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دورية علمية حمكمة، تصدر ثالث مرات يف السنة يف (يناير - مايو- سبتمرب) عن كلية اآلداب، بجامعة امللك 

واملراجعات،  البحوث،  وتشمل:  باإلنجليزية،  أو  بالعربية  نرشها،  يسبق  مل  التي  العلمية  املواد  تنرش  سعود. 

وتقارير املؤمترات والندوات العلمية، وملخصات الرسائل اجلامعية، يف حقول: اإلعالم، والتاريخ، واجلغرافيا، 

والدراسات االجتامعية، واللغتني العربية واإلنجليزية وآداهبام، وعلوم املكتبات واملعلومات.

صدر املجلد األول من املجلة بعنوان «جملة كلية اآلداب» يف العام ١٣٩٠هـ/١٩٧٠م، واستمرت سنوية إىل أن 

حتولت إىل نصف سنوية منذ املجلد احلادي عرش عام ١٤٠٤هـ/١٩٨٤م. ويف عام ١٤٠٩هـ/١٩٨٩م صدرت 

العام ١٤٣٤هـ/ ٢٠١٣م صارت جملة اآلداب، وأصبحت  بعنوان: «جملة جامعة امللك سعود: اآلداب». ويف 

تصدر ثالث مرات يف السنة.

واإلنسانية،  االجتامعية  والعلوم  اآلداب  يف  العلمي  النرش  جمال  يف  ومميزة  رائدة  تكون  أن  املجلة  تسعى 
وتصنَّف ضمن أشهر أوعية النرش العربية والعاملية، وضمن قواعد املعلومات العاملية.

اإلسهام العلمي من خالل نرش البحوث والدراسات املحكمة يف اآلداب والعلوم االجتامعية 
واإلنسانية، وفق معايري مهنية عاملية متميزة.

١- أن تكون املجلة مرجعاً علمياً للباحثني يف اآلداب والعلوم االجتامعية واإلنسانية.

٢- تلبية حاجة الباحثني يف حقول اآلدب والعلوم االجتامعية واإلنسانية  للنرش.

٣- تطوير املعرفة األدبية واالجتامعية واإلنسانية واإلسهام يف تقدم املجتمع.

الــرؤيـــــة

الــرســالة

األهــــداف

هـ



 للمـراســلـــــة
«مجلة اآلداب» ص. ب . ۲٤٥٦ – الرياض ۱۱٤٥۱

كلية اآلداب- جامعة الملك سعود- الرياض- المملكة العربية السعودية

هاتف    ٤٦۷٥٤۰۸ -۰۱۱    فاكس ٤٦۷٥٤۰۲-۰۱۱

arts-mag@ksu.edu.sa البريد اإللكتروني

http://arts.ksu.edu.sa/journal-faculty-arts الموقع اإللكتروني

االشتراك والتبادل

دار جامعة الملك سعود للنشر، جامعة الملك سعود، ص. ب. ٦۸۹٥۳، الرياض ۱۱٥۳۷، 

المملكة العربية السعودية.

سعر النسخة الواحدة: ۱٥ رياًال سعودياً، أو ما يعادله بالعملة األجنبية، يضاف إليها أجور البريد.

و



قـواعـد الـنـشـر

وتشمل  اإلنسانية،  والعلوم  اآلداب  حقل  في  باإلنجليزية،  أو  بالعربية  نشرها،  يسبق  لم  التي  البحوث  المجلة  تنشر 

بالتحديد: اإلعالم، والتاريخ، والجغرافيا، والدراسات االجتماعية، واللغتين العربية واإلنجليزية وآدابهما، وعلوم المكتبات 

والمعلومات.

و ُتَصنَّف المواد التي تقبلها المجلة للنشر إلى األنواع التالية:

    بـحـث:    ويشتمل على عمل المؤلف في مجال تخصصه، ويجب أن يحتوي على إضافة للمعرفة.

    مداخلة:    وهي مقالة علمية موجزة يشارك بها كاتبها في الموضوعات الخاصة التي تعلن المجلة عنها في 

حينها وتنشرها ضمن «ملف العدد».

   مراجعة نقدية:    وهي القراءة التي تتوجه بالتقويم لكتاب أو بحث أو مقال علمي، أو بالعرض له والتعليق عليه.

   تـقـريــر:   وهي تقارير المؤتمرات والندوات العلمية وما يشبهها من أحداث علمية.

   ملخص رسالة جامعية:    وتستقبل المجلة ملخصات الماجستير والدكتورة في حقول اختصاصها وتنشر 

منها ما يمتاز بقيمة الفتة في منهجيته ونتائجه.

                      

تعليمات للباحثين:

۱-   ال يتجاوز عدد صفحات البحث متضمنة الملخصين العربي واإلنجليزي، والمراجع ( ۱۰,۰۰۰ كلمة ). 

۲-   أما المراجعات والتقارير وملخصات الرسائل فال تجاوز (۱٥ صفحة ).

۳-   يرفق مع كل مادة مقدمة للنشر ملخصان أحدهما بالعربية واآلخر باإلنجليزية، على أال تجاوز كلمات كل 

منهما (۲۰۰ كلمة).

الجامعة،  الكلية،  «القسم،  التعليمية:  المؤسسة  التخصص،  العلمية،  الرتبة  (االسم،  الباحث  بيانات  تكتب    -٤

بصفحات  تتبع  ثم  البحث  أول  في  مستقلة  في صفحة  واإلنجليزية،  العربية  باللغتين  المراسلة»)  وعنوان 

البحث مفتتحة بعنوان البحث.

٥-  ال يرد اسم الباحث، أو الباحثين، في متن البحث أو هوامشه أو قائمة مراجعه، صراحة، أو بأي إشارة تكشف 

عن هويته، أو هوياتهم، وتستخدم بدًال من ذلك كلمة «الباحث» أو «الباحثين».

٦-  يضع الباحث كلمات مفتاحية Keywords تعبِّر عن موضوع البحث، والقضايا الرئيسة التي تناولها، وذلك بعد 

بيانات الباحث وقبل الملخص في نسختيه العربية واإلنجليزية، وال يتجاوز عددها (٦) كلمات. 

ز



 The World List of Scientific Periodicals ۷-  تُسَتخَدم اختصارات عناوين الدوريات العلمية كما هو وارد في

وتستخدم  االختصارات المقننة دولياً، مثل: سم، مم، م، كم، سم۲، مل، مجم، كجم، ق، ٪ ...الخ.

۸-  يتم اإلشارة إلى المراجع بنظام االسم والتاريخ (name, date) داخل المتن وال يقبل نظام ترقيم المراجع داخل 

المتن. وترتب المراجع في نهاية البحث هجائياً بقائمة مستقلة والمراجع األجنبية بقائمة مستقلة أخرى أسفل 

منها وال ترقم المراجع في قائمة المراجع نهائياً. ويكون ترتيب البيانات الببليوجرافية على النحو التالي:

أ)  يشار إلى الكتب في المتن داخل قوسين باالسم والتاريخ ورقم الصفحة. أما في قائمة المراجع، فيكتب 

االسم األخير للمؤلف (اسم العائلة) ثم االسم األول ثم األسماء األخرى أو اختصاراتها بالخط األسود. 

فعنوان الكتاب ببنط مائل ثم بيان الطبعة. فمدينة النشر: ثم الناشر، ثم سنة النشر.

مثال: المصري، وحيد عطية. مقدمة في هندسة العمليات الحيوية. الرياض: جامعة الملك سعود، 

۱٤۲٥هـ.

ب)  يشار إلى الدوريات في المتن بنظام االسم والتاريخ بين قوسين على مستوى السطر. أما في قائمة 

المراجع فيبدأ بذكر االسم األخير للمؤلف (اسم العائلة) ثم االسم األول ثم األسماء األخرى أو اختصاراتها 

بالخط األسود. فعنوان البحث كامًال بين شولتين « ». فاسم الدورية مختصراً ببنط مائل، فرقم المجلد، 

ثم رقم العدد بين قوسين، ثم سنة النشر بين قوسين.

مثال: فقيها، أنيس بن حمزة. «نمذجة تقطير خليط ذي نسبة تطاير عالية». مجلة جامعة الملك 

سعود (العلوم الهندسية)، مجلد۱٥، العدد (۱)، (۲۰۰۳م)، ۲۷-۱۳.

ج) إذا كان المرجع (رسالة علمية لم تطبع): فترتب في قائمة المراجع بذكر االسم األخير للباحث (اسم 

العائلة)، فاالسم األول واألسماء األخرى: فعنوان الرسالة، فدرجة الرسالة (رسالة ماجستير/دكتوراه)، 

فمكانها: البلد، القسم، الكلية، الجامعة، فالسنة). 

مثال: الكناني، ظافر مشبب: الذات في النقد العربي القديم، رسالة دكتوراة، السعودية، قسم اللغة 

العربية، كلية اآلداب، جامعة الملك سعود، ۱٤۳۰هـ.

د) تستخدم الحواشي لتزويد القارئ بمعلومات توضيحية، ويشار إليها في المتن بأرقام مرتفعة عن السطر. 

وترقم التعليقات متسلسلة داخل المتن. وعند الحاجة، يمكن اإلشارة إلى مرجع داخل الحاشية عن طريق 

استخدام كتابة االسم والتاريخ بين قوسين وبالطريقة نفسها المستخدمه في المتن، وتوضع الحواشي 

أسفل الصفحة التي تخصها والتي ذكرت بها وتفصل بخط عن  (المتن).

ح



۹- يتأكد الباحث من سالمة لغة بحثه، وخلوه من األخطاء المطبعية واللغوية وكذلك خضوعها إلجراءات 

النشر وضوابطه المشار إليها أعاله قبل إرساله، وأي إخالل بهذه الشروط، يترتب عليه إرجاع البحث 

لصاحبه دون النظر فيه من هيئة التحرير.

۱۰- المواد المنشورة في المجلة ال تعبر بالضرورة عن رأي جامعة الملك سعود.

۱۱- يمنح المؤلف ( ۱) نسخة من المجلة إضافة إلى (۲٥) خمساً وعشرين مستلة مجانية من بحثه.

                      

   يرسل الباحث بحثه إلى موقع المجلة، وذلك بالضغط على «طلب نشر بحث» من القائمة، ثم تعبئة النماذج 

بالبريد  وال  المجلة  إيميل  عبر  نشرها  المطلوب  البحوث  المجلة  تقبل  وال  المطلوبة،  اإلجراءات  واتباع 

الورقي.

   ُيعد إرسال الباحث بحثه إلى موقع المجلة اإللكتروني تعهداً من الباحث/الباحثين بأن البحث لم يسبق نشره، 

وأنه غير مقدم للنشر، ولن يقدم للنشر فـي جهة أخرى حتى تنتهي إجراءات تحكيمه فـي المجلة.

   لهيئة تحرير المجلة حق الفحص األولي للبحث، وتقرير أهليته للتحكيم، أو رفضه.

   تخضع جميع البحوث، بعد إجازتها من هيئة التحرير، للتحكيم العلمي على نحو سري.

   يرسل البحث إلى اثنين من المحكمين المختصين في موضوعه فإن اختلف رأيهما، أرسل إلى ثالث ويكون 

رأيه حاسماً.

   البحوث التي يقترح المحكمون إجراء تعديالت عليها تعاد ألصحابها إلجراء التعديالت.

   عند قبول البحث للنشر، ال يجوز نشره في أي منفذ نشر آخر ورقي أو إليكتروني، دون إذن كتابي من 

رئيس هيئة التحرير.

   يبلغ أصحاب البحوث المرفوض نشرها دون إبداء األسباب.

ط





كلمة رئيس التحرير
 تسعد هيئة تحرير مجلة اآلداب أن تقدم لقرائها  العدد الثاني من المجلد التاسع والعشرين في 
الذي جاء غنّيًا وثريَّا بما َضّمه من أبحاث متخصصة، أسهم فيها  حقل اآلداب والعلوم اإلنسانية 
الباحثون في إثراء مجاالت المعرفة، فجاء هذا العدد متنوًعا في قسميه العربي واإلنجليزي، فقد 

احتوى على اثني عشر بحثاً في حقل التخصص.
ففي حقل اللغة العربية تضمن العدد سبعة أبحاث، هي: 

۱- أُُسس تحليل التصاحب اللفظي في المدونة اللغوية العربية.
۲-  تجليات الشعر الفارسي في آثار الجواهري.

۳-  سحر البيان عند عبدالقاهر الجرجاني.
اللغة العربية وأثره في إنتاج الصيغ  ٤- قانون التخلّص من حركة عين الكلمة بالتسكين في 

االختيارية.
٥- قوانين حماية اللغة العربّية في األردن بين التَّشريع والتَّطبيق.

٦- مراجعة األصول النحوية المهجورة.
۷- وظائف (العنونة) في ديوان األطفال(كلمات خضر).

وفي حقل الدراسات االجتماعية تضمن العدد بحثين يعالجان قضايا اجتماعية تمس حياة الفرد 
مباشرة، هي: 

التفاعل  االجتماعي عبر الواتس أب.   -۱
جرائم القتل لدى النساء في المجتمع السعودي.  -۲

وفي حقل التاريخ احتوى العدد على بحثين هما :
داللة كلمة الشريف والسيد في المصادر الدمشقية ما بين نهاية القرن۱۰هـ/۱٦م وبداية   -۱

القرن۱۲هـ/۱۸م.
ياسي والثَّقافي في الحقبة ما بعد الَمَرِويَّة. مصادر دراسة التَّاريخ السِّ  -۲

وفي القسم اإلنجليزي في حقل الجغرافيا احتوى العدد على بحٍث واحد هو  «التوزيع المكاني 
للطالب السعوديين في الواليات المتحدة األمريكية والعوامل المحددة لتركيزهم في سنة ۲۰۱۲م».
وجاءت هذه األبحاث بصورتها الحالية بعد قراءة واعية ومتأنية من المحكمين والباحثين، الذين 

حرصوا على أن تكون فيها اإلضافة العلمية المنشودة.
وال يسعني هنا إال أن أقدم شكري خالًصا لجميع الباحثين الذين وثقوا بالمجلة والمحكمين الذين 
أثروا هذه األبحاث العلمية بملحوظاتهم النيرة والدقيقة، وأحكامهم السديدة، وأشكر زمالئي في هيئة 
التحرير، كما أشكر أبنائي الموظفين والعاملين وجميع القائمين على أعمال المجلة، وأشكر إدارة 
الجامعة على دعمها المستمر للمجالت العلمية، وأسأل هللا أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والبركة.

                                                                                          ريئس هيئة تحرير مجلة اآلداب

                                                                            أ. د. عبدالله بن أحمد الطاهر
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Abstract: This paper tackles the concept of collocations in the Arabic linguistic tradition and modern 

linguistics with a core focus on the latest developments in approaches to corpus linguistics in terms of 

mechanisms of collocational analysis. The concept of collocation is somehow based on approximate 

interpretations between the Arabic thought and modern linguistics, however, modern linguistics has 

been furnished with an analytical and statistical framework using computerized applications as a tool 

for helping provide accurate interpretations for several kinds of Arabic collocations as reflected in the 

specific resources of Arabic texts by identifying the aim of research and its relevant questions. Such 

texts are placed in text file. The research relies on the Arabic Corpus Processing Tools as an Open-

Source and Sketch Engine tools, together with their key functions in collocational analysis. The 

research sheds light as well on the analytics employed in the analysis of collocations e.g. Mutual 

Information, T-Score, Dice and LogDice, along with a case study of an example in a 20+ million-

word corpus of classical and modern Arabic dictionaries  .  
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 مقدمة 

أصبح االهتامم باحلوسبة واألرقام يف الدراسات 

اإلنسانية حمل اتساع وتداخل وإفادة واستفادة بني 

حقول العلوم الرياضية واحلاسوبية واإلحصائية 

ة اجتاهات يف الدرس اللغوي  ،واإلنسانية كام أنَّ ثمَّ

العاملي نحو أمهية هذا التداخل الذي شّكل عدة علوم 

 corpus linguisticsاملدونة احلاسوبية كلغويات  ،جديدة

 Digitalومصادر اإلنسانيات الرقمية وتقويمها 

Resources of Humanity and Evaluation  .وغريمها 

وتتمحور هذا الدراسة يف التعريض بآليات 

والوقوف عىل قضية  ،التحليل للمدونة اللغوية

بطريقة أساسية.  collocationالتصاحب اللفظي 

مهية هذه الدراسة يف تأطري موضوع وتكمن أ

التصاحب اللفظي بمناهج لسانية حاسوبية جديدة 

تساعد ما انشغل به البحث اللغوي العريب يف جوانبه 

التنظريية التي اهتم اللغويون العرب يف العرص 

احلديث فيها بقضية التصاحب اللفظي من جوانب 

مع اختالف اللفظ  ،تركيبة/نحوية/معجمية

لدال عليه كالتصاحب )عبدالعزيز املصطلحي ا

 ،(157م: 1998أو التضام )حسان  ،(11م: 1991

أو الرصف  ،(37م: 2007أو التالزم )عمر 

(. وكان االهتامم هبذه 238م: 1991)الربكاوي 

القضية يف البحث اللغوي العريب املعارص من جهوية 

ا يف  ،املنشغلني بالنحو العريب والرتكيب أو املعجم أمَّ

فقد تبلورت بدًءا من أعامل  ،اللغوي احلديثالدرس 

Firth (1957)  التي مجعها يف كتابهSynopsis of 

Linguistic Theory )واتسعت  ،)موجز النظرية اللغوية

هلا يف منهجه  ،Sinclair 1991, (2004)مروًرا بتناول 

وتشّعبت  ،corpusاملعتمد عىل حتليل املدونة اللغوية 

( يف منهجه Gries 2003, 2008,) 2009, 2010عند 

اإلحصائي القائم عىل كشف التوزيعات الرتكيبية 

املتجاذبة واملتنافرة ألحياز األلفاظ الرتكيبية يف 

 اإلنجليزية. 

وسيفيد هذا البحث بأسس حتليل التصاحب 

وبخاصة يف  ،اللفظي يف الدرس اللغوي احلديث

احلقل اللغوي التطبيقي: لغويات املدونة احلاسوبية 

corpus linguistics . 

مت أجزاء البحث إىل مخسة مباحث؛ هي عىل  وُقسِّ

 النحو اآليت: 

مفاهيم التصاحب اللفظي بدًءا  املبحث األول:

ثم عند  ،بتصنيفاته يف الدرس اللغوي العريب املعارص

(Firth 1957)،  وصواًل إىل تأطري(Sinclair 1991)،  يف

ولن  ،corpus التحليل املعتمد عىل املدونة احلاسوبية

كونه منهًجا  (Gries 2003)نقف عىل ما اعتمد عليه 

َرى حتليالته عىل لغة الربجمة  وحيتاج إىل بحث آخر  ،Rجُتْ

غري أنَّ مفاهيم التصاحب  ،لعدم سعة هذا البحث له

لديه سُتذكر كوهنا من أسس التحليل التصاحبي يف 

 املدونة اللغوية.  
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ص املتوائم مع غرض كيفية حتديد الن املبحث الثاين:

 ،التحليل بالطريقة املقبولة منهجيًا وأخالقيًا وقانونيًا

وهي أفضل الطرق بداًل من االعتامد عىل املدونات 

احلاسوبية الشبكية املحددة نصوصها وأدواهتا )انظر 

-266م: 2015و)املجيول  ،(72-67م: 2015صالح 

حول أنواع املدونات العربية احلاسوبية يف  ،(269

التي قد ال تتيح نطاًقا بحثيًا أوسع  ،(Webشابكة ال

لفرضياٍت وأسئلٍة لغوية خاصة تتطلب اختصاص 

 نصوص املدونة وأجناسها وعصور إنتاجها.

وفيه سنعّرج عىل أفضل أدوات  املبحث الثالث:

وعىل وظائفها احلاسوبية  ،معاجلة النصوص العربية

 طه. املتعلقة بمعاجلة أمثلة التصاحب اللفظي وأنام

وفيه وقوف عىل أهم اإلحصاءات  املبحث الرابع:

وهي قياسات  ،املعمول هبا يف قياس التصاحب اللفظي

مبنية خوارزميًا يف األدوات املذكورة يف املبحث 

وال تكّلف الباحث اللغوي إالَّ عناء قراءهتا  ،الثالث

 وتفسريها للغرض البحثي. 

 : حتليل تطبيقي ملثال تصاحبياملبحث اخلامس

لفظي عىل مدونة معاجم اللغة العربية البالغ عددها 

 معجاًم. 22

 

 التصاحب اللفظي

collocation 
اعتمد الفكر اللغوي العريب يف جممله لتفسري مفهوم 

التصاحب اللفظي عىل حتديد أربعة أوجه رئيسة له؛ 

األول: احلر الذي فيه يكون التصاحب بني الكلمتني 

والثاين:  ،مفتوًحا paradigmaticعىل املحور االستبدايل 

التضام املقيد الذي يكون بني كلمتني ال ُيمكن أن 

والثالث: التعبريات  ،ُيستبدل إحدامها باألخرى

االصطالحية التي تتصاحب فيها كلمتان أو أكثر لتدل 

عىل وحدة داللية واحدة خمتلفة عن داللة كل كلمة 

ا الوجه الرابع فهو التالزم الرتكيبي الذي ينبني  منها. أمَّ

وفًقا للمعنى النحوي القيايس الذي يؤدِّي املعنى التام 

والذي خيتلف عن  ،بتكامل تالزم أركانه الرتكيبية

التصاحب اللفظي يف أساس ارتباطه اخلاص بالقياس 

النحوي كالتعليق النحوي والرتبة والتقديم والتأخري 

ي  ،م.(2011بني املتالزمات النحوية )حممد  وُسمِّ

ا خاًصا بالنحو؛ ألنَّ ركني التالزم ال يمكن أْن تالزمً 

فعىل سبيل املثال: تالزم األسامء  ،ينفصال نحوًيا

وتالزم احلال مع صاحب  ،املجرورة بحروف اجلر

وهكذا دواليك عىل  ،وتالزم الفاعل مع الفعل ،احلال

 هذا املنوال.

ا يف الدرس اللغوي احلديث فإنَّ مفاهيم  أمَّ

وفًقا لعدة مناهج متالحقة  التصاحب قد تعددت

وسُيعرض هنا هذه املفاهيم عند كل من  ،ومتطورة

(Firth 1975) و(Sinclair 1991, 2004) وGries 2003, 

 Stefanowitsch and Gries( و(2012 ,2009 ,2008

(2003) . 
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فعند األول؛ نجده قد وضع مفاهيم األنامط 

من  التصاحبية التي حتدد الواسم الرتكيبي لكل كلمة

وتضمنت نظريته اللغوية يف كتابه  ،الكلامت املتصاحبة

A Synopsis of Linguistic Theory  ثالثة أسس تكوينية

 situationalللتصاحب اللفظي وهي: املقامية 

 collocationalوالتصاحبية  grammaticalوالقواعدية 

وتقوم  ،التي تستلزم أْي معاجلة للمداخل املعجمية

 Firthنزعة السياقية التي اشتهر هبا هذه األسس عىل ال

فهو  ،نفسه. والتصاحب اللفظي عنده صارم كذلك

الذي جيمع  pattern grammarيعتمد عىل النحو النمطي 

أنواع التصاحب اللفظي النحوي النمطي بحسب 

القسم الكلمي لكل مكون من مكونات التصاحب 

الذي مل هيتم بقضية هذا  Sinclairعىل عكس  ،اللفظي

بل جعل حتليل التصاحب اللفظي قائاًم  ،تنميطال

بحسب ظهوره وظهور أمثلته من اللغة الطبيعية أو 

وعليه فإنَّ  ،م.(2016احلية )انظر املجيول 

 ،وصاٌع متًرا ،املتصاحبات اللفظية اآلتية: منواٌن بًرا

ا نوع  ،وكيال تفاًحا ... إلخ ُترى بقياس فريث عىل أهنَّ

أساسه النمطي هو  ،اللفظيواحد من أنواع التصاحب 

)مبتدأ+ متييز( عىل تأويل الضمري )هو( يف أوله أو 

 ،)خرب+ متييز( عىل تأويل شبه اجلملة )عندي( يف أوله

بخالف رؤية )سنكلري( التي جتعل من هذه األمثلة 

ثالثة أمثلة أو أكثر للتصاحب اللفظي وفًقا لالستعامل 

 .corpusاللغوي الطبيعي يف املدونة احلاسوبية 

ا يف منهج  وبعض أعامله التي تشارك فيها  Griesأمَّ

فهي قائمة عىل حتليل  Stefanowitschمع زميله 

 ،collostructionالتصاحب بمفهوم التجاور الرتكيبي 

والتجاور الرتكيبي هنا يعني ما يدل عليه جزٌء من 

وعىل  ،يف أمثلة التصاحب colligationالتالزم الرتكيبي 

جاور الرتكيبي جزًءا من التالزم ذلك يكون الت

ولو وضعنا مثااًل من العربية َوْفَق  ،colligationالنحوي 

إنَّ النمط  -عىل سبيل املثال-لقلنا ،هذا املفهوم

النَّحوي )مصدر عامل+ مفعول به( يعدُّ مثااًل للتالزم 

ا االحتامالت التي قد ترد منها يف اللغة  ،النَّحوي أمَّ

ة نظًرا لغياب التشكيل فقد تكون: الطبيعية يف املدون

وعليه: يعدان مثالنْي  ،رضٌب الرقاَب أو رضُب الرقاِب 

 للتجاور الرتكيبي. 

تفسريات دقيقة جًدا  Gries (2013: 100)كام أنَّ لـ 

حيث يقسم حتليل التجاور  ،تتعلق بالتجاور الرتكيبي

 الرتكيبي إىل ثالثة أقسام: 

كسيمي حتليل التصاحب الل القسم األول:

collexeme analysis  الذي به حُتوسب الكلامت املركزية

nodal item   .ومدى قوة انجذاهبا حليز تركيبي معني 

 distinctiveالتحليل اللكسيمي املتميز  القسم الثاين:

collexeme analysis  الذي به حُتوسب الكلامت املركزية

 ومدى قوة انجذاهبا إىل تراكيب متشاهبة وظيفًيا. 

التحليل اللكسيمي للتصاحب  لقسم الثالث:ا

الذي به  co-varying collexeme analysisاملتفاوت 
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حُتوسب الكلامت املركزية يف حيز تركيبي معني وُتقاس 

مدى انجذاهبا إىل كلامت أخرى يف حيز تركيبي آخر 

 ضمن الرتكيب النحوي الواحد.  

ويف سياق عرض حتليل التصاحب اللفظي يف 

واإلحصاء يف  ،ثالث )أدوات التحليل(املبحث ال

التحليل )املبحث الرابع( سيكون الرتكيز عىل 

 ACPTsطريقة عمل أدوات حتليل املدونة العربية 

واإلحصاءات املتعلقة  ،وعمل )حمرك التخطيط(

ولن نربط طريقة التحليل هبذه  ،بالتصاحب اللفظي

األدوات وتلك اإلحصاءات بمفهوم معني من 

حب وتقسيامته؛ ألنَّ تعدد هذه مفاهيم التصا

االجتاهات يف تناول التصاحب اللفظي بالتحليل 

اآليل تلتقي ما دامت أغراضه املتعددة تصبُّ يف 

مصلحة التحليل اآليل للتصاحب اللفظي أو 

التالزم النحوي أو التجاور الرتكيبي أو التفاضل 

الداليل التي حتلل كلها يف لغويات املدونة 

-nبـالتتابع اللفظي  corpus linguisticsاحلاسوبية 

grams  .)النغراميّة( 

وتعتمد حتليالت التتابع اللفظي يف لغويات 

وهي  ،املدونات احلاسوبية عىل مخسة مفاهيم رئيسة

 عىل النحو اآليت: 

التي  nodal itemأو الكلمة املركزية  nodeالعقدة -1

 تدل عىل الكلمة التي ُيراد البحث عنها أو االنطالق

 بالبحث اآليل منها. 

الذي ينظر إىل تكرار الكلمة  frequencyالتكرار -2

املركزية يف النص وتكرار املتصاحب اللفظي معها. 

وهلذا املفهوم يف الدرس اللغوي العريب مقابل ليس 

ي بالتواتر  ،قريًبا وال بعيًدا يف  la frequenceقد ُسمِّ

ب االستعامل الدال عىل رسوخ لفظة ما مع متصاح

وهو مصطلح عريب  ،لفظي ما يف العبارات املألوفة

تراثي حيمل مفهوم العرب عن كل ما يتواتر يف العربية 

 (. 37: م2007عمر )إىل أن يكون مثاًل سائًرا 

الذي يكون  collocationالتصاحب اللفظي  -3

 ،n-gramsوفق قياس التتابعات اللفظية أو النغراميات 

بة إىل مخس كلامت ويمتد هذا القياس من كلمة مصاح

أو ترد بعدها  (n<5)مصاحبة ترد قبل الكلمة املركزية 

(5<n) . 

الذي يسرتّد  concordanceالكشاف السياقي  -4

سياق الكلمة آليًا من النص وُيظهر نتائج سلسلة 

الكلامت املتتابعة قبل الكلمة املركزية وبعدها عىل 

 n-grams 2امتداد سياقي يبدأ من كلمتني أو تتابعني 

 . n-grams 15حتى مخس عرشة كلمة 

الذي يدل عىل عدد الكلامت  spanاملدى  -5

 nodal itemاملتتابعة )أو النغرامية( قبل الكلمة املركزية 

 أو بعدها. 

اإلحصاء املتعلق بالتكرار والتصاحب  -6

 اللفظي يف املدونة احلاسوبية.
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وتتجه حتليالت التصاحب اللفظي يف لغويات 

 :إىل أربعة اجتاهات املدونة احلاسوبية

يف عملية حتليل املعاين املركبة يكمن : األول

بمجموعة من املدخالت املعجمية املتصاحبة يف 

بني ارتباًطا  ُيعدُّ  collocationالتصاحب و ،النصوص

وقد  ،حدتني معجميتني مًعا يف سياق لغوي معنيو

خيرج عن املتعارف عليه عند مزيد من الكشف عن 

الطبيعية يف  اللغوية العربيةمستويات النصوص 

 . املدونات احلاسوبية

عملية حتليل املعاين املركبة بمجموعة ب يتعلق: الثاين

 ،يف النصوص نحوًيا املعجمية املتالزمة املدخالتمن 

ا ا تركيبًيا إلزاميً إيقاعً  ُيعدُّ  colligationالتالزم و

مثل: الفعل  ،سياق لوحدتني معجميتني مًعا يف أيِّ 

 وحروف اجلر وما بعدها من أسامء.  الالزم

 معنى واحًدا مركًبا عملية حتليلب يرتبط: الثالث

بمجموعة من املدخالت املعجمية املتجاورة يف 

ا ا تركيبيً إيقاعً  عدُّ يُ  collostructionالتجاور و ،النصوص

تكون  إدراكية لوحدات معجمية نظمية توليدية ثابًتا

 cognitive linguisticsة حمل اهتامم يف اللغويات اإلدراكي

واللغويات  historical linguisticsواللغويات التارخيية 

بمناهج املدونة احلاسوبية  sociolinguisticsاالجتامعية 

corpus approaches وِمْن أمثلة ذلك يف العربية طبيعة .

يف توليد بقية  complementsاملكمالت أو املتمامت 

اسية من األحوال سمية والفعلية األسالاجلمل ا

 ،conjunctionsوالصفات والتمييز وأدوات الربط 

تالزمات النحوية التي تزيد عن أكثر من امل إضافة إىل

وال النافية  ،ثالث كلامت؛ مثل: الفعل املتعدي

واسمها  وأخوات إنَّ  ،واألفعال الناسخة ،للجنس

وااللتزامات املتتابعة بمزيد  ،وأخواهتا وظنَّ  ،وخربها

مثل: تنوع دالالت الكلامت  ،النظمي غايرالتمن 

كل ذلك يف  ،الوظيفية مع الكلامت ذات املحتوى

سياق جتاوري نظمي ُيمكن من خالله حتليل قواعد 

 construction grammars (Goldberg 2009)الرتكيب 

وتغري هذا القواعد للغة عرب الزمن أو عرب جنس لغوي 

 دون اآلخر. 

ليل املعاين بمجموعة يف عملية حتينساب : الرابع

املتباعدة يف املدى أو  املتقاربة من املدخالت املعجمية

span ( ةالداللي املجموعةواملتقاربة يف الداللة semantic 

set التفضيل الداليل أو semantic preference)، انظر( 

Price 2013)، انسجاًما متعارًفا عليه وتضاًما  يعدُّ و

وكثرة التعارف عليه  ،ب)التضام( يف داللة الرتاكي

تكشفه اللغة الطبيعية املحوسبة يف املدونة الضخمة 

large-scale corpus مثل: تفضيل داللة املراسم ؛

بالترشيف والنخب واألماكن الفارهة يف اللغة 

 الطبيعية.

ودراسة هذه األنواع قد تكون عىل مستوى 

ة فرق بني  ،الكلامت أو مستوى النصوص من جهة وثمَّ

Firth وSinclair والفرق  ،يف مدى املتصاحبات اللفظية
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)عدد الكلامت  spanاألول قد اهتم باملدى  بينهام هو أنَّ 

 positionبغض النظر عن املوضع  ،املتتابعة تراتبًيا(

حيث إنَّ املوضع قد جيعل من  Sinclairالذي اهتم به 

املتصاحب الثاين أو الثالث أكثر أمهية للدرس 

 تصاحب األول للكلمة املركزية. والتحليل من امل

 

 أْي نص ألي حتليل للتصاحب اللفظي؟

يستلزم البحث يف مسائل التصاحب اللفظي يف 

من  الباحث ينطلق أنْ  لغويات املدونة احلاسوبية

املدونة التي حُتدد بطبيعة احلال نوَع فرضياته اللغوية 

 التي ُيمكن هلا أنْ  وأجناس النصوصاللغوية العربية 

ينظر إىل خصائص  أو أنْ  ،عن تلك األسئلةجتيب 

وما توفره  ،الشبكية املدونة اللغوية العربية احلاسوبية

ينطلق من تلك اخلصائص التي  من أجل أنْ  من أدوات

  أسئلة البحث اللغوي. ف أصاًل ُتكيِّ 

ومن املهم أْن جيمع الباحث النصوص بنفسه بداًل 

مثل:  ،ةمن االعتامد عىل املدونات العربية الشبكي

 (1)املدونة اللغوية العربية الدولية )مكتبة اإلسكندرية(

أو غريمها  arabiCorpus  (2)أو مدونة أرابيكوربس

إْن كانت لدى الباحث أسئلة  ،م.(2015)صالح 

لغوية ال تتوافر إجاباهتا من اختبار املدونة الشبكية. كام 

فر وال تو ،أنَّ األخرية قد ال توفر أدوات حتليلية دقيقة

                                                 
 .http://www.bibalex.org/ica/ar/login.aspxنظر: ا(  (1

 ./http://arabicorpus.byu.eduانظر: (  (2

املعطيات اإلحصائية اخلاصة بقوة التصاحب اللفظي 

 ACPTsمن عدمه كحال أدوات معاجلة املدونة العربية 

(al-Thubaity et al 2013 وأدوات )"حمرك التخطيط" 

Sketch Engine ( الشبكيKilgarriff et al 2004, 

 (. 3؛ )انظر املبحث (3)(2014

 وال يمكن للبحث املدوين اآليل الذي خيترص

الوقت واجلهد يف معاجلته ملاليني الكلامت وإظهار 

نتائج البحث لتكرارات وكشافات التتابع اللفظي 

إْذ ال بدَّ من توظيف  ،السياقي أْن يكون كافًيا وحده

ثم هبام  ،ثم اآللة ثانًيا ،احلدس اللغوي العميق أواًل 

يكون إعامهلام إزاء بعض منهجيًا  رشيطة أنْ  ،امعً 

ويكونان مًعا  ،حصالت النهائية للتجربةومقبواًل يف امل

 ،للتتابع اللفظي برهاًنا للفرضية اللغوية املصوغة

هل من املمكن أن وعليه؛ فواملدونة املحددة لالختبار. 

جُتيبنا املدونات عن كل أسئلة البحث اللغوي؟ وهل 

                                                 
 open sourceمفتوحة املصدر  ACPTsأداة معاجلة املدونة العربية  ُتعدُّ    (3) 

حتميلها واستعامهلا من  ويمكن ،ghawwas "غّواص"عرف باسم وتُ 

-http://sourceforge.net/projects/kacst من: sourceforgeموقع 

acptool/ . وكذلك موقع حمرك التخطيطSketch Engine  حيث يتيح

التسجيل باملجان مدَة شهر واحد عىل هذا الرابط 

https://the.sketchengine.co.uk/login/ . ويتيح لك استعامل ملف

صاحب نيص ال يتجاوز مليون كلمة مع كامل وظائف حتليل الت

اللفظي، وبخاصة األنامط النحوية ملتصاحبات النصوص العربية 

وأهم قياسات قوة التصاحب أو ضعفه. وحول هذه األداة الشبكية، 

يمكنك االطالع عىل مزيد من وظائفها وعدد اللغات العاملية 

 . http://www.sketchengine.co.ukاملحوسبة فيها عىل الرابط اآليت: 

http://www.bibalex.org/ica/ar/login.aspx
http://arabicorpus.byu.edu/
http://sourceforge.net/projects/kacst-acptool/
http://sourceforge.net/projects/kacst-acptool/
http://sourceforge.net/projects/kacst-acptool/
https://the.sketchengine.co.uk/login/
https://the.sketchengine.co.uk/login/
http://www.sketchengine.co.uk/
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 للبحث اللغوي املعتِمد عىل املدونات رشوط منهجية؟

ل مدونة لغوية حاسوبية ك جواب )هل( هنا هو أنَّ و

األسئلة هنا  جتيبنا عن كل األسئلة؛ ألنَّ  يستحيل أنْ 

املدونة بحسب نوعها أو غرضها أو عددها أو ب تتحدد

ا أمَّ  (.McEnery and Hardie 2012: 27تصميمها )

فأمهها معرفة األدوات التي ستعرض الرشوط املنهجية 

ومعرفة اإلحصاءات املهمة  ،يف املبحث الثالث

درجات قوة أو ضعف التصاحب اللفظي يف املدونة ل

 احلاسوبية. 

وفيام يتعلق بمدونة الباحث التي تتواءم مع ما يريد 

البحث عنه وما يريد أْن خيترب هبا فرضيته وأسئلته 

أن  -عىل سبيل املثال-فلو أراد الباحث  ،البحثية

يبحث عن التصاحبات اللفظية يف موضوعات 

 ،عن النصوص اخلاصة هبا سياسية؛ فعليه أن يبحث

سواٌء كانت يف مواقع الشبكة العنكبوتية أو يف ملفات 

عىل أْن يتبنه إىل تلك النصوص  ،قابلة للنسخ والقراءة

فيقوم  ،التي تتطلب أذونات رسمية من أصحاهبا

بمراسلة أصحاهبا لطلب إذن يف استعامهلا لألغراض 

خها ومن بعُد يكسب أهلية نس ،البحثية دون التجارية

أو أية ملفات أخرى قابلة  ،plain textإىل ملف نيص 

 saveويقوم بحفظها باسم ) ،للقراءة والتحرير اآليل

as)، خيتار املجلد أو االمتداد  ،وعند ظهور قائمة احلفظ

ومن ثم خيتار الرتميز  ،الذي سيحفظ فيه امللف

(encoding)  :اخلاص باخلط العريب وهوUTF-8 

 (.1)الشكل 

 

 

 . encoding (UTF-8)نسخ النص يف املفكرة وحفظه باسم مع اختيار الرتميز  .(1)رقم ل الشك
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أن يكون امللف النيص )أو  ACPTsويستلزم ألداة 

وعند  ،folderموضوعة يف جملد  ،امللفات النصية(

إضافتها إىل هذه األداة فإنَّ البحث عن امللف غري 

 املجلد ولو قمنا بالضغط عىل ،بْل عن املجلد ،ممكن

نا لن نجد هذه امللفات وإن كانت موضوعة فيها من  فإنَّ

وعليه فإنَّ عىل املحلل اللغوي أْن خيتار املجلد  ،قبل

 ،لينقل امللف النيص )أو امللفات النصية( ،دون فتحه

وهذا كله عىل عكس حمرك  ،املوضوعة مسبًّقا يف املجلد

يل الذي ُيمكن من خالله حتم Sketch Engineالتخطيط 

املدونة املحفوظة يف امللفات النصية بشكل مبارش دون 

 حاجة إىل وضعها يف جملدات.  

 

 أدوات الدراسة ملعاجلة التصاحب اللفظي

اعتمد هذا البحث عىل برنامج أدوات معاجلة 

-Arabic Corpus Processing Tools (Alاملدونة العربية 

Thubaity et al. 2013)  وعىل برنامج أدوات )حمرك

 ,Sketch Engine (Kilgarriff 2004, 2010التخطيط( 

يف العرض وذكر خصائص املعاجلة املتعلقة  (2014

بتحليل التصاحب اللفظي آليا دون غريها. وجدير 

بالذكر أنَّ الربنامج األول املشهور باسم )غواص( ال 

( أو notepad)املفكرة  txt*يقبل إالَّ امللفات النصية 

أو ما ُيعرف بالقيم املفصولة  Excelملفات اإلكسل 

ا الربنامج  ،comma separated value csvبفواصل  أمَّ

 PDFالثاين فهو يقبل العديد من امللفات ومنها ملفات 

 imagesالقابلة للقراءة والتحرير التي ال تتضمن صوًرا 

 نصية ثابتة. 

وسنتناول أهم وظائف األدوات األوىل وبخاصة 

ا  ،من حيث قوائم تكرارهيف حتليل أمثلة التصاحب  أمَّ

فسُيقترص  ،األدوات الثانية املتعلقة بمحرك التخطيط

البحُث فيها عن جانب استخراج أنامط التصاحب 

ى بـالنحو النمطي   Patternاللفظي الرتكيبية أو ما ُيسمَّ

Grammar  وذلك بواسامت وحملالت ستانفورد للعربية

Arabic Stanford Parsers and Taggers بش )ح

م( املصاحبة ألدوات حمرك التخطيط الشبكي. 2014

ولتوضيح معنى أمثلة التصاحب اللفظي يف األول 

لو قلنا: )رغب يف(  ،وأمثلة أنامط التصاحب يف الثاين

و)رغب عن( فنحن هنا أمام مثالني من أمثلة 

ا من جهة النمط التصاحبي فنكون أمام  ،التصاحب أمَّ

صاحب؛ وهو )الفعل+ مثاٍل واحٍد فقط من أنامط الت

 حرف اجلر(. 

فُتبنّي  ،وفيام يتعلق بوظائف )غواص( األساسية

وتبًعا للرتقيم السلسيل عىل مواضع  ،(2وفًقا للشكل )

 وهي عىل النحو اآليت:  ،املعاجلة بشكل تراتبي

كل وظيفة متثل  ،( ثالثة وظائف1يتضمن الرقم )

 فالوظيفة األوىل ،واجهة جديدة من واجهات األداة

ومن املمكن إضافة مدونة  ،هي: )إضافة املدونة(

ومدونة  ،(2يف موضع الرقم ) primary corpusرئيسة 

ا 3يف موضع الرقم ) reference corpusمرجعية  (. أمَّ
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الوظيفة الثانية والثالثة فهي خيارات املعاجلة )انظر 

( واملقارنة 6و ،5و ،4احلديث عنها يف مواضع األرقام 

(. وعوًدا إىل 8نها يف املوضع رقم )انظر احلديث ع

خيارْي )إضافة املدونة الرئيسة واملرجعية( فالفرق 

بينهام هو أنَّ الباحث قد يريد مقارنة نص ُلغوي مدوين 

مع نص ُلغوي مدوين آخر من حيث االختالفات بينها 

وُيستعمل هذا املنهج عادة يف  ،يف تكرار الكلامت

أو الكلامت  حماولة الكشف عن الكلامت املميزة

املفتاحية يف املدونة الرئيسة التي ال تظهر يف املدونة 

وحرّي أْن تكوَن املدونة املرجعية أكرب من  ،املرجعية

كام  ،املدونة الرئيسة من حيث احلجم وعدد الكلامت

أنَّ املدونة الرئيسة تتطلب يف هذا املنهج أْن تتضمن 

عىل نص من وعاء أو جنس لغوي خاص. عىل سبيل 

ملثال: احتواء املدونة الرئيسة عىل نصوص يف العلوم ا

اإلدارية واحتواء املدونة املرجعية عىل نصوص من 

 . (1)أجناس متنوعة بتنوع العلوم عدا العلوم اإلدارية

ا موضع الرقم ) ( فيوفر وظيفة االستعالم عن 4أمَّ

ومن املمكن حتديد املجلد سواء كانت  ،كلمة معينة

ويمكن  ،املدونة الفرعية أو كليهام املدونة الرئيسة أو

كام يمكن  ،5إىل  1التتابع اللفظي من  spanحتديد مدى 

                                                 
يف لغويات املدونة  weirdness coefficientتوظف معامل الغرابة ( 1)

للكشف عن الكلامت املميزة يف املدونة  corpus linguisticsاحلاسوبية 

الرئيسة والتي مل ترد، أو كان ورودها ال ُيذكر، يف املدونة املرجعية، 

)انظر الشمري والثبيتي  infinityة وقياسها يكون بني الواحد والالهناي

 (م.2015

حتديد امللفات النصية من كل مدونة من املدونتني 

ميزة البحث  ACPTsالرئيسة واملرجعية. وتوفر أداة 

فيكتب عىل سبيل  ،wildcardsبواسطة املحارف البديلة 

ل هذا اجلزء وبعده أو املثال جزًءا من كلمة ويوضع قب

أحدمها عالمة )*( ليظهر مجيع االحتامالت لبقية 

 ،أجزاء الكلمة الترصيفية واالشتقاقية ملوضع العالمة

ا العالمة )؟( فهي حمرف بديل يظهر مجيع  أمَّ

االحتامالت حلرف واحد مكمل ملا قبل الكلمة أو ملا 

 بعدها أو لكليهام. عىل سبيل املثال: لو كتبنا )*مع*(

 لظهرت النتائج اآلتية: 

ا لو  بأمجعهم/ أمجعني/ اجلمع/ اجلمعة/ إلخ. أمَّ

بحثنا بالطريقة اآلتية )؟مع؟( فستظهر لنا النتائج 

 اآلتية:

 مجعه/جتمعت/جتمعي/إلخ. فجمعت/ومجعت/

 ،( وظائف ما قبل معاجلة البحث5ويوفر الرقم )

وإزالة  ،وإزالة الشدة واملد ،ومنها إزالة احلركات

 ،وإزالة احلروف األجنبية ،وإزالة الرموز ،قاماألر

واستبدال مهزة  ،واستبدال التاء املربوطة باهلاء املربوطة

القطع واملد باأللف. واختيار هذه اخليارات أو أحدها 

أو عدم اختيارها باملّرة يؤثر يف نتائج عدد التكرار 

 typeحول الكلمة النوعية  7)انظر املوضع رقم 

مرهوًنا بام -أيضا-ويكون ،(tokenة والكلمة الفعلي

فعىل سبيل املثال؛ لو أراد  ،يريده املحلل أو الباحث

الباحث أن يكتشف عن املصطلحات األجنبية 
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املستعملة مع مقابالهتا العربية يف النص فإنه يتعني عليه 

 عدم استعامل خيار )إزالة احلروف اإلنجليزية(. 

أو املحلل  فلو أراد الباحث ،(6ويف موضع الرقم )

أْن جيري البحث عىل كامل املفردات يف امللف النيص 

وإْن أراد  ،فيتعني عليه اختيار خاصية )كامل املفردات(

أن يقيَص مجلة من الكلامت عن استخراجها فيتعني 

 ،عليه اختيار خاصية )كل املفردات ما عدا قائمة املنع(

وإْن أراد أْن خيصص البحث عن جمموعة حمددة من 

 ،امت فيتعني عليه اختيار خاصية )قائمة الشمول(الكل

توضع الكلامت يف ملف  ،ويف قائمة املنع أو الشمول

نيص جديد رشيطة أْن تكون كل كلمة يف سطر عىل 

 ،UTF-8وأن حُيفظ امللف باسم دون اختيار الرتميز  ،حدة

 . ANSIبْل برتك الرتميز الالتيني 

ا يف موضع الرقم ) واص عدد ( ففيه حتديد خ7أمَّ

تكرار الكلمة أو تكرار النصوص أو التكرار النسبي أو 

وحتديد خواص إظهار اسم امللف. ويدل  ،لكليهام

التكرار النسبي عىل حجم تكرار الكلمة أو النصوص 

وُتعرّب بالقيم فيام بني  ،إىل مجلة الكلامت أو النصوص

فعىل سبيل املثال: لو كانت نسبة التكرار  1صفر و

فإنَّ ذلك يدل عىل أنَّ نسبة تكرار  0.01مة النسبي للكل

% أو 0.01الكلمة املعنية بالبحث إىل حجم املدونة تبلغ )

%(. كذلك حيوي موضع 100% قياسا عىل النسبة 10

 typesهذا الرقم إفادًة بعدد تكرار الكلامت النوعية 

واألول يكون  tokensوعدد تكرار الكلامت الفعلية 

لة وظيفة مفهوم كل واحدة أقل بكثري من الثاين لع

منها؛ فالكلمة النوعية هي أصل الكلمة سواء كانت 

ا الكلامت الفعلية فهي تتضمن  ،اجلذر أو اجلذع أمَّ

إضافة إىل أية مسافات  ،اشتقاقات الكلمة النوعية

أخرى يف النص حتوي عالمات ترقيم أو رموز أو 

 أرقام.

جمموعة من احلزم  ،(8ويف موضع الرقم )

ية املعمول هبا يف التحليل املدوين احلاسويب اإلحصائ

 Mutualوسنتناول منها املعلومات املتبادلة  ،للمدونات

Information MI ت _وقياسt_score  ْهرة أو  Diceوالزَّ

لعالقتها املبارشة بتحليل  LogDiceالزهرة اللوغارثمية 

 التصاحب اللفظي. 

ا يف موضع الرقم )  ،ج( فهو حمل ظهور النتائ9أمَّ

وتظهر النتائج تبًعا لعدد مدى التتابع اللفظي الذي 

 ( مع عدد تكرارها يف املدونة. 4حُيّدد يف موضع الرقم )
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 .ووظائفه املتعلقة بتحليل أمثلة التصاحب ACPTs و)املقارنة( يف برنامج ,و)وخيارات املعاجلة( ,واجهات خيارات )إضافة املدونة( .(2الشكل )

 

سنجري تطبيًقا حتليليًا عىل  ،ويف املبحث اخلامس

معاجم اللغة العربية القديمة واحلديثة لغرض تبيان 

طريقة هذه األداة يف حتليل مثال من التصاحب 

 Sketch Engineعىل عكس حمرك التخطيط  ،اللفظي

(Kilgarriff et al. 2010, 2014)   الذي سنُبني من خالله

ئاًم عىل النحو النمطي يف ذلك املبحث تطبيًقا قا

وإمكانية حتليله يف املتصاحبات اللفظية. ويف حمرك 

 (.3وبالنظر إىل واجهاته الثالثة يف الشكل ) ،التخطيط

 Createوتتيح األداة إمكانية إنشاء مدونة )

Corpus)،  ( ويتطلب تتبع 3خاصة بالباحث )الشكل

التعليامت البسيطة لنقل امللف النيص حتى بلوغ مرحلة 

ويف أثناء ذلك ستظهر  compile corpusبناء املدونة 

وبعد متام  ،(2عملية اإلنشاء كام يف موضع الرقم )

العملية تظهر املدونة )أو املدونات( التي ُبنَِيت كام يف 

وتتوافر للباحث خواص البحث يف  ،(1املوضع )

واخلاصية التي تتعلق بالبحث  ،search corpusاملدونة 

)املوضع رقم  CQLب هي خاصية عن أنامط التصاح

( التي توفر البحث التخطيطي عن األنامط الرتكيبية 3

وخواص  ،(Jakubíček et al 2010التصاحبية )انظر 

واسامت ستانفورد وخواص كتابة قواعد التخطيط 
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sketch grammars  وبخواص ُمشّغالت الضمنwithin 

and containing operators  ومشّغالت االحتادmeet and 

union operators وتتطلب كتابة قواعد التخطيط .

استعامل واسامت أقسام الكالم العربية اخلاصة 

وهذه الواسامت  ،بواسامت وحملالت ستانفورد للعربية

مقسمة ما بني الكلامت الوظيفية  ،واساًم  33تبلغ 

function words، واألفعال  ،وتفاصيل أنواع األسامء

 ،وعبارات العاطفة ،اهتاوالصفات وتفريع ،وأنواعها

والكلامت األجنبية التي قد ترد يف  ،وعالمات الرتقيم

النصوص العربية. وكل هذه الواسامت قد ُبّينت يف 

( بذكر رمز الواسم النحوي ومن َثمَّ 1) رقم اجلدول

وتال  ،التعريف به بمصطلحه اإلنجليزي املوضوع له

ذلك رشح املصطلح اإلنجليزي بشكل موجز مع ذكر 

األمثلة التي ظهرت يف أول نتائج بحث بخاصية لغة 

استعالم املدونة يف مدونة عربية معارصة صغرية 

 احلجم

 

  

 

 

 .الشبكي ووظائفه املتعلقة بتحليل أنامط التصاحب Sketch Engineثالث واجهات أساسية ملحرك التخطيط  . (3) رقم الشكل
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 واسامت ستانفورد. .(1) رقم اجلدول

 أمثلته يف النتائج التعريف به الواسم #

1 FW Foreign Words كلامت أجنبية 

2 CC Coordinating Conjunctions ا ،ال ،كام ،أم ،لكن ،بل ،ثم ،أو ،ف ،أدوات الربط )و  إلخ( ،كيام ،أمَّ

3 RB Adverbs ة ،الظروف )هناك  إلخ( ،هنا ،ثمَّ

4 WRB Wh-Advbers إلخ( ،متى ،أين ،اذامل ،أدوات االستفهام )كيف 

5 CD Cardinal Numbers األعداد 

6 DT Demonstrative Pronouns تلك( ،أولئك ،أسامء اإلشارة )هذا 

7 PRP Personal Pronouns إلخ( ،نحن ،كم ،نا ،هي ،ضامئر متصلة/منفصلة )هو 

8 PRP$ Possessive Personal Pronouns إلخ( ،نك ،كم ،نا ،هم ،ضامئر ملكية متصلة )ها 

9 WP Relatives إلخ( ،الذين ،الذي ،األسامء املوصولة )التي 

10 IN Subordinating Conjunction إلخ( ،إىل ،عن ،من ،يف ،ب ،حروف اجلر )ل 

11 RP Particle إلخ( ،لقد ،يا ،هل ،س ،مل ،قد ،أدوات )ال 

12 UH Interjections أجل( ،كال ،اللهم ،تعابري عاطفية )نعم 

13 PUNC Punctuations عالمات الرتقيم 

14 VBG Verbal Particles إلخ( ،منح ،اعتبار ،مصدر عامل/ أداة فعل )قول 

15 VBD Perfect Verbs إلخ( ،سّلم ،صىل ،فعل تام )قال 

16 VBN Passive Verbs إلخ( ،ولد ،يقال ،فعل مبني للمجهول )قيل 

17 VBP Imperfect Verbs إلخ( ،جيب ،يقول ،يسكن ،فعل مضارع )يكون 

18 VB Infinitive Verbs إلخ( ،خذ ،أضف ،قم ،فعل أمر )انظر 

19 VN Verbal Noun إلخ( ،موضحا ،مضيقا ،مؤكدا ،أسامء تشبه الفعل )مشريا 

20 NN Common Nouns إلخ( ،خالل ،كالم ،أسامء شائعة )سالم 

21 NNS Common Nouns (Pl.) خدمات( ،معلومات ،عمليات ،اسم مثنى أو مجع )سنوات 
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   .(1) رقم اجلدولتابع 

 أمثلته يف النتائج التعريف به الواسم #

22 DTNN Determined Nouns إلخ( ،اليوم ،العمل ،اسم معرف/ مفرد )الناس 

23 DTNNS Determined Nouns (Pl.) إلخ( ،الواليات ،املعلومات ،اسم معرف مثنى أو مجع )املسلمني 

24 NOUN NOUN إلخ( ،نصف ،مجيع ،بعض ،أسامء التوكيد )كل 

25 NNP Proper Noun (Sing.) إلخ( ،عيل ،أمحد ،اسم علم مفرد )حممد 

26 NNPS Proper Noun (Pl.) إلخ( ،بنايات ،جامعات ،اسم علم مثنى أو مجع )طالبات 

27 DTNNP DT_Proper Noun لخ(إ ،القاهرة ،املغرب ،اسم علم معرف مفرد )اإلنرتنت 

28 DTNNPS DT_Proper Noun (Pl.) إلخ( ،الربازيليني ،الروحانيات ،اسم علم معرف مثنى أو مجع )اإلمارات 

29 JJ Adjectives إلخ( ،كبرية ،واحدة ،خاصة ،الصفات )آخر 

30 ADJ Adjective_Numeric إلخ( ،الثالث ،الثاين ،الصفات العددية )األول 

31 DTJJ DT_Adjectives الوطنية( ،السياسية ،العامة ،ت املعرفة )العربيةالصفا 

32 DTJJR DT_Comparative Adjectives إلخ( ،األكرب ،األوسط ،الصفات املعرفة للمقارنة )األقل 

33 JJR Comparative Adjectives إلخ( ،أعظم ،أقل ،أكرب ،صفات املقارنة )أفضل 

 

وجُترى خطوات البحث عن أنامط التصاحب يف 

طبًقا لواسامت ستانفورد ألقسام الكالم  CQLة وظيف

 لقواعد اللغة العربية عىل النحو اآليت: 

لو أراد املحلل اللغوي أْن يتصدى ألنامط 

عىل سبيل املثال: البحث عن  ،متصاحبات لفظية معينة

 ،تطابقات نمط الواسمني )فعل تام+ اسم علم مفرد(

خيصُّ  NNPوالواسم  VBDفإنَّ واسم الفعل التام هو 

(. 1اسم العلم املفرد )كام هو مبني يف اجلدول 

وبإضافة هذين الواسمني كوسيلِة بحث عن تطابقهام 

يف حمرك التخطيط  CQLيف وظيفة لغة استعالم املدونة 

Sketch Engine  اللغوي فإنَّ صيغة املشغل هلا تكون عىل

 : (1)النحو اآليت

[tag="VBD.*"][tag="NNP.*"] 

ومن املمكن توسيع هذه الصيغة لوضع ثالثة أو 

                                                 
حول مزيد من الرشوحات عن كتابة مشغالت الضمن واالحتاد  انظر:   (1)

 وقواعد التخطيط

 Sketch Grammars.https://www.sketchengine.co.uk/corpus-

querying/#Usingwithinandcontainingoperators . 

https://www.sketchengine.co.uk/corpus-querying/#Usingwithinandcontainingoperators
https://www.sketchengine.co.uk/corpus-querying/#Usingwithinandcontainingoperators
https://www.sketchengine.co.uk/corpus-querying/#Usingwithinandcontainingoperators
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قياس مدى ارتباط  -من غري قياس التصاحب اللفظي

دونة اللغة كلمة يف مدونة اللغة املصدر بكلمة يف م

وهو قياس مفيد يف حتليالت نظرية املعرفة  ،اهلدف

information theory  يف لغويات املدونة احلاسوبية

corpus linguistics،  وبخاصة بني مدونة لغوية للغة

 األصل ومدونة لغوية للغة اهلدف.

حتسب الكلمة  t_scoreت _ويف إحصائيات قياس

لكلامت النوعية ( إىل جمموع ا(nodal itemاملركزية 

tokens)ويساعد هذا القياس عىل إزالة  ،( يف املدونة

( ومدى تشتت (polysemsغموض الكلامت البوليزمية 

ومدى تعدد معاين  ،هذه الكلامت مع املتصاحبات

التصاحب لكل من الكلمة املركزية البوليزمية 

 ،واملتصاحب معها. عىل سبيل املثال: كلمة )رضب(

 ،مع الباب collocatesمتصاحباهتا حيث لو نظرنا إىل 

إلخ. فإنَّ  ،واملثال )أي نوع املثال( ،والطريق ،والعملة

وكل  ،نتائجها يف برنامج من برناجمي الدراسة ستتنوع

ا بذلك  2.00نتيجة هلذا القياس تكون أعىل من  فإهنَّ

ولو افرتضنا أنَّ  ،حتمل عادة داللة إحصائية مقبولة

ت يف مدونة ما _ا قياساتهذه األمثلة قد أظهرت لن

 1.40و 3.00و 6.00و 11.13عىل النحو التتابعي اآليت: 

فأكثرها ارتباًطا  ،فإنَّ داللتها متدرجة من حيث القوة

وأقلها ارتباًطا هو التتابع  ،هو التتابع )رضب الباب(

وتتنوع درجات القوة من عدما بتنوع  ،)رضُب املثل(

تلف هذه إْذ خت ،املدونة ونوعية النصوص فيها

القياسات بال حمالة لو قمنا بتطبيقها عىل مدونة عربية 

حيث قد ينعدم وجود  ،تتضمن نصوًصا اقتصادية

و)رضُب  ،و)رضُب الطريق( ،التتابع )رضُب الباب(

املثل( بينام خترج تطابقات التتابع )رضب العملة( 

 .(1)ت_بقيمة عالية لقياس

 Dice (Kilgarriffوالّزهرة  LogDiceأما قياس الزهرة 

et al. 2004) 14فاألول يكون قيمته ما بني الصفر و، 

ويدل عىل أنَّ التصاحب اللفظي كلام اقرتبت قيمته إىل 

وتدل القيمة.  عىل أنَّ  ،دلَّ عىل قوة االرتباط 14

 nodal itemبني الكلمة املركزية  co-occurrenceالتوارد 

 16واملتصاحب هلا يكون بواقع مرة واحدة يف كل 

ا قياس  ألف مرة لتكرار الكلمة املركزية وحدها. أمَّ

وقوة  ،فقيمها تكون بني الواحد والصفر ،Diceالزهرة 

 ،التكرار بني التوارد تأّتى يف كل قيمة تكون األصغر

فمتصاحٌب تكون قيمة الزهرة له مع كلمة مركزية ما 

يكون أقل  ،(0.001)وآخر بقيمة  (0.01)عىل سبيل املثال 

حيث االرتباط الكيل. والفرق اجلوهري بني قوة من 

هذه القياسات لغرض التحليل التصاحبي يتمثّل يف 

السؤال أو الفرضية البحثية التي تكون أساس الغرض 

 ويمكن إجياز ذلك عىل النحو اآليت: ،من التحليل

                                                 
ة قياس ليس من ضمن بحثنا هنا يعرف بقياس (1 )   الذي ال  z-scoreز _ثمَّ

ت؛ فالداللة يف املعطى واحدة يف كون النتيجة من _اسخيتلف عن قي

 Oakesفأعىل داّلة؛ غري أنَّه ُيفضل استعامهلا عىل املدونات الضخمة ) 2

1998: 7، 8.) 
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: لو كانت قيمة املعلومات املتبادلة بني كلمة أوًل 

مدونة ما هي مركزية ومتصاحب لفظي ما معها يف 

فإنَّ ذلك ال يعني بالرضورة أْن يكون تكرار  ،األعىل

وكثرٌي ما يكون تكرار  ،املتصاحب وحده هو األعىل أيًضا

األقل  (nodal item)املتصاحب اللفظي مع الكلمة املركزية 

وهذا ما سنراه يف  ،هو األعىل يف قيمة املعلومات املتبادلة

 س. التحليل التطبيقي يف املبحث اخلام

( كان 2ت أعىل من )_: إذا كانت قيمة قياسثانًيا

ا إْن كانت أقل من ) ،لذلك داللة إحصائية ( فإنَّ 2أمَّ

وقد ُتؤخذ يف بحث  ،الداللة اإلحصائية منعدمة

التحليل التصاحبي بعني االعتبار يف سياق األقل 

 استعاماًل يف مدونة ما. 

 Log والزهرة اللوغارثمية Dice: قياس الزهرة ثالثا

Dice  سواء كانت الداللُة اإلحصائية األقوى لألول للقيم

أو كانت الداللة اإلحصائية  ،األكثر صغًرا من الواحد

فإنَّ األقل قد  ،من الصفر 14األقوى للثاين أقرب إىل 

يتميّز عن األكثر لو كان السؤال البحثي حول التصاحب 

إْن  وقد يتميز األكثر قيمة ،اللفظي عن ندرة االستعامل

كان السؤال البحثي حول التصاحب اللفظي عن األكثر 

 تصاحبًا من حيث التكرار. 

 

 مثال تطبيقي عىل معاجم

 اللغة العربية

  معجاًم من 22مُجعت املعاجم العربية البالغ عددها 

ومن َثمَّ ُوِضعت يف امللف النيص  ،(1)موقع الشاملة

plain text،  وقد ُشذبت النصوص بمعالج التنقيح

  وهو برنامج ُيعرف باسم )امُلشّذب العريب( ،والتنظيف

 وهو غري مفتوح املصدر. ويوفر هذا  ،(4 رقم )الشكل

الربنامج إمكانية تشذيب النص جلعله نًصا حمكاًم تتابع 

فيه الكلامت دون وجود أكثر من مسافة واحدة بني 

الكلامت ودون وجود عالمات ورموز وحروف غري 

قام أو تطويالت تؤثر يف ودون وجود أر ،عربية

 cliticsوُيقصد بالتطويل أو الكشيدة  ،حسابات التكرار

 ،املسافات أو املسافة اخلطية التي تضاف إىل احلرف

والتي تضاف يف نظام لوحة املفاتيح اخلاصة بـ 

Windows (QWER)  بمفتاح عايلShirt  ومفتاح احلرف

 )ت(. 

                                                 
يتيح هذا املوقع تصدير وحفظ كثري من الكتب املنسوخة عىل ملفات (   1) 

مما يسهل من عملية نسخها  docx*و doc*عىل صيغ  wordالوورد 

 بلية قراءهتا وحتريرها. انظر: وقا

http://www.almeshkat.net/books/index.php.  ا هذه املعاجم أمَّ

فهي عىل النحو اآليت: العني، والبحر املحيط، والصحاح يف اللغة، 

بالغة، والعباب الزاخر، واملحكم واملحيط األعظم، وأساس ال

ولسان العرب، واملحيط يف اللغة، واملخصص، ومعجم اجليم، 

ومقاييس اللغة، ومعجم ما استعجم، وتاج العروس، وجممل اللغة، 

ومجهرة اللغة، وهتذيب اللغة، وتاج العروس، وخمتار الصحاح، 

واملنجد، والقاموس املحيط، واملصباح املنري، ومعجم العربية 

 املعارصة.

http://www.almeshkat.net/books/index.php
http://www.almeshkat.net/books/index.php
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 .العريب ووظائف التشذيب املتوفرة فيهواجهة برنامج املشذب  .(4) رقم الشكل

 

وهبذا الربنامج؛ فقد ُعوجلت مدونة املعاجم العربية 

 ACPTsاألربعة والعرشين؛ ألجل معاجلتها يف برناجمي 

ومن أجل أْن تكون  ،Sketch Engineوحمرك التخطيط 

تتعامل مع  ،معاجلة التصاحب اللفظي إحصائًيا دقيقة

مية النظمية سلسلة تراكيب الوحدات املعج

syntagmatic lexical units  ِّالنقية من التشكيل ومن أي

رسم خطي غري رسم احلروف العريب يف تلك 

 الوحدات. 

وحري القول إنَّ ما سُيرشح من طريقة استخراج 

أدوات معاجلة التصاحب اللفظي يف هذا البحث ال 

التي  ACPTsجُيرى بشكل يدوي؛ ألنَّ أدوات برنامج 

ا املعاجلة ملثال تصاحبي حمدد وأدوات سنطبق عليه

التي سنُطبق عليها  Sketch Engineحمرك االستعالم 

املعاجلة ألنامط ذلك املثال التصاحبي املحدد تقوم 

باستخراج القيم اإلحصائية للمعلومات املتبادلة 

Mutual Information ت _وقياسt-score  والزهرةDice 
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آيل. ولكن:  بشكل LogDiceوالزهرة اللوغارثمية 

رأيت رشحها بشكل ريايض حتى يعطي ذلك تفسرًيا 

منطقًيا لكيفية عمل هذه اخلوارزميات اإلحصائية يف 

قياس التصاحب اللفظي ومعاجلته يف مدونات اللغة 

 العربية. 

هي:  MIإحصائية املعلومات املتبادلة معادلة ف

log2((P(x,y) /P(x)P(y))  حيث إنP  يدل عىل االحتاملية

probability ا أمَّ  ،هلذه اخلوارزمية اإلحصائيةx وy  فهام

ُيراد اختبارمها. ولو قمنا عىل سبيل  املتصاحبان اللذانِ 

 ،بتحليل التصاحب اللفظي )ريح شديدة(املثال 

والتصاحب اللفظي )ريح رصرص( واستخراج 

فإنَّ  ،تكراراهتا من مدونة املعاجم العربية التي أنشأناها

: عدد كلامت ية هي عىل النحو اآليتاملعطيات التكرار

وعدد  ،كلمة 20.432.212مدونة املعاجم العربية 

وعدد تكرار  ،مرة 1891( فيها ريحتكرار كلمة )

ريح وعدد تكرار ) ،مرة 28 مًعا (ريح شديدة)

( شديدةالصفة )تكرار وعدد  ،مرات 5 مًعا (رصرص

( رصرصوعدد تكرار الصفة ) ،مرة 1318وحدها 

من  collocateة. ولقياس كل متصاحب مر 53وحدها 

مع الكلمة ( عىل حدة ورصرص: شديدة الصفتني )أْي 

معادلة املعلومات فإن  ،(ريح) nodal item املركزية

 : تتمثل عىل النحو اآليت املتبادلة

 للتصاحب األولمعادلة املعلومات املتبادلة 

log2((28*20,432,212)/ (1891*1318)) 
572,101,936/2,492,338=229.54 

log2 (229.54) = 7.84 

:للتصاحب الثاينمعادلة املعلومات املتبادلة   

log2 ((5*20,432,212)/ (1891*53)) 
102,161,060/100,223=1019 

log2 (1019) = 9.99 

ناتج املعلومات  نلحظ أنَّ  ،بنتائج كل معادلةو

الكلمة املركزية املعنية بني اللفظي لتصاحب ل املتبادلة

أعىل من  وهي MI (9.99)هي  (رصرصصفة )وال )ريح(

 الصفة )شديدة(بني و  الكلمة املركزيةتلك الواقعة بني

؛ وقوة التصاحب هنا ُيشري إىل MI (7.84)التي نتيجتها 

من حيث االستعامل  أعىلالصفة األوىل  قوة ارتباط أنَّ 

ملفهوم التصاحب اللفظي يف لغويات املدونة  املنسجم

فإنَّ معاجلة هذا  ،وعليه ،الثانيةمن الصفة  احلاسوبية

التصاحب يف معجم عريب ُيراد تأليفه بمناهج لغويات 

املدونة احلاسوبية ُتقّدم التصاحب اللفظي )ريح 

عىل التصاحب -لداللة استعامله األقوى-رصرص(

 . اللفظي )ريح شديدة(

يتشابه مع املعلومات املتبادلة  t-scoreت -وقياس

مقاييس التشتت الحتامالت ه يقوم بإظهار غري أنَّ 

 nodal itemتكرارات التطابق للامدة العنقودية 

 Hunstonوانظر  ،collocate (Scott 2010ومتصاحبها 

(. ويتكون هذا القياس من Price 2013و 2002 ,2001

يعرب عن العدد  n حيث إنَّ  j√/(x-(x/n))املعادلة اآلتية: 

ل رضب يعرب عن حاص jو ،الكيل للكلامت يف املدونة

 nodal itemالتكرار املشرتك بني الكلمة املركزية 

)أي:  F1*F2يشري ببساطة إىل  x ومصاحبتها؛ حيث إنَّ 

مع عدد تكرار  املركزيةرضب عدد تكرار الكلمة 
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(. وُيستفاد من هذه العملية يف حتليل املتصاحبةالكلمة 

. والناتج اآليل polysemsالكلامت ذات املعاين املتعددة 

فام  2يكون من  ستخرج هبذه املعادلة جيب أنْ الذي يُ 

. فوق من أجل ضامن قياس إحصائي ذي داللة قوية

فلو طبقنا هذه املعادلة عىل التصاحب اللفظي )ريح 

فإن معادلة تتابع قيم املعادلة هبذا القياس  ،رصرص(

 ستكون كام هو آٍت: 

((1891*53/20,432,212)-1891*53)/√j 
((100,223/20,432,212)-100,223)/√j 

 ت )أقل من الواحد(_قياس

 2.00وقيمة هذا التصاحب ليست أعىل من القيمة 

وإذا كانت القيمة أقل من واحد فإنَّام هو بسبب أنَّ 

 53ورصرص ) ،مرة( 1891متوسط التكرار بني ريح )

واالنحراف املعياري من املتوسط  ،972هو  ،مرة(

عىل  ونتيجة قسمة ما هو أقل من الواحد ،42.871

(. وعليه فإنَّ إطار 0هذا االنحراف املعياري هي )

بوصفها كلمة متعددة  حتليل الكلمة املركزية )ريح(

وستتضمن  ،ت هو األنسب_بقياس polysemicاملعنى 

معاجلة التحليل التصاحبي بالنظر إىل عدد التكرار 

ت له؛ لُِتخرب عن اّطراد _ونسبه مع معطى قياس

ملركزية مع املتصاحبات التصاحب اللفظي للكلمة ا

األخرى التي ُتكّون معنًى سياقًيا حمدًدا بداللة خاصة 

( نتائج هذا االطراد 2ويف اجلدول ) ،مع كلمة )ريح(

ت لكل _مع عدد تكراره ونتائج معادلة قياس

تصاحب لفظي. وقد ُجعل قياس املتصاحبات مع 

كلمة )ريح( ذات املعاين الداللية املختلفة مرتبة وفًقا 

ت إىل _ورتبت من أعىل قيمة لقياس ،كثر ارتباطلأل

كام أنَّ متصاحبات هذه الكلمة للمعنى الداليل  ،أقلها

ولكنَّها مُجعت يف قياس  ،الواحد متفاوتة يف القياس

واحد لتحديد قيمة املعنى اخلاص للكلمة املركزية. 

الذي عادًة ما  ،وُنضيف هنا إىل أنَّ ندرة املعنى املكتسب

تكون قيمها هي  ،االستعامالت املجازيةينحاز إىل 

وباألخص يف مدونة  ،األقل يف املدونات العامة

املعاجم العربية املفحوصة هنا لغرض هذا البحث 

 كوهنا معامًجا عامة.

 

 nodalحصائي بني الكلمة املركزية اإلقياس الا أمَّ 

item  بالزهرة ومتصاحبهاDice  والزهرة اللوغارثمية

LogDice (Kilgarriff et al 2004)  فأساس معادلة األول

يدل عىل تكرار الكلمة  حيث إنَّ  هو 

 و ،املركزية مع املتصاحب املعني بالتحليل

يدل عىل حاصل مجع تكرار الكلمة املركزية وحدها مع 

ا أساس معادلة تكرار املتصاحب املعني بالتحليل . أمَّ

 . log2+14و الثاين فه
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 وتوزيعات املعاين املتعددة للكلمة املركزية )ريح( ومتصاحباهتا. t-scoreت _(.  قياس 2اجلدول رقم  )

 املعنى ت_ قياس تصاحب_ت ريح+التصاحب

+)صفة ريح

 خجوج اهلواء]خجوج[/]مريضة[/]عقيم[/]عرية[/]زعزوع[

57 2.8 

دائمة اهلبوب ريح خجوج: 

ومريضة: ء/وااللتوا

ضعيفة اهلبوب/وعقيم: ا 

جتلب مطرا وال تنفع 

أرضا/عرية: باردة/ 

 زعزوع: شديدة

 ريح+)حاسة الشم والتذوق ]قطنة[/]ذفرة[/]اخلزامى[(

15  1.7  

قطنة: الشواء/ اخلزامى: 

نبات/ ذفرة: نبات مر أو 

 طعم لبن مرّ 

 [/]املاء[(احلدب+)نوع املرض]ريح

19  1.2 

يصيب فقرات احلدب: 

قرحة تتكون داخل  أو ظهرال

 / املاء: سبب لإلغامءالعنق

 [(سهيج+)صوت]ريح
3  0.45 

صوت النأج ريح سهيج: 

 الترضع منه أو الصياحو

 ريح املوت: دنو األجل 0.26 5   ريح املوت

 

 .شديدة( و)ريح(تتابعات إجراء حساب الزهرة والزهرة اللوغارثمية للكلمة املركزية )ريح( ومتصاحبْيها ) .(3)رقم اجلدول 

 الزهرة اللوغارثمية الزهرة

 مرة 1318مرة/ ]شديدة[  1891مرة/ ]ريح[  28]ريح شديدة[ 

Dice  LogDice 14+log2 

 
14+log2 

هرة:  هرة اللوغارثمية:  0.0087ناتج الزَّ  7.1216ناتج الزَّ

 مرة 53مرة ]رصرص[  1891مرات/ ]ريح[  5]ريح رصرص[ 

Dice  LogDice 14+log2 

 
14+log2 

هرة:  هرة اللوغارثمية:  0.0026ناتج الزَّ  5.4127ناتج الزَّ
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حساب تكرارات التصاحب ( 3رقم ) ويف اجلدول

والتصاحب اللفظي )ريح  ،اللفظي )ريح شديدة(

دلتني. ففي ناتج حساب وفًقا هلاتني املعا ،رصرص(

 0.0087للتصاحب اللفظي األول نجده  Diceالزهرة 

ا ناتج التصاحب اللفظي الثاين فهو  وقيمة  ،0.0026أمَّ

وهي داللة عىل أنَّ ارتباط  ،الثاين أصغر من قيمة األول

كام هو حال ناجته يف  ،التصاحب اللفظي الثاين أقوى

ا قيمة التصاح ،املعلومات املتبادلة ب اللفظي األول أمَّ

والتصاحب اللفظي  7.1216بالزهرة اللوغارثمية فهي 

 ،14وقيمة األول أقرب إىل القيمة  ،5.4127الثاين هي 

وُيؤخذ هذا القياس يف قياس التصاحب اللفظي عىل 

فإْن كان  ،نوعية فرضية البحث وسؤاله يف املدونة

وإْن كان  ،السؤال عن األكثر متيًزا ُيؤَخذ باألقل قيمة

 السؤال عن األكثر تصاحًبا ُيؤخذ بالقيمة. 

وبقياس أنامط التصاحب هلذه الكلامت يف حمرك 

وذلك بتوظيف  Sketch Engineاالستعالم )اللغوي( 

واسامت التخطيط القواعدي اخلاصة باللغة العربية 

فلو قسنا نمط مدى ارتباط األسامء  ،(1)اجلدول 

خاصية فإن  ،الشائعة مع الصفات مبتدئة بحرف جر

وعليه تكون صيغة  ،تكون هي األنسب withinالضمن 

عىل  corpus query language CQLلغة استعالم املدونة 

 النحو اآليت:  

[tag="IN.*"]+ within [tag="NN.*"] []{0,5} [tag="JJ.* 
"] 

ويف نتائج البحث سيظهر عدد تطابق هذا النمط 

مرة يف مدونة  140.235التصاحبي بتكرار يبلغ 

معاجم اللغة العربية مع أمثلته يف كشافات سياقية 

concordances،  وبقياس التصاحب اللفظي هلذا النمط

مع أنامط أخرى ومدى تشتتها بقياس الزهرة 

فإنَّه يتعني علينا اختيار وظيفة  ،اللوغارثمية

collocations  وحتديد مرّشحات التصاحب اللفظي

collocation candidates م( بخيار )الواسtag  من وظيفة

 1إىل + 1-وجعل املدى من  Attributeاخلاصّية 

)الزهرة اللوغارثمية( من  LogDiceواختيار قياس 

أجل إظهار قياس أكثر املرشحات عىل هذا املدى 

لنتائج النمط التصاحبي لصيغة استعالم املدونة 

 املذكورة أعاله. 
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 : يف مدونة املعاجم العربية  رشحات أنامط املتصاحبات للسلسلة النمطية التصاحبية حتديد مدى م . (5) رقم الشكل                 

[tag="IN.*"]+ within [tag="NN.*"] []{0,5} [tag="JJ.* "] 

 

 ةبقياس الزهرة اللوغارثمي 1/+1-عىل امتداد   بقية واسامت التخطيط وتكرارها ومدى قوة ارتباطها بالنمط التصاحبي.  (4) رقم اجلدول

 [tag="IN.*"]+ within [tag="NN.*"] []{0,5} [tag="JJ.* "]    .  

 التكرار الواسم
الزهرة 

 اللوغارثمية
 التكرار الواسم

الزهرة 

 اللوغارثمية
 التكرار الواسم

الزهرة 

 اللوغارثمية

 أنامط األفعال أنامط األسامء أنامط الكلامت الوظيفية

PRP 21.734 9.016 DTNN 21.483 7.989 VBD 8.941 7.118 

JJR 5.743 10.011 NNP 2.802 6.164 VBP 3.641 6.883 

DT 2.065 7.639 NNP 2.802 6.164 VBN 791 5.987 

WP 1.142 6.623 NNP 2.802 6.164 VBG 445 6.217 

RP 962 5.606 NNS 1.730 7.911 VB 48 3.116 

CC 554 2.655 DTNNP 1.186 6.820 VN 31 2.620 

CD 209 4.582 DTNNS 698 6.723    

WRB 67 3.840 DTJJ 205 3.797    

RB 26 2.069       
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( نتائج مرشحات أنامط التصاحب 4ويف اجلدول )

د النتائج وفًقا  ،للنمط التصاحبي املُخترب وحري أْن حُتدَّ

نجد  ،فعىل مستوى األسامء ،للمعطيات اإلحصائية هلا

اع األسامء أكثر أنو ،)اسم مفرد معرف بأل( DTNNأنَّ 

)اسم مثنى أو  DTNNSوأقلها كان  ،تصاحًبا مع النمط

وعىل مستوى األفعال جاء الفعل  ،مجع معرف بأل(

 VBبخالف فعل األمر  ،األكثر تصاحًبا VBDاملايض 

وُيقاس عىل ذلك مع بقية واسامت  ،VNواملصدر 

املتصاحب التي تضاّمت مع نتائج سلسلة النمط 

جر+اسم شائع أو التصاحبي املُخترب )حرف 

ا من حيث الكلامت الوظيفية  ،ظرف+صفة(. أمَّ

جاءت ضمن أكثر  PRPفالضامئر املتصلة واملتصلة 

ا أقلها يف الظروف  ،املرشحات . وهذا الطريقة RPأمَّ

من البحث تساعد عىل تطبيق نظرية األنامط التصاحبية 

ا توفر فهام أكرب لطبيعة  (Firth 1957)لفريث  كام أهنَّ

هلذا األنامط.  construction grammarالرتكيبي النحو 

والبحث عن هذه األنامط هبذه اخلاصية يوفر إمكانية 

يف  tagبديال عن الواسم  wordأمثلتها باختيار الكلمة 

 (. 5املوضحة يف الشكل ) attributeوظيفة اخلاصّية 

من  CQLويرتاوح ما توفره خاصية لغة االستعالم 

نامط بواسامت التخطيط نسب تطابق البحث عن األ

القواعدي للغة العربية يف أيِّة مدونة لغوية عربية ما بني 

( كام أنَّ وظائف Green and) Manning 2010% 95و 90

وغريها املذكورة يف هناية  withinالبحث بالضمن 

 Sketchاملبحث الثالث واملتعلقة بمحرك االستعالم 

Engine  يروم الباحث تتنوع يف نتائجها بالطريقة التي

اللغوي إىل حتديدها وفًقا ألسئلته اللغوية وفرضياته 

 التمحيصّية لتحليل التصاحب اللفظي. 

 

 ةــــمـاخلات

هدف هذا البحث إىل دراسة مفهوم التصاحب 

يف احلقل اللغوي التطبيقي يف  collocationاللفظي 

الذي  corpus linguisticsلغويات املدونة احلاسوبية 

ته منذ منتصف القرن العرشين حتى تطورت أدبيا

وقد نلنا من هذا التطور ما  ،وقت كتابة هذا البحث

يسع لكيفيات بحثية وطرائق حتليلية متّكن من فهم 

أعمق وأدق لطبيعة التصاحب اللفظي وعالقة قوة 

ارتباطه يف مدونة معينة. وقوة التصاحب مرهونة 

وليس بطبيعة  ،بطبيعة النص املدوين املبحوث فيه

كام أنَّ  ،التصاحب اللفظي بني الكلمتني بشكل مطلق

هذه الدراسة قد طبقت هذه اآلليات عىل مدونة 

وعىل أمثلة تصاحبية ألجل الكشف  ،املعاجم العربية

عن الوسائل اآللية املتاحة يف عرضها ونقدها وحتليلها 

 نوعًيا وكمًيا. 

تبنّي  ACPTsففي منهج حتليل أمثلة التصاحب بأداة 

ت _قياس التصاحب بني املعلومات املتبادلة وقياسأنَّ 

خيتلفان يف أنَّ األول يقيس مدى القوة واالرتباط بغض 

ا القياس  ،النظر عن شيوع تكرار أحد ركني التصاحب أمَّ

الثاين فهو يعتمد عىل قياس التنوع الداليل للكلمة 

املركزية بوصفها كلمة بوليزمية بفعل تتابعها مع الكلمة 
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سياقيًا. ويف قياس الزهرة اللوغارثمية وجدنا  املصاحبة

متعلقة بالكثرة والقلة من  14أنَّ القيمة بني الصفر و

حيث توزع ركني التصاحب يف مدونة املعاجم العربية 

وُيستفاد من هذا القياس لألكثر يف  ،القديمة واحلديثة

ا يف حتليل  الشيوع ولألقل يف الندرة االستعاملية.  أمَّ

وبخاصية  Sketch Engineإنَّ حمرك االستعالم ف ،األنامط

واسامت التخطيط القواعدي فإنَّ تنوع أنامط التصاحب 

ممكن كشفه وكشف أمثلته بوظائف حمددة يف لغة 

وهي وظائف حيددها الباحث لصيغة  ،استعالم املدونة

سلسلية تركيبية جتمع بني ركني التصاحب اللفظي أو 

 كلامت متتابعة.  5ىل أركان التصاحب اللفظي املمتد إ

 :شكر وتقدير

يشكر الباحث مركز بحوث كلية اآلداب 

بجامعة امللك سـعود عىل دعم مرشوع هذا 

 البحث.
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 جتليات الشعر الفاريس يف آثار اجلواهري 

 دراسة حتليلية مقارنة

 بسام عيل الربابعةو نور حممد عيل القضاة 

 األستاذان املشاركان يف اللغة الفارسية وآداهبا، قسم اللغات السامية والرشقية،

 كلية اآلداب، جامعة الريموك 

 
 

 ـ(ه23/10/1437يف  للنرش هـ،   وقبل27/2/1436)قدم  للنرش يف  

 

 .اجلواهري، الشعر الفاريس، التأثر والتأثري، الرمز، الصور الفنية :  املفتاحية الكلامت

يقوم هذا البحث عىل دراسة جتليات الشعر الفاريس، وحتليل رموزه ونامذجه يف آثار البحث: ملخص

األكرب ومتنبّي العرص احلديث،  الشاعر العراقي املشهور حممد مهدي اجلواهري، الذي ُلّقب بشاعر العرب

والذي زار إيران غري مرة، وأقام فيها عدة أشهر، وترجم عن الفارسية بعًضا من أشعارها، وكان من الداعني 

م غفلوا عن جانب  إىل االنفتاح عىل األدب الفاريس، وقد تناوله الدارسون يف عرشات الدراسات، إالا أَّنا

 آثاره، وذهذا فقد صصصنا هذا البحث لدراسة هذا اجلانب وجتليته مهم وهو جتليات الشعر الفاريس يف

بالصورة التي تليق به؛ إْذ تعددت صور تأثر هذا الشاعر العريب الكبري بالشعر الفاريس بني لغوّية وفنّية، وقد 

نى بّينا صصوصيات هذا التأّثر، ووّضحنا حجمه كميًّا، كام عرضنا جزئيات تركيب الصور األدبية، واملع

 املُستلهم، والرمز الذي اقتبسه اجلواهري، من صالل تأّثره بالشعر الفاريس يف آثاره الشعرية املتعددة.

__________________  
 
 
 

  .ُدعم هذا املرشوع البحثي من قبل مركز بحوث الدراسات االنسانية، عامدة البحث العلمي، جامعة امللك سعود   )*(

 (هـ2017/1438) جامعة امللك سعود، الرياض ،45-31، ص ص 2ع، 29مجملة اآلداب، 

 

31 



��  �  ����	
 �� �� ��� ������	
 �� ����:  ���
��
 ���� �  ��!	
 ��"	
 #�$%&  �����' �$%$%( �)
�* 

The Aspects of Persian poetry in Al-Jawahiry's Literary Works 
 A Comparative, Analytical  Study 

 Nour Alqudah ;  Bassam Ali Al-Rababah 

Dept. Of Semitic And Oriental Languages, faculty of Arts, Yarmouk university 
 

(Received 27/2/1436H; Accepted for publication 23/10/1437H) 

 

Keywords: Al-Jawahiry, Persian Literature, Influence, Symbolism , Artistic Images. 

Abstract: This study aims at investigating and analyzing  the salient features of Persian poetry in the 

literary works of the widely known Iraqi poet , Mohammed Mahdi Al-Jawahiry (the so-called 

Motanabi of the twentieth century). Al-Jawahiry visited Iran several times, stayed in Tehran for 

weeks, translated some of the Persian poems, and was one of the supporters of the exposure for 

Persian literature. In spite of the fact that many scholars have studied different aspects of his literary 

works, they paid no attention to the features of Persian poetry in his works. Therefore, we conducted 

the present study to investigate and analyze this area in a way that is worthy of him, and is a 

significantly desirable area of research into the important aspects of assimilation between Arabic and 

Persian literature. Taking into consideration that Persian poetry has affected Al-Jawahiry both 

artistically and linguistically, the researchers  have also clarified the peculiarities of this influence and 

its quantity, the components of the literary images, inspirated meaning, and the symbol he quoted 

within the framework of analyzing the different  aspects of how his poetry was influenced by Persian 

poetry  .  
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 مقدمة 

 اجلواهري مهدي حممد شعر يف القراءة تّتخذ 

 متتدّ  متعددة نقدّية وأشكااًل  أطًرا( م1997 -1899)

 الفنّية وأدواته وإمكاناته اخلصبة، شاعرّيته امتداد عىل

 أوسع مدى وتأصذ والرتميزية، والتخيلّية والتصويرية

 أيًضا دةاملمت الشاعر هذا ثقافة يف والتأمل احلديث عند

 أثر ومالحظة وشعًرا، نقًدا األديب نتاجه امتداد عىل

 واستلهامه الذاتّية، مسريته يف الشخصّية صربته

مه وما املختلفة والظروف لألحداث،  مسرية صالل قدا

 .أدبية مادة   ِمن الطويلة حياته

 شاعر   أي   ثقافة يف التأّثري العامل أنا  شك وال

 دائاًم، النّقاد عندها قفي التي الظواهر من وإنتاجه

 من غريه عن فيها بدًعا يكن مل اجلواهري فإنا  وبالطبع

 إليها والنظر دراستها متتدّ  التأثر ظاهرة إنا  إذْ  الشعراء؛

 بني التناص تلّمس من رسوًصا تتفاوت جوانب من

 الوسط من االستلهام إىل املؤثرة، والثقافة الشاعر

 عن أيًضا الناتج العريض باساالقت إىل ثما  املؤثر، الثقايف

 داصل غالًبا جيري األصري وهذا التأّثر، من أقل مستوى

 أكثر الشعري املستوى هذا إىل وإشارته الشاعر، وعي

 يف عليه النقاد يستدل وبذلك وعيه، صارج جيري مما

 .لشعره النقدّية قراءاهتم

 للقراءات صصبًا زال وما املجال هذا كان لقد

 األدبيني الرتاثني بني الظاهرة هذه ملالحظة النقدّية

 التامزج بحكم وذلك سواء، حدّ  عىل والفاريس العريب

 طويلة، قرون امتداد عىل واإليرانيني العرب بني الثقايف

 يف وموّحد تفصيالته، يف متشابه ثقايف إطار ضمن

 والتأثري التأثر هذا جوانب ودراسة اجلامعة، هويته

 مًعا وتأثريمها تأثرمها يف شابهالت جوانب بل أدبًيا، بينهام

 أنموذج واجلواهري هبام، املحيطة واآلداب الثقافات يف

 الفاريس األدب عىل اّطلعوا الذين العرب للشعراء

 شخصًيا، التأّثر هبذا اعرتف وقد مبارش، بشكل

 صالل من مواَربة بال به وتأّثره آرائه عن وأعرب

 حافظ شعر من ملقتطفات ترمجته عىل كتبها التي املقدمة

 نرشها والتي( الفرس كنوز)بـ ذها عنون التي الشريازي

 .املايض القرن عرشينيات يف( النجف)  صحيفة يف

 بحجم شاعر عند التأّثر مستوى دراسة أنا  إالا 

 التشابه مواطن استجالء حدّ  عند تقف ال اجلواهري

 يف وردت شعرّية معاين أو أفكار أو صور مع شعره يف

 فاعلية مالحظة إىل تتعداها بل ة،فارسيّ  نصوص

 الفنية، وأدواته الشعري، وجدانه يف العربية الذائقة

 الشعري الرتاث من االقرتاب يف االنفعاليّة وحمفزاته

 صوره يف منها استقاه ما جتىّل  وكيف الفاريس،

 بأنواعه التناص بني منها اقتباسه ومستوى وقصائده،

 أو شبيهالت من ألطراف واالستحضار وأشكاله،

 شعر يف تتخذ التي املفردات حتى بل اخلاّصة، الصور

 .صاّصة رمزية إحياءات ما أّمة

 عىل الضوء تسليط إىل الدراسة هذه يف سعينا لقد 

 ُتراعي حماور ضمن الفاريس بالشعر اجلواهري تأّثر
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 اطالع عىل احلديثة الشواهد ومنها التارخيّية، الظروف

 زماًنا الفاريس األديب الوسط من واقرتابه اجلواهري

 يف إليران املتعددة زياراته صالل من ومكاًنا،

 أشهر لعدة طهران يف وإقامته املايض، القرن عرشينيات

 الظروف تلك يف العمرية واملرحلة التسعينيات، يف

 مرحلة بني بمرونة للتأثر الشاعر استعداد ُتبنّي  التي

 فرصة من أنتجته وما النضوج، ومرحلة البدايات

 األدب روح مع للتامزج وقابلية والتفاعل، للتأّثر

 هذا حجم إىل كميًّا النظر مراعاة مع هبام، امُلتأثارِ  والثقافة

 للنصوص النسبي الوزن ومالحظة مقارنة، التأّثر

 يف ورموزهم وأفكارهم وصورهم الفرس، والشعراء

 الكمّي  الكيلّ  بالوزن قياًسا اجلواهري عند حضورها

 كانت مرة، غري إيران إىل سافر فقد ،يباألد إلنتاجه

 عام صيف يف والثانية م،1924 عام صيف يف األوىل

 يف مدة أقام حيث م،1992 عام يف والثالثة م،1926

 وأنشد وأدهبا، بطبيعتها وتأثر مدَّنا، بني وتنقل إيران،

 فارس، حدود عىل: منها املدة هذه صالل خمتلفة أشعاًرا

 ويوم العروس، وشمران اجلميلة، وفارس كرند، عىل

 األشعار من مقتطفات ترجم كام وغريها، دربند يف

 كنوز) الرتمجات هذه وسّمى العربية، إىل الفارسية

 الشعرية األعامل مقدمة: انظر) ،(الفرس

 (.10-6 ص. م2001الكاملة،

 يف التأمل إىل الكمي الرصد حالة جتاوزنا ثما 

 ملعنىا وإدراج املستقاة، الصورة تركيب جزئيات

 الفني بنائه ضمن امُلقَتبَس والرمز املستلَهم،

 التي الشواهد يف االنفعالية وحمفزاته والوجداين،

 .فيها وردت

 تضع نقدّية رضورة يشكل األصري امللمح وهذا

 ظواهر يتجاوز إبداعي إطار يف والتأثري التأثر دراسة

 واملفردات الصور ومالحظة الكّمي، الرصد

 بني الظاهرة قراءة عند والسياّم وتسجيلها، وإحصائها

 املوضوعي الضبط من قليل مع يمكن تراثني،

د واحًدا، أدبًيا تراًثا اعتبارمها والواقعي  ِقدم ذلك ويؤك 

 كأيب كبار عرب شعراء عند وجتّذرها الظاهرة هذه

 الشاعر الشريازي وسعدي العربية، احلالة يف نواس

 احلالة يف الشعراء من وغريه املشهور الفاريس

 .الفارسية

د ما إنا   التأثر ظاهرة تأمل يف املنحى هذا أمهية يؤك 

 التأثر ظاهرة عىل املنصبة الدراسات أنا  هو وقراءهتا،

 اإلزاحة ومسألة الغائب النص معرفة إىل تدعو نظرًيا

 ال ولكنّها ،(27 ص. م2007 بقيش،) واإلحالل

 كذلك، يّةوالرتكيب االنفعالية أبعاده بكّل  السياق هُتمل

 َترِصد واإلحالل اإلزاحة من األوىل احلالة كانت وإذا

 ليس الشعري العمل فإنا  املهارية، الناحية من التأثر

 باللحظة غرضيًّا ُمرهَتَن هو بل صالصة، تقنيّة مهارة

 وهذا وانفعال، عاطفة من عنها ينبثق وما الشعورية،

 املُحّفز الوجداين اجلو مع بمناسبته التأثر تأمل إىل يقود

 التأّثر دراسة تكون ال وبذلك إبداعي، نص إنتاج عىل
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 طبيعة مدى ومالحظة الوجدان، مستويات عن بعيدة

 التأثر حمّل  الرمز أو الصورة، أو باملعنى، الشاعر تأثر

 إىل إضافته أو اقتنائه يف رغبة قصًدا؛ استقائه عن بعيًدا

 .والرتاكيب الصور من قائمة

 

 اجلواهري آثار يف يسالفار الشعر تأثري

 آثار يف الفاريس للشعر املبارش التأثري صور تتعدد

 تأّثر إىل والرموز، باألصيلة تأّثر   بني اجلواهري

 أجزاء عىل الفاريس األثر استيالء فيه يالحظ تصويري

 نحاول وهنا وعنارصها، ومكوناهتا الشاعر صورة من

 هذه ضمن ورصدها املبارش، تأّثره مظاهر استقصاء

 :التأّثرية السياقات

 التصوير يف الفاريس بالشعر اجلواهري تأثر :أوًل 

 :الفني

 أكثر هنا الفاريس بالشعر اجلواهري تأّثر يتجىّل 

 الصور بعض تظهر حيث مظهًرا، وأجىل وضوًحا

ا  من عنارصها من كبري جزء أو بكاملها مأصوذة وكأَّنا

 حتدد صاصة مالمح هناك أنا  إالا  الفاريس، الشعر

 رصد بعد إليها سنأيت اجلواهري عند التأثر طريقة

 .الفارسّية الفنّية بالصور شعره يف التأّثر مواطن

 يف الفاريس بالشعر اجلواهري تأثر مواطن -أ

 : الفني التصوير

 التصوير يف الفاريس بالشعر اجلواهري تأّثر جاء

 هذه ومن أشعاره من عديدة مواطن يف بارًزا الفني

 :قوله الصور

 كّلنا رًحاــمس دهرنا رىأ

 ورــكالص به ونغدو نروح

 . (158 ص. م2001 اجلواهري،) 

 فيه، الناس يتحرك كبري بمرسح الدهر يصور فهو

 من منتزعة   صورة   وهي املرسح، عىل الصور تتحرك كام

 :اخليام قول

 ميانريح او در ما كه فلک چرخ نيا 

 ـــميدان یمثال او از اليـخ فانوس

 وسـفان وعـامل نچراغدا ديخورش

 ميانريح او كاندر ميصور چون ما

 . (252 ص. ـه1375 ،اميص) 

 :وترمجته

 حكى نسري فيه الذي الفضاء هذا

 النظر لدى خيالًيا حر  ـــس فانوس

  عامُلنا والفانوس الشمس مصباحه

 ورــكالص فيه حيارى نبدو ونحن

 . (159 ص. م1984 النجفي،)  

 نسري ونحن ء،بالفضا الزمان أو املكان يصور فهو

 الفضاء هذا مصباح فالشمس ،(1)اخليايل بالفانوس فيه

                                                 
 كانت التي التسلية أنواع من نوع هو اخليايل الفانوس  (1)

 كانت حيث اذهجري، السادس القرن حتى إيران يف رائجة

 غطائه عن الفانوس شعلة حتجب ملونة أشكال ترسم

=       عىل امللونة األشكال هذه ظل بذلك فيقع اخلارجي،
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 ومن حريى، صورنا فيه تظهر صيايل فانوس وعاملنا

ا تقارًبا نرصد أنْ  يمكننا أّنه أيًضا املالحظ  يف تصويريًّ

 :قوله ومنها اجلواهري آثار

 هـــوناب القوي ظفر تقريب ل

 وناب لديك ظفر يكن مل إن   

 . (221 ص. م2001 اجلواهري،)  

 فالقوي والظفر، بالناب القوي سطوة يشبه وهو

 مستعًدا تكن مل إن منه، احلذر جيب كارس، وحش

 ملواجهته،

 :سعدي شعر يف َتظهر ذاهتا والصورة

  زيت دّرنده نـــــناخ یندار گر

 زيست یريگ كم كه به آن ددان با

 . (97 ص. ـه1383 ي،ازريش ديسع) 

 أالا  فاألفضل حادة، فارأظ لديك يكن مل إنْ : )أْي 

 هو كام التصويري فاملشهد ،(السباع مع تتصارع

 تشبيه   إناه إذْ  معه؛ تناصه يف يؤثر وال واحد، واضح

 ومثال والظفر، بالناب للقوة العرب شعر يف شائع  

 :ذلك

 

                                             
 تدور، وكأَّّنا األشكال هذه تبدو ما وبحيلة الغطاء، =

 أقدم هو هذا اخليام ورباعي لذلك، تبًعا ظالذها فتتحرك

 ومل التسلية، من النوع هذا إىل تشري التي اللغوية إلشاراتا

 : انظر ) .آصر كتاب أي يف ذكره يسبق

 http://www.ichodoc.ir/p-a/changed/22/html/22_10001.htm.) 

 

  أظفارها بت  ــأنش املنّية وإذا

 عــــتنف ل متيمة كّل  ألفيت 

 . (143 ص. م2003 اذهذيل،) 

 روح إىل ذلك جتاوزت اجلواهري عند الصورة نا أل

 كام الشريازي، سعدي قول يف املوجودة احلكمة

 شعرًيا تركيًبا أفرزت وجدانية حالة إىل التشبيه جتاوزت

 احلكمة من وغرضها األوىل الصورة عنارص يتضمن

 .أيًضا

 :قوله يف التصويرية املقاربة هذه مثل ونرى     

  مضاعًفا درًعا الصرب نسج فبورك

 متدّرع مّرة ذي من تـــــوبورك

 .      (346ص. م2001 اجلواهري،) 

 :للسعدي املنسوب القول من منتزعة   صورة   وهي

 شد خسته تو فراق ريت به جگر را ما

 یجوشن کين بتان فراق بر صرب یا 

 . (380 ص. ـه1388 ي،راز سيق) 

 فبوركت الفراق، بسهم أكباُدنا ُجِرحت لقد: )أْي 

ا درع من  وكذلك ،(احلسان فراق عىل الصرب أَّيا

 :قوله يف الصورة

 اىلـحب اتــــمعرش والكروم

 ابــــاألعن كرائم اتـمرضع 

 . (381 ص. م2001 اجلواهري،) 

 منوجهري شعر من صالصة   فارسية   صورة   فهي

 :الدامغاين
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 ديننام رخ بدو زهيدوش دخرت کي

 امريب مهه وال تنــــآبس مهه ال

 . (174 ص. ـه1374 قي،سيا دبري) 

 أي) إليه البكر العنب أشجار تنظر ملْ :) أْي 

 فتصوير ،(ومريضة حبىل مجيُعها كانت فقد ؛(الفالح

 تأُثر القارُئ  َيلمُس  صاصة صورة باحلبىل العنب شجرة

 الصور هذه ومن فيه، مراء ال بشكل هبا اجلواهري

 :بالنبعني والنهار الليل تشبيه

 الــ ضوء يؤذن النهار نبع غاض

 كابــــبانس نبعه فاض قد بدر 

 . (381 ص. م2001 اجلواهري،) 

 الحًقا، سنراه ما وهو التصوير، غاية اصتالف فمع

 يف(              1)اخلاقاين الفاريس بالشاعر واضًحا التأثر َيظهر

 :قوله

 امبيس یگريود ريق یكي اندچشمه دو

  اميس نیمــاسي وروز وش بنفشه شب 

 . (5 ص. ـه1379 ،واينريش)

 من واآلصر القار من إحدامها نبعان إَّّنام: )أْي 

                                                 
 وأشهر فاريس، شاعر( هــ595  520) الرشواين صاقاين  (1)

 من رشوان، يف ولد الفاريس، الشعر يف القصائد أنشد من

 نسطورّية، مسيحية إسالمها قبل أمه كانت تربيز، واحين

 وله ،(صاقانى منشآت)و ،(العراقني حتفة: )آثاره أشهر من

 دفن ورباعياته، وغزلياته قصائده يضم الشعر من ديوان

 (.رشوانى صاقانى ديوان مقدمة: انظر) تربيز، يف

 املرشق والنهار كالبنفسج القاتم الليل مها الزئبق،

 الليل أنا  هنا الصورة من املنتزع واجلزء ،(كالياسمني

 التشخيص، هبذا يكتفي واجلواهري نبعان، والنهار

 وكذلك اخلاقاين، عند ورد كام مركًبا التشبيه َيذُكر وال

 :قوله يف صورته

 تروعه حنی الطاووس كقوائم

 يالءـــاخل ذلك ُزقاء دوــــيغ 

 . (578 ص. م2001 اجلواهري،)  

 أمهية فال رجليه قبح إىل الطاووس َينظر حني: أْي 

 شبيهة   صورة   وهي صياًحا، يغدو فهو صوته جلامل

 :الشريازي سعدي لقول

   خلق هست كه یونگار نقش به را طاووس

 شيخو زشت یپا از خجل واو كنندیم نیحتس      

           .(  116 ص. هـ1383 ي،ازريش ديسع)   

 ألوانه بسبب الطاووس يمدحون النااس إنا : ) أْي 

 وعمق ،(القبيحة أقدامه من صجل هو بينام الزاهية،

 الطاووس بعني املفارقة إىل النظر يف هنا َيظهر التأثر

 الطاووس رؤية انُتصّور فكالمها الصورتني، يف نفسه

 يلتفت ال حني يف سعدي، عند صجل فهو لنفسه،

 ومن اجلواهري، عند فقط زقاءً  يراه بل صوته جلامل

 :قوله كذلك الصور

 فاركة حسناء سوى احلياة وما

 داءـــوأع اءـــأحب من خمطوبة

 . .(271 ص. م2001 اجلواهري،)   
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 ذات وهي الناس، مجيع خيطبها كاحلسناء احلياة

 :الشريازي حافظ قول يف الصورة

  اديبن تــسس جهان از عهد یدرست جمو

 است داماد هزار عروس عجوزه نيا كه 

 . (245 ص ،1ج. ـه1372 ي،صرمشاه) 

 الدنيا هذه عند بالعهد الوفاء عن تبحث ال: )أْي 

 والفرق ،(عريس أللف عروس العجوز فهذه الفانية،

(  كةفار)  لعوب حسناءً  جعلها اجلواهري أنا  الوحيد

 .ءشمطا عجوًزا حافظ جعلها فيام

 يف الفاريس بالشعر اجلواهري تأثر خصوصية - ب

 :الفني التصوير

 الفاريس الشعر من هبا امُلتأثر الفنّية الصور جاءت

 االنتقاء سبيل عىل وذلك كثرًيا، اجلواهري آثار يف

 هو هذا ومرجع الصورة، من معّينة لعنارص الواعي

 ال فهو شعره، يف الصورة اءوبن الشعري الغرض صدمة

 جّوه يناسب ما منها ينتقي ولكناه الصورة، يستنسخ

 بالصورة اجلواهري يتأّثر وحني واالنفعايل، الغريض

نا الفارسية، الشعرية  من حالة متكرر بشكل نلمح فإنا

 الوصف أو التشبيه عنارص من خيتاره فيام التقني الوعي

 خيتلف هذا ولعلا  األصرى، بالصورة املتأثرة صورته يف

 العربية، الشعرية بالصور تأثره من النقاد الحظه ما مع

 اآلصرين، أشعار لبعض صدى أشعاره يف نسمع حيث

 يدفع والذي الالواعي التقليد حيّز ضمن يقع ما منها

. م2011 صالح،) املنخفضة معدالهتا نحو بالشاعرية

 الفارسية الصورة حالة يف نلمس ولكنانا ،(348 ص

 عنده الشاعرية وصف يمكن ال عاليًا تقنًيا ًياوع

 واضًحا ذلك يظهر كام العالية، مستوياهتا عن بالنزول

 :قوله يف

  ةـــــأهزوج حتزنكم ل كيف

 احلزين القلب أوتارها من كان

 : السيستاين فّرصي بصورة مقارنة

 ستانيس ز برفتم حله كاروان با  

 جان ز بافته دل ز دهيتن یاحله با        

 حلل احللل ِمن بقافلة سيستان من صرجت: )أْي 

 القلب انتقى فقد ،(والروح القلب من منسوجة

 الوطن، العراق إىل يرمز أناه مراعيًا الروح، واستثنى

 أناه كام كثرية، حسّية ذكريات من ذكراه تثريه وما

 االستعاري الغرض خيدم بام باألوتار اخليوط استبدل

 :قوله يف ذلك نراه ما وهذا الصورة، يف

 كلنا رًحاـــــمس دهرنا أرى

 كالصور به دوــــونغ نروح

 :اخليام قول من مأصوذة مرا  كام الصورة هذه

 حكى نسري فيه الذي الفضاء هذا

 النظر لدى خيالًيا حر  ـس فانوس 

 عامُلنا والفانوس الشمس مصباحه

 ورــكالص فيه حيارى نبدو ونحن

 التفصيلية الرتكيبية التصويرية العالقة زيتجاو فهو

 واملصباح والشمس الفضاء بني اخليام فيها يوازن التي



 39                         (هـ1438م/2017جامعة امللك سعود، الرياض )،  2ع، 29مجملة اآلداب، 

 منها وجيتزئ ،(الناس) والصور اخليايل والفانوس

 باملرسح، ودهرهم بالصور الناس تشبّه مشاهبة عالقة

 الشاعر حّدده مقداره ولكنّ  واضح، هنا التأّثر ووجه

 املعنى، إطار يف يريةالتصو حاجته حسب عىل بوعي

 عمر صورة من للصورة اشتقاقه إىل يشري أناه والسّيام

 :يقول إذْ  اخليام

 هـــقول( عمر  ) من قتـتعّش 

 رـعم معاين يف ةــحكم وكم        

 .(158 ص. م2001 اجلواهري،)

 

 : الفارسّية الشعرّية بالرموز اجلواهري تأثر: ثانًيا  

 ومكانته الشعري، النص يف العامة مكانته للرمز

 الشعري النص وبناء الصورة، مكونات بني اخلاصة

 رمًزا الشاعر يستعمل فحينام آصر، دون شاعر عند

 الّرمز هذا ويكون معني، مدلول إىل ُيومئ أو يوحي

 فهو أصرى، لغة من رمزية أو لفظّية داللة من مشتًقا

 وقد ،وشعرها األصرى بالثقافة التأثر نطاق يف ُيدَرج

 اللفظ يستعمل مل إناه إذْ  املجال؛ هذا يف اجلواهري متّيز

 الفارسية اللغة صصوصيات بعض يستعر أو الفاريس

 هو بل غريها، أو وزنية رضورة متليه لفظي كبديل

 أو الرتكيب أو للكلمة الرمزية الداللة يستلهم

 إذْ  صورته، بناء يف مؤثرة لتكون اللغوية، اخلصوصية

ا  انفعاله، تقديم يف مشاركة ةرمزي داللة تكتسب إَّنا

 وهو الشعري، غرضه وختدم وجدانه عن والكشف

 حديث قادم مبحث يف تناوله سيحصل الذي املوضوع

 والرموز، لأللفاظ، اجلواهري استلهام كيفية حول

 اخلصوصيات وسائر الشعرية، والصور والرتاكيب،

 . آثاره يف الواردة الفارسية واللغوية الشعرية

 الشعرية بالرموز اجلواهري تأثر مواطن -أ

 : الفارسية

 بمظاهر اجلواهري تأثر رصد من أواًل  بدا  ال حقيقة

 الرمزي املجال يف الفارسية واللغة الفاريس، الشعر

 :قوله ذلك ومن للرموز؛ اإلحيائية والدالالت

 لعاًبا جّمت حنی الشمس وسنا

 رويــالكس نورها من أرسلته

 . (111ص. 2001 اجلواهري،) 

 رمزية داللة فيها( كرسوي) إىل الشمس نور فنسبة

 أنا  نرى حني ولكن واجلامل، بالبهاء توحي الشاعر عند

 وأنا  الفرس، ملوك شعار مها واألسد الشمس

 هذا فإنا  القدماء، الفرس ملوك لقب هو( كرسى)

( كرسوي) للفظ الرمزية للداللة آصر تذوًقا يمنحنا

 رمزية وداللة لفظل إكساب وهذا بالَعَظمة، يوحي

 العريب الشعر يف ورد( كرسوي) لفظ أنا  فمع صاصة،

 :نواس أيب قول نحو

 يهــف كاألَِهّلة الرشب رتىـــف

 املدام رويـــخس ونـــحيتس

 .  (273ص ،3 ج. م2003 نواس، أبو)  
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 تأثر عن تنبئ مل اللفظي االستعامل دالالت أنا  إالا 

 عىل يدل رمزًيا إحياءً  ذاهتا الكلمة عىل يضفي رمزي،

 واللفظ الشاعر بني صاصة حمددة عالقة أو تأثر

( كرسوي) نوعه جيد مخر أناه يفهم ما كّل  بل امُلستقى،

 كقول الفرس عند اخلمور من معروف نوع وهو

 :)شاعر أعجمى(  الفاريس الشاعر

 ايخرسو وباده ستيشاد در از شب اگر

 ايقو دل ودرد است فيضع اطــنش مرا

 .  (455 ص. ـه1388 ي،زرا سيق) 

 ،ةصرسوي اخلمرة وكانت للرسور الليل كان لو: أْي 

 .قوية قلبي وآالم ضعيف نشاطي إنا ف

 یلد( الناي) للفظ الرمزي األثر نجد وكذلك

 بكلمة مبارش لفظي تأثر أناه فمع جًدا، واضًحا الشاعر

 أنا  إالا  القديم، العريب الشعر يف ترد مل ربام فارسية

 هنا، بالتذوق األجدر امللمح هي ذها مزيةالر الداللة

 :يقول

           إيِن  ايـــــــــــــالن دـــــأري ل

 اــــناي درــــالص يف لــــــحام

 فآنـــــــــــــــا آنــــا ـازفا عـ 

 كايـــاــــــــوالش باألمـــــاين 

 . (120 ص. م2001 اجلواهري،) 

 صليل جربان راملشهو اللبناين الشاعر تأثر وقد

 وكان الغنائية، وداللته بالناي ياجلواهر قبل جربان

 يف واحلياة املوت ملعاين استلهاًما للناي استعامله

 وهو ،(الناي أعطني) ةاملعروف الوجودّية قصيدته

 تناوله وطبيعة ،الناي لفظ لداللة جلربان عميق   تذّوق  

 بالفراق، مقرون دائاًم  فهو الفاريس، الشعر يف كرمز

 دايةب یف الرومي الدين جالل عند مثاًل  نراه ما ذاوه

 :(املعنوي املثنوي)

 كند یم تيحكا چون ین از بشنو

 كند یم تيكاــــــش هاييجدا از

 . (5 ص ،.ـه1378 ي،بلخ) 

 ويشكو الفراق عن حيكي عندما للناي استمع: أْي 

 .منه

 تذّوقي كأثر الرمز داللة ُيظهر اجلواهري أنا  إالا 

 :بقوله أيًضا

 إيّن  ايـــــــــــالن دــــأري ل

 اـــناي درــــالص يف امل  ــــح

 . (120 ص. م2001 اجلواهري،) 

 وهذا ،(الناي أعطني) جربان قول عكس وهذا   

 يف اجلواهري عند ووجدانية تذوقية حرية عن ينبئ

 ما ولكن الرمز، أو اللفظ أو به املتأثر النص مع تفاعله

 الشعر يف احلزينة وداللته الناي لفظ هماستل أناه يعنينا

 ويتحدث الشاعر فيه ُيعّرف نص يف ليستعمله الفاريس

 يف حيمله الذي فالناي الشعر، إىل بالناي َيرُمز فهو عنه،

 .الناي ألثر أعمق رمزية داللة وهي الشعر، هو صدره

ا  رمزية وهي والكأس، واخلمر الرشاب رمزية أما

 متأثرة اجلواهري عند فتظهر وعربًيا، فارسًيا مشرتكة
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 :قوله ذلك ومن بالفارسية، أحياًنا

 ــــراكحــــــــــ ويفّ  عني مُتِل ها ل 

 يبســــــــا ترانــــي حتى واسقنيها 

 املرء هـــــباع تلطًفاــــمس عمًرا إنّ   

 اــــبخس بِي ع دـــــق الكؤوس بغري 

 .      (117ص. م2001 اجلواهري،)  

  :يقول ثمّ 

 بدين   دينًا اخلاّمر عـــيبي وــــل 

 ــاوكسـ أخراه وباعَ  لشرتاها

     .  (118ص. م2001 اجلواهري،) 

 شعر يف اخلمر داللة يف واضح   رمزي   تأثر   وهذا

 :رباعياته إحدى يف يقول حني اخليام

   

 بدار هينس آن از تــودس ريبگ نقد نيا

 است خوش دور از دنيشن دهل كآواز 

 .(229 ص. ـه1375 ،اميص)

 :وترمجته

 مــواعل الدين واترك النقد فاغنم

 أعذب البعد يف الطبول صوت إنّ 

 . (78 ص. م1984 النجفي،) 

 أصدقائه أحد هتنئة وهو القصيدة، معرض ولكن 

 إليه، والدعوة والرسور الفرح رمزية تعكس بزفافه،

 .واحلياة املوت يف اخلّيام فلسفة تعكس وال

 :قوله وكذلك

 

  ألَنا إَل  الكؤوس ربناـــش ما

 عكسا خلديك فيها رأينا د  ـــق 

 . (117 ص. م2001 اجلواهري،)   

 : الشريازي حافظ بقول تأّثر فهو

  مياديده اري رخ عكسِ  الهيپ در ما

 ما مدام رشب لذت ز خربیب یا 

 . (158 ص ،1 ج ،1372 ي،صرمشاه) 

 يا الكأس، يف املعشوق وجه انعكاس رأينا لقد: أْي 

 .الدائم رشبنا لذة عن غافاًل 

 احلب مخر وهي املعنوّية، باخلمر ُيوحي هنا والرمز

 أكثر حسيًّا يبدو الرمز أنا  إالا  املحبوب، بجامل والتلذذ

 للخمر املعنوية الرمزّية ُتْلمح بينام اجلواهري، عند

 الثاين الطرف يف الشريازي حافظ عند أعمق بشكل

 .الدائم بنارش لذة عن غافاًل  يا: لصورته

 الرمز بإحياءات الرمزي اجلواهري تأثر صور ومن 

 وعكس( القلب) برمزية تأّثره الفاريس، الشعر يف

 معرض يف املحيطة واألشياء وظواهرها الطبيعة مظاهر

 :كقوله احلنني،

 أهزوجة مــــــحتزنك ل كيف

  احلزين القلب أوتارها من كان

 . (132 ص. م2001 اجلواهري،) 

 :وقوله

 مذاب لفظ   يف ِصيغ        قلوب   ذوُب  اإَّن 

 . (148 ص. م2001 اجلواهري،)    
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 يف بالشعر وارتباطه القلب رمزية من قريب وهو

 :(1)السيستاين فّرصي قول

 تانــسيس ز برفتم حله كاروان با

 جان ز بافته دل ز دهيتن یاحله با

 . (423 ص. م1380 سيستاين،) 

 حلل احللل، من بقافلة سيستان من صرجت: )أْي 

 إىل باحللل يرمز وهو ،(والروح القلب من منسوجة

 غريبة ليست الرمزية هذه أنا  من الرغم وعىل الشعر،

 شعر يف القلب رمزية أنا  إالا  العريب، الشعر عىل

 كون بني كبرًيا تقارًبا تظهر األول البيت يف اجلواهري

 أحد( القلب) وكونه أغنيته، أوتار من وتًرا القلب

 .احلرير حلل يف النسيج يصيط

 فالليل الليل، برمزية تأثره أيًضا التأثر ذلك ومن     

 :قوله يف

 هبا السواد الليل خّلف مغربة

 بالقار اهلمّ  امءــــس جللتها أو

 . (138 ص. م2001 اجلواهري،) 

 بعد والعذاب األمل إىل البيت هذا يف يشري وهو

 فقربص حسني، للرشيف مرثيته وهي الفراق،

                                                 
 ولد فاريس، شاعر( هـــ429 -370) السيستاين فرصي ( 1)

 ملًكا الغزنوي حممود نصبه سيستان، يف( غزنة) ةمدين يف

 كونه حيُث  من املدح، طابع شعره عىل غلب للشعراء،

 عىل حيتوي شعر ديوان له الغزنويني، بالط يف حياته قىض

 .فيها ودفن غزنه يف ُتويف ورباعياته، وغزلياته قصائده

 الرمزية وهذه الليل، سواد تلبس موته بعد بحتأص

 :(6)الفردويس عند الليل لرمزية مشاهبة

 ريق به شسته یرو شبه چون یشب

 ريت نه وانيــــــك نه دايپ هبرام نه 

 . (211 ص ،2 ج. ـه1373 ،فردويس) 

 السواد شديدة( الشبه) الّسَبج كحجر وليلة: )أْي 

 وال املريخ يهاف يظهر ال بالقار، وجهها غسلت وكأَّنا

 القار لفظ بديل هو األسود فاللون ،(عطارد وال زحل

 .واحدة الرمز داللة ولكن الرمزين، بني

 اجلواهري تأثر السابقة األمثلة صالل من ُنالحظ    

 بني كثرية أحياًنا يعرس الفصل أنا  إالا  الفاريس؛ بالرمز

 عند الرموز هذه يف والفاريس العريب الرتاثني أثر

 فالليل الثقافات، بني مشرتكة رموز فهي اهري،اجلو

 مشرتكات كلها والربيع والكأس والرشاب والقلب

 تأمل عند ولكن الِشْعرين، كال يف وتصويرية لفظية

 أنا  نلحظ النص، بجو ومقارنتها الرمزية الداللة

 إيامءات هي اجلواهري عند وإيامءاته الرمز إشارات

 .النصوص بعض يف َضةحَمْ  فارسية

 الشعرية بالرموز اجلواهري تأثر خصوصية -ب

 : الفارسية

 تأثره هو اجلواهري شعر يف األهم امللحظ إنا     

 اخلصوصية تتبلور إذْ  الفارسية؛ الشعرّية بالرموز

 بحكم الرمزية الداللة عمق إىل ينفذ بأناه :األوىل

 الشعرية اللغة سياام وال الفارسية؛ باللغة معرفته
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 تسميته يمكن ما عىل القدرة يمنحه مماا الفارسّية،

 إىل املتبادر عند يقف ال فهو الرمز، بإحيائية بالترصف

 العرب الشعراء عند رأينا كام اللفظ، داللة من الذهن

 إناه بل شعرهم؛ يف الفارسية األلفاظ استعملوا الذين

 حسب للرمز اإلحيائية الداللة حدّ  عند يقف ال

 سمةً  ُيربز مما به، تأثر الذي الفاريس الشاعر استعامل

 يظهر حني الشاعر، عند التصويري بالوعي تتصل فنّيةً 

 عند التقاطع من حالة يف املشرتك املستعمل الرمز

 كل   عند الرمز إحيائية متيض ثما  معنّي، انفعايل مستوى

 ذلك عىل وللتمثيل خمتلفة، وجهة إىل الشاعرين من

 اإلشارة قتسب كام ومها( زير)و( بم) رمز إىل ننظر

 الشعر يف واسُتلِهام النّغم، إليقاع صوتيان مستويان

 نرى كام الداللة، من منخفض أويل   مستوى عند العريب

 :قوله يف الرومي ابن عند

 ومثاين ثــــــمثال وفيه      النغم من زير   وفيه بم   فيه

 . (551 ص ،3 ج. م2001 الرومي، ابن) 

 الشعرية لغةال إىل ينفذ اجلواهري نرى حني يف

 الصوتيني، املستويني ذهذين الرمزية والداللة اخلاصة،

 إىل واملتبادر املبارش املعنى عن خمتلفة داللة وهي

 فّرصى الفاريس الشاعر عند ذلك نرى إذْ  الذهن؛

 :قوله يف السيستانى

 ريز آمد بانگ به جفتیب بلبل چون باز

 بم آمد خروش به بيدل عاشق چون باز 

 . (366 ص. م1380 ،ستاينيس) 

 كصوت( زير) املنخفضة النغمة صوت ارتفع: )أي

( بم) املرتفعة النغمة صوت وصار وحيد، بلبل

 للفراق رمزين هنا أصبحا وقد ،(وذهان عاشق كصوت

 هذا إىل يصل اجلواهري نجد ثما  العاشقني، وأصوات

 :قوله يف اللفظ مع الرمزي التفاعل من املستوى

 ـــــااحليــــــ أصداء وسمعَت 

 (زير) و( بم) نــــــم رنّ ـــت ة 

 اإلحياء جتاوز ثما  اللفظية، الداللة جتاوز فقد

 رمزي إحياء إىل الفرس شعراء بني الشائع الرمزي

 اذهدوء بني احلياة أحداث تقلب وهو صاص،

 ترميزّية سمة استخالص يمكننا هنا ومن والصخب،

 يتكئ ال هأنا  :ثانًيا وهي اجلواهري، عند مهمة تأّثرية

 يتهيأ حينام إالا  الفاريس الشعر من امُلسَتلهم الرمز عىل

 فاعلية يف أثره َيْظهر حافًزا انفعااًل  وجدانه يف ذلك

 عند: مثاًل ، نقف للمعنى، الكيل البناء ضمن الّرمز

 :قوله

 لعابا جّمت حنی الشمس وسنا

 الكرسوي نورها من لتهـــأرس

 حنينه فيه يشرتك عال  انف وليد الرمزي التأثر يأيت هنا

 نوع وهو( كرسوي) لفظ بإحياء تأثره مع الفرات إىل

 عىل الكرسوية اخلمرة نشوة فعكس اخلمور، من

 يقع حني بالنشوة إحياءً  حاماًل  الرمز يتجىل إذْ  الشمس؛

 ساعة يف اخلمرة إشعاع يقع كام نفسه، يف الشمس ضوء

 جتاوزها مع الكرسوية اخلمر فرمزية النشوة،
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 السمة وهي - فارسًيا املألوفة الرمزية اءاتلإلحي

 اخلمر، نشوة مع متقاطًعا جاء قد -األوىل الرمزية

 للحافز استجابة الفرات، إىل احلنني اجتاه يف ولكن

ا احلنني، وهو االنفعايل  فهي الثالثة اخلصوصية أما

 ال إحيائية دالالت تكسبه تركيبية ُبنى يف الرمز إدراج

 من استحضاره أو الرمز رابةغ صلف املتلقي تشتت

 عند الفاريس بالشعر التأثر ألنّ  أصرى، شعرية ثقافة

 يف: مثالً ، ننظر للغة، األصلية البُنى َيَطْل  مل اجلواهري

 :قوله

 هبا السواد الليل فــخلّ  مغربة

 بالقار اهلمّ  امءــــس جللتها أو 

 . (196 ص. م2011 صالح،)

 عند صللن الرتكيبية البنية أنا  نجد وهكذا

 الليل، لرمزية اخلاص اإلعامل وراء تنسق مل اجلواهري

 شعره يف الفردويس من استقاها أناه من الرغم عىل

 تأّثره مواطن مجيع هذا عىل ويقاس ذكره، سبق الذي

 .املختلفة آثاره يف الفاريس بالرمز

 

 البحث نتائج

 الشعر جتليات أنا  البحث ذاه صالل من تضحي

 الكبري العريب الشاعر آثار يف ارزةب جاءْت  قد الفاريس

 جتىل ما وهذا واضح، بشكل اجلواهري مهدي حممد

 ومن هبا، االستشهاد جرى التي األمثلة صالل من

 بالشعر اجلواهري تأّثر مواطن ورصد ءاستقرا صالل

 يمكننا ذلك عىل ءوبنا ،اتهيوصصوص الفاريس

 :التالية النتائج استخالص

 اجلواهري آلثار التقيصو االستقراء أظهر: أوًل  

 مواطن يف وجيل واضح بشكل الفاريس بالشعر تأّثره

 .عديدة

 بالشعر اجلواهري تأّثر أشكال تعددت :ايً ثان

 واإلشارات الرمزي باإلحياء تأّثره بني الفاريس

 واملعاين الفني بالتصوير تأّثره َثما  وِمن الرمزية،

 .اخلالصة الفارسية

 الشعرية للرموز هرياجلوا استلهام جاء: ثالًثا

 هذه إشارات إىل النفاذ عىل بالقدرة مّتساًم  الفارسية

 ومن داللتها، وفهم الفارسية الشعرّية اللغة يف الرموز

 خيدم بام الرموز هبذه اإلحيائي الترّصف عىل القدرة َثما 

 استجابة الرموز هبذه تأّثره وجاء النص، فكرة

 الرمز اهذ مع اّتسقت داصلية انفعالية ملحفزات

 .الشعرية الصورة يف مقحاًم  الرمز يأِت  ومل امُلسَتلَهم،

ز: رابًعا  التأثر اجلواهري عند الشعرية الصورة ُترْبِ

 فيها، وردت التي املواطن يف الفاريس بالشعر العميق

 تلك من يستقيها التي للعنارص واعية انتقائية مع

 . فقط الشعري الغرض مع ينسجم ما يأصذ إذْ  الصور،

 اجلواهري تأثر إنا : بجرأة القول يمكن: امًساخ

 باللغة لتأّثره طبيعية نتيجة كان الفاريس بالشعر

 إعجاب، وليد التأّثر هذا جاء وقد وثقافتها، الفارسية

 ومن اللغة، ذهذه األدبية بالنهضة وانبهار ثقايف، وانفتاح
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 األديب التفاعل إىل الّداعني من اجلواهري كون حيث

 .والفارسية العربية اللغتني بني والثقايف

 

 واملراجع املصادر

 حممد حّققه ،املعري العالء أبو ديوان ،حصينة أيب ابن

 .م1999 صادر، دار: بريوت طلس، أسعد

 عمر له قّدم ،الّديوان ،العّباس بن عيل ،الّرومي ابن

 .م2000 األرقم، دار: بريوت الطباع، فاروق

 بطرس، أنطونيوس حتقيق ،الديوان ،اهلذيل ذؤيب أبو 

 .م2003 صادر، دار: بريوت

 ب،يقر یمهد راستهيو ،شاهنامه ،یفردوس القاسم، أبو

 .(ةيبالفارس).ش ـه1373 توس، انتشارات: هتران

 إبراهيم، الفضل أبو حممد حتقيق ،الديوان ،القيس امرؤ

 .ت.د بمرص، املعارف دار: القاهرة

 النقدي اخلطاب يف التناص عبدالقادر، بقيش، 

 م.2007الرشق، أفريقيا: املغرب ،البالغيو

 حتقيق ،معنوى مثنوى ،حممد الدين جالل بلخي،

  هتران، پژوهش، انتشارات: هتران نيكلسون،

 (.بالفارسية.)ش هـ ،1378

 دار: بغداد ،الكاملة األعامل ،مهدي حممد ،اجلواهري

 م.2001 ، والنرش للطباعة احلرية

 إيفالد حتقيق ،الديوان ،نواس أبو هانئ، بن احلسن

 .م2003 ، فرالغ كالوس دار: برلني فاغنر،

 انتشارات: طهران ،حافظنامه ،نيالد هباء خرمشاهي،

 .ـه1372 رسوش، وانتشارات یوفرهنگ یعلم

 .(بالفارسية) ش

 ،نينخست نرش: طهران ،ها ترانه و صيام ،مسعود خّيام،

 ( .بالفارسية) ش.ـه1375

 یمنوچهر شعارأ دهيگز ،حممد ديس ،ياقيس ريدب 

 .ـه1374 سخن، انتشارات: طهران ،یدامغان

 (.بالفارسية)ش

 ،املتنبّي الطيب أيب ديوان رشح ،یمصطف سبيتي، 

 .م2007العلمية، الكتب دار: بريوت

 حيتصح ،اتيكل ،عبداهلل بن مصلح  ،ازيريش سعدي

 طلوع، نرش هتران، ،یفروغ یعل حممد

 (.بالفارسية. )ش .ـه1383

 ،منصور ريجهانگ اهتامم به وان،يد ،خاقاين رشواين،

. ـه1379 اول، چاپ آرا،گل نرش: طهران

 (.ةيبالفارس)ش

 ،اجلواهري عند النص شعرّية ،عزيز عيل صالح، 

 .م2011 العلمّية، الكتب دار: بريوت

 كوشش به ،وانيد ،جولوغ بن یعل ستاين،يس فرخي 

 انتشارات: طهران ،یاقيس ريدب حممد

 (.الفارسيةب) ش، ـه1380زوار،

 معايري يف املعجم ،حممد الدين شمس ،يراز قيس 

هـ. 1388، علم انتشارات هتران، ،العجم أشعار

 (.بالفارسية) .ش

: دمشق ،اخليام رباعيات ترمجة الصايف، أمحد النجفي،

 .م1984 والنرش، والرتمجة للدراسات طالس
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 سحر البيان عند عبدالقاهر اجلرجاين 

 مقاربة الغموض الشعري بني أرسار اللغة وأرسار الطبيعة

  عادل حسني يوسف

 أستاذ البالغة والنقد بقسم اللغة العربية وآداهبا، كلية اآلداب،

 جامعة امللك سعود 

 
 

 ـ(ه23/10/1437هـ،   وقبل للنرش يف 21/5/1437)قدم  للنرش يف  

 

 مزايا الشعر، أرسار الطبيعة، البيان، النظرة الذكية، صور البيان:  املفتاحية الكلامت

تتعدد أسباب احلسن يف الكالم لدى عبدالقاهر وتتنوع يف كتابيه:)دالئل اإلعجاز وأرسار  البحث: ملخص

 .البالغة(. وقد أكثر الدارسون احلديث عنها، والوقوف عندها، والثناء عليها، واإلفادة منها

وقد سلك عبدالقاهر غالًبا إىل معرفة احلسن واجلامل، سبيل معاين النحو، وقضايا نظم الكالم. وهذا معروف 

 .مشهور؛ ألَنَّ أهل العلامء عرضوا له وفّصلوا القول فيه

ولكن هناك أداة أخرى مهمة، استخدمها عبدالقاهر لبيان أسباب احلسن هذه األداة، مل يعرض هلا أهل 

يقفوا عندها، وهو معرفة عبدالقاهر بأرسار الطبيعة، وخربته الواسعة بأدق تفاصيلها. وهنا تيرس البالغة، ومل 

له أْن يكشف عن جانب من حسن الشعر عجيب، ال جتده عند غريه من أهل البالغة. وهذا البحث خمصص 

 مزايا فريدة يف الشعر.للنظر يف هذا اجلانب اجلديد، من خربة عبدالقاهر بأرسار الطبيعة، التي يكشف هبا عن 
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Abstract: Writers and language specialists are used to analyze and talk about a familiar way that Abd 

al-Qahir al-Jurjani used to approach poems, which depended on grammar rules, and Al Nahao ties. 

However, this essay aims to focus on a new hidden way that was used by Abd al-Qahir to analyze 

poetry, in which he depended on his own experience with nature sights and views. 

It might not be easy to deliver what I am promising, so I will try to describe and clarify the important 

points as much as possible. 

  .  
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 مقدمة 

رأعبدالقاهر اجلرجاين يف حتليله الشعر، كل َمْن يق

ُيدرك ذائقته الندية يف كشفهأرسار البالغة،ويلحظ َمْن 

يتتبعه، براعته يف إبرازأرسارالبيان. أقرَّ له هبذه املقدرة 

 أهل الرتاث واملحدثون.

وظاهر أنَّ براعة عبدالقاهريف جتليته حماسن الشعر، 

اياه. وقد تعتمد عىل أدوات اللغة وأصول النحو وقض

أجاد يف هذا الباب إجادة كبريةحتى نسب إليه،يف 

نظرية النظم، تلك النظرية التي تعتمد عالقات النحو 

 أساًسا هلا.

ولقد دار عبدالقاهر مطواًل، يف فلك تلك 

د  العالقات، واستعان هبايف تناوله النصوص، وجوَّ

العبارة يف الرتمجة عنها، حتى كاد هذا النهج، يف كشف 

البيان يستهلك جهده، ويستويل عىل طريقته يف  أرسار

 تلقي الشعر.

ولوضوح هذا النهج لديه، دار معه يف فلك 

عالقات النحو من دار، ووظَّف أدواته من وظف، 

حتيليظن الظان، ممَن يقرأ ما كتب عن عبدالقاهر، أنَّه 

ليس هلذا الشيخ من سبيل،يف الكشف عن رس الفن 

ة له للنص غري مقاربة غري سبيل النحو، وال مقارب

عالقاته، أو يظن، أْن ليس للشيخ، من نافذة عىل 

قلوب الشعراء، إالَّ تراكيب اجلمل، وما يكتنفها من 

تقديم وتأخري، وحذف وإثبات، وعطف واستئناف 

 وغري ذلك.

لكن يبدو يف هذا التضييق بعض اجلور،فكام أنَّ 

غي مزايا الشعراء متعددة، وحسنات الشعر متنوعة،فينب

أْن تتعدد سبل الكشف عنها. ومن هنا فإنَّ سبيل 

عالقات النحو ونظرية النظم،ليست إالَّ إحدى 

األدوات يف الكشف عن مزايا الشعر، وأحد السبل 

 لتذوقه. وإنَّ من اخلطل أْن تطغى أداة عىل أخرى.

وذلك، ألنَّ كل طريقة تكشف عن مزايا حمددة يف 

من املزايا،  جوانب من النص، وتبقى جوانب أخرى

مكنونة خبيئة، ال تظهر إالَّ بوسائل جديدة، وال 

 تستعلن إالَّ بأدوات خمتلفة.

ومن هنا، فإنَّ اعتامد أداة واحدة، يف حتليل الشعر، 

حيجب عنا كثرًيا من أرساره، ويطوي عنا حلظات 

 غالية، من الفن النبيل وتدقيقات الشعراء.

ْن نبني فضله وإذا كان من حقِّ عبدالقاهر علينا، أَ 

يف نظرية النظم، ونكشف عن حسن استثامرهلعالقات 

النحو، فإنَّه ليس من الرب به، وال من الوفاء بحق 

الشعراء،أنَّ نغفل األدوات األخرى التي سخرها 

 الشيخ لكشف مزايا الشعر.

ومن جهة أخرى، فإنَّ نظرية النظم، قد كشف هبا 

ن هنجه فيها من عبدالقاهر عن مزايا كثرية، ُثمَّ أفاد م

جاء بعده، ابتداًء من الزخمرشي وانتهاًء باملعارصين. 

فقد ُكثر رواد نظرية النظم، وتعاظم عدد املستفيدين 

تذهب هبجتها، وتبىل -لذلكمن فنوهنا، حتى كادت 

 جدهتا.
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لذلك، إذا ظهر للناظر يف تراث عبدالقاهر، 

سبيآلخر،يكشف به أرسار الشعر ويتذوق به البيان؛ 

 الكشف عنه، والتصدي لبيانه. وجب

ويعلو صوت هذا الواجب، إذا عرفنا أنَّ السبيل 

الذي نريد الكشف عنه يف تراث عبدالقاهر، يقع يف ناحية 

 غريبة من جهده،ال يسهل التنبه له، وال الوقوف عليه.

وخالصة ما حلظناه من النهج اجلديد، أنَّ لدى الشيخ 

املعرفة يف فكره، قدرة أخرى فذة، وجانبًا متميًزامن 

يكشف به الشيخ يف النص، عن مزايا وجهات من 

احلسن، متتنع عىل البيان بطريق قضايا النحو ومسائله، أو 

 البيان وحدود صوره.

فعبدالقاهر لديه معرفة فريدة بطبائع أشياء الكون، 

 وبرص نافذ يضبط به دقائق أحوال كثري من الكائنات.

ع أشياء الكون، أداة وهو يتخذ من هذه املعرفة بطبائ

لكشف مزايا الشعر، وإظهار قدرات الشعراء. ويندر أْن 

نجد فيام نقرأه من كتب البالغة والنقد، من يتمتع بمثل 

هذه املعرفة، كام يصعب أن نصادف من يستثمر مثل هذه 

األداة الغريبة يف تذوق الشعر، تلك األداة التي جادت 

 .بفوائد عديدة،خرجت عىل يد عبدالقاهر

وكَأنَّ هذا الشيخ حيبُّ التفرد، يف مقارباته للشعر، 

ففي نظرية النظم كان متفرًدا، وهو كذلك يف هذا الباب 

 اجلديد، ومع هذه األداة الفريدة.

عن هذه األداة يف كالم -ربام وما أذهل الناس 

عبدالقاهر، أنَّ الشيخ مل ينظر هلا كام نظر للنظم، ومل يعد 

 فعل مع عالقات النحو. بل ترك القول فيها ويبدئ كام

الشيخ هذا النهج اجلديد أو هذه األداة الفريدة، تتجىل من 

 خالل تطبيقاته عىل الشعر، ويتنّبه هلا من يتابع تذوقه له.

دراسة عرضت جلهد عبدالقاهر -فيام قرأناه-ومل نجد

يف هذا الباب،أوبيّنت حّده. ومع ما حلظناه من األثر 

يف مقاربة النصوص، وأمهيتها يف الطيب هلذه األداة، 

التعرف عىل بعض مزايا الشعر، وإمكانية التثبت من 

قدرات جديدة يف التعبري، وضبط أساليب فريدة يف 

دراسة -فيام قرأناه-مراقي الشعر، مع كل ذلك، مل نجد

عرضت جهد عبدالقاهر يف هذا الباب، تصفه وتبني 

 معامله، وتكشف آثاره البالغية احلميدة.

ذلك، يدفع إىل النهوض هبذه املهمة، للوقوف كل 

عىل حقيقة ما قاله الشيخ، يف صياغة هذه األداة اجلديدة، 

 واستكناه ما أثمرت عنه يف باب التذوق.

وممَّا يدفع إىل إمضاء العزم، يف العناية بام قاله الشيخ يف 

هذا الباب أكثر، كلمة قيّمة، للشيخ حممد الطاهر بن 

نَّ معرفة أرسار الطبيعة، باٌب عزيز من عاشور، يرى فيها أ

م: 1997أبواب معرفة إعجاز القرآن )طاهر بن عاشور، 

(،وكلمة الشيخ الطاهر كانت موجزة جًدا، ومل تكْن 45

عىل صلة بام قاله عبدالقاهر، فالشيخ -كام يبدو-بحال

إليه يف هذا الباب.  الطاهر مل يذكر عبدالقاهر، ومل يرش

عبدالقاهر، مل يكْن عىل ذكر من  وأحسب َأنَّ ما سطره

الشيخ الطاهر بن عاشور، عندما قال كلمته املوجزة 

تلك، إالَّ أنَّ الشيخ الطاهر اهتدى بلطافة حسه، 
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ورهافة مشاعره يف فهم كالم اهلل، اهتدى إىل ما اهتدى 

 إليه الشيخ عبد القاهر.

ز من  واعتداد الشيخ الطاهر هبذه األداة، ٌيعزِّ

ق من عزيمتنا بأنَّ هذه األداة جديرة بَأْن مكانتها،ويوث

تربز، لتعرف حدودها وتدرس أحواهلا،ثم لتكون عدة 

لقراء الشعر ومتلقيه، ولريوا  هبامن حلية الفن جانًبا مل 

 يرونه. يكونوا

 

 التمهيد

ال بد من كلمة موجزة لبيان أمر مهم ُيبنى عليه فهم 

 ما يف صلب هذا البحث.

 األقل كثري منهم، أنَّالفرق يرى أهل النقد، أو عىل

ما بني الفن واحلقيقة، هو أنَّ الفن يكمن يف إضفاء 

ذات الشاعر عىل ما يصفه من الوقائع،أْي: فيتلك 

اللحظة التي متتزج فيها الوقائع ومظاهر الطبيعة 

بأنفاس الشاعر، فتبدو يف لغته خمتلفة عامَّ نراها يف 

لشاعر، وفيها الواقع، تبدو كذلك، ألنَّ عليها سمت ا

رؤيته اخلاصة وموقفه الشخيص )إحسان عباس، 

 (.21م: 1996

وهنا خيتلف الشاعر عن الذي يصف احلقائق 

وينقل األخبار، فمصداقية هذا األخري،تتضح يف مقدار 

إبعاد ذاته وإقصاء رؤيته الشخصية عامَّ ينقله، فهو ملزم 

بوصف احلقيقة كام هي، ال يزيد عليها وال ينقص 

 منها.

ل فيها الشاعر  ومن هنا، يمكن عّد اللحظة التي يعدِّ

الواقع أو يفارقه ولو قلياًل، هي حلظة الفن، ثم هو 

بالضد من ذلك،يفارق الفن وخيرج من باب الشعر إذا 

ذا من  طابق الواقع، ووصف الظاهرة كام هي؛ ألهنَّ

 شأن العلامء وليس من صنعة الشعراء.

 قاد صحيح،هذا هو االعتقاد السائد، وهو اعت

مع تغيري بسيط، خالصته أنَّ يف  -كام أرى-لكن

حوادث الطبيعة وقائع خاصة وحلظات نادرة تشتبك 

 ليس من السهل فيها اخلطوط وترتكب األحداث،

مالحظتها، وال ضبط دقائقها. فهي رسيعة احلدوث، 

الحييط هبا  ومتشابكة التفصيالت، تكاد تسنح للبرص،

 إالَّ األعني اليقظة.

لك جيتمع، فيجعل من ضبط تلك احلوادث كل ذ

اخلاصة،بتامم دقائقها وكامل صفاهتا،جيعل من ضبطها 

بالكلامت أمًرا يف غاية املشقة،واملجيء هبا كام هي يف 

 مشهد الطبيعة حتدي كبرًيا.

والعني التي تضبط كل تلك العالقات واخلطوط، 

يف تلك املشاهد، هي عني الشاعروالفنان يستطيع 

حجار واأللوان واللغة والصوت أْن يرشح بواسطة األ

(، واللغة التي 43م: 2010ما النراه )ا.س.رابوبرت، 

 حترضها هي صنعة الفن.

وصلة هذا ببحثنا، أنَّ الصور التي نعرض هلا، 

تنتمي كلها إىل هذا الباب الذي ذكرناه،حيث تلوح 

أحداث متميزة ونادرة،وحتاول أعني الشعراء أْن تكون 
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هم أْن تكون مرهفة، لتقّيد تلك املشاهد حساسة، ولغت

 عىل الصفة التي ذكرناها.

حترض أمهية األداة اجلديدة -وفقط هنا-وهنا

الكشف عن  القاهر، يفواملعرفة املتميزة لدى عبد 

معهودة جانب جديد، من جتليات الفن، وقدرات غري 

 الشعراء. لدى

من  ولو ملْ تكن له هذه املعرفة، ملا تنبَّه هلذا اجلانب

قدرات الشعراء، ولصعب عليه الكشف عن وجه 

حقيقي من أوجه املتعةالفنية، ولغاب عنا، سبب وجيه 

 من أسباب الرسور والبهجة بالشعر.

وترى عبد القاهر هنا ُيْظِهر لك من أرسار حوادث 

الطبيعة ما تعجز عنه كثري من عيون املراقبني، وكأنَّ له إىل 

هبا أرسار اللغة عينًا أخرى جانب عينه املتميزة التي أدرك 

 يضبط هبا دقائق كثري من حوادث الكون املشاهد.

وكأنَّه هبذه املعرفة اخلاصة، والعني الدقيقة 

املالحظة، َيرُقب ريشة الشعراء، ويتتبع رسومهم التي 

يرسموهنا بكلامهتم، فيصف الشيخ منها ما يعني 

ب القارئ لتصور املشهد حًياوكاماًل. فإْن كانمن الصع

عىل املتلقي إدراك دقائق التصاوير من لغة الشاعر، فإنَّه 

 يبلغ ذلك بمعونة عبد القاهر.

ولتميز الشيخ يف هذه املعرفة، فإنَّه ال يرىض بكل 

صورة ترسم، فهوال يقبل املشهد الناقص ممَّن يرسم 

بالكلامت، حتى ولو كان النقص نمنمة صغرية، 

يبني غفلة فالشيخ عندها  يشري إىل موضع النقص و

الشاعر. حتى إنَّه يعقد املقارنات بني الشعراء الذين 

بفضل معرفته  -يرسمون مشهًداواحًدا، ويبنّي 

الشاعر األدق الذي يرسم املشهد  -بحوادث الطبيعة

كام هو حذو اخلط باخلط يف الطبيعة، كام يبنّي موضع 

النقص والغفلة لدى اآلخرين، ثم حيكم ملن طابق 

 كلها باألستاذية والسبق يف الفن. الواقع بتفاصيله

 

 تفاصيل مشاهد

 الطبيعة بني النظرة احلمقاء والنظرة الذكية

عبدالقاهر َكلِف كثرًيا بإظهار التميز، ومغرم ببيان 

فضل السابق وإظهار موضع سبقه. فالفصل بني 

املستويات ديدنه، ومتييز القدرات عن بعضها موضع 

يها ذلك، إدراك اجلملة عنايته، ومن املواضع التي بنّي ف

أنَّا نعلم أنَّ اجلملة  "وإدراك التفاصيل، بيان ذلك 

أسبق إىل النفوس من التفصيل، ولكنَّك جتد الرؤية 

نفسها ال تصل بالبدهية إىل التفصيل ولكنَّك ترى 

بالنظر األول الوصف عىل اجلملة ثمَّ ترى التفصيل 

محقاء،  عند إعادة النظر؛ ولذلك قالوا: النظرة األوىل

وقالوا: مل ينعم النظر ومل يستقِص التأمل، وهكذا 

احلكم يف السمع وغريه من احلواس، فإنَّك تتبني من 

تفاصيل الصوت بأْن يعاد عليك حتى تسمعه مرة ثانية 

. )عبدالقاهر اجلرجاين، "ما مل تتبينه بالسامع األول

 (.160م: 1991

 



 53                         (هـ1438م/2017جامعة امللك سعود، الرياض )،  2ع، 29مجملة اآلداب، 

ياء، فالنظرة املحمودة هي التي تدرك تفاصيل األش

وتضبط دقائقه، ألنَّه عندها يمكن التعرف إىل كنه 

ا النظرة التي تدرك الصفات العامة لليشء  اليشء، أمَّ

وخطوطه العريضة، فهي نظرة محقاء، وهي كذلك، 

ا نظرة أوىل ووحيدة، وكأنَّ صاحبها الصرب معه  ألهنَّ

وال أناة له ملزيد من التأمل، لذلك تكون نظرته كليلة 

قدرة هلا عىل التثبت والضبط،بخالف وضعيفة،وال 

النظرة األخرى،التي فيها )ننعم النظر ونستقيص 

چ  ڇ    ڇ          چ : تعاىلالتأمل(. وهنا يأنس القلب بقوله 

أمر ،  (1) چڇ            ڇ  ڍ    ڍ             ڌ  ڌ    ڎ  ڎ  

                                                 
عادة ما يؤصل عبدالقاهر بالقرآن الكريم القوانني البالغية  ( 1)

التي يستنبطها، ويوثق األصول التي يستخرجها، ما وجد 

من ذلك األصل الكبري واملهم، الذي يرى إىل ذلك سبياًل، 

فيه أن أوثق طريق يتلقى فيه اإلنسان العلم هو طريق 

األحاسيس ورائدها البرص، وجد عبدالقاهر الدعم لذلك 

ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  چ   من قوله تعاىل:

ٹ   ڀ    ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   

ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ         ڦ  ڦ 

( ويبدو أنَّ 260 ،البقرة)  چڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ   

الشيخ فاته هنا ويف هذا املقام، مقام إدراك التفاصيل 

ڇ          چ   باستقصاء النظر، فاته تقوية رأيه بقوله تعاىل: چ  ڇ    

هذه ، 4امللك : چڇ            ڇ  ڍ    ڍ             ڌ  ڌ    ڎ  ڎ  

ا تؤكد وتوثق ما ذهب إليه عبدالقاهراآلية ا     لتي نرى أهنَّ

من أنَّ النظرة الثانية واالستقصاء فيها هو الذي تكشف 

هبا األرسار ويقف هبا املرء عىل احلقائق والدقائق، وربَّام 

= يؤكد وجهة نظرنا يف وجاهة هذه اآلية هنا، كلمة ذكرها

برجع البرص إىل السامء مرتني، إْذ يمكن غلط يف األول 

(،  20414م: 2015) أبو حيان،  "بالثانية فيستدرك 

وكأنَّ إعادة النظر واستقصاءه هو طريق التثبت وسبيل 

املعرفة الدقيقة، كام يستذكر يف هذا الباب، فضاًل عن 

 اآلية، قول أيب متام:

 ريكام   ـــــيا صاحبّي َتَقّصيا نظ

ور    تريا وجوه األرض كيف َتصَّ

الرؤية فإعادة النظر واستقصاؤه هو سبيل 

 2م: ج1983الصحيحة والتصور الواضح.)أبو متام، 

 (. 194ص

وربَّام لن نجدعبدالقاهر ُيويص بيشء يف كتابيه، كام 

ُيويص بالتأمل والتفكر وإعادة النظر وإنعامه وإمعانه، 

وذلك لظنِّه أنَّ هذا هو طريق البرص احلقيقي بكنه 

ذج، األشياء، وأنَّه هو فرق ما بني الفرد العامي السا

الذي يكتفي بالنظرة األوىل العجىل، وبني املثقف أو 

املتميز الذي من شأنه التدقيق وإعادة النظر، ال بْل إنَّ 

هذا النهج يفرق حتى بني املتميزين أنفسهم، ويكشف 

بإدراك التفصيل يقع "فضل أحدهم عىل اآلخر، ألنَّه 

. )عبدالقاهر اجلرجاين، "التفاضل بني راء وراء

 (.160م: 1991

                                             
ية الزخمرشي وهو يفرس قوله تعاىل )كرتني( من اآل =

نفسها، حيث يرى أنَّ النظرة األوىل محقاء. )الزخمرشي، 

(، وهو املصطلح نفسه الذي رأيناه 4/1269: 2003

 عند عبدالقاهر. 
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فليس أصحاب النظرات احلمقاء وحدهم قد 

تفوهتم التفاصيل، بل إنَّ يف مشاهد الطبيعة تدق 

أحداًثا فيها التفاصيل وتتداخل اخلطوط، بحيث يعجز 

حتى بعض َمْن يتدبر ويمعن النظر عن إدراكها 

وضبطها بدقة، وعندها يقع التفاضل بني أصحاب 

 النظرات الذكية أنفسهم.

هر أمام ثالثة شعراء يصفون وقد وقف عبدالقا

حدًثا واحًدا، فوجد بينهم فرًقا واضًحا يف إدراك 

التفصيالت يف احلدث. أوهلم وأوفقهم كان بشار بن 

 برد حيث يقول:

ثاَر النقِع فوق رؤوسنا  كـأّن م 

 ياَفنا ليٌل هتاوى كواكب هـــوأس

 ويف مثل هذا املشهد يقول املتنبي:

 عجاج
ِ
ٍةأسنَُّته يف جانبيها يزوُر األعادي يف سامء

 ثم قول كلثوم بن عمرو: الكواكُب 

سهم ها من فوِق أرؤ   تبنى سنابك 

 قًفا كواكب ه البيض  املباتي  ــــس

 (.174م: 1991)عبدالقاهر اجلرجاين، 

يوازن عبدالقاهر بني األبيات الثالثة، واضًعا 

نصب عينيه قضية التدبر واستقصاء النظر، التي هبا 

التفصيل يف األبيات "ت كلها، فـ تضبط التفصيال

الثالثة كأنَّه يشء واحد، ألنَّ كل واحد منهم يشبه 

ملعان السيوف يف الغبار بالكواكب يف الليل، إالَّ أنَّك 

جتد لبيت بشار من الفضل ومن كرم املوقع ولطف 

التأثري يف النفس، ما ال يقل مقداره، وال يمكن إنكاره، 

عه غريه، وهو أنَّه جعل وذلك ألنَّه راعى ما مل يرا

الكواكب هتاوى فأتمَّ الشبه، وعربَّ عن هيئة السيوف 

وقد سلت من األغامد وهي تعلو وترسب، وجتيء 

وتذهب، ومل يقترص عىل أْن يريك ملعاهنا يف أثناء 

العجاجة كام فعل اآلخران، وكان هلذه الزيادة التي 

زادها حظ من الدقة جتعلها يف حكم تفصيل بعد 

 (.175م: 1991. )عبدالقاهر اجلرجاين، " تفصيل

كام بنّي -بيت بشار إًذاأفضل، والفضل فيه

يرجع إىل نظرهتاملستقصية التي قيدت  -عبدالقاهر

الصورة بتفصيالهتا، وإىل ريشته التي أحاطت باملشهد 

 واستكملت دقائقه.

وملَّا وجد عبدالقاهر، أنَّ هذا أحد أسباب احلسن 

المات مجاله وطرافته، أدرك يف الشعر، وعالمة من ع

أنَّسبيل الربهان عليه أو طريق الكشف عنه، هو إحاطة 

الناقد بكل هذه التفصيالت،وعلمه بدقائقالتفاصيل يف 

 مشاهد احلياة.

ولوال خربة عبدالقاهر هبذه الدقائق ومعرفته هلا، 

لبقي فضل بشار مطوًيا، ولظلَّ ُحسن بيته خافًيا، 

نا  وعندها يسهل التسوية بني األبيات الثالثة، ألنَّ

 نجهُل طريق الفرق بينها، وسبب التفاوت فيها.

وعندما يعدم الناقد مثل هذه املعرفة، َيُسدُّ أمامنا 

مثل هذا الباب يف تذوق الشعر، وُتغلق دوننا، أحد 

سبل الطرب واملتعة بكثري من إبداعات الشعراء، كام 
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الدقيق نخرس فصاًل مهاًم من فصول التحليل املمتع و

 للشعر.

ويف احلقإنَّ قدًرا وافًرا من إحسان عبدالقاهر، يف 

حتليل الشعر، وسرب أغوار حتليقات الشعراء والكشف 

عن فضائلهم، يرجع إىل معرفته الدقيقة بأحداث 

 الطبيعة وحوادثها.

وعد بالنظر قلياًلإىل األبيات الثالثة املتقدمة، فلو 

فيها، تقترص  كانت معرفة الشيخ بمشهد املعركة وما

عىل اجلملة، وال تتجاوز اخلطوط الكبرية العامة، هل 

كان بإمكانه أْن يبسط التحليل كام بسطه، أو يفرس كالم 

بشار هذا التفسري الكريم الدقيق، الذي وجد فيه لكل 

إشارة أو تلميحة يف بيته، تفصيله أو خطه يف املشهد 

 الطبيعي من املعركة.

دالقاهر، يف تذوق بيت بشار وتأمَّل، فإنَّ مقاربة عب

وكشفه لرس تفوقه، ليست من باب معرفته بأرسار اللغة، 

بل هي مقاربة تعتمد كليًا عىل معرفته بأرسار احلوادث يف 

وُيْفَهُم ممَّا سبق أنَّ عبدالقاهر يفضل الشاعر  الطبيعة.

املثقف اليقظ، الذي يدقق، ويتميز يف مالحظة أشياء ال 

ذي يعيد النظر ويستقيص التأمل، ينتبه هلا غريه، وال

يفضل عبدالقاهر هذا النمط، العتقاده أنَّه هو طريق 

ا َمْن  اإلضافة، وسبيل التجديد واالبتكار واإلبداع. أمَّ

يكتفي يف نظره لألشياء، بنظرٍة واحدٍة، فهو ال يرى من 

املشاهد إالَّ اجلانب العام الذي يراه عامة الناس، وال يرى 

 ساذج منها.إالَّ الوجه ال

وليس يف ذلك أيِّة خصوصية، بل اخلصوصية 

وبإدراك  "تكُمن يف تأمل التفاصيل وإدراك الدقائق 

ااجلمل  التفصيل يقع التفاضل بني راء وراء، فأمَّ

فتستوي فيها األقدام... وإنِّك حني ال هيمك 

. "التفصيل، كمن يأخذ اليشء ُجزاًفا وَجرًفا

 (.160م: 1991)عبدالقاهر اجلرجاين، 

وهذا اجلزاف واجلرف من اليشء، هو الذي 

تستوي فيه األقدام، ألنَّه من املشرتك بني الناس، وهو 

القدر الذي ينبغي أْن يتجاوزه الشاعر اليقظ املثقف، 

 ثم يعلو فوق ذلك إىل دنيا التفصيل وعامل الدقائق.

والتفاصيل كثرية، والدقائق لطيفة، وبقدر ما 

ة تعلو مراتبها، وُيعرَتف هلا تضبط منها األعني الذكي

بالتقدم، ويشار إليها بالسبق،وللشعراء يف ذلك 

 اهتم حماوالت عديدة،ولعبدالقاهر معها يف بيان تدقيق

 صور وصور.

: حركة النور والنار يف جرم الشمس الصورة األوىل

 واملرآة يف كف األشل

 وقف عبدالقاهر عند قول الشاعر:

 األَشّل  يف كف       والشمس  كاملرآِة 

فبدا له التشبيه عىل درجة عالية من احلسن، وبدا 

الشاعر يف غاية الدقة، وهو يرسم هيئة احلركة يف 

 الشمس، كام تبدو للعني الفاحصة.

عبدالقاهر لبيان دقة الشاعر وتوفيقه،  وكان طريق

إدراكه الدقيق حلقيقة ما جيري يف حاق قرص الشمس 
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جة، فالشاعر يف من حركة الصهارة الذائبة املتوه

يعمد إىل أْن يرينا حقيقة ما جيري -كام يبدو-التشبيه 

من تلك التفاعالت واملوجان فيها، غري غافل عن إطار 

الشمس الدائري، فعمد إىل تشبيه الشمس بمرآة 

تعكس الضوء، لكنَّها يف كف األشل، يقول 

أراد أْن يريك مع الشكل الذي هو  "عبدالقاهر: 

ارشاق والتأللؤعىل اجلملة، احلركة االستدارة، ومع اإل

التي تراها للشمس إذا أنعمَت التأمل، ثم ما حيصل يف 

نورها من أجل تلك احلركة، وذلك أنَّ للشمس حركة 

متصلة دائمة يف غاية الرسعة، ولنورها بسبب تلك 

احلركة متّوج واضطراب عجب، وال يتحصل هذا 

ألنَّ حركتها  الشبه إالَّ بَأْن تكون املرآة يف يد األشل؛

تدور وتتصل ويكون فيها رسعة وقلق شديد، حتى  

ترى املرآة ال تقر يف العني، وبدوام احلركة وشدة القلق 

فيها، يتموج نور املرآة ويقع االضطراب كأّنه يسحر 

الطرف، وتلك حال الشمس بعينها حني حتد النظر 

وتنفذ البرص، حتى تتبني احلركة العجيبة يف جرمها 

إنَّك ترى شعاعها كأنَّه هيمُّ بأْن ينبسط حتى وضوئها ف

يفيض من جوانبها، ثم يبدو له فريجع يف االنبساط 

الذي بدأه إىل انقباض كأنَّه جيمعه من جوانب الدائرة 

 (.180م: 1991. )عبدالقاهر اجلرجاين، "إىل الوسط

يرصح عبدالقاهر، بأنَّ الشاعر يريد أْن يرسم لنا ما 

و يريد أْن يريك مع الشكل الذي جيري كام جيري، )فه

هو االستدارة احلركة التي تراها للشمس إذا أنعمَت 

صل يف نورها منأجل تلك الـتأمل، ُثمَّ ما حي

وهذا من املراقي الصعبة، والغايات العصية، احلركة(.

التي ال تلني لكل أحد، لكنَّها دانت هلذاالشاعر وذلْت 

ه، حينام جعل له، فقيد الشبه كام هو يف حقيقة حصول

الشمس يف كف األشل، وتلك حال الشمس بعينها، 

 حني حتدُّ النظر وتنفذ البرص.

وهذه الريشة الكريمة، بيد الشاعر املوفق، الذي 

عكس لنا كل ما يف حال الشمس، من شكل دائري 

ودقائق حركة تفور ومتور، هذه الريشة الكريمة والبيان 

حّدهوال أْن  الدقيق الرقيق، ما كان لنا أْن نعرَف 

ه، لوال التفصيل الدقيق، املبني عىل املعرفة  نكشَفرسَّ

العميقة لعبد القاهر بحال الشمس، وما حيصل يف نورها 

من بسط حتى كأنَّه هيم أْن يفيض،وما يكون فيه بعد ذلك 

من قبض يعود به إىل املركز، ُثمَّ معرفته بكيفيات حركة يد 

ز، الذي يعكس من األشل، وما فيها من القلق واالهتزا

املرآة نوًرا يكاد يفيض ثم ينقبض، طباًقا كام حيُدث يف 

جرم الشمس، فلوال علم عبد القاهر هبذه الدقائق، ملا 

ظهر لنا فضل التشبيه، وملا عرفنا براعة الشاعر، ومقدرته 

يف حتقيق الشبه،متاًما كهيئة حصوله يف عني احلدث. وهو 

  اجلامل.هنا، أمُّ احلسن وسبب املزية، ورس

: مقدار البطء والرسعة يف حركة الصورة الثانية

 الرسو حني ترضهبا الرياح

فت فَّت برَسٍو كالِقياِن َتلحَّ  ح 

عتَدل               رَض احلرير عىل قواٍم م     خ 
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ِيل هات   فكأهنا والريَح حني ُت 

  َبِغي التَّعانَق ثّم يمنع ها اخلجل

لثاين، وفيه كام يتجه القصد إىل التشبيه يف البيت ا

يقول عبدالقاهر )تفصيل طريف فاتن( )عبدالقاهر 

(، وهذه الفتنة التي يف 210م: 1991اجلرجاين، 

مطابقته للواقع متاًما، )تبيينًا  التشبيه،هي من باب جميء

م: 1991)عبدالقاهر اجلرجاين،  للتشبيه كام هو(،

تن يف هذا التشبيه (،  لكن إدراك الوجه الفا210

ومعرفة جهة سحره، أمٌر ليس باهلني، ولعله خيفى عىل 

كثري من حمبي الشعر، ممَّن الهيتم بطبائع األشياء، وال 

يعرف ُكنه أحواهلا، فال يتنبه جلامل التشبيه، وال 

 إلحسان الشاعر يف اللمسة الظريفة الفاتنة.

ويستعني عبدالقاهر بتلك املعرفة اخلاصة، لييضء 

ا وجه إحسان الشاعر، يف إصابة تشبيهه، الواقع )كام لن

احلركتني "فمقصد الشاعر مبني عىل مراعاة  هو(،

حركة التهيؤ للدنو للعناق، وحركة الرجوع إىل أصل 

االفرتاق، وأدى ما يكون يف احلركة الثانية من رسعة 

زائدة تأدية حتسب معها السمع برًصا،تبيينًا للتشبيه كام 

(. 210م: 1991بدالقاهر اجلرجاين، )ع"هو وتصوًرا

فالشاعر يريد أْن يرينا حال أشجار الرسو، حيُث متيل 

إحداها عىل األخرى إذا هبت الريح، ُثمَّ ترتد وترجع 

إذا سكنت الريح، لكنَّ الشاعر اليريد هذا فحسب، 

بل يريد معه )تفصياًل ظريًفا فاتنًا(، وهو أنَّ رسعة 

ريح، ليس كرسعتها الشجرة باجتاه أختها بفعل ال

إليجهة استقامتها بعد هدوها، فالريُح وإن كانْت مُتيِّل 

الشجرة، إالَّ أنَّ يف الشجرة مقاومة جتعل امليل مع 

الريح إىل العناق بطيًئا،ولكن فور أْن تسكن الريح  

تدعو قوة االستقامة يف الشجرة، الشجرَة إىل االعتدال 

ق، وما الذي برسعة أكرب بكثري من حال الدنو للعنا

مراعًيا هذا التفصيل -يصور هذا املشهد بتاممه 

أكثر من حال العناق بني حمبني،حيث يدعومها -الدقيق

الرجاء واألمإلىل العناق، فيميل أحدمها إىل اآلخر،يف 

حركة،فيها من البطء ما فيها، وذلك ملا معها من احلياء 

ج يف اإلقدام عىل يشء حمرج وجديد، ُثمَّ يدركهام إزعا

اخلجل وربام اخلوف من أْن يرامها أحد، فريتدان 

حركة َمْن يدركه اخلجل "ويرجعان برسعة أكرب،ألنَّ 

فريتدع، أرسع أبًدا من حركته إذا هّم بالدنو، فإزعاج 

اخلوف والوجل أبًدا أقوى من إزعاج الرجاء 

 ."واألمل

فمدار احلسن واملزية، قائم عىل اقتناص تشبيه، 

ل يطابق فيه املشبه ب ه، املشبه بكل تفاصيله، وقد حتصَّ

للشاعر، حيث اقتنص من مشاهد األحداث اللحظة 

ْت له الصنعة وكمل به الفن ـــاملناسبة، فاكتمل

 الفاتن.

لكن كيف لنا أْن ندرك ذلك التوفيق من الشاعر، 

وكيف لنا التعرف عىل دقة صنعته ولطف فنه وغاية 

 رفته بدقائقكامل مع عبدالقاهر، بل حذقه، لوال معرفة

عبدالقاهر ُيدرك ميكانيكا  وكأنَّ  حال احلدثني،
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األجسام، لكنها ميكانيكا الطبيعة واملزارع واحلقول، 

 وليست ميكانيكا املعامل واملخابر.

: إسناد احلركة إىل أعناق املطي ال الصورة الثالثة

 املطي

 يقول الشاعر:

 أخذنا بأطراِف األحاديِث بينَنَا

 عناِق املطي  األباطح  وَساَلت بأَ       

وهنا أيضا ينّضد الشاعر ألفاظه، ليكون وزاهنا عىل 

وزان هيئة احلقيقة يف املشهد الطبيعي، حتى إنَّ الشاعر 

ليحذر من االبتعاد عن واقع احلدث ولو بقدر يسري، إْذ 

قد يتمثل له تركيبان من نظم الكالم متشاهبان جًدا، 

اقعي، ويتجنب فيختار األبرَّ بمحاكاة احلدث الو

اآلخر، ألنَّ هذا اآلخر يف ميزان هذا الفن إساءة 

 للصورة، وإهدار لبعض اللحظات من التمتع باجلامل.

وِمن هنا ترك الشاعر القول القريب املحتمل 

)وسالت باملطي(، وآثر قوله )وسالت بأعناق املطي(، 

ألنَّ الرسعة والبطء يظهران غالًبا يف أعناقها، ويبني "

من هوادهيا وصدورها، وسائر أجزائها تستند أمرمها 

إليها يف احلركة، وتتبعها يف الثقل واخلفة، وتعرب عن 

املرح والنشاط، إذا كانا يف أنفسها،بأفاعيل هلا خاصة 

يف العنق والرأس، وتدل عليهام بشامئل خمصوصة يف 

 (.22م: 1991.)عبدالقاهر اجلرجاين، "املقاديم

حداث، أحسن وهنا مشهد آخر من مشاهد األ

عبدالقاهر تأمله وضبط أدق أحواله،فأعانه ذلك عىل 

كشف براعة الشاعر يف رسم الصورة بتفاصيلها. 

واآلن حاول أْن تنحي كالم عبد القاهر جانًبا يف قول 

الشاعر هذا ويف األمثلة السابقة، وأقرأ األشعار غفاًل 

من بيان الشيخ، يف كشف طبائع األشياء، ال شك أنَّ 

ا من شعورنا بجامل هذه األشعار سيزول، وقد كثريً 

الهيتدي كثرٌي منَّا إىل مواضع املزية فيها أصاًل، فنمر 

هبا،من غري أْن نشعر، بذلك اجلامل املكنوز والفن 

 املخبوء.

 :حركة الفصيل وحركة السفينةالصورة الرابعة

 يقول الشاعر:       

 فني  بجانِبَيه كام   ــَيِقص  الس

و ال بَ َين ز  َرع  ـاح  َخََل لــــرُّ  ه  ك 

ما هيتم به عبدالقاهر من األحداث، جماله رحب، 

وما يتأمله من الكون وشياته مداه واسع، سعة ما كان 

يتدبره من مظاهر اللغة، وهو يسّخر االثنني مًعا، لتفسري 

معادن اجلامل واحلديث عن أرسار الفن،وههنا مشهد 

ي إليه الشاعر، من خمتلف خربه الشيخ، وفطن إىل مايرم

وصف حركة السفينة واألمواج تتقاذفها، فال تعلو من 

جانب حتى هتبط من اجلانب اآلخر، وهكذا يف رسعة 

شديدة، بني االرتفاع من جهة واهلبوط من جهة أخرى، 

 حتى تكاد احلركتان تتداخالن.

أراد الشاعر أْن يضبَط هذا املشهد، ويرينا إياه عىل 

سفينة يف انحدارها وارتفاعها شبه ال"أوضح وجه، فـ

)عبدالقاهر اجلرجاين،  "بحركات الفصيل يف نزوه
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(. وهنا تأيت خربة عبدالقاهر، يف 183م: 1991

توظيف معرفته بدقائق احلوادث، لبيان مدى توفيق 

الشاعر يف حماكاة الواقع،وضبط معاقد املشهد، كام 

ني وذلك أنَّ الفصيل إذا نزا، وال سيام يف املاء، وح"هي

يعرتيه ما يعرتي املهر ونحوه من احليوانات التي هي يف 

النشء، كانت له حركات متفاوتة تصري هلا أعضاؤه يف 

جهات خمتلفة، ويكون هناك تسفل وتصعد عىل غري 

ترتيب، وبحيث تكاد تدخل إحدى احلركتني يف 

األخرى فال يتبينه الطرف مرتفًعا حتى يراه 

الرأس ومرة نحو منحًطامتسفاًل، وهيوي مرة نحو 

الذنب، وذلك أشبه يشء بحال السفينة وهيئة حركاهتا 

م: 1991.)عبدالقاهر اجلرجاين، "حني يتدافعها املوج

132.) 

هكذا، هبذه اخلربة الدقيقة بشؤون الوقائع، يرينا 

عبدالقاهر براعة الشاعر يف رسم الصورة املطابقة 

للواقع، ويرشح لنا تفاصيل هيئة حركة السفينة، 

سد ما حيصل فيها من تداخل مضطرب، يقابله ما وجي

يوقفنا عليه من تفاصيل حركات الفصيل، وتفاوت 

 هيئة أعضائه غري املرتبة، يف حال نزوه.

كل هذا الرشح وذلك البسط، ُيظِهر لنا به الشيخ 

دقة الصنعة لدى الشاعر، ويعيننا عىل إدراك موطن 

شؤون اجلامل يف هذا الفن النبيل،وكل ذلك ليس من 

اللغة وال من سبيلها،كام اعتدنا من عبدالقاهر، بل هو 

 من سبيل خربته بام حوله من شؤون عيونه.

وأظنُّ أنَّه ليس من العدل القول، إنَّه ليس لعبد 

القاهر كبري فضل، ألنَّ ما يبسطه الشيخ هو من مقاصد 

الشاعر، ومن مضامني معانيه.صحيح أنَّ هذا من 

املقاصد مطوية يف كالمه  مقاصد الشاعر، لكن هذه

كام قال  "يف الشعرخبء"وخمبوءة يف بيانه بقوة، و

م: 1998إبراهيم بن العباس )ارشيف املرتىض، 

(، فمعاين الشعراء الدقيقة دوهنا حجب، وبياهنم 487

ال ينيلك جانبه بسهولة، وكشف ذلك وإخراجه حيتاج 

إىل صاحب خربة، مثل الشيخعبدالقاهر؛ألنَّه حيتاج إىل 

عرفة خاصة بطبائع األشياء، نتأمل هبا ظواهر احلياة، م

ونتوقف لنتثبت من حوادثها، لنرى مواقعها يف بيان 

الشعراء، وإدراك هذا الشأو ليس هبنّي، ألنَّه كام يقول 

ال يقع يف الوهم يف أول وهلة، بل ال بد فيه "الشيخ:

)عبدالقاهر  ."من أْن تتثبت وتتوقف وُترّوي 

 (.124: م1991اجلرجاين، 

 : بريق السنان وبريق اللهبالصورة اخلامسة

مرة أخرى، جيعل عبدالقاهر هذه األداة، طريًقا 

 واضحة يف الكشف عن قدرات الشعراء

 يقابل الشيخ قول الشاعر:

تاب  ي غَيه  ــــِ ال َيب تغ ـــــ  ي 

 ِس امل ل تهب  ــََض َكالقبـــبأبي

 يقول اآلخر:

نّيا كأّن ِسن َدي   اَنه  ــَََجَعت  ر 

خانِ ـــنَا ََلٍب مل َيتَّصـــَس   ل  بِد 
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ثم جيعل الشيخ من معرفته العينية بدقائق ما 

يتحدث عنه الشاعران، سبًبا مقنًعالبيان الفرق بني 

البيتني، ثم يرشح سبب تفوق أحدمها عىل اآلخر 

فإنَّك ترى بينهام من التفاوت يف الفضل ما "فيقول: 

 املوضعني يشءواحد وهو تراه، مع أنَّ املشبه به يف

شعلة النار، وما ذلك إالَّ من جهة أنَّ الثاين قصد إىل 

 تفصيل لطيف، ومرَّ األول عىل حكم اجلمل.

ومعلوم أنَّ هذا التفصيل ال يقع يف الوهم يف أول 

وهلة، بل ال بدَّ فيه من أْن تتثبت وتتوقف وتروي 

وتنظر يف حال كل واحد من الفرع واألصل، حتى 

حينئٍذ يف نفسك أنَّ يف األصل شيًئا يقدح يف يقوم 

حقيقة الشبه، وهو الدخان الذي يعلو رأس الشعلة، 

وأنَّه ليس يف رأس السنان ما يشبه ذلك، وأنَّه إذا كان 

كذلك، كان التحقيق وما يؤدِّي اليشء كام هو، أْن 

تستثني الدخان وتنفي، وتقرص التشبيه عىل جمرد السنا، 

)عبدالقاهر "مقطوًعا عن الدخان وتصور السنان فيه

 (.164م: 1991اجلرجاين، 

ر بأنَّ الشيخ ليست لديه هذه املعرفة، أو أنَّه  وُقدِّ

يمتلكها لكنَّه مل يتنبه هلا يف حلظة تلقي هذا الشعر، هب 

أنَّ الشيخ كذلك، فال شك أنَّ إحسان الشاعر الثاين 

سيغيب عن املتلقي، وهذا الرقي يف اإلحساس الدقيق 

باألشياء، لدى بعض الشعراء سيبقى )من اخلبء(، 

الذي لن نطلع عليه، وسيفوتنا الطرب واإلحساس 

 باللذة، يف حلظة التجويد هذه.

وحتى تعرف فضل عبد القاهر ومتيزه، عن كثري من 

متذوقي الشعر، وتدرك براعة منهجه هذا، يف كشف 

بعض أرسار البيان، ُثمَّ لتقف عىل صعوبة ما يفعله 

خ، وأنَّ كشفه هلذا النوع اخلاص من رس البيان ال الشي

يتيرس إالَّ ملثله، وملن يعرف أرسار املشاهد 

احلياتيةكمعرفتهحتى تعرف ذلك، حاول أْن تقول شيًئا 

يشبه مايقوله الشيخ يف هذين البيتني،واجتهد أْن 

ختوض فيام خيوض فيه،عندها ستعرف فضل الرجل، 

أمهية الباب اجلديد وستعاين ما يكابده، وستحقق من 

 الذي يفتحه.

 يقول البعيث:

 أطافت بشعث كاألسنة هجد

 بخاشعة األضواءغرب صحوهنا

 ويقول أبو متام:

ٍب َكأط راِف األَِسنَّةِ  وا وَرك  س   َعرَّ

 ب هــِعىل ِمثلها والليل  داٍج غَياه 

 (117م: 1964)أبو بكر الصويل، 

 و)ركب كأطراف األسنة(، )شعث كاألسنة(،

ل هذا التفصيل الذي أضافه أبو متام عىل تأمَّ 

 الصورة،وقِف عند االحتياط الذي أدخله عىل الكالم،

عندما شبه الركب، بأطراف األسنة وليس باألسنة 

كلها، كام فعل الشاعراألول،ثم حاول أْن تطبق قول 

الشاعرين عىل املشهد الطبيعي، وارصف عينًاإىل تشبيه 

  احلدث اجلاري،الشاعرين وأجِل العني األخرى يف
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وحاول أْن تعرف أقرب التشبيهني للواقع وأصدقهام 

حماكاة له، ثم تأمل لرتى أيَّ الشاعرين أقدر عىل حذف 

فضول الكالم، عىل طريقة )سنا هلب مل يتصل 

بدخان(، ولتجرب أْن تبسط القول يف ذلك، وحاول 

أْن تعلن الفرق بني الصورتني. حاول ذلك، وعون 

ائب عنك،ألنَّ البيتني ليسا من عبدالقاهر هنا غ

شواهده،ستجد أنَّ الكالم صعب جًدا، ألنَّه عندما 

نعدم اخلربة بتفاصيل وقائع الطبيعة، يصعب علينا بيان 

 وجه املزية، يف التفصيل الذي أضافه أبو متام.

: حركة يد العاجن وحركة رجل الصورة السادسة

 البغلة

فيه، حقيقة  يعقد أبو دالمة تشبيها، يريد أْن يظهر

 هيئة حركة رجيل بغلته ويدهيا فيقول:

نا ِجن  إِذ َغَدو  هباَء َتع   أرى الشَّ

َليه  ا وََتبز  باليمنيِ ـــــــبِرج 

يقول عبدالقاهر مبينًا انطباق املشبه به عىل املشبه: 

شبه حركة رجليها حني ملْ تثبتهام عىل موضع تعتمد "

يدي  هبام عليه وهوتا ذاهبتني نحويدهيا،بحركة

العاجن، فإنَّه ال يثبت اليد يف موضع، بل يزهلا إىل 

قدام، وتزل من عند نفسها لرخاوة العجني، وشبَّه 

حركة يدهيا بحركة يد اخلابز، من حيث كان اخلابز يثني 

يده نحو بطنه، وحيدث فيها رضًبا من التقويس، كام 

جتد يف يد الدابة إذا اضطربت يف سريها، ومل تقفعىل 

ام، ولن تشد ضبط يدهي ا، ولن ترمي هبا إىل ٌقدَّ

اعتامدها، حتى تثُبت يف املوضع الذي تقع عليه فال 

م: 1991. )عبدالقاهر اجلرجاين، "تزول عنه وال تنثني

382 -383.) 

وتأمَّل هذا البيت وقد ُروي لنا أصم خالًيا من إنارة 

عبد القاهر، وغفاًل من تفسريه لدقائق حركة يدي 

كيف لنا أْن نعرف، أنَّ وجه الشبه  العاجن واخلابز،

قائم عىل يشء دقيق جًدا، وهو أنَّكال الطرفني ال تثبت 

ام يدفعاهنامإلياألمام،  منهام الرجلواليد يف موضع، وأهنَّ

وكيف لنا أْن نعرف )التقويسة( التي يف يد اخلابز وهو 

يثنيها إىل بطنه، وهذه التقويسة يف غاية األمهية، ألنَّه هبا 

امل التشبيه ومتام املطابقة، وكأنَّ هذا املشهد حيصلك

ُله لريينا منه تفصياًل  جيري أمام عبد القاهر، وهو يتأمَّ

بعد تفصيل، ويصور لنا كيف تكون هيئة كل حركة 

 وسكون.

يمكن ملن اليعرف دقائق املشهد، وال ينتبه 

لتفصيالته، أْن يدرك نوًعا من اإلدراك تشبيه الشاعر، 

ن التصور، وجه الشبه الذي جيمع بني ويتصور رضًبا م

حركة رجل البغلة ويد العاجن، وكذلك ما بني يد 

البغلة ويد اخلابز، لكنَّه إدراك عىل اجلملة، وتصور عام 

ال يقف عىل حقيقة إحسان الشاعر، ومدى دقته يف 

ا من أي وجه كان ذلك احلسن،ومن  رسم املشهد، أمَّ

ة جهة جاءْت  صوير، فذلك يشء تلك الرباعة يف الت أيَّ

ال حُيصل إالَّ بمثل معرفة عبد القاهر بأرسار احلوادث، 

 وبمثل شغفه يف تتبع ذلك وحماولة تفسريه وبيانه.
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 صورة عىل منهج عبد القاهر:الصورة السابعة:

 هيئة األحدب يف بيتي ابن الرومي، يقول:

ه  وَغاَب َقَذال ه   ت  َأخَاِدع   َقُص 

ََتب ٌص َأن  ي    َفعاَ ــــ صفَكأّنه  م 

ِفعت  َقفَ  ًة ـــــوكَأنَّام ص   اه  َمرَّ

عاـــوَأحسَّ ثانيًة َلا َفتَج    (1)مَّ

 .(316م: 1996)شوقي ضيف، 

عنوان هيئة األحدب أنَّ رقبته غائبة، ورأسه غائص 

يف كتفيه، وأعىل ظهره كأنَّه جزء من وسط رأسه، 

وحتى يرسم ابن الرومي هذه الصورة، ذكر تفصيلني 

ا البيت األول فهو مهمني ، وكالمها يف البيت الثاين، أمَّ

ذكر للمعنى عىل طريقة اإلمجال، ورسم للصورة يف 

 معاملها العامة.

ا يف بيان أثر التفصيلني وذكر القيدين فنقول:  أمَّ

صحيح أنَّ َمن يرتبص أو ينتظر أْن يصفع، قد يأخذ 

حذره، وحياول أْن يغيب عنقه بني كتفيه ليجنبها 

لكن يبقى يف روعه احتامل أنَّه قد ال يصفع  الصفع،

وهذا الشعور، يمنعه من املبالغة يف ردة الفعل، فيبقى 

إًذا قسم من رقبته ظاهًرا، وعندها ال تشبه من هذه 

 حاله، إالَّ رضًبا بعيًدا من الشبه حال األحدب.

وعرف ابن الرومي ذلك وأدرك أنَّ الصورة ال 

وذكر تفصيل بعد تكمل، إالَّ برسم خطوط أخرى، 

                                                 
البيتان ليسا يف ديوان ابن الرومي، لكن شوقي ضيف  (1)

د هذه النسبة.  نسبهام إليه، ومل نجد يف املصادر ما يؤكِّ

تفصيل كام يقول عبدالقاهر، عرف ابن الرومي 

هذافأردف البيت األول بآخر يعضده وحيرتز فيه ممَّا 

ا التفصيل األول ففي قوله:  ذكرناه يف البيت األول. أمَّ

)وكأنَّام صفعت قفاه مرة(، هذا التفصيل جيعله عىل 

ا يقني باألمل، وعلم بمقدار اإلهانة، فيعطيه هذا دافعً 

ليبالغ يف إخفاء رقبته. ويعضد هذا التفصيل 

خامتة خطوط  الرومياآلخر،حيث يضيف فيه ابن 

الصورة، وذلك يف قوله: )وأحس ثانية هلا(، ويف هذا 

مزيد يقني بأنَّ الثانية آتية، ويغمر املهدداإلحساس، بأنَّ 

للفائتة أختًا تالية أوشكت عىل الوصول. وتأمل قوله: 

ب أنيقول: )أخرى(، ألنَّ قوله )ثانية( )ثانية(و ملاذاجتن

لفظ دال عىل الرتتيب، ومن معاين الرتتيب أنَّ الثاين 

قريب من األول ومالصق له، وهذا كله يعطي 

إحساًسابأنَّ الصفعة األوىل ال تنتهي حتى ترتتب عليها 

الثانية وتعقبها مباارشة. وجميء الصفعة الثانية، يف حال 

كبرًيا وقوًيا يف النفس، حضور مذاق األوىل حضوًرا 

يؤدِّي إىل املزيد من التجمع وبذل جهد إضايف إلخفاء 

الرقبة وتقصري األخادع،وهذا كله يدفعه إىل أْن ُيلقي 

بكتفيه باجتاه رأسه، فال يبقى له أثر لرقبة ُتصفع، وتلك 

 متاًما هي هيئة األحدب.

 

 اخلاُتة

 وبعد،فإذا ملسنا ضعف البحث البالغي حينًا،أوفقر

تعليقات النقاد عىل الشعر حينًا آخر، أوانرصافهم عن 
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العناية بشعر عرص من العصور حينا، فهذا ليس ألنَّ 

م فاهتم  الشعراء أخطأت مواقع البيان، وليس ألهنَّ

إصابة معادن املعاين، فقد ال تكون املشكلة يف الشعر، 

وقدال يكون الفقر عند أصحاب البيان، بل ربام كان 

هل البالغة ورواد التذوق، خيطئوَن أحياًنا السبب أنَّ أ

أسباب استخراج مزايا الشعر، وال يتسلحون باملعرفة 

 الكافية،للتعرف عىل كل أرسار البيان.

ومعهؤالء نجد الكالم املكرور يف كتب البالغة 

والنقد، ويضيق عىل أمثاهلم جمال مقاربة النصوص، 

م ينظرون  فقر أدواهتم ربام ل فيتبع بعضهم بعًضا، ألهنَّ

إىل النص من جهات حمددة، ويرقبون منه  املعرفية 

مواضع خاصة، حيسبون اجلامل مقصوًرا عليها. فإذا 

عدموا اجلامل يف تلك املواضع، وافتقدوا احلسن فيها 

رثوا حال الفن، واهتموا الشعراء يف مواهبهم، ونسبوا 

الفضل إىل املتقدمني. يف حني أنَّ الشعر نفسه قد يكون 

غنًيا، موفور احلسن، لكنَّ املشكلة يف الناظرين 

فيه،تكمن يف قلة معارفهم وفقر أدواهتم، وضيق 

عطنهم، فإذا توافر فيهم َمْن يمتلك معرفة أوسع 

انفسح أمامه جمال القول، وظهرت له مواطن جديدة، 

 يستكشف منها أسباب اجلامل.

وفيام عرضناه من كالم عبدالقاهر دليل عىل ذلك، 

َف نفسه بمعرفة أرسار  -كام بدا بّينًا-الشيخ فإنَّ  قد َثقَّ

كثري من مظاهر الطبيعة واألحداث اجلارية، فأثمر 

ذلك طريًقا بديعة ملعرفة أرسار من الفن مل هيتد إليها 

غريه، وسبياًل للنظر إىل جهات من احلسن مل يقف 

 عندها سواه.

وبمثل هذه املعرفة تتجدد البالغة، وتغزر ساحات 

د، وال نعود نسمع معاًدا من القول مكروًرا،لكن النق

 هذه املرة ليس يف الشعر، بل يف البالغة والنقد.

وأهم من ذلك، لو توافر عدد من النقاد وأهل 

البالغة بعد عبدالقاهر، وأخذوا أنفسهم، بمثل 

معرفته، ونظروا إىل الشعر من هذه اجلهة اجلديدة، 

الباب، جمااًل من  لربام صار ما وقف عنده الشيخ يف هذا

الفن واضًحا، يتبارى فيه الشعراء، وميداًنا متعارًفا، 

يتسابقون فيه ويتدافعون، وإذن النفسحت أمامهم 

أبواب جديدة من القول، وجماالت واسعة من الفن، 

ولربام وجدوا معها مندوحة، عن تكرار القول يف 

األغراض املعروفة والفنون املرتادة، التي سببت السأم 

 ى متذوق الشعر، وأورثت امللل عند القارئ.لد

ثم إنَّ إعامل عبدالقاهر ملنهجه هذا، يكشف لنا 

شيًئا مهاًم للغاية،وهو أنَّ معظم شواهده الشعرية يف 

هذا الباب الذي عرضنا له،ليست من الشعر اجلاهيل 

واألموي،بل هي من الشعر املتأخر أو )املوّلد إْن 

النقاد التقليديون عىل شئت(، ذلك الشعر الذي اعتاد 

 اإلزراء به حينًا،وجتاهل ما فيه من اإلبداع حينًا،

واإلشارة إليه بالرسقة إْن كان فيه سبق إىل معنى مبتكر 

حينًا آخر، وكان النقاد يرون هذا الرأي يف الشعر 

م كانوا ينظرون من الشعر باًبا من الفن، هو  املولد، ألهنَّ
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Abstract: The fall of med letter movement is subjected to a rule whose grasp requires to trace the 

phenomenon and its presence in various texts in Arabic language, and to consider its presence in the 

so-called other Semitic languages, and to know the attitude of scholars of this phenomenon in the past 

and the present. 

The issue can be resolved in the modern era through the application of modern linguistic theories, 

especially when considering the transformation of structures, including the three types of words: 

verbs, names and particles; as we found this phenomenon lie in some evidence of poetry and in some 

Quranic recitations (such as /shajr/) instead of (/shajara/). 

Hence, this study came to determine the manifestations of the transformation in the verbs and nouns 

to get rid of the med letter movement as a result of phonological rules intervention, and the 

achievement of certain conditions consistency, economy and inclusive, and their impact on the 

production of optional formulas. 

  .  
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 متهيد

أنَّ أغلب  ،من املّتفِق عليه عند علامء الرصف العريب

امت العربية تنطلق من أصل ثالثي جعلوا له لالك

الوزن )َفَعَل( أصالا افرتاضياا تعليمياا، للصحيح 

. وعىل هذا، فإنَّه يمكن القول (1) بأنواعهبأنواعه واملعتل 

ٌن من ستة أصوات أ نَّ األصل الذي ذهبوا إليه مكوَّ

)صامت + حركة، ثمَّ  ّردة )فونيامت(، وهيجم

 صامت+ حركة، ثمَّ صامت + حركة(، نحو: َدَرَج 

daraga  أو َفِرَحfariḥa  أو َكُرَمkaruma وهذه هي ،

األوزان الرئيسة للفعل املايض يف اللغة العربية، وهبا 

أي زيادة يف املوزون  يلتزم امليزان الرصيف العريب؛ ألنَّ 

 مليزان كام تقرُّ القواعد التعليمية للغة.تظهر يف ا جيب أنْ 

ا من هذا التقرير املعياري الصارم، فإنَّ  أي  وانطالقا

ى يف وزن آخر من األوزان )الفرعية( التي تتبدَّ 

ألحد قوانني  االستعامل اللغوي تكون قد تعّرضْت 

ر اللغوي، وهو قانون ينطبق عىل حركتي العني  التطوُّ

لها يف احلديث عن والالم ال غري ألسباب سنفّص 

مكّونات الفعل الثالثي، وبعضها عام يف لغات 

                                                
( ختتلف نظرة علامء الرصف إىل أنواع املعتل والصحيح 1)

ا ليس هّيناا بني العلامء العرب واملسترشقني،  اختالفا

ا من  فالعلامء العرب يرون أنَّ  ما تشّكل اهلمزة جزءا

 دركوا أنَّ أمن الصحيح، وإن كانوا  مكّونات جذره هو

الصحيح ال يستقيم أمره عند نوع واحد من األنواع، بل 

قسموه إىل ثالثة أقسام: الصحيح السامل والصحيح 

 املهموز والصحيح املضّعف.

. ولكّن (2)ى املجموعة الساميةسمَّ املجموعة التي تُ 

بعضها خيصُّ العربية أو أّنه ال تشرتك فيه لغات هذه 

املجموعة كلها؛ فالقوانني ال تتدّخل يف اللغات كلها 

قد  القانون نَّ بالوترية نفسها، أو بكيفية واحدة؛ ألَ 

ا، ويتدخل يف غريها  الا اختياريا يتدخل يف لغة ما تدخُّ

ا يف  عا الا إلزاميًّا، ومن هنا يأيت األداء اللغوي متنوِّ تدخُّ

هذه اللغات أو غريها بطبيعة احلال، وقد يصل هذا 

ُع إىل درجة اخلالف كام سنرى.  التنوُّ

 ا ُوضعْت وعندما ُوِضعت قواعد اللغة العربية، فإّنَّ 

ا مل علامء  عايري الكثرة، وهذا يعني أنَّ الرصفيني أووفقا

ه اللغة العرب قد نظروا إىل معيار الكثرة عىل أنَّ 

ه لو حدث )قانون( يّتخذ صفة اإللزامية، واحلقيقة أنَّ 

ا إلزامياا ملا وجدنا فيها أشكاالا  أن اخّتذت العربية معيارا

متنوعة لصور األداء اللغوي، فعندما يتدّخل القانون 

أو     لزامي يف أي ظاهرة لغوية: نحوية أو رصفية اإل

يعمل عىل التخلُّص من الصورة قد ه غري ذلك، فإنَّ 

                                                
نا ال نقرُّ ( عندما نستعمل مصطلح اللغات السامية فإنَّ 2)

يف بعلميته، بل نستعمله ألّنه املصطلح الفايش القار 

والدراسات  احلديثةالدراسات اللغوية العربية 

االسترشاقية قبلها، فهو مصطلح استعمل لإلشارة إىل 

اللغة التي تستعملها جمموعة من اللغات التي يتكّلم هبا 

النمساوي  (شلويتزر)رأى املسترشق  .جمموعات برشية

ا ملزاعم التوراة، واحلقيقة أّنَّ  ا تنتمي إىل سام بن نوح وفقا

ا ال نتوقع أن ينجب نوح النبي ثالثة من األوالد، أنن

 .ويتكّلم كلُّ واحد منهم لغة مستقلة عن لغة أخيه
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ل القانون،  األصلية التي كانت موجودة قبل تدخُّ

قد نا وتبقى الصورة اجلديدة احلادثة، وعند ذلك فإنَّ 

للجوء إىل علم اللغة املقارن الذي يقارن ظاهرة  نضطر

ظاهرة نفسها يف اللغات التي تنطلق من ما يف لغة ما، بال

 الصورة القديمة. ملعرفة األرومة نفسها

ا عن البنية الثالثية للفعل العريب، فإنَّ  ه يمكن وبعيدا

مثاالا عىل التدخل اإللزامي املطلق يف اللغة  أن نرضَب 

العربية من خارج جمموعة األفعال، وذلك بالظرف 

بنيتها داخل  عندية علامء العرب توقف كثري من )مع(، إذْ 

ا للتباين  ا تكون ساكنة العني وفقا العربية، فذكروا أّنَّ

 اللهجي الذي حيتويه، وذلك يف لغة ربيعة وُغنم، وإنْ 

ا ورورة كان سيبويه ينظر إىل بعض أنامطها عىل أّنَّ 

(، وذلك 306-305ص  م.1983)احلسن،  شعرية

 :جريريف تعليقه عىل بيت 

 ْعُكم ِرييش منكُم وَهواَي مَ ف

  اُكْم ملِامــــوإْن كانْت ِزياَرتُ 

 (1) (306ص  م.1983)احلسن، 

كام أشاروا إىل النمط )َمَع( بفتح العني، وهي ظرف 

ا إىل حال  مكان أو زمان كام يقول النحويون، استنادا

                                                
يف ديوان جرير برشح حممد بن حبيب، حتقيق  جاء الشاهد (1)

، )د.ت(، 3نعامن حممد أمني طه، دار املعارف، ط

 برواية: 1/225

 كانت زيارتكم ملاما ورييش منكم وهواي فيكم      وإنْ 

ا هلذه الرواية، فال شاهد فيه.  ووفقا

 ،3ج م.1975)جالل الدين،  املضاف إليها

 (.227ص

أنَّ ا من علامء العربية القدامى مل يكتشف ولكن أيَّ 

ه هذه الكلمة قد تعّرضْت   القانون إلزامي فيام خيصُّ

العربية مل حتتفظ  وهو قانون القلب املكاين؛ ألنَّ 

هبذه الصورة احلادثة،  بالصورة األصلية، بل احتفظْت 

نستهدي إىل الصورة األصلية بام ورد يف  ويمكننا أنْ 

اللغات السامية األخرى، ما عدا اللهجات العربية 

 ,m< (Littmann الصفاوية التي جاء فيها البائدة، ك

1943, p325) والثمودية التي جاء فيها النمط نفسه ،

ا ، (Harding &Littmann, 1952, p254)  كالعربية متاما

 m>ا العربية اجلنوبية )السبئية( فقد جاء فيها وأمَّ 

 ، وجاء يف العربية  Beeston,1982, p)) بالقلب املكاين

، ويف  Gesenius, 1979, p767 <im )  بمعنى )مع(

(، 144م، ص1983)رمضان، am> الرسيانية 

    . m (Cantineau,vol 1, p102)>والنبطية 

وال نجد يف هذه اللغات ما عدا العربية وهلجاهتا 

البائدة أي صورة من صور االستعامل اآلخر )مع(، بل 

ل فيها العربية قد تدخَّ  هي )عم(، وهذا يشري إىل أنَّ 

لقلب املكاين اإللزامي الذي غري )عم( إىل )مع( قانون ا

ل هذا  يف مجيع السياقات االستعاملية، يف حني مل يتدخَّ

ا يف اللغات األخرى: العربية والرسيانية  القانون إطالقا

 والنبطية والعربية اجلنوبية.
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ا عىل مستوى األفعال الثالثية، فاألمر يف وأمَّ 

للغة العربية عىل العربية خمتلف عن هذا؛ إذ حافظت ا

الصورة األصلية الكاملة املكّونة من ستة أصوات 

أصلية جمّردة )فونيامت أو صوتيامت(، يف بنية املستوى 

نات )ميزاناا( حيكم  الفصيح، وقد أصبحت هذه املكوِّ

تها، ولكّن قانون التخّلص من  العملية التعليمية برمَّ

نات تدخَّ  بعض ل بصورة اختيارية يف بعض هذه املكوِّ

ل صَيٍغ فرعية ا أدَّ السياقات الفصيحة، مَّ  ى إىل تشكُّ

هي ما نطلق عليه الصيغ البديلة أو الصيغ االختيارية 

alternative forms  َّنا لن نجد ولو كان تدّخله إلزامياا فإن

 صيغة واحدة، وأمر الصيغة الواحدة قد ينطبق عىل إالَّ 

أغلب  اللغات اجلديدة احلرة كاللغة اإلنجليزية يف

أبنيتها الرصفية، وهو ما دعا الغربيني إىل تطبيق نظرية 

عىل اللغة اإلنجليزية   optimality theoryاألفضلية

ا، وبخاصة عىل اجلانب الفنولوجي منها،  ا حادا تطبيقا

القانون يف اللغات احلّرة ينطبق بصورة إلزامية.  ألنَّ 

انني ا العربية، فهي لغة مقّيدة، وتنطبق أغلب القووأمَّ 

ا، وهذه االختيارية هي التي تفيض إىل  عليها اختياريا

ن ظاهرة الصيغ االختيارية.  تكوُّ

 

 مشكلة الدراسة وهدفها

ها إىل من املسلَّ  ِ  تغريُّ
ِ
م به أنَّ اللغة متيُل يف أثناء

التخلُِّص من بعض العنارص اللغوية، وإضافة عنارص 

 أخرى، وال بدَّ حلدوث عمليات التخلُّص واإلضافة

ك عشوائياا، بْل  هي  من قوانني؛ ألنَّ اللغة ال تتحرَّ

خاضعة لعدٍد كبرٍي من القوانني التي يكون بعضها 

ل، وبعضها اآلخر إلزامياا.  اختياريَّ التدخُّ

ا ليس قليالا من الفروع  لقد وجدت الدراسة عددا

التي تتبُع ما هو ظاهر يف عنواّنا، ونعني به التخّلَص 

، فرأْت من حركة العني يف ال تبحث  أنْ  ثالثي خاصةا

عن إمكانية وضع إطار نظري وعميل يف سبيل تأطري 

هذا األمر وطرح قانون حتّكم يف سري األنامط الثالثية، 

وبخاصة األفعال بأنواعها املختلفة، وهو القانون الذي 

تطمح هذه الدراسة إىل تسميته قانون سقوط عني 

تي كشف عنها ليضاف إىل القوانني األخرى ال ؛الثالثي

 الدارسون عىل مرِّ العصور.

 

 الدراسات السابقة

مل تكن هذه األمثلة التي استندت إليها الدراسة 

ا، ولكنَّ  نا مل مغفلة عند العلامء العرب قدياما وحديثا

م كانوا قد حاولوا كشف القانون الذي أّنَّ  نرصدْ 

بة التي كان هلا تأثري يف  حيكم هذه العملية املتشعِّ

املختلفة لألفعال خاصة، سواء يف الصحيح  األنواع

السامل أو املضّعف أو املعتل بنوعيه: األجوف 

كان هؤالء الدارسون خيضعون  ، بْل (1)والناقص

األنامط املختلفة حتت أحد معيارين: التباين اللهجي 

عن طريق نسبة أحد النمطني إىل بيئة استعاملية 

                                                
ينسحب عىل املثال، ما جيري عىل السامل من حركة تطورية (1) 

 ولذا فإننا مل ندرجه هاهنا.
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وا ه معينة، أو الرضورة الشعرية، إذْ  ذا األمر من عدُّ

 خصوصيات لغة الشعر.

نمدح اجلهد الذي   أنْ وال يسعنا يف هذا املقام إالَّ 

فصول يف فقه )مه رمضان عبد التواب يف كتابه: قدَّ 

م دراسة رائدة يف موضوع التسكني عامة قدَّ  ، إذْ (العربية

)رمضان،  حتت عنوان: ورورة الشعر واخلطأ يف اللغة

ا (، وقد كان ح173-167ص .م1999 ديثه عاما

يشتمل عىل سقوط احلركات اإلعرابية والبنائية يف سائر 

ه اكتفى بنسبة هذه الظاهرة إىل مواضع الكلمة، ولكنَّ 

، أو إىل  األخطاء الالشعورية كام يف خطأ اإلقواء مثالا

ا يف كتاب التباين اللهجي، وهو أمر نجد مثله أيضا 

 املرحوم إبراهيم أنيس: يف اللهجات العربية.

نا وجدنا أنفسنا أمام إمكانية اكتشاف قانون لكنَّ 

جديد حيكم ظاهرة سقوط حركة العني من األنامط 

نضع أيَّ احتامل للخطأ أو  الثالثية خاصة، دون أنْ 

ا ال ندفع انتهاك القاعدة كنَّ  انتهاك اللغة نفسها، وإنْ 

اللغة أوسع من أْن  تؤمن هذه الدراسة بأنَّ  الصارمة، إذْ 

 اعدة.تشتمل عليها ق

هذا القانون هو ما يدفعنا إىل حماولة الكشف عن  إنَّ 

أّن أمر التحّول من كلامت ثالثية عدد املقاطع إىل 

ا به،  ثنائيته، وهو أمر مل تكن العربية يف هذه األنامط بدعا

هذا  بل كانت تشرتك مع غريها فيه، عىل الرغم من أنَّ 

أو  االشرتاك خيتلف من حيث الكيفية التي حتدث فيها،

 املآل الذي آلت إليه.

 منهج الدراسة

تقوم عليه  د لنا وللدارسني أنَّ ما يمكن أنْ من املؤكَّ 

هذه الدراسة من املناهج هو املنهج الوصفي التحلييل، 

املنهج مع توظيف  أو املنهج الوصفي التفسريي،

ا  ا، واملنهج التارخيي املقارن أحيانا التارخيي أحيانا

 أخرى.

 

   اللغة العربيةنظام املقاطع يف

نحتاج إىل الكشف عن النظام املقطعي الذي يكاد 

بعض  يكون ثابتاا يف اللغة العربية عىل الرغم من أنَّ 

ا ربام ال يكون ذا  العلامء الباحثني قد أضاف شيئاا يسريا

ل العربية  بال يف موضوعنا هذا، فاملقاطع التي تشكِّ

لباحثون، أنواع ال خيتلف فيها ا ستةيمكن إدراجها يف 

 ونوع خمتلف يف أمر وجوده بينهم، وهذه األنواع هي

 (:16ص م.2000)حييى، 

املقطع القصري املفتوح: مثل َض/ َر/َب، فكل  -1

مقطع من هذه املقاطع يتكّون من حّد ابتداء صامت 

 متلوٍّ بحركة قصرية )نواة املقطع(.

املقطع املتوسط املفتوح: مثل: ما، ويف، وذو،  -2

من حّد ابتداء صامت، متلوٍّ بحركة طويلة  فهو مكّون

 مهام كان نوعها )نواة املقطع(.

املقطع املتوسط املغلق، مثل: ِمْن، وَمْن، وُكن،  -3

وهو مكّوٌن من حدِّ ابتداء صامت متلوٍّ بحركة قصرية 

ا.  )نواة املقطع(، ثم حّد إغالق صامت أيضا
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املقطع الطويل املغلق، مثل: باْب، وتوْت،  -4

ا من حّد وري ْم، يف حالة الوقف عليه، وهو مكّون نظريا

 مَّ ابتداء صامت، متلوِّ بحركة طويلة نواة للمقطع، ثُ 

حّد إغالق صامت، واملالحظ عىل هذا النوع أّنه غري 

 إذا كان يف حالة وقٍف عليه، أو إذا مقبول يف العربية إالَّ 

ا.  كان حدُّ اإلغالق مشّددا

امتني )مزدوج املقطع الطويل املغلق بص -5

ن كام  اإلغالق(، مثل: بِنْْت يف حالة الوقف، وهو مكوَّ

نالحظ من حّد ابتداء صامت، متلّو بحركة )نواة 

 يف املقطع، ثم ُيْغَلُق بصامتني، وهذا النوع ال جيوز إالَّ 

 حالة الوقف عليه يف آخر الكالم.

املقطع املديد، مثل راّق وجاّد يف حالة الوقوف  -6

ن كام نالحظ من حّد عىل املشدد  اآلخر، وهو مكوَّ

ابتداء صامت، متلّو بحركة طويلة )نواة املقطع(، ثم 

 يف حالة الوقف ُيْغَلُق بصامتني، وهذا النوع ال جيوز إالَّ 

 عىل احلرف املشدد يف آخر الكالم.

ا املقطع السابع فهو املقطع املختلف يف وأمَّ  -7

مقطع  وجوده بني الباحثني، إذ يرى بعضهم وجود

سابع وهو مقطع )ال التعريف( الذي يبدأ بحركة 

(al.وهو ما ال يفيض إىل فكرة ختدم هذه الدراسة ،) 

وأّما عن وجه ربط احلديث عن أنواع املقاطع يف 

اللغة العربية مع فكرة هذا البحث، فهو يعود إىل 

مكّونات الكلمة املقطعية، أو ما يدعوه إبراهيم أنيس: 

 م.1979)إبراهيم،  مة الثالثيةللكل النسج املقطعي

َب( مكّونة من 163ص ( ، فالكلامت من مثل )وَرَ

ثالثة مقاطع من نوع املقطع األول، وهو املقطع 

، فعندما تسقط حركة العني، وهو ḍa/ra/baالقصري 

ا، أي: املقطع الثاين، فإنَّ   ḍa/r*/baه يتبّقى الصامت منفردا

ه ال يسمح نَّ ومن طبيعة النسج املقطع للغة العربية أ

بوجود مقطع كامل مكّوٍن من صامت واحد غري متلوٍّ 

عملية تلقائية حتدث يف اللغة  ، وهلذا، فإنَّ (1)بحركة

تعمل عىل ضمِّ الصامت املنفرد الذي كان حّد ابتداء 

للمقطع الثاين ليصبح حّد إغالق للمقطع السابق 

ُل املقطع األّول من مقطع قصري إىل مقطع  عليه، فيتحوَّ

متوسط مغلق بصامت، وهذا يعني أنَّ الكلمة صارت 

نة  مكّونة من مقطعني خمتلفي الشكل بعد أنْ  كانت مكوَّ

ي إىل نشوء من ثالثة مقاطع متشاهبة، وهو ما يؤدِّ 

نة من مقطعني.  صيغة رصفية جديدة، وهي مكوَّ

َب      َب      <وَرَ  وَرْ

ḍaraba > ḍarba 

نامط وهو مثال نظري عىل ما سيحدث يف األ

 املستعملة يف اللغة استعامالا حقيقياا كام سيأيت.

فإذا كان األمر قد آل إىل صيغة وحيدة، أي: إذا 

كانت الصيغة احلادثة هذه قد اختذت صفة التعميم يف 

القانون اللغوي  نا نقول إنَّ االستعامل اللغوي العام، فإنَّ 

ه كان إلزامياا شمل أنَّ  قد وصل إىل مرحلة التعميم، أْي 

                                                
الصوتية إىل برمز النجمة يف النمط املكتوب بالرموز أرشنا   (1)  

 وجود اخللل يف النسج املقطعي للكلمة.
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ا إذا أنتج صيغة جديدة مجيع األنامط اللغوية، وأمَّ 

ساكنة العني ُتْسَتْعَمُل جنباا إىل جنب مع الصيغة 

القانون كان ذا  هذا يعني أنَّ  األصلية القديمة، فإنَّ 

الا غري  صْيَغٍة اختيارية، فتدّخل يف األنامط اللغوية تدخُّ

لة ا أفىض إىل وجود صيغة اختيارية أو بديُمْلِزم، مَّ 

alternative form. 

 

  إسقاط احلركة من املقطع الثاين هدف اللغة من

احلركة يف بنية الكلمة ليست بذات دور ثانوي، بل 

ٌن أصيل ال يقل أمهية عن الصوامت، عىل  هي مكوِّ

اخلط العريب، وسائر اخلطوط السامية، مل  الرغم من أنَّ 

ا يسمح له بأَ  تكنْ   برمز يكون مثالا  نْ تعتدُّ به اعتدادا

 .(1) (29ص م.2000)حييى،  كتايب

حركة املقطع األّول  ا عىل املستوى الصويت، فإنَّ وأمَّ 

ا يف اللغة العربية، ألنَّ  قانون  غري مكنة السقوط أبدا

النسج املقطعي لعريب ال يسمح بذلك، وسقوطها 

ُل عنقود صويت   phonetic clusterسينتج عنه تشكَّ

، وهذا العنقود مكّون من يرفضه النسج املقطعي العريب

تتابع صامتني وهو ناتج عن سقوط احلركة، وال يقبل 

نسج الفصحى املقطعي هذا النوع من التتابع الذي 

يكون مقبوالا يف بعض اللهجات العامية املعارصة، 

                                                
دا اخلط اإلثيويب الذي هذا ينطبق عىل اخلطوط السامية ما ع   (1)

يد التعقيد، واللغة دمّثل احلركات عن طريق نظام كتايب ش

  .األكادية التي كانت مقطعية وليست ألفبائية أو أبجدية

ى اللغات السامية كاللغة سمَّ وبعض اللغات التي تُ 

 (.109ص .م1983)رمضان،  الرسيانية

ا سقوط نواة املقطع األّول، وأمَّ  هذا عن إمكانية

املقطع األخري، فإنَّ إمكانية سقوط حركته أمٌر وارد، 

حركة اآلخر  ألنَّ  ؛ه ليس مستحبًّا يف اللغة العربيةولكنَّ 

ا حركة بناء، فإذا كانت ا حركة إعراب، وإمَّ هي إمَّ 

األوىل، فإنَّ حركة اإلعراب حتمل معنى تركيبياا ال يقوم 

كانت حركة بناء، فإنَّ سقوطها قد يسبُِّب بدوّنا، وإذا 

ي إىل لبس ا يف بنية النمط املبني، وقد يؤدِّ إجحافا 

 نا نسّجل أّنه أمٌر واختالط بني أجناس الكالم، عىل أنَّ 

وارد يف العربية، ولكنّه ليس باملستحبِّ فيها. وهلذا، 

أمر توفري مقطع من املقاطع الثالثة يناط يف اللغة  فإنَّ 

 أو عني الكلمة. كة املقطع الثاينبسقوط حر

نحيل األمر إىل رغبة اللغة يف  ويمكن بعد هذا أنْ 

ن واحد  اقتصاد اجلهد، عن طريق التخّلص من مكوِّ

من املكّونات الصوتية األصلية )الفونيامت( من بنية 

الكلمة، وهو أمر مل تكن العربية متفردة فيه، بل لقد 

التخلُّص من  وصل األمر ببعض اللغات السامية إىل

حركتي املقطع األّول واألخري، فاألّول كان للتخلُّص 

من احلركة القصرية يف املقطع القصري )من النوع 

األّول(، والثانية كانت التخلُّص من حركة املقطع 

ختلَّصت اللغة من النهايات احلركية  األخري بعد أنْ 

)البنائية واإلعرابية( وهو ما حدث يف اللغة الرسيانية 

بمعنى أخذ أو  nésabيف أفعاهلا الصحيحة كام الفعل: 
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، فاألصل املفرتض  (Brockelmann, 1928, p)تزّوج

(، فتخّلصت الرسيانية من حركة املقطع nasabaهو)

( كراهة للحركة القصرية يف املقطع القصري، aاألول )

( التي تبدو يف الكتابة eا )وحركة املقطع األخري، وأمَّ 

ى احلركة املجهولة، سمَّ ركة التي تُ الصوتية، فهي احل

نا  ا أساسياا من مكّونات وهي حريكة ال متّثل مكوِّ

بل هي حركة وظيفية ختفف من  ،الكلمة األصلية

اخرتاق حّد عدم االبتداء بالساكن، فأصبحت الكلمة 

 وحدة مقطعية واحدة منبورة، وال حيمل النرب إالَّ 

 احلركة الوحيدة.

ية من التخلُّص من حركة ا ما حدث يف العربوأمَّ 

املقطع الثاين، فهو أمر كثري احلدوث يف اللغة اإلثيوبية 

 .(Leslau, 1987, p)اجلعزية

  مظاهر سقوط حركة عني الكلمة يف اللغة

 العربية:

نشري يف بداية احلديث عن هذه املظاهر إىل  ينبغي أنْ 

ق بني أنواع الكلامت من حيث الصحة  أنَّ  العربية مل تفرِّ

المة والتضعيف واالعتالل، بل بدا أثر هذا والس

القانون يف مجيع هذه األنواع، ولكن الذي اختلف يف 

األمر هو نظرة الرصفيني العرب إىل التغريُّ الطارئ عىل 

ا بني تأثريه يف  هذه األنواع، فهم يفّرقونَ  ا حادًّ تفريقا

الفعل الصحيح السامل واملضّعف واألجوف والناقص، 

ا إىل الثقل والرغبة يف التخفيف، فينسبون األمر  طورا

ا إىل التباين اللهجي، وغريها من األسباب  وطورا

جيمعها جامع مشرتك، وفيام  والعلل التي ال يمكن أنْ 

يأيت تفصيل هذه املظاهر، لنحاول الوصول إىل جامع 

يضبطها، وتأثري هذا يف الناحية التعليمية التي يمّثلها 

 امليزان الرصيف:

 عال الصحيحة الساملةمن األف -1

جاء حديث الرصفيني العرب عن هذا النوع من 

ال يتغرّي، فهو عىل زنة        ه ثابت البنية األفعال كام لو أنَّ 

(fa/<a/la ومع ذلك فقد أوردوا إىل جانب قواعدهم ،)

ه الرئيسة بعض الفرائد االستعاملية التي تدلُّ عىل أنَّ 

ذا القانون، فقد تعّرض لفعل بعض القوانني كام يف ه

نت فيها عني الصحيح السامل،  أوردوا أمثلة ُسكِّ

هم مل يلتفتوا إىل القانون الذي يدعو إىل هذا ولكنَّ 

ه جاء طلباا تسكني، بل ذهبوا إىل تفسريها بأنَّ ال

ه ميل من العربية ولغات للتخفيف، فلم يذكروا أنَّ 

املجموعة السامية اجلنوبية وبخاصة اإلثيوبية 

ية )اجلعزية( إىل تفعيل هذا القانون، وهذه الكالسيك

اللغة هي أكثر لغات املجموعة اجلنوبية اكتامالا بعد 

بسكون الباء بمعنى  tab<aالفعل العربية، وقد ورد فيها 

جالِ  ، (Leslau, 1987, p569) َشُجَع أو تشبََّه بالرِّ

و  taf<aتكون الباء متحركة، والفعل و  واألصل أنْ 

taf>a ني أو اهلمزة بمعنى بصق، ويقابل بسكون الع

)  . (Leslau, 1987, p570) الفعل العريب املضعَّف )َتفَّ

وقد سّجلت لنا العربية الفصحى أمثلة عىل هذا 

التسكني يف سائر أنواع عني الفعل: املضمومة 
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واملكسورة واملفتوحة، عىل الرغم من أنَّ القاعدة 

، وهل الرصفية تقول: إنَّ  ذا فال الفتحة خفيف أصالا

يمكن أن يتدّخل التخفيف يف هذا التسكني، فال تعمل 

، وهذا يعني أنَّ  قانون  اللغة عىل ختفيف اخلفيف أصالا

اخلفة ال يكفي وحده لتفسري تسكني العني، وما 

سجلته االستعامالت العربية يف هذا املقام ما جاء يف 

)سورة   چڈ   ژ  ژ  ڑ  چ  قوله تعاىل:

أبو الساّمل: َحْسَن بسكون العني،  ، فقد قرأ(69النساء/

وقد ُفرسِّ هذا التسكني بالتباين اللهجي)احلسني، 

(، وهو ما حدث يف إحدى القراءات 27د.ت، ص 

ے  ۓ  ۓ   ڭ  چ  لقوله تعاىل:

(، 25)سورة التوبة/  چڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  

وهي قراءة زيد بن عيّل: َرْحَبت، بتسكني احلاء، وهي 

ن ون عني )َفُعَل(، فيقولون يف لغة متيم الذين يسكِّ

أبو  ) من األسامء(: َعْضد َظُرَف: َظْرَف، ويف َعُضد )

، عىل الرغم من (613-612ص1ج م.1996البقاء، 

ت عملية  أنَّ زيد بن عيّل قريش حجازي، وفرسِّ

ا يستند إىل التباين اللهجي، إذ  التسكني هذه تفسريا

ر بن وائل نسبها املفرّسون وعلامء اللغة إىل قبائل: بك

 .(26-25ص م.2010حييى،  ) ومتيم وربيعة

 وال يتوّقف األمر عند مضموم العني ليقال: إنَّ 

التسكني قد حدث بسبب ثقل الضّمة، بل تعّداه إىل 

الكرسة والفتحة، فمن أمثلة تسكني العني املكسورة ما 

)سورة   چڱ  ڱ  ں  چ  :جاء يف قوله تعاىل

ِل: َلَعْلَمُه بسكون الالم فقد قرأ أبو السَّ  ،  83النساء/ امَّ

ا للتباين  َ التسكني وفقا التي متثِّل عني الفعل، وقد ُفرسِّ

ا )أبو حيان،  اللهجي، فذكروا أّنه لغة متيم أيضا

 .(307ص3ج .هـ1328

ومن الشواهد الشعرية الواردة عىل هذا التسكني 

 :القطاميقول 

 ُب ُتْرَك له املرارإذا َنْشَبْت ََمالُبُه وَعْلَقْت      له األنيا

 (1) (440ص م.1984، أبو العالء)

أي: َنِشَبْت، وَعلَِقْت، وُتِرَك، وهي أفعال مكسورة 

 العني، ولكنه أسكنها

ا:  ومنه قول األخطل أيضا

 فإْن َأْهُجُه َيْضَجْر كام َضْجَر بازل  

 من األدِم َدْبَرْت صفحتاه وغاربه

  (36ص م.1984أبو العالء،  ) 

ة العني املفتوحة، فهي حاورة يف هذه ا أمثلوأمَّ 

ا، فقد جاء يف قوله تعاىل: ۉ  ۉ  چ  الظاهرة أيضا

ل: فيام (65)سورة النساء/  چې     امَّ ، قراءة أيب السَّ

                                                
املعّري هذا الشاهد عىل هذه الصورة يف رسالة  أورد (1)

يف ديوان القطامي عىل هذه جاء الصاهل والشاحج، و

 الصورة:

 بت    له األظفاُر ُتْرَك له املدارإذا هدرْت شقاشُقه ونْش 

ديوان القطامي، حتقيق ينظر:  وهي رواية ال ختلُّ بالشاهد.

، دار الثقافة، ، بريوتإبراهيم السامرائي وأمحد مطلوب

 .145م. ص1960، 1ط
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ه فرَّ من توايل احلركات عند َشْجَر، بسكون اجليم، وكأنَّ 

بعض علامء النحو والتفسري، وقد ذكروا أنَّ هذا 

ا يف الل غة، بخالف حذف حركة العني احلذف ليس قويا

املضمومة أو املكسورة، فإنَّ أمر التسكني مطرد فيهام 

 .(284ص ،3ج .ه1328)أبو حيان،  عىل لغة متيم

 ومنه قول األخطل التغلبي:

 وما ُكلُّ َمْغبوٍن ولو َسْلَف َصْفُقهُ 

  د فاَتُه بِردادـــِع ما قـــــــبِراج 

 .(76ص م.2005)األخطل، 

هت نحوه اللهجة اجلعزية )اإلثيوبية( وهو أمٌر اّت 

ا، مَّ  ا قويا نقول إنَّ هذه القضية قضية  ا يمكننا أنْ اتاها

يف بعض البيئات االستعاملية  برامجاتية، ولعلها ُعِرفْت 

العربية، التي رّبام وصلت إىل ما وصلت إليه اإلثيوبية، 

)حييى،  غري أنَّ ما ُرِوَي من استعامالهتا كان قليالا 

 التخفيف يمكن أنْ  ، واحلقيقة أنَّ (218ص  م.2010

 يكون له دوره يف تسكني عني الفعل، ولكن أنْ 

يتخّلص من الفتحة اخلفيفة، فهذا ما ال يمكن قبوله 

ه ختلُّص من حركة بسهولة، ولكن إذا فرسناه عىل أنَّ 

العني من أجل حتويل الكلمة إىل ثنائية املقاطع، فهو 

كسور واملفتوح من األفعال، أمر يّطرد يف املضموم وامل

ا إىل هذا يمكن أنْ  نصوغ القانون يف هذه  واستنادا

اللغة تتخّلص من  القضية )الصحيح السامل( لنقول إنَّ 

حركة العني لتحويل الكلمة إىل ثنائية املقاطع، وهو 

 ختّلٌص اختياري.

 من األفعال املضّعفة: -2

ينظر مصطلح املضّعف إىل الصوتني الصامتيني 

عني والالم(، فإذا كانا من جنس واحد)متشاهبني( )ال

ا، مثلي الفعل مضعَّ مِّ ُس  شدَد وَوِدَد، فإّّنام يمكن أن  "فا

-529ص، 3يكونا: َشدَّ وَودَّ. )عمرو، د.ت، ج

530) . 

حيدَث يف  وينظر بعض الرصفيني إىل أنَّ ما يمكن أنْ 

هذا النوع من األفعال هو وقوع احلركة بني متامثلني، 

ي إىل سقوطها، من وجهة نظرهم يمكن أن يؤدِّ وهذا 

فيلتقي املثالن، األّول منهام ساكن والثاين متحرك، 

ث عملية اإلدغام، فاجلانب الثاين من هذا الكالم فتحدُ 

)الطيب،  ٌم به من الناحية الصوتيةصحيح مسلَّ 

؛ ألنَّ التقاء املثلني عىل هذه (100ص م.1987

ا سقوط م بالرضورة، وأمَّ ي إىل اإلدغاالكيفية أمر يؤدِّ 

ه وجهة  الفتحة الواقعة بني املتامثلني، فهو أمٌر ال ُتِقرُّ

نظر علم األصوات، فقد رأينا أنَّ احلركة قد وقعت بني 

خمتلفني، كام يف احلديث السابق عن األفعال الصحيحة 

ا، ولذلك ترى هذه الدراسة أنَّ  الساملة، وسقطْت   أيضا

ل يف هذا قانون سقوط حركة العني هو  الذي تدخَّ

ُق  ا، وتبنِّي وجهة النظر هذه حيقِّ النوع من األفعال أيضا

رشطني إضافيني من رشوط الدراسة العلمية التي 

الشمول، والصفة  :يراها علم اللغة احلديث، ومها

االقتصادية، زيادة عىل صفة االّتساق التي حتققها 

-12ص م.2008)حييى، وآمنة  وجهة النظر الرتكيبية
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ا من قوانني  ورّبام أمكننا القول إنَّ  .(1) (13 قانونا

َم بعملية فكِّ التضعيف إذا أسنَِد إىل  التصويت قد حَتكَّ

بعض الضامئر املتَِّصلِة، مثل: َشَدْدُت وَشَدْدَت 

، ولكنَّ  ه يصبح وَشَدْدِت وَشَدْدنا، وهو قانوٌن إلزاميٌّ

ا مع الضمة الطويلة التي متثِّل ضمري اجل امعة اختياريا

وا وَشَددوا(، ولكّن أمر انقسام العربية إىل اتاهني  )َشدُّ

يف تعاملها مع هذا النوع من األفعال هو األمر الالفت 

للنظر، فبعض اللهجات الغربية ظلَّ يتعامل مع 

الصورة األصلية للفعل، وهي الصورة الثالثية التي 

تعتمد عىل وجود املكّونات الفونيمية الستة، )ثالثة 

ت وثالث حركات(، يف حني مالت اللهجات صوام

إىل  ،الرشقية )هلجات البدو من قيس ومتيم وأسد(

التخّلص من حركة العني، وهو قانون اختياري )قانون 

ولكنّه أفىض إىل تدّخل قانون  ،سقوط حركة العني(

يكون ذا  إلزامي، وهو قانون اإلدغام الذي ال يمكن أنْ 

 م.1985، )ضاحي تأثري مع وجود هذه احلركة

 .(418ص

وعىل هذا تكون ظاهرة سقوط حركة العني من 

ا كان يف الصحيح السامل؛ املضعَّف أظهر يف التأثري مَّ 

                                                
الشمول يعني أن تكون النظرية املوضوعة قادرة عىل    (1)

ا وأمَّ  وصف الظاهرة اللغوية املعنّية يف معظم أبعادها،

تصف أكرب  ا قادرة عىل أنْ الصفة االقتصادية، فتعني أّنَّ 

ا بأقل قدر مكن من  ا صحيحا قدر من احلقائق وصفا

املصطلحات واإلجراءات املنهجية، يف حني يعني 

  .ي إىل نتائج متناقضةالوصف ال يؤدِّ  االّتساق أنَّ 

حسب، فت إىل تقليل عدد املقاطع ا يف األخري أدَّ ألّنَّ 

ت إىل تقليل عدد املقاطع ا أدَّ ا يف املضّعف، فإّنَّ وأمَّ 

ا ت أدَّ  اه، وبالكيفية نفسها، والكمية نفسها، ولكنَّ أيضا

ل قانون إلزامي آخر، وهو قانون  ا إىل تدخُّ أيضا

اإلدغام، وهو ما ال يمكن حدوثه يف الصحيح السامل؛ 

العني والالم خمتلفان يف جذره، ومها متامثالن يف  ألنَّ 

 املضّعف.

وأّما من حيث العملية الصوتية األساسية، وهي 

، فاألمر واحد بينهام، وهو أمٌر مشرتك بني سقوط العني

ام متقاربتان من حيث العربية واإلثيوبية اجلعزية؛ ألّنَّ 

ا ملا يقوله أبو  األبنية الرصفية والرتاكيب النحوية وفقا

ا عن قواعد احلبشية  حيان األندليس الذي كتب كتابا

)اإلثيوبية(، وهو كتاب إزالة الغبش عن لسان احلبش، 

التقارب جليَّا يف تدخل القانون االختياري ويبدو هذا 

 الذي نتحّدث عنه، وهو قانون سقوط العني.

بفك التضعيف، بمعنى صار  tababaفقد جاء فيها 

، وجاء فيها    (Leslau, 1987, p585)حكياما  طبيباا أو

 ṭallaبفكِّ التضعيف، وصورته احلادثة  ṭalalaالفعل 

، وهو   (Leslau, 1987, p591)   بالتضعيف )اإلدغام(

َي  ، ويف العربية: َطلَّ إذا ُغطِّ من معنى النّدى والطَّلِّ

 11، ج1955)حممد،  بالندى، والطَّلُّ هو النَّدى

 .(405ص

ٌف، فقد حافَظ  zffا يف اجلذر وأمَّ  وهو جذر مضعَّ

بفك التضعيف، إىل  zafafaعىل الصورة األصلية 



 77                         (هـ1438م/2017جامعة امللك سعود، الرياض )،  2ع، 29مجملة اآلداب، 

ى فشل بالتضعيف، بمعن zaffaجانب الصورة اجلديدة 

 . (Leslau, 1987, p632). أخفق أو

فة يف ومَّ  ا انفرد بورود الصيغة اجلديدة املضعَّ

بمعنى َغبَِي أو ثقل فهمه، صار  zallaاإلثيوبية الفعل 

 ، لِّ ( من الذُّ غبياا، ويمكن ربطها مع الفعل العريب )َذلَّ

 بفك التضعيف؛ ألنَّه مزيد eztelelوهو يف الشحرية 

(Leslau, 1987, p637). 

ا ال  واحلقيقة أنَّ  األمثلة يف اإلثيوبية كثرية جدا

 اللغة العربية التي نرى فيها توازهيا يف هذه الكثرة إالَّ 

طريقتني ملعاملة الفعل املضّعف: األوىل تلك التي 

إىل عملية  تخضعت لقانون سقوط حركة العني وأدَّ 

التضعيف، والثانية الطريقة التي بقيت احلركة فيها عىل 

ا عىل  وضعها البنائي األصيل، وظل الفعل فيها حمافظا

صورته الثالثية التي حيتفظ فيها بتكوينه املقطعي 

 الثالثي.

 من األفعال املعتلة: -3

ال خيتلف تعامل اللغة مع األفعال املعتلة عن 

تعاملها مع األفعال الصحيحة الساملة أو األفعال 

ل قانون تسكني العني ها ، ولكنَّ املضّعفة من حيث تدخُّ

ل إليها هذا وختتلف من حيث النتائج النهائية التي يؤ

ى تدّخله إىل عملية التدّخل، ففي األجوف مثالا أدَّ 

ل الفعل من  د الطريق أمام حتوُّ االعتالل برّمتها، ومهَّ

مرحلة الصحة التي كان الفعل عليها إىل مراحل 

 أخرى كاإلمالة والفتح اخلالص )االعتالل التاّم(، وال

ا عىل حتركات يمكُن تفسري هذا التحّوُل إالَّ   اعتامدا

أخرى، فمرحلة الصحة تقتيض وجود احلركات بني 

املكّونات الصامتية للنمط اللغوي املعتل والصحيح، 

أي حركة  فقد فصلت الفتحة، أو f-a/<-a/l-aأي: 

ا كانت احلركة أخرى بني مكّونات هذا األصل، وملَّ 

ل أكثر من قا ر متنع تدخُّ نون يف اللغة، ومنها قانون تطوُّ

 (،214ص م.2010)حييى،  األسامء واألفعال املعتلة

ومتنع تدّخل قانون اإلدغام اإللزامي، كام متنع تدخل 

 ظاهرة انكامش الصوت املرّكب أو اإلمالة.

وقد اهتدى ابن جني إىل مرحلة تسكني حركة 

 النظر عن موقعها يف عني الكلمة احلرف املعتل، بغضِّ 

التغري نحو االعتالل )قلب  ح بأنَّ أو المها عندما رصَّ 

ا(  بعد التسكني، وهذه مل يتّم إالَّ  ،حرف العّلة ألفا

ر أبنية  اإلشارة تعدُّ من اإلشارات الرائدة يف دراسة تطوُّ

األفعال املعتلة. فقد قال يف توضيح انتقال املعتل من 

 ومن ذلك قوهلم إنَّ "األصل إىل مرحلة االعتالل: 

ا، وكذلك )باَع(  أصل )قام( َقَوَم، فأبدلت الواو ألفا

ا، لتحركها وانفتاح ما  أصله )َبَيَع( ُثمَّ أبدلت الياء ألفا

ا من  َك مل تقلْب  أنَّ قبلها، وهو َلَعْمري كذلك، إالَّ  واحدا

)أبو  " بعد أن أسكنته استثقاالا حلركتهاحلرفني إالَّ 

 (.472-471، ص2الفتح، د.ت، ج

ا  املنهج التارخيي يتفق  إىل هذا الرأي، فإنَّ واستنادا

املرحلة  مع املنهج الوصفي التفسريي )التحلييل( يف أنَّ 

األوىل من مراحل األفعال املعتلة هي مرحلة الصّحة، 
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وهي املرحلة التي انطلق منها علامء الرصف العريب يف 

تقرير األصول الثالثية للكلمة العربية، سواء أكانت 

ة، وهذا يعني ما مّثل به ابن جني صحيحة أم معتل

للفعلني األجوفني: قام من )َقَوَم(، وباَع من )َبَيَع(، 

ن ال خترج عنهام أشباه احلركات يف مثالا لألصلني اللذيْ 

اللغة العربية، ومها اللذان كانا مناط االعتالل يف 

 العربية.

مجيع الصوامت  ويالحظ عىل بنيتهام األصلية أنَّ 

والعني والالم )َفَعَل= َقَوَم أو َبَيَع(، صحيحة: الفاء 

نا وال ختتلف هذه البنية عن بنية الصحيح؛ ولذا، فإنَّ 

طلق عليها مرحلة الصّحة، وهي مرحلة حقيقية ماثلة نُ 

يف اللغة العربية كام يمكن االهتداء إليها يف اللغات 

األخرى القريبة من اللغة العربية كاإلثيوبية اجلعزية، 

 عربية البائدة، كالصفاوية والثمودية.واللهجات ال

املعجَم رصد لنا  ففي العربية الفصحى نجد أنَّ 

ا ظلت فيها األفعال الثالثية عىل ح لتها املمثلة األفاظا

ملرحلة األصل، كام يف األفعال التي تكون عينها 

اللغة  ا ملا قاله بعض الباحثني من أنَّ مكسورة، خالفا 

ثالا إذا كانت كرسة تتّخلص من حركة عني األجوف م

أو ضمة، ولكنَّ الكرسة هنا هي التي منعت اإلعالل 

كام يبدو، كاألفعال الواوية: َحِوَر، وَحِوَل، وَعِوَر، 

وكالفعل: َهيَِف من اليائي، فقد ظلَّ األصُل ماثالا فيها 

ويف غريها من األفعال التي ال ّندف إىل رصدها يف 

 هذه الدراسة.

ا من  ا اللهجة العربيةوأمَّ  الصفاوية، فنجد فيها كثريا

األمثلة التي كتبها الصفاويون حمافظني عىل صورة 

الكتابة الصفاوية كانت  الواو أو الياء فيها، ألنَّ 

ها ولكنَّ  ،ترسمهام إذا كانا عىل أصلهام )أشباه حركات(

معتلتني )حركتني(، فمام اعتدـ  اال تفعل ذلك إذا كانت

بمنى  ḥwsيتهام الفعل بإثبات الواو أو الياء يف بن

، وهو يف (Winnett & Harding, 1978, p2998)فّتش

العربية الفصحى )حاس( باملعنى ذاته)حممد، 

بمعنى  ḥyḍومنها الفعل  ، مادة حوس(،م1955

  ، (Winnett & Harding, 1978, p2814) )حاضت املرأة(

بمعنى حول من احلََول، وهو انحراف  ḥwlو 

بمعنى َعِوَر  wr>، والفعل Clark, 1980, p95)العني)

 . (Winnett, 1957, p841)كالعربية

بمعنى )حاذ(  hwdوأّما الثمودية، فقد جاء فيها: 

وظلت الواو فيها عىل أصلها  من امللك واالستحواذ،

بمعنى أشعل  swr و،  (Winnett, 1971, p51)الصحيح

ا(  بمعنى )قاد( qwd، و (Branden, 1950, p209)  )نارا

(Jaussen  &Savignac , 1904, p255) َّت الواو ، وقد ظل

 عىل مرحلة األصل يف هذه األمثلة.

وقد رصدت هذه الدراسة أمثلة عىل هذا التمثيل 

بمعنى  wd>من اللهجة العربية اللحيانية، فقد جاء فيها 

 .(Harding, 1971, p448)عاذ، وجاءت بالواو

 ى اللغات الساميةسمَّ ولعّل أقرب اللغات التي تُ 

إىل العربية يف هذا األمر قد كانت اللغة اإلثيوبية 
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عىل صيغة التامم، كام  ḥawalaاجلعزية، فقد جاء فيها 

ومضارعه فيها  holaجاء فيها مثِّالا ملرحلة اإلمالة: 

yéḥul بمعنى استدار، حتّول(Leslau, 1987, p249).    

 ,Leslau, 1987)بالطاء بمعنى أعاد، أرجع ṭawalaو

p599)  . وḥawana  باحلاء يف أوله، مثاالا عىل مرحلة

الصحة، ومل يرد غري هذه املرحلة فيه، وهو بمعنى 

بالصاد يف الم  ḥawaṡaو . (Leslau, 1987,p249) اسرتاح

بالضاد، ولكن  hawaḍaبالضاد، و  ḥawaḍaالفعل، و 

باهلاء يف فائه، بمعنى صفا من الصفاء، أو أشعَّ أو ملَع، 

 ,Leslau, 1987) الصّحةمرحلة  وهي أداءات تلتزم

p250)  ِّد وجهة نظر الرصفيني ، واألمثلة فيها كثرية تؤك

األصل يف األنامط املعتلة هي  العرب التي تذهب إىل أنَّ 

 حتّولت عنها إىل االعتالل. مَّ مرحلة التسكني، ثُ 

طبيعة اللغة العربية املقطعية تفرتض عالقة  إنَّ 

، ومنها أشباه تاورية بني احلركات والصوامت

ا من القلق البنائي يف  احلركات، وهي عالقة تسبب نوعا

ن شبه احلركة، وهلذا  فإنَّ  ؛األبنية التي تشتمل عىل مكوِّ

اللغة ال تتوانى عن إجراء بعض التغيريات التدرجيية 

التي تتخّلص فيها عن طريق إجراء تغيريات كمية 

ة التي )التخّلص من احلركات(، أو كيفية )حتويل األبني

تتجاور فيها احلركات وأشباه احلركات( عن طريق 

 .االنكامش أو التحّول

ا إىل أنَّ ابن جني قد أشار إىل  وقد أرشنا سابقا

استحالة حدوث أي تغري أو اعتالل مصاحب لوجود 

احلركات مع أشباه احلركات، وهذا يفرتض بالرضورة 

وجود مرحلة التسكني، أي: تسكني شبه احلركة )الياء 

و الواو( يف األجوف، وهو التغرّي املطلوب يف الناقص أ

ا، وإن كان تسكني شبه احلركة يف األخري ال يمسُّ  أيضا

 قانون تسكني العني الذي تبحثه هذه الدراسة.

بنية الكلمة  ونتيجة هذا التسكني يف األجوف، فإنَّ 

ستتغرّي إىل مرحلة تصبح فيها األفعال اجلوفاء مكّونة 

ّول منهام متوسط مغلق، والثاين من مقطعني، األ

كانت مكّونة من ثالثة مقاطع قصرية  قصري، بعد أنْ 

مفتوحة، وهو األمر نفسه الذي وصل إليه الفعل 

ل  الصحيح السامل والصحيح املضّعف، وإذا كان تدخُّ

 إىل هذه النتيجة القانون يف الصحيح السامل مل يفِض إالَّ 

قانون إلزامي آخر )تقليل عدد املقاطع(، أو إىل تدّخل 

ه يف حالة يف حالة سقوط حركة العني من املضّعف، فإنَّ 

األجوف قد أفىض إىل تدّخل قانون آخر خمتلف، وهو 

( بحسب األصل ay( و)awقانون انكامش الوضعني )

الواوي واليائي، فاألوىل تنكمش إىل الصورة الصوتية 

(ō مسببة ما نطلق عليه يف دراساتنا الصوتية ظاهرة )

ا ا الثانية، فإّنَّ إلمالة الواوية )اإلمالة نحو الواو(، وأمَّ ا

 (، أي: اإلمالة اليائية.ēتنكمش إىل )

هذه اإلمالة ناتة عن وضع التسكني الذي أشار  إنَّ 

ا؛ ألنَّ  ل العالقة ه حوَّ إليه ابن جني وذكرناه سابقا

التجاورية بني احلركة وشبه احلركة من الوضع الصاعد 

إىل الوضع اهلابط بعد  qawamaل: يف مرحلة األص
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ا:  qawmaالتسكني:  واألمر مشابه يف اليائي أيضا

baya<a  وbay<a  بعد سقوط حركة العني، ويف مرحلة

التسكني هذه يتدّخل قانون قوي التأثري يف بعض 

اللهجات، وهو قانون االنكامش الذي أرشنا إليه، وهو 

ة يف ى إىل نشوء ظاهرة اإلمالة القياسيالذي أدَّ 

اللهجات العربية الفصيحة، وقد اعتّدت القراءات 

القرآنية الصحيحة باإلمالة اليائية، يف حني ال نكاد نجد 

أمثلة عىل االنكامش الواوي أو اإلمالة الواوية يف 

املعيار الفصيح، بل ظّل األمر وما زال يف واقع احلال، 

ا عىل اللهجات، ويف اللهجات األردنية  مقصورا

ا عىل األنامط االسمية  إنَّ احلديثة، ف األمر ظل مقصورا

ا.  الواوية األصل، وضاع من األفعال أيضا

وقد تلت هذه املرحلة )االنكامش( التي اخّتذت 

ا اجتامعياا بسبب ارتباطها باللهجات البدوية بُ  عدا

مرحلة أخرى هي مرحلة الفتح اخلالص التي وصلت 

 ة.إليها اللهجات احلرضية يف حاورة احلجاز خاّص 

 ويمكن متثيل هذه املراحل عىل النحو اآليت:

qawala>qawla>qōla>qāla 

baya<a>bay<a>bē<a>bā<a 

 الفتح <االنكامش  <العني تسكني  <الصّحة مرحلة 

 اخلالص

ا وتبدو مرحلة تسكني العني املرحلة املهمة؛ ألّنَّ 

من الوضع  ،نقلت وضع التجاور )احلركات املزدوجة(

( إىل الوضع اهلابط wa,ya) الصاعد السهل نسبياا

(، aw, ayالصعب الذي يدعو إىل التغريُّ واالعتالل )

 وهو الوضع املعّرض لالنكامش واإلمالة.

ه عىل الرغم من مروره باملراحل ا الناقص، فإنَّ وأمَّ 

ه ال عالقة لالعتالل بسقوط حركة العني، نفسها، فإنَّ 

 ْت كان بل األمر منوط بسقوط حركة الم الفعل، وإنْ 

هذه احلركة قد سقطت من بعض األفعال الناقصة 

ومن مكّون العني فيها، وهو مكّون صامتي يمكن 

ربطه مع سقوط حركة عني الصحيح السامل أو 

الصحيح املضّعف. ومن األمثلة عىل هذا السقوط ما 

حدث مع الفعل )مَحَِس( يف أحد الشواهد املروية عن 

 املمّزق العبدي، يف قوله:

ُه ََتاسى يدا  ها باحلىص وَتُرضُّ

اٍف إذا ََحَْي ُمطِرُق    بَأْسَمَر ََصَّ

 .(2222)صدر الدين، د.ت، ص

وهو شاهد ال عالقة له بتطور النمط املعتل الناقص 

من األفعال وال بمراحل تطوره التي تكون بتسكني 

شبه احلركة، وختليص املزدوج الصاعد من حركة آخره 

ا يف مرحلة ( فيصبح املزدوج هqaḍaya)َقيَضَ  ابطا

، ثم تأيت مرحلة االنكامش (qadayالتسكني )َقيَضْ 

(qade)،  وهي املساّمة مرحلة اإلمالة، التي يمكن أن

تنتقل إىل الفتح اخلاص، وهي اخلطوات نفسها يف 

ا  األجوف، ولكن الفعل )مَحَْي( يف الشاهد اختذ مسارا

آخر من مسارات التطور، بخضوعه لقانون تسكني 

 ي ليست شبه حركة:العني، وه

 hamiya> hamya 
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وهو تغرّي يف كمية املقاطع ونوعها كام حدث يف 

 الصحيح السامل.

 من األسامء الثالثية-4

األفعال الصحيحة الساملة قد تأثرت  لقد رأينا أنَّ 

بنيتها بسقوط حركة العني منها، فعندما كان الفعل 

الثالثي الصحيح السامل عىل أصله الثالثي الكامل 

ا من ثالثة )ا لصورة الثالثية الكاملة(، كان مكّونا

مقاطع قصرية مفتوحة، عىل النحو اآليت: )َفـ  َعـ َل 

fa/<a/la َّه بعد سقوط العني أصبح ناقص البنية، (، ولكن

نقصه مل يكن من النوع الذي يسمح بتسميته  غري أنَّ 

ا؛ ألنَّ  ن: القدماء كانوا يعاملون األمر من منظوريْ  ناقصا

الصوت الصحيح، فلم يكونوا يلتفتون إىل  منظور

ل بنية الفعل، واملنظور الثاين  الصوائت التي تشكِّ

نات الصامتية؛ فإنَّ  ه املنظور الكتايب، فإذا ظهرت املكوِّ

ا، مع أنَّ   بنيته قد نقصت. ال يعدُّ ناقصا

ل وأمَّ  ا املضّعف فقد رأينا كيف ترتَّب عىل تدخُّ

ل إلزا مي لقانون اإلدغام، قانون سقوط العني تدخُّ

 زيادة عىل النقص املقطعي كذلك.

ل القانون يف األسامء مل يكن  واحلقيقة أنَّ أمر تدخُّ

له يف  ا من حيث تأثريه يف تشكيل البنية عن تدخُّ خمتلفا

ن من ثالثة  األفعال؛ إذْ  يتحّول البناء االسمي املكوَّ

ن من مقطعني، مَّ  د ا يدل عىل اطِّرامقاطع إىل آخر مكوِّ

القانون يف أبنية الكلم العربية املختلفة، ومن األمثلة 

 عىل ذلك ما جاء يف قول األقيرش األسدي:

 ُرْحِت ويف رجليِك ما فيهام

  د بدا َهنِْك من املئزرــــوق

 .(1) (560ص م.1992)األعلم، 

فاألصل: َهنُِك، بالرفع، وبدت الكلمة مع ضمري 

هذه احلالة مكّونة اإلضافة كام لو كانت ثالثية، وهي يف 

ها صارت (، ولكنَّ ha/nu/kiمن ثالثة مقاطع: )هـَ نـُ ِك  

ـَـ ـْن ِك  (، فانضّمت ha/n*/kiبعد تدّخل القانون )ه

بعد تسكينها لتكون حدَّ إغالق للمقطع  إىل النون اهلاء

ألّّنا ال تستقيم يف مقطع مستقلٍّ يفتقر إىل نواة،  ؛األّول

 .han/ki فصارت ثنائية املقاطع، أي:

ومن ذلك ما ورد من شواهد األسامء قول زيد 

 اخليل الطائي:

 رجن منهاـــرْبَن بِغمرة فخــض

  خروَج الَوْدِق من خلل السحاِب 

 .(36)زيد اخليل، د.ت، ص

فاألصل يف موضع الشاهد، وهو )الوْدق( أن يكون 

ا بالفتحة، أي: الَوَدُق، بمعنى املطر الشديد أو غري  حمّركا

(. ولكّن 373ص ،10ج م.1955حممد، ) الشديد

ا هلذا القانون، فتحّولت  الشاعر أسكن العني خضوعا

 الكلمة إىل ثنائية املقاطع بعد أن كانت ثالثيتها:

                                                
ل مل يرد البيت يف ديوان األقيرش األسدي الذي نرشه خلي  (1) 

 م.1991الدوهيي ونرشته دار الكتاب العريب، يف بريوت، 

عىل الرغم من وجود قصيدة قد تكون قريبة من مستوى 

 .45هذا البيت، ص
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 َوْدق     <َوَدق     

wa/da/qu>wad/qu 

ومثل هذا ما روته املعاجم العربية وكتب الرتاث 

 ا.من قوهلم: إْبل يف إِبِل، وَفْخذ يف َفِخذ، وغريه

 

 اخلالصة

نخُلص بعد هذا البحث إىل النتائج  يمكن أنْ 

 اآلتية:

يكون املقطع  تقتيض طبيعة النظام املقطعي العريب أنْ  

الثاين هو املهيَّأ لسقوط حركته دون املقطع األّول أو 

الثالث، وذلك يف األنامط الثالثية، يف نوعي الكلمة: 

مثل سقوطها من األّول سي األفعال واألسامء؛ ألنَّ 

اختالالا مبدئياا يف النظام املقطعي العريب، إذ 

سيتشكل عنقود صويت مكون من تتابع صامتني، 

ا املقطع وهو ما ال يقبله النظام املقطعي العريب، وأمَّ 

األخري، فللحركة دالالت يصعب أن تتجاوز اللغة 

ا ال حتذف احلركة، وبخاصة إذا عنها، وهلذا، فإّنَّ 

 يف سياقات تارخيية معينة. كانت حركة إعراب إالَّ 

تشرتك األنامط الفعلية املختلفة، واألنامط االسمية  

ك  نات البنية يف هذا التحرُّ التي تشرتك معها يف مكوِّ

 اللغوي الذي هيدف إىل التقليل من عدد املقاطع؛ إذْ 

ينقل النمط اللغوي من ثالثي املقاطع إىل ثنائي، 

ن إرجاع وهو نوع من االقتصاد اللغوي الذي يمك

السبب فيه إىل التامثل املقطعي املتمّثل بتتابع مقاطع 

 قصرية مفتوحة.

إذا تدّخل قانون سقوط حركة العني يف الفعل  

له يّتصف باالختيارية،  الصحيح السامل، فإنَّ  تدخُّ

ل صيغة اختيارية أو  ل إىل تشكُّ وسيفيض هذا التدخُّ

ل قوانني ل ال يفيض إىل تدخُّ  بديلة، وهذا التدخُّ

طبيعة  أخرى اختيارية أو إلزامية بالرضورة؛ ألنَّ 

 السياق احلادث ال تقتيض ذلك.

ل قانون سقوط حركة العني يف املضّعف،   إذا تدخَّ

ل قانون إلزامي آخر، وهو  فإنَّ  له يستدعي تدخُّ تدخُّ

قانون اإلدغام، ولكن صفة تدّخل القانون األّول 

ا صيغتني: ينتج القانونان معا  إىل أنْ  هي التي أّدت

 إحدامها أصلية، واألخرى اختيارية )بديلة(.

ي ه يؤدِّ من أمهل آثار هذا القانون، أنَّ  وعىل هذا، فإنَّ  

نة للكلمة، فضالا عن  إىل تغيري يف هيكلة املقاطع املكوِّ

ي إىل تشّكل الصيغ االختيارية أو البديلة، وهذا يؤدِّ 

جنب ثراء املعجم العريب بصيغ فرعية تسري جنباا إىل 

 مع الصيغ األصلية.

 

 املصادر واملراجع
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  قوانني محاية اللغة العربّية يف األردن بني التَّرشيع والتَّطبيق

 ةموسى برهوم ودةععيسى 

  األستاذ املشارك يف اللسانيات بقسم اللغة العربية، اجلامعة اهلاشمية، األردن
   

 

 ـ(ه10/9/1437هـ،   وقبل للنرش يف 27/7/1437)قدم  للنرش يف  

 

 .للغوّية، التخطيط اللغوّي، اللسانيات االجتامعّية، اهلوّية اللغوّيةالسياسة ا:  املفتاحية الكلامت

أضحت السياسة اللغوّية يف العرص احلديث ُجزًءا من السياسة العاّمة ألّية دولة؛ نظًرا البحث: ملخص

يه من أدوار يف املجاالت السياسّية واالقتصاديّ  ة واالجتامعّية، ألمّهّية اللغة، وارتباطها بسيادة الدولة، وما تؤدِّ

 وحفظ احلقوق العاّمة واخلاّصة لألفراد واملؤسسات.

وتروم هذه الورقة البحثّية إىل دراسة القوانني والترشيعات التي ُوضعْت بموجب السياسة اللغوّية املُّتبعة يف 

عن إصدارها، األردن، وهتدف إىل الّتعّرف عىل طبيعة هذه القوانني، وإىل آلّية عملها، واملؤسسات املسؤولة 

 املنهج الوصفّي يف ذلك. وعن تنفيذها، وإىل مدى انسجامها مع أدبيات التخطيط اللغوّي العامة مّتبعةً 

وتنبسط الدراسة يف حمورين: املحور النظرّي الذي سيتضّمن عرًضا ألدبّيات الدراسة، ورشًحا للمفاهيم 

ومفهوم التخطيط اللغوّي، وأهداف وضع  واملصطلحات املتعلقة بالبحث مثل: مفهوم السياسة اللغوّية،

 السياسة اللغوّية، وتفسري احلاجة إليها يف حفظ سيادة الدولة، واستقالهلا.

ويف املحور التطبيقي سيستبرص البحث قوانني محاية اللغة العربّية التي صدرت يف األردن، وصادق عليها 

وما انطوى عليه منموادَّ ترشيعّية خلدمة اللغة الّدستور األردين؛ لتصبح جزًءا من سياسة الدولة العامة، 

العربّية، وحفظها من خماطر العوملة اللغوّية، وخمرجاهتا. واإلملاح إىل الّرؤى املستقبلّية التي َتنُْشد حتقيقها، 

 وأهم منجزاهتا، وسيتضّمن نقًدا هلذه القوانني للوقوف عىل نقاط القّوة والّضعف فيها، وأهم الّتوصيات.

ل الباحث إىل أنَّ قوانني خدمة اللغة العربّية يف األردن قوانني نظرية غابت عنها مبادئ التخطيط وتوصَّ 

مينطوي عىل طموح واسع يف سنِّ قوانني ترشيعّية مهّمة 2015اللغوّي، وأنَّ قانون محاية اللغة العربّية لعام 

 .لو لقي اهتامًما من الدولة ومتابعة لبنود هذا القانون

 (هـ2017/1438) ياضجامعة امللك سعود، الر 115-85، ص ص 2ع، 29مجملة اآلداب، 
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Abstract: The language policy in the modern erea has become a part of the general policy of any 

state; given the importance of language and its relation to the sovereignty of the state, and played 

roles in the political, economic and social fields, and save public and private rights of individuals and 

institutions  

This paper intending to study the laws and regulations that have been developed under the linguistic 

policy in Jordan, aims to identify the nature of these laws, and to the mechanism of action, and the 

institutions responsible for the issuance, and their implementation, and to the extent of compatibility 

with the literature and language planning, following the descriptive approach  

The study unfolds in two axes: the theoretical axis, which will include a presentation of the literature 

of the study, and an explanation of the concepts and terminology related to research, such as: the 

concept of language policy, the concept of linguistic planning, It will review the objectives of the 

language policy development, interpretation needed in maintaining state sovereignty, language and 

identity, and independence  

In the applied hub the research will explore protection laws which was issued in Jordan, and ratified 

by the Jordanian Constitution to become part of the general policy of the State, and involved 

legislative materials to serve the Arabic language, and save them from the dangers of linguistic 

globalization, and outputs. And have a look on the future visions that seek to achieve, and it will 

include a criticism for these laws to find out the strengths and weaknesses, and the most important 

recommendations  

The research found that Arabic language service in Jordan Rules theory missed the principles of 

linguistic planning laws,and to protect the Arabic language of the 2015 Act includes important and 

successful legislative acts if received attention from the state. 
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 ئــةتوط

عّي الّسياسة اللغوّية أحد فروع علم اللغة االجتام ُتعد  

الذي هيتم بدراسة عالقة اللغة باملجتمع، واستشفاف 

وجوه هذه العالقة، وأشكال التأثري املتبادل بني اللغة 

واألفراد يف املجتمع، واكتشاف األسس أو املعايري 

االجتامعّية التي حتكم هذه العالقة، ُبغية توضيح موقع 

اللغة يف احلياة اإلنسانّية، وكيف تتدّخل اللغة بتنظيم 

حياة األفراد اجتامعًيا واقتصادًيا وتربوًيا، وبوصفها 

صادرة عن معاٍن اجتامعّية ثقافّية مألوفة وغري مألوفة 

 (.24م. ص1988هنر، )ُينظر: 

فاللغة هي أداة اإلنسان يف الّتواُصل، ويف التعبري عن 

حاجاته ومقاصده، وهي تالزمه يف كل مناحي احلياة 

سياسّية وغريها، واللغة االجتامعّية واالقتصادّية وال

أقرب األدلة وأقواها عند استقصاء املالمح اخلاصة »

(، وهي عالمة عىل 15م. ص2000)متام،  «ألي جمتمع

استقالل الّدولة، وسيادهتا، وباللغة تتحقق الل حمة يف 

نسيج الّدولة، َوَتئُِد أسباب الضعف والتفكك بني 

 ينعكس عىل األفراد فيها، وتعّزز ارتباطهم باألرض، بام

شهدت »ُحرّية الدولة واستقالهلا وسيادهتا التامة؛ فقد 

التجارب التارخيّية عرب العصور ارتباط اللغة القوي 

ودورها املتمّيز ببناء األمم، وكيف أنَّ قّوة اللغة ترتجم 

قوة األمة، وأنَّ إضعافها هَيز  كياهنا، وقد وعى العلامء 

 «ّية هذه العالقةوالفالسفة واملبدعون والساسة بأمه

 (.37م، ص2013الفايس الفهري، )

واملحافظة عىل استقاللّية اللغة هو الوجه اآلخر 

للمحافظة عىل كيان الدولة واستقالهلا؛ لذلك فال بدَّ 

من وجود سياسة لغوّية ناجعة حترتم سيادة الّدولة 

وحرّية األفراد، وتلتفت إىل حقهم يف احرتام ذواهتم، 

وحقهم يف وجود سياسة لغوّية  واحرتام لغاهتم،

ديموقراطّية حتمي حقوقهم اللغوّية قواًل وفعاًل؛ 

لن حتقق شيًئا ما مل حتقق االنسجام  فالسياسة اللغوّية

هذه القوانني عىل  بني قوانني محاية اللغة النظرّية وإحياء

 أرض الواقع.

ويتعالق بمفهوم السياسة اللغوّية مفهوم آخر هو 

فالسياسة اللغوّية والتخطيط  التخطيط اللغوّي،

اللغوّي مفهومان يتصالن بنََسب محيم، وكلٌّ منهام 

أْن ينهض ختطيط  ُيفيض إىل اآلخر، فليس يف امُلكنة

لغوّي يف الدولة دون حَتّقق سياسة توجهه وتضبط 

السياسة اللغوّية الديمقراطّية  فإنَّ  إيقاعه، ويف املثل

النظرّي للقوانني جتّسد اإلطار  الناجحة تقتيض آلّية

اللغوّية يف نامذج عمليَّة عىل أرض الواقع، وهي آليّات 

 التخطيط اللغوّي.

ونظًرا ألمهّية السياسة اللغوّية ودورها املتعاظم يف 

محاية اللغة وتنظيم الواقع اللغوّي عىل خمتلف 

األصعدة اإلقليمّية والعاملّية؛ فقد ارتأى البحث أْن 

وء عىل السيا سة اللغوّية يف األردن، للتعّرف يسّلط الضَّ

عىل القوانني والترّشيعات التي سنّتها املؤسسات 

حلامية اللغة  احلكومّية فيه ممثَّلة بالدستور األردينّ 
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العربّية وإصالح أوضاعها يف املجتمع األرديّن، 

وللتعرف عىل احللول التي وضعتها للمشاكل اللغوّية 

لعوملة اللغوّية، اللغوّية، وخطر ا مثل: االزدواجيّة

وللتعرف عىل أهم املنجزات ومدى التّوافق بني 

السياسة والتخطيط اللغوّي، والصعوبات التي 

 واجهتها، واملنجزات التي حّققتها، وغري ذلك.

 ويطمح البحث إىل اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

ما مفهوم كلٍّ من: السياسة اللغوّية والتخطيط  -1

 اللغوّي؟

شاكل التي تواجه الواقع اللغوّي يف ما أهم امل -2

 األردن؟

ما املراحل التي مّر هبا وضع السياسة اللغوّية  -3

 يف األردن؟

ما أهم القوانني التي اشتملت عليها السياسة  -4

 اللغوّية يف األردن؟

ما احللول التي قّدمتها السياسة اللغوّية يف  -5

 األردن للتخفف من هذه املشاكل؟

افق بني قوانني السياسة اللغوّية ما مدى التو -6

 النظرّية يف األردن وتطبيقها؟

ولإلجابة عن هذه األسئلة فقد اطَّلع الباحث عىل 

قوانني اللغة العربّية التي ُوضعت حلامية العربّية 

وإصالح أحواهلا منذ نشأة جَمَْمع اللغة العربّية األرديّن 

غة يف سبعينيات القرن املايض حتى قانون محاية الل

م. ُبغيَة عرضها 2015( لسنة 35العربّية األردين رقم )

يف البحث وحتليل قوانينها للكشف عامَّ تضمنته من 

مواد قانونية ومدى فاعّليتها يف خدمة اللغة العربّية 

 ومحايتها، وما حّققته من إنجازات عىل أرض الواقع.

ا عن منهجّية الدراسة فقد اّتبع الباحث املنهج  أمَّ

مستأنًسا بأدوات التحليل والنقد؛ أْجَل  الوصفّي 

وصف الواقع اللغوّي يف األردن، وعرض قوانني 

السياسة اللغوّية يف األردن وحتليلها والتوّقف عىل أبرز 

إنجازاهتا، ثّم وضع هذه القوانني يف ميزان النقد 

لالّطالع عىل ما حققته من إنجاز ومدى التوافق بني 

 النظرية والتطبيق.

الوصفّي من أكثر مناهج البحث اللغوّي  واملنهج 

نجاعًة يف توصيف الواقع اللغوّي وتقديم رؤية 

واضحة بعيًدا عن اآلراء الشخصّية والذاتية يف إصدار 

وُيعني الباحث عىل تقديم نقٍد  اللغوّية، األحكام

موضوعّي للواقع بناًء عىل املعطيات التي ظهرت أمامه 

ف اللغوّي للامدة نتيجة التحليل اللغوّي والتوصي

 اللغوّية املحّللة.

عينة  وستشّكل قوانني محاية اللغة العربّية اآلتية

 البحث:

 م.1981قانون محاية اللغة العربيّة سنة:  -1

 م.1983( لعام 35قانون رقم ) -2

( لعام 35قانون محاية اللغة العربّية رقم ) -3

 م. 2015
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ّية وقد حصلُت عىل نص قانون محاية اللغة العرب

م. 1983( لعام 35م، ونص قانون رقم )1981سنة: 

من كتاب: اللغة العربّية والتعريب يف العرص احلديث 

لعبد الكريم خليفة وهو رئيس جَمَْمع اللغة العربّية 

 األرديّن السابق، والكتاب من منشورات امَلْجَمع.

ا قانون: محاية اللغة العربّية رقم ) ( لعام 35أمَّ

ضمن نرشٍة خاصة عن جَمَْمع اللغة م. فقد صدر 2015

نفسها، وعنها أخذت مواد  العربّية األردين يف السنة

 القانون للتحليل.

 

 اللغوّية والتخطيط اللغويّ  السياسة 

 تفكيك املصطلح 

 ظهور املصطلح

وال سّيام  بالّرجوع إىل أدبّيات البحث اللغوّي 

اللغوّي االجتامعّي سنجد حماوالت حثيثة  البحث

للغاهتا القومّية وحمافظة  محايةً  تها املجتمعات قدياًم اّتبع

عىل وجودها، ونقائها، وترقيتها، ولعّل أظهرتلكم 

اجلهود املحاوالت التي قام هبا العرب قدياًم منذ عرص 

اخلالفة الراشدّية وتأسيس الدولة اإلسالمية مبكًرا؛ 

فقد انتبه العرب قدياًم إىل أمهية املحافظة عىل اهلُويَّة 

العربّية اإلسالميَّة وحتريرها من الثقافات الدخيلة، 

وبدأت قضّية توحيد اللغة العربّية مع اخلليفة عمر بن 

اخلطاب الذي كان يسعى يف سياسته إىل توحيد اللغة 

ى  وإنشاء لسان مشرتك بني قبائل البدو مجيًعا، وقد تبدَّ

هذا األمر أواًل بتعريب الدواوين الفارسّية إىل نظام 

م، 2010مد العربّية لغته الوحيدة )الراشد، يعت

(،ثّم بتوجهه إىل تعريب النقود حيث أمر 22ص

برضب السكة )النقود املعدنّية( عىل طراز الُعملة 

وإضافة العبارات اإلسالميّة إليها مثل:  الساسانّية

احلمد هلل، وحممد رسول اهلل، وال إله إال اهلل، بعد أْن 

والرومانّية هي املتداولة بني كانت الُعملة اليونانّية 

املسلمني، وقد تبعه يف ذلك: عثامن بن عفان وعيل بن 

 (.41 -40م. ص1988أيب طالب )املازنداين، 

ويف اخلالفة األموّية أمَر اخلليفة عبد امللك بن 

مروان األموّي برضب الُعملة الذهبية ذات الطراز 

طراز اإلسالمّي املستقل،وُعثِر عىل أول ديناٍر عىل ال

اإلسالمّي يف عهد اخلليفة األموّي عبد امللك بن مروان 

سنة سبٍع وسبعني للهجرة واستمر حتى سنة مئة 

م. 1988وثالث وعرشين للهجرة )املازنداين، 

ة يف العصور 52ص (، ويدّل إصدار الُعملة النقديَّ

األوىل إلنشاء الدولة اإلسالمّية عىل وعي العرب 

تصادّية للغة العربيّة؛ إذ يمكن باألمهّية السياسّية واالق

أْن يشكل تداول العملة اليونانّية والرومانّية بام حتتويه 

من نقوش وصوٍر صورًة من صور التبعّية ونقصان 

السيادة الكاملة لدولة ما زالت يف طور التأسيس؛ 

وإصدار ُعملٍة خاصة بطاَبعها العريّب اإلسالمّي خطوة 

ادة املستقلة الكاملة يف طريق إنشاء الدولة ذات السي

 لغتها الرسمّية هي اللغة العربيّة ودينها اإلسالم.
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ورافق تطّور الدولة اإلسالمّية واتساعها زيادة 

ه اخللفاء  االعتناء باللغة العربّية وخدمتها، ووجَّ

املسلمون النهضة العلمّية التي أحدثوها إىل خدمة 

بذله اللغة العربّية ومحايتها وترقيتها، مثل ذلك ما 

اخلليفة املأمون يف القرن الثالث اهلجرّي من تشجيع 

العلامء عىل البحث، ووضع املصنّفات املتنوعة، 

وتنشيط حركة الرّتمجة من اللغات اإلغريقّية 

والّّسيانّية والفارسّية إىل اللغة العربيّة، وكان عماًل 

ُمنّظاًم، مؤّسساتًيا، متمّثاًل بإقامة مؤسسة بيت احلكمة 

للّطموح الفكري العبايّس وللسياسة الرسميّة  ترمجةً 

، حيث وّفرت فضاًء للبحث للدولة اجتاه املعرفة

العلمّي، وإطاًرا إدارًيا، وموارد مالّية تدعم هذا اجليش 

الفايس الصغري من العلامء الذي يقوم هبذه املهام )

 .(233م. ص2013الفهري، 

يف وتبّدت مظاهر اعتناء الناس يف أوروبا بلغاهتم 

العصور الُوسطى بام بذلته حكومات بعض الدول 

األوروبّية، مثل: فرنسا، جهودها من أجل ضبط 

الوضع اللغوّي يف الدولة؛ فلم ترتدد املَلكّية الفرنسّية 

يف فرض املحكّيات الرومانيّة بمواجهة الالتينيّة يف 

إدارهتا، ثّم الفرنسّية وحَدها يف اإلجراءات اجلنائيّة 

شخصّية، وفرضت عىل املناطق التي واألحوال ال

سيطرت عليها بالغزو أو بالرشاء اللغة الفرنسّية بقوة 

األوامر والقرارات، وأصدرت قراراهتا بإنشاء 

أكاديمّية لوضع القاموس؛ حتقيًقا للسيادة التَّامة 

 (.211م. ص1990غارمادي، واستقالل الدولة )

ومن األمثلة األخرى عىل بعض مظاهر السياسة 

لغوّية ما تبّدى من املامرسات التي قامت هبا الدول ال

االستعامرّية لتفرض لغاهتا عىل الدول املستعَمرة لغاٍت 

 رسمّية؛ إْذ ُتعّد هذه املظاهر يف العرص احلديث أجىل

مظاهر ممارسة السياسة اللغوّية والتّخطيط اللغوّي يف 

الّدول، عىل نحو ما  حدَث يف اجلزائر إبَّان االحتالل 

الفرنيّس الذي فرَض عىل اجلزائريني اللغة الفرنسّية 

لتكون اللغة الرسمّية يف الدولة بداًل من العربّية، 

وفرض تعل م اللغة اإلنجليزّية عىل الدول العربّية التي 

استعمرهتا بريطانيا مثل: األردن وفلسطني، وغريها 

 من الدول.

 لكّن مفهوَمي السياسة اللغوّية والتخطيط اللغوّي 

مل يظهرا بوصفهام مفهومني حمّددين حتى منتصف 

القرن املنرصم؛ إذاستخدم العامل )هاوجن( مصطلح 

( ألول مرة يف language Planningالّتخطيط اللغوّي )

مقالته املوسومة: )ختطيط اللغة املعيارّية يف النرويج 

َف 1959احلديث( عام  التخطيط اللغوّي بأنَّه  م.وُعرِّ

كتابة وتقنينها وتقعيد اللغة وبناء عملّية حتضري ال

املعاجم ليستدّل هبا الكتاب واألفراد يف جمتمع غري 

ا )الزبون،  ا 86م. ص2009متجانس لغويًّ (. أمَّ

(فقدختّلق language Policyمصطلح الّسياسة اللغوّية )

يف سبعينيات القرن املايض يف ُكتّيٍب نرشه فيشامن 

Fishman  ّة تطبيقّية، دون أْن بعنوان: لسانيات اجتامعي
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يمنحه حتديًدا دقيًقا يميّزه عن التخطيط اللغوّي، 

واسُتعمل مرادًفا له زمنًا طوياًل )جان كالفي، 

(، ومع تطّور الدراسات 224م. ص2008

السوسيولسانّية بدأْت معامل املصطلحني باجلاَلء أكثر، 

ا.  حتى استقّل كلٌّ منهام عن اآلخر استقالاًل تامًّ

 (language Policy) ياسة اللغوّيةمفهوم الس

ُُييل ُمصطلح السياسة اللغوّية إىل القوانني 

والّترشيعات التي تضُعها الّدولة، واألنشطة السياسّية 

التي متارُسها جُتاه اللغة، وتنظيم شؤوهنا يف املجتمع، 

ف بأهّنا: اجلهود الواعية واملدروسة التي تقوم هبا  وُتعرَّ

 الدولة لتنظيم العالقة بني احلكومات واملؤسسات يف

 (.Liddicoat, 2004, p154اللغة واحلياة االجتامعّية )

ويرتّكز اهلدف األسايّس للسياسة اللغوّية حول 

إعطاء األولوّية لّلغة األّم لتكون اللغة الرسمّية يف 

الدولة، لتعّزز ُهوّية الدولة وسيادهتا، ولُتحافظ عىل 

ى  حقوق املواطنني يف لغتهم األم، طبًقا ملا أصبح ُيسمَّ

مبدأ الرُتابّية؛ حفاًظا عىل حقوق املواطنني يف لغتهم 

وعداًل بني اللغات  األوىل أو اللغة األم، وإنصاًفا

(. 160م. ص2013الفايس الفهري، ومتكلميها )

 ويتحقق هذا اهلدف من خالل اإلجراءات اآلتية:

تقنني االستعامالت اللغوّية يف املجتمعات  -1

ة اللغات، باختيار لغٍة من بني عّدة لغاٍت لتكون متعدد

مثااًل عليها التجربة  نرضب اللغة الرسميّة فيها.

م. صارت 1957املاليزّية؛ إذ مع استقالل البالد سنة 

املاليزّية اللغة الرسمّية لالحتاد املاليزّي )ماليزيا، 

إندونيسيا، سنغافورة( بعد أْن كان أبناء االحتاد املاليزّي 

حدثون مئات اللغات واللهجات املحكّية، حيث يت

وضع املخططون لوائح مفردات ملختلف 

االصطالحات، وُنرشْت كتبًا ومعاجم، وُوضعت 

الت امللحوظة يف اللغة  قواعد جديدة تتناسب مع التبد 

 (.228م. ص1990غارمادي، )

رفع الكفاءة اللغوّية لدى مستخدم اللغة؛من  -2

ص متكافئة يف التشغيل أجل تسهيل حصوله عىل فر

إنَّ الكفاءة اللغوّية غري املناسبة ال »والتعليم والرفاه؛ إذ 

تعود إىل فقر النصوص أو ضحالة الوسائل أو ضعف 

احلوافز عند املتعلم، ونظريات التعليم ومناهج 

التدريس غري املالئمة، أو إىل التفسريات املقدمة عادًة، 

ا ُيول دون الشغل بل إنَّ الكفاءة اللغوّية تظل عائقً 

والتعليم والرفاه؛ وذلك بسبب قوى سياسية من 

 (.16م. ص2007)طوليفسون،  «صنعنا

وآثارها  محاية اللغة من أخطار العوملة اللغوّية -3

الّسلبية عىل اللغات، مثل: اختالل الّتوازن وعدم 

الّتكافؤ بني اللغات الذي يؤدِّي إىل هتميش لغة لصالح 

ا، وقد ُيدث االختالل عندما جتد لغٍة أخرى أو موهت

اللغة نفسها يف منافسة مع اللهجات الشعبّية التي اعتاد 

الناس عىل استخدامها يف خطاباهتم العادية، وامتّد 

أثرها السلبي عىل استخدامهم اللغة األم. فاللغة يف 

ظّل العوملة تقف إزاء خطرين: األول: مواجهة هيمنة 
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ها، والثاين: مواجهة ومنافست اللغات الكربى عليها

خطر اللهجات العامة. لذلك فتلّح احلاجة إىل سياسة 

لغوّية تزّود اللغة بالقدرة واملؤّهالت الرضورّية عىل 

 املستوى الرتبوّي واالقتصادّي والسيايّس والثقايفّ 

تنهض هبا يف مستوى العرص، وبتقنياته ووسائطه 

م. 2013 الفايس الفهري،الثقافّية واملعرفّية اجلديدة )

(، وحتميها من هتديدات العوملة اللغوّية 245ص

 وخمرجاهتا.

تعريب التعليم اجلامعي: وُيقصد به تعليم املواد -4

العلمّية األساسّية التي كانت ُتدّرس باللغات 

اإلنجليزّية أو الفرنسّية باللغة العربّية، وترمجة الكتب 

ف عن واملواد التدريسّية إىل اللغة العربّية، والتّوقّ 

فاللغة  استخدام اللغة اإلنجليزّية بالّتدريس؛

ُتعّد ُوسيلًة رضورّية للتواصل الفكرّيبني أبناء األمة 

الواحدة، ومقّوًما أساسًيا للحفاظ عىل ُهوّيتها من 

جهة، وعىل االرتقاء احلضارّي املنشود من جهٍة أخرى 

(. وتعريب 43م. ص2016)مرزوقي وآخرون، 

مٌّ جًدا يف حتقيق هذه الغايات، ويف التعليم اجلامعّي ُمه

تعزيز مكانة اللغة العربّية يف نفوس أبنائها، وتعويض 

إحساسهم بالنقص جتاه لغتهم، واحلفاظ عىل ُهوّيتهم 

العربّية، وهذا يفّس اهتامم العرب يف العرص احلديث 

بالتعريب والرتمجة الذي بدأ حديًثا يف القرنني الثامن 

يدي األدباء رفاعة الطهطاوي عرش والتاسع عرش عىل أ

وفارس الشدياق وإبراهيم اليازجي الذين أسهموا 

بتعريب الكثري من املصطلحات األجنبّية )مغالسة، 

(، هذه اجلهود التي أكملها جَمَْمع 422م.ص2005

اللغة العربّية يف القاهرة وتبعته املعاجم األخرى 

بإصدار معاجم املصطلحات للعلوم املختلفة، 

 هذه اجلهود بوضع تعريب التعليم اجلامعّي  وُتّوجت

عىل قائمة أولويات املَْجَمع يف خّطته خلدمة اللغة 

كبرية لتعريب التعليم وإعادة  العربّية؛ إذ بذلت جهوًدا

 العربّية إىل مكاهنا الذي افتقدناه يف العلوم.

واإلحجام عن تعريب التعليم اجلامعّي سيؤّثر سلًبا 

اللغوّية، واهلُوّية القوميّة، وُيّطمن  يف اهلُوّية العربّية

مستوى الطالب التعليمّي ومستوى فهمه للامدة 

العلمّية بسبب عائق اللغة، وستزيد من إحساس 

الطالب العريّب بالُغربة احلضارّية وقصور اللغة العربّية 

 وعجزها عن مواكبة التطّور العلمّي يف خمتلف امليادين.

 (language Planningمفهوم التّخطيط اللغوّي )

وضع كوبر اثني عرش تعريًفا خمتلًفا للتخطيط 

اللغوّي تكاد جُتمع عىل أنَّ التخطيط اللغوّي هو 

األنشطة واإلجراءات العمليّة التي تقوم هبا الدولة من 

أجِل تغيري الواقع اللغوّي وإصالحه وإجياد احللول 

ة العملّية ملشاكله، وهو يشمل األنشطة املنهجّية اهلادف

إىل تنظيم وتطوير اللغات املوجودة أو إجياد لغات 

حملّية أو إقليمّية أو دولّية مشرتكة. كام أنَّه يشمل اجلهود 

املستمرة الطويلة األجل التي ختوهلا الدولة هبدف تغيري 

وظائف لغة ما أو تغيري وظائف تلك اللغة يف املجتمع 
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من أجل إجياد حلول للمشاكل املتعلقة باالتصال 

 - 69م. ص2006لتفاهم بني أفراد املجتمع )كوبر، وا

70.) 

وتستعلن أمهّية التخطيط اللغوّي يف املجتمعات 

دة من النّاس؛  التي تضّم جمموعات ِعرقّية متعدِّ

فالّتخطيط اللغوّي يساعد احلكومات املنتَخبة عىل دمج 

هذه املجموعات يف املجتمع وتعزيز انتامئها إليه، أو 

نتامء بتوسيع حدوده أو تضييقها، أو بتغيري مفهوم اال

لتغيري مؤهالت الفوز أو قوة التأثري وكسب املال 

 (..Nkosana, 2011, p129وحتقيق االحرتام )

 يف مقاصد، منها: وتتشعب جهود التخطيط اللغوّي 

 :(Language Purification) اللغوّية التنقّية

وهي اجلهود املبذولة يف ميدان التخطيط اللغوّي من 

أجل حماربة اللهجات الشعبّية وتنقية اللغة من األلفاظ 

الّدخيلة، مثال ذلك املشهد اللغوّي يف) البريو(، حيث 

ُأزُيت اللهجة الّدارجة عن طريق وضع صيغة شبه 

معيارّية مبنيّة عىل لغة املدرسة هي وسيلة الّتخاُطب، 

وكلام اّتسعت فئة متعلمي هذه الصيغة زاد عدد 

ثني هب ا، فتموت اللهجة الدارجة بصورة هنائيّة املتحدِّ

 (.22م. ص2013)الفايس الفهري،

: (Language Revivalإحياء اللغات امليِّتة أو املهجورة )

مثل حركات إحياء اللغة العربّية يف فلسطني ويف 

أوروبا الرشقّية بفعل تأثري حركات القومّيات 

األوروبّية التي تعتقد أنَّ لغة أيَّ شعب ال يمكن 

ة إحياء اللغة العربّية  فصلها عن قومّيته، وكانت ُمهمَّ

بتوسيع جماالت استعامل اللغة املكتوبة؛ لتشمل اللغة 

املحكّية ألداء أغراض االستعامل اليومّي واحلياة العامة 

من أجل التوحيد بني املستوطنني، وجرى تأسيس نظام 

بام يستخدم اللغة العربّية أداة التعليم األسايّس  تعليمّي 

يف ذلك رياض األطفال، ُثمَّ املرحلة العليا حتى يتمّكن 

من التحدث بطالقة  الشبان اليهود من كال اجلنسني

 (.35-34م. ص2006)كوبر، 

 :(Language Reform) اإلصالح اللغويّ 

وهو املحور األسايّس للتخطيط اللغوّي الذي هيدف 

أساًسا إىل إجياد حلول للمشكالت اللغوّية، مثل 

ح نظام اإلمالء والكتابة الذي قامت به جمامع إصال

 اللغة العربّية يف البلدان العربّية.

 :(LanguageStandardization) التقييس اللغويّ 

ُيقصد بالّتقييس اللغوّي حتديد لغة وطنّية من بني 

ما عىل نحو جات املنترشة يف الدولة، العديد من الله

ت زنجبار بنّ تحصل يف زنجبار يف رشق إفريقّية، عندما 

من بني العديد من  وطنّيةً  اللغة السواحلّية لغةً 

 ُأْنِشَئْت اللهجات املنترشة هناك. ولتحقيق هذا اهلدف 

ة، من أجل اختيار هلجة شائعة حتتل لغوّية عامّ  مجعّية

لتصبح لغة  ؛مكانة مقبولة يف نفوس مستعمليها

تأليف املعاجم  جرىاملدرسة، وإلنجاز هذا اهلدف 

)الزبون،  القواعد السواحلّية رشق إفريقّية وتأطري

 (.89م. ص2009
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 :(LexicalModernizationحتديث املفردات وتطويرها )

ومثال ذلك ما حدث يف سويّسا للغة السويدّية، 

مركز املصطلحات الفنيّة من أجل تنسيق  ُأْنِشَئ حيث 

املصطلحات املحدثة، وتوحيد بنائها ونرشها، وتعميم 

 .(89م. ص2009بون، )الزاستعامهلا

فالتخطيط اللغوّي إذن هو: اإلجراءات واخلطوات 

العملّية التي تسمح بتفعيل قوانني السياسة اللغوّية، 

وتطبيق مواّدها القانونّية ُبغيّة احلصول عىل أفضل 

النتائج يف إصالح الواقع اللغوّي، وهذان املفهومان 

عالقة  مقرتنان ببعضهام البعض اقرتاًنا تاًما، تربطهام

ولئن كان األّول منهام قائاًم بذاته يف الّتداُول »تفاعلّية؛ 

املوضوعي فإنَّ الثاين ال يرُد ذكرُه إالَّ يف سياق تفسري 

(، 25م. ص2015)املسّدي، «األّول وتفصيل آلّياته

وهذا يعيُدنا إىل القول أنَّ السياسة اللغوّية الناجحة 

 ط اللغوّي.تستمّد وجودها وحتققها من خالل التخطي

 

 السياسة اللغوّية يف األردن 

 الواقع اللغوّي يف األردن

بلغ عدد سكان األردن وفًقا إلحصائّية عام 

 6,6م. حوايل تسعة ونصف مليون بينهم 2015

مليون أردين، ويتوزع بقية السكان عىل مواطنني عرب 

من جنسيات أخرى: فلسطينّية، وسورّية، ومرصّية، 

وفدت هذه اجلموع إىل  ويمنّيةوعراقّية، وليبّية، 

بسبب األوضاع السياسّية  -يف الغالب -األردن

الصعبة يف بالدهم واحلروب املشتعلة فيها، مثل 

االحتالل الصهيوين لفلسطني، واالحتالل األمريكي 

للعراق، واحلرب الدائرة يف سوريا بني املعارضة 

والنظام السوري، واحلرب الدائرة يف ليبيا عقب 

قّذايف، وحماربة احلوثيني يف اليمن، فبلغت سقوط ال

% من إمجايل السكان، 30نسبة غري األردنيني حوايل 

مليون(، وبلغ عدد  1.3نصفهم تقريبا من السوريني )

ألف،  131ألف، والعراقيني  636املرصيني حوايل 

ألف، ومن  23ألف، والليبيني  31واليمنيني 

ف )تقرير أل 197اجلنسيات األخرى يوجد يف األردن 

النتائج الرئيسة للتعداد العام للسكان واملساكن لعام 

 (.15م. ص2015

اللغَة الرسمّيَة يف الدولة  اللغة العربيّة وتعد  

ره الدستور األردين عام  م. وليس 1952َحْسَب ما قرَّ

 بني الدول العربيّة، املشهد اللغوّي يف األردن بِْدًعا

األردين من املشكالت  فاللغة العربيّة تعاين يف املجتمع

التي تعاين منها يف الدول العربيّة األخرى؛  نفسها

، (1)اللغوّية اللغوّية، والثنائّية وهي االزدواجّية

                                                 

حممد زكي خرض عـن واقـع أثبتت دراسة أجراها الدكتور  (1)

اللغة يف ميدان التواصل االجتامعي عىل الشـابكة واهلـاتف 

% 19، أنَّ مشكلة الثنائية اللغويـة تشـكل نسـبة واملحمول

 ب% مقارنة63من عينة البحث، وأنَّ نسبة العامية هي حوايل 

% نسبة النصوص التي ُكتبت بالُفصحى. وهذه النسب 36

=  نص تكشف عن حجم املعاناة 8500يف عّينة تتكون من 
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ومشكلة تعريب التعليم اجلامعّي؛ ويتواصل األفراد 

باللهجة العاميّة يف التّخاُطب  يف املجتمع األردينّ 

ه جمتمع العادي وحمادثاهتم اليومّية، وُيوصف بأنَّ 

الُفصحية إىل  ازدواجي اللغة تتشّعب فيه العربيّة

العربيّة  هلجات متباينة، وتزاحم اللهجاُت العاميةُ 

الفصيحة، وُتطاردها حتى يف آمن حصوهنا؛ 

كاملدارس واجلامعات واملحافل الثقافيّة واملؤمترات، 

وتعمل عىل إفساد حضورها وإقصائها بعيًدا، متمتّعًة 

ظاهرة يف كثرة االستعامل، واتساع بقّوة احلضور ال

أمسى كالعادة املستَحَكمة يف  ميادينه. وهذا ملَمح  

جمتمع يّتسم بالتنّوع الّلهجي الذي نجم عن وجود 

ألفراد عرب من جنسيات خمتلفة اعتادوا  تنّوع تركيبّي 

يف الّتخاطب، ويعملون  عىل استعامل اللهجة العاميّة

االتصال بينهم دون  عىل زيادة اهلّوة وتفاُقم مشاكل

أْن يشعروا، ولكن لنحرتس يف تقرير بواعث 

فال يعني أنَّ مشكلة  االزدواجّية يف األردن،

االزدواجّية ظهرت مع زيادة نسبة العرب من 

اجلنسيات غري األردنيّة يف املجتمع األردين، بل 

للظاهرة أسباب ترضب بسهم واسع يف منعرجات 

                                             
التي تعيشها العربية يف املجتمع األردين، ُينظـر: خرضـ،  = 

ــد  ــل حمم ــدان التواُص ــة يف مي ــة العربي ــع اللغ ــي، واق زك

االجتامعي عىل الشابكة، واهلاتف، واملحمول، جممع اللغـة 

/ 9 -10/ 19العربية األردين، املوسم الثـاين والثالثـون، 

 .3م. ص2014/ 11

ونفسيّة تنعكس  سياسيّة واقتصادّية واجتامعيّة

 مرآوًيا يف سيامء املشهد اللغوّي يف األردن. انعكاًسا

 -وختتلط لغة الّتخاطب العادي يف املجتمع األردين 

يف  باللغة اإلنجليزّية، فقد يستعيض املتكلم -أحياًنا

أثناء التخاطب عن بعض املفردات العربيّة بمفردات 

   ع املتكلممن اللغة اإلنجليزّية لعّدة أسباب أبسطها نزو

إىل إظهار تفّوقه ومتّيزه عىل اآلخرين. والتحّول 

يف أثناء احلديث  اللغوّي من العربّية إىل اإلنجليزّية

عن مكانة العربّية عند  ُيفيض إىل رجيع من التَّسآل

أبنائها؟ وانعكاسات ذلك عىل العربّية؟ وأبسُط ما 

 يمكن أْن ُيقال إنَّ حتّول املتكلم من العربّية إىل

لغوّية إىل وضعّية  اإلنجليزّية هو حتّول من وضعّية

أخرى أفضل وأكثر قدرًة عىل االستجابة ملقاصد 

ا انعكاساهتا فأقل  املتكلم عىل األقل من وجهة نظره. أمَّ

عىل اللسان  ما يمكن أْن ُيتوّقع هيمنة اإلنجليزّية

العريّب، وإضعاف العربيّة وإقصاؤها لغوًيا ونفسًيا 

 وحضارًيا.واجتامعّيا 

وشهد األردن حماوالٍت طاحمًة يف ميدان التخطيط 

 العربّية وترقيتها، وكان تأسيس اللغوّي هبدف محاية

جَمَْمع اللغة العربّية األرديّن يف األول من شهر متوز عام 

م. أّول خطوٍة ممنهجة يف طريق وضع سياسة 1976

ؤها محاية اللغة العربّية وإحيا لغوّية يف األردن ُمهّمتها

وترقيتها لتواكب التطّور العلمّي والتَّقنّي، وتيسري 

نحوها ورصفها، وإصدار املصطلحات العلمّية 
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(، 52- 51م. ص1988واملعاجم احلديثة )خليفة، 

وذلك بالّتعاون مع مؤسسات الدولة متمّثلة باملجلس 

الترشيعّي ورئاسة الوزراء لُتصادق عىل قرارات 

بموجب الّدستور. وهذا يدّل  امَلْجَمع، وُيلزم العمل هبا

عىل أنَّه ال يمكن أْن تقوم سياسة لغوّية يف الدولة دون 

 .Carol Mرعاية املؤسسات الترشيعيّة واحلكوميّة فيها )

Eastman, p140 وتنفيذ القرارات الصادرة منها تقوم ،)

به مؤسسات حكومّية أو خاصة ُيربز الدور املهم 

عيل قوانني السياسة اللغوّية يف تف مَلْجَمع اللغة العربّية

 يف األردن، وحتقيق أهدافها.

ويف املبحث التايل سيوّضح الباحث قوانني اللغة 

العربّية الصادرة بموجب الدستور األرديّن، ودور 

اللغة العربّية احليوّي يف تفعيلها، واإلنجازات  جَمَْمع

التي حققتها، ومدى االنسجام والتوافق بني قوانني 

للغوّية، ومكّونات التخطيط اللغوّي، وهل السياسة ا

جرى تفعيل قوانني السياسة اللغوّية بام ُيقق أفضل 

 النتائج؟

 قوانني السياسة اللغوّية يف األردن

ع اللغة العربّية األرديّن لعام   ْمج  م.1976قانون َمج

 )صادر بموجب املادة الرابعة من الدستور(

قانون جَمَْمع صدرت اإلرادة امللكيّة باملوافقة عىل 

م. 1976/ 10/ 1اللغة العربّية األرديّن بتاريخ: 

وحّددت املادة الرابعة من الدستور أهداف امَلْجَمع عىل 

 النحو اآليت:

: هيدف امَلْجَمع إىل حتقيق األهداف (4املادة )

 اآلتية:

أ. احلفاظ عىل سالمة اللغة العربّية وجعلها تواكب 

 ن احلديثة.متطلبات اآلداب والعلوم والفنو

ب. توحيد مصطلحات العلوم واآلداب والفنون 

ووضع املعاجم واملشاركة يف ذلك بالتعاون مع وزارة 

الرتبّية والتعليم واملؤسسات العلمّية واللغوّية والثقافّية 

 داخل اململكة وخارجها.

جـ. إحياء الرتاث العريّب واإلسالمّي يف اللغة 

م. 1988والعلوم واآلداب والفنون )خليفة، 

 (.119ص

 تشري قراءتنا للقانون إىل تضّمنه النقاط اآلتّية: -

. حتديد دور جَمَْمع اللغة العربّية يف عملّية 1

التخطيط اللغوّي يف األردن بموجب قانون السياسة 

 اللغوّية وهو حتقيق األهداف املعطاة.

. يتضمن القانون مكونني من مكونات التخطيط 2

 اللغوّي، ومها:

 Corpusاللغوّي أو الذخرية اللغوّية ط املتنختطي (أ

Linguistics وُيقصد به التخطيط املتعّلق باالستعامل :

(، 21م. ص2002اللغوّي للغة معيّنة )القحطاين، 

وكل ما يتعّلق من وضع قواعد الكتابة الصحيحة 

واإلمالء، والقواعد النحوّية والرصفيّة، وإغناء 

وضع املعاجم الذخرية اللغوّية باملصطلحات، و

 اللغوّية ومعاجم املصطلحات، وتوحيد املصطلحات.



 97                         (هـ1438م/2017جامعة امللك سعود، الرياض )،  2ع، 29مجملة اآلداب، 

 

بالتعاون مع  وقد متّكن جَمَْمع اللغة العربّية األردينّ 

مكتب تنسيق التعريب بالرباط التابع جلامعة الدول 

العربّية بتنفيذ مشاريع رائدة يف حقل التعريب، 

وترمجة املقررات العلميّة يف احلقول املعرفّية البحتة، 

وتوفري مصطلحات علمّية يمكن االتكاء عليها من 

َلُدن الباحثني لكتابة بحوثهم ودراساهتم باللغة 

 العربّية.

: ويتناول StatusPlanning ختطيط الوضع اللغوّي  (ب

ختطيط وضع لغة معّينة مقارنة مع لغة أخرى 

(. وهو ما يظهر يف 21ص .م2002)القحطاين، 

بالعربّية اهلدف الثالث الذي يقصد النهوض 

واستعادة مكانتها املسلوبة بني اللغات، فاللغة 

العربّية هي ِمفتاح احلارض والنزوع نحو املستقبل، 

وبتشخيص  وال حتيا العربيّة إالَّ بإحياء أبنائها هلا،

كل معوقات هنضتها وحّلها، وإنامء وعي أبنائها 

 بأمهيتها.

ع وتنفيًذا ملا جاء يف هذه القوانني فقد طلب جَمْمَ 

اللغة العربّية األرديّن منذ تأسيسه من الِوزارات 

والدوائر الرسميّة واخلاصة املختلفة أْن ترسل إليه 

املصطلحات التي حتتاج إىل مقابالت عربيّة لرتمجتها، 

وبالفعل فقد أّسس لكّل موضوع جلنة دعمها بخرباء 

متخصصني من خمتلف الدوائر واملؤسسات التي 

ت هذه اللجان من ألوف قّدمت املصطلحات، وفرغ

املصطلحات، وبعد مراجعتها وتدقيقها من َلُدن 

اللجنة العامة للمصطلحات ُعرضت عىل جملس 

امَلْجَمع ملراجعتها وإقرارها متهيًدا لتحويلها إىل احّتاد 

املجامع اللغوّية لدراستها وتوحيدها يف الوطن العريب. 

 ومن املصطلحات التي أصدرها:

ات النظام الدويّل تعريب رموز وحد -1

 ومصطلحاهتا.

 مصطلحات التجارة واالقتصاد واملصارف. -2

 مصطلحات األرصاد اجلوّية. -3

م. 1988)خليفة،  املصطلحات الزراعّية-4

 (.66ص

ووضع املصطلحات العربّية مقابل املصطلحات 

األجنبّية وتوحيدها بني الدول العربّية إنجاز مهمٌّ يف 

كامًّ »صطلحات؛ فالرتمجة جمال الرتمجة وتعريب امل

وكيًفا مؤرش  عىل التّقّدم والقدرة عىل معاينة الذات 

 «ومعاينة اآلخر وإنشاء رشوط املثاقفة واحلوار

(؛ فمفهوم الرتمجة 14م. ص2010)الفهري، 

ى كونه عملية نقل من لغة أجنبّية إىل  والتعريب يتعدَّ

اللغة األم فحسب، بل هو حوار تفاعيّل، وتثق ف بني 

لغتني منتجتني لرتى إحدامها ما أنتجته األخرى مع 

جتن ب الّضعف املفيض إىل االستالب واحلرص عىل 

العمل من أجل ترقية اللغة األم والّسري هبا يف ركب 

البناء والتقدم لتقف يف مواجهة اللغات األخرى كياًنا 

 منتًجا قائاًم بذاته ال يامنع بتبادل التأثر والتأثري.
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ة إصالح الوضع اللغوّي فيام يتعلق وكانت عمليّ 

بتيسري النحو والكتابة عماًل مشرتًكا بني جَمَْمع القاهرة 

وغريه من جمامع اللغة العربّية يف الوطن العريب؛ فكّل 

ما صدر عنها من قرارات تتعلق بتيسري النحو 

والرصف وتيسري الكتابة كاَن ُيعّمم عىل املجامع 

دمة اللغة العربّية، األخرى لتعمل به؛ فقد كانت خ

واالرتقاء هبا وتيسري دراستها عماًل مشرتًكا وحدوًيا 

ومجاعًيا هيدف إىل خدمة اللغة العربّية اللغة األم للّدول 

العربّية كّلها، وكان جَمَْمع القاهرة هو امَلْجَمع الرئيس 

الذي تفزع إليه املعاجم األخرى يف استصدار القوانني 

للغة العربّية واألردن هو والترشيعات التي ختدم ا

واحد من هذه الدول؛ لذلك فإنَّ بعض ما جاء يف 

األهداف العامة للَمْجَمع مل يتّم حتقيقه بمعزل عن 

املعاجم األخرى، بل بالتعاون معهم، مدفوعني بحّس 

وطنّي وقومّي رفيع خلدمة اللغة العربّية أحد أهم 

 مقومات الوحدة العربّية. 

ور األرديّن عىل حتديد اقترص عمل الّدست -3

العربّية األرديّن، ومل يرّشع سياسة  أهداف جَمَْمع اللغة

لغوّية واضحة تتكون من قوانني دستورّية توّضح آلية 

عمل املَْجَمع؛ إذ مل ُتبنّي كيف سيحافظ امَلْجَمع عىل 

سالمة اللغة العربّية؟ وكيف يمّكنها منمواكبة 

جلميلة؟ ما آليات متطّلبات اآلداب والعلوم والفنون ا

وضع املصطلحات واملعاجم؟ وكيف سيتم التعاون 

مع اجلهات األخرى داخل اململكة وخارجها عىل 

وضع املصطلحات؟ ومل ُتظهر كذلك أسامء املؤسسات 

واجلهات التي ستتعاون مع امَلْجَمع عىل حتقيق هذه 

األهداف، وعىل الّرغم من اإلنجازات التي حّققها 

 أنَّ عدم وجود سياسة لغوّية واضحة جَمَْمع اللغة إالَّ 

 هو قصور  وضعف يف دور الدولة جتاه اللغة العربّية.

فالسياسة اللغوّية الناجحة جيب أْن تكون واضحة 

وحمّددة األهداف؛ لتقوى عىل صياغة منهج  املعامل

واالرتقاء  إجيايّب يسهم يف إصالح الوضع اللغوّي 

دها، وآليات بمقوماته، بعيًدا عن الغموض يف بنو

التنفيذ، كذلك جيب أْن ختضع للتقويم املستمر وسرْب 

مواطن الضعف إلصالحها، وهذا لن يتسنى مع 

سياسة لغوّية غامضة املالمح واألهداف )القحطاين، 

 (.23م. ص2002

وملا كانت مالمح التخطيط يف األردن يف ومضة 

 تكوينه األوىل اصطبغت بالغموض، فهل تسلل

لقوانني محاية  يف الترشيع اسة اللغوّيةالغموض إىل السي

يف اململكة؟ أم أنَّه ُأخضع للتقويم والسرب  اللغة العربّية

للوقوف عىل نواحي القصور وجتاوزها يف القوانني 

الالحقة؟ هذا ما سيكشف عنه التحليل اآليت لباقي 

 القوانني.

 م.1981قانون اللغة العربّية لسنة 

 للدستور()صادر بموجب املادة الثانية 

م جملُس جَمَْمع اللغة العربّية 1981يف عام  م تقدَّ

وقد رفعه  األرديّن بمرشوع قانون محاية اللغة العربّية
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 هــ.1401/ 7/ 23وزير الرتبّية والتعليم بتاريخ: 

م. إىل رئيس الوزراء آنذاك، 1981/ 5/ 26املوافق 

وقد تضّمن جمموعة من القوانني الترشيعّية التي ختدم 

غة العربيّة، وعددها أربَع عرشَة مادًة ترشيعيًّة، الل

تضّمنت فرض استعامل اللغة العربّية قواًل وكتابة يف 

كل املؤسسات والدوائر احلكومّية واملصانع 

ا لغة التعليم يف  والرشكات اخلاصة، إضافة إىل أهنَّ

املدارس واجلامعات، وتلتزم وسائل اإلعالم والنرش 

ال جيوز استعامل العامّية إالَّ عند بنرش اللغة العربّية و

 الرضورة.

وُيلزم القانون كذلك كل املؤسسات التجارّية 

واالجتامعّية وغريها باستخدام  والصناعّية والعلمّية

أسامء عربّية، وكل الوثائق الرسمّية وغريها التي تصدر 

عن املؤسسات والرشكات املختلفة جيب أْن تصدر 

كوكات والطوابع وامليداليات بالعربّية، إضافة إىل املس

والالفتات التجارّية وغريها. وتضمن كذلك احلرص 

عىل إنشاء أجهزة من املتخصصني يف اللغة العربّية ُتعنى 

بسالمة العربيّة يف وثائقها ومعامالهتا بام يكفل تطبيق 

َمْن  لكل هذا القانون. إضافة إىل فرض غرامة ماليّة

ّية. لكنَّ هذا القانون مع خيالف قانون محاية اللغة العرب

األسف مل ُيعرض عىل املجلس الترشيعّي ومل تتّم 

م. 1988مناقشته وال التصويت عليه )خليفة، 

 (.136 -133ص

 

 

اجلهة  جَمَْمع اللغة العربّية نلحظ من هذا القانون أنَّ 

بإصالح الوضع اللغوّي يف الدولة،  التي تضطلع

 ظهر يف القانون وتنفيذ أهداف السياسة اللغوّية مثلام

السابق يتوىّل بنفسه مهمة رسم السياسة اللغوّية يف 

األردن حسب هذا القانون، ومن خالل املقارنة بني 

دور امَلْجَمع يف القانون السابق ودوره اآلن نلمح أنَّ 

املْجَمع يف القانون األول مسؤول عن تنفيذ قوانني 

 بوصفه مؤسسة تضّم جمموعة من السياسة اللغوّية

الباحثني يف اللغة يتمتعون بالقدرة عىل حل مشكالت 

 بْيَد أنَّه اللغة يف الدولة وإصالح الوضع اللغوّي فيها.

َوْفَق هذا القانون أمسى املسؤول عن وضع قوانني 

السلطة اللغوّية وتنفيذها أيًضا، مع إبداء احلاجة إىل 

احلصول عىل املوافقة الرسميّة من املجلس االستشارّي 

سة الوزراء لتفعيل قانون محاية اللغة العربّية. ورئا

وقيام املْجَمع هبذا الدور سيُسهم مسامهًة فاعلة يف 

جَمَْمع اللغة أكثر  إصالح الوضع اللغوّي؛ إذ إنَّ 

معامل الوضع اللغوّي،  املؤسسات درايًة يف استشفاف

وتقويمه استعداًدا إلجياد احللول ملشكالته، وإصالح 

جراءات التنفيذّية لتنفيذ قوانني أوضاعه، ووضع اإل

السياسة اللغوّية بام يّتفق مع حاجات املجتمع وحقوق 

األفراد اللغوّية، لكنَّها ستفشل بالتأكيد يف القيام 

بدورها وتفعيل قوانني السياسة اللغوّية إذا مل حتصل 

عىل دعم الدولة وموافقتها، وحسب ما ُذكر فإنَّ 

 لقانون ومل ُيعطه الرّشعّيةاملجلس الترشيعّي مل يصّوت ل
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ليكون ُملِزًما ففَقد حّقه يف الوجود، واختّل  الكافية

ينهض به جَمَْمع اللغة العربّية  الّدور الذي جيب أنْ 

األردين؛ إْذ ال مناَص من رضورة التعاون بني 

املؤسسات احلكومّية ممثلًة بقانون الدولة ودستورها 

من أجل احلصول عىل وجَمَْمع اللغة العربّية األرديّن؛ 

نتائح ُمْرِضية يف عملّية اإلصالح اللغوّي وحتديد 

 وضع اللغة.

وهذا ُيعطي انطباًعا آخر أنَّ السياسة اللغوّية يف 

األردن افتقرت إىل املؤسسّية والنهج القويم؛الختالل 

العالقة بني سلطات الدولة ومؤسساهتا احلكومّية 

عف التنسيق بينها وجَمَْمع اللغة العربيّة األردين، وض

نجم عنه عدم تنفيذ السياسة اللغوّية، وفشل عمليّة 

 .(1)التخطيط اللغوّي يف هذا القانون

 م.1983لعام  35بالغ رسمي رقم  

م.أصدر رئيس الوزراء آنذاك ُمرض 1983يف عام 

م. الذي 1983( لعام 35بدران البالغ الرسمي رقم )

د فيه  ّية والتّشّدد يف التوّجه حلامية اللغة العرب»يؤكِّ

سيادهتا ويف تعّلمها باعتبارها لغة القرآن الكريم 

ودعامة احلفاظ عىل اهلوّية الوطنّية، ورضورة الوقوف 

                                                 

ُيعد تنفيذ السياسة اللغوّية مكوًنا مـن مكونـات التخطـيط  (1)

بعـة رقابّيـة، وهـذا اللغوّي، يتطلب إجراءات تنفيذّية ومتا

يشمل التنسيق مع كل األجهـزة املعنّيـة، ويتطلـب وجـود 

مؤسسة خمتصة تقف خلف هذه اجلهود، التعريب ونظرّيـة 

 .23التخطيط اللغوّي، ص

يف وجه العوامل التي تؤثر عليها بام يف ذلك شيوع 

)خليفة،  «استعامل األسامء واالصطالحات األجنبّية

 (.136م. ص1988

يرقى إىل  والبالغ الرسمي هو خطاب  سيايّس ال

مستوى القانون امللزم وإْن صدَر عن مسؤول كبري يف 

الدولة مثل: رئيس الوزراء، وكام نالحظ فإنَّه مل 

يتضّمن أي مادٍة ترشيعيّة أو قانون ُملزم، وقد تضّمن 

 هذا البالغ النقاط اآلتية:

اإلملاح بالعموم عن التوجه إىل محاية اللغة  -1

 العربّية والتشّدد يف سيادهتا.

التشّدد يف تعّلمها بوصفها لغة القرآن الكريم  -2

ودعامة احلفاظ عىل اهلُوّية الوطنّية. ويشمل هذا القرار 

التعليم يف كل مراحله َبدايًة من املدرسة وانتهاًء 

 بالتعليم اجلامعّي.

 تعريب االصطالحات واألسامء األجنبّية. -3

 وكون البالغ الرسمي مل يصل درجَة القانون امللزم

فإنَّ هذا يعني أنَّه سيبقى كالًما نظريًّا ال سلطة له ما مل 

ُيتبع بقوانني ومواّد ترشيعّية تبنّي بدّقة كيف سيكون 

د يف سيادهتا؟  ه إىل محاية اللغة العربيّة والتشد  التوج 

فهذه العبارة من البالغ هي عبارة عامة واسعة الداللة 

تنفيذ، واجلهة تثري الكثري من التساؤالت حول آلّية ال

التي ستضطلع بتنفيذها؛ إذ إنَّ البالغ مل خُياطب أي 

جهة حمددة، بل جاء خطابه عاًما دون حتديد. إضافًة إىل 

ذلك ماسيرتتب عليها من معرفة األدوات، واملشاكل 
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التي ستحلها، والنتائج والتوق عات املؤّمل حتقيقها، 

مل يلتفت  وهو ما الحظناه يف مادة اخلطاب يف البالغ؛ إذْ 

اللغوّية وإجياد احللول  البالغ إىل مشكلة االزدواجّية

ا أظهر العقبات التي تواجه  هلا، عىل الّرغم من أهنَّ

وال سّيام يف األردن، ففي املجتمع األرديّن  العربّية

تتعدد اللهجات فهناك املديّن، والفالح، والبدوّي، 

ر األول وهذا الّتباين اللهجي وإن مل يكن الفًتا للخاط

إال أنَّه يلقي بظالله عىل التواُصل بني األفراد، 

فيواجهون بعض الصعوبات أحياًنا، إضافة إىل غياب 

الرتسيم الوظيفّي للفصيحة والعامّية يف خمتلف املحافل 

 يف الدولة.

لكن نظًرا؛ ألنَّه جاء مبارشة بعد قانون محاية اللغة 

العربّية استجاب جَمَْمع اللغة  م فإنَّ 1981العربّية لسنة 

له،وأخذ جَمَْمع اللغة العربّية األرديّن عىل عاتقه تنفيذ ما 

 جاء فيه وفق اخلطوات اآلتية:

. تعيني منشئني يف كل ِوزارة ودائرة ومؤسسة ممّن 1

يتقنون اللغة العربّية لضبط ما يصدر عنها من رسائل 

 أو تقارير أو مذكرات أو معامالت باللغة العربّية.

 يس باللغة العربّية يف اجلامعات الرسميّة. التدر2

 كلياهتا وأقسامها مجيعها. األربع يف

 . تعريب الفتات املحاّل التجارّية يف األردن3

 (.138م، ص1988  )خليفة،

لقد كان جَمَْمع اللغة العربيّة األرديّن يصبو إىل حتقيق 

 هدفني تضمنتها اخلطوات السابقة:

اهلدف األول: ضبط استخدام اللغة يف التقارير 

 الرسمّية وغري الرسمّية ويف املذكرات والرسائل.

اهلدف الثاين: تعريب التعليم اجلامعّي، والالفتات 

 التجارّية.

لكّن جَمَْمع اللغة العربّية رّكز عىل تعريب التعليم 

اجلامعي حسب، ومل يظهر يف سجّل أعامله أي  ذكٍر 

ل املتعلق بضبط استعامل اللغة يف التقارير للهدف األو

خمطط أعامل  واملذكرات والرسائل، وهذا يدّل عىل أنَّ 

يف تنفيذ ما ورد يف البالغ الرسمّي. كام  قرّص  امَلْجَمع

 يدّل عىل أنَّ قوانني السياسة اللغوّية يف األردن ملْ تكنْ 

شاملة ملشكالت العربّية يف املجتمع األردين، وليست 

ا مستوف ّية ملكونات التخطيط اللغوّي الناجح، وأهنَّ

بحاجة إىل إعادة ضبط يف جمال شموليّة القوانني، 

ووضع إجراءات تنفيذها، ويف تنسيق التعاون بني 

مؤسسات الدولة وجَمَْمع اللغة العربّية األردين فيام 

 يسهم يف حتقيق أهداف السياسة اللغوّية.

ع اللغة العربيّة األر ْمج ديّن يف تعريب التعليم جتربة َمج

 اجلامعيّ 

م جَمَْمع اللغة  (25استجابًة ملا جاء يف البالغ ) قدَّ

العربّية مذكرة مرشوع خطة لتعريب التعليم اجلامعّي 

بالتعاون مع أساتذة وعمداء الكليات  مجيعها يف جماالته

 م،1988)خليفة،  العلمّية يف جامعة الريموك

التنسيق (، وكانت عىل درجة عالية من 138ص

والتنظيم واإلعداد لضامن أفضل النتائج يف تعريب 
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 املواد الدراسّية ووضع معاجم املصطلحات العلمّية

بالتنسيق مع املجامع األخرى يف الدول العربّية؛ إذ إنَّ 

االستقالل السيايّس احلقيقّي وإجياد خطة واضحة 

للتعريب والتمّسك هبذه اخلطة، واحلرص عىل 

انات احلقيقيّة لتعريب البالد إنجاحها، هي الره

ومؤسساهتا، وُيعد  خطوًة ُمهّمة يف طريق إصالح 

الواقع اللغوّي يف الدولة، وإذا حتّقق هذا األمر أصبح 

يف املكنَة تغيري بقّية األوضاع التعليمّية واالجتامعّية 

م، 2007واإلدارّية واإلعالمّية )عبد الواحد، 

 (.71ص

رحلة األوىل من مرشوع وبدأ امَلْجَمع بتنفيذ امل

تعريب التعليم العلمّي اجلامعّي، حيث اشتملت هذه 

املرحلة: ترمجة الكتب العلمّية للسنة األوىل يف حقول: 

الرياضيات والفيزياء والكيمياء واألحياء 

واجليولوجيا، وتوّلت جلان متخصصة تتكّون من 

أساتذة جامعيني ممن درسوا هذه املواّد يف جامعة 

اجلامعة األردنّية لتعريب هذه الكتب، الريموك و

وشارك معهم أعضاء متخصصون من جَمَْمع اللغة 

العربّية األرديّن، وصدر عن هذه اللجنة جمموعة طيبة 

من الكتب العلمّية املعربة مثل: كتاب التفاضل 

والتكامل  واهلندسة التحليلّية إليرلسوكوفسكي، 

خليفة، وكتاب اجليولوجيا لروبرت فوسرت وغريمها )

 (.  123 -121م، ص1988

 

نتائج  وقد حققت جتربة تعريب التعليم اجلامعّي 

مته  مبهرة عىل مستوى نتائج الطلبة يف اجلامعات؛ ملا قدَّ

من خدمٍة جليلة متثلت بتوفري الكتب العلميّة مثل: 

الرياضيات واألحياء والفيزياء والكيمياء باللغة 

الّدعم  وقّدم املَْجَمعالعربّية لتعليم طلبة السنة األوىل، 

لنرش كتب علميّة عدة عىل مستوى السنة الثانّية.  الكايف

ولو اخّتذ تعريب التعليم اجلامعّي صفة القانون 

الدستورّي الثابت واستمّر العمل به حلقق املزيد من 

النتائج، غري أنَّ تلك الّتجربة ُأجهضت بعد سنة واحدة 

 .(1)(377م، ص2009)احلاج، 

تقّره  اجة إىل استصدار قانون رسمّي وظهرت احل

الدولة يف أعىل أجهزهتا الترشيعّيةمرًة أخرى بتاريخ: 

م من رئاسة الوزراء الستصدار قانون 1984/ 8/ 18

م، 1981محاية اللغة العربّية الذي مل ُيصّوت عليه عام 

وذلك ليتحقق هدف املَْجَمع من التعريب وهو تعزيز 

لعربّية لغة التعليم اجلامعّي مكانة اللغة العربّية وجعل ا

                                                 

ويذكر الباحث أنَّه وفق دراسة موضوعّية أجراها الباحثان   (1)

يعقــوب احللــو ولطفــي لطفيــة يف جامعــة الريمــوك عــام 

ثر التعريب عىل أداء الطلبة اجلامعّي كـان م؛ ملعرفة أ1984

ــث ارتفعــت نســبة  ــك الســنة، حي ــًزا يف تل أداؤهــم متمي

%، وانخفضت نسبة الرسـوب إىل 75العالمات اجليدة إىل 

%. وذلـك يـؤرش 20 -16%، وكانت قبل ذلك بحـدود 4

إىل أنَّ النهضــة العلمّيــة ال تــتّم بمعــزل عــن محايــة اللغــة 

 واالرتقاء هبا. 
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والبحث العلمّي، وهذا اهلدف لن يتحقق إال 

باستصدار قانون ُتقّره الدولة يف أعىل أجهزهتا 

الترشيعّية ويكون من واجب احلكومة السهر عىل 

، لكْن مل تستجب (377م، ص2009احلاج، ) تنفيذه

 احلكومة لطلب املَْجَمع.

غ برضورة محاية باجلملة إصدار بال فلم يكْن كافيًا

وال  مجيعها اللغة العربيّة وتعّلمها يف املراحل الدراسيّة

سياّم اجلامعيّة وال يتبعه تنفيذ هلذا القرار، فعىل الّرغم مما 

بذله جَمَْمع اللغة العربيّة األرديّن من جهود يف تعريب 

التعليم اجلامعي حصدت نتائج ُمْرِضية كانت كفيلة بأنَّ 

لضامن استمرار التجربة وحتقيق هنضة  ُيقّرها الّدستور

علميّة يف األردن، إال أنَّ عدم إقرار احلكومة قانوًنا 

 أفشل هذه ترشيعيًّا يقيض بتعريب التعليم اجلامعّي 

التجربة بعد سنة واحدة؛ وثمة تناُقض بني ما يقرره 

الدستور والواقع الفعيل يذّكرنا بقول الفايس الفهري عن 

ا سياسات غري السياسات اللغوّية يف  الوطن العريب بأهنَّ

البلدان العربّية عموًما ال تقّر بسياسة »واضحة، يقول: 

)الفهري،  «لغوّية واضحة ختدم لسان اهلوّية واحلضارة

(، وهو ما ملحناه منُذ اللحظة األوىل 157م، ص2013

إلنشاء جمامع اللغة العربّية يف الدول العربيّة وعملها من 

 ة والنهوض هبا.أجل ترقية العربيّ 

 م2015( لسنة 35قانون محاية اللغة العربّية رقم )

صادق امللك عبد اهلل الثاين بن احلسني ملك اململكة 

( من الدستور 31األردنّية اهلاشميّة بمقتىض املادة )

وبناًء عىل ما قرره جملسا األعيان والنواب عىل قانون 

أضيف م، و2015( لسنة 35محاية اللغة العربّية رقم )

إىل قوانني الدولة، وقد صدر يف كتّيب خاّص ُيمل 

( لسنة 35اسم: )قانون محاية اللغة العربّية رقم )

م(، ويتكون هذا القانون من ثاميَن عرشَة مادًة 2015

قانونّيًة تفصيليًّة يعرتف فيها الدستور األرديّن باللغة 

العربّية لغًة رسمّية للدولة يف املؤسسات والدوائر 

افق كافًة. وُيكّلف جملس الوزراء بإصدار األنظمة واملر

الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وُيكلف رئيس 

 الوزراء والوزراء بتنفيذ أحكام هذا القانون.

 وتنقسم القوانني إىل املحاور اآلتية:

 املحور األول: -

 اآلتية: يتكّون هذا املحور من املواد القانونّية

ات والدوائر احلكوميّة تلتزم الوزار :3املادة 

واملؤسسات الرسميّة العاّمة واملؤسسات العاّمة 

واخلاصة والبلديات والنقابات واجلمعيات والنوادي 

واألحزاب ومنظَّامت املجتمع املديّن والرشكات، 

باستخدام اللغة العربّية يف نشاطها الرسمّي وكل ما 

يصدر عنها من وثائق ومعامالت ولوائح األسعار 

انات املتعلقة باملصنوعات واملنتوجات األردنّية، والبي

بام يف ذلك املنتوجات التي ُتصنع يف اململكة برتخيص 

من رشكات أجنبّية وأنظمة العمل الداخلّية ألي رشكة 

أو مؤسسة أو أهليّة أو خاصة أو عقود العمل 

والتعليامت الصادرة بموجب القوانني واألنظمة وأدلة 
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اخلاصة هبا، أو أي إعالنات اإلجراءات والعمليات 

مرئيّة أو مسموعة أو مقروء موّجهة للجمهور أو أي 

منشورات دعائّية وغري دعائيّة وأي محالت إعالمّية. 

ويف حال استخدام اجلهات املنصوص عليها يف هذه 

 املادة لغة أجنبيّة فيجب أن ترفق هبا ترمجة إىل العربّية.

أو ينرش أو  جيب أن يكون أي إعالن ُيبّث :4املادة 

ُيثّبت عىل الطرقات أو يف األماكن العامة ووسائط 

النقل باللغة العربّية. وترمجة األفالم واملصنفات 

الناطقة بغري العربّية املرّخص عرُضها يف اململكة صوًتا 

 أو كتابًة.

ُتكتب بالعربّية الفتات أسامء املؤسسات : 5املادة 

قرطاسّيتها، املشمولة بأحكام هذا القانون وعنوان 

وأوراق النقد واملسكوكات والطوابع وامليداليات 

األردنّية، والشهادات واملصدقات العلميّة، وجيوز أن 

ُتضاف إىل الكتابة العربّية ما يقابلها باللغة األجنبّية عىل 

 أن تكون العربّية أكرب حجاًم وأكثر بروًزا.

ى بأسامء عربّية الشوارع واألحياء :6املادة   ُتسمَّ

والساحات العامة، واملؤسسات التجارّية واملالّية 

 والصناعّية والعلمّية وغريها من املؤسسات.

تلتزم مجيع اجلهات املشمولة بأحكام هذا : 7املادة 

القانون باملصطلحات العلميّة والفنيّة التي يعتمدها 

 امَلْجَمع.

. اللغة العربّية هي لغة املحادثات 12املادة 

ذكرات واملراسالت واالتفاقيات واملفاوضات وامل

واملنظامت واهليئات الدولّية، وهي لغة اخلطاب يف 

االجتامعات واملؤمترات الدولّية، وهبا ُتكتب 

االتفاقّيات واملعاهدات والعقود التي ُتعقد بني اململكة 

األردنّية اهلاشمّية وغريها من الدول، مرفًقا أي منها 

ذه احلالة تكون برتمجة للغة الّطرف اآلخر، ويف ه

 للصيغتني القوة القانونّية نفسها.

 يّتضح من هذه القوانني ما ييل:

جاءت هذه القوانني مصداًقا ملا جاء يف املادة  -1

الثانّية من الدستور: )اللغة العربّية اللغة الرسمّية يف 

الدولة(. وهذا القانون ينطبق عىل املؤسسات احلكوميّة 

ملختلفة ويف كل القطاعات، وغري احلكومّية بأنواعها ا

وينطبق عىل ما يصدر منها من أوراق ووثائق 

 وتسميات.

ال خيلو أن ُتستخدم اللغة األجنبيّة يف بعض  -2

املعامالت بحكم التعامل الدويل، لكنّه يسري وفق هنج 

 خاص بّينه قانون محاية اللغة العربّيةيف اجتاهني:

سمّية يف حال استخدمت أي جهة ر االجّتاه األول:

أو خاصة لغة أجنبيّة فيجب أْن ُترفقها برتمجة إىل اللغة 

 العربّية.

-جيوز أْن ُتضاف إىل الكتابة العربّية االجّتاه الثاين:

حسب ما جاء يف املادة اخلامسة ما يقابلها بلغة أجنبّية 

 عىل أْن تكون اللغة العربّية أكرب حجاًم وأبرَز مكاًنا.

ّية ودورها املهم يف حتقيق يربز االجتاهان مكانة العرب

التواُصل بني األردن والدول األجنبّية األخرى، لكنّها 
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أيًضا أظهرت أنَّ لغة التّفاهم االقتصادّي بني األردن 

والدول األجنبّية هي لغة الّدولة األجنبّية مرفقة برتمجة 

حسب ما اّتضح يف املادة الثالثة، والّتعدد  -إىل العربّية

ا يف توّجهات البناء اللغوّي يف هذه ا حلالة مهمٌّ جدًّ

فالعالقة بني االقتصاد  االقتصادّي للدولة وازدهارها؛

والتعدد اللغوّي عالقة طردّية فلوال التجارة الدولّية 

لضاق طيف االتصاالت اللغوّية، إْذ  كان للتعدد 

اللغوّي أثره الكبري يف ظهور بعض األسواق العلميّة 

م، 2013)الفهري، وتفوقها عىل أسواق أخرى 

(، فثّمة عالقة واضحة إذن بني حتسني 258 -257ص

أوضاع اللغة العربّية وحتسني االقتصاد يف الّدولة، وأْن 

تكون اللغة قادرة عىل مواجهة لغات الدول املتقدمة 

ا متهيًدا للتفّوق االقتصادّي، وحسب هذا  اقتصاديًّ

للغة القانون فإنَّ التخطيط اللغوّي يف جمال اقتصاد ا

يسري يف اجّتاه حتسني أوضاع العربّية التي تنعكس 

 إجياًبا عىل االقتصاد.

وأحكام هذا القانون تنطبق أيًضا عىل االتفاقيات 

واملعاهدات األخرى املتعلقة باملؤسسات االجتامعّية 

والثقافّية وليس املؤسسات االقتصادّية حسب؛ 

لعامل فاألردُن له عالقات خارجّية مع الكثري من دول ا

سواء  العربّية أو غري العربّية، وحسب ما أظهرته مواّد 

القانون فإنَّ لغة التواُصل بني األردن والدول األخرى 

ليست حمصورة يف اإلنجليزّية فحسب، بل إنَّه يّتبع 

 مبدأ التعدد اللغوّي.

وُيربز هذا القانون الدور التفاعيّل بني اللغة 

ة الرتمجة والتعدد اللغوّي واالقتصاد؛ فال َجَرم أنَّ عمليّ 

عملّية مكلفة مادًيا ومعنوًيا، وهي بحاجٍة إىل كفايات 

وقدرات متميزة يف جمال الرتمجة لضامن أفضل النتائج، 

وجتن ب اخلطأ الذي قد يؤدِّي إىل خسائر مادّية يف 

املجاالت املختلفة: االقتصادّية والثقافّية وغريها؛ 

للغوّية يف األردن؛ إْذ ولعّل هذا يفّّس ضعف املؤسسة ا

بالنسبة إىل دولة صغرية، ذات مستوى اقتصادي 

متواضع؛ فإنَّ ضعف اإلمكانيات املادّية والتقنّية 

واملرجعّية للمواكبة املرتتبة عن عدم اإلنفاق الكايف 

( سبب يف عدم تفعيل هذا 57م، ص2010)الفهري، 

القانون واالحتفاظ باللغة األجنبّية لغة املواثيق 

ملعاهدات االقتصادّية والثقافّية وغريها؛ لذلك فإنَّ وا

النّهوض باللغة العربّية والنهوض باالقتصاد عملّية 

واحدة تسري يف قطبني متقاطعني، فدعم اللغة 

والنهوض هبا هو هنوض باالقتصاد، والنهوض 

باالقتصاد ينعكس عىل اللغة وتنميتها، مثلام نرى يف 

مع هنضتها االقتصادّية الدول املتقدمة التي يرتافق 

هنضة لغوّية كبرية، ويذّكرنا بحال اللغة العربّية عندما 

كانت الدولة العربّية يف أوج ازدهارها كانت العربّية 

 هي اللغة األوىل آنذاك.

( املتعلقة 6، 5، 4بالنّسبة إىل ما جاء يف املواد ) -3

باإلعالنات والالفتات وأسامء املؤسسات التجارّية 

الذي يقيض بأنَّ تكون باللغة العربّية فإنَّ اللغة وغريها 
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ما تزال حارضًة بقّوة، فالشوارع مألى  اإلنجليزّية

باإلعالنات والالفتات املكتوبة باللغة اإلنجليزّية، 

وكذلك أسامء املحاّل التجارّية واملؤسسات املختلفة 

ثّمة عدد كبري منها ُكتبت أسامؤها باللغة اإلنجليزّية، 

غم من أنَّ القانون ُيلزم من خيالفه بدفع غرامٍة عىل الر

مالية، لكّن يبدو أنَّ ضعف التنسيق بني املؤسسات 

احلكومية، والتناُقض بني قوانني السياسة اللغوّية 

والواقع، أدَّى إىل هذه النتيجة؛ إْذ ال افتتاح املحّل 

التجاري أو الرشكة، وال تعليق اإلعالن أو الالفتة يف 

يف غياب الرقابة احلكومية ومتابعتها؛ بل  الشارع يتمّ 

يسبقها إجراءات حكومّية صارمة وأخذ املوافقة منها 

 قبل الَبدء بالعمل الفعيل.

تربز القوانني دور جَمَْمع اللغة العربّية يف إصدار  -4

املصطلحات العلمّية والفنّية، التي جيب أْن تأخذ هبا 

تصدار هذا املؤسسات املختلفة يف الدولة، وأنَّ اس

القانون مفيد جًدا يف عمل املَْجَمع حيث ُيضفي عىل 

قوانينه وأحكامه صفة الرسمّية واإللزام من قبل 

األفراد واملؤسسات، كام أنَّه يشري إىل دور املؤسسات 

األخرى يف الدولة يف رسم السياسة اللغوّية إىل جانب 

 املؤسسات الرسمّية واحلكومّية.

 املحور الثاين:

 اآلتية: هذا املحور من املواد القانونّية ويتكون

يلتزم املعلمون يف مراحل التعليم العام : 8املادة 

وأعضاء هيئة التدريس يف التعليم العايل باستخدام 

اللغة العربّية يف التدريس. واللغة العربّية هي لغة 

البحث العلمّي وتنرش البحوث هبا، وجيوز النرش 

م الباحث ترمجة للبحث بلغات أجنبّية برشط أْن يقدِّ 

باللغة العربّية. وتّسي هذه األحكام عىل املتحدثني 

واملناقشني يف الندوات واملؤمترات واالجتامعات التي 

 ُتعقد يف اململكة.

: تلتزم مؤسسات التعليم العايل الرسمّية 13املادة 

واخلاصة واملؤسسات التعليميّة عىل اختالف أنواعها 

للغة العربّية يف مجيع املعارف ودرجاهتا بالتدريس با

والعلوم، باستثناء ما تقرره وزارة الرتبّية والتعليم 

ووزارة التعليم العايل والبحث العلمّي هبذا 

 اخلصوص.

ترّكز أحكام هذا القانون عىل العالقة الوثقى بني 

اللغة والتعليم ودعم السياسة اللغوّية للتعليم؛ إذ تؤّثر 

رارات املتعلقة بمنهجيات السياسة اللغوّية يف الق

التعليم يف الدولة إّما بشكل مبارش من خالل تقديم 

الّتوصّيات حول الطرق التي يمكن استخدامها يف 

املامرسة الصفيّة، أو بشكل غري مبارش من خالل 

مفاهيم أو تصورات نظام التعليم الكامن وراء 

(، وقد بّينت Liddicoat, 2004, p153السياسة اللغوّية )

كام القانون هنا أنَّ لغة التعليم يف املراحل الدراسّية أح

املختلفة َبدًءا من املراحل املدرسّية الدنيا وانتهاًء 

ال »بالتعليم العايل هي اللغة العربّية يف خمتلف العلوم فـ

يمكن النهوض باللغة العربّية إذا انحرص التعليم هبا يف 
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التقنّية  -العلميّة  املواد األدبّية والدينّية، وُتركت املواد

للغات األجنبّية، ممّا يؤدِّي إىل تكريس النظرة املنقوصة 

للغة املواطن. وال يمكن أْن تنحرص اللغة فيام هو 

َمدريّس وجتريدّي، دون ولوج احلياة اليومّية والعفوّية 

والعملّية، تاركة إياها للدوارج والعاميات وهذا يتهدد 

به من يريد استخالف اللغة العربّية الفصيحة، ويرك

 (.282، ص2013)الفهري،  «الفصيحة بالعامّية

واستخدام اللغة العربّية لتكون لغة البحث العلمي 

َمْدَرجة النهوض هبا وترقيتها ونرشها، بخاصٍة يف 

عرص االنفتاح التقايّن والعلمّي وعرص اإلنرتنت، فام 

زال املحتوى العريّب العلمّي عىل اإلنرتنت ُيعاين من 

لّضعف والتدهور أمام اللغات األخرى وال سياّم ا

اإلنجليزّية، إذ إنَّ عدد صفحات املحتوى العريب عىل 

مليون صفحة منذ إنشاء  660اإلنرتنت أربى عىل 

من شبكة اإلنرتنت  الشبكة أي ما يعادل نسبة 

 .(1)مليار صفحة التي يبلغ متوسط جمموعها 

جلامعّي يف األردن وإذا نظرنا إىل واقع التعليم ا

فسنجد أنَّ اللغة العربّية هي لغة التعليم يف املدارس 

ا يف  احلكومّية يف املراحل االبتدائّية واإلعدادّية، أمَّ

بعض املدارس اخلاصة الكربى التي ُيطلق عليها اسم 

                                                 

: املحتوى العريب عـىل اإلنرتنـت، موسـوعة موضـوع ُينظر (1)

اإللكرتونية، عىل املوقع اإللكرتوين: )تاريخ دخول املوقع: 

 م(.2015/ 2/ 2

http://mawdoo3.com/arcontent/ 

املدارس الدولّية فإنَّ لغة تدريس املواد العلميّة هي 

غة التعليم اجلامعّي يف اإلنجليزّية، أضيف إىل ذلك أنَّ ل

بيْد  األردن هي اللغة العربيّة للمواد األدبّية واإلنسانّية

أنَّ ُكّلّيات العلوم والطب ُتستخدم اللغة اإلنجليزّية يف 

الّتدريس. فتلكم فجوة  أخرى بني قوانني السياسة 

اللغوّية يف األردن وبني الواقع الفعيّل، بخاصٍة إذاعرفنا 

( 20م العايل والبحث العلمّي رقم )أنَّ قانون التعلي

مل  (2)م2009( لعام 23م، وقانون رقم )2009لعام 

يتطرقا ال من قريب وال من بعيد ملسألة لغة التعليم يف 

اجلامعات، فال جتد قانوًنا ُُيدد لغة التعليم يف 

اجلامعات األردنّية هل هي العربّية لكل التخصصات؟ 

 سب؟أم للمواد اإلنسانية واألدبية فح

قد ذكرُت سابًقا أنَّ األردن قام بتجربة ناجحة يف 

تعريب التعليم اجلامعّي وحصد نتائج هلا وجاهتها، 

ويمكن أن ُيستأنس بتلك التجربة وال سيام بعد صدور 

قانون محاية اللغة العربّية اجلديد،فاألدعى أْن ُتعاد 

التجربة باستصدار قانون خاص بتعريب التعليم 

امه اخلاصة وقوانينه التي تضمن اجلامعّي له أحك

أفضل النتائج كالتجربة السابقة، وأسوًة بتجربة سورّية 

يف تعريب التعليم اجلامعي التي دعا إليها جَمَْمع اللغة 

                                                 

الترشيعات عىل موقع وزارة التعليم العايل والبحـث ينظر:  (2)

العلمي عىل املوقـع اإللكـرتوين: )تـاريخ دخـول املوقـع: 

 م(2016/ 4/ 29

http://www.mohe.gov.jo/ar/pages/Legislation.aspx 



 قوانني محاية اللغة العربّية يف األردن بني التَّرشيع والتَّطبيق  :ةموسى برهوم ودةععيسى                        108

 

العربّية السوري بعد إنشائه يف دمشق عقب إنشاء دولة 

 إزالة الغشاوة واستعادة العربّية»سورّية املستقلة هبدف 

عّية االحتاد والرتقي ترتيك لغة حاولت مج بعد أنْ 

املليح، ) «الدواوين واملدارس عىل حساب العربّية

وقد انسجمت أعامل جَمَْمع اللغة (، 176م، ص2005

العربّية السوري مع اهلدف الذي ُأنشَئ ألجله، حيث 

م الكثري من اإلنجازات يف سياق إصالح الكتب  قدَّ

اجلامعّي املدرسّية، ولغة الكّتاب، وتعريب التعليم 

وذلك بتعريب الكتب الطبّية واملصطلحات العلمّية 

املستخدمة ووضع مصنّفات عربّية يف الطب وكانت 

العربّية هي اللغة التدريسّية املعتمدة يف مجيع الكليات 

اإلنسانّية والطبّية، وقد أثبتت هذه التجربة نجاًحا 

مبهًرا ما زالت سورّية حتصد ثامره إىل اآلن، سواء عىل 

ستوى الطالب أو عىل مستوى إجراء البحوث م

امليدانّية واملختربات؛ فقد كانت النتائج عالية املستوى 

إىل احلدِّ الذي استُغنَي فيه عن استخدام اخلربات 

 .(182م، ص2005املليح، ) األجنبّية

إنَّ نجاح التجربة السورّية يف التعليم اجلامعّي 

ة العربّية يف حتقيق يرجع إىل اإليامن العميق بأمهيّة اللغ

السيادة واالستقالل الكاملني للدولة، وحتقق هذا 

اهلدف يتسق بشكل رئيس والسياسة اللغوّية التي 

اعتمدهتا سورّية عقب استقالهلا واخلطوات العملّية 

التي قامت هبا إلحياء اللغة العربّية وتنقيتها من 

شوائب االستعامر، فيمكننا إذن أْن نضيف إىل أسباب 

اح جتربة سورّية يف تعريب التعليم اجلامعي نج

االنسجام بني السياسة اللغوّية والتخطيط اللغوّية، 

وهو ما افتقرت إليه السياسة اللغوّية يف األردن يف كثري 

من قوانينها،وال سّيام القانون املتعلق بلغة التدريس 

 والتعليم اجلامعّي.

 املحور الثالث: امتحان الكفاية

 ية اللغة العربيّة يف املادة العارشة عىل:نص قانون محا

: ال ُيعنّي ُمعلِّم يف التعليم العام أو عضو 10املادة 

ر  هيئة تدريس يف التعليم العايل أو ُمذيع أو ُمعّد أو حُمرِّ

يف أي مؤسسة إعالمّية إال إذا اجتاز امتحان الكفاية يف 

 اللغة العربّية، وُيستثنى من االمتحان املعلمون من غري

الناطقني باللغة العربّية، أو الذين يدرسون بلغة أجنبّية 

وتستقدمهم أي مؤسسة تعليمّية بموافقة ِوزارة الرتبّية 

والتعليم أو ِوزارة التعليم العايل والبحث العلمّي 

للتدريس بلغة أجنبّية والعاملون يف األقسام األجنبّية 

 يف وسائل اإلعالم.

اللغوّية كام يستشف  إنَّ اهلدف من امتحان الكفاية

من العنوان: قياس مستوى الكفاية اللغوّية لدى الفرد، 

اللغوّية: قدرة الفرد عىل استعامل  وُيقصد بالكفاية

اللغة بمهاراهتا املختلفة يف املواقف املختلفة بام ُيسهم 

 يف حتقيق مصاحله وأهدافه. وقد ُجعل امتحان الكفاية

لتعيني يف املؤسسات اللغوّية وفق هذا القانون رشًطا ل

العامة واخلاصة، مع بعض االستثناءات كام يّتضح يف 

 القانون.
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ويذكر الدكتور حممد عصفور أنَّ امتحان الكفاية 

أحُدمها قصرُي »يمكن أْن ُُيقق هدفني عىل األقل:

ُق أفضَل النتائج فيه  األجل يتمثَّل يف اختيار من ُيقِّ

ن اللغة العربّية، لوظيفٍة من الوظائف التي تتطلَّب إتقا

، أو من يصوغ الوثائق  حايفِّ ِر الصِّ كاملذيع، أو املحرِّ

القانونّية. والثاين طويُل األجل، ويتمثَّل يف دراسة 

نتائج االمتحان الرتاكمّية ملعرفة نواحي الضعف 

مني له من أجل وضع كتٍب لتعليم  رة لدى املتقدِّ املتكرِّ

األداء يف نواحي اللغة العربّية ُيتوّخى منها حتسنُي 

رة، وابتكاُر وسائَل أفضَل للتعليم  «الضعف املتكرِّ

(، وهذا من شأنه أْن 11م، ص2014عصفور، )

ينهض باللغة العربّية ويرفع من قيمتها عند أبنائها 

ويدفعهم إىل زيادة االهتامم هبا وتعلمها، لكنّه أيًضا 

سيكون مفيًدا إذا أحسنَّا استثامر امتحان الكفاية 

وّية، لتحقيق أفضل النتائج عند طلبة الدراسات اللغ

ون علومهم باللغة  العلمّية يف اجلامعات الذين يتلقَّ

اإلنجليزّية ال العربّية، ويتعلمون مصطلحاهتا، فإذا 

م لالمتحان فإنَّه سيجد صعوبة كبرية يف اإلجابة  تقدَّ

اللغوّية الكبرية التي  عن أسئلته بسبب الفجوة املعرفّية

عليم املواد العلمّية باللغة اإلنجليزّية، وتأّخر خلقها ت

 العربّية عندهم، ويمكن أْن نعّد امتحان الكفاية

اللغوّية وجًها من وجوه التحرر الوطني، والّتخّلص 

من الّرواسب االستعامرّية الباقية يف عقليات بعض 

العنارص املشكوك يف انتامئها الوطني املأخوذْين باللغة 

بوحوش، ة العلم واحلضارة بالنسبة هلم )لغ اإلنجليزّية

 (.12م، ص2005

وحتى يكون امتحان الكفاية ناجًعا وخطوًة 

صحيحة يف السياسة اللغوّية يف األردن فال بّد من 

 بعض اإلجراءات التنفيذّية، مثل:

 اللغوّية. حتديد اهلدف من امتحان الكفاية -1

 حتديد معايري النجاح والرسوب. -2

ان  خاصة لوضع أسئلة االمتحان أْن ُتعني جل -3

وإجراء  ،تكون مهمتها تقويم االمتحان املستمر

البحوث التجريبّية بشكل دوري من أجل الوقوف عىل 

 نقاط القوة والضعف وتقويمها.

امليض ُقُدًما يف تعريب التعليم اجلامعّي،  -4

فالطالب اجلامعّي الذي أمىض َرْدًحا من الزمن يف 

باللغة اإلنجليزّية لن جيد أّية  جامعته يتلقى علومه

فائدة من إجراء امتحان الكفاية للتوظيف وهو يشعر 

بالعجز أو بصعوبة اإلجابة عن االمتحان بسبب 

ضعف إملامه باللغة العربّية، وذلك لتحقيق االنسجام 

بني قوانني السياسة اللغوّية ومكونات التخطيط 

 اللغوّي وحتقيق أهدافه.

 

  األردنالسياسة اللغوّية يف

 يف ميزان النقد 

صاحَب االزدهار احلضاري للدولة انتشاًرا للغتها 

إّن اللغة مبنّية يف »طيلة امتداد قوهتا يف أنحاء العامل؛ إذْ 
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عمق البنية االجتامعّية واالقتصادّية للمجتمع وأمهيتها 

ا، وهلذا غالًبا ما تبدو السياسات  األساسّية طبيعّية جدًّ

عن متث الت احلس املشرتك ملوقع اللغوّية كتعبريات 

( ويف 116م، ص2013)الفهري،  «اللغة يف املجتمع

امُلقابل فيمكن أْن نعّد حرَص األردن عىل أْن تكون 

اللغة العربّية هي صاحبة السيادة منذ أوائل القرن 

العرشين وقبل االستقالل باستصدار قانون يف 

ة هي اللغة الدستور األردين ينص  عىل أنَّ اللغة العربيّ 

ا مهامًّ عىل إيامن الدولة  الرسميّة الوحيدة للدولة مؤرّشً

 هبذا املكون املهم لقوامها.

اللغوّية الناجحة تأخْذ بعني الرعاية  إّن السياسةَ 

األبعاد املتعددة للغة أو اللغات، وتتعهد الّتامُسك 

اللغوّي الرّضوري بالعناية؛ ألنَّه يعضد مقومات األّمة 

ويضمُن هلا أْن تقوى بأعدادها املرتاكمة،  ومجاعاهتا

واقتصادات أهلها املتكاملة أو سياساهتا التي تراعي 

خصوصياهتا اهلوية من جهة، وحيويتها ضمن املجتمع 

الدويل املتعدد األقطاب واملتضامن يف احلقوق 

، بترصف(، 78م، ص2013)الفهري،  والواجبات

ى هذا املعيار يف السياسة اللغ وّية يف األردن وقد تبدَّ

بموجب القانون الذي ينّص عىل احلفاظ عىل سالمة 

اللغة العربّية وجعلها تواكب متطلبات اآلداب 

والعلوم والفنون احلديثة، وإحياء الرتاث العريّب 

اإلسالمّي، إضافة إىل القوانني التي تنّص عىل رضورة 

إتباع اتفاقيات التجارة بني األردن والدول األخرى 

بت باللغة اإلنجليزّية ترمجًة باللغة العربّية؛ بام التي ُكت

ُيفُظ ُهوّيتها وحيويتها بني اللغات األخرى ضمن 

 املجتمع الدويّل.

واحلفاظ عىل اللغة العربيّة لتكون اللغة الرسميّة 

يف الدولة ال يعني أنَّ االنفصال التام عن الدول 

األخرى؛ إْذ ال يمكن أْن ُتستخدم يف الدولة اللغة 

نفسها لتؤدِّي وظيفتني: األوىل أْن تكون اللغة 

الرسميّة الدوليّة، والثانية أْن تكون لغة التبادل 

ما  -غالبًا-االقتصادي مع الدول األخرى؛ لذلك

تلجأ الدول إىل اإلبقاء عىل اللغة الرسميّة لغة 

، مع (1)للتواُصل والشعور بالتميّز عن الدول األخرى

التواُصل الدويل، ومن استخدام لغة أخرى حلاجات 

األمثلة عىل ذلك: تنزانيا؛ حيُث إنَّ اللغة السواحيلية 

هي اللغة القومية الناشئة، ولكن من املحتّم اإلبقاء 

عىل اللغة اإلنجليزية من أجل أغراض املشاركة 

(، ووفًقا لقوانني 440م، ص2000)فاسولد، 

ت السياسة اللغوّية يف األردن فإنَّ اللغة العربيّة أدَّ 

الوظيفة األوىل وهي املشاركة، ويف الوقت نفسه 

                                                 

عربَّ )جارفني( عن هـاتني الـوظيفتني بـام يـدعوه: وظيفـة  (1)

املشاركة، التي تشري إىل املشاركة يف التطورات الثقافّية عـىل 

ــارة  ــا والتج ــوم والتكنولوجي ــل: العل ــامل مث ــتوى الع مس

عـىل شــعور  الدولّيـة، ووظيفـة االنفصـال، التــي تشـتمل

بالتمّيز والتفرقـة عـن األمـم األخـرى يف العـامل. )ُينظـر: 

 (.440م، ص2000فاسولد، 
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حافظت عىل متيّزها حني فرض القانون رضورة إتباع 

 االتفاقية الدولية ترمجة باللغة العربيّة.

من خالل -تطمح  ثّم إنَّ السياسة اللغوّية الناجحة

إىل ترسيخ مبدأين رئيسيني، مها: مبدأ -عملها 

وّية، فلإلنسان حق الديمقراطّية ومبدأ العدالة اللغ

االحتفاظ هبوّيته اللغوّية، والتّحّدث هبا بحرّية، ومن 

حّقه أيًضا أْن ترقى لغته يف مستوى حتّديات العرص؛ 

فتكون قادرة عىل جماهبة هيمنة اللغات الكربى يف 

سياق العوملة اللغوّية. وانطالًقا من هذا املعيار ُيؤخذ 

ا مل تلتفت إىل إجياد عىل السياسة اللغوّية يف األردن أهنَّ 

لالزدواجية  حلٍّ ملشكلة غياب الرتسيم الوظيفّي 

اللغوّية ومشكلة الثنائّية اللغوّية التي أضحت تّتخذ 

أبعاًدا خمتلفة يف الدولة، فعىل الرغم من أنَّ ثّمة قانوًنا 

يقيض بأنَّ ُتستخدم اللغة العربّية يف كتابة اإلعالنات 

ه ما زالت هناك الكثري منها التجارّية والالفتات إالَّ أنَّ 

يف الشوارع وعىل أبواب املحالت التجارية ُكتبت 

باللهجة العامّية أو باللغة اإلنجليزية. ويعد  وجود هذه 

الالفتات واإلعالنات خمالفًة لقانون محاية اللغة العربيّة 

حسب  -الذي يقيض بفرِض غرامٍة عىل املخالفني 

ض املخالفني . لكّن انتشارها وعد-القانون  م تعر 

للمساءلة يثري الّتساؤل حول جدوى القانون وفاعلّيته 

 إذا مل ُيطّبق عىل أرض الواقع؟

ومُتّكن السياسة اللغوّية الناجحة املواطن من 

ممارسةحّقه يف التعليم والتكوين الثقايّف واالجتامعّي 

ومهنّي ومتطّلباته املادّية  بلغة تستجيب للواقع السويس

دّية يف احلارض واملستقبل، وهذا يتطّلب من واالقتصا

قوانني السياسة اللغوّية التخّلص هنائيًّا من لغة 

املستعِمر، فام معنى أْن تستقّل الدولة من االستعامر 

وتبقي عىل لغته يتحدث هبا أبناؤها ويقضون هبا 

ا غنيمة حرب؟ ولعلَّ وعَي جَمَْمع اللغة  حاجاهتم وكأهنَّ

بحق املواطن األرديّن يف التعليم بلغته العربّية األرديّن 

األم اللغة العربّية وجتربة تعريب التعليم اجلامعّي هي 

جَمَْمع اللغة العربيّة  أظهر مثاٍل عىل ذلك؛ فقد عرفنا أنَّ 

م خّطًة منّظمة لتعريب التعليم اجلامعّي يف  قدَّ

التخصصات العلمّية بمسامهة أساتذة جامعيني حّققت 

 املستوى األكاديمي للطلبة، ولو ُقّدر نتائج الفتة عىل

هلذه التجربة املهّمة االستمرار حلّققت نتائج أخرى عىل 

مستوى حتقيق االنتامء إىل اللغة العربيّة وتنمية روح 

االعتزاز هبا، لكّن املشاكل والصعوبات التي واجهت 

تعريب التعليم اجلامعّي كانت عقبة يف توّقف هذه 

ة من اإلنجاز عىل الرغم من التجربة بعد سنة واحد

اإلنجازات العظيمة التي حققها، ومن هذه 

 الصعوبات:

عدم وجود جهات متخصصة بإنتاج الكتب  -1

 .هاوتوزيع هااملعّربةونرش

عدم وجود مردود معنوي أو مادي يتناسب  -2

 مع اجلهد املبذول يف التعريب.

ندرة وجود معاجم خاصة باملصطلحات  -3



 قوانني محاية اللغة العربّية يف األردن بني التَّرشيع والتَّطبيق  :ةموسى برهوم ودةععيسى                        112

 

 عملهم وتّّسع يف إنتاجهم، بني يفالعلمية تساعد املعرِّ 

اإلعالم بشأهنا شبه  وإذا ما توافرت هذه املعاجم فإنَّ 

 معدوم.

 ضعف متويل عملية تعريب العلوم. -4

عملية  بجدوىرأي ال غياب القناعة لدى -5

صور تنفيذ لخطة متكاملة وحمكمة  وترسيمالتعريب، 

 التعريب عىل مستوى الدولة ويف شتى األصعدة.

ب إىل ضعف متابعة الدولة، وُتومئ هذه األسبا

وعدم وجود قانون خاص وُملزم بالتعريب اجلامعّي 

يف السياسة اللغوّية، الذي كان سيحتقب حلواًل هلذه 

املصاعب، فام استقر يف املنجز التقنّي للدول املتقدمة 

أنَّه ما من دولة من تلكم الدول توّسلت بغري لغتها 

من دولة متقدمة  القومّية لبناء معامرها احلضارّي، وما

وظَّفت غري لغتها القومية يف التدريس وصياغة بحوثها 

العلمّية واإلنسانّية، أليست هذه املراكمة القارة يف 

املشهد احلديث حمفًزا لرجع الصدى يف أْن نفزع للغتنا 

العربّية، فنجعلها لغة العلوم اإلساسّية ولغة بحوثنا، 

 سائر أحوالنا؟ ووسيلتنا يف التواصل واإلدارة وإلقامة

إْن كانت السياسة اللغوّية الناجحة تطمح يف متكني 

لغتها من العبور احلضاري وتوطني املعرفة، فليس 

باملستطاع حتقيق هذه البغية إال من خالل التعليم العايل 

باللغة األم، وردم اهلّوة بني لغة التواصل ولغة البحث 

اد املجتمع العلمّي، فاللغة العربّية لغة تواصل بني أفر

ولكنها ليست لغة البحوث  يف الغالب  -األردينّ 

العلمّية وال لغة التدريس يف الكليات العلميّة، وثمة 

فِصام ال بد من االستشفاء منه؛ وذلك بتفعيل القوانني 

اللغوّية ومتابعة تنفيذها، ودعم البحوث العلمّية 

املكتوبة باللغة العربّية، وختصيص مكافآت جمزية 

بني الذين ينقلون البحوث واملؤلفات العلميّة للمعر

من اللغات احلّية إىل اللغة العربية، فالرتمجة نافذة ذهبّية 

 للولوج إىل احلداثة وإنتاج املعرفة.

 

  النتائج والّتوصيات

مت هذه الدراسة عرًضا للسياسة اللغوّية يف  قدَّ

اإلجابة عن التَّسآل املنهجّي الذي  أجَل  األردن؛

ما مدى التوافق يف السياسة اللغوّية بني ه:صدرت عن

؟ والكشف عن أهم القوانني الترّشيع والّتطبيق

واإلنجازات التي حققتها السياسة اللغوّية يف األردن 

للقوانني والترشيعات التي صدرت بموجب  َتبًَعا

الدستور واملنجزات عىل أرض الواقع، مع تقديم دراسة 

فيها. وقد  قاط الضعف والقوةنقدّية حتليلّية هلا، مربًزا ن

إىل أنَّ  _بعد تبرّص وفضل استدراك _انتهت الدراسة

قوانني محاية اللغة العربّية يف األردن قوانني نظرية 

مبادئ التخطيط اللغوّي؛  - يف الغالب -غابت عنها

لعدم جّدّية الدولة يف تفعيل قوانني السياسة اللغوّية 

تعريب التعليم العربّية، وكان وأد جتربة  ومحاية

َمْلَمح عىل  اجلامعّي بعد ما حققته من نجاحات أظهرّ 

 ترّهل السياسة اللغوّية وعدم وضوحها يف الدولة.
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ووجد الباحث أنَّ قانون محاية اللغة العربّية لعام 

م(، تضّمن قوانني تفصيلّية جيدة لو اهتّمت 2015)

هبا مؤسسات الدولة وحرصت عىل تطبيقها 

ربة تعريب التعليم اجلامعي سابًقا باالستفادة من جت

والتجربة السورّية يف التعريب،حلققت أفضل النتائج 

 العربّية والنهوض هبا وترقيتها. يف محاية

ويرى الباحث أنَّ قانون محاية اللغة العربّية الصادر 

له خطره يف إصالح الواقع اللغوّي يف  م2015سنة 

والضعف  اللغوّية، األردن وحل مشكلة االزدواجّية

يف مستوى البحث العلمّي، ويف ارتفاع املستوى 

ة عالقة قوّية بني االقتصاد  االقتصادّي للدولة، إْذ ثمَّ

والتعليم ال يمكن إغفاله، ولعل حرص األردن عىل أْن 

 لغة التدريس يف الكليات العلمّية تكون اإلنجليزّية

سينعكس سلًبا عىل العربّية، ويوّسع اهلوة بني اهتامم 

طالب بلغته وإتقانه هلا، واهتاممه باللغة اإلنجليزّية ال

عىل حساب العربّية بوصفها لغة العلم والثقافة، وليس 

يف مستوى البحث  آثار هذا الصنيع خيفى عىل ذي هُنَْية

العلمّي، وسُيبقي األردن يف عداد الدول النامّية التي 

مه ترى أنَّ اإلنجليزّية هي أساس احلياة املرتفة بام تقد

من ُفرٍص عالّية يف العمل والتعليم، فمن أجل رفع 

مستوى األردن من عداد هذه الدول البدَّ من حتقيق 

هنضة لغوّية شاملة، فالسبيل إىل النهضة العلميّة 

االقتصادّية لن يتحقق بمعزل عن النهضة اللغوّية، 

فاللغة الوطنيّة سفري ناجح للنهضة والشهود 

نعقد اإلمجاع عليها بام احلضاري، وتلك حقيقة قد ا

 حتّصل لدى األمم من جتارب قدياًم وحديًثا. 

وُيويص الباحث بإعادة النظر يف قواعد التخطيط 

اللغوّي يف األردن بام يسهم يف تفعيل قوانني السياسة 

اللغوّية وُيقق النتائج املرجوة منها، وإخراجها من 

ميل، املجّردة إىل ميدان التطبيق الع القوالب النظرّية

 إىل وجود بالفعل. وحتويلها من وجود بالقوة

ثم ال بد من تنسيق العالقة بني مؤسسات الدولة 

الرسميّة وجَمَْمع اللغة العربّية بام يصّب يف مصلحة 

خدمة اللغة العربّية ومحايتها، وحتقيق االنسجام بني 

 مكونات التخطيط اللغوّي وقوانني السياسة اللغوّية.

 

 عاملصادر واملراج

 :العربية: اللغة أوالا 

لغتنا العربيّة جزء من هويتنا، سلسلة ، بوحوش، عامر
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Abstract: The Reexamination of the Grammatical Origins.  

Grammarians regard many syntactic structures and grammatical patterns as a real facet of usage. They 

also view other grammars that should be the norm due to their reliable origins. However, the Arabs’ 

uses of Arabic are mostly reflected from the former, but in some cases, they might revert to the latter, 

with the declaration that it used to be the real facet of those structures and patterns. This issue will be 

addressed by further research. 
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 املقدمــة

ْْ بدا يل أَنَّ  ،هناك ظاهرة نحوية الفتة للنظر  ا  م تدر

كاف ـ برغم إشارة عدد من النَّحويني إليها يف  بشكل  

وهذه الظاهرة قد أطلقوا  ،مواطن خمتلفة من كتبهم

من نحو قوهلم:  ،متقاربة الداللة ،ا كثريةعليها ألفاظً 

أو  ، هجهلأو التنبيه عىل األصل لئّلَّ  ،مراجعة األصول

 يل.كام سيتضح بعد قل ،ونحو هذا ،األصول املرفوضة

برغم تعدد األلفاظ التي تعرب عنها  -وهذه الظاهرة 

قصد هبا: احلالة ه ي  حيث إنَّ  ،هلا مفهوم واضح وحمدد –

التي كانت عليها بنية كلمة ما، أو تركيب معني، من 

أو املعمول، هـ، حيث: حال العامل، كلزوم حذف

ا ، أو مفردً  مثًّل كالعمل يف معمول معني، ككونه متصًّل 

ومن حيث نوع العمل، كالرفع أو النصب، ا، أو مجعً 

وقد جرى االستعامل واستمر بخّلف ذلك، ثم نرى 

العرب عادوا إىل ذلك األصل يف بعض املواضع، 

 ونحو ذلك من األمور التي سيبينها هذا البحث.

ا لدى كثري ممن حتدثوا عن وهذا املعنى نجده جليً 

 كام يوضحه هذان ،ونصوا عىل وجودها ،هذه الظاهرة

املثاالن )سيأيت احلديث عن هذا يف املسألة اخلامسة(: 

ّد(  " قال ابن يعيش: ّد( و)ش  ولو َسّميَت بمثل )ر 

هذا اإلعّلل الزم،  و)ِقْيل( و)بيع( النرصف؛ ألنَّ 

ه ال فصار كأنَّ ـ، وهو: عدم استعامهلهـ، لرفض أصل

ّد عليه، أصل له غري البناء الذي هو  دَّ وش  واْلَتحَق ر 

ّب و ّر، وِقيَل وبِْيع بِِفْيل وِدْيكبِج  )ابن يعيش،  "د 

من عادة العرب يف بعض " (. وقال ابن مالك:1/60

 نْ وقد استمر االستعامل بخّلف أَ  ،ما له أصل مرتوك

 هجهل؛ فمن ذلك جْعل ينبهوا عىل ذلك األصل لئّلَّ 

ا، ا منصوبً بعض العرب خرب )كاد( و )عسى( مفردً 

 ني ـ: كقول الشاعر يف أصح الروايت

 ا آيب   فُأْبُت إىل َفْهم ٍ وما كدُت 

 وكم مثلِها فارقتها وهي َتْصِفُر      

لِم أنَّ  "اماكدت آيبً " فبقوله: ڎ         چ  أصل: ع 

[ 19] سورة اجلن من اآلية    چڎ  ڈ  ڈ     ژ  

لِم  بـ )الَقَود( و )اسَتْحَوَذ( أنَّ   كادوا  كائنني، كام ع 

 .َقَوَل، واسَتْعَودَ أصل: )قال( و)استعاَد( 

ا قول ا منصوبً ومثال جْعل خرب )عسى( مفردً 

سا( وير  َأْبؤ   العرب: )عسى الغ 

 وقال الراجز:  

  أكثرَت يف العذل ُملّحا دائام  

  "ال تْلَحني إين عسيُت صائام       

 (.1/393هـ، 1410)ابن مالك، 

هذه الظاهرة جديرة باالهتامم  أنَّ  ولقد وجدت  

العزم عىل الرشوع يف دراستها، وذلك  ت  ا، فعقدْ حقً 

وتناوهلا  ،مقومات متعددة تدعو إىل تتبعها ا َنضْت ــَّمل

 بالبحث والدراسة، فمن تلك املقومات:

وهي:  ،هلذا املوضوع صلة قوية بقضية مهمة ـ أنَّ  1

حوية،  من األنامط النَّ بيان األصل الذي كان عليه كثرٌي 

يان نوع عمل بعض كبيان أصل بنية بعض األلفاظ، وب
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العوامل، وبيان حقيقة بعض العوامل وبعض حاالهتا 

، وبيان حالة بعض من حيث الذكر واحلذف مثًّل 

املعموالت من حيث خصوصية املعمول، أو بعض 

كاإلفراد والتثنية واجلمع، ونحو ذلك، عىل ما ـ، أحواهل

 .-شاء اهلل تعاىل  إنْ  –    سيتبني يف هذا البحث 

لقي الضوء عىل قضية مهمة وهي: قضية ه ي  ـ أنَّ  2

إعادة صياغة الرتكيب، بحيث تتبني أجزاؤه الرئيسة 

ونوع العامل، والعمل، وبعض  ،من عامل ومعمول

 األحكام املتعلقة هبا، ونحو ذلك. 

ا يف دراسته من بيان الراجح يف كثري من ـَـ مل 3

املسائل التي فيها خّلف؛ فيكون يف االعتداد بمراجعة 

ول أساْ ومعيار لبيان الراجح من املرجوح، كام األص

 سيتبني يف ثنايا هذا البحث.

اعتنى هبذا املوضوع عناية مستقلة  نْ مَ  ني  م أرَ ـ أنَّ  4

 ما كان من ابن جني، والسيوطي ـ كام سأشري إىل إالَّ 

ه بحاجة عملهام جيد، لكنَّ  شك أنَّ  هذا بعد قليل ـ وال

ى يظهر املوضوع إىل تتبع ومجع وبسط ونقاش، حت

 بالصورة املّلئمة.

لعل أول من حتدث عن هذا املوضوع بصورة خاصة: 

ه: ا يف كتابه )اخلصائص( سامَّ ابن جني، فقد عقد له بابً 

علم أ" )باب فيام يراجع من األصول مما ال يراجع( قال:

األصول املنرصف عنها إىل الفروع عىل رضبني:  أنَّ 

يراجع، واآلخر: ما ال  أنْ أحدهم: ما إذا احتيج إليه جاز 

 العرب انرصفت عنه فلم تستعمله. ألنَّ  ؛متكن مراجعته

األول منهام: الرصف الذي يفارق االسم ملشاهبته 

 الفعل من وجهني، فمتى احتجت إىل رصفه جاز أنْ 

تراجعه فترصفه،...، وهو باب واسع. )سيأيت احلديث 

 عن هذا يف املسألة الثامنة.

جمرى الصحيح،...، ومنه إظهار ومنه إجراء املعتل 

، وَألَِل الّسقاء  ، هالتضعيف، كلِحَحْت عين   وَضبَِب البلد 

 (. 348ـ  2/347)ابن جني، "

الثاين منهام: وهو ما ال يراجع من األصول عند "

الرضورة، وذلك كالثّلثي املعتل العني، نحو: قام وباع 

 ا، أالوخاف وهاب وطال، فهذا مما ال يراجع أصله أبدً 

عنهم يف نثر وال نظم يشء منه  ه  م يأِت ترى أنَّ 

َل، مصححً  ا، نحو: َقَوَم، وال َبَيَع، وال َخِوَف، وال َطو 

الكوفيني من  ا ما حكاه بعض  فأمَّ ...، وكذلك مضارعه

ه خرج خمرج قوهلم: َهي َؤ الرجل  من اهليئة فوجهه أنَّ 

َو الرجل، إذا جاد  املبالغة، فلحق بباب قوهلم: َقض 

َو الرجل، إذا جاد رميههـ، ضاؤق )ابن  "وَرم 

 (.2/348،جني

ا ال يراجع من األصول: باب )افتعل( إذا وممَّ "

بدل ت   تاءه ، فإنَّ أو ظاءً  ا أو طاءً ا أو ضادً كانت فاؤه صادً 

 واضطلم. ،واطرد ،طاء نحو: اصطرب، واضطرب

 ا، فإنَّ  أو زايً  أو ذااًل كانت فاؤه دااًل  إنْ  ،وكذلك

 ،كر، وذلك نحو قولك: اّدلج، وادَّ دااًل  تاءه تبدل

وازدان، فّل هجوز خروج هذه التاء عن أصلها، و م 

 ذلك يف نثر وال نظم. يأِت 
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ا ما حكاه خَلف فيام أخربنا به أبو عيل من قول فأمَّ 

فقد ، هبعضهم: التقطت النوى واشتقطته واضتقطت

 من الشني يف: اشتقطته نعم، تكون الضاد بداًل  هجوز أنْ 

فيرتك إبدال ، ه من الّلم يف اْلتقطتتكون بداًل  هجوز أنْ و

ا بدل من التاء طاء من الضاد، ليكون ذلك إيذانا بأَنَّ 

مع  الّلم أو الشني، فتصح التاء مع الضاد، كام صحْت 

 (.2/349)ابن جني، "الضاد بدل منه

ومن ذلك امتناعهم من تصحيح الواو الساكنة "

الساكنة بعد بعد الكرسة، ومن تصحيح الياء 

 (.2/350،)ابن جني "...،الضمة

فهذا طرف من القول عىل ما يراجع من "ثم قال: 

ا يرفض فّل يراجع، فاعرفه وتنبه األصول للرضورة ممَّ 

 .(2/352 )اخلصائص "ا كثريةفإَنَّ ـ، عىل أمثاهل

 بمثال نحوي إالَّ  وهكذا رأينا ابن جني  م يمثل

ثلة رصفية، واحد، وهو ما ال ينرصف، وباقي األم

ثم ، وهي مع ذلك صاحلة لبيان املراد يف هذا املوضوع

 ما أوردته واكتفيت به من كّلم ابن جني لعله كاف   إنَّ 

يف بيان أمثلة األصول املرفوضة واملهجورة يف اجلانب 

 الرصيف.

ن تناول هذا املوضوع: السيوطي يف كتابه وممَّ 

من حيث حتدث عنه يف أول فن ، )األشباه والنظائر(

فنون كتابه املذكور، وهو: )فن القواعد واألصول 

فقد خصص  ،(1/13العامة( )األشباه والنظائر

( لألصول املرفوضة 18احلديث يف املوطن )

 مسائل نقًّل ذكر مخس إْذ  (154ـ  1/153 ،)السيوطي

 :النَّحويني هيعن بعض 

ـ حذف مجلة االستقرار التي يتعلق بعاملها  1

 (.3/8، 573، 1/507 ،الظرف )السيوطي

 ـ حذف خرب املبتدأ الواقع بعد لوال. 2

 ـ حذف كان مع معموليها. 3

وهي مسألة  ،ـ حكم اإلخبار عن )سبحان اهلل( 4

 افرتاضية، لذا  م أتعرض هلا يف هذا البحث.

ـ عدم استعامل مصدر )عسى( وهذا كالذي  5

 قبله.

ثم حتدث عن املوضوع مرة أخرى يف املوطن 

 األصول )السيوطي، ان: مراجعة( حتت عنو104)

( وقد نقل فيه كّلم ابن جني السابق 604ـ  1/597

والسيوطي يف هذين املوطنني ، بترصف واختصار

قد درج عىل نقل كّلم النَّحويني؛ ل وخاصة األو

ولذا كانت ـ، ا إىل قائليه من دون مناقشة هلمنسوبً 

إىل تناول هذا املوضوع من جديد،  رضوريةاحلاجة 

به، لعلها تكشف النقاب عن كثري من جوان بصورة

 ى هذا الغرض.َـّ ولعل هذا البحث قد لب

ولقد كانت طريقتي يف تناول هذا املوضوع عىل 

 النحو اآليت: 

 معتمدي يف مسائل هذه الظاهرة نصَّ  ـ جعلت   1

وا النَّحويني عىل هذه املسائل، فعملت عىل تتبع ما نصَّ 

 ثم دراسته. هـ، عليه ومجع
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حوي أو عىل ذكر ما نص عليه النَّ  ملت  ـ ع 2

النَّحويون يف مسألة األصل املهجور أو املرفوض، 

مع ذكر األقوال األخرى يف املسألة،  ،ونحو ذلك

 إضافة إىل بيان دليل كل فريق وحجته وتعليله إنْ 

 عىل دراستها، ومناقشتها، ثم حاولت   وجد، ثم عملت  

 بيان الراجح منها عىل حسب ما ظهر يل.

املسائل حسب ترتيب ابن مالك املشهور  ـ رتبت   3

 بني بابني فقد ا ما كان منها متداخًّل وأمَّ هـ، يف ألفيت

 أحلقته بالباب الذي صلته به أقوى.

 يذكرْ  ا  مْ ـِحوية ملعىل إيراد الشواهد النَّ  ـ عملت   4

له شاهد، من القرآن الكريم، ومن احلديث الرشيف، 

 تطاع.ومن أقوال العرب قدر املس

ومن األمور البارزة املتعلقة هبذه الظاهرة: تعدد 

األلفاظ والعبارات التي أطلقها النَّحويون عىل هذه 

 فهم قد أطلقوا عىل هذه الظاهرة عبارات   ،الظاهرة

ا ألبرز ما ورد وسوف أقدم هنا عرًض  ،ا متقاربةوألفاظً 

 فمن ذلك:  ،عنهم

هذا  ،مثًّل  :ـ قوهلم: األصول املرفوضة، فيقولون 1

به، ا رفض النطق من مراجعة األصول املرفوضة، أو ممَّ 

، وابن 3/971هـ، 1414 ،ونحو هذا )اجلزويل

، 9/1، 6/23، 4/54، 2/25، 107، 1/90يعيش

 ،، وابن هشام1/370 م،1980 ،وابن عصفور

هـ، 1418 ،، والسيوطي2/446هـ، 1407

، 1/153 ،األشباه والنظائر ،، والسيوطي1/145

 (.104صهـ، 1408 ،، والفاكهي3/8 ،573، 507

ـ قوهلم: األصول املرتوكة، أو األصل املرتوك،  2

هـ، 1410أو ترك األصل، ونحو هذا )ابن مالك،

، وابن 393، 25، 152، 139، 1/68

هـ، 1397 ،، وابن مالك3/1463هـ، 1410،مالك

، 79ص هـ، 1397، وابن مالك، 861ـ  2/860

هـ، 1406، والسلسييل، 1/263وأبو حيان،، 

، والسيوطي 2/221، وخالد األزهري، 2/897

1/140.) 

ـ قوهلم: األصل املهجور، ونحوه )ابن يعيش  3

 (.1/153، والسيوطي1/95

ـ قوهلم: مما يرفض فّل يراجع )ابن جني،  4

2/352.) 

ـ قوهلم: العمل عىل القياْ املرفوض  5

، وابن يعيش 267، ص م1993)الزخمرشي، 

6/16.) 

راجعة األصول )ابن الشجري، ـ قوهلم: م 6

 (.1/273هـ، 1419، والشنقيطي، 1/13هـ، 1400

هـ، 1418ـ قوهلم: الرد إىل األصل )األنباري،  7

2/85.) 

هـ، 1418ـ قوهلم: مراعاة األصل )األنباري،  8  

2/86.) 

، م1993ـ قوهلم: الرجوع للقياْ )الزخمرشي،  9

 (. 268ص
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ل )ابن قوهلم: تنبيه عىل األصل لئّل هجه-10

هـ، 1418، وأبو حيان، 1/393هـ، 1410مالك،

 (.1/419هـ، 1418، والسيوطي، 4/343

ـ قوهلم: إظهار العامل رشيعة منسوخة  11

 (.1/507)السيوطي، 

ا ا منسيً صار نسيً  العامل ـ قوهلم: إظهار 12

 (.1/322هـ، 1418)السيوطي، 

ـ قوهلم: األصول املنرصف عنها إىل الفروع  13

 (.1/597، والسيوطي، 2/347)ابن جني، 

العرب  ألنَّ  ؛ـ قوهلم: ما ال يمكن مراجعته 14

، 2/347انرصفت عنه فلم تستعمله )ابن جني، 

 (.1/597والسيوطي، 

ـ قوهلم: التفات إىل األصل )ابن مالك، 15

 (.1/12هـ، 1410

ّطرح )ابن اخلشاب، ص 16  214ـ قوهلم: أصل م 

– 215.) 

كثرية هلذه الظاهرة  وقد ذكر النَّحويون مسائَل 

تلك  منهم عىل أنَّ  هم أو كثريٌ بعض   اللطيفة، وقد نصَّ 

املسائل من مراجعة األصول املرفوضة، أو املرتوكة، أو 

 املهجورة، ونحو هذا.

بعد دراستي لتلك املسائل وعرض األقوال  ولكنَّ  

ظهر هـ، األخرى فيها، والنظر يف دليل كل فريق وحجت

ا من مراجعة األصول مسألة بأَنَّ احلكم عىل كل  يل أنَّ 

ها من مراجعة بعَض   يل أنَّ ليس كذلك، بل تبنيَّ 

ها ليست من تلك املسائل، بل الراجح األصول، وبعَض 

وبعض تلك املسائل قد اتفق النَّحويون  ،فيها وجه آخر

عىل احلكم فيها، كوجوب حذف ناصب املنصوب عىل 

ولكن  اإلغراء والتحذير، يف حال التكرير والعطف،

العامل الذي لزم حذفه  بعض النَّحويني نص عىل أن  

هذا  ا ال يصح إظهاره؛ فمثل   مرفوًض حتى صار أصًّل 

ه من األصول احلكم عليه بأنَّ  ألنَّ  ؛أوردته كام هو

 املرفوضة أمر مقبول، لعدم وجود ما يمنع منه.

ورشط ا لكثرة مسائل هذه الظاهرة من جهة، ونظرً  

ال يزيد عدد كلامت البحث عن ْن أَ جملة كلية اآلداب 

، فقد اقترصت يف من جهة أخرى عرشة آالف كلمة

ا احلديث عىل ثامين مسائل فقط، وبرغم قلة عددها فإَنَّ 

كافية لبيان حقيقة هذه الظاهرة النحوية، وإليضاح 

عناية النَّحويني هبا، واالستفادة منها يف مواضع شتى، 

 ة. كقضية الرتجيح يف املسائل اخلّلفي

ومن القضايا املهمة املرتبطة هبذه الظاهرة، قضية 

العّلقة بني ظاهرة مراجعة األصول املهجورة، 

بينهام عّلقة  الشعرية، حيث إنَّ  وظاهرة الرضورة

 ترابطية واضحة، وإيضاح هذه العّلقة يستدعي أواًل 

فقد ورد عن ، التقديم ببيان املراد بالرضورة الشعرية

بالرضورة الشعرية آراء أبرزها  النَّحويني يف املراد

 رأيان:

املراد  أوهلام: رأي مجهور النَّحويني، وهو أنَّ 

بالرضورة الشعرية ما يبيح العرب وقوعه يف الشعر 
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ا يكون فيه خمالفة لقاعدة نحوية أو رصفية دون النثر، ممَّ 

، وابن عصفور، 1/26هـ، 1408سيبويه، )

 هـ،1418، وأبو حيان، 34ـ  33ص هـ، 1980

 (.34ـ  1/33هـ، 1418، والبغدادي، 5/2377

املراد بالرضورة  واآلخر: رأي ابن مالك، وهو أنَّ 

حيل  ا ما يمكن أنْ ما ليس للشاعر عنه مندوحة، وأمَّ 

غريه حمله مع سّلمة النظم واملعنى فليس برضورة )ابن 

، (3/399، 203ـ  201، 1/154هـ، 1410مالك، 

قول ابن  ألنَّ  ؛والصواب هو ما ذهب إليه اجلمهور

ه ، وذلك أنَّ ي إىل عدم وجود رضورة  أصًّل مالك يؤد  

يعوض من لفظها غريها   ويمكن أنْ رضورة إالَّ  نْ ما مِ 

 (.34ـ  1/33هـ، 1418)البغدادي، 

ا فيام يتصل بالعّلقة بني الرضورة واألصول أمَّ 

ا تظهر من خّلل تناول النَّحويني هلذين املرفوضة؛ فإَنَّ 

هلم موقفني من هذه  هلذا فقد وجدت  األمرين، و

 القضية:

مراجعة  من النَّحويني عىل أنَّ  كثريٌ  األول: نصَّ  

ام هو ألجل الرضورة الشعرية، ـَّاألصول املهجورة إن

وهذه بعض األمثلة التي توضح ذلك، قال املربد: 

ريد يف التثنية ما يريد يف اجلمع جلاز ذلك يف " ولو أراد م 

 "التثنية مجع ه كان األصل، ألنَّ ألنَّ  (؛الرضورة)الشعر 

الشاعر إذا  واعلم أنَّ "ا: وقال أيًض  ،(2/156)املربد، 

ام ـَّه إنألنَّ  ؛اضطر إىل رصف ما ال ينرصف جاز له ذلك

وإن اضطر إىل ترك رصف ما ، األسامء إىل أصوهلا يردُّ 

الرضورة ال جتّوز  له ذلك، وذلك ألنَّ   م هجزْ  ينرصف

اليشء إىل ما كان عليه  تردَّ  هجوز فيها أنْ  امـَّاللحن، وإن

 (.3/354)املربد،   "قبل دخول العلة

الشعراء يفسح هلم يف  ألنَّ "وقال ابن يعيش: 

(. 3/23)ابن يعيش،  "مراجعة األصول املرفوضة

إذا كانت حرف  بعد )كي(ودخول )أْن( "ا: وقال أيًض 

 "جر رضورة، وللشاعر مراجعة األصول املرفوضة 

 (.9/16يعيش، )ابن 

واآلخر: البن مالك، فقد جعل القول بالرضورة 

يف مقابل القول باألصل املرفوض، حيث قال عند 

( يف قول حديثه عن وقوع الضمري املتصل بعد )إالَّ 

 الشاعر:

 وما علينا إذا ما كنت جارتنا 

 ار ُ ِك ديَ اورنا إاَل ـــــــ  جأاَل  

عيش، ، وابن ي1/307)غري معروف، ابن جني، 

، والبغدادي، 2/233هـ، 1418، أبو حيان، 3/101

 (.5/278هـ، 1418

 إالَّ  االتصال  م يستبْح  واألكثرون عىل أنَّ "

( حق الضمري الواقع بعد )إالَّ  للرضورة، ألنَّ 

 ( غري عاملة.ا بأن )إالَّ االنفصال، اعتبارً 

ّد هذا من َـّ ( بأنحكم عىل )إالَّ  وَمنْ  ها عاملة  م َيع 

 "ألصل مرتوك ، بل جعله من املراجعةالرضورات

 (.1/152هـ، 1410)ابن مالك، 
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القول بمراجعة األصول  والذي يظهر يل أنَّ  

أوىل من القول -إذا أمكن احلمل عليها-املرتوكة 

الرضورة يف الغالب  ألنَّ  ؛بالرضورة واحلمل عليها

 خروج عىل القاعدة النحوية وخرم هلا.

ه رجوع ل املهجورة فإنَّ ا احلكم بمراجعة األصووأمَّ 

كان االستعامل قد جرى واستمر  ألصل القاعدة، وإنْ 

بخّلف األصل، فيكون يف هذا تقليل من األحكام 

القاضية باخلروج عن القاعدة، املتمثلة يف االستثناءات 

الكثرية ألجل الرضورات الشعرية، أو الشذوذ يف 

 النثر.

 مسائل مراجعة األصول املهجورة:

 هذا املقام ثامن مسائل فحسب من سوف أعرض يف

وحتديدها بثامن مسائل إنام  ،مسائل مراجعة األصول

التي تشرتط عدم زيادة  ،هو تلبية لرشط )جملة اآلداب(

 فاملسائل وإالَّ  ،كلامت البحث عن عرشة آالف كلمة

أكثر من ذلك بكثري، ولعل استكامهلا يكون يف بحث 

 .قادم إن شاء اهلل تعاىل

 :ـ املثنى 1

تفاوتت عبارات النَّحويني يف بيان حد املثنى، ما 

بني خمترص ومطيل، ولعل أقرب ما قيل يف حده: هو ما 

صالح للتجريد عنها، هـ، دل عىل اثنني بزيادة  يف آخر

هـ، 1408وصالح لعطف مثله عليه )الفاكهي، 

 (.1/134هـ، 1418، والسيوطي، 108ص

 

املفتوح ما  ا، والياءوهذه الزيادة هي: األلف رفعً  

ا، وبعدها نون مكسورة، للفرق بينها ا وجرً قبلها نصبً 

هذه لغة ، ووبني نون اجلمع، وحتذف عند اإلضافة

ا ومن العرب من يلزم املثنى األلف رفعً ، عامة العرب

، 63 - 1/62هـ، 1410ا )ابن مالك، ا وجرً ونصبً 

، والسيوطي، 1/248هـ، 1418وأبو حيان،

رج قوله ( وع135 - 1/134هـ، 1418 ىل هذا خ 

ۆئ   ۈئ   چ  :تعاىل ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  

هـ، ]ط چۈئ  ېئ  ېئ  ېئ    ىئ   ىئ  

، واألخفش، 2/184، م1955)الفراء،  [63

، 3/45هـ، 1409، والنحاْ، 2/629هـ، 1405

(، وقوله عليه 419ص هـ، 1980وابن جماهد، 

)اإلمام أمحد،  "ال وتران يف ليلة" الصّلة والسّلم:

، 29، والنسائي، 2/333، 13ي، ، والرتمذ4/28

3/229.) 

كام قرر النَّحويون  التثنية والذي يعنينا هنا أنَّ  

: جاء الزيدان، فأصله: جاء أصلها العطف، تقول مثًّل 

هم عدلوا عن ذلك ولكنَّ ، زيد وزيد. هذا هو األصل

كراهية التطويل، وإرادًة لّلختصار، فحذفوا العاطف 

 ة مقامهام اختصارا.واملعطوف وأقاموا حرف التثني

ه ال هجوز الرجوع إىل هذا األصل، عىل هذا فإنَّ  وبناءً 

 يف بعض املواضع ومنها )الشجري، ه مرتوك، إالَّ ألنَّ 

هـ، 1415، واألنباري، 15ـ  1/13هـ، 1400

، وابن 436ص هـ، 1418، وابن عصفور، 63ص
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، وأبو حيان، 69 ،68/ 1هـ، 1410مالك، 

هـ، 1408لفاكهي، ، وا266ـ  263/ 1هـ، 1418

 (: 145/ 1 ـه1418، ، والسيوطي104ص 

 ـ للرضورة الشعرية، كقول الراجز:  1

 لْيث ولْيٌث يف حَملٍّ َضنِْك      كالمها ذو َأَنٍف وحَمِْك 

ابن هـ، )هو واثلة بن األسقع، ريض اهلل عن

ص هـ، 1415، واألنباري، 487ـ 1/486الشجري 

بو حيان، ، وأ257، ص م1980، وابن عصفور، 64

 (.7/461هـ، 1418، والبغدادي، 1/261، 1418

/ 1هـ، 1410ـ وذهب ابن مالك )ابن مالك،  2

غه يف االختيار غري الش( إىل أنَّ 69 َفْصٌل ظاهر عر ه ي سو 

أو مقدر، فالظاهر نحو: مررت بزيد الكريم وزيد 

البخيل، ولو ثنيت وأخرت الصفتني مفرقتني جاز 

( هـ 95) ج بن يوسف تواملقدر كقول احلجا، ذلك

ِعي له ابنه وأخوه: سبحان الل ا هلل ـ ويروى إنَّ هـ، وقد ن 

: حممد ابني وحممد ْي حممد وحممد يف يوم واحد. أَ 

 ( بقوله:114ومها اللذان قصدمها الفرزدق ت ) ،أخي

 فقداُن مثل حممٍد وحممدِ      الّرزيَة  ال رزّيَة مثَلها  إنَ 

ابن عصفور، ، و1/190هـ، 1354)الفرزدق، 

، 1/212هـ، 1403، والدماميني، 70/ 1هـ، 1419

 (.2/409هـ، 1419والشنقيطي، 

َض عليه بأنَّ  ِ متثيله للفصل املقدر بقول  وقد اعرت 

احلجاج وبقول الفرزدق ليس من العدول عن التثنية 

ام ذلك لسبب ـّإىل العطف ألجل الفصل املقدر، وإنَ 

 التثنية وهو أنْ ه قد فات رشط من رشوط آخر، وهو أنَّ 

الَعَلم ال يثنى حتى  يكون االسم املراد تثنيته نكرة، ألنَّ 

ينكر، فلام بقي هذان االسامن عىل علميتهام و م ينكرا  م 

، وابن 437ص هـ، 1418جتز التثنية )ابن عصفور، 

، وأبو حيان، 71ـ 70/ 1هـ، 1419عصفور، 

 (.265/ 1هـ، 1418

( 619َروي ت )وذهب حممد بن هشام الِفهري املَ  

ام هو ـَّالعدول إىل العطف يف بيت الفرزدق إن هـ إىل أنَّ 

ـ  265/ 1هـ، 1418للرضورة الشعرية )أبو حيان، 

266.) 

ـ إرادة التكثري اللفظي )ابن الشجري،  3

هـ، 1410، ابن مالك، 15ـ  1/13هـ، 1400

، 251ـ  1/250هـ، 1418، وأبو حيان، 1/68

 (.21ـ  1/211هـ، 1403والدماميني، 

 كقول الشاعر:

 ََتْدي بنا ُنُجب أفنى عرائكها  

 ِِخْس وِِخْس وتأويٌب وتأويُب   

هـ، 1418، وأبو حيان، 350)وهو جلرير، ص 

،  1/210هـ، 1403، والدماميني، 25 - 1/250

، والشنقيطي، 1/135هـ، 1418والسيوطي، 

 (.1/40هـ، 1419

يف يكون الفك  ( هـ أنْ 827وأجاز الدماميني ت ) 

املقام مقام تعظيم  بيت الفرزدق من إرادة التكثري، ألنَّ 

فعىل هذا يكون العطف أليق ه، للمصاب وتفخيم لشأن
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فتبني بعد هذا ، (1/213هـ، 1403به )الدماميني، 

 يف القول والبيت أربعة أقوال: أنَّ 

هذا رضورة شعرية يف البيت كالبيت  األول: أنَّ 

 الذي قبله.

يه كثري من النَّحويني وهو والثاين: ما ذهب إل 

 االسمني باقيان عىل علميتهام. ألنَّ  ؛امتناع التثنية

ه عدل عن التثنية والثالث: قول ابن مالك وهو إنَّ  

 للفصل املقدر.

 ه إلرادة التكثري. والرابع: قول الدماميني إنَّ  

العدول عن التثنية يف  الراجح أنَّ  والذي يظهر يل أنَّ  

لفرزدق ليس ألجل الفصل املقدر، قول احلجاج وبيت ا

ام هو ألجل إرادة َـّ وال ألجل َفْقد رشط التنكري، وإن

املقام مقام تعظيم  ألنَّ  ؛كام قال الدماميني ،التكثري اللفظي

العطف يفي بذلك أكثر  وتفخيم للمصاب، وال شك أنَّ 

الزيادة يف املبنى زيادة يف املعنى، كام هو  من التثنية، ألنَّ 

وعىل هذا فّل يكون ، اللغويني والنَّحوينيمقرر عند 

 الفك هنا من مراجعة األصول املرفوضة. 

 ـ اجلمع 2

هو االسم املوضوع لآلحاد املجتمعة " تعريفه:

عليها مثل داللة تكرار الواحد منها  حالة كونه دااًل 

 (.110ص  ه.1408 ،)الفاكهي "بالعطف

 ،كان للجمع من لفظه واحد مستعملأ وسواءٌ 

الزيدون، فهو مجع مذكر سا م واحده زيد، ومثل: مثل: 

ل، ومثل: مسلامت،  رجال، فهو مجع تكسري واحده رج 

أم  م يكن له واحد  ،فهو مجع مؤنث سا م واحده مسلمة

( 110ص هـ، 1408 ،من لفظه مستعمل )الفاكهي

 نينحو: عباديد: وهي الفرق من الناْ واخليل الذاهب

( 3/276، هـ1414يف كل وجهة )ابن منظور، 

وأبابيل: وهي اجلامعات املتفرقة )ابن منظور، 

 (.11/6هـ، 1414

العطف أصل اجلمع كام  ا أنَّ والذي هيمنا هنا أيًض  

ا عن  للمثنى، ولكن ال يغني العطف أيًض كان أصًّل 

استعامل  ا فإنَّ اجلمع كام ال يغني عن املثنى، وأيًض 

ه أشق ا، ألنَّ العطف يف موضع اجلمع ال سبيل إليه غالبً 

ه من استعامله يف موضع التثنية بأضعاف كثرية، وألنَّ 

ا فتذكر آحاده معطوفا بعضها عىل ا غالبً ليس حمدودً 

 كام ف عل باملثنى. بعض،

 عليه ببعض ألفاظ ولكن لو كان اجلمع مدلواًل  

العدد جاز استعامل العطف يف موضعه )ابن مالك، 

/ 1هـ، 1418، وأبوحيان، 69ـ  1/68هـ، 1410

 ( كقول الشاعر: 263ـ  262

 ااني  ــا وثمولقد رشبُت ثامني    

 ا تني وأربع  ـوثامَن عرشَة واثن  

هـ، 1418، وابن عصفور، 103)احلريري، ص 

، وابن 1/69هـ، 1410، وابن مالك،386ص 

، وأبو حيان، 13/8113هـ، 1414منظور، 

 (.263/ 1هـ، 1418
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 نَّ أل ؛وعىل هذا فّل يصح العدول عنه إىل العطف 

ذلك من مراجعة األصول املرتوكة )ابن مالك، 

/ 1هـ، 1418حيان،  ، وأبو69ـ  1/68هـ، 1410

حيان،   يف الرضورة الشعرية )أبو( إالَّ 163ـ  262

 ( كقول الراجز:1/262هـ، 1418

 كأّن حيث َيلَتقي منه املُُحْل 

 يه َوِعالن َوَوِعْل  ــمن جانب

هـ، 1402، ، وابن قتيبة218)وهو ابن ميادة، ص 

ْل:  ،258، ص 1980، وابن عصفور،201ص  امل ح 

مجع حمال، واملحال مجع حمالة، وهي الفقرة يف فقار 

شبه ضلوعه يف اشتباكها بقرون األوعال. قال  ،البعري

: أراد: وعلني من كل جانب، فلم 202ابن قتيبة ص 

 يمكنه فقال: ووعل(.

ه يصح العدول إىل وظاهر كّلم ابن مالك أنَّ  

عطف إلرادة التكثري، أو لوجود الفصل الظاهر أو ال

هـ، 1410ه  م يمثل لذلك )ابن مالك، املقدر، ولكنَّ 

هـ، 1418وكذا أبو حيان )أبو حيان،  ،(69ـ  1/68

واملراجعة إىل العطف يف "قال أبو حيان: ، (1/264

)أبو  "التثنية واجلمع من مراجعة األصول املرتوكة 

 (.1/263هـ، 1418حيان، 

 ا:ا وجمرور  ا أو جار  ـ اخلرب إذا وقع ظرف   3

ا، ويف هذه احلالة ا وجمرورً ا أو جارً قد يقع اخلرب ظرفً 

أن  يكونا تامني ال ناقصني، واملراد بتاممهام: يشرتط أنْ 

ا ملعنى ذي فائدة، يً يكون تعلقهام بالكون العام مؤد  

زيد أماَمك، وعمرو يف )نحو: عليه، وحيسن السكوت 

 ا.ون عاملهام حينئذ حمذوفً ، ويك(الدار

ا الناقصان فهام اللذان يكون تعلقهام بالكون وأمَّ  

: ما  م يفهم بمجرد ملعنى ذي فائدة، أْي  العام غري مؤدّ 

زيد بك، )نحو: به، ذكره وذكر معموله ما يتعلق 

ال فائدة  إذْ  ،ا، فّل يصح وقوعه خربً (وفيك، أو عنك

زيد بك واثق، ): نحوبه، فّل بد من ذكر املتعلق هـ، في

، وهكذا... )ابن (وفيك راغب، وعنك معرض

، وابن مالك، 331ـ  1/330هـ، 1419عصفور، 

هـ، 1418، والسيوطي، 1/318هـ، 1418

وقد اختلف النَّحويون يف الظرف ، (321ـ 1/320

واجلار واملجرور، أمها اخلرب حقيقة أم ال؟ وذلك عىل 

 قولني:

هام اخلرب، َـّ إىل أناألول: ذهب طائفة من النَّحويني 

 ثم اختلفوا يف العامل فيهام، عىل ثّلثة أقوال:

، 1/313هـ، 1410ه مقدر )ابن مالك، ـ إنَّ 1

( ثم قال أبو عيل 4/49هـ، 1418، وأبو حيان، 318

ا ا منسيً الفاريس وابن جني: إن العامل صار نسيً 

 (. 1/322هـ، 1418)السيوطي، 

، 1/391ـ، ه1419ه املبتدأ )ابن خروف، ـ إنَّ  2

، وأبو 314، 1/313هـ، 1410، وابن مالك، 394

هـ، 1418، والسيوطي، 4/50هـ، 1418حيان، 

1/321.) 
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خمالفة الظرف للمبتدأ يف  :ه املخالفة، أيـ إنَّ 3

، فاألخ هو زيد، وإذا (زيد أخوك): احلقيقة، فإذا قلَت 

ا، فمخالفته له ، فاخللف ليس زيدً (زيد خلفك): قلَت 

وهذا مذهب الكوفيني )األنباري، عملت النصب، 

ص هـ، 1406، والعكربي، 1/225هـ، 1419

هـ، 1410، وابن مالك، 1/91، وابن يعيش 376

 (. 4/53هـ، 1418، وأبو حيان، 1/313

اخلرب يف  والثاين: ذهب مجهور البرصيني إىل أنَّ 

 اتسمية الظرف خربً  احلقيقة هو العامل املحذوف، وأنَّ 

، وابن 1/225هـ، 1418جماز )األنباري، 

هـ، 1418، والتذييل، 1/318هـ، 1410مالك،

والراجح  ،(1/321هـ، 1418، والسيوطي، 4/54

القول األول ال  ألنَّ  ؛من هذين القولني القول الثاين

الناصب هو املبتدأ،  ا القول بأنَّ يسلم من اعرتاض: أمَّ 

الظرف  فيعرتض عليه بأوجه كثرية، من أبرزها: أنَّ 

، نظري (زيد خلَفك)اخلرب من نحو:  الواقع موقع

ه منصوب ، يف أنَّ (ا سريً ما أنت إالَّ )املصدر من نحو: 

مغن عن مرفوع، واملصدر منصوب بغري املبتدأ، 

ا للنظري بالنظري يكون الظرف كذلك، إحلاقً  فوجب أنْ 

 ا القول بأنَّ وأمَّ  ،(1/315هـ، 1410)ابن مالك،

من هـ، ة أوجالعامل هو املخالفة، فيعرتض عليه بعد

 أبرزها: 

املخالفة بني اجلزأين حمققة يف مواضع كثرية و م  نَّ إ

تعمل فيها بإمجاع، نحو: أبو يوسف أبو حنيفة،...، 

وَنارك صائم،...، فلو صلحت املخالفة للعمل يف 

الظرف املذكور لعملت يف هذه األخبار ونحوها 

 ،(1/315هـ، 1410)ابن مالك، "لتحقق املخالفة 

ي إىل ه يؤد  ألنَّ  ؛ول أيب عيل وابن جني:  فضعيفا قوأمَّ 

ا بعامل معدوم من كل وجه يكون الظرف منصوبً  أنْ 

، ا، واملعدوم من كل وجه ال يكون عامًّل ا أو تقديرً لفظً 

هـ، 1418وهذا ال نظري له يف العربية )األنباري، 

1/227.) 

ا املذهب الثالث: وهو مذهب مجهور وأمَّ 

تسمية الظرف  ، وعليه فإنَّ البرصيني، فهو الراجح

ا عىل احلقيقة غري صحيح، وكذا إضافة العمل خربً 

فالدار  ،مثًّل  (،زيد يف الدار)ك إذا قلت: ألنَّ  ؛إليه

ام الظرف معمول للخرب ـَّيشء، وإن ليست من زيد يف

، أو (باستقر أو مستقر)ويقدر هـ، املحذوف ونائب عن

لظرف مقامه  حذف هذا اخلرب وأقيم انحو ذلك، وإنامَّ 

 ألنَّ  ؛وذلكعليه، ا، ملِا يف الظرف من الداللة إهجازً 

املراد باالستقرار ونحوه مطلق االستقرار ال استقرار 

 خاص.

ا الظرف واملجرور يف غري هذا الباب إمَّ  ا فإنَّ وأيًض  

فليكن األمر كذلك يف هذا ه، يتعلقا بفعل أو شبه أنْ 

عامل املقدر أهو البرصيني اختلفوا: يف ال الباب ثم إنَّ 

فعل أم اسم؟ عىل قولني، وتفصيل هذا ال يعنينا اآلن 

، 1/90، وابن يعيش 1/225هـ، 1418)األنباري، 

هـ، 1418حيان،  ، وأبو318، 1/313وابن مالك 
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، 3/106هـ، 1403، والدماميني، 54/ 4

 (.1/321هـ، 1418والسيوطي، 

ا ـَّالعامل الذي هو اخلرب املحذوف مل واحلاصل: أنَّ   

قام صار الظرف هو اخلرب يف ، هحذف وأقيم الظرف م 

املعاملة، فنقل الضمري الذي كان يف العامل املحذوف 

 وصار أصًّل   )اخلرب(ثم حذف االستقرار هـ، إلي

)ابن ، ا ال هجوز إظهاره لّلستغناء عنه بالظرفمرفوًض 

، 2/446هـ، 1407بن هشام، ا 1/9يعيش 

/ 3، 507، 1/153والسيوطي، األشباه والنظائر 

ه قد ظهر يف الشعر للرضورة والدليل عىل ذلك أنَّ ، (8

 الشعرية، كقول الشاعر: 

 لك العزُّ إْن موالك عّز، وإْن هُينْ   

 ائنُ ـفأنت لدى ُبحُبوحة اهُلون ك 

)غري معروف. بحبوحة اليشء: وسطه. ابن مالك، 

، 4/58هـ، 1418، وأبو حيان، 1/317هـ، 1410

، والسيوطي، 2/446ـ، ه1407وابن هشام، 

هـ، 1419، والشنقيطي، 1/321هـ، 1418

1/190.) 

فقد مجع بني الظرف وعامله اسم الفاعل )كائن( 

ه أظهره للرضورة ولكنَّ هـ، هذا عىل أنَّه العامل في فدلَّ 

، 2/446 أنَّ ابن جني )ابن جني الشعرية، إالَّ 

، والشنقيطي، 2/154، والشمني، 1/544والعيني، 

قد رصح بجواز إظهاره لكونه  ،(1/190هـ، 1429

أصًّل، والراجح ما تقدم، هذا، وهناك عدة مواضع 

هجب تعلق الظرف فيها بمحذوف، وهي )الريض، 

هـ، 1407، وابن هشام، 1/93هـ، 1402

2/445 :) 

ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ     چ  ـ الصفة، كقوله تعاىل:1

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ      ڃ     ڃ  

 .البقرة چڇ  ڃچ  چ  چ  چ  

ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄڄ  ڃ   چ :ـ احلال، كقوله تعاىل2

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  

 [.79]القصص من اآلية   چڇ    ڍ         ڍ  ڌ  ڌ  

ۀ   چ  :ـ الصلة، كقوله تعاىل3 ڻ  ڻ  ڻ  

ے   ۀہ  ہ  ہ  ہ    ھ     ھ  ھ  ھ  

 [. 19]األنبياء من اآلية  چے  

 ا.م عىل اخلرب متامً والكّلم فيها كالكّل

 ـ باب )كان( وأخواهتا:3

 اخلّلف يف داللتها عىل احلدث أو عدمه:

)كان( وأخواهتا من نواسخ اجلملة االسمية، ترفع 

هذه األفعال  داالسم وتنصب اخلرب، واملتفق عىل عد

، هي: كان، أصبح، أضحى، ظل، ثّلثة عرش فعًّل 

نفك، ما بات، أمسى، صار، ليس، ما زال، ما برح، ما ا

 فتىء، ما دام.

وقد اختلف النَّحويون يف داللة هذه األفعال، أتدل 

ها تدل عىل الزمان فقط؟ ـَّعىل احلدث ]املصدر[ أم أن

يف سبب تسميتها أن اختلفوا وترتب عىل هذا اخلّلف 

 ناقصة، وذلك عىل ثّلثة مذاهب:
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هذه  : ذهب طائفة من النَّحويني إىل أنَّ األول   

ام وإنَّ ، عىل احلدث الذي هو املصدر لُّ األفعال ال تد

احلدث هو اخلرب الذي قصد اإلخبار به عن اسم هذه 

ام تفيد هذه األفعال زمن حصول ذلك ـَّاألفعال، وإن

هذه علة تسميتها ناقصة  وبناء عليه فإنَّ  ،اخلرب احلدث

، وأبو حيان، 341ـ  1/340هـ، 1410)ابن مالك، 

ذلك: املربد وممن ذهب إىل ، (4/133هـ، 1418

وابن الرساج  ،(89ـ  86/ 4، 97 ،3/33)املقتضب،

وأبو عيل الفاريس  ،(83ـ  1/82)األصول، 

، 1/232، والبرصيات 96)العسكريات ص 

وابن جني )اللمع،  ،(116ـ  113والبغداديات، ص  

 ،(401، 1/398واجلرجاين )املقتصد،  ،(85ص 

وهو ظاهر مذهب  ،(224والشلوبني )التوطئة، ص 

تقول:  ه ال هجوز لك أنْ واعلم أنَّ "حيث قال: يبويه، س

ْن عبد َاهلل املقتوَل )، وأنت تريد: (عبَد اهلل املقتوَل )  (؛ك 

ك لست  يصل من يشء إىل يشء، وألنَّ ه ليس فعًّل ألنَّ 

 (.1/264)الكتاب  "تشري إىل أحد

: ليس كالرضب والِقيل الذي يتكلم به أو تدل أْي "

ليه املخاطب، ويكتفي بإشارة يف عليه قرينة، َفي غري ع

 (.4/133، التذييل 1418)أبو حيان،  "فهم ما تريد

: ذهبت طائفة أخرى ـ وهو املشهور عند والثاين    

  ،اها تدل عىل احلدث والزمان معً ـَّنالنَّحويني ـ إىل أَ 

احلدث مسند إىل  اجلملة، كام  كسائر األفعال، وأنَّ 

 اجلملة، وعىل هذا مسندة إىل ،كانت )ظننت( ـ مثًّل 

ها ال تكتفي باملرفوع َـّ نسبب تسميتها ناقصة: ألَ  فإنَّ 

ا )اجلرجاين، ص منهام معً  دون املنصوب، بل ال بدَّ 

، وأبو 341ـ  1/340هـ، 1410، وابن مالك، 215

هـ، 1418،  والسيوطي، 4/338، 1418حيان، 

1/362.) 

هـ، 1410: ذهب ابن خروف )أبو حيان، والثالث 

( إىل 1/370وابن عصفور )رشح اجلمل،  (4/134

هلا مصادر اشتقت منها، ولكن هذه املصادر قد  أنَّ 

فض النطق هبا، فهي من األصول املرفوضة.   ر 

فَِض  قال ابن عصفور: ألنَّ  هذه األفعال قد ر 

أحداثها، فليس هلا إذن حدث يقوم مقام 

ا مشتقة من أحداث  م والصحيح أَنَّ ، املحذوف،...

م يستعملون ، وقد تقرر من كّلمهم أَنَّ ينطق هبا

 الفروع وهيملون األصول.

والذي محلهم عىل اّدعاء مصادر هلذه األفعال التي 

فض النطق هبا، أن تكون  ها أفعال، فينبغي أنْ َـّ قد ر 

ا ها مأخوذة من حدث، وممَّ َـّ بمنزلة سائر األفعال يف أن

هبا، يف هذه األفعال معنى احلدث: أمرهم  يدل عىل أنَّ 

، وأنا كائن وبناء اسم الفاعل منها، نحو: كن قائاًم 

ا، واألمر ال يتصور بالزمان، وكذلك ال يبنى منطلقً 

عىل معنى  قيل: ال تدلُّ  فإنَّ ، اسم الفاعل من الزمان

اخلرب  فاجلواب: إنَّ به، احلدث، إْذ قد رفض النطق 

ّوض منه يقوم يف الداللة عىل حركة اسم  الذي ع 

والراجح املذهب  (.1/370اجلمل،  الفاعل )رشح
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هذه  وهو أنَّ  ،وهو املشهور عند النَّحويني ،الثاين

ا، األفعال أفعال حقيقية تدل عىل احلدث وزمانه معً 

أحدمها: ما رد به ابن مالك دعوى  وذلك ألمرين:

بطّلَنا من عرشة  أصحاب القول األول، حيث بني

 ( وقد340ـ  338/ 1هـ، 1410أوجه )ابن مالك، 

ـ  4/135هـ، 1418ارتضاها النَّحويون )أبو حيان، 

هو  ( وسأكتفي بذكر  أحدها، وهو أقواها، إذْ 137

كام قال أبو حيان   ،دليل سمعي ثابت من لسان العرب

 أنَّ  "(  ـ  وهو:136ـ  4/135هـ، 1418)أبو حيان، 

هذه األفعال لو  م يكن هلا مصادر  م تدخل عليها )أْن( 

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ڭ چ  :كقوله تعاىل ۇ  

ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ى   ۋ   ٴۇ  

]األعراف من    چى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  

)أْن( هذه وما وصلت به يف تأويل  ألنَّ  ؛[20اآلية 

 (.1/339هـ، 1410)ابن مالك،  "املصدر...

وهبذا "(: 136ـ  4/135قال أبو حيان )التذييل،  

يف قولك: عجبت من  املنصوب يرد عىل من زعم أنَّ 

املصدر هو لـ)كان( التامة،  ، حال، وأنَّ كونك قائاًم 

ها ال تدل عىل ـَّنها ال مصدر هلا وأَ ـَّوعىل من زعم أن

واآلخر: وهذا يرد به عىل أصحاب القول ، "احلدث

ه ال مصادر هلا نَّ وهو أَ  ـ األول، واألخري خاصة

فريد  ،ام هلا مصادر رفض استعامهلاَـّ مستعملة، وإن

 إعامل  فعله ا معمًّل املصدر قد جاء رصحيً  نَّ عليهم بأَ 

، وأبو 1/339هـ، 1410يف  قول العرب )ابن مالك، 

هـ، 1419، والسيوطي، 4/135هـ، 1418حيان، 

ا مع الفقر خري من كونك (. كونك مطيعً 1/362

 ا مع الغنى، وكقول الشاعر:عاصيً 

 ببذل وحلم ساد يف قومه الفتى

 ري ـــعليك يس ك إياهــوكون 

، 1/339هـ، 1410)غري معروف.ابن مالك، 

هـ، 1418، وأبو حيان، 1/387هـ، 1402و

، 233ص هـ، 1406، وابن هشام، 4/135

 (.1/213هـ، 1418والسيوطي، 

، قال مستعمًّل  (فتيء)وقد حكى أبو زيد مصدر 

، م1410، وابن مالك، 23، ص م1910)أبو زيد، 

ما َفَتأت   )(  4/135، م1410، وأبو حيان، 1/339

 .(أذكره  فِتاًء 

، وابن 14/330وحكى األزهري )هتذيب اللغة، 

وما فتئت  أذكره أفتأ ) (:1/339، م1410مالك، 

 .ا(فتئً 

لواًل )وحكى غريمها:  )ابن  (ظلِلت  أفعل  كذا ظ 

هـ، 1418، وأبو حيان، 1/339، م1410مالك، 

(. وبِتُّ 11/415هـ، 1414، وابن منظور، 4/135

، وابن 4/35هـ، 1410حيان،  ل كذا بيتوتة )أبوأفع

 ،(. وقد جاء مصدر )كاد(2/16هـ، 1414منظور، 

، اوهي من باب )كان( يف قوهلم: ال أفعل  ذلك وال َكْيدً 

ـ  1/257 هـ، 1373ا )ابن جني، : وال أكاد كيدً أْي 

، وأبو حيان، 1/339هـ، 1410، وابن مالك، 258
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هـ، 1414، وابن منظور، 4/135هـ، 1418

3/383.) 

 ـ حذف اخلرب يف مجلة رشط )لوال(: 4

 أبرزها:هـ، )لوال( تستعمل عىل عدة أوج       

ـ  3ـ العرض والتحضيض. 2  ـ الرشطية.  1

 التوبيخ  والتنديم.

ا تدخل عىل مجلتني، األوىل: فإذا كانتا رشطيتني فإَنَّ 

 مجلة الرشط وتكون مجلة اسمية.

  فعلية.وال تكون إالَّ  والثانية: مجلة جواب الرشط،

فتدخل )لوال( الرشطية عىل مجلتني اسمية ففعلية 

لربط امتناع الثانية بوجود األوىل )ابن 

، 2/64، والشمني، 1/272هـ، 1407هشام،

، (لوال زيد ألكرمتك)( نحو: 1/278والدسوقي 

فقد ربط امتناع اإلكرام  (،لوال  زيد موجود): أْي 

سم املرفوع بعدها عىل وقد اخت لف يف اال، بوجود زيد

 أقوال:

ـ  3/139هـ، 1410أحدها: ذهب سيبويه )

 ،77 ،3/76( وأكثر النَّحويني )املربد، 140

، والفاريس، 311ص هـ، 1405والزجاجي، 

، ص م1993، والزخمرشي، 86ـ 85ص هـ، 1416

 ثم اختلفوا يف خربه ،ه مرفوع باالبتداءإىل أنَّ  ،(432

ا، وإن ا حمذوفً ا مطلقً كونً  يكون هجب أنْ  :فقال اجلمهور

هـ، 1410، ها أوجبوا جعله مبتدأ )سيبويكان مقيدً 

هـ، 1405، والزجاجي، 3/76، واملربد، 2/129

، 362ص هـ، 1405، ورصف املالقي، 311ص

، وابن هشام، 599ص هـ، 1413واملرادي، 

 (.1/273هـ، 1407

هـ، 1413( هـ )املرادي، 384وذهب الرماين ت)

، 1/273هـ، 1407، ، وابن هشام600ص

( وابن الشجري ت 1/337هـ، 1418والسيوطي، 

(  والشلوبني ت 2/510هـ، 1400( هـ )542)

، وابن 600ص هـ، 1413( هـ )املرادي، 645)

هـ، 1402( وابن مالك )1/273هـ، 1407هشام، 

ا ا مطلقً يكون كونً   ه هجوز أنْ ( إىل أنَّ 355ــ  1/354

 وهجوز أنْ به،  كالوجود واحلصول فيجب حذفه للعلم

  مْ  ا  كالقيام والقعود فيجب ذكره إنْ ا  مقيدً يكون  كونً 

وهذا هو هـ،  جاز ذكره وحذفوإالَّ هـ، يعلم دليل

وليس هذا مقام بسط عليه، الصحيح لقيام األدلة 

 القول فيها.

االسم املرفوع بعد  والثاين: ذهب الكوفيون إىل أنَّ  

 )لوال( ليس مبتدأ، ثم اختلفوا:

نائب فاعل بفعل ه عىل أنَّ  قال الكسائي: مرفوعأ ـ ف

ِجَد زيدٌ ) تقديره يف املثال املذكور أواًل  مقدر  (لوال و 

هـ، 1405، واملالقي، 1/104هـ، 1402)الريض، 

 (.602ـ  601ص هـ، 1413، واملرادي، 362ص

ه قال: مرفوع بـ ب ـ حكى الفراء عن بعضهم أنَّ 

 م يوجد  يره: لو)لوال( لنيابتها مناب فعل حمذوف تقد

، وابن هشام، 602صهـ، 1413)املرادي، 
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، 2/263، وخالد األزهري، 1/273هـ، 1407

 (.1/338هـ، 1418والسيوطي، 

ه مرفوع بـ )لوال( نفسها ج ـ ذهب الفراء إىل أنَّ 

لنيابتها، وذلك الختصاصها  باألسامء كسائر  أصالة ال

هـ، 1402العوامل املختصة باألسامء )الريض، 

 (.1/273هـ، 1407، وابن هشام، 1/104

ما ذهب إليه مجهور النَّحويني  والذي يظهر يل أنَّ 

 ألنَّ  ؛من كون االسم بعدها مبتدأ هو الراجح، وذلك

األقوال األخرى ال ختلو من ضعف، وبيان ذلك عىل 

 النحو اآليت:

املرفوع بعدها  ا ما ذهب إليه الكسائي من أنَّ وأمَّ    

( هـ )الريض، 686لريض ت )بفعل حمذوف فقد قال ا

لوال عنده مركبة من  (: الظاهر أنَّ 1/104هـ، 1402

)لو( الرشطية التي تفيد امتناع األول المتناع الثاين، و 

)ال( النافية، وكانت الزمة للفعل لكوَنا حرف رشط، 

فتبقى مع دخوهلا عىل )ال( عىل ذلك االقتضاء، 

يوجد عيل  م  لو ،مثّل ؛فمعنى: لوال عيل هللك عمرو 

: انتفى انتفاء وجود عيل النتفاء هّلك هللك عمرو، أْي 

وهو  "  عمرو، وانتفاء االنتفاء ثبوت قال الريض:

 (.1/104هـ، 1402)الريض،  "قريب من وجه 

)لوال( كلمة بنفسها  الظاهر أنَّ  فالرد علـى هذا أنَّ  

الفعل إذا أضمر   كام ذهب إليه البرصيون، وذلك ألنَّ 

فّل بد من اإلتيان بمفرس له  ،يرى الكسائي ا كاموجوبً 

 وهو معدوم هنا.

ه مرفوع بلوال ا حكاية الفراء عن بعضهم أنَّ وأمَّ  

إضافة إىل رده عىل الكسائي هـ، لنيابتها عن الفعل فريد

ه لو كان األمر كام ذهبوا إليه جلاز وقوع بعض أنَّ ب

 و)َعِرْيب( بعدها، األلفاظ املّلزمة للنفي نحو: )أحد(

وهي يعمل  فيها النفي  و م يسمع عن العرب مثل 

 ذلك.

يعطف عىل  ا فلو كان األمر كام قالوا جلاز أنْ وأيًض  

لوال ): مثًّل  ؛االسم بالواو و )ال( لتأكيد النفي، فتقول

  م  هجز ، وهذا ال هجوز،  فلامَّ (زيد وال خالد ألكرمتك

النفي قد زال منها،  ذلك و م يستعمل دل عىل أنَّ 

)ال( ال تدخل عىل  املايض يف غري الدعاء  ا فإنَّ ًض وأي

  مع تكرير ال.ا إالَّ وجواب القسم غالبً 

ه مرفوع بـ )لوال( ا ما ذهب إليه الفراء من أنَّ وأمَّ 

 أصالة، وتعليله ذلك باختصاصها باألسامء، فريده أنَّ 

احلرف املختص يعمل العمل اخلاص بام اختص به  

ج لعمل الرفع مع النصب كاجلر يف األسامء، وقد خير

ا  ( وأخواهتا و )ما( احلجازية وأخواهتا، وأمَّ نحو )إنَّ 

، 1/96عمل الرفع فقط فّل نظري له )ابن يعيش 

، والسيوطي، 1/104هـ، 1402والريض، 

1/338.) 

وعىل ما تبني رجحانه من كون االسم املرفوع  

ـ، هه هجب حذفا فإنَّ ا مطلقً ه إذا كان خربه كونً مبتدأ، فإنَّ 

ا، وذلك لكثرة استعامله )ابن  مرتوكً حتى صار أصًّل 

 (.573، 1/153، واألشباه والنظائر 1/95يعيش 
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ـ  جميء اخلرب مجلة غري فعلية يف باب )أفعال  5

 املقاربة(:

أفعال املقاربة من األفعال التي تعمل عمل )كان(  

وتسمية هذه ، وأخواهتا، فرتفع االسم، وتنصب اخلرب

 فحقيقة االسم من باب التغليب، وإالَّ األفعال هبذا 

 أفعال هذا الباب ثّلثة أقسام: األمر أنَّ 

 : ما وضع للداللة عىل قرب اخلرب، وهو ستة:األول

بفتح الراء وكرسها، والفتح  ،كاد، وأوىل، وكَرب

 أفصح، وأوشك، وهلََّل، وأ مّ.

: ما وضع للداللة عىل رشوع املسمى والثاين

كثري، ومنه: جعل، وأخذ،  باسمها يف خربها، وهو

بكرس الفاء وفتحها،  ،، وطَفقوعلق، وأنشأ، وَهْب 

 بكرس الباء. ،والكرس أشهر، ويقال: طبِق

: ما وضع للداللة عىل رجاء املتكلم اخلرب، والثالث

، 1/389وهو عسى، واخلولق، وحرى )ابن مالك 

وهذه ، (1223ـ  3/1222هـ، 1418وأبو حيان، 

يها يف هذا الباب، وهناك أفعال هي األفعال املتفق عل

أخرى فيها خّلف بني النَّحويني )أبو حيان، 

، 3/122هـ،  1418، و4/328هـ، 1418

هذا وهذه األفعال ، (1/412هـ، 1418والسيوطي، 

تعمل عمل )كان( فرتفع االسم وتنصب اخلرب، كام 

ويدل عىل ذلك جميء اخلرب يف بعضها  ،اذكرت آنفً 

  أنَّ إالَّ ، سأشري إىل ذلك بعد قليل ا ــ كاما منصوبً مفردً 

هذه األفعال انفردت عن باب كان بوجوب كون 

 فعلية فعلها مضارع )الزخمرشي، أخبارها مجًّل 

، وابن 7/119،116، وابن يعيش 357، صم1993

( 54، وابن هشام، ص 1/389هـ، 1418مالك، 

ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  چ  :وذلك كقوله تعاىل

حب   ی  ی  ی   جئ  حئ  مئ  ىئ  يئجب  

خب  مب  ىب   يب  جت  حت  خت  مت      ىت      يت  جث  

 [.22]األعراف من اآلية  مث      ىث  يث   

ه قد جاء عن العرب بعض املخالفة هلذه  أن  إالَّ 

القاعدة، فقد ورد ما ظاهره وقوع خرب )كاد( و)عسى( 

 ا.مفردً 

 فشاهد )كاد( قول الشاعر:

 دت آيباــفأْبُت إىل َفْهٍم وما ك 

 ها فارقتها وهي َتْصِفُر وكم مثل 

آيبا: راجعا. تأبط هـ، َفْهم: اسم قبيلت ،ا)تأبط رًش 

، وابن 1/391، وابن جني، 91، ص م1984ا، رًش 

، 2/165، والعيني، 2/85هـ، 1418األنباري، 

 (.8/374هـ، 1418والبغدادي، 

 وشاهد )عسى( قول الراجز:

 ا دائام  أكثرَت يف العذل ملح   

  صائام   يُت ـال تلحني إين عس 

، وابن 185، ص م1903)رؤبة بن العجاج، 

، والبغدادي، 2/161، والعيني، 7/14يعيش 

 (.9/316، 376، 8/374هـ، 1418
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وْير  أبؤًس  ا )العسكري، وقالوا يف املثل: عسى الغ 

 (.2/17هـ، 1374، وامليداين، 51- 2/50هـ، 1408

م وهو يع، أحدمها ا البيتان فللعلامء فيهام قوالن:فأمَّ 

ا، ا منصوبً خرب كاد وعسى قد وقع مفردً  البيتني أنَّ 

أفعال هذا الباب  هذا يدل عىل أنَّ  وأنَّ   ،وهذا نادر

هذا من مراجعة األصول  تعمل عمل )كان( وأنَّ 

هـ، 1418، واألنباري، 1/391املرتوكة )ابن جني، 

، 973 ،3/972هـ، 1414، واجلزويل، 86ـ  2/85

وابن عصفور،  ،122، 116، 7/14وابن يعيش، 

هـ، 1410، وابن مالك، 289، 2/288هـ، 1419

، وأبو حيان، 79، وابن مالك، ص 393ـ  1/389

هـ، 1403، والدماميني، 348، 4/343هـ، 1418

، 419ـ  1/418هـ، 1418، والسيوطي، 3/295

، 380، 379، 8/374هـ، 1418والبغدادي، 

 (.273ـ  1/272هـ، 1419والشنقيطي، 

وهذا خاص بالبيت الثاين  ،مهشا : البنواآلخر

عسى فعل تام خربي، ال  واحلق... أنَّ "حيث قال: 

ا ه خربي وقوعه خربً فعل ناقص إنشائي، يدلك عىل أنَّ 

 ، وأنَّ (ا هل قامزيدً  نَّ إِ )لـ )إّن(، وال هجوز باالتفاق: 

هذا الكّلم يقبل التصديق والتكذيب، وعىل هذا 

 خرب لكان، ، فصائاًم أكون صائاًم  نْ  رجوت أَ فاملعنى: إينَّ 

هـ، 1410ْن والفعل مفعول لعسى، وسيبويه )و أَ 

( هجيز حذف أْن والفعل إذا قويت 265ـ  1/264

  ه قدر يف قوله: ترى أنَّ الداللة عىل املحذوف، أالَّ 

 من لد شوال ]فإىل إتالئها[

، 1406 )ابن هشام، كانت شواًل  من لد أنْ 

، 1418، والبغدادي، 315ـ  314الشواهد ص 

، 1/271، 1419، والشنقيطي، 318 ،9/316

ا املثل فقد اختلف يف ناصب )أبؤسا( فيه ، (273 وأمَّ

 عىل مخسة أقوال:

: ذهب سيبويه والبرصيون إىل أن ناصبه األول 

 ا يدل عىل أنَّ ، وهذا ممَّ عسى، وأن اخلرب جاء هنا مفرداً 

هذا من  أفعال هذا الباب تعمل عمل كان، وأنَّ 

املهجورة، وهو عىل حذف مضاف،  مراجعة األصول

ا عن اجلثة احلدث ال يكون خربً  ألنَّ  ؛: ذا أبؤْأْي 

، واملربد، 3/158، 1/51هـ، 1408، ه)سيبوي

 (.116، 7/14، وابن يعيش 72، 3/70

اخلرب حمذوف،  : ذهب الكوفيون إىل أنَّ والثاين

ا بـ ا منصوبً ، فيكون أبؤًس (ايكون أبؤًس  أنْ )والتقدير: 

: أهل، ونحو ذلك، ا، أْي تقدير مضاف أيًض )كان( عىل 

ا ا مصدريً وجاز حذف أْن مع الفعل مع كوَنا حرفً 

لقوة الداللة، وذلك لكثرة وقوع أْن بعد مرفوع عسى، 

فهو كحذف املصدر مع بقاء معموله 

هـ، 1418، وأبو حيان، 2/303هـ، 1402)الريض،

4/343.) 

ه منصوب بـ)يصري( حمذوفة )ابن والثالث: أنَّ 

، وخالد األزهري، 311ص هـ، 1406ام، هش

 (.9/321هـ، 1418، والبغدادي، 1/204
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والتقدير: ، هه مفعول به منصوب عىل أنَّ : أنَّ والرابع

عسى الغوير يأيت بأبؤْ، ثم حذف الناصب واجلار 

، وأبو حيان، 395ـ  3/394ا )ابن األثري، توسعً 

ص هـ، 1406، وابن هشام، 4/343هـ، 1418

312.) 

ا  مطلقً ا( مفعواًل يقدر )أبؤًس  : وهو أنْ واخلامس

 ا بفعل حمذوف، والتقدير: عسى الغوير أنْ منصوبً 

، وابن 4/343هـ، 1418يبأْ أبؤسا )وأبو حيان، 

 (.312ص هـ، 1406هشام، 

ختريج هذه الشواهد عىل يشء  فإنَّ  ،ة حالوعىل أيَّ  

من األوجه املذكورة،عىل رغم ما أ وِرَد عىل بعض 

أخبار أفعال هذا الباب  ل بام تقرر من أنَّ األقوال ال خي

مع  ما س   فعلية فعلها مضارع، إالَّ تكون مجًّل  أنْ  ال بدَّ 

ما سمع من  حيث إنَّ ، ا ماضيً من جميء خرب جعل فعًّل 

ا يبني ذلك ممَّ  قيل إنَّ  إنْ ، اا منصوبً  مفردً جميء اخلرب اساًم 

ذلك  فإنَّ  ، أصل أخبار أفعال هذا الباب وهو النصب

 فعلية، ال يتعارض مع ما ثبت من كون األخبار مجًّل 

ج املنصوب عىل أحد األوجه التي تقدم  حتى وإنْ  ر  خ 

هذا ال خيرج أخبار أفعال هذا الباب عن  ذكرها، فإنَّ 

 ه من الواضح أنَّ  أنَّ إالَّ ،  فعلية فعلها مضارعكوَنا مجًّل 

ه من ا( عىل أنَّ ( و)أبؤًس نصب )صائاًم  بأنَّ  :القول

اجعة األصول املهجورة واملرفوضة، فيه فائدة مر

نعلم  ا مكننا أنْ كبرية، وهي بيان عمل هذه األفعال، ممَّ 

 من أي باب هي.

 ـ )َأْفَعل( التفضيل: 6

 (َأْفَعل )ا عىل وزن التفضيل قياًس  (َأْفَعل)يصاغ 

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  چ  :للمذكر، كقوله تعاىل ڭ   ۇ  

[ وعىل 74]مريم من اآلية    چۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  

ريض اهلل -وزن )ف ْعىل( للمؤنث، كقولك: عائشة 

هناك صيغتني خرجتا عن   أنَّ إالَّ ، ف ْضىل النساء -عنها

، ووجه ذلك أنَّ  ا ـَّمل"ه وزن )أفعل( ومها: َخرْي، ورَشّ

ر استعامل صيغة التفضيل يف اخلري والرش؛ كث  

اخترصومها فحذفوا اهلمزة، وقالوا يف املدح والذم: هو 

( خري  فَِض )َأْخري( و )أرَشّ من كذا، ورش من كذا، ور 

(  53ـ  3/52هـ، 1410)ابن مالك،  " فيام ندرإالَّ 

( هو:  األصل )وعىل هذا صار )أْخري( و)أرَشّ

ومن ، ( 2/349هـ، 1419)ابن جني،  (،املرفوض

 قول الراجز: ااستعامل )أْخرَي( نادرً 

 بالل خرُي الناس وابن األْخرَيِ 

، 2/349هـ، 1419بن جني، )نسب لرؤبة، ا

، وليس يف 10/140هـ، 1406والسمني احللبي، 

ا، بيتا يصلح شاهدً  62ولكن يف الديوان ص ، ديوانه،

.)  وهو قوله: يا قاسم اخلريات وابن األْخرَيِ

( قراءة َمن قرأ قوله تعاىل  ومن استعامل )أرَشّ

جب  حب  خب  مب    چ  (:26)القمر، من اآلية 

)وهي قراءة لشني وتشديد الراء بفتح ا چىب       يب  

هـ، 1419ابن جني،  ،أيب قّلبة، وقتادة، وأيب حيوة

، والقرطبي، 8/180، 1418، وأبو حيان، 2/349

 (.123ـ  17/122هـ، 1418
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(  11، 1/9هـ، 1402ام بالوضع الثاين  )الريض، وإنَّ 

 ا.م بيانه آنفً كام تقدَّ 

ل باألصل املرفوض لبعض القو والذي يظهر يل أنَّ  

ه يصلح أسامء األفعال واألخذ به أمر ال مانع منه؛ ألنَّ 

عىل  ا لبيان حقيقة هذه األلفاظ التي أشكلْت أساًس 

النَّحويني، فوقع اخلّلف يف أصلها وحقيقتها وعملها 

 ومعانيها،... إلخ.

 ـ ما ال ينرصف 8

 : توئةة أوال  

ختّلف يف عىل اال ختلف يف تعريفه بناءً ا   تعريفه:

 تعريف الرصف عىل قولني:

 عىل أنَّ  فقيل: هو املسلوب منه التنوين، بناءً  "

من الرصيف،  االرصف ما يف االسم من الصوت، أْخذً 

 وهو الصوت الضعيف.

عىل  ا، بناءً وقيل: هو املسلوب منه التنوين واجلر معً 

الرصف هو الترصف يف مجيع املجاري )السيوطي،  أنَّ 

 (.1/85هـ، 1418

، ه ال ينون وال هجر بالكرسةوحكم ما ال ينرصف أنَّ 

ما يمتنع رصفه لعلة واحدة  وما ال ينرصف نوعان:

 وما يمتنع لعلتني من علل تسع.، تقوم مقام علتني

 ومن هذه العلل:

 املنع من الرصف للتعريف ]العلمية[ ووزن الفعل.

ا من الرصف ويشرتط يف وزن الفعل املعترب مانعً 

 ثّلثة رشوط:

ا بالفعل، بحيث ال ا خاًص يكون الوزن إمَّ  ـ أنْ  1

 يف علم أعجمي مَعّرب، أو يوجد يوجد يف غريه إالَّ 

ا يف االسم، نحو ما كان عىل صيغة املايض املبني نادرً 

ئِل، اساًم  يكون  ا أنْ وإمَّ   لقبيلة ـ.للمفعول، مثل: د 

أو لكونه هـ، ا فيالفعل أوىل هبذا الوزن لكونه غالبً 

بزيادة تدل يف الفعل عىل معنى وال تدل يف  امبدوءً 

، 220ـ  2/219االسم عىل معنى )خالد األزهري، 

 (.1/104هـ، 1418والسيوطي، 

 م يلزم الفعل  تكون بنية الوزن الزمة، فإنْ  ـ أنْ 2  

مي به فصار ا واحدً وزنً  ْمنَع، نحو:  )امرؤ(  إذا س  ا  م ي 

اكت ب ـ األمر من  ه يف الرفع )أمرؤ( فهو نظري:، فإنَّ علاًم 

كَتَب ـ ويف النصب: امرأ، فهو نظري: اْعَلْم ـ األمر من 

ْب ـ األمر من  علَِم ـ ويف اجلر: امرئ، نظري: ارْضِ

ا يف األحوال الثّلثة، ا واحدً رَضَب ـ فلم يلزم وزنً 

وهذا ال يمنع من الرصف لعدم اللزوم )ابن 

، وخالد 2/859رشح العمدة هـ، 1397مالك،

هـ، 1418، والسيوطي، 221ـ  220/ 2األزهري، 

1/105.) 

ا عىل اهليئة التي ختص يكون الوزن باقيً  ـ أنْ  3

لغي تغريت اهليئة بام ي   فإنْ عليه، الفعل، أو تغلب 

، فإنالوزن رص   دَّ هام يف األصل عىل ـَّف، نحو: ِقْيل، و: ر 

من  ها زالْت وزن: ف ِعل، وهو وزن خيص الفعل، لكنَّ 

دَّ اللفظ، فصار النط كالنطق بـ: فِْيل،  ،ق بـ: ِقْيَل، و: ر 

ْرد، فلم يعتد بكوَنام يف األصل عىل وزن: ف ِعَل،  وب 
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ه ال كأنَّ  فصارـ، استعامهلوهو ه، وذلك لرفض أصل

، 1/60أصل له غري البناء الذي هو عليه )ابن يعيش 

، وابن مالك، 3/1463هـ، 1402وابن مالك، 

 (.2/859هـ، 1397

ّب،  ،َعَلاًم ،  )َأْلبـ ب(: اخلّلف يفاثاني   ونحوه )مجع ل 

هجمع عىل  وهو: العقل، وهذا اجلمع قليل، واألكثر أنْ 

، وابن منظور، 1/216هـ، 1367اجلوهري، ) ،ألباب

مي بـ )ألبب( ونحوه مما  (:1/730هـ، 1402 إذا س 

 فقد اختلف فيه عىل قولني:هـ، تغريت هيئت

هـ، 1402: ذهب األخفش )ابن مالك، األول

ه ( إىل أنَّ 2/862هـ، 1418، وأبو حيان، 3/1463

وهو الرشط الثالث ه، رصف، وذلك لفقد رشطي  

فهو هـ، فهو قد باين الفعل بفك إدغام، ااملذكور آنفً 

، أو َأْكت ب، واملضارع الذي عىل  اآلن عىل وزن: َأْنرص 

وزنه يغلب عىل عينه والمه اإلدغام إذا كانا من نوع 

ّد، وأَ  ّد.واحد، نحو: َأش   ع 

ه ( إىل أنَّ 3/195ه، سيبوي: ذهب سيبويه )واآلخر

 يمنع من الرصف.

وقد صححه ابن مالك ه، والراجح مذهب سيبوي

هـ، 1397وهـ، 1465ـ  1463/ 3هـ، 1402)

ووافقه النَّحويون )ابن هشام، ص   (.861ـ   2/860

، وخالد 2/897هـ، 1406، والسلسييل، 225

هـ، 1418، والسيوطي، 2/221األزهري، 

 ا يأيت:ـَّوذلك مل، ه( من بعد1/106

ا من اعتبار تغيري هيئة )ألبب( ال يكون مانعً  ـ أنَّ  1

الفك رجوع إىل أصل مرتوك وهو الفك،  ألنَّ  ؛الوزن

نحو:  فهو بذلك نظري ما حقه اإلعّلل و م يعْل 

عل فيقال: استحاذ، ي   قياسه أنْ  )اْستْحوذ( حيث إنَّ 

ونحوه ال يمنع من اعتبار تصحيح استحوذ  ومعلوم أنَّ 

تصحيحه منبه عىل أصل  الوزن بإمجاع النَّحويني، ألنَّ 

 مرفوض يف نحو: استقام، وهو: استْقَوَم.

فكذلك الفك يف )ألبب( ال يمنع من اعتبار الوزن 

 ا.أيًض 

الفك يقع يف األفعال أكثر من األسامء، فقد  ـ أنَّ  2

الني قالوا يف التعجب: َأْشِدْد بكذا! ففكوا الد

ْد، و م املدغمتني لزومً  ا، وقالوا يف األمر واجلزم: ارد 

 ا.يردد، ففكوا جوازً 

يف  ْت ذَّ  ش  كانوا قد فكوا أفعااًل  هم وإنْ َـّ ـ أن 3

صحت يف االستعامل، نحو: َضبَِب يْضَبب، القياْ، وف  

وَضب ب َيْضب ب )ضبب البلد، أي: كثر ضبابه. 

 1414، وابن منظور،1/167هـ، 1367اجلوهري، )

 ( وقالوا: َألَِل الّسقاء  يْأَلل )أي: تغريْت 1/539هـ، 

، وابن منظور، 4/1626، 1367اجلوهري، . )رائحته

( وحِلَحت العني تْلَحح )أي: 11/25هـ، 1414

، وابن 1/400هـ، 1367اجلوهري، ، )أجفاَنا لزقْت 

الفك فيها حالة  م  نَّ إ ( إالَّ 2/577هـ، 1414منظور، 

إىل شبه بعض األسامء، كام خرج: خيرج  هبا الفعل 

. دَّ ِدَد، حني قيل فيهام: َقيل، و ر  ِوَل، و ر   ق 
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حال: ألبب، ويألل، ويضبب،  ومع ذلك فإنَّ 

ونحوها حال منبه عىل األصل املرتوك، نحو: أكّف، 

ويشّم، ونحومها، وهو: الفك، فلم يوجب ذلك عدم 

 اعتبار وزن الفعل.

اْ اإلدغام، فيقال: ه ال يلزم الرجوع إىل قيـ أنَّ  4

يلزم يف التسمية بـ )استحوذ( إىل قياْ  ألّب، كام ال

 اإلعّلل فيقال: استحاذ.

مي بـ )يردد( من قولنا:  م يردد، لرجع  لكن لو س 

ا عن اجلزم، وقد زال الفك كان متسببً  ألنَّ  ؛اإلدغام

وليس لفك )ألبب(  السبب بالتسمية، فيزول املتسَبب.

ام جيء ـَّوإنبه، فيزوالن وتصحيح )استحوذ( سبب 

هبام قبل التسمية تنبيها عىل األصل املرفوض يف: أكّف، 

ا، وذلك كام تقدم اإلشارة إليه آنفً  ،واستقام، ونحومها

 مطلوب بعد التسمية، فوجب التسوية.

 

 ةــــاخلامت

مراجعة  ا فلعل حقيقة هذا الظاهرة وختامً 

يف  بعد هذا التطواف قد اتضحْت  -األصول النحوية

 ولست   -فيام أحسب   -أرجاء هذا املوضوع اللطيف 

 ولكنْ هـ، ني قد وفيته حقيف َناية  هذا البحث أنَّ  َأزعم  

عن هذا  مّلئمةً  إعطاء فكرةً  ني حاولت  حسبي أنَّ 

له صلة قوية  املوضوع ذي الفوائد املتعددة، حيث إنَّ 

حو، وهي قضية إعادة بقضية مهمة من قضايا النَّ 

ب، بحيث تتبني أجزاؤه الرئيسة، من صياغة الرتكي

عامل ومعمول، ونوع العمل، وحاالت بعض 

العوامل من حيث الذكر، واحلذف، وحاالت بعض 

املعموالت، من حيث خصوصية املعمول، أو بعض 

أحواله كاإلفراد والتثنية واجلمع، إضافة إىل بيان 

األصل الذي كانت عليه بنية بعض األلفاظ، حيث 

ا، ثم يعودون عرب بخّلف ذلك غالبً جرى استعامل ال

إليه يف بعض املواطن، إىل غري ذلك من الفوائد 

 أشري إىل أبرزها فيام يأيت: والنتائج التي يمكن أنْ 

ا، بل قد أشار  متامً هذا املوضوع  م يكن غفًّل  ـ أنَّ 1 

 تكن  م إليه عدد من النَّحويني، ولكن تلك اإلشارات

فيه بالبحث والدراسة،  داعية للرشوع كافية، بل كانْت 

ه بالصورة املناسبة، ولعل هذه الدراسة قد تناولتْ 

العمل عىل استكامل  إن شاء اهلل  -وسيتلو هذا

خيرج يف كتاب  بأنْ  ه حقيٌق البحث يف املوضوع، فإنَّ 

 شاء اهلل تعاىل. ا إنْ مستقل، ولعل هذا يكون قريبً 

ه ليس القول باألصل املرفوض ـ ظهر يل أنَّ  2

ا يف كل مسألة، بل هناك مسائل يرتجح فيها راجحً 

 لدي القول بذلك، ومسائل  م يرتجح فيها ذلك.

ام تركوا بعض األصول كراهية ـَّالعرب إن ـ أنَّ  3

 كام يف املسألة األوىل والثانية. ا لّلختصار،للتطويل، وطلبً 

ا لقول يف القول باألصول املرتوكة تعضيدً  ـ أنَّ  4

 ا.بحجة ترجح قوله غالبً  االقائل بذلك، وتفردً 

لم من خّلل جميء اخلرب مفردً ـ أنَّ  5 ا ا منصوبً ه قد ع 

ه من يف باب أفعال املقاربة، واحلكم عىل ذلك بأنَّ 
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باب هي؟ فذلك  مراجعة األصول املهجورة، من أي  

 .الباب باب )كان( وأخواهتا

ا يمكن يف القول بمراجعة األصول بيانً  ـ أنَّ  6

 معرفة أصل أسامء األفعال.االستئناْ به يف 

إذا سمي هـ، تغري هيئة الفعل )َأْلب ب( ونحو ـ أنَّ  7

ا من اعتبار ال يكون مانعً هـ، بفك إدغام ،به وكان علاًم 

فك اإلدغام رجوع إىل  ألنَّ  ؛الوزن للمنع من الرصف

أصل مرتوك، فهو بذلك نظري ما حقه اإلعّلل و م 

يعل فيقال:  ه أنْ قياس إنَّ  حيث   ،عل، نحو: )استحوذ(ي  

تصحيح استحوذ ونحوه ال يمنع  استحاذ، ومعلوم أنَّ 

 ؛ا من الرصف بإمجاع النَّحوينيمن اعتبار الوزن مانعً 

تصحيحه منبه عىل أصل مرفوض يف نحو:  ألنَّ 

 : استقوم.واستقام، وه

ه إذا اجتمع احلكم بالقول بمراجعة األصول ـ أنَّ  8

رة الشعرية أو حوية املرتوكة واحلكم بالرضوالنَّ 

 ؛الشذوذ؛ فتقديم القول بمراجعة تلك األصول أوىل

ا القول  بمراجعة أصل القاعدة، وأمَّ فيه حكاًم  ألنَّ 

بالرضورة أو الشذوذ فهو حكم بخرم القاعدة 

 واخلروج عليها، واهلل أعلم.     

 وتقدير: ركش

اآلداب مركز بحوث كلية  الباحثشكر ي

  .بجامعة امللك سعود عىل دعم مرشوع هذا البحث

 

  

 املصادر واملراجع

النهاية يف غريب احلديث  ابن األثري، املبارك بن حممد،

، ت/ طاهر أمحد الزاوي وحممود حممد واألثر

 الطناحي، املكتبة اإلسّلمية.

ت: د/  معاين القرآن،، األخفش، سعيد بن مسعدة

، 5عبد األمري حممد أمني الورد، عا م الكتب، ط 

 هـ. 1405

 ، دار الفكر.الترصيحعبداهلل، األزهري، خالد بن 

، مع حاشية رشح األلفية، األشموين، عيل بن حممد

الصبان، عناية/ مصطفى حسني أمحد، دار 

 الفكر.

، حتقيق: أرسار العربية، األنباري، عبدالرمحن بن حممد

هـ 1415، 1د/ فخر صالح قدارة، ط 

 م، دار اجليل، بريوت.1995

 حممد بن يوسف:، اناألندليس أبو حي

 ، دار الفكر.1983هـ 1403، 2، ط البحر املحيط

يف رشح التسهيل، حتقيق: د. حسن  التذييل والتكميل 

م، دار 1997هـ / 1418، 1هنداوي، ط 

 القلم، دمشق.

، 1، حتقيق: د رجب عثامن حممد، ط ارتشاف الرضب

ـ  1418  م، نرش مكتبة اخلانجي، القاهرة.1998ه

، حتقيق: صحيح البخاريبن إسامعيل،البخاري، حممد 

م، دار 1985هـ 1405، 1د مصطفى البغا، ط 

 القلم، دمشق.
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، حتقيق: خزانة األدب، البغدادي، عبدالقادر بن عمر 

هـ، 1418، 4حممد عبدالسّلم هارون، ط 

 مكتبة اخلانجي، القاهرة. 

مجع وحتقيق ورشح/ ، هديوان، ا، ثابت بن جابرتأبط رش  

شاكر، دار الغرب اإلسّلمي، عيل ذو الفقار 

 م.1984، 1ط

)اجلامع  سنن الرتمذي، الرتمذي، حممد بن عيسى

 الصغري( حتقيق ورشح/ أمحد حممد شاكر.

املقتصد يف رشح ، عبدالقاهر بن حممد، اجلرجاين

كاظم بحر املرجان، د.، حتقيق: اإليضاح

منشورات وزارة الثقافة واإلعّلم العراقية، 

 لنرش.، دار الرشيد لم1982

، هت: نعامن أمني ط، ديوانه،، جرير، جرير بن عطية

 ، بدون تاريخ.3دار املعارف، مرص، ط 

، ت/ حممد عيل خلصائصا ابن جني، عثامن بن جني:

 النجار، دار الكتاب العريب، بريوت.

ت/ حممد عبدالقادر عطا، دار الكتب  املحتسب،

 هـ. 1419، 1العلمية، بريوت، ط 

ت/ أمحد  الصحاح،، بن محاداجلوهري، إسامعيل 

عبدالغفور عطار، دار العلم للمّليني، بريوت، ط 

 هـ. 1399، بريوت، 2ط هـ،  1367، القاهرة، 1

، ت: د/ موسى بناي ابن احلاجب، عثامن بن عمر

العلييل، اجلمهورية العراقية، وزارة األوقاف 

 والشؤون الدينية، إحياء الرتاث اإلسّلمي.

فتح الباري برشح صحيح ، ابن حجر، أمحد بن عيل

، عناية/ حممد فؤاد عبد الباقي، وحمب البخاري

الدين اخلطيب، وراجعه/ قيص حمب الدين 

، 1اخلطيب، دار الريان للرتاث، القاهرة، ط 

 هـ. 1407

درة الغواص يف أوهام  احلريري، قاسم بن عيل،

، ت/ حممد أبو الفضل إبراهيم، دار اخلواص

 الفكر العريب.

، خمترص يف شواذ القرآن، احلسني بن أمحد، هيابن خالو

 مكتبة املتنبي، القاهرة.

، ت: د/ رشح اجلمل، عيل بن حممد، ابن خروف

سلوى حممد عرب، طبع جامعة أم  القرى، 

 .هـ. 1419

حاشية الدسوقي عىل مغني ، الدسوقي، حممد عرفة

، ملتزم الطبع والنرش: عبد احلميد اللبيب

 حنفي، مرص.

حتفة الغريب، هبامش .حممد بن أيب بكر: الدماميني،

)املنصف من الكّلم عىل مغني  حاشية الشمني

 ابن هشام( املطبعة البهية بمرص.

، ت: د/ حممد تعليق الفرائد عىل تسهيل الفوائد

 هـ. 1403، 1املفدى، ط 

تأويل ، الدينوري، ابن قتيبة، عبداهلل بن عبداملجيد

د ، رشحه ونرشه/ السيد أمحمشكل القرآن

 صقر، املكتبة العلمية.
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، 1402، 3، طرشح الكافية، الريض، حممد بن احلسن 

 دار الكتب العلمية، بريوت.

 اجلمل يف النحو،، الزجاجي، عبدالرمحن بن إسحاق

ت: د/ عيل توفيق احلمد، مؤسسة الرسالة، 

 هـ. 1405، 2بريوت، ط 

، اعتنى به/ الكشاف الزخمرشي، حممود بن عمر: 

 محد، دار الكتاب العريب.مصطفى حسني أ

، اعتنى به/ عيل أبو ملحم، املفصل يف صنعة اإلعراب 

 م. 1993، 1دار ومكتبة اهلّلل، بريوت، ط 

حتقيق: عبد  يف األصول،، ابن الرساج، حممد بن سهل 

م، مطبعة النعامن، 1973)رب( احلسني الفتيل، 

 النجف، العراق.

إيضاح شفاء العليل يف ، السلسييل، حممد بن عيسى

، ت: د/ الرشيف عبد اهلل عيل التسهيل

احلسيني الربكايت، املكتبة الفيصلية، مكة 

 م.1986هـ، 1406، 1املكرمة، ط 

، ت: د/ الدر املصون، أمحد بن يوسف، السمني احللبي

، 1راط، دار القلم، دمشق، ط أمحد اخل

 هـ.1406

حتقيق: حممد  الكتاب،، عمرو بن عثامنسيبويه، 

م، 1988هـ ـ 1408، 3رون، ط عبدالسّلم ها

 مكتبة اخلانجي.

 ،األشباه والنظائر  :السيوطي، عبدالرمحن بن أيب بكر

حتقيق: عبداإلله نبهان  ،رشح شواهد املغني 

وآخرين، مطبوعات جممع اللغة العربية، 

 دمشق، مكتبة احلياة، بريوت.

، 1، حتقيق: أمحد شمس الدين، ط مهع اهلوامع 

الكتب العلمية،  م، دار1998هـ ـ 1418

 بريوت.

، ت: أمايل ابن الشجري ،ابن الشجري، هبة اهلل بن عيل

د/ حممود حممد الطناحي، مكتبة اخلانجي، 

 القاهرة.

رشح املقدمة اجلزولية ، الشلوبني، عمر بن حممد

، ت: د/ تركي العتيبي، مؤسسة الكبري

 هـ. 1414، 2الرسالة، بريوت، ط 

ف من الكّلم عىل مغني املنص، الشمنّي، أمحد بن حممد

 ، املطبعة البهية بمرص.ابن هشام

، حتقيق: الدرر اللوامع، أمحد بن األمني الشنقيطي، 

 -هـ1419، 1حممد باسل عيون السود، ط

 م، دار الكتب العلمية، بريوت.1999

تصحيح وترتيب/ ، هديوان، العجاج، رؤبة بن العجاج

 م. 1903وليم بن الورد، 

، ت: د/ مجهرة األمثالبداهلل، عالعسكري، احلسن بن 

حممد أبو الفضل إبراهيم، وعبد احلميد 

هـ، 1408، 2قطامش، دار اجليل، بريوت، ط 

 م.  1988

عناية /  رشح اجلمل، ابن عصفور، عيل بن مؤمن:

فواز الّشعار، إرشاف: د/ إميل بديع يعقوب، 
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هـ، 1419  ،1دار الكتب العلمية، بريوت، ط

 م. 1998

ت/ السيد إبراهيم حممد، القاهرة، ، رضائر الشعر

 م. 1980

، ومعه ُمُثل املقرب، ت/ عادل أمحد عبد املقرب 

املوجود، وعيل حممد معوض، دار الكتب 

 م.  1998هـ،  1418، 1العلمية، بريوت، ط 

التبيني عن مذاهب ، العكربي، عبداهلل بن احلسني

، 1، حتقيق: عبد الرمحن العثيمني، ط النَّحويني

م، نرش مكتبة العبيكان، 2000هـ 1421

 الرياض.

)رشح  املقاصد النحوية، العيني، حممود بن أمحد

الشواهد الكربى(، هبامش خزانة األدب، ط 

 ، املطبعة املنريية ببوالق.1

، ت: د/ اإليضاح العضدي، الفاريس، احلسن بن أمحد

، 2كاظم بحر املرجان، عا م الكتب، بريوت، ط

 هـ. 1416

رشح كتاب احلدود يف ،  بن أمحدالفاكهي، عبداهلل 

، حتقيق: د املتويل رمضان أمحد الدمريي، النحو

م، مكتبة وهبة، 1993هـ ـ 1414، 2ط

 القاهرة.

حتقيق: أمحد  معاين القرآن،، الفراء، حييى بن زياد 

هـ ـ 1374يوسف نجايت وحممد عيل النجار، 

 م، مطبعة دار الكتب املرصية.1955

رشح أيب بكر ، ديوانه،، الفرزدق، مهام بن غالب

البطليويس، عناية/ عبداهلل الصاوي، املكتبة 

، 1التجارية الكربى، مط الصاوي، مرص، ط 

 هـ. 1354

)اجلامع  تفسري القرطبي القرئبي، حممد بن أمحد،

ألحكام القرآن( ت/ عبدالرزاق املهدي، دار 

هـ،  1418، 1الكتاب العريب، بريوت، ط  

 م.  1997

، ت/ حممد سنن ابن ماجة، د بن يزيدحممه، ابن ماج

 فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العريب.

، ت: د/ أمحد رصف املباين، أمحد بن عبدالنور، ملالقيا

 هـ.  1405، 2اخلراط، دار القلم، دمشق، ط 

ألفية ابن مالك يف النحو  :ابن مالك، حممد بن عبداهلل

 ، إعداد وإخراج:والرصف مع إعراب مفرداهتا

 هـ. 1414، 1دار ابن خزيمة، الرياض، ط 

حتقيق: د عبدالرمحن السيد ود حممد  ،رشح التسهيل 

م، 1990هـ ـ 1410، 1بدوي املختون، ط 

 هجر للطباعة والنرش والتوزيع.

، ت/ عدنان الدوري، مطبعة عمدة احلافظرشح  

 هـ. 1397العاين، بغداد، 

شواهد التوضيح والتصحيح ملشكالت اجلامع  

، ت/ حممد فؤاد عبد الباقي، دار حيحالص

 الكتب العلمية، بريوت.
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حتقيق: حممد عبداخلالق  املقتضب، املربد، حممد بن يزيد،

عضيمة، وزارة األوقاف املجلس األعىل للشؤون 

 اإلسّلمية، جلنة إحياء الرتاث اإلسّلمي.

 ،السبعة يف القراءات  ابن جماهد، أمحد بن موسى،

 م.1980لقاهرة،: شوقي ضيف، اقيقحت

، ت: د/ فخر اجلنى الداين، املرادي، حسني بن قاسم

الدين قباوة، واألستاذ/ حممد نديم فاضل، دار 

 هـ. 1413، 1الكتب العلمية، بريوت، ط 

= شعر ابن  ديوان ابن ميادة، ابن ميادة، الرماح بن أبريد

ميادة، مجع وحتقيق: د/ حنا مجيل حداد، 

 1402ة بدمشق، مطبوعات جممع اللغة العربي

 م. 1982هـ، 

، ت/ حممد حميي جممع األمثال، امليداين، أمحد بن حممد

حلميد، مط: السنة املحمدية، الدين عبدا

 هـ. 1374

، ت: د/ زهري إعراب القرآن، النحاس، أمحد بن حممد

 .1409، 3غازي زاهد، عا م الكتب، ط 

اعتنى به/  سنن النسائي،، النسائي، أمحد بن شعيب

تاح أبو غدة، الطبعة املرصية، القاهرة،  عبدالف

 . 1ط 

، دار صادر، لسان العربمكرم،  ابن منظور، حممد بن

 هـ. 1414، 3ط 

، أوضح املسالك  :ابن هشام، عبد اهلل  بن يوسف

حتقيق: عبد املتعال الصعيدي، مكتبة اآلداب 

 ومطبعتها باجلامميز، مرص.

ْ ، ت: د/ عباختليص الشواهد وتلخيص الفوائد 

مصطفى الصاحلي، دار الكتاب العريب، 

 هـ. 1406، 1بريوت، ط 

، حتقيق: حممد حميي الدين عبداحلميد، مغني اللبيب 

 م، املكتبة العرصية.1987هـ 1407

يس العليمي، أمحد بن حممد، حاشية يـس عىل  

 الترصيح، دار الفكر.

 

 

 

 

 

 



 147                         (هـ1438م/2017جامعة امللك سعود، الرياض )،  2ع، 29مداب، جملة اآل
 

  

 وظائف )العنونة( يف ديوان األطفال

 )كلامت خرض( للشاعر سليامن العيسى )جزء األناشيد(  

   منى بنت حممد بن صالح الغامدي

 أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية، كلية اآلداب، جامعة الدمام

 
   

 

 ـ(ه29/11/1437وقبل للنرش يف   هـ، 18/4/1437)قدم  للنرش يف  

 

سيميائية العنوان، سليامن العيسى، العنونة يف أدب ألطفال، وظائف العنونة، ديوان :  يةاملفتاح الكلامت

 .كلامت خرض، أناشيد األطفال

دأبت األصوات املهتمة بالطفولة يف العرص احلديث عىل املناداة باالرتقاء بذائقة الطفل يف البحث: ملخص

ئطه؛ ومنها أدب األطفال الذي هو أحوج إىل كل ما يوجه إليه من أرضب اخلطاب وأشكال االتصال ووسا

أْن تكون عملية الغربلة ملحتواه والتقييم خلطاباته وأشكال التعبري غري بعيدة عن التزود بكل ما يطرأ عىل 

ساحة املشهد النقدي من اجتاهات ونظريات، رشط أالا تقوض جدهتا وحداثتها األساس الذي يستقيم عليه 

هو التالؤم مع مستويات الطفولة املرحلية، والتناسب مع قدراهتا الذهنية وطبيعتها بناء أدب األطفال، أال و

االنفعالية، ومقاربة حاجاهتا النفسية؛ ومن هذا املنطلق استقامت ُأطر هذه الدراسة عىل املنهج التحلييل يف 

ديوان األطفال تقييم أنموذج إلحدى العتبات النصية، بالكشف عن السامت الوظيفية يف )عنونة( قصائد 

 )كلامت خرض( للشاعر السوري ) سليامن العيسى(. 

وتبنت الدراسة الرأي الذي ينظر إىل العنوان عىل أناه نص مواز للنص الرئيس، فقياس الفاعلية الوظيفية 

للعنونة ستكون بمعزل عن تأثريات النص األصيل، وهو عزل ال يؤذن باجتثاث أوارص القربى بالنص األم، 

هو طلب لتامم سبك العنونة؛ مماا يؤهلها ألداء وظائفها دون اتكاء عىل تفسريات النص األصيل أو  بقدر ما

 .جلوء إىل إضاءة منه
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Keywords: the children's literature, Green Words " Kalemat Khudr, Suleiman Al Essa, Titling, Paratexte, Seuils. 

Abstract: The votes interested in childhood issues in modern era has consistently calling and 

advocating for upgrading and improving the sense of the child in everything that is brought to him of 

discourse types and forms of communication ; including children's literature, which its content is in 

dire need to be screened and filtered and assessing and evaluating its rhetoric and forms of expression 

shall be made and done without being away from the trends and theories of the critical scene, 

provided it does not undermine its timeliness and modernity which constitute the basis on which the 

children's literature is built correct foundation on which to build the children's literature, namely 

compatibility with childhood interim levels; namely , compatibility with childhood interim levels , 

and consistency with its mental capabilities and emotional nature , and approximation of its 

psychological needs ; and from this point , the analytical method was used in this study to evaluate a 

model of one of the thresholds of literary texts , by revealing the functional features in (titling) the 

children poems book ( Green Words " Kalemat Khudr " ) for the Syrian poet (Suleiman Al Essa ).  

The study adopted the opinion which sees the title as a text parallel to the main text ; as measuring the 

functional efficiency of the titling will be in isolation from the original text effects , and such isolation 

do not authorize rooting out the bonds of kinship in the mother (main) text , but it is a request for full 

casting of the titling ;   thus positioned to perform its functions without lean on the interpretations of 

the original text or resort to illustration from it. 
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 املقدمــة

يشكل )العنوان( مطلًبا أساسًيا ال يستقيم دونه بناء 

النص العام، وهو اخلطوة األوىل يف عملية التواصل مع 

املتلقي، بل إناه جيسد أعىل درجات التكثيف اللغوي 

مقارنة بعتبات النص األخرى؛ لذلك نرى الشعراء 

جيتهدون يف تسمية دواوينهم وجيهدون يف التفنن يف 

 ا.عنونته

وال جدال يف أنا الشعر العريب قد ارتىض لقصائده 

أْن خترج يف املشهد اإلبداعي عارية من العناوين 

والتسميات ردًحا طوياًل من الزمن، إالا ما كان من 

حماوالت يتيمة مل ُُتتَذ أو تقتَف أو يؤسس عليها، 

ابتدرها الشاعر )أبو العالء املعري( يف بعض دواوينه 

 مثاًل. )كسقط الزند(،

ولـاما ولج العرب عرص التدوين حاولوا أْن يربزوا 

أمهية التدوين والتصنيف؛ فعمدوا إىل الدواوين 

واملجاميع الشعرية يصنفوهنا َوْفَق شعرائها، لتظهر لنا 

دواوين ال ُتمل من أثر العنونة ووظيفتها إالا الوقوف 

هبا عند حدِّ التعيني، كقوهلم: )ديوان امرئ القيس(، 

)ديوان أيب متام( و)ديوان املتنبي (...، ثم اجتهوا إىل و

ترتيب القصائد اعتداًدا بحرف الروي، فصاروا 

يقولون: )دالية طرفة(، )وبائية أيب متام(...، وتطورت 

 بعدها التسمية لُيشغل العنوان بمطلع القصيدة.

ويف العرص احلديث تطورت ظاهرة العنونة عرب ما 

ن الشعر العريب، من جراء تالحق من جتديد يف تدوي

التأثر بالنامذج العاملية يف اآلداب كنتيجة حتمية لتالقح 

الثقافات وتسايرها، فتولادت عناوين متعددة 

املستويات والدالالت ذات صالت بتجارب الذات أو 

ضغط قصائد املناسبات أو وضع العرص واجتاهه 

 الثقايف والفكري والفني.

 تززر وتالحم من وال ينفصل أدب األطفال عاما 

عوامل وتأثريات يف تشكيل صفحة األدب العام 

ومشهد اإلبداع فيه، فإذا كان الشعر العريب قد عاين من 

إغفال العنونة والتسمية لقصائده، فإنا العنونة يف أدب 

وإْن كانت ذات -األطفال ليست مشكلته الوحيدة 

حيث عانى -تأثري يف استقطاب ذهن الطفل ووجدانه 

الطفل من معضالت جسيمة ومشكالت عدة أدب 

منها: عدم استقالليته عن أدب الكبار، واخللط يف 

ُتديد مفهومه، وقلة التأليف فيه، وعدم مناسبة 

نصوصه لقدرات الطفولة واهتامماهتا، فضاًل عن 

 سيطرة النظم.

ن مالمح النهضة  ولعل تالقح الثقافات الذي كوا

ز من م كانة أدب األطفال يف العرص احلديث هو ما عزا

ووهبه استقالاًل وكياًنا أدبيًّا خاصة به، جعله ينهض 

بإزاء أدب الكبار، حني عاد مثقفو العربية بخربات 

نتهم من االطِّالع عىل أدب  وثقافات أجنبية مكا

والسيام األورويب منها -األطفال يف الثقافات األخرى 

ي ومبلغ التطور الذي بلغه، والتأليف املستقل الذ 

د مساره يف  رسم مالحمه، فساعد عىل نموه وحدا
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أوروبا، فأخذت احلمية املثقفني العرب إىل إنشاء 

دواوين وقصص موجهة لألطفال عىل غرار ما 

 شاهدوا.

ه إىل أدب األطفال ال خيتلف عن األدب املوجا ف

عاما يتعاور األدب  يكون بمعزل   يمكن أنْ  الكبار، وال

فهو يف املقام األول نص من دراسات نقدية حديثة، 

أديب يتوافر له من مجال األساليب واألفكار ما ينال 

تشذ   يف خصيصة الوال خيتلف إالا  األدب بوجه عام،

من قوة  - فيه ب مابه بل متيزه وتفرده، وهي تناُس 

مع الطفولة، مع مداركها وحواسها  - وجودة ومجال

ظر يف واستعداداهتا وقدراهتا، ومن هنا جاءت فكرة الن

عنونة مؤلفات أدب األطفال من زوايا نقدية حديثة، 

 كانت السيميائية أحدها.

وقد استقامت أطر هذه الدراسة عىل املنهج 

التحلييل يف تقييم أنموذج إلحدى العتبات النصية، 

بالبحث يف السامت الوظيفية يف )عنونة( قصائد ديوان 

األطفال )كلامت خرض( للشاعر السوري )سليامن 

 يسى(. الع

واستندت الدراسة إىل الرأي الذي ينظر إىل العنوان 

عىل أناه نص مواز للنص الرئيس، فقياس الفاعلية 

الوظيفية للعنونة ستكون بمعزل عن تأثريات النص 

األصيل، مماا يؤهلها ألداء وظائفها دون اتكاء عىل 

 تفسريات النص األصيل أو جلوء إىل إضاءة منه.  

 

 طفالالعنونة وأدب األ

ا ) بالعنوان(، وهو ا جليً أولت السيموطيقا اهتاممً 

ه من قبيل أنا  يوسم باالعتباط، أو يمكن أنْ  اهتامم ال

سد تكفل ب سياق املوقف الكالمي الصدفة، فكام أنا 

فكذلك سياقات اللغة املكتوبة ُتتم  ؛مسد العنوان

 توافر عالمات تسد مسدها وعتبات تنهض بمهامها.

ام هو نـاإ »ص ا عىل النا طفيليًّ عنرًص العنوان  وليس

يف تشكيل  مهم عنرصوعتبة أوىل من عتبات النص، 

الدوال الرمزية، وإيضاح اخلارج  فكيك، وتةالدالل

م. صفحة 2001)قطوس،  «قصد إضاءة الداخل

53). 

عليه أنا اشتغاهلم  انبالعنو نياملهتموُيلحظ عىل 

خر سيميائي غوي، واآلسلك منهجني دالليني: أوهلام لُ 

ا بوصفه بنية إما  ،أيقوين، اتضح األول يف دراسة العنوان

ا تنفك عن بنية كلية هي النص اإلبداعي، وإما  جزئية ال

ه نظر إىل العنوان عىل أنا بكونه بنية مستقلة، واآلخر يُ 

هم عنارص أه من نا أو أنص )مواز( للنص الرئيس، 

 )النص املوازي(. املناص التأليفي

أحد عنارص النص  بوصفها-عنوان وعتبة ال

 جريار)يشري  - ذاته ز بحدِّ ااملوازي أو هو نص مو

إىل أناـها ما يمنح النص األسايس هويته ( جينيت

العنوان الرئيس، العنوان  :واختالفه بمكنوناته املتنوعة

الغالف،  املؤلف، الفرعي، العناوين الداخلية، اسم

نارش، وغري ذلك من اإلهداء، املقدمة، اخلامتة، كلمة ال
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م. صفحة 2007)بلعابد،  العنارص النصية املوازية

 -كام يصفه لوي هويك  أي: العنوان  ، وهو (48

جمموع »: بقوله - صاحب كتاب سمة العنوان

ترسم عىل نصٍّ ما،  العالمات اللسانية التي يمكن أنْ 

تشري إىل املحتوى العام،  من أجل تعيينه، ومن أجل أنْ 

م. 2013)حسني،  «أجل جذب القارئ من اوأيًض 

تعريف هويك عن  فكش و(، 2-1الصفحات 

متمثلة يف قدرته عىل العنوان يف  التي رآها الوظيفة

وجذب  وُتديده فكرة النص  -العامضمون املتعيني 

 . املستهدف مهوراجل

ومن املهتمني كذلك من العرب )مجيل احلمداوي( 

 الا إيمكن  نوان الالع نا إها: فادبفكرة م الذي تشبث 

ففي نظره، أنا  ا عنه،فرعً  أن يكون األصل والنص  

لنص يف تضاريسه السطحية ا العنوان  يعكس

 »عنده وعند َمْن يرى رأيه  فالعنوانومن َثما ؛ والعميقة

هو الذي يسم النص، ويعينه، ويصفه، ويثبته، 

ويؤكده، ويعلن مرشوعيته القرائية، وهو الذي حيقق 

)محداوي،  «اتساقه، وانسجامه وتشاكله  للنص كذلك

يف  (عبداهلل الغذامي) أنا  غري، (79م. صفحة 1997

إذ يرى هذا الرأي  عن ) اخلطيئة والتكفري( يميله كتاب

ام ـاالقصيدة ليست هي التي تتولد من عنواهنا، إنأنا 

 إالا  حقٍّ  من شاعر د منها، وماالعنوان الذي يتولا 

)الغذامي،  آخر احلركاتويكون العنوان لديه 

لرحيم )ويربز رأي ثالث ، (261م. صفحة 1985

فرق هذا االختالف  أن جيمع ما منه حياول ر(عبد القاد

يغري البوصلة و، ةبإلقاء التبعية عىل الوجهة اللغوي

ل  باجتاه القارئ ال املبدع، فإذا كان العنوان آخر أعاما

دالقادر، )عب ي.املتلق ئاملبدع فهو أوىل عتبات القار

 .(96م. صفحة  2008

بدراسة سيميائية العنوان ووظائفه يف  االشتغالو

يقل أمهية عن تلك  الل النص املوجه إىل األطفا

أدب الكبار، املتجهة إىل  والسيميائية الدراسات النقدية

االعتبار باملتلقي لتحديد األصلية يف ثنائية )النص ف

ب األطفال يف نصوص أداألمهية والعنوان( أمر بالغ 

لزم يُ  الشعري منها، وهو ماعىل وجه اخلصوص 

بتحديد اإلطار السيميائي الذي ترتسم خالله دراسة 

وعىل أساس من ذلك تتبلور عنونة قصائد األطفال، 

 حرص أنامطها.تنوظائف العنوان و

إبداعي  وىل نص  طفال بالدرجة األدب األوأ

 أفاضت )القصدية واإلرادة( عىل مجالية اإلبداع

اشرتاطات وألزمته ب ،وجودة التأليف خصوصية

فالعنوان يف القصائد  ؛تتالءم مع طبيعة الطفل املتلقي

ه الدراسة إليسواء نظرت - املوجهة إىل األطفال

من عنارص النص املوازي للنص  أناهالسيميائية عىل 

-الرئيسذاته للنص  بحدِّ  مواز   نص   هنا أَ  الرئيس أو عىل

وجدانية  اكثيفات فكرية وأبعادً يف احلالني ت حيمل

العمر الزمني  معتناسب  جتتهد يف املقام األول إلجراء

 للطفل املتلقي. والوجداين واللغويوالعقيل 
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من بعض أمهية العنوان يف أدب األطفال  تتأتى و

من أمهية نصوصه؛ فإذا كان دارسو أدب  الوجوه

يكشف كل نشيد  من الرضوري أنْ »األطفال يرون 

ياة احلة أو جانب من جوانب اجلامل يف عن فكر

 نا إ، ف(216م. صفحة 1977)اهليتي،  «والطبيعة

عائشة )مفتاح هذا الكشف هو العنوان الذي أشارت 

القصيص  وبخاصةإىل أمهيته يف أدب األطفال  (رماش

يستقطبه  ه أول مانا أل »لذلك  بقوهلا: وعللْت ؛ منه

و أول ما ويستدعيه ويشده إىل القصة وقراءهتا، وه

ينفره منها، وهذا بحسب قدرة العنوان اإلعالمية 

والتوصيلية يف اإلحالة عىل مضمون القصة أو 

 ،(235م. صفحة 2012)رماش،  «موضوعها

األوىل التي يصادفها الطفل،  عتبة النصفالعنوان هو 

بعد إدراكه  يتامهى مع هذه العتبة ويندمج ا أنْ فإما 

بوصفها بل عىل النص فيق لكنهها ومراد معظم لفظها؛

و نتيجة مبارشة، أو ينفر من هذه العتبة أتالية  مرحلة

ا فال هلعن إدراك مدلو الطفل عجزلختفق يف جذبه  حني

 تالية يعيش فيها أجواء النص. ةيرتقى إىل مرحل

وهبذا ختتط العنونة يف أدب األطفال خصائصها 

وتقتبس سامهتا من السامت واخلصائص الواجب 

ص األصيل أو النص املوازي من نشيد أو توافرها للن

رسد يف أدب األطفال، وجتري عليها الوظائف 

 السيميائية للعنونة األدبية.

 

 وظائف العنونة يف قصائد ديوان 

 )كلامت خرض(

ُتَعدُّ وظائف العنوان من املباحث املعقدة الشائكة 

للمناص، وقد اعتد كثرٌي من الدارسني بالوظائف 

دها رومان جاكبسون اللغوية التواصلي ة التي حدا

للشعرية من: انفعالية، ومرجعية وانتباهية، ومجالية، 

)جاكبسون،  وميتالغوية، واعتدوا هبا سبياًل للمقاربة،

ع (33-32م. الصفحات 1988 ؛ وهو بذلك رش 

الباب عىل مرصاعيه أمام السيميائيني للبحث يف هذه 

ا، الوظائف عىل تعقيدها واختالف وجهات مقاربته

ليتخذ )جريار جينيت( هذا التحديد والتعميم 

للوظائف منطلًقا يف دراسته التحليلية، آخًذا بجانب 

أيًضا ما وصف )لوي هويك( وشارل غريفل، و كلود 

دويش، وهنري ميرتون، ولقد خُلص جينيت إىل 

وصف وظائف العنونة يف احلدود اآلتية: التعيينية، 

م. 2007بلعابد، ) الوصفية، اإلحيائية، اإلغرائية.

 .(89 -78الصفحات 

ومع االجتهاد يف ُتديد وظائف العنونة يف األطر 

السابقة إالا أنا هذه الوظائف قد ختتزل، وقد تتسع؛ 

فمن الصعوبة بمكان حماولة حرص وظائف العنوان يف 

ل اإلبداعية الفكرية شعًرا كانت أم نثًرا، وهذه  األعاما

وًرا عند الباحث يف هي البدهية األكثر بروًزا وحض

م. صفحة 2001)قطوس،  ،فهمه للعنونة يف اإلبداع

، إالا أنا ما وصل إليه )جينيت( من ُتديد (49
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للوظائف اعتامًدا عىل سابقيه هو األكثر دوراًنا يف 

 الدراسات السيميائية للعنونة. 

ومتتاح العناوين يف األشعار املوجهة إىل الطفل 

ا، التي تدور يف جمال األدب السيميائية الوظيفية ذاهت

ه إىل الكبار مع النظر إىل معادلة التكيف  واإلبداع املوجا

والتوافق التي تقتضيها خصوصية أدب الطفل 

وما قد يضفيه من أنامط وظيفية، أو يبدل  واشرتاطاته

يف طبيعتها، وما جيتزئ منها وما قد يعمل عىل اتساعه، 

نسحاب إىل أدب وألنا هذا االمتداد للسيميائية واال

الطفل عىل خصوصيته ومعايريه الدقيقة ال يتضح إالا 

بأمثلة تطبيقية فإنا هذه الدراسة ستتخذ من عناوين 

للشاعر  جزء األناشيد  قصائد ديوان األطفال 

)سليامن العيسى( مناًطا لتقييم وظائف العنونة يف 

نصوص الشعر املوجهة لألطفال، وذلك َوْفَق ترتيب 

 ف اآلتية: الوظائ

 الوظيفة التعينية. -أواًل 

 .الوظيفية الوصفية - اثانيً 

 .الوظيفة االستقطابية / اجلاذبة - اثالثً 

وقد تضمنت الوظيفة الوصفية وظيفة أخرى 

تنساق ضمن أنامطها، وهي الوظيفة اإلحيائية التي 

أفردها )جينيت( بتصنيف بوصفها وظيفة مستقلة 

ا هذه تقف بإزاء الوظائف الثالث األ خرى، أما

ـها نمط من أنامط  الدراسة فتعاملت معها عىل أنا

ربرات ـــالوظيفة الوصفية، وسرتد اإلشارة إىل م

فة ـــج أثناء احلديث عن الوظيـــهذا الدم

 الوصفية.

 الوظيفة التعينية -أواًل 

ه لقراء باهذه الوظيفة تتكفل بتسمية العمل وتعرف 

)بلعابد،  ت اللبس،يمكن من احتامال وبأقل ما دقة،ب

وهلذه الوظيفة مسميات أخرى  ،(86م. صفحة 2007

جوزيف شار إليه أا عىل ما اعتامدً  (جينيت)أشار إليها 

كامربويب، منها: االستدعائية، التسموية، التمييزية، 

 (.86م. صفحة 2007)بلعابد،  املرجعية.

و أ الوظيفة التعيينيةوقد أشار )جينيت( إىل أنا 

تنفصل عن  فهي ال؛ الوحيدة اإللزاميةهي التعريفية 

 ،دائمة احلضور وحميطة باملعنى ناـهاأل ؛باقي الوظائف

، وتعامًدا عىل هذه (86م. صفحة 2007)بلعابد، 

، أنامط ثالثة هذه الوظيفة إىل جينيتالركيزة صناف 

م. الصفحات 2007)بلعابد،  هي عىل النحو اآليت

79- 82): 

 :ةالعناوين املوضوعاتي • 

تعني املوضوع األسايس  عناوين أدبيةوتنقسم إىل  

تعتمد عىل عناوين ، وو تصويرأ دوران للكتاب بال

املتعلقة بموضوع ال يرتكز فيه ملرسل والكناية ااملجاز 

ا، وعناوين ا يكون تداوله هامشيً وأحيانً  ،ااحلديث كثريً 

وظف اجلمل تن يواوعن ،ذات ترتيب بنائي رمزي

ا يكون العنوان حيمل أطروحة مضادة وهذا مل، املضادة

 .العملأو  للكتاب
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 العناوين اخلربية / اإلخبارية: • 

 التي تنخرط فيها األجناستحدد من خالهلا ت

ومنها العنوانات  (،األوديسا، خرافة: )مثل النصوص،

)تأمالت، : مثل أجناس خمرتعةالتي تربز 

 خربية تعليقيةمنها عناوين  هارمونيات(، كام أنا 

عن التصنيف التجنييس لتعني العمل بشكله  بتعدْت ا

 .كتاب اجلمعة( ) مغامرات الفرسان، :املحض مثل

 العناوين املختلطة:  • 

)بحث يف : مثل ، النمطني السابقنينيماب معُ جَت 

الشاعر  ولقد اختار، الطبيعة اإلنسانية، دراسة يف املرأة(

ا ( عنوانً كلامت خرض لألطفال) (،سليامن العيسى)

 ،ه لألطفال، والوظيفة األبرز ألي عنوانلديوانه املوجا 

عن املؤلفات  تفرًداهي التعيينة التي تكسبه هوية و

نمط هذه الوظيفة ضمن  ينساق نْ أخرى، ويمكن األ

بني املوضوعاتية  يف تأليفهالطة تباملخجينيت  حدده ما

بني استعارة اللون  أكثر يف مجعها وبدقة ،واإلخبارية

 يس التصنيفي.وبني التجن

وجرت عادة الشاعر العيسى عىل تعيني عناوين 

محتوى من املوجهة للطفل تكون جملية لل ملؤلفاته

فينبئ عن القالب أو ، (1)ليهلة عاود الناحية اإلخبارية

                                                 
(  من مؤلفات الشاعر سليامن العيسى لألطفال: مرسحيات 1)

غنائية لألطفال، القطار األخرض )مسلسل شعري 

غنائي(، أحكي لكم طفولتي يا صغار ) مسلسل شعري 

=                         ر) مرسحية شعريةغنائي(، الشيخ والقم

؛ بام يورده من إشارات التصنيف اجلنيس أو الشعري

ا أو أغاين...وغريها، أما  ديوان أو أناشيدلفظية، كمثل: 

( كلامت خرض لألطفال)  -قيد الدراسة -لعنوانهذا ا

فلعلها ُْتلَِله  وهي )كلامت ( فالكلمة األول منه،

وأكثر نأًيا به عن التحديد  ا للعموميةأكثر قربً  موضًعا

يرجح مثل هذه  أدب األطفال ال نا أ، واحلق والتجنيس

فهو أدب ال يستند  ،غري املحددة العموميات واألفكار

 جمرد املوهبة والتمكن اللغوي فكره ومضمونه إىل

البالغي عىل أمهيتهام، فهو إبداع لكناه أيًضا معرفة 

بحال الطفل وقدراته، يستل معرفته من علم نفس 

 الطفل وتربيته، فاإلهلام رديف املعايري فيه.

 -وتلك العمومية التي صبغْت مفردة ) كلامت (  

ربام أنا هلا بعض عذر فل -أوىل تباشري العتبة يف الديوان

تزلًفا مع ما قد هذه العمومية رأى يف لشاعر العيسى ا

 ،يف الديوان تعدد القوالب الشعرية وأنواعهاُيلحظ من 

ت، وهو هذا الديوان أناشيد وقصائد ومسلسال ضمَ  إذ

أو  ثالثة أجزاءيف الديوان  تعدد يمهد النسياب

وين الفرعية التي ذيلت االعن أنا  إالا ، اجتاهات

جزء من األجزاء الثالث  السابقة لكل الصفحات

والكشف عن  ،بدور التعيني اإلخباري اضطلعْت 

التصنيف التجنييس عىل وجه الدقة، فجاءت العناوين 

شعراؤنا يقدمون  -الفرعية عىل هذا النحو: األناشيد

                                             
للصغار(، مازالوا الواحة ) جمموعة أناشيد للصغار(، = 

 قصائد لألطفال، كتاب األناشيد، أغاين احلكايات.
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صغار  أحكي لكم طفولتي يا -أنفسهم لألطفال

 مسلسل شعري غنائي لألطفال.

 سنوات واخرإىل ألطفل يظل ا نا أوحقيقة األمر 

الطور املتوسط من الطفولة غري مدرك للقوالب 

الفروق الشكلية  -اا دقيقً متييزً  -الشعرية وال يميز

هو إدراك ؛ إذ إنا ما يعنيه يف الدرجة األوىل بينها

ثم اجلزئي والتفاعل مع  ،الكيل أواًل  النص مضمون

مرحلة يقاعية حتى يبلغ إلأجوائه احليوية واحلركية وا

فيصبح أكثر قدرة عىل التمييز بني  ،الطفولة املتأخرة

التفاعل مع املرسحيات واملوازنة بني عىل و ،األنواع

؛ 43م. صفحة 1977)اهليتي،  .تعبري وآخر مرادف له

 .(141م. صفحة 1994قناوي، 

 ُخرضكلامت ) عنوان العيسىيف  جتىلوقد 

 لغوي( النمط املوضوعايت من خالل املسند اللألطفال

 )كلامت( استعار للكلمة األوىل يف العنوان إذ رض()ُخ 

اللون األخرض، وتوظيف الشاعر هلذا اللون مل يكن 

فقد تكرر استخدامه هلذا  ؛من أجل التعيني والتمييز

يف قصائد ضمن  أو ه األخرى،اللون يف عناوين دواوين

هي  الوصفية بنمطها اإلحيائيفالوظيفة دواوينه؛ 

ا صريورته مسندً  أنا  ذا اللون، بيدَ املسيطرة عىل ه

حقق له صفة التفرد  هو ما كلامت  مسند إليه لل

 الوظيفة التعيينية ضمن تركيب لغوي متكامل.ميزه بو

 والوظيفة التعيينية للعناوين يف أدب األطفال ال بدا 

وتتفرد  ته،خصوصي يف أدب األطفال تتساير مع أنْ 

 -الطفل -املخاطب  التزلف والتامثل مع طبيعةبمزية 

املوضوع أو اإلخبار  د أنامط التعيينات عند حدِّ فال جتمُ 

إليها نمط آخر  ينضم من املمكن أنْ  إذْ  أو اخللط بينهام،

يف توجيه النص إىل  (القصدية أو اإلرادةمبدأ )آت من 

ى مسما  يالئمه أْن نطلق عليهقد و األطفال ال الكبار،

وذلك  ؛ة التعيينيةالقصدية أو النمط القصدي للوظيف

من مراحل  -عرب الترصيح املبارش بالفئة العمرية

املقصودة باخلطاب يف العمل أو النص سواء  -الطفولة

 العنوان الفرعي، وبدا ذلكيف يف العنوان الرئيس أم 

 (كلامت خرض لألطفال) يف ديوان سليامن العيسى جلًيا

 وهم األطفال يف ،حينام رصح باملخاطبني هبذا العمل

في وهو نمط شائع يف مؤلفات األطفال، ف ،عنوانه

عناوين  وجد أنا  (حسن شحاته)دراسة أجراها 

قصص األطفال تدور حول األطفال أكثر من دوراهنا 

)شحاته،  .حول احليوانات والطيور والنباتات

 .(76م. صفحة 1992

 القصدية للوظيفة التعيينية يفمبدأ )وحني نعرض 

 ميزان أدب الطفل ( عىلالعناوين املوجهة للطفل

 األمر يتخذ منحيني: فإنا  ونقده،

ح جمانبة مثل هذه الترصحيات الكفة ترج   أوهلام / أنا 

املبارشة يف تركيبة العناوين الرئيسة للدواوين 

هوالقصص واملرسحيات  اخلطاب إىل الطفل،  التي توجِّ

عن عامل  النفصامتشعر الطفل باد هذه القصدية قف

 يريد أنْ  ؛ فهومنه ايكون جزءً  طمح أنْ الكبار الذي ي
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حيسه من ضزلة يف جسده،  يشعر بقوته وتفوقه مع ما

مناص من استخدام مثل هذه اإلشارات  كان ال فإنْ 

 -عىل سبيل التعيني - إىل عمره وطفولته يف العناوين

يكون موضعها يف عنوان فرعي أصغر  نْ أفاألنسب 

 موقع ال يكون يفكي   من العنوان الرئيساًم جح

فتتكون لديه ردة فعل  ؛اجلذب األول النتباه الطفل

 .، والوهلة األوىلالبداية ذمنفرة من

 عمومية اخلطاب لألطفاليتعلق بواملنحى اآلخر/ 

دونام  الفرعيأم الرئيس  سواء أكان يف تركيبة العنوان

يتعارض  وهو ما ختصيص مرحلة بعينها من الطفولة؛

عند الدارسني بشدة مع توجهات أدب األطفال 

والنقاد، فتحديد الفئة العمرية أو املرحلة السنية املوجه 

إليها اخلطاب من أولويات التأليف يف أدب األطفال، 

مخس مراحل:  مراحل الطفولة فكام هو معلوم بأنا 

مرحلة املهد، مرحلة الطفولة املبكرة، مرحلة الطفولة 

وتنهض كل  ؛املتوسطة، مرحلة الطفولة املتأخرة

 حلة بخصائص نمو جسدية وعقلية ووجدانيةمر

تنعكس عىل األدب املناسب هلا، واالكتفاء وحسية 

أو ختصيصه  لألطفال، شارة إىل مناسبة الديوانإلبا

      دون ُتديد املرحلة العمرية عامة من ملرحلة الطفولة

ر من الطفولة جتعل الديوان متاًح  أو السنية ا ألعاما

فقد يضم بني  -الديوان وهو واقع - الطفولة كلها

، متنوعة يف مناسبتها ملراحل الطفولة دفتيه نصوًصا

يناسب مرحلة  الديوان أناشيد وقصائد منها ما فريد يف

يناسب مرحلة الطفولة  ومنها ما ،الطفولة املتأخرة

وهذه ليست  ؛ظم للمرحلة املتوسطة، وبعضها نُ املبكرة

ان أمارة جودة وإبداع، فهل سيقرأ الطفل الديو

حيث  ؟هو فوق مستواه ص له وماصِّ ما ُخ  ،بكامله

وص عمل أديب خمصبع الطفل تيفرتض أن يستم

اخياطب ميوله واستعداداته،  بتأليفه،  -يف  التعويل أما

اإلجيايب نفعال العام عىل االكتفاء باال -هذا املكان

االرتقاء بمستوى الطفل إىل  أو ،فكرة النصوتقب ل 

طفل  يمكن السكوت عنه مع، فهو تربير مستو أعىل

 املرحلة األدنى الذي يقرأ القصيدة أو األنشودة

املوجهة لسن أكرب من سنه، لكن املشكلة تكمن يف 

ملـاا ألف يف أساسه ملن هم  االطفل األكرب سنً  تقبل

ينظر إىل النص نظرة  أصغر منه عمًرا فبدهي أنْ 

 استخفاف وعدم اكرتاث.

يستقل نظم  نْ أمن هنا يتعني يف أدب األطفال 

 عمريةالشعري أو اخلطاب الرسدي بفئة  الديوان

يف عنوان املؤلف بذلك يرصح  بعينها من الطفولة،

فرعي عىل الغالف لتتحقق حينها الوظيفة التعيينية 

ستغنى عن العناوين الفرعية يللعنوان، وباملقابل 

 املتوالية بني أجزاء الديوان.

زمة لعناوين للعنوان صفة ال نيةوالوظيفة التعي

بعضها من بعض، د معاملها ومتيز دِّ ُُت ، فهي القصائد

واقتدار الشاعر  ،وتسم فكر املؤلف باإلبداع واالتساع

، هنا اللفظيف ُتقيق هذه السمة التعيينة للعنوان منوط ب
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ها تتباين فقد تتامثل بعض ألفاظ عناوين القصائد، لكنا 

: والوصف، من مثل حياءيف مواطن اجلذب واإل

بيتنا يا و)الرسام الصغري(، )بيتي( و) ( )الطفل الرسام

، 52، 21،25م. صفحة 2005)العيسى،  .الثاين(

60). 

وتتجاور الوظيفة التعيينية مع الوظائف األخرى 

أو  -بنمطيها التفسريي واإلحيائي  - وصفية :من

وين ا أناـها تغلب عىل بعض العنغرائية، إالا إجاذبة 

ز الوظائف األخرى وتقل وتتسيد حني يضمحل حي

هيمنتها، فكانت الغالبة عىل بعض عناوين األناشيد يف 

املطر،  مثل:) الشجرة، أمي، (،كلامت خرض)ديوان 

العيد، الشتاء، الثلج، الربيع، اخلريف، الصيف، 

، 20م. صفحة 2005)العيسى،  ،الكره، اهلرة، بيتي(

37 ،38 ،41 ،40 ،42 ،43 ،44 ،45 ،48 ،50 ،

تبعثه الكلمة املفردة  بنهوضها عىل ما متيزْت  فقد ،(52

 .من دالالت وإحياءات

مُتنح قدًرا مل  العناوين السابقة بأنا وال مراء إْن قلنا 

فيام له اإلنشاء والتأليف سواء من يف من االهتامم  كافًيا

أدب األطفال واهتاممه باحليوية واجلاذبية شأن ب

 إالا زمة للشعر، جاملية أدبية الماله شأن بأو  واحلركة،

بتشكيل ُلغوي النصوص التي ترتبع عليها تزخر  أنا 

املرح واحليوية واجلامل التي جتذب الطفل مكتظ بألوان 

 عنوان األنشودةاملثال  سبيل ؛ فعىل وتلفت انتباهه

)الشجرة(، فالشجرة من املوضوعات التي تتناسب مع 

 ذْ إطبيعة اهتامم الطفل يف مرحلة الطفولة املبكرة، 

الطفل يف هذه املرحلة التعرف عىل البيئة  حياول

يستخدم و ،(192م. صفحة 2003)زهران،  املحيطة،

حواسه الختبار البيئة املحدودة املحيطة به يف املنزل 

م. 1994)قناوي،  واحلديقة والشارع واملدرسة

 النصوص املناسبة ألطفال هذا كام أنا ،(150صفحة 

ركة واحليوية واملرح ا احلينبغي أْن خيالط أسلوهب الطور

حاالت من االنفعال جتذبه إىل  الطفل حتى يعيش

 النص وجتعله يتفاعل معه.

م. 2005)العيسى،  ،لكن عنوان مثل )الشجرة(

متييز النص عن  بالوقوف عند حدِّ  اكتفى (20صفحة 

النصوص األخرى ومل يتعداها، وهو متييز يقوم عىل 

 تفسري املوضوععني باملوضوعاتية األدبية حيث يُ 

الل عىل أمهية  الشجرة، واألمر ظيلقي بالف، وحسب

م. 2005)العيسى،  ،)اهلرة( كذلك بالنسبة لقصيدة

فاهلرة من احليوانات املستأنسة القريبة  ،(50صفحة 

هيوى مالعبتها والتسيل ، من الطفل يف املرحلة املبكرة

 حولهيرى » الطفل يف طور الطفولة املبكرة، فمعها

، وهلا خصائص مميزة، وألوان متشاهبة ت تتحركحيوانا

 «وغري متشاهبة، وتصدر عنها أصوات متفاوتة

تكون  ، وحيب أنْ (173م. صفحة 1992)احلديدي، 

 بينه وبينها جتارب من اللعب واحلركة واإلطعام، إالا 

، ا من هذه العوامل اجلاذبةا خاليً العنوان جاء جامدً  نا أ

ان احلركة واللعب ألو يف النص من ضطربمع ما ي
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ستقيم عىل مبدأ الفعل وردة الفعل املتبادلة بني التي ت

 بعدم إنصافذلك  تفسريوال يمكن  ؛الطفل واهلرة

 اطفال أشعارً صنع لأل، فالشاعر نفسه النصر الشاع

 هلكنا  ،وتتناغم مع ميوهلم واستعداداهتم م،مجيلة جتذهب

 متتاح اجلامل نصوصه عناوينل بأْن يصنعمل هيتم 

ه استند عىل طاقات النص واجلاذبية نفسها، ولعلا 

ذلك  أنا  وحدها يف إحداث تلك احليوية واجلاذبية، إالا 

طفال، فجاذبية العنوان وقدرته يكفي يف أدب األ ال

عىل اإلحياء عامل مهم يف جذب انتباه الطفل 

انتباه الطفل  السيام أنا وواالستئثار بفكره وبوجدانه 

 ،(245م. صفحة 2003ان، )زهر عرضة للتشتت

 بحشد إالا  استقطابهومن الصعب لفت انتباهه و

 نا أومن هنا يمكن القول  يف النص؛ عوامل جاذبة عدة

  إىلريشاحلضور الدائم للوظيفة التعيينية للعناوين ي

ينتهي  وهو أمر ال ؛ضمحالل دور الوظائف األخرىا

يمكن  ةيف صالح الطفل  املتلقي، واحلال السابق

 ا من عناوين مفردة.ذكر آنفً  عىل ما ايمهتعم

وهي:  السنة فصول إىل تشري التي العناوين اأما 

فتبدو قيمتها  (اخلريف الصيف، الربيع، الشتاء،)

 بأنشودة من فصول السنة فصل كل التعيينية يف إفراد

ليسهل عليه التفريق بني  متثله وتوضح مظاهره، 

 بيئته خارج احلياة عىل ينفتح الطفل أنا  وبام»مظاهرها 

 بيئته تصف التي املوضوعات حيب هفإنا  األرسية

 يميل التي الوصفية املوضوعات هذه ومن الكبرية،

 ... «فيها ويلعب جيري التي احلدائق وصف..إليها

، والطفل بحاجة (108م. صفحة 2005)قناوي، 

للتميز بينها من خالل نص مستقل لكل فصل، فهذه 

ها املنوطة هبا وهي متييز كل فصل العناوين أداْت وظيفت

 وتعيينه.

 ويف إطار الوظيفة التعيينية جتدر اإلشارة إىل ما

بعض العناوين  سبق وذكره )جرار جينيت( من أنا 

يصوب التعيينية تعتمد النمط املوضوعايت الذي 

، وبدا اجتاهه نحو موضوع النص وفكرته العامة

أكلوا، يرع لز)أ اآلتية:ا يف عناوين القصائد ذلك جليً 

هو  فكل عنوان منها ما ،اكتب كلمة، جلبهة الفالح(

و شطر شعري ورد ضمن أ سطر شعري إالا 

 -يف هذه األناشيد الثالثة  -الشاعر نا أاألنشودة، وك

 لريشحهاينتخب ألنشودته أكثر أفكار النص جاذبية 

هذا االنتخاب من رتابة ونثرية  ومل خيُل ا، عنوانً 

)أزرع  يف العنوان، كام املوحية طبيعة الشعروضاد تت

 حياءأنامط اإل ه مننجد مماا امتامً  لنقيضا ( عىلالتأكلو

العنوانني )اكتب  والغموض النسبي املشوق يف

م. صفحة 2005)العيسى،  ،كلمة، جلبهة الفالح(

، والعكس هو الصحيح مع عنوان (1).(24، 35، 59

بة األنشودة)الغناء( فعىل الرغم مماا تثريه فتجر

)الغناء( من جاذبية وحركة قد تسعد األطفال، إالا 

                                                 
( ستأيت اإلشارة إىل ما يكتنف العنوانني من نمط إحيائي 1)

 من هذه البحث. 20-19وصفي يف ص: 
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أنا ورده هبذه الصيغة املجردة يقف بوجه مثل هذا 

التفاعل وحيد منه، فتجربة الغناء تتوافق مع الطبيعة 

احليوية للطفولة وعادة ما ترد يف سياق اللهو 

واحلركة يف أدب األطفال، وبالنظر يف نص النشيد 

عىل أْن يصيغها عىل لسان نجد أنا العيسى حرص 

الطفل يف الزمة شعرية كررها أربع مرات يف مقاطع 

النشيد، يف قوله عىل لسان الطفل: دعوين أغني، وإين 

أغني، وبصياغة جتربة الغناء يف هذا املصدر املجرد 

 تنحرص مهمة العنونة فيه يف التعيني املوضوعي. 

وبقدر ما يف ديوان العيسى من عنونة اختذْت من 

صفتها التعيينة مسلًكا لوضع فروق بني أجزاء جيمعها 

كل  متكامل، كفصل الشتاء أو فصل الربيع بالنسبة 

لعموم فصول السنة، فإنا العيسى خيتار لعناوينه ما 

يمكن من خالله العمل عىل تعيني التعيني ذاته أو متييزه 

باختاذ سمة من سامت هذا الفصل وجعله عنواًنا 

من مثل: الثلج، املطر، وهو مسلك ألنشودة مستقلة 

يتناسب مع اهتاممات الطفولة يف سنوات مرحلتها 

 املتوسطة.

وهنوض نص مستقل بمثل هذه املظاهر اجلميلة يف 

الطبيعة ال ريب يف أناه تطبيق لنمط التعيني الوظيفي 

وجتسيد له، لكناه تعيني مل خيُل من ملحات مجال وحسن، 

اصيل املحسوسة املستقاة فعنونة النص بمثل هذه التف

من مظاهر الطبيعة هو استقطاب لذهن الطفل من أول 

وهلة ويف مبتدأ تفاعله مع النص بأداة من أدوات 

مصادر  تتبع عىل الطفل ذائقةاجلامل؛ ويف هذا تدريب ل

 .والطبيعة احلياة ويف الكون يف اجلامل

 الوظيفية الوصفية - اثانيً 

التي يقول  » ـهاهذه الوظيفة بأنا  (جينيت)وصف 

)بلعابد،  «عن النص  اعن طريقها شيئً  العنوان

لة عن واملسؤ أناـها، كام (87م. صفحة 2007

هذه  نال منأى ع، واالنتقادات املوجهة للعنوان

 ا للعنوانا تأويليً ها )أمربتو إيكو( مفتاًح عدا  إذْ الوظيفة 

 .(87م. صفحة 2007)بلعابد، 

فة، فمنهم من ولقد كثرْت تسميات هذه الوظي 

يسميها الوظيفة التلخيصية، ومنهم من أطلق عليها 

الوظيفة الداللية، ومنهم َمن يصفها بالوظيفة اللغوية 

 .(87م. صفحة 2007)بلعابد،  الواصفة

وصف هذه الوظيفة للنص  واحلقيقة أنا 

ومسؤوليتها عنه تغري بمزجها بالوظيفة الثالثة التي 

لعنوان تؤازر ل ةوظيفة منفرد (جينيت)حددها 

ا ، وهي الوظيفة اإلحيائية، أما هالوظائف األخرى ل

بناًء فكرة دمج الوظيفتني الوصفية واإلحيائية فذلك 

قف ينمط من أنامط الوصف والتفسري  ءاإلحيا أنا  عىل

املبارشة، والدقة، واإلهبام كأنامط متعددة هلذه  :بإزاء

يأيت يف  ، كاممن وظائف العنونة الوظيفة البالغة األمهية

املطابقة التي أشار إليها  واالندماج درج هذا االنضامم

 .حني ُتدث عن الوظيفة التعيينية (جينيت)
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أو نطري يف ، أرجوحتنا اجلميلةول: أْن يقك ،للطفولة

أو األرجوحة املحلقة، بحيث  ،أرجوحتنا اجلميلة

وحي العنوان بألوان من احلركة والنشاط واحليوية أو يُ 

، إْذ إنا من احلسن واجلامل يف درجاتباألطفال حيلق 

 تكشف أنْ »القسامت العامة للشعر املناسب لألطفال 

من جوانب اجلامل ا فكرة أو جانبً كل مقطوعة شعرية 

 .(216م. صفحة 1977)اهليتي،  «يف احلياة أو الطبيعة

 أناشيد )كلامت خرض لألطفال( وباملقابل مل ختُل 

)أكتب  :من أرضب متعددة من أنامط اإلحياء يف مثل

، التي سبقت اإلشارة إليهام كلمة، جلبهة الفالح(

الذي حيمله الرتكيب  يفاتساع املدلول واملعنى الفكر

جياز واختزال إكلمة( يناظره  )أكتب ي للعنواناللغو

لقصة طويلة من حماوالت الكتابة وتعلمها جتشم 

النص وصفها وتفسريها واإلبانة عنها يف إطار من 

اللهو واملرح املحبب للطفل، وهي جتربة َوْفَق العنوان 

وسطها احليوي بام اكتنفه من  إىلالطفل  نقليف 

 ية مزاولة الكتابةببدا إيامءات وإحياءات ارتبطْت 

وقد أشار لفظ )كلمة( إىل ، وتعلم مهاراهتا األساسية

بواكري هذه التجربة التي يبدأ الطفل بخوض 

تفاصيلها بشكل جدي يف مبتدأ مرحلة الطفولة 

: يف يأ ،(244م. صفحة 2003)زهران،  املتوسطة

كانت قد سبقتها  وإنْ  لتحاق باملدرسة،سن اال

 :ة الطفولة املبكرة أيسنوات من التدريب يف مرحل

 .مرحلة رياض األطفال

ومئ بالتجربة العملية اآلتية من إسناد فالعنوان يُ  

)أكتب( إىل املسند  الفعل املضارع بصيغة املتكلم

، )كلمة( من مستوى الكتابة وحي بهتُ  إليه)كلمة( وما

تقان، الكتابة مل تبلغ مرحلة اإل يف داللة واضحة عىل أنا 

أو أكتب فرويض أو  أكتب كلاميت  فلم يقل الشاعر:

واجبايت، واكتفى ببساطة اللفظة )كلمة(، ليجد فيها 

الطور   مع ما خربه مع جتربة الكتابة يفالطفل تناغاًم 

ه ال يمكن التغايض عاما كام أنا  املتوسط من الطفولة،

ال خيلو من مجال حني  وتصوير حياءإالكلمة من حييط ب

، وعليه يمكن بداعي ككلتعرب بمفردهتا عن العمل اإل

اإلحياء بتجربة الكتابة عرب العنوان جاء القول أنا 

ا الهتاممات الطفولة واستعداداهتا، وهذا مدخل مطابقً 

 غرائية.من مداخل الوظيفة اجلاذبة أو اإل

ا  تتألف تركيبته من فالعنوان )جلبهة الفالح( أما

)اجلبهة( املسند ملهنة  لفظ دخول حرف اجلر عىل

د العنوان مساحة كبرية من فالحة(، وهبذا يول  )ال

-احلقيقية؟ جبهة الفالح  :الداللة، فهل يقصد الشاعر

عىل احلقيقة ويف كام يعرفها الطفل -مقدمة رأسه  :ْي أ

عىل تقدير  و؟ أرقما يتساقط من عَ  :الواقع، أم يقصد

فهناك كم  وعمل...وغريها، كد  يقدمه من  قبلة نظري ما

، لبفواص دُّ ات والتحليالت التي الُتهائل من اإليامء

وهنا مناط اجلاذبية التي هي سبل من سبل استقطاب 

 ذهن الطفل.
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ينشط ذهن الطفل -جلبهة الفالح- هذا العنوانو

يطرح تساؤالت ال حدا هلا ووجيعله ينطلق يف ختمينات 

ع ليأكل رفعل يزلمن املتكلم؟ وهل با عدة، منها:

ريها من األسئلة التي الذي يزرع؟... وغ غريه؟ وما

هذه األسئلة وما تتطلبه من ترتبط بمهنة الفالحة، و

الطفل يف إجابات تتوافق مضامينها مع اهتاممات 

احلديث عن الطفل حيب  إذْ  ملتوسطةامرحلة الطفولة 

ل اآلخرين الذين يزاولون  تلفةخم اهنً يف املجتمع م أعاما

 .(133م. صفحة 1994)قناوي، 

)أزرع  إىل نثرية العنوان وقد سبقت اإلشارة

( وختالفه يف ذلك مع طبيعة الشعر اجلاملية، اكلويأل

 صور اخلطاب اليومي العادي ال يبتعد كثرًيا عنبل 

، وهو وما يوحي بهمجال الشعر  التي ال ترقى إىل

عىل أدباء األطفال احلذر ، يتعني رشك شديد اخلطورة

م هلمنه، فالتناسب مع قدرات الطفل وميو

داداهتم واستالل الصور الواقعية ال يعني واستع

بحال من األحوال النزول بلغة الشعر واألدب إىل 

يسعى إىل  الشاعر ال كام أنا  ،اخلطاب اليومي ةلغ

رها، ام إىل تصويـاُتقيق احلقائق واألفكار؛ وإن

فإذا كانت يلها إىل لوحات فنية شعرية، ووُت

زاخرة  إىل الطفلنصوص )سليامن العيسى( املوجهة 

 متألحياءات التي تسعد الطفل وبأفانني اجلامل، واإل

مل تنل عناوين قصائده  حيوية وحركة، فإنا النص 

 مثل هذا االهتامم والعناية.

يف ديوان )كلامت  بعض عناوين القصائدتأيت و

فيها صفة صغر احلجم  وقد اقرتنْت  خرض لألطفال(

كتبتي م(ا يفشياء الطفل وممتلكاته، وبدا ذلك جليً أب

)العيسى،  الصغري( ئالصغرية، الرسام الصغري، القار

املبارشة التي  ومع ،(47، 25، 56م. صفحة 2005

واحلسية التي متيزها  دالالت العناوين،تكتنف 

املرحيل لقدرات الطفل سمة النمو وجتعلها تتوافق مع 

خيص  إطالق صفة صغر احلجم عىل ما  أنا العقلية إالا 

وال يتفاعل مع  ،حيبذه الطفل ال الطفل ويمتلكه أمر

خطاب أديب يسلك هذا املسلك، ولقد سلفت  أيا 

الشاعر   أنا فيام سبق، إالا  هذه الصفةاإلشارة إىل 

بحيث  العيسى تعامل مع هذا العناوين بذكاء ودراية

شعوره بالضزلة والدونية  ال جعلها مناط ثقة الطفل

 األلفاظ إىلوذلك حني أسند هذا الوصف  ،أمام الكبار

التي تتضمن دالالهتا  - مكتبتي، والقارئ، والرسام -

ما هو بكفيل بتبديد مثل تلك األفكار والتومهات، 

طالع ونبوغ يف مهارة تدل عىل سعة اال (فمكتبتي)

القراءة حني جعل الشاعر للطفل مكتبته اخلاصة التي 

ا مسندً  (الصغر)يفاخر بارتيادها، وجاءت الصفة 

هذه صية ويثبتها، مؤيدة هذا التميز ويدعم تلك اخلصو

 للقارئ الصغري)اخلصوصية، واألمر كذلك بالنسبة 

حظ الكبار تقان القراءة إ، فالرسم و(الرسام الصغريو

جرت عليه  ، وبإسناد مابمراحل الصغار منهام يفوق

من  -إىل األطفال الصغار الكبار سامتمن  أناه العادة
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النقص بعور شجيعل ال -باب التخصيص والتمييز

يسند   ،إىل شعور طاغ بالثقة والتوازن النفيسيتبدل 

 ذلك شعور حب الذات وسيطرته عىل تفكريه.

 الوظيفة االستقطابية / اجلاذبة -اثالثً 

؛ )اإلغرائية((: جرار جينيت)هذه الوظيفة سامها 

ا تشويقً  لديه احدثً ـُا قارئه مجاذبً معها كون العنوان إْذ ي

قدرة العنوان عىل جذب الطفل تعتمد و، اوانتظارً 

يتوافر  واالستئثار بانتباهه واستقطاب تفكريه عىل ما

للعنوان من وسائل جتعل الطفل يقبل عليه وعىل قراءة 

فكرية  مكانت الوسائل أسلوبية أأ النص، سواءٌ 

 .ةموضوعي

فالوظيفة االستقطابية أو اجلاذبة تأيت من كون 

هلا يف كل مرحلة العنوان يمثل اهتاممات الطفولة وميو

من مراحل الطفولة، كام يف )األرجوحة، وطائرة 

الورق( فكالمها مصدر من مصادر تسلية الطفل 

ا يف مرحلة الطفولة املتوسطة، وهي كذلك خصوًص 

 عاما من املألوفات احلسية يف البيئة القريبة، فضاًل 

ل بخربات وجتارب تفيض فبه يف ذهن الط ارتبطْت 

دخال إفهام وسيلتان من وسائل  ؛ا وحيوية ونشاطمرًح 

وإثارة الوجدان سبيل ممهد  الرسور إىل وجدان الطفل؛

 لغرس الفكرة يف ذهن الطفل وتنميتها.

يف )حديقة  واألمر كذلك بالنسبة للعنوان

مدار النص  وحي بأنا احليوان(، فالرتكيب اللغوي  يُ 

 هو وصف للحديقة بحيواناهتا وطيورها، وهي بال

األطفال كثريو التعلق ل، فة لألطفاشك جتربة حمبب

م. 1994)قناوي،  هبا االهتاممو باحليوانات األليفة

ا مع  النشيد ، كام هو حاصل أيًض (131صفحة 

يتطور األمر فيرشع الطفل يف  )سنونو بالدي(، بل قد

فالطفل يف  رضب من الصداقة والرفقة معها، عقد

 ؛م()خيال التوه مرحلة الطفولة املبكرة يسيطر عليه

القصص والتمثيليات التي تتكلم عىل لذا يقبل بشغف 

م. صفحة 1991)نجيب،  فيها احليوانات والطيور

 ذلك التوهم ، ورد عامل نفس الطفل )جان بياجية((29

 1)ئية املسيطرة عىل تفكري الطفلحياإىل النزعة اإل

 (هادي اهليتي)ا أما  ،(20م. صفحة 1982)يعقوب، 

بام يعود ذلك  »: احليوان  بقولهفيفرس هذا اإلقبال عىل 

ص أدوار إىل السهولة التي جيدها األطفال يف تقمُّ 

وسعادهتم يف تكوين صداقات مع بعض  ،احليوانات

احليوانات، فعالقة الطفل الوجدانية أعرس عىل الفهم 

بعض  من عالقته باإلنسان، ولعل ذلك يرجع إىل أنا 

 «اإلنسان  من الراشدين من بنياحليوانات أصغر حجاًم 

وربام هذا هو موطن  ،(148م. صفحة 1977)اهليتي، 

ام ليس نمط ـا)رفيقي األرنب(، إن اجلذب يف العنوان

 الصداقة املنعقد بني احليوان والطفل هو وحده ما

يته، بل تلك أمه عىلجيذب الطفل يف هذا العنوان 

                                                 
خدامه علامء علم النفس اإلحيائية: مصطلح درج عىل است (1)

التكويني، ويقصدون ما تقوم به خميلة الطفل من منح 

 للحياة والشعور لألشياء اجلامدة واملتحركة.
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املقاربة اللفظية التي أبرمها الشاعر بني العنوان وبني 

ل، فاملركزية الذاتية جتعل الطفل يرى  نفسه لغة الطف

كان  حمور الكون يف املرحلتني املبكرة واملتوسطة، وإنْ 

ا يف الطور املتوسط يبدأ يف التقدم نحو املوضوعية شيئً 

، ويتجىل أثر (246م. صفحة 2003)زهران،  افشيئً 

الذاتية يف نسبة الطفل األشياء إىل نفسه، ومثل هذا 

ل إىل النص ويعلق وجدانه به،  التقارب جيذب الطف

ه البطل فالطفل الذي يتلقى النص يردده ويغنيه وكأنا 

يزيد من اندماج الطفل مع النص  مماا صاحب األغنية،

وتفاعله مع معانيه، وهذا النمط اجلاذب استوطن 

 )بيتي، سنونو بعض عناوين أناشيد الديوان من مثل:

مي فلسطني داري، ع مكتبتي الصغرية، بالدي،

كان األخري تتمركز جاذبيته أكثر يف  منصور(، وإنْ 

سم من األسامء املألوفة للطفل يف حياته االترصيح ب

اليومية أكثر من جمرد االكتفاء بجنس من يشري إليه 

النص، أو بتحديد صلة القرابة، وهذه اجلاذبية تفتح 

الباب عىل مرصاعيه لسيل من اإلحياءات والتوقعات 

يف  ،لطفل يف ختمينها ورسمها يف خميلتها عُ رْشْ التي سيَ 

 فكار التي ستتواىل يف نشيداألمنه للتعرف عىل  اجتهادِ 

)عمي منصور( والطفل يف طور طفولته املتوسطة 

 يف األناشيد املوجهة إليهعن األقارب  هيوى احلديث

 .(133م. صفحة 1994)قناوي، 

وقد تستند الوظيفة اجلاذبة يف العنونة يف أدب 

ر اىل تناغم اإليقاع الصويت الناجم عن تكرالطفل ع

دعم هذا النمط من  إنْ  وبخاصةبعض احلروف 

اجلاذبية نمط آخر يضاعف من جاذبية العنوان، ويعمل 

عىل تشويق الطفل، كام يف )سنونو بالدي، افتح 

سنونو )سمسم(، فتكرار املقطع الصويت يف كلمتي 

 تكرار يعجب الطفل املغرم بفطرته ومنذ (وسمسم

 صغره باإليقاع ورتابة اإليقاع لضعف ذاكرته السمعية

وتكرر املقطع الصويت ، (15م. صفحة 1972)أنيس، 

جيذب الطفل يف كلمة )سمسم( بل  ليس وحده ما

رتباط العنوان بأمر يألفه الطفل وحيب مشاهدته، وهو ا

، ومثل هذه سمسم( افتح يا الربنامج العاملي املشهور)

ز ذاكرة الطفل حفِّ ـُ العناوين تاإلشارات واإلحياءات يف

 العنوان   عن أنا ثري انفعاالته، فضاًل وتستأثر بانتباهه وتُ 

)سنونو بالدي( جيعل احليوان أو الطري مدار حديث 

 ىالطفل، والطفل يتعلق باحليوانات والطيور وهيو

 اللعب معها وصداقتها كام قد سلفت اإلشارة،

ث الطفل الذايت عتمدة عىل حديامل واملقاربة اللفظية

 . تتكرر يف العنوان ) فلسطني داري(

والرتكيز عىل الدار والبيت والبالد يف العناوين 

هنا عىل اونسبتها إىل الطفل املتحدث  من خالل جري

حلاجة  افيها إشباعً  لسانه عنرص جذب وتشويق، ألنا 

األمان والطمأنينة التي ينشدها الطفل يف خمتلف 

انتامئه إىل دار وبيت يعيش مراحل طفولته، فتدعيم 

رسة حمبة له تلبية حلاجة وجدانية أساسية أفيهام يف كنف 

)زهران،  نفعايل وتوازنه الوجداينلنمو الطفل اال
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 عاما تلقيه اإلشارة إىل فضاًل  ،(295م. صفحة 2003

فلسطني جرح األمة اإلسالمية الغائر من إذكاء حلب 

يف  تكالاالستطالع والرغبة يف التعرف عىل املش

يف باالندماج به  جمتمعه املحيط أو الواسع الذي يبدأ

م. صفحة 1994)قناوي،  سنوات طفولته املتأخرة

، وبقدر ما تضفي كلمة داري عىل لسان الطفل (135

من أبعاد ذاتية تنسجم مع خصائص الطفولة فإنا يف  

كلمة فلسطني توافق مع املهام التعيينية التي ينهض هبا 

جيعل احلضور التعييني للعنونة هو املهني؛ العنوان ما 

فلعلا رغبة الطفل يف االستكشاف الداليل للفظ 

فلسطني تفوق ما قد يشعر به من ألفة  جتاه االستخدام 

 الذايت للفظ الذي جرى عىل لسانه.

تأيت جاذبية العنوان من قدرته عىل إثارة أكثر  وقدْ 

عة وظيف نزتمن عالمة استفهام تدفع بالطفل إىل 

 اَم ـِاالستطالع واالستكشاف ل وحب   هالفضول لدي

 الإْذ وضوح يف بعض العناوين،  مهبام وعدإيلمسه من 

تسعفه قلة اخلربة ومداركه املحدودة فيعجز يف البداية 

يسبقه حماوالت عدة  ؛عن الوصول إىل تفسري صحيح

ل الذهن والتفكري يتناسب مع قدراته ، فال من إعاما

األفكار واحلقائق يف مقدرهتا عىل  ريب يف أنا قيمة

ومن  »توجيه الطفل نحو التفكري والتأمل والتخيل، 

تتوافر يف أناشيد األطفال اجلاذبية التي  الرضوري أنْ 

تدعو األطفال إىل التعلق باألفكار والتعاطف مع 

نفعاالت املليئة باألمل والتفاؤل من خالل يقاع واالاإل

كاالستفهام والنداء  الصور الذهنية والصيغ الطلبية

، ويبدو (101م.صفحة 1977)اهليتي،  «والدعاء

 :) جلبهة الفالح، يف األعايل،تيةذلك يف العناوين اآل

، فقد سلفت اإلشارة إىل الطاقات اإلحيائية بيتنا الثاين(

، وهو بيتنا الثاينوجلبهة الفالح،  التي حيملها العنوانان:

أناه نمٌط من أنامط تداخل جيعل من اإلحياء الذي رأينا ب

الوظيفة الوصفية، بل هو سبيل لوفاء العنونة بالوظيفة 

اإلغرائية، وهو تداخل حممود وبدهي، إْذ ال يـمكن 

الفصل التام بني مهام العنونة ووظائفها، حيث يفيض 

أحدمها لآلخر يف منظومة أدبية متصلة أو دائرة يصعب 

 ُتديد املؤثر فيها من املتأثر.

يتكرر مع العنوان )يف األعايل( فمكن  واألمر ذاته

جاذبيته يف إثارته لكثري  من االستفهامات التي تثري 

فضاء واسًعا من اخلياالت والتخمينات يف ذهن الطفل 

حول تفسري املراد بـ)يف األعايل(، هل هو العلو احليس 

املتمثل يف تسلق اجلبال واملرتفعات وما قد يرتبط 

قة؟ أم هو متعلق بذلك من مغامرات وقصص مشو

باملثل والفضائل العليا، وهل النص تبًعا لذل نصٍّ 

مثل هذه رسدي؟ أم منظومة شعرية؟ وهكذا...، و

يف  عدم االستقرار عىل حلِّ  نفعالية وحالثارات االاإل

الطفل  وهتدأ بمجرد رشوع تسكنالتفكري والتخمني 

بل قراءة قد  ،قراءة عادية ها ليسْت يف قراءة النص، لكنا 

 ُق بمحفزات عدة ووسائل جذب متنوعة، توثِ  ْت قَ بِ ُس 

 .العالقة بني الطفل وما يقبل عىل قراءته
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 ةـــاخلامت

العنونة يف أدب الطفل ذات  ومن هنا يمكن القول بأنا 

يف خطرها عن العنونة يف خطاب  تقلُّ  أمهية بالغة ال

س، للنص الرئي ومواز   موجزٌ  الكبار، فالعنوان هو نٌص 

حيسن أدباء الطفل  أنْ  بدا  بل يكاد يكون املفتاح الذي ال

 ،تكفي أدب الطفل ال سبكه وهندسته، فالعناية بالنصِّ 

فالعنوان يقف عىل قدم املساواة مع النص،  عنارص 

تتوزع  أنْ  بدا  اجلذب والتناسب واملرح والتفاؤل ال

 بالتساوي بني النص والنص املوازي له يف أدب األطفال.

قرره علامء السيميائية من وظائف للعنوان  ل ماوك

، ومل خيرج ليف شعر األطفا ذاهتانجدها باخلصوبة 

كلامت خرض لألطفال( ))قسم األناشيد( من ديوان 

 بإتباععن هذه الوظائف، ويمكن تفصيلها ودجمها 

أو باعتامد  ،ن بعضعمبدأ توليد الوظائف بعضها 

كل منها بأنامط وتدعيم  ،االختزال يف تعداد الوظائف

 عىل أساسها تتكون بني الوظائف نقاط تالق واشرتاك. 

كانت شاعرية سليامن العيسى وقدرته عىل  وإنْ 

استقطاب ذهن الطفل والتحليق به يف أجواء املرح 

عناوين  والسعادة سمة أشعاره املوجهة إىل الطفل، فإنا 

من العناية  ذاتهبعض هذه األشعار مل تنل القسط 

 مح الطفولة السعيدة ومرحها عىل حروفها.ورسم مال

وهذه العناوين مثلها مثل عناوين كثري من أناشيد 

عن التصنيف اللغوي  طفال ودواوينهم مل تستغنِ األ

، وهي فعنوان الغالبخاصة يف للطفولة يف عناوينها 

التأليف للطفل، ومثل هذه  طبيعةحتمتها  خصوصيةٌ 

دام بعض اخلصوصية قد تدفع بالشعراء إىل استخ

 :املفردات التي يظنوهنا مقاربة لعامل الطفولة من مثل

العيسى قد   أنا إالا  ،وضزلة احلجم ،اإلشارة إىل الصغر

بذكاء حني أورد هذه  - اأحيانً  تعامل مع هذه الفكرة

ذكي ثقة الطفل بنفسه ويشعره يُ  األلفاظ مقرونة بام

 بمامثلة الكبار يف ممتلكاهتم وسعة اطالعهم.

ت الدراسات ما نصا  ن القول: إنا كلويمك

والبحوث يف جمال أدب األطفال وثقافته عىل توافره يف 

النصوص من رشوط وتناسب ووسائل جذب 

وتشويق تنسحب كذلك عىل عناوين القصائد 

 .يف أدب األطفال واألشعار

يزال موضوع العنونة يف أدب األطفال يتطلب  وال

سامت العنونة لقي بالضوء عىل دراسات تطبيقية تُ 

من  التي البدا  ةدوخصائصها الفنية والنفسية املتفر

 .مراعاهتا يف التعامل مع الطفل ومع ثقافته وأدبه

 

 املصادر واملراجع

، بريوت، 4، طموسيقى الشعر العريب: أنيس، إبراهيم

 م. 1972دار القلم، 

عتبات )جريار جينيت من النص إىل : بلعابد، عبد احلق

ريوت، الدار العربية ، ب1، طاملناص(

 م. 2008 -ـه1429للعلوم،

، ترمجة: حممد الويل قضايا شعرية: جاكبسون، رومان

، 1ومبارك حنوز، سلسلة املعرفة األدبية، ط
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 التفاعل  االجتامعي عرب الواتس أب

 دراسة ميدانية  مطبقة عىل عينة من طلبة كلية اآلداب  يف جامعة امللك سعود بالرياض

   عمرعبد اجلبار حممد أمحد

 أستاذ مشارك، قسم الدراسات االجتامعية، كلية اآلداب، جامعة امللك سعود

 

 

 ـ(ه19/12/1437 وقبل للنرش يف  هـ، 18/9/1436)قدم  للنرش يف  

 

 .الواتس أب، التبادل االجتامعى، التواصل االجتامعى، التفاعل االجتامعى:  املفتاحية الكلامت

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف عىل دوافع طلبة كلية اآلداب بجامعة امللك سعود يف البحث: ملخص

لكشف عن سلوكياهتم يف التبادل، استخدام الواتس أب، ونوع املواد التي يتبادهلا الطلبة، إضافة إىل ا

والتعرف عىل أهم إجيابيات وسلبيات استخدام الواتس أب. وتعدُّ هذه الدراسة، دراسة استطالعية وصفية 

اعتمدت عىل منهج املسح االجتامعي بالعينة، إذ تشكل جمتمع الدراسة من طلبة كلية اآلداب املسجلني يف 

  هـ.1436/1437الفصل الدرايس األول لعام 

لت الدراسة إىل عدد من النتائج أمهها: أنَّ جمتمع الدراسة جمتمع شبكي يستخدم تطبيق الواتس أب  وقد توصَّ

عىل نحو واسع، وأنَّ أهم دوافع استخدام الواتس أب رسعته يف نقل املعلومات وسهولة استخدامه مقارنة 

سة متثَّلت يف الرسائل النصية واملواد التى هلا بالتطبيقات األخرى.  وأنَّ أكثر املواد تبادالا بني جمتمع الدرا

 عالقة بالدراسة، والصور.

ا -وقد أظهرت نتائج الدراسة  أنَّ أهم إجيابيات استخدام الواتس أب تكُمن يف تأثريه اإلجيايب عىل  -أيضا

ا أهم سلبيات استخدام )الواتس أب( كام يراها جمتمع الدراسة فهي الرس ائل التي دراسة جمتمع البحث، أمَّ

 .حتمل معلوماٍت كاذبة
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Keywords: WhattsApp, Social Exchange, Social Communication, Social Interaction. 

Abstract: This study aimed to identify the motives of the students of the Faculty of Arts at King Saud 

University of use of  WhattsApp, the type of materials exchanged, in addition to the disclosure of 

their behavior in the exchange. The study also aimed to identify the most important positive and 

negative aspects of using the WhattsApp. This study is  an exploratory comparative study based on a 

sample survey. The study population consisted of students of  the Faculty of Arts, enrolled in the first 

semester of the year 1436/1437 AH.  

The study arrived at a number of results, including: that the study population  use the WhattsApp 

widely, and that the most important motives consist of the transfer of information and ease of use. 

The materials that more exchanged between the study population include  text messages, materials 

related to the study, and images. 

The study results also showed that the  most important positive aspects of use of WhattsApp are its 

positive impact on the study of the study  population. The most negative aspects of the use of  

WhattsApp as seen by the study population are  the messages with false information. 
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 خل الدراسةد  م  

 متهيد:

 تهاوأمهي الدراسة مشكلة اجلزءهذا  َيعرض

 ها.ومفاهيم اوتساؤالهت هاوأهداف

 

  الدراسة مشكلة 

طلقت الثورة املتواصلة يف تقنية االتصاالت أ

التواصل االجتامعي تطبيقات من  اواملعلومات عددا 

تشكلت شبكات للتواصل والتفاعل و ،نرتنتإلعرب ا

اطأُ أصبحت بحيث  ياالجتامع مهمة للتفاعل  را

فراد ومجاعات يف مواقع أاالجتامعي غري املبارش بني 

 جغرافية متباينة ومتباعدة. 

 هذه املواقع موقع فيس بوك بني منو

(Facebook) ،(وموقع تيوتر(Twitter،  وموقع واتس

وقد زاد من انتشار هذه املواقع   (.What's APP) أب

والتطبيقات التقنية تقنيات أجهزة االتصال الذكية 

املتطورة مثل تقنية: الواي فاي. وأسهمت شبكات 

التواصل االجتامعي يف زيادة حجم التفاعل 

االجتامعي غري املبارش بني املتواصلني، كام أسهمت 

يف زيادة كم ونوع املعلومات املتبادلة بينهم. 

وظهرت العديد من املجموعات واجلامعات 

ترتبط مع أفرادها  االجتامعية االفرتاضية التي

اُ عرب شبكات التواصل االجتامعي.  وببعضها بعضا

وقد أدَّى كل ذلك إىل ظهور جمتمع افرتايض بالكامل 

أُطلق عليه مانويل كاستليس اسم جمتمع 

 (.  (Castells) Manuel:2005:7الشبكات

والتفاعل االجتامعي عرب شبكات التواصل 

املبارش متعدد االجتامعي مثله مثل التفاعل االجتامعي 

يف أنامطه ودوافعه وأهدافه. كام تصحبه العديد من 

 اإلجيابيات والسلبيات.

وتسعى هذه الدراسة إىل التعرف عىل دوافع 

الطالب من استخدام الواتس أب ونوع املواد التي 

جيري تبادهلا، وسلوكيات التبادل، وأهم املجموعات 

التواصل التي يشرتك فيها الطلبة، وإجيابيات وسلبيات 

عرب تطبيق الواتس أب، ومقارنتها بني طالب 

وطالبات كلية اآلداب يف جامعة امللك سعود يف 

 بالرياض.

 

  أمهية الدراسة 

 األمهية النظرية:

ُيتوقع أن متثَِّل هذه الدراسة إضافة علمية إىل 

الدراسات السوسيولوجية اخلاصة بدراسة شبكات 

اعل االجتامعي، التواصل االجتامعي وآثارها عىل التف

كام يتوقع أْن تكشف عن أنامط التفاعل االجتامعي عرب 

تقنية الواتس أب ودوافعه وأهدافه وإجيابياته وسلبياته 

لدى فئتني مهمتني من رشائح املجتمع السعودي مها:  

 فئتا الطالب والطالبات.
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 األمهية العملية:

ُيَتوقع أْن تسهَم نتائج هذه الدراسة يف تطوير 

عل االجتامعي عرب تطبيق الواتس أب يف جمتمع التفا

الدراسة وذلك عرب الكشف عن أهم سلبياته 

 ومشكالته.

 

  الدراسة أهداف 

 هتدف هذه الدراسة إىل: 

دوافع الطالب من استخدام  التعرف عىل-1

 الواتس أب.

نوع املواد التي يتبادهلا الطلبة عرب  التعرف عىل -2

 الواتس أب.

كيات الطلبة يف التبادل عرب سلو التعرف عىل -3

 الواتس أب.

أهم جمموعات الواتس أب التي  التعرف عىل -4

 يشرتك فيها الطلبة ومستوى التواصل معها.

أهم إجيابيات وسلبيات استخدام التعرف عىل  -5

 لدى الطلبة. الواتس أب

 

   الدراسة تساؤالت  

تسعى  هذه الدراسة إىل اإلجابة عن التساؤالت 

 اآلتية ؟

 دوافع الطلبة من استخدام الواتس أب؟ما  -1

أنواع املواد التي يتبادهلا الطلبة عرب الواتس ما  -2

 أب؟

سلوكيات الطلبة عند التبادل عرب الواتس ما  -3

 أب؟

أهم جمموعات الواتس أب التي يشرتك فيها ما  -4

 الطلبة وما هو مستوى التواصل معها؟

الواتس  أهم إجيابيات وسلبيات استخدامما  -5

 ؟ الطلبة لدى أب

 

  الدراسة مفاهيم 

 شبكات التواصل االجتامعي:

ف شبكات التواصل االجتامعي ا  ُتعرَّ  خدمات"بأَّنَّ

 بناء للفرد أْن يقوم باآليت: تسمح اإلنرتنت شبكة عىل

،  حمدد أوالا  نظام إطار يف العام أو شبه الشخيص ملفه

 ينالذ اآلخرين والتواصل مع قائمة املستخدمني

قائمة اتصاالهتم  وعرض يشرتكون يف االتصال ثانياا، 

وقائمة االتصاالت التي أنشأها آخرون واحلركة 

 داخلها. 

 ختتلف االتصاالت قد يف إطار طببعي وتسمية هذه 

 ."آخر إىل موقع من

(Danah M. Boyd,Nicole B. Ellison(2008) 

 

 :WhatsApp  الواتس أب

 املنصات ومتعدد حُمتكر، فوري، تراسل تطبيق هو

 األساسية الرسائل إىل إضافة ويمكن. الذكية للهواتف

 الصوتية، والرسائل الصور، إرسال للمستخدمني،

العامل  م.2009 عام وقد أسسه .والوسائط والفيديو
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 جان واألوكراين أكتون بريان األمريكي

 p://ar.wikipedia.orghttكوم.

 جمموعات الواتس أب:

تعني يف هذه الدراسة املجموعات التي يتواصل  

الطلبة فيها عرب الواتس أب مع كيانات اجتامعية 

متعددة، مثل: األرسة، واألصدقاء، واألقارب، 

 وزمالء الدراسة. 

 التواصل االجتامعي:

 األفكار أو هبا املعلومات يعني الطريقة التي تتبادل

 صلة التواصل وجود ويتطلب. أكثر أو شخصني بني

  األقل. شخصني عىل بني اجتامعية

http://encyclopedia.the freedictionary  

ويعني التواصل االجتامعي يف هذه الدراسة  

التواصل عرب تطبيق الواتس أب مع أفراد أو جمموعات 

 وتبادل املعلومات معها باختالف أنواعها.

 تفاعل االجتامعي:ال

 عملية االجتامعي يعدُّ التفاعل االجتامع علم يف

 االجتامعية األفعال متجددة من وسلسلة ديناميكية،

 ردود ُيعّدلون أفعاهلم بناءا عىل( جمموعة أو)أفراد  بني

التمييز بني عدد من  ويمكن. رشكائهم يف التفاعل فعل

تامعي مثل: التفاعل االج االجتامعي، التفاعل أنواع 

واملنتظم، واملنظم. هذا  والعادي، واملتكرر، العريض،

 العالقات أساس االجتامعي التفاعل ويشكل

 . freedictionary http://encyclopedia.theاالجتامعية.

 

ا  ويعني التفاعل االجتامعي يف هذه الدراسة أيضا

خرين عرب تطبيق االستجابة لتواصل وتفاعل اآل

 الواتس أب. 

 

 للدراسة طار النظريإلا 

 متهيد:  

خيتص هذا اجلزء بعرض اإلطار النظري للدراسة،  

ة والدراسات السابقة.  وحيتوي عىل النظريات املَُفِّسِّ

 النظريات املفرسة:  

 نظرية جمتمع الشبكات ملانويل كاستليس:

 ُيمثل بنية الشبكات يري )كاستليس( أّن جمتمع

تعمل  التي الشبكات أساس تقوم عىل اجتامعية

 املوجودة واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا بواسطة

 الرقمية احلاسوب وشبكات الدقيقة، اإللكرتونيات يف

 أساس املعرفة وتوزعها عىل املعلومات تنتج التي

 :Castells, Manuel بكات.)ـــالش عقد يف املرتاكمة

2005, 7.) 

أنَّ أهم ما يميز جمتمع  كام يرى )كاستليس(

 ونلحظ يف التفاعل االجتامعي.تحول الشبكات هو ال

ا لوجه ال يتالشى، كام أنَّ الناس ال  أنَّ التفاعل وجها

اخلاصة هبم. يزدادون عزلة أمام أجهزة احلاسب اآليل 

 طبقت عىلدراسات  عرب استنادنا إىلونحن نعلم 

أكثر مستخدمي اإلنرتنت هم  أنَّ ، خمتلفةجمتمعات 

، وأكثر أصدقاء يف معظم احلاالتاجتامعية 

وذلك  ،اا و سياسيا اجتامعيا  نشاطااواتصاالت، وأكثر 

http://ar.wikipedia.org/wiki/cited:11.06.2015
http://encyclopedia.the/
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  وهذا يعني أّنهغري املستخدمني.  مقارنة بغريهم من

االنخراط يف التفاعل  ، زاداإلنرتنت كلامَّ زاد استخدام 

 Castells).  ة )يااحلا لوجه يف مجيع جماالت وجها 

Manuel: 2005, 11).) 

ديدة من االتصاالت اجلشكال كام أدَّت األ

 ،اهلاتف املحمولمن االتصاالت الصوتية )الالسلكية 

واي الواي فاي و وتقنيات الالرسائل القصرية، و

لدى  خاصة، االندماج االجتامعيإىل زيادة  (ماكس

 بة من السكان.  الفئات الشا

يزداد فيه التواصل هو جمتمع الشبكات جمتمع إنَّ 

باستثناء  العزلة االجتامعية،   واالندماج االجتامعي ال

 خيفونكبري ال  إىل حد   بعض املراهقني، فإنَّ الناس و

التكنولوجيا يف  يطوعون ، بلهتم يف اإلنرتنتاهوي

 االفرتايض ويربطون ما بني الواقع ،حياهتم

واالفرتاضية الواقعية. ويمكن أْن يقال إنَّ الناس يف 

خمتلفة من  يعيشون يف أشكال جمتمع الشبكات

يستخدموَّنا حسب احلاجة و ،التواصلتكنولوجيا 

هناك فومع ذلك، . (Castells, Manuel: 2005, 11)إليها 

نوع التفاعل والتواصل االجتامعي. تغيري كبري يف 

 تكنولوجيات اإلنرتنت أولليس نتيجة وهذا التغيري 

 بدعم حيصل هلكنَّ واالتصال اجلديدة،  تكنولوجيا

هو التغري التصال. هذا شبكات ا كامل من منطق

وقد رّسخ  ما يمكن تسميته الفردية الشبكية. ظهور

يف النزعة الفردية بوصفها الثقافة السائدة هذا التغري 

تكنولوجيات املجتمعات الغربية. ويلحظ هنا أّن 

ا ا االتصال اجلديدة تناسب متاما  هذا الوضع؛ ألَّنَّ

اصل االجتامعي ضمن إطار تدعم بناء التفاعل والتو

شبكات التواصل املختارة ذاتياا بواسطة الفرد وجيري 

ومن ا الحتياجات وأمزجة كل فرد. تبعا  االتصال هبا

من  ا يتكونجمتمعا  اتجمتمع الشبك يكون، هذا املنطلق

-Manuel: 2005, 11 (Castells). األفراد املتصلني شبكياا

12).) 

 

  نظرية التبادل االجتامعي

ثل نظرية التبادل االجتامعي حماولة ألخذ املبادئ متُ 

األساسية للسلوكية ودجمها مع أفكار أخرى، ُثمَّ 

تطبيقها عىل جماالت علم االجتامع. وبالرغم من أنَّه 

يمكن تتبع جتربة التبادل لعدة أعوام للوراء لكنَّها 

بلغت أوجها يف اخلمسينات والستينات من القرن 

-1910جورج هومانس)املايض بواسطة أعامل 

 (.96م:2013م(، )أمحد: 1989

ويرى منظرو التبادل االجتامعي أنَّ التفاعل  

االجتامعي، تبادٌل لسلٍع ملموسٍة وغري ملموسة تبدأ 

من الغذاء واملسكن، ومتتد إىل القبول االجتامعي 

والتعاطف. وخيتار الناس املشاركة أو عدم املشاركة يف 

لفة ومكافأة خيارات التبادل بعد أن يدرسوا تك

 م:2013األفعال ثم خيتارون األكثر جاذبية )أمحد: 

119 .) 
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 فرضيات هومانس:

من كل األفعال التي يتخذها الفرد، كلامَّ كان  -1

فعالا معيناا ذا عائد، أصبح يف اإلمكان تكرار ذلك 

 الفعل .

إذا كان حدث مثري أو حزمة من املثريات يف  -2

ص عىل عائد وتكررت املايض مناسبة حلصول شخ

هذه املثريات يف احلارض فإّنه غالباا ما يقوم الشخص 

 بالفعل نفسه أو فعل مشابه.

كلامَّ كانت نتيجة فعل الشخص ذات قيمة له  -3

-99م:2013ؤدِّي الفعل )أمحد: فإنَّه غالباا ما ي

101.) 

وضمن نظرية التبادل االجتامعي اهتم إيمرسون 

بني املتفاعلني، يرى أنَّ بالتبادل  Emerson)م:1972)

هذه الشبكة من  -شبكة التبادل هلا عدة مكونات هي: أ

ا ومجاعات من  العالقات االجتامعية تشمل أفرادا

املتفاعلون يملكون موارد متنوعة  -املتفاعلني. ب

ا  ذات قيمة.  مجيع الفاعلني داخل الشبكة أفرادا

 ومجاعات لدهيم إمكانية التفاعل والتبادل مع بعضهم

ا، عالقات التبادل تبقى وترتبط بعضها  ا. وأخريا بعضا

ا. كام أنَّ هذا البناء  ا لتشكل بناءا شبكياا موحدا بعضا

ا  .  (Ritzer:2003:180)الشبكي ُينتج بناءا اجتامعياا موحدا

ا  ليس املهم بداية التفاعل والتبادل فقط، إّنام املهم أيضا

ا استمرارية هذا التبادل. إذ ترى نظرية التبا دل وفقا

لفرضيات )هومانس( أنَّ ما حيصل عليه اإلنسان من 

مكافآت ومكاسب مادية وغري مادية هو الرضوري 

 الستمرار التفاعل والتبادل. 

 نظرية التفاعل الرمزي:

تقوم هذه النظرية عىل عدد من املبادئ األساسية 

 أمهها:

البرش عىل النقيض من احليوانات الدنيا،  -1

 وهبوا ملكة التفكري.

 ملكة التفكري تتشكل بالتفاعل االجتامعي. -2

يف التفاعل االجتامعي يتعلم البرش املدلوالت  -3

نهم من ممارسة ملكة التفكري املميزة  والرموز التي مُتكِّ

 هلم بصفتهم برش. 

ن البرش من الدخول  -4 املدلوالت والرموز متكِّ

 يف تفاعل إنساين مميز. 

ت الناس قادرون عىل تعديل وتغيري املدلوال -5

والرموز التي يستعملوَّنا يف تفاعلهم عىل أساس 

 تفسريهم للموقف املعني .

الناس قادرون عىل إجراء تلك التعديالت  -6

والتغريات جزئياا بسبب مقدرهتم عىل التفاعل مع 

أنفسهم. هذه املقدرة تتيح هلم فرصة اختيار أنامط 

الفعل املمكنة، وتقويم اإلجيابيات والسلبيات واختيار 

 فعل املناسب .نمط ال

أنساق الفعل والتفاعل املتداخلة تصنع  -7

 (.57م: 2013املجموعات واملجتمعات )أمحد، 
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ويرى التفاعليون الرمزيون أنَّ اللغة نسٌق كبري من 

ا تستعمل للتعبري عن  ت رموز؛ ألَّنَّ الرموز والكلامَّ

ت جتعل كل الرموز األخرى ممكنة  أشياء أخرى. الكلامَّ

ت األخرى توجد، وهلا معنى  األفعال األشياء والكلامَّ

ت.  ا فقط ُوضعت كام يمكن وضعها من الكلامَّ لنا؛ ألَّنَّ

فالرموز أساسية يف جعل الناس يتفاعلون بطريقة 

إنسانية مميزة، وبسبب الرمز فإنَّ البرش ال يستجيبون 

للواقع الذي يفرض نفسه عليهم، لكنَّهم بشكل نشط 

جتامعي الذي خيلقون ويعيدون خلق العامل اال

 (. 60-59م: 2013يتفاعلون فيه )أمحد، 

 

  العالقة بني النظريات املفرسة والدراسة

نظرية جمتمع الشبكات من النظريات احلديثة، وهي 

هتتم بدراسة  شبكات التواصل االجتامعي وأثرها يف 

األفراد وتفاعلهم االجتامعي. ونجد النظرية مناسبة 

ا تستطيع املساعدة يف تفسري لدراستنا هذه، ال سيام وأَّنَّ 

 نتائج الدراسة واإلجابة عن تساؤالهتا.  

وترى نظرية التبادل االجتامعي أّن التبادل عملية 

اجتامعية رضورية يف املجتمع، وأنَّ الناس يف تفاعلهم 

يتبادلون أشياء متعددة منها املادي وغري املادي. وَوْفَق 

ا  هذه النظرية يمكن اعتبار تطبيق الواتس أب إطارا

للتبادل االجتامعي، إذ ِضْمن هذا اإلطار ُتَتبادل 

 األخبار واملعلومات واخلربات. 

ا فيام خيص نظرية التفاعل الرمزي، فمن املعروف  أمَّ

أنَّ املوضوع األسايس لعلم االجتامع هو دراسة 

التفاعل االجتامعي بوصفه عملية اجتامعية تنشأ بني 

ت حمددة. ومن التفاعل البرش من أجل إشباع احتياجا

االجتامعي تنشأ النظم االجتامعية، فنظرية التفاعل 

الرمزي ترى أّن هذا التفاعل جيري عرب رموز حمددة 

ينتجها البرش، وحيددون معانيها، ويطورون ويغريون 

فيها. وأهم هذه  الرموز هي اللغة. إذ عن طريقها 

يتبادل الناس الرسائل النصية والصور ومقاطع 

و. وعليه فالتواصل داخل الواتس أب حَيدث عرب الفدي

تبادل العديد من الرموز أمهها الرسائل النصية، 

 والصور، الرسومات والفديوهات. 

 

  الدراسات السابقة  

م(2014)دراسة السليامن و سامل  -1  

Investigating Intention to Use Mobile:  Instant 
Messenger 

طالب جامعتني  َتشكل جمتمع هذه الدراسة من

مفردة،  450بمدينة الرياض، وقد بلغ حجم العينة 

% إناثاا، 59.7% منهم ذكور، و40.3حيث 

واستخدمت الدراسة االستبانة أداة جلمع البيانات، 

 امللموسة وسهولة عن الفائدة الدراسة هذه وكشفت

من اهلاتف املحمول، إْذ  الفورية الرسائل استخدام

لت املؤانسة والتعب  النفس واملتعة عوامل عن ريشكَّ

من اهلاتف  الفورية الرسائل استخدام يف قوية حتفيزية

 . املحمول

دراسة وزارة االتصاالت وتكنولوجيا  -2

التعرف عىل بعنوان:) ،(م2014قطر) املعلومات،
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 .(شبكات التواصل االجتامعي الناشئة يف قطر

هذه الدراسة إىل استكشاف جوانب  تهدف وقد

التعرف عىل ماهية  عربليس فقط غري مطروقة، 

يف قطر، بل  ُتستخدمالتي  االجتامعيمنصات التواصل 

تضمنت  تستخدم؟ وقدوحماولة فهم كيف وملاذا 

لثامن شبكات اجتامعية ترتاوح بني  الدراسة حتليالا 

 (فيس بوك) :مثل ،اعمرا  األقدماملنصات التقليدية 

حدث التي تتضمن األ، وبني املنصات (تويرت)و

يف  ُتدرسمل  وهي كلها منصاٌت  (،باث)و  (أب اتسو)

 ومن أهم نتائج الدراسة: .قطر من قبل

هو أكثر وسائل التواصل  أب  سواتالتطبيق  -1

يستخدم حيث  ،ا يف دولة قطرجتامعي استخداما الا

هذا من العينة املشاركة يف هذه الدراسة  (% 87)

وعي  ز التطبيق بأعىل نسبة من حيثتطبيق، كام متيَّ ال

 %(.96) ، إذ بلغتاملستخدمني به

التي تطرقت هلا  النشاطاتمن بني مجيع  -2

ا، جاء استخدام نشاطا  (14والبالغ عددها ) الدراسة

 األوىل،يف املرتبة  أب( واتس)و (فيس بوك) كل من

لصور ومقاطع باشاركة املالنشاط  جماالتتضمنت و

 الا فض أسئلة، ووضعالفيديو، ولقاء أشخاص جدد، 

 .واألفكارن تبادل وجهات النظر ع

 من املشاركني يف الدراسة أنَّ  %(85)عتقد يَ  -3

ساعد عىل نرش الشائعات جتامعي تُ الوسائل التواصل ا

أكثر اجلوانب  ، هذه النتيجةواملعلومات املغلوطة

يف رأي عينة  االجتامعيالسلبية لوسائل التواصل 

خمتلف  بنيطفيفة  اختالفاتسوى  لحظَ يالدراسة، ومل 

  .املجموعات السكانية

وسائل  ثة أرباع املشاركني أنَّ الشعر أكثر من ثيَ 

كان  ،حترمهم من أوقات ثمينة االجتامعيالتواصل 

من  %(68)أفاد   األرسة، حيثيمكنهم قضاؤها مع 

 يفؤثر تُ  االجتامعيشبكات التواصل  املشاركني أنَّ 

 نَّ أ %(65)ويف الوقت نفسه ذكر  ،حياة الناس اخلاصة

تساع الفجوة بني اي إىل تؤدِّ  وسائل من شأَّنا أنْ هذه ال

 األسامءاستخدام ومن اجلدير ذكره هنا أنَّ  األجيال.

الومهية هو أحد الوسائل املستخدمة للتغلب عىل 

 .صوصيةخماوف اخلُ 

 ف.ب كارثهنيان وآخرين.                          دراسة -3

V. P. Karthikeyan et al,  A Study on Impact of  
Whatsapp Among College Students  in Coimbatore  

Dicstrict.   (2015.م)  

ركزت هذه الدراسة عىل سلوكيات استخدام 

الطالب للواتس أب، مثل: حجم وزمان ومكان 

استخدام هذا التطبيق، ومع من يستخدم والعوامل 

التي ُتؤثر يف استخدامه. تشكل جمتمع الدراسة من 

كويمباتور  ب إحدى الكليات اجلامعية يف منطقةطال

يف اهلند، واعتمدت الدراسة عىل منهج املسح 

مفردة.  70االجتامعي بالعينة، إذ بلغ حجم عيناهتا

توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج املُهّمة منها: أنَّ 

% من أفراد العينة يرون أنَّ الواتس أب رضوري 77

ساعة يف اليوم، يف  2-1% منهم يستخدمونه ملدة 30
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% من أفراد العينة يستخدمونه ألغراض 81حني أنَّ 

% يستخدمونه للدردشة، يف حني 43شخصية، وأنَّ 

% من أفراد  العينة أنَّ اإلرسال غري املحدود 54يرى 

 ُيَمثِّل أهم ميزات الواتس أب.

 جونسون يبواه وجورج ايفور دراسة  -4

 Johnson Yeboah and  George Dominic(  م.2014)

Ewur, The Impact of Whatsapp Messenger Usage on 
Students Performance in Tertiary Institutions in 

Ghana.  

 يف الواتس أب تأثري حتديد الدراسة إىل سعت هذه

نظرهم،  وجهة من العايل يف غانا طالب التعليم أداء

وقد اعتمدت الدراسة عىل منهج املسح االجتامعي  

من طالب التعليم  500بالعينة  وبلغ حجم العينة 

العايل، واستخدمت الدراسة االستبانة أداة جلمع 

 سلباا الواتس أب أثَّر أنَّ  الدراسة البيانات، وقد كشفت

 التواصل جعل من فبدالا  العايل. التعليم أداء طالب يف

ز مما وأرسع، أسهل  املعلومات فاعلية تدفق ُيعزِّ

كشفت الدراسة أنَّ  الطالب، بنياألفكار  وتقاسم

املخصص  من وقت الطالب الكثري يأخذ الواتس أب

 مقدرهتم النَّحوية ومقدرهتم عىل بناء ويدمر للدراسة،

 يف الرتكيز عىل القدرة عدم إىل ويؤدِّي اجلمل،

بني  التوازن حتقيق صعوبة إىل كام يؤدِّي املحارضات،

 عداداإلنرتنت وبني اإل ممارسة النشاطات عىل

كام  مهامهم، إكامل من الطالب إذ يرصف األكاديمي،

 يؤثر يف التزامهم بجداوهلم الدراسية.

 Dan  (م.2014)بوهنيك وديشن دراسة  -5

Bouhnik and Mor Deshen, WhatsApp goes to school: 

Mobile instant messaging between teachers and 
students. 

املنهج النوعي، هي دراسة استكشافية استخدمت 

 الذين املعلمني مقابلة(، ُأجريت مع 12حيث ضمت )

 التواصل مع أجل تطبيق الواتسب أب من يستخدمون

 .طالهبم

جمموعات الواتس أب التي  الدراسة أنَّ  وبّينت

 أغراض ألربعة تنشأ يف الفصول الدراسية ُتْسَتخدم

 اجلو مع الطالب، وتعزيز التواصل: هي رئيسة

 بني التبادل حوار وتشجيع خلقو االجتامعي،

 املشاركون إىل املزايا وأشار. للتعلم الطالب، وكمنرب

 وانخفاض سهولة التشغيل، للواتس أب مثل: التقنية

 كام أشار املشاركون إىل. والفورية والتوافر، التكلفة،

 ماتعة، بيئة خلق مثل: التعليمية هلذا التطبيق، املزايا

 تأثري هلا كان إذْ  الطالب، واملعرفة املتعمقة بالزمالء

ا بشأن  املزايا. املحادثة طريقة عىل إجيايب األكاديمية  وأمَّ

 املواد عىل احلصول سهولة إىل ما ييل: املشاركون أشار

انتهاء  بعد التعلم واستمرار املعلمني، التعليمية، توافر

 فهناك التحديات ذلك،  اليوم الدرايس. وعىل

علمني ُعرضة لإلزعاج من منها: أنَّ امل واملشكالت

 وقد الرسائل التي ال متُت بصلة إىل العملية التعليمية، 

 بني توافق اللغة عدم مثل: تعليمية، صعوبات تنشأ

 معلميهم الطالب واملعلمني، وافرتاض الطالب أنَّ 

. أنَّ  ينبغي  يكونوا متوافرين دائاما

 Annie Dayani م.(2014دراسة أهاد وليم ) -6

Ahad and Syamimi Md Ariff Lim, Convenience or 
Nuisance?: The ‘WhatsApp’ Dilemma. 
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 اجلامعيني َتشكل جمتمع هذه الدراسة من الطالب

السالم،  وقد بلغ حجم العينة  دار بروناي جامعة من

 اإلناث بنسبة طالباا وطالبة، حيث أغلبها من 158

 ، يف حني بلغت نسبة الذكور%(78.98)

 23-18 بني أعامرهم تراوحت حيث%(. 21.02)

ا. منهج املسح االجتامعي  الدراسة وقد استخدمت عاما

 أداة جلمع البيانات. بالعينة، كام استخدمت االستبانة

 الطالب من العظمى الغالبية أنَّ  الدراسة وأظهرت 

 3 من ألكثر يستخدمون الواتس أب اجلامعيني

 االستخدام، سهولة وهذا بسبب يومياا، ساعات

 وانخفاض وفورية الرسائل، االتصال، ولةوسه

ونقلها  املعلومات اسرتجاع إضافة إىل إمكانية التكلفة،

ا من  ومن أكثر. بِّسعة ميزات الواتس أب استخداما

 رسائل قبل الطالب اجلامعيني هي: ميزات إرسال

 من أفراد العينة، %(98.10) نصية ويستخدمها

اد من أفر %(94.94) وإرسال الصور ويستخدمها

 األخبار أي) املعلومات إرسال العينة، إضافة إىل 

صلة بالدراسة(،  واملسائل ذات واألحداث،

 وأظهرت. من أفراد العينة %(62.03)ويستخدمها 

ا الدراسة هذه ا  يعتمد اجلامعي الطالب أنَّ  أيضا اعتامدا

ا املعلومات  السرتجاع الواتس أب، عىل استخدام كبريا

 مع املعلومات تبادل يف وخصوصاا  بِّسعة، ونقلها

 مثل: بالدراسة الصلة األصدقاء عن املسائل ذات

 الدراسة أوضحت كام األعامل والواجبات، مناقشات

الواتس  أنَّ  يوافقون بشدة اجلامعيني أنَّ أغلب الطالب

ا مفيدٌ  أب  والتفاعالت اجلامعية، للمناقشات جدا

 الرسائل من تبادل وذلك لقدرته عىل متكني املستخدم

والصورإىل املشرتكني، فضالا  والفيديو الطويلة لنصيةا

 .واألصدقاء العائلة مع الروابط تعزيز عىل عن قدرته

 التحديات عن وجود بعض الدراسة أسفرت كام

 استخدام يف أثناء اجلامعيني الطالب واجهت التي

 مع منهم أّنه %(42.58) الواتس أب، حيث أوضح

 من قعون املزيديتو كانوا هذا التطبيق استخدامهم

ومن . الفور عىل عىل الرسائل الرد اآلخرين؛ إذ جيب

 إىل استخدام الواتس أب احتاملية أداء التحديات

 ملعلومات غري والتعرض اإلدمان، مثل: سلوكيات

كام  كاذبة، إعالمية رسائل أو مضبوطة املحتويات،

بإرضار %( 31.61)اجلامعيني  الطالب اتفق بعض

 أغلبية يف حني أنَّ  بدراستهم، ما حد   إىل الواتس أب

ا  كان هذا التطبيق أنَّ  عىل أفراد العينة مل يوافقوا ضارا

 .والرياضية االجتامعية بأنشطتهم

ا بشأن سلوك اجلامعيني  الطالب تبادل وأمَّ

غالبيتهم  املعلومات، أظهرت الدراسة أنَّ 

 إذا إالَّ  املعلومات نرش إىل يميلون ال%( 67.54)

 بدراستهم وحياهتم صلة ذات َّّنا مفيدة،أ اعتقدوا

أفراد  من% 21 كام أظهرت الدراسة أنَّ  .وصحيحة

وأوضح  اإلطالق، عىل ينرشون املعلومات ال العينة
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م ال هؤالء الطالب  وذلك بنرش املعلومات، هيتمون أَّنَّ

 ذلك من واألهم باخلصوصية، املتعلقة املخاوف بسبب

يمكن أْن  علوماتمشاركة م يف يرتددون كانوا أَّّنم

. هبا موثوق غري مصادر من أو تكون غري مضبوطة،

ا النتائج وأظهرت  الطالب من العظمى أنَّ الغالبية أيضا

  املتعلقة باملسائل املعلومات   فقط ينرشون  اجلامعيني

 التي هلا صلة بدراستهم.

 

  التعقيب عىل الدراسات السابقة

يف  أفادت هذه الدراسة من الدراسات السابقة

بلورة مشكلتها وحتديد أهدافها و صياغة تساؤالهتا، 

ا يف  وأدواهتا املنهجية. ويمكن االستفادة منها الحقا

 تفسري نتائج هذه الدراسة ومناقشتها. 

تناولت الدراسات السابقة موضوع هذه الدراسة 

من عدة جوانب، مثل: دوافع استخدام الواتس أب، 

مية، إضافة إىل بيان واالستفادة منه يف العملية التعلي

إجيابياته وسلبياته. تتشابه هذه الدراسة مع بعض من 

هذه الدراسات من حيث جمتمع البحث واألهداف 

ا ختتلف مع بعضها يف هذه اجلوانب  واألداة كام أَّنَّ

ا.  أيضا

 

 طار املنهجيإلا  

 :متهيد

طار املنهجي للدراسة من حيث إلا اجلزءهذا يعرض 

ضافة إىل إ ،ونوعها  وجماالهتاتها وعين هاوجمتمع هامنهج

 أداة مجع البيانات وإجراءات الصدق والثبات.

 نوع الدراسة:

حيث  وصفية، استطالعيةهذه الدراسة دراسة ُتعدُّ 

استكشاف واقع التفاعل عرب تطبيق الواتس إىل  ىتسع

جامعة امللك يف ب اب وطالبات كلية اآلدبني طال أب

 ملتحصلة.واملقارنة بني النتائج ا سعود

 منهج الدراسة:

هذه الدراسة منهج املسح االجتامعي استخدمت 

 األنسب هلذا النوع من الدراسات.  بوصفهبالعينة 

 جمتمع الدراسة:

 باكلية اآلد طلبةيتشكل جمتمع هذه الدراسة من 

جامعة امللك سعود املسجلني للدراسة يف الفصل  يف

دد إذ بلغ عهـ. 1436/1437للعام  األولالدرايس 

الطالب املسجلني يف كلية اآلداب يف هذا الفصل 

( طالباا بنسبة 2232( طالباا وطالبة، منهم )4970)

 %(.55.1( طالبة بنسبة )2738%( و )44.9)

 عينة الدراسة:

حيث  ،استخدمت الدراسة طريقة العينة الطبقية

قسم من األقسام شعبة دراسية من كل  اختريت

عند و والطالبات،للطالب  باكلية اآلدالعلمية ب

الشعب  اختريتختيار مفردات عينة الدراسة ا

التوازن  التي راعت قصدية ال العينة  الدراسية بطريقة

ب والطالبات املسجلني يف الشعب عداد الطالإيف 

( مفردة،  278بلغ حجم عينة الدراسة ) ، إذالدراسية



 183                         (هـ1438م/2017جامعة امللك سعود، الرياض )،  2ع، 29مجملة اآلداب، 

ل 152( طالباا و)126منهم ) ( وطالبة، وهو ما ُيشكِّ

% من جمتمع البحث، لذلك ُيعّد حجم 5.59نسبة  

 العينة ممثالا ملجتمع البحث.

 أداة مجع البيانات:

، أداة جلمع البيانات ةالدراسة االستباناستخدمت 

 يتعلق اجلزء األول: إىل جزأينوقد انقسمت 

النوع، العمر، احلالة  :بخصائص العينة األساسية مثل

من عبارات عىل ن ا اجلزء الثاين فيتكوَّ أمَّ  ،االجتامعية

 تتعلق باستقصاء الظاهرة. اخلاميسمقياس ليكرت 

 جراءات الصدق والثبات:إ

التأكد من صدق أداة الدراسة عن طريق  جرى

خذت أُ  وبعد أنْ  ،عرضها عىل عدد من املحكمني

سئلة والعبارات األ استبعدت احلسبان،مالحظاهتم يف 

يبية بلغت وُطبِّقت االستامرة عىل عينة جتر  ،غري املالئمة

من الثبات عن  ( مفردة من جمتمع البحث، ُثمَّ ُتؤكِّد37)

وكانت قيمة  (،ألفا كرونباخ)طريق استخراج معامل 

 ا.( وهي درجة يمكن االعتامد عليه0.90الثبات )

 جماالت الدراسة:

املتمثل  املجال املكاينللدراسة ثالثة جماالت هي: 

ومركز  ،عيةجامعة امللك سعود بالدربب ادآلكلية ا يف

جامعة امللك سعود يف ب الدراسة اجلامعية للطالبات

ا  مدينة الرياض. الفصل الدرايس  فهو املجال الزماينأمَّ

يف حني  هـ.1436/1437من العام الدرايس  األول

جامعة امللك بب ادآلكلية ا املجال البرشي يشمل طلبة

 .سعود يف مدينة الرياض

 حصائي للبيانات:إلالتحليل ا

بيانات الدراسة بواسطة الربنامج  لتُحلّ 

 . SPSS يحصائإلا

 

 نتائج الدراسة  

 متهيد:

يتناول هذا اجلزء نتائج الدراسة امليدانية التي تشمل 

خصائص عينة الدراسة، واستجاباهتا عىل مقياس 

 الدراسة.

 

 النوع:

 

 .توزيع عينة الدراسة حسب النوع .(1جدول رقم )

 % ك النوع

 45.3 126 ذكر

 54.7 152 ثىأن

 100 278 جمموع

 

( إىل أنَّ غالبية أفراد العينة 1يشري  اجلدول رقم )

%(، يف حني كانت نسبة 54.7من اإلناث بمعدل )

%(. وهذه النتيجة تتوافق مع التوزيع 45.3الذكور )

النوعي ملجتمع الدراسة، إذ بلغت نسبة الطالبات 

 %(. 44.9)يف حني بلغت نسبة الطالب %(55.1)
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 لعمر:ا

 

 .توزيع عينة الدراسة حسب العمر .(2جدول رقم )

 % ك الفئة العمرية

 16.5 46 سنة 20أقل من 

 77.3 215 سنة 25إىل أقل من  20من 

 5.8 16 سنة 30إىل أقل من  25من 

 - - سنة 35إىل أقل من  30من 

 0.4 1 سنة فأكثر 35

 100 278 جمموع

 

غالبية أفراد (  أنَّ أعامر2يوضح  اجلدول رقم )

 25إىل أقل من  20تقع ضمن الفئة العمرية من   العينة

وهذا أمٌر طبيعي، حيث (، %77.3سنة بنسبة بلغت )

ن من طالب جامعيني مازالوا  إنَّ جمتمع الدراسة مكوَّ

ن من طالبات  يف مرحلة الدراسة اجلامعية، كام أّنه مكوَّ

 جامعيات ما زلن يدرسن يف املرحلة نفسها.

 

 لة االجتامعية:احلا 

 

 .توزيع عينة الدراسة حسب احلالة االجتامعية .(3جدول رقم )

 % ك احلالة االجتامعية

 89.6 249 أعزب

 9.4 26 متزوج

 0.7 2 مطلق 

 0.4 1 أرمل

 100 278 جمموع

(  ُيشري إىل أنَّ غالبية أفراد العينة 3اجلدول رقم )

%(، يف حني بلغت نسبة 89.6من العزاب بلغت )

%(. وهذا أمر طبيعي؛ ألنَّ جمتمع 9.4املتزوجني )

ن من طلبة جامعيني مل يكملوا دراستهم  الدراسة يتكوَّ

 بعد.

 التخصص:

 

 .توزيع عينة الدراسة حسب التخصص .(4جدول رقم )

 

عة 4يوّضح اجلدول رقم ) ( أنَّ عينة الدراسة موزَّ

عىل مجيع التخصصات التي ُتقدمها كلية اآلداب، كام 

يشري اجلدول إىل أنَّ توزيع أفراد العينة جاء بنسٍب 

صصات، باستثناء ختصص علوم متقاربة بني مجيع التخ

املكتبات واملعلومات؛ وذلك ألنَّ هذا التخصص 

 خاٌص فقط بالطالب وغري مطروٍح للطالبات. 

 

 % ك التخصص

 16.5 46 اإلعالم

 14.0 39 اللغة العربية وآداهبا

 12.6 35 التاريخ

 19.4 54 اجلغرافيا

 17.6 49 سات االجتامعيةالدرا

 14.7 41 اللغة اإلنجليزية

 5.0 14 مكتبات ومعلومات

 100 278 جمموع



 185                         (هـ1438م/2017جامعة امللك سعود، الرياض )،  2ع، 29مجملة اآلداب، 

 عدد ساعات استخدام الواتس أب يف اليوم:

 

 .توزيع عينة الدراسة حسب ساعات االستخدام .(5جدول رقم )

 % ك عدد ساعات االستخدام

 12.6 35 ساعة واحدة تقريباا

 35.3 98 ساعات تقريباا 4إىل  2من 

 20.9 58 ساعات تقريباا 7إىل  5من 

 29.5 82 ساعات فأكثر تقريباا 8من 

 1.8 5 مل حيدد

 100 278 جمموع

 

( ُيوّضح توزيع أفراد عينة الدراسة 5اجلدول رقم )

ِوْفَق عدد ساعات استخدام الواتس أب، حيث عدد 

ام يكون طيلة هذه الساعات هنا ال يعني أنَّ االستخد

الساعات، وإنَّام هي املدة الزمنية التي ُيستخدم عربها 

الواتس أب، وتشري بيانات اجلدول إىل تباين أفراد 

العينة من حيث مدة استخدام الواتس أب، حيث إنَّ 

غالبية أفراد العينة يستخدمون هذا التطبيق من ساعتني 

%(، 35.3ساعات يف اليوم، وذلك بنسبة بلغت ) 4إىل

ساعات فأكثر، وذلك  8ثم يليهم الذين يستخدمونه 

 5%(، ُثمَّ الذين يستخدمونه من 29.5بنسبة بلغت )

%(، ويليهم 20.9ساعات، وذلك بنسبة بلغت ) 7إىل 

الذين يستخدمونه ملدة ساعة واحدة تقريباا، وذلك 

%(. ويمكن إرجاع التباين يف مدة 12.6بنسبة بلغت )

الوقت املتاح لالستخدام، استخدام الواتس أب إىل 

ن من الطلبة.   حيث إنَّ جمتمع الدراسة مكوَّ

وملعرفة الفروق بني الطالب والطالبات يف عدد 

الفروق بني متوسط ساعات االستخدام حسبت 

واإلناث يف عدد ساعات استخدام الواتس  ذكورال

ومستوى الداللة  (ت)قيمة اختبار وحسب ، أب

 واالستنتاج.

وجود فروق دالة إحصائياا يف  وأظهرت النتائج

عدد ساعات االستخدام لصالح اإلناث عند مستوى 

 (.0.01الداللة )

 

 .واإلناث يف عدد ساعات استخدام الواتس أب ذكورالفروق بني متوسط ال .(6جدول رقم )

 املتوسط ن املجموعة
االنحراف 

 املعياري

ختبار اقيمة 

 (ت)

مستوى 

 الداللة
 االستنتاج

 4.39 5.45 123 الذكور

2.67 0.01** 

توجد فروق دالة إحصائياا 

يف عدد ساعات 

 6.61 7.31 150 اإلناث االستخدام لصالح اإلناث
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الفروق يف ساعات االستخدام لصالح الطالبات 

يمكن إرجاعها إىل أنَّ االتصال املبارش باآلخرين من 

أقارب وزمالء أقّل عند اإلناث مقارنة بالذكور؛ وذلك 

ة وخصوصية املجتمع السعودي املحافظ، ومن َثمَّ لطبيع

جلوء اإلناث إىل االتصال غري املبارش عرب خمتلف شبكات 

 التواصل االجتامعى ومنها الواتس أب. 

 

 أوقات استخدام الواتس أب:
 

توزيع عينة الدراسة حسب أوقات استخدام  .(7جدول رقم )

 .الواتس أب

 % ك أوقات االستخدام

 6.5 18 الصباح فقط

 2.2 6 الظهر فقط

 49.3 137 املساء فقط

ا  10.8 30 مدتان معا

 

 

   .(7جدول رقم )تابع 

 % ك أوقات االستخدام

 30.9 86 مجيع األوقات

 0.4 1 مل حيدد

 100 278 جمموع

 

(  إىل أنَّ غالبية أفراد العينة 7يشري اجلدول رقم )

 وذلك بنسبة يستخدمون الواتس أب يف املساء فقط،

يليهم الذين يستخدمونه يف مجيع  ثم %(،49.3) بلغت

كام ُيستخدم  %(،30.9بلغت ) وذلك بنسبة األوقات،

هذا التطبيق بنسٍب أقل  يف مديت الصباح والظهر، 

ويمكن إرجاع ذلك إىل انشغال جمتمع البحث 

بالدراسة يف الصباح والظهر، إضافة إىل أنَّ نسبة 

الواتس أب يف  تقارب ثلث أفراد العينة يستخدمون

مجيع األوقات، وهذا يشري إىل أمهية ومكانة هذا 

 التطبيق بني شبكات التواصل االجتامعي.

 املحور األول: دوافع استخدام الواتس أب:

 

 (: دوافع استخدام الواتس أب8جدول رقم )

رقم 

 العبارة
 العبارة

موافق 

 بشدة
 حمايد موافق

غري 

 موافق

غري 

موافق 

 بشدة

مل 

 حيدد
 الرتتيب توسطامل مج

1 

استخدم الواتس أب  

لسهولته مقارنة، 

 بالربامج األخرى

 278 - 2 5 27 116 128 ك

4.31 2 
% 46.0 41.7 9.7 1.8 0.7 - 100 
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 .(8جدول رقم )تابع 

رقم 

 العبارة
 العبارة

موافق 

 بشدة
 حمايد موافق

غري 

 موافق

غري 

موافق 

 بشدة

مل 

 حيدد
 الرتتيب املتوسط مج

2 
الواتس أب؛  استخدم

 ألنَّه جماين

 278 - 3 17 36 110 112 ك
4.12 5 

% 40.3 39.6 12.9 6.1 1.1 - 100 

3 

استخدم الواتس أب 

لِّسعته يف نقل 

 املعلومات

 278 - 1 7 21 93 156 ك

4.42 1 
% 56.1 33.5 7.6 2.5 0.4 - 100 

4 
استخدم الواتس أب من 

 أجل توفري الوقت

 278 2 3 16 37 95 125 ك
4.17 4 

% 45.0 34.2 13.3 5.8 1.1 0.7 100 

5 
استخدم الواتس أب من 

 أجل توفري اجلهد

 278 1 2 10 41 94 130 ك
4.23 3 

% 46.8 33.8 14.7 3.6 0.7 0.4 100 

 

( يوّضح أنَّ أهم دوافع استخدام 8اجلدول رقم )

الواتس أب تكُمن يف رسعته يف نقل املعلومات وذلك 

(، ُثمَّ يليه دافع سهولته، مقارنة 4.42سط بلغ )بمتو

(، ثم دافع 4.31بالربامج األخرى بمتوسط بلغ )

(، يليه دافع توفري 4.23توفري اجلهد بمتوسط بلغ )

ا دافع أّنه جماين 4.17الوقت بمتوسط بلغ ) (، وأخريا

 (.4.12بمتوسط بلغ )

لت إليه دراسة  Annie هذه النتائج تتفق مع ما توصَّ

Dayani et al( 2014) ،  التي أشارت إىل أنَّ غالبية

الطالب اجلامعيني يف جامعة بروناي يستخدمون 

 وسهولة االستخدام، سهولة الواتس أب بسبب

 التكلفة. وانخفاض وفورية الرسائل، االتصال،

لت إليه دراسة   كام تتفق هذه النتائج مع ما توصَّ

(2014 ) Dan Bouhnik and Mor Deshen ّينت التي ب

 للواتس أب مثل: التقنية إشارة املشاركني إىل املزايا

 والتوفر، التكلفة، وانخفاض سهولة التشغيل،

 Mann- Whitney U testوبعد إجراء اختبار  .والفورية

أوضحت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائياا بني 

 الطالب والطالبات يف دوافع استخدام الواتس أب. 
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 :  نوع املواد املتبادلة عرب الواتس أب:املحور الثاين

 

 .نوع املواد املتبادلة .(9جدول رقم )

رقم 

 العبارة
 العبارة

موافق 

 بشدة
 حمايد موافق

غري 

 موافق

غري 

موافق 

 بشدة

مل 

 حيدد
 الرتتيب املتوسط مج

6 

استخدام الواتس 

أب إلرسال رسائل 

 نصية

 278 1 3 4 15 113 142 ك

4.40 1 
% 51.1 40.6 5.4 1.4 1.1 0.4 100 

7 
استخدام الواتس 

 أب إلرسال صور

 278 - 2 4 23 115 134 ك
4.35 3 

% 48.2 41.4 8.3 1.4 0.7 - 100 

8 

استخدام الواتس 

أب إلرسال 

 فيديوهات

 278 2 2 15 28 113 118 ك

4.20 6 
% 42.2 40.6 10.1 5.4 0.7 0.7 100 

9 

استخدام الواتس 

 أب إلرسال مواد

 علمية

 278 1 6 18 62 101 90 ك

3.91 9 
% 32.4 36.3 22.3 6.5 2.2 0.4 100 

10 
استخدام الواتس 

 أب إلرسال األخبار

 278 1 13 30 44 97 93 ك
3.82 10 

% 33.5 34.9 15.8 10.8 4.7 0.4 100 

11 

استخدام الواتس 

أب إلرسال رسائل 

 صوتية

 278 1 3 18 40 96 119 ك

4.23 5 
% 42.8 34.5 14.4 6.5 1.1 0.4 100 

12 
استخدام الواتس 

 أب إلرسال التحايا

 278 - 5 20 47 109 97 ك
3.98 8 

% 34.9 39.2 16.9 7.2 1.8 - 100 

13 

استخدام الواتس 

أب إلرسال مواد هلا 

 عالقة بالدراسة

 278 1 3 6 19 108 141 ك

4.36 2 
% 50.7 38.8 6.8 2.2 1.1 0.4 100 
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   .(9جدول رقم )تابع 

رقم 

 العبارة
 العبارة

موافق 

 بشدة
 حمايد موافق

غري 

 موافق

غري 

موافق 

 بشدة

مل 

 حيدد
 الرتتيب املتوسط مج

14 

استخدام الواتس 

أب إلرسال التهاين 

 باملناسبات

 278 - 6 9 37 100 126 ك

4.19 7 
% 45.3 36.0 13.3 3.2 2.2 - 100 

15 

استخدام الواتس 

إلرسال أب 

 اإلعالنات

 278 - 40 91 62 46 39 ك

2.83 15 
% 14.0 16.5 22.3 32.7 14.4 - 100 

16 

استخدام الواتس 

أب إلرسال مواد 

 ترفيهية

 278 - 12 30 62 103 71 ك

3.70 12 
% 25.5 37.1 22.3 10.8 4.3 - 100 

17 

استخدام الواتس 

أب للتعبري عن 

 الذات

 278 2 19 55 90 65 47 ك

3.24 14 
% 16.9 23.4 32.4 19.8 6.8 0.7 100 

18 
استخدام الواتس 

 أب لطرح األفكار

 278 1 10 25 64 117 61 ك
3.70 13 

% 21.9 42.1 23.0 9.0 3.6 0.4 100 

19 

استخدام الواتس 

أب لطرح أسئلة 

 واستفسارات عامة

 278 - 14 20 50 124 70 ك

3.78 11 
% 25.2 44.6 18.0 7.2 5.0 - 100 

20 

استخدام الواتس 

أب للدردشة حول 

 موضوعات متعددة

 278 - 5 8 21 117 127 ك

4.27 4 
% 45.7 42.1 7.6 2.9 1.8 - 100 

 

( يشري إىل أنَّ أكثر املواد تبادالا بني 9اجلدول رقم )

أفراد العينة عرب الواتس أب هي الرسائل النصية بمتوسط 

ليها مواد هلا عالقة بالدراسة بمتوسط (، ثمَّ ت4.40بلغ )

(، ثمَّ 4.35(، ثمَّ الصور بمتوسط بلغ )4.36بلغ )

(، 4.27الدردشة عن موضوعات متعددة بمتوسط بلغ )

 (.4.23ثمَّ الرسائل الصوتية بمتوسط بلغ )
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لت إليه دراسة  وتتفق هذه النتائج مع ما توصَّ

Annie Dayani et al( 2014)  َّأكثر التي أشارت إىل أن 

ا من قبل الطالب  ميزات الواتس أب استخداما

والصور      نصية، رسائل اجلامعيني هي إرسال

 واملسائل ذات واألحداث، األخبار أي) واملعلومات

الصلة بالدراسة(. كام أشارت النتائج  أنَّ املواد األقل 

(، ثمَّ 2.83تبادالا هي: اإلعالنات بمتوسط بلغ )

(، ثمَّ  3.24بمتوسط بلغ )مواد للتعبري عن الذات 

(، ثمَّ املواد 3.70وضع األفكار بمتوسط بلغ )

(، ثمَّ األسئلة 3.70الرتفيهية بمتوسط بلغ )

(، وبعد 3.78واالستفسارات العامة بمتوسط بلغ )

لعبارات حمور   Mann- Whitney U testإجراء اختبار 

املواد املتبادلة، أوضحت النتائج عدم وجود فروق دالة 

ائياا بني الطالب والطالبات يف نوع املواد املتبادلة إحص

 عرب الواتس أب.

  

 

 املحور الثالث: سلوكيات التبادل:

 

 .سلوكيات التبادل .(10جدول رقم )

رقم 

 العبارة
 العبارة

موافق 

 بشدة
 حمايد موافق

غري 

 موافق

غري 

موافق 

 بشدة

مل 

 حيدد
 الرتتيب املتوسط مج

21 

أعيد إرسال 

 املواد التي

تصلني عرب 

الواتس أب 

دون أن 

أفحصها 

ا  جيدا

 278 - 116 85 26 25 26 ك

2.14 4 
% 9.4 9.0 9.4 30.6 41.7 - 100 

22 

أتريث قبل 

إرسال املواد 

التي تصلني 

عرب الواتس 

 أب للتأكد

 278 - 11 11 22 97 137 ك

4.22 1 
% 49.3 34.9 7.9 4.0 4.0 - 100 
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   .(10جدول رقم )تابع 

قم ر

 العبارة
 العبارة

موافق 

 بشدة
 حمايد موافق

غري 

 موافق

غري 

موافق 

 بشدة

مل 

 حيدد
 الرتتيب املتوسط مج

 

ا  من أَّنَّ

تناسب 

 املتلقي

          

23 

تدفعني 

الرسائل غري 

املرغوب فيها 

للتوقف عن 

التواصل مع 

 مرسليها

 278 - 18 27 83 78 72 ك

3.57 3 
% 25.9 28.1 29.9 9.7 6.5 - 100 

24 

تدفعني 

الرسائل غري 

املرغوب فيها 

من بعض 

أعضاء 

املجموعات 

 للخروج منها

 278 1 11 22 65 98 81 ك

3.78 2 
% 29.1 35.3 23.4 7.9 4.0 0.4 100 

 

( إىل أنَّ أهم 10ُتشري بيانات اجلدول رقم )

سلوكيات اإلرسال عرب الواتس أب لدى عينة 

: الرتيث قبل إرسال الدراسة مرتبة عىل النحو اآليت

ا تناسب  املواد التي تصلهم، وذلك للتأكد ِمن أَّنَّ

(، ثمَّ اخلروج من 4.22بمتوسط بلغ ) املتلقي

املجموعات بسبب الرسائل غري املرغوب فيها من 

(، ثمَّ 3.78بعض أعضاء املجموعات بمتوسط بلغ )

التوقف عن التواصل مع مرسيل الرسائل غري املرغوب 

(، ثمَّ إعادة إرسال املواد 3.57بلغ )فيها بمتوسط 

ا  التي تصلهم عرب الواتس أب دون فحصها جيدا

(. وتوضح هذه النتائج وجود 2.14بمتوسط بلغ )

سلوكيات مهمة للتبادل عرب الواتس أب بني أفراد عينة 
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الدراسة، أمهها: التأكد من مناسبة الرسائل لدرجة 

ئل غري تصل إىل التوقف عن التواصل مع مرسيل الرسا

لت إليه  املرغوب فيها، وتتفق هذه النتائج مع ما توصَّ

التى أوضحت أنَّ    Annie Dayani et al( 2014)دراسة 

 املعلومات نرش إىل يميلون ال الطالب اجلامعيني غالبية

 .وصحيحة صلة وذات أَّّنا مفيدة، اعتقدوا إذا إالَّ 

لعبارات   Mann- Whitney U testبعد إجراء اختبار 

ور سلوكيات التبادل، أوضحت النتائج عدم وجود حم

فروق دالة إحصائياا  بني الطالب والطالبات يف 

 سلوكيات التبادل عرب الواتس أب.

 

 بع: التواصل مع املجموعات:املحور الرا

 

 .التواصل مع املجموعات . (11جدول رقم )

رقم 

 العبارة
 العبارة

موافق 

 بشدة
 حمايد موافق

غري 

 موافق

غري 

افق مو

 بشدة

مل 

 حيدد
 الرتتيب املتوسط مج

25 

أغلب تواصيل عرب 

الواتس أب مع 

جمموعة أو جمموعات 

 ختص األرسة

 278 3 5 14 47 123 86 ك

3.99 3 
% 30.9 44.2 16.9 5.0 1.8 1.1 100 

26 

أغلب تواصيل عرب الواتس 

أب مع جمموعات ختص 

 األقارب

 278 3 10 20 63 112 70 ك

3.77 5 
% 25.2 40.3 22.7 7.2 3.6 1.1 100 

27 

أغلب تواصيل عرب الواتس 

أب مع جمموعات ختص 

 األصدقاء

 278 5 1 7 29 120 116 ك

4.26 1 
% 41.7 43.2 10.4 2.5 0.4 1.8 100 

28 

أغلب تواصيل عرب 

الواتس أب مع 

جمموعات ختص 

 زمالء الدراسة

 278 5 4 14 46 120 89 ك

4.01 2 
% 32.0 43.2 16.5 5.0 1.4 1.8 100 

29 

أغلب تواصيل عرب 

الواتس أب مع جمموعات 

 ختص املقررات

 278 3 6 16 57 110 86 ك

3.92 4 
% 30.9 39.6 20.5 5.8 2.2 1.1 100 
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( يوضح تواصل أفراد عينة 11اجلدول رقم )

الدراسة مع جمموعات الواتس أب، وتشري بيانات 

أفراد العينة عرب هذا التطبيق  اجلدول إىل أنَّ أغلب تواصل

(، 4.26حيصل مع جمموعات األصدقاء بمتوسط بلغ )

ثمَّ التواصل مع جمموعات زمالء الدارسة بمتوسط بلغ 

(، ثمَّ التواصل مع جمموعات األرسة بمتوسط 4.01)

(، ثمَّ التواصل مع جمموعات املقررات 3.99بلغ )

ا التواص3.92الدراسية بمتوسط بلغ ) ل مع (. وأخريا

 (. 3.77جمموعات األقارب بمتوسط بلغ )

لت إليه دراسة ) ( 2014تتفق هذه النتائج مع ما توصَّ

 Dan Bouhnik and Mor Deshen التى أشارت إىل املزايا 

يف جمموعات  املشاركني األكاديمية التي ِمنها إشارة

 املواد عىل احلصول سهولة املقررات الدراسية إىل

انتهاء  بعد التعلم واستمرار علمني،التعليمية، وتوافر امل

 اليوم الدرايس.

لعبارات   Mann- Whitney U testبعد إجراء اختبار 

حمور التواصل مع املجموعات، أوضحت النتائج 

وجود فروق دالة إحصائياا يف التواصل مع جمموعات 

املقررات بني الطالب والطالبات لصالح الطالبات 

و ما ُيظهر اهتامم (. وه0.05بمستوى داللة بلغ )

 الطالبات باملقررات وجمموعاهتا وحرصهن  عىل ذلك.

 

 املحور اخلامس: إجيابيات وسلبيات استخدام الواتس أب:

 

 .إجيابيات وسلبيات استخدام الواتس أب . (12جدول رقم )

رقم 

 العبارة
 العبارة

موافق 

 بشدة
 حمايد موافق

غري 

 موافق

غري 

موافق 

 بشدة

مل 

 حيدد
 الرتتيب طاملتوس مج

30 

أشعر أينِّ أدمنت 

الواتس أب وال 

أستطيع التخيل 

 عنه

 278 3 35 67 65 59 49 ك

3.07 5 
% 17.6 21.2 23.4 24.1 12.6 1.1 100 

31 

استخدام الواتس 

أب له أثر إجيايب 

 يف دراستي

 278 3 12 29 58 109 67 ك

3.69 2 
% 24.1 39.2 20.9 10.4 4.3 1.1 100 
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   . (12جدول رقم )تابع 

رقم 

 العبارة
 العبارة

موافق 

 بشدة
 حمايد موافق

غري 

 موافق

غري 

موافق 

 بشدة

مل 

 حيدد
 الرتتيب املتوسط مج

32 

استفدت من 

استخدام الواتس 

أب يف احلصول 

عىل معلومات 

 ثقافية عامة

 278 4 11 32 54 117 60 ك

3.67 3 
% 21.6 42.1 19.4 11.5 4.0 1.4 100 

33 

فدت من است

استخدام الواتس 

أب يف احلصول 

عىل معلومات 

 علمية

 278 3 15 37 52 105 66 ك

3.62 4 
% 23.7 37.8 18.7 13.3 5.4 1.1 100 

34 

من سلبيات 

استخدام الواتس 

أب الرسائل التي 

حتمل معلومات 

 كاذبة

 278 3 5 11 15 58 186 ك

4.50 1 
% 66.9 20.9 5.4 4.0 1.8 1.1 100 

 

( إىل أنَّ أهم إجيابيات 12شري بيانات اجلدول رقم )تُ 

استخدام الواتس أب تتمثل يف تأثريه اإلجيايب يف دراسة 

(، ُثمَّ احلصول عىل 3.69أفراد العينة بمتوسط بلغ )

(، ُثم 3.67معلومات ثقافية عامة بمتوسط بلغ )

(. 3.62احلصول عىل معلومات ِعلمّية بمتوسط بلغ )

ا أهم سلبي ات الواتس أب  كام يراها أفراد العينة أمَّ

فتمثلت يف الرسائل التي حتمل معلومات كاذبة بمتوسط 

(، ُثمَّ الشعور بإدمان الوتس أب، وعدم 4.50بلغ )

(. تتفق هذه 3.07املقدرة عىل التخيل عنه بمتوسط بلغ )

لت إليه دراسة   )Annie Dayani et alالنتائج مع ما توصَّ

التي تواجه  التحديات  أنَّ أهمالتي أشارت إىل (2014

 يؤدِّي أنْ  يمكن استخدام الواتس أب هي أنَّ  الطالب:

 ملعلومات غري اإلدمان، والتعرض مثل: سلوكيات، إىل

  . كاذبة إعالمية رسائل مضبوطة املحتويات، أو
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  Mann- Whitney U testوبعد إجراء اختبار 

لعبارات حمور سلبيات وإجيابيات الواتس أب 

حت النتائج وجود فروق دالة إحصائياا يف العبارة أوض

املتعلقة باالستفادة من معلومات عامة ثقافية، والعبارة 

املتعقلة باالستفادة من معلومات علمية لصالح 

( لكل عبارة، 0.01الطالب بمستوى داللة بلغ  )

وهو ما ُيربز التباين يف التأثري اإلجيابى للواتس أب يف 

 ة.أفراد عينة الدراس

 

 تلخيص ومناقشة النتائج 

 متهيد:

هيدف هذا اجلزء إىل عرض ومناقشة أهم نتائج 

 الدراسة، إضافة إىل تقديم بعض التوصيات.

 خصائص عينة الدراسة:

أظهرت نتائج الدراسة أنَّ غالبية أفراد العينة من 

%(، يف حني بلغت نسبة 54.7اإلناث بمعدل )

مع التوزيع  تتوافق هذه النتيجةو %(.45.3الذكور )

النوعي ملجتمع الدراسة، حيث بلغت نسبة الطالبات 

 .%(44.9) ، يف حني بلغت نسبة الطالب%(55.1)

كام أظهرت النتائج أنَّ أعامرغالبية أفراد العينة تقع 

سنة  25إىل أقل من  20ضمن الفئة العمرية من  

وهذا طبيعى؛ ألنَّ جمتمع الدراسة (، %77.3بنسبة )

امعيني مازالوا يف مرحلة الدراسة مكون من طالب ج

اجلامعية. كام أنَّ غالبية أفراد العينة من العزاب بنسبة 

%(، يف حني بلغت  نسبة املتزوجني 89.6بلغت )

%(، وهذا أمر طبيعي؛ ألنَّ جمتمع الدراسة 9.4)

يتكون من الطلبة اجلامعيني الذين مل يكملوا دراستهم 

 بعد.

راد العينة يستخدمون أظهرت الدراسة أنَّ غالبية أف

ساعات يف اليوم، وذلك  4هذا التطبيق من ساعتني إىل

%(، ثمَّ يليهم الذين يستخدمونه 35.3بنسبة بلغت )

%(، ثمَّ 29.5ساعات فأكثر، وذلك بنسبة بلغت ) 8

ساعات وذلك بنسبة  7إىل  5الذين يستخدمونه من 

%(، ويليهم الذين يستخدمونه ملدة 20.9بلغت )

%(. 12.6تقريباا، وذلك بنسبة بلغت ) ساعة واحدة

ويمكن إرجاع التباين يف مدة استخدام الواتس أب إىل 

الوقت املتاح لالستخدام، حيث إنَّ جمتمع الدراسة 

 مكون من الطلبة. 

كام أشارت النتائج إىل وجود فروق دالة إحصائياا 

يف عدد ساعات االستخدام لصالح اإلناث عند 

فروق يف ساعات . ال0.01مستوى الداللة 

االستخدام لصالح الطالبات يمكن إرجاعها إىل أنَّ 

االتصال املبارش باآلخرين من أقارب وزمالء دراسة 

أقل عند اإلناث مقارنة بالذكور، وذلك لطبيعة 

وخصوصية املجتمع السعودي املحافظ، وِمْن َثمَّ جلوء 

اإلناث إىل االتصال غري املبارش عرب خمتلف شبكات 

 االجتامعى ومنها الواتس أب. التواصل 

أنَّ غالبية أفراد العينة يستخدمون الواتس أب يف  
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يليهم  ثمَّ ، %(49.3) بلغت وذلك بنسبة املساء فقط،

 وذلك بنسبة الذين يستخدمونه يف مجيع األوقات،

كام ُيستخدم هذا التطبيق بنسب  %(،30.9بلغت )

 أقل يف مديت الصباح والظهر. ويمكن إرجاع ذلك إىل

انشغال جمتمع البحث بالدراسة يف الصباح والظهر. 

كام أنَّ نسبة تقارب ثلث أفراد العينة يستخدمون 

الواتس أب يف مجيع االوقات، وهذا يشري إىل أمهية 

 ومكانة هذا التطبيق بني شبكات التواصل االجتامعي.

( Castells:2005وَوْفَق ما يراه مانويل كاستليس )    

مع الشبكات، يمكن عّد جمتمع يف نظريته عن جمت

أساس التواصل عرب  تقوم عىل اجتامعية الدراسة بنية

 تطبيق الواتس أب. 

 دوافع االستخدام:

أظهرت نتائج الدراسة أنَّ أهم دوافع استخدام     

الواتس أب تكمن يف رسعته يف نقل املعلومات وذلك 

(، ثمَّ يليه دافع سهولته مقارنة 4.42بمتوسط بلغ )

(، ثمَّ دافع 4.31امج األخرى بمتوسط بلغ )بالرب

(، يليه دافع توفري 4.23توفري اجلهد  بمتوسط بلغ )

ا دافع أنَّه جماين 4.17الوقت بمتوسط بلغ ) (، وأخريا

(.  كام أشارت النتائج إىل عدم 4.12بمتوسط بلغ )

وجود فروق دالة إحصائياا  بني الطالب والطالبات يف 

، ومن الواضح أنَّ دوافع دوافع استخدام الواتس أب

استخدام الواتس أب تتعلق بتقنية التطبيق نفسه من 

حيث الِّسعة، وسهولة االستخدام، وانخفاض 

 التكلفة، مقارنة بتطبيقات شبكات التواصل األخرى.

 نوع املواد املتبادلة عرب الواتس أب:

أشارت النتائج إىل أنَّ أكثر املواد تبادالا بني أفراد    

رب الواتس أب هي الرسائل النصية بمتوسط العينة ع

(، ثمَّ تليها مواد هلا عالقة بالدراسة 4.40بلغ )

(، ثمَّ الصور بمتوسط بلغ 4.36بمتوسط بلغ )

(، ثمَّ الدردشة عن موضوعات متعددة 4.35)

(، ثمَّ الرسائل الصوتية بمتوسط 4.27بمتوسط بلغ )

قل (. كام أشارت النتائج أنَّ املواد اال4.23بلغ )

(، ثمَّ 2.83تبادالا هي: اإلعالنات بمتوسط بلغ )

(، ثمَّ 3.24مواد للتعبريعن الذات بمتوسط بلغ )

(، ثمَّ املواد 3.70طرح األفكار بمتوسط بلغ )

(، ثمَّ األسئلة 3.70الرتفيهية بمتوسط بلغ )

(. 3.78واالستفسارات العامة بمتوسط بلغ )

ائياا بني وأظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحص

الطالب والطالبات يف نوع املواد املتبادلة عرب الواتس 

 أب.

ها        املواد التي تتبادل عرب الواتس أب  يمكن عدَّ

ا  ا مُتّكن من التفاعل االجتامعي، وذلك وفقا رموزا

لنظرية التفاعل الرمزي التى ترى أنَّ املدلوالت 

  مميز. والرموز مُتّكن البرش من الدخول يف تفاعل إنساين

التواصل والتبادل عرب الواتس أب يمكن فهمه يف 

(، Castells:2005إطار ما أشار إليه مانويل كاستليس   )

ديدة من االتصاالت اجلشكال األ حيث يرى أنَّ 
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اهلاتف من االتصاالت الصوتية  - الالسلكية

واي فاي وتقنيات الالرسائل القصرية، و ،املحمول

، االندماج االجتامعييادة إىل ز أدَّت -واي ماكسالو

 بة من السكان. الفئات الشا وخصوصاا 

 سلوكيات التبادل:

أوضحت النتائج أنَّ أهم سلوكيات اإلرسال عرب 

الواتس أب لدى عينة الدراسة مرتبة عىل النحو اآليت: 

ا  الرتيث قبل إرسال املواد التي تصلهم، للتأكد من أَّنَّ

مَّ اخلروج من (، ث4.22بمتوسط بلغ ) تناسب املتلقي

املجموعات بسبب الرسائل غري املناسبة من بعض 

(، ثمَّ 3.78أعضاء املجموعات بمتوسط بلغ )

التوقف عن التواصل مع مرسيل الرسائل غري املناسبة 

(، ثمَّ إعادة إرسال املواد التي 3.57بمتوسط بلغ )

ا بمتوسط  تصلهم عرب الواتس أب دون فحصها جيدا

النتائج وجود سلوكيات  (. توضح هذه2.14بلغ )

مهمة للتبادل عرب الواتس أب بني أفراد عينة الدراسة، 

أمهها: التأكد من مناسبة الرسائل لدرجة تصل إىل 

التوقف عن التواصل مع مرسيل الرسائل غري املناسبة، 

كام أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائياا بني 

رب الواتس الطالب والطالبات  يف سلوكيات التبادل ع

 أب.

سلوكيات التبادل يمكن فهمها يف إطار مقوالت 

نظرية التبادل االجتامعي التي ترى أنَّ ما حيصل عليه 

اإلنسان من مكافآت ومكاسب مادية وغري مادية هو 

الرضوري الستمرار التبادل والتفاعل، إضافة إىل 

ذلك، فإنَّ عدم التقيد بتقاليد وقواعد التبادل والتفاعل 

سبباا كافياا إليقاف التفاعل واإلحجام عنه، مثل: يكون 

ما هو واضح يف حالة الرسائل غري املناسبة، وهو 

السبب ذاته الذي يدفع املتفاعلني إىل الرتيث قبل 

إرسال املواد التي تصلهم للتأكد من أَّنا تناسب 

 املتلقي.

ويصاحب سلوكيات التبادل قرارات يتخذها  

والتبادل من عدمه، وهو  الفرد بشأن مواصلة التواصل

ما يمكن عده ضمن ما أسامه كاستليس 

(Castells:2005 املدعومة من )الفردية الشبكية( ،)

هذا ا تناسب متاما التي تكنولوجيات االتصال اجلديدة 

ا تدعم بناء التفاعل والتواصل االجتامعي  الوضع؛ ألَّنَّ

ضمن إطار شبكات التواصل املختارة ذاتياا بواسطة 

ا الحتياجات و أمزجة كل تبعا  بحيث يتصل هبا الفرد،

 فرد.

 التواصل مع املجموعات:  

أظهرت نتائج الدراسة أنَّ أغلب تواصل أفراد 

العينة عرب هذا التطبيق حيصل مع جمموعات األصدقاء 

(، ثمَّ التواصل مع جمموعات 4.26بمتوسط بلغ )

(، ثمَّ التواصل 4.01زمالء الدارسة بمتوسط بلغ )

(، ثمَّ 3.99وعات األرسة بمتوسط بلغ )مع جمم

التواصل مع جمموعات املقررات الدراسية بمتوسط 

ا التواصل مع جمموعات 3.92بلغ ) (. وأخريا
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(. أوضحت النتائج 3.77األقارب بمتوسط بلغ )

وجود فروق دالة إحصائياا يف التواصل مع جمموعات 

املقررات  بني الطالب والطالبات لصالح الطالبات 

(. وهو ما ُيظهر اهتامم 0.05وى داللة بلغ )بمست

 الطالبات باملقررات وجمموعاهتا وحرصهن  عىل ذلك.

يمكن عّد جمموعات الواتس أب أحد مكونات 

شبكة التبادل بني املتفاعلني، وذلك َوْفَق إيمرسون 

، الذي يرى أنَّ شبكة التبادل هلا Emerson)م:1972)

من العالقات  عدة مكونات منها: أنَّ  هذه الشبكة

ا ومجاعات من املتفاعلني. كام  االجتامعية تشمل أفرادا

أنَّ  التواصل مع املجموعات يمكن فهمه يف إطار ما 

( الذي يرى أنَّ Castells:2005أشار إليه كاستليس )

يزداد فيه التواصل هو جمتمع الشبكات جمتمع 

  العزلة االجتامعية.  واالندماج االجتامعي ال

 لبيات الواتس أب:إجيابيات وس

أشارت نتائج الدراسة إىل أنَّ أهم إجيابيات 

استخدام الواتس أب تتمثل يف تأثريه اإلجيايب يف دراسة 

(، ثمَّ احلصول عىل 3.69أفراد العينة بمتوسط بلغ )

(، ثمَّ 3.67معلومات ثقافية عامة بمتوسط بلغ )

(. 3.62احلصول عىل معلومات علمية بمتوسط بلغ )

ا أهم سلبيات الواتس أب  كام يراها أفراد العينة  أمَّ

فتمثَّلت يف الرسائل التي تتضمن معلومات كاذبة 

(، ثمَّ الشعور بإدمان الوتس أب 4.50بمتوسط بلغ )

(. 3.07وعدم املقدرة عىل التخيل عنه بمتوسط بلغ )

أوضحت النتائج وجود فروق دالة إحصائياا يف العبارة 

ومات عامة ثقافية، والعبارة املتعلقة باالستفادة من معل

املتعقلة باالستفادة من معلومات علمية لصالح 

( لكل عبارة، 0.01الطالب بمستوى داللة بلغ  )

وهو ما ُيظهر التباين يف التأثري اإلجيابى للواتس أب يف 

إجيابيات التبادل والتفاعل عرب   أفراد عينة الدراسة. 

الواتس أب تتوافق مع ما الحظه كاستليس 

(Castells:2005 حيث أشار إىل أنَّ أهم ما يميز جمتمع ،)

ما نالحظه  يف التفاعل االجتامعي.تحول الشبكات ال

ا لوجه ال يتالشى، كام أنَّ الناس ال  أنَّ التفاعل وجها

، اخلاصة هبميزدادون عزلة إزاء أجهزة احلاسب اآليل 

اإلنرتنت هم  ومستخدميكون يف معظم احلاالت  و

ية، وأكثر أصدقاء واتصاالت، وأكثر أكثر اجتامع

 غري املستخدمني. ب مقارنةا ا وسياسيا ا اجتامعيا طا انش

 

  التوصيات

لت إليه هذه الدراسة من نتائج  بناءا عىل ما توصَّ

ا ُتويص بالتفعيل اإلجيايب لتطبيق الواتس أب  يف  فإَّنَّ

العملية التعليمية، وذلك عرب إرشاك األساتذة يف 

ت، وحث الطالب عىل تبادل جمموعات املقررا

املعلومات العلمية. كام ُتويص الدراسة بإجراء املزيد 

من الدراسات عن تطبيق الواتس أب  من أجل تعزيز 

 إجيابياته واحلدِّ من سلبياته.
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  خامتة

أظهرت النتائج أنَّ جمتمع الدراسة جمتمع شبكي 

اا  يومياا، ويف  ا واسعا يستخدم تطبيق الواتس أب استخداما

كل األوقات، وملدة زمنية طويلة نسبياا. كام أظهرت نتائج 

الدراسة أنَّ أهم دوافع استخدام الواتس أب متثَّلت يف 

رسعته يف نقل املعلومات، وسهولة استخدامه مقارنة 

بالتطبيقات األخرى. كام أوضحت النتائج أنَّ  أكثر املواد 

ملواد تبادالا بني جمتمع الدراسة هي: الرسائل النصية، وا

 التى هلا عالقة بالدراسة، والصور.

أوضحت النتائج أنَّ أهم سلوكيات التبادل عرب 

الواتس أب لدى جمتمع البحث هي: الرتيث قبل 

ا تناسب  إرسال املواد التي تصلهم، للتأكد من أَّنَّ

املتلقي، واخلروج من املجموعات بسبب الرسائل غري 

تواصل مع املناسبة من بعض أعضائها، والتوقف عن ال

مرسيل الرسائل غري املناسبة. كام أشارت النتائج إىل أنَّ 

أغلب تواصل جمتمع البحث عرب الولتس أب يقع مع 

جمموعات األصدقاء، ثمَّ التواصل مع جمموعات 

زمالء الدارسة، ثمَّ التواصل مع جمموعات األرسة، ثمَّ 

 التواصل مع جمموعات املقررات الدراسية.

هرت أنَّ أهم إجيابيات استخدام نتائج الدراسة أظ

الواتس أب تكمن يف تأثريه اإلجيايب عىل دراسة جمتمع 

البحث، واحلصول عىل معلومات ثقافية عامة، 

ا أهم سلبيات  واحلصول عىل معلومات علمية، أمَّ

استخدام هذ التطبيق  كام يراها جمتمع الدراسة  فهي: 

إدمان الرسائل التي حتمل معلومات كاذبة، والشعور ب

 الوتس أب وعدم املقدرة عىل التخيل عنه.

 وتقدير: ركش

اآلداب مركز بحوث كلية  الباحثشكر ي
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 جرائم القتل لدى النساء يف املجتمع السعودي

 سارة بركات مقاط اجلوير

 حمارض بقسم الدراسات االجتامعية، كلية اآلداب، جامعة امللك سعود

 

 

 ـ(ه3/4/1438وقبل للنرش يف   هـ، 19/8/1437)قدم  للنرش يف  

 

 .جرائم القتل، دوافع، النساء، املجتمع السعودي:  املفتاحية الكلامت

تناولت الدراسة جرائم القتل املرتكبة من قبل النساء السعوديات وغري السعوديات يف البحث: ملخص

املجتمع السعودي، وهدفت للتعرف عىل حجم جرائم القتل بني النساء، واخلصائص االجتامعية 

اولة للتولل واالقتصادية والنفسية ملرتكباهتا، والكشف عن العوامل الدافعة الرتكاب جريمة القتل، يف حم

 إىل إجراءات وقائية للحد من جريمة القتل يف املجتمع السعودي.

ِعت البيانات من مرتكبات جريمة القتل يف منطقة   وقد جرى استخدام منهج املسح االجتامعي، إذ ُجم

ن جمتمع الدراسة من السجينات املرتكبات جلريمة القتل املودعات يف  الرياض بواسطة االستبانة. وتكوَّ

سجن النساء ومؤسسة رعاية الفتيات بالرياض، ولكن نظًرا لصغر حجم جمتمع الدراسة فقد جرى استخدام 

  ( مبحوثة.50أسلوب احلرص الشامل جلميع مفردات جمتمع الدراسة البالغ عددهن )

لت الدراسة لعدد من النتائج، من أمهها:  وتولَّ

 غالبية مرتكبات جريمة القتل كن من السعوديات.  -

ن يقعَن يف الفئة العمرية )أقل من  - نَّ يف سن الشباب، حيث إَّنَّ  سنة(. 30غالبيتهم

غالبية مرتكبات جريمة القتل كان مستواهن التعليمي متدين، فكان تعليمهن ثانوي فأقل، إضافة إىل أنَّ  -

 مستوى تعليم الوالدين كان متدين.

 غالًبا ما يكون جنس ضحية جريمة القتل ذكر. -

 أهم الدوافع الرتكاب جريمة القتل لدى اإلناث سوء املعاملة والتعامل بقسوة وعنف مع اجلانية. كانت -

لت الدراسة ملجموعة من التوليات  .كام تولَّ

 (هـ2017/1438) جامعة امللك سعود، الرياض 229-201، ص ص 2ع، 29مجملة اآلداب، 
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Abstract: The study dealt with murder crimes committed by Saudi and non-Saudi females in Saudi 

society. It aimed at identifying the size of murder crime among women, and identifying the social, 

economic and psychological characteristics of the perpetrators. It, also, aimed at exploring the factors 

motivating women to commit murder, in an attempt to reach preventive measures to reduce murder 

crimes in Saudi society  

Social survey and content analysis methods were applied. A questioner was administered to 

collect data from the perpetrators of murder crimes at Women Prison, and The Females Care 

Institution in Riyadh. Due to the small size of the study population, all members of the study 

population have been taken as part of the study. The total  number of the respondent were 50 females  

The study reached several results, such as  

The majority of the female perpetrators of murder crimes were Saudis 

The majority of them were youth, they fall in the age group  (less than 30 years)  

The majority of the female perpetrators had low level of education (secondary level or less, and the 

parents' level of education was low too  

In most of the cases the victims of murder were males  

The main motives to commit murder among females were ill-treatment and harsh and violent 

dealing with perpetrators  

The study also reached several conclusions  

. 
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  املقدمة

تمعدُّ جريمة القتل من اجلرائم التي عرفها اإلنسان منذ 

القدم، وأّول جريمة قتل ارتكبها اإلنسان كانت عندما 

أقدم ابن آدم قابيل عىل قتل أخيه هابيل، ومنذم ذلك 

الزمن ألبحت جريمة القتل تتكرر بصور وأشكال 

خمتلفة، وبدوافع متنوعة. وكانت عقوبة جريمة القتل 

باالنتقام من اجلاين، ثم تطورت لور االنتقام  تتمثل

من اجلاين؛ بحيث ألبح يدفع عقوبة مالية، سواٌء من 

 اجلاين نفسه أو القبيلة التي ينتمي إليها.

وقد أرجع اإلغريق أسباب اجلريمة إىل فساد 

املجرم نفسه، وهذا الفساد سببه اجلهل، والطمع، 

مراض والكراهية، واألنانية، وعيوب جسمّية كاأل

والعاهات، فاهتم أرسطو بالسامت اجلسامنية مثل: 

الوجه، والشعر، ولون البرشة، ومدى عالقة ذلك 

 (.23م.ص 2010)ربيع وآخرون،  "باجلريمة

ويف العرص احلديث نلحظ أنَّ جرائم القتل ازدادت 

وتنوعت وسائل تنفيذها، وعىل هذا األساس فهي 

مع باقي  موجودة دائاًم كظاهرة اجتامعية متداخلة

الظواهر االجتامعية األخرى املوجودة يف املجتمع وإْن 

 تغريت لورها.

 

  مشكلة الدراسة

تمعّد مجريمة القتل ظاهرة اجتامعية سلبية، موجودة 

يف كل املجتمعات البرشية عىل اختالف ثقافاهتا، 

وأسسها االجتامعية، ودرجة نموها وتقدمها 

ريمة القتل من االقتصادي. وختتلف الدوافع املؤدية جل

شخص إىل آخر، وبني الرجال والنساء؛ فمنها الغرية 

واحلسد، والفقر، والعار، والثأر وغريها، كام يمؤّثر 

العمر واملستوى التعليمي واالقتصادي للقاتل يف دفعه 

الرتكاب جريمة القتل. وعىل الرغم من أنَّ الدراسات 

أنَّ ذلك  أظهرت أنَّ املرأة أقل إجراًما من الرجل، إالَّ 

ال يمنع من ارتكاهبا للجريمة؛ حيثم يملحظ يف الزمن 

احلديث زيادة جرائم النساء ومنها القتل. وألبح 

ارتفاع جرائم املرأة أمًرا الفًتا لالنتباه. وَيعدُّ املختصون 

أنَّ دخول املرأة عامل اجلريمة، يعني أنَّ تصحيح 

ا األوضاع االجتامعية واالقتصادية، سيتطلب جمهودً 

(. وتقف دوافع 73م.ص 1997مضاعًفا  )البداينة، 

عديدة وراء ارتكاب املرأة للجريمة، حيث أشارت 

بعض الدراسات النفسية واجلنائية إىل أنَّ السبب 

الرئيس الرتكاب املرأة للجريمة هو العامل 

االقتصادي، إضافة إىل احلرمان العاطفي نتيجة 

األرسي، األوضاع العائلية غري السوّية، كالعنف 

والتفكك وحاالت الطالق، ويضاف لذلك يف 

حاالت جرائم القتل: الغرية، وسوء املعاملة، والدفاع 

 عن النفس.

إنَّ واقع إجرام املرأة وارتكاهبا جلريمة القتل يعدُّ 

ا تؤثر تأثرًيا واضًحا يف  أمًرا جديًرا بالدراسة؛ ألَّنَّ

ي دوًرا استقرار املجتمع وبنائه، ذلك أنَّ املرأة تؤد  
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كبرًيا يف حياة أرسهتا، وتكشف اإلحصاءات اجلنائية 

الصادرة من وزارة الداخلية يف اململكة العربية 

السعودية أنَّ جرائم القتل التي ترتكبها النساء يف 

هـ بلغ عدد جرائم 1424اململكة يف تزايد. ففي عام 

( جريمة 23القتل التي ارتكبتها النساء السعوديات )

( جريمة قتل ارتكبْتها نساء غري 39)قتل، مقابل 

ا يف العام  ( 27هـ، فقد بلغت )1425سعوديات. أمَّ

( 54جريمة قتل، ارتكبتها السعوديات، مقابل )

جريمة قتل ارتكبتها غري السعوديات. ويف عام 

( جريمة قتل ارتكبتها النساء 28هـ بلغت )1426

( جريمة 47السعوديات، وغري السعوديات بلغت )

( جريمة قتل 30هـ إىل )1427صل يف العام قتل، لت

ارتكبتها السعوديات، أّما غري السعوديات فارتكبن 

هـ انخفضت 1428( جريمة قتل. ويف عام 53)

جرائم القتل التي ارتكبتها السعوديات، لتصل إىل 

ا غري السعوديات فبلغت )26) ( 56( جريمة قتل، أمَّ

جرائم هـ، فقد زادت 1429جريمة قتل. أّما يف عام 

( جريمة، 40القتل عند السعوديات، وبلغت )

وكذلك زادت جرائم القتل عند غري السعوديات، 

ا يف األعوام 100وبلغت ) هـ، 1430( جريمة قتل. أمَّ

هـ، فقد بلغ عدد جرائم القتل عند 1431و

ا غري السعوديات فجرائمهن  46السعوديات )  (، أمَّ

جريمة قتل. ( 112هـ )1430يف ازدياد، إْذ بلغت عام 

( جريمة ارتكبتها 106هـ، بلغت )1431ويف العام 

هـ ارتكبت 1432غري السعوديات. ويف العام 

ا غري السعوديات، 47السعوديات ) ( جريمة قتل، أمَّ

ا يف العام 101فقد ارتكبن ) ( جريمة قتل. أمَّ

( جريمة قتل ارتكبتها 42هـ، فقد بلغت )1433

ا غري السعوديات  ( 95فقد بلغت )السعوديات، أمَّ

جريمة قتل. )وزارة الداخلية، املديرية العامة 

للسجون، إدارة شؤون العمليات، شعبة الدراسات 

ا بالنسبة جلرائم القتل التي 1434واإلحصاء،  هـ(. أمَّ

ارتكبتها النساء عىل مستوى مناطق اململكة يف عام 

ا  137سعودية و 34هـ هو، 1434 غري سعودية. أمَّ

إىل عام  1430قة الرياض من عام عىل مستوى منط

( غري سعودية، ما 48سعوديات و ) 8ه. هي: 1436

بني جريمة قتل، أو اشرتاك يف جريمة قتل، أو اشتباه يف 

القتل، أو سجينات مل تثبت عليهّن جريمة القتل. 

)استلِمت اإلحصائية من إدارة سجن النساء يف امللز 

 غري منشورة (.

درة عن وزارة وتكشف لنا اإلحصائية الصا

الشؤون االجتامعية أنَّ جرائم القتل التي ارتكبتها 

الفتيات املودعات يف مؤسسة رعاية الفتيات يف منطقة 

 30هـ 1435 -هـ 1430الرياض كانت من عام 

جريمة قتل )وزارة الشؤون االجتامعية، الكتاب 

، 1431ـ، 1430اإلحصائي السنوي لألعوام اآلتية: 

 هـ(.1435، 1434، 1433، 1432
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وبناًء عىل هذه اإلحصائيات فإنَّ الدراسة احلالية 

سعت للتعرف عىل خصائص مرتكبات جريمة القتل 

يف املجتمع السعودي والدوافع وراء ذلك، والتولل 

 إىل إجراءات وقائية للحّد من جريمة القتل بني النساء.

 

  تساؤالت الدراسة

ما اخلصائص االجتامعية، واالقتصادية،  -1

ية للنساء مرتكبات جريمة القتل يف املجتمع والنفس

 السعودي؟

ما العوامل الدافعة الرتكاب النساء جلريمة  -2

 القتل؟

ما اإلجراءات الوقائية املساعدة يف احلد  من   -3

 جريمة القتل يف املجتمع السعودي؟

 

  مفاهيم الدراسة 

ف )القهوجي،   -1 م.ص  2002املمْجِرَمة: يمعر 

لشخص الذي يرتكب اجلريمة ( املْجرِم: بأنَّه ا21

ويصدر بحقه أحكام تثبت إدانته بفعل اجلريمة مما 

يرتتب عليه آثار خطرية عىل حياته أو يف جسمه أو 

 ماله.

ر منها  ْجِرمة: هي من تصدم التعريف اإلجرائي للمم

أفعال خمالفة للقانون، ولدر بحقها حكم يثبت 

 إدانتها.

منها: القتل يف اللغة له معان كثرية "القتل:  -2

اإلماتة، وإزهاق الروح، تقول: قتله، إذا أماته برضب 

ورجل قتيل، ومقتول، واجلمع قتلـى،  –أو حجر 

 (.17م.ص 1999)حسونة،  "فالقتىل ُجع قتيل

التعريف اإلجرائي للقتل: هو إقدام شخص عىل 

 قتل شخص آخر وإَّناء حياته.

ا طاقة كامنة "الدوافع:  -3 تمعرف الدافعية: بأَّنَّ

ئن احلي، تعمل عىل استثارته؛ ليسلك سلوًكا يف الكا

معينًا يف العامل اخلارجي، وجيري ذلك عن طريق اختيار 

االستجابة املفيدة وظيفًيا له يف عملية تكيفه مع بيئته 

اخلارجية، ووضع هذه االستجابة يف مكان األسبقية 

عىل غريها من االستجابات املحتملة، ممَّا ينتج عنه 

 "، أو احلصول عىل هدف معنيإشباع حاجة معينة

 (.7م.ص 1999)باهي وشلبي، 

هي ما يدفع  التعريف اإلجرائي للدوافع: 

الشخص إىل فعل أمر معني، سواٌء كان هذا األمر 

 سلبي أو إجيايب.

 

  اإلطار النظري للدراسة

: نظرية الرصاع:  أوالا

ترى هذه النظرية أنَّ الرصاع االجتامعي حيدث 

م، والتوازن، والنظام واإلُجاع نتيجة لغياب االنسجا

يف حميط اجتامعي معني. وحيدث أيًضا نتيجة لوجود 

حاالت من عدم الرضا حول املوارد املادية، مثل: 

السلطة، والدخل، وامللكية. ويشمل كل اجلامعات 

سواٌء كانت لغرية كاجلامعات البسيطة، أو كبرية، 
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، كالعشائر والقبائل، والتجمعات السكنية يف املدن

 وحتى الشعوب واألمم.

والفكرة األساسية تتمثل يف القول: إنَّ قضّية 

الرصاع بني املجموعات البرشية هي يف الواقع ظاهرة 

 عضوية يف احلياة اإلنسانية، والعالقات السائدة بينها.

ويعّرف )رالف دارندورف( الرصاع، عىل أنَّه 

حصيلة العالقات بني األفراد الذين يشكون من 

م. ص 2012. )الغريب، "يف األحداثاختالف 

207.) 

فقد حيدث رصاع بني طبقة الفقراء واألغنياء بسبب 

احلاجة، أو عدم املساواة بني الطبقتني، فيصبح الرصاع 

حول إشباع احلاجات، نتيجة للفروقات حيدث 

الرصاع والعنف،  فتنشأ اجلريمة، وتصبح هناك دافعية 

عند الفقراء أكثر للقتل؛ ولذلك نجد أنَّ جرائم القتل 

 من جرائم األغنياء.

كام أنَّه عندما حيدث رصاع يف القيم، واألخالق، 

والرصاع النفيس داخل الشخص، والتباين بني أفراد 

املجتمع، كل هذه األمور تدفع الشخص للقتل. كام 

قد تكون جريمة القتل ناجتة عن رصاع بني أفراد 

 األرسة.

م، نستطيع أنْ  نقول أنَّ جريمة  وبناًء عىل ما تقدَّ

القتل ما هي إالَّ نتيجة ألسباب ودوافع حتدث نتيجة 

للرصاع القائم بني الطبقات، أو رصاع بني األفراد، أو 

 داخل شخص الفرد نفسه.

 ثانياا: نظريات دافعية اإلحباط والعدوان:

ترى هذه النظرية أنَّ العدوان ينجم عن التثبيط أو 

من حتقيق أهدافه، يف اإلحباط. فإذا جرى منع الكائن 

الطعام مثاًل، أَّدى ذلك إىل حالة تثبيط أو إحباط، ينجم 

عنها بالتبعية دافع عدواين يظهر عىل شكل سلوك 

عدواين، العراك مثاًل، ويصح اليشء نفسه عن اإلنسان 

(. 163م.ص 2000بحسب هذه النظرية )الصالح، 

فقد يرغب اإلنسان يف يشء مادي أو معنوي، فيقف 

يف طريق حتقيق تلك الرغبة فيحدث لديه  أحدهم

 إحباط ينشأ عنه دافع عدواين.

وبوضوح أكثر فإنَّ اإلحباط يفيض إىل العدوان، 

وإنَّ اإلنسان يكون أشد رضاوة من الوحش عندما 

رم من  يتعرض إىل اإلحباط، أْي عندما يعاق أو حيم

حتقيق أهداف أو إشباع حاجات يراها مرشوعة، 

رمان النفيس والنيل من االعتبار مصحوبة بمشاعر احل

االجتامعي، السيام حني يدرك أنَّه حيصل عىل أقل من 

استحقاقه، أو أنَّ ُجاعته حتصل عىل أقل ممَّا حتصل عليه 

 اجلامعات األخرى.

وبناًء عىل ذلك نتوقع أنَّ دوافع اجلريمة لدى 

املرأة تكون بسبب اإلحباط الناتج عن احلاجة إىل 

قرار العاطفي واملعييش، وتوفري األمان، واالست

احلاجات الرضورية، وضغوط احلياة ممَّا يدفعها إىل 

ارتكاب فعل القتل حتى تتخلص من مصدر 

 اإلحباط والضغط.
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  الدراسات السابقة

م( قضية الدوافع املؤدية 1990تناول معاوية )     

إىل ارتكاب جريمة القتل يف اإلطار االجتامعي والثقايف 

يؤث ر يف ذلك من عوامل اقتصادية  العام، وما

واجتامعية. وذلك من خالل الدراسة التي أجراها 

الدافع إىل ارتكاب جريمة القتل يف الوطن "بعنوان 

ل إىل النتائج اآلتية: من الدوافع إىل العريب ، وقد تولَّ

ارتكاب جريمة القتل يف الوطن العريب الرسعة التي 

، ومنها ما يتعلق يقع هبا اللجوء إىل العنف اجلسدي

باملامرسات الالرشعية اجلنسية، وبالدفاع عن الرشف، 

ومنها ما يتصل بالكيان املعنوي للفرد وكرامته، ومنها 

لت الدراسة إىل  ما يتصل بالعامل االقتصادي. كام تولَّ

وجود عالقة قرابة بني اجلاين واملجني عليه، ففي بعض 

نَّه مل يمعثر عىل احلاالت جرى قتل اجلاين لوالده، إالَّ أ

حالة واحدة قتل اجلاين فيها والدته، وهذا يرجع إىل أنَّ 

األب يمثلم عادة السلطة القيادية يف املنزل، يف حني 

تكاد تنفرد األم بمصدر العطف واحلنان. وأنَّ عدد من 

اجلناة ارتكبوا جرائم القتل بدافع متصل باجلنس، أو 

سيئة وسلبية الدفاع عن الرشف، ممَّن حيملون لورة 

عن أمهاهتم، ممَّن كانوا قد قضوا طفولتهم يف عائالت 

مضطربة تشكو من مشاكل خمتلفة، وأنَّ شخصية اجلناة 

كثرًيا ما تكون هشة، يندفعون بصفة حادة ومطلقة إذا 

ما شعروا أَّّنم مّسوا يف جسدهم، أو رشفهم، أو 

 كرامتهم.

إىل االجتاه نفسه  .م(2013ذهبت الصواط )     

لذي ذهب إليه معاوية يف البحث يف العوامل املؤدية ا

ن رّكزن عىل جرائم  الرتكاب جريمة القتل إىل أَّنَّ

القتل لدى النساء يف املجتمع السعودي، يف حني تناول 

معاوية الدوافع الرتكاب جريمة القتل لدى اجلنسني 

وعىل مستوى الوطن العريب، فمن خالل الدراسة التي 

العوامل االجتامعية املرتبطة وان: )أجرهتا الصواط بعن

بارتكاب النساء جرائم القتل يف املجتمع السعودي(. 

هدفت إىل التعرف عىل اخلصائص الديموغرافية، 

والعوامل االجتامعية املرتبطة بارتكاب النساء جلريمة 

لت الدراسة  القتل يف املجتمع السعودي. وتولَّ

بية املبحوثات للنتائج اآلتية: بّينت الدراسة أنَّ غال

يعانني من فقدان أحد الوالدين أو كالمها، وأنَّ األمية 

وتدين املستوى التعليمي مرتفع عند الوالدين، وأّن 

نَّ نشأَن يف أرس متصدعة عاطفًيا وأخالقًيا،  معظمهم

والغالبية منهن يتلقني معاملة سيئة من إخواَّنن، 

معظم  والغالبية نشأن يف أرس تعاين من اخلالفات. وأنَّ 

نَّ من أمجربت  املبحوثات تزوجنَّ يف سن مبكر، ومنهم

نَّ متزوجون من أخريات،  عىل الزواج، وأنَّ أزواجهم

وأغلبهن عالقاهتن سّيئة مع الزوج، وتعاين أغلب 

املبحوثات من قسوة الزوج وتغيبه عن املنزل، 

، وأنَّ غالبية  نَّ نَّ مسؤولية رعاية األبناء وحدهم وحتملهم

عالقاهتن بالصديقات واجلريان جيدة، وأنَّ املبحوثات 

غالبية املبحوثات ال يوجد لدهين وقت فراغ، والاليت 
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لدهيّن وقت فراغ يقضينه مع أرسهن يف مشاهدة 

التلفاز، وأنَّ هناك ضعف يف احلالة االقتصادية لدى 

املبحوثات، من تدين دخل أرسهّن، والسكن يف أماكن 

توسطة، كام بّينت ضيقة، ويف األحياء الشعبية وامل

وجود ارتباط بني عدد مرات الزواج، واملصدر الذي 

تعلمت منه املبحوثة طريقة القتل، ووجود ارتباط بني 

 معاملة أرسة املنشأ للمبحوثة وارتكاهبا جلريمة القتل.

هـ.( إىل ما ذهبت 1424كام ذهب )الربدي،      

اء إليه الصواط يف تناول العوامل املؤدية جلرائم النس

العوامل االجتامعية "من خالل دراسته بعنوان: 

هدفت . "املرتبطة بجرائم النساء يف املجتمع السعودي

هذه الدراسة إىل التعرف عىل اخلصائص، والسامت 

الشخصية عند النساء السعوديات املرتكبات 

للجريمة، ومدى تأثري تلك السامت يف ميلهن 

التعرف  لالنحراف، وارتكاب اجلريمة، كام سعت إىل

عىل أهم العوامل االجتامعية املرتبطة بميل النساء 

السعوديات الرتكاب اجلريمة. وقد توللت الدراسة 

 إىل النتائج اآلتية:

غالبية النساء السعوديات، املودعات يف سجون  

النساء، ومؤسسات رعاية الفتيات جرائمهن 

نَّ يف سن  الشباب، وأنَّ األميّة،  أخالقية، ومعظمهم

ين مستوى التعليم تنترش عندهن، وأنَّ أكثر من وتد

نصفهنَّ متزوجات، أو سبق هلن ذلك، وأنَّ 

نَّ يعشن يف بيئة أرسية متصدعة مادًيا، أو  معظمهم

منَّ يالقنَي معاملة أرسية  عاطفيًا، أو أخالقيًا، وأَّنَّ

سيئة، وأنَّ معظمهن يفتقدَن الشعور بالعطف، أو 

نَّ يْضَعْفَن، أو ينعدم احلنان األرسي، وأنَّ معظمهم 

عندهن الضبط األرسي، ويزداد هذا عند املرتكبات 

للجرائم األخالقية، كام تبنيَّ أنَّ هناك ضعف يف 

احلالة االقتصادية لدى النساء، وتدين دخل 

، والسكن يف أماكن ضيقة وقديمة، أو يف  أرسهنَّ

األحياء الشعبية، أو املتوسطة؛ ممَّا جعلها عوامل 

 ميلهنَّ الرتكاب اجلريمة، وأنَّ الكثري مساعدة يف

من نساء عي نة الدراسة، يرافقَن لديقات سيئات، 

، حيثم إنَّ بعض  ممَّا كان له األثر يف انحرافهنَّ

هؤالء الصديقات سبق هلمنَّ دخول السجن، وأكثر 

من ربعهنَّ يرتكبَن بعض السلوكيات املنحرفة، 

نصفهن  والسي ئة، وأنَّ مستوى تدين أكثر من

ضعيف، ويزداد ضعف مستوى التدين عند 

لديقات النساء املرتكبات للجريمة، وأنَّ نوعية 

الربامج التي تتابعها النساء عيّنة الدراسة، عرب 

وسائل اإلعالم املختلفة، له تأثري يف ميلهن 

نَّ يتابعَن  الرتكاب اجلريمة، حيثم إنَّ معظمهم

للجرائم الربامج السيئة لدى النساء املرتكبات 

 األخالقية.

ويملحظ أنَّ هناك تشابه بني نتائج الصواط      

ونتائج الربدي، حيثم تتشابه كال الدراستني بالنتائج 

اآلتية: معظم مرتكبات اجلريمة يعشّن يف أرسة 
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متصدعة يالقني معاملة سيئة من قبل األرسة، ضعف 

احلالة االقتصادية وتدين دخل األرسة، والسكن يف 

 قة ويف األحياء الشعبية.أماكن ضي

م.( عىل املرأة القاتلة 2012بينام رّكزت )بركو،      

جريمة من خالل الدراسة املعّمقة التي أجراها عن: )

. والتي هدفت إىل حتقيق هدفني القتل عند املرأة(

أساسني: أحدمها علمي: وهو اخلصائص النفسية 

تلة واالجتامعية للمرأة القاتلة، وعالقة املرأة القا

بضحاياها، واآلثار املرتتبة عىل ارتكاب املرأة جلريمة 

القتل، والعوامل واألسباب التي تدفع باملرأة إىل 

ا اهلدف العميل: فيتجىل يف  اقرتاف جريمة القتل. أمَّ

احلصول عىل بعض اإلحصاءات والنتائج التي من 

شأَّنا أْن توّضح نقاًطا عدة يف البحث عن جريمة 

يف املجتمع اجلزائري، ومن ثمَّ  القتل عند املرأة

الولول إىل اقرتاح أفضل الطرق واحللول التي يمكن 

من خالهلا احلدُّ من اجلريمة، وأرضارها عىل املرأة 

لت الدراسة إىل  نفسها، وعىل املجتمع. وقد تولَّ

النتائج اآلتية: التميز بشدة االنفعال )بكاء، حزن(، 

باحلقد التكفري عن الذنب بالصيام، مشحونات 

نَّ تبحث عن  والغضب عىل املجتمع، كل واحدة منهم

مربر مقنع لفعلها، وسوء املعاملة األرسية، احلرمان من 

إكامل الدراسة من قبل أفراد العائلة، غياب الدور 

الفعيل لألب، التصدع والتفكك العائيل، اإلمهال 

األرسي، النزاع عن اإلرث، انحراف بعض أفراد 

خفاض املستوى االقتصادي األرسة، القسوة، ان

لعائالت السجينات، الفقر، عدم إشباع احلاجات. يف 

حني جاءت اآلثار املرتتبة عن اقرتاف جريمة القتل من 

قبل املرأة حتمل طابعنْي: يتمثل األول باجلانية نفسها، 

ا ما خيص  والثاين يتعلق بمحيطها االجتامعي: فأمَّ

للذات عند  السجينة فقد متثل باآليت: تقدير منخفض

معظم السجينات، الشعور بالدونية، الشعور بالندم، 

تصور املستقبل بصورة متشائمة، التكفري عن الفعل 

ا ما يتعلق بمحيطهن االجتامعي:  بالصيام. أمَّ

فاإلحساس بعدم القدرة عىل مواجهة احلياة بعد 

انقضاء مدة العقوبة، اخلوف من أحكام املجتمع وما 

امتناع أفراد العائلة عن زيارهتن، ينتظرهن يف احلياة، 

نَّ ينتظرن َالعفو الرئايس لتقليص العقوبة، أو  معظمهم

 اإلفراج املرشوط، أو التربئة من اجلرم.

م.( جرائم القتل 1997كام تناول ) البداينة،      

جرائم لدى النساء من الدراسة التي أجراها بعنوان: )

اجتامعية(.  النساء يف املجتمع األردين، بداية مشكلة

هدفت الدراسة إىل التعرف عىل اخلصائص االجتامعية 

واالقتصادية للنساء املجرمات يف املجتمع األردين، 

والتاريخ اإلجرامي للنساء املجرمات وألرسهنَّ 

. وقد توللت إىل النتائج اآلتية: انتشار  وألقارهبنَّ

% من اآلباء 51األمية عند أرس السجينات، حيث إّن 

األمهات أميون، ومتتاز أرس املسجونات % من 69و

بارتفاع نسبة البطالة، وارتفاع اإلعالة، وانخفاض 
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% من أرس املسجونات دخلهم 46الدخل، حيث إنَّ 

منخفض جًدا، وارتفاع نسبة األمّية عند السجينات 

% منهن، وأَّنمنَّ ذوات تعليم منخفض جًدا، 38بنسبة 

نَّ دون الثانوية ال31حيث إنَّ  عامة، وارتفاع % منهم

نسبة البطالة عند السجينات وانخفاض الدخل، حيث 

% منهن ال تعمل قبل دخول السجن، وأنَّ 71إنَّ 

نَّ متزوجات بنسبة  ، وأنَّ 57غالبيتهم نَّ % 15% منهم

نَّ مطلقات، وأنَّ  نَّ من سكان املدينة، 77منهم % منهم

، بينام 56وأنَّ  نَّ يقْمَن مع أرسهنَّ نَّ 44% منهم  % منهم

. نَّ  يقْمَن وحدهم

من العرض السابق للدراسات السابقة يملحظ أَّّنا 

رّكزْت عىل جريمة القتل بوجه عام، وعىل حجم 

الظاهرة، ومل تتطرق للعوامل والدوافع واخلصائص 

كام يف الدراسة احلالية. إالَّ أنَّ الدراسات السابقة 

ساعدت الباحثة يف وضع إطارها النظري، ويف 

 جية للدراسة.اجلوانب املنه

 

  اإلجراءات املنهجية

 نوع الدراسة ومنهجها: -

دراسة ولفية، باستخدام منهج املسح االجتامعي، 

ومنهج حتليل املحتوى، حيثم جرى حتليل حمتوى 

ملفات الاليت ارتكبنَّ جرائم القتل، ومل يعدَن 

 موجودات يف السجن.

 

 جمتمع الدراسة:  -

تكبات جلريمة مَتّثل جمتمع الدراسة بالسجينات املر

القتل، واملودعات يف سجن النساء ومؤسسة رعاية 

 الفتيات يف مدة ُجع البيانات.

وكون أنَّ جمتمع الدراسة كان لغرًيا، قد جرى 

استخدام أسلوب احلرص الشامل جلميع مفردات 

جمتمع الدراسة يف أثناء ُجع البيانات، حيث بلغ جمتمع 

لفات حالة بني مقابالت شخصية وم 50الدراسة 

ا رفْضَن إجراء املقابلة أو جرى  السجينات الاليت إمَّ

نَّ . نَّ أو جرى تنفيذ احلكم فيهم  العفو عنهم

 وفيام ييل توزيع هذه احلاالت :

نَّ بشكل 20)   ( حالة جرى ُجع البيانات منهم

( حالة من سجن النساء، 15مبارش موزعات كاآليت: )

نَّ ( حاالت من مؤسسة رعاية الفتيات. وهؤال5و) ء هم

نَّ  ووافْقَن عىل تطبيق  الاليت جرى الولول إليهم

. نَّ  الدراسة عليهم

نَّ بشكل 30)  ( حالة، جرى ُجع البيانات منهم

. وهؤالء  غري مبارش، وذلك بتحليل حمتويات ملفاهتمنَّ

نَّ َمْن رفضنَّ التعاون يف تعبئة اإلستبانة أو مل يمعدن  هم

ا بسبب العفو أ و تنفيذ حكم موجودات يف السجن إمَّ

. وبلغ عدد امللفات من سجن النساء  نَّ اإلعدام فيهم

 ( ملفات.6( ملف، ومن مؤسسة رعاية الفتيات )24)

ل لت  وبذلك ألبح العدد اإلُجايل للحاالت التي حم

 ( حالة.50بياناهتا )
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 أداة مجع البيانات : -

استخدمت الباحثة االستبانة كأداة جلمع   

رتكبات جلريمة القتل البيانات من املبحوثات امل

املودعات يف السجن ومؤسسة رعاية الفتيات.كام 

استخدم األداة نفسها يف ُجع البيانات من ملفات 

السجينات، و جرى إعداد استبانة الدراسة واحتوت 

عىل أسئلة مغلقة؛ كام كان هناك بعض األسئلة املفتوحة 

 لتغطي ُجيع تساؤالت الدراسة.

َمت االستبانة إىل  ثالثة أجزاء رئيسة: تضمن وقمس 

األول البيانات األولية واخلصائص الديموغرافية 

واالجتامعية واالقتصادية ملفردات الدراسة، واجلزء 

ا اجلزء  الثاين تناول معلومات عن جريمة القتل. أمَّ

ية جلريمة القتل واحللول  الثالث فتناول الدوافع املؤد 

 املقرتحة للحد  منها. 

 مجع البيانات:  صدق وثبات أداة -

للتأكد من مدى لحة أداة ُجع البيانات، ومدى 

ثباهتا جرى عرضها عىل جمموعة من املحكمني 

املختصني من أعضاء هيئة التدريس بجامعة امللك 

َلت االستبانة بناًء عىل مالحظاهتم. د   سعود، وعم

 جماالت الدراسة: -

املجال البرشي : النساء الاليت ارتكبن جرائم -    

نَّ بسجن النساء، وبمؤسسة رعاية ق تل وجرى إيداعهم

 الفتيات.

املجال املكاين: انحرص جمال الدراسة املكاين يف  -

سجن النساء ومؤسسة رعاية الفتيات بمنطقة 

 الرياض.

املجال الزمني: جرى تطبيق الدراسة يف املدة من  -

 .ـه1436 – 1435

 

 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:

 ئج الدراسة: أواًل: عرض نتا

اخلصائص االجتامعية واالقتصادية والنفسية 

 ملرتكبات جريمة القتل:
 

 اجلنسية: -

 .توزيع املبحوثات حسب اجلنسية  . (1) رقم جدول

 % ك اجلنسية

 %58.00 29 سعودية

 %4.00 2 يمنية

 %2.00 1 سورية

 %2.00 1 لومالية

 %2.00 1 جنسية عربية أخرى

 %14.00 7 أثيوبية

 %2.00 1 ةكيني

 %2.00 1 نيبالية

 %2.00 1 هندية

 %10.00 5 فلبينية

 %2.00 1 سرييالنكية

 %100.0 50 املجموع
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بالنظر إىل جنسية مرتكبات جريمة القتل يتبنّي من 

نَّ 1بيانات جدول رقم ) ( أنَّ غالبية القاتالت كم

نَّ ) %(، ثممَّ تأيت 58.0سعوديات، حيث بلغت نسبتهم

نَّ 14.0ألثيوبيات بنسبة )وبفارق ملحوظ ا %(، يليهم

%(، فاليمنيات بنسبة 10.0الفلبينيات بنسبة )

%(، ثممَّ تأيت باقي اجلنسيات بنسبة ال تزيد عن 4.0)

 %( لكلٍّ منها.2.0)

ويّتضح من النتيجة أعاله تصّدر السعوديات 

بطت بحجم  لقائمة القاتالت وهو أمٌر متوقع إذا ما رم

ا بالنسبة  للجنسيات األخرى فيلحظ أنَّ السكان. أمَّ

األثيوبيات يف املرتبة الثانية بني اإلناث، وهذه النتيجة 

تتوافق مع ما يشاع من إقدام اخلادمات األثيوبيات عىل 

ارتكاب عدد من جرائم القتل يف السنوات األخرية. 

منَّ يبقنَي أقل من السعوديات.  إالَّ أَّنَّ

تل يتبنيَّ من بالنظر إىل أعامر مرتكبات جريمة الق  

نَّ من 2بيانات جدول رقم ) (، أنَّ غالبية القاتالت كم

سنة(، حيث  30إىل أقل من  25الفئة العمرية )من

نَّ ) %(، ثم تأيت فئة العمر )من 28.57كانت نسبتهم

نَّ 35إىل أقل من  30 (، حيث كانت نسبتهم

(، حيث 20%(، تليها فئة العمر )أقل من26.53)

نَّ )  35%(، تليها فئة العمر )من16.33كانت نسبتهم

نَّ )40إىل أقل من  %(.12.24(، حيث كانت نسبتهم

 

 

 العمر: -

 .توزيع املبحوثات حسب العمر . (2) رقم جدول

 % ك العمر

 %16.33 8 سنة 20أقل من 

 %10.20 5 25إىل أقل من  20من 

 %28.57 14 30إىل أقل من  25من 

 %26.53 13 35إىل أقل من  30من 

 %12.24 6 40ىل أقل من إ 35من 

 %2.04 1 45إىل أقل من  40من 

 %2.04 1 50إىل أقل من  45من 

 %2.04 1 سنة فأكثر 50

 %100.00 49 املجموع

 1 املفقود

 50 اإلُجايل العام

 

ر الفئة الشبابية  ويّتضح من النتيجة أعاله تصدَّ

سنة( لقائمة القاتالت، حيث بلغت  30)أقل من 

وهو أمٌر متوقع؛ ألنَّ هذه  (.%44,90نسبتهن )

ة ممَّا يزيد  املرحلة ال متّكنها من الترصف بحكمة ورويَّ

من احتاملية ارتكاهبمنَّ جلريمة القتل. وهذه النتيجة 

تتوافق مع ما يشاع من أنَّ مرحلة الشباب يف الغالب ال 

 يمكنها الترصف بحكمه.
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 احلالة االجتامعية: -

 .ثات حسب احلالة االجتامعية توزيع املبحو. (3) رقم جدول

 % ك احلالة االجتامعية

 %22.00 11 عزباء

 %72.00 36 متزوجة

 %4.00 2 مطلقة

 %2.00 1 أرملة

 %100.0 50 املجموع

 

بالنظر إىل احلالة االجتامعية ملرتكبات جريمة القتل  

(، أنَّ الغالبية العظمى 3يتبنيَّ من بيانات جدول رقم )

من املتزوجات، حيث بلغت نسبتهن  من القاتالت كنَّ 

%(، ثم تأيت فئة َمْن مل يمسبْق هلمنَّ الزواج بنسبة 72.00)

%(، وأخرًيا 4.00%(، فاملطلقات بنسبة )22.00)

 %(.2.00األرامل بنسبة )

كام يتّضح من النتيجة أعاله تصّدر املتزوجات 

لقائمة القاتالت، وهذا أمٌر متوقٌع بسبب تأثرهنَّ 

ا بالنسبة للحاالت االجتامعية باخلالفات ا ألرسية. أمَّ

 فجاءت )العزباء( يف املرتبة الثانية بني اإلناث.

 

 املستوى التعليمي: -

بالنظر إىل املستوى التعليمي ملرتكبات جريمة        -

(، أنَّ 4القتل يتبني من بيانات جدول رقم )

نَّ ثانوي بنسبة ) نَّ كان تعليمهم %(، 28.57غالبيتهم

نَّ م نَّ متوسط وبنسبة تليهم بارشة َمْن تعليمهم

%(، ثممَّ 18.37%(، ثممَّ األمّيات بنسبة )24.49)

نَّ ابتدائي وبنسبة ) %(، وأخرًيا 16.33َمْن تعليمهم

 %.12.24َمْن حيملن الشهادة اجلامعية وبنسبة 

 

 توزيع املبحوثات حسب املستوى التعليمي . ( 4)  رقم جدول

 % ك املستوى التعليمي

 %18.37 9 أمّية

 %16.33 8 ابتدائي

 %24.49 12 متوسط

 %28.57 14 ثانوي

 %12.24 6 بكالوريوس

 %100.0 49 املجموع

 1 املفقود

 50 اإلمجايل العام

 

كام يّتضح من النتيجة أعاله أنَّ غالبية َمْن ارتكْبَن 

نَّ يتمتْعَن بمستوى تعليمي متدين،  جريمة القتل كم

فأقل. وهذه النتيجة تتوافق  حيثم كان تعليمهن ثانوي

مع الرأي القائل بأنَّ انخفاض املستوى التعليمي يمقلل 

ِمْن وعي وإدراك الفرد ويقلل ِمْن ترصفه بمسؤوليَّة، 

 ممَّا قد يؤد ي إىل ارتكابه جريمة القتل.
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 احلالة املهنية: -

 توزيع املبحوثات حسب احلالة املهنية . (5) رقم جدول

 % ك احلالة املهنية

 %18.00 9 طالبة

 %28.00 14 بدون عمل

 %2.00 1 موظفة حكومي

 %6.00 3 موظفة قطاع خاص

 %8.00 3 عمل خاص

 %18.00 9 عاملة منزلية

 %18.00 9 ربة بيت

 %2.00 1 أخرى

 %100.0 50 املجموع

 50 اإلُجايل العام

 

بالنظر إىل احلالة املهنية ملرتكبات جريمة القتل يتبنيَّ 

نَّ 5نات جدول رقم )من بيا (، أنَّ غالبية القاتالت كم

نَّ  من العاطالت )بدون عمل(، حيثم بلغت نسبتهم

نَّ كل من الطالبات، وربات 28.00) %(، ثممَّ تالهم

%( لكل  18.00البيوت، والعامالت املنزليات بنسبة )

نَّ َمْن لدهيمنَّ عمل خاص  فئة من تلك الفئات، وتليهم

 %(. 8.00بنسبة )

ر العاطالت عن  يّتضح من النتيجة أعاله تصدُّ

العمل القائمة، وهذا أمٌر متوقع، حيثم أنَّ البطالة عن 

العمل جتعل الفرد يتحمل املزيد من الضغوط ممَّا يدفعه 

ا بالنسبة للحاالت املهنية  الرتكاب جريمة القتل. أمَّ

األخرى جاءت بالتساوي الطالبات وربَّات البيوت 

 نزليات يف املرتبة الثانية بني اإلناث.والعامالت امل

 

 الدخل الشهري:-

 

توزيع املبحوثاات حساب الادخل الشاهري . (6) رقم جدول

 .قبل الدخول للسجن 

 % ك الدخل الشهري

 %60.00 30 2000أقل من 

إىل أقل من  2000من 

4000 

4 8.00% 

إىل أقل من  4000من 

6000 

5 10.00% 

إىل أقل من  6000من 

8000 

2 4.00% 

إىل أقل من  8000من 

10000 

1 2.00% 

 %8.00 4 فأكثر 10000من 

 %8.00 4 غري مبني

 %100.0 50 املجموع

 50 اإلُجايل العام
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بالنظر إىل الدخل الشهري ملرتكبات جريمة القتل 

نَّ كان 6يتبنيَّ من بيانات جدول رقم ) ( أنَّ غالبيتهم

نَّ الشهري )أقل من  يثم بلغت (، ح2000دخلهم

نَّ )من 60.00نسبتهنَّ ) نَّ َمْن دخلهم  4000%(، تالهم

%(، ثممَّ َمْن 10.00( بنسبة )6000إىل أقل من 

نَّ )من  (،     و)من 4000إىل أقل من  2000دخلهم

%( لكل فئة. يتضح من 8.00فأكثر( بنسبة ) 10000

نَّ من  النتيجة أعاله أنَّ غالبية مرتكبات جريمة القتل كم

(، أْي: 2000خول املنخفضة )أقل من ذوات الد

 ارتباط جريمة القتل بانخفاض الدخل.

 

 مكان اإلقامة: -

توزيع املبحوثات حسب مكان اإلقامة الدائم . (7) رقم جدول

 .قبل الدخول للسجن 

 % ك مكان اإلقامة

 %14.00 7 قرية

 %86.00 43 مدينة

 %100.0 50 املجموع

 50 اإلُجايل العام

 

كان اإلقامة الدائم قبل دخول السجن بالنظر إىل م

(، أنَّ أكثر 7للقاتالت يتبنّي من بيانات جدول رقم )

اإلناث كان مكان اإلقامة الدائم هلمنَّ قبل دخول 

نَّ  السجن يف )املدينة(، حيثم بلغت نسبتهم

نَّ َمْن كان مكان اإلقامة الدائم هلمنَّ 86.00) %(، وتليهم

%( من 14.00بة )قبل دخول السجن يف )قرية(، بنس

ر  عي نة اإلناث. كام يتضح من النتيجة أعاله تصدُّ

القائمة َمْن تسكن يف )مدينة( ِمن القاتالت، وجاءت 

َمْن تسكنَّ يف )قرية( ِمن القاتالت مرتكبات جريمة 

 القتل يف املرتبة الثانية.

 

 مستوى تعليم الوالدين: -

 .مستوى تعليم الوالدين. (8) رقم جدول

املستوى 

 تعليميال

 تعليم األم تعليم األب

 % ك % ك

 %62.50 30 %50.00 24 أمي

 %22.92 11 %18.75 9 ابتدائي

 %8.33 4 %12.50 6 متوسط

 %6.25 3 %10.42 5 ثانوي

 %0.00 0 %8.33 4 بكالوريوس

 %100.0 48 %100.0 48 املجموع

 2 2 املفقود

اإلُجايل 

 العام

50 50 
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الوالدين يملحظ أنَّ  وبالنظر إىل مستوى تعليم

مستوامها التعليمي متدين، فمن بيانات جدول رقم 

( يتضح أنَّ غالبية اآلباء كانوا أميني، حيثم بلغت 8)

%(، ثممَّ َمْن كان مستوى تعليمهم 50.00نسبتهم )

%(، وتالهم َمْن كان مستوى 18.75ابتدائي بنسبة )

%(، وتالهم َمن كان 12.50تعليمهم متوسط بنسبة )

%( وجامعي 10.42توى تعليمهم ثانوي وبنسبة )مس

 %(.8.33بنسبة )
 

 تفضيل املشاهدة: -

 .نوعية األفالم املشاهدة. (9) رقم  جدول

 % ك نوع األفالم املشاهدة

 %20.00 10 الكوميدية

 %52.00 26 الدرامية

 %14.00 7 العنف

 %8.00 4 ال يشاهدن

اب ا النسابة بناا  
سب ءا عا  أن  )ن( *لوجود أكثر من إجاباة، حس

  50لإلناث = 

 

وبالنظر إىل املستوى التعليمي لألمهات يملحظ َأنَّ 

نَّ  نَّ أميَّات، حيثم بلغت نسبتهم نَّ كم غالبيتهم

نَّ 62.50) نَّ َمْن كان مستوى تعليمهم %(، ثممَّ تالهم

%(، ثممَّ َمْن كان مستوى 22.92ابتدائي وبنسبة )

نَّ متوسط وبنسبة ) نَّ َمْن كان %(، 8.33تعليمهم وتالهم

نَّ ثانوي بنسبة )  %(.6.25مستوى تعليمهم

ويّتضح ِمن النتيجة أعاله تدين املستوى التعليمي 

 ألمهات وآباء مرتكبات جريمة القتل.

وِمْن ضمن حماولة التعرف عىل اخلصائص       

االجتامعية للمبحوثات أنَّه جرى سؤاهلمنَّ عن نوعية 

ا،  وتمشري البيانات يف جدول رقم األفالم التي يمشاهدَّنَّ

نَّ يشاهدنَّ األفالم الدرامية، حيثم 9) ( إىل أنَّ غالبيتهم

نَّ ) نَّ َمْن يشاهْدَن 52.00بلغت نسبتهم %(، وتليهم

نَّ َمْن 20.00األفالم الكوميدية بنسبة ) %(، ثم تليهم

نف بنسبة )  %(.14.00يشاهْدَن أفالم العم

ر األ فالم الدرامية ويّتضح من النتيجة أعاله تصدُّ

القائمة، تليها األفالم الكوميدية باملرتبة الثانية. وهذه 

ية  النتيجة خمالفة لالعتقاد السائد بأنَّ أحد عوامل املؤد 

للعنف هو مشاهدة األفالم العنيفة. وقد يكون الذكور 

أكثر مشاهدة وتأثًرا بأفالم العنف من اإلناث، يف حني 

ئمهم قد يكون أحد أنَّ اإلناث أكثر عاطفية وجرا

 أسباهبا احلرمان العاطفي. 

  

 :                      النفسية األمراض -

نوع املرض النفيس الذي تعااين مناب بعا  . (10جدول رقم )

 .املبحوثات

 % ك نوع األمراض النفسية

 %7.69 1 اضطراب سلوكي

 %30.77 4 اضطراب نفيس

 %23.03 3 اكتئاب
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 .  (10جدول رقم )تابع 

 % ك ع األمراض النفسيةنو

 %7.69 1 بسبب املس واالكتئاب

 %7.69 1 ثنائي القطب

 %7.69 1 مرض عصبي

لدهيم أمراض نفسية ومل حيددوا 

 مرضهم

2 23.03% 

 %100.0 13 املجموع

 36 ال ينطبق

 1 املفقود

 50 اإلُجايل العام

 

بالنظر إىل نوع املرض النفيس الذي تعاين منه 

مة القتل، يتبنيَّ من بيانات جدول رقم املرتكبات جلري

( أنَّ أكثر اإلناث الاليت يعانني من أمراض نفسية، 10)

يعانني من االضطراب النفسية، وذلك بنسبة مئوية 

نَّ َمْن يعانني من االكتئاب، 30.77) %(، ثم يليهم

 %(.23.03وذلك بنسبة )

ويّتضح من النتيجة أعاله كذلك أنَّ غالبية 

%( ال يعانني من أمراض 72يمة القتل )املرتكبات جلر

ا َمْن يعانني من األمراض النفسية يف أغلبها  نفسية. أمَّ

 االضطرابات النفسية واالكتئاب.

 البيانات املتعلقة باجلريمة:

توزيع املبحوثات حساب الشاعور باالقل  . (11) رقم جدول

 .عند اكتشاف اجلريمة

 الشعور بالقل  عندما

 اسكتشفا اجلريمة 
 % ك

 %76.09 35 نعم

 %23.91 11 ال

 %100.0 46 املجموع

 4 املفقود

 50 اإلُجايل العام

       

بالنظر إىل الشعور بالقلق عند اكتشاف اجلريمة، 

(، أنَّ غالبية َمْن 11يتبنيَّ من بيانات جدول رقم )

ارتكْبَن جريمة القتل شعْرَن بالقلق عندما امكتشفت 

، حيثم بلغت نسب نَّ %(، يف حني 76.09تهنَّ )جريمتهم

نَّ ملْ يشعرَن بالقلق عندما  بلغت نسبة َمن ذمكرَن أَّنَّ

 %(.23.91امكتشفت اجلريمة )

ودّلت النتائج أعاله عىل أنَّ غالبية مرتكبات 

نَّ  جريمة القتل يشعرَن بالقلق عندما امكتشفت جريمتهم

وهو أمٌر طبيعٌي، حيثم إَّنمنَّ واعيات للضوابط 

ا االجتامعية ون . أمَّ تيجة فعلهنَّ والعقوبة التي تنتظرهنَّ

نَّ غري قادرات عىل التعبري  الاليت مل يشعرَن بالقلق فهم

عن حالتهنَّ النفسية حيال اجلريمة التي ارتكْبنها، 
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منَّ اختل لدهيمنَّ الوعي بالضوابط واملعايري  حيث إَّنَّ

االجتامعية، وذلك قد يكون بسبب االضطرابات 

ة التي يعانني منها؛ ولذلك مل يشعرَن واألمراض النفسي

 بالقلق.

 

 جريمة القتل:نوع  -

توزيع املبحوثات حسب نوع جريمة القتل . (12) رقم جدول

 .املرتكبة 

 % ك نوع جريمة القتل

عمد مع سبق اإلرصار 

 والرتلد

19 42.22% 

 %46.67 21 القتل العمد

 %11.11 5 القتل شبة العمد

 %100.0 45 املجموع

 5 بنيغري م

 50 اإلُجايل العام

 

بالنظر إىل نوع جريمة القتل املرتكبة يتبنيَّ من 

( أنَّ أكثر جرائم القتل املرتكبة 12بيانات جدول رقم )

من قبل املبحوثات كانت القتل العمد، حيثم بلغْت 

%(، ثممَّ القتل العمد مع سبق اإلرصار 46.67نسبة )

القتل شبه %(، وأخرًيا جاء 42.22والرتلد بنسبة )

 %(.11.11عمد بنسبة )

ويّتضحم من النتيجة أعاله أنَّ أكثر أنواع القتل 

املرتكب كان القتل عمد، والقتل العمد مع سبق 

اإلرصار والرتلد، أْي: أنَّ الغالبية العظمى من 

نَّ متعمدات.  مرتكبات جرائم القتل كم

 

 جنس الضحية:                            -

 .توزيع املبحوثات حسب جنس الضحية . (13) رقم جدول

 % ك جنس الضحية

 %52.27 23 ذكر

 %45.45 20 أنثى

من اجلنسني ذكر وأنثى )زوجة 

 األخ وابنها (

1 2.27% 

 %100.0 44 املجموع

 6 املفقود

 50 اإلُجايل العام

 

بالنظر إىل جنس الضحية، يتبنيَّ من بيانات جدول 

القتل املرتكبة من  ( أنَّ أكثر ضحايا جريمة13رقم )

النساء كانوا الذكور، حيثم بلغت نسبتهم 

%(، يف حني بلغت نسبة اإلناث 52.27)

(45.45.)% 

ويّتضح من النتيجة أعاله أنَّ عنف املرأة كان 

 موجًها للرجال أكثر من النساء.
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 .توزيع املبحوثات حسب العالقة بالضحية . ( 14)رقم جدول 

 % ك العالقة بالضحية

 %47.83 22 قرابة

 %6.52 3 جوار

 %4.35 2 لداقة

 %17.39 8 عمل

 %15.22 7 الكفيل )أو ابنه(

 %6.52 3 ال توجد عالقة

 %2.17 1 عالقة حب

 %100.0 46 املجموع

 4 املفقود

 50 اإلُجايل العام

 

بالنظر إىل العالقة بني اجلانية والضحيَّة يتبنيَّ من 

لضحايا كانوا ( أنَّ أكثر ا14بيانات جدول رقم )

يقربون للجانيات، )حيث أفادت املبحوثات أنَّ 

 2االم،  2األخ،  4الزوج،  11القريب كان عددهم: 

 1ولد أخ الزوج، 1زوجة أخ الزوج،  1ابنة الزوج،

%(، يف حني 47.83الطليق(، فقد بلغت النسبة )

نَّ بالضحية 17.39) %( من املبحوثات كانت عالقتهم

نَّ الكفيل أو عالقة عمل، ثممَّ تالهم  نَّ َمْن كان ضحيتهم

نَّ وبفارق ملحوظ 15.22ابنه، وبنسبة ) %(، وتالهم

نَّ باملقتول عالقة جوار وبنسبة  َمْن كانت عالقتهم

%(، وأخرًيا يأيت من كانت عالقتهن باملقتول 6.52)

%( 6.52%(. كام أنَّ )4.35عالقة لداقة وبنسبة )

 عالقة بالضحية. من املبحوثات أفدَن أنَّه ليس لدهيمنَّ 

ويّتضح من النتيجة أعاله أنَّ أكثر مرتكبات جريمة 

نَّ أنَّ  نَّ يعرفَن ضحاياهم، فقد ذكر غالبيتهم القتل كم

.  الضحايا يقربون هلمنَّ

 

توزيااع املبحوثااات حسااب التخطاايط . (15)رقاام  جاادول  

 .الرتكاب اجلريمة 

 % ك التخطيط للجريمة 

 %47.5 19 نعم

 %52.5 21 ال

 %100.0 40 جموعامل

 10 غري مبني

 50 اإلُجايل العام

    

بالنظر إىل التخطيط إىل اجلريمة لدى مرتكبات   

(، أنَّ 15جريمة القتل، يتبني من بيانات جدول رقم )

، حيث بلغت  أكثر القاتالت مل خيططَن جلريمتهنَّ

نَّ ) %(، يف حني َمْن خططَن جلريمتهنَّ 52.5نسبتهم

نَّ   %(.47.5)بلغْت نسبتهم

يّتضح من النتيجة أعاله أنَّ أكثر مرتكبات جريمة 

، أْي: أنَّ  القتل ملْ خيططَن الرتكاب جريمتهنَّ

نَّ كانْت وليدة املوقف كردة فعل.  جريمتهم
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 .األداة التي جرى استخدامها يف القتل. ( 16) رقم جدول

األداة التي جرى استخدامها 

 يف القتل
 % ك 

 %11.90 5 سالح ناري

 %40.48 17 الح أبيضس

 %4.76 2 اخلنق

 %11.90 5 احلرق بالنار

 %30.95 13 أخرى*

 %100.0 42 املجموع

 8 غري مبني

 50 اإلُجايل العام

أخرى تضـم: اإلمهـال، الرضـب باأليـدي، مـادة حارقـة أو  *

 .أسيد، التعذيب

  

بالنظر إىل األداة التي جرى استخدامها الرتكاب 

( أنَّ 16 من بيانات جدول رقم )جريمة القتل، يتبنيَّ 

أكثر املبحوثات ذكْرَن أنَّ األداة التي جرى استخدامها 

نَّ  يف القتل )سالح أبيض(، حيثم بلغْت نسبتهم

%(، كام جرى استخدام السالح الناري 40.48)

واحلرق بالنار واخلنق. وهناك أدوات أخرى جرى 

 استخدامها مثل: )الرضب باليد، واستخدام األَسيد،

 والتعذيب، واإلمهال(.

ويّتضح من النتيجة أعاله أنَّ أكثر أدوات القتل 

املستخدمة كانت السالح األبيض. ممَّا يشري إىل أنَّ املرأة 

تستخدم األداة املتاحة هلا يف البيت الرتكاب جريمة 

 القتل.

 

 .دوافع ارتكاب جريمة القتل . ( 17) رقم  جدول

 % ك دوافع القتل

 %6.00 3 خالفات شخصية 

مشادة أو مشاجرة أدت إىل 

 ما وقع 

3 6.00% 

 %6.00 3 خالفات زوجية أو عائلية  

 %2.00 1 باخلطأ وغري متعمد

 %12.00 6 دفاع عن النفس أو الرشف

 %10.00 5 االنتقام والثأر والكراهية

 %4.00 2 الرسقة

ة  %6.00 3 الِغرْيَ

 %4.00 2 مرض نفيس

 %2.00 1 اخليانة

مل بقسوة واإلمهال التعا

 والعنف

7 14.00% 

 %2.00 1 فعل الفاحشة مع الشباب

 %8.00 5 أسباب خالة

 

بالنظر إىل دوافع جريمة القتل يتبنيَّ من بيانات 

(، أنَّ أكثر دوافع القتل كانت كاآليت: 17جدول رقم )
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التعامل بقسوة واإلمهال والعنف، دفاع عن النفس أو 

الكراهية، أسباب خالة، الرشف، االنتقام والثأر و

خالفات شخصية، مشادة أو مشاجرة، أدْت إىل ما 

ة.  وقع، خالفات زوجية، أو عائلية، الِغرْيَ

ويملحظ من النتيجة أعاله أنَّ أكثر العوامل الدافعة 

الرتكاب جريمة القتل لدى النساء هي املعاملة 

 .القاسية واإلمهال، والدفاع عن النفس والرشف

 

 .اإلجراءات الوقائية للحدِّ من جريمة القتل يف املجتمع السعودي من وجهة نظر املبحوثات )القاتالت(. (18) رقم جدول

 م

اإلجراءات 

الوقائية للحد 

من جريمة القتل 

يف املجتمع 

 السعودي

 
أواف  

 بشدة
 أواف 

ال 

 أعلم

ال 

 أواف 

ال 

أواف  

 إطالقا

 املجموع
املتوسط 

 احلسايب

ترتيب 

 اإلناث
 املفقود

نرش الوعي  1

 الديني

 29 1 0 0 7 21 ك

100 

4.62 4 21 

% 72.41 24.14 0 0 3.45 

التوعية بعواقب  2

 جريمة القتل

 29 0 0 1 7 21 ك

100 

4.69 2 21 

% 72.41 24.14 3.45 0 0 

تقديم برامج  3

 توعية لألرسة.

 29 0 0 2 7 20 ك

100.0

1 

4.62  21 

% 68.97 24.14 6.9 0 0 

استغالل أوقات  4

الفراغ بام هو 

 مفيد

 28 0 0 4 7 17 ك

100 

4.46 9 22 

% 60.71 25 14.2

9 

0 0 

التنشئة  5

االجتامعية 

 الصاحلة لألبناء

 29 0 0 0 10 19 ك

100 

4.66 3 21 

% 65.52 34.48 0 0 0 
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 .  (18) رقم جدولتابع 

 م

اإلجراءات 

الوقائية للحد 

من جريمة القتل 

يف املجتمع 

 السعودي

 
أواف  

 بشدة
 أواف 

ال 

 أعلم

ال 

 أواف 

ال 

أواف  

 إطالقا

 املجموع
املتوسط 

 احلسايب

ترتيب 

 اإلناث
 املفقود

تفعيل دور  6

املدارس لتوعية 

الطالب 

 بخطورة العنف

 28 0 0 0 11 17 ك

100 

4.61 6 22 

% 60.71 39.29 0 0 0 

مراقبة الوالدين  7

ملن يصادق 

 مأبنائه

 28 0 0 1 10 17 ك

99.99 

4.57 7 22 

% 60.71 35.71 3.57 0 0 

احلد من ظاهرة  8

العنف األرسي 

عن طريق 

 التوعية

 27 0 2 3 6 16 ك

100 

4.33 14  23 

% 59.26 22.22 11.1

1 

7.41 0 

احلد من مشاهدة  9

 أفالم العنف

 28 0 1 1 11 15 ك

100 

4.43 11 22 

% 53.57 39.29 3.57 3.57 0 

معاجلة مشكلة  10

 الفقر

 28 0 0 3 12 13 ك

100 

4.36 13 22 

% 46.43 42.86 10.7

1 

0 0 

مكافحة  11

 املخدرات

 28 0 0 0 8 20 ك

100 

4.71 1 22 

% 71.43 28.57 0 0 0 
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 .  (18) رقم جدولتابع 

 م

اإلجراءات 

الوقائية للحد 

من جريمة القتل 

يف املجتمع 

 لسعوديا

 
أواف  

 بشدة
 ال أعلم أواف 

ال 

 أواف 

ال 

أواف  

 إطالقا

 املجموع
املتوسط 

 احلسايب

ترتيب 

 اإلناث
 املفقود

معاجلة املرىض  12

النفسيني وإعادة 

تأهيلهم 

 للمجتمع

 29 0 0 2 9 18 ك

100 

4.55 8 21 

% 62.07 31.03 6.9 0 0 

اإلعالن عن  13

إقامة العقوبات 

عىل مرئى 

ع حتى اجلمي

 يرتدع اآلخرون

 28 2 3 3 6 14 ك

99.99 

3.96 16 22 

% 50 21.43 10.71 10.

71 

7.14 

تدريب الطلبة يف  14

املدارس عىل 

طرق التنفيس 

عن الغضب 

 بعيًدا عن العنف

 29 0 0 3 10 16 ك

99.99 

4.45 10 21 

% 55.17 34.48 10.34 0 0 

أقامت الربامج  15

عية التوعوية االجتام

عن جريمة القتل   

وأسباهبا وعالجها 

من قبل  

 املتخصصني.

 26 0 0 4 7 15 ك

99.99 

4.42 12 24 

% 57.69 26.92 15.38 0 0 
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بالنظر إىل اإلجراءات الوقائية للحد  من جريمة 

( أنَّ درجات 18القتل، يتبني من بيانات جدول رقم )

ر املبحوثات املوافقة عىل هذه اإلجراءات من وجهة  نظ

( 5(، درجة ِمن ألل )4.71 – 3.96تراوحت بني )

درجات، وهي متوسطات تقابل درجتي املوافقة 

)أوافق و أوافق بشدة(، وفيام يأيت نتناول درجات 

 املوافقة عىل كل عبارة بالتفصيل:

معظم املبحوثات يوافقَن بدرجة )أوافق بشدة(، عىل 

ا ِمن أهم ا إلجراءات الوقائية أربع عرشة عبارة عىل أَّنَّ

للحد  من جريمة القتل يف املجتمع السعودي، حيثم 

( 4.57، 4.23انحرصت متوسطها احلسايب بني )

 وهي مرتبٌة تنازليًا حسب املتوسط احلسايب كام ييل:

  جاءت العبارة )مكافحة املخدرات( يف املرتبة

 (.4.71األوىل، بمتوسط حسايب )

 يمة القتل(، يف جاءت العبارة )التوعية بعواقب جر

 (. 4.69املرتبة الثانية، بمتوسط حسايب )

  ،)جاءت العبارة )التنشئة االجتامعية الصاحلة لألبناء

 (. 4.66يف املرتبة الثالثة، بمتوسط حسايب )

  جاءت العبارتان )نرش الوعي الديني، تقديم برامج

توعية لألرسة(، يف املرتبة الرابعة نفسها، بمتوسط 

 ل منهام. ( لك4.62حسايب )

  جاءت العبارة )تفعيل دور املدارس لتوعية

الطالب بخطورة العنف(، يف املرتبة السادسة، 

 (.4.61بمتوسط حسايب )

  جاءت العبارة )مراقبة الوالدين ملن يصادق

أبنائهم(، يف املرتبة السابعة، بمتوسط حسايب 

(4.57.) 

  جاءت العبارة )معاجلة املرىض النفسيني وإعادة

لمجتمع(، يف املرتبة الثامنة بمتوسط تأهيلهم ل

 (. 4.55حسايب )

  جاءت العبارة )استغالل أوقات الفراغ بام هو

مفيد(، يف املرتبة التاسعة بمتوسط حسايب 

(4.46  .) 

  جاءت العبارة )تدريب الطلبة يف املدارس عىل

طرق التنفيس عن الغضب بعيًدا عن العنف(، يف 

 (.4.45املرتبة العارشة، بمتوسط حسايب )

  ،)جاءت العبارة )احلد من مشاهدة أفالم العنف

يف املرتبة احلادية عرشة، بمتوسط حسايب 

(4.43 .) 

  جاءت العبارة )أقامت الربامج التوعوية

االجتامعية عن جريمة القتل و أسبابة وعالجها من 

قبل  املتخصصني(، يف املرتبة الثانية عرشة، 

 (. 4.42بمتوسط حسايب )

 معاجلة مشكلة الفقر(، يف املرتبة  جاءت العبارة(

 (. 4.36الثالثة عرشة بمتوسط حسايب )

  جاءت العبارة )احلّد من ظاهرة العنف األرسي

عن طريق التوعية(، يف املرتبة الرابعة عرشة 

 (.  4.33بمتوسط حسايب )
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كام نجد أنَّ معظم املبحوثات يوافقَن بدرجة 

العقوبات عىل  )أوافق( عىل العبارة )اإلعالن عن إقامة

مرأى اجلميع حتى يرتدع اآلخرون(، حيثم جاءت يف 

املرتبة السادسة عرشة واألخرية وبمتوسط حسايب 

(3.96.) 

ثانياا: مناقشة نتائج الدراسة واإلجابة ع  

 تساؤالهتا:

  النتائج املتعلقة بالتساؤل األول: ما

اخلصائص االجتامعية، واالقتصادية، والنفسية للنساء 

 جريمة القتل يف املجتمع السعودي؟ مرتكبات

أشارت نتائج الدراسة إىل أنَّ مرتكبات جرائم 

 القتل يف املجتمع السعودي يتمّيزَن باخلصائص اآلتية:

نَّ من اجلنسية : غالبية مرتكبات جريمة القتل كم

نَّ األثيوبيات.  السعوديات القاتالت، تلتهم

وهذه النتيجة متوقعة، حيثم إنَّ السعوديات 

ْلَن غالبية السّكان يف املجتمع السعودي، ولذلك يش ك 

فمن الطبيعي أْن تكون أعداد مرتكبات جرائم القتل 

 بينهم مرتفعة مقارنة بباقي اجلنسيات.

نَّ من الفئة العمر : غالبية مرتكبات جريمة القتل كم

 سنة. 30العمرية أقل من

وهذه الفئة تقع يف مرحلة ال متّكنها من الترصف 

وية، ممَّا يزيد من احتاملية ارتكاهبا جلريمة بحكمة ور

 القتل.

 

: غالبية مرتكبات جريمة القتل احلالة االجتامعية

نَّ من املتزوجات.  كم

ويمكن تفسري هذه النتيجة بأنَّ املتزوجني تزيد 

لدهيم ضغوط احلياة؛ نتيجة لتحملهم لألعباء األرسية، 

م يتأثرون بحاالت اخلالفات األرسية، وعدم  كام أَّنَّ

االستقرار األرسي، ممَّا يزيد من احتاملية ارتكاهبم 

 جلرائم القتل.

: غالبية مرتكبات جريمة القتل املستوى التعليمي

ي فأقل، وتشري هذه النتيجة  كان مستوى تعليمهنَّ ثانو 

إىل أنَّ انخفاض املستوى التعليمي يمقلل من وعي الفرد 

 به جلرائم القتل.وترّصفه بمسؤولية، ممَّا يزيد من ارتكا

نَّ من احلالة املهنية : غالبية مرتكبات جريمة القتل كم

نَّ الطالبات، وربات  العاطالت )بدون عمل(، تليهم

البيوت، والعامالت املنزليات. وتمفرّس هذه النتيجة، 

بأنَّ البطالة عن العمل حتّمل الفرد املزيد من الضغوط 

زيد من حاالت املادية، واالجتامعية، واألرسية، ممَّا ي

االختالف مع اآلخرين؛ ممَّا يزيد من احتاملية ارتكاب 

 جريمة القتل.

أكثر مرتكبات جريمة القتل كان  الدخل الشهري:

ريال(. وهذه  2000دخلهنَّ الشهري )أقل من 

د أنَّ انخفاض دخل الفرد جيعله غري قادر  النتيجة تمؤك 

عله عىل تلبية احتياجاته الرضورية، األمر الذي جي

ي عىل حقوق اآلخرين، ممَّا يزيد من احتاملية  يعتدَّ

 ارتكابه جلرائم القتل.
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ِقْمَن مكان اإلقامة : غالبية مرتكبات جريمة القتل يم

 قبل دخوهلم السجن باملدينة.

وتشري هذه النتيجة إىل أنَّ اإلقامة باملدن قد يزيد من 

احتكاك الفرد باآلخرين، مما يزيد من خالفاته معهم، 

 أنَّ حياة املدن تزيد من الضغوط عليه؛ األمر الذي كام

 يزيد من احتاملية ارتكابه جلرائم القتل.

لت الدراسة إىل أنَّ مستوى تعليم األب : تولَّ

غالبية مرتكبات جريمة القتل، كان مستوى تعليم 

نَّ َمْن كان مستوى تعليم آبائهنَّ  آبائهن أمّي، ثممَّ يليهم

 ابتدائي.

لت الدراسة إىل أنَّ غالبية ألممستوى تعليم ا : تولَّ

مرتكبات جريمة القتل، كان مستوى تعليم أمهاهتنَّ 

نَّ َمْن كان مستوى تعليم أمهاهتنَّ ابتدائي.  أمّي، ثم يليهم

وتدلُّ هذه النتيجة عىل أنَّ ضعف تعليم الوالدين    

يضعف مستوى التوجيه واإلرشاد الذي حيصل عليه 

ن انحرافهم؛ ولذلك َتْكثمر جرائم األبناء، ممَّا يزيد م

 القتل بني هذه الفئات.

: تشري نتائج الدراسة إىل مدى وجود مرض نفيس

نَّ  أنَّ غالبية مرتكبات جريمة القتل كانْت حالتهم

نَّ  النفسية مستقرة، ومن يعانني من اضطرابات نفسية كم

 يعاننَي من االكتئاب.

أكثر  : بّينت الدراسة أنَّ نوع فعل القتل املرتكب

أنواع القتل املرتكب كان القتل العمد ييل ذلك القتل 

العمد مع سبق اإلرصار والرتلد. وتتفق هذه النتيجة 

م( بارتفاع 1970مع نتيجة دراسة )نجايت وآخرون، 

 نسبة فعل القتل العمد عند اإلناث.

: توّللت الدراسة إىل أنَّ جنس جنس الضحية

 الضحية غالًبا ما يكون ذكًرا.

: توّللت الدراسة إىل أنَّ أكثر قة باملقتولالعال

مرتكبات جريمة القتل كانوا يعرفون ضحاياهم، 

وغالًبا ما تكون بينهم للة قرابة. ممَّا يعني أنَّ العالقة 

 بينهم كانت سيئة، أو عدم شيوع املحبة بني األقارب.

النتائج املتعلقة بالتساؤل الثاين: ما العوامل الدافعة 

 اء جلريمة القتل ؟الرتكاب النس

: أظهرت الدراسة أنَّ أكثر الدوافع دوافع القتل

الرتكاب جريمة القتل كانت سوء املعاملة، والتعامل 

بقسوة وعنف، يليها دفاع عن النفس، أو الرشف. 

وترجع هذه النتيجة إىل عدم التوازن واالتساق يف 

املحيط االجتامعي، ممَّا حيدث رصاعات وخالفات 

 معاملة، ودفاع عن النفس.  ينتج عنه سوء

: توّللت الدراسة، إىل أنَّ أكثر أدوات أداة القتل

 القتل استعاماًل كان السالح األبيض.

وتمفرس  هذه النتيجة، بأنَّ األسلحة النارية ال تتوافر 

نَّ عادة ما يستخدمَن  عادة لدى القاتالت؛ ولذلك، هم

، مثل: السكني.  السالح األبيض يف جرائمهنَّ

: توّللت الدراسة، إىل أنَّ ر األفالم مشاهدةأكث

 أكثر األفالم مشاهدة هي الدرامية، ثممَّ الكوميدية.
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: أظهرت الشعور بالقل  عند اكتشاف اجلريمة

نتائج الدراسة أنَّ معظم مرتكبات جريمة القتل، قد 

. وهو أمٌر  نَّ شعرَن بالقلق عندما امكتشفت جريمتهم

نَّ عق  وبتها القتل.طبيعي؛ ألنَّ جريمتهم

بيَّنت الدراسة أنَّ التخطيط الرتكاب اجلريمة: 

 أكثر القاتالت ملْ خيططَن للجريمة.

النتائج املتعلقة بالتساؤل الثالث: ما اإلجراءات 

الوقائية املساعدة يف احلدِّ من جريمة القتل يف املجتمع 

 السعودي ؟

معظم املبحوثات، يوافقَن بشدة، عىل أربَع عرشَة 

ن اإلجراءات الوقائية، للحد  من جريمة القتل عبارة م

 يف املجتمع السعودي:

جاءت العبارة )مكافحة املخدرات( يف املرتبة 

األوىل، ثممَّ جاءت العبارة )التوعية بعواقب جريمة 

القتل( يف املرتبة الثانية، وجاءت العبارة )التنشئة 

ءت االجتامعية الصاحلة لألبناء( يف املرتبة الثالثة، وجا

العبارتان )نرش الوعي الديني وتقديم برامج توعية 

لألرسة(، يف املرتبة الرابعة نفسها، ثممَّ جاءت العبارة 

)تفعيل دور املدارس، لتوعية الطالب بخطورة 

العنف(، يف املرتبة السادسة، وجاءت العبارة )مراقبة 

الوالدين ملن يصادق أبنائهم(، يف املرتبة السابعة، 

ة )معاجلة املرىض النفسيني وإعادة وجاءت العبار

تأهيلهم للمجتمع(، يف املرتبة الثامنة، ثم جاءت 

العبارة )استغالل أوقات الفراغ بام هو مفيد(، يف املرتبة 

التاسعة، وجاءت العبارة )تدريب الطلبة يف املدارس، 

عىل طرق التنفيس عن الغضب، بعيًدا عن العنف(، يف 

بارة )احلّد من مشاهدة املرتبة العارشة، وجاءت الع

أفالم العنف( يف املرتبة احلادية عرشة، ثم جاءت 

العبارة ) إقامة الربامج التوعوية االجتامعية، عن 

جريمة القتل، وأسباهبا، وعالجها من قبل  

يف املرتبة الثانية عرشة، وجاءت العبارة   املتخصصني(،

ءت )معاجلة مشكلة الفقر( يف املرتبة الثالثة عرشة، وجا

العبارة )احلّد من ظاهرة العنف األرسي، عن طريق 

ما نجد أنَّ معظم  التوعية( يف املرتبة الرابعة عرشة.

املبحوثات اإلناث، موافقات عىل إجراء واحد من 

اإلجراءات الوقائية، للحد  من جريمة القتل، يف املجتمع 

السعودي، تتمثل يف )اإلعالن عن إقامة العقوبات عىل 

يع، حتى يرتدع اآلخرون(، حيثم جاء يف مرأى اجلم

 املرتبة اخلامسة عرشة واألخرية.

وتفرّس هذه النتيجة، بأنَّ أبرز اإلجراءات للحد        

من جرائم القتل، متثلت يف نرش الوعي الديني، 

وكذلك التوعية بعواقب جريمة القتل، والتنشئة 

ي، االجتامعية الصاحلة لألبناء، وأنَّ نرش الوعي الدين

يعزز من التعريف بخطأ القتل للنفس املحرم رشًعا، 

كام أنَّ التوعية بعواقب جريمة القتل، يمعزز من هذا 

اجلانب، وكذلك التنشئة االجتامعية الصاحلة لألبناء، 

والتي تقلل من انحراف األبناء، وحتدُّ من ارتكاهبم 

 للجرائم بصورة عامة، وخصولًا جرائم القتل.
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م 16هـ/10ما بني هناية القرنداللة كلمة الرشيف والسيد يف املصادر الدمشقية 

 م18هـ/12وبداية القرن

 "عيال سلامن"ق أمحد سامل إسح

حمارض غري متفّرغ يف قسم العلوم االجتامعية بكلية اآلداب، جامعة الطفيلة التقنية،  حيمل درجة 

 م2013جامعة مؤتة األردنية عام الدكتوراه يف التاريخ احلديث واملعارص يف 
 

 

 ـ(ه20/7/1438وقبل للنرش يف هـ،9/3/1437)قدم  للنرش يف  

 

 .التاريخ احلديث، جمتمع مدينة دمشق:  املفتاحية الكلامت

تتناول هذه الدراسة معرفة دالالت كلمة )رشيف(، )وسيد( لدى املصادر الدمشقية البحث: ملخص

م، حيث 18هـ/12م. ومطلع القرن16هـ/10الفرتة ما بني هنايةالقرن منتصف عهد الدولة العثامنية، أي

ت مسألة َمْن يطلق عليه  جرى التعريف باملصادر الدمشقية التي تناولت فئة األرشاف بالرتمجة هلم، وُعوِلج

 لقب )رشيف( ولقب )سيد(.

ها السجالت الرشعية مل وتبنين من أخذ عّينات من مصادر خمطوطة وأخرى مطبوعة أنن تلك املصادر بام في 

ا مل تكن لدهيا قاعدة ثابتة عن  تلتزم بإحلاق كلمة )رشيف( مع احلسنيني وكلمة )سيد( مع احلسينيني، كام أهنن

هم،  هم أرشاًفا ومرة ال تُعدُّ رشافة العباسيني واِلعفريني والعقيليني وأحفاد حممد بن احلنفية، فهي مرة تعدُّ

م كانت تلك املصادر تعرتف هبم أرشاًفا، وُتثنجي عىل َمْن ُولجد من أٍم رشيفة، وما وفيام يتعلق بمسألة رشافة األ

 .جرى استنتاجه من املصادر التارخيية الدمشقية يندرج عىل ما ُأطُّلجع عليه من مصادر غري دمشقية أيًضا
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Keywords: Modern History, the History of  Damascus. 

Abstract: The study discusses the Connotations of the sharĭf and Sayyid in the Damascus resources 

in the middle of Ottoman reign Country; the Period between the last of 10th hijri Century and the 

beginning of 12th hijri Century.  

 Taking Samples from Scripts such as notarial records showed that these resources didn't attach the 

word (sharĭf) with Al-ḫasanĭĭn and the (Sayyid) with Al-ḫosaĭnĭĭn. Additionally ،there is static base 

about Al-abāsĭĭn Al-jafarĭĭn Al-aḳĭlĭĭn Privilege and Al-ḫanafĭĭn. It sometimes Considers them nobles 

and sometimes doesn't Consider them like that. 
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  املقدمة

ا املكانة  لألرشاف مكانة دينية ومكانة اجتامعية، أمن

قوق وفضائل الدينية فهي ما أوجبه اإلسالم من ح

لألرشاف يف كل زمان ومكان، وأهم تلك الفضائل 

وجوب املحبة ألهل البيت دون إفراط أو تفريط، ومن 

فضائلهم أيًضا عدم انقطاع نسبهم وسببهم إىل يوم 

القيامة، وكذلك الصالة عليهم تبًعا وربطها بالصالة 

ا مكانة األرشاف االجتامعية فهي عىل رسول اهلل  ، أمن

فضلية نسب األرشاف من آل البيت عىل أي تتمثل بأ

نسب آخر، ومن ميزات األرشاف االجتامعية جعلهم 

من الفئات اخلاصة ال من العوام، وختصيص أعطيات 

 هلم من بيت املال.

نلحظ وجود كلمة رشيف وكلمة سيد يف أثناء 

ترمجة كتب الرتاجم ألناس قد يكونوا أرشاًفا أو 

ب معرفة دالالت آلخرين من غريهم، ولذلك َتوجن 

ترجع إىل تلك الكلامت لدى مؤلفي املصادر التي 

 ومطلعم 16هـ/10ما بني هناية القرن احلقبة

ف أواًل بتلك م18هـ/12القرن ، ولذلك سوف ُنعرِّ

د من هو الرشيف  املصادر وحمتواها وأمهيتها، ُثمن ُنَحدِّ

والسيد، أو من هو من آل البيت/ أهل البيت، ُثمن 

ما ورد يف املصادر من إحياءاٍت ختصُّ كلمة نتعرف عىل 

رشيف وسيد، ملعرفة مدى ارتباطها بفئة األرشاف، 

فهل كل من قيل عنه سيد أو رشيف يف تلك املصادر 

 يكون من آل البيت؟

تعريف باملصادر الدمشقية التي ذكرت  -

 األرشاف:

استندت هذه الدراسة عىل عدة مصادر يمكن  

ة، ومصادر مطبوعة، تقسيمها إىل مصادر خمطوط

 وأبرزها:

سجالت حماكم دمشق الرشعّية: إنن أهم  -1 

الوثائق التي سامهت يف رفد هذه الدراسة باملعلومات 

املهمة عن كلمة سيد ورشيف هي سجالت حماكم 

دمشق الرشعية، املحفوظة يف قسم الوثائق العثامنية يف 

م مركز الوثائق التارخيية بدمشق، وهذا املركز تأسس عا

م. يف قرص العظم سابًقا، ويتبع إدارًيا ملديرية 1959

اآلثار واملتاحف يف اِلمهورية العربية السورية، وهناك 

ن السجالت الرئيسة ملحاكم دمشق  نسخة مصورة مج

الرشعية عىل أرشطة ميكروفيلم يف مركز الوثائق 

 واملخطوطات يف اِلامعة األردنية.

ة وغالبية تلك السجالت هي سجالت حمكم

القسمة العسكرية، مع وجود سجالت ترجع ملحاكم 

الكربى والباب والقسمة العربية، وما ُيميِّز السجالت 

الرشعية وجود تفاصيل يف جوانب كثرية غالبًا ما تغفل 

ا أفادت كثرًيا يف حتديد  عنها املصادر األخرى، كام أهنن

ا حمايدة إىل حدٍّ  األرشاف من غريهم خصوصًا وأهنن

 هذا املجال.كبري يف 

وُيلحظ أنن بعض السجالت فيها خرم متوسط أو 

شديد، كام أنن من السجالت ما كان غري مضبوط بدقة 
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فيام يتعلق بأرقام احلجج والصفحات، والقارئ 

للسجالت الرشعية الدمشقية يف مركز وثائق اِلامعة 

األردنية َيلمُس احلاجة إىل إعادة النظر يف تصوير 

ت الغنية باملعلومات، فالتصوير وترتيب تلك السجال

فيه تداخل بني هناية الصفحة األوىل مع بداية الصفحة 

الثانية من كل ورقة، لُيحذف مقدار كلمة من كل 

سطر، ممنا يؤدِّي إىل انقطاع يف اِلمل، ومن ثمن التخيل 

عن معلوماٍت كثرية، وكذلك احلاجة إىل إعادة فهرسة 

األرشطة تلك السجالت ومطابقتها ألرقام 

 )امليكروفيلمية(، املحفوظ بداخلها مادة السجل.

-1556هـ/1024 -هـ 963البوريني ) -2  

تراجم األعيان من أبناء م(، بدأ بتأليف كتابه )1615

م(، إىل ما قبل وفاته 1600هـ/1009سنة  الزمان

بقليل، وقد مجع تلك الرتاجم وفهرسها فضل اهلل بن 

سنة حمب اهلل بن حمب الدين املحبي 

علاًم يف  173م، حيث ترجم  لـ 1667هـ/1078

، حيث جرى العودة إىل النسخة (1)ورقة  185

ل الرجوع إىل  املخطوطة منه، وإضافة هلا استكمج

الكتاب املطبوع من هذه الرتاجم، احلاوي لثلثي تراجم 

ا  )البوريني( بتحقيق من صالح الدين املنّجد. أمن

ط، وفيه تكرار املخطوط فقد ُلوحظ عليه وضوح اخل

                                                 
توجد نسخة خمطوطة مصورة عن مكتبة تشسرتبيتي عىل   ( 1)

الوثائق واملخطوطات باِلامعة  مايكروفيلم يف مركز

 .3219األردنية يف رشيط رقم 

لبعض الرتاجم، مثل: ترمجة كامل الدين حممد بن 

عجالن، كام يلحظ أننه يرتجم ملن يعرفه أو َمن له عالقة 

معه فقط، ومن ثمن عدم االعتامد عىل مصادر أخرى، 

كام أننه يمثل مصدًرا أساسًيا للنجم الغزي وللمحبي 

 األب واالبن وغريهم، فنقلوا عنه ُجلن ما ترمجه.

 هـ/1061نجم الدين الغزي العامري )ت -3 

، الذي ترك مؤلفات عدة كان أبرزها ترامجه (2)م(1651

، ُثمن امللحق الذي أتبعه الكواكب التي جعلها يف كتابه

ى 1624هـ/1033لتلك الرتاجم  سنة  م حتت ُمسمن

، ورغم قلة األرشاف الذين لطف السمر وقطف الثمر

ا كانت معلومات  بالرتمجة اللطف يتناوهلم كتاب إالن أهنن

قيمة، نظًرا لقلة كتب الرتاجم يف مطلع القرن احلادي 

 عرش اهلجري مقارنة مع القرن الثاين عرش. 

م(، 1699هـ/1111حممد أمني املحبي )ت -4 

ُب إىل عائلة علم وتأليف، حيث أفاد هذه  الذي َينْتسج

ن خالصة األثر يف أعيان القرالدراسة يف كتابني له مها: 

م، 1685هـ/1096الذي بيضه سنة  احلادي عرش

، نفحة الرحيانة ورشحة طالء احلانةوألنف قبله كتابه 

                                                 
سرية النجم الغزي العلمية ومؤلفاته انظر:  عنللمزيد  ( 2)

جملة كلية ، "نجم الدين الغزي"الزواهرة، تيسري خليل، 

، 6العراق، ع اِلامعة يف، كلية املعارف املعارف اجلامعة

؛ 90-55م، ص2004هـ/1425السنة اخلامسة، 

ر: دراسة حممود الشيخ عن النجم الغزي املوضوعة وانظ

لطف السمر وقطف يف مقدمة حتقيقه لكتاب الغزي: 

 .الثمر
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، وقد ُمدحت (1)الذي ُيعد ذياًل لكتاب اخلفاجي

مؤلفات املحبي كثرًيا، ومن ذلك ما قاله )ابن شاشو( 

صننَف تارخًيا مل َيسبجق إىل حسن "حني ترجم له: 

مفرداته وإتقان  تنميقه، ومل يلحق الئتالف

 .(2)م(1886)ابن شاشو، "تطبيقه

تراجم ملخصة من تاريخ األمني خمطوط  -5  

، وهذا املخطوط ال يمكن للدارسني أن يصلوا املحبي

إليه من هذا العنوان، وذلك؛ ألننه يقع يف كشاف 

عناوين املخطوطات التابع ملركز الوثائق باِلامعة 

 موضوع األردنية حتت عنوان آخر ال يمت إىل

تراجم ملخصة من تاريخ املخطوط بصلة، وهو )

(، كام أننه موضوع باسم مؤلف جمهول، األمري حييى

ولكن بعد التمحيص يف ثنايا هذا املخطوط وجد 

الباحث أننه يعود حلفيد النجم الغزي واسمه عيل بن 

عبداحلي الغزي، ويمكن وصف هذا املخطوط بأننه ال 

مني املحبي يف كتاب ترامجه يقترص عىل ما ورد لدى األ

بل يذكر تراجم منقولة عن جده نجم )خالصة األثر(، 

                                                 
 هـ/1069الدين أمحد اخلفاجي املرصي تويف  ( شهاب1)

، حتقيق وزهرة احلياة الدنيا األلبارحيانة م، له كتاب 1659

 عبدالفتاح احللو. 

دراسة  :األثر هياملحبي وكتابه خالصة  عن( أشهر دراسة 2)

من أعالم الفكر العريب يف العرص العثامين ليىل الصباغ: 

حممد األمني املحبي املؤرخ وكتابه خالصة األثر يف  األول

 القرن احلادي عرش. أعيان

الدين الغزي وتراجم أعالم عاشوا بعد املحبي، وهو 

م لعلامء وأعالم يعرفهم معرفة تامة، أْي  غالًبا ما ُيرتجج

وكأننه يرتجم ملشاخيه، ومن ثمن فهو ال ُيلخص تراجم 

قول: إننه كتاب مشيخة أو ما األمني املحبي، ممنا جيعلنا ن

يقال له )ثبت(، وهو يرتب ترامجه عىل حسب حروف 

املعجم، فيبدأ بإبراهيم وينتهي بمحمد، وهلذا 

فللمخطوط أمهية يف معرفة أعالم األرشاف الذين 

 وردت هلم تراجم رغم عددها القليل.

م(، 1740هـ/1153ابن كنّان الصاحلي )ت -6

 وصاحليتها، وكان كتابه الذي ترك كتًبا عدة عن دمشق

األكثر إفادة؛ ألننه ينقل األحداث التي احلوادث اليومية 

مّرت عىل مدينة دمشق تباًعا، فُيعطجي صورة متكاملة 

 عن املجتمع الدمشقي بام فيه األرشاف.

 هـ/1206حممد بن خليل املرادي )ت -7

م(، عاش يف القرن الثاين عرش اهلجري، وكتابه 1792

م ملئات األعالم، بام أف سلك الدرر اد كثرًيا، فهو ُيرتجج

فيهم أعالم األرشاف الذي يعد واحًدا منهم، كام أّن 

معلوماته التي يقدمها أثناء ترمجته لعلم من األعالم 

ن معلومات املحبي الذي يركز عىل اِلانب  أغزر مج

 األديب والشعري.

 

 تعريف كلمة رشيف وسيد:  -

فاء، ورجل  ع عىل أرشافمَ كلمة رشيف ُتْ   ورُشَ

ماجد له آباء متقدمون يف الرشف، وجبل  :أي ،رشيف
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عاٍل، والرشف من األرض أي ما أرَشَف  :مرشف أي

َف  :عىل ما حوله، ومشارف األرض أي أعاليها، ورَشُ

)ابن منظور، دون  َكُرَم وعال يف دجيٍن أو ُدنيا :الرجُل أْي 

، 12م .م2005؛ الَزبيدي، 169، ص9تاريخ، ج

فالرشف هو املجد والعلو،  ومن ثمن (، 301-296ص

ت قَ والرشيف هو رشيف قومه وكريمهم، وقد ُأطلج 

 :كثرية، منها أرشاف الناس أْي  كلمة رشيف عىل أعيانٍ 

رساهتم وقادهتم، وامَلقّر الرشيف واِلناب الرشيف، 

م أو صاحب املجد  ا السيد فتعني املالك أو املقدن وأمن

)جممع  سادة وساداتوالرشف، وتمع عىل أسياد و

؛ 460، ص1اللغة العربية املرصي، دون تاريخ، ج

كلمة رشيف  (، ويلحظ أنن 213م، ص2000بركات، 

 .(1)تقارب كلمة سيد يف املعنى

ف فيمن هم األرشاف، ففي عرص اخللفاء لج لقد ُاختُ  

يمثلون آل العباس وآل عيل  الراشدين كان آل حممد 

، فكان اسم وآل عقيل وآل جعفر بن أيب طالب

الرشيف يف الصدر األول يطلق عىل كل حسني 

وحسيني وعلوي كمحمد بن احلنفية وجعفري 

 وعقييل وعبايس، وقد رشح السخاوي ذلك بقوله: إنن 

بني عيل بن اأعظم رشف هو رشف احلسن واحلسني 

ا أبناء عيل من غري فاطمة وأبناء جعفر  أيب طالب، وأمن

                                                 
 نظر: ااألرشاف واألسياد عن ( 1)

W.A.Grham، art "Sharîf"، E.I.2، Vol11، p329. 

C.E.Bosworth، art "Sayyid"، E.I.2، Vol11، p115. 

ولكن  ،فهم أرشاف  وعقيل وأبناء العباس عم النبي

 دون الرشف احلاصل ألبناء احلسن واحلسني

 (.419ص .أ .هـ1418  )السخاوي،

ويف زمن اخلالفة العباسية حرص العباسيون  

فت الدولة عُ ا َض الرشافة يف العباسيني والطالبيني، ثم ملن 

بجعل الرشافة يف العلويني  العباسية عاد األمر لسابقهج 

وهو ما كان يف  ،والعباسينيواِلعفريني والعقيليني 

ب. م 2000)السخاوي، والعثامنيني زمن املامليك 

 (.127، ص1ج

كأهل  ،ويرتبط بالرشافة والسيادة ألفاظ أخرى 

ة النبوية أو الذرية الطاهرة، وقد اختلف رْت البيت أو العَ 

 ى آل البيت، فقيل: إنن سمن الفقهاء يف الداخلني حتت مُ 

عليهم الصدقة، وقيل: هم  تمَ رُ ن َح أهل البيت هم مَ 

إىل يوم القيامة، وقيل: هم األتقياء من  أتباع النبي 

، وقيل: هم بنو عبد املطلب وقيل: هم بنو أمة حممد 

هاشم، وقيل: هم ذرية غالب مجيعهم، وقيل: هم 

أهل الرجل هم أزواجه  ألنن  ؛وذريته أزواج النبي 

-119وذريته)ابن قيم اِلوزية، دون تاريخ، ص

 (.29م، ص1972؛ املقريزي، 126

ى آل البيت قد سمن يكون مُ  ح فقهاء أنْ لقد رجن  

ُأطلق عىل آل عيل وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس، 

ومنهم ابن قيم اِلوزية، وتبعه السخاوي يف ذلك، 

واحتج الفقهاء القائلون بذلك باحلديث الذي رواه 

ركم اهلل كِّ ذَ أُ "قال:  النبي  مسلم عن زيد بن أرقم أنن 
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يف أهل بيتي، فقال حصني بن سربة: ومن أهل بيته يا 

زيد؟ قال: هم آل عيل وآل عقيل وآل جعفر وآل 

؛ 126)ابن قيم اِلوزية، دون تاريخ، ص"العباس

 . (1)(133، ص1م ب، ج2000السخاوي، 

ونرجح هنا اعتامد القول القائل برشافة العلويني  

ه القول نن ألوذلك واِلعفريني والعقيليني والعباسيني، 

الذي سار عليه سلف األمة من الصحابة والتابعني، 

عليها أحكام كام لتلك  اآلراء األخرى مل تقمْ  كام أنن 

كتحريم الصدقة وإرشاكهم يف الصالة مع النبي  ،الفئة

 فزوجات النبي ،  ،قد حُرم عليهن الزواج بعده

رتة تبقى رشافتهّن حتى موهتّن، فيناقض بقاء الع :أْي 

آل هاشم أو قريش فيه توّسع ،  هداية لألمة، كام أنن 

آل البيت هم األتقياء،  بأنن  :وكذلك األمر يف القول

ه يدخل تلك فكل مؤمن باهلل ورسوله ال شك أنن 

الدائرة، فكيف حترم الصدقة عىل كل هؤالء، وجيب 

التأكيد عىل أّن األحكام السابقة مل ترج عىل آل احلسن 

                                                 
؛ وأبو داود 2408أورده مسلم يف صحيحه حديث رقم   ( 1)

؛ والنَسائي يف السنن 4973يف مسنده حديث رقم 

 ري؛ والطرباين يف املعجم الكب8175الكربى حديث رقم 

؛ وابن خزيمة يف صحيحه حديث 5028حديث رقم 

، 351، ص1، وابن أيب شيبة يف مسنده، ج2357رقم 

، 3األلباين يف: مشكاة املصابيح، جوهو صحيح بحسب 

، 4؛ وسلسلة األحاديث الصحيحة/ ج1732ص

، 1؛ ويف صحيح اِلامع الصغري وزيادته، ج356ص

 .  287ص

شعار الدعوة العباسية )الرضا  ، ولعلن واحلسني فقط

 من آل حممد( يؤكد ذلك األمر.

كام اختلف فقهاء الرشيعة اإلسالمية حول ثبوت  

النسب الرشيف من األمهات، وظهر االختالف يف 

أشد حاالته يف القرن الثامن اهلجري خاصة يف بالد 

املغرب العريب، وكانت املسألة حمصورة يف ثالثة أقوال: 

النفي لثبوت الرشف من األمهات، والقول األول 

 الثاين ثبوته، والثالث التوسط بينهام.

عىل ما قاله أنصار االتاه األول من  ونأخذ مثااًل  

أدلة، وهو ما ورد يف خمطوط )الفوز والغنم يف مسألة 

الرشف باألم( للفقيه خري الدين الرميل احلنفي الذي 

 هـ/1073أجاب فيه عىل سؤال ورده من مرص سنة 

ا ال تثبت، م حول الرشافة باألم، فأجاب: بأهنن 1663

 كثرية تؤيد رأيه، فقد ذكر بأنن  وأورد أدلة وأقوااًل 

   چۇ   ۇ      ۆ  چ : لقول اهلل تعاىل االنسب لآلباء تطبيقً 

 (، وأردف بقول الشاعر:233سورة البقرة،

 اعدهّن أبناء الرجال األب    بنو بنونا بنو أبنائنا وبناتنا

قوله وقول شيوخه من قبله هو  ثم يقرر الرميل بأنن  

(، 39-34)الرميل، خمطوط، قباألم نفي الرشافة 

حممد  :وسار عىل قول الرميل علامء آخرون بعده، مثل

الرشف ال يثبت من  أمني بن عابدين الذي رأى أنن 

مطلب: "حتت عنوان  اجهة األم، حيث بّوب موضوعً 

)ابن عابدين، "ألم الرشيفةالرشف ال يثبت من جهة ا

 (.404، ص5م، ج1994
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ا املثبتون للرشافة باألم فقال به فقهاء كثريون   أمن

، فقد وضع الشيخ حممد بن عبد الرمحن املراكيش اأيًض 

ساّمه: )إسامع الصم يف إثبات الرشف  االرضير خمطوطً 

أوهلا يف  :من قبل األم(، وجعله يف ستة أبواب

ىل إثبات الرشف من قبل األم، االستدالل من القرآن ع

فمن األدلة التي أوردها قول اهلل تعاىل يف سورة 

حتى لو    چک  گ             گ  چ  :28الزخرف، آية

 .م1979)احلصني، األمهات كانت نسبتهم من 

 (. 806ص

بني القولني، وهو قول  ااختذ موقفً  نْ ومن الفقهاء مَ  

ام الشافعي الذي قرر فيه أنن  لد الرشيفة ُيكرم و األمن

بل هو  ،نسبه متصل ومتسلسل كرامة ألمه، ال أنن 

كغريه من العوام، وتوز له الزكاة، وهو ما رآه مفتي 

ابن الرشيفة ليس  الشام عبد الرمحن العامدي بقوله: إنن 

 ، لكننه له رشف عىل من أمه ليست رشيفةارشيفً 

 (.39-34)الرميل، خمطوط، ق

 

والسيد يف سجالت حماكم داللة عبارة الرشيف  -

  دمشق الرشعية:

إّن كلمة سيد أو السيد أو سيدنا أو السادة أو  

السادات إذا ورد ذكرها يف السجالت الرشعية فهي ال 

عىل الرشافة، فكلمة )سيدنا( تأيت مرافقة  تدل دائاًم 

ألسامء القضاة واملفتني والعلامء الكبار حتى لو كانوا 

سيدنا العالمة الفهامة موالنا و"من غري األرشاف 

، 2)حماكم دمشق، سجل "الشيخ عبد اللطيف اِلالقي

ثبت لدى سيدنا حمب اهلل "هـ(، 1036مجادى الثاين 3

، 4)حماكم دمشق، سجل"املالكي بالبينة الرشعية...

(، وإطالقها عىل أصحاب ـه1091 رجب 28

ه من السادة الكّتاب الوظائف الكتابية، فيذكر بأنن 

 ربيع األول  2، 11اكم دمشق، سجلباملحكمة )حم

نني: هـ(، وكذلك ُتذكر كلمة السادة للمؤذِّ 1094

، وموظفي "ِلهة السادة املؤذنني بجامع منجك"

، "السادة الكّتاب بمحكمة صاحلية دمشق"املحاكم: 

من أعيان مشايخ "وعىل رجال الطرق الصوفية: 

ذو  11، 20)حماكم دمشق، سجل "السادة القادرية

هـ(، وعندما ُيذكر اسم القايض يف 1098احلجة 

قايض القضاة موالنا "احلجج ُيكتب )موالنا وسيدنا(، 

)حماكم "وسيدنا حممد أفندي القايض العام بدمشق

هـ(، والعبارة 1091 رجب 17، 1دمشق، سجل

افتخار "نفسها ُذكرت مع اسم نقيب أرشاف دمشق: 

ي العلامء واملدرسني الكرام موالنا وسيدنا حممد أفند

)حماكم "العجالين نقيب السادة األرشاف بدمشق

هـ(، ممنا يدل 1095 ذو القعدة12، 12دمشق، سجل

ا عبارة مرتبطة بأصحاب املناصب الرفيعة كالواي أهنن 

، أم ال اوالقايض والنقيب واملفتي سواء أكان رشيفً 

 .وذلك بحسب كّتاب السجالت الرشعية

رافقة طلق كذلك لفظ سيد وسيدنا والسيد موأُ  

ألسامء األنبياء والصحابة والعلامء الكبار والصاحلني 
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ورجال الزهد والتصوف، وممنا ورد يف السجالت: 

الذي أنزل "، "عليه السالم من قرية كرك السيد نوح"

)حماكم "اإلنجيل عىل قلب سيدنا عيسى بن مريم

هـ(. وممنا ورد عن 1053حمرم  9، 6دمشق، سجل

ة افتخار العلامء واألعالم شهادته يف معرف"العلامء 

 العالمة الفهامة موالنا وسيدنا الشيخ حممد املغريب

هـ(، 1094ذو القعدة  11، 12)حماكم دمشق، سجل

سيدنا العبد الفقري حسن ولد "ومن أمثلة املتصوفة 

، "موالنا وسيدنا العالمة الشيخ أيب الفضل املوصيل

أيوب إبراهيم بن موالنا وسيدنا العارف بربه الشيخ "

ربيع الثاين  7، 14)حماكم دمشق، سجل "اخللويت...

 هـ(.1097

عت كلمة )السادة( مرافقة ألسامء األعيان ضج كام وُ  

والعلامء وأصحاب املناصب والشأن يف الدولة 

أقر فخر األكابر واألعيان "العثامنية، ومن األمثلة: 

سيدنا اخلواجا منصور البهنيس من أعيان السادة 

مجادى األول  8، 1دمشق، سجل )حماكم"التجار

 هـ(.993

من االّطالع عىل عرشات السجالت التي ترجع  

 مطلعم و16هـ/10ما بني هناية القرن املدةإىل 

يمكن استنتاج جمموعة من  ،م18هـ/12القرن

نظرة السجالت الرشعية إىل  عنامللحوظات 

تلك السجالت قّسمت  األرشاف، فيلحظ أنن 

 ات ودرجات دون أنْ األرشاف يف دمشق إىل طبق

رّصح بذلك، فالدرجة املميزة األوىل ُأعطيت لعائالت تُ 

قطعية ثبوت  -رشيفة دمشقية لدهيا قوة يف نسبها 

إضافة لوجود نقابة األرشاف فيها، أو تعمق  -النسب 

أفرادها بالتصوف والتنسك، وهؤالء األرشاف ميزهتم 

السجالت بعبارات التبجيل والثناء، إضافة لعبارة 

السيد الرشيف( إلظهار ثبوت نسبهم، ويف هناية اسم )

ه لبيان أنن  ؛وضع كلمة )احلسيني أو احلسني(الرشيف تُ 

أعلم العلامء املتبحرين "سيد رشيف علوي فاطمي 

أفضل الفضالء املدققني قدوة السادة األرشاف زبدة 

آل عبد مناف واسطة عقد العصابة اهلاشمية ساللة 

ب الطاهر واحلسب الفاخر السلسلة الفاطمية والنس

والثابت بطيبة املجد السيد الرشيف احلسيب النسيب 

السيد عبدالكريم أفندي نقيب السادة األرشاف 

)حماكم "بدمشق الشام دامت فضائله كام طابت شامئله

 هـ(.1114مجادى الثاين  1، 26دمشق، سجل

ا أوصاف الرشيف الصويف يف السجالت فمنها   أمن

اثل " واألعيان سيدنا السيد الرشيف مفخر األمن

احلسيب النسيب رشف الدين عيل بن سيدنا الشيخ 

الصالح العابد الزاهد الشيخ الصالح املريب املعتقد 

شمس الدين الصامدي احلسيني أمتع اهلل بحبوحته 

شوال   4، 1)حماكم دمشق، سجل ونفع بربكات جده

 هـ(. 991

بجيل فيوصف بأوصاف الت اعاملً  اوإذا كان رشيفً  

عىل ألفاظ )العالمة، الفهامة، فخر  مع الرتكيز
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استأجر مفخر العلامء واملدرسني " ،املدرسني...(

خالصة آل طه وياسني فرع الشجرة الزكية السيد 

الرشيف خليل بن مفخر املشايخ املكرمني السيد 

)حماكم دمشق، "الرشيف السيد أمحد الدسوقي

 هـ(.1118ربيع األول  6، 28سجل

ضع كلمة ُتوال  اه يف حاالت قليلة جدً أنن لحظ يُ و 

سيد أو رشيف قبل اسم الرشيف رغم أّنه رشيف، 

األوصاف الواردة يكون الرتكيز فيها  ونعلل ذلك بأنن 

 :عىل اِلانب العلمي أو الصويف للَعَلم املذكور، مثل

شوال 14، 4)حماكم دمشق، سجل حييى املنقاري

افتخار "علم هـ(، ومن أمثلة تغليب عبارات ال1045

العلامء الفرضيني زبدة األئمة موالنا عيل بن الشيخ 

رمضان  7، 8)حماكم دمشق، سجل "حممد احلصني

السجالت الرشعية اعتمد  هـ(، كام نلحظ أنن 1060

ُكّتاهبا رشافة العبايس واِلعفري والعقييل إضافة إىل 

الرشيف مرافقة  العلوي، حيث نجد كلمة السيد أو

ل كلمة سيد مع أعالم آل املنقاري جع :هلؤالء، مثل

العباسيني، كالسيد يوسف املنقاري والسيد عبدالباقي 

 رمضان  ، غرة 18)حماكم دمشق، سجل املنقاري

 هـ(. 1100

عبارات التبجيل والرشافة ألناس من  اوتوجد أيًض  

كبار موظفي الدولة وأصحاب املناصب الرفيعة، ممنا 

ت هلذا السبب وليس قوة هذه العبارات قيل يشري إىل أنن 

مفخر السادات أرباب "يف رشافتهم، مثل الفالقنيس 

التعظيم زبدة أهل الكامالت وأصحاب التفخيم السيد 

)حماكم دمشق، "الرشيف عبد املعطي أفندي الفالقنيس

ثناء يف هــ(، كام ورد 1102شعبان ، ختام 20سجل

السجالت عىل بعض األنساب الرشيفة يف دمشق 

عقد " نسب السيد عبدالكريم احلمزاوي كالثناء عىل

العصابة اهلاشمية ساللة السلسلة الفاطمية ذي النسب 

)حماكم دمشق، "الطاهر واحلسب الفاخر النابت

 هــ(. 1111ذو احلجة   25، 22سجل

خاطبت السجالت الرشعية املرأة الرشيفة بألفاظ  

ترد مع  عدة، فالعبارة الغالبة هي )السيدة الرشيفة(، إذْ 

أسامء النساء الاليت تناسلن من عائالت قطعية النسب 

عني "والعائالت ذات املكانة الرفيعة يف دمشق، 

املوقرات زبدة املحجبات السيدة الرشيفة املصونة 

زينب ابنة افتخار العلامء واألرشاف السيد الرشيف 

، 14)حماكم دمشق، سجل"زين العابدين بن عجالن

سيدة الرشيفة نجيبة ال"هـ(، 1096مجادى األوىل  11

 15، 11)حماكم دمشق، سجل"-احلمزاوي  -خاتون 

السيدة الرشيفة فاطمة ابنة السيد "(، ـه1093صفر 

السيدة الرشيفة احلسيبة النسيبة "، "درويش الدسوقي

)حماكم  "السيدة زينب ابنة الشيخعبدالقادر الصامدي

 هــ(. 1113مجادى الثاين 25، 28دمشق، سجل

بالوكالة عن ")الست الرشيفة(  تكتب اوأحيانً  

-ابنة العالمة السيد عبدالرمحن  عائشةالست الرشيفة 

حمرم   5، 27)حماكم دمشق، سجل "-احلمزاوي 
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هـ(، ومل يقترص ذلك عىل أرشاف مدينة دمشق، 1118

بل امتدت لتشمل رشيفات من قرى الغوطة، كالسيدة 

الرشيفة راجحة ابنة فخر األرشاف السيد حسن من 

ربيع األول    8، 26)حماكم دمشق، سجل عربيل قرية

 هـ(. 1113

ا األلفاظ األخرى التي خاطبت هبا السجالت   أمن

املرأة الرشيفة فكانت )احلرمة الرشيفة( أو)الست(، 

احلرمة الرشيفة آمنة ابنة السيد سليامن "ومن ذلك 

زوجته احلرمة الرشيفة فاطمة ابنة السيد " ،"العاتكي

ربيع الثاين  27، 19ق، سجل)حماكم دمش"حممد

وهي السيدة "هـ(، كام ترد لفظة )السيدة(، 1102

 "أسمهان ابنة السيد عيل القديس القارصة عن البلوغ

هـ(، 1093ربيع األول  27، 11)حماكم دمشق، سجل

السجالت مل يكن فيها تفريق بني السادة  ويظهر أنن 

واألرشاف، فالرشيفة فاطمة الدسوقي تذكر يف حجج 

 3، 18)حماكم دمشق، سجل ى بالسيدة فاطمةأخر

 هـ(.1101مجادى األوىل 

معرفة الرشفاء من األمهات يف السجالت  جيري 

 ثمن  ،بلفظة )السيد( اذكر االسم األول مسبوقً بالرشعية 

يف ذمته لفخر األرشاف "ذكر ذلك ألبيه وجده، ال يُ 

)حماكم  "السيد حسني بن احلاج حجازي املعرصاين

مفخر "هـ(، 1093ربيع األول   8، 11دمشق، سجل

الفضالء والسادة األرشاف السيد عبدالرمحن بن مفخر 

 "الفضالء واملدرسني فضل اهلل أفندي األسطواين

هـ(، 1110حمرم   9، 20)حماكم دمشق، سجل

األرشاف السيد أمحد بن احلاج مراد  أصدق فخر"

ربيع األول   13، 12)حماكم دمشق، سجل"اِلايب

 هـ(. 1095

ويف أحيان قليلة َترد يف السجالت أدعية لألرشاف  

مثل: تغمده اهلل تعاىل برمحته، وإذا كان من أهل الطرق 

أعاد اهلل تعاىل علينا وعىل "الصوفية يرد الدعاء بـ: 

)حماكم  "املسلمني من بركاته وبركات والده وأجداده

، وإذا ُذكر (هـ1058 ذي احلجة 3، 7سجلدمشق، 

أدام اهلل خلفه "ه ُيقال يف الدعاء: الرشيف وأبوه وجد

 ذي احلجة 17، 3سجل)حماكم دمشق، "ورحم سلفه

، ومل يقترص الدعاء عىل الرجال األرشاف، (هـ1029

بل شمل كثرًيا من السيدات الرشيفات، حيث ترد من 

)حماكم "صان اهلل تعاىل حجاهبا"صيغ الدعاء هلن 

، وبعض (هـ1094 ذي القعدة 14، 4سجلدمشق، 

األدعية مل تكن لألرشاف فقط، بل وجدت أدعية تلك 

لعلامء آخرين وأصحاب مناصب ومتصوفة من غري 

األرشاف، ومثال ذلك أنن اسم القايض يف احلجج 

عي  الرشعية ينتهي بدعاء )دام فضله(، وإذا كان املدن

من غري األرشاف يكتب له )زيد قدره(، وأكثر دعاء 

رشفه عظاًم(، أو يرد لألرشاف يف السجالت )زاد اهلل 

 )زيد رشفه( أو )أدام اهلل تعاىل رشفه(.

وترد يف السجالت الرشعية ألفاٌظ وعباراٌت تشري   

إىل الثناء عىل النسب آلل البيت، وإسباغ هالة من اهليبة 
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تاه األرشاف، فإذا ُذكر رشيف من أرشاف دمشق 

خصوصًا من العائالت املشهورة بقطعية ثبوت النسب 

، مثل: فخر السادة األرشاف، سليل ُتوضع عبارات

الساللة الطاهرة من آل بني عبد مناف الفخام، فرع 

الشجرة الزكية، وطراز العصابة اهلاشمية، السيد 

الرشيف احلسيب النسيب الكامي كامل الدين حممد، 

قدوة السادة األرشاف الفضالء "ويف صيغة أخرى 

ب نخبة آل عبد مناف النبالء السيد الرشيف احلسي

)حماكم "حممد أفندي بن السيد الرشيف عمر احلرصي

 (.هـ1091 رجب 8، 10سجلدمشق، 

فخر السادة "وترد أيًضا صيغة بعبارات مشاهبة  

األرشاف صفوة آل عبد مناف فرع الشجرة الزكية 

السيد الرشيف احلسيب النسيب إبراهيم بن مفخر 

السادات وخالصة اخلالصات ومنبع اِلود 

الرشيف احلسيب النسيب يوسف  والسعادات السيد

ربيع األول    13، 28سجل)حماكم دمشق، "بن العيطة

، وترد يف السجالت أيًضا صيغة أخرى (ـه1118

هي: فخر السادة األرشاف املعتربين عني األصايل 

امُلنتَخبجني بقية السلف الكرام الصاحلني السيد أمحد بن 

 املنقار. 

تكراًرا يف إنن أكثر عبارات الثناء لألرشاف  

فخر السادة "السجالت الرشعية هي كام ييل: 

األرشاف الكرام، نخبة آل طه وياسني الفخام، فرع 

، وأفخم "الشجرة الزكية، وطراز العصابة اهلاشمية

صيغ الرشافة وأكثرها ثناًء ألرشاف دمشق هي ما ورد 

حرضة افتخار "يف بعض احلجج الرشعية كاآليت: 

ر فرع الشجرة الزكية الطاهرة العلامء واملدرسني الكبا

وطراز العصابة اهلاشمية الفاخرة، سيد السادات ونبع 

الفضالء والسعادات، وخالصة اخلالصات زبدة 

البلغاء واملدققني موالنا وسيدنا السيد الرشيف حسن 

حمرم   9، 14سجل)حماكم دمشق، "أفندي العجالين

 (.هـ1097

ت وإذا كان الرشيف من العلامء تكون عبارا 

التكريم والثناء مع عبارات الثناء العلمي للتأكيد عىل 

املكانة العلمية التي يتبوأها الرشيف، فنجد عبارة: 

)افتخار العلامء واملدرسني زبدة الفقهاء واملحدثني 

السيد الرشيف احلسيب النسيب العالمة السيد(، كام 

يلحظ وجود كلامت ذات داللة عىل سعة العلم، مثل: 

مة( ، أو عبارة )سليل العلامء(، الدالة عىل امتداد )العالن

ن الَسَلف إىل اخلََلف، وترد عبارات أدبية دالة  العلم مج

عىل تعمق صاحبها باآلداب والنحو والفصاحة 

والبيان، مثل: )عمدة النحاة، خالصة األدباء النبهاء(، 

فخر الفضالء عني البلغاء زبدة الفصحاء "أو عبارة: 

السيد الرشيف يوسف بن فخر العلامء واملدرسني 

)حماكم دمشق، "قدوة املحققني حممد املالكي

عندما و ،(هــ1114مجادى الثاين  25، 26سجل

يكون الرشيف من أصحاب الطرق يكون لقب 

)شيخ( مرافًقا لكلمة السيد الرشيف يف اسمه للداللة 
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عىل أننه رشيف صويف، وعبارات أخرى، مثل: )بقية 

السلف الربكة املعمر الوي(، وكذلك )افتخار املشايخ 

املعتقدين مريب الفقراء واملريدين(، وغالًبا ما يرافق 

أكان رشيًفا أم ال لفظة )اخلواجا(،  اسم التاجر سواءً 

والقايض لفظة )مفخر القضاة زبدة الوالة موالنا(، 

الثابت بالعز واملجد "وألصحاب املناصب اإلدارية 

أمري األمراء الكرام كبري الكرباء الفخام ساحب أذيال 

  8، 16سجل)حماكم دمشق،  "املجد واالحرتام األمري

املالية:  ، وألصحاب الوظائف(هـ1100صفر  

)صاحب الذات املأنوسة والكامالت الباهرة 

والفضائل الشهرية الباهرة، من مجع بني املحاسن 

املتباعدة وحّصل املناقب اِلميلة املتزايدة، سيدنا 

 وموالنا(. 

وملحوظة أخرى تتعلق بمسألة ألفاظ التكريم يف  

سجالت املحاكم، إذ من النادر ذكر اسم الرشيف 

له كنيته مالصقة غالًبا لالسم، فقد  جمرًدا، بل يذكر

وجدنا أنن اسم حممد ُيسبق بكنية )شمس الدين( 

وأحياًنا )زين الدين( أو)كامل الدين(، وأمحد ُيكنى 

بالشهايب أو شهاب الدين، واسم إبراهيم يسبقه 

)برهان الدين( وإسامعيل يسبقه )أبو الفداء( ويوسف 

دين، وحسني ُيسبق بجامل الدين، وحسن ُيسبق ببدر ال

)رشف الدين( وعيل يكنى بالعالئي أو عالء الدين، 

وموسى )رشف الدين( وغري تلك األسامء سواء 

ا النساء من األرشاف فيلحظ  لألرشاف أم لغريهم، وأمن

وضع زيادة يف أسامء بعضهن، فاسم زين يضاف له 

فيصبح )زين الرشف(، وست يصبح )ست النسب( 

امئهن، مثل: فاطمة وهكذا، كام ورد ترخيم بعض أس

حمرم  11، 22سجل)حماكم دمشق، ترد فاطم 

 .  (هـ1112

وأكثر اسٍم ُيتسمى به أرشاف دمشق يف منتصف  

ا السيدات الرشيفات يف  العهد العثامين )حممد(، وأمن

دمشق فقد كثر تردد اسم )فاطمة( و)زين الرشف(، 

واملالحظ أنن املرأة الدمشقية الرشيفة كثرًيا ما يكون 

سمها مرتبط بالرشافة والسيادة، ومن أمثلة تلك ا

األسامء: ست األرشاف، نور الرشف، زين الرشف، 

 سيدة النسب، تاج الرشف. 

 

داللة عبارة الرشيف والسيد يف كتب الرتاجم  -

 الدمشقية:

داللة كلمة سيد ورشيف يف املصادر  ُتظهر 

 ،عينة من تلك املؤلفات عن طريقالدمشقية األخرى 

التي أكثرت من ذكر أرشافها، وأقدم مؤلف  وصاً خص

 يف تلك العينة: كتاب رشف الدين األنصاري املوسوم

األنصاري  يلحظ أنن  إذْ ، (بنزهة اخلاطر وهبجة الناظر)

ال هيتم بجعل لفظة رشيف ألحفاد احلسن ولفظة سيد 

أمحد بن عيل بن عدنان  ألحفاد احلسني، فهو يذكر أنن 

)األيويب  ألرشاف الشام ابً احلسيني الرشيف كان نقي

(، وحتى أرشاف 120، ص2م، ج1991األنصاري، 
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م من فرع  مكة املكّرمة أنفسهم خاطبهم بالسيد مع أهنن

وصل دمشق من مكة املكّرمة السيد "، احلسن

راجح... لكون السيد حسن ابن عمه نزل عن سلطنة 

 "ه أحقمكة املكّرمة لولده، فرأى السيد راجح أنن 

 (. 186، ص2م، ج1991ألنصاري، )األيويب ا

األنصاري من القائلني بحرص  كام يظهر أنن  

الرشافة بالعلويني فقط، فهو يقول عن السيد أمحد 

ه ليس وأنن  اونسبته إىل جعفر ال يثبت له رشفً "اِلعفري 

، 2م، ج1991)األيويب األنصاري،  "برشيف

 (. 195ص

ا البوريني يف كتابه تراجم األعيان من أ  بناء أمن

الزمان، فكان ال هيتم بالتفريق بني كلمة سيد وكلمة 

الرشيف "رشيف، فهو خياطب أحد احلسينيني بقوله: 

األجّل أبو حممد املوسوي بن الرشيف األجل السيد 

، 2م، ج1959)البوريني،  "احلسن البغدادي

(، ويف حادثة قتل أحد األرشاف يقول يف 16ص

ادات احلسينية... من الس ارشيفً  اإّن سيدً " :بدايتها

 "صحيح النسب ايف الرق قتل رشيفً  افقالوا مملوكً 

ه يرتجم (، كام أنن 216، ص1م، ج1959)البوريني، 

ألرشاف مكة املكّرمة احلسنيني فيذكرهم بلفظ السيد: 

)البوريني،  "السيد مسعود، السيد الكبري حسن"

(، لكننه يذكر سالطني مراكش 246، ص1م، ج1959

رشاف، وخياطب السقاف احلرضمويت احلسنيني باأل

(، 275، ص1م، ج1959احلسيني بالسيد)البوريني، 

 وكل هذه األمثلة التي جرى ذكرها تشري إىل أنن 

ي احلسني سمن البوريني مل تكن لديه قاعدة ثابتة تعله يُ 

 بالرشيف واحلسيني بالسيد.  

كان  وكذلك ال توجد لديه قاعدة حتدد إنْ  

أم ال، فرغم  اون والعقيليون أرشافً العباسيون واِلعفري

سيدنا " :برشافة آل جعفر الطيار حني يقول ه يقرُّ أنن 

)البوريني،  "وموالنا حممد أمني اِلعفري الطياري

ه يرفض تسمية أمحد بن  أنن (، إالن 5ص .1ج .م1959

)البوريني،  حممد بن املنقار العبايس بالسيد الرشيف

ه من البيوت ول أنن ه يق(، مع أنن 163، ص1م، ج1959

،  الكبرية التي تنتسب إىل حرضة العباس عم النبي 

 أو لعله حرص الرشافة بالطالبيني دون آل العباس. 

ويف كتايب النجم الغزي )الكواكب وملحقه( بعض  

طلق لفظة )السيد األرشاف، فهو يُ  عنملحوظات 

أكان  عىل من هو رشيف يف مؤلفاته سواءٌ  ،الرشيف(

يني، وسواء أكان من أرشاف دمشق أم من حسني أم حس

السيد الرشيف قطب الدين اإلجيي، السيد  :غريها، مثل

، 1ج .م أ1997)الغزي،  الرشيف يوسف اآلرميوين

(، ويثني عىل صاحب النسب الصحيح 569-563ص

وكان "الثابت، فهو يقول عن عبداملطلب بن مرتىض 

، 2م ب، ج1997)الغزي، "صحيح النسب ارشيفً 

ه صحب السيد حممد العجالين ، ويقول بأنن (182ص

باألخالق التي تدل عىل صحة الرشف  امتخلقً "فوجده 

 (. 65ص .1ج .م أ1997)الغزي،  "والنسب
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مل ُيعرف هل كان الغزي جعل لفظة رشيف  

ه جيمع بينهام إنن  للحسني ولفظة سيد للحسيني، إذْ 

بلفظة )السيد الرشيف(، وعبارات الترشيف والثناء 

ه تشبه ما يرد يف السجالت الرشعية كقوله عن لدي

السيد الرشيف احلسيب "حممد كامل الدين احلمزاوي 

، 1ج .م ب1997)الغزي، "النسيب احلسيني

 (. 40ص

جيعل الغزي آل العباس من األرشاف، فهو يقول و 

السيد الرشيف "عن عبدالرحيم بن أمحد العبايس: 

م 1997، )الغزي "احلسيب النسيب العبايس القاهري

 (. 159، ص2ب، ج

األمني املحبي من أكثر املهتمني برتمجة  يعدُّ  

األرشاف ليس يف دمشق وحدها، بل يرتجم ألرشاف 

من اليمن ومكة املكّرمة واملدينة املنّورة ومرص 

إضافة  ،والقدس ناضولوالعراق، وبالد املغرب واأل

ألرشاف مدن بالد الشام، وقد أطال يف ترمجة أرشاف 

كّرمة آل أيب ُنمي وباعلوي يف اليمن، ومن مكة امل

م لَ املحبي كان حيرص عىل ذكر النسب للعَ  املالحظ أنن 

ه وصل ألحدهم يف ذكر نسبه حتى إنن  ،الذي يرتجم له

 (. 196ص .م1986)الصباغ،  46حتى اِلد 

أصحاب األنساب  اكذلك يمتدح املحبي كثريً  

عية األرشاف ذوي األنساب القط صوصاً الرفيعة، خ

الثبوت، ومن ذلك قوله عن السيد أمحد الصّفوري: 

حسيٌب طّرز ُكَم األحساب، نسيٌب باهت بنسبته "

األنساب... رشفهم الرشف األعىل، وتبوأ من السيادة 

، 1ج .)املحبي، دون تاريخ ب "أسنى الغرف

 (. 324ص

املدقق يف عباريت سيد ورشيف لدى املحبي جيد  إنن  

سواء للحسني أم للحسيني، فحني ه جيعلهام سّيان، أنن 

 يرتجم ملحمد بن أمحد احلصني خياطبه بلفظ السيد، ثمن 

 ه رشيف يف بيت الشعر اآليت: يذكر أنن 

 د القطب ــــــريف حممــــالش إن  

 دعى حمب الدين لألخرى انتقلالذيي  

أمحد اليمني  كقوله: إنن  اجيمع الكلمتني معً  اوأحيانً 

األرشاف بني علوي، وقوله عن  فن عند قبور السادةدُ 

السيد الرشيف مسعود، وأخيه "رشيف مكة املكّرمة: 

، 1ج .)املحبي، دون تاريخ أ "السيد الرشيف حسني

(، وقوله: اجتمع يف مكة 362، ص4؛ ج316ص

 املكّرمة من السادة واألرشاف والعلامء والفقهاء واألعيان

(، وهو يتحدث 393، ص1)املحبي، دون تاريخ أ، ج

أرشاف مكة املكّرمة، كذلك جيعل كلمة سيد مسبوقة  عن

ألسامء أرشاف مكة املكّرمة كالسيد إدريس بن احلسن 

، ويصفه يف موضع آخر بقوله: "رشيف مكة املكّرمة

، 1ج .)املحبي، دون تاريخ أ "ابن سيد الناس"

(. لكننه يف موضع آخر يقول عنه: الرشيف 371ص

بن إبراهيم احلسني إدريس، ويف ترمجة أخرى إلسامعيل 

السيد إسامعيل وأبوه السيد إبراهيم وجده "يقول: هو 

 (. 404، ص1ج .)املحبي، دون تاريخ أحسني السيد 
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ا عن رشافة العباسيني واِلعفريني والعقيليني،   أمن

السيد حممد "ه يثبتها ويصف املنتسبني هلم بالسيد فإنن 

(، 249، ص1ج .)املحبي، دون تاريخ أ "العبايس

ال يثبت رشافة عبدالرمحن  كن يف موضع آخرل

احلنفية الشعراين املرصي الذي ينتهي نسبه ملحمد بن 

 (. 364، ص2ج .)املحبي، دون تاريخ أ

ثني عىل وفيام يتعلق برشافة األم فهو يثبتها ويُ  

رشفاء األمهات ويصفهم بعبارة )السيد الرشيف(، 

م فقد مدح السيد عبدالباقي بن مغيزل وهو رشيف أل

صت ذاته خلوص الذهب عن اللهب، وهو ممن خلُ "

 "من نسب رشيف وحسب زت بام أحرزتومتيّ 

 ظهر أنن ، ويَ (496، ص1ج.دون تاريخ ب .)املحبي

سبب ثنائه الكبري ألصحاب الرشافة من األمهات مثل 

املحبي نفسه رشيف ألم، ويرّصح  ابن مغيزل هو أنن 

 :وقوله "وأنا رشيف وأنت رشيف"بذلك بقوله 

 والسيد الرشيف قد  رشفني يف الرشف

يرى املحبي أفضلية نسب األرشاف من آل البيت  

عىل أي نسب آخر، فقد ذكر أننه مدح بعًضا من أرشاف 

دمشق وأنن سبب هذا املدح هو فضل نسبهم فقال: 

)املحبي، دون  "أنا متوسل إليهم بفضل النسب"

 .(90ص، 2جتاريخ ب، 

من أرشاف دمشق َنلحظ ومن ترمجة املحبي لكثري  

أنن أكثر األرشاف مكانة يف دمشق هم األكثر علاًم 

واألشد تصوًفا من وجهة نظره، ومثال ذلك ترمجته 

للسيد حسن بن حممد املنري، إْذ يقول: إّنه بلغ مكانة 

عالية القدر بني الناس كافة، فقد كان الناس يعظمونه 

تبادروا  وهيابونه، وإذا أقبل من بعيد يف سوق أو زقاق

، (64ص، 2)املحبي، دون تاريخ أ، جإىل تقبيل يده 

وكثرة عبارات املدح والثناء واإلجالل يف تراجم أعالم 

عائالت، مثل: ابن محزة والعجالين والصامدي 

واحلصني فيها داللة عىل علو مكانة الرشيف الصويف، 

وكذلك من وصف املحبي للسيد حممد بن سليامن 

وأقبلت أهاي دمشق عليه "املرسايب، فهو يقول: 

وعظموه واعتقدوا فيه ولزمه مجع وبعضهم يذهب 

ماشًيا؛ ألجل التربك وبعضهم التزم الذهاب إليه 

 .(474ص، 3ج .)املحبي، دون تاريخ أ "حافًيا

 هـ/12 أمثلة من مؤلفات القرن ُتؤخذوسوف  

ملعرفة كيف نظروا لفئة األرشاف، فقد وضع  ؛م18

من  ااملؤلفات ذكر فيها أرشافً ابن كنّان جمموعة من 

ه يكثر من ذكر كلمة أنن  مما ألنفه ويلحظدمشق وغريها، 

لكننه جيعلها لألرشاف ولغري األرشاف،  ،)السيد(

قادري  فاضاًل  اوكان سيدً "كقوله عن حممد املزّين: 

ويف السيد عيل بن موالنا حممد تُ "، وقوله: "الطريقة

(، 316؛ ص80م، ص1994)ابن كنّان،  "العامدي

ه صويف من لحظ أنن مطالعة حياة ابن كنّان يُ  ومن

أصحاب الطرق، وهذا ما جيعله يضع كلمة السيد 

األولياء وكبار  خصوصاً مرافقة لكثري ممن يذكرهم، 

 الصوفية، بل وحتى خدم األرضحة.
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ه يستخدم كلمة سيد ورشيف كذلك يلحظ أنن  

 ،لكافة األرشاف سواء من احلسنيني أم احلسينيني

ويف السيد عبداللطيف وهو ثامن رشيف تُ "كقوله: 

 (.112ص .م1994)ابن كنّان،  "تويف هذه السنة

هو كتاب  .م18/هـ. 12واملصدر اآلخر يف القرن 

سلك الدرر يف أعيان القرن الثاين عرش للمرادي الذي 

يضع كلمة سيد  انتسب إىل عائلة رشيفة، فهو أحيانً يُ 

ن حممد زين الدين وسادة لغري األرشاف، كقوله ع

السادة "م: 1698هـ/1110الغزي وأعاممه سنة 

 .م1997)املرادي،  "األعالم مشايخ اإلسالم بالشام

 (. 56، ص4ج

وفيام يتعلق بمسألة الفرق بني األرشاف واألسياد  

ال هيتم بجعل كلمة سيد للحسينيني ورشيف 

 :للحسنيني، فهو يقول عن احلمزاوي احلسيني

 "عبدالرمحن الشهري بابن محزةالرشيف سعدي بن "

ما جيمع  ا(، وكثريً 177، ص4ج .م1997)املرادي، 

احلصني احلسيني  حمب الدين"كقوله:  االكلمتني معً 

مدينة تريم مسكن "، وقوله: "الشافعي السيد الرشيف

)املرادي،  "السادة األرشاف آل باعلوي احلسينيني

 (.  90، ص3؛ ج141، ص4ج .م1997

يف  اواحدً  ااختاذ املرادي موقفً  لحظ عدمكذلك يُ  

ه مسألة رشافة آل العباس وجعفر وعقيل، فرغم أنن 

ه ال يذكر  أنن جيعل مصطفى اِلعفري من األرشاف، إالن 

عليم اهلل العبايس النسب النقشبندي اهلندي املقيم  أنن 

، 3ج .م1997)املرادي،  بدمشق سيد أو رشيف

 (.250ص

افة األم موقف واملرادي يشبه يف موقفه من رش 

كقوله عن آل مغيزل:  اهبم أرشافً  املحبي، فهو يقرُّ 

، وقوله عن عائلة "السيد عبدالباقي الرشيف ألمه"

 "منهم السيد أسعد احلرستي الرشيف ألمه"احلرستي: 

 (. 223، ص1؛ ج233، ص2ج .م1997)املرادي، 

م 16/ـه10 مصادر القرنني وممنا سبق يتضح أنن  

م التارخيية بام فيها 18/هـ12م و17هـ/11و

السجالت الرشعية مل تلتزم بإحلاق كلمة سيد مع 

ا مل تكن احلسينيني وكلمة رشيف مع احلسنيني، كام أهنن 

رشافة العباسيني واِلعفريني  عنلدهيا قاعدة ثابتة 

والعقيليني وأحفاد حممد بن احلنفية، فهي مرة تعدهم 

ألة رشافة ومرة ال تعدهم، وفيام يتعلق بمس ا،أرشافً 

وُتثني  ا،تلك املصادر تعرتف هبم أرشافً  األم فكانت

 عىل من ُولد من أٍم رشيفة. 

استنتاجه من املصادر التارخيية  جرىما  إنن  

عليه من مصادر غري  ُأطُّلجعالدمشقية يندرج عىل ما 

دمشقية، ومنها كتاب )الشيل باعلوي، عقد اِلواهر 

(، حيث جيعل والدرر يف أخبار القرن احلادي عرش

كلمة سيد للحسنيني واحلسينيني وكذلك كلمة 

السيد الرشيف " ارشيف، أو يضع اللفظني معً 

 "عبدالرمحن بن أمحد علوي أحد السادة األرشاف

ه يثبت (، كام أنن 393، ص7)باعلوي، دون تاريخ، ص
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رشافة األم، كمدحه رشافة آل البكري الصّديقي يف 

 مرص.

ه ال توجد قاعدة ملسألة السيد بأنن  ُأثبجَت ما  كام أنن  

والرشيف، يشابه ما ظهر يف بعض املصادر اململوكية 

التي جرى االطالع عليها، ومنها مؤلنف ابن فضل اهلل 

ام اليمن الزيدي إيقول عن  العمري، إذْ  السيدي "من

امي الرشيفي ، وعن رشيف مكة املكّرمة "األمن

 .م1992 )العمري، "الزعيمي الرشيفي سيد األمراء"

(، ويشاهبه يف ذلك ابن احلميص، 25، ص18ص

السيد احلسيب الرشيف مجال " :كقوله عن الكيالين

 (. 64، ص3ج .م1999)ابن احلميص، "الدين

وُتمع املصادر التي جرى إخضاعها يف العينة  

السابقة سواء الدمشقية أم غري الدمشقية عىل احرتام 

فيهم،  بي األرشاف والثناء عليهم، وحفظ وصية الن

بل والدفاع عنهم بعدة وسائل، ومنها الدفاع بالكلمة 

حيث قال عن األشقياء الذين  ،كام فعل )ابن مكي(

نسأل اهلل أن "أساؤوا إىل العلامء واألرشاف يف محص: 

 "خيذهلم وخيذل كل من هيني أهل العلم وأهل البيت

 (. 19ص .م1987)ابن مكي، 

 

  اخلامتة 

ل الباحث  موعة من النتائج يف هذه إىل جم توصن

ما  املدة دمشق يف مدينةالدراسة، تتعلق باألرشاف يف 

 هـ/12القرن ومطلع .م16/.هـ10هناية القرن بني

 :يم وه18

جعفر آل و عيلآل األرشاف يف هذه الدراسة هم  نن أ

حه كثري عباس، وهو القول الذي رجن آل الو لعقيآل و

مشق يف تلك عليه جمتمع د وهو ما كانمن الفقهاء، 

 .املدة

 القرن الدمشقية خصوصًا مصادر صادرامل إنن  

إطالق كلمتي  يفمل تلتزم قاعدة ثابتة  ،م17هـ/11

وأنن القول رشيف وسيد عىل احلسنيني واحلسينيني، 

القائل بتسمية أبناء احلسن باألرشاف وأبناء احلسني 

 ومل تلتزمْ باألسياد، مل يكن له ذكر لدى تلك املصادر، 

 . لك بإثبات رشافة العباسيني واِلعفريني والعقيلينيكذ

 الرشافة من األمهاتأثبتت املصادر الدمشقية  

ا رشافة  واعرتفت بتلك الرشافة رغم تأكيدها عىل أهنن

  دون الرشافة من اآلباء.

التي  عبارات التكريم والتبجيل آلل البيت أكثر 

السجالت الرشعية خصوصًا و ،املصادر وردت لدى

سليل الساللة  ،فخر السادة األرشاف" :راًرا هيتك

فرع الشجرة  ،الطاهرة من آل بني عبد مناف الفخام

الزكية وطراز العصابة اهلاشمية السيد الرشيف 

 ."احلسيب النسيب

 

  قائمة املراجع  

 * املخطوطات والوثائق:

 666صفحة،  356، حمكمة الكربى، 1سجل رقم

هـ، 993رجب  22 -هـ 991رمضان  3حجة، 

 .218مركز الوثائق باِلامعة األردنية، رشيط 
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صفحة،  384، حمكمة القسمة العسكرية، 2سجل رقم

 24 -هـ 1035رمضان  20حجة،  401

هـ، مركز الوثائق باِلامعة 1036شوال 

 .218األردنية، رشيط 

صفحة، 382، حمكمة القسمة العسكرية، 3سجل رقم

مجادى  18 -هـ 1040حمرم  3حجج، 610

هـ، مركز الوثائق باِلامعة 1042 الثاين

 .218األردنية، رشيط 

صفحة )ثم ترقيم جديد 256، 4سجل رقم

حجة )ثم ترقيم جديد 476صفحة(، 64

ذي  5 -هـ 1044صفر  28حجة(، 161

هـ، مركز الوثائق باِلامعة 1048احلجة  

 .218األردنية، رشيط 

صفحة،  181، حمكمة القسمة العسكرية، 6سجل رقم

شوال  6 -هـ 1052شعبان  5حجة،  449

هـ، مركز الوثائق باِلامعة األردنية، 1053

 . 196رشيط 

صفحة،  388، حمكمة القسمة العسكرية، 7سجل رقم

ذي  13 -هـ 1057ربيع الثاين  9حجة،  696

هـ، مركز الوثائق باِلامعة 1059احلجة 

 . 196األردنية، رشيط 

 878صفحة،  381، حمكمة القسمة العسكرية، 8سجل رقم

ـ، 1062رجب  15 -هـ 1060صفر  28حجة،  ه

 .  196مركز الوثائق باِلامعة األردنية، رشيط 

سجل تركات يف حمكمة القسمة ، 10سجل رقم

 23 -هـ 1091صفحة،  195، العسكرية

الوثائق باِلامعة  هـ، مركز1102صفر 

 . 201األردنية، رشيط 

صفحة 182، حمكمة القسمة العسكرية، 11سجل رقم

حجة، 973صفحة(،  328يم جديد )ثم ترق

هـ، مركز 1093رمضان  -هـ 1091شعبان

 .201الوثائق باِلامعة األردنية، رشيط 

 306، حمكمة القسمة العسكرية، 12سجل رقم

صفحة(،  426صفحات )ثم ترقيم جديد 

شعبان  -هـ 1093ذي احلجة  1حجج، 805

هـ، مركز الوثائق باِلامعة األردنية، 1095

 .201رشيط 

صفحة 178، حمكمة القسمة العسكرية، 14قمسجل ر

، 202حجة يف رشيط273، 202يف رشيط

- 428، 219يف رشيط صفحة 199-443

رمضان  23، 219حجة يف رشيط931

هـ، مركز الوثائق 1097حمرم  22 -هـ 1095

 .219ورشيط  202باِلامعة األردنية، رشيط 

صفحة 64، ، حمكمة القسمة العسكرية16سجل رقم

صفحة(، 228يد حتى )ثم ترقيم جد

صفر  3-هـ 1099رجب  10حجة، 423

هـ، مركز الوثائق باِلامعة األردنية، 1101

 .219رشيط 
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صفحة، 313، حمكمة الباب، 18سجل رقم

ربيع  25 -هـ 1100شوال  18حجة، 501

هـ، مركز الوثائق باِلامعة 1101األول 

 .219األردنية، رشيط 

، لعربيةسجل تركات يف حمكمة القسمة ا، 19سجل رقم

 صفحة 488-251، 219صفحة يف رشيط239

 10 -هـ  1101رجب  15، 212يف رشيط

هـ، مركز الوثائق باِلامعة 1130رمضان 

 . 219 ورشيط 212األردنية، رشيط 

شعبان حجة، ختام 1084صفحة، 332، 20سجل رقم

هـ، مركز 1110مجادى األول  27 -هـ 1102

 .212الوثائق باِلامعة األردنية، رشيط 

، حمكمة القسمة العسكرية، 22ل رقمسج

 3 -هـ 1112مجادى األول  2صفحة، 327

هـ، مركز الوثائق باِلامعة 1111ذو القعدة 

 .210األردنية، رشيط 

، حمكمة القسمة العسكرية، 26سجل رقم

ذو  23 -هـ 1112شعبان  22صفحة، 446

هـ، مركز الوثائق باِلامعة 1113احلجة 

 .210األردنية، رشيط 

صفحة )ثم ترقيم جديد 100، 27سجل رقم

 13 -هـ 1113ربيع الثاين  20صفحة(، 200

هـ، مركز الوثائق باِلامعة 1118ربيع ثاين 

 .210األردنية، رشيط 

 80صفحة )ثم ترقيم جديد 140، 28سجل رقم

 4 -هـ 1118ربيع األول  13صفحة(، 

الوثائق باِلامعة  هـ، مركز1113رجب 

 .210األردنية، رشيط 

)ت يف  عبد احلي الغزي الدمشقيلغزي، العامري ا

تراجم ملخصة من  ،م.(18هـ./12القرن

 48يقع يف  خمطوط تاريخ األمني املحبي،

: تراجم ورقة، )يرد تصنيفه خًطا حتت عنوان

(، مركز ملخصة من تاريخ األمري حييى

 .623الوثائق باِلامعة األردنية، رشيط رقم

)ت  البوريني، احلسن بن حممد

تراجم األعيان  خمطوط م(،1615هـ/1024

، نسخة مصورة من من أبناء الزمان

تشسرتبيتي يف مركز الوثائق باِلامعة 

  . 3219األردنية، رشيط رقم 

 هـ/1081)ت محد احلنفيأخري الدين بن ، الرميل

الفوز والغنم يف مسألة  خمطوط م(،1671

ورقات يف مركز  9، وهو الرشف باألم

 .379رشيط رقم الوثائق باِلامعة األردنية 

املراكيش الرضير، أبو عبداهلل حممد بن أيب زيد عبد 

إسامع الصم يف إثبات الرشف ، الرمحن املالكي

مصّور يف مركز الوثائق خمطوط ، من قبل األم

 .379باِلامعة األردنية رشيط رقم
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 *املصادر واملراجع املطبوعة:

 األيويب األنصاري، رشف الدين موسى بن يوسف

نزهة (، م1991)م(،1594هـ/1002)ت

ج، حتقيق عدنان 2، اخلاطر وهبجة الناظر

 إبراهيم، منشورات وزارة الثقافة، دمشق.

، ، )د.ت(باعلوي، حممد بن أيب بكر بن أمحد الشيل

عقد اِلواهر والدرر يف أخبار القرن احلادي 

، حتقيق إبراهيم املقحفي، مكتبة تريم عرش

 احلديثة، مكتبة اإلرشاد، صنعاء.

األلقاب والوظائف ، (م2000، )ات، مصطفىبرك

العثامنية دراسة يف تطور األلقاب والوظائف من 

، دار م1924-1517خالل اآلثار والوثائق 

 غريب للطباعة والنرش، القاهرة.

(، .م1615هـ/1024)ت البوريني، احلسن بن حممد

 ،األعيان من أبناء الزمان .(، تراجمم1963)

جد، مطبوعات ج، حتقيق صالح الدين املن2

 املجمع العلمي العريب، دمشق.

 احلصني، حممد أديب آل تقي الدين

، (م1979، )م(1940هـ/1358)ت

، قدم له كامل منتخبات التواريخ لدمشق

 الصليبي، دار اآلفاق اِلديدة، بريوت. 

 محد بن حممدأابن احلميص، شهاب الدين 

حوادث ، (م1999، )م(1527هـ/934)ت

ج، حتقيق 3، خ واألقرانالزمان ووفيات الشيو

عمر عبدالسالم تدمري، املكتبة العرصية، 

 بريوت.  - صيدا

)ت  اخلفاجي، شهاب الدين أمحد بن حممد بن عمر

رحيانة األلبّا ، (، )د.تم(1659هـ/1069

، حتقيق عبد الفتاح حممد وزهرة احلياة الدنيا

 ج، مطبعة عيسى البايب احللبي. 2احللو، 

 حممد مرتىض احلسينيالَزبيدي، حمب الدين 

(، تاج م2005(، )م1791هـ/1205)ت

ج، حتقيق 10 ،العروس من جواهر القاموس

  ، دار الفكر، بريوت. 1عيل شريي، ط

نجم "، (م2004هـ/1425، )الزواهرة، تيسري خليل

، كلية جملة كلية املعارف اِلامعة ،"الدين الغزي

، السنة 6العراق، ع اِلامعة يفاملعارف 

 90-55اخلامسة، ص

 السخاوي، احلافظ شمس الدين حممد بن عبدالرمحن

األجوبة هـ(، 1418(، )م1497هـ/902)ت 

املرضية فيام ُسئل الّسخاوي عنه من األحاديث 

، حتقيق حممد إسحاق إبراهيم، دار الراية النبوية

 للنرش والتوزيع، الرياض.

، السخاوي، شمس الدين حممد بن عبدالرمحن

اء الغرف بحب استجالب ارتق .(م2000)

، حتقيق خالد وذوي الرشف أقرباء الرسول

 بابطني، دار البشائر اإلسالمية، بريوت. 
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رفع اللبس ابن سودة، أبو العباس أمحد العابد املري، 

 والشبهات عن ثبوت الرشف من قبل

هـ، توجد نسخة منه 1321، ُطبع سنة األمهات

 يف مركز الوثائق باِلامعة األردنية. 

 ، عبدالرمحن بن حممد الذهبيابن شاشو

تراجم بعض أعيان ( .م1716هـ/1128)ت

، م1886املطبعة اللبنانية، بريوت  ،دمشق

نسخة ورقية حمفوظة يف مركز الوثائق باِلامعة 

 .األردنية

من أعالم الفكر العريب يف  .(م1986، )الصباغ، ليىل

، الرشكة العرص العثامين األول املحبي وكتابه

 ع، دمشق.املتحدة للتوزي

.( م1836هـ/1252)ت ابن عابدين، حممد أمني

( رد املحتار عىل الدر املختار رشح .م1994)

ج، دراسة وحتقيق وتعليق 12، تنوير األبصار

عادل عبداملوجود وعيل معوض، قّدم له حممد 

 ، دار الكتب العلمية، بريوت. 1بكر، ط

 العمري، شهاب الدين أمحد بن فضل اهلل

التعريف ( .م1992) (.م1346هـ/747)ت

، حتقيق سمري الدرويب، يفباملصطلح الرش

 منشورات جامعة مؤتة، الكرك.

 هـ/1061)ت الغزي، نجم الدين حممد بن حممد

الكواكب السائرة ( .م1997( ).م1651

ج، وضع حواشيه 3 بأعيان املائة العارشة،

، دار الكتب العلمية، 1خليل املنصور، ط

 بريوت. 

لطف السمر  .(م1981، )مدالغزي، نجم الدين حم

وقطف الثمر من تراجم أعيان الطبقة األوىل من 

م، حتقيق حممود الشيخ، 2 القرن احلادي عرش،

 منشورات وزارة الثقافة، دمشق.

ابن قيم اجلوزية، شمس الدين أيب عبداهلل حممد بن أيب 

 بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي

جالء األفهام ، ، )د.ت(م(1350هـ/751)ت

، حتقيق طه صالة والسالم عىل خري األناميف ال

 .املحمدية، القاهرةيوسف شاهني، دار الطباعة 

 هـ/1153)ت ابن كنّان، حممد بن عيسى الصاحلي

 أو يوميات شامية( .م1994.( )م1740

حد عرش وألف أاحلوادث اليومية يف تاريخ 

دراسة   هـ.1153وسنة  1111وميه، بني سنة 

 دار الطباع، دمشق. العلبي، حسن حتقيق أكرمو

، املعجم الوسيط، )د. ت( جممع اللغة العربية بمرص

، املكتبة اإلسالمية للطباعة والنرش، 2ط

 .إستانبول

حممد أمني بن فضل اهلل بن حمب الدين بن  ،املحبي

نفحة د.ت(، .(، )م1699هـ/1111)ت حممد

ج، حتقيق 5، الرحيانة ورشحة طالء احلانة

بع بدار إحياء الكتب عبدالفتاح حممد احللو، ط

 العربية عيسى البايب احللبي ورشكاه. 
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خالصة ، (د.ت)، حممد أمني بن فضل اهلل ،املحبي

ج، 4 األثر يف تراجم أعيان القرن احلادي عرش،

 دار صادر، بريوت.

 هـ/1206)ت املرادي، حممد خليل بن عيل بن حممد

( سلك الدرر يف أعيان .م1997(، )م1792

ج، ضبطه وصححه حممد 4 ،القرن الثاين عرش

 عبدالقادر شاهني، دار الكتب العلمية، بريوت. 

 هـ/845)ت املقريزي، تقي الدين أمحد بن عيل

( معرفة ما جيب آلل .م1972(، )م1441

حتقيق  ،البيت النبوي من احلق عىل مَن َعَداهم

 حممد أمحد عاشور، دار االعتصام، بريوت.

)ت  بن اخلانقاهابن مكي، حممد بن السيد احلاج مكي 

تاريخ  .(م1987، )(.م1722هـ/1135بعد

حتقيق عمر نجيب  .م1722 -1688 محص

العمر، املعهد العلمي الفرنيس للدراسات 

 العربية، دمشق.

 ابن منظور، مجال الدين حممد بن مكرم اإلفريقي

، ( لسان العرب.(، )د.تم1311هـ/711)ت

 دار صادر، بريوت. .ج15
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Abstract: Scholars were not able to write a comprehensive history of Nubia after the Meroitic 

kingdom dismantled and disappeared c. 350 AD, due to lack and ambiguity of information on the 

political and cultural situations of the middle Nile region, as present in the classical literary sources 

and the other sources concerning the post-Meroitic period (350-550 AD). This study sheds light on 

the outstanding of those writings, in addition to some narrations of Coptic hermits in monasteries and 

churches in Upper Egypt, the Blemmyan documents from Gebelen, the letters that had been 

discovered in Qasr Ibrim, inscriptions, graffiti and the available results of archaeological excavations, 

in particular the contribution of the recent excavations in the Sudan, so as to enlarge and enrich our 

understanding of the period. Thus, the article aims to classify and evaluate those sources from critical 

point of view, for paving the way to an attempt to write the political and cultural history of Nubia 

during that period. 
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  املقدمة

رات التارخييَّة يف حييط سياج م ن الغموض بالتطوُّ

أخذ نجم الدولة  أن   وادي النيل األوسط منذُ إقليم 

ة يف األفول )بني القرن الثاين ومنتصف القرن امَلَرِويَّ 

الغموض تلك  ت حالةوامتدَّ  .ني(الرابع امليالديَّ 

ة ة ما بعد امَلَرِويَّ  يف احلقبة لتشمل جوانًبا تارخييَّة مهمَّ

التي انبثقت يف خواتيمها املاملك  (.م350-550)

ة وَعَلَوة. جورج ُيّعدُّ )و النوبيَّة الثالث: ُنوباتِيا وُمُقرَّ

ل أندرو رايزنر مواقع للحقبة ما  عامل آثار اكتشف(، أوَّ

 The) (املجموعة س)سم اأطلق عليها  التي بعد امَلَرِويَّة

X Group Period)   كناية عن غموضها(G. A. Reisner 

1910: p. 345ff) وُيَردُّ ذلك الغموض بالدرجة األوىل .

وهي  - (literary sources)إمهال املصادر األدبيَّة  ىلإ

فمؤلَّفات   بالد النوبة ريأم -وناب كالسيكيُّ ها كتَّ ألَّ

ا ورد فيها من معلومات ، وملَِ احلقبةبقدر كبري يف تلك 

ة أو غري دقيقة يف كثري من األحيان، مع رضهب ا عامَّ

عن أحوال النوبة العليا عىل وجه اخلصوص  احً صف

(Eide et al. 1998 ؛ ُيضاف إىل ذلك)نَّ الغموض أ

يف تلك  اة له إسهام أيًض املحيط حتَّى اآلن باللغة املََرِويَّ 

ق احلالة املعرفيَّ  ة. وُتفيض بنا النقطة األخرية إىل التطرُّ

عن  إثراء املعرفةنرش وة ودورها يف لألنشطة األثريَّ 

ابع املحِّلِّ الطَّ  االعتبار، آخذين يف احلقبة ما بعد امَلَرِويَّة

وضعف  اغي عىل الثقافة يف بالد النوبة وقتئذ  الطَّ 

ارتباطها بالثقافة املرصيَّة ذات اجلذور الفرعونيَّة التي 

ة والقصور املهيبة ة واجلنائزيَّ ينيَّ و  الدِّ صف بالرصُّ تتَّ 

وما يرتبط بكل  ،ب األمحرودة من احلجر والطُّ املشيَّ 

نقوش دينيَّة وردت يف  (myths)أساطري ذلك من 

ا جعل ... إلخ، ممَّ  ةسة وملكيَّ امت لشخوص مقدَّ وجمسَّ 

ني وغريهم، خني واألثريِّ لفت إليها نظر املؤرِّ  اهلا صيتً 

ة. ما بعد املََرِويَّ  احلقبةونقيض لذلك ثقافة البالد يف 

بني  االتفاقمن  رغم هذا وذاك هناك قدٌر كبري

ة ما بعد امَلَرِويَّ  احلقبةني نسبوا بموجبه ثقافة املختصِّ 

وا بالنوبة، وقد فُ ملجموعة من سكان وادي النيل ُعرِ 

ون عند التعاطي مع تاريخ خون واألثريُّ درج املؤرِّ 

ت ألكثر من  احلقبة يفوادي النيل األوسط  التي امتدَّ

الرابع قبل منتصف القرن  -ألف سنة من الزمان 

عىل قرص احلديث بالكاد يف عنرص  تسيَّد  -امليالدي

ني. وعند هناية القرن بالكوشيِّ  َف أرض الوادي، ُعرِ 

املرس  ليحتلَّه  ىلهؤالء عى تأثري الرابع امليالدي توار

ق للمصادر التي ، ونتطرَّ )البجة( ونالنوبة والبليميُّ 

 
 
ث ثال بواسطةمن التفصيل فيام يِّل  تناولت ذلك بيشء

 جمموعات هي:

نات األدبيَّة الكالسيكيَّة:         أوَّ  : امُلدوَّ  ًلا

نات األدبيَّة الكالسيكيَّة تلك املَُصنَّفات  نعني بامُلدوَّ

ة التي خطَّها كتَّاب أقدمون من ة واجلغرافيَّ التارخييَّ 

ني، مجعت وأوعت من اإلغريق والرومان واملرصيِّ 

سطوري دون ة وذات الطابع األصحيحاملعلومات ال

متحيص. وقد نالت أرض كوش/النوبة )بالد 
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 مطلعني مع ني الكالسيكيِّ نِّفِ اهتامم املَُص  ،السودان(

ظهور صحائف التاريخ عىل يد هريودوت يف القرن 

قه مَلَرِوي وامَلَرِويِّ باخلامس قبل امليالد،  ني تطرُّ

(Herodotus 1965: pp. 181-185 ومل يقترص اهتامم .)

اب عىل املعلومات التي أوردها أبو ن الكتَّ تلك الفئة م

بل ظلَّ اهتاممهم بَمَرِوي حتَّى  ،التاريخ )هريودوت(

عرص ازدهارها،  وهو-هناية عرصها الكالسيكي 

هناية القرن الثاين امليالدي. انحرست أنظار  حوايل

النوبة مع كوش/ني عن بالد الكتَّاب الكالسيكيِّ 

لذا مل يفردوا هلا سوى ة، غروب شمس الدولة امَلَرِويَّ 

حمدودة حوت معلومات عن وجود العنرصين  أسُطر

النويب والبليمي يف إقليم وادي النيل األوسط أو ما 

العرص امَلَرِوي  أواخر ببالد النوبة منذ ُف صار ُيعرَ 

 وحتَّى منتصف القرن السادس امليالدي. 

 اوردت أقدم إشارة للنوبة كمجموعة مميَّزة عرقي  

يِّني، يف تلك املصنَّفات، عند الكاتب عن الكوش

-Eratosthenes( )275اإلغريقي اراتوسثِنِس )

عند املؤرخ اإلغريقي  اق. م(، وجاء ذلك مقتبًس 194

 .Strabo 1917-1932: p)م( 24-ق.م64/63اسرتابو )

 اسم. وُأطلَِق عليهم يف هذين املصدرين ((2-3 ,171

ن الثالث قبل (. كان النوبائي يف القرNubaeالنوبائي )

عىل الصحراء  -إلراتوسثِنِس اوفقً -امليالد، منترشين 

ة الضفة اليرسى للنيل، من ُقَبالَ  ،الليبيَّة )بيُّوضة(

املنطقة املحازية ملدينة َمَرِوي )القديمة(، حتَّى انحناءة 

النيل العظمى التي يتجه النهر بعدها صوب الشامل، 

ضوين يف ذات الوقت ة ومنني عن الدولة امَلَرِويَّ مستقلِّ 

 ,Strabo 1917-1932: p. 171)حتت ألوية ممالك عديدة 

2-3.)  

ق.م( يف  19-25زار اسرتابو مرص بني عامي )

 Aelliusَمِعيَّة القائد الروماين الليوس جاليوس )

Gallius الذي قاد محلة من مرص ضد اجلامعات التي )

كانت تشن الغارات من أرض كوش، مستهدفة حدود 

جلنوبيَّة. ومل يورد اسرتابو سوى معلومات قليلة مرص ا

عن بالد الكوشيِّني والنوبة فيام ذكر عن القبائل التي 

نَّ النوبة أوجد إىل اجلنوب من مرص، وأفاد بكانت تُ 

 Strabo) يف ذلك الوقت كانت قليلة السكان السفىل

1917-1932: p. 171, 2-3). 

)حوايل سنة  ،(Pliny the Elderُيَعدُّ بليني األكرب )

خ . استقى هذا املؤرِّ احلقبةتلك لم( أحد املصادر 70

بعض معلوماته عن النوبة من أريستوكريون وبيون. 

من املناطق  اوأورد يف كتابه )التاريخ الطبيعي( بعًض 

والقبائل يف مملكة َمَرِوي. وذكر عن النوبة اإلثيوبيِّني 

م يسكEthiopian Nubaeiني( ))السودانيِّ  نون يف ( أهنَّ

 :Pliny 1938-62)( عىل النيلTenupsisمدينة تنِيوبسس )

pp. 190–193) ( وهي بنُوبس ،Pnubs ) ي قيل ُدكِّ

 ;Bonnet 2003; Bonnet & Honegger 2004) (كرمة)

2005) .   
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 ه( يف كتابPtolemyأورد اجلغرايف بطليموس )

ما يفيد بوجود  .م150، حوايل سنة "اجلغرافيا"

بني )َبيُّوَضة( المها: تقيم يف ليبيا ولنوبة أُ جمموعتني من ا

ا املجموعة الثانية فكانت  عدد من القبائل األخرى، أمَّ

يف جزيرة َمَرِوي ضمن بعض القبائل التي  دُ ُتوَج 

ى للنيل، جنويب حدود منالضفة اليعىل تستوطن 

د آركل (Ptolemey 1932: iv, 5, 6, iv, p.10)مرص . وحدَّ

ا كُ هذه املنطقة األخري  .(Arkell 1961: p. 24)فان ردُ ة بأهنَّ

لِّ هذه املجموعة كتاب ينضوي حتت ظِ 

(Geographae Hypotyposis َالذي ال ُيعر ) له مؤلِّف  ُف

د متَّفق عليه، وينسبه كل   من مكاميكل وكريوان إىل  حمدَّ

( الذي عاش يف القرن Agathemerusأجاثِِمُرس )

كتاب عىل صفحات ال الثالث امليالدي. احتوت  

بوجودهم يف معيَّة شعوب  معلومات عن النوبة أفادت  

ق أيًض  إىل ا ليبيَّة يف الشق الرشقي من تلك البالد، وتطرَّ

 ;McMichael 1967: p. 24البليميِّني وقبائل أخرى )

Kirwan 1937: p. 49اهذا الكتاب تلخيًص  دُّ (. ُيع 

والذي  (،اجلغرافيا)لكتاب بطليموس املعروف باسم 

 د فيه وجود النوبة يف منطقتني.حدَّ 

خ آخر عادة ما ُيرَجعُ  إليه كمصدر رئيس  هناك مؤرِّ

أثناء الربع يف لألوضاع السياسيَّة يف النوبة السفىل 

ل من القرن اخلامس امليالدي، هو أوليمبيودورس األوَّ 

(، أحد أفراد Olympiodorus of Thebesالطيبي )

ة يف ذلك الوقت. فقد األرستقراطيَّة الطيبيَّة الوثنيَّ 

ل هذا املؤرِّ  خ بعض األحداث التي جرت يف تلك سجَّ

م(. وُيَعدُّ 425-407املنطقة بني عامي )

أوليمبيودورس املصدر الرئيس عن البليميِّني يف ذلك 

خ  الوقت مع تغاضيه عن أخبار النوبة. ذكر هذا املؤرِّ

 :ثلأنَّه زار بعض مواقع البليميِّني يف النوبة السفىل، م

أربع مدن  ىلإ إضافةعاصمتهم تاملس )كالبشة(، 

( Chiris( وكرييس )Phoeniconأخرى هي: فونيكون )

(. إبريم( )Prima( )تافة( وبريام )Taphisوتافيس )

لت املدينة األخرية احلدَّ اجلنويب ملواقع نفوذهم  وشكِّ

 ;Olympiodorus in Blockley 1981) عىل الوادي

Updegraff 1978: p. 23; Samia B. Dafa' alla 1987: pp. 

34–40)   . 

بعض املعلومات عن النوبة يف القرن  اوردت أيًض 

خ بريسُكس )  ،(Priscusاخلامس امليالدي لدى املؤرِّ

ق  ،)بريسق( حلرب دارت عام  بإجيازالذي تطرَّ

وماينبني اجليش ال .م452 ه اجليش املؤلَّف رُّ  وعدوِّ

خ أنَّ جيش  من البليميِّني والنوباديِّني. ذكر هذا املؤرِّ

فاق عقده القائد  ق التِّ ع اهلزيمة، ثم تطرَّ احللفاء جترَّ

وماينال ( مع الطرف Maximinus ماكسمينُس )رُّ

نها ذلك  ، االتفاقاملهزوم، وأورد الرشوط التي تضمَّ

ق طرفا التحالف املهزوم لِ ط  يَ  وهي يف إجياز: )أن  

ومارسا  أرسى  يف قبضة  ن وقعوا من قبلمن الرُّ

يسود السالم بني  البليميِّني والنوباديِّني، وأن  

ُيسَمح للبليميِّني  ة مائة عام، وأن  الطرفني ملدَّ 

والنوباديِّني بارتياد املعابد اخلاصة بمعبوداهتم يف 
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 ;Priscus in in Blockley, R. C. 1981)مرص العليا( 

Török 1985: p. 42ff). 

ق أيًض   احلقبةلسفىل يف تلك لتاريخ النوبة ا اتطرَّ

خ البيزنطي بروكوبيُ   Procopius ofس القيصاري )املؤرِّ

Caesarea)،  الذي عارص اإلمرباطور البيزنطي

 :Procopius 1914-1935) ،(.م565-527جستنيان )

pp. 24-35 ،)(. وُيَعدُّ ما ورد يف كتابه )تاريخ احلروب

بشأن الوجود النويب يف وادي النيل، من أكثر 

 :Kirwan 1958) الباحثنيإثارة للجدل بني  النصوص

pp. 69-73; Samia B. Dafa' alla 1987: pp. 34-40; 1989: 

pp. 77–87) ُس ضمن تأرخيه للوقائع . فقد ذكر بروكوبي

واألحداث التي جرت يف عهد اإلمرباطور الروماين 

( أنَّ هذا .م284-305) ،(Diocletianدقلديانوس )

( للقدوم إىل Nobataeيِّني )اإلمرباطور أغرى النوبات

يف منطقة ُدوِدكاخوينوس  واالستقرارالنوبة السفىل 

ومان، وكان موطن خاضعة لنفوذ الرُّ  التي كانت  

خلذلك  اوفقً -ني األصِّل النوباتيِّ  مدينة  يف-املؤرِّ

اء تلك السياسة !الواحات )واحة اخلارجة (. وجرَّ

ذلك أخىل هلم الرومان اإلقليم فاستوطنوه، وصار ب

منطقة عازلة تقي صعيد مرص من هجامت البليميِّني، 

يف حتقيق  وقد بدا أنَّ تلك السياسة الرومانيَّة نجحت  

س إىل من الزمان. وأشار بروكوبيُ  امبتغاها ردًح 

شعوب  عديدة  بجانب البليميني والنوباتيني، كانوا 

ة بني أكسوم وجزيرة فيل  ةيعيشون يف املنطقة املمتدَّ

يف صعيد مرص، بيد أنَّ البليميِّني كانوا  ،)الفنتني(

احتلَّ  يف حنييسكنون يف املناطق الوسطى منها، 

 Procopiusالنوباتيُّون ضفتي النيل وأشار إىل عقائدهم )

1914–1935: pp. 23-35 ًم ليس  ا(. مؤكد أنَّ ما تقدَّ

املصادر األدبيَّة التي تناولت الوجود  لكلِّ  احرًص 

وتنافسهم عليها إىل  ،النوبة السفىلالبليمي يف والنويب 

ل  أن   سيطر عليها النوبة يف القرن اخلامس، لكنَّها تشكِّ

 دون ريب أبرزها من حيث نوعيَّة املحتوى. 

  : الوثائق والنقوش:اثانيا 

اجلزء املرصي يف  خصوًصابعض املواقع  احتوت  

 إبريم وجزيرة اجلبلنيقرص  :مثل ،النوبة السفىلمن 

عبارة عن رسائل متبادلة بني زعامء  هي عىل وثائق

عن وثائق ذات مواضيع  بليميِّني ونوباديِّني، فضاًل 

ة ُكتِبَت  اأخرى. هناك أيًض  عىل جدران نقوش تذكاريَّ

ا بامَلَرِويَّ معبد ماندولِيس بكالبشة، وجاءت   ة أوإمَّ

ونقيض لذلك  أخرى. اإلغريقيَّة، عالوة عىل وثائق

مل جَتد سوى بمجتزءات إسهام النوبة العليا فهي 

صغرية احلجم ُكتَِبت  اقوًش حجريَّة حمدودة حوت ن

شمل حتت هذه املظلَّة ِمسلَّة ِعيزانا تباإلغريقيَّة، و

(DAE II/RIE 271)  ت املنصوبة يف حديقة املسالَّ

 بأكُسوم.

 الوثائق: (:)أ

 صص حياة الرهبان:قَ  -1

ر حياة الرهبانهي جمموعة من القَ   صص التي ُتَصوِّ

يف األديرة القبطيَّة التي ُأنشئت عىل أطراف صعيد 
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مرص، وعالقة أولئك الرهبان بالنوباتيِّني والبليميِّني. 

ضت ويبدو أنَّ هلذه القَ  صص أساس تارخيي، فقد تعرَّ

 تلك األديرة للهجوم يف أحيان  خمتلفة من ِقَبلِ 

قت القَ   اصص أيًض النوباتيِّني والبليميِّني. تطرَّ

تلك اجلامعات  رهبان من أجل كسب ودِّ ملحاوالت ال

ألذاهم، بل والتمتُّع  اوالسعي لتنصريهم جتنُّبً 

ُح  حممد األستاذ مصطفى البعض ك بحاميتهم. وُيرجِّ

ا للقرن الرابع أو  ؛صصمسعد رجوع تلك القَ  إمَّ

ا كانت يف األصل مكتوبة باللغة القبطيَّة  اخلامس، وأهنَّ

اللغة العربيَّة مع ترمجة  ت إىلثم ُترمِجَ  ،اإلغريقيَّة أو

ة إىل العربيَّة )مسعد  بعض طقوس الكنيسة املرصيَّ

-5051Eide et. al. 1998: pp. 1087ص: م1960

1091, 1107- 1109 .) 

 وثائق أرشيف قرص إبريم: -2

الكشف عنها يف  جرىعدة خطابات  (: هناك)أواًل 

موقع قرص إبريم، بينها خطاب مكتوب باإلغريقيَّة عىل 

ة، أرسله ملك البليميِّني فونني )برد ( إىل امللك Phonenيَّ

(، وبدراسته عن طريق Aborniالنوبادي أبورين )

اسكيت إىل أنَّ  َص لُ َخ  ،(paleographyالباليوغرايف )

اخلطاب يعود إىل منتصف القرن اخلامس امليالدي بعد 

ص فحوى اخلطاب بإجياز يف أنَّ  عهد ِسلُكو. ويتلخَّ

رصيفه ليعمل عىل إحالل السالم بني  حُيثُّ  (فونني)

الطرفني، وأن َيُردَّ أرايض البليميِّني التي سيطر عليها 

 (.Skeat 1977: pp. 159-170النوباديُّون يف وقت سابق )

جع إىل (: ُعثَِر أيًضا عىل خطاب آخر ُأرِ ا)ثانيً 

صف الثاين من القرن اخلامس امليالدي، ُكتب باللغة النِّ 

        ال واتصف بصياغة ركيكة. اخلط السيَّ  اإلغريقيَّة عىل

وال حيوي هذا اخلطاب اسم امُلرِسل أو اجلهة امُلرَسل 

إليها. ويرى بلمِّل أنَّ اخلطاب خاص بملك نوبادي 

ت خطابات ُتُبوِدلَ عدة ، وهو واحٌد من االسم جمهول

من نصِّ  مُ بني ذاك امللك ورصيفه البليمي. وُيفهَ 

س )كالبشة( يف وقت ىل تاملِ اخلطاب سيطرة ِسلُكو ع

سابق وسقوطها مرة أخرى عىل يد ذاك امللك النوبادي 

 (.Plumley 1982a: p. 218إليه اخلطاب ) َل الذي ُأرِس 

(: ُعثَِر يف ذات املوقع عىل ثالثة خطابات ا)ثالثً 

نَ  ة من ت باللهجة الصعيديَّ بَ ت عىل ورق الربدي، ُكتِ ُدوِّ

مرسلة إىل شخص واحد  اة. وكانت مجيعً اللغة القبطيَّ 

إلرجاعها إىل  (بلمِّل)ني. ويميل مع اختالف املُرِسلِ 

ا سبقت  االنصف الثاين من القرن اخلامس، معتقدً  أهنَّ

 .Plumley 1982a: p( )2بوقت وجيز اخلطاب رقم )

تنتاين  ى(. ُعنونت تلك اخلطابات إىل شخص ُيدع119

(Tantani َة النوبيَّ ( )عظيم النوبة/ سيد األم)وخلت ة ،

أنَّ كاتبي تلك  اأيًض  (بلمِّل)من أيِّ تاريخ. ويعتقد 

ني. ويميل اخلطابات وتنتاين معهم، مجيًعا من املسيحيِّ 

 ىواحد  منها إىل ضابط بيزنطي ُيدع إرجاعأيًضا إىل 

عن أمن احلدود  ( كان مسؤواًل Vinetusفاينُتس )

 .Plumley 1982a: p. 119; Eide et. al)ة ملرص اجلنوبيَّ 

1998: pp. 1158-1164, 1172-1174). 
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 وثائق اجلبلني: -3

ت بَ عرش وثيقة، أربع منها ُكتِ  ةهي عبارة عن ثالث

ت البقيَّة باللغة اإلغريقيَّة. بَ ُكتِ  يف حنية، باللغة القبطيَّ 

يف جزيرة اجلبلني بصعيد مرص.  اعليها مجيعً  رَ وُعثِ 

ت هذه الوثائق إىل أواخر القرن اخلامس أو عَ ُأرجِ 

ُح  أبِدغراف  مطلع القرن السادس امليالدي، وُيرجِّ

(. وتعنينا منها Updegraff 1978: p.119األخرية ) احلقبة

، حمفوظتني يف تَ بَ وثيقتان ُكتِ  ا باللغة اإلغريقيَّة عىل الَرقِّ

 10,765املتحف املرصي بالقاهرة بالرقمني )

(. ترجع الوثيقة األوىل منهام للملك 10,761و

(، ومنح بموجبها ابنيه Charachenاشن )البليمي تشار

( Charaheit( وتشاراهيت )Charapatkurتشارابتُكر )

هام عىل مجع Tanareجزيرة تانر ) إدارةحق  ( وحضَّ

رضائبها. وتنسب بعض الدراسات هذه الوثيقة إىل 

ني عىل النوبة السفىل التي امتدت سيطرة البليميِّ  حقبة

ن اخلامس حتَّى أواخر النصف األول من القر

ا الوثيقة الثانية (Belcaguy 1982: p. 229)امليالدي . أمَّ

(، Pakytimne) فصدرت من امللك البليمي باكيتيمنِ 

وأسند بموجبها حكم ذات اجلزيرة إىل الكاهن ُبواي 

(Poae) ،(Belcaguy 1982: p. 229; Eide et. al. 1998: 

p.1196). 

 :واخلربشات النقوش  )ب(

-330) (Ezanaُسوِمي ِعيزانا )امللك األك نقش-1

 عدةل  (DAE II/RIE 271): ظلَّ هذا النقشم.(370

خني واألثريِّني،  وما يزال- عقود يف نظر أغلب املؤرِّ

ل الذي ُيعَتدُّ به يف التعريف  يمثِّل املصدر األوَّ

ة يف قلب   يفة الدولة املََرِويَّ أرايض باألحوال العامَّ

الزاوية يف تفسري ما حلَّ طورها النهائي، ويمثِّل حجر 

نً فحواه بتلك اململكة. وجاء  ت  امدوَّ يف ثالث مسالَّ

ل ِعيزانا يف هذا  باللغتني اجلعيزيَّة واإلغريقيَّة. َسجَّ

 هيانتصارات عىل قبائل سودانيَّة معادية عدة النقش 

ل النوبة  ثم الكاُسو )الكوشيِّني( بدرجة يف املقام األوَّ

د بأنَّ النوبة كانوا يف أواسط أقل. حوى النقش ما يفي

ون يف جمتمعات مدنيَّة   عىلالقرن الرابع امليالدي يستقرُّ

ة  ة عىل عظيمومتتَّع بعضهم بسطوة اليمنى، النيل ضفَّ

 عدة شنُّوا منهاواملنطقة املتامخة حلدود أكُسوم الغربيَّة، 

ودفعهم الغرور -غارات عىل األرايض األكُسوميَّة 

-الغاراتاشدات ِعيزانا لوقف تلك ملن االكرتاثلعدم 

بتهم عىل ضفاف هنري أتربا  فاجتاحتهم جيوشه وتعقَّ

 Eide et al. 1998: pp. 1100-1102; Hatke)  والنيل

2013)). 

 يف مدينة َمَرِوي، ُكتَِب كالمها نينقش ُعثَِر عىل -2

هلام  ،باللغة اإلغريقيَّة  (RIE 286)حصل سايس عىل أوَّ

ٌس لتخليد نرص من بعض سكان املنطق ة، وهو ُمكرَّ

قه أحد ملوك أكُسوم ومِحرَي عىل ملك  َمَرِوي هرب  حقَّ

ألرس. لسبي واض رجاله لمن أرض املعركة وتعرَّ 

ملعبوده آريس  وذكر امللك األكُسوِمي أنَّه نصب متثااًل 

كر أنَّ النقش ال ُيبنيِّ اسم  يف مدينة َمَرِوي. واجلدير بالذِّ
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ريه امَلَرِوي، بسبب الكسور ملك أكُسوم أو اسم نظ

 .Hägg 1984: pp)التي أصابت الصخرة املكتوب عليها

436-441; Eide et. al. 1998: pp. 1066-1069) ا . أمَّ

)متحف السودان القومي  (SNM 24841)النقش الثاين 

فقد كشف عن وجوده ِشينِّي يف  ،(24841بالرقم 

إذ ( بَمَرِوي وهو صغري يف حجمه، KCسور املعبد )

  من أجزاء الصخرة احلاويةذهب معظمه مع ما تكرسَّ 

سله  Hägg 1984: p. 436; Eide) آلريس أيًضا . وُربَّام ُكرِّ

et. al. 1998: pp. 1070-1072)       . 

(: ُكتَِب Kharmadoyeي )وِ دُ رمَ نقش امللك َخ  -3

( cursiveال )السيَّ  ة عن طريق اخلطِّ هذا النقش بامَلَرِويَّ 

يس بكالبشة. ويرجع ندولِ ادران معبد مج أحد عىل

القرن اخلامس  أوائل وأألواخر القرن الرابع 

ة التي ُكتَِبت صوص امَلَرِويَّ امليالديَّني، وهو من أطول النُّ 

. يف الطور األخري من عمر تلك الدولة وبعد زواهلا

يميل ميللت لنسب َخرَمَدِوي للَمَرِويِّني بينام ينسبه 

اء تشابه )أبديغراف( وأغلب ا ني للبليِميِّني جرَّ ملختصِّ

مع أسامء  بام فيها َخرَمُدوياألسامء الواردة فيه 

ح النقش  بليميِّني وردت يف وثائق اجلبلني. ويوضِّ

بعض ما جرى يف مدة تأسيس دولة البليميِّني يف النوبة 

السفىل، كاشًفا عن رصاع عنيف بني َخرَمُدِوي وبعض 

يطرته عىل النوبة املجموعات من أجل إحكام س

السفىل، وقد انتهى هذا الرصاع بانتصار َخرَمُدوي عىل 

 :Griffith 1912: p. 27ff; Millet 1973) أولئك اخلصوم 

pp. 31-49; Updegraff 1978; Eide et. al. 1998: pp. 

1107;-1103 m).hthttp://olmec98.net/KALABSHA . 

 َف (: اكُتِش Silkoنقش امللك النوبايت ِسلُكو ) -4

عىل أحد جدران معبد  .م1881هذا النقش عام 

س للمعبود م يس، وُكتب بلغة ندولِ اكالبشة املُكرَّ

ون بالركيكة. والنقش يف جممله ة وصفها املختصُّ إغريقيَّ 

ل فيه امللك ِسلُكو  عبارة عن نص    تذكاري َسجَّ

انتصاراته عىل  امليالدي  منتصف القرن اخلامس

ني الذين سكنوا يف أجزاء من النوبة خصومه البليميِّ 

ني ني واإلثيوبيِّ السفىل، واملناوئني له من النوباتيِّ 

 (.Eide et al. 1998: pp. 1147-1153ني( ))الكوشيِّ 

التي  (graffiti)هناك العديد من اخلربشات  -5

يس بكالبشة، وردت باللغة اإلغريقيَّة يف معبد ماندولِ 

مثل: تلك اخلاصة بامللكني البليميَّني تامال 

. وُتوجد (Eide et. at. 1998: pp. 1128-1131)وإسمني

أيًضا نصوص دينيَّة وثنيَّة صغرية ُكتَِبت باإلغريقيَّة يف 

معبد ايزيس يف فيلة، وخربشة ُُتلِّد وقف الشعائر يف 

م.(، كام توجد بعض من مثل 537-535هذا املعبد )

-Eide et. at. 1998: pp. 1128)تلك الشواهد يف تافة 

1131, 1177)  .              

ة:  ثالثاا: املصادر األثريَّ

( Reisnerذكرنا فيام مىض أنَّ عامل املرصيَّات رايزنر ) 

ة املجموعة )س( عىل ما ثقاف" اسمهو من أطلق 

 أثناءيف ف من آثار حلضارة مميَّزة يف النوبة السفىل ِش اكتُ 

ل من  ل ل املسح األثري األوَّ امَلوِسِم األوَّ الذي توصَّ

http://olmec98.net/KALABSHA
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بواسطته إىل معرفة خمتلف حقب تاريخ السودان 

 Reisner) م.(1908-1907القديم والوسيط يف )

1910: p. 345ff) إىل جدل  غري  االكتشاف. وأفىض ذلك

 استمرَّ حتَّى اآلن، متمحورً 
ة ثقافيف ُكنه تلك ال امتناه 

بة العليا، وإىل أيِّ مدى شهدت املنطقة وصالهتا بالنو

نُ  اي  وعرق اثقافي   ااألخرية جتانًس  من القول بوحدة  ُيَمكِّ

تلك األصول يف شطري بالد النوبة يف ذلك الوقت. 

احلقبة ما بعد ة ثقافوملَّا كنَّا مدينني لعلم اآلثار بمعرفة 

ة  اءَ -امَلَرِويَّ ية يف أغلب غياب الشواهد النَّ  َجرَّ صِّ

ة العقود الستَّ  يفالنشاط األثري  تواصل-األحيان

تفسري ما استعىص  ااألوىل من القرن العرشين مستهدفً 

. هناك أعامل بارزة يف هذا املجال من مكامن غموضها

هبا كل من  أضطلعات بعضها مسو  واآلخر حفريَّ 

 ;Firth 1912; 1915)سيسيل فريث يف النوبة السفىل

 Bates and)يف مَجَّي  دنام سوأوريك بيتس وداو (1927

Dunham 1927)،  ولورنس كريوان، حيث وولرت إمري

-1929قادا املسح األثري الثاين يف النوبة السفىل )

ل 1931 زت من خالله النتائج التي توصَّ م.( وتعزَّ

َج  (Emery and Kirwan 1935)إليها رايزنر من قبل ، وُتوِّ

َنا وُقسُطل جمهود الرجلني باستكشاف قبور جبانتي َبالَّ 

 Emery and Kirwan)م(1934-1931امللكيَّتني بني )

ثم  (Kirwan 1939)ة ركَ كريوان يف فَ حفريَّات و ، (1938

 -ة رَشَ مارشال وعبدالرمحن آدم يف العُ حفريَّات 

 Marshall)عىل الناحية اجلنوبيَّة  بالقرب من أمدرمان

and Abd El-Rahman Adam 1953: pp. 40-46)، 

 :Shinnie 1954)ي يف تنقايس شينِّ لويس بيرت ات حفريَّ و

pp. 66-85) .بالتنقيب يف  االهتاممبعد ذلك  أنحرس

َن  حتَّىبال  اذ ومل تشهد عماًل  احلقبةمواقع تلك  ُدشِّ

واسع يف النوبة السفىل إبِّان محلة إنقاذ الثري األنشاط ال

-1959)التي قادهتا اليونسكو فيام بني آثار النوبة 

عندما ََشعت مرص يف بناء خزان السد ( .م1969

ى من أرض النوبة  العايل وقبل أن  تغمر مياهه كلَّ ما تبقَّ

السفىل. اشرتكت  يف تلك احلملة أكثر من مخسني بعثة 

ة انتمت ملَِا يربو عىل العرشين دولة   ;Adams 1977)أثريَّ

1992: pp. 3-26; 2007: pp. 48-56) .النتائج تلف ُت مل

التي  متلك لت  إليها محلة إنقاذ آثار النوبة عنالتي توصَّ 

السامت فيام ُيميِّز  خصوًصاكانت معروفة من قبل 

ة ل  بوصف-املعنيَّة بالدراسة  احلقبةلقبور يف العامَّ

 احلقبةاملدافن الشاهد الرئيس املتا  للدارسني من تلك 

ويمكن عن طريق استنطاقها الكشف عن الكثري من 

ت احلملة مع  .األقدمونأولئك حياة  وجهأ كام اهتمَّ

ذلك، بمواقع استيطان ازدهرت  يف احلقبة ما بعد 

ا( وقرص )إبريم وكالبشة(، كام  ة مثل جبل )أدَّ امَلَرِويَّ

حوت  أطالل منازل ومعابد ومرافق أخرى إىل جانب 

القبور. كانت تلك املراكز عامرة أيًضا يف احلقبة 

ضه يف النوبة العليا التي مل امَلَرِويَّة. وهذا احلال شاع نقي

ل الكشف األثري فيها أيَّ موقع لالستيطان عدا  ُيسجِّ

 اجلبَّانات.  
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انتقل ُجلُّ النشاط األثري بعد غرق النوبة السفىل 

حفريات وهناية احلملة إىل النوبة العليا، وابتدرته 

الشالل  جنويب ،وبُ قوردون وتشارلز بونيه يف تَ -جاكيه

 .Jacquet-Gordon and Bonnet 1971-1972: pp)الثالث 

ونكتفي يف هذا احليِّز بتلك اإلشارات الرسيعة  .(77-84

ة الكبرية التي تناولتها كثرًيا  لتلك النشاطات األثريَّ

أقالٌم ومؤلَّفاٌت عبارة عن تقارير ومقاالت وكتب 

  ومؤمترات علمية ال حرص هلا.

ع يف مدافن تلك  إلطالق ني األثريِّ  احلقبةدفع التنوُّ

خمتلفة عىل املناطق التي انترش يف  اصطالحيةتسميات 

كل  منها نمط ثقايف عىل قدر  من التميُّز، مستصحبني 

ة أخرى مثل  ،ةالعامرة واملعتقدات الدينيَّ  :معطيات أثريَّ

-ة من معلومات إىل جانب ما حوته النصوص التارخييَّ 

واسع تها وغموضها. فاستخدموا عىل نطاق رغم قلَّ 

َنا  صطلح حضارة املجموعة )س( ثمَّ م ثقافتي َبالَّ

عىل نحو  حمدود  و ،ة، والفرتة ما بعد امَلَرِويَّ ايِس نقَ وتَ 

؛ لكن ُحظَِيت )احلقبة ما بعد حضارة ما بعد األهرام

امَلَرِويَّة( بالقبول واالستخدام األوسع يف العقود 

بني  -كبري   حلد   -سميات ربطت تلك التَّ وقد  .األخرية

أغلب تلك  وءلنوبة كمجموعة عرقيَّة مميَّزة ونشا

يزانا ملك ة عِ قافات، نتيجة لتفسري ما ورد يف مسلَّ الثَّ 

وً  عن محلته التي قصدت   (DAE II)أكُسوم  هو  اَعدُّ

النوبة الذين كانوا يثريون الرعب والتقتيل بني رعاياه 

 :Kirwan 1960) يف بعض املناطق الغربيَّة باململكة

pp.163-73; Mohamed Mahdi Idris 2008: pp. 4-11)       . 

م ة يتقدَّ ما بعد امَلَرِويَّ  قبةباحلاألثريِّني أخذ اهتامم  

 وًصاإىل النوبة العليا خص وانرصف، منُذ أن  اببطء

شهدت وقد جنوب الشالل الثالث ووسط السودان. 

يف مواقع تنتمي  امً متقدِّ  العقود الثالثة األخرية عماًل 

كان الدافع إلجرائه  ،ةة وما بعد املََرِويَّ امَلَرِويَّ  حقبتنيلل

ة ك تشييد السدود إنشاء املشاريع الزراعية والتنمويَّ

 أن  تقترص ةأعامل اآلثار احلقليَّ  كادت  والطرق، لذلك 

ة بني  عىل وسط السودان وشامله، يف املنطقة املمتدَّ

، لوال املسح األثري ملنطقة اخلرطوم والشالل الثالث

ر النيل األبيض ) م( 2010-1997مرشوع سكَّ

واملسحان اللذان ُأنجزا يف السنوات القليلة املاضية، 

ان  للمنطقتني اللتني كانتا ستُغَمَران باملياه إثر تعلية خزَّ

الُروصرِيص )يف الشقِّ اجلنويب من النيل األزرق(، 

وإنشاء سد  عند ملتقى هنري أتربا وِسيتِيت )يف َشق 

  .السودان(

مصلحة اآلثار بة الوحدة الفرنسيَّ  ابتدرت

يف إطار النشاطات ذات الصلة بالفرتة ما  -السودانيَّة 

ي ندِ ة يف قطاع َش ات إنقاذيَّ حلفريَّ  امرشوعً  -بعد امَلَرِويَّة

(The Shendi Reach)،  منذ منتصف سبعينات القرن بدأ

ة والرتامجة ادَ دَ الكَ   بالبحث مناطقماًل ااملايض ش

هذا املرشوع حلوايل عرش سنوات  ، وقد استمروالغابة

ة عن نتائج عىل درجة كبرية من األمهيَّ  فيهاق حقَّ 

، مما دفع (Geus 1984)ة ة وما بعد امَلَرِويَّ احلقبتني املََرِويَّ 
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 -ني يف تلك الوحدةأحد املختصِّ -باتريس لونوبل 

ذ برناجمً  وحفريات يف آثار  اشمل كشوفً  امدروًس  الُينَفَّ

ي، ندِ ة عىل ضفتي النيل بقطاع َش ما بعد امَلَرِويَّ  بةاحلق

وقاد  ،رربَ ور وبَ مرتكًزا عىل مواقع الشقالَوا وجبل مكبُ 

ة استكشاف ميداين عىل الضفة اليرسى أسفرت عمليَّ 

 ،(tumuli)يَّة ُركامِ املدافن ال الفمواقع آلعن تسجيل 

مواقع  ةعىل ذلك قام لونوبل بالتنقيب يف ثالث وبناءً 

 ،ة يف: الِشطيب وحوش الكافر واهلُوَبِجيمَّ تَ املَ  ويبجن

وأسفرت احلفريَّات يف هذا املوقع األخري عن نتائج يف 

رغم بقاء عدد من القبور يف تلك اجلبَّانة  ،ةغاية األمهيَّ 

 .Lenoble 1987a: pp. 89-120; 1987b: pp)دون تنقيب

207-247; 1991: pp. 167-184; 1994: pp. 51-88) ث ، حي

ة معظم املعلومات اخلاصَّ  يف العقود األخرية، مُجَِعت  

 The Dongola) من قطاع دنقال ةما بعد امَلَرِويَّ  باحلقبة

Reach).بني الشاللني الثالث والرابع ، 

ا عن املدافن املنترشة بني اخلرطوم والشالل   أمَّ

م مضطرد نتيجة حلفريات  اخلامس فاملعرفة عنها يف تقدُّ

 ;Lenoble 1987a: pp. 92-93, 110-111)َقًبايِت اهلُوَبِجي و

Geus and Lenoble 1985: pp. 67-92; Edwards 1998: 

pp. 69-111)َبت أيًضا جبَّانات يف . و َمَرِوي وَبرَبر ُنقِّ

والِفرخية والَعَكد، رغم أنَّ الكثري منها ملواقع 

 ;Garstang 1911; Lenoble 1991: pp. 167-181)َمَرِوية

Anderson and Salah Mohamed Ahmed 2002: pp. 15-
29; Mohamed Faroug et al. 2007: pp. 99-100) 

وأسفرت الكشوف يف هذا القطاع عن نوع  من املدافن 

 فيه عامة الناس الذين كانوا يف أدنى الُسلَّمِ  ُقرِبَ 

ة ة يف الفرتة املََرِويَّ ل مرَّ ألوَّ  سُتخِدمَ ا، االجتامعي

ة ما بعد امَلَرِويَّ  احلقبةيف  اخدمً مست املتأخرة وظلَّ 

(Lenoble 1987b: pp. 234-235; 1987a: pp. 93-94, pls 

XV, XVI, XVII) . 

نت   / بعثة جامعة وارسو العاملة يف منطقة دنقلة متكَّ

العجوز من الكشف عن قربين منحوتني عىل  دنقال

، تلك املدينةُقرب الصخر يف اجلبَّانة الشامليَّة الرشقيَّة 

ويندرج  .ل من ثامنينات القرن املايضصف األوَّ النِّ  يف

 روعيَّة فيام أسفضمن اإلضافات النَّ ذلك االكتشاف 

 Jakobielski)ةما بعد امَلَرِويَّ  احلقبةعنه التنقيب يف مدافن 

1982: pp. 175-100; Godlewski 1997: pp. 175-179; 

2003: pp. 99-100).   يف تلك احلقبة أيًضا  خضعت

ة  (العجوز) ةلنقُ دُ دينة ة ملاحية الشامليَّ الضَّ   يف-األثريَّ

ملسح وتنقيب أسفرا  -كولبَ ار ومَه منطقة جبل الغدَّ 

أوالمها يف الناحية  :عن وجود جبانتني عىل سفح اجلبل

ة. وحتوي ة واألخرى عىل الناحية الشامليَّ اجلنوبيَّ 

ة ِويَّ ة وما بعد امَلرَ امَلَرِويَّ  للحقبترجع  ًرااجلبانتان قبو

-Philips 1987: pp. 35-41; Mahmoud El)ة واملسيحيَّ 

Tayeb, 1994: pp. 65-82). 

ا عن منطقة النِّيل األبيض فقد ذكرنا أنَّ  أمَّ

ما  للحقبةعن أقدم موقع معروف كشفت احلفريَّات 

ة جنويب بعد امَلَرِويَّ  ة اليرسى عند قرية الُعرَشَ ة عىل الضفَّ

ًرا أمدرمان. وأسفر التنقيب يف منطقة الصاحلة  مؤخَّ

ة عن مواقع تعاقَ   لالستيطانَب استغالهلا املتامخة للُعرَشَ

ة وما بعد فن يف العصور احلجرية والفرتتني املََرِويَّ والدَّ 

ة . و(Usai & Salvatori 2007) ةامَلَرِويَّ  شهدت الضفَّ
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-1997ُأجِرَي بني ) اأثري   االيمنى للنيل األبيض مسحً 

املحصورة بني اخلرطوم وجبل ملنطقة ( يف ام.2000

صة إلقامة أولياء، وامتدَّ جنوًبا إىل املنطقة  امُلخصَّ

ة(والكَ  جبل أولياءمرشوع سكر النيل األبيض )بني   ،وَّ

أضاف هذا املسح معلومات قيِّمة  م.(2001-2010)

 رغم إرجاعة يف تلك املنطقة. وعن انتشار الثقافة املََرِويَّ 

يسى مدير البعثة املُكَتِشَفة أغلب األستاذ خرض آدم ع

ة ما بعد امَلَرِويَّ  للحقبة ااملواقع التي قد تعكس وجودً 

دَ ة املتأخِّ امَلَرِويَّ  احلقبةإىل املبكرة  مع ذلك  رة، إالَّ أنَّه أكَّ

ة يف بعض املواضع ما بعد امَلَرِويَّ  احلقبةعىل وجود فخار 

(Khider A. Eisa 2002: pp. 64-66; 2004: pp. 247-249; 

2014: pp.143-1148) املادة املجموعة  إخضاع، يف انتظار

 من تلك املنطقة ملزيد من التحليل والدراسات املقارنة.

ظلَّ إقليم اجلزيرة بعيًدا عن اخلضوع أليِّ 

 هنتيجة الستغالل أغلب أراضياستكشاف أثري  ممنهج 

منذ  ،مرشوع اجلزيرة ضمن ةلزراعة املََرِويَّ يف ا

سوى أجزاء منه  ظَ مل حتو ،نات القرن املايضعرشي

ع حمدودة  يف املنطقة التي تقع  تمتثَّلباستكشاف موسَّ

الكثري  اليشء ال ُيعَرُف  حيث ،صوصريِ وراء خزان الرُ 

نات اخلريطة األثريَّ  ة هلذا اإلقليم وجرت فيه عن مكوِّ

قة حمدودة إنقاذيَّة ذلك كشوف  رغم عىل ضفتي ومتفرِّ

بالقرب من يف كل  من قوز نرصة النيل األزرق 

 جنينةوماِرنَجان، وأم ُسنط بالقرب من ود مدين، 

بيل م يكر والعامرة النرِصي بالقرب من سنَّار، والسَّ

ترجع البقايا واملقتنيات املكتشفة  ، إذِرسِِّل وُبرِتيقِ و

ة، ة وما بعد امَلَرِويَّ امَلَرِويَّ  للحقبتنييف تلكم املناطق 

عصور سابقة والحقة، كام  ىلإحيان يف بعض األ ودوتع

د تقاليد هو احلال يف موقع العامرة النرصي ، وتؤكِّ

ة  الدفن يف بعض قبور احلقبتني امَلَرِويَّة وما بعد امَلَرِويَّ

 عىل بعض مظاهر اخلصوصيَّة الثقافيَّة يف هذا اإلقليم

(Edwards 1991: p.43; Mahmoud el-Tayeb 1999: pp. 
604-615; Abd el-Rahman Ali 2003: p. 93; Mohamed 
Farouq 2006: pp. 104-109; Mahmoud Suliman 2007: 

pp. 94-6).  

 - 1996محلة اكتشاف آثار منطقة الشالل الرابع )

 م(:2010

طبيعة إقليم الشالل الرابع القاسية مع  أدَّت   

كثافة سكانه املنخفضة عرب القرون خدمة عظيمة يف 

املادي املودع فيه من خمتلف املحافظة عىل اإلرث 

يف هذا  ارً مؤخَّ  وقع. إنَّ البحث األثري الذي احلقب

قليم ساعد عىل فتح صفحة جديدة يف تاريخ اإل

ة، وتاريخ قطاع دُ  ال عىل وجه نقُ السودان عامَّ

رت   ،اخلصوص حكومة السودان يف أواخر  فقد قرَّ

ثامنينات القرن العرشين إحياء اخلطة املقرتحة )التي 

 ،ة يف األربعينات من ذلك القرن(ل مرَّ ت ألوَّ َش وقِ نُ 

يف منطقة احلامداب بإقليم الشالل  /سد  إلنشاء خزان

واقتىض ذلك تنظيم محلة إلنقاذ الرتاث األثري  ،الرابع

 االجتاهوكانت اخلطوة األوىل يف هذا  ،هبذا اإلقليم

عبارة عن تنفيذ موسم واحد قصري بواسطة بعثة من 

 Donadoni)قادها سريجيو دونادوين جامعة روما، 

1997: pp.10-22) َذ استكشاٌف متهيدي  قبل ذلك يف . وُنفِّ
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عن طريق مصلحة اآلثار السودانيَّة  .م1989عام 

بعثة مشرتكة قادها  يفة امللحقة هبا والوحدة الفرنسيَّ 

قضت هذه  (،وجاك رينولد ،النورعبدالرمحن أسامة )

 االستكشايف هذا املسح ثامنية أشهر يف ُقرابةالبعثة 

تي النيل ولسوء احلظ مل تنرش نتائج هذا املرشوع  ،لضفَّ

رين ويم وخور القِ تقرير صغري عن أم رِ  ىفيام أد

(Osama A. el-Nur & Hasan Bandi 1993: pp. 323-

 Ahmed) اكماحلوتقرير آخر نرشه أمحد حممد عىل  ،(331

M. Ali Al Hakem 1993: pp. 1-25) َّهذا  . ورغم أن

ة وجدت التقدير من العمل وإمكانات اإلقليم األثريَّ 

خبري اليونسكو األستاذ جني لوكالن، إالَّ أنَّ  لِ بَ قِ 

ذات صلة بالوضع العام يف البالد وقتذاك،  اأسبابً 

حالت دون تبنِّي اليونسكو لتنظيم محلة يف إقليم 

 .(Leclant 1990: pp. 316-320) الشالل الرابع

ثالثة أعوام أصدرت اهليئة  بعد فجوة دامت

ةةالقوميَّ  لآلثار واملتاحف السودانيَّة، مناشدة يف  /العامَّ

هة ( وكانت موجَّ .م1994عيدت يف )أُ  .م1992عام 

ة األجنبيَّة العاملة يف البالد من أجل للبعثات األثريَّ 

شهدت األعوام الثالثة التالية  ،سهام يف محلة اإلنقاذإلا

بني جامعة دنقال واهليئة  امشرتكً  ابحثي   انشاطً 

ةالقوميَّة لآلثار واملتاحف، يف منطقة احلراز  /العامَّ

بالقرب من جبل ُكلقيِِّل، وصدرت بعض نتائجه يف 

-Abd El)وكبايش حسني  حممد تقرير لعبدالرمحن عِّل

Rahman Ali Mohamed and Kabashi Hussein 1999: 

pp. 60-70)ن . كانت بعثة متحف غدانسك لآلثار م

ل من استجاب لتلك املناشدة يف  مجهورية بولندا، أوَّ

َشعت يف إجراء مرشوع مسح  إذ   .م1996عام 

كلم عىل  124 تاستكشايف مكثَّف، يف مساحة غطَّ 

قاد تلك  محد،طول ضفة النيل اليمنى بني كريمة وأبو 

عىل درجة  اميداني   ك بانر، ونفَّذت عماًل يِ البعثة ِهنر

شتمل عىل املسح واحلفريَّات عالية من التنظيم، ا

)انظر عىل سبيل املثال التقارير الواردة  ةختباريَّ اال

  (.GAMAR( من جملة 10-1بصدده يف األعداد )

 ،جاءت إىل امليدان عدة بعثات يف السنوات الالحقة

َيت مجعيَّ 
- SARSة أبحاث آثار السودان )وقد حظِ

ة اليرسى  بامتيازاملتحف الربيطاين(  للنهر بني يف الضفَّ

ة العمل بقيادة بعثة اجلمعيَّ  أمري وكِربِكان. باَشت  

ل مَ  ِدريك ِولسبي ونفَّذت    .م1999م يف وِس أوَّ

(Welsby 2000: pp. 51-57; 2010: pp. 177-188)، 

ةةونظَّمت اهليئة القوميَّ  لآلثار واملتاحف  /العامَّ

(NACM َّمحلتني أثري ) َّ2001تني بني عامي )تني قومي-

( قاد أوالمها صال  الدين حممد أمحد، .م2002

ت مسحً  ة بني قريتي مِحيدان ختباريَّ اات وحفريَّ  اونفذَّ

( ودار العرب، يف مساحة بلغ امتدادها سد)يف منطقة ال

ا البعثة الثانية فقادها  8 كلم عىل ضفة النيل اليرسى. أمَّ

ة، واقرتنت بوحدة اآلثار الفرنسيَّ ( فرانسيس جيوس)

ة يف ختباريَّ ة املسح واحلفريَّات االبمهم واضطلعت  

ين، رِ جَّ هَ ختريت إلعادة توطني املُ منطقة امللتقى التي اُ 

 ;Salah M. Ahmed 2003: pp. 11-14)رب من الدبَّةبالقُ 

Geus & Lecointe 2003: pp. 33-39) هناك بعثتان .



 269                        (هـ1438م/2017جامعة امللك سعود، الرياض )،  2ع، 29مجملة اآلداب، 

، ستني املذكورتني قباًل ن من املؤسَّ يامشرتكتان أخر

فريَّات اختباريَّة يف وادي املِلِك، قامتا بإجراء مسح وح

صة إلعادة توطني املُ  رِ هَ حيث املنطقة املخصَّ  ،ينجَّ

ونشط املركز البولندي آلثار منطقة البحر املتوسط 

التابع جلامعة وارسو يف جمهوداته الرامية إلنقاذ تراث 

ثالث بعثات يف مناطق  ظاًم إقليم الشالل الرابع؛ منِّ 

قاد  إىل جزيرتني إضافةى، امتياز عىل الضفة اليرس

ة البعثة األوىل ليخ كرجينياك، وفحصت املنطقة املمتدَّ 

 بني الَشمِخيَّة وخور أم غزالن. 

منهام فودجيميش  فقاد كاًل  ؛ا البعثتان األخريانأمَّ 

قودلفسكي وُبقدان جورافسكي، وعملتا يف جزيريت 

 ;Krzyzniak et al. 2005: pp. 39-44)ُأويِل وَسفِّي 

Chlodnicki 2007: pp. 206-212; Godlewski et al. 
2005: pp. 339-354; Zurawski 2005: pp. 199-218; 
2010a: pp. 369-375; 2010b: pp. 189-215; Lemiesz 

2007: pp. 368-373)  استطاعت تلك البعثات أن . 

نة جبَّانات كوش  تكتشف مئات املواقع اجلديدة متضمِّ

ة وما قول اجلبَّانات امَلَرِويَّ وح ،كرمة( حقبةالقديمة )

  ة.ة، إىل جانب املدافن واحلصون املسيحيَّ بعد امَلَرِويَّ 

ان جاءتا من ييف تلك احلملة بعثتان أخر أسهمت  

جامعتي كاليفورنيا سانتا باربارا بقيادة س. ت. سمث 

تولَّت األوىل مسح  نيرس، إذومهبولدت بقيادة كلوديا 

ا  ُمقَرات،ب وجزيرة املنطقة املحصورة بني الكا أمَّ

-Smith et. al. 2005: pp. 133)مسح اجلزر  الثانية فتولَّت  

144; Näser 2005: pp. 75-88)ىبعثاٌت أخر نظَّمت  ، و 

جامعة ُكوُلن  محالت قصرية يف ذلك اإلقليم، فحازت  

ة بقيادة األملانيَّ  اين)ة والبعثة املجريَّ عىل  (ج. السَّ

 يف حنيالنيل اليمنى، رخصتني للتنقيب عىل ضفة 

س. إ. ) ة بقيادةمسحت بعثة جامعة ِدالور األمريكيَّ 

املنطقة الواقعة بني نوري وموقع السد، ( سايدبوثامن

 Mahmoud El-Tayeb) عىل الضفة األخرى من النهر

2010: pp. 2-16) . 

 ملخرجات احلملة: القيمة العلميَّة

سل أسهمت  هذه احلملة بقدر كبري يف كشف التَّسل

التَّاريخ هلذا اجلزء من النُّوبة العليا، رغم اقتصار 

يف املواقع التي  وًصاالتوثيق للجبَّانات خصجهدها عىل 

ذلك الندثار آثار  ىة، وُيعزما بعد املََرِويَّ  للحقبةتنتمي 

ُشيَِّدت  إن   مواقع االستيطان وزوال أطالل املعابد 

ى فيها ذاك ة التي جردَّ وعىل الرغم من قرص املُ  ابدءً 

م  االنتقائيالعمل وطابعه  يف بعض األحيان، إالَّ أنَّه قدَّ

وجتدر اإلشارة إىل أنَّ املدافن  ،جديدة وقيِّمة امعلوماتً 

ذات الكوم يف وادي النيل األوسط كانت ُتصنَّف 

ا ترجع  اتلقائي   ما بعد  للحقبةقبل هذه احلملة عىل أهنَّ

ا ونمط ُبنيتها النظر عن شكله ة، بغضِّ امَلَرِويَّ 

يعود أصل ذلك  من املمكن أن   يف حنيوحمتوياهتا، 

 Mahmoud)ة املتأخرةاملََرِويَّ   احلقبةىلإالنوع من املدافن 

El-Tayeb 2010: pp. 2-16; Paner 1998: pp.115-131) . 

يف ة اجلارية ة واملشاريع البحثيَّ األعامل امليدانيَّ  قادت

املايض، بام يف ذلك  منذ تسعينات القرن قطاع ُدنُقال

ه منطقة الشالل الرابع، إىل ف الذي شهدت  ثَّ كَ العمل املُ 
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تقاليد الدفن يف هذه عن تساع الفهم ازيادة املعرفة و

ة املبكرة املََرِويَّ  احلقبةمستهل  منذُ  وًصااملنطقة خص

-Mahmoud El) ة املتأخرة ما بعد املََرِويَّ  احلقبةوحتَّى 

Tayeb and Kolosowska 2005: pp. 52-74; 2007: pp. 

12-19). 

عىل النقيض ملدافن -ة ما بعد املََرِويَّ  احلقبةإنَّ مدافن  

مناطق بالد يف  اواسعً  اإقليمي   اعً تنوُّ  ُتظهر -ةاملََرِويَّ  احلقبة

-Phillips 1987; Mahmoud El) الثالث الكربى  النُّوبة

Tayeb 1994: pp. 65-82; Kolosowska and Mahmoud El-

Tayeb 2007: pp. 20-22, fig. 22) .لة حمصِّ قيمة تزداد و

 ،العمل األثري يف منطقة الشالل الرابع إبِّان تلك احلملة

تحديد ل مضبوطمن أجل وضع إطار  وظَُّف عندما تُ 

ليس فقط يف إقليم الشالل  تقاليد الدفن يف ذلك التاريخ،

؛ فقد و  عام  لنوبة العليا عىل نحالرابع وقطاع دنقال، وإنَّام ل

هذا ة املنحدرة من التحليل الدقيق للمواد األثريَّ  أفىض

تلك التي ترجع ملنطقة الشالل الرابع،  وًصاقطاع خصال

ومقارنتها بأخرى من مواقع خمتلفة بإقليم وادي النيل 

ر تقاليد الدفن لتمييز بني أربع مراحل لتطوُّ لاألوسط 

ة املتأخرة املََرِويَّ  احلقبةمن  اوفًقا للتسلسل التارخيي، بدءً 

ل من احلقبة ما بعد املََرِويَّة والطور  ُثمَّ الطور املبكر األوَّ

ما بعد  املبكر الثاين، انتهاًء بالطور املتأخر من احلقبة

 .Mahmoud El-Tayeb 2010: pp. 2-16; 2012: pp)ةاملََرِويَّ 

49-69). 

ة أخرى:  نشاطات أثريَّ

خزان )أ( مسح واستكشاف مناطق أعايل 

ة لآلثار  نفَّذتالُروصريص:  اهليئة القوميَّة/العامَّ

ا إثر اعتزام السلطات  واملتاحف مسًحا وتنقيًبا إنقاذي 

املعنيَّة يف السودان تنفيذ تعلية خزان الُروصرِيص وقد 

م.( يف املنطقة التي 2012-2009جرى املسح بني )

تي النيل األ زرق ستغمرها املياه َعِقَب التعلية عىل ضفَّ

يف األعايل، ونجح املكتشفون يف تدوين عدة مواقع 

تعود حلقب خمتلفة بينها موقع الّعَزاَزة الذي تشري اللَُّقى 

ة  الفخار املجموعة منه إىل تشاهبها مع تلك امَلَرِويَّ

املكتشفة من قبل يف جبل موية، وليس من دليل  دامغ  

بعِد  عىل وجود مواقع أو بقايا فخار ترجع إىل احلقبة ما

امَلَرِويَّة يف تلك املنطقة، رغم اكتشاف مواقع تعود إىل 

 .Mahmoud Suliman et. al. 2010: pp)العرص املسيحي 

. اجلدير بالذكر أنَّ جامعة النيل األزرق قد (132-139

ا يف مارس  م. باالشرتاك مع 2005نظَّمت مسًحا أثري 

ة لآلثار واملتاحف، قاد ا اهليئة القوميَّة/العامَّ ه إداري 

األستاذ عبدالشيخ عطا الفضيل )ممثِّاًل للجامعة( وفنِّي ا، 

األستاذان: صال  عمر الصادق، وخرض آدم عيسى، 

وغطَّى هذا املسح بعض املواقع يف منطقتي 

الروصريص والدمازين، وُأرِجَعت معظم القطع 

ة  ة التي مُجَِعت يف أثناء هذا املسح للحقبة املََرِويَّ الفخاريَّ

حقبة سلطنة الفونج، إىل جانب حتديد بعض املواقع و

التي ترجع حلقب قديمة ليس بينها أيًضا ما ُنِسَب 

ة )هناك تقريران عن هذا املسح  للحقبة ما بعد املََرِويَّ

أحدمها علمي واآلخر إداري لدى جامعة النيل 

ة لآلثار واملتاحف(.        األزرق واهليئة القوميَّة/العامَّ
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ستكشاف ما وراء ملتقى هنري ِسيتِيت )ب( محلة ا

ا:  خضعت املنطقة التي تقع أعىل مكان التقاء وأتََبَ

رت  حكومة  ذينك النهرين لكشف أثري، بعد أن  قرَّ

السودان إنشاء سد  عند مكان اقرتاهنام، وكشفت 

ة التي قادهتا فرق اهليئة  النشاطات األثريَّ

ة لآلثار واملتاحف يف تل ك املنطقة بني القوميَّة/العامَّ

م.( عن وجود مواقع ترجع للعصور 2012-2013)

احلجريَّة وحقب  الحقة ذات فخار وتقاليد دفن عىل 

قدر كبري من االختالف عن تلكم املعروفة يف مواقع 

وقبور احلقب التارخييَّة يف إقليم وادي النيل األوسط. 

 كتابيَّ 
ة ومل ُيعَثر يف أثناء املسح والتنقيب عىل أيِّ شواهد 

 . (1)من عصور قديمة

شهدت هذه  )ج( املسح األثري لصحراء بيُّوَضة:

ة منُذ  م. منها املسح 2009الصحراء نشاطات أثريَّة مهمَّ

الذي اضطلع به فريق متحف غدانسك لآلثار بإَشاف 

)هنريك بانر(، وقد هدف استكشاف مساحة قدرها 

. ومسحان آخران من جامعتني 2كلم140,000

                                                 
ورد ذلك يف تقرير غري منشور مودع بملفات اهليئة القومية  (1)

لآلثار واملتاحف، رفعه فريق الكشف الذي قاده الطاهر آدم 

 The Reconnaissance Archaeological Survey in Sitite"النور

River Region". د عىل تلك امل عاين عضو بفريق وأكَّ

االكتشاف هو أ. حممود سليامن بشري يف حمادثة هاتفيَّة 

د عليها رئيس 3/1/2016أجريتها معه بتاريخ  م. كام أكَّ

الفريق أ. الطاهر آدم النور يف حمادثة هاتفيَّة أجريتها معه 

 .م.(6/1/2016بتاريخ 

: جامعة ُمنسرت وجامعة كولون، وقد أزاحت أملانيتني مها

هذه األنشطة النقاب عن مواقع تعود حلقب ما قبل 

التاريخ ومعظم احلقب التارخييَّة منذ حقبة حضارة كرمة، 

وُوِجَدت يف بيُّوَضة العديد من مواقع اجلبَّانات التي دلَّت 

عىل تعاقب الدفن يف مكان واحد منذ احلقبة املََرِويَّة، ثمَّ 

حلقبة ما بعد املََرِويَّة واحلقبة املسيحيَّة، كام اكتُِشَفت فيها ا

 .Paner & Pudlo 2010: pp)جبَّانات لتلك احلقب منفردة

117-128; Mahmoud El-Tayeb & H. Paner 2015; 

Lohwasser 2015) كام أكَّدت تلك النشاطات عىل ، .

ل إليها من قبل )ماللنسون(،  بعض النتائج التي توصَّ

م و فريقه يف املسح األثري الذي أجروه عىل وادي املقدَّ

بني )أمدرمان والَقبُوالب(، عند تشييد طريق َشيان 

الشامل، واكتشفوا منه وجود فخار  للحقب املختلفة منذ 

ة  العصور احلجريَّة، بام يف ذلك فخار احلقبتني املََرِويَّ

ا عن فخار احلقبة ما بعد املََرِويَّ  وا واملسيحيَّة، أمَّ ة فقد شكَّ

يف وجوده، وخلص ماللنسون للقول بقلَّة ما يدل عىل 

الوجود ما بعد املََرِوي يف منطقة املسح، وأرجع الحًقا 

ا لعدم حتديد البقايا ما بعد املََرِويَّة عىل نحو  ذلك، إمَّ

 Mallinson)سليم، أو لعدم وجودها يف خط مسار املسح 

1997: pp. 30-33; 1998: pp. 42-60; Mallinson et. al. 

2015)            .  

 )د( تنقيب جبَّانة الزومة:

م.( 2015-2008خضعت يف اآلونة األخرية )

جبَّانة الُزوَمة للتنقيب بواسطة فريق عمل مشرتك مثَّل 

معهد آثار منطقة البحر املتوسط بجامعة وارسو واهليئة 

ة لآلثار واملتاحف السودانيَّة، قا ده القوميَّة/العامَّ
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النظرة إىل تلك اجلبَّانة، كانت األستاذ حممود الطيب، 

األخريني املشاهبتني هلا من حيث  نياجلبانتومعها 

ور يف تنقايس ومّحُّ  ضخمةاالشتامل عىل رموس ُركاميَّة 

ات ،ةالعباسيَّ  خاصة بأفراد  ذوي مراتب  نحرص يف أهنَّ

تي جبانصواب تلك النظرة بتنقيب قبور د وتأكَّ  ،رفيعة

 ;Godlewski 2006: pp. 469-476) لُزوَمة ومَحُّور العباسيَّةا

Mahmoud El-Tayeb 2007: pp. 71-81; 2010: p. 6)، 

وبرهنت  تلك احلفريَّات عىل صحة ما ورد آنًفا بشأن 

ة بني  التميُّز اإلقليمي يف طقوس الدفن يف احلقبة املمتدَّ

ة  أواخر احلقبة امَلَرِويَّة وهناية احلقبة ما بعد امَلَرِويَّ

تتصل اجلبانتني  تادافن يف كلمن امل يدعدال بالكشف عن

صة للميِّت ودائعها غرفها و من ُحِِّل  وأواين املخصَّ

وقطع كبرية من اللحم وأشياء أخرى كانت ُتوضع 

عامل األحياء عرب نفق  ينحدر من السطح مع  -قريبة منه 

ل البناء ا عند حافة الكوم  لفوقي،الرتايب الذي ُيشكِّ

-Mahmoud El)الغرب أو اجلنوب وُحِفَر مدخله يف جهة 

Tayeb 2010: p. 6; 2012: pp. 70-73). 

ة  وردت التقارير اخلاصة بتلك النشاطات األثريَّ

احلقلية احلديثة يف العديد من الدوريات التي صدرت  يف 

قت  العقود الثالثة األخرية، وحوت أيًضا دراسات تعمَّ

لفخار وعادات الدفن، وكانت يف بعض اجلوانب كا

أيًضا مادة تلك املسو  واحلفريَّات هدًفا للنقاش يف 

العديد من املحافل العلميَّة الدوليَّة الرصينة )انظر قائمة 

 االختصارات املرجعيَّة وقائمة املصادر واملراجع(.

 تلخيص وختم:

احتوت املصادر األدبيَّة عىل معلومات قيِّمة وثمينة 

ان، كام حوى بعضها معلومات غامضة يف بعض األحي

مل  أو تتضارب مع غريها من املصادر، من جانب آخر

يف نطاق و إالَّ ملاًما للنوبة العلياتلك املصادر ُترش 

 ضيِّق، مقارنة بام حوته من معلومات عن رصيفتها

وينبغي اإلشارة يف هذا املقام إىل ما أورده  السفىل،

نوباديِّني للهجرة بروكوبيس عن حثِّ دقليديانوس ال

من واحات الصحراء الغربيَّة واإلقامة يف النوبة 

السفىل، حلامية حدوده اجلنوبيَّة يف مرص من غارات 

البليميِّني؛ يف الواقع ال تؤيد املصادر الرومانيَّة أو 

البيزنطيَّة تلك املزاعم، كام أنَّ الشواهد األثريَّة يف وادي 

مواد ترجع أصوهلا ملنطقة  النيل األوسط مل حتتِو عىل أيِّ 

 :Kirwan 1939)م( 200550الصحراء الغربيَّة بني )

pp. 39-40; 1963: pp. 55-78) . يف تلك املصادر تعكس

، استقوا للبالد املقام األول نظرة ُكتَّاب من اخلارج

الكثري من تلك املعلومات عن طريق سامعي من 

البحر يف مرص أو غريها من بلدان  مصادر غري دقيقة 

عة من خرية واسعة ومتنوِّ ذمل تكن متتلك  -املتوسط

ة املََرِويَّ  احلقبة يف كان جيري يف بالد النوبة املعلومات عامَّ 

(. Connah 1978: p. 33ة )ما بعد امَلَرِويَّ  واحلقبةاملتأخرة 

ع الُكتَّاب تلك املعلومات للنقد والتمحيص، ومل خُيِض 

حدود بعض املناطق التي لتوضيح  اكام مل يعريوا اهتاممً 

 النوبائي/ جرت اإلشارة إليها كمحاضن للنوبة/
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ليبيا التي تدخل حدودها  :النوباديني، مثل النوباتيني/

يمكن القول  ،عند بعضهم يف عمق حدود مملكة َمَرِوي

 زُ بأنَّ عنارص هذه املجموعة ُتربِ  -من كل ما سبق -

عدم جتانس وغموض يف بعض املعلومات 

عديدة بدرجة ال يمكن معها يف أحيان  واألحداث،

التي ة أو بينها وبني املادة األثريَّ  ،التوفيق بني حمتوياهتا

 (.Adams 1977: p. 419إلقليم )ل ترجع

دت ومعها  ا النقوش يف النوبة السفىل فقد أكَّ أمَّ

بعض الوثائق عىل التنافس بني البليميِّني والنوبة 

ل جزًءا للسيطرة عىل تلك املنطقة التي كان ت تشكِّ

ا من مملكة َمَرِوي خصوًصا يف قروهنا الثالثة  حيوي 

األخرية، وما التأثري املََرِوي بخاف  يف نقش امللك 

البليمي َخرَمُدوي، وينبغي التنويه إىل أنَّ العديد من 

 Monumentum Adulitanum)النقوش األكُسوميَّة، مثل: 

II)  /(RIE 277)  امليالديالذي يرجع للقرن الثالث  

خ كوزماس  وقد ورد حمتواه عند املؤرِّ

، (Eide et. al. 1998: pp. 948-953) -أنديكوبلوستس

ع يف أرايض  د أطامع أكُسوم وسعيها للتوسُّ ظلَّت تؤكَّ

 جرياهنا يف الشامل الرشقي )بالد البجة(.

وأصبح األمر جلي ا يف القرن الرابع امليالدي عندما  

هوا مل يكتِف ملوك أكُسوم  بغزو أرايض البجة، بل وجَّ

جيوشهم، نحو: بالد كوش وأشار لذلك نقش للملك 

ت ابنه (RIE 186)أوساناس أالَّ عميًدا  ، إىل جانب مسالَّ

وخليفته عيزانا الثالث التي خلَّدت حربه عىل النوبة 

(DAE II/RIE 271, RIE 189, RIE 190) ومل يرد هبا ذكر ،

  (Eide et. al. 1998: pp. 1094-1100; Hatke 2013)مَلَرِوي

وُيرِجُع بعض الدارسني النقشني األكُسوميَّني اللذين 

ُنِصَبا يف َمَرِوي إىل حقبة سبقت عهد أوساناس أالَّ 

م.( وبذلك تعود إىل ذات القرن 330-310عميًدا )

(Hatke op. cit.)     .           

 رما ورد يف املصاد انطر  جانبً  إذا جاز لنا أن  

ة قيمة ة الكالسيكيَّ دبيَّ األ ة بإشكاالته املعلومة وحمدوديَّ

وصها يف العديد من غالوثائق والنقوش )لعدم 

ة(، ال ُبدَّ للباحث يف تاريخ ة والثقافيَّ اجلوانب التارخييَّ 

ة أن  ُتعتمد بدرجة كبرية عىل نتائج  احلقبة ما بعد امَلَرِويَّ

ان أم البحث األثري يف مستوياته املختلفة مسًحا ك

تنقيًبا، مع استصحاب املصادر األخرى، أثبتت 

الكشوف األثريَّة يف العديد من أرجاء إقليم وادي 

النيل األوسط يف ما يربو عىل قرن من الزمان عن 

نات تاريخ وثقافة  قواسم مشرتكة بني أصول ومكوِّ

تلك احلقبة، رغم مظاهر التميُّز اإلقليمي التي تفرسِّ 

ض عن ما متخَّ  ة والثقافيَّة، وأفىضاالختالفات التارخييَّ 

قبتني النشاط األثري يف العقود الثالثة املاضية بشأن احل

ة إىل تسليط مزيد  من الضوء عىل ما بعد امَلَرِويَّ و امَلَرِوية

ق يف دراسة املواد أدَّى التعمُّ فقد وانب، اجلكثري من 

، وُدِحَضت رؤيةال إىل توسيع امة من مواقعهكتشفامل

ت االهنيار املفاجئ لتلك اململكة، ونمت  عىل مقوال

ل   طويل وحتوُّ
كها يف أمد  ة القائلة بتفكُّ حساهبا النظريَّ
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إىل كيانات إقليميَّة عديدة  -يف ذات الوقت  -أجزائها 

ة  تقاسمت السلطة فيام بينها، مع تأكيد الكشوف األثريَّ

عىل وجود َمد  قوي  من التواصل الثقايف يف أثناء 

فن وصناعة احلق بتني، يظهر  ذلك من عادات الدَّ

ع يف ُكل  منهام، ما  الفخار، بصورة مل ينِف التغريُّ والتنوُّ

ر دلياًل وشاهًدا عىل السامت اإلقليميَّة يف ثقافة  وفَّ

ة، وضمن هذه النتائج أصبح  احلقبة ما بعد امَلَرِويَّ

ستخدم عىل نطاق يُ  (،ةما بعد امَلَرِويَّ  )احلقبةمصطلح 

ة يف التي أعقبت زوال السلطة املركزيَّ  للحقبةواسع 

 . مملكة َمَرِوي

 

 

 

 م.(550-300خريطة بالد النوبة بني )

 



 275                        (هـ1438م/2017جامعة امللك سعود، الرياض )،  2ع، 29مجملة اآلداب، 

 قائمة اًلختصارات املرجعية: 

ANM = Archéologie du Nil Moyen, Lille. 

BAR = British Archaeological Reports, Oxford. 

IFAO = Institut Français d'Archéologie Orientale, 
Cairo. 

BzS = Beiträge zur Sudanfurschüng , Wien. 

CRIPEL = Cahier de Recherches de l'Institut de 
Papyrologie et d'Egyptologie de Lille.  

GAMAR = Gdansk Archaeological Museum 
African Reports, Gdansk. 

IFAO = Institut Français d'Archéologie Orientale, 
Cairo. 

JARCE = Journal of American Research Center in 
Egypt, New York. 

JEA = Journal of Egyptian Archaeology, London. 

Kush = Journal of the Sudan Antiquities Service 
(vols. I-XV); Journal of the Sudan National Board for 
Antiquities & Museums (vol. XVI); Journal of the 
National Corporation for Antiquities and Museums 
(from vol. XVII), Khartoum. 

MNL = Meroitic Newsletters. Bulletin 
d'Informations Méroïtiques, Paris.  

PAM = Polish Archaeology in the Mediterranean. 
The Polish Centre of Mediterranean Archaeoogy of 
Warsaw University, Warsaw. 

S&N = Sudan & Nubia, London. 

SNR = Sudan Notes and Records, Khartoum. 

SSEA = The Society for the Study of Egyptian 
Antiquities, Toronto. 

 

  املصادر واملراجع

اإلسالم والنوبة يف : م1960مسعد، مصطفى حممد 

ألنجلو املرصية، ، مكتبة االعصور الوسطى

 القاهرة.

Abd El-Rahman Ali Mohamed 2003: " The Blue 
Nile Archaeological Salvage Project: Amara el-
Nasri", S&N 7, pp. 91 - 97. 

Abd El-Rahman Ali Mohamed and Kabashi 
Hussein 1999: "Two Seasons in the Fourth 
Cataract Region. Preliminary Results", S&N 3, 

pp. 60-70.   

Adams, W. Y. 1977: Nubia Corridor to Africa, 
London. 

………………….. 1992: "The Nubian 
Archaeological Campaign of 1959-  1969: Myths 
and Realities, Successes and Failures", in C. 
Bonnet (ed.): pp. 3-26.  

……………………. 2007: "A Century of 
Archaeological Salvage 1907-2007", S&N 11, pp. 
48-56. 

Ahmed M. Ali Al Hakem 1993: "Merowe (Hamdab) 
High Dam and it's Impacts", Kush, XVI, pp. 1-25. 

Anderson, J. and Salah Mohamed Ahmed 2002: 
"Archaeological Reconnaissance in the Berber- 
Abidiya Region, 1997, A post-Meroitic Double-
Shaft Tomb in El-Ferekha", ANM 9, pp.15 - 30.    

Anderson, J. R. and D. A. Welsby (eds.) 2014: The 
Fourth Cataract and Beyond, Proceedings of the 
12

th
 International Conference for Nubian Studies, 

1
st
-6

th
 August 2010, British Museum, London. 

 Arkell, A. J. 1961: A History of the Sudan from the 
Earliest Times to AD 1821, 2

nd
 Edition. The 

Athlone Press, London.   

 Bates, O. and D. Dunham 1927: "Excavations at 
Gammai", London. 

 Belcaguy, H. 1982: "Some Remarks on the 
Documents Concerning the Blemmyes and the X-
Group Culture", Meroitica 6, pp. 228-231.  

 Bonnet, C. (ed.) vol 1 (1992): Études Nubiennes, 
Conférence de Genéve, Actes du VII

e 
Congrés 

international d'études nubiennes, 3-8 ä septembre 
1990  Communications principales; vol II (1994): 
Communications, Genéve. 

 ………………….. (ed.) 2003: Les fouilles 
archéolgigues d Kerma (Soudan), Geneva, n. s., 5 

 Bonnet, C. & M. Honegger 2004: Les fouilles 
archéolgigues d Kerma (Soudan), Geneva, n. s., 6. 

 Bonnet, C. & M. Honegger  2005: Les fouilles 
archéolgigues d Kerma (Soudan), Geneva, n. s., 7. 

 Caneva, I. 1988: El-Geili. The History of a Middle 
Nile Environment 7000 B. C. - 1500 A.D. BAR 
Int. Ser. 424, Oxford. 

 Chlodnicki, M. 2007: "Archaeology research 
between Khor Umm Ghizlan and Shemkhiya 
Region 2003-2005", Meroitica 23, pp. 206-212. 

 Connah, G. 1987: African Civilizations, London.  

 



ة:  حممد مهدي إدريس                         276 يايس والثَّقايف يف احلقبة ما بعد املََرِويَّ  مصادر دراسة التَّاريخ السِّ

 Donadoni, S. 1997: "A Survey North of the Fourth 
Cataract", Mitteilungen der 
Sudanarchäologischen Gessellscaft zu Berlin 7, 
pp. 10-22.  

 Edwards, D. N. 1991: "Three Cemetery Sites on the 
Blue Nile", ANM 5, pp. 41-6. 

 ……………………….. 1998: Gabati, a Meroitic 
Post-Meroitic and Medieval Cemetery in Central 
Sudan, vol. 1, SARS Publication no. 3, London.      

 ………………………. 2004: The Nubian Past. An 
Archaeology of the Sudan, London. 

 Eide, T., T. Hägg, R. H. Prierce and L. Török 1998: 
Fontes Historiae Nubiarum, (FHN III), Textual 
Sources of the History of the Middle Nile Region 
between the Eighth Century BC and the Sixth 
Century AD., vol. III: From the First to the Sixth 
Century AD, Bergen 1998, pp.751-1216. 

 Emery. W. B. and L. P. Kirwan 1935: The 
excavations and survey between Wadi es-Subua 
and Adindan 1929-34, Government Press, Cairo.   

………………….………….. 1938: The Royal 
Tombs of Ballana and Qustul, London. 

 Eratosthenes in Strabo 1917-1932: VIII, p. 7. 

 Firth, C. M. 1912: The Archaeological Survey of 
Nubia. Report for 1908 -1909, Government Press, 
Cairo. 

 ………………… 1915: The  Archaeological Survey 
of Nubia. Report for 1909 -1910, Government 
Press, Cairo. 

 ……………….. 1927: The Archaeological Survey of 
Nubia. Report for 1910 -1911, Government Press, 
Cairo. 

 Garstang, J. 1911: Meroe, the City of the 
Ethiopians, Oxford. 

 Geus, F. 1984: Rescuing Sudan Ancient Cultures, 
Khartoum. 

 Geus, F., P. Lenoble, 1984: "Fouille d'un tumulus 
méroïtique a El-Kadada (Tragma), Meroitica 7, 
pp. 433 - 435. 

 ……………………………..… 1985: "Évolution du 
cimetière méroïtique d'el-Kadada (Taragma), La 
transition vers le Post-méroïtque en milieu rural 
méridional", in F. Gues, and F. Thill, (eds): pp. 67 
- 92. 

 Geus, F. and Y. Lecointe 2003: "Survey and 
Excavations at el-Multaga, Resettlement Area 
Related to the Construction of the Merowe Dam: 
preliminary results", S&N 7, pp. 33-39. 

 Geus, F. and F. Thill, (eds.) 1985: Mélanges offers 
à Jean Vercoutter, Paris. 

 Godlewski, W. 1997: "Old Dongola. The Early 
Fortifications", CRIPEL 17.2 (1997), Études 
Nubiennes, Lille = Actes du VIII

e 
Conférence 

Internationale des études nubiennes, Lille, 11-17 
septembre 1994, II. Découvertes archéologues 
[CRIPEL 17.2] Villeneuve-d'Ascq: Université 
Charles-de-Gaulle-Lille, pp. 175 - 179. 

 …………………2006: "Early Makuria Research 
Project: Season 2006", PAM 18, pp. 463 - 476. 

 Godlewski, W., A. Obluski, and D. Zielinska 2005: 
'Uli Island Preliminary Report', PAM XVI, Report 
2004, pp. 339-350.          

 Griffith, F. LI 1912: Meroitic Inscriptions Part II. 
Napata to Philae and Miscellaneous, London. 

 Grzymsky, K. 1987: Archaeological 
Reconnaissance in Upper Nubia, SSEA 
Publications XIV, Toronto. 

 ………………….. 1989: "Trail Excavations at 
Hambukol and Bukibul", ANM 3, pp. 71 – 91.    

 Hatke, G. 2013: Aksum and Nubia: Warfare, 
Commerce and Political Fictions in Ancient 
Northeast Africa, New York University Press and 
Institute for the Study of Ancient World, New 
York.    

 Hägg, T. 1982b: " Some Remarks of the Use of 
Greek in Nubia", in J. M. Plumley (ed.).  

 …………. 1984: "A New Axumite Inscriptions in 
Greek fom Meroe", Meroitica 7, pp. 436-441. 

 Herodotus 1965: The Histories, Book III, Penguin 
Books, Middlesex, England. 

 Jacquet-Gordon, H. and C. Bonnet 1971-72: 
"Tombs of the Tangasi Culture at Tabu", JARCE 
9, pp.77-84. 

 Jakobielski, S. 1982: "A rock-cut tomb in El-
Ghaddar", Meroitica 6, pp. 175 - 177.  

 Kendall, T. (ed.) 2004: Nubian Studies. Proceedings 
of the Ninth Conference of the International 
Society of Nubian Studies, August 21-26

th
, 1998, 

Northeastern University, Boston, Massachusetts, 
USA. 

 Khider A. Eisa 2002: "Archaeological Discoveries 
along the East Bank of the White Nile, 1997-2ooo 
", S&N 6, pp. 64-66. 

 ………………… 2004: "Archaeology South of 
Khartoum: The Future Prospects of the White 
Nile", in T. Kendall (ed.): pp. 247-249. 



 277                        (هـ1438م/2017جامعة امللك سعود، الرياض )،  2ع، 29مجملة اآلداب، 

 …………………… 2014: "The Recent 
Archaeological Survey and Salvage Excavations 
on the Eastern Bank of the White Nile, 8

th
 Season 

2009", in J. R. Anderson and D. A. Welsby (eds.) 
2014: pp. 1143-1148. 

 Kirwan, L. P. 1937: A Survey of Nubian Origins", 
SNR vol. XX, pp. 47-62. 

 ………………… 1939: Oxford University 
Excavations at Firka, London. 

 ………………… 1958: "Comments on the Origins 
and History of Nobatae of Procopius", Kush V, 
pp. 69-73. 

 …………………. 1960: "The Decline and Fall of 
Meroe", Kush 8, pp. 163-73. 

 ……………….. 1963: "The X-Group Enigma", in E. 
Bacon, (ed.) Vanished Civilizations, New York 
pp. 55-78. 

 Kolosowska, E. and Mahmoud El-Tayeb 2007: 
"Excavations at the Kassinger Bahri Cemetery 
Sites HP 45 and HP 47", GAMAR 5, pp. 9-36. 

 Krzyzniak, L., M. Chlodnicki, M. Jórdeczka, and 
M. Lemiesz 2005: "Archaeological Reconnaissce 
between Shemkhiya and Khor Umm Ghizlan 
(Left Bank of the Nile), 2003, GAMAR 4, pp. 39-
44. 

 Leclant, J. 1990: "L'exploration archéologique de la 
zone de la IV

e
 cataracte du Nil", Comptes-rendus 

des séaces de l'Académie des Inscriptions et 
Belles-Lettres, vol. 134, No. 2, pp. 316-320.      

 Lemiesz, M. 2005: "Hagar El-Beida 1, Excavations 
of a Late/Post-Meroitic Cemetery ", PAM 17, pp. 
368 - 373. 

 Lenoble, P. 1987a: "Quatre Tumuls sur mille du 
Djebel Makbor", ANM 2, p. 207-247. 

 …………..…. 1987b: "Trois tomes de la region de 
Méroé, la cloture de fouilles historique d'el 
Kadada en 1985 et 1986", ANM 2, pp. 89-119. 

………………… 1991: "Chiens de paiens, une tombe 
postpyramidale a double descenderie hors de 
Meroe", ANM 5, pp 185-188.   

 …… ……….. 1994: "A propos des tumulus d'el 
Hobagi et de Ballana-Qustul", MNL 25, pp. 51-
88.  

 ………..…… 1996: "The Division of the Meroitic 
Empire and the End of Pyramid Building in the 
4tg Century A D: An Introduction to Further 
Excavations of Imperial Tumuli in the Sudan", in 
(Compiled by) I. W. Sjostrom: pp. 1-28. 

 Lohwasser, A. 2015: " The 'Wadi Abu Dom 
Itinerary' 2014-2015", An abstract in order of 
presentation, First Bayuda Desert in Sudan, 10-12 
September 2015 Lecture Building of the Cluster 
of Excellence Religion and Politics Johannisstr. 4    
48143 Münster, Germany. 

 Mahmoud el-Tayeb 1994: Excavations at Jebel 
Ghaddar, Old Dongola", in C. Bonnet (ed.), 
Etudes Nubiennes, vol. , Geneva, pp. 66 - 82. 

 .…………………………. 1998: "The Fourth 
Cataract Archaeological Survey Project. 
Comments on the Ceramic assemblage of the First 
season 1996", S&N 2, pp. 35 - 41. 

 ……..…………………… 1999: "Rescue Excavation 
at El-Sabeil (Soba West), in Wenig, S. (ed.): 
Studien zum Antiken Sudan, Akten der 7 
Internationalen Tagung fur meroitische 
Forschungen, Meroitica 15, pp. 604 - 615. 

 ……………………..…… 2003: "Excavations at 
Hammur Abbassyia (Hammur 2)", in B. Zurawski 
2003, pp. 130 - 139. 

 ………………………….2007: "Early Makuria 
Research Project, Text Excavation in El-Zuma 
Cemetery", CRIPEL 26, pp. 71 - 86. 

 …….……………………… 2010: "Kirwan 
Memorial Lecture. The Post-Meroitic from 
Kirwan to the Present", S&N 14, pp. 2-16. 

 ………..……………….. 2012: Funerary Traditions 
in Nubian Early Makuria, GAMAR  9, 
Monograph Series 1. 

 Mahmoud El-Tayeb and E. Kolosowska 2005: 
"Burial Traditions on the Right Bank of the Nile 
in the Fourth Cataract Region", GAMAR 4, pp. 
52-74. 

……………………….. 2007: "Meroitic  burial 
traditions in the Fourth Cataract region ", in C. 
Näser and M. Lange (eds.), (= Meroitica 23), pp. 
11-25. 

 Mahmoud El-Tayeb and H. Paner 2015: "Bayuda 
Desert from Late Antique to Present Time". An 
abstract in order of presentation, First Bayuda 
Desert in Sudan, 10-12 September 2015 Lecture 
Building of the Cluster of Excellence Religion 
and Politics Johannisstr. 4    48143 Münster, 
Germany. 

 Mahmoud Suliman Bashir 2007: "Rescue 
Excavation of a Late-Meroitic Tomb at Botri, 
south of Khartoum. Preliminary Report", S&N 
11, pp. 94 - 97. 

 



ة:  حممد مهدي إدريس                         278 يايس والثَّقايف يف احلقبة ما بعد املََرِويَّ  مصادر دراسة التَّاريخ السِّ

 Mahmoud Suliman Bashir, Murtada Bushara and 
Mohammed Saad Abdalah 2012: "Rosieres 
Dam Heightening Archaeological Salvage Project 
the Excavations at Azaza Site ROSE 5, 
Preliminary Report", S&N 16, pp.132-139.   

 Mallinson, M. 1997: "Preliminary Reports: SARS 
Survey from Omdurman to Gabolab 1997 ", S&N 
1, pp. 30-33. 

 …………………..…… 1998: "SARS Survey from 
Omdurman to Gabolab 1997: The Survey", S&N 
2, pp. 42-45. 

 Mallinson, M. et. al. 2015: "Road Archaeology in 
the Wadi Muqadam, SARS Survey from 
Omdurman –Gabolab, Environment and Cultural 
Change in the Bayuda", An abstract in order of 
presentation, First Bayuda Desert in Sudan, 10-12 
September 2015 Lecture Building of the Cluster 
of Excellence Religion and Politics Johannisstr. 4  
48143 Münster, Germany.  

 Marshall, K. and Abd er Rahman Adam1953: 
"Excavations of a mound grave at Ushara", Kush 
1, pp. 40-46. 

 McMichael, H. A. 1967: A History of the Arabs in 
the Sudan, vol. 1, London.  

 Millet, N. B. 1973: "The Kharmadoye Inscription", 
MNL 13, pp. 31-49. 

 Millet, N. B. and A. L. Kelley (eds.) 1982: Meroitic 
Studies, Proceedings of the Third International 
Meroitic Conference, Toronto 1977 = (Meroitica 
6), Berlin, 1982. 

 Mohamed Farouq Abdel-Rahman 2006: 
"Gheresli: a post-Meroitic activity Centre in the 
Blue Nile Region", S&N 10, 104-109.  

 Mohamed Faroug, Ahmed el-Sokary and 
Murtada Bushara 2009: "Shuhada Rescue 
Archaeological Project (SRAP) and El-Misektab 
in the Shendi Region", S&N 13, pp. 107 - 113. 

 Mohamed Faroug, M. Yassin Saeed and A. 
Tsakos 2007: "Akad Excavation Project. 
Preliminary Report on the 2005 and 2006 
Seasons", S&N 11, pp. 98 - 106. 

 Mohamed Mahdi Idris 2008: "Towards a Unified 
Nomenclature for the So-Called X-Group Period", 
Human Studies Magazine, Journal of the Faculty 
of Art and Human Studies, Kariema, pp. 4-11. 

 Näser, C. 2005: "The Island Survey of the Humboldt 
University Nubian Expedition: Report of the 2004 
Campaign ", GAMAR 4, pp. 75-88. 

 

 Näser, C. and M. Lange (eds.), Proceedings of the 
Second International Conference on the 
Archaeology of the Fourth Nile Cataract. Berlin, 
4-6 August 2005, Wiesbaden (= Meroitica 23, 
2007), pp. 11-25. 

 Olympiodorus in R. C. Blockley, 1981: The 
Fragmentary classicizing historians of the Later 
Roman Empire. Eunpius, Olympiodorus, Priscus 
and Malchus. 2 vols. : Francis Cairns, Liverpool.    

 Osama Abd el-Rahman el-Nur and Hasan Bandi 
1993: "The Potential of the Fourth Cataract 
Archaeological Project: Mound-Grave at Um 
Rwiem and Khor al-Greyn:, in Berger, C. and N. 
Grimal (eds.) Hommages a Jean Leclant, 
Bibliotheques d'eyude, IFAO 106/2, Cairo, pp. 
323 - 331. 

 Paner, H. 1998: "The Hamdab Dam Project, 
Preliminary Report of Results from Work in the 
Fourth Cataract Region, 1996-1997", GAMAR 1, 
pp. 115-131.  

 Paner, H. and A. Pulo 2010: "The Bayuda Project. 
First Season-2009, GAMAR 7", pp. 117-131.  

 Phillips, J.1987: "Test Excavation at El-Ghddar ", in 
K. Grzymiski (ed.) Archaeological Reconnaissance 
in Upper Nubia, SSEA 14, pp. 35 - 41. 

 Phillips, J. and Mahmoud el-Tayeb 2003: "The 
Pottery Assemblage from the Hammur-Abbassiya 
Tumulus field (SDRS Hammur 2)", in B. 
Zurawski, pp. 458 - 462. 

 Pliny (1938 – 62): The Natural History, (trans.) 
Rackhans, The Loeb Library, London. 

 Plumley, J. M. 1982a: "Preliminary Remarks on 
four 5

th
 Century Mss. From Qasr Ibrim", 

Meroitica 6, pp. 218-221. 

 Plumley, J. M. (ed.) 1982b: Nubian Studies, 
Proceedings of the Symposium for Nubian 
Studies, Selwyn College, Cambridge, 1978, Aris 
and Phillips, Warminster.  

 Priscus in in R. C. Blockley 1981: The 
Fragmentary classicizing historians of the Later 
Roman Empire. Eunpius, Olympiodorus, Priscus 
and Malchus. 2 vols. Liverpool : Francis Cairns. 

 Procopius (1914-1935): History of the Wars, (trans.) 
H. B. Dewing, The Loeb Library, London. 

 Ptolemy 1932:  Geography, (trans.) C. L. Stevenson, 
New York.      

 Reisner, G. A. 1910: The Archaeological Survey of 
Nubia. The Report of  (1907 – 1908), 2 vols., 
National Printing Department, Cairo.  



 279                        (هـ1438م/2017جامعة امللك سعود، الرياض )،  2ع، 29مجملة اآلداب، 

 Salah Mohamed Ahmed 1993: "A note on some 
ceramic of El-Firaikha", Kush 16, pp. 334 - 341. 

 ………………………………… 2003: "The Merowe 
Dam Archaeological Salvage Project (MDASP)", 
S&N 7, pp. 11-14. 

 Samia B. Dafa' alla 1987: "The Historical Role of 
the Blemmyes in Late Meroitic and Early X-
Group Period", BzS 2, pp. 34-40. 

 …………………………. 1989: Distribution and 
Migrations of the Nubian Tribes during the 
Meroitic and X-Group Period", BzS 4, pp. 77-87. 

 Shinnie, P L. 1954: "Excavations at Tangasi", Kush 
2, pp. 66-85.       

 Skeat, T. C. 1977: " A Letter from the King of the 
Blemmyes to the King of the Noubades", JEA 63, 
pp. 159-170. 

 Smith, S. T. and G. Herbrt 2005: "The UCSB West 
(left) Bank Archaeological Survey from el-Kab to 
Mograt", GAMAR 4, pp. 133-144. 

 Sjostrom I. W. (Compiled) 1996: 8
th

 International 
Conference for Meroitic Studies, Pre-print of the 
main papers and abstracts., London. 

 Strabo (1917-1932): The Geography of Strabo, (ed. 
And trans.) H. L. Jones,  8 vols, The Loeb 
Library, London. 

 Török, L. 1985: "A Contribution to Post-Meroitic 
Chronology: The Blemmyes in Lower Nubia", 
MNL 24.  

 Updegraff, R. T. 1978: A Study of the Blemmyes, 
Ph. D. thesis, Brandeis University, University 
Microfilm International, Anna Aber, USA.    

 Usai, D. and S. Salvatori 2002: "The Is. I. O. el-
Salha Archaeological Project", S&N 6, pp. 67-72. 

 

  

 Welsby, D. A. (ed.) 1999: Meroitic Studies, Recent 
Research in Kushite History and Archaeology. 
Proceedings of the 8

TH
 International Conference 

for Meroitic Studies, British Museum Occasional 
Papers No. 131, London. 

 ………..……………….. 2000: "The Amri to 
Kirbekan Survey, 1999", S&N 4, pp. 51-57. 

 …………………………. 2010: "Merowe Dam 
Archaeological Salvage Project. The 
Archaeological Research Society's Amri to 
Kirbekan Survey", GAMAR 7, pp. 177-189. 

 Winters, C. A.: Meroitic Evidence for a Blemmy 
Empire in the Dodekaschoinos, Ph. D. Uthman 
dan Fodi Institute, 
http://olmec98.net/KALABSH.htm. 

 Woolley, L. C. and R. D. MacIver 1910: Karanog: 
The Romano-Nubian Cemetery, Philadelphia. 

 Zurawski, B. 1987: "Test Excavation at El-
Ghaddar", in Grzymski, (ed.) Archaeological 
Reconnaissance in Upper Nubia, SSEA 14, pp. 41 
- 46. 

 ………….………2003: Survey and Excavations 
between Old Dongola and El-Zuma, Warsaw. 

………………… 2005: "The Archaeology of the Safi 
Island (2004 Season)", GAMAR 4, pp. 199-218. 

 .………….…….2006: "Shemkhiya Season 2006", 
PAM 18, pp. 433 - 444. 

 ……………. 2010a: "Shemkhiya, 2006/2007", PAM 
XIX, Reports 2007, pp. 369-375. 

 …..………. 2010b: "Facing the Deluge, A 
Preliminary Report on the Savage Operations 
Conducted in the Manatiq of Umm Saffaya, El-Ar, 
Ashkot and Shemkhiya in 2007-2009", GAMAR 
7, pp. 189-215. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

http://olmec98.net/KALABSH


ة:  حممد مهدي إدريس                         234 يايس والثَّقايف يف احلقبة ما بعد املََرِويَّ  مصادر دراسة التَّاريخ السِّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

אאא 
 

אFאLLWE٢٠ 
אאFKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKWEKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 

אאLאFאLאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKWEKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKWKKKKKKKKKKKאאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKWKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKWאא 

אKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKWKאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKWאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKWאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKWKKKKKKKKK 
אאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKWKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 

אאאאאW 
 

 אאF٣אאE   אאאF٣אאE 
אאF٣אאE  אאאFאאE 

אאFאאE  אFאאE 

אאאFאאE  אאFאאE 

אאFאאE  אאFאאE 

אאFאאE  אאאFאאE 

אFאאE 
 

אWF E      אWF E 
אאW     

אאW       
אW א   FE א 

אWF E 
אWKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK     אWKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 

 
אאWאאאאאאאF١٥Eא

אK 
 

אאאאאאא 
אא–א–KK٦٨٩٥٣١١٥٣٧א 

١١٤٦٧٢٨٧٠F٩٦٦+E١١٤٦٧٢٨٩٤F٩٦٦+Eאאksupress@ksu.edu.sa 
אאhttp://ksupress.ksu.edu.sa 



 
 
 
 

Subscription Form for the Journal of King Saud University 
 
 

Date: ……/……/20 
 
Name: ……………………………………………………………………………………………………………... 
Company Name (Public/Private): ………………………………………………………………………………… 
Address: ………………………………………… P.O. Box: ………………… Zip Code: ……………………... 
City: …………………………… Country: …………………… Tel.: …………………… Fax: ……………….. 
E-mail: …………………………………………………………………………………………………………….. 
Name of Branch of JKSU: 
  Arts (3 issues a year)     Islamic Studies (3 issues a year) 
  Educational Sciences (3 issues a year)   Administrative Sciences (biannual) 
  Engineering Sciences (biannual)    Science (biannual) 
  Agricultural Sciences (biannual)    Architecture and Planning (biannual) 
  Languages and Translation (biannual)   Computer and Information Sciences (biannual) 
  Tourism and Archaeology (biannual)   Law and Political Science (biannual) 
  Dental Sciences (biannual) 
 
No. of Issues: (           )     No. of Copies: (            ) 
Length of Subscription:   1 Year   2 Years 
Type of Subscription:   Individual   Governmental   Private Sector 
Method of Payment:   Cash    Cheque   Bank Transaction 
Shipping Cost: (            ) 
Total Cost: ………………………………………  Signature: ……………………………………... 
 
 
 
Annual Subscription Rates: Within the Kingdom SAR 15.00 for each issue or its equivalent in a foreign 
currency (excluding postage). 
 
 
 

All subscription and exchange correspondences should be addressed to: 
King Saud University Press, King Saud University, P.O. Box 68953, Riyadh 11537, Kingdom of Saudi Arabia 

 Tel.: +966 11 4672870  Fax: +966 11 4672894 
E-mail: ksupress@ksu.edu.sa  Website: http://ksupress.ksu.edu.sa 

 
 



Mofareh Qoradi: Saudi students' distribution in the US and the determining their concentrations 16

 
Conclusion: 

This study explored the spatial distribution patterns 
of Saudi students studying in US language institutes 
and universities. Based on SACM data, there is an 
accumulation of students in some states, so this study 
attempted to analyze the issue through a 
questionnaire sent to all students studying in the top 
five states for gatherings of Saudi students in the US. 
The study found that 46.81% of the students had 
previously moved to other states and this move 
created many problems for them. In addition, 51.23% 
of students had faced the accumulation problem 
during their studies at language institutes or 
universities, and this also caused them problems, such 
as difficulty in learning the English language and 
therefore difficulty in obtaining university admission. 
This fact necessitates further action by SACM to 
distribute students to language institutes and 
universities where there is no accumulation problem. 
It is thus necessary to build channels of 
communication between students and SACM to 
evaluate and explain the problems that students may 
face. With these numbers of students (70,000), it is 
necessary to build an accurate database that is 
updated continuously. In this case, GISs can 
contribute to student information management by 
building a geographic database and analysis of the 
spatial distribution via digital maps. 
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Table 14 shows students’ situation if they have 
moved to another state or are planning to move. 
As shown, students were not satisfied with their 
first choice of states in about 46.81% of the 
sample. The three main reasons for students to 
change state or plan to move to another states 
were academic acceptance (33.93%), provide a 

field of their study (16.73%), and cost of living 
(12.43%). These reasons combined will create 
many problems for students, such as instability, 
nonattendance at class, and more time and 
money spent to find another state. 
 

 
Table(14). Reasons that made students move to another state or change their current state.   

Did you move to another state before or are you planning to change your current state? 
Option Number of Responses Percentage of Responses 
YES 646 46.81% 
NO 734 53.19 

Skipped this question(32) Total responses (1380) 97.73% 

Why ?  
Reasons Number of Responses Percentage of Responses 
Provide a field of my study  140 16.73% 
Academic acceptance  284 33.93% 
Cost of living  104 12.43% 
Weather 78 9.32 
Suitable for families 13 1.55% 
With Friends  12 1.43% 
Concentration problem                            60 7.17% 
 Other 90 10.75 
Skipped this question(577)  Total responses (835) 59.14% 

 

Accumulation problem: 
The main objective of this paper is to discuss the 
accumulation problem of Saudi students in the 
universities and language institutes in the US. 
According to Saudi culture, Saudis tend to gather so 
this will cause introversion, isolation, non-learning of 
the other culture, and no participation in volunteering 
or other activities. Table 15 shows that 51.23% of the 
sample of participants has faced the problem of 
accumulation during their studies at universities or 
language institutes. This high percentage will result in 

educational problems such as difficulty learning 
English or other skills and thus the inability to obtain 
academic acceptance. On the other hand, some 
students have not faced problems with accumulation 
because most Saudi students are only clustered in 
three first-class of institutes and most overcrowded 
universities have been blocked by SACM. Also, some 
students thought that studying inside those 
universities was good for cooperation and helping 
others. 

 
Table(15). Effect of accumulation problem.  

Did you face any accumulation problem with Saudi students during your study at university or language institute? 

Option Numbers of Response Percentage of Responses 

YES 708 51.23% 

NO 674 48.77% 

Skipped this question (32) Total Response (1380) 97.73% 

Why Yes ? Why No ? 

It is hard to learn English quickly. As a Saudi woman, we are not used to interacting with Saudi men. 

It doesn't help to practice the English language. Because all Saudi students’ classes are in the first three levels. 

We are speaking Arabic all the time.  I do not become involved in their activities. 

Practicing English is quite difficult They are good and help each other. 

A lot of Saudis are in the English classes.  Because there are only three Saudis in my university. 

Sometimes I feel afraid and ashamed to speak in front of 
my Saudi friends in class. 

Many English institutions are blocked by SACM. 

Some places don't have rules to control Arabic speakers 
in class. 

In university, it is very helpful because we can explain to each other. 

Due to overcrowding, I did not find acceptance from the 
university. 

Maybe it will benefit us because teachers will focus on Saudi students and 
know what they need to do to improve their English language. 
 

Lack of exposure to the new culture. I don't care about others if I am working great. 
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Table (10). Total responses by reason for choosing state. 

Reasons for choosing your state 
Strongly 
agree 

Agree Undecided  Disagree  
Strongly 
disagree 

Total 

1-Provide a field of my study  
413 
(31.15%) 

488 (36.80%) 244 (18.40%) 
112 
(8.45%) 

69 (5.20%) 1326 

2-Academic acceptance  
495 
(36.83%) 

490 (36.46%) 211 (15.70%) 94 (6.99%) 54 (4.02%) 1344 

3-Cost of living  
160 
(12.20%) 

289 (22.04%) 301 (22.96%) 
237 
(18.08%) 

324 
(24.71%) 

1311 

4-Weather 
343 
(25.87%) 

392 (29.56%) 293 (22.10%) 
177 
(13.35%) 

121 (9.13%) 1326 

5-Suitable for families 
190 
(14.50%) 

334 (25.50%) 491 (37.48%) 
162 
(12.37%) 

133 
(10.15%) 

1310 

6-With Friends  96 (7.39%) 245 (18.86%) 362 (27.87%) 
306 
(23.56%) 

290 
(22.32%) 

1299 

7-No accumulation problem                           96 (7.40%) 155 (11.94%) 396 (30.51%) 
309 
(23.81%) 

342 
(26.35%) 

1298 

8- Other 
133 
(25.98%) 

51 (9.96%) 212 (41.41%) 36 (7.03%) 80 (15.63%) 512 

Skipped this question (26) Total responses (1386) 98.16% 
 
Table(11). Three main reasons for students to choose their state for study and living. 

What are the three main reasons that made you choose this state for study and living? 

 
Provide 

academic 
field 

Academic 
acceptance 

Cost of 
living 

Weather 
Suitable 

for 
families 

With 
Friends 

No concentration 
problem 

Other total 

1 
392 
28.61% 

502 36.64% 93 6.79% 184 13.43% 44 3.21% 58 4.23% 24 (1.75%) 
73 
5.33% 

1370 

2 
256 
19.31% 

364 27.45% 
161 
12.14% 

259 19.53% 110 8.30% 77 5.81% 59 (4.45%) 
40 
3.02% 

1326 

3 
142 
11.43% 

138 11.11% 
186 
14.98% 

245 19.73% 
174 
14.01% 

138 
11.11% 

92 (7.41%) 
127 
10.23% 

1242 

 Skipped this question (26) Total responses (1370) 97.03% 
 
Table 12: The number of students who had moved to another state. 

Did you move to another state before or are you planning to change your current state? 
Option Numbers of Responses Percentage of Responses 
YES 646 46.81% 
NO 734 53.19 
Skipped this question(32) Total responses (1380) 97.73% 

 

After identifying the reasons that led students to 
choose their state, it is left to determine the factors 
that may influence these students’ choice of state or 
choice to move to another state in the future. Table 13 

shows that academic field and academic acceptance 
are the most common reasons to move to another 
state in the future, followed in order by cost of living, 
weather, suitability for families, and with friends.

 
Table13: Factors that determine students’ choice of state or choice to move to another state in the future. 

Please arrange the factors that determine your choice of state or your choice to move to another state in the future? 

 
Provide 

academic 
field 

Academic 
acceptance 

Cost of 
living 

Weather 
Suitable 

for families 
With 

friends 

No 
concentration 

problem 
Other 

1 
603 
(44.97%) 

407 (30.35%) 130 (9.69%) 99 (7.38%) 34 (2.54%) 11 (0.82%) 33 (2.46%) 24 (1.79%) 

2 
315 
(23.74%) 

564 (42.50%) 
180 
(13.56%) 

133 
(10.02%) 

66 (4.97%) 22 (1.66%) 41 (3.09%) 6 (0.45%) 

3 130 (9.98%) 143 (10.98%) 
347 
(26.65%) 

343 
(26.34%) 

155 
(11.90%) 

62 (4.76%) 105 (8.06%) 17 (1.31%) 

4 79 (6.44%) 85 (6.93%) 
251 
(20.47%) 

309 
(25.20%) 

233 
(19.00%) 

96 (7.83%) 158 (12.89%) 15 (1.22%) 

5 44 (3.90%) 51 (4.52%) 
163 
(14.45%) 

210 
(18.62%) 

236 
(20.92%) 

195 
(17.29%) 

209 (18.53%) 20 (1.77%) 

6 46 (4.45%) 26 (2.51%) 88 (8.51%) 87 (8.41%) 
190 
(18.38%) 

276 
(26.69%) 

275 (26.60%) 46 (4.45%) 

7 14 (1.52%) 21 (2.28%) 49 (5.33%) 28 (3.04%) 
127 
(13.80%) 

284 
(30.87%) 

242 (26.30%) 
155 
(16.85%) 

 Skipped this question (70) Total responses (1342) 95.04% 
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Follow Table (8).   

Administrative Region  of Residence in Saudi Arabia Number of Responses Percentage of Responses 
5- Aseer 35 2.50 % 
6- Qaṣīm 55 3.92 % 
7- Tabuk 14 1.00 % 
8- Najran 33 2.35 % 
9- Jazan 16 1.14 % 
10- Jawf 10 0.71 % 
11- Northern Borders 7 0.50 % 
12 -Bāhah 8 0.57 % 
13- Ḥā'il 10 0.71 % 
Skipped this question (11) Total responses (1401) 99.22 % 

 
 

 

Figure 10: Spatial distribution of participants by administrative region of residence in Saudi Arabia. 

 
 
Table (9). Total responses by academic degree.  

Academic Degree  Number of Responses Percentage of Responses 
Bachelor’s 609 43.81 % 
Master’s 634 45.61 % 
Doctoral  112 8.06 % 
Medical Fellowship 30 2.16 % 
Other 5 0.36 
Skipped this question (22) Total responses (1399) 98.44 % 

 
To analyze the reasons that made students choose 
their state, Table 10 shows the reasons divided into 
five scale measures.  Students mostly cited provide a 
field of study, academic acceptance, and weather as 
their reasons; in contrast, cost factors and the 
overcrowding problem were not primary reasons for 
students choosing their state. Table 11 indicates the 
three main reasons that compelled students to choose 

their state for study and living. The first and second 
reasons are academic acceptance from the university 
and the third reason is the weather. Of the 
participants, 46.81% had changed their state (Table 
12). 
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Table 6 shows the number of family members 
living with the student. Most of the students are 
living as a single or alone, about 51.47 %. In this 
case, it is easy for students to move or change 
their state; it is more difficult for students to 
move if they are living with their families 
because moving to a new city or state requires 

finding a suitable house, new school for 
children, and the expenditure of more money. 
However, statistically, Table 7 indicates through 
percentages that there is no relationship between 
student family members and moving. 
 

 

Table (6). Total responses by number of family members. 

Number of family members Number of Responses Percentage of Responses 
1 (single or alone ) 716 51.47 % 

2 337 24.23 % 
3 186 13.37 % 
4 116 8.34 % 
5 30 2.16 % 

< 5 6 0.43 % 
Skipped this question (21) Total responses (1391) 98.51 % 

 
 
Table(7). Relationships between number of students’ family members and transition for students. 

Student Situation Moving Situation (Yes) Moving Situation (No) 
Single or Alone 317 (45.16%) 385 (54.84%) 

With Family 321 (48.49%) 341 (51.51%) 
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Figure (9). The relationship between marital status and the status of the transition for students. 

 
Table 8 shows the number of students by 
administrative region of residence in Saudi Arabia. 
This result depends on the population in these areas. 
For example, the number of Saudi people in the 
Riyadh region was around 4,296,745 (Central 
Department of Statistics & Information, Saudi Arabia 

2010), so the Riyadh region had 34.88% of students 
in this sample. The most frequent responses regarding 
academic degree were bachelor’s and master’s at 
about 89.42% (Table 9). 
 

 
Table (8). Total responses by administrative region of residence in Saudi Arabia. 

Administrative Region  of Residence in Saudi Arabia Number of Responses Percentage of Responses 

1- Riyadh 489 34.88 % 
2- Eastern Province 282 20.11 % 
3- Makkah 372 26.53 % 
4- Medina 71 5.06 % 
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Explore and analyze the questionnaire survey data. 
 
The objectives of this questionnaire were to obtain 

answers for two questions: What are the reasons for 
the accumulation of Saudi students in some states? 
What is the impact of this accumulation? Due to the 
large number of Saudi students in US universities, 
study participants came from the top five states for 
Saudi students, where they number about 26,353 
students: California (9,067 students), Texas (5,077 
students), Ohio (4,696 students), Florida (4,396 

students), and Colorado (3,117 students) (SACM, 
2012). Table 3 shows the top student numbers by 
university and major in these states (SACM, 2012). 
The questionnaire was submitted to all Saudi students 
in these five states from February 1 to February 28, 
2013. The number of responses depended on the type 
of question, but approached 1,400 students. Tables 4 
and 5 show the ages, genders, and number of 
participants. 

 

 
Table (3). Number of students by top state, university, and major in the US (SACM, 2012). 

STATE_NAME Top-UNIV  Number of student Top Major N of Student by Major

Ohio WRIGHT STATE UNIVERSITY-MAIN CAMPUS 467 Accounting 326

Ohio KENT STATE UNIVERSITY-MAIN CAMPUS 460 BUSINESS ADMINISTRATION 281

Ohio CLEVELAND STATE UNIVERSITY 458 Mechanical Engineering 258

Ohio UNIVERSITY OF TOLEDO 429 Electrical Engineering 256

Ohio UNIVERSITY OF AKRON 385 Computer Science 166

Colorado UNIVERSITY OF COLORADO DENVER 596 BUSINESS ADMINISTRATION 345

Colorado COLORADO STATE UNIVERSITY 596 Engineering 300

Colorado UNIVERSITY OF COLORADO AT BOULDER 245 Computer Science 207

Colorado UNIVERSITY OF DENVER 232 MARKETING 169

Colorado SPRING INT LANG CENT-AURARIA 199 Accounting 117

FLORIDA FLORIDA INSTITUTE OF TECHNOLOGY-MELBOURN 432 BUSINESS ADMINISTRATION 398

FLORIDA UNIVERSITY OF CENTRAL FLORIDA 400 Computer Science 260

FLORIDA UNIVERSITY OF SOUTH FLORIDA 367 MARKETING 187

FLORIDA FLORIDA STATE UNIVERSITY 241 Accounting 145

FLORIDA UNIVERSITY OF MIAMI 240 Electrical Engineering 134

Texas THE UNIVERSITY OF TEXAS AT SAN ANTONIO 794 BUSINESS ADMINISTRATION 330

Texas UNIVERSITY OF NORTH TEXAS 455 Computer Science 170

Texas UNIVERSITY OF HOUSTON-UNIVERSITY PARK 327 Accounting 150

Texas TEXAS A & M UNIVERSITY-COMMERCE 299 Engineering 124

Texas TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY 241 Mechanical Engineering 108

California CALIFORNIA STATE UNIVERSITY-NORTHRIDGE 597 BUSINESS ADMINISTRATION 824

California SAN DIEGO STATE UNIVERSITY 475 Computer Science 440

California CALIFORNIA LUTHERAN UNIVERSITY 474 MARKETING 304

California CALIFORNIA STATE UNIVERSITY-LONG BEACH 405 Mechanical Engineering 285

California UNIVERSITY OF CALIFORNIA-SAN DIEGO 351 Electrical Engineering 275  
 
 
Table (4). Total responses by age. 

 Age Number of Responses Percentage of Responses 
18 – 24  502 35.88 % 
25 – 28  528 37.74 % 
28 – 40  365 26.09 % 
<   40 4 0.29 % 
Skipped this question (14)  Total Responses (1398) 99.01 % 

 
Table (5). Total responses by gender. 

Gender Number of Responses Percentage of Responses 
Males  1046 77.71 % 
Females  300 22.29 % 
Skipped this question (66)  Total Responses (1346) 95.33 % 
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Figure (7). Spatial Distribution of Saudi students at U.S. universities by gender. SACM2012. 
 
To understand the spatial distribution of Saudi 
students in the United States clearly, the study 
represented  the data as three-dimensional  
Geovisualization  (figure 8). 3D geovisualization is a 
quite generic term that is used for a range of 3D 

visualizations representing the real world, parts of the 
real world or other data with a spatial reference 
(Bleisch,2012). 
 

 

 
 

Figure (8).  3D geovisualization of suadi students in the US, 2012 . 

 

44 - 237

238 - 498

499 - 1271

1272 - 2590

2591 - 5077

5078 - 9067

¯

0 250 500 750 1,000125
Miles



Journal of Arts, Vol. 29, January (1), king Saudi Univ., Riyadh (2017 /1438H.)  9

 
 

 

 
Figure 5: The distribution pattern of Saudi students in the US by High/Low Clustering (Getis-Ord General G) method. 

 

 

Figure 6: The distribution pattern of Saudi students in the US spatial autocorrelation method. 
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Follow Table (2)   . 

 STATE_NAME Numbers of students STATE_NAME Numbers of students 

11 Oregon 2590 36 Louisiana 451 

12 Illinois 2485 37 South Carolina 406 

13 Washington 2083 38 New Hampshire 399 

14 Missouri 2002 39 Delaware 382 

15 Kentucky 1614 40 Iowa 353 

16 Tennessee 1608 41 Rhode Island 302 

17 Arizona 1554 42 North Dakota 237 

18 Oklahoma 1554 43 New Mexico 188 

19 New York 1515 44 Wyoming 129 

20 District of Columbia 1490 45 South Dakota 120 

21 Wisconsin 1390 46 Mississippi 119 

22 Kansas 1271 47 Maine 89 

23 Connecticut 1168 48 Hawaii 79 

24 Utah 1081 49 Nevada 69 

25 New Jersey 1048 50 Alaska 67 

   51 Vermont 44 

 

Figure (4).  The Saudi Students distribution in the US (SACM, 2012). 

 



Journal of Arts, Vol. 29, January (1), king Saudi Univ., Riyadh (2017 /1438H.)  7

.  
Figure 3: Total of participants from five states, SCAM, 2012 

 
Results and discussion: 

1- Explore and analyze the SACM data. 
According to SACM (2012), the largest state for 
Saudi students is California, with about 9,067 
students, and the smallest is Vermont, with 44 
students (Table 2). To understand this distribution 
more clearly, a map is used to represent this data 
spatially (Figure 4). Figure 5 shows the result of the 
Getis-Ord General G method in the spatial statistics 
tool in GIS. The distribution pattern of Saudi students 

in the US does not appear to be significantly different 
from random. In other words, there is no clustering in 
the distribution of Saudi students in the US. The 
spatial autocorrelation method also shows that the 
distribution of Saudi students in the US is random 
(Figure 6). As seen in Figure 7, male Saudi students 
more than females and California, Texas, Ohio, 
Florida , and Colorado experience the most 
overcrowding of Saudi students. 

 
Table (2) . The Saudi Students distribution in the US (SACM, 2012). 

 STATE_NAME Numbers of students STATE_NAME Numbers of students 

1 California 9067 26 Arkansas 1017 

2 Texas 5077 27 Idaho 931 

3 Ohio 4696 28 Georgia 909 

4 Florida 4396 29 Alabama 872 

5 Colorado 3117 30 West Virginia 820 

6 Pennsylvania 3021 31 North Carolina 815 

7 Virginia 2952 32 Minnesota 801 

8 Michigan 2943 33 Maryland 703 

9 Massachusetts 2734 34 Nebraska 498 

10 Indiana 2719 35 Montana 489 

 

 



Mofareh Qoradi: Saudi students' distribution in the US and the determining their concentrations 6

 

  

 
Figure 2: GIS relational database of Saudi students in the US. 

 
 
 

Relational database by Universities  

Database of Saudi student by States 

States 

Information of universities, 

number of students, and majors.  

Information of universities, 

number of students, and majors.  
Information of universities, 

number of students, and majors.  
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King Abdullah Scholarship Program (KASP)  
The KASP allows Saudi students to go to the best 

universities in the world to pursue bachelor’s, 
master’s, and doctoral degrees. In 2005, the program 
began by sending a group of male and female 
students to study in the US.  Its scope was then 
broadened to include a number of advanced countries 
in diverse fields of specialization. Academic 
disciplines and scholarships are selected based on the 
needs of government ministries, national 
corporations, and the private sector. The SACM 
offers generous support for scholarship recipients - a 
monthly stipend, educational tuition and fees, study-
related travel expenses, airline tickets, and a cash 
allowance for books and clothing. Bonuses are given 
for outstanding academic performance. According to 
the Ministry of Higher Education (2011), the goals of 
this program are as follows: 

1. Sponsor qualified Saudis for study in the best 
universities around the world. 

2. Work to bring about a high level of academic 
and professional standards through   

          the foreign scholarship program. 
3. Exchange scientific, educational, and cultural 

experiences with countries worldwide. 
4. Build up qualified and professional Saudi staff 

in the work environment. 
5. Raise and develop the level of professionalism 

among Saudis. 

 
Methodology: 
This study employed the quantitative approach to 
determine the spatial distribution pattern of Saudi 
students in the US by using the spatial statistics tool 
in GIS. The spatial statistics tool contains tools for 
analyzing spatial distributions, patterns, processes, 
and relationships. The practical part of the research 
has been based on questionnaires sent to the target 
group (the top five states for Saudi students in the 
US). Questionnaire-based research was chosen 
because it is a relatively fast and low-cost method 
when a large number of respondents is targeted. It is 
therefore very time-efficient for respondents 
themselves and easy to analyze for researchers. The 

questionnaire was published on the Internet and 
covered three areas: personal information, 
educational information, and spatial information. The 
questionnaire was expected to take approximately six 
minutes to complete. The first part focused on 
personal information of the students, such as age, 
gender, number of family members living with the 
student, and province of residence in Saudi Arabia. 
The second part focused on educational information, 
such as study major and university location. The last 
part addressed spatial information such as reasons for 
choosing the university and the impact of the 
overcrowding problem. The data analysis for the first 
part used the spatial statistics tool in GIS to process 
the acquired information. This tool relied on direction 
trend (standard deviational ellipse), spatial 
autocorrelation methods, and the global Moran 
method to identify patterns and relationships in the 
Saudi student data. Data analysis for the second part 
used statistical computer programs such as Excel for 
frequencies of tables and descriptive statistics. 
 
Data Collection:  
The main instruments used for this study were Excel 
(SACM, 2012) and a questionnaire. Data for the 
study were collected from SACM and an online 
questionnaire survey. The SACM data were non-
spatial data where they were numbers in Excel format 
only. These data covered the number of Saudi 
students by state, university, and academic major. 
GIS analysis works on spatial data, so these data were 
needed to build a database of Saudi students in the 
US (Figure 2). On the other hand, the online 
questionnaire was designed by generating a list of 
items that solicited students' responses on personal 
Information, educational Information, and spatial 
Information to explore the spatial patterns of Saudi 
students in the US. The participants of this study were 
all Saudi students enrolled at universities from the 
five top US states for Saudi students on February 1, 
2013. More than 29,374 Saudi students were studying 
at US universities in California, Texas, Ohio, Florida, 
and Colorado (Figure 3). 
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Figure (1). Percentage of international students in the US by sending country; Open Doors Report published by the Institute of 
International Education (IIE), December 2011. 

 
 

Table (1).    Top 10 sending countries of origin and percentage of total international student enrollment in 2011; Open Doors Report 
published by the Institute of International Education (IIE), December 2012. 

Places of Origin 
Top 10 Places 

of Origin 

Total Number 
of 

International 
Students 

Undergraduate  
International 

Students 

Graduate  
International 

Students 

Non-degree-
seeking 

International 
Students 

Optional 
Practical 
Training 

#1 China 194,029 74,516 88,429 12,690 18,394 

#2 India 100,270 13,059 59,014 1,455 26,742 

#3 South Korea 72,295 38,232 21,260 6,996 5,807 

#4 Saudi Arabia 34,139 14,344 6,133 13,214 448 

#5 Canada 26,821 12,866 11,190 625 2,140 

#6 Taiwan 23,250 6,000 12,007 1,866 3,377 

#7 Japan 19,966 9,359 4,403 4,611 1,593 

#8 Vietnam 15,572 11,244 2,649 864 815 

#9 Mexico 13,893 7,564 4,188 1,096 1,045 

#10 Turkey 11,973 3,495 6,198 989 1,291 

Total of All Places 
of Origin 

 
764,495 309,342 300,430 69,566 85,157 
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Introduction  
In its 2013 budget, the Saudi government 

allocated SR 204 billion to the education sector; this 
reflects the government’s determination to develop 
that sector. In addition, the Saudi government is 
encouraging its nationals to pursue studies abroad by 
providing scholarships. One of the most important 
programs in this effort is the King Abdullah 
Scholarship Program (KASP).  The government has 
allocated more than SR 7 billion to support applicants 
to prestigious universities in many countries of the 
world; furthermore, a recent survey showed that 75% 
of scholarship candidates expressed a desire to study 
in the United States (US), followed by Canada (12%), 
Europe (11%), and Asia (2%) (Arab News, 2013). 
This research will focus on Saudi students in the US 
and explore the spatial pattern of those students. 

 Since 2005, the KASP  has sponsored 
approximately 70,000 Saudi students seeking 
bachelor’s, master’s, and doctoral degrees in 
American universities and 150,000 in universities 
worldwide (Saudi Arabian Cultural Mission, 2012). 
The scholarship program covers the cost of tuition, 
housing, and health benefits for students and family 
members, plus round-trip tickets home once a year. 
Under the scholarship, students have up to 18 months 
to study intensive English abroad to bring their 
language level up to university standards before being 
admitted to a university. The goals of the program are 
to improve students’ job prospects and prepare Saudi 
nationals to replace expatriate workers in better-paid 
technical jobs in the kingdom, thereby reducing 
unemployment and opening the conservative 
kingdom to the outside world. 

The large number of Saudi students in the United 
States has created overcrowding for those students in 
US universities. This problem might damage the 
quality of education for Saudi students. Indeed, 
recently, the Ministry of Higher Education moved to 
limit the number of students accepted at certain 
universities and colleges so as to encourage their 
mixing with host nationals to improve their English 
and performance in general studies. This paper 
explores the spatial patterns and analyzes the 
overcrowding problem of Saudi students in the US 

through a spatial analysis using geographic 
information systems (GISs). 

 
Research Purpose: 

The purpose of this paper is to investigate the 
issue of Saudi students concentrating at select US 
universities. The first goal is to explore the spatial 
distribution pattern of Saudi students in the US. By 
analyzing the spatial distribution, we can determine 
which states and universities are overcrowded with 
Saudi students. The second objective is to determine 
the factors and reasons that led to the overcrowding 
problem and its impact on Saudi students in the US. 
This endeavor will help in determining whether Saudi 
students are spending more time with other Saudis 
than they are with either American students or foreign 
students from other countries as a result of culture. To 
understand the importance and effects of the 
overcrowding problem on Saudi students in the US, 
questionnaire-based research was chosen because it is 
a fast method when a large number of respondents is 
targeted. 

 
Background:  

The number of international student enrollments 
at universities in the US is about 764,495. The largest 
increases are coming from Saudi Arabia (44%), 
China (23%), and Iran (19%) (Institute of 
International Education, Open Doors Report, 
December 2011) (Figure 1). According to the annual 
Open Doors Report (December 2011), the number of 
Saudi student enrollments at universities in the US is 
about 34,139 (Table 1). In August 2012, the number 
of Saudi students studying in the US reached nearly 
70,000, a 105% rise from 2011, due primarily to the 
large Saudi government scholarship program (King 
Abdullah Scholarship Program), according to the 
Saudi Arabian Cultural Mission to the United States 
(SACM). This significant increase in the number of 
students may contribute to problems such as 
overcrowding, educational quality, and services 
provided by SACM. This paper limits its discussion 
to the overcrowding of Saudi students in the US. 
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Abstract:  This paper explores the spatial patterns and analyzes the overcrowding problem of Saudi students in 
the US through a spatial analysis using geographic information systems (GISs). Since 2005, the King Abdullah 
Scholarship Program (KASP) has sponsored approximately 70,000 Saudi students seeking bachelor’s, master’s, 
and doctoral degrees in American universities and 150,000 in universities worldwide (Saudi Arabian Cultural 
Mission, 2012). One objectives of this paper is seeks to determine the factors and reasons that led to the 
overcrowding problem and its impact on Saudi students in the US by questionnaire method. Based on the results, 
the five largest states accumulation of Saudi students were California (9,067 students), Texas (5,077 students), 
Ohio (4,696 students), Florida (4,396 students), and Colorado (3,117 students). In addition, the study found that 
51.23% of students had faced the accumulation problem during their studies at language institutes or universities, 
and this also caused them problems, such as difficulty in learning the English language and therefore difficulty in 
obtaining university admission. Finally, the study proposed that GIS can contribute to student information 
management by building a geographic database and analysis of the spatial distribution via digital maps. 
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