
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 احلادي عشـردد ـالع
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 التالية: جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها حسب املواصفاتُتقبل األعمال املقدمة للنشر يف جملة  –1
 (.  CD) بع نسخ ورقية، ونسخة واحدة على أسطوانة ممغنطةيقدم صاحب البحث أر أ.  

  Traditional Arabic  بىاط  العربىا التقليىد     Microsoft Wordيطبع البحث علىى برنىام      ب. 
سى((، اىا ي يديىد حاى( البحىث عى        11 x 1.92)  A4على  وجه واحد، مقىا     (11 بن )

 ول.صفحة، اا فيها املراجع واملالحق واجلدا مخسني
( صفحات البحث ترقيما متسلساًل، اا يف ذلك اجلداول واألشكال وقائمة املراجىع،   قََّرُت ج. 

وتطبع اجلداول والصور واألشكال واللوحات على صىفحات مسىتقلة، مىع دديىد أمىا        
 ظهورها يف املنت، وتكون اهلوامش مكتوبة بطريقة آلية وليست يدوية.

  لمة. 122جنليدية جلميع األحباث، اا ي يديد ع  رفق ملخصان بالعربية واإلُي د. 
كتب املؤلى  اهىه وجهىة عملىه علىى ورقىة مسىتقلة، مىع خرفىاج نسىخة مىوجدة مى  سى ته              ُي هى. 

بأن الباحث مل ينشىر مى  ْقب،ىل، أو قمىد م     الذاتية، وتعهد خطا موَّقع م  الباحث / الباحثني 
 للنشر لدى جهات أخرى.

مرسىومة باسىتخدام أحىد بىرام  ا اسىب االىا ذات العالقىة علىى         ُترفىق أصىول األشىكال     و.
 (.CD) أسطوانة ممغنطة

العائلىة للمؤلى ،   باإلشارة خىل اسى(   يف نهاية البحث، توضع خحايت البحث وهوامشه وتعليقاته  –1
وخن  انىت اإلحالىة علىى مقالىة      ورقى( الصىفحة الىال خليهىا     ،وعنىوان  تابىه   ث( ايس( األول،

 .علومات وافية حبسب الضواب  السابقةفتذ ر امل

عرض املصادر واملراجع يف نهاية البحث، على أن ترتب هاائيًا، حسىب اسى( العائلىة للمؤلى ،     ُت –3
فاسىى(  ،، ثىى( رقىى( الطبعىىةأو املقىىالثىى( األهىىاو األوىل أو اختصىىاراتها، متبوعىىًا باسىى( الكتىىاب  

(، ثى( مكىان النشىر )يف حالىة الكتىاب(      الناشر )يف حالة الكتىاب( أو اللىة )يف حالىة املقالىة    
 .وسنة النشر العدد،حالة املقال فيضاف رق( اللة،أو وتاريخ النشر. أما يف 

منح الباحث عشر مستالت م  حبثه، مع نسخة م  العدد الذ  يظهىر فيىه عملىه.  مىا  ىنح      يُ  –4
 .ص الرسالة اجلامعيةأو ملخ ،أو التقرير العلمية، املراجعةنسخة واحدة م  العدد هدية لكاتب 

ترسل مجيىع األعمىال وايستفسىارات مباشىرة خىل رئىير دريىر جملىة جامعىة أم القىرى           املراسالت:
 (.217ص. ب  ،مكة املكرمة لعلوم اللغات وآدابها )جامعة أم القرى،

 E-mail: jll@uqu.edu.edu.sa الربيد ايلكرتونا:
آراو مؤلفيهىىا، ويتحمىىل املؤلفىىون مسىىؤولية صىىحة      ُتَعب ىىر املىىواد املقدمىىة للنشىىر عىى      حقىىوج الطبىىع: 

املعلومات ودقة ايستنتاجات. ومجيع حقوج الطبع حمفوظة للناشر )جامعىة أم القىرى(، وعنىد قبىول     
 اللة. البحث للنشر يت( دويل ملكية النشر م  املؤل  خىل

  (217ص. ب:  ،مكة املكرمة جامعة أم القرى،) توجه الطلبات خىل رئير درير اللةالتبادل واإلهداو: 
 .اا يف ذلك أجور الربيد، سعوديًا أو عشرون دويرًا أمريكيًامخسة وسبعون رياًي ايشرتاك السنو : 

تصدر جملة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها اسماها ا الا، بعد أن  انت جدوًا م    تنويه:
( الصىادرة خىالل الفىرتة    12–1بيىة، يف جملىداتها )  جملة جامعىة أم القىرى لعلىوم الشىريعة واللغىة العر     
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مة نص  سنوية، تصدر عى  جامعىة أم القىرى، لنشىر األحبىاث      كََّحجملة دورية علمية ُم
يف أطرهىا  و ،ذات الصىبغة اللغويىة   املختلفىة وفروعهىا   ،اللغىات وآدابهىا  لة يف جمىال  يالعلمية األصى 

، مى  مراجعىات  تىب    ،ب اللىة بنشىر مجيىع مالىه عالقىة اىا سىبق       ح ى َرُتوالنظرية والتطبيقيىة.  
ميىة أخىرى، وملخصىات رسىائل     ، وتوصيات مؤ رات ونىدوات وأنشىطة عل  لةوََّموتقارير أحباث ُم

جهىات  شىر لىدى   نشىرها، أو تقىداها لل  مل يسىبق ن  واإلجنليديىة، والى   العربية  باللغتني، جامعية
 ني.صخصتالفاحصني املل هيئة التحرير، ودكيمها م  َببعد مراجعتها م  ِق وذلك أخرى،
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 ون ــالكوفيُّ

 يف كتاب سيبويه
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 الكوفيُّــون يف كتاب سيبويه

 البحث ملخص

راسة املعّمقة مجيـ  املواعـ  الـر  ـرب سـيبويه فيهـا       يتناول هذا البحث بالد
 بالكوفيني أو أهل الكوفة يف كتابه من خالل قسمني:

كان القسم األول: الكوفيُّون يف القراءات؛ وقد عـر  فيـه البحـث وو ـ         
القراءات الر نسبها سيبويه هلم، وناقش مراد سيبويه بالكوفيني، وحبث التعليـل هلـذ    

عند سيبويه؛ مناقًشا مـا أبـدا  البـان،ون، خا بـا برأيـه يف  عليـل  ـني          النسبة اجململة
 سيبويه.

وكان القسم ال،اني: الكوفيُّون يف التصريف؛ و ناول البحث فيه نص سيبويه    
الونيد الذي  رب فيه برأي الكوفيني يف مسألة  صريفية، وربط البحث هـذا الـنص   

الر أبهم فيها سيبويه القائل، وبني البحث ما قاله باملسألة الر يشري هلا كالم سيبويه، و
النحويون يف  عيني املـبهم يف  لـا املسـألة؛  ـم بـني رأيـه يف  عيينـه، ومـراد سـيبويه          
بالكوفيني، و عليل عدم  صريح سيبويه بامسهم يف املسـألة  ـم  صـربه بتعييـنهم يف     

التصـريح بـأن    نصه الونيد،  م عر  البحث رأيه يف  عليـل ععـرا  العلمـاء عـن    
 سيبويه نقل عن الكوفيني.

 

 

 هـ01/0/0411هـ                                                    وُقبل للنشر يف 01/6/0414ورد البحث يف 
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Kufans (Alkufijun) in Sibawayh`s book 

Dr.Badr bin Mohammed Ibn Abbad Al-jabri 

Abstract 

This research examines in-depth all subjects that Sibawayh 

represent to the Kufans or the people of al-Kūfah in his book 

through two sections: 

The first section was: 

The Kufans in the readings; research has presented and 

documented the readings that attributed Sibawayh to them, and 

discussed Sibaway`s meaning for the Kufans. The research 

discusses the explanation for this attribution outlined in Sibawayh`s 

discussions, as indicated by the researchers, a ring in his opinion 

explaining the facts of Sibawayh. 

The second section was: 

The Kufans in Tasreef (form).The research dealt in with the 

only text in which Sibawayh  looked-up the Kufan`s opinion within 

the issue of Tasreef, and linking research this text with the  issue 

that indicates the words of Sibawayh, in which objected their view, 

the research clarified what grammarians said regarding the vague in 

that issue; then clarified his opinion  regarding  the vague on the 

appointing  and Sibawayh`s  stated opinion on the Kufan`s view 

even the explanation of their non-statement of Sibawayh`s  r name 

into the matter and then appointed by his statement in his only text, 

and then research views opinion into explaining  the reluctance of 

scientists declaring the Sibawayh opinion of  Kufans. 
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 تقدمة: 

استوقفين يف كتاب سيبويه )رمحه اهلل( نصوص يف القراءات والتصـريف يـذكر   
اهلل( فيها "الكوفيِّني"، ووجدت حمقِّ  الكتاب األستاذ: عبدالسالم حمّمـد هـارون )رمحـه    

قد عّل  على بعض هذ  النصوص؛ فلم أقتن  مبا كتب، وطلبت  فسرًيا يف املصادر فلم 
أجد، وسألت املعنيِّني بسيبويه وكتابه: هل كتب يف هذا أند؟ فأجابوا بأنـه   يـبلغهم   
ذاك؛ فاهتبلت الفر ة راجًيا أن أقدِّم ما يكشف عن مسـألة  عـدُّ حبـ ن مـن ضـوامض      

 سيبويه.

 البحث: "الكوفيُّون يف كتاب سيبويه"؛ وجعلته على قسمني: وأمسيت هذا 

 األّول: الكوفيُّون يف القراءات.

 وال،اني: الكوفيُّون يف التصريف.  

 القسم األّول

 الكوفيُّون يف القراءات

 أّواًل: نصوص كتاب سيبويه.

أورد سيبويه يف كتابه  الث قراءات عزا عنداها للكوفيِّني يف موع  واند،    
 ألهل الكوفة يف موععني؛ وذلا يف  ال ة نصوص على النحو اآل ي: و

 ُ مَّچ  :(0)يقرؤونها -الكوفيُّون  وهم - ناًسا أن هارون وند نا»النصُّ األّول: 

 لغة وهي ؛[66]مريم:  چ(1)ُعِتيًّا الرَّْنَمِن َأَشدُّ َعَلى َأيَُّهْم ُكلِّ ِشيَعٍة ِمن َلَنْنِزَعنَّ
 .(4) «ةجيِّد (1)]للعرب [
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    .(1)«رفًعا [ 181] البقرة:  (َفُتَذكُِّر) الكوفة أهل وقرأ»النصُّ ال،اني: 

 قلت: كما َ َذكَُّرون وحنوها: َ َتَذكَُّرون يف قلت شئت وعن»النصُّ ال،الث: 
 .(6)«بلغنا فيما الكوفة أهل قراءة وهي َ َكّلمون؛

 مناقشتها.ثانًيا: تعليقات حمقِّق الكتاب على النصوص السابقة و

عّل  حمقِّ  الكتاب األستاذ: عبد السالم حمّمد هارون ناشيتني على النصِّ 
وهي الر  عين  -األّول من النصوص السابقة: األوىل: عّرف فيها بهارون؛ وال،انية 

ط: "وند نا هارون أن الكوفيني يقرؤونها". والكوفيون هم عا م، »؛ نصُّها: -البحث 
 .(7)«ومحزة، والكسائي

أّما يف النصِّ ال،اني فقد عّل  حمقِّ  الكتاب األستاذ: هارون ناشية مطّولة؛ و
عطالقه هذا يعوز  التحقي ، فإن  انب هذ  القراءة هو محزة فقط من »قائالب: 

الكوفيني، ووافقه األعمش، وأّما بقية قراء الكوفة وهما عا م والكسائي، ووافقهما 
عر  ،  م (8)«بنصب فتذكَِّر وخلف؛ فقد قرؤوا ناف  وابن ك،ري وابن عامر وأبو جعفر

 بكالمه.  األستاذ للقراءات يف اآلية بكماهلا، وهو مّما   يعر  له سيبويه، وليس له ُعْلقة
وأّما النصُّ ال،الث فلم يعلِّ  عليه األستاذ بشيء؛ م  أن كالم سيبويه عن قراءة 

 آلية كرمية!.
 ( يف أرب  نقاط:واملناقشة م  حمقِّ  الكتاب )رمحه اهلل

 األوىل: يف  فسري الكوفيِّني بالقراء الكوفيِّني من السبعة أو العشرة.
واعح من  عليقات األستاذ على النّصني السابقني لسيبويه؛ أنه ُيَخرِّج 
القراءات يف كتاب سيبويه ويو ِّقها بناء على املشهور يف علم القراءات من أن 

 .(ـه086، والكسائي )ت (ـه016ومحزة )ت ، (ـه017الكوفيِّني هم: عا م )ت 
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وهذا الصني  خطٌأ علميٌّ ال ُيقبل حبال من األنوال؛ ألن  فسري الكوفيِّني 
( الذي هو أول من  ه 114بعا م ومحزة والكسائي مبين على  ني  ابن جماهد )ت 

 سّب  السبعة.
 ـ(ه 081و ني  ابن جماهد متأخِّر بقرن ونصف  قريًبا عن  أليف سيبويه )ت 

 لكتابه؛ فال يصحُّ وال ُيقبل  فسري نصِّ سيبويه بهذا التفسري الذي   يدر خبلد سيبويه.
وسيبويه »وقريب من  ني  حمقِّ  الكتاب قولة الدكتور أمحد مكي األنصاري: 

ال بفل بالقراءة السبعية أو ضريها من القراءات عذا ما اختلفت م  القواعد النحوية 
  .(6)«البصرية بالذات

والذي يعين البحث من هذ  القولة هو أن منطوقها ومفهومها يداّلن على أن 
 سيبويه يعرف القراءة السبعّية؛ وهو قول ضري  حيح، وليس مبستقيم.

و صويب عبارة الدكتور: األنصاري؛ أن ُيقال: القراءة الر ُنسبت بعد سيبويه 
 للسبعة، أو نسبها ابن جماهد فمن بعد  للسبعة.

عّين القول به هنا؛ هو أن سيبويه   يكن لديه  صنيف للقراءات، بل والذي يت
 كان ينظر للقراءات على اختالف أنواعها نظًرا وانًدا؛ يدلُّ على ذلا أمران:

 .(01)«السُّنَُّة القراءة ألّن ُ خاَلُف؛ ال القراءة أّن عالَّ»قوله:  أّوالب:
  يصرِّب فيه مبصطلح واند من  نيعه يف كتابه من أّوله عىل آخر  الذي   انًيا:

املصطلحات الواردة يف عصرنا من متوا ر وشاذن؛ وقراءة السبعة والعشرة واألربعة 
 عشر وضريها، وأخصُّ بالذكر املتوا ر والشاذ والسبعة لك،رة دورانها دون ضريها. 

وكلُّ ذلا دليل قاط  على أنه عند الكالم عن القراءات يف كتاب سيبويه، 
ويه؛ فيجب األخذ بعني االعتبار أن املصطلحات الر نتداوهلا اليوم يف أنواع وعند سيب

 القراءات وأقسامها ليس هلا يف كتاب سيبويه أو يف فكر سيبويه أيُّ وجود.
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وهو أمر يغيب عن أذهان ك،ري من بان،ي هذا العصر عند  ناوهلم للقراءات يف 
رني الكتاب وعلى رأسهم: كتاب سيبويه أو عند سيبويه؛ على الرضم من أن شا

السريايف والفارسي؛ فمن بعدهم، وكذا املعنيِّني بالكتاب كابن مالا وأبي نّيان 
وضريهم؛ كانت هذ  املسألة لديهم يف ضاية الوعوب، ولذا ال جتد  عرجيبا على كون 
هذ  القراءة الر استشهد بها سيبويه قراءة سبعّية أو أن القارئ من السبعة؛ وعمنا جتد 

لتنصيص على َعْزِو القراءة لقارئها فحسب، م  أن مصطلح: "السبعة" قد شاع وذاع ا
يف عصر هؤالء العلماء مجيًعا؛ بل عن ابن جماهد كما هو معلوم شيخ للسريايف 
والفارسي؛ وقد شرب الفارسي كتاب ابن جماهد "السبعة" يف كتابه الذائ  الصيت: 

تنصيص على السبعة يف كالمهم على "احلجة"، وعلى الرضم من ذلا فال وجود لل
 نصوص الكتاب والقراءات الر أوردها سيبويه حبسب ما وقفت عليه. واهلل أعلم.

كذلا نرى سيبويه يستشهد »وقد أنسن الشيخ: حممد عضيمة نيث يقول: 
 .(00)«بالقرآن وببعض القراءات ما  وا ر منها وما   يتوا ر

ب هلم سيبويه هذ  القراءات ال،الث؛ وأّما عن املراد بالكوفيِّني الذين نس
 فسيعر  البحث يف البند: رابًعا؛ رأيه يف  بيني هؤالء الكوفيِّني.

 يف اخلطأ يف َعْزِو القراءة يف النصِّ األّول؛ وعدم  و يقها. ال،انية:
  يقرأ أند مّمن مّساهم األستاذ )وهم: عا م ومحزة والكسائي( بنصب "أيَُّهْم" 

؛ وهذا يدلُّ على أن ناشية احملقِّ  جانبت الصواب من زاوية أخري يف النصِّ األّول
 ضري ما  قّدم؛ وسيأ ي بيان من قرأ بنصبها يف البند:  الً،ا.

 القصور يف  و ي  النصِّ ال،اني. ال،ال،ة:
َقَصَر األستاذ  و ي  القراءة على محزة واألعمش من الكوفيِّني؛ ويف هذا التو ي  

 يان ملن قرأ بها من الكوفيِّني.قصور، وسيأ ي مزيد ب
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 عدم ختريج و و ي  القراءة الواردة يف النصِّ ال،الث. الرابعة:
مّما يؤخذ على احملقِّ  عدم ختريج القراءة الر يشري عليها كالم سيبويه يف النصِّ 

 .(01)ال،الث؛ م  أنه أورد اآلية؛ وأنسن عبطها يف الفهرس الذي  نعه

 ق للقراءات الواردة يف نصوص سيبويه السابقة.ثالًثا: التخريج والتوثي

] مريم:  ((َأَشدُّ َأيَُّهْم))النصُّ األّول: ُنسبت القراءة بنصب أين يف قوله  عاىل: 
؛ يف معجم القراءات القرآنية عىل هارون ومعاذ بن مسلم وطلحة واألعرج وزائدة [96

 )من األربعة عشر(. (01)واألعمش
أقول: أّما نسبتها هلارون فال  صحُّ بنصِّ سيبويه؛ ألن و عليقبا على هذ  النسبة 

 فأما»هارون هو راوية هذ  القراءة؛ وأقدم من نسبها هلارون هو الّزّجاج نيث يقول: 
 هارون أن سيبويه وذكر سيبويه، نكاها بالنصب "َأيَُّهْم" وجيوز القراءة، فهو "َأيُُّهْم" رف 

ألن القراء كلهم »يذ  الّنّحاس؛ نيث يقول: ، و بعه  لم(04)«بها قرأ القارئ األعور
ُكلِّ  ِمن َلَنْنِزَعنَّ يقرؤون "َأيُُّهْم" بالرف  عال هارون القارئ؛ فإن سيبويه نكى عنه: "ُ مَّ

 ؛ وليس يف نصِّ سيبويه شيء مما قاله الّزّجاج والّنّحاس.(01)«َأيَُّهْم" بالنصب ِشْيَعٍة

هذ  النسبة يف اإلضفال م   عرُّعه  والعجب من الفارسي نيث   يعلِّ  على
، ومن حمقَقي معاني الّزّجاج وععراب الّنّحاس يف عدم  بيني هذا اإللباس (06)للمسألة

 أو االلتباس.

، وجام  (07)وقد َ َتابعْت مصادر هذا املعجم على هذ  النسبة كتبيان الطوسي
 -ر ابن عطّية ، وُمَحّر(06)، ومن ضري مصادر هذا املعجم: ُمْشِكل مكي(08)القرطيب

فإنهم يقرؤونها بالنصب نكا  هارون القارئ »، وقال ابن يعيش: -وسيأ ي َنْقُل نصِّه 
 !.(11)«عنهم، وقرأها بها أيضا
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 ، ومل ينسبها!.(28)«يقرأ بالنصب شاذًّا»وأّما العكربي فقال: 
 مسلم بن ومعاذ مصرف، بن طلحة وقرأ»وأّما أبو حّيان فقد نسبها قائاًل: 

 .(22)«بالنصب األعمش: "أيَّهم" عن وزائدة الفراء، ستاذأ اهلراء
هذه مصادر توثيق القراءة يف معجم القراءات القرآنية، وهذه نصوص هذه 

 املصادر؛ ومنه يعلم أن زائدة راوية عن األعمش.
 وأّما نسبتها لألعرج فهي نسبة ُمْشِكلة؛ وسيأتي الكالم عنها قريًبا.

طلحة بن مصرف، ومعاذ بن »لقراءات لـ: وُنسبت هذه القراءة يف معجم ا
الفراء، وزائدة عن األعمش، وهارون األعور عن أهل الكوفة،  مسلم اهلراء أستاذ

، ووضع املؤلِّف يف احلاشية كعادته كمًّا كبرًيا من (23)«ورواية عن يعقوب، واألعرج
 املصادر واملراجع ليس يف بعضها نسبة للقراءة.

إىل أن هارون راٍو عن الكوفيِّني، وأّما ما أورده من  وقد تنّبه الدكتور: اخلطيب
(  فقد وقف  ه202ت  -بن إسحاق احلضرمي؛ تاسع العشرة )أنها رواية عن يعقوب 

 هارون قراءة وهي بالنصب،»عليه البحث عند أبي الربكات األنباري؛ حيث يقول: 
هلارون؛ وقد سبق  ؛ وفيه إسناد القراءة(24)«يعقوب عن ورواية اهلراء، ومعاذ القارئ،

أنه غري صحيح، وقد عدُت ألكثر من كتاب يف "مفردة يعقوب"؛ فلم أقف علي هذه 
، وليس هلا ذكر يف مصادر القراءات العشر، ومل يذكرها اهلذلي، وال أبو (22)القراءة

 حّيان، وال ابن اجلزري. واهلل أعلم.
 مسلم، بن ومعاذ الكوفيني، بعض وقرأ»ويقول ابن عطّية يف نسبة هذه القراءة: 

؛ وفيه إسناد القراءة هلارون؛ وهو غري صحيح، (26)«بالنصب "َأيَُّهْم" القارئ: وهارون
ونسبتها لبعض الكوفيِّني، وليس كما يف نصِّ سيبويه؛ وذلك الختالف داللة الكوفيِّني 

 عنده عّما يريده سيبويه.
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فحسب،  (17)لم اهلراءوعند الرجوع للمتقدِّمني جند السريايف ينسبها ملعاذ بن مس
بفتح الياء معاذ بن مسلم اهلراء أستاذ الفراء؛ وطلحة بن »وابن خالويه ينسبها قائالب: 

 لنسبة القراءة م  عيراد  لنصِّ سيبويه. (16)، و  يعر  الفارسي(18)«مصرف

 عن وزائدة طلحة، عن بشر الياء بنصب "َأيَُّهْم"»وقد نسبها اهلذلي قائال: 
 هلما دون نصن على الراوي. (10)ها الكرماني، ونسب(11)«األعمش

 .اهلراء مسلم بن ومعاذ مصرف بن لطلحة؛ (11)، وابن مالا(11)ونسبها الزخمشري

ومّما  قّدم ُيعلم  فاوت و باين املصادر يف النسبة، وعفادة بعضها من بعض؛ وعن 
   ينّص مؤلِّفوها على ذلا.

ذ  القراءة لألعرج )عبد الرمحن وأّما ما ا ف  عليه معجما القراءات من نسبة ه
 ؛ فهي نسبة ُمْشِكلة من وجهني:ـ(ه 007ت  -بن هرمز 

/ أن سيبويه نسبها للكوفيِّني، واألعرج مدنيٌّ، وليست قراءة األعرج خافية على 0
 سيبويه؛ فقد  ّرب سيبويه بنسبة قراءات له، وسيأ ي بيانه قريًبا.

  ذكر نسبة القراءة لألعرج. / أن جّل املصادر الر رج  هلا البحث  1

واملصدر الذي نقل عنه هذان املعجمان نسبة القراءة لألعرج؛ هو التبيان 
، وعند الرجوع له   جيد فيه البحث نسبتها ـ(ه 461ت  -للطوسي )حممد بن احلسن 

وأجاز سيبويه النصب على أن يكون "أي" مبعنى »لألعرج، وذلا أن الطوسي يقول: 
؛ وال أدري كيف استنبط مؤلفو املعجَمني (14)«قراءة هارون األعرجالذي، وذكر أنها 

من هذا النصِّ هذ  النسبة!، والر ال ميكن استنباطها عال بإقحام واو عطف ضري 
موجودة يف النصِّ؛ وال بتاجها أ الب، وواعح أن األعرج يف نصِّ الطوسي حمّرفة عن 

ج، فصواب النصِّ: هارون األعور، األعور؛ ألنه ال وجود لقارئ امسه: هارون األعر
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والطوسي ناقٌل دون نصن عن الّزّجاج، وقد  قّدم أن  ني  الّزّجاج خطٌأ منه على 
سيبويه؛ وعلى الرضم من ذلا فقد  ابعه من  ابعه من قدامى وحمد ني، وهلل األمر من 

 قبل ومن بعد.

واهلل أعلم. وبناًء ومّما  قّدم ُيعلم أن نسبة هذ  القراءة عىل األعرج ال  صحُّ. 
عليه؛ فخال ة القول أن الذين قرؤوا "أيًّا" بالنصب هنا كلُّهم كوفيُّون؛ وهم: األعمش 

 من رواية زائدة عنه، وطلحة بن مصرف برواية بشر عنه، ومعاذ بن مسلم اهلراء.

ومّما  قّدم ُيعلم أن سيبويه ال يقصد هنا بالكوفيِّني عا ًما ومحزة والكسائي من 
السبعة؛ وأن  فسري حمقِّ  الكتاب للكوفيِّني هنا ضري  واب ملا  قّدم من عدم  القراء

وجود مصطلح: "السبعة" يف عصر سيبويه، وألنه   يقرأ أند من هؤالء وال بقية السبعة 
 وال بقية العشرة وال بقية األربعة عشر بنصب أين هنا.

؛ (11)ملعنّية بإيراد قراء ه   رد قراءة األعمش يف جلِّ مصادر القراءات ا  نبيه:
 وانفرد اهلذلي بإ با ها. 

النصُّ ال،اني: القراءة الر يعنيها سيبويه هنا بتشديد الكاف وعمِّ الراء يف قوله 
أنها قراءة محزة، واألعمش،  (16)، واملشهور يف املصادر[ 282] البقرة: ( (َفُتَذكُِّر)) عاىل: 

 .(17)لكتاب، وكذا معجم القراءات القرآنيةوعلى نسبة القراءة هلما اقتصر حمقِّ  ا

؛ وعليهم اقتصر (18)وهي عند الّنّحاس قراءة أبان بن  غلب واألعمش ومحزة
 .(16)الدكتور: اخلطيب يف معجمه

 ويزاد على ما  قّدم أن هذ  القراءة قرأ بها من الكوفيِّني:

شعبة،  / عا م بن أبي النجود الكويف؛ عن راويتني له هما: أبو بكر بن عياش0
 واملفضل الضيب؛ وذلا على النحو التالي:
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 علي اجلعفي عن أبي بكر بن عياش شعبة عن عا م. بن من طري  احلسني -أ

 .(41)من طري  أبي زيد األنصاري عن املفضل الضيب عن عا م -ب

 . (40)واملشهور يف مصادر القراءات عن عا م فتح الراء بال خالف عنه

الذي قرأ على عا م وطلحة بن مصرِّف  ؛(41)/ عيسى بن عمر اهلمداني1
 .(41)واألعمش

فيكون جمموع من قرأ بها مخسة قراء كوفيِّني، وهم: عا م من ضري رواية 
، ـ(ه040 ، واألعمش، وأبان بن  غلب )ت-على ما نقل اهلذلي  - نفص

 واهلمداني، ومحزة.

يقصدهم هنا  ميكن القول: عن سيبويه سة القراء السابقنيومّما  قّدم يتبّين أن مخ
( (الكوفة أهل وقرأ))ومنه ُيعلم أن قول سيبويه:  مبصطلح الكوفيِّني )أهل الكوفة(.

يقصد به أن من قرأ بالرف  كلُّهم كويفٌّ، وليس القصد منه االستقصاء؛ ألن عا ًما 
 على املشهور يقرأ بالنصب.

عة الوارد يف سب چڃچالنصُّ ال،الث: يشري نصُّ سيبويه عىل قوله  عاىل: 
، 1، ويونس: 17و 1، واألعراف: 011عشر موعًعا يف كتاب اهلل؛ يف األنعام: 

، 61، والنمل: 17و 0، والنور: 81، واملؤمنون: 61و 07، والنحل: 11و 14وهود: 
 .41، واحلاقة: 61، والواقعة: 46، والذاريات: 11، واجلا ية: 011والصافات: 

 استشهادذف عندى التائني؛ وعليه والقراءة يف مجي  هذ  املواع  بتاء واندة حل
سيبويه: قراءة عا م من رواير نفص وأبان، ومحزة، والكسائي، وخلف، ويـوافقهم  

 .(44)األعمش
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( عطالق (بلغنا فيما الكوفة أهل قراءة وهي))ومنه ُيعلم أن قول سيبويه: 
 حيح؛ ألن كّل من قرأ حبذف التاء نتى زمن سيبويه وعصر  كويفٌّ، وليس القصد 

ن قول سييبويه االستقصاء، ألن أبا بكر شعبة وضري  يروون عن عا م القراءة بتائني م
وهم هنا:  -، وعمنا مراد سيبويه منه قراءة أهل الكوفة (41) انيتهما مدضمة يف الذال

 فيما بلغه عنهم. -عا م من رواير نفص وأبان، واألعمش، ومحزة 

 ات عند سيبويه.رابًعا: تبيني املراد بالكوفيِّني يف القراء

يف هذ  اجلزئّية سيتناول البحث اإلجابة عن السؤال الغاية يف األهمية الذي 
يطرنه البحث؛ وهو: من هم هؤالء الكوفيُّون الذين عزا هلم سيبويه القراءات يف 

 ؟ ال ة النصوص السابقة

ل: واجلواب: حبسب ما  بّين يف َعْزِو القراءات؛ فإن مراد سيبويه بالكوفيِّني يشم
، وسليمان بن ـ(ه040، وأبان بن  غلب )ت ـ(ه017عا م بن أبي النجود )ت 

الذي قرأ  ـ(ه046، وقرينه: طلحة بن مصرِّف )ت ـ(ه048مهران األعمش )ت 
أو  011على األعمش، وعلى من قرأ عليه األعمش، وعيسى بن عمر اهلمداني )ت 

 .ـ(ه016، ومحزة بن نبيب الزيات )ت ـ(ه016

هـ( 086أخذ سيبويه عنهم كالكسائي )ت لا من ال ميكن ويست،نى من ذ
راوية محزة؛ على الرضم من  صدُّر  يف نياة شيخه، والذي استقّل قارًئا فيما بعد؛ 

 ملخالفته محزة يف اختيار .

وذلا أن البحث يستظهر أن مصدر سيبويه يف القراءة يف أك،ر املواع  الر 
، وهارون بن موسى ـ(ه071ن أمحد )ت أسند فيه الرواية هما شيخا : اخلليل ب

 قريبا(، وعليه فالبحث يرى أن من كان مشهوًرا ُقبيل وفاة هذين   ه071القارئ )ت 
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الشيخني لسيبويه فإنه يصحُّ َعْزُو القراءة له؛ م   سليم البحث بأن يكون سيبويه قد 
قل وقف على قراءات من ضري طري  هذين الشيخني كما يظهر يف عدم  صربه بالن

عنهما يف مواع  متعددة من كتابه؛ ومن ذلا: النّصان ال،اني وال،الث يف نصوص 
 القراءات الر عزا سيبويه القراءة فيها للكوفيِّني كما  قّدم.

؛ بتاج لدليل يدلُّ على أن  ه071ولكن َعْزَو قراءة لقارئ ضري مشهور قبل 
 ـيَّة ال ميكن القط  بها.سيبويه يقصد  ويعنيه، وما من دليل؛ فتبقى النسبة ظنِّ

والبحث يرى االقتصار يف نسبة القراءات الواردة يف كتاب سيبويه على القراء 
املتقدِّمني املشهورين الذين أخذ عنهم الناس، و داولوا قراء هم يف جمالسهم وِنَلِ  
العلم، ومنا ذلا عىل أهل البصرة وانتشر يف عصر سيبويه؛ مّما ميكن التسليم معه بأن 

 األمصار.  يبويه يعين هذا القارئ بعينه عند عطالقه القول بَعْزِو القراءة ألهل مصٍر منس

وال مييل البحث عىل أن الكسائي من مجلة من عناهم سيبويه بقوله: 
(؛ لوجود املعا رة الر ليس من دليل يقيينن يدلُّ (أهل الكوفة))(، أو (الكوفيُّون))

 معها على األخذ أو النقل عنه.

لى أن البحث يسلِّم ورود نّصني نقل فيهما سيبويه عن معا ر له دون ع
، ولكن املقام الذي ورد فيه هذان النّصان خيتلف عن املقام الذي (46) صريح بامسه

 يدور رنى هذا البحث عليه؛ وذلا أنه يف رواية عن اخلليل   يسمعها منه سيبويه.

؛ وعن (47)فيهما باأل معيووقف البحث على نّصني يف كتاب سيبويه ُ رِّب 
كان البحث مييل عىل عدراجهما يف الكتاب، وأنهما  عليقة للجرمي؛ وذلا أنه أند 

(، (األ معي قال))؛ فيغلب على الظن أنه هو القائل: (48) المذة األ معي
 ( يف املوععني؛ ومستند ذلا أمران:(أنشدنيهما األ معي))
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وم،ل ذلا أيًضا قوله: أنشدنيهما ))ففيه: /  غاير األسلوب نفسه يف النصِّ ال،اني؛ 0
 (، و غاير األسلوب عن ضري  من بقّية املواع  يف النصِّ األّول. (...األ معي

/ أن النّصني متعلِّقان بتو ي  رواية بيتني من الشعر؛ ومن املعلوم اجلهد الذي بذله 1
لى جزء اجلرمي يف خدمة شواهد الشعر يف كتاب سيبويه، والذي نّصت املصادر ع

، وبقي هذا اجلزء من جهود اجلرمي؛ (46)منه؛ وهو ما يتعّل  بنسبة الشعر عىل قائليه
 وهو: املتعلِّ  بتو ي  الشعر بنسبة عنشاد  ألبي عمرو من رواية األ معي.

 وعدراج  عليقة للجرمي يف الكتاب ليس بغريب؛ فقد ورد نصًّا يف موععني:

، ونّبه علي هذا (11)«...ظريٍف مج  هو :ظروٍف يف أقول عمر: أبو وقال»أّوهلما: 
، (11)، والشيخ: حممد عضيمة(10)املوع  كل من األستاذ: على النجدي نا ف

 . (11)وسبقهما ابن خروف؛ فقد نّص على أنه ناشية

؛ وقد وق  فيه خطأ (14)«...قال أبو عمرو: مسعت أبا زيد»و انيهما: وق  يف الكتاب: 
واب النصِّ: قال أبو عمر، والنصُّ مقحم يف كتاب يف الكنية؛ فالتبس بأبي عمرو، و 

سيبويه، وهو ضريب عما قبله وما بعد ، وهو من  عليقات اجلرمي؛ الستحالة أن 
 .(11)يروي أبو عمرو عن أبي زيد؛ والصواب أنه أبو عمر اجلرمي

وعذ   ي،بت نقل سيبويه عن األ معي بلديِّه ومعا ر ؛ فمن باب أوىل أن ال 
 ن الكسائي.ي،بت النقل ع

وخال ة القول يف  عيني املراد بالكوفيِّني يف القراءات )وهو القسم األّول من 
هذا البحث(: أن سيبويه يف نسبته القراءة للكوفيني عمنا يعين ويقصد قراء الكوفة بْدًءا 

شيخ  (16)"مقرئ الكوفة" هـ(74ت  -السلمي )عبد اهلل بن نبيب بأبي عبد الرمحن 
 شيخ الكسائي.هـ( 016عىل محزة بن نبيب الزيات )ت  ودعا م بن أبي النج
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عطالقه هذا ))ومّما  قّدم ُيعلم أن ناشية حمقِّ  الكتاب  عليقبا على النصِّ ال،اني: 
 (؛ قد جانبها الصواب.(...يعوز  التحقي 

 خامًسا: التعليل إلبهام سيبويه يف النصوص السابقة، وعدم تعيني القارئ من الكوفيِّني.

ه عندما يعمد يف كتابه عىل استخدام أسلوب معّين فال بّد له من هدف من سيبوي
ورائه، ولذا فال بّد من وجود  عليل هلذا الصني  من سيبويه باستخدام مصطلح: 

 "الكوفيِّني" وما كان م،له عند نسبته لبعض القراءات الر أوردها يف كتابه.

يها وجهات نظر البان،ني ومسألة التعليل إلبهام سيبويه هنا مّما ختتلف ف
 و تباين؛ وقد وقف البحث على اآلراء التالية:

 ذهب الدكتورة: خدجية احلدي،ي عىل أن سيبويه نّص على اسم القارئ فيما 
 بت عند  نسبة القراءة عليه، وعن   ي،بت عند  اسم القارئ نّص يف بعض املواع  من 

 . (17)ةكتابه على اسم البلد الذي قرأ أهله بهذ  القراء

ويف هذا التعليل نظٌر؛ من نيث املبدأ الذي قام عليه وهو  بوت النسبة؛ 
فسيبويه يف قراءة ألبي عمرو قارئ البصرة   ينّص على  سميته؛ ويف قراءة للحسن 
البصري كذلا   ينّص على امسه، وهما بصرّيان من أهل بلد ؛ وذلا نيث يقول: 

 َلْم  ّم) القّراء: بعض قراءُة مؤنَّث على  َق   ارْت عذ ناجَتا جاءْت ما قوهلم وم،ُل»
 .(18)«[01 ]يوسف: (السَّيَّاَرِة َبْعُض َ ْلَتِقْطُه) [،11 ]األنعام: (َقاُلوْا َأن عاّل ِفْتَنَتُهْم ُكْنَ 

والقراءة بالنصب يف اآلية األوىل قراءة أبي عمرو وضري  كناف  وعا م من 
سبتها؛كأن يقول: وقرأ أبو عمرو أو وقرأ أبو ؛ فما الذي مينعه من ن(16)رواية شعبة

 . (61)عمرو وضري ، وقد نّص على نسبة قراءات ألبي عمرو
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؛ فما (60)و"َ ْلَتِقْطُه" بالتاء هي قراءة احلسن وضري  كمجاهد وقتادة وأبي رجاء
، أو ينسبها (61)الذي مينعه من نسبتها للحسن البصري؛ وقد نسب له سيبويه قراء ني

 للحسن وضري .

شيخه؛ م   صربه بنسبة  (61)وكذا أبهم سيبويه بعض قراءات عيسى بن عمر
 .(64)قراءة له

على هذا التعليل هو مج  سيبويه بني النسبة للقارئ وألهل بلد؛  وأبلغ ردن
]البقرة:  (الرَُّسوُل َيُقْوُل َنتَّى َوُزْلِزُلوْا) اآلية: هذ  قرأ جماهًدا أن وبلغنا»نيث يقول: 

، ونسبها مكي أيًضا: (66)؛ وهي قراءة ناف (61)«احلجاز أهل راءةق ؛ وهي[104
 ؛ وكلهم نجازيٌّ.(67)لألعرج وجماهد وابن حميصن وشيبة

وعلى النقيض من هذا الرأي ما ُ ْشِعُر به  عليقة حملقِّ  الكتاب األستاذ: هارون 
ستاذ من أن سيبويه يطل  النسبة عىل أهل بلد وهو يريد قارًئا بعينه؛ وذلا أن األ

 .(68)هو من عنا  سيبويه بأهل احلجاز هـ(066يذهب عىل أن نافًعا )ت 

ونسبه  - (66)والبحث ال يرى ذلا؛ فقد روى سيبويه عن ابن مروان
صب، وهي قراءة زيد بن علي بالن [78]هود:  ((ُهنَّ َأْطَهَر))قراء ه:  - (71)للمدينة

لح: أهل احلجاز، وقد سب  وهو مدنيٌّ؛ فهذان املدنّيان يدخالن يف مصط هـ(011)ت 
لألستاذ يف خترجيه اآلية و و ي  القراءة التنبُّه لكون سيبويه يريد قارًئا نجازيًّا أو 

 جمموعة قراء ليس ناف  منهم.

وزيد بن  - (70)وقد نسب سيبويه قراءة ملصحفه -وال خيفى أن أبّي بن كعب 
من  مكيٌّ هـ(011)ت  من أهل احلجاز، وابن ك،ري ابت )رعي اهلل عنهما( مدنّيان 

مكيٌّ  - (71)وقد نسب له سيبويه قراءة واندة - هـ(014أهل احلجاز، وجماهد )ت 
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وقد نسب له سيبويه  - هـ(007رمز األعرج )ت من أهل احلجاز؛ وعبد الرمحن بن ه
 مدنيٌّ من أهل احلجاز.  - (71) الث قراءات

 -)من األربعة عشر  ن املكيوكلُّ هؤالء القراء وروا هم، وضريهم؛ كابن حميص
، وشيبة بن هـ(011ت  -بن القعقاع ) امن العشرة ، وأبي جعفر يزيد هـ(011ت 

، من قراء املدينة وضريهم؛ يدخلون حتت مدلول "قراءة هـ(018أو  011نصاب )ت 
 أهل احلجاز".

ويبدو أن األستاذ استعجل يف نكمه هذا، ومّما يردُّ رأي األستاذ نصُّ سيبويه 
، وهما من (74)راءة ألهل املدينة؛ عقب عيراد  قراء ني نسبهما لـ: "بعض القراء"َعْزَو الق

قراءة ناف ؛ مّما يدلُّ على أن سيبويه عندما يستعمل مصطلح: قراءة أهل احلجاز؛ يريد 
معًنى ومدلوالب هو أوس  وأمشل من مدلول كلن من: قراءة أهل املدينة وقراءة أهل 

 مكة.

ستاذ  ني  سيبويه نفسـه بعـد الـنصِّ السـاب  الـذي      ومن الردود على رأي األ
، و  يذكر أنهـا  (71)نّص فيه على قراءة جماهد؛ نيث عاد ونسب القراءة ألهل احلجاز

على مـا سـب     -قراءة جماهد!؛ وذلا أنها قراءة القراء احلجازيِّني من مدنيِّني ومكيِّني 
هما، وهـذا دليـل علـى مـا     ؛ وليست قراءة جماهد املكي أو نـاف  املـدني ونـد   -بيانه 

"  أهل املدينـة  " عن مصطلحي: " أهل احلجاز استنبطه البحث من  باين داللة مصطلح "
 ".  أهل مكة " و

 مررت يقولون: احلجاز وأهل»وأبلغ ردن على رأي األستاذ؛ هو قول سيبويه: 
]القصص:  (َ اأَلْر (76)َوِبَداِرُهو ِبُهو َفَخَسْفَنا) ويقرؤون: ماٌل، ولديهو قبل، بهو
َو" هنا ليس قراءة ابن  و  يو ِّ  األستاذ القراءة؛ والو ل بالواو يف "ِبُهو ؛(77)«[80
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ك،ري؛ ألن مذهبه أن ال  و ل اهلاء بواو يف الو ل عال عذا وقعت بني ساكن ضري الياء 
، وليس قراءة ناف ؛ ألنه يصل اهلاء هنا بياء؛ ألن (76)، ويوافقه ابن حميصن(78)ومتحرك

 .(81)قبل الياء متحرك بالكسرة، فيكسر اهلاء ويصلها بياءما 

وقبل التعلي  على القراءة و و يقها؛ أنب أن أشري عىل أنها    رد يف معجم 
ذكر »القراءات القرآنية، وأوردها الدكتور: اخلطيب يف معجمه؛ وقال عنها ما نصُّه: 

 اأَلْرَ  ". اِرُهوَوِبَد ِبُهو سيبويه أن أهل احلجاز يقرؤون: " َفَخَسْفَنا

قال املرنوم األستاذ النفاخ: هكذا أ بت سيبويه هذ  اآلية، وذكر أنها قراءة 
أهل احلجاز، بركون هاء الغائب املكسور ما قبلها بالضم، ويصلونها بواو، ضري أن 

 .(80)«واو الصلة البد أن  سقط من  اني احلرفني "ِبَداِرُهو" للقائها ساكنا

 نسبة القراءة؛ م  ما فيه من نقٍد خفين لرواية سيبويه. وليس يف هذا النصِّ

َو" مّما ال خالف فيه بني القراء املشهورين  وهذ  القراءة يف املوع  األّول: "ِبُهو
 ِبِه حنو: متحركني بني وقعت عذا أما»بو له بياء؛ يقول الشيخ: عبد الفتاب القاعي: 

 عن وبواو بِِِه، حنو: كسرة بعد وقعت عن بياء  لتها يف القراء بني خالف فال َوَلُه؛
واست،نى من  ،(81)«[17]الكهف: چڤچ حنو: عمة أو َلُه، حنو: فتحة بعد وقعت

، وهي عند ابن جماهد ستة (81)ذلا مواع ، وقد نّص الدمياطي على أنها ا نا عشر
 ، وليس هذا املوع  منها.(84)عشر

جارًيا على قواعد القراء؛  وليس املوع  ال،اني من القراءة الر أوردها سيبويه
 چڱ  ڱچحنو:  ساكنني بني وقعت فإن»يقول الشيخ: عبد الفتاب القاعي: 

 خالف فال ؛[147]البقرة:  چڱڱچ حنو: وساكن متحرك بني أو ،[081]البقرة: 
 .(81)« لتها عدم يف القراء بني
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الفة وهذ  القراءة ليست قراءة منسوبة يف املصادر؛ م  ما  قّدم مّما فيها من خم
ملنصوص قواعد القراء املشهورين يف هاء الضمري )هاء الكناية(؛ فهي بالنظر ملا هو 

 مشهور قراءة شاّذة.

وما  قّدم كان بالنظر عىل كتب القراءات؛ وأّما بالنظر عىل املصادر اللغوّية؛ 
، وهو مدني (87)يف مجي  القرآن (86)وكان ابن شهاب الزهري يضمها»فالسريايف يقول: 

 .(88)«.....، ويقرؤون.؛ ولذلا قال سيبويه: وأهل احلجاز يقولون:نجازي

و  يوردها ابن ، (60)، وال ابن جنِّي(61)، وال الفارسي(86)و  ينسبها الّزّجاج
 .(64)، وال أبو نّيان(61)، وال العكربي(61)خالويه

، (61)وواعح من نصِّ سيبويه أنه قد قرأ بها أك،ر من قارئ من أهل احلجاز
، ولكن املصادر   (66)قارئان على مذهب سيبويه من أن أقل اجلم  ا نانوأقلُّ ذلا 

 لتفت عىل داللة النصِّ، وعلماء القراءات معذورون؛ ألن هلم منهًجا خا ًّا يف الرواية 
والنقل، وأّما من  ّنف يف الشواذِّ من اللغويِّني أو من هو معينٌّ بها؛ فغريب عدم 

 ريب عدم عيراد بعضهم هلا.   عرُّ  بعضهم لنسبة القراءة، وض

وعوًدا على مسألة التعليل للنسبة؛ فالبحث يقرِّر أن سيبويه يف  عامله م  
القراءات قليالب ما كان يهتم بَعْزِو القراءة؛ ألن َعْزَو القراءة ونسبتها لقارئها أو لقارئيها 

عتضاد ليس من مقصد سيبويه، وعمنا هدفه ومقصد  من عيراد القراءة يتلخص يف اال
 . (67)بها أو خترجيها؛ وهو األعم األضلب، أو ليوازن بني بعض القراءات؛ وهو نادر

ويذهب الدكتور: عبد الفتاب شليب عىل أن سيبويه   ينسب بعض القراءات 
لعدم ا ضاب منزلة األئمة من هؤالء القراء يف زمنه، أو أن دافعه العصبية الطائفية أو 

ث يقول بعد أن قّرر أن سيبويه ال يهتم يف األعم املنافسة يف الصنعة؛ وذلا ني
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أو »األضلب بذكر القارئ؛ ألن املهّم عند  أن بتّج للوجه الذي ُقرئت به اآلية: 
الصواب أن القراء   يتضح منزلة األئمة منهم يف زمنه؛ فنرا  يقول: "وقرأ أهل املدينة 

دون عسناد عىل محزة أو الكسائي، كذا" دون عسناد عىل ناف  م،ال، و"قرأ أهل الكوفة كذا" 
و"قرأ بعضهم كذا" أو أن هذ  "قراءة أهل احلجاز" أو "قراءة أهل مكة كذا" دون عسناد عىل 

 .(68)«ابن ك،ري، أو دفعته العصبية الطائفية، واملنافسة يف الصنعة عىل عدم ذكر هؤالء

مبين على والتعليل بعدم ا ضاب املنزلة عند سيبويه الذي يذهب عليه الدكتور 
وأّما   سبي  القراءات، وهو أمر ندث بعد سيبويه؛ فال يقبل التعليل به لصني  سيبويه.

التعليل بالعصبية الطائفية أو املنافسة يف الصنعة الذي يذهب عليه الدكتور أيًضا؛ فما 
من دليل عليه من نانية، ومن نانية أخرى فلو كان األمر كذلا ملا  ّرب سيبويه 

 بالكوفيِّني.

وأّما ما ذهب عليه الدكتور من أن نافًعا هو املراد بأهل املدينة، وأن محزة أو 
 الكسائي هما مراد سيبويه بأهل الكوفة عخل؛ فقد سب  عبطاله، وبيان خطأ القول به.   

والبحث يلمح يف  عليل النسبة اجململة لبعض القراءات عند سيبويه ملمًحا 
ة قرأ بها أك،ر من قارئ، فأراد سيبويه االختصار آخر؛ وهو أن سيبويه حلظ أن القراء

بنسبتها ألهل البلد يف نصوص متعددة، وللمنسوبني للبلد كالكوفيِّني يف نصن ونيٍد؛ 
 .(الرَُّسوُل َيُقْوُل َنتَّى َوُزْلِزُلوْا)وقد  قّدم دليل ذلا يف  و ي  القراءة يف قوله  عاىل: 

معهم بني قراءة عدد من الصحابة؛ ويضاف لذلا أن الكوفيِّني اخُتصُّوا جب
وهم: ع،مان بن عّفان، وعلي بن أبي طالب، وزيد بن  ابت، وعبد اهلل بن مسعود، 
وأبي بن كعب )رعي اهلل عنهم أمجعني(؛ كما يظهر هذا جبالء عند شيخ القراء 
الكوفيِّني أبي عبد الرمحن السلمي شيخ عا م بن أبي النجود، وكذا عند ضري  من 

؛ ففي َعْزِو سيبويه القراءة هلم استغناء باإلمجال عن التفصيل (66)ني كاألعمشالكوفيِّ
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يف نسبة القراءة ألين منهم، وقد فعل سيبويه حنًوا من ذلا فنسب القراءة للصحابي 
، ويف موع  (011)اختصاًرا؛ نيث  ّرب بابن مسعود )رعي اهلل عنه( يف موععني

واجملموع  ال ة مواع ؛ وكذا يف نسبته  )رعي اهلل عنه(؛ (010)قراءة أبي عبد اهلل
 )رعى اهلل عنه(. (011)القراءة ملصحف أبين

وفيما  قّدم من  صريح سيبويه بالكوفيِّني يف القراءات، وفيما عرعه البحث 
من مناقشات؛ أبلغ ردن على الدكتور: عبد الفتاب شليب الذي يذهب عىل أن سيبويه   

أو من قرأ على  -كأبي عمرو بن العالء  ينص عذا ما نص عال على عمام بصري»
، أو عيسى، أو من بُعد عن هذ  العصبية كعبد اهلل بن مسعود -كاألعرج  (011)بصري
 رعي اهلل عنهما. (014)«أو أبي

 -وهو املراد عند اإلطالق  -وال خيفى أن األعرج عبد الرمحن بن هرمز املدني 
وهو الذي  -هـ(011املكي )ت األعرج محيد بن قيس ، وكذا (011)  يقرأ على بصرين

  يقرأ على  -دّون الدكتور امسه يف احلاشية، ونّص على رواية أبي عمرو عنه 
 .(016)بصرين

والقارئ الذي عزا له سيبويه  الث القراءات يف كتابه هو ابن هرمز بنصِّ ابن 
 . (017)الّسّراج

ل من وقد  ّرب سيبويه بغري قارئ بصرين على ما عرعه البحث، وهذا القو
؛ م  ما يف نسبة (018)الدكتور مبينٌّ على فكرة التعصب الر ليس من دليل عليها

 القراءة للكوفيِّني من مناقضة ومضادة هلذ  الفكرة.
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سادًسا: هل هناك مواضع ُأخر يف القراءات اليت أوردها سيبويه يف كتابه انفرد بها القراء 

   ؟الكوفيُّون ومل ينّص سيبويه على نسبتها هلم

قرِّر البحث أنه   يقف يف القراءات الر أوردها سيبويه يف كتابه على قراءة ي
انفرد بها الكوفيُّون دون ضريهم من قراء األمصار حبسب استقراء البحث؛ وما رج  

 له وما وقف عليه من مصادر.
 ويستنتج من هذا ما يلي:

 ل،الث./ دّقة سيبويه يف نسبته القراءة للكوفيِّني يف هذ  املواع  ا0

/ معرفة سيبويه ودرايته بالقراءات الر أوردها يف كتابها وملن ُ نسب؛ وعن   يصرب 1
 بأمساء القراء عال قليالب.

/ اهتمام سيبويه بَعْزِو بعض القراءات عىل أهل بلد من البلدان )مكة، املدينة، 1
ة بقراء الكوفة(، أو عقليم من األقاليم )احلجاز(؛ دليل على عملام قوين، ومعرف

  لا البلدان.
/ ليس سيبويه خمتصًّا وال معنيًّا بضبط الروايات عن القراء، وال اختالفات الطرق 4

 عن الرواة؛ فال ُيحّمل نصُّه ما ال بتمل، فهو يؤدِّي ما بلغه رواية فحسب.
/ هناك اختالف كبري يف  و ي  القراءات بني سيبويه ومن بعد ، وهناك اختالف 1

ِو القراءات بني النحويِّني وعلماء القراءات الذين يقتصرون على و باين يف َعْز
عدد معّين من القراء، وعلى عدد حمدود من الرواة عن هؤالء القراء، وعلى عدد 

 حمدود أيًضا من الطرق عن هؤالء الرواة.

والبحث يقرِّر أن  و ي  القراءات يف كتاب سيبويه باالعتماد على مصادر 
ة املشهورة؛ سيؤدِّي عىل خلٍل وقصوٍر يف فهم مراد سيبويه، وقد مّر القراءات املتداول
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فيما سب  مناذج  بيِّن أن مفهوم سيبويه لنسبة القراءة لبلد معّين يعين: قراءة أك،ر من 
قارىء، وهو مّما ال يقف عليه من يقتصر على ما هو منقول عن السبعة أو العشرة أو 

 األربعة عشر. 

 القسم الثاني

 ون يف الّتصريفالكوفيُّ

 وارتباطه بنصٍّ سابق. ،أّواًل: نصُّ كتاب سيبويه

 ّرب سيبويه بالكوفيِّني يف  نايا كالمه يف التصريف، وذلا يف ندي،ه عن كيفّية 
بناء بعض األبنية من الفعل املعتلِّ الالم )الناقص(؛ يف الباب الذي عقد  بعنوان: "هذا 

اء والواو و  جيئ يف الكالم عال نظري  من ضري باب ما قيس من املعتلِّ من بنات الي
  املعتلِّ"؛ وذلا نيث يقول:

 وعمنا ُقْلُت، يف هي كما واٌو منها العني ألّن ؛(016)وَقيٌّ َنيٌّ َفْيِعٌل: منها و قول»
 أن وينبغي َنِيْيُت، يف لا و فت ما َقِوْيُت م،ل: يف و سكَن الواو  عتّل أن من منعهم
 عني. فيه والياء الواو فيما َفْيَعالب عاقبت َفْيِعالب ألن فيه؛ الكالم جهو هو َفْيِعٌل يكون

هم يزعمون ألّن ؛مكسور العني َفْيِعالب عال قول الكوفيني يف يكون أن ينبغي وال
 .عن أ له ه حمدوٌدوأّن ،(001)] وأّنه حمذوٌف [ ٌلَعْيه َفأّن

 الياء فيما (001)َفْيَعالب ٌلَفْيِع عاقبت يقول: فكان (000)اخلليل ] رمحه اهلل [ وأّما
 والواو الياء فيما (004)َفَعلةب (001)للجم  ُفَعَلٌة عاقبت كما به واخُتّصت عنٌي؛ فيه والواو

 . (001)«الٌم فيه
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وهذا املوع  هو املوع  الونيد يف كتاب سيبويه الذي  رب فيه باسم 
روف فجعله ؛ وقد استوقف هذا التصريح ابن خ(006)الكوفيِّني يف ضري عيراد القراءات

؛ وكأنه يستغرب من (007)«ذكر الكوفيني»يكتب  عليقة على ناشية نسخته نصُّها: 
 سيبويه فعله هذا.

ونصُّ سيبويه هذا مر بط مبسألة سب  أن عر  هلا ولكنه أبهم القائل فيها؛ 
 وهي املسألة املتعلقة بوزن سيِّد وحنو ، وما فيه من ععالل؛ وذلا نيث يقول سيبويه:

 ساكنة كانت أو ساكنة، قبلها والياء متحركة كانت عذا ياًء فيه الواو  قلب ام باب هذا»
 متحركة بعدها والياء

 عياهما استعماهلم لك،رة خمارجها  دانت الر مبنزلة والواو الياء ألّن وذلا
 وال الياء بعد ناجٌز الياء وبني بينها ليس الواو كانت فلما ،(008)ألسنتهم على وممّرهما

 عليهم، أخّف واند موع  من اللسان ورف  واند وجٍه من العمل انك (006)قبلها
 وذلا باأللف؛ لشبهها عليهم أخفُّ ألّنها الواو ال القلب يف الغالبة الياء وكانت
 يقول: اخلليل وكان وَ ْيِوٌب، َسْيِوٌد أ لهما: وعّنما وَ يٌِّب؛ َسيٌِّد َفْيِعٍل: يف قولا
 بالبناء املعتّل خيصُّون قد ألّنهم املعتلِّ؛ ضري يف َفْيِعٌل يكن   وعن ،(011)َفْيِعٌل َسيٌِّد

 يف الطويل ألّنه والَقْيُدود؛ َكْيُنونٌة قالوا:  راهم أال املعتلِّ، ضري من ضري  به الخيصُّون
 وأْقَوُد؛ ُمْنَقاٌد  قول: مجٌل أّنا  رى أال َيُقوُد، قاد من هو وعّنما السماء، ضري

فجاءوا به  اٌةَضُق :وقالوا ،اوٌل مصدًرُلَعْيَف وليس يف ضري املعتلِّ لٌة،َفْيَعُلو :(010)فأ لهما
لرتكو   (011)ٌلَعْيولو أرادوا َف ،للجم  وال يكون يف ضري املعتلِّ ،ٍة يف اجلم َلَععلى ُف
 .اٌنَبيَّاٌن وَهَحيََّ  :ا كما قالوامفتوًن

 .ٌلِعْيَف ه ليس يف ضري املعتلِّألّن ؛ٌلَعْيهو َف: (011)وقد قال ضري 
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 قالوا:  راهم أال االسم، ُضيِّر عذا ُ قلب قد احلركة ألّن احلركة؛ ُضيِّرت :وقالوا
 َضيَّروا فكذلا ُدْهِريٌّ؛ وقالوا: الفتح، وأ له ُأْخٌت وقالوا: ُأَمِويٌّ، وقالوا: ِبْصِريٌّ،

 .(014)َفْيَعٍل نركة

 يف جيْئ   بناٌء عتلِّامل يف جاء قد ألّنه علّي؛ أعجب اخلليل ] رمحه اهلل [ وقول
 العرب: بعض قال (011)وقد يكِسروا، فلم اٌنَحيََّ و اٌنَبيََّه قالوا: وألّنهم ضري ؛

 الَعيَِّن كالشَِّعيِب َعْيِني َباُل َما

 لا، ذكرت فيما مفتونة  ركوها نيث االطراد على هذا ُيحمل فإّنما
 يّطرد، ال الذي الشاذِّ على (016)حتمله وال ضري ، يف يكن   املعتلِّ يف بناء ووجدَت

  .(016)«َفْيِعالب يكون أن عىل سبيالب (018)وجدت (017)فقد

 بوزن سيِّد وحنوه، وما فيه من إعالل. ثانًيا: األقوال يف تعيني املبهم يف نصِّ سيبويه املتعلِّق

لعّل أقدم من عر  لنسبة األقوال يف سيِّد وحنوها هو ابن قتيبة؛ نيث يقول: 
بعض النحويني يزعم أن سيًِّدا وميًِّتا وأشباههما َفْيَعل ضريت نركته : وكان (011)وقال»

 ..؛ فكذلا ضريوا نركة َفْيَعل. .كما قالوا: ِبْصِريٌّ

وقال الفراء: هو َفْيَعل، وانتج بأنه ال ُيعرف يف الكالم َفْيِعل؛ وعمنا جاء َفْيَعل 
 ...كَصْيَرف

ُيبنى للمعتل بناء ال يكون وقال البصريون: هو َفْيِعل، وانتجوا بأنه قد 
 .(010)«للصحيح

وواعح من هذا النصِّ أن ابن قتيبة   يعيِّن املبهم يف كالم سيبويه الذي نقله 
وقد قال ))ابن قتيبة بفحوا  ال بنصِّه؛ ألن سيبويه   يقل: "بعض النحويني"؛ وعمنا قال: 
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على ما يف النسخة ( (وقد قال قوم))( على ما يف النسخة الربانّية، أو قال: (ضري 
 الشرقّية كما سب  بيانه.      

وقولة ابن قتيبة اجتهاد منه يف  فسري املبهم؛ ولكنه اجتهاد ال يدل على شيء عذ 
 بعض النحويِّني مبهم أيًضا.

وواعح أيًضا أن ابن قتيبة ينسب عىل الفراء قوله بهذا القول الذي عزا  سيبويه 
جود يف نصِّ سيبويه؛ مّما يفيد أنه مقتف أ ر هذا لغري معّين، وانتجاجه حبجاج ضري مو

 القائل ضري املعّين ال أنه هو قائل هذا القول.

 فإن الَقيِّم وأما»ويقول ابن األنباريِّ نا ًّا على أن وزنه عند الفراء "َفِعيل": 
 فلما مالَقْيِو وأ له الَفْيِعل، وزنه الَقيِّم فقال: سيبويه فيه؛ فأما اختلفا وسيبويه الفراء

 قبلها الر فيها وأدضموا ياء الواو من أبدلوا ساكن والساب  والواو الياء اجتمعت
 أشبهه؛ فهو وما وليِّن وهيِّن وميِّت وجيِّد سيِّد يف قال وكذلا مشددة، ياء فصار ا
 وَهْيِون. وَجْيِود وَسْيِود َمْيِوت أ له: َفْيِعل،

 َعْيَزن م،ل: َفْيَعل هو عمنا َفْيِعل؛ ربالع  أبنيِة يف ليس وقال هذا، الفراء وأنكر
 وَعْيَغم. وَخْيَف 

 وَجِويد وَسِويد َقِويم أ له: َفِعيل، الفعل من هذا وجيِّد: وسيِّد قيِّم يف وقال
  م قبلها، ما النفتاب ألفبا الواو جيعلوا أن يلزمهم فكان وَظِريف؛ َكِريم وزن على

 لفظ على َفِعيل  ار ذلا فعلوا فلما بعدها الر الياء وسكون لسكونها يسقطوها
 .(011)«احلرف بناء بها ليكمل الياء على ياء فزادوا َفْعل؛

 َ ْيِوب البصريني عند األ ل»وأّما الّنّحاس فيذكر أن قول الكوفيِّني أنه "َفِعيل": 
 ملا قالوا كما كان ولو أدضم،  م َ ِويب األ ل: الكوفيني وعند ميِّت، م،ل: أدضم  م
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 وقيِّم»؛  م نّص على نسبته للفراء يف قيِّم: (011)«َطِويل عدضام جيوز كما ال امهعدض جاز
 ابن قال َفِعيل. أنه الفراء وزعم أدضم،  م َقْيِوم فيه: األ ل البصريني، عند َفْيِعل

 . (014)«َسِوي  يعل   كما أعل ملا قال كما كان لو كيسان:
: (011)وزعم الفراء أن سيًِّدا وميًِّتا»ويقول السريايف ناسًبا القول الساب  للفراء: 

وهذا مما بتج به الفراء على أن ميًِّتا وسيًِّدا »؛ وقد  قّدم للسريايف قوله: (016)«...َفِعيل
سيبويه  (018)وقد ذكر»،  م يقول عن القول الذي نكا  سيبويه: (017)«...أ له: َفِعيل

..، وعمنا .لوا يف َبْصِريٌّ: ِبْصِريٌّأن قوًما قالوا: سيِّد َفْيَعل، وأنه كسر عني الفعل كما قا
، (041)«...(016)قال هذا القائل عن وزنه َفْيَعل، ألنه وجد َفْيَعال يف الكالم و  جيد َفْيِعال

 .(040)«كما زعم من نكى عنه سيبويه» م يقول: 

وأما البغداديون فذهبوا عىل أنه َفْيَعل »ونسبه ابن جنِّي للبغداديِّني نيث يقول: 
 .(041)«...ُنقل عىل َفْيِعل بكسرها بفتح العني

 َفَعَلٌة  قدير : سادة، وهم»وقال اجلوهري بقول الفراء؛ نيث يقول: 
: البصرة أهل ..، وقال.وَسَراة َسِرين م،ل وهو َفِعْيٌل، َسيٍِّد:  قدير ألّن بالتحريا،

 .(041)«...َفْيِعٌل َسيٍِّد:  قدير

وقد قال الفراء يف سيِّد »؛ نيث يقول: وابن السِّْيد ينسب للفراء أنه على "َفِعيل"
 .(044)«يتوميِّت وحنوهما: عن األ ل فيهما َفِعيل كَسِويد وَمِو

وقال أبو الربكات األنباريِّ نا ًّا على اختالف بني الكوفيِّني؛ وذاكًرا القول 
ذهب الكوفيون عىل أن وزن سيِّد وهيِّن وميِّت يف »الذي نكا  ضري سيبويه دون نسبة: 

 ..، وذهب البصريون عىل أن وزنه: َفْيِعل بكسر العني..على َفِعيل األ ل

 وذهب قوم عىل أن وزنه يف األ ل على َفْيَعل بفتح العني.
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 وَهِوين َسِويد حنو: َفِعيل أ له عن قلنا عمنا قالوا: بأن فانتجوا الكوفيون أما
 يف نظري له ليس فإنه (041)َفْيِعل خبالف العرب كالم يف نظرًيا له ألن وَمِويت؛
 يعلوا أن أرادوا ملا أنهم عال وَمِويت وَهِوين َسِويد أ له قال: من هم..، ومن.كالمهم

  سقط  م ألفبا يقلبوها أن يلزمهم فكان قلبوها؛ ومات ساد يف أعلوها كما الواو
 الياء على ياء فزادوا بَفْعل؛ َفِعيل يلتبس أن فكرهوا بعدها الياء وسكون لسكونها

 . (046)«...وَفْعل َفِعيل بني بها الفرق ويق  احلرف بناء ليكمل

 وقال»وقال أبو البقاء العكربي نا ًّا على أنه قول الكوفيِّني يف  يِّب: 
 الواو لصحت كذلا كان لو ألنه خطأ؛ وهو َفِعيل، على َ ِويب أ له الكوفيون:

 .(047)«وَعِويل َطِويل يف  حت كما

  ّيب أ ل: الكوفيني بعض وقال»: وعند ابن عطّية هو قول بعض الكوفيِّني
 هذا يضعف فبهذا، َطِويل يعل   كما يعل ال أن يلزمه وكان َفِعيل، م،ال على َ ِويب
 .(048)«القول

وذهب البغداديون عىل »و ب  ابن يعيش ابن جين يف شرب امللوكي؛ نيث يقول: 
 .(046)«أنه َفْيَعٌل بفتح العني،  م ُنقل عىل َفْيِعل بكسرها

وقد استغرب البغداديون بناء ميِّت وهيِّن؛ »شرب املفصل فقد قال: وأّما يف 
ح العني ُنقل عىل َفْيِعل بكسرها، وذهب الفراء منهم عىل فذهب بعضهم عىل أنه َفْيَعل بفت

وذهب البغداديون عىل أنه َفْيَعل بفتح العني ُنقل عىل َفْيِعل »؛  م قال: (011)«أنه َفِعيل...
  .(010)«منهم عىل أنه َفِعيل... بكسرها...، وذهب الفراء
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وزعم البغداذيون أن سيًِّدا »وقال ابن عصفور يف نقل قول ضري البصريِّني: 
 وميًِّتا وأم،اهلما يف األ ل على وزن َفْيَعل بفتح العني، واأل ل: َسيَّد وَميَّت  م ُضيِّر

 محلهم والذي باء؛ال ِبْصِريٌّ فكسروا :َبصرة عىل النَّسِب يف على ضري قياس كما قالوا
 ...َ ْيَرف :حنو مفتونها، يكون بل العني، مكسور الصحيح يف" َفْيِعٌل" يوجد   أنه ذلا على

فُأدضم؛  ُقِلب  مَّ ،"َفِعيل" وزن على َسِويد :َسيِّد يف األ ل أنَّ الفرَّاء عىل وذهب
 . (011)«صحيحال يف العني بكسر" َفْيِعٍل" عدُم ذلا على وَنَمَله حنو ، كان ما وكذلا

 حنو أن اعلم»ويقول الرعي يف عيراد األقوال دون  عيني املبهم يف نصِّ سيبويه: 
 بفتح وَقيَُّلولة عند  َكيَُّنونة وَقْيُلولة العني، وَكْيُنونة بكسر َفْيِعل سيبويه: عند وميِّت سيِّد

 الزمة. والتاء كّينونة يف مكررة الالم أن عال عيضموز وزن على العني

 املصادر؛ يف فيَعُلولة وال العني بكسر َفْيِعل بناء األجوف ضري يف يوجد   وملا
 ِبْصِرين يف كما كَصْيَرف فُكسر العني َفْيَعل بفتح وميِّت سيِّد أ ل بأن بعضهم نكم
 القياس. ضري على بالضم؛  وُدهرين الفاء، بكسر

 االستعمال ان؛ وجلازوَ يََّح َهيََّبان يغّير   العني مفتوب كان لو: سيبويه قال
 ...شائًعا

 َجِويد جيِّد: حنو أ ل: -العني  بكسر َفْيِعل بناء من أيًضا جتنًبا - الفراء وقال
 ياء الواو قلبت  م الواو، موع  عىل والياء الياء موع  عىل الواو فقلبت كَطِويل،

 .(011)«األوىل هو كله ذلا يف سيبويه ..، وقول.طين يف كما وأدضمت

وزعم الفراء أن وزن سيِّد وأم،اله: »يف نقل قول ضري البصريِّني:  نّيان وقال أبو
َفِعيل على وزن َطِويل،  م قلب فصار َسْيِود،  م قلبت الواو ياء فأدضم؛ وعمنا محله 

 على دعوى القلب كون َفْيِعل مفقوًدا يف الصحيح فال يّدعى م،له يف املعتل.
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واأل ل: َسيَّد َفْيَعل بفتح العني، وزعم البغداذيون أن وزن سيِّد وحنو : 
 م ُضيِّر على ضري قياس كما قالوا يف النسب عىل البصرة: ِبْصِريٌّ فكسروا؛ وعمنا وَميَّت، 

قال يف البحر احمليط ، و(014)«...ذهبوا عىل ذلا لفقد َفْيِعل يف الصحيح كما زعم الفراء
 املختصة األوزان من ووه البصريني، عند َفْيِعل  يِّب ووزن»ملخًِّصا اخلالف: 

 المرأة، علم القاف بكسر  يقل: قوهلم من الصحيح يف شذ ما عال العني، باملعتل
 .(011)«للكوفيني املذهب هذا نسب للفراء، وقد خالفا َفِعيال وزنه وليس

وبعد هذا كلِّه؛ فقد أنسن املعرِّي وأ اب كبد احلقيقة يف بيان األقوال، وانفرد 
ألن سيًِّدا وميًِّتا على وزن َفْيِعل »رد  سيبويه لقائله؛ نيث يقول: بَعْزِو الرأي الذي أو

على رأي البصريني، وزعم الرؤاسي أن أ له: َفْيَعل فنقل عىل َفْيِعٍل، وهذا راج  عىل 
 القول األول.

وزعم الفراء أن أ له: َسِويد وَمِويت؛ وكذلا يزعم يف مجي  هذ  املعتالت، 
وأدضمت يف الياء واإلدضام يغري األول عىل نال ال،اني؛ وكأن مذهبه أن الواو سكنت 

: َسِوْيد  م نقل (016)فأ ل سيِّد على القولني األولني َسْيِود، وأ له على القول ال،اني
 .(017)«عىل َسْوِيد

وقال الكسائي: سيِّد من الفعل َفْيِعل؛ »وعند الرجوع للمؤدِّب جند  يقول: 
ائمة مقام العني؛ فلما سكنت الياء أدضمت الواو وهو يف األ ل: َسْيِوٌد الواو فيه ق

 ...فيها، فصارت ياء مشددة

وقال ضري : هو من الفعل "َفْيَعٌل" فغيِّرت نركته حنو قوهلم: رجل ُدْهِريٌّ 
 . (018)«املنسوب عىل الدهر
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وواعح من نصِّ املؤدِّب عبهامه لقول الرؤاسي؛ م  نسبته للكسائي م،ل قول 
 اخلليل.

 يستبني أن القول للرؤاسي.ومّما  قّدم 

ثالًثا: تعيني املبهم يف نصِّ سيبويه املتعلِّق بوزن سيِّد وحنوه، ومراد سيبويه بالكوفيِّني، وتعليل 

 إبهامه للقائل ثم النصِّ عليه.

بعد التطواف الساب  يف املصادر؛ فاملتعيِّن الذي ال يصحُّ ضري  وال يقبل يف 
تعل  بوزن سيِّد وحنو ، وما فيه من ععالل؛ أّنهم:  عيني املبهم يف نصِّ سيبويه امل

 (. (يف قول الكوفيِّني)) الكوفيُّون بنصِّ سيبويه املتقدِّم

وهذا النصُّ  ريح وقاط  بنسبة القول للكوفيِّني؛ ومن جهة أخرى فهذا النصُّ 
 يطرب أربعة  ساؤالت:

 ؟من هم هؤالء الكوفيُّون األّول:

 ؟ّية نكاها سيبويه يف كتابه؛ وَ  يصرب بنسبتها للكوفيِّنيهل هناك أقوال كوف وال،اني:

 َ  ّرب سيبويه بامسهم هنا، وأبهمه عند عيراد األقوال يف الباب املعقود  وال،الث:
 ؟هلذ  املسألة

 َ   ينّص العلماء الذين شرنوا كتاب سييويه وضريهم من املعنيِّني بسيبويه  والراب :
  ؟صِّ هم: الكوفيُّون؛ وأن سيبويه قد نقل عنهم يف كتابهعلى أن املبهم يف هذا الن

 ذكر أن الرؤاسي هو الكويف الذي  (016)وأّما جواب األّول؛ فمصادر الرتاجم
؛ بل عّد (061)يعنيه سيبويه بقوله: "وقال الكويف"؛ وقد سّلمه مجاهري البان،ني املعا رين

 !.(060)روى عنهم سيبويهبعض البان،ني اعتماًدا على هذ  املقولة الرؤاسيَّ ممن 
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وعند عر  هذا القول على حماِّ البحث وحتت النظر العلمي؛ فإن البحث 
( يف كتاب سيبويه؛ وهو ما قّرر  األستاذ: (وقال الكويف))يقرِّر أنه   يقف على مجلة: 

عني   أر سيبويه »علي النجدي نا ف بأسلوب ال خيلو من نقٍد خفين؛ نيث يقول: 
تاب بلفظه وال معنا ، م  أن العبارة كما ال خيفى  دل على  كرار يقول ذلا يف الك

قوهلا و عدد مواطن ذكرها؛ فإذا كانت ندت مرة مين يف موطن؛ فال أدري كيف ندت 
 .(061)«يف سائر املرات واملواطن

و عقيًبا على ما  قّدم؛ يقرِّر البحث أنه ال يرى انتمالّية أن  كون "وقال ضري " 
الكويف"؛ لكونها انتماالب بعيًدا، وليس هلا ما يسندها ولو بوجه من حمّرفة عن "وقال 

الوجو ، والبحث يسجِّل استغرابه الشديد ممن سّلم بوجود "وقال الكويف" يف كتاب 
 سيبويه من قدامى وحمد ني.

ويقرِّر البحث أنه وقف على نسبة بعض مبهمات سيبويه للكسائي والفراء، 
لعلماء يف الكالم عن سيِّد؛ وهو ال يستقيم م  ما هو ومن ذلا ما  قّدم يف نصوص ا

 مسطور يف  رامجهم، وما هو معروف يف  أريخ هذا العلم.

والبحث يقرِّر أيضا أنه وقف على  عيني املبهم يف مسألة وزن "سيِّد" عند املعرِّي؛ 
 وأنه الرؤاسي مّما يدلُّ على أن سيبويه نقل رأيه دون  صريح.

بة القول للكوفيِّني  شمل مجي  علماء الكوفة الذين وميكن القول: عن نس
عا رهم سيبويه؛ وهم الذين ميكن التسليم بأن سيبويه نقل عنهم؛ وذلا يشمل: 

والقاسم بن  ،هـ(087ظنًّا(، وعّمه معاذ بن مسلم اهلراء )ت   ه061الرؤاسي )ت 
 ؛ وكلُّهم من شيوخ الكسائي والفراء.هـ(071معن املسعودي )ت 
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وهو مّما ختلو منه  -نقال عن الفراء  (061)ذا ما أورد  ابن قتيبةويعضد ه
يف مسألة قريبة من مسألة البحث؛ وهي: وزن "قضاة" من نسبته لـ:  - (064)املصادر

"بعض النحويني" دون  عيينهم أن وزنها عندهم: "َفَعَلٌة"؛ عال أنهم خصُّوا الياء والواو 
الذي نكا  سيبويه يف التغيري؛ مّما يدلُّ على بضمِّ أوله، وهو مواف  ملذهب ضري اخلليل 

أن قائل هذين القولني يسري على نهج  صريفين واند؛ وردُّ الفراء عليهم يؤيِّد أن 
يكون هذا القول قوالب كوفيًّا لقدمائهم، ولكن الفراء ال يوافقهم؛ وألجل هذا وحنو  

 على قول الفراء. كان اعتماد جلِّ املصادر النحوّية يف نقل آراء الكوفيِّني

واعتماد قول الفراء قوال للكوفيِّني يظهر جبالء عند  علب؛ وكذا ابن األنباري 
 كما يف نصِّه الساب ، وكذا عند ضريهما ممن نقل أقوال الكوفيِّني كالسريايف فمن بعد . 

وأّما جواب التساؤل ال،اني؛ فهو أنه يظهر من  صريح سيبويه بالكوفيِّني أن 
أخرى هلم، ولكن سيبويه   يصرِّب بنسبتها هلم وعمنا أدرجها حتت  هناك أقواالب

 مبهما ه، ومنها: "وقال ضري ".

ولتفصيل الكالم نول هذ  القضية برمتها موع  آخر ُيستقصى فيه )مبشيئة 
 الكريم املنان(.      

ومّما أبهمه سيبويه يف ضري مسألة: "وقال ضري "؛ وهو قول الكوفيِّني: قوله يف 
 من وناٌس يونس وأّما»ي،ه عن نون التوكيد اخلفيفة يف فعل اال نني ومجاعة النساء: ند

 .(066)، وقد ورد النصُّ هكذا عند ابن الّسّراج(061)«النحويِّني

وناس من النحويِّني املقصود بهم: الكوفيُّون؛ نيث ُنسب هلم موافقة 
أن قائله هو  (066): يست،نى الكسائي منهم، ويف بعض املصادر(068)، وقيل(067)يونس

 الفراء؛ ومن املعلوم أن ك،رًيا من األقوال املنسوبة للكوفيِّني عمنا هي قول الفراء.
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وعوًدا على نصِّ سيبويه يف نون التوكيد اخلفيفة فقد  عّر  عىل حماولة عخفاء 
 ع با هما يرى نبيب بن يونس وكان»جزء منه يف بعض املصادر؛ فها هو املربد يقول: 

؛ وفرق (071)«...بقوله يقول ومن يونس وقف ..؛ فإذا.النسوة ومجاعة اال نني فعل يف
 بينه وبني نصِّ سيبويه.

 .ويقصران نسبة هذا القول على يونس؛ (071)و لميذ  ابن جين، (070) م يأ ي الفارسي

ومّما هو رأي الكوفيِّني وقد ورد يف كتاب سيبويه ضري مصّرب بقائله؛ مناقشة 
زعم" يف قوهلم بأن يف جعفر نرفبا مزيًدا، وهو عّما الفاء  ملن و فهم بـ "من (071)سيبويه

 ؛ وهو(074)أو الراء؛ وهو ما نسبه السريايف للكسائي والفراء على اختالف بينهم
 .(071)ما ُنسب للكوفيِّني

والبحث يستظهر أن سيبويه يناقش شيوخ الكسائي والفراء؛ وعمّنا قال الكسائي 
 الشيوخ. لشهر هما، ولعدم الوقوف على رأي هؤالء والفراء بقوهلم فنسبته املصادر هلما

وأّما جواب التساؤل ال،الث؛ فالذي يظهر أن سيبويه   جيد ُبدًّا من الوفاء 
بِذمام العلم يف نسبة القول لقائله؛ فصّرب بامسهم هنا، م  ما  قّدم له من االنتصار 

 لقول شيخه اخلليل و قويته يف كالمه عند عيراد القولني.

جواب التساؤل الراب : فال أجد ما ميكن القط  به، أو االعتماد عليه يف  وأّما
 عليل هذا السكوت والتجاهل؛ فقد يكون عّلة ذلا: رضبة دفينة يف نفوس هؤالء 
العلماء يف عدم ععالء شأن الكوفيِّني، وجعلهم قرناء للبصريِّني؛ حبيث ينقل عنهم 

 سيبويه ويصرب برأيهم.

وال نعلم أندا من علماء البصريني بالنحو واللغة »ريايف: ويدلُّ عليه قول الس
أخذ عن أهل الكوفة شيئا من علم العرب عال أبا زيد فإنه روى عن املفضل 

 .(077)، وقد سّلمه بعض البان،ني(076)«الضيب
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 وُيْشُكل على هذا التعليل أن ابن األنباري الكويف   ينسب القول عال للفراء.
وهي: عدم و ول أقوال الرؤاسي هلم،  وقد يكون لذلا علة أخرى؛

 والفراء. وععراعهم عن البحث يف أقوال قدماء الكوفيِّني انشغاال منهم بأقوال الكسائي

 وقد يكون عّلة ذلا هو جمموع األمرين؛ ويعضد  أمران:

/  فسري الّزّجاج لقول سيبويه: "وقال ضري "، بأن القائل هو سيبويه، وقد ورد هذا 0
 قال»؛ ففيها: (078)ا له يف  در النسخة الربانّية من كتاب سيبويهالتفسري منسوًب

 وقال قول اخلليل: بعد سيبويه قال عذا يقول: عسحاق أبا ومسعت جعفر: أبو
 . (076)«معه نفسه يذكر أن عن اخلليل أجلَّ ألنه نفسه؛ يعين فإّنما ضري ؛

لقِّيه هذا على   (081)وقد نّص الّنّحاس )أبو جعفر( يف كتابه: ععراب القرآن
 الرأي من شيخه الّزّجاج.

وهو  فسري يصرف الذهن عن البحث عن أيِّ قائٍل هلذا القول؛ وخبا ة أنه 
  ادر من َعَلٍم معينن بكتاب سيبويه.

/ ندرة ما يف املصادر من أقاويل منسوبة لشيوخ الكسائي والفرء؛ اللذين شاركا يف 1
 ني  الفراء يف ضري موع  من ذلا بعدم التصريح بأقوال شيوخهما؛ ومن ذلا 

من دون  عيني القائل  (080)املعاني بَعْزِو آراء لشيوخه حتت مصطلح: "املشيخة"
 .(081)من ضري  عيني القائل يف أضلب املواع  (081)مطلقا، أو "بعض املشيخة"

وكذا ما وقف عليه البحث من عيراد آراء ليست بصرّية نقلها الفراء عن حنويِّني 
 .(084)ضري معّينني

وفيما  قّدم من عر  نصوص سيبويه التصريفّية دليل قاط  على وجود أقوال 
 كوفّية و لت عىل سيبويه ودّونها يف كتابه، وهو مّما   يتناوله البان،ون والدارسون.
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وهذا األمر جيعل من الواجب ععادة  دوين العالقة العلمّية بني البصرة 
ن كتاب الرؤاسي فحسب؛ وعمنا على والكوفة؛ ليس على عوء الروايات التأرخيّية ع

 عوء نصوص كتاب سيبويه من خالل  ال ة طرق:

/ هذا املوع  الونيد الذي  ّرب فيه سيبويه بالكوفيِّني؛ وقد ربطه البحث باملسألة 0
 الر أبهم فيها سيبويه القائل حتت مسّمى: "وقال ضري ".

  عسناد القول فيها، أو يف / مسائل "وقال ضري "؛ الر ميكن من خالل البحث املتعم1ِّ
 جلِّها للكوفيِّني؛ والذي آمل أن يرى النور قريًبا )مبشية امللا الوهاب(.

/ ما يوجد من نصوص نادرة يف  نايا املصادر فيها َعْزُو القول لشيوخ الكسائي 1
 والفراء، ومقارنتها بنصوص سيبويه الر فيها نسبة أقوال لغري معّينني.
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 نتائج البحث

 ل البحث عىل نتائج عّدة؛ وقد كان من أبرزها: وّ 

 اء الكوفيِّني من السبعة أو العشرة.رَّ/   يقصد سيبويه بالكوفيِّني يف القراءات الُق0

/   يقصد سيبويه بالكوفيِّني يف القراءات اإلمام الكسائي؛ لوجود املعا رة الر 1
واملعارعة  م عليه من املناقضةوملا يلز؛، دليل يدلُّ معها على األخذ أو الروايةليس من 

 بني عطالق سيبويه نسبة القراءة للكوفيِّني وعدم موافقة قراءة الكسائي هلم.

ا بأبي عبد الرمحن السلمي اء الكوفة بْدًءرَّ/ قصد سيبويه بالكوفيِّني يف القراءات ُق1
عىل محزة بن نبيب الزيات  "مقرئ الكوفة" شيخ عا م بن أبي النجود هـ(74)ت 
 شيخ الكسائي.هـ( 016)ت 

 / أ بت سيبويه رأًيا للكوفيِّني يف مسألة  صريفّية سب  له أن أبهم قائله.4

/   يفصح ك،ري من النحاة عن قائل القول يف املسألة الر أبهم فيها سيبويه املخالف 1
للخليل، ونسبوا القول ملعا ري سيبويه؛ م  وجود النصِّ من سيبويه على  عيينه 

 من كتابه. يف موع  آخر 

/ ميكن القول: عن سيبويه قصد بالكوفيِّني يف التصريف الرؤاسي ومن يف طبقته من 6
 الكوفيِّني.

/ يستظهر البحث وجود أقوال كوفّية يف الكتاب طوى سيبويه نسبتها للكوفيِّني، مّما 7
يدلُّ على نقض ما هو سائد عند البان،ني والدارسني من أن البصريِّني   يأخذوا 

 الكوفيِّني.عن 
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 ات:ـش والتعليقـاهلوام

 .«يقرءونها»( يف األ ل: 0)

، وكذا يف الكتاب نسـخة  167/  0، وبوالق 111/  0( كذا بضم األول، وكذا يف طبعة باريس 1)
 م، وقرأ أ، والذي قرأ بضم األول من الكوفيني هو: أبو بكر شعبة عن عا 11ابن خروف ل 

بالكسر منهم: بيى بن و اب، وعبد الرمحن بن أبي ليلى، وطلحـة بـن مصـرف، واألعمـش،     
 ونفص عن عا م، ومحزة، والكسائي.

، والزخمشري، الكشـاف  161، واهلذلي، الكامل، ص 417ينظر: ابن جماهد، السبعة، ص 
 .141/  1، واخلطيب، معجم القراءات، 066/  6، وأبو نيان، البحر احمليط 8/  4

 أ. 11(  تمة من نسخة ابن خروف ل 1)

 .166/  1سيبويه، الكتاب،  (4)

 .14/  1، سيبويه، الكتاب (1)

 .477/  4سيبويه، الكتاب،  (6)
 .«يقرءونها»؛ ويف األ ل: 166/  1من الكتاب،  1احلاشية  (7)

 .«قرءوا»؛ ويف األ ل: 14/  1من الكتاب،  0احلاشية  (8)

 .016، ص  ه 0164، 14مكي، سيبويه يف امليزان، جملة جمم  اللغة، ج األنصاري، أمحد  (6)

؛ فقد أورد ابـن جماهـد   11 - 46؛ وينظر: ابن جماهد، السبعة ص 048/  0 سيبويه، الكتاب، (01)
؛ وكـذا  «القـراءة ُسـنَّةٌ  »من عدة طرق عن زيد بن  ابت )رعـي اهلل عنـه(، وبعـض التـابعني:     

 أ. 01روف ل وردت يف عندى النسخ عند ابن خ

 .01/  0دراسات ألسلوب القرآن، عضيمة، حممد عبداخلال ، ( 00)
 . 01/  1الكتاب، سيبويه،  (01)

 .14/  4عمر، أمحد خمتار، ومكرم، عبدالعال سا ، معجم القراءات القرآنية،  (01)



 د. بدر بن حمّمد بن عّباد اجلابري

 41                                       م  1031نوفمرب   –هـ 3415 حمرم – احلادي عشرالعدد 

 .116/  1الزجاج، معاني القرآن وععرابه،  (04)

 .11/  1ععراب القرآن،  النحاس، (01)

 .167/  1و علي الفارسي، اإلضفال، ( أب06)

 .040/  7الطوسي، التبيان،  (07)

 .488/  01القرطيب، اجلام  ألنكام القرآن،  (08)

 .01/  1( مكي، مشكل ععراب القرآن، 06)

 .«يقرءونها»؛ وفيه: 046/  1( ابن يعيش، شرب املفصل، 11)

 .14/  1الشواذ،  ، و  ينسبها يف ععراب القراءات878/  1العكربي، التبيان،  (10)

 .066/  6أبو نيان، البحر احمليط،  (11)

 .181/  1اخلطيب، عبداللطيف، معجم القراءات،  (11)

 .700/  1األنباري، اإلنصاف،  (14)

، وابـن  011و 016، واألهوازي، مفردة يعقـوب، ص  68مفردة يعقوب، ص ، ينظر: الداني (11)
يذكر الـرعيين هـذ  القـراءة يف اجلمـ      ، و  114 - 111، ص ، مفردة يعقوبالفحام الصقلي
 .60و 61والتوجيه، ص 

 .14/  6ابن عطية، احملرر الوجيز،  (16)

 .067/  1السريايف، شرب كتاب سيبويه،  (17)

 .86ابن خالويه، خمتصر يف شواذ القرآن، ص  (18)

 .016/  1أبو علي الفارسي، التعليقة،  (16)

 .166اهلذلي، الكامل، ص  (11)

 .111شواذ القراءات، ص ( الكرماني، 10)

 .41/  4( الزخمشري، الكشاف، 11)
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 .118/  0ابن مالا، شرب التسهيل،  (11)

 .040/  7( الطوسي، التبيان، 14)

، 107و 106، والقبـاقيب، عيضـاب الرمـوز، ص    617( ينظر: سـبط ابـن اخليـاط، املـبهج، ص     11)
 .118/  1والدمياطي، عحتاف فضالء البشر، 

، والقبـاقيب،  161/  1، وأبو نيان، البحـر احملـيط،   186ياط، املبهج، ص ينظر: سبط ابن اخل( 16)
 .416/  0، والدمياطي، عحتاف فضالء البشر، 101عيضاب الرموز، ص 

 .111/  0( عمر، أمحد خمتار، ومكرم، عبدالعال سا ، معجم القراءات القرآنية، 17)

 .141/  0( النحاس، ععراب القرآن، 18)

 .408/  0ف، معجم القراءات، ( اخلطيب، عبداللطي16)

 .101الكامل، ص  ،ينظر: اهلذلي( 41)

، وابـن اجلـزري،   186، وسبط ابن اخليـاط، املـبهج، ص   061 ص، السبعةابن جماهد، ينظر: ( 40)
 . 17، والقاعي، عبدالفتاب، البدور الزاهرة، ص 116النشر، ص 

 .101الكامل، ص ، هلذليا (41)

 . 141/  0اية النهاية، ضابن اجلزري، ( 41)

، والقباقيب، عيضـاب  476سبط ابن اخلياط، املبهج، ص و ،171ابن جماهد، السبعة، ص  ينظر:( 44)
واخلطيــب، عبــداللطيف،  ،18/  1، والــدمياطي، عحتــاف فضــالء البشــر، 186الرمــوز، ص 

. ووقـ  يف عمـر، أمحـد خمتـار، ومكـرم، عبـدالعال سـا ،         184و 181/  1معجم القراءات، 
 (؛ خلط عجيب. 111/  1ت القرآنية، )معجم القراءا

 ، واملصادر السابقة.111، و146ص  ،الكاملاهلذلي، ينظر: ( 41)

 .  06/  1، و176/ 0، الكتابسيبويه،  (46)

 .186، و117/  1 ،؛ ويقارن بالسريايف، شرب كتاب سيبويه86، و68/  1، الكتابسيبويه،  (47)
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 .71ص  ينظر: السريايف، أخبار النحويني البصريني، (48)
ــويني، ص   (46) ــات النحـ ــدي، طبقـ ــر: الزبيـ ــة األدب، 71ينظـ ــدادي، خزانـ ، 07/  0، والبغـ

، 14وعبدالتواب، رمضـان، أسـطورة األبيـات اخلمسـني، جملـة اجملمـ  العلمـي العراقـي، ج         
 .111، ص  ه0164

 .181/  4؛ وينظر: السريايف، شرب كتاب سيبويه،  161/  1، الكتابسيبويه،  (11)

 .017و 016لي النجدي، سيبويه عمام النحاة، ص ( نا ف، ع10)

 .11عضيمة، حممد عبداخلال ، فهارس كتاب سيبويه، ص  (11)

 ب. 011، نسخة ابن خروف ل الكتاب( سيبويه، 11)

/ 1؛ وينظر  علي  حمققه، ويقارن بالسريايف، شرب كتاب سيبويه،  116/  4، الكتابسيبويه،  (14)
 .014و 011

ت النسخة الشرقية؛ وقد أ بته ابن خـروف ناشـية يف نسـخته مـن كتـاب      هذا النص من زيادا (11)
. و"ش" رمـز النسـخة   « ش: قال أبو عمـر مسعـت أبـا زيـد...    »أ؛ والنص فيه:  040سيبويه ل 

الشرقية من كتاب سيبويه، ونسخة ابن خروف فيها مقارنات بني النسخة الربانيـة الـر أ بتهـا    
 وقا ها يف احلاشية.متنا، والنسخة الشرقية الر أ بت فر

وبناء عليه بذف البيت الـوارد يف هـذا الـنص مـن شـواهد سـيبويه الـذي  ـنعه أ. هـارون                 
 (.  66/  1الكتاب، ، )سيبويه

وفيها: قال أبو ع،مان )مـن   - 111/   1ون  هذا النص أن يذكر ناشية كما يف طبعة باريس       
؛ وينظـر أيضـا: ابـن    118/  1بعـة بـوالق   ، والـنص برمتـه ضـري وارد يف ط   -عندى النسخ( 

 .001خروف،  نقيح األلباب )قسم الدراسة(، ص 

 .171/  0ابن اجلزري، ضاية النهاية،  (16)

، وموقف سيبويه من القـراءات واحلـديث،   11احلدي،ي، خدجية، الشاهد وأ ول النحو، ص  (17)
 .106و 101م، ص 0671، 0، اجمللد 04جملة كلية اآلداب، جامعة بغداد، العدد 
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 .10/  0، الكتابسيبويه،  (18)

 .411/  1، واخلطيب، معجم القراءات، 111( ينظر: ابن جماهد، السبعة، ص 16)
وختريج احملق  لآلية خطأ، وقوله بعـدم ع،ـور  علـى قـراءة أبـي       - 41/  1، الكتابسيبويه،  (61)

(، وضـري ؛  608عمرو  ـاب  للخطـأ يف ختـريج اآليـة، والقـراءة ألبـي عمـرو يف السـبعة )ص         
، 110، و146، و111، و11/  1، و101، و-مـن سـورة القمـر     7وسيبويه يستشهد باآليـة  

 .416، و118، و111، و086/  4و

 .088/  4، واخلطيب، معجم القراءات، 181/  1ينظر: أبو نيان، البحر احمليط،  (60)

 )قول احلسن(. 444/  4، و071/  0 ،الكتابسيبويه،  (61)
؛ و  يو ـ  حمقـ  الكتـاب القـراء ني هنـا،      118/  1، و18/ 0، الكتـاب سيبويه،  ينظر م،ال: (61)

، ، واخلطيـب 011/  8، و101/  7وهما قراءة عيسى وضري . ينظر: أبو نيان، البحر احملـيط،  
 . 67/  6، و416/  7القراءات،  معجم

ري منسـوبة؛ و   نقل سيبويه برواية عيسى قراءة ض 141/  1؛ ويف 041/  1، الكتابسيبويه،  (64)
 7يو قها حمق  الكتاب، وهي قراءة أبي )رعي اهلل عنه( وضري . ينظر: أبو نيان، البحر احمليط، 

 .117/  6القراءات،  معجم، ، واخلطيب67/ 

 .11/  1، الكتابسيبويه،  (61)

 . 117/  1، وابن اجلزري، النشر، 080( ينظر: ابن جماهد، السبعة،  ص 66)

 .161/  0القراءات،  معجم، ؛ وينظر: اخلطيب160و 161 / 0( مكي، الكشف، 67)
 .11/  1من الكتاب،  1احلاشية  (68)

حممـد بـن مـروان؛ وهـو بعـض قـراء أهـل        »(: 061/  1( قال السريايف )شرب كتاب سيبويه، 66)
( الـر نقلـها عـن البحـر احملـيط؛      166/  1؛ وأما  عليقة أ. هارون يف ناشية الكتاب )«املدينة

أن القارئ هو: حممد بن مروان السدي الكويف؛ وهو ال يسـتقيم مـ  نـص سـيبويه      فيفهم منها
 ( جتــويز أن يكــون حممــد بــن مــروان بــن احلكــم 116/  1واستشــهاد ، ويف ضايــة النهايــة )

 [؛ وعال فهو ضري معروف.  ه010] ت 
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 .167و 166/  1، الكتابسيبويه،  (71)
 .066/  1، الكتاب( سيبويه، 70)
 .11/  1، تابالكسيبويه،  (71)

؛ ويف هذا املوعـ  نقـل سـيبويه النسـبة     066/  4، و014/  1، و087/ 1، الكتابسيبويه،  (71)
 .«قراءة أهل مكة اليوم»عن هارون؛ ونقل عنه: أنها 

 .111و 106/  1، الكتابسيبويه،  (74)

 .16/  1، الكتابسيبويه،  (71)

واو  ـغرية بعـد اهلـاء مباشـرة، كمـا      ( عند ا باع الرسم امل،بت يف املصـانف املطبوعـة  وعـ     76)

[، وضريهـا، واأل ـل أن    07] البقـرة:   چپپچرمست واو الو ل يف قراءة نفـص يف:  
  كتب هذ  الواو باحلمرة بقدر احلروف األخرى.  

 .«يقرءون»؛ وفيه: 061/  4، الكتابسيبويه،  (77)
  .06ينظر: القاعي، عبد الفتاب، البدور الزاهرة، ص  (78)

 .046/  0لدمياطي، عحتاف فضالء البشر، ( ينظر: ا76)

 .011و 010ينظر: ابن جماهد، السبعة، ص  (81)
 .76و 71/  7القراءات،  معجم، ( اخلطيب80)
 .06( القاعي، عبد الفتاب، البدور الزاهرة، ص 81)

 .011/  0( ينظر: الدمياطي، عحتاف فضالء البشر، 81)
 .117( ابن جماهد، السبعة، ص 84)

 .046/  0؛ وينظر: الدمياطي، عحتاف فضالء البشر، 06الفتاب، البدور الزاهرة، ص  عبدالقاعي،  (81)

، ونسب «ِبَدِراُ  اأَلْرَ »( للزهري وند  الضم يف 171( نسب الكرماني )شواذ القراءت، ص 86)
( لشيبة عم اهلاء يف املوععني،  ـم عـاد   71/  0ابن خالويه )ععراب القراءات السب  وعللها، 

 ه يضم املوع  األول!. ونسب له أن
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( على أن مسلم بن جندب يضمها 71/  0( نص ابن خالويه )ععراب القراءات السب  وعللها، 87)
 يف مجي  القرآن.

 .66/  1( السريايف، شرب كتاب سيبويه، 88)

 .11/  0( الزجاج، معاني القرآن وععرابه، 86)

 .01/  1، و011، و71، و61و 60/  0( ينظر: أبو علي الفارسي، احلجة، 61)

 . 146، و61/  1، و67/  0( ابن جين، احملتسب، 60)
 .076/  1، وععراب القراءات السب  وعللها 001 - 001ص  خمتصر يف شواذ القرآن،، ( ابن خالويه61)

 .166 - 111/  1( العكربي، ععراب القراءات الشواذ، 61)

 .064/  1، ، والتذييل والتكميل010و 011/  7( أبو نيان، البحر احمليط، 64)
[؛ 71] آل عمـران:   «ُيَؤدُِّهـو »( قرأ الزهري ومحيد األعرج وجماهد )وكلهم نجازي(، وقتـادة:  61)

، وأبو نيان، البحر 077/  1بالو ل بواو يف الدرج. ينظر: القرطيب، اجلام  ألنكام القرآن، 
 ابـن  !؛ ويف«وأبـو جعفـر  »؛ وفيـه:  114/  0القـراءات،   معجم، ، واخلطيب114/  1احمليط، 

؛ ويف «ألبـي جعفـر وجهـان؛ وهمـا: اإلسـكان واالخـتالس      »(: 116/  0اجلزري، النشـر، ) 
، فلم ُينقل عنه الو ل عند «اإلسكان والقصر»(: 011/  0الدمياطي، عحتاف فضالء البشر، )

 القراء!؛ والتنبيه متعني. 

 ن خالويه. واهلل أعلم.ويضاف هلؤالء القراء: مسلم بن جندب؛ بناء على ما سب  نقله عن اب          

 .«مجٌ  اال نني ألن»(: 110/  4، ويقول )«مجٌ  الت،نية ألن»(: 611/  1( يقول سيبويه )66)

 .086/  4، الكتابينظر م،ال: سيبويه،  (67)

 .064/  0( أبو علي الفارسي، احلجة، 68)
الكـوفيني  ؛ ومصـادر  ـراجم القـراء    70 - 66ينظر  فصيل ذلا يف: ابن جماهد، السبعة، ص  (66)

 الوارد ذكرهم.

 .81/ 4، و041/  1، الكتابسيبويه،  (011)
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؛ و  يو   احملق  القراءة، وهي أيضا قراءة األعمش وضري . ينظر: 81/  1، الكتابسيبويه،  (010)
 .011/  4،القراءات معجم، ، واخلطيب144/  1، البحر احمليطأبو نيان، 

 .066/  1، الكتاب( سيبويه، 011)
 ي عدم  حته، ولعل الصواب: "أو من قرأ عليه بصري"!.( كذا؛ وسيأ 011)

 .064/  0، حلجة( أبو علي الفارسي، ا014)
 .144و 141/  0، ضاية النهاية( ينظر: ابن اجلزري، 011)

 . وينظر: التعلي  الساب  على نص د. شليب.116/  0، ضاية النهاية( ينظر: ابن اجلزري، 016)
 .116/  0، األ ول( ابن السراج، 017)
 .11و 11، ص الشاهد وأ ول النحوينظر: احلدي،ي، خدجية، ( 018)

 سقط ما وع  حتته خط من نسخة ابن خروف، ووععه أ. هارون بني معقوفني. (016)
و  يضبط أ. هارون الياء، وعبطت يف طبعر باريس وبوالق بـالتنوين مـ  الكسـر؛ والضـبط            

فإذا قلت "َفْيِعـٌل" قلـت: نـيٌّ    »(: 416/  4امل،بت ألي  مبا قبله، وهو يتناسب م  قول سيبويه )
 .«وشيٌّ وقيٌّ؛ حتذف منها ما حتذف من  صغري "أْنَوى"...، عال أنا ال  صرف ُأَنيَّ

( ال يف 118/  1ب؛ ووردت ناشية يف طبعة بـاريس )  014 تمة من نسخة ابن خروف ل  (001)
عة باريس(، و بعها أ. هـارون  ؛ ا باًعا ملنت طب161/  1املنت؛ وهي ضري واردة يف طبعة بوالق )

 )فيما يبدو(.

  تمة من نسخة ابن خروف. (000)

، والـنص يف نسـخة ابـن خـروف هكـذا:      «َفْيِعالب َفْيَعٌل عاقبت»يف األ ل وباريس وبوالق:  (001)
؛ وهو الصواب؛ وعليه ُيعكس الضبط الذي وععه أ. هارون؛ ومستندي أربعة «عاقبت َفْيَعالب»

نص سـيبويه السـاب  عليهـا، و ـنظري  اآل ـي، ونـص ابـن جـين عليـه يف          أدلة: داللة املعنى، و
 .06/  1املنصف 

 .«للجمي »يف نسخة ابن خروف:  (001)
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، وكذا يف طبعة بوالق؛ وهـو خطـأ  يف الضـبط،    «كما عاقبت ُفْعَلةب للجم  َفْعَلةب»يف األ ل:  (004)
نـص عليـه ابـن     والتصويب من نسخة ابن خروف، وهي على الصواب يف طبعة باريس؛ وقد

 (؛ وم،اهلا: َكَتَبة، وال معنى لـ "َفْعَلة" هنا.06/  1جين يف املنصف )

 .416و 418/  4،  الكتابسيبويه،  (001)
، وينظر: عضيمة، حممـد  011، و011، ص سيبويه عمام النحاةينظر: نا ف، علي النجدي،  (006)

 . 887، ص فهارس كتاب سيبويهعبد اخلال ، 

 ب. 014نسخة ابن خروف ل ، ، الكتابسيبويه (007)

 ورد يف نسخة ابن خروف  عليقان: ش ألسنهم،  ش: مجيًعا. (008)

، «حتريـف »يف نسخة ابن خروف: ش فيها؛ ونقلـه أ. هـارون عـن النسـختني أ وب، وقـال:       (006)
وليس األمر كما ذهب عليه األستاذ، بل "فيها" يكون املراد به حترُّك الواو؛ فتمتن  من القلب كما 

 ْيل.يف: َطِو

سقط ما وع  حتته خط من نسخة ابن خروف، ووععه أ. هارون بني معقوفني؛ ويدل على  (011)
 .«وقول اخلليل أعجب علّي»سقوطه قول سيبويه يف آخر النص: 

 يف نسخة ابن خروف: ش فأ لها. (010)
 كذا؛ واإلعراب يقتضي نصبه مفعوال به؛ ولكنه على نكاية الرف . (011)

 ش قوم عند ب. يف نسخة ابن خروف:  (011)
)بـاريس(   الكتـاب  و"ب" رمز البن السراج؛ أي: نسخة ابن السـراج مـن كتـاب سـيبويه. ينظـر:          

 .47/  0، الكتاب، هارونأ. مقدمة ، والنص منقول يف viii ص  0مقدمة احملق  ج 
 يف نسخة ابن خروف: ش البناء عند ب. (014)

    رد يف نسخة ابن خروف.( 011)
ن خروف بالياء؛ ويف احلاشية ش: ت. )أي: يف الشرقية بالتاء "حتمله"، وهو ما يف منت نسخة اب (016)

 أ بته أ. هارون(.
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 ؛ و  يشر عىل اختالف النسخ.«وقد»يف منت نسخة ابن خروف:  (017)

 يف نسخة ابن خروف: ش وجدت. ويبدو أن الربانية بدون التاء. (018)

 ب. 046ل ، ونسخة ابن خروف 166و 161/ 4سيبويه، الكتاب،  (016)

 أي: سيبويه. (011)

 .   166، ص أدب الكا بابن قتيبة،  (010)

 . 087و 086/  0، لزاهرابن األنباري، ا (011)

؛ ويبدو أن الرد البـن كيسـان، وسـيأ ي نقلـه يف الـنص      064/  0ععراب القرآن، النحاس،  (011)
 التالي.  

 .016/   1؛ وينظر: 114/  0ععراب القرآن، النحاس،  (014)

 .«سيد وميت»: يف األ ل (011)

 .171/  1، شرب كتاب سيبويهالسريايف،  (016)

 ؛  طبي .«ميًت»؛ وفيه: 186/  4، شرب كتاب سيبويهالسريايف،  (017)

 ؛ حتريف.«شكر»يف األ ل:  (018)

 .«فيعل»يف األ ل:  (016)

 .174/  1، شرب كتاب سيبويهالسريايف،  (041)

 .171/  1، شرب كتاب سيبويهالسريايف،  (040)

 .06/  1، املنصف، ابن جين (041)

 )سود(.  461/  1، الصحاباجلوهري،  (041)

 .141/  1، االقتضابابن السيد،  (044)
 .«َفْيَعل»( يف األ ل: 041)

 .766و 761/  1، إلنصافاألنباري، ا (046)
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 .11/  0( العكربي، التبيان، 047)

 .118/  0، احملرر الوجيز ابن عطية، (048)

 .464، ص شرب امللوكيابن يعيش،  (046)

 .71/  01، شرب املفصلابن يعيش،  (011)

 .61/  01، شرب املفصلابن يعيش،  (010)

 .110 - 466/  1املمت ، ابن عصفور،  (011)

 .014 - 011/  1الرعي، شرب الشافية،  (011)

 ب. 067/ ل  1/  6، ج التذييل والتكميلأبو نيان،  (014)

 . 108/  0، البحر احمليطأبو نيان،  (011)

 ل قول البصريني والرؤاسي القول األول، وقول الفراء هو ال،اني.كذا؛ وُيخّرج على جْع (016)

 .071و 066املعري، رسالة املالئكة، ص  (017)

 .161املؤدب، دقائ  التصريف، ص  (018)

، 176واملرزباني واليغمـوري، نـور القـبس، ص     ،061/  1/  0، الفهرست النديم، ينظر: (016)
، 017و 016/  4عنبـا  الـرواة،   القفطـي،  ، و1486/  6معجـم األدبـاء،   احلموي، ياقوت، و
 .  011/  0شرب أبيات املغين، سلمه البغدادي يف و، 81/  0، بغية الوعاةالسيوطي، و

احللقة املفقودة، مكرم، عبدالعال سا ، ، و11ص ، ، نشأة النحوالطنطاوي، حممد :م،ال ينظر (061)
؛ وضريهـا  11، ص العربـي  الوسـيط يف  ـاريخ النحـو   األسعد، عبدالكريم حممد، ، و410ص 

 ك،ري.     

، وهـارون، عبـد السـالم حممـد، مقدمـة      41كتاب سيبويه وشرونه، ص احلدي،ي، خدجية،  (060)
 .04/  0 ،الكتابحتقي  
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 .010نا ف، علي النجدي، سيبويه عمام النحاة، ص  (061)

 . 601ابن قتيبة، أدب الكا ب، ص  (061)

، 110و 111/  1، وابـن عصـفور، املمتـ ،    14/  1ينظر م،ال: ابن يعيش، شرب املفصل،  (064)
، والسـيوطي،  440/  0، وأبو نيان، ار شـاف الضـرب،   076/  1والرعي، شرب الشافية، 

 .011/  6هم  اهلوام ، 

 .117/  1سيبوية، الكتاب،  (061)

 .18/  6؛ وينظر: ابن يعيش، شرب املفصل، 111/  1األ ول  ابن السراج، (066)

، 661/  1، واألعلـم الشـنتمري، النكـت،    116/  4تاب سيبويه، ينظر: السريايف، شرب ك (067)
ــاف   ــاري، اإلنص ــاب  611/  1واألنب ــربي، اللب ــهيل 68/  1، والعك ــا، التس ــن مال  ، واب

، 664/  1، وأبــو نيــان، ار شــاف الضــرب 461/  4، والرعــي، شــرب الكافيــة 107ص 
والسـيوطي، همـ     ،010ص  ،، والـيمين، ائـتالف النصـرة   041واملرادي، اجلنى الـداني ص  

 .411/  4اهلوام ، 

 .087/  1 ،ينظر: أبو نيان، البحر احمليط (068)

؛ وكذا نسب له يف اإلقناع للسـريايف.  نظـر: ناشـية    087/  1ينظر: أبو نيان، البحر احمليط  (066)
 .111اإليضاب العضدي، ص 

 . 14/  1املربد، املقتضب،  (071)

 .401/  4، و440/  1، و61/  0ينظر: أبو علي الفارسي، احلجة،  (070)

 .61/  0ابن جين، اخلصائص،  (071)

 .116و 118/   4سيبويه، الكتاب،  (071)

 .106/  1السريايف، شرب كتاب سيبويه،  (074)
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ــن بابشــاذ، شــرب اجلمــل، ص  ( 071) ــاري، اإلنصــاف، 710ينظــر: اب ــن 167/  1، واألنب ، واب
، والسـيوطي، همـ    18 / 0، وأبو نيان، ار شاف الضرب 101و 100/  0عصفور، املمت  

 .111/  6اهلوام ، 

/  0/  0؛ وينظر: النديم، الفهرسـت، ج  71و 70( السريايف، أخبار النحويني البصريني، ص 076)
 . 14/  1، والقفطي، عنبا  الرواة، 011، واألنباري، نزهة األلباء، ص 014

رسـة البصـرة،   ، والسـيد، عبـدالرمحن، مد  16( ينظر: املخزومي، مهدي، مدرسة الكوفة، ص 077)
 ؛ ونص يف احلاشية على نقل سيبويه عن الكوفيني!.011ص

يستفاد مما  قدم من  عليقات على نصوص سيبويه أن مطبوعات الكتاب ال،الث هـي مـزيج    (078)
من النسختني الربانية والشرقية؛ على الـرضم مـن ع بـات سـند الروايـة للنسـخة الربانيـة يف        

 مقدمة هذ  الطبعات!.

 .7و 6/  0لكتاب، ا سيبويه، (076)

 . 111/  0النحاس، ععراب القرآن،  (081)

 .87/  1، و101، و41/ 0ينظر: الفراء، معاني القرآن، ( 080)

 .144، و67، و11/  1، و08، و61/  1، و461/  0ينظر: الفراء، معاني القرآن،  (081)

، وقولـه  «- الكسـائي  وهو - املشيخة بعض»(: 181/  1ورد  عيينه بأنه الكسائي يف قوله )( 081)
 .«-الكسائي  أظنه - املشيخة بعض أخربنى وقد»(: 81/  1)

 ، «ونكـى الفـراء عـن بعـض النحـويني     »: 601ينظر م،ال: ابـن قتبيـة، أدب الكا ـب، ص    ( 084)
، وابن األنباري، املذكر واملؤنث، «وقال الفراء: قال الكسائي وضري  من أ حابنا»: 606وص 

 .«كسائيقال الفراء: وقال ضري ال»: 111/  1
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 املصادر واملراجع

ابن األنباري، الزاهر يف معاني كلمات الناس، حتقي : د. نامت  احل الضامن، دار الشؤون  -
 م.0687 ،1ط  ال،قافية العامة،

 هـ0410ابن األنباري، املذكر واملؤنث، حتقي : حممد عبد اخلال  عضيمة، جلنة عنياء الرتاث،  -
 م، القاهرة.0680 -

، 0ط النهاية يف طبقات القراء، بعناية: ج. برجسرتاسر، دار الكتب العلمية، ابن اجلزري، ضاية -
 م، بريوت.1116 -  ه0417

 ابن اجلزري، النشر يف القراءات العشر،  علي : علي حممد الضباع. مصورة. -

  ه0418 ،1ط ابن السراج، األ ول يف النحو، حتقي : د. عبد احلسني الفتلي، مؤسسة الرسالة، -
 .ريوتم، ب0688 -

ابن السيد، االقتضاب يف شرب أدب الكتاب، حتقي : مصطفى السقا ود. نامد عبد اجمليد، دار  -
 م، القاهرة.0666الكتب املصرية، 

ابن الفحام الصقلي، مفردة يعقوب، حتقي : عيهاب أمحد فكري وخالد نسن أبو اجلود، أعواء  -
 .الريا م، 1117  -  ه0418 ،0ط السلف،

 -اب اجلمل للزجاجي، حتقي : نسني علي السعدي، رسالة دكتورا  ابن بابشاذ، شرب كت -
 م. 1111جامعة بغداد، 

 .م،  بريوت0681 -  ه0411 ،1ط ابن جين، اخلصائص، حتقي : حممد علي النجار، عا  الكتب، -

ابن جين، احملتسب يف  بيني وجو  شواذ القراءات واإليضاب عنها، حتقي : على النجدي نا ف  -
 هـ، مصر.0186لس األعلى للشؤون اإلسالمية، وآخرين، اجمل

اهلل أمني،  ملنصف بشرب كتاب الّتصريف للمازني، حتقي : عبراهيم مصطفى وعبد، اابن جين -
 .م0614 -  ه0171 ،0ط عدارة عنياء الرتاث القديم، -وزارة املعارف العمومية 
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بن سليمان الع،يمني، مكتبة ابن خالويه، ععراب القراءات السب  وعللها، حتقي : د. عبد الرمحن  -
 .م، القاهرة0661  -  ه0401، 0ط اخلاجني،

 -ابن خالويه، خمتصر يف شواذ القرآن من كتاب البدي ، حتقي : برجسرتاسر، مكتبة املتنيب  -
 القاهرة. مصورة. 

ابن خروف،  نقيح األلباب = شرب كتاب سيبويه املسمى:  نقيح األلباب يف شرب ضوامض  -
خليفة حممد بديري، منشورات كلية الدعوة وجلنة احلفاظ على الرتاث  الكتاب، حتقي :

 من مولد الرسول ) لى اهلل عليه وسلم(، طرابلس، ليبيا. 0411اإلسالمي، 

 -هـ0418 ،0ط املمت  يف التصريف، حتقي : د. فخر الدين قباوة، دار املعرفة،، عصفور ابن -
 بريوت. م،0687

ري الكتاب العزيز، حتقي : الرنالة الفاروق وآخرين، وزارة ابن عطية، احملرر الوجيز يف  فس -
 .1م، قطر، ط 1117 -هـ 0418األوقاف والشؤون اإلسالمية، 

 م، بريوت. 0666 -   ه0407 ،1ط ابن قتيبة، أدب الكا ب، حتقي : حممد الدالي، مؤسسة الرسالة، -

ت، دار الكا ب العربي، حتقي : حممد كامل بركا، ابن مالا،  سهيل الفوائد و كميل املقا د -
 م.0667 -  ه0187

ختون، هجر املد ود. حممد بدوي يالرمحن الس حتقي : د. عبد ،ابن مالا، شرب التسهيل -
 .م0661 -  ه0401، 0ط للطباعة،

 -  ه0411 ،1ط ابن جماهد، السبعة يف القراءات، حتقي : د. شوقي عيف، دار املعارف، -
 .م، القاهرة0681

 القاهرة. -مكتبة املتنيب وبريوت  -عا  الكتب  ،لابن يعيش، شرب املفص -

نلب،  -شرب امللوكي يف التصريف، حتقي : د. فخر الدين قباوة، املكتبة العربية ، يعيش ابن -
 .م0671 -  ه0161، 0ط
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، ، حتقي : د. رجب ع،مان حممد، مكتبة اخلاجنيار شاف الضرب من لسان العرب ،نيانأبو  -
 .رةم، القاه0668 -  ه0408، 0ط

، وآخرين املوجود حتقي : الشيخ: عادل أمحد عبد ، فسري البحر احمليطأبو نيان، البحر احمليط =  -
 .م، بريوت0661 -  ه0401 ،0ط ،دار الكتب العلمية

 -  ه0406 ،0ط ، حتقي : د. نسن هنداوي، دار القلم،1أبو نيان، التذييل والتكميل، ج  -
 .م، دمش 0668

 ، مصورة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.لأبو نيان، التذييل والتكمي -

 -   ه0414د. عبد اهلل بن عمر عبراهيم، اجملم  ال،قايف،  ، حتقي :، اإلضفاللفارسياعلي أبو  -
 م، أبو ظيب.1111

 ،1ط حتقي : د. نسن شاذلي فرهود، دار العلوم، ،علي الفارسي، اإليضاب العضدي وأب -
 .م0688 -  ه0418

 حتقي : د. عو  بن محد القوزي، مطبعة األمانة، ،التعليقة على كتاب سيبويه، علي الفارسيأبو  -
 .م، القاهرة0661 -  ه0401 ،0ط

حتقي : بدر الدين قهوجي وبشري نوجيا ي، دار  ،احلجة للقراء السبعة علي الفارسي،أبو  -
 .دمش  ، ه 0417 ،0ط املأمون للرتاث،

 -  ه0401 ،0ط النحو العربي، دار الشواف، األسعد، عبد الكريم حممد، الوسيط يف  اريخ -
 .م، الريا 0661

احملسن سلطان، معهد  حتقي : زهري عبده، ألعلم الشنتمري، النكت يف  فسري كتاب سيبويا -
 .م، الكويت0687  -  ه0417 ،0ط ،املخطوطات العربية

 ،1ط بة املنار،األنباري، نزهة األلباء يف طبقات األدباء، حتقي : د. عبراهيم السامرائي، مكت -
 .م، الزرقاء0681 -  ه0411
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األنباري، اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني: البصريني والكوفيني، ومعه كتاب:  -
م، 0687 -  ه0417، حملمد حميي الدين عبد احلميد، املكتبة العصرية «االنتصاف من االنصاف»

  يدا. -بريوت 

 -  ه0164، شوال 14جملة جمم  اللغة العربية، ج  األنصاري، أمحد مكي، سيبويه يف امليزان، -
 م.0674نوفمرب 

األهوازي، مفردة يعقوب بن عسحاق احلضرمي، حتقي : د. عمار أمني الددو، جائزة دبي  -
 .م 1116 -  ه0411، 0ط الدولية للقرآن الكريم،

تبة السالم حممد هارون، مك حتقي : عبد ،خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، لبغداديا -
 .القاهرة، م0667 -  ه0408 ،4ط اخلاجني، مطبعة املدني،

البغدادي، شرب أبيات مغين اللبيب، حتقي : عبد العزيز رباب وأمحد يوسف الدقاق، دار املأمون  -
 م، دمش .0688 -  ه0417للرتاث، 

الغفور عطار، دار العلم  حتقي : أمحد عبد ،الصحاب ) اج اللغة و حاب العربية( جلوهري،ا -
 .م، بريوت0661 ،4ط ،لمالينيل

 م.0674 -  ه0164، خدجية، الشاهد وأ ول النحو يف كتاب سيبويه، طب  جامعة الكويتاحلدي،ي،  -

 احلدي،ي، خدجية، كتاب سيبويه وشرونه، مصورة. -

جامعة بغداد،  -احلدي،ي، خدجية، موقف سيبويه من القراءات واحلديث، جملة كلية اآلداب  -
 م. 0670 - 0671ول، العام ، اجمللد األ04العدد 

عرشاد األديب عىل معرفة األريب، حتقي : د. عنسان عباس،  معجم األدباء، ياقوت ،احلموي -
 .0م بريوت، ط 0661، 0ط دار الغرب اإلسالمي،

 .م، دمش 1111 -  ه0411 ،0ط اخلطيب، عبد اللطيف، معجم القراءات، دار سعد الدين، -

 ضرمي، حتقي : أ. د. نامت الضامن، دار ابن اجلوزي،الداني، مفردة يعقوب بن عسحاق احل -
 . ه0416 ،0ط
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الدمياطي، عحتاف فضالء البشر بالقراءات األربعة عشر، حتقي : د. شعبان حممد عمساعيل، عا   -
 .م، القاهرة0687 -هـ 0417 ،0ط بريوت ومكتبة الكليات األزهرية، -الكتب 

ور احلسن وآخرين، دار الكتب العلمية، الرعي، شرب شافية ابن احلاجب، حتقي : حممد ن -
 م، بريوت.0681 -  هـ0411

 صحيح و علي : يوسف نسن عمر، الرعي، شرب الكافية = شرب الرعي على الكافية،  -
 .وتبري -مطاب  الشروق 

الرعيين، اجلم  والتوجيه ملا انفرد به يعقوب بن عسحاق احلضرمي البصري، حتقي : د. ضامن  -
 .م، عمان1111 -  ه0411، 0ط ار،قدوري احلمد، دار عم

، 1ط الزبيدي، طبقات النحويني واللغويني، حتقي : حممد أبو الفضل عبراهيم، دار املعارف، -
 .م، مصر0684

  ه0418 ،0ط الزجاج، معاني القرآن وععرابه، حتقي : د. عبد اجلليل عبد  شليب، عا  الكتب، -
 .م0688 -

يل وعيون األقاويل يف وجو  التأويل، حتقي : الزخمشري، الكشاف عن نقائ  ضوامض التنز -
 .م0668 -  ه0408، 0ط عادل أمحد عبد املوجود وآخرين، مكتبة العبيكان،

سبط ابن اخلياط )عبد اهلل بن علي(، املبهج يف القراءات ال،مان وقراءة األعمش وابن حميصن  -
، جامعة أم القرى، واختيار خلف واليزيدي، رسالة دكتورا ، ععداد: وفاء عبد اهلل قرماز

 م.0681 -  ه0411
  .ARABE 6499)نسخة ابن خروف(، املكتبة الوطنية بباريس، برقم:  سيبويه، الكتاب -

 ،م0688 -  ه0418 ،1ط السالم حممد هارون، مكتبة اخلاجني، حتقي : عبد ،سيبويه، الكتاب -
 .القاهرة

 ، باريس.م0880، حتقي : هر يوغ درنربغ، املطب  العامي سيبويه، الكتاب -
 . ه 0106، طب  بوالق، سيبويه، الكتاب -



  ون يف كتاب سيبويهـٌّـالكوفي 

 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهاجملة                                                          66

 -  ه0188 ،0، طالسيد، عبد الرمحن، مدرسة البصرة النحوية نشأ ها و طورها، دار املعارف -
 .م، مصر0668

السريايف، أخبار النحويني البصريني ومرا بهم وأخذ بعضهم عن بعض، حتقي : د. حممد عبراهيم  -
 .م0681 -  ه0411، 0ط البنا، دار االعتصام،

السريايف، شرب كتاب سيبويه، حتقي : أمحد نسن مهدلي وعلي سيد علي، دار الكتب العلمية،  -
 .م، بريوت 1118 -  ه0416، 0ط

السيوطي، بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة، حتقي : حممد أبو الفضل عبراهيم، مطبعة  -
 .م0664 -  ه0184، 0ط عيسى البابي احلليب وشركا ،

العال  هارون ود. عبد حممد السالم هم  اهلوام  يف شرب مج  اجلوام ، حتقي : عبد، طيلسيوا -
بريوت،  -سا  مكرم، يف اجلزء األول، وانفرد األخري بتحقي  بقية األجزاء، مؤسسة الرسالة 

 م.0687 -  ه0417، 1ط
ة وآ ار  يف شليب، عبد الفتاب، أبو علي الفارسي نيا ه ومكانته بني أئمة التفسري والعربي -

  .، جدةم0686 -  ه0416 ،1ط القراءات والنحو، دار املطبوعات احلدي،ة،
 .م0687 -  ه0418 ،1ط نشأة النحو و اريخ أشهر النحاة، دار املنار،، الطنطاوي، حممد -
 -  ه0180الطوسي، التبيان =  فسري التبيان، حتقي : أمحد نبيب العاملي، مطبعة النعمان،  -

 م، النجف.0661
د التواب، رمضان، أسطورة األبيات اخلمسني يف كتاب سيبويه، جملة اجملم  العلمي العراقي، عب -

 م.0674 -هـ0164، 14اجمللد 

 .م، القاهرة1114 -  ه0411ألسلوب القرآن، دار احلديث،  عضيمة، حممد عبد اخلال ، دراسات -
 -هـ0161، 0ط ادة،عضيمة، حممد عبد اخلال ، فهارس كتاب سيبويه ودراسة له، مطبعة السع -

 . م0671
 -  ه0407 ،0ط العكربي، ععراب القراءات الشواذ، حتقي : حممد السيد عزوز، عا  الكتب، -

 .م، بريوت0666
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 العكربي، التبيان يف ععراب القرآن، حتقي : علي البجاوي، طب  عيسى البابي احلليب. -

اإلله نبهان،  طليمات و د. عبدحتقي : ضازي خمتار  ،لعكربي، اللباب يف علل البناء واإلعرابا -
م. من مطبوعات 0661 -  ه0406 ،0ط بريوت، -دار الفكر املعا ر ودمش   -دار الفكر 

 مركز مجعة املاجد لل،قافة والرتاث بدبي.

، 1طعمر، أمحد خمتار، ومكرم، عبد العال سا ، معجم القراءات القرآنية، طب  جامعة الكويت،  -
 .م0668 -  ه0418

 اني القرآن، حتقي : أمحد يوسف جنا ي وحممد علي النجار، دار السرور. الفراء، مع -

القاعي، عبد الفتاب، البدور الزاهرة يف القراءات العشر املتوا رة من طريقي الشاطبية والدرة،  -
 بريوت. -دار الكتاب العربي

د خالد القباقيب، عيضاب الرموز ومفتاب الكنوز يف القراءات األرب  عشرة، حتقي : د. أمح -
 .م، عمان1111 -هـ0414، 0ط شكري، دار عمار،

، حتقي : د. عبد اهلل بن ، اجلام  ألنكام القرآن واملبني ملا  ضمنه من السنة وآي الفرقانالقرطيب -
 .م، بريوت1116 -هـ0417، 0ط عبد احملسن الرتكي وآخرين، مؤسسة الرسالة،

 -أبو الفضل عبراهيم، دار الفكر العربي حاة، حتقي : حممدنعنبا  الرواة عن أنبا  ال ،لقفطيا -
 .بريوت ،م0686 -  ه0416 ،0ط القاهرة ومؤسسة الكتب ال،قافية،

 بريوت.  -الكرماني، شواذ القراءات، حتقي : د. مشران العجلي، مؤسسة البالغ  -

 بريوت. -اخلال  عضيمة، عا  الكتب  املقتضب، حتقي : حممد عبد، ملربدا -

، 1طالكوفة ومنهجها يف دراسة اللغة والنحو، مطبعة البابي احلليب،  املخزومي، مهدي، مدرسة -
 .م0618 -  ه0177

املرادي، اجلنى الداني يف نروف املعاني: حتقي : د. فخر الدين قباوة واألستاذ: حممد نديم  -
 .م بريوت0661 -  ه0401 ،0ط فاعل، دار الكتب العلمية،
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 اخلطاب احِلجاجّي يف شعر بّشار بن برد

 ّية الثقافيةُمقاربة يف حتّوالت اهلو

 البحث ملخص

يسعى هذا البحث إىل الكشف عن حتّوالت اهلوّية الثقافية يف شعر بشار بن برد 
من خالل دراسة نّص شعرّي برزت فيه هوّية الشاعر الثقافّية بوصفهها ُهوّيفة ميزيف      
 وميزاي  . ويكشف البحث عن حجم الصراع امليشّكل يف عفا  الشفاعر الفذي واجفه    

حمنة اهلوّية وأسئليها املينّوعة وتداعياتها املخيلهة امُليزّثلة يف األزمة الوجودّية الناجتة عن 
إحساس الشاعر الهادح باضطراب اهلوّية وقلق االنيزاء؛ ذلك أنفه أقفام بفو هفوييو     
ميصارعيو حيكزهزا منطق امُلغالبة والظهر والّيهوق؛ هوّية اجلذر احلضفاري والعرقفّي   

زّثلها اهلوّية الهارسّية، وهوّية الوالد  والنشأ  واللغة والدين الفيت ُتزّثلفها اهلوّيفة    اليت ُت
العربّية. وبو هاتو اهلوييو ظّلت كينونة الشاعر تواجه حالة مفن االرتفباب والنهفي    

 نييجة ما تواجهه من إكراهات وما ُيحيط بها من حتدّيات.

وّيفُة بوصفهها سلسفلة مفن العالمفات      وتيجّلى يف النّص الشفعرّي امُلنتيخخفا اهلُ  
يضف   ة السائد  ثقافيًّفا وحضفاريًّا، وي  امُليحّولة ورتري القابلة لليزاهي واليزاثل مع اهلوّي

 فيه إعالن الشاعر موقهه احلاسم واجللّي من اهلوّية الثقافية اليت ينيزي هلا.

ودفعيفه  رتري أّن خروج الشاعر من حالة االليباس قادته إىل حالة مفن املواجهفة   
إىل إظهار اخلصومة مع اهلوّية العربّية، ييضف  ذلفك يف مفا وّظهفه مفن أدوات لغويفة       
وبالرتية وحجاجّية ومست هذا النّص الشعرّي بوسفوم خطابّيفة تشفيع فيهفا اليعفابري      
الّدالة على عنف اخلطاب احلجاجّي الذي ييساوق، بالضرور ، مع إحساسفه العزيفق   

 الب وما ييوق إىل إحرازه من متّرد وحرّية. مبا كان يسكنه من إحساس باالسي

 هف39/37/3313وُقبل للنشر يف                                             هف        2/0/3311ورد البحث يف 
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This study examines the transformations of cultural identity in 

the poetry of Bashar Ibn Burd through an analysis of a poem where 

the poet’s identity emerges as both distinct and different.  It 

captures the poet as he struggles in a world of identity questions 

and dilemmas, culminating in an existentialist crisis that results 

from an anxiety of belonging. While ethnically Persian, Ibn Burd 

embraced the Arabs’ culture, language, and religion. Within these 

two rival and competing identities, the poet experienced an 

incessant state of challenge, alienation, and self-exile.  

As the study will show, Ibn Burd’s identity in the poem 

appears as a series of altering signs, which refuse to identify with, 

or to conform to, the dominant culture. Throughout the poem, Ibn 

Burd’s unwavering and unambiguous stance toward his “cultural” 

identity is constantly underscored. This demystification of Ibn 

Burd’s feelings toward Arabic identity, however, drives him to 

resort to rhetorical and argumentative discourse through which to 

argue, contend, and attack Arabic culture. The fierce argumentative 

style of the poem, I argue, resonates with the unsettling sense of 

alienation Ibn Burd was experiencing, along with his invariable 

yearning toward rebellion and liberation.  
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 1- 1 : املدخل 

تسعى هذه الفزقالُة إىل مقاربة جتربة بشار بن برد الشِّعرية؛ للكشفف عفن بنفاء    
اخلطاب احلجاجّي ومكوناته وآلّياته عرب مقاربة سيزيائية حتفاور النصفوو وتسفينطق    
 دالالتها وتكشف عن جدهلا مع العا  املوضوعّي الذي تنيزفي إليفه، بفالقّو ، وتقفيم،    

 فيه، بالهعل.

جتربة بشار بن برد الشعرية جيد أنها جتربة ذات خصوصفّية إبداعيفة    والناظر يف
كبري  وممي  ؛ إذ إنها جّسدت الصراع البنيوّي الفذي عاشفيه الثقاففة العربيفة يف ِحقبفة      
تارخييففة مشففحونة عقائففديًّا، وسياسففيًّا، واجيزاعيًّففا، حيففث ظهففرت، وألول مففّر ،     

 ثنّيات الثقافية.االنقسامات الكربى وتهاقزت اإلشكالّيات واال

هف، حيث  360هف، وبو  99لقد عاش بشار بن برد يف الهب  الواقعة بو سنة 
قُفيِّضخ له أنت يعاصر دوليو خميلهيو إيديولوجيًّا، وُيعايشخ منظوميو ميبفاينيو ثقافيًّفا؛   
فالدولة العباسية تبّنت برامج سياسية وثقافية ختيلف عن الدولة األموية؛ فهفي قامفت   

لففى أسففاس ديففّف يهففدد إىل اسففبداد اخلالفففة وجعلففها يف آل البيففت  الطففالبيو   ع
والعباسيو(، كزا أنها قامت بإيالء املوالي  = املسلزون رتري العفرب( أهزيًّفة خاصفة    
بعد أنت كان األمويون قد مارسوا حبّقهم إقصاء شاماًل. بيد أّن مسري  اخللهاء العباسيو 

الفيت كفانوا قفد قطعوهفا علفى أنهسفهم لضفزان األمفن         أثبيت أنهم تنكفروا للوعفود   
واالسيقرار الثقايف واالجيزاعي والعقائدي؛ فقد أداروا ألبناء عزوميهم الطالبيو ظهرخ 
اجملن، عالو  على تنكيلهم باخُلراسانيو واملوالي الذين كانوا قد نهضوا مبشروع الثور  

ايش سلزّي يقوم على املساوا  العباسية ضد األمويو ررتبًة يف احلصول على فرو تع
 مع العرب.
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أما بشار برد فقد عانى من أزمة جوهرية متّثلت يف مسفألة هوييفه الثقافيفة الفيت     
حتدد مواقهه الكاملة، إذ نشأ يف "بف ُعقيل" وتعّلم العربية ولقنها كأصحابها، بيد أّن هذه 

افة العربية اليت أقامفت متفاي ات   الينشئة والوالء الُعقيلّي   ميكفِّناه من االخنراط يف الثق
 عرقية وثقافية حبّق املوالي.

لقد حاول بشار بن برد االتصال بالعباسيو لنيل أعطياتهم وقد جن  يف ذلك يف 
بعض األحيان وأخهق يف أحايو كثري  جعليه يلجأ إىل خصفوم العباسفيو اليقليفديو    

  الفيت كانفت تيبنفى بفرامج     وينخرط يف صهود الثور  العلوية يف البصر ؛ تلك الثور
سياعقائدية تهدد إىل اإلطاحة باخلالفة العباسية متهيًدا إلقامة اإلمامة العلويفة. يقفول   

 بشار خياطا اخلليهة العباسّي أبا جعهر املنصور:
 أبا جعهفر  مفا طفوُل عفيش بفدائم      

 
 وال سفففا م عزفففّفا قليفففل بسفففا    

إىل مقاربفة اخلطفاب احلجفاجّي    وتأسيًسا على ما سبق فإّن هذه املداخلة تطز   
، (Identity Representaitions)يف جتربة بشار بن برد، والكشف عن متثيالت اهلوية 

واسيخراج الُبنى واليقنيَّات احلجاجية اليت وّظهها بشار بن برد يف اليعفبري عفن سف ال    
 اهلوّية ُبغية تأسيس كينونيه وحضوره.

 3- 2  :مههوم اهلوية ودالالتها : 

مههوم اهلوّية أحد املهاهيم اجلدلّية اليت ُتحيتُل على حقول مينّوعة ودالالت  ُيعدُّ
ُميشابكة. وإذا كان اليصّور األقرب إىل مههوم اهلوية يقبن مبجزوعة اخلصفائص الفيت   
تكّون ماهّية اإلنسان أو الشيء فإّن هناك ما هو أبعفد مفن ماهيفة اهلويفة ال سفّيزا إذا      

ا من اهلوّيات وانهيحت على العا  امُليعدد وامُلخيلف وامُلينّوع، اشيبكت اهلوّية مع رتريه
وتعّرضت إىل جمزوعة من امل ّثرات واليوجيهات واإلكراهات. إذ ذاك تكون خاضفعة  

 الخيبار مكّوناتها وفحص قدرتها على اليعايش واجملابهة. 
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ت وتيحدد طبيعة اهلوية ونوعييها مبا تيضفزنه مفن مواضفيع ميجانسفة ومكّونفا     
ُميشابهة وأهداد ُميزاثلة يكيسبها جمزوعة أشخاو ينيزفون إىل أمفة واحفد  بهفدد     
احلصول على كينونات ذات عناصر ُمزيَّ   وُميطابقة وُميجانسة بهدد حتقيق هفدفو؛  

اهلوية والكينونة من االخيهاء من الوجود، واآلخر: تعفيو اهلويفة    على هاظاحلاألول: 
يلًها وميزايً ا عن اهلويات األخرى. إّن معيار جود  اهلوية والكينونة بوصههزا متثياًل خم

يرتبط ارتباًطا مباشًرا باملزاثلة الدقيقة جملزوعة من األشفخاو الفذي حيزلفون أهفداًفا     
 . (3 مشبكة ويكّونون هوّية صارمة

وحسا الدراسات النهسية فإّن اهلويفة متفن  اإلنسفان فرصفة بنفاء اسفيزرارّي       
ً ا عن اآلخرين. ذلك أّن األسباب العزيقة ليطّور "األنا"، كزفا يفرى   لكينونة جتعله ميزّي

"ترجفع إىل وفو معنفى      Erik H. Erikson املعاجل النهسي األملاني إريك إيركسفون 
نسان على بناء هوييه وإدراك كينونيه ت ّمن لفه اايفة نهسفية،    ّن قدر  اإلذلك أاهلوّية". 

ة واملعرفيفة واليعفّرإ إىل أمفراإ الهصفام     وتقلل من إصابيه باالضطرابات السلوكي
   .(2 والوقوع يف أوهام العظزة

وعالو  على ذلك فإّن اهلوية ُتعدُّ عاماًل مهزًّا مفن عوامفل انفدرتام الهفرد مفع      
اجلزاعة وتع ز فاعلييه الوظيهية وتعاظم مفن إحساسفه بالعطفاء واكيسفاب اخلفربات      

يزائفه إىل امُلشفبك الثقفايف والفديف     والئه وان ومواصلة اليجارب، وتعزل على تعزيِق
وحسا موسوعة  .(1 ُمّدخرات اجلزاعة واحبامها وااييها والعرقي واللغوي وتوقرِي

( Identique( إىل داللفة اليزفاهي    Identityالالند الهلسهّية ُيشرُي مههوم اهلويفة   
الشيء ميزاهًيا  ويشيبك مع إحاالتها الهلسهّية، فاهلوية هي العالمة اليت ُتظهر ما جيعل

 . (3 مع رتريه وميزاثاًل معه
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أّما مكزن االليباس الذي ينطوي عليه مههفوم اهلوّيفة فييزّثفل يف إحاليفه علفى      
مبادئ العقل اليت تشّكُل مجلة من العالمات الّدالة على كينونة ميزّي   بنيويًّفا. فاهلوّيفة   

. إّن احملفددات والفروابط   مكّونة من جمزوعة من العالمات املرتبطة بكينونة كائن معو
 .(9 الوجوديو يشكل اهلوية وميّي  حضورها وانيزاءهااليت ُتليخزخُس ليحديد ماهّية ما هي ما 

وتيوسل اهلوية املعرب  عن الكينونة باللغة اليت ُتعدُّ جمااًل معرفيًّا مشفبًكا جلزيفع   
عفن هوييفه بلغفة ُتزّيف      اهلوّيات امُليجانسة ثقافيًّا داخل مجاعة واحفد ، فالكفائن يعّبفر    

انيزاءه، وحتدد موجودييه يف العفا . لفذلك تنف ع الكائنفات كلإهفا إىل تعفيو هوييهفا؛        
 .(6 توكيًدا لوجودها، واليزاًسا ليزي ها وخصوصييها

أّن تعّقد مههوم اهلوية  Paul Ricoeurويرى الهيلسود الهرنسّي بول ريكور 
ن؛ "اهلوية عينه"، و"اهلوية ذاته". ويرتبط مههوم "اهلوية واليباسخه يعود إىل كونه حييل إىل ُبعدي

عينه" باليجربة اللغوية اليت أنيجيها الكينونة ليعّبر عن مواقهها، ومن ثخمَّ فإّن حتليل البنية 
اللغوية النّصية يسيند إىل الذات الفُزنصَّصخِة لغويًّا بصرد النظر عن حتفّوالت الفذات.   

لنزوذج اللغوّي يعف أّن "اهلويفة عينفه" بنيفة لغويفة جامفد       إّن دراسة اهلوية من خالل ا
حمدد  زمنيًّا ومكانيًّا وتثّبت الذات يف نقطة واحد ، يف حو أّن اللغة ليست بنية جامد  
وإوا بنية ميحّولة ييكّلزها شخصم حيٌّ ميطّورم ميلك فاعلية مفن خفالل ممارسفة اللغفة     

مر الذي يعف أّن صاحا اليجربة ميلك ذاًتا ميزّي   والقدر  اليأثري يف العا  واحمليط، األ
 تيجّزد فيه. عن اهلوّية العينية املخي لة لغويًّا؛ إنها اهلوية الذاتية الهاعلة اليت تعيش ال من وال

لذلك ففإّن دراسفة اهلويفة ينبغفي هلفا، إذا مفا أرادت أنت تبحفث يف اليزثفيالت         
ة تلّهظيًّا إىل مقاربة اهلوّية بوصهها ذاًتا فاعلفًة  الهاعلة، أنت تيجاوز مقاربة الذات املخي ل

 . (0 قادرً  على تسزية نهسها وهي متن  العا  دالليه عرب العالمات اليت تنيجها
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ولليخّلص من االليباس القائم بو ُبعدي اهلوية: اهلوية العينية، واهلوية الذاتيفة  
( وهفو مههفوم   Narrative Identityيقبح بول ريكور مصطل  اهلويفة السفردية    

إجرائّي يسعى إىل جتاوز اهلوية العينية من خالل دمج الينّوع واليغيري وعدم االسيقرار، 
وكشِف اليعارضات الكائنة يف مسري  الفذات حبًثفا عفن اهلويفة يف أبعادهفا الدينامّيفة.       
وبعبار  أخرى، فإّن اهلوية السردية تبحفث يف حضفور الكفائن بوصفهه ذاًتفا ميحّولفة       

يًّا وثقافيًّا، وتسعى إىل حتديد العوامل واملواقف امل دية إىل إنيفاج متثفيالت اهلويفة    معرف
وعالماتها اللغوية. وبذلك تكون اهلوّيُة السرديُة قد حسزت انقسام اهلوية يف إطارهفا  

 .(8 األخرى الهلسهّي امليزّثل يف البعدين؛ اهلوّية الذاتية واهلوّية العينّية وهيزنة إحداهزا على

إن اهلوية تيشّكل اسيناًدا إىل عوامل وظرود ثقافّية عاّمة تصوغ وعفي الكفائن   
وتدفعه إىل حتديد مواقهه وبراجمه الكلية، بيد أّن خصوصية الكائن وحساسييه ت ديفان  
دوًرا بارًزا يف حتديد هوّييه. وبعبار  أخرى فإّنفه مفن املزكفن أنت يعفيش جمزوعفة مفن       

لًة وخيضعون ملف ثرات وجتفارب ميشفابهة إاّل أّن مهعفول     األفراد ظروًفا وعواملخ ميزاث
ذلك كلفَّه ال ي ثر فيهم بالدرجة نهسها، بل إّن هذه الظرود والعوامل ال ختّلف أثفًرا  
يف نهوس بعضهم، ومن ثفمَّ ففإّن اسفيجابات األففراد وردود أفعفاهلم مفن اليجفارب        

ل وعفيهم  كِّشخف ُتم، ووالعوامل والظرود املوضوعّية هي اليت تصفوغ مالمف  هوّيفاته   
 .(9 ومينحها متّيً ا ومتايً ا ،بكينوناتهم

 2فضاء احِلجاج: املهاهيم والوشائج : 

 2- 3املقبب املنهجّي : 

( جمااًل معرفيًّا تّدعي علوم اخلطابة والبالرتة Argumentationُيزّثُل احِلجاُج  
ل علفم منهفا   واملنطق اميالكه ووقوعه يف ُصلا مشارتلها وصفزيم مقوالتهفا، وأّن كف   
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. وهلذا اجلدل جذورم فلسهية عزيقفة  (37 ينازع العلوم األخرى يف وصاييه على احِلجاج
( الذي صزم كيابفه "اخلطابفة" يف ثفالق مقفاالت     Aristotleمتيدُّ إىل أرسطو طاليس  

 .(33 هي: اخلطابة واجلدل، واخلطابة واليأثري يف نهوس احلّكام، وأقسام فن اخلطابة

اج األنسفا إىل امُلقفبب املنهجفّي الفذي تصفدر عنفه هفذه        ولعل مههوم احِلج
الدراسة هو: "توجيه خطاب من ُميلقٍّ ألجل تعديل رأيه أو سلوكه أو هزا مًعفا. وهفو   

. ويقوم اخِلطاُب احِلجاجيُّ (32 ال يقوُم إاّل بالكالم امُليأّلف من امُلعجم أو اللغة الطبيعّية"
يلقي اللذين مييلكان مرجعيات ُتزكنهزا مفن  على عنصرين ُميجذرين هزا: الباق وامُل

إجناز فعل اليواصفل احِلجفاجّي. و"هفذان الطرففان ينخرطفان يف اليواصفل احِلجفاجّي        
ُمحخّزلففو بكففّل انهعاالتهزففا ونوازعهزففا واعيقاداتهزففا وإيففديولوجييهزا وثقافيهزففا   

سينهار كفّل هفذه   وكهاءاتهزا العلزّية ورتري العلزّية. إّن الطرفو ُميأّهبان بشكل دائم ال
 .(31 املكنونات ألجل تشغيلها ج ئيًّا أو كّليًّا يف العزلّية اليواصلّية احِلجاجّية"

يليقي احِلجاج باليواصل والسيزيائّيات يف منطقة شديد  احلساسّية واليعقيد هي 
اخلطاب. فزن وجهة اليقاء احِلجاج باليواصفل يفرى طفه عبفد الفران أنفه ُينظفُر إىل        

هه فعاًل تواصليًّا ينهض على توجيفه امُلفيكّلم وتقفويم امُلخاطفا وذلفك      احِلجاج بوص
باالسففيناد علففى الوظففائف احلجاجّيففة الففيت تعيزففد عليهففا عزليففة اليواصففل اعيزففاًدا  

. وبهذه املعنى فإّن احُلجخجخ اليت ييأسس عليها اليواصُل ميواليٌة من الفّدوال  (33 جوهريًّا
اخلطفاب اليواصفليُّ إاّل بهفا وعليهفا. وإذا كفان امُلفيكلُم        امُلصّور  وامُلرّتبة اليت ال يقوم

ُمنشئخ اخلطاِب اليواصلّي وامُلخاطُا م ّوَلفه ففإّن احُلّجفة هفي الفدليل الفذي يليزسفه        
امُليكّلُم يف إنياج الهعالية اخلطابّية والقصدّية امُليصليو باللغة اليت تنطفوي علفى أقفوى    

بنيًة تداولّيًة تيزّثُل يف قيامها علفى بنيفة داللّيفة     مظاهر القصدّية، فضال عن أّن للُحّجة
 . (39 توّفر للُزيكّلم وامُلخاَطا جمااًل دالليًّا لإلنياج واليأويل
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وأّما اليقاء السيزيائّيات باحِلجاج فإنهزا يليقيفان يف "فقفه اخلطفاب" انطالًقفا مفن      
حث عفن طرائفق   أّن موضوع دراسيهزا ومقاربيهزا تنحصر "يف الب على كونهزا ييهقان

. لقد قامت السيزيائيات بيطويفع "صفرامة   (36 تكوين اخلطاب وحتققاته وأساليا عزله"
مبدأ امُلحايثة" اليت كّونيها اللسانيات البنيوية اليت تعاملت مع العالمفات بوصفهها بنيفة    
مغلقة ومع ولة عن السياق انطالًقا من هيزنة املنطق الّصوري، وأخذت السفيزيائيات  

لقوانو اليت ُتنيج العالمات داخل اخلطاب رافضًة مبدأي امُلحايثة والنسقية تبحث يف ا
اللذين أسسفيهزا اللسفانيات البنيويفة، واسفيبدلت بهزفا السفياق. وقفد أّدى انهيفاح         
السيزيائيات على السياق باملقاربات السيزيائية إىل اسيثزار "النشاط احِلجفاجّي داخفل   

بلغة واصهة والسعي إىل اإلمسفاك بفاملعنى ووصفهها    السيزيائيات الداخلية اليت تيسم 
 .  (30 وصًها علزيًّا؛ وإبراز آليات احِلجاج يف اليحليل السيزيائّي"

إّن السيزيائيات واحِلجاج ينظران إىل اخلطاب بوصفهه سلسفلة مفن الفدالالت     
يفل  املهيوحة على العفا ؛ ذلفك "أّن للثقاففة امُلشفبكة والفذاكر  اجلزاعّيفة دوًرا يف تهع      

النشاط احِلجاجّي، وتثبييه داخل املضامو الداللية واإلجراءات البكيبية قصد تفوفري  
املنفاور    الشروط املناسبة الخنراط امُليخلّهظ له، وحتسو طرائق اسيقباله وتهاعلفه حيفى يف حالفة   

 .(38 ا"خطابيًّ اليت يقيضيها اليحريك؛ ألنه ييضّزُن بنييو تعاقدّية وجيهّية تيزظهران متظهًرا

ييزي  املنهج السيزيائّي بيشديده على اليواصل اللسفانّي املهيفوح علفى دالالت    
النّص اليت حتيل بدورها إىل مرجعها يف الثقافة والعا  عفن طريفق السفريور  الدالليفة     
الكامنة يف الدالئل اللسانية األمفر الفذي ييفي  انهيفاح الفنّص علفى أبعفاده البكيبيفة         

. ذلفك أّن "العزفل الهفف مفن املنظفور      (39 ة ضزن عالقات تهاعليةواليأويلية واليداولّي
السيزيائّي ال ُيبعُد مكّوناته النهسّية واالجيزاعّية والهلسهية؛ كزا أّن الّشعر بوصهه أثًرا 

 .(27 فّنيفًّا جيزع يف عامله العدم والّسلا والنهي"
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اهيزية تيزّثل يف وتسري املقاربة السيزيائية، يف خمططها اإلجرائي، على نواظم مه
العوامففل، واملورفولوجيففة  =املربففع السففيزيائّي(، ثففّم املقصففدية  = األيففدولوجيا     

 . (23 واخللهيات(، وال من

فاعليًة نقدّيًة تسّوغ اخييارها يف هذه املقاربة، إذ إّن  (22 ولعّل للسيزيائّية الثقافّية
الفيت توّلفُد األنظزفة     منظريها  =مجاعة موسكو( ذهبفوا إىل أّن العوامفل الثقافيفة هفي    

السيزيائية وُتسهم يف تشكإلها. والثقافة "ليسفت جمزفوع نصفوو ثابيفة ولكنهفا أيًضفا       
جمزوع الوظائف اليت ت ّديها هذه النصوو يف احليا  االجيزاعية، أي أّن الثقافة ليست 
جمزوع النصوو املوجود  بالهعل ولكّنها اآللية اليت ُتزّكُن من توليد هفذه النصفوو   

 . (21 ريها من النصوو الفُزستيخْقبخلة"ورت

ُيقصُد باحِلجاج النظاُم اليعبرييُّ الفذي يسفيند إىل مجلفة مفن املبفادئ واآلليفات       
الناظزة للدفاع عن قضية ما، وجتلييها، وإثباتها، والربهنة عليها. وتقوم بنيفة احلجفاج   

 النظرية على عّد  أركان هي:
 طرفا احلجاج. .3

 .القضية الفُزينازع عليها .2

 خطاب احِلجاج. .1

 اإلقناع. .3

 مجهور احِلجاج: املخاطبون وامليلقون. .9

وتسود اخلطابات احِلجاجية يف احلقول وامليفادين الفيت حيكزهفا النف اع وتطغفى      
، وهي تهدد إىل حتقيق اإلقناع العلزّي اتكاًء (23 عليها اجملادلة وتسيطر عليها اخلصومة

يدالل الواض ، واألفكار املبابطة اخلالية على الرباهو امل يد ، والقصد امُلعلن، واالس
من املغالطات واألكاذيا. وبعبار  أخرى فإّن احلجاجخ حمكومم بغايفة أخالقيفة ميزثلفة    
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بالصحة أو اخلطأ األمر الذي يعف أّن هناك مرجعيًة علزيًة للحجاج تكزفن يف أربعفة   
؛ أي أّن ُيقفدم  طفة ُحكفم اإلحا أحكام ال ُبّد من توافرها يف العزلية احلجاجيفة وهفي:   

طرفففا احلجففاج معلومففات دقيقففة وصففحيحة وُحجًجففا وأدلففًة وأنت يعرضففا بففراهوخ   
الذي يعفف  ُحكم الّصدق واسيدالالت ُتحيط بالقضية الفُزينازع والفُزخيخَلف عليها، و

أنت يسعى طرفا احِلجاج إىل الوصول إىل إقنفاع صفحي  يفرتبُط باحلقيقفة املوضفوعية؛      
ى ضرور  تقديم ُحجج واضفحة ال تقبفل اليأويفل وال حتيزفُل     ؛ مبعنُحكم الوضوحو

الففذي يكهففل للعزليففة احِلجاجّيففة حتقيففق نيففائج سففليزة ُحكففم الّسففداد الغزففوإ، و
 . (29 وصائبة

إّن خطاب احِلجاج وهو "يسعى إىل تغيري وضع ُمعّين، أو تدعيم آخر، أو اّتخاذ 
تبف موقف واض  وخيار وحيفد.   ، فإنه يدفع الفُزخاَطبو إىل(26 موقف جتاه قضّية ما"

مما يعف أّن إحداق اإلقناع يسيوجُا بالضرور  تغيرًيا يسيند إىل ُمسّورتاٍت وأدّلة، كزا 
أنه يسعى إىل حتقيفق اسفيجابات يف نهفوس امُلخفاطبو؛ ليوليفد قفّو  داعزفة ملضفزون         

 اخِلطاب احِلجاجّي.

ر والغخلبة؛ لفذلك فإنفه   إّن امليكّلمخ، يف خطاب احِلجاج، يصدر عن ررتبة يف الظه
ُيحّصُن خطابه بعالقات وروابط وآليات وعناصر داللية ت مُِّن نهاذخ خطابه وفاعلييه مبا 
ييوافق مع فعل اخلطاب امليوافق مع مقاصد امليكلم. وبعبار  أخفرى ففإّن املفيكّلم قفد     
يلجأ إىل توظيف آليات مينوعفة، ومهفاهيم كفثري  مسفيّزد  مفن حقفول خميلهفة بغيفة         

 .(20 يدراج املخاطبو إىل تأييد املوقف الذي يصدر عنه والهرضية اليت ييبناهااس

وييجّلى عنف اخلطاب احِلجاجّي يف اسيثزاره مجيع األدلة، وتوظيفف الفرباهو   
والوسائل كّلها من أجل إجيفاد روابفط خطابيفة قفادر  علفى إجنفاز اإلقنفاع، وحتقيفق         

و اله على اإلقناع دون اقينفاع  حقيقفّي قفد    االسيجابة. إّن إقناع املخاطا أو إرتراءه أ
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دفع امليكلم إىل ممارسة نوع من االسيدالالت امُلضّللة، هلذا كله قد يعزفد امُلفيكّلُم، يف   ي
خطاِب احِلجاج، إىل مهاجأ  املخاطا بأدّلة منطقية ذات أثر نهسّي، أو بفراهو قفادر    

أو الدينية وقد ي اوج املخطاب بو  على إثار  ن عاته العرقية، أو املذهبية، أو الوطنية،
عّد  أشكال ِحجاجّية للحصول على وظائف اإلقناع واليأثري. ليس هذا فحسفا بفل   
إّن امليكّلم قد خيرُق قواعد احِلجاج وأنظزيه، وييجاوُز ُمحفددات السفياق املوضفوعية    

 اليت تندرُج فيها القضية امُلينازع عليها.

جاج، ليس تواصليفًّا "من جهة أنفه ال يقفوُم علفى    فاهلدد النهائيُّ، يف عزلية احِل
ُمجّرد اليبليغ الفذي يقيضفي مفن امليلّقفي جمفّرد ففّك الرمفوز بواسفطة اللغفة ليكفون           

، بل إّن كّل خطاب حجاجيٍّ ييضّزن، بالضرور ، إكراًها يقفع علفى "امُليلّقفي    (28 الههم"
جًحفا واخلطفاُب ناجًعفا؛    ويقيضي منه تأوياًل ُمحدًدا للخطاب وبهذا يكوُن احِلجاُج نا

 .(29 ألنه متّكن من تغيري وضعية سابقة له"

إّن تلقي اخلطاب احلجاجّي ُيحيُل على نفوعو مفن امُلفيلقو؛ امليلّقفي اخلفاّو      
املسيهدد مبضزون اخلطاب، وامُليلقي الكوني الفذي ييلقفى اخلطفاب دون أنت يكفون     

إذا كان امليلقي اخلفاو ييلقفى   مندرًجا يف سياقاته أو أنت يكون لديه مواقف خاّصة. و
خطابخ احِلجاج على حنو إقناع إذعانّي فإّن املخاطا امليلقي الكفوني ييلّقفى اخلطفاب    

 . (17 من خالل اإلقناع الهكرّي دون إذعان أو إكراهات

وباجلزلة فإّن املقاربة النّصّية احلجاجّية تسعى إىل اكيشاد منطق اللغفة ومنطفق   
طاب وقواعده الداخلّية اليت تفيحّكم "يف تسلسفل األقفوال    اخلطاب، وحتديد قوانو اخل

 . (13 واجلزل وتيابعها بشكل ُمينام  وتدرجيّي"
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 1 – 312 : النّص)
 

 هخففففل ِمففففن رخسففففول  ُمخِبففففر    -3
 

 عخّنففففففي جخزيففففففعخ العخففففففرخبِ  
 مخفففففن كفففففانخ حخّيفففففًا ِمفففففنُهمُ  -2 

 
 ُرِبوخمخففففففن ثخففففففوى يف اليُّفففففف 

 ِبففففففففففَأنَّف ذو حخسخففففففففففاٍ  -1 
 

 احَلسخفففففِا عفففففال  عخلفففففى ذي 
 جخففففّدي الأففففذي َأمسففففو ِبففففهِ   -3 

 
 وخساسفففففاُن َأبفففففي  ،ِكسفففففرى 

 وخَقيصخففففففففففرم خففففففففففالي ِإذا -9 
 

 ومًا نخسخففففففيفدخدُت يخفففففففعخفففففف 
 َكفففم لفففي وخَكفففم لفففي ِمفففن َأبٍ  -6 

 
 ِافِه ُمعيخِصفففففففففففففففففففففِبياِج 

 َأشفففففففففوخسخ يف مخجِلِسفففففففففِه -0 
 

 ُرَكِافُه ِبالفففففففثى َلفففففففُيجفففففف 
 يخغففففففففففدو ِإىل مخجِلِسففففففففففِه -8 

 
 وهخِر امُلليخِهففففففففِافيف اجَلفففففففف 

 ُمسيخهِضفففففففففلم يف َفنخفففففففففكٍ  -9 
 

 ُجِافمم يف احُلففففففففففوخقاِئففففففففف 
 يخسفففففففعى اهَلبفففففففانيُق َلفففففففُه -37 

 
 ِافذخهخففففففففففاِت الفِبآِنيففففففففف 

 َلففففم ُيسففففقخ َأقطففففابخ ِسففففقىً  -33 
 

 ها يف الُعَلفففففففففِافيخشرخُبففففففففف 
 يفطإ َأبفففففففخوخال حخففففففدا قفففففف -32 

 
 ري  جخففففففِرِبفعفففففففخخخلفففففففخ ب 

 ًةفَلفففففففففففوخال َأتففففففففففى حخنَظ -31 
 

 ن سخففففففغخِافها ِمفففففففيخثُقُبفففففف 
 وخال َأتففففففففففى ُعرُفَطفففففففففففةً  -33 

 
 خخشخِافيخخِبُطهفففففففففا ِبالففففففففف 

 وخال شخففففففففففففففففففففوخينا وخرخاًل -39 
 

 ذخنخِافِنضًا ِبالففففففففففُمنخضففففففففف 
 وخال تخَقصَّفففففففففففففففففففعُت وخال -36 

 
 َأَكلففففففُت ضخففففففاَّ احِلفففففف خِب 

 وخال ِاصفففففَطلى َقفففففطإ َأبفففففي   -30 
 

 هخِافا ِللأفففففففففًفجفففففففففففَهحِّفُم 
 نخِسففففففففيًا وخَلففففففففم بايففففففففدخ -38 

 
 وى ِللُنُصففففففففِاففففففففففوخال هخ 

 وخال كفففففففانخ َأبفففففففي اّلَكففففففف -39 
 

 يخرَكففففففُا شخففففففرجخي َقيخففففففِا 
 م نخففففف خلفوٌك َلففففففِإّنفففففا ُملففففف -27 

 
 َقِاِفيف سففففففففاِلهاِت احلفففففففف  

 حنففففن جلبنففففا اخليففففلخ مففففن   -23 
 

 بخْلففففففف   بغففففففري الَكفففففففذبِ  
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 حيففففففى سقيفففففففناها ومففففففا  -22
 

 ُنبفففففففدخُه نهففففففريت حلففففففاِ   
 خففففففتحّيففففففى إذا مففففففا دّو -21 

 
 بالّشفففففففام أرإخ الصُّفففففففُلاِ  

 سففففففرنا إىل مصفففففففرخ بهففففففا  -23 
 

 يف جحهففففففففل  ذي َلجخففففففففِا 
 حيففففففى اسففففففيلزنا ُملكهففففففا -29 

 
 مُبلكفففففففففنا الفُزفسفففففففففيخَلاِ  

 وجففففففادت اخليففففففلخ بنففففففا   -26 
 

 طنجففففففففَة ذاتخ العخجفففففففففخِا 
 حيفففففى رددنفففففا الففففففُزلَك يف -20 

 
 أهففففففل النفففففففّي  العفففففففربي 

 يخهتففففف خ أبفففففا الهضفففففل بففففففها -28 
 

 ُقفففففففففريش  بالّنففففففففففي  أوىل 
 مفففن ذا الفففذي عفففادى اهُلفففدى  -29 

 
 والفففففففففدِّين   ُيسفففففففففيَلِا  

 ومففففففن ومفففففففن عانففففففففده -17 
 

 أو جفففففففففارخ   ُينيهفففففففففِا   
 نغضففففففففففُا   وللففففففففففف  -13 

 
 إسفففففالم أسفففففرى الغضفففففِا 

 أنففففا ابففففُن فرعففففي فففففارس     -12 
 

 عنهفففففا امُلحفففففامي العخصفففففاِ  
 حنفففففن ذوو الييفجفففففان والففففف  -11 

 
 لفففففِاُملفففففِك األشفففففمِّ األرت  

  1 - 2 متثيالت اهلوية الثقافية : 

ُتحيففل القصففيد  امليقدمففة علففى خطففاب ييضففّزن اعيففداًدا باهلوّيففة الثقافيففة ف    
؛ الدعوى األوىل: (13 . وييأسس هذا اخلطاب على ثالثة دعاوى حجاجية(11 احلضارية

ة، االفيخار باهلوّيفة الهارسفية، والفدعوى الثانيفة: اليعفريض باهلوّيفة العربيفة اجلاهليف        
والدعاوى الثالثة: االعيداد بدور الهفرس يف اإلسفالم مفن خفالل دورهفم يف إجنفاح       

 الدعو  العباسية وترسي  دعائم الدولة اإلسالمية ونشر اإلسالم. 

وييشّكل بناء القصيد  امليقدمة من ثالثة مقاطع حجاجّية؛ يشيزل املقطع األول 
(، 38ف  33على األبيات الثزانية   على األبيات العشر  األوىل، ويشيزل املقطع الثاني

 (.12ف  39ويشيزل املقطع الثالث على األبيات األخري   
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وييناول املقطع األّول افيخار الشاعر بأصوله الهارسفية الفيت ُتزثِّفُل موقًهفا مفن      
اهلوية األصلّية امليزاي   ثقافيًّا وعرقيًّا عن اهلوّية العربية. يف حفو ميثفل املقطفع الثفاني     

يف اهلوّية العربية األصلية. أّما املقطع الثالث فينطوي على اعيفداد بفدور املفوالي     طعًنا
 الهرس ومن ليهم يف اإلسالم.

إّن نظر  فاحصة لبناء املقاطع الثالثة يكشف عن مكّونات تركيبّية ذات دالالت 
مهزة؛ فاملقطعان األول والثالث ييأسسان على اجلزلفة االمسيفة، يف حفو أّن املقطفع     

لثاني املخصص للطعن يف اهلوية العربية يقوم على اجلزلة الهعلّية. ولعّل توزيفع بنفاء   ا
اجلزل يف املقاطع الثالثة يكشف عن موقف الشفاعر مفن اهلويفات الفثالق؛ فاجلزلفُة      
االمسيُة تيضزن الثبات واالسيزرارّية، أّما اجلزلة الهعلية فييضّزن احلركفة والّسفلا؛   

امليعلق باهلوية العربية يعرُإ أفعفااًل تنيزفي إىل املاضفي الفذي     ذلك أّن املقطع الثاني 
ينهي  على احلاضر واملسيقبل. وبعبار  أخرى فإّن أفعال العفرب وممارسفاتهم وأوفاط    
عيشهم يف اجلاهلية عنواُن هوية ميشكلة تشكإاًل ُمغرًقا يف البفداو  واليخّلفف، فاهلوّيفُة    

 هويٌة سكونّيٌة وماضوّية.  العربية بدائّيٌة وهّشٌة من حيث إنها

 1 – 1 مكّونات بناء اخلطاب احلجاجّي : 

 1 – 1 – 3 :االفيخار باألصول الهارسّية : 

يكشف هذا املكّون عن افيخفار الشفاعر بهوييفه الهارسفّية الفيت تعّرضفت حملفو        
م(، ومعركفة   679وانيقاو مفن قبفل العفرب واملسفلزو يف معركفة ذي قفار سفنة         

اخلامسة عشر  للهجر . حيث اميّد نهوذ العرب املسفلزو يف كامفل    القادسية يف السنة
الففبالد الهارسففية، وشففعروا بنشففو  النصففر علففى الهففرس، وأخضففعوهم لسففلطيهم   

 .(19 وثقافيهم
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إّن بّشار بن برد، يف قصيدته السابقة، ينطلق من مبدأ حواري ُميقّدم يقوم علفى  
ى هويفة املفوالي النزطيفة الفيت تظهفر      ؛ إذ يسعى إىل اليزّرد علف (16 املواجهة احلجاجّية

ضعههم ودونّييهم وتبعييهم املطلقة للعفرب الفذين مارسفوا حبفّق املفوالي اضفطهاًدا،       
. وقد جلأ الشاعر إىل مجلة من الّدفاعات واحُلجج اليت تكشف عن (10 وإقصاًء شاملو

 :(18 موقهه امليزّرد

بأصفوله الهارسفّية مفن    : حيث جلأ الشاعر إىل اجملاهر  باليهفاخر  ُحجة الّيحّدي .أ
خالل ُحّجة اليحّدي اليت ُتعلُن إصراًرا على اخلروج من إطفار صفور  املفوالي    
النزطية، ورفض منطق الوصاية االجيزاعية امليزّثلة يف الوالء العربّي. فالشفاعر  
يصدر عن ررتبة حاّد  يف رفض اليبعية الثقافية، وإعفالن انهصفاله عفن الرمفوز     

موز الهارسية. إّن ررتبفة الشفاعر يف إمسفاع صفوته مجيفعخ      العربية، واتصاله بالر
العرب، وإخبارهم مبوقهه الثقايّف يكشف عن موقف طاف  بفاليزرد مفن جهفة    
وعن إحساس مرير باالضطهاد من جهة أخرى؛ ذلك أّن اإلنسانخ امليزّرد حيزل 

أّن إرًثا كبرًيا من القزع الذي ُيحّرضه على جتاوز االسيبعاد الذي حلق به. كزفا  
حركة امليزّرد يف اليعبري عن النهي الذي تعّرإ له تيجاوز مقدار الضيم والقهر 
اللذين حلقا به. وميثل االسيههام باحلرد  هل( مطلًعا حجاجيًّا داالًّ على عزق 
اليحدّي ومقدار السخرية من العرب الذي يصّرون على مركف ييهم وتهفوقهم   

 احلضاري والعرقّي.

نيَة اإلخبار بعناصرها الثالثة تنطوي على داللة مهزفة؛  ولعّل توظيف الشاعر ب
فالشاعر ال ُيريُد توكيد شعوبييه وانهصاله عن العرب ثقافيًّا فحسا بل إنه يسفعى إىل  
إخبار العرب آحاًدا ومجاعاٍت أمواًتا وأحيفاءخ بهفذا االنهصفال، وكفأّن الشفاعر بصفدد       

صُّله من االنيزاء هلا تنصُّال كاماًل بعد أّن إعالن براءته من الثقافة العربّية براء  تامة وتن
 كان يهاخُر بوالئه العربّي إذ قال:

 إنففف مففن بففف ُعقيففِل بففن كعففاٍ  
 

 (19 مففن ُطَلففى األعنففاق موضففعخ الّسففيِف 
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إّن حجة اليحّدي تضزن للشاعر إبراًزا للزوقف املناوئ وإشهاًرا لفه. وبعبفار    
زها امُلخاطبون لكّنهم ال ييوّقعون حضفورها  أخرى فإّن امليّكلم "قد يسيعو بعناصر يعل

يف مقامهم اخلاو. من هنا كان نهاذ اخلطاب مرتبًطا بيوّصل امليكّلم إىل إقامة عالقات 
عزيقة ورهيهة بو آليات وعناصر   يكن من امليوّقع حصول تلفك العالقفات بينهفا،    

يفة يف جمفالي امللهفوظ    ومن ثّم فعناصر املهاجأ  الطريهة ُتعدُّ مفن أبفرز اخلطفط احِلجاج   
واملكيوب على السواء. فاحلذُق يف توظيف اآلليات اليواصلية واسيغالهلا بالّطرق اليت 

 .(37   تكن معهود  ُيعدُّ أمًرا ُمهزًّا به تيجّلى براعة مرسل اخلطاب"

ولعّل تهكيَك البنية اإلخبارية يف مطلع القصيد  يكشفف عفن موقفف الشفاعر     
 ة، فالبنية اإلخبارية تيكون من أربعة عناصر: وإحساسه بهوييه الثقافي

 . اافُزختبخر عنه:  الشاعر(. 3
 .  اخلرب:  موقف الشاعر = االفيخار باهلوية الهارسية(.2
 . الفُزخِبر:  القصيد (.1
 . الفُزخبخر:  مجيع العرب أحياء وأموات(.   3

  ترد على هذا  ولعّل امليأّمل يف ترتيا عناصر اإلخبار يف اخلطاب يالحُظ أنها
النحو بل طرأ على بنائها تغيريم حيث ورد عنصُر الفُزخِبر أّواًل، ثّم الفُزخبخر عنه ثانًيا، 
ثم الفُزخبخر ثالًثا، واخلرب رابًعا. ويكشف هذا البكيا االئياليّف عن بنية داللية عزيقفة  

فالشفاعر ُيحفرُِّإ   ُمهادها أّن اجملاهر  باالفيخار تع ز يف نهس الشاعر تهوقفه ومتفّرده.   
املخربين على اإلخبار واإلبالغ، ليس هذا فحسا بل إّنه يشجعهم على إعالن اخلفرب  

  = اليزرد واالفيخار(، ونشره وعدم اخلود من مضزونه.

أّما امُلخاطبون واملقصودون باإلخبار فهم العرب املوتى منهم واألحياء، وسود 
تكشف بنية الضزائر عن تطّلع الشاعر إىل مواجهة ُمعلنة مع الفُزخبخرين  =العفرب(،  
ومنازليهم ثقافيًّا لدرجِة أّن الشاعر ال ييفوّرُع عفن إظهفار موقهفه يف حضفر  اخلليهفة       
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رجع يف السلطة والدين بيان ذلك ما جاء يف األخبار من أّن العباسّي الذي ُيعدُّ أعلى م
بّشاًرا قال: "لفّزا دخلت على املهدّي قال لي: فيزن تعيدُّ يا بّشار  فقلت: أّمفا اللسفان   

 وال ِّّي فعربّيان، وأّما األصل فعجزّي، كزا قلت يف شعري يا أمري امل منو: 

 وُنبِّئففففُت قوًمففففا بهففففم جنَّففففةٌ  
 

 وكنففت العلففمت  يقولففون مففن ذا    
 أال أيهففففا الفففففسائلي جاهففففًدا   

 
 ِليعفففففرَفف أنففففا أنففففُف الكففففرمت 

 وفففت يف الكفففرام بفففف عفففامر     
 

 فروعففي وأصففلي ُقففريُش العخجففمت  
 فففففإّني أُلرتففففف مقففففامخ الهيففففى  

 
 (33 وُأصففي الهيففاَ  فزففا تعيصففمت".  

كفان  كزا يكشف هذا اليوزيع عن عالقة تأّزم بو امُلخبخر عنه وامُلخبخفرين؛ ففإذا    
املخبخُر عنه ذاًتا ُمهردً  فإّن امُلخبخرين ذاتم مجعيٌة مما يعف أّن الشاعر يسفعى إىل تقفويض   

. ومن ناحية ثانيفة ففإّن   (32 مبدأ رتلبة اجلزاعة وسيطرتهم على األقليات واضطهادهم
ذات الشاعر، وإنت كانت ذاًتا واحد ، إاّل أنها تسيبطُن سري  مجاعة هلا حضارٌ  ُميقادمٌة 

الياري  والثقافة. فاألنا يف عنصر "امُلخبخر عنه" مهرد بصيغة اجلزفع؛ إنفه لسفان حفال      يف
. وبعبار  أخرى، فإّن الشاعر ال يسعى إىل مساجلة العفرب ُمسفاجلًة   (31 الهرس كّلهم

وتأليبها على  ،فردّية فحسا؛ بل إنه يسعى إىل حتريض العناصر الهارسية على اليزرد
امُليعالية عن طريق دفعها إىل االحنياز إىل اهلوية الهارسّية امليزّيف    مواجهة اهلوّية العربية 

حضاريًّا. كزا أّن بنية حجة اليحدي متارس قلًبفا لقفانون الّسفلم احلجفاجّي، وبعبفار       
توكيًدا حلقيقة مسو العرق  نأخرى فإّن بنية اإلخبار اليت ييضزنها البيت الثالث تيضز

نكارها واليقليل من شأنها؛ أي أّن الشاعر يسفيهدد  الهارسّي اليت عزل العرب على إ
إعاد  تشكيل القوانو والسال  احلجاجّية إلبطال مهعول احِلجاج العربّي االسفيعالئي  
من جهة وإلعاد  تشكيله مبا ينسفجم مفع خطابفه احلجفاجّي اجلديفد الفذي ييضفزن        

 .(33 انقالًبا على اخلطاب امُل خسخس
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يغة االسيههام بف"هل" رابًطا حجاجيًّا بنيويًّا يضفهي  : تيضّزن صاحِلجاج الربهانّي .ب
علففى دالالت الففنّص اليزاسففَك والبابففَط، ذلففك أّن صففيغة االسففيههام أدا    
حجاجية ناجعة حتّه  امليلقي على اسييعاب جوهر خطاب احلجفاج واإلصفغاء   

 مطلقفة  هفاده أّن مفا ي سسفه اخلطفاب حقيقفةٌ     له انطالًقا من افباإ  ضفزّف مُ 
. ليس هذا فحسا بل إّن توظيف صيغة االسيههام، (39 كن اليشكيك بهاال ُيز

يف هذا املقام، ُيحيُل على حجاج برهانّي ييكّون من فرضية  = أنف ذو حسفا  
أمسو على ذي احَلسخا(، وبرهان ييزّثل يف بقية القصيد ، كأّن الشاعر يسيدرج 

بذلك ففإّن حضفور   املخاطا إىل سلسلة من الرباهو امل ّكد  لصحة فرضييه، و
بنية االسيههام يف ُمهيي  القصيد  يشّكُل موجًِّهفا تأويليًّفا ال ُيزكفن للُزخاطفا     
اإلفالت منه والفيخّلص مفن مهعولفه. وبصفرد النظفر عفن صفحة الهرضفية         
ووجاهة الرباهو فإّن العقد احلجاجّي الذي توّسُل به الشاعر ال ُيزكن مقاومة 

خميلة املخاطا على االحيزفاالت بقفدر مفا    سلطانه فصيغة االسيههام ال تهي  
 تدفعه إىل حتيو اخليارات.

: يصدر الشاعر يف موقهه امُلعلن عن تهكم عزيق، فهو يضفاعف  ُحجة اليهّكم  .ت
من مهعول متّرده بالّيهكم من امُلخبخرين  مجيع العرب أحياء وأموات(؛ ذلفك أّن  

م، وانيقفاو  اسيهداد اجلزاعة يكشف عن اسيهانة بهم، واسفيخهاد بفدوره  
من هيبيهم. وعندما يسأل الشاعر عن ُمخرب ُيبلُغ موقهفه الففُزعلن فإنفه ُيظهفر     
عدم اكباق بردود فعل امُلخربين، فهعل اليزرد الساخر ُيعّبُر عن اميالء امليزّرد 

 وروِحه املهعزِة بالرفض واالحيجاج.  

(، 37ف   3 : وتيزّثل يف ُلّا اخلرب الذي تنطوي عليفه األبيفات   ُحجة الدحض  .ق
فهي هذه األبيات يدفع الشاعر عن نهسه الدونية احلضارية والثقافية اليت جوبفه  
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بها يف الثقافة العربّية اليت   ُتهل  يف جتاوز الن عة العرقّية بل إنهفا رتالفت فيهفا    
حيى مارست ضرًبا من اليهاخر باألحسخاب، واليعالي العرقّي على املفوالي. إّن  

الثقايّف العربي من جهة وينهي عن نهسه الدونية الثقافّية بشاًرا يدحض اليزرك  
امُليزثِّلة يف دونية احَلسخا من خالل إثبات تهفّوق حخسخفِا أجفداده وآبائفه علفى      

 حخسخا العرب، ييض  ذلك من خالل بنية اليوكيد يف مهيي  البيت الثالث:

 بففففففففففأنف ذو حسففففففففففا 
 

 عفففففال  علفففففى ذي احَلسخفففففِا 
حخسخًبا فحسا بل إنفه ي كفد رفعفة شفرد آبائفه، ومسفو       فبشارم ال ُيثبُت لنهسه  

مهاخر أجداده يف إطار ُمهاضلة مع األحسخاب العربية. وبذلك حتيل حجة الدحض إىل 
؛ حيث ررتبة الشاعر يف إظهار تهوق حخسخبه وتقويض أحخسخاب العفرب  ُحجة اليقويض

لهففرس ومهففاخرهم. بيففد أّن الشففاعر ميففارس اإلرجففاء؛ إذ إّن حديثففه عففن أحسففاب ا
 (.     12ف  39واخلراسانيو يرُد يف املقطع األخري يف األبيات  

: ال يكيهي الشاعر باليهكم مفن العفرب وحتديفه هلفم وال رايفة      ُحجة االعيداد .ج
عليهم بل إنه جيعل من ذلك كّله ممهداٍت لإلعالء مفن شفأن أحسفابه وأنسفابه     

رى ففإّن بشفاًرا ال   جماهًرا بعلو حسبه على ذوي األحساب الرفيعة، وبعبار  أخ
يدفع عن نهسه الّصغخار واالحيقار بل إنه ُيعفّرإ مبحيقريفه مفن جهفة ويعلفن      
مسوه عليهم. وكأّن هذا الهعل مين  بشاًرا  تطهرًيا نهسيًّا حيفث شفهاء الفنهس    

. وعندما يذكر الشاعر جّده وأبفاه وخالفه معيفدًّا    (36 وبراؤها من العلل واآلالم
ىل سالليهم فألنه يسعى إىل النيل من الثقافة العربية اليت بهم، ومعي ًّا باالنيزاء إ

صّغرت املوالي وحّقرت من شفأنهم حبكفم أنهفم مغزفورو األنسفاب جمهولفو       
األحساب. فالشاعر ُيثبُت لنهسه نسًبا جملابهة الضيم االجيزاعّي الذي ييعفّرُإ  
 له، كزا أّنه يهاخر بأصوله وُيعلفي مفن شفأنها ليفيزكن مفن مقارعفة خصفومه       
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والربهنة على مسّو من ليه ورفعة نسبه، ومن أجل إقناع امُلخاطا بيزّيف ه عفن   
 .(30 العنصر العربّي ثقافيًّا وعرقيًّا

وإذا كان كسرى وساسان حاضرين من جهة األب فإّن قيصر حيضر مفن جهفة   
 ؛ وهلذا احلضور دالليان مهزيان: (38 األم

، مبعنفى أّن  (39 الثقافيفة العربيفة  أّن بشاًرا يسيعري أدواته احلجاجية مفن احملفددات    .3
مهاهيم النسا العربية قد مارست إكراًها معرفيًّا على هوية بشار بن برد ووّلدت 

 هلزا. يف نهسه البحث عن نسا حييزي به يف خضم االقيالع والنهّي اللذين ييعّرإ

هم أّن مبدأ النسا مبدأ جوهريُّ يف الثقافة العربية؛ إذ إّن اعيفداد األففراد بأنسفاب    .2
ومهاخرتهم بأحسابهم يضزن هلم فاعلية اجيزاعيفة وثقافيفة. لفذلك أراد بشفار،     
تقويض هذا املبدأ من خالل اعيداده بهوييه الثقافية ونسفبه امليزفاي  عفن الثقاففة     
العربية. ليس هذا فحسا بفل إّن بشفاًرا يهجفو املفوالي الفذين يفّدعون النسفا        

 ل بشار: العربّي لنهي صهة املوالي الالحقة بهم، يقو

 ُهففمت َقعخففُدوا، فففانيخَقوا هلففم حخسخففًبا 
 

 يففدخل بعففد العشففاء يف العففربِ   
 حخّيففى ِإذا مففا الصخففباُح الحخ َلُهففم   

 
 بخفففيَّنخ سخفففّيوَقُهم ِمفففنخ الفففذخهخاِ    

 والنففاُس قففد أصففبحوا صففيارفةً    
 

 (97 أعلففمخ شففيٍء ب ائففف احلسففاِ  
وعلى العكفس مفن ذلفك     فبشار ال يسيعرُي نسًبا و ال ييخذ لنهسه حسًبا زائًها. 

متاًما؛ إنه يسعى إىل تهكيك مرجعيات الثقافة العربية اليت متاي  بو األفراد على أساس 
 عرقيٍّ.

: يعيزُد هذا النوع من احُلجج على اليجربة احلية، والعالقات احُلجة الربارتزاتية .ح
سفبق   احلاضر ، واألنساق املاثلة، مبعنى أّن توظيف هذه احُلجج يخِرُد ليوكيد مفا 
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من ُحجج. فنسبة صحيها وصدقها ت هلها ليكون برهاًنا واقعيًّا. فكلزا اعيزفد  
اخلطاب احلجاجّي على هذا النوع من احُلجج كان أقدر على حتقيق اإلقنفاع يف  

 .(93 امليلقي

ومن ذلك ما أورده بشار يف سياق مهاخرتفه بنسفبه األبفوّي، فهفو يفأتي علفى       
 : لكهم، يقول بشاروصف تيجانهم، وجمالسهم، وتقاليد م

 َكفففم لفففي وخَكفففم لفففي ِمفففن َأبٍ 
 

 ِافِه ُمعيخِصفففففففففففففففففففففِبياِج 
 ِهفَأشفففففففففوخسخ يف مخجِلِسففففففففف 

 
 ُرَكِافُه ِبالفففففففثى َلفففففففُيجفففففف 

 ِهِفيخغففففففففففدو ِإىل مخجِلسفففففففففف 
 

 وهخِر امُلليخِهفففففففففِافيف اجَلففففففففف 
 ٍكفخُمسيخهِضفففففففففلم يف َفنففففففففف  

 
 ُجِافمم يف احُلففففففففففوخقاِئففففففففف 

 يُق َلفففففففُهفيخسفففففففعى اهَلبانففففففف 
 

 ِافذخهخفففففففففففال اِتفِبآِنيفففففففففف 
إّن تكرار "كم لي" يف شطر بيفت واحفد ييضفّزن اليهويفل واليعظفيم واليكفثري،        

فالشاعر ال يثبت احلجة الربارتزاتية املسفيزد  مفن الواقفع للربهنفة علفى مسفو نسفبه        
األبوّي وإوا من أجل توكيد عراقة هذا النسا ورسوخه يف الياري  واحلضفار . كزفا   

األباء ُيحيل بالضرور  على سياق ثقايّف مغفاير للسفياق   أّن وصف اجمللس الذي يضم 
الثقففايّف العربففّي؛ إّن حضففور الييجففان، وآنيففات الففذها، وفففراء احليوانففات، وجثففو  
األشاوس يف حضر  ملوك فارس يدلُّ على رفعة نسا بشفار وعراقيفه، ممفا يعفف أّن     

    بشار يثبت لنهسه نسًبا تليًدا مسيزدًّا من ملوك الهرس العظزاء. 

 1 – 1 -2اليعريض باهلوّية العربية : 

يوّظف بشار بن برد مبدأ االسيدالل العكسّي لليعريض باهلوية العربية، ويقصُد 
باالسيدالل العكسّي إجياب الشيء بإقامة الدليل على أّن خالفه أمفر ُمحفال. ويقفوم    
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  مسيوى االسيدالل العكسّي على عرإ صورتو ثقافييو ُميناقضفيو؛ هزفا: صفور   
األب الهارسّي، وصور  األب العربّي. إذ يعزد بشار بن برد إىل نهفي شفظف العفيش    
عن أبيه الهارسّي وُيثبت شظف العيش وخشونيه إىل األب العربّي الذي كان يشفرب  
اللنب يف أكواب مصنوعة من جلود اإلبل، يف حو أّن أباه الهارسّي كان يشرب اخلزر 

عنفدما يقابفل الشفاعر بفو هفاتو الصفورتو       يف آنيات الذها وسط جملفس بهفّي. و  
الثقافييو فإنه يهدد إىل النيل من صور  العربّي البدائّي الذي عاش يف قهفر وجفدب   
شديدين منحا وعيه خشونة وطبعه ِحّد  خالًفا للهارسّي الذي عاش يف رخفاء ودعفة   

املسيزد  من  منحا طبعه ليًنا وحيوّية. ومّر  أخرى يعيزد بشار على احلجة الربارتزاتية
اليجربة وامُلحيلة على الواقع، وهي أقوى احلجج وأنهفذها للزقارنفة بفو الصفورتو     

 واهلوييو امليزاي تو.

إّن بشار ال يسعى إىل توكيد حضار  الهفرس وختّلفف العفرب يف إطفار عالقفة      
وإوا يهدد إىل حشد األدلفة الواقعيفة الفيت ُتثبفُت ختّلفف احليفا         (92 تهاضلية فحسا

ربية وتأثريها على العرب، كزا أنه يسعى إىل قلا معيار املهاضلة ليجعفل الهفرس   الع
أكثر تهوًقا على العرب أحساًبا وأنساًبا وثقاففًة مسفينًدا يف ذلفك إىل حجفة برارتزاتيفة      

 تيأسس على عالقة االقيضاء، يقول بشار خماطًبا واحًدا من العرب:
 سففُأخرُب فففاِخرخ األعففراب عّنففي   

 
 ن بالَهخخفففاروعنفففه حفففو تفففأذ   

 أ حففو ُكسففيت بعففد الُعففري خفف ًّا 
 

 ونادمففت الكففرامخ علففى الُعَقففارِ    
 ُتهفففاخُر يفففا ابفففن راعيفففٍة وراع    

 
 بف األحفرار حسفُبَك مفن خخسخفارِ     

 وكنفففت إذا ظزئفففت إىل َقفففراح    
 

 شخففرخكت الكلففا يف ولففغ اإلطففار  
 ُتريفففُغ ُبطبفففة َكستفففرخ املفففوالي    

 
 وُينسفففيك املكفففارمخ صفففيُد ففففارِ   

 
 

 قاُمففففك بيننففففا دخنخففففسم علينففففاُم
 

 فلييفففك رتائففففام يف حخففففرِّ نففففارِ  
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 وفخرررُرني برررر  وكيرررر  و لررر   
 

َِ ال   بررار    ُب  (53)علررم مثلرري مررن احلارر
إّن حضور ال ل  مع العربّي، يف شعر بشار، ي شف عن رغ ة عارمة يف حتقري  

 عربيًّا:الذات العربية وتشويه صورتها، وجتريُها من إنسانيتها. يقول بشار خماطً ا 

َبُه ْ   أتبْذ  ُر إذ تبْرعبم علم احليِّ شرا
 

ُ  ال لر  يف  رمِّ مبطمعبر         وأنتب شرري
 وتلحبُس ما يف القاْعِ  من فاْضم  ُسْؤر ِه 

 
ُبين وبررال      َب فيرره باليرر  (59)وقررُ عررا

  3 -3 – 3االعتُاد بُور ال رس يف صواعة احلضارة واإلسالم : 

ٌُ ي ّرق بشار بن برد بر العرب واإل سالم، فاإلسالم دين للجميع وال ميلُ أح
 احلق يف االستحواذ عليه أو امتال ه. لذلُ قام بشار حبس  مسألة الوالَ حر قال:

 ذي اجلالل وبعُضه  أص حُت موىل
 

 موىل الُعريرِ  فخرذ ب ضرلُ فرافخر     
 مرروالني أ رررُم مررن لرري    ل هررا     

 
 (55)أهم  ال اعرال  ومرن ق رريمل ارعشرر      

ار إىل جوهر اإلسالم الذي ي اضم بر الواس علم أساس التقروى،  ويستوُ بش 
يف حر أّن العرب يعتمُون العرق والوس  معياًرا للم اضلة ُمستوُين يف م اضرلته   
إىل قي  جاهلية ُتعلي من شأن الق يلة واجلماعة. ورغ رة  يف االييراإ إىل م رُأ التقروى     

عة اإلمرام فرّّن بشراًرا ُي را ر برأّن      والتمّسُ مبا يتمّخض عوه من العمم ووجوب طا
ال رس واخلرسانير ه  الذي صوعوا الُولة الع اسرية ونهضروا بهرا وقهرروا الُولرة      
األموية اليت اغتص ت حّق أهم بيت الويب يف اخلالفة. ث  يأتي بشار علرم إيرراد مر ثر    

ض الُولرة  ال رس يف اسرتداد دولة بيت الويب، فه  الذين سّيروا قوافم ارقاتلر لتقوي
 األموية، ث  نشر الُعوة يف مصر وبالد ارغرب.

ُّ أدواته احلجاجية من اللغة الط يعيرة الريت لّثرم     يظهر لوا أّن بشار بن برد يستم
الوسيلة الوحيُة القُرة علم توجيه اخلطاب للمتلقي والترأثري فيره وإقواعره بوجاهرة     
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شراعر ورفرع الصرغار عرن هويتره      موضوع  طابه الساعي إىل دفع التحقري عن أنرا ال 
الثقافية و يوونته احلضارية اليت للُ جذوًرا ضاربة يف التراري  واحلضرارة، ومرن ثرّ      
فّّن حماولة الويم موها ست ون عملية حم وفة بار اره وحماطة بالصراع. وهلذه  لره فقرُ   

إىل صُرت الذات ارت ّلمة يف هذا اخلطاب من موقع الشعور باالضرطهاد ارا دفعهرا    
اارسة ضروب من التعالي الذي ال يقّم عو  ا عن التعالي ارمارس حبّقهرا. لقرُ سرار    
ُّم وفق مسارب حي مها التشابُ والت اعم؛  اخلطاب احلجاجّي يف الوّص الشعرّي ار تق

الن سرالًحا    شبر ُيين ذفاخلطاب ُبُئ بصيغة مكدوجة تتمثم يف التهّ   والتحرُّي اللر  
للُفاع عن  يوونتها. وإذا  انت صيغة احلجاج حتيرم إىل الرذات   تلوذ به هوية الشاعر 

ار  ردة إال أّن بواَ السالمل احلجاجية اليت شّغلها ار  ُع مّ ن الذات ار  ردة مرن التعر ري   
 عن هواجس اجلماعة اليت لّثم احلاضوة ال علية للذات.
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ارسطوطاليس، اخلطابة، )الرتمجة العربية القدمية(، حققه وعّلق عليه: عبد الرمحن بدوي، ( 11)
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مفهومه وجماالته )دراسات نظرّية وتطبيقّية حمكمة يف اخلطابة اجلديدة("، )جمموعة من املؤّلفني(، 

 .45 – 44اجلزء الثاني، ص 

 .53نفسه، ص ( 19)

 .54نفسه، ص ( 10)

ية بصفاقس، ، كلية اآلداب والعلوم اإلنسان1انظر: عامر احللوانّي، يف القراءة السيميائية، ط( 11)
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 .32ص 

 .32نفسه، ص ( 21)

انظر: سامية الّدريدّي، احلجاج يف الشعر العربّي القديم من اجلاهلّية إىل القرن الثاني للهجرة: ( 38)
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ب احلديثة للطباعة والنشر، بريوت، ، مؤسسة الرحا1أبو بكر العزاوي، اخلطاب واحلجاج، ط( 31)
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العرب ترى الباحثة أحالم ال عيم  أّن إفراد بشار هذه القصيد  كاملة لليعبري عن موقهه من ( 11 
بوصههم أّمة، واعيزاده فيها على اخلطاب املباشر ي ّكد أنه يريد منها أنت تكون "بياًنا قوميًّا 

، 3ورسالة مهيوحًة إىل مجوع املوالي والعرب". قراءات يف األدب العباسي: احلركة الشعرية، ط
 .231، و 3992منشورات جامعة دمشق، 

خطاب حجاجّي تقوم على ثالقة عناصر هي: الدعوى، يذها طه عبد الران إىل أّن بنية كّل ( 13 
ومجلة القضايا الصادقة اليت تيضزنها الدعوى، والعالقة الّدالة على الّصلة احلجاجّية بو 

 .22الدعوى والقضايا واليت ُتعّين وظيهييهزا وموقعيهزا. اليواصل واحِلجاج، و 

السياسّي يف احليا  اإلسالمّية يف العصر انظر: زاهية قّدوره، الشعوبية وأثرها االجيزاعّي و( 19 
 .18ف  13، و 3902،دار الكياب اللبناني، بريوت، 3العباسّي األول، ط

للوقود على أقسام احلوار احلجاجّي ومراتبه ُينظر: طه عبد الران، اليواصل واحلجاج، و ( 16 
23 – 22 . 

، 3986، دار الطليعة، بريوت، 3انظر: عبد الع ي  الدوري، اجلذور اليارخيية للشعوبية، ط( 10 
 .39ف  33و 

يرى يوسف خليف أّن بّشار بن برد أجاد السهسطة؛ "الّتصاله باملعي لة وتأّثره بطريقيهم يف اجلدل  18
. 10واحِلجاج". انظر: يف الّشعر العّباسّي: حنو منهج جديد، دار رتريا، القاهر ، د.ت.ط، و 

والهرزدق يف شعر بشار، فالنقائض من أبرز النصيات كزا أنه ال ُيزكن إرتهال أثر نقائض جرير 
 القائزة على احِلجاج.

هف(، كياب األرتاني، حتقيق: إحسان عباس  196أبو الهرج علّي بن احلسو األصههانّي  ت ( 19 
  .90، و 2772، دار صادر، بريوت، 3، ط1وإبراهيم السعافو وبكر عباس، م

 .99 احلجاج عند "بريملان" وتطّوره يف البالرتة املعاصر ، وحمزد سا  ولد حمزد األمو، مههوم ( 37 

 . 99، و 1كياب األرتاني، م ( 33 
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يرى ُحسو عطوان أّن متّرد بشار وجماهرته بهوييه وطعنه يف العرب نيج عن تعاظم نهوذ ( 32 
الهرس وتصاعد من ليهم يف العصر العباسّي يف حو أنه كان يهاخر بوالئه العربّي يف العصر 

موّي عندما كانت العصبية عربية. انظر: ال ندقة والشعوبية يف العصر العباسّي األول، دار األ
 .302ف 369اجليل، بريوت، و 

، دار رتريا للطباعة والنشر 2انظر: عبد ا  اليطاوي، القصيد  العباسية: قضايا واجتاهات، ط( 31 
 .368واليوزيع، القاهر ، و 

 . 22 ، و2776، العزد  يف الطبع، الدار البيضاء، 3للغة واحِلجاج، طبكر العّ اوي، اانظر: أبو ( 33 

انظر: احلجاج يف الشعر العربّي القديم من اجلاهلّية إىل القرن الثاني للهجر : بنييه وأساليبه، ( 39 
 .  336 – 337و 

صر، ، دار املعارد، سلسلة نوابغ الهكر العربّي، م3انظر: طه احلاجرّي، بشفار بن برد، ط( 36 
. وجتدر اإلشار  إىل أّن األسياذ طه احلاجرّي من أبرز الدارسو الذين أنصهوا 16، و 3906

 جتربة بشار بن برد وحبثوا مواقهه الشعوبية حبًثا ميوازًنا موضوعيًّا.

للسخرية موقع بارز يف اخلطاب احلجاجّي الذي يوّظف مجيع األدوات ليحقيق اليأثري واإلقناع.  30
، شركة النشر 3لدهري، احلجاج وبناء اخلطاب يف ضوء البالرتة اجلديد ، طانظر: أمينة ا

 .11 - 17، و 2737واليوزيع  املدارس(، الدار البيضاء، 

يرى يوسف خليف أّن أمَّ بشار "كانت من رقيق خري  الُقشريية كأبيه، وأّن امسها رت الة". يف ( 38 
 .12الّشعر العّباسّي: حنو منهج جديد، و 

من اإلشار  إىل أّن خطاب احلجاج يسيعري أدواته ويسيزد دالالته و"معناه وحدوده  ال بّد( 39 
ووظائهه من مرجعية خطابية حمدد  ومن خصوصية احلقل اليواصلّي الذي يندمج يف 
اسباتيجياته الهردية واجلزاعية". حبيا أعراب، احِلجاج واالسيدالل احِلجاجّي: عناصر 

هكر، اجمللد الثالثون، العدد األول، يصدرها اجمللس الوطف للثقافة اسيقصاء نظري، جملة عا  ال
 .98، و 2773والهنون واآلداب، الكويت، 
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 يف األدب العربي القديم صناعة اللغز املنظوم

  قـراءة جـديـدة

 البحث لخصم

يقوم هذا البحث  بدااةثة لاثناعة اللغثز املنظثوم يف ماثادا األدب العربثي        
القديم، وتقديم قراءة جديدة هلذا الفن تربز أهميته يف بيان قثواني  التلبثيا املقاثود    
بوصفه وظيفًة تواصليًة تسري يف االجتاه املعاكا لوظيفة أمن اللبا، كما أنيها الوظيفثة  

ديرة به من االهتمام يف الدااةات العربيثة. ويتملثإ إةثهام هثذا     اليت مل تلَق ما هي ج
 البح  يف: 

 ".  لغز ( حترير املاطلح األةاةي "6)
 ( اقرتاح تانيف جديد للغز خالفًا للتانيف املقرتح عند املتقدم . 2)

 ( الكشف عن التجليات اللسانيية والبالغية لاناعة اللغز املنظوم. 3)

كبريًا من اهتمامه للجوانيب املعرفية يف اللغثز، مسثتعينًا    وقد أوىل البح  جانيبًا
مبنجزات علم النفا املعريف إلضاءة الكيفيات املستخدمة يف صناعة اللغثز، وأنيواعثه،   
وحتديد مواقعها على مدااج الاعوبة، وطرق التهدي إىل حّلها. وميكن إجيثاز اهلثد    

م بوصثفه نيوعثًا أدبيثًا أا أهميثة     األةاةي من البح  يف أنيه إعادة نيظر يف اللغز املنظثو 
 بالغة لعلوم اللسان والعلوم املعرفية وليا جمرد وةيلة للتسلية وإزجاء الفراغ.

 

 هث69/62/6434هث                                                  وُقبإ للنشر يف 26/9/6434واد البح  يف 
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the making of verse riddles in classical arabic literature: 

 a new reading 

 

Elham A. al- Mufti 
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Abstract  

The present study investigates the making of a verse riddle in 

classical Arabic sources of literature. It revisits the riddle as a 

realization of intended ambiguity. This function has been 

disregarded in the Arabic literary studies. The study contributes to 

the following issues:  

(1) redefinening the key term “lughz”,  

(2) suggesting a new classification of the riddles which is different 

from the classical one,  

(3) demonstrating the linguistic and rhetoric manifestations of the 

process of making  a verse riddle.  

A considerable attention is paid to the cognitive aspects of 

making and solving a riddle. To sum up, the main object of the 

study is to reconsider the verse riddle as a literary genre of great 

importance to linguistics and cognitive sciences, not merely a mean 

used for fun and entertainment.       
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 د  ــمتهي

صناعة اللغز واالجتهاد يف طلب حّله فن قديم متجدد، شاع يف مجيع اللقافات 
املعروفة قدميها وحديلها، وتعددت ةياقاته ومستوياته ، واختذت ألوانيه صيغًا خمتلفة 
من الشعر، والنلر، وأدب اجملالا، واملكاتبات. غري أن املالحظ أن هذه املمااةة 

امتداد األزمنة واللقافات يقابلها يف الدااةات نيداة من حي  الواةعة هلذا الفن على 
الكم، وُشّح ظاهر من حي  التنوع. وامبا أعان على ألك أن " فن اإللغاز " قد جرت 

 . (6)واملعاجزة  وإزجاء أوقات الفراغ، وطلب املعاياةحماصرته يف إطاا ضيق من التسلية 

حماولة لتجلية جوانيب من الداس وتعود هذه الدااةة بالنظر إىل هذا الفن يف 
مّلا يتح هلا أن تلقى من العناية ما هي جديرة به، ولتوةعة جمال التناول واملعاجلة، 
واالنيتقال به من ضيق التسلية والتحدي واختبااات الذكاء إىل عدد من القضايا 
ه اللسانيية واملعرفية أات األهمية، تكشف عن دوا جديد هلذا الفن ينبغي التوقف عند

 بالكلري من التأمإ والبح . 

 /  حترير املصطلح   1

 املدونية املاطلحية    6/6

جيد الباح  يف مانفات املتقدم  مدونية ماطلحية تزدحم باملفردات اليت 
ياعب نيعتها باملاطلح؛ إأ يفوتها كلري من قواعد الضبط املفهومي اليت تتحدد بها 

ه التسميات إىل الايغة اليت يراد مواصفات املاطلح العلمي وشروطه. وتنار  هذ
بها االختباا واملساءلة؛ ومنها: اللغز، وامُلعمَّى، واأُلحجّية، واملرموس، واأُللِقّية، 
واأُلْدِعّية، واأُلغلوطة، واملرتَجم، وامُلَؤّول، والَعويص، واملالحن، وأبيات املعانيي. 
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غة املطلوبة: كاإللغاز، ويتفرع من أوصا  العبااة ما ينار  إىل الفعإ املنتج للاي
والتعمية، واملعاياة، واملغالطة، واملالحنة، والتعريض، والتكنية، والتواية، والرمز، 
واإلشااة، والتلميح، والتمليإ، واإلمياء؛ وما إىل ألك. وكلري من هذه املفردات يتخذ 

ي على جهة صيغة املفاعلة الدالة على اشرتاك امللِغز وامللَغز له يف صناعة احلدث اللغز
التحدي والتعجيز من أحدهما، واملعانياة وكّد االةتجابة من اآلخر. وقد أهب بعض 
أهإ العلم إىل ختايص بعض هذه التسميات بأنيواع بعينها؛ ومن ألك أن املالحن 
واملعاايض والكنايات ُجعلت عند بعضهم َعَلمًا على تغطية املقاصد ختلاًا من 

 :  "املالحنبعبااة ابن دايد يف كتاب " –من هذا الضرب املآزق، وافعًا للحرج. والقاد 

" لَيفَزَع إليه اجملرُب املضطهُد على اليم ، املكره عليها، فُيعاِاَض مبا َاَةمناه، 
   . (2)وُيْضِمَر ِخالَ  ما ُيظِهر؛ ليسَلم من عادية الظامل، ويتخلص من َحْيف الغاشم" 

سهيإ اجملاز إىل فن امُلَعّمى وابط الشيخ طاهر اجلزائري صاحب كتاب "ت
، وخّص النويري ))العويص(( مبسائإ (3)واأللغاز" ب  احملاجاة وطلب القافية 

. أما ماطفى صادق الرافعي فقد أهب إىل أن "املعّمى" هو (4)الفروض واملوااي  
األصإ من حي  الانعة، وأن املالحن واأللغاز واألحاجي هي منه، بعضها أعان 

 . (5)أعان عليها  عليه، وبعضها
  (1) " خزانية األدب "والذي يبدو أنيه أوىل باالتباع ما نيقله عبدالقادا البغدادي يف 

يف كتابه " اإلعجاز يف األحاجي واأللغاز "؛  (7)عن أبي املعالي ةعد الوااق احلظريي 
فبعد إيراده ما أطلق على هذا الفن وأشباهه من أمساء بلغت مخا عشرة مفردة، قال 

 ظريي: احل
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املعنى يف اجلميع واحد، وإمنا اختلفت أمساؤه حبسب اختال  وجوه "
" باعتباا احتجابه عن إدااك العقإ،  ُمعّمى . ومقاود احلظريي أنيه "(1)"اعتباااته

و"مرموس" باعتباا اةتتااه؛ كأنيه ُقِبَر وُدِفَن ليخفى مكانُيه على امللَتِما. وباعتباا أيلولة 
مي "مؤواًل". و "عويص" باعتباا صعوبته واعتياص فهمه، وُةمي معناه إىل طالب احلإ ُة

باأُلحجّية باعتباا ُمحاجَّة غريك إياك؛ كأنيه يستخرج مقداا ِحَجاك؛ وهو عقلك. وقا 
 كاملرموسعلى ألك بقية األمساء. وامبا كان بعض التسميات أشيع يف ةياقات بعينها 

 . والفرائضكالنحو والفقه مع العامي الركيك، والعويص مع مسائإ العلوم؛ 

 املاطلح املختاا وعلة االختياا    .2/ 6

على الرغم مما تقدم حتظى تسمية األلغاز واألحاجي بالنايب الوافر يف عناوين 
التاانييف واملدونية املاطلحية إمجااًل، وهو ما يرشح أيًا منهما ليكون عنوانيًا هلذا 

 لغز " دون األحجية واملعمى ألموا: البح . بيد أن االختياا وقع على ماطلح " ال

أوهلا: أن االشتقاق اللغوي ملادة " لغز " يكاد يكون َأَدلَّ املاطلحات على املراد؛ 
" البن فااس: " الالم والغ  والزاء أصإ يدل على معنى مقاييا اللغةفقد جاء يف "

: اللَُّغْيزاء التواء يف شيء وميإ، يقولون: اللَّْغز: ميلك بالشيء عن وجهه، ويقولون
ممدود: أن حيفر الريبوع ثم مييإ يف حفره لُيعمِّي على طالبه. واأَلْلغاز: طرق تلتوي 
على ةالكها، الواحد: َلَغز وُلْغز وألغز فالن يف كالمه. ويف حدي  عمر: نيهى عن 

 .(9)اللَُّغْيزاء يف اليم . " 

املعمى جاء فيه: "إن أن لقطب الدين املكي تفريقًا لطيفا ب  اللغز و :واللانيي
الكالم إأا دل على اةم شيء من األشياء بذكر صفات له متيزه عما عداه كان لغزًا، 
وإأا دّل على اةم خاص مبالحظة كونيه لفظًا بداللة مرموزه ُةمي ألك معمى. 
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فالكالم الدال على بعض األمساء يكون معمى من حي  إن مدلوله أات من 
 .(60) الذوات مبالحظة أوصافها"

وخالصة التمييز بينهما أن املعمى ةؤال عن االةم بالتعمية يف حروفه، وأن 
اللغز ةؤال عن الذات باإللغاز يف ما يذكر هلا من صفات. وقد جيتمع النوعان يف 
الكالم فيكون لغزًا باعتباا ومعمى باعتباا آخر. وهذه الدااةة ُتعنى أصالة بالقسم 

وات بذكر أوصافها ومن ثم وقع االختياا على اللانيي؛ أي ما يتضمن ةؤااًل عن الذ
 عبااة " صناعة اللغز " لتكون عنوانيًا للبح . 

 تعريف باملاطلح     .3/ 6

أما وقد وقع االختياا على ماطلح " اللغز " ليكون من مكونيات عنوان هذا 
ك البح  فقد آن أن نيقدم له تعريفًا نيعتمده أةاةًا ملا يأتي من مناقشة. واملشكإ يف أل

أن كلافة املاطلحات املستخدمة وتداخإ مفاهيمها جيعإ من اةتخالص التعريف 
"اإللغاز بالكسر هو أن  :. يقول صاحب "تسهيإ اجملاز"(66)املرتضى أمرًا ليا باليسري

يأتي املتكلم بعبااات يدل ظاهرها على غري ما أضمر وأشاا إليه، ويدل باطنها بعد 
بااات لغزًا. وقد يطلق اللغز على كإ ما فيه إمعان النظر عليه؛ وتسمى تلك الع

 . (62) إغراب يعسر بسببه على غري اللبيب اإلفااح عنه واإلعراب"

كذلك يذكر أن اللغز: " قد يطلق على كإ ما فيه إغراب، وهو املعنى األعم، 
. لذلك مل يكن بدٌّ من اعتماد تعريف (63) فإنيه يدخإ فيه أشياء ال تدخإ حتت حار"

 ن موضوعًا للتوافق ومنطلقًا للبح . إجرائي يكو

لوحظ على القالب اللغزي أنيه يتخذ يف الغالب صواة السؤال واجلواب،  
وهي صواة ممعنة يف القدم؛ إأ تعود بها ماادا األدب إىل ما يروى من لقاء كان ب  
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عبيد بن األبرص وامرئ القيا، وأن عبيدًا قال لااحبه: كيف معرفتك باألوابد؟ 
ق ما أحببت. َفالَغَزه عبيد بطائفة من األةئلة صيغت شعرًا، وتلقى من امرئ فقال: أل

. ويتفق ألك مع ما عزاه (64)القيا إجابات على األةئلة توافق صيغتها وزنيًا وقافية 
الرافعي إىل ابن أبي األصبع يف " حترير التحبري" من أنيه مسى املناحي اليت يقول فيها 

 . (65) ب"الشعراء بباب "السؤال واجلوا

 ؛(61)وزميلته Paul De Palmaكما يلتقي من جهة أخرى بتعريف بول دي باملا 
أي:  ؛RQوخالصة التعريف املقاود أن اللغز "هو مجلة تتألف من ةؤال ُمْلِغز )

Riddle Question)( يتبعها جواب اللغز ،RA :؛ أيRiddle Answer) وحتوي .
تنطبق على أكلر من مسمى، ومن ثم  مجلة السؤال طائفة من الافات اليت ميكن أن

تسمح بأكلر من جواب، ومن هذه اجلوابات ما هو جواب ملِغز، ومنها ما هو جواب 
مباشر. ويااغ ةؤال اللغز على حنو يؤدي مبتلقي اللغز إىل ترجيح اجلواب املباشر 
م على اجلواب امللِغز". ومن ثم يكون اللغز ضربًا من التعبري عماده الَّلقانية والفه

. وعلى أةاس من هذا التعريف (67)وحسن التأتي والفطنة من القائإ واملستمع مجيعًا 
 اإلجرائي ميضي البح  إىل اةتعراض للجهود السابقة يف هذا اجملال الةتكشا  

 ما عسى أن يضا  من جديد إليها. 

 تراث األلغاز يف العربية   ./2

للخاصة وأخرى للعامة  يانف حممد اجب النجاا األلغاز ابتداًء إىل ألغاز
األلغاز ، وعلى اآلخر ماطلح األلغاز األدبية، ويطلق على األول ماطلح (61)

. وإأا أخذنيا بهذا التانيف فإن موضوع هذا البح  بطبيعة احلال ةيكون هو الشعبية
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األلغاز األدبية؛ ويقاد بها األلغاز اليت أبدعها شعراء وأدباء معروفون مبستوى اللغة 
 كانيت موضوعًا للمنافسة واملطااحات يف ما بينهم. األدبية، و

 .  األلغاز عند املتقدم 6/ 2

ليا املقام هنا مقام العرض اجلامع املفاإ لرتاث األلغاز األدبية؛ فقد نيهضت 
جهود عدد من الباحل  املعاصرين بهذه املهمة. وحسبنا هنا أن نيواد عددًا من 

 غاز لدى املتقدم ، نيوجزها يف ما يأتي: املالحظات على املعاجلات السابقة لألل

اةتأثر اجلمع والتسجيإ لدى املتقدم  باجلانيب األكرب من هذه اجلهود، ومل يكن  (6
حظ الداس والتحليإ ملحوظًا، ولعإ الغاية الظاهرة من هذا اجلمع كانيت أقرب 
 إىل إطرا  القراء وتوفري املتعة الذهنية منها إىل الفحص والتحليإ، والكشف عن

 خوايف هذا الفن وأةرااه. 

( يف 990اليت قدمها قطب الدين املكي النهروالي )ت  -متلإ احملاولة التانيفية  (2
أول حماولة معروفة أات طابع علمي  –  (69)كتابه " كنثز األمسا يف فن املعمى" 

كما يبدو من  –لتقن  صناعة اللغز، ويالحظ أن عالقة الكتاب بفن التعمية 
أوثق من عالقته باإللغاز. وقد عرضها صاحب " تسهيإ اجملاز إىل  - عنوانيه وحمتواه

إن  –فن املعمى واأللغاز" عرضًا مشبعًا باألمللة املؤلفة واجملموعة، وةنعود لذلك 
 بشيء من التفايإ يف موضعه من هذا البح .  –شاء اهلل 

ملهيمنة كانيت املعاجلة البالغية )مبح  البيان بافة عامة، والبديع خاصة( هي ا (3
على الداس القديم. وظهر أثر ألك واضحًا يف التانيف البيبلوغرايف 
ملخطوطات هذا الفن؛ إأ جاء مجيعها حتت علمي البيان والبديع. ويالحظ أن 
األلغاز قد وجدت هلا مكانيًا متواضعًا يف كلري من مانفات املتقدم  حتت مباح  



 د. إهلام عبدالوهاب املفيت 

 335                                       م  1031نوفمرب   –هـ 3415 حمرم – احلادي عشرالعدد 

واالدعاء وغري ألك من فنون التواية والكناية والتعريض واإلشااة والتلميح 
ومل َتْعُد املقاابة البالغية نيطاق التعريف بالفن البالغي وضرب امللإ  .(20)البالغة 

 على ما هو معهود يف هذه املانفات. 

آثر بعض املانف  إيراد ألغاز شعرية ماحوبة حبلوهلا شعرًا على طريقة  (4
 .(26)مستقإ يتطلب إفراده ببح  اتهبذ التأليف قائمًااملعااضات، وُيّعدُّ هذا ضربًا من 

احناز نيفر من أهإ العلم بالفقه والفرائض والنحو واحلساب إىل صيغة اإللغاز؛  (5
  .(22)فطوعوا هلا مسائإ العلم، واةتخدموها للتعليم والتدايب واملعاياة 

ودااةتنا هذه ليست معنية بهذا الضرب من األلغاز التعليمية، أو مايسمى 
 ، فهي بضاعة ترد إىل أهلها من املشتغل  بتلك العلوم.  (23)الفنية أحيانيًا باأللغاز 

 أدبيات األلغاز عند احملدث     .2/ 2

 لعإ من أهم األعمال اليت عاجلت األلغاز األدبية عند احملدث : 

( ، 6953 -6933مقال يف جملة " الرةالة " اليت كان ياداها أمحد حسن الزيات ) .6
"، ونيشر على أابعة  األلغاز يف األدب العربيبعنوان " كتبه حممود عزت عرفة  -

. ويف هذه املقالة أَلمَّ الكاتب بعدد من املسائإ (24)من أعداد اجمللة على التوالي 
املتعلقة باملوضوع؛ ملإ اللغز ومرادفاته، ومقاصد اإللغاز، وآااء بعض البالغي  

ن العرب وما ُةمي بفتيا ملإ ابن األثري يف تقسيم أنيواع اللغز، ثم تناول مالح
فقيه العرب، وإةهام احلريري صاحب " املقامات " يف هذا الفن، وألغاز الفقهاء 

واًا منها، لوالنحاة، وأمللة من األلغاز يف اللفظ والرتكيب واإلعراب، وما جاء من
ثم ختم بإشااات ةريعة إىل بعض مانفات امللغزين. ومن الواضح أن هذه 

ابعة كانيت أات طابع تعريفيِّ عام، وإن مل ختإ من بعض اآلااء املقالة بأجزائها األ
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والنظرات اجليدة، ويبقى هلا فضإ إثااة موضوع اللغز يف األدب العربي مبا يشبه 
 أن يكون حبلًا.

" الذي ألفه عبداحلي بن  األحاجي واأللغاز األدبيةأما املانف اللانيي فهو كتاب "  .2
 6312طائف. ظهرت طبعته األوىل عام حسن بن عبداحلي كمال من أدباء ال

للهجرة  6406عام  مهمةللميالد(، وأعيد طبعه مع زيادات  6912للهجرة )
م(. والكتاب مفيد جدًا؛ إأ اقتفى فيه كاتبه أثر املتقدم  يف مجع األلغاز، 6910)

ويف تانيفها تانيفًا حبسب فنون البالغة، وزوده بدليإ ملا حواه من األحاجي 
وياعب أن يانف الكتاب يف عداد األحباث العلمية، بيد أنيه كان واأللغاز. 

 جامعًا جيدًا أفاد من معظم جهود السابق  يف هذا الفن. 

األلغاز الشعبية يف الكويت ثال  هذه التاانييف هو كتاب حممد اجب النجاا "  .3
". ظهرت طبعته اللانيية عن داا أات السالةإ يف الكويت عام واخلليج العربي

وقد حنا فيه صاحبه حبكم اختااصه يف دااةة املأثواات الشعبية منحى  .6919
اجلمع والتانيف من منطلق فولكلواي معاصر لطائفة كبرية من األلغاز  اجلااية 
يف اةتعمال الكويتي  وأهإ اخلليج، واعتمد اجلمع الشفاهي احلي. ومع أن 

جيدة يف هذا الفن  الكتاب خمتص باأللغاز الشعبية فقد قدم له مؤلفه مبقدمة
وتاايخ التانيف فيه. ويبقى للكتاب أنيه جاء فريدًا يف بابه من حي  اجلمع 
والتانيف، وإن التزم يف تانيفه املداخإ املوضوعية باةتخدام وةيلة الرتميز 

 املعتادة يف علم الفولكلوا.   

ح املمتاز من األحاجي واأللغاز من عربي فايالرابع من هذه املانفات كتاب " .4
"، ألفه الكاتب السعودي عبدالعزيز حممد األحيدب. وحيوي الكتاب  وشعيب مليح

قرابة تسع مئة أحجية  ولغز من خمتلف األنيواع. وقد أحلق به مسردًا حبإ األلغاز 
 حبسب أاقام واودها يف الكتاب.
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يتب  من العرض السابق اةتيالء اجلمع والتانيف املوضوعي )والرتتيب 
( على معظم ما ألفه املتقدمون واحملدثون يف باب األلغاز، وأن التانيف اهلجائي أحيانيًا

املعريف الوحيد الذي كان له دوا يف مانفات املتقدم  هو التانيف حبسب فنون 
البالغة. أما دااةة اللغز املنظوم من حي  بنيته وعمإ الذهن يف صناعته وحّله فلم 

 الباب جلديد من القول فيه.يكن له نيايب واضح من اجلهود. وهو ما يفتح 

 /   دراسة اللغز املنظوم: عود على بدء3

 دواعي إعادة النظر   .6/ 3

يوجد حمرض على إعادة النظر بالبح  يف موضوع متداول منذ قديم إال أن  ال
يكون مثة آفاق جديدة ال تزال يف حاجة إىل التعر  والكشف. وقد اتضح من 

إليه أكلر الباحل  من مقاصد هي كما خلاه العرض املتقدم أن قاااى ما توصإ 
عرفة يف حبله الرائد، )وتلخياه هو زبدة ما قيإ يف هذا الشأن(؛ إأ يقول: " اةتعمإ 
الفاحاء من قديم هذا الضرب من التعبري الدقيق، نياظرين إىل فوائد فيه منها: اياضة 

نها إظهاا الرباعة الفكر على تاحيح املعانيي واةتنباط دقائقها من بطون األلفاظ. وم
يف التلبيا والتمويه بتجلية احلق يف معرض الباطإ، وإلباس املمكن ثوب املستحيإ. 
ومنها توليد املعانيي الغريبة والتزيد وابتكاا ما يستلري العجب منها يف غموضه، 
واإلعجاب بعد جتليته وإيضاحه. ومنها صون ما يراد صونيه من معانيي الكالم وحجبه 

غب يف بذله إليه ". ثم يرد بعد ألك غرض آخر يضيفه عرفة "متعلق إال دون من ير
 .(25) بالدين، هو ما يكون من جتنب الكذب الاراح أو اليم  الكاأبة "

مع ما فيه من بسط، ومن خلط ب  اعتبااات  –وأقول: إن هذا االقتباس 
يلغزون؟  ملاأاهو حماولة جواب عن السؤال:  –وأنيواع خمتلفة من التعمية واإللغاز 
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وقد ةاقه كاتبه بالفعإ حتت هذا العنوان، ولكن ألك كله ال ميا السؤال األهم، 
يلغزون؟ فاألول جواب عن العّلة القادية وليا جوابًا عن كيفية إجناز  كيفوهو: 

األلغاز وال عن الكيفية اليت تعاجل به يف الذهن املتلقي هلا، وال عن األبعاد اللسانيية 
ة بهذا الفن الذي يعّد من أدق جتليات الذهن البشري يف تعامله مع واملعرفية املرتبط

اللغة يف كإ ثقافة. وهنا تنفتح لنا طاقة للعمإ؛ لعلنا نيسلط نيواًا كاشفًا على جوانيب 
معتمة من هذه الظاهرة اليت يتنافا فيها التعقيد واملتعة. وخنص من هذه اجلوانيب 

 linguistic taskةة، وهما: الغاية اللسانيية جانيب  ميلالن غايت  من غايات هذه الداا
 . cognitive taskوالغاية املعرفية 

 الغاية اللسانيية        2/ 3

تتعامإ احلقول املعرفية مع إشكال املعنى من جهات خمتلفة وباعتبااات 
وداجات متفاوتة، يستوي يف ألك علم النحو وعلم البيان؛ وهما اافدان ُيْجِريان 

اب واحد ميكن تسميته بعلوم اللسان. وتزدحم املكتبة العربية مسائلهما يف م
مبانفات ُتْعِجز احلار يف هذين العلم . وإأا أادنيا تلخياًا ملوقف كإ منهما من 
جهة إشكال املعنى وجدنيا األصإ الذي يعتّد به يف علم النحو هو " أمن اللبا "؛ حبي  

األخرى. وهكذا قامت نيظرية النحو  إأا أمن اللبا جاز التسامح يف اةتيفاء القرائن
العربي على أن اجتناب اللبا هو الغاية الواجب مراعاتها عند وضع القواعد وتعي  
الواجب، واملمتنع، واجلائز من أمناط القول. وياوغ متام حسان هذه الغاية بأوضح 
اض عبااة فيقول: "إأا ةلمنا بأن اإلفادة هي املطلب األول الةتعمال اللغة يف أغر

.  أما علم البيان (21)االتاال، أداكنا أن أمن اللبا هو أغلى ما حترص عليه اللغة " 
(: " البياُن اةٌم جامٌع لكإِّ 522ت: )فيقول مؤةسه أبو علمان عمرو بن حبر اجلاحظ 

شيٍء َكَشَف لَك عن ِقناع املعنى، وَهَتك احلجاب ُدوَن الضمرِي، حتى ُيْفِضي السامُع 
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هُجَم على حماولِه كائنًا ما كان ألك البيان، ومن أي جنٍا كان إىل حقيقته، وَي
الدليُإ؛ ألن مداَا األمِر على الَفْهِم واإلفهاِم، فبأي شيء بلغت اإلفهام وأوضحت 
عن املعنى فذلك هو البيان يف ألك املوضع ". ويقول أيضًا يف هذا املقام: "كلما كانيت 

  .(27) أبَ  وأنيوَا، كان أنيفع وأجنع " الداللُة أوضَح وأفاَح، وكانيت اإلشااُة

هكذا جيتمع النحو والبيان على أن الغاية هو اجتناب اللبا وبلوغ الغاية من 
الفهم واإلفهام. غري أن حار الغاية من اللغة يف الوضوح والبيان واجتناب اللبا 

ملتباينة كالم فيه نيظر؛ فاللغة هي أيضًا أداة كلريًا ما يراد بها يف مواقف احلياة ا
واملتاادمة تكريُا الغموض واصطناُع املراوغة والتلبيا. ومن ثم فهي نيظام 

 تواصلي قادا على احتمال تعدد الداللة، بإ على احتمال املعنى وضده. 

الايب أن اللغة اليت مل ُتخلق إال للبيان والوضوح واةتقامة الفهم واإلفهام إمنا 
ق  واألخياا واملخَلا  من العباد، وأنيَّى هي لغة ال تالح إال جملتمع من الادِّي

للبشرية مبجتمع خالٍص مانوع على هذه الشاكلة؟! أما احلقيقة اليت ينبغي تقريرها 
فهي أّن اللغة خادٌم ويفٌّ مبراد اإلنيسان يف كإ أحواله. والذين قاروا وظيفَة اللغة على 

طن اخلفي والظاهر املعلن إمنا اإلفهام واإليضاح وإبالغ املراد على وجه يتطابق فيه البا
 اقتاروا من األمر على جانيب واحد، وامبا كان مظهر الوضوح والبيان واإلفهام 

دون املظهر  –إأا اعتربنيا تعقد العالقات واملواقف وصراع اإلاادات يف حياة البشر  –
 النقيض أهميًة وشيوعًا. 

مكنونيات النفوس وإأا كان مبنى " اإللغاز" على املراوغة والتلبيا وةرت 
كان  –بوةائإ ُتطوِّع طاقات اللغة وإمكانياتها وفنون التعبري فيها لتحقيق هذه الغاية 

علينا أن نيعطي فن "اإللغاز" حقه من الداس والتمحيص حبكم كونيه ضربًا من 
االةتعمال يسري يف االجتاه املعاكا لعلمي النحو والبيان، وأن دااةته ميكن أن 

ت واإلمكانيات اليت تيسر لإلنيسان املتكلم مراوغة ةامعه، تكشف عن تلك الطاقا
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واخلروج من األزمات واملضايق، وامتحان فطنته وقدااته. إن "اإللغاز" هو فن يكشف 
عن اجلانيب اآلخر واملهم من طبيعة اللغة ووظيفتها. وبذلك يكون فحص "اإللغاز" من 

هو ما دعونياه الغاية اللسانيية هذه الوجهة اةتكمااًل للغاية من العلم اللسانيي، وألك 
 اليت يهد  إليها هذا البح  من دااةة " اللغز املنظوم" يف األدب العربي القديم. 

 الغاية املعرفيثة  .3/ 3

واملتقاطعة،  يرتبط اللغز صناعة وحالًّ بعدد من االختااصات املتجاأبة
باحلها يف الكناية فدااةته ال تقف عند املعاجلة البالغية املداةية كما أايد هلا مب

والتواية واالةتخدام والتعريض واجلناس وغريها من الفنون، وإمنا يتجاوز ألك إىل 
اللسانييات ومباحلها يف الار  والنحو واملعجم والداللة، ثم إىل علم النفا املعريف 
مبباحله يف اةتقبال املعلومات وترميزها وختزينها والربط بينها واةرتجاعها، وبتجااب 

لماء مع بنية الذاكرة وظاهرة النسيان والعمليات املااحبة حلإ املشكالت. كإ الع
من حي  الاناعة واحلإ.  –كما ةبق أكره  –أولئك مما يستلريه ويستدعيه فن اللغز 

 ودااةة فن اللغز من هذه الوجهة متلإ الغاية املعرفية من هذا البح . 

املعرفية وجتاوز مضيق التسلية ومن هنا فإنينا باةتشرا  الغايت : اللسانيية و
وتزجية أوقات الفراغ نيفتح لدااةة اللغز يف األدب العربي القديم أفقًا من البح  

 النيزال حباجة معه إىل مزيد تعر  واةتكشا . 

 .  أنيواع األلغاز ومادة البح    4/ 3

من األلغاز ما جاء يف األدب العربي القديم نيلرًا وما جاء شعرًا. ولن يعدم 
تتبع لتاايخ هذا الفن بأطيافه املختلفة أمللة دالة على بدايات هذا الفن وبواكريه، امل

ومنها يف الشعر أوابد عبيد بن األبرص وامرئ القيا، تلك اليت ةبقت اإلشااة 
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. وقد اةتمر التالزم ب  الشعر (29)، ومن النلر ما ُةمي ُفتيا فقيه العرب (21)إليها
لغاز طوال مسرية اإلبداع العربي. ومن الباحل  من والنلر يف صياغة األحاجي واأل

يذهب إىل أن مزامحة  النلر للشعر يف هذا املضماا جاءت يف العاوا املتأخرة. ومن 
الطريف أن جيعإ بعضهم من هذه املزامحة ومن انيارا  الشعراء والكتاب إىل صناعة 

الشعر والنلر األحجية واللغز مظهرًا من مظاهر الضعف واالحنطاط الذي أصاب 
مجيعًا يف تلك العاوا. وخيلص صاحب هذا الرأي إىل أن النلر "اقتحم على الشعر 
حرمه وقد زايلته قداةته، وشااكه ةائَر فنونِيه وأغراِضه، ومل يبق إال أن جيوس معه 

.  والذي (30) خالل جماهإ األلغاز اليت حال ألكلر الشعراء املتأخرين أن يلتاثوا فيها"
على ِحدَّته واشتماله على تقويم غري مناف لفن األلغاز  –القول  نيراه أن هذا
يقرا حقيقة ظاهرة، وهي أن الشعر أهب يف هذا املقام بالنايب  -واألحاجي 

األوفى، كما أن قيود الفن الشعري من وزن وقافية تكلف أعباًء إضافية تزيد من متعة 
عند حلِّه، ومتعة الكد التحليلي الكد الفين عند صناعة اللغز، ومن متعة الكد الذهين 

عند مقاابة هذا الضرب من العالقات املعقدة ب  عمإ الطرف  من جهة، وعالقتهما 
بالانعة اللغوية من جهة أخرى. لذلك كان إخالص هذا البح  ملقاابة اللغز املنظوم 

 دون املنلوا. 

التفت هذا  –لألةباب السابق أكرها  –وباإلضافة إىل اةتبعاد اللغز النلري 
البح  أيضًا عن ضروب من األلغاز الشتماهلا على خاائص تنأى بها عن اهلد  
احملدد والغاية املطلوبة منه، ونيعين بها معاجلة صناعة اللغز وحلِّه من منظوا لسانيي 

 معريف، ومن ألك: 

، وهو املاطلح الذي يطلق عادة على األلغاز املتعلقة بفن من األلغاز الفنية (6
ملال ألك األلغاز النحوية والفقهية، واأللغاز اليت تتخذ من مسائإ الفنون؛ و
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املوااي  وأحكام العبادات واملعامالت موضوعًا هلا. وحنن واجدون يف مقامات 
احلريري بدايات هلذه األلغاز اليت اعتمد يف صياغتها على اشرتاك الداللة، مما هو 

نفون يف فن األلغاز على . وقد اتفق املا(36)أقرب يف طبيعته إىل املالحن 
" الينبغي أن ُيسأل  :"تسهيإ اجملازخاوصية هذه األنيواع، وفيها يقول صاحب "

عنها إال من كان له وقو  تام على قضايا ألك الفن، وال ينبغي أن ُتلقى على 
. وأحلق الرافعي بها (32)املبتدئ فإنيها تشوش منه الذهن، وهي كلرية ال ُتحاى" 

يف باب احلكمة والفلسفة، ويرى أن "أكلرها مشهوا، وال  ما يقع من هذا الفن
" فقد تسهيإ اجملاز. أما صاحب "(33)حاجة إىل البح  فيها؛ ألن الفن أغلب عليها." 

أطلق على هذا الانف اآلخر ماطلح "األلغاز احِلَكِميَّة"، وجعله من املضنون به 
وصوله إىل غري على غري أهله مما ينبغي أن يكون يف أوفى حرز؛ خوفًا من 

 . (34)مستحقه ممن ال يرجى أن يرعاه ويقوم حبقه 

تلك اليت يكون حتايإ االةم أو بعض حروفه موقوفًا األلغاز احلسابية املنظومة؛  (2
بدوا  –أي القيم العددية للحرو   –على مالحظة العدد، ويقوم حساب اجُلمَّإ 

" هلا تسهيإ اجملازائري يف "أصيإ يف صناعة ملإ هذه األلغاز وحلِّها. وقد أواد اجلز
 . (35)عددًا من األمللة املوضحة حتت عنوان " العمإ احلسابي " 

وخالصة القول؛ إن هذه الدااةة تستبعد من دائرة النظر األلغاز النلرية، 
والفنية "أو التعليمية"، واحلسابية، ليكون موضوع النظر هو اللغز املنظوم الذي يتحقق 

ات وطلب تسمية املوصو ، أو يكون إلغازًا خالاًا بطلب اإللغاز فيه بذكر الاف
 تسمية لشيء، أو جامعًا ب  اإللغاز بذكر الافات والتعمية يف اةم املوصو . 
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 سر صناعة اإللغاز     ./4

لدى املنشئ تبدأ صناعة اللغز، وإىل املتلقي تنتهي الرحلة لتبدأ معها معضلة 
ما احلإ فعمليات أهنية معرفية يعاجل بها احلإ. واللغز يف جوهره صناعة لغوية، أ

الذهن واادات الكالم. من هنا تأتي أهمية الكشف عن عمإ اللغز يف اةتكناه ما 
تنطوي عليه اللغة من إمكانيات خفية ومعقدة يلتفت بها مستعمإ اللغة عن غاية 
ت اإلفااح والبيان إىل املرواغة والتلبيا، كما تأتي كذلك أهميته يف اصد العمليا

 املعرفية اليت يقوم بها أهن املتلقي يف حماولة التوصإ إىل احلإ. 

وينطلق هذا املبح  من تانيف املتقدم  األلغاز إىل قسم : معنوية ولفظية، 
": " اعلم أن تسهيإ اجملازومن ميلهم الظاهر إىل إيلاا األول على اللانيي. يقول صاحب "

ر ، وهي تدل على طول الباع، واقة الطباع، األلغاز املعنوية أاقُّ وألطف، وأعّز وأش
وةعة االطالع، وِعَظم االضطالع، واملهااة يف البيان، وحّدة اجلنان. وقد كانيت 

(31)مستعملة يف زمان اجلاهلية" 
 . 

غري أن اختااص األلغاز املعنوية برتبة الفضإ مل حيرم اللغز اللفظي ما له من 
ااًل، وأقرب منااَل، وأةهإ صنعة على الاانيع، املزية؛ فاأللغاز اللفظية " أكلر اةتعم

وأحلى َمطاِلع على امُلطاِلع. وهي وإن كانيت منحطة عند أوي الروية عن األلغاز 
املعنوية، إاّل إّن البااع  فيها واحلّذاق جعلوها بسبب التواية وغريها من أنيواع البديع 

 . (37)عالية الطباق" 

حلادة يف حاجة إىل إعادة النظر؛ إأ هي ال ويبدو لنا أن هذه القسمة اللنائية ا
تتمتع بالكفاية الالزمة لتكون أةاةًا للتانيف. وعّلة ألك أن إدااج التواية حتت 
االعتباا اللفظي احملض ال جيوز؛ فالنكتة يف التواية تتأتى من جهة وحدة اللفظ 
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جامعًا ب   واالشرتاك يف املعنى، كما أن قداًا كبريًا من األلغاز يكون يف العادة
االعتبااين: املعنوي واللفظي مما ال يسّوغ االحنياز به إىل أحد الطرف  على حنو 

 حاةم. لذلك تقرتح هذه الدااةة اعتباا ثالثة أضرب من األلغاز هي: 

اللغز ألغاز تواد أوصافًا ويكون املطلوب هو تسمية املوصو ؛ ويطلق عليه  (6
 الساأج أو الوصفي. 

شيء بعد التعمية على امسه، حبي  يكون االةم هو مناط ألغاز تطلب تسمية  (2
 .اللغز االمسياإللغاز. وقد ُأطلق عليه يف أدبياتهم 

ألغاز جامعة ب  الضرب  السابق ؛ فهي تواد أوصافًا، ويأتي طلب التسمية فيها  (3
تارحيًا أو تلميحًا، وياحب ألك يف العادة ألوان من التعمية على االةم. وقد 

املانف  بهذا الضرب إىل اللغز الوصفي تااة وإىل اللفظي أخرى.  احناز بعض
 . اللغز املَركَّبونيؤثر أن جنعله ضربًا قائمًا بذاته، ونيقرتح له ماطلح 

كاشف  –على تفاوت  –وح  نيستعرض هذه األضرب اللالثة جند أن مجيعها 
النحو العربي عن طاقة اللغة يف تأدية مهمة التلبيا اليت هي مقاد مناقض لنظرية 

وعلم البيان، اهلادَفْيِن إىل تقييد الرتاكيب "بأمن اللبا" و "الفهم واإلفهام"، وأن الطريق 
إىل حتقيق التلبيا متهده إمكانيات من اللغة ال حتّدها حدود، وقداات من مستعملها 

 على تطويعها لذلك. 

عن  وقد لقي تعريف ابن جين للغة بقوله: " هي أصوات يعرب بها كإ قوم
إعجابًا من كلري من احملدث  بسبب تضمنه نياًا على أن "اللغة أصوات"،   (31)أغراضهم" 

وأنيه بذلك قد قّدم املظهر الاوتي على املظهر التدويين. وهي مقولة تتبناها أكلر 
االجتاهات اللسانيية املعاصرة. غري أن اإلعجاب بتعريف ابن جين جيب أن يتجاوز هذا 

التعريف من أن الغاية من اللغة هي التعبري عن أغراض املتكلم   األمر إىل ما يتضمنه
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بها، فهو ال حيّدها بالغرض التواصلي املبين على تبادل األفكاا والتعبري عن املشاعر 
والعواطف على مقتضى الوضوح والبيان، واةوم الفهم واإلفهام، ولكنه اةتبدل 

 ااء ألك، بإ ملا هو نيقيض ألك. بذلك كله "األغراض" اليت تتسع لذلك كله، وملا و
وحناول اآلن اةتكشا  ةر صناعة األلغاز بفرز ما يؤول بطرق اإللغاز إىل 
 الفرد املتكلم خالاًا له، وما يكون فيه العمإ للغة بإمكانياتها. ويف ما يأتي بيان ألك.

 .  اللغز الوصفي  6/  4

ة والتمويه، اللغز الوصفي يتحقق بإيراد أوصا  لشيء على ةبيإ املالحن
 ويتملإ حّله يف التوصإ إىل تسمية املوصو . 

 وإيضاحًا خلاائص هذا الضرب نيواد قول أبي املظفر أةامة بن منقذ 
 هث( ملغزًا يف "الضِّْرس":   514)ت. 

 وَصاِحٍب ال َأَمثإُّ الثدَّْهَر ُصْحَبَتثُه
 

 َيْشثثثَقى ِلَنْفِعثثي وَيْسثثَعى َةثثْعَي ُمْجَتِهثثثدِ    
 ثُه ُمْذ َتَااَحْبَنثثا، َفُمثثْذ َوَقَعثتْ   َلْم َأْلَق 

 
 َعْيثثثين َعَلْيثثِه اْفَتثثثَرْقَنا ُفثثثْرَقَة اأَلَبثثثدِ   

"فما هذا حاله من الكالم ليا فيه  :" فيقولالطرازيعلق علي بن محزة العلوي يف " 
داللة على "الِضرس"؛ ال من جهة حقيقته وال من جهة جمازه. وإمنا هو شيء ُيعَر  

اء وجودة الفطنة. ومن أجإ هذا ختتلف القرائح يف السرعة واإلبطاء يف بدقة الذك
 . (39)فهمه"

ويؤخذ من كالم العلوي أن صياغة اللغز الوصفي أمرها آيإ بالكلية إىل 
ُمنشىء اللغز، والدوا الذاتي يف الاياغة أظهر من دوا اللغة بإمكانياتها وطاقاتها، 

مإ صدقها ظاهرًا على أكلر من شيء، وقد وهو يتشكإ لغويًا بإيراد األوصا  احملت
تكون ماحوبة بقرينة خفية متيإ بها إىل واحد من االحتماالت، وتكون مهمة املتلقي 



  قراءة جديدة - صناعة اللغز املنظوم يف األدب العربي القديم 

 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهاجملة                                                          621

تنثزيإ األوصا  بهداية القرينة على االحتمال املراد. ومن ثم فإن هذا الضرب من 
ام إمكانيات األلغاز ال خيتص دون ةائر أحداث الكالم املعتاد مبا مييزه من جهة اةتخد

اللغة، وهو مدين مبا يتضمنه من الغرابة والطرافة والرباعة والبعد عن املباشرة ملهااة 
صائغه، ومَقيٌَّد يف التوصإ إىل حّله بذكاء املتلقي وما يتمتع به من لقانية وفطانية ودقة 
مالحظة. لذلك ليا عجبًا أن خيتلف املتلقون من جهة ةرعة الوقوع على اجلواب، 

 ليا عجبًا أن تتعدد احللول املمكنة على اللغز الواحد. فاللغز الوصفي  كما أنيه
ال يقدم الاواة املللى ملا عليه اللغز، ومن ثم فال وجه للقول بأنيه أشر  ضروب 

"، تسهيإ اجملازاأللغاز اتبة، وال إليلااه على األلغاز اللفظية حبسب تانيف صاحب "
 لة إىل باب املالحن أو التعريض. بإ إن األوىل إخراجه من باب اإللغاز مج

وال عجب أن حيتإ هذا الضرب أعلى مدااج الاعوبة عند طلب احلإ. 
 وةنعود إىل ألك مبزيد من البيان يف موضعه من البح .

 اللغز االمسي    2/ 4

ميلإ اللغز االمسي جانيبًا كبريًا من تراث األلغاز املنظومة يف األدب القديم. 
بأكلر من معتمده  verbal gameاألةاس على اللعبة اللفظية  ومعتمد هذا الضرب يف

 على املعنى. 

أي الذي  ؛وجيدا بنا االلتفات إىل مالحظة مهمة خالصتها أّن اللغز االمسي
يستبعد املعنى تتحد ماهيته بفن التعمية. وقد تعددت مانفات املتقدم  يف هذا الفن، 

ينار  إىل طرق الكشف عن املعمى، ةواء ما يتعلق منها باناعة التعمية أو ما 
وهما على أي حال جهتان متالزمتان. وخالصة األمر أن التعمية إأا وضعت يف 
ةياق السؤال والتعجيز واملعاياة بطلب اجلواب ُعّدت من قبيإ اإللغاز وإال فهي 
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تعمية حمضة. ولعإ من أهم ما خلفه تراث التعمية يف ااتباطه باإللغاز ألك الكتيب 
كنثز الذي صنفه أحد أعالم هذا الفن؛ وهو أمحد املكي النهروالي بعنوان " النفيا

"، وقد ةبقت اإلشااة إليه. وينسب املانِّف لنفسه أنيه: " أوُل األمسا يف كشف املعمى
من نَيَقإ هذه الاناعَة من لساٍن إىل لسان، وَأفرَغها يف قالِب اللساِن العربيِّ ببديِع 

الُعْجَمِة ُحَلَإ براعة العرب. وقدَّم ألأواقهم أطباق  البيان، وكساها بعد أمساِل
 . ومن ألك يتب  أن جّإ (40)الذهب، عليها من فواكه الَعَجِم ُكإَّ باكواٍة ُمنَتَخب." 

ما تضمنه كتاب النهروالي داخٌإ من هذا الباب يف صناعة اللغز االمسي ، كما أنيه 
اجلامع ب  صفيت االمسية والوصفية،  يدخإ أيضًا يف صناعة ما مسيناه اللغز املرّكب

وهو موضوع البح  اآلتي. ومن بعد النهروالي جاء الشيخ طاهر اجلزائري فجعإ 
" شرحًا وتفاياًل ومتلياًل ملا تضمنه كتاُب ةاِبِقه، مع بعض تسهيإ اجملازمن كتاب "

 املخالفة يف ترتيب األنيواع وزيادة تنبيهات، وفاإ يف األلغاز املعنوية.  

ن اجلنوح إىل تفايإ القول يف اللغز االمسي امبا يفضي إىل اخلوض يف وأل
خضم طرق التعمية على اللفظ ووةائلها املعقدة، ومن ثم إىل اةتبعاد املكون املعنوي 

لذلك نيكتفي هنا بأن نيشري إشااة إمجالية إىل تانيف النهروالي لطرق  –اةتبعادًا تامًا 
    :(46)من العمإ التعمية؛ إأ جعلها على ثالثة أضرب

وهو ما تتحاإ به حرو  الكلمة املطلوبة، ويتنوع إىل  العمإ التحايلي: -األول 
 مثانيية أقسام هي: 

 الرتاد  واالشرتاك.  (3   التسمية.  (2 التنايص والتخايص.  (6

 التلميح.  (1  التاحيف. (5    الكناية.  (4

 احلساب.  (1    .التشبيه (7
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وهو ما تكتمإ به احلرو  احلاصلة وترتتب. ويتنوع إىل  ميلي:العمإ التك -اللانيي 
 ثالثة أقسام:  

 التأليف.  (3  اإلةقاط.  (2    القلب.    (6

: وهو ما يسهإ ألحد العمل  السابق  ويوضحه. قال العمإ التسهيلي -اللال  
 ب اللالثة، وأقسامه أابعة: اصاحب "تسهيإ اجملاز": "وهو ألطف األبو

 ( التبديإ." 4           ( الرتكيب.  3            ( التحليإ.  2       تقاد.   ( االني6

ويضا  إىل األنيواع اللالثة نيوع من العمإ هو من كماالت الفن، وقد اصطلح 
عليه بالعمإ "التذييلي". وُيعرَُّ  بأنيه من حمسنات هذا الفن ال من ضرواياته. وهو أن 

ةم املطلوب وةكناته وما حتتاج إليه من مدٍّ يؤتى بعبااة تدل على حركات اال
 .(42)وتشديد وحنو ألك" 

وإأا كانيت مجيع هذه األعمال تنار  إىل التعمية وطرق حتقيقها فإنيها يف 
الوقت نيفسه وةائإ معتمدة يف صناعة األلغاز من جهة املكوِّن االمسي يف اللغز 

من البح . وميكن  املركب. وةنعرض لبعضها حبسب ما يقتضيه املقام يف موضعه
القول إن اجلانيب االمسي يف صناعة األلغاز هو جمال حواا وجمادلة ب  َمَلكة الشاعر 
واإلمكانيات اليت تتيحها اللغة لفظًا وامسًا مع اةتدعاء املعنى يف كلري من األحيان، 
واحلق أن جتليات هذا الضرب ياعب حارها. وهذه أمللة دالة على عدد من 

 ري بها اةتدخال التعمية اللفظية يف صناعة اللغز: الكيفيات اليت جي

: ويقاد به تغيري صواة اللفظ. وحرو  العربية كلها تقبإ التاحيف التاحيف  (6
، ومن ألك (43)إال ثالثة أحر ؛ وهي األلف واهلاء وامليم، وجيمعهاكلمة )هام( 

  :(44) (بلبإ)قول من ألغز يف 
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 وَمثثثثثا َطاِئثثثثثٌر نيْاُفثثثثثُه ُكلُّثثثثثُه
 

 وُلْبث ُ  الثثدَّْوِح َةْيثثرٌ   ُأَاى فثثي  ثُهَل 
 َاَأْينثثثثثثا َثثالَثثثثثثثَة َأْاَبثاِعثثثثثثهِ  

 
 (   ُثْلثثثثُ إأا َصحَُّفثثثثوها َغثثثَدْت وْهثثثثَي ) 

: )ويقال له أيضًا: النقص(، ويكون حبذ  حر  من حرو  االةم، احلذ  (2 
 حبي  ينشأ عن احلذ  كلمة أات معنى جديد يتحقق بها اإللغاز. ومنه قول ابن

 :(45)حراز ملغزًا يف اةم )علمان( 

 ُحثُروُفثثثثُه َمْعثثثثُدوَدةس َخْمَسثثثثة  
 

 (   َثَمثثثاِنإأا َمَضثثثى َحثثْرٌ  تَبقَّثثثى )   
 :(41) كذلك قول ابن نُباتة ملغزاً يف )القطائف(و  

 ُأَحاجيثَك: َما ُحْلُو اللَِّسثاِن وِإنيَّثثهُ  
 

 أَلْبَكثثثُم إْأ ُتْعثثثَزى ِإَلْيثثثِه امَلَعثثثاِاُ        
 ُيَرى َجاِلسًا يف الاَّْدِا ماَداَم َكاِماًل 

 
 (َطثثثاِئُفَفْهثثَو يف احَلْلثثِق ) َفثثإْن نيَقُاثثثوُه 

: )ويقال له أيضًا: العكا(: ويكون بقراءة الكلمة عكسًا إلنيتاج االةم القلب (3 
 : (47)املراد اإللغاز فيه. وملاله قول من ألغز يف )ِمْلح( 

 يَمُتثثهُ ما اْةثٌم ِلَشيٍء َلثُه نَيْفثثٌع وقِ  
 

 َحِقْيثثثَرةس، َوهثثَو َمْعثثثُدوٌد ِمثثَن النَِّعثثثْم      
 َتراُه يف َيْقَظٍة ِبالَعثْيِن ِمْنثَك، َكثثما   

 
 (ُحُلثثثْمَتثثَراُه ِبالَقْلثثِب ِإْن َأْمَسثثْيَت يف ) 

 : (41)ونظريه قول علي بن اخلباز ملغزاً يف )جوز(  
 َما اْةثُم َشْيٍء ُيوِلْيَك نَيْفَعثًا إأا َمثا 

 
 َأنْيثثثَت َأْوَلْيَتثثثُه ِفَعثثثااًل َعُسثوفثثثا   

 ُهَو َفْرُد احُلثروِ  إْن َجثاَء َطثثْرداً   
 

 ( إأا َعَكْسثثَت احُلروَفثثثا َزْوٌجَوْهثثَو ) 
: )ويقال له أيضًا: التحليإ(: ويكون بتجزئة اللفظ امُللَغز فيه إىل أجزاء، التفريق (4 

ا الفن، وبه تظهر مراتب ولكإ جزء معنى. وقد عّده اجلزائري " ألطف أعمال هذ
 :      (49)الفكر الدقيق"، ومنه قول امُللِغز يف )نيوا( 

 وال َتْجثَزْع ِلَدْهثثِرَك َوهثَو َقثثاسٍ   
 

 َفثثثثإنَّ الدَّْهثثثثَر ُعْقَبثثثثاُه َتِلْيثثثثنُ   
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فتأويإ اللغز هو أن: ُعقبى لفظ  ؛وقد تلطف امُللِغز للتفريق بأكلر من حيلة
اء(، وهذه )الراء( تلي لفظ )نيو( من )تلُ (، وحاصإ )الدهر(؛ أي نيهايته هي )الر

 ألك كلمة )نيوا(. 

 اللغز املَركَّب      3/  4

أعلى  –يف ما نيذهب إليه  –هذا الضرب اللال  من أضرب اإللغاز ميلإ 
مراتب الاناعة، وهو ينتمي إىل اللغز االمسي من جهة أنيه ُيبقي على طلب االةم 

تفي بإعمال وةائإ التعمية على االةم؛ تلك اليت أةلفنا صراحة أو ضمنًا، كما أنيه حي
أكرها من تاحيف وقلب وحذ  وجتميع وتفريق، ومن إيراد اللفظ مع اإليهام 
بإاادة املعنى. أما انيتماؤه إىل اللغز الوصفي فيأتي من جهة التوةع يف ةرد أوصا  

ا؛ فهو من جهٍة الشيء. ويعمإ هذا املزج ب  الضرب  على اجلمع ب  املزية فيهم
خيفف من ُغَلواء اللغز الوصفي الذي يكاد خيرج من دائرة األلغاز إىل املالحنة، كما 
أنيه يتيح من جهة أخرى الفرصة إلظهاا الرباعة يف طرق التعمية على االةم من غري 
تواط يف التالعب اللفظي الار . ومن أبرز ميزات هذا الضرب أنيه ميلإ ملتقى 

اانيع اللغز واإلمكانيات التعبريية للغة مجيعًا. وامللال اآلتي يوضح هذه الرباعة الذاتية ل
اخلاائص، وهو قول الشريف فتح الدين علي بن حممد بن جعفر القنائي ملغزًا يف 

 : (50))الَكمُّون( 
 يثثثا أيَّهثثثا الَعطَّثثثاُا َأْعثثثِرْب لَنثثثا 

 
 َعثثْن اْةثثِم َشثثيٍء َقثثإَّ يف َةثثْوِمك    

 ُتْبِاثثثثثُرُه ِبثثثثثالَعْيِن يف َيْقَظثثثثثةٍ  
 

 َكمثثثا ُيثثثرى ِبالَقْلثثثِب يف نيوِمثثثك 
ففي اللغز ةؤاٌل صريٌح عن اةم شيٍء، وتعيٌ  للموصو  بأنيه من بضاعة  

العطاا، وأنيه زهيد اللمن. وتضم  االةم يف الكالم مع التعمية عليه باملقابلة ب  
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ُيرى بالقلب(، واةتخدام )القلب(  الرؤية البارية والرؤية القلبية )تباره الع /
مبعنى اجلااحة مع الرتشيح هلذا املعنى بذكر )الع (، يف ح  أن املراد هو )القلب( 
مبعنى )عكا الكالم(، وإيراد )نيومك( موهمًا إاادة املعنى وهو يريد امللفوظ، 

يفضي والرتشيح لذلك بقوله )يف يقظة( على ةبيإ املقابلة ب  )النوم( و )اليقظة(، و
 ألك كله إىل مقلوب )نيومك( وهو )كمُّون(. 

واللغز املركب جامع ملميزات اإللغاز الوصفي واالمسي، فهو حبق ميلإ جممَع 
هذين البحرين، هذا ما يرشحه ليكون موضع العناية عندما نيأتي إىل معاجلة اللغز من 

 املنظوا املعريف. 

الوجهة اللسانيية والبالغية ومما تقدم يتب  أن وةائإ صناعة اللغز تتحاإ من 
 يف أموا أهمها ما يأتي: 

ميلإ اجلانيب الوصفي يف اللغز فرصة لظهوا قداة الشاعر على االبتكاا والتفنن  (6
يف التاوير، ومن ثم فإن اهليمنة فيه تكون مللكة الذاتية اليت تطوع فنون االةتعااة 

 واملقاود خالفه.  وهم بشيءواجملاز مبا تتيحه له قداته على إيراد الوصف املوالتشبيه 

يتيح املشرتك اللفظي لاناع األلغاز إمكانيات متميزة، حيتإ بها موقعًا بينيًا متميزًا  (2
ب  جدلية اللفظ واملعنى، وب  الوصفي واالمسي من األلغاز. وقد جعله ابن 
حجة احلموي عمود اإللغاز، وأةند لواء اإلجادة يف هذا الفن ملن جييدون فن 

ومنع غريهم اإلجادة؛ فقرا بعبااة حامسة "أن أحسن التعمية ما أةفر التواية، 
 . (56)بعد احلّإ عن تواية بديعة يف بابها" 

ويعلق ابن حجة على لغزين ألبي العالء وللقاضي حميي الدين بن عبد الظاهر 
. (52)بقوله: إن اللغزين " مل تسفر فيهما الوجوه احلسان إال من وااء ةتوا التواية" 

، كما أن (53)التواية أقام احلريري قايدته اللغزية املطولة يف املقامة الشتوية  وعلى
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"، وحممد بن احلسن املالحنالتواية معتمدة يف عامة ما أواده ابن دايد يف كتاب "
 ." املخااج يف احليإالشيبانيي يف كتاب "

وجود ومرد التواية يف األلغاز هو إىل االشرتاك اللفظي. غري أن ألك أدى إىل 
عالقة ملتبسة ب  اإللغاز وما أطلق عليه املغالطة املعنوية؛ حي  يقع االشرتاك وال 

   ُيقاد به إىل اإللغاز. وميللون له بقول املتنيب يف وصف الرمح: 
 ُيغثثثثاِدُا ُكثثثإَّ ُملّتِفثثثثٍت إليثثثثهِ   

 
 وَلثبَّتثثثثثُثُه ِلَلْعثَلِبثثثثثثِه ِوَجثثثثثثااُ  

 
 علب وحنوهما، واللعلب هنا هو فالوجاا هو بيت الوحش من الضبع والل

ما دخإ من الرمح يف السنان. ويقول الربقوقي شااح الديوان: " ولقد أبدع يف هذه 
 .(54)التواية واالةتعااة بذكر الوجاا واللعلب" 

وجدير بالذكر أن هذه العالقة قد أشكلت على ابن األثري فخلط املغالطة 
. أما حييى (55)ة أو حقيقية ومغالطة نيقيضية املعنوية باأللغاز، وقسمها إىل مغالطة مللي

" إىل التمييز ب  اإللغاز واملغالطة املعنوية باأللفاظ الطرازبن محزة العلوي فقد أهب يف "ا
املشرتكة؛ فذكر أن املغالطة املعنوية "إمنا تكون باأللفاظ املشرتكة، وهي دالة على 

بالقاد والنية، خبال  اإللغاز فإنيه أحدهما على جهة البدلية وضعًا، وقد يرادان مجيعًا 
ليا دااًل على معني  بطريق االشرتاك، ولكنه دال على معنى من جهة لفظه، وعلى 

 . (51)املعنى اآلخر من جهة احلدس ال بطريق اللفظ، فافرتقا مبا أكرنياه" 

والذي منيإ إليه هو أن األلفاظ املشرتكة مادة متاحة للمغالطة واإللغاز مجيعًا، 
اإللغاز منوط بالقاد إىل املغالطة ووضعها صراحًة وضمنًا يف ةياق ةؤال يطلب وأن 

حاًل؛ ألك ألن املعاياة واحملاجاة وإاادة االختباا والتعجيز بالسؤال، وطلب اجلواب 
 هو جوهر هذا الفن، وإليه يرد اإللغاز جبميع أضربه وتنوعاته. 



 د. إهلام عبدالوهاب املفيت 

 311                                       م  1031نوفمرب   –هـ 3415 حمرم – احلادي عشرالعدد 

 اللغز املنظوم من منظور التلقي          0/ 5

هذا املطلب من البح  نياإ بالنظر يف اللغز الشعري إىل طوا التلقي  يف
وطلب احلإ. ونيعود اآلن إىل التذكري بأضرب األلغاز اليت اختذت يف هذه الدااةة 

 موضوعًا للنظر، وهي: 

 اللغز الوصفي  (6

 اللغز االمسي  (2

 اللغز املركَّب  (3

ابلية للحإ، واهلد  هنا توزيع هذه األضرب على مدااج الاعوبة ومدى الق
 ونيوع العمليات الذهنية املطلوبة حلإ كإ ضرب منها. 

 احلإ ومدااج الاعوبة    6/ 5

يوصي اخلرباء بهذا الفن بضرواة ةلوك طريق وةط من غري جنوح إىل املبالغة 
ال ينبغي "": تسهيإ اجملازيف الاعوبة والسهولة عند صياغة اللغز؛ فيقول اجلزائري يف "

 التعمية واإللغاز؛ حبي  ال ياري للوصول إىل حقيقة األمر َمجاز، لألديب أن يبالغ يف
فإن ألك مما ينفر الطالب، وُيْفِتر ِهمم الراغب، كما ال ينبغي أن يبالغ يف اإليضاح، 
وياري ِحماه لكإ من أااده مباح، حبي  يتساوى يف اةتخراجه الذكي والبليد، 

  .(57)واألخفش ومن باره حديد" 

ةلَّمًا متداجًا ب  الاعوبة والسهولة، وال ترجع أةباب ألك  وحتتإ األلغاز
إىل اختال  الانعة عند امللِغز فحسب، بإ إىل طبيعة اللغز ومكانيه من التقسيم 

 اللالثي السابق أكره، وهو ما ةيأتي بيانيه. 
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 اللغز الوصفي  ومعضلة احلإ:     2/ 5

بالكلية إىل براعة امللِغز يف ةبق أن بّينا طبيعة اللغز الوصفي من حي  إنيه آيإ 
التماس األوصا  املشرتكة اليت تقع على أكلر من شيء، كما أن دوا اللغة بإمكانياتها 
وطاقتها يف صناعته يكاد يكون حماواًا يف تقديم املادة الُغفإ املتاحة للتشكيإ. ومن 

ها صحيح ثم ليا عجبًا عند التعرض مللإ هذه األلغاز أن تتعدد احللول املمكنة، وكل
 مقبول. 

"حكى حممد بن أمحد اليزيدي قال: كنت يف ليلة مقمرة أتعشى على شاطئ 
دجلة، إأ حملت قنفذًا، فألقيت إليه بعض الطعام فأكله، ثم قربت له بعض الشراب 
فشربه، وحضرتين األبيات اآلتية يف وصفه. ويف اليوم التالي أنيشدتها أحد األدباء، 

 وهي: 
 اَءنيثثا َبْعثثَد َهْجَعثثٍةَوَطثثاِاِق َلْيثثٍإ َج

 
 ِمَن الَلْيثِإ إال مثا َتَحثدََّث َةاِمثثرُ     

 َقَرْيناُه َصْفَو الثرَّاِح إأ جثاَء َطاِاقثاً    
 

 على الزَّاِد َلثْم َيْشثُعر ِبنثا وهثَو َةثاِداُ      
 َجمِيَإ امُلَحيَّثا يف الرِّضثا َفثإأا أَبثى     

 
 َحَمْتثثُه ِمثثَن الضَّثثْيِم الرَِّمثثاُح الشَّثثواِجُر 

 َتثثَراُه َواِضثثعًا ِلِسثثالِحهِ   وَلْسثثَت 
 

 َمثثَدى الثثدَّْهِر َموُتثثواًا وال هثثَو َواِتثثرُ  
فقال له صاحبه: واهلل إنيه ليعجبين الفتى مجياًل مبتسمًا حذاًا دائمًا ومتسلحا.  
  .(51)فضحك اليزيدي وقال: إمنا هي يف وصف قنفذ"  

 الم على احلقيقة هكذا أااد امللِغُز شيئًا وأجاب امللَغز له بغريه، حبمإ الك
ال على إاادة اإللغاز. فال عجب أن يفوته مراد امُللِغز، فإن السياق يف هذه احلال ينبغي 
أن يتع  صراحة لإللغاز حتى تتحقق شروط الفن. لذلك يواد اجلزائري يف بعض 
 تنبيهاته ما يفيد أنيه "إأا كان اللغز ينطبق على شيئ  فأكلر، فللمجيب أن يذكر مجيع 
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نطبق عليه اللغز على طريق التخيري، وليا للملِغز حينئذ أن يقول: مل أقاد هذا، ما ي
فإن ألك تعنت حبت؛ إأ كإ ما انيطبق عليه اللغز ياح أن يكون جوابًا، ةواٌء طابق 

 .(59)مقاود امللِغز أم ال." 

لذلك صَح مما تقدم أن قداًا كبريًا من ملإ هذا الضرب ليا صريح النسبة إىل 
ويشهد لذلك أن ابن حجة احلموي يواد بعض أمللة من هذا الضرب  األلغاز.

كذا دون أن  ...".ويعزوها إىل األلغاز بايغة التمريض، فيقول: " ومما أحلقوه باأللغاز
 .(10)يقطع بنسبته إىل هذا الفن 

 اللغز االمسي وعامإ االنيتباه الباري     3/ 5

وهو أخّص من اللغز؛ إأ يقوم يقع هذا الضرب جبملته خالاًا يف باب املعمى، 
على فنون من التعمية لالةم امللَغز فيه بالتاحيف والتحريف، وبالقلب أوالعكا، 
وباحلذ  والزيادة، والتجميع والتفريق، وبالتلميح واإلشااة، وبالتشبيه والكناية، كما 
 يكون يف أكلر األحيان باجلمع ب  أكلر من واحد من الوةائإ السالف أكرها. كذلك

السابقة  يكلر مع اللغز االمسي توظيف تعدد معانيي ما يقبإ التعدد يف بعض املاطلحات
 ملزيد من التعمية على ما ةيظهر من حتليإ بعض األمللة الدالة من منظوا التلقي. 

وح  يكون اإللغاز خالاًا لطلب معرفة اةم شيء ما فإن منطوق اللغز مبا 
ه بضروب من التعمية يستلري يف املتلقي يعكسه من تالعب بأحر  االةم ومعاجلت

. وتذكر visual attentionجهازه املعريف املتاإ اتاااًل قويًا باالنيتباه الباري  
ماادا علم النفا املعريف أن اجملال الباري ميتاز بقدا حمدد ميكن تسجيله؛ ألنينا 

 حالة اختياا نيوجه بارنيا إىل مكان بعينه من العامل احمليط بنا، وحنن يف ألك نيكون يف
 نيقوم من خالهلا بتنقية وتافية لبعض املعلومات الكامنة يف ما نيسدد نيظرنيا إليه. 
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والواقع إن االةم املطلوب ال يتملإ أمام املتلقي يف صواة وجود مادي، بإ يف 
، ويقتضي ألك أن يستخدم املخ جانيبًا من  mental imageحالة صواة عقلية  

املتاواة أو املتخيلة مع آلياته املستخدمة يف تشغيإ آلياته يف تشغيإ املعلومات 
 spotlightاملعلومات املداكة، ويتحد هذا العمإ بتوظيف اةتعااة بقعة الضوء 

metaphor   يف التوصإ إىل املراد. يقول جون أنيداةون أحد املختا  يف علم
ستطيع حتريك النفا املعريف يف عرض هذا املفهوم: إن نيظرية بقعة الضوء " ترى أنينا ني

انيتباهنا هنا وهناك للرتكيز على أماكن متعددة من اجملال الباري لدينا. وأن الشخص 
إأا أااد معاجلة مادة بارية يف أجزاء أخرى من هذا اجملال من الضرواي أن يقوم 

 .(16)بتحريك البقعة الضوئية، وهذا يستغرق وقتًا"  

بقعة الضوء على اهلد  املراد وخالصة عمإ املخ طبقًا هلذه النظرية هي تركيز 
 إدااكه باختياا مكان التلبت وإعطائه احلد األقاى من موااد تشغيإ الرؤية مع
إضعا  املاادا األخرى. ويكتمإ عمإ املخ يف معاجلة اهلد  بتشغيإ آلية اجلمع 

 والربط من مالمح ومعطيات خمتلفة يتحدد به هوية املدَاك. 
    :(12)لغزًا لافي الدين احللِّي؛ يقولولنحاول اآلن أن نيفحص من قريب 

 ومثثثا َشثثثيٌء َحَشثثثثاُه فيثثثِه َداءٌ   
 

 َوَأوَّلثثثثثُه وآِخثثثثثثُرُه َةثثثثثثواءُ   
 إأا مثثثثثا َزاَل آِخثثثثثُرُه َفَجمثثثثثٌع 

 
 َيكثثثثوُن احَلثثثثدُّ فيثثثثِه وامّلَضثثثثاُء 

 وإْن َأْهَملثثثثثَت َأوََّلثثثثثُه َفِفْعثثثثثٌإ 
 

 َلثثثُه بثثثالرَّْفِع والنَّْاثثثِب اْعِتَنثثثاءُ   
اللغز بقوله: "وما شيء؟!"؛ فهإ هو اةتفهام عن " الشيء " أم عن يبدأ السؤال يف  

تشري إىل أن املسؤول عنه  clues"اةم الشيء"؟. يف الايغة ما ميكن أن ُيسمى: هاديات 
هو "االةم". نيفهم ألك إأا ما انيتقلنا ببقعة الضوء إىل البيت اللال ؛ فإهمال األول 

عإ من املسؤول عنه لفظًا هو "فعإ". مقاود به: احلر  األول، وهذا اإلهمال جي
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وبااتدادنيا بهذه املعلومة إىل البيت األول يرشح أن املقاود بقوله "حشاه" هو وةط 
االةم، وأن الداء الذي يف حشاه إما أن يكون "حر  علة"، وإما أن يكون منطوق كلمة 

لاله لغز "داء". واالحتمال األول؛ أي قاد حر  العلة شائع يف األلغاز العربية، وم
    :(13)صالح الدين الافدي الذي حياجي يف اةم )عيد(، فيقول

 َعلْيثثثثثٌإ َقْلُبثثثثثهُ مثثثثثا اْةثثثثثٌم  
 

 َوَفْضثثثثثثثثثُلُه ال ُيْجَحثثثثثثثثثثدُ  
 لثثثثثيَا َلثثثثثُه ِجْسثثثثثٌم ُيثثثثثرى 

 
 َوفْيثثثثثثثثِه َعثثثثثثثْيٌن َوَيثثثثثثثثدُ   

 
و)عليإ قلبه( يف هذا اللغز هو الاياغة امُللِغزة لعبااة الارفي  )معتإ 

بعاد هذا االحتمال من لغز احللِّي يرجحه ما يتضمنه البيت الوةط(. غري أن اةت
اللال  الذي يفيد أن حذ  أوله ينتج فعاًل اافعًا نياصبًا. وإأن، فهو فعإ نياةخ، 
واألفعال الناةخة تنار  إىل قائمة مغلقة هي " كان وأخواتها ". وعلى طالب احلإ أن 

يف أوله حر  من جنا آخره كما يبح  يف هذه القائمة املغلقة عن فعإ يقبإ أن يزاد 
يقول البيت األول:  "وأوله وآخره ةواء" لينتج امسًا لشيء. وال ايب أن من يقوم 

لن جيد  بالرتكيز الباري على أي من األفعال الناةخة اللالثة عشر )كان وأخواتها(
( الذي ميكن بعد زيادة امليم أن ينتج (دام)من بينها من يقبإ ألك إال الفعإ )

( وةطًا، وحبذ  اآلخر تنتج كلمة (دا)ام((. هنا يظهر معطى باري متخيإ هو )))مد
( ]اليت تتحد لفظًا ال خّطًا مع "ُمدى"، مبعنى ةكاك [؛ ويكون ألك تأويإ (ُمدا))

 البيت اللانيي:   
 إأا مثثثثثا َزاَل آِخثثثثثُرُه َفَجمثثثثثٌع

 
 َيكثثثثوُن احَلثثثثدُّ فيثثثثِه وامّلَضثثثثاء 

 
ب هو " ُمدام "، وأن التوصإ إليه ممكن وحاصإ ما تقدم أن االةم املطلو

 باةتخدام اةتعااة "بقعة الضوء" اليت تقرتحها نيظرية "االنيتباه الباري". 
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  :.  اللغز املركَّب من منظوا معريف4/ 5

وعلم النفا املعريف  semanticsبالنسبة للغز املركب يزودنيا علم الداللة 
cognitive psychology إلجراءات اليت ميكن االةتعانية بها يف مبنظومة من املفاهيم وا

تفسري العمليات الذهنية املتعلقة بطلب احلإ وإنيتاجه. وةنتوقف عند أابعة من 
 املفاهيم أات الالة مبشكلة البح ، وهي: 

   الشبكات الدالليةsemantic networks         
 السمات الداللية            semantic features  
 العالقات الداللية          semantic relations  
   التنشيط املنتشر        spreading activation  

أهب أصحاب منوأج "الشبكة الداللية" إىل أن الذاكرة إمنا تقوم برتميز املعرفة 
املفهومية عن املداكات يف بناء تشكيلي أي وظيفة هرمية يف مستويات ثالثة. وعلى 

تخذ فيه الكلمة موقعًا نيسبيًا هلا ب  منظومات ألك جيري تنظيم الذاكرة على حنو ت
الكلمات األخرى أات العالقة بها يف بناء افرتاضي، ميكن أن يفسِّر لنا الطريقة اليت 
ُتسرتجع بها الكلمة ومدى ةرعة االةرتجاع. إن االةتدالل على الشيء من خواصه 

ن اتااهلا بالشيء يتوقف على مكان اختزانيها ب  ةلسلة اخلواص األخرى، وما إأا كا
  (14)مباشرًا أو غري مباشر. 

فإأا افرتضنا أن موضوع ةؤال اللغز هو )البلبإ(، وأن اإللغاز يتطلب التعر  
إليه بذكر صفاته اليت متيزه، فإن هذه الافات تتخذ يف عالقة بعضها ببعض بنية هرمية 

، وختتلف تبعًا يف تداج الذاكرة، وبناًء على هذا التداج تتفاوت داجة صعوبة اللغز
لذلك ةرعة التوصإ إىل احلإ. إن الربط ب  )البلبإ( وِصَفة الغناء أةرع من الربط 
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بينه وب  ِصفة الطريان؛ ألن ِصفة الغناء حتتإ املستوى األول من التجريد، على ح  
حتتإ ِصفة الطريان املستوى اللانيي. كذلك فإن ااتباط هات  الافت  بالبلبإ أةرع إىل 

كر من صفات أخرى كاحلركة أو األكإ أو التنفا؛ إأ إن ملإ هذه الافات التذ
مشرتكة ب  البلبإ وةائر جنا احليوان فهي واقعة يف مستويات ممعنة يف التجريد. 

من السؤال االةتفتاحي، ثم   (15)ويبدأ اإلاهاص بداجة الاعوبة يف اللغز املركب 
الاعوبة كلما ااتفعت الافات يف تتواىل الافات على التداج السابق حبي  تزيد 

 ةلم التجريد. 

وهذه أمللة متلإ مراتب متفاوتة يف صعوبة احلإ على املتلقي تتضح بها 
 القاعدة. 

  :(11): وميلله لغز يف "البجع" املستوى األول
 ِهيف َقْلِبثثثثثثث  مثثثثثثثا َطثثثثثثثاِئرٌ 

 
 يلثثثثثثوُح للنثثثثثثاِس َعَجثثثثثثب  

 ِمْنقثثثثثثثثثثثاُاُه يف َبْطِنثثثثثثثثثثثهِ  
 

 نَيبوالَعثثثثثْيُن ِمْنثثثثثُه يف الثثثثثذَّ   
وةؤال االةتفتاح يف اللغز: ما طائٌر؟، فهو ةؤال باجلنا القريب. ثم يستب   

املتمرس بلعبة األلغاز أن كلمة )قلب( كلريًا ما تعين عكا الكلمة، ومن ثم قد 
يتوصإ إىل أن مقلوب )عجب( هو )جبع(. وكون الع  أنيبًا يشري إىل أن )الع ( هو 

لطائر بأن منقااه يف بطنه ُيقّرب احلإ؛ فهذه هيئة آخر أحر  االةم، كما إّن وصف ا
 خاصة ومعروفة عن طائر البجع.

  :(17): ميلله لغز البن ُعَن  الدمشقي يف )العقرب( املستوى اللانيي
 َيْحثثَذُا النَّثثاُس َشثثرَُّه ومثثا َحَيثثواٌن

 
 الثثَبطِش واِهثثي الُقثثوى َواِهثثُنعلثى أنيَّثثُه   

 َطاِئرًا إأا َضعَّفوا نيْاَف اْةِمِه َكاَن 
 

 وإْن َضعَّفوا باِقيثِه َكثاَن ِمثَن الثَوحشِ     
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 ميلإ هذا اللغز داجة أعلى يف ةلم الاعوبة؛ فالسؤال االةتفتاحي: 
؟! وهو وصف باجلنا البعيد، ثم إن وصفه بأن الناس حيذاون شّره يذهب ما حيوان

ح  يااد   باملتلقي يف التاوا بعيدًا إىل أن يستعيد بعض قدااته يف تضييق الدائرة
وصفه بأنيه " واهي القوى واهن البطش"؛ إأ ُيستبعد بهذا الوصف كإ ما هو واقع حتت 
نيوع الوحش املفرتس، والزواحف القاتلة. ويقرتب مبوضوع اللغز من نيوع احلشرات. 
ويف تركيب االةم إحياء بأنيه اةم اباعي يقبإ كإ نياف منه التضعيف. وهكذا ميكن 

 املطلوب وهو )عقرب(؛ فتضعيف نيافه ُينتج لفظ مقاابة احلإ، والتوصإ إىل
)عقعق(، وهو طائر، وتضعيف اللانيي ُينتج لفظ )ابرب( وهو من جنا الوحش 

 النافر.

  :(11): ميلله لغز ابن هريرة أمحد بن عبداهلل يف )األةد( املستوى اللال 
 َلثثدى السَّثثمواِت ُيلَفثثى أيُّ َشثثيٍء

 
 وهثثو يف األاِض بثثاجَلَراَءِة َيْسثثعى 

 ُأو ّثثثثالٍث وأْاَبثثثٍع إْن َعَدْدنيثثثثا   
 

 وَتثثثثثراُه إأا َتَحقَّقثثثثثَت َةْبعثثثثثا 
، وهو ما يعم (؟!شيء)يزيد من صعوبة هذا اللغز أن السؤال االةتفتاحي عن  

اجلمادات واحليوان بأنيواعه، ثم اإلتيان بالافات البعيدة؛ فهو من أبراج السماء وهو 
ٍث من حي  ِعّدة أحر  االةم، وأو أابع يسعى جريئًا على األاض، ثم إنيه أو ثال

 يدّب عليها، وأخريًا تأتي التواية بث )َةْبع( يف ةياق األعداد.

، إىل السؤال الطائرهكذا يتواىل تداج األلغاز يف ةلم الاعوبة من ةؤال عن 
، مع أن املوضوعات اللالثة تنتمي يف النهاية إىل الشيء، إىل السؤال عن احليوانعن 

يوان. وبانيتقال السؤال من اخلاص إىل العام إىل األعم تتاعَّد داجات فايلة احل
الاعوبة مبا يتوقع معه زيادة زمن االةرتجاع والربط للتوصإ إىل احلإ. غري أن 
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تبلغ مدى بعيدًا عندما تتعزز براعة اإللغاز بتوظيف  –مقرونية باملتعة غالبًا  -الاعوبة 
 semantic، والعالقات الداللية semantic featuresالسمات الداللية الةم امُللَغز فيه 

relations  اليت تربطه بغريه من الكلمات أوات الالة؛ ألك أن صناعة اللغز تنثزع
بتوظيف السمات الداللية إىل اإليهام بغري ما هو ظاهر، والتحول إىل اجملاز والتشبيه 

ة، وتشمإ: املشرتك اللفظي والكناية، ثم يأتي إىل ألك دوا العالقات الداللية املتنوع
homonymy  واملعنى املتعدد ،polysemey واحلقإ الداللي ،semantic field (19) .

وبتفعيإ دوا العالقات الداللية يتولد اجلناس والتواية واالةتخدام وغريها من 
حمسنات الكالم.  ويتداخإ السَّدى واللُّحمة يف نيسيج اللغز تداخاًل حمكمًا. وإيضاحًا 

 - فيما نيرى - بالتحليإ لغزًا البن عبد الظاهر يف )الكوز(، ميلإحناول أن نيقااب  لذلك
منوأجًا الةتلماا ألوان التواية واجملاز يف توليفة طريفة، تقوم دلياًل نياطقاًً على ما تتمتع 

  :(70)به اللغة من طاقات واةعة على املراوغة واخلداع الفين اجلميإ، وألك قوله
 َةثثثثثثثثثمٍعَوأي ُأأٍن ِبثثثثثثثثثال 

 
 َلثثثثثُه َقْلثثثثثثٌب ِبثثثثثال َقلثثثثثثبِ  

 إأا اْةثثثثثَتوىل َعلثثثثثى ِحثثثثثبٍّ   
 

 َفُقثثثإ مثثثا َشثثثْئَت يف الاَّثثثبِّ    
 

ُصدِّا اللغز السابق بسؤال ضمين عن امُللَغز فيه، وهو موصو  حمذو  جرى 
نيعته بعبااة )أي أأن( مسبوقة بواو )ُابَّ(، وبأنيه )له قلب(. ويرشح هذان الوصفان 

كائنًا حيًا. غري أن امللِغز يشفع ألك بوصف  ينفيان عن املوصو  أن يكون امللَغز فيه 
صفة احلياة، ويقربانيه من حقإ اجلمادات؛ إأ إنيه )أو أأن بال مسع( و )له قلب بال 

تربز إاادة اجملاز باةتعمال األأن والقلب يف غري  cluesقلب(، وبهذين اهلادي  
مجاد يستولي على )ِحّب(، اةتدعى  معانييهما املباشرة. وإأا صحَّ لطالب احلإ أنيه

، وملا كان لكلمة )الَاب(،  (76)للحب معني  يف اللغة هما: احملبوب، واجلّرة الضخمة
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بدواها معنيان: املتيم املشتاق، ومادا الفعإ )َصبَّ( مبعنى )ةكب(، فإنينا نيفرتض 
داًا إىل أن الربط ب  اجلماد )أي األأن(، والاب مبعنى السكب و )اجلرة(، أةرع تبا

 الذهن من اةتدعاء احملب واملتيم املشتاق. 

ويزداد أمد االةرتجاع عن طلب احلإ بإاها  الانعة، وتعقيد الشبكة 
الداللية ب  دالالت الكلمات. وألك ما نيراه واضحًا يف قول أبي العالء، وهو قول 

  :(72)يف حكم اللغز وإن مل يارح بذلك 
 ْم َيُكثن وَحْرٍ  َكُنوٍن َتْحَت َااٍء وَل

 
 ِبثثَداٍل َيثثثؤُّم الرَّْةثثَم َغيَّثثَرُه الثثنَّْقطُ  

والذي يبدو من توالي احلر  والنون والراء والدال والرةم والنقط أن مجيعها  
ألفاظ تنتمي إىل حقإ داللي واحد، هو اخلط والكتابة. غري أن املتلقي إأا أداك أن مثة 

دا عالقة احلقإ الواحد، وأن يفرق قادًا إىل اإللغاز  كان عليه مع طلب احلإ أن يه
ب  األلفاظ يف االنيتماء الداللي فيظهر لكإ منها معنى غري املعنى املتبادا واملستمد من 
وحدة احلقإ. حينئذ ةيظهر أن املراد باحلر : الناقة املهزولة الضامرة، والنون: 

السري، احلوت، والرائي: ااكب يستحلها بضرب ائتيها، والدالي: الرفيق بها يف 
 والرةم: أثر الدياا، والنقط: املطر. 

وهكذا مير طلب احلإ مبنظومة معقدة من العمليات اليت تلتما إضاءتها من 
إةهامات علم النفا املعريف؛ فباإلضافة إىل االنيتقال التداجيي االةتداللي أو احلدةي 

الذاكرة  خالل spreading activationب  مستويات التجريد يقوم التنشيط املنتشر 
the fan  effect الداللية يف ما يسميه أنيداةون بتأثري املروحةبتحفيز عمإ الشبكات 

(73)، 
وحيدث ألك ح  تقوم إحدى الكلمات املفاتيح أو اهلاديات بدوا املنبه أو امللري 

stimulus فينتشر التنشيط فيها إىل ما يرتبط بها من كلمات وتداعيات، مع ضرواة ،
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مثة حّدًا لكمية التنشيط اليت ميكن أن تنتشر من هذا املادا. وهنا يربز  التنبيه إىل أن
الرتابط احلادث ب  املفردات، وتفعيإ التداخإ واالةتدعاء ب  العالقات الداللية 
احلاكمة على جمموعة الكلمات؛ وكإ ألك مما يع  على تسريع القداة على 

 ملطلوب.     االةرتجاع والتذكر، ومن ثم التوصإ إىل احلّإ ا
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 / خامتة البحث  6

يف خامتة البح  ميكن إجياز إةهاماته مبا نيّبه إىل أهميته من مسائإ، وما انيتهى 
 إليه من نيتائج فيما يأتي: 

إن فن اإللغاز صناعًة وحاًل من أقدم املنتجات اإلبداعية وأكلرها انيتشااًا يف مجيع   -6
نيي دااةة هذا الفن نيداة يف اللقافات املعروفة قدميها وحديلها، ومع ألك تعا

 الكم وشّحًا ظاهرًا يف التنوع. 

جاء البح  إةهامًا يف إبراز ما يتمتع به فن اإللغاز من أهمية علمية ومعرفية مل   -2
 الفراغ.  تقدا حّق قداها ح  جرى حاااه وحتجيمه يف إطاا التسلية وإزجاء أوقات

لتقي فيه كلري من علوم أبرز البح  أهمية دااةة فن األلغاز بوصفه جممعًا ي  -3
 العربية على تنوعها من حنو وبالغة وصر  وثروة معجمية.  

كشف البح  عن أهمية اللغز، من حي  كونيه حتقيقًا للتلبيا؛ الذي هو   -4
الوظيفة املقابلة ألمن اللبا، وبهما مجيعًا تتحقق فاعلية اللغة بوصفها الوةيلة 

وانيه. فال يستقيم الفهم األملإ للغة األوىل للتواصإ ب  البشر جبميع داجاته وأل
بنية ووظيفة حبار مقاصد التواصإ يف أمن اللبا، ويف ضمان الفهم واإلفهام، 
وتنحية مجيع أنيواع الغموض واإلبهام؛ إأ إن أمن اللبا والتلبيا وظيفتان 

 متكاملتان ومتفاعلتان يف مواقف التواصإ اللغوي احلي. 

م  واحملدث  يف جمال دااةة األلغاز. وتب  من تضمن البح  تقوميًا جلهود املتقد  -5
ألك التقويم هيمنة اجلمع والتانيف املوضوعي على تلك اجلهود، على حساب 

 التشخيص والتحليإ. 

أبرز البح  أهمية التحول بالفحص من السؤال: ملاأا يلغزون؟ إىل التماس   -1
 واملقاانية.  اسجواب للسؤال: كيف يلغزون؟ وجعإ من السؤال اللانيي حمواًا للد
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قّدم البح  تاواًا لتانيف األلغاز خمتلفًا عما جاء به املتقدمون، وألك باقرتاح   -7
تانيفها إىل وصفية وامسية ومركبة، وقام بتطويع التانيف املقرتح لدااةة 

 األلغاز لسانييًا ومعرفّيًا. 

 اشتمإ البح  على حتليإ آلليات التلبيا اليت تتمتع بها اللغة كشفًا عن ةر  -1
 الكتابي.  صناعة اإللغاز على مستوى الرتكيب النحوي واالحتمال الداللي والرةم

اجته البح  إىل البعد التأويلي يف تلقي اللغز وحماوالت احلإ من منظوا معريف   -9
يعاجل آليات تلقي األلغاز بأنيواعها، وحيدد موقعها من ةلم مدااج الاعوبة 

 ية التجريد. حبسب املعطيات الواصفة، ومكانيها من تراتب

ابط البح  ب  حإ اللغز االمسي وخاصية االنيتباه الباري باةتخدام   -60
 اةتعااة بقعة الضوء اليت اقرتحها املشتغلون بعلم النفا املعريف.

كشف البح  عن الالة ب  اللغز املركب وما جيري حتفيزه من وظائف أهنية   -66
ة، والتنشيط عند طلب حله، ومنها الشبكات والسمات والعالقات الداللي

املنتشر الذي متااةه هذه الوظائف، وأثر ألك يف حتديد زمن االةرتجاع 
 والتوصإ إىل احلإ. 

ح  تسلط الضوء على هذا الفن الذي يكاد يكون  –ولعإ هذه الدااةة 
أن تكون فاحتة ملزيد من التأمإ جملاالت من  –مستبعدًا من دائرة االهتمام البحلي 

خباائص اللغة ووظائفها من جهة، وباملخ البشري ووظائفه  اإلبداع أات صلة وثيقة
 الذهنية واملعرفية من جهة أخرى. 
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 ات:ـش والتعليقـاهلوام

ىل موجات من انيطالق بفن اللغز ومسابقاته إ يشهده اإلعالم املعاصر( بلغ هذا األمر غايته يف ما 6)
، وما صحب ألك من يف املواةم واألعياد الدينية والوطنية اإلاةال اإلأاعي والفضائيات

 . املعتربةتداخإ مستويات االةتعمال اللغوي وفنون التمليإ، واصد للجوائز واملكافآت املالية 
املخااج الشيبانيي، حممد بن احلسن، : وقريب من ألك ما واد يف كتاب. 2ابن دايد، املالحن، (2)

بغداد، واعتنى بتاحيحه: يوةف  –، أعاد طبعه قاةم اجب 6930يف احليإ، ليبسيك 
 شخت، ]ب. ت.[.

 .626 – 620 اجلزائري، ص ( 3)
 .              676/ 3، ( النويري4)
 . 409/ 3الرافعي، (  5)
 .462/ 3. وانيظر أيضًا: الرافعي، تاايخ آداب العرب: 453-452/ 1 البغدادي،(  1)
(، 511احلظريي هو: أبو املعالي ةعد بن علي بن القاةم األنياااي اخلزاجي احلظريي )ت.  ( 7)

من أهإ بغداد، نيسبته إىل "حظرية" من قراها، وكان وااقًا ُيعر  بداّلل الكتب. انيظر ترمجته يف: 
 .11/ 3الزاكلي، 

ن اةتباحه أدباء العجم، ، يف تعريف امُلعمى: " هو ف454 /1، قال البغدادي يف: خزانية األدب (1)
وأةسوا له قواعد، وعقدوا له معاقد حتى صاا فنًا متميزًا من ةائر الفنون". ونيسب البغدادي 

للهجرة. وانيظر ملزيد  310تدوينه باللغة الفااةية إىل املوىل شر  الدين اليزدي املتوفى عام 
عمية واجلهود املبذولة من التعريف بهذا العلم: الطّيان، حممد حسن، "اكتشا  خمطوطات الت

فيها" )النت: موقع "أاض احلضااات"(، وانيظر أيضًا: مراياتي، ومري علم والطيان،  علم التعمية 
 ج(. 2واةتخراج املعمى عند العرب )

وانيظر أيضًا: الفراهيدي، باب "الغ  والزاي (، مادة "لغز". 2062ابن فااس، مقاييا اللغة، ) (9)
 .313/ 4والالم معها"، 
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 .462/ 3. وانيظر: الرافعي، 453/ 1البغدادي،  (60)

 .45، و "األحاجي" ص 340-329انيظر: مطلوب، مادة: "اللغز"، ص  (66)

 .57تسهيإ اجملاز، ص  اجلزائري، (62)

 . 210كمال، (63)

 .65 -63األزدي، ص . 72، ديوان عبيد بن األبرص (64)

 .401/ 3الرافعي،   (65)

(61 )De Palma, & Weiner, “Riddle Accessibility..”, Nantes 23 – 28, 1992.  

 .319 (" ، ص6ة، " األلغاز )( عرف67)

 .66 ، ص(  النجاا61)

قطب الدين النهروالي، حممد بن عالء الدين بن أمحد بن حممد بن حممود، كنثز األمسا يف (  69)
 –(، ماواة من: مكتبة جامعة امللك ةعود 6615كشف املعمى )خمطوطة/ الرقم: 

 ية. السعود
. ابن وهب الكاتب، 517ابن أبي اإلصبع املاري، حترير التحبري ، ص (  يرجع يف ألك إىل: 20)

. 1-5، ص األحاجي و األلغاز األدبية ،كمال. وانيظر أيضًا: 649 -647الربهان ، ص 
 .1-5األلغاز الشعبية، ص ،النجاا

ه حس  بن حممد احمللي )ت. من أمللة ألك: كتاب "ُحسن اجلهاز يف مجع األلغاز" الذي صنف(  26)
 . 216/ 2؛ وانيظر ترمجته يف: الزاكلي، .هث( 6670

(، 120(، واحلريري )ت531الزخمشري )تهم:  (  أةهم يف ألك غري قليإ من األعالم من22)
(، 716(، وابن هشام األنياااي )ت179بكر األابلي )ت  و(، وأب143والسخاوي )ت 

(. وانيظر قائمة من النحاة الذين 966يوطي )ت( والس713وبدا الدين بن الدماميين )ت
عبدالعزيز:  ،أتقنوا التانيف يف هذا الفن يف: ةفر

"
اإللغاز النحوي وأمن اللبا
"

 ، حوليات
 .2000 -6999اآلداب والعلوم االجتماعية، جامعة الكويت، احلولية العشرون، 
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 .73(  تسهيإ اجملاز، 23)

( يف: جملة الرةالة، األعداد من: 4-6ربي"، نيشر مسلساًل )عرفة، حممود، " األلغاز يف األدب الع( 24)
 . 6944/ 1/ 5 – 6944/ 5/ 1، أةبوعيًا من تاايخ: 570 – 511

 463("، الرةالة، ص 2عرفة، "األلغاز )( 25)

. ويادق باح  آخر مقولة حسان بقوله: إن النحوي  داجوا " على أن تكون 72/ 2حسان، ( 21)
ح والشمول حبي  ُينسج بالتعويإ عليها كالم عربي مب ، قواعدهم على حنو من الوضو

مفهوم املراد، ال خيإ مبعنى وال يفضي إىل وهم وإبهام. من أجإ هذا املرام قّيدوا قواعدهم 
. وانيظر أيضًا عددًا من الدااةات 207بأمن اللبا، واشرتطوه لاحتها". انيظر: عبداهلل، ص 

وما بعدها. عراا، يف الفاإ اللانيي من "  661 والرةائإ العلمية، من بينها: خواشيد، ص
ومابعدها؛ حي : "يعّرج الباح  على هذا املطلب متلاًل لتجليات  317املطلب اللال " ص 

 اللبا يف مظان متنوعة"؛ وهو يوادها أاكرًا إياها من غري معاجلة هلا بالتحليإ. 

 . 71/ 6اجلاحظ،  (27)

 .65 – 63. بدائع البدائه، 74 – 72ديوان عبيد / حتقيق نيااا،   (21)

؛ وبه إحالة إىل املقامة اللانيية واللالث  من مقامات أبي القاةم 137 – 122/ 6السيوطي،   (29)
 احلريري.

 .475 ("، جملة الرةالة، 4"األلغاز.. )( عرفة، 30)

/ النحوية، 24، النايبية، 69/ الفرضية، 65/ املعرية، 1الشريشي، وهذه املقامات هي: ( 36)
 / الشتوية أو اللغزية.44/ النجرانيية، 42/ امللطية، 31/ الشريازية، 35

 .73اجلزائري، (  32)

 .407-401/ 3الرافعي، (  33)

 . 607تسهيإ اجملاز، (  34)
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 . 34 - 30السابق، (  35)

 .51السابق،  (31)

 .13السابق،   (37)

 .33/ 6ابن جين،  (31)

 .430ص العلوي اليمين،  (39)

 . 2/ لوحة 6األمسا، واقة  النهروالي، كنثز (40)

 .  44، 34، 66، 3تسهيإ اجملاز،  (46)

 . 44تسهيإ اجملاز ، ص  (42)

 . 20تسهيإ اجملاز، ص  (43)

 . وانيظر أيضًا: الدمريي، حياة احليوان، 436، جملة الرةالة،  ص (3)عرفة، األلغاز..  (44)
6 /225 . 

 . 342/ 2ابن حجة احلموي،  (45)

. 330. وانيظر أيضًا: ابن نيباتة املاري، الديوان، 436("، جملة الرةالة، 3عرفة، "األلغاز.. ) (41)
، وجوابه: ?what makes oil boilونيظري ألك لغز شائع يف اإلجنليزية وهو قوهلم: 

 (.b)احلر : 

. ] يالحظ يف هذا اللغز اعتماده التواية بلفظ )القلب( 671كمال، األحاجي واأللغاز، ص  (47)
على اجلااحة، وعلى عكا اللفظ )ُحلم(، لياري إىل )ملح( [. وانيظر  ليشمإ به الداللة
 . 14أيضًا: تسهيإ اجملاز، 

 .14. تسهيإ اجملاز، 671كمال، ص  (41)

 .31تسهيإ اجملاز،  (49)

 .391اإلدفوي،  (50)
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 .316/ 2، احلموي ابن حجة (56)

 .342/ 2، احلموي ابن حجة (52)

 .341 -364/ 3شرح مقامات احلريري،  (53)

 .201/ 2الربقوقي، شرح ديوان املتنيب،  (54)

 .225 - 224/ 2ابن األثري، امللإ السائر،  (55)

 .421العلوي، الطراز،  (51)

 . 45، تسهيإ اجملاز  (57)

: "ومما 359/ 2ابن حجة احلموي، . ومن ألك قول 611كمال، األحاجي واأللغاز، ص ( 51)
 :، وهمات  البن بائع باجالءيف معرض اةتشهاده ببي أحلقوه باأللغاز.."؛ وألك

 ابثثُن الثثذي ال َتْنثثِزُل األْاَض ِقثثْدُاهُ أنيثثا 
 

وُد  ثنيَزَلثثثْت َيْومثثثثًا َفَسثثثوَ  َتُعثثثث   وإْن 
 

 النَّثثاَس أْفَواَجثثًا علثثى َبثثاِب َداِاهِ  َتثثرى 
 

 وُدثُه وُقُعثثثثثِقيثثثثاٌم َحْوَلثثثث  وِمْنُهثثثثثْم 
 . 615/ 60وانيظر نيص األبيات يف: النويري، نيهاية األاب،  

 . 76، تسهيإ اجملاز  (59)

 . 359/ 2(  ابن حجة احلموي، 10)

 . 669 جون ا.، ص نيداةون،أ( 16)

 .341/ 2احلموي،  ابن حجة(  12)

 . 11، تسهيإ اجملاز(  13)

يف اةتخدام فرضية الشبكات  Cuillianوكويليان  Collinsانيظر عرضًا وافيًا لنظرية كولينز ( 14)
. 334 – 332. ةولسو، ص 266 – 201يف: أنيداةون، الداللية لتفسري التمليالت املعرفية 

 . 205 – 202الَزغُّول، و الزغول، ص 
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 – 209. الزغول و الزغول، 334 - 332. ةولسو، ص 266 – 209أنيداةون، ص ( 15)
266 . 

 . 611/ 6وانيظر أيضًا: الدمريي، حياة احليوان، . 241 األحاجي واأللغاز، ص ،كمال(  11)

 . 613 – 612 ص ،كمال(  17)

 .615 – 614. كمال، األحاجي واأللغاز، ص 2/343ابن حجة احلموي، ( 11)

 – 611ص عمر،   يف: هذه املاطلحات معايري التمييز ب  يفالعلماء  أقوال( انيظر تفايإ 19)
677 . 

 . 343/ 2(  ابن حجة احلموي، 70)

ضخمة بكسر احلاء عند انيظر: الفريوزأبادي، مادة "حب". تنطق )احِلّب( على معنى اجلّرة ال(  76)
العامة، والاواب أن ُتنطق بضم احلاء. وقد غّلب ابن عبدالظاهر النطق العامي إلحداث 

  مزيد من التلبيا بتوحيد صواة الكلمة على املعني .

 . 191املعري، ص (  72)

 . 214 – 212أنيداةون، ص (  73)
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 قائمـة املصـادر واملـراجع   

 بو الفتح نصر اهلل بن حممد، املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر،  ابن األثري، ضياء الدين أ
 . 2191مصر،  –تح. حممد حميي الدين عبد احلميد، مصطفى البابي احلليب 

  ،اإلحيدب، عبد العزيز حممد، املمتاز من األحاجي واأللغاز من عربي فصيح وشعيب مليح
 . 2191بريوت،  –مطبعة اإلنصاف 

 تح. سعد  لسعيد اجلامع أمساء جنباء الصعيد،الطالع ال جعفر بن ثعلب، اإلدفوي، أبو الفض
 .1002مصر،  –، اهليئة املصرية العامة للكتاب 1حممد حسن، ط

  ،تح. حممد أبو الفضل إبراهيم، املكتبة العصرية  بدائع البدائه،علي بن ظافر، األزدي– 
 . 2111بريوت، 

 صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن، تح. حفين  ابن أبي اإلصبع املصري، حترير التحبري يف
 .2199مصر،  –شرف، اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية 

 تر. حممد صربي سليط ورضا مسعد  ،أندرسون، جون ر.، علم النفس املعريف وتطبيقاته
 .  1002عّمان،  –اجلمال، دار الفكر 

  ،تح. عبدالسالم حممد  لسان العرب، انة األدب ولّب لبابخزالبغدادي، عبدالقادر بن عمر
 . 2119مصر،  –هارون، مكتبة اخلاجني 

 تح. عبدالسالم هارون، )طبعة مصورة( دار  ن عمرو بن حبر، البيان والتبيني،اجلاحظ، أبو عثما
 بريوت، ]ب. ت.[.  –اجليل 

  ،هـ. 2909ة، إىل فن امُلعمى واأللغاز، مطبعة والية سورية اجلليل تسهيل اجملازاجلزائري، طاهر 

  بريوت،  –مجال الدين ابن نباتة املصري، ديوان ابن نباتة املصري، دار إحياء الرتاث العربي
 ]ب.ت.[. 
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 بريوت،  –تح. حممد علي النجاا، داا اهلدى  ،ابن جين، أبو الفتح علمان، اخلاائص 
 ]ب. ت.[. 

 شرح: عاام شعيتو،  كر علي، خزانية األدب وغاية األاب،ابن حجة احلموي، تقي الدين أبو ب
 . 6996بريوت،  –، داا ومكتبة اهلالل 2ط

  ،2002مار،  –البيان يف اوائع القرآن، اهليئة املارية العامة للكتاب  حسان، متام. 

  ،أمن اللبا يف النحو العربي: دااةة يف القرائن، أطروحة دكتوااه،  خواشيد، بكر عبد اهلل
 . 2001جامعة املوصإ، 

 تح. هوينرخ ثوابيكه، هيلديلبريغ  حلسن، كتاب املالحن،ر حممد بن اابن دايد، أبو بك-  
 . 6112أملانييا، 

  أمحد حسن  هث(، حياة احليوان الكربى، 101)الدمريي، كمال الدين حممد بن موةى بن عيسى
 .  6994بريوت،  –بسج، داا الكتب العلمية 

   ،6974بريوت،  –اب العربي ، داا الكت4، ط. تاايخ آداب العربالرافعي، ماطفى صادق . 

  .6979بريوت،  -، داا العلم للمالي  4الزاكلي، خري الدين، األعالم، ط . 

  ،عّمان،  –اافع الناري والَزغُّول، عماد عبدالرحيم، علم النفا املعريف، داا الشروق الزغول
2003 . 

  ،االجتماعية، جامعة  اآلداب والعلوم ، حوليات"اإللغاز النحوي وأمن اللبا"عبدالعزيز: ةفر
 .2000 -6999الكويت، احلولية العشرون، 

  ،تر: حممد جنيب الابوة وماطفى حممد كامإ وحممد  اوبرت، علم النفا املعريف،ةولسو
 . 6991الكويت،  –احلساني  الدق، داا الفكر احلدي  

  ،ح. حممد أمحد ت املزهر يف علوم اللغة وأنيواعها،جالل الدين عبدالرمحن بن أبي بكر، السيوطي
 بريوت، ]ب. ت.[.  –، داا الفكر رينوآخ جاد املوىل..
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  ،تح.  ،أبو العباس أمحد بن عبداملؤمن بن موةى القيسي، شرح مقامات احلريريالشريشي
 م. 6991هث/  6469بريوت،  –إبراهيم مشا الدين، داا الكتب العلمية 

  ،أعاد طبعه قاةم اجب 6930حممد بن احلسن، املخااج يف احليإ، ليبسيك  الشيبانيي ،– 
 بغداد، واعتنى بتاحيحه: يوةف شخت، ]ب. ت.[.

  الطّيان، حممد حسن، اكتشا  خمطوطات التعمية واجلهود املبذولة فيها، )الشبكة العاملية– 
 موقع أاض احلضااات(. 

  فيه "، عبد اهلل، إبراهيم حممد، " القاعدة النحوية يف ضوء تفسريها بأمن اللبا أو خشية الوقوع
 . 2001، كانيون اللانيي 21، السنة 606جملة الرتاث العربي العدد 

  ،6957مار،  –، ماطفى البابي احلليب تح: حس  نياااعبيد بن األبرص، الديوان  . 

  عّمان،  –عراا، مهدي أةعد، ظاهرة اللبا يف العربية: جدل التواصإ والتفاصإ، داا وائإ
2003 . 

 5/ 1، 511، العدد: الرةالة ("، جملة6يف األدب العربي )"األلغاز  ،عرفة، حممود عزت /
 . 396 - 319، ص 6944

 5/ 65، 517، العدد: الرةالة ("، جملة2"األلغاز يف األدب العربي ) ،عرفة، حممود عزت /
 . 464 - 463، ص  6944

 5/ 22، 511، العدد: الرةالة ("، جملة3"األلغاز يف األدب العربي ) ،عرفة، حممود عزت/ 
 . 436 – 429، ص 6944

 1/ 5، 570، العدد: الرةالة ("، جملة4"األلغاز يف األدب العربي ) ،عرفة، حممود عزت /
6944 ،475 – 471 . 

 ،مراجعة:  راا البالغة وعلوم حقائق اإلعجازالطراز املتضمن ألة العلوي اليمين، حييى بن محزة
 . 6995بريوت،  –حممد عبدالسالم شاه ، داا الكتب العلمية 
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 أثرهدراسة يف آليات اشتغاله و - التحليل اللغوي للخطاب اإلعالني

 

 البحث ملخص

اإلعالن صناعة العصر، ومثرة التقدم يف اخلطاب اإلعالميي، ولليد ميح ر ي      
احلاجة اإلنسانية إىل التواصلل، وحتقيي  التيريثو واإلانياو، ويل يية  اجيات ا، هيور،       

ارييريت هياه    ،ونظرًا حلساسية هياا اووويوو ووطورييه، وأه يتيه يف الوايه ن سيه      
أن يلقي الضوء عليى هياا ا،انين ميح  ضيور اإلعيالن، ورلية بدراسية          الدراسة

اخلطياب اإلعالنييي بوصيي ه وطابيًا إعالميييا  مييمثرًا ودي  ميينهل الدراسييات اللغو يية    
االجت اعية، دراسًة يط يقية على أمثلة مح اإلعالنيات اورييية واوسي وعة واوقيروءة      

ن، وانعكاسات رلة على  ياة اوتلقي لتجلية جوانن التريثر والتريثو بني اللغة واإلعال
 ودكره ولغته.

واد يوصله هاه الدراسية إىل أن  اخلطياب اإلعالنيي موجيه بهيدس رييسيي       
لرتو ل السلعة بريكثر الوسايل يريثوًا، وحتقيقًا لألربيا  اواد ية، واسيتغل اوعليح اللغية      

وعي ة، مليئة بلغة  -على وجه اإلمجال - العربية لتحقي  أهداده، وصيغه اإلعالنات
باألوطاء النحو ة واإلماليية واألسلوبية، وهاا مح شرينه أن  رتكه أثيره السييع عليى    

 اللغة ومقومايها.

 

 

 هي89/81/8414وُا ل للنشر يف                                         هي          81/9/8414ورد ال حث يف 
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Linguistic analysis of advertising discourse. The study of 

the methods works and its impact 

Dr. Essa O Barhouma 

 

ABSTRACT 

Advertising result of progress in the media discourse, 

emerged of the human need to communicate, and to achieve 

influence and persuasion, and meet the needs of the public, due to 

the importance of this issue felt this study that sheds light on this 

aspect of the presence of advertising, and by studying the discourse 

advertising discourse media and influential according to linguistic 

social studies method, the study of practical examples of audio - 

visual ads and print ; to clarify aspects of vulnerability and 

influence between language and advertising, and the implications 

on the lives of the receiver, thought and language. 

The findings of this study suggest that the speech advertising 

prompt with the main objective to promote Item more means 

influential, and profitable material, and took advantage of 

advertiser Arabic language to achieve its objectives, and wrote ads 

_ on the whole _ the language is weak, full of errors of grammar 

and spelling, stylistic, and this would leave its impact bad on 

language and its components. 
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 املقدمة

أدرغوا اودن واحملطات والطرق والقطارات مح ملصقايها، »  قول لو دوكا:
 .(8)«رلة إىل يغو يف سلوك الناسي دستجدون أن سك  أمام عامل خمتلف، واد  مد

إن اهلواء الاي نستنشقه مكون مح األكسجني »و قول روبو لودوك: 
 .(1)«والنيرتوجني واإلشهار

خلطياب اإلعالنيي ميح وجهية نظير الدراسيات اللغو ية        يتناول هاه الدِّراسة ا
االجت اعية بوص ه وطاًبا إعالميًّا مجاهو ًّا. و رجع س ن اوتياري هاا اووويوو  ويا   
له مح أه ية، و يو ة، ووا بني اللغة العربية واخلطاب اإلعالني مح أواصر االيصال، 

ميثل أداة االيصال بني التياجر   وي ادل التريثر والتريثو، وأله ية اإلعالن التجاري الاي
واوسيتهلة،  ييث  عيرن عيح هر قيه منتجيه، ليتعيرس علييه          –إن صح  القول  –

اوستهلكون، وليعردوا ميزايه، ودوايده، ونقاط بيعه، وكل ما  تعلَّ  به مح معلوميات،  
ا اللغة العربي ة، إم ي  -والناشئة واصة  –وألن ه مصدٌر لغويٌّ مه   كتسن منه اإلنسان 

ر للغية األجن يية يسيتطيع منيه الوليوث إىل ثقادية       َ ْعاكتساًبا سل يًّا أو إجيابيًّا. ك ا أن ه َم
العربيِّ، والتريثو يف لغته، دتضعف وينحسر، ويف اوقابل ي سط اللغات األجن ية ن ورها 

 شيًئا دشيًئا يف وااعنا اللغوي واالجت اعي.

عنيا ولغتنيا، اريري يه أن أينياول لغية      ويف س يل دراسة أثر لغة اإلعيالن يف واا 
غوي االجت ياعي،  اخلطاب اإلعالني بالوصف والتحليل متكًئا على منهل التحليل اللِّ

للواوس على وصايص اللغة يف اخلطياب اإلعالنيي اإلجيابيية والسيل ية، ودورهيا يف      
عيالن  يرو ل اونتل، وأثر اإلعالن يف اللغة العربية، وأثر اللغية يف اإلعيالن، ودور اإل  

اإلجيابي أو السليب يف اوستهلة، وسرياف على ميدى اسيت ادة اإلعيالن ميح التطيور      
طور التقاني يف عامل االيصياالت ولغية   التقاني يف وسايل االيصاالت، والعالاة بني التِّ

 اإلعالن ووصايصه.
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وسييتعت د الدراسيية علييى اإلعييالن اوريييي واوقييروء واوسيي وو يف السييا ة    
ف، مثييل: صييحي ة الر ييان، وا،ز ييرة وعكييا  واود نيية،    السييعود ة، يف الصييح 

، mbc Fm، والعربية، واإلراعية، مثيل إراعية:    mbcوال ضاييات، مثل: جم وعة 
 ورويانا، م يًِّنا نوو اإلعالن إرا كان مقروًءا أو مس وًعا أو مرِييًّا.

 يهدسل هاه الدراسة إىل:و

 إبراز دور اللغة يف اإلعالن والرتو ل لل نتل. -

 .هوصف وااع اللغة يف اإلعالن ويشخيص -

وانعكاس رلة على اللغة  ،استخدام اللغة األجن ية واللهجة العامية يف اإلعالنأثر  -
 العربية/ لغة اوستهلة.

 مدى است ادة اإلعالن مح التطور التقاني يف وسايل االيصاالت. -

 ن ووصايصه.العالاة بني التطور التقاني يف عامل االيصاالت ولغة اإلعال -

اوتيار  اصدتلوألن  اوراد هو حتليل لغة اإلعالنات وبيان وصايصها ويريثوها، 
عدد مح اإلعالنات وحتليل لغتها باالعت اد عليى اوينهل الوصي ي، ميع اإلديادة ميح       

 التحليل اللغوي االجت اعي. 

اويتلقني ميح النيوا ي     يفمثة دراسات كثوة اهت ه بلغية اإلعيالن، وييريثوه    
 الدراسات اليت اهت ه مبوووو التحليل اللغوي لإلعالن: قادية وال كر ة، ومح الث
. اهت يه هياه الدراسية    (1)لل ا يث عيسيى برهومية    اللغة والتواصل اإلعالني، -8

العالاة بني اللغة والتواصل اإلعيالن باوتييار ذيارث ميح إعالنيات باللغية        برصد
 ن اسيتخدام األمسياء األجن يية يف    اإلجنليز ة وحتليل أمسايها ومعانيها وعردية سي  

اإلعالن التجاري مح وجهة نظر التجار، والزبايح، ورلة بتص ي  است انة يشيت ل  
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وايد   .دقرة يقيس أس اب انتشار األمسياء األجن يية يف احلقيل التجياري     19على 
يوصله الدراسة إىل مجلة مح النتايل اليت ي سر س ن شيوو األمسياء األجن يية يف   

عنوان الراي هو ري منها: أن االس  األجنيب أسهل مح  يث النط ، واحلقل التجا
 واوعاصرة، و تناسن مع زمح اإلنرتنه والستاال ه، وغوها.

و تشابه موووو هاه الدراسة مع موووو دراسيت مح  يث إلقاء الضوء على 
 يفأبعاد استخدام اللغة األجن ية يف اإلعالن يف أ يد جوانين ال حيث، وعردية أثرهيا      

 الزبون، ولغته، وأثرها يف الرتو ل لل نتل. 

. (4)حمل يد دوابشية   لغة اإلعالن التجاري "الالدتيات التجار ية يف مد نية نيابلس"،     -1
جم وعة مح التجار الا ح ووعوا على أبواب حماليه  التجار ية   اوتارت الدراسة

مثل الدتات مكتوبة بلغات أجن ية، وكالة جم وعة مح األشخاص الا ح  ريادون 
هاه احملالت دون غوها، مع است انة واصة لكل جم وعة وعردة أسي اب اسيتخدام   

ه الدراسة إىل مجلة مح النتيايل يتشيابه   انتهاللغة األجن ية يف الالدتات التجار ة، و
مع النتايل اليت يوصله إليها الدراسة السابقة، مثل: أن االس  األجنيب أسهل عند 

عاصرة، وأن االس  العربي  دل عليى أن اونتوجيات   النط ، وهو عنوان الراي واو
 داول احملل حملية الصنع، وغو رلة.

هر قية  يف و  دو أن الدراستني يتشابهان باووويوو والنتيايل لكنه يا فتل يان     
االسيت انة،   عنهيا واألسئلة اليت حتياول أن ييين    ،ال حث مح  يث يص ي  االست انة

 وعينة ال حث.

 ،(5)، لل ا ث: أميح حم د ع د القادر الشيخوسايل اإلعالم اوريية اللغة العربية يف -1
هدده هاه الدراسة إىل يشخيص وااع اللغة العربية يف وسايل اإلعيالم اورييية يف   



  دراسة يف آليات اشتغاله وأثره-  التحليل اللغوي للخطاب اإلعالني 

 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهاجملة                                                          864

العامل اإلسالمي، ث  الوصول إىل رؤ ة مستق لية ويا  ن غيي أن يكيون علييه اللغية      
ميح التوصييات مثيل: التريكييد     العربية يف هاه الوسايل. واد يوصله إىل جم وعة 

اإلسالمية، والددع بالعربيية لتكيون يف   و على أن اللغة العربية مح الثوابه العربية
 مصاس اللغات الدولية، واالهت ام بال حوث العل ية يف وسايل إعالمنا، وغوها.

جاءت هاه التوصيات بعد أن ادم ال ا ث وص ًا حتليلييا  حليال العربيية، وميا     
عواات وصعوبات يقدمها، واحل ا  عليهيا. دهياه الدراسية فتليف عيح      يعانيه مح م

دراستنا يف أنها جاءت وص ية يشخيصية لوااع اللغية العربيية عليى وجيه الع يوم يف      
اإلعالم اوريي، أما دراسيت دكانه أكثر فصيصيًا  ييث اهت يه بالعربيية يف الواايع      

 ال حث. اإلعالني برينواعه اوريي واوس وو واوقروء، ومبنهل

كان او حث األول نظر ا  اهت   بسيكولوجية م حثني،  استوت هاه الدراسة على
اإلعالن، ووصايصه، واهت  بالتريثو اوت ادل بني اإلعالن واللغة، ووصايص اللغية يف  

 اإلعالن.

ويضيي ح او حييث الثيياني: الدراسيية التط يقييية،  يييث  لللييْه جم وعيية مييح   
إعالنات مريية  ة الر ان، وا،ز رة وعكا  واود نة، وصحي اإلعالنات اوقروءة مح  

اإلراعية، مثيل   أورى مس وعة مح ، والعربية، وmbcات، مثل: جم وعة ال ضايّيمح 
نوو اإلعالن إرا كيان مقيروًءا أو مسي وًعا أو     مع بيان، ورويانا، mbc Fmإراعة: 
اللغوي االجت ياعي   واد اي عه الدراسة اونهل الوص ي، وأدادت مح التحليل مرِييًّا.

 ،يف التط ي . وُأحل  باو حث جدول بريمثلة أورى على اإلعالنات مصن  ة  سن النوو
 محنو ية أ  ممس وعة، و سن األوطاء ديها أهي أوطاء إماليي ية أ  ومريي ة أ ومقروءة أ

 نطقي ة، ويصو ن هاه األوطاء.
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 اللغة واإلعالن املبحث األول:

ايل االيصال،  ع ِّر بها اوتكل  عيح ولجيات ن سيه،    اللغة وسيلٌة مهّ ة مح وس
ووواهره، ومقاصده إىل اآلور ح  ليحق  عح هر قها ما  ص و إلييه. واللغية  ياهرة    
اجت اعية يكو نه يف أ ضان اجملت ع  لتل ية  اجة األدراد مح الت اه ، وهي نظام ميح  

را أعيوزيه  الكل ية،    ستع لها اوتكل ون للتع و عح  اجايه  باإلشيارة إ  عالماتال
 .(6)والنظرة إرا مل يكِف اإلشارة

و يدًة ااي يًة بياايها: هليا أصيوهلا وموادفهيا ودنفهيا        » يشكِّل اللغة يف اإلعالنو
وبالعيييادات، واو ييياهي  االجت اعيييية  ،وأسسيييها، وهيييي مري طييية باللغييية ككيييل 

لكني، وإو ياره   و وّ ف اوعِلح يف إعالنه اللغة للتواصلل مع اوسته، (7)«واالاتصاد ة
 عح منتجه، وميزايه.

وحيييرص اوعلييح علييى اسييتث ار هااييات اللغيية يف حتر يية ميييول اوسييتهلكني  
ورغ ايه  باياه اونتل يف إعالن موسوم باإلغراءات واإلثارة واالدتتان،  تى  نجح يف 

ونظيام ميح   إاناو اوستهلة بشرايه، داللغة يف اإلعالن يت ي ز برين ها أداة لاليصيال أو اًل،  
. والعالمة حتتيوي عليى دال   (1)الد اليل )العالمات(  ع ِّر ع  ا لإلنسان مح أدكار ثانًيا

 ومدلول، وجمال دراستها هو السي يايية أي عل  العالمات.

 :(9)والسي يايي ات نوعان

سي ياييات لغو ة: ينقس  العالمة اللغو  ة ديها اس ني كي و ح: عالميات الكيالم     -8
الدنيا ويلس  ى ال وني ، والثانية عالمات الكتابة وو ديها الدنيا ويس ى  وو ديها

، دسيي ياييات اللغية ايد ااتصييرت عليى األصيوات والكتابيات اللغو يية        روديا 
الصادرة عح اإلنسان، وأدى الدال واويدلول ديهيا دورًا بيارزًا، واهت يه بتريو يل      
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ت  سن العيرس والتواويع   الرموز اللغو ة يف النصوص األدبية والعاد ة واللغا
 .و سن السياق الثقايف واألنثروبولوجي

سي يايي ات غو لغو ة: ونعين بها رلة الك  اهلايل مح أنظ ة التواصل اليت حت يل   -1
مح الدالالت ما يساه  يف يوويح اللغة أو مسانديها أو اول ميا ال ميكننيا اوليه    

 بواسطتها.

ة منها العالمة الشّ ي ة، والعالمة الاوايية،  غو ة كثووأنواو السي ياييات غو اللُّ
 ال صر ة، والعالمة ال صر ة )األ قونة(، وغوها. -والعالمة الس عية 

وما  ه فنا مح هاه العالمات غو اللغو ة: العالمة الَ َصر ة )األ قونية(  ويا هليا    
نيات  مح عالاة م اشرة باخلطاب اإلعالنيي  الياي  عت يد دييه اوعلنيون عليى األ قو      

لووِّجوا بها منتجايه ، واأل قونات هي ولييدة التطيور التقياني يف العصير احليد ث،      
وهي الصورة اليت  ع ل ديها اوعلح على احملاكاة بينها وبني منتجيايه  ودي  ع لييات    
دنية ويقنية، درتد هاه الصور على شكل أ قونات مقح ة يف يركين الدوال، و لعيرس  

ني، ألن  اس  اونتل اد كتن بطر قة أ قونيية حتياكي اونيتل    هاا اإلجراء بتل يظ األ قو
دي تعد اخلطاب اإلعالني عح يعيدد اوعنيى، و قليص يعيدد التيريو الت،       ،(81)ويسده

  تى ال  عرتي اونتل غ ون.

يف يشيكيل اخلطياب اإلعالنيي،     النسي  اللسياني  مع  س  األ قونيالنِّو شرتك 
لسيانية حت يل يف مضي ونها     غوريي عالمة دوه ا مري طان مع بعضه ا ال  ن صالن  

عالمة لسانية، ومح ث   ال يلعد العالميات غيو اللسيانية مك ِّياًل للعالميات اللسياني ة       
، و قدم النس  اللسياني ي سيوًا لأل قونيات،    (88)و سن، بل هي جزٌء ال  تجز أ منها

يهيا عيح اليدال    و  ني دالاليها، وال  سو ي سوها إال ود  معطيات لسيانية ي حيث د  
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واودلول، واإلحياء، والو ي ة، وغوها، ويت  إعادة ي كية اإلرساليات ال صر ة بن س 
 .(81)او اهي  واألدوات اليت ي كة بها النصوص الش هية واوكتوبة

واالهت ام با،انن األ قوني يف اإلعالن نابٌع مح سيطرة الصورة على اخلطياب  
نى للدوال اللسانية  تى  دركها اوستهِلة، ولتريثوها اإلعالني، وأه يتها يف إنشاء اوع

ة عد يدة ومتشيع ة غال يا ميا يتجياوز نطياق       مح أبعاد إحيايي ي »ديه، ووا يض ره كالة 
  داأل قونة ال ينقل اونيتل لكن هيا يصي ه وي ييِّح ميزاييه،      (81)« اثلل اوادي لل ووووالت 

ييمدي األ قونية و ي تهيا يف التواصيل      ، ك يا وهي بهاا يتجاوز احلدود اوريي ة لل نتل
شييرينها شييرين الكل ييات، ديياوعلح )اورسييل(  رسييل صييورة )الرسييالة( إىل الزبييون    
)اوستهلة( عرب اناة ايصال مثل التل از، أو الصحف، أو غوها مح انوات االيصيال  
اوريية. ك ا أن ها حتاكي مشاهد وااعية مح  ياة اوستهلكني مغل ة مبشياعر ميح ال ير     
واحلزن واألمل، والقي  الراسخة يف اوتخيل اجملت عي، مما  لض ي عليها وااعيًة و يو ة 

 . ضورها يف  ياة اوستهلة، ووطر اإلعالن على سلوكه ودكره ولغتهو ز د مح نس ة 

و عكس استخدام األ قونة  ضور الثورة األ قونية يف كل احملادل الثقاديية، ميع   
 يقانة صناعة الصورة،  يث جند أن سينا أميام وديرة    كل ما يشهده مح يطور ويقدم يف

غر نا باست رار، و ضور الصورة يف عامل اإلعالن جعلها أكثير رسيووًا   يل اليتالصورة 
 . يف رهح اوستهلة باعت ارها او ثلة لل نتل الاي  رغ ون يف شرايه

بية  جا اويكيون   للحواس على اوتيار أ قونة مثوة - غال ًا - حيرص اوعلنونو
ممثرة، متتلة ميزة اإلاناو  تى ينجح يف إاناو اوستهلة بشراء اونيتل، مثيل اوتييار    و

شخصية كريونّية حم وبة مح برامل األه ال لتكون عالمة على منتل واص بهي  مثيل   
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( لتكون أ قونة ممثِّلة winnyاستخدام إ دى الشخصيات الكريونية احمل وبة: الدب )
ي ة اونتل، ويقرب أدي  التواصيل بيني اوعليح والزبيون      أل د أنواو العصو، ويردع ا

 )الط ل(.

يه ، دي ( يف  ياة األه ال له ييريثو وياص   winnyو ضور شخصية الدب )
دهو مري ط بري د الربامل التل ز ونيية احمل  ية هلي ، وهي  حي ونيه ومييليون إىل حماكاييه،        

اي حي ل صوريه هيو  وبالتريكيد سوغ ون بااتناء أي شيء  تعل  به، وشراء العصو ال
 مصدر لل ر  وإجناز عظي .

ويف  ل التقدم التقاني يف صناعة األ قونة، أص حه األ قونة حتياكي احليواس،   
، بل أص حه متحركة ين ض باحلياة  دقيد صيا  تها   دحسن  يث مل يعد صورة ثابتة

 احلركة واووسيقى، مما  ساعد يف ز ادة داعليتها ويريثوها يف الزبون.

لة على رلية ميا جياء يف إعيالن للشيوكوالية،  ييث اسيتلخِدم يف        ومح األمث
اإلعالن أ قونة در دة مح نوِعها يش ه سر ًرا على شكل   ية شيوكوالية، هيي اونيتل     
الاي  ر د أن  روِّث له، ث  يظهر امرأة حت ل   ة الشوكوالية، وعندما يتاواها يللقيي  

منهيا، وايد مجيع اإلعيالن بيني      بن سها على سر ر  ش ه   ة الشوكوالية الييت أكليه   
األ قونة صورة السر ر، و ركة اورأة عندما يلقي ن سها على السير ر، ميع اووسييقى    

 ليه ميح داللية    حيالسير ر مبيا    ديه حيتل لتقدم لنا جمت عًة مشهدًا إعالنّيًا مغر ًا ،هلاديةا
كيل  سيكولوجية ممثرة مركز اإلعالن، دهو خياهن شهوة اوستهلة وغر زيه لتياوق  

ٍ  ميح نعيام، وايد انيدرث حتيه هياه         شيٍء لا ا، ث    ن التنعف  بالرا ة على ديرا
األ قونة العالمة الاواية، والعالمة اإلميايية باعت اره ا عالميات غيو لسيانية مك ِّلية     

 حياكي احلواس و غر ها. ًاللعالمة الصور ة األ قونة، ولتشكل معًا نسقًا أ قونّي
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ثِّل صورة الصاعقة أو الشرارة اووجودة عليى العل ية   ويف إعالن م يد  شري مت
هاا او يد احلشري، لتظهر او يد كرين ه يف او يه  ش ه الصعقة الكهربايية أو الشرارة الييت  
ي تة باحلشرة، واد  هرت هاه األ قونة ثابتة على العل ة، أم ا يف اإلعالن اوتل ز دقيد  

شيرات. دهياه األ قونيات هيي صيور ثابتية أو        هرْت متحرِّكًة او ة دّتاكة، يقتيل احل 
متحركة، يعت د على التطور التقاني، والتريثو الصويي واللوني، وعلى مدى داعليتها، 
وادريها يف التريثو، واإلاناو. ومح هاه األ قونيات الثابتية اوتحركية يف الوايه عينيه      

صيو،  يظهر يف إعالن يل ز زنيي وشيروب غيازي شخصيية كار كايور ية يشيرب الع      
ويمدي  ركات دكاهية، وفرث صوًيا مثًوا، ث   حييلها اوعلح بعد رلية صيورة ثابتية    

 مميزة للعصو على عل ته.

وهيياه األ قونييات اليييت يكييون إشييارة مميييزة حتييدِّد اونييتل مثييل صييورة الييدب 
(winny  للعصو، وصورة الشرارة أو الصاعقة و يد احلشرات  لطل  عليها يف عيامل )

 اس : العالمة التجار ة. اإلعالنات

والعالمة التجار ة هي أ قونة يلسيتخدم لتحيدِّد اونيتل، ومتيِّيزه، وليتح ظ  ي        
أ د اوستث ر ح و نس ه لن سه، ديست يد ماد ًّا مح   سطو عليهاوعلح االستث اري، لئال 

 ورايه، لالة ال يظهر العالمة التجار ة إال على منتل وا د.
عل  العالمات يمدي اللغة عامة عد ة و يايف لسيانية   ويف ا،انن اللساني مح 

خمتل ة، ويف الواه عينه يتعلَّ  كل و ي ة منها باألورى، دال ميكيح أن ن صيل بينهيا،    
ونستدل على هاه الو ايف عح هر   بيان عناصر االيصال اليت يتكو ن منها الع ليية  

 :(84)االيصالية، وهاه العناصر هي
 ول يف الع لية االيصالية.اورِسل وهو القطن األ -8
 اورَسل إليه القطن الثاني يف الع لية االيصالية. -1
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 .و لقصد به ا،و العام احمليط بالكالم وما  كتن ه مح ارايح وعالمات السياق: -1
 االيصال: أي ع لية التواصل بني اورِسل واورَسل إليه.  -4
 د حتقيقها.الرسالة: وهي مقاصد اوتكل  و اجايه اليت  ر  -5
 الش رة: أي الرمز و شرتك يف جزء منها أو يف كلها اورِسل واورَسل إليه. -6

سه و ايف  (( Jokobson ))ركر  اك سون باالعت اد على هاه العناصر و
 لسانية للغة، هي:

 : الو ي ة اورجعية -8

وهاه هي الو ي ة الرييسية  حنح نتحدث لنخرب بشيء، ولن كر، ون سر، وندا ،
وألن   اللغة، واوعيار الاي يلعرس به صحة السمال مح عدمه يف مثل: هيل شيرب    يف

 .(85)سل ِّيه بالو ي ة اورجعيةأي موووو اخلطاب هاه الو ي ة يتعل  باورجع 
 ويتجلى الو ي ة اورجعية يف اإلعالن باونتل اوراد يسو قه، وما  تصف بيه ميح  

 ميزات.

 الو ي ة التع و ة: -1

، لكننيا نسيتخدمها أ ًضيا     سين  ستخدم اللغة لنخرب بها عح  اجايناحنح ال ن
لنع ِّر بها عح راِينا، ويظهر هاه الو ي ة جلّية يف ع يارات التعجفين والسفيخر ة، وميا     

. ومبا أن  إثارة عاه ة اوستهلة، والتريثو ديه لشراء (86) صح لها مح يغيفر النرب والتنغي 
دإن  الو ي ة التع و ة للغة يظهر جلي ة يف إعالناٍت كيثوة  اونتل مح أولو ات اإلعالن، 

مثل إعالن رااي  الارة )دلَّة(،  يث يظهر األم اسيتغرابها ويعجف هيا او يالي دييه ميح      
سرعة ه لتها يف حتضو ال طور الاي  تكو ن مح رااي  الارة واحلليين، ورلية عيح    

ى وجههيا أميارات التعجفين.    هر   لغة ا،سد،  يث يقف داغرة داهيا، ويظهير علي   



 د. عيسى عودة برهومة 

 313                                       م  1031نوفمرب   –هـ 3415 حمرم – احلادي عشرالعدد 

وحتضو هاه الوج ة بسيط جدًّا وال َ حتاث واًتا، لكيح  اوعليح اسيتغل  و ي ية اللغية      
التع و ة ليخاهن عاه ة اوستهلة، و ثوه، و قنعه بشراء منتجه، وواص ة أن  اإلعالن 

 موج ه للط ل الاي سيتريث ر به، و رغنل يف شراء رااي  الارة.
 اإل عاز ة: الو ي ة -1

يشو إىل أن  اوتكل   ستخدم اللغة ليحث  اوستهلة على إنشاء دعل ، على حنيو  
، (87)ما جند يف أسالين األمر، واونع، والرجاء، والردض، وغوها مح األدعال اللغو ية 

ي اللغة و ي تها بصورة صحيحة  ن غي أن يطاب  الع ارات مقتضى احلال. و تى يمّد
يف مووع   س ح له أن  ستخدم اللغة يف ددع اوستهلة على إنشياء   وأن  كون اوتكل 

دعل ما. مثل ما نقرأ يف بعض اإلعالنات  إر إن  غا َة اوعلح مح إعالنه  ث اوستهلة 
على شراء منتجه واالنت او مح اخلدمات اليت  قدمها مقابل دديع اويال، دعليى سي يل     

 يد اوطياع : "شياركونا اال ت يال"، حليث      اوثال جاء أسلوب األمر يف إعالن ادتتيا  أ 
 اوستهلكني على  ضور   ل ادتتا  اوطع ، والشراء مح الوج ات اليت  قدمها.

 الو ي ة الشعر ة: -4

و لقصد بها الو ي ة ال الغية للغة اليت ي حث عح اخلصايص ا، الية واألدبية، 
ال الغيية، دهيي يهيت ف     وال نون ال الغية مثل االستعارة والتش يه وغوهيا ميح ال نيون   

مبجير د أن  كيون لليدال أه ِّيية معادلية      »بالرسالة حبد راِيهيا، ويظهير هياه الو ي ية     
. وال يهت ف لغية  (81)«لل دلول، أو مبجر د أن  كون للدال أه ية أكرب مح أه ية اودلول

اإلعالن بالو ي ية الشيعر ة للغية  دالقصيد منهيا هيو الرتو يل لل نيتل، والتيريثو يف          
وستهلة، وإاناعه بشرايه، ولكْح اد  ع د اوعلح إىل يو يف بعض ال نيون ال الغيية   ا

لتكون وسيلة يريثو  وإاناو  لل ستهلة، وإلو اء مسيٍة مجاليية عليى اإلعيالن يياب      
اوستهلة، ويف اإلعالنات اوغن اة واصة اليت يصح ها اووسيقى الصياو ة، وميح هياه    
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ب غازي ورد ديه اوقطع: "شغِّل مز كيا بكيل مكيان    اإلعالنات الصاو ة إعالن وشرو
غحِّ مح ال ة غحِّ بإ ساس عيش للناس"،  يث برز ديه ا،ناس يف  رس السني بيني  
الكل تني: إ ساس وللناس، وا،ناس أ د احملسِّنات ال د عي ة، اليت  ستخدمها اوتكلِّ  

وب الغيازي اوتل يه   إلو اء احلسح وا، ال على النص اوو َّف، ويف إعالن اوشر
و ي ة ا،ناس   يث استخدمه اوعليح للتيريثو يف اوسيتهلكني، وحتر ية مشياعره ،      
وإاناعه  بشراء اونتل، ك ا أن  استخدام ا،ناس جاء يف سياق أغنييٍة ويعي ة ركيكية    

 ي تقر إىل التناسن بني أجزايها،  يث ال معنى للجناس، وال دايدة أدبية يرجى منه.

 لقولية: الو ي ة ا -5

يمدي اللغة هاه الو ي ة عندما  ستخدمها اورِسيل بهيدس إاامية االيصيال أو     
احل ا  عليه أو اطعه، دنحح ال نتحد ث لنقول شيًئا  بل نتحدث لكي نتحد ث، وميح  

. ولغة اإلعالن ليسه ليتحيد ث اوعليح   (89)األمثلة عليها: "آلو هل يس عين "، و"اسكه"
اإلاناو ك ا ركرت سابًقا، دالو ي ة القوليية ي تقيد إليهيا لغية     دقط، إن  ا هي للتريثو و

 اإلعالن لتست دهلا بلغٍة داعلة ممثرة.

 الو ي ة دوق اللغو ة )اويتالغو ة(: -6

يشو هاه الو ي ة إىل ع لية ي سو اللغة وحتليلها مح اللغة ن سها، داللغة ع ارة 
وينيتظ    ،بعيض ميع  ي ط بعضها ر عح نس   تض ح جم وعة مح العناصر اللغو ة اليت 

وعندما نقوم بت سوها دإننا نقوم ميح ويالل اللغية ن سيها.      ،ود  اواعد وسنح معينة
لالة مسيه هاه الو ي ة بال وق لغو ية أو    داللغة يتوىل مه ة وصف ن سها بن سها

 ولغة اإلعالن ال  ه ها حتليل اللغة وي سوها. اويتالغو ة.
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 مفهوم اإلعالن

لتاجر يف يرو ل ملنتجه، و ض ح إا ال الناس عليه، وشيراءه، البيد    كي  نَجَح ا
أن  ستخدم أداة للتواصل بينه وبني اوستهلة، يقدِّم هل  معلوماٍت مه  ة عيح اونيتل،   
وفل ل عنده  إدراًكا لط يعته وميزايه  اصد يوجيهه  حنو شيرايه. و سيتخدم التياجر    

عالن اوريي واوس وو، باعت اره أداة للتواصل اإلعالن برينواعه: اإلعالن اوكتوب، واإل
 بينه وبني اوستهلكني.

واإلعالنات يسيٌد ل كر اإلنسان وانعكاس له، وخليااليه، وهي ينسي  أدكياره   
ويعلها ايادرة عليى الوصيول إىل رهيح اآلوير عيرب نظيره، وينتقيل منهيا إىل دكيره           

 .(11)واستيعابه

وىل هاويا أن يه هيو اوسيتهدس لرتو يل      وهو ثقادة يراعي اوستهلة بالدرجة األ
اونتل وبيعه، واإلعالن شكل مح أشكال االّيصال ا، اهوي  هدسل إىل بيثِّ رسيايل   
وااعي ة مو  دة إىل أعداد ك وة مح الناس، خيتل ون دي ا بينه  يف النوا ي االاتصياد ة  

. و لقصد بالرسيايل  (18)واالجت اعية والثقادية والسياسية، و نتشرون يف مناه  مت راة
الوااعية اليت   ثها اوعلومات اليت  ودِّرها عح اونيتل اويراد بيعيه، بقصيد حتقيي  عيدة       
أغران، وهي: جاب انت اه اوستهلة، وإثارة اهت امه حنو اونتل اوراد بيعيه، وإاناعيه   
بشرايه، ويودو معلومات كادية عح مكيان ييودُّره  دهيو وطياٌب دالٌّ ليه وصوصيي ته       

أه ِّيته ال الغة يف االستث ار االاتصادي  ورلية بوصي ه وسييلًة مه  ية ميح وسيايل       و
 االيصال اليت يض ح للتاجر بيع اونتل وحتقي  األربا .

و تى  نجح اإلعالن يف التريثو يف اوتلقي وإاناعه بشراء اونتل  ن غي أن يتوادر 
 :(11)ديه العوامل التالية
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ن اإلعالن مرة وا دة  تى نض ح يريثوه على اوتلقي، رْعالتكرار: ال  ك ي أن  ل -8
وااتناعه بشراء اونتل، و ع ل التكرار على يث يه اإلعالن يف رهح اوتلقي، 
ديخزن اإلشهارات الواردة يف اإلعالن يف راكريه، ويربز هاه اوعلومات اوناس ة 

 د مح اوتلقني للشراء، ويق فل اونتل اوعلح عنه شيئًا دشيئًا، و تيح لعدد جد
 لالهالو على اإلعالنات اليت  تكرر عروها.

االست رار: و لقصد به أالَّ ينقطع الصلة بني اوعلح واوعَلح إليه ألّن هاا االنقطاو  -1
 مدي إىل نسيان السلعة مح ا ل اوستهلة. باإلوادة إىل أنه  كون عند اوتلقي 

 عادة شراء اونتل.

الالزم  تى  ميي اإلعالن مثاره، دال جين على اوعلح الواه:  لقصد به الواه  -1
أن  تعجل نتيجة ما  نشره مح إعالنات بل  صرب  تى  ستوي اإلعالن على 

 سواه. 

و صييل اإلعييالن إىل اوسييتهلة عييح هر يي  أشييكال متعييددة مييح وسييايل     
االيصاالت، مثل: الصحف اليومية، والتل از، واويا او، والالدتيات اوعرووية عليى     

 ات احملالت واومسسات التجار ة.واجه

و تيح اإلعالن للناس ال رصة لشراء اونتل اوعلح عنه، و ضِّه  عليى الشيراء   
ويوسيع دايرة مح  رغن ديه، ويف اوقابل  قاوم عزوس الناس عح الشراء أو يراويه  

ليه   ديه، و ل كِّح التاجر مح يسو   منتجه وبيعه مع وجود إنتاث آور  زامحه، ممَّا حيقي  
 .(11)الكسن اوادي، وز ادة اإلنتاث

 ع بيني مكوِّنايهيا اللغو ية ومكونيات أويرى صيويية       با، ّيز لغة اإلعالن ويت
مًعا لتقد   إعالن حيرص اوعلح عند يص ي ه اوتيار يص ي   يتضادرويصو ر ة ولونية 
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تصيادي   ثو عاه ة اوستهلة، و ددعه لشرايه، وواصة أن ه  عيش يف عصر التطوفر االا
والتقاني الاي  ت يِّز بتنوفو اونتوجات وكثريهيا، وينيوفو اإلعالنيات اوروِّجية للسيلعة      

حتيدِّ ْيح اثنيْيح، ه يا: التطيوفر الصيناعي، والتطيوفر        ةالوا دة، دهو سيكون يف مواجه
التِّقاني يف عامل االيصاالت، وما  ت عه مح يطوفر يف جمال اإلعالن ويسخو يلة التقانة 

اوسيتهلة   يفإنتاث إعالنات أكثر ادرًة يف التريثو اوادي وا، يالي والسييكولوجي    يف
 مح أجل حتقي  غا ايه  التجار ة.

ومح أذاط است ادة اوعلنني يف االست ادة مح التقانة والتطور يف جميال االيصيال   
استخدام ش كة اإلنرتنه يف الرتو يل ونتجيايه  وويدمايه ، مسيت يد ح ميح أعيداد       

دراد اهلايلة اليت يلل موااع اإلنرتنه  وميا ، وواصًة مواايع التواصيل االجت ياعي    األ
مثل ال يس وك، والتو رت، وغوها،  يث يظهر اإلعالنيات يف أمياكح خمصصية أعليى     
الشاشة أو أس لها، ويلس ى هاه األمياكح: األشيرهة اإلعالنيية. وأ يانيًا ايد  صي         

مبنتجه أو ودمايه اليت  قيدمها، وحييرص عليى يصي ي      اوعلح مواعًا إلكرتونيا  واصا  
مواع مت يز مليء بالصور اودهشة واوشاهد احليية الييت يصيف مييزات هياا اونيتل،       
و قدم امتيازات معي نة  شجع الناس عح هر قها دوول مواعيه وي حيص معروويايه    

 داإلا ال عليها وشرايها.

ليتحك  بالصيوت والصيورة،    ويتجلى التقانة يف اإلعالنيات يف القيدرة عليى ا   
واوزث بينها بآالت التصو ر، وأجهزة و ط الصيوت، برديع الصيوت أو ف يضيه أو     
مزجه بعدة أنواو مح األصوات وإ داث مز ل وخ  مح األصوات فتليف  يديها   

( عنوانيه:  mbc سن اوشاهد يف اإلعالن ن سه، دقد اّدم إعالن عرن على انياة ) 
ت مثيل اووسييقى وأصيوات صيراأ، وأصيوات      إ ساسة إ يه مزجييًا ميح األصيوا    

اوشجعني، و وار بني ثالثة أدراد، وغناء أ د اوطربني، يتخلل هياا اويز ل موسييقى    
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يصو ر ة مالي ة ووووو اإلعالن. وراد  مز ل األصوات ميز ل آوير وشياهد  يية     
ينط  بهاه األصوات، ومبظاهر التطور التقاني يف عامل االيصيال واإلعيالم عليى  يد     

 سواء.

 واإلعالنات اوريية على شاشات التل زة هي أكثر األمثلة مالءمة للتقانية، الييت   
ال يظهر يف اإلعالنات اوكتوبة إال نادرًا، ويف اإلراعات  عت د اوعلح عليى التقانية يف   

 مزث األصوات ويطو رها، وإوادة وسات مجالية عليها لتجعله أكثر إثارة وإاناعًا.

 يو يف التقانة يف إعالنايه لعدة أس اب منها:و هدس اوعلح مح 

 أواًل: جماراة التطور التقاني يف عامل االيصاالت واإلعالم. 

ثانيًا: وا  لض يه التطور التقاني يف اإلعالن مح جدة و يو ة علييه، يعليه أكثير ييريثوًا     
 وداعليًة يف الرتو ل لل نتل وجاب اوستهلكني إليه وز ادة إا اهل  عليه.

لثًا: يعل اإلعالن أكثر  ضورًا وسوورة يف  ياة اوستهلة، ومتنحه شعورًا بيال ر   ثا
 والسعادة عندما  راه وسوغن برتد ده داي ًا.

رابعًا: يعل اوعلح أكثر اربًا مح اوستهلة مما  ساعد يف جنا  اإلعالن وحتقي  غرويه  
 مح الرتو ل لل نتل.

رو ديه احلجياث يف  ياينيا اوعاصيرة،    وجمال اإلعالن هو أه ف  قل  وصن يرع
، (14)ل  مكتوس األ دي، و نعدم يوجيه الناس بالعنف  تدول احلجاثدحيث  قف الِع

 إر أه ف ما جين أن  تصف به اإلعالن هو أن  كون را اوة يف إاناو اوستهلة.

ز  نًعا وممثًرا دإن  اوعلح  تحر ى يف لغة اإلعالن اإلجييا ْقو تى  كون اإلعالن مل
ألن  الغا ة مح اإلعالن هي كسن ثقة اوستهلة بريبسط الس ل وأكثرها اوتصاًرا، ومح 
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مظاهر اإلجياز: ووو  الع ارة وسهولتها، واصرها  خمادة الواوو يف االلت ياس الياي   
اد حتدثه الرتاكين اوطو لة، واستخدام اوعاني ا،اهزة، اووووعة يف صيي ال  تسيرب  

 .(15)إليها الشة أو الظح

و لجري اوعلح إىل التكرار مح أجل إاناو اوستهلة مبنتجه، واهلي نة عليى دكيره   
على س يل  –وسلوكه،  يث  رد اإلعالن الوا د على شاشات التل زة، أو اإلراعات 

عشرات اورات يف اليوم  مح أجل يرسييخ صيوريه عنيد اوسيتهلة، وخيتيار       –اوثال 
أو اإلراعية اوشهورة واوتداولة بني الناس، ونشيرات   اوعلح أ ياًنا الربامل التل ز ونية

األو ار، لرتو ل منتجه ورلة برعا ة هاا الربنامل أو نشرة األو ار، على حنو ما جنيد  
.."، ويف كل داصل إعالني  ظهر هاا اإلعيالن يف  .يف بعض الربامل: " لنقل لك  برعا ة

إلعيالن يف إراعية وا يدة أو انياة     بدا ة ال اصل ويف نها ته. وال  تواَّف على يكيرار ا 
يل ز ونية وا دة بل ميتدف أ ياًنا ليظهر يف أكثر مح اناة يل ز ونيية أو إراعيية. كيإعالن    

 شوكوالية )جالكسي(  ظهر غو مرة يف ال ضاييات، واإلراعات.

وجين أن يراعي ال نية اللغو ة لإلعالن اوستوى االجت اعي لل تلقي  لئال جيد 
اك أه ية اونتل، ك ا أن ه  ركِّز عليى العناصير ا، اليية دييه، ويو ييف      صعوبًة يف إدر

األشكال واأللوان وإوادة عناصر الصوت واحلركة بطر قة م دعة ممثرة، مست يًدا مح 
التطوفر التقاني يف جمال االيصال، ديع ل على اوزث بني األليوان اوتقاربية واوتضيادة،    

واأل قونات، مّما حييل اإلعيالَن إىل مشيهٍد متثيليي      واوزث بني عناصر الصوت واحلركة
مجيل وم دو بكل ما ديه، جياب اوستهلة، و يثو يف ن سيه الرغ ية يف احلصيول عليى      

 اونتل.
والعالاة بني يص ي  اإلعالن وبيع اونتل عالاٌة هرد ة، إر كل يا كيان يصي ي     

والسييكولوجية دييه ازداد إا يال     اإلعالن مت يًِّزا مراعيًّا للجوانن ال نية واالجت اعية
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الناس عليه وشرايه، والعكس صحيح إر اد  كون اإلعالن س ً ا يف وسارة التاجر إرا 
مل  كْح يص ي ه ك ا جين، دقد ميرف عليه اوستهلة وال  عوه أي انت اه، أو اهت ام، وال 

  شرتي اونتل ه ًعا.
 خصائص اإلعالن ولغته.

 ًا يتقاهع يف دضايه مجيع العلوم واوعارس ودي  رؤ ية    لعترب اإلعالن وطابًا مركَّ
حتليلية يركي ية يستدعي استحضار علي  االاتصياد وعلي  الين س وال يرد، واجملت يع،       

  دكيل هياه العواميل    (16)إوادة إىل الرس  واووسييقى واوسير   ، وكالة اللسانيات
اورِسيل )اوعليح( إىل    جمت عة يشكل اإلعالن بوص ه وطابًا يواصليا  معقَّدًا  نطل  ميح 

 اوستق ل )اوستهلة( بقصد التريثو ديه، وددعه إىل اإلا ال على اونتل وشرايه.

ومح أه ِّ وصايص اإلعالن  ضوره القوي وسووريه على شاشيات التل يزة   
وال ضاييات ويف اإلراعات والصفحف،  تى الشوارو بدت كلو ة بانورامية حمتشيدة  

 اليت فاهنل اوستهلة ويثوه ليت اعل معها.باإلعالنات اوتنوِّعة، 

واخلطاب اإلعالني  عيدف إنتاًجيا سوسييو ثقاديًّيا  لصياي يف سييااات اجت اعيية        
وثقادية وأعراس لغو ة استقر  عليها اجملت ع الاي حتدث ديه ع لية التواصل، ودعالي تيه  

 اسييس و شيغل   يتواف على اوتيار احملور الن سي  إر إن  اإلعيالن  عت يد عليى األ   
القي  اليت يت   عليها ا، اعة رغ  يعدد  اجايها وأروااها ديحصرها و ربطها باونتل 

، واد  وج ه اوعليح وطابيه اإلعالنيي    (17)اوراد بيعه لتلعن دوًرا يف الالشعور ا، عي
حنو دئة أو شرحية مح اجملت ع لرتو ل منيتل معيي ح، ب ييان حماسينه ميزاييه، واسيتخدام       

يل اليت يناسن هاه الشرحية ويمثر ديها، وبالتالي يز د مح درجة االاتناو باونتل، الوسا
ويف هاا ا،انن بالاات الاي َ شغل ديه اإلعالن دوره يف الالشعور ا، عيي  تجليى   

 ال عد االاتصادي االجت اعي لإلعالن.



 د. عيسى عودة برهومة 

 311                                       م  1031نوفمرب   –هـ 3415 حمرم – احلادي عشرالعدد 

ثيارة  غو أن كثوًا مح اإلعالنات يركِّز على جسيد اويرأة، إل هيار م اينهيا، وإ    
اوستهلة بسلوكيايها و ركايها اوثوة، وواصة يف إعالنيات العطيور وأدوات الز نية    
والشوكوالية وأجهزة الر اوة، د ي إعالن متل ز ،هاز ر اوي يظهر دتييات  رييد ح   

م اينهح  و يمد ح  ركيات مغر ية والدتية للنظير، للرتو يل هلياا         يل ديمالبس ويقة 
ظهر دتاة أويرى مسيتلقية عليى أرجو ية بييدها   ية       ا،هاز. ويف إعالن شوكوالية ي

الشوكوالية، واوثو يف هاا اإلعيالن هيو هر قتهيا يف أكليها، وميا  صيدر عنهيا ميح         
يصح لها يعابو الوجه واحلركات اليت يغري اوستهلة وييثو   (أصوات مثل: )مم    

ة وشيهوة  شهويه ورغ ته يف شرايها وأكلها. داإلعالن  علي ميح شيرين احلاجية ا،نسيي    
اوستهلة، وخياه ها، دون أن  لت ه إىل األثر السليب الاي سيرتكه يف دكير اوسيتهلة   

 وعلى سلوكه.

إن يقييد   اإلعييالن يف هيياه الصييورة اوييثوة اوييمثرة اليييت فاهيين احلييواس   
والشهوات  عكس ال عد الن سي لإلعالن الاي  تشكل ميح ويالل اليتحك  بالعقيل     

القييام بسيلوكيات اسيتهالكية غيو سيلي ة يف بعيض        ال اهح لل سيتهلة وددعيه إىل  
األ يان، مثل اإلا ال على شراء منتجيات باهظية التكياليف وال متلية مييزات هياه       
التكل يية، باسييتخدام الوسييايل اخلداعيية، والتقانيية اليييت يييثو ان عيياالت اوسييتهلة،   
واستخدام عناصير الصيوت واحلركية، واالعت ياد عليى حتر ية احليواس وإثاريهيا          

إثارة ان عاالت لدى ال رد، وإىل إكساب رغ ايه اخل يية ايوًة   »اإلعالن  سعى بواسطة د
، ومبا أن إش او احلاجات األساسية (11)«ال يلقاومل حبيث يددعه إىل ال عل ألجل إش اعها

هو اووجِّه للسلوك اإلنسياني حيياول اوعلنيون أن  شي عوا أكيرب عيدد ميح احلاجيات         
بني اإلعالن وبيني احلاجيات اإلنسيانية شي يهة بعالاية اويثو       اإلنسانية. دت دو العالاة 

، ويلعيدف اإلعالنيات ميح أهي      (19)واالستجابة يف نظر ة اإلشراط الكالسيكي ل ادلوس
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اوثوات اليت  عت د عليها اوعلنون للرتو ل عح منتجايه ، ويصي   هياه اإلعالنيات    
 ناعه باإلا ال عليها وشرايها.بتصامي  يز د مح ادريها على التريثو يف اوستهلة وإا

 مستو ات، هي: مح ثالثةاللغة يف اإلعالنات  كونويت

 لجري بعض اوعلنني إىل استخدام اللغة العربيية ال صييحة    :اللغة العربية ال صيحة -8
لرتو ل منتجايه ، اليت يظهر بنس ة ك وة يف الصحف واجملالت أكثر مح شاشات 

هجة العامّية، ولعل  السي ن يف رلية  رجيع إىل أن     التل زة، اليت يلستخدم ديها الل
اإلعالن يف الصحف واجملالت هو إعالن مقروء، أم ا اإلعالنات اوتل يزة دتعت يد   
على احلركة والصورة واووسيقى اوصا  ة، دييظح اوعليح أن  اسيتخدام اللهجية     

ميح األمثلية   العامية ديها  كون أكثر يناسً ا مع اووسيقى، وجاربية لل سيتهلة، و 
على اإلعالنات اليت يكون بالعربية ال صيحة: إعالن مقروء  ول شراء األجهزة 
الكهربايية اوستع لة، ورد ديه: "حنيح عليى اسيتعداد لشيراء األجهيزة الكهرباييية       
اوستع لة". ويف آور: "جم وعة هوابع أوروبية ادميية لل ييع"، ويف أ يد اإلعالنيات     

جد دة مح أمجل التصامي  وأراى األا شة"، نال يظ أن   اوس وعة: "ع اءة إمارايية 
اللغة كانه عربية دصيحة والية مح األوطاء، أدت مه تها يف الرتو يل لل نيتل   
بريسلوب مجيل مقنيع خييدم اوعليح، ومنتجيه، واألهي  ميح رلية أن  مثيل هياه          

س، اإلعالنات يساعد يف يع ي  اللغة العربية ال صيحة وانتشارها على ألسنة النا
أّن اللغة العربية ااصرة عيح جمياراة    الغامزةوحمو ال كرة السايدة يف عقول الناس 

 التقدم الصناعي والثقايف يف  قل التجارة واإلشهار.

وشابه لغة بعض اإلعالنات ال صيحة مظاهر الضيعف والركاكية  إر ورد يف   
 عليح  بعضها أوطياء يتعلي  بيالنط  الصيحيح للكل يات واراءيهيا، دتكيون ايراءة او        
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-أ ياًنيا   -وعي ة وال  لتزم ديها بالض ط الصحيح للكل يات، و ل ُظهيا    -أ ياًنا  -
ك ا يلل ظ يف اللهجة العامي ة، د ي أ د اإلعالنات اوتل زة  قول اوعلح: "عنا ية ومحا ية   
ِهوال اليوم"، دل ظ كل ة ِهوال بكسر الطاء واألصل دتحها، دكسر الطاء هيو اليدارث   

امية. كالة ال  لتزم اوعلح بض ط الكل ات و ًطا صحيًحا يف اإلعالن، يف اللهجة الع
بل مييل إىل يسكني أواور الكل ات، وأ ياًنا ال يلنط  األعداد باحلروس بيل باألرايام   

 ديها اوعدود يف اإلعالن.  لراعىاليت ال 

و ظهر األثر السليب لإلعالن عنيد اسيتخدام اللغية العربيية اسيتخدامًا واهئيًا       
ي ًا يف أمثلة كثوة، ومنها: النط  السيع للكل يات نطي   يرس القياس يف إعيالن      وع

عصو  قول ديه اوعلح يف إ دى اإلراعات: " ألّا لقاء بني ال اكهة وال و ار"، دعند نطي   
 رس القاس بيدا صيويه شي يًها بصيوت  يرس الكياس. ويف إعيالن آوير بالعربيية          

ًكا  ني  قول: "ما الياي حتين "، ورلية يف    ال صيحة  ظهر أسلوب اوعلح وعيً ا ركي
أ د اإلعالنات التل ز ونية، و ت ع سماله هاا مبج وعة مح اإلجابات اليت ي يِّح وطيريه  
ووع ه مثل: أ ن العايلة، أ ين الضيحة، وغوهيا، واألدصيح أن يكيون صييغة       

 السمال: ما الاي حت ه 

جيدة"، دقيد نلطقيه    ويف إعالن آور نس ع اوعلح  قول: "اسيت تع بإجازَيية يف   
كل ة بإجازية ب تح التاء واألصل كسرها  ألن اوعلح نطقهيا  سين ميا درث عليى     
لسانه مح اللهجة العامية. داستخدام اللهجة العاميية يف الكيالم  يمثر يف نطي  اللغية      
العربية ال صيحة، ويزداد اوشكلة ي اُاً ا إرا مل نتن  ه إليها، ومل نتصد  هلا يف اإلعالنيات،  

 .ويرسيخهر سيمدي هاا إىل شيوو اخلطري إ

ووردت يف بعض اإلعالنات اوكتوبة أوطاء إمالييية وحنو ية ويع و ية، مثيل:     
"استخراث يريشوه ودم وسايقني"، دقد رمسه التاء اوربوهة دون نقاط دشيابهه اهلياء   
 يف كتابتها، ويف اإلعالن: "دهانات بانواعها"، دكل ة أنيواو ه زيهيا ه يزة اطيع. وميح     
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األوطيياء النحو يية مييا ورد يف إ ييدى الصييحف: "لل يييع اطعييتني أرن"، دالرتكييين   
الصحيح: اطعتا أرن لل يع. ومنها أ ًضا: "ا صل على التسيهيالت االكيرب"، دصييغة    
الت ضيل: أكرب، جين أن يطياب  او ض يل بيالتعر ف والترينييث، دتصي ح: التسيهيالت       

 الكربى.

نس ة اإلعالنات اليت يعرن باللهجة العاميية   كنه اد ركرت أن  اللهجة العامية: -1
ك وة جدًّا، داوعلح ال  ه فه لغة اإلعالن أدصيحة هي أم عامّية بل  ه فه أن  نجح 
يف يريد ة الغرن األساسي، و نجح يف الرتو ل ونتجه، ولعل  شيوو العاميية بيني   

سيتخدام اللغية   الناس، ورغ ة اوعلح يف التقرب مح اوستهلكني ادر اإلمكان، وا
الدارجة على ألسنته  مح أه  الارايع اليت  توسل بها للتريثو دييه ، و ينجح يف   

يف إعالن ، نية عليى إ يدى اإلراعيات: "ال طيور       إاناعه  مبيزات منتجه. وجاء
خيلية جاهز لكل شي"، دقد وردت هاه الع ارة باللهجة العامية يف اإلعالن، واد 
اصد منها اوعلح التقرب مح اوستهلة عندما  اكى هلجته يف إعالن  ول منيتل  

 هين ال غنى عنه.

اطعتني،  قيول ديهيا   ومح اإلعالنات اوتل زة إعالن لنوو شوكوالية يتكو ن مح 
اوعلح: "لوا د ميش الثينني"، إشيارة إىل هع هيا اللا يا الياي ال  لقياوم، ويف إعيالن         
يل ز وني أل د اونظ ات نس ع الع ارة: "نظادة رحية يودو"، وايد مجعيه هياه الع يارة     

 وصايص اونتل وميزايه باللهجة العامية.
ألجن يية، مثيل: اإلجنليز ية أو    وردت بعيض اإلعالنيات باللغية ا    :اللغة األجن ية -1

ال رنسية، أو عربية يشوبها بعض الكل ات األجن يية، د يي إعيالن ل ييع أجهيزة      
التصو ر اإللكرتونية ومستلزمايها، ورد اس  اإلعالن باللغة اإلجنليز ة وحبيروس  
إجنليز ة، ووردت أمساء األجهيزة واألدوات باللغية اإلجنليز ية ولكيح حبيروس      
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  يدي(، ويف إعالن آور عيح معيرن سييلقام يف مصير كيان      عربية مثل كل ة )د
(. ويف إ يدى اإلراعيات ورد   zero II now in Egyptباللغة اإلجنليز ة )

إعالن أل د اوطاع   عرن ديه اوعلح اونتل باللغة العربية ال صيحة، ويف الواه 
، (coffee, sandwiches, hotdogsن سه  ستخدم كل يات أجن يية مثيل: )   

باستطاعته أن  قول: اهوة، سندو شات، نقيان ، عليى الرتييين، لكن يه      واد كان
دض ل استخدام الكل ات األجن ية والتل ُّظ بهيا ليضي ي عليى إعالنيه شييًئا ميح       

 التشو   وجماراة احلضارة.

ويف بعض اإلعالنات اوتل زة اخلاصة باألز اء وأدوات الز نية ميييل اوعليح إىل     
 : جانين الكل يات العربيية مثيل األليوان غيو الشيايعة       اارتان  كل ات أجن يية إىل 

( purple(، للرمادي، و كل ة: )greyكالرمادي، وال ن سجي،  يث  ل ظ كل ة: )
( للييوردي. ك ييا  ل ظييون أدوات الز نيية بريمسايهييا األجن ييية،  pinkلل ن سييجي، و)

وعلح خياهن موج هة إىل اإلناث، دا -يف غال ها  -والس ن يف رلة أن  هاه اإلعالنات 
أنوثة اورأة ودالهلا عندما  ستخدم األمساء األجن ية، وبالة دهو  رديع اي ية اونيتل،    
و قنعها بشرايه، داارتان األمساء األجن ية يف اجملال التجياري  كيون بانتقيال الل يظ     

 ، وواص ة أن ه عند النفط  باالس  األجنيب مييل إىل يراي  األصوات  ألن (11)واونتل معا
، و تيى عنيد اسيتخدام    (18)رغ يًة يف الت يفيز   _غالً يا  _اورأة متيل إىل يراي  األصوات

االس  األجنيب، هو  ستخدمه رغ ة يف إو اء شيٍء مح الت يفز والغرابية عليى منتجيه،    
وليكون مظهًرا مح مظاهر الرايي االجت ياعي، إر  لعيد اايرتان الكل يات األجن يية       

عليى التحضفير والرايي االجت ياعي، وليو أدى  شيد       واستخدامها يف الكالم دليياًل  
الكل ات األجن ية الغامضة يف اإلعيالن إىل صيعوبة ده يه، لكيح  اوسيتهلكة يتجياوز       
مشكلة صعوبة ال ه  ألّن الصورة يرادي  الكل ية يف اإلعيالن، بيل إن هيا سيرتغن يف       
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قها وصوصيي ة  استخدام هاه الكل ات األجن ية يف  يايها، مبا أن ها ستكتسن عح هر 
 وي رفًدا، ونوًعا مح اوعردة والثقادة. 

ومييح األمثليية علييى االاييرتان اللغييوي يف اإلعييالن ااييرتان كل يية كيياموا، 
وكادتو ا لل طع  الاي  قدم اوشروبات واألهع ة اخل ي ية، وكيويف شيوب لل طعي      

 ارديام  الاي  قدم اوشروبات الساونة مثل القهيوة والشياي، واووبا يل للجيوال، وال    
لزجاجة العطر، وغوها مح الكل ات األجن ية الييت نراهيا ونسي عها يف اإلعالنيات،     
و ل ضل التجار استخدامها ألنها األمساء الدارجة على ألسنة الناس، وألنها األسيهل  

 يف االستخدام.

واستخدام الكل ات العامية والكل ات األجن ية يف اإلعالنيات ميح السيل يات    
ٍل نقاء اللغية، وييمثِّر يف لغية اوسيتهلكح      اليت جعلتها مووع انتقاد مست ر   دهي فد

يريثًوا سل يًّا، إر سينتقل اخلطري مح اإلعيالن إىل ألسينته  وكتيابته ، وشييوو اخلطيري يف      
اخلطري يف أرهانه ، وإىل وعف اللغة ودساِدها.  يافراللغة على ألسنة الناس  مدي إىل 

على ألسنة الناس، سيسه  يف اوت اء االسي  العربيي    ك ا أن  شيوو األمساء األجن ية
شيًئا دشيًئا، عالوة عليى أثيره  السيليب يف ثقادية األمية وهو تهيا. وإْن  كانيه  ج ية         
مص  ي اإلعالن بساهة اللغية، وإجياَزهيا، دهياا ال  عيين ركاكتهيا، وال وايوعه  يف       

 األوطاء على هاا النحو اوتحق .

ليى اللغية  د يي بعيض اإلعالنيات اوتل يزة الييت        ومل  تواَّف دساد اإلعيالن ع 
 ستخدم ديها مص  و اإلعالن يقانة: )ال يد و كلين(   يث  ظهر اإلعالن مزجًيا مح 
الصور اوتحركة واووسيقى الغربية الصاو ة يف مشهٍد متثيلي مثو، ال  تجاوز يف مدييه  

يدة احلاورة يف اإلعيالن  نصف دايقة،  ت دى ديه اإلغراء وإثارة الغرايز، دالقي ة الو 
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هي اي ة اونيَتل وإانياو اوسيتهلة ويوجيهيه حنيو شيرايه، دياوعلح ال  لخاهين دكير          
اوستهلة، وال  ه فه ه يعة الرسايل اليت   ثفهيا وخماهرهيا علييه، بيل خياهين غراييزه       
و اجايه، و صوِّر له اونتل عليى حنيو   شيعره بضيرورة شيرايه  تيى  ت تيع مبزا ياه،         

 ، و ش ع  اجايه منه.ودوايده

والغال ية العظ ى لإلعالنات هي إعالنات ونتجات غربية مثل العطور وأدوات 
الز نة على س يل اوثال، لاا دقد  كون اإلعالن غربيًّا لكن ه يلرجَ ، أو نلقيل إىل العربيية   
عح هر   ع لية )الدوبالث(، عندها حيادظ على مكونايه وعناصيره كلِّهيا، إالَّ اللغية    
اليت غالً ا ما يكون باللهجة العامية  ألن  اإلعالن إرا انتقل مح جمت ع إىل آوير وجين   
نقل لغته وإالَّ دقد اي ته وأهداده، والنقل ال  كون يرمجة  ردية بل هو نقيٌل ميح لغيٍة    
إعالني ٍة إىل لغة إعالني ٍة ثانية واوحة م هومة. د ي إعالن لعطر نسايي غربيي نلقيل إىل   

أول ما خيطر على بالنا أن  اإلعالن يرج  إىل العربية ال صحى، ولكننا نل اجيرُي   العربية،
أن ه نِقل مح لغته األجن ية إىل العربية العامية، باعت ارها لغة إعالنية، و لقصد ميح نقيل   
أي إعالن  غربي إىل العربية يرو ل اونتل وإاناو اوستهلة به، ولنقل اإلعالن مح لغته 

ى إجيابيات كثوة  منها أن ه  ودر علينا يص ي  إعالن جد د باللغة العربيية  إىل لغٍة أور
لل نتل اوراد بيعه، ديودر اوال وا،هد والواه، ومح نا ية أورى  كون أكثير إاناًعيا   

 ث  باونتل الغربي، وحيرص على شرايه أكثر مح اونيتل   _عامة _لل ستهلة، دالعربي
ه سييكون وسييلة إانياو إويادية لل سيتهلة يددعيه       العربي، واستخدام اإلعالن ن س

 اونتل. ليقتين
أم ا سل يايه دهي أن  اإلعالن الغربي  لخاهن جمت ًعا آور بط يعته وثقادته واي ه 
واياهايه فتلف اوتالدًا يامًّا عح اجملت ع الغربيي الياي صلي ِّ  دييه، ونقيل اإلعيالن       

أورى يف اجملت ع العربيي،  عيين نقيل ثقادية      الغربي مح لغته اإلعالنية إىل لغة إعالنية
واي  وايِّجاهات بعيدة كل ال عد عح ثقادتنا واي نا واياهاينا، مثل اللغة، والعيادات،  
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، وغوها، ديكون اإلعالن وسيلة مح وسايل ويريصيل َسْورة االستهالكوثقادة ا،سد، 
ثر بياإلعالن ورسيايله   ول  احلاجة لل نتل والتضليل الرغاييب، إر إن  اوسيتهلة سييتري  

 . ساير معاشهاوض رة، وسيظهر أثرها يف يصردايه ويعامله مع اآلور ح، بل ويف 

ومييييل أصييحاب اإلعالنييات إىل اسييتخدام األه ييال للرتو ييل ل ضييايعه ، يف  
اإلعالنات اخلاصة حباجات األه ال، مثل: األلعاب، واألغا ية اوصيّنعة، واحلليين،    

، واوواد اوطهرة، وغوها مح بالنظادة الشخصيةاخلاصة  وغوها، ويف بعض اإلعالنات
اإلعالنات اوتعلقة حباجات العايلة. و ركِّز اوعلنيون يف هياه اإلعالنيات عليى بيراءة      
 األه ال وه يعته  اليت متيل إىل اللعن، وإثارة اوتاعن يف إعالنات مسا ي  الغسييل 

طني، دتتسيخ مالبسيه  ال يضياء،    ،  يث  ظهر ديها أه اٌل  لع ون بالرتاب، والواصة
و ركِّز اوعلح على ايوة مسيحواه عيح هر ي  اوقارنية بيني ُأم يني إ يداه ا يسيتع ل          
 اوسحوق موووو اإلعالن واألورى يستخدم مسحوًاا آور، ويظهير بطلية اإلعيالن    

هادية، غو م الية بايساأ مالبس ه لها، د سحواها ايويٌّ جيدًّا،    –إْن صح  القول  -
كانه درجة ايِّساأ اوالبس دإن اوسحوق ك يل بالقضاء على ال قيع، أم يا األم    ومه ا

األورى ديظهر عليها الغضن ألن  مسحواها وعيف، وال  ز ل ال قع نهاييًّا، و ستغلف 
اوعلح اي ة    الط ل باللعن حبر ة، وحياول أن  علي مح شيرينها، و لظهير مسيحوق    

احل  للط ل، هاوا أن  ال قع وايِّساأ اوالبيس مسيريلة    الغسيل كرين ه الك يل بض ان هاا
 نة، دال  ايل  قف دون أن  لعن الط ل حبر ة. هيِّ

ويف إعالنات احللين واوواد الغاايية  ستغل اوعلح برامل األه ال مثل برنامل 
)بوباي( الشخصية الكريونية، الاي كان إرا أكل )الس انخ( أص ح او ًّا جدًّا، وبرزت 

يه، واد استو ى اوعلح مح برنامل األه ال ال كرة وه  قها يف إعالنه، إر  هير  عضال
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يف أ د اإلعالنات ه ل شرب احللين ث   ي اجري برين  جس ه  كرب بسرعة وأنيه أصي ح   
 أهول بعد واه اصو. 

ومع أن  للطِّ ل  ضوره يف هاه اإلعالنات، مشياركًا، أو مسيتهددًا، ييرد نسي ة     
لهجة العامي ة، وأ ياًنا يلستخدم ديها بعض الكل ات األجن ية، اليت يكون ك وة منها بال

أمساء لل نتجات اوراد بيعها، مثل:  لين نيدو، بييب دا ح، نسكو ة، عصيو دانياو،   
شوكوالية كندر، ويويف لة، وغوها. وهاه اونتجات بعضلها غربي الصينع، وبعضليها   

 ة. عربي، إالَّ أن ها حت ل أمساًء أجن ي

يف الكيثو ميح هياه اإلعالنيات، إر إن       و  دو أن  اللغة األجن ية هي اوسييطرة 
أن  هاا مل مينيع اوعليح يف بعيض اإلعالنيات      غوبعضها  رد باللغة العربية ال صيحة، 

( بيداًل  corn flakesاوتل زة مح استخدام بعض الكل ات األجن ية مثل استخدام )
يف  ( بداًل مح ه لي   ييبbaby habibi، و )األه اليف إعالنات  مح رااي  الارة

، و ظهر عندنا يف اإلعالن أن  كل ة )  ييب( وردت حبروس أجن ية إعالن دمية األه ال
 .( األجن يةbabyعلى الرغ  مح أن ها عربية  ألنها اارتنه مع كل ة )

العربيية  وال شةَّ أن  استخدام الكل ات األجن يية واللهجية العاميية بيداًل ميح      
ال صيحة له أثره السليب على الط ل الاي  تعل  هاه الكل ات، دالطِّ ل  كتسن لغته 

والتل ياز، وغوهيا ميح وسيايل      مح ال يئة احمليطة، أي مح والد ه، واودرسة، وأارانيه، 
االيصال، واإلعالن بوص ه وطاًبا موج ًها للطِّ ل وممثًِّرا ديه ميح أهي ِّ الوسيايل الييت     

ا الط ل لغته، داإلعالن  تض  ح يروجًيا ألشياء حم  ة لأله ال مثل احللين  كتسن منه
والعصاير واحللوى برينواعها واأللعاب، ممَّا  سهِّل مح ييريثو لغية اإلعيالن السيل ية يف     
اكتساب الط ل اللغة العربية السلي ة، ورسووها يف رهنه  إر سيضعف اللغة العربيية  
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لعامية، ديجد صعوبة بالغية يف نطقهيا، وييداوهلا، ويف    ال صيحة لد ه وصلحة اللهجة ا
الواه ن سه سيمدي استخدام الكل ات األجن ية إىل اكتساب الط ل م ردات أجن يية  
مييل إىل يردادها، و ست تع بنطقها إرا كانه أجن ية صع ة، ألنها يولِّيد عنيده الشيعور    

 صيحة وال خر بالة.بالثقة وال خر بن سه، بداًل مح التكل  بلغته العربية ال 

 الدراسة التطبيقية: املبحث الثاني

 لعنييى هيياا او حييث بتحليييل بعييض اإلعالنييات التجار يية اوقييروءة واوريييية   
واوس وعة حتلياًل لغو ًّا، م يًنا وصايص اللغة، ونوعها إرا كانيه دصييحة أو عاميية،    

ومعردية سي ن    ال،وما ديها مح أوطاء إماليية أو حنو ة، وإرا كان نطقها صيحيًحا أم  
استخدام اللهجة العامية دون ال صحى، ووجود أوطاء إماليية أو حنو ة، ويريثو رلة 

 يف اللغة العربية، ونطقها عند اوستهلكح.

واد حتر  ه يف هاه اإلعالنات التنوفو يف اوض ون، أو برينواو األوطاء اووجودة 
أم العامية، أم هي عربية يشوبها  ديها، ونوو اللغة اوستخدمة هل هي العربية ال صيحة

بعض او ردات األجن ية. وسريوت  او حث بقاي ة مح اإلعالنات م ّيًنا األوطياء ديهيا،   
ويصو  ها، ولعل مقصدي األساس هو إ هار أن العربية ال صيحة اادرة عليى األداء  

ليى  بعاوبة وداة، دلو أسعد اوعلنون أنظاره  يف ال دايل ال صيحة لوجيدوها أايدر ع  
 حتقي  الغا ات التجار ة مع احل ا  على اللغة نقية دون ودٍ.

ركرتل يف او حث الساب  أن  نس ة ك وة مح اإلعالنات يلعرن باللهجة العامية، 
ال بالعربية ال صيحة  ورلة وا استقر لدى اوعلنني مح بساهة هاه اللغية وسيهولتها،   

، ميا ورد يف إ يدى الصيحف:    وألنها الدارجة بيني النياس، وميح هياه اإلعالنيات     
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"التحو ل مح بنة ل نة"، د ي هاا اإلعيالن التجياري ييرد ع يارة يشيجيعية لتسيهيل       
الشراء عح هر   التحو يل اويالي ميح مصيرس إىل مصيرس، وايد اسيتخدم اوعليح         
الرتكين اللغوي استخداًما غو دصيح  يث إن اوله: التحو ل مح بنة ل نة هو نقل 

الناس يف اللهجة العامية، ويف العربية ال صيحة نقول: التحو ل  لالستع ال الدارث بني
مح إىل، وكل ة بنة هي كل ة أجن ية و قابليها بالعربيية كل ية: مصيرس، وباالعت ياد      
 على ما س    كون الرتكين ال صيح لإلعالن هو: التحو ل مح مصرس إىل مصرس.  

يين اللغيوي ميح    "لل ييع اطعيتني أرن"، دهياا الرتك    :ويف إعالن مكتوب آوير 
الرتاكين العامية الدارجة على ألسنة الناس،  يث إن  الرتكين ال صييح هيو: اطعتيا    
أرن لل يع، ومح األمثلة األورى: لل يع دلتني عظ ، وال يال يعين ال يه الكي و، أم يا   
)عظ ( دتعين: ال ناء غو اوكت ل، دهاا إعالن ل يع بيه غيو مكت يل ال نياء، وع يارة     

 ( هي ع ارة باللهجة العامية و قابلها بال صحى: بيه بنياؤه غيو مكت يل،    )ديال عظ
ولو ورد اإلعالن يف صيغة: بيه غو مكت ل ال ناء ال صيحة بداًل مح اللهجة العامية، 
كان سيمدي اوعنى ن سيه، ولكيح  ال يرق هيو أن  اوسيتهلة سيكتسين لغيًة سيلي ة،         

يحة يف كالميه. ويف إعيالن وشيروب    وسيتعل  استخدام الكل يات والرتاكيين ال صي   
غازي يف إ دى اإلراعات: يرد ع ارة )بدك يكون دظيع ولية على ه يعتة(، واصد 
منها اوعلح التريثو يف اوستهلة، وإاناعه بشرايه، مست يًدا مح ا،ناس يف  رس الكاس 

، لية  بني الكل تني: )ولية وه يعتة( الاي منح الع ارة إ قاًعا موسيقيًّا  هرت به ا
 كريغنية اصوة يكون مبثابة وسيلة إاناو اوستهلة.

وينتشر يف بعض اإلعالنات األوطاء اللغو ية والنحو ية واإلمالييية والنطقيية،     
مثل ما ورد يف أ د اإلعالنات اوس وعة: "الت و ل العقاري مح بنة الر يان"،  ييث   

س  ه شيوو اللهجية   أوطري اوعلح يف نط   رس الضاد، عندما نطقه:  اًء، وهاا اخلطري
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العامية على لسانه، ووع ه يف اللغية العربيية  وألنيه مهيت ٌّ بالدرجية األوىل بتسيو         
 منتجه، اهت   باستخدام اللهجة العامية الدارجة على ألسنة اوستهلكني.

ومح هاه األوطاء النطقية نط   رس القاس يف اإلعالن اوس وو: "ثالث مرات 
ط  القاس بصوت ار ن مح صوت الكاس، وهاا اخلطيري  أمسة مح ري اْ ل"،  يث نل

يف النط   رجع إىل يريثو اللهجة العامية الك و على اللسان، الاي ميتدف أثيره إىل اللغية   
 العربية ال صحى على األلسنة  تى عند النط  بها.

وحتتوي اإلعالنات اوقروءة على أوطاء إماليية ولغو ة يتعل  بكتابة اهل يزات،  
ز بني التاء اوربوهة واهلاء، مثل: "دهانات بانواعها، درصة إسيتث ار ة، إسيتدعاء   والت يي

مرك ات، سيقوم الوكيل باإليصال"، نل ح يف هاه اإلعالنات بعض األوطاء اإلمالييية  
يف الت ييز بني  كتابة ه زة الوصل وه يزة القطيع، دكل ية: انواعهيا، ه زيهيا اطيع،       

ا الكل ات: إستث ار ة، وإستدعاء، وإيصال، ده زيهيا  داألصل أن يكتن: برينواعها، أم 
ه زة وصل، ديجن  اس اهل زة ديها، واخللط بني ه زة الوصل وه زة القطيع هيو   
مح األوطاء الشايعة بني الناس، وميكح أن  سه  اإلعيالن يف احليد ميح انتشيار هياا      

ته  اخلاصة سيمدي اخلطري، ولكْح   دو أن  إه ال اوعلنني ألمر اللغة، واهت امه  مبن ع
إىل ي اا  هاه اوشكلة ال  لها. وأ ياًنا يرد يف اإلعالن كل ات ينتهي بالتاء اوربوهية  
لكح اوعلح ال  ث ه النقاط عليها، وهاا  لعدف مح األوطياء اإلمالييية الشيايعة، مثل يا     

)أجهزه( جاء يف اإلعالنات اوقروءة التالية: "اثاث وأجهزه كهرباييه لل يع"، وردت كل ة 
وكل ة )كهرباييه(، التاء اوربوهة يف الكل تني غو منقوهة لكنها ش يهة باهلياء، كيالة   

 هناك وطري يف كتابة ه زة اثاث والصحيح أن ه زيها ه زة اطع ال وصل.
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ومح األوطاء النحو ة الشايعة اخلطري يف كتابة الياء يف األمساء اونقوصية، إر إن   
"مطلوب أراويي   :ع  ادها، مثل ا جاء يف اإلعالن اوقروءالكثو ح  ث تونها  يف مواو

لل يع"، جين  اس الياء مح آور كل ة أراوي ألن ها اس  منقوص وجاء نكرة جمرورًا، 
لكن ها هنا جاءت مث تة على حنو ما نقرأ يف كثو مح اإلعالنات. ويظهر بعض األوطاء 

ربية ال صيحة، دال يكون ايراءة  النحو ة يف بعض اإلعالنات اوس وعة اليت يكون بالع
بل متيل إىل العاميية يف نطي  بعيض الكل يات، د يي أ يد        بعض الع ارات صحيحة،

اإلعالنات اوتل زة رلكرت ع ارة:"بتجد ديها كل ما  ناس ة"، دهياا اإلعيالن يف  ياهره    
باللغة العربية ال صيحة لكح  وردت ديه كل ة: بتجد، دإوادة  يرس ال ياء إىل ال عيل    

 جها مح مري ة ال صا ة إىل اللهجة العامية، داألصل أن  قول: "يد". أور

ومح األوطاء اللغو ة يف اإلعالن استخدام بعض او ردات والرموز األجن يية،  
(، ورلية يف ايول اوعليح:    cvدعلى س يل اوثال جاء يف إعالن مقروء لو ي ة الرمز )

 curriculumكين اإلجنلييزي ) ("وهو اوتصار للرتcv" رسل اوتقدم إىل الو ي ة )
vitae       و عين: السوة الاايية، وكيان بإمكيان اوعليح أن  قيول:  رسيل اوتقيدم إىل ،)

الو ي ة سويه الاايية، واستخدام اوصطلح األجنيب يف اإلعالن سيمدي إىل يريثر الناس 
ستخدم به ويداوله أكثر مح اوصطلح العربي، وواصة أن  اوتقدم للو ي ة  ظح أنه إن ا

( سيز د مح درص  صيوله عليى الع يل، ويف أ يد اإلعالنيات      cvاوصطلح ن سه )
( اليت يعيين أسيواق   نًّيا    storesاوتل زة أل د احملال التجار ة استخدم اوعلح كل ة )

منه أن ه  لكِسن حمله متيفًزا ديق ل اوستهلة عليه ليشرتي مح منتوجاييه، واألمثلية عليى    
يستخدم ديها الكل ات األجن ية إىل جانين العربيية كيثوة، منهيا     هاه اإلعالنات اليت 

اإلعالن اوقروء: )محام س ا ة ديرب جالس(، دقد جاء يف اإلعيالن الرتكيين األجينيب    
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(Fiberglass   حبروس عربية وهو  عين األلياس الزجاجية، وألن  هاا اونيتل غربيي )
يف العربية إال أّن اوتيداول هيو اوصيطلح    الصنع حي ل امًسا أجن يًّا، ومع أن  له مقاباًل 

األجنيب، وكان بإمكان اوعلح أن  ستخدم اوصيطلح العربيي يف إعالنيه بيداًل ميح أن      
 ستخدم اوصطلح الغربي، ديص ح العربيي هي  اوتيداول بيني النياس بيدل األجينيب،        

إر  واحملادظة على األمسياء األجن يية وييداوهلا  شيكل وطيورة عليى اللُّغية العربيية         
 سيضع ها و قوي مح اللغة األجن ية عندما حيل اوصطلح األجنيب مكان العربي. 

ومييييح الكل ييييات األجن ييييية اوتداوليييية يف اإلعالنييييات: السييييوبرماركه 
(Supermarket( للداللة على الدكان أو ال قالة، وكاونرت )counter  للداللية )

بكة  الالسيلكي،  ( ،هياز الشيا  broadbandعلى مكتن االسيتق ال، وبرودبانيد )  
( وصيفِّ السييارات، وكل ية    p( لل درسة الن ورجية، الرميز ) academyوكل ة )

(sale اليت متتلعل بها واجهات احملالت يف مواس  التنز الت، واإلعالنات التجار ة يف )
 التل از واإلراعات وغوها مح األمساء.

بية باألرايام ال   كالة ميييل اوعلنيون إىل اسيتخدام األعيداد يف اإلعالنيات كتا     
باحلروس، دون االعتناء بالقاعدة النحو ة الصيحيحة يف كتابية العيدد واوعيدود، رمبيا      
 رجع رلة إىل رغ ته  باإلجياز يقلياًل لتكل ة اإلعيالن، إر كل يا زاد  جي  اإلعيالن     

هح"، األصل أن 81زادت يكل ته. د ي أ د اإلعالنات: "لل يع مكيف مركزي أمر كي 
اورك ة منصوب، لكنه يف اإلعالن ورد سياكنًا دون وي ط، وهياا وطيري     متييز األعداد 

 وعالمة وعف يف االستع ال اللغوي.
بوصية"،  ييث مل    11ومح األمثلة على هاه اإلعالنات: "لل يع يل ز ون يوشي ا 

 ض ط اوعلح اوعدود الاي جيين أن  كيون منصيوبًا، ومنهيا أ ًضيا: "سييارة كياد الك        
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ا لغة اإلعالن وعي ة ركيكة، دقد يض ح كل ية مود يل وهيي    "، ي دو لن1119مود ل 
، وهي كل ة أجن ية معناهيا: ِهيراز أو نيوو، درتكيين     1119كل ة أجن ية ي عها الرا  

 اإلعالنات. ، وغوها الكثو مح1119اإلعالن ال صيح هو: سيارة كاد الك هراز عام 

 لل يظ اليرا  بلهجية    ويف اإلعالنات اوتل زة واإلعالنات اليت يعروها اإلراعية  
اوتحدث د ي إعالن متل ز وادة معطرة اال اوعلح: "ا صلي على انتعاٍ ويدة وا يْد   
وعشر َح  وًما"، نط  اوعليح كل ية وا يْد سياكنة، و هيرت عليى الشاشية باألرايام،         
والصواب أن  قول: وا ٍد وعشر َح  وًما، ومثُلها يف إعالن متل ز لنيوو عصيو، ايال    

م لة يانل س عة نكهات لكل اوناس ات"،  يث يل َّظ اوعلح بيالرا  سي عة   اوعلح: " قدِّ
ك ا هو باللهجة الل نانية وعندما  هرت مكتوبة كانيه بالتياء اوربوهية ك يا ل ظهيا،      

 واألصل أن فالف اوعدود.

ركرت سابًقا أن  اوعلنني  كت ون األعداد باألراام ألنهي  مييليون إىل اإلجيياز يف    
وكتابة األعداد باحلروس اد يمثر يف إجيازه، و ظهير يف اإلعالنيات أن  كتابية    اإلعالن، 

  - غال ياً  - الرا  باحلروس ال خيلف بهاا الشرط، ولكح   دو أن  وعف اوعلح بالعربية
واستخدامه اللُّغة اإلعالني ة الن عية س  ان يف استخدام األراام بداًل ميح احليروس، ممَّيا    

 على اوستهلة  إر إن  مث ة وعً ا يف هاا ا،انين عنيد الكيثو ح،    سيكون له أثر سليب
واستخدام األرايام سييز د اوشيكلة يعقييًدا، أم يا اسيتخدام احليروس يف اإلعالنيات         
دسيساعد اوستهلة يف يغلُّ ه على وع ه ديهيا،  ييث إن  اخلطياب اإلعالنيي مصيدٌر      

ي اورييي واوسي وو واوقيروء. وهيي     لغويٌّ  ت خا مسا ًة ك وة يف اخلطياب اإلعالمي  
 ص ة  كتسن اإلنسان منها اللغة إم ا إجياًبا أو سلً ا.مسا ٌة لغو  ٌة ِو
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وأوًوا دهاه مجلة مح اإلعالنات اليت يتض ح بعض األوطياء، سيواء بت ضييل    
اللهجة العامية على العربية ال صيحة، أو بوجود بعض األوطاء اإلماليية أو اللغو ية  

 ة أو الصويية، أو بوجود بعض او ردات األجن ية اليت يشوب لغية اإلعيالن   أو النحو
العربية، أو استخدام اللغة اإلجنليز ة كليًّا يف اإلعالن بداًل ميح العربيية. نسيتدلف منهيا     
على اخلطر الاي حيي  بالعربية وأهلها،  يث  يمدي إىل ويعف العربيية واحنسيارها،     

ها، ك يا  يمدي إىل انتشيار اخلطيري اللغيوي بيني النياس        ويقو ة اللغة األجن ية وانتشار
 وي اا ه.

وهنا  ربز دور األدراد واومسسات اللغو ة واالجت اعية يف احل ا  عليى هو ية   
اللغة العربية، ومحا تها مح الضعف واالحنسار، وانتشار اللغة األجن ية وسيطريها على 

استخدام العربية ال صيحة ألسنتنا  ورلة بتوجيه ممسسات اإلعالن ويشجيعه  على 
يف إعالنايه ، ويدر  ه  يدر  ًا لغو ًا ومتيابعته   تيى  ت يادوا الوايوو يف األوطياء.      
ويعيني مداقني لغو ني وتابعة اإلعالنات اليت ينشر يف الصحف واجملالت، ا ل ه اعتها 

 للتريكد مح ولوها مح األوطاء.

ردايها يف اإلعالنات  حل ا ة كالة االبتعاد عح استخدام اللغات األجن ية وم  
 اللغة العربية مح يريثو اللغة األجن ية. 

وال شةَّ إن  استخدام العربية ال صيحة له يريثو إجيابي يف اإلعالن واوسيتهلة،  
مح يقو ة العربية واحل ا  عليها مح جهة، ومحا ة هو تنا مح جهة أويرى، وواصية يف   

عد وسايل االيصال أهي   اوصيادر اللغو ية الييت     اإلعالنات اووج هة إىل األه ال، إر ي
  كتسن األه ال منها اللغة. 
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 ودي ا  لي جدول ب عض اإلعالنات مع بيان األوطاء ديها ويصو  ها.
 

 أواًل: اإلعالن اوريي
 الصواب اخلطري النحوي اإلعالن

 مارا حتن  يركين السمال ما الاي حتن 
 والَه ِهوال عنا ة ومحا ة ِهوال اليوم

 انع  إنع  إنع  باحلالاة اوثالية
 انتخن إنتخن إنتلخن مطهر العام

 عاملل عامِل التسوفق لض ان را تةعامِل 
  يايي أ لى دنييت أ لى دا ح بي يب

sale   71 – 51ابتداًء مح% Sale ينز الت 
 ثالثة يف وا د (1 in 1) (in 1 1نسكاديه )

مييح  9و99 قضييي علييى 
 ا،راثي 

 قضي على يسع ويسعني  9999
 ويسعة باوئة

 الصواب اخلطري النطقي اإلعالن
 حنح حننا حننا نلتزم دايً ا مبساعدية

 ا،نادر ة ا،نادر ة/ ا،نادر ي   ل ادتتا  ا،نادر ة
نط   رس القياس نطقيًا    الصدااات لكل الصدااات اونتهية

 سلي ًا
 عشَر عشْر  دوم عشر مرات أكثر
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 ن اوس ووثانًيا: اإلعال
 الصواب اخلطري النحوي اإلعالن

ا،ايزة ألول أربع ديايز ح  
 بعد السحن

 أربعة أربع

 اثنا عشر هن ا 81 هح 81لل يع مكيف أمر كي 
ال رصييية مهييييرية ، ييييع 

 مو  ني ومو  ات الر ان
 مو  ي مو  ني

دهو و دلهل اادٌر أن جيعيل  
 اهوية سلسة 

 و َده و دلهل

ي  سيتع لوها أكثيير مييح أ 
 درشاة أورى

  ستع لونها  ستع لوها

 جماًنا ب الٍ يكلَّ  ب الٍ
ال طور خيلية يع ل كيل  

 شي
ال طييور  ييزودك بالطاايية  استخدام العامية

 لتع ل ما ير د
اسييت تعوا بتيياوق أشييهى 

 ,coffeeاوييريكوالت و )
sandwiches, hotdogs) 

(coffee, sandwiches, 
hotdogs) 

 اهوة، سندو شات، نقان 

كاديييية )نطقهيييا شيييي يه    قة وا دة كاديةملع
 العامية(

 كاديٌة

يقنيييية متطيييورة يت ييييز   
 بسهولة اإلجراء

 التن يا اإلجراء
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 ثالًثا: اإلعالن اوكتوب
 الصواب اخلطري النحوي اإلعالن

 اطعتا  اطعتني لل يع اطعتني أرن
 مست رًّا مست ر مازال التسجيل مست ر

مطلوب مح اوال أراويي  
 بالش ال

 أران  ويأرا

 مسا تها مبسا ة م751أرن يار ة مبسا ة 
 شقة مسيا تها مئية وثالثية    1م81196 1م81196لل يع شقة 

 وثالثون مرًتا مرب ًعا
 منتجعات سيا ية شاليهات شاليهات درر اواسية

 بيتان غو مكت لي ال ناء دلتني عظ  لل يع دلتني عظ 
 إىل  مصرس مح مصرس مح بنة ل تة التحو ل مح بنة ل نة

نقييل الع ييش مييع ال يية  
 والرتكين

 األثاث الع ش

 الصواب اخلطري اإلماليي اإلعالن
 أنواعها انواعها دهانات بانواعها

 استث ار ة إستث ار ة إستث ار ة بلوك لل يعدرصة 
 استدعاء إستدعاء إستدعاء مرك ات

 االحتاد األحتاد ممسسة األحتاد
 ةإدار ادارة صيانة وادراة ش كات
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 لظهر ا،دول الساب  جزًءا مح األوطياء والتجياوزات اللغو ية يف اإلعالنيات     
اوريية واوس وعة واوكتوبة، واد ينو عه هاه األوطاء بني أوطاء إماليية يتعل  بكتابة 
اهل زة سواء دوق األلف يف ه زة القطع، أو كتابتها يف وسط الكل ة، وهنياك أوطياء   

اء اوربوهية دون نقياط، ويعيدف ميح األوطياء الشيايعة بيني        إماليية يك ح يف كتابة التي 
 -اوصدر اخِلصين الكتسياب اللغية    - اوتكل ني، وشيوو هاه األوطاء يف اإلعالنات

 ساعد يف يرسيخ هاه األوطاء على ألسنة الناس بداًل مح ياوزها. ومح األوطاء اليت 
لغة العربية عنيد اوعلينني،   ينتشر يف اإلعالنات: األوطاء النحو ة الناية عح وعف ال

 واستخدامه  لغة إعالنية ن عية موج هة حنو اوستهلة لشراء اونتل. 

ومث ة أوطاء لغو  ة ناية عح اسيتخدام اللهجية يف اإلعيالن بيداًل ميح العربيية       
 -أ ياًنا- ال صيحة، باإلوادة إىل استخدام اللغة األجن ية يف اإلعالن، إر  رد اإلعالن

جن ية، لكن ه اد  رد بالعربية و تضي ح بعيض او يردات األجن يية، وال ظنيا      باللغة األ
 أ ضًا أن  نس ة اإلعالنات اوعرووة باللهجة العامية ك وة جدًّا.

ومح األوطاء اليت اريك ها اوعلنون حب  اللغة العربية ال صحى أوطياء نطقي ية،   
يلل ظ القاس بطر قية يعليه    أن  يف بعض اإلعالنات –على س يل اوثال  –دقد ركرت 

ار ً ا مح الكاس، وهناك أوطاء نطقية أورى يتعل  بنط  بعض الكل ات بس ن ييريثر  
 اوعلح باللهجة العامية.

ويصو ن األوطاء يف ا،دول  كشف لنا عح أهِ ية العربية مح جهة، ووطورة 
ورونقهيا يف  ما حييط بها مح جهة أورى، ك ا أن ه بيي ح لنيا سيهولة العربيية ال صيحى      

اإلعالن، وادريها ال الغة على الرتو يل لل نيتل وإانياو اوسيتهلة بيه ال ك يا  ظيح        
 واإلاناو. اإلجنليز ة متتلكان القدرة على اإلعالناوعلنون مح أن  اللهجة العامية واللغة 
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 اخلالصة والنتائج

اعهيا اوقيروءة   اد مه يف هاه الدراسة حتلياًل لغو ا  يط يقيا  على اإلعالنات برينو
واوريية واوس وعة، يف عينة مح القنوات ال ضيايية واإلراعيية والصيحف السيعود ة،     

 إىل النتايل التالية: انتههوبعد حتليل هاه اإلعالنات ويط ي  أدوات الدراسة عليها 

غلن على لغة اإلعالنات ايصادها بالسل ية،  يث استخدمه استخدامًا سيئًا كان  .8
لغٌة  -يف أغل ها  -ى اللغة العربية  إر إن لغة اإلعالنات الراهنة عل السيعله أثره 

مليئة باألوطاء اإلماليية والنحو ة واللغو ة والنطقية، وهي أوطاء شايعة ييمدي  
اإلعالنيات إىل يرسيييخها يف أرهيان اوييتكل ني، كييالة اوتلطيه م ردايهييا مييع    

ت األجن يية وانتشيارها،   م ردات مح اللغات األجن ية، مما  مدي إىل شيوو او ردا
 ويف اوقابل وعف اللغة العربية واحنسارها.

يتكون لغة اإلعالن مح نسقني: النس  اللساني والنس  األ قيوني وه يا مري طيان     .1
ب عضه ا، دالنس  اللساني هو الاي   سر األ قونة مبا متثله مح دال على ميدلول  

 لساني معي ح.
تسن منها اإلنسان اللغة إم ا اكتسابًا إجيابيًّا أو اإلعالن أ د اوصادر اللغو ة اليت  ك .1

 سل يًّا.
لغة اإلعالن لغة ن عية موج هة ألغران يسو قية  سن، دال يلت يه إىل النيوا ي    .4

ا، الية وال الغية يف لغة اإلعالن، وإن وجد بعضها كان ألغران يرو ل اونتل  
ربية ال صيحة بقدر ما  ه ه لالة دال  ه  اوعلح أن يكون لغة اإلعالن باللغة الع

 أن يمدي و ي تها يف الرتو ل لل نتل بنجا .
نس ة اإلعالنات اليت باللهجة العامية عالية باوقارنة مع يلة اليت بالعربية ال صيحة  .5

 اليت مل فلل يف أغل ها مح األوطاء.



  دراسة يف آليات اشتغاله وأثره-  التحليل اللغوي للخطاب اإلعالني 

 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهاجملة                                                          111

استخدام اللغة العربية ال صيحة يف اإلعالن  مدي إىل يع ي ها، واحليد ميح نسي ة     .6
األوطاء اللغو ة والنطقية عند اوتكل ني، و ضعف االعتقاد القايل بضعف اللغية  
العربية وعدم ادريها على جمياراة التقيدم والتطيور يف  قيل التجيارة واإلعيالن       

 والتطور التقاني يف جمال اإلشهار واستخدام األ قونات.
يف إعالنيايه    است اد  اوعلنون مح التقانة يف عيامل االيصياالت وو  وهيا ب اعليية     .7

 لرتو ل منتجايه  بطر قة مميزة مثوة ياري التطور التقاني يف عامل االيصاالت.
إن اإلعالنات ال ينقل معلومة جمّردة مح حم واليها الن سية واالجت اعية، بل متيرر   .1

رسايل ثقادية ويرسيخ عوامل جد دة، وهنا  ك ح وطرها على اللغة وثقادة األمة، 
 اه إىل اورسلة اإلعالنية لتتواءم واي نا وهو تنا، واحل ا  على أمننيا  مما  تعي ح االنت

 اللغوي.
 تشكل اإلعالن مح ال عد االاتصادي االجت اعي الاي  هيدس إىل ييرو ل اونيتل     .9

ووصف ميزايه ويشجيع ا، هور على اإلا ال عليه وشرايه. ومح ال عد الن سيي  
والتيريثو دييه باسيتخدام الوسيايل      الاي  هدس إىل التحك  بالعقل ال اهح لل رد،

واألدوات اليت يثو وجدانه ومشاعره وأ اسيسه ياه منتل معني، ويوليد الرغ ية  
 لد ه بااتنايه.
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 ات:ـش والتعليقـاهلوام

اوغرب،  م،1181 نكراد، منشورات عالمات،بونار، اإلشهار واجملت ع، يرمجة سعيد بكايوال،  (8)
 .71، ص8ط

م، 8116، 6-5والق، حم د، اخلطاب اإلاناعي اإلشهار ذورجًا، جملة دراسات أدبية لسانية، و (1)
 .11ص

برهومة، عيسى، اللغة والتواصل اإلعالني مثل مح انتشار األمساء األجن ية يف الالدتات  (1) 
 م.1116، 61اللغة العربية األردني، والتجار ة يف األردن، جملة جم ع 

، مممتر الوااع اللغوي لغة اإلعالن التجاري "الالدتات التجار ة يف مد نة نابلس"دوابشة، حم د،  (4)
 م.1116يف دلسطني، جامعة النجا  الوهنية، 

يف يطو ر  الشيخ، أميح حم د ع د القادر، اللغة العربية يف وسايل اإلعالم اوريية، اوممتر الدولي (5)
 11 – 15يعلي  اللغة العربية، اللغة العربية وجهًا لوجه، جامعة ماالنل احلكومية، إندونيسيا، 

 .1111نود رب 

يرمجة ع د احل يد الدواولي، وحم د القصاص، األجنلو اوصر ة،  ،دندر س، اللغة نظر: ( 6)
 .15ص القاهرة،

م، 8915،  ز ران 515وال كر العربي اوعاصر، ستهالكي، دست ، وليد، اإلعالن يف اجملت ع اال (7)
 .816ص

ح، الدار العربية   نظر: دي سوسو، دروس يف األلسنية العامة، يرمجة صاحل القرمادي، وآور( 1)
 .16، صلي يام، 8915 ،للكتاب

 71، ص8م، ل نان، ط1181األمحر، ديصل، معج  السي ياييات، الدار العربية للعلوم،   نظر:( 9)
- 71. 

وا ح، حم د، العالمة األ قونية والتواصل اإلشهاري، اولتقي الدولي اخلامس "السي ياء   نظر:( 81)
 .9م، ص1111والنص واألدبي"، جامعة حم د ويضر، بسكرة، 
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 نظر: مريان، ع د ا،ليل، اوقاربة السي يايية لتحليل اخلطاب اإلشهاري، األثر، جملة اآلداب ( 88)
 .6م، ص1111، أ ار، 7با ، ا،زاير، وواللغات، جامعة ااصدي مر

، 81 نظر: أع ار، حمسح، اإلشهار التل زي اراءة يف اوعنى والداللة، جملة عالمات، و (81)
 .811م، ص1114

بوهين، ع د العالي، آليات اخلطاب اإلشهاري )الصورة الثابتة ذورًجا(، جملة عالمات،  (81)
 .811م، ص1111، 81و

ف اللغة و ح كتاب اللغة )دداير دلس ية(، إعداد ويرمجة: س يال،  اك سون، و اي  نظر:( 84)
 .61 - 68م، الدار ال يضاء، ص1117حم د، بنع د العالي، ع د السالم، دار يوبقال للنشر، 

 .61اورجع الساب ، ص  نظر:( 85)
 .64اورجع ن سه، ص  نظر:( 86)
 .64ن سه، ص  نظر:( 87)
 .65ن سه، ص نظر:( 81)
 .65ص ن سه،  نظر:( 89)
برهومة، عيسى، اللغة والتواصل اإلعالني مثل مح انتشار األمساء األجن ية يف الالدتات  (11)

 .19التجار ة يف األردن، ص

 نظر: كر شان، وليد دعد س، االيصال واللغة، حماورات الندوة اإلعالمية اوشرتكة، جم ع ( 18)
 .46م، ص8911 ،نيسان 1-8اللغة العربية األردني، 

، دراجي، وج نون، هدي، ودر ح، سعيدة، ي اعل ا، هور مع الرسالة اإلشهار ة بوهي (11)
لل مسسة الع ومية دراسة ميدانية، ماكرة لنيل شهادة الليسانس يف علوم اإلعالم وااليصال، 

 .41م، ص1119/1181جامعة حم د ويضر، بسكرة، 

التجاري اوتل ز يف سور ا  شر تح، ر   ع ر، أسس عل  الن س اوستخدمة يف اإلعالن نظر: ( 11)
 .14ص م،1188ا،امعة العربية او تو ة،  ز ران  ،)دراسة ميدانية حتليلية(، رسالة ماجستو



 د. عيسى عودة برهومة 

 101                                       م  1031نوفمرب   –هـ 3415 حمرم – احلادي عشرالعدد 

، (سرتاييجيات التواصلل اإلشهاري)ا نظر: الولي، حم د، بالغة اإلشهار، و ح كتاب ( 14)
 .37ص ،8م، سور ا، ط1181بنكراد، سعيد، دار احلوار، 

 اتسرتاييجي)ا، ع د اهلل أمحد، اإلشهار بنية وطاب وه يعة سلوك، و ح كتاب  نظر: بح عتو( 15)
 .153ص ،(شهاريصل اإلاالتو

جالل، وشاب، يليات اووروث يف اخلطاب اإلشهاري العربي، اولتقى الدولي اخلامس  (16)
 .1"السي ياء، والنص األدبي"، ص

 راني ود نة باينة )دراسة لغو ة دلول، سلي ة، اخلطاب اإلشهاري يف احمليط الع  نظر:( 17)
 .85صم، 1111/1119اجت اعية(، رسالة ماجستو يف اللسانيات العربية، 

 .7م، ص1117، 17الولي، حم د، اإلشهار أديون الشعن، جملة عالمات، و (11)

( إ دى نظر ات التعل  اليت ووعها Classical conditioningاإلشراط الكالسيكي ) (19)
( الاي  رى أن التعل   قوم على م دأ اوثو واالستجابة، داوثو Pavlovالروسي بادلوس )

هو احمل ز الاي  لقّدم لل رد وما  نتل عنه مح ردة دعل هي االستجابة، واد أجرى اوت ارايه 
للتريكد مح صحة النظر ة  يث كان  دق جرسًا اري ط مس قًا مبسحوق اللح ، ومتكح مح 

 لنظر:  ا عندما يس ع دق ا،رس، ويف غياب مسحوق اللح .إشراط الكل ة اليت  سيل لعابه
 .65 – 63م، الكو ه، ص8913ناصف، مصط ى، نظر ات التعل ، عامل اوعردة، 

دلول، سلي ة، اخلطاب اإلشهاري يف احمليط الع راني ود نة باينة )دراسة لغو ة اجت اعية(،  (31)
 .41ص

م، 1111ة يف الاكورة واألنوثة(، دار الشروق، ا،نس )  ر ات لغو برهومة، عيسى، اللغة و (38)
 .814ص، 8ع ان، ط

 

 



  دراسة يف آليات اشتغاله وأثره-  التحليل اللغوي للخطاب اإلعالني 

 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهاجملة                                                          114

 قائمة املصادر واملراجع

  ،8ل نان، ط ،م1181األمحر، ديصل، معج  السي ياييات، الدار العربية للعلوم. 
 م.1114، 81أع ار، حمسح، اإلشهار التل زي اراءة يف اوعنى والداللة، جملة عالمات، و 
  والتواصل اإلعالنيي، َمَثيل ميح انتشيار األمسياء األجن يية يف الالدتيات        برهومة، عيسى، اللغة

 .61التجار ة يف األردن، جملة جم ع اللغة العربية األردني، و
 اللغيية وا،يينس )  ر ييات لغو يية يف اليياكورة واألنوثيية(، دار الشييروق يييييييي، ييييييييييييي، 

 .8م، ع ان، ط1111
    يدة، ي اعيل ا، هيور ميع الرسيالة اإلشيهار ة      بوهي، دراجي، وج نون، هيدي، ودير ح، سيع

ليسانس يف علوم اإلعيالم وااليصيال،   سة ميدانية، ماكرة لنيل شهادة اللل مسسة الع ومية درا
 م1119/1181جامعة حم د ويضر، بسكرة، 

         اتسيرتاييجي )ابح عتو، ع د اهلل أمحد، اإلشيهار بنيية وطياب وه يعية سيلوك، وي ح كتياب 
 .8م، سور ا، ط1181، سعيد، دار احلوار، بنكراد ،(شهاريصل اإلاالتو

  81بوهين، ع د العالي، آليات اخلطاب اإلشهاري )الصورة الثابتة ذورًجا(، جملة عالميات، و ،
 م.1111

 الدولي اخلامس "السي ياء والينص   وا ح، حم د، العالمة األ قونية والتواصل اإلشهاري، اولتقى
 م.1111األدبي"، جامعة حم د ويضر، بسكرة، 

          جالل، وشاب، يلييات اويوروث يف اخلطياب اإلشيهاري العربيي، اولتقيى اليدولي اخليامس
 "السي ياء، والنص األدبي".

 م.8116، 6-5والق، حم د، اخلطاب اإلاناعي اإلشهار ذورجًا، جملة دراسات أدبية لسانية، و 
    غو ية اجت اعيية(،   دلول، سلي ة، اخلطاب اإلشهاري يف احمليط الع راني ود نية باينية )دراسية ل

 م.1111/1119رسالة ماجستو يف اللسانيات العربية، 
  ،مممتر الوااع اللغيوي  لغة اإلعالن التجاري "الالدتات التجار ة يف مد نة نابلس"دوابشة، حم د ،

 م.1116يف دلسطني، جامعة النجا  الوهنية، 
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 دار العربييية دي سوسييو، دروس يف األلسيينية العاميية، يرمجيية صيياحل القرمييادي، وآويير ح، اليي
 يونس. ،م8915 للكتاب،

    شر تح، ر   ع ر، أسس عل  الن س اوستخدمة يف اإلعالن التجاري اوتل ز يف سيور ا )دراسية
 م.1188ميدانية حتليلية(، رسالة ماجستو، ا،امعة العربية او تو ة،  ز ران 

 اوممتر اليدولي يف يطيو ر   الشيخ، أميح حم د ع د القادر، اللغة العربية يف وسايل اإلعالم اوريية ،
 11 – 15يعلي  اللغة العربية، اللغة العربية وجهًا لوجه، جامعة ماالنل احلكوميية، إندونيسييا،   

 .1111نود رب 
        ،ز يران  515دست ، وليد، اإلعالن يف اجملت يع االسيتهالكي، جملية ال كير العربيي اوعاصير  ،

 م.8915
 ي، وحم د القصاص، األجنلو اوصر ة، القاهرة.دندر س، اللغة، يرمجة ع د احل يد الدواول 
  ،8ط اوغرب، م،1181 يرمجة سعيد بنكراد، منشورات عالمات،بونار، اإلشهار واجملت ع، كايوال. 
       كر شان، وليد دعد س، االيصال واللغة، حماورات النيدوة اإلعالميية اوشيرتكة، جم يع اللغية

 م.8911نيسان  1-8العربية األردني، 
  د ا،لييل، اوقاربية السيي يايية لتحلييل اخلطياب اإلشيهاري، األثير، جملية اآلداب         مريان، ع

 م.1111، أ ار، 7واللغات، جامعة ااصدي مربا ، ا،زاير، و
  ،م، الكو ه.8911ناصف، مصط ى، نظر ات التعل ، عامل اوعردة 
   بنكيراد،   الولي، حم د، بالغة اإلشهار، و ح كتاب إسرتاييجيات التواصلل اإلشيهاري، سيعيد

 .8سور ا، ط ،م1181دار احلوار، 
 _______م.1117، 17، اإلشهار أديون الشعن، جملة عالمات، و 
      سي ية(، إعيداد ويرمجية: حم يد سي يال      اك سون، و ايف اللغية وي ح كتياب اللغية )ددياير دل  

 الدار ال يضاء. ،1117ع د السالم بنع د العالي، دار يوبقال للنشر،و
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Comments: 

……………………………………………………………………………………….…………………………… 

……………………………………………………………………………………….…………………………… 

……………………………………………………………………………………….…………………………… 

……………………………………………………………………………………….…………………………… 

……………………………………………………………………………………….…………………………… 

Thank you 
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Appendix A: Students’ Survey 
Culture in the EFL Classroom in a Saudi University 

The purpose of this survey is to understand more about whether and how 
culture is conveyed and used in your learning approaches and materials of EFL 
in King Khalid University. The Researcher  sincerely appreciates your help in 
filling out this form. You may add more detail or comments in the comments 
space on any question below: 

Culture Content 1 2 3 4 5 

1. Do you think it is important for you as an EFL student to 
study the aspects of the target language’s culture as part of your 
classroom language learning? 

     

2. Do you see cultural information about your native country or 
English language culture in your classes? 

     

3. If you do see cultural content, is cultural content planned by 
your teachers or is it introduced spontaneously in the materials 
and the methods of teaching of your teachers? 

     

4. If you do see cultural content, is that information concerned 
with factual/overt culture, e.g. food, music, people, housing, 
etc. or covert aspects of culture such as beliefs, values and 
morals? 

     

Role of Language and Culture in TEFL 1 2 3 4 5 

5. If you do include cultural content, is that information 
concerned with covert culture, e.g. values, beliefs, attitudes, 
etc?  

     

6. Do you teach cultural aspects of language where English 
differs from Arabic, e.g. greetings, shake-hands, use of first/last 
names, giving/responding to compliments, etc. as part of your 
class? 

     

7. If you do, do you explain wider aspects of this behaviour, 
e.g. individualism/group-orientation, at the same time? 

     

8. Do you see contrastive cultural examples in learning 
materials? 
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Role of Language and Culture in TEFL 1 2 3 4 5 

5. If you do include cultural content, is that information 
concerned with covert culture, e.g. values, beliefs, attitudes, etc?  

     

6. Do you teach cultural aspects of language where English 
differs from Arabic, e.g. greetings, shake-hands, use of first/last 
names, giving/responding to compliments, etc. as part of your 
class? 

     

7. If you do, do you explain wider aspects of this behaviour, 
e.g. individualism/group-orientation, at the same time? 

     

8. Do you provide contrastive cultural examples? For example, 
‘In Arabic you say "Ahlan wa sahlan" where in English we say 
"Nice to meet you" in introductions. 

     

Inhibitors and impediments of teaching culture within 
literature: Adjustment of published materials 

     

9. Are these cultural aspects found in the published texts that 
you use? 

     

10. Have you adjusted your teaching style based on your 
knowledge of your students’ culture since beginning teaching 
in Saudi Arabia? 

     

11. Do you use textbooks in your classes?      

12. If you do, do your textbooks include any cultural information?      

Comments: 

……………………………………………………………………………………….…………………………… 

……………………………………………………………………………………….…………………………… 

……………………………………………………………………………………….…………………………… 

……………………………………………………………………………………….…………………………… 

Thank you 
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Appendix A: Teachers’ Survey 
Culture in the EFL Classroom in a Saudi University 

The purpose of this survey is to understand more about whether and how 
culture is conveyed and used as a teaching medium by teachers of EFL in King 
Khalid University. Researchers sincerely appreciate your help in filling out this 
form. You may add more detail or comments in the comments space on any 
question below: 
Demographic information 

Institution (circle one)  
 University ______  
 Junior college______  
 other ______ 

Number of years teaching at post-secondary level ------------- 

Course information 
 Average number of students in your English courses _____ 
 Main skill focus(es) of the courses you teach (circle a maximum of three) 

- Speaking - Listening – Reading – Writing - Multi-skill 

Culture Content 1 2 3 4 5 

1. Do you think it is important for EFL teachers to include 
aspects of the target language’s culture as part of their 
classroom teaching? 

     

2. Do you include cultural information about your native 
country or English language culture in your classes? 

     

3. If you do include cultural content , is your cultural content 
planned or or is it introduced spontaneously? 

     

4. If you do include cultural content, is that information 
concerned with factual/overt culture, e.g. food, music, people, 
housing, etc? 
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it is being used will lead EFL students to understand more 
effectively the representations of the different English cultures to be 
found in these varied literary texts, and will induce them to achieve 
higher levels of multicultural literacy, which makes them more 
effective intercultural communicators. 

Further research is also required to verify whether there is a 
direct nexus between openness to cultural and linguistic patterns 
and the ability to learn a second or foreign language. Such a link 
could take on special significance at a time when the nature of 
intercultural competence is receiving widespread international 
attention.  

Therefore, new evaluation and investigation methods will be 
necessary to collect data to investigate the effects of cultural 
learning on EFL learning and the overall ELT curriculum 
development. One approach would be to look for relationships 
between language learners' openness to different cultural 
perspectives and their progress in second/foreign language 
acquisition/learning.  
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absent these factors are, the more effective language learning 
becomes. This being the case, culture learning and language 
learning are integrally related, with culture teaching being not any 
longer viewed as an ‘add-on’ but rather as an ‘integral part’ of 
second/foreign language learning" (Courchene, 1996, p. 1). This 
finding is also compatible with prior research which has recognised 
a relationship between culture learning and language education 
(Roberts, et al., 2001; Kubota, 2003; Kramsch, 2003; Zaid, 2011). 
The present study, commensurate with earlier research (Damen, 
1987; Cortazzi & Jin, 1999; Shardakova & Pavlenko, 2004; Zaid, 
2011) has identified that "language learning materials and foreign 
language teachers are influential bearers of culture in the 
second/foreign language classroom" (Zaid, 2011, p. 1). 

In the same vein, instructors also need to adapt their teaching 
style to commensurately accommodate to the cultural expectations 
of the students. In many ways, these adaptations should emphasise 
the importance of culture in EFL, at the cost of their own socio-
cultural identity. They also need to address the inhibitors and 
barriers to culture teaching within literature courses with more 
facilitative and enabling alternatives or curricular adaptation or 
change that will help to activate culture learning for the students. 

Further research 
Suggested research in culture teaching requires that more 

adapted research on large-sized samples be conducted. Both non-
native English-speaking instructors and ESL instructors may 
express different views about the teaching of culture which could 
prove useful for either model-building or textbook authors and 
publishers, which requires an orientation towards reconsidering the 
TEFL course-texts available in Saudi Arabia. Thus, teachers by 
using literature teaching derived from the different varieties of 
English (e.g., American, British, Australian, New Zealandish, 
South African, etc.) within language learning curriculum more than 
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introduced more randomly than other aspects of their teaching. The 
reason is that there are no overt, explicit courses in developing 
cultural awareness in the EFL programme in ELT colleges, except 
for a language awareness course, which taps into cultural technical 
terminology without delving deep beyond the introduction of 
cultural terms.  

As elaborated in the literature review section, learning culture 
is often done through teaching literature (Harumi, 2002; Ilieva, 
2005; Deters, 2009; Tay, 2010; Göbel & Helmke, 2010; Cronjé, 
2011), but still cultural training requires more rigorous courses 
specifically geared towards culture teaching. These findings, too, 
are consistent with prior research which suggests that culture must 
be integrated with language learning programmes to develop 
cultural and linguistic competencies (Harumi, 2002; Ilieva, 2005; 
Deters, 2009; Göbel & Helmke, 2010). According to Dirven and 
Putz (1993), and many others (Byrnes, 1991; Hinkel, 1999; 
Kramsch, 1998; Valdes, 1995), language teachers should concern 
themselves with the teaching of cultural competence in addition to 
language, for it is now commonly believed that  

"misunderstandings that can occur between people 
of different cultures may not be reducible 
exclusively to language difficulties, but may be 
also attributable to different sets of experiences, 
different expectations and even profoundly 
different ways of thinking" (Stephens, 1997, p. 
123). 

The less rigorous approach to culture teaching as embedded in 
language teaching material, the rigid socio-religious inhibitors, the 
lack of appropriate literary texts, and the lack of time and 
technology suggest that culture learning – all such factors play a 
secondary and less supportive role to language learning at large in 
current English language programme. In other words, the more 
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The implications of such responses suggest that the native 
culture of the students (Saudi culture) is more reserved and 
religiously hard-lined than the English language cultures. While 
there is plenty of evidence that this is true, postmodern beliefs 
suggest that such cultural constructs cannot encompass the diversity 
that exists, not only within an individual culture, but within 
individuals themselves (Spack, 1997a). Therefore, instructors leave 
themselves open to criticism of stereotyping with such statements. 

Conclusions 
The purpose of this study was to identify the perceptions of 

and attitudes towards the role of literature courses in the teaching of 
culture in the foreign language classrooms in a Saudi university, as 
perceived by teachers and students in the English department. This 
paper has stressed the importance of incorporating culture in 
language learning, especially within the literature curriculum, and 
the dynamic relationship between culture learning and ELT in 
Saudi Arabia.  

It can be concluded that EFL instructors and students in Saudi 
Arabia already recognize the important role that literature can play 
in culture learning in EFL classes. Identifying the importance of 
literature in the conveyance of culture is commensurate with prior 
research which can be implicitly or directly used to acculturate EFL 
learners into the English language culture (Lessard-Clouston, Hall, 
1981; Nostrand, 1974, Seelye, 1984; Brooks, 1968; 1975; Lessard-
Clouston, 1997; Kramsch, 1993) in a more contextualised fashion. 
Recent research also recognises that literature can efficiently induce 
intercultural competence (Savignon, 2007; Blackledge & Creese, 
2009; Deters, 2009; Mohammadzadeh, 2009; Tay, 2010; Göbel & 
Helmke, 2010; Cronjé, 2011).  

Furthermore, EFL instructors need to integrate cultural 
information as part of their language teaching, since it appears to be 
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parts that include culture. The reasons also have to do with the 
cultural and religious composition of Saudi society. Most students 
responded negatively in the open-ended part of section three when 
they were asked about whether it is culturally and religiously 
appropriate for them to view dramatic video clips with music and 
female actresses. They think so because they tend to believe that 
drama in videos expose exhibits women in nudity, which is not 
culturally acceptable for them. This pattern, where culture is 
perceived as important, yet is taught less rigorously, also appeared 
in Lessard-Clouston’s study of Chinese instructors of English 
(1996) in which 69% of the instructors seldom or never taught 
culture despite their belief in its importance. 

In open-ended responses, teachers also believed it is difficult 
to teach the covert aspects of culture, while they can teach overt 
culture more readily. Overt culture refers to those surface elements 
of culture that are visible and apparent, while covert culture 
comprises those aspects which are not readily visible or understood. 
Levine and Adelman (1993) used an iceberg illustration to explain 
the concept with the visible portion representing elements such as 
language, food and appearance, while the larger, hidden part 
includes cultural aspects such as beliefs, attitudes and values (p. 
xviii). Participant instructors tended towards teaching overt 
elements of culture more often than covert ones, but not with a 
slight preference for overt rather than covert culture at times, 
depending on the material and cultural content of literary texts. 

The question on whether instructors include covert culture 
brought out a remarkable variety of responses, although a full one-
quarter of the instructors seldom or never include covert culture as 
part of their teaching. In open-ended responses, twelve instructors 
mentioned some discussion of religious beliefs, while others 
mentioned aspects of society, marriage, dating, social life, privacy, 
without explaining the values associatedssociated with these 
elements.  
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course instructors do not provide their students with supplementary 
material (e.g. texts, graphics, advance organisers, audio, video, etc.) 
that integrate culture and literature learning. 
Table 6: Teachers’ perceptions of the inhibitors and impediments of 
teaching culture within literature: Adjustment of published materials 

Items Agree Neutral Disagree Weighted 
percentage Chi2 Freq % Freq % Freq % 

9 15 45.8 13 39.0 5 15.2 2.296407 47.32* 
10 8 24.0 16 49.00 16 49.48 1.973054 39.17** 
11 16 48.8 7 21.0 10 30.2 2.185629 40.28* 
12 9 27.2 11 35.7 12 37.00 1.898204 5.79* 

* significant at 0.01; ** significant at 0.05 
In table (6) above, all Chi2 values are significant at 0.01, except 

for item 11 which is significant at 0.05. This indicates that 
informants perceived the following factors as inhibitors and 
impediments to integrating culture within English literature 
teaching in KKU in the following order according to the 
perceptions of the informants as determined by Chi2 and weighted 
percents: 
1. lack of enough native-language speakers on the teaching staff;  
2. lack of time and adequate material covering overt and covert 

cultural aspects within literary texts;  
3. socio-cultural and religious factors;  
4. lack of teaching technology enabling culture learning in 

classrooms.  
The large difference in the mean scores between Section 1 and 

section 3 suggests that although participant instructors thought 
cultural content available within the current literature curriculum 
was important, and they did tend to teach it, it is actually planned 
only some of the time, due to time constraints and lack of literary 
texts rich in the culture of the English language. Presumably, 
instructors plan other parts of a lesson more rigorously than the 
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course titled 'Islam in World Literature', which cannot be claimed 
as teaching the English culture. 

In section 3, which sought to recognise the inhibitors and 
impediments to EFL literature teaching in Saudi universities, the 
following tables show teacher and student informants’ responses to 
the items of this section: 
Table (5): Inhibitors and impediments of teaching culture within 
literature: Adjustment of published materials 

Items Agree Neutral Disagree Weighted 
percentage Chi2 

Freq % Freq % Freq % 
9 10 40.4 11 44.9 4 14.7 2.257485 53.36* 

10 12 50.0 6 24.4 7 25.6 2.248503 41.75** 
11 14 56.0 5 19.8 6 24.3 2.314371 78.44* 
12 18 71.6 5 21.0 2 7.5 2.640719 228.69* 

* significant at 0.01; ** significant at 0.05 
With all Chi2 values being significant at 0.01 as is shown in 

Table (5) above, the figures demonstrate that teachers were 
cognizant of their perceptions of the inhibitors and impediments of 
teaching culture within literature in the BA curriculum provisioned 
for EFL students in the College of Languages and Translation, at 
KKU.  

Nearly half the informants do not agree that the barriers cited 
are deemed inhibitive impediments except for item 12, addressing 
availability of material and teaching technology, such as video and 
audio clips. They think so because (1) some courses do not give 
them the opportunity to use drama video clips for introducing the 
target culture to the students in attractive formats, (2) literary texts 
available cannot be integrated with audio-video material easily due 
to time constraints in the classroom as well as lack of lab facilities, 
(3) teachers do not incorporate video clips available with these 
courses due to native cultural barriers, mostly associated with 
religious or socio-religious factors; and, finally, (4) the literature 
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Items Agree Neutral Disagree Weighted 
percentage Chi2 Freq % Freq % Freq % 

5 20 78.9 1 4.9 4 16.2 2.335329 58.07* 
6 21 82.9 2 8.1 2 9 2.392216 83.40* 
7 17 70.7 5 22.5 3 6.9 2.637725 221.54**
8 21 83.1 1 4.8 3 12.1 2.323353 53.40* 

* significant at 0.01; ** significant at 0.05 
In section 2, which tapped into the perceptions about culture 

in the current literature curriculum, most informant teachers – as 
shown in table 3 above – scored strongly towards the positive end 
with considerably less deviation. No instructors in this study 
claimed to never teach culture, but a few instructors circled 
‘neutral’ indicating that their classes contained minimal cultural 
information. 
Table 4: Students’ perceptions about culture in the current literature 
curriculum (Role of Language and Culture in TEFL) 

Items Agree Neutral Disagree Weighted 
percentage Chi2 Freq % Freq % Freq % 

5 24 72.5 6 19.8 2 7.8 2.646707 237.22* 
6 18 54.8 8 25.7 6 19.5 2.353293 71.18* 
7 21 64.1 9 27.2 3 8.7 2.553892 159.28**
8 24 72.5 6 19.8 2 7.8 2.646707 237.22* 

As shown in table (4) above, student informants were of the 
same opinion as their teachers: they positively agreed that the 
current curriculum provided culture teaching, and that their teachers 
also taught culture while they were teaching language, but a few 
(mean number of respondents = 7) were not convinced that enough 
culture was taught in the language curriculum. Those students 
explained, in the open-ended spaces, that the current literature 
curriculum is not adequate to provide an appropriately balanced 
quantity of culture learning; they indicated that even some of the 
literature courses have been tuned to address Islamic topics, such a 
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In open-ended responses, teachers indicated that novels, short 
stories, and drama are the major genres of creative writing that can 
best depict a particular culture in a given language; as such, 
informants, from amongst teachers, indicated that these genres have 
to be extensively included in the English literature component of 
the BA programme in the college. 

Table 2: Weighted percentages, and Chi2 for Students’ Feelings 
about both the importance of teaching culture and literature in EFL 
classrooms (Culture Content) 

Items Agree Neutral Disagree Weighted 
percentage Chi2 Freq % Freq % Freq % 

1 13 38.6 10 30.8 10 30.5 2.080692 *4.36 
2 28 86.7 4 11.8 1 2.9 2.853026 451.04* 
3 10 61.1 11 34.9 2 6.0 2.570605 169.84* 
4 16 44.4 11 35.1 6 19.6 2.239193 30.03* 

* Significant at 0.01 

Table (2) above shows the Chi2 values for the items from 1 to 
4, all being significant at 0.01, which indicates that all informants 
agreed to the items of this section positively, suggesting that 
students, too, deemed it important to include aspects of culture in 
their language curriculum. While no teacher thought it was 
unimportant, a mean of 9 respondents circled ‘a neutral response’ 
suggesting that some EFL students remain dubious about the 
significance of incorporating culture as a component in the EFL 
curriculum. Students indicated that novels and stories are 
extensively loaded with culture, and they ought to study many of 
these courses across the language curriculum, in lieu of the 
intensive skills courses they are immersed in. 

Table 3: Teachers’ perceptions about culture in the current 
literature curriculum (Role of Language and Culture in TEFL) 
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score, in the range of 1–2, indicates a significant commitment on the part 
of the instructors to the views or the practices mentioned, and a high 
score, in the range of 3–4, indicates a lack of commitment. 

As for the open-ended questions requiring written responses, 
approximately 95 % of the instructors answered some or all of the 
question items that allowed open-ended comments, while 85 % of the 
student sample filled out this section. 

Perhaps unsurprisingly, these open-ended responses covered a 
remarkable range of examples and ideas. The first five questions dealt 
with informants’ attitudes towards the teaching/learning of culture as part 
of their language classes (See the questionnaire attached).  

Table 1: Weighted percentages, and Chi2 for Teachers’ Feelings about 
both the importance of teaching culture and literature in EFL classrooms 
(Culture Content) 
 

Items Agree Neutral Disagree Weighted 
percentage Chi2

Freq % Freq % Freq % 
1 10 41.8 11 42. 9 4 14.1 2.291066 *67.33 
2 12 48.1 9 37.8 4 14.1 2.340058 63.24* 
3 15 60.8 8 31.1 2 8.1 2.527378 145.52* 
4 18 72.3 6 25.1 1 2.6 2.697406 **263.82

* significant at 0.01; ** significant at 0.05 

Table (1) above shows the Chi2 values for the items from 1 to 
4, all being significant at 0.01, which indicates that all informants 
agreed to the items of this section positively, suggesting that 
instructors think that it is important to include aspects of culture in 
their teaching of English language.  

While no teacher thought it was unimportant, a mean of 8.5 
respondents circled ‘a neutral response’ suggesting that some 
instructors remain in doubt about the importance of culture in EFL 
classrooms, despite the wealth of research advocating a role for 
culture.  
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Reliability 
The reliability of the questionnaire has been determined using the 

Kuder-Richardson formula (21) (Brown, 1997, p. 202). The reliability 
co-efficient computed for the 35 items was 0.76, which is fairly high.  

The questionnaire was preliminarily administered to 7 faculty 
members and junior staff members to determine its reliability, employing 
a test-retest method. The reliability of the survey was determined using 
the Kuder-Richardson formula (21). The reliability co-efficient computed 
for the survey items was 0.87, which is high enough to make the survey 
reliable for administration. 

Participants 
English language instructors at the College of Languages and 

Translation, KKU, participated in this study. Twenty-five instructors had 
taught for more than ten years, and their teaching experiences ranged 
from 5–15 years; some had more than 15 years’ experience in TEFL. Of 
them, 40 % were Ph.D. holders, and the remaining 60 % were MAs. 
Participant teachers, most of them, taught at universities, though some 
taught at junior colleges (two-year post-secondary institutions), and some 
spanned a wide spectrum of learning institutions ranging from high 
school to university, with a wide experience in ESL and EFL.  

Participant students in the questionnaire study were 33 in number, 
enrolled in levels five and six of study (upper-intermediate level); their 
mean age was 20.3 years. The participant students’ native language was 
Arabic. Although no identical proficiency test was given to the students, 
the researcher could assume that all student informants were equivalent 
in terms of proficiency, based on information provided from the 
academic advisor on their grade point averages (GPAs). 

Results 
Informants responded to the survey questions on a five-point scale, 

from ‘Very Important’ (scored 1) to ‘Unimportant’ (scored 5) or, in the 
case of questions referring to specific teaching/learning practices, from 
‘Always’ (scored 1) to ‘Never’ (scored 5). In either case, a low group 
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two formats, one for teachers and the other adapted for students) was 
designed to elicit instructors and students’ views on three major aspects 
identified in relevant literature: (1) feelings about both the importance of 
teaching culture and literature in EFL classrooms; (2) perceptions about 
culture in the current literature curriculum; and (3) inhibitors and 
impediments to EFL literature teaching in Saudi universities.  

As the survey was intended to be exploratory for instructors’ and 
students’ views on the use of literature as a tool for culture teaching in 
EFL, independent variables, such as instructors’ length of experience and 
nationality, although noted, were not critical factors. The lack of model-
building, which usually includes independent variables and dependent 
variables, i.e. attitudes, may appear to be a major weakness in this study; 
however, given the general dearth of similar studies, the questionnaire 
serves as a source of information gathering. The questionnaire included 
both a Likert scale answer option as well as space for an open-ended 
response on most items. 

In this way, participants with time and interest in the survey topic 
were able to expand on their answers, while those with little time or 
interest could simply circle numbers on the Likert scales. In this sense, 
the advantages of both close-ended responses, i.e. those readily 
quantified and easily analysed, and open-ended responses, i.e. those 
providing more useful and insightful data, could be maximised. The main 
disadvantage of open-ended questions, i.e. unmanageably large amounts 
of data, was minimal because of the small sample size.  

Because several of the questions required more than an informal, 
superficial understanding of terminology, examples were provided as part 
of the question to ensure understanding where informants can add more 
details or comments in the comments spaces below.  

Validity of the Instruments 
Inter-rater validation indicated the instruments were valid enough 

to collect the data they were meant to gather. 
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aware of the assumptions and expectations that we hold (Kramsch, 
1998). Therefore, it should be reiterated that language teaching is culture 
teaching, that is, ‘by teaching a language…one is inevitably already 
teaching culture implicitly’ unlimited by specific bounds (McLeod, 1976, 
p. 212); therefore, gaining insights into the foreign language should 
automatically presuppose immersion in the foreign culture, insofar as 
these two – language and culture – go hand in hand in the classroom. 
Literature will help in the cultural training process. Contrary to the 
notions of Brooks (1968), some researchers have recognized the 
significance of using literature to relay the culture of a given language in 
a more contextualized fashion. That is, using intercultural topics in the 
classroom so that learners may potentially acquire skills in eliciting 
meaning under the guidance of their foreign language teachers. 

Methodology 
The method of research contrived for this study was the descriptive 

method, using a questionnaire. The descriptive research design with 
qualitative data from the open-ended section of the questionnaire can 
provide useful information about the distribution of a wide range of 
characteristics and relationships between variables of the study, the 
purpose being to  

"use questionnaires to collect data from participants in 
a sample about their characteristics, experiences, and 
opinions in order to generalize the findings to a 
population that the sample is intended to represent." 
(Gall, et al., 1996, p. 289)  

This approach of research can provide a basis for decisions that are 
significant for the evaluation of current educational practices (Patton, 
2002). 

Instrumentation 
In order to explore the perceptions of and attitudes towards culture 

in the classroom and the teaching of English literature, as perceived by 
language instructors and students in the English department, College of 
Languages and Translation, King Khalid University, a questionnaire (in 
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and sense of achievement in school (Lipton, 2004; Rubio, 2007; Tochon, 
Kasperbauer, and Potter, 2007; Tochon, 2009). 

In this vein, Lessard-Clouston (1997) has adeptly observed that in 
the past people used to learn a foreign language with the objective of 
studying its literature, and this was the main medium of culture. Across 
the second half of the past century, several researchers (Hall, 1981; 
Nostrand, 1974, Seelye, 1984; Brooks, 1975) made an endeavour to base 
foreign language learning on a universal ground of emotional and 
physical needs, so that ‘the foreign culture [would appear] less 
threatening and more accessible to the language learner’ (Kramsch, 1993, 
p. 224). 

Intercultural communication is particularly important to EFL 
students because their academic success relies on their communicative 
competence (S. Zimmerman, 1995). EFL learners naturally face cultural 
differences which cause different communication patterns, especially in 
real life natural settings in which the language is practiced. Thus, the 
development of intercultural communicative competence (ICC) is 
important in order to minimize such conflicts and miscommunication 
(Gudykunst & Kim, 1997). 

Therefore, it is necessary to foster cultural awareness by teaching 
culture incorporated in the learners’ consciousness of the hidden 
assumptions and premises underlying their belief and value systems 
(Humphrey, 1997, p. 242) and, most importantly, to show that our own 
culture predisposes us to a certain worldview by creating a  

‘cognitive framework….[which] is made up of a 
number of unquantifiables, embracing assumptions 
about how the world is constructed’ (ibid.). But this 
cognitive framework is, to a great extent, maintained 
and sanctioned through the very use of language, which 
is arguably ‘the most visible and available expression 
of [a] culture’ (Brown, 1986, cited in Valdes, 1986, p. 
33).  

However, language and culture are so intricately related that their 
boundaries, if any, are extremely blurred and it is difficult to become 
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to which one can have recourse, if need be, but rather a process of 
developing intercultural competence. Intercultural competence is the 
ability of successful communication with people of other cultures in a 
way that enables a person to capture and understand other people's 
thinking, feeling and acting, without prejudices related to race, religion, 
class, etc. (Rathje, 2007). Fantini (2006) defined ICC as “the complex of 
abilities needed to perform effectively and appropriately when interacting 
with others who are linguistically and culturally different from oneself” 
(p.1 ). This definition carries two perspectives. While effectiveness refers 
to one’s own view of one’s performance in a second language and 
culture, appropriateness refers to how one’s own performance is 
perceived by one’s host (Fantini, 2006). In line with this definition, the 
concept of "intercultural competence" calls forth a wide range of 
associations, such as intercultural communicative competence (Byram, 
1997; Simons, 2010). Guilherme (2013) defines intercultural competence 
as "the ability to interact effectively with people from cultures that we 
recognise as being different from our own."(p. 297) Interacting 
effectively across different cultures involves people with negotiating both 
culture-specific and culture-general features in a way that helps 
interlocutors to respect each other. In this way, too, the communicative 
competence, the power index of a language, renders one able to "cope 
with different cultures ... pay attention to differences in culture, detect 
them and react on them in an adequate way on the daily work floor" 
(Simons, 2010, p. 3). 

Therefore, to learn a foreign language is not merely to learn how to 
communicate, but also to discover how much flexibility the target 
language (in Foreign Language Teaching, the language to be learned) 
allows learners to manipulate grammatical forms, sounds, and meanings, 
and to reflect upon, or even flout, socially accepted norms at work both 
in their own or the target culture, thus requiring some sort of inter-
cultural awareness 

Reviewing prior research of relevance in this respect demonstrates 
that language learning grounded in culture training can help foreign 
language learners to develop a sense of cultural pluralism (openness to 
and appreciation of other cultures) and have an improved self-concept 
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methodology is vast, and a great many techniques have been employed in 
order to strip away the layers of obfuscation blotting out the term 
‘culture’ (Bessmertnyi, 1994).  

A growing body of prior research in English language education 
and cultural training focuses on ‘non-native English speaking’ teachers of 
English (Amin, 1997; Braine, 1999; Kachru, 1992; Kahmi-Stein, 2004; 
Phillipson, 1992; Widdowson, 1994). Much of this research 
problematizes the ownership of English and the privileged position of the 
inner circle of English-speaking countries such as the U.K., the U.S., 
Canada, Australia and New Zealand (Wee, 2002; Kachru, 2006b). 
Harumi (2002), quoting Kachru (2006a, p.11), contends that the 
globalization of English naturally promotes not only the "Englishization" 
of other world languages but also the "nativization" of English. Harumi 
further maintains that the widespread dissemination of English as an 
international language, whatever the dialects it is spoken in, has stripped 
the English-speaking peoples off the sole ownership of the language 
because English today has "ceased to be a vehicle of Western culture; it 
only marginally carries the British and American way of life" (Kachru, 
1986, p.92).  

This study aims at recognizing teachers’ and students’ perceptions 
and practices of culture teaching and learning in a Saudi university from 
an intercultural perspective.. Therefore, the problem object of the study 
can be expressed in the following research question:  

What are the perceptions of faculty and students in the English 
Department of the College of Languages and Translation, King Khalid 
University (KKU), Abha, towards culture-embedded EFL 
learning/teaching? 

Literature Review 
Teaching culture is not synonymous with the regular, formal 

"transmission of information regarding the people of the target 
community or country, even though this kind of knowledge is an 
important ingredient" through formal language curricula (Nostrand, 
1967, p.118). Culture is not merely a repository of facts and experiences 
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delicate, are imparted to us from birth, and therefore, are deeply 
internalized and subconscious and are often noticed only in contrast with 
another culture. It is mainly these non-tangible cultural aspects that have 
an enormous influence on people’s way of thinking and their 
linguistic/non-linguistic behavior and that, importantly, determine the 
expectations and interpretations of other people’s linguistic/non-
linguistic behavior. A person who encounters an unfamiliar culture will 
lack knowledge of such behaviors, which may lead to amusing situations, 
and even conflict, caused by miscommunication. This happens because 
these aspects of culture are unspoken rules created by a community. 
Because these cultural rules are full of meaning and “allow people to 
anticipate events, they often acquire a moral rigidity and righteousness 
that engender stereotypes and even prejudices” (Kramsch 1995, p. 2). 

Indeed, incorporating target culture knowledge in EFL learning and 
teaching is essential in the second/foreign language classroom in general 
because language, as Willems (1998) pointed out, maintains culture and 
culture produces language. Researchers such as Liddicoat (2000), 
Willems (1998), Kugler-Euerle (1997), Wilss (1995) and Kiyitsioglou-
Vlachou (1988) strongly support the integration of language and culture 
and the development of a culture-based conception of translation. 
Approaches for integrating language and culture and ways for enhancing 
culture oriented communicative language teaching were proposed by 
researchers like Liddicoat (2000), Soto, Smrekar and Nekkcovel (1999), 
Kiyitsioglou-Vlachou (1998), Simpson (1997) and others. 

Integrating culture in the language classroom through teaching 
English literature can be understood as important and necessary. 
Practically, however, many problems arise when implementing culture-
embedded literature teaching in the foreign language classroom in Saudi 
universities. For instance, teachers’ limited foreign experiences, limited 
knowledge of the target culture, lack of methods and materials, lack of 
time, and fear of controversy over teaching values and attitudes have 
been globally recognised as impediments to culture/literature teaching in 
some communities (Arries, 1994; Bragaw, 1991; Damen, 1987; Hadley, 
1993; Mantle-Bromley, 1993). An identified problem in relevant 
literature with regard to culture teaching is that culture awareness 
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culture," the survival of both aspects being interdependent. According to 
Kramsch (1993, p. 1), culture  

“is always in the background, right from day one, ready 
to unsettle the good language learners when they expect 
it least, making evident the limitations of their hard-
won communicative competence, challenging their 
ability to make sense of the world around them.” 

Sociologically, culture is a very broad and general concept, so to 
get to know a given culture means to gain extensive knowledge of a 
particular community of people living in a particular area of land. It 
seems useful to make a distinction between the so-called uppercase-C 
culture and lowercase-c culture (Kramsch, 1993; Bhabha, 1994). The 
big-C genre of culture is usually easy to explore, as it constitutes all the 
factual knowledge about fine arts in a particular human community such 
as literature, music, dance, painting, sculpture, theater, and film 
(Kramsch, 1993). The small-c culture, on the other hand, comprises a 
wide variety of aspects, many of which are inter-connected, including 
attitudes, assumptions, beliefs, perceptions, norms and values, social 
relationships, customs, celebrations, rituals, politeness conventions, 
patterns of interaction and discourse organization, the use of time in 
communication, and the use of physical space and body language 
(Kramsch, 1993; Byram, 2000). 

A community's ways of speaking or signing are a part of the 
community's culture, just as other shared practices are. Language use is a 
way of establishing and displaying group identity. Ways of speaking 
function not only to facilitate communication, but also to identify the 
social position of the speaker. Linguists call different ways of speaking 
language varieties, a term that encompasses geographically or socio-
culturally defined dialects as well as the jargons or styles of subcultures. 
Linguistic anthropologists and sociologists of language define 
communicative style as the ways that language is used and understood 
within a particular culture (Clancy, 1986). 

Some such lowercase-c cultural aspects can be grasped and learned 
as they are observable, while other dimensions, hidden, intricate and 
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Introduction 
The word culture can be defined as the full range of learned human 

behaviour patterns collectively acquired in a community of humans.  The 
term was first used in this sense by the pioneer English Anthropologist 
Edward B. Tylor in his book Primitive Culture, published in 1871: 

Culture or Civilisation, taken in its wide ethnographic 
sense is that complex whole which includes knowledge, 
belief, art, law, morals, custom, and any other 
capabilities and habits acquired by man as a member of 
society. The condition of culture among the various 
societies of mankind, in so far as it is capable of being 
investigated on general principles, is a subject apt for 
the study of laws of human thought and action" (Tylor, 
1871, p.1)  

Of relevance, too, Newmark defines culture as "the way of life and 
its manifestations that are peculiar to a community that uses a particular 
language as its means of expression" (1988, p. 94), thus acknowledging 
that each language group has its own culturally specific features. Indeed, 
cultures simultaneously share and differ in certain aspects such as beliefs, 
habits and values. These are the culture-general aspects that all cultures 
share while the aspects in which they differ are usually reckoned to be 
culture-specific (Brislin & Yoshida, 1994, p. 37). Guilherme (2013) thus 
aptly notes “The fewer culture-general aspects shared and the more 
culture-specifics identified, the more we perceive a culture as being 
different” (p. 297). 

Newmark (1988) further alludes that he does "not regard language 
as a component or feature of culture" (p. 95) in consistency with the view 
taken by Vermeer who states that "language is part of a culture" (1989, p. 
222). In this regard, this view is consolidated by Lotman's theory which 
states that "no language can exist unless it is steeped in the context of 
culture; and no culture can exist which does not have at its centre, the 
structure of natural language" (Lotman, 1978, pp. 211-32). Bassnett 
(1980, pp. 13-14) underlines the importance of this double consideration 
when translating by stating that language is "the heart within the body of 
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 تكامل التعلم الثقايف مع تعليم اللغات األجنبية 

 البحث ملخص

تفحصت مدركات وممارساات   «إمبرييقية»هذا التقرير البحثي قد تناول دراسة 
املعلمني والطالب حول تدريس الثقافة وتعلمها ضمن برامج تعليم اللغات األجنبياة  

الارىى املتنوةاة الا     بإحدى اجلامعات السعودية. وقد قام البحث بتحليل املداخل و
وةلام   ،حتلل مفهوم التواصل الثقايف اةتمادا ةلى مراجعة أدبياات ةلام اساسااايات   

ساا  أ   أواظريات التواصل بني الثقايف. وقد قامت الدراساة ااالياة ةلاى     ،النفس
ويتطلاب تنمياة مهاارات     ،التعلم الثقايف ةملية منو متواصل يصاحب التعلم اللغاو  

عموميات الثقافة وخصوصياتها. وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي التعلم الثقايف ل
أ  الرتاث الثقايف واخللفية الثقافية للمتعلمني كاا    ا ةناتائجه  كففت ال تااااالستبو

وكذلك يف  ،أداء الدارسني من ااحية الكفاءة ةرب الثقافية ةلىةامال ذا داللة يف تأثريه 
ا بينت النتائج أ  تدريس األدب قد يكو  أداة فعالة مدركاتهم ةن اللغة والثقافة. كم

أجنبياة. وقاد أراارت     بوصفها لغًةيف حتسني الكفاءة الثقافية ملتعلمي اللغة اسجنليزية 
التضمينات الرتبوية للنتائج إىل أ  ثقافة الطالب األصلية قاد تتاداخل مال التادريس     

الثقافاة متفابعة باألفكاار الدينياة     املبارر للثقافة األجنبية للغة وخباصة إذا كاات تلك 
األمر الذ  يؤد  إىل تدريس خفي للثقافة األجنبية  ،ومآلاة باحملاذير الثقافية ،املتعصبة

مة وبني الثقافة الوطنية للطالب الدارسني لتحاري االحتكاك بني اللغة األجنبية املتعلَّ
ه الرتبوياة الا  تفياد يف    وتضمينات ،هلا. ويف اخلتام، قدم الباحث استخالصاته اخلتامية

أجنبية، ثم ساق مفكالت  بوصفها لغًةاللغة اسجنليزية  متدريس وتصميم مناهج تعل
 .وقدم استخالصاته ومقرتحاته للبحوث املستقبلية ،التضمني الثقايف ضمن مناهج التعلم
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ABSTRACT 
This study reports on an empirical study into teachers’ and 

students’ perceptions and practices of culture teaching and learning 
in a Saudi university from an intercultural perspective. Various 
perspectives on culture from the fields of anthropology, 
psychology, and intercultural communication were analyzed, and 
three approaches to culture learning were devised based on an 
exhaustive review of pertinent literature. The present study is based 
on the assumption that culture learning is a developmental process 
that requires development of both culture-specific knowledge and 
culture-general skills. Utilising a descriptive research method, the 
researcher revealed that the students' background heritage was a 
significant factor that affected their performance in cross-cultural 
competence and their perceptions of the relationship between 
language and culture. Additionally, it was revealed that teaching 
literature can be an effective tool in improving cultural competence 
of EFL students learning English as a foreign language. Analyses 
further implied that the native culture of EFL students can 
counterfeit overt culture teaching, especially when it is religiously 
hard-lined and fraught with taboos, thus being conducive to covert 
culture teaching to avert friction between the target language and 
the native culture of EFL learners. In fine, the study concludes with 
a summary of the findings and their implications to the pedagogy of 
English. Finally, a discussion of the potential difficulties in 
incorporating culture learning into EFL curricula, conclusions from 
the present study and pertinent research, and suggestions for further 
research were forwarded. 
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