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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 
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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 
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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;
Sayın okuyucularımız ve akademisyen dostlarımız, Covid-19 salgını 
nedeniyle eğitim-öğretim ve bilimsel yayınlarımız olumsuz yönde etkilenmiş 
olup büyük aksaklıklar yaşanmıştır. Bu nedenle biz de bu üçüncü sayımızı 
gecikmeli de olsa üniversitemiz adına sizlere sunabilmenin mutluluğunu 
yaşıyoruz.

Bu sayımızda; Amnah Omar’ın el-Melhâtu’l-Filistiniyye adlı romanında 
tarihi bir referans çerçevesi ortaya koyan İbrahim Nasrallah’ın etkili tarihi 
karakterlere başvurarak onlardan kurgusal karakterler ortaya koyduğu “Bir 
Model Olarak İbrahim Nasrallah’ın el-Melhâtu’l-Filistiniyye Romanı” 
adlı makalesi, Ahmad Omar’ın modern çağın eleştirel edebiyat hareketinin 
en önde gelen isimlerinden biri olan Taha Hüseyin’in “Çarşamba 
Söyleşisi” adlı kitabından yola çıkarak kendisine ait birçok görüş ve 
tartışmanın yaşanmış olduğunu gördüğümüz “Çarşamba Söyleşisindeki 
Eleştirel Nesnellik ve Kişilik Değişimi Arasında Taha Hüseyin” adlı 
makalesi ve yine Muhammed Ali Hasanoğlu’nun Arap dilbiliminde büyük 
bir öneme haiz olan dil içtihadı ile Arap düşünce ve kültürünün dilin 
yapısına etkisi, filoloji teorilerine dayanan insan aklı ve Arap mantığı 
arasındaki bağlantıyı inceleyen “Anadili Arapça Olmayanlara Kelimeleri 
Ezberlemeyi Basitleştirmek İçin Arapça Bağlamında Zihinsel Hücreleri 
Teorisinin Uygulamaları” makalesi yanında Safiye al-Refai’nin “Kur’ân 
Kıssalarındaki Takdim ve Tehirin Etkisi” ve Muhammed Yazid Sâlim’in 
“Kur’ân-ı Kerîm ve Arapça Dilbilgisinin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi 
Üzerindeki Etkisi” adlı makaleleriyle huzurunuzdayız.

Allah’tan dileğimiz bizi ve insanlık âlemini bu salgından kurtarması ve 
çalışmalarımıza sağlıklı ve normal günlerde olduğu gibi devam edip 
geçmişi telafi ederek en kısa zamanda dördüncü sayımızı siz değerli 
dostlarımıza sunmaktır.

Her zaman bizlerden yardımlarını esirgemeyen başta Mütevelli Heyet 
Başkanımız Sayın Doç. Dr. Mustafa Aydın Bey’e ve siz akademisyen 
dostlarımıza teşekkürü bir borç biliyoruz.
Sevgi ve Saygılarımla.

Prof. Dr. Abityaşar Koçak
AYAD Editörü
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Özet 

Dil içtihadı bütün dillerde olduğu gibi Arap dil biliminde de büyük önem arz eder. 
Dolayısıyla Arap düşünce ve kültürünün dilin yapısına etkisi vardır. Her dil kendi 
yapısına göre onu kullanan toplumların zihinsel yapısını ortaya koyar. 

Bu önem, filoloji âlimlerinin insan zihni ile uyumluluğunda ve zihinsel mantığın 
dil mantığına ayak uydurmada açıkça görülmektedir. Bu yazıda dilbilimsel hukuk 
kuramının inşası ve modellenmesi ile ilgileneceğiz, insan aklının performansını 
ve kelime dağarcığını ele alma yöntemini vurgulayarak, filoloji teorilerine 
dayanan insan aklı ve Arap mantığı arasındaki bağlantıyı inceleyeceğiz. 

Dilsel işlemede çalışan insan zihni, zamanla değişmeyen mantıksal kurallara 
dayanır, ancak, bilim adamları bu konuda araştırma yaptıkça tekrar eden 
sonuçlara ulaşmışlardır. Eski Arap akademisyenler, Arapça dil fenomenlerini 
geliştirmeyi başardılar ve kurucu temellerini, dili, akademisyenler ve teorisyenler 
için basitleştirmek için dili tanımlama hedeflerine dayanarak inşa ettiler. Hatta bu 
fenomenlere göre disiplinli bir müfredat oluşturdular, el-Halil.  

Örneğin, "Al- Ayn" sözlüğünü dilin tüm olanaklarını keşfetmek için altı yöntem 
olgusu üzerine kurmuştur. Daha sonra altıgen zihin alanında açıklayacağımız 
gibi, üçgen olgusunu ortaya koyan Kutrub, değişen hareket şansı üzerine, zihnin 
üçlü basamağında anlatacağız. Temelde el-Halil’in temel düşüncesinden ayıran 

                                                      
Makale geliş tarihi / received: 27.04.2020 * 

Makale kabul tarihi / accepted: 25.05.2020 
DOI: 10.17932/IAU.ARAP.2019.020/ayad_v02i1001 
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ve açık, üretken görüntülerle iki üçlemeden yapan İbn Faris, ikili basamakta 
sınırlı görüntülerle iki veya daha fazla kelimeden yaptı. İbni Cinni’nin dildeki ses 
olgusunu açıkladığı “El Hasais” adlı eserinin ses bölümünde açıklayacağız. Aynı 
zamanda bu şekilleri İbni Faris ve diğerlerinin de türetme (iştikak) olgusunu 
çeşitli hane bölümünde açıklamaya çalışacağız. 

Anahtar Kelimeler: Zihinsel hücreler, Filoloji, Kelimeleri ezberleyin, Dil 
sözlükleri, Dili basitleştirin. 

 

Applications of the theory of the mind cells in the phenomena of 
philology to simplify the memorization of vocabulary in teaching 

Arabic to non-native speakers 

 
Summary 

The jurisprudence of language is of great importance among the sciences of the 
Arabic language, where it is a reflection of Arab thought on the structure of the 
language and its phenomena. It is the result of the Arab mental treatment of 
language content and content. 

This importance is evident in the compatibility of phenomena of philology with 
the human mind, and keeping pace with the linguistic reasoning of mental 
reasoning. In this paper, we will discuss the construction and modeling of the 
theory of linguistic jurisprudence, with highlighting the performance of the 
human mind and its method of dealing with vocabulary, until we reach the link 
between the human mind and Arab logic based on theories of philology. 

The human mind working in linguistic processing is based on logical procedures 
that do not change with time, But the distance of the scholars is close to it with 
repeated and flipped eyesight. The former Arab scholars succeeded in devising 
phenomena of the Arabic language, and built its founding foundations, based on 
the objectives of describing the language to simplify it for the scholars and 
theorists in it. They even built disciplined curricula according to these 
phenomena, like Hebron. For example, where he built his dictionary "Al-Ain" on 
the phenomenon of the six methods to explore all the possibilities of language, as 
we will explain later in the hexagonal field of mind, and Qatar, who built his 
triangle, on the chances of changing movements. As we will show in the triple 
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digit of the mind. Ibn Faris, whose sculpture distinguished from the Hebron 
carving, and made it from two trilogies, with open, generative images. And 
Hebron made it from two or more words with limited, restricted images, we will 
also show in the binary field, and Ibn Jenny in his book "Properties", which 
appeared by clarifying the phonetic phenomenon in the language, as we will show 
in the audio box. And the phenomenon of derivation, as according to Ibn Faris 
and others, as we will show in the multiple field. 

Keywords: Mental cells, Philology, Memorize words, Language dictionaries, 
Simplify the language. 

 
في ظواهر فقه اللغة العربية لتبسيط حفظ  خانات العقل نظريةتطبيقات 

 المفردات في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.
 1محمد علي الخولي

 الملخص
إن لفقه اللغة أهمية كبيرة بين علوم اللغة العربية، حيث يعتبر انعكاًسا للفكر العربي 

ن اللغة على بنية اللغة وظواهرها، ونتيجةً للمعالجة العقلية العربية لمضمو
ومحتواها؛ وتتجلى هذه األهمية في توافق ظواهر فقه اللغة مع العقل البشري، 
ومسايرة المنطق اللغوي للمنطق العقلي. سنتناول في البحث بناء ونمذجة النظرية 
الفقه لغوية، مع تسليط الضوء على أداء العقل البشري وأسلوبه في مداولة المفردات، 

البشري وبين المنطق العربي المبني على نظريات فقه  لنصل إلى الرابط بين العقل
 اللغة.

إن العقل البشري العامل في المعالجة اللغوية يستند إلى إجراءات منطقية ال تتغير 
مع الزمن، ولكن تقترب مسافة العلماء منها مع تكرار النظر وتقليبه، فالسابقون من 

ربية، وبنوا أسسها الضابطة، علماء العربية نجحوا في استنباط ظواهر اللغة الع
انطالقا من أهداف وصف اللغة لتبسيطها للدارسين والناظرين فيها، حتى بنوا مناهج 
منضبطة وفق هذه الظواهر، كالخليل مثال، حيث بنى معجمه " العين" على ظاهرة 
التقاليب الستة ليسبر كل احتماالت اللغة، كما سنوضح الحقا في الخانة السداسية 

وقطرب الذي بنى مثلثه على احتماالت تغير الحركات، كما سنبين في الخانة للعقل، 

                                                      
 أستاذ محاضر في جامعة إسطنبول آيدن 1

 باحث دكتوراة في جامعة مرمرة
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الثالثية للعقل، وابن فارس الذي ميز نحته عن نحت الخليل فجعله من فعلين ثالثيين، 
بصور مفتوحة توليدية، والخليل جعله من كلمتين أو أكثر بصور محدودة مقيدة، كما 

في كتابه "الخصائص" الذي ظهر بإيضاح سنبين في الخانة الثنائية، وابن جني 
الظاهرة الصوتية في اللغة، كما سنبين في الخانة الصوتية، وظاهرة االشتقاق بأنواعه 

 كما عند ابن فارس وغيره، كما سنبين في الخانة المتعددة. 
 الكلمات المفتاحية: خانات العقل، فقه اللغة، حفظ الكلمات، 
 

 مدخل  .1

على الربط بين النظام العقلي المتمثل بأسلوب اإلنسان في نظرية خانات العقل  تقوم
التفكير والتحليل، وبين بُنى اللغة العربية وظواهرها، التي رسمها علماء اللغة 
األوائل، للسعي وراء توليفة مناسبة بين العقل اإلنساني واللغة العربية، والوصول 

 إلى منطق عقلي يالئم رموز اللغة العربية. 
ؤكده جورج مونان: " تؤكد الدراسات الحديثة على وجود ترابطات مباشرة وهذا ما ي

يعتقد أنه معروف عن بنى  وكونية، أو قابلة للتعميم كونيًا، بين بنى اللغة وبين ما
 (1975)مونان، الفكر." 

واللغة العربية لغة قابلة لهذا التوليف، فهي تحاكي أنظمة التفكير العقلي، ولديها من 
 المزايا ما يتوافق وأسلوب عمل الذاكرة البشرية، من حفظ وتخزين واسترجاع. 

المعاني في كالم لوكونت: "إن للغة العربية بنية تمتاز بنظامية  هذهنرى 
، وبالتالي عظيمة اإلغراء للعقول موروفولوجية ونحوية مدهشة، شبه هندسية

 (1976)لوكونت، الديكارتية". 
إذ يؤكد لوكونت على موافقة اللغة العربية للعقل الديكارتي الرياضي، الذي يستند 
على المنطق والتحليل واالستنتاج، وطالما أن للغة العربية هذا النظام الصرفي 

بحسب تعبير لوكونت، فإن العقل يتعامل معها بكثير من المسايرة والنحوي الهندسي 
والتقارب، ثم إن هذا يتعدى إلى تعلم المفردات، ألن الهندسة والمقاربة الديكارتية 
تستمر في كل جوانب اللغة، وتمتد إلى فقه اللغة الذي يعتبر جزًءا من نظامها 

لغة، دراسة بنية وشكل الكلمة، المورفولوجي، فالمقصود بالمورفولوجي عند علماء ال
 وهذا مخرج رئيس من مخرجات علم اللغة.
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الثالثية للعقل، وابن فارس الذي ميز نحته عن نحت الخليل فجعله من فعلين ثالثيين، 
بصور مفتوحة توليدية، والخليل جعله من كلمتين أو أكثر بصور محدودة مقيدة، كما 

في كتابه "الخصائص" الذي ظهر بإيضاح سنبين في الخانة الثنائية، وابن جني 
الظاهرة الصوتية في اللغة، كما سنبين في الخانة الصوتية، وظاهرة االشتقاق بأنواعه 

 كما عند ابن فارس وغيره، كما سنبين في الخانة المتعددة. 
 الكلمات المفتاحية: خانات العقل، فقه اللغة، حفظ الكلمات، 
 

 مدخل  .1

على الربط بين النظام العقلي المتمثل بأسلوب اإلنسان في نظرية خانات العقل  تقوم
التفكير والتحليل، وبين بُنى اللغة العربية وظواهرها، التي رسمها علماء اللغة 
األوائل، للسعي وراء توليفة مناسبة بين العقل اإلنساني واللغة العربية، والوصول 

 إلى منطق عقلي يالئم رموز اللغة العربية. 
ؤكده جورج مونان: " تؤكد الدراسات الحديثة على وجود ترابطات مباشرة وهذا ما ي

يعتقد أنه معروف عن بنى  وكونية، أو قابلة للتعميم كونيًا، بين بنى اللغة وبين ما
 (1975)مونان، الفكر." 

واللغة العربية لغة قابلة لهذا التوليف، فهي تحاكي أنظمة التفكير العقلي، ولديها من 
 المزايا ما يتوافق وأسلوب عمل الذاكرة البشرية، من حفظ وتخزين واسترجاع. 

المعاني في كالم لوكونت: "إن للغة العربية بنية تمتاز بنظامية  هذهنرى 
، وبالتالي عظيمة اإلغراء للعقول موروفولوجية ونحوية مدهشة، شبه هندسية

 (1976)لوكونت، الديكارتية". 
إذ يؤكد لوكونت على موافقة اللغة العربية للعقل الديكارتي الرياضي، الذي يستند 
على المنطق والتحليل واالستنتاج، وطالما أن للغة العربية هذا النظام الصرفي 

بحسب تعبير لوكونت، فإن العقل يتعامل معها بكثير من المسايرة والنحوي الهندسي 
والتقارب، ثم إن هذا يتعدى إلى تعلم المفردات، ألن الهندسة والمقاربة الديكارتية 
تستمر في كل جوانب اللغة، وتمتد إلى فقه اللغة الذي يعتبر جزًءا من نظامها 

لغة، دراسة بنية وشكل الكلمة، المورفولوجي، فالمقصود بالمورفولوجي عند علماء ال
 وهذا مخرج رئيس من مخرجات علم اللغة.

 

 

 في تعليم المفردات أهمية نظرية خانات العقل .2

تتجلّى أهمية نظرية خانات العقل في تطور لغة الطالب بين طبقات اللغة العربية، 
والطبقات تختلف عن المستويات التعليمية المعتمدة في تدرج الطالب الناطق بلغات 

 أخرى عند تعلمه للغة الهدف، وهذا ما سنوضحه فيما يأتي. 
 طبقات اللغة العربية 2,1
، نتجت عن التاريخ الكبير الذي 2بأربع طبقات لغوية اللغة العربية عن غيرها تمتاز

ذخرت به اللغة العربية، والتطورات اللغوية التي طرأت عليها وتنقلت بها، إذ يتناول 
 العقل العربي اللغة العربية وفق طبقات لغوية مختلفة، هي أشبه بالهرم، كما يلي:

 طبقة اللغة العََربَانِيَّة 2,1,1
ريم، وهي أعلى وأرفع درجات اللغة، حيث جاء القرآن الكريم وهي لغة القرآن الك 

واللغة العربية في أرفع مستوياتها، وأقوى مراحلها، ويُشهد للعرب في تلك المرحلة 
اإلبداع الكبير في فن اللغة، حيث كانوا يتنافسون في الشعر والنثر والخطابة، وكانت 

الها عند العرب، إال أن هذا الكمال تلك المخرجات داللة واضحة على تمام اللغة واكتم
وهذا النضوج اللغوي لم يستطع أن يتفوق على الكمال اللغوي القرآني، بل لم يكن 
ليتجاوز بنيان سورة واحدة منه، مع أن القرآن الكريم تحدّاهم في العديد من المواطن. 

ْلنَا َعلَ كما في قوله تعالى: " ا نَزَّ مَّ ثِْلِه َوإِن ُكنتُْم فِي َرْيٍب ّمِ ن ّمِ ٰى َعْبِدنَا فَأْتُوا بُِسوَرةٍ ّمِ
ِ إِن ُكنتُْم َصاِدقِينَ  ن دُوِن �َّ ( وهذا ما جعل نظم 23". )البقرة َواْدُعوا ُشَهدَاَءُكم ّمِ

 القرآن الكريم ومحتواه اللغوي يتربع في أعلى مستويات اللغة العربية.

 طبقة اللغة الفصحى 2,1,2
تاريخ طويل من التطور واالكتمال، حتى جاء القرآن  وهي لغة األدب، ونتجت عن 

الكريم وهي في أعلى مستوى، وهذه الطبقة أدنى من طبقة القرآن الكريم، وأعلى من 
الطبقات األخرى، وهي الطبقة التي يمكن لإلنسان الوصول إليها من خالل التعلم 

ب فترة طويلة ناهزت والتعليم، والدربة واالجتهاد. ودامت هذه الطبقة على ألسنة العر
 ثالثة قرون بعد نزول القرآن الكريم.

 طبقة اللغة الفصيحة 2,1,3
وهي لغة العلماء والمفكرين والباحثين في علوم اللغة العربية، وهي طبقة دون الطبقة 
الفصحى، وكان االنتقال إلى هذه الطبقة نتيجة لتوسع جغرافية اللغة العربية، وانتقال 

                                                      
 م2017كانون األول  11ذكرها األستاذ الدكتور فخر قباوة في مقابلة شفهية في منزله في إسطنبول بتاريخ  2
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ة الجغرافي، إلى أطراف المدن المحاذية للغات أخرى، وكذلك العرب من مركز اللغ
دخول غير العرب في اإلسالم، وتعدد الثقافات المشتركة بين المسلمين، كل ذلك 
دعى إلى تداول لغة أبسط من اللغة الفصحى، واختيار ألفاظ وتعبيرات تفي بمتطلبات 

 التواصل وأغراض اللغة االجتماعية والعلمية األخرى. 

 طبقة اللغة الصحيحة 2,1,4
وهي اللغة الرسمية المتداولة في البالد العربية، في األخبار واإلذاعة الرسمية 
والصحف والجرائد، وهي أدنى طبقات اللغة العربية، إذ جاءت نتيجة الختالف 
اللهجات وضعف اللغة بعد استهداف اللغة العربية من المستشرقين واالستعمار 

 الغربي. 
بناء منهج تعليمي  ناللغة العربية أمر في غاية األهمية، إذ ال يمك قاتطبإن إدراك 

 دون األخذ بعين االعتبار انتقال الطالب من طبقة دنيا إلى طبقة عليا.
 مستويات تعليم اللغة العربي للناطقين بغيرها 2,2

إن طبقات اللغة األربعة المذكورة في الفقرة السابقة، تختلف عن المستويات   
ليمية التي ينتقل الطالب فيها من مستوى إلى مستوى آخر، ليتقنوا في نهايتها التع

الفصيحة ليس غير، وهذه المستويات تعتني بمواءمة المحتوى اللغوي مع تدرج 
الحصيلة اللغوية لدى الطالب، وكل هذا وفق طبقة لغوية واحدة، ذاك أن واضع 

لعربية أساًسا، إذ تمتاز اللغة العربية األطر المرجعية لهذه المستويات لم يضعها للغة ا
عن غيرها من اللغات ببقاء تداول طبقاتها القديمة تاريخيًا ألسباب دينية وثقافية، 
ونرى كل الطبقات للغة العربية حاضرة في تعليم اللغة العربية، ألغراض خاصة أو 

لغة غير عامة، في حين ال نرى ذلك في باقي اللغات، فالهدف السائد في تعليم أي 
العربية هو اتقان اللغة المعاصرة بكل أبعادها، بعيدًا عن الطبقات التي سبقت هذه 

المستويات التعليمية للغات وفق بعض األطر المرجعية  يوفيما يلاللغة المعاصرة. 
 في تعليم اللغات:

 اإلطار المرجعي األوروبي 2,2,1
لتطوير مناهج تدرييس اللغات "يشكل اإلطار المرجعي األوروبي العام األساس العام 

المستهدفة، والخطوط العامة للمنهج الدراسي واالختبارات والكتب التعليمية وخالفه 
في أوروبا بأكملها. حيث يصف بشكل شامل، ما الذي يتعين على الدارسين فعله 
ودراسته، لكي يتمكنوا من استخدام لغة ما ألغراض اتصالية. كذلك يصف ماهية 

هارات التي يجب على الدارسين تنميتها لكي يصبحوا قادرين على المعارف والم
التعامل بنجاح وبشكل اتصالي جيد. ويغطي هذا الوصف كذلك السياق الحضاري 
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ة الجغرافي، إلى أطراف المدن المحاذية للغات أخرى، وكذلك العرب من مركز اللغ
دخول غير العرب في اإلسالم، وتعدد الثقافات المشتركة بين المسلمين، كل ذلك 
دعى إلى تداول لغة أبسط من اللغة الفصحى، واختيار ألفاظ وتعبيرات تفي بمتطلبات 

 التواصل وأغراض اللغة االجتماعية والعلمية األخرى. 

 طبقة اللغة الصحيحة 2,1,4
وهي اللغة الرسمية المتداولة في البالد العربية، في األخبار واإلذاعة الرسمية 
والصحف والجرائد، وهي أدنى طبقات اللغة العربية، إذ جاءت نتيجة الختالف 
اللهجات وضعف اللغة بعد استهداف اللغة العربية من المستشرقين واالستعمار 

 الغربي. 
بناء منهج تعليمي  ناللغة العربية أمر في غاية األهمية، إذ ال يمك قاتطبإن إدراك 

 دون األخذ بعين االعتبار انتقال الطالب من طبقة دنيا إلى طبقة عليا.
 مستويات تعليم اللغة العربي للناطقين بغيرها 2,2

إن طبقات اللغة األربعة المذكورة في الفقرة السابقة، تختلف عن المستويات   
ليمية التي ينتقل الطالب فيها من مستوى إلى مستوى آخر، ليتقنوا في نهايتها التع

الفصيحة ليس غير، وهذه المستويات تعتني بمواءمة المحتوى اللغوي مع تدرج 
الحصيلة اللغوية لدى الطالب، وكل هذا وفق طبقة لغوية واحدة، ذاك أن واضع 

لعربية أساًسا، إذ تمتاز اللغة العربية األطر المرجعية لهذه المستويات لم يضعها للغة ا
عن غيرها من اللغات ببقاء تداول طبقاتها القديمة تاريخيًا ألسباب دينية وثقافية، 
ونرى كل الطبقات للغة العربية حاضرة في تعليم اللغة العربية، ألغراض خاصة أو 

لغة غير عامة، في حين ال نرى ذلك في باقي اللغات، فالهدف السائد في تعليم أي 
العربية هو اتقان اللغة المعاصرة بكل أبعادها، بعيدًا عن الطبقات التي سبقت هذه 

المستويات التعليمية للغات وفق بعض األطر المرجعية  يوفيما يلاللغة المعاصرة. 
 في تعليم اللغات:

 اإلطار المرجعي األوروبي 2,2,1
لتطوير مناهج تدرييس اللغات "يشكل اإلطار المرجعي األوروبي العام األساس العام 

المستهدفة، والخطوط العامة للمنهج الدراسي واالختبارات والكتب التعليمية وخالفه 
في أوروبا بأكملها. حيث يصف بشكل شامل، ما الذي يتعين على الدارسين فعله 
ودراسته، لكي يتمكنوا من استخدام لغة ما ألغراض اتصالية. كذلك يصف ماهية 

هارات التي يجب على الدارسين تنميتها لكي يصبحوا قادرين على المعارف والم
التعامل بنجاح وبشكل اتصالي جيد. ويغطي هذا الوصف كذلك السياق الحضاري 

 

الذي توطنت فيه اللغة. كما يحدد اإلطار المرجعي أيًضا مستويات الكفاءة لتيسير 
اته وفي كل مرحلة من قياس التقدم الذي يحرزه الدارس أثناء الدراسة على مدار حي

، ويقسم م(2008)مجلس التعاون الثقافي األوروبي،  مراحل العملية التعليمية".
اإلطار المرجعي األوروبي المستويات التعليمية إلى ستة مستويات، هي المبتدئ 

والمتقدم األدنى، األدنى، والمبتدئ األعلى، والمتوسط األدنى، والمتوسط األعلى، 
 والمتقدم األعلى.

 اإلطار المرجعي األمريكي 2,2,2
امتحان  هي، (ACTFL) نكليزيةباإل معايير المجلس األمريكي لتعليم اللغات األجنبية

 ILR و FSI المعيار يستند إلى معايير اهذ" .1986معياري للغات ظهر في عام 
وعليه قبول دولي كبير ألنه استطاع أن يقدّم مبادئ وتصورات دقيقة وعلمية قابلة 

 :للقياس تتوافق مع العديد من اللغات ومن بينها العربية، وتستند إلى
 المحتوى والمضمون 
 الدقة اللغوية 
  اللغويالنص 
 (2007)عمشة، ة" الوظائف اللغوي 

وتصنف معايير المجلس األمريكي المستويات اللغوية إلى خمسة مستويات، هي 
 المبتدئ والمتوسط والمتقدم والمتميز والمتفوق. على الترتيب المذكور.

 ومستويات اللغة العربيةتحرير دور نظرية خانات العقل في كل ٍّ من طبقات  2,3
إن األطر المرجعية للغات اكتفت بوصف وتحليل المستويات اللغوية، والمستويات 
اللغوية كما بينت، ما هي إال توزيع لمحتوى اللغة وثقافتها، على مستويات تتناسب 
وتدرج العملية التعليمية، من البسيط إلى الصعب، وذلك كله في إطار طبقة اللغة 

ا طبقة الفصحى والعربانية فال شأن لألطر المرجعية بها، ذاك أن اللغة الفصيحة، أم
الهدف المقصودة بتلك األطر هي اللغة الدارجة على األلسن، ال لغة التراث التي 
تتميز في اللغة العربية بديمومتها، ومن هنا يأتي دور نظرية خانات العقل في تبسيط 

لعقل لتسهيلها، والطالب عندما تمر عليه ظوهر الطبقات العليا من اللغة، وتوليفها مع ا
اللغة كالفروق اللغوية والنحت مما يعتبر من الطبقات العليا من اللغة، في المستوى 
 المتقدم أو المتميز أو المتفوق، فإن ذلك يرقى به إلى طبقة أعلى وكفاية لغوية أكبر.

الهدف المقصود من فقه اللغة، وهو تنمية لغة الطالب ليرتقي بين طبقات  اآلنيتضح 
اللغة العربية، وفي تبسيط فقه اللغة بهذه النظرية أضع بين يدي طالب العربية، 
الناطقين بغيرها، ما كان يراه الكثيُر مستحيل التعلّم على الطالب غير العربي، 
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منطق العربي، وامتالك السليقة والهدف من ذلك الوصول قدر المستطاع إلى ال
 العربية في التعامل مع رموز اللغة.

 
 

 نظام العقل اإلنساني .3

"يتكون المخ من مليارات الخاليا العصبية ، التي تتواصل مع بعضها البعض، 
بواسطة إشارة كهربية ومواد كيميائية، موجودة في المخ، تعرف بالناقالت العصبية، 

يّة، خالل خطوط متفرعة تعرف باسم المحاور العصبية، وتنتقل هذه اإلشارات الكهرب
والشجيرات العصبية، ويخرج محور عصبي طويل من كل خلية عصبية، ثم ينقسم 
إلى العديد من التفرعات، بعد ذلك تتشابك هذه التفرعات مع الشجيرات العصبية 

تحتوي الخاصة بالخاليا العصبية األخرى، وتجدر اإلشارة إلى أن الخلية العصبية 
على الكثير من الشجيرات العصبية، لذا فإنها تبدو مثل الفرشاة، كما أنها تشكل تسعة 

 أعشار سطح خاليا المخ. 
وتعرف الروابط الموجودة بين المحاور العصبية والشجيرات العصبية، باسم نقاط 
التشابك العصبية، والتي تعمل كمفاتيح فتح وإغالق، فعندما تصل اإلشارة الكهربية 
إلى نهاية المحور العصبي، يتم إطالق ناقل عصبي في نقطة التشابك العصبية، مما 

إشارة في الشجيرة  -أو إيقاف إذا كان يعمل كمفتاح إغالق -يؤدي إلى إطالق 
العصبية المتصل بها، وعندما تصل إلى الخلية العصبية مجموعة كافية من 

نتقل موجات اإلشارات خالل اإلشارات، تطلق إشارة خاصة بها، وبهذه الطريقة ت
المخ، آالف المرات بالدقيقة، وتتحكم في الحركة، وتعمل على معالجة البيانات". 

 (2007)فوردرمان، 
(، يدعونا للتفكير Fordermanالعصبي للدماغ الذي ذكره فوردرمان ) التركيبإن هذا 

والسرعة بين الخاليا المتعددة، المتمثلة بالسيالة بما يالئم تلك الخاليا العصبية، 
العصبية، فإن ملء الخلية وإن كان هدفًا مهًما، لكن ال بد أن يسبقه التفكير بسرعة 
السيالة العصبية، التي تمثل سرعة استرجاع المعلومات في الوقت المناسب، وعلى 

معلومة كما حفظت في في نقل ال االشكل المناسب، إذ نهتم بسرعة السيالة وموثوقيته
 كل خلية. 

ومن هنا تأتي الحاجة إلى ترميز لغوي يضاعف من سرعة السيالة العصبية، وينمي 
فيها القدرة على الحفاظ على قيمة الخاليا العصبية، دون أي تشويه أو حذف أو إبدال 

 أو نقص.
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منطق العربي، وامتالك السليقة والهدف من ذلك الوصول قدر المستطاع إلى ال
 العربية في التعامل مع رموز اللغة.

 
 

 نظام العقل اإلنساني .3

"يتكون المخ من مليارات الخاليا العصبية ، التي تتواصل مع بعضها البعض، 
بواسطة إشارة كهربية ومواد كيميائية، موجودة في المخ، تعرف بالناقالت العصبية، 

يّة، خالل خطوط متفرعة تعرف باسم المحاور العصبية، وتنتقل هذه اإلشارات الكهرب
والشجيرات العصبية، ويخرج محور عصبي طويل من كل خلية عصبية، ثم ينقسم 
إلى العديد من التفرعات، بعد ذلك تتشابك هذه التفرعات مع الشجيرات العصبية 

تحتوي الخاصة بالخاليا العصبية األخرى، وتجدر اإلشارة إلى أن الخلية العصبية 
على الكثير من الشجيرات العصبية، لذا فإنها تبدو مثل الفرشاة، كما أنها تشكل تسعة 

 أعشار سطح خاليا المخ. 
وتعرف الروابط الموجودة بين المحاور العصبية والشجيرات العصبية، باسم نقاط 
التشابك العصبية، والتي تعمل كمفاتيح فتح وإغالق، فعندما تصل اإلشارة الكهربية 
إلى نهاية المحور العصبي، يتم إطالق ناقل عصبي في نقطة التشابك العصبية، مما 

إشارة في الشجيرة  -أو إيقاف إذا كان يعمل كمفتاح إغالق -يؤدي إلى إطالق 
العصبية المتصل بها، وعندما تصل إلى الخلية العصبية مجموعة كافية من 

نتقل موجات اإلشارات خالل اإلشارات، تطلق إشارة خاصة بها، وبهذه الطريقة ت
المخ، آالف المرات بالدقيقة، وتتحكم في الحركة، وتعمل على معالجة البيانات". 

 (2007)فوردرمان، 
(، يدعونا للتفكير Fordermanالعصبي للدماغ الذي ذكره فوردرمان ) التركيبإن هذا 

والسرعة بين الخاليا المتعددة، المتمثلة بالسيالة بما يالئم تلك الخاليا العصبية، 
العصبية، فإن ملء الخلية وإن كان هدفًا مهًما، لكن ال بد أن يسبقه التفكير بسرعة 
السيالة العصبية، التي تمثل سرعة استرجاع المعلومات في الوقت المناسب، وعلى 

معلومة كما حفظت في في نقل ال االشكل المناسب، إذ نهتم بسرعة السيالة وموثوقيته
 كل خلية. 

ومن هنا تأتي الحاجة إلى ترميز لغوي يضاعف من سرعة السيالة العصبية، وينمي 
فيها القدرة على الحفاظ على قيمة الخاليا العصبية، دون أي تشويه أو حذف أو إبدال 

 أو نقص.

 

 
 
 
 

 
 
 

 المعالجة العقلية لرموز اللغة .4

تمتاز اللغة بطبيعة رمزية، واستخدامنا ألصوات اللغة هو ترميز لألشياء واألحداث 
 الموجودة في محيطنا، أو ترميز لألفكار الدالّة على ذلك المحيط.

" فكلمة يقرأ، على سبيل المثال، ترمز إلى النشاط الذي تقوم به أنت مع هذا الكتاب 
عة كلمة يقرأ يربطها بالعمل الذي في هذه اللحظة. ومع ذلك ال يوجد شيء في طبي

تقوم به اآلن. والكلمة العربية لهذا العمل )القراءة( كان من الممكن أن تكون ينام أو 
يعمل. فنحن في الواقع نجد كلمات مختلفة لمعنى القراءة من لغة إلى أخرى. وعلى 

نفسها.  هذا فكلمة يقرأ، يمكن التفكير فيها على أنّها إشارة إلى شيء خارج الكلمة
ولكن يجب التفريق بين الكلمة كإشارة وبين الكلمة كرمز. فالكلب قد يستجيب إذا 
ب على ذلك. فاسم  سمع اسمه، أو إذا طلب منه صاحبه أن يحضر الكرة مثاًل، إذا دُّرِ
الكلب، وكلمات مثل أحضر الكرة،  تمثل إشارات للكلب. ولكنَّ إشارات أخرى مثل 

مها الكلب، ألنَّ مثل هذه اإلشارات تصبح أكثر من كونها هذه فكرة جيدة، قد ال يفه
إشارات، إنّها تصبح في الواقع رموًزا للغة، من حيث كون الكلمات رموز تعبر عن 

 (1991)مدكور، تدريس فنون اللغة، معان" 
ة بنهايات السياالت فاللغة إذًا تبدأ من العقل، الذي يقتبس من ذاكرة خالياه المرتبط

العصبية، ثم يربط بين ذاك المخزون في الذاكرة وبين المثير الرمزي الذي يطلب 
استجابة، حيث يتكون المثير الرمزي من انسجام الرسائل البصرية والسمعية 
والحسية، ثم يُحدث العقل ترميًزا جديدًا تصدره السيالة العصبية لينطق به اللسان 

األصوات التي تعني للعقل ترميًزا متوافقًا مع الترميز الذي  أصواتًا. وبصدور هذه
تحتويه خاليا العقل العصبية، تنتقل األمواج الصوتية من المرسل إلى المستقبل، 

 ليتعامل معها عقل آخر بنفس المعالجة التي بنيت في العقل األّول.

 الخلية العصبية 1 رسم توضيحي
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 العلماء األوائل ومحاكاة العقل اإلنساني .5

إلى التقابل العجيب بين منطق العقل اإلنساني ونظام اللغة  لقد فطن العلماء األوائل
العربية، فقد "دمج الخليل بين اإلمكان الذهني والمعطى الواقعي، وذلك أنّه سبق في 
تصوره لإلمكان الذهني كشوف الحداثة، والتصور للتباديل والتوافيق على يد جورج 

(، وساعدته في ذلك أذنه الموسيقية 1918-1845) (Gorge Cantoorكانتور )
وحاسته الرياضية وتضلّعه المرجح في علم اللغة الهندي وعلم النحو السرياني، ومن 
التقليب استطاع الخليل أن يعرف المستعمل من العربية والمهمل، فعقد الكتاب على 

 (1988)السامرائي، المستعمل وأهمل ما عداه" 
وعمل الخليل هذا دليل واضح على تطلّع علماء اللغة إلى المنطق في إنتاجهم، وهذا 

 يجعل من فهم ظواهر فقه اللغة ضرورة لتقابل العقل مع اللغة.
ومما يدل على اهتمام العلماء األوائل بالذاكرة أيًضا، اهتمامهم ببناء قواميس تعتمد 

محاكاة العقل، ومجاراة الدماغ في إيداع  على الموضوعات، وهو أسلوب واضح في
 البيانات العقلية.

وأوثق برهان على محاكاة العلماء للعقل اإلنساني، تمّرسهم في تقنية االشتقاق، التي 
تحاكي تشجير العقل للخاليا وفق السياالت العصبية، للربط والتوثيق في حزم 

 منطقية، وخانات مرّمزة." فقد اشتقوا:
الة على أعضاء اإلنسان، مثل َرأس من الرأس، وفاه من من األسماء الد -1

 الفم، وتأبط من اإلبط، وعاين من العين.
من األسماء الدالة على القرابة، مثل تأبى من األب، وتبنّى من االبن،  -2

 وباعل من البعل.
 من أسماء األعداد، مثل وّحد وثنّى وثلّث وربّع وعّشر. -3
.من أسماء األصوات، مثل طقَّ ورنَّ و -4  طنَّ وأزَّ
من أسماء األمكنة، مثل ساَحل من الساحل، وأهضب من الهضبة وأحرم  -5

 من الحرم.
من أسماء األزمنة، مثل أخرف وشتا وأربع وأصبح، من الخريف  -6

 والشتاء والربيع والصبح.
ف وأيمن وتبغدد وتقحطن وتنزر  -7 من أسماء األعالم، مثل قدّس وكوَّ

 وتعّرب.
 ّون من الديوان، وتزندق من الزنديق.من األسماء األعجمية، مثل د -8
 من أسماء الظاهرات الطبيعية، مثل أمطرت وأثلجت وأرعدت. -9
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 العلماء األوائل ومحاكاة العقل اإلنساني .5

إلى التقابل العجيب بين منطق العقل اإلنساني ونظام اللغة  لقد فطن العلماء األوائل
العربية، فقد "دمج الخليل بين اإلمكان الذهني والمعطى الواقعي، وذلك أنّه سبق في 
تصوره لإلمكان الذهني كشوف الحداثة، والتصور للتباديل والتوافيق على يد جورج 

(، وساعدته في ذلك أذنه الموسيقية 1918-1845) (Gorge Cantoorكانتور )
وحاسته الرياضية وتضلّعه المرجح في علم اللغة الهندي وعلم النحو السرياني، ومن 
التقليب استطاع الخليل أن يعرف المستعمل من العربية والمهمل، فعقد الكتاب على 

 (1988)السامرائي، المستعمل وأهمل ما عداه" 
وعمل الخليل هذا دليل واضح على تطلّع علماء اللغة إلى المنطق في إنتاجهم، وهذا 

 يجعل من فهم ظواهر فقه اللغة ضرورة لتقابل العقل مع اللغة.
ومما يدل على اهتمام العلماء األوائل بالذاكرة أيًضا، اهتمامهم ببناء قواميس تعتمد 

محاكاة العقل، ومجاراة الدماغ في إيداع  على الموضوعات، وهو أسلوب واضح في
 البيانات العقلية.

وأوثق برهان على محاكاة العلماء للعقل اإلنساني، تمّرسهم في تقنية االشتقاق، التي 
تحاكي تشجير العقل للخاليا وفق السياالت العصبية، للربط والتوثيق في حزم 

 منطقية، وخانات مرّمزة." فقد اشتقوا:
الة على أعضاء اإلنسان، مثل َرأس من الرأس، وفاه من من األسماء الد -1

 الفم، وتأبط من اإلبط، وعاين من العين.
من األسماء الدالة على القرابة، مثل تأبى من األب، وتبنّى من االبن،  -2

 وباعل من البعل.
 من أسماء األعداد، مثل وّحد وثنّى وثلّث وربّع وعّشر. -3
.من أسماء األصوات، مثل طقَّ ورنَّ و -4  طنَّ وأزَّ
من أسماء األمكنة، مثل ساَحل من الساحل، وأهضب من الهضبة وأحرم  -5

 من الحرم.
من أسماء األزمنة، مثل أخرف وشتا وأربع وأصبح، من الخريف  -6

 والشتاء والربيع والصبح.
ف وأيمن وتبغدد وتقحطن وتنزر  -7 من أسماء األعالم، مثل قدّس وكوَّ

 وتعّرب.
 ّون من الديوان، وتزندق من الزنديق.من األسماء األعجمية، مثل د -8
 من أسماء الظاهرات الطبيعية، مثل أمطرت وأثلجت وأرعدت. -9

 

من أسماء األعيان الجامدة، مثل استحجر وتخشب واحتطب وأورق  -10
وأثمر واستأسد وفضفض وذّهب وجصص، من الحجر والخشب 

." )قدور،  والحطب والورق والثمر واألسد والفضة والذهب والجّصِ
1991) 

 تعليم المفرداتبناء الذاكرة اإلنسانية و .6

الدماغ البشري تخزين معلومات أكثر بعشر مرات  عصاب إن بإمكاناألقال علماء "
 مما كان يعتقد سابقا.

وتوصل باحثون من معهد سالك للعلوم البيولوجية في كاليفورنيا األميركية إلى 
الوصالت بين خاليا الدماغ، ومن ثم ترجمة ذلك العدد  سعة التخزين بقياس حساب

 إلى بايتات، وهي وحدة حساب السعة في ذاكرة الحاسوب.
(، وبإمكان 1أو  0ويتألف كل بايت من ثمانية بتات )وكل واحدة منها تضم قيمة 

الدماغ البشري أن يستوعب أكثر من كوادريليون بايت من المعلومات )وهو الرقم 
 صفرا( أو بيتابايت. 15بـمتبوعا  1

وقال كبير مؤلفي الدراسة تيري سيجنوسكي من معهد سالك في بيان صحفي إن 
إلى  قياساتهم الجديدة لسعة ذاكرة الدماغ تزيد التقديرات المحافظة عشرة أضعاف

)الجزيرة،  ."بيتابايت على األقل، وهو مقدار يوازي سعة الشبكة العنكبوتية العالمية
2016) 

إن قياس الذاكرة اإلنسانية بالذاكرة اإللكترونية قياس مع الفارق، وإنما جاءت جهود 
العلماء لتقريب الوصف، وإدراك بعض أبعاد الذاكرة اإلنسانية، فنظام الذاكرة 
اإلنسانية ال يشبه في عمله نظام الذاكرة اإللكترونية، ذلك أن الذاكرة اإللكترونية 
تعتمد نظام التكديس، وأما الذاكرة البشرية فتعمد النظام الشبكي العصبوني، كما 

، وإن نظام إيداع المعلومة واسترجاعها يعتمد في 30شرحت سابقًا في الصفحة 
الذاكرة اإللكترونية على مسارات إلكترونية ثابتة، وأما السياالت الرابطة بين خاليا 

ة عصبية شجرية، هذا يعني أن الذاكرة البشرية العقل اإلنساني فهي سياالت كهربي
 أكثر احتياًجا للتنظيم.

 اهتمام العلماء األوائل ببناء الذاكرة .7

لقد اعتنى العلماء بالحفظ والذاكرة، وحثوا على إيداع العلِم في الذاكرة، فهذا سفيان 
 (795)الحنبلي، الثوري يقول في أهمية الحفظ: "ما استودعت قلبي شيئًا فخانني"، 
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يشير إلى ثقته بذاكرته أكثر من ثقته بالكتب المدّونة، وجاء ذلك صريحا على لسانه 
 (1996)الزهراني، إذ قال: "بئس مستودع العلم القراطيس" 

وحث العلماء طالبهم على الحفظ، وأرشدوهم إلى العناية به، وأنه ال يتم لطالب العلم 
جمع العلم إال بالحفظ. ومهما عظم فضل الكتابة، فإنه ال يكفي الطالب وال يزيده دون 

 الحفظ. 
قال األعمش: احفظوا ما جمعتم، فإن الذي يجمع وال يحفظ كالرجل كان جالًسا على 

) الخطيب البغدادي ،  لقمة فينبذها وراء ظهره فمتى تراه يشبع؟!خوان يأخذ لقمةً 
 (2/242، صفحة 1989

قال القاسم بن خالد: قيل: االحتفاظ بما في صدر الرجل أولى من درس دفتره، 
) الخطيب البغدادي ، وحرف تحفظه بقلبك أنفع لك من ألف حديث في دفاترك 

 (2/266، صفحة 1989
قال العسكري: إذا كان ما جمعته من العلم قليالً وكان حفًظا كثرت المنفعة به، وإذا 

 (74م، صفحة 2010)العسكري، كان كثيًرا غير محفوظ قلت منفعته 
 
 

 العقلي فقه اللغة وترميز خانات النظام .8

إن بناء الذاكرة اإلنسانية يعتمد على العديد من العوامل، منها العامل الفيزيائي، 
والعامل النفسي، والعامل المنطقي، وسنعتني بالعامل المنطقي المتوافق مع نظام فقه 

 اللغة العربية. 
نسانية، إن لفقه اللغة دوًرا كبيًرا في تنظيم العقل، وتصنيف مدخالته، وبناء الذاكرة اإل

فقد رأينا أن نظام العقل اإلنساني يعتمد على سياالت عصبية مرتبطة بنهاياتها مع 
خاليا عصبية، وهذه الخاليا متشعبة وفق خوارزمية ضخمة. والبد من التركيز على 
توزيع هذه الخاليا على خانات لتسهيل عملية الترميز، ولسهولة الوصول إلى الخاليا 

كثيًرا على السيالة العصبية، ويزيد من وثوقيتها، ونقل ضمن خاناتها، مما يسهل 
العقل من النشاط العشوائي إلى النشاط المنظم، وفق ما سندعوه بالخانات الثنائية 
والثالثية والرباعية والسداسية والصوتية، وهو التفكير العقلي الذي عمل عليه علماء 

 .ةفقه اللغة من خالل تصنيفاتهم ومعاجمهم اللغوي



13Aydın Arapça Araştırmaları Dergisi  (AYAD) Cilt 2 Sayı 1 - Haziran 2020 (1-28)

Muhammed Ali HASANOĞLU
 

يشير إلى ثقته بذاكرته أكثر من ثقته بالكتب المدّونة، وجاء ذلك صريحا على لسانه 
 (1996)الزهراني، إذ قال: "بئس مستودع العلم القراطيس" 

وحث العلماء طالبهم على الحفظ، وأرشدوهم إلى العناية به، وأنه ال يتم لطالب العلم 
جمع العلم إال بالحفظ. ومهما عظم فضل الكتابة، فإنه ال يكفي الطالب وال يزيده دون 

 الحفظ. 
قال األعمش: احفظوا ما جمعتم، فإن الذي يجمع وال يحفظ كالرجل كان جالًسا على 

) الخطيب البغدادي ،  لقمة فينبذها وراء ظهره فمتى تراه يشبع؟!خوان يأخذ لقمةً 
 (2/242، صفحة 1989

قال القاسم بن خالد: قيل: االحتفاظ بما في صدر الرجل أولى من درس دفتره، 
) الخطيب البغدادي ، وحرف تحفظه بقلبك أنفع لك من ألف حديث في دفاترك 

 (2/266، صفحة 1989
قال العسكري: إذا كان ما جمعته من العلم قليالً وكان حفًظا كثرت المنفعة به، وإذا 

 (74م، صفحة 2010)العسكري، كان كثيًرا غير محفوظ قلت منفعته 
 
 

 العقلي فقه اللغة وترميز خانات النظام .8

إن بناء الذاكرة اإلنسانية يعتمد على العديد من العوامل، منها العامل الفيزيائي، 
والعامل النفسي، والعامل المنطقي، وسنعتني بالعامل المنطقي المتوافق مع نظام فقه 

 اللغة العربية. 
نسانية، إن لفقه اللغة دوًرا كبيًرا في تنظيم العقل، وتصنيف مدخالته، وبناء الذاكرة اإل

فقد رأينا أن نظام العقل اإلنساني يعتمد على سياالت عصبية مرتبطة بنهاياتها مع 
خاليا عصبية، وهذه الخاليا متشعبة وفق خوارزمية ضخمة. والبد من التركيز على 
توزيع هذه الخاليا على خانات لتسهيل عملية الترميز، ولسهولة الوصول إلى الخاليا 

كثيًرا على السيالة العصبية، ويزيد من وثوقيتها، ونقل ضمن خاناتها، مما يسهل 
العقل من النشاط العشوائي إلى النشاط المنظم، وفق ما سندعوه بالخانات الثنائية 
والثالثية والرباعية والسداسية والصوتية، وهو التفكير العقلي الذي عمل عليه علماء 

 .ةفقه اللغة من خالل تصنيفاتهم ومعاجمهم اللغوي

 

 الخانة الثنائية 8,1
تتمثل الخانة الثنائية في العقل بخليتين، تربط بينهما سيالتان عصبيتان فرعيتان، 
تتصالن بالسيالة العصبية األساسية. ويتم حجز الخانة الثنائية في الذاكرة البشرية، 
عندما ترد على العقل قيمتان يربط بينهما رابط، فيتعامل العقل مع القيمتين بتخزينهما 

خليتين متجاورتين، وتبقى السيالة العصبية الرابطة بينهما على اتصال بهما،  في
ويسّرع عملها المعبر عن معالجة العقل للبيانات عند االسترجاع، الترميُز الرابطُ بين 

 القيمتين.
 
 
 
 
 

 الخانة الثنائية  1رسم توضيحي 

وتحمل ظاهرة الفروق اللغوية في فقه اللغة خصائص متقاربة مع فلسفة الخانة 
الثنائية، حيث يتم تخزين معنيين يربطهما السَّلب، في خليتين مختلفتين، وتملك السيالة 
العصبية ترميًزا يمكن أن ندعوه ترميز السَّلب، حيث يتعامل الدماغ مع كلمتين 

امل فيها مع كلمتين مترادفتين، إذ يكون ترميز متضادتين، بنفس الطريقة التي يتع
السلب أو ترميز اإليجاب رابًطا معينًا للذاكرة البشرية على ترتيب المعلومات 

 وسرعة استرجاعها.  
 الخانة الثالثية 8,2

تتمثل الخانة الثالثية في العقل بثالث خاليا، تربط بينهم سياالت عصبية فرعية، 
ساسية. ويتم حجز الخانة الثالثية في الذاكرة البشرية، تتصل بالسيالة العصبية األ

عندما يرد على العقل ثالث قيم يربط بينهم رابط، فيتعامل العقل مع القيم الثالث 
بتخزينها في ثالث خاليا، وتبقى السيالة العصبية الرابطة بين تلك الخاليا على اتصال 

 القيم.بها، ويستثيرها عند االسترجاع الترميز الرابط بين 
ويحمل مثلث قطرب في فقه اللغة خصائص متقاربة مع فلسفة الخانة الثالثية، حيث 
يتم تخزين ثالثة معاني يربطها تبدّل الحركة على واحٍد من الحروف، في ثالث خاليا 
مرتبطة ببعضها بصورة الكلمة، وتملك السيالة العصبية ترميًزا يمكن أن ندعوه 

لدماغ مع صورة الكلمة الواحدة، منتقال بين ثالث معان ترميز التثليث، حيث يتعامل ا
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متوازية مع تبدل الحركات على الحرف، إذ يكون ترميز التثليث رابًطا معينًا للذاكرة 
 البشرية على ترتيب المعلومات وسرعة استرجاعها.  

 
 
 
 
 
 

 
 الثالثيةالخانة   3رسم توضيحي 

 الخانة الرباعية 8,3
في العقل بأربع خاليا، تربط بينهم سياالت عصبية فرعية،  تتمثل الخانة الرباعية

تتصل بالسيالة العصبية األساسية. ويتم حجز الخانة الرباعية في الذاكرة البشرية، 
عندما ترد على العقل أربع قيم يربط بينهم رابط، فيتعامل العقل مع القيم األربع 

ابطة بين تلك الخاليا على اتصال بتخزينها في أربع خاليا، وتبقى السيالة العصبية الر
 بها، ويستثيرها عند االسترجاع الترميز الرابط بين القيم.

ويحمل االشتقاق في فقه اللغة خصائص متقاربة مع فلسفة الخانة الرباعية، حيث يتم 
تخزين أربعة معاني يربطها جذر واحد ومصدر واحد، في أربع خاليا مرتبطة 

السيالة العصبية ترميًزا يمكن أن ندعوه ترميز ببعضها بصورة الكلمة، وتملك 
االشتقاق، حيث يتعامل الدماغ مع صورة الكلمة الواحدة، منتقال بين أربع معان 
متوازية مع أبنية جديدة من نفس الجذر، إذ يكون ترميز االشتقاق رابًطا معينًا للذاكرة 

 البشرية على ترتيب المعلومات وسرعة استرجاعها.  
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متوازية مع تبدل الحركات على الحرف، إذ يكون ترميز التثليث رابًطا معينًا للذاكرة 
 البشرية على ترتيب المعلومات وسرعة استرجاعها.  

 
 
 
 
 
 

 
 الثالثيةالخانة   3رسم توضيحي 

 الخانة الرباعية 8,3
في العقل بأربع خاليا، تربط بينهم سياالت عصبية فرعية،  تتمثل الخانة الرباعية

تتصل بالسيالة العصبية األساسية. ويتم حجز الخانة الرباعية في الذاكرة البشرية، 
عندما ترد على العقل أربع قيم يربط بينهم رابط، فيتعامل العقل مع القيم األربع 

ابطة بين تلك الخاليا على اتصال بتخزينها في أربع خاليا، وتبقى السيالة العصبية الر
 بها، ويستثيرها عند االسترجاع الترميز الرابط بين القيم.

ويحمل االشتقاق في فقه اللغة خصائص متقاربة مع فلسفة الخانة الرباعية، حيث يتم 
تخزين أربعة معاني يربطها جذر واحد ومصدر واحد، في أربع خاليا مرتبطة 

السيالة العصبية ترميًزا يمكن أن ندعوه ترميز ببعضها بصورة الكلمة، وتملك 
االشتقاق، حيث يتعامل الدماغ مع صورة الكلمة الواحدة، منتقال بين أربع معان 
متوازية مع أبنية جديدة من نفس الجذر، إذ يكون ترميز االشتقاق رابًطا معينًا للذاكرة 

 البشرية على ترتيب المعلومات وسرعة استرجاعها.  

 

 
 
 
 
 
 

 الخانة الرباعية 2رسم توضيحي 

 الخانة السداسية 8,4
تتمثل الخانة السداسية في العقل بست خاليا، تربط بينهم سياالت عصبية فرعية، 
تتصل بالسيالة العصبية األساسية. ويتم حجز الخانة السداسية في الذاكرة البشرية، 

يربط بينهم رابط، فيتعامل العقل مع القيم السّتِ  عندما ترد على العقل ستُّ قيم
بتخزينها في سّتِ خاليا، وتبقى السيالة العصبية الرابطة بين تلك الخاليا على اتصال 

 بها، ويستثيرها عند االسترجاع الترميز الرابط بين القيم.
 وتحمل التقاليب الستة في فقه اللغة خصائص متقاربة مع فلسفة الخانة السداسية،

حيث يتم تخزين ستة معاني يربطها تبدّل مكان الحرف في الكلمة الثالثية، في سّتِ 
خاليا مرتبطة ببعضها بصورة الكلمة، وتملك السيالة العصبية ترميًزا يمكن أن 
ندعوه ترميز التقليب، حيث يتعامل الدماغ مع صورة الحروف الثالثة، منتقال بين 

كل تقليب، إذ يكون ترميز التقليب رابًطا ست معان متوازية مع رسم الحروف في 
 معينًا للذاكرة البشرية على ترتيب المعلومات وسرعة استرجاعها. 

 
 
 
 
 
 الخانة السداسية  5رسم توضيحي  
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 الخانة الصوتية 8,5
تتمثل الخانة الصوتية في العقل بعدد متغير من الخاليا، حيث يخضع تحديد العدد 

سياالت عصبية فرعية مفتوحة العدد، تتصل بالسيالة لنظام مفتوح، تربط بينهم 
العصبية األساسية. ويتم حجز الخانة الصوتية في الذاكرة البشرية، عندما ترد على 
العقل قيم يربط بينهم رابط جرس الكلمة، فيتعامل العقل مع القيم بتخزينها في الخاليا، 

تصال بها، ويستثيرها عند وتبقى السيالة العصبية الرابطة بين تلك الخاليا على ا
 االسترجاع الترميز الرابط بين القيم.

وتحمل ظاهرة أصوات اللغة في فقه اللغة خصائص متقاربة مع فلسفة الخانة 
الصوتية، حيث يتم تخزين المعاني في الخاليا وفق رابط معنى َجْرِس الحرف، وتملك 

حيث يتعامل الدماغ مع  السيالة العصبية ترميًزا يمكن أن ندعوه الترميز الصوتي،
توضع الحرف في الكلمة مهما تغيرت، مع الربط بالمعنى األصل الجامع المرافق 
لهذا الحرف، إذ يكون الترميز الصوتي رابًطا معينًا للذاكرة البشرية على ترتيب 

 المعلومات وسرعة استرجاعها.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

الخانة  6رسم توضيحي 
 الصوتية
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 الخانة الصوتية 8,5
تتمثل الخانة الصوتية في العقل بعدد متغير من الخاليا، حيث يخضع تحديد العدد 

سياالت عصبية فرعية مفتوحة العدد، تتصل بالسيالة لنظام مفتوح، تربط بينهم 
العصبية األساسية. ويتم حجز الخانة الصوتية في الذاكرة البشرية، عندما ترد على 
العقل قيم يربط بينهم رابط جرس الكلمة، فيتعامل العقل مع القيم بتخزينها في الخاليا، 

تصال بها، ويستثيرها عند وتبقى السيالة العصبية الرابطة بين تلك الخاليا على ا
 االسترجاع الترميز الرابط بين القيم.

وتحمل ظاهرة أصوات اللغة في فقه اللغة خصائص متقاربة مع فلسفة الخانة 
الصوتية، حيث يتم تخزين المعاني في الخاليا وفق رابط معنى َجْرِس الحرف، وتملك 

حيث يتعامل الدماغ مع  السيالة العصبية ترميًزا يمكن أن ندعوه الترميز الصوتي،
توضع الحرف في الكلمة مهما تغيرت، مع الربط بالمعنى األصل الجامع المرافق 
لهذا الحرف، إذ يكون الترميز الصوتي رابًطا معينًا للذاكرة البشرية على ترتيب 

 المعلومات وسرعة استرجاعها.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

الخانة  6رسم توضيحي 
 الصوتية

 

 

 :المبني على نظرية خانات العقل الفقه لغويمفهوم التعليم  .9

في المستوى المتقدم حين يُلقى عليه شيٌء من ظواهر اللُّغة الموجهة،  الطَّالبإنَّ  
يرتقي ويصل بأسرع وقت إلى الكفاية اللغويَّة العالية، وأعني بظواهر اللغة الموجهة 

غير النَّاطقين بها، بعيدًا عن  تلك التي تلقى بأسلوب يَليُق بُمتعلِّم اللُّغة العربية من
 الوجه النَّظري المعقَّد.

 المثلث اللغوي 9,1
دراسة لغوية داللية للمفردات التي تتفق في البناء الصرفي  العربية اللغةفي  مثلثاتال

من حيث ترتيب الحروف، وتختلف حركاتها. وسميت مثلثات ألنها تجمع كل ثالث 
 .سب حركاتهاكلمات في مجموعة، تتغير معانيها ح

 مفهوم المثلث اللغوي 9,1,1
"إن المثلثات هي مجموعة تضم ثالث مفردات لها نفس الصيغة الصرفية ونفس 
الحروف، والمتغير فيها هو فاء الكلمة فيحصل بهذا التغيير تغيير المعنى، مثاًل الغَمر 

 ."  (10، صفحة 1998)مقالتي، والِغمر والغُمر، أي بالفتح والكسر والضّمِ
أبو علي محمد بن المستنير المسمى قطرب فسميت باسمه  المثلثات وضعأول من 

 كلمةاثنتين وثالثين  احتوىكتابا، "مثلثات قطرب"، وقد ألف قطرب في المثلثات 
 بالمفردة وأنهى المثلث)الغَْمُر، الِغْمُر، الغُْمُر(،  وقد شرع في المثلث بالمفردة ،مثلّثة

لُّ  ، الصُّ لُّ ، الِصّ لُّ  (. )الصَّ

 الهدف من وضع المثلث اللغوي 9,1,2
لم يؤثر عن قطرب أو غيره ذكر ألهمية التثليث في اللغة، لكن المستقري ألثر المثلث 

 في التعليم، يرى أربعة جوانب محمودة هي:
يعطي التثليث اللغوي غنًى في المفردات للطالب، وتوسعة إلطار  -أ

كلمة إلى كلمة  من معنىالكلمات المحفوظة في الذاكرة، وتسهيل التفريع 
 أخرى وفق نفس البنية المورفولوجية.

يعطي التثليُث الطالَب رصانة وحذاقة في التعامل مع اللغة، وينقله هذا  -ب
ربية، إذ تنمو اللغة عنده إلى القدرة على إلى التمكن والتثبت في اللغة الع

 التعمية واإللغاز.
يفيد التثليث المتحد المعنى بتسهيل اللغة على الطالب، ذلك أن الحرف  -ت

في الكلمة مهما تغيرت حركته سيؤدي بالكلمة إلى معنى واحد في 
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المثلثات متحدة المعنى، فإن نطق الطالب الحركة مهما نطقها سيكون 
 .المعنى واحدًا

وأما المثلثات المختلفة المعنى، فتفيد عكس ما تفيده المثلثات المتحدة  -ث
المعنى، أي التنوع في التعبير، والتعدد في المعاني، مع اتحاد بنية 
الكلمة. يبقى لنا أن نسأل، هل هذه المعاني تتفاوت في الدرجة؟ بالطبع 

ادة كلمات العربية متفاوت في درجتها، وهذا مبني على القاعدة )زي
المباني تَدلُّ على زيادة المعاني(، لكن مانراه في تتبع مفردات المثلث، 
أنَّه مع ثبات المبنى باتحاد عدد الحروف وشكلها أمام ثالثة معاني، فالقوة 
في الدرجة بين المعاني الثالث تستند على قوة الحركة، ومعلوم أن أقوى 

 الحركات الكسرة، ثم الضمة فالفتحة. 

 تصنيف قطرب للمثلث: طريقة 9,1,3
)الغَْمُر،  وقد شرع في المثلث بالمفردة ،مثلّثة كلمةاثنتين وثالثين  كتاب قطرب احتوى

لُّ  وأنهى المثلث بالمفردةالِغْمُر، الغُْمُر(،  ، الصُّ لُّ ، الِصّ لُّ (، واعتمد قطرب )الصَّ
لى الحركة الترتيب التصاعدي في كل مثلث، بدًءا من الحركة الخفيفة، وهي الفتحة، إ

كلمات يتبع الترتيب األبجدي أو التصنيف الموضوعي في الثقيلة، وهي الضمة، ولم 
وتبعه غيره كالبطليوسي والخطيب والبلنسي بمؤلفات فاقته من حيث عدد  ، مثلثال

ويذكر قطرب المعنى لكل مثلث، مشفوعا بالدليل على  الكلمات المدروسة وتنوعها،
 معناه من المأثور.

 ر المثلث اللغوي في تعليم مفردات العربية للناطقين بغيرهادو 9,1,4
الطَّالُب أنَّه بحركةٍ واحدةٍ ُمتقلِّبةٍ بين ثالث حاالٍت يحصل على كلمةٍ بمعنى  مُ لَ عْ عندما ي

جديٍد، يستخدمها في سياٍق جديٍد، عندها يرتاح لهذه اللغة وينساق بصورةٍ سريعٍة إلى 
ددة، وهذا ما يفيده مثلُث قطرب، وهو واحدٌ من عدَّة حفظ تقلُّباتها، وصورها المتع

الباحُث، ومثال ذلك كلمةُ الكالم، فمثلث الكاف بين الَكالم  يسردهالغويٍة  ظواهر
  والُكالم والِكالم، يفتح أفقًا أمام الطَّالب يلقى فيه يُسَر حفِظ الكلماِت.

أن نحجز خانة متمثلة  ومن جهة أخرى يفيد المثلث في نظام الخانات الثالثية، وهي
بسيالة عصبية واحدة، تنتهي إلى ثالث خاليا. فالعقل يميل إلى التنظيم والترتيب، 
وتقليب الحركة على الحرف للحصول على معنى جديد، وهذا يسوق الكلمات في 

 زمر معينة، وينشط الذاكرة في كل مراحل معالجتها، من التخزين إلى االسترجاع.
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المثلثات متحدة المعنى، فإن نطق الطالب الحركة مهما نطقها سيكون 
 .المعنى واحدًا

وأما المثلثات المختلفة المعنى، فتفيد عكس ما تفيده المثلثات المتحدة  -ث
المعنى، أي التنوع في التعبير، والتعدد في المعاني، مع اتحاد بنية 
الكلمة. يبقى لنا أن نسأل، هل هذه المعاني تتفاوت في الدرجة؟ بالطبع 

ادة كلمات العربية متفاوت في درجتها، وهذا مبني على القاعدة )زي
المباني تَدلُّ على زيادة المعاني(، لكن مانراه في تتبع مفردات المثلث، 
أنَّه مع ثبات المبنى باتحاد عدد الحروف وشكلها أمام ثالثة معاني، فالقوة 
في الدرجة بين المعاني الثالث تستند على قوة الحركة، ومعلوم أن أقوى 

 الحركات الكسرة، ثم الضمة فالفتحة. 

 تصنيف قطرب للمثلث: طريقة 9,1,3
)الغَْمُر،  وقد شرع في المثلث بالمفردة ،مثلّثة كلمةاثنتين وثالثين  كتاب قطرب احتوى

لُّ  وأنهى المثلث بالمفردةالِغْمُر، الغُْمُر(،  ، الصُّ لُّ ، الِصّ لُّ (، واعتمد قطرب )الصَّ
لى الحركة الترتيب التصاعدي في كل مثلث، بدًءا من الحركة الخفيفة، وهي الفتحة، إ

كلمات يتبع الترتيب األبجدي أو التصنيف الموضوعي في الثقيلة، وهي الضمة، ولم 
وتبعه غيره كالبطليوسي والخطيب والبلنسي بمؤلفات فاقته من حيث عدد  ، مثلثال

ويذكر قطرب المعنى لكل مثلث، مشفوعا بالدليل على  الكلمات المدروسة وتنوعها،
 معناه من المأثور.

 ر المثلث اللغوي في تعليم مفردات العربية للناطقين بغيرهادو 9,1,4
الطَّالُب أنَّه بحركةٍ واحدةٍ ُمتقلِّبةٍ بين ثالث حاالٍت يحصل على كلمةٍ بمعنى  مُ لَ عْ عندما ي

جديٍد، يستخدمها في سياٍق جديٍد، عندها يرتاح لهذه اللغة وينساق بصورةٍ سريعٍة إلى 
ددة، وهذا ما يفيده مثلُث قطرب، وهو واحدٌ من عدَّة حفظ تقلُّباتها، وصورها المتع

الباحُث، ومثال ذلك كلمةُ الكالم، فمثلث الكاف بين الَكالم  يسردهالغويٍة  ظواهر
  والُكالم والِكالم، يفتح أفقًا أمام الطَّالب يلقى فيه يُسَر حفِظ الكلماِت.

أن نحجز خانة متمثلة  ومن جهة أخرى يفيد المثلث في نظام الخانات الثالثية، وهي
بسيالة عصبية واحدة، تنتهي إلى ثالث خاليا. فالعقل يميل إلى التنظيم والترتيب، 
وتقليب الحركة على الحرف للحصول على معنى جديد، وهذا يسوق الكلمات في 

 زمر معينة، وينشط الذاكرة في كل مراحل معالجتها، من التخزين إلى االسترجاع.

 

 التقاليب الست ة 9,2
بترتيب بين مجموعات ثالثية صوتية، ترجع  مقيدعبارة عن ارتباط مطلق غير "

تقاليبها الستة وما يتصرف من كّلٍ منها إلى مدلول واحد مهما يتغاير ترتيبها 
الصوتي، وقد أولع بهذا النوع من االشتقاق ابن جني، وسماه: "باالشتقاق األكبر"، 

ا  (1969)الصالح،  "األمثلة الموضحة ذكر فيه عددًا من وعقد له فصاًل خاصًّ

 مفهوم التقاليب الستة اللغوي 9,2,1
ُف على ستة أوُجه، وتُسمَّى َمسدُوسة  والكلمةُ   :: قال الخليلاللّيثقال "  الثالثَّيُة تتصرَّ

 (1988)السامرائي، ".  وهي نحو: ضرب ضبر، برض بضر، رضب ربض
، حتى يأخذ ترتيبها الثالثية موقع الحرف من الكلمة في هي تغير الستة إذًا التقاليبف

الحرف مكان الحرفين المشاركين في الكلمة، وينتج هذا التبديل ستة احتماالت لشكل 
 مع كل احتمال يتولد معنى جديد، مختلف عن المعاني األخرى. الكلمة،

 وضع التقاليب الستة الهدف من 9,2,2
التقاليب ليقف على كل ما يمكن أن يتكون من حروف الهجاء من  إلىعمد الخليل 

أن للثنائي أو المضعف صورتين  إلى -فعاًل  –ألفاظ مستعملة أو مهملة. وقد انتهى 
فالدال والراء مثالً ال يتكون منهما غير )در، رد(. أما الثالثي فله ست صور فالدال 
والهاء والباء مثالً ال يتكون منها غير )ذهب، ذبه، هبذ، هذب، بذه، بهذ( وترتفع هذه 
التقاليب في الرباعي فتصل إلى أربع وعشرين صورة وفي الخماسي إلى مائة 

عشرين صورة، وقد جمع الخليل تقاليب اللفظ كلها في أسبق حرف منها في ترتيبه و
 .المخرجي

 في تعليم مفردات العربية للناطقين بغيرهادور التقاليب الستة  9,2,3
تَِّة ا عرضنالو  ، لوجدنا كذلك ما يساعد الطَّالَب على في العملية التعليميةلتَّقاليب الّسِ

 ى ذهنه، والمستدعية الختالط المعاني.ربط الكلمات الواردة إل
ا  الطَّالب أنَّ ُحروَف الكلمات أينما كان توضُّعها تؤدي إلى جذٍر واحٍد في  يُدركُ فلمَّ

المعنى وتكون على تَقَلُّباتها َرفيقةً للَجذِر الَّذي َحِفَظهُ، عندها تُربط العديدُ من الكلمات 
منطقيٍَّة مترابطٍة، وهذا رزٍم  الطَّالب ذهنيًا فيبُمرساةٍ واحدةٍ، وتَُصنَُّف الكلماُت عند 

ُع إدراَك الحصيلِة اللُّغويِة العاليِة عند الطَّالب، في أقصر وقٍت ُممكٍن.  يُسّرِ
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أن ندعوا التقاليب الستّة نظام الخانة السداسية، كونها تربط بين ست كلمات  ويمكننا
حدة ست خانات، وعند في آن واحد. وتجعل الذاكرة تحجز في سيالة عصبية وا

 االستدعاء للمفردة تستجيب السيالة العصبية وفق هذا النظام.
 الظاهرة الصوتية 9,3

يقصد بالظاهرة الصوتية إلحاق المعاني بالحروف بحسب قوتها، ويبدأ المعنى في 
اللغة العربية من الحرف، الذي هو أقصر صوت منطوق، وبالتالي تتركب المعاني 

لتكون معنى عام في الكلمة، يدل على بنيانها، وما وضعت  الجزئية من الحروف
 ألجله.

 مفهوم الظاهرة الصوتية 9,3,1
تعطي درجة الحرف الصوتية الكلمة معنى مختلفا بين القوة والضعف، والهمس 
والجهر، والشدة والرخاوة، واالستعالء واالستفالة، واإلصمات والذالقة، ولتوضيح 

م المعاني ندلل بالحديث الشريف، إذ يقول النبي صلى دور الظاهرة الصوتية في فه
: )ويرفع أهل الغَُرف إلى غرفهم في درة بيضاء، ليس هللا عليه وسلم في نعت الجنة

 (1989)بن أبي شيبة، (. فيها قَْصم وال فصم
فيَبِين، يقال منه: قصمت قال أبو عبيد: قوله: القَْصم بالقاف: هو أن ينكسر الشيء 

الشيء أقصمه قصًما، إذا كسرته حتى يَبين، ومنه قيل: فالن أقصم الثنية إذا كان 
مكسورها، وأما الفصم بالفاء: فهو أن ينصدع الشيء من غير أن يبين، يقال منه: 

، 1984الهروي، ) فصمت الشيء أفصمه فصًما، إذا فعلت ذلك به، فهو مفصوم
 (3/294صفحة 

اعتمد أبو عبيد في شرحه للحديث على داللة الصوت التعبيرية، لما بين الفرق بين 
القصم والفصم، فالفصم انصداع الشيء من غير انكسار أو انفصال، وأما القصم فهو 
انصداع مع االنكسار واالنفصال، فجعل المعنى القوي تابعًا لصوت الحرف القوي 

 اف(، والمعنى األضعف تابعًا لصوت الحرف األضعف )الفاء(.)الق
تتضح اآلن الداللة الصوتية في التعبير، وفهم الكلمات على اختالف درجاتها في 

 القوة والداللة.

 دور الظاهرة الصوتية في تعليم مفردات العربية للناطقين بغيرها 9,3,2
بَ لو  الطَّالب كذلك على المنطق الصَّوتّيِ الموسيقّيِ لحروف اللُّغة لوجدتَهُ يتلمَّس  دُّرِ

َم للطَّالب بناًء على النَّظريَِّة المعرفيَِّة جدوٌل في  معاني الكلمات من جرسها، فلو نُّظِ
المعاني التي تحملها حروف اللُّغِة محاكاةً لجرسها، وبناًء على صفاتها، من الهمِس، 
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أن ندعوا التقاليب الستّة نظام الخانة السداسية، كونها تربط بين ست كلمات  ويمكننا
حدة ست خانات، وعند في آن واحد. وتجعل الذاكرة تحجز في سيالة عصبية وا

 االستدعاء للمفردة تستجيب السيالة العصبية وفق هذا النظام.
 الظاهرة الصوتية 9,3

يقصد بالظاهرة الصوتية إلحاق المعاني بالحروف بحسب قوتها، ويبدأ المعنى في 
اللغة العربية من الحرف، الذي هو أقصر صوت منطوق، وبالتالي تتركب المعاني 

لتكون معنى عام في الكلمة، يدل على بنيانها، وما وضعت  الجزئية من الحروف
 ألجله.

 مفهوم الظاهرة الصوتية 9,3,1
تعطي درجة الحرف الصوتية الكلمة معنى مختلفا بين القوة والضعف، والهمس 
والجهر، والشدة والرخاوة، واالستعالء واالستفالة، واإلصمات والذالقة، ولتوضيح 

م المعاني ندلل بالحديث الشريف، إذ يقول النبي صلى دور الظاهرة الصوتية في فه
: )ويرفع أهل الغَُرف إلى غرفهم في درة بيضاء، ليس هللا عليه وسلم في نعت الجنة

 (1989)بن أبي شيبة، (. فيها قَْصم وال فصم
فيَبِين، يقال منه: قصمت قال أبو عبيد: قوله: القَْصم بالقاف: هو أن ينكسر الشيء 

الشيء أقصمه قصًما، إذا كسرته حتى يَبين، ومنه قيل: فالن أقصم الثنية إذا كان 
مكسورها، وأما الفصم بالفاء: فهو أن ينصدع الشيء من غير أن يبين، يقال منه: 

، 1984الهروي، ) فصمت الشيء أفصمه فصًما، إذا فعلت ذلك به، فهو مفصوم
 (3/294صفحة 

اعتمد أبو عبيد في شرحه للحديث على داللة الصوت التعبيرية، لما بين الفرق بين 
القصم والفصم، فالفصم انصداع الشيء من غير انكسار أو انفصال، وأما القصم فهو 
انصداع مع االنكسار واالنفصال، فجعل المعنى القوي تابعًا لصوت الحرف القوي 

 اف(، والمعنى األضعف تابعًا لصوت الحرف األضعف )الفاء(.)الق
تتضح اآلن الداللة الصوتية في التعبير، وفهم الكلمات على اختالف درجاتها في 

 القوة والداللة.

 دور الظاهرة الصوتية في تعليم مفردات العربية للناطقين بغيرها 9,3,2
بَ لو  الطَّالب كذلك على المنطق الصَّوتّيِ الموسيقّيِ لحروف اللُّغة لوجدتَهُ يتلمَّس  دُّرِ

َم للطَّالب بناًء على النَّظريَِّة المعرفيَِّة جدوٌل في  معاني الكلمات من جرسها، فلو نُّظِ
المعاني التي تحملها حروف اللُّغِة محاكاةً لجرسها، وبناًء على صفاتها، من الهمِس، 

 

خاَوةِ، و االستعالء واالستفال واإلطباق واالنفتاح، وغيرها من  والجهِر، دَّةِ والّرِ والّشِ
فات، لتبيََّن له بدربة الذَّوق معاني العديد من الكلمات وإن لم يطَّلع على ترجمة  الصَّ
معناها في لغته، وال أدَّعي أنَّه سيقع على المعنى الدَّقيق للكلمة، لكنَّه سيدرك المعنى 

بط بجرس كّلِ حرٍف من بنيان الكلمة.بعد معر  فته إدراًكا يَرَسُخ في ذهنِه مع الرَّ
ُ معنى السَّتر  في كلمٍة احتوت على حرف جيٍم يعقُبُهُ حرُف نوٍن،  ومثال ذلك إفادة
فالجنيُن مستوٌر في ظلمات ثالث المشيمة والرحم والبطن ، والجنة مستورة بأشجارها 

والجنون ستر للعقل،  لها سترته تلك الغصان،وتشابك أغصانها، والمرء إن دخ
والجنديُّ مستوٌر في المعركة،  والجنان هو قلب اإلنسان سمي بذلك ألن عقله مستور،

والجندب مستوٌر تحت ورق األشجار، والِجنُّ مستورون عن العين، ويسمى القبر 
يلبسه المقاتل جننًا ألنه يستر المدفون الذي يوارى داخله بالتراب، ويسمى الدرع الذي 

بالمجن ألنه يستر جسمه ويقيه من النبال والحراب والسيوف، وقال صلى هللا عليه 
وسلم ﴿الصيام ُجنَّةٌ﴾ صحيح البخاري، أي وقاية وستر لصاحبه من الشهوات 

 والملذات.
 اللغة األمفإنَّ تنظيَم هذه المعرفة من خصائِص اللُّغِة، وتقديَمها للطَّالب ولو ب وبالتَّالي

 يجعل من تعلُّم اللُّغة أمًرا ممتعًا هينًا.
القول بأن الظاهرة الصوتية هي الخانة الموسيقية في الذاكرة البشرية،  ونستطيع

فالسيالة العصبية مع الظاهرة الصوتية تستطيع أن تضم في نهاياتها كل الخاليا التي 
حدة تتمثل تستوعب الرموز المتمثلة بالكلمات التي تنحدر من سيالة عصبية وا

 بالجرس الصوتي للحرف المتضمن في هذه الكلمات.
 ظاهرة االشتقاق اللغوي 9,4

لغة اشتقاقية، واالشتقاق يجعل منها لغة غنية، إذ تتصرف الكلمات  العربيةاللغة 
ُر في خوارزمية كبيرة من المشتقات، كلها تعود إلى جذر واحد.  وتتشجَّ

 مفهوم االشتقاق اللغوي 9,4,1
ف  االشتقاق: "بأنه نزع لفٍظ ِمن آخَر، بشرط مناسبتهما معنًى وتركيبًا،  جرجانيالعرَّ

 (18م، صفحة 1983) الجرجاني،  "ومغايرتهما في الصيغة
فه الشوكاني بقوله: "أن  بين اللفظين تناسبًا في المعنى والتركيب، فترد  تجدوعرَّ

 (1/117م، صفحة 1999)الشوكاني،  "أحدهما إلى اآلخر
كبيًرا بين تعريف الجرجاني وتعريف الشوكاني، فكالهما بيَّنا أن االشتقاق  تقاربًانرى 

 أخذ لكلمات جديدة من جذر مشترك، وتوليد أسماء وأفعال وصفات من أصل مشترك.
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ابن دحية في التنوير، قوله: "االشتقاق من أغرِب كالم العرب،  عنونقل السيوطي 
وهو ثابت عن هللا تعالى بنقل العدول عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؛ ألنه أوتي 

فِمن ذلك قوله فيما صح  جوامَع الكلم، وهي جمُع المعاني الكثيرة في األلفاظ القليلة؛
ِحم عنه: ))يقول هللا: أنا الرحمن؛ خلقُت ال وشققُت لها من  -مصدر كالرحمة  -رَّ

 م( 1969)السيوطي، " وغير ذلك من األحاديث اسمي((،
السيوطي يتضح الدور المهم لالشتقاق في اللغة، وهو تعدد المباني  كالممن 

والمعاني، وتفرع الكلمات لزيادة اإليضاح والبيان، وهو ما عبر عنه السيوطي 
بشرحه لجوامع الكلم، التي فطر عليها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وكانت ميزة 

ثه صلى هللا عليه وسلّم، من خالصة له. ونرى كذلك االشتقاق في الكثير من أحادي
ذاك الحديث الذي أورده السيوطي، تدلياًل على االشتقاق. وفيه تعدد الكلمات المشتقة 
من الرحمة، ثم قوله تعالى في الحديث القدسي: وشققت لها من اسمي، وفيه ذكر 

 واضح الداللة لالشتقاق في اللغة العربية.

 في اللغة العربية أنواع االشتقاق 9,4,2
 سم بعض النحاة االشتقاق إلى أربعة أنواع، هي كما يلي:ق

 االشتقاق األصغر 9,4,2,1
وهو أكثُر أنواع االشتقاق ورودًا في اللغة العربية: "وطريق معرفته تقليب تعاريف  

الكلمة، حتى يرجع منها إلى صيغة هي أصل الصيغ، كلها داللة اطراد، أو حروفًا 
أما ضارب، ومضروب،  مطلق الضرب فقط،غالبًا، كضرب؛ فإنه دالٌّ على 

م، 1968)السيوطي ج.،  "ويضرب، واضرب، فكلها أكثر داللة، وأكثر حروفًا
 (1/346صفحة 

 االشتقاق الكبير 9,4,2,2
اه ابن جني بهذا االسم، وعده بعض النحويين فرًعا من االشتقاق، إال أنه   ولقد سمَّ

هو أن يكون بين الكلمتين اتفاق في التقاليب عينها التي ذكرناها في ظاهرة سابقة، و
وهو أن نأخذ أصاًل ِمن ، حروف المادة األصلية من دون ترتيبها وتناسب في المعنى

ه وعلى تقاليبه الستة معنًى واحد، تجتمع التراكيب الستة األصول الثالثة فنعقدَ علي
ك. ل. م( )ك. م. ل( )م.ك. ) وذكر مثال ذلك وما يتصرف من كل واحد منها عليه،

 (.ل( )م. ل. ك( )ل. ك. م( )ل. م. ك
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 االشتقاق األكبر 9,4,2,3
تناسٌب في المعنى، واتفاق في بعض حروف المادة  الكلمتينهو أن يكون بين  

صلية وترتيبها، سواء أكانت الحروف المتغايرة متناسبةً في المخرج الصوتي أم األ
 .مثل: صرير وصريف، وخرب وخرق، وهديل وهدير لم تكن؛
فه : "أنه ارتباط بعض مجموعات ثالثية من األصوات ببعض الوافي عبد وعرَّ

فحسب، سواء المعاني ارتباًطا غير مقيد بنفس األصوات، بل بنوعها العام وترتيبها 
أبقيت األصوات ذاتها أم استبدل بها أو ببعضها أصوات أخرى متفقة معها في النوع، 
ويقصد باالتفاق في النوع أن يتقارَب الصوتان في المخرج، أو يتحدا في جميع 

 (141م.، صفحة 2004)وافي، " الصفات، ما عدا اإلطباق

 االشتقاق الُكبَّار 9,4,2,4
الذي سندرسه في الظاهرة التالية، وسماه بعض النحاة االشتقاق  عينهوهو النحت 
أخذُ كلمة من بعض حروف كلمتين أو كلمات أو من جملة، مع تناُسِب  الكبار، وهو

الختصار حكاية المركَّبات،  ويستعمل المنحوتة والمنحوت منها في اللفظ والمعنى
ومن  وَسْبَحَل وَحْيعََل: إذا قال: بسم هللا، وسبحان هللا، وحي على الفالح،فقالوا: بَْسَمَل 

المركَّب العَلَُم المضاف، وهم إذا نسبوا إليه نسبوا إلى األول، وربما اشتقوا النسبة 
منهما، فقالوا: َعْبَشمّي وَعْبقَسّي وَمْرقَسّي في النسبة إلى عبدشمس، وعبدالقيس، 

 .وهو قليُل االستعمال في العربية وامرئ القيس في كندة،
وذهب ابُن فارس إلى أن أكثَر األلفاظ الرباعية والخماسية منحوتة، وفيها الموضوع 

 .َوْضعًا، وعلى هذا المذهب جرى في كتابه مقاييس اللغة
العلماء في ذلك، وأما  رأيولقد أوردنا األنواع األربعة على هذا التقسيم لبيان 

ذكر االشتقاق فهو النوع األول فقط دون سواه، إذ استقلت  المقصود في البحث عند
 البواقي بالدراسة وحدها منفصلة مبوبة في مواضعها.

 دور االشتقاق في تعليم المفردات للناطقين بغيرها 9,4,3
ةً أنَّ الكلماِت  وأما اإلشتقاق فإنَّه تُعطي للطالب توسعًا كبيًرا في كلمات اللُّغة، خاصَّ

مِة ما يُستعمل في اللُّغة، الَّتي تتفرَّ  ُع من الجذر الواحد ِوفق االشتقاق كلماٌت في مقدِّ
بل إنَّ اللُّغة ال تستغني عن تلك الكلمات، وهي اسم الفاعل، وصيغ المبالغة، واسم 
مان والمكان، واسم اآللة. وهذه  فة المشبهة، واسم التَّفضيل، واسما الزَّ المفعول، والّصِ

َب الطَّالب على تشجير كّلِ األدوات مما تقوم ال لُّغة به في التَّعبير والوصف، فلو دُّرِ
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ً يسيُر بها  راسة لََحِفَظ مع هذا المصدر أو فِعِله كلماٍت عديدة مصدر يتناوله في الدِّ
 سيًرا واحدًا في االستعمال واألداء.

 الفروق اللغوية 9,5
ويصعب على العقل حفظها،  هناك العديد من الكلمات في اللغة العربية تبدو متقاربة،

ألن العقل يطلب وجًها من وجوه التمييز، حتى يخزن الكلمة في الذاكرة جلية 
واضحة، فإنها إن خزن الكلمتين، وعند الطلب تردد في استدعاء األنسب منهما، طال 
األمر في المعالجة والحساب الذهني مع مفردات اللغة، لذا قام العديد من العلماء 

اللغوية في المصنفات، لجالء المعاني أمام العقل، ولتبسيط اللغة وتمام  بسرد الفروق
 فهمها.

 مفهوم الفروق اللغوية 9,5,1
"لعل التفريق بين دالالت األلفاظ المتقاربة، والتمييز بين المعاني المتشابهة، هو 
أشهر أنواع الفروق، وأبينها لدى الدارسين، والشك في أن هذا النوع من الفرق 

بما قبله، ألنهما قائمان على دقة المفردات في تأدية معانيها، والرجوع إلى  متصل
األصل، الذي يرتبط بما تشتمل عليه اللغة من ألفاظ وضعت على اختالف وتباين 

 (2011)المشري، للتعبير عن معان متغايرة" 
فهم واستيعاب اللغة العربية في نرى من كالم المشري أهمية الفروق اللغوي في 

العقل، وهذا يأتي من الفهم الصحيح الدقيق لمدلول الكلمة، وعند فهم الفرق بين 
كلمتين متشابهتين ظاهًرا، يأخذ العقل قسطه من اإلدراك، وتقوى في العقل ملكة 

 اللغة، مما يؤدي لزيادة المفردات وتوسع الحصيلة اللغوية.

 في تعليم مفردات العربية للناطقين بغيرها دور الفروق اللغوية 9,5,2
عندما يدرك الطالب دقة المفردات العربية، تنمو عنده الملكة المنطقية، في فهم اللغة 
العربية، ويسلك مع اللغة سبيل المتبّصر، ويأخذ اللغة بأساس قوي وأسلوب متين، 

ل دائم معها فلو عرضت الكلمات التي يجد لطالب في فهمها صعوبة، ويبقى في تساؤ
عن سبب التعدد والترادف عديم الطائل في اللغة، ثم بُيّنَت للطالب المعاني الواردة 
لكل لفظ، لتفككت عند الطالب تلك المنظومة المعقدة التي نسجها في عقله، وكانت 

 سببًا في نفوره من اللغة.
 العسكري: وللتمثيل والبيان نورد بعض الفروق من كتاب الفروق اللغوية ألبي هالل 

االبتالء ال يكون إال بتحمل المكاره ، أّن الفرق بين االبتالء واالختبار -أ
نه يقال أواالختبار يكون بذلك وبفعل المحبوب، أال ترى  والمشاق.
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نعام عليه وال يقال ابتاله بذلك وال هو مبتلى بالنعمة كما قد اختبره باإل
 . يقال إنه مختبر بها

بناء يختص به أوالد الرجل وأوالد : أن األبناء والذريةالفرق بين األ -ب
 ن أوالد البنات منسوبون إلى آبائهمبناته أل

د االختصاص ومداومة الصحبة االبن يفي: أن االبن والولدالفرق بين  -ت
لمن يداوم سلوكها وابن السرى لمن يكثر منه،  ةولهذا يقال ابن الفال

ل إن قولنا هو ابن وتقول تبنيت ابنا إذا جعلته خاصا بك، ويجوز أن يقا
فالن يقتضي أنه منسوب إليه ولهذا يقال الناس بنو آدم النهم منسوبون 

صغير فيقول الشيخ للشاب  يءإليه وكذلك بنو إسرائيل، واالبن في كل ش
وكذلك أنبياء من بني إسرائيل كانوا  .ويسمي الملك رعيته االبناء .يا بني

وإن لم يكن له ولد  ،ولهذا كني الرجل بأبي فالن ،همم أبناءهُ مَ مَ أُ يسمون 
ويقال  ،همعلى التعظيم، والحكماء والعلماء يسمون المتعلمين أبناء

كقولهم ابن  ،بكما يكنى باأل باالبنوقد يكنى  ،لطالبي العلم أبناء العلم
عرس وابن نمرة وابن آوى وبنت طبق وبنات نعش وبنات وردان، 

واالتصال من قولك بنيته وهو مبني وأصله وقيل أصل االبن التأليف 
ب واالبن تأليف، والولد وقيل بنو ولهذا جمع على أبناء فكان بين األ ،بني

والولد يقتضي  ،واالبن يقتضي أبا ،يقتضي الوالدة وال يقتضيها االبن
 ،بوليس هو مثل األ ،نسان والدا إال إذا صار له ولدوالدا، وال يسمى اإل

وال يقولون في هذا  ،فالن وإن لم يلد فالنا لتكنية أبونهم يقولون في األ
وقد ولدت  ،أنهم قالوا في الشاة والد في حملها قبل أن تلدكما  ،والد فالن
)العسكري  .واألنثىواالبن للذكر والولد للذكر  ،إذا أخذ ولدها ،إذا ولدت

 ،1997) 
 
 
 

 خاتمة البحث
لبعد آخر غير األبعاد التي تأخذها إن تعليم المفردات في اللغة العربية يخضع 

المعالجات الصفية الحالية في العملية التعليمية، وهذا ما أكده هذا البحث، حيث ربط 
بين أسلوب علماء اللغة األوائل في التخطيط لمؤلفاتهم، وبين تعليم المفردات كمخرج 

ي من لتفكيرهم وأسلوبهم، على اعتبار أن كل إجراء عقلي منهم كان لهدف تعليم
لتموضع  ن البحث أنّ التخطيط إلى انتهاء السبك واإلنشاء، وبناء على ذلك بيّ 
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خانات منتظمة، البد من االلتفات إليها واالهتمام بها عند تعليم  المفردات في العقل
المفردات، ومناسبة التعليم والتلقين لهذه الخانات لتبسيط سلوك المفردات إلى العقل، 

ي الذي ينظم استقبال المفردات وتخزينها واسترجاعها حين ولتوفير الزمن اإلجرائ
الطلب، ولعل ما يلزم بعد ذلك هو اإلجراء العملي والنظم استنادا على نظرية الخانات 
العقلية، فاإلجراء العملي في االحتماالت المختلفة المتوقعة يظهر الجوانب اإليجابية 

لتأليف ونمذجة النصوص وبناء أو السلبية لهذه النظرية، والنظم المتمثل في ا
 التمرينات والتدريبات، يوسع الفائدة ويحقق الهدف المرجو من هذا البحث. 
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Öz 

Taha Hüseyin, modern çağın edebiyat eleştirel hareketinin en önde gelen 
isimlerinden biri olarak kabul edilir. Eleştirel kitaplarında, özellikle de eleştiriyi 
teşhise yöneltmede kendini gösteren en önemli istasyonlardan biri olan 
Çarşamba Söyleşisi adlı kitabından yola çıkarak kendisine dair birçok görüş ve 
tartışma yaşanmıştır. Taha Hüseyin özellikle genç yaşta görme duyusunu 
kaybettiği için isyankâr bir ruha sahiptir. Bu yüzden eleştirisiyle ve edebiyatıyla, 
yazar ve eleştirmenlerden akranlarını geride bırakabileceğini ve kendi damgasına 
sahip olabileceğini düşündüğünü kanıtladı. Çağdaş düşünce ve eleştiri 
yürüyüşünde, kendi damgasını görmek, eleştiriyi zeki bir insan olarak tanıya 
yöneltmede başarısını göstermiş, kişisel vizyonuna hizmet etmek için eleştiriyi 
işlemiş, bilgi birikiminin kapasitesi ve eleştirel görüşlerini argüman ve kanıtla 
ispat etme becerisi ile çeşitli entelektüel, sosyal ve estetik düşüncelerle 
birleştirme yeteneği sayesinde, bu çalışmada bazı eleştirel görüşlerin çelişkisini 

ve nedenlerini ortaya koymuştur. 

Anahtar Kelimeler: Eleştiri, Taha Hüseyin, Öznellik, Nesnellik, Edebiyat, 
Çarşamba söyleşisi. 
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Çarşamba Söyleşisi’ndeki Eleştirel Nesnellik ve Kişilik Değişimi Arasında Taha Hüseyin

Taha Hussein in Wednesday Talk Between the Critical Objectivity and 
Self-displacement 

Abstract 

Taha Hussein is one of the most famous people of modern critical literature. 
Many other opinions and debates started from his critical books especially his 
book Wednesday Talk that was the most state of his self in directing criticism 
towards diagnoses which is the reason of his brave criticism and full of personal 
views. He tried to hide it in critical criteria, it is due to his revolutionist character 
particularly. He got blind when he was young so by his criticism. He proves his 
ability to have success against his colleagues with his own fingerprint in thoughts 
and criticism in guiding it towards personalization as an intelligent person. He 
used criticism in a way of having benefit his personal view by the wide 
knowledge with capacity of mixing it with many social, intellectual and beautiful 
standards to improve his critical concepts with proof and evidence. The study has 

discovered it by the contradiction of some critical ideas with clear reasons. 

Key words: Criticism, Taha Hussein, Subjectivity, Objectivity, literature, 
Wednesday Talk 

 
طه حسين في حديث األربعاء بين الموضوعية النقدية واالنزياح 

 الذاتي
 د. أحمد عمر

 ملخص البحث:  
يُعد طه حسييييي أ رأ أعالم ألحر ة االدب ة اع ب ة  فديب عص ة عحيييييال ة ادي     د 
دثالت حو ه ةآلرةء  ة خحييييييورطت  ر ممف أ ر ط  را عص دنقه ة  فديب      يييييي  ط 
دنطعه حدي  ة رععطء  ة ذي دطن رأ أعالم رامطته ة نص أظهالت ذةت نه عص توج ه 

ء  ة  مصء عط  ظالةت ة شييخحيي ب ة  فد ناو ة نشييخ     دطن ذ ب عسييقد نفدج ة  الي
ة نص حط ل أن يغم هط عط  عطي ال ة  فديب    يييييقد ذ ب أن طه حسييييي أ ذ  ن    ط ال  
رن الا      ييي  ط أنه عفد عحيييالج ،يييغ الةث  عالة  يثقن رأ وحل نفدج  أاعه  ع الج  
أنه يسيينم ا ة ن وع لما ة  الةن رأ ة اعطء  ة  فطا   أن ت ون  ه عحيي نه ة خط،ييب 

فد ناو عص رسيييييي ال   ُنه عص توج ه ة   فد ة  عط،يييييياليأ    د أظهالت ذةت  ة   ال  ة  
ة نشيييخ   أنه  يييخ  ذدص  يوظقد ة  فد عص  يييق ي ودرب رصينه ة شيييخحييي ب  رأ 
وحل  ييييييعب رعطرعه   درته لما رشجهط عشيييييينا ة لنقطرةت ة   اليب  ة جن طل ب 

 ييييييب عهذة  لأ  ة   ط  ب إل قطت آرة ه ة  فديب عط ا ب  ة قالهطن    د دشيييييي ن ة درة
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فد ناو عص رسيييييي ال   ُنه عص توج ه ة   فد ة  عط،يييييياليأ    د أظهالت ذةت  ة   ال  ة  
ة نشيييخ   أنه  يييخ  ذدص  يوظقد ة  فد عص  يييق ي ودرب رصينه ة شيييخحييي ب  رأ 
وحل  ييييييعب رعطرعه   درته لما رشجهط عشيييييينا ة لنقطرةت ة   اليب  ة جن طل ب 

 ييييييب عهذة  لأ  ة   ط  ب إل قطت آرة ه ة  فديب عط ا ب  ة قالهطن    د دشيييييي ن ة درة

 ة ن ط ض ة نص ت نس ه ععض ةآلرةء ة  فديب   ع  ن أ قطعه.
ة  فد  طه حسيييييي أ  ة ذةت ب  ة  و ييييييول ب  ة ا   حدي   الكلمات المفتاحية:

 ة رععطء.
 

 المقدمة:
عص ة فالن ة عشيييياليأ    فديبيُعد طه حسيييي أ رأ أعالم ألحر ة االدب ة اع ب ة 

ث رأ وحل  أ يييطر جيييد ث  ر أ ء  ة  ومع ع أ ة يييذةت يييب ة  الي نفيييدج ة ييييييعيييط
 ؛ ة  و يييول ب   طن طغا ة  طند ة ذةتص لما رعظق نفدج عص حدي  ة رععطء

ث عص طذ ةنممق رأ ن    رن الا   ط ال  لما رط هو  يييييييط د   هذة رط جعمه طالعط
     يي  ط عص ة  شء ة ثط   ت ة ا  ة عالعص ة ادي ال  اليب رنعدا  أ   ع عطرك ر

 رأ دنطعه.
 عب رعطرف طه حس أ   درته لما رشجهط عشنا أظهالت   عهذة عط درة ب

ة لنقييطرةت ة   اليييب  ة جن ييطل ييب  ة   ييط  ييب إل قييطت آرة ييه ة  فييديييب عييط ا ييب 
ة  يييييقط  ة خ  ب   د ط أنه أعطن لأ   أ  عط نمقطل ب ة ذةت ب عص ة ا ق ة قالهطن

عي ة نص ت  أ ومد ة فضييييييطيط ة  فديب  عمق ت أ ج  عهط وط حييييييب  وجه ة   ال  
 .اةر وج   د ط أ الق   وةت خحعطت  خح ب اةرنتاول ععضهط  

  لأ ة ن ط ض ة نص ت نسييي ه ععض ةآلرةء ة  فديب  د دشييي ن ة درة يييب دذ ب 
ر أ  هق ا ر عطرم عص   ع أ طه حسيي أ  رعط،يياليه      يي  ط أ ييقطعه ع  ن 

ث رأ ةإل ييي ط  ب ة  قالل ة نص حط ل ة االدب ة اع ب  ة  فديب  أ طه حسييي  ةنمح ط
أ  أن يوحص أنه دذ ب  عص ذةك ة  ع ا ة ذي  عص نفدج  ي ون حالةث رأ وح هط أن 

 ا طن ط يضييمالج ط  ه حقه  ماق   ر مه ط     يقنغص ة  فد  م فد يد ر حول دونه
 ة خ ال. عصةإل،ح    رغقنه 

 اإلطار التشكيلي للرؤى النقدية:.  1
ة  فديب ة نص اةرت عص  ة اع بطه حسيييييي أ رأ أجما ،ييييييور ة  عطرك ع ال يعد 

ث رأ   د   ةهن طرطته ة   اليب  ة  فديب ة عحيييييال ة ادي     د  يييييغمن ح شةث ره ط
 أ   ع أ ة   دايأ ع أ ة   دايأ  ة  اطعظ ت ما نفدج عص ةإل يييييفطططت ة دة ال 

   ة  ع طر   ر طه ق ة ا ر طه ق دث ال   أه هط   دطنن تد ر حول أن سييييييهق
  غي ة  شء ة ثط   رأ دنطعه.  هذة رط  طة  فدي ة  وجه ط  ه

عطء  دد ط  يب عص حدي  ة رع فد يط ة    ت ط  ن ة ا  ة  طهمص أن ة فضيييييييط
ة  طهم  أ  ععض    طذ  يييييي ب عص دث ال ر ط  رانط لأ ة روي  ة عقط ييييييص
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  دنشييي    ه عص أجشةء رأ  حييي د   ق د    ق ت أ نظالةته ة روي أ  ة عقط ييي  أ
ة  فديب روجهب ط ا ة نش  ب عاسد  عي دطنن  ه آرةء رالتقمب عح  ق ة فح د  
ث ة  ديح  ة و،ييييييد     ه ينفحيييييييد عص ة غشل  ن  ة  طهم ب  عشه ال دطن رنف ط
ره نه ة   ا عص ة  د    طذة رط ه ط عإنه  ييييييم    أرط دعد  ة ام  ب ع أ 

 أ لق د ة شيييييعال   رأ عب مه ال عص ة غشل  ة و،يييييد   أرط ة ام  ب ردر ييييي
ته  ة فول ي فمه لأ ة ،يييييي عص  أرط  ي  يييييييطاة رذهد ة ام  ب  دعد عط ن خق

 ة ننفطء  ة  د عص  ول ة شيييعال   دذ ب عإن ة ام  ب أ ييينطذ ة ومي عص ععض 
عمق  يييعالج   ل نال    يسييينعمص لما راقوعنه د ط ععي  ق د  أرط ة  ثفد ة عقدي 

يحي ط   ط حول ح طته ط  نشرةث   هو رثي  ق د    يعمص رأ ة و،ي ط  رفدةر 
 رط يُعما.

د ط أنه يش ب عوجوا     عأ ة  مو    عص حديثه ل ه نالةج ي ثال رأ ة   هج 
 ر هج طه حس أ را  عالةء ة غشل أنه ة  فدي  ينخ د رأ ة اوةر ة   نالض  

رأ عأ ة فحييي  ة غالةرص     ه  يشيييب ع هق   ينعطري را ة  حيييوأ لما أنهط
ي عص ط قطت   حق  ح  ة    ون  ج  ي   أن  حنه ط رد  ب      ه  و ط  ب   ي 

عهص  طن دطنن رو ولب  ط  أنهط رنف ب  عهص  حب   عص  حب     عأ ذريح
 طنسطن ب.

 يفسييق ة غشل عص ة عحييال ة روي ط ا غشل ة عذري أ  ةإلعطح  أ  يالل أن  
 مهو   أن ة قأس  ة  فال يورث ة شهد  ة نحييييوف  ة  أس  ة  طل ي ضييييص ط ا ة

 أن رأ أ ييييقط  نشييييوء ة  سيييي د ة روي لش ب  عأس  عفال  غ طء   يالل أن 
 ييييط  ة    ص ة  شيييي وك عص  جواج  ييييعالج رقنذل  ييييخ د   أنه رأ أعمطل  

 ة عطرب   ة خط،ب.
جص  ل ال عأ أعص رع عب  أن ة ثطنص دطن أ ال  ط ا  د ط يذدال ة  الع ع أ ة عال 

ث عص ح طته  أرط ة عالجص ع طن عص  و   ل د  ة دلب  ة هد ء   د    دطن  طنعط
 .حط ل ة س ط ب  عمق تنح  ه  ع نج لأ هذة عاش  عذةء   سطن

 أرط لقد هللا عأ      ة ال  طت ع خنمد لأ  ييييييعالةء ة غشل ة اضييييييالي    
ة عالجص  ل ال عأ أعص رع عب( عص أنه وطض عص ة   ون ة شعاليب ة والل     

يه و ة خم طء عط نواا   ب   جعي رأ ة غشل   يي مب ط ا ة سيي ط ييب  ط ة سيي ط يي يي 
ة مم د ط ا راطررهق  أرط ة حوأ عأ را د ة نحيييطري  عفد عمل ة ذر   عص 
ث   حط دةث لما  ة  اش   دطن حط دةث لما  وره ة نحييييييطر  نهق رط ي ة  اليشييييييط

طن عع دةث لأ ة حخد  اليش  نهق ة نقد ة عط ا ق   أرط يشيد عأ ة مثاليب عفد د
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  دنشييي    ه عص أجشةء رأ  حييي د   ق د    ق ت أ نظالةته ة روي أ  ة عقط ييي  أ
ة  فديب روجهب ط ا ة نش  ب عاسد  عي دطنن  ه آرةء رالتقمب عح  ق ة فح د  
ث ة  ديح  ة و،ييييييد     ه ينفحيييييييد عص ة غشل  ن  ة  طهم ب  عشه ال دطن رنف ط
ره نه ة   ا عص ة  د    طذة رط ه ط عإنه  ييييييم    أرط دعد  ة ام  ب ع أ 

 أ لق د ة شيييييعال   رأ عب مه ال عص ة غشل  ة و،يييييد   أرط ة ام  ب ردر ييييي
ته  ة فول ي فمه لأ ة ،يييييي عص  أرط  ي  يييييييطاة رذهد ة ام  ب  دعد عط ن خق

 ة ننفطء  ة  د عص  ول ة شيييعال   دذ ب عإن ة ام  ب أ ييينطذ ة ومي عص ععض 
عمق  يييعالج   ل نال    يسييينعمص لما راقوعنه د ط ععي  ق د  أرط ة  ثفد ة عقدي 

يحي ط   ط حول ح طته ط  نشرةث   هو رثي  ق د    يعمص رأ ة و،ي ط  رفدةر 
 رط يُعما.

د ط أنه يش ب عوجوا     عأ ة  مو    عص حديثه ل ه نالةج ي ثال رأ ة   هج 
 ر هج طه حس أ را  عالةء ة غشل أنه ة  فدي  ينخ د رأ ة اوةر ة   نالض  

رأ عأ ة فحييي  ة غالةرص     ه  يشيييب ع هق   ينعطري را ة  حيييوأ لما أنهط
ي عص ط قطت   حق  ح  ة    ون  ج  ي   أن  حنه ط رد  ب      ه  و ط  ب   ي 

عهص  طن دطنن رو ولب  ط  أنهط رنف ب  عهص  حب   عص  حب     عأ ذريح
 طنسطن ب.

 يفسييق ة غشل عص ة عحييال ة روي ط ا غشل ة عذري أ  ةإلعطح  أ  يالل أن  
 مهو   أن ة قأس  ة  فال يورث ة شهد  ة نحييييوف  ة  أس  ة  طل ي ضييييص ط ا ة

 أن رأ أ ييييقط  نشييييوء ة  سيييي د ة روي لش ب  عأس  عفال  غ طء   يالل أن 
 ييييط  ة    ص ة  شيييي وك عص  جواج  ييييعالج رقنذل  ييييخ د   أنه رأ أعمطل  

 ة عطرب   ة خط،ب.
جص  ل ال عأ أعص رع عب  أن ة ثطنص دطن أ ال  ط ا  د ط يذدال ة  الع ع أ ة عال 

ث عص ح طته  أرط ة عالجص ع طن عص  و   ل د  ة دلب  ة هد ء   د    دطن  طنعط
 .حط ل ة س ط ب  عمق تنح  ه  ع نج لأ هذة عاش  عذةء   سطن

 أرط لقد هللا عأ      ة ال  طت ع خنمد لأ  ييييييعالةء ة غشل ة اضييييييالي    
ة عالجص  ل ال عأ أعص رع عب( عص أنه وطض عص ة   ون ة شعاليب ة والل     

يه و ة خم طء عط نواا   ب   جعي رأ ة غشل   يي مب ط ا ة سيي ط ييب  ط ة سيي ط يي يي 
ة مم د ط ا راطررهق  أرط ة حوأ عأ را د ة نحيييطري  عفد عمل ة ذر   عص 
ث   حط دةث لما  ة  اش   دطن حط دةث لما  وره ة نحييييييطر  نهق رط ي ة  اليشييييييط

طن عع دةث لأ ة حخد  اليش  نهق ة نقد ة عط ا ق   أرط يشيد عأ ة مثاليب عفد د

ث عص ة قد يب ة  غالةع ب  ح    يييطع  عص ة ا طم  ة عالةع  ة شيييطر   دطن رغال ط
 .دث ال رأ آاةعهق  ع طن رالآ  حف ف ب  هق

ع     يخالجه ر هق    د  يييييييطع  ييييييعالج ط   ة عذري أدُّ رأ أرط دث قال لش   ع ُ
ث  طذ يمعأ عط شع الي أ طر يطء  مه ث  ي ط ي ط ط ي   أ رفمولطت   دطن يعدج ر طعفط

 ة روي أ   أن رثمه رثي ة سييي د ة ا  الي ة ذي دطن يمعأ عق ص أر ب طر يييطء 
  معقط   أ  ة عموي أ.

دييي هييذج ة نوج هييطت ة  فييديييب نالةهييط عص ة  شء ة  ل رأ ة  نييط    هص 
توج هطت حطذ ب تدل لما عطرع عص ة نفطط ة د ط ق  تنقا ة وقطر    يوةء ةت ف ط 

ث وحييييييقب جديد  عص ة نعطري را رعه أر  ق نن ق  عإنه أ جد  ة  عم طت أر ييييييط
 .ة اع ب  ة  فديب

 رأ ذ ب أنه جعي ل ال عأ أعص رع عب مل ق ة غش   أ ة اضيييييالي أ  د ط أنه 
جعي ج  ي عث  ب مل ق ة عذري أ  و    طع رعظق  عالج  عي طن ل ال عأ أعص 
ن رع عب مل ق ة غش   أ عص ة ا  ة عالعص دمه   ة عقطس عأ ة ح د ة ذي دط

ث ع أ دال ي  أ  طذ  ق ينفأ ة غشل   ق ينفأ عأ  عص لحيال ة عقط ي  أ جعمه  يط مط
 .ة عق 

ث  لحييييور عأد مهط  عإن لما عي طن ةإلططر ة  فدي ل دج ي ند    ون رسيييياوعط
د ن تاليد أن تدرس ة عالةع عص ،در ة د  ب ة عقط  ب  ردي ب عغدةا أيطر ة ال  د 

د أن تييدرس ح ييط  ة ا ييطم عص  ة ر أ عييطرجا ط ا أعص نوةس   طن د يين تالييي
،يييييدر ة د  ب ة رويب عطرجا ط ا ةعأ رع عب   طن د ن تاليد تشيييييخ   ة فالن 

 ة ثط   ة ه الي عع د ة  طحظ.
   ي ن ص عط نش ةء عص تمب ة عحييييور  عي يسيييين ال  هط رفطرعطت رعط،ييييال  
  فييطرن ع أ آرييطا عع ييد   طذ يالعض ة  فييطرنييب ع أ ل ال عأ أعص رع عييب  ع أ 

 يالل أنه رنشطعه  بيير لوتي  عي ي عمه أ قه عط ثط ال الفرد دي موسيهة  النسص 
ث را ل ال.  جدة

 
 البقاء واالستحالة: 1. 1
 أن   يالل طه حسيييييي أ أن ة ا ط  تفور لما أ،ييييييم أ  ة قفطء  ة  ييييييناط ب 

س  ب   وم ال  عص  ة خحورب ع أ ة فديق  ة ادي    ظ ب عص ة ا ط  ة اع ب  ة  م
 س ط  ب   أن ة خحف ع أ ة فديق  ة ادي  عص ة م ظ  ق عص ة ا ط  ة جن طل ب  ة

ة  ع ا  هييذة عف  ل ييد ة عال  عخحف ة  ونييطن  أ(   أن ة ونحف عص ة م ظ 
نشأت ل ه ردر ب رسمق عأ ة و  د ة نص أوالجن أعط ت طر  ة  ن قص  غ الهق رأ 
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أ،ياط  ة قديا   أن ة ونحف عص ة  ع ا نشيأت ل ه ردر يب أعص نوةس ة نص 
 أوالجن ة قانالي  غ الج ر أ آ ال ة ة م ظ ة فديق  ة  ع ا ة  ديد.

د ط رأل طه حسييييي أ عص رفطرعطته ة  فديب أن ة ا ط  ة اضييييياليب ة  ديد  أيطر 
ة عقط يي  أ أنن ن ظطهال  ةإلعطح ب  ةإل ييالةف عص ةمارةء دي  ييصء  ة شند ب(  

نب  أن رم ا عأ طيطس   ح طا ل الا   يا ا عأ ميطا   د أ ييييييالعوة عص ة نه
 ة ثور  لما ة فديق   ق ععدهق عشييطر   ة قب عأ حقط  ة  ييدي   لأ  ة قب أوذ 

د ط ع قأ أن ر قب ة شييييعال عص ة عحييييال ة عقط ييييص نن  ب ة نأ ال   أعو نوةس ةإلعطحب
عط اضطر  ة  ديد  ة ثط ال    أنه عط    ي لحال  ب  ر ون  حاليب ة عوةطد 

   هو ب ة م ظ.
  ط  يييييي ق طه حسيييييي أ عط  فهطء ة ذيأ طط قوج  أ  طء رفطرعطته ة  فديب  يظهال 

 راق لم هق عص حديثه لأ   عط نو د لأ نفي أوقطر ر ون ة شعالةء دأعص نوةس
د ط تادث لأ ة  فد  أنه   ينعدل  خ  ة شطلال  ر ه ط ا ة  مص   أعص نوةس

د ط يفول   ييطنن عوف(     ينعدل ة ق  ب ة نص لطف ع هط طذ ة شييخ  أ ال رأ 
ب د ط ل د  ت أ(     ينعدل دون ة ا  يي ال عص ة     د ط ل د آ طر هذج ة ق  

  طه حس أ يوعق ع أ هذة دمه.     نال(
ث  أنهد ط تادث لأ  ومب  ة يييييياب عص ة  فد   أن   ق ت أ  هق ة  فطا  دي ط

ة   د ل دهق رط  ةعق ،ييييي طلب دي  ةحد رأ ة  فطا  ع ه  عط   د ل د أعص لق د  
شييي قطنص  ةعأ ة لالةعص رط ة ييين ي لما ة   طظ  يون  عأ حق د  أعص ل ال ة 

ة  ش ب   ل د ة  طحظ  أرثط ه رأ ل ص عط  عطنص   ل د ة  فهطء رط  ءر أ،ول 
ث ة ديأ عط فد ل دهق ةنمقطلص  عمو أرات ج ا آرة هق   طن ة  طس ج      أن ة  

 أ عال ة  طس.
ث لما طه حسي  أ ن سيه د ط أنه أ را عص ة  حيي ة نط يا رأ ة  شء ة ثطنص راقة

عص  ضييي ب ت ذيد أن لحيييال أعص نوةس لحيييال هشل  ر ون   ة  طتد ة ييي ه 
رع ق ة عظق   عص ة  حييييييي ة عط ييييييال را لم ه  راق لما ر هج ةعأ ومد ن عص 
ث رغطيالةث   هو را ة ييند  ص ر مفص    يفدس ع ه  رفدرنه ة نص  ييمب ع هط رسييم ط

ث رأ  طنونص ةعأ ومد ن:  رنشطعهون ره ط تخنمد   طس ة خوأ ة نطريخ ةنمح ط
 أمر نهق  أر  نهق   رخنم ون ره ط تشند ع  هق  جوج ة شقه.

 قانون الحياة في االستحالة: 2. 1
يوة،يييي طه حسييي أ عص هذج ة  شء حديثه ة ن حييي مص لأ ة اعطء  ة شيييعالةء 

أن ة خحف ع أ ة فدرطء  ة  اد  أ ي طا ي ون عص  ،يييييي طت دي ر هق   يذدال 
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أ،ياط  ة قديا   أن ة ونحف عص ة  ع ا نشيأت ل ه ردر يب أعص نوةس ة نص 
 أوالجن ة قانالي  غ الج ر أ آ ال ة ة م ظ ة فديق  ة  ع ا ة  ديد.

د ط رأل طه حسييييي أ عص رفطرعطته ة  فديب أن ة ا ط  ة اضييييياليب ة  ديد  أيطر 
ة عقط يي  أ أنن ن ظطهال  ةإلعطح ب  ةإل ييالةف عص ةمارةء دي  ييصء  ة شند ب(  

نب  أن رم ا عأ طيطس   ح طا ل الا   يا ا عأ ميطا   د أ ييييييالعوة عص ة نه
 ة ثور  لما ة فديق   ق ععدهق عشييطر   ة قب عأ حقط  ة  ييدي   لأ  ة قب أوذ 

د ط ع قأ أن ر قب ة شييييعال عص ة عحييييال ة عقط ييييص نن  ب ة نأ ال   أعو نوةس ةإلعطحب
عط اضطر  ة  ديد  ة ثط ال    أنه عط    ي لحال  ب  ر ون  حاليب ة عوةطد 

   هو ب ة م ظ.
  ط  يييييي ق طه حسيييييي أ عط  فهطء ة ذيأ طط قوج  أ  طء رفطرعطته ة  فديب  يظهال 

 راق لم هق عص حديثه لأ   عط نو د لأ نفي أوقطر ر ون ة شعالةء دأعص نوةس
د ط تادث لأ ة  فد  أنه   ينعدل  خ  ة شطلال  ر ه ط ا ة  مص   أعص نوةس

د ط يفول   ييطنن عوف(     ينعدل ة ق  ب ة نص لطف ع هط طذ ة شييخ  أ ال رأ 
ب د ط ل د  ت أ(     ينعدل دون ة ا  يي ال عص ة     د ط ل د آ طر هذج ة ق  

  طه حس أ يوعق ع أ هذة دمه.     نال(
ث  أنهد ط تادث لأ  ومب  ة يييييياب عص ة  فد   أن   ق ت أ  هق ة  فطا  دي ط

ة   د ل دهق رط  ةعق ،ييييي طلب دي  ةحد رأ ة  فطا  ع ه  عط   د ل د أعص لق د  
شييي قطنص  ةعأ ة لالةعص رط ة ييين ي لما ة   طظ  يون  عأ حق د  أعص ل ال ة 

ة  ش ب   ل د ة  طحظ  أرثط ه رأ ل ص عط  عطنص   ل د ة  فهطء رط  ءر أ،ول 
ث ة ديأ عط فد ل دهق ةنمقطلص  عمو أرات ج ا آرة هق   طن ة  طس ج      أن ة  

 أ عال ة  طس.
ث لما طه حسي  أ ن سيه د ط أنه أ را عص ة  حيي ة نط يا رأ ة  شء ة ثطنص راقة

عص  ضييي ب ت ذيد أن لحيييال أعص نوةس لحيييال هشل  ر ون   ة  طتد ة ييي ه 
رع ق ة عظق   عص ة  حييييييي ة عط ييييييال را لم ه  راق لما ر هج ةعأ ومد ن عص 
ث رغطيالةث   هو را ة ييند  ص ر مفص    يفدس ع ه  رفدرنه ة نص  ييمب ع هط رسييم ط

ث رأ  طنونص ةعأ ومد ن:  رنشطعهون ره ط تخنمد   طس ة خوأ ة نطريخ ةنمح ط
 أمر نهق  أر  نهق   رخنم ون ره ط تشند ع  هق  جوج ة شقه.

 قانون الحياة في االستحالة: 2. 1
يوة،يييي طه حسييي أ عص هذج ة  شء حديثه ة ن حييي مص لأ ة اعطء  ة شيييعالةء 

أن ة خحف ع أ ة فدرطء  ة  اد  أ ي طا ي ون عص  ،يييييي طت دي ر هق   يذدال 

ي عص رط  قو ه عهو رفقول عفطنون ة ا ط   ة لنالةف  عط ادي (  أ  ق رة  ي حيييييق
 أ جه ت م طت ة ادي .

عب عص ع عط غم طن أ ييييييعال رأ ل ال عأ أعص رع  عط نوةس عص غش ه   الل أن أ
غش ه عط  سييييييطء   أن ر طء أعص نوةس  ييييييع د جدةث ط  عص ر ط ه ة ر أ   أرط 

  دذ ب  عالج عص ة شهد.  ه طصج عفوي
ث عص   د اةعا طه حسييييي أ ل ط نُ  سيييييد ط ا ة و  د عأ يشيد   أنه دطن ،يييييطا ط

 أن ة  الع ع أ أعص   طذ   حطجب  ن ين مد ؛ عالج     أ  عالج رايء ة  وا 
 أن ة ثطنص أ ال  ط ا ة قدة   عص  عالج. عص نوةس  ة و  د عأ يشيد 

ح طا أن فويب ع أ ح طا ل الا  عشطر عأ عالا   ة ة خحورب  د ط تادث لأ
حسييي أ ة خم ا  يييطلال ظاليد  م ي    أن ة خمق حطا ة مقا طويي ة مسيييطن  ئ ييي

ث ر ه     أن ة  اش عص ة م ظ   د عشييييييطر عأ عالا  ق يعالف ة  طس أطول  سييييييطنط
ث  يضيييييي ال ة شند ب   أ ييييييالف عص دالج ة  طس  ذرهق   ث  ر طعفط يديأ  دطن جقطنط

 .اطجج عهمند نه لأ لمق ي أن عطر يييص ة هوةء   أنه  ي  ال ة رب    عط الجعب
ث  أنه دطن  يوة،يييي نفدج  قشيييطر حنا يناول ة  و يييولص ط ا ذةتص    يييعوع ط

دس قويه  ة ، عص   دطن ة    ا ين مق  ه رخطعب  سطنه  ديد ة و ا عط  سطء  
  ة و ش  يون  عأ حق د ط  ط اطع ة  و،مص.

ث عص أنه   ي قغص أن نا ق لما    د  در طه حس أ عص هذة ة  شء ث نفديط ر ه ط
رط يعوا ط ا  يييييييطلال رأ ع ن أ أ   حيييييي دت أ    أن نا ق  ه     يييييياللطن 

قشيييطر يحيييدع ح أ يه و  ح أ يذدال ة  و يييول ب را عشيييطر ععد هذة ة فول  ع
عفد  ة قب عأ ة اقط  ذهقن  ييي الته  أاعه     أن ة  طس ع أن سيييه   يييوء ر طنه 

ث  أ نطذةث  عص نوةس ث   رأ ة  وة ص  دطن رطج ط   دطن لالع ط
منديق لطع    دذ ب  عهو أعطن عأ لقد ة ا  دةت ب طه حسييي أ را  تنضيييح ذ
ث  مقالةر ب   ي الج ة عال       ق يذدال ذة د ال ،يييييياليح عي طنه دطندطن ،ييييييديفط
ث تعم    ةث  عطن  عال  . قق ع ه   رثمه ة شطلال ه وا عص ة فالن ة ثطرأ  قي ة   حا ط

رط ةننحييال أجدةاج رأ ة روي أ     ه  يياللطن عرال ةن عأ أعص ح حييب    أرط
عفد ة سيي د ة ا  الي     أرط معقط يي  أ  عغضييد ة عمويون حنا  نموج  دطن عخ حث 

ث رعند ث   هو لالعص. ث  لقط ييي ط ث رنمالعط عي طنه ينادث  ة ييينمطع أن ي ون لمويط
رط يسييييييناق أن يُفالأ   يُشري لما رأ  لأ أن ه طك عص آاة  ة رق ة والل 

 .1ة رقيعنفد أن أاع ط  حدج ة  سناق ة فالةء  ع أ 
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 دي ة فضيييطيط ة  فديب ة نص ذدالهط عص جش ص دنطعه ة    أ    تعد  أن ت ون 
رأ هذة ة فق ي    ق أذدال ة ح اطت ة نص  رات دي  ض ب ع هط   ن رط ذدالته 

ر ط  ططن ط هو ت ث د ي  ا رعظق ة فضيييييييطيط ة نص أ راهط    ق ت أ ة ذةت ب ع ه
ط يي   ح أ ت ون ة  عييطرك ع أ يث ال رعييطرك نفييديييب د ييط ة اييطل عص ة  شء ة ثيي

 ة ح طء    ع  ه  ع أ رأ رضا لما لحورهق ر طت ة س  أ.
 . األطر النقدية المعاصرة:2

يماظ ة فطرئ أن ةإلططر ة  فدي  يييييي خنمد را اوو  ط عص ة  شء ة ثط   رأ 
هذج ة  عطرك ة اع ب وط حييييييب  وجه ة   ال  طن ط  دنط  طه حسيييييي أ  عمأ ت ون

  ة خحيييييورب ة سييييي ط ييييي ب  دق اليأ طططريأ  تان  ييييي مال  ة عبأغمقهط  دطنن
ذ ب أن ة خحف ع أ ة  عسييي الةت ة سييي ط ييي ب  د جعي ؛ ة خحعطت ة شيييخحييي ب 

   طط  ب ت اطم ط ا ة  طند ةآلوال  طط  ب رأ ة  نَّط  ت اطم ط ا هذة ة  طند
دطنن ة ح طر ة نص تحيييييييدر ل هط تدل لما ة ن ط ض؛ عط الأي ه ط رف د    ذ ب

 ظالف رع أ.عوجهب نظال  
ث   ا       لما ة الغق رأ ذ ب عفد دطنن هذج ة  عطرك  ة خحيييييورطت و الة

عفد حثن لما ة ن ويد  عنان عط  ة س طل  ة  فد  رعطر ب ةآلرةء لما ناو 
ث   دشيييييي يين لأ حف فييب ة   وس   طقييط عهييط   أعييطنيين لأ ة شيد   يييييي ق حفييط

عط ه طء    د جالت ععض هذج ة  عطرك عأ مو  عط ل ة ع د  رمصء   ة حا ح
 .أ الهط عص تموث  مق ة  نط  بة  فذع   رع ط دطنن  مس ط ب  ة  عطرك ة اشع 

 د     يُعد طه حس أ  ة عفطا  ة  طمنص أل د دنَّط  ة  فد ة عالعص ة  عط،ال 
عط ق ة عالعص أغمد هذج ة  عطرك عص ،يييييياد رحييييييالاةرت       أ دنقط  ة 

 اليب ة نص اةرت عص ة ييييينالدوة ع هط  عهص ،يييييور  رن طرمب     ا ة  عطرك ة  
 ه ذة رضن ة  سطجحت ة اع ب ع أ ة هد ء  ة ثور    ع أ   ة عط ق ة عالعص دمه

ع ط ع ه رأ   ة عحييال ن سييه ة ع د  ة ع ق   ع أ ة ن الا  ة هول  ن ثي ،ييور 
 .2ة مالة    مق  تاول

 عص عدةيب ة  شء ر يييط ب لنط  رأ ة الةععص  ايد  يييطرص   تعف د رأ طه 
ة الةععص   ق را رأ ة الةععص   ق نفد رأ طه حس أ   مو  حس أ لما أ مو  

ث لقد ة ا  د عص أن  ث   يح ق ة عحيييييال   ي فد طه أيضيييييط ة الةععص   أنه  ديق جدة
ث   يح ق ة عحيييييال   ر  مه أن طه حسييييي أ ياليد أن يع ش  أ يييييموعه حدي  جدة

 لحالج   رأ  قفه    رأ  افه.
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 دي ة فضيييطيط ة  فديب ة نص ذدالهط عص جش ص دنطعه ة    أ    تعد  أن ت ون 
رأ هذة ة فق ي    ق أذدال ة ح اطت ة نص  رات دي  ض ب ع هط   ن رط ذدالته 

ر ط  ططن ط هو ت ث د ي  ا رعظق ة فضيييييييطيط ة نص أ راهط    ق ت أ ة ذةت ب ع ه
ط يي   ح أ ت ون ة  عييطرك ع أ يث ال رعييطرك نفييديييب د ييط ة اييطل عص ة  شء ة ثيي

 ة ح طء    ع  ه  ع أ رأ رضا لما لحورهق ر طت ة س  أ.
 . األطر النقدية المعاصرة:2

يماظ ة فطرئ أن ةإلططر ة  فدي  يييييي خنمد را اوو  ط عص ة  شء ة ثط   رأ 
هذج ة  عطرك ة اع ب وط حييييييب  وجه ة   ال  طن ط  دنط  طه حسيييييي أ  عمأ ت ون

  ة خحيييييورب ة سييييي ط ييييي ب  دق اليأ طططريأ  تان  ييييي مال  ة عبأغمقهط  دطنن
ذ ب أن ة خحف ع أ ة  عسييي الةت ة سييي ط ييي ب  د جعي ؛ ة خحعطت ة شيييخحييي ب 

   طط  ب ت اطم ط ا ة  طند ةآلوال  طط  ب رأ ة  نَّط  ت اطم ط ا هذة ة  طند
دطنن ة ح طر ة نص تحيييييييدر ل هط تدل لما ة ن ط ض؛ عط الأي ه ط رف د    ذ ب

 ظالف رع أ.عوجهب نظال  
ث   ا       لما ة الغق رأ ذ ب عفد دطنن هذج ة  عطرك  ة خحيييييورطت و الة

عفد حثن لما ة ن ويد  عنان عط  ة س طل  ة  فد  رعطر ب ةآلرةء لما ناو 
ث   دشيييييي يين لأ حف فييب ة   وس   طقييط عهييط   أعييطنيين لأ ة شيد   يييييي ق حفييط

عط ه طء    د جالت ععض هذج ة  عطرك عأ مو  عط ل ة ع د  رمصء   ة حا ح
 .أ الهط عص تموث  مق ة  نط  بة  فذع   رع ط دطنن  مس ط ب  ة  عطرك ة اشع 

 د     يُعد طه حس أ  ة عفطا  ة  طمنص أل د دنَّط  ة  فد ة عالعص ة  عط،ال 
عط ق ة عالعص أغمد هذج ة  عطرك عص ،يييييياد رحييييييالاةرت       أ دنقط  ة 

 اليب ة نص اةرت عص ة ييييينالدوة ع هط  عهص ،يييييور  رن طرمب     ا ة  عطرك ة  
 ه ذة رضن ة  سطجحت ة اع ب ع أ ة هد ء  ة ثور    ع أ   ة عط ق ة عالعص دمه

ع ط ع ه رأ   ة عحييال ن سييه ة ع د  ة ع ق   ع أ ة ن الا  ة هول  ن ثي ،ييور 
 .2ة مالة    مق  تاول

 عص عدةيب ة  شء ر يييط ب لنط  رأ ة الةععص  ايد  يييطرص   تعف د رأ طه 
ة الةععص   ق را رأ ة الةععص   ق نفد رأ طه حس أ   مو  حس أ لما أ مو  

ث لقد ة ا  د عص أن  ث   يح ق ة عحيييييال   ي فد طه أيضيييييط ة الةععص   أنه  ديق جدة
ث   يح ق ة عحيييييال   ر  مه أن طه حسييييي أ ياليد أن يع ش  أ يييييموعه حدي  جدة

 لحالج   رأ  قفه    رأ  افه.
                                                           

  5  أ 1983ة ن مو ة  حيياليب    ر نقب 1939 /1914المعارك األدبية في مصررر منذ ة   دي  أنور   2
6  8  9  13 

طن ة الةععص  د أ ذع عص  نق  د - عص را طه حس أ لما ة الةععص رأ جديد 
ةتهق طه حس أ ة الةععصَّ عأنه يشقه ة قطط   أ عص  -طه حس أ   ، ه عط عفال  

الوته ط ا  غب  معطرب   غب  مخط،يييييييب    د أططل طه حسيييييي أ عص ة الا لما 
طه  ل   ق رعض  هذة ة الا ة  موَّ هط  نه ة نص را لم  يذدال ر يييييييط  ة الةععص   ق 

هذج ة حيييا  ب  نهق ت ط م ة حد ا  حسييي أ أن ي شيييال  مالةععص  وحيييوره عص
ة ا    أ ييطر ط ا ر ييط ب ة الةععص ط  ه  أ ،ييا ة الةععصُّ دذ ب أ  ت شييال   ن 

 ع هط رط ع هط.
ث لأ س ر نسييييي  وس ة ذي ت ط ل ة  عطرك عص ة فالن   ق يفدر طه حسييييي أ حديثط
ة سييطعا لشييال عص عطري  ع أ أنحييطر ة فديق  ة ادي     ا ي ط ا ة  عالدب ع أ 

ث   دذ ب ة الةعع ص   يييحرب رو يييا عص ر مب ة هحل ع أ ة فديق  ة ادي  أيضيييط
ة اطل ع أ وم ي ة س طد  ص     د أر حن  عط  ل عمسم  ص  ة ثطنص  وري  

  ة سوري رأ أنحطر ة فديق.
 الذاتية النقدية المحضة: 1. 2
يعدُّ رحيييم ا ،يييطاع ة الةععص رأ أعالم ر ثمص ة ت طج ة نفم دي    د نشيييأ   

ة خحف ع  ه  ع أ طه حسيي أ حول أ ييمو  ة  نطعب ة اع ب ح   ط نشييال ة الةععص 
سر ط ب عص ة عنط س ط ا ،ديق  ه عط شطر عص جاليد  ة س ط ب  ععمق لم هط طه 

ط عألنذر  م طتد سأرط أن ط حث: أ يييييمال  ب  عص  ح  لما غ ال لطاته حسييييي أ   
هذة ة  ييييييمو  ة ذي رع ط رةع أهي ة فالن  ث أن  ة ايد طذة ألم ن رضييييييمالة
ة خطر   ة سطاس  مه ال     يسنم ا أن يال   ط عص هذة ة عحال ة ادي  ة ذي 

ث  ث  ديدة  .3تغ ال ع ه ة ذ ع ة اعص        ط عص رحال  تغ الة
  ي ه ون   د لط  طه حسييييي أ لما ة الةععص أنه يشلق أن أنحيييييطر ة  ديد 

ة فديق   ع أ  ه أنهق عه وج حق عه ه دط  النس  أ  دط فدرطء أن سهق عص  ورتهق 
ث ج  حث حول ةالطء لما  دي هق دأعص نوةس  ة  ن قص  أعص ت طر    ق يورا حديثط

ث عص هذة  .4ر ط،ال  ة فديق  عي طنب تالل ر هج طه حس أ  ة اط
  وا ة  و ييييييول ب   ةت ه تاالر رأ  ظ عص نفدج  مالةععص أنه نفد   ط يحح  ر 

ث  أ ذع ع ه  نن  ب  سييييييو  ة الةععص عص را اج   هو رماظ  ث راضييييييط    ون ذةت ط
ث  ييي الةج عص  يييالاج ة  فدي لطرب  طذ طن   وة د ة   فوايأ تأ  ال ث  ويط عص رنطععب  ة

 هذة  يييأن ة  فد ة عالعص لما ة ع ور  عط ال،يييد ة  فدي أ    ر اليطت ة  فد ل دج
ث عشخح ب ة  ط د   رط يذهد ط  ه  ينخ الج رأ ة خحط    ة مغوي  ق يعد رالتقمط
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ة    ييب  ة نص ت ق ص عص دث ال ر هييط لما ة  سييييييق ة   عص  مييذ ع ة عالعص ة فييديق 
ث ع و دد ط ع ق  5ة  نوةرث  أ ة ددنور عطيش ة دةيب  عي ،يييييييطر ة ال،يييييييد رالتقمط

ر ط ي ة حشةن  دنط   طه  نفد     ة نه قعشصء رأ ة سخاليب ة   فوا رأ ة  فد   
ث ع  ه  ع أ ه  ي   طل عص عدةيب ة ادي طذ   عمسيييييي ب ة   طل  ة ادعص  رفطرنط

س أننفي رأ ه  ي ط ا دطتد آوال   يشيييييقهه عص  يييييصء   رأ دنط  ه  ي ط ا 
 بة الةععص  دنطعه عمسييييي دنط  آوال     ع  ه  ع  ه ،يييييمب؛  ننفي ط ا ة  ييييينطذ 
س دي ج مب   عي طن 6...سة   طل  ة اد   أنط أ يييييهد أن هذة ة ننفطل  ف ي ري ق

ث عأن ة  طتد يمده ج ي رأ ث ري  ط ث  ويط  طهذة ة  نط  تقع  عص ن سييييييص  ييييييعورة
 هذة  7ة ر رأ آ ر ة و ييييياس ه هو يفط يييييص رأ هذج ة و ا  رط تفط ييييي     ا 

ة  فدي   غطيب ة نثق   ة ذي   يال ر ل د وحييي ه ر نها ة ذةت ب عص تشيييخ حيييه 
س و أنه ظ ال ععد هذج ةآل ر ع ط تظ ال عه ة رهطت ععد آ ر عسيييياب  منفقي  ع يييييييييي

ة و ييا   فم ط آ ر    ب  هط ننط  هط ة اسيي ب  آ طرهط ة خط د       ه   يظ ال رأ 
 .8هذج ةآل ر عشصءس

ث ط  أن طه حس أ أذدا رأ أن ينالك نفدج ة ذةتص    ث  عهو يسعا اة  ط ر شوعط
ط ا تغم ب ة ذةت ب عشيييصء رأ ة  فد ة  و يييولص    أ هذة ة  فد   يسييينال حف فب 

شخح ب ت طج وحوره  طذ ي ند  ة الةععص   أن  ة  م ب ة مغويب ل د ة  وة د ة 
ة يذيأ رثميه  م مون     أ ة الةععص هو رأ ييأعا أن ي ون لم يه نيطععيط سديذ يب 

 ميين: طن حظييه رأ ة عمق عييط مغييب ة عالع ييب  آاةعهييط تظمق ة  يييييينييطذ ة الةععص طن 
 عد ط فهط  أ ييييييالةرهط  م ي   طن ط ة اق أن ة ذيأ يعم ون هذج ة مغب د ط يعم هط 

ث     أ رطذة تاليد   د سييية  ييينطذ ة الةععص  م مون جدةث   أح قهق ياحيييون أيضيييط
نطذ ة الةععص   أعن لم ه عمالته  أن ي ون لم ه عط مغب ر  دةث   أن  أعا ة  يييييي
ث! رطذة تاليد   د حالأ ة  نطذ ة الةععص لما  ي ون ظهورج لما أ الةرهط نطععط

ث  حدج ر  حييييييحث لأ هذة ة عط ق ة ذي نع ش ع هس    ييدد عص 9أن ي ون لط  ط
نط  ة الةععص ر ط ي درج  اهطء رعال ف ل دج  أن رالاَّ  فد   يالتق  ع ون د ة  

ر ط    ندذ ب عهو طذ ق   ع ط أنه يييييي أ ة   د أ  ة الايء  عي عص أنه   يُ ه  
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ة    ييب  ة نص ت ق ص عص دث ال ر هييط لما ة  سييييييق ة   عص  مييذ ع ة عالعص ة فييديق 
ث ع و دد ط ع ق  5ة  نوةرث  أ ة ددنور عطيش ة دةيب  عي ،يييييييطر ة ال،يييييييد رالتقمط

ر ط ي ة حشةن  دنط   طه  نفد     ة نه قعشصء رأ ة سخاليب ة   فوا رأ ة  فد   
ث ع  ه  ع أ ه  ي   طل عص عدةيب ة ادي طذ   عمسيييييي ب ة   طل  ة ادعص  رفطرنط

س أننفي رأ ه  ي ط ا دطتد آوال   يشيييييقهه عص  يييييصء   رأ دنط  ه  ي ط ا 
 بة الةععص  دنطعه عمسييييي دنط  آوال     ع  ه  ع  ه ،يييييمب؛  ننفي ط ا ة  ييييينطذ 
س دي ج مب   عي طن 6...سة   طل  ة اد   أنط أ يييييهد أن هذة ة ننفطل  ف ي ري ق

ث عأن ة  طتد يمده ج ي رأ ث ري  ط ث  ويط  طهذة ة  نط  تقع  عص ن سييييييص  ييييييعورة
 هذة  7ة ر رأ آ ر ة و ييييياس ه هو يفط يييييص رأ هذج ة و ا  رط تفط ييييي     ا 

ة  فدي   غطيب ة نثق   ة ذي   يال ر ل د وحييي ه ر نها ة ذةت ب عص تشيييخ حيييه 
س و أنه ظ ال ععد هذج ةآل ر ع ط تظ ال عه ة رهطت ععد آ ر عسيييياب  منفقي  ع يييييييييي

ة و ييا   فم ط آ ر    ب  هط ننط  هط ة اسيي ب  آ طرهط ة خط د       ه   يظ ال رأ 
 .8هذج ةآل ر عشصءس

ث ط  أن طه حس أ أذدا رأ أن ينالك نفدج ة ذةتص    ث  عهو يسعا اة  ط ر شوعط
ط ا تغم ب ة ذةت ب عشيييصء رأ ة  فد ة  و يييولص    أ هذة ة  فد   يسييينال حف فب 

شخح ب ت طج وحوره  طذ ي ند  ة الةععص   أن  ة  م ب ة مغويب ل د ة  وة د ة 
ة يذيأ رثميه  م مون     أ ة الةععص هو رأ ييأعا أن ي ون لم يه نيطععيط سديذ يب 

 ميين: طن حظييه رأ ة عمق عييط مغييب ة عالع ييب  آاةعهييط تظمق ة  يييييينييطذ ة الةععص طن 
 عد ط فهط  أ ييييييالةرهط  م ي   طن ط ة اق أن ة ذيأ يعم ون هذج ة مغب د ط يعم هط 

ث     أ رطذة تاليد   د سييية  ييينطذ ة الةععص  م مون جدةث   أح قهق ياحيييون أيضيييط
نطذ ة الةععص   أعن لم ه عمالته  أن ي ون لم ه عط مغب ر  دةث   أن  أعا ة  يييييي
ث! رطذة تاليد   د حالأ ة  نطذ ة الةععص لما  ي ون ظهورج لما أ الةرهط نطععط

ث  حدج ر  حييييييحث لأ هذة ة عط ق ة ذي نع ش ع هس    ييدد عص 9أن ي ون لط  ط
نط  ة الةععص ر ط ي درج  اهطء رعال ف ل دج  أن رالاَّ  فد   يالتق  ع ون د ة  

ر ط    ندذ ب عهو طذ ق   ع ط أنه يييييي أ ة   د أ  ة الايء  عي عص أنه   يُ ه  
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ث ي  أ أن ي ون  نه   10سج دة عه  عي ط فب  عأن ي عي هذج ة  ظال  رنعم    ي ن ص 
ة الةععص  ع أ   نفقي رط ي نقه ة الةععص    ي  قُّ ف  ين ه ط ا ة حن ط  ب ة  سنفقم ب  ن  

ة مح ييييق  ة ناطر ة حييييعط   ت شييييق  يعد  أن ي ون ر أ يال ييييون  ن سييييهق
أن ي ييد ة عص دنييط  ة الةععص رييط  عهي ء يسيييييينم عونة عظييط ق رأ ة رور  

 .11ياليد ن
 ييدد طه حس أ لقفالينه ة ذةت ب عص ة  فد  تمب ة نص ياط ل أن يسن مد  هط  

ياط ل أن يدلق روة  ه عط ا ب   هص أا ب ل درط   ذ ب رفورطت ة  و ييييول ب 
ج  غ ال  ي هق  ه ه     ه يع نط  ة الةععص      تثقن أرطر ر هال ة  و ييييييول ب 

ث   سن ل دج  ث  م طس  عمسن رأ سعط  ش مب طذة ذ ب أنص  طن  ق أتخذ ن سص رف ط ط
ة ر  أ    رأ ة ذيأ يشييييييق لم هق أن ي ه وة ةآل طر ة اع ب ة ف ق  ب   طذن عإذة 
ث    ييييييق ي ط ا أن أعه ه  ع  د أن ي ون عص هذة ة  نط  ل د حطل  دنقن دنطعط

 فالآن عأعه ه   أ الأ ة شييييييعال عأعه ه   أ الأ ع  ص  ع أ عه ه؛ ذ ب  نص أ الأ ة
ث رأ ة  ثال ة عالعص  ة ج قص عأ ه هط   أ الأ دنطعب عح أعه ه  ع  د أن ع يييال عط

ث    ث   دط  ند   ي د أن ي ون رذهقب عص ة  نطعب  يييييي  ط ي ون دنطعب  يييييي  ط
 .12دط  ذةهدس

ة اشو   ر ط يححظ عص رفط ت طه حس أ ة  فديب ةإلطط ب  ة ن الةر  دثال   
لما  جراد ط عص   ييييييال  ة رثمب ة نص تفوي رأيه دثال    ينالاا عص  ع  د أنه

 سع ط  ي ي نسيييييي هذتعاليد ة الةععص  مذ ع ة اعص  لدر عه ه  ه   مغ وض ة 
ث عأن يو ح   ط نظالينه عص ة ذ ع   ناسقه يانطج  مةل ة  نطذ ة الةععص رمط قط

ط   ط أن ة ذ ع  ييصء  ة  هق  ذ ب أنه يخ ي ؛عص تو يي ح نظالينه ط ا ل طء دث ال
 ييييصء آوال   أن رأ ةإل ييييالةف أن نفول طن ة ذ ع هو ة  هق  عفد ت هق أ يييي طء 

ث رأ دحر ة  ييييينطذ ة الةععص ا ن  دث ال  ا ن أن تذ  هط   آيب ذ ب أنط ن هق دث الة
نذهد ط ا أدثال رأ هذة ع شلق أن ط  د  عه   رع ط   ط أن  نذ  ه أ  نع د  أن 

أن ن ه هط   ط قطت ذ ب     عط شصء ة عس ال  ع ط نظأ  نذ ع أ  طء دث ال  ا ن
ث  عي نعنفد أن ة  ثال   عأن ة ذيأ ي ه ون ة  و  فا  يمالعون  هط ي ه ونهط ج  عط
ة  ممفب رأ ة ذيأ يس عون ة  و  فا ع مالعون  ينأ ال ن  ي نهص عهق ذ ب ط ا 

   ح   ط تسيي ا  معب رأ ة  و يي فا عنع د  تمال  ا ن  ييصء يشييقه ة ذهول
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 النقد بين الذاتية والموضوعية: 2. 2

ع طه حسييييي أ عص حدي  ة رععطء ع أ نفدج ة ذةتص ة  اض   ع أ نفدج   فد نوق
ة  شييو  عط ذةت ب  ع ط ي عي ة فطرئ يفالق  ه ع ط أ راج     يي  ط أنه يورا آرةءج 
رشيييييي ولب عط ا ج  ة قالةه أ ة عفم ب   يفدر  ذ ب دي ة  ييييييقط  ة   مف ب عص 

ردة اتوج ه ة ا ق   نه تادث لأ   ق ة عال  عص  ر ط ذدال  أ الج  (14 هط  و أ
ة  فطا  عح  ب أنه عأ موعه يسنم ا أن يقعد ة فطرئ لأ تمب ة ف ق   أن يق أ  ه 

ث   ييوةء  عهو عذ ب ي سييب ع د ة  نمفصأنهط   تحييح  أ  ي عمه ينشيي ب عهط   اة  ط
الج ع وة ييييا ة خمي ل د ة   فوا   أنه نفد ذهد عه ط ا غ ال رو ييييا  أ   عحييييق

فب  رق ص لما آرةء رن الا  رأ ة هول  ة ذةت ب     يييييي  ط عص ة ح طر ة  نعم
عط فضطيط ة  قالل  تمب ة نص تالتق  عط ا ق لما لحال رأ ة عحور  عط  فد ه ط  
  عد أن ي د ،يييدل عص ة     ة قطحثب لأ ةإلنحيييطف  طذ   يفال أحد عط نع  ق  

   أ ع ة ح طر ة عطرب لما لحال رأ ة عحور يُ فدهط رو ول نهط   ن ططح
عالةء رو ع أ عننقا عضييط ي ر د ح هق  ت   دهط عو،يي هط رثطل ة  د   دطن ة شييُّ

ر رثمه ة عم ط عفد تانق لم هق أن  (15 ة الع ا ة قذي يشيي د عط سييق وق ةإلنسييطنص  يحييوق 
  أ.ياو وة هذة ة ت طج ط ا ة  ط د  ر طج  عق رذهد طه حس

ث عط ا ج  ة قالةه أ جطء رأ ه ط       ثقن راقج لما رع ق عب ة عظق ردل ط
 ر ط جطء ع ه: س  يشةل ة عط ق ة  م ي رع ق  .،ييييييدع ع الته  رط تو،ييييييي ط  ه

ة عظق   دث ال رأ ة عم ييطء ة  عال ع أ عص ة شييييييالع يسييييييقغون لما ة نييطريخ 
ةإل ييحرص ،يي ب رأ ة  حل  ة نفدي  ة دي ص  أ  ة ذي يشييقه ة ديأ  تاول ع أ 
ة عفي  ع أ ة  ظال ع ه  نظالةث يعن د لما ة  فد  ة قا  ة عم ص ة حييييييا ح  عهق 

 فييدرييطء رأ ة عال   جحل ومالهق  تفييدي  ر ييطننهق   هق يير ون ع  ييد ة
يضيي  ون ط  هق دي و ال  ي شهونهق لأ دي  ييال   يحيي ونهق ع ح ي ة ل طل 
 يالععونهق لأ ،ييييييغط الهط   هق ينخذ ن ذ ب  طلد  رأ  وةلد ة قا  ة عم ص 
ث عم   هذة ة شييييصء  ث رأ رفطي   ة  فد  عإذة أ يييي ن ط ا ة ال يييي د  يييي  ط  رف ط ييييط

                                                           
 597حدي  ة رععطء  أ 13
  تاف ق ا. طه ة اطجالي   ا. را د مغمول  ييييحر  عأ ة مقطلب  ة فطهال   ا. عيار الشررررعرةعأ طقططقط   14
 17أ  1956ط  

  1979  اةر نهضييييب رحييييال  ممققطلب  ة  قشييييال  ة فطهال   أسررررن الناقد األدبي عند العر أح د   عدري  15
 194أ
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 .13ن ت هق رطذة أرةا ة  و  فصسأ
 
 النقد بين الذاتية والموضوعية: 2. 2

ع طه حسييييي أ عص حدي  ة رععطء ع أ نفدج ة ذةتص ة  اض   ع أ نفدج   فد نوق
ة  شييو  عط ذةت ب  ع ط ي عي ة فطرئ يفالق  ه ع ط أ راج     يي  ط أنه يورا آرةءج 
رشيييييي ولب عط ا ج  ة قالةه أ ة عفم ب   يفدر  ذ ب دي ة  ييييييقط  ة   مف ب عص 

ردة اتوج ه ة ا ق   نه تادث لأ   ق ة عال  عص  ر ط ذدال  أ الج  (14 هط  و أ
ة  فطا  عح  ب أنه عأ موعه يسنم ا أن يقعد ة فطرئ لأ تمب ة ف ق   أن يق أ  ه 

ث   ييوةء  عهو عذ ب ي سييب ع د ة  نمفصأنهط   تحييح  أ  ي عمه ينشيي ب عهط   اة  ط
الج ع وة ييييا ة خمي ل د ة   فوا   أنه نفد ذهد عه ط ا غ ال رو ييييا  أ   عحييييق

فب  رق ص لما آرةء رن الا  رأ ة هول  ة ذةت ب     يييييي  ط عص ة ح طر ة  نعم
عط فضطيط ة  قالل  تمب ة نص تالتق  عط ا ق لما لحال رأ ة عحور  عط  فد ه ط  
  عد أن ي د ،يييدل عص ة     ة قطحثب لأ ةإلنحيييطف  طذ   يفال أحد عط نع  ق  

   أ ع ة ح طر ة عطرب لما لحال رأ ة عحور يُ فدهط رو ول نهط   ن ططح
عالةء رو ع أ عننقا عضييط ي ر د ح هق  ت   دهط عو،يي هط رثطل ة  د   دطن ة شييُّ

ر رثمه ة عم ط عفد تانق لم هق أن  (15 ة الع ا ة قذي يشيي د عط سييق وق ةإلنسييطنص  يحييوق 
  أ.ياو وة هذة ة ت طج ط ا ة  ط د  ر طج  عق رذهد طه حس

ث عط ا ج  ة قالةه أ جطء رأ ه ط       ثقن راقج لما رع ق عب ة عظق ردل ط
 ر ط جطء ع ه: س  يشةل ة عط ق ة  م ي رع ق  .،ييييييدع ع الته  رط تو،ييييييي ط  ه

ة عظق   دث ال رأ ة عم ييطء ة  عال ع أ عص ة شييييييالع يسييييييقغون لما ة نييطريخ 
ةإل ييحرص ،يي ب رأ ة  حل  ة نفدي  ة دي ص  أ  ة ذي يشييقه ة ديأ  تاول ع أ 
ة عفي  ع أ ة  ظال ع ه  نظالةث يعن د لما ة  فد  ة قا  ة عم ص ة حييييييا ح  عهق 

 فييدرييطء رأ ة عال   جحل ومالهق  تفييدي  ر ييطننهق   هق يير ون ع  ييد ة
يضيي  ون ط  هق دي و ال  ي شهونهق لأ دي  ييال   يحيي ونهق ع ح ي ة ل طل 
 يالععونهق لأ ،ييييييغط الهط   هق ينخذ ن ذ ب  طلد  رأ  وةلد ة قا  ة عم ص 
ث عم   هذة ة شييييصء  ث رأ رفطي   ة  فد  عإذة أ يييي ن ط ا ة ال يييي د  يييي  ط  رف ط ييييط
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ث ط   ث عط ال ييي د  يم ق عه  ع  طننه     سييين هذج ،يييا اط طذة دطن عص ن سيييه وم فط
 طن ط ة   طنب ة نص ومعهط لم ه ة فدر  ععد ة عهد   ة   طنب هص ر طننه ن سييييييهط

  ظحل ة خحعب  دالةرب ة ديأ   مو  ة ربس.
أ ةطما لما آاة  ذةك ة عحييال   ععد طيالةاج هذج ة فطلد  ة نص يسييمقق  ه ع هط ر  

ع قأ طه حسيييييي أ    ي  أ أن ت درج عص عط   ةحد رأ ة ح طر   عص أنهط د ط
يب يد د ط ا ة غط نط ع  ععد أن ةط أن ط ا تسييييييم ق ة  نمفص ع ط أ راج    فول: سأ

أملق أن ة فالن ة ثطنص  مه ال  دطن لما  ييب  ر ون   أملق أن دي  ييصء عص 
أن هذة ة عحيييال يييد هذة ة الأي   حسيييقص أن أ  ن نظال ة  ييينطذ رع ق عب ط ا 

عدأ عخحعب ة و  د عأ يشيد   ونق عخحعب ة ر أ عأ ة ال يييييي د   هذة ة فالن  د 
ط ا عشيييطر  رم ا   أحد أن يفطرن ع أ هذيأ ة خم  ن أ   ق أ  ن نظال ة  ييينطذ

ط يييص ة عقط يييص عأ ة ح د  رسيييمق عأ ة و  د  ح طا ل الا  أعص نوةس   ة ال 
الهق رأ ة شييييييعالةء  يا ا عأ ميييطا  ةعأ ة  ف ا  طعييطن عأ لقييد ة ا  ييد  غ 

 ة    اليأ     أريد أن أذدال ة  فهطء  أ،يييييياط  ة  حر رخطعب أن يغضيييييييد 
د 16ة  ناالجونس. ث رأ أععطا لحييال طه حسيي أ  ة ذي رة  ي  ق    ه ط نم ح عُعدة

عص ة فديق   اض أنه دذ ب   أن طه حسييييي أ  طن دطن يناالج رأ نفد ة  فهطء  
ث ع هق    د ظهال رأ ج منه ة و ال    أنه   يسييينم ا أن يوجه  عصرا أن  ه رأيط

أ ييييد  نفدج ط  هق   ن رجطل لحييييالج عص أرور نفد ة ا  رنشييييدا ن  عهق عهذة
ث را نط دي      أ دطن ة رال دذ ب  ة  فدس  أ  ة عمور ة  نحييييييمب عه ح الالةدط

 عإنه   ينالك  هق ة   دةن عص تخححه  ردةر لم ه عه.
 ديالكتيك الذاتية والموضوعية: 3. 2

ع طه حسيييييي أ عص نفدج ع ط ي عمه ي ممق رأ رقطائ نفديب   ذر  أ  ي ممق  ي وق
رأ ح   رد    ذر  أ  رأ ح   ذر    د    ر هط    د    ق رط يمق  أن يعوا

ُ  هذة ة ديط  ن ب ل دج  رالاج ط ا رط ع َّ  ه عص أن طه حسييي أ طن ط ي فد أ  يحيييعقد  ن
عص نفدج  أ  ينخ د رأ  سييييييوته  ع طء لما روة د ة   فوا رأ نفدج  عهو عذ ب 

ث رأ ة   فوا   ث ذةت ط لما  ييييو ه يادا ةإلططر  أ ييييقه عط  نالع  ة   نظال رو  ط
  عهو عهذة   يسيييييينخدر ة طال ة نط ص ة ذي ي قغص أن يسييييييم ه  أن يسيييييي ال ع ه

ة  و يول ب     يقنغص ر هط ة  فد ة  خم   م فد  طن ط سيهدف ط ا ة نعق ال لأ 
 .17طقفطت رخنم ب عص ة     ة قشاليب  يسنمشر ل هط أ مو  رع أس

                                                           
 395-389حدي  ة رععطء  أ 16
غاليد  ممقطلب  ة  شال  ة نوميا  ة فطهال     اةر دراسة األسلو  بين المعاصرة والتراثار يش  أح د:  17

 21ا. ط  أ
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 س ييييطذج  ييييهي و  د طذ طنه  ييييحرب رو ييييا  هذة رط نالةج عص نفدج   نطعطت
دنطعه      أق 18ة ال   راقد ط ا ة       ديد ة قغض  من مد   م ي ة اظ ر هس 

ث  يعدجعي نالةج   ع ه أ   ه    بث طه حس أ ح ي د  صء آوال  علأ ة اد   خحط
ث رأ ة سييييييخد عص  دث ال ة فالةء  دث ال ة  نطعب لدر طتفطنه  هط    ص ين  د  يييييي  ط

ط ص أن ط يييالةعه عص ة فالةء  يخ ي ط ص أنه يسيييالف عص ة فالةء    يخ ي س  ة  نطعب
هذة يا مه لما ةإل يييييالةف عص ة  نطعب؛ أي يا مه لما ت ط ل رو يييييولطت  ق 

ث...س ث  ت   الة ث   طن ط عاثط ععد هذة ة ادي     19ينف هط   ق يفنمهط    أ ول لم ط
ة ن ط ض ة  يطال عص عط  ة ذةت ب ي ممق طه حسيييييي أ ععد ذ ب ط ا ة ادي  لأ 

تد ر حول  ييييحرب رو ييييا  ع أ ذةت ب ع و ييييول ب ل دج  عقهذة نالل ة دة ال  
س   يينطذ  ييحرب رو ييا ر طنب    ب؛   أ  ل   ذ ب عص ة  ييندةر   ع يييييييبعذةت 

 .20 نص أل د ععفمه  حالينه  رذهقه عص ة ن   ال  طاليفنه عص ة  نطعبس
 هذة ة  ع طر رالتق  د ط  من ع و د ة   فوا رأ نفدج   عنعق ال أاع  عفالعه 

ث ر ه  أ  ععدج ل ه  ع دل ،ييييحته عط   فوا  عفد  ث  أن سييييط دطن طه حسيييي أ ر  فط
ث را رأ يخنم ون رعه  عهو ن طع  ييييالةر  يعالف أن  ث  ط يييي ط عأ،ييييد ط ه   ل   ط

ته  أهوةءج   رأ أ ال  طاليق ط ا تاف ق هدعه هو رلطيب رأ يافق عهق رغقط
أعالم ،ييييور تعطري ة ددنور طه ذ ب ة ناول ة   طجئ رأ ة  ف ض ط ا ة  ف ض 

ث طذة عسالنطج عص طططر ة غطيب ة نص يهدف ط  هط  .21   أ ذ ب     غاليقط
 تنضيييح ةت طهطت ة ديط  ن   ب ل د طه حسييي أ را أ الةنه     ييي  ط ة عفطا   

تقمب عفالعه أ  ععدج   در رط عط  عطي ال ة نص  يييييينادا  ه روة  ه ت طهه غ ال رال
هص رالتقمب عط خوف ر ه  ذةك أن ة عفطا أ ال  ة  طس ر ش ب  ع اٍل  نفٍد رأ طه 
حسيييي أ  عه ط تغد  ة ديط  ن   ب رالنب أ   ط يييي ب  عاسييييد تفديالةت طه  مق عب 

ظهال هذة ة ديط  ن ب را ة عفطا رأ وحل يُ  عمه حسييييي أة  ييييين طعب ل د ة عفطا  
عص     يييييي  ط   ة دةلق عص ة و ن ن سييييييه  عاط ه ة اع ب ر هة  ن ط ض  رو  ه

 أنه  هذة   رو  ه رأ أعص ة عحء  عهو ييدد لما دالهه   ذهد ة عفطا ة سي ط يص
ث؛   ق يفالأ  ه حنا ة  حييييييول ة نص دطن ي نقهط  سألنالف عأن ة ا   ف ي أح طنط
  نه ي س ب ة خحورب ة س ط  ب  ياقد ط  ب وح ب ة س ط ص  د ط حقد ط ص
ث؛  نهط ت سيييي ب ة فالةعب ة اع ب  تقغض  أا  ة عفطا   عأن ة سيييي ط ييييب  ف مب أح طنط

                                                           
 668حدي  ة رععطء  أ 18
 669حدي  ة رععطء  أ 19
 683حدي  ة رععطء  أ 20
 199  أ1977  2  اةر ة لنحطر  ططه حسين حياته وفكره في ضوء اإلسالمة   دي  أنور   21
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ط ص أن ط يييالةعه عص ة فالةء  يخ ي ط ص أنه يسيييالف عص ة فالةء    يخ ي س  ة  نطعب
هذة يا مه لما ةإل يييييالةف عص ة  نطعب؛ أي يا مه لما ت ط ل رو يييييولطت  ق 

ث...س ث  ت   الة ث   طن ط عاثط ععد هذة ة ادي     19ينف هط   ق يفنمهط    أ ول لم ط
ة ن ط ض ة  يطال عص عط  ة ذةت ب ي ممق طه حسيييييي أ ععد ذ ب ط ا ة ادي  لأ 

تد ر حول  ييييحرب رو ييييا  ع أ ذةت ب ع و ييييول ب ل دج  عقهذة نالل ة دة ال  
س   يينطذ  ييحرب رو ييا ر طنب    ب؛   أ  ل   ذ ب عص ة  ييندةر   ع يييييييبعذةت 

 .20 نص أل د ععفمه  حالينه  رذهقه عص ة ن   ال  طاليفنه عص ة  نطعبس
 هذة ة  ع طر رالتق  د ط  من ع و د ة   فوا رأ نفدج   عنعق ال أاع  عفالعه 

ث ر ه  أ  ععدج ل ه  ع دل ،ييييحته عط   فوا  عفد  ث  أن سييييط دطن طه حسيييي أ ر  فط
ث را رأ يخنم ون رعه  عهو ن طع  ييييالةر  يعالف أن  ث  ط يييي ط عأ،ييييد ط ه   ل   ط

ته  أهوةءج   رأ أ ال  طاليق ط ا تاف ق هدعه هو رلطيب رأ يافق عهق رغقط
أعالم ،ييييور تعطري ة ددنور طه ذ ب ة ناول ة   طجئ رأ ة  ف ض ط ا ة  ف ض 

ث طذة عسالنطج عص طططر ة غطيب ة نص يهدف ط  هط  .21   أ ذ ب     غاليقط
 تنضيييح ةت طهطت ة ديط  ن   ب ل د طه حسييي أ را أ الةنه     ييي  ط ة عفطا   

تقمب عفالعه أ  ععدج   در رط عط  عطي ال ة نص  يييييينادا  ه روة  ه ت طهه غ ال رال
هص رالتقمب عط خوف ر ه  ذةك أن ة عفطا أ ال  ة  طس ر ش ب  ع اٍل  نفٍد رأ طه 
حسيييي أ  عه ط تغد  ة ديط  ن   ب رالنب أ   ط يييي ب  عاسييييد تفديالةت طه  مق عب 

ظهال هذة ة ديط  ن ب را ة عفطا رأ وحل يُ  عمه حسييييي أة  ييييين طعب ل د ة عفطا  
عص     يييييي  ط   ة دةلق عص ة و ن ن سييييييه  عاط ه ة اع ب ر هة  ن ط ض  رو  ه

 أنه  هذة   رو  ه رأ أعص ة عحء  عهو ييدد لما دالهه   ذهد ة عفطا ة سي ط يص
ث؛   ق يفالأ  ه حنا ة  حييييييول ة نص دطن ي نقهط  سألنالف عأن ة ا   ف ي أح طنط
  نه ي س ب ة خحورب ة س ط  ب  ياقد ط  ب وح ب ة س ط ص  د ط حقد ط ص
ث؛  نهط ت سيييي ب ة فالةعب ة اع ب  تقغض  أا  ة عفطا   عأن ة سيييي ط ييييب  ف مب أح طنط

                                                           
 668حدي  ة رععطء  أ 18
 669حدي  ة رععطء  أ 19
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ث أا  ة عفطاس    نم ح ه ط عدةيطت 22ط  ب ة ا  د ط عغضيين  يي ط ييب ة عفطا أح طنط
 ة  و ييول ب   ق ع  ه ط عص تالت د رعطد    بهذة ة نشيي ي ة  ن ط   ع أ ة ذةت 

خوف ه ط هو رط حدا  مه حسيي أ  أنهط ةنفحعطت نط يي ب لأ ة خوف  ع سييطر ة 
ة عفطا أطول رأ  سيييطنه  لما سعفي ع ة ماليق ة ذي ي قغص أن يسيييم ه را ة عفطا 

ث عص ة  نط  أل ق ص ع وع وطأ   هو هذج ة  حيييييول ة نص دنقهط لأ  أن  ييييي  ط
 .23أعص ة عحء لطرب  لأ ر ط ب ة غ الةن وط،بس

طنه رأ أرعط  طذ  ق هب عشخح ب طه حس أ   د ط ع  نُ   خح ب ة عفطا طن 
ة ذهط  عخحييييييوره ط ا لما  ويب   ديه رفدر   ة  دل  ة   طد ب  ة لنالةك 

 را ذ ب  ق تقمل ة  عطرك رعه ذر تهط د ط   ة اد ا ة نص يذهد ط  هط طه حس أ
نن را  ة نص  أن ة  عطرك   عصأنور ة   دي    د لقال لأ ذ ب رأ يخط  هدط

 ؛  ن طه حسيي أ دطن يخشييا سيسيي اله  ب اةرت ع أ ة عفطا  طه حسيي أ دطنن 
ث  عص حذر  يييديد   ل درط ةنضيييق طه حسييي أ   مق ة عفطا عمق يعالض  ه ط    طرط

 .24ط ا ة وعد دطن ة عفطا أدقال رأ يخشطجس
ط ييديد هيذة  عص ةت يطء ة  ع يطر ة  فيدي لما روة د ة   فوا ل يد طيه  ي ر  

 ق ع أ   رو يييييول ب حسييييي أ   أنهط ة نص تادا  ه ةت طهطته ة  فديب  ع أ ذةت ب 
ث دطن حس أ أن طه  رو ول ب  ذةت ب  أ  ة  نحطر لما  ةحد  ر ه ط  حاليحط

عط الغق ر ط أوذج ة عفطا عه عص   دم ب  وء أ  يفول ل هلما طوةل ل ال ة عفطا 
ر ط  و  طل نحيييييي ه أ  رععه دطتد آوال  ثطر طه حسيييييي أ    ق  أدثال رأ رفطل

عد ،يييد ر دنط  ع -روته ح أ  طل  يسييينما طه حسييي أ أن يه و ة عفطا ط  ععد
ث    عط  فد  ر اليطته ةنع   25أنط   أعه ه -لقفاليب ل ال عأدثال رأ  ح  أ لطرط

  ط ا  خحه (26 رأ أن ت ون ة  فط،د رعفوا  ة وجوا عأا  ة ايد    خحه
   أاعه.

ط  أن هذة ة ديط  ن ب  م ي عص حدي  ة رععطء  ع عظق وحييوره  د حدا طه  
ة وة اب عص ة نعطري رعهق  ععد أن ة نقطن ر هق أ ط  د  تفقُّمهق حس أ طال  هق 

 أ  رعضهق   ط يحدر ل ه ت طههق.
 

                                                           
 672حدي  ة رععطء  أ 22
 673حدي  ة رععطء  أ 23
 13ة  عطرك ة اع ب عص رحال  أ 24
 199  أطه حس أ ح طته  ع الج عص  وء ةإل حر 25
  اةر ة  اليخ  م شييييييال  التاركيب اللغوي لألد  بحث في فلسررررررفة اللغة واالسررررررتطيقا لقد ة قديا   م ص  26

  160  أ 1989ة اليطض  
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يعد نفد طه حسييي أ عص أدثالج رأ ة  فد ة  سيييهد عص ةإليضيييط   ة نق  أ  ع ط  

ي ع هط   يعوا عهط   يأوذ ة فطرئ  حييييق يُ  حنا تالةجرط      بٍ   ق  يمق  أن يممق حُ 
نص ن سيييييه ة  شييييياونب طرعه عص رحمب ة د رةن حول ة  ع ا ن سيييييه  يشيدج ع ع

ث ط طع ط  ط ا رالدشيب ة  ع ا ة ذي يضطف عط  فد   عص دي ا ر  يا ي رعه    ط
ث أرةاج  ه طه   يييييييط ه أ ل رال      ينالك ة فطرئ عص ة  هطيب حنا ينخذ رو  ط

   ة اشيييييو س    يييييب أن أظهال ل د عص رفط ت ة ددنور هو ة ن الةر حسييييي أ
عي ة رال يالجا عص ةلنفطانط ط ا    لمب ذ ب   سييييييين عف  أنه ي مص    يالةجا

 ييييقق أ جوهالي أ: أ  ه ط: طن رط أ،يييي د عه عص ح طته رأ عفد عحييييالج دطن  ه 
  تأ  ال   نسييينم ا أن نفدر دي ردةج عص ة  يييمو  ة ذي ين ط ل عه رو يييولطته

     يخ ا أن ة  الء طذة ح ي ع  ه  ع أ ة  ال  طت  ييعد أ الهط عص ن سييه   ق 
تعد ة  م ب ة وةحد  تغ ص لأ طحضييطر ة حييور  ة  فحييوا  ط ا ذه ه عط سيياللب 
 ة فو  ة  طع ن أ  عح يسييعه ع  ط يعنفد ط  ةإل ييهط   راط  ب ةإلحططب  رعط  ب 

د ططل لهدج عذ ب  ة نعم ق   طن ه ط: أنه أ نطذ ردرس     ة  نفحطء  ة نح  ب
ره ب تعوا ة  شيينغي عهط ة نقسيي  عص ةإليضييط   ةإلط ط  عص ة شييال   ة ن اليال 

ث  ععقطر  أجما تضمال ة  درس ط ا ت  د ة نع ق  ة غوأ  .27أيضط
   أحسيييييييد أن ة عمب رةجعب ط ا هذيأ ة راليأ  عمه حسيييييي أ يدرك ت طر 

ن ت ون  هط  عص ذةك ةإلارةك رفط،يييييييدج   يدرك رعهط أ يييييييط  قه ة نص ي قغص أ
ث رأ أععطا  ث ط ييييييطع ط ة  ع ا ة ذي ي قغص أن يد ر   أن يا ي عص دي ا ر  عُعدة

يوعال   فدج أ حييييييا طط ب تدععه ط ا ح       رأ أععطا ة ذةت ب   عذ بأة      
 .يحي ط  هأرةا أن 

ث ط ا رط   ي عص  ييييييأن ةونحف ة ذه  ب ة  نمف ب  أ      أظأ ة سييييييقد رةجعط
ة نعم ق   ععد ة  سيييطعب رط ع أ  ء ة حييياد ة سييي طر  عص ة مقطع  الةرسييينويطت 

   ت شييي مهط ة  فطل  ة  فطل  ر ط يوجد ة ن الةر  منذد ال  طنعطف ذةدال  ة  نمفص
  ذ ب أن ة  ننقا ط ا ذ ب عص أدثال رأ رو ييييا أ ييييطر  د طه حسيييي أ  طن دطن

ع سال   ط  قه عص دنقه ة  خنم ب  يسنم ا أن يضا أ،طععه لما هذة ة  مو  
 ص  ييييييهو ب    ق ت أ دمهط رأ ة نص تُدعا ط ا ة  الة د ة نص تسيييييي ال ع أ ة  طس ع

ث  ع ط يعالف عط وجقطت ة ساليعب.  ل ط ب ة نمفص  ة نمهطر ة  فد تذ   ط
 

                                                           
 28  أ2010ة فطهال      ري سب ه دة ي  منعم ق  ة ثفطعب قبض الريحة  طمنص  طعالةه ق لقد ة فطار   27
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ي ع هط   يعوا عهط   يأوذ ة فطرئ  حييييق يُ  حنا تالةجرط      بٍ   ق  يمق  أن يممق حُ 
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   ة اشيييييو س    يييييب أن أظهال ل د عص رفط ت ة ددنور هو ة ن الةر حسييييي أ
عي ة رال يالجا عص ةلنفطانط ط ا    لمب ذ ب   سييييييين عف  أنه ي مص    يالةجا
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  تأ  ال   نسييينم ا أن نفدر دي ردةج عص ة  يييمو  ة ذي ين ط ل عه رو يييولطته

     يخ ا أن ة  الء طذة ح ي ع  ه  ع أ ة  ال  طت  ييعد أ الهط عص ن سييه   ق 
تعد ة  م ب ة وةحد  تغ ص لأ طحضييطر ة حييور  ة  فحييوا  ط ا ذه ه عط سيياللب 
 ة فو  ة  طع ن أ  عح يسييعه ع  ط يعنفد ط  ةإل ييهط   راط  ب ةإلحططب  رعط  ب 

د ططل لهدج عذ ب  ة نعم ق   طن ه ط: أنه أ نطذ ردرس     ة  نفحطء  ة نح  ب
ره ب تعوا ة  شيينغي عهط ة نقسيي  عص ةإليضييط   ةإلط ط  عص ة شييال   ة ن اليال 

ث  ععقطر  أجما تضمال ة  درس ط ا ت  د ة نع ق  ة غوأ  .27أيضط
   أحسيييييييد أن ة عمب رةجعب ط ا هذيأ ة راليأ  عمه حسيييييي أ يدرك ت طر 

ن ت ون  هط  عص ذةك ةإلارةك رفط،يييييييدج   يدرك رعهط أ يييييييط  قه ة نص ي قغص أ
ث رأ أععطا  ث ط ييييييطع ط ة  ع ا ة ذي ي قغص أن يد ر   أن يا ي عص دي ا ر  عُعدة

يوعال   فدج أ حييييييا طط ب تدععه ط ا ح       رأ أععطا ة ذةت ب   عذ بأة      
 .يحي ط  هأرةا أن 

ث ط ا رط   ي عص  ييييييأن ةونحف ة ذه  ب ة  نمف ب  أ      أظأ ة سييييييقد رةجعط
ة نعم ق   ععد ة  سيييطعب رط ع أ  ء ة حييياد ة سييي طر  عص ة مقطع  الةرسييينويطت 

   ت شييي مهط ة  فطل  ة  فطل  ر ط يوجد ة ن الةر  منذد ال  طنعطف ذةدال  ة  نمفص
  ذ ب أن ة  ننقا ط ا ذ ب عص أدثال رأ رو ييييا أ ييييطر  د طه حسيييي أ  طن دطن

ع سال   ط  قه عص دنقه ة  خنم ب  يسنم ا أن يضا أ،طععه لما هذة ة  مو  
 ص  ييييييهو ب    ق ت أ دمهط رأ ة نص تُدعا ط ا ة  الة د ة نص تسيييييي ال ع أ ة  طس ع

ث  ع ط يعالف عط وجقطت ة ساليعب.  ل ط ب ة نمفص  ة نمهطر ة  فد تذ   ط
 

                                                           
 28  أ2010ة فطهال      ري سب ه دة ي  منعم ق  ة ثفطعب قبض الريحة  طمنص  طعالةه ق لقد ة فطار   27

 اإلسها  بين الذاتية المحضة والموضوعية: 1. 3
ع ض  هط عص حدي  ةإل ييييهط  عص نفدج   خنمد ة شييييخحيييي طت ة نص تعالق  ت وق

ث أ يييييوةء  ة رععطء  ث عص أ يييييمو   دطن ة  فد ذةت ط ث عص أعق رةض  أ  رن هط رن هط
أعطن أنه دطن يالل ن سه ع ه  أ نطذج أح د  م ص ة س د   طو   عع د ة ادي  لأ

عط ص  ه تف  ذ ب رأ وحل عب     ه ة  نط  طعالةم ا رج ة خطأ عص ة ن   ال  ة  
 ذ ب  ة نص هص آرةء طه حسيي أ ن سييه  عص روة  ه  آرة ه ةإل،ييحح ب    يي  ط

رأ وحل طي طا ة  سييييقب أ  ة عح ب ة ضييييال ريب ع أ ة فديق  ة ادي  س أريد أن 
ألمق ط ا أي دطتد أ  ط ا أي ر  ال أ  ط ا أي رنالجق عص رحييال أ  عص ة شييالع 
ة عالعص دمه نسينم ا أن نفالن ة  ينطذ أح د  م ص ة سي د  أرط أنط عمسين أرل  ه 

ث عص ة  نيييط عيييب     عص ة ن   ال     عص ة نالج يييب   أملق أن     ع أ نظ الة
ث رأ هذج ة وجوج  ة  حييييالي أ  غ ال ة  حييييالي أ رأ يسيييينم ا أن ي د  ه نظ الة

 .28ة ثح ب رأ  جوج ة ا ط  ة اع ب: ة ن   ال  ة  نطعب  ة نالج بس
ر عص  ضييييييطيط ة ن   ال عط  ع ا ة ذي أرةا أن يق ق ه رع ا رالدشي  عص أنه رفدَّ 

ب  ة نالج ب     ه أ ييييييهد عص تق طن هذة ة  ع ا ة  الدشي   رة  د ط  ة  نطع
ث رأ أععطاج  مه عص دي ا ر  ععدة ع  ُن يأوذ ة  نمفص عص ا رةت  يييييياليعب  يا ق
ة   سييييي ب   ظحث رأ ظح ه ة نص ياليد  هط أن ت ون ذةت تالد ش لطل ع ه  عفو ه: 

دطن ي  أ  ه  س قأريد أن ألمق ط ا أي دطتد أ  ط ا أي ر  ال أ  ط ا أي رنالجس
 د عص دي ا ر  ة اة       ه يعسط ا أي دطتد أ  ر  ال أ  رنالجقسأن ي عمهط 

ن سيييهط     سيييج  يييقطك ة نأد د عص ن   ة  نمفص   ق ينطعا عص ة  يييمو  ن سيييه  
    د  ع نو ا طه  عسيييييابث ع ه عط سييييييةل ة اطذع ة ذدص  ة ذي   ينالك  مفطرئ 

ث عص ة  نطعب     عص أرط أنط عسحسييييي أ ره ب ةإلجطعب ل ه   مسييييين أرل  ه نظ الة
.  ه ييذة ي الر ة ا ةت رأ جييديييد   نافق ة  ييطلم ييب سة ن   ال    عص ة نالج ييب

 ة نأ  اليب عأ حا طط طتهط عص ة  نمفص.
ث لما ة ذةت ب ة  اضييييب  ة  و يييي  ل ب ة  شييييوعب ونم ح هذة ة  ييييمو  رن  ط

يوظ ون طن ط أ يييييطا عط عم طء ة ذيأ  ق يحيييييالعهق ة عمق لأ ة ا   عط ذةت ب ح أ 
لمص  ط شيييطلالعلم هق  خدرب ة ا    أاعهق  خدرب ة عمق   رأ ه ط دطن طل طعه 

 أ ييييييطر ط ا أنه ي الج أنحييييييطف ة افط ق را أنه    عإعالةه ق نطجص  را وا طه
ث عص ة   نحيييد   29 ة نطريخ لما دي  يييصء يي ال ة عمق    ط  أنه يضيييع ط أح طنط

نه؛  عه عفحيييييي د  لمص را وا طه ا ن أن يق أ  جه رأ ر ط ت ع طن طل ط
                                                           

 621حدي  ة رععطء  أ 28
 675حدي  ة رععطء  أ 29
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: سرأين رجح   هو عط شطك ة  م  أ ةإل هط  ة دة ال ع أ ة ذةت ب  ة  و ول ب
ط ا ة شيييب     هو عط  سييين فأ ة  م  أ ط ا ة  ف أ     هو عط    ال ة  سيييناليح 

ث  رضييييمال  أ ييييد ة  ييييمالة      طن ط ا ةإلن طر ط هو رجي رضييييمال  حفط
  يال يييا أح طر هللا  ق ي طال ييرأ عط فضيييطء  ة فدر   ق يثور عط فضيييطء  ة فدر

 ييييي أ ة     ةإل يييييهطعص  ة غ ش  ة نم  ح رأ  ثال عص رفط تهي  د ط أنه 30ع هطس
 ح  ة نييط ييه  ص رعالض حييديثييه لأ ة   عة  ن ئ عص دث ال ر ييه لما ة ييذةت ييب

ة مد  ة د رةن  قي ة و،ييييول ط ا ،ييييمد أن  عط ادي   يشيييي ال ط ايسيييينمالا 
  س   أ رطذة؟ أرةنص اععن ط ا  صء رأ ة فول هو أ مو  ة  طمنص ة  و وع

 ق أدأ أريد أن أاوي ع ه   أدقال ة ظأ أنهط ة عد ل  د أ،ييييطعن ص رأ ،ييييديفص 
مطن ة  طمنص لظ ق   أن ة نخم  رأ ...ة  طمنص لد ةج      يظهال أن  ييييييم
ء ة  سيي ال  عفد عدأت هذة ة ادي  عع وةن   ق أ،ييي ععد ط ا هذة ة ع وةن  عط شييص

عي أنط أا ر عع دةث لأ ة  و وع  - أ نغ ال هللا -  طن ط أنط أا ر حول ة  و وع
سص  رض ن أرمص ا ن أن أانو ر ه عضحث لأ أ،ي ط  ه     و أنص جطرين ن 

تطرطُس  ينضييييييح ة  ييييييمو  .31رط ي ال عهط رأ ة خوةطال  فمدت ة  طمنص تفم دةث 
ةإل ييييييهطعص را ة ذةت ب ة  فديب ع  ط  دره رأ حدي      يييييي  ط عص ة لنالةض 
ة  طدال  ة فاليد رأ ة حييييور ة سييييطوال  ة  اققب ط ا ة فطرئ  ع دععه ط ا ت طلي 

ث   ي هص حديثه عط غطيب ع  س  أريد  ذيذ  ياد طه حس أ أن ي دج عص  الة ه اة  ط
 .32ر حول ة  فد  عححث دطرحث ا ن أن أعمغهسأن أ مد ة  طمنص     أريد أن أا 

 اإلسها  المضاد للذاتية: 2. 3
س ة فالةء    وطن ة  ال ة   سص ة ذي ينالده ط هط  طه حس أ ة سطوال عص ن 

طذ  يييييياللطن رط ي دععون ط ا ة  ن طء ط ا  ؛ن سيييييييه عص ن وس ة   فوايأ نالةج
ث     هق   –أ يييمو  طه حسييي أ ن سيييه عص اعا ة ذةت ب ل هق  عاوةري ذةت ب أيضيييط

مقسييييييونهط أدسيييييي ب ة  و ييييييول ب  ة  عطي ال ة نص تقنغص  جه ة  فد   يُ  –دمه 
 .ة نشخ     طن ط ة اطل عص دي ذ ب ر شوف لما رشالحب نفد ة  فد

ث رأ ا ةعا  ييخحيي ب  أ  عص ة  طمنص عص عقعد أن  جدنط رقضييا ة  فد   ر ممفط
ادي   نفد ة  طمنص  ن د  ة نالةعهط ر ه  أ  عص ةون ط هط عص أ يييط  د طه حسييي أ

ث رأ ة  ع مطت ة نص ةنممق ر هط حسيي أ ن سييه ة رععطء  ةته ه عط  قال  عفد ر ممفط
فد ةمارةء ج هور ة فالةء  لدر ةحنالةرهق عه ط ا    س  ث  اع عط نط أ د ة ددنور د

                                                           
 715حدي  ة رععطء  أ 30
 713حدي  ة رععطء  أ 31
 714 713حدي  ة رععطء  أ 32
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  يال يييا أح طر هللا  ق ي طال ييرأ عط فضيييطء  ة فدر   ق يثور عط فضيييطء  ة فدر

 ييييي أ ة     ةإل يييييهطعص  ة غ ش  ة نم  ح رأ  ثال عص رفط تهي  د ط أنه 30ع هطس
 ح  ة نييط ييه  ص رعالض حييديثييه لأ ة   عة  ن ئ عص دث ال ر ييه لما ة ييذةت ييب

ة مد  ة د رةن  قي ة و،ييييول ط ا ،ييييمد أن  عط ادي   يشيييي ال ط ايسيييينمالا 
  س   أ رطذة؟ أرةنص اععن ط ا  صء رأ ة فول هو أ مو  ة  طمنص ة  و وع

 ق أدأ أريد أن أاوي ع ه   أدقال ة ظأ أنهط ة عد ل  د أ،ييييطعن ص رأ ،ييييديفص 
مطن ة  طمنص لظ ق   أن ة نخم  رأ ...ة  طمنص لد ةج      يظهال أن  ييييييم
ء ة  سيي ال  عفد عدأت هذة ة ادي  عع وةن   ق أ،ييي ععد ط ا هذة ة ع وةن  عط شييص

عي أنط أا ر عع دةث لأ ة  و وع  - أ نغ ال هللا -  طن ط أنط أا ر حول ة  و وع
سص  رض ن أرمص ا ن أن أانو ر ه عضحث لأ أ،ي ط  ه     و أنص جطرين ن 

تطرطُس  ينضييييييح ة  ييييييمو  .31رط ي ال عهط رأ ة خوةطال  فمدت ة  طمنص تفم دةث 
ةإل ييييييهطعص را ة ذةت ب ة  فديب ع  ط  دره رأ حدي      يييييي  ط عص ة لنالةض 
ة  طدال  ة فاليد رأ ة حييييور ة سييييطوال  ة  اققب ط ا ة فطرئ  ع دععه ط ا ت طلي 

ث   ي هص حديثه عط غطيب ع  س  أريد  ذيذ  ياد طه حس أ أن ي دج عص  الة ه اة  ط
 .32ر حول ة  فد  عححث دطرحث ا ن أن أعمغهسأن أ مد ة  طمنص     أريد أن أا 

 اإلسها  المضاد للذاتية: 2. 3
س ة فالةء    وطن ة  ال ة   سص ة ذي ينالده ط هط  طه حس أ ة سطوال عص ن 

طذ  يييييياللطن رط ي دععون ط ا ة  ن طء ط ا  ؛ن سيييييييه عص ن وس ة   فوايأ نالةج
ث     هق   –أ يييمو  طه حسييي أ ن سيييه عص اعا ة ذةت ب ل هق  عاوةري ذةت ب أيضيييط

مقسييييييونهط أدسيييييي ب ة  و ييييييول ب  ة  عطي ال ة نص تقنغص  جه ة  فد   يُ  –دمه 
 .ة نشخ     طن ط ة اطل عص دي ذ ب ر شوف لما رشالحب نفد ة  فد

ث رأ ا ةعا  ييخحيي ب  أ  عص ة  طمنص عص عقعد أن  جدنط رقضييا ة  فد   ر ممفط
ادي   نفد ة  طمنص  ن د  ة نالةعهط ر ه  أ  عص ةون ط هط عص أ يييط  د طه حسييي أ

ث رأ ة  ع مطت ة نص ةنممق ر هط حسيي أ ن سييه ة رععطء  ةته ه عط  قال  عفد ر ممفط
فد ةمارةء ج هور ة فالةء  لدر ةحنالةرهق عه ط ا    س  ث  اع عط نط أ د ة ددنور د
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ة  طس   طل  هق عص توة ييييا دمه دقال: هذة رط ر يييي ن   ق:  رط هو عسيييي ال أ  
 سيييين ت د ع هط   ال  ة  نط   طن ط هص رقطح  رن ال بدنط  د ط أتحييييور ة سيييي 

  ل هط ة  ي  ون ح أ يي  ون دنقهق يعقال ة وة ييييياب ة فويب ة  ناد  ة نص ة   ال 
عأ عهذج ة  قطح  عألمأ ط ا ة  طس أنه  ق ي   عط ل عص هذة ة نوة ييييييا ة  فمو 

ث ة ع طيب ة نص تم ق ع ن ث حفط دأن ط أرةا أن يفول   ط  يعدج ،يييييييطحقه    ون دنطعط
 فالةء ة حاد ة س طر   هق ج هور ة فالةء عص رحال:  سنق أهح  مع طيب.    ق 

ح أ  الأت هذج ة  فدرب ة نص ،يييدر عهط ة ددنور دنطعه   قي  - ة  طمنص - اات 
   هص 33 ه ةحنالةر ة فالةء قطعص  أ قطعه أن ألمق أن يحي حط ب ة  دةر رط ع أ أ
هط  هط ة نص  جه فدعص طه حسيييييي أ ة نه ب ن سيييييي عطمارةء  طذ ةته ه ؛ه  يج  ن

د    ينالك رو ييا     أ طه حسيي أ  دعطاته عص ة نفضييطض ة  سييه  ة   هور
رثمقب عص ة   فوا ط  أتا لم هط  ذدالهط   طن  جد أنه ة يييييينوعا أردطنهط  أتا 

ث  لما ت طرهط   ةت ه ط ا هوةرش أوالل  تشيد ة حييييييور  ة سييييييطوال  ج ط ث ع  ط
سي د أن ي ون  أحسد أن  الةء طه حس أ يقاثون ل هط  يسالعون عص ة قا  

ث عص ة  ن طع  ث عص ةمارةء ة فالةء  غط  ط ه  ي  ييييديد ة  نوةء لما ة  فطا  رسييييالعط
ث لم   ...عأنه  حدج روعق  مخ ال ح أ ي  ال  ح أ يع ي ث   ألالف دنطعط ث أاع ط  ط

ث  ث أ قح  ر ط ث أاع ط ث لم  ط ث رأ دنط  ة ددنور ه  ي  عي   ألالف دنطعط أراأ طقعط
ث عمل ع ييه ةإله ييطل  ث أاع ييط ث لم  ييط رأ دنييط  ة ييددنور ه  ييي  عييي   ألالف دنييطعييط
 ة  نور رط عمغطج عص دنط  ة ددنور ه  ي؛ طقا رايء ر عق عط غحط ة    ال   

 طه طل يحييالف لأ   ي ظال عص ة  نط   رع رايء يحييالف ة فطرئ لأ أن 
 .34ة فالةء  أ د ة  طس رغقب عص ة فالةء س

    ييييييب أن هذة ةإل ييييييهط  ة  طري طتوري رأ طه حسيييييي أ  طن ط عُ ص لما 
   ه     رقط الةث  عي أ  أته ط  ه ظال ف ة دعطع   يط هط  رضطا أتا رأ ه  

لأ ة نغاليد عص رحال  تمب ة نص رأل ه  ي أن طه حس أ أ ل ة  ا و  أ عص 
   ه    ييييييب رال   طن ب  عص أن ةإل ييييييهط  ل د ه ب رالاج ط ا ة الجي  ردطعهط 

دطن رو  ه رأ ة ددنور عفد ن سييييه  ط ا ر نعي ة مرطت   أ حييييد طه حسيييي أ  
ث عق  را د حس أ ه   ث  ل  قط  وحوربص طذة ه   ط ،دة ب ل  فب   اهي غاليقط

 د    35قه عط ناطرص  ة حييي نجاوا   ق ،يييدة ب هطا ب ع هط  يييصء أ يييل   ب  
ة حيييييديق ة دقال  مه حسييييي أ  رط رأ دنط  يحيييييدر حنا  دطن ة ددنور ه  ي

                                                           
 35 قض ة اليح  أ 33
 768ة  حدر ن سه  أ 34
 199أ طه حس أ ح طته  ع الج عص  وء ةإل حر  35
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ظمن ة حمب  ط  ب  رسن ال  حنا عدة  مددنور    ينقطا ن حو ه لقطرةت ة نفديال
ث رأ ة غش  ة ثفييطعص  ة نغاليييد ععييد أن ظهالت عوةارج   ه  ييي أن ينخييذ رو  ييط

 ة ييييندت ح منه  لحيييي ن عط فطهال  لط،يييي ب ة نقشيييي ال ة  سيييي اص ة ذي تفواج 
 ،يييدر دنط   جهب ةإل يييحر  خ سيييب رأ   ه ط ب   ا ة خحف  ةإلر يييط  طت

ة  سنشال  أ عطننفدج ه  ي  دشد لأ رو د ة غال   ة  نشالةع    طل ه  ي 
   د ودل ط لأ ن سيييييه حنا ت شيييييد   ط ععد   ن طويي أنه طن ط دطن طن ة غال

تدر ال دي رفورطت ر ن ع ط عدأ ة خحف  ة ناول ذ ب أن   يهدف ط ا  ه ط ب 
طه حسيييي أ أح  أن ،ييييديفه ه  ي رأس ردر ييييب ة ن ديد  د تخما لأ أرطننه 

 .36 م  ال ة غالعص   أوذ ي ط شه  يغ شج
 اإلسها  التفاعلي: 3. 3

ث رخنم ب رأ   ينالك طه  حسييي أ روة  ه ة  فديب رأ غ ال أن ياشيييد  هط أنوةلط
ة  تطا ة نص تع أ ل وا ع الته لما ة نشييييييمطر  ة نشييييييظص ع أ ة فالةء  ع أ 

ةإل هط  ة  طري طتوري عص    عس  ايقطج ة  و ول ب لما روة د ذةت نه ذ ب:
ةإل يييهط     ة ديط  ن ب ة دة ال ع أ ة ذةت ب  ة  و يييول ب   ة   ي رأ وحيييوره

 ة ن طلمص ة ذي يُشالك ع ه ة فالةء عص توج ه أح طره ة  فديب.
لأ طه ع د أن ةإل هط  ة ن طلمص   يشنالط  ه أن ي ون رقط الةث  ع سنع ض  

ة  قط ييال  عط ا مب   ذ ب عص طرجطع ة  وة د ل د وحييوره ط ا أ يي طء رنحييمب 
هذة  ناف ق  عطإل الةر ل د ة  خططد د ط ع  ن أ ل ة قا      ه يع د ه ط ط ا

س ن رفطرطت ة  حر ة  التقمب ة ن طلم ب ة نص تثفي رأ رع طريب ة  و ييييييول ب  
 دعطا  طه حس أ   37عط حوةل رن ط تب عص رفنضطهط  د ط ةونمد عص حفط فهطس

س عييي  عص ة  يييييين ييطا لما  وة ق ة نييدل ق يالجا ة خحف را ه ييب ط ا أراليأ
ث رأ  يييييي   أ أحده ط هذة ةإله طل ة ذي أوذ عه ه  ي   ةونحع ط أن ي ون نط يييييي ط

ث   ة ثطنص: أن ه  حث   ة ذي يدععه ط ا ة  قط غب  يضيييييمالج ط ا ة نفحييييي ال أح طنط
رجي أايد    أ ة نغط ه ة  نحي عط س ط ب  د أ ال عص تحورج     طء  ح  ه 

،يييطحد ح مب ذدص!!  د ط  طل ل ه را وا  يييطدال عهو .38لم هط ععض ة شيييصء
ث ع خنمق  ييه ة  ييييييقييط   ع الل  ن ييطذ  عالع ييط رأل ة  الأي عييأرةا أن ينخييذج رأيييط

ث  ع انطل ع  عي  ث  ييققط ة  ييقط    تغ ص عص ة الأي   أن ة لنالةض يأدمهط  ييققط
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ث رأ  يييييي   أ أحده ط هذة ةإله طل ة ذي أوذ عه ه  ي   ةونحع ط أن ي ون نط يييييي ط

ث   ة ثطنص: أن ه  حث   ة ذي يدععه ط ا ة  قط غب  يضيييييمالج ط ا ة نفحييييي ال أح طنط
رجي أايد    أ ة نغط ه ة  نحي عط س ط ب  د أ ال عص تحورج     طء  ح  ه 

،يييطحد ح مب ذدص!!  د ط  طل ل ه را وا  يييطدال عهو .38لم هط ععض ة شيييصء
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ث  الأيه  .39ة لنالةض عص   طع  و ه   يأتص عه لما  جه    عمه ظه الة
  أ ةإل يييهط  ة ن طلمص ة  قط يييال  هو رط ي  ش طه حسييي أ عص ة وذ عنحع د 

   ه أوذ  ينالك ع ه  م نمفص رنعب ة  شييطردب ع ه   هص رشييطردب رق  ب وحيي ه  
سعأنن   ت د  ذ  عص هذج ة   ي ة   د ا   لما  سطن طه حس أ عمق عب ة اطل 

 عص أ ييموعه هذة  ييصء رأ   40ة نص  ييفن لما دطتقهط  هص تشييق لما  طر هطس
  مب عط  طذ يمفص  د ط يفول اةر وج ع  ه  ع أ ة فطرئ ة دفء  ة   ب  ة ا    ب

  سيييييينخم  ة  ال ة ذي ياليدج هو رأ ة فطرئ    ة ذي يشيييييي مه   ل هط ي  د 
ث لأ طه حسيي أ ث  ة فطرئ عع دة سنق  ص لأ هذة ة اد  هذج ة ع طيب  عمأ ت د  يي  ط

ت ق  ص عه ط  أنب و ي رثمص  هذج ة  هوا ة  ضيييييي عب عص غ ال ن ا    غ طء  
ث أن تضمال  رحالس  .41أ    غاليقط

ه  عي طنه يوجهه ط ا     ي ن ص طه حسييييي أ عطإل يييييهط  ة ن طلمص غ ال ة  ن  
 أن رأي ة فطرئ  يييي وةعق رأيه حن ط لديد   يدد عص روة ييييا ع أ حييييا غطيب 

س  فد تفالأ ة  نطع أ ة مذيأ أظهاله ط ة  يييييينطذ ة ددنور أح د  يييييي د ر ذ عدأ 
عص ة درس عص ة  طرعب  عسيينشييعال ع ط أ ييعال عه رأ أن ة  يينطذ تع ي عأ ييالف 

ة ع مب  أذةع عص ة  طس آرةء  ق ت ضج عص ن سه د ط ي قغص  تشعال عهذة  تشعال 
عي طنه ي عي ة   فوا ن سه رأ ج هورج    س42عشصء رأ ة  ق    ق ة حدرس

ث  ييييييم ه عهذج ة د ب رثي طه حسيييييي أ  طذ ي عي رأ  عص أ ييييييموعه رط ألالف أحدة
ث  ه لم ه  عمو أن ة   فوا  ه طه حسييييي أت  ال ع ط يفو  وحييييي ه ة   فوا   يييييالي ط

 وةعق رأيه  أيدج س  و أن ة  نطذ  حرب رو ا ع ال  م حث  الأل رط أرل   فطل 
 .43رط أ ولس

  :. ما بعد الذاتية4
ت ط م طه حسيي أ عص روة ييا دث ال  رأ حدي  ة رععطء ة  فد  ة ذةتص ط ا رط 

ث لأ نمطع  ث  من اليح  رقنعدة  طن   ة  فدععد ة ذةت ب  ع ط ي عي ة  فد رن اضيييييييط
   ه أذدا رأ أن ي عي ة  نمفص يغمق دنطعه  عهو يق أ دطن عص أدسيييييي ب ة ذةت ب  

فد  قُّ ع أ ة ا أ  ةآلوال  أن ة ذي يضييييييمال ة  ط د  ط ا ة   مه ط ا ح ه  ماق   ر 
ث   يقنغص ة  فد  م فد   طن ط هو   ةإل،ييييييح    رغقنه ط ا ة خ ال  أن ة  ط د حفط
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ث ط ا ة     أن يقا  ة  ط د لأ    طت      أنه يضمال ط  ه ة مالةرةث   راققط
ة  طس  أغحطهق  رط يعالض  هق رأ  ييعد  رط يحيي قهق رأ م ي      ذ ب 
ث عمقعه  ر ط ث ط ا ةإل ييييييطء   ث ط ا ة     ط  أن ي ون ةإلنسييييييطن  يييييياليالة راققط

  ع د أن ة  الحور طه حسيي أ 44 ة ذل   أرجو أ  أدون رأ هذة دمه عص  ييصء
 ص ععض دنطعطته.دطن رأ هذة دمه ع

ي   حد طه حسيييييي أ عص  فد  عد ة ذةت ب عص ن رط ع فطرئ ة  ننقا   وةطأ  طن ة 
 و     طن ط ياط ل أن ي سييييوهطتحييييدر حطمربة نص أح طره ة رععطء  يالل أن 

   ه          هط ت حيييح لأ  يييخ   ه ةلندةاج ة وة يييح ع  سيييهة هد ء تطر   
     ه     ة نشييييييدا ة ذي يهرنشييييييدا  الأ أنه  ة لندةا ة ذي ي  قال ر ه ة  نمفص 

ث  يسيييينهمب ة غضييييد عص ذةت ة فطرئ    يييي  ط أنه يضييييا ع أ ة ح طر   أيضييييط
ث ع ضيييطء  أ  ررطايب  ت عي ة حيييور  غ ال ر اطم  ط ا   ة  هطيبة سيييواةء أح طرة

ث   هو أ ييييييقه  عص ة ت طج ة يسييييييال أ  ة ي أ  طنه يممق أح طره ة  فديب توج ه ط
  ايد   أنه طن ة ييييينمطع ة ييييين عط   توج ه ة  ط دعط  فد ة نمقطلص ة فديق  عص 

ث أدثال   طن طه حس أ يفنال  رأ هذة  (45 وحطل رط  عص غالض رط  دطن ر  دة
   أنه طه حع و يييق ع د أنه ة نالة  تمويالي عص آ  طت ةإل يييهط  ة  ف عب ل دج  

حد  ا َّ  طن    يحييييييمح ة ش يأن أن يعدل لأ ة خمأ    رأ ي طنا ه  لما وم ه أ
ث    أ،ييط  ع ه   هص   وا   أحسييد أنهط رناففب عص  ييخوأ ة   فوايأ ج  عط

س هذة يسالنص أن يد  ص ري د أ  دطتد لما أن ص أومأت ح أ نفدته  أ  جالت 
 .46ح أ ح  ن لم ه؛  لدل لأ هذة ة خمأ   أ،مح هذة ة  ورس

مه  رط  الأ أحد   اطد هط  عق ظوةهالهط   ط   تطت   ي قغص أن ن  هص ة ن ط
 ة نص هدنطعطت ي قغص أن تقفا عص طططر طه حس أ ن سه  عص طططرحس أ  ط  أنهط 

ث عحييييييور  ة الجييي ة ييذي   يفهال  غ ال أن ه ييطك رأ  تاييط ل تحييييييويالج اة  ييط
 تظهال  ة عقطرةت ة نص ت صء رأ  رةء ة ولص ت شييييييد ذ ب ة سييييييطتال ة  نعط ص

فب عه   طن  ق ي أ  47ة اف  عططد ر تدعا ة    ا ط ا ة ن هط ة اف ف ب ة نص       
عإ ا حقه  أ  لدر تالك أ ال رأ حفد لم ه   هذة ينممد   ييييا ة سيييي ط طت دمهط 
رو يييا ة نقحيييال  أرط ة  نحيييطر لما ة  فد رط ععد ة ذةتص  عح ريد أن ة فطرئ 
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ة  طس  أغحطهق  رط يعالض  هق رأ  ييعد  رط يحيي قهق رأ م ي      ذ ب 
ث عمقعه  ر ط ث ط ا ةإل ييييييطء   ث ط ا ة     ط  أن ي ون ةإلنسييييييطن  يييييياليالة راققط

  ع د أن ة  الحور طه حسيي أ 44 ة ذل   أرجو أ  أدون رأ هذة دمه عص  ييصء
 ص ععض دنطعطته.دطن رأ هذة دمه ع

ي   حد طه حسيييييي أ عص  فد  عد ة ذةت ب عص ن رط ع فطرئ ة  ننقا   وةطأ  طن ة 
 و     طن ط ياط ل أن ي سييييوهطتحييييدر حطمربة نص أح طره ة رععطء  يالل أن 

   ه          هط ت حيييح لأ  يييخ   ه ةلندةاج ة وة يييح ع  سيييهة هد ء تطر   
     ه     ة نشييييييدا ة ذي يهرنشييييييدا  الأ أنه  ة لندةا ة ذي ي  قال ر ه ة  نمفص 

ث  يسيييينهمب ة غضييييد عص ذةت ة فطرئ    يييي  ط أنه يضييييا ع أ ة ح طر   أيضييييط
ث ع ضيييطء  أ  ررطايب  ت عي ة حيييور  غ ال ر اطم  ط ا   ة  هطيبة سيييواةء أح طرة

ث   هو أ ييييييقه  عص ة ت طج ة يسييييييال أ  ة ي أ  طنه يممق أح طره ة  فديب توج ه ط
  ايد   أنه طن ة ييييينمطع ة ييييين عط   توج ه ة  ط دعط  فد ة نمقطلص ة فديق  عص 

ث أدثال   طن طه حس أ يفنال  رأ هذة  (45 وحطل رط  عص غالض رط  دطن ر  دة
   أنه طه حع و يييق ع د أنه ة نالة  تمويالي عص آ  طت ةإل يييهط  ة  ف عب ل دج  

حد  ا َّ  طن    يحييييييمح ة ش يأن أن يعدل لأ ة خمأ    رأ ي طنا ه  لما وم ه أ
ث    أ،ييط  ع ه   هص   وا   أحسييد أنهط رناففب عص  ييخوأ ة   فوايأ ج  عط

س هذة يسالنص أن يد  ص ري د أ  دطتد لما أن ص أومأت ح أ نفدته  أ  جالت 
 .46ح أ ح  ن لم ه؛  لدل لأ هذة ة خمأ   أ،مح هذة ة  ورس

مه  رط  الأ أحد   اطد هط  عق ظوةهالهط   ط   تطت   ي قغص أن ن  هص ة ن ط
 ة نص هدنطعطت ي قغص أن تقفا عص طططر طه حس أ ن سه  عص طططرحس أ  ط  أنهط 

ث عحييييييور  ة الجييي ة ييذي   يفهال  غ ال أن ه ييطك رأ  تاييط ل تحييييييويالج اة  ييط
 تظهال  ة عقطرةت ة نص ت صء رأ  رةء ة ولص ت شييييييد ذ ب ة سييييييطتال ة  نعط ص

فب عه   طن  ق ي أ  47ة اف  عططد ر تدعا ة    ا ط ا ة ن هط ة اف ف ب ة نص       
عإ ا حقه  أ  لدر تالك أ ال رأ حفد لم ه   هذة ينممد   ييييا ة سيييي ط طت دمهط 
رو يييا ة نقحيييال  أرط ة  نحيييطر لما ة  فد رط ععد ة ذةتص  عح ريد أن ة فطرئ 
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ث ط ا   .دمهطة الجي  ر ممفطت أ يخالج رم   ط
 الذاتية الت اوزية: 1 .4

  طن ط هو نفد رنحييييي عط  الدش  طن ة  فد ل د طه حسيييي أ عص حدي  ة رععطء
 أ حييييييد عه ة مق عب ة  فديب   هو  طن ت ط م ة  الدش ط ا ة هطرش عص ة ذةت ب  
ث   ث ت ط ميط ط  أنه يُقفص لما و وط ة ن ط ب را ة  الدش  عا     يغد  نفدج نفدة

ث ي ضص آوالج   ط ا أ  ه.عي تالةد  ط
عطت  نط نن ر ه د   أ طه حسيييييي أ  نن  ب ر و ه ة مويي عص ة هوةرش  ت م
نفديب   معن أ ،ييييييط هط را ة  فد   حو نه رأ ذةت ب عع د  لأ ة  الدش ط ا رط 

يس ح عه  ة ذية هطرش ة  حا  تععد ة ذةت ب  عحطرت ذةت ب ت ط ميب  ت ط م
ث تحييييط ا ب لقال ة ة  الدش  ت طءةت رن ولب يعوا    هط  يييياللطن رط تق ص و وطط

  هط ط ا أطالةف ة  س و   ة    أ.مل
ث عةآلوال ععدر ة حيييييييدع    رأ ة ذةت ب ة ن ط ميب ةتهطر عص  ط ظأ يالةعفه ا رط

ث رط ع هط رأ و ال   يييال  رأ   طء  ذر   آرة ه ة  فديب سأ قي هذج ة ال يييط ب  يييطدالة
  أصدد  حييطحقهط أنه  ق يحييدع عص ر ييط نه دمهط ،ييد ه عص آوالهط  ح   يفول

ث  أح د   طن ،وتص يس ا لما رط ع ه رأ نشوم  أنط ألمق أن عص ،وتص نشومة
 هللا لما أن هذة ة  شوم   ي  ا ة  طس رأ ة  ن طع  هذة ة حوتس.

ه حسيي أ  حنا عص هذة ة    ة قع د لأ ة  الدش  ياللا حال عه ط    ط ن د  
 ردحوة  نسيييي ق ظع ييييو ص  حطن ط طل  عص طططر  ييييطوال ر  ق     يييي  ط ح أ

أنط رعنذر ط ا  يييعالة  ط ة ثح ب  طذ  حظن س أر يييمططط     هق ي همون آ طرج
ث  د لال وة  ذدال أر مططط     ردحه   ةإل طا  عآ طرج   ممطنه  أنهق ج  عط
ث  نعق  ذدال ة  لما ة ج يييطل   هق   ي يييطا ن يعالعون رأ أرالج  ييييييي  يييط

مططط     ردحوج  هق ي همون آ طرج   أرجو أن يحيييييييد ونص    هق -أر يييييي
 ة رأ أجمه يطذة  من طنهق ي همون حنا دنط  ة وحع ة ذي أنشييي - يحيييد ون ص

 .48هذج ة فحط دس
ث عاسد  عي ي عمه دذ ب  ث  ط  ط حدر نفدة  هذة ة قعد لأ ة  الدش    ي عمه يُ

ث ع  ط ي ند يالل أن ة  طعص ت ط ض  ة ح؛ طذ   نه  تد ي د أن ي ون حاليحط
ي ند   هق   ي ه ونه د ط ي ه ه   ي ند    سييييييه عط  طس يفالص ن رط طن دطن 

   هو رأي 49   يفدر نه د ط يفدرج   طذن عشييييييصء رأ ة حن طط   عأس عهس
حسييأ  و أنه  ق ي فضييه عص رو ييا آوال  ح أ ينعمق ة رال عمه حسيي أ ن سييه 

                                                           
 655حدي  ة رععطء  أ 48
 670حدي  ة رععطء  أ49
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س ة  طس أحالةر عص أن يذهقوة رذهقص أ  ي حييييييالعوة ل ه  عفد  من  أل د أنص 
 .50 م طسسأدند    سص  قي أن أدند 

 الحوامل االرتكازية: 2. 4
ةنممق طيييه حسيييييي أ عص نفيييدج ة  ن وع ة  خنمد  ة هيييطائ ة ع  د  ة  نشن 
ة حييطود  رأ حوةري ع اليب  ن سيي ب ةرت ش لم هط عص تحييع د نفدج أ  توج هه 

عط  مسيييييي طت ة فدي ب   ييييييعن   طلب ر طاهط أن ة اق أ  طيفطعه ل د حد ا رط  
هذج ة ف ق تنومع ة ف ق  ة خ ال  ة   طل أهق ة ف ق ة   ان  وجوا  عص ة  ون   ت

   أن ة   طل رأ ة   ط ت ة وجدةن ب ة نص   تفور ع يييي يييي ع ا (51 ةإلنسطن ب دمهط
  غ ال أن طه حسيييي أ ألطا ر طه ق (52 عص ذةتهط  طن ط ع عطٍن أوالل تفور عغ الهط
عص ط ي ممق هح و   رة  رأ عص ة  فد ة   طل  ة اق  ة خ ال ط ا رصينه ة ذةت ب

 تحورةته ة  مشرب       ط عص ة اوةري ة نص ة ن د ط  هط عص نفدج.
 رأ أ  ا تمب ة اوةري ة نص ة ن د ط  هط طه حس أ  ر طه ق ة االيب  ة نص  د 

فد  يب  ع هط ته ب ة  و ييييييو نظال طه حسيييييي أ ط ا ة االيب ت ال لما ة  يرأ ع
اطعش  قطرهط ة  ق   اف فص؛ ة عدةع ةإل رةء  ة  هق  ة دةعا ة دقالعطلن فدج ي    أن  ن

نحورج أن ية ا    أن يالل  يسنم ا  ي ون د ط  ، ه ة خحور  عي عص أنه
س أنط حالي  لما أن أدون رأ أ،ييياط  ة  و يييا عص لما غ ال هذج ة اط ب  

ط  طذة ةلن د   ة ا ؛  نص   أ ييينم ا أن أتحيييور ة ا  لما غ ال هذة ة  او
ث  ث  ة االيب ة  ممفب ة نص   تعالف حدة  .53   تخضا   ظطر     طنون       دة

 ُ عص روة ييا دث ال   ط ا أن   ه ة حييطا ب رأ ة اوةري ة نص ةرت ش ط  هط رغقن
ه   أن يخم  ة ا   ة  فييد ة عالعص رأ ج  غييطيييطتيي  ل ييه رفييط،يييييييد   ي هق ة  ييطسُ 

ح وينه    و أنه دطن رأ ة  عطنديأ عأعفدته ة ت طهطت ة نص أ حفن ع ه  ظم نه 
ة فطرئ    الع ط  رأ  ط ة يييييينخدر عص نفدج أ ييييييط  د ة نفال    ة   فمع أ  مع طا
 .ردةلقب ة   فوا

ين  ش أ ييمو   طذ حسييأ ة نخم   ة يينخدةره ر طه ق  عي رأ أهق ة اوةري   
س     ي  ع ص هذة ة نا ظ رأ أن أ در  طه حس أ عص رفط ته عاسأ ة نخم  

  ت  الط  هو أ ييييييمو  ييدعا ل يه ته يب ة يذةت يب  دص   54دنيطعيه  أ  ص لم يهس
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س ة  طس أحالةر عص أن يذهقوة رذهقص أ  ي حييييييالعوة ل ه  عفد  من  أل د أنص 
 .50 م طسسأدند    سص  قي أن أدند 

 الحوامل االرتكازية: 2. 4
ةنممق طيييه حسيييييي أ عص نفيييدج ة  ن وع ة  خنمد  ة هيييطائ ة ع  د  ة  نشن 
ة حييطود  رأ حوةري ع اليب  ن سيي ب ةرت ش لم هط عص تحييع د نفدج أ  توج هه 

عط  مسيييييي طت ة فدي ب   ييييييعن   طلب ر طاهط أن ة اق أ  طيفطعه ل د حد ا رط  
هذج ة ف ق تنومع ة ف ق  ة خ ال  ة   طل أهق ة ف ق ة   ان  وجوا  عص ة  ون   ت

   أن ة   طل رأ ة   ط ت ة وجدةن ب ة نص   تفور ع يييي يييي ع ا (51 ةإلنسطن ب دمهط
  غ ال أن طه حسيييي أ ألطا ر طه ق (52 عص ذةتهط  طن ط ع عطٍن أوالل تفور عغ الهط
عص ط ي ممق هح و   رة  رأ عص ة  فد ة   طل  ة اق  ة خ ال ط ا رصينه ة ذةت ب

 تحورةته ة  مشرب       ط عص ة اوةري ة نص ة ن د ط  هط عص نفدج.
 رأ أ  ا تمب ة اوةري ة نص ة ن د ط  هط طه حس أ  ر طه ق ة االيب  ة نص  د 

فد  يب  ع هط ته ب ة  و ييييييو نظال طه حسيييييي أ ط ا ة االيب ت ال لما ة  يرأ ع
اطعش  قطرهط ة  ق   اف فص؛ ة عدةع ةإل رةء  ة  هق  ة دةعا ة دقالعطلن فدج ي    أن  ن

نحورج أن ية ا    أن يالل  يسنم ا  ي ون د ط  ، ه ة خحور  عي عص أنه
س أنط حالي  لما أن أدون رأ أ،ييياط  ة  و يييا عص لما غ ال هذج ة اط ب  

ط  طذة ةلن د   ة ا ؛  نص   أ ييينم ا أن أتحيييور ة ا  لما غ ال هذة ة  او
ث  ث  ة االيب ة  ممفب ة نص   تعالف حدة  .53   تخضا   ظطر     طنون       دة

 ُ عص روة ييا دث ال   ط ا أن   ه ة حييطا ب رأ ة اوةري ة نص ةرت ش ط  هط رغقن
ه   أن يخم  ة ا   ة  فييد ة عالعص رأ ج  غييطيييطتيي  ل ييه رفييط،يييييييد   ي هق ة  ييطسُ 

ح وينه    و أنه دطن رأ ة  عطنديأ عأعفدته ة ت طهطت ة نص أ حفن ع ه  ظم نه 
ة فطرئ    الع ط  رأ  ط ة يييييينخدر عص نفدج أ ييييييط  د ة نفال    ة   فمع أ  مع طا
 .ردةلقب ة   فوا

ين  ش أ ييمو   طذ حسييأ ة نخم   ة يينخدةره ر طه ق  عي رأ أهق ة اوةري   
س     ي  ع ص هذة ة نا ظ رأ أن أ در  طه حس أ عص رفط ته عاسأ ة نخم  

  ت  الط  هو أ ييييييمو  ييدعا ل يه ته يب ة يذةت يب  دص   54دنيطعيه  أ  ص لم يهس
                                                           

 667حدي  ة رععطء  أ 50
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ة  درةن ع  ه  ع أ ة فالةء  عسيييييياللطن رط يدة ي ععد أن ي ال     يييييياللطن رط 
ث.  ي ال  ععد أن يدة ي    اللطن رط يق أ  ق جال    ق اة ل    ق ععي ذ ب رعط

ث رأ إ  ع لما ة الغق رأ ة يييييينخدةره  نمب ة اوةري ته ة  فديبن دث الة عط  دنط
  عفد وحعطت  يييييخحييييي ب  دط خحعطت ع  ه  ع أ تم  ذج مدص رقطرك ةنع سييييين

ث  ه ة،يييمدر طه حسييي أ رع ث  ويط تسيييا  رأ رط يفال  ة ،يييمدةر اةر ة،يييمدةرط
ث دطن ة خحف    د يييي وةت   ط ا أراليأ: أن طه حسيييي أ دطن يالل  ع  ه ط رةجعط

أن ة عفي ة  ونطنص هو رحييييدر ة ناضييييال  أن لفم ب رحييييال هص لفم ب يونطن ب 
  عص ح أ دطن مدص  عمسيي نه ة  ونطن  حييال أن تعوا ط ا ةحنضييطن  فطعب   عد 

رقطرك  يييد هذج ة  شلب ة  ونطن ب   ةتهق طه حسييي أ ع في آرةء ة  سييينشيييال  أ 
عأطال حب ة  ثال ة   ص  عقاسيييييد مدص رقطرك  ة رال ة ثطنصينعمق    55 ةتقطلهق

   طه لما ل  أن أ،ييييييي ة  ثال ة   ص ل د ة عالعص ي ند ط ا رط  قي ةإل ييييييحر
ذهد رذهد ة  سييييينشيييييال  أ  اةعا لأ ة الأي ة فط ي عأن ة  ثال عأ    طذحسييييي أ

ةدنسيييييقه ة عال  ععد ةإل يييييحر   ق يُعالف ط  عص أ ةوال ة عحيييييال ة روي ح أ 
 ةتحي ة عال  عط  الس.

 ق تاول هذة ة خحف ط ا ،يييييالةع  يييييخحيييييص ل درط لطا طه حسييييي أ ط ا 
رأ ة  طرعب.  مةا  عالعض ت ديد لفد مدص رقطرك  عحمه  ة  طرعب ة  حاليب

النلر الفني في ط ا دنط  مدص رقطرك  ة م أ عمب ل درط أ طر طه حس أ ط طر 
ط ييييطر   ط يييي ب عاق ة  طتد  ة  نط  سدنط  رأ ة  ند أ  ه دطتد  القرن الرابع

لما ة الغق أنه  ق ي أ  .56رأ ة  نط س رن طهحث ة ييييييق ة  طتد  ل وةن ة  نط 
مدص  ة شيييييعال ة  طهمص رأ تم  ذج ة قطرعطن أمرب طه طك أ ال  ط ا طه حسييييي أ 

 57رقطرك  را ذ ب عفد تاول ل ه  ت  ال  ه.
 عص دث ال ر هط  ة شييييخحيييي بُ  ة اع بُ   ت هذج ة  عطركُ ال   لما أي حطل  عفد أ   

ث رن مق  ث  عص  م ي  ة ا ط   ة عالع ب عص جوةند ة  فد  ة ا    ن ضن ل ه غقطرة سط
ة  عم طت ة نص  درهط أ ييطط أ ة  فد  انه ة ا ويب عص ة ن   ال  ة  يين طا  رأر  

عص ة عحييال ة ادي      يي  ط أنهق ار ييوة عص ة غال    ةطمعوة لما ر طه هق 
 عسييييييقد هذة    طال هق   ق  طرنوة ع  هط  ع أ ة   طهج ة عالع ب  أا ةته ة  فديب 

ث   أ،ييقح يسيي و  ث طنسييطن ط ث لط   ط  ق يعد أاع ط ر عش ث يع ش  حدج  عي أ،ييقح أاعط

                                                           
 143-137ة  عطرك ة اع ب  أ 55
 674-670ة  عطرك ة اع ب  أ 56
 199طه حس أ ح طته  ع الج  أ 57
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طن ة نييطريخ ة عالعص ة اييدييي     58ب ةآلاة  ة عييط   ييب ة ا ييب ة  قاللط ا رالتقيي
عص تااليب هذج ة   طج     نط  حدي  ة رععطء  ع ضيييييييي دق ال ان ظ     نفدج     

ة نص    ييييب أنهط  يييين  د ة فالةء  طن  ق ت  اهق ة د  ب لما ة  ييييط  د ة  ديد  
  ن ط ل ة    ة اعص.

 خاتمة:
ع َّأ ة قا  أه  ب طه حسيييي أ عص تو ييييعب ة االةك ة  فدي   ييييوةء أدطن ع أ 
ة فديق  ة ادي   أ  ع أ ة  عط،يييييياليأ أن سييييييهق  رأ وحل ة يييييين مطع أعالم 

 ة فدر   ة  عطرفح  هط طه حسيي أ عسييعب  ة  فديب  ة نص تسييمَّ   ت ة اع بطة سيي 
 . ة ت طهطت ة  ط  دت ويا لما  ة ذةت ب
ة  سطحب    دشد لأ ة  طر ب ومد ةآلرةء ة  ن ط ضبح ة قا  ة  قط    ق 
ط   ة اعييطء رأ  ة نص ة   اليييب اةرت ع أ طييه حسيييييي أ  ر  ولييب رأ ة  نييق

 ةت طههط  ن ون ذةت ب رأ   وا ة  و ول ب   هطتاالر     ط عص رعط،اليه  
 راضب.

     ط عص تش  حته  دشد ة قا  لأ ة  سطر ة  فدي ة عطر ل د طه حس أ؛
عبة  فديب ة  عط  فد   د د أن   ق  ب لما ة  يييييين ط ة   سيييييي ب ل د رأ ت ط  هق 

ل دج  توج ه  تأ  ال  وي عص رنطععب ر اليطت ة  فد ة نأ  الةت ة  يييييين طع ب ذةت
 نوله.

أرطط ة قاُ  ة مثطر  لأ طالة ق طه ة ذد ب عص عسيي  ة ديقطج ة  و ييولص لما 
ث    طذ  ق ينالده ة ذةتصة  فد   ذةت ب عشييصء رأ ة  فد ط ا تغم ب ة عفد  ييعار شييوعط

هذة ة  فد   يسيييينال حف فب ة  وة د ة شييييخحيييي ب ت طج   د د أنة  و ييييولص  
 .وحوره

ة ذةت ب عص ة  فد  تمب ة نص حط ل أن يسيييين مد  ب طهلقفالي أ ييييطر ة قا  ط ا
 ة  وه ب. روة  ه عط ا ب لقال الق هط رفورطت ة  و ول ب  

ل د   الةر  دثال  ة اشييوةإلطط ب  ة ند ط  ييم  ة قا  ة ضييوء لما أ ييط  د  
ينالاا عص دثال   ييييييال  ة رثمب ة نص تفوي رأيه  ع ط ي عي  قأنه   د د  طه

ة فطرئ يفالق  ه ع ط أ راج       ط أنه يورا آرةءج رش ولب عط ا ج  ة قالةه أ 
 .ة عفم ب   يفدر  ذ ب دي ة  قط  ة   مف ب عص توج ه ة ا ق

ع ط ي عمه ي ممق رأ رقطائ   حس أطه ة  فدي ل د  ة ن ويا   د ط أعالم ة قا ُ  
نفديب   ذر  أ  ي ممق ر هط    د    ق رط يمق  أن يعوا رأ ح   رد    ذر  أ  
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طن ة نييطريخ ة عالعص ة اييدييي     58ب ةآلاة  ة عييط   ييب ة ا ييب ة  قاللط ا رالتقيي
عص تااليب هذج ة   طج     نط  حدي  ة رععطء  ع ضيييييييي دق ال ان ظ     نفدج     

ة نص    ييييب أنهط  يييين  د ة فالةء  طن  ق ت  اهق ة د  ب لما ة  ييييط  د ة  ديد  
  ن ط ل ة    ة اعص.

 خاتمة:
ع َّأ ة قا  أه  ب طه حسيييي أ عص تو ييييعب ة االةك ة  فدي   ييييوةء أدطن ع أ 
ة فديق  ة ادي   أ  ع أ ة  عط،يييييياليأ أن سييييييهق  رأ وحل ة يييييين مطع أعالم 

 ة فدر   ة  عطرفح  هط طه حسيي أ عسييعب  ة  فديب  ة نص تسييمَّ   ت ة اع بطة سيي 
 . ة ت طهطت ة  ط  دت ويا لما  ة ذةت ب
ة  سطحب    دشد لأ ة  طر ب ومد ةآلرةء ة  ن ط ضبح ة قا  ة  قط    ق 
ط   ة اعييطء رأ  ة نص ة   اليييب اةرت ع أ طييه حسيييييي أ  ر  ولييب رأ ة  نييق

 ةت طههط  ن ون ذةت ب رأ   وا ة  و ول ب   هطتاالر     ط عص رعط،اليه  
 راضب.

     ط عص تش  حته  دشد ة قا  لأ ة  سطر ة  فدي ة عطر ل د طه حس أ؛
عبة  فديب ة  عط  فد   د د أن   ق  ب لما ة  يييييين ط ة   سيييييي ب ل د رأ ت ط  هق 

ل دج  توج ه  تأ  ال  وي عص رنطععب ر اليطت ة  فد ة نأ  الةت ة  يييييين طع ب ذةت
 نوله.

أرطط ة قاُ  ة مثطر  لأ طالة ق طه ة ذد ب عص عسيي  ة ديقطج ة  و ييولص لما 
ث    طذ  ق ينالده ة ذةتصة  فد   ذةت ب عشييصء رأ ة  فد ط ا تغم ب ة عفد  ييعار شييوعط

هذة ة  فد   يسيييينال حف فب ة  وة د ة شييييخحيييي ب ت طج   د د أنة  و ييييولص  
 .وحوره

ة ذةت ب عص ة  فد  تمب ة نص حط ل أن يسيييين مد  ب طهلقفالي أ ييييطر ة قا  ط ا
 ة  وه ب. روة  ه عط ا ب لقال الق هط رفورطت ة  و ول ب  

ل د   الةر  دثال  ة اشييوةإلطط ب  ة ند ط  ييم  ة قا  ة ضييوء لما أ ييط  د  
ينالاا عص دثال   ييييييال  ة رثمب ة نص تفوي رأيه  ع ط ي عي  قأنه   د د  طه

ة فطرئ يفالق  ه ع ط أ راج       ط أنه يورا آرةءج رش ولب عط ا ج  ة قالةه أ 
 .ة عفم ب   يفدر  ذ ب دي ة  قط  ة   مف ب عص توج ه ة ا ق

ع ط ي عمه ي ممق رأ رقطائ   حس أطه ة  فدي ل د  ة ن ويا   د ط أعالم ة قا ُ  
نفديب   ذر  أ  ي ممق ر هط    د    ق رط يمق  أن يعوا رأ ح   رد    ذر  أ  
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ة ديط  ن ب ط ا روة د ة   فوا رأ نفدج  د د أن رالاق هذة رأ ح   ذر    د   
  يييخحييي ب ة   فوا غ ال رالتقمب عفال ه ط ة  عطي ال  نط طذ أ الةنه      ييي  ط را

 .ط خوف ر هع عيأ  ععدج  
ة  فد  طن ط هو رأنفد طه حسيييييي أ عص أدثالج   د وم  ة قا  دذ ب ط ا أن 

ي  ة  سييهد عص ةإليضييط   ة نق  أ  ع ط يمق  أن يممق ُح ق     ٍب رط  حنا يُ حييق
ع هط   يعوا عهط   يأوذ ة فطرئ رعه عص رحمب ة د رةن حول ة  ع ا ن سيييييييه  

ث ط يييطع ط يشيدج ع عطنص ن سيييه ة  شييياونب عط  فد   عص دي  ا ر  يا ي رعه  ييي  ط
يضييطف ط ا رالدشيب ة  ع ا ة ذي  ييط ه أ ل رال      ينالك ة فطرئ عص ة  هطيب 

ث أرةاج  ه  .حنا ينخذ رو  ط
شخح طت ة نص تعالقض د ط أظهال ة قا   ع ةإل هط  عص نفدج   خنمد ة  ت وق

ث عص أعق رةض  أ  رن  ث رن هط ث  هط عص حدي  ة رععطء   يييوةء أدطن ة  فد ذةت ط هط
 .عص أ مو   طو 

ح ة قا  دذ ب ة  الت شةت ة نص ألطننه  لما ة نشيييييمطر  ة نشيييييظص    يييييق
  عسيييي  ايقطج ة  و ييييول ب لما روة د ذةت نه    يييي  ط عص ع أ ة فالةء   عطرج 

ة ديط  ن ب ة دة ال ع أ ة ذةت ب    ةإل هط  ة  طري طتوري عص ة   ي رأ وحوره 
شييالك ع ه ة فالةء عص توج ه أح طره ةإل ييهط  ة ن طلمص ة ذي يُ     ة  و ييول ب

 ة  فديب.
طه حسييي أ عص روة يييا دث ال   يب ة  فديب ل دن ط م ع قأ ة قا  دذ ب لأ ة 

فد      ناول ة  فدرأ حدي  ة رععطء ة ذةتص ط ا رط ععد ة ذةت ب  ع ط ي عي ة  
ث لأ نمطع ة  فد   طن دطن  ث  من اليح  رقنعدة أدسيييييي ب   د وما لم هرن اضيييييييط

 .ة ذةت ب
ط مق عييب ة  فييديييب  يُقفص لما و وط عييطن ة  فييد ل ييد طييه رنحيييييييي عييط  الدش  

ث ي ضيييص آوالج ط ا هة ن ط يييب رع ث  عي تالةد  ط ث ت ط ميط   عا     يغد  نفدج نفدة
 أ  ه.

ند  قن   حسييييييقص تق طن ععض ة  وة  طن ة شلق ع  طل ة قا  ةالطء   يث
ث دث ال   إلحططب عط  وةند ة  فديب  ة  ه ب عص دنط  غ ص  رط مةل ي نظال جهواة

 ع ه.
  :والمراجع المصادر
  ة فطهال     ري ييييسييييب ه دة ي  منعم ق  ة ثفطعبحديث األربعاء   طه حسيييي أ

2012 
te‘elîm ve esskâfe, -âvi lit’tMü’esseset hind Erbi‘a,-Hadîs’lHuseyn Taha, 
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Çarşamba Söyleşisi’ndeki Eleştirel Nesnellik ve Kişilik Değişimi Arasında Taha Hüseyin

Kahire, 2012 
 ة فطهال     اةر ة  عطرف األد  العربي المعاصرر في مصرر ي د   يو ص  

 10ط
, arif‘Ma-l’fî misr, Dâru asir’Erabi Elmu-l’Edebu-Şevki Dayf, el10Baskı, . 

Kahire. 
قييب نر   1939 /1914المعررارك األدبيررة في مصررررررر منررذ ة   ييدي  أنور  
 1983 ة ن مو ة  حاليب 

Edebiyye fi misr munzu 1914-l’âriku’Me-Cundi Enver, el-Le/, 1939
Misriyye, 1983-Enclu el-Mektebet’l 

 اةر ة لنحطر   اإلسالم ضوءطه حسين حياته وفكره في ة   دي  أنور  
 1977  2ط

i‘tisâm, -islâm, Dâru’l-uh fî dev’iltuh ve fikrâTaha Huseyn hyCundi Enver, -Le
Baskı, , 1977. 2 
  ة   ند واألدباءطه حسين في ميزان العلماء    را وا رهدي ةإل نطنقو ص

 1983  1طةإل حرص  ع ال ت  
Udebâ’, -‘ulemâ’ ve’l-el_İstanbuli, mahmûd Mehdi, Taha Huseyn fi Mîzân’l

İslâmi, 1. Baskı, Beyrut, 1983-Mekteb’l-el 
    ري سب ه دة ي  منعم ق  ة ثفطعبقبض الريحة  طمنص  طعالةه ق لقد ة فطار  

 2010ة فطهال   
te‘elîm -Rîh, Mü’esseset hindâvi lit’t-İbrâhîm Abdulkadir, Kabdu’rMâzuni, -el

ve esskâfe, Kahire, 2010 
عطيش   يب   تاريخية ة دة لداللة العربي، النظرية والتطبيق، دراسرررررررة  علم ا
 1996  2  اةر ة   ال  ارشق  طتأصيلية نقدية

Tatbîk, Dirase -etNazariyye ve -A‘rabi, en-Delâl’l-Daye, fayiz, İlmu’d-ed
Fikr, 2. Baskı, Şam, 1996-târîhiyye Ta’sîliyye Nakdiyye, Dâr’l 

  اةر غاليد دراسرررررة األسرررررلو  بين المعاصررررررة والتراثار يش  أح د: 
  ممقطلب  ة  شال  ة نوميا  ة فطهال   ا. ط.

Turâs-t’âsara ve‘Mu-l’uslûb beyn-l’Dervîş Ahmed. Dirâsetu -t’Dâru Ğarîb li 
‘teuzî-t’Neşr ve-n’a ve‘tibe .kahire  

  اةر بناء األسررلو  في شررعر الحداثة التكوين البديعيلقد ة  ممد  را د: 
 1995  2ة  عطرف  ة فطهال   ط

Abdulmuttalip hadâse-l’iri‘uslûb fî Şi-l’u’Muhammad: Binâ  -l’Tkvînü-et 
î’Bedî arif‘Ma-l’Dâru:  Baskı. 2  Kahire  19 95 

ري يييييسيييييب   تالج ب أنور لقد ة عشيش  بحث في علم ال مال  جطن  عالتم  ص
   ا.ط1970  ن ويورك  عالةن م أ  ممقطلب

Cemâl, Tercüme-l’Bartlîmi, Cân, Bahs fî İlm:esseset ’Azîz, Mü‘Enver Abdul 
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tibâ‘a, New York, 1970-Franklin lit’ 
  ة   ند ةإل يييحرص  ال مالية في اإلسرررالمالظاهرة ة شيييطرص  ،يييط ح أح د  

 1986  1ط  ارشق
İslâmi, -Mekteb’l-İslâm, el-Cemâliyye fi el-Zâhira’l-Şâmi, Sâlih Ahmad, ez-eş

Baskı, Şam, 1986. 1 
  تاف ق ا. طه ة اطجالي   ا. را د مغمول  حر  عيار الشعرةعأ طقططقط  

 1956عأ ة مقطلب  ة فطهال   ا. ط  
Hâcri, ve muhammad zeğlûl slam, -Şi‘r, Thk: Taha el-Tabâtiba, ‘İyâru’şİbn 

Tibâ‘a, Kahire, 1956-tu’nef 
عراء في النقد األدبيا عند العر  حتان القرن   جهطا  ة   ط ص طبقات الشررررررف

 1992  1  اةر ة   ي  ع ال ت  طاللالث اله ري
-‘Arab Hatt’l-Edebi İnde’l-Nakdi’l-fı’nŞu‘arâ -Tabekâtu’şMecâli, Cihâd, -el

Cîl, 1. Baskı, Beyrut, 1992-Hicti, dâru’l-Sâlisi’l-Karni’s 
التاركيرررب اللغوي لألد  بحرررث في فلسررررررفرررة اللغرررة     م ص لقيييد ة قيييديا

 1989  اةر ة  اليخ  م شال  ة اليطض  واالستطيقا
-Luğa ve’l-Fi Felsefeti’lEdeb, Bahs -Luğavi li’l-Terkîbu’l-Abdulbedî‘, lutfi, et

Neşr, Riyad, 1989-Marrih lin-İstetîka, Dâru’l 
  اةر نهضييييب رحييييال  ممققطلب أسررررن الناقد األدبي عند العر   أح د  عدري

 1979 ة  قشال  ة فطهال   
-Erab, Dâr Nahdat misr li’t-Edebi İndel’e-Nakdi’l-’nusüBedri, Ahmad, us

1979Neşr, Kahire, -Tiba‘a ven’n 
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Öz 

Tarihi karakterler, tarihin bahsetmediği hakikatleri arkalarına alarak gizlenirler. 
Roman, bahsedilmeyen bu hakikatlere yönelip onları derinlemesine eşeler. 
Tarihle romanın çelişmesinin ortaya çıkardığı soruna rağmen bu durum onların 
kesişmelerine engel olmamıştır. Roman, karakterlerine başvurarak onları olay 
örgüsünde kullanıp onlara yeni varlık ve sıfatlar kazandırmıştır. Roman, bu 
karakterleri yaratıcı teknik araçlar kullanarak onları tarihi seviyelerinden hayali 
seviyelerine taşımıştır. "el-Melhât el-Filistîniyye" romanında tarih, bir referans 
çerçevesi ortaya koymuştur. Romancı İbrahim Nasrallah etkili tarihi karakterlere 
başvurarak onlardan kurgusal karakterler yaratmıştır. Bu karakterlerin her birine 
romanın içinde bir pay vermiştir. Romanın olaylarına tanıklık etmeleri için tarihi 
karakterler, hayali boyut gereğince tarihi yapılarını kaybetmişlerdir. 

Anahtar Kelimeler: Tarihsel roman, Romansal anlatım, Kurgu, Filistin 
Komedisi, Roman yapısı, Roman Karakterleri. 
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Bir Model Olarak İbrahim Nasrallah›ın «el-Melhâtu›l-Filistiniyye» Romanları
 

“The Palestinian Comedy” Novels of Ibrahim Nasrallah as a Model 

 

Abstract  

Historical figures hide the facts that history does not mention, and the novel 
focuses on these hidden and unspoken details. This did not prevent them from 
dialogue, despite the stability of history and the novel in two opposing places. 
Thus, the novel was able to rely on history and use its characters to use them in 
the structure of the narrative text and gave it new entities and qualities, and 
transmitted it from its historical level to its imaginary level through creative 
techniques.  

In the novel "The Palestinian Comedy," the novelist "Ibrahim Nasrallah" used 
prominent historical figures, created fictional characters with them, and included 
them in the narration game. In favor of the imaginative dimension of the novel, 
the historical figure lost its historical composition, to be a witness and evidence. 

Keywords: Imaginative, the narration, The Palestinian Comedy, fictional 
characters 

 

واية في التاريخيَّة المرجعيَّة ذات الشخصيَّات توظيف  الر ِّ
 "نموذجا   هللا نصر إلبراهيم الفلسطينية الملهاة"

 د. آمنة عمر
 
 
 الملخَّص: 
 

 تتجه والرواية التاريخ، يذكرها ال حقائق وراءها التاريخية الشخصياتتخب ِّىء 
من اإلشكالية التي  الرغم فعلى المعلنة وتنبش فيها، غير المخفي ة الحقائق هذه نحو

 الروايةفات كأت تقاطعهما،  يمنع لم ذلك أن   إال والرواية؛ التاريخيطرحها تعارض 
 وصفات   كيانا   ومنحتها ،الس رد بنية في وظ فتهاوبشخصياته  واستعانت التاريخ على

، مستواها إلى الت اريخي   مستواها من إبداعي ة تقنيات عبر ونقلتها جديدة، وقد  الت خييلي 
 َ  هللا نصر إبراهيم الفلسطينية" فلجأ الروائي   الملهاة" رواياتل شَكل التاريخ مرجعا

 ففقدت الس رد، لعبة فيكلَها  وأشركها روائية، شخصي ات معها وخلق إلى شخصي اته ،
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 ففقدت الس رد، لعبة فيكلَها  وأشركها روائية، شخصي ات معها وخلق إلى شخصي اته ،

 

 دليل   لتكون للرواية، الت خييلي   البعد لصالح التاريخي تكوينها التاريخي ة الشخصي ة
 وشاهدا  على أحداث الرواية.

مة-  :المقد ِّ

اإلشكالي ة التي تطرحها ثنائي ة التاريخ والمتخي ل تكمن في تعارضهما فأحداث إن  
والمتخي ل مادته الخيال  التاريخ و شخصيَاته مرتبطة بالواقع وماد تها الحقيقة،

قة مع "وهو المادة السردي ة المنجزة التي تنشأ من خلل العلقة النشيطة والخل 
ي الزمن والمكان، وتخرجه من الوثوقي ة حدث ما، وتعطيه امتدادات كبيرة ف

فهو  ،إلى النسبي ة. وإذا كان المتخي ل ينشأ على الماد ة التاريخي ة أو الفعل المنجز
ولكن كاستعارة لشيء  ،ال يعطي قيمة كبيرة للحقيقة التاريخي ة كحقيقة مطلقة

ي هي ووظيفته في النص  الروائ، تسي د وانتفى وصار جزءا  من الذاكرة الجمعية
 1” أقرب إلى اإليهام واالحتمال البعيد؛ منها إلى الحقيقة الثابتة.

و المهارات السردية للكاتب تظهر في قدرته على توظيف كل  ما هو موث ق 
وحقيقي، واستغلله استغلال  تخييلي ا  لتسخيره في خدمة السرد، حتى يصبح 

ل الوثيقة إلى صور حسي ة فالت خييل إذا  هو الذي يجزءا  من البنية السردي ة،  حو 
 داخل النص  الروائي.

 أهميَّة الشخصيَّة في البناء الروائي: -1

رها بقدرة الروائيين على خلق شخصي ات تعب ِّر   لقد ارتبط نشوء الرواية وتطو 
عن آرائهم وأفكارهم وتكون حامل  لرؤاهم، ولديها القدرة على إمتاع القارئ 
ل االجتماعي إب ان الثورة البورجوازية في القرن  والتأثير فيه. كما أن  "التحو 

ائي ة، ومنحها وجودها المستقل  عن التاسع عشر، هو الذي أبرز الشخصي ة الرو
الحدث الذي صار بدوره تابعا  لها، وظيفته إمداد القارئ بمزيد من المعرفة 

وترتبط الشخصي ة الروائي ة ، 2عنها، ويعود ذلك لصعود قيمة الفرد في المجتمع"
ة ثانية، وبالمكان  ة، وبالزمان مر  بكل  عناصرالرواية، فهي ترتبط بالحدث مر 

ة ثال نات األساسية مر  ثة، فهي إذا  تتصل بكل  عناصر الرواية، وتعد  من المكو 
التي تشك ل بنية النص  الروائي، وأحد المعايير األساسي ة التي تكسب العمل 
                                                           

الوطني للثقافة والفنون والتراث في قطر، المجلس ،الرواية والتاريخ: األعرج،واسيني،السلسلة الفصلية -1
 . 18قطر، ص / 2006/ أوهام الحقيقة، عدد إبريل / مقالة الرواية التاريخية ،مجموعة باحثين

ص  -م1990بحرواي،حسن، بنية الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، بيروت،الطبعة األولى  -2
208 . 
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الروائي قيمته. "إن  بناء أي  شخصي ة في أي  رواية يعني بناء بقي ة عناصرها، 
 3ض للرواية، وهو الشخصي ة" مادامت هذه العناصر كلها تمر  عبر القلب الناب

فالشخصية هي العنصر الفع ال الذي ينجز األفعال في مسار السرد، وهي تعب ر 
أيضا  عن المرحلة االجتماعي ة والتاريخي ة التي تعيشها،"ما الشخصية سوى 

 4تحديد لألحداث، وما األحداث إال توضيح للشخصية"

 ريخي ة:الشخصي ات الروائي ة ذات المرجعي ة التا -1-1

إن  ات ِّكاء السرد على الشخصي ات التاريخي ة، يتطلب مهارات سردي ة للتغل ِّب على 
صرامتها، وصهرها في البنية الروائية ، ليلتحم التاريخ مع الخيال، ويتماهيان 

اه " بالهوي ة السردي ة: "وهي البؤرة التي يقع فيها  5بول ريكور"ليتشكل ما سم 
التبادل، والتمازج، والتقاطع، والتشابك بين التاريخ والخيال بوساطة السرد، 
فينتج عن ذلك تشكيل جديد يكون قادرا  على التعبيرعن حياة اإلنسان بأفضل 

ا يعب ِّر عنه التاريخ وحده، أوالسرد األدبي بذاته، فحياة البشر تُد رك على نحو مم 
 6أسهل وأمتع حين يجري تمثيلها بالت خيُّلت التاريخي ة"

و تنتمي الشخصيَات التاريخيَة إلى مرجعيات عدة كالمرجعية السياسية، 
والمرجعية الدينية، والمرجعية الثقافية، وتوظيف أي  شخصية تاريخي ة في بنية 

هذه الشخصي ة، واألحداث السرد يتطل ب من الروائي معرفة الخلفي ة المرجعي ة ل
د  التي مرت فيها، واللغة التي تتكلمها فاللغة لها أهمي تها الخاص ة، فهي التي تحد ِّ

 المستوى االجتماعي والفكري للشخصي ة .

 ما بين والمزاوجة، األحداث وربط الت خييل على الكاتب مقدرة تأتي ذلك بعد
 لم فما(، "عنه المسكوت)يُثبت  لم ما وبين، وأُثبت والنصوص الوثائق في ذكر

                                                           
-،ات حاد الكت اب العرب ، دمشق(ة في روايات حسن حميدقراء)عزاوي أحمد،بناء الشخصي ة في الرواية  -3

 .  21م، ص 2007
أنجيل بطرس سمعان، . د: جيمس هنري ،نظرية الرواية في األدب اإلنكليزي الحديث، ترجمة وتقديم 4

 .  84ص -م1971 -رشاد رشدي،الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر. د: مراجعة
يعد  امتداد لفريدناند ، (2005-1913)إنساني ات معاصر  فيلسوف فرنسي وعالم ريكور،بول: - 5

 (.                الخطاب وفائض المعنى -الزمن والحكي-التاريخ والحقيقة-نظرية التأويل )دوسوسير أشهر كتبه 
 العربية المؤسسةوالتجربة االستعمارية ، , السرد واإلمبراطورية: إبراهيم،عبد هللا،التخي ل التاريخي -6

 .  6ص .2011األولى، الطبعة،بيروت والنشر، للدراسات
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 ريخي ة:الشخصي ات الروائي ة ذات المرجعي ة التا -1-1
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التبادل، والتمازج، والتقاطع، والتشابك بين التاريخ والخيال بوساطة السرد، 
فينتج عن ذلك تشكيل جديد يكون قادرا  على التعبيرعن حياة اإلنسان بأفضل 

ا يعب ِّر عنه التاريخ وحده، أوالسرد األدبي بذاته، فحياة البشر تُد رك على نحو مم 
 6أسهل وأمتع حين يجري تمثيلها بالت خيُّلت التاريخي ة"

و تنتمي الشخصيَات التاريخيَة إلى مرجعيات عدة كالمرجعية السياسية، 
والمرجعية الدينية، والمرجعية الثقافية، وتوظيف أي  شخصية تاريخي ة في بنية 

هذه الشخصي ة، واألحداث السرد يتطل ب من الروائي معرفة الخلفي ة المرجعي ة ل
د  التي مرت فيها، واللغة التي تتكلمها فاللغة لها أهمي تها الخاص ة، فهي التي تحد ِّ

 المستوى االجتماعي والفكري للشخصي ة .

 ما بين والمزاوجة، األحداث وربط الت خييل على الكاتب مقدرة تأتي ذلك بعد
 لم فما(، "عنه المسكوت)يُثبت  لم ما وبين، وأُثبت والنصوص الوثائق في ذكر

                                                           
-،ات حاد الكت اب العرب ، دمشق(ة في روايات حسن حميدقراء)عزاوي أحمد،بناء الشخصي ة في الرواية  -3

 .  21م، ص 2007
أنجيل بطرس سمعان، . د: جيمس هنري ،نظرية الرواية في األدب اإلنكليزي الحديث، ترجمة وتقديم 4

 .  84ص -م1971 -رشاد رشدي،الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر. د: مراجعة
يعد  امتداد لفريدناند ، (2005-1913)إنساني ات معاصر  فيلسوف فرنسي وعالم ريكور،بول: - 5

 (.                الخطاب وفائض المعنى -الزمن والحكي-التاريخ والحقيقة-نظرية التأويل )دوسوسير أشهر كتبه 
 العربية المؤسسةوالتجربة االستعمارية ، , السرد واإلمبراطورية: إبراهيم،عبد هللا،التخي ل التاريخي -6

 .  6ص .2011األولى، الطبعة،بيروت والنشر، للدراسات

 

 وأيُّ ، الخلق بخياله فيه التجوال الكاتب يستطيع الذي المجال هو التاريخ يقله
 7"الروائي. العمل في الوثائقية المصداقية يفسد قد المزاوجة هذه في خطأ

 :بناء الشخصي ة -1-2

وتكوين الشخصي ة يحتاج إلى عملي ة بناء "فالشخصي ة ليست مجرد صورة 
لشخص مرجعي، وليست إعادة تركيب نسخي لما هو في الواقع المرجعي، بل 

 واسما   كيانا ، لها ويجعل الشخصي ة الروائي يقد م، إذ 8هي عملية بناء وتكوين"
ا   لها بها، خاص  . السرد عالم ضمن محد دا   دورا   لها ويجعل معي نة، صفات ويحم 

 و هي إما تأليفي" عمل نتاج"كر روالن بارت هي ذ كما فالشخصي ة الروائية
 :تكون أن

ر وال تنمو أثناء السرد لكننا نكتشف  شخصي ة مسطَّحة - ال تمتلك عمقا  وال تتطو 
فالشخصي ة المسط حة تدور حول فكرة، ."من خللها تحوالت الشخصية النامية 

ننا من معرفتها بسهولة وال تحتاج إلى  ،ومن دون عناء ،أو صفة واحدة، تمك ِّ
ة واحدة، لذا فهي ال تتطور بل تبقى على  ،ها أكثر من مرةتقديم بل إن ها تقد م مر 
 أوأن تكون:  9 ".حالها

 وجميع أحداث الرواية وعمقا ، ثراء   لها أبعاد متعددة وتمتلك نامية شخصي ة -
 تخضع حين فع الة"برنس الشخصي ات الروائي ة  جيرالد حولها. فحسب تدور

ة للتغيير،  أوسطحية وأفعالها، صفاتها في تناقض هناك يكون ال حينما مستقر 
 أبعاد لها معق دة، أوعميقة بسلوكها، التنبؤ ويمكن قليلة، وسمات واحد، بعد لها

 10"مفاجئ. بسلوك القيام على قادرة عديدة،

                                                           
ينظر : الرواية التاريخيةا العربيةبحث في مستويات الخطاب في ، الشمالي،نضال، كتاب الرواية و التاريخ - 7

 2006 األولى الطبعة،  إربد،  األردن، الحديث الكتب عالم مبحث التعامل مع الشخصية التاريخية،
      .  227ص

الطبعة األولى   ،لبنان  ،بيروت  ،دار الفارابي ،المتخي ل وبنيته الفنية : العبد،يمنى،الروا ية العربية -8
      44ص  -م2011

 -قراءة في روايات حسن حميد)بناء الشخصي ة في الرواية  ،عزاوي، أحمد،بناء الشخصي ة في الرواية -9
   .     110ص ،م 2007،دمشق ،ات حاد الكت اب العرب 

عابد خزندار، المشروع القومي : ترجمة ( معجم مصطلحات)برنس،جيرالد، المصطلح السردي -10
 .     42ص  ،م2003،القاهرة، الطبعة األولى،368للترجمة،العدد
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و ينطبق هذا التصنيف على الشخصي ات التاريخية، التي يتم  توظيفها في بنية  
 :فها حسب علقتها بأحداث الرواية، فهي إما السرد، ويضاف إليه تصني

وتمتلك حضورا  فاعل  و متمي ِّزا ، و يتيح لها  شخصي ات مفعَّلة في الحدث -
 الكاتب أن تشارك في األحداث.

هذا "ال تساهم في صنعه، وال تشارك فيه، أو شخصي ات مقصاة عن الحدث -
اللون من الشخصي ات يكثر تجاذبه في الروايات التاريخية وغير التاريخية، 
فهذا النوع من الشخصي ات هو إطار في العمل الروائي، تدور األحداث من 

 11خلله، ولكن ه اليشارك فيها مباشرة". 

 :كيفية تقديم الشخصي ات في الرواية  -1-3

 :يظهرها و اته إلى القارئشخصي ليقدم أساليب مختلفة الروائي يت بع 

 عالم)المشترك  كتابهما في" أوئيليه لاير"و" بورنوف روالن"فحسب   -
 :وذلك صيغ بأربع تقدم أن الروائية للشخصيات يمكن( الرواية

 .نفسها بوساطة"  - 

 .أخرى شخصية بوساطة - 

 .القصة خارج موضعه يكون راو   بوساطة - 

 .12"والراوي األخرى والشخصي ات نفسها الشخصي ة بوساطة -

ة التقني ات يعد  إحدى الذي تقنية الوصف باستخدام أو  -  العمل بناء في الهام 
ناته، و هي من الطرق من وجزءا  ، الروائي  أيضا   الراوي يتوسلها التي مكو 
ا داخلها، وهذا الوصف ويستبطن الشخصي ة عن ليكشف  أن يكون : إم 

                                                           
عالم ،بحث في مستويات الخطاب في الرواية التاريخية العربية،الشمالي، نضال،الرواية والتاريخ -11

     230ص  ،م2006 ،بعة األولىالط ،األردن ،الكتب الحديث
العامة،  بورنوف، روالن، أوئيليه لاير، عالم الرواية ،ترجمة نهاد التكرلي ،الشؤون الثقافية -12

      158ص  -م1991بغداد،الطبعة األولى،
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و ينطبق هذا التصنيف على الشخصي ات التاريخية، التي يتم  توظيفها في بنية  
 :فها حسب علقتها بأحداث الرواية، فهي إما السرد، ويضاف إليه تصني

وتمتلك حضورا  فاعل  و متمي ِّزا ، و يتيح لها  شخصي ات مفعَّلة في الحدث -
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هذا "ال تساهم في صنعه، وال تشارك فيه، أو شخصي ات مقصاة عن الحدث -
اللون من الشخصي ات يكثر تجاذبه في الروايات التاريخية وغير التاريخية، 
فهذا النوع من الشخصي ات هو إطار في العمل الروائي، تدور األحداث من 

 11خلله، ولكن ه اليشارك فيها مباشرة". 

 :كيفية تقديم الشخصي ات في الرواية  -1-3

 :يظهرها و اته إلى القارئشخصي ليقدم أساليب مختلفة الروائي يت بع 

 عالم)المشترك  كتابهما في" أوئيليه لاير"و" بورنوف روالن"فحسب   -
 :وذلك صيغ بأربع تقدم أن الروائية للشخصيات يمكن( الرواية

 .نفسها بوساطة"  - 

 .أخرى شخصية بوساطة - 

 .القصة خارج موضعه يكون راو   بوساطة - 

 .12"والراوي األخرى والشخصي ات نفسها الشخصي ة بوساطة -

ة التقني ات يعد  إحدى الذي تقنية الوصف باستخدام أو  -  العمل بناء في الهام 
ناته، و هي من الطرق من وجزءا  ، الروائي  أيضا   الراوي يتوسلها التي مكو 
ا داخلها، وهذا الوصف ويستبطن الشخصي ة عن ليكشف  أن يكون : إم 

                                                           
عالم ،بحث في مستويات الخطاب في الرواية التاريخية العربية،الشمالي، نضال،الرواية والتاريخ -11

     230ص  ،م2006 ،بعة األولىالط ،األردن ،الكتب الحديث
العامة،  بورنوف، روالن، أوئيليه لاير، عالم الرواية ،ترجمة نهاد التكرلي ،الشؤون الثقافية -12

      158ص  -م1991بغداد،الطبعة األولى،

 

للشخصي ة.أوأن  الممي زة الخارجي ة الملمح الروائي فيه يحد د، خارجيا   وصفا   
 الداخلي ة الملمح تحديد على ينهض الذي وهوالوصف،ضمنيا   وصفا  يكون 
 .الوجدانية أبعادها ويظهر الشخصي ة، أعماق إلى ويدخل

و ضمن هذه المعطيات وحسب اإلجراءات النقدية السابقة سنرى كيف وظ ف 
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 "الملهاة الفلسطينية "

 :الَمْلهاة الفلسطينية -٢

مشروعا  إبداعيا  له  13إبراهيم نصر هللا " "تعد  الَمْلهاة الفلسطيني ة للروائي
ا  في تجربة نصر هللا اإلبداعي ة ،خصوصي ته  فقد شكلت منعطفا  إبداعيا  مهم 

خ للستيطان  ة ، ألن ها أول ملحمة سردي ة تؤر  ة ،والتجربة الفلسطيني ة عام  خاص 
وترصد القضي ة الفلسطيني ة على مدى مئة  ،الصهيوني في فلسطين منذ بداياته

وقد امتلكت روايات الَمْلهاة هذه البنية الملحمي ة ألنه  ،وخمسة وعشرين عاما  
يملي ."و مصير شعب وجماعة بأكملهااليوجد فيها مصير فردي، بل المصير ه

اختلف المصيرين اختلف البنية الملحمي ة عن البنية الروائي ة، فالبنية األولى 
كما لو كان الفعل  ،ال موقع فيها لبداية ونهاية ،جملة علقات متكاملة ومتناظرة

غريب عن معنى التوقف واالستئناف  ،الملحمي  يدور في فضاء ال زمن له
                                                           

ان، ألبوين فلسطينيين، خرجا الجئين من فلسطين في عام  -13 ك 1948إبراهيم نصرهللا : ولد في عم  إبراهيم ، يتحر 
نصر هللا على مساحة إبداعي ة واسعة بين الشعر، والرواية، والفن التشكيلي، والنقد السينمائي، ما منحه خصوصي ة 

 . إبداعي ة
 . فقد برز في مجال الشعر فصدرت له اثنتا عشرة مجموعة شعرية

أناشيد "و 1984عام  "نعمان يسترد  لونه"و. 1980عام " الخيول على مشارف المدينة: "ومن أعماله الشعرية
، وحطب أخضر عام 1989وعواصف القلب عام . 1987عام " الجنرال"و" الفتى والنهر"، و1984عام " الصباح
، 1996عام " شرفات الخريف"، و1994عام ( مجلد" )األعمال الشعرية"، و1993" فضيحة الثعلب"، و1991

 . 1997عام " باسم األم واالبن"، و1997عام " الموتى"و" كتاب الموت"و
 1992" فقط 2مجرد " - 1990" عو" - 1988عام " األمواج البرية" - 1985عام " براري الحمى: "ومن رواياته

 (. الَمْلهاة الفلسطيني ة)إضافة إلى مشروعه األدبي , 19980" حارس المدينة الضائعة" -
ووقع اختيار ( , والدانماركية, واإلنكليزية, والفرنسية , اإليطالية)إلى أربع لغات " براري الحمى"ترجمت رواية      

 . البريطانية عليها كواحدة من أفضل عشر روايات عربية وعالمية" الجارديان"صحيفة 
ووصلت إلى اللئحة القصيرة في الجائزة العالمية , إلى اإلنكليزية" زمن الخيول البيضاء"كما ترجمت رواية 

 2009عام " البوكر"للرواية العربية 
حسين . جامع النص, إبراهيم نصرهللا : مقالة –م 1993-263العدد  -وزارة الثقافة األردنية  -مجلة أفكار: انظر

 .  89ص –نشوان 
إبراهيم نصر هللا المشاغب : مقالة -2011-كانون الثاني  –العدد الثامن  -مجلة إلكترونية مطبوعة : مجلة رمان

 .       البريء الذي نحب
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د الملحمة  ،وهذا الزمن الذي ينكر الفرق بين البدايات والنهاياتوالتعاقب  يحد ِّ
تظهر الرواية شكل   ،شكل  أدبي ا  لصبا اإلنسانية .في مقابل الشكل الملحمي  

أثر موضوعي لشروط  ،مختلفا  في البنية والوالدة، فهي من حيث الوالدة
تلتبس فيها علقة اإلنسان مع ذاته ومع العالم. وهي من حيث  ،اجتماعية معق دة

د المستويات ،البنية يشمل الفرد في عالميه الداخلي  ،ترصد تناقضا  متعد ِّ
 14”والخارجي والهدف الذي يسعى إليه.

زيتون  -طفل الممحاة  -طيور الحذر)و قد بلغ عدد روايات الَمْلهاة سبعا  وهي:   
قناديل  -زمن الخيول البيضاء  -تحت شمس الضحى - أعراس آمنة -الشوارع 

 .(ملك الجليل

و مهارة الروائي"إبراهيم نصر هللا" في هذه الَمْلهاة تتلخ ص في ابتكار 
شخصيات روائية متخي لة ودمجها مع الشخصي ات التاريخية، فابتعدت 
الشخصي ات الروائية عن كونها خياال  محضا ، والشخصي ات التاريخي ة عن 
كونها حقيقة خالصة، وامتزجت امتزاجا  جماليا  في عالم الملهاة السردي، 
وخضعت الشخصي ات ذات المرجعي ة التاريخية خضوعا  إبداعيا  لقواعد 

 الخطاب الروائي و انصاعت لها.

"والمتلق ِّي يدرك بفعل إشارات عد ة أن ه أمام نص   تخييلي، وأن  وظيفته ليست  
على واقع فعلي، بل إن ها استمد ت من الواقع، وصنعت وظيفة مرجعية تحيل 

 15منه عالما  متخي ل  وواقعا "

 16" الملهاة الفلسطينية"روايات في وردت التي التاريخي ة الشخصي ات -1-2

 :لشخصي ات المفع ل ة في الحدثا -

 ومثال على هذا النوع من الشخصي ات:  

 

                                                           
اج،فيصل، نظري ة الرواية والرواية العربية، المركز الثقافي العربي،الدار البيضاء ، بيروت،الطبعة الثانية،  -14 در 

      15 -14ص   -م2002
السنة -2-1المسعودي،أحمد،محمد،الخطاب والشخصية في رواية أطياف العرش، مجلة اآلداب، بيروت،العدد -15

       88م، ص47-1999
بحثي هذا رواية" قناديل ملك الجليل" التي تصن ف كرواية تاريخية، تناول فيها الروائي إبراهيم سأستثني في -16

 نصر هللا سيرة القائد التاريخي ) ظاهر العمر الزيداني( وهي تحتاج إلفراد بحث خاص بها. 
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 ومثال على هذا النوع من الشخصي ات:  

 

                                                           
اج،فيصل، نظري ة الرواية والرواية العربية، المركز الثقافي العربي،الدار البيضاء ، بيروت،الطبعة الثانية،  -14 در 

      15 -14ص   -م2002
السنة -2-1المسعودي،أحمد،محمد،الخطاب والشخصية في رواية أطياف العرش، مجلة اآلداب، بيروت،العدد -15

       88م، ص47-1999
بحثي هذا رواية" قناديل ملك الجليل" التي تصن ف كرواية تاريخية، تناول فيها الروائي إبراهيم سأستثني في -16

 نصر هللا سيرة القائد التاريخي ) ظاهر العمر الزيداني( وهي تحتاج إلفراد بحث خاص بها. 

 

 ":شخصي ة "نجيب نص ار  -١- 

م، شيخ الصحافة 1948م، وتوفي في حيفا في مطلع سنة 1865ولد عام "  
ل  الفلسطينية كما يصفه كثيرون، جريدة الكرمل تظلُّ إنجازه األكبر، وهي أو 

لفلسطين  "أبا   "صحيفة فلسطينية، نص بت الكرمل، ولفترة من الزمن، نص ار 
ية، لشد ة تنديده بـ سماسرة األرض، ولوضوح فكره في شرح غايات الصهيون

وعمل محاميا  و أنصف  جمعية مكافحة الصهيونية ()نادى بإنشاء
 17المظلومين".

مت شخصي ة -  "نجيب نص ار" في رواية )زمن الخيول البيضاء(:كيف قد ِّ

ار، شيخ الصحفي ِّين الفلسطيني ِّين في رواية )زمن  لم تحتل  شخصي ة نجيب نص 
وردها الكاتب للتعريف بالزمن فقد أ ،حي ِّزا  كبيرا  ضمن السرد ،الخيول البيضاء(

التاريخي في تلك الفترة، وللتعريف باألوضاع التي كان يعيشها الفلسطينيون 
 آنذاك.

وقد أسند الكاتب مهمة تقديم شخصي ة "نجيب نص ار" داخل بنية السرد إلى 
 .”إلياس سليم“، هو الخوري شخصية أخرى

بالقدرة على  ،ة أخرىيجب أن تتمي ز الشخصي ة المسند إليها تقديم شخصي  "
مما يفرض عليها أن تكون على علم كاف بالشخصية التي  ،إنجاز التقديم

ولذلك ضم ن الكاتب حوارات   18وهذا ينشأ من طبيعة علقتها بها". ، ستقد مها
ومونولوجاته إشارات أمد تنا بمعلومات ابتدائية عن  (إلياس سليم)الخوري 

ارالتي ستظهر في السرد الحقا   و ألقت الضوء على بعض  ،شخصية نجيب نص 
تفاصيلها، فمن خلل تقديم شخصية هذا الخوري، ووصف حالته عند وصوله 

 ":نجيب نص ار"أورد الكاتب اسم  "قرية الهادية"إلى كنيسة 

وإذا  ،ويجد فيها حياته الفعلي ة ،ن يحبُّ القدس كثيرا  كا ،وصل الهادية غاضبا  "
لم يجد صحفا  وال  به في هذه القرية األكثر هدوءا  من أي مكان دخله من قبل.

اء  ،مجلت وغدت صباحات الثلثاء  (القدس)و (األصمعي)وقد كان من قر 

                                                           
اج ،فيصل، من كتاب ذاكرة المغلوبين  -17 ، المركز الثقافي (سطينيالهزيمة والصهيونية في الخطاب الثقافي الفل) در 

    189-188 -187م، ص  2002العربي،الدار البيضاء، بيروت، الطبعة األولى
 الطبعة-والنشر للدراسات العربية المؤسسةأحمد،مرشد، البنية والداللة في روايات إبراهيم نصر الله - 18

     59ص  2005-األولى
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الت جاف ة ألنه ال يستطيع قراءة مقا (الكرمل)والجمعة التي تصدر فيها جريدة
ار  19"نجيب نص 

 :، في حديثه لنفسه(نجيب نصار)بأفكار  "األب إلياس"ويظهر مدى تأثر 

تجلس هنا وتقرأ ثم تقرأ وتعلن إعجابك على المأل وحيثما كنت  :قال لنفسه"
ار الذي تعتبره أستاذك تجلس هنا لتجتر  ما تقرأه بين هذه الجدران  ،بكتابات نص 

 ،مثلما تجترُّ أي  بقرة ما يُقدَم لها من أعشاب .في القدس تريد أن تكون مثله
 20فلماذا ال تكون هنا؟ أم أن هذه القرية أقل  من مقامك؟" ،وكنت غير ذلك

م نفسها    بطريقة وبعد ذلك أتاح الكاتب لشخصية )نجيب نص ار( أن تقد ِّ
 (نجيب نص ار)فقد التقى  ،وأن تعب ر عن وجهة نظرها وأفكارها ،ةمباشر

وذلك أثناء هروب األخير  ،الشخصي ة المحوري ة في الرواية مصادفة (بخالد)
ار قد  وبحثه عن مكان آمن يأويه، فصادف أن دخل إلى بيت َشعر، كان نص 

 :التجأ إليه

 ،معهم أكثر من غيره نظر خالد إلى ذلك الرجل الذي بدا منطلقا  في الحديث"
نطق الرجل اسمه بسرعة ُمعفيا   ولكنكم لم تعرفونا بأخينا الكريم. :وسأل

لوال الظُّلم ياشيخ ناصر لما  :وأضاف وكأن ه يكمل حديثا   ،اآلخرين من ترد دهم
...كان وقع الكلم قوي ا  على ،وصلنا إلى ما نحن فيه من الضعف واالنحطاط

اخالد وعندما عرف  نحن إذا  في  :في آخر الليل أن ه مثله، قال له رنجيب نص 
 21".مركب واحد

وظهرت  ،في السرد باسمها الحقيقي قد وردت نجيب نص ار نلحظ أن شخصي ة 
 في المتن السردي مرة واحدة.

وقد استعان نصر هللا بها ألنها كانت شخصي ة مؤثرة جدا  في ذلك الوقت، ولها 
وأدخلها في نسيج روايته مضفيا  عليها بعدا  فني ا   ،حضورها الثقافي واالجتماعي

فجعلها تجالس بطل الرواية  ،بعد أن أزال الحدود الفاصلة بين السرد والتاريخ
قد اختصرت كلمات . وموحيا  بواقعية هذه الشخصي ة ،وتحادثه (خالد)المتخي ل 

ار خ حواره  ،تعقيدات الحقبة التاريخية التي كانت تمر  بها فلسطين نجيب نص  وأر 
                                                           

   66ص : رواية زمن الخيول البيضاء -19
   67ص: ابقلمصدر الس -20
   137-136ص: رواية زمن الخيول البيضاء - 21
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   66ص : رواية زمن الخيول البيضاء -19
   67ص: ابقلمصدر الس -20
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فأدى التاريخ مهمته التوثيقي ة ،ولكن وفق شروط الخطاب الروائي ،لتلك المرحلة
 وأدى السرد مهمته التمثيلية .

 
اركيف  - فَْت شخصية "نجيب نص   ":ُوصِّ

ولم يتوغل في األعماق الذاتية  ،بعجالة نجيب نص ارقد م الكاتب شخصي ة 
لي ة لها، بل المسها من الخارج، فلم يكشف السرد العوالم الداخ ،للشخصية

 ،ووصفها وصفا  خارجيا  

 22 "وقد أضاء عينيه بريق عميق ،سل م هللا قلبك قال رجل يرتدي لباس البدو "

فهو لم  يزعزع الصورة المكرسة لهذه الشخصي ة في أذهاننا فبقيت كما هي، 
 وجعلها مصدرا  للمعلومات فقط.

بل  ،شخصي ة نامية أث رت على مسار السرد نجيب نصَّارإذا  لم تكن شخصي ة 
ر خلل  كانت شخصي ة مسط حة لها دور إسنادي لم تؤث ر في األحداث ولم تتطو 

 السرد.

 ":شخصي ة "خليل السكاكيني-٢

اد  (م1953 -م1878)خليل السكاكيني  أديب ومرب   فلسطيني يعد  من رو 
ك  ،التربية الحديثة في الوطن العربي بعروبته، ناهض الكنيسة مسيحي  متمس ِّ
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ونتيجة لذلك تم  إبعاده عن الكنيسة ورفض  ،وبأال ُيصل ى باللغة اليونانية فيها

 تزويجه وطرده من منزله.

وسأستعرض سريعاُ ما أوردته بعض المراجع عن شخصي ة خليل السكاكيني 
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ده على الكنيسة اليونانية جس د ظاهرة غير مسبوقة  ،"إن  خليل السكاكيني، بتمر 
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كان جريئا  في المجاهرة بآرائه التقليدي في فلسطين في بدايات القرن العشرين. 
م 1918في عام  ،وشديدا  على رجال الدين في الكنيسة األرثوذكسية ،العلمانية

                                                           
    136ص: المصدرالسابق -22
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وكتب نشيدها. رأى خليل السكاكيني أن  أكثر الظواهر  ،انضم  للثورة العربية
مدعاة للعياء في المجتمع الفلسطيني هي سيطرة رجال الدين على الرعي ة باسم 

وشرع يدعو إلى  ،وراح يجاهر بآرائه في رفض الطقوس كلها ،ةالدين والقداس
 23األخذ بروح اإلنجيل ال بطقوس الكنيسة".

وأينما  (كذا أنا يا دنيا)"يقول السكاكيني في صفحة من صفحات سيرته الذاتية 
أحسُّ أن ي من :ويقول في رسالة البنه ،كنت فإني لست إال  إنسانا  محضا  

بل أحس  أن ي أستطيع أن أمس   ،وأن  الدهر دهري والزمان غلمي ،الخالدين
القمر بإصبعي.ولذلك لم يكن الدكتور إسحاق موسى الحسيني مخطئا  في قوله 

كان السكاكيني من الشخصي ات :"حين كتب "كذا أنا يادنيا"الذي جاء مقدمة لـ
عون أن والذين لم يعرفوه ال يستطي ،العظيمة التي تفرض الحب واإلعجاب

وإنسانيته  ،فالسكاكيني أعظم من آثاره كلها ،يَزنوه بكتبه ومقاالته وحدها
 24"الخصبة تجل ت في حياته أكثر مما تجل ت في مؤلفاته

مْت شخصي ة "خليل السكاكيني -  " في رواية ) زمن الخيول البيضاء(:كيف قُد ِّ

لخيول لقد قد ِّمت شخصية السكاكيني ضمن بنية السرد  في رواية )زمن ا
السارد الخارجي البيضاء( عن طريق راو  هو خارج القصة أي عن طريق 

 . لألحداث

فَْت شخصي ة "خليل السكاكيني -   ":كيف ُوصِّ

لم تُذكر في سياق السرد صفات الشخصي ة صراحة، ولم نتبي ن ملمح شكلها 
الخارجي، بل ظهرت سماتها وأفكارها عن طريق أفعالها، وعلقتها مع 

 ومن ثم  لغتها؛ التي شكلت مرجعا  مهما  لفهمها وتلم س كينونتها: ،اآلخرين

"تم تشكيل لجنة من عشرة أعضاْ لمقابلة األرشمنديت،استمع لمطالبهم صامتا  
ف  حتى النهاية، ثم قال: االمتيازات الممنوحة لنا هي من حقنا، يحق لنا أن نتصر 

أعطينا فإننا نعطي على سبيل بالمال وأن تكون أماكن الزيارة بيدنا، وإذا ما 
 اإلحسان ال أكثر!

                                                           
د إلى : عنوان المقال-العدد الرابع : مجلة فلسطين التي تصدر عن جريدة السفير اللبنانية-23 خليل السكاكيني من التمر 

 . العلمانية
اج،فيصل،ذاكرة المغلوبين  -24  166، ص (الثقافي الفلسطينيالهزيمة والصهيونية في الخطاب )در 
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 ، أحد أعضاء اللجنة و غادر المكان.خليل السكاكيني غضب

 ما الذي حدث؟ سأله أبناء الطائفة. -

 25ليس أمامنا سوى الحرب." -

حازمة؛ جريئة؛ فالسكاكيني عضو في اللجنة  ،فقد وردت الشخصي ة في الرواية
رشمنديت وخروجه من مكان اللقاء به وغضبه من قرار األ ،المناهضة للكنيسة

 أظهر صفات شخصي ته المتمردة.

و هكذا نجد أن  شخصي ة السكاكيني الروائي ة قد شك لت بديل  فني ا  لشخصي ته 
فلم تتعارض الشخصيتان بل أكملت الواحدة األخرى في نسيج  ،التاريخي ة
 تماهى فيه الخطابان التاريخي والروائي. ،متشابك

ة بالسكاكيني، والتي تعب ر عن أفكاره كما  استمد  إبراهيم نصر هللا الل غة الخاص 
ها ضمن المسار السردي فالوثيقة تقول لقد كان  ،من الوثيقة التاريخي ة، وزج 

ين  ه على رجال الد ِّ التخافوا السماء  :ال ينفكُّ قائل   "خليل السكاكيني في تمرد ِّ
 26يست من السماء"ل (الدين أي سلطة رجال)ألن سلطتهم 

فذاب  ،وقد وظ ف نصر هللا هذا القول وساقه على لسان السكاكيني في الرواية
 معب را  عن موقف الشخصي ة وأفكارها: ،النص  السابق في النص  اللحق

أن  ،إن  الكلم الذي توحيه لنا الظُّروف الحاضرة هو أن نكون رجاال  أشد اء"
سقط استبداد  ،ستعرة بيننا وبين رجال الديرنكون يدا  واحدة في هذه الحرب الم

وال تخشوا في  ،الحكومة وبقي استبداد الرئاسة الروحية، فلنعمل على إسقاطه
ألن  سلطتهم ليست من السماء.......قال خليل  ال تخافوا السماء ،ذلك بأسا  
 27".السكاكيني

كانت قليلة، نجد أن المعلومات التي قد مها الكاتب عن "السكاكيني" في الرواية 
 ،لكن ها استطاعت توفير الوضوح الكافي لشخصية تبن ت قضي ة ودافعت عنها

ناهض الكنيسة وسلطتها الظالمة قبل  ،فكانت تجسيدا  فني ا  لفلسطيني   معارض
 مئة عام من اآلن.

                                                           
 87رواية زمن الخيول البيضاء: ص  - 25
د إلى العلمانية . -26   -مجلة فلسطين،العدد الرابع،مقالة: خليل السكاكيني من التمر 
    88ص : رواية زمن الخيول البيضاء -27
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 :الشخصي ات الُمْقَصاة عن الحدث-

 :الفلسطينية"ومثال على الشخصي ات المقصاة عن الحدث في روايات "الملهاة 

 ":جمال عبد الناصر"شخصي ة الرئيس  -١

في ملهاته كشخصي ة نضالية  جمال عبد الناصر استدعى الكاتب اسم الرئيس
ها من خلل حوارات الشخصيات  استثنائية. لم يشركها في األحداث بل قدم 

 ،فاد ْت دورا  جماليا  ووظيفي ا   ،وجعلها متوائمة مع صيرورة الحدث ،األخرى
 ،امتزجت فيه الشخصي ة الحقيقية مع الشخصي ات المتخي لة في منظومة السرد

الذي كان سائدا  بعد هزيمة  ،ونقل الكاتب من خللها صورة المناخ السياسي
الذي  ،فشعور اإلحباط واليأس رافقه امتداد للفكر القومي الناصري ،حزيران

ج من مرحلة الهزيمة إلى كان يعد  األمل الوحيد للفلسطينيين والعرب للخرو
 مرحلة النهوض. ألن  الناصري ة كانت في ذلك الوقت مشروعا  لتغيير الواقع.

لتعلَن انهيارا  فكري ا  يطال البنى االجتماعي ة  1967"جاءت هزيمة حزيران  
والسياسية والعسكري ة في العالم العربي بأسره، ففج رت عددا  من القضايا 

فك رون والسياسي ون إلى إعادة النظر في الموروث، والمشكلت، وانصرف الم
ا كانت  فدعوا إلى النقد والنقد الذاتي وإلى البحث مجد دا  عن جذور النكبة. ولم 
الظاهرة الروائي ة على علقة وثيقة بالمناخ االجتماعي والسياسي ومجمل 

 ، فقد1967التغي رات الخطيرة التي طرأت على الوطن العربي بعد حزيران 
وقد استطاع إبراهيم  28 "حاولت الرواية العربي ة استيعاب الوقائع الجديدة.

جمال عبد نصرهللا أن يجس د واقع هذه الهزيمة، من خلل توظيفه لشخصية 
 . الناصر

مت شخصي ة"جمال عبد الناصر" في رواية )طيور الحذر(: -  كيف قد ِّ

ر هزيمة حزيران النازح من أرضه إث (علي)يعيش  (طيور الحذر)في رواية 
فنراه يستمع عبر المذياع  ،؛ حالة من االنكسار والشعور بمرارة الهزيمة1967

الذي دعم القضية الفلسطيني ة وعد ها من -إلى أحد خطابات جمال عبد الناصر

                                                           
مركز  -كامبل. روبرت ب: إعداد -سيَر وسيَر ذاتية ،السبيعي،أباظة، أعلم األدب العربي  المعاصر-28

الطبعة األولى  ،الشركة المتحدة للتوزيع،بيروت،جامعة القد يس يوسف،الدراسات للعالم العربي المعاصر
ل  ،1996  .   91ص ،المجلد األو 
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بأعلى صوت في تحد   واضح، ألن هذا األمر كان يعد  مجازفة  -أولوي اته القومي ة
 :كبيرة

وجد يوسف يستمع إلى  ،عاد مقهورا   ،لم يتركوه يدخل ،هبط للمستشفى"
من  ،بصعوبة (عبد الناصر )تناوله من بين يديه بعد أن مي ز صوت  ،المذياع

كان يجرؤ على االستماع إلى ذلك الصوت علنا ؟ قل ة قليلة.أمسك المذياع بكلتا 
ة بعد أن أعلى الص وت إلى أقصى درج ،وضعه على حافة سور الحْوش ،يديه

 ممكنة

 !ما الذي تفعله؟ :صرخ يوسف

 فليسمعوه من مذياع آخر. ،ال أحد يجرؤ على فتح مذياعه لسماعه :قال

 ،الذي مأل الجبل فجأةعبد الناصر بحثا  عن  ،أطل ت الرؤوس من أكثر من مكان
 29 "وكان األمر أشبه ما يكون بعملية انتحار

صفه للحظات اعتقال األب يضا  خلل وأ جمال عبد الناصر يورد السارد اسم -
 :وبقاء زوجته عائشة عاجزة عن أي  فعل  (،علي  )

من يعصي أوامرها؟ أشجع الشجعان ال يستطيع  !من يقدِّر على الحكومة؟"
قابضا  على المذياع كما لو  ،إال  تحت اللحاف جمال عبد الناصرسماع صوت 

ان أذان تسمع بها من يستطيع أن يتكل م في السياسة؟ أو ليس للحيط ،أن ه جمرة
 30وتُراقب؟. 

التي آل إليها  ،و في سياق آخر يصف الكاتب حالة القمع والخوف السائدة -
، هذا جمال عبد الناصروتعل قهم الشديد بشخصي ة  ،الفلسطينيون بعد النكسة

إلى أن تنُشدَ باسمه واسم الظ افر والقاهر،وهي صواريخ  "حنون"التعل ق أوصل
 كان يملكها الجيش المصري.

 "الظ افر"عنده  ،عبد الناصر"

 "القاهر"عنده  ،عبد الناصر

                                                           
    49ص : رواية طيور الحذر -29
    160ص : المصدر السابق -30
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م الكلمات ،تتقافز حن ون لها إلى نشيد ،تُنَغ ِّ  31 "تحو 

عاء بأن ه أبوها ا - لتي ال كما أد ى إعجابها بشخصية جمال عبد الن اصر إلى االد ِّ
 :تعرف عنه شيئا  

لم ال تُرينا  :حن ون التي قالت لها بنات صف ها الل واتي كن  يحملن صور آبائهن"
 صورة أبيك؟

في  عبد الن اصرحين حملت صورة  ،ولم تطل َحْيرتها ،حن ون التي احتارت
 ،ملهذا أبي.....ال تستطيع أي  منكن  أن تُنكر أن  أبي هو األج :اليوم التالي وقالت

 32فوافقنها". 

 ":شخصي ة الكاتب "غسان كنفاني-2

غسان شخصي ة الكاتب الفلسطيني )طيور الحذر(  استحضر السرد في رواية
 "ليكشف عمق األزمة التي  تعيشها الصحفية  ،وأدخلها ضمن بنيته كنفاني
وَعْجز األدباء والكت اب عن التعبير عن هذا  ،خاصة ، والفلسطينيون عامة   "رندة
 وكشف سلبياته. ،الواقع

مت شخصي ة "غس ان كنفاني -  " في رواية )طيور الحذر( :كيف قد ِّ

بل قد مها من  ،لم يشرك الكاتب شخصي ة )غسان كنفاني( باألحداث مباشرة
 ."آمنة"وشخصي ة  "رندة"خلل حوارات ومونولوجات شخصية 

وتشكو إليه  ،همومها في مونولوج طويل "غسان كنفاني"لـ "رندة"تبث   -
 :ليكون شاهدا  على ما يحدث فتقول ،الواقع

ما الذي يفعلة كت ابنا اليوم. لماذا ال يكتبون عن ذلك كل ه؟ منذ ذلك  :أظل  أتساءل"
رت أن أكتب ما أراه ،الشجار التاريخي وقد ألقي به ذات يوم بين يدي   ،قر 

 ،عن قبرغسان كنفاني وأقول له قُْم واكتب هذه الحكاياتأو أفتش  ،كاتب
 ،غسانأتعرف ما الذي يكون مصيرها؟ اسمح لي يا  ،فالحكاية التي ال نكتبها

ألنني  ،فأمامك يمكن أن أصرخ أو أجن  وأال  أحس  بإحراج ،أن أسألك من قلبي

                                                           
 270: ص: رواية طيور الحذر -31
 270رواية طيور الحذر: ص  32
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م الكلمات ،تتقافز حن ون لها إلى نشيد ،تُنَغ ِّ  31 "تحو 

عاء بأن ه أبوها ا - لتي ال كما أد ى إعجابها بشخصية جمال عبد الن اصر إلى االد ِّ
 :تعرف عنه شيئا  

لم ال تُرينا  :حن ون التي قالت لها بنات صف ها الل واتي كن  يحملن صور آبائهن"
 صورة أبيك؟

في  عبد الن اصرحين حملت صورة  ،ولم تطل َحْيرتها ،حن ون التي احتارت
 ،ملهذا أبي.....ال تستطيع أي  منكن  أن تُنكر أن  أبي هو األج :اليوم التالي وقالت

 32فوافقنها". 

 ":شخصي ة الكاتب "غسان كنفاني-2

غسان شخصي ة الكاتب الفلسطيني )طيور الحذر(  استحضر السرد في رواية
 "ليكشف عمق األزمة التي  تعيشها الصحفية  ،وأدخلها ضمن بنيته كنفاني
وَعْجز األدباء والكت اب عن التعبير عن هذا  ،خاصة ، والفلسطينيون عامة   "رندة
 وكشف سلبياته. ،الواقع

مت شخصي ة "غس ان كنفاني -  " في رواية )طيور الحذر( :كيف قد ِّ

بل قد مها من  ،لم يشرك الكاتب شخصي ة )غسان كنفاني( باألحداث مباشرة
 ."آمنة"وشخصي ة  "رندة"خلل حوارات ومونولوجات شخصية 

وتشكو إليه  ،همومها في مونولوج طويل "غسان كنفاني"لـ "رندة"تبث   -
 :ليكون شاهدا  على ما يحدث فتقول ،الواقع

ما الذي يفعلة كت ابنا اليوم. لماذا ال يكتبون عن ذلك كل ه؟ منذ ذلك  :أظل  أتساءل"
رت أن أكتب ما أراه ،الشجار التاريخي وقد ألقي به ذات يوم بين يدي   ،قر 

 ،عن قبرغسان كنفاني وأقول له قُْم واكتب هذه الحكاياتأو أفتش  ،كاتب
 ،غسانأتعرف ما الذي يكون مصيرها؟ اسمح لي يا  ،فالحكاية التي ال نكتبها

ألنني  ،فأمامك يمكن أن أصرخ أو أجن  وأال  أحس  بإحراج ،أن أسألك من قلبي

                                                           
 270: ص: رواية طيور الحذر -31
 270رواية طيور الحذر: ص  32

 

هل تعرف ما مصير الحكايات التي ال نكتبها؟ إن ها تصبح  ،ألنك من ا ،أحدث ك أنت
 33."ُملكا  ألعدائنا

فقد  ،في الرواية استحضارا  إبداعيا   "غسان كنفاني"كان استحضار شخصية 
من ضمير الخطاب إلى  ،منح السرد  دفقا  إيحائيا  وجماليا . وانتقل بين الضمائر

 على الصعيد الفني. ،الغائب مول دا  نوعا  من اإلثارة الحركية

عما  "جمال"لزوجها  "آمنة"عبر مونولوج تبوح فيه ،ونجد هذا واضحا  أيضا  
ط له   ":رندة"تخط ِّ

كيف ال أصد ق رندة؟ هل تعرف مالذي يدور في عقل  ،أنا أصدقها ،"وبصراحة
ة وتذهب إلى قبر  غسان  ،آ ،غسان كنفانيهذه المجنونة؟ أن تتسلَل من غز 

 تحفر وتحفر حتى تُحدِّث َ فتحة  في القبر وتعطيه كل  ما ثم   !حبيبَك كنفاني
رغم الموت  -في هذه األوراق من الحياة :وتقول له ،جمعتْهُ من حكايات

وتعود للكتابة من  ،ما يكفي ألن يجعلك تنفض الموَت عنك -الموجود فيها
ترك لنا كل  هذا  ،خلل ست وثلثين سنة ،....انظري ماذا فعل!جديد

وأرى الموت يُحل  ق في طائرة اآلباتشي  ،....أحيانا  أخرج لحوش البيت،الجمال
أرفعها إلى السماء  ،فأعود للداخل أحمل مجل دات غسان ،16أو طائرة إف 

 34 "تستطيع أن تفعل كل  شيء ولكنك لن تستطيع قتل هذا :وأصرخ

ا إلى السرد، قد شحن النص  بدالالت؛ م"غسان كنفاني"إن استدعاء شخصية 
 كانت لتتأت ى لوال هذه الت ِّقني ة الفني ة.

 

 :الخاتمة -

لقد أعاد الكاتب إبراهيم نصر هللا في روايات "الملهاة" اكتشاف الشخصيات 
رها فني ا  ودالليا ، فكان حضور هذه  التاريخية، و بث  الروح فيها من جديد، وطو 

ي سعى الشخصيات داخل عوالم المتخي ل شاهدا  على الحقائق الت
 إلى إثباتها من خلل مشروعه الروائي ."الروائي"إبراهيم نصر هللا

                                                           
   63-62: ص: رواية أعراس آمنة 33
 69-68-67: ص: المصدر السابق34
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ياته، إال  أنه قد خرج من عباءته،  وعلى الرغم من استعانته بالتاريخ و شخص 
ولم ينزلق نحو الخطاب التاريخي، بل حافظ على قواعد الخطاب الروائي الذي 

.  قوامه الخيال الفني 

                    المصادر والمراجع: -

إبراهيم،عبد هللا،التخي ل التاريخي:السرد واإلمبراطورية, والتجربة  -
االستعمارية ،  المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت،الطبعة 

 م.2011األولى،

أحمد،مرشد، البنية والداللة في روايات إبراهيم نصر اللهالمؤسسة  -
 م.     2005-الطبعة األولى-العربية للدراسات والنشر

المجلس الوطني  -األعرج واسيني،السلسلة الفصلية:الرواية والتاريخ -
مقالة الرواية  -للثقافة والفنون والتراث في قطر، مجموعة باحثين

 قطر.    /2006قة، عدد إبريل/التاريخية/ أوهام الحقي

بحرواي حسن، بنية الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي،  -
 م. 1990بيروت،الطبعة األولى 

برنس،جيرالد، المصطلح السردي)معجم مصطلحات( ترجمة :عابد  -
،القاهرة، الطبعة 368خزندار، المشروع القومي للترجمة،العدد

 م.2003األولى،

بورنوف، روالن، أوئيليه لاير، عالم الرواية ،ترجمة نهاد التكرلي   -
 م.1991،الشؤون الثقافية العامة، بغداد،الطبعة  األولى،

جيمس هنري ،نظرية الرواية في األدب اإلنكليزي الحديث، ترجمة  -
وتقديم: د.أنجيل بطرس سمعان، مراجعة: د.رشاد رشدي،الهيئة 

 م.1971 -شرالمصرية العامة للتأليف والن

اج فيصل، نظري ة الرواية والرواية العربية، المركز الثقافي  - در 
 -م2002العربي،الدار البيضاء ، بيروت، الطبعة الثانية، 

اج فيصل، من كتاب ذاكرة المغلوبين ) الهزيمة والصهيونية في  - در 
الخطاب الثقافي الفلسطيني(، المركز الثقافي العربي،الدار البيضاء، 

    189-188 -187م، ص  2002لطبعة األولىبيروت، ا

عزاوي أحمد،بناء الشخصي ة في الرواية )قراءة في روايات حسن  -
 م  2007-حميد(،ات حاد الكت اب العرب، دمشق
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ياته، إال  أنه قد خرج من عباءته،  وعلى الرغم من استعانته بالتاريخ و شخص 
ولم ينزلق نحو الخطاب التاريخي، بل حافظ على قواعد الخطاب الروائي الذي 

.  قوامه الخيال الفني 

                    المصادر والمراجع: -

إبراهيم،عبد هللا،التخي ل التاريخي:السرد واإلمبراطورية, والتجربة  -
االستعمارية ،  المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت،الطبعة 

 م.2011األولى،

أحمد،مرشد، البنية والداللة في روايات إبراهيم نصر اللهالمؤسسة  -
 م.     2005-الطبعة األولى-العربية للدراسات والنشر

المجلس الوطني  -األعرج واسيني،السلسلة الفصلية:الرواية والتاريخ -
مقالة الرواية  -للثقافة والفنون والتراث في قطر، مجموعة باحثين

 قطر.    /2006قة، عدد إبريل/التاريخية/ أوهام الحقي

بحرواي حسن، بنية الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي،  -
 م. 1990بيروت،الطبعة األولى 

برنس،جيرالد، المصطلح السردي)معجم مصطلحات( ترجمة :عابد  -
،القاهرة، الطبعة 368خزندار، المشروع القومي للترجمة،العدد

 م.2003األولى،

بورنوف، روالن، أوئيليه لاير، عالم الرواية ،ترجمة نهاد التكرلي   -
 م.1991،الشؤون الثقافية العامة، بغداد،الطبعة  األولى،

جيمس هنري ،نظرية الرواية في األدب اإلنكليزي الحديث، ترجمة  -
وتقديم: د.أنجيل بطرس سمعان، مراجعة: د.رشاد رشدي،الهيئة 

 م.1971 -شرالمصرية العامة للتأليف والن

اج فيصل، نظري ة الرواية والرواية العربية، المركز الثقافي  - در 
 -م2002العربي،الدار البيضاء ، بيروت، الطبعة الثانية، 

اج فيصل، من كتاب ذاكرة المغلوبين ) الهزيمة والصهيونية في  - در 
الخطاب الثقافي الفلسطيني(، المركز الثقافي العربي،الدار البيضاء، 

    189-188 -187م، ص  2002لطبعة األولىبيروت، ا

عزاوي أحمد،بناء الشخصي ة في الرواية )قراءة في روايات حسن  -
 م  2007-حميد(،ات حاد الكت اب العرب، دمشق
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Özet 

Kur’an kıssaları ayetlerinin tertibine bağlı olarak söz konusu ayetlerde murat 

edilen mananın açıklanmasına, sözün fesahatine etkisi olan takdim-te’hir 

meselesi belagat ve beyan ilimlerinin temel faktörlerinden birisidir. Birçok 

kelime bulunduğu yerden takdim veya te’hir edilirse manası ve ahengi 

bozulacaktır. Mananın bozulmadığı durumlarda bile en azından Arap dili 

fesahatini ihlal edecektir. Her kelimenin cümle içerisinde bulunduğu yere göre 

özel bir manası vardır. Araştırma, Kur’an kıssalarının ayetlerinin incelenmesine, 

tahlil edilmesine, takdim ve te’hir konusunun edebi tahlillerine ve Kur’an 

kıssalarının oluşumuna etkisini açıklamaya dayanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Delalet, takdim, te’hir, kıssa oluşumu. 
 

The Connotations for Words and Information Arrangement and Its 

Effect on the Storytelling of the Holy Quran 
 

Summary  

The issue of displaying the information and words (which one comes first and 

which one after) and everything related to the arrangement and organization of 

the stories in the Holy Qur'an, and also all the indications which have effects in 
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clarifying the meaning of the verse and also the effects on eloquence, in addition 

to that it is considered one of the important elements of rhetoric. 

There are many words in the Holy Qur'an. If you do not put them in the right 

order they will give wrong meanings, and we will lose the beauty of their real 

meanings. It also shows that you do not know the basics of the correct Arabic 

expressions. Every single word has its own place and meaning.   

This research is based on the study of the stories of the Holy Qur'an in order to 

analyze and deduction of rhetorical connotations, and shows its effects on the 

storytelling. 
 

Keywords: Semantic, words order, storytelling  
 أثر التقديم والتأخير من علم المعاني على البناء القصصي في القرآن الكريم  

 صفية الرفاعي

 ملخص البحث

إن قضية التقدمي والتأخري وما يتعلق منها بنظم وترتيب آيات القصص القرآين، وما حتويه من دالالت  

هلا أثر يف بيان معىن املراد من اآلية، وأثر يف فصاحة الكالم، ومن أهم مقومات البالغة والبيان، وكثري 

له ورونقه، أو على أقل تقدير من الكلمات لو قدمتها أو أخرهتا عن حملها لفسد عليك املعىن وضاع مجا

كنت خمال بأساسيات التعبري العريب الفصيح، فلكل كلمة يف موضعها من اجلملة معىن، متقدمة كانت 

أو متأخرة. ويأيت هذا البحث يف أنه يعتمد على النظر يف آيات القصص القرآين، وحتليلها واستنباط 

 ثره على البناء القصصي.الدالالت البالغية للتقدمي والتأخري منها، وبيان أ

 الكلمات املفتاحية: دالالت، التقدمي، التأخري، البناء القصصي.
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clarifying the meaning of the verse and also the effects on eloquence, in addition 

to that it is considered one of the important elements of rhetoric. 

There are many words in the Holy Qur'an. If you do not put them in the right 

order they will give wrong meanings, and we will lose the beauty of their real 

meanings. It also shows that you do not know the basics of the correct Arabic 

expressions. Every single word has its own place and meaning.   

This research is based on the study of the stories of the Holy Qur'an in order to 

analyze and deduction of rhetorical connotations, and shows its effects on the 

storytelling. 
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 أثر التقديم والتأخير من علم المعاني على البناء القصصي في القرآن الكريم  
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 المقدمة

وأشعارها مثل أمة ا طبهما ُعرفت أمٌة على وجه األرض، تُ ْعىنى بفصاحة الكلمة، وبالغِة األسلوب يف خُ 
الطَّنَّانىة والقصائُد الرَّنَّانىة، اليت العرب، ومن فرط عنايتها بذلك كانت تُقيم أسواقاً، تُ ْعرىُض فيها اخلطُب 

ٍع، وشاعٍر ُمْفِلٍق، وُتْضرىُب اخليام للحكا الذين حيكمون بالصواب، م ي ىتىبىارىى هبا كلُّ خطيٍب ِمْصقى
ويىنطقون بفصل اخلطاب، وكان هؤالء احلكام يبنون أحكامهم على قواعدى وأصوٍل، ُوِضعىت يف قوالبى 

ضُّ املتبارون واملشجعون ب ىْعُد، مقتنعني قاعديٍة عند علماء النحو  فى على  -والبالغة يف عصر التدوين، وي ىن ْ
بق يف تلك   -حٍد سواٍء  ب السَّ بتلك األحكام الصادرة عن أساطني الفصاحة والبالغة، وكان قىصى

من رؤًى  نَّ الكلم ةى القرآني ةى ختتلف عن سائر الكالم؛ ملا حتملهوإ .األحكام ألسلوب التقدمي والتأخري
ومعاين متدفقٍة، ت ضفي على النص مجاليًة يف مكاهنا املخصوص، ويف ِسياقها املخصوص، فكأن هذا 
، وهذا املوقعى مرهوٌن هلذه الكلمة، وموقوٌف عليها بعينها؛ إلبراز املعىن املراد يف قوٍة وجالٍء وتأثرٍي  املكانى

 بالٍغ بأوسع نطاق
وأنَّ أي كلمٍة سواها، ال تستطيع تأديةى املعىن نفِسِه وافياً باملستوى نفسه الذي أدته الكلمة األوىل، وال 
اِل، لو وضعت يف غري هذا املوضع، جلاء املعىن مشوهاً،  ا على ف ىْرِض اْلُمحى قريٍب منه، كما أن الكلمة ذاهتى

قدمي والتأخري مسةى التغلغل واالنتشار يف سياقات ترفضه العقول، وتتحاماه البصائر، كما أنَّ ألسلوب الت
القرآن الكرمي كافًة، سيما يف احلوار القصصي، وما كان لقصة أن تسبق أختها إال لنكتٍة بالغيٍة، وِداللٍة 

 معنويٍة ذاِت أمهيٍة بالغٍة. 
 

 

 أسباب اختيار موضوع البحث:

ين إليها كثرياً ملا فيها من دُّ شُ كانت تى   عندما كنت أقرأ البالغة كمادة من مواد املنهاج الدراسي .1
اٍت تكمُ  تىاٍت وِنكى  ثري املعىن.مما يُ  العبارة ن وراءى لىفى
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 كان أسلوب التقدمي والتأخري من أكثر أحباث علم البالغة لفتًا للنظر ملا حيمله من معانٍ  .2
يضاً مساه )باب عنواناً عر  (اخلصائص)وإحياءاٍت ث ىرٍَّة مما محل ابن جين على أن يضع يف كتابه 

لك إمنا هو احلذف والزيادة والتقدمي والتأخري ذى  اعلم أن معظمى "يف شجاعة العربية(. قال حتته: 
 1."مل على املعىن والتحريفواحلى 

القرآن الكرمي عندما حتدى العرب ما حتداهم بإعجازه العلمي وال الغييب وال التشريعي بل  .3
 خف حف جف مغ جغ مع جع مظ ":بإعجازه البالغي فقال

 من خن حن"مث بت بالنتيجة القاهرة فقال: 2" حك جك حقمق  مف
 ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن
مما شدين بقوة إىل كل ما ميت إىل الدراسات البالغية  3" ٍّ ٌّ ٰى ٰر

 بصلة.

فكيف  ،يف كالم املتكلم للقصة اهلادفة أكثر من غريها ِمْن طىْبِع اإلنسان أن يكون مشدوداً  .4
إذا كانت القصة اليت تشتمل على أعلى درجات الكمال وجالل املعىن من قصص القرآن 

 هت  مت خت حت جت هب:"لاملعجز الذي صدر من عند من يقو 
 :"قالو 4" مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج حج مث

     5" خف حف جف مغ جغ مع جع

    
                                                           

)القاهرة: اهليئة املصرية  ،4ه (، اخلصائص، ط:392أبو الفتح عثمان بن جين املوصلي )املتوىف:   1
 326/ 2 للكتب(،

 23البقرة: 2
 88اإلسراء: 3
 3يوسف: 4
 111يوسف: 5
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 :مشكلة البحث

على البناء تكمن مشكلة البحث يف اإلجابة عن السؤال الرئيس: ما دالالت التقدمي والتأخري؟ وما أثره 

 ؟ وينبثق عن هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية:قصصيال

 ما دالالت التقدمي والتأخري يف القصص القرآين؟  1

 ما أثر التقدمي والتأخري على البناء القصصي؟ 2

  أهمية البحث:

الكلمات يف آيات القصص القرآين، وما حيويه  تكمن أمهية البحث من حيُث أنه يتعلق بِنىْظِم وترتيبِ 

ذلك من ِدالالٍت، كما أن موضوع النظم والرتتيب له األثر البالغ يف حتديد املعىن املراد من اآليات، وأثٌر 

از البالغي، ولو ُسِلكى يف الرتتيب قومات اإلعجأبلُغ يف فصاحة الكالم، وهو يف الوقت نفِسه من أهم مُ 

بى رونُقه وهباؤه، أو على أقل تقدير كان خمالً بأساسيات التعبري  غرُي الوجه املطلوب لفسد املعىن، أو ذىهى

حسب  -العريب الفصيح. ومما يزيد البحثى أمهية أن كل من كتب يف التقدمي والتأخري يف القرآن الكرمي 

إمجااًل يف مجيع القرآن، وهذا يعين أنه مل يأخذ حقه الوايف من الدراسة  إمنا تناوله - ما اطلعت عليه

 املفصلة يف القصص القرآين خبصوصه.

 

 :أهداف البحث

 تربز أهداف البحث من خالل: 

   بيان دالالت التقدمي والتأخري يف القصص القرآين. 1
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   بيان أثر التقدمي والتأخري على البناء القصصي.2

 حدود البحث:

تتبع اآليات يف القصص القرآين اليت ورد فيها التقدمي والتأخري وبيان الدالالت البالغية فيها وبيان أثر 

 .البناء القصصيالتقدمي والتأخري يف 

 الدراسات السابقة: 

على دراسة خاصة تناولت موضوع التقدمي والتأخري من حيث بيان الدالالت البالغية  ةطلع الباحثتمل 

والتأخري يف القصص القرآين، وهناك دراسات توجهت لدراسة أسلوب التقدمي والتأخري يف  وأثر التقدمي

 القرآن الكرمي إمجااًل، أو جبزئية منه، وسأكتفي بالتعريف عن أهم الدراسات 

ـ أحكام التقديم والتأخير في القرآن: دراسة نحوية تطبيقية، تأليف يوسف سمية عثمان علي، 1

 2004هـ/ 1425معة أم درمان، عام رسالة ماجستير من جا

: التقدمي والتأخري يف بعض املرفوعات خمتارة منها ما يتجلى فيها بشكل واضح هذا تناولت الدراسة

 األسلوب، وهلا أمثلة يف القرآن، وكانت موضع نقاش لدى كثري من النحاة، وكذلك املنصوبات. 

والتأخري فيها مثل الصلة على املوصول، وأن : أن هناك أشياء ال جيوز التقدمي وخلصت الدراسة إلى

قضية التقدمي والتأخري قد ناقشها كثري من النحاة وعلى رأسهم سيبويه، وأن أكثر متعلقات الفعل ورودا 

يف القرآن اجلار واجملرور وبعدها املفعول به، وأن من أهم أسباب التقدمي احلروف اليت هلا الصدارة والظرف 

 واجلار واجملرور.
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   بيان أثر التقدمي والتأخري على البناء القصصي.2
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والتأخري فيها مثل الصلة على املوصول، وأن : أن هناك أشياء ال جيوز التقدمي وخلصت الدراسة إلى
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ـ داللة التقديم والتأخير في الثنائيات الضدية في القرآن الكريم دراسة تحليلية داللية. إعداد  2

 م2014الطالب حيدر يوسف فرحان الخوالدة، رسالة ماجستير، الجامعة الهاشمية، األردن، لعام 

لت هذه الدراسة : مسألة التقدمي والتأخري يف الثنائيات الضدية يف القرآن الكرمي، وحاو تناولت الدراسة

الوقوف على أسباب التقدمي والتأخري ومفهوم التضاد وأمهيته يف البناء اللغوي وأهم آراء علماء اللغة يف 

التقدمي والتأخري وتناولت اجلانب التطبيقي حيث اختارت أبرز الضديات اليت ورت يف القرآن وحللتها 

 دالليا 

فهم الرتكيب السياقي، حىت إنه أصبح أسلوبا واضحا  : أن التضاد له أثر بالغ يفوخلصت الدراسة إلى

 عند كثري من اللغويني واألدباء والشعراء وله تأثري واضح يف مكنونات النص.

وتميزت رسالتي عن الدراسات السابقة بعدة أمور لم تجتمع في أي دراسة سابقة حسب ما اطلع 

 عليه الباحث منها:

 لقرآين حصرا من ناحية بالغية.  ظاهرة التقدمي والتأخري يف القصص ا1

   دالالت التقدمي والتأخري. 2

 البناء القصصي.أثره على   و  3

وهذا مامل تدرسه الدراسات السابقة حيث بعضها تناول املوضوع من ناحية لغوية حنوية، وبعضها اختص 

صص القرآين، تناول بسورة حمددة أو جبزئية كمتشابه القرآن، أو الضديات يف القرآن، وما تناول منها الق

 اإلعجاز البالغي يف قصة واحدة، كقصة سيدنا موسى، أو تناول أثر داللة السياق يف القصة القرآنية.
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 منهج البحث:

يعتمد البحث على حتليل واستنباط الدالالت البالغية للتقدمي والتأخري، وبيان أثرها على البناء 

من أجل اخلروج حتليلي، يركز على االستقراء آليات القصص القرآين،  القصصي، فهو منهج وصفي

بنتائج موضوعية حبتة، وذلك تبعا ملا نصت عليه بعض مناهج البحث احلديثة وخباصة ما يتعلق منها 

 بالدراسات القرآنية.

 دالالت التقديم والتأخير في القصص القرآني

استخدم بشكل عشوائي، وإمنا حيتاج إىل من يتمكن  إن التقدمي والتأخري ال ميكن أن يؤدي غرضه إذا

 من معرفة دقائقه، ويستطيع أن يسرب أغواره.

وال يتمكن من السبق يف هذا املضمار إال صاحب علم غزير، وإملام واسع مبفردات اللغة وأسرار تراكيبها، 

ال إال من سهل حىت يستطيع أن يبني باإلشارة، ما تعجز عن توضيحه العبارة، وهذا شيء صعب املن

 6اهلل عليه طريقه، وفتح له مغاليقه، لذلك ال تكاد حتس بأثره واضحاى يف غري القرآن الكرمي

مث إن أسلوب التقدمي والتأخري ال تظهر قيمته الفنية إال إذا وظفه األديب أو الشاعر يف جتسيد     

 أغراض فنية خاصة ال تتأدى بغري ذلك األسلوب.

لتقدمي والتأخري يف القصص القرآين وجدنا أن القرآن الكرمي بلغ أعلى الدرجات فيه، وإذا نظرنا إىل ا    

 كما هو احلال يف سائر األساليب البالغية.

                                                           
  331م(،1981ه    1401، )األردن: الرسالة احلديثة،1لغة القرآن الكرمي، طعبد اجلليل عبد الرحيم،   6



87Aydın Arapça Araştırmaları Dergisi  (AYAD) Cilt 2 Sayı q - Haziran 2020 (79-97)

Safiye ALREFAAİ

 
 

 منهج البحث:
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بنتائج موضوعية حبتة، وذلك تبعا ملا نصت عليه بعض مناهج البحث احلديثة وخباصة ما يتعلق منها 

 بالدراسات القرآنية.

 دالالت التقديم والتأخير في القصص القرآني
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وال يتمكن من السبق يف هذا املضمار إال صاحب علم غزير، وإملام واسع مبفردات اللغة وأسرار تراكيبها، 

ال إال من سهل حىت يستطيع أن يبني باإلشارة، ما تعجز عن توضيحه العبارة، وهذا شيء صعب املن
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 أغراض فنية خاصة ال تتأدى بغري ذلك األسلوب.

لتقدمي والتأخري يف القصص القرآين وجدنا أن القرآن الكرمي بلغ أعلى الدرجات فيه، وإذا نظرنا إىل ا    
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وقد بلغ القرآن الكرمي الذروة يف وضع الكلمات الوضع الذي تستحقه من التعبري حبيث تستقر يف  

ظة مبراعاة السياق الذي وردت فيه، بل راعى مكاهنا املناسب. ومل يكتف القرآن الكرمي يف وضع اللف

مجيع املواضع اليت وردت فيها اللفظة، ونظر إليها نظرة واحدًة شاملًة يف القرآن كله. فرتى التعبري متسقاً 

واحدٌة متكاملٌة مكتملة.  7متناسباً مع غريه من التعبريات كأنه لوحٌة فنية ٌ

ه مزيدًا من اخلفايا واألسرار، والذي أريد أن أنبه إليه أن إن التقدمي والتأخري يف القرآن حيمل يف طيات

القرآن قد حوى أسرارًا مجة يف التقدمي والتأخري، وما ذكره العلماء منها شيء يسري بالنسبة حلقيقتها، 

إن هذا التعبري يدل داللةً واضحًة على فخامة  8وقد يكون يف املوضع الواحد أكثر من حكمة أو فائدة.

قرآين وعلوه، كما يشري إشارة جلية على أن كل لفظ فيه وضع وضعًا فنيًا مقصوداً، فالقرآن التعبري ال

الكرمي "دقيق يف وضع األلفاظ ورصفها جبنب بعض دقة عجيبة، فقد تكون له خطوط عامة يف التقدمي 

 9ى صورة"والتأخري، كل ذلك مراعي فيه سياق الكالم، واالتساق العام يف التعبري على أكمل وجه، وأهب

والقصص القرآين كغريه من سور القرآن ال خيلو من التقدمي والتأخري، فإذا ما قلبنا آياهتا، وتنقلنا بينها، 

وجدنا مناذج متنوعًة ألساليب التقدمي والتأخري، ورأينا من خالهلا روعة النظم القرآين الذي يعجز أن 

 يكون يف مقدور البشر. 

                                                           
 52م(، 2006ه    1427ن: دار عمار، ا، )عم4التعبري القرآين، طفاضل صاحل السامرائي،   7
 331لغة القرآن الكرمي، مرجع سابق، حممد رواس قلعه جي،  8
 53التعبري القرآين، مرجع سابق، فاضل السامرائي،  9
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وهو التقدمي املعنوي، الذي يكون فيه الرتتيب لأللفاظ تابعاً للمعاين، أي" أن التقديم للعلة والسببية: 

ويتمثل يف ))تقدمي األسباب على    10يقدم واملعىن عليه، أو يقدم وهو يف املعىن مؤخر، أو بالعكس"

 "حك جك مق مفحق  خف حف جف مغ    "قوله تعاىل: ومنها: 11مسبباهتا((
التوجه إىل اهلل   سبحانه وتعاىل   بالعبادة، ونتيجة اإلقرار هلل حيث قدم ذكر الربوبية؛ ألهنا سبب 12

 جح مج حج مث هت مت خت"قال تعاىل:  بالربوبية، هي إفراده بالعبادة.

فتقلب الكفني   وهو كناية عن احلسرة والندامة   كان بسبب إهالك جنته ومثره، وبعبارة     13"محجخ

 أوضح: إهالك جنته سبب يف ندمه وحسرته.

والتأخير لمراعاة السياقالتقديم   

إن الناظر يف السياق القرآين جيد هذا األسلوب هو " مادة اإلعجاز يف كالم العرب كله، ليس من     

شيء إال وهو معجز، وليس من هذا شيء ميكن أن يكون معجزاً، وهو الذي قطع العرب دون 

بشر قوة، وسياق التقدمي والتأخري ، والسياق القرآين وحيوي على خصائص تركيبية تفوق لغة ال14املعارضة

                                                           
 3/238ه (،1391(، )بريوت:794حممد بن هبادر بن عبد اهلل الزركشي، الربهان يف علوم القرآن، )تويف:  10
ه (، الطراز ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز، 745حيىي بن علي بن إبراهيم، املؤيد باهلل احلسيين العلوي الطاليب، )تويف: 11

 2/33ه ( 1423، )بريوت: املكتبة العصرية1ط:
 ٣٦مريم:  12
 42الكهف: 13
ه (، إعجاز القرآن والبالغة النبوية، 1356القادر الرافعي، )تويف:  مصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعيد بن أمحد بن عبد 14

 1/131م(، 2005ه    1425، )بريوت: دار الكتاب العريب 8ط:
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شيء إال وهو معجز، وليس من هذا شيء ميكن أن يكون معجزاً، وهو الذي قطع العرب دون 
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واحد من خصائص القرآن وفرائده، سيق إلبراز مقام املوقف بعمقه، وسنقف بإذن اهلل مع السياقات 

يأيت منها تقدمي العزة على احلكمة يف السياقات اليت تتحدث عن قدرة اهلل و .بآيات القصص القرآين

 مك لك خك حك جك مق مف خف حف جف"يف قوله تعاىل:  وحدانيته وذلك

ويف مقام احلديث عن كالم اهلل تعاىل والقرآن الكرمي وتنزيله من السماء يتقدم أيضا 15 " حل جل

 حل جل مك لك خك حك جك مق حق :"تعاىل قوله ذكر العزيز على احلكيم يف

 16"مه جه هن من خن جنحن مم خم حم جم هل مل خل

فلو جعلت األشجار اليت يف األرض أقالما لكتابة كلمات اهلل، وجعل مدادها البحر املتصل مبدار سبعة 

أحرف أخرى، وكتب بتلك األقالم وبذلك املداد كلمات اهلل، فإن تلك األقالم ومعها املداد تنفذ دون 

 17أن تنفذ كلمات اهلل. 

آخر على خالف ما سبق، تقدم فيه )العليم( ورمبا جاءت آيات أخرى حاملة يف سياقاهتا أسلوبا    

 جحمح مج  حج مث هت مت خت ٱ"قال تعاىل:  على )احلكيم( لعله يقتضيها السياق.

                                                           
 118املائدة:  15
 ٢٧لقمان:  16
أبو القاسم حممود بن عمرو الزخمشري، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل، حتقيق: عبد الرزاق  17

 3/508املهدي، )بريوت: دار إحياء الرتاث العريب(، 
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قدم الشقي على السعيد؛ ألن الكالم ورد يف سياق التحذير من   18"  حس جس مخ جخ

أعون وهذا يقتضي تقدمي الشقي، ألن تقدميه يف مثل هذا املقام ، الظلم والتخويف من عذاب اآلخرة

 ين ىن من خن ٱ"     قال تعاىل:19على الزجر وأبلغ يف التحذير والتخويف.

فسبق احلكم هنا 20"  ٰى ٰر ٰذ يي ىي خيمي حي جي يه مهىه  جه

العلم، ألن هذا التفضيل مظهر للحكمة مث عقب بعليم ليشري إىل أن ذلك اإلحكام جار على وفق 

 21العلم.

 

 

 التقديم للتخصيص والقصر

مواضع زيادة يف املعىن مع حتسني يف اللفظ، وإليه املرجع يف فنون العربية، والتقدمي للتخصيص، يفيد يف 
ويفيد الزيادة يف املعىن فحسب يف مواضع أخرى، وذلك حسب السياق، إال أنه يف كل حاالته يضفي 

هذا الغرض كثريا ما يكون يف باب تقدمي املفعول به على فعله، ألن هذا الضرب و ، على الكالم إجيازا
 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ "قوله تعاىل:يفيد االختصاص، ومنه  قدمي غالباً من الت

                                                           
 105هود: 18
ه (، نظم الدرر يف تناسب اآليات 885أبو بكر، إبراهيم بن عمرو بن حسن الرباط بن علي بن أيب بكر البقاعي، )تويف:   19

 3/579م(،1995ه    1415والسور، حتقيق: عبد الرزاق غالب املهدي، )بريوت: دار الكتب العلمية 
 ٨٣األنعام:  20
دار سحنون  التونسية )تونس: م(، التحرير والتنوير، ط:1393حممد الطاهر بن حممد التونسي ابن عاشور، )ت: 21

 7/336م(،1997
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 التقديم للتخصيص والقصر
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هذا الغرض كثريا ما يكون يف باب تقدمي املفعول به على فعله، ألن هذا الضرب و ، على الكالم إجيازا
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وهو منصوب بفعل تقديره إيَّاي  .22"نب زبمب رب يئ  ىئ نئ مئ
)ارهبوا( فارهبون، وجيب تقدير)ارهبوا( ألنه من غري املمكن أن يعمل فيه )فارهبون( املذكور يف الكالم؛ 
شغوٌل مبفعوله وهو الياء احملذوفة، ولذلك جيب تقدير فعل بعد )إيَّاي(؛ ألنَّه من الضمائر املنفصلة،  ألنَّه مى

هذا التقدير يعمل فيها ما بعدها ال ما قبلها؛ ألنَّه لو كان الضمري قبل الفعل؛ والضَّمائر املنفصلة على 
  23لوجب أن يتصل به ال أن ينفصل، وميكن أن يرد ذلك يف ضرورة الشعر فقط

 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ٱقوله تعاىل:" ومن ذلك

هئ جب حب خب  مب هب"24 حيث قدم اجلار واجملرور )علّي( على املسند)هنّي( ألنَّ 
(، وإن   ِسياق املوضوِع يتعلَُّق باهلل وُقدرتِه، فدلَّ التَّقدمي على االختصاص، فكأنَّه يقول: )هو عليَّ هنين

 كانى صعباً عليكم أن ت ىتىصوَُّروا أن يُولد غالٌم لرجٍل هرٍِم وامرأٍة عىاِقر.25. 

 من خالل: أثر التقديم والتأخير في البناء القصص

الزمانيمراعاة الترتيب  أواًل:  

 جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن ٱ":قال تعاىل 

 حت  جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ
                                                           

 40البقرة: 22
ه (، روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، 1270شهاب الدين حممود بن عبد اهلل احلسيين اآللوسي، )تويف:  23

 7/403ه (،1415، )بريوت: دار الكتب العلمية 1ق: علي عبد الباري عطية، ط:حتقي
 9مرمي: 24
، )دمشق: دار 1(، البالغة العربية، ط:1425كة امليداين، )تويف:عبد الرمحن بن حسن حبنَّ ينظر،  25

  1/384م(،1996ه   1416القلم
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 جس مخ جخ مح  جح مج حج مث هت مت خت

حس خس مس حص  خص مص جضحض خض مض حط مظ "26 جاء 

 اً يَّ فسِ اً ونى منيَّ عداً زى الرتتيب يف هذه اآليات حسب الرتتيب الزمين للقصة بأسلوب بالغي أعطى القصة بُ 

ق هلم من م مبا حقَّ رهُ كن ذى اب، فبدأ أوالً يُ تَّ ه الكُ جُ هِ تى نْ الذي ي ى  يف األسلوب القصصيّ  غري ما جيري عادةً 

  ىه مه جه ين ىن :"على رأسها بدر اليت قال فيها االنتصارات يف معارك ماضيةٍ 

يهجي حي خي مي ىي يي  "27 وغريها كثري. مثَّ  ثى ىنَّ  مبِ ا أصى اهبى م يوم حُ نني مِ ن 
عنكم  غنِ مل تُ  :أي ،يللِ قْ للت ى  (شيئاً )يف ريُ نكِ والتى  ،يئاً عنهم شى  نِ غْ ة اليت مل ت ُ يَّ دِ دى ثرة العى جب بالكى العُ 

ن هلم يف امِ الكً  عليهم العدوُ  دَّ ع حني شى لى عر واهلى م من الذُ اهبى مبا أصى  ثى لَّ ث ى  و ،ليلثري وال قى م ال كى كُ تُ رى ث ْ كى 

اقة بل لب نى يقوموا هلم حى  بت فلمحُ ت عليهم األرض مبا رى اقى ضى فى  ،الليلِ  سقِ ني يف غى نى ادي حُ وى  اتِ جى نعرى مُ 

ت إال رسول اهلل ومعه حنو ثبُ ومل يى  ،على ع واهلى دافُ ة التى دَّ بعضاً من شِ  مُ طن م حيى  كاد بعضهُ دبرين حىتَّ وا مُ لَّ وى 

وأرسل إىل  ،زل سكينته على رسوله وعلى الذين آمنواه أنى أنَّ  -سبحانه-احلق  أضافى  مثّ  ،عشرة فقط

ة ه رسول اهلل مسريْ عطيْ عب الذي أُ منها الرُّ  لعلَّ  ؛هبا دٍ ألحى  لى بى ال قِ  ،شديد أسٍ ويل بى أُ  جنوداً  أرض املعركةِ 

شهر، ومنها املالئكة،" حج مج جح مح جخ مخ"28 ، وعى ذَّ ب اهلل هبذه اجلنودِ  اإلهليةِ  الذين  

                                                           
 ٢٦ - ٢٥التوبة:  26
 ١٢٣آل عمران:  27
 31املدثر:  28
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 جس مخ جخ مح  جح مج حج مث هت مت خت

حس خس مس حص  خص مص جضحض خض مض حط مظ "26 جاء 

 اً يَّ فسِ اً ونى منيَّ عداً زى الرتتيب يف هذه اآليات حسب الرتتيب الزمين للقصة بأسلوب بالغي أعطى القصة بُ 

ق هلم من م مبا حقَّ رهُ كن ذى اب، فبدأ أوالً يُ تَّ ه الكُ جُ هِ تى نْ الذي ي ى  يف األسلوب القصصيّ  غري ما جيري عادةً 

  ىه مه جه ين ىن :"على رأسها بدر اليت قال فيها االنتصارات يف معارك ماضيةٍ 

يهجي حي خي مي ىي يي  "27 وغريها كثري. مثَّ  ثى ىنَّ  مبِ ا أصى اهبى م يوم حُ نني مِ ن 
عنكم  غنِ مل تُ  :أي ،يللِ قْ للت ى  (شيئاً )يف ريُ نكِ والتى  ،يئاً عنهم شى  نِ غْ ة اليت مل ت ُ يَّ دِ دى ثرة العى جب بالكى العُ 

ن هلم يف امِ الكً  عليهم العدوُ  دَّ ع حني شى لى عر واهلى م من الذُ اهبى مبا أصى  ثى لَّ ث ى  و ،ليلثري وال قى م ال كى كُ تُ رى ث ْ كى 

اقة بل لب نى يقوموا هلم حى  بت فلمحُ ت عليهم األرض مبا رى اقى ضى فى  ،الليلِ  سقِ ني يف غى نى ادي حُ وى  اتِ جى نعرى مُ 

ت إال رسول اهلل ومعه حنو ثبُ ومل يى  ،على ع واهلى دافُ ة التى دَّ بعضاً من شِ  مُ طن م حيى  كاد بعضهُ دبرين حىتَّ وا مُ لَّ وى 

وأرسل إىل  ،زل سكينته على رسوله وعلى الذين آمنواه أنى أنَّ  -سبحانه-احلق  أضافى  مثّ  ،عشرة فقط

ة ه رسول اهلل مسريْ عطيْ عب الذي أُ منها الرُّ  لعلَّ  ؛هبا دٍ ألحى  لى بى ال قِ  ،شديد أسٍ ويل بى أُ  جنوداً  أرض املعركةِ 

شهر، ومنها املالئكة،" حج مج جح مح جخ مخ"28 ، وعى ذَّ ب اهلل هبذه اجلنودِ  اإلهليةِ  الذين  

                                                           
 ٢٦ - ٢٥التوبة:  26
 ١٢٣آل عمران:  27
 31املدثر:  28

 
 

كفروا، وذلك جزاءُ  الكافرين.29 واستخدم احلقُّ  – سبحانه- حرف العطف ) مث ( املفيد للرتتيب 

رَّراً ثالث مراتٍ ، مرَّ ة بى ني ضِ يق األرض على املؤمنني، وبى ني توليهِ م مُ دبريْ ن فقال:"  والرتاخي30  ُمكى

حب خب مب هب جت  حت خت مت هت" 31، ومرَّ ةً  بى ني 

 مخ جخ مح  جح مج حج مث ٱ":وليهم وبني إنزال السكينة عليهم فقالتى 

جس"32، ومرة بني إنْ زالِ  السى كينى ة على املؤمنني وبني تى وبة اهللِ  على منْ  يى شاء ممَّ ن عى لمى  اهللُ  

 ىميم مم خم حم جم يل ىل مل خل :"ليهم فقالته عى لهم لتوبى هُّ أى منهم تى 

جن حن  خن من"3433. واملالى حى ظُ  أنَّ ه مل يكنْ  بني شُ عورِ  املسلِ منيى  بضيقِ  األى رضِ  عليهمْ  وبنيى  

 اهللِ  مِ لْ ينة وبني عِ كِ السى  الِ زى إن ْ  وال بنيى ، عليهم ينةِ كِ السى  الِ يهم وبني إنزى لن وال بني توى ، دبرينيهم مُ تولن 

 حىت كأنَّ  ،به أنفسهم طويالً  سُّ وحتُ  ،قيالً عليهم ثى  ميرُّ  الوقتُ  ا كانى ملَّ  ولكنْ ، ةهلى ه عليهم مُ تِ وبى تى لهم لِ هُّ تأى 

ل تسلسُ  ى أنَّ فى وال خيْ  .اخي( الدالة على الرتى ب    )مثّ  - سبحانه- عنه احلقُ  ربَّى عى  وليلةٍ  كيومٍ   فيهِ  اللحظةى 

. مينّ ها الزى ماً مع ترتيبِ تناغِ مُ  جاءى  األحداثِ   

                                                           
  1/492الصابوين، صفوة التفاسري،ينظر،   29
 10/157ابن عاشور، التحرير والتنوير،  30
 25التوبة: 31
 26التوبة: 32
 27التوبة:  33
 28التوبة: 34



 

94

Kuran Kıssalarında Takdim ve Tehirin Delilleri Etkisi

 
 

  مخالفة الترتيب في ذكر األحداثثانيًا: 

 ام ٱ" بدأت القصة بقول احلق سبحانه:حيث قصة إهالك قوم لوط يف سورة احلجر ما جاء يف 
قدم املفعول به )ألى لوٍط( هنا على الفاعل )املرسلون( بينما  35"نن من زن رن مم

رى املفعول يف سورة  مى املفعول هنا يف ، 36"ىل مل يك  ىك "هود يف قوله تعاىل:ُأخن وإمنا ُقدن
  كرِ بالذن  املقصودُ  هُ عليه وأنّ  ةِ القصَّ  دارى مى  همُّ وأنَّ األى  هُ لى أنَّ عى  لَّ سورة احلجر ليدُ 

ى
  ،باحلديثِ  يننُ عْ وامل

ى
 دارُ فامل

 ؛اً رى حصْ  رسلوا إليهِ وهم قد أُ  ،مليهِ عى  فى رَّ الذي تعى  وى وهُ ، ت إليهجاءى  اهللِ  لُ سُ رُ ف ى  لوطٍ  اهللِ  على نيبن  إذنْ 
 ،هعلى ضيفِ  افى هو الذي خى  هُ وأنَّ  ،هِ أهلِ بِ  ريى سِ يى  وهو الذي طُِلبى منه أنْ  ،هِ ومِ قى لِ  ثُ حدُ ا سيى لِيُ ْعِلُموه مبى 

 ىك ٱ."الفاعلُ  مى دن قُ  بينما يف سورة هود ؟كدى عنْ  دٍ أحى  ةِ عن استضافى  كى هى ن ْ مل ن ى وى وهو الذي قال له قومه أى 
وهم  ،ةصَّ يف القِ  ةِ دى قْ العُ  رى وى م حمْ هُ ف ى  لِ سُ على الرُّ  كانى   يزى كِ والرتَّ  ارى املدى  ألنَّ  37؛" ىل مل يك

 وكانى  ،فهاءء السُّ يُ مِ  هم كانى أجلِ  ومنْ  ،اً يبى صِ عى  اليومُ  م كانى هِ لِ ومن أجْ  يقٍ ضِ  نْ مِ  ل لهُ صى فيما حى  بى بى السَّ 
 من األهى  قدميِ تى  قاعدةِ  بى حسْ  فكانى  ،مأهنِ ه يف شى قومِ  فهاءِ سُ  وبنيى  لوطٍ  اهللِ  بني نيبن  الذي دارى  ويلُ الطَّ  وارُ احلِ 
 الفاعل وهو )رسلنا(.  ِ دميمن تقْ  دَّ البُ 

 الزمنِ  من حيثُ  - عليه السالم  - لوطٍ  ة قومِ قصَّ  ألحداثِ  قي  املنطِ  الرتتيبُ  ومن ناحية أخرى كانى 
 اقى يء هبم وضى سِ  اهللِ  سلى أى رُ ما رى  لى أوَّ  اهللِ  نيبَّ  وذلك أنَّ  ،سورة هودا يف هى دِ روُ وُ  بى حسْ  يكونى  ي أنْ يقتضِ 
 :فقالوا :مكُ ر لى أطهى  نَّ نايت هُ بى  هؤالءِ  يا قومِ  :ه قومه فقالمث جاءى  ،ومهقى  فهاءِ عليهم من سُ  وفاً خى  رعاً هبم ذى 

وه خربىُ عندما أى  وهُ نُ مأى وهنا طى ، ديدشى  نٍ ي إىل ركْ وِ أو آى  م قوةً كُ يل بِ  لو أنَّ  :قال ،من حقٍ  كى اتِ نى ما لنا يف ب ى 
 مثَّ  ،ماهبُ صى ها ما أى صيبُ ه مُ أته فإنَّ  امرى من الليل إالَّ  ةٍ دأى ه يف هى أهلِ  جبميعِ  سريى يى  وه أنْ رُ مى أى  مثَّ  ،هربن  سلُ م رُ أهنَّ 

رِيٍب، بينما  ،عليهم ارةِ الغى  نُّ فيها شى  أُ يت يبدى الَّ  فرِ الصن  اعةى سى  وا لهُ دُ حدَّ  ْبُح بِقى ْبُح أىلىْيسى الصُّ ُهُم الصُّ ْوِعدى ِإنَّ مى
 ين" :عليهم فقال لوطٍ  اهللِ  نيبن  فِ رُّ عى بت ى  ةُ القصَّ  دأتِ يف سورة احلجر فقد بى  قد اختلفى  الرتتيبى  الحظُ نُ 

                                                           
 61احلجر : 35
 77هود:  36
 77هود: 37
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  مخالفة الترتيب في ذكر األحداثثانيًا: 

 ام ٱ" بدأت القصة بقول احلق سبحانه:حيث قصة إهالك قوم لوط يف سورة احلجر ما جاء يف 
قدم املفعول به )ألى لوٍط( هنا على الفاعل )املرسلون( بينما  35"نن من زن رن مم

رى املفعول يف سورة  مى املفعول هنا يف ، 36"ىل مل يك  ىك "هود يف قوله تعاىل:ُأخن وإمنا ُقدن
  كرِ بالذن  املقصودُ  هُ عليه وأنّ  ةِ القصَّ  دارى مى  همُّ وأنَّ األى  هُ لى أنَّ عى  لَّ سورة احلجر ليدُ 

ى
  ،باحلديثِ  يننُ عْ وامل

ى
 دارُ فامل

 ؛اً رى حصْ  رسلوا إليهِ وهم قد أُ  ،مليهِ عى  فى رَّ الذي تعى  وى وهُ ، ت إليهجاءى  اهللِ  لُ سُ رُ ف ى  لوطٍ  اهللِ  على نيبن  إذنْ 
 ،هعلى ضيفِ  افى هو الذي خى  هُ وأنَّ  ،هِ أهلِ بِ  ريى سِ يى  وهو الذي طُِلبى منه أنْ  ،هِ ومِ قى لِ  ثُ حدُ ا سيى لِيُ ْعِلُموه مبى 

 ىك ٱ."الفاعلُ  مى دن قُ  بينما يف سورة هود ؟كدى عنْ  دٍ أحى  ةِ عن استضافى  كى هى ن ْ مل ن ى وى وهو الذي قال له قومه أى 
وهم  ،ةصَّ يف القِ  ةِ دى قْ العُ  رى وى م حمْ هُ ف ى  لِ سُ على الرُّ  كانى   يزى كِ والرتَّ  ارى املدى  ألنَّ  37؛" ىل مل يك

 وكانى  ،فهاءء السُّ يُ مِ  هم كانى أجلِ  ومنْ  ،اً يبى صِ عى  اليومُ  م كانى هِ لِ ومن أجْ  يقٍ ضِ  نْ مِ  ل لهُ صى فيما حى  بى بى السَّ 
 من األهى  قدميِ تى  قاعدةِ  بى حسْ  فكانى  ،مأهنِ ه يف شى قومِ  فهاءِ سُ  وبنيى  لوطٍ  اهللِ  بني نيبن  الذي دارى  ويلُ الطَّ  وارُ احلِ 
 الفاعل وهو )رسلنا(.  ِ دميمن تقْ  دَّ البُ 

 الزمنِ  من حيثُ  - عليه السالم  - لوطٍ  ة قومِ قصَّ  ألحداثِ  قي  املنطِ  الرتتيبُ  ومن ناحية أخرى كانى 
 اقى يء هبم وضى سِ  اهللِ  سلى أى رُ ما رى  لى أوَّ  اهللِ  نيبَّ  وذلك أنَّ  ،سورة هودا يف هى دِ روُ وُ  بى حسْ  يكونى  ي أنْ يقتضِ 
 :فقالوا :مكُ ر لى أطهى  نَّ نايت هُ بى  هؤالءِ  يا قومِ  :ه قومه فقالمث جاءى  ،ومهقى  فهاءِ عليهم من سُ  وفاً خى  رعاً هبم ذى 

وه خربىُ عندما أى  وهُ نُ مأى وهنا طى ، ديدشى  نٍ ي إىل ركْ وِ أو آى  م قوةً كُ يل بِ  لو أنَّ  :قال ،من حقٍ  كى اتِ نى ما لنا يف ب ى 
 مثَّ  ،ماهبُ صى ها ما أى صيبُ ه مُ أته فإنَّ  امرى من الليل إالَّ  ةٍ دأى ه يف هى أهلِ  جبميعِ  سريى يى  وه أنْ رُ مى أى  مثَّ  ،هربن  سلُ م رُ أهنَّ 

رِيٍب، بينما  ،عليهم ارةِ الغى  نُّ فيها شى  أُ يت يبدى الَّ  فرِ الصن  اعةى سى  وا لهُ دُ حدَّ  ْبُح بِقى ْبُح أىلىْيسى الصُّ ُهُم الصُّ ْوِعدى ِإنَّ مى
 ين" :عليهم فقال لوطٍ  اهللِ  نيبن  فِ رُّ عى بت ى  ةُ القصَّ  دأتِ يف سورة احلجر فقد بى  قد اختلفى  الرتتيبى  الحظُ نُ 
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  ذكرِ م فبدأوا بِ أنتُ  نْ م فمى كُ فُ عرِ أي ال أى  "ري ٰى
ُ

 ني مي"ها أجلِ  رسلوا منْ اليت أُ  ةِ همَّ امل
وه أمرُ  مثَّ  " مب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي

أىنَّ دابِرى  ،اهلجومِ  موعدى  وا لهُ دُ دَّ مث حى  ،ل يف سورة هوده كما حصى أتى وا امرى ومل يستثنُ  ،أمجعني بأهلهِ  جى خيرُ  أنْ 
ْقُطوٌع ُمْصِبِحنيى وعىِلمى هبم قوُمه األشرار قال تعاىل  جغ  مع جع مظ ":هُؤالِء مى

وا وُ رعى ا مل يى فلمَّ  يفهِ يف ضى  وهُ  خيزُ م أالَّ هى دى اشى رشيد فنى  فيهم رجلٌ  بقى مل يى  هُ ألنَّ  ؛يمهكذا بصيغة التعمِ  " مغ
 دلُّ وهذا يى  ،للجميع األبِ  مبقامِ  بوصفهِ  القبيلةِ  بناتِ  أو أرادى  الالً حى  وا هبنَّ زوجُ يتى  ه أنْ اتِ عليهم بنى  ضى رى عى 

 فهاءِ السُّ  ل إىل هؤالءِ سَّ وى وملا ت ى  ،عليهم وفاً عر خى هذا الذُّ  كلُّ   هُ ابى تى  ملا ان ْ وإالَّ  ،هوفِ ف على ضيُ عرَّ تى مل ي ى  هُ على أنَّ 

 جه ين ىن من"ن قال تعاىل: عمهوُ م يى هتِ كرى ه يف سى وبينما قومُ  ،ه عليهمبناتِ  بعرضِ 
وهنا انتهت القصة. وقد  " يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه

ْسبى ترتيبِ لًة تسلسِ ة يف سورة احلجر مُ مِلى ملْى تأت القصَّ  سائلٌ  سألُ يى  اً كما يف سورة منين اث زى األحدى  حى
 ةِ وباملهمَّ  ،اهلل رسلِ بِ - عليه السالم  - لوطٍ  هِ ين بِ نى  ةى عرفى هنا مى  مى دَّ قى   - جل جالله - اهلل  هود؟ اجلواب: أنَّ 

  راً ؤخَّ مل حتصل إال مُ  الزمينن  الرتتيبِ  بى حسْ  املعرفةِ  هذهِ  مع أنَّ  فهاءِ السُّ  دومِ قُ  لى ها قبْ أجلِ  اؤوا منْ يت جى الَّ 
وهو اهلل  شديدٍ  كنٍ ي إىل ُر وِ وأنت تأْ  -غي لك بى ينْ  ه كانى اهلل يقول لنبين  ت ذلك سورة هود كأنَّ كدى كما أى 

ك يوفى ضُ  بأنَّ  تى قد علمْ  كما لو كنتى   ك اخلوفُ ابُ وال ينتى  ، قيمى هلم وزناً دين وال تُ املفسِ  بايلى هبؤالءِ  تُ أالَّ  -
بل جرمية يُعاقىُب عليها  مةً وهتُ  ةً بَّ عندهم سُ  هارةُ الذين صارت الطَّ  كى قومِ  دمريِ جاؤوا لتى ك سل ربن هم رُ 

 ىم ":قال تعاىل حكاية عنهم املمتلكاتِ  وتأميمِ  اجلنسيةِ  املتطهرون بالنفي من البلد وسحبِ 
 يف كالم اهللِ  مُ قدَّ ال يُ  وهكذا دائماً  38"مه جه ين ىن خنمن حن جن  يم
 39.بحانهسُ  ا اهللُ هى ريدُ يُ  ةٍ مى  حلكْ إالَّ  رُ ؤخَّ وال يُ  شيءٌ 

 

                                                           
 56النمل: 38
  393   2/390و  574  2/544ينظر، الزخمشري، الكشاف،  39
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Kuran Kıssalarında Takdim ve Tehirin Delilleri Etkisi

 
 

 :النتائج 

ينبغي عدم البىتن والقطِع يف حتديِد الداللة البالغية لنوٍع من أنواِع التقدمِي والتأخرِي يف آياِت    1
القصص القرآين، حبيث ال يأتيها الباطل من بني يديها وال من خلفها؛ ألن األمرى يف هنايِة 

اً على اهلل.املطاِف حمىُْض اجتهاٍد  قْ فى  ختتلُف فيه األىْنظىاُر، بينما يبقى املعىن احلقيقي وى

للتقدمي والتأخري أثٌر بالٌغ يف بناِء النص يف القصص القرآين، من حيُث ترتيُب األحداِث   2
اءىُة  ابِقِه، أو الُبدى ْسبى وقوِعها زمانياً، أو تقدمي ما وقع مؤخراً على سى داخلى القصِة الواحدِة حى

 تائِج قبلى الشروِع يف القصِة؛ استعجاالً ألخِذ العربِة ومعرفِة سنِن اهلِل يف خلقِه.   بالن
 

 المصادر والمراجع

روح المعاني في تفسير ه (، 1270شهاب الدين حممود بن عبد اهلل احلسيين، )تويف:  ،اآللوسي

)بريوت: دار الكتب العلمية ، 1، حتقيق: علي عبد الباري عطية، ط:القرآن العظيم والسبع المثاني

 ه (1415

نظم ه (، 885أبو بكر، إبراهيم بن عمرو بن حسن الرباط بن علي بن أيب بكر البقاعي، )تويف: 

، حتقيق: عبد الرزاق غالب املهدي، )بريوت: دار الكتب العلمية الدرر في تناسب اآليات والسور

  م(1995ه    1415

ه (، 744، )تويف: البرهان في علوم القرآنحممد بن هبادر بن عبد اهلل، الزركشي 

 ه ( 1391)بريوت:
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*Gelişimi Üzerindeki Etkisi 
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Öz 

Ruhun bedenle bağlantısı gibi Arapçanın da Kur'an-ı Kerim ile bağlantısı olduğu 
gizlenemez. Bu nedenle tüm dilbilimsel ve dilbilgisel çalışmalar, Arap diline 
hizmet etmek ve onu hatalardan korumak amacıyla yapılır, bu bilimler de her 
şeye kadir olan Allah'ın kitabına hizmet eden bilimler arasında sayılır. Arapça 
dilbilgisi, özellikle Kur'an-ı Kerim'i anlamak ve onu korumak gibi asil ve büyük 
bir amaç için ortaya çıktı. 

Buna göre, bu araştırma ile Arapça dilbilgisi ile Kur'an-ı Kerim arasındaki gerekli 
korelasyonu tarih, kompozisyon, yazarlık, güdüler ve hedefler konuları başlıkları 
altında açıklığa kavuşturmak istiyoruz. Arapça dilbilgisi ile Kur'an-ı Kerim’i 
köken, tarih, kompozisyon, motif ve amaç olarak ayırmak zordur, aralarında 
güçlü bir ilişki vardır. Arapça dilbilgisini bilmeden Kuran'ın doğru bir şekilde 
anlaşılması sağlanamaz. Arapça dilbilgisi hakkında doğru bir anlayış sağlamak 
için bu araştırmada bu konu üzerinde duracağız. 

Anahtar Kelimeler: Kur'an-ı Kerim, Arapça dilbilgisi, Doğuş, Evrim, Arapça, 
Hata.        
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The Effect of The Holy Qur'an on the Emergence and Development 
rof Arabic Gramma 

 
Abstract 
It is no hidden to the people of verification that the Arabic language is linked to 
the Holy Qur’an like the connection of the soul to the body. Therefore all 
linguistic and grammatical studies came for one goal which is to serve the Arabic 
language and protect it from mistakes and slipperies. And, the linguistic sciences 
-which heads by Arabic grammar - are considered among the sciences that serve 

the book of Almighty Allah. 

The Arabic grammar has arisen for a noble and great goal which is to understand 
the Holy Quran and to preserve its safety. Especially after the mix between the 
Arabs and the foreigners who entered into the religion of Allah as regiments, the 

mistake was spread and on tongues of many of them.  

Accordingly, we intend from this research to clarify the necessary correlation 
between the Arabic grammar and the Holy Qur’an - as it is considered the greater 
book of Arabic-, so that it is difficult for us to separate one from the other in its 
origins, history, composition, authorship, motives, and goals, as there is a strong 
relation. A correct understanding of the Holy Qur'an is not achieved unless a 
correct understanding of the Arabic grammar is achieved, and this is what we will 

stand on it in this research.                                                      

Keywords: The Holy Quran, Arabic grammar, Genesis, Evolution, Arabic, 
Mistake.                 

 
ره  القرآن الكريم وأثره في نشأة النَّحو العربي وتطوُّ

 د. محمد يزيد سالم1                  
 ملخص: 

ال يخفى على أهل التَّدقيق والتَّحقيق أنَّ اللُّغة العربية ارتبطت بالقرآن الكريم ارتباط 
راسات اللُّغوية والنَّحويَّة جاءت ألجل هدف واحد؛  النَّفس بالجسد، ولذلك فإنَّ كلَّ الد ِّ

                                                 
 الجزائر /الحاج لخضر -1-جامعة باتنة 1
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ال يخفى على أهل التَّدقيق والتَّحقيق أنَّ اللُّغة العربية ارتبطت بالقرآن الكريم ارتباط 
راسات اللُّغوية والنَّحويَّة جاءت ألجل هدف واحد؛  النَّفس بالجسد، ولذلك فإنَّ كلَّ الد ِّ

                                                 
 الجزائر /الحاج لخضر -1-جامعة باتنة 1

ية لل، وقد اعتبرت العلوم اللُّغو ية وحفظها من الخطأ والزَّ غة العرب مة اللُّ خد  -هو 
من العلوم الخادمة لكتاب هللا تعالى؛ فقد نشهأ النَّحو  -ى رأسهها علم النَّحو العرب وعل

العرب  لهدف جليل ونبيل يتمثَّل ف  فهم القرآن الكريم والمحافطة على سهههههه متِّ ، 
ا، ففشهها اللَّحن  ا بعد اخت ط العرب باألعاجم الذين دخلوا ف  دين هللا أفواجع خصههواههع

منهم. بناءع علي  فإنَّنا نروم من هذا البحث بيان ذلك التَّ زم  وانتشر  على ألسنة كثير
 -باعتباره يمث ِّل كتاب العربية األكبر -الضهههروري بين النَّحو العرب  والقرآن الكريم

ر علينا فصهههههههل أحدهما عن اةخر ف  النَّشهههههههأن والتَّأري  والتَّكوين  حتى إنَّ  ليعسههههههن
م المكين والتمازم المتين، والتَّأليف والدَّوافع والغايات، لما  اههههار بينهما من التزاون

إذ ال يتحقق الفهم الصهههحيل للقرآن إالَّ بتحقق الفهم الصهههحيل للنَّحو العرب ، وهو ما 
سهههههههههههههههههنهههههههههههقهههههههههههف عهههههههههههلهههههههههههيههههههههههه  فههههههههههه  بهههههههههههحهههههههههههثهههههههههههنههههههههههها 

                                                                                               هذا.  
ر، العربية، اللَّحن. لمفتاحيَّة:الكلمات ا                القرآن الكريم، النَّحو العرب ، النشههههأن، التَّطوُّ
 مقدمة:

وبنها     شن ا ي سليمة ممَّ شأت اللُّغة العربية ف  أحضان الجزيرن العربية خالصة نقية  ن
إلى أو ينعكر اههههههفوها من أدران اللُّغات واللَّهجات األخرَّ، وللَّت على تلك الحا  

أْن جاء اإلسهه م وتوسههعت رقعة الدَّولة اإلسهه ميَّة ف  مههتى األمصههار واألاههقا ، 
لذين دخلوا  وكان من ثمرات تلك الفنتوحات أن اختلط العرب بغيرهم من األعاجم ا
ا أن يتكلم اير العرب   ا، فاندمجوا مع بعضهههههم البعك، فكان لزامع ف  دين هللا أفواجع

ع احيحة فصيحة ال تشوبها مائبة.بالعربية من أجل قراءن القرآ  ن قراءن

نوات أدرا أهل العربية أنَّ لغتهم تنواج  خطر اللَّحن      -ومع كر ِّ األيَّام ومر ِّ السههههههَّ
رانِّ القوم ا أدَّ إلى لهور  -الذي أخذ ينتشهههر بين سهههن والتَّحريف والفسهههاد اللُّغوي، ممَّ

فا  األوَّ  عن ا  والقرآن الكريم.للُّغة العربية علم النَّحو؛ الذي ينعدُّ خطَّ الد ِّ

الوقوف على مدَّ تأثير القرآن الكريم ف  نشههأن أحد أهم ونهدف من بحثنا هذا إلى   
علوم اللغة العربية على اإلط ق، وهو علم النَّحو العرب ، وبيان أنَّ سههههههب  نشههههههأن 

بالنل القرآن  المقهد  ا  ا وثيقهع طع لذي يمثهل  -النَّحو العرب  مرتبطهة ارتبها كتهاب وا
وذلك بعد فشههو اللَّحن على ألسههنة األعاجم  -العربية األكبر كما واههف  أمين الخول 

واخت لها بعد انب م نور اإلسهههههه م وسههههههطو  نجم ، وكذا بيان أنَّ ترعر  النَّحو 
كان ف  رحاب القرآن الكريم ما  أاههههههول   باحث  واكت جل العرب  ونمو م . ومن أ

 على جملة من السؤاالت من قبيل: الواو  إلى المبتغى سنحاو  اإلجابة
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سههههههاهمت ف  تكوين مجموعة من الظروف، والت    كيف سههههههاهم القرآن الكريم -  
 بدورها ف  وضع قواعد اللغة العربية؟

 أين تكمن أهمية النَّحو العرب  ف  خدمة النل القرآن  وفهم ألفال  ومعاني . -  

ا عن أهمية الموضههههههو      المعجز ف   -يان أنَّ القرآن الكريميد بير فتكمن ف  أنَّ أمَّ
خليق بأن تكون  -بين يدي  وال من خلف ألفال  ومعاني  والذي ال يأتي  الباطل من 

النموذم الذي ينحتذَّ ب  وينحى نحوه ف  بسههههههط أسههههههاليب  الرفيعة وتراكيب  البديعة 
وا قواعد اللغة وأحكامها، والت  اسهههههتعصهههههت حتى على أكابِّرِّ النَّحويين ممَّن تصهههههدَّ 

 لتيسير قواعد النَّحو وتهذيبها وتشذيبها.

دود الموضههوعية لم ءمتها الدراسههة؛ حيث إنَّها تحاو  بيان الح وقد تناولنا ف  بحثنا
شأن النَّحو وترعرع  ف  لل ِّ  مر ف  ن وإبراز أثر القرآن الكريم ودوره الكبير والمبا

 -أي القرآن -العربيههة لفهمهه القرآن الكريم، ثمَّ كههان بعههد ذلههك من بين أهم العلوم 
 واستج ء معاني  الخفيَّة.

راسات السابقة ذات الصلة بهذا الموضو  فنذكر منها على سبيل الذكر    ا عن الد ِّ أمَّ
 ال الحصر:

 عل  أبو المكارم، القرآن والنَّحو، نظرن على مراحل الع قة التَّاريخيَّة، -  

 عبد القادر بن فطة، أهميَّة النَّحو ف  فهم لغة القرآن،  -   

 عوض بن حمد القزوي، اللُّغة والقرآن،  -  

                                                                       مفهوم النَّحو:  -1  
 ، قها   أو السههههههبيهل والتَّوجهن  والطَّريق ف  اللُّغهة:  هو القصهههههههد النَّحولغةة::  -أ   

مخشري )ت َ لَ عَ  وَ و: هن حْ نَ »    هــ(:538الزَّ ،  اء  حَ نْ ى أ د  َمتَّى: الَ يَثْبنتن َعلَى نَْحو  َواحِّ
دَهن نَْحو  مِّ  نهْ . وَ جهن رَ  ةَ ائهَ مهَ  نْ َونََحْوتن نَْحَوهن، َوعِّ و  فِّ  ونَ رن ظن نْ تَ لَ  مْ إنَّكن ل  ن   َ فن ، وَ ن  يرَ ثِّ كَ    ننحن

 نَحْ وِّ ي   مِّ نَ  النُّحَ انِّ ، وَ انِّ تَ حَ اهن : قَ صَ دَ هن «)1(.                                    

                                                 
هـهههـههه(، أسا  الب اة، تحقيق: محمد 538الزمخشري) أبو القاسم جار هللا محمود بن عمر بن أحمد ت -(1)

. مادن:) 257، ص2م، م1998هـهههههـههههه 1419، بيروت، لبنان، 1عيون السود، دار الكت  العلمية، طباسل 
 نحو(.
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سههههههاهمت ف  تكوين مجموعة من الظروف، والت    كيف سههههههاهم القرآن الكريم -  
 بدورها ف  وضع قواعد اللغة العربية؟

 أين تكمن أهمية النَّحو العرب  ف  خدمة النل القرآن  وفهم ألفال  ومعاني . -  

ا عن أهمية الموضههههههو      المعجز ف   -يان أنَّ القرآن الكريميد بير فتكمن ف  أنَّ أمَّ
خليق بأن تكون  -بين يدي  وال من خلف ألفال  ومعاني  والذي ال يأتي  الباطل من 

النموذم الذي ينحتذَّ ب  وينحى نحوه ف  بسههههههط أسههههههاليب  الرفيعة وتراكيب  البديعة 
وا قواعد اللغة وأحكامها، والت  اسهههههتعصهههههت حتى على أكابِّرِّ النَّحويين ممَّن تصهههههدَّ 

 لتيسير قواعد النَّحو وتهذيبها وتشذيبها.

دود الموضههوعية لم ءمتها الدراسههة؛ حيث إنَّها تحاو  بيان الح وقد تناولنا ف  بحثنا
شأن النَّحو وترعرع  ف  لل ِّ  مر ف  ن وإبراز أثر القرآن الكريم ودوره الكبير والمبا

 -أي القرآن -العربيههة لفهمهه القرآن الكريم، ثمَّ كههان بعههد ذلههك من بين أهم العلوم 
 واستج ء معاني  الخفيَّة.

راسات السابقة ذات الصلة بهذا الموضو  فنذكر منها على سبيل الذكر    ا عن الد ِّ أمَّ
 ال الحصر:

 عل  أبو المكارم، القرآن والنَّحو، نظرن على مراحل الع قة التَّاريخيَّة، -  

 عبد القادر بن فطة، أهميَّة النَّحو ف  فهم لغة القرآن،  -   

 عوض بن حمد القزوي، اللُّغة والقرآن،  -  

                                                                       مفهوم النَّحو:  -1  
 ، قها   أو السههههههبيهل والتَّوجهن  والطَّريق ف  اللُّغهة:  هو القصهههههههد النَّحولغةة::  -أ   

مخشري )ت َ لَ عَ  وَ و: هن حْ نَ »    هــ(:538الزَّ ،  اء  حَ نْ ى أ د  َمتَّى: الَ يَثْبنتن َعلَى نَْحو  َواحِّ
دَهن نَْحو  مِّ  نهْ . وَ جهن رَ  ةَ ائهَ مهَ  نْ َونََحْوتن نَْحَوهن، َوعِّ و  فِّ  ونَ رن ظن نْ تَ لَ  مْ إنَّكن ل  ن   َ فن ، وَ ن  يرَ ثِّ كَ    ننحن

 نَحْ وِّ ي   مِّ نَ  النُّحَ انِّ ، وَ انِّ تَ حَ اهن : قَ صَ دَ هن «)1(.                                    

                                                 
هـهههـههه(، أسا  الب اة، تحقيق: محمد 538الزمخشري) أبو القاسم جار هللا محمود بن عمر بن أحمد ت -(1)

. مادن:) 257، ص2م، م1998هـهههههـههههه 1419، بيروت، لبنان، 1عيون السود، دار الكت  العلمية، طباسل 
 نحو(.

 مِّ  َ الكَ  ابن رَ عْ : إِّ ون النَّحْ » هـههههههه( قول :711لسان العرب  البن منظور)توجاء ف     
ا، نَاسههههْ  ونن كن فعا ويَ رْ لَ  ونن كن ، يَ يقن رِّ الطَّ وَ  دن صههههْ : القَ ون النَّحْ  ، وَ بِّ رَ العَ  ويَنَحاهن   وهن حن نْ يَ  اهن حَ مع

ا وانتَحاهن ونَ ؛ أَْي: نََحْوتن ةِّ يَ بِّ رَ العَ  ون حْ نحوع ائِّع  در  مههههَ لِّ َمصههههْ ْن ن،]...[ َوهنَو فِّ  األَاههههْ  مِّ
دعا]...[ وَ  ْدتن قَصهههههْ ا َكقَولَِّك: قَصهههههَ و   وَن فِّ رن ظن نْ تَ لَ ْم نَّكن : إِّ بِّ رَ العَ  مِّ  َ كَ  كِّ عْ   بَ فِّ نَْحوع   ننحن

 َ ضن فِّ  يْ كثيرن ؛ أ فَ ن، ومِّ النَّحْ  نَ وب  مِّ رن    وهن إذَا َحرَّ شَّ َء يَنحاهن وينحن ، ونََحا ال َ    ن نْ وِّ م ِّ سن
؛ ألنههههههههَّ  يههههههههن  حههههههههويُّ فن الههههههههكههههههههَ حههههههههَ الههههههههنههههههههَّ جههههههههن َم إِّ َ  ر ِّ  وهِّ لههههههههى ون

 اإلِّ عْ رَ ابِّ «)2(.                                                     
ا:   -ب                                                                                    اصطالح:
إنتحاءن سههههمت ك م العرب » تعريفعا للنَّحو مفاده أنَّ : ه(392أورد  ابن جن  ) ت   

فِّ  من إعراب وايره، كالتثنية، والجمع، والتحقير، والتكسير، واالضافة،  ف  تصرُّ
من أهل اللُّغة العربية بأهلها ف  والنسههههههه ، والتَّركي ، واير ذلك ليلحق من ليس 

دَّ بهه   الفصههههههههاحهههة، فينطق بهههها وإن لم يكن منهم؛ وإن مههههههههذَّ بعضهههههههم عنهههها رن
 إليها«)3(.                                                                                        

    َّ  يهتم بههدراسهههههههةن ِّ   عريف أنَّ النَّحو ف  منظور  ابن جوالههذي يبههدو من هههذا الت
؛ أي لم تدخل ف  تركي  آخر، سههواءع وه  مفردن وأبنيتها، الكلمات ف  كل ِّ أحوالها،

                 أم بعد دخولها ف  جملة أخرَّ.
ف   ابن فرخان )ت    »  بقول : هـههههههه( ااح  كتاب) المستوفى ف  النَّحو(548وعرَّ

العرب من جهة ما تتألَّف بحسهههه   النَّحو اههههناعة علميَّة ينر بها اههههاحبنها ف  ألفال
ل بإحداهما إلى  ايغة النَّظم واورن المعنى فيتواَّ استعمالهم، ليعرف النسبة بين 
 األخرَّ«)4(.                                                      

بالنَّظر إلى    فال  لذي يبحث عن األل فإنَّ النَّحو هو العلم ا هذا المفهوم،  حم ع على 
فإنَّ  بناءع علي ت من أجلها، وديتِّها للمعان  األاههههههليَّة الت  جيئتِّها التَّركيبيَّة، وتأاهيئ

مع الباحث ف  علم المعان ، حيث إنَّ  -دون مههك   -أيَّ باحث  ف  علم النَّحو سههيتعاون

                                                 
ـ( لسان العرب، دار 711ابن منظور) أبو الفضل جما  الدين محمد بن مكرم اإلفريق  المصري ت -(2) هـ

 . مادن:) نحا(.310-309، ص15اادر،) د، ط(، بيروت، لبنان،) د، ت(، مج
هـهههههههههههـههههههههههه(، الخصهههههائل، تحقيق: محمد عل  النجار، دار الكت  392أبو الفتل عثمان ت ابن جن ) -(3)

 .34، ص1المصرية،) د، ط(، مصر،) د، ت(، م
هـههههههـهههههه(، المستوفى ف  548ابن فرخان) كما  الدين أبو سعد عل  بن مسعود بن محمود بن الحكم ت  -(4)

، 1م، م1978هــ 1407العربية،) د، ط(،  النحو، تحقيق وتقديم وتعليق: محمد بدوي المختون، دار الثقافة
 .11ص
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 -النَّحوي يبحثن عنها» الفارق بينهما هو أنَّ  منهما يبحث ف  المركبات إالَّ أنَّ  ك ا 
من جهة هيئاتها الت ركيبيَّة اههههحةع وفسههههادعا، وداللة تلك الهيئات على  -المركباتأي 

الواهههفيَّة على وج  السهههداد، واهههاح  المعان  يبحث عنها من جهة حسهههن معانيها 
لوِّ النَّظم المعبَّر عن  بالفصههاحة  ف  التَّركي ، وقبح ، ومرجع ذلك الفصههاحة إلى الخن

من التَّعقيد، فيما يبحث عن  ف  علم النَّحو من جهة الصحة والفساد، ويبحث عن  ف  
علم المعههان  من جهههة الحسههههههن والقبل، وهههذا معنى كون علم المعههان  تمههام علم 
 النَّحو«)5(.                                                                  

ف ا   هو  »، بقول :النَّحو ف  مرح  أللفية ابن مالك هـههههههـهههههه(929ألممون ) توعرَّ
لة إلى معرفة  العلم المستخرم بالمقاييس المستنبطة من استقراء ك م العرب الموا ِّ

قسههههيم أحكام أجزائِّ  الت  ائتلف منها، والمراد ب  هنا ما يرادف قولنا علم العربية ال 
رف، وهو مصههههههههدر أنريههدَ بهه  اسههههههم المفعو ؛ أي المنحو كههالخلق بمعنى  الصههههههَّ
  المخلوق«)6(.                                                                                          

يعرف ب  التركي  الذي   المقصههههههود بالنَّحو هو ذلك العلمذه  البعك إلى أنَّ يو   
حة والخطأ، فهوالعرب   بأحكام » -ف  نظرهم -من حيثن الصهههههه بارن عن العلم  ع

مستنبطة من استقراء ك م العرب: أعن  أحكام الكلم ف  ذواتِّها، أو فيما يعرض لها 
بالتَّركي  لتأدية أاههههههل المعان : من الكيفيَّة، والتقديم، والتأخير، ليحترز بذلك عن 
 الخطأ ف  فهم معان  ك مهم، وف  الحدو علي «)7(.                                    

ف   علم » النَّحو بقول : -وهو من المحدثين -ا يين  الشههههههي   مصههههههطفى  وعرَّ
بأاههو   تعرف بها أحوا  الكلمات العربيَّة من حيث اإلعراب والبناء؛ أي من حيث 
ما يعرض لها ف  حا  تركيبها، فب  نعرف ما يج  علي  أن يكون آخر الكلمة من 
، أو لزومِّ حههالههة  واحههدن ، بعههد انتظههامههها ف  الجملههة، وكههان  ، أو جزم  رفع ، أو جر 

                                                 
، 1ابن كما  بامهها، ث ر رسههائل ف  النحو، تحقيق: محمد حسههين أبو الفتوب، مكتبة لبنان نامههرون، ط -(5)

 .183م، ص1993بيروت، لبنان، 
هـههههههه(، مرب األممون  929األممون ) أبو الحسن نور الدين  عل  بن محمد بن عيسى بن يوسف ت -(6)

، تحقيق: محمد مح  الدين عبد الحميد، دار -منهج السالك إلى ألفية ابن مالك -ية ابن مالك المسمَّى على ألف
. ابن عصفور اإلمبيل ) أبو الحسن 6-5، ص1م، م1955هـــ 1375، بيروت، لبنان،1الكتاب العرب ، ط

ثنل المقرب، تحق669عل  بن مومن بن محمد بن عل  الحضرم  ت يق وتعليق: هـههههههـهههههه(، المقرب ومع  من
م، 1998هــ 1418، بيروت، لبنان، 1عاد  أحمد عبد الموجود ومحمد عل  عوض، دار الكت  العلمية، ط

 .67ص
ابن النالم) بدر الدين محمد بن مالك(، مههههرب ألفية ابن مالك، مههههرب وتحقيق: عبد الحميد السههههيد عبد  -(7)

 .18الحميد، دار الجيل،) د، ط(، بيروت، لبنان،) د، ت(، ص
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 -النَّحوي يبحثن عنها» الفارق بينهما هو أنَّ  منهما يبحث ف  المركبات إالَّ أنَّ  ك ا 
من جهة هيئاتها الت ركيبيَّة اههههحةع وفسههههادعا، وداللة تلك الهيئات على  -المركباتأي 

الواهههفيَّة على وج  السهههداد، واهههاح  المعان  يبحث عنها من جهة حسهههن معانيها 
لوِّ النَّظم المعبَّر عن  بالفصههاحة  ف  التَّركي ، وقبح ، ومرجع ذلك الفصههاحة إلى الخن

من التَّعقيد، فيما يبحث عن  ف  علم النَّحو من جهة الصحة والفساد، ويبحث عن  ف  
علم المعههان  من جهههة الحسههههههن والقبل، وهههذا معنى كون علم المعههان  تمههام علم 
 النَّحو«)5(.                                                                  

ف ا   هو  »، بقول :النَّحو ف  مرح  أللفية ابن مالك هـههههههـهههههه(929ألممون ) توعرَّ
لة إلى معرفة  العلم المستخرم بالمقاييس المستنبطة من استقراء ك م العرب الموا ِّ

قسههههيم أحكام أجزائِّ  الت  ائتلف منها، والمراد ب  هنا ما يرادف قولنا علم العربية ال 
رف، وهو مصههههههههدر أنريههدَ بهه  اسههههههم المفعو ؛ أي المنحو كههالخلق بمعنى  الصههههههَّ
  المخلوق«)6(.                                                                                          

يعرف ب  التركي  الذي   المقصههههههود بالنَّحو هو ذلك العلمذه  البعك إلى أنَّ يو   
حة والخطأ، فهوالعرب   بأحكام » -ف  نظرهم -من حيثن الصهههههه بارن عن العلم  ع

مستنبطة من استقراء ك م العرب: أعن  أحكام الكلم ف  ذواتِّها، أو فيما يعرض لها 
بالتَّركي  لتأدية أاههههههل المعان : من الكيفيَّة، والتقديم، والتأخير، ليحترز بذلك عن 
 الخطأ ف  فهم معان  ك مهم، وف  الحدو علي «)7(.                                    

ف   علم » النَّحو بقول : -وهو من المحدثين -ا يين  الشههههههي   مصههههههطفى  وعرَّ
بأاههو   تعرف بها أحوا  الكلمات العربيَّة من حيث اإلعراب والبناء؛ أي من حيث 
ما يعرض لها ف  حا  تركيبها، فب  نعرف ما يج  علي  أن يكون آخر الكلمة من 
، أو لزومِّ حههالههة  واحههدن ، بعههد انتظههامههها ف  الجملههة، وكههان  ، أو جزم  رفع ، أو جر 

                                                 
، 1ابن كما  بامهها، ث ر رسههائل ف  النحو، تحقيق: محمد حسههين أبو الفتوب، مكتبة لبنان نامههرون، ط -(5)

 .183م، ص1993بيروت، لبنان، 
هـههههههه(، مرب األممون  929األممون ) أبو الحسن نور الدين  عل  بن محمد بن عيسى بن يوسف ت -(6)

، تحقيق: محمد مح  الدين عبد الحميد، دار -منهج السالك إلى ألفية ابن مالك -ية ابن مالك المسمَّى على ألف
. ابن عصفور اإلمبيل ) أبو الحسن 6-5، ص1م، م1955هـــ 1375، بيروت، لبنان،1الكتاب العرب ، ط

ثنل المقرب، تحق669عل  بن مومن بن محمد بن عل  الحضرم  ت يق وتعليق: هـههههههـهههههه(، المقرب ومع  من
م، 1998هــ 1418، بيروت، لبنان، 1عاد  أحمد عبد الموجود ومحمد عل  عوض، دار الكت  العلمية، ط

 .67ص
ابن النالم) بدر الدين محمد بن مالك(، مههههرب ألفية ابن مالك، مههههرب وتحقيق: عبد الحميد السههههيد عبد  -(7)

 .18الحميد، دار الجيل،) د، ط(، بيروت، لبنان،) د، ت(، ص

ا من علم النَّ  ا جزءع حو، وكان يعرف النَّحو بأنَّ  علم  تنعرف ب  أحوا  الصههههههرف قديمع
الهههههههههههههكهههههههههههههلهههههههههههههمهههههههههههههات الهههههههههههههعهههههههههههههربهههههههههههههيهههههههههههههة مهههههههههههههفهههههههههههههردن 
 ومركَّبة«)8(.                                                                              

                                              علم النَّحو: في نشأة أثرهيني والعامل الد    -2
ا ب د الشَّام     بعد أن انتشر العرب ف  األقطار الت  دخلها الدين اإلس م  خصواع

والعراق وب د الفر ، وانتههههت عزلتهم بلغتهم الت  كهههانهههت منحصههههههرن ف  ب د 
الحجاز، مهههههاركهم ف  التَّكلُّم بها مهههههعوب  أخرَّ مسهههههلمة، واختلط العرب باألعاجم 

ا، وأاهههب ين والملَّة، يتلون كتابعا واحدعا الذين دخلوا ف  دين هللا أفواجع ع ف  الد ِّ حوا إخون
وفسههدت السههليقة العربية، بلسههان  عرب  مبين، بعدا هذا فشهها اللَّحن ف  اللُّغة العربية 

نة  ية الغيورين على دينهم ولغتهم إلى ابتكار علم يقيم األلسهههههه ماء العرب ا دعا عل ممَّ
أن يفهم هذا العدد الغفير من  من الماسهههة» حها سهههموه  علم النَّحو ، فقد كانويصهههل

ا  الدَّاخلين حديثعا ف  اإلسهههههه م، والنامههههههئين ف  بيئات  ال تتكلَّم العربية، ك م هللا فهمع
كام ع، أن ينحسههههههن أداءه ف  الصهههههه ن المفروضههههههة، ليس هذا فقط، بل لقد كان من 

رورن الماسهههة أن تمهد السهههبيل أمام هؤالء األعاجم إلى امت ا نااهههية الد قائق الضهههَّ
ع مههههن مههههتههههنههههههههها الههههزاخههههر  الههههمههههعههههنههههونههههة فهههه  الههههعههههربههههيههههة، والههههتَّضههههههههههلههههُّ

 بالمفردات]...[«)9(.                                                   
ف   -وعلى رأسههههههههها علم النَّحو -ولو نظرنهها نظرن إجمههاليههة إلى العلوم العربيههة  

عن و تفرعت العصههههههور اإلسهههههه مية، لوجدنا أنَّها نشههههههأت لخدمة النَّل القرآن  أ
نصهههواههه  إذ أنَّ القرآن الكريم كان بمثابة المركز الرئيسههه  الذي تجن دت ألجل  كلُّ 
ا كلَّ العلوم العربية الخالصههههة محيطةع ب ، ولم يكن  المعارف العربية، وأللفينا أيضههههع
ة من سههلسههلة تلك العلوم الت  جاءت لك  تخدم  علم النَّحو ف  الواقع سههوَّ حلقة مهمَّ

حهههههههههههافهههههههههههِّ  عهههههههههههلهههههههههههى الهههههههههههقهههههههههههرآن الهههههههههههكهههههههههههريههههههههههه م، وتهههههههههههن
 ننصواِّ )10(.                                                                                           

                                                 
، اههههههيهههدا، بيروت، 28مصههههههطفى ا يين ، جهههامع الهههدرو  العربيهههة، المكتبهههة العصههههههريهههة، ط -(8)

 .9، ص1م، م1993هــ 1414
ر الدر  النَّحوي، معهد اإلنماء العرب ، ط -(9) ، بيروت، 1عفيف دمشهههقية، أثر القراءات القرآنية ف  تطوُّ

. وينظر: عبد السهههه م اشههههير، تطور التَّفكير اللُّغوي من النَّحو إلى الل ِّسههههانيات إلى 45م، ص1978لبنان، 
 .11م، ص2010، الرباط، المغرب، 1التَّواال، مطبعة المعارف الجديدن، ط

، القاهرن، 1ينظر: حسههههن عون، اللُّغة والنَّحو، دراسههههة تاريخية وتحليليَّة ومقارنة، مطبعة روايا ، ط -(10)
 .155م، ص1952مصر، 
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د أنَّ فشههههو اللَّحن ف  القرآن الكريم كان السههههب  الرئيس لوضههههع قواعد     ا يؤك ِّ وممَّ
 »، حيث قا :مقدمت ( ف  هـهه808جاء على لسان  ابن خلدون ) ت النَّحو العرب  ما

لما جاء اإلسهههههه م وفارقوا الحجاز لطل  الملك الذي كان ف  أيدي األمم والدُّو ، 
مع من المخههالفههات الت   وخههالطوا العجم، تغيَّرت تلههك الملكههة بمهها أَلقى إليههها السههههههَّ
ا ينغاينرها  للمتعربين، والسههههههمع أبنو الملكات الل ِّسهههههههانيَّة، ففسهههههههدت بما ألقى إليها ممَّ
لوم )11( منهم أن تفسههههد تلك الم كة،  مع، وحشههههى أهل الحن لجنوحِّ ها إلي  باعتياد السههههَّ
ا ويطو  العهد فينغلق القرآن والحديث على المفهوم، فاسهههههتنبطنوا من مجاري  رأسهههههع
ك مهم قوانين لتلك الملكة مطَّردن مههب  الكل ِّيات والقواعد يقيسههون عليها سههائر أنوا  

باألمهههباه مثل أنَّ الفاعل مرفو  والمفعو  منصهههوب، الك م ويلحقون األمهههباه منها 
والمبتدأ مرفو ، ثمَّ رأوا تغيُّر الدَّاللة بتغيُّر حركات هذه الكلمات فااههههههطلحوا على 
تسهههههميتِّ  إعرابعا وتسهههههميَّة المنوج  لذلك التَّغيُّر عام ع وأمثا  ذلك، واهههههارت كلُّها 

ناعة لهم مخصههههواههههة، ااههههط حات حااههههة بهم، فقيَّدوها بالكتاب وجعلوها اهههه
   وااطلحوا على تسميتها علم النَّحو«)12(.                  

نشهههأن النَّحو العرب  ارتبطت ارتباطعا وثيقعا بالقرآن الكريم، يقو  ومن الطبيع  أن    
ا وثيقعا  »الباحث  عبد العا  سهههههههالم مكرم : ونشهههههههأن النَّحو العرب  مرتبطة ارتباطع

بالقرآن الكريم، ولوال القرآن لما نشههأ هذا العلم الذي تمت ل  السههيطرن فيما بعد على 
كل ِّ علم من علوم العربية وآدابِّها«)13(؛ ألنَّ  عنصههههههر مهم ف  لغة القرآن الت  يناط 

لكامل لمبانيها ومعانيها حفالعا البناء العقدي والتَّشريع  للمجتمع اإلس م  بالضبط ا
وهو محور العقيدن الذي تدور  -ذلك أنَّ القرآن الكريم »على س مة معطياتِّها ودقتها

ا يتيل ل   مع  قممها ومبادئها وأخ قها والذي بطل  من كل ِّ مسههههلم أن يحف  من  قدرع
 قد أسههههههم ف  تكوين مجموعة من -القيام بفروض اإلسههههه م، وف  طليعتها الصههههه ن

الظروف عق  الفتل اإلسهههه م  لرمصههههار المختلفة، وه  لروف نتج عن تفاعلها 

                                                 
َم أَْم ُمْم مَْ ما َََُ ُ   َ ُّ الحلوم:  العقههل واألنهها . ومنهه  قولهه  تعههالى: -(11) َََ مُْرُهُمْم أاَْلمَُرُمْم هَم َََ الطور، ] َّ أَْم ت

    [.32اةية:
ين عبد الرحمن بن محمد ت -(12) مة ابن خلدون، حقَّق نصههواهه ، 808ابن خلدون) ول  الد ِّ هـهههههههـههههههه(، مقد ِّ

م أحاديث ، وعلَّق علي : عبد هللا بن الدَّرويش، دار يعرب، ط م، 2004هـهههـههه 1425، دمشق، سوريا، 1وخرَّ
 .369-368، ص2م
را -(13) ، 3سات النَّحويَّة، مؤسَّسة عل  جراب الصباب، طعبد العا  سالم مكرم، القرآن الكريم وأثره ف  الد ِّ

 .45م، ص1978الكويت، 
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د أنَّ فشههههو اللَّحن ف  القرآن الكريم كان السههههب  الرئيس لوضههههع قواعد     ا يؤك ِّ وممَّ
 »، حيث قا :مقدمت ( ف  هـهه808جاء على لسان  ابن خلدون ) ت النَّحو العرب  ما

لما جاء اإلسهههههه م وفارقوا الحجاز لطل  الملك الذي كان ف  أيدي األمم والدُّو ، 
مع من المخههالفههات الت   وخههالطوا العجم، تغيَّرت تلههك الملكههة بمهها أَلقى إليههها السههههههَّ
ا ينغاينرها  للمتعربين، والسههههههمع أبنو الملكات الل ِّسهههههههانيَّة، ففسهههههههدت بما ألقى إليها ممَّ
لوم )11( منهم أن تفسههههد تلك الم كة،  مع، وحشههههى أهل الحن لجنوحِّ ها إلي  باعتياد السههههَّ
ا ويطو  العهد فينغلق القرآن والحديث على المفهوم، فاسهههههتنبطنوا من مجاري  رأسهههههع
ك مهم قوانين لتلك الملكة مطَّردن مههب  الكل ِّيات والقواعد يقيسههون عليها سههائر أنوا  

باألمهههباه مثل أنَّ الفاعل مرفو  والمفعو  منصهههوب، الك م ويلحقون األمهههباه منها 
والمبتدأ مرفو ، ثمَّ رأوا تغيُّر الدَّاللة بتغيُّر حركات هذه الكلمات فااههههههطلحوا على 
تسهههههميتِّ  إعرابعا وتسهههههميَّة المنوج  لذلك التَّغيُّر عام ع وأمثا  ذلك، واهههههارت كلُّها 

ناعة لهم مخصههههواههههة، ااههههط حات حااههههة بهم، فقيَّدوها بالكتاب وجعلوها اهههه
   وااطلحوا على تسميتها علم النَّحو«)12(.                  

نشهههأن النَّحو العرب  ارتبطت ارتباطعا وثيقعا بالقرآن الكريم، يقو  ومن الطبيع  أن    
ا وثيقعا  »الباحث  عبد العا  سهههههههالم مكرم : ونشهههههههأن النَّحو العرب  مرتبطة ارتباطع

بالقرآن الكريم، ولوال القرآن لما نشههأ هذا العلم الذي تمت ل  السههيطرن فيما بعد على 
كل ِّ علم من علوم العربية وآدابِّها«)13(؛ ألنَّ  عنصههههههر مهم ف  لغة القرآن الت  يناط 

لكامل لمبانيها ومعانيها حفالعا البناء العقدي والتَّشريع  للمجتمع اإلس م  بالضبط ا
وهو محور العقيدن الذي تدور  -ذلك أنَّ القرآن الكريم »على س مة معطياتِّها ودقتها

ا يتيل ل   مع  قممها ومبادئها وأخ قها والذي بطل  من كل ِّ مسههههلم أن يحف  من  قدرع
 قد أسههههههم ف  تكوين مجموعة من -القيام بفروض اإلسههههه م، وف  طليعتها الصههههه ن

الظروف عق  الفتل اإلسهههه م  لرمصههههار المختلفة، وه  لروف نتج عن تفاعلها 

                                                 
َم أَْم ُمْم مَْ ما َََُ ُ   َ ُّ الحلوم:  العقههل واألنهها . ومنهه  قولهه  تعههالى: -(11) َََ مُْرُهُمْم أاَْلمَُرُمْم هَم َََ الطور، ] َّ أَْم ت

    [.32اةية:
ين عبد الرحمن بن محمد ت -(12) مة ابن خلدون، حقَّق نصههواهه ، 808ابن خلدون) ول  الد ِّ هـهههههههـههههههه(، مقد ِّ

م أحاديث ، وعلَّق علي : عبد هللا بن الدَّرويش، دار يعرب، ط م، 2004هـهههـههه 1425، دمشق، سوريا، 1وخرَّ
 .369-368، ص2م
را -(13) ، 3سات النَّحويَّة، مؤسَّسة عل  جراب الصباب، طعبد العا  سالم مكرم، القرآن الكريم وأثره ف  الد ِّ

 .45م، ص1978الكويت، 

مععا ضهههرورن التَّفكير ف  وضهههع قواعد للُّغة لتيسهههير تعلمها لرجنا  الت  فتحها هللا 
 للمسلمين وأقبلت على اإلس م «)14(.                                                              

ة، وداء اسههههههتشههههههرَّ حفظت لنا بعك     ضههههههع لع م حالة  عامَّ بناءع علي  فالنَّحو ون
النَّماذم الت  كانت لها اهههلة بواضهههع النَّحوأو الدَّاع  إلى وضهههع ، أو ما تعلَّق منها 
بموضهههو   ل  داللت  ووضهههع  الخاص، وهذا األخير أكثر جريانعا ودورانعا مع قصهههة 

ا لها، وذلك هو قراءننشأن النَّحو العرب  باعتباره س   ُّ قول  تعالى:ل األعراب  ببعا مبامرع
يَن   ِ ر  َن الِمشةةةةةل ٌِن م  أَر  أَنَّ هللاَ بَر  ِل َم الَحأل   اََ ول ل    لََّ النَّاْ يَول َن هللا  َوَرسةةةةةِ َوأَذَاٌن م 

ولِلِ  ولِّ ِّ  [03] التوبة، اةية:َّ َوَرسةةةِ  وما يؤد ِّي إلي  هذا بكسهههر ال َّم ف  قول :  َوَرسهههن
اللَّحن من فسهههاد  ف  المعنى، إذ يجعل هللا سهههبحان  وتعالى بريئعا من رسهههولِّ  كما هو 

ا -بريء من المشهههركين ا كبيرع فيمتاز هذا النَّموذم بكون  آية  -تعالى هللا عن ذلك علوا
وعن ابن أب  مليكة قا : قدم » هـهههههههـههههههه(:671ت)قرآنية، لها أمباه ، قا   القرطب  

ا أننز  على أعراب   ف  زمان عمر ب ن الخطاب رض  هللا عن ، فقا : من ينقرئن  ممَّ
َن  يء  مِّ محمد اهههههلى هللا علي  وسهههههلم؟ قا : فأقرأَه رجل   براءن ، فقا :  أَنَّ هللا بَرِّ

َ  هللا من رسهولِّ ؟ : أََوقَْد بَرِّ ، فقا  األعراب ُّ ولِّ ِّ  بالجر  يَن َوَرسهن كِّ رِّ شهْ فإن يكن هللا  المن
،  برِّ  من رسههولِّ ، فأنا ِّ، فدعاه، فقا : يا أعراب ُّ أبرأ من ، فبلغ عمر مقالة األعراب  

ن من رسو ِّ هللا الى هللا علي  وسلَّم المدينة،  فقا : يا أمير المؤمين، إن ِّ  قدمت ؟أتبرأ
: من يقرئن ؟ فأقرأنِّ  هذا سهههورن براءن، فقا :  أَنَّ هللا  وال علم ل  بالقرآن، فسهههألتن

ي كِّ رِّ شههْ َن المن يء  مِّ : أوقد برِّ  هللا من رسههولِّ ؟ إن يكن هللا بر  بَرِّ ولِّ ِّ ، فقلتن َن َوَرسههن
، قا : فكيف يا أمير  ن من ، فقا  عمر: ليس هكذا يا أعراب ُّ ولِّ ، فأنا أبرأ من رسههههههن
: وأنا وهللا  ولن ِّ ، فقا  األعراب ُّ يَن َوَرسهههن كِّ رِّ شهههْ َن المن يء  مِّ المؤمنين؟ قا :  أَنَّ هللا بَرِّ

ا بر   ن ممَّ ، فأمَر عمر بن الخطاب رضهههههه  هللا عن  أالَّ ينقر  هللا ورسههههههولن  من أبرأ
 النَّا 
  إالَّ عالم  باللُّغة، وأمر أبَا األسود، فوضع النَّحو«)15(.                                                  

                                                 
عل  أبو المكارم، القرآن والنَّحو، نظرن على مراحل الع قة التَّاريخيَّة، سههههههلسههههههلة دراسههههههات عربية  -(14)

 .6م، ص1993، 17وإس ميَّة، مركز اللُّغات األجنبيَّة والتَّرجمة، القاهرن، مصر،  
هـههههـهههه(، الجامع ألحكام القرآن، والمبي ِّن لما 671) أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أب  بكر تالقرطب  - (15)

د رضهههوان عرقسهههوسهه ،  ن  من السهههنَّة وآيِّ الفرقان، تحقيق: عبد هللا بن عبد المحسهههن التُّرك  ومحمَّ تضهههمَّ
سالة للطباعة والنشر والتَّوزيع، ط . وينظر: 43، ص1، مم2006هــ 1427، بيروت، لبنان، 1مؤسَّسة الر ِّ

د ت ين عبد الرحمن بن محمَّ هــ(، نزهة األلباء ف  طبقات األدباء، 577ابن األنباري) أبو البركات كما  الد ِّ
 .20-19م، ص1985هــ 1405، الزرقاء، األردن، 3تحقيق: إبراهيم السامرائ ، مطبعة المنار، ط
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ا     ا ال فاللَّحن الواقع ف  قراءن هذه اةية، خطأ نحوي، إذ ينغي ِّر المعنى تغييرع جذريع
ري  ف   يحتمل الغفران، وهو ما جعل أمير المؤمنين عمر يحصر قنراء القرآن ومفس ِّ
يادن أو النقصهههههههان، أو باإلعراب،  علماء اللُّغة، لئ َ تتغيَّر كلمات القرآن تركيبعا بالز ِّ
 وذلك باسههههههتبدا  حركات أواخر الكلم، والتَّغيير تركيبعا أو إعرابعا تتحو  ب  المعان 

ن ، وتتَّجهه  آيههات هللا تعههالى إلى معههان  أخرَّ، ومن أجههل الحفههال على القرآن القرآ
ية اههههههحيحةع، أمر عمر ها نق قائ با األسههههههود  -رضهههههه  هللا عن  -الكريم ولغت  وب أ

ن هو 69الدؤل )ت ـ( بوضع النَّحو.                لكنَّ السؤا  الذي يطرب نفس  بقوَّ ـ ه
واية الت  تنسهه   رضهه   -وضههع النَّحو إلى عمر بن الخطاب أمرإن اههحَّت هذه الر ِّ

روها ف  -هللا عن  وأرضههههههاه ، لماذا لحن القراء ف  هذه اةية فحسهههههه ؟، ولماذا كرَّ
مواضههههههع  كثيرن، ولم يذكروها ف  ايرها؟ ثمَّ أولم يكن ف  القرآن الكريم اير هذه 

نل  ُّ اةية الت  ينمكن للقار  أن يلحن في ، كما جاء ف  قول  تعالى: َّ هللاَ م  شةةةةَ   نََّما يَخل
انِ  ه  العِلَمةةَ اد  أةةَ وايرههها من اةيههات الت  تتغيَّر فيههها رتبههة  [.28] فههاطر، اةيههة:  َّ ع 

ا؛ فيلحق بها خلط ف  اإلعراب؟ أم إنَّ الفصههههحاء من العرب  ا وتأخيرع الكلمات؛ تقديمع
الع للحن الواقع ف  والمدافعين منهم عن اللُّغة العربية اكتفنوا بهذه اةية وجعلوها مثا

 القرآن الكريم)16(.                                                                                          
وقد استوج  اللَّحن الواقع ف  القرآن الكريم استنهاض الهمم، ودَعا إلى االستنكار   

مع ف  بعك وهناا بعك المواقف األخرَّ الت  اسههههههتنكر فيها األعرا ب لحنعا سههههههن
ا يقرأ: وي أنَّ أعرابياا سمع إمامع يَن  ُّ حروف القرآن الكريم، فقد رن  ِ ر  ِحوا الِمشل َوالَ تِنلك 

نِوا م  وا ، قا  ابن جابان:221البقرن، اةية:] َّ َحتََّّ يِؤل وال إن » [ بفتل التَّاء ف   تَْنَكحن
ا ال ننكحهم، فقيل ل : إنَّ  يلحن، وليس  هذا يقرأ، فقا : أخروه، قبَّح  هللا، آمنوا أيضههههع

م هللان «)17(.                                        ا؛ فإنَّ  ينحل ما حرَّ  وال تجعلوه إمامع
ا لوضههع علم النَّحو اللَّحن الذي وقع ف  قراءن قول  تعالى:    عل سههببعا مبامههرع ا جن  ُّوممَّ

ا   ِون لِ   الَّ الخةةةَ ِِلةةةِ أل ئِّيَن ، قههها  ابن 37اةيهههة ] الحهههاقهههة:َّ الَ يةةةَ اطِّ [ بنصههههههههه   خهههَ
أي  -لهذا العلم -رض  هللا عن  -وروي أنَّ سب  وضع على» هـهه(:577األنباري)ت

                                                 
مة ألاههههههو  النَّحو العرب - (16) ، القاهرن، مصههههههر، 1 ، دار الكتاب الحديث، طينظر: أحمد ج يل ، مقد ِّ

 .106م، ص2013هــ 1434
، 4هـهههـههه،م1404، بيروت، لبنان، 1هـهههـههه(، العقد الفريد، دار الكت  العلمية، ط328ابن عبد رب ) ت - (17)

 .65ص
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ا     ا ال فاللَّحن الواقع ف  قراءن هذه اةية، خطأ نحوي، إذ ينغي ِّر المعنى تغييرع جذريع
ري  ف   يحتمل الغفران، وهو ما جعل أمير المؤمنين عمر يحصر قنراء القرآن ومفس ِّ
يادن أو النقصهههههههان، أو باإلعراب،  علماء اللُّغة، لئ َ تتغيَّر كلمات القرآن تركيبعا بالز ِّ
 وذلك باسههههههتبدا  حركات أواخر الكلم، والتَّغيير تركيبعا أو إعرابعا تتحو  ب  المعان 

ن ، وتتَّجهه  آيههات هللا تعههالى إلى معههان  أخرَّ، ومن أجههل الحفههال على القرآن القرآ
ية اههههههحيحةع، أمر عمر ها نق قائ با األسههههههود  -رضهههههه  هللا عن  -الكريم ولغت  وب أ

ن هو 69الدؤل )ت ـ( بوضع النَّحو.                لكنَّ السؤا  الذي يطرب نفس  بقوَّ ـ ه
واية الت  تنسهه   رضهه   -وضههع النَّحو إلى عمر بن الخطاب أمرإن اههحَّت هذه الر ِّ

روها ف  -هللا عن  وأرضههههههاه ، لماذا لحن القراء ف  هذه اةية فحسهههههه ؟، ولماذا كرَّ
مواضههههههع  كثيرن، ولم يذكروها ف  ايرها؟ ثمَّ أولم يكن ف  القرآن الكريم اير هذه 

نل  ُّ اةية الت  ينمكن للقار  أن يلحن في ، كما جاء ف  قول  تعالى: َّ هللاَ م  شةةةةَ   نََّما يَخل
انِ  ه  العِلَمةةَ اد  أةةَ وايرههها من اةيههات الت  تتغيَّر فيههها رتبههة  [.28] فههاطر، اةيههة:  َّ ع 

ا؛ فيلحق بها خلط ف  اإلعراب؟ أم إنَّ الفصههههحاء من العرب  ا وتأخيرع الكلمات؛ تقديمع
الع للحن الواقع ف  والمدافعين منهم عن اللُّغة العربية اكتفنوا بهذه اةية وجعلوها مثا

 القرآن الكريم)16(.                                                                                          
وقد استوج  اللَّحن الواقع ف  القرآن الكريم استنهاض الهمم، ودَعا إلى االستنكار   

مع ف  بعك وهناا بعك المواقف األخرَّ الت  اسههههههتنكر فيها األعرا ب لحنعا سههههههن
ا يقرأ: وي أنَّ أعرابياا سمع إمامع يَن  ُّ حروف القرآن الكريم، فقد رن  ِ ر  ِحوا الِمشل َوالَ تِنلك 

نِوا م  وا ، قا  ابن جابان:221البقرن، اةية:] َّ َحتََّّ يِؤل وال إن » [ بفتل التَّاء ف   تَْنَكحن
ا ال ننكحهم، فقيل ل : إنَّ  يلحن، وليس  هذا يقرأ، فقا : أخروه، قبَّح  هللا، آمنوا أيضههههع

م هللان «)17(.                                        ا؛ فإنَّ  ينحل ما حرَّ  وال تجعلوه إمامع
ا لوضههع علم النَّحو اللَّحن الذي وقع ف  قراءن قول  تعالى:    عل سههببعا مبامههرع ا جن  ُّوممَّ

ا   ِون لِ   الَّ الخةةةَ ِِلةةةِ أل ئِّيَن ، قههها  ابن 37اةيهههة ] الحهههاقهههة:َّ الَ يةةةَ اطِّ [ بنصههههههههه   خهههَ
أي  -لهذا العلم -رض  هللا عن  -وروي أنَّ سب  وضع على» هـهه(:577األنباري)ت

                                                 
مة ألاههههههو  النَّحو العرب - (16) ، القاهرن، مصههههههر، 1 ، دار الكتاب الحديث، طينظر: أحمد ج يل ، مقد ِّ

 .106م، ص2013هــ 1434
، 4هـهههـههه،م1404، بيروت، لبنان، 1هـهههـههه(، العقد الفريد، دار الكت  العلمية، ط328ابن عبد رب ) ت - (17)
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حههو ا يههقههرأ: ال يهههأكههلهههن  إالَّ الههخهههاطههئههيههن فههوضههههههههع  -الههنههَّ أنهههَّ  سههههههههمههع أعههرابههيههها
 النَّحو«)18(.                                                                                            

د أنَّ سههههب  نشههههوء النَّحو العرب  هو اللَّحن الذي وقع ف  قراءن القرآن ما     وما يؤك ِّ
ولم تز  العرب تنطق على » هـههههههـهههههه( ف  قول :379) ت الزبيدي  على لسانجاء 

هللا اإلسهه م على سههائر  سههجيتها ف  اههدر إسهه مها وماضهه  جاهليتها؛ حتى ألهر
نة  ي  األلسهههههه ي  أرسهههههههاالع، واجتمعت ف ا، وأقبلوا إل جع ي  أفوا ا  ف نَّ فدخل ال األديان، 
قة، واللُّغات المختلفة، ففشهها الفسههاد ف  اللُّغة، واسههتبان من  ف  اإلعراب الذي  المتفر ِّ

ل لمعانيها، فتفطن لذلك من نافر بطباع  سوءن أفهام ال وض ِّ نَّاطقين من هو حليُّها، والمن
ِّ ذلك والبتِّ ؛  و  دخ ء األمم بغير المتعارف من ك م العرب، فعظم اإلمههفاق من فنشههن
حتى دعاهم الحذر من ذهاب لغتهم وفسههههههاد ك مهم، إلى أْن سههههههبَّبنوا األسههههههباب ف  
 تقييدها لمن ضاعت علي ، وتثقيفها لمن زاات عن  «)19(.  

هــ( بعث 53تمفادنها: أنَّ زيادعا بن أبي ) هــ( روايةع 385  السيراف  )تكما أورد  
ا ينتفع النَّا  ب ، وتعرب » إلى أب  األسهههود الدؤل  قائ ع: اعمل مهههيئعا تكون في  إمامع

ن:  َن   ب  كتاب هللا، فاستعفاه من ذلك، حتى سمع أبو األسود قارئعا يقرأ يء  مِّ أَنَّ هللا بَرِّ
ولِّ ِّ ، فقا : ما كنتن أ يَن َوَرسهههن كِّ رِّ شهههْ ، فرجع إلى لنُّ أنَّ أمر النَّا  اهههار إلى هذاالمن

ا يفعل ما أقو ، فأتى بكات    نع ا لَقِّ بع زياد فقا : أنا أفعل ما أمر ب  األمير فليبغن  كات
فقا  ل  أبو  -قا  أبو العبا : أحسههههب  منهم -من عبد القيس، فلم يرضهههه ، فأتى ب خر

طة  فانقط نق بالحروف  حتن فم   قد فت فإن األسههههههود: إذا رأيتن   فوق  على أع ه، 
يدي الحرف، وإن كسههههههرت فاجعل النقطة تحت  فانقط نقطة بين  ضههههههممت فم  

أب  نقطن الحرف، فإن أتبعت مههههههيئعا من ذلك انَّة فاجعل مكان النقطة نقطتين، فهذا 
 األسود«)20(.                                                                          

ا من هذه الر ِّ      إنَّ القرآن الكريم  »:القائل إلى القو  نوايات ينمكن االطمئناانط قع
كان السههب  األكبر ف  نشههأن النَّحو، وإن هذه النَّشههأن كانت ف  رحابِّ ، وإنَّ اللَّحن ف  

                                                 
 .19ص، مصدر سابق، ابن األنباري، نزهة األلباء ف  طبقات األدباء - (18)
د بن الحسن األندلس  ت - (19) ـ(، طبقات النَّحويين واللُّغويين، تحقيق: محمد 379الزبيدي) أبو بكر محمَّ هـ

 .11م، ص1984، القاهرن، مصر، 2أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، ط
هـهههههههـههههههه(، أخبار النَّحويين البصريين ومراتبهم وأخذ 385السيراف ) أبو سعيد الحسن بن عبد هللا ت - (20)

 .35-34م، ص1985هــ 1405، 1هم عن بعك، تحقيق: محمد إبراهيم البنا، دار االعتصام، طبعض
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ت للنَّظر والههدَّاع  ل قراءتهه  كههان قنين ك م العرب بمهها يحف  عليهم لغتهم تهو ال فههِّ
 فصيحة سليمة من االضمح   والذهاب«)21(.             

تعل ِّل نشههههههأن  -وبعك المحدثين -وهكذا نجد الروايات الت  ذكرها العلماء القدماء    
النَّحو العرب  وترجعها إلى العامل الدين ، ممث ع ف  القرآن الكريم، إالَّ أنَّ المشهههكلة 

ا ومائععا  شرع بين النَّا  وحتى بين العلماء أنفسهم، فقد لم تنت ِّ بعد، فقد بق  اللَّحن منت
 ُّ سألتن نصر ابن عاام عن قراءن:» روَّ محبنوب البصري عن خالد الحذاء قول :

قل هو هللا أَحدن، هللان [ كيف نقرؤها؟ قا :  01اإلخ ص، اةية:]  َّ ِقلل ِهَو هللاِ أََحدٌ 
ن، فقا : بئسهههما قا ، وهو للبئس أهل، الصهههمدن  ِّ لم ينون، قا : فأخبرتن  أنَّ عرون ينو 

عااههههههم  حاق بقو  نصههههههر بن  فأخبرت عبد هللا بن إسهههههه مازا  يقرأقا :  حتى  ف
 مات«)22(.                                 

لروايهههة أنَّ  يبههه    من ههههذه ا بن عهههااهههههههمدو  ب    و  نصهههههههر  بن أ عبهههد هللا 
قد جانبا الصهههواب حينما ذهبا إلى القراءن بدون تنوين،  هـههههههههـهههههههه(117 ت)إسهههحاق

والصهههحيل هو ماذه  إلي  عرون، وقراءت  ه  القراءن الصهههحيحة لدَّ األمصهههار، 
الصواب ف  ذلك » هـهههههههـههههههه( ف  قول :310ويعضد هذا الرأي ما ذكره الطبري) ت

د عندنا: التنوين لمعنيين: أحدهما أفصههههههل اللغتين وأمهههههههر الك مين، وأجودهما عن
العرب، والثهههان : إجمههها  الحجهههة من قراء األمصهههههههههار على اختيهههار التنوين 
 في «)23(.                                                   

وال ارابة ف  أنَّ النَّحو العرب  ارتبط ف  نشههههههأتِّ  بالقرآن الكريم، فقد عرف عن    
النَّحو الهندي- مث ع - أنَّ  نشههههأ لخدمة) الفيدا()*( ، وأنَّ  اكتسهههه  قداسههههت  ومكانت  من 

ين، وتذكر األخبار قولهم: لد ِّ قد  مهههههه ء على األرض، والكت   »ا ماء هو أ إنَّ ال
المقههدَّسههههههههة أكثر قههداسههههههههة من المههاء، ولكنَّ النَّحو أكثر قههداسههههههههةع حتى من الكتهه  
 المقدَّسة«)24(.                                                                                  

                                                 
، 3إبراهيم عبد هللا رفيدن، النَّحو وكت  التَّفسههههههير، الدار الجماهيرية للنشههههههر والتَّوزيع واإلع ن، ط - (21)

 .38، ص1م، م1990هــ 1399بنغازي، ليبيا، 
 .39-38بصريين ومراتبهم وأخذ بعضهم عن بعك، صالسيراف ، أخبار النَّحويين ال -(22)
هـههـهه(، تفسير الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، 310الطبري) أبو جعفر محمد بن جرير ت -(23)

، 1تحقيق: عبد هللا بن عبد المحسن الترك  بالتعاون مع مركز البحور والدراسات العربية واإلس مية، ط
 .730، ص24م، م2001هــ 1422، القاهرن، 1والتوزيع واإلع ن، طدار هجر للنشر  والطباعة 

 الفيدا:  هو الكتاب المقد  لدَّ الهنود . -)*(
فة،  ) د، ط(،  - (24) قا أحمد مختار عمر، البحث اللُّغوي عند الهنود وأثره على اللُّغويين العرب، دار الث

 .74م، ص1972بيروت، لبنان، 
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ت للنَّظر والههدَّاع  ل قراءتهه  كههان قنين ك م العرب بمهها يحف  عليهم لغتهم تهو ال فههِّ
 فصيحة سليمة من االضمح   والذهاب«)21(.             

تعل ِّل نشههههههأن  -وبعك المحدثين -وهكذا نجد الروايات الت  ذكرها العلماء القدماء    
النَّحو العرب  وترجعها إلى العامل الدين ، ممث ع ف  القرآن الكريم، إالَّ أنَّ المشهههكلة 

ا ومائععا  شرع بين النَّا  وحتى بين العلماء أنفسهم، فقد لم تنت ِّ بعد، فقد بق  اللَّحن منت
 ُّ سألتن نصر ابن عاام عن قراءن:» روَّ محبنوب البصري عن خالد الحذاء قول :

قل هو هللا أَحدن، هللان [ كيف نقرؤها؟ قا :  01اإلخ ص، اةية:]  َّ ِقلل ِهَو هللاِ أََحدٌ 
ن، فقا : بئسهههما قا ، وهو للبئس أهل، الصهههمدن  ِّ لم ينون، قا : فأخبرتن  أنَّ عرون ينو 

عااههههههم  حاق بقو  نصههههههر بن  فأخبرت عبد هللا بن إسهههههه مازا  يقرأقا :  حتى  ف
 مات«)22(.                                 

لروايهههة أنَّ  يبههه    من ههههذه ا بن عهههااهههههههمدو  ب    و  نصهههههههر  بن أ عبهههد هللا 
قد جانبا الصهههواب حينما ذهبا إلى القراءن بدون تنوين،  هـههههههههـهههههههه(117 ت)إسهههحاق

والصهههحيل هو ماذه  إلي  عرون، وقراءت  ه  القراءن الصهههحيحة لدَّ األمصهههار، 
الصواب ف  ذلك » هـهههههههـههههههه( ف  قول :310ويعضد هذا الرأي ما ذكره الطبري) ت

د عندنا: التنوين لمعنيين: أحدهما أفصههههههل اللغتين وأمهههههههر الك مين، وأجودهما عن
العرب، والثهههان : إجمههها  الحجهههة من قراء األمصهههههههههار على اختيهههار التنوين 
 في «)23(.                                                   

وال ارابة ف  أنَّ النَّحو العرب  ارتبط ف  نشههههههأتِّ  بالقرآن الكريم، فقد عرف عن    
النَّحو الهندي- مث ع - أنَّ  نشههههأ لخدمة) الفيدا()*( ، وأنَّ  اكتسهههه  قداسههههت  ومكانت  من 

ين، وتذكر األخبار قولهم: لد ِّ قد  مهههههه ء على األرض، والكت   »ا ماء هو أ إنَّ ال
المقههدَّسههههههههة أكثر قههداسههههههههة من المههاء، ولكنَّ النَّحو أكثر قههداسههههههههةع حتى من الكتهه  
 المقدَّسة«)24(.                                                                                  

                                                 
، 3إبراهيم عبد هللا رفيدن، النَّحو وكت  التَّفسههههههير، الدار الجماهيرية للنشههههههر والتَّوزيع واإلع ن، ط - (21)

 .38، ص1م، م1990هــ 1399بنغازي، ليبيا، 
 .39-38بصريين ومراتبهم وأخذ بعضهم عن بعك، صالسيراف ، أخبار النَّحويين ال -(22)
هـههـهه(، تفسير الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، 310الطبري) أبو جعفر محمد بن جرير ت -(23)

، 1تحقيق: عبد هللا بن عبد المحسن الترك  بالتعاون مع مركز البحور والدراسات العربية واإلس مية، ط
 .730، ص24م، م2001هــ 1422، القاهرن، 1والتوزيع واإلع ن، طدار هجر للنشر  والطباعة 

 الفيدا:  هو الكتاب المقد  لدَّ الهنود . -)*(
فة،  ) د، ط(،  - (24) قا أحمد مختار عمر، البحث اللُّغوي عند الهنود وأثره على اللُّغويين العرب، دار الث

 .74م، ص1972بيروت، لبنان، 

وهكذا يبدو أنَّ علم النَّحو انطلق من منطلق قرآن  والذي وضههههههع أوَّ  لبنة في  ما    
س لعلم سهههههيصهههههبل ل  خطره ومهههههأن  ف  الثقافة العربية  كان ليخطر ببال  أنَّ  يؤسههههه ِّ
اإلس ميَّة، ولم يدرِّ بخلده وهو يضع تلك اإلمارات على أواخر الكلمات القرآنية أنَّ  

وقد نظر مؤسهههسهههوا النَّحو  -على ما تعارفت األجيا  من بعده -أعرب المصهههحفقد 
ن ل بانة، أو قل طريق العرب ف  التعبير،  إلى اإلعراب بمعناه الواسههههههع المتضههههههم ِّ

عند قراءن كتاب فحراوا على تمكين إخوانهم المستعربين من تلك اةلة وباألخل 
  فصههههاحة العرب  وب ات ، ولكنَّهم هللا الكريم، ولم ينظروا إلى إكسههههاب اير العرب

ا  أخذوا على عاتقهم وضهههع ع مات يهتدي بها اير العرب  فينطق الحرف اهههحيحع
قو  ف  مهههههه ء من اللَّحن ف  كتاب هللا، أو  كما ينطق  العرب، ليحموا النا  من الون
 قل كتاب هللا من ال َّ حنين)25(.                                                          

ينفصل عن القرآن الكريم إالَّ  وتجدر اإلمارن ف  هذا السياق إلى أنَّ علم النَّحو لم   
بعد مرور زمن ليس بقصههههير تخللت  عناية العلماء بجمع اللُّغة، ومشههههافهة األعراب 
ف  أماكن الفصههههههاحة، وراههههههد الظواهر اللُّغوية السههههههتخرام القواعد المبنيَّة على 

ر اد واالنسجام، ثمَّ معرفة كثير من خصائل اللَّهجات العربية المختلفة، وهكذا االط ِّ
بدأ علم العربية يتَّصههههههل بروافد أخرَّ اير القرآن الكريم، إذ اتَّج  علم العربية إلى 

احتها، والمشهود بخلو لغتها من الشعر والمورور اللُّغوي عند القبائل الموثنوقِّ بفص
مم األخرَّ، وف  هذا الخضههم الكبير من اهتمام العرب مههوائ  العجمة ومخالطة األ

افية وسهه ئق القبائل العربية أخذ علم  والمسههتعربين بجمع اللُّغة من مصههادرها الصههَّ
ا ل  كيان   ن، وأخذت مصههههطلحاتن  تظهر، وقواعده ترتسههههم، ليصههههبل علمع النَّحو يتكوَّ

  الههههتهههه  تههههحههههكههههمهههه  ورجههههالهههه  الههههذيههههن يههههنههههتسهههههههههبههههون نههههالههههخههههاص وقههههوانههههيهههه
 إلي )26(.                                              
 

                      معانيل: ألفاظل في دراسة النَّص القرآني وفهم أهميَّة علم النَّحو -3  
فلهههة    من نههها علهههَّ   قو  ل ل بن  ا لطريف الهههذي أورده  ا خبر ا ل نورد ههههذا ا أن 

قا  أبو بكر بن مجاهد » هـههههههههـهههههههه( ف  بيان فضههل علم النَّحو، قا :681ت)خلكان 
هـههههههههـهههههههه(: قا  ل  ثعل : يا أبَا بكر امههتغَل أاههحابن القرآن بالقرآن 342المقر )ت

                                                 
لُّغة والقرآن، سههههلسههههلة تصههههدر عن النادي األدب  الثقاف ،) د، ط(، جدن، عوض بن حمد القزوي، ال - (25)

 .14السعودية، )د، ت(، ص
 .22المرجع نفس ، ص - (26)
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ففازوا، وامهههتغل أاهههحاب الحديث بالحديث ففازوا، وامهههتغل أاهههحاب الفق  بالفق  
ففازوا، وامههههههتغلت أنا بزيد  وعمرو، فليت مههههههعري ماذا يكون حال  ف  اةخرن؟ 

النب  اهههلى هللا علي  وسهههلم تلك اللَّيلة ف  المنام، فقا   فانصهههرفت من عنده، فرأيتن 
ل : أقر  أبا العبا  عن ِّ  الس م، وقل ل : أنت ااح  العلم المستطيل)27(. قا  أبو 
ي العبد الصالل: أراد أنَّ الك م ب  ينكمل، وذَبَارِّ  عبد هللا الرن

جهههههمهههههل، وأنَّ جهههههمهههههيهههههع الهههههعهههههلهههههوم مهههههفهههههتهههههقهههههرن   والهههههخهههههطهههههاب بههههه  يهههههن
 إلي «)28(.                                                   

من لحن » أنَّ  قا : -وهو أحد التابعين -هـههـهه(110وروي عن الحسن البصري) ت  
فههههههههههههه  الهههههههههههههقهههههههههههههرآن فهههههههههههههقهههههههههههههد كهههههههههههههذب عهههههههههههههلهههههههههههههى 
 هللا«)29(.                                                                                         
ع ا     كما روي عن بعك الفقهاء قولهم:» من لحن ف  القرآن فقد كفر«)30(؛ ألنَّ قارئ

مل  ُّ لو قرأ: َت َعلَيله  () [، بضههههم ِّ التَّاء ف 07الفاتحة: األية: ] َّ أَنلعَمل لكان لاهر  -أنعمتن
لك، فلو قرأ: :  ُّ ك م . وكذ َحدا ِِفٌِو أَ َللِ  ، برفع) [ 04اإلخ ص: اةية:] َّ َولَمل يَِكنل 

و   فههههن دعا(، (كههههن ا   تههههعههههالههههى -ونصههههههههه ) أَحههههَ ا  لههههكههههان قههههد أثههههبههههت كههههفههههوع عههههمههههَّ
                                                                                  .يشركون

                                                 
وايات حو  الذي رآه  أحمد بن موسههى بن مجاهد  ف  المنام، فف  حين ذه    - (27) هناا اخت ف ف  الر ِّ

الى هللا علي  وسلم شنترين )تابن خلكان  إلى أنَّ  رأَّ النب   د بن 550، فإنَّ ال هـههههههه( إلى أنَّ  رأَّ  محمَّ
هـههههههههـهههههههه( ف  خبر رواه عن  أب  بكر أحمد بن موسههى بن 75أحمد بن اال  الزاهد الباهل  المصههري)ت

كنتن عند أب  العبا  أحمد بن يح  ثعل ، فتذاكرنا العلوم، فقا  ل : يا » قا : -رحم  هللا تعالى -مجاهد 
غلتنم أنتم بع غل أهل الفق  بالفق  فنجوا، ومههغلت أنا بزيد  وعمرو، وما أدري أبا بكر، مههن لم القرآن ففزتم، ومههن

، وبكى بكاءع منيععا، فانصرفت من عنده فرأيتن ف  تلك اللَّيلة محمد بن  ما يكون أمري ادعا مع هللا عزَّ وجلَّ
بن يح  ثعلبعا، فقلت: ااحبننا،  أحمد بن اال  الزاهد ف  النَّوم، فقا  ل : يا أبا بكر، تعرف أبا العبا  أحمد

ينظر هذا «. قا  ل : إذا كان ادعا فأقرأ علي  السهههه م، وقل: أنت ادا ف  القيامة اههههاح  العلم المسههههتطيل
هـههههـهههه(،  كتاب 550الخبر: الشنترين ) اإلمام الرئيس أب  بكر محمد بن عبد الملك النَّحوي ابن السرام ت

، 1سة وتحقيق: عبد الفتاب الحموز، دار عمار للنشر والتوزيع، طتنبي  األلباب على فضائل األعراب، درا
 .28-27م، ص1995هــ 1416عمان، األردن، 

وهللا  -يعن  بقول » . قا  الشههههههنترين  :28ف  كتاب:  تنبي  األلباب على فضههههههائل األعراب ، ص - (28)
 «.العلم المستطيل أنَّ  يستطيل على سائر العلوم، وأنَّ سائر العلوم فقير إلى النَّحو -أعلم

ق: سليم هـهههـههه(، ربيع األبرار ونصوص األخبار، تحقي538الزمخشري) جار هللا محمود بن عمر ت - (29)
. 254، ص3م، م1980هـهههـههه 1400النعيم ، وزارن األوقاف، إحياء التُّرار اإلس م ،) د، ط(، العراق، 

سن المنطق، ويقيم بها وجه ، فقا ، » وجاء ف  هامش : سئِّل الحسن عن رجل يتعلَّم العربية ليعرف بها حن
جل يقراِّ اةية، فيعيا بوجهها، فيهلك بها  «.فليتعلمها فإنَّ الرَّ

 .43الشنترين ، كتاب تنبي  األلباب على فضائل األعراب، ص -(30)
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ففازوا، وامهههتغل أاهههحاب الحديث بالحديث ففازوا، وامهههتغل أاهههحاب الفق  بالفق  
ففازوا، وامههههههتغلت أنا بزيد  وعمرو، فليت مههههههعري ماذا يكون حال  ف  اةخرن؟ 

النب  اهههلى هللا علي  وسهههلم تلك اللَّيلة ف  المنام، فقا   فانصهههرفت من عنده، فرأيتن 
ل : أقر  أبا العبا  عن ِّ  الس م، وقل ل : أنت ااح  العلم المستطيل)27(. قا  أبو 
ي العبد الصالل: أراد أنَّ الك م ب  ينكمل، وذَبَارِّ  عبد هللا الرن

جهههههمهههههل، وأنَّ جهههههمهههههيهههههع الهههههعهههههلهههههوم مهههههفهههههتهههههقهههههرن   والهههههخهههههطهههههاب بههههه  يهههههن
 إلي «)28(.                                                   

من لحن » أنَّ  قا : -وهو أحد التابعين -هـههـهه(110وروي عن الحسن البصري) ت  
فههههههههههههه  الهههههههههههههقهههههههههههههرآن فهههههههههههههقهههههههههههههد كهههههههههههههذب عهههههههههههههلهههههههههههههى 
 هللا«)29(.                                                                                         
ع ا     كما روي عن بعك الفقهاء قولهم:» من لحن ف  القرآن فقد كفر«)30(؛ ألنَّ قارئ

مل  ُّ لو قرأ: َت َعلَيله  () [، بضههههم ِّ التَّاء ف 07الفاتحة: األية: ] َّ أَنلعَمل لكان لاهر  -أنعمتن
لك، فلو قرأ: :  ُّ ك م . وكذ َحدا ِِفٌِو أَ َللِ  ، برفع) [ 04اإلخ ص: اةية:] َّ َولَمل يَِكنل 

و   فههههن دعا(، (كههههن ا   تههههعههههالههههى -ونصههههههههه ) أَحههههَ ا  لههههكههههان قههههد أثههههبههههت كههههفههههوع عههههمههههَّ
                                                                                  .يشركون

                                                 
وايات حو  الذي رآه  أحمد بن موسههى بن مجاهد  ف  المنام، فف  حين ذه    - (27) هناا اخت ف ف  الر ِّ

الى هللا علي  وسلم شنترين )تابن خلكان  إلى أنَّ  رأَّ النب   د بن 550، فإنَّ ال هـههههههه( إلى أنَّ  رأَّ  محمَّ
هـههههههههـهههههههه( ف  خبر رواه عن  أب  بكر أحمد بن موسههى بن 75أحمد بن اال  الزاهد الباهل  المصههري)ت

كنتن عند أب  العبا  أحمد بن يح  ثعل ، فتذاكرنا العلوم، فقا  ل : يا » قا : -رحم  هللا تعالى -مجاهد 
غلتنم أنتم بع غل أهل الفق  بالفق  فنجوا، ومههغلت أنا بزيد  وعمرو، وما أدري أبا بكر، مههن لم القرآن ففزتم، ومههن

، وبكى بكاءع منيععا، فانصرفت من عنده فرأيتن ف  تلك اللَّيلة محمد بن  ما يكون أمري ادعا مع هللا عزَّ وجلَّ
بن يح  ثعلبعا، فقلت: ااحبننا،  أحمد بن اال  الزاهد ف  النَّوم، فقا  ل : يا أبا بكر، تعرف أبا العبا  أحمد

ينظر هذا «. قا  ل : إذا كان ادعا فأقرأ علي  السهههه م، وقل: أنت ادا ف  القيامة اههههاح  العلم المسههههتطيل
هـههههـهههه(،  كتاب 550الخبر: الشنترين ) اإلمام الرئيس أب  بكر محمد بن عبد الملك النَّحوي ابن السرام ت

، 1سة وتحقيق: عبد الفتاب الحموز، دار عمار للنشر والتوزيع، طتنبي  األلباب على فضائل األعراب، درا
 .28-27م، ص1995هــ 1416عمان، األردن، 

وهللا  -يعن  بقول » . قا  الشههههههنترين  :28ف  كتاب:  تنبي  األلباب على فضههههههائل األعراب ، ص - (28)
 «.العلم المستطيل أنَّ  يستطيل على سائر العلوم، وأنَّ سائر العلوم فقير إلى النَّحو -أعلم

ق: سليم هـهههـههه(، ربيع األبرار ونصوص األخبار، تحقي538الزمخشري) جار هللا محمود بن عمر ت - (29)
. 254، ص3م، م1980هـهههـههه 1400النعيم ، وزارن األوقاف، إحياء التُّرار اإلس م ،) د، ط(، العراق، 

سن المنطق، ويقيم بها وجه ، فقا ، » وجاء ف  هامش : سئِّل الحسن عن رجل يتعلَّم العربية ليعرف بها حن
جل يقراِّ اةية، فيعيا بوجهها، فيهلك بها  «.فليتعلمها فإنَّ الرَّ

 .43الشنترين ، كتاب تنبي  األلباب على فضائل األعراب، ص -(30)

من   ؛على الظَّفر بتعلُّم -عرب وأعاجم -حرص النَّا  نتيجة ألهميَّة النَّحو فقدو   
ا منهمامت ا نااههههههية  من خ  تقويم ألسههههههنتهم أجل  بأنَّ ، قوانين  وأحكامِّ  إدراكع
م  يان  -تعل جما   للوضههههههيع، وترك  هجنة  على » :-كما يقو  أبو أيُّوب السههههههخت

الشههههههريف«)31(. كما أمرنا سههههههيدنا عمر بن الخطاب- رضهههههه  هللا عن -بتعلُّم النَّحو 
نن والفرائك«)32(. ورحم هللا  وَن السههههههُّ العرب ، فقههها :» تعلَّموا النَحو، كمههها تَعلَّمن

ِّ على  هـهههههههههـههههههههه( الذي قا  ف  واهههف النَّحو وبيان فضهههل 189ت) الكسهههائ  والحث 
 تعلُّم )33(:                           

تَـّــيَ ـون قِّ ــحْ ــَمـا النَّ ـإِّنَـّ عـفَ ـتَ ـنْ ـر  ين ـل ِّ أَمْ ـ  كن ـ ِّ فِّ ـَوبِّ          بَعْ ـا   يـن  
َّ         ا أَْبَصَر النَّْحَو الفَتَى ـفَإِّذَا مَ  ا فَات قِّ َمرا عسَ ـَمرَّ فِّ  الَمْنطِّ  

َّ ـفَ  نْ        ن ـالَسَ ـْن جَ ـلُّ مَ ـاهن كن ـقَ ـات عْ  مِّ ْستَمِّ ق  أَْو من َجلِّيس  نَاطِّ  
ْر النَّْحَو الفَتَى ْبنعا فَاْنقََطعْ       إِّذَا لَْم ينْبصِّ َق جن َهاَب أَْن يَْنطِّ  
ْفَع َوَما   ْن َخْفك  َرفَعْ    فَتََراهن يَْنصِّ ن الرَّ ْن نَْص   َومِّ َكاَن مِّ  

ن القن ــقْ ــيَ  فن مَ ـعْ ـْرآَن الَ يَ ــَرأ عْ ــاَ      ا ـرِّ ف اإلِّ عْ ــي ِّ َوضَ ــَرابن فِّ ــرَّ  
فن ــعْ ـــذِّي يَ ــَوال هن ـــقْ ــــ ن يَ ـرِّ عْ ــَرجَ ْرف  ــــ  حَ ـــكَّ فِّ ـــَوإِّذَا مَ         َرؤن  
ا فِّ ـالِّ ـنَ َف اللــا عَ ـإِّذَا مَ ــفَ      ِّ   ـَرابِّ ـي ِّ َوفِّ  إِّعْ ـرع َّ رِّ   ْ دَ ــَن اَ ــحْ ـ
بِّدَ ْ ــالـا كَ ـنَّ ـسُّنَّةن مِّ ـْت الـسَ ــلَيْ         ِّ ــَرابِّ ــ ِّ َوفِّ  إِّعْ ـيـا فِّ ـمع ـهْ ــفَ   

، َوَكْم  يع  َرفََع النَّحون يف  قَْد َرأَينَاهن َوَضعْ     َكْم َوضِّ ْن َمرِّ مِّ  
جاج ) نبَّ ت كما   مها علم النَّحو والجليلة العظيمة ئدنهــ( إلى الفا337تالزَّ  ،الت  يقد ِّ

: فما الفائدن ف  تعلُّم النَّحو، وأكثر النَّا  يتكلَّمون على سههههجيتهم » قا : فإن قا  قائل 
فالجواب  لك؟  ثل ذ مون ايرهم م ب ، فيَفهمون وينفهِّ بغير إعراب، وال معرفة منهم 
ف  ذلك أن ينقا  ل : الفائدن في  الواو  إلى التَّكلُّم بك م العرب على الحقيقة اوابعا 

ين والههدُّنيها اير مبههدَّ  وال  مغيَّر، وتقويم كتههاب هللا عزَّ وجههلَّ الههذي هو أاهههههههل الههد ِّ
والمعتمد، ومعرفة أخبار النب  اهههلى هللا علي  وسهههلَّم، وإقامة معانيها على الحقيقة؛ 

                                                 
هــ(، البيان والتبيين، تحقيق ومرب: عبد الس م هارون، 255الجاح ) أبو عثمان عمرو بن بحر ت - (31)

 .219، ص2م، م1998هــ 1418، القاهرن، مصر، 7مكتبة الخانج  للطباعة والنشر والتوزيع، ط
 .219، ص2مالمصدر نفس ،   -(32)
ـ(، انباه الروان على أنبان النُّحان، تحقيق: 624القفط ) الوزير جما  الدين أب  الحسن بن يوسف ت -(33) هـ

، القههاهرن، بيروت، 1محمههد أبو الفضههههههههل إبراهيم، دار الفكر العرب ، مؤسههههههسههههههههة الكتهه  الثقههافيههة، ط
 .267، ص2م، م1986هــ 1406
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ة إالَّ بههتهههوفههيهههتههههههها حههقهههوقهههههها مههن  ألنهههَّ  ال تههفهههههههم مههعهههانههيههههههها عههلهههى اههههههههحهههَّ
 اإلعراب«)34(.                                          

ا    ف  بههاب  أفرده من كتههابهه  القيم   -النَّحو -كمهها بيَّن  ابن جن ِّ   قيمتهه  أيضههههههههع
اه:) باب القو  ف  اإلعراب( قا  في : هو اإلبانة عن المعان  » الخصهههههائل  سهههههمَّ

، علمت برفع باأللفال؛ أال ترَّ أنَّك إذا سههمعت أكرم سههعيد أباه، ومههكر سههعيدعا أبوه
أحدهما ونصههه  اةخر الفاعل من المفعو ، ولو كان الك م مهههرجا واحدعا السهههتبهم 
فع هو الذي بيَّن الفاعل، ولوال الع مات اإلعرابية  أحدهما من اههههههاحبِّ «)35(. فالرَّ
الههههظههههاهههههرن عههههلههههى اةخههههر لههههمهههها اسهههههههههتههههطههههعههههنهههها تههههحههههديههههد أحههههدهههههمهههها مههههن 

                                                            ااحب .
لفهم القرآن وفرق  كبير  بين علم » :-عبده الراجح  الباحث كما يرَّ -فالنَّحو نشههأ   

ية-  يسههههههعى لفهم النل وعلم  يسههههههعى لحفظ  من اللَّحن«)36(. ذلك أنَّ العلوم العرب
ل القرآن ، كما أنَّ هناا فرقعا نشههأت لخدمة النَّ   وعلى رأسههها علم النَّحواإلسهه مية 

بين محاربة اللَّحن وإرادن الفهم، فلو كان المقصود هو محاربة اللَّحن القتصر األمر 
ي  ف   على كل ِّ ما ينفيد ف  اسهههههتنطاق النُّصهههههوص واسهههههتظهارها وكذا معرفة ما تؤد ِّ

 َّ عتبارها تمثل أعلى درجات ، وذلك باالمرادكي  القرآنية المختلفة على الوج  راالت
  .الب اة والبيان ف  العربية

مرتبطة أمهههدَّ االرتباط بالقرآن العزيز،  -كما سهههبق وذكرنا -لقد كانت نشهههأن النَّحو   
ا ف  بيان معان  مفردات  ومتصههههه ع ب  أوثق ات ِّصههههها ، حتى اهههههار دور النَّحو مهمع

ا غههة ف  التههأاههههههيههل ور اللُّ على د -ف  كثير من األحههايين -القرآن الكريم، ومتفوقههع
إذا كان التَّفسير القرآن  » ن فضل النَّحو قائ ع:ا، يقو  أحد الدَّارسين ف  بيواالمتقاق

ا تخريجياا من المفسههههههرين، فإنَّ  واية، واتبع منهجع سههههههار ف  أوَّ  أمره ف  طريق الر ِّ
اللُّغة والتَّفسههير، مادام النُّحان كانوا من أوائل الدَّارسههين الذين لفتنوا إلى االعتماد على 

 القرآن نز  بهذه اللُّغة«)37(.

                                                 
اإليضاب ف  علل النَّحو، تحقيق: مازن المبارا، دار النفائس، هـهههههـههههه(، 337الزجاج ) أبو القاسم ت - (34)
 .95م، ص1979هــ 1399، بيروت، لبنان، 3ط
 .35، ص1ابن جن ، الخصائل،م -(35)
عبده الراجح ، درو  ف  كت  النحو، دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع،  ) د، ط(،  - -(36)

 .10م، ص1975بيروت، لبنان، 
سيد أحمد خليل، دراسات ف  القرآن، دار النهضة العربية للطباعة والنشر،) د، ط(، بيروت، لبنان،  - (37)

 .70م، ص1969
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ة إالَّ بههتهههوفههيهههتههههههها حههقهههوقهههههها مههن  ألنهههَّ  ال تههفهههههههم مههعهههانههيههههههها عههلهههى اههههههههحهههَّ
 اإلعراب«)34(.                                          

ا    ف  بههاب  أفرده من كتههابهه  القيم   -النَّحو -كمهها بيَّن  ابن جن ِّ   قيمتهه  أيضههههههههع
اه:) باب القو  ف  اإلعراب( قا  في : هو اإلبانة عن المعان  » الخصهههههائل  سهههههمَّ

، علمت برفع باأللفال؛ أال ترَّ أنَّك إذا سههمعت أكرم سههعيد أباه، ومههكر سههعيدعا أبوه
أحدهما ونصههه  اةخر الفاعل من المفعو ، ولو كان الك م مهههرجا واحدعا السهههتبهم 
فع هو الذي بيَّن الفاعل، ولوال الع مات اإلعرابية  أحدهما من اههههههاحبِّ «)35(. فالرَّ
الههههظههههاهههههرن عههههلههههى اةخههههر لههههمهههها اسهههههههههتههههطههههعههههنهههها تههههحههههديههههد أحههههدهههههمهههها مههههن 

                                                            ااحب .
لفهم القرآن وفرق  كبير  بين علم » :-عبده الراجح  الباحث كما يرَّ -فالنَّحو نشههأ   

ية-  يسههههههعى لفهم النل وعلم  يسههههههعى لحفظ  من اللَّحن«)36(. ذلك أنَّ العلوم العرب
ل القرآن ، كما أنَّ هناا فرقعا نشههأت لخدمة النَّ   وعلى رأسههها علم النَّحواإلسهه مية 

بين محاربة اللَّحن وإرادن الفهم، فلو كان المقصود هو محاربة اللَّحن القتصر األمر 
ي  ف   على كل ِّ ما ينفيد ف  اسهههههتنطاق النُّصهههههوص واسهههههتظهارها وكذا معرفة ما تؤد ِّ

 َّ عتبارها تمثل أعلى درجات ، وذلك باالمرادكي  القرآنية المختلفة على الوج  راالت
  .الب اة والبيان ف  العربية

مرتبطة أمهههدَّ االرتباط بالقرآن العزيز،  -كما سهههبق وذكرنا -لقد كانت نشهههأن النَّحو   
ا ف  بيان معان  مفردات  ومتصههههه ع ب  أوثق ات ِّصههههها ، حتى اهههههار دور النَّحو مهمع

ا غههة ف  التههأاههههههيههل ور اللُّ على د -ف  كثير من األحههايين -القرآن الكريم، ومتفوقههع
إذا كان التَّفسير القرآن  » ن فضل النَّحو قائ ع:ا، يقو  أحد الدَّارسين ف  بيواالمتقاق

ا تخريجياا من المفسههههههرين، فإنَّ  واية، واتبع منهجع سههههههار ف  أوَّ  أمره ف  طريق الر ِّ
اللُّغة والتَّفسههير، مادام النُّحان كانوا من أوائل الدَّارسههين الذين لفتنوا إلى االعتماد على 

 القرآن نز  بهذه اللُّغة«)37(.

                                                 
اإليضاب ف  علل النَّحو، تحقيق: مازن المبارا، دار النفائس، هـهههههـههههه(، 337الزجاج ) أبو القاسم ت - (34)
 .95م، ص1979هــ 1399، بيروت، لبنان، 3ط
 .35، ص1ابن جن ، الخصائل،م -(35)
عبده الراجح ، درو  ف  كت  النحو، دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع،  ) د، ط(،  - -(36)

 .10م، ص1975بيروت، لبنان، 
سيد أحمد خليل، دراسات ف  القرآن، دار النهضة العربية للطباعة والنشر،) د، ط(، بيروت، لبنان،  - (37)

 .70م، ص1969

يعقههل عن هللا عزَّ وجههلَّ كتههابهه ، ومهها  -أي النَّحو -بمعرفتهه  »كمهها تبيَّن للنُّحههان أنَّ    
نيرن، وقرآن  الواضل،  ستودع  من آيات  المبينة، وحجج  المن ستوعاه من حكمة، وا ا

 علي  وسهههلم آثاره المؤدية ألمره ومواضهههع  الشهههافية، وب  يفهم عن النب  اهههلى هللا
 ونهي  ومرائع  وسنن ، وب  يتَّسع المرء ف  منطق «)38(.                   

قامت على أسهههاسهههِّ  قواعد وبننيت على » ألهميَّة القرآن على علم النَّحو فقد نتيجةو  
م هذه القواعد أم لم  تكن، وسواء  نهجِّ  أناو  سواء أكان ذلك مع  مواهد أنخرَّ تندع ِّ

أكانت هذه األاههههههو  تتَّفق مع أناههههههو  النُّحان أم ال تتَّفق؛ وذلك ألنَّ القرآن الكريم 
أانى قواعد النَّحو، وزاد من قيمتها، وأمدَّها بأمتن القواعد وأحسههن األسههالي «)39(. 

ر النُّحان أنفنسههم كانوا يؤمنون بهذا االت ِّجاه، ويعتقدون أنَّ الشهع» يضهاف إلى ذلك أنَّ 
 دون القرآن ف  موطن االستشهاد، وف  مجا  بناء القاعدن«)40(.                   

سوا قواعده كان خليقعا بمن  لقد    أن تكون المادن القرآنية أهم ما وضعوا النَّحو، وأسَّ
يقيمون علي  تلك القواعد، ويسهههتندون إلي  ف  وضهههعهم للنَّحو العرب ؛ ألنَّ أسهههلوب 

مبرأ من الضههرورات والشههواذ والشههوارد الت  حفل بها الشههعر وامتر القرآن الكريم 
 بها اري  اللُّغة الذي استندوا إلي  ب  اعتدا  وال قصد)41(.       

أدََّّ الثَّراء النَّحوي للنَّل القرآن  بالعلماء إلى االسهههتفاضهههة ف  موضهههوعات  وقد   
باط  ةالقواعد واألحكام كثيرن، وأعملوا عقولهم ف  اسههههههتن  فحدَّدوا الولائف النَّحويَّ

جوب وضع النَّحو  مهدها االرتقاء اللُّغوي، وتأكيد ون لرنماط التَّركيبيَّة المختلفة الت  
ع إيحائيَّة، من أجل تيسهههههير أاوار الخطاب اللُّغوي  العرب  وتمحيصههههه  ليصهههههبل أدان
ع  لسههههههلطهاء الن ِّظهام اللُّغوي الخهال  من التعقيهد والتَّمحل  ا، وإخضههههههها واألدب  معهع

ناعة النَّحويَّة اعتمادعا على لغة الخطاب والتعسههههف والشههههطط، وينحق ِّ  ة الصهههه ِّ ق اههههحَّ
يها  سا  أنَّها ولائف يؤد ِّ القرآن  ف  تحديد الع قة القئمة بين أجزاء التَّركي  على أ

ن بحس  ارتباطِّ  بما بعده وما قبل . ِّ                       كل مكو 
غة القرآن الكريم؛ أل   فالنَّحو مهم ف  فهم ل ي   ناءع عل لد  ب د ا حد ِّ ية مع نَّ  ي غا اللة وال

ة، وبذلك  ا من العلوم اةلية والبينية مراعان األحكام اللُّغويَّة العامَّ فهو ينمث ِّل جانبعا مهمع
                                                 

، بيروت، لبنان، 2خالد عبد الرحمن العك، أاو  التفسير وقواعده، دار النفائس، ط - (38)
 .159م، ص1986هــ 1406

راسات النَّحويَّة، صعبد العا  سالم مكرم، القرآن الكريم وأثره ف -(39)  .306  الد ِّ
 .330المرجع نفس ، ص -(40)
أحمد عبد الستار الجواري، نحو القرآن، مكتبة اللغة العربية، مطبوعات المجمع العلم  العراق ،)  - (41)

 .9-8م، ص1974هــ 1394د، ط(، بغداد، العراق، 
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ف عن ف  اإلبانة عن مقااد الك م على الصورن الت  يقتضيها اللَّف  من أجل الكش
االلتزام ب  يعدُّ السههبيل ل المدرو ، ذلك أنَّ لنَّ ا ف  المعنى، ويشههكل جوهر الجودن

الذي يؤد ِّي إلى االسههههههتمتا  والتَّدبر إذ إنَّ  لاهرن لغويَّة واههههههورن نطقيَّة تؤخذن من 
قراءن القرآن، فالتَّراكي  النَّحويَّة مختلفة تؤد ِّي معان  متباينة تتفق مع وجوه التَّفسههير 
 ودقَّة اللُّغة)42(.             

فيها من إعجاز  ف  تأاههههههيلها، فه  تعط  النَّل  القرآن لماوقد اهتم العلماء بلغة  
ةع التناسهههق  ع وات ِّسهههاقعا، وجدوا فيها وسهههيلةع لتوطين الن ِّظام اللُّغوي خااهههَّ ن تماسهههكعا وقوَّ
دان ف  النَّل  المنطق  بين مسهههههتويات ، ومنها المسهههههتوَّ النَّحوي واللُّغوي اللَّذان يرِّ

  أسههههالي  التَّعبير، زاخرين بالمعان  النفسههههية، لدوافع  سههههياقية بحتة وكذا للتنويع ف
ة ف  النَّل القرآن   ا جمههاليههة، إنَّهمهها من أعمق الظواهر اللُّغويههَّ ويحم ن أسههههههرارع
ا، لهما تأثير  واضهههل  ف  إسهههقاط الزيادن، وتحقيق االنسهههجام  ا لغوياا مميَّزع يان دورع يؤد ِّ
واالتِّساق الذي يستريل ل  ذوق المستمع)43(.      وتوسَّع مي  النَّحويين والب ايين  

هـههههـهههه( ف  اإلمادن بعلم النَّحو وبيان فضل  ووليفت  474عبد القاهر الجرجان  ) ت
يادي، جاع ع من  الوسههههههيلة األولى واألخيرن  لفهم النَّظم القرآن   ومعناه ودوره الر ِّ

أوسههههههع من  يج  أن تكون -أي النَّحو -البديع ف  ألفال  ومعاني ، ورأَّ أنَّ دائرت 
البحث ف  اإلعراب وضههبط أواخر الكلم، وأنَّها يج  أن تتوسههع لتشههمل نظم الك م، 

اعلم أن ليس النَّظم إالَّ أن تضههههههع » لذلك تحدَّر عن النَّظم، وأعظم من قدره، فقا :
علم النَّحو، وتعمل على قوانين  وأناهههههول ، وتعرف ك مك الوضهههههع الذي يقتضهههههي  

سههوم الت  رسههمت لك، ف  تخل  مناهج  الت  ننهجت علي   ف  تزيغ عنها، وتحف  الرُّ
بش ء منها«)44(. وأضاف قائ ع:» فلستن بواجد  ميئعا يرجع اوابن  إن كان اوابعا، 
ه إن كان خطأ إلى النظم، ويدخل تحت هذا االسههههههم إالَّ وهو معنى من معان   وخطؤن

اف ا قد ون ة نظم  أو فساده، أو  النَّحو قد أناي  ب  موضع ]...[ ف  ترَّ ك مع بصحَّ
حة وذلك الفسههههاد وتلك  اههههف بمزيَّة  وفضههههل  في ، إالَّ وأنت تجد مرجع تلك الصهههه ِّ ون

                                                 
لقرآن، حوليات اةداب واللغات، جامعة المسيلة، ينظر: عبد القادر بن فطة، أهميَّة النَّحو ف  فهم لغة ا -(42)

 .242-241م، ص2018، فيفري10،  5الجزائر، مج
 .248المرجع نفس ، ص - (43)
هــ(، كتاب دالئل اإلعجاز، 474الجرجان ) عبد القاهر أبو بكر بن عبد الرحمن بن محمد النحوي ت -(44)

 .81ج ،) د، ط(، القاهرن،) د، ت(، صقراءن وتعليق: أبو فهر محمود محمد ماكر، مكتبة الخان
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ف عن ف  اإلبانة عن مقااد الك م على الصورن الت  يقتضيها اللَّف  من أجل الكش
االلتزام ب  يعدُّ السههبيل ل المدرو ، ذلك أنَّ لنَّ ا ف  المعنى، ويشههكل جوهر الجودن

الذي يؤد ِّي إلى االسههههههتمتا  والتَّدبر إذ إنَّ  لاهرن لغويَّة واههههههورن نطقيَّة تؤخذن من 
قراءن القرآن، فالتَّراكي  النَّحويَّة مختلفة تؤد ِّي معان  متباينة تتفق مع وجوه التَّفسههير 
 ودقَّة اللُّغة)42(.             

فيها من إعجاز  ف  تأاههههههيلها، فه  تعط  النَّل  القرآن لماوقد اهتم العلماء بلغة  
ةع التناسهههق  ع وات ِّسهههاقعا، وجدوا فيها وسهههيلةع لتوطين الن ِّظام اللُّغوي خااهههَّ ن تماسهههكعا وقوَّ
دان ف  النَّل  المنطق  بين مسهههههتويات ، ومنها المسهههههتوَّ النَّحوي واللُّغوي اللَّذان يرِّ

  أسههههالي  التَّعبير، زاخرين بالمعان  النفسههههية، لدوافع  سههههياقية بحتة وكذا للتنويع ف
ة ف  النَّل القرآن   ا جمههاليههة، إنَّهمهها من أعمق الظواهر اللُّغويههَّ ويحم ن أسههههههرارع
ا، لهما تأثير  واضهههل  ف  إسهههقاط الزيادن، وتحقيق االنسهههجام  ا لغوياا مميَّزع يان دورع يؤد ِّ
واالتِّساق الذي يستريل ل  ذوق المستمع)43(.      وتوسَّع مي  النَّحويين والب ايين  

هـههههـهههه( ف  اإلمادن بعلم النَّحو وبيان فضل  ووليفت  474عبد القاهر الجرجان  ) ت
يادي، جاع ع من  الوسههههههيلة األولى واألخيرن  لفهم النَّظم القرآن   ومعناه ودوره الر ِّ

أوسههههههع من  يج  أن تكون -أي النَّحو -البديع ف  ألفال  ومعاني ، ورأَّ أنَّ دائرت 
البحث ف  اإلعراب وضههبط أواخر الكلم، وأنَّها يج  أن تتوسههع لتشههمل نظم الك م، 

اعلم أن ليس النَّظم إالَّ أن تضههههههع » لذلك تحدَّر عن النَّظم، وأعظم من قدره، فقا :
علم النَّحو، وتعمل على قوانين  وأناهههههول ، وتعرف ك مك الوضهههههع الذي يقتضهههههي  

سههوم الت  رسههمت لك، ف  تخل  مناهج  الت  ننهجت علي   ف  تزيغ عنها، وتحف  الرُّ
بش ء منها«)44(. وأضاف قائ ع:» فلستن بواجد  ميئعا يرجع اوابن  إن كان اوابعا، 
ه إن كان خطأ إلى النظم، ويدخل تحت هذا االسههههههم إالَّ وهو معنى من معان   وخطؤن

اف ا قد ون ة نظم  أو فساده، أو  النَّحو قد أناي  ب  موضع ]...[ ف  ترَّ ك مع بصحَّ
حة وذلك الفسههههاد وتلك  اههههف بمزيَّة  وفضههههل  في ، إالَّ وأنت تجد مرجع تلك الصهههه ِّ ون

                                                 
لقرآن، حوليات اةداب واللغات، جامعة المسيلة، ينظر: عبد القادر بن فطة، أهميَّة النَّحو ف  فهم لغة ا -(42)

 .242-241م، ص2018، فيفري10،  5الجزائر، مج
 .248المرجع نفس ، ص - (43)
هــ(، كتاب دالئل اإلعجاز، 474الجرجان ) عبد القاهر أبو بكر بن عبد الرحمن بن محمد النحوي ت -(44)

 .81ج ،) د، ط(، القاهرن،) د، ت(، صقراءن وتعليق: أبو فهر محمود محمد ماكر، مكتبة الخان

المزيَّة وذلك الفضهههههههل إلى معان  النَّحو وأحكام ، ووجدت  يدخل ف  أاهههههههل  من 
 أاول ، ويتَّصل بباب  من أبوابِّ «)45(.                                                                          

قاهر الجرجان كما توقف      ي  اإلعراب  عبد ال لدَّور الذي يؤد ِّ باره  -على ا باعت
إذا  »ف  فهم داللة األلفال والكشههههههف عن معانيها، قا : -يمث ِّل أحد فرو  علم النَّحو

لذي يفتح ها حتى يكون اإلعراب هو ا قة على معاني ْغل فال من قد عنلم أنَّ األل ها، كان 
وأنَّ األاراض كامنة فيها حتى يكون هو المستخرم لها، وأنَّ  المعيار الذي ال ينتبيَّن 
جحانِّ  حتى يعرض علي ، والمقيا  الذي ال يعرف اههههههحيل  من  نقصههههههان ك م  ورن
سهههههَّ ، وإالَّ من االط ف  الحقائق  سهههههقيم  حتى ينرجع إلي ، ال يننكر ذلك إالَّ من ينكر حِّ
ين  كان ل  األثر  نفسههه «)46(.             محصهههو  الك م يمكن القو : إنَّ الباعث الد ِّ
الفعا  والكبير ف  نشههههههأن النَّحو العرب ، بدايةع، وتجميععا، وتوحيدعا، وليس اريبعا أن 

ا ف  لهور علم النَّ يكون  ي  اكحو؛ ألنَّ النَّحو يدر  التَّرالقرآن الكريم سههههببعا رئيسههههع
ي فةالعرب ية ، وكذا يراهههههههدة المختل ها -الظَّواهر اإلعراب نَّ  -على اخت فِّ اجمة عن ال
على  عتمادا رئيسهههيااا، كما أنَّ قراءن القرآن وت وت  تعتمد اللَّفظيَّة وخااهههة  القرائن

لم ك ل خر ا ير أوا ي غ لى ذلهههك أنَّ  ؛ت لهر  ينضهههههههههاف إ حن  لَّ ل ف   بهههاد ا األمر 
                                               اإلعراب.

                                                       
                                                                             

 
 
  

 المصادر والمراجع:        
 الكتب:

إبراهيم عبد هللا رفيدن، النَّحو وكت  التَّفسهههير، الدار الجماهيرية للنشهههر والتَّوزيع  -1
                   .م1990هــ 1399، بنغازي، ليبيا، 3واإلع ن، ط

األمههههههمون ) أبو الحسههههههن نور الدين  عل  بن محمد بن عيسههههههى بن يوسههههههف  -2
ألفية   منهج السالك إلى -هـهههه(، مرب األممون  على ألفية ابن مالك المسمَّى 929ت

                                                 
 .83المصدر نفس ، ص -(45)
 .28المصدر نفس ، ص -(46)
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، 1لعرب ، ط، تحقيق: محمههد مح  الههدين عبههد الحميههد، دار الكتههاب ا-ابن مههالههك
أحمد ج يل ،  -3                                 .م1955هـههههـههههـهههه 1375بيروت، لبنان،

مههة ألاههههههو  النَّحو العرب ، دار الكتههاب الحههديههث، ط ، القههاهرن، مصههههههر، 1مقههد ِّ
.                                     م2013هــ 1434  

اللغة العربية، مطبوعات المجمع أحمد عبد الستار الجواري، نحو القرآن، مكتبة  -4
  .       م1974هــ 1394العلم  العراق ،) د، ط(، بغداد، العراق، 

أحمد مختار عمر، البحث اللُّغوي عند الهنود وأثره على اللُّغويين العرب، دار  -5
                             . م1972) د، ط(، بيروت، لبنان، ثقافة،ال

د ت ابن األنباري) أبو -6 ين عبد الرحمن بن محمَّ هــ(، نزهة 577البركات كما  الد ِّ
، الزرقاء، 3األلباء ف  طبقات األدباء، تحقيق: إبراهيم السامرائ ، مطبعة المنار، ط

األردن، 
.                                                                                       م1985هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههـههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههـههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه 1405

                        
ـ(، البيان والتبيين، تحقيق ومرب: 255الجاح ) أبو عثمان عمرو بن بحر ت -7 ـ ه

، القاهرن، 7والتوزيع، ط -عبد السهههههه م هارون، مكتبة الخانج  للطباعة والنشههههههر 
مصهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههر، 

        .                                                                               م1998هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههـههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههـههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه 1418
                               

هـههـهه(، 474الجرجان ) عبد القاهر أبو بكر بن عبد الرحمن بن محمد النحوي ت -8
كتاب دالئل اإلعجاز، قراءن وتعليق: أبو فهر محمود محمد ماكر، مكتبة الخانج ،) 
د، ط(، الههههههههههههههههههههههههههقههههههههههههههههههههههههههاهههههههههههههههههههههههههههرن،) د، 

                                                               (.                                                ت
هــ(، الخصائل، تحقيق: محمد عل  النجار، 392ابن جن ) أبو الفتل عثمان ت -9

(.                    دار الكت  المصرية،) د، ط(، مصر،) د، ت  
ومقارنة، مطبعة روايا ، حسن عون، اللُّغة والنَّحو، دراسة تاريخية وتحليليَّة  -10
.                                        م1952، القاهرن، مصر، 1ط  

، بيروت، 2خالد عبد الرحمن العك، أاو  التفسير وقواعده، دار النفائس، ط -11
.                                       م1986هــ 1406لبنان،   
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، 1لعرب ، ط، تحقيق: محمههد مح  الههدين عبههد الحميههد، دار الكتههاب ا-ابن مههالههك
أحمد ج يل ،  -3                                 .م1955هـههههـههههـهههه 1375بيروت، لبنان،
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  .       م1974هــ 1394العلم  العراق ،) د، ط(، بغداد، العراق، 

أحمد مختار عمر، البحث اللُّغوي عند الهنود وأثره على اللُّغويين العرب، دار  -5
                             . م1972) د، ط(، بيروت، لبنان، ثقافة،ال

د ت ابن األنباري) أبو -6 ين عبد الرحمن بن محمَّ هــ(، نزهة 577البركات كما  الد ِّ
، الزرقاء، 3األلباء ف  طبقات األدباء، تحقيق: إبراهيم السامرائ ، مطبعة المنار، ط

األردن، 
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ـ(، البيان والتبيين، تحقيق ومرب: 255الجاح ) أبو عثمان عمرو بن بحر ت -7 ـ ه

، القاهرن، 7والتوزيع، ط -عبد السهههههه م هارون، مكتبة الخانج  للطباعة والنشههههههر 
مصهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههر، 
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.هــ1404لبنان،   

سالة عبد هللا بن عبد المحسن التُّرك -22 د رضوان عرقسوس ، مؤسَّسة الر ِّ   ومحمَّ
.م2006هــ 1427، بيروت، لبنان، 1للطباعة والنشر والتَّوزيع، ط  

راسات النَّحويَّة، مؤسَّسة  -23 عبد العا  سالم مكرم، القرآن الكريم وأثره ف  الد ِّ
.م1978، الكويت، 3عل  جراب الصباب، ط  

للُّغوي من النَّحو إلى الل ِّسانيات إلى عبد الس م اشير، تطور التَّفكير ا -24
.م2010، الرباط، المغرب، 1التَّواال، مطبعة المعارف الجديدن، ط  

عوض بن حمد القزوي، اللُّغة والقرآن، سلسلة تصدر عن النادي األدب   -25
(.الثقاف ،) د، ط(، جدن، السعودية، )د، ت  

محمد بن عل   ابن عصفور اإلمبيل ) أبو الحسن عل  بن مومن بن -26
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على أنبان النُّحان، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العرب ، مؤسسة 
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ابن كما  باما، ث ر رسائل ف  النحو، تحقيق: محمد حسين أبو الفتوب،  -31
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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 Kurulu’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. Makaleler, Yayın Kurulu tarafından uygun 
görülen bir sayıda yayımlanmak üzere programa alınır ve yazarı bilgilendirilir. 
Hakemlerin isimleri gizli tutulur ve raporlar beş yıl süre ile saklanır. Makalenin 
yayımlanmasının ardından bir ay içinde yazarına makalenin yer aldığı sayıdan 3 
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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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. Yazım Kuralları  
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 Başlık: İçerikle uyumlu, onu en iyi ifade eden bir başlık olmalı ve koyu, 
normal, 16 punto harflerle ortalı yazılmalıdır. Makalenin başlığı sözcüklerin ilk 
harfi büyük olacak biçimde yazılmalı ve en fazla 10-12 sözcük arasında olmalıdır. 
  
2. Yazar 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. Öz: Makalenin başında, konuyu kısa ve öz biçimde ifade eden ve en az 100, 
en fazla 150 sözcükten oluşan Türkçe ve İngilizce “öz” (abstract) bulunmalıdır. 
Öz içinde, yararlanılan kaynaklara, şekil ve çizelge numaralarına değinilmemeli; 
dipnot kullanılmamalıdır. Türkçe ve İngilizce özlerin altında bir satır boşluk 
bırakılarak, en az 3, en çok 5 sözcükten oluşan anahtar sözcükler (keywords) 
verilmelidir. Yazılan İngilizce özün (abstract) üzerinde makalenin İngilizce 
başlığı da verilmelidir.  
 
4. Ana Metin: A4 sayfa boyutunda (17x24 cm.), MS Word programı, Times New 
Roman yazı karakteri ile, 12 punto ve 1.5 satır aralığıyla yazılmalıdır. Arapça ve 
Farsça yazı puntoları bu dillerin daha iyi okunması için 14-16 punto ile 
yazılmasına izin verilir. Sayfa kenarlarında üst 3 cm., alt 2 cm., sol 2,5 cm., sağ 
2 cm. boşluk bırakılmalı ve sayfalar numaralandırılmalıdır. Metin içinde 
vurgulanması gereken kısımlar, koyu değil eğik harflerle ya da tek tırnak içinde 
yazılmalıdır. Metinde tırnak işareti + eğik harfler gibi çifte vurgulamalara asla 
yer verilmemelidir.  
 
5. Bölüm Başlıkları: Makalede, düzenli bir bilgi aktarımı sağlamak üzere ara ve 
alt başlıklar kullanılabilir. Makaledeki 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. Tablolar ve Şekiller: 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. Şekil 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. Görseller: Yazı içerisinde resim, fotoğraf ya da özel çizimler varsa bu belgeler 
kısa kenarı 10 cm olacak şekilde 300 ppi’da (300 pixels per inch kalitesinde) 
taranmalı, JPEG formatında kaydedilmeli, ayrıca metin içinde kullanılan tüm 
görsel gereçler makaleye ek olarak JPEG formatıyla gönderilmelidir. İnternetten 
indirilen görsellerin de 10 cm 300 ppi kurallarına uygun olması gerekmektedir. 
Görsellerin adlandırmalarında, şekil ve çizelgelerdeki kurallara uyulmalıdır. 
Dergi Yayın Kurulu, teknik olarak problemli ya da düşük kaliteli resim 
dosyalarını yeniden talep edebilir ya da makaleden tümüyle çıkartabilir. Kaynak 
olarak kullanılacak görüntülerin kalitesinden ve yayımlanıp 
yayımlanmamasından yazar(lar) sorumludur. Resim 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 10’u geçmemeli, işgâl 
ettikleri alan yazının üçte birini aşmamalıdır. Teknik imkâna sahip yazarlar, şekil, 
çizelge ve resimleri aynen basılabilecek nitelikte olmak şartı ile metin içindeki 
yerlerine yerleştirebilirler. Bu imkâna 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 Göndermeler/Atıflar: Yazar doğrudan ya da dolaylı olarak yaptığı 
tüm alıntılara aşağıdaki örneklere göre göndermede bulunmalıdır. Burada 
belirtilmeyen durumlarda APA 6 formatı kullanılmalıdır. Doğrudan alıntılar 
tırnak içinde verilmeli ve eğik yazılmalıdır. Göndermeler için asla dipnot 
kullanılmamalıdır. Tüm göndermeler parantez içinde ve aşağıdaki biçimde 
yazılmalıdır.  
 
Tek yazarlı çalışmaya yönelik genel göndermelerde: (Carter, 2004).  
 
Tek yazarlı çalışmanın alıntı yapılan belirli bir yerine göndermelerde: 
(Bendix, 1997: 17).  
 
İki yazarlı çalışmalara göndermelerde: (Hacıbekiroğlu ve Sürmeli, 1994: 101).  
 
İkiden fazla yazarlı yayınlarda: Metin içinde sadece ilk yazarın soyadı ve “vd.” 
yazılmalıdır: (Akalın vd., 1994: 11).  
 
Kaynakça kısmında ise: Birden fazla yazarlı yayınların diğer yazarları da 
belirtilmelidir. Metin içinde gönderme yapılan yazarın adı veriliyorsa kaynağın 
sadece yayın tarihi yazılmalıdır: Gazimihal (1991: 6), bu konuda “........ ”nu 
belirtir. Yayım tarihi olmayan yapıtlarda ve yazmalarda yalnızca yazarların adı 
yazılmalıdır: (Hobsbawm). Yazarı belirtilmeyen ansiklopedi vb. yapıtlarda ise 
kaynağın ismi, varsa cilt ve sayfa numarası yazılmalıdır: (Meydan Larousse 6, 
1994: 18) İkinci kaynaktan yapılan alıntılar da aşağıdaki gibi yazılmalı ve 
kaynaklarda belirtilmelidir: Lepecki’nin de ifade ettiği gibi “.........” (Akt. 
Korkmaz 2004: 176).  
 
10. Kaynaklar: Metnin sonunda, yazarların soyadına göre alfabetik sırayla 
aşağıdaki örneklerde gösterildiği gibi yazılmalıdır. Kaynaklar, 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. (1994). Türkiye’de Folklor ve Milliyetçilik, İstanbul: 
İletişim Yayınları. Carter, A. (2004). Dans Tarihini Yeniden Düşünmek, çev: 
Cansu Şipal, İstanbul: BGST Yayınları. 



b. Makaleler: Sarısözen, M. (1970). Bağlama Metodu, Folklor/ Halkbilim (1): 
12-16. Bakka, E. ve Felföldi, L. (2002). Whose Dances, Whose Authenticity? 
Dance Research (32): 3-18.  
c. Kitap içi bölümler: Lepecki, A. (2004). Concept and Presence: The 
Contemporary European Dance Scene. Rethinking Dance History: A Reader, ed. 
Alexandra Carter, London: Routledge, s: 176-190. Şahin, M. (2013). Klinik 
Psikolog Olmak. Klinik Psikoloji, ed. Linden, W. ve Hewitt, P. L. Ankara: Nobel, 
s: 1-16.  
d. Tezler: Dehmen, B. (2005). Ulusal ve Küreselin Kesişme Noktasında Halk 
Danslarına Bir Yaklaşım: Dansın Sultanları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans 
Tezi, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.  
e. İnternet kaynakları: İnternetten elde edilen verilerin kaynakları mutlaka 
gösterilmeli ve Kaynaklar’da erişim adresi ve erişim tarihi belirtilerek 
verilmelidir. Erişim adresi olarak kaynağın yer aldığı web sayfasının (ana sayfa) 
adresi değil, kaynağın görüntülendiği adres verilmelidir. 
http://www.tdkterim.gov.tr/bts/ (12.10.2014). Aksu, G. (2011). Özgür Bir Beden, 
Özgür Bir Sanat Dalı, Yazında ve Çeviride Beden, Akşit Göktürk’ü Anma 
Toplantısı (15-17 Mart 2006) İstanbul Üniversitesi. http:// mimesis-
dergi.org/2011/04/ozgur-bir-alan-ozgur-bir-sanatdali/. (12.10.2011).  
f. Görüşmeler: Ural, U. (2014). Artvin halk dansları çalıştırıcısı Uğur Ural ile 
ÜFTAD ofisinde yapılan görüşme, İstanbul: 19 Temmuz.  
 
IV. Yazıların Gönderilmesi  
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.  
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Küçükçekmece/İstanbul. Tel: (212) 444 1 428 
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http://www.tdkterim.gov.tr/bts/ (12.10.2014). Aksu, G. (2011). Özgür Bir Beden, 
Özgür Bir Sanat Dalı, Yazında ve Çeviride Beden, Akşit Göktürk’ü Anma 
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ÜFTAD ofisinde yapılan görüşme, İstanbul: 19 Temmuz.  
 
IV. Yazıların Gönderilmesi  
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 geç ̧bir ay içinde tekrar dergiye ulaştırılır.  
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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 deemed to have been transferred to Istanbul Aydın University. For 
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 deemed to have been transferred to Istanbul Aydın University. For 
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 
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Aydın Arapça Araştırmaları Dergisi’ne (Aydin Journal of Arabic 
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II. Language of Publication 
Languages of Publication of 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: (Hacıbekiroğlu and Sürmeli, 1994: 101).  
 
İkiden fazla yazarlı yayınlarda: Only the surname of the first author and “et 
al." should be written in the text: (Akalın 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, 
İstanbul: İletişim Yayınları. Carter, A. (2004). Dans Tarihini Yeniden 
Düşünmek, trans: Cansu Şipal, İstanbul: BGST Yayınları. b. Articles: 
Sarısözen, M. (1970). Bağlama Metodu, Folklor/ Halkbilim (1): 12-16. 
Bakka, E. and Felföldi, L. (2002). Whose Dances, Whose 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: 176-190. Şahin, M. (2013). 
Klinik Psikolog Olmak. Klinik Psikoloji, ed. Linden, W. and Hewitt, P. L. 
Ankara: Nobel, p: 1-16.  

d. Theses: Dehmen, B. (2005). Ulusal ve Küreselin Kesişme Noktasında Halk 
Danslarına Bir Yaklaşım: Dansın Sultanları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans 
Tezi, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.  

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). 
Özgür Bir Beden, Özgür Bir Sanat Dalı, Yazında ve Çeviride Beden, Akşit 
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Göktürk’ü Anma Toplantısı (15-17 Mart 2006) İstanbul Üniversitesi. http:// 
mimesis-dergi.org/2011/04/ozgur-bir-alan-ozgur-bir-sanatdali/. 
(12.10.2011).  

f. Interviews: Ural, U. (2014). Interview with Artvin folk dance coach Uğur 
Ural at ÜFTAD office, İstanbul: 19 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.  
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