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 جملة اللغة العربية للبحوث التخصصية

 

 بنشر تعىن )معتمد(، والدراسات املتقدم للتدريب العلمي املعهد  عن تصدر التخصصية للبحوث العربية اللغة جملة
 واأللسنيات واأًلصوات والقوايف والعروض والبالغة والصرف النحو من وآداهبا، العربية اللغة بعلوم املتخصصة البحوث
 واألسلوبية.  والنقدية  األدبية  والدراسات  والتعريب  العريب  واخلط  واللهجات  احلديثة

 والدراسات الرصينة البحوث من مبزيد العربية املكتبة لرفد  العلم وطلبة واألساتذة العلماء أمام حبثية فذةان السر جملة
 ال الذي القرآين ابلنص متمثلة بغريها قائمة معجزة تزال وما أصبحت اليت اللغة هذه وأسرار سر عن للكشف اجلادة
 وحديثاً   قدمياً   مجالياهتا  عن  والكشف  وآداهبا  العربية  اللغة  علوم  يف  البحثية  فاجلهود  اللغات،  من  لغة  أبي  عليه  نص  يعلى

 خالق اختيار  وأسباب  بسبب  غريهم  قبل  واألدابء  اللغويني  القتناع  وكنهها،  اللغة  هذه  سر  لكشف حماوالت  إال  هي ما
 القيامة.  يوم  إىل  لداخلا  املعجز  ولكتابه  وسلم، عليه  هللا  صلى  لنبيه  اخلات   اللسان  هي  العربية  لتكون مجيعها  اللغات
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Abstract: 

This study focused on the effect of infant personal growth towards stages of language acquisition. 

It aims to discuss on personal growth stages and the objective of the study, and the extent of its 

effect in shaping the child’s language. It proposes a necessary question; does the study of personal 

growth stages can sufficiently rely on observation alone? Similarly, this research touches upon the 

importance of external factors that can affect the child’s life and language, and gives an idea on 

the development of foetus in its early weeks, and the relationship of the mother with the foetus, in 

terms of understanding the significance and educational relationship between the psychological 

and health condition of the mother and her foetus as a child-to-be, and how it passively and actively 

affects its psychology, stimulation, emotion and language in the future life. The current reality has 

shown that the early stage of infancy is crucial for the future life of a person as children in this 

stage of growth begin to properly adapt themselves with the external environment just as how 

cultures and traditions constitute their first lesson in life. No doubt that a child’s language 

acquisition is important in shaping a strong presence of his attempt to adapt to the very 

environment that he lives. This research concludes that personal growth has a major role in 

affecting the child’s language. The author suggests that it is necessary to materialize several 

applied linguistic and educational programmes and have them recognized to fruitfully benefit from 

the stages of growth in orientating the child’s education and language acquisition until he has 

obtain sound education based upon modern scientific foundations. 

Key terms: Personal growth, language acquisition, observation, maturity, language development 

 

 

 ملخص البحث
ل و اتن إىلالبحث  يهدفحيث  الطفل. دل هذا البحث موضوع أتثري منو الذات على مراحل اكتساب اللغة عنو ايتن

هل دراسة مراحل النمو تعتمد على املالحظة و   ومدى أتثريها يف تكوين لغة الطفل.  ،دراستهامراحل النمو والغرض من  
يعطي فكرة عن تطور اجلنني يف أمهية العوامل اخلارجية اليت تؤثر يف حياة الطفل ولغته. و   إىليشري البحث  كما  وحدها؟  

حالة جنينها النفسية والصحية و   األماالرتباط الرتبوي بني حالة  و   ندرك املغزىحيث    ،جبنينها  األموعالقة  ىل  و األسابيع األ
 الواقع  نإ جياابا يف مستقبل حياته.إو    لباا ـــــته سـغـول هـفـعواط االته و ـفعــنايته و ـــــــذلك على نفس أثرو  ،طفالا عندما يغدو 

ن يف اكتساب أو طفال يف هذه السن يبداأل  ن املستقبل ألمة كبرية يف حياة رجل  مرحلة الطفولة املبكرة ذات قي  نأب  خيربان

A R T I C L E  I N F O 
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 أن ، ومما ال شك فيه فاعر األل درس من دروس التقاليد و أو م يتلقون أهنتوافق الصحيح مع البيئة اخلارجية، كما ال
حث ولقد خلص البالته للتوافق مع البيئة اليت يعيش فيها. و ااالكتساب اللغوي عند الطفل يشكل حضوراا قوايا يف حم

 الرتبويةو   اللغوية  التطبيقاتبعض  بضرورة برجمة  الباحث    . ويوصيمنو الذات له دور كبري يف التأثري على لغة الطفل  أن   إىل
تربية  الطفليتلقى حىت  الطفل واكتسابه للغة تربيةتفادة من مراحل النمو يف توجيه سلال -أن تراعى واليت جيب  -

 .حديثةعلمية سس  أسليمة تقوم على  

 التطور اللغوي  –النضج    –املالحظة    -االكتساب اللغوي  –: منو الذات  الكلمات املفتاحية
  

 مقدمة

اخلروج بنتائج تصح ومن مث أييت دور التجريب و   ،ساساا على املالحظةأالدراسة العلمية تقوم    أنمما ال شك فيه   
بواه ما يعرتيه من أحد ما ابلواقع. وهذا هو احلال عند دراسة مراحل النمو. فالطفل عندما يولد يالحظ  إىلمطابقتها 

س من حوله الطفل السليم يالحظ النا ن إتغيري يتدرج حبسب تدرج الطفل يف النمو. وغين عن القول وخوف و  ضعف
 ناسن معينة يتوقع منه أال يقوم أبفعال ك إىلحىت يصل  ،بعد يوم يوماا  -خاصة النمو اللغوي  –مقدرته على النمو 

مع   تعاملهيف    حتول  أو  ،من سلوك مفاجىء  يظهر عليهما  و   العقلي،، و الحظ منوه اجلسمييقوم هبا يف صغره. و ابلتايل ي  
غريات نقف على الت أنو  ،نفهم النمو النفسي للطفل أنالغرض من دراسة مراحل النمو هو  أن. فإذا سلمنا اآلخرين

 الباحث يطرح السؤال التايل:  ن إاليت حتدث كنتاج طبيعي لنموه املتمرحل. فت أم لغوية، و نافعالية كنا،  اخلاصة به

 **هل دراسة مراحل النمو تعتمد على املالحظة وحدها؟

 الغرض من دراسة مراحل النمو:

هذا ما درج عليه العلماء و   ،الفهم يتعمق ابلتنبؤ، و املالحظة تستلزم الفهم  ن إابلطبع  إجابة عن السؤال السابق،   
 مهية دراسة مراحل النمو من خالل الشكل التايل:أي ظاهرة يقفون عليها. وعلى هذا ميكن وصف  أعند وصف وحتليل  

 
 
 
 
 



20, 202, No: 5) Vo: JALSR( Journal of Arabic Language for Specialized Research 

4 
 

 (1شكل رقم )

 

 اكتساب أساليب      البيئيةحتديد أحسن الشروط           دراسة تطور الوظائف النفسية         دراسة منو             
 التكيف االجتماعي         أحسن منو إىلتؤدي  اليت                      ناسنيف حياة اإل          السلوك البشري   
 

 (.1طفال()منو األوهنا يرى الباحث إدراج املعادلة اليت جاءت يف كتاب )تطور  

 الرعاية = التطور.   xواليت تقول: النضج

كرب قدر ممكن من املعلومات عن النمو أاالهتمام بدراسة مراحل النمو ينبع من إاتحة الفرصة لتجميع    نافإذا ك 
 منزلة تزداد وضوحاا  ،اطنا االجتماعية الرتبوية الراهنةأمنللطفل يف  ن إف ،املختلفةالذي حيدث للطفل يف فرتات سنيه 

. مما ينعكس إجياابا على األسرة واجملتمع اخلاصاللغوي عامله و  شخصية الطفللاالحرتام و التواضع يف ذلك يتمثل و 
تقاليد اجملتمع الذي يولد بنظم و  رتباطاا وثيقاا النظرة الرتبوية للطفل أتيت من كوهنا مرتبطة ا أن (. مبعىن 2وظائف الرتبية)و 

من   ستفادةتساعده يف كيفية االو   ،من حوله  ه جملاهبة البيئةد  ع  ت  و   ،نفسيته. فتتعمق يف دراسة خصائص الطفل و فيه الطفل
دراسة مراحل النمو ال تركز على النمو اجلسمي  أن يضيف معلومة مهمة وهي  أنه جيدر ابلباحث أنمكوانهتا. على 

 ، وكذلك النمو اللغوي.النمو االجتماعيبل تدرس أيضاا النمو العقلي واملعريف و   ،فحسب

 

 "PRENATAL PERIOD"مرحلة ما قبل امليالد:املبحث األول:

ا ن  ق  ل  خ  ف   ةا ق  ل  ع   ة  ف  ط  ا الن  ن  ق  ل  خ   * مث م كني  م   رار  يف ق   ةا ف  ط  ن   اه  ن  ل  ع  ج   * مث م ني   ط   ن  م   ة  الل  س   ن  م   ن اس  نا اإلن  ق  ل  خ   د  ق  ل  :)) و  ىلاقال تع
 (. 3(()ني  ق  اخلال    ن  س  ح  أ    للا    ك  ار  ب  تـ  فـ    ر  خ  آقاا ل  خ    ه  أانش  أن  مث م  ماا حل     ظام  ع   ال  ان  و  س  ك  ف    أماظع   ة  غ  ض  م  ا ال  ن  ق  ل  خ  ف    ةا غ  ض  م    ة  ق  ل  ع  ال  

 
 .31م ص 1962القاهرة  –ترمجة: د.إبراهيم حافظ واخرون عامل الكتب  –ويالرد أولسون: تطور منو األطفال 1
 .338م ص 1985األوىل الطبعة   -بريوت  –دار االندلس  –علي زبعور: الرتبية و علم النفس الولد يف الذات العربية 2
 (.14(,)13(,)12سورة املؤمنون اال ايت:)3

 
 
 

 الغرض من دراسة مراحل النمو
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 أنهذا  إىلضف أ ،النضج املتتاليةا تنطوي على مراحل النمو والتكامل و هنإف ،ايت من إجيازاتصفت به اآلعلى ما 
( ميثل 4منو الذات )  أنكما   ،الكرميةايت  كما جاء يف اآل    متكامالا   ئة املناسبة لينمو منواا ـيـاح له البـتـمه تأاجلنني يف بطن  

ياته اليت جبل نامكإيتاح للفرد من الظروف ما ميكنه من حتقيق  أن ويراد بنمو الذات هو  .متناغمةوحدة متماسكة و 
حصل تي  أن وما ميكن    ،لديه من قدرات عقلية فطرية  دراك ماإيث يبلغ هبا مستوى يستطيع معه  وتنميتها حب  ،فطرعليها و 

ومن مظاهر ذلك توظيف الطفل جلهازه الصويت  فضل وجه مستطاع.أعليه من خربات مكتسبة يف استخدامها على 
 الذي يعينه على تعلم اللغة مستقبالا.

من معرفه خالية مما يتلقى  تفاع الطفل  ناويقصد بذلك    ،اء حياة الطفل عن طريق األسرةثر إبد من    ب ما تقدم الناج  إىل
 (.5الشوائب )من  

 ةت حياناوملا ك  ،شهرأة  عالوالدة ومدهتا تس  إىل(  6املنوي ابلبويضة )  ن اي عند التقاء احليو أفتبدأ هذه املرحلة منذ احلمل  
كما   ،الرتبيةوختضع هذه املرحلة للعناية و  ،يضاا أة احلمل تعد من الطفولة لمرح نإمه فأمنذ محله يف بطن  أكل فرد تبد 

من انحية الضرر   األمابلظروف اليت متر هبا    أثر يتاجلنني  أنلقد ثبت  رض. و حياه الطفل احلقيقية على وجه األ  ختضع هلا
 (.7يضاا )أتشرتك يف تفسريها عوامل الوراثة كما    ،خوةتفسر الفروق الفردية بني اإل  على ضوء هذا التأثريو   ،ع النف  أو

( : تبدأ احلياة 8حيث يقول د.مصطفى فهمي ) ،ىلو سابيع األيعطي فكرة عن تطور اجلنني يف األ أنابلباحث وحري 
 ،ن امث إىلمث  ،ربع أ إىلمث  ،خليتني إىلخصاب مث تنقسم بعد عملية اإل ،ثى اليت تتكون من خلية واحدةنمن بويضة األ

ي أ" Ovumاصطالح" لني من احلياةو سبوعني األيطلق على الطفل يف األو  ،حىت يتكون اجلسم من جمموعة من اخلالاي
ي جنني. وأتخذ اخلالاي يف أ  "Embryoاصطالح"   من احلملينابينما يطلق عليه بعد ذلك حىت هناية الشهر الث  ،بويضة

خالاي خاصة بتكوين أو   " Bone  cells"خالاي عظمية  إىلخر البعض اآلو " Nerve cellsخالاي عصبية " إىلالتحول 
( اليت يتقامسها 9" )enesGاجلينات "  أن معلوم  و   ،" حيث يتواصل منو اجلنني فيزداد وزنه و طولهuscle cellsMالعضالت "

ستطيع ن ياحلادي والعشري  إىلالفرتة من األسبوع التاسع عشر    إىلوعندما يصل اجلنني    س.أانبنو البشر هي اليت متيزهم ك
 ) مهارة االستماع(.   ىل خطوات تعلم اللغة أو ومن هنا تبدأ   يسمع ويتحرك.  أن

 
 
 
 .16م ص1994الطبعة األوىل  –بريوت  –عبد العلي اجلسماين: سيكولوجية الطفولة و املراهقة و حقائقها األساسة الدار العربية للعلوم  4
 . 16املرجع السابق ص  5

6P .M. Pickard : Psychology of developing children-London, 1970- p.13. 
 .8م ص1982الرايض  –حسن مال عثمان: الطفولة يف االسالم )مكانتها وأسس تربية الطفل( دار املريخ 7
 .36 – 35م ص2004القاهرة   –دار مصر للطباعة  –مصطفى فهمي: سيكولوجية الطفولة و املراهقة  8

9  David G . Myers: Psychology – Second edition – Worth Publishers I. N. C. New York 1686- p. 58. 



20, 202, No: 5) Vo: JALSR( Journal of Arabic Language for Specialized Research 

6 
 

 (:2)شكل رقم    ثالث  إىلثناء فرتة احلمل أمراحل النمو    (10ويتيج)  –رنوف  أ** و يقسم  

 (2شكل رقم )

 

 

 

  

 ،يضاا أيكون سليماا    أنما بين عليه ال ميكن    ن إساس سليماا ففإذا مل يكن األ  ،ساسو تعترب مرحلة ما قبل الوالدة هي األ
خاليني من العيوب ن ابو أن يكون األ –ىل و ساسيات املرحلة األأو  ،ميكن البناء عليه على الوجه املطلوب بل قد ال
بوين اخلصائص البيولوجية ن الطفل كما يرث من األأل  ،خالق احلميدةأن يكوان من ذوي األو   ،راض الوراثيةاألمالعقلية و 

خالل فرتة احلمل تكون   األمأمنا حيدث يف رحم  على    يتفق العلماء( و 11خالقية)والسيكلوجية كذلك يرث اخلصائص األ
ضمن ذلك صحة جهاز النطق الذي يعومل عليه يف وبال شك يت ،له نتائج مهمة على صحة الطفل العامة عند الوالدة

 أنيف ما خيتص ابلتعلم فالدليل على  أما(. 12ثناء احلمل)أالصحية  األمعن حالة  فضالا  االكتساب اللغوي فيما بعد.
كذلك من الدراسة الطبية و " General observation" يؤخذ من املالحظة العامة ،ساس سيكلوجيأعملية التعلم هلا 

 (.13للحالة)

حيث تبدأ العناية   ،ىل لنفسية اجلننيو ساسيات األراحل البنائية املهمة يف وضع األكما تعترب هذه املرحلة من امل 
وال تسمح  ،ذىأو هي متنع عنه كل  ،اليت تعطي جنينها كل ما حيتاجه ،مه أن طريق ع عقلياا روحياا و و  ابجلنني جسمياا 

ك تعطيه الغذاء مهضوماا جاهزاا مث هي بعد ذل ،ليه بواسطة ذلك احلاجز املنيع املسمى املشيمةإللميكروابت ابلدخول 
  (. 14الكربون)د  يكسأو   يناثأتخذ منه السموم مثل البولينا و و  ،كسجنيو األ  هتعطيو 

 
 .49م ص 2011طبعة القاهرة  –دار ماكجروهيل للنشر  –خرون آعادل عز الدين األشول و : ترمجة –ويتج: مقدمة يف علم النفس  –أرنوف  10
 . 91م ص1981السعودية  -دار املريخ -يوسف مصطفى القاضي.د.مقداد ابجلن:علم النفس الرتبوي يف االسالم 11
 .78م ص2000الرايض  –دار املريخ  –عبد الستار إبراهيم: اسس علم النفس  12

13Chartes W. Telford – James M. Saworey: Psychology as anatural science – second edition – Brooks/cole 

Publishing company 1972 –P.184. 
 . 114ص–ليلى عبد الرشيد عطار: اجلانب التطبيقي يف الرتبية االسالمية  14

 ويتيج  -أثناء فرتة احلمل عند أرنوف   مراحل النمو

 )اجلنني يف طوره األول(  مرحلة النطفة

 مرحلة اجلنني املكتمل

 اجلنني غري املكتملمرحلة  
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 نأل ،ساساا أ األملية للجنني يف مرحلة احلمل وهي مسؤولية و ساسية األمرحلة الرتبية األ خصاب تبدأاإل دبع   
الضعف الشديد للمرأة مدة احلمل و القلق النفسي    أن النفسية تؤثر على احلمل. ويقرر علماء النفس  حالة املرأة اجلسمية و 

سس معقولة ابألدرجة    إىلفعايل تتعلق  نيف االستقرار االفعاالت و نالفروق الفردية يف اال  أن(. كما  15على الطفل)  ن اثر ؤ ي
بعد أ إىلواع السلوك. بل يذهب علماء النفس أنالقوى الوراثية قد تكون السبب يف الكثري من  ن إ(. وهبذا ف16الوراثية)

حبيث  ،هو مازال جنيناا الطفل يضحك ويبكي و  أن ثبتت أالتجارب احلديثة قد  أنمن ذلك حيث يرى فكري داؤود 
 (.17احلزن)  أوابلسعادة   األمحساس  إينعكس عليه  

ذلك  أثرو  ،طفالا حالة جنينها عندما يغدو األم النفسية والصحية و االرتباط الرتبوي بني حالة هنا ندرك املغزى و  منو 
 جياابا يف مستقبل حياته.إفعاالته وعواطفه سلباا و ناعلى نفسيته و 

االنفعالية حالتها و  األمطعام  ،وامل اليت تؤثر على حياة اجلننيعهم الأمن  أنثبتت الدراسات احلديثة ألقد  
انت املختلفة من و اهلرم نها يف سرايأثر  االنفعالية األمحلالة ( و 18شرب اخلمر على اجلنني) أثرو  ،األم أوب ومرض األ

طراب غدد ضوال ،اجلنني بتلك اهلرموانت ثرأت إىلر يؤدي األماستمرار هذا و  ،الدم بنسب ختتلف عن نسبتها الطبيعية
شعور  أنالضعف العقلي. كما  أونقص يف منو العظام  إىلقد يؤدي هذا فراز اهلرموانت و إأو زايدة يف نقص  أثر األم
خص تلك اليت يصحبها ارتفاع يف وعلى األ ؛األممراض اليت تصاب هبا ( يؤثر يف اجلنني. و ميكن لأل19ابخلوف ) األم

 ،ريالزه ،الدرن  ،راض املزمنة مثل السكراألمأبي من  األم إصابة ن إو عليه ف ،تضر ابجلنني النامي أن درجة احلرارة 
وهذا يوضح جلياا ضرورة   ،(20طفال)ة يف األييف ظهور عيوب خلق  كون سبباا ت  ،راض املعدية للجهاز البويلاألم  ن،السيال

حتافظ  أن الذي بواستطه تستطيع  ،اتحة الفرصة هلا لتجد حظها يف التثقيف الرتبويإمن خالل  ،األماالهتمام بصحة 
من حيث تطور اجلنني فقد  أمااختصاصيو علم النفس. رباء الرتبية و خوذلك بتطبيق كل ما يوصي به  ،على جنينها

ما جيدر ذكره ( و 21هو فرتة العشرينات)م يرتبط ابلتطور السليم للطفل فضل عمر لألأ أن شارت الدراسات االرتباطية أ
الوالدة   ن التكويين أبحيث يرى كل علماء النفس    ،تشكل نقطة حامسة يف حياة الكائن البشري  ،الوالدة يف حد ذاهتا  أن 

 
 .95ص -.يوسف مصطفى القاضي.د.مقداد ابجلن: علم النفس الرتبوي يف االسالم15
 .248م ص 1981جدة  -هتامة -الطبعة االوىل –.حممد مجيل حممد يوسف:قراءات يف مشكالت الطفولة 16
 .17بدون اتريخ ص –القاهرة   –فكري داود: نظرية جديدة )الكتاب االول( دار العامل العريب للطباعة .17
 .103-102بدون اتريخ ص  -القاهرة –دار الفر العريب  –: االسس النفسية للنمو من الفولة اىل الشيخوخة دفؤاد البهي السي .18
 .106م ص2001بريوت –دار التعارف للمطبوعات  – فاضل احلني امليالين -تعريب –لوراثة و الرتبية حممد تقى فلسفي: الطفل بني ا .19
السعودية  –الطبعة العربية: دار املريخ  -دارماكجروهيل للنشر -خرون آترمجة:د.سيد الطواب و  –الطبعة الثانية  –لندا ل.دافيدوف: مدخل علم النفس .20
 .111م ص1984القاهرة  –ة يكادميو املكتبة األ –
 . 67م ص1989وىل الطبعة األ –بريوت  –دار اجليل  –ساسيات علم النفس التطوري أفيق فالح حسان: . ش21
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أبكملها: فباالضافة   ناسنللقلق ينفس عنه خالل حياة اإل  ناختلق عنده خز حقيقية يعيشها املولود اجلديد و   متثل صدمة
العاطفة العنيفة اليت يتكبدها اجلنني يف هذا العمل و  الصدمة الفيسيولوجبة ىهناك صد ،اليت ترافق الوالدة اآلالم إىل

 (.22الذي جيعل منه مولوداا جديداا)

 آليت:حيث جيب االهتمام اب  ،مهية خاصةأ  وأتثري البيئة يف اجلنني ذ  أنخالصة القول يف مرحلة ما قبل امليالد  *و 

 أ. الصحة العامة لألم.

 .األمب. غذاء  

 احلالة النفسية لألم.ج.  

 من حوهلا.د. االرشادات الرتبوية لألم و 

التوجيه و ولكن عملية الرتبية    ،اب فطرية يسرية قد يتقنها كل كائن حيجنة اإليعمل  أناحلقيقة املاثلة    نإحيث   
حىت تتاح هلا فرصة الرتبية   ،(24الفهم)ية و ناحماطة ابملشاركة الوجد   األمتكون    أنعلى هذا جيب  ( و 23رسالة شاقة و نبيلة)

 السليمة.

 "BABY-HOOD"  سىن املهد:  املبحث الثاين:

ا يبدأ الوليد حياته ه من عمر الوليد. وفييناوتستمر حىت هناية العام الث ،تبتدئ هذه املرحلة من حلظة امليالد 
ىل بعد الوالدة و سابيع األخراج. وتعترب األالفسيولوجية الضرورية كالتغذية والنمو والتنفس و اإلمبجموعة من الوظائف 

وهنا نقف عند وظيفة التنفس، فالطفل يف هذه املرحلة   عداد عملي للبيئة اجلديدة.إهي  و   ،امتداداا الشهر احلمل التسعة
 يتدرب  جزئياا على طريقة تنظيم التنفس مما يساعده مستقبالا يف عملية الكالم.  –ال شعورايا    –

يقوم حبركات  أن وىل من حياته يستطيع يف الساعة األو  ،الزفرييىل يبدأ تنفسه الشهيقي و و لوالدة األالوليد يف حلظة او 
 (.25السعال)تصاص للرضاعة وبعض احلركات املنعكسة كالعطاس و مااله يستطيع القيام بعملية  أنكما    ،عشوائية تلقائية

إذ تتحدد   ،الوظائف الفسيولوجية يف هذه الفرتة املبكرةالنفسية و يوجد فاصل بني الوظائف    ه الأنشارة إليه  وما جتدر اإل
التكوين الكيميائي لسوائل  راج و خاإلو مبا يف ذلك عمليتا التغذية    ،رغباته يف تكوينه احليوي العامميوله و حاجات الطفل و 

 
 .32-31م ص1991وىل الطبعة األ –لبنان  –جروس برس  -نت؟ أكرستني نصار: أيها الطفل من   .22

  د.عبد احلميد حممد اهلامشي: علم النفس التكويين – الطبعة الثا نية – بريوت – 2002م ص23.85
24 D.W. Dean: Education for moral Improvement – The open university – 1991- p.18. 

 .90ص -مرجع سابق  –د.عبد احلميد حممد اهلامشي: علم النفس التكويين25
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اتصاالا وثيقاا ابلوظائف يتصل  -ثناء هذه املرحلةأ -سلوك الطفل ن إميكن القول و  ،حدة نشاطه العضليو و  ،جسمه
 (.26الفسيولوجية)

هو و  نااحلنو ابلدفئ  هفتنعكس هذه الفوائد على الوليد يف شعور  ،االنفعاليةأما من انحية الفوائد النفسية و  
ا هي موقف منإو   ،شباع حاجة فسيولوجيةإالرضاعة ليست    أن(  27يؤكد علماء النفس)مه. و أملتصق جيس نبضات قلب  

 ل فرصة للتفاعل االجتماعي.أو هو  و   ،األميشمل الرضيع و   ،شاملاجتماعي  

هي مرحلة و  ،طالقة كربى للقوة الكامنةناهي مرحلة و  ،الوليد يف منو مستمر أن مما يالحظ يف هذه املرحلة و  
احلركات. وفيها يتعلم زراا حسياا حركياا ملحوظاا يف السيطرة على  و آت  ،ازات الكبرية حيث تشهد منواا جسمياا سريعاا جناإل

 (.28فعايل)نالنمو االو   ،االحتكاك االجتماعيو   ،و يكتسب اللغة  ،الرضيع الكالم
 (.29يشرب به)ء و انيرفع اإل  أنشهر ميكنه أية  نامث  إىليصل عندما يتقدم يف النمو و و 
ب احلكيمة هي اليت تستطيع اختيار لع األمو  ،و يف هذه املرحلة يهتم علماء النفس بضرورة اللعب للطفل 

من   األمموقف    أنكما   بناء لغته.  علىخاصة اللعب اللغوية اليت ستساعد الطفل   ،العقليطفلها املناسبة لنموه الزمين و 
اعتماد الطفل على نفسه تدرجيياا.  إىلمما يؤدي  ،الصربفعايل و ناال ن ايتسم ابالتز  أن الفطام يف هناية هذه املرحلة ينبغي 
 عادة املوازنة.إبد من احلذر و   ال ،و كلما قطعنا شوطاا يف تربية الطفل

مث مير الطفل يف منوه مبراحل خمتلفة تبدأ ابلطفولة املبكرة، مث الطفولة املتأخرة، واملراهقة. وسنتناول يف هذا اجلزء أتثري 
 عند الطفل.  ةخالل مراحل اكتساب اللغالنمو يف هذه املراحل على لغة الطفل من  

 

 اكتساب وإنتاج وإدراك اللغةاملبحث الثالث:  
يولد الطفل وهو مزود ابلقدرة على التعبري، إال أنه ال يســــتطيع القيام هبذه الوظيفة فعالا إال بعد أن تصل األجهزة 

األجهزة هي املسؤولة عن منط من االســـــــــــتجابة اخلاصة ابلكالم إىل درجة معينة من النضج، حيث تعترب هذه    الداخلية
الكالم يف وقت معني، واللغة اليت يتعلمها   حيث يتعلم الطفل  .هي عملية الكالم نفسها  ؛معني وحيقق وظيفة معينة للفرد

 
 .95ص -.أمحد زكي صاحل: علم النفس الرتبوي26
 . 122ص –ليلى عبد الرشيد عطار: اجلانب التطبيقي يف الرتبية االسالمية  27
 . 124ص –ليلى عبد الرشيد عطار: اجلانب التطبيقي يف الرتبية االسالمية 28

29Elizabeth B. Hurlock: Developmental psychology – fourth edition – mc Graw – Hill Company – New York – 1975 

– p.70. 
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وطة بنضج جهازه الصـــويت ووظائفه إال أن قدرة الطفل على تعلم لغة ما مشـــــر   هي اليت يســــــــــــــــمعها من أبويه واحمليطني به،
 .فيما يندرج حتت منو الذات  العقلية

أن الطفل مير مبراحل معينة حىت يـتـعـلم لغة أبويه وحىت ميكنه الكالم هبذه اللغةبطالقة، ويف الواقع إن عــــــملية الكالم   بيد 
من يقود ســـــــيارة، ففي بداية األمر يشــعر شـــــعوراا خبصـــــائصها، مثله يف ذلك مثل  تتم بطريقة آلية دون أن يشعر الفرد

فإنه يف هـــــــــذه احلالة   ، أما بعد أن يـمارس هذه العـملية عـدة مرات ويـتـقـنها،لم القيادةرجليه ويديه أثناء تعــ  قوايا حبركات
 القيادة أوتــوماتـيكياا.   إطـالقاا، بل يـــتعامل معال يــكون انـتـباهـه وتـركـيـزه على حــركات رجــلـيـه  

برتكيب األصـــــــوات يف لغة أبويه، واختالف  األمر يشــعر شعوراا قوايا  كذلك احلال ابلنـســــبة للطـــفـل، فإنه يف ابدئ
، وعـندئـذ ال يكون تفكريه وتركيزه منصـــــباا مراحـل نـمو اللغة لديـه الصــــــــيغ والربـــط بــيــن الكـلمات يف اجلـمـلة، حىت تـتم

على خصــــــائص تلك األصـــــوات أو تلك العبارات. فالطفل يولد ويـنـمو يف بـيـئة مـشــــحونـة أبصــوات ذات داللة ومعـىن 
 الطـفل يـكـون حماطاا ابللغة من مجيع االجتاهات.  ، أي أن 

. فالطفل على هذا   30ي سوسري أن اللغة: " تنظيم من اإلشارات املفارقة "يرى د   :عند الطفل  مراحل اكتساب اللغة
اللغوية   املراحل  مير اكتساب الطفل للغة بعدة مراحل ميكن إجيازها يفحياول أن يتعرف وينظم تلك اإلشارات. وبذلك  

  31:التالية
 مرحلة ما قبل اللغة  -1

على اختالف   -فسر العلماء    لقد   .يعرب فيها الطفل عن قدومه إىل احلياة ابلصراخبلحظة امليالد اليت    ترتبط ارتباطاا وثيقاا 
الرئتني وإىل اجملاري اهلوائية التنفسية،    اهلواء إىل  فالفسيولوجيون يعتربونه جمرد اندفاع  الصراخ تفسريات شىت،  -توجهاهتم 

ىل الصدمات اليت تعرتض حياة الفرد تعبري عن أو  -(O.Rank)خاصة أوتو رانك-ويعتربه علماء النفس التحليلي 
 امليالد" بعد انفصال الطفل عن بطن أمه.   وهي"صدمة

وحميطه االجتماعي خاصة الوالدين ، كما يساهم الصراخ أيضاا يف عملية  فعن طريق الصراخ يتم االتصال بني الطفل
 .الطفل أن يتحكم يف التنفس حبسب قوة الصراخ ودرجته  هامة جداا وهي تعلم

 تكوين التناسق احلسي احلركي الذي يسبق اللغة ، فالطفل يالحظ أنه عن طريق الصراخ يلعب الصراخ أيضاا دوراا يف
يتطور ليصبح صراخاا انفعالياا يعرب   تلىب له الكثري من احلاجات الفسيولوجية والنفسية ) قدوم األم حلمله وإرضاعه (، مث

 
 111، ص1985ردينان دي سوسير، دروس في األلسنية العامة، تعريب، محمد شاوس وآخرون، الدار العربية للكتاب، تونس، ف 30
 25، ص2008 1مجموعة من الباحثين، اللغة والتواصل التربوي والثقافي، منشورات علوم التربية، المغرب، ط 31
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الرمزية  الطفل كلما أراد شيئاا وأول وسيلة الكتشاف الوظيفة يستعملها عن حالة نفسية ، وبذلك يصبح الصراخ إشارة
 .للغة

يبدأ تكوين اللغة   بني الطفل والراشدين ترتكز على العالقة بني الطفل واألم، ففي داخل هذه العالقة  إن بداية االتصال
غ يف غياب الثدي وهو يفعل املص يف الفرا  ، نالحظ على الطفل قبل التغذية أو الرضاعة حركة مسبقة وهي صوت

اليت عن طريقها   (حوايل شهرانسجاماا واتساقاا هي املناغاة )صوتية أكثر  ذلك إرادايا ، بعد هذه احلركة أتيت حركة
املناغاة حينما يصبح هلا  بني الطفل واألبوين، فاألم جتيب ابللغة والكالم والطفل يعيد املناغاة، وتقل يتكون احلوار

 هدف.

 مرحلة لغة الصغار  -2
كل ما يسبق هذه املرحلة يكتسب ابإلعانة اخلارجية )احمليط، األبوان ( خاصة مع دخول األب يف العالقة مع الطفل، 

األم فإن طفلها يتأثر بصوهتا أكثر من  حيث يكون له دور إجيايب جداا يف فهم الطفل وجعله يتلفظ ببداية كلمة، أما
الطفل أثناء هذه املرحلة من عملية إنتاج األصوات غري املفهومة املختلفة إىل عملية إنتاج   أتثره أبصوات اآلخرين، وينتقل

 تكوين العالقة بني الصوت واللغة.  أصوات هلا معىن ، فيبدأ

يبدأ أيضاا يف هذه املرحلة فهم املتضادات، ويف الشهر العاشر ميكن للطفل أن يفرق بني اباب وماما، ومما يساعد على 
يف هذه املرحلة ينتج   .اللغة  اللغة يف السلوكيات االجتماعية هي القدرة على التمثيل اليت تتطور يف خط متواز مع  دخول
واملعاين ودالالهتا عند منو  وحدات هلا معىن لكنها كلمات على شكل مقاطع، مث يتواىل اكتساب الكلمات الطفل

ك و  ن  الطفل رمزاا أو قانوانا سهالا حسب حتليله وفهمه للواقع، الطفل: احلسي واحلركي، االجتماعي والنفسي، حيث ي  
 .جلمل الكبار  ل  دةقيبات أخرى بعدها تظهر اجلمل املكل كلمةجديدة تستعمل يف ترك

 مرحلة اللغة احلقيقية  -3
 بنية اللغة، وهذا يكونومفرداهتا وتعبرياهتا ، وبداية بنيات تشبه  الدخول يف هذه املرحلة يبدأ برتك لغة الصغار      

لكن نالحظ أهنم  مبساعدة من النمو العقلي والفكري، وللكبار دور أساسي يف اكتساب الطفل للغة احلقيقية،
هذه الطريقة تعترب يف نظر   Babytalk:ـ لـيستخدمون كالماا غري منسق عندما يتكلمون مع األطفال، وذلك ابستعماهلم  

ري العاطفي، لكنها خاطئة ، ألن الطفل سيتعود عليها ويكون من الصعب عليه الكبار أحسن وسيلة للكالم والتعب
كما أن الطفل يبدأ يف فهم معاين بعض املفردات اعتماداا على السياق الذي حتدث اخلروج من مرحلة لغة الصغار.  

 32. فيه
 

 241، ص2003، 11المعرفي، دار الشروق للنشر والتوزيع، طعماد عبد الرحيم الزغلول، علم النفس  32
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حىت خيرج من مرحلة لغة الصغار. أما الدور احلقيقي الذي جيب أن يلعبه الكبار هو إعطاء الطفل قدراا من االطمئنان،  
 . الكبار ومن انحية أخرى يفضل عامل الطفولة  فللطفل رغبتان متضاداتن من انحية يريد تقمص

الطفل حسب منوذج لغة الكبار، حيث يرتك الطفل لغة الصغار ويبدأ عنده  سنوات تتطور اللغة عند 4و 3ما بني 
والقدرة على اإلبداع يف إنتاج الكلمات واحلكاايت، ويساهم   العقلي لديه والتخيلالكالم، كما يتطور التمثيل    التنسيق يف

، فهذه  "يف منو هذه املرحلة تكوين األان، اليت تساعد الطفل على التعرف على ذاته، ويستبدل كلمة "هو" بكلمة "أان
 وحدة اجلسم والذات (.   :الذاتاملرحلة تعترب يف نظر الطفل أول اعرتاف للطفل بنفسه ككل موحمد) مرحلة تصميم  

يف هذا الصدد:" إن اللغة احلقيقية تتكون عندالطفل عندما يبدأ استعمال كلمة *أان* فباستعمال    (Pichon)يقول بيشون 
قواعد وقوانني لغة الكبار"وبفضل األان وبفضل تكوين شخصيته، يصبح كالم  هذه الكلمة يدخل كالم األطفال يف

أين، مىت، " يتبادله مع الكبار، يبدأ الطفل يف األسئلة للوصول إىل املعرفة، ويكثر من كلماتحوار  الطفل جزءاا من
 "كيف….؟؟

كيف ميلك الطفل القواعد اللغوية ؟ وهل هلا تركيب خاص    :لكن السؤال اجلوهري الذي يطرح نفسه يف هذا السياق
          افرتاضات للجواب عن هذا السؤال:       يف ذهنه؟ وضع العلماء عدة

اللغة )الطفل عندما يفهم معىن وداللة كلمة ما ميكن أن  فهم الكلمات واملعاين يساعد على اكتساب تركيب -
  .التكرار وحاسة السمع اليت تتعود على الكلمات وأتلفها  يركبها لغوايا( ويساعده يف ذلك

املختصني يتعلم الطفل قواعد اللغة عن طريق تكوين قواعد اللغة عند الطفل، فحسب    دور احمليط مهم جداا يف -
اجلملة الكلمات  تقليداألم، وتقليد كالم الكبار يف مرحلة ما قبل اللغة ومرحلة لغة الصغار، فهو يقطف من

 . اليت يعرفها ويعيدها يف مجل وتراكيب جديدة
 ، ويف هذا الصدد يقولمع الطفل أثناء الوالدة  اجلانب الفطري واالستعدادات اليت تظهر ال ميكن إمهال -

اللغوية املعروفة  : "لألطفال استعدادات انجتة عن النمو وهي اليت تدفعهم الختيار األشكال (Mild)ميلد 
 يشكل اللغات اإلنسانية."  واملقبولة، وأيضاا  يوجد تركيب بيولوجي هام جداا هو الذي

كري متواصل يف اللغة، وانتج أيضاا عن انتج عن تف التطور الذي نالحظه أيضاا يف ميدان اللغة عند الطفل -
 .اللغوية اليت ترجع يف األساس إىل اكتساب املفاهيم من قبل  تدريب تلقائي يف اكتساب البنية

، إال املعرفية لدى الطفل  اإلشارة إىل أن الكثري من األحباث أكدت على ضرورة وجود اللغة حلدوث العمليات  بد من  ال
اللغة، حيث و جد أن الطفل األصم ميكنه تنظيم عامل  إمكانية حدوث تلك العمليات بدون أنه ال ميكن اجلزم بعدم 

 خرباته بدون لغة ما.
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، لسلبابذلك ابإلجياب أم    الوسيلة الوحيدة احليوية والفعالة اليت تعني الطفل على التعبري عن رغباته، سواء كان  اللغة هي
مث يتعلم االستجاابت اللفظية تدرجيياا، فينطق اللفظ اخلاص   اسطة اإلشارة،إذ يبدأ الطفل االستجابة للمواقف واألشياء بو 

 ابلتدريج التعبري عن رغباته ابستعمال اجلمل بعد أن كان يستعمل الكلمة، وكلما منت  ابلشيء أو ابلشخص، ويستطيع 
التجريدية، وأن يتعامل هبا  استطاع أن يستخدم الرموز يف حديثه، واستطاع أن يفهم األلفاظ ،ذخريته اللغوية وازدادت

 .مع غريه
 : اللغوي  العوامل املؤثرة يف النمو

 :هناك عدة عوامل تؤثر يف منو احلصيلة اللغوية منها
  : العوامل الفسيولوجية  -1

وإدراك وفهم اللغة من جهة، ومن جهة أخرى البد من سالمة هذه  يتحتم وجود األجهزة الثالثة حىت يتم اكتساب
 :األجهزة وهي

 اإلعاقة الذهنية، اإلصــــاابت املخـية  واملخـية احلـركيـة والعصبية.   :اجلهاز العـــصــيب -
 الصمم وضعف السمع. : اجلهاز السمعي -
 اجلهاز النطقي : تشوهات يف أعضاء جهاز النطق. -

  : ومنها: عوامل نفسية  -2
 عالقة األم بطفلها. -
 احلرمان العاطفي. -
 اضطراابت نفسية وسلوكية عند الطفل. -

  : عوامل اجتماعية  -3
 : واملدرسة واجملتمع ككل ومنها  توفرها األسرة

 سليمة.  التنشئة االجتماعية: وجود الطفل يف بيئة لغوية -
 التفاعل اللفظي. -
 االتصال اللفظي. -

 ومنها:: عوامل عامــة  -4
 اللغوي.  السن : كلما كرب الطفل يف السن كلما ازداد منوه *
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اجلنس: يعتقد الباحثــون أن اإلانث أكــثـر كـفاءة عـلى اكـتـســــاب الـلـغـة مـن الذكور، ويعـطـون أدلة على ذلك بقــدرة  *
اللغة عندهـن تفوق الســـرعة عند الذكور، كما إن  اإلانث على اكتســـــاب عـدد أكبــــر مـن الكلمات، وسرعة منو

 .منه عند الذكور دو أكثر عند اإلانثإجادة اللغة وإتقاهنا يب
 
 

 والنتائج  امتةاخل

 أشارأتثري منو الذات على مراحل اكتساب اللغة عند الطفل.حيث  حبمد للا تعاىل، قد تناول هذا البحث موضوع
البحث أمهية العوامل اخلارجية اليت تؤثر يف حياة الطفل ولغته.   بنيم  إىل مراحل النمو والغرض من دراستها، كما  البحث  

يث ندرك املغزى واالرتباط الرتبوي بني حالة حبعطي فكرة عن تطور اجلنني يف األسابيع األوىل وعالقة األم جبنينها أو 
إجياابا اطفه ولغته سلباا و نفعاالته وعو ااألم النفسية والصحية وحالة جنينها عندما يغدو طفالا، وأثر ذلك على نفسيته و 

، وأتثري ذلك على تكوين لغته. وقد تناول البحث أيضاا مراحل اكتساب اللغة عند الطفل ودور منو يف مستقبل حياته
 العوامل الفسيولوجيةاملتمثلة يف  تؤثر يف منو احلصيلة اللغوية  اليت  عوامل  الوأشار أيضاا إىل    الذات يف هذه املراحل املختلفة.

 ية واالجتماعية وعوامل أخرى عامة.والنفس
أن الوالدين هلما دور كبري يف مساعدة   ولقد خلص البحث إىل أن منو الذات له دور كبري يف التأثري على لغة الطفل، كما

 حىت يتم اكتسابالطفل لينمو منواا لغوايا سليماا. وأشار البحث إىل ضرورة سالمة أعضاء جهاز النطق وخلوه من العيوب  
هاز السمعي الذي له دور كبري يف مساعدة الطفل على متييز جلابد من سالمة  ومن جهة أخرى ال .وإدراك وفهم اللغة

إن وجود بيئة لغوية سليمة يسهم يف دعم عملييت التفاعل اللفظي واالتصال اللفظي عند  والبد من ذكر ت.األصوا
 الطفل.
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ABSTRACT:  

      The study aims at investigating the features leading to the textual coherence including "the 

syntax of the text" exceeding the traditional studies which used to put emphasis on 

textual  syntactical analysis through studying syntactical inter-relations of sentences to the 

discovery of the minimal tie of textual coherence ln non- linguistics dimensions and correlate it 

with the internal linguistics compositional relationship of the text. Descriptive approach Wil be 

applied to "Zohor" modernist free verse poem by Amal Donkol. 

Keywords: The syntax of the text, Coherence, Harmony, Consistency. 

 
 صامللخ

يهدف هذا البحث إىل دراسة اخلواص املؤدية إىل متاسك النص، ضمن ما يسمى بـ "حنو النص" متجاوًزا بذلك 
الدراسات التقليدية، اليت كانت تعمد إىل التحليل النحوي للنص ابلبحث يف العالقات النحوية بني اجلمل، إىل البحث 

غوية، وربطها ابلعالقات الرتكيبية اللغوية الداخلية للنص. عن فتيل الربط ووسائل التماسك النصي يف األبعاد غري الل
وتطبيق ذلك على قصيدة من الشعر احلر يف العصر احلديث "زهور" للشاعر أمل دنقل، ابستخدام املنهج الوصفي 

  التحليلي.  
 االتساق  -االنسجام  -التماسك  -زهور  -حنو النص  الكلمات املفتاحية:

 
 مقدمة 
اليت –شهدت الدراسات اللغوية احلديثة تطّورات واضحة يف جمال حتليل النصوص؛ فتجاوزت بعض أعراف اللغة        

 كانت ترى اجلملة أكرب وحدة لغوية، إىل فضاء لغوي أوسع هو فضاء النص، فظهر ما يسّمى بـ "حنو النص".
يتجـاوز حنو النص نظرة التحلـيل النحوي التقلـيدي، اـلذي يبحـث يف العالـقات النحوـية بني اجلمـل، إىل دراســــــــــــــة        

العالقات  --، من خالل شـــــــــبالة من العالقات بني اجلمل املتباعدة داخل النص(1)اخلواص املؤدية إىل متاســـــــــك النص
مى بعامل النص. فيعرض يف حتليله للنصـــوص مالوانت  الرتكيبية الداخلية، وعالقات أخرى بني النص وحميطه، أو ما يســـ 

النظام النصـــــــــــــاب ويربزها وإا بدت يف ؛اهرها مبعثرة؛ إذ على اآلّلل اكتشـــــــــــــاف اآللية اليت متالنه من إ اد فتيل الربط 
-لســـطحي  لتالوين البناء املتميز، هذا يعين أّا فتيل الربط هو ذلك الرابط املضـــمر مقابل الروابط املتجلية يف تشـــاليله ا

 
 -37ص  م.2001. القاهرة: مكتبة زهراء الشررررررر ،  1اتجاه جديد في الدرس النحوي. ط –نحو النص  ، أحمد.  ي( انظر: عفيف( 1
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. وقد حاول بعض الدارســـــــني، عنوا بدراســـــــة حنو النص،  ســـــــي  أ ر عامة  (2)اليت كانت ترومها الدراســـــــات التقليدية
ــًبا على العالقات الداخلية للنص،  ــائله، إال أّا معظمها كاا منصـــــ تبحث يف الرتابط النصـــــــي من حيث أشـــــــالاله ووســـــ

ــة الرتابط هذ  اب ــيصـ ــن خصـ ــّور هاليداي ورقية حسـ ــة،  عل مالوانت النص مرتابطة ترابطًا  فمثاًل صـ عتبارات لغوية مخسـ
، الوصت ، واحلذف، وواالستتبدا كالضـمائر، وأااء اششـارة، وأدوات املقارنة،   اإلحالةخطّيا، وهذ  االعتبارات هي: 

وجودها أو قضــية داخلية، وو؛يفة املتلقي أمامها احلالم ب -يف نظرمها–. هذا يعين أّا نصــّية النص  واالتستتاا املعيم 
   .(3)عدمه
ويف فرتة الحقة التفت دارســـو حنو النص إىل أّا دراســـة العالقات الرتكيبية داخل النص مســـ لة قارّة وواضـــحة منذ         

القدم، فعمدوا إىل ما هو خارج العالقات الرتكيبية، لبياا متاســك النص، من خالل دراســة األبعاد غري اللغوية، وربطها  
لوصــــــــــــــول إىل حتليل عميق للنص. هذا يعين أّا حنو النص افل ابخلارج يف قراءة  ابلعالقات الرتكيبية اللغوية الداخلية، ل

ــقطها على النص يف التحليل.  الداخل، معتمًدا يف ذلك على علوم أخرى  غري اللغوية، كعلم النف  واالجتماع، ليســـــــــــ
غريها مما ادد  النص وهذا األمر يتطلب من اآللل تصـــــورات واســـــعة تشـــــمل عناصـــــر حنوية وداللية ومنطقية وتداولية و 

 املراد حتليله.
ويف إ ار دراســــــــــــة العالقات الرتكيبية داخل النص،  در اششــــــــــــارة إىل ما ذكر  أبو زنيد من أّا النص يقوم على        

مسـتويني: تتحالم ابملسـتوى األول منه القواعد النحوية والداللية اليت حتدد الرتتيب الداخلي فيه، أي العالقات الرتكيبية 
ــفه وحدة كلّية، ويتم ذلك بتجاوز جمموع املعاب اجلزئية  ا ــتوى الثاب يتحدد ابلنظر إىل النص كاماًل بوصــــ لداخلية. واملســــ

املتحصلة عرب املستوى األول، حىت يتم الوصول إىل املستوى األمشل، وهو البنية الالربى اليت ترتكب من قضااي حتيل إىل  
 . (4)الوقائع نفسها

ــة العالقات الرتكيبية الداخلية، وقد عمد هذا البح ــيدة من الشــــــــعر احلر؛ بدراســــــ ث إىل تطبيق حنو النص يف حتليل قصــــــ
 وإسقاط بعض العوامل اخلارجية يف فهم النص، لبياا متاساله ووحدته العضوية، واملوضوعية.

 
  ,حتلي  قصيدة زهور للشاعر أم  دنق   يف ضوء حنو النص  

 
الخامنررة، الود  . بحث منشررور في مج ة الو وم اسننررانية. النررنة قراءة في وساال ا ابكاالن اب  اايسرررايةية، ياسرر  .  ( انظر:(2

 م.2007، خريف 35
. منقول ع   81م. ص 2004لحديث، نقد النظرية وبناء أخرى. اربد: عالم الكتب ا–أبو خرمة، عمر. نحو النص  ( انظر: (3

 . (cohesion in Englishاستنا  في اسنج  زية ) .ب هال داي ورقية حن كتا
  . 40. ص م2009إطار نظري و راسات تطبيقية. اربد: عالم الكتب الحديث،  –( انظر: أبو زن د، عثمان. نحو النص (4
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يعمد هذا البحث إىل اختيار نص من الشعر احلديث ليالوا حمور املعاجلة النصية، بدراسته ضمن إ ار حنو النص.   
 (، ك منوذج للشعر احلر يف العصر احلديث.5وقد وقع االختيار على قصيدة بعنواا "زهور" للشاعر أمل دنقل) 

 وسالٌ  مَن الورِد
 أحمُلها بنَي إغفاءٍة وإفاقْة 

  ابقة وعلى ك  ِ 
 اسُم حاِمِلها يف ِبطاقة 

 *** 
 تَتَتحدُث يل الَزهراُت اجلميلُة 

  -دهشًة   -أن  َأعيُتَنها اتََّسَعْت  
 حلظَة الَقْطف
 حلظَة الَقْصف

 حلظة إعدامها يف اخلميلْه! 
 تَتَتحدُث يل.. 

ا َسَقطْت مْن على عرِشها يف البَساتني   َأّن 
 الدكاكنِي، أو بنَي أيدي املُنادين، مث َأفَاَقْت على َعْرِضها يف زُجاِج  
 حىت اشرتَْْتا اليُد املَتفضِ لُة العاِبرْة  

 تَتَتحدُث يل.. 
 كيف جاءْت إيل  

 )وأحزاُّنا املَلكيُة ترفع أعناَقها اخلْضر(   
 ك  تَتَتمين يَل الُعمَر! 

 وه  جتوُد أبنفاِسها اآلخرْة!! 
 *** 

 .. ْْ  ك ُّ ابقْة
 وإفاقْة   بنَي إغماءة

 اثنيًة.. اثنيْة   -ابلكاِد    -تتنفُس ِمثِلَى 
 

 .443 -442م. ص 1995القصيدة من كتاب: دنقل، أمل. األعمال الشعرية. د.م: مكتبة مدبولي،  - 5
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 راضيْة..   –وعلى صدرِها مَحلْت  
 اسَم قاتِلها يف بطاقْة!

، وقد مّيز (6)يسـعى البحث يف معاجلته للنص الشـعري إىل إبراز ركين التماسـك النصـي ومها: االتسـاق واالنسـجام       
صـــد ابالتســـاق البحث عن التماســـك بني األجزاء املشـــاللة للنص، وجماله  علماء حنو النص بني هذين املفهومني؛ إذ يق

املادة اللغوية، فيتتبع فيه اآللل الوســائل اللغوية اليت تصــل بني العناصــر املالونة للنص، ويبني أ رها يف االتســاق، فريصــد 
ميالن أا يربط بني أجزاء  اشحالة ابلضــــــمائر وألفار اششــــــارة، ويرصــــــد العطو واحلذف واالســــــتبدال والتالرار، وكل ما

ــجام فرّا مظاهر   ويلية ال لغوية؛ تتطلب من اآللل االهتمام ابلعالقات اخلفية اليت  النص من املادة اللغوية. أّما االنســــــ
تنظم النص وتولــد ، متجــاوزا بــذلــك املــادة اللغويــة، ألّا قراءة النص قراءة عميقــة تعتمــد على معرفــة اآللــل بعــامل النص 

 . (7)ل إليه اجلملة أو اجلملالذي حتي
ــع على البنية اللغوية          ــيعمد يف مدا  األوســــــــ ــيدة "زهور" ســــــــ آبية ما تقدم، ميالن القول إّا البحث يف حتليله لقصــــــــ

للنص، بيد أنّه ســـــــــيبدأ التحليل من خارج النص من خالل إلقاء الضـــــــــوء على الســـــــــياق الثقايف العام للشـــــــــاعر دنقل، 
ضمن ما يسمى بـ "عامل النص"، انطالقًا من فالرة مؤادها أنّه ال ميالن إدراك  -صيدة "زهور" والسياق النصي اخلاص لق

ــية وخصـــــوصـــــيتها وفرديتها،   ــع يف اعتبارها فاعلية التجربة النصـــ لغة الناص وفاعليتها تبعا لتصـــــورات لغوية عامة، ال تضـــ
 . (8)واآليط الذي حتيل إليه مجل النص

 عامل النتص
ــاعد على حتليل النص وقراءته          ــتعانة وا هو غري لغوي )عامل النص( لفهم ما هو لغوي )النص( أمر  يســـــــــ إّا االســـــــــ

دوا يّل عنقه؛ هذا يعين أّا اسـتغالل املعرفة السـابقة عن املنتج والظروف اليت أدت إىل خلق  وسـرب أغوار  قراءة عميقة، 
  ،تعســـو يف الت ويل. و در اششـــارة إىل أّا دراســـة النص ضـــمن إ ار معرفة العاملاملدّونة، أمر   عل املتلقي بعيًدا عن ال

، وتتجاوز دعوى موت املؤلو، بيد أّّنا  (9)تتجاوز ما قاله دوســـوســـري من أّا دراســـة اللغة تتم من ذااا ويف ذااا ولذااا
ــاراببل   فالتطرق لعامل النص يالوا بال إفراط وتفريط؛ ال تعين التطرف، ــ نه أا يعد أداة فاعلة يف  القتصـــ على ما من شـــ

 إضاءة النص، لذلك سيقتصر البحث يف هذا اجلزء على عنصرين خارجيني مها: قائل النص، وموضوع النص.  

 
 . 5ص م.1991ب روت: المركز الثقافي الوربي،  .مدخل إلى اننجام الخطاب– . لنانيات النص، محمد( انظر: خطابي(6

 .6-5وانظر: الخطابي. لنانيات النص.  .42( انظر: أبو زن د. نحو النص. (7

  .80. نحو النص( انظر: أبو زن د. (8

 .253م. ص 1988. ع م ال غة الوام. ترجمة: يوئ ل يوسف عزيز.  .م: ب ت الموصل، ، فر نيان  ي( انظر:  وسوس ر(9
. ب روت: المؤسرررررنرررررة الوربية ل دراسرررررات والنشرررررر، 2*لالسرررررتزا ة انظر: الدوسرررررري، أحمد. أمل  نقل طررررراعر ع ى خطوط النار. ط

  م.2004
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 *قائ  النص  -1   
م،  1940مل دنقل شــــاعر ومفالر مصــــري، أ لق عليه والد  الذي كاا أحد علماء األزهر هذا االســــم يف عام أ       

 حلصوله على اشجازة العاملية، عرف شعر  ابلتزامه الو ين وقضااي  السياسية. تيمًنا بنجاحه
، فدخل املسـتشـفى للعالج، وكاا صـاحب إرادة عالية   1979أصـيب أمل دنقل ورض السـر اا اخلبيث عام        

ــراعه مع املرض، ومل يهمل الشـــــعر؛ إذ ؛ل يالتبه يف مرقد  ابلغرفه رقم   ــتشـــــفى، ف ّلو  8صـــ ديواان كامال ابســـــم يف املســـ
 "، نشرته زوجته بعد أربعني يوماً من وفاته.8"أوراق الغرفة 

،  ، مؤمن ابملوت اآلتموشــــــــك على االنطفاء النهائيأ   شــــــــاعر وعهد األورام كتابة   8وميالن عّد شــــــــعر الغرفة رقم         
 .معاانته شرك الطبيعة يفيط به، ويا ماوقصيدة "زهور" هي إحدى نتاجات تلك الفرتة، يت مل فيها املوت من خالل 

 موضوع النص -2 
من  أ ر  على نفســــه،  مّر هبا الشــــاعر، وهو على فرار املرض، ينقل الواقع و  مهّمةتعرّب قصــــيدة "زهور" عن مرحلة        

ت كانت أمريات متّوجة يف بساتينها، مثّ  يت يد فتسلبها حقها يف البقاء، يد ال متلك خالل حديث الزهرات إليه، زهرا
 احلق إبّناء حيااا، لتقدمها لآلخر، متمنية له الشفاء و ول العمر.

فسـلبت   غتيلتا،  يئةيرى الشـاعر ابقات من الورود اجلميلة يف ؛اهرها، مث يفصـع عن حقيقتها؛ إذ هي زهرات بر        
وجيء هبا لتجود حبيااا فتقدمها لآلخر، وهي شــا ة رافعة أعناقها عناا الســماء، أبت وهي حتتضــر  ياة فج ة،منها احل

على فضـــع حقيقة اجلناة؛ فاملشـــاعر الزائفة من اليد املتفضـــلة  ب   -وهي تلفظ أنفاســـها األخرية-االنالســـار وأصـــرت 
 وراءها قسوة وعنًفا.

ائد واصــــــل فيها دنقل رفضــــــه االجتماعي والســــــياســــــي، فموضــــــوعها ؛اهر   جاءت هذ  القصــــــيدة بعد عدة قـصـــــ        
فهو رفض للواقع، وك ّا الشاعر يف هذ  القصيدة يقول بصوت شامخ: إّا الطغاة    ؛سياسيفيه معىن اجتماعي، واب نه  

ــتطيعوا حتقيق مبتغاهم  نوا صــــورام القبيحة أمام اآلخرين، فهذا التحســــني  بالل شــــيء مجيل  عند ترّبصــــهملن يســ ــّ ليحســ
م قتلة، وحماوالام أبا يبدوا  والتجميل ال يغرت به إال من كاا على نظر  غشــاوة، أما أصــحاب النظرة الثاقبة فيدركوا أّن

 أصحاب فضل وعرفاا ما هي إال حماوالت فاشلة،  فحقيقتهم واضحة هلم.
 حنو النص واملعطيات اللغوية

حســب معايري شــاللية وتركيبية وداللية، على النحو -ميالن تقســيم هذ  القصــيدة إىل  الد وحدات نصــية كربى        
 اآليت:

، يف رقعة زمانية ومالانية  همشـــــــهد يصـــــــو فيه الشـــــــاعر منظر الســـــــالل، وهي ما لة أمام عيني  الوحدة النصتتتتتية ا و :
  تلو عنها يف املشهد التايل، ويبدأ جبملة ااية.  

 ".وسالل من الورد...... اسم حاملها يف بطاقة"
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مشــهد حديث الزهرات للشــاعر، تصــو فيه حلظة املوت بتســلســل زمين وحتديد مالاب، واتل الوحدة النصتية الثانية:  
هذا املشـهد احلّيز األكرب من القصـيدة؛ إذ ميالن تقسـيمه إىل وحدات نصـية صـغرى، تبدأ كلها جبملة فعلية على النحو 

 اآليت: 
 "تتحدد يل الزهرات...... حلظة إعدامها يف اخلميلة". -أ

 "تتحدد يل...... اليد املتفضلة العابرة".  -ب
 "تتحدد يل ...... وهي  ود أبنفاسها اآلخرة".  -ج

 مشهد مما ل للمشهد األول يف الزماا واملالاا، واشيقاع الصويت، ويبدأ جبملة ااّية كذلك. الوحدة النصية الثالثة:
 "كلّ ابقة...... اسم قاتلها يف بطاقة".

ــيـة،  ـدر بـه أا يقو قلياًل على عنواا النص ويبني داللتـه؛ فقـد          وقبـل أا يبـدأ البحـث بتحليـل الوحـدات النصــــــــــــ
ــيدة، وكاا موفقا يف ذلك من عدة جوانب ار ى دنقل أا  عل كلمة "زهور ــلوبية   –" عنوااًن للقصــــــ ــوعية، وأســــــ موضــــــ

مجالية، وداللية؛ فالنص يف جممله يدور حول إشـــــــراك الطبيعة يف معاانة بشـــــــرية مشـــــــاركة وجدانية، واختريت الزهور من  
مة زهور عنواان للقصـــيدة،  ة أا تالوا كلبتلك الطبيعة لتالوا معادال موضـــوعيا للشـــاعر يف  ســـيد فالرة املوت، فال غرا

هذا من الناحية املوضـــــوعية. أّما من الناحية األســـــلوبية فاملتلقي يتوقع من العنواا أّا هذا النص ميالن أا يندرج ضـــــمن  
ــية، بيد أّا خيبة التوقع  ــية؛ ألّا املتوقع من كلمة زهور أا تالوا ذات إااءات مجيلة مشـــرقة رومانسـ النصـــوص الرومانسـ

تثري يف نف  املتلقي التســـــافالت، فتجعله أكثر تفاعاًل مع النص، وهذا يضـــــفي عنصـــــرًا  -ا النصابلنظر إىل مضـــــمو –
ــر التوقع. ومن النـاحيـة الـدالليـة يلحظ أّا "زهور" جـاءت نالرة، وترى البـاحثـة أّا هـذا التنالري  ا على كســــــــــــ مجـاليـا قـائمـً

ــيئً  ــبة للشــــاعر شــ ا إ ابيًّا، ومل تعد تفوح منها الروائع الزكّية، وإمّنا هي ميالن  ويله داللًيا؛ إذ أّا هذ  الزهور مل تعد ابلنســ
  سيد للموت، وهذا أمر غري معهود أو معروف.

ا مرتابطًا         ووفًقا لإل ار العام يف تقســــــــــيم النص ميالن الوقوف على العناصــــــــــر اليت  عل من هذ  القصــــــــــيدة نصــــــــــًّ
النصـية وحتليله، وإبراز عالقات االرتباط اليت تنشـ  بني  ومتماسـالا، من خالل وصـو النظام الذي تت لو منه الوحدات

 مالواناا.
تتالوا الوحدة النصــية األوىل من مشــهد ســالل من الورد، يعطيها الشــاعر األولية فيقدمها على الرفية؛ إذ مل يقل        

يُفتتع ابلســــرد، روا لداللة  أملع ســــالال من الورد، بل قال: "وســــالل من الورد أآلها"، وهذا التقد  املتعمد جعل النص 
ــالوا على الفعل الدال  ــم الدال على السـ ــالل من احلياة منذ البداية، فقّدم االسـ ــاعر أا يربزها، وهي  ريد السـ أراد الشـ
على احلركة. ويف اختيار  للفعل اسـتخدم الفعل الدال على اللمع ال على وضـوح الصـورة؛ فلم يقل أراها بل أآلها، وهو 

لي  فقط على  ،بية الرفاي، وعدم وضـوح الصـورة. واملت مل يف هذا املشـهد يرى أّا عنصـر احلركة معدومبذلك يؤكد ضـبا
مســـــــتوى التقد  والت خري، بل على مســـــــتوى اختيار املصـــــــدر دوا الفعل؛ فالشـــــــاعر روا تعمد اســـــــتخدام املصـــــــادر يف 
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ــري إىل احلدد غري مقرت  ــهد، "إغفاءة"، و "إفاقة"، ومل يقل: أغفو وأفيق، ليشــ ا بزمن، فيهيمن جو املوت على هذا املشــ
إذ يسـتبعد كل ما من شـ نه أا يوحي حبركة وحياة، ويسـتبدل به ما يدل على السـالوا واملوت، فتظهر بذلك براعته يف 

 انتقاء املادة اللغوية للتعبري عن الغرض املنشود.
الل مع العنواا "زهور" يف اجلمع والتنالري، وهذا بدأ النص بواو اسـتئنافية مث "سـالل من الورد" إذ اتفقت لفظة سـ        

مما ميالن عّد  عنصـر ربط، منذ البداية، بني العنواا ومسـتهل النص. مث اسـتخدم أسـلوب التضـاد فصـّور لنا نفسـه موزعة  
بني حالتني: إغفاءة وإفاقة، وال يســــــــــتبعد أّا هذا األســــــــــلوب جيء به شحداد و؛يفتني: و؛يفة نفســــــــــية؛ تبني احلالة 

متســــًقا مع اللفظة األخرية يف  ،نفســــية املضــــطربة. وو؛يفة بنيوية؛ فقد أحد ت اللفظتاا رنة صــــوتية، وجرســــا موســــيقياال
يرافق شـــعور الشـــاعر،  ،وهي "بطاقة"، فاشيقاع الصـــويت يف )إغفاءة، إفاقة، بطاقة( إيقاع موســـيقي متالرر ،هذا املشـــهد 

 ضع الحًقا.وقد عاد إليه يف املشهد الثالث يف النص، كما سيت
أّما زمن املشـهد األول أو الوحدة النصـية األوىل فهو الزمن احلاضـر، ويصـو الشـاعر ما يرا ، يف مالاا غري مصـرح       

 به ولالنه معروف ضمنا وهو املستشفى.
والقراءة الســـــــــــــطحية للوحدة النصـــــــــــــية األوىل توحي أّا الشـــــــــــــاعر يعرض جانًبا اجتماعيا، يتمثل يف تقد  الزهور         

 للمريض، عليها بطاقات حتمل أااء حامليها.
 :(10)ميالن توضيع مالوانت الوحدة النصية األوىل على النحو اآليتو 

 وسالل من الورد أآلها بني إغفاءة وإفاقة.  1)الوحدة النصية الالربى(: ج  1نص 
 على كل ابقة اسم حاملها يف بطاقة.و 2+ ج                                 

 تالونت الوحدة النصية األوىل من مجلتني، ربط بينهما حرف العطو الرتاكمي )و(.       
أما الوحدة النصــية الثانية فتمثل حديث الزهرات، وفيها يســقط الشــاعر ما يف نفســه على الزهور؛ فيتحدد على        

، فتحد ه، بعد أنسنتها، عن رحلتها نساا وينقل الواقع وحقيقته من خالل حديث الزهرات إليهلساّنا، ويبني مصري اش
 من البستاا إىل املستشفى، معربة عن دهشتها حلظة إعدامها يف اخلميلة.  

وتتالوا هذ  الوحدة النصــية من  الد وحدات نصــية صــغرى، يتلط فيها الســرد ابلشــعر، وتبدو ك ّنا مشــاهد،         
ــاهد  ــهدية. تبدأ املشـــــ ــيدة كلها قائمة على املشـــــ ــاعر القول إىل   وروا كانت القصـــــ ــند فيه الشـــــ ــارع يســـــ الثال ة بفعل مضـــــ

 الزهرات، فيالرر يف بداية كل مشهد قوله: "تتحدد يل".  
 وميالن توضيع مالوانت هذ  الوحدة على النحو اآليت:

 
بحث في ما يكون به الم فوظ  –ه ألجزاء النص ما ور  عند األزهر الزنا ، في كتاب ننري  النص عرضر ( يحاكي البحث في (10

  .33 -32م. ص 1993الثقافي الوربي، ب روت: المركز . 1طنًصا. 
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 3تتحدد يل+ نص  3)الوحدة النصية الالربى(: ج2نص 
 دهشة حلظة القطو.أّا أعينها اتسعت  4: ج 3نص                                         

 ]اتسعت دهشة[ حلظة القصو. 5+ ج                                             
 ]اتسعت دهشة[ حلظة إعدامها يف اخلميلة.6+ ج                                             

 5تتحدد يل + نص  7: ج4نص 
 أّنا سقطت من على عرشها يف البساتني. 8: ج5نص                            

 أفاقت على عرضها يف زجاج الدكاكني. مث 9+ ج                                
 ]أفاقت على عرضها[ بني أيدي املنادين.  أو 10+ ج                                
 اشرتاا اليد املتفضلة العابرة.  حىت 11+ ج                                

 7تتحدد يل + نص   12: ج6نص 
 كيو جاءت إيل  13: ج7نص                            

 أحزاّنا امللالية ترفع أعناقها اخلضر.و 14+ ج                                
 تتمىن يل العمر.  ك  15+ ج                                
 هي  ود أبنفاسها اآلخرة.و 16+ ج                                

ا املشهد تؤدي الزهرات دورين مها: احلوار، والتعا و؛ يظهر احلوار من خالل حديث الزهرات، ويبدو أنّه ويف هذ      
مل يالن حوارا عاداي؛ فقد كانت الزهرات تتحدد وكاا الشــــــاعر يصــــــغي هلا دوا أا يشــــــاركها القول، إذ ال داعي ألا  

ــاّنا، فيجعلها معادال م ،يتجاذاب احلديث وضــــــوعيا له، لذلك مل يقل تتحدد إيل، بل قال:  املا يتحدد هو على لســــ
تتحدد يل، وهي بذلك متا ل مجلة "تقول يل" يف الداللة. أما التعا و فتبدو الزهرات متعا فة جًدا مع الشــــاعر، وال  

ألا الشــــــــــاعر جاء هبا لتالوا ذات موضــــــــــوع شــــــــــعري؛ إذ هي زهرات بريئة، اغتيلت فج ة، وجيء هبا  ،غرابة يف ذلك
 ا فتقدمها لآلخر، فرتفع أعناقها لتتمىن للشاعر العمر، بيد أنّه متنٍّ غري مثمر.لتجود حبياا

 أما مالوانت الوحدة النصية الثالثة فيمالن توضيحها كاآليت:       
 كل ابقة بني إغماءة وإفاقة.  17: ج8نص
 اثنية..اثنيه. -ابلالاد  –تتنف  مثلي    18+ ج     
 .. اسم قاتلها يف بطاقه.راضية.  –على صدرها محلت و 19+ ج     
ا تظهر براعة الشـــاعر يف انتقاء املادة اللغوية؛ فاســـتخدام لفظة "ابلالاد" فيها داللة على أّا          ويف هذا املشـــهد أيضـــً

التنف  كاا صـــــــــــــعبا، وهذا يعين اقرتاب املوت، مث يعزز هذا املعىن ابســـــــــــــتخدام لفظة "إغماءة"، يف قوله: "بني إغماءة  
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نت يف أول مقطع يف النص "إغفاءة"، يف قوله: "بني إغفاءة وإفاقة"، وهذا التغيري املتعمد من الشــــاعر وإفاقة" حيث كا
يوحي بتصعيد املوقو؛ فاملقطع األول هيمن عليه السالوا وعدم احلركة، فالانت لفظة إغفاءة مناسبة يف ذلك الوقت،  

ــل إىل إغمــاءة يف املقطع األ خري. ومل يالن هــذا التغيري هو الوحيــد الــذي يوحي  مّث بــدأ جو املوت ابلتــ زم إىل أا وصـــــــــــــ
يف بطاقة"،  حاملهابتصـعيد املوقو، بل يلحظ أّا الشـاعر ختم املقطع األول من القصـيدة بقوله: "وعلى كّل ابقة اسـم  

 يف بطاقة" ليدل ابلنهاية على أّا القراءة  قاتلهابينما ختم املقطع األخري بقوله: "وعلى صــــــــــدرها محلت راضــــــــــية اســــــــــم  
الســــطحية للمقطع األول ليســــت كافية، وإمنا املراد هو قراءة أعمق تتضــــع يف ّناية النص، تتمثل يف أّا املشــــاعر الزائفة 

 من اليد املتفضلة  ب  وراءها قسوة وعنًفا، لسلبها إرادة األبرايء.
من توضـــــــيع الاليفية اليت  وبعد عرض بنية النص الرتكيبية وتفاليالها إىل بىن نصـــــــية صـــــــغرى وأخرى فرعية، ال بدّ        

إببراز الروابط والوسائل اليت  عل من متتاليات   ؛تتماسك هبا هذ  البىن من الناحية اللغوية، وأ رها على الناحية الداللية
 اجلمل نصا متماسالا، ومنها:

 اإلضمار: -1
إىل دور  يف ربط النص  يعد اشضـــــــــمار نوعا من أنواع اشحالة، اليت حتقق التماســـــــــك الداليل للنص، وابشضـــــــــافة       

ا وســــــــيلة من وســــــــائل االقتصــــــــاد يف العنصــــــــر اللغوي ؛ ألنه يقوم على ترك تالرار االســــــــم  (11)ومتاســــــــاله فرنّه يعد أيضــــــــً
واالســتعاضــة عنه بعالمة الضــمري. ويعمد البحث هنا إىل حصــر الضــمائر، وبياا عائدها يف كل وحدة نصــية، لبياا أ ر 

 ذلك يف متاسك النص.
 :(12)اشضمار يف الوحدة النصية األوىل

 الوضع  العائد  الضمي  الرتكيب يف النص  الرقم 
 اختصار عنصر  سالل الورد  اهلاء أآلها  -1
 اختصار عنصر  الباقة  اهلاء حاملها  -2

 
 اشضمار يف الوحدة النصية الثانية:

 الوضع  العائد  الضمي*  الرتكيب يف النص  الرقم 
 اختصار عنصر  الشاعر الياء  يل -3
 اختصار عنصر  الزهرات  اهلاء أعينها  -4
 اختصار عنصر  الزهرات  اهلاء إعدامها  -5

 
  .  172( انظر: أبو خرمة. نحو النص. (11
  ( يحاكي البحث في عرضه ل جدول ما ور  عند أبي خرمة في نحو النص.(12
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 اختصار عنصر  الشاعر الياء  يل -6
 اختصار عنصر  الزهرات  اهلاء أّّنا  -7
 اختصار عنصر  الزهرات  )هي(  سقطت  -8
 اختصار عنصر  الزهرات  اهلاء عرشها -9
 اختصار عنصر  الزهرات  )هي(  أفاقت  -10
 اختصار عنصر  الزهرات  اهلاء عرضها  -11
 اختصار عنصر  الزهرات  اهلاء اشرتاا -12
 اختصار عنصر  الشاعر الياء  يل -13
 اختصار عنصر  الزهرات  )هي(  جاءت -14
 اختصار عنصر  الشاعر الياء  إيل  -15
 اختصار عنصر  الزهرات  اهلاء أحزاّنا  -16
 اختصار عنصر  الزهرات  اهلاء أعناقها  -17
 اختصار عنصر  الزهرات  )هي(  تتمىن  -18
 اختصار عنصر  الزهرات  هي وهي -19
 اختصار عنصر  الزهرات  )هي(   ود  -20
 اختصار عنصر  الزهرات  اهلاء أبنفاسها  -21

 
ضــــمائر الوحدة النصــــية * بعض الضــــمائر وضــــعت داخل قوســــني لإلشــــارة إىل أّنا ضــــمائر مســــترتة، وهذا ينطبق على 

 الثالثة أيًضا.
 اشضمار يف الوحدة النصية الثالثة:

 الوضع  العائد  الضمي  الرتكيب يف النص  الرقم 
 اختصار عنصر  الباقة  )هي(  تتنف   -22
 اختصار عنصر  الشاعر الياء  مثلي  -23
 اختصار عنصر  الباقة  اهلاء صدرها -24
 اختصار عنصر  الباقة  )هي(  محلت  -25
 اختصار عنصر  الباقة  اهلاء قاتلها  -26

 
متصـــــــلة ومنفصـــــــلة، واملســـــــترتة( الواردة يف النص بوحداته  –يلحظ من اجلدول أعال  أّا مجيع الضـــــــمائر )الظاهرة        

النصــــــية الثالد، تعود على عنصــــــرين رئيســــــيني، يُعداا حمور النص، ومها: الشــــــاعر، والزهرات أو ما حل مالاّنا كباقة، 
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ا كيو أّا الشــاعر كاا يف كل وحدة نصــية يذكر االســم الظاهر مرة واحدة فقط يف بداية النص،  وســالل. ويلحظ أيضــً
ــية الثانية مل يذكر لفظ الزهرات إال مرة واحدة يف البداية، مث   ــمار؛ فمثال يف الوحدة النصــــــــ مث ايل إليه فيما بعد ابشضــــــــ

واحدة يف بداية أحال إليها ابلضـــمري يف مخســـة عشـــر موضـــًعا. وكذلك الوحدة النصـــية الثالثة فقد ذكر لفظة "ابقة" مرة 
ــتمرار اشحالة إىل حموري النص بضـــــــمري غائب   النص، مث أحال إليها ابلضـــــــمري يف أربعة مواضـــــــع. وميالن القول إا اســـــ

ــية كلها  متماســـالة، ال   -الالربى والفرعية-مســـترت ،رة، و؛اهر متصـــل أو منفصـــل ،رة أخرى، يعين أّا الوحدات النصـ
ا على أّا لإلضــــمار دورًا مهما يف إبراز متاســــك النص وترابطه، وا يرج أّي منها عن موضــــوع النص، ويدل ذلك  ــً أيضــ

 يقوم به من االستعاضة عن تالرار االسم بعنصر ايل إليه إحالة قبلية أو بعدية.
 العطف:  -2
العطو هو أحد وسائل الربط بني أجزاء النص إا مل يالن أبرزها؛ ألّا الغاية منه إشراك مابعد حرف العطو مع         
ــاب ــاًلا، و يت العطو يف ســـــ ــيًئا متماســـــ قه يف احلالم، هذا يعين أّا العالقة بني املعطوف واملعطوف عليه  عل منهما شـــــ

عدة مســـــتوايت؛ فهناك عطو على مســـــتوى األلفار، وعطو على مســـــتوى اجلمل، وعطو على مســـــتوى الفقرات، 
. ويعمد  (13)له صـفة الرتابط النصـي ومتاسـاله وهذا األمر  عل النص قائما على عالقات التضـام بني مالوانته، مما اقق

 البحث يف هذا املوضع إىل رصد أدوات العطو يف النص، وبياا داللتها يف اجلدول أدان :
 داللته  الرمز  اجلملة يف النص  الرقم 
 عطو على عنصر  و إغفاءة وإفاقة   .1
 عطو على مجلة  و وعلى كّل ابقة   .2
 عطو على مجلة  مثّ  مثّ أفاقت   .3
 عطو على مجلة  أو بني أيدي املنادين أو   .4
 عطو على مجلة  و وأحزاّنا امللالية   .5
 عطو على مجلة  و وهي  ود   .6
 عطو على عنصر  و إغماءة وإفاقة   .7
 عطو على مجلة  و وعلى صدرها  .8

يلحظ من اجلـــدول تنوع يف األدوات وإا كـــانـــت ال تتجـــاوز  ال ـــة روابط هي: "و، مث، أو"، ويالمن التنوع يف        
ــرًا على  خر يف موضـــعني، ويف األربعة األخرى عطفت مجلة على مجلة،  ــتة مواضـــع، عطفت عنصـ اســـتخدام الواو يف سـ

ــتخ ــع واحد، عطفت فيه مجلة على أخرى، واســ ــتخدام "مث" يف موضــ ا لعطو مجلة واســ ــً ــع واحد أيضــ دام "أو" يف موضــ
 على أخرى.     

 

 .133 -131انظر: أبو زن د. نحو النص  )13(
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 :  (14)وتنقسم الروابط املستخدمة يف النص إىل
رابط خطي يقوم على اجلمع بني مجلة ســــــــــــــابقة وأخرى تلحقه، فيفيد جمرد الرتتيب يف الذكر، وهو الواو، وقد   -

ــابًقا، و در اششــــــارة إىل أّا البحث  ــتة مواضــــــع، كما ذكر ســــ عّد واو احلال الواردة يف بعض اســــــتخدم يف ســــ
ــ "واو" العطو؛ ألّنا تربط اجلملة الواقعة فيها مع اجلملة السـابقة بصـاحب احلال، وقد   املواضـع أداة ربط كــــــــــــــ

: "فتسـميتها بواو احلال ال  رجها  (15)أشـار الدكتور إبراهيم خليل إىل الصـلة بني واو احلال وواو العطو بقوله
 إىل مجلة".عن كوّنا جمتلبة لضم مجلة  

رابطني خطيني يقومـاا على اجلمع، مع إدخـال معىن  خر يتعني ـبه نوع العالقـة بني اجلمـلة واألخرى، ويعرباا   -
ــرين املربو ني، ومهــا: "مث، أو"؛ إذ مجع الرابط "مث" بني مجلتني، ومهــا: "أّنــا   عن عالقــة منطقيـــة بني العنصــــــــــــ

ــقطت من على عرشـــها يف البســـاتني   ها يف زجاج الدكاكني"، وعرّب عن عالقة منطقية أفاقت على عرضـــ    مث  سـ
بني اجلملتني، تركز على عنصــر الزمن، وهي أّا حدد اشفاقة تبع حدد الســقوط مع مهلة زمنية فصــلت بني 
ا بني مجلتني، وعرّب عن عالقة منطقية بينهما قائمة على  ــً احلد ني. أما الرابط اآلخر وهو "أو" فقد مجع أيضــــــــــــ

 التخيري.
 الزمانية واملكانية:الروابط   -3
ــتند إىل قواعد التماســـك املالانية أو الزمانية، مثلما هي احلال يف احلالاية         ــيدة عادة ال تسـ على الرغم من أّا القصـ

أو القصـــــة، إال أّا قصـــــيدة زهور قامت على املشـــــهدية والســـــرد، لذلك لي  من اخلط  البحث عن أمارات تعمل على 
 خر مالاب.ترابط النص ضمن إ ار زمين و 

يلحظ أّا الشـاعر غلب عليه اشحسـاب بعنصـري الزماا واملالاا، فاسـتحالت القصـيدة إىل مقطوعة سـردية؛ ألّّنا         
ــهد   ــاهد متتالية، وأا الرتتيب الذي جاء عليه النص ميا ل الرتتيب الزمين للحالاية؛ فاملشـــــ ــية تبنّي مشـــــ يف وحدااا النصـــــ

ر يف املسـتشـفى وأمامه ابقات من الزهور، مث  يت املشـهد الثاب ويبني فيه الشـاعر  األول  عل املتلقي يتصـور ك ا الشـاع
ــلســـــال زمنيا  الطريقة اليت أتت فيها الزهرات إليه، من خالل حديث يســـــوقه على لســـــاّنا، ويراعي يف ذلك احلديث تســـ

لت أمامه )أمام املتلقي( يف املشــــهد ومالانيا لألحداد، مثّ يف املشــــهد األخري يعود الشــــاعر ابملتلقي إىل الصــــورة اليت متث
ــحية أكثر  زًما ــاعر يف حالة صــ ــورة الشــ ــع املت زم؛ إذ  ،األول، وهي صــ ــبهه يف ذلك الوضــ وأمامه ابقات من الزهور، تشــ

؛هر الشـــــــاعر يف املشـــــــهد األول يف حالة بني إغفاءة وإفاقة، ويف املشـــــــهد األخري ؛هرت الزهرات يف حالة بني إغماءة  

 
  .37( انظر: الزنا . نني  النص (14
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ــيـدة، وذلـك من خالل نقـل وإفـاقـة. وهو بـذ  لـك يربط أول النص مع  خر ؛ إذ يعود ابملقطع اخلتـامي إىل بـدايـة القصــــــــــــ
 الشاعر أحاسيسه ومشاعر  إىل الزهرات.

ــية الالربى الثانية        ــهد الثاب أو الوحدة النصــ ــيل املالاا   ،ويف املشــ ــاعر بتفاصــ ــيه  ،يظهر اهتمام الشــ ضــــمن ما يقتضــ
أو املشـــــار إليها مرتبة يف النص حســـــب زمن احلدد، وهي: مخيلة، عرر، بســـــاتني،  ،عنصـــــر الزمن؛ فاألماكن املذكورة

زجاج الدكاكني، أيدي املنادين، املستشفى ]مستوحى من مجلة "جاءت إيل"[. وهذ  العالقة الرتاتبية يف الزماا واملالاا  
 ين بني وحدات النص.قد نش  عنها ضرب من التواصل الذه

اســـــتخدامه مادة لغوية تركز على إبراز هذا العنصـــــر بشـــــالل دقيق،   ،ومما يدل على اهتمام الشـــــاعر بعنصـــــر الزمن       
كاســــــــتخدامه لفظة "حلظة" اليت تالررت  الد مرات، واســــــــتخدامه لفظة "اثنية" اليت تالررت مرتني متتاليتني. أما دور  

لشـــاعر يف كل الوحدات النصـــية  عل املتلقي يســـتشـــعر بداللة الزمن؛ فعلى املســـتوى هذا يف الربط بني أجزاء النص، فا
اللغوي يستخدم الشاعر يف املشهد األول فعل "أآلها"، وهو فعل فيه داللة الزمن القصري، مث يف املشهد الثاب يستخدم  

ــتو  ا، هذا على مسـ ــً ــتخدم "اثنية" مالررة أيضـ ــهد األخري يسـ ــتوى  "حلظة" مالررة، ويف املشـ ى املادة اللغوية، أما على املسـ
الت ويلي فرّا أكثر ما يهيمن على املريض هو عنصر الزمن، واقرتاب األجل، والقصيدة من أوهلا إىل  خرها متثل تصعيدا  
ــاًلا  نذاك على االنطفاء، وهذ  القصــــــــيدة من بني  هلذا الشــــــــعور، وال غرابة يف ذلك؛ ألّنا من نتاج شــــــــاعر كاا موشــــــ

ميالن عّدها كتابة على عتبة املوت؛ إذ يالشــو املقطع األخري عن حالة االســتســالم اليت تعيشــها الزهرات قصــائد  اليت 
على اعتبار أّا الزهرات معادل موضــوعي للشــاعر، فيظهر لنا يف املشــهد األخري ذلك االنســاا الذي ينهي    –والشــاعر  

 فيقول:     مسار حتدايته للحياة والزمن، فيستسلم للموت ويستالني إىل قدر ، 
  ..كلُّ ابقه  

  بني  إغماءة وإفاقه  
  اثنيًة.. اثنيه    -ابلالاِد   -تتنفُ  ِمثِلى   

  ...راضيه    -وعلى صدرِها مح لت  
 !بطاقه   اسم  قاتِلها يف

ا؛ أي أننا أمام          ومما ال شــك فيه أّا األحداد واحلركات الواردة يف القصــيدة قد حتولت إىل ألفار، وأصــبحت نصــً
ــواء أكـانـت حقيقيـة أم جمـازيـة-ينقـل لنـا أفعـااًل وحركـات حـد ـت  نص عن  ريق مـادة لغويـة، وقـد وردت ألفـار   -ســــــــــــ

ابعتمـاد معـيار التـتابع يف احلـدود، و؛هرت حســــــــــــــب تـعاقبهـا على حمور الزمن؛ إذ  ،األحـداد املالوـنة لـعامل النص مرتـبة
أآلها، تتحدد، اتسعت، سقطت، أفاقت، اشرتاا، يوافق سرد األحداد يف النص تتاليها، ومجلة هذ  األحداد هي:  

ترفع، تتمىن،  ود، تتنف ، محلــت. وهــذا العرض  مع األحــداد دوا ؛هور أي معيــار، بيــد أا إبراز أدوات الربط 
ــري إىل ترتيب األحداد ابالعتماد على معيار التتابع الزمين، وميالن توضــــــــــيع  ،اللغوية وإا كانت حمدودة ميالن أا يشــــــــ
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ذلك ابششـارة إىل األحداد: "سـقطت، وأفاقت، واشـرتاا" مثال، فقد ربط بني "سـقطت" و "أفاقت" بــــــــــــــــ "مث"، وهو 
ا مع تلك قد رابط   املسـافة الفاصـلة اليت يشـري إليها  يشـري إىل أا املسـافة الفاصـلة بني هذين احلد ني كانت قصـرية قياسـً

ــرتاا. أما   ــقطت مث أفاقت حىت اشـ ــرتاء، فجاءت األحداد على النحو اآليت: سـ الرابط "حىت" بني حد ي اشفاقة واالشـ
ــل بينها يرتبها، وإا كاا غري حمدد   ،األحداد اليت مل يظهر بينها رابط لغوي فرنّه ال بّد أا يالوا هناك مدى زمين فاصـ

 الشاعر إىل حتديد .  أو مل يقصد 
ــهد       ــهدين من حيث املالاا: مشـــــــ ــاهد، إال أنه ميالن اختزاهلا يف مشـــــــ وإذا ما تقرر أا النص مالوا من  ال ة مشـــــــ

داخلي تدور أحدا ه يف املســـــتشـــــفى، وهو منظر الزهور أمام مرأى الشـــــاعر،  ويظهر يف الوحدة النصـــــية األوىل والثالثة. 
ســتشــفى، وهو ما تضــمنه حديث الزهرات إىل الشــاعر، وتبني فيه كيو وصــلت  ومشــهد خارجي تدور أحدا ه خارج امل

  إليه، ويظهر يف الوحدة النصية الثانية. ويف ذلك االختزال ربط بني أجزاء النص من انحية مالانية.
 ر:يالتكر  -4
، وهذا األسلوب  هاوتواصلاألجزاء    بني    ربطال  لدور  يفمن الوحدات اللفظية اليت تدخل يف سبك النص،    يرالتالر        

و؛ّفه دنقل يف قصــــيدته، فقد تالرر ضــــمري املتاللم )الياء( يف النص ســــت مرات، وتالررت "يل" أربع مرات، وأفاد هذا 
استمرارية يف وحدة املرجع؛ بعودة الضمري على ذات واحدة وهي ذات الشاعر، فشالل حلقة متالررة تربط بني   يرالتالر 

 الد مرات يف الوحدة النصــية الثانية، أفاد تالرارها وصــل الوحدات النصــية  أجزاء النص. وتالررت مجلة "تتحدد يل"
قد يؤتى به خشية تناسي األول لطول    يرالفرعية الثالد بعضها ببعض، وزاد يف متاسالها. ويرى حممد اخلطايب أّا التالر 

النصــــــــية الثانية أورد حديث الزهرات يف ، وروا انطبق هذا على القصــــــــيدة؛ فالشــــــــاعر يف الوحدة (16)العهد به يف القول
ر  أبّا كل هذ   أحد عشــر ســطرًا، وكاا يالرر مجلة "تتحدد يل" بني كل  ال ة أســطر أو أربعة، لالي ينبه املتلقي ويذكّ 

 األسطر هي تتمة حلديث الزهرات.
ابط واألدوات اللفظية يف إ اد  وأخريًا ميالن القول إّا دراســـة العالقات الرتكيبية الداخلية ال تقتصـــر فقط على الرو        

التماســـك النصـــي للالالم، فهناك روابط ميالن التوصـــل إليها عن  ريق الســـياق كالعالقات املنطقية وغريها، فقد لوحظ  
ســــابًقا على قصــــيدة زهور حمدودية أدوات العطو، على اعتبار أّا العطو من أبرز وســــائل الربط، إال أّا هذا األمر مل 

ج بني العناصـــــــــــر املالونة للنص؛ هذا يعين أّا الربط يف اجلمل قد ال يالوا قائما على النســـــــــــيج ال دوا وجود تواـشــــــــــ 
اللفظي، بل إّا هذا النســــــــــــــيج ايل إىل نوع  معنوي من الربط، فمثاًل مجلة "تتحدد يل"  يف الوحدة النصــــــــــــــية الثانية  

ــر؛ ألّا الفعـل "تتحـدد" يرب ــرهـا  الـ ة:  رفـا ارتبطـت وـا بعـدهـا من اجلمـل من خالل ربط مـباشــــــــــــ  عن واقعـة عـناصــــــــــــ
التواصـــــــــل ]الزهرات + الشـــــــــاعر[ واحلدد يف مجلة "تتحدد". وأّا اجلمل الالحقة لذلك الفعل ترتبط به وا تورد  من  

 
  .134خطابي. لنانيات النص. انظر: ( (16
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مضــموا ذلك احلديث. ويشــري األزهر الزاند إىل أّا النحاة والبالغيني العرب ربطوا غياب الرابط اللفظي ابفرتاض ذهين  
ــيه عملية ا ــياق (17)لتواصــــــل وجدليتهتقتضــــ ــل إليها عن  ريق الســــ ، هذا يعين أّا أدوات الربط غري اللفظية ميالن التوصــــ

 كالعالقات السببية، واملنطقية وغري ذلك.
و در اششــارة إىل مســ لة مهمة لي  هلا عالقة بتماســك النص، ولالن البّد من التنبه إليها يف حتليل نص كهذا،         

للنص؛ فقد وّ؛و دنقل عالمات الرتقيم بشــــــــــالل الفت، ومحّلها كثريًا من الدالالت واملعاب،  وهي التشــــــــــاليل الالتايب 
كتو؛يفـه النقـاط األفقيـة بالثرة، اليت توحي بالالم حمـذوف، مثـل قولـه: "تتحـدد يل.." وقـد تالررت هـذ  اجلملـة مرتني 

ية الثالثة: "كّل ابقة.."، وقوله: "اثنية.. يف الوحدة النصـــــــــــية الثانية متبوعة بنقاط أفقية، وكذلك قوله يف الوحدة النـصــــــــــ 
ــاعر على خلق حـاـلة من التـفاعـل بني النص واملتلقي، وحـثه على التوقع  اثنـية"، ولـعل اهلـدف من ذـلك هو حرص الشــــــــــــ

 .(18)الستالنا  اخلطاب املسالوت عنه، وملء الفراغات
اب تســـــــتخدم عادة ملا ميالن أا يســـــــتغىن أما اســـــــتخدام األقواب فقد خالو دنقل يف تو؛يفه هلا ما هو م لوف؛ فاألقو 

عنه، بيد أا الشــــــاعر اســــــتخدمها يف قوله: ")وأحزاّنا امللالية ترفع أعناقها اخلضــــــر(" ليســــــلط الضــــــوء على هذ  اجلملة 
فتصـــــــبع ذات داللة إاائية ابرزة، تالشـــــــو عن احلزا العميق؛ إذ جعل الشـــــــاعر لألحزاا أعناقًا خضـــــــراء. واســـــــتخدم  

 ليجعل القارئ مشدوًدا لدالالت تلك الاللمات.   -ابلالاد-و  -دهشة-رة، مثل: االعرتاض أيًضا غري م
    

 اخلامتة
لعل أهم ما توصل إليه البحث بعد دراسة قصيدة زهور للشاعر أمل دنقل ضمن ما يعرف بــ "حنو النص" هو أّا         

ــبالة من العالقات بني اجلمل املتباعدة داخل   ــجامه يتطلباا شــــ ــاق النص وانســــ النص، وعالقات أخرى بني النص اتســــ
وحميطه اخلارجي، وأّا دراســــة التنظيم الداخلي تركز على إبراز الروابط اللفظية وغري اللفظية، اليت تســــهل للمتلقي إدراك 

 الرتابط الداخلي بني أجزاء النص.  
ــيدة خلص البحث إىل أّا األجزاء املالونة لنص زهور تواشــــــــجت         ــاق يف القصــــــ وبعد الوقوف على مظاهر االتســــــ

ــاهم يف تشـــــــاليل وحدة النص،  ــائل تبني العالقات بني البىن الداخلية، وتســـــ ــًجا داخلًيا، ابالعتماد على عدة وســـــ تواشـــــ
ا منها كاشضـــمار، والعطو، والروابط املالانية   ــً ر، فجاءت مالوانت النص بعضـــها  يوالزمانية، والتالر عرض البحث بعضـ

 تعلًقا يعال  مقدرة الشاعر على نظم النص نظًما حمالًما متسًقا.   ،متعلق ببعض

 
  .39( انظر: الزنا . نني  النص. (17

  .92. م2002الكندي ل نشر والتوزيع، ربابوة، موسى سامح. األس وبية مفاهيمها وتج ياتها. اربد:  ار ( انظر: (18
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وبعد الوقوف على مالمع االنســـــــجام يف القصـــــــيدة خلص البحث إىل أّا املدونة من أّوهلا إىل  خرها تدور حول         
ا اجتماعًيا، إال أنّه يف حقيقته أعمق من ذلك،  ،املتلقيرســـالة أو هدف يريد الشـــاعر إيصـــاله إىل  يبدو يف ؛اهر  غرضـــً

وهو ما أشـــــــري إليه يف "موضـــــــوع النص" من أّا القصـــــــيدة يف جمملها رفض للواقع؛ فقد جاء دنقل ابلزهرات اليت كانت  
ــلبتها حقها يف البقاء، ــوة وعنًفا ســـ ــلة  ب  وراءها قســـ ــاتينها، مث أتت يد متفضـــ لتقدمها لآلخر، جاء هبا  متوجه يف بســـ

وهو  ميل  ليعرب من خالهلا عن رفضـــه للواقع، ولريســـل رســـالة إىل العامل مفادها أّا الطغاة لن يســـتطيعوا حتقيق مبتغاهم 
 صورام القبيحة، والظهور ونظر املتفِضل على اآلخرين؛ ألا حقيقتهم واضحة وابدية للعياا.
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Abstract: 

Linguistic Academies play an effective role to protect and spread the language however, it is not 

the prospected or satisfying role, in addition to the ambitions to which the Arabic-speaking persons 

aspire. Arabic is confined and limited inside the Arab world so, the increasing permeant efforts is 

the only way to achieve leadership of the language. This research highlights the importance and 

missions of the linguistic Academies, as well as their role in the linguistic development. Moreover, 

the research discusses the contribution of the Linguistic Academies in keeping in touch with the 

technical and linguistic development and how it is required for the educational linguistic reality, 

recently. Accordingly, the research will answer the main question: 

What are the missions and achievements of the Linguistic Academies?  It, also, aims at 

highlighting the academic role to protect Arabic and satisfy its linguistic needs in the different 

scientific fields.  

The most important results and recommendations: The importance of the Linguistic Academies to 

protect Arabic and improve the linguistic mission. The academies will not be able to dominate, 

except by getting rid of their status quo and doing their best to acquire their prestige. In addition, 

they are required to form commissions and committees with an effective executive authority that 

can impose the Arabic word and confine the other recent intruder. 

Keywords: Words of Civilization, derivation, Arabization, dialects, Arabic facilitation 

 

 امللخص 

تقوم اجملامع اللغوية بدور فاعل يف محاية اللغة ونشرها، إال أن هذه الدور ليس ابلشكل املرضي، واملنتظر حتقيقه،        
فاللغة العربية تعاين قصورا واحنسارا يف الوطن العريب، وال سبيل  فضال عن الطموحات اليت يتطلع إليها أبناء العربية.

صلة. وهذه الورقة تسلط الضوء على أمهية اجملامع اللغوية ومهامها، وأثرها يف التنمية لتصدرها إال بتكثيف اجلهود املتوا
اللغوية ومواكبة التطور اللغوي والتقاين وحاجة الواقع اللغوي التعليمي هلا يف الوقت احلاضر. وبناء على ذلك ستجيب 

ع اللغوية؟ كما هتدف إىل إبراز الدور اجملمعي يف محاية الورقة عن السؤال الرئيس: ما املهام واإلجنازات اليت تقوم هبا اجملام
العربية وسد احتياجاهتا اللغوية يف اجملاالت العلمية املختلفة. وأهم النتائج والتوصيات: وجود اجملامع اللغوية مهم حلماية 

 خلص من أوضاعها الراهنة،العربية و دفع مسرية العمل اللغوي إىل التطور، و لن تتمكن اجملامع من بسط نفوذها إال ابلت
تنفيذية فاعلة، تفرض اللفظ العريب،وحتد  والسعي إىل كسب هيبتها، والعمل على تكوين هيئات وجلان ذات سلطة لغوية

 من الدخيل املعاصر.
 تيسريالعربية. اللهجات، التعريب، االشتقاق، : ألفاظ احلضارة،الكلمات املفتاحية
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 املقدمة

 والسالم على رسول هللا،وعلى آله وصحبه ومن وااله وبعد..  احلمد هلل والصالة        
 املكوانت تلك زحام متشعبا،وبني حياتيا منطًا فرضت اإلنسانية اجملتمعات يف وجلت اليت احلضارية التطورات فإن       

املصلحة  تقتضيه اللغات، مبا ازدهار يف احلضارة، وتساهم هذه يف وظائفها املختلفة، فتزدهر لتؤدي اللغة احلضارية،تطل
 .  البشرية
 يف و  املختلفة، الشؤون واحلاجات اإلنسانية ترعى مؤسسات بوجود هيئات و احلياة احلضارية اليوم لقد اتسمت      
 جمامع  العشرين القرن  بداايت يف ظهرت العريب وطننا يف اإلداري  و االجتماعي العلمي و احلضاري التنامي هذا خضم
 أدوارها أداء  يف  دعما اللغة كله ذلك الكبري، ليعطي اللغوي إرثها األمة هلذه حتفظ و  وحتميها ابللغة العربية؛لتعتين اللغة

اللغوية  اليت تقوم هبا للمجامع  اإلجنازات و اجلهود لدراسة البحث هذا سيتوجه و.رئيس حضاري كمكّون  املنشودة
 اجلهود من خالل اإلجابة على األسئلة التالية: ما وتفعيل دورها ألداء وظائفها؛وحماوالهتا احلثيثة للحفاظ على العربية  

املتوالية؟ هل مشلت  املتاحة والتحدايت اإلمكاانت ظل يف التطوير ؟ وما سبل  الواقع  أرض على اجملامع  من املبذولة
 من تقدميه ميكن نشاط اجملمعي وماالنظرة مراحل التعليم ؟ كما حاولت تسليط الضوء على الوسائل املمكنة لتفعيل ال

 .الشأن  هذا يف حلول
 وتتلومها خامتة،وجاء على النحو اآليت:يسبقهما مقدمة ومدخل فقام البحث على حمورين     

 احملور األول : جهود اجملامع اللغوية يف احلفاظ على العربية.
 احملور الثاين : دور اجملامع اللغوية يف تيسر العربية. 

 وتضمنت أهم النتائج والتوصيات. اخلامتة :
 

    مدخل: اجملامع اللغوية يف الوطن العريب                                    

نشأت اجملامع العلمية واللغوية العربية بدمشق والقاهرة وبغداد وعمان نظراً للحاجات امللحة اليت اقتضتها الظروف    
ونعين ابجملامع اللغوية: مؤسسات علمية ها العامل العريب يف العصر احلديث. السياسية واالجتماعية والفكرية اليت عاش

 وفيما يلي إشارة خمتصرة إليها: حبثية، تعىن ابملصطلح، وشؤون التعريب يف مجيع جماالت املعرفة اإلنسانية.

 جمامع عاملة ومؤثرة : •
 امسه فيما  ، مث صار(اجملمع العلمي العريب)م  1919  أطلق عليه يف بداية ظهوره سنة    :   العـربية بدمشق  ـ جممع اللغة1

  .1(جممع اللغة العربية)  بعد 
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، وبعد عـامني من إنشائه صدر قرار 2م 1920يف بريوت عام (  اجملمع العلمي  )  أتسس:ـ اجملمع العلمي يف بريوت  2
 .3إبلغاء اجملمع ووقف خمصصاته املالية بدعوى التوفري ، ومل يصل إلينا أي أثر من آاثره 

 : ـ جممع اللغة العربية ابلقاهرة3
. مث صدر 4جلسات بعد بضع   م ، لكنه ما لبث أن توقف1892أنشئ أول جممع اللغة العربية مبصر عام      

م. وأطلق عليه عدد من األمساء، وكان آخرها ) جممع اللغة 1934م إبنشاء جممع لغوي، وبدأ عمله يف  1932مرسوم
. قام اجملمع خالل اترخيه الطويل، املمتد ألكثر من سبعني عاما، أبعمال ومنجزات جميدة، أمهها: املعاجم 5العربية (

 .  6اللغوية ، والقرارات العلمية 
اللغة العربية، وحرص على وحدة   م، واهتم بتطوير1947أنشئ اجملمع العلمي العراقي عام:  عراقيـ اجملمع العلمي ال4

 .   7املصطلح العلمي العريب والتأليف والرتمجة
 اململكة العربية السعودية :  -5

هـ ، للحفاظ على اللغة 1429صدر توصيات إبنشاء جممع للغة العربية يف املؤمتر الذي عقد يف شوال عام        
 العربية وخدمتها. وأوهلا:

 مركز امللك عبدهللا  بن عبد العزيز الدويل خلدمة اللغة العربية : (1
ة ومقره الرايض ، ويرتبط بوزارة التعليم العايل. هـ هبدف احملافظة على سالمة اللغة العربي1429أنشأ املركز يف عام         

 هـ . 1436انظم املركز إىل احتاد اجملامع اللغوية يف  

 من أعمال املركز ونشاطاته : 
 سلسلة تعليم اللغة العربية يف دول العامل الناطقة بغريها . وهتدف إىل إقامة برامج فريدة ختدم اللغة العربية هناك .-

 جائزة املركز ومتنح كل سنتني ، ويقوم عليها جلان خمتصة .-

 :    مركز اللغوايت التطبيقية (2
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ، وهبدف إىل تعزيز مكانة اللغة العربية ، واملسامهة يف  أسس املركز  يف  

إجياد حلول للقضااي واملشكالت اللغوية العربية . ويعد املركز هو  األول من نوعه على مستوى اململكة والوطن 
 .  8العريب 

 جممع اللغة العربية على الشبكة العاملية :  (3
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هـ , يف مكة املكرمة  وهو أول جممع لغوي على 1433هذا اجملمع يف شهر ربيع األول لعام    أتسس      
الشبكة.وأهم أعماله اآليت: دراسة األساليب واأللفاظ اجلديدة يف خمتلف العلوم والفنون اليت مل تدرسها اجملامع من 

 ية إلكرتونية دورية .قبل.ودراسة هلجات القبائل العربية ، تصحيحا وأتصيال.وإصدار جملة علم

 جممع اللغة العربية االفرتاضي : (4
 .9جممع لغوي تفاعلي يهدف إىل خدمة اللغة العربية وأساليبها وهلجاهتا ، وتعريب مامل يعرب من املصطلحات 

 جممع اللغة العربية األردين :   -6
م  يف 1976ثانية : فهي يف  عام   م و مل يستمر.أما ال1924أتسس اجملمع األردين على مرحلتني؛ األوىل: يف عام  

. أهم إجنازات اجملمع األردين ، "معجم ألفاظ احلياة العامة يف   10م1977عمان وانضم إىل االحتاد اجملامع يف عام 
 .11األردن "

 :12جمامع  حمدودة األثر  •
 أكادميية اململكة املغربية :   -7

 م .1996يف الرابط ، وانضمت إىل احتاد اجملامع اللغوية العربية علم    م ،1977أتسست األكادميية يف عام  
 جممع اللغة العربية اجلزائري :   -8

 م . 2001م ، يف العاصمة اجلزائر ، وانضم الحتاد اجملامع اللغوية العربية يف عام 1986أنشأ هذا اجملمع يف عام 
 اجملمع التونسي للعلوم واآلداب والفنون :   -9

 م . 1997م ،  يف العاصمة تونس ، وانضم  اىل احتاد اجملامع العربية علم  1994مع التونسي يف عام أنشأ اجمل
 جممع اللغة العربية الفلسطيين :   -10

 م .1995م ، يف يبت املقدس ، وانضم الحتاد اجملامع اللغوية العربية  1994أتسس اجملمع الفلسطيين يف عام  
 : جممع اللغة العربية اللييب  -11

 م .1997م ، يف طرابلس ، وانضم لالحتاد يف عام  1994أتسس يف عام    
 جممع اللغة العربية السوداين :  12

 م . 1995يف العاصمة اخلرطوم ، وانضم إىل احتاد اجملامع العربية يف عام  م ،1993أتسس هذا اجملمع يف عام 
 :         احتاد اجملامع العربية

ملا كان التفاهم بني اجملامع اللغوية العربية، وتوحيد مناهج عملها يف شؤون اللغة، ضرورايا لتحقيق هنضة شاملة يف    
؛ لينظم االتصال بني اجملامع العربية، وينسق  م1971العلمية سنة خمتلف اجملاالت ، أتسس احتاد للمجامع اللغوية  

   13.العربية ونشرها  أعماهلا ، و العمل على توحيد املصطلحات العلمية والفنية واحلضارية
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 احملور األول: جهود اجملامع اللغوية يف احلفاظ على العربية:

املصطلحات العلمية والفنية واملعاجم وتيسري النحو العريب وتطوير أساليب تناولت اجملامع القضااي املتعلقة بوضع  
العربية وعالقة العربية الفصحى ابللهجات. فاملهمة املناطة ابجملامع اللغوية، هي أن نراها قد قامت مبسؤوليتها، حيث 

يف  قل تقدير يف االشرتاك الفاعلتنوب عن احلكومة يف التخطيط اللغوي للعربية، أو على أ ينبغي أن تكون اهليئة اليت
أتثري ملموس.وسيتم تناول هذه املسألة من جانبني؛  سلطة لغوية ذات هذا التخطيط، وأن تكون له يف الوقت نفسه

 األول: أهم القضااي البحثية، واآلخر: وسائل معاجلة األلفاظ واملصطلحات. 

  حلضارة:التوسع يف اللغة الستحداث املصطلحات العلمية وألفاظ ا  -1

اهتمت اجملامع اللغوية العربية منذ أتسيسها ابملصطلح العلمي من حيث هو أداة البحث ولغة التفاهم بني 
العلماء، وأنه جزء مهم من املنهج العلمي، وأن حتديد املصطلح العلمي شرط أساسي يف سالمة املنهج ووحدة الفهم 

شأة على جمموعة من اللجان اليت تقوم ابلنظر يف املصطلحات واإلفهام يف لغة العلم، لذا اعتمدت اجملامع اللغوية منذ الن
العلمية املتنوعة وألفاظ احلضارة، فتشكلت مثال : جلنة علوم الطب واحلياة، جلنة العلوم االجتماعية والفلسفية جلنة 

 . 14األصول العامة )التصنيف والتعريب والتوليد واالشتقاق(

التطور املعريف، وهلا طرق وأساليب متعددة، وقد ساعد جممع اللغة العربية والتنمية اللغوية ضرورة ملحة ملواكبة 
 15املصري على زايدة الثروة اللغوية العربية إبقرار صيغ قياسية جديدة لبعض املعاين، واملوافقة على توسيع قواعد االشتقاق

رهتا على تقبل األلفاظ واملصطلحات ، مما ساهم يف اتساع حدود اللغة، وطواعيتها للتعبري، وقد16والقياس والتضمني
 .  17احلديثة

وتسري اجملامع على هنج مستقر يف وضع املصطلحات العلمية يلتزم به، وحني تتصدى اللجان العلمية لرتمجة 
مصطلح أو تعريبه، تبحث عن أفضل املقابالت العربية له. فاهتمت ابملصطلحات العلمية، وأسهمت جبهود كبرية خلدمة 

يثة ومصطلحاهتا، وذلك للوفاء حباجات العلم واملتطلبات العصرية واحلضارية املختلفة، وملساعدة الباحثني يف العلوم احلد 
 .18التأليف العلمي ابللغة العربية؛ حيت ميكن السري يف طريق تعريب العلم والتعليم

ماء، وهو جزء من املنهج وعن أمهية تعريف املصطلح يقول إبراهيم مدكور: "أداة البحث ولغة التفاهم بني العل
العلمي، وال يستقيم منهج إال إذا قام على مصطلحات دقيقة تؤدي احلقائق العلمية أداء صادقا، وتعني على حسن 
األداء، وتوفر اجملهود، واملصطلح أيضا قيمته من الناحية التعليمية فهو جيمع املتعلمني على داللة واضحة. فاملصطلحات 

واختيار املصطلحات يعتمد على أسس أمهها،  .19امة من وسائل التعليم ونقل املعلوماتضرورة علمية، ووسيلة ه
 :  20اآليت
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االلتزام بقرارات اجمللس هنجا وأسلواب لوضع املصطلحات، عند استحداث مصطلحات تقتضيها أغراض التعليم  •
 العايل ومطالب التأليف والرتمجة.

 العلمي احلديث يف العامل، وذلك ابختيار املصطلحات العلمية املالئمة.احلفاظ على الرتاث العريب، ومواكبة التطور   •
ولعل هذه إشارة موجزة إىل بعض اإلشكاالت اليت تواجه اجملمع عند صوغ املصطلحات وتعريبها، ووضع األطر 

 عربية. والشروط اليت تسري عليها، إيذاان مبواكبة املستجدات العلمية واملخرتعات احلديثة األجنبية مبقاييس  

 :دراسة اللهجات   -2
اهتمت اجملامع اللغوية منذ نشأهتا ابللهجات، وقد أقيمت جلان خاصة لالهتمام بدراسة اللهجات، ومن ضمن  

قراراهتا العناية ابستقراء األلفاظ والرتاكيب يف البلدان العربية وتصنيفها، وتناول اللهجات يف املعاجم واملؤلفات القدمية 
ابلدراسة والفحص، كما شجعت الدراسات املقارنة بني اللهجات العربية احلديثة، تقدم التقارير وترصد الظواهر وتعاجل 

 النتائج، واتبعت يف ذلك اآليت:
استقراء األلفاظ والرتاكيب اجلارية على ألسنة أهل األقطار العربية، وتدوين ذلك يف معاجم وأطالس لغوية. وذلك  (1

ستفتائية ومجع ما ميكن من بياانت عن اللهجات العربية املختلفة. وتكوين مجعيات صغرية من إبعداد نشرات ا
 اجلاليات العربية يف مصر، لنقل واستقراء هلجاهتم وتدوين املالحظات حول ذلك.

 إاتحة الفرصة للمتخصصني يف الدراسات اللغوية والصوتية للقيام برحالت إىل البالد العربية، وتسجيل مناذج   (2
 .21متعددة

ولو أعادت اجملامع النظر يف اللغات املنتشرة بني اجملتمعات العربية، ودراستها ابعتبارها مستوايت لغوية متنوعة     
حتتاج إىل اهتمام ومعاجلة،للوقوف على مواطن اخللل اليت تتطلب الفحص والدراسة، سيسهل الوصول للحلول املوفقة  

 لتحقيق استعمال لغوي مقبول .

وعن أمهية دراسة اللهجات يقول عباس العقاد :" وكذلك تفيدان دراسة اللهجات يف معرفة التاريخ ، ففي إقليمي            
)أسوان ( يبدلون امليم ايء فيقولون )البكان ( بدال من ) املكان ( و)البسمار ( بدال من )املسمار ( . فقد نفهم من هذا 

ليم ترجع إىل القبائل العربية اليت كانت تقلب امليم ايء . ...ولئن كان هذا بعض أن أصول القبائل اليت نزلت يف هذا اإلق
 .22ما يستفاد من تلك الدراسة ، إهنا جلديرة ابلعناية ، ولكين أعتقد أهنا ستفيدان أكثر"

وكذلك دراسة جممع اللغة االفرتاضي لبعض الظواهر اللغوية يف اجلزيرة العربية تفيد يف معرفة أصول بعض اللهجات    
وربطها ابلرتاث اللغوي مثل: ظاهرة قلب اجليم ايء كقوهلم : )مسيد يف مسجد(، )دايي يف دجاج (،مما أثر عن 

منطقة اخلليج العريب بـ) اليأأية ( .وتسمية ظاهرة قلب القاف   الفصحى القدمية وشاع يف اللهجات املعاصرة ، وخباصة يف
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زااي )الدزدزة ( كقوهلم يف) مقبل : مزبل( .وتسمية الصوت الواقع بني القاف والكاف الذي جيري على ألسنة كثري من 
رسم هذا احلرف الناس قدميا وحديثا بـ) الَقْيف ( ، وجعله من األصوات الفرعية وال يدخل يف احلروف األصلية ، وي

كالقاف الفصحى منقوطة بنقطتني من حتت ، ويدعو اجملمع وضع هذا احلرف يف لوحات املفاتيح ، وأجهزة الطباعة  
 . 23يف خانة الرموز الفرعية ال األساسية

 اثنيا: وسائل معاجلة األلفاظ:
تتبع اجملامع اللغوية وسائل للتوسع اللغوي، واستحداث األلفاظ واملصطلحات، للوصول إىل كلمات وتعبريات مالئمة    

 ملتطلبات العصر ومستجداته، وأمهها ما يلي : 
االشتقاق: وهو:" أخذ كلمة من كلمة أو أكثر مع تناسب بني املأخوذ واملأخوذ منه يف اللفظ واملعىن، ليدل  •

. وقد حظي االشتقاق بعناية العلماء منذ العصور اإلسالمية األوىل، وتعددت 24ابلثانية على معىن األوىل بزايدة مفيدة "
جوانب البحث فيه، والصيغ االشتقاقية مل ختتلف عن العصور األوىل، فهي قوالب على حمدوديتها حتمل يف تقاليبها 

)انسوخ( مثاالن لتوظيف االشتقاق ويف وضع األلفاظ اجلديدة وتصريفاهتا سعة ضخمة. ففي الكلمتني )قابس( و
للمعاين اجلديدة. وقام حممد تيمور يف) معجم احلضارة ( ابستبدال األلفاظ العامية والدخيلة ألفاظا عربية ؛ فاقرتح 

لى أن العرب استعمال كلمة )قابس( بدال من )فيش(، وهي األداة اليت تستمد التيار الكهرابئي، وذلك اعتمادا منه ع
عرفوا األخذ من النار وفيها حرارة ومنافع ابلقبس، فبىن صيغة )فاعل( من )قبس( واشتق منها )قابس( للداللة عل 

 . 25األداة
 

 النحت : •
وجد بعض علماء اجملمع أن االشتقاق وحده ال يكفي يف توليد األلفاظ ؛ ألن عمله مقصور على أوزان وقوالب     

ستوعب مجيع املعاين العقلية، واقرتحوا طريقة النحت لسد هذا الباب، إبغناء اللغة مبا حتتاجه معينة مهما كثرت فلن ت
.والنحت هو بناء كلمة واحدة من كلمتني أو أكثر، عند 26من ألفاظ، فأجاز اجملمع اللجوء إىل النحت للضرورة العلمية

تقاق  مساه ابن جين االشتقاق الُكبَّار، وهو وسيلة احلاجة، مع مراعاة الوزن، وأصالة احلروف. والنحت من  أنواع االش
 .27لتنمية األلفاظ، مثال : الالإرادي : حنت نسيب من ال إرادة

  التعريب : •
أما ما يتعلق ابلتعريب فاملقصود به إحلاق األلفاظ املأخوذة من اللغات األخرى أببنية كلمات عربية معروفة، وتعريب     

لعريب، وال يعد اإلدخال والتعريب يف العصر احلديث عملية مستحدثة، فقد عّرب العرب يف الكلمة جيعلها من اللسان ا
 اجلاهلية الفلفل، والقرنفل عن الفارسية، والسجنجل )املرآة( عن الرومان، كما جاء يف القرآن بعض األلفاظ العربة، 
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يف العصر العباسي)اجملسطي ( وهو كتاب يف   مثل : )سجيل، ومشكاة، وأستربق، وأابريق، واليم(. ومن األلفاظ املعربة  
علم الفلك لبطليموس، وقد عّربه حنني بن إسحاق.ومن األمساء املدخلة يف العصر احلديث:)فلم،تلفون،تلفاز،فيديو 

. وعندما يدخل لفظ أعجمي إىل العربية فإنه خيضع لتغريات جتعله جمانسا أللفاظ العربية، جاراي على قواعدها، (28)...(  
) برانمج، بنفسج(، أو  :) برانمه، بنفشه( عربوها بقوهلم  :ن تلك التغيريات نقص بعض احلروف أو زايدهتا، مثل وم

 . 29موافقة الكلمة ألوزان العربية مثل : )براذه، نشاسته( عرهبما بقوهلم )فرزدق، ونشاء(

 :اثلثا:التأليف املعجمي  

بعد املعجم من أهم روافد اللغة واملعرفة وميثل ذاكرة الشعوب،وقد اعتىن اللغويون العرب ابملعجم من حيث احملتوى      
 . فرسم بذلك منهجا للمعجمات الكربى  (  العني)واهليكل منذ القرن الثاين اهلجري، إذ وضع اخلليل بن أمحد كتاب  

ا للمعجم العريب الكبري أجاد فيه كل اإلجادة إذ قال إبجياز:" جيب ولعل املستشرق األملاين فيشر قد وضع مشروع    
أن يشتمل املعجم على كل كلمة وجدت يف اللغة بال استثناء ، وأن تعرض حسب وجهات النظر السبع التالية:التارخيية 

 .30،االشتقاقية،التصريفية،والتعبريية،والنحوية،والبيانية،واألسلوبية"

وال شك يف أن املعاجم تتطور بتطور احلياة وحاجاهتا ؛ لذا فمن الواجب أن تكون هناك معاجم عربية تواجه      
ابلفرنسية ، (  الروس  )حاجات العصر ومقتضياته ، وتستفسد من املناهج األوربية املتطورة يف هذا الشأن ، مثل معجم  

ي ابلقاهرة هو املعاجم ، وأوهلا كان  املعجم التارخيي، ولكنه مل ومن أهم إجنازات اجملمع اللغو .  اإلجنليزي(  أكسفورد  )  و
، واملعجم الكبري الذي استمد مادته اللغوية من املعاجم وكتب األدب والعلم ( فيشر)خيرج للنور بسبب وفاة مؤلفه 

ليس هلا عالقة ابلرتاث والتاريخ ، فاحلق أنه ذو منهج جيد ، إال أن عليه مأخذ أبن أدخل أمساء األماكن واألعالم اليت  
،  لعل أهم عمل معجمي من حيث املنهج والتبويب 31الثقايف العريب ، وهذه األمساء جيب أن يوضع يف معاجم خاصة  

 ( .املعجم الوسيط  )قد جاء يف  
وحديثها،" يضع ألفاظ القرن العشرين إىل جانب ألفاظ  ويعتمد )الوسيط ( من حيث املادة، اللغة العربية قدميها    

اجلاهلية وصدر اإلسالم ويهدم احلدود الزمانية واملكانية اليت أقيمت خطأ بني عصور اللغة املختلفة ويثبت أن يف اللغة 
ون أو غريهم . وحيتوي املعجم املصطلحات العلمية الشائعة سواء منها ما وضعه املعجمي32العربية وحدة تضم أطرافها "

وسواء أتعلق األمر ابملعرب أو ابلدخيل. واحتلت األلفاظ العامة واملصطلحات احلديثة حيزًا ال يستهان به من حجم 
، 2706من جمموع  1283وزاد ما أقره اجملمع  651واحملدث  535كلمة واملولد   237املعجم، ففيه من الدخيل 

فجاء سهل التناول ميسر الرتتيب حبيث رتبت الكلمات حبسب .  33( " 30.000من مواد املعجم )  %  9أي بنسبة  
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ال حبسب تصريفها. واستعمل املعجم لغة عصرية واضحة يف التعريفات والشروح اليت جاءت معززة -هجائياً  -نطقها 
 .34راء  ابآلايت القرآنية واألحاديث النبوية واألمثال العربية والرتاكيب البالغية املأثورة عن فصحاء الكتاب والشع

والواقع أن احلركة اللغوية املعجمية قدمت من خالل إخراجها )املعجم الكبري( و)املعجم الوسيط ( خدمة جليلة للغة     
العربية املعاصرة. وقد محد املتتبعون اللغويون ما بذله اجملمع من عناية فائقة وجهود طويلة وشاقة إلخراج معجم يف 

، و"توافر فيه من أسس 35رب معامجنا إىل الكمال يف اجلمع والرتتيب والتيسري"مستوى "املعجم الوسيط". فهو" أق
   .36التجديد املعجمي ومظاهره ما يهيئ له مكاان مرموقا بني املعاجم املعاصرة "

تعمل  ويرى عبد القادر املهريي أنه ينبغي على اجملامع اللغوية أن تسهم يف إثراء العربية وهتذيبها كون هذه اجملامع       
على ضبط اللغة ودعمها، فتقوم إبجياد ما ميكن تسميته برصيد اللغة اجلامع لكل مفرداهتا قدميها وحديثها، ما مضى 
على إقراره مئات السنني، وما يربز إىل الوجود يوميا، ومن هذه الوسائل توفري معاجم تظهر بصفة دورية بل سنوية، 

جممع اللغة  وقد أصدر .37ة يوميا، فيسامهون يف إبقائها حية ويؤثرون فيها تكون مبثابة املرجع للذين يستعملون العربي
يوضع معجم شامل للكلمات اجلديدة،  توصياته خبصوص املعاجم،أبن العربية األردين مومسه الثقايف الثاين والثالثني

 .                                                ووضع قاموس اترخيي يستقصي تطور معاين املفردات  
وهنا يوصي حسن نصار ابلتخفيف  وكما نعلم املعجم أداة حبث، ينبغي أن يكون واضحا وسهال وحمكم التبويب.     

عملون اليوم يف غاية العجلة، ال يريدون إضاعة الوقت يف البحث عن شيء، وإمنا يريدون يف حجم املعجم قائال:" واملست
اقتطاف ما دان، أما البعيد فال شأن هلم به، فيجب أن يكون املعجم احلديث داين القطوف، يستطيع أن يعطيهم ما 

العربية:" لعل من أبرز عيوب معامجنا ويشريعفيف عبد الرمحن إىل إشكالية تظهر يف املعاجم     .  38يريدون يف أسرع وقت"
 قدميا وحديثا الرتتيب، ويعين به أمرين :

فالرتتيب األكثر موضوعية هو حسب أوائل الكلمات األصول ، وبعده ترتيب األصول  ترتيب مواد املعجم ، -1
 املشرتكة يف احلرف األول حسب الثاين فالثالث فالرابع . 

 .39ترتيب مواد األصل الواحد ، وتفيدان فيه املعاجم الغربية  -2
فالعمل املعجمي مل يعد يقتصر يف العصر احلديث على مجع أكرب عدد من املفردات وشرحها ابالستناد إىل قواميس      

 قدمية وحديثة وإعادة ترتيب كل ذلك، فهذه العملية ال ختلف سوى تراكم يف القواميس نفسها.
 

 احملور الثاين : دور اجملامع يف تيسري العربية:

عصر احلديث لتيسري استعمال العربية الفصيحة، وعناصرها الصرفية والنحوية والداللية، وخمتلف تُبذل اجلهود يف ال   
جوانبها العلمية واألدبية، وساهم يف هذه اجلهود كثري من املراكز العلمية واملؤسسات املختصة والباحثني، وعلى رأس 



20, 202, No: 5STSR) Vo: (JI Journal of Arabic Language for Specialized Research 

 

45 
 

رة، الذي أقّر بضرورة دراسة العربية ومستوايهتا يف الوقت هذه املراكز اجملامع اللغوية، وأمهها جممع اللغة العربية ابلقاه
 احلاضر رغبة يف احلفاظ عليها، ومعاجلتها قدر اإلمكان للوفاء حباجات العصر. 

وإذا أردان معرفة اجلهود بشأن تدريس اللغة العربية يف املدارس، سنجد كثريا من الدراسات اليت حتاول تيسري 
مني، واجملامع بدورها تنشر تلك األحباث يف إصداراهتا، كما ينشر بعض الباحثني أعماهلم الدرس النحوي وتبسيطه للمتعل

 يف مؤلفات منفردة. وسنشري فيما أييت ابختصار إىل أهم احملاوالت اجملمعية اليت تشهدها الساحة اللغوية والتعليمية :  

 تيسري الدرس النحوي: -أ

كثرية هي احملاوالت اليت تناولت التيســــــــــري النحوي، إذ جاءت حماوالت كثرية لتيســــــــــري قواعده قدميا وحديثا،،  
ســار النحو العريب منذ نشــأته يف اجتاهني متوازيني ميثل أحدمها املؤلفات املتخصــصــة بدقائق النحو وغرائب اللغة، وميثل 

حو وتســــهيل تعليمه للمتعثرين من أبناء العربية ولمعاجم الراغبني يف اآلخر املؤلفات التعليمية اليت هتدف إىل تيســــري الن
. وقدحاول عدد من املفكرين اإلسـهام يف تيسـري النحو بتأليف كتب، أو بوضـع قواعد أسـاسـية بسـيطة لـــــــــــــــه، 40تعلمها

 :ومنهم، إبراهيم مصطفى، شوقي ضيف، ومتام حسان، عباس حسن. وسنتناول أهم آرائهم فيما أييت إبجياز

إبراهيم مصطفى: ألف كتاب )إحياء النحو( وصرح فيه ابهلدف من أتليفه، فكانت أهم أفكاره يف التيسري، أن التنوين     
 .41لتنوين العلم . كما يرى توحيد األبواب املتشاهبة حتت ابب واحد  -عنده-علم التنكري، وال حاجة  

 كتابه )جتديد النحو(، إال أن أمهها ما جاء يف مقدمة شوقي ضيف: له أراء يف تيسري النحو وجتديده، وظهر بعضها يف
البن مضاء، وقد أيد ما ذهب إليه ابن مضاء من إلغاء العامل، والعلل الثواين  (42) حتقيقه لكتاب )الرد على النحاة(

 :43والثوالث، والقياس. ووضح يف كتابه األسس اليت تقوم عليها فكرته يف التيسري وحددها ابآليت

 إعادة تنسيق املؤلفات النحوية، وترتيب األبواب حبيث يستغىن عن طائفة منها، وترد أمثلتها إىل األبواب الباقية.   •
 إلغاء اإلعراب التقديري، واحمللي . •
 إلغاء إعراب بعض الكلمات اليت ال يفيد إعراهبا يف صحة معناها. •
 وضع تعريفات وضوابط دقيقة ألبواب املفاعيل . •
 زائدة وال حاجة هلا .  -حذف بعض األبواب اليت يراها املؤلف  •

ولعل كتاب )جتديد النحو( يكون منعطفا على طريق تيسري العربية، إذ نظر مؤلفه إىل النحو نظرة شاملة، 
وكانت دراسته معتمدة على أسس نظرية وعلمية معا، وهبذا النقد والتحليل يوفر املادة الالزمة لوضع كتب تعليمية 

. وحاول متام حسان يف كتابه )اللغة العربية معناها ومبناها( بناء فكرة يرمي 44لقواعد العربية وفق سنوات التعليم ومراحله
من خالهلا إىل جتديد الدرس النحوي، وذلك بذهابه إىل استبدال نظرية العامل، بفكرة تضافر القرائن، إمياان منه أبننا ال 
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. وإننا إذا نظران يف هذه القرائن نلحظ أهنا  أثقلت 45ية فقط، بل البد من توافر عدة قرائن ندرك املعىن ابلعالمة اإلعراب
الدرس النحوي ومل تيسره، كما أهنا تفتقد إىل التطبيق، ويف هذا قال أمحد ايقوت: إن القرائن اليت جاء هبا متام حسان 

 .   46كثرية ومتداخلة، حبيث يبدو العامل أمامها أمرا ميسورا

 تغفل جمامع اللغة العربية وخباصة جممع القاهرة قضية تيسري النحو العريب إذ أسست وزارة املعارف املصرية ومل
جلنة للبحث يف تيسري قواعد النحو والصرف والبالغة ورفعت هذه اللجنة تقريرها إىل الوزارة فعرضته الوزارة على اجملمع 

 :48.ويظهر التيسري يف أبواب النحو العريب مستندا إىل األسس التالية47لتعرف آراءه فيما قررته اللجنة من املقرتحات

اإلعراب وما يتعلق به من إعراب تقديري وحملي واالستغناء عن ذلك، كما تناول العالمات األصلية لإلعراب  •
 والعالمات الفرعية. فيقال: "مسند إليه مضموم، ومفعول به منصوب، ومضاف إليه مكسور".

اجلملة وأركاهنا األساسية وتسمية هذه االركان، وأحكام إعراهبما والرتتيب بني املوضوع واحملمول، واملطابقة  •
 بينهما. وإلغاء الضمري املسترت يف مثل )زيد قام( واالقتصار على أحكام الكلمة واجلملة واألساليب. 

 فضيل وما شاهبها.دراسة بعض األساليب وتضم تراكيب التعجب والتحذير واإلغراء والت •
ويرى اجملمع أن التيسري يشمل االستغناء عن املألوف يف إعراب املبنّيات واألمساء املقصورة واملنقوصة، ما اندت 
به اللجنة اليت شكلتها وزارة املعارف، وأشار إليها شوقي ضيف يف إعراب: " جاء الفىت والقاضي" قالوا: امسان مسند 

من: الفىت: فاعل مرفوع، وعالمة رفعه الضّمة املقّدرة على األلف للتعّذر، والقاضي: فاعل  إليهما حمّلهما الرفع"، بدال
 .  49مرفوع، وعالمة رفعه الضّمة املقّدرة على الياء منع من ظهورها الثقل، بل يكتفى فيهما فاعل فحسب

ويف إعراب تقومني : مضارع   وكذلك يف إعراب ُقْمُت: صيغة ملاضي املتكّلم، ويف إعراب أقوُم: مضارع للمتكلم،
 .50للمخاطبة، وأعربوا ال تُقْم: صيغة هني للمخاطب

ويف إعراب األساليب كالتعجب، كما يف قوهلم: )أمِجْل بزيٍد(: أمجل: صيغة تعجب، واالسم بعدها )املتعجب 
صوب. ويطبق منه( جمرور حبرف جر.  وقوهلم: )ما أحسَن زيدا(، ما أحسن: صيغة تعجب، واالسم متعجب منه من

اإلعراب هبذا الشكل، على سائر األساليب مع الرتكيز على ذكر األسلوب ال على اإلعراب التفصيلي. وأسلوب التحذير 
 .51كما يف قول : )إايك والنار(  أو  )النار النار(، تراكيب حتذير واالسم فيها منصوب

ريب أهدافه ابلرغم من مساندة اجملمع، وأمجع والذي يبدو واحلال الراهنة أنه مل حيقق مشروع تيسري النحو الع
كثري من الدارسني يف مصر وغريها من األقطار العربية على رفض مقرتحات تيسري النحو.وعليه فإن أهم أسباب تعقيد 

ا. النحو، املناهج املتداخلة واآلراء املتعددة اليت استعملت يف وضع قواعد العربية حنوا وصرفا ومعىن، وتفسريها وتعليله
وأن بناء النحو تلك اآلراء، أمر فيه من الصعوبة ماال خيفى على أحد. ومما ال شك فيه أن االبتعاد عن التعليل والتأويل 
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وختلصه  العريب، االعتماد على الوقائع األوسع انتشارا، تؤدي إىل تيسري النحو خيلص النحو العريب من اخلالف، كما أن 
  من التشعب.

ني الدراسات املتخصصة يف النحو والصرف واللغة، وفقهها وصوتياهتا، وبني ما جيب ومن املفيد أن نفرق ب
تقدميه لعامة املتعلمني، يف إطار عربية فصيحة ميسرة. ألن كل ما يصبو إليه متعلم العربية، ممارسة اللغة الفصيحة، 

 .  52اللغة والنحووارتباط اللغة الوثيق ابالستعمال جلّي، وهذ النظرايت قد أكدها كثري من أئمة  
 تيسري الكتابة واإلمالء :-ب

أشار بعض الباحثني إىل مشكالت اإلمالء، ومنهم عدانن الديلمي يف حماضرة بعنوان )تيسري تعلم اإلمالء       
والرتقيم ( ، مث عبد الفتاح احلموز يف حماضرته بعنوان ) قضااي الكتابة العربية: اإلمالء والشكل واخلط( أبفكار جريئة؛ 

لتخلص من األوجه اإلمالئية املتعدد يف الكتابة، واالكتفاء بوجه واحد أحدثت ثورة يف الكتابة العربية، إذ دعا إىل ا
لتتوحد قواعد الرسم وتطرد، ومن أمثلة ذلك: كتابة التاء املربوطة هاء يف كل االمساء بال استثناء، وأن تكتب )إذن( 

 .  53ابلنون يف كل موضع، وأن تكتب اهلمزة على ألف أاي كانت حركتها وحركة ما قبلها 

اهتم جممع القاهرة منذ إنشائه بتيسري الكتابة العربية، وتقدم ثالثة من أعضائه مبقرتحات حول هذا املوضوع.        
م،مشروعه اخلاص وهو استبدال احلروف الالتينية ابحلروف العربية. ويف 1944فقدم عبد العزيز فهمي يف يناير عام  

، الذي اقرتح فيه إبقاء صور احلروف العربية 54 الكتابة م عرض على اجلارم مشروعه اخلاص بتيسري1944فرباير عام  
على حاهلا، وحماولة تصوير الكلمة كما تنطق، إبضافة زوائد تكتب يف بنية الكلمة للداللة على احلركات. ويف مؤمتر 

ف، ، ابالقتصار على صورة واحدة للحرو 55م، اقرتح حممود تيمور تسهيل شكل الكتابة املطبعية 1951يناير عام 
م 1959هي اليت تقبل االتصال من أول الكلمة، وذلك يف احلروف اليت تتصل بغريها. وأقرت جلنة تيسري الكتابة عام 

عدًدا من القواعد لضبط الكلمات ابلشكل يف الكتب املدرسية. كما اتفق على أن تقوم طريقة تيسري الكتابة على 
 أساسني:

 واحدة، أايا كان موقعه من الكلمة .اختصار صور احلروف، بتمثيل احلرف بصورة  -1
 االحتفاظ بطبيعة اخلط العريب،-2

 وجتنب املباعدة بني القدمي واجلديد .
كما شكل جممع القاهرة جلنة لإلمالء، حاولت معاجلة الصعوابت اليت يواجهها املبتدئ يف تعلم اإلمالء، يف تقرير 

واعد رسم اهلمزة، وعلى فصل األعداد من ثالث إىل م على مؤمتر اجملمع، الذي وافق على ق1948عرض يف عام  
 تسع عند إضافتها إىل مئة . 
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 تعريب التعليم اجلامعي:  -ج

تعد قضية تعريب التعليم اجلامعي يف الوطن العربية من أهم القضااي اخلطرية اليت تشغل أمتنا، فإذا استثنينا       
اجلامعات يف سوراي، فإن مجيع اجلامعات العربية ما زالت تدرس كثريا من العلوم بلغات أجنبية، وهو الواجب الكبري 

على اجملامع اللغوية النظر يف هذه القضية الشائكة، بل إصدار قرارا الذي أّلقي على عاتق اجملامع اللغوية، ويتوجب 
 مباشرا إلصالح الوضع. 

إن التدريس ابللغة العربية ال يعين ابلضرورة إمهال اللغة األجنبية؛ اليت متكننا من االطالع على ثقافة ومن جهة أخرى،ف
د اللغة العربية لغة حوار وأتليف علميني؛ من أجل تعميق اآلخرين، وإبداعاهتم يف اجملاالت املختلفة؛ بل نعين به اعتما

علمية، : الوعي، والفهم ابللغة األم، األمر الذي يؤدي إىل تطوير األمة وهنوضها؛ هلذا كله فإن للتعريب أمهيات
التخلص من ولغوية، وقومية، هذه األمهيات ترتبط ابحلياة املعاصرة لإلنسان العريب، الساعي دوًما للتقدم، والتطور، و 

التبعية، واجلمود؛ ليعود كما كان يف العصور اإلسالمية الزاهية، صاحب إبداعات علمية، تدفع به ليكون يف مصاف 
 . األمم املتقدمة

وقد مرت حركة التعريب السورية مبراحل وأمهها املرحلة احلكومية، وأبرز اإلجنازات هي أتسيس اجملمع العلمي العريب،     
الرمسية. ومن مظاهر اهتمام احلكومة ابلتعريب يف املدارس هو أتسيس جلنة االصطالحات العلمية وتعريب املدارس 

املستعملة يف كتب املدارس. كما شجعت التعاون بنب اجملمع ومسؤويل اجلامعات، حيث تقرر تدريس الطب واحلقوق 
 ابللغة العربية،يف حني كان األمر غري ذلك ابقي الدول العربية . 

ستمرارا حلركة تعريب العلوم يف الوطن العريب، خطا األردن خطوة سريعة وجريئة؛ فقد وضع جممعه اللغوي مشروعه وا      
يف تعريب التعليم، متماشًيا مع األهداف العامة؛ اليت رمسها مكتب تنسيق التعريب يف الوطن العريب، فرأى أن تعريب 

ائد مجة على املستويني العلمي والقومي، ونتائجها ذات أثر بعيد التعليم اجلامعي قضية علمية منهجية ضرورية ذات فو 
 . 56يف مسرية الوطن العريب احلضارية، والعلمية، واالقتصادية، واالجتماعية 

وعليه ينبغي التنبه إىل أن احلفاظ على اللغة العربية يبدأ من املنطلق األساس يف التخطيط اللغوي التعليمي، أال         
إجياد احلل لالنصراف عن استعمال العربية يف التدريس؛ فإن اعتمدت العربية لغة للتعلم واحلوار من رايض األطفال وهو  

واملدارس واملعاهد والثانوايت إىل الكليات اجلامعية، اكتسبت مزيدا من القوة واملناعة والقدرة على التفاعل مع املتغريات 
على مستوايت اللغة العربية يف وسائل االتصال اإللكرتوين فال تبقى لغة قاصرة مما ينعكس بصورة تلقائية وبشكل مباشر  

 .57عن الوفاء ابحلاجات املتجددة وعاجزة عن مسايرة التطورات املتالحقة اليت حيفل هبا عاملنا اليوم
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 اخلامتة أبهم النتائح والتوصيات :

لذا ندعو أن  ية، إال أهنا مل حتقق الدور املأمول منها أواملنتظر.اجملامع اللغوية تؤدي دورا فاعال ومهما يف محاية العرب     
تنفيذية ملزمة تالمس الواقع  وتسعى إىل تكوين هيئات ذات سلطة لغوية تتخلص اجملامع اللغوية من أوضاعها الراهنة،

ها الرايدي، فعلى الرغم من فأهم عامل يقف أمام فاعلية اجملامع اللغوية يف العامل العريب، هي تعثر دور  اللغوي للمجتمع.
إقرار معظم األقطار العربية أبن اللغة العربية هي اللغة الرمسية، إال أن االستعمال اللغوي الفعلي يقول غري ذلك. فمؤسسات 

ومتكينها من القيام مبهامه؛  اجملامع  سلطة  تفعيل التعليم العريب تعاين من الرتاخي يف تبين القرارات اجملمعية وفرضها، ولن يتم
 لزمة واليت أنمل من املسؤولني وذوي االختصاص إقرارها واإلشراف على تنفيذها. بفرض القوانني املإال  
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 قائمة املراجع:
 ، القاهرة : دار الكتاب اإلسالمي.2، طإحياء النحو  م(1992إبراهيم مصطفى)

 ،منشورات املنظمة اإلسالمية،إيسسكو.يف مسار جتديد اللغة العربيةم(2016العزيز بن عثمان)  التوجيري،عبد
 ،القاهرة: مكتبة اآلداب.الدرس النحوي يف القرن العشرينم(،  2004جاد الكرمي، عبد هللا أمحد)

 ، الدار البيضاء: دار الثقافة، د.ت.اللغة العربية معناها ومبناهام(  1994حسان ،متام ،)
 ،  دار الفرقان .  اللغة العربية والتعريب يف العصر احلديثليفة، عبد الكرمي ،  خ

 ،القاهرة : جممع اللغة العربية.  جممع اللغة العربية يف مخسني عامام(  1984ضيف،شوقي)
 .  ، القاهرة : دار املعارف  2ط  ديثا مع هنج جتديده ،تيسري النحو التعليمي قدميا وح(،  1986ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)
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، إصدارات جممع اللغة العربية الفلسطيين آليات التعريب وصناعة املصطلحات اجلديدة(، 2014غنيم، كمال )

 (.1املدرسي)
 تح: شوقي ضيف، )القاهرة : دار املعارف (.  الرد على النحاة،القرطيب،ابن مضاء ،  

 ، بريوت: دار الفكر  .فقه وخصائص العربية(  1981املبارك، حممد )  
 ويت: دار القلم.نقدية،الك  يف إصالح النحو العريب :دراسة  م(1986مربوك،عبد الوارث سعيد)
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 اجلامعية.
 اجملالت :

، القاهرة: املطبعة األمريية ببوالق، 1، ع جملة جممع اللغة العربية ابلقاهرةأمني ،عبدهللا، حبث من علم االشتقاق، 
 م.1935

 م.1986، عمان، منشورات جممع اللغة األردينخليفة،عبد الكرمي، تيسري النحو العريب بني القدمي واحلديث، 
 .  1، ج  14، اجمللد اللسان العريبمشام،حممد، اتريخ اجملامع اللغوية يف العامل العريب،

 هـ.1428/  5/5  املوسم الثقايف جملمع اللغة العربية األردين،العبابنة، جعفر، معاجلة القضااي اللغوية: حنوا وصرفا وكتابة،  
 .جملةجممع اللغة العربية األردين  عبد الرمحن،عفيف، من قضااي املعجمية العربية املعاصرة، حبث منشور،
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ن املنشور العام الذي صدر ابسم رئيس اجملمع العلمي يف شهر أيلول عام الفتيح،أمحد ، اتريخ اجملمع العلمي العريب ، م
 م1919

،القاهرة: مطبعة وزارة 7،ججملة جممع اللغة العربيةم (نشاة املصطلحات الفلسفية يف اإلسالم،   1953مدكور، إبراهيم )
 املعارف.
 أعمال ندوة املعجمية املعاصرة .العزيز، مظاهر التجديد واحملافظة يف املعجم الوسيط  ،    مطر،عبد

 .أعمال ندوة املعجمية العربية املعاصرة،  ،  املعجم الوسيط بني احملافظة والتجديد  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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Abstract 

 The Behavioral theory says that learning is all about change in human behavior which a person 

achieves through stimuli and response. Language is also a behavior that is obtained as a non-

linguistic behavior through stimulus and response. On the other hand, cognitive theory says that 

learning takes place from a set of mental cognitive processes like understanding, attention, 

receiving information, preparing and processing it in sync with interaction with the surrounding 

environment, similarly it considers that the second language acquisition also depends on complex 

mental processes which can be controlled with conscious learning of language grammar. In view 

of the conflicting views of educationists and linguists in effective learning and teaching of the 

language, we must ask what the most appropriate opinion of these views is. This topic is worth 

researching to get the positives out of both theories by the comparative study of these two theories. 

So that learner and teacher can choose the best strategies for learning or teaching the language. 

The researcher relies on his research on the comparative and descriptive approach in this 

study.                                                                                                                                

Keywords: Theory, Behavioral, Cognitive, Learning, Behavior.  

 
 ملخص البحث

إن النظرية السلوكية ترى أن التعلم هو تغري يف السلوك البشري والسلوك حيصل الفرد عليها من خالل املثري واالستجابة.  
وإمنا اللغة أيضا سلوك فيحصل عليها كسلوك غري لغوي عن طريق املثري واالستجابة. ومن انحية أخرى، ترى النظرية 
املعرفية أن التعلم هو حيدث من جمموعة من العمليات املعرفية العقلية من الفهم واالنتباه واستقبال املعلومات وجتهيزها 
ومعاجلتها متزامنا مع التفاعل مع البيئة احمليطة هبا وكذالك ترى أن اكتساب اللغة الثانية أيضا يعتمد على العمليات 

ها بتعلم واع عن طريق القواعد للغة. فنظرا لتضارب آراء الرتبويني واللغويني يف التعلم العقلية املعقدة، ميكن السيطرة علي
والتعليم الفعال للغة، ال بد لنا من التساؤل عما هو الرأي األنسب من هذه اآلراء. فهذا املوضوع جيدر ابلبحث إلخراج 

؛ حيث خيتار املتعلم واملعلم أفضل اسرتاتيجيات لتعلم اإلجيابيات من النظريتني وذالك ابلدراسة املقارنة هلاتني النظريتني
 اللغة أو لتعليمها. يعتمد الباحث يف حبثه على املنهج املقارن والوصفي يف هذه الدراسة.

  السلوك.  ،الكلمات الرئيسية: النظرية، السلوكية، املعرفية، التعلم
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لقد ازداد اهتمام اللغوين يف جمال تعلم وتعليم اللغة الثانية خالل العقدين األخريين ألسباب منها: أوال، احلاجة املقدمة:  
الطلبة لعمليات االقتصادية خارج الوطن. اثنيا، األعداد املتزايدة للمهاجرين و لاملتزايدة للناس لتعلم اللغات العديدة 

حيث العمال   ؛الذين يتعاملون معهم. كما يالحظ هذا يف دول الغرب عمومااألجانب الذين حيتاجون إىل لغة الشعوب  
من األجناس املختلفة والطلبة من الدول النامية يهاجرون الكتساب الرزق وللدراسة. فهم حيتاجون إىل لغات هذه الدول 

اليت أجريت يف جماالت اللغوايت مثال: علم اللغة النفسي  املتزايدة الغربية للتعامل هبا. اثلثا، الدراسات واألحباث
  والسلوكي واالجتماعي واملعريف مما تؤدي إىل تسهيل عملية تعلم اللغة األجنبية وتعليمها.

إن اللغة هي ملكة إنسانية، يكتسبها اإلنسان أكثر من واحدة بعد لغته األم. والسؤال هنا، كيف يكتسب اإلنسان 
اللغة األم أو اللغة الثانية. ويف اإلجابة عن هذا السؤال املهم، جاءت النظرايت العديدة. كل هذه  اللغة سواء كانت

النظرايت حتاول اإلجابة عن السؤال: كيف حيدث تعلم اللغة لدى الناس. ومن هذه النظرايت: النظرايت السلوكية 
يف اكتساب واجتاهاهتما    ة للنظريتني السلوكية واملعرفيةاألساسي  املبادئالباحث يسعى هنا إىل تناول  و .  املعرفيةوالنظرايت  

 ابلدراسة املقارنة بينهما.  اللغة

 

 :احملور األول: النظرية السلوكية

التأمل العقلي ويف الفرنسية تعين النظرية  عينت يتمن النظر ال ة‘مشتق نظرية ’ لمةك: أوال،  مفهوم النظرية السلوكية لغة
يف حني يعرفها لسان العرب ابن  فيه من املقدمات إىل النتائج، اإليصال الذي يتم األفكار" بناء أو نسق" متدرج من 

 )املزاهرة،  ما ليس مبعلوم وقيل النظر طلب علم عن علم  ىل استعالموجه يؤدي إ منظور على أهنا ترتيب أمور معلومة على
2012.) 

والنظرية يف االصطالح، أبنه عبارة عن جمموعة من األفكار واملفاهيم واالقرتاحات اليت تعطي فكرة منظمة لظاهرة ما 
 (. 2006وذاك عن طريق حتديدها للعالقات املختلفة بني املتغريات اخلاصة ابلظاهرة هبدف تفسري تلك الظاهرة )أجنرس،  

مصدر سلك طريقا ; وسلك  السلوك:من السلوك، معناها سرية اإلنسان ومذهبه واجتاهه.   ة‘مشتق  سلوكية  ’  أما كلمة
واصطالحا، هو الفعل   (.  2003،  ابن منظور)  املكان يسلكه سلكا وسلوكا وسلكه غريه وفيه وأسلكه إايه وفيه وعليه

"عبارة عن جمموعة   يفه  وغريها.الذي يقوم به الكائن احلي والذي ميكن مالحظته وتقييمه كاحلركة واملشي وامحرار الوجه  
من العادات اليت يكتسبها اإلنسان أثناء مراحل منوه املختلفة. ويرجعون ذالك إىل العوامل البيئية اليت يتعرض هلا الفرد" 

 (. 38، ص، 2001رف،)وزارة املعا
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: إن النظرية السلوكية ترى أن التعلم هو تغري يف السلوك البشري وهذا السلوك حيصل مفهوم النظرية السلوكية اصطالحا
من خالل املثري واالستجابة يعين التعلم احلقيقي حيدث نتيجة حلدوث ارتباط بني املثري واالستجابة حبيث إذا ظهر هذا 

ال، يتعلم الطفل اللغة عن طريق حدوث املثري مرة أخرى فإن االستجابة اليت ارتبطت به سوف تظهر هي مرة أخرى. مث
ارتباطات بني األلفاظ واألشياء اليت ترمز هلا هذه األلفاظ. فالتعلم من منظور النظرية السلوكية هو تكوين سلوك أو 

(. ويعد 1996عادات من خالل سلسلة من االرتباطات األولية بني املثريات واالستجاابت املعززة )خري هللا وآخرون،  
 غة أحد املظاهر السلوكية اليت تكتسب وتتعلم من خالل االستجابة واملثري عند السلوكيني. تعلم الل

فظهرت نظرايت عديدة اعتمادا على فكرة املثري واالستجابة. وأمهها ثالث: نظرية االشراط الكالسيكي لبافلوف، نظرية 
 هذه النظرايت.   مبادئ  التايل بيان موجز عناالشراط اإلجرائي لسكينر ونظرية احملاولة واخلطأ لثورندأيك. يتمثل يف

 تتمثل فيما يلي:  كما  على بعض املبادئ  ت السلوكية: أتسست نظرايالنظرايت السلوكية  مبادئ

ينتزع -كما-: هو اقرتان املثري الطبيعي مع املثري احملايد هبدف االستجابة الشرطية بنفس القوة االشراط الكالسيكي .1
تكرار االقرتان عدة مرات. وهذا االشراط الكالسيكي يالحظ يف تعليم معاين الكلمات اجلديدة؛ باملثري الطبيعي. وذالك  

الدارسون معانيها ابلكلمة املكتوبة. فهنا شكل حيث تقرتن الصور مع شكل الكلمات مرات لتحصيل املعاين فيفهم 
 (2016الكلمة أو الكلمة املكتوبة متثل املثري الشرطي اليت تقرتن مع الصورة وهي املثري غري شرطي )راوية،  

وهذا املثري قسمان من منظور التعلم  املثري هو عامل خارجي يثري الكائن احلي ليحصل االستجابة أو التعلم.املثري:  .2
اط الكالسيكي ومها: املثري الطبيعي أو غري شرطي واملثري احملايد أو الشرطي. املثري الطبعي هو ما ينتزع االستجابة االشر 

الطبيعية وال حيتاج يف انتزاعها إىل االقرتان أو التدريب. أما املثري احملايد فهو ما يتزع االستجابة بعد تكرار اقرتانه مع املثري 
ينتزع سيل لعاب الكلب ابقرتانه مع الطعام عدد مرات. عند تعليم اللغة، ميثل املثري يف  الطبيعي. كما صوت اجلرس

اإلشارات اللغوية اليت تستجر االستجابة املتوقعة من الدراسني ابخلصوص يف التمارين البنيوية هبدف خلق سلوك أو 
 (.2006عادات كالمية عندهم )ملحم،  

نشاط عضوي أو هي ردود الفعل للمثريات تظهر نتيجة لتغري ما يف احمليط  : االستجابة هي عبارة عن كلاالستجابة .3
فاالستجابة . اخلارجي أو الداخلي. وهذه االستجابة صنفان: أحدمها االستجابة الطبيعية والثاين، االستجابة الشرطية

كما=طرفة العني عند التعرض للهواء. وأما االستجابة الشرطية اليت ينتزعها املثري -الطبيعية هي اليت ينتزعها املثري الطبيعي
 (. 2012الشرطي )حممود،  

زاع االستجابة إن التكرار هو أهم شيء يف التعلم الشرطي؛ وابلتكرار حيصل املثري احملايد مقام املثري الطبيعي يف انتالتكرار:   .4
الشرطية. هذا التكرار يلعب دورا ابرزا يف عملية التعليم أو يف اقرتان املثري الشرطي ابملثري الطبيعي، فاالستجابة الشرطية 
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ال حتدث دفعة واحدة وإمنا حيدث ابلتدريج وال بد من حدوث تكرار االقرتان بني املثري الشرطي وغري الشرطي إلظهار 
 (. 2012طية )حممود،  سلوكا أو استجابة شر 

: التعزيز مهم جدا يف نظرية سكينر وهو عملية يتم من خالهلا تقوية سلوك معني. بناء على التعزيز، قد يقوى التعزيز .5
السلوك ويثبت يف الرصيد املعريف أو يضعف، إذن التعزيز هو مبثابة املكافأة فالسلوك إذا عقبته مكافأة تكرر السلوك 

يالحظ هذا يف تكرار بكاء الطفل للحصول على اهتمام الوالدين به )الزغول،  -كما-يتكرروإذا عقبه العقاب فال 
2012 .) 

العقاب هو إجراء مؤمل أو مثري غري مرغوب فيه يتبع سلوكا ما حبيث يعمل على إضعاف احتمالية تكرار مثل لعقاب: ا .6
يرتبط بعالقة زمنية معينة مع االستجابة حبيث يؤثر يف احتمالية هذه السلوك الحقا فهو مبثابة حالة غري سارة أو مثري مؤمل  

 ،(.2012ظهورها الحقا )الزغول، 
: لقد توصل ثورندأيك إىل القرار النهائي أن التعلم هو عملية آلية تقوم تشكيل االرتباطات وفق مبدأ احملاولة واخلطأ .7

وتتشكل هذه االرتباطات من خالل احملاولة واخلطأ. وفقا هلذا املبدأ على تقوية االرتباطات بني االستجاابت واملثريات 
فإن االستجابة املناسبة ملثري معني يتم التوصل إليها على هنج تدرجيي بتقوية االرتباط بني االستجابة واملثري. كما حدث 

 (.Dembo, 1994هذا يف جتربة ثورندأيك على القطة )
أن الرابطة بني االستجابة واملثري تقوى ابلتدريب واملمارسة وتضعف بعدم املمارسة، يعين بتكرار   ك: يرى ثورندأيالتدريب .8

استخدام مثل هذه االرتباطات عند مواجهة ذالك املوقف املثريي تقوى االستجابة املتوقعة، أما ابإلمهال أو عدم تكرار 
  (.  Thorndike, 1932)  االستخدام فتضعف وتضمحل

الستعداد يقصد به حالة التهيؤ أو النزعة إىل حتقيق استجابة متعلمة ما أو الرغبة يف تعلم استجابة جديدة : ااالستعداد .9
يف موقف مثريي معني. لقد افرتض ثورندأيك أن االستعداد يلعب دورا هاما يف حدوث عمليات التعلم وحتقيق 

وف اليت يكون لدى الفرد فيها ميل للرضاء االستجاابت وأيضا يرى أن االستعداد يسهم يف حتديد املواقف والظر 
 (. Hill, 1990واالرتياح، يف حني، أن عدم االستعداد يؤدي إىل عدم حتصيل مثل هذه االستجابة )

 بعض النقاط عن اجتاهات النظرية يف اكتساب اللغة:   فيما يلي  : تتمثلاكتساب اللغة  إىلاجتاهات النظرية السلوكية  

: إن السلوكيني يرون أن اللغة هي شكل من أشكال السلوك، فاكتساهبا ال خيتلف اللغة شكل من أشكال السلوك .1
عن اكتساب أي سلوك آخر. فالطفل يكتسب اللغة كما يكتسب سوكا آخر من البيئة وذالك ابلتعزيز اإلجيايب الذي 

كلمة أو مجلة من السنة يتلقاه من األم واألب وأعضاء األسرة وغريهم من احمليطني به. حيث يعززه اجلميع كلما نطق  
 ه(. 1420)العصيلي، األوىل. أما إذا نطق خطأ فيصححون خطأه  
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. وهذه العادة اللغوية تقوى للبشر : يرى سكينر أن اللغة هي عادة مكتسبة كالعادات األخرىاللغة عادة مكتسبة .2
وتثبت عندما يعزز اإلنسان يف اكتسابه وتضعف عندما يعاقب ومل يعزز يف عملية االكتساب. ويرى سكينر أيضا أن 
الطفل يولد صفحة بيضاء خالية من اللغة؛ فعندما ينجح يف اكتساب عادات للغوية األم نتيجة التعزيز اإلجيايب من أفراد  

ريب املتواصل بدون وعي ميكنه اكتساب عادات لغوية أخرى. ومن هذه املنطلق سكينر يعترب أن مجيع البيئة ونتيجة التد 
السلوك البشرية تقريبا نتيجة للتعزيز االشرتاطي أي السلوك ما هو إال إجراء يعتمد على البيئة حبيث يؤدي إىل نتائج 

 (. 2011حمددة تصف السلوك اإلنساين )أبو شعرية، 
: يستنتج من مبادئ النظرية السلوكية أن اللغة هي استجابة تكتسب كما ة كاالستجابة غري اللغويةاللغة استجاب .3

استجاابت غري اللغوية وذالك ابملثريات والتقليد واحملاكات والتكرار واالشرتاط والتعزيز؛ حيث يبدأ الطفل استقبال اللغة 
مى "املناغاة" ومير مبراحل عديدة من التدرج بدأ من األصوات من السنة األوىل تدرجييا، أوال، حيدث أصواات عشوائية تس

 (.2016يصري متكلما طلقا )راوية،   -هكذا-مث املقاطع مث الكلمات مث اجلمل مث التعبري
قام سكينر بتجربة يف تعلم اللغة وذالك ابستخدام جمموعة من األصوات، بعضها تدل جتربة سكينر يف تعلم اللغة:  .4

نة يعين مفهومة ومرتابطة، بعضها عشوائية غري مرتابطة وغري مفهومة ال تدل على أي معان. فعرض على املعاين املعي
سكينر تسجيالت نوعني من األصوات على بعض املستمعني، الحظ سكينر أن األصوات املفهومة املرتابطة تتعزز 

ة تتعرض لالنطفاء واإلمهال حيث ال تثبت ابلفهم واملتابعة وتثبت يف الذهن. أما األصوات غري املرتابطة وغري املفهوم
 فخالصة اجتاهات نظرية السلوكية تتثمل يف النحو التايل:   (.2016العنكوشي، )عند األطفال  

 اللغة جمموعة من السلوك والعادات يتعلمها اإلنسان ابلتقليد واحملاكات. ➢
 التعزيز أو املكافأة عنصر مهم وراء اكتساب اللغة. ➢
 وأعضائها يساعدون على اكتساب اللغة.البيئة   ➢
 اللغة نظام منطوق قبل أن يكون مكتواب. ➢
اكتساب اللغة يتم بطرق مشاهبة لتعلم املهارات أو االستجاابت غري اللغوية عن طريق احملاكات والتقليد والتكرار  ➢

 واالشرتاط والرتابط والتدعيم.
 إلنسان للسلوك.ابختصار شديد، أن اللغة سلوك ميكن تعلمه ابستثارة ا   ➢

 
 احملور الثاين: النظرية املعرفية.

قد مت حتليل معىن النظرية يف احملور األول. فالكلمة الثانية من املصطلح "املعرفية" من معرفة، مفهوم النظرية املعرفية لغة:  
الل التأمل يف طبيعة معناها اإلدراك والوعي وفهم احلقائق عن طريق العقل اجملرد أو بطريقة اكتساب املعلومات أو من خ
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األشياء. ويف قاموس أوكسفورد اإلجنليزية "املعرفة" هي اخلربات املهارات املكتسبة من قبل شخص من خالل التجربة أو 
سطتها يدخل املدخل احلسي اهي عبارة عن مجيع العمليات العقلية الداخلية اليت بو فاملعرفة يف االصطالح،  أما  .  التعليم

Sensory Input  ويطور وخيتزن لدى الفرد إىل أن يستدعي الستخدامه عند احلاجة. ومن العمليات النفسية اليت
يتعرض هلا املدخل األساسي هي اإلدراك واإلحساس والتخيل والتذكر واالستدعاء والتفكري وغريها من العمليات النفسية 

 (. 2012األخرى اليت تشري إىل املستوايت العقلية هلذا األداء )الشرقاوي،  

: النظرية املعرفية من نظرايت التعلم اليت تفسر كيفية حدوث التعلم لدى اإلنسان. مفهوم النظرية املعرفية اصطالحا
وهي ترى ما يقوم به اإلنسان من العمليات العقليات الداخلية من تفكري وإدراك وفهم وتنظيم أساسا حلدوث السلوك 

رية أن وعي املتعلم مبا اكتسبه من معرفة وبطريقة اكتسبها يزيد من نشاطه (. وترى هذه النظ2012والتعلم )اخلريي، 
التعلم وهتتم أيضا ابلبنية املعرفية من   تامليتامعريف لتطوير جودة التعليم.  فالنظرية املعرفية هتتم مبصادر املعرفة واسرتاتيجيا

نظرايت املعرفية الومن أهم الكيف والثبات النسيب خالل اخلصائص التالية: التمايز والتنظيم والرتابط والتكامل والكم و 
 هنا.  جديرة ابلذكر نظرية بياجيه يف النمو املعريف

: نظرية بياجيه معروفة بنظرية النمو املعريف. وهذه النظرية ألول مرة قامت بتفسري أ، نظرية بياجيه يف النمو املعريف
تتحدث عن الكيفية واالسرتاتيجيات  فهذه النظرية امليالد إىل املمات.التطورات العقلية واملعرفية لدى اإلنسان من 

العقلية اليت من خالهلا تنمو املعرفة لدى الفرد يف مراحل منوه املختلفة وتفرتض أن إدراك الفرد هلذا العامل وأساليب تفكريه 
ئية لتفكريه حتكم إدراكات الفرد تتغري من مرحلة إىل أخرى، إذن تكون يف كل مرحلة من حياة الفرد أساليب استثنا

وتؤثر يف أمناطه السلوكية. فبياجيه يفسر يف نظرية هذه التغريات اليت تطرأ على تفكري األوالد والعوامل املعرفية اليت تسيطر 
ري (. يرى بياجيه أن األطفال يف منوهم املعريف والعقلي ميرون مبراحل خمتلفة، يتغ2012على مثل هذه التغريات )الزغول،

 فيها سلوكهم وأساليب تفكريهم، حىت يصلوا إىل مرحلة النضج. وهذه املراحل تتمثل فيما يلي:

متتد هذه املرحلة من امليالد حىت هناية السنة الثانية من العمر. فيعتمد يف هذه املعرفة على  :حركية-املرحلة حس، 1
به، ال ميتلك قوة التفكري يف هذه املرحلة. متتاز هذه  استخدام احلواس اخلمس واألفعال احلركية الكتشاف العامل احمليط

 (: 2012املرحلة مبميزات عديدة، تتمثل يف النحو اآليت )الزغول،  

 به.  احمليطةيعتمد الطفل على االتصال احلسي مباشرا واألفكار احلركية كأداة التفكري يف البيئة   ➢
 لعب ابألشياء كأدوات الكتساب املعرفة.يلجأ الطفل إىل احملاكات والتقليد واحملاولة واخلطأ وال ➢
 ما أما له.  ةمييل الطفل إىل التعميم يف األشياء املشاهبة للشيء املكتسب كما يعتقد امرأ ➢
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يكتسب الطفل بعض الرموز اللغوية اليت متثل بعض املفردات اللغوية وهي يف أغلبها أمساء األشياء أو تعرب عن حالة  ➢
 كالبكاء عند اجلوع أو عند غياب األم.  ةمعين
متتد هذه املرحلة من سن الثالثة حىت السابعة من العمر. ويف األصل هذه مرحلة انتقالية مرحلة ما قبل العمليات:  ، 2

ة؛ حيث يعتمد على الشكل والصورة. ال ميتلك قوة التفكري واالستنباط يحتويلية، ال يقوم الطفل بعمليات منطقية وفكر 
 (. ولكن الطفل حيصل على مؤهالت تتمثل يف التايل: 2012قل من العام إىل اخلاص أو عكسه )الزغول،  لينت

يستخدم اللغة بشكل كبري يف هذه املرحلة؛ حيث يزداد عدد املفردات والقدرة على استخدامها وخباصة من قدرته  •
 يف أغلبها عن األشياء املادية احملسوسة.على استخدام اللغة للتسمية والتصنيف والداللة على األشياء إال أهنا 

ولو يستخدم الطفل اللغة بطالقة يف هذه املرحلة إال أهنا ال تشكل أداة تفكري بل استخدامها يف األغلب كأداة  •
االستفهام وحب االستطالع يف حماولة لفهم طبيعة األشياء؛ ألنه يعتمد يف تفكريه على اإلدراك احلسي والفعل 

 الصوري.  احلركي والتمثيل
ال يقدر الطفل على تصنيف األشياء ضوء أكثر من بعد حيث مل يكتسب مفهوم التبادلية بعد. ولكن يصنف األشياء  •

 وفقا لبعد واحد فقط.
ال يقدر على االحتفاظ والذي يعين أن األشياء ال تتغري بتغري منظورها أو شكلها اخلارجي. تسمى هذه الظاهرة  •

( فالطفل يف هذه املرحلة ال يدرك مفهوم االحتفاظ ابلعدد Perceptual Consistencyبثبات اإلدراك )
 (. Piaget& Inhelder, 1958) أو الكتلة أو احلجم أو الشكل

متتد هذه املرحلة من السنة الثامنة إىل السنة احلادية عشرة من العمر، يقدر الطفل على  :مرحلة العمليات املادية، 3
الطفل يقوم  -كذالك-القيام ابلعمليات العقلية احلقيقية املرتبطة ابألشياء املادية اليت يصادفها أو يعرفها سابقا. 

ادث املستقبلية وهذه كله بناء على املستوى ابلعمليات املنطقية والبحث عن األسباب وإظهار األحكام والتنبؤ ابحلو 
 (.  وأبرز خصائص هلذه املرحلة: 251املادي احملسوس )الزغول،  

تنمو بعض املهارات املعرفية العقلية فيتمكن من القيام ابلرتتيب والتصنيف والتبويب لألشياء ويصبح متمكنا من  •
 التفكري فيها يف ضوء أكثر من بعد واحد. 

ز حول الذات؛ حيث يهتم بوجهات نظر اآلخرين ويعمل جاهدا على نيل رضاهم. يصبح الطفل يتخلص من التمرك •
أقل ذاتيا وأكثر اجتماعيا حيث يستخدم ضمري "حنن" بدال من استخدام "أان" واللعب ابجلماعة تسهم كثريا يف 

 خلق هذه الظاهرة.
مليات املعرفية اليت طورها كاالحتفاظ واملعكوسية يقدر على حل املشكالت العديدة ذات االرتباط املادي بناء على الع •

 والتعويض واإلغالق.
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يدرك املكان واملسافة والعالقات  -وكذالك-يفهم الطفل الزمن وينجح يف التمييز بني املاضي واحلاضر واملستقبل  •
 اهلندسية والعمليات الفيزايئية.

ت اللفظية واكتشاف املغالطات املنطقية يف العبارات يفشل الطفل يف هذه املرحلة يف عمل االستدالالت واالستنتاجا •
اللغوية اليت تقدم له. كذاك، يفشل يف التفكري يف الفرضيات واالحتماالت املستقبلية دون الرجوع إىل اخلربة املادية 

 احملسوسة.

يتم يف هذه املرحلة منو   متتد هذه املرحلة من الثانية عشر من العمر إىل السنوات الالحقة.:  مرحلة العمليات اجملردة،  4
املفاهيم واملبادئ اليت تعرف عليها يف املراحل السابقة. وختتلف هذه املرحلة عن املراحل الثالث األوىل من حيث طبيعة 
ونوعية العمليات املعرفية اليت يستطيع الفرد القيام هبا. فالفرد ال يعتمد يف هذه املرحلة على العمليات املرتبطة ابملوضوعات 

ادية احملسوسة فقط، بل يستخدم العمليات العقلية املنطقية القائمة على الرموز واملعاين واملفاهيم اجملردة. ويستطيع امل
الفرد إدراك مجيع الفرضيات واالحتماالت والبدائل بظاهرة ما مث يصل إىل النتائج املتوقعة. فيما يلي تتمثل أهم اخلصائص 

 (:2012هلذه املرحلة )الزغول،  

 اعتماد الطفل على األساليب املرتبطة ابملعاجلات املادية ويصبح أكثر اعتمادا على أساليب التفكري اجملرد.  يقل •
تنمو القدرة على وضع الرضيات وإجراء احملاكمات العقلية واالختبار هلذه الفروض للتأكد من صدقها أو عدمه. فهو   •

 تائج معينة. يلجأ إىل االستدالل العقلي كأداة رئيسية للوصول إىل ن
 يقدر الطفل على التفكري املنظم والبحث يف مجيع األساليب احملتملة إلحداث ظاهرة ما. •
يقدر على التفكري  -كذالك-تنمو القدرة على التحليل االستقرائي والذي يتمثل يف انتقال من اجلزء إىل الكل  •

 والتعميمات.   االستنتاجي الذي يتمثل يف الوصول إىل أحداث جزئية من خالل القواعد 

 تتمثل فيما يلي املبادئ األساسية للنمو املعريف عند بياجيه:املبادئ األساسية يف النمو عند بياجيه:  

إن قدرة التنظيم تعد نزعة فطرية لدى اإلنسان اليت متكن اإلنسان من تنظيم خرباهتم اخلارجية : أوال، قدرة التنظيم
وعملياهتم املعرفية اجلديدة يف ضوء ما يوجد لديهم من البىن املعرفية البسيطة واالستعدادات لتكوين أبنية أو مصطلحات 

نفصلة تتعلق ابلنظر إىل األشياء وبنية معرفية تتعلق مبسك جديدة. فعلى سبيل املثال: يولد األفراد ولديهم بنية معرفية م
األشياء، فمن خالل عمليات النمو تتيح له قدرة التنظيم دمج هاتني البنيتني معا يف بنية أكثر تعقيدا تتمثل يف مسك 

 (. 2012األشياء والنظر إليها يف وقت واحد )الزغول، 

ا اإلنسان بيولوجيا اليت متكنه من التأقلم والتعايش مع البيئة احمليطة به التكيف هو نزعة فطرية مزود هباثنيا، التكيف: 
عن طريق تغيري أمناطه السلوكية استجابة ملطالب البيئة وميكنه من التنويع يف طرق وأساليب تفكريه ابختالف فرص 
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ن إحدامها ألخرى حيث تعمل قدرة التفاعل واملراحل العمرية اليت مير هبا. فقدرة التنظيم وقدرة التكيف قدراتن متكاملتا
التكيف يف داخل الفرد يف إعادة تنظيم البىن املعرفية اجلديدة مع املعرفية املوجودة بيولوجيا لتكوين أبنية جديدة، ويف 
نفس الوقت تعمل قدرة التكيف يف اخلارج يف تطبيق البىن املعرفية احلاصلة. فبهذه الطريقة يعمل الفرد على حتقيق نوع 

لتوازن مع ما حيدث من متغريات يف البيئة اليت يتفاعل معها وابلتايل يستطيع الفرد أن يعيش ويبقى )الزغول، من ا
 (. والتكيف حيدث من خالل عمليتني متكاملتني مها: 2012

يف ضوء البىن املعرفية املوجودة لدى الفرد أو  التمثل هو عملية حتليل البىن املعرفية أو اخلربات اجلديدةالتمثل:  .1
أنه عملية تعديل اخلربات اجلديدة مبا يتناسب مع األبنية املعرفية املوجودة لدى الفرد لتتالءم مع ما هو موجود. فعلى 

يه سبيل املثال، الطفل الذي يرى احلصان ألول مرة ميكن هو يستخدم اخلربات السابقة لتفسري احلصان، حيث يطلق عل
 (. 2012اسم "كلب كبري" على اعتبار أن لديه بنية معرفية سابقة عن "الكلب" )الزغول، 

هو عبارة عن تعديل البىن املعرفية املوجودة أو اخلربات السابقة لدى الفرد لتتناسب مع اخلربات التالؤم:  .2
ربات اجلديدة لتتالءم مع الواقع اخلارجي. اخلارجية. فوفقا هلذه العملية يستطيع الفرد أن يغري خرباته السابقة يف ضوء اخل

 (.2012فهي عملية معاكسة لعملية التمثل )الزغول،  
إن اكتساب اللغة يف النظرية املعرفية أمر يتعلق بنمو املعريف والعقلي للطفل، اجتاهات النظرية املعرفية يف اكتساب اللغة:  

املعرفية بعد التفاعل مع البيئة. هذا هو أساس رئيسي  يعين اللغة حيصل عليها الطفل للتعبري عما حصل من البىن
 الجتاهات النظرية املعرفية يف اكتساب اللغة، بناء عليه أخرج العلماء بعض النقاط وهي تتمثل فيما يلي: 

ترى النظرية املعرفية أن اكتساب اللغة حيدث نتيجة تفاعل الطفل اللغة جمموعة من التفاعل والبىن املعرفية:  .1
يئة احمليطة به يف إطار قدرته على معاجلة املعلومات معرفيا ويف ضوء منوه العقلي واملعريف. يؤكد بياجيه أنه هناك مع الب

تركيبات لغوية متعلمة تساعد الطفل على التعامل مع الرموز واملفردات اللغوية اليت تعرب عن أفكار تنشأ من تفاعل 
حركية. وهو بذالك يركز على دور البيئة ودور العمليات املعرفية -حلة احلسالطفل مع بيئته منذ املرحلة األوىل وهي املر 

(. فعلى سبيل املثال، قبل أن يستعمل األطفال تركيب املقارنة التالية 2011يف تنمية البىن اللغوية )حممد وعيسى، 
زون عن استعمال هذا "هذه السيارة أكرب من تلك السيارة" جيب عليهم أن يطوروا مفاهيمهم عن احلجم، وإال يعج

 التعبري. 
حسب نظرية بياجيه املعرفية أن اكتساب اللغة مير أبربع اكتساب اللغة مير مبراحل منو املعريف والعقلي:  .2

مراحل لنمو املعريف للطفل؛ حيث يف املرحلة يكتسب بعض املفردات اللغوية واليت يف أغلبها ترتبط أبمساء األشياء ويف 
املفردات أكثر ويقدر على استخدامها إال ينحصر استخدامه اللغوي للتعبري عن األشياء املادية احمللة الثانية يكتسب 
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احملسوسة ويف املرحلة الثالثة ميتد استخدمه اللغوي إىل األشياء اجملردة حىت يستطيع نوعا من التفكري من خالل اللغة ويف 
 (2012املرحلة الرابعة يصل منوه اللغوي إىل النضج )الزغول،  

إن اكتساب اللغة أو تعلم اللغة هو عملية نفسية نشيطة وهذا األمر حيصل اكتساب اللغة هو عملية عقلية:   .3
تدرجييا بنمو العقل الذي حيدث نتيجة اكتشاف العامل حوله دون تكوين العادة من خالل املثري واالستجابة 

(Demirezen, 2014 .) 
عرفية أن عملية اكتساب اللغة هو عبارة عن اكتساب السيطرة ترى النظرية املاكتساب اللغة الثانية بوعي:  .4

الواعية على اللغة اهلدف يف جمال األصوات والكلمات والرتاكيب وذالك ابلدراسات التحليلية يف العناصر واألمناط 
 Learning a language is a process of acquiring“ :(Carrollاللغوية. كما قال كريل عنه )

conscious control of the phonological, grammatical and lexical patterns of 
the second language, largely through study and analysis of these patterns as 

body of language” (Carrol, 1966:102).  
اللغة الثانية أنه عملية عقلية معقدة ونظام تنظر النظرية املعرفية إىل اكتساب  اكتساب اللغة يتم بتعلم القواعد:   .5

 حمكم بقواعد؛ فاكتساب اللغة يطلب من الطالب أن يتعلموا قواعد اللغة اهلدف قبل تعلم اللغة.
إن السيطرة املعرفية تعمل بطريقة منتظمة تبدأ من الوحدة الصغرى مث تصل اكتساب اللغة بنمط متسلسل:  .6

يطلب تعلم الصوت قبل الكلمة والكلمة قبل اجلملة الناقصة واجلملة الناقصة قبل إىل الوحدة الكربى. فاكتساب اللغة 
 ,Demirezenاجلملة التامة واجلملة السهلة قبل اجلملة الصعبة. هكذا يتم اكتساب اللغة بطريقة متسلسلة )

2014 .) 
 ة. احملور الثالث: املقارنة بني النظرية السلوكية والنظرية املعرفية يف اكتساب اللغ

بحث يف املقارنة بني هاتني النظريتني وذالك ببيان نبعد البيان املفصل عن النظرية السلوكية والنظرية املعرفية، نود أن 
 أوجه التشابه وأوجه االختالف بينهما اليت تتمثل يف النحو اآليت:

اليت تشارك فيها نظرية سلوكية توجد هناك بعض النقاط  أوجه التشابه بني النظرية السلوكية والنظرية املعرفية:أ، 
 ونظرية معرفية كما هي تتمثل يف التايل:

تقوم النظرية السلوكية والنظرية املعرفية كالمها بنفس اهلدف وهو تفسري عملية التعلم لألفراد وإخراج اهلدف:  .1
اح والثبات. كما هو األسباب اليت تؤدي إىل ضعف التعلم مث عرض االسرتاتيجيات القوية اليت تدفع التعلم إىل النج

 املذكورة يف البحث.  تواضح من املبادئ واالسرتاتيجيا
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السلوك هو موضوع عام يشمل العادات واألخالق واملعامالت واملهارات اإلنسانية كلها اليت جتعل السلوك:  .2
البشر قادرا على انتظام األعمال بشكل مجيل. والتعلم كما يقول علماء علم النفس الرتبوي هو تغري يف السلوك الظاهري 

تشاركان يف هذا السلوك، كالمها تعمالن لرفع عملية ( فالنظرية السلوكية والنظرية املعرفية 2012والعقلي )الزغول، 
واملرتكزات حيث إحدامها هتتم ابملثري واالستجابة واثنيها  تاكتساب هذا السلوك، إال أهنما ختتلفان يف االسرتاتيجيا

 تركز على العمليات العقلية. 
إىل تعلم أمر جديد يف كل حني. هو كل ما يثري اإلنسان للتعلم فهذا املثري موجود عند الناس يدفعه املثري:  .3

فالنظرية السلوكية والنظرية املعرفية تعرتفان بوجوده ودوره يف حدوث التعلم، ينعين تشاركان يف هذا املبدأ التعلمي نظريتان. 
ما ولكنهما ختتلفان يف ماهية املثري، حيث قال السلوكيون إن املثري أييت من اخلارج سواء كان املثري طبيعيا أو شرطيا ك

هو واضح يف جتارب سكينر وابفلوف وثورندأيك وغريهم من السلوكيني، أما املعرفيون فهم يقولون إن املثري أييت من 
  داخل الفرد وهو البىن املعرفية العقلية سواء كانت وراثية أو حاصلة جديدة للتكيف مع البيئة.

عة والقوة يف التعلم. فمبدأ التعزيز تشارك فيها  إن التعزيز أمر مهم يف عملية التعلم، وهذا يضيف السر التعزيز:  .4
النظرية السلوكية والنظرية املعرفية. إال أنه هناك اختالف يف مصادر التعزيز كما السلوكيون يرون أن التعزيز جيد الفرد من 

 مصادر شىت وهي كلها خارجية، أما املعرفيون يرون أن التعزيز أييت فقط من داخل الفرد.
نظرايت اكتساب اللغة والتعلم مجيعها تتكلم عن تفاعل الفرد مع البيئة مبعىن أن مجيع بيئة: التفاعل مع ال .5

النظرية السلوكية والنظرية املعرفية تشاركان يف هذا املبدأ كما هو واضح يف  -كذالك-النظرايت تشارك يف هذا املبدأ
كية تقول إن الفرد يولد صفحة بيضاء خالية من اللغة، البيان املفصل للنظريتني. إال أنه فرق بسيط بينهما وهذا أن السلو 

يتعلم اللغة والسلوك ابلتفاعل مع البيئة احمليطة به أو املثريات اخلارجية، بينما أن النظرية املعرفية تقول إن الفرد يولد وهم 
والسلوك األخرى ابلتفاعل مع البيئة، مزود ابلبىن العقلية أي االستعداد للتعلم وراثيا أو بيولوجيا، مث بناء عليه يتعلم اللغة  

 (. Osaily, 2003يعين التعلم حيدث جبمع من البىن املعرفية الوراثية والتفاعل مع البيئة )
هو عملية تفسري السلوك أو اخلربة اجلديدة يف ضوء البىن املعرفية أو اخلربة السابقة للتكيف مع البيئة  التمثل: .6

يف هذا املبدأ نظرية سلوكية ومعرفية يعين كلتيهما هتتمان ابخلربة السابقة يف التعلم الفعال. كما مر يف احملور الثاين. تشارك  
 كما يف اللغة إذا حيصل الفرد على تركيب لغوي يقدر الفرد على تعميم هذا الرتكيب يف مواقف مشاهبة.

ية التقليد واحملاكاة يف عملية التعلم النظرية السلوكية والنظرية املعرفية كلتامها تعرتفان أبمه التقليد واحملاكاة: .7
خصوصا يف مرحلة الطفولة، إال أن النظرية املعرفية ترى أن التقليد واحملاكات بدون فهم ال يعين وال يفيد، بينما النظرية 

 السلوكية هتتم أكثر ابلتقليد واحملاكات سواء كان مفهوما أو غري مفهوم.
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رفية يف التدريب أيضا كما يف التقليد واحملاكات، إال أنه هناك نفس تشارك النظرية السلوكية واملع التدريب: .8
 الفرق يوجد يف التقليد واحملاكات ألن النظرية املعرفية ال هتتم ابلتدريب بدون فهم. 

والنظرية املعرفية  االختالفات اليت توجد بني النظرية السلوكية أوجه االختالف بني النظرية السلوكية والنظرية املعرفية: 
 تتمثل يف التايل:

يالحظ يف جمال االهتمام بني النظرية السلوكية والنظرية املعرفية فرق كبري؛ حيث هتتم النظرية جمال االهتمام:  .1
السلوكية ابملثريات اخلارجية سواء كانت املثريات طبيعية أو حمايدة وترى أن التعلم احلقيقي حيدث من خالل املثريات 

ابت. أما النظرية املعرفية فهي هتتم بدور العمليات العقلية من استقبال املعلومات ومعاجلتها وختزينها واستدعاها واالستجا
عند احلاجة وغريها من العمليات اليت يقوم هبا الذهن. وترى املعرفية أن التعلم حيدث جبمع من البىن املعرفية والتفاعل 

 مع البيئة احمليطة به. 
ترى النظرية السلوكية أن التعلم يعتمد يف حدوثه على تكوين عادة تنشأ من خالل املثري طريقة التعلم:  .2

واالستجابة وقد أتيت املثرية من العمليات اخلارجية وقد أتيت من البيئة أو من التعزيز سواء كان إجيابيا أو سلبيا. فالتعلم 
جابة. أما النظرية املعرفية فهي ترى أنه حدوث التعلم ليس عندهم تغري يف السلوك وهذا التغري حيدث نتيجة املثرية واالست

هناك دخل للمثريات اخلارجية والتعزيزات اخلارجية وإمنا التعلم حيدث من خالل جمموعة من العمليات العقلية واملعرفية 
 متزامنا مع التفاعل مع البيئة.

كربى يف سرعة العملية التعلمية. ولكنه يف وجدان   التعزيز هو الدافعية إىل التعلم وهذا التعزيز له أمهيةالتعزيز:  .3
التعزيز اختالف بني النظرية السلوكية والنظرية املعرفية؛ حيث ترى النظرية السلوكية أن التعزيز سواء إجيابيا أو سلبيا أييت 

أو الدافعية إىل التعلم من من اخلارج أي من الوالدين واألساتذة والبيئة. ولكن النظرية املعرفية ترى أن الفرد جيد التعزيز 
 نفسه يعين إذا ما كان التعزيز عند الفرد فال حيدث التعلم من التعزيزات اخلارجية.

يف اسرتاتيجيات التعلم يوجد خالف بني هاتني النظريتني. على سبيل املثال: إن السلوكية االسرتاتيجيات:  .4
ة، يعين املعلم يقوم بقراءة أو بكتابة أمر ما، والطالب يتبعون املعلم تركز على التكرار والتقليد واحملاكاة يف العملية التعليمي

ويكررون املادة املقروءة أو املكتوبة مث حيفظوهنا سواء كانت املادة مفهومة أو غري مفهومة يعين الفهم غري مهم عند 
يد واحملاكاة بدون فهم ال يفيد املتعلم. السلوكية. أما النظرية املعرفية هي اليت تركز على املعىن فهي ترى أن التكرار والتقل

 والكن التكرار والتقليد يلعب يف حدوث التعلم إذا يصاحبهما الفهم واالستيعاب.
هناك اختالف بني السلوكية واملعرفية يف دور املعلم واملتعلم. فاملعلم يف النظرية السلوكية دور املعلم واملتعلم:  .5

يعين التعلم يدور حول املعلم يف هذه النظرية؛ ألن األستاذ جيب عليه أن أييت  املتعلم سلبيايقوم بدور إجيايب ويكون 
مبثريات جديدة يف كل يوم لتعليم املتعلم استجاابت أو سلوك متوقعة واملتعلم يتدرب عل املثريات ويقلد املعلم فقط. 
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، يعين املعلم هو مرشد يف هذه النظرية واملتعلم يشارك يف بينما، يف املعرفية يقوم املعلم بدور سليب واملتعلم بدور إجيايب
 عملية التعلم يف الفصل ويقوم جبميع العمليات يف الفصل إبشراف املعلم.

عند النظرية املعرفية منو اللغة يتعلق ابلنمو املعريف يعين الطفل يف املرحلة األوىل ينمو معرفيا   اللغة والنمو املعريف: .6
غة للحاجة الطبيعية إىل التعبري عن البىن املعرفية احلاصلة ويكون منوه اللغوي حسب منوه املعريف. وعقليا مث يكتسب الل

أما النظرية السلوكية ترى أن اللغة فهي عادات وسلوك كعادات وسلوك غري لغوية فيستطيع الطفل أن يكتسب السلوك 
   اللغوي من خالل املثري واالستجابة كالسلوك غري اللغوية األخرى.

من وجهة نظر النظرية السلوكية أن اكتساب اللغة الثانية يتم بطريقة الفرق بني اكتساب اللغة األم والثانية:  .7
يكتسب الطفل هبا اللغة األم يعين ليس هناك فرق بني اكتساب اللغة األم والثانية. فاكتساب اللغة الثانية يتم بطريقة  

د من التدريبات من التكرار والتقليد واحملاكاة واحملاولة واخلطأ بدون اللجوء طبيعية يعين بطريقة املثري واالستجابة وعدي
إىل اللغة الوسيطة. أما النظرية املعرفية تفرق بني اكتساب اللغة األم واللغة الثانية؛ ألهنا ترى أن اكتساب اللغة الثانية هو 

قواعد أوال مث اللغة. فاكتساب اللغة الثانية هو عملية يعين السيطرة الواعية على تلك اللغة الثانية وذالك يتم بتعليم ال
 عقلية معقدة تتم بطريقة واعية.

إن النظرية السلوكية والنظرية املعرفية نظريتان للتعلم عموما وللغة خاصا وهااتن النظريتان تفسران عملية التعلم اخلامتة: 
ملبادئ للنظرية السلوكية أنسب وأجدر ابلتطبيق يف خاصة. فبعض ا اتوتعمالن لرفع مستواه وذالك بطريقة واسرتاتيجي

بعض املبادئ للنظرية املعرفية أنسب وأجدر ابلتطبيق يف الفصل. ومن املبادئ اليت هي األنسب من   -كذالك-الفصل  
كاة والتكرار  السلوكية هي: اكتساب اللغة الالوعي، تكوين العادة والبيئة املثرية للطالب للتعلم، والرتكيز على التقليد واحملا 

والتدريب، الدافعية اإلجيابية من املتعلم والبيئة والتفاعل معها وغريها من االجتاهات اإلجيابية للنظرية السلوكية. أما املبادئ 
األنسب للنظرية املعرفية هي: سلبية املعلم وإجيابية املتعلم، التقليد واحملاكاة ابلفهم، الرتكيز على اخلربات السابقة للتعلم 

جلديد، االهتمام ابلتعزيز من نفس املتعلم، التفاعل مع البيئة واملراعاة بعمر املتعلمني عند تصميم املقرر وغريها من ا
. فيجب على املصممني للمقرر الدراسي فصل اللغةاالجتاهات اإلجيابية اليت جتدر ابلتطبيق يف عملية التعليم والتعلم يف  

ية خصوصا للعربية لغري الناطقني هبا أن جيمعوا بني اإلجيابيات من النظرية السلوكية واملخططني إلعداد املواد للغة الثان
 والنظرية املعرفية. أسأل هللا التوفيق بكل ما فيه من اخلري ونفع به األمة.

 املصادر واملراجع

 (. بريوت، لبنان: دار الكتب العلمية. 7، ج  1)ط  لسان العرب  (.  2003ابن منظور ) -
(. 2)ترمجة: بوزيد صحراوي وآخرون( )ط  منهجية البحث العلمي يف العلوم اإلنسانية(. 2006أجنرس، موريس ) -

 اجلزائر: دار القصبة.
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668-689 
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Abstract: 

 

       

 

The research focuses on the differences of the forms mechanism in Andalusian poetry. While it 

concerned on the concept of coherence and cohesion of the text. Critics, in their attempt to 

differentiate between various intentions or aims in verse, appealed for this technique. For them, it 

is the contact line where the two aims meet before they are spread again.  

The aim of this study is to investigate the different forms and styles of Topic Change in Andalusian 

poetry. This technique, with its explanatory abilities, is the first step toward a critical reading of 

the text. 

The research adopted the descriptive analytic approach which is a reliable approach to answer the 

research questions. 

      The results of the study assured the diversity of styles of Topic Change in Andalusian poetry. 

 

Key Words: Andalusia, poetry, Topic Change, style, criticism 

 

 
 
 
 :البحثص لخَّ م

ني وحسن التخلص آلية نقدية هتتم ابلرتابط بأشكال التخلص وأساليبه يف الشعر األندلسي، يتناول هذا البحث       
صائد اليت حتتوي الققد وقف عليه النقاد يف سعيهم للتمييز بني األغراض الشعرية يف ومتاسكه، و أجزاء النص الشعري 
لواحدة وقفوا عند آلية التخلص ، فلما حاولوا حصر األساليب اليت تتابع فيها األغراض يف القصيدة اعلى أكثر من غرض

لتماس اليت يلتقي فيها الغرضان قبل أن يعاودا كما يطلق عليه عند بعض النقاد، وهو لديهم نقطة ا،  حسن اخلروج أو
 . االنفصال

الوقوف على أشكال التخلص وأساليبه عند شعراء األندلس؛ فالتخلص بوصفه إىل  هذه الدراسةوهندف من خالل 
فيه بنية نصية ــ متكن النص من االنفتاح الداليل وتقدم إمكاانت تفسريية وتصبح األدوات اللغوية واملعاين املعجمية 

 ية.ــ هو اخلطوة األوىل للقراءة التحليلية النقد  وسائل لفك مغاليق النص
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هذه الذي ميكنه اإليفاء مبتطلبات    املنهج الوصفي التحليليجوانب البحث يف مراحله املختلفة اعتماد  وقد استلزمت  
  على اختالف جوانبها وتعدد مراحل تنفيذها.  الدراسة

  الشعراء األندلسيني.عند    تنوع أشكال التخلص وتعدد أساليبه، فقد جاءت لتؤكد  نتائج البحث  أما أبرز  
 ، النقد.األندلس، الشعر، التخلص، أسلوب ت املفتاحية:لماالك

 املقدمة:
طائه وإحسانه، والصالة والسالم احلمد هلل محًدا يليق جبالله وعظيم سلطانه، والشكر والثناء احلسن على توفيقه ومّنه وع

 وعلى آله وصحبه أمجعني، أما بعد:  على خامت أنبيائه ورسله حممد 
 سيدور  من أسطر اجملد واحلضارة يف املنتأى الغريب، من أسطورة السحر واجلمال واألبداع اإلنساين

 حديثنا يف هذا اللقاء الطيب بعون هللا تعاىل ومدده وتوفيقه حول 
معرض التمييز بني  ى للمزج بني أجزاء النص الشعري وترابطه، وقد اهتم به النقاد يف لية نقدية تسعفحسن التخلص آ

اعية والنفسية لإلنسان ؛ ذلك التعدد الذي عرب عن األحوال االجتمألغراض الشعرية ضمن القصائد املتعددة األغراضا
 يوان أو مجاد.من إنسان أو ح  وكل ما أحاط بهمعاانته وآماله  بيئته و ومكَّنه من تصوير    العريب
ــبـبة   االختالف يفيت وأي املصــــــــــــــطلحـات   بعض ملـعاانةالثـقاـفات والبيـئات اللغوـية وتـباعـد األقطـار من أبرم العواـمل املســــــــــــ

ــطلح، مبع  أال يكون  اللغوية أو األدبية من ــاســــــيتني، يا: الغموض وعدم حتديد املصــــ ــطلحمشــــــكلتني أســــ حد   للمصــــ
  .هيوضح معامله ويفصله عن غري 

فإن الشاعر  ؛على القصيدة القدميةالتعدد يف األغراض الستقرار قد فرضت البيئة الصحراوية اليت ال تعرف ا توإذا كان
منه ابألثر  إمياان، من أغراضها كل غرض  يسخر كل أدواته الفنية وإمكاانته التعبريية من أجل جتويد العريب القدمي كان 

لقصيدة العربية حيث كان أصبح تعدد األغراض جزءا من افقد  وبناء على ذلك السامع أو املتلقي؛ يضفيه علىالذي 
 الشاعر يقصد إليه قصدا وحياول الرباعة يف املعاين والصور الفنية حىت غدت القصيدة العربية متميزة مبقدماهتا الفنية.

نوه ابحلســــــــــن أو " قر صلوا: "التخلوقد اقرتنت لفظة التخلص أبلفاظ نقدية تنظريية، تتصــــــــــل ابجلودة أو الرداءة، فإذا قا
براعة االســــتهالل، وحســــن االبتداء، وفخامة املطلع،   :حســــن التخلص" أو "ســــوء التخلص" وابملثلفإذا هو "ابلســــوء، 

وما إىل ذلك، وهي ))ظاهرة غريبة يف عامل املصـــــــطلحات أو املفردات النقدية أعل أن تولد مفردة مقرونة يكم نقدي،  
ــتعارة بل ب، بل لتمييزها من أفراد نوعها، إذ ال جنال من أجل احلكم فحســـ  ــتعارة وســـوء االسـ د من يقول: حســـن االسـ

 .(1)استعارة تصرحيية أو مكنية مثال، وال حسن املطابقة أو سوء املطابقة، بل مطابقة إجياب أو مطابقة سلب مثال((

 
 . 98، ض 14/5م، 1999هللا، هاين توفيق: التخلص يف القصيدة العربية من الصيغة إىل البنية، سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، سنة  ر( نص1



20, 202, No: 5(JISTSR) Vo:  Journal of Arabic Language for Specialized Research 

 

72 
 

من غرض إىل  (2)بط مالئمة عند االنتقالومقتضى مفهوم التخلص كما بلوره ابن معصوم أنَّ على الشاعر أْن يوظف روا
ــلة البناء والرتكيب، مبا يلفت انتباه   ــلة متصـ آخر، أو من جزء إىل جزء آخر يف القصـــيدة، ييث تصـــبح القصـــيدة ســـلسـ
القارئ إىل الروابط اليت تناوهلا نقادان القدامى ممن درسوا مقاييس املعاين يف: مفهوم البيان العريب، ويف قضية النظم وبناء 

ــنا ))أمام اموعة من "املعاين"  العبارة األدبية، ويف النظر إىل اجلان ــيدة، فلســـ ب الرتكييب من هذه اخلطوة البنائية يف القصـــ
يـاجـة إىل تـناســــــــــــــب "معنوي" فيمـا بينهـا فحســــــــــــــب، ـبل أـمام "بـناء أديب" يـاجـة إىل روابط لغوـية ومعنوـية مالئمـة بني 

 .(3)أجزائه((
بني النســــــيب واملدح أو غريه عند: ثعلب    صــــــيدة، فهود حول "موضــــــع" التخلص يف القومثة اختالف واضــــــح بني النقا

واآلمدي واحلامتي وابن رشـــــــــــــيق، وهو بني مع  وآخر دون حتديد عند: ابن املعتز وابن لبالبا وأيب هالل العســـــــــــــكري  
 .(4)وحامم القرلاجل. وهو بني االبتداء واملقصود عند ابن معصوم 

وأساليبه يف الشعر األندلسي.. قراءة حتليلية نقدية لبعض املختارات أشكال التخلص "وضوع م إىل اختيار دعاان وقد
عرِّ  عليه  ناما وقف  "الشعرية بصواب   ناماد من إِّمياند  وق  ره.نوع مصادتوتعّددِّ أَعالمه، و  ،األندلسي  من مظاهر امدهار الشِّّ
 اكن  ناها وَأخبارها، وذلك أنر عليه من مصاد ناما الَّلعمن خالل  الغرب اإلسالميعن بلدان  نارأي تكون لدي اناختيار 

نون األدبية، ودواعي ا يف الفلدان ليست كغريها، ولكنها البِّالد اليت شهدت حتوال عميقالب هذه ن أ نعتقد  ــ ملناا وم ــ
حاكاة مرحلة القلوا من  تان  قد األندلسي  القطر    لكيفِّ ذ  ألن الشعراء والكتاب  ؛اإلبداع، ومظاهر التقليد والتجديد 

ُ
تقلِّيد وامل

شر دأل
َ
بد  وشعرائه إىل مرحلة قابءِّ امل ظهر يفِّ  نربمَأن  انواالبتكار، فأرد اعاإلِّ

َ
أشكال يف  لسي ممثالندالشعرِّ األهذا امل

 .ينيشعراء األندلسالعند  التخلص وأساليبه يف  
، ولفت النظر أقطار األمة اإلسالميةمن  معنيُقطٍر يف إحياء تراثنا العريب يف ه الدراسة تكمن أيية هذ  أمهية الدراسة:

 فه أدابؤان من أشعار خلَّدت ذكرهم، وأعلت شأهنم، وجعلتهم يتبوَّأون مكانة ال َتقِّّل عن مكانة شعراء املشرقإىل ما خلَّ 
 .العريب

جندها  فإننا، ةع يف مؤلفات األدب والنقد والبالغابلرغم من أيية هذه الدراسة وحضورها الواس الدراسات السابقة:  
، فهي دراسة مل أجد من تطرق هلا ـ يف حدود الالعي ـ وإمنا ككليف الشعر األندلسي  ، أما دراستها  عامامطروحة لرحا  

مطبقة على بعض سور القرآن الكرمي، وغريها مطبقة على دواوين بعض شعراء  هذه القضيةوجدت دراسات تناولت 

 
لمات ، فقد أدخل ك3/240م، 1969، سنة 1ابن معصوم: أنوار الربيع يف أنواع البديع، حتقيق شاكر هادي، مطبعة النعمان، النجف األشرف، ط (2

 دقيقة يف تعريفه للتخلص حينما استخدم كلميت "االنتقال" للتعبري عن هذه اخلطوة البنائية، و"رابطة مالئمة" لتحديد آليتها وكنهها.
 98، هاين توفيق: التخلص يف القصيدة العربية من الصيغة إىل البنية صنصر هللا (3
 .1/60بتصرف، وانظر معرتك األقران يف إعجام القرآن ،240، ص3/240ابن معصوم: أنوار الربيع يف أنواع البديع: (4
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بالغية، أم نقدية فهي مل تتطرق للموضوع كما ختصصت به هذه الدراسة.   املشرق، وعامة األمر سواء أكانت دراسات
 ومن هذه الدراسات:

 .ـ التشويق والرتغيب يف حسن التخلص إىل خامتة القصيدة: ايسر محد البيايت1
 )دراسة نصية يف شعر أيب متام(: سناء هادي عباس.  ـ حسن التخلص2
 ضوء النقد احلديث: يوسف بكار.بناء القصيدة يف النقد العريب القدمي يف    .3
 ـ التجديد يف األدب األندلسي: ابقر مساكة.4

ابعة املسرية. وستقوم هذه الدراسة فالدراسة إذن مل ختلق من العدم، وسيلحق هبا كمٌّ غري حمدود من الدراسات الالحقة ملت
 بصورة رئيسة على البحث يف أشكال التخلص وأساليبه عند الشعراء األندلسيني.

 :تتحدد مشكلة الدراسة يف السؤال الرئيس التايل  كلة الدراسة:شم
 ما أشكال التخلص وأساليبه يف الشعر األندلسي؟ ويتفرَّع عنه األسئلة البحثية التالية:

 ؟ وتفننوا فيها   شعراء األندلس بظاهرة حسن التخلصلِّ ملاذا عُ   .1
 اإلجادة؟ن  ؟ وأين تكمُ التقليدية  يدةالبناء الفل للقصمع   هنقادشعراء األندلس و . كيف تعامل  2

وكانت األداة الرئيسة هي   ،الدراسة  أسئلةعلى املنهج الوصفي لإلجابة عن  اعتمدت هذه الدراسة    :منهج البحث
كان منهج هذا البحث ال يتطلب   التحليل، وذلك من خالل النماذج املختارة من هذا الرتاث الشعري الغزير، وإذا

والعيِّنات   للظاهرة، فإنَّه سريصد النماذج املمثلة  عددا كبريا من الشعراءده وال يستقصي  الوقوف عند كل نص مبفر 
 خلص وأساليبه يف الشعر األندلسي؛ لذلك اقتضت لبيعة البحث أن يكون يف حمورينأشكال التالكافية لدراسة  

 ،يف القصيدة العربية القدمية واحلديثةوملعرفة موقف شعراء األندلس من قضية التخلص   األول منهما متهيد للثاين  اثنني:
 :على النحو اآليت  ويا

 أشكال التخلص عند الشعراء القدامى واحملدثني.  احملور األول:
 : أشكال التخلص وأساليبه عند الشعراء األندلسيني.احملور الثاين

 احملور األول: أشكال التخلص عند الشعراء القدامى واحملدثني. 
وابلرغم من  كل  ل اليت تتصـل ببناء القصـيدة وتركيبها، وليسـت عمال بديعيا. الظواهر أو املسـائظاهرة التخلص من  تعد 

ــتواء نســـيجها؛ حىت تغدو متناســـقة متاما  ــيدة وانتظام أبياهتا، واسـ ــالة البليغة   ))أقوال النقاد عن تالحم أجزاء القصـ كالرسـ
عندما وضـع حسـن ن فنون البديع. وهذا اخللط بدأه ثعلب ، فإهنم نظروا إىل التخلص بوصـفه فنا م(5) ((واخلطبة املوجزة

ـــــــــ فيما بعد  ـــــــــ اخلروج يف قواعد الشعر اليت شكلت  أساس علم املعاين، مث ترسخ اخللط عندما اختار ابن املعتز حسن  ـــــــــ
 

 1/215م، 1979سنة  احلامتي، أبو علي حممد: حلية احملاضرة يف صناعة الشعر، حتقيق جعفر الكتاين، العراق، )5(
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جاء  وكل من كذا أييت كالم ابن لبالبا واحلامتي ـ اخلروج ليضمه إىل أبواب كتابه البديع فيبقى أسريه إىل يومنا هذا. وه
ــ عن حســن التخلص أبنه   مذهب اختص به احملدثون لتوقد خوالرهم ولطف أفكارهم، واعتمادهم البديع  ))بعديا ـــــــــــــــ

 .(6)((وأفانينه يف أشعارهم
ب ومذهبهم يف اخلروج  هو األســـــلوب التقليدي أو لريقة العر  ،وقد فرق النقاد العرب بني أســـــلوبني يف التخلص: األول

ــبيلـه: "دع ذا" و"عـد عن ذا" ))نوا إىل املـدح، حيـث كـا يقولون عنـد فراغهم من نعـت اإلبـل وذكر القفـار ومـا هم بســــــــــــ
ــ  أن" املشددة ابتداء للكالم الذي يقصدونه. وإذا مل يكن خروج الشاعر إىل املدح  "وأيخذون فيما يريدون أو أيتون بــــــــــ

 .(7)((نقطاعالفرا وا))وله:"دع" و"عد" وحنو ذلك مسي متصال مبا قبله وال منفصال بق
، كما يقول مذهبهم واحد  ابلنمطية أو أبن وصف التخلص عند الشعراء القدماء    إىل النقاد  من ميل بعض رغم وابل

 أظهرت أكثر من صورة، وهي على النحو اآليت:تناوهلم لتخلصات القدماء وشواهدهم عليها  فإن  ،  (8)ابن لبالبا
 القيس:رئ  كقول ام  الصيغ النمطية،التخلص ابستخدام  أوالـ  

 ذمول إذا صام النهار وهجرا             فدع ذا مرسل اهلم عنك يسرة  
الشعراء القدماء يف االنتقال من احلديث عن الطلل وما يتعلق به من النسيب   امن التخلص استخدمه  وهذه الصورة

ينص   واضحة؛ع إىل آخر  ننظر إىل مثل هذا النمط من التخلص جند أن صورة االنتقال من موضو   وعندما  الرحلة.إىل  
 "اترك ذا"أو    "دع ذا"عليها الشاعر بقوله  

أو   "وعيس"بكلمة    رتك املع  واستئناف الكالمب  ن املقدمة الطللية إىل الرحلةم  أتيت الصورة الثانية للتخلص  اثنيا:
 ة:علقمقول    ، كما يف"هوجاء"و 

 ه يف ودهن نصيبس لفلي                            ماله   لإذا شاب رأس املرء أو ق
 (9)قوارير يف أذهاهنن نضوب                              وعيس بريناها كأن عيوهنا
دون أي نوع من   الرحلةإىل  بل ينتقل انتقاال مباشراً    رابط،أي   يستخدممن خالل الشاهد السابق جند أن الشاعر مل  

و االنقطاع أفر  طهذا النوع من االنتقال مصطلح ال  علىللق النقاد القدماء  أالربط مع املوضوع السابق. وقد  أنواع  
 كما بينا سابقا.

 
 115، والصفحة نفسها. وانظر أيضا: عيار الشعر، ص السابقاملصدر  )6(
 1/415ابن رشيق: العمدة،  )7(
 115البا: عيار الشعر، صابن لب )8(
 513، صم1971، 2الفكر العريب، بريوت، ط، حتقيق: علي حممد البجاوي وحممد أبو الفضل إبراهيم، دار والشعر(كتاب الصناعتني )الكتابة العسكري، أبو هالل:  )9(
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لعل أيها قوهلم بعد وصف ،  حييف االنتقال من الرحلة إىل املد اثلثا: هناك أكثر من صورة استخدمها الشعراء القدامى 
 ، ومن شواهدهيف مدحيه مث يدخلون (10)((إان جتشمنا ذلك إىل فالن يعنون املمدوح))سري النوق:  ب، وقطعها  الصحراء

 : قول األعشى
 (11)أبت السرى وحسرت القلوصا د              إليك ابن جفنة من شقة 

،   "إىل أو إليكأورد أكثر من مخسة شواهد لألعشى يبدأ بعضها بـ "هذا النوع من التخلص ابن لبالبا    وعندما تناول
على هذا   ايكويب  وتعلق.  (12)أو ما يشبهها "لسرىل األي"،  "أرجي مطييت"،    "أعملت انقيت"  :مثل ،وتتبعها مجلة

املمدوح   إىل  وانتقل  والنسيب،ترك احلديث عن الطلل  مث   عنها،استمرار للرحلة اليت بدأ الشاعر احلديث  التخلص أبنه  
 . (13)وقد أللقت ايكويب على هذا النوع من التخلص مصطلح ) املع  التتابعي(  من خالل وصفه للرحلة إليه. 

 نوع من الربط اخلارجي التربيري أو السردي الذي ال))كون التخلص استمرارا للرحلة فإن ذلك يدل على  ما يوعند 
االنتقال من جزء إىل جزء ، فالشاعر جيعل من إحساسه بال جدوى يربط بني موضوعات القصيدة ، بقدر ما يربر  

، كما أن الرحلة   تهجيده يف رحل الذي  وى أو اخلالصتقال يثاً عن السلالناحلزن يف وقوفه على الطلل مربراً  األمل وا
الوصول   منسل ردي متسلعلى حنو س   ىل الشاعر إىل غايته إىل املمدوح  ولذا فإن هنايتها تؤدنفسها البد أن حتم

 (14)((إىل املدح
النوق   صفالكالم بعد انقضاء التشبيب وو ))الشاعر  يعاودإىل املدح أن    األشكال األخرى يف التخلصومن    رابعا:
 ، ومن شواهده قول النابغة الذبياين:(15)((ها، عما قبله ويبدأ مبع  املديحوغري 

 يرعى النجوم آبيبوليس الذي    ض           تقاعس حىت قلت ليس مبنق
 (16)ليست بذات عقارب    هلوالد                              على لعمرو نعمة بعد نعمة

 فأما )) وعنه يقول أبو هالل العسكري:  أييت بقلة عند الشعراء القدماء،خامسا: وعن اخلروج املتصل فإنه    
 ومن شواهده قول مهري بن أيب سلمى:   (17)((اخلروج املتصل مبا قبله فقليل يف أشعارهم

 
 115ابن لبالبا: عيار الشعر، ص )10(
 115، صاملصدر السابق )11(
 115، وعيار الشعر، ص 515ـ513اعتني، صانظر أمثلة على ذلك يف الصن )12(
)13( Jacobi:studien50 
 185بكار، ماجد حسني: حسن التخلص عند النقاد العرب، ص  )14(
 116لبالبا: عيار الشعر، صابن  )15(
 516 ، صلصناعتنيالعسكري: اا )16(
 514املصدر السابق، ص )17(
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 (18)ولكن اجلواد على عالته هرم              إن البخيل ملوم حيث كان    
رمبا اتفق ألحدهم " القدماء" مع  لطيف ختلص به إىل غرض ما  ))وقد ذهب احلامتي إىل أن هذا النوع من التخلص  

 . (19)((ومل يعتمده، إال أن لبعه السليم ساقه إليه
ومن بني النماذج اليت أوردها أبو هالل العسكري على هذا النوع من التخلص عند القدماء، قول الشاعر أتبط شرا يف 

  فهو مرتبط به مع  وتركيبا، يقول الشاعر:بيتني ال يكتمل البيت األول إال ابلبيت الثاين
 وأمسكت بضعيف احلبل أحذاق           إين إذا خلة ضنت بنائلها     

 (20)ألقيت ليلة حت الرهط أوراقي          منها جنائي من جبيلة إذ   جنوت  
ر، وهذا النوع من من خالل الشاهد السابق جند أن البيت األول منهما يف غرض والثاين بداية للشروع يف غرض آخ

ه وتركيبه، كون وحدة مستقلة يف بنائالتخلص غري معتمد عند أكثر النقاد، فهم يرون أن البيت الشعري جيب أن ي
 (21)ويذهبون كذلك إىل أن أفضل التخلص ينطبق على القدماء واحملدثني على حد سواء

 الغالب على الربط احملدثني، وهو يعتمد يفأما الثاين: فهو مذهب هذا عن الصــــــورة أو األســــــلوب األول يف التخلص، 
ذا" أو    أو دون استخدام كلمات، مثل:"دعْ بني مقدمة القصيدة وموضوعها دون أن يشعر ابالنتقال من موضوع آلخر 

وقد وصف النقاد ختلص احملدثني أبنه ختلص متصل أو حسن، أو ابرع، أو لطيف، وكانوا هبذه األشكال   عن ذا".  "عدِّ 
ــلة اليت يقيمها هذا   مييزون بني لريقة احملدثني ولريقة القدماء النمطية التقليدية من جانب، ويشـــــــــــريون إىل لبيعة الصـــــــــ

من حكم النســـيب الذي يفتتح به الشـــاعر كالمه أن  ))فاحلامتي يرى أن  ص بني أجزاء القصـــيدة من جانب آخر.خلالت
. فالقصـيدة مثلها مثل خلق اإلنسـان يف اتصـال أجزاء يكون ممتزجا مبا بعده من مدح أو ذم أو غرييا، غري منفصـل منه

ابينه يف صــــحة الرتكيب غادر اجلســــم عاهة، تتخون حماســــنه بعض أعضــــائه ببعض، فمىت انفصــــل واحد عن اآلخر، أو 
وتعفي مجاله، ووجدت حذاق الشـــــــعراء وأرابب الصـــــــناعة من احملدثني، حمرتســـــــني من مثل هذا احلال، احرتاســـــــا جينبهم 

أما ابن  لبالبا فريى أن   (22)((صان، ويقف هبم على حمجة اإلحسان، حىت يقع االتصال ويؤمن االنفصالشوائب النق
 . (23)((انفصال املع  الثاين عما قبله، بل يكون متصال به، وممتزجا معه ))لتخلص اللطيف يقود إىل عدما

عند النقاد املتأخرين إذ استخدم  بعضهم نفس   وقد توالت املعايري واملبادئ واألفكار اليت لرحها ابن لبالبا واحلامتي
امتزاج آخر ما   ))يف أو البارع فأعاد احلديث عن وجوب  حلامتي يف وصف التخلص اللطالعبارات اليت استخدمها ا

 
 2/434ابن أيب األصبع: حترير التحبري،  )18(
 2/216لية احملاضرة، احلامتي: ح )19(
 515 ،صلصناعتنيالعسكري: اا )20(
 213. والقرلاجل يف املنهاج، ص272راجع يف ذلك: ابن الناظم يف املصباح، ص )21(
 2/215احلامتي: حلية احملاضرة،  )22(
 12 صابن لبالبا: عيار الشعر، )23(
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، مؤكدين أن هذه (24)((يقدمه الشاعر من نسيب أو فخر أو وصف أو اون أو غري ذلك، أبول بيت من املدح
نهم، لكنهم مل حيددوا صور التخلص عندهم ومل يقة اخرتعها احملدثون، وأصبحت من حماسالطريقة يف التخلص لر 

 مولنها. بل اكتفوا بوصفها ابلرباعة واللطف، وأبهنا تقوم بدور الرابط أو املامج بني موضوعات القصيدة.يشريوا إىل 
املعروفني يف القصيدة القدمية: االنتقال من   وبناء على ذلك  فإن التخلص عند احملدثني مل يعد مرتبطا مبولنيه الرئيسيني

ة إىل املدح، وإمنا محل داللة عامة على الربط أو املزج بني أي موضوعني واالنتقال من الرحل  املقدمة الطللية إىل الرحلة،
إىل   . ورمبا يرجع ذلك إىل التطور الذي أصاب القصيدة العربية يف العصر العباسي، وجعلها تتحرر(25)((يف القصيدة

 حد ما من البنية التقليدية الثابتة.
دثني، فلم يعد مثة وجود لصيغ: " عد عن ذا" أو " اترك ذا" وقد غابت أشكال التخلص القدمية وصوره من أشعار احمل

و" إىل فالن أعملت انقيت" وهي الصيغ النمطية اليت استخدمها الشعراء القدماء، واليت تناولناها ـ فيما سبق ـ مرتبطة 
 لبنية التقليدية للقصيدة العربية القدمية. اب

ص عند احملدثني، وفيه تقوم عملية التشبيه على نقل صفات وأتيت صورة التخلص ابلتشبيه من أبرم أشكال التخل
املشبه به أو بعضها إىل املشبه، وهذا النقل جيعل تلك الصفات قامسا مشرتكا بينهما. واباللالع على بعض النماذج 

 ا أبو هالل العسكري وغريه من النقاد على ختلصات احملدثني يتضح لنا أن تطورا مهمَّا قد حدث يفاليت أورده
أساليب التخلص وصوره، فقد استخدم الشعراء احملدثون أساليب جديدة يف االنتقال من موضوع إىل موضوع آخر يف 

 القصيدة مع احلفاظ على اتصال املوضوعات بعضها ببعض. 
إىل عملية   ه مرتبطا ابملوضوع املنتقل منه، واملشبه به ابملوضوع املنتقل إليه، مما يؤديشبيه يكون املشبففي التخلص ابلت

 تواصل بني املوضوعني من حيث الرتكيب والداللة، ومن الشواهد اليت تتكرر عند معظم النقاد، قول علي بن اجلهم:
 هاوسارية تراتد أرضا جتودها      شغلت هبا هينا قليال هجود

 أتتنا هبا ريح الصبا وكأهنا              فتاة تزجيها عجوم تقودها
 جرت           أبودية ما تستفيق مدودهافما برحت بغداد حىت تف

 فلما قضت حق العراق وأهله    أاتها من الريح الشمال بريدها
 (26)فمرت كفوت الطرف سعيا كأهنا    جنود عبيد هللا ولت بنودها

  وقول أيب متام:
 اي صاحيب تقصيا نظريكما     تراي وجوه األرض كيف تصور

 
 2/433ابن أيب األصبع: حترير التحبري،  )24(
 18التخلص دراسة نصية يف شعر أيب متام، صعباس: سناء هادي: حسن  )25(
 2/227احلامتي: حلية احملاضرة،  )26(
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 لراب فكأمنا هو مقمرتراي هنارا مشمسا قد شابه    مهر ا
 يف األرض من عدل اإلمام وجوده       ومن الربيع الغض مرج تزهر

 (27)ينسي الربيع وما يروض فعله      أبدا على لول الليايل يذكر
لتشبيه بـ الشاعر ل  قد مت من خالل استخدام  ن االنتقال من الوصف إىل املدحمن خالل النصني السابقني جند أ

يكون املشبه استمرارا لبيعيا للوصف؛ الذي يتحول إىل املدح حني يصل القارئ إىل املشبه به. وعلى "كأن"، ييث  
نقاد القدماء امتزاج ما هذا النحو حياول الشاعر أن جيعل دالالت الوصف تنسحب على املدح مما يؤدي إىل ما مساه ال

 يسبق املديح به.
وامللحوظة اجلديرة ابلذكر هنا هي أن  حتليل  املباحث املخصصة للتخلص يف كتب النقد والبالغة يظهر كثرة ما ذهب 

إليه الشعراء احملدثني من استخدامهم للتخلص ابلتشبيه؛ وال نبالغ إذا قلنا: إن معظم النصوص اليت استشهد هبا ابن 
القائم على استخدام األداة "كأن" ، كما  تتكرر معظم هذه   ا  على ختلصات احملدثني تقوم على التشبيهلبالب

 (28)الشواهد وما مياثلها عند احلامتي والعسكرى
واملطلع على  كتب النقد والبالغة املتأخرة، يقف على عدد كبري جدا من الشواهد على التخلص ابلتشبيه وهذا دليل 

 (29)ن الرابع اهلجري، وامتد حىت القرن الثاين عشرالتخلص هذه إىل تقليد فل ترسخ منذ القر على حتول صورة  
والنص السابق يعطينا صورة عن كيفية املزج بني الوصف واملدح يف أبيات أيب متام حني يرى أن شكل الربيع الذي 

وح عم األرض، ميثل وجها حسيا مشاهبا للممد يعطينا انطباعا عن انبعاث احلياة املليئة ابلنعمة واجلمال واخلري الذي ي
الكرمي العادل الذي يبث احلياة واخلري واجلمال يف األرض والناس؛ مما يعل أن الوصف الذي استغرق عددا كبريا من 
أبيات القصيدة ليس مقصودا لذاته، بل هو الصورة احلسية اجملسدة لصورة املمدوح وفعله، واملعمِّقة للدالالت املعنوية 

لصورة الوصفية يف القصيدة غري ممتزجة ابملدح فحسب، بل متثل صورة من اليت أضفاها الشاعر عليه. وهنا أتيت  ا
صوره اليت تدلل على أن الشاعر يوحد بني الربيع واملمدوح، فيتجلى املمدوح ربيعا حييل بعدله وجوده، األرض مرجا 

 ة.ديثنا يف احملور الثاين من هذه الدراس. وسنرى أمثلة كثرية على هذا املنوال عند ح(30)مزهرا
وإضافة إىل التخلص ابلتشبيه فقد استخدم الشعراء احملدثون صورا أخرى من التخلص مل تشع شيوعه، ومل تنل من 

اهتمام النقاد ما انله التخلص ابلتشبيه، ومن هذه الصور: التخلص ابلقسم، والتخلص ابالستفهام، والشرط، 
 خلطاب.والتخلص ابلنداء أو ا

 
 2/221. واحلامتي: حلية احملاضرة، 122ـ  121لبالبا: عيار الشعر، ص، وابن 520العسكري، الصناعتني: ص )27(
 117، وابن لبالبا: عيار الشعر، 2/218احلامتي: حلية احملاضرة،  )28(
 250ـ 3/247الربيع، ص ابن معصوم: أنوار  )29(
 129ـ 212، ص1980، سنة 1انظر: الرابعي، عبد القادر: الصورة الفنية يف شعر أيب متام، األردن، ط )30(
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هرة واحدة، وهي أن كال منها يتكون من ركنني أساسيني: فالتشبيه يتكون من: وهذه الصور مجيعها تشرتك يف ظا
مشبه ومشبه به. والقسم من مقسم به ومقسم عليه، واالستفهام يكون به سائل ومسؤول، والنداء يكون به املنادى 

 واإلخبار، والشرط فيه مجلة الشرط وجوابه.
الشاعر لريبط معانيهما معا، ويكون ختلصه ختلصا مرتابطا، فيعتمد ني أسلوبيا يشكل تيسريا على  ذين الركنوارتباط ه

هبا املتلقي، وهو   رالركن الثاين "املع  الثاين" على الركن األول "املع  األول" حىت ميتزجا ويصبحا حاال واحدة ال يشع
 اهلدف املطلوب من قضية حسن التخلص. 

ور؛ ألن اهلدف األساسي من هذا البحث هو الوقوف على عن إيراد مناذج من هذه الص  الذكر صفحاوقد ضربنا  
 أشكال التخلص وأساليبه عند الشعراء األندلسيني، وهو ما سنراه يف احملور التايل.

 
 احملور الثاين 

 أشكال التخلص وأساليبه عند الشعراء األندلسيني  
بنا من شـعراء األندلس، وهي يف معظم األحيان أسـاليب حمكمة تنم عن أصـحاعند وأشـكاله تنوعت أسـاليب التخلص 

 سيطرة الشاعر على نصه، وقدرته على ربط اخليوط العنكبوتية بني معانيه. 
، وذكر من أمثلته: قول (31)اهتم أدابء األندلس ونقاده هبذا اجلزء من القصـــــــــيدة ، إذ مساه ابن اخلطيب "املخلص"وقد 

 مدح أيب احلجاج:ي يف الدوسأيب القاسم 
 ولــــــــئــــــــن جــــــــرت مــــــــن مــــــــقــــــــلــــــــيت مــــــــدامــــــــع

 

ــيــــــــب األكــــــــدرا  ــبــــــ  ووردت مــــــــن وصــــــــــــــــــــــل احلــــــ
 

ــاة لــيــوســــــــــــــــف ــاء احلــيـــــ ــا مـــــ  فــلــكــم صــــــــــــــــفـــــ
 

 (32)وغــــــــــدا بــــــــــه ربــــــــــع الــــــــــظــــــــــامل مــــــــــقــــــــــفــــــــــرا 
 

نقاد األندلس ـ مبا يولد عالقته مبا قبله  بعض وإذا كان الربط املعنوي يقوم على التمهيد لبيت املخلص ـ على حد قول  
ــلويب قد تنوعت لتشــــمل: وما بعده، فإ ــاليب الربط الرتكييب أو األســ ــارة، واجلار  ن أســ ــم، واإلشــ واجملرور،  العطف، والقســ

بني اجلمل اليت برع فيها احملدثون أكثر من القدماء، كما يعرتف ب الربط  والتشـــبيه، وااللتفات، وما إىل ذلك من أســـالي
 .(33)بذلك أبرم النقاد القدامى

 
 والنشر، سنة ابن اخلطيب، لسان الدين: الكتيبة الكامنة يف من لقيناه ابألندلس من شعراء املائة الثامنة، حتقيق: إحسان عباس، دار الثقافة للطباعة )31(

 . 274م، ص1983
  املصدر نفسه، واملكان نفسه.  )32(
 .453اعتني، ص. والعسكري: الصن113انظر يف ذلك: ابن لبالبا : عيار الشعر، ص )33(
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ــعراء األندلسأجاد وقد  ــاهت يف شـ ــلويب و ابلربط  مختلُّصـ ــتخدماألسـ ــائده وهاملعنوي الذي اسـ بني  فالربط املعنوي، ميف قصـ
ــلويب ــهـا ببعض ألتلف عن الربط األســــــــــــ ا دون أداة ربطفـيه أجزاء النص تلتقي ؛ إذ األغراض بعضــــــــــــ ، وفـيه التقـاء حمكمـً

 .(34)((أيخذ الكالم بعضه برقاب بعض كأنه أُفرغ يف قالب واحد ))
األندلســـي يف مدح املعتصـــم بن التخلص، قصـــيدة ابن احلداد  هذا الشـــكل من جتلى فيها   ألندلســـية اليتومن القصـــائد ا

 صمادح، يقول يف مطلعها:
ــيـــــــب الـــــــفـــــــرد أم نشـــــــــــــــــــــأ ــثـــــ  أربـــــــرب ابلـــــــكـــــ

 

ــورد أم رشـــــــــــــــــــــأ  ــام الـــ ــثـــــ ــلـــ ــعصـــــــــــــــــــر يف الـــ  (35)ومـــ
 

ــمـاها أبمساء ال ــرانـية نويرة، فســــــــــــ فتـيات العربـيات اللوايت ذكرن يف افتتح ابن احلداد املطلع مبـقدمة غزلـية يف حمبوبـته النصــــــــــــ
ــفات حمبوبته هذه، وما يعانيه   ــعر القدمي، وتناول صـــ ــلبت عقله، وغريت حالته من  الشـــ ــد، فهي اليت ســـ من هجران وصـــ

ــاحبنا ير  ــة مع أهلها، وصــــــ ــبب يف معاانتهى أن أهلها هم  أول رؤيته هلا يف الكنيســــــ ــة لرياها  أاتحوا له ألهنم  الســــــ الفرصــــــ
 شى عليه على حد قوله يف البيت التايل:ه، وأتسره بسهام حلظها، فيكاد أن يغويتعلق هبا وختطف عقل

ــعروا ــي ومــــا شــــــــــــ  فــــاعجــــب هلم وتروا نفســــــــــــ
 

 (36)وال دروا مــــــــن بــــــــعــــــــيــــــــل رميــــــــهــــــــم وجــــــــأوا 
 

ــاحبته له إىل  ــاعر بعد ذلك من الغزل، وما ســــببه حب صــ عالقته أبعدائه، وهي  كانتوكيف   مدح املعتصــــمينتقل الشــ
احلداد مع نويرة، فاألعداء تذهب عقوهلم مبجرد   ون منه أو يغشــى عليهم، وكذلك هي حالة ابنعالقة خوف، فهم يفر 

حني رأى حلاظ نويرة ألول مرة؛ ليصـور بذلك صـفة مساعهم لصـوت املعتصـم يف ميدان القتال، كما حدث مع الشـاعر  
سـببا يف هروب األعداء من املعارك اليت معروفة يف ممدوحه املعتصـم، وهي صـفة الرهبة واهليبة والعظمة، األمر الذي كان 

أن  نويرة اليت ال يســتطيع    يقودها املعتصــم قبل املواجهة حيث ال يســتطيعون فعل أي شــيء وكذلك شــاعران أمام حمبوبته
يناهلا؛ فهي نصــــرانية وهو مســــلم، وهو ألاف من ســــهام حلظها، وال يقدر على املواجهة، فوضــــعه كوضــــع األعداء أمام  

 ذلك يقول: املعتصم، ويف 
ــعــــــقــــــوا  إذا جتــــــلــــــى إىل أبصـــــــــــــــــــــارهــــــم صـــــــــــــــــ

 

 (37)وإن تــــــــغــــــــلــــــــغــــــــل يف أفــــــــكــــــــارهــــــــم يــــــــأوا 
 

ــابق كان غزال  ــاعر هنا قد ختلص إىل املدح ببيتني: الســــــــ ــر اخلوف حلاظ حمبوبته، نالحظ أن الشــــــــ وحبا مؤملا خميفا وســــــــ
ــم والبيـت الثـاين جـاء مـدحـا تربطـه ببيـت الغزل عالقـة معنويـة متثلـت يف اخلوف والرهبـة، فنوي رة ختيفـه بنظراهتـا، واملعتصــــــــــــ

ناول أليف أعداءه بقوته وبطشــــــــــه، فال ميلكون القوة للصــــــــــمود أمامه. وهنا يتضــــــــــح كالم ابن حجة احلموي، عندما ت

 

. والعلوي: 318م، ص1981القرلاجل، حامم: منهاج البلغاء وســــراج األدابء، حتقيق: حممد احلبيب بن اخلوجة، دار الغرب اإلســــالمي، بريوت، ســــنة (34
 .2/33م، 1982ام املتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجام، دار الكتب العلمية، بريوت، الطر 
 108م، ص1990، سنة1يوان ابن احلداد األندلسي، حتقيق يوسف الطويل، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، طابن احلداد، أبو عبد هللا القيسي: د (35
 . 110املصدر السابق، ص (36
 سه، واملكان نفسه. املصدر نف  (37
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خلص واالنتقال من غرض لغرض، بقوله: )).. ألتلســه اختالســا رشــيقا دقيق املع ، ييث ال يشــعر الســامع  حســن الت
 .(38)وقد وقع يف الثاين؛ لشدة املمامجة وااللتئام..(( ابالنتقال من املع  األول إال

ــيدة يف راثء أيب احلجاج يوســــف مفتتحا إايها  اإلنســــان آخره الفناء يَِّكم وأتمل انتهى منها إىل أن والبن اخلطيب قصــ
 :واالنتقال إىل احلياة اآلخرة، يقول

ــالمُ  ــَ  أحــــــــــــ ــوم  واملــــــــــــ ــُر نــــــــــــ ــمــــــــــــ ــعــــــــــــ  الــــــــــــ
ــيٍء بـــــــــــــدأةً  ا لشــــــــــــــــــــــــ  وإذا حتـــــــــــــقـــــــــــــقـــــــــــــنـــــــــــــَ

اوالـــــــــنـــــــــفـــــــــُس جـتــــــــ  اهلـــــــــَِّ َدى آمـــــــــَ  مـــــــــُع يف مـــــــــَ
ه ــُ ــابــــ ه فمصــــــــــــــــــ ــِّ ب يف نفســــــــــــــــــ  من مل ُيصــــــــــــــــــــَ
ا ــبـــــــــــيـــــــــــةِّ كـــــــــــربة ، ووراَءهـــــــــــَ  بـــــــــــعـــــــــــَد الشــــــــــــــــــــــ
ــةٍ  ــلـــــــــ ــقـــــــــ ة نـــــــــ ــَّ لـــــــــ ــَ ــاَك اي هـــــــــــذا حمـــــــــ ــيـــــــــ  دنـــــــــ

 

ر مــــــــقــــــــامُ   ــتــــــــمــــــــَّ ى أن يســــــــــــــــــــ  مــــــــاذا عســــــــــــــــــــــَ
امُ  ــَ ــقــــــــوُل، متــــــ ــعــــــ ي الــــــ ــا تــــــــقضــــــــــــــــــــــِّ ــُه، مبــــــ ــلــــــ  فــــــ
مُ  ا، وأتَ  ذلــــــــــــــــــــــَك األايَّ  ركضـــــــــــــــــــــــــــــــــــً
ــبــــــــــه نــــــــــفــــــــــذْت بــــــــــَذا األحــــــــــكــــــــــامُ  ــيــــــــ ــبــــــــ  يــــــــ
امُ  ــِّ ــاةِّ محـــــــــ ــيـــــــــ ــدِّ احلـــــــــ ــعـــــــــ ــن بـــــــــ رم ، ومـــــــــ ــَ  هـــــــــ

امُ  ــَ قـــــــ ــُ ــهِّ مـــــــ ــَديـــــــ ــا لـــــــ ــاُ  ركـــــــــٍب، مـــــــ ــنـــــــ  (39)ومـــــــ
 

بعد األبيات اليت جتمع بني احلكمة والتأمل يف الكون والنهاية احلتمية لكل كائن يتخلص الشاعر ــــــ ختلصا معنواي ــــــ إىل  
 ، فيقول:كلهاعلى الدنيا  و مبيًنا أثر الفاجعة على نفسه بل  راثء أمري املسلمني أيب احلجاج يوسف 
ــنيَ  ــمـــــــ ــلـــــــ ــرُي املســـــــــــــــــــــ ــذا أمـــــــ ــهِّ هـــــــ ْن بـــــــ ــَ   ومـــــــ

ــةِّ ) ســــــــــــــــــــرُّ  ــالفـــــ ــةِّ واخلــــ ــانـــــ (األمـــــ ــوســــــــــــــــــــف   يــــ
، فــــــأقصـــــــــــــــــــَدتْ  ُه عــــــاديــــــُة الزَّمــــــانِّ ــْدتــــــُ  قصـــــــــــــــــ

دَِّر شــــــــــــــرب ْْ فجعــــــت  هــــــا  ُْ بــــــه الــــــدنيــــــا وكــــــُ
ا ــَّ ــأمنـــــ ــلِّ كـــــ لـــــقِّ اجلـــــمـــــيـــــ ا عـــــلـــــى اخلـــــُ ــً ــفـــــ  أســــــــــــــــ

 

مــــــــــــاَح وأُعــــــــــــدَم اإلعــــــــــــدامُ   ــَّ  وجــــــــــــَد الســـــــــــــــــــــــ
امُ  ــَ رغـــــ ــا الضـــــــــــــــــــــِّّ هـــــ ــُ ــثـــــ ــيـــــ ، ولـــــ ــوكِّ ــلـــــ ــُث املـــــ ــيـــــ  غـــــ
امُ  ــاٍم، واخلـــــــــــمـــــــــــيـــــــــــُس هلـــــــــــُ  والـــــــــــعـــــــــــزُّ ســــــــــــــــــــــ

ــكـــــا )العر   اُق( مصـــــــــــــــــــابـــــه و )الشـــــــــــــــــــاُم(وشــــــــــــ

ــدُر  ــامُ بـــــــــ ــالُه متـــــــــ ــد جـــــــــ ة قـــــــــ ــَّ نـــــــــ ــُ ــدجـــــــــ  الـــــــــ
 

ابالستفهام التعجُّيب، فاحلزن  مفتتحا إايها   ما جنده يف إحدى مرثيات ابن اجليَّابالراثء    أشكال التخلص يف غرضومن 
ان  الذي ك حىت الصــــــربواألســــــى يســــــيطران على كل شــــــيء: األقالم، واملفكرين، ورجال األدب، والصــــــحف، والبيان، 

 :يقولقد انعدم،  صاحب النص نفسهز به  يتميَّ 
ــاقِّ  ــنـــــــ ــُع األعـــــــ ــواضـــــــــــــــــــــ ــرياعِّ خـــــــ ــلـــــــ ــا لـــــــ  مـــــــ
ا ــَ هـــــ ــحــوُب وجــوهــَ ــبــَغ الشــــــــــــــ ا صــــــــــــــ ــَّ ــأمنـــــ  وكـــــ
ا ــاهتــــَُ ْت روضـــــــــــــــ ــوحــــَ ــحــــائِّفِّ صــــــــــــ  مــــا للصــــــــــــ

ُه مـــــــهـــــــجـــــــورَة  ـمــــــ  ــُ  ا لـــــــلـــــــبـــــــيـــــــانِّ كـــــــؤوســـــــــــــــــــ

ــراقِّ    ــنَّ يف إلــــــــ ــهــــــــ ــيُّ فــــــــ عــــــــ ــَّ ــنــــــــ ــرَق الــــــــ  لــــــــ
ــا زٍع ومــــــن إشــــــــــــــــــــفـــــ ُم مــــــن جــــــَ قــــــُ  قِّ والســــــــــــــــــــُّ

ا وكـــــــــــــنَّ نـــــــــــــظـــــــــــــريَة األورَاقِّ  ــً  أســـــــــــــــــــــــــــفـــــــــــ
َل املـــــــــديـــــــــُر هلـــــــــا وانَم ال فـــــــــَ ي غـــــــــَ اقـــــــــِّ  ســــــــــــــــــــــَّ

 
 .851م، ص2004احلموي، تقي الدين أبو بكر: خزانة األدب وغاية األرب، حتقيق: عصام شقيو/ دار اهلالل، بريوت، سنة  (38

 2/556م، 1989، 1ابن اخلطيب، لسان الدين: الصيب واجلهام واملاضي والكهام، حتقيق: حممد مفتاح بلغزواين، دار الثقافة، الدار البيضاء، ط (39
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ــربُِّّي دِّي وتصـــــــــــــــــــ ُت جتــــــــلــــــــُّ  مــــــــا يلِّ عــــــــدمــــــــْ
 

رُب يف األممــــــــاتِّ مــــــــن أخــــــــالقِّ   (40)والصـــــــــــــــــــــَّ
 

 قد حدث، وهو وفاة شيخه  أمرا كبرياأن هناك  أداة؛ ليؤهل املتلقي إىل  ختلًُّصا معنوايا دون  الشاعر بعد ذلك  يتخلَّص      
  الراثء، فيقول:  ويواصل  حماسنهذهب وذهبت معه كل الفضائل، مث يعدد   الذي

ا ــَ  خطــــــب  أصــــــــــــــــــــاَب بل البالغــــــةِّ واحلجــــ
ا وقــــْد أوَدى" ــن" أمــــَ  الرِّضــــــــــــــــــا أبو احلســــــــــــ

 تــــــــبــــــــيــــــــُد نــــــــقــــــــوُدهُ  كــــــــنــــــــُز املــــــــعــــــــارِّفِّ ال
 

ــواقِّ   ــن األلـــــــ ــهِّ عـــــــ ــرُي بـــــــ ــزفـــــــ  شـــــــــــــــــــــــبَّ الـــــــ
ــالقِّ  ــى اإللــ ــلــ ــد أوَدى عــ ــفضـــــــــــــــــــــُل قـــــ ــالــ  فـــــ
ا، وال تـــــــــفـــــــــَ  عـــــــــلـــــــــى اإلنـــــــــفـــــــــاقِّ   يـــــــــومـــــــــً

 

ا معنوايا من بيت واحد، يتخلص اخلطيب   ابنغزلية جند الشـــــــــــاعر خممَّســـــــــــة يف و  الغزل دون   منتقال ابلقارئ إىلختلصـــــــــــً
 األساسي يف القصيدة، فيقول يف هذا البيت:أنه انتقل من املقدمة إىل الغرض إشعاره 

ــةِّ شـــــــــــــــــــــاينِّ  ، ورفـــــعـــــ ــا يل عـــــلـــــى شـــــــــــــــــــريفِّ  مـــــ
 

ــارِّي، وعــــــــزِّ مــــــــكــــــــاينِّ    41وعــــــــظــــــــيــــــــمِّ أمصـــــــــــــــــــ
 

ــهبدأ  ــاعر نصـ ــعاره، القارئ  اهابالســـتفهام التعجيب جلذب انتب الشـ موقف  أي مبكانته العظيمة اليت ال تنكســـر أمام  وإلشـ
ا دون أن يســــتخدم أداة للربط  كان، مث  االنتقال  عند يتخلَّص بنا يف البيت الثاين ليخربان أبثر الغرام على نفســــه، وأيضــــً

 من املقدمة إىل الغرض التايل، فيقول:
 
 
 
 
 
 

ــغل وقد  ــهم بظاهرة االنتقال أو ا النقاد شــ "حســــن يف القصــــيدة، ورأوا أن لتخلُّص ابعتبارها ظاهرة فنيَّة هلا موقعها أنفســ
ــبة مالئمة بني انتهاء وابتداء، ورأوا أن الرديء من االنتقال أو التخلُّص هو  االنتقال حيتاج إىل هتيئة ألفاظ ومعان مناســـــ

وىل اليت جتمعها املقدمة، وعلى  حصـيلة الضـعف الذي تتسـم به قصـيدة الشـاعر، أو هو نتيجة عدم اهتمامه ابملراحل األ
ُحوا مواضــع التخلُّص، وعقدوا مقارانت بني من جييد اخلروج من وصــف  هذا راح النقاد يتعرضــون أليية ال ظاهرة، َوَوضــَّ

 .(42)آلخر وبني من مل متكنه قدرته على ذلك"

 

 . 709، 2/708ابن اخلطيب: ديوانه،  (40
 . 2/583 املصدر السابق، (41
 .242م، ص 2000مارة، دار قباء، القاهرة، سنة التطاوي، عبد هللا: قصيدة املدح العباسية بني االحرتاف واإل (42

ــاينِّ  ــنـــــــ ــيتِّ وجـــــــ ــجـــــــ ــهـــــــ ــراُم مبـــــــ ــغـــــــ ــَب الـــــــ ــعـــــــ  لـــــــ
 

ــاُب الــــ   ا، يــــهـــــ ــً ــانِّ عــــجــــبـــــ ــنـــــ ــدَّ ســـــــــــــــ ــُث حـــــ  لــــيـــــ
 

ــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِّ   ــواتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِّ األجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــَظ فــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  وأهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُب حلــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــحـــــــت ــبــ ــرِّ  ُْ أصــــــــــــــــ ا يف أمــ ــبـــــــً ــجــ ــعــ تــ ــُ ــَوى مــ  اهلــ
 

ا   ا صـــــــــــــــــــــيــــــــبــــــــً  أهــــــــدي إىل األعــــــــداءِّ أبســـــــــــــــــــــً
 

ا  وأَرى الـــــــــرَّدى يف احلـــــــــربِّ عـــــــــذاًب لـــــــــيـــــــــبـــــــــً
 

ا   وأُقـــــــــــــارُع األعـــــــــــــداَء ال مـــــــــــــتـــــــــــــهـــــــــــــيـــــــــــــبـــــــــــــً
 

 مـــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى اإلعـــــــــــــــــــــــــــــــــراضِّ واهلـــــــــــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــــــــــرانِّ 
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ــ مبدئيا وســنرى ذلك عند التعرض لباقي نســتطيع   ومن خالل الشــواهد الســابقة أشــكال التخلص وأســاليبه أن حنكم ــــــــــــــ
التخلُّص ابالنتقال من املقدمة إىل موضوع القصيدة الرئيس، سواء أكان  وا  أحسن شعراء األندلس أبهنم األخرى ــــــــــ على

بصـــــــدده، كما   ماملوقف الذي ه  ممناســـــــبة حســـــــبما أمالها عليه مومعانيه ممدًحا أم راثًء أم غريه، فقد جاءت ألفاظه
 .غرض وابتداء بغرض آخرجاءت مالئمة بني انتهاء من 

 يف مدح بل نصر:قول ابن اخلطيب  عن لريق الصلة املعنوية شعر األندلسي ـ  ومن أساليب الربط والتخلص ـ يف ال
بَ  ــَ ــا َوجــــــ ــمــــــ واًل كــــــ ْوصــــــــــــــــــــــُ ــَ ــُد هللِّ مــــــ مــــــ ــَ  احلــــــ

ــكـــــــــــُر هللِّ   ٍء وخمـــــــــــتـــــــــــتـــــــــــمٍ د ـبــــــــــ  يف والشــــــــــــــــــــــ
نْ  ــبــــــنيِّ ومــــــَ ورِّ املــــ ــنــــــُّ ــلــــــى الــــ  مث الصــــــــــــــــــــالُة عــــ

 

ــتــــــــجــــــــَ   افــــــــهــــــــو الــــــــذي بــــــــرداءِّ الــــــــعــــــــزَّةِّ احــــــ  بــــــــَ
ى وـمــــــــ  اوالُُل أكـــــــــرُم مـــــــــن أعـــــــــطـــــــــَ بـــــــــَ  ْن َوهـــــــــَ

د  ــَ ُه مل تـــــــــ ــُ ذِّابَ آايتـــــــــ ــَ ا وال كـــــــــ ــً ــكـــــــــ  (43)ْع إفـــــــــ
 

 :يتخلص الشاعر ابلبيت التايل مبينا دور األنصار، فيقول
مُ  ا حـــــــــــلَّ داَرهـــــــــــُ  آووه يف الـــــــــــرَّوعِّ ملـــــــــــَّ

 

ا يف دِّيـــــــــنـــــــــه وأَ    تـــــــــَ ْن عـــــــــَ  وجـــــــــالـــــــــُدوا مـــــــــَ
 

 ألنصار، قائال:  ينتقل الشاعر بعد هذا البيت فيصل ملوك األندلس اب
هِّ  رتــــــــِّ وا مــــــــن بــــــــل نصـــــــــــــــــــــر لــــــــنصـــــــــــــــــــــَ  وأورثــــــــُ
تْ  ــذي كـــــــرُمـــــــَ َف مـــــــوالان الـــــ ــُ  وال كـــــــيـــــــوســــــــــــــــــ
ــمٍ  لــــ ــَ ــن كــــ ــْت مــــ ــدمـــــ ــذِّي قـــــ ــذا الـــــ ــد هـــــ ــعـــــ  وبــــ
َدى ــَ ي اخلـاللِّ مـــــ ــإنَـّلِّ جـزُت مـن ســـــــــــــــــــــامـِّ  فـــــ

 

ا  ــَ ــبـــــ بـ دِّه الســـــــــــــــــَّ ــْ عـــــ ــَ ــن بــ وا مـ ــُ لـ ا وصـــــــــــــــــَ ــً فـــــ ــِّ ــالئـ  خـ
ادة ــهِّ الســــــــــــــــــــــــَّ يــــــــ ــِّ ــنــــــــ ــا آاثرُُه وبــــــــ ــبــــــــ جــــــــ ــُّ ــنــــــــ  الــــــــ

ا ــَ بـــــ طـــــَ ــه مـــــن خـــــطَّ أو خـــــَ ــدِّمـــــ قـــــ  صـــــــــــــــــــــدٍق يـــــُ
ــه جــِّ أجــلـــــــتُ  ــاد فــيـــــ ا يـــــ ــَ بـــــ تســــــــــــــــِّ نــْ  ( 44)الــفــكــرِّ مــُ

 

،  من خالل النص السابق ـــــــــــ الذي مل نورده كامال فأحلنا إليه ـــــــــــ جند أسلوب الربط والتخلص عن لريق الصلة املعنوية
ــافة إىل الربط   ــتخدمها  إضـــــــ ــبيه: الكاف، ومثل، اليت اســـــــ ــلويب يروف العطف: الواو، والفاء، ومثَّ، وأدوات التشـــــــ األســـــــ

وصــحابته   وبني الرســول  بني ملوك األندلسريقه إىل مديح بل نصــر، يف تســلســل ملحوظ حيث ربط  للتخلُّص يف ل 
 . ومجع بينهم يف صفات مشرتكة ،برابط متني

 اجلياب الربط عن لريق الصلة املعنوية بني اجلار واجملرور، ومن أمثلة ذلك يف شعره قوله:كما استخدم ابن  ومن     
ــال ــجــــ ــام مــــــيــــــالد الــــــرســــــــــــــــــــول مــــــبــــ ــد قـــــ  قـــــ

 

 ومـــــــــــــكـــــــــــــرمـــــــــــــا ومـــــــــــــعـــــــــــــظـــــــــــــم احلـــــــــــــرمـــــــــــــات 
 

ــتـــــــــت إىل ــة مـــــــ  يف حضـــــــــــــــــــــــرة نصـــــــــــــــــــــــريـــــــ
 

ــات  ــاب الــــــرحـــــــب صـــــــــــــــــــــدق ممـــــ ــنـــــ  (45)ذاك اجلــــ
 

 

 1/118القصيدة كاملة يف ديوان ابن اخلطيب  (43
 وما بعدها.  119/ 1ابن اخلطيب: ديوانه:  (44
 18بن اجلياب: ديوانه، ص ا (45
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نصـــــــر بعالقة إقامة احتفال املولد النبوي يف فانتقل الشـــــــاعر من مديح الرســـــــول، صـــــــلى هللا عليه وســـــــلم، إىل مدح بل  
 خرى كالقسم يف قوله:قصرهم. وعلى هذا النحو من العالقة بني املوضوعني يستخدم ابن اجلياب روابط أ

 قســــــــــــــــــــــمـــــــــا بـــــــــوفـــــــــد يـــــــــزجـــــــــرون رواحـــــــــال 
 

ــحــا  ــحــاصــــــــــــ ــبــاســــــــــــــــب بلقعــا وصــــــــــــ  قطعــت ســــــــــــ
 

 حـــــــــىت أانخـــــــــوا ابحملصـــــــــــــــــــــــب مـــــــــن مـــــــــ 
 

ــا  ــحــــــــ ــني الــــــــــالئــــــــ ــلــــــــــوا الــــــــــنــــــــــور املــــــــــبــــــــ  وأتمــــــــ
 

ــدىإن  ــة والنــــ ــاعــــ ــجــــ ــة والشــــــــــــ ــاحــــ ــمــــ  الســــــــــــ
 

ــا  ــحـــــ ــراجــــ ــيـــــــل الــــ ــقـــــــل األصــــــــــــــــــ ــعــــ ــأس والــــ ــبـــــ  والــــ
 

ــوســـــــــــــــــــف ــايل يـــ ــعـــــ ــى  ـــــس املـــ ــلـــ  وقـــــف عـــ
 

ــا   ــا وفـــــــــواحتـــــــ ــلـــــــــوك خـــــــــوامتـــــــ ــلـــــــــى املـــــــ  (46)أعـــــــ
 

ــم الذي كان هنا بوفد احلجيج،  ن يففيكو  ــعراء األندلسوهذا التخلُّص يدل على حذق ذلك ختلص وجواب للقســــ   شــــ
ــرُّفه ــجام بني األبياتاألدبية العالية ابالنتقال من مع  إىل مع   مقدرهتوإظهار م  موقوة تصــــــــ  ،آخر يف تالئم اتم وانســــــــ
 –يصـل كالمه ))ثر، ففي كليهما يرون أن الشـاعر أو الناثر  جعل النقاد ال يفرقون يف التخلُّص بني شـعر ون األمر الذي

بل يكون متصــاًل به وممتزًجا معه حىت يلتقي لرفَا  صــلًة لطيفًة بال انفصــال للمع  الثاين قبله،    –على تصــرفاته يف فنونه  
 .(47)((ين يف أجزاء النظماملديح والنسيب أو غرييا من األغراض املتباينة التقاًء حُمَكًما دون اختالل يف النسق أو تبا

عد عن "دع ذا" و"اتباع لرق القدماء يف ذلك، كقوهلم: عند شـــــــعراء األندلسالتخلص وأســـــــاليبه املتبعة  أشـــــــكالومن 
 ومن أمثلته قول ابن اخلطيب:  (48)ذا" وما جرى ارايا من أساليب التخلص التقليدي

ــنــــــــدا والــــــــداير ومــــــــن هبــــــــا ــنــــــــك هــــــ  دع عــــــ
 

 اودع الـــــــــغـــــــــرام يـــــــــكـــــــــون بـــــــــعـــــــــض عـــــــــفـــــــــاهـتــــــــ  
 

 واهنـــــــض مبـــــــدحـــــــتـــــــك الـــــــيت حـــــــلـــــــيـــــــتـــــــهـــــــا 
 

 (49)بـــــــــثـــــــــنـــــــــا أمـــــــــري املســــــــــــــــــــــلـــــــــمـــــــــني وهـــــــــاهتـــــــــا 
 

جعلوها لطيفة مقبولة. ففي حائية للسـان    الواسـعة إذثقافتهم  بشـاعريتهم و  مدعومةوأتيت ختلصـات شـعراء أهل األندلس 
 الدين ذات افتتاحية غزلية، نراه حيسن التخلص على حنو متميز، فيقول:

ــا  هبـــــــاوامزج بصــــــــــــــرف الراح عـــــــذب رضــــــــــــــــــ
 

ــا  ــبــــــــاحــــــ ــرام مــــــ ــلــــــــف احلــــــ  مــــــــا ضــــــــــــــــــــــر أن خــــــ
 

ــتـــــــور  ــقـــــــول، ويف فـــــ ــامـــــــت تـــــ ــاقـــــ ــوهنـــــ ــفـــــ  جـــــ
 

ــا  ــاحـــــ ــبـــــ ــة الكرى: موالي، عمـــــــت صــــــــــــ ــنـــــ  ســــــــــــ
 

ــة يــوســـــــــــــــف ــدحـــــ ــتــنــطــقـــــــت عــودا مبـــــ  واســـــــــــــ
 

ــا  ــاحـــــــ ــود مســـــــ ــوجـــــــ ــل الـــــــ  مـــــــــوالي الـــــــــورى  ـــــــ
 

ــا إىل أن مل نـــطـــق  فســــــــــــــــرى الســــــــــــــــرور بـــنـــــ
 

ــا  ــبــــــــــــذل األرواحــــــــــ  (50)صــــــــــــــــــــــــــربا وكــــــــــــدان نــــــــــ
 

 
 31املصدر السابق، ص (46

 ، 319. ومنهاج البلغاء: 9انظر: ابن لبالبا: عيار الشعر، ص (47
 1/239، وابن رشيق: العمدة، 320انظر: القرلاجل: منهاج البلغاء، ص (48
 2/170ابن اخلطيب: ديوانه،  (49
 223ـ1/222ابن اخلطيب: ديوانه،  (50
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لربط األســـــــــــلويب  ومل أيت متيز التخلص هنا يف الربط املعنوي احلاصـــــــــــل بني املقدمة والغرض فحســـــــــــب، وال عن لريق ا
عن لريق هذين   وإمناابســــــــــــتخدام ضــــــــــــمري الغيبة يف البيت الثاين، وحريف العطف يف البيتني الثالث والرابع فحســــــــــــب، 

ســـني الذي أضـــافه الشـــاعر ابلعودة إىل معاين املقدمة  الرابطني املذكورين والســـياق القصـــصـــي من جهة، وعن لريق التح
ــ أيضــا ـ  بعد التخلص من جهة أخرى. فكما أكد النقاد على ضــرورة االهتمام ابلبيت التايل ملطلع القصــيدة، أكدوا ــــــــــــــ

خلص. ويف هذا األمر يقول حامم: )) ومما جيب اعتماده يف التخلص أن جيهد  على ضـــــــــــرورة االهتمام ابلبيت التايل للت
 (51) حتسني البيت التايل لبيت التخلص((يف

ــني البيت التايل  ــاعران ابلبيت الثاين وحتســــــينه كان هبدف الربط بني املقدمة والغرض، أما هدف حتســــ غري أن اهتمام شــــ
ــوع اجلديد، أو كمـا يقول لكونه)) أول األبـيات  نظر حامم فهو العـناية به ملوقعـه يف للتخلص يف ــدارة من املوضــــــــــــ الصــــــــــــ
 (52)حمد والذم، وأول منقلة من مناقل الفكر يف ما ختلصت إليه((اخلالصة لل

ــ من خالل ــــــــــــــ ــ   ويشكل الربط بني املعنيني ــــــــــــ هلا أمثلتها املتفاوتة يف اجلودة  لريق التشبيه ظاهرةعن النماذج املختارة ــــــــــــ
ــاعر الواحد يف واإلتقان، وفيها ي ــوص للشـ ــر، كما تتفاوت النصـ ــن ومقصـ ــعراء األندلس بني حمسـ حتقيق هدف  تفاوت شـ

 اإلجادة واإلتقان، ومن ذلك قول ابن احلاج النمريي:
ــدى شـــــــــــــــــــــذى ــد أهـــــ  والـنـرجـس املـطـلـول قـــــ

 

ــذاكــــــــــا  ــه فـــــــــتـــــــ ــامتـــــــ ــاملســـــــــــــــــــــــك فـــــــــض خـــــــ  كـــــــ
 

ــا ــنـــــــ ــيـــــــ ــتـــــــــح أعـــــــ ــه يف الـــــــــروض فـــــــ ــأنـــــــ  وكـــــــ
 

ــا   ــالكـــــ ك األمـــــ ــِّ ــلـــــ ــن نصـــــــــــــــــــــر مـــــ ــرتى ابـــــ  (53)لـــــ
 

قنعة، ولكنها سبيل من سبل فليست صورة النرجس الذي تفتح لريى املمدوح عند توليه امللك، ابلصورة الطريفة وال ابمل
 ا مجاال هذه الصورة للشاعر نفسه، كقوله:االنتقال بواسطة التشبيه، وأكثر منها لرافة، وإن كانت دوهن

ــا ال لـــــــت فيهـــــ ــاوقـــــــد محُِّّ ــأهنـــــ ــحـــــــاب كـــــ  ســــــــــــ
 

ــر  ــااي بــــــل نصـــــــــــــــــ ــدامــــــع عــــــيــــــل أو عــــــطـــــ  (54)مـــــ
 

ضــل ما توافر فيه من إحكام الربط بني من خالل الشــواهد الســابقة جند التميز واإلبداع يف الشــعر األندلســي، وذلك بف
 املعاين والسهولة يف التخلص واملنطقية يف هذا وذاك.

األداة النحوية ، فقد جاء يف معجم املصــــطلحات أن دور بني أجزاء الكالمننتقل اآلن إىل دور األداة النحوية يف الربط 
ــبيه  حروف العطف واجلوذلك من خالل: بني أجزاء الكالم، يتمثل يف  الربط   ــتفهام والشـــــــــرط  ، و ر والتشـــــــ أمساء االســـــــ

 .(55) وغريها

 
 321لغاء: صالقرلاجل، منهاج الب (51
 321املصدر السابق، ص (52
 . 16ن احلاج: مزاين القصر وحماسن العصر، صالنمريي، اب (53
 . 13املصدر السابق، ص (54

 .21م، ص2013راجع يف ذلك: العطية، مروان: معجم املصطلحات النحوية والصرفية، دار البشائر، سنة  (55
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البن اجلياب يف مدح أيب احلجاج يوســـــف بن األمحر، قدم هلا مبقدمة صـــــوفية   فمن الربط ابإلشـــــارة ما جاء يف قصـــــيدة
لويلة حمتوية على حكم وعظات، مث ختلص من ذلك بقوله: إن هذه احلكم كانت إبشـارة املمدوح واقرتاحه، وكان هذا 

 ذكر له مناسبة ملدحه، وانتقاال من غري تكلف أو تصنع، يقول ابن اجلياب:ال
 طــــــــرهتــــــــا هــــــــذه بــــــــدائــــــــع حــــــــكــــــــمــــــــة ـســــــــــــــــــــ 

 

ــارة املـــــــــــــــــوىل أيب احلـــــــــــــــــجـــــــــــــــــاج   إبشــــــــــــــــــــــــــــ
 

 وســــــــــــــــــــــع األانم بــــــــعــــــــدلــــــــه وبــــــــفضــــــــــــــــــــــلــــــــه
 

 (56)ويـــــــــــــلـــــــــــــمـــــــــــــه وجبـــــــــــــوده الـــــــــــــثـــــــــــــجـــــــــــــاج  
 

 ومن شواهد الربط ابالستفهام ما جاء يف قول ابن ممرك يف حديثه عن روضة أندلسية غناء:
ــرى الـــيتهـــــــل  ــذه أم روضـــــــــــــــــــــة الـــبشــــــــــــــ  هـــــ

 

ــرب  ــتـــــــ ــعـــــــ ــر مـــــــ ــبصـــــــــــــــــــــــائـــــــ ــا ألرابب الـــــــ ــهـــــــ ــيـــــــ  فـــــــ
 

 مل أدر مــــــــــن شــــــــــــــــــــــــغــــــــــف هبــــــــــا وهبــــــــــذه
 

ــحـــر  ــا فـــ  الـــقـــلـــوب ومـــن ســــــــــــــ  (57)مـــن مـــنـــهـــمـــــ
 

فالروضـــة األوىل هي ما جعله يف املقدمة من حديث عن الطبيعة برايضـــها وأمهارها. والروضـــة الثانية هي يف غرض هذه  
 ديد الدولة األمحدية مبدينة فاس.القصيدة، وهي البشرى اليت جاءت أبنباء جت

ابن ممرك يعتمد يف التخلص على الرتادف، وتكرار بعض األلفاظ  واملالحظ من خالل الشـــاهد الســـابق وغريه؛ جند أن 
 .(58)يف املع  املنتقل منه واملع  املنتقل إليه، وقد يفلح الشاعر يف ذلك ـ كما مر معنا ـ  وقد ألفق

 لعطف معا قول ابن اخلطيب:ومن أمثلة الربط ابلشرط وا
ــإذا جـعـلـــــــت الصـــــــــــــــرب مـفـزع مـعضـــــــــــــــــــــل  فـــــ

 

 عـــــــــاجـــــــــلـــــــــت عـــــــــلـــــــــتـــــــــه بـــــــــطـــــــــب لـــــــــبـــــــــيـــــــــب 
 

ــارس ــان بــفـــــ ــتــعــنـــــــت عــلــى الــزمـــــ  وإذا اســــــــــــــ
 

 (59)لـــــــــــ  نـــــــــــداءك مـــــــــــنـــــــــــه خـــــــــــري اـــــــــــيـــــــــــب 
 

وإىل جانب الربط األسلويب، يشعر القارئ للبيتني ابلربط املعنوي املتمثل يف سياق التوصية، الذي انسحب على البيتني  
 معنواي بينهما. مشكال انسجاما

ــ يف تنوع   ــ ما اعتمده ابنصوره و ويقرتب من هذا الربط ـــــــــــــ خامتة من الربط يروف العطف واالستفهام معا،    وسائله ـــــــــــــ
 كقوله يف سياق أسئلة عرضها على الطبيعة اليت شكلت مقدمته:

 اي وادي احلـــــــــــــي واألمـــــــــــــواه اثعـــــــــــــبـــــــــــــة 
 

ــبــــــــــم    واحــــــــــرَّ قــــــــــلــــــــــيب لــــــــــذاك املــــــــــورد الشـــــــــــــــــــــ
 

ــد امـلــــ   طـــــي عـــــلـــــىبـــــــل هـــــــل يـــــبـــــلـــــغـــــل وخـــــ
 

ــلـــــم  ــذي ســــــــــــــــ ــحـــــط املـــــزار إىل ربـــــع بـــــ  ( 60)شــــــــــــــــ
 

 
 27ابن اجلياب: ديوانه، ص  (56
م، 1939مهار الرايض يف أخبار القاضي عياض، حتقيق: مصطفى السقا وآخرين، جلنة التأليف والرتمجة والنشر، القاهرة، املقري، شهاب الدين: أ (57
2/36 

 .2/57انظر أمثلة ذلك، يف: املقري، أمهار الرايض  (58
 . 129ابن اخلطيب، ديوانه، ص (59
 19ابن خامتة: ديوانه، ص (60
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 واالستفهام، ولغة احلوار؛ للدمج بني املقدمة والغرض.فقد استعان الشاعر ابلعطف، 
عند شـعراء األندلس، افتتاح ابن اخلطيب إلحدى قصـائده أبسـلوب خربي مع  األخرى ومن أشـكال التخلص وأسـاليبه  

 عدم التصريح ابخلرب، يقول:
ــا َدمِّ  بشــــــــــــــــــرى تــــقــــوُم هلـــــ ــَ ــا عــــلــــى قـــــ نــــيـــــ ــدُّ  الـــــ

ــا عـــــــهـــــ ــذالاًن مبـــــــوقـــــــِّ ــديـــــــُن جـــــ  وأصـــــــــــــــــــــبـــــــَح الـــــ
ــُة اإلســــــــــــــالمِّ حنَي رأتْ  َرْت دولــ ــَ ــتبشــــــــــــ  واســــــــــــ

 

َدم  ــِّ ــر يف الـــــقـــــ ي الـــــنصــــــــــــــــ يـــــَّ ا هللا حـــــَ ــَِّ  حـــــىت هبـــــ
ــثــــــــــل بــــــــــكــــــــــلِّّ لســــــــــــــــــــــــاٍن انلــــــــــٍق وفــــــــــمِّ   يــــــــ
ــُلوال على الَعَجمِّ  ا من الُعرب مســــــــــــ ــً ــيفـــ  (61)ســــــــــــ

 

 مث ألتم هذا األسلوب اخلربي بقوله:
ــدو  ــيــــــــك الــــــ ــنــــــ ــهــــــ ــة هللا، يــــــ ــالفــــــ  ام، فــــــــالخــــــ

 

ى نـــــــفـــــــا  ــَ  ، وقـــــــد قـــــــاَل اإللـــــــُه: ُدمِّ ًداختشـــــــــــــــــــ
 

ــيـلة جـيدة   بعـده ــتخـدام حرف العطف )الواو(، وقـد ربط بينهمـا كوســــــــــــ ــلوب الـنداء وأداـته )اي( مع اســــــــــــ يتخلص أبســــــــــــ
 :قائالللتخلص، 

ــا هـــــ عــــــُ ــلَّ مــــــوقــــــِّ مــــــى، جـــــ ــريًا بــــــنــــــعــــــْ  واي بشـــــــــــــــــ
ا مــــــــً عــــــــَ ــتــــــــهــــــــا نــــــــِّ يــــــ نــــــــِّ َدى، هــــــــُ  واي أمــــــــرَي اهلــــــــُ

 

َت، ـفــــــ   ــْ ــئـــــ ــا شــــــــــــ ارُة ممـــــ ــَك اـلبشـــــــــــــــــــــَ  احـتـَكِـّمِّ لـــــ
ــةَ  ــولـــ ت عن النَِّعمِّ موصــــــــــــ ــْد جلـــــَّ  (62)  العـــــدِّ، قـــ

 

ويف قصـــــيدة غزلية أخرى اســـــتخدم أبرم شـــــعراء األندلس األســـــلوب اإلنشـــــائي الطليب يف صـــــيغة النداء منتقال بعده إىل  
ا من الوصــف ابســتخدام حرف العطف )أو(، الوصــف  ــ)هل( االســتفهامية، مث ذهب إىل املديح متخلصــً ا بـــــــــــــــ متخلصــً

  :يقول
و مــن األَرقِّ  ــدُّجــى يشــــــــــــــــكــُ  مارت وجنــم  الـــــ
ــاحِّ يف َدَه ٍ  ــبـــــ ــةِّ اإلصــــــــــــ ــُل من روعـــــ  والليـــــ

 

قِّ    ةِّ األُفــــــــــُ ُر ســــــــــــــــــــــــايــــــــــة  يف جلــــــــــَّ  والــــــــــزهــــــــــْ
ُه من شـــــــــــــــــــدَّةِّ الَفرقِّ   (63)قـــــد شـــــــــــــــــــاَب مفرقـــــَ

 

 ، فقال:من املقدمة الغزلية إىل الوصفاستخدم الشاعر بعد ذلك هل االستفهامية للتخلص 
ا و  ِّْ ن اهــــــْل تــــــذكر  تْ َْ فَْ قــــــد ن ليــــــالينــــــَ  حــــــَ

ــه ــّدهـــــرِّ فـــــيـــــ ا بـــــرغـــــمِّ الـــــ ــَ ــدْ  ِّْ وإذ نـــــعـــــمـــــنـــــ  وقـــــ
ا ــاحــــــــــرةِّ األلــــــــــبــــــــــابِّ آايهتــــــــــُ  بــــــــــكــــــــــلِّّ ســـــــــــــــــــــ

 

ا يف رايض  ــَ بـــــ ــَّ ــا عـــبـــقِّ  ِّْ ريـــُح الصــــــــــــــ بـــــ ــّ  لـــلصــــــــــــــ
قِّ  ــَ نـــــ ــَ ــن حـــــ ــٍظ ومـــــ ــيـــــ ــن غـــــ ــَل مـــــ  عـــــــضَّ األانمـــــ

قِّ أن   تـطـْلـَع الشـــــــــــــــمـُس يف جـنـٍح مـن الـَغســـــــــــــــَ
 

ــاعرمث أييت  ــتخدًما أداة ا  ختلص الشــــ ــيدة من الوصــــــف إىل املديح مســــ يف أكثر من بيت  "كأنَّ "لتشــــــبيه  يف نفس القصــــ
 لتوضيح الفكرة برسم صورة هلا. يقول يف البيتني األخريين قبل الدخول يف املديح:

 
 . 2/532ابن اخلطيب، ديوانه،  (61

 السابق: املكان نفسه. املصدر (62
 .2/690املصدر نفسه،  (63
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ا الــــــــــنــــــــــهــــــــــُر يف  نــــــــــائــــــــــهِّ أفــــــــــقأكــــــــــأَّمنــــــــــَّ  ثــــــــــَ
 

فـــقِّ   ــَّ ــُه محـــرُة الشــــــــــــــ طِّ مـــنـــــ ــَّ  (64)والـــورُد يف الشــــــــــــــ
 

ا لتســـــــــهيل  ممدوحه بني مجال الروض، وعظمة ليمزج " متخلصـــــــــا؛أو"يرف العطف يربط الشـــــــــاعر بعد ذلك  ، وأيضـــــــــً
   االنتقال إىل موضوع القصيدة الرئيسي، فيقول:

هُ  ريتــــــــــــَ ــِّ بُّ هللُا ســـــــــــــــــــــــ دٍل حيــــــــــــُ  إمــــــــــــاُم عــــــــــــَ
هُ  نــــــــَ ا مــــــــا فــــــــأمــــــــَّ ــطــــــــً  أقــــــــاَم لــــــــلــــــــدِّيــــــــنِّ قســـــــــــــــــــ

 

ونِّ كــــــــرمُي اخ  يــــــــُ ــُ ــعــــــ قِّ َْ عــــــــفُّ الــــــ لــــــــُ ــُ  لــــــــقِّ واخلــــــ
قِّ  ــَ ــن َرهـ ــٍس ومـ ــن  ـ ــوُر مـ ــُه اجلـ ــا ســـــــــــــــــــــامـــــ  مـــــ

 

ــارة هنا ــاب وتنبغي اإلشـــ ــاعر كالمه الذي هو فيه،  اندر    (65)إىل أن االقتضـــ ــي، وهو ))أن يقطع الشـــ ــعر األندلســـ يف الشـــ
ــتأنف كالما آخر غريه من مديح أو هجاء أو غري ذلك(( ــيني، قول أيب القاســـم بن    (66)ويسـ ومن شـــواهده عند األندلسـ

 محيد:
ــاشــــــــــــــيت ــيم فقــــد أذبــــت حشـــــــــــــــ  مــــه اي نســــــــــــ

 

ــلـــــوان   ــيب عـــــرى الســـــــــــــــــ ــلـــ ــمـــــــت عـــــن قـــ  وفصـــــــــــــــــ
 

 وأرقـــــــت مــن جــفــل وهــجـــــــت أبضــــــــــــــــلــعــي
 

ــت  ــئـــــــ ــا شـــــــــــــــــــــ ــريان مـــــــ ــاء ومـــــــــن نـــــــ  مـــــــــن مـــــــ
 

ــثــــرب  ــيــ ــام بــ ــيـــــ ــئـــــــت اخلــ  اي صـــــــــــــــــــــاح إن جــ
 

 وثــــــــــــويــــــــــــت يف ذاك احلــــــــــــمــــــــــــى مبــــــــــــكــــــــــــان  
 

ــائـــــــــه  ــقـــــــ ــبـــــــ ــبـــــــــيت بـــــــ  فـــــــــانشـــــــــــــــــــــــر لـــــــــواء حمـــــــ
 

ــان   ــمـــــ ــتـــــ ــوامت الـــــــكـــــ ــاك خـــــ ــنـــــ  (67)وافضـــــــــــــــــــــض هـــــ
 

االقتضــاب، وكان ختلصــا مجيال، وإال  فإذا كان املنادي يف قوله "اي صــاح" هو النســيم، أصــل االحتجاج هبذا املثال على 
 تضاب القليلة يف الشعر األندلسي.فهو من أمثلة االق

وأييت االختصار مقابال لندرة االقتضاب يف الشعر األندلسي حيث جند االختصار يف التخلص شائعا، وهو حسنة من  
ــبيل يف  ــنات التخلص يف نظر النقاد، قال حامم القرلاجل)) وكلما قرب الســــــــــ . وقد اجتمع (68)ذلك كان أبلغ((حســــــــــ

 ول عبد هللا ابن جزي الكليب بعد مقدمة غزلية:اإلجيام وحسن اإلشارة يف ق
ــنـــــــــــــك ردَّا ــارٍس وحســـــــــــــــــــــــــ  ونـــــــــــــدى فـــــــــــ

 

ــبـــواعـــــــث   ــال: ســـــــــــــــــــــدَّ ابب الـ  (69)قـــول مـــن قـــــ
 

 فالشاعر هنا قد أوجز التخلص وأشار إىل قول الشاعر:
ــعــر قــلـــــــت ضــــــــــــــــرورة ــالــوا تــركـــــــت الشــــــــــــــ  قـــــ

 

 واملـــــــــالحـــــــــة مـــــــــغـــــــــلـــــــــقابب الســــــــــــــــــــــمـــــــــاحـــــــــة  
 

 

 . 2/691املصدر نفسه،  (64
 . 1/923، ومساه ابن رشيق انقطاعا ولفرة: انظر: العمدة، 300انظر االقتضاب يف هيكل القصيدة يف: يوسف بكار، بناء القصيدة العربية، ص (65
 2/347ابن األثري: املثل السائر،  (66
 3/318اب يف عاللة االغرتاب، ابن اخلطيب: نفاضة اجلر  (67
، وانظر هذا املع  لدى ابن منقذ، يف: البديع يف نقد الشعر، حتقيق: أمحد بدوي، وحامد عبد احلميد، نشر مكتبة  320القرلاجل: منهاج البلغاء، ص (68

 288صم، 1960احلليب، القاهرة، سنة 
 3/193املقري: أمهار الرايض،  (69
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 مــــــــــات الــــــــــكــــــــــرام فــــــــــال كــــــــــرمي يــــــــــرجتــــــــــى
 

ــلــــــــيــــــ   ــه الـــــــنـــــــوال وال مـــــ ــعشـــــــــــــــــــــق مـــــــنـــــ  (70)ح يـــــ
 

   (71)وفد نبه إىل براعة هذا التخلص ابن الصباغ العقيلي، فقال: )) ما أبدع ختلصه للمدح وألبعه((
 الذي يفيد مطلق اجلمع بني شـيئني.  "الواو"مسـبوقة يرف العطف  "كأنَّ "أداة التشـبيه  اسـتخدم شـعراء األندلس أيضـا 

 فتتاح والوقوف على األلالل على عادة القدماء:ومن ذلك قول ابن اخلطيب متخلصا إىل ممدوحه بعد اال
د   ــَب وهــــــو مــــــوحـــــــِّّ ــدُت الــــــقــــــلـــــ ْد عــــــهـــــ ــَ  ولــــــقـــــ

ي يف هـــــــَواك ــِّ ا ِّْ إتـــــــالُف نـــــــفســــــــــــــــــ ــُ ــاهتـــــ يـــــ  حـــــــَ
ــذك ــْل تـــــ ى؟ ُْ هـــــ مـــــــَ ــِّ مِّ احلـــــ وَد أايَّ ــُ هـــــ ــُ ــَن عـــــ  رِّيـــــ

 

ــالَم ي  ــعــ ى يفِّ ُْ فــ ــوُدُه؟قضــــــــــــــــــَ ــلــ ــذابِّ خــ ــعـــــ  الــ
اك ــَ ــيب يف رِّضـــــــــــــــــــــ ــلـــــــ ــاُء قـــــــ ــنـــــــ ــوُدهُ  ِّْ وفـــــــ  ُوجـــــــ

ى وعـــــــــــــــهـــــــــــــــوُدهُ  مـــــــــــــــَ  (72)  هللِّ أايُم احلـــــــــــــــِّ
 

 ابستخدام حرف العطف )الواو(، فيقول:ختلًصا لطيًفا   الشاعر بعد ذلك من النسيبلص يتخ
وى( ــِّ ــلـ طِّ الـ ــْ قـ ــل يف )ســـــــــــــــــِّ ــيـــــ ــلـ ــحِّ الـ ــنـ  أوري جبـ
ةِّ دميــــــــة لِّ األحــــــــبــــــــِّ لــــــــَ ى عــــــــلــــــــى لــــــــَ  ْ  َويــــــــََ

 

ا   ــً طـــــ قــْ ــابِّ مُنــُوُدهُ ســــــــــــــــِّ حـــــ َل الســــــــــــــــا ــَ لـــــ  َوَرْت خــَ
ــوُدهُ  َد ذاَك جتـــ ــْ نـــــ ــِّ ــلِّ عـــ ــيـــ ــُت عـــ بـــــ ــِّ ــَحســـــــــــــــــ  (73)فـــ

 

بوصـــــــفها حرف عطف،    "الواو"يســـــــتخدم للتخلص أدايَت ربط يا  ؛يفة يوســـــــف بن نصـــــــراخللالشـــــــاعر وعندما ميدح 
 يقول:فبوصفها أداة التشبيه؛ ليدل على أن هناك عالقة وليدة بني املقدمة الطللية ومدحه ملمدوحه،  "كأنَّ "و

ــَف نـــــــــورُه  وكـــــــــأنَّ نـــــــــوَر جـــــــــبـــــــــنيِّ يـــــــــوســــــــــــــــــــ
ــام ــك  أقـــــ ــلـــــ ــقَّ ي َْ مـ ه ُْ فـــقْْ  َْ احلـ ــُّ ــلـــــ  ُْ ظـ

ــة ــر  آيــــــ ــعــــــ ــاُه ربُّ الــــــ ــبــــــ ــرٍ  َْ وحــــــ ــخــــــ ــفــــــ  مــــــ
 

َة جـــــــــــوُدهُْ امل ُْ هَْ وكـــــــــــأن دِّميـــــــــــت  ثـــــــــــَّ  ُْ لـــــــــــِّ
ُْ فــــــــاحلــــــــق اُق الــــــــرِّواق ّْ  ُْ مــــــــديــــــــُده ِّْ خــــــــفــــــــَّ

ــُه أن  ــْت لـــــ ــمـــــ ــكــــ َْ حــــ ــُده ّْ ــيـــــ ــبــــ ــوَك عــــ ــلــــ  ُْ املــــ
 

األوىل هي حرف العطف    :)أيب احلجاج يوســـــف( أبداتني من أدوات الربطأمري املســـــلمني إىل مدح  انتقل الشـــــاعر هنا
 قوله:لص من البيت السابق )الوقوف على األلالل( يف )الواو(، والثانية هي أداة التشبيه )كأن(، وهو خت

ــلَْ لَْ َمى عَْ هَْ و ةِّ دميــة ِّْ ى لَل  ُْ األحبــَّ
 

 بــــــــُت عــــــــيــــــــلِّ عــــــــنــــــــَد ذاَك جتــــــــوُدهُ ْْ فــــــــحــــــــس 
 

 فكان التخلُّص بقوله:
ــبــــــــنيِّ يــــــــوســــــــــــــــــــــَف نــــــــورُهُ   وكــــــــأنَّ نــــــــوَر جــــــ

 

ثــــــــــــــة جــــــــــــــوُدهُ   ُه املــــــــــــــلــــــــــــــَّ  وكــــــــــــــأن دميــــــــــــــتــــــــــــــَ
 

ويف هذا داللة على براعة الشـاعر   داتني مًعا: العطف والتشـبيه،الطلل ابألعلى  هنا ختلص من الرحلة والوقوف فالشـاعر 
 .؛ األمر الذي حقق الوحدة العضوية يف النصيف ربط أجزاء القصيدة بعضها ببعض

 
 3/194املصدر السابق:  (70
 املصدر نفسه، واملكان نفسه.  (71

 .1/290ابن اخلطيب: ديوانه،  (72
 . 1/291املصدر السابق:  (73
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،  هبدف املكافأةوا مل ميدح  معلى هنج القدماء إال أهن  واقد سار  أن بعض شعراء األندلسجند  الشاهد السابق من خالل
ر ما قطع من املفاوم، وما أنضــى من الركائب، وما جتشــم من هول  والعادة أن يذكر الشــاع)) :يقيقول ابن رشــ ويف هذا 

ــد  ــود ليوجب عليه حق القصــــــــــ ــهره، ولول النهار وهجريه، وقلة املاء وغؤوره، مث ألرج إىل مدح املقصــــــــــ مام  أالليل وســــــــــ
 .(74)((القاصد، ويستحق منه املكافأة

عند الشعراء اجلاهليني أو غريهم من العصور   احملور األول من هذه الدراسة ـــــــــــــ  ـــــــــــــ كما رأينا يفواألمثلة على ذلك كثرية 
 .(75)((مدح ملوك املناذرة يف احلرية، كما مدح ملوك الغساسنة يف الشام))التالية، ويف مقدمتهم النابغة الذبياين الذي 

ــ كما وهو هام،للربط األسلويب يف التخلُّص أسلوب االستف  ابن اخلطيبويستخدم  ــ   ـــــ أحد األساليب اإلنشائية  ذكران ـــــ
 :يقول الشاعر، ميف قصائدهالشعراء اليت استخدمها 

هُ  ــُ ــتـــــــ يـــــــ ــَّ ــبـــــــ َوى لـــــــ ــَ ي اهلـــــــ ــِّ ا داعـــــــ ــَ ا َدعـــــــ ــَّ  ملـــــــ
كٍ  ا من َمْنســـــــــــــــــــــَ ــَ ُه فمـــــ ــَ  وحججـــــــُت كعبَـتـــــ
َوى َ اهلـــــَ ُت حـــــجَّ يبِّ ــْ  ولـــــو انـــــلِّ أنصـــــــــــــــــــفـــــ

 

هُ   ــُ ــتـــــ ــيــــ ا وأتــــ ــً ي مســــــــــــــــــــرعـــــ ــِّ ــلــــ ــُت رحــــ ــثـــــ ثــــ ــَ  َوحــــ
ارَُه وقـضـــــــــــــــــــــ  ــعـــــــــَ هُ إال أقـــــــــمـــــــــُت شــــــــــــــــــــ  يـــــــــتـــــــــُ

اَي  ــَ ــُه(عــــــيــــــنـــــ ــُه( وقــــــلــــــيب )بــــــيــــــتـــــ  ( 76) )ممــــــزُمـــــ
 

 مث يتخلص من الغزل ابستخدام حرف اجلر )الباء( بعد مثانية عشر بيًتا، فيقول:
هُ  امــــــــُ َ ي ومحــــــــِّ مــــــــِّ تــــــــيــــــــِّ اُة مــــــــُ يــــــــَ  بــــــــيــــــــدِّي حــــــــَ

 

هُ   ــتــــــــُ ــيــــــ ــنــــــ ــيــــــــُت الــــــــذِّي أفــــــ كــــــــْم تــــــــالفــــــ لــــــــَ  فـــــــــَ
 

شــعراء ب اليت اســتخدمها املديح مســتخدًما أســلوَب االســتفهام يف التخلُّص إليه وهو أحد األســالي ينتقل بعد ذلك إىل
 : يقولللربط بني األغراض ببعضها البعض،  األندلس

ا" موىَل الَوَرى ــً ــفــ ا "يوســــــــــــ ــً َت يومــ ــْ  أســــــــــــــــــألــ
ا يـــــــَ ا قـــــــال احلـــــــَ بـــــــَ  مـــــــلـــــــك  إَذا بـــــــذَل احلـــــــُ

 

ُه؟   ــُ ــدـيتـــــ ـــتجـــــ ــأَس واســــــــــــ َدى واـلبـــــ ــَّ يـََم اـلنـــــ ــِّ  شــــــــــــ
ــيــ  ىأخـشـــــــــــــــ  ُه الــفضــــــــــــــ ــُ ــاريــتـــــ َة إْن أاَن جـــــ ــَ  حـــــ

 

 ص، قول ابن اخلطيب: ومن شواهد استخدام الفعل املضارع يف التخل
ا َدَل الـــــــرِّواقـــــــَ ــَ ْد ســـــــــــــــــــ  رأْت والـــــــلـــــــيـــــــُل قـــــــَ
ــدٍ  ــيـــــــَض جنـــــ ــيـــــــَض ومـــــ ــتِّ الـــــــومـــــ قـــــ  وحـــــــقـــــــَّ
ا  ــَ ــاهـــــــ ــنـــــــ ا ثـــــــ ــَ ــمـــــــ ــاُم فـــــــ ــزِّمـــــــ ــا الـــــــ هـــــــ ــَ  وانَمعـــــــ

 

ا   ــَ ــالقـــــــ ــتـــــــ ُق ائـــــــ ــِّ ــلـــــــ ــرْبقِّ أيتـــــــ ــاَع الـــــــ  شـــــــــــــــــــــــعـــــــ
ا اقـــــــــــَ ــَ ا جنـــــــــــد  َوشــــــــــــــــــــــ اَج فـــــــــــؤاَدهـــــــــــَ هـــــــــــَ  فــــــــــــَ

ا  ــَ هـــــ ــارضـــــــــــــــــَ اوعـــــ ــَ اقـــــ ــَ ــا ألـــــ مـــــ ــَ اُل فـ ــَ قـــــ ــِّ ــعـ  (77)الـ
 

 يالً ابستخدام الفعل املضارع )تقول(، فيقول:من الغزل ختلًصا مج يتخلص الشاعر بعد ذلك

 

 . 1/226ابن رشيق: العمدة:  (74
 .5الذبياين، النابغة: ديوانه ، شرح: عمر فاروق الطباع، دار القلم للطباعة والنشر، بريوت، )د.ت(، ص (75
 .1/184ابن اخلطيب، ديوانه،:  (76
 .2/706ق: املصدر الساب( 77
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ــقـــــــــوُل يل الســـــــــــــــــــــــراُة وقـــــــــد أجـــــــــدَّت  تـــــــ
 

تَـكـِّي  ــْ ا ؟أخـبـال تشـــــــــــــ ــَ اقـــــ ــَ ــتـيـــــ ــُت اشـــــــــــــ  ( 78) قـُلـــــ
 

الذي ربط بني البيتني ربطًا ســــــاعد على وصــــــل الكالم بعضــــــه  "إىل"وأييت التخلُّص إىل املديح ابســــــتخدام حرف اجلر  
ا بني البيتني تضــمني، وقد أحســن   يف حتقيق حســن التخلُّص من خالله إذ إنه يف موضــع يهيُِّه له  شــاعرالببعض، وأيضــً
 .((79))وإن كان النقاد قد استقبحوا التضمني لغوايا ومعنوايا جودَة الربط بني املقدمة والغرض،

 يقول ابن اخلطيب: "قلُت اشتياقًا" يف البيت السابق، ويذهب إىل املديح يف البيت الثاين بقوله:
ــثِّ اـلــــــ   ذي إْن شـــــــــــــــــحَّ غــــيـــــــث  إىل الــــغــــيـــــ

ادِّي  إىل الــــــــــلــــــــــيــــــــــثِّ الــــــــــذي راَع األعــــــــــَ
ــداهُ  ــوال نــــــــ ــذِّي لــــــــ ــنِّ الــــــــ طــــــــ ــَ ــفــــــــ  إىل الــــــــ
ــهُ  ــتــــــــــ لــــــــــ ــَّ ــلــــــــــ رِّ الــــــــــــومَارَةِّ جــــــــــ ــَ مــــــــــ ــَ  إىل قــــــــــ

 

ا  ــَ ــاقـــــــ ــدفـــــــ ُق انـــــــ ــِّ ــدفـــــــ ــنـــــــ اُه يـــــــ ــَ ــنـــــــ ْن ميـــــــ ــِّ ــمـــــــ  فـــــــ
ا  ــَ ــاقـــــــــ ــرِّفـــــــــ ه الـــــــــ ــِّ ــَق ســـــــــــــــــــــــــريَتـــــــــ ن رفـــــــــ  وأمـــــــــــَّ
ا َت احــــــــرتَاقــــــــَ فــــــــْ ُه خــــــــِّ تــــــــُ ــْ  إذا مــــــــا ُجســــــــــــــــــــ
ا  ــاقــــــــــــَ دِّ نــــــــــــورًا واتِّســـــــــــــــــــــــ عــــــــــــْ ــَّ  إايُة الســـــــــــــــــــــــ

 

ــوعيــة، ومن أبرم   ة ابلــذكروامللحوظــة اجلــدير  هنــا هي أن ظــاهرة التخلص كــان هلــا العــديــد من الــدالالت الفنيــة واملوضــــــــــــ
الشــــــــعراء الذين اســــــــتثمروا هذه الظاهرة الشــــــــاعر ابن دراج القســــــــطلي الذي كان شــــــــعره وثيقة اترألية وســــــــجال حافال 

ص يف املعاين فُعل به بشكل أبرم  سن التخلابألحداث اليت عرفتها األندلس، ومن الذين أدركوا الناحية الفنية لظاهرة ح
صـورا انبضـة ومتحركة عربت عما وصـل إليه الشـعر األندلسـي، وارتبطت ظاهرة التخلص عنده بشـعر املديح، ومن ذلك 

 قوله يف مدح املنصور بن أيب عامر:
ــا  ــاهـــــ ــا فـــــجـــــر الـــــنـــــهـــــى فـــــنـــــهـــــ  أضـــــــــــــــــــــاء هلـــــ

 

ــا  ــواهــــــ ــر هــــــ ــدنــــــــف املضــــــــــــــــــــــ  يــــــ  (80)عــــــــن الــــــ
 

 ائل ممدوحه بتخلص ابرع، فيقول:فضينتقل بعد ذلك إىل ذكر  
ــامـــــــري الـــــــيت لـــــــمـــــــت ــذكـــــــر أايدي الـــــــعـــــ  بـــــ

 

ــا  ــاهــــــــ ــنــــــــ ــالد مــــــــ ــبــــــــ ــاق الــــــــ ــلــــــــــى  ي آفــــــــ  عــــــــ
 

عاد الشــاعر مرة أخرى إىل وصــف األقطار املوحشــة وما حلق اإلبل من تعب ومشــقة، وكأنه شــعر أن وصــفه الســابق مل 
 يبلغ فيه غايته الفنية، فقال:  

ــة ــة املـنصـــــــــــــــور ـتعـقـــــــب راحـــــ  عســـــــــــــــى راحـــــ
 

ــا  ــتــــــــــم آلمــــــــ ــاوحــــــــ ــاة عســــــــــــــــــــــــاهــــــــ ــفــــــــ ــعــــــــ  ل الــــــــ
 

ــية اليت  ــابق جند أنه يعج ابلدالالت واألبعاد النفسـ تكمن يف فعل الرجاء مع التجنيس الذي تردد  ومن خالل النص السـ
 يف أذن املمدوح فزاد من عطائه للشاعر.

 

 .2/707ابن اخلطيب، ديوانه:  (78
 .239م، ص2000ر قباء، القاهرة، انظر: التطاوي، عبد هللا: قصيدة املدح العباسية بني االحرتاف واإلمارة، دا (79
 10ابن دراج: ديوانه ص (80
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معان  ومل يكتف ابن دراج ابلتخلصـــــــات اليت وقف عليها يف النص الســـــــابق فلجأ إىل ختلص آخر أكثر أتثريا وعمد إىل 
ا مؤثرة يذكر فيها أهل بيته حني  جتعل املمدوح هو املالذ ـــــــــــــــ بعد هللا ـــــــــــــــ يف الشـدائد واحملن، وحيتار الشـاعر لذلك صـور 
 ودعهم، وهم على حالة من احلزن واألسى يثريان كوامن النفس ويؤملان القلب، فيقول:

ــهـــــــــا  وربـــــــــة خـــــــــدر كـــــــــاجلـــــــــمـــــــــان دمـــــــــوعـــــــ
 

ــطــــــــوط نــــــــواهــــــــا   عــــــــزيــــــــز عــــــــلــــــــى قــــــــلــــــــيب شـــــــــــــــــــ
 

ــا  ــنــــــــــت مثــــــــــان مــــــــ ــزال يــــــــــروعــــــــــلوبــــــــ  يــــــــ
 

ــاري خــفــوق حشـــــــــــــــــــــاهـــــــا  ــذكـــــ ــأي تـــــ ــنـــــ  عــلــى ال
 

ــات ومن الشـــــواهد األخرى قول ابن اخلطيب مفتتحا إحدى  ، عند األندلســـــيني العديدة يف القصـــــيدة الواحدة للتخلُّصـــ
وصــف اخلمر والس األنس، مث ختلَّص إىل الغزل يف احملبوبة، مث ختلَّص من الغزل إىل وصــف الطبيعة اجلميلة، ب قصــائده

أخري لطيف من وصــــــــــف الطبيعة ومجاهلا والتمتع هبا إىل املديح الذي مل يتجاوم أربعة أبيات  ذلك انتقل إىل ختلُّصبعد 
 :يها، يقول فمن قصيدة بلغت أبياهتا ثالثة وعشرين بيًتا

ا بــــــــــــــني مــــــــــــــزمــــــــــــــاٍر وعــــــــــــــودِّ   أدْرهــــــــــــــَ
ي   فـــــــــربُد الـــــــــرَّوضِّ مـــــــــرقـــــــــوُم احلـــــــــواشــــــــــــــــــــــِّ
ي  ــنـــــــواحـــــــِّ ــلِّ مـــــــطـــــــويُّ الـــــ يـــــ ــَّ ــلـــــ ُح الـــــ ــْ نـــــ ــُ  وجـــــ

 

ودِّ ودونــــــــَك ـفـــــــ   عــــــــُ ــَن الســــــــــــــــــــــُّ ْم ممــــــ ــِّ ــنــــــ ــتــــــ  اغــــــ
لِّّ مـــــــــــنـــــــــــظـــــــــــوُم الـــــــــــعـــــــــــقـــــــــــودِّ   وُدرُّ الـــــــــــطـــــــــــَّ

ــنــــودِّ  ــبــ رِّ مــــنشــــــــــــــــــوُر الــ جــــْ  ((81))وضــــــــــــــــــوُء الــــفــــَ
 

 االستئنافية كرابط أسلويب بني الغرضني فيقول:إىل الغزل ابستخدام )الواو(  الشاعر بعد ذلك يتخلَّص 
ــةِّ ر ــزالــــــ رٍ َْ رْْ بَْ غــــــ ــْ ــفــــــ ــاةِّ قــــــ ــهــــــ  ٍب ومــــــ

راضٍ  ــاٍظ مــــــــــِّ ا أبحلــــــــ ــَ هــــــــ مــــــــــرضــــــــــــــــــــــــُ ــُ ــتــــــــ  فــــــــ
ــا اس ــتْْ إذا مـــــ ــقـــــ ــطــ ــنــ ــاينِّ  ْْ تــ ــثـــــ َم املــ ــَ ــغــ  نــ

ا  عــــــــــلــــــــــيَّ ملــــــــــَّ
دُت يــــــــــَد الــــــــــزَّمــــــــــانِّ  محــــــــــِّ

 

هــــــــا صــــــــــــــــــــــيــــــــَد األســــــــــــــــــــــودِّ    تــــــــعــــــــوََّد لــــــــْرفــــــــُ
ا أبجـــــــــــــفـــــــــــــاٍن رقـــــــــــــودِّ ْْ سُْ وت  هـــــــــــــُرهـــــــــــــَ

ا، هـــــــــزًَّة، ُقضـــــــــــــــــــــــَب  ــنـــــــــَ ــيـــــــ ــنـــــــ  الـــــــــقـــــــــُدودِّ ثـــــــ
ودِّ  مِّ احَلســــــــــــــــــُ ــَ ــلــــى َرغــ ا عــ ــَِّ ــُت هبـــــ مـــــ ــِّ ــعــ  ((82))نــ

 

ــا  ــاعر بعد ذلك متخلصـ ــفا إىل ينتقل الشـ ــه الثالث واصـ ــتعينا ابالطبيعة الفاتنة غرضـ ــلويب للتخلص، وهو  لرابطومسـ األسـ
 ، فيقول:"قد "و  "الواو"

يب والــــــــــــرَّاُح جتــــــــــــري  أقــــــــــــوُل لصــــــــــــــــــــــــــاحــــــــــــِّ
ــوُن البــــــانِّ ســــــــــــــكرًا  ْت غصــــــــــــ  وقــــــْد مــــــاســــــــــــــــــــَ

ــُد  ــاهتــــــــزُّ يــــــ ــهــــــ ــيــــــ لَّ فــــــ ــنســــــــــــــــــــــيــــــــمِّ الــــــــطــــــــَّ  الــــــ
ا  ــً ــبـــــــ ــيـــــــ ــطـــــــ ــا خـــــــ ــاُم هبـــــــ ــمـــــــ ــغـــــــ ــاَم الـــــــ  وإن قـــــــ

وُر متــــــــــ   يِّْ جــــــــــنــــــــــان  بــــــــــيــــــــــنــــــــــهــــــــــنَّ احلــــــــــُ
 

 وورُد األنـــــــــــــــــسِّ مـــــــــــــــــبـــــــــــــــــذوُل الـــــــــــــــــورودِّ  
، يف خضــــــــــــــــــــــــــــر الــــــــــــــربودِّ   مــــــــــــــن األوراقِّ

ــودِّ ـفـــــــــ  ــهــــــــ ــد يف مــــــــ ــا والئــــــــ هــــــــ ــُ  تــــــــــحســــــــــــــــــــــــبــــــــ
جــودِّ  َْ ى اإلبــريــقَْ رَْ ت رُع يف الســــــــــــــــُّ  يســــــــــــــــْ
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ودِّ؟ ــلـــــــــــــــُ ا هـــــــــــــــذه داُر اخلـــــــــــــ ــا ــقـــــــــــــ  ( 83)أحـــــــــــــ
 

 مستخدًما )الفاء( و)قد( كرابط أسلويب بينها، فيقول:مث يتخلَّص إىل املديح 
ــًدا ــيـــــــ ــوَم عـــــــ ــيـــــــ ــاُن الـــــــ ــزمـــــــ ــاَد الـــــــ ــْد عـــــــ ــقـــــــ  فـــــــ

 

ــاَف الــــــــــوجــــــــــودِّ   ــبشــــــــــــــــــــــــَر أعــــــــــطــــــــ  وهــــــــــزَّ الــــــــ
 

 ، فيقول:املتميزاملمدوح ليتم له التخلُّص  علىنة به  استعا  )الباء(مث يستخدم حرف اجلر  
ــةِّ )يــــــــــــوســــــــــــــــــــــــــٍف( ربِّّ األايدي  أبوبــــــــــ

ــدعِّ  ــتـــــــ ــبـــــــ ــكِّ مـــــــ لـــــــ
ُ
ــ ــاُل املـــــــ ــايلِّ مجـــــــ ــعـــــــ  املـــــــ

ــٍر " ــُه مــــــن اخلــــــالئــــــفِّ " آُل نصـــــــــــــــــ  منــــــتـــــ
ــهِّ  ــيـــــــــ ــداَم فـــــــــ ــاُن فـــــــــ ــزَّمـــــــــ ــه الـــــــــ  وداَن لـــــــــ

 

ــيــــــــي الــــــــديــــــــَن مــــــــن بــــــــعــــــــدِّ اخلــــــــمــــــــودِّ    وحمــــــ
ودِّ   مثــــــــــالِّ اخلــــــــــلــــــــــقِّ مــــــــــنــــــــــتــــــــــجــــــــــعِّ الــــــــــُوفــــــــــُ
 ودِّ أويلِّ الـــــــــــــغـــــــــــــاايتِّ مـــــــــــــن أبٍس وـجــــــــــــ 

ودِّ  ــُ ــنـــــــ ــنصـــــــــــــــــــــــوَر اجلـــــــ ــنْيِّ مـــــــ ــعـــــــ ــَر الـــــــ ــريـــــــ  قـــــــ
 

ــاعر إىل ــابق ختلص الشـــ ــاء األمر )مت مســـــتخدما فعلاملديح  نالحظ يف النص الســـ تَّع( ليبعث الطمأنينة يف نفوس اجللســـ
، وما ذلك إال  أبفراحهواملؤانســــــــــــــني له، مث أييت يف البـيت الـتايل أبدايت ربط يا )الـفاء( و)قد( ليؤكد هبمـا أن الزمان عاد 

 وع أمري املسلمني وعودته.برج
ت تعبريًا صــادقًا عم ا يف نفس الشــاعر جتاه ممدوحه وكأنه عَمد إىل  ومع أن أبيات املديح مل تزِّْد عن أربعٍة إال أهنا قد عربَّ

ــ عند ابن دراج القسطلي.  ذلك عمًدا ــ سابقا ـــــــ كما أن ختلُّصاته جاءت مرتبة ترتيًبا سليًما لريبط بينها أربعة    كما رأينا ـــــــ
 : متثلت يفأساليب 

ــائي ابألمر يف قوله  ــلوب اإلنشـ ــتئنافية و "الفاء"، مث "متتَّع "األسـ وقد عاد "املؤكدة الداخلة على الفعل املاضـــي   "قد "االسـ
 ".أبوبةِّ يوُسف"اجلارَّة   "الباء"، مث أخريًا التخلُّص إىل املديح ابستخدام حرف "الزمان عيًدا

ــ " صيف التخلُّ  األخرى  من أســاليب الربطو  ، كقول  التوكيدية مع )التضــمني(   "إنَّ عند شــعراء األندلس اســتخدامهم لــــــــــــــ
 :الشاعر

أ ــْ ا فـــاســــــــــــــ َة األجرُعِّ الفْردِّ  يفال قفـــَ ــاحـــَ  ســــــــــــــ
ا  ــََ اُت ذيــــوهلـــــ ا الــــرامِّســـــــــــــــــــــَ ــَ  وجــــرَّْت عــــلــــيــــهـــــ
ــا  هــ ــِّ ــاســــــــــــــــــَأال عن أنيســــــــــــ ــا فــ ا عليهــ ــَ  وُعوجــ

 

ــدِّي  عـــــ ــُ ــن بـــ ُم مـــ ــِّ ــائـــ ــمـــــ ــغـــ ــا الـــ هـــــ ــْ تـــ ــَّ ــاملُِّ حمـــ ــعـــــ  مـــ
ا عـــــلـــــى ا ــً ا تـــــزَداُد لـــــيـــــبـــــ ــَّ ــدِّ عـــــلـــــى أهنـــــ عـــــ  لـــــبـــــُ

دِّي ــُ ــاملِّ ال جيـــــ ــاَن تســـــــــــــــــــــ ُل امـلعـــــ  (84)وإْن كـــــ
 

ــتخدام  ــه "إن "مث أييت إىل التخلُّص ابسـ ــمني من خالل ربط البيتني ببعضـ ا التضـ ــً ا، فالبيت الثاين متمِّم مالتوكيدية، وأيضـ
 للبيت السابق له، فيقول:

 

 .1/283املصدر نفسه:  (83
 .1/306طيب، ديوانه، ابن اخل (84
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رى ــَّ ــثــــ ــروِّي الــــ ــيـــــــثِّ أن يــــ ــغــــ ــقَّ الــــ  وإنَّ أحــــ
ــارُهُ  ــٍد( جنـــــ دى مـن )آلِّ ســــــــــــــعـــــ ــُ ــاُم هـــــ  إمـــــ

تْ  غمــــــامُ  ــبحــــــَ دى جــــــاَد البالَد فــــــأصــــــــــــ  نــــــَ
 

دِّ لغيــــــُث مكيٌّ صــــــــــــــــــــاَب   ــْ  مْن منشــــــــــــــــــــأِّ اجملــــ
ــدِّ( ــُه )لــبــلِّ ســــــــــــــــعـــــ َدى مــرياثـــــ ــُ  ونصــــــــــــــــُر اهلـــــ
ــدِّ  ــةِّ الرَّغــــ ــَل اخلصــــــــــــــــــــبِّ والعيشــــــــــــــــــ  جُترُِّر ذيــــ

 

ــاليب اليت اعتمد عليها و  ــهلمن األسـ ــعراء األندلس لتسـ ــم   شـ ــلوب القسـ ــيدة، أسـ ــوع القصـ الذي يفيد االنتقال إىل موضـ
 :بن اخلطيبكقول االتوكيد،  

ُب حـــــــــنَي هـــــــــَوى ــاقـــــــــِّ ــثـــــــ ُم الـــــــ ــْ جـــــــ ــنـــــــــَّ  والـــــــ
ى حـــــــــَ ــْ ورِّ، وقـــــــــد أضــــــــــــــــــــ ورِّ الـــــــــطـــــــــُّ  وبـــــــــنـــــــــُ

 

ا  ــقـــــــــــَ لــــــــ ــَ ــفــــــــ ــحِّ إذا انــــــــ بــــــــ ــُّ ا، والصــــــــــــــــــــــ ــًْ  َرمجــــــــ
قــــــــا عــــــــِّ ــَ اللــــــــتــــــــهِّ صـــــــــــــــــــ ى( جلــــــــَ ــَ  (85))مــــــــوســـــــــــــــــــ

 

ومن أبرم ما وجده الباحث يف أشـــكال التخلص وأســـاليبه عند شـــعراء األندلس تعدد وســـائل التخلص يف املقطعات     
 متخلًِّصا من غرض إىل غرض بعد بيت أو بيتني:ابن اخلطيب  الشعرية ، ومن ذلك قول 

ال ال ولــــــــِّ ــيــــــــ ِّ إال يف لــــــــَ ــعــــــ ــا لــــــــذُة الــــــ  مــــــ
 

دٍّ وال َملــــــلِّ    (86)أو وصــــــــــــــــــــلِّ حــــــبٍّ بال صــــــــــــــــــــَ
 

 ، فيقول:إىل احلديث عن اخلمر متخلصا يستخدم بعد ذلك فعل األمر "خذ"
مسِّ صــــــــــــــــافيــًة   ــَّ ــعــاع الشــــــــــــ  خــذهــا كمثــل شــــــــــــ

 

ــا  ــهـــــ ــيـــــ ــْع فـــــ ــمـــــ ــتـــــ ــراَء ال تســـــــــــــــــــ ذَ  إىل محـــــ ــَ  لِّ عـــــ
 

 ينتقل بعد ذلك مستخدما الربط األسلويب يرف اجلر للتخلص إىل الغزل، فيقول:  
ــةٍ  ــنـــــ ــاتـ ــاظِّ فـــــ ــرةِّ األحلـــــ ــن كـــفِّّ ســـــــــــــــــــــاحـ  مـ
ا ــً ــا مـــرحـــــ هـــــ ــافـــَ ْت أعـــطـــــ ــَ نـــــ ْت أو ثــــَ ــَ  إذا رنـــــ

 

ــلِّ   ــلـــــ ى واحلــ ــْ لــ ــِّ ــاُل بــــني احلــ ــتـــــ ــاَء ختــ  حســــــــــــــــــنـــــ
ــلِّ  ــُن يف مــــيـــــ يْبُ يف نــــظــــٍر، والــــغصـــــــــــــــ ــالــــظــــَّ  فـــــ

 

 ، فيقول:"الواو" العطفمث يتخلَّص إىل وصف الروض ابستخدام حرف 
 بح  ِّْ طْْ صُْ وأَْنضـــــــُر الرَّوضِّ أضـــــــَحى وهو م

 

ــلِّ   اربِّ الثَّمــ َل الشــــــــــــــــــَّ ــْ ــاَل َميــ ــد مــ ــُن قــ  والغصــــــــــــ
 

 :الشاعر الشرلية، فيقول "إذاأييت احلديث بعد ذلك عن الشمس ابستخدام "
ــالـــــْت حنو مغرب مُس مـــ ــَّ ــاِّْ حىت إذا الشــــــــــــ  هـــ

 

لِّ   ــَ لـــــ ي عــــــلــــــى لــــــَ ــاشـــــــــــــــــــق  يــــــبــــــكــــــِّ ا عـــــ ــَّ ــأهنـــــ  كـــــ
 

ــاتالتخلُّ تتواىل   ــتخدًما )الفاء(  بعد ذلك  صـــــــ ــل إىل املديح مســـــــ ــمس إىل الليل إىل اخلمر مرة اثنية، حىت يصـــــــ من الشـــــــ
 االستئنافية الداخلة على فعل األمر، فيقول:

ــاُد اــــــــــددة   ــيــــــــ  أايُم )يــــــــــوســــــــــــــــــــــــف( أعــــــــ
ــبحــــت كــــالربِّيع الطلقِّ ضــــــــــــــــــاحكــــةً   وأصــــــــــــ

 

ــا اهلـــــــمُّ يـــــــوم ويل   وىلَّ عـــــــنِّ اخلـــــــلـــــــقِّ فـــــــيـــــــهـــــ
ــَّ   ( 87)يف احلمــلِّ مسِّ إذ حــلَّ فيهــا ُحلوَل الشــــــــــــ

 

 

 .2/687ابن اخلطيب، ديوانه،  (85
 .2/491املصدر السابق:  (86
 .2/492ابن اخلطيب، ديوانه:  (87
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ــيدة  ــهم خلامتة القصـــ ــعراء قد اعتمدوا ــــــــــــــــــــ يف ختلصـــ  ـوقد الحظ الباحث عند حتليله لبعض نتاج أدابء األندلس أن الشـــ
أسـلوب التشـويق واإلاثرة، ومن ذلك قصـيدة أيب حلسـن احلصـري يف ختلصـه إىل خامتة قصـيدته اليت مدح فيها أاب العباس 

 البلنسي، يقول:
ــام ـلــــ  ــامـــــي مـــــقـــــ ــقـــــ ــامـــــــت ألســــــــــــــــ ــا قـــــ  يـــــبـــــهـــــ

 

ــيـــــــة وذكـــــــرى أديـــــــبـــــــهـــــــا   ( 88) ذكـــــــرى بـــــــلـــــــنســـــــــــــــــــ
 

اخلامتة قالعة لتلك العمومية،  يواصــــــل الشــــــاعر مدحيه مركزا على صــــــفات ممدوحه، ويتحدث بعمومية أكثر حىت تكون 
 فالشاعر أبسلوبه هذا يبعث يف نفس املتلقي الرغبة إىل معرفة هناية القصيدة، يقول الشاعر:

ــا ولــــــــوال نصــــــــــــــــــــــره ــيــــــــجــــــ ــامــــــــت اهلــــــ  إذا قــــــ
 

ــا  ــا كـــــ ــامـــــ ــهـــــ ــبـــــ ــا مـــــــن ذيـــــ ــهـــــ ــثـــــ ــيـــــ ــعـــــــرف لـــــ  ن يـــــ
 

 غـــــــلـــــــب الـــــــعـــــــواء عـــــــلـــــــى الـــــــزئـــــــري محـــــــيـــــــة 
 

ــا  ــاء الشـــــــــــــــمـس قـبـــــــل مـغــيـبهـــــ ــا ضـــــــــــــــيـــــ  (89)وخـبـــــ
 

لوال نصــره( وهنا يتبادر إىل ذهن القارئ ســؤال يتمثل  )فالشــاعر هنا اســتخدم صــيغة املبل للمجهول مدعوما ابالســتثناء  
مث ألتم القصــيدة ببيتني من الشــعر يوضــح فيهما يف: من الذي نصــرهم؟ فالشــاعر ترك املتلقي متشــوقا إىل معرفة املزيد، 

 التخصيص، وهو ما ينتظر معرفته القارئ:اخلفي، وينتقل من التعميم يف الوصف إىل 
ــدى ــعـــــــ ــة الـــــــ ــادلـــــــ ــد يف اـــــــ ــام أمحـــــــ ــأقـــــــ  فـــــــ

 

ــا  ــذيــــــبــــــهـــــ ــان تصـــــــــــــــــــــديــــــقــــــي عــــــلــــــى تــــــكـــــ  بــــــرهـــــ
 

ــاضــــــــــــــــــــــل مــــــــن انقــــــــص ــني فــــــ ــىت تــــــــبــــــ  حــــــ
 

ــا   ــهـــــ ــبــــ ــة ملصــــــــــــــــــــيــــ ــاد خمــــــطــــــه حــــــجـــــ ــقـــــ  (90)وانــــ
 

املتلقي صــــيدته هذه كان موفقا ألنه مل يرتك كالما غامضــــا وقد قصــــد التشــــعب؛ إلاثرة فالشــــاعر يف ختلصــــه إىل خامتة ق
ودعوته إىل التأويل ومتابعة النص ومعرفة املزيد، وهذا األســـــلوب اعتمده كثري من شـــــعراء األندلس وابألخص يف غرض  

 املديح.
د هبا إال قرحية أشـعلتها املوهبة وااللالع  يتضـح مما سـبق تفنن شـعراء األندلس يف أسـاليب التخلص وأشـكاله اليت ال جتو 

 مية ولابع التفوق على شعراء املشرق وإظهار املقدرة الشعرية عليهم.  العميق على أشعار العرب القد 
 

 ة                           اخلامت
، فظاهرة التخلص قد ولدت يف ندلسييف الشعر األانطلقت فكرة الدراسة من الوقوف على أشكال التخلص وأساليبه 

وأوائل القرن الثالث اهلجري، وكان هلا حضــورها الواســع عند النقاد العرب يف القرن الرابع، النقد منذ أواخر القرن الثاين  

 
 118م، ص1963القريواين، أبو احلسن احلصري: عصره، حياته، رسائله، ديوان املتفرقات، حممد املرموقي واجليالين، مطبعة املنار، تونس، سنة  (88
 كان نفسه. املصدر السابق، امل (89
 . 119املصدر نفسه، ص (90
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ــيدة   وأصــــبحت أحد معايري النقد الشــــعري فيه، وفكرة التخلص ليســــت من األعمال املتعلقة بتحســــني الكالم يف القصــ
 هي يف جوهرها من املسائل املتصلة برتكيب القصيدة وبنيتها. فحسب، وإمنا

 أبرم ما توصلنا إليه من خالل هذه الدراسة، ما أييت:ومن 
ــ اعتمد شـعراء األندلس القصـيدة العربية القدمية منوذجا يف توظيفهم لظاهرة حسـن التخلص عد أحد العناصـر ت  اليت، ــــــــــــــ

وقد جاء الربط يف   .من غرض إىل غرض وصــــــــــوال إىل الغرض الرئيس ة يف بناء القصــــــــــيدة، من حيث االنتقاليالرئيـســـــــــ 
أو  ،حروف جر :من،  األسـلويب اللفظي ابألداة املناسـبةالتخلص عند شـعراء األندلس على شـكلني، يا: الربط  حسـن 
 فيه االنتقال من غرض إىل آخر دون اســــــتخدامٍ   وااملعنوي الذي أحســــــن  ذلك، والربط أو غريأو أدوات تشــــــبيه   ،عطف

 .ألداة ربط
ــ ظهر مصطلح االقتضاب للداللة على نقيض التخلص، و  مل يكن مصطلح التخلص هو املصطلح الوحيد للداللة على ــ

الظاهرة، بل كانت هناك عدة مصــــطلحات أخرى اســــتخدمت معه، كمصــــطلح اخلروج، واالســــتطراد، وقد بقي اخللط 
إذ ظهر حينها نوع من التمييز، وكان أوضــــح متييز عند ابن   بني هذه املصــــطلحات حىت بعد هناية القرن الرابع اهلجري،

 امم القرلاجل.رشيق وح
ــ استخدم األندلسيون التخلص يف الشعر واستخدموه أيضا يف النثر وأبرموا دوره يف ترابط املعاين وهو ما سنفرد له يثا   ـــ ـ

 مستقال إبذن هللا تعاىل.  
الشعر املشرقي منوذجا حيتذى  هرة حسن التخلص، وابلرغم من جعلهم أجادوا يف استخدامهم لظاشعراء األندلس  ـــــ أن 

ـــــــــــ فإهنم ال يقلون شأان عن أبرم الشعراء يف املشرق واملغرب  يف املعاين والصياغة ولريقة التصوير وحسن التخلصه ـــــــــــ ب
 .معا
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 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 من التي  الدولية المعايير أعلى  )معتمد( والدراسات المتقدم للتدريب العلمي المعهد مجالت مجموعة  تعتمد
  حقيقة ترقية بها الباحث  التزام حال في  للبحث وتضيف العالمية، مستوى إلى  األبحاث مستوى رفع شأنها

 الدليل هذا في  الواردة المواصفات جملة إن ؛العلمي النشر مجال في  خبرته من  تعزز وكذلك بحثه، لمستوى
ا  شكالا  أبحاثنا على  تضفي  التوجيهي؛   مع  تتناسب بصيغة القارئ إلى  ويخرجه مضمونها  من يعزز علميا

 المعرفي. لنشرا لمستجدات فاعلة مواكبة يحقق مما ومعارفه، العلمي النشر ضوابط تطور

  

 للباحثين:  تعليمات

  تحت (publisher@siats.co.uk)   اإليميل: على النشر لقسم البحث من نسختين ترسل -1
 (. PDF) بصيغة وأخرى ،  (Word) بصيغة واحدة Word Microsoft برنامج

  عدد يقل أل  شريطة  األسطر بين  (ونصف واحد)  بمسافات )الكمبيوتر(  الحاسوب بواسطة البحث يُكتب -2
Traditional ) العربية ,للغة 16 الخط حجم كلمة، 5000عن ليزيد و 4000 عن الكلمات

Arabic) اإلنجليزية للغة 12 و (Roman New Time )،  والصور الجداول ذلك في  بما  
 ستبانات. وال  المالحق العدد هذا من ويستنى  , والرسومات

 كاملة الباحثين أسماء تكتب منه وأسفل ،واإلنجليزية العربية باللغتين البحث عنوان يُكتب البحث: واجهة -3
  بالهجري النشر وسنة العلمية، ورتبهم الحالية وظائفهم عناوين تذكر  كما ، واإلنجليزية العربية باللغتين

 والميالدي.

  منطقي،  وبتسلسل أهميتها، حسب  البحث أجزاء لتقسيم البحث داخل تستخدم والفرعية: الرئيسية العناوين -4
  الكلمات وتحته البحث ملخص الرئيسية: العناوين وتشمل

  المصادر النتائج، وإجراءاته،  البحث المقدمة، (،KEYWORDS وتحته ABSTRAC)  المفتاحية،
 والمراجع. 

 الملخص كلمات  تزيد أل  على  ،اإلنجليزية باللغة وآخر العربية باللغة ملخص  البحث مع يرفق -5
  (5) على  تزيد أل  على  KEYWORDS المفتاحية الكلمات الملخص بعد  وتكتب كلمة، (150) على 
 والنتائج. والمنهج واألهداف المشكلة األربعة:  أركانه على  الملخص اشتمال مالحظة مع ،كلمات

 سميك.  بخط الصفحة  وسط  تُكتب  ومطالب  مباحث إلى  البحث يقسم -6

  خاص، عنوان منها  لكل ويكون البحث، في  ورودها حسب ترقم و المتن داخل واألشكال الجداول تطبع -7
 .البحث أجزاء كل في  …)3,2 ,1( العربية األرقام وتستخدم بالتسلسل، منها كل إلى  ويشار

  الشريعة أبحاث ذلك من ويستثنى  األجنبية المراجع من % 20 مانسبته على  يشمل  أن يجب بحث كل  -8
 .العربية واللغة

  وجدت، إن بحثه على  التعديالت إلجراء أشهر 3 أقصاها مدة الباحث يعطى  البحوث: تعديل  مدة -9 
 للتعديل. المحددة المدة الباحث تجاوز حال نهائيا رفضا البحث رفض في  ذلك بعد الحق وللمجلة

  ورغبته البحث سحب طلبه حال في  التقويم إجراءات على  ةالمترتب المالية النفقات بدفع  الباحث يلتزم  -10
 .النشر إجراءات متابعة عدم في 
 .األسباب كانت ومهما األحوال من حال بأي للنشر قبولها بعد األبحاث سحب المجلة تجيز ل  -11

  

 :المراجع قائمة ))التوثيق -12
  بحسب البحث بآخر قائمة في  بإيجاز وتبين المتسلسلة، األرقام باستخدام المتن في  المراجع تهمش •

 .والمراجع  المصادر قائمة قبل توضع أن على  المتن؛ في  تسلسلها
  معهود، هو كما صفحة  لكل إلكترونية بطريقة سفلية حاشية بوضع  الباحث يقوم أن اإلجراء: هذا وكيفية •

  طريق عن البحث نهاية إلى  واحدة مرة ي الحواش هذه بنقل يقوم  كامال بحثه من الباحث ينتهي  أن بعد ثم
  صفحة آخر الى  السفلية الحواشي  نقل وورد: تعلم) التوضيحي  الفيديو هذا خالل من ذلك طريقة اتباع 
 ( واحدة دفعة

https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU &t=87s 

http://www.siats.co.uk/
mailto:publisher@siats.co.uk
https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU&t=87s
https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU&t=87s


https://youtu.be/al_g_hAweCU 

 هكذا:  األول، الموضع في المرجع إلى لإلشارة
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 هكذا:  إليه، يشار له األخرى المواضع وفي

 .150 ص: ،3 ج:  سابق، مرجع العزيز. الكتاب تفسير في  الوجيز المحرر عطية، ابن
ا  وترتب البحث،  نهاية في  واحدة قائمة في  والمراجع المصادر توثق •   للمؤلف، األخير السم حسب هجائيا
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 .الشروق دار بيروت: .السبع القراءات في  الحجة (.1979) الهمذاني. أحمد  بن الحسين خالويه، ابن
 القاهرة: العثيمين. يمانسل بن الرحمن عبد تحقيق: .وعللها السبع القراءات إعراب (.1992) ــــــــــــــ.

 الخانجي. مكتبة

 اثنين:  لمؤلفَين الكتاب

 العلوم دار دمشق: .القرآن علوم في  الواضح (.1996) الدين. محي  مستوى، ديب. مصطفى  البغا،
 اإلنسانية.

 أكثر:  أو مؤلفين لثالث الكتاب

 الماليزية. العالمية اإلسالمية الجامعة كواللمبور: .التجديد (.2005) وآخرون. حسن كامل محمد

 علمية: مجلة في المقالة

 المصرية المجلة الذكاء". على  الوالدين وإهمال المعاملة سوء "أثر (.2002) محمد. فوقية راضي،
 .36-27 ص .36 العدد: .12 المجلد: .النفسية للدراسات
 مؤتمر:  في المقالة

 القرآن ضوء في  والتربية الدعوة في  المرأة "أثر (.2018) محمد.  فتحي  محمد الجليل، عبد
 العابدين.  زين السلطان جامعة ماليزيا: .المعاصر المجتمع في  الكريم للقرآن الدولي  المؤتمر الكريم".

 العلمية: الرسالة

  .القراءات" حجة كتابه في  القراءات توجيه في  زنجلة ابن "منهج (.2016) محمد.  فتحي  محمد الجليل، عبد
 العابدين. زين السلطان جامعة دكتوراه،  رسالة

 المترجمة:  المؤلفات

 الدينية. المؤسسة ترنجانو: حسن(. محمد إسماعيل )تر: .المصحف تاريخ ت(. )د. الفتاح. عبد القاضي،

  

 معتمد  إدارة الى  البحث ملكية حقوق انتقال على  الباحث يوقع للنشر البحث قبول عند -13

ا  الجملة وبناء الكتابة، ونمط الحروف نوع  حيث من تعديالت أي بإجراء الحق التحرير لهيئة  -14   بما لغويا
 .لدينا المعتمد المجلة نموذج مع يتناسب

 .األسباب إبداء عدم في  بحقها الحتفاظ مع نهائي  قرار الرفض أو بالقبول  التحرير هيئة قرار  -15
ا  المجلة موقع من بحثه فيه نشر الذي والعدد  المنشور بحثه على  الحصول للباحث يمكن -16  .إلكترونيا

 

  مستوى من تعزز وهي  ُمعتمدة، دولية لوائح عن  مأخوذة  المواصفات هذه إن الباحث عزيزي مالحظة:
ا  تأخيراا  ستكلفك لها مخالفة أية وإن  المضمون، عن أهمية يقل ل  الذي الشكل حيث من بحثك   يمكن إضافيا
 .بها اللتزام حال في  تجنبه

 
 
  

https://youtu.be/al_g_hAweCU


 واإلحالة: النشر آليات

 تزيد ل  بمدة  وتلتزم  المحكمين، إلى  بإحالتها تقوم الباحث، من  البحث نسخة المجلة إدارة تسلم  بعد
ا  30 عن   90 عن تزيد ل  مدة البحث  يمهل بعدها  المالحظات، يتضمن بحثه عن بتقرير الباحث لتزويد يوما
 . بالمالحظات  لألخذ أشهر( 3 ) يوما  
 الدور أولوية حسب األكثر، على  للنشر قبوله خطاب إصدار تاريخ يعقب عدد ثاني  أو أول بعد البحث ينشر
 .للنشر  الُمحالة األبحاث وزخم
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