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İstanbul Aydın Üniversitesi, Aydın Arapça Araştırmaları Dergisi, özgün bilimsel araştırmalar ile
uygulama çalışmalarına yer veren ve bu niteliği ile hem araştırmacılara hem de uygulamadaki akademisyenlere

seslenmeyi amaçlayan hakemli bir dergidir. 



Amaç ve Kapsam
İAÜ Arapça Araştırmaları Dergisi, Eğitim Fakültesi Arap Dil Eğitimi Bölümü’nün uluslararası hakemli 
yayın ilkeleri çerçevesinde yayın yapan bilimsel bir yayındır.

Dergide Arapçanın öğretilmesi, Arap dili ve edebiyatına dair çalışmalar ile bu alanda günümüze 
ulaşmış el yazması eserlerin edisyon kritiği gibi çalışmalar yayınlanmaktadır.

Derginin yayın dili Türkçe, Arapça, Farsça ve İngilizcedir. Yılda (aralık-haziran) iki defa yayınlanır. 
Dergide yayınlanan yazıların ve kullanılan kaynakların sorumluluğu yazarlara aittir.

Aim and Scope
IAU Journal of Arabic Studies is a scientific publication published within the framework of 
international refereed publication principles of the Arabic Language Teaching Department of the 
Faculty of Education.
 
The journal includes studies on teaching Arabic, as well as Arabic language and literature, along with 
the critique of the manuscripts that have survived to date in this field.
 
The language of publication of the journal is Turkish, Arabic, Persian and English. It is published twice 
a year (December-June). The responsibility of the articles and the sources used in the journal belongs 
to the authors.
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Editörden;

Bu sayımızdaki, Dr. Amal Kebir’in toplumların oluşumunda dilin yerinin 
ele alındığı “el-Keyanu’l-luğavi ve sınaatu’l-muctemaat” ile anlam 
biliminde i’rabın önemini ortaya koyan Farac Sâsî’nin “Devr karineti’l-
i’rabiyye……” si, hicri IV. yy. dil âlimlerinden İbnu’l-Enbârî’yi etraflıca 
ele alan Prof. Dr. Ahmet Suphi Furat’ın “İbnu’l-Enbârî ve Eserleri” 
adlı makalesi ve daha iki makaleyle birlikte beş makaleyle Aydın Arapça 
Araştırmaları Dergisi (AYAD)’nin ikinci sayısıyla huzurlarınızdayız.

Dergimizin düzenli bir şekilde aksamadan yayınlanabilmesi için siz 
akademisyen dostlarımızın ve sayın mütevelli heyet başkanımız Doç. Dr. 
Mustafa Aydın‘ın yardım ve desteklerine her zaman ihtiyacımız olduğunu 
belirtirken bizleri bu yolda yalnız bırakmayacağınıza inanıyoruz.

Sevgi ve Saygılarımla...

Prof. Dr. Abityaşar KOÇAK
AYAD Dergisi Editörü
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İbnu’l-Enbari ve Eserleri 
 

Prof. Dr. Ahmet Suphi FURAT1 
 

Öz 
İbnu’l-Enbâr , 271/884 yılında Bağdat’ın batısında yer alan Enbâr’da 
doğmuş ve 327/938 yılında da Bağdat’ta vefat etmiş bir dil âlimidir. , 
çağdaşı biyoğrafi yazarları tarafından önde gelen dil âlimleri arasında 
kaydedilip ele alınmıştır. ğrenimini önce Enbâr’da yine bir dilci olan 
babasının yanında aldı. aha sonra on iki yaşında, babasıyla gittiği 
Bağdat’ta Kûfe dil ekolünün başı olan Sa’leb’in ders halkasında ilerletti. 

ağdaşı biyoğrafi yazarları onun özellikle dilbilgisindeki geniş vukûfunu 
medh eder. 
 
İbnu’l-Enbâr , içinde gramer, edeb, Kur’an filolo isi ve şiirin yer aldığı 
çeşitli alanlarda eserler yazdı. Bunları herhangi bir kitaba bakmadan 
yazdırdığı rivayet edilir. yle görülüyor ki bu metot, onun özellikle 
gramer ve şiir sahasında bazı eserlerinin günümüze ulaşamamasına sebep 
olmuştur. Bu makale, İbnu’l-Enbâr ’nin hayatı ve çalışmalarını etraflıca 
ele almaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: İbnul- Enbari, Enbar, Kufe, Bağdat, Arap dili. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Prof. Dr. Ahmet Suphi Furat, İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Arap Dili Eğitimi 
Bölümü / asuphifurat@aydin.edu.tr 

Geliş Tarihi: 05.07.2019 - Kabul Tarihi: 29.11.2019 Araştırma Makalesi
Bu makale Turnitin programıyla kontrol edilmiştir. Copyright © İstanbul Aydın Üniversitesi
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İbnu’l- nb n  
 

Abstract 
İbnu’l-Anbari is an Arab grammarian, who was born in 271/884 at Enbar (in the 
vicinity of West Baghdad) and died in 327/938 at Baghda. He was recorded 
among the famous Kûfan grammarians by his contemporary biographers. He 
studied first by his father, who was also o philologist, at his hometown Anbar. 
Afterwards, at the age of 12, he went to Baghdad in the company of his father, 
where he advanced his studiesin the circle of Sa’leb, the head of the Uûfan 
grammer school. The contemporary biographares praised his skills of learning, 
particularly in the field of grammer and extensity of hia knowledge. 
 
İbnu’l- Anbari has written on a written on a variety of subjects, including 
grammer, adab, Quranic studies and poetry. It was reported that he had dictated 
many of his Works directly from his memory, whithout looging at any book. It 
appears that any book. It appears that this method caused the the absenc of several 
of his works, particulary in the field of grammar and poetry. He was a prolific 
writer and scholar, as is proven by his Works, which are discussed in details in 
this paper. 
 
Keywords: Ibnul - Enbari, Enbar, Kufa, Baghdad, Arabic language. 

 
Hicri IV/X. asra ait kaynakların müellifleri, muasırları sayılabilecek Ebu 
Bekr İbn el-Enbari’yi (büyük bir) nahiv âlimi olarak tanıtırlar. Mesela 
bunlar arasında İbnu’n-Nedim, h. 377/987 de kaleme aldığı ve bir bilimler 
tarihi olan kitabı el- ’te onu ‘Ahbar en-nahviyyin ve l-lugaviyyin el-
kufiyyin’ başlıklı bölümde Kufe dil mektebine mensup değerli bir nahiv 
âlimi olarak ele alır (s. 64). H.379/989’de vefat eden İşbiliye kadısı ez-
Zubeydi, b u’n- n ’l-lugaviyyin’inde alimimizi, Kufeli 
nahivcilerden Sa’leb’in talebeleri arasında zikreder (s. 153-154). Daha 
sonraki asırlarda yaşamış müelliflerden hemşehrisi dilci ve edip Ebu l-
Berekat İbn el-Enbari’nin (v.577/1181) u u’l- l bb ’sında, edip ve 
cogyafyacı Yakut el-Hamevi’nin (v.626/11229) u’ u’l-udeba’sında, 
Halebli vezir ve kültür tarihçisi el-Kıfti’nin (v.646/1248) İnb u’ -
ruvat’’ında da benzer değerlendirmeleri buluyoruz. Abdurrahman 
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Fehmi Bey de onu, dil alimleri arasında parlayan bir yıldız olarak görür 
(Medreset el-Arab , Kostantıniye, 1888  I,63). 
 
Bütün bunlar, İslam dünyası dışında olup ta Arap dil ve edebiyatı ile 
ilgilenen araştırmacıların da kaynaklarını oluşturmuştur. Alman müsteşrik 

. Brockelmann (v. 1956), Arap edebiyatı tarihine ait Geschichte der 
Arabischen Litteratur’unda (1898) onu, h. III/IX. asırda oluşan Kufe dil 
mektebinin önde gelen mümessili Sa’leb’in mühim bir talebesi olarak işler 
(GAL I, 119-12 ).  daha sonra bu eserine yaptığı zeyilde (1937) daha 
çok, âlimimizin eserleri üzerinde duracak ve onun bazı mühim eserlerini 
ülkemiz kütüphanelerindeki yazmaları ile tanıtacaktır (S I 182-183). 
Hocam Prof. Dr. Fuat Sezgin (v. 2018) eseri Geschichte des Arabischen 
Schrifttums’da bu büyük âlimi, ilgilendiği alanları dikkate alarak, Arap 
edebiyatında lüğatçılığı işlediği VIII. cilt (s. 151-154) ile nahvi konu 
edindiği IX. ciltte (s. 144-147) hayatı ve eserleri hakkında bugüne kadar 
yapılmış çalışmalar ile birlikte yakından tanıtır.1  
 

limimizin tam adını (sekiz ceddi ile birlikte) Muhammed b. el-Kasım b. 
Muhammed b. Beşşar b. el-Huseyn b. Beyyan b. Sema’a b. erve b. Katan 
b. i’ame Ebu Bekr b. el-Enbari olarak Yakutu’l-Hamevi’nin 
Mu’cemu’l-udeba’sında görüyoruz (XVIII, 3 6).2 Sahip olduğu Enbari 
nisbesini doğduğu Enbar’dan almış olmalıdır  sadece el-Merzubani (v. 
384/994), ailesinin Samerra’dan geldiğini kaydeder (el-Muktebes, s. 345). 
Aynı zamanda bir şehirler lügati da yazmış olan Yakutu’l-Hamevi, bugün 
Irak’ta ırat nehrinin sol kıyısında harabeler halinde bulunan Enbar 
hakkında ana hatlarıyla şunları söyler  Bağdat’ın batısında ırat nehri 
kıyısında bir şehirdir. İranlılar ona iruzsabur derler. nu ilk defa mamur 

                                                           
1 Bu vesile ile burada Ahmet İhsan ürk ün doktora tezi olarak hazırladığı Ebû Bakr Muhammed 
İbni’l-Anbari, Hayatı, Kişiliği, Eserleri ve Kitabu’z- ahir’i adlı çalışması (1966) ile Emin Işık’ın 
öğretim üyeliği tezi olarak yazdığı Ebu Bekr Muhammed İbnü l-Enbari ve Kitabu İdahi’l-vakfi 
ve’l-İbtida Adlı Eserinin Edisyon Kritiği isimli çalışmasını hatırlatalım (1973)  ayrıca bk. İbnü’l-
Enbari, Ebû Bekr, İA XXI 24-26. 
2 Ayrıca bk. (İnbah III, 2 1)  Vefeyat (IV, 343)  Bugye (s. 91). 
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eden Sabur b. Hurmuz, sonra yenileyen de ilk Abbasi halifesi Ebu’l-Abbas 
es-Seffah’tır (Mucemu’l-udeba I, 257).  
 
Arap dili ve edebiyatında Enbar’dan yetişen pek çok âlim ve edip 
bulunmaktadır. Enbar eski bir kültür merkezidir.1İbnu’l-Enbari’nin hayatı 
hakkında en fazla bilgiyi ilk olarak, yine aynı nisbeyi taşıyan hem şehrisi 
Ebu’l-Berekat Kemaleddin b. Muhammed el-Enbari’nin (v. 577/1181) 
Nuzhetu’l-elibba fi tabakati’l-udeba’sında buluyoruz. Buradaki kayda 
göre o, h. 271/884 yılında doğdu (s. 371). Henüz küçük bir yaşta iken 
babasıyla birlikte Bağdat’a giden Ebû Bekr M. (Mu’cem el-udeba, 
XVI,318), asıl eğitimini babasının himayesinde bu şehirde almış 
olmalıdır.2 Halebli dil âlimi Ebu’t-Tayyib el-Lugavi (v. 351/962) 
Meratibu’n-nahviyin’in de (s. 95-96) Kufe dil mektebinin iki büyük 
âlimi İbnu’s-Sikkit ile Sa’leb’i hatırlatıp onların nahivdeki hocalarını 
zikrettikten sonra İbn el-Enbari’nin babası el- b u l-
Enbari’yi kaydeder. İbnu’n-Nedim el- ihrist’inde (s. 75) onun K. el-
Emsal, K. el-Muzekker ve l-muennes, K. el-Maksur ve’l-memdud adlı 
eserlerini zikreder, Yakutu’l-Hamevi, Mucemu’l-udeba’sında (XV,316-
319); el-Kıfti, İnbah’da (III/28) onun hayatı ve eserleri hakkında bilgi 
verirler. Müellifimizin babası el-Kasım b. Muhammed el-Enbari, yazdığı 
nakledilen eserlere bakılırsa lügatçi (sözlük uzmanı) olarak 
görülmektedir.3 Burada ayrıca alimimizin babası el-Kasım’ın Bağdat’ta, 

                                                           
1 Arap dili ve edebiyatına dair pek çok eser neşretmiş olan Muhammed Ebu’l- adl İbrahim, Ebu’l-
Berekat İbnu’l-Enbari’nin neşrettiği uzhetu’l-elibba fi Tabakati’l-udeba’sına yazdığı önsözünde 
eserin sahibini tanıtırken şöyle demişti  nde gelen nahiv, dil ve edebiyat âlimlerinden sayılan şu 
üç zat Enbar’a nisbet edilmekle şöhret bulmuştur. oğu kimseler bu konuda ve kendilerine eserler 
isnadında farklı görüşlerde bulunmuştur. Bunların ilki K. Halki’l-insan, K. Halki’l-feres ve K. 
Garibi’l-hadis sahibi Ebû Muhammed el-Kasım b. Muhammed b. Beşşar el-Enbari; ikincisi Ebû 
Bekr el-Enbari diye tanınan ve K. el-Addad, arihu’l-Mufaddal ve s-seb’ et-tival sahibi olan oğlu 
Muhammed; üçüncüsü de Ebu’l-Berekat Abdurrahman b. Muhammed b. Ebi Ubeydillah b. Ebi 
Said el-Enbari’dir. Bu sonuncunun lakabı el-Kemal olup K. El-İnsaf fi mesaili’l-hilafiyat ve 

uzhetu’l-elibba fi tabakat el-udeba’nın müellifidir.  eserler tasnifi ve telifi açısından zikredilen 
bu üç zatın en önde gelenidir.Bizim burada eserleri ile birlikte tanıtmak istediğimiz, bunlardan 
ikincisi Ebû Bekr Muhammed b. el-Kasım b. Muhammed b. Beşşar el-Enbari’dir. Enbar şehri 
hakkında detaylı bilgi için bk. İbn el-Enbari, Mu’cem el-buldan I, 257. 
2 Mu’cem el-udebada ki rivayette (XVI, 318) babasının mali imkânlarının o sıralarda kısıtlı olduğu 
ve bu yüzden elindeki K. el-Ayn’ı satmak zorunda kaldığı anlaşılıyor. 
3 Ayrıca bk. AS VIII, 148. 
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eden Sabur b. Hurmuz, sonra yenileyen de ilk Abbasi halifesi Ebu’l-Abbas 
es-Seffah’tır (Mucemu’l-udeba I, 257).  
 
Arap dili ve edebiyatında Enbar’dan yetişen pek çok âlim ve edip 
bulunmaktadır. Enbar eski bir kültür merkezidir.1İbnu’l-Enbari’nin hayatı 
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Meratibu’n-nahviyin’in de (s. 95-96) Kufe dil mektebinin iki büyük 
âlimi İbnu’s-Sikkit ile Sa’leb’i hatırlatıp onların nahivdeki hocalarını 
zikrettikten sonra İbn el-Enbari’nin babası el- b u l-
Enbari’yi kaydeder. İbnu’n-Nedim el- ihrist’inde (s. 75) onun K. el-
Emsal, K. el-Muzekker ve l-muennes, K. el-Maksur ve’l-memdud adlı 
eserlerini zikreder, Yakutu’l-Hamevi, Mucemu’l-udeba’sında (XV,316-
319); el-Kıfti, İnbah’da (III/28) onun hayatı ve eserleri hakkında bilgi 
verirler. Müellifimizin babası el-Kasım b. Muhammed el-Enbari, yazdığı 
nakledilen eserlere bakılırsa lügatçi (sözlük uzmanı) olarak 
görülmektedir.3 Burada ayrıca alimimizin babası el-Kasım’ın Bağdat’ta, 

                                                           
1 Arap dili ve edebiyatına dair pek çok eser neşretmiş olan Muhammed Ebu’l- adl İbrahim, Ebu’l-
Berekat İbnu’l-Enbari’nin neşrettiği uzhetu’l-elibba fi Tabakati’l-udeba’sına yazdığı önsözünde 
eserin sahibini tanıtırken şöyle demişti  nde gelen nahiv, dil ve edebiyat âlimlerinden sayılan şu 
üç zat Enbar’a nisbet edilmekle şöhret bulmuştur. oğu kimseler bu konuda ve kendilerine eserler 
isnadında farklı görüşlerde bulunmuştur. Bunların ilki K. Halki’l-insan, K. Halki’l-feres ve K. 
Garibi’l-hadis sahibi Ebû Muhammed el-Kasım b. Muhammed b. Beşşar el-Enbari; ikincisi Ebû 
Bekr el-Enbari diye tanınan ve K. el-Addad, arihu’l-Mufaddal ve s-seb’ et-tival sahibi olan oğlu 
Muhammed; üçüncüsü de Ebu’l-Berekat Abdurrahman b. Muhammed b. Ebi Ubeydillah b. Ebi 
Said el-Enbari’dir. Bu sonuncunun lakabı el-Kemal olup K. El-İnsaf fi mesaili’l-hilafiyat ve 

uzhetu’l-elibba fi tabakat el-udeba’nın müellifidir.  eserler tasnifi ve telifi açısından zikredilen 
bu üç zatın en önde gelenidir.Bizim burada eserleri ile birlikte tanıtmak istediğimiz, bunlardan 
ikincisi Ebû Bekr Muhammed b. el-Kasım b. Muhammed b. Beşşar el-Enbari’dir. Enbar şehri 
hakkında detaylı bilgi için bk. İbn el-Enbari, Mu’cem el-buldan I, 257. 
2 Mu’cem el-udebada ki rivayette (XVI, 318) babasının mali imkânlarının o sıralarda kısıtlı olduğu 
ve bu yüzden elindeki K. el-Ayn’ı satmak zorunda kaldığı anlaşılıyor. 
3 Ayrıca bk. AS VIII, 148. 

 
 

el- erra’nın en önde gelen öğrencisi Seleme b.  (v. 240/854), 
lügatçılığı yanında şiir ve ahbar ile ilgilenen ve el-Mufaddaliyat’ı rivayet 
eden ( AS VIII, 135) Ebû İ -Dabbi ve Kufe dil mektebinin en 
meşhur mümessili ’l b’in (v. 291/9 4) ders halklarına katıldığını da 
hatırlatalım.  

 
Mu’tezbillah’ın (ö.255/869) ilk yıllarına rastlayan bu devrede hilafet 
merkezi Bağdat’ta büyük sıkıntılar ve mali zorluklar yaşanıyordu. 
Bağdat’ın dışında da tehlikeli gelişmeler söz konusu idi. Mısır’da 

olunoğulları ile süregelen anlaşmazlıklar sonunda halledildi ama 
Saffarilerden Amr b. eys’e bırakılan Horasan ve Maveraünnehir bir 
müddet sonra Samanilere geçmişti. Ancak bütün bu gelişmeler ii 
ayaklanmaları için uygun bir zemin hazırlamıştı. Karmatiler Bahreyn’de 
hâkimiyet sağlamışlar, daha sonraları da Muktefi’nin hilafeti yıllarında 
(289-295/902-9 8) ımaşk’a, Muktedir’in hilafetinde (295-320/908-932) 
Basra’ya saldırmışlar, er- azi’nin hilafetinde de Hac yollarında 
yağmalarda bulunmuşlardı.  
 
İbnu’l- nb ’nin nahiv ve dil alanında Sa’leb’in (v. 291/9 4) 
derslerinden ciddi şekilde etkilendiği anlaşılıyor. , h.3 4 /916 yılında 
Bağdat’ta vefat eden babası henüz hayatta iken, h. 3 /912 yılında önünde 
ders okunan ve 3 1/913 yılında imla ettiği dersleri yazılan bir âlim (s. 2 8) 
olduğunda 29 yaşlarındaydı. Ancak öğrenim devresindeki bu büyük 
başarısında yaradılışından sahip olduğu meziyetler de unutulmamalıdır. 

eki olduğu, kuvvetli bir hafızaya sahip bulunduğu hemen hemen her 
kaynakta yer almaktadır1. Bütün bunlar onun kısa zamanda yetişmesini 
sağlamış görülüyor. Ebu’l-Berekat b. el-Enbari ayrıca bu hususla ilgili 
olarak ‘Mescidin bir tarafında babası, diğer tarafında oğlu ders (imla) 
veriyordu’ rivayetini kaydederek olayı adeta canlandırır.2 Burada İbnu’n-

edim’in şu rivayetini de hatırlatalım.  babasından daha üstün ve bilgili 

                                                           
1 Bk. mesela el-Fihrist, 75; İnbah III, 2 7. 
2 En- uzhe, s. 365  ayrıca bk. Bugye, s. 91  İbn Hallikan bu rivayeti, arih Bağdat sahibi el-Hatib 
el-Bagdadi’den naklen verir  Vefeyat IV, 341. 
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idi  zekâ, anlayış (fıtnat), hafıza ve hazırcevaplıkta en ileri derecedeydi. 
Ayrıca salih kullar arasında vara sahibi biriydi, hakkında hürmet ve zelle 
bilinmemektedir. İmla ettiklerinin çoğu, defter ve kitaba bakmadan 
yazdırdıklarıydı (el- ihrist s. 75). Ancak hakkı teslim etmekte de tereddüt 
etmezdi. Bu noktada öğrencisi Ebu’l-Hasan ed- arakutni ilginç bir olayı 
anlatır  uma günü onun imla meclisinde bulundum. Bir hadisin senedinde 
sıraladığı bir ismi tashif etti, Hayyan yerine Habban ya da Hıbban demişti. 
Bu konudaki üstünlüğüne rağmen böyle bir vehme düşmesini 
yadırgamıştım. na hatırlatmayı düşündüm. İmla sona erince müstemliye 
gittim, vehmini hatırlattım ve doğrusunu bildirip ayrıldım. aha sonraki 
Cuma günü mecliste hazır bulundum. Ebû Bekr b. el-Enbari müstemliye 
şöyle dedi  elen topluluğa bildir  eçen uma hadisi yazdırırken filan 
isimde hata ettik, genç (arkadaşımız) bunun doğrusunda bizi uyardı (en-

uzhe 37 ). üneşin ismini açıklarken kendisine yapılan uyarı ile ilgili 
rivayette de benzer bir tutumunu görüyoruz.1 
 
Klasik kaynakların nahiv âlimi olarak tanıttığı İbnu’l-Enbari’nin bu 
konuda yazdığı eserler ne yazık ki günümüze ulaşamamıştır. K. el-Kafi 
fi’n-nahv (el-Fihrist, 75, en- uzhe 364  Mu’cem el-udeba XVIII, 313; 
İnbah III, 2 8), K. Vadih fi’n-nahv (aynı yerler), K. el-Mudih fi’n-nahv, 
aynı yerler) bunların başlıcalarıdır. Elimizde olmayan Emali veya 
Mucalesat’ında da nahivle ilgili meselelere yer vermiş olmalıdır (el-
Fihrist, s. 75, Nuzhe 365). Bu gurupta zikredilebilecek olan K. el-
Muzekker ve’l-mu’enes’i için el-Hatib el-Bagdadi nin ‘Kimse bu konuda 
daha tam bir eser görmedi dediği rivayet edilir‘2 Onun K. el-Maksur ve’l-
memdud’u da burada hatırlatılmalıdır3  
 
İbnu’l-Enbari asıl şöhretini, nahve dair geniş ve güvenilir bilgisiyle 
ilgilendiği Kur’an bilimleri (filolo isi) alanında sağlamış görülüyor. 
Kur’an ve hadisle ilgilenişi, bunlarda geçen nadir ve anlaşılması zor 

                                                           
1 Bk. uzhetu’l-elibba, 371. 
2 Hk. Bk. ihat M. etin, ar i at e ua  I/1956/ s.104-105 
3 Ayrıca bk. . Abduttevvab, Mecellet Kulliyyeti’l- ugati’l-Arabiyye 7/1977/83 (Riyad) 
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1 Bk. uzhetu’l-elibba, 371. 
2 Hk. Bk. ihat M. etin, ar i at e ua  I/1956/ s.104-105 
3 Ayrıca bk. . Abduttevvab, Mecellet Kulliyyeti’l- ugati’l-Arabiyye 7/1977/83 (Riyad) 

 
 

kelimelerin okunuşu, yazılışı ve açıklanmasına yöneliktir. Abdurrahman 
Fehmi Bey, onun pek değerli ve meşhur olan aribu’l-hadis’inin beşbin 
varak olduğuna dair rivayeti de nakleder (Medresetu’l-Arab I, 63). İbnu’l-
Enbari’nin Kur’an-ı kerim ile ilgili eserleri şunlardır   
 

b İ ’l- ’l-ibtida 
İbnu’n-Nedim, Kur’an kıraatinde vakf ve ibtidayı konu edinen kitaplar 
arasında İbnu’l-Enbari’nin bu kitabını da kaydeder (s. 36). Kur’an okurken 
mananın doğru anlaşılması için gerekli yerlerde durmanın ve ardından da 
başlamanın ehemmiyeti, bu alanda pek çok eserin yazılmasını sağlamıştır.1 
 
Ebu’l-Berekat el-Enbari eseri Nuzhet el-kulub’ta, meşhur vezir es-Sahib 
b. Abbad’ın (v.385/995) da bu alanda bir eseri olduğunu kaydederek şöyle 
der  ençlik yıllarında K. el-Vakf ve l-ibtida’ yı yazdıktan sonra Ebû Bekr 
İbnu’l-Enbari ona mektup gönderdi ve  Ben K. el-Vakf ve’l-ibtida’yı 
ancak bu bilgi dalıyla ilgili yetmiş kitaba baktıktan sonra tasnif ettim. Sen 
yaşının küçüklüğüne rağmen bu kitabı nasıl yazdın , dedi. Bunun üzerine 
es-Sahib elçiye, ‘ stada söyle  Ben bu konuda yetmiş civarında esere 
baktım, senin kitabına da’ demişti (s. 326).  
 
Kitabu’l-İzah ve’l-vakf’ın ülkemiz kütüphanelerinde mevcut nüshaları 
arasında şunlar bilhassa hatırlatılmalıdır  eisul küttab 7  l97 var. h. 
474/m.1 81’ten önce olmalıdır. Selim Ağa 32  235 var., h.569/m.1173 ; 
Köprülü 11, 191 var., h.598/m.12 1. 

 
 

                                                           
1 itekim İbnu’n- edim bu konu üzerinde eser yazmış şu âlimleri de kaydeder  Hamza (b. Habib 
el-Kufi et- emimi, v. 156/773), Halef (b. Hişam el-Bezzaz el-Bagdadi, v.229/844), İbn Sa’dan 
(İbrahim b. Muhammed, v. 26 /873), irar b. Surad, Ebû mer ed-Duri (Hafs b. Omer v. 240/854) 
Hişam b. Abdullah, Ebû Abdirrahman el-Yezidi, İbn Keysan (Ebu’l-Hasan Muhammed b. Ahmed 
v.299912, el- a’di (Ebû Bekr Muhammed b. sman v.32  /932), Ebu Suleyman b.Yahya ed-Dabbi 
(s. 36). Bu âlimler listesi bize, konunun daha hicri ikinci asırda ele alındığını, hicri üçüncü asırda 
pek çok âlim tarafından işlendiğini gösteriyor. Ancak diğer kaynaklara bakıldığında bunlara Ebu 
Amr b. el-Ala (v.154/771), el-Ahfeşu’l-Avsat (v. 215/830),el-Fadl b. Muhammed el-Ensari (v. hicri 
üçüncü asır ortaları), es-Sirafi (v 368/979), er- u’asi (v.193/8 9) ve Sa’leb (v.291/9 4) gibi bazı 
âlimlerin katılması gerektiği de ortadadır. 
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K. el-Ha’at fi Kitabillah  
El-Kıfti bu eserin aslında 1  varak civarında olduğunu kaydeder (İnbah 
III, 2 4). e yazık ki eserden bir kaç varak günümüze kadar gelebilmiştir  
Paris 651/2 (67-68. varaklar). Bu küçük kitap, M. H. Yasin tarafından 
Mecelletu’l-Belag’da yayınlanmıştır. (Bağdat, 1975  no. 4-5).  

 
K. Mersumi’l-hatt (K. fihi mersum el-hatt vemahtelefe fihi kurrau el-
emsar vema t-tefeka aleyhi min zalike ale t -temam ve l-kemal) Eser, I. Ali 
Arşi tarafından Yeni elhi’de yayınlanmıştır (1977). 

 
K. er-Redd ala men halefe Mushaf Osman  
El-Hatibu’l-Bagdadi (v.463/1 71), İbnu’n- edim’in zikrettiği bu esere 
sahipti (GAS IX 147) 

 
K. ed-Damair fi l-Kur’an 
Arapça’da zamirler sadece nahvin değil aynı zamanda Kur’an ilimleri 
arasında sayılan Garibu’l- Kur’an’ın da konusu olmuştur (İtkan, s. 263). 
Konuya girerken, lisani ve dini ilimlerde pek çok eser yazmış olan es-
Suyuti’nin el-İtkan fi ulumi’l-Kur’an adlı eserinde ‘Kur’an-ı kerim 
bilgilerin kaynağıdır.’ görüşünü hatırlatmak uygun düşecektir (el-İtkan, s. 
17).  bu değerlendirmesini eserinin farklı yerlerinde, Fakih ondan 
hükümler çıkarır, dil âlimi ondan irabın kaidelerini kurar, sözdeki 
hataların bilinmesinde ona başvurur vb. ifadeler kullanarak ta destekler. 
 
Es-Suyuti bu eserinin ortalarına doğru 462-465. sayfalarında ‘müfessirin 
bilmesi gereken kaideler’ arasında zamirleri ele alır ve ‘İbn el-Enbari, 
Kur’an’da yer alan zamirleri açıklamak için iki cilt yazdı’ diyerek bölüme 
(42. nev) başlar (s. 462). Bu rivayeti ilk olarak h.911/m.15 5 yılında vefat 
eden es-Suyuti’nin nakletmiş olduğu görülüyor. nun bu bilgiyi nereden 
naklettiği konusunda bir açıklama yapma gereği duymamış olması da 
dikkat çekicidir. 
 
Es-Suyuti, İbnu’l-Enbari’nin Kur’an metninde yer alan zamirlere dair iki 
ciltlik bir eser yazdığını nereden bilmektedir diye düşünebiliriz. Bunun 
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tespiti konusunda başvurduğumuz kaynaklar arasında bize yardımcı olanı 
aşköprülü -zade’nin Miftahu’s-se’ade’sidir. Büyük smanlı- ürk âlimi, 

h.948/m.1541 yılında henüz Sahn-ı Seman’da hoca iken yazdığı söz 
konusu bu eserinde müfessirin sahip olması gereken bilgilerden 
bahsederken aradığımız bilgiyi de verir (II, 423). aha sonra oğlu 
Kemaleddin Efendi de (v.1 3 /1621) babasının bu eserini tercümesinde 
aynı bilgiyi tekrarlayacaktır (Mevzu’atu’l-ulum II, 423). yle anlaşılıyor 
ki merhum aşköprülü -zade, eseri Miftahu’s-se’ade’yi yazarken, h. 
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El-İ n ve Miftahu’s-se‘ade’de Kur’an metninde görülen zamirlerle 
ilgili bu bilgi, daha sonra Katib elebi’nin (v.1067/1656) u’ -
zunun’unda da yer alacaktır (II, 1 87). Ancak bu eserde Ebû Ali Ahmed 
b. a’fer ed- ineveri’nin de ama’ir el-Kur’an adlı bir kitabının olduğunu 
öğreniyoruz.1  
 
es-Suyuti’nin Ebû Bekr İbn el-Enbari ile ilgili olarak verdiği diğer mühim 
bir bilgi de onun K ur’an’da geçen garib kelimeler konusunda eser 
yazanlar arasında yer almasıdır. Bu rivayet aynen şöyledir  İçinde garib 
kelimelerin işlendiği eserlerin en meşhuru Kitabu’l-Uzeyzi’dir. Müellif el-
Uzeyzi eseri üzerinde on beş yıl çalışmış, onu şeyhi Ebû Bekr İbn -Enbari 
ile birlikte yazmıştır (el-İtkan, s. 263). Eseri tahkik edip neşreden M. 
Ebu’l- adl İbrahim rivayetle ilgili herhangi bir not düşmediğinden söz 
konusu bu bilgi üzerinde durmamız gerekiyor. Her şeyden önce Kitabu’l-
Uzeyzi diye tanıtılan eser, ez- ubeydi’nin de dikkati çektiği gibi (en-

                                                           
1 Mısır’da yaşamış olan Ebû Ali ed-Dineveri, gittiği Basra’da Sibeveyhi’nin eseri el-Kitab fi n-
nahv’i önce el-Mazini’den okumuş, sonra da Bağdat’ta el-Muberrred’in derslerine katılmıştı ( AS 
IX, 205). Ebu Bekr Muhammed ez- ubeydi (v.379/989), h.289/9 2 yılında vefat etmiş olan Ebû 
Ali ed-Dineveri’yi, Mısırlı nahivciler ve dil âlimleri arasında ikinci tabakaya yerleştirir ve şu 
bilgileri verir  nun Kur’an’daki zamirlere dair muhtasar bir kitabı vardır. Bu kitabını el- erra’nın 
K. el-Me’ani’sinden istihrac etmiştir ( uzhe 215) 
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Nuzhe, 314) herhalde Ebû Bekr M. b. Uzeyr es-Sicistani’nin olmalıdır.1 
es-Suyuti sözü geçen bu eserin yazarı olan alimi, h.899/m.1493 tarihinde 
hac ettikten sonra döndüğü Kahire’de son hazırlıklarını bitirip kaleme 
aldığı dilcilere ve nahivcilere dair eseri Bugyetu’l-vu’at fi tabakat el-
lugaviyyin ve n-nuhat’ta tanıtır sonra da eserin ve müellifinin adı ile ilgili 
olarak  Kitabını on beş yılda yazdığı, onu hocası İbnu’l-Enbari’ye 
okuduğu ve İbn el-Enbari’nin de (hataları) düzelttiği rivayet edildi, der (s. 
72-73  ayrıca bk. En- uzhe, s. 314). yle anlaşılıyor ki söz konusu bu 
eserin müellifi, önceleri bazı âlimlerce el-Uzeyz şeklinde verilmişse de 
doğrusu, yazma nüshalarında da görüldüğü üzere İbn -
Sicistani’dir (el-Bugye, s. 72-73).  

 
u l ’l- u ’ n 

Ebu’l-Berekat el-Enbari eseri Nuzhetu’l-udeba’da Sa’leb’in öğrencisi Ebû 
Omer ez- ahid ( ulam Sa’leb)’ten bahsederken şu bilgiyi de verir  Ebû 
Omer ez- ahid, Kadı Ebû mer’in çocuğunu okuturken bir ara Ebû Bekr 
b. Dureyd, Ebû Bekr b. el-Enbari ve Ebû Bekr b. Miksem Kadı Ebû 

mer’in huzurunda bir araya geldiler. Kadı, gündeme dil ile ilgili bazı 
meseleler getirdi. nlar bunları tanımadıklarını ve şiiri beğenmediklerini 
söylediler. İbnu’l-Enbari, o zaman  Ben Muşkili’l-Kur’an’ı tasnifle 
uğraşıyorum (s. 378) demişti. İbnu’n- edim, İbnu’l-Enbari’nin bu kitabı 
tamamlayamadığını da kaydeder. (el-Fihrist,75  ayrıca bk. İnbah III,208). 

 
’ l İbn n bu  

İbnu’n- edim, daha çok İbn enebuz diye tanınan kari Muhammed b. 
Ahmed b. Eyyub’ün (v.328/939) kıraatle ilgili bazı görüşlerinin tenkit 
edildiği bu kitabı da kaydeder (el-Fihrist s. 31) 2  
İbnu’l- nb l n n l b l l n n  Bu 
alandaki eserleri arasında şunlar hatırlatılmalıdır  

                                                           
1 Ez-Zubeydi bu görüşünü, hocası Ebû Mansur el- evaliki’nin bir rivayetine dayandırır (en-Nuzhe 
314). Hocam rof. r. uat Sezgin de söz konusu alimi Ebû Bekr b. Muhammed b. Uzeyr es-
Sicistani olarak ele almaktadır ( AS I 43-44). 
2 İbnu’n- edim hatalar yapan ve ilmi zayıf olan İbn enebuz’un bu görüşlerinden misaller de verir. 
el-Fihrist, 31-32. 
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1 Ez-Zubeydi bu görüşünü, hocası Ebû Mansur el- evaliki’nin bir rivayetine dayandırır (en-Nuzhe 
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K. el-Addad (fi n-nahv) 
El-Hatib el-Bagdadi, Bu konuda İbnu’l-Enbari’ninkinden daha büyük 
bir kitap görmedim’ demektedir (Tarih Bagdad III, 184). Yazmaları 
günümüze kadar gelen (bk. eiden r. 552, 14  var., h. 652  h. Beatty 
4533 (145 var.)  al’at, luga 352 (224 var.) bu eser eiden nüshasına 
dayanılarak basılmıştır  M. h. Houtsma, eiden 1881. AS VIII 153) 
 
K. el-Emsal 
Eser hakkında sınırlı bilgi bulunmaktadır. (bkz. AS VIII 152) 
 

u l ’l-luga  
Kaynaklarda pek zikredilmeyen bu eserin yazma nüshaları arasında  
4260/10 (vr. 66-74); Zahiriye 5433 (vr. 90a-98a). iğer nüshaları için bkz. 
GAS VIII 152. 
 
K. ez- ’ n l ’n-nas ya da ’ n ’l-kelam fellezi 

’ lu u n-nas)  
Abdurrahman ehmi Bey’in, alimimizin en değerli ve meşhur eserlerinden 
biri olarak gördüğü ( Medresetu’l-Arab I, 63) bu kitabın bazı yazmalarını 
O. Rescher, daha XX. asrın başlarında şarkiyat dünyasına tanıtmıştı. 
Eserin baskıları da yapılmıştır  H. . ed- amin, Bagdad 1979  eş- irbini 

ureyde, I-II, Kahire. Halkın kullandığı sözleri ele aldığı bu hacimli eserin 
günümüze ulaşan yazmaları arasında şunlar bilhassa kaydedilmelidir: Esad 
Ef. 3215 (3912, 1. Cilt, 209 var, h. 378; 3216 2. cilt, 352 var., h. 622; Fatih 
3912 (3 4 var., h. 7. asır)  aleli 1787 (348 var., h. 1 89 )  Veliyüddin 
2597 (314 var., h. XII. asır)  eyzullah 16 8 (2  var., h. 1 89) 
 
İbnu’l-Enbari kitabının mukaddemesinde İnsanların namaz ve dualarında 
kullandığı sözlerin farkında olması, derece ve rütbe açısından en üstün 
bilgidir. ysa onlar bu sözlerin anlamlarını bilmiyorlar. İşte ben bu 
kitabımda, namaz kılan abbine yaklaşırken kullandığı sözünün anlamını 
bilsin, dua eden abbinden ne istediğinin farkında olsun  tesbihatta 
bulunan abbini ne ile yücelttiğini idrak etsin diye bunları açıklıyorum  
der. Sonra da bu açıklamalarına nahvin ve dilin inceliklerini ekleyeceğini 
hatırlatır.  
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Gerçekten de eserde ‘Hasbunallahu ve ni’me l-vekil’ (I 25-31); ‘La havle 
vela kuvvete illa billah’ (I, 31-41); ‘Subhaneke’llahumme ve bihamdik’ (I 
89-92);’ Et-tehiyyatu lillahi ves -salavatu ve t-tayyibat (I 101-103); Es-
selamu aleyke ve rahmetullah’ (I 107-109) ve ‘Amin’ (I 109-111); 
‘Merhaben ehlen ve sehlen’ (I 294-295); ‘ Helumme cerren’ (I 445-447; 
‘Huve min etba eş-şeytan’ (I 464-465)  ‘ illahi derrruk’ (I 468-469)  ‘ 
Afallahu anke’ (I 509-510); ‘el-Hamdulillahi ve ş-şukru’ (II 84-85); 
‘Reculun deyyus’ (II 152-154) ‘; ‘Filanun yahudiyyun’ (II 221); ‘Ekele 
fulanun el-uraka’(II 381-383)  ‘ ulanun vasiu’l-yed’ (II 393-396) gibi 
deyişlerin söyleniş sebepleri, anlamları lügat (dil) nahiv açısından ele 
alınır ve şiirlerden örneklerle açıklanır.  
 
İbnu’l- nb ’n n l l n b l . Ez-

ubeydi (v. 379/989) bu konuda bir bilgi vermezken Bağdatlı İbnu’n-
edim onun şiirle ilgili şu eserlerini kaydeder  K. el-Mufaddaliyat, K. es-
b’ -t l, ’ ’ - ’ n n ’ ’l-Arab ( ’ u
’n- b ’l- ’ ’l- ’  v.d). İbnu’n- edim’in verdiği bu liste 

daha sonraki müellifler tarafından, bazı ilaveler ve farklarla birlikte esas 
teşkil etmiş görünüyor.  
 
Nitekim Ebu’l-Berekat el-Enbari, hadis, tefsir, tarih (ahbar) ve şiir 
konusundaki eserlerini hafızasından yazdırdığını (imla) söylediği Ebû 
Bekr b. el- Enbari’yi, şiir ve tefsirde devrinin en (büyük) hafızı olarak 
tanıtır (s.267) ve onun şiirle ilgili olarak erhu’l- Mufaddaliyat ve erhu’s-
Seb’i’t-tival’ini kaydeder (s.264).1 Ebû Bekr b. el-Enbari’nin hafızası ile 
ilgili olarak Ebu’l-Berekat’ın rivayetlerine de yer veren Yakut el-Hamevi 
(XVIII, 3 6),  onun güzel (latif) şiirlerinden örnekler de kaydeder (s.311).  
 

                                                           
1 rof. r. uat Sezgin, Mu’llakat’a şerh yazanlar arasında Ebû Bekr b. el-Enbari’yi de hatırlatır ve 
şu yazma nüshaları kaydeder  Esat Ef. 2815, urhan 278 ( AS II 5 ). El-Mufaddal b. Muhammed 
ed- abbi’nin, halife el-Mansur’un emri üzerine tertip ettiği el-Mufaddaliyyat adlı antolo isi de 
âlimimizin yakından ilgilendiği bir eser olmuştur. Yazma nüshaları arasında bk. aleli 1858, AS 
4099 (GAS II 53). 
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Es-Suyuti, onun şiir ile ilgili eserlerini zikrederken bazı kısaltmalar da 
yapar. Mesela erh şi’r el-A’şa ile el-A’şa el-Meymun’u (ö.5/625) 
kastetmiş olmalıdır ( AS II 132). erh şi’ri’n-Nabiga ile en- abigatu’z-

ubyani (ö.6o4) kastedilmiş olmalıdır. Burada hatıra gelen en- abigatu’l-
a’di’yi İbnu’n-Nedim, ’en- abiga ve’l- adi’ diye hatırlatmıştı (el-
ihrist 75). Ebû Bekr b. el-Enbari, Emevi halifesi Yezid b. Mu’aviye 

devrinde hala hayatta olan bu şairin şiirleriyle de ilgilenmişti ( AS II 246).  
 

e yazık ki bu eserlerin pek azı günümüze kadar gelebilmiştir. Benzer bir 
halin, âlimimizin nahve dair eserleri için de söz konusu olduğunu 
görmüştük. Böyle bir halin, onun eserlerini hafızasından imla etmesinden 
neş’et ettiğine dair bir rivayetle (İnbah III,2 4 ) karşılaşıyoruz. Söz konusu 
bu rivayette ifade edilen hal (hafızadan imla etme şekli), onun aribu’l-
hadis, erhu’l-Kafi, K. el-Ha’at, K. el-Emsal ile aynı şekilde imla ettiği ve 
fakat a ha suresine kadar gelebildiği tefsire dair eseri ile İbn Kuteybe’yi 
ve Ebû Hatim es-Sicistani’yi tenkit ettiği eserleri (İnbah III 2 4) için de 
düşünülebilir..  
 
Sünni görüşü benimsemiş güvenilir bir ravi olduğu zikredilen Ebû Bekr el-
Enbari evlenmemiş ve halife er- adi’nin çocuklarının eğitimi ile de 
ilgilenmişti (en- uzhe, 267). K. aribi’l-Kur’an sahibi olan arkadaşı 
Ebu’l-Hasan el-Arudi’nin (el-Fihrist,35) anlattıkları,1 onun 
ezberlediklerini unutmamak için sıhhatine ve yediklerine dikkat ettiğini 
gösteriyor. Bir gün hastalandığında pek üzgün olan babası, geçmiş olsuna 
gelen ziyaretçilere -kitaplarla dolu bir sandığı işaret ederek - gördüğünüz 
bütün bunları ezberleyenin hastalığı için nasıl endişe edip üzülmeyeyim, 
demişti (en-Nuzhe, 271). 

                                                           
1 Er- adi’nin sarayında yemek için toplanmıştık. Aşçıbaşı onun ne yiyeceğini biliyordu. Biz çeşitli 
yemekler ve tatlılar yedik  o bir parça kızartılmış et (ciğer) yedi. Sonra serilmiş yaygı üzerinde 
uyuduk. İkindi olunca ‘ Hizmetçi, vazifeni hatırla ’dedi.  da bir bardak su getirdi, buzla kaplı suyu 
bıraktı. Ben bu şekilde davranışını yadırgadım ve ‘Ey müminlerin emiri’ diye bağırdım. Bunu 
duyan er- azi, huzuruna getirilmemi emretti ve ‘ e yaptın  diye sordu. Ben de ‘ Ey müminlerin 
emiri, bu adam kendini öldürecek  efsine iyi davranmıyor’ deyince halife güldü ve ‘  bu halden 
memnun, âdeti bu dedi. Ben sonra ona ‘ iye nefsine böyle davranıyorsun  diye sordum. öyle 
dedi  Hafızamdakileri koruyorum. (İnbah III ) 
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Kısa sayılabilecek ömrünü pek çok eser telif etmek, öğretim ve eğitimde 
bulunmakla geçiren alimimiz, adı geçen halife er- adi’nin hilafeti (h.322-
329/m.934-94 ) devrinde h.326/m.937 yılının ilhicce ayında, Kurban 
Bayramı gecesi Hakk’ın rahmetine kavuştu (İnbah III,2 6; en-Nuzhe, 
271).   
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دور القرينة اإلعرابية مع القرائن النحوية في توجيه المسائل 
 األصولية

 
 1فرج علي محمد ساسي 

 
 : الملخص

ني تهتم هذه المقالة بداية بإظهار الدور المهم لإلعراب في بيان معا
 النصوص ؛ وذلك من خالل بيان الترابط الوثيق بين القرائن النحوية

لى واإلعرابية عند فهم وتحليل النصوص ، وكيف أّن هذا الترابط يصل إ
ظيفة حد أنّنا ال نستطيع الفصل بين وظيفة النحو واإلعراب عند تحديد و
لنحو الكلمات داخل الجمل ، وبناًء على وجود هذا الترابط الوثيق بين ا

ا يتكلم واإلعراب فإّن المقالة تبيِّّن حقيقة ملموسة ألهمية اإلعراب عندم
وعن  علماء أصول الفقه عن الغاية من النحو وأهميته في خدمة المعاني ،

ي يكون السبب الذي جعلهم يضعون النحو واإلعراب من ضمن العلوم الت
 اإللمام بها شرطا من شروط المجتهد األصولي . 

 
األصول،  القرائن النحوية ، القرائن اإلعرابية ،علماء :المفتاحية الكلمات

 .المجتهد األصولي ، شروط االجتهادوظيفة النحو ، 
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İrab Karinesinin Nahiv Karineleriyle Birlikte Usul Meselelerine Yön 
Vermedeki Rolü 

 
Farag A.M SASI 

 
Öz  
Bu araştırma, cümle içindeki kelimelerin vazifesini belirlerken nahiv ile 
irabın vazifesini ayırt edemeyeceğimiz şekilde, metinlerin anlaşılması ve 
tahlilinde nahiv ve irab karineleri arasındaki güçlü bağlantıyı beyan etmek 
suretiyle metinlerin manalarını açıklamada irabın önemli rolünü ortaya 
koymayı amaçlamaktadır. Nahiv ile irab arasında böyle güçlü bir bağın 
varlığına binaen bu araştırma, usul alimlerinin nahvin manalara hizmet 
gayesi ve öneminden, nahiv ve irabı, usulde içtihadın şartlarından biri olan 
ilimler arasında saymalarının sebebinden söz ederken irabın önemini ifade 
ettikleri somut gerçeği açıklamaktadır. 
 
Araştırma sırasında geçmiş dönem alimlerinin cumhurunun, iraba ilişkin 
tanımları ve yazılarında irab olgusuna büyük bir önem verdiklerini ve 
irabın lügat manasının (beyan) ortaya konulan ıstılahi manası ile 
çelişmediğini gördüm. Ayrıca nahiv ve irab ilminin hakiki sınırlarını 
ortaya koyarak bu olgunun önemini vurguladım. Nitekim bu sınırlar, 
mebni ile muarrebi bilmekten ibaret değildir, aksine kelimelerin cümle 
içindeki vazifeleri ve sözün maksatlarını bilmenin ötesine geçmektedir. 
               
Anahtar Kelimeler: Nahiv Karineleri, irab karineleri, Usul alimleri, 
Nahvin vazifesi, Usulde müçtehid, İçtihadın şartları.  
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 rinciplesP Fiqhatters of ing MuidGin  yntaxand S erabThe Role of I 
 

Abstract 
This article is interested in showing the important role of ierab (parsing) in 
the statement of the meanings of the texts. This is by showing the close 
interrelationship between syntax and ierab (parsing) evidence in 
understanding and analyzing texts, and how this correlation reaches to the 
extent that we can not separate the function of syntax and ierab (parsing) 
when determining the function of words within sentences, Based on the 
existence of this close interrelationship between syntax and ierab, the 
article shows a concrete reality of the importance of ierab (parsing)  when 
the scholars of the principles of Fiqh speak about the purpose of syntax 
and its importance in the service of meanings and the reason why they put 
syntax and ierab (parsing) among the conditions of ijtihad (diligence).  
  

, g) evidence, principles of Fiqhsyntax evidence, ierab (parsin: Keywords
                                                       (diligence) ijtihad of conditions function, syntax 

 
         المقدمة :

مما ال شك فيه أّن دراسة اإلعراب هي إحد المجاالت المهمة التي يعتني 
ن ؛ وذلك إلنّه أحد  بها الدارسين للغة العربية من عصر تدوين اللغة إلى ا

العربية وفهم تراكيب جملها األعمد التي تساهم في تماسك أبنية اللغة 
و  ووظائف الكلمات فيها  ، إاّل أنّه في السنوات األخير لوح وجود ع
ير من البلدان العربية بحجة أنّه يمكننا فهم  ونفور من اإلعراب في الك
دام  يرمن المتعلمين يلج إلى است المعاني من السيا فقط ، وأصب الك

دام اللهجات المحلية للهروب السكون بدال من اإلعراب ، أو  حتى إلى است
فى على أحد دورها في التواصل بين جميع أعرا  من الفصحى التي ال ي
الدول اإلسالمية ؛ لذلك رأي أنّه من المفيد للدارسين في مجال اللغة 
دم لهم هذه المقالة التي تتحد عن وجود وظيفة مهمة للغايةِّ  العربية أن أ



220

İrab Karinesinin ahiv Karineleriyle Birlikte sul Meselelerine Yön Vermedeki olü

 
 

يها ال دِّّ قرينة اإلعرابية وبقية القرائنِّ النحويةِّ األخر لفهم أو توجيه ت
يقة التي يتعامل معها من يريد أن يكون مجتهدا في  المسائل الكالمية الد

 أصول الفقه.
  

وعندما نريد الحدي عن  القرينة اإلعرابية باعتبارها وسيلة مهمة لفهم 
  -عند علماء األصول معاني الكالم ، أوتوجيهه في عموم النصوص ، أو

ل عن موضوعات  فإنّه ال يمكننا الحدي عنها )القرينة اإلعرابية( بمع
النحو األخر التي تتداخل معها دائما عند توجيه المعنى أو تحديد وظيفة 
بل ذلك عن الترابط  الكلمات في الجمل ؛ ولذلك فإنّه من المهّمِّ أن نتحدّ 

ة ما نعنيه الوثيق بين القرائن النحوية واإل د حدّدنا بد عرابية حتى نكون 
من اهتمام األصوليين باإلعراب وما يقصدونه في كالمهم عندما يتحدثون 
عن اإلعراب تار وعن النحو تار أخر ، حي نجد العديد منهم يتكلّم 
د يتكلّم عن النحو ويريد تحديداً  لةً إعرابية ، أو  عن النحو ثم يسو أم

نّهما الجانب اإلعرابي  منه ، أو يذكر النحو ثم يتلوه بذكر اإلعراب وك
ر ما يعنيهم من النحو هو اإلعراب  لمين منفصلين ، ولكنّهم في الحقيقة أك عِّ
لتهم حول أهمية النحو في دعم علم  لب أم ، والدليل على ذلك أّن أ
لة إعرابية ، وال يقصدون من ذلك إهمال القرائن النحوية  األصول هي أم

، وإنّما بسبب التداخل الوثيق بين القرائن اإلعرابية والقرائن  األخر
األخر إلى درجة يصعب بها الفصل بين ما هو إعرابي وما هو لي 
ثرت أن أتكلم في هذا االموضو  إعرابي من موضوعات النحو ؛ لذلك 
دم من جانب ما نعنيه من دور اإلعراب في فهم النصوص  بإسهاب ؛ لي

افر مع د إلى ما نعنيه من  بالت خر ليمّهِّ القرائن األخر ، ومن جانب 
وظيفة النحو واإلعراب في اصطالحات وتعريفات األصوليين عند 

هم عن شروط اجتهاد المجتهد األصولي .         حدي
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: ة النحو باإلعرا : عال   و
د ارتبط كل و دم النحو نفسه، و ديمة  ة النحو باإلعراب  د احإّن عال

خر األسباب، ومن ثمّ كان اإلعراب كله نحواً سواء أكان عالمات  منهما با
رائن  ات.واعرابية ، أم أساليب كالمية ، أم حروفاً وأدوات نحوية أم   سيا

 
ثره  ته األولى مهتّماً بالمعنى ، ويعتدّ به ، وب ولقد كان النحو العربي منذ ن

األساسي الذي يكفل لها الصحة و السالمة في التقعيد ، يمدّ الجملة بمعناها 
ف تركيبها ؛  وسط تراكيب الكالم ، و يحدّد كذلك عناصر معناها ، و يك

ام نحوي ، و تعتبر العالمة  (1)ألّن الجملة هي الغاية األولى لكل ن
اإلعرابية من المصطلحات األصلية في الدر النحوي عند العرب القدماء 

د أشار ، حتى أنّه ليمكننا القو ل عن النحو العربي أنّه نحو العالمات ، و 
إليها سيبويه في الصفحات األولى من كتابه ، و عال بع الموضوعات 
روا من  ً عليها ، و عنى بها النحويون من بعده و أك النحوية اعتمادا

ير من البحو   ، و لقد (2)استعمالها ، و اإلشار إليها اعتن الك
ة بدورعالمة اإلعراب في فهم المعنى الداللي  (3)والدراسات الحدي

ت بها كتب النحو العربي على  للتراكيب ، حي دلّ النصوص التي امت
 ان ، و من ذلك ما يلي :أّن العالمات اإلعرابية أعالم على مع

 
ه( على أّن هنا ثالثة معان يدور عليها الحدي 471ت أّكد الجرجاني /1

ئف الكلمات في الجمل ، وشدّد على أّن هذه المعاني عند البح في وظا
                                                           

ر (1 لي ين ل لدراسة المعن النحو الد لة  مد رو ، ط،  محمد  حماسة  النحو والد   م 2000، القاهر ،1دار ل

 .9-1، ص

ر (2 وت   ين م ، 1989، االسكندرية ،  1، دار المعرفة الجامعية ، ط محمود سليمان  العالمة في النحو العربي ديا

 .9ص

ر (3 ين    ين ينالنعيمي  لة النحوية بين القدام والمحد معة واسط ، ، مجلة واسط للعلوم اإلنسانية ، جا  الد

 .28-10م ،  ص2009 ، 12 ، العدد 5كلية التربية ، المجلد 
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سام الكالم من خالل عالمة اإلعراب  هي األصل الذي تحمل عليه كافة أ
التي تحدّد المعنى اإلعرابي لكّل كلمة سواًء كان المعنى اإلعرابي أصل 
ل )الفاعلية( فهي أصل للفاعل ، أو كان الكلمة محمولةً على المعنى  لها م

ار مع اإلع ل )المبتدأ( فهو محمول على الفاعلية بحكم أنّه يت ربي م
ال الجرجاني: ))اعلم أّن الكالم  الفاعل في نف عالمات اإلعراب ، حي 
مداره على ثالثة معان : الفاعلية، والمفعولية، واإلضافة، فالرفع للفاعل، 
سام  والنصب للمفعول، والجر للمضا إليه، وما خر من هذه األ
بر، واسم  صل، فالمحمول على الفاعل المبتدأ وال فمحمول عليها ولي ب
)كان( وأخواتها، وخبر )إّن( وأخواتها، والمحمول على المفعول خبر 
ير حقيقي كله  )كان(، واسم )إّن(، والحال، والتميي .... وإعراب الفعل 

 .(1) إذ ال يتصّور فيه فاعلية وال مفعولية وال إضافة((
 
هم حول معاني ووجوه إعراب اإلسم-ن علماء النحو أ /2  -عند حدي

دون األصل في معاني اإلعراب ) الفاعلية  لة بالتفصيل فيحدِّّ يتناولون المس
سام الكالم على سبيل  ، المفعولية ، اإلضافة  ، وكيف لحق بها بقية أ

بيه أو القرب في الوظيفة اإلعرابية ، وأنّنا نعر هذه المع اني الت
) األعالم (التي هي وجوه اإلعراب  ّموه ب ن خالل ما س والوظائف م
رينة  ال ) الرفع ، النصب ، الجر( والتي نتعّر عليها من خالل  ال

ت ري م ية واضحة التي هي عالمة اإلعراب ، يقول ال ه في 538لف
ل ذلك القول في وجوه إعراب االسم هي الرفع و النصب و الجر و ك

واحد منها علم على معنى ، فالرفع علم الفاعلية و الفاعل واحد لي إاّل ، 
أّما المبتدأ وخبره ، وخبر )إّن( وأخواتها ، واسم )كان( وأخواتها ، و 
( فملحقات بالفاعل على سبيل  بّهتين ب )لي م ) ما ( و ) ال ( الم اس

                                                           
و ( 1) مل في النح ر ال دالقا ي  ع رجا ق ،  1، ت  علي حيدر ، طال  .37-36م ، ص1972، طبعة دم
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سام الكالم من خالل عالمة اإلعراب  هي األصل الذي تحمل عليه كافة أ
التي تحدّد المعنى اإلعرابي لكّل كلمة سواًء كان المعنى اإلعرابي أصل 
ل )الفاعلية( فهي أصل للفاعل ، أو كان الكلمة محمولةً على المعنى  لها م

ار مع اإلع ل )المبتدأ( فهو محمول على الفاعلية بحكم أنّه يت ربي م
ال الجرجاني: ))اعلم أّن الكالم  الفاعل في نف عالمات اإلعراب ، حي 
مداره على ثالثة معان : الفاعلية، والمفعولية، واإلضافة، فالرفع للفاعل، 
سام  والنصب للمفعول، والجر للمضا إليه، وما خر من هذه األ
بر، واسم  صل، فالمحمول على الفاعل المبتدأ وال فمحمول عليها ولي ب
)كان( وأخواتها، وخبر )إّن( وأخواتها، والمحمول على المفعول خبر 
ير حقيقي كله  )كان(، واسم )إّن(، والحال، والتميي .... وإعراب الفعل 

 .(1) إذ ال يتصّور فيه فاعلية وال مفعولية وال إضافة((
 
هم حول معاني ووجوه إعراب اإلسم-ن علماء النحو أ /2  -عند حدي

دون األصل في معاني اإلعراب ) الفاعلية  لة بالتفصيل فيحدِّّ يتناولون المس
سام الكالم على سبيل  ، المفعولية ، اإلضافة  ، وكيف لحق بها بقية أ

بيه أو القرب في الوظيفة اإلعرابية ، وأنّنا نعر هذه المع اني الت
) األعالم (التي هي وجوه اإلعراب  ّموه ب ن خالل ما س والوظائف م
رينة  ال ) الرفع ، النصب ، الجر( والتي نتعّر عليها من خالل  ال

ت ري م ية واضحة التي هي عالمة اإلعراب ، يقول ال ه في 538لف
ل ذلك القول في وجوه إعراب االسم هي الرفع و النصب و الجر و ك

واحد منها علم على معنى ، فالرفع علم الفاعلية و الفاعل واحد لي إاّل ، 
أّما المبتدأ وخبره ، وخبر )إّن( وأخواتها ، واسم )كان( وأخواتها ، و 
( فملحقات بالفاعل على سبيل  بّهتين ب )لي م ) ما ( و ) ال ( الم اس

                                                           
و ( 1) مل في النح ر ال دالقا ي  ع رجا ق ،  1، ت  علي حيدر ، طال  .37-36م ، ص1972، طبعة دم

 
 

بيه و التقريب ، و كذلك النصب علم الم فعولية و المفعول خمسة الت
أضرب المفعول المطلق ، و المفعول به ، و المفعول فيه ، و المفعول 

نى المنصوب ، معه ، و المف عول له ، و الحال و التميي ، و المست
) ال (  بر في باب ) كان ( و االسم في باب ) إّن ( ، و المنصوب ب و ال

بّهتين بلي ملحقات بالمفعول  التي لنفي الجن ، و خبر  ما  و ) ال ( الم
رها  بها و ج ، و الجر علم اإلضافة ، و أّما التوابع فهي في رفعها و نص
داخلة تح أحكام المتبوعات ، ينصّب عمل العامل على القبيلين انصبابة 

 .(1)واحد 
 

خدمة  كّل هذه النصوص تدل داللةً واضحةً على أهمية عالمة اإلعراب في
ي المعنى النحوي الذي يساهم بدوره في خدمة المعنى الداللي للجمل ف

 ً  سليماً النصوص ، ومن ثم فإنّه اليمكننا تحليل أي ن عربي وفهمه فهما
و على عالمات اإلعراب التي تعد من أهم القرائن اللف ية التي دون الو

د وظائف الكلمات في الن مع بقية القرائن الن لتي ال حوية األخر اتحدِّّ
 تكاد تنفصل عنها .

 
ية من القرائن الدالة عل ا رينة لف يا: العالمة اإلعرابية  لمعن ا

لي:   الد
إّن من الصراحة القول بوجود فريق من النحويين حّملوا العالمة اإلعرابية 
وحدها العبء في فهم معنى الجمل النحوية ، وال ريب أّن العالمة 

ف عن المعنى النحوي، وتفّر بين المعاني، ولكن ثمة اإلعرابي ة تك
ية ومعنوية مرتبطة بالدر اإلعرابي والنحوي ، وال  رائن أخر ، لف
م في فهم المعنى النحوي،  يمكننا فصلها عن علم اإلعراب ، حي أنّها تسهِّ

                                                           
ل في عل العربية (1 ر  محمود بن عمر   المف مخ  .18ص/1، م 1902، القاهر ،  1، مطبعة التقدم ، ط ال



224

İrab Karinesinin ahiv Karineleriyle Birlikte sul Meselelerine Yön Vermedeki olü

 
 

ات النحوية، وتحديد عناصر الجمل ؛ لكي يتسنّى لنا تحليل  ف العال ها وك
يقاً.  تحليالً د

 
فاإلعراب ال يمكن إن يراد به مجّرد عالمات إعرابية ، و إنما ينبغي لنا 

ع و أشمل من خالل الوعي بكل القرائن فهم اإلعراب بطريقة أوس
ير من األحيان ،  النحوية المتعلقة به والتي ال نستطيع فصلها عنه في ك

ير من فقد أشار العلماء إلى القرائن اللف ية و الحالية ، و أفادوا منها في ك
بر جملة مفيد تحصل  : )) اعلم أّن المبتدأ و ال ال ابن يعي األحكام ، 
بر محل للفائد ، فالبد  الفائد بمجموعهما ، فالمبتدأ معتمد الفائد و ال
حدهما  الية تغني عن النطق ب ية أو ح ة لف رين د  د توج منهما ، إالّ أنّه 

عنى ،  يء بها للداللة على الم فيحذ لداللتها عليه ، ألّن األلفاظ إنّما جِّ
كماً  راداً ح ون م ي به ، و يك ت ا أال ت نى بدون اللف ج م المع هِّ فإذا ف

ال لداللة الكالم عليه في  (1)أو تقديراً (( بر م ، وهذا ظاهر عند حذ ال
ولنا : الطفل ... ، عند جوابن ل  ال  من جاء  ، حي م ال من  ا عن س

بر لداللة السيا عليه ، والتقدير : الطفل  جعلنا )الطفل( مبتدأً محذو ال
 جاء .

 
د نبّه العالمة الرضي)ت ية 686و  ه على وجود العديد من القرائن اللف

أو المعنوية التي تساهم في تميي وظائف ومعاني الكلمات في الجمل ، 
ية التي وأّن اإلعراب ه تقوم بهذا الدور ، حي يقول و أبر القرائن اللّف

ي في الفاعل و المفعول معاً مع انتفاء القرينة : )) و إذا انتفى اإلعراب اللف
خر وجب تقديم الفاعل ، ألنه إذا انتف  الدالة على تميي أحدهما عن ا

القرائن )أيضا لمانع ، و العالمة الموضوعة للتميي بينهما أي اإلعراب 
                                                           

ر الم  موف الدين يعي بن علي  ابن يعي (1) ل  ر ف مخ ،   ، القاهر ، دت إدار الطباعة المنيرية ، دط،  لل

 .94ص/1
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ات النحوية، وتحديد عناصر الجمل ؛ لكي يتسنّى لنا تحليل  ف العال ها وك
يقاً.  تحليالً د

 
فاإلعراب ال يمكن إن يراد به مجّرد عالمات إعرابية ، و إنما ينبغي لنا 

ع و أشمل من خالل الوعي بكل القرائن فهم اإلعراب بطريقة أوس
ير من األحيان ،  النحوية المتعلقة به والتي ال نستطيع فصلها عنه في ك

ير من فقد أشار العلماء إلى القرائن اللف ية و الحالية ، و أفادوا منها في ك
بر جملة مفيد تحصل  : )) اعلم أّن المبتدأ و ال ال ابن يعي األحكام ، 
بر محل للفائد ، فالبد  الفائد بمجموعهما ، فالمبتدأ معتمد الفائد و ال
حدهما  الية تغني عن النطق ب ية أو ح ة لف رين د  د توج منهما ، إالّ أنّه 

عنى ،  يء بها للداللة على الم فيحذ لداللتها عليه ، ألّن األلفاظ إنّما جِّ
كماً  راداً ح ون م ي به ، و يك ت ا أال ت نى بدون اللف ج م المع هِّ فإذا ف

ال لداللة الكالم عليه في  (1)أو تقديراً (( بر م ، وهذا ظاهر عند حذ ال
ولنا : الطفل ... ، عند جوابن ل  ال  من جاء  ، حي م ال من  ا عن س

بر لداللة السيا عليه ، والتقدير : الطفل  جعلنا )الطفل( مبتدأً محذو ال
 جاء .

 
د نبّه العالمة الرضي)ت ية 686و  ه على وجود العديد من القرائن اللف

أو المعنوية التي تساهم في تميي وظائف ومعاني الكلمات في الجمل ، 
ية التي وأّن اإلعراب ه تقوم بهذا الدور ، حي يقول و أبر القرائن اللّف

ي في الفاعل و المفعول معاً مع انتفاء القرينة : )) و إذا انتفى اإلعراب اللف
خر وجب تقديم الفاعل ، ألنه إذا انتف  الدالة على تميي أحدهما عن ا

القرائن )أيضا لمانع ، و العالمة الموضوعة للتميي بينهما أي اإلعراب 
                                                           

ر الم  موف الدين يعي بن علي  ابن يعي (1) ل  ر ف مخ ،   ، القاهر ، دت إدار الطباعة المنيرية ، دط،  لل

 .94ص/1

 
 

د توجد في بع المواضع دالةً على انتف ية و المعنوية التي  ( اللف
فا بالمكان  ه ليعّرِّ م كل واحد مرك خر كما يجيء ، فيل تعيين أحدهما من ا
اهر في تابع أحدهما أو  األصلي ، و القرينة اإلعرابية كاإلعراب ال

ريف ، أو اتصال عالمة الفاعل  كليهما نحو ضرب موسى عيسى ال
اني باألول نحو  بالفعل نحو ضرب موسى حبلى ، أو اتصال ضمير ال

ر موسى ضرب فتاه موسى و نحوه ، و  ،  (1)((المعنوية نحو أكل الكم
فالقرينة اإلعرابية مهمة عنده في التميي بين وظائف الكلمات ، ولكن عند 

التي تمنع ظهور اإلعراب ياب هذه القرينة لوجود مانع من الموانع 
ِّّقل، التعذر) رائنال رينة الرتبة كما ذكر ( فإنّنا سنلج إلى  ل  ، أخر م

خير المفعول ؛ ألّن األصل في الفاعل أن يتقدّم  حي يجب تقديم الفاعل وت
ضرب موسى عيسى حي انتف القرائن  لنا  على المفعول كما لو 

ية أو المعنوية د الفاعل من المفعول ؛ لذلك  اإلعرابية أو اللف التي تحدِّّ
اني هو المفعول استناداً  توّجب علينا أن نجعل األول هو الفاعل ، وال
رينة الرتبة التي ال يمكننا فصلها عن ظاهر اإلعراب بجميع  على 
ً هنا  ، وحسب كالم الرضي فإنّه  االحوال حتى مع كون اإلعراب مقدّرا

رائن أ خر عند عدم ظهور اإلعراب كقرينة التبعية ، يمكننا اللجوء إلى 
د إعراب المتبو  حي يمكننا من خالل ظهور اإلعراب على التابع أن نحدِّّ
ل  ضرب موسى عيسى  ، ومن ثم نميِّّ وظيفته ومعناه في الجملة ، م
عيسى يمكننا إظهار اإلعراب عليه  ريف صفة تابع ل  ال ريف ، ف  ال

لضمة فذلك يعني أّن المتبو )عيسى( هو أيضا مرفو فلو ظهرت عليه ا
بله في اإلعراب ، وبالتالي فإّن )عيسى( يكون هو  ؛ ألّن التابع يتبع ما 
ريف( منصوبا فإّن عيسى يكون هو  الفاعل ، وكذلك لو كان التابع )ال
د نميّ الفاعل من المفعول من خالل  المفعول و)موسى( هو الفاعل ، و

                                                           
ي (1) ر اإلسترباد  محمد بن الحسن الر ي عل   ورات  تعليق  يوسف حسن تصحي و، الكافية  الر ، من

اريون ، ط  .73-72ص  1 ، م 1996، ليبيا ،  2جامعة 
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ني )تاء  عالمة الفاعل اً فإّن عالمة الت ن في الفعل ، حي لوكان الفاعل م
هر على الفعل فنتمكن حينها من معرفة الفاعل عندما يكون  د ت ني  الت
ل الذي ذكره الرضي : ضرب موسى حبلى  المفعول مذكراً ، كما في الم

ني  ، فمما ال شك فيه أّن الفاعل هنا هو )حبلى ؛ ألّن الفعل لحقته تاء الت
، وبحسب الرضي فربما تكون القرينة التي نميّ بها بين الفاعل والمفعول 
رينة معنوية ، حي من خالل المعنى فقط نستطيع تحديد وتميي  هي 
ّل  وظائف الكلمات دون الحاجة إلى أن يكون اإلعراب ظاهراً ، حي م

ر ، فمن خالل المعنى فقط يم كننا أن نعر لذلك بقولنا  أكل موسى الكم
ر هو المفعول ؛ ألنّه  كل ، و)الكم أّن )موسى هو الفاعل ؛ ألنّه ا

كول .  الم
 

يمة عند ع يقة و لماء مما سبق ذكره يمكننا أن نعتر بوجود إشارات د
ً  ف د يةً و معنويةً متعدِّّ ً لف رائنا ي  الدر النحو تدّل على أّن هنا 

ي اإلعرابي للكلمات ، وفهم وظيفتها فاإلعرابي تقوم بتحديد المعنى 
 الجمل.

 
ة النحوية وما يندر تحتها من إعراب  وينبِّّه الجرجاني على العال
فلس  م بالصحة والصواب ، فيقول في ذلك  ألهميتها في وصف الن
م،  ه إن كان خط إلى الن ا يرجع صوابه إن كان صوابا وخط بواجد شي

د أصيب موضعه .... ويدخل تح هذا االسم إاّل وم عنى من معاني النحو 
ية ، أو  م ،أو فساده ، أو وصف بم د وصف بصحة الن فال تر كالما 
ية،  فضل فيه إاّل وأن تجد مرجع تلك الصحة وذلك الفساد، وتلك الم
وذلك الفضل إلى معاني النحو وأحكامه، ووجدته يدخل في أصل من 

 .1)أصوله، وباب من أبوابه 
                                                           

ي (1) رجا ر ال دالقا ا  ع ئل اإلع انجي، ط،  د  .65ص م ،2004 ، القاهر ، 5ت  محمود شاكر ، مكتبة ال
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ني )تاء  عالمة الفاعل اً فإّن عالمة الت ن في الفعل ، حي لوكان الفاعل م
هر على الفعل فنتمكن حينها من معرفة الفاعل عندما يكون  د ت ني  الت
ل الذي ذكره الرضي : ضرب موسى حبلى  المفعول مذكراً ، كما في الم

ني  ، فمما ال شك فيه أّن الفاعل هنا هو )حبلى ؛ ألّن الفعل لحقته تاء الت
، وبحسب الرضي فربما تكون القرينة التي نميّ بها بين الفاعل والمفعول 
رينة معنوية ، حي من خالل المعنى فقط نستطيع تحديد وتميي  هي 
ّل  وظائف الكلمات دون الحاجة إلى أن يكون اإلعراب ظاهراً ، حي م

ر ، فمن خالل المعنى فقط يم كننا أن نعر لذلك بقولنا  أكل موسى الكم
ر هو المفعول ؛ ألنّه  كل ، و)الكم أّن )موسى هو الفاعل ؛ ألنّه ا

كول .  الم
 

يمة عند ع يقة و لماء مما سبق ذكره يمكننا أن نعتر بوجود إشارات د
ً  ف د يةً و معنويةً متعدِّّ ً لف رائنا ي  الدر النحو تدّل على أّن هنا 

ي اإلعرابي للكلمات ، وفهم وظيفتها فاإلعرابي تقوم بتحديد المعنى 
 الجمل.

 
ة النحوية وما يندر تحتها من إعراب  وينبِّّه الجرجاني على العال
فلس  م بالصحة والصواب ، فيقول في ذلك  ألهميتها في وصف الن
م،  ه إن كان خط إلى الن ا يرجع صوابه إن كان صوابا وخط بواجد شي

د أصيب موضعه .... ويدخل تح هذا االسم إاّل وم عنى من معاني النحو 
ية ، أو  م ،أو فساده ، أو وصف بم د وصف بصحة الن فال تر كالما 
ية،  فضل فيه إاّل وأن تجد مرجع تلك الصحة وذلك الفساد، وتلك الم
وذلك الفضل إلى معاني النحو وأحكامه، ووجدته يدخل في أصل من 

 .1)أصوله، وباب من أبوابه 
                                                           

ي (1) رجا ر ال دالقا ا  ع ئل اإلع انجي، ط،  د  .65ص م ،2004 ، القاهر ، 5ت  محمود شاكر ، مكتبة ال

 
 

يرها من فلقد أ ر مع  ّكد الجرجاني على أهمية العالمات اإلعرابية مت
نية  يات القر ير منها ما أورده في تحليله ل القرائن األخر في مواطن ك

، و لكنّه عدّها  1)}) و اشتعل الرأ شيباً() و فّجرنا األر عيوناً({
يةً ، و الحق أّن الترخ في العالمة اإلعرا ع في عالمات لف بية أمر وا

م الم واهر   عنى الفصحى إذا فهِّ و عدم اللب ، و أعان ال
ية األخر على اإلبانة عن المعاني المقصود ب لنا  (2)السيا ، وهذا ي

ً بالمعاني  ً متكامالً مرتبطا يقا يرها عمالً د رينة صوتية تعمل مع  أنّها 
د يتسبب فقدانها أحياناً في تعدد األوجه اإلعرابية ، مما  ارتباطاً وثيقاً ، و

 . يجعل للقرائن األخر دوراً مهّماً يعين على إبانة المقصود
 

رية القرائن النح ا:                                        وية                                ال
لقد أشار العديد من علماء النحو إلى أهمية القرائن النحوية جميعها لتحديد 
د جعلوا عالمة  المعنى النحوي والوظيفي للكلمات داخل الجمل ، و

لة اإلعراب إحد أهم هذه القرائن ، ولم يغفل االهتمام ب هذه المس
غلون أيضاً بعلم النحو واإلعراب في العصر الحدي ، حي تناول  المن
تمام حّسان هذا الموضو  بقدر من التفصيل ، فقد شر هذه القرائن و 
كل جلي فقال:)) وال أكاد أمل ترديد  بيّن رأيه في العالمات اإلعرابية ب

ين  يمة القول: أّن العالمة اإلعرابية بمفردها ال تعِّ على تحديد المعنى ، فال 
تضافر القرائن ، و هذا القول  لها بدون ما أسلف القول فيه تح اسم 
يةً(( رينة أخر بمفردها سواء أكان معنويةً أم لف ، (3)صاد على كل 

رائن متضافر لبيان المعنى  رينة من  فالعالمة اإلعرابية عنده 
د يغنِّي بع   وي ، النح ،  القرائن عن بع عند أمن اللبو 

                                                           
ر (1)  .134-133، ص نفسه المصدر ين

ر (2)  اري ، ط العالمة اإلعرابيةمحمد  حماسة  ين  .323م ،  ص2008، مصر ،  (2، مكتبة الب

ا 1) ا ومعنا نا ة العربية م قافة ، دط ، الدار البيضاء، تمام حسان  الل  .207صم ، 2001، دار ال
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ل ما أشار إليه العديد من العلماء القدامى صراحةً ، ومن ذلك ما  وهذا م
ذكرناه من كالم الرضي والجرجاني عن القرائن األخر التي تعين في 
فهم المعنى والوظيفة اإلعرابية ؛ فاللغة إذا خالطها اللّب لم تصل وسيلةً 

ن  لإلفهام و الفهم ؛ وفي ية إذا أمِّ نف الو فإّن الترخ في القرينة اللف
اللب لي أمرا مستقبحاً ، و يمكننا أن نعتبر هذا الرأي رأياً وسطاً بين 
ّن العالمة اإلعرابية وحدها تدل على المعاني ، و الرأي  الرأي القائل ب

ياد لوصل الكالم دون أن تكون لها دال ع ك عم أنّها وضِّ لة الذي ي
نحوية أو وظيفية في الكالم ، فالعالمة اإلعرابية هي إحد القرائن التي 
ن اللب جا الترخ  تتضافر من أجل جالء اللب عن الجملة ، فإذا أمِّ
في القرينة اإلعرابية ، و االعتماد على القرائن األخر في فهم المعنى 

و  اد ،كاإلسن، و هذه القرائن منها ما هو معنوي  ( 1)النحوي 
صي ، و النسبة ، و التبعية ،  يالت الفة ، و منها ما هو لف : و الم

و الصيغة ، و المطابقة ، و الربط ، و  كالعالمة اإلعرابية ، و الرتبة ، 
 التضام ، و األدا و التنغيم .

 
و ال ريب أّن دراسات النحو العربي و اإلعراب في ضوء االهتمام بجميع 

ً و ثراء خاصة عندما  –التي ال تنفصل عنها  القرائن يدها ذلك نفعا سي
يق في ساحات تحقيق النصوص  نواجه نصوصاً تحتا إلى التحليل والتد
يقة تتطلّب الحذر والفطانة ، ولقد أولى العلماء  ات د يامنا بصيا ، أو عند 

هم عن دو ر القرائن المحدثون بع القرائنِّ النحويةِّ أهمية كبير عند حدي
وم بتوضي بع  النحوية في فهم المعنى وتحديد المقصود ، وسو أ
شهر القرائن النحوية األخر التي  ة القرينة اإلعرابية ب لة في عال األم

                                                           
ر  (1)  . 292 ص  ، العالمة اإلعرابيةمحمد  حماسة  ين
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ل ما أشار إليه العديد من العلماء القدامى صراحةً ، ومن ذلك ما  وهذا م
ذكرناه من كالم الرضي والجرجاني عن القرائن األخر التي تعين في 
فهم المعنى والوظيفة اإلعرابية ؛ فاللغة إذا خالطها اللّب لم تصل وسيلةً 

ن  لإلفهام و الفهم ؛ وفي ية إذا أمِّ نف الو فإّن الترخ في القرينة اللف
اللب لي أمرا مستقبحاً ، و يمكننا أن نعتبر هذا الرأي رأياً وسطاً بين 
ّن العالمة اإلعرابية وحدها تدل على المعاني ، و الرأي  الرأي القائل ب

ياد لوصل الكالم دون أن تكون لها دال ع ك عم أنّها وضِّ لة الذي ي
نحوية أو وظيفية في الكالم ، فالعالمة اإلعرابية هي إحد القرائن التي 
ن اللب جا الترخ  تتضافر من أجل جالء اللب عن الجملة ، فإذا أمِّ
في القرينة اإلعرابية ، و االعتماد على القرائن األخر في فهم المعنى 

و  اد ،كاإلسن، و هذه القرائن منها ما هو معنوي  ( 1)النحوي 
صي ، و النسبة ، و التبعية ،  يالت الفة ، و منها ما هو لف : و الم

و الصيغة ، و المطابقة ، و الربط ، و  كالعالمة اإلعرابية ، و الرتبة ، 
 التضام ، و األدا و التنغيم .

 
و ال ريب أّن دراسات النحو العربي و اإلعراب في ضوء االهتمام بجميع 

ً و ثراء خاصة عندما  –التي ال تنفصل عنها  القرائن يدها ذلك نفعا سي
يق في ساحات تحقيق النصوص  نواجه نصوصاً تحتا إلى التحليل والتد
يقة تتطلّب الحذر والفطانة ، ولقد أولى العلماء  ات د يامنا بصيا ، أو عند 

هم عن دو ر القرائن المحدثون بع القرائنِّ النحويةِّ أهمية كبير عند حدي
وم بتوضي بع  النحوية في فهم المعنى وتحديد المقصود ، وسو أ
شهر القرائن النحوية األخر التي  ة القرينة اإلعرابية ب لة في عال األم

                                                           
ر  (1)  . 292 ص  ، العالمة اإلعرابيةمحمد  حماسة  ين

 
 

ة على أهميتها في الدر النحوي  ين في الدراسات الحدي أّكد  بع الباح
نا ما يلي  مها ش  :(1)، ومن أهّمِّ هذه القرائن وأع

 
رينة معنوية تربط بين الفعل و الفاعل أو نائب  :رينة اإلسناد .1 و هي 

بر ، رائن أخر أهمها العالمة  الفاعل ، و المبتدأ و ال رها  ا و ت
االعرابية ، و الصيغة ، و الرتبة ، و المطابقة ، و تستطيع بها تحديد 

ى  من عباد ال تعالى: }) إنما ي  (2)ه العلماء({المسند و المسند إليه ، 
ى ي العلماء هو المسن، فكلمة   هو المسند إليه ، و هو فاعل د ، و 

ّن )العلماء(  برنا ب رينة المعنى ، حي أّن المعنى ي خر ، دلنا على ذلك  م
الفاعل ، إضافة  ع المسند إليه  ون  ؛ فكانوا بذلك في مو هم من ي

رينة اإلعراب ، وهي الضمة إلى ذلك فإنّنا عرفنا  المسند إليه من خالل 
ية ، و عندما  راء هذه ا هور في  العلماء في الم اهر على كلمة  ال

ارت ( مسند إليه )فاعل نقول    يدلنا على ذلك أخاها الفتا ، فكلمة )الفتا
وض كيف تضافرت تلك القرائن في تحديد عة ، وس رائن مجتم  عد 

 الوظيفة اإلعرابية والمعنى المقصود من خالل ما يلي 
 
x ة اإلسناد بالعالمة اإلعرابية ، حي أّن الضمة ترم للفاعلي ة في عال

الفتا أ ن تكون األصل ، و المسند إليه هو الفاعل ؛ لذلك استحق كلمة 
هور الضمة عليها .  مسندا إليه ب

x ة اإلسناد بالصيغة في كون المسند إليه ينتمي إلى الصيغة اإل سمية ، عال
 أو لفتالذلك توّجه االحتمال إلى )اوالمسند ينتمي إلى الصيغة الفعلية ؛ 

را لصيغتهما اإلسمية ،  لكنّنا وأخاها في كون أحدهما هو المسند إليه ن
الفتا هي المسند إليه ببقية القرائن .   جعلنا 

                                                           
ر (1) ا و:  ين نا ة العربية م ا تمام  حسان  الل  .240-191، ص معنا

 .28سور فاطر    (2)
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x ة اإلسناد بالرتبة ، حيع  في رتبته فتاأّن الفاعل )المسند إليه/ال ال
ّخر عن المفع   . أخاها    ول يجو له أن يت

x ارت عاد م ة اإلسناد بالمطابقة ، حي أّن الفعل )المسند/  ا يتطابق عال
ني ، فتوّجب هنا أن تكون )الفت ا هي مع )المسند إليه/الفاعل في الت

 .  الفاعل لتطابق الفعل معها في التاني
 
يص .2 ّ ، رينة التخ رائن معنوية أخ رينة معنوية تتفّر منها  : وهي 

وهي من أهم القرائن التي تساهم مع القرينة اإلعرابية في توجيه الكالم 
ً سواء عند المتحد أو المستمع ، ومن أشهر القرائن التي  يقا ً د توجيها

صي هيتندر تح  مان أو مكان  1)رينة الت ظر  رفية   ال
مان أو مكان حدو الحد ، ونتعّر عليها  د  ّصِّ )تحدِّّ حي أنّها ت
رينة  مان التي تتميّ بعالمة النصب ، و من خالل ظرو المكان وال
ل :  كيد عليه ، م ّصِّ الحد بالت التوكيد )المفعول المطلق التي ت

ياً ،  ي م ياً سريعاً ، أو بتحديد عدده م ي م ل : م أوبتحديد نوعه ، م
ل : سافرت سفرتين ، وهي أيضا نتعّر عليها من خالل االسم النكر  ، م
رينة  صي ، و  تي بعد أركان الجملة الفعلية لقصد الت المنصوب الذي ي

ا ّصِّ حدلحالالمالبسة  بلها فت تي    التي تبيِّّن حال اسم معر  ي
ل : جاء الرجل راكباً ، حي نتعّر  الجملة بذكر حال من ورد فيها ، م

تي بعد الم عرفة على هذه القرينة من خالل االسم المنصوب النكر الذي ي
التميي رينة التفسير  تي ، و ّصِّ االسم المبهم الذي ي  التي تميِّّ )ت

تي منصوبا  بلها ، وهي أيضا نتعّر عليها من خالل االسم النكر الذي ي
رينة اإلخرا  ر رجالً ، و ل : جاء تسعة ع يل إبهامه ، م ِّ بعد اسم مبهم لِّي
ن أنّه داخل  د ن ّصِّ الكالم بإخرا ما  ناء التي ت الفة )االست والم

                                                           
ر (1) ا  ين ا ومعنا نا ة العربية م  .194، ص  تمام  حسان  الل
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x ة اإلسناد بالرتبة ، حيع  في رتبته فتاأّن الفاعل )المسند إليه/ال ال
ّخر عن المفع   . أخاها    ول يجو له أن يت

x ارت عاد م ة اإلسناد بالمطابقة ، حي أّن الفعل )المسند/  ا يتطابق عال
ني ، فتوّجب هنا أن تكون )الفت ا هي مع )المسند إليه/الفاعل في الت

 .  الفاعل لتطابق الفعل معها في التاني
 
يص .2 ّ ، رينة التخ رائن معنوية أخ رينة معنوية تتفّر منها  : وهي 

وهي من أهم القرائن التي تساهم مع القرينة اإلعرابية في توجيه الكالم 
ً سواء عند المتحد أو المستمع ، ومن أشهر القرائن التي  يقا ً د توجيها

صي هيتندر تح  مان أو مكان  1)رينة الت ظر  رفية   ال
مان أو مكان حدو الحد ، ونتعّر عليها  د  ّصِّ )تحدِّّ حي أنّها ت
رينة  مان التي تتميّ بعالمة النصب ، و من خالل ظرو المكان وال
ل :  كيد عليه ، م ّصِّ الحد بالت التوكيد )المفعول المطلق التي ت

ياً ،  ي م ياً سريعاً ، أو بتحديد عدده م ي م ل : م أوبتحديد نوعه ، م
ل : سافرت سفرتين ، وهي أيضا نتعّر عليها من خالل االسم النكر  ، م
رينة  صي ، و  تي بعد أركان الجملة الفعلية لقصد الت المنصوب الذي ي

ا ّصِّ حدلحالالمالبسة  بلها فت تي    التي تبيِّّن حال اسم معر  ي
ل : جاء الرجل راكباً ، حي نتعّر  الجملة بذكر حال من ورد فيها ، م

تي بعد الم عرفة على هذه القرينة من خالل االسم المنصوب النكر الذي ي
التميي رينة التفسير  تي ، و ّصِّ االسم المبهم الذي ي  التي تميِّّ )ت

تي منصوبا  بلها ، وهي أيضا نتعّر عليها من خالل االسم النكر الذي ي
رينة اإلخرا  ر رجالً ، و ل : جاء تسعة ع يل إبهامه ، م ِّ بعد اسم مبهم لِّي
ن أنّه داخل  د ن ّصِّ الكالم بإخرا ما  ناء التي ت الفة )االست والم

                                                           
ر (1) ا  ين ا ومعنا نا ة العربية م  .194، ص  تمام  حسان  الل

 
 

فيه ، فيتحدد بذلك ما هو داخل في حكم الكالم وما هو خار منه ، أو 
الف له ، ونتعّر أيضا على  هذه القرينة من خالل االسم المنصوب م

رينة  ً ، و يدا ل : جاء الطالب إاّل  تي بعد )إاّل( ، م البا الذي ي
بلها  عيةالتب  واو التبعية التي تجعل ما بعدها من الكالم يتبع ما 

التمني ، الترجي ، النهي ،.. ، وهي أسلوب طلب  في الحكم إذا سبقها
ً ، أيضا نتعّر ع ليها من خالل مجيء الفعل الذي ياتي بعدها منصوبا

صي   حي أنّ  عالمة النصب هي العالمة اإلعرابية التي تدل على الت
صي بالتبعية ما  رينة الت لة  صي ، ومن أم رائن الت في جميع 

ياتِّ  الى: })ياليتنا نرد و ال نكذِّّب ب وله تع راء  نا  ربِّّ ورد في توجيه 
منين ن الم ير و نافع و ابو عمرو و عاصم ( 1)({و نكون مِّ رأ ابن ك ، فقد 

في رواية أبي بكر و الكسائي و أبي جعفر المدني و خلف الحسن البصري  
ن برفع الفعلين )نكذِّّب( ، ) و ابن ِّ محيس اً لهذه القراء نكون( ، و الكالم وفا

في هذه القراء ، و ال نستطيع  يكون خبراً ، حي جاء الفعالن مرفوعان
ً في جواب الطلب الذي هو )التمني( ، فلو  عا جعل الفعل )والنكذِّّب( وا
عاً في جواب طلب لكان منصوباً بمعية واو المعية )و( ، ولكان  كان وا
خر بالعطف عليه  ؛ وعلى هذا التوجيه فإنّهم  الفعل )نكون( منصوبا هو ا

عدم التكذيب باعتبار أّن الفعلين كانا لإلخبار ، ولم  تمنّوا الردّ ، و لم يتمنّوا
راء  ابن عامر و حم و عاصم في رواية  تكن )الواو( للمعية ، وأّما 

بالنصب في الفعلين )والنكذِّّب ، نكون(  فقد دل على تبعية  (2)حف  
الت بلهما في طلب  و الفعل )و ال نكذب هذان الفعالن لما  ( مني(  ، لو

                                                           
 .27سور األنعام    (1)

ر (2) عين ات الس مان بن سعيد التيسير في القرا ي ع بو عمر الدا ل ، مطبعة الدولة ، اسطنبول  :  ، ت  اوتو برت

 .102م ،  ص 1930، 
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الواو للمعية  بجواب الطل في رينة معنوية  1التمني و  ، و المعية 
د اجتمع  تمنِّّيهم للرد  صي ، وعلى هذه القراء فإنّه  متفرعة عن الت

ّص الكالم بالمعية.  مع تمنِّّيهم لعدم التكذيب ، فت
 
عية: رينة 3 رائن فرعية ، وهّن  الت تمل على أربع  رينة معنوية وت وهي 

ية  رائن أخر لف رهن  ا  النع والعطف والتوكيد واإلبدال، وت
رينة المطابقة، والبد في المطابقة بين التابع والمتبو أن يتطابقا  أشهرها 

فى على أحد ذلك الترابط 2في العالمة اإلعرابية كإشار للتبعية  ، وال ي
التوابع وبين القرينة اإلعرابية  لة في  رينة التبعية المتم الوثيق بين 
شر  لة في تطابق التابع والمتبو في العالمة اإلعرابية التي تعمل كم المتم

ّي مهم نعر به تلك التبعية المعنوية .   لف
 
ة .4 رينة اإلضافة  رينة النس مل هذه القرينة   رينة معنوية ، و ت هي 

ل سلّم القلم للطالبِّ ،فقد نسب التسليم إلى الطالب من خالل  بالحر ، م
ل  أحب مكان العملِّ ،  رينة اإلضافة باالسم ، م ل  ، و  حر الجر 
العمل من خالل اإلضافة إليه ، وتعّرفنا على معنى  مكان إلى  فقد نسِّب 

رينة اإلضافة ، حي يتوّجب ف رينة اإلضافة أن يكون النسبة من خالل  ي 
المضا و المضا إليه اسمين عند اإلضافة باالسم ، و أن يكون فيها 
االسم الذي بعد حر الجراسماً مجروراً ، وكذلك االسم الذي بعد المضا 
ً ، وهذا ما ندركه من خالل عالمة الجّر  المضا إليه يكون مجرورا

رينة اإل رينة إعرابية تساهم مع  ضافة في بيان معنى النسبة ، التي هي 
ً عن  خرا رينة اإلضافة أن يكون االسم المجرور مت ويتوّجب أيضا في 

                                                           
ر  (1) عين ات الس ة في القرا حمد الح الويه  الحسين بن  رو ، دط ، بيروت  ابن  ، ت  عبدالعالي سالم ، دار ال

 .112م ، ص 1971، 

ر (2) ا وين نا ة العربية م ا : تمام  حسان  الل  .304، ص  معنا
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الواو للمعية  بجواب الطل في رينة معنوية  1التمني و  ، و المعية 
د اجتمع  تمنِّّيهم للرد  صي ، وعلى هذه القراء فإنّه  متفرعة عن الت

ّص الكالم بالمعية.  مع تمنِّّيهم لعدم التكذيب ، فت
 
عية: رينة 3 رائن فرعية ، وهّن  الت تمل على أربع  رينة معنوية وت وهي 

ية  رائن أخر لف رهن  ا  النع والعطف والتوكيد واإلبدال، وت
رينة المطابقة، والبد في المطابقة بين التابع والمتبو أن يتطابقا  أشهرها 

فى على أحد ذلك الترابط 2في العالمة اإلعرابية كإشار للتبعية  ، وال ي
التوابع وبين القرينة اإلعرابية  لة في  رينة التبعية المتم الوثيق بين 
شر  لة في تطابق التابع والمتبو في العالمة اإلعرابية التي تعمل كم المتم

ّي مهم نعر به تلك التبعية المعنوية .   لف
 
ة .4 رينة اإلضافة  رينة النس مل هذه القرينة   رينة معنوية ، و ت هي 

ل سلّم القلم للطالبِّ ،فقد نسب التسليم إلى الطالب من خالل  بالحر ، م
ل  أحب مكان العملِّ ،  رينة اإلضافة باالسم ، م ل  ، و  حر الجر 
العمل من خالل اإلضافة إليه ، وتعّرفنا على معنى  مكان إلى  فقد نسِّب 

رينة اإلضافة ، حي يتوّجب ف رينة اإلضافة أن يكون النسبة من خالل  ي 
المضا و المضا إليه اسمين عند اإلضافة باالسم ، و أن يكون فيها 
االسم الذي بعد حر الجراسماً مجروراً ، وكذلك االسم الذي بعد المضا 
ً ، وهذا ما ندركه من خالل عالمة الجّر  المضا إليه يكون مجرورا

رينة اإل رينة إعرابية تساهم مع  ضافة في بيان معنى النسبة ، التي هي 
ً عن  خرا رينة اإلضافة أن يكون االسم المجرور مت ويتوّجب أيضا في 

                                                           
ر  (1) عين ات الس ة في القرا حمد الح الويه  الحسين بن  رو ، دط ، بيروت  ابن  ، ت  عبدالعالي سالم ، دار ال

 .112م ، ص 1971، 

ر (2) ا وين نا ة العربية م ا : تمام  حسان  الل  .304، ص  معنا

 
 

رينة الرتبة ، ففي  الحر أو االسم المضا ، وهذا ما ندركه من خالل 
خرا عن حر  الطالب  اسما مجرورا مت ال األول جاءت كلمة  الم

اني  ال ال ل في الرتبة ، وفي الم جاءت كلمة  مكان  اسما مضافا الجر 
خراً عن االسم المضا  ، وكلمة  العمل  اسما مضافا إليه مجرورا مت

كل واض وجلّي مقدار التداخل  ّكد  لنا ب مكان  في الرتبة ، هذا كله ي
رينة اإلضافة والنسب عند تحليل الجمل وبيان  رينة اإلعراب و بين 

 .1المقصود منها 
 

ةرينة ا .5 ي بحفاو النحويين وعنايتهم، ونبّهوا لرت ية ح رينة لف  هي 
رينة النسب  نا عن  د أشرنا إليها خالل حدي على أثرها في الجملة ، و
ً ألهمية هذه  را واإلضافة ، ولكنّه يستحسن لنا أن نتكلم عنها منفرد ن

م القرينة في العمل النحوي واإلعرابي ، وارتباطها الوثيق بسالمة ن
الكالم لمنع اللب فيه خاصة عند عدم ظهور اإلعراب ، حي أشار ابن 

وال يجو تقديم الصلة وال شيء منها على ه392جنِّّي  إليها بقوله  
، وال البدل على المبدل منه، ...  الموصول، وال الصفة على الموصو

، 2وال يجو تقديم المضا إليه على المضا وال شيء مّما اتصل به 
 ولدينا نوعان من حرية الرتبة 

 
بر ع ا على وظيفته كتقدم ال خر محاف لى المبتدأ األول أن يتقدّم فيها المت
مسكين على المبتد بر  ولنا مسكين الطفل ، حي تقدم ال الطفل في  أ 

برية. برعلى وظيفته في الكالم وهي ال  ، وحاف ال

                                                           
ر  (1) لفية ابن مال ين ر ابن عقيل عل  د بن عقيل   ، ت  محمد محيي الدين عبدالحميد ، ابن عقيل  ع

ورات المكتبة العصرية ، صيد ، دت ،    .46-44 ص 2من

ائص   ابن جني (2) مان ابن جني الخ بو الفت ع ائص   ، بيروت 2، ط  محمد علي النجار، دار الهد ، ت  الخ

 .387ص2،، د ت 
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اني : أن يتقدّم فيها  خر، ويصحب ذلك انتقاله إلى وظيفة أخر ، وال المت
كتقدم الفاعل على فعله ، حي ينتقل الفاعل إلى وظيفة أخر وهي وظيفة 

ولنا  الطفل جاء، ف  المبتدأ عند رّواد المدرسة البصرية ال ذلك  ، وم
)الطفل( هو المبتدأ ، وهو فاعل في جملة )جاء الطفل( ، ولكنّه عندما تقدّم 

ً عند البصريين ، إاّل أنّه يبقى فاعال عند الكوفيين على فع له أصب مبتدأ
ّخر كتفي بهذا القدر من (1)دون أن تتغيّر وظيفته سواّء تقدّم أو ت ، وس

رينة  الحدي عن هذه القرينة ، مع إدراكنا أّن هنا تفاصيالً أخر حول 
ام بالرتبة في الكالم لمنع  اللب عند عدم ظهور الرتبة تبيّن متى يجب االلت

را لوجود  ام بالرتبة ن اإلعراب في الكالم ، ومتى يجو عدم االلت
ة الوثيقة بين  ّكد لنا العال اهر الذي يمنع اللّب ، وهو ما ي اإلعراب ال
و على معاني الكالم ووظائف  هذه القرينة والقرينة اإلعرابية عند الو

رينة الرتبة الكلمات فيه ، ولعّل ما سردناه من بيان  ة بين اإلعراب و العال
و في تلك التفاصيل التي تحتا إلى دراسة منفرد .  يغنينا عن ال

 
يفة النحو و اإلعرا عند األصوليين : رابعا   : و

وما فهمه هذا الفريق من النحويين لوظيفة النحو ، هو نف الفهم الذي 
 –ر األصوليين صده األصوليون من بحوثهم النحوية ، فال يتعلّق 

رعية من نصوص عربية فصيحة  وهم في سبيل استنباط األحكام ال
ن والسنة  ّفة  –كالقر إالّ بداللة هذه النصوص على األحكام ، وداللتها متو

دمونه في هذا  ليف الكالم ، وما يست على فهمهم لطر العرب في ت
ليف من أدوات تدّل على معان تطرأ على داللة الكالم  عند دخولها عليه الت

صوص ، واإلطال والتقييد ، والقصر والتوكيد ،  ل  العموم و ال م
والنفي واالستفهام ، وما يدل عليه سيا الكالم جملة من : إيماء ، وإشار 

                                                           
ر   (1) ور الين ر  ام   ، دط ، مصر ، ، ابن  محمد محيي الدين عبد الحميد ، مطبعة السعاد ، 1957ت 

 .263ص 
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اني : أن يتقدّم فيها  خر، ويصحب ذلك انتقاله إلى وظيفة أخر ، وال المت
كتقدم الفاعل على فعله ، حي ينتقل الفاعل إلى وظيفة أخر وهي وظيفة 

ولنا  الطفل جاء، ف  المبتدأ عند رّواد المدرسة البصرية ال ذلك  ، وم
)الطفل( هو المبتدأ ، وهو فاعل في جملة )جاء الطفل( ، ولكنّه عندما تقدّم 

ً عند البصريين ، إاّل أنّه يبقى فاعال عند الكوفيين على فع له أصب مبتدأ
ّخر كتفي بهذا القدر من (1)دون أن تتغيّر وظيفته سواّء تقدّم أو ت ، وس

رينة  الحدي عن هذه القرينة ، مع إدراكنا أّن هنا تفاصيالً أخر حول 
ام بالرتبة في الكالم لمنع  اللب عند عدم ظهور الرتبة تبيّن متى يجب االلت

را لوجود  ام بالرتبة ن اإلعراب في الكالم ، ومتى يجو عدم االلت
ة الوثيقة بين  ّكد لنا العال اهر الذي يمنع اللّب ، وهو ما ي اإلعراب ال
و على معاني الكالم ووظائف  هذه القرينة والقرينة اإلعرابية عند الو

رينة الرتبة الكلمات فيه ، ولعّل ما سردناه من بيان  ة بين اإلعراب و العال
و في تلك التفاصيل التي تحتا إلى دراسة منفرد .  يغنينا عن ال

 
يفة النحو و اإلعرا عند األصوليين : رابعا   : و

وما فهمه هذا الفريق من النحويين لوظيفة النحو ، هو نف الفهم الذي 
 –ر األصوليين صده األصوليون من بحوثهم النحوية ، فال يتعلّق 

رعية من نصوص عربية فصيحة  وهم في سبيل استنباط األحكام ال
ن والسنة  ّفة  –كالقر إالّ بداللة هذه النصوص على األحكام ، وداللتها متو

دمونه في هذا  ليف الكالم ، وما يست على فهمهم لطر العرب في ت
ليف من أدوات تدّل على معان تطرأ على داللة الكالم  عند دخولها عليه الت

صوص ، واإلطال والتقييد ، والقصر والتوكيد ،  ل  العموم و ال م
والنفي واالستفهام ، وما يدل عليه سيا الكالم جملة من : إيماء ، وإشار 

                                                           
ر   (1) ور الين ر  ام   ، دط ، مصر ، ، ابن  محمد محيي الدين عبد الحميد ، مطبعة السعاد ، 1957ت 

 .263ص 

 
 

ال ذلك مما تداخل فيه علم النحو واإلعراب  وتنبيه ، وفحو ومفهوم ، وأم
 مع المعاني المقصود للنصوص .

 
تيقول  الي ه على المجتهد من  –ه 505الغ وهو يحدّد ما تجب معرفت

ة انية فعلم اللغة و النحو ، أعني : القدر الذي  -العربي :  أّما المقدمة ال
يفهم به خطاب العرب وعادتهم في االستعمال إلى حدّ يميّ بين صري 

ه ، وعاّمه وخاصه ، ومح كمه الكالم و ظاهره ومجمله ، وحقيقته ومجا
ابهة ، ومطلقه ومقيده ، ونّصه وفحواه ، ولحنه ومفهومه(( ، ومن (1 ومت

واعده من العادات التي ال يستغني عنها خطاب  المعرو أّن اإلعراب و
 العرب . 

 
مدي و في دالالت ه631ونجد أيضا ا دّد على من ينّصب نفسه لل ( ي

ً على علم العربية  ن يكون مّطلعا رعية ب للتميي بين النصوص ال
... وأّما  ط في فهم دالالت األلفاظ ، حي يقول :  األساليب ، ولمنع ال
ية من الكتاب والسنة ،  ّف معرفة دالالت األدلّة اللف علم العربية فلتو
وال أهل الحل والعقد من األمة ،على معرفة موضوعاتها لغة من جهة  وأ

صوص ، واإلطال  والتقييد، والحذ الحقيقة والمجا ، والعموم وال
تضاء ، واإلشار ، والتنبيه ،  واإلضمار ، والمنطو والمفهوم ، واال

ير علم العربية يره مما ال يعر في  ، وكل هذه (2 واإليماء و
واعده ، فبدون صحة  الموضوعات لها ارتباط واض بعلم اإلعراب و

دّ  د يستحيل أن ن ي ، أو نفهم دالالت التركيب إعرابيا يصعب علينا ، بل و
اطر سوء الفهم .  األلفاظ والنصوص دون التعّر لم

                                                           
في  بو (1 بو حامد  المست الي    . 352ص  /2ه ،  1324، طبع األميريّة ، القاهر ،  ال

بو ( 2 مد  سي الدين  صول األحكاما بي علي  اإلحكام في  سسة الحلبي ، دط ، القاهر ، دت  الحسن علي بن  ، م

 . 9 ص 1،  
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اطبي ّكد لنا بطريقة صريحة أنّه ينبغي أاّل ه790تونجد ال ( أيضا ي
يقتصر تدار النحو واإلعراب على معرفة المرفو من المنصوب فقط 

 قول  ، ولكن علينا أن نربط ذلك بالمعاني ومقاصد الكالم ، في
))والمراد بذلك أّن سيبويه ، وإن تكلّم في النحو ، فقد نبه في كالمه على 
مقاصد العرب ، وأنحاء تصرفاتها في ألفاظها و معانيها ، ولم يقتصر فيه 
على بيان أّن الفاعل مرفو ، والمفعول به منصوب ونحو ذلك ، بل هو 

علم المعاني والبيان ، يبيّن في كل باب ما يليق به ، حتى أنّه احتو على 
، فقد أشار إشار واضحة إلى (1) ووجوه تصرفات األلفاظ والمعاني

 الغاية العملية من تدار  النحو ومعرفة اإلعراب . 
   

ما  وهكذا فإّن النحو األصولي الذي تجب معرفته عند األصوليين لي هو
اختال أواخر الكلم إعرابا وبناء  مل عليه ما اشت وإنّما هو، يقتصر على 

كتاب سيبويه ، مّما يساعدهم على فهم مقاصد العرب ، وعادتهم في 
ة الكالم ووجوه تصرفاتهم في األلفاظ و المعاني ، أّما اختال  صيا

رضهم بها إاّل ألنها عالمات للتعبير عن اخ تال الحركات ، فال يتعلق 
 هذه المعاني و المقاصد .

   
ت م  إلحكام  )) ففر على الفقيه أن يكون في اه 456يقول ابن ح

ّ وجل وعن النبي  صلّى  عليه  -عالما بلسان العرب ، ليفهم عن  ع
ل  -وسلّم  ويكون عالما بالنحو الذي هو ترتيب العرب لكالمهم الذي به ن

ن ، وبه يفهم معاني الكالم التي يعبّر عنها باختال الحركات و بناء  القر
 .(2) ((األلفاظ

                                                           
ريع 1) صول الت ي بن موس  الموافقات في  برا سحا  بو  ي   ا ، المطبعة الرحمانية ، دط ، مصر ، دت ،  ال

 . 116 -115ص /4

ح 2) بومحمد علي بن  ر   ا م ال صول األحكامابن ح ، مطبعة العاصمة ، دط ، القاهر ، دت ،   مد   اإلحكام في 

 . 693ص /2
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اطبي ّكد لنا بطريقة صريحة أنّه ينبغي أاّل ه790تونجد ال ( أيضا ي
يقتصر تدار النحو واإلعراب على معرفة المرفو من المنصوب فقط 

 قول  ، ولكن علينا أن نربط ذلك بالمعاني ومقاصد الكالم ، في
))والمراد بذلك أّن سيبويه ، وإن تكلّم في النحو ، فقد نبه في كالمه على 
مقاصد العرب ، وأنحاء تصرفاتها في ألفاظها و معانيها ، ولم يقتصر فيه 
على بيان أّن الفاعل مرفو ، والمفعول به منصوب ونحو ذلك ، بل هو 

علم المعاني والبيان ، يبيّن في كل باب ما يليق به ، حتى أنّه احتو على 
، فقد أشار إشار واضحة إلى (1) ووجوه تصرفات األلفاظ والمعاني

 الغاية العملية من تدار  النحو ومعرفة اإلعراب . 
   

ما  وهكذا فإّن النحو األصولي الذي تجب معرفته عند األصوليين لي هو
اختال أواخر الكلم إعرابا وبناء  مل عليه ما اشت وإنّما هو، يقتصر على 

كتاب سيبويه ، مّما يساعدهم على فهم مقاصد العرب ، وعادتهم في 
ة الكالم ووجوه تصرفاتهم في األلفاظ و المعاني ، أّما اختال  صيا

رضهم بها إاّل ألنها عالمات للتعبير عن اخ تال الحركات ، فال يتعلق 
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ت م  إلحكام  )) ففر على الفقيه أن يكون في اه 456يقول ابن ح

ّ وجل وعن النبي  صلّى  عليه  -عالما بلسان العرب ، ليفهم عن  ع
ل  -وسلّم  ويكون عالما بالنحو الذي هو ترتيب العرب لكالمهم الذي به ن

ن ، وبه يفهم معاني الكالم التي يعبّر عنها باختال الحركات و بناء  القر
 .(2) ((األلفاظ

                                                           
ريع 1) صول الت ي بن موس  الموافقات في  برا سحا  بو  ي   ا ، المطبعة الرحمانية ، دط ، مصر ، دت ،  ال

 . 116 -115ص /4

ح 2) بومحمد علي بن  ر   ا م ال صول األحكامابن ح ، مطبعة العاصمة ، دط ، القاهر ، دت ،   مد   اإلحكام في 

 . 693ص /2

 
 

م : )ترتيب العرب لكالمهم( ، وأّن الغاية منه  فهم  :فالنحو عند ابن ح
المعاني  معاني الكالم( ، وأّن الحركات واألبنية ما هي إال معبر عن هذه

ّن تلك الحركات اإل ن ب عرابية ، وبناء على هذا فإنّه يجب علينا أاّل ن
 تدّر بمن عن مقاصد الكالم ومعاني التراكيب.

 
وهو يحدّد ما تجب معرفته  – في شرحه للكافية ه1373تونجد الرشتي

ومن علم النحو معانيها النحوية  -من علوم العربية للمجتهدين  يقول 
ع لها تراكيب األلفاظ اإلعرابية ، كالفاعلية، و المفعولية،  التي وضِّ

تلف باختال التراكيب ، حتى أنهّ ربّما تلف  واإلضافة ونحوها ، وت ت
( ف واحد عند اختال حركاته نحومعاني ل بضم  –: )ما أحسن السماءِّ
اني تعجب،  –وما أحسنها  –النون  بفتحها ، حي أّن األول استفهام وال

يد(، وداللة هذه الحركات على المعاني  يداً( و)ما أحسن  )وما أحسن 
تلفة تستفاد من علم النحو(( أّن الحركات اإلعرابية ، فقد أّكد على (1) الم

تلفة ، وأّن تلك المعاني النحوية هي التي تقودنا  ير إلى معان نحوية م ت
 إلى معاني ودالالت التركيب.

   
ل : الفاعلية ، والمف ّن هنا )معان نحوية( ، م م ب عولية ، ويمكننا الج
ن هذه  مواإلضافة ، والتعجب ، واالستفهام ، والنفي ، ونحوها ، وأّن لكلّ 

صولي إاّل المعاني تراكيبا معيّنة من األلفاظ تعبّر عنها ، ولي وظيفة األ
تلفة باختال التراكيب ، أّما ال حركات إدرا هذه المعاني النحوية الم

ع للداللة على اختال هذه المعاني عند اختال  فهي عالمات وضِّ
 الحركة.
          

                                                           
ر الكفاية (1) د الحسين بن عيس   ي ع تي  ال  .353 ص  2ه، 1370، طبعة النجف ، دط ، الحيدرية ،  الر
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ّد أيضا أبو الحسن  دِّ فال الغاية ه384الرماني)وي  على ضرور عدم إ
ير إليه ، علينا أاّل نغفل عنه  من وراء اإلعراب ، وأّن لإلعراب معنى ي
ر  ه ، فيقول : ))وال تن ؛ لكي نستطيع أن نميّ بين صواب الكالم وخط
د  إلى ظاهر اإلعراب و تغفل المعنى الذي يقع عليه اإلعراب ، لتكون 

ت  ّ ه ، فإّن صناعة فيما ت  -مي ه أو تمتنع منه صواب  الكالم من خط ي جِّ
ه ، على مذاهب العرب  النحو مبنيّة على تميي صواب الكالم من خط

 .1) بطريق القيا الصحي
 

وية في كالم العلماء ّكد  وبناء على ماسبق فإنّنا نالح وجود إشارات  ت
على وجود وظيفة واسعة لإلعرب والنحو ترتبط مع معاني النصوص وال 

اهر لإلعراب فقط ،   لعلماء  فقد أشار العديد من اتقتصر على الدراية ال
عة بطريقة واضحة إلى الغر األساسي من ظاهر اإلعراب ، وأّن صنا

ط والصواب في الكالم ،  النحو في أصل وضعها كان للتميي بين ال
ر إل ى حي نستطيع بذلك منع سوء الفهم للمعنى المراد من خالل الن

ة اإلعراب بالمعنى ، وال يعني حصر بع أهل اللغة للغر من  عال
اإلعراب والنحو في معرفة المبني والمعرب أو معرفة المرفوعات 

ته بالمعنى ، وإنّم والمنصوبات ا كان والمجرورات أنهم ال يكترثون بعال
ري–ذلك  ا -في ن طب اهتماما منهم بذكر تفاصيل اإلعراب بحكم أّن الم

صوص إنكار وظي فة يعي دوره وأهميته ، حي أّن مقام الكالم لم يكن ب
د اهتموا بال خرين  وظيفة النحو واإلعراب ، وهذا ربما ما جعل بع المت

ا و في الغر ال هر للنحو واإلعراب إلى درجة أنهم أهملوا ال
ية األساسي من صناعة هذا العلم وهو ضبط المعاني ومنع الفوضى الكالم

 في اللغة.  
                                                           

رحه لكتا س 1) و  ي النحو في  بوالحسن علي بن عيس  الرما ي   ويهالرما ن  ي ، دراسة وتحقيق  ما

ق ، دط ، دت ، ص  المبار  .249، مطبعة جامعة دم
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 الخاتمة :
ال نستطيع أن نفصل بين النحو واإلعراب عند دراسة  أنّنا كما هوختاما فإنّ 

وتوجيه  هما عند فهم المعانيتراكيب الكالم فإنّنا أيضا ال نستطيع الفصل بين
يقا وخير شاهد على ذلك أّن علم )أصول الفقه( مستمد ،  الكالم توجيها د

لفاتهم  وليون في م في أحد جوانبه من اللغة العربية ، فقد اهتم بها األص
ليفية  -العلمية  اهتماماً كبيراً ، حتى أنك تكاد  -على اختال مناهجهم الت

لفاً  تمل على لغويات و نحويات في مسائل ال تجد م أصولياً إالّ وهو م
ة اتهم حول المعنى الراج لتراكيب الكالم ال  متفر ، بل نر أّن منا

لو من الحدي عن الجانب اإلعرابي والنحوي لذلك التركيب ،  ولم ت
على عموميات  –في مصنفاتهم  – م للمسائل اإلعرابيةيقتصروا في تناوله

صصاتها فتناولوا النحو بمسائله اللغة العربي ة ، وإنما تعدّوا ذلك إلى ت
تلفة  دالم البا  كان لإلعراب الح األوفر في اهتماماتهم لدرجة أنّهم ، و

نجد ذلك جليا عندما لاإلعراب ، وإنّنا  به يقصدونو يطلقون النحوما 
هدون لذلك بمسائل إعرابية.  يتحدثون عن مكانة العربية والنحو ثم يست

 
أهالً  أهل األصولأن يكون المجتهد من  فقد أّكد العديد منهم على ضرور

ر في لالجتهاد من خالل درايته ب ضوابط اللغة و مسائلها ، وإمعانه للن
ائق اللغة سواء التي توّصل إليها أهل الصناعة النحوية أو التي تتم  د

أّن  معرفتها من خالل استقراء األصوليين للغة والنحو ، و ذكروا
ر في فهم أشياء من كالم العرب لم تصل إليها النحا  ّقوا الن األصوليين د
عّب ، فكتب اللغة  ر فيه مت و ال اللغويون ، وأّن كالم العرب متسع و الن
ر  يقة التي تحتا إلى ن اهر دون المعاني الد تضبط األلفاظ و معانيها ال

ائد على استقراء اللغوي ، لكن دون االستغناء عّما  األصولي باستقراء 
واعد .  وصل إليه علماء اللغة من ضوابط و
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ادر  الم
ائص - مان الخ بو الفت ع ، ت محمد علي النجار، دار  ابن جني 

، ط  ، بيروت ، د ت .2الهد
ول األحكام  - ص حمد اإلحكام في  بومحمد علي بن  ر   ا م ال ابن ح

 . ، مطبعة العاصمة ، دط ، القاهر ، دت
ع  - ات الس ة في القرا حمد الح ين بن  الويه  الحس ، ت  ابن 

رو ، دط ، بيروت ،   م .1971عبدالعالي سالم ، دار ال
لفية ابن مال  - ر ابن عقيل عل  د بن عقيل   ، ت ابن عقيل  ع

يدا ،  رية ، ص ورات المكتبة العص  محمد محيي الدين عبدالحميد ، من
 دت.

ام  - ور الابن  ر  د   بو محمد ع ار   ، ت األ
، دط ، مصر ،  .1957محمد محيي الدين عبد الحميد ، مطبعة السعاد

ر - مخ ل لل ر المف ،  ابن يعي  موف الدين يعي بن علي  
 إدار الطباعة المنيرية ، دط، القاهر ، دت .

ير في  - عيد التيس مان بن س ي ع ع بو عمر الدا ات الس ، ت  القرا
ل ، مطبعة الدولة ، اسطنبول ،   م .1930اوتو برت

صول  - بي علي  اإلحكام في  بو الحسن علي بن  مد  سي الدين  ا
سسة الحلبي ، دط ، القاهر ، دت. األحكام  ، م

ا - نا ا و م ة العربية معنا ان  الل قافة ، دط ، الدار  تمام  حس ، دار ال
 م .2001البيضاء،

و - مل في النح ر ال دالقا ي  ع رجا ، ت  علي حيدر ،  ال
ق ،  1ط  م .1972، طبعة دم

ا - ئل اإلع ر  د د القا ي  ع رجا اكر ، مكتبة  ال ، ت  محمود ش
انجي، ط  م  .2004 ، القاهر ، 5ال

ر الكفاية - د الحسين بن عيس   ي ع تي  ال ، طبعة النجف  الر



241Aydın Arapça Araştırmaları Dergisi  (AYAD) Cilt 1 Sayı 2 - Aralık 2019 (217-241)

Farag A.M SASI

 
 

ادر  الم
ائص - مان الخ بو الفت ع ، ت محمد علي النجار، دار  ابن جني 

، ط  ، بيروت ، د ت .2الهد
ول األحكام  - ص حمد اإلحكام في  بومحمد علي بن  ر   ا م ال ابن ح

 . ، مطبعة العاصمة ، دط ، القاهر ، دت
ع  - ات الس ة في القرا حمد الح ين بن  الويه  الحس ، ت  ابن 

رو ، دط ، بيروت ،   م .1971عبدالعالي سالم ، دار ال
لفية ابن مال  - ر ابن عقيل عل  د بن عقيل   ، ت ابن عقيل  ع

يدا ،  رية ، ص ورات المكتبة العص  محمد محيي الدين عبدالحميد ، من
 دت.

ام  - ور الابن  ر  د   بو محمد ع ار   ، ت األ
، دط ، مصر ،  .1957محمد محيي الدين عبد الحميد ، مطبعة السعاد

ر - مخ ل لل ر المف ،  ابن يعي  موف الدين يعي بن علي  
 إدار الطباعة المنيرية ، دط، القاهر ، دت .

ير في  - عيد التيس مان بن س ي ع ع بو عمر الدا ات الس ، ت  القرا
ل ، مطبعة الدولة ، اسطنبول ،   م .1930اوتو برت

صول  - بي علي  اإلحكام في  بو الحسن علي بن  مد  سي الدين  ا
سسة الحلبي ، دط ، القاهر ، دت. األحكام  ، م

ا - نا ا و م ة العربية معنا ان  الل قافة ، دط ، الدار  تمام  حس ، دار ال
 م .2001البيضاء،

و - مل في النح ر ال دالقا ي  ع رجا ، ت  علي حيدر ،  ال
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ر الكفاية - د الحسين بن عيس   ي ع تي  ال ، طبعة النجف  الر
 

 

  ه1370، دط ، الحيدرية ، 
ي عل الكافية - ر الر ن   تراباد  محمد بن الحس ي اإلس ،  الر

اريون ، ط ورات جامعة  ، ليبيا  2تصحي وتعليق  يوسف حسن، من
 . م1996، 

رحه  - و  ي النحو في  بوالحسن علي بن عيس  الرما ي   الرما
ويه ي ة لكتا س ق  ، دراس ن المبار ، مطبعة جامعة دم وتحقيق  ما

 ، دط ، دت .
ل في عل العربية - ر  محمود بن عمر   المف مخ ، مطبعة  ال

 م 1902، القاهر ،  1التقدم ، ط
ول  - ص ي بن موس  الموافقات في  برا حا  س بو  ي   ا ال

ريع  ، المطبعة الرحمانية ، دط ، مصر ، دت . الت
ب - الي   فيال ت ، بوال ، طبع األميريّة ، القاهر ،  و حامد  المس

 ه .1324
ي  العالمة اإلعرابية - د الل ة ع  اري ، ط، مكتبة الب محمد حماس

  .   م2008، مصر ،  (2)
ة المعن  - ل لدراس لة  مد ي  النحو و الد د الل ة ع محمد حماس

لي رو ، ط النحو والد  م .2000، القاهر ،1، دار ل
ليمان  العالمة في النحو العربي - وت  د محمود س ، دار المعرفة  يا

 م.1989، االسكندرية ،  1الجامعية ، ط
ت  المقا

ين    - ينالنعيمي  لة النحوية بين القدام والمحد مجلة    الد
  ، العدد5واسط للعلوم اإلنسانية ، جامعة واسط ، كلية التربية ، المجلد 

 م .2009 ، 12)
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ما  ة ل ال ا المقامة ال عا في  ة ا ا
ي ا م  ال

 
ّصة  د  بوق  1عب

 
 م

ابعا حجاجيا، لكّن  وة قال مندوحة أّن كّل الخطابات البشرية تكتسي 
خر. لذا ينهالحجاج، وفاعليته   فن تظّل متفاوتة تختلف من خطاب إلى 

فه خطابا سرديا متميزا بدوره على مقومات حجاجية، وي قو المقامة بو
على أس إقناعية سواء كانت ظاهرة أو مضمرة. وفي هذا المضمار 

ية، يندرج المقامة الحلوانية لبديع الزمان الهمذاني، بقيمتها  اللغو
ياتها مالم حجوزخرفتها اللفظية، غر اجية ضها التعليمي، إذ تحمل في 

 ومعالم إقناعية تستهدف عقول المتلقين وقلوبهم.
 

لى أي مدى ينضوي فن المقامة على قيمة حجاجية هل تمّكن بديع  ف
ة غير الزمان الهمذاني من المراوحة بين االستعارة الحجاجية واالستعار

عارة من خالل  "المقامة الحجاجية وكيف تتجلّى حجاجية االست
 الحلوانية"

 
ة  ا  إقناع. ، سرد ، استعارة  ، حجاج ، مقامةما م

 
 
 

                                         
ر قسم  1 اذ محاض  /جامعة أحمد زبانة  ليزان الجزائر  اللغة العربيةأست

bouguessaabdellah@yahoo.com 
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Öz 
İnsanların bütün konuşmalarında muhataplarına meydan okuma veya 
onları ikna etmek gibi ifadelerle doludur. Ancak bu ifadelerin gücü ve 
etkisi birbirinden farklıdır. Dolaysıyla “Makame” sanatı da yapısı 
itibariyle meydan okuma ve toplulukları ikna etmek gibi unsurlara göre 
yazılmakta olup açık ve üstü örtülü ikna edici bir üslupta inşa edilmektedir. 
Bediu’zzaman el-Hemedâni’nin Makâmetu’l-hulvaniyesi’ni dil değerleri, 
söz güzelliği ve öğretici hedefleri bakımından bu tür makamelerin arasında 
sayabiliriz. 

 
Burada istiare sanatının makamelerde kullanılması hakimiyetini, 
Bediüzzaman Hulvaniyesinde kullanırken ne kadar başarılı olup olmadığı 
hususunu ele alıp açıklamaya çalışacağız. 

 
Anahtar Kelimeler: Tartışmacı; Makâmetu’l-Hulvaniye, İkna edici 
stratejiler. 
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The argument of the metaphor in "Elmakama Elhoulouania" for 
Badiaa Ezzaman Elhamadani 

 
Abstract 
The makamats of Badiaa Ezzaman Elhamadani are narrative narratives 
that can claim, call, and declare. Like that the case of "Elmakama 
Elhoulouania”. 
 
It is a narrative narrative heritage that takes argumentative mechanisms 
and persuasive strategies as the argumentative metaphor. 
 
Keywords: argumentative metaphor; narrative history; experience; 
Persuasive strategies. 
 

مة  مق
ّد الزخارف اللفظية فحس ب، لعّل البحث في حجاجية االستعارة ال يتر

قناعية، والطاقات الحجاجية، والمقا بقدر ما يتقّصد د القدرات ا
لية، والوظائف التداولية. فال مراء في أّن كّل الخطابات ا نسانية التوا

ختلف تتكتسي بعدا حجاجيا، لكّن درجة الحجاج، وفاعليته تظّل متفاوتة 
خر. فال غرو أن ينه الخطاب السردي التراثي ممثاّل  من خطاب إلى 

 مقامة بدوره على مقومات حجاجية، ويقو على أس إقناعيةفي فن ال
سواء كانت ظاهرة أو مضمرة. وفي هذا المضمار تنزا االستعارة 

ياتها مالم  متاعية، تحمل في  جاجية ح الحجاجية عن سماتها الجمالية ا
 ومعالم إقناعية تستهدف عقول المتلقين وقلوبهم..

 
لى أي مدى ينضوي فن المقامة على قيمة حجاجية هل تمّكن بديع  ف

ة غير الزمان الهمذاني من المراوحة بين االستعارة الحجاجية واالستعار
الحجاجية وكيف تتجلّى حجاجية االستعارة من خالل  "المقامة 

 الحلوانية"
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 فن المقامة في األدب العربي
لفظية المقامة فن من الفنون النثرية العربية يشغف مؤلفوها بالزخارف ال

لشعر في اواألناقة اللغوية. كما تتّسم بجمال األسلوب إذ غالبا ما تتجاوز 
ي المشهد فاحتفائها بالمحسنات البديعية والصور البيانية. إالّ أّن حضورها 

تمحيص س النقدي، والاألدبي العربي يبقى ضئيال، إذ ما زالت لم تحظ الدر
 البحثي. 

 
غير  iه(،398ولعّل أول من ابتدع فن المقامة هو بديع الزمان الهمذاني )

زيدان  أّن ثّمة تباين في اآلراء بين مؤّرخي األدب العربي، إذ ذهب جرجي
ن مإلى التأكيد على أن بديع الزمان الهمذاني استوحى أسلوب مقاماته 

مات ه(. بينما عدّ زکي مبارك مقا390س )رسائل أبي الحسين أحمد بن فار
ات ه(. كما وقف مشابه321الهمذاني اقتباسا جليا من أحاديث بن دريد )

ملحوظة بين مقامات الهمذاني وأحاديث بن دريد، ال من حيث الحبکة 
القصصية فحسب، بل حتّى من حيث توظيف المحسنات اللفظية 

ن مخمسين مقامة تحوي الكثير وقد ترك لنا الهمذاني اثنتين و  iiوالبديعية.
السياسي الطرافة والظرافة والسخرية والتهكم انتقادا  الواقع االجتماعي و

غدادية في عصره العباسي الزاهر. ومن أبرز مقامات الهمداني: المقامة الب
 ث.الشهيرة، وكذا المقامة الحلوانية التي اخترناها مدونة لهذا البح

 
 لكنّ  الهجري، الرابع القرن حوالي منذ المقامة فن العربي األدب تناول وقد

 السادس القرن منتصف في سوى بالمقامة يحتف لم الجزائري األدب
 ونماذج متعددة بأشكال الجزائرية األدبية المقامات فتوالت الهجري،

 اللون هذا الجزائريون األدباء اقتحم وهكذا iiiمتنوعة. مضامين ، مختلفة
 الوهراني "منامات كتابه في الوهراني محرز ناب مع بداية النثري األدبي

 واهتماماته: همومه من شتّى جوانب عالج إذ ivورسائله"، ومقاماته
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 وأسلوب راقية، بلغة واقتصادية واجتماعية، وثقافية، ودينية، سياسية،
  vالمقامة". ي من أشكاال تتضّمن كتاباته وجلّ  بالسخرية، ينض جذاب

 
 الفن ذاه رقوا الذين الجزائريين األدباء تعداد نبمكا الصعوبة من ولعلّه

 صدتت  األسماء ببع التذكير المقا هذا في يفوتنا ال يكن كتاباتهم، في
، وابن ميمون، ابن أمثال: األمر لهذا براهيمي والديسي، حمادو  ...وا

 أن شأنه من الجزائر في النثر فنون ضمن المقامة وحضور غيرهم.
 الجزائري، الثقافي المشهد شهدها نشطة بداعيةإ حركية عن "يكشف
     viالقشيبة. حلله في متوّهجا العصور عبر يظلّ  الجزائري األدبي فالنص

 
ة ما ا المقامة ال ا ال في   ال

ليات المحاججة، إذ تولّ  قناع و نسان منذ القد بتقنيات ا دت شغف ا
ات الخطاب الحجاجي بداية من القياس المنطقي، واالستدالل  إرها
قناعية،  االستقرائي في الفلسفة اليونانية، مرورا بفن الخطابة ا
 والمناظرات الجدلية، دون تجاهل الترا الحجاجي البالغي العربي،

 خيرا إلى الدرس اللغوي التداولي حيث تمّكن في ضوئه العالمليصل أ
ّ  O Ducrotالفرنسي أوزفالد ديكرو  ة من وضع نظرية قائمة بذاتها خا

للغة ابالحجاج اللغوي. وهي نظرية لسانية بحتة تقو على حيازة متكلّم 
بيعية من شأنها أن تعينه ألجل تحقي غايات حجاجية  على إمكانات 

 قناعية. وأهداف إ
 

ينة هو فكرة مؤداها: إّن  ولعّل منطل مثل هذه النظريات اللغوية الر
كما أّن للغة بمظهريها اللفظي  viiالمتكلّم إنّما يتكلّم من أجل أن يؤثّر.

ابعا حجاجيا يتمظهر  viiiوالمعنوي دورا حجاجيا أساسا. لذا فهي تكتسي 
في كافة بنياتها النحوية والصرفية والداللية والصوتية. وترمي نظرية 
الحجاج في اللغة إلى كون هذه األخيرة ذات وظيفة حجاجية جوهرية، 
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نتيجة لمؤشرات كامنة في بنيات األقوال اللغوية ذاتها. أّما فحواها، فيشتمل 
تي يتضّمنها القول. ويعدّ القول عنصرا أساسا على الطاقة الحجاجية ال

ر المعنى. مّما يجعل المتكلّم وهو يبادر بالقول،  وجزءا ال يتجزأ من عنا
 ixيتّجه اتّجاها حجاجيا معينا.

 
ع بين البالغة والحجاج،كما في قول بديع الزمانوهكذا   يحد التقا

أنّه  الرأس، هب الهمذاني: "يا هذا إلى كم هذه المنافسة مع الناس، بهذا
".. ، وأنا لم نر هذا التي ننّا سنواجه إشكاال يتعلّ بمطابقة الملفxلي وظ . ف

، إذ حينها يتساءل المتلقي عن قصدية المتكلّم، وعلّ  ة اقتران للواقع المعي
( والزبون المحتال بالحي وان الحد بالفعل الجامد الناقص النافي )لي

والمسند  ل إلى التباين الواض بين المسنداألليف التي ويعزى هذا التسا
ّ شفرة هذا التماهي البالغي ب رفين إليه، وال تظهر الحقيقة إالّ في ف ين 

رف األخرى المتمثّلة في بقية أ ( في ظّل تغييب األ ركان )الرجل /التي
ية المشابهة كأداة التشبيه ووجه الشبه، ويمثّل وجه الشبه وحدة معجم

، الثور، غرى تبرز في ال حقل الداللي للذكورة: الرجل، التي
. ويؤدي هذه الوحدة دورا مهما في إقامة التراب  الحصان.....أل

رلمان بواالنسجا الداللي في التراكيب اللغوية. هذا ما أشار إليه شايم 
(PERELMAN.hC )في بحوثه حول "البالغة الجديدة la nouvelle 

rhétorique " ع بين البالغة التراثية القديمة و النظرية إذ حدّد نقطة التقا
رة، وحصرها في المستمع.  اللغوية الحجاجية المعا

 
تتجّلى حجاجية االستعارات في مختلف الخطابات األدبية، بالرغم من كونه 
قناع، وتستهدف التأثير في السلوك  تجارب جمالية ذاتية، فهي ترمي إلى ا

تحضر االستعارة في الخطابة التي تتنزل "منزلة وسطى بين والمواقف. ف
ناعة الشعر والتخييل". ّ الطرف  xiناعة الجدل واالستدالل، و وبغ
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تتجّلى حجاجية االستعارات في مختلف الخطابات األدبية، بالرغم من كونه 
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عن الضروب الحجاجية القديمة والحديثة كالحجاج الجدلي المنطقي في 
الفلسفة اليونانية، والحجاج البالغي في الترا العربي، نلفت االنتباه إلى 

ليات أّن ال فه ظواهر لغوية من رواب وعوامل و حجاج التداولي بو
وساللم، يتمظهر في كّل الخطابات البشرية بما فيها المقامات ذات 

 الحضور المتذبذب النادر في األدب العربي. 
 

تي يستند ومن السمات التي يتّسم بها الحجاج اللغوي فيما يتّصل بالحجج ال
بطال.إليها المحاجج، تبرز السياقي  ة والنسبية والقابلية ل

 
ة  ا  مة ال

فها مكوّ  نا يتضّمن القول مجموعة من المكّونات الداللية. والحجة بو
بيعتها دالليا الحقا، جاء به المتكّلم ليخد مكّونا دالليا سابقا، تكتس ي 

. فقد تكون العبارة حجة في السيا األول،  ليست والحجاجية تبعا للسيا
: "أنا حجة في  احب هذا السيا الثاني. وفي المقامة الحلوانية مثال لذل

ينه". ويحتوي هذا المثال  xiiالرأس ألّني لطخت جبينه ووضعت عليه 
احب هذا الرأس(، حجتين يخدمانها )لطخت  على نتيجة مفادها )أنا 

ينه(، والعبارتان لن تكونا حجتين إاّل في ال سيا جبينه/ وضعت عليه 
خر خالمكاني  (. ولو استخدمنا الحجتين نفسيهما في سيا  ارج )الحّما

ّن السيا هو الذي كسا ، لفقدتا قوتهما الحجاجية. بذل ف ابعا الحّما هما 
 حجاجيا.

 

ة ب  مة ال
تتفاوت درجات الحجج في الحجاج اللغوي. فهناك الضعيفة والمتوسطة 

ول حجة أولى  المتكّلم األوالقوية. وتظّل القوة الحجاجية نسبية، إذ قد يقدّ 
ها لصال ليخد نتيجة معينة. فيردّ عليه الثاني بحجة ثانية مضادة أقوى من

 اآلتي: النتيجة ذاتها. ومن نص المقامة الحلوانية نستحضر الحوار الثالثي
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ا األ" ع : ال ي ل   ا الر أل ا   ا 
 

ي ب  ا ا ال اال م م ام  ي دل   .ا مال أل
ا ا الر  بن  ب  حبني في ال : هذا رأسي، قد 

". وهكذا فلتأكيد النتيجة ذاتها ا اف معي بالبيت العتي لمتعّلقة الطري و
ا الر ببملكية الرأس بالنسبة المتكّلمين الثال  ا  ا ا   

ي ا  ع  الحّجا األول حجته ، سامال  ل  
ا، وقدّ الحّجا الثاني حجته   م م ام   دل 

في حين قدّ الزبون عيسى بن هشا حجة أقوى من حجج الحّجامين 
ا معي بال الع ر    ي في ال

 
ا      -ج ب ة ل  مة القاب

، واالستدالل البرهاني الحتمي غير اخالفا للقياس  لقابل المنطقي المطل
بطال، وغير مستقّرة على ح ّن الحجج اللغوية قابلة ل بطال. ف ال. ل

لياتها، وظاهرة الحجاج في حدّ ذاتها متذبذبة غير ثابتة، إذ كثيرا ما تتغ يّر 
، وتبدّل ظروف المتكّلم، الرغم ب وتتحّور مالمحها، حسب تغيّر مقا الكال

  xiiiمن كونه الموضوع المتناول هو نفسه.
 

ا الر ألويمكن توضي ذل فيما يأتي: " ا  ا  ي فقا األ 
ع   فأّما في السيا المجازي، فكونه  xiv.ل  

احب الرأس. ينه هي بمثابة حجة تثبت أّنه   لط جبينه، ووضع عليه 
احب الرأس الحقيق ي هو وأّما في السيا الحقيقي، فال تعدّ حّجة ألّن 

ّن حجج معّرضة لتبدّل مستمرّ  . بذل ف ، زبون الحّما عيسى بن هشا
 وتغيّر دائم.
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عا  ة ا ةا ا المقامة ال  في 
وأ مكانة تحتل االستعارة مكانة مرموقة في الترا البالغي العربي، كما تتب

رة. فقد نعتها عبد ال قاهر سامية في أعلى هر اآلليات اللسانية المعا
لفظ لاعلم أن االستعارة في الجملة أن يكون ه( بقوله: " 471الجرجاني )

ل في الوضع اللغوي معروف ت حين  دل الشواهد على أنه اختص بهأ
ل، وينقل ه وضع، ثم يستعمله الشاعر أو غير الشاعر في غير ذل األ

"  .xvإليه نقال غير الز
 

إلى انتقاد أي تصور لالستعارة ال  PERELMAN .Chويذهب شايم بيرلمان 
 يضع في حسابه بعدها الحجاجي، قال: " على إن أي تصور لالستعارة ال

ا نعتقد ي الضوء أهميتها في الحجاج ال يمكن أن يحضى بقبولنا. إال أننّ يلق
نّنا أن دور االستعارة سيتض أكثر بربطه بنظرية التناسب الحجاجي... إ
ف االستعارة إالّ بتصورها على األقل  ن مال نستطيع في هذه اللحظة و

وبان ن ذوجهة نظر فيما يتعل بالحجاج، باعتبارها تناسبا مكثفا ناتجا ع
 xviعنصر المستعار منه في عنصر المستعار له"

  
ق ولكّن االستعارة الواحدة تتأّس على استعارات عديدة. وهي ليست ف

ة إالّ أشياء ينظر في أسبابها، إنّنا ال نستطيع تجاوز االستعارة الواحد
الل باستعمال استعارات أخرى. ويبدو أّن القدرة على فهم التجربة من خ

لسمع، اعبارة عن حاّسة، شأنها في ذل شأن البصر أو اللم أو  االستعارة
 xvii.وهذا يعني أنّنا ال ندرك العالم، ونمارس تجربته إالّ االستعارات
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ال وعطفا على ذل يتمظهر الدور الحجاجي لالستعارةمتراوحا بين استعم
ل، الذي تدّل عليه  ل، وتوظيفه في غير األ اللفظ في الوضع األ

ر . وفي هذا المضمار تتفّرع االستعارة في الدرس اللساني الالشواهد معا
 فرعين:

 
لية لغوية يوّظفها المرسل لتوجيه لرس  -1 الته االستعارة الحجاجية: 

 إلى المرسل إليه، وتحقي غاياته الحجاجية. وهي األكثر تداوال
بية في الحياة ال يومية، لتعلّقها بمقصدية المتكلّم وسياقاته التخا

لواقع المعيشضمن خطابات أدبية وعلمية. وجاء في المقامة وا
الحلوانية هذا الضرب من االستعارة في قول عيسى بن هشا 

ماما   لغالمه:  ا  ر ل عمفا وهي  xviiiاما 
، وتحيل إلى ال رغبة استعارة مكنية تتقّصد التقليل من شأن الحّجا

عم انتهاء مهمته. وهي حّجة تد في التحايل عليه والتخلي عنه فور
 امات.نتيجة من قبيل إقناع المتلقين بخّسة مهمة الحّجامة في الحمّ 

لية لغوية يوّظفها ال  -2 مرسل االستعارة غير الحجاجية )الجمالية(: 
مقصودة لذاتها، غرضها الزخرفة اللفظية والتنمي األسلوبي، 

ة هذا النوع دون مقصدية حجاجية. وقد جاء في المقامة الحلواني
مةمن االستعارات مثل:  م ي بم ا ا  ال وهي  xixف

استعارة مكنية مقصودة لذاتها، وإن أسهمت في توضي المعنى 
 وتقريبه من المرسل إليه.

 
، لّما أشار إلى ضربي  ن من وقد ذكر الجرجاني تقسيما تراثيا شبيها بذل

ائدة. خر أن ال يكون له فاالستعارة: أحدهما أن يكون لنقله فائدة. واآل
والفائدة هنا تكمن في حصول غر ما، ما كان ليحصل لوال تل 

 xxاالستعارة.
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 xxiأما في قول بديع الزمان الهمذاني في "مقامته الحلوانية":
ا  ر  ا ل   ال  ل 

 
"  Métaphore Argumentativeفقد استخد الحّمامي استعارة حجاجية  "التي

، حين شبّهه ب " أومأ بها إلى الحال الذي يبدو عليها عيسى بن هشا "التي
ّر بالمشبه به أو المستعار  ه لعلى سبيل االستعارة التصريحية. إذ 

(، وحذف المشبه المستعار منه )الرجل(.  )التي
 

في  واالستعارة بعدّها إحدى الوسائل الحجاجية التي تؤدي دورا بارزا
قن لية من أرقى اآلليات اللغوية وأا قواها، اع والتأثير، كونها تمثّل 

ب، إالّ   لثقته بأنّها لتحري هّمة المتلقي نحو االقتناع، فال يلجأ إليها المخا
ك أبل من الحقيقة حجاجا، تهدف إلى تغيير الموقف الفكري أو السلو

مقول لحّمامي باالنفعالي للمتلقي. وهو األمر الذي حد فسرعان ما نط ا
قول هذه االستعارة التصريحية تمّكن فعال من ف نزاع الحجامين، 

.  وإخالء سبيل الزبون عيسى بن هشا
 

لعالم ويعود الفضل في إخراج االستعارة من حقل الدراسات البالغية إلى ا
ورة بيانية xxiiالذي أعطاها بعدا حجاجيا Perlmanبرلمان  ، بعدما كانت 

 جانب الفني الجمالي. ال تخد إالّ ال
 

نّفوها مقّوما جماليا، وإقناعا تأثيريا،  ّ علماء البالغة القدامى فقد  أما
"فالتمثيل إذا جاء في أعقاب المعاني أو برزت هي باختصار في معرضه، 
ن كان مدحا كان  ورته كساها أبهة، ف لية إلى  ورها األ ونقلت عن 

أنور وسلطانه أقهر وبيانه  أبهى وأفخم، وإن كان حجاجا كان برهانه
. نستدل من هذا الكال على سمة االستعارة في تحقي الحجاج xxiiiأبهر"
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فها حجة  والتأثير في النفوس، فال يعلو بعدها أي قول، ألّن استعمالها بو
 يؤدي بالملتقي إلى االقتناع، وتجعله يمعن عقله فيها محاوال إدراك حقائقها. 
يدة بنظرية الساللم  لة و ومعلو أّن االستعارة الحجاجية ذات 

 ي.  الحجاجية. إذ تتبوأ الحجج االستعارية أعلى درجات السلم الحجاج
    

ل ا ونجد الكاتب بديع الزمان الهمذاني في االستعارة سالفة الذكر  ا 
ا ل ا الر   ل  ا ب ة معال اف ر   الم ا  

 Les échelles، يوّظف بتفان نظرية الّساللم الحجاجية ال
Argumentatives 0 المنسوبة ألزفالد ديروswald Ducrot.  فأورد في سلمه

ا تنتهي الحجاجي حججا مرتّبة ترتيبا عموديا متدرجا ساقها بعفوية ولكنّه
  يل الزبون.إلى نتيجة واحدة، أال وهي ف نزاع الحّجامين وإخالء سب

 
ي    ا  ال ال
ة    ف نزاع الحّجامين، وإخالء سبيل الزبون.. ال
ة     التي: أنّا لم نر هذا ال
ة    . ال  : هب أنّه لي
ة     : إلى كم هذه المنافسة مع الناس )استفها حجاجي(ال

 
تقان، قد  اغه ب انطل بالحجة وهكذا نجد الكاتب في سلمه حجاجي الذي 

الضعيفة، فالحجة القوية، فالحجة األقوى )االستعارة( إلى غاية النتيجة. 
ذل ألّن الحجة االستعارية أقوى من الحجة العادية. فقولنا:"استشهد أسد 
األوراس" أقوى من قولنا: 'استشهد مصطفى بن العيد". ويتضّمن الخطاب 

نّفها األدبي السردي المتمظهر في هذه المقامة مجموع ة من الحجج، 
الكاتب بديع الزمان الهمذاني حسب درجات قوتها، وتدّرج في االرتقاء بها 



255Aydın Arapça Araştırmaları Dergisi  (AYAD) Cilt 1 Sayı 2 - Aralık 2019 (243-258)

Abdellah BOUGUESSA

فها حجة  والتأثير في النفوس، فال يعلو بعدها أي قول، ألّن استعمالها بو
 يؤدي بالملتقي إلى االقتناع، وتجعله يمعن عقله فيها محاوال إدراك حقائقها. 
يدة بنظرية الساللم  لة و ومعلو أّن االستعارة الحجاجية ذات 

 ي.  الحجاجية. إذ تتبوأ الحجج االستعارية أعلى درجات السلم الحجاج
    

ل ا ونجد الكاتب بديع الزمان الهمذاني في االستعارة سالفة الذكر  ا 
ا ل ا الر   ل  ا ب ة معال اف ر   الم ا  

 Les échelles، يوّظف بتفان نظرية الّساللم الحجاجية ال
Argumentatives 0 المنسوبة ألزفالد ديروswald Ducrot.  فأورد في سلمه

ا تنتهي الحجاجي حججا مرتّبة ترتيبا عموديا متدرجا ساقها بعفوية ولكنّه
  يل الزبون.إلى نتيجة واحدة، أال وهي ف نزاع الحّجامين وإخالء سب

 
ي    ا  ال ال
ة    ف نزاع الحّجامين، وإخالء سبيل الزبون.. ال
ة     التي: أنّا لم نر هذا ال
ة    . ال  : هب أنّه لي
ة     : إلى كم هذه المنافسة مع الناس )استفها حجاجي(ال

 
تقان، قد  اغه ب انطل بالحجة وهكذا نجد الكاتب في سلمه حجاجي الذي 

الضعيفة، فالحجة القوية، فالحجة األقوى )االستعارة( إلى غاية النتيجة. 
ذل ألّن الحجة االستعارية أقوى من الحجة العادية. فقولنا:"استشهد أسد 
األوراس" أقوى من قولنا: 'استشهد مصطفى بن العيد". ويتضّمن الخطاب 

نّفها األدبي السردي المتمظهر في هذه المقامة مجموع ة من الحجج، 
الكاتب بديع الزمان الهمذاني حسب درجات قوتها، وتدّرج في االرتقاء بها 

من األدنى إلى األعلى، لتخد العبر المستخلصة من الخطاب. ويؤدي 
تدّرج هذه الحجج إلى نتيجة جوهرية. وينّم هذا األداء اللغوي عن الكفاءة 

ت العربية المبدعة، مّما ارتقى بها اللسانية الحجاجية التي اتّصفت بها الذا
 إلى مصاف األدباء الخالدين.

      
مة  ا

اجية ختاما ال يسعنا إال أن ننتهي إلى جملة من النقا المتعلّقة بحج
 :االستعارة في "المقامة الحلوانية" نوجزها فيما يأتي

 
بيعية ومنطقية، لذل غالبا ما يست  – ند إليه يعدّ الحجاج ظاهرة لغوية 

 .الدارسون في مقاربة النصو وتحليل الخطابات نثرية كانت أو شعرية
إن اللسان البشري الطبيعي ذو وظيفة حجاجية مهيمنة، مهما كان  –

لى عالخطاب الذي يتوّسله بما في ذل السرد بصفة عاّمة، وفن المقامة 
 .  وجه الخصو

 
قل نبديع الزمان الهمداني في مقاماته ال يهّمه إخبار المتلقين وال -

اعهم، المعلومات إليهم، بقدر ما يصبو إلى التأثير فيهم، ويرمي إلى إقن
ويستهدف اقتناعهم بسرعة البديهة وحسن التخلّص، وهو بعد تعليمي 

 بالدرجة األولى.
 
ة إمتاعية خالل المقامة الحلوانية راقي إّن لغة بديع الزمان الهمذاني من -

، مّما يكسبها  ابعا ال تتسّم ببنية منطقية، بل هي ذات منط داخلي خا
 إقناعيا مضمرا.
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ده السياق - ية خطاب المقامات بمادته السردية وقضاياه اللغوية ومقا
لي جمالي يسمو إلى مقا الحياة. فهو سرد نادر يتّجه اتجاهين: أحدهما تخيي

وكا. متاعي. واآلخر حجاجي جاللي إقناعي، ليرّس موقفا، أو يعدّل سلإ
بية تتضمن التضامن والتلمي  كما أنّه مسبوك وف إستراتيجيات تخا
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ابعا حجاجيا من أجل الت فه فنّا لذاته. بل تتعدّى ذل لتحمل  أثير في بو

 جمهور المتلقين.

 
ستراتيجيات الحجا- لية حجاجية قوية ا فها  جية تتسيّد االستعارة بو

قناعية التي وّظفها الكاتب من أجل إقناع المتلقي. إ ذا كان والوسائل ا
فوقعها فعّاال في أذهان جمهور ا ه مرسال لقراء، وقد لجأ إليها الكاتب بو

خال وأمانة إلى األجيال الصاعدة المتالحقة.   يؤدي رسالة ب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



257Aydın Arapça Araştırmaları Dergisi  (AYAD) Cilt 1 Sayı 2 - Aralık 2019 (243-258)

Abdellah BOUGUESSA

ده السياق - ية خطاب المقامات بمادته السردية وقضاياه اللغوية ومقا
لي جمالي يسمو إلى مقا الحياة. فهو سرد نادر يتّجه اتجاهين: أحدهما تخيي

وكا. متاعي. واآلخر حجاجي جاللي إقناعي، ليرّس موقفا، أو يعدّل سلإ
بية تتضمن التضامن والتلمي  كما أنّه مسبوك وف إستراتيجيات تخا

 والتوجيه.
 
خرة المقامة الحلوانية قطعة سردية مسجوعة، تتضّمن قيما اجتماعية زا-

متاعي بالدروس والعبر. فهي تنأى عن المفهو الكالسيكي للسرد ا
ابعا حجاجيا من أجل الت فه فنّا لذاته. بل تتعدّى ذل لتحمل  أثير في بو

 جمهور المتلقين.

 
ستراتيجيات الحجا- لية حجاجية قوية ا فها  جية تتسيّد االستعارة بو

قناعية التي وّظفها الكاتب من أجل إقناع المتلقي. إ ذا كان والوسائل ا
فوقعها فعّاال في أذهان جمهور ا ه مرسال لقراء، وقد لجأ إليها الكاتب بو

خال وأمانة إلى األجيال الصاعدة المتالحقة.   يؤدي رسالة ب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ا  ام 

i  رس البستاني، أدباء العرب في األعصر العباسية، دار الجيل، بيروت، ج  .389،  2يراجع: 
ii  ،197،  1ج ، النثر الفني في القرن الرابع، مطبعة دار الکتب المصرية، القاهرةيراجع: زكي مبارك. 
iii  :11  الجزائر، ،المعرفة دار الجزائري، العربي األدب في المقامة فن قينة، بن عمريراجع. 
iv ورسائله، ومقاماته الوهراني منامات الوهراني، محرز ابن : ، ومحمد شعالن، إبراهيم ت  العربي تابالك دار نغ

 .1968 والنشر، للطباعة
v 21 ،20  الجزائري، العربي األدب في المقامة فن. 
vi  198 ، 197  نفسه،يراجع: المرجع. 
vii روحة دكتوراه مخ ة، يراجع: عمر بلخير، معالم لدراسة تداولية وحجاجية للخطاب الصحافي الجزائري، أ طو

 .55،  2005/2006جامعة الجزائر، 
viii  نية، بنغازي، الكتب الويراجع: عبد الهادي بن ظافر الشهري، إستراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية، دار

2004  ،457. 
ix   ،  352شكري المبخوت، الحجاج في اللغة، ضمن أعمال مخبر البالغة والحجاج، جامعة منوبة، تون
x ،المقامة  بديع الزمان الهمذاني، مقامات الهمذاني، شر محي الدين عبد الحميد، دار الكتب العلمية، بيروت(

 .174الحلوانية(،  
xi  ن الكريم من خالل أهم خصائصه األسلوبية، منشورات جامعة منوبة،عبد ولة، الحجاج في القر    2 ، ، تون

2007  ،18. 
xii   ،)174بديع الزمان الهمذاني، مقامات الهمذاني، )المقامة الحلوانية. 
xiii   ،...461يراجع: عبد الهادي بن ظافر الشهري، إستراتيجيات الخطاب. 
xiv لهمذاني، مقامات الهمذاني، )المقامة الحلوانية(، الصفحة نفسها.بديع الزمان ا 
xv  ،20،  1991عبد القاهر الجرجاني، أسرار البالغة، تحقي محمود شاكر، دار المداني، القاهرة. 

xvi  Ch. Perelman et LA. Olbrechts-Tyteca, La nouvelle Rhétorique. Traité de 
l'Argumentation, collection logos, paris, 1958.p535 

xvii قال، الدار يراجع: جورج اليكوف ومارك جونسن، االستعارات التي نحيا بها، ترجمة عبد المجيد جحفة، دار توب
 .221البيضاء،  

xviii  ،173مقامات الهمذاني، )المقامة الحلوانية(، بديع الزمان الهمذاني. 
xix  ،)174بديع الزمان الهمذاني، مقامات الهمذاني، )المقامة الحلوانية. 
xx   ،32عبد القاهر الجرجاني، أسرار البالغة. 
 xxi بديع الزمان الهمذاني، مقامات الهمذاني، )المقامة الحلوانية(، الصفحة نفسها. 

xxii   ،االستعارة فيمحمد الولي، ينظر  ،  .453  .2005محطات يونانية وعربية وغربية، مطبعة الكرامة، الربا
xxiii   115الجرجاني، أسرار البالغة، عبد القاهر . 

 
مرا اد   م

x ورسائله، ومقاماته الوهراني منامات الوهراني، محرز ابن :  ت
، ومحمد شعالن، إبراهيم  والنشر، للطباعة العربي الكتاب دار نغ

1968. 
x حميد، بديع الزمان الهمذاني، مقامات الهمذاني، شر محي الدين عبد ال

 دار الكتب العلمية، بيروت.

                                         



258

İstiarenin Bediü’z-zaman el-Hemedâni’nin Makâmetu’l- Hulvaniyesindeki Hakimiyeti

                                                                                                    
x  ،بطرس البستاني، أدباء العرب في األعصر العباسية، دار الجيل

 بيروت.
x  جورج اليكوف ومارك جونسن، االستعارات التي نحيا بها، ترجمة

  .بيضاءعبد المجيد جحفة، دار توبقال، الدار ال
x  زكي مبارك، النثر الفني في القرن الرابع، مطبعة دار الکتب

 المصرية، القاهرة.
x  شكري المبخوت، الحجاج في اللغة، ضمن أعمال مخبر البالغة

 .والحجاج، جامعة منوبة، تون
x  عبد القاهر الجرجاني، أسرار البالغة، تحقي محمود شاكر، دار

 .1991المداني، القاهرة، 
x   ن الكريم من خالل أهم خصائصه عبد ولة، الحجاج في القر

،  ،2األسلوبية، منشورات جامعة منوبة،   .2007تون
x  عبد الهادي بن ظافر الشهري، إستراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية

 .2004تداولية، دار الكتاب الجديد، بيروت، 
x عبد الهادي بن ظافر الشهري، إستراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية 

نية، بنغازي،   .2004تداولية، دار الكتب الو
x ة،المعرف دار الجزائري، العربي األدب في المقامة فن قينة، بن عمر 

 الجزائر.
x محمد الولي، االستعارة في محطات يونانية وعربية وغربية، مطبعة 

 ،  .2005الكرامة، الربا
x  عمر بلخير، معالم لدراسة تداولية وحجاجية للخطاب الصحافي

ة، جامعة الجزائر،  روحة دكتوراه مخطو  .2005/2006الجزائري، أ
x Ch. Perelman et LA. Olbrechts-Tyteca, La nouvelle Rhétorique. 

Traité de l'Argumentation, collection logos, paris, 1958. 
 

 

 
 

   
        

 
   1 

 
 

يد يأتي هذا المقال في إطار مشروعنا الديداكتيكي الذي يهدف إلى تجد
ابتدائي ـ ثانوي الثة  إعدادي ـ  تدريس اللغة العربية في أسال التعليم ال

يف الن الشعري. و قد اخترنا ثانوي تأهيلي من خالل  تجويد تو
وجيا  ً له "القصة الشعرية المصورة" التي تأخذ من البيدا موضوعا

سالميِة حفظَ المتون النظمية و الشعرية، و من طرائق  لتدريس االعربية ا
ة التدريَس بالقصة و بالصورة.  الحدي
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Makalemiz, ilk ve orta öğretimde Arapça öğretiminde şiir metinlerinin 
kullanılması yöntemini içermektedir. Bunun için de “Resimli Şiirsel 
Hikaye”yi esas alarak, islâmî pedagojiye ve modern öğretim metotlarına 
uygun manzum metinleri ezberletmek ve hikaye ve resmi konu olarak ele 
aldık. 
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Poetry storyboard  - Heritage renovation In teaching Arabic 

Language for children 
 
Abstract 
This article goes hand in hand with the framework of our didactic project, 
which aims at innovating the teaching of Arabic in the three cycles 
(primary, junior and secondary) through improving the implementation of 
poetry. We have,therefore,chosen "the illustrated poetical-stories" as a 
theme which derives from the traditonal Arabic pedagogy of memorizing 
poetic texts and from the new teaching methods by using the illustrated 
story.  
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صرخت بأعلى صوتها بلغة فرنسية دافئة إذا كانــت المدرسة الغربية قد 

ذاَت تأمٍل في مسار تعلم اللغة الفرنسية، على لسان تزفيطان تودوروف 
و انتبهت إلى أن عودةً إلى الحفظ و  1La littérature en péril : في كتابه

التكرار ستعيد إلى الفصل الدراسي شموخا أمسى مفقودا، على لسان دياْن 
فإننـــا في مدرستنا ؛ 2etour en grâce du par cœurLe rكالبو الذي كتب: 

قد أصبح واجبا علينا أن نستعيد شموَخ اللغِة العربيِة التعلميَّ من  3المغربية
خالل هيكلة شاملة لذلك الدرس؛ تتأسس على تجديد و تطوير طريقة 
تدريس لغة القرآن في تعليمنا العتيق، و اعتمادها مقاربة أصيلة بحلةٍ جديدةٍ 

نظمية التي تلك الطريقة التي تعتمد حفظ المتون الشعرية و ال في التدريس.
تتيح للمتعلم ـ إلى جانب حفظ القرآن و الحديث النبوي ـ التسلح برصيد 
معجمي و أسلوبي يكون له منهال للتعبير الشفهي و الكتابي بكل حرية و 

 ثقة في النفس. 
 

و في سبيل ذلك جاء مقالنا هذا مساهمة منا متواضعةً في مسار التعريف 
ية. سنوضح في بدايته مشروعنا بمشروعنا في تجديد درس اللغة العرب

ِ، و أدواِت  الديداكتيكي من خالل توضيح أسس انطالقه، و إطاِره المنهجي 
ااِلشتغال في تجريبه، و نتائجه المتوقَّعة. لننتقَل بعد ذلك إلى الوقوف على 
خصوصية اللغة العربية النظمية التي منها تكتسب شرعيتَها دعوتُنا إلى 
                                                           

 ترجمته إلى العربية:  1
ب، الطبعة للنشر، الدار البيضاء المغراألدب في خطر، تزفيطان تودوروف، ترجمة عبد الكبير الشرقاوي، دار توبقال 

 2007األولى 
2 Le retour en grâce du par cœur ; Dian GALBAUD ; sciences humaines ; eduquer : le conflit des 
modèles ; octobre 2018 

في هذا اإلطار من تجربة و تستفيد المدرسة التركية من هذا التوجه في تعليم العربية غير الناطقين بها ألننا انطلقنا   3
 المدارس السوسية العتيقة و تميزها في تعليم العربية لألطفال األمازيغ غير الناطقين بها

 يُراجع للتوسع في موضوع التعليم العتيق في سوس:
ة و ق للطباعأحمد طالبي، التعليم العتيق في المغرب المعاصر: دراسة و تحقيق لثالثة مشاريع تعليمية، دار أبي رقرا

 2012، 1النشر، ط
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يف القصة المنظومة  في التدريس. لننتقَل أخيرا إلى التدريس بالقصة تو
الشعرية المصورة من خالل الوقوف على التدريس بالقصة طريقةً من 
ة، و التدريِس بالقصة الشعرية المصورة باعتباره  طرائق التدريس الحدي
أساسا مبكرا لمشروعنا التجديدي ينسجم م اعتماد القراءة المقطعية في 

خير درس القراءة في المر ولى من التعليم االبتدائي. ِلنورد في ا حلة ا
كانتا ثمرة جهدنا في تأطير التالميذ في أقسامنا المسندة 1قصتين شعريتين 

 إلينا.
 

  
ينطلق هذا المقال من مشرو ديداكتيكي تجديدي تبنيناه لتطوير و تجديد 

ر من عشرين سنة، ميدانية دام 2تدريس اللغة العربية بعد تجربة ت أك
تجديد تدريس اللغة العربية في أسال التعليم  صناه تحت عنوان:  ل

الثة . 3ال يف الن الشعري  من خالل تجويد تو
 

و تكمن ِجدة ذلك المشرو في كونه ممارسة جديدة أصيلة تنزا عن 
المألوف في درس اللغة العربية في المدرسة المغربية العصرية بأسالكها 
سسة علميا و منهجيا. و ينطلق  الثة، تجتهد تلك الممارسة في أن تكون م ال
المشرو من ضعف التحصيل في مادة اللغة العربية في المدرسة 

صالحات 4العمومية ال مفتوحا ينتظر نتائ ا ، و يرتب بنقا تربوي ما 
اركنا ، و يقتر حلوال للتطوير قابلة للتجريب و التطبيق، و قد ش5التربوية

                                                           
 سنورد النصين كاملين، و من الصور سنقتصر على ملصقي القصتين  1
طفال الناطقين بالعربية و   2 انوي التأهيلي، و في االبتدائي ل عدادي و ال انوي ا الثة االبتدائي و ال في أسال التعليم ال

 ير الناطقين بها
اني من التعليم االبتدائيالقصة المصورة موضو مقالنا تهم الت  3 ول و ال ولي و المستويين ا  عليم ا
سالمية التقليدية في تلقين المعارف و تدريس اللغة  4  مقارنة بالمدارس العتيقة في سوس التي تعتمد الطريقة ا
صال المنظومة التربوية   5 ارة التربية الوطنية المغربية االستراتيجية  ية و  2015/2030ر
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ارة التربية الوطنية في إطار  به في ندوات التجديد التربوي التي تنظمها و
صال التربوي في المغر  .1بلورة مشاري ا

 
، و و تتل أهداف المشرو في تجديِد و تطويِر تدريس اللغة العربية 

ماِر خصو صية تأهيِل مدرسها و مواكبتِه في عمله لتحسين أدائه، و است
يفه في التالن الش ٍ و تجويِد تو ٍ نَِش  دريس.عري من أجل قسم تفاعلي 

 
x    

وجية  ينطلق مشروعنا التجديدي  تلف المقاربات البيدا من م
بداعية ،2المعتمدة في التدريس في مدرستنا المغربية وجيا ا  3و من البيدا

نظرية الم ساس على  امين و ، 4ــَلَكاتِ التي تعتمد با و التي تجدد الم
بداعية بإدرا الجديد و العصري، م  تستحدثها في ضوء الفلسفة ا

فكار و التصورات. صيل من القيم و ا و التحديث ههنا ال  الحفا على ا
امين بل يتعداها إلى تحديث الوسائل الديداكتيكية و الطرائق  يقف عند الم

وجية ر . و ينطلق 5البيدا في تدريس اللغة العربية و ضعِف  من التع
. كما ينطلق  بِة في التجاو من خصوصية اللغة  التحصيل و الر

ان  يرها من اللغات و قابليتها الحت العربية النظمية و تميزها عن 
تلف التجديدات الديداكتيكية.  م

 
                                                           

انية حول التجديد التربوي التي نظمتها أكاديمية جهة كلميم وادنون في ماي مش  1 ، و قد 2019اركتنا في الندوة الجهوية ال
ارة التأطيرية بالمركز الجهوي لمهن التربية بكلميم يو  ارة و إعادة عرضه التزاما بعدة الو تم انتقاء المشرو من الو

يرا للندوة الدولية 2019شتنبر  24  2019المنظمة في الرباط في نونبر  تح
ويجيا   2 هداف السلوكية، الجودة، الشراكة، بيدا ة، ا المدرسة المغربية جربت كل النظريات التربوية: التربية الحدي

دما ...  المجزوءات، نظرية الكفايات و ا
3  :  يراج في الموضو

من أجل نظرية  بداعية  وجيا ا أبحا وجميل حمداوي، البيدا ، مجلة  ،  تربوية عربية جديدة و أصيلة دراسات تربوية
بحا و الدراسات التربوية، بيروت، العدد السادس، شتاء   2018عن مركز ا

4  :  يراج في الموضو
نحو تأسيس نموذ تربوي أصيل بالمغر ، التدريس بالملكات   محمد الدري

بداعية   5 وجيا ا  جميل حمداوي، البيدا
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x    
على االستقراء الصفي تأسست منهجية اشتغالنا في تجريب هذا المشرو 

بالمقارنة بين تدريس العربية في التعليم العتيق و في التعليم العصري، ثم 
، و اقترا  مار النتائ صو الفرضيات، و القيا بتجار التحقق، و است
تية من التالميذ:  . و قد اشتغلنا على العينات ا َ الحلول للتجريب بشكل أوس

ولى و ال امس ابتدائي، ا ولى با ال دبي و ا ة إعدادي، و الجذ ا ال
 .1آدا
 

x      
تي نُدر بع أدوات اشتغالنا لتجريب مشروعنا في  في الجدول ا

 الممارسة الصفية في أقسامنا المسندة إلينا في عملنا: 
 

الموسم  2القسم
 الدراسي

سسة  أدوات االختبار الم

امس  ال
 ابتدائي

مدرسة  2018/2019
شبال  ا
اصة  ال

القنفذ و الذئب الشعرية  قصة 
و  القراءة المقطعية باعتماد

نشاد المعتمد في التعليم العتيق  ا
ولى  ا
ثانوي 
 إعدادي

عدادية   ا
 الجديدة

النصو  استبدال .1
بقص و  3المسترسلة

 حكايات شعرية منظومة

                                                           
ن اه من مالحظات صفية منذ بداية عملنا في قطا التدريس سنة   1  1997إضافة إلى حصيلة ما دو 
قسا   2  بمقرات عملنا بمدينِة كلميم بجهة وادنون المغرالمسندة إلينا ا
يفية ثم الن ال  3 عدادي بعد النصو القرائية الو انوي ا ري يأتي في مقرر ال  شعريالن المسترسل ن سردي ن
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يقاعي .2 التوجيه ا  1اعتماد 
 في النصو الشعرية

االشتغال على متن نظمي  .3
 2تراثي مشروعا للقسم

 3تجريب النظم الجماعي .4
ة  ال ال
 إعدادي

يقاعي في  " " التوجيه ا اعتماد 
 و العرو النصو الشعرية

الجذ 
دبي  ا

ثانوية  2013/2014
 ابن سينا

يقاعي  .1 التوجيه ا اعتماد 
 في النصو الشعرية

بطريقة تقديم درس العرو  .2
جديدة تحرره من الغمو 
المعرفي و صعوبة التنزيل 

 الديداكتيكي
ولى  ا
با 
 آدا

التوجيه  اعتماد .1 " 2016/2017
يقاعي في النصو  ا

 و العرو  الشعرية
تجديد تدريس مادة  .2

 عرو الشعر

                                                           
عدادي و التأهيلي، مقتبسة   1 انوي بسلكيه ا مرحلة اقترحناها في بداية الن القرائي الشعري في مقررات االبتدائي و ال

من طريقة تدريس النصو الشعرية و المتون النظمية في التعليم العتيق، تعتمد إنشاد الن جماعيا بالوقوف على أواخر 
يقاعية، و تسهيل الحفظ، و ضمان التفاعيل؛ و الفائدة من تلك الق ان الشعر و معرفة حدوده ا راءة الجماعية استبطان أو

ٍ في الدرس  قراءة كل المتعلمين و مشاركتهم بشكل تفاعلي نِش
ات اللغة العربية من إنتا المتعلمين؛ و المتن النظمي الذي كان االشتغال   2 ل معجم م انتهى ذلك المشرو بتأليف 

 عليه:
لث قطر لقطرمنظ 9 م  ومة 
لث لعبد العزيز المكناسي المغربي 9 المور لمشكل الم  منظومة 

مامادو و التأهل بها   3 ولى إعدادي بتوجيه منا و مساعدة قصة شعرية منظومة بعنوان  أثمر هذا العمل إنتا تالميذ ا
ارة التربية الوطنية ضمن مسابقات  القصة المصورة التي تنظمها و إقليميا و جهويا إلى الدور الوطني في مسابقة 

يات  صال التربوي التشبيك الموضوعاتي في إطار تنزيل مقت ية االستراتيجية ل   2015/2030الر
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تنظيم مسابقة في حفظ  .3
ة الشمقمقية           1أرجو

و االشتغال على متنها 
 ببحو منزلية

التوجيه  اعتماد .1 " 2017/2018 "
يقاعي في النصو  ا

 و العرو  الشعرية 
مادة  تدريس تجديد .2

 عرو الشعر
تنظيم مسابقة في حفظ  .3

ة الشمقمقية           2أرجو
و االشتغال على متنها 

 ببحو منزلية
 

9   
ذة تجريبا بعد تسجيل التفاعل  جراءات المت الحار بين المتعلمين و ا
؛ فإننا نر أن 4، و بعد تحقق النتائ المبهرة3لبع بنود المشرو

الثةَ: َ متوقعةً  ستشمل المستوياِت ال  للمشرو نتائ
 تجويد الدروس: 

                                                           
ة من   1 اطبة الحسود،  275البن الونان الصنهاجي، أرجو ر، م النسيب، التغزل، الحماسة و الف راضها  بيتا تنوعت أ

نيا؛ ينصح علماء الدين و اللغة بحفظها  من معجما عربيا  لما لها الحكم و الوصايا، مد الشعر، مد السلطان كما تت
 من فائدة في تفتح قرائح المتعلمين و تعزيز ملكاتهم اللغوية و المعرفية

ة من   2 اطبة الحسود،  275البن الونان الصنهاجي، أرجو ر، م النسيب، التغزل، الحماسة و الف راضها  بيتا تنوعت أ
نيا؛ ينصح من معجما عربيا  علماء الدين و اللغة بحفظها لما لها  الحكم و الوصايا، مد الشعر، مد السلطان كما تت

 من فائدة في تفتح قرائح المتعلمين و تعزيز ملكاتهم اللغوية و المعرفية
يجابي  3 راطهم بشكل كامل في الدرس و تفاعلهم ا نشادية، و ان  استعذابهم القراءة المقطعية ا
ان النصو من خالل التلحين، تعلمهم النظم الجما  4 ة الشمقمقية كان من حظ التالميذ استبطانهم، أو عي، حفظ أرجو

 المتميزين بحفظ القرآن
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ات، و اعتماد التدريس  .1 نشودة و المحفو إعادة االعتبار ل
ٍ م التدريس بالحكاية و القراءة المقطعية  1بالقصة الشعرية بتوا

اني، و التصالح م حفظ المتون  ول و ال في المستويْين ا
 الشعرية و النظمية

يقاعي، و  .2 تجديد تدريس الن الشعري باعتماد التوجيه ا
ولي ِ الشعر بتقديمه ضمنيا منذ التعليم ا  عرو

 تجويد المقررات: 
ي .1 لفائدة مدرسي اللغة العربية  2قاعيإنتا دالئل التوجيه ا

 ابتدائي، ثانوي إعدادي، ثانوي تأهيلي
 

    
تميزت عن قد  3ال شك أن اللغة التي اتسعت قوالبها لكال  عز و جل

يرها من لغات العالم. إن الحديث عن تفو اللغة العربية و تميزها ليس 
باستمرار حمالِت استهدافها من الناطقين بها و من  جديدا، و لكنه مستمر

ها  ُ نى لغات العالم من حيث ثرا ير الناطقين. و ال جدال أبدا في كونها أ
ناها الصرفِي  4المعجمي  يِة و 5و  ُ أفُِق معانيها البال ، و من حيث اتسا
ُ شعرها.  7، و من حيث نظُمها6ااِلنزياحية  و إيقا

 
                                                           

ولى من االبتدائي 1  المصورة في المراحل ا
نشاد الجماعي   2 عة إلى تفاعيل البحر، تساعد المعلم في تلقين المتعلمين ا من النصو الشعرية مو  كتيبات تت
له َمدَدًا" الكهف/   3  109قال تعالى: "قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لَنَِفدَ البحُر قبل أن تَْنفَدَ كلماُت ربي و لو جئنا بم
ها التي تجاو اثني عشر مليونا  4 ر لغات العالم من حيث عدد ألفا  أك
ال  5 يرها؛ نأخذ م ة بإبدال ياء  االشتقا من أسرار اللغة العربية و مميزاتها عن  " فهي كلمة مصو َر ْ كلمة "ُمْستَ

مومة و فتح ما قبل آخرها، فقد نستعملها في التركيِب اسَم مفعول للداللة على من وق عليه الفعل، أو  ارعة ميما م الم
من وقو الفعل. مان للداللة على   اسَم مكان للداللة على مكان وقو الفعل، أو اسَم 

ال تعتني علو بال  6 ؛ ففي أنوا الجمل في الفرنسية م خر ية ال يُنتبه إليها في اللغات ا ة اللسان العربي بتفاصيل بال
ر خصوصا الجمل  مرية و التعجبية، بينما في العربية فالحديث عن أك برية و االستفهامية و ا نتحد عن أربعة: ال

ر بهاء في الع ك ير الطلبية، و ا نشائية الطلبية و  ية المتعددة، و هي المسما ة اربية تدقيُق معاني تلك الجمل البال
نشاء الطلبي. ية في أساليب ا  المعاني البال

ر تمكنا من إيقاعات شعر العربية، و لن يصفوه بغير النظم المعجز. و هذا يرتب   7 ك في القرآن نظم يشعر به الشعراء ا
 أصال بطبيعة العربية النظمية الساحرة.
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و  و سنكتفي ههنا بالوقوف على مقارنة بسيطة بين شعر العربية الفصحى
يقا الشعري العربي و نعومت ه بين الشعر الفرنسي الكتشاف مرونة ا

م بساطة نظامه  م نظامه المعقد، و عد تساهل الشعر الفرنسي ر ر
يقاعي   و تواضعه.   ا

 
َ الصوتيَّ لبيتين شعريي ن من شعر الشاعر الفرنسي فيما يلي، نوردُ التقطي

Nicolas Boileau 1   مقتبََسْيِن من قصيدته التربويةL’art poétique   فن
 : 2الشعر

 
Hâtez-vous lentement et sans perdre courage, 
Vingt fois sur le métier, remettez votre ouvrage.  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Hâ tez Vous Len te Ment Et Sans perd re cou rage 

Vingt fois Sur Le mé Tier Re Me ttez vot reouv rage 

 
اال آخَر بيتْيِن شعريْيِن من شعِر  من قصيدته  Victor Hugo3و نوردُ م

Demain dès l’aube4: 

                                                           
، كاتب و شاعر فرنسي و ناقد في العصر  -1711مارس  13باريس،  -1636نوفمبر  1كوال بوالو  ني"  باريس

 الكالسيكي."1
هرت سنة  alexandrinsقصيدة تربوية كالسيكية من مئة و عشرة أبيات "  2 ساسية في  1674.  تعال القواعد ا

 الكتابة الشعرية الفرنسية الكالسيكية.
3 
وفيكتور ماري " ،  مايو 22 ، و توفي بتاري1802  فبراير  26بتاري  . وِلدVictor Marie Hugo : بالفرنسية هو

لب اللغات الحقبة الرومانسية ا في، يُعتَبر من أبر أدباء فرنسفرنسيا وروائيا وشاعرا أديبا كان ، وتُرجمت أعماله إلى أ
ول ثُم  راوياً. وقد أل ف العديدَ من الدواوين لعل  أشهرها المنطوقة. وهَو مشهور في فرنسا باعتباره شاِعراً في المقا ا

ا خاِر فرنسا،   La Légende des siècles أسطورة العصور وديوان Les  Contemplations تأمالت ديوان ، أم 
ر من كونه شاِعرا، وأبَر أعماِله الروائية هي رواية ساء"  فهو مشهور لكونِه كاتِبا وراٍويا أك   ."أحدَ نوترداو  "الب

لغاء كما اشتَهر في عد ِحقبَته بكونِه ناشطا اجتماعيا، حيث كاَن يدعو   Le dernier jour في كتابه الشهير .اُحكم ا
d'un condamné ي داً لنظا ايا االجتماعية والسياسي ة ف الجمهورية كما كاَن م  ".ي وقتهفي الُحكم، وأعمالُه تََمس الق

قصيدة. هذا  158و يتكون من  1856و الذي تم نشره سنة  Les contemplations إحد قصائد الديوان الشعري " 4
ا الموت، حيث  و و هو عبارة عن مزي من ذكريات الحب و السعادة  و أي الديوان يعتبر سيرة ذاتية شعرية لفيكتور هو
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و  و سنكتفي ههنا بالوقوف على مقارنة بسيطة بين شعر العربية الفصحى
يقا الشعري العربي و نعومت ه بين الشعر الفرنسي الكتشاف مرونة ا

م بساطة نظامه  م نظامه المعقد، و عد تساهل الشعر الفرنسي ر ر
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َ الصوتيَّ لبيتين شعريي ن من شعر الشاعر الفرنسي فيما يلي، نوردُ التقطي

Nicolas Boileau 1   مقتبََسْيِن من قصيدته التربويةL’art poétique   فن
 : 2الشعر

 
Hâtez-vous lentement et sans perdre courage, 
Vingt fois sur le métier, remettez votre ouvrage.  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Hâ tez Vous Len te Ment Et Sans perd re cou rage 

Vingt fois Sur Le mé Tier Re Me ttez vot reouv rage 

 
اال آخَر بيتْيِن شعريْيِن من شعِر  من قصيدته  Victor Hugo3و نوردُ م
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 الكتابة الشعرية الفرنسية الكالسيكية.
3 
وفيكتور ماري " ،  مايو 22 ، و توفي بتاري1802  فبراير  26بتاري  . وِلدVictor Marie Hugo : بالفرنسية هو

لب اللغات الحقبة الرومانسية ا في، يُعتَبر من أبر أدباء فرنسفرنسيا وروائيا وشاعرا أديبا كان ، وتُرجمت أعماله إلى أ
ول ثُم  راوياً. وقد أل ف العديدَ من الدواوين لعل  أشهرها المنطوقة. وهَو مشهور في فرنسا باعتباره شاِعراً في المقا ا

ا خاِر فرنسا،   La Légende des siècles أسطورة العصور وديوان Les  Contemplations تأمالت ديوان ، أم 
ر من كونه شاِعرا، وأبَر أعماِله الروائية هي رواية ساء"  فهو مشهور لكونِه كاتِبا وراٍويا أك   ."أحدَ نوترداو  "الب

لغاء كما اشتَهر في عد ِحقبَته بكونِه ناشطا اجتماعيا، حيث كاَن يدعو   Le dernier jour في كتابه الشهير .اُحكم ا
d'un condamné ي داً لنظا ايا االجتماعية والسياسي ة ف الجمهورية كما كاَن م  ".ي وقتهفي الُحكم، وأعمالُه تََمس الق

قصيدة. هذا  158و يتكون من  1856و الذي تم نشره سنة  Les contemplations إحد قصائد الديوان الشعري " 4
ا الموت، حيث  و و هو عبارة عن مزي من ذكريات الحب و السعادة  و أي الديوان يعتبر سيرة ذاتية شعرية لفيكتور هو

 
 

Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, 
Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. 

 
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

pagne Cam La chit Blan Où l’heure à l’aube Dès main De 
ttends m’a Tu que Sais Je Tu vois Rai Ti Par Je 

 
الكامل انه بحر  ال من أو الذي  1و إذا نظرنا إلى شعر العربية سنجد م

تلف من  تفعلة "ُمتَفَاِعلُْن" في يتأسس على تَكرار  البيت بصور إيقاعية ت
وُل منه الذي تتكرر فيه  ُ ا ر قصيدة إلى أخر أرقاها عددا و طوال ال

َ مراٍت في كل شطر كاملةً بإحد الصيغتْين:  التفعلة ثال
 

1 2 
 ُمتْــفَاِعلُنْ  ُمتَـفَاِعلُنْ 

 

                                                           
و نشر هذا الديوان تكريما البنته  ريقة سنة   Léopoldineإن هو . و هذا ن القصيدة كامال حيث 1843التي ماتت 

اطب فيها رو ابنته  :"ي
Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, 
Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. 
J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. 
Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. 
 
Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, 
Sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit, 
Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, 
Triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. 
 
Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, 
Ni les voiles au loin descendant vers Harfleur, 
Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe 
Un bouquet de houx vert et de bruyère en fleur. 

 
َ إي  1 /نماذ ٍ ر بحور الشعر أضُربًاللكامل تسعة أضر  قاعية، و هو أك
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و مقاط كل واحدة منهما بحسب منطق النظا المقطعي في الشعر 
 الفرنسي:

 
 5 4 3 2 1 عدد المقاط

 ـلُنْ  ِعـ فَا ـتَـ ُمـ ُمتَفَاِعلُنْ 
  ـلُنْ  ِعـ ـفَا ُمتْ  ُمتْفَاِعلُنْ 

 
لنكتشف تميز شعر العربية عن شعر الفرنسية في هذا المستو نقف  و

 :1على قول عنترةَ ْبِن شد اد
 

ٍ َكِرهَ الُكماةُ نِزالَهُ     ال ممِعٍن َهرباً و  ُمْستَْسِلمِ ال  و ُمدَجَّ

1 2 3 1 2 3 

 ٍ  مْستَْسِلمِ  هرباً و ال ال ُمْمِعنٍ  ةُ نِزالَهُ  كره اْلُكما َوُمدج
 ُمتْفاِعلُنْ  ُمتَفاِعلُنْ  ُمتْفاِعلُنْ  ُمتَفاِعلُنْ  ُمتَفاِعلُنْ  ُمتَفاِعلُنْ 

 
اني بأر ة جاءتا في الشطر ال ال ولى و ال متفاعلن ا بعة نالحظ أن 

؛ ما  َ فق نسي. يعني عد تساوي مقاط الشطرين كما في الشعر الفرمقاط
ر رقيا منه في الفرنسي يقاعي في الشعر العربي أك ِ بس فالنظا ا بب نظا

ِ )النظمي( المتميز ـ عربيا كان  ؛ إذ ال يشعر المتلقياللغة العربية المقطِعي 
م فقدان مقطعين في الشطر أو عجميا ـ ن بيت عنترة ر  باختالل في و

اني:  ال
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
ْ  ُمـ وَ   ـهُ  لَـ ـَزا نِـ ةُ  ما ُكـ َهلْ  ـرِ  َكـ ٍ  َ  دَ
ً  ـرَ  َهـ ـنٍ  ـِعـ ُمْمـ ال    ـمِ  ـِلـ تَسْ  ُمْسـ ال وَ  با

                                                           
 الُمعَلقة  1
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و مقاط كل واحدة منهما بحسب منطق النظا المقطعي في الشعر 
 الفرنسي:
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لنكتشف تميز شعر العربية عن شعر الفرنسية في هذا المستو نقف  و

 :1على قول عنترةَ ْبِن شد اد
 

ٍ َكِرهَ الُكماةُ نِزالَهُ     ال ممِعٍن َهرباً و  ُمْستَْسِلمِ ال  و ُمدَجَّ

1 2 3 1 2 3 

 ٍ  مْستَْسِلمِ  هرباً و ال ال ُمْمِعنٍ  ةُ نِزالَهُ  كره اْلُكما َوُمدج
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اني بأر ة جاءتا في الشطر ال ال ولى و ال متفاعلن ا بعة نالحظ أن 

؛ ما  َ فق نسي. يعني عد تساوي مقاط الشطرين كما في الشعر الفرمقاط
ر رقيا منه في الفرنسي يقاعي في الشعر العربي أك ِ بس فالنظا ا بب نظا

ِ )النظمي( المتميز ـ عربيا كان  ؛ إذ ال يشعر المتلقياللغة العربية المقطِعي 
م فقدان مقطعين في الشطر أو عجميا ـ ن بيت عنترة ر  باختالل في و

اني:  ال
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
ْ  ُمـ وَ   ـهُ  لَـ ـَزا نِـ ةُ  ما ُكـ َهلْ  ـرِ  َكـ ٍ  َ  دَ
ً  ـرَ  َهـ ـنٍ  ـِعـ ُمْمـ ال    ـمِ  ـِلـ تَسْ  ُمْسـ ال وَ  با

                                                           
 الُمعَلقة  1

 
 

 ً تجديد درس اللغة العربية بالحفا على خصوصياتها اللغوية  أال يمكن إذا
ية و النظمية من خالل االنطال من النماذ المشرقة من تراثنا  و البال
التربوي و تعليمنا العتيق من جهة و اعتماِد تقنياٍت للتنشي التربوي تبعث 

ة  و بتعبير آخَر: أال  يمكن في الممارسة الصفية حيوية المدرسة الحدي
ة و كل ِ  بات التجديد في تربة تربوية  استنباُت طرائق التدريس الحدي ر

بلى، و ما القصة الشعرية المصورة إال خير دليل على   1مغربية أصيلة
 ذلك.

 
    

يأتي التدريس بالقصة الشعرية المصورة أساسا مبكرا لمشروعنا التجديدي 
 و ضرورةُ  ةُ القصِة المنظومةِ ، و تكمن أهمي2العربيةفي تدريس اللغة 

ولي و التعليم االبتدائي االِ  كونها تجم في في شتغال بها في التعليم ا
سالمي ة؛  3نظرنا بين الترا التربوي العربي ا و طرائِق التدريس الحدي

طفاِل  فإذا كان التدريس بالقصة قد أثبت فعاليته و نجاعته في تعليم ا
لغاِت فإن نظم القصة المصورة سيسهل عليهم حفظها و إنشادها و التغنَي ال

.  بها و استبطان رصيد معجمي و أسلوبي ها
 

9    
كل ما يتبعه المعلم م المتعلمين من إجراءات و  إن طريقة التدريس هي 

ْبرات خطوات متسلسلة متتالية مترابطة لتنظيم المعلومات و المواقف و  ِ ال
. و طرائق 4التربوية لتحقيق هدف أو مجموعٍة من أهداٍف تعليمية محددة

                                                           
عفه في   1 طار نلفت االنتباه إلى التحصيل الناف الذي يتحقق في درس اللغة العربية في التعليم العتيق مقارنة ب في هذا ا

 التعليم العصري
 للناطقين بها و لغير الناطقين  2
مية  3  تحفي المتون الشعرية و الن
ة متوفرة على النت،   4 طرائق التدريس الحدي ة، سلسلة مقاالت حول  أحمد حسن محمد علي، طرائق التدريس الحدي

ول  المقال ا
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يرة منها طريقة التدريس بالقصة التسامها بالجاذبية و  التدريس ك
مارها تربويا  طر تلك الطريقةَ شروط تصب كلها في مبدإ است التشويق. ت

طة ً بمجال و موضو و تعليميا. فتكوَن القصةُ المنتقاة للتدريس بها مرتب
ر خصائصها اللغوية و  د أحداثُها تحقيَق أهدافه، و ال ت الدرس و ت
سلوبية و السردية عن ذلك. و ينبغي أن يتوفر المعلم على متن من  ا

يفة التدريس بها  .1القص المنتقاةِ لو
 

تي  :و قد ل البع إجراءاِت طريقة التدريس بالقصة عموما في ا
 أهداف الدرستحديد  
 لمناقشةاِختيار القصة المناسبة، و تحديدُ المد الزمني للسرد و ا 
شرا التالميذ  تنب في إلقاء القصة و ال تحديد مواضي النقا 

اصة بأحداثها  بالتوقعات ال
 رب القصة بأهداف الدرس 

 
9     

اعتماد الشعر و النظم مفتاحا للتدريس إذا كان التعليم العتيق قد راهن على 
ال يراهن عليهما؛ فإن 2في تراثنا التربوي و قد أثبتا نجاعتهما ، و ال 

الجم بين تلك الطريقة التقليدية في تدريس العربية و طريقِة التدريس 
داء  دَ ا ِ ُ أن يَُجو  ة في التدريس، يُفتََر بالقصة إحد الطر الحدي

يَّ في درس اللغة العربية. و قد قمنا بمحاوالت تجريبية التعليميَّ التعلم
أثبتت كلها بما ال يد مجاال للشك عندنا نجاعة ذلك الجم بين الطريقتين 
كراد  ترا و ا ي و ا ما في حلة جديدة. إننا نعتقد أن اللغة التي أتقنها ا

                                                           
م متنا شعريا و نظميا   1 ي، و هو كتا ي الموا نقتر لذلك المتن في مشروعنا التجديدي مصطلحا: المقرر الممتد

مار  للحفظ و االست
ارة الوصية على التعليم في المغر يتفو طلبتها في تعلم اللغة العربية و آدابها على الدارس العتيقة ال  2 مستقلة عن الو

 طلبة المدارس النظامية العصرية
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يرة منها طريقة التدريس بالقصة التسامها بالجاذبية و  التدريس ك
مارها تربويا  طر تلك الطريقةَ شروط تصب كلها في مبدإ است التشويق. ت

طة ً بمجال و موضو و تعليميا. فتكوَن القصةُ المنتقاة للتدريس بها مرتب
ر خصائصها اللغوية و  د أحداثُها تحقيَق أهدافه، و ال ت الدرس و ت
سلوبية و السردية عن ذلك. و ينبغي أن يتوفر المعلم على متن من  ا

يفة التدريس بها  .1القص المنتقاةِ لو
 

تي  :و قد ل البع إجراءاِت طريقة التدريس بالقصة عموما في ا
 أهداف الدرستحديد  
 لمناقشةاِختيار القصة المناسبة، و تحديدُ المد الزمني للسرد و ا 
شرا التالميذ  تنب في إلقاء القصة و ال تحديد مواضي النقا 

اصة بأحداثها  بالتوقعات ال
 رب القصة بأهداف الدرس 

 
9     

اعتماد الشعر و النظم مفتاحا للتدريس إذا كان التعليم العتيق قد راهن على 
ال يراهن عليهما؛ فإن 2في تراثنا التربوي و قد أثبتا نجاعتهما ، و ال 

الجم بين تلك الطريقة التقليدية في تدريس العربية و طريقِة التدريس 
داء  دَ ا ِ ُ أن يَُجو  ة في التدريس، يُفتََر بالقصة إحد الطر الحدي

يَّ في درس اللغة العربية. و قد قمنا بمحاوالت تجريبية التعليميَّ التعلم
أثبتت كلها بما ال يد مجاال للشك عندنا نجاعة ذلك الجم بين الطريقتين 
كراد  ترا و ا ي و ا ما في حلة جديدة. إننا نعتقد أن اللغة التي أتقنها ا

                                                           
م متنا شعريا و نظميا   1 ي، و هو كتا ي الموا نقتر لذلك المتن في مشروعنا التجديدي مصطلحا: المقرر الممتد

مار  للحفظ و االست
ارة الوصية على التعليم في المغر يتفو طلبتها في تعلم اللغة العربية و آدابها على الدارس العتيقة ال  2 مستقلة عن الو

 طلبة المدارس النظامية العصرية
 

 

َر من أهلها و أجادوا التعبير يُرهم أك فغان و  ف و النظم بها، و التألي و ا
وابت الديداكتيكية التي اعتُِمدت  لم تكن لتنتشر فيهم بذلك الشكل إال لقوة ال
في تعلمها و تلقين أساليبها و سننها و آدابها. و ما طريقة التدريس بالنظم 

وابت.  ساس من تلك ال ابت ا نشاد و التكرار إال ال  و ا
 

قافية المحلية وُرها في ال و نعتقد ههنا أن الهويات ال متن سيساعد ح
ير الناطقين باللغة العربية لغةَ  ِس به في حب  اد، و االقصصي الُمدَرَّ ل

ال عندما يكتشف ِ م تعلمها؛ فالطفل التركي م يجابي  أن  تفاعِلهم ا
ا و القص التي تقد له في قاعة الدرس ليست إال قصصا تعبر عنه ثقافي

ه بها ه من الَجدَّةِ؛ يزيدُ ذلك من تتنهل من المحكي الشعبي الذي يسمع شب
 و تفاعله م أحداثها و حفظها بسرعة.

 
يق أهداف و ال تزيد الصورةُ و المشاهد المصورةُ القصةَ إال فعالية في تحق

،  الدرس و جاذبية لد الطفل، ِلما للصورة من سلطة علينا في عالمنا اليو
 فهي تمارس علينا حصارا من كل االتجاهات.

طار و ا د ا عتماد التدريس بالقصة الشعرية المصورة عموما ي
طر القراءة و تعلَمها المعتمد في المدرسة  1المنهجي العا الذي ي

ولى من التعليم االبتدائي.   المغربية في المرحلة ا
 
 
 
 

                                                           
تعليم القراءة المبكر وفق الطريقة المقطعية يهدف إلى تنمية القدرة على القراءة بكيفية فعالة بالتركيز على مكونات:   1

 ب بين الصوت و الحرف، القراءة بطالقة، اكتسا المفردات، الفهمالوعي الصوتي، الر
:  يُراج

 ، اني،  ستاذ، المستو ال ستاذة و ا  53دليل ا
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مامادو المشاركة في المسابقة   ةالوطنية للقصة المصورملصق قصة 
 

 
1.  

راً     أَْن أَْنتَشي بِذاتِيَهْ  ِ  يَِحق لي ُمْفتَ
اللُهُ و عاِليَــهْ  ِ  في وطٍن وارفٍَة     
 فََمْغِربي َشَجـَرة     ُجذوُرها إِْفريقيهْ 

 

                                                           
عدادية الجديدة بكلميم، و مشاركتنا   1 ولى إعدادي با ثمرة تأطيرنا لفريق نظم جماعي من التالميذ المتميزين بمستو ا

ارة التربية الوطنية سنة في مسابقة القصة المصورة ال ت الرتبة 2018تي نظمها و ، و قد تأهلت للدور الوطني، و حا
انية  ال
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مامادو المشاركة في المسابقة   ةالوطنية للقصة المصورملصق قصة 
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راً     أَْن أَْنتَشي بِذاتِيَهْ  ِ  يَِحق لي ُمْفتَ
اللُهُ و عاِليَــهْ  ِ  في وطٍن وارفٍَة     
 فََمْغِربي َشَجـَرة     ُجذوُرها إِْفريقيهْ 

 

                                                           
عدادية الجديدة بكلميم، و مشاركتنا   1 ولى إعدادي با ثمرة تأطيرنا لفريق نظم جماعي من التالميذ المتميزين بمستو ا

ارة التربية الوطنية سنة في مسابقة القصة المصورة ال ت الرتبة 2018تي نظمها و ، و قد تأهلت للدور الوطني، و حا
انية  ال

 
 

2.  
 على اْلُحدوِد اْمــــَرأَة     ُحْبــلَـى تَئِـــن ُمتَْعبَـــهْ 

 َوْجُهها     بِـالدَهـــــا اْلُمعَذَّبـــــهْ َسْمراُء َيْحكي 
ــَرتْهـا اْلَمْسغَبَـهْ  ُ الدَّمـاِر َهـدَّهــا     و َهجَّ  َوْقــ

3.  
 إلى الشَّمــاِل قـــاِر     يُْغــري بدَْفـن َضْيِمها
َــْت بُحْلمهـــــا ـ ذ     تـشبَـّ ـَم العَنـاء و ا ْ  ُر

ـى     عل  ــى شبـا قْوِمهـاو دونَهُ الموُت ق
4.  

 ً ُ فَْجأَة ـــــا  و ذاَت ليلٍة أََجــــــــا     َءها اْلَم
 إلى جــــدار منــــزٍل     في اللَّْيِل أمسى ِخْربَةً 
ِ ُحْرقَـــةً  عــْت لَْيلَتَهــــا     ِمــــن اْلِفرا  تََجــرَّ

5.  
 إذا بَِطْيِف اْمَرأَةٍ     و ِمن َحرائِِر اْلَوَطنْ 

يفة     بالتَّْمِر جادَْت و اللَّبَنْ  كأنها  ُم
 فَأَْدَخلَتْها َبْيتَها     و أَْدفَأَتْها مْن َشَجنْ 

6.  
 و بَْعدَ ساعٍة دَنَْت     قَابِلَة منها َعلَى

 َمْهٍل، تَداعى ِجْسُمها     و اْلَوْجهُ قَْد تَبَدَّال
ِه و أَْجَمال  إذا اْلوليدُ .. أَْسَمراً     َكأُم ِ

7.  
ُ اْعتََنْت     َكأَنَّها في َجنَّةِ في   بَلَدي ا

لَّتِ  َ  بِِطْفِلها اْلَجميِل قَْد     َعْن ُحْلِمها تَ
تِ  ِ اْستَقَرَّ  ما خاَطَرْت ِبروِحها     في اْلَمْغِر
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8.  
 ْ َ ُمقاُمـــــهُ و لَْيـ     ـَس َمْن َرأ َكَمْن َسِم  طــا

 ً َ "مامادُو" راِئعــاً     شيئــا  ْ فَشيئـاً يَْرتَِفـــــ عا
ْ ُمْندَِمجاً في َوَطـــــــٍن     لكــل ِ لَـــــْوٍن يَتَسِ   ــــ

9.  
 في ِذْهنِِه تََفتََّحْت     لَُغتُنــــــا بَيَـــــانا
 بِها َكُكل ِ مسلٍم     قد َحِفظ القُْرآنــــــا
 و الِعْلَم قَْد أَحاَطهُ     بَفْهِمِه إتْقـانـــــا

10.  
 ــــــــــابَْعدَ أَْن قَْد عانَقَْت     بِـــــالدُهُ السَّــــالمـو 

َ ُمْصِلحــــــاً إمــامـــ  ـــاأْمســـــى بِقُْدَرةٍ ُهنا     
ِ مغربــي     و يَْنُشـــــــُر اْلِوئــــامــ  ــايَْدعو ِلُحب 

11.  
بنوِس قَـــا     َمــــــــْت آلـــةُ اْلبَيـانِ   بالعا و ا
ٍ يَْسمو و إْن     تَعَـــدَّدَْت أَْلـوانـــــــي  في مغر

ـ ٍ و أَْســــــَوٍد     أنامــــــــُل اْلفَنـ   ـــــانِ بأَْبيَــــ
ْلحــــ ْ ِ ا ةً قَــْد َعـَزفَـْت     بأَْعذَ  ــــــانِ أُُخــــــوَّ
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9.  
 في ِذْهنِِه تََفتََّحْت     لَُغتُنــــــا بَيَـــــانا
 بِها َكُكل ِ مسلٍم     قد َحِفظ القُْرآنــــــا
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10.  
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ـ ٍ و أَْســــــَوٍد     أنامــــــــُل اْلفَنـ   ـــــانِ بأَْبيَــــ
ْلحــــ ْ ِ ا ةً قَــْد َعـَزفَـْت     بأَْعذَ  ــــــانِ أُُخــــــوَّ

 
 
 
 
 
 

 
 

9    1 

 
 
   

                                        
 قد صارتِ  مْ كذلكُ     مهجورةٍ  ي بلدةٍ ف
ُ  ةٍ رَّ فَ صْ مُ   الحرارةِ  هــــا      من شدةِ سما

 
 هحارقَ  وتحت شمٍس     هنا قنفذ  مرَّ 

ُ  هروالً مُ   ــــــــــــــهـــتفارقـــــــــــــَ  تكـــــاد أنْ      ــهُ وروحـ
 

                                                           
سسة التفت الفني و   1 طيرنا لورشة بم ب من الترا المحكي األمازيغي المغربي، ثمر ت القنفذ و الذ حكايا  قص

 األدبي، و قد ترجمناها للهجة الحسانية و اللغة األمازيغية
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يرُ  ال ماءَ   ما    في قا بئر قد أتاه فيها 
 محدقا في قاعه     والماء فيه قد دهاه

 
ْ  ـــــهُ لـــَ في الدلو الذي    أوصَ  َّ نَفَ   إلــى الشـــــــــــــرا

ا     فــــي ورطــــــــــــةٍ  إذا بـــــــهِ   فكيف عنه ذا 
 

 يلهــــــــــثُ  ذئبٍ  هورُ        وفجـــــــــــــــــــــــأة أفرحـــــــــــهُ 
 ً  ثُ ـــالنجاة يبحــــــــ إلى      عن السبيل عطشا

 
 ُ  إننــــــــــي هبـ إلــيَّ اِ          ــــــهُ قال له صديقـ
 مسكنِ  ألهو وخيرِ          ليلـــــــةٍ  فـي جنـــةٍ 

 
 افالَ  َّ في الدلو نَ       ذا بدورهِ  لذئبُ اَ 

 اَل أخر عَ  ه نجا       لورطةٍ وذا صديقُ 
 

 هـــــا تبادلــــــــواكذلك الدنيا وحا      ُل أهلِ 
 ً لُ ــــــــــــــــو نـــ لحتفــــــــــهِ        فصاعـــــــــد  مكائـــــدا  ـــــــا

 
 

ار القول حول  عٍة في اختص اهمة منا متواض يبقى هذا المقال مجرد مس
ت روعنا التجديدي في  د مش دريس اللغة العربية. و ال توجه جديد ي

ندعي له الكمال، بقدر ما ندعو إلى تعميق النقا حوله، و تبادل وجهات 
بيل المزيد من  فيةً، في س اجه تجربةً ص ِ من أجل إن النظر و التجار

نتا و التحفيز.  العطاء و ا
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عري،  .3 يف الن الش تجديد تدريس اللغة العربية من خالل تجويد تو
انية حول التجديد  اركتنا في الندوة الجهوية ال عيد كويس، مش س

، و 2019 التربوي التي نظمتها أكاديمية جهة كلميم وادنون في ماي
ه التزاما بعدة  ارة و إعادة عرض رو من الو قاء المش قد تم انت

ة بكلميم يو  المركز الجهوي لمهن التربي ة ب أطيري ارة الت  24الو
تنبر  يرا للندوة الدولية المنظمة في الرباط في نونبر  2019ش تح

2019 
ن محمد علي،  .4 ة، أحمد حس لة مقاالت  طرائق التدريس الحدي لس س

طرا ولحول  ة متوفرة على النت، المقال ا  ئق التدريس الحدي
 

 الكتب و المراجع المدرسية:
ولى  .1 نة ا ة المتعلمة و المتعلم، الس المفيد في اللغة العربية، كراس

 2018من التعليم االبتدائي، طبعة شتنبر 
انية من التعليم االبتدائي، طبعة  .2 نة ال في رحا اللغة العربية، الس

 2018شتنبر 
ولى من  .3 ستاذ، السنة ا ستاذة و ا المفيد في اللغة العربية، دليل ا

 التعليم االبتدائي
انية من  .4 ستاذ، السنة ال ستاذة و ا في رحا اللغة العربية، دليل ا

 التعليم االبتدائي
تنبر  .5 ش وثيقة البرام و المناه التربوية المنقحة للتعليم االبتدائي 

ارس 2011 ة في م دل ة التعلم  2018 المع ارب ار مق وفق اختي
 المبكر للقراءة وفق الطريقة المقطعية

 
 المراجع بالفرنسية:

1. Les contemplations ; victor hugo ; 1856 
2. Le retour en grâce du par cœur ; Dian GALBAUD ; sciences 

humaines ; eduquer : le conflit des modèles ; octobre 2018  
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 الكيان اللغوي وصناعة المجتمعات
ي( لـ في كتاب )التخطيط اللغوي والتغير االجتماع مقاربة نقدية

 "روبرت ل كوبر"
 

 د. آمال كبير1 
 

ملخص:ال  
لهوية اكانت اللغة دائما المنظومة الفكرية والثقافية األكثر تعبيرا عن 

زله إلى أن ينواالنتماء، وألنها كذلك فقد علم هللا آدم األسماء كلها قبل 
 األرض لتشكيل مجتمع إنساني حر.

 
مو والتغير غير أن اللغات في عالم اإلنسان منذ بدء الخليقة لم تتوقف عن الن

والتطور، أو الضمور، بل وحتى عن االنقراض، األمر الذي يحّمل 
ات اإلنسان المسؤولية الكاملة عن التشوهات واألمراض التي تصيب اللغ

 تها.األم أو تسهم في مو
 

ل يدرك هوالسؤال المهم الذي تودّ هذه المقاربة النقدية أن تجيب عنه هو: 
ي اإلنسان دور اللغة في تسيير المجتمع؟ وهل يسهم التخطيط اللغوي ف

 تغيير شكل المجتمعات باإليجاب أو بالسلب؟
 

ولإلجابة عن هذه األسئلة ضمن هذه الورقة العلمية، سنروم مناقشة نماذج 
بها على العالم )البروفيسور: روبرت ل كوبر( في كتابه:  عالمية جاد

)التخطيط اللغوي والتغير االجتماعي(، متتبعين أهم الخطوات التي 
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Dilsel Varlık ve oplum Endüstrisi

 
 

أسهمت في تغير نمط العي والهوية في المجتمعات النماذج التي قدمها 
 الكتاب. 

 
باإلضافة إلى مناقشة أهم الخطوات اإلجرائية التي عمد الكاتب إلى 

ا تعريفه للتخطيط اللغوي من جهة، ومحاولته التفري بين عملية تضمينه
في بعدها الهاد إلى إ عيوب اللغة فع ، أو االتجاه  -التخطيط 

وتنويهه  –إلى إ ارتباكات متعلقة باللغة من بعيد أو من قريب 
لة توجيه المخطط اللغوي إلى أبعاد تتعل بمصلحة الدول  المباشر بمس

.التي ت ر  ستغل الظاهر اللغوية ألهدا تخدم سياستها من جهة أ
 

ية الكلمات تا  اللغوي، التخطيط العربية، اللغة المجتمع، ناعة: الم
 االجتماعي التغير

Dilsel Varlık ve Toplum Endüstrisi 

Robert L. Cooper'ın  Dil Planlama ve Sosyal Değişim Kitabına Eleştirel 
Bir Yaklaşım  

Dr. Amel KEBİR 

Öz 
Dil her zaman en etkileyici entelektüel ve kültürel sistem olmuştur. Bu 
nedenle, Özgür bir insan toplumu oluşturmak için, Allah Adem’e onu 
dünyaya göndermeden önce tüm isimleri öğretti. 

Ancak yaratılışın başlangıcından beri insan dünyasında diller büyümeyi, 
değişmeyi, evrimleşmeyi veya neslinin tükenmesini durduramadı. Ana dili 
etkileyen veya ölümlerine katkıda bulunan çarpıklıklardan ve 
hastalıklardan tamamen bu durum sorumludur. 

Bu eleştirel yaklaşımın cevaplamanızı isteyeceği önemli soru şudur: Kişi 
dilin toplumdaki etkisinin rolünü fark ediyor mu? Dilbilimsel planlama, 
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toplumların şeklini olumlu veya olumsuz yönde değiştirmeye katkıda 
bulunuyor mu? 

Bu soruları bu bilimsel makale içinde cevaplamak için, dünyaya getirilen 
küresel modelleri Prof. Robert L. Cooper’in Dil Planlama ve Sosyal 
Değişim adlı kitabı, toplumlarda yaşam ve kimliğin değişmesine katkıda 
bulunan en önemli adımları izleyerek, kitabın sunduğu modelleri 
incelemeye çalışacağız. 
 
Anahtar Kelimeler: Topluluk endüstrisi, Arapça dili, dil planlama, sosyal 
değişim 
 

Linguistic Entity and Society Industry A Critical Approach in 
Robert L. Cooper's Book (Linguistic Planning and Social Change) 

 
Abstract 
Language has always been the most intellectual and cultural system of 
expression of identity and belonging, and because it is so, God has taught 
Adam all names before bringing him down to the earth to form a free 
human society. 
 
However, since the beginning of creation, languages in the human world 
have not ceased to grow, change, develop, or even be extinct, and thus bear 
full responsibility for the distortions and diseases that affect mother 
tongues or contribute to their death. 
 
The important question that this critical approach would like to answer is: 
Does man understand the role of language in the conduct of society? Does 
linguistic planning contribute to changing the shape of communities 
positively or negatively? 

To answer these questions in this paper, we will discuss serious global 
models of the world (Prof. Robert L. Cooper) in his book Language 
Planning and Social Change, following the most important steps that 
contributed to the change of lifestyle and identity in societies. 

Keywords: Community industry, Arabic language, language planning, 
social change 
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يد:  تم
لها من مستعمريها على تنظيم برام  عملت الدول العربية بعد استق
للتخطيط اللغوي، الذي كان الهد األول منه معالجة التشوهات اللغوية 
التي تسببت فيها الهيمنة االستعمارية، غير أن مشكلة هذه الدول مع 

لت قائمة ألسباب س ياسية في معظمها إذ  يكاد الكاتب هوياتها اللغوية 
ن الحراك اللغوي لم يكن ناتجا عن تخطيط لغوي مح بل إن  يجزم ب
الخطط واألهدا االجتماعية واالقتصادية والسياسية هي العوامل التي 
أدت إلى ما نلمسه من تغير لغوي متسار من دون أن يكون مقصودا أو 

ل ال مؤلف إلى هذا االستنتاج من مخططا له في أغلب األحيان، وقد و
اتّباعه للمنه التكاملي في البح العلمي، والتزامه به من حي ألزم نفسه 
في،  بالجمع بين المنه االستقرائي، والمنه اإلحصائي، والمنه الو
والمنه التحليلي لتكون نتائ بحثه أقرب إلى الكمال والدقة، وأقدر على 

، وقد أورد الكثي ر من الوقائع السياسية، واالقتصادية، إقنا القار
... وهذا ما يجعل الكتاب  والتاريخية، والثقافية، والدينية، والحضارية، ال

ل التعرض ألفكار الكتاب  1بال الخطور واألهمية  لكن ما يهمنا من 
يغة واضحة لما يمكن أن  ل إلى  النموذج في هذه الدراسة، هو التو

ار يكون سياسة لغوية ناجع ر، بمحو ا ة لتفادي السقو في جعبة ا
طاء التي  اللغوية الميكروبية التي يخلفها اإلهمال في دماء الشعوب، واأل
يتسبب فيها إهمال متخّصصو هذه البلدان، مما يجعل نمط التغير 

نزيا ن استعمارا جديدا غير قابل ل  .االجتماعي المنشود ينتك ليو
 
 
 

                                                           
1                  
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لة عالمية م ير في المجتمع وال:  بيعة التخطيط اللغوي وت  ات:ع 
يوض الكاتب في مستهل تقديمه األمثلة العالمية األربعة التي كانت محل 
بيعة  بحثه حول قضية التخطيط اللغوي، وما يتبع ذلك من تغيرات على 
المجتمع من النواحي السياسية واالقتصادية والثقافية، ففي علم الداللة  

ما يقبل اإلنسان ككل في سياقه الحضاري، ال بد عليه... أن اللغوي عند
يفترض أن السلوك اللغوي العادي، ككل مجهود ذو معنى موجه نحو 
... وهيكل علم اللغة مركز على أحدا  اإلبقاء على األنما المناسبة للحيا
راء الستثنائها. ال  تيار العقول واألفكار وا اللغة ويعمم منها. ال داعي ال
يمكنك أن تستثني المثيرات، والدوافع، والحاجات، والرغبات األساسية 

ة البح التي تبين أن تلك األمثلة  1للحي وللطبيعة االجتماعية  وفي 
يغة تعريفية واضحة  ل إلى  تعدّ نماذج متّسقة ال يمكن الفصل بينها للتو

تي ومن الجدير بالذكر أن ا ار هذه األمثلة لمفهوم التخطيط اللغوي، يقول: 
را بنتائ تجربتي الشخصية واهتماماتي المتعلقة بهذا المجال من  جاء مت
ن هذه األمثلة تمثل مجموعة  الدر اللغوي، وعلى الرغم من ذلك ف

  2متجانسة ينبغي أن تنعك في أي تعريف مرض للتخطيط اللغوي
 
مريكا: -1 نجليزية في  وي للغة ا ن  التخطيط ا

سرت الكثير من الرجال،  رجت أمريكا من الحرب العالمية الثانية وقد 
يف النساء، وهو أمر  وكان عليها أن تستعين على إعاد إعمار بيئتها بتو
هر كتاب )إليزابي  د وال النساء، في هذا الوقت  جديد لم تعهده الب

قى رواجا betty friedanفريدان  وإقباال ( بعنوان )األسرار النسوية( ف
ت بالجديد، لكن النساء كن مستعدات في ذلك  شديدا على الرغم من أنه لم ي
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الوقت لوعي قيمة أنفسهّن بشكل مختلف عما تربين عليه "شاركت النساء 
مشاركة فعلية إيجابية في حركتي الحقو المدنية والحركة المناهضة 

نادين للحرب األمريكية في فيتنام، ولكن كان لعدد من الشبان الم
حات الجذرية من المشاركين في هاتين الحركتين وجهات نظر  باإل
ة لمبدأ المساوا بين الرجال والنساء، كانوا يتوقعون  ار معادية معادا 
من النساء أن يصنعن لهم القهو وأن يقمن بتشغيل آالت التصوير 
والطباعة بينما يقوم الرجال برسم السياسات والخطط اإلستراتيجية 

ت  1لحركة ل ة، التي تجاو سي حركاتهن الخا بهذا كان على النساء ت
المطالبة بحقو المرأ في المساوا إلى المنادا بضرور توعية الرجل 
إلى أهمية ذلك، حتى يتخل هو نفسه من القيود التي تعرقل حركة التنمية 

ني يلعبان دورا أساسيا في اله وية من حوله  وبما أن التذكير والت
فراد ويعتبران مبدأين أساسيين تنظم حولهما الحيا  االجتماعية ل
ن أمر التخل من التحيز لجن الرجال أو الذكور في  االجتماعية. ف
االستعمال اللغوي مبدأ جسيم وقد يبدو غير معقول... حي يلعب 
االستعمال اللغوي دور الوسيط األساسي في التعامل االجتماعي، فمن 

ل وتعزيز تراكيب وتعابير المجدي أ ن نجعل استعمالنا للغة يساعد على 
، ويعتبر استعمال أسماء التذكير  لغوية تعك الجنسين من الذكور واإلنا
المتمثلة في األسماء والضمائر والكلمات التي تصل لإلشار إلى الجنسين 

 ولهذا يشير الكاتب إلى أن 2دون تحيز مثاال ينطب على هذه الحالة 
تكرار الصي اللغوية التي تدل على الرجل وعلى الذكور تعز في الفكر 
قيمة الرجل على أسا أنه الكائن الكامل، بينما توحي بتبعية المرأ 
ونقصها وتشوهها اإلنساني، ولهذا فقد تم إنشاء كتيبات تحتوي تعابير 

ها حيادية تصل للحدي عن الرجال والنساء على السواء من أجل اعتماد
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الوقت لوعي قيمة أنفسهّن بشكل مختلف عما تربين عليه "شاركت النساء 
مشاركة فعلية إيجابية في حركتي الحقو المدنية والحركة المناهضة 

نادين للحرب األمريكية في فيتنام، ولكن كان لعدد من الشبان الم
حات الجذرية من المشاركين في هاتين الحركتين وجهات نظر  باإل
ة لمبدأ المساوا بين الرجال والنساء، كانوا يتوقعون  ار معادية معادا 
من النساء أن يصنعن لهم القهو وأن يقمن بتشغيل آالت التصوير 
والطباعة بينما يقوم الرجال برسم السياسات والخطط اإلستراتيجية 

ت  1لحركة ل ة، التي تجاو سي حركاتهن الخا بهذا كان على النساء ت
المطالبة بحقو المرأ في المساوا إلى المنادا بضرور توعية الرجل 
إلى أهمية ذلك، حتى يتخل هو نفسه من القيود التي تعرقل حركة التنمية 

ني يلعبان دورا أساسيا في اله وية من حوله  وبما أن التذكير والت
فراد ويعتبران مبدأين أساسيين تنظم حولهما الحيا  االجتماعية ل
ن أمر التخل من التحيز لجن الرجال أو الذكور في  االجتماعية. ف
االستعمال اللغوي مبدأ جسيم وقد يبدو غير معقول... حي يلعب 
االستعمال اللغوي دور الوسيط األساسي في التعامل االجتماعي، فمن 

ل وتعزيز تراكيب وتعابير المجدي أ ن نجعل استعمالنا للغة يساعد على 
، ويعتبر استعمال أسماء التذكير  لغوية تعك الجنسين من الذكور واإلنا
المتمثلة في األسماء والضمائر والكلمات التي تصل لإلشار إلى الجنسين 

 ولهذا يشير الكاتب إلى أن 2دون تحيز مثاال ينطب على هذه الحالة 
تكرار الصي اللغوية التي تدل على الرجل وعلى الذكور تعز في الفكر 
قيمة الرجل على أسا أنه الكائن الكامل، بينما توحي بتبعية المرأ 
ونقصها وتشوهها اإلنساني، ولهذا فقد تم إنشاء كتيبات تحتوي تعابير 

ها حيادية تصل للحدي عن الرجال والنساء على السواء من أجل اعتماد
                                                           

1     40 
2          42 

 
 

ذ بعين  في الخطابات الموجهة للجمهور )المنشور المطبوعة(، مع األ
االعتبار تجنب الدراسة اللغة المحكية الشفهية ألسباب تقنية، وقد سجلت 
ا، ولكن  من الصعب تحديد نوعية المعايير  تلك الجهود نجاحا ملحو

ار حملة االستعمال اللغوي المحايد على سلوكيات األفراد  التي تدلل على آ
ر  عدا اللغوية منها إذا تم فصل حملة االستعمال اللغوي عن األنشطة األ
نه  هرت لنا الحركة النسائية ب . أ الهادفة إلى تعزيز حركة تحرير المرأ
ينت عن الحركات االجتماعية عموما نتائ ومترتبات تنعك على اللغة 

ار وال ر على المستعملة في المجتمع، سواء أكان لهذه ا مترتبات اللغوية أ
بتت الحركة النسائية.  ير. كما أ السلوكيات غير اللغوية أم لم يكن لها أي ت
ن تغيير اللغة المكتوبة أسهل بكثير من تغيير الممارسات  على أي حال. ب

ن ذلك إنما عمل  1والمواقف التي تعز مكانة المرأ  ما يدفع إلى القول ب
لت  على تغيير نوعية األداء لة  العملي بالنسبة إلى الجنسين، لكن المس

لها.   أكثر تعقدا من مجرد تغيير اللغة المكتوبة والمساوا الموهومة من 

لكن إسقا الفكر على واقع اللغة العربية يقودنا إلى االنتباه إلى الصور 
م ويعتقد بها المجتمع حول مدر اللغة  المزرية التي يقدمها اإلع

م حول اللغة في حد ذاتها باعتبارها انعكاسا لنمط فلسفي العربية ، ومن 
ور دارسي  فكري عمي  إذا وضعنا في االعتبار ضرور تعديل 
اللغة العربية ومدرسيها على المستويات االجتماعية والتثقيفية وعلى 

م، والتي يحسن   –بل يجب  –رأسها الصور التي تتبناها وسائل اإلع
إذ إن تغيير هذه  2ا عن التندر والسخرية واالستهزاء تصحيحها بعيد

ن يعيد تنمية الوعي بعظمة اللغة العربية، وعظمة حامليها  الصور كفيل ب
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ومعلميها ومتعلميها، ويدفع إلى تعلمها بشكل مختلف يؤدي بالضرور إلى 
 نتائ أفضل.

2- : يوني للغة العبرية في فلسطي  المخطط ال
ياد الكثافة كان لتنامي الهجر ا ره الواض على  ليهودية إلى فلسطين أ

ة بعد تحسن أوضاعهم المعيشية والصحية، وقد  ا السكانية الصهيونية، 
كانت اللغة العبرية اللغة الوحيد المشتركة بين اليهود من مختلف 
داب  الجنسيات، على الرغم من أنها كانت لغة القانون والسياسة وا

ل الوعي القومي والفنون وهي تختلف ب ذلك عن اللغة العامية، ومن 
الذي كان اليهود يتمتعون به إذ أن  هناك شر مهم في ممارسة السيطر 
ري الخطاب، أال وهو السيطر على الخطاب وإنتاج  االجتماعية عن 
الخطاب نفسه، لذلك يمكن إيجا األسئلة المركزية في: من الذي يستطيع 

يء ما لشخ ما في موقف ما؟ ومن الذي لديه أن يقول أو يكتب عن ش
ه المختلفة أو إلى وسائل إنتاجه؟ وكلما  منفذ إلى أنوا الخطاب وأنما
ضعفت سلطة البشر، ضعفت قدرتهم على النفاذ إلى األشكال المتنوعة من 
تصار: لي لد الضعفاء ومن لي لهم سلطة  ، وبا الن أو الحدي

، وال أحد يتحد ون معه، ويجب عليهم الصمت عندما شيء يقولونه
حاب النفوذ والسلطة  لهذا كان من الضروري إنعا اللغة  1يتحد أ

العبرية باعتبارها الطريقة الوحيد لتوحدهم وبالتالي لتحقي وجودهم 
قين  الفعلي في العالم  إذ إن اللغة المشتركة ترمز إلى وحد أولئك النا

لتهم، كما تعب فهم عن غيرهم بها أو وحد س ت ر عن تميزهم وعن ا
وتوض الفر بينهم وبين أولئك الذين يحكمونهم بلغة غير لغتهم، وتمن 
ل  رارهم على دعواهم وكفاحهم من أجل االستق الصبغة الشرعية إل
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ومعلميها ومتعلميها، ويدفع إلى تعلمها بشكل مختلف يؤدي بالضرور إلى 
 نتائ أفضل.

2- : يوني للغة العبرية في فلسطي  المخطط ال
ياد الكثافة كان لتنامي الهجر ا ره الواض على  ليهودية إلى فلسطين أ

ة بعد تحسن أوضاعهم المعيشية والصحية، وقد  ا السكانية الصهيونية، 
كانت اللغة العبرية اللغة الوحيد المشتركة بين اليهود من مختلف 
داب  الجنسيات، على الرغم من أنها كانت لغة القانون والسياسة وا

ل الوعي القومي والفنون وهي تختلف ب ذلك عن اللغة العامية، ومن 
الذي كان اليهود يتمتعون به إذ أن  هناك شر مهم في ممارسة السيطر 
ري الخطاب، أال وهو السيطر على الخطاب وإنتاج  االجتماعية عن 
الخطاب نفسه، لذلك يمكن إيجا األسئلة المركزية في: من الذي يستطيع 

يء ما لشخ ما في موقف ما؟ ومن الذي لديه أن يقول أو يكتب عن ش
ه المختلفة أو إلى وسائل إنتاجه؟ وكلما  منفذ إلى أنوا الخطاب وأنما
ضعفت سلطة البشر، ضعفت قدرتهم على النفاذ إلى األشكال المتنوعة من 
تصار: لي لد الضعفاء ومن لي لهم سلطة  ، وبا الن أو الحدي

، وال أحد يتحد ون معه، ويجب عليهم الصمت عندما شيء يقولونه
حاب النفوذ والسلطة  لهذا كان من الضروري إنعا اللغة  1يتحد أ

العبرية باعتبارها الطريقة الوحيد لتوحدهم وبالتالي لتحقي وجودهم 
قين  الفعلي في العالم  إذ إن اللغة المشتركة ترمز إلى وحد أولئك النا

لتهم، كما تعب فهم عن غيرهم بها أو وحد س ت ر عن تميزهم وعن ا
وتوض الفر بينهم وبين أولئك الذين يحكمونهم بلغة غير لغتهم، وتمن 
ل  رارهم على دعواهم وكفاحهم من أجل االستق الصبغة الشرعية إل
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 2014  84 
 

 

نفسهم، وهكذا كان إحياء اللغة العبرية أدا في الكفا من  وحكم أنفسهم ب
بدأت الفكر بعد هجر بع اليهود المثقفين  وقد 1أجل التغير االجتماعي 

م  من روسيا إلى فلسطين، مصّممين على استعمال اللغة العبرية في الك
اليومي للتفري بينهم وبين اليهود الذين كانوا في فلسطين قبلهم  فمن 
الواض أن الفت الكلي العسكري وحتى الروحي لي كافيا دائما إلحدا 

لك يحد أحيانا أن يتحق ذلك على يد مجتمع يبدو تغيير لغوي. ومع ذ
ذا عدنا إلى الشر األوسط فسنجد أن انتصارات الفاتحين  أضعف... ف
قين بالعربية كانت مؤقتة: فاعتبارا من منتصف القرن  المسلمين النا
دي احتكرت حضارتهم السيطر على إيران، مع جيرانها في  السابع المي

جقة األتراك ذلك البلد من الجانب الشر والغرب. ولكن عن دما احتل الس
دي الحادي عشر، اتض أن العربية لم تترس  ر في القرن المي ا

ر معها   –ما عدا الدين  –جذورها هناك أبدا، وعادت اللغة وكل شيء آ
عاد إنعا  2إلى الفارسية  ولهذا استعاض هؤالء عن التوسع الديني ب

ن في أرض فلسطين اللغة وتعميمها، لكي  يصب مشرو بحثهم عن و
ل لغتهم  وبذلك فقد وضع المهاجرون الشبان المؤمنون  اهرا من 
ر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين حجر  بالمثالية في أوا
األسا لدولة إسرائيل الحديثة وأمنوا على نجا برنام إحياء اللغة 

أن يطر هو: هل يمكن لحركة إحياء العبرية. ولكن السؤال الذي يمكن 
اللغة العبرية أن تحد لو كان أولئك الشباب أقل إيمانا بالمباد المثالية 
ن الحوافز  للغة تجمع اليهود وتيسر التفاهم بينهم، وإذا كان األمر كذلك ف
ن حتى في أيام الحما القومي  المادية إلحياء اللغة العبرية كانت ذات ش

ذلك أن المعارضة التي لقيتها حركة إحياء العبرية  3" أو حمى القوميات
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وذوك المتشددين ألسباب دنيوية علمانية أسهمت  من قبل اليهود األر
 بشكل مباشر في ترسي الفكر بدل القضاء عليها.

يوبيا: -3 ي في  ي ي ور  مبرا ة ا ا  ا
يوب سي( في أ سي ور )هي احت باإلمبرا يا اتجه بعد الثور التي أ

ة في  ا المجل العسكري الحاكم بعده إلى برنام مكثف لمحو األمية، 
، وقد اشتمل برنام التعليم االعتماد على لغات مختلفة  األريا والقر
كان يستعملها سكان األريا بمحاذا اللغة )األمهرية( التي فرضها 

ور المعزول، مما أحد تغيرات كثير على السياسة وع لى اإلمبرا
المجتمع ككل  وفي الوقت الذي يبدو أن السبب المباشر لقيام الثور هو 
الوضع االقتصادي فيما بين أفراد الطبقة الوسطى من الحضر وبين 
، وهو الوضع النات عن ارتفا أسعار  حاب الرتب الصغير في الجي أ
النفط والمواد الغذائية من جانب وعن الركود االقتصادي العالمي من 

ر، فاألمر الذي ال شك فيه أن السبب الرئي لقيام الثور هو ج انب آ
يع السلطة والثرو بين المجموعات العرقية في  التفاوت الصار في تو
ور  ء وترقية اللغة األمهرية في عهد اإلمبرا المجتمع. وقد عز إع
نين...  ل والسلطة بين الموا يع الد سي من ذلك التفاوت في تو سي هي
لتحا بالمدار إلى جعل  وقد أد شر إجاد اللغة األمهرية ل
عوبات كبير في  المجموعات العرقية، باستثناء قبيلة األمهارا، تواجه 

ة بعدما منعت الكنيسة من ممارسة  1توفير تعليم عصري ألبنائها  ا
ل المنا المسيحية من جهة، ومنعت من استعمال أي لغة  ها دا نشا

ارت هي ولغة التقراي غير الل ، تلك التي  ر غة األمهرية من جهة أ
اللغتان الوحيدتان المسمو بتداولهما في المكتوب الرسمي والتعليمي، كما 
كانت قبيلة )األورومو( محتقر على الرغم من غناها الساب أكثر من 
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وذوك المتشددين ألسباب دنيوية علمانية أسهمت  من قبل اليهود األر
 بشكل مباشر في ترسي الفكر بدل القضاء عليها.

يوبيا: -3 ي في  ي ي ور  مبرا ة ا ا  ا
يوب سي( في أ سي ور )هي احت باإلمبرا يا اتجه بعد الثور التي أ

ة في  ا المجل العسكري الحاكم بعده إلى برنام مكثف لمحو األمية، 
، وقد اشتمل برنام التعليم االعتماد على لغات مختلفة  األريا والقر
كان يستعملها سكان األريا بمحاذا اللغة )األمهرية( التي فرضها 

ور المعزول، مما أحد تغيرات كثير على السياسة وع لى اإلمبرا
المجتمع ككل  وفي الوقت الذي يبدو أن السبب المباشر لقيام الثور هو 
الوضع االقتصادي فيما بين أفراد الطبقة الوسطى من الحضر وبين 
، وهو الوضع النات عن ارتفا أسعار  حاب الرتب الصغير في الجي أ
النفط والمواد الغذائية من جانب وعن الركود االقتصادي العالمي من 

ر، فاألمر الذي ال شك فيه أن السبب الرئي لقيام الثور هو ج انب آ
يع السلطة والثرو بين المجموعات العرقية في  التفاوت الصار في تو
ور  ء وترقية اللغة األمهرية في عهد اإلمبرا المجتمع. وقد عز إع
نين...  ل والسلطة بين الموا يع الد سي من ذلك التفاوت في تو سي هي
لتحا بالمدار إلى جعل  وقد أد شر إجاد اللغة األمهرية ل
عوبات كبير في  المجموعات العرقية، باستثناء قبيلة األمهارا، تواجه 

ة بعدما منعت الكنيسة من ممارسة  1توفير تعليم عصري ألبنائها  ا
ل المنا المسيحية من جهة، ومنعت من استعمال أي لغة  ها دا نشا

ارت هي ولغة التقراي غير الل ، تلك التي  ر غة األمهرية من جهة أ
اللغتان الوحيدتان المسمو بتداولهما في المكتوب الرسمي والتعليمي، كما 
كانت قبيلة )األورومو( محتقر على الرغم من غناها الساب أكثر من 
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ذان األراضي  قبيلتي )األمهارا والتقراي(، لكن السياسة جعلتهما ي
ة جرين دون ملكية تذكر. الخا  بها ليصب أهلها مجرد مست

 
حين،  وكما عملت سياسة المجل العسكري على إعاد األراضي للف
وحاولت ترقية اللهجات، عملت أيضا على تعزيز سلطتها، ورفضها 
البت به بع الجماعات العرقية مثل )إريتيريا( مما  االنفصال الذي 

غير أن اإلستراتيجية التعليمية لم تكن علمية جعل الثور تنقسم على نفسها 
بما يسم لها باالستمرار والنجا ف إستراتيجيات التعلم التي تتعل 
بصور مباشر باللغة المقصود دراستها يطل عليها االستراتيجيات 
المباشر وهي تتطلب عمليات عقلية تخت باللغة، وهذه اإلستراتيجيات 

وعات )تذكرية ومعرفية وتعويضية( تقوم كل منها تنقسم إلى  مجم
ت الغرض من كل واحد  ر بسبب ا بعمليات عقلية تختلف عن األ

عمل مجموعات  Memory Strategies فيها. فاإلستراتيجيات التذكرية مثل 
ب على  ة وهي مساعد الط ا ائف عليا  التصويرية لها و أو 

م اس ترجاعها بينما اإلستراتيجيات المعرفية  تخزين المعلومات الجديد 
Cognitive Strategies    ب على ية تعين الط االستنبا مثل التلخي أو 

. أما اإلستراتيجيات  فهم وإنتاج اللغة الجديد باستخدام وسائل عديد
استخدام   Comensation Strategiesالتعويضية التخمين أو  مثل 

ة الستخدام اللغة رغم الفجوات مرادفات فهي تتي للمتعل مين الفر
وبغياب هذه اإلستراتيجيات وعدم نجاعة  1المعرفية لهؤالء المتعلمين 

نون  ب أدرك الموا ل محاولة تعزيز اللهجات  -تعليم الط من 
أمرين مهمين هما: فداحة االنتماءات العرقية  -المختلفة وإعاد إحيائها 

عاد الطلبة عن المطالبة بالحقو المشروعة بينهم، وحيلة السياسة في إب
وشغلهم بمحو األمية المزعوم، هذا ما جعل قضية اللغة أو اللغات تنقلب 
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ها السياسي واالجتماعي على ما  يوبيا وسقو على نفسها وتبقي أمر فقر أ
هو عليه، غير أن الكاتب في مقاربته التمثيلية ال يعير اهتماما 

ما يولي األهمية الكبر لمتعاليات تخطيطية من  إلستراتيجيات التعلم بقدر
ارج اللغة ذاتها، والتي يبدو أنها هي التي تفشل أو تنج بالنسبة إليه 
دائما باعتبار الكيان اللغوي الذي يرمز إليه إنما هو فلسفة سلطوية علينا 

  ال عملية تعليمية منظمة.
 
رنسية في فرنسا:   -4 تينية بال تبدال ال  ا

يفة المجامع  في بداية حدي الكاتب عن اللغة الفرنسية يورد تمهيدا عن و
اللغوية في العالم مبينا أن المجمع اللغوي الفرنسي لي أقدمها على 
سيسه في فرنسا، ولكنه أكثر  ... ولي هو أول مجمع تم ت اإل 

يرا من الناحية األكاديمية  ن الكاتب لك 1المجامع اللغوية شهر وأكثرها ت
ّ على أن الخلفية االجتماعية مهمة جدا لتحديد أهمية التخطيط اللغوي  يل

ل إلى السلطة  وهو  رموند جي دي بليسحي إنه عندما و
لييي يرا أول   cardinal de richelieuالكاردينال دي ريت للوي و

ام ل 1624سنة  ال طر التفكك أو االنح م. كانت فرنسا تواجه 
ل والخارج بسبب سلطة العاهلين  2السياسي من  ابسبورمن الدا

، غير  ر لفته الحرب الدينية وتسلط اإلقطاعيين من جهة أ جهة، وما 
ليييأن االنفتا الفني واألدبي الذي جاء على يد  حول باري إلى  ري

ء من جهة ومن تبعهم من مركز حضاري مهم بع بقة النب د استقطابها 
، ومع الرعاية التي جاد بها الملك عليهم  ر األدباء والفنانين من جهة أ
ة وأن  ا هتمام،  سيكية بشكل ملفت ل داب الك اتجهت جهودهم نحو ا
سيكية في اللغة  اليسوعيين كثفوا مجهوداتهم في تعليم الطلبة المباد الك
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ها السياسي واالجتماعي على ما  يوبيا وسقو على نفسها وتبقي أمر فقر أ
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دائما باعتبار الكيان اللغوي الذي يرمز إليه إنما هو فلسفة سلطوية علينا 

  ال عملية تعليمية منظمة.
 
رنسية في فرنسا:   -4 تينية بال تبدال ال  ا

يفة المجامع  في بداية حدي الكاتب عن اللغة الفرنسية يورد تمهيدا عن و
اللغوية في العالم مبينا أن المجمع اللغوي الفرنسي لي أقدمها على 
سيسه في فرنسا، ولكنه أكثر  ... ولي هو أول مجمع تم ت اإل 

يرا من الناحية األكاديمية  ن الكاتب لك 1المجامع اللغوية شهر وأكثرها ت
ّ على أن الخلفية االجتماعية مهمة جدا لتحديد أهمية التخطيط اللغوي  يل

ل إلى السلطة  وهو  رموند جي دي بليسحي إنه عندما و
لييي يرا أول   cardinal de richelieuالكاردينال دي ريت للوي و

ام ل 1624سنة  ال طر التفكك أو االنح م. كانت فرنسا تواجه 
ل والخارج بسبب سلطة العاهلين  2السياسي من  ابسبورمن الدا

، غير  ر لفته الحرب الدينية وتسلط اإلقطاعيين من جهة أ جهة، وما 
ليييأن االنفتا الفني واألدبي الذي جاء على يد  حول باري إلى  ري

ء من جهة ومن تبعهم من مركز حضاري مهم بع بقة النب د استقطابها 
، ومع الرعاية التي جاد بها الملك عليهم  ر األدباء والفنانين من جهة أ
ة وأن  ا هتمام،  سيكية بشكل ملفت ل داب الك اتجهت جهودهم نحو ا
سيكية في اللغة  اليسوعيين كثفوا مجهوداتهم في تعليم الطلبة المباد الك
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تينية ب مستعدون للعمل في  ال داب والفنون، فنش جيل من الط وا
تينية، ومستعدون أيضا للتعاون مع  القانون والسياسة إلتقانهم اللغة ال

د.  الملك في أمور السياسة وإدار الب
 

ذ مجراها في الحيا األدبية والسياسية  وإن -وهنا بدأت اللغة الفرنسية ت
تينية لغة ال تطورت تحت  -تعليم حتى القرن السابع عشرلت اللغة ال

اربيقياد شاعر الب الملكي   francois de malherbe) فرنسي دي مل

حركة تنقية اللغة الفرنسية من اللهجات واأللفا المستهجنة. ( 1628-1555
اربي وقد كر بته وتشدده، حياته لما أسماه بتنقية مل ، الذي تميز بص

هور حركة تنقية اللغة الفرنسية من اللغة الفرنسية...  ويمكنني أن أعزو 
داب  ناحية إلى وجود اتجاهين متضاربين، يتمثل األول في شفافية ا
سيكية  عهم على األعمال الك ل ا القديمة التي عرفها الفرنسيون من 

دهارها ونمو مفرداتها  1ويتمثل الثاني في حركة تنمية اللغة الفرنسية وا
س المجمع اللغوي فصارت ا للغة الفرنسية ميسر أمام القراء، وحين ت

األول )لوموند( عمل على تخلي اللغة الفرنسية من الشوائب والغلظة 
وجعلها لغة راقية تلي بالسلطة والنخبة والفنانين والمبدعين، فانقسمت 
الفرنسية إلى لغة السلطة واألدب الراقي، ولغة العوام، كما أسهمت 

ن اللغة وأساليبها، وتوسيع الثقافة، الصالون ء من ش ات الثقافية في اإلع
 ورفع الذائقة الفنية واألدبية.

 
 انيا: تعري التخطيط اللغوي:

عوبة  ينطل الكتاب من األمثلة الوارد إلى مفهوم التخطيط اللغوي مبينا 
تحديد مصطل واحد مناسب أو مهيمن على التعريفات الكثير المتفاوتة 
األهمية والدقة، وقبل أن يقدم تعريفه الخا يستعرض تعريفات سابقة 
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... كافة األنشطة  حية والتركيز، فهو  ط مة اال يراها أقرب إلى الس
ء( أو إعداد كتاب في قواعد اللغة  عداد دليل الكتاب )قواعد اإلم المتعلقة ب

قين بلغة ما ف ي مجتمع غير أو معجما لغويا من أجل إرشاد الكتاب والنا
غير أنه يشير ضمنا إلى أن التخطيط اللغوي كما هو  1متجان لغويا 

وارد بها، إنما هو سياسة لترقيع اللغة وتيسير االتصال أو للتغلب على 
طار التي تهدد أي لغة من اللغات  تظهر الحاجة إلى  الصعوبات أو األ

هرت مشاكل في اللغة، وعندما ن ح أن لغة ما التخطيط اللغوي كلما 
ارت غير وافية بالغرض المطلوب. عندها يتفس المجال أمام  لسبب ما 

لكن األهدا غير المعلنة ألي تخطيط لغوي  2برنام تخطيط لغوي 
تجعله غير ذا أهمية بالنسبة إلى اللغة نفسها بقدر ما هو مهم بالنسبة إلى 

القرار الذي يتخذه مجتمع ما  لتحقي أهدا السياسة والتخطيط هو 
وأغراض تتعل باللغة التي يستخدمها ذلك المجتمع سواء تعل األمر 
حها أو إنعاشها أو تحديثها أو  بحماية اللغة من المفردات الوارد أو إ
ر على وضعها، وعليه ير أن التخطيط  ياد انتشارها أو غيرها مما يؤ

مث يجب أن يتم على مستو البلدا ن العربية مجتمعة من للغة العربية 
نواعه لما له  م ب ة اإلع ا ر و ل االستفاد من اإلمكانات المعا

ير بال على المتلقي  لة االتفا بين السياسة  3من ت وهذا ما يجعل مس
الثا للتخطيط  ن بعدا  وبناء على هذا ف والتخطيط أمرا في غاية األهمية 

وجب إضافته إلى هذين الجانبين وهما اللغوي وهو تعلم اللغة أو اكتسابها 
رسم السياسة اللغوية وتنفيذها. ولكن هناك تردد من جانب بع المراقبين 
المختصين بالتخطيط اللغوي ناجم عن اعتبار اكتساب اللغة أحد أهدا 
التخطيط اللغوي. ولعل هذا التردد ناجم عن رغبتهم في الفصل بين 
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... كافة األنشطة  حية والتركيز، فهو  ط مة اال يراها أقرب إلى الس
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هرت مشاكل في اللغة، وعندما ن ح أن لغة ما التخطيط اللغوي كلما 
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مث يجب أن يتم على مستو البلدا ن العربية مجتمعة من للغة العربية 
نواعه لما له  م ب ة اإلع ا ر و ل االستفاد من اإلمكانات المعا

ير بال على المتلقي  لة االتفا بين السياسة  3من ت وهذا ما يجعل مس
الثا للتخطيط  ن بعدا  وبناء على هذا ف والتخطيط أمرا في غاية األهمية 

وجب إضافته إلى هذين الجانبين وهما اللغوي وهو تعلم اللغة أو اكتسابها 
رسم السياسة اللغوية وتنفيذها. ولكن هناك تردد من جانب بع المراقبين 
المختصين بالتخطيط اللغوي ناجم عن اعتبار اكتساب اللغة أحد أهدا 
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تي تعلم اللغة واكتسابها في التخطيط اللغوي وعلم اللغة التطبي قي الذي ي
مقدمة الموضوعات التي يدرسها. وفي واقع األمر إن الفصل بين التخطيط 

وذلك ألن كل الجهود التي  1اللغوي وعلم اللغة التطبيقي أمر مشكوك فيه 
قات  بذلت وتبذل في سبيل السياسة اللغوية وتنفيذها ال تخرج عن دائر الع

ت المجتمع التي ال تكون المتشابكة بين اال قتصاد والدين والسياسة ومشك
نه محاولة إليجاد حل  لغوية بالضرور "فمن المفضل أال يعّر ب
ير على السلوك اللغوي  نه محاولة للت ت اللغوية ولكن يعر ب للمشك

ة بالتخطيط ترف أو تتردد في تضمين 2" ة وأن المؤسسات الخا ا
لصغير أو المحدود كالبيت أو الكنيسة أو تخطيط لغة المجتمعات ا

، بل تعد ذلك منقصة ألهمية التخطيط اللغوي، بيد أنه في  المدرسة...ال
الحقيقة لي كذلك بل لعله األهم إذا كان التخطيط اللغوي فع يهد إلى 
ن  مستويات التخطيط  ر بفعل اللغة إذا ف إ اللغة ال إلى شيء آ

. وأن التفاعل على اللغوي يمكن أن تس ير من أعلى إلى أسفل والعك
مستو الحلقات األدنى يمكن أن ينفذ قرارات مقترحة من سلطات عليا أو 
يقتر سياسات يتم تبنيها على المستو القومي. وبالتالي فمن الخط 
نه األنشطة المتعلقة باللغة على المستو القومي  تعريف التخطيط اللغوي ب

هذا، من الممكن أن نعر المجموعات المستهدفة فحسب. وبدال من 
بالتخطيط اللغوي أنها شبكات اتصال. وتكون شبكات االتصال هذه 
ريات  منظومات التفاعل اللغوي بين األفراد. حي تبدأ كل شبكة من األ

ت متقطعة  ل تفاع وبهذا يلعب حجم الجماعة المستهدفة  3من 
التصال والتجان بينها الدافع األول بالتخطيط اللغوي ومد التفاعل وا

 لمتخصصي التخطيط.   
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نسانية: ة التخطيط اللغوي بالعلو ا ا: ع  ال
حظه الكاتب ضمن هذا العنوان من الدراسة هو أن مناه العمل في  ما ي
ميدان التخطيط اللغوي ال تختلف عن مناه الدراسات اإلنسانية، مما 

فية والدراسة يجعله بالضرور جزءا منها،  وهو يفصل بين الدراسة الو
فية السائد هي الحل األمثل باعتبار  التحليلية، ويعتقد أن الدراسة الو
التحليل ماد أولية لمجتمع مثالي، والمثالية ال تحتاج في النهاية أية دراسة. 
وإذا نظرنا إلى الرواد الذين هم أول من كتب في التخطيط اللغوي كميدان 

ننا نجد عددا من الباحثين الذين هم من بين الرواد في معرفي مس تقل ف
ميداني علم اللغة التطبيقي وعلم االجتما اللغوي في نف الوقت. ومن 

 joshua  ويوشع فشمان  Chales A fergusonأبر هؤالء: تشارل فيرجستون

A fishman1  ت اللغة هو التعريف األمثل إذ يريان أن إيجاد حل لمشك
س بناء على هذا  ن جهودهما تنطل وتت للتخطيط اللغوي، ولهذا ف

 المفهوم.
 

ه مبينا أن  يواف الكاتب على تعريف فيرجستون، غير أنه ينقد نشا
التخطيط اللغوي مجال أوسع من التنظير، وأن تطبيقه يراعي عد جهات 

قة ن العاملين  ال ع لها في أغلب الوقت باللغة  ومن الناحية الواقعية، ف
ت اللغة أو العاملين على تعديل السلوك اللغوي  على إيجاد حلول لمشك
سواء، ينظرون إلى أنفهم كلغويين تطبيقيين أو مخططين لغويين أو حتى 
أكثر من ذلك كمدرسين أو مدراء مدار أو مبشرين أو سياسيين أو 

ة فمن المؤكد أنهم سيوحدون قدراتهم السحرية واستعمالهم لماء قساوس
الحيا من أي مصدر يحصلون عليه سواء من علم اللغة أو من العلوم 

وهو بهذه السخرية المبطنة يل على الفصل بين  2االجتماعية المختلفة 
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نسانية: ة التخطيط اللغوي بالعلو ا ا: ع  ال
حظه الكاتب ضمن هذا العنوان من الدراسة هو أن مناه العمل في  ما ي
ميدان التخطيط اللغوي ال تختلف عن مناه الدراسات اإلنسانية، مما 

فية والدراسة يجعله بالضرور جزءا منها،  وهو يفصل بين الدراسة الو
فية السائد هي الحل األمثل باعتبار  التحليلية، ويعتقد أن الدراسة الو
التحليل ماد أولية لمجتمع مثالي، والمثالية ال تحتاج في النهاية أية دراسة. 
وإذا نظرنا إلى الرواد الذين هم أول من كتب في التخطيط اللغوي كميدان 

ننا نجد عددا من الباحثين الذين هم من بين الرواد في معرفي مس تقل ف
ميداني علم اللغة التطبيقي وعلم االجتما اللغوي في نف الوقت. ومن 

 joshua  ويوشع فشمان  Chales A fergusonأبر هؤالء: تشارل فيرجستون

A fishman1  ت اللغة هو التعريف األمثل إذ يريان أن إيجاد حل لمشك
س بناء على هذا  ن جهودهما تنطل وتت للتخطيط اللغوي، ولهذا ف

 المفهوم.
 

ه مبينا أن  يواف الكاتب على تعريف فيرجستون، غير أنه ينقد نشا
التخطيط اللغوي مجال أوسع من التنظير، وأن تطبيقه يراعي عد جهات 

قة ن العاملين  ال ع لها في أغلب الوقت باللغة  ومن الناحية الواقعية، ف
ت اللغة أو العاملين على تعديل السلوك اللغوي  على إيجاد حلول لمشك
سواء، ينظرون إلى أنفهم كلغويين تطبيقيين أو مخططين لغويين أو حتى 
أكثر من ذلك كمدرسين أو مدراء مدار أو مبشرين أو سياسيين أو 

ة فمن المؤكد أنهم سيوحدون قدراتهم السحرية واستعمالهم لماء قساوس
الحيا من أي مصدر يحصلون عليه سواء من علم اللغة أو من العلوم 

وهو بهذه السخرية المبطنة يل على الفصل بين  2االجتماعية المختلفة 
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الوسائل والغايات كي تكون عملية التخطيط مجدية ولصال اللغة بالفعل. 
ور لعلم اللغة في حد ذاته، باعتباره يتجاو ب هذا المعنى مع التعريف الم

 تصورا ضي النطا لدراسة اللغة. فمن المفارقات أن علم اللغة لم يلتفت 
، إذ  م المنطو أو الكتابة المكتوبة فع إال التفاتا ضئي نسبيا إلى الك

ور الطاقة الممكنة، أو النظام أو الم ، بدال يصور اللغة في  قدر المجرد
ف الممارسات اللغوية الفعلية  ن نش علم اللغة  1من محاولة و ولهذا ف

حم مع علم اللغة النظامي،  االجتماعي كان ضرور ملحة من أجل الت
ل هذين الطرفين  واللذان ال يتحق التخطيط اللغوي السليم إال بتدا

 الرئيسين. 
 

يط اللغوي هو فر من فرو علم وهذا ما يؤكده فشمان: من أن التخط
االجتما اللغوي، غير أن الكاتب يؤكد أن األمر لم يخضع للتجريب 
ذ التيار الرئيسي لعلم اللغة افتراضين  والتحليل الضروريين ف  قد أ
حاسمين عن اللغة من سوسير، األول يقول إن لغة أي مجتمع معين يمكن، 

اوية األغراض العملية جميعا،  ابتة ال تتغير في شتى أرجاء من  أن تعتبر 
منية، أي يجب أن  ذلك المجتمع، وأن دراسة اللغة يجب أن تكون آنية ال 
منية، ال باعتبارها نظاما  تدر باعتبارها نظاما ساكنا في أي لحظة 
ديناميا يتغير عبر الزمن. ويؤدي هذان االفتراضان وتجاهل الممارسة 

ور مثال ارها االجتماعي اللغوية إلى نش  ية للغة، تعزلها عن إ
ارجه وقد كان على  2والتاريخي الذي ال تستطيع أن توجد في الواقع 

لة تطور اللغة وحركتيها الدائبة في مجمل  التخطيط اللغوي أن يراعي مس
 .  تصوراته الهادفة إلى التغيير أو اإل

                                                           
1         1      2016  
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ا به:   ير إلى تقديم تعريف  يدل التخطيط وينتهي الكاتب في األ
رين فيما  ير على سلوك ا اللغوي على السلوك المعتمد الهاد إلى الت
ائفها. ال يقصر هذا التعريف  يخ اكتسابهم للغة ويخ بنيتها وتحديد و
التخطيط اللغوي على أعمال المنظمات الرسمية، وال يحدد نو الجماعات 

ط اللغوي. وأكثر من ذلك المستهدفة بالتخطيط وال يحدد نمطا مثاليا للتخطي
رين بدال من التركيز على حل  نه يركز على السلوك اللغوي ل ف
ير بدال من  يرا يستخدم هذا التعريف مصطل الت ت اللغة، وأ مشك
ير يبقي ويحاف على السلوك  مصطل تغيير السلوك اللغوي حي إن الت

وي، كما ال يستبعد اللغوي القائم، وهو هد مهم من أهدا التخطيط اللغ
بهذا نستنت أن الكاتب يصر على اتجاهين لنجا التخطيط 1تغييره 

ل اللغوي،  البا  د  سة ت ما بالمخطط باعتبار الم د يتعل 
و ككيان اجتماعي دال ويتعل  وية  ية ال تتعل باللغة ك يا ال  م

مان نجاعة التخطي رور تغيير السلو اللغوي ل اني ب ط ولع ال
ركية اللغة  ( دلي عل وعي ب السلو ير  ي: )الت طل تعمال لم ا

فراد دا المجتمعات. ا العا ل  م الن
 

جية الدر التخطيطي اللغوي:  رابعا: من
وهو  ينتقل الكاتب إلى عرض المنهجية المناسبة لدراسة التخطيط اللغوي،

سم تصدرت الكتاب، وبهذا يقيعود باستمرار إلى األمثلة األربعة التي 
ض األمثلة منهجية العمل إلى أربع كفايات يبدو أنها نفسها التي استغلها لعر

 السالفة الذكر. وهي:
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ا به:   ير إلى تقديم تعريف  يدل التخطيط وينتهي الكاتب في األ
رين فيما  ير على سلوك ا اللغوي على السلوك المعتمد الهاد إلى الت
ائفها. ال يقصر هذا التعريف  يخ اكتسابهم للغة ويخ بنيتها وتحديد و
التخطيط اللغوي على أعمال المنظمات الرسمية، وال يحدد نو الجماعات 

ط اللغوي. وأكثر من ذلك المستهدفة بالتخطيط وال يحدد نمطا مثاليا للتخطي
رين بدال من التركيز على حل  نه يركز على السلوك اللغوي ل ف
ير بدال من  يرا يستخدم هذا التعريف مصطل الت ت اللغة، وأ مشك
ير يبقي ويحاف على السلوك  مصطل تغيير السلوك اللغوي حي إن الت

وي، كما ال يستبعد اللغوي القائم، وهو هد مهم من أهدا التخطيط اللغ
بهذا نستنت أن الكاتب يصر على اتجاهين لنجا التخطيط 1تغييره 

ل اللغوي،  البا  د  سة ت ما بالمخطط باعتبار الم د يتعل 
و ككيان اجتماعي دال ويتعل  وية  ية ال تتعل باللغة ك يا ال  م

مان نجاعة التخطي رور تغيير السلو اللغوي ل اني ب ط ولع ال
ركية اللغة  ( دلي عل وعي ب السلو ير  ي: )الت طل تعمال لم ا

فراد دا المجتمعات. ا العا ل  م الن
 

جية الدر التخطيطي اللغوي:  رابعا: من
وهو  ينتقل الكاتب إلى عرض المنهجية المناسبة لدراسة التخطيط اللغوي،

سم تصدرت الكتاب، وبهذا يقيعود باستمرار إلى األمثلة األربعة التي 
ض األمثلة منهجية العمل إلى أربع كفايات يبدو أنها نفسها التي استغلها لعر

 السالفة الذكر. وهي:
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1-  : لي  الوص والت
ار المرجعي ألي دراسة ضرور ملحة من أجل فهم  يعتقد الكاتب أن اإل

ف  الظاهر المعروضة، ولكنه في الوقت الذي يكون قد استغل كفاية الو
الت مشككة على نحو ما، يود من  والتحليل، نجده يستعرض عد تسا
ل المستمر، ما يجعلها قابلة  لها أن يضع المنهجية المتعبة قيد التسا
يل المهمة  للتقلي أو اإليجا أو حتى اإلضافة، وذلك ألن بع التفا

ار ا ر، ليصل إلى أن  اإل لمرجعي لد البع يمكن أال تهم البع ا
يلعب دور العارضة أو اللوحة الخلفية التي يمكن أن يستخدمها الباح 
كقاعد ليرتب عليها البيانات المتوفر لديه والتي يمكن أن يستخدمها الناقد 

ف والتحليل  هذا ما يجعل مشروعية هذه الكفاية تقف  1لتقييم كفاية الو
لة تعود بنا  إلى اإللمام بالصيغة عند حدود االستيعاب النقدي، وهي مس

التعريفية الشاملة لمهموم التخطيط اللغوي، بغ النظر عن تعريف 
الكاتب له، إضافة إلى أنه: من غير المحتمل أن تنج السياسة اللغوية دون 
ائف التي تؤديها اللغة أو تحديد لمهامها الجديد باستمرار،  تغيير في الو

ائف االستعمالية  نها ال تؤدي ما يجعلها ضرورية للو العامة وإال ف
لت حبيسة المؤسسات الرسمية   2الغرض الحي إذا 

 
ية:  -2 اية التنب  الك

ار المرجعي لعملية التخطيط اللغوي، بر الكاتب أن  استنادا إلى اإل
ري التنبؤ بالنتائ التي سو يترتب عليها  القائمين عليه يمكنهم بشكل 

ن ذلك على المستو البعيد، ما تخطيطهم، وهي غالبا ما تتحق وإن كا
يدل على أن قضية التخطيط اللغوي وإن كانت تهد إلى تغيير السلوك 
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ير تبقى المحطة األولى التي يمر بها ذلك التغيير  لة الت اللغوي، إال أن مس
ت مع األقليات الذين  قبل أن يتحق نهائيا أو بشكل نسبي، مما يسبب مشك

، وغالبا تقع  تدفعهم عملية التخطيط إلى اقترا المزيد من الحقو
، تكون ناتجة في أغلبها عن نسبية  ت عرقية جديد السياسات في مشك
ول به إلى نتائ مطلقة  نيون الو ه العق برا التنبؤ الذي ال يستطيع 
وأكيد  وكذلك ال يوجد مخطط يستطيع أن يتحكم تحكما تاما في كل 

ن التنبؤات األحدا المستقبلية التي يمكن أ ر في نتاج التخطيط، ف ن تؤ
الدقيقة ال يمكن أن تصير نتيجة حتمية، بل تبقى أمرا مرغوبا فيه ولي 
أكثر من ذلك، ولكن إذا استطا المحلل أن يوض األس التي بنى عليها 
بة األس  ن ذلك يمكن الناقد على األقل من تقييم مد عم و تنبؤاته ف

لهذا فالكفاية األولى ضرور فعلية  1التنبؤات التي بنيت عليها تلك 
، بتحديد مصدر الخط  ول إلى نسبة التنبؤات ولتقييم الفشل أو النجا للو

 أو الصواب في بنية الخلفية التي تم االستناد إليها في عملية التخطيط.
 
3- : ر اية ال  ك

مهما كانت نسبة تحق التنبؤات مرتفعة ير الكاتب أن على المخطط 
للغوي أن يمتلك القدر الكافية على التبرير والشر وتقديم العلل المناسبة ا

ر سبب النجا أو الفشل  والضرورية، إذ من غير المعقول أن يفهم ا
سباب والنتائ على  في أي تخطيط لغوي إن لم يمر بمستو الشر ل

ار المرجعي أو المحك النظر ي درجة وافية ومستفيضة  وكما يلعب اإل
دورا في تحديد المتغيرات التي تنبغي دراستها في الدراسات التحليلية 
ي المتغيرات التي ينبغي  نه يلعب دورا في التذكير ب ويلية كذلك ف الت

هذا من أجل اإلجابة على السؤال  2ضبطها في الدراسات  شبه التجريبية 
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ير تبقى المحطة األولى التي يمر بها ذلك التغيير  لة الت اللغوي، إال أن مس
ت مع األقليات الذين  قبل أن يتحق نهائيا أو بشكل نسبي، مما يسبب مشك

، وغالبا تقع  تدفعهم عملية التخطيط إلى اقترا المزيد من الحقو
، تكون ناتجة في أغلبها عن نسبية  ت عرقية جديد السياسات في مشك
ول به إلى نتائ مطلقة  نيون الو ه العق برا التنبؤ الذي ال يستطيع 
وأكيد  وكذلك ال يوجد مخطط يستطيع أن يتحكم تحكما تاما في كل 

ن التنبؤات األحدا المستقبلية التي يمكن أ ر في نتاج التخطيط، ف ن تؤ
الدقيقة ال يمكن أن تصير نتيجة حتمية، بل تبقى أمرا مرغوبا فيه ولي 
أكثر من ذلك، ولكن إذا استطا المحلل أن يوض األس التي بنى عليها 
بة األس  ن ذلك يمكن الناقد على األقل من تقييم مد عم و تنبؤاته ف

لهذا فالكفاية األولى ضرور فعلية  1التنبؤات التي بنيت عليها تلك 
، بتحديد مصدر الخط  ول إلى نسبة التنبؤات ولتقييم الفشل أو النجا للو

 أو الصواب في بنية الخلفية التي تم االستناد إليها في عملية التخطيط.
 
3- : ر اية ال  ك

مهما كانت نسبة تحق التنبؤات مرتفعة ير الكاتب أن على المخطط 
للغوي أن يمتلك القدر الكافية على التبرير والشر وتقديم العلل المناسبة ا

ر سبب النجا أو الفشل  والضرورية، إذ من غير المعقول أن يفهم ا
سباب والنتائ على  في أي تخطيط لغوي إن لم يمر بمستو الشر ل

ار المرجعي أو المحك النظر ي درجة وافية ومستفيضة  وكما يلعب اإل
دورا في تحديد المتغيرات التي تنبغي دراستها في الدراسات التحليلية 
ي المتغيرات التي ينبغي  نه يلعب دورا في التذكير ب ويلية كذلك ف الت

هذا من أجل اإلجابة على السؤال  2ضبطها في الدراسات  شبه التجريبية 
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الذي يطر حول تحق التجربة وف تغيرات معينة مدمجة أو مفصولة، 
رو مشابهة. ير، وعدم تحققها في   ومتفاوتة في عامل الت

  
رية: -4 اية الن  الك

إن عدم توفر نظرية كاملة وتامة عن التخطيط اللغوي يجعل أمر الحصول 
ف والتحليل والتنبؤ على نتائ مهمة في المجمل، ب االعتماد فقط على الو

ار الفرضيات  والشر غير أكيد، إذ إن النتائ نفسها تبقى ضمن إ
الخاضعة للتغيرات النسبية في كل عينة، ألن  النظرية عبار عن جدول 
غيرا نسبيا من الفرضيات التي  أو برنام مفاهيمي مترابط ينظم عددا 

فهم كم واسع من أنما السلوك اإلنساني  عندما تكون مجتمعة تساعد على
ولهذا احتاج مختصو التخطيط اللغوي إلى االعتماد على عد نظريات  1

لتحق أكبر نسبة من الفرضيات، وبالتالي تحق أكبر نسبة من النتائ 
ب  حي تحاول هذه النظرية:  ، ومنها نظرية التكيف مع المخا المسطر
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التنبؤ بالمترتبات االجتماعية الناجمة عن  -2مع سامعيهم أو مخالفتهم. 

ب  وكانت الفائد منها توسيع دائر  2التواف أو المخالفة للمخا
 الفرضيات وبالتالي توسيع دائر السلوكات واألنما الناتجة عنها.

 
قة التخطيط اللغوي وبعد أن يورد الكاتب تف يل كثير حول ع ا

باالقتصاد، والسياسة التي تتحق لها السلطة المطلقة والقياد الكلية، عندما 
يفا مخططا له في األسا من أجل استمراريتها وتفوقها،  ف اللغة تو تو
إن إهمال السياسة اللغوية وعدم التخطيط لها، قد يؤدي إلى فوضى 

دي عن باكستان بسبب عارمة كما حصل عندما ا نشقت دولة بنغ
الصرا اللغوي، وهكذا انعك ذلك على المصال االقتصادية والسياسية 
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فات اللغوية. وتتض لنا هذه الصور أكثر عندما نتصف  ت بسبب اال
د العربية  الماضي التاريخي المظلم عندما احتل االستعمار الغربي الب

ل لغته محلها... كيف عمل االستعمار على محاربة نية وإح  1اللغات الو
م ينتقل إلى التغيير  ويل عن أنوا التخطيط اللغوي  يصل إلى حدي 
االجتماعي الذي يربطه بدوره بعد نظريات وأنما غير غافل عن األمثلة 
األربعة التي وردت في الفصل األول من الكتاب  وبالنظر إلى التاري 

بيعية جدا، فاللغات بطبيعتها  اإلنساني نجد أن المجتمع اللغوي وحد 
دوات اتصال تقسم اإلنسانية إلى مجموعات. وال تستطيع أي مجموعة  ك
ل لغة  من األشخا أن تتصر بشكل جماعي منسجم إال من 
ن اللغة التي  و على ذلك ف مشتركة، وبذلك يكون لها تاري مشترك. وع

دا التي يمكنها أن تتقاسم بها تتشارك فيها المجموعة هي بالضبط األ
الذكريات تاريخها المشترك. فاللغة تمكن النا أن يعيشوا تاريخا مشتركا 

ا بحركة  2وأن يسردوه ويتبين للقار أن التغيير االجتماعي لي منو
اللغة فحسب بل هو مزي ال تحق فيه اللغة غرضها من التغيير إال إذا تم 

حها  لي في تمثلها تمث واعيا بعد إد راك المشاكل والتخطيط إل
ويل دوافع تحديد أهدا  ن استنتاج نظرية تمكننا من فهم وت إمكاننا ا
تيار وسائل  سياسة لغوية للغة ما، أو دوافع اكتسابها، أو معرفة أسباب ا
تيارها أو لفهم نتائ تنفيذ سياسة  محدد لتحقي هذه األهدا أو عدم ا

. ولع ل استنتاج مثل هذه النظرية يتطلب استنتاج نظرية لغوية محدد
واهر التغير االجتماعي ويل  وبعد أن يتم اكتساب اللغة 3مرضية لفهم وت

الجديد أو ترقيع القديمة يتحق الهد الذي ال يكون بالفعل إال إذا تم 
ناعة كيان لغوي تام  ومؤد هذا أن التخطيط  ل بالتخطيط إلى  التو

ت اللغة بقدر ما يوجهها اللغوي ال يو مشك وب  جه تروسه الكبير 
ر الثقافية والمحددات  ت حول اللغة أي أنه يشتبك مع األ مشك حيال 
المجتمعية والسياسية واالقتصادية والعلمية والتقنية والمعلوماتية، في 
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ائفها  يانتها وتعزيز و مسعى لتثبيت أركان اللغة والمحافظة عليها و
ياد منسوب اعتزا أهلها بها على كافة المستويات واستخداما تها و

ئمنا تماما في  األسرية والمجتمعية والقطرية والقومية. وهذا الملم ي
ل إلى نتائ  1محيطنا اللغوي العربي  الذي يتطلب جهدا مضاعفا للتو

ية اللغة العربية  مهمة في رسم السياسات اللغوية وتنفيذها، وذلك لخصو
ة بحفظه وال وارتبا ها بالقرآن الكريم الذي يعتقد البع أن اللغة محفو

تحتاج إلى جهد بشري، بينما كنا قد أوردنا مثاال عن ضيا اللغة العربية 
ا فيهما. بينما  م محفو ، وكذلك في تركيا مع بقاء اإلس د فار في ب

نية أو دو لية تدافع كل الدول عن منزلة لغاتها لتصب لغة علم وعمل و
أو إقليمية في المنظمات الدولية، وأبر مثال على هذا التطبي استماتة 
تحاد األوروبي أو لغة رسمية ضمن لغات  فرنسا لتكون الفرنسية لغة ل

تحاد ر ل هذا ما يجعل قضية التخطيط اللغوي بالنسبة إلى القمم  2أ
 العربية الطارئة أمرا ضروريا وملحا.
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Yayın İlkeleri 
  
Aydın Arapça Araştırmaları Dergisi - AYAD (Aydin Journal of Arabic 
Studies), İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Arapça Öğretmenliği 
Bölümü tarafından Bahar (Nisan) ve Güz (Ekim) olmak üzere yılda iki defa ve 
basılı olarak yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. 
  
Aydın Arapça Araştırmaları Dergisi’nde (Aydin Journal of Arabic Studies), 
özgün olmak şartı ile Arap dili, edebiyatı, tarihî, Arapçanın yabancı dil olarak 
öğretimi ve çağdaş Arap lehçeleri ve Arap edebiyatı ile ilgili araştırma, inceleme, 
tenkit ve değerlendirme yazıları kamuoyuna duyurulmak amacıyla yayımlanır. 
Bununla birlikte Sosyal ve Eğitim Bilimlerinin öteki alanlarından dil, eğitim ve 
edebiyatla ilgili kültürel ve toplumsal problemleri konu edinen yazılara da yer 
verilir. 
  
Aydın Arapça Araştırmaları Dergisi’ne (Aydin Journal of Arabic Studies), 
gönderilecek yazılarda öncelikle alanına katkı sağlayan, özgün nitelikte bir 
“araştırma makale” veya daha önce yayımlanmış çalışmaları değerlendiren, bu 
konuda yeni ve dikkate değer görüşler ortaya koyan bir “derleme makale” olması 
şartı aranır. Ayrıca ilgili alanlarda yayımlanan bilimsel kitaplara ait makale 
formatındaki “değerlendirme” yazıları ile “kitap eleştirileri” de derginin yayın 
kapsamı içindedir. Yayın Kurulu’nun kararı ile alanında katkısı olduğu düşünülen 
yabancı dilden özgün makalelerin Arapça, Farsça, İngilizce veya Türkçe 
çevirilerine de derginin üçte birini geçmemek kaydı ile yer verilebilir. “Çeviri 
makalelerin” yayımlanabilmesi için çeviri metin ile birlikte özgün makalenin 
yazarından ya da hak sahibinden alınacak izin yazısının da gönderilmesi 
zorunludur. Yazıların Aydın Arapça Dergisi’nde yayımlanabilmesi için, daha 
önce bir başka yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere kabul edilmemiş 
olması gerekir.  
 
Bilimsel bir toplantıda sunulmuş, ancak basılmamış bildirilerden üretilmiş 
makaleler, bu durum dipnotta açıkça belirtilmek koşuluyla kabul edilebilir.  
 
I. Makalelerin Değerlendirilmesi ve Yayın Süreci  
Yayın için gönderilen makalelerin değerlendirilmesinde bilimsel nitelik en 
önemli ölçüttür. Aydın Arapça Araştırmaları Dergisi’nde (Aydin Journal of 



Arabic Studies) gönderilen tüm makaleler, Yayın urulu’nca dergi yayın 
ilkelerine uygunluk ve nitelik bakımdan değerlendirilir. Yayın Kurulu, 
gönderilen bir makaleyi yayımlayıp yayımlamama ve gerekli gördüğü 
durumlarda makale üzerinde düzeltmeler yapma hakkına sahiptir. Yapılan ön 
inceleme sonucunda yayına uygun bulunmayan makale, değerlendirme sürecine 
alınmayarak yazarına bilgi verilir. Eksiklikleri varsa düzeltilmesi ve tekrar 
gönderilmesi için yazarına iade edilir. Yayına uygun bulunan makale, 
değerlendirilmek üzere ilgili alandaki üç hakeme gönderilir. Hakemler, 
gönderilen makaleleri yöntem, içerik ve özgünlük açısından inceleyerek yayına 
uygun olup olmadığına karar verirler. Belirlenen süre içinde gelen hakem 
raporları göz önünde bulundurularak, makalenin yayınlanıp yayınlanmamasına 
karar yetkisi Yayın Kurulu’ndadır. akaleler, Yayın urulu tarafından uygun 
görülen bir sayıda yayımlanmak üzere programa alınır ve yazarı bilgilendirilir. 
Hakemlerin isimleri gizli tutulur ve raporlar beş yıl süre ile saklanır. akalenin 
yayımlanmasının ardından bir ay içinde yazarına makalenin yer aldığı sayıdan  
adet gönderilir. Değerlendirme sürecinden geçerek yayımlanması kabul edilen 
yazıların telif hakkı İstanbul Aydın Üniversitesi’ne devredilmiş sayılır. Bu 
nedenle yazılarla birlikte yayın haklarının dergiye devredildiğine ilişkin bir 
sözleşmenin bulunduğu “makale sunum formu”nun da doldurulup gönderilmesi 
gerekmektedir. Aydın Arapça Araştırmaları Dergisi’nde Aydin Journal of 
Arabic Studies) yayımlanan yazılardaki görüşlerin ve çevirilerin bilimsel, etik 
ve yasal sorumlulukları yazarlarına aittir. Yazı ve fotoğraflardan, kaynak 
gösterilerek alıntı yapılabilir. Ancak yayımlanan yazılar dergi yönetiminin yazılı 
izni olmaksızın başka bir yerde (basılı olarak ya da internet ortamında) yeniden 
yayımlanamaz. Yazar, yazısının makalesinin mevcut dergide yayımlandığını 
belirtmek kaydı ile tümünü ya da bir bölümünü kendi amaçları için çoğaltma 
hakkına sahiptir. Aydın Arapça Araştırmaları Dergisi’ne Aydin Journal of 
Arabic Studies) yazı gönderen tüm yazarlar bu ilkeleri kabul etmiş sayılır.   
 
II. Yayın Dili 
Aydın Arapça Araştırmaları Dergisi’nin Aydin Journal of Arabic Studies) 
Yayın Dili Arapça, Farsça, İngilizce ve Türkiye Türkçesidir. Yayın ilkelerine 
uygun olmak şartıyla diğer Türk lehçelerinde yazılmış olan yazılara da dergide 
yer verilebilir. 
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yayımlanmasının ardından bir ay içinde yazarına makalenin yer aldığı sayıdan  
adet gönderilir. Değerlendirme sürecinden geçerek yayımlanması kabul edilen 
yazıların telif hakkı İstanbul Aydın Üniversitesi’ne devredilmiş sayılır. Bu 
nedenle yazılarla birlikte yayın haklarının dergiye devredildiğine ilişkin bir 
sözleşmenin bulunduğu “makale sunum formu”nun da doldurulup gönderilmesi 
gerekmektedir. Aydın Arapça Araştırmaları Dergisi’nde Aydin Journal of 
Arabic Studies) yayımlanan yazılardaki görüşlerin ve çevirilerin bilimsel, etik 
ve yasal sorumlulukları yazarlarına aittir. Yazı ve fotoğraflardan, kaynak 
gösterilerek alıntı yapılabilir. Ancak yayımlanan yazılar dergi yönetiminin yazılı 
izni olmaksızın başka bir yerde (basılı olarak ya da internet ortamında) yeniden 
yayımlanamaz. Yazar, yazısının makalesinin mevcut dergide yayımlandığını 
belirtmek kaydı ile tümünü ya da bir bölümünü kendi amaçları için çoğaltma 
hakkına sahiptir. Aydın Arapça Araştırmaları Dergisi’ne Aydin Journal of 
Arabic Studies) yazı gönderen tüm yazarlar bu ilkeleri kabul etmiş sayılır.   
 
II. Yayın Dili 
Aydın Arapça Araştırmaları Dergisi’nin Aydin Journal of Arabic Studies) 
Yayın Dili Arapça, Farsça, İngilizce ve Türkiye Türkçesidir. Yayın ilkelerine 
uygun olmak şartıyla diğer Türk lehçelerinde yazılmış olan yazılara da dergide 
yer verilebilir. 
 
 
  

III. Ya ım ralları  
Yapılan ön incelemede yazım kurallarına uyulmadığı tespit edilen makaleler, 
düzeltilmesi için yazarına iade edilir ve yayım programına alınmaz. Dergimize 
gönderilecek makalelerde aşağıdaki kurallar dikkate alınmalıdır   
 
1. Ana aşlık: Içerikle uyumlu, onu en iyi ifade eden bir başlık olmalı ve koyu, 
normal, 16 punto harflerle ortalı yazılmalıdır. akalenin başlığı sözcüklerin ilk 
harfi büyük olacak biçimde yazılmalı ve en fazla -12 sözcük arasında olmalıdır. 
  
2. Ya ar ad lar ı ve adres ler i  Yazar(lar)ın ad(lar)ı ve soyad(lar)ı koyu, dik, 
adın ilk, soyadın tüm harfleri büyük ve sola yaslı ve 14 punto ile yazılmalı. 
Numaralandırılmış yazarların adresleri ise eğik harflerle 9 punto yazılmalı  
yazar(lar)ın varsa görev yaptığı kurum(lar), haberleşme ve e-posta adres(ler)i ilk 
sayfada dipnot ile belirtilmelidir.  
 
3.  Makalenin başında, konuyu kısa ve öz biçimde ifade eden ve en az 100, 
en fazla 150 sözcükten oluşan Türkçe ve Ingilizce “öz” (abstract) bulunmalıdır. 
Öz içinde, yararlanılan kaynaklara, şekil ve çizelge numaralarına değinilmemeli; 
dipnot kullanılmamalıdır. Türkçe ve Ingilizce özlerin altında bir satır boşluk 
bırakılarak, en az , en çok 5 sözcükten oluşan anahtar sözcükler (keywords) 
verilmelidir. Yazılan İngilizce özün (abstract) üzerinde makalenin Ingilizce 
başlığı da verilmelidir.  
 
4. Ana Metin: A4 sayfa boyutunda (17x24 cm.), S ord programı, Times Ne  

oman yazı karakteri ile,  punto ve .  satır aralığıyla yazılmalıdır. Arapça ve 
arsça ya ı p nt ları  dillerin da a iyi k nması için -16 punto ile 

ya ılmasına i in verilir. Sayfa kenarlarında üst 3 cm., alt 2 cm., sol 2,5 cm., sağ 
2 cm. boşluk bırakılmalı ve sayfalar numaralandırılmalıdır. etin içinde 
vurgulanması gereken kısımlar, koyu değil eğik harflerle ya da tek tırnak içinde 
yazılmalıdır. etinde tırnak işareti + eğik harfler gibi çifte vurgulamalara asla 
yer verilmemelidir.  
 

 l m aşlıkları  Makalede, düzenli bir bilgi aktarımı sağlamak üzere ara ve 
alt başlıklar kullanılabilir. akaledeki tüm ara ve alt başlıklar (bold) 12 punto ile 
sözcüklerin yalnız ilk harfleri büyük, koyu karakterde yazılmalı  alt başlıkların 
sonunda iki nokta üst üste konulmamalı ve bir satır sonra devam edilmelidir.  



6. a l lar ve ekiller  Tabloların numarası ve başlığı bulunmalı, siyah-beyaz 
baskıya uygun hazırlanmalıdır. Tablo ve şekiller ayrı ayrı sıra sayısı verilerek 
numaralandırılmalıdır. Tablo çiziminde dikey çizgiler kullanılmamalıdır. Yatay 
çizgiler ise yalnızca tablo içindeki alt başlıkları birbirinden ayırmak için 
kullanılmalıdır. Tablo numarası üste, tam sola dayalı olarak koyu, dik (normal); 
tablo adı ise, her sözcüğün ilk harfi büyük olmak üzere eğik (italik) yazılmalıdır. 
Tablolar metin içinde bulunması gereken yerlerde olmalıdır. Örnek  Tablo 1: 
Farklı Yaklaşımların Karşılaştırmalı Analizi. ekil numaraları ve adları şeklin 
hemen altına ortalı şekilde yazılmalıdır. Şekil numarası eğik yazılmalı, nokta ile 
bitmeli, hemen ardından sadece ilk harf büyük olmak üzere şekil adı dik 
yazılmalıdır. Örnek  Şekil 1. Konferanstan görüntü 
 
7. rseller  Yazı içerisinde resim, fotoğraf ya da özel çizimler varsa bu belgeler 
kısa kenarı  cm olacak şekilde 300 ppi’da (300 pixels per inch kalitesinde) 
taranmalı, EG formatında kaydedilmeli, ayrıca metin içinde kullanılan tüm 
görsel gereçler makaleye ek olarak EG formatıyla gönderilmelidir. Internetten 
indirilen görsellerin de 10 cm  ppi kurallarına uygun olması gerekmektedir. 
Görsellerin adlandırmalarında, şekil ve çizelgelerdeki kurallara uyulmalıdır. 
Dergi Yayın urulu, teknik olarak problemli ya da düşük kaliteli resim 
dosyalarını yeniden talep edebilir ya da makaleden tümüyle çıkartabilir. aynak 
olarak kullanılacak görüntülerin kalitesinden ve yayımlanıp 
yayımlanmamasından yazar(lar) sorumludur. esim ve fotoğraflar siyah beyaz 
baskıya uygun hazırlanmalıdır. Görsel numaraları ve adları görsellerin hemen 
altına ortalı şekilde, eğikve koyu yazılmalıdır. Görsel tipi ve numarası eğik 
yazılmalı (Resim 1.; Şekil 1.), nokta ile bitmeli, hemen yanından sadece ilk harf 
büyük olmak üzere görsel adı dik (normal) yazı karakteri ile yazılmalıdır. Örnek  
Resim 10. Wassily Kandinsky, ‘Kompozisyon  (Anna-Carola Krausse, 2005: 
91). Şekil, çizelge ve resimlerin kullanıldığı sayfa sayısı u geçmemeli, işg l 
ettikleri alan yazının üçte birini aşmamalıdır. Teknik imkana sahip yazarlar, şekil, 
çizelge ve resimleri aynen basılabilecek nitelikte olmak şartı ile metin içindeki 
yerlerine yerleştirebilirler. Bu imkana sahip olmayanlar, bunlar için metin içinde 
aynı boyutta boşluk bırakarak içine şekil, çizelge veya resim numaralarını 
yazabilirler. 
  
8. Dipnotlar: Dipnot kaynak göstermek için kullanılmamalı, dipnot kullanımına 
yalnızca açıklayıcı ek bilgileri için başvurulmalı ve otomatik numaralandırma 
yoluna gidilmelidir.  
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8. Dipnotlar: Dipnot kaynak göstermek için kullanılmamalı, dipnot kullanımına 
yalnızca açıklayıcı ek bilgileri için başvurulmalı ve otomatik numaralandırma 
yoluna gidilmelidir.  

9. Alıntı ve ndermeler Atı lar: Yazar doğrudan ya da dolaylı olarak yaptığı 
tüm alıntılara aşağıdaki örneklere göre göndermede bulunmalıdır. Burada 
belirtilmeyen durumlarda APA  formatı kullanılmalıdır. Doğrudan alıntılar 
tırnak içinde verilmeli ve eğik yazılmalıdır. Göndermeler için asla dipnot 
kullanılmamalıdır. Tüm göndermeler parantez içinde ve aşağıdaki biçimde 
yazılmalıdır.  
 

ek ya arlı calısmaya y nelik genel göndermelerde: (Carter, 2004).  
 

ek ya arlı calısmanın alıntı yapılan elirli ir yerine göndermelerde: 
(Bendix, 1997: 17).  
 
Iki ya arlı calısmalara göndermelerde: ( acıbekiroğlu ve Sürmeli, 1994: 101).  
 
Ikiden a la ya arlı yayınlarda: Metin içinde sadece ilk yazarın soyadı ve “vd.” 
yazılmalıdır  (Akalın vd.,  ).  
 
Kaynakca kısmında ise: Birden fazla yazarlı yayınların diğer yazarları da 
belirtilmelidir. Metin içinde gönderme yapılan yazarın adı veriliyorsa kaynağın 
sadece yayın tarihi yazılmalıdır  Gazimihal (  ), bu konuda ........ ”nu 
belirtir. Yayım tarihi olmayan yapıtlarda ve yazmalarda yalnızca yazarların adı 
yazılmalıdır  ( obsba m). Yazarı belirtilmeyen ansiklopedi vb. yapıtlarda ise 
kaynağın ismi, varsa cilt ve sayfa numarası yazılmalıdır  ( eydan arousse , 
1994: 18) Ikinci kaynaktan yapılan alıntılar da aşağıdaki gibi yazılmalı ve 
kaynaklarda belirtilmelidir: Lepecki’nin de ifade ettiği gibi .........” (Akt. 
Korkmaz 2004: 176).  
 
10. Kaynaklar: etnin sonunda, yazarların soyadına göre alfabetik sırayla 
aşağıdaki örneklerde gösterildiği gibi yazılmalıdır. aynaklar, bir yazarın birden 
fazla yayını olması halinde, yayımlanış tarihine göre sıralanmalı  bir yazara ait 
aynı yılda basılmış yayınlar ise (2004a, 2004b) şeklinde gösterilmelidir. 
 
a. Kitaplar: Öztürkmen, A. ( ). Türkiye’de Folklor ve illiyetçilik, Istanbul: 
İletişim Yayınları. arter, A. ( ). Dans Tarihini Yeniden Düşünmek, çev: 

ansu ipal, Istanbul  BGST Yayınları. 



b. Makaleler: Sarısözen, . ( ). Bağlama etodu, Folklor  alkbilim ( )  
12- . Bakka, E. ve Felföldi, . ( ). hose Dances, hose Authenticity  
Dance Research (32): 3-18.  
c. Kitap ici bölümler: Lepecki, A. (2004). Concept and Presence: The 
Contemporary European Dance Scene. Rethinking Dance History: A Reader, ed. 
Alexandra Carter, London: Routledge, s: 176- . ahin, . ( ). linik 
Psikolog Olmak. Klinik Psikoloji, ed. Linden, W. ve Hewitt, P. L. Ankara: Nobel, 
s: 1-16.  
d. Tezler: Dehmen, B. (2 ). lusal ve üreselin esişme Noktasında alk 
Danslarına Bir Yaklaşım  Dansın Sultanları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans 
Tezi, İstanbul  Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.  
e. Internet kaynakları: Internetten elde edilen verilerin kaynakları mutlaka 
gösterilmeli ve Kaynaklar’da erişim adresi ve erişim tarihi belirtilerek 
verilmelidir. Erişim adresi olarak kaynağın yer aldığı eb sayfasının (ana sayfa) 
adresi değil, kaynağın görüntülendiği adres verilmelidir. 
http://www.tdkterim.gov.tr bts  ( . . ). Aksu, G. ( ). Özgür Bir Beden, 
Özgür Bir Sanat Dalı, Yazında ve Çeviride Beden, Akşit Göktürk’ü Anma 
Toplantısı ( -17 Mart 2006) Istanbul ̈ niversitesi. http:// mimesis-
dergi.org/2011/04/ozgur-bir-alan-ozgur-bir-sanatdali/. (12.10.2011).  
f. Görüsmeler: ral, . ( ). Artvin halk dansları çalıştırıcısı ğur ral ile 
ÜFTAD ofisinde yapılan görüşme, İstanbul   Temmuz.  
 
IV. Ya ıların nderilmesi  
Yukarıda belirtilen ilkelere ve kurallara uygun olarak hazırlanmış yazılar, 
makale sunum formu” ile birlikte e-posta yoluyla aşağıdaki adreslere 

gönderilebilir. Ön inceleme ve hakem değerlendirmesi doğrultusunda 
geliştirilmek ve veya düzeltilmek üzere yazarlarına geri gönderilen yazılar, 
gerekli düzeltmeler yapılarak en geç̧ bir ay içinde tekrar dergiye ulaştırılır.  
 

Iletisim Bilgileri 
Aydın Arapça Dergisi Yayın oordinatörlüğü, 

İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Arapça Öğretmenliği Bölümü, 
Beşyol ahallesi, İnönü addesi, NO   Sefaköy, 

üçükçekmece İstanbul. Tel  ( )    



b. Makaleler: Sarısözen, . ( ). Bağlama etodu, Folklor  alkbilim ( )  
12- . Bakka, E. ve Felföldi, . ( ). hose Dances, hose Authenticity  
Dance Research (32): 3-18.  
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http://www.tdkterim.gov.tr bts  ( . . ). Aksu, G. ( ). Özgür Bir Beden, 
Özgür Bir Sanat Dalı, Yazında ve Çeviride Beden, Akşit Göktürk’ü Anma 
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Publishing Policies 
  
Aydın Arapça Araştırmaları Dergisi (Aydin Journal of Arabic Studies), 
is an international peer-reviewed journal published twice a year in Spring 
(April) and Fall (October) by the Department of Arabic Language Teaching 
at Istanbul Aydın University. 
  
Aydın Arapça Araştırmaları Dergisi’nde (Aydin Journal of Arabic 
Studies), with the condition of being original, is published with the aim of 
publicizing the Arabic language, literature, history, teaching Arabic as a 
foreign language, and researching, analyzing, criticizing and evaluating 
articles about contemporary Arabic dialects and Arabic literature. In addition, 
articles on cultural and social problems related to language, education and 
literature from other fields of Social and Educational Sciences are also 
included. 
  
In the articles to be sent to Aydın Arapça Araştırmaları Dergisi’ne (Aydin 
Journal of Arabic Studies), first of all, it is necessary to have an original 
research article which contributes to the field, or a review article which 
evaluates the previously published studies and presents new and remarkable 
opinions on this subject. In addition, review articles and book reviews of 
scientific books published in related fields are within the scope of the journal. 
With the decision of the Editorial Board, Arabic, Persian, English or Turkish 
translations of original articles, which are considered to have contributed to 
the field, may be included, provided that they do not exceed one third of the 
journal. In order to publish the translated articles, it is obligatory to send the 
translation text together with the permission letter from the author or the right 
holder of the original article. Texts must not have been published or accepted 
for publication before in the Aydın Arabic Journal.  
 
Articles presented at a scientific meeting but produced from unpublished 
papers may be accepted provided that this is clearly stated in the footnote.  
 
 



I. Evaluation of Articles and Publication Process 
Scientific quality is the most important criterion in the evaluation of the 
articles submitted for publication. All articles submitted to Aydın Arapça 
Araştırmaları Dergisi’nde Aydin Journal of Arabic Studies) are 
evaluated by the Editorial Board for compliance with the journal publication 
principles and quality. The Editorial Board has the right to publish or not to 
publish an article and to make corrections on the article when deemed 
necessary. As a result of the preliminary examination, the article which is not 
suitable for publication is not included in the evaluation process and the author 
is informed. If there is any deficiency, it is returned to the author for correction 
and resubmission. The article, which is found suitable for publication, is sent 
to three referees in the related field for evaluation. The referees review the 
submitted articles in terms of method, content and originality and decide 
whether they are suitable for publication. The Editorial Board has the 
authority to decide whether or not to publish the article, taking into account 
the referee reports received within the specified period of time. The articles 
are included in the program for publication in a number approved by the 
Editorial Board and the author is informed. The names of the referees are kept 
confidential and the reports are kept for five years. Within one month after the 
publication of the text, 3 copies of the article number are sent to the author. 
The copyright of the articles accepted to be published after the evaluation 
process is dee ed to have been transferred to stanbul Aydın University. or 
this reason, the "article submission form", which includes a contract on the 
transfer of publication rights to the journal, must be completed and submitted. 
The scientific, ethical and legal responsibilities of the opinions and 
translations in the published articles in Aydın Arapça Araştırmaları 
Dergisi’nde Aydin Journal of Arabic Studies) belong to their authors. Text 
and photos can be quoted by citing the source. However, published articles 
cannot be re-published elsewhere (in print or on the internet) without the 
written permission of the journal management. The author has the right to 
reproduce all or part of it for his / her own purposes provided that the article / 
article is published in the current journal. All authors submitting articles to 
Aydın Arapça Araştırmaları Dergisi’ne Aydin Journal of Arabic 
Studies) are deemed to have accepted these principles. 
 



I. Evaluation of Articles and Publication Process 
Scientific quality is the most important criterion in the evaluation of the 
articles submitted for publication. All articles submitted to Aydın Arapça 
Araştırmaları Dergisi’nde Aydin Journal of Arabic Studies) are 
evaluated by the Editorial Board for compliance with the journal publication 
principles and quality. The Editorial Board has the right to publish or not to 
publish an article and to make corrections on the article when deemed 
necessary. As a result of the preliminary examination, the article which is not 
suitable for publication is not included in the evaluation process and the author 
is informed. If there is any deficiency, it is returned to the author for correction 
and resubmission. The article, which is found suitable for publication, is sent 
to three referees in the related field for evaluation. The referees review the 
submitted articles in terms of method, content and originality and decide 
whether they are suitable for publication. The Editorial Board has the 
authority to decide whether or not to publish the article, taking into account 
the referee reports received within the specified period of time. The articles 
are included in the program for publication in a number approved by the 
Editorial Board and the author is informed. The names of the referees are kept 
confidential and the reports are kept for five years. Within one month after the 
publication of the text, 3 copies of the article number are sent to the author. 
The copyright of the articles accepted to be published after the evaluation 
process is dee ed to have been transferred to stanbul Aydın University. or 
this reason, the "article submission form", which includes a contract on the 
transfer of publication rights to the journal, must be completed and submitted. 
The scientific, ethical and legal responsibilities of the opinions and 
translations in the published articles in Aydın Arapça Araştırmaları 
Dergisi’nde Aydin Journal of Arabic Studies) belong to their authors. Text 
and photos can be quoted by citing the source. However, published articles 
cannot be re-published elsewhere (in print or on the internet) without the 
written permission of the journal management. The author has the right to 
reproduce all or part of it for his / her own purposes provided that the article / 
article is published in the current journal. All authors submitting articles to 
Aydın Arapça Araştırmaları Dergisi’ne Aydin Journal of Arabic 
Studies) are deemed to have accepted these principles. 
 

II. Language of Publication 
ang ages  li ati n  Aydın Arapça Araştırmaları Dergisi’nin 

(Aydin Journal of Arabic Studies) are Arabic, Persian, English, and Turkey 
Turkish. Articles written in other Turkish dialects may be included in the 
journal, provided that they comply with the publication principles. 
 
III. Writing Rules  
In the preliminary examination, the articles that are found not to comply with 
the writing rules are returned to the author for correction and are not included 
in the publication program. The following rules should be taken into 
consideration for the articles to be sent to our journal:  
 
1. Main Heading: It should be compatible with the content and should be 
written in bold, normal, 16 pt. The title of the text should be written with the 
first letter of the words capitalized and should be between 10-12 words 
maximum. 
 
2. Author Name(s) and Address(es): Name(s) and surname(s) of the 
author(s) should be bold, perpendicular, first name of the first name, all 
letters of the last name should be capital and left justified and in 14 pt. 
Addresses of numbered authors should be written in italics with 9 pt; the 
institution(s), communication and e-mail address(es) of the author(s), if any, 
should be indicated on the first page with a footnote.  
 
3. Abstract: At the beginning of the article, there should be an abstract in 
Turkish and English which consists of at least 100 words and at most 150 
words which express the subject in a concise manner. References, figures and 
table numbers should not be mentioned in the abstract; footnotes should not 
be used. Key words consisting of minimum 3 and maximum 5 words should 
be given with one line space under the Turkish and English abstracts. The 
English title of the article should be given on the abstract.  
 
 
 



4. Main Text: Should be written with the following specifications: A4 page 
size (29.7x21 cm.), MS Word program, Times New Roman font, 12 point and 
1.5 line spacing. Arabic and Persian fonts are allowed to be written in 14-
16 pt for better reading of these languages. Following spaces should be left: 
Top 3 cm., Bottom 3 cm., Left 3 cm., Right 3 cm. spaces; and the pages should 
be numbered. The parts that should be highlighted in the text should be written 
in italic or not in bold. Double accents such as quotation marks and italic 
letters should never be used in the text.  
 
5. Section Titles: Intermediate and subheadings can be used in the article to 
ensure a regular transfer of information. All intermediate (normal) and 
subtitles (italics) in the article should be written in 12 pt, only the first letters 
of the words should be written in uppercase, bold. There should be no double 
dot at the end of the sub titles, and the writing should continue after one line.  
 
6. Tables and Figures: Tables should have the number and title, and be 
prepared for black and white printing. Tables and figures should be numbered 
separately by giving the number of rows. Vertical lines should not be used in 
table drawing. Horizontal lines should only be used to separate subheadings 
within the table. The table number is on the top, dark, vertical (normal), based 
on the left; and the table name should be italicized with the first letter of each 
word capitalized. Tables should be located where they should be in the text. 
Example: Table 1: Comparative Analysis of Different Approaches. Figure 
numbers and names should be centered just below the figure. The figure 
number should be written in italics, followed by a dot. Example: Figure 1. 
View from conference 
 
7. Images: If there are pictures, photographs or special drawings in the text, 
these documents should be scanned with a short edge of 10 cm at 300 ppi (300 
pixels per inch quality). It should be saved in JPEG format and all visual 
materials used in the text should be submitted in JPEG format in addition to 
the article. Images downloaded from the internet should also comply with the 
rules of 10 cm 300 ppi. The naming of the visuals must follow the rules in the 
figures and tables. The Journal Editorial Board may request or remove all 
technically problematic or low quality image files from the article. The author 
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(s) are responsible for the quality of the images to be used as sources and 
whether or not they are published. Images and photographs should be 
prepared for black and white printing. Visual numbers and names should be 
written in bold and bold, centered just below the visuals. The visual type and 
number should be written in italics (Figure 1; Figure 1.). It should end with 
a dot. Example: Picture 10. Wassily Kandinsky, ‘Composition’ (Anna-
Carola Krausse, 2005: 91). Figures, tables and pictures should not exceed 10 
pages, and their occupation should not exceed one third of the text. Authors 
with technical means can place their figures, tables and pictures in the text, 
provided they can be printed exactly. For those who do not have this 
possibility, they can write figures, tables or picture numbers, leaving spaces 
of the same size in the text for them. 
  
8. Footnotes: Footnotes should not be used as references, only footnotes 
should be used for additional explanatory information and automatic 
numbering should be used.  
 
9. Quotations and References/Citations: The author should refer to all 
excerpts directly or indirectly according to the following examples. APA 6 
format should be used in cases not mentioned here. Direct quotations should 
be given in quotation marks. Footnotes should never be used for references. 
All references should be written in parentheses and in the following format.  
 
General references for single author work: (Carter, 2004).  
 
References to a specific cited part of a single-author work: (Bendix, 1997: 
17).  
 
References to two authors: acıbe iro lu and r eli   .  
 
I iden a la ya arlı yayınlarda: Only the surname of the first author and “et 
al." should be written in the text  A alın et al., 1994: 11).  
 
 



In the bibliography section: Other authors of publications with multiple 
authors should also be mentioned. If the author is referred to in the text, only 
the publication date of the source should be written: Gazimihal (1991: 6), 
states in this regard that “........ ”. In works and texts without publication 
history, only the names of the authors should be written: (Hobsbawm). The 
name of the source, the volume and the page number, if any, should be written 
in the encyclopedia, etc. (Meydan Larousse 6, 1994: 18) Quotations from the 
second source should be written as follows and stated in the references: As 
Lepecki has also stated “.........” (Akt. Korkmaz 2004: 176).  
 
10. Resources: At the end of the text, it should be written in alphabetical order 
according to the surnames of the authors as shown in the examples below. In 
case an author has more than one publication, the references should be listed 
according to the date of publication, and the publications published by an 
author in the same year should be cited as (2004a, 2004b). 
a. Books: Öztürkmen, A. (1994). Türkiye’de Folklor ve Milliyetçilik, 
Istanbul  leti i  ayınları. arter  A. . ans arihini eniden 

n ek, trans  ansu ipal  Istanbul   ayınları. b. Articles: 
arıs en  . . a la a etodu  ol lor  al bili   -16. 

Bakka, E. and elf ldi  . . hose ances  hose Authenticity  
Dance Research (32): 3-18.  

c. Book chapters: Lepecki, A. (2004). Concept and Presence: The 
Contemporary European Dance Scene. Rethinking Dance History: A Reader, 
ed. Alexandra Carter, London: Routledge, p: 176- . ahin  . . 
Klinik Psikolog Olmak. Klinik Psikoloji, ed. Linden, W. and Hewitt, P. L. 
Ankara: Nobel, p: 1-16.  

d. Theses: eh en  . . Ulusal ve reselin esi e o tasında al  
anslarına ir a la ı  ansın ultanları  ayınlan a ıs Yuksek Lisans 
e i  stanbul  o a i i niversitesi osyal ili ler nstit s .  

e. Internet resources: The sources of the data obtained from the internet must 
be indicated and given in the Sources by specifying the access address and 
date of access. The access address should be the address where the resource 
is displayed, not the address of the web page (home page) where the resource 
is located. http://www.tdkterim.gov.tr/bts/ (12.10.2014). Aksu, G. (2011). 

r ir eden  r ir anat alı  a ında ve eviride Beden, Aksit 
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Gokturk’u An a oplantısı -17 Mart 2006) Istanbul Universitesi. http:// 
mimesis-dergi.org/2011/04/ozgur-bir-alan-ozgur-bir-sanatdali/. 
(12.10.2011).  

f. Interviews: Ural, U. (2014). ntervie  ith Artvin fol  dance coach U ur 
Ural at ÜFTAD office  stanbul   July.  

IV. Submission of Articles  
Texts prepared in accordance with the principles and rules mentioned above 
can be sent to the following addresses by e-mail together with the article 
submission form. The texts that are sent back to their authors to be developed 
and/or corrected in accordance with the preliminary examination and the 
arbitrator's evaluation shall be returned to the journal within one month at the 
latest - with the necessary corrections.  

 
Contact Information 

Aydın Arap a er isi ayın oordinat rl  
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