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 جملة اللغة العربية للبحوث التخصصية

 

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

 واألسلوبية.  والنقدية  األدبية  والدراسات  والتعريب  العريب  واخلط
 للكشف  اجلادة  والدراسات  الرصينة  البحوث  من  مبزيد   العربية  املكتبة  لرفد   العلم  وطلبة  واألساتذة  العلماء  أمام  حبثية  انفذة  السر  جملة
 من لغة أبي عليه نص يعلى ال الذي القرآين ابلنص متمثلة بغريها قائمة معجزة تزال وما تأصبح اليت اللغة هذه وأسرار سر عن

 هذه سر لكشف حماوالت إال هي ما وحديثاً  قدمياً  مجالياهتا عن والكشف وآداهبا العربية اللغة علوم يف البحثية فاجلهود اللغات،
 اخلامت اللسان  هي العربية لتكون  مجيعها اللغات خالق اختيار وأسباب بسبب غريهم قبل واألدابء اللغويني القتناع وكنهها، اللغة
 القيامة.  يوم  إىل اخلالد   املعجز  ولكتابه وسلم،  عليه  هللا  صلى  لنبيه
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Abstract 

This paper examines the paradox in the novel of "Alienation of a Village" by Mohammed 

Nayel Obeidat which takes place in the northern village of Kufarsoom in Jordan, and the ordeal in 

which its people were living in the wake of burning Algherbaleh, which was erected by the United 

States in some Jordanian villages to sift wheat by modern machines , as a protest against the 

"Baghdad Pact", and years later, the village was punished after claiming the unity with Egypt and 

Syria as a result for the national expansion in 1960s. This paper has dealt with a specific feature in 

the novel, paradox, so I started by introducing the novel, then I moved to provide various 

definitions of the novel, and I mentioned some cases of paradox in the novel. The paper concluded 

that the novel is based on paradox, and it proficiently and consciously employed it, since the 

importance of this Employment in the construction of the novel, and in delivering a message 

intended by the author, so he found what he was looking for in the paradox which extracted much 

more from what victims' people hid. 

 

 ملخص

تدرس هذه الورقة املفارقة يف رواية" تغريبة قرية" حملمد انيل عبيدات اليت تدور أحداثها يف قرية كفرسوم مشال األردن، 
وما حل هبا وأبهلها من حمنة، على إثر حرق الغرابلة اليت بنتها أمريكا يف بعض القرى األردنية؛ احتجاجا على حلف 

أخرى، بعد املطالبة ابلوحدة مع مصر وسوراي أتثرا ابملد القومي يف الستينيات. بغداد، وبعدها بسنوات عوقبت القرية مرة  
لقد تناولت هذه الورقة جانبا حمددا يف الرواية وهي املفارقة فيها. فتوقفت عند التعريف ابلرواية، مث انتقلت إىل تقدمي 

وقد توصلت الورقة إىل أن الرواية بنيت على  التعريفات املختلفة للمفارقة، وأشارت إىل مناذج من املفارقة يف الرواية.
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املفارقة ووظفتها ابقتدار، عن وعي، ملا هلذا التوظيف من أمهية يف بنائها، ويف إيصال رسالة أرادها الكاتب؛ إلدانة ما 
وإدانة ما حيدث اآلن،وتثبيت هذه األحداث يف أذهان الناشئة واجليل اجلديد،  فوجد ضالتها يف املفارقة اليت  ،حدث

 أظهرت  الكثري مما أخفاه الناس الضحااي.

 غريبة قرية، الغرابلة، سنة الطوق، سنة األحداث، احلرية، املظاهرات، اجلواسيس.   -الكلمات املفتاحية :

 متهيد  

حول حمنة قرية    -2010األردنية عام  اليت صدرت عن دار ورد  -دور رواية" تغريبة قرية" حملمد انيل عبيدات  ت
 .(2)و"سنة األحداث"(1)كفرسوم مشال األردن،اليت متثلت مبا عرف  آنذاك ب"سنة الطوق "

 سنة الطوق  1-2
كانت هذه السنة عقااب للقرية اليت خرجت تنشد احلرية ذات يوم، وكانت متلك وعيا سياسيا مبكرا، فأغلب 

. ورمبا جتتمع انتماءات حزبية كثرية داخل البيت الواحد، أو (3)سالمي، وإما قوميسكان القرية ينتمون إىل حزب إما إ
وهو طوق بشري من العسكر  -أفراد العائلة الواحدة فتجد األخ قومي واألب إسالمي، وهكذا. فكانت سنة الطوق 

رية بسبب رفضها حللف عقااب للق -أحاط ابلقرية، وهو مصطلح جديد دخل عقول أبناء القرية خاصة األطفال منهم 
بغداد فكانت مظاهراهتا اليومية جتوب القرية تندد ابحللف، والنقطة الرابعة، ويف بعض األحيان كان املتظاهرون يغادرون 

 القرية، وينضمون إىل املظاهرات يف املدن.

ىل قرية كفرسوم، وكانت اليت أقامها األمريكان بقرية مسراألردنية احملاذية إ (4)مث توج هذا الرفض حبرق الغرابلة
أبناء القرى األخرى، لكنهم دفعوا الثمن وحدهم، ودفعوا   (5)الغرابلة متثل رمزا ملصاحل أمريكا ابألردن،وقد شاركهم ابحلرق

 . (6)الدية ألمريكا

 
 .16،ص2010محمد نايل عبيدات، تغريبة قرية، دار ورد، عمان :األردن،- (1)
 58المصدر نفسه ، ص - (2)
 .11المصدر نفسه ، ص - (3)
 .12،24المصدر نفسه ، ص - (4)
(5)   
 .24المصدر نفسه ، ص - (6)
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حالفه احلظ  فألقى القبض على كل رجل دون مراعاة لصغري أو كبري طاملا أنه جتاوز اخلامسة عشرة من العمر.فمن  
،أو اختبأ يتحني فرصة اهلرب  ( 7) هرب خارج األردن كما فعل عبدا هلل الذي استقبل العسكر وهم له منكرون مث تسلل هاراب 

مثل عدانن ؛إذ جنحت والدة عبدهللا بتهيئة خمبأ له يف بيتها الذي حتول إىل مقر للعسكر. فقسم البيت قسمني شبيها بتقسم  
.مع اإلشارة إىل أن عدانن كان  ( 8) ة وغربية: واحد ألهل البيت وآخر للعسكر واألوسط فيه عدانن أملانيا إىل دولتني شرقي 

خيالف عبدهللا ابالنتماء احلزيب. أما من بقي فيها من الرجال فقد مجعوا يف املدرسة وحولت إىل معتقل يسام فيها الرجال شىت  
نتية يف فصل الشتاء البارد بال تدفئة،وال أغطية، إال بقية من مالبس  أنواع العذاب، وألوان من اإلهانة ؛ يبيتون على أرض إمس 

.وحني أعلن احلاكم العسكري افتتاح العام الدراسي، وليس مفتش املعارف استغرب الصغار  ( 9) متزقت إثر االعتقال والتعذيب 
 .  ( 10) وتساءلوا عن السر، ومل يسألوا كبارا فلم يكن هناك كبار 

 األحداثسنة   1-3

 -سوراي ومصر–فكانت عقااب للقرية بعد أن دعت أحزاهبا إىل االنضمام لدولة الوحدة  (11)سنة األحداث
ولو أدى هذا األمر إىل املواجهة املسلحة مع السلطة، فتدخل اجليش   ،وهو مطلب كثري من األحزاب القومية يف األردن 

.وكأن قدرمدرسة (12)إذ حولت املدرسة إىل معتقل مؤقتا مرة أخرىواحتل القرية، فهو احتالل من وجهة نظر أهل القرية؛  
القرية أن جتهض كل حماولة ملمارسة دورها احلقيقي بتقدمي املعرفة، والعلم إىل أبنائها أو تنويرهم. وبعد انسحاب اجليش 

 صارت املدرسة إسطبال خليول الفرسان.

املدمرة على القرية وأهلها. فقد صودرت أراضي البعض، ومنع البعض لعله من املفيد اإلشارة إىل بعض اآلاثر 
اآلخر من الذهاب إليها، أما ما تبقى منها فلم يتمكنوا من زراعتها، أما من زرع قبل هذه األحداث مل يتمكن من مجع 

من إيقاد النار  حمصوله، كما صودرت ثروهتم احليوانية، أما ما سلم منها فقد كان طعاما للفرسان، كما منع الناس
، أو صنع اخلبز كأهنم آل جساس، مع أهنم مل يغدروا كما غدر جساس. فتذكر الرواية مثال أن والد عدانن (13)للتدفئة

 
 .15المصدر نفسه ، ص - (7)
 .21-20المصدر نفسه ، ص -(8)
 .19،18المصدر نفسه ،.ص - (9)
 .22المصدر نفسه ، ص - (10)
 .87المصدر نفسه ، ص - (11)
 .42المصدر نفسه ،ص - (12)
 .15،40المصدر نفسه، ص - (13)
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والد املطلوب األول للدولة ومفلح كاان ميلكان ثلث بيادر القرية فصار إنتاجهما ال يكفيهما؛ ألهنما احندرا درجة يف 
 راثن على الثريان لكن مصادرة الثريان دفعهما إىل االعتماد على احلمري.نظام احلراثة. فقد كاان حي

 تغريبة قرية والذاكرة الشعبية 2-1  

تغريبة قرية تروي حكاية أغلب القرى األردنية، وبعض مدهنا يف ذلك الوقت،ال بل تروي حكاية الكثري من 
الرواية، ويف هذا رمبا إجابة عن تساؤل املتلقي مل اختار املؤلف املدن العربية اليت ابتليت ابالستعمار كما ورد يف مفتتح 

عدم ذكر اسم القرية وهي قريته ؟ مع أن هذه األحداث من األمهية مبكان أهنا غريت وجه القرية، ومستقبلها ال بل 
 ستينات غريت مستقبل األردن. فهي سنوات اجلمر والرصاص اخلاص ابألردن، مع أن املصطلح يطلق على الفرتة بني

 ومثانينااتلقرن املاضي يف املغرب.

وعلى الرغم من أمهية هذه األحداث إال أهنا بقيت مغيبة، ال أتيت على ذكرها كتب التاريخ الرمسي؛ إذ مت 
هتميشها وتغيبها، وبقيت طي النسيان إال يف الذاكرة الشعبية. وقد تسربت هذه األحداث إىل األغاين الشعبية اليت 

  تعبري.عربت عنها خري

 وأصبح علينا الطوق من كل لركان

 ولطوقوان جنود وفرسان

 ملوا األراضي وسهلها مع الوداين

 وفاضوا علينا تقول هنر الفرات

 واستحلون اجليش كل العماير

 صادرون القمحات ومن الكواير

 رز وحلم وخرفان والسمن ايسر

 .(14)والنب والسكر خذونه شواالت

 
 .26، صالمصدر نفسه - (14)
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عنه التاريخ أو تغافل عنه بوعي، أو دون وعي، فإن هذه األحداث وجدت مستقرا فكما يروي األدب ما غفل  
 هلا يف األغاين الشعبية إىل أن جدت طريقها هلذه الرواية.

 مالمح القرية األردنية يف الرواية 2-2

قيق ملالمح القرية تغريبة قرية ترسم لنا صورة القرية األردنية بكل تفصيالهتا يف تلك املرحلة، فيما يشبه التوثيق الد 
األردنية يف تلك الفرتة، وتشابك عالقتها االجتماعية، واالقتصادية، واإلنسانية. فاملواسم الزراعية مثال حاضرة يف الرواية  
مثل موسم حصاد القمح، وقطاف الذرة والسمسم، والطقوس املتعلقة بكل موسم. مثال يتوقف مطوال عند قطاف الذرة 

، ومبنجل ذي عصا طويلة بعكس منجل القمح ذي العصا القصرية، واليت تشكل مقبضا فقط، اليت " تتم بعد العصر
الكنغر الذي يضع ولده فيه، وتقطف عرانيس الذرة   ويلبس قاطف الذرة لباسا خاصا من اخليش له جراب كبري كجراب

انيس اليت استخرج منها حبها مكانس وتوضع يف اجلراب لتكوم يف احلقل، مث تنقل إىل البيدر ليتم جتهيزها، فتستعمل العر 
ألفران اخلبز، ومل يكن هلا بديل يف متناول اليد، فضرورة الذرة ليس ألهنا طعاما للماشية فقط، أو أهنا يف أايم احملل يعمل 

 .(15)منها خبز يسمى كراديش، أيكلها الناس،بل لضرورة عمل مكانس األفران أيضا"

نظام العمارة الذي تبىن على أساسه البيوت الريفية وتصمم، فتبىن غرف متالصقة وال تغفل الرواية اإلشارة إىل  
خاصة ألهل البيت، وأماكن لتخزين احلبوب، واثلثة لرتبية احليواانت، كما خيصص مكان ملخلفات احليواانت، إضافة 

ما تنتجه القرية من حماصيل أو ما إىل الفرن)الطابون(، كما تتم اإلشارة املطبخ األردين الذي يعتمد اعتمادا كامال على 
يربيه أهلها من احليواانت، والدواجن. ويتابع مثال عن اخلبز املصنوع من الذرة" وتفننت النساء بعمل الكراديش، حيث 
يوضع على وجهها زعرت، أو بندورة، أو بصل، أو خليط من كل ذلك، فكأن صناع "البيتزا" نقلوا هذه الوصفة عنهن، 

.إضافة إىل عاداهتم يف الزواج (16)واذا بردت فأهنا تصبح جافة صلبة تسبب غصة يف كل لقمة" وهي تؤكل ساخنة
 .  (17)والتقاليد املتبعة يف التحضريات للعرس من طعام وحلقات دبكة وغناء

رواية تغريبة قرية تؤرخ إلحداث حقيقية، وتعيد سردها وفق منظور خاص، وترصد التحوالت االجتماعية اليت 
على اجملتمع األردين، عرب رواية يرويها راوي عليم مث يتوارى إىل اخللف قليال؛ كي يعطي يف مرحلة الحقة  زمام طرأت 

السرد إىل بعض الشخصيات، مثل : عدانن كي يروي األحداث من وجهة نظره، ويقدم معلومات كانت غائبة عن 

 
 .34، صالمصدر نفسه - (15)
 .34، صالمصدر نفسه - (16)
 . 42،38،37،34لمزيد من التفاصيل حول مالمح القرية األردنية في تغريبة قرية، انظر الصفحات اآلتية من الرواية: ص - (17)
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ن عن حادثة اإلخفاء واالختفاء، مث التهريب فيما املتلقي؛ كون الراوي يروي ما عرفه من معلومات من زوجة عم عدان
بعد. تفسح له اجملال كي يروي عن األايم اليت قضاها بسجنه االختياري. فكان ذهنه مشغوال أبسئلة كثرية: ماذا حدث 
للقرية ؟ ومن اعتقل منها ؟ ومن وقع ضحية للتحقيقات، وأفشى سره؟، وماذا حدث لطالب املدرسة؟ مث يتوقف عند 

ات اخلوف، والرتدد، والقلق اليت انتابته يف خمبأه. ماذا سيحل به  إن متكن العسكر من القاء القبض عليه؛ جمرد حلظ
 .(18)االختباء هتمة له، وألهل البيت الذين متكنوا من اخفائه، وهي مشاعر انسانية خالصة

درسة، إىل املدرسة السجن، وإىل وكذا األمر حني يفرد السارد حيزا لريوي لنا ما عرفه عن رحلة حسن من امل  
السجن احلقيقي، مث احلكم عليه ابإلعدام. وإذا كان املتلقي قد عرف من السارد بعض مالمح هذه الرحلة احملنة اذا جاز 
التعبري، إال أن الصورة اكتملت حني أعطى السارد الرواية إىل حسن كي يروي بضمري املتكلم جتربته الذاتية ابالعتقال 

واحلكم عليه ابإلعدام ؛مما عمق من جسور الثقة بني السارد واملتلقي. فرافق هذا األخري شخصية حسن،  ،سةيف املدر 
وتفاعل معه حلظة بلحظة. لقد حتولت هذه األحداث من جتربة فردية لفرد، أو عائلة، أو قرية إىل جتربة إنسانية، فقد 

 .التجارب اإلنسانية  جتاوزت احلدث الشخصي إىل احلدث العام، وترفعه إىل مصاف

 حضور املفارقة يف الرواية  3-1

توقفت هذه الورقة عند املفارقة، وهي تقنية حاضرة يف هذه الرواية، وقد وظفت هبدف إيصال رسالة ما، ورمبا 
العفوية للتضحية التأكيد على مغزى، يتمثل ببساطة أبناء القرية يف التعبريعن رفضهم ملا حيدث، وتوقهم للحرية، وقابليتهم  

. وكان ميكن االستفادة من هذا االندفاع العفوي، (19)على الرغم من خضوعهم لنظام اجتماعي صارم حد االستبداد
 .(20)وقابليتهم للتضحية؛ لالنعتاق من االستعمار، كما استفادت كثري من الدول العظمى اليت بنت جمدا ألمتها

كانوا من محلة األفكار، فلم يكونوا جواسيس ألحد، فحني فاز املرشح يضاف إىل ما سبق فإن أهل القرية  
، كما حيدث اآلن بعد خسارة مرشح جهة، (21)القومي مل تشهد القرية مماحكات ؛ فال تشفي وال امتعاض من اخلاسر

ي يفضي إىل أو فئة، أو حزب، بعد اغتيال فرتة تشكل الوعي، ووأدها يف مهدها. فحل اخلراب، والفشل، والرتدي الذ 
ة اليت حتاول النهوض والتحرر، وقتل الطموح فيها، وحتويل اجملتمع إىل مجاعات متناحرة، وتكريس األاننية ي قتل الشخص

فكانت التيجة احلتمية هلذه السياسة املمنهجة أن .الفردية، وتشجيع زعامات وليدة متنافسة ؛ ليسهل السيطرة عليها
 

 .94-92محمد نايل عبيدات، ص - (18)
 .9، صالمصدر نفسه -(19)
 8صالمصدر نفسه ،  - (20)
 .39المصدر نفسه ، ص - (21)
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تضحيات اليت بذهلا اآلابء يف سبيل األفكار اليت آمنوا هبا، ودافعوا عنها، ودفعوا  أبناء هذا اجليل يسخرون من تلك ال
مثنا ابهظا يف سبيلها، ومل يكتفوا ابلسخرية فقط، وإمنا وصل ابلبعض منهم إىل إنكار هذا التاريخ والتنكر له. أما القسم 

؛ ألن مههم األكربهو تلبية احلاجات (22)اآلخر ال يعرف عن هذا التاريخ الذي مهش، وطمس من التاريخ الرمسي
 .األساسية  

 املفارقة اصطالحا 3-2

واملفارقة تقنية أو اسرتاجيية يوظفها الكاتب لبناء نص يبتعد عن املباشرة، وخيفي بداخله دالالت متعددة، 
املفارقة لكشف الزيف؛ وتتطلب قراءة عميقة للوصول إىل ما خيفيه النص، والوصول إىل العمق. ويلجأ الكاتب إىل 

. فهي طريقة خلداع الرقابة (23)هبدف اإلصالح والسخرية يف عصر يسوده القمع والقهر السياسي، وهتميش االنسان
. وهي (24)ومراوغتها، سيما أهنا تستخدم على السطح قول النظام السائد نفسه، بيد أهنا حتمل يف طياهتا قوال مغايرا له

للمفارقة، منها ما ورد   (26). أوردت املعاجم وكتب املصطلحات تعريفات متعددة(25)ق شهيا  ذرة امللح الذي جيعل الطب
: "إما أن يعرب املرء عن معناه بلغة توحي مبا Concise Oxford Dictionaryيف معجم أكسفورد املختصر 

خدم هلجة تدل على املدح، ولكن يناقض هذا املعىن أو خيالفه،والسيما أبن يتظاهر املرء بتبين وجهة نظر اآلخر، إذ يست
بقصد السخرية، أو التهكم؛ وإما هي حدوث حدث أو ظرف مرغوب فيه، ولكن يف وقت غري مناسب البتة، كما لو 
كان يف حدوثه يف ذلك الوقت سخرية من فكرة مالءمة األشياء، وإما هي استعمال اللغة بطريقة حتمل معىن ابطنا 

 .(27)خر ظاهرا موجها لألشخاص املخاطبني أو املعنيني ابلقول "موجها جلمهور خاص مميز، ومعىن آ

وقد تعين املفارقة: "شكل من أشكال القول، يساق فيه معىن يف حني يقصد فيه معىن آخر، غالبا ما يكون 
. وهي " طريقة انعمة هادئة (29). وميكن أن يقصد هبا  "قول شيء واإلحياء بقول نقيضه(28)خمالفا للمعىن السطحي

 
 .134133،132،130لمزيد من التفاصيل انظر: الصفحات اآلنية من الرواية ص - (22)
 . 144، ص2/1982/ع2سيزا قاسم، المفارقة في القص العربي المعاصر، مجلة فصول /مج - (23)
 .143، ص2/1982/ع2، مجلة فصول مجالمصدر نفسه - (24)
 .196نبيلة إبراهيم، فن القص، في النظرية والتطبيق، مكتبة غريب،د.ت،ص - (25)
لمزيد من التفاصيل انظر: د.سي.ميويك، المفارقة وصفاتها، ترجمة، عبدالواحد لؤلؤة، دار المأمون للترجمة والتشر:  - (26)

 لمفارقة.الذي أشار إلى صعوبة تحديد صعوبة التتبع التاريخي لتعريف ا. 19.ص2،ط1987بغداد،
(27) - .Enright:The Alluring Problem,Oxford Universtiy Press,1986,P.5.5D.J     نقال عن خالد

 .14،1999سليمان،المفارقة واألدب، دراسات في النظرية والتطبيق، دار الشروق،
 . 134،ص2/1982/ع2مجسيزا قاسم، المفارقة في القص العربي المعاصر، مجلة فصول،  - (28)
 .16المفارقة واألدب، خالد سليمان،مرجع سابق،ص - (29)
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، وأخريا قد أتيت مبعىن: "املغايرة اليت تقوم على احلط من الذات مبعىن أعلى من نقيضتها... أو (30)خلداع اآلخرين "
 .(31)املغايرة اليت تقوم على اإلدعاء؛ فالتواضع، حىت عندما يكون تظاهرا، يدل على حسن تربية أكثرمن التفاخر"

 

 

 املفارقة يف تغريبة قرية 3-3

حممد انيل عبيدات املفارقة يف رواية تغريبة قرية توظيفا يالئم التجربة الروائية، وخيدم الرسالة اليت أراد لقد وظف  
أن تصل للمتلقي، فهو يدين احلاضر، ويلتفت إىل املاضي القريب املاضي ليثبت هذه اإلدانة، هذا املاضي الذي شهد 

، وال مؤامرة، وال متاجرة ابملواقف؛ لتتخذ منه األجيال القادمة بطوالت وتضحيات ألجل املبدأ والثبات عليه، فال خيانة
 .مثاال حيتذى، أوعلى األقل احلفاظ على هذا املاضي بذاكرة األجيال، وعدم هتميشه

 مناذج من املفارقات يف الرواية  3-4

 املفارقة األوىل:

القرية سنة الطوق، والذي يؤشر على خلل ما يف املشهد الذي رمسته الرواية، وفيه إدانة ملمارسات السلطة ضد  
العالقة بني املواطن والسلطة "عسكري ينتصب واقفا أمام الباب،يلبس خوذته ويشهر سالحه وكأنه متأهب 

. إذ يفرتض أن (33). ويف سياق آخر "أن الطوق البشري مكون من عسكر يفرتض أهنم أعدوا للحرب"(32)للحرب"
سكري الذي يلبس مالبس احلرب وتسلح ابسلحتها، وتظهر عليه مالمح التأهب، واجلاهزية، املكان الطبيعي هلذا  الع

هو جبهة  القتال؛ كي حيمي حدود الوطن ويدافع عن أبنائه، أوالثكنة للتدريب ليكون على أهبة االستعداد، وليس 
 احتالل القرية، وال ترويع أهلها، ومعاقبتهم على معتقداهتم وأفكارهم. 

 الثانية:  املفارقة

 
، سلسلة  1982د.سي. ميوميك،  موسوعة المصطلح النقدي،ت:عبدالواحد لؤلؤة، منشورات وزارة الثقافة واإلعالم،  - (30)

 .26(،ص122الكتب المترجمة )
 .27المصدر نفسه ، ص - (31)
 .14قرية، صمحمد نايل عبيدات، تغريبة  - (32)
 .16المصدر نفسه ، ص - (33)
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واذا كانت املفارقة السابقة هي مشهد من الرواية، فإن املفارقة الثانية يف الرواية فقد وردت على لسان عاطف 
الذي مل يضبطه أحد يتكلم أبكثر من رد السالم، لكن جسامة األحداث أنطقته ابحلق، وأخرجت ما يف عقله الباطن. 

ريكية، ومؤسساهتا ومصاحلها. فاملفارقة قائمة بني احلضور، والغياب، فالتعليم دخل القرية حني أحرقت املصاحل األم
حضور مصاحل أمريكا، وغياب التعليم والتنوير. حني حضرت املصاحل األمريكية يف املنطقة، فإن التجهيل يصبح سياسة 

م عدد من أبناء القرية يقول عاطف مبجلس ض  .ممنهجة، وحني غابت املصاحل االمريكية دخل التعليم والتنوير إىل املنطقة
"قرية الغرابلة مل يكن هبا مدرسة وكان أطفاهلا ميشون من قريتهم إىل قريتنا ليدرسوا ابتداء من األول ابتدائي، فلماذا بنيت 
غرابلة ومل تنب مدرسة، أال ترون أنه عندما أحرقنا الغرابلة، وبقي املبىن قائما، جاءت وزارة املعارف وأسست مدرسة 

يف القرية، وأراحت هؤالء الصغار من مكابدة املشي يف احلر، و القر. أرى أن أمريكا والتعليم  لدينا ال يتفقان، ابتدائية  
 .(34)فعندما أحرقت مؤسستها دخل التعليم إىل القرية.صحيح فالتجهيل مسة االحتالل"

 املفارقة الثالثة:

اجمللس بعد فرتة وجيزة من انتخابه واعتقل عدد من أعضائه هذه املفارقة تتجسد حبل الربملان " فقد حل هذا 
يف املعتقل الصحراوي واجتمع القوميون، واإلسالميون املتنافسون انتخابيا حتت سقف معتقل واحد بدل الربملان 

ة من . فبعد سلوك أهل القرية احلضاري الذي أعقب فوز القوميني مبقعد ابلربملان فلم تظهرردة فعل عنيف(35)الواحد"
اإلسالميني، فال  ختريب للممتلكات العامة، وال احتجاجات، بل قبول مبا اختاره الناس عن طيب خاطر، وحبرية اتمة، 
اال أن ردة فعل السلطة كانت مغايرة، ال بل كانت حتتفظ برأي آخر. فكانت ردة فعلها أن مجعت القوميني واإلسالميني 

فلم توفر هلم مناخا مالئما لتبادل اآلراء،  ،رغم من اختالفهم عقائدايعلى ال -املعتقل الصحراوي –يف مكان واحد 
 واألفكار، ومناقشة ما يهم الوطن، بل سارعت إىل توفري معتقل للجميع.

 املفارقة الرابعة:

تتمثل ابنتظار أهل القرية ماذا سيقوله أمحد سعيد يف إذاعة صوت العرب بعد صدور األحكام ابإلعدام، أو 
د على أبناء القرية، واستمعوا هلا عالنية، فلم يبق شيء خيافون عليه. واملفارقة أن صوت العرب سجلت السجن املؤب

وهم مستعدون  فطراي  -نصرا ما بعده نصر، دون أن ترسل هلم رغيفا واحدا من اخلبز، فوجدت فيهم وقودا ملعركتها

 
 .24المصدر نفسه ، ص - (34)
 .39المصدر نفسه ، ص - (35)
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اإلذاعة حتارب عن بعد، فاحلرب ابإلذاعة عن فوقعوا يف الفخ وحدهم الذي نصب هلم من العسكر. وبقيت    -للتضحية
 .(36)بعد صار عادة عربية يف مواجهة العدو كما يف حرب األايم الستة

 املفارقة اخلامسة:

ولعلها من أهم املفارقات اليت حاولت الرواية من خالهلا إيصال رسالة، تبني وجهة نظرالكاتب جتاه ما حيدث 
املفارقة  اليت  -إن مل أابلغ  –ال وترديها، وتغري القيم، وهتاوي األخالق، وهي اآلن، من تغري سريع يظهر تبدل األحو 

بىن روايته عليها. فقد ظلت القرية تباهي أبهنا مل ترضخ ألحد، وأهنا جنت من العيب األكرب، فلم يكشفوا سرا حلزيب، 
 أن تعيني حابس، وهو من خارج وال قدموا معلومات عن مطلوب، على الرغم من اختالف االنتماءات العقائدية. إال

الذي ورث مهامه اجلليلة عن والده مؤذان وخادما للمسجد وإمام صالة  -القرية إماما للمسجد بدال من إمام القرية
 قد دفع أبهل القرية إىل إعادة النظر هبذا التباهي.   -وخطيب مجعة بال مقابل

ته خطيبا وإماما، فقد جتاوز هذا حني عمد إىل تتبع حابس له دور خيالف دوره املفرتض من حيث االلتزام مبهم
أخبار الناس، والتصنت على أحاديثهم، ال بل فقد كان يسرق من حماصيلهم، وكانوا  يتظاهرون بتصديقه، وحني  ضبطه 

جبانب كومة القمح ميأل كيسا من القمح ال يكاد يقدر على محله، وسأله عن سبب وجوده  -عزيز–أحد ابناء القرية 
هذا الوقت من الليل قال: أريد معرفة جودة احملصول. فلم يتوقعوا من هو يف مكانه من التدين، والوقار أن يقوم مبا  يف

قام به من سرقة، ال بل مل يكن  يراعي دوره الذي يفرتض فيه الوقار، والتدين، فكان يتقن الدبكة، والعزف على اجملوز. 
نات القرية ال يعرفن إال الدبكة. فكما أن كليب مل يتوقع كليب أو يصدق وأدخلت بناته ثقافة الرقص بعد أن كانت ب

أن يغدر به جساس، ويطعنه من خلف فكذلك أبناء القرية، إال أن ابنته زهرة العوراء صارت تفاخر أبهنا تستطيع هي 
هانة بسبب ما ووالدها حابس أن تسجن أي واحد من القرية. لقد حدث هذا مرارا،  وتعرض البعض للتحقيق، واإل

 . (37)كاان ينقالنه من أخبار

 املفارقة السادسة:

يضاف إىل املفارقة السابقة املهمة، هذه املفارقة وهي من املفارقات اليت أرادت الرواية التأكيد عليها. وهي أن 
ية، وما حوهلا هذه األحداث على الرغم من جسامتها، وعلى الرغم من أتثريها املباشر على مصائر كثري من أبناء القر 

 
 .75المصدر نفسه ، ص - (36)
لمزيد من التفاصيل حول دور حابس األمام الجديد للقرية وبناته في اعتقال ابناء هذه القرية والتحقيق معهم.انظر  - (37)

 .64،44،43،35:صالصفحات األتية الرواية 
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من قرى، وعلى األردن كافة، أال أن اجليل اجلديد ال يذكرها. ال يذكرها بعد سلسلة من التغييب والتهميش، واالهتام، 
 (38)والتخوين فلم تدون بكتب التاريخ، وال إبشارة صغرية تغري ابحثا بكتابة أطروحة حول ما حدث.

يتنكرون لتلك التضحيات، بعد أن جنحت السلطة بتغيري يضاف إىل ما سبق فإن كثري من أبناء هذا اجليل 
ح الذي كان يرشد العسكر على أبناء القرية؛ العتقاهلم احلاج شالح تبجيال له، ولبس  نظرهتم إىل الناس، فصار شالا

 .(39)لباس الشيوخ، وتصدر اجملالس خاصة أنه يتوسط ألانس كثر لدى اجلهات الرمسية

 

 املفارقة السابعة :

اليت تتحدث عن حادثة اعتقال عاطف الذي كان حيمل ابرودة، فظن العسكري أن عاطف يريد اطالق النار 
عليه، فضربه بكعب البندقية فشجت رأسه، وسال دمه بغزارة، هذه الضربة أنقذته من التعذيب والضرب الالحقني، ومل 

أصغر بكثري من قياس القيد احلديدي، فملصت يكن جسده حيتمل التعذيب، فقد كان حنيال جدا، لدرجة أن يده كانت  
واملفارقة أنه اندى على العسكري برباءة، وسذاجة هذه متلص من يدي. والمه عزيز زميله ابلقيد إذ لو  ،يده من القيد 

 .(40)مل يذكر العسكري الراتحا من عذابه ريثما يصلون السجن

 املفارقة الثامنة:

 سنة األحداث، فكانت هذه األخرية آخر عهد القرية هبذه الزراعة؛ انقراض زراعة الذرة من قرية كفرسوم يف
 .(41)فلم تقطف الذرة تلك السنة لعدم وجود قاطفني، الذين توزعوا بني التشرد، والسجن

وعلى الرغم من الصورة القامتة اليت قدمت للعسكر أال أن الرواية أشارت يف بعض املواطن إىل جانب إنساين، 
بل ظهرت أنسنة هؤالء حني تغاضوا عن هروب عدانن، صحيح أهنم ال  ،للتعذيب والرتويع حسب فهم ليسوا أدوات

يعرفونه اال ابالسم، إال أهنم تساهلوا مع املدرسة خولة ومع صديقاهتا اللوايت جئن لزايرة أم عبدهللا اليت أخفت عدانن، 

 
 .136محمد نايل عبيدات، تغريبة قرية،ص - (38)
 .130المصدر نفسه ، ص - (39)
 .54-53، ص المصدر نفسه - (40)
 .54، ص المصدر نفسه - (41)
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. وحني أصبحوا بعد (42)وادي ومن الوادي إىل سورايفحففوا من احلراسة املشدة بعيد املغرب مما مسح له ابهلرب إىل ال
 مدة من الغقامة ابلقرية أصدقاء لبعض األطفال.

 املفارقة الدرامية  3-5

 استحضار ثالثة عوامل:   D.H.Greenاليت أشار إليها    (43)تستدعي  املفارقة الدرامية

 شخصية تتسم ابلغفلة مقابل أخرى أقوى منها.  .أ

وضع حمكوم ابلتوتر فتكون الشخصية األوىل جاهلة حبقيقة الظروف اليت حتيط هبا )تناقض بني مظاهر  .ب
 األشياء وحقيقته(.

املشاهدون الذين يشاركون يف صنع األحداث على وعي اتم ابلوضع احلقيقي للشخصية الغافلة اليت    .ج
 .جتهل حقيقة ما جيري

 مناذج من املفارقة الدرامية يف الرواية  3-6

 املفارقة األوىل :
مع أهنم مل يشفقوا عليها يف البداية حني طلبوا منه اشعال   ،املشهد الذي يصورعبدهللا وهو يشعل النار للعسكر

احلطب خارج البيت دون كاز، واحلطب رطب، وقد تبلل من املطر واجلليد. واجلو شديد الربودة حد االجنماد، ومن 
م له املستحيل اشعال النار دون االستعانة مبادة نفطية. مث أحضر هلم إبريقا من الشاي، وهو يعلم أنه مطلوب، وه

منكرون، وحلسن احلظ فإن صورته غري موجودة لديهم، فاملتلقي وعبدهللا على وعي مبا حيدث، يف حني العسكر ال 
يعلمون حبقيقة ما يدور أمامهم، وجيهلون حقيقة ما جيري. رمبا خيالط املتلقي بعض الشك، لكنه حني يربط هذا املشهد 

 .(44)شهد بتسلل عبدهللا إىل الوادي؛ ليفلت من االعتقالابألسطر التالية يقطع الشك ابليقني. وينتهي امل

 املفارقة الثانية :

 
 .101-100، ص المصدر نفسه - (42)
، و 30واألدب،مرجع سابق، صلمزيد من الثفاصيل عن المفارقة الدرامية انظر : خالد سليمان، المفارقة   - (43)

.ونبيلة إبراهيم، فن القص بين النظرية والتطبيق، مكتبة 104د.سي.ميوميك،المفارقة، مرجع سابق،ص

 .202-201غريب،د.ت،ص
 .15-14محمد نايل عبيدات، تغريبة قرية، ص - (44)
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معلم املدرسة، الذي مل يكن حزبيا   (45)لعل من أشهر الشخصيات اليت جسدت املفارقة الدرامية شخصية علي
فهم، سأهلم: ملاذا أنتم يف يوم من األايم، واعتقل بتهمة انتمائه القومي، وحني أدخل السيارة وجد نفسه مع أانس ال يعر 

هنا؟، وملاذا  أان هنا؟، فكان اجلواب: حنن القوميني املعتقلني فكانت ردة فعله: وأان ما عالقيت ابألمر؟ ألنك قومي مثلنا 
أجابوه. فكان جوابه بكل بساطة، ولكين ال أعرفكم. استغرب علي هذا املوقف فسأل الضابط: حقا أان قومي اي بيك؟. 

لى بساطتها "حقا أان قومي اي بيك". جتسد نقاء هؤالء الناس وبساطتهم، ال بل األقرب إىل الفطرة، فكانت عبارته ع
والصدق ابلتضحية.ويف الوقت ذاته تشري إىل التعسف يف االعتقال، ويف معاملة أبناء القرية، واالهتام اجلماعي هلا جملرد 

 االنتماء إليها.

 
 املفارقة الثالثة :

االستهجان واالستغراب ردة فعل املعلم على اعتقال علي بسبب االنتماء القومي. فإن ردة فعل وإذا كان 
اليت اختذت أسلوب الذم الذي يصل حد الشتيمة؛ شتيمة احلكومة اليت تعتقل   -فيما بعد -العسكري، والضابط 

:"بئست حكومة تبحث  سم. حني قال140كغم وطوله 35مل يكمل اخلامسة عشرة ووزنه مل يتعد  -عيسى–طفال 
. أهذا هو املطلوب على وجه السرعة؟ أهو جدير هبذه الدورية اليت أرسلت إلحضاره؟! وإمعاان ابملفارقة (46)عن أمثالك"

فقد حكم عليه ابإلعدام بعد أن حصل على شهادة تقدير العمر، الذي يسمح ابعدامه؛ وهبذا فقد افتتحت احلكومة 
. وفيما بعد أدعت دائرة (47)ستخدم مرة واحدة مث يرمى فلم يعثر هلا على أثر الحقاعهدا ابستحداث الوثيقة اليت ت

 النفوس أن هؤالء غري مسجلني، والبد من استخراج واثئق جديدة هلم.

وبعد؛ فإن الرواية تروي ما حدث يف املاضي من وجهة نظر الضحية اليت ذاقت مر العذاب، اليت تطلعت ذات 
بداء رأيها جتاه ما حيدث، ويف الوقت نفسه ال يغيب عنها احلاضر، فلم يتحقق شيء من طموحاهتا يوم إىل احلرية، وإىل إ

السابقة أو أحالمها ابلتغيري. هذا احلاضر غاب عنه الرغبة بتغيري الواقع، وظهر فيه التمسك مبكتسبات فردية، ومبصاحل 
جة تقريب البعض وهتميش البعض اآلخر؛ مما زاد من ضيقة لفئة حمدودة ابجملتمع، فكثرت الزعامات وزاد التناحر، نتي

 عداوة أبناء اجملتمع جتاه بعضهم بعضا.وأصبح الصراع  حيكم عالقة كثري ممن يدعون أهنم قادة اجملتمع.

 
 .66-65المصدر نفسه، ص - (45)
 .118 -117المصدر نفسه، ص - (46)
 .119المصدر نفسه ، ص - (47)
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 اخلامتة

 بعد الطواف يف البحث فقد خلصت الورقة إىل النتائج اآلتية:

أغفله التاريخ الرمسي للمملكة األردنية اهلامشية، وتناولت بعض ،رواية تغريبة قرية تناولت موضوعا مسكوات عنه -1
وهو من تداعيات سنة "األحداث" الذي كان مصري القوميني ،وهو السجن الصحراوي،الرواايت جانبا حمددا منه

لهذه األحداث بالذات في   إال أن املتلقي ال جيد حضورا  -سوراي ومصر  -ممن طالب ابالنضمام لدولة الوحدة

 اية األردنية عامة أو ما يوازي أمهيتها. الرو 

 ،ملا هلذا التوظيف من أمهية يف  البناء أوال  ،كما ظهر يف منت الورقة،اختارت الرواية املفارقة ووظفتها عن وعي اتم   -2
 .ويف الرسالة اليت أراد الكاتب أن تصله ملتلقيه اثنيا

 وإدانة ما حيدث اآلن.  ،إدانة  ما حدث  -3

 ه األحداث يف أذهان الناشئة واجليل اجلديد. ترسيخ  هذ  -4

وجد الكاتب ضالتها يف املفارقة اليت أظهرت  الكثري مما أخفاه الضحااي، سيما أن الرواية تتبىن وجهة نظر الضحية   -5  
ورغبة ابلتغري، لكن هذه اآلمال  ،تلك الضحية اليت كانت متتلك وعيا سياسيا،وتروي األحداث من منظارها

  .حتطمت

لكن تداعيات املاضي تفرض  ،غائب عنها -احلدث-واحلاضر ،حاضر يف الرواية -احلدث–املاضي  -6

وزاد ،سطوهتا على احلاضر الذي هيمن عليه املكتسبات فردية، واملصاحل ضيقة لثلة قليلة يف اجملتمع؛ فكثرت الزعامات

  من عداوة أبناء اجملتمع جتاه بعضهم بعضا.  الصراع على الفتات، نتيجة تقريب البعض وهتميش البعض اآلخر؛ مما زاد
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Abstract 

 Popular Hijazi proverbs have a great significance in the lives of Hijazi people. They are 

considered a document for their ways of thinking, a summary for their experiences,  a core for 

their judgments, and a mirror for  their habits and tradition. Additionally, they are the best way of 

reserving their heritage, transferring it from one generation to another. Popular Hijazi proverbs, 

moreover, include religious, ethical, intellectual and social implications. They can be exploited in 

reserving Arabic lexical items and in studying the Hijazi dialect. Thus, a linguistic study of the 

popular Hijazi proverbs is also a study of the Hijazi dialect which will help us to identify most of 

its common linguistic features: phonetic, morphologic, syntactic and semantic. On the other hand, 

such study of popular Hijazi proverbs can be contrasted and compared to classical Arabic proverbs 

and other proverbs of similar dialects. Popular proverbs have well known characteristics, such as 

using the slang or colloquial languages and using a mixture of both classical Arabic and the slang. 

Although there are many books and researches dealing with the Hijazi proverbs, they are 

concerned only with their collection, explanation and implication. This study, however, is an 

attempt to study the linguistic features of the popular proverbs in Hijaz (Makkah, Madina and 

Jeddah) in the following levels: 

1- Phonetic features (vowels, consonant, stress) 

2-Morphological features (verb weights, pluralization, masculization/feminization, 

3- Syntactic-structural features (sentence, analysis) 

4- semantic features (lexical items and their meanings) 

It is hoped that this study will shed light on the general characteristics of the features of the 

Hijazi dialect, the difference between the Hijzi dialect and classical Arabic for non-Arab learners, 

and the various effects and  benefits. 
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 خصـــمل

الشعبية )العامية( أمهية كبرية يف حياة أهل  اللهجة احلجازية يف ضوء األمثال الشعبية "دراسة لغوية"لألمثال
احلجاز، فهي جزء توثيقي يدل على أمناط تفكريهم، وهي خالصة جتارهبا، ولبُّ حكمها، ومرآة عاداهتا وتقاليدها، كما 

كما تتضمن األمثال الشعبية احلجازية الكثري من املضامني  تعد إحدى أقوى الوسائل حلفظ تراثها تتناقله األجيال.
 ، لدينية واألخالقية واالجتماعية والفكرية. وميكن استثمار األمثال الشعبية يف حفظ مفردات اللغة العربية وغريبهاا

لذا فإنَّ دراسة لغة األمثال الشعبية احلجازية هي دراسة للهجة احلجازية  واستثمارها أيضا يف دراسة اللهجة احلجازية.
من الظواهر اللغوية الشائعة يف اللهجة احلجازية، كما جتلت يف األصوات،  اليت بواسطتها نستطيع التعرف على الكثري

إذا –والنظام الصريف، وتركيب اجلمل، واشتقاق األلفاظ ودالالهتا. هذا من جهة، ومن جهة أخرى تقوم هذه الدراسة 
 ة.مبقارنة لغة األمثال العربية الصيحة وأخواهتا احلجازية املشاهب  –اقتضت الضرورة العلمية

ولألمثال الشعبية خصائص لغوية معروفة، حيث تستخدم فيها اللغة العامية، أو اللغة الدارجة يف اجملتمع، كما 
وعلى الرغم من أنَّ هناك العديد من الكتب واملباحث اليت كتبت عن  تستخدم خليطا من اللغة الفصحى والعامية مًعا.

 ها وشرحها، وذكر مضامينها. ومل تكن تعىن بدراستها دراسة لغوية.األمثال احلجازية، إال أهنا تناولتها من حيث مجع
وهذه الدراسة هي حماولة متواضعة لدراسة خصائص لغة األمثال الشعبية يف احلجاز )مكة املكرمة، واملدينة املنورة، 

 وجدة(. يف املستوايت اآلتية:

 مواضع النرب(.  –أصوات اللني  –اخلصائص الصوتية )األصوات الساكنة    -1

 صيغ املثىن واجلموع(.  –اخلصائص الصرفية )أوزان الفعل    -2

 اإلعراب(.  –)اجلملة    –الرتكيبية    -اخلصائص النحوية   -3

 اخلصائص الداللية )خصائص األلفاظ ومعانيها(.  -4

لفرق بني ولعلي أستطيع يف ضوء هذه الدراسة أن أرسم السمات العامة خلصائص اللهجة احلجازية، وأن أبني ا
 اللهجة احلجازية وبني اللغة العربية الفصحى للمتعلم غري العريب، وأن نسلط الضوء على اآلاثر املتباينة والفائدة.
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 -: مقدمة

فإن لدارسة اللهجات العربية املعاصرة أمهية كبرية إذ ميكن بوساطتها التعرف على الكثري من الظواهر اللغوية 
الشائعةفيها، وتكشف عن ا لتطور الذي حلق هبا. ويهتّم علم اللغة احلديث بدراسة اللهجات احملكّية للتعرف على 

د حركة التغري اللغوي من املستوى الفصيح إىل العامي، وابلعكس. ومن أجل هذا قامت هذه الدراسة، خصائصها ورص
واليت آثرُت أن تكون يف اللهجة احلجازية يف ضوء أمثاهلا الشعبية. إن دراسة اللهجة احلجازية وغريها من اللهجات 

إن الوقوف على خصائص اللهجة احلجازية يعيننا على   العربية احلديثة، هي من أوىل األمور للحفاظ على اللغة العربية.
 انتقاء الصاحل القريب إىل الفصحى وتعميمه يف االستعمال، وبذلك نسهم يف تقريب الفصحى من العامية. 

إن دراسة األمثال الشعبية احلجازية تساعد على حفظ مفردات اللغة العربية وغريبها. إن دراسة األمثال يف حد ذاهتا هلا 
ية كبرية، فهي تعّد جزًءا ال يتجزأ من املوروث الثقايف للمجتمع احلجازي، وهي جزٌء توثيقّي يدل على أمناط تفكريهم. أمه

إن ألهل احلجاز معجًما لفظيًّا متفّرًدا وغنيًّا ابلكلمات واالشتقاقات، ويف هلجتهم  :أساسيات اختيار اللهجة احلجازية
ألهالحلجاز ميزة تفردت هبا، وهي و ثروة لفظية ثرَّة، متثّلت يف املفردات، ويف تعابريهم الشعبية، وهي جديرة ابلدراسة. 

ما حيّوروهنا بطريقتهم ليجعلوا هلا جرًسا ووقًعا مقبواًل   أن كثريًا من ألفاظهم يف األصل من العربية الفصحى، بيد أهنم دائًما
، وإن كنت أدمت (1)لدى أكثر الناس. وقد اعتمدُت يف مجع املادة على ما ُدوِّن يف معظم كتب األمثال احلجازية

بضبط األمثال النظر يف كتاب "معجم األمثال الشعبية يف مدن احلجاز" لألستاذ/ فريد سالمة، لغزارة مادته. وقد ُعنيُت  
وبعد  .رغبًة يف أن يُقرَأَ املثل بطريقته احلجازية األصلية، مستخدمة الرموز الصوتية الدولية حىت أضبطها نطًقا وتشكياًل 

 تقليب الفكر، وإنعام النظر، رأيت أن درس خصائص لغة األمثال الشعبية احلجازية يف املستوايت اآلتية: 

 اإلتباع واملزاوجة(.  –النرب    –اإلدغام    –اهلمز    –أصوات اللني  –الساكنة  أواًل: اخلصائص الصوتية )األصوات  

 صيغ املثىن واجلموع (.   –اثنًيا: اخلصائص الصرفية )أوزان الفعل  

 .اجلملة (  -الرتكيبية ) اإلعراب  –اثلثًا: اخلصائص النحوية  

 
 مثل: هناك العديد من الكتب اليت تناولت األمثال احلجازية، من حيث مجعها، وشرحها، وذكر مضامينها، لكنها مل تُعَن بدراستها دراسة لغوية،  (1)

 معجم األمثال الشعبية يف مدن احلجاز، مكة املكرمة املدينة املنورة وجدة خصوًصا، لألستاذ/ فريد سالمة.  •
 األمثال الشعبية احلجازية مكية ، مدنية ، جداوية ، لألستاذة/ اعتدال عطيوي.  •
 األمثال العامية يف مكة املكرمة ، ألستاذ حسني حمضر . •
 األمثال الشعبية يف مدن احلجاز، لألستاذ/ أمحد السباعي.  •
 األمثال العامية ، لألستاذ/ حممد صادق دايب. •
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 رابًعا: اخلصائص الداللية )خصائص األلفاظ ودالالهتا ومعانيها (. 

ولعلي أستطيع يف ضوء هذه الدراسة أن أرسم السمات العامة خلصائص اللهجة احملكّية احلجازية، وأن أبنّي  
الفرق بني اللهجة احلجازية وبني اللغة العربية الفصحى للمتعلم غري العريّب، وأن أسلط الضوء على اآلاثر املتباينة والفائدة، 

قبل أن أمضي يف حبثي أوّد أن ألقي :  تعريف املصطلحات .على الطريق  وأرجو هللا أن تكون هذه الدراسة خطوة جادة
اللهجة يف اللغة هي اللسان، أو طرفه، أو جرس  الضوء على بعض املصطلحات الواردة يف هذه الدارسة. اللهجة:

من الصفات . ويف االصطالح: هي جمموعة (2)الكالم، أو هي اللغة اليت ُجبل عليها اإلنسان فاعتادها، ونشأ عليها
املثل لغة: جاء يف لسان العرب:  . املثل:(3)اللغوية، تنتمي إىل بيئة خاصة، ويشرتك يف هذه الصفات أفراد هذه البيئة

ُهُه وَشبَ ُهُه مبعىن، قال ابن بري: الفرق بني املماثلة واملساواة، )املثل كلم ب ْ ثْ ُلُه وَمثَ ُلُه، كما يقال: شِّ ة تسوية، يقال: هذا مِّ
واة تكون بني املختلفني يف اجلنس و املتفقني؛ ألن التساوي هو التكافؤ يف املقدار، ال يزيد وال ينقص، وأما أن املسا

املثل اصطالًحا: ذكر ابن . (4).. وال َمَثل الشيء الذي يضرب لشيء فيجعله مثله.املماثلة فال تكون إال يف املتفقني،
.. وفيه ثالث خالل: إجياز .اإلنسان أبًدا، يتأّسى به، ويعظ وأيمر ويزجررشيق: )املثل مسي بذلك؛ ألنه ماثل خلاطر 

هي اليت تستعملها العامة، وأفراد الشعب، سواء أكان مثاًل   األمثال الشعبية:.  (5) اللفظ، وإصابة املعىن، وحسن التشبيه
كبريًا، أم كان مثاًل مستحداًث ليس له أصل من األمثال فصيًحا حّرفوه حتريًفا قلياًل، أم كان مثاًل فصيًحا غرّيوه تغيريًا  

 .  (6)الفصيحة، أم كان مثاًل نقلوه مؤخرًا من األقطار اجملاورة، وليس ذا أصل عريبّ 

 اللهجة احلجازية:

 اللهجة احلجازية ليست هلجة واحدة، وإمنا هي جمموعتان: 

اجملموعة األوىل: هي اللهجة احلضرية، وهي هلجة عربية شعوبية، لوجود املدينتني مكة واملدينة، اللتني يقدم  -1
إليها العرب واملسلمون بغرض جماورة احلرمني الشريفني، أو لظروف أخرى، فاستوطنوا فيها وأصبحوا من 

نبع والطائف، وهي اللهجة اليت اعتاد الناس أهلها. ويتكّلم هبا سّكان مكة املكرمة وجّدة واملدينة املنورة وي
 على تسميتها ابللهجة احلجازية. 

 
 . 6/395واتج العروس، الزبيدي،  2/395انظر مادة "هلج" يف لسان العرب، ابن منظور،  (2)
 .16يف اللهجات العربية، د. إبراهيم أنيس، ص  (3)
 .611 – 11/610لسان العرب، مادة "مثل"،  (4)
 .280العمدة، ابن رشيق ، ص  (5)

 . 17األمثال العامية يف جند، حممد العبودي، ص  (6)
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اجملموع الثانية: وهي هلجات قبائل احلجاز، سواء أكانوا من سكان املدن، أم البادية، أم القرى، أم الوداين،  -2
 . (7)وتسمى عادة ابللهجة البدوية

 الدراسة اللغوية: 

لفاظ وتراكيب لغوية خمصوصة استخدمت يف صياغة األمثال الشعبية وهي الدراسة اليت تقوم على تتبع أ
 احلجازية. 

 

 املبحث األول: اخلصائص الصوتية

 نظام األصوات الساكنة، وأصوات اللني. -1

 األصوات الساكنة:  .أ

 اإلبدال أو التطور الصويّت:  -1

 حو اآليت: يلجأ أهل احلجاز إىل إبدال حروف حبروف أخرى، وميكن تسجيل هذه الظاهرة على الن

 * السني والصاد: 

، وهو صوت مهموس مرقق، ويتفق (8)حّدد علماء العربية القدامى خمرج السني بني طرف اللسان وفويق الثنااي .أ
 مع الصاد يف املخرج، ويف صفيت اهلمس والرخاوة، إال أن الصاد مطبق، وهو النظري للسني.  

 . (9)ويرى احملدثون أن كالًّ من السني والصاد لثوي، احتكاكي، مهموس .ب

 .  (10)ونسب قطرب هذا اإلبدال إىل قوٍم من بين متيم، يقال هلم: بلعنرب .ج

 
 ar.m.wikipedia.orgاملوسوعة احلرة  –ويكيبيداي  (7)
 .4/433الكتاب،  (8)

 .120األصوات، د. كمال بشر، ص  -علم اللغة العام  (9)
 . 8/440، لسان العرب، 4/1323الصحاح، اجلوهري،  (10)
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جاز إىل إبدال السني صاًدا يف طائفة من ألفاظ أمثاهلم الشعبية، وقد عّد احملدثون هذا اإلبدال جنح أهل احل .د
 . (11)من املماثلة بني األصوات سعًيا وراء االقتصاد يف اجلهد العضلي، وتيسري النطق

 وميكن أن متثل لذلك ابآليت:  .ه

ْرَقْة(  .و ايِّْب يَِّعلَِّم السِّّ  )ال َماَل السَّ

ْرقَ ةْ  .ز       ʔ ʂ - ʂ e r - g a h  ال صِّّ

 * القاف واجليم:  .ح

وهو صوت   ،وصف القدماء من علماء العربية أبن خمرج القاف من أقصى اللسان وما فوقه من احلنك األعلى .ط
 . (12)جمهور

 . (13)لكن احملدثني يرون أهنا صوت هلوي شديد مهموس مرقق   .ي

الفصيحة، إذ تكون خالية من التعطيش، تنطق كاجليم وينطق أهل احلجاز القاف جيًما، وهي ختتلف عن اجليم   .ك
( يف اللغة اإلجنليزية، وتلك مسة اللهجات السعودية لكوهنا هلجات قبلية، فانعكس ذلك gالقاهرية، أو حرف )

 النطق يف أمثال غالبية مناطق اململكة العربية السعودية عامة، ويف احلجاز خاصة، حنو:    

 ʔ a r - r ɑ - f e : g    g a b- la ʈ - ʈ ɑ- r e : g)الرفيق قبل الطريق(       .ل

غري أن القاف الفصيحة تنطق بوضوح يف بعض األمثال اليت ال تزال حتتفظ بعناصر نظرياهتا، أي يف أمثال اللغة الفصحى، 
 حنو: 

 m -a  w a-:   ʕ e: d -  ʕ a r- q o: b)مواعْيد َعْرُقوْب(    •

 * الثاء والذال والظاء: 

 
 .184األصوات اللغوية، ص  (11)
 .4/434الكتاب،  (12)
 .84علم األصوات اللغوية، ص  (13)
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لغة أهل احلجاز بنطق األصوات اللسانية أو الذلقية بني أسنانية )الثاء والذال والظاء( بشكل خاص، فيتحّول متتاز 
 صوت الثاء إىل اتء: 

َن احلَبِّْل(.  • ْعَبان يِّ َخاْف مِّ  )اِّلِّلي يِّْقُرُصْه الت ُّ

ْعَبان      ʔa t - t o -ʕ  b a : nال ت ُّ

 ويتحّول صوت الذال إىل دال، أو زاي: 

ُلْه(.  •  )َفْجَع اَلدِّيْب َواَل قَ ت ْ

 ʔ a d - d e : bال دِّيْب     

ْن َزْنْب(.  •  )ُعُزْر أَقْ َبْح مِّ

  ʕ o - z o rعُ ُزر   

 z a n bَزْنْب    

 * الظاء والضاد: 

َن الُعَضاْم(.  • َْلى مِّ ْبْع ما ِيِّ  )بِّيْت السَّ

 ʕ o - ɖ ɑ : mُعَضام      

 أصوات اللني:  .م

ونعين أبصوات اللني تلك األصوات اليت مسّاها النحاة القدامى ابحلركات، أي أصوات اللني القصرية، وكذلك األصوات 
 اليت مّسوها حبروف املّد )األصوات الطويلة(. 

وتعكس األمثال الشعبية بعض الظواهر اليت تتعلق أبصوات اللني يف اللهجة احلجازية، وهي ظهور بعض أصوات اللني 
 صرية الزائدة، أو حذفها يف مقاطع معينة من الكلمة. الق

ولعّلها هي أهّم ميزة ختتّص هبا اللهجة احلجازية دون سائر اللهجات السعودية، فنجد أن الصوت الصائت الزائد بشكل 
 الفتحة يلفظ به بعد املقطع األخري للكلمة إذا حلق به الضمري املتصل، مثل: 
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 دقِّيْق + ُكم = َدقِّيَقُكم    ،   مَسْْن + ُكم = مَسَْنُكم    

 s a m - n -a k o m  f e : - d -a g e : - g a- k o m)مَسَْنُكم يف َدقِّيَقُكم(       •

 وتضاف كذلك األصوات الصائتة الزائدة الثالثة )الضمة والكسرة والفتحة ( يف كلمات أحادية املقطع على وزن )فَ ْعل(: 

رُبْ ُمفتاَح الَفرَْج(. •  )الصَّ

 ʂ ɑ- b o rَص بُ رْ   َص ْب ْر   

َن الَحبِّْل(. •  )الل ِّي يِّْقُرُصْه الَحنَْش يَِّخاْف مِّ

  ħ a - b e lَحـبِّــْل      َحْبْل        

 )َبعَْد َما َشاْب َودُّوه الُكتَّاْب(. •

  b a - ʕ a dَبــعَــْد      َبــْعــد         

 وعلى العكس مما سبق، نالحظ سقوط الصوت الصائت القصري، سواء أكان يف كلمة واحدة، مثل: 

بْك           َصاْحَبك      َصاحِّ

 تِّلَحُسْه ُكلُّْه(.)إذا كاْن َصاْحَبْك َعَسل ال   •

   ʂ ɑ: ħ - b a kَصاْحَبك       

 أم يف ملتقى كلمتني، مثل: 

 وال + تْ َقابِّل     وال + تِّقابِّْل            

 )قابِّْل اجليْش َوال تْ َقابِّل العِّيْش(. •

   t g a : - b e lتْ َقابِّل        
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، ويرى الدكتور إبراهيم (14)أقصى احللق اهلمزة عند القدماء حرف جمهور من أقصى احللق، شديد مستثقل من-2
أنيس أن اهلمزة من أكثر األصوات شدة، فهي صوت حنجري، ليس ابجملهور وال ابملهموس، ونطقها حمققة من أشّق 

 .  (15)العمليات الصوتية؛ لذا مالت كل اللهجات السامية إىل التخلص منها يف النطق

ومن هنا ساغ فيها التخفيف، وهو لغة قريش، وأكثر أهل احلجاز، والتحقيق لغة متيم وقيس، قالوا : ألن اهلمزة حرف، 
 فوجب اإلتيان به كغريه من احلروف. 

ومتيل هلجة احلجاز إىل حتقيق اهلمزة يف مفردات، وإىل ختفيفها يف مفردات أخرى، إببداهلا حبرف من جنس حركة ما 
 فها. قبلها، أو حذ 

 فقد تتحّول اهلمزة إىل ألف، مثل: 

 )َضْربتنْي يف الرَّاس تِّْوَجْع(. •

 أو تتحّول إىل ايء، مثل: 

ُتْه َمَعاْه(.    •  )الَغايب ُحجَّ

 أو تتحّول إىل واو، مثل: 

َعّلْم احلِّاَلَقْه يف ُروَس اليتاَمى(.  •  )يِّت ْ

 أما تسهيل اهلمزة حبذفها، فمثل: 

ْد يف اأَلْرْض(.  • َما واحلَاسِّ  )الرَّازِّْق يف السَّ

 اإلدغام -2

وتدعى هذه الظاهرة   .هو ضرٌب من التأثري الذي يقع بني األصوات املتجاورة إذا كانت متماثلة أو متجانسة أو متقاربة
 .( Assimilationاملماثلة )  

 
 .56القلب واإلبدال، ابن السكيت، ص  (14)
 .76يف اللهجات العربية، ص  (15)
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 . (16)رفني حرفًا كالثاين مشّدًداواإلدغام عند القدماء هو اللفظ حب

 ويقسم احملدثون أتثر األصوات إىل نوعني: 

 (: وفيه يتأثر الصوت الثاين ابألول. progressiveأتثر تقدمي ) .أ

 .  (17)(: وفيه يتأثر الصوت األول ابلثاين rogressiveأتثر رجعي ) .ب

 وقد وجدُت يف بعض كلمات األمثال الشعبية آاثر اإلدغام الذي ُعرف يف اللغة العربية، مثل: 

ْه(. •  )أَدِّّي العِّيْش خلَبَّازُْه َوَلْو َأَخْد ُنصُّ

هْ            n o ʂ - ʂ o h ُنصُّ

 تقدمي. فأصل هذه الكلمة )نصفه(، حيث أثر الصوت األول )الصاد( يف الثاين )الفاء( على سبيل التأثر ال

 )ُمدّْ رُُجوَلْك َعَلى َقدّْ لِّ َحاَفْك(. •

         g a d dَقدّْ   

 فأصل هذه الكلمة )َقْدر(، حيث أثر الصوت األول )الدال( يف الثاين )الراء( على سبيل التأثر التقدمي. 

 لكننا جند يف اللهجة احلجازية أن احلروف املشددة كثريًا ما تتعرض للتخفيف، مثل: 

 َقْد(.    ُمْد( و )قدّْ    )مدّْ      

 (  Stressالنرب )    -3

ونعين هبذا املصطلح : الضغط على مقطع من املقاطع حبيث يتميز عن غريه من مقاطع الكلمة، ويزداد وضوحه يف 
 .  (18)السمع 

 
 . 1/274القراءات العشر، ابن اجلزري، النشر يف  (16)
 . 180األصوات اللغوية، ص  (17)

 .170األصوات اللغوية، ص  (18)
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دكتور أنيس أن مواضع النرب يف اللهجات العربية احلديثة قد اختلفت اختالفًا عما كانت عليه يف اللهجات ويرى ال
 . (19)القدمية

وقد الحظُت أن هناك اختالفًا مبدئًيا يف التكوين املقطعي وعدٍد املقاطع يف الكلمة بني اللغة الفصحى واللهجة 
اب، وحذف تنوينها، فقّل عدد مقاطع الكلمة يف األمثال الشعبية مقارنة احلجازية، إذ اختفت يف األخرية حركات اإلعر 

 مع مقاطع الكلمة نفسها يف اللغة الفصحى، فعلى سبيل املثال: 

  ʕ o ʂ – f o' :- r o nيتألف كلٌّ من االسم )عصُفوٌر(:  

  y 'a j – r ɑ – ħ oوالفعل )جيرَُح(:  

 لعامية تتكوانن من مقطعني فقط : من ثالثة مقاطع، بينما أصبحت الكلمتان يف ا

  ʕ o ʂ – f o' : rعصُفوْر: 

  y 'a j – r ɑ ħيِّ جرَْح: 

 ومع ذلك نرى أن موضع النرب يف الكلمتني العامّيتني مل يتغري موضعهما يف الفصحى، رغم تقليل عدد املقاطع فيهما. 

وميكن أن نستنبط بعض مواضع النرب يف اللهجة احلجازية يف ضوء أمثاهلا الشعبية، حبسب ما ينطق هبا أهل احلجاز، 
 فنلخصها فيما أييت: 

 يقع النرب على املقطع األخري الطويل املغلق، إذا كانت الكلمة ذات مقطعني، أو أكثر.   -1

 = يف الكلمة ذات مقطعني: 

 (. )ال َساَلَم َعَلى طََعامْ  •

  ʈ ɑ - ʕ a' : m  طََعاْم 

 = يف الكلمة ذات ثالثة مقاطع: 

ايني(.  • قَّ  )يِّبيْع ال ُمويَْة يف َحارَة السَّ

 
 .45يف اللهجات العربية، ص  (19)
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اينيْ   s a g – g a : - y e' : n  َسقَّ

يقع النرب على املقطع الثاين من اآلخر يف الكلمة ذات ثالثة مقاطع أو أكثر، إذا كان متوسطًا، سواء  -2
 أكان مفتوًحا أم مغلًقا، وكان املقطع األول قصريًا، ومل يكن املقطع األخري طوياًل مغلًقا. 

ريَْة(.  • ريَْة والَيْد َقصِّ  )العِّنْي َبصِّ

ريَةْ  ريَةْ              b a – ʂ e' : - r ɑ h  َبصِّ  g a – ʂ e' : - r ɑ h َقصِّ

اْر مِّ َخلَّْع(.  •  )اَبَب النَّجَّ

 m e – x ɑ' l – l a ʕ  مِّ َخلَّعْ 

ي ُعْد َأَصابِّيَعْك(.  •  )إَِّذا َسلَّْم َعلِّيَك احلَرَامِّ

 ʔ a – ʂ a : - b e' : - ʕ a k  أَصابِّيَعْك 

ربعة مقاطع، إذا كان متوسطًا، سواء أكان مفتوًحا يقع النرب على املقطع الثالث من اآلخر يف الكلمة ذات أ -3
 أم مغلًقا، ومل يلهِّ مقطع متوسط، ومل يكن املقطع األخري طوياًل مغلًقا. 

اَل يف َساَلُهْم(.  • اَلْة يف َصاَلهَتُْم  َوَأْهَل السَّ  )أَْهَل الصَّ

 ʂ ɑ – l ɑ' : - t a – h o m  َصاَلهَتُمْ 

 يقع النرب على املقطع األول:  -4

 = يف الكلمة ذات مقطعني، إذا مل يكن املقطع الثاين طوياًل مغلًقا :  

 ʕ a' – s a l  )إِّْن كاْن َصاْحَبْك َعَسْل اَل تِّْلَحُسْه ُكلُّْه(.      َعَسلْ  •

 ذي قبله قصريًا: = يف الكلمة ثالثية املقطع، إذا مل يكن املقطع األخري طوياًل مغلًقا، وكان املقطع ال

 )َصدِّيَقْك َمْن َصَدَقْك(.  •

 ʂ ɑ' – ɖ ɑ -  g a k  َصَدَقكْ 
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 اإلتباع وال ُمزاوَجة-4

اهتّم علماء العربية القدامى هبذا املوضوع، وهو موضوع طريف جيمع بني اللغة واألدب، ومن أشهر هؤالء العلماء أمحد 
 بن فارس يف كتابه )اإلتباع واملزاوجة(. 

احلجازية هناك تعابري ُكثر تدخل حتت هذا الباب، واإلتباع أن تتبع الكلمة على وزهنا أو رويّها إشباًعا ويف اللهجة 
 . (20)وأتكيًدا

 ومن التعابري اليت تدخل حتت هذا الباب، ووردت يف األمثال احلجازية : 

 ُخوْش بوْش.  •

 زيطة وَزمبليطة.  •

ردادي.   • ردادي مِّ  سِّ

 َشْخَتْك ََبَْتْك.  •

 َشْقَلْة بَ ْقَلْة.  •

َقْح وبَ ْنَطْح ُوَحْبل الَغسيل.  •  َشن ْ

يَلْة بِّيَلْة.   •  شِّ

  ال فَيْش وال َعليْش. •

 

 املبحث الثاين: اخلصائص الصرفية 

هناك العديد من نقاط اخلالف بني نظام بنية الكلمة يف اللغة الفصحى واللهجة احلجازية، تتجلى واضحة يف لغة 
 األمثال الشعبية، وميكن أن نذكر منها على سبيل املثال ال احلصر ما أييت: 

 
 . 27الصاحيب يف فقه اللغة، ابن فارس، ص  (20)
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 صيغ األفعال: 

 الفعل املاضي:  .أ

وَفعِّل، وفَ ُعل( ونالحظ أن األفعال اليت أتيت على وزن )فَ َعل( أييت الفعل الثالثي املاضي على ثالثة أوزان، هي: )فَ َعل، 
 بفتح العني، أتيت يف اللهجة احلجازية على الوزن نفسه، مثل: 

 )َضَرْبين َوَبَكى َسبَ ْقينِّ واْشتَكى(.  •

 )َضَرَب، َبَكى، َسَبَق( على زنة )فَ َعل( 

 ف هو )فِّعِّل( أما )َفعِّل( الفصيح فتتحقق يف اللهجة احلجازية على وزن خمتل

ْن رِّبِّْح(.  •  )ما يِّ ْمَدْح السوْق إال مِّ

 )رِّبِّح( على زنة )فِّعِّل( 

 أما )فَ ُعل( فهو اندر الوقوع يف املثل احلجازّي. 

 ب. الفعل املضارع: 

 يكسر أهل احلجاز حرف املضارعة، وهو ما يُعرف قدميًا ابلتلتلة، وتنسب إىل قبيلة هبراء.  

 . (21)مجيع العرب إال أهل احلجازويذكر ابن سيده أهنا لغة  

 لكننا نرى يف العصر احلديث أنه قد تغري احلال يف احلجاز، فألفيناهم يكسرون حرف املضارعة يف وزن )يَ ْفعِّل( حنو: 

ْن بُوُعْه(.  •  )ما يِّْعرِّف ُكوُعْه مِّ

ْد املاْل إال أصحابُْه( •   .(22))ما يِّ ْحسِّ

 ويف وزن )يَ ْفَعل( حنو: 

 )إَذا كان صاْحَبْك َعَسْل ال تِّْلَحُسْه ُكلُّْه(.  •
 

 .14/216املخصص، ابن سيده،  (21)
 مضارع )حَسد( على زنة )يَ ْفعِّل، ويَ ْفُعل( (22)



8, 2011, No: 4(JISTSR) Vo:  Journal of Arabic Language for Specialized Research 

 

 
 32 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized 

Research   (JISTSR) Vo: 1   No: 1  2015 

•   .)ْ ْه وتِّْنَسرتِّ ْر اي ْتُصكُّ  )اي تِّْفَتْح بيتْك وتِّْفَتخِّ

 ج . فعل األمر: 

م يكثر استعمال فعل األمر يف األمثال الشعبية احلجازية، فأسلوب األمثال تتحقق فيه غالًبا مسة احلوار بني املتكل
 والتحذير، مثل:   ،واحلثّ   ،والتعليم ،والنصيحة  ،واملخاطب للعظة

ْع(.  •  )إذا أطَعْمَت فأْشبِّْع، وإذا َضَرْبَت فأْوجِّ

 )إذا تِّْبغى تِّ ْحرُِّمْه أْسأَلُْه(.  •

 يف تُ رَابُْه(.    (23))إذا فاتَك الرَّكْب اتْ َمْردَغْ  •

 ومما يالحظ أيًضا يف فعل األمر األجوف أنه حيتفظ حبرف العلة دائًما يف األمثال احلجازية، مثل: 

 )عِّيْش َكترْي تُشوّف َكترْي(.  •

نْي نَ ْفَسْك(.  • نْي قَ ْرَشْك وال هتِّ  )هِّ

يْس(.  •  )قِّيْس قَ ْبَل الَغطِّ

 د . الفعل املبين للمجهول: 

بية احلجازية، وإن ُوجدت فهي اندرة، وترجع غالًبا إىل نظائرها يف اللغة ختتفي صيغة الفعل اجملهول من األمثال الشع
 الفصحى، مثل: 

َا ُيْسَتطَاْع(.   •  )إذا أَرْدَت أن ُتطَاْع َفْأُمْر مبِّ

بينما حتّل حمّلها صيغة املطاوعة )صيغة الفعل املبين للمجهول املزيد( اليت ُعرفت يف اللغة الفصحى مع بعض التغيريات 
 اِّفْ تَ َعل( وتصبح اتفعل وغريها.   –مع نظم اللغة العامية يف احلجاز. ومن أبنية املزيد: )اِّنْ َفَعل  لتتناسب  

يْد وال يِّْنَصاْد(.  • رَصاْد يِّصِّ  )هللْا ابل مِّ

 
. ومعىن )امْتَْردَغ(: 427-8/426 الرِّداغ أو يف الرَّْدَغةِّ. انظر مادة "ردغ"،  جاء يف لسان العرب، الرَّدُغ والرََّدَغةُ والرَّْدَغةُ ابهلاء: املاء والطني والوْحل الكثري الشديُد ... وارتدَغ الرَّجُل: وقع يف   (23)

 .116ر نفسك ابلرتاْب( ، انظر معجم األمثال الشعبية يف مدن احلجاز، ص أي َعفِّ 
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ْن غِّرْي اَنْس  َما تِّْنَداْس(.  •  )َجنَّْة مِّ

َقرَا(.    )إْن َكاْن نِّسيُتوا • فَاتِّْر تِّن ْ  اللِّي َجَرى  َهاتُوا الدَّ

رْي يتَّاَكْل حلَُْمْه(.  •  )ُمو ُكلّْ طِّ

َقاْل لُْه َمْرَحَبا(.  •  )ُمو كلّْ َوْش يِّت ْ

 صيغة املثىن:  -1

 اقتصرت صيغة املثىّن يف اللهجة احلجازية على االسم، وقد جاءت مالزمة للياء، مثل: )َضْربَتنْي( بينما دخلت التثنية يف
 ضربتني(.   ،اللغة الفصحى على االسم )َضربتان 

 )َضْربَتِّنْي يف الرَّاْص تِّْوَجْع(.  •

ْة اللِّي ماهَلا إْدنِّنْي ما يشيُلوها إال اِّْتنِّنْي(.  •  )الُقفَّ

تّْ ُوَجاريتنْي َعَلى قَلِّي بِّيَضتِّنْي(.  •  )سِّ

وكذلك دخلت التثنية على الضمائر "مُها"، ويف العامية حلت حمّلها "ُهمَّ"، وعلى امسي اإلشارة يف املذكر "هذان" ويف 
املؤنث "هااتن"، ويف العامية يقال: فيهما: "دول، أو هادول"، وعلى امسي املوصول "اللذان، واللتان" ويف العامية: اِّللِّي، 

 مية: يضربوا.  وعلى األفعال "يضرابن" ويف العا

 وكثريًا ما تُ ْبدُِّل صيغة املثىن بصيغة اجلمع يف اللهجة احلجازية، مثل: 

َاَفْك(.  •  )ُمْد رُُجوَلْك َعَلى َقدّْ حلِّ

 r o - J o : l  رُُجول   رِّْجل 

 صيغ اجلموع:  -2

 تستخدم لغة األمثال احلجازية صيغة اجلموع على غري أوزاهنا املعروفة، حنو: 

ُنوْن َعالِّْق  يِّْشغِّْل ويَِّقالِّْق(.   * ُسُنوْن، ويف  الفصحى: أْسنان. )اللِّي بِّنَي السُّ

ي  املصايْب إال من احلََبايِّْب(.  * احلََبايْب، ويف الفصحى: األْحباب. )ما جتِّ
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 املبحث الثالث: اخلصائص النحوية 

 أواًل: اإلعراب: 

إّن من أهم الفروق بني اللغة العامية واللغة الفصحى، هو أن العامية ممثلة يف اللهجات فقدت أحوال اإلعراب، وخفاء 
اإلعراب من أواخر األلفاظ ظاهرة عامة يف اللهجات السعودية، وسائر اللهجات العربية، وليس هذا بَِّدًعا فقد توارى 

الطبعّي أن تنعكس هذه الظاهرة على األمثال الشعبية احلجازية، فنرى  اإلعراب يف ألسنة العامة منذ عدة قرون، ومن
 أهنم مييلون إىل تسكني أواخر الكلمات: 

 )إعمْل طَيَّْب وأْرميْه يف الَبَحْر(.  •

ي القوْس لباريْه وال تباريْه(.  •  )أْعطِّ

يعاْد(.  • رْي من ألْف مِّ  )ُربَّ ُصْدَفْة خِّ

ْد َشايْل دِّقْ ُنْه والتاينِّ تَ ْعباْن(.  •  )َواحِّ

ا تلفظ بعالمة من عالمات اإلعراب، ونقصد تلك األمثال اليت ال تزال تربطها   لكننا قد جند أمثااًل حجازية قليلة جدًّ
 مثل:   ،أبصوهلا الفصيحة القدمية عالقٌة وطيدةٌ 

 ، َشرًّا تلقى(. )َخريًا تِّعَملْ  •

 )اتقِّ َشرَّ َمْن أحسْنَت إليْه(.  •

 )عنَد االمتحاْن يُْكَرُم املْرُء أو يُ َهاْن(.  •

 = سقوط نون الرفع من األفعال اخلمسة: 

 ونعين األفعال املضارعة املسندة إىل واو اجلماعة )للمخاطبني والغائبني(، مثل: 

َغاْر ويِّْنَجلي الغَُباْر(.  •  )يِّْكرَبُوا الصُّ

 )اأَلوالْد ما يِّرْتَبُّوا إال بِّ َهزَّ الُكُتوْف(.  •

 =  التنوين ابلفتح: 
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 ويظهر يف أواخر بعض الكلمات، وإن كانت مثل هذه األمثال اندرة الورود، مثل: 

ُعْه(.  •  )ُكالًّ يَ َرى النَّاْس بِّعنْي طَب ْ

 )ُكالًّ يُِّشوْف قِّْرُدْه َغزَاْل(. •

هاْب ( • اْب َعساها الدَّ  .) يًدا هتِّ

ْعل عالمة اجلمع )الواو(:    =  إحلاق الفِّ

تستخدم اللهجُة احلجازيُة الفعَل ُملحًقا بعالمة اجلمع، أي إبضافة واو اجلماعة إىل الفعل املسند إىل فاعل ظاهر، وهذا 
 فهم يفردون الفعل اكتفاء بداللة الفاعل على اجلمع، وهذه ظاهرة حنوية يف بعض  ،خمالف للمشهور لدى مجهرة العرب

، (24)وتعرف قدميًا بلغة "أكلوين الرباغيث"، و أشار سيبويه إىل هذه اللغة يف كتابه ،اللهجات العربية القدمية واحلديثة
 . (25)وبلحارث بن كعب ،ونسبها ابن هشام إىل أكثر من قبيلة عربية فصيحة، وهم : طيء، وأزد شنوءة

 وانعكس ذلك على لغة األمثال الشعبية احلجازية، مثل: 

َغاْر ويُوقَ ُعوا فيها الُكباْر(.  •  )يِّْعملوها الصُّ

َهاُدوا(.  •  )إَذا يِّْشبُعوا الُفَقرا يِّت ْ

 اثنًيا: اجلملة: 

ِيتلف تركيب اجلملة يف لغة األمثال الشعبية احلجازية عن تركيبها يف اللغة الفصحى اختالفًا ظاهرًا،  -1
 سيما يف ترتيب اجلملة، وكذلك يف نوعها. وال

وقد أشار القدامى إىل أن اللغة الفصحى متيل حنو استخدام اجلملة الفعلية، بينما جند أن اجلملة االمسية هي األثرية لدى 
 .   (26)األدابء املعاصرين مع أهنم يستخدمون كثريًا اجلملة الفعلية

 
 .1/19انظر الكتاب،  (24)
 . 4/365مغين اللبيب، ابن هشام،  (25)
 .102مستوايت العربية املعاصرة يف مصر، ص  (26)
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ت بناء فعلي، أي أهنا تبدأ ابلفعل، ويليها االسم. أما اللغة العامية يف إذن، فاألصل يف اجلملة الفصحى أن تكون ذا
األمثال الشعبية فاألمر فيها خمتلف، إذ ألفينا األصل يف مجلها أهنا تتكون من البناء االمسي، أي أهنا تبدأ ابالسم، مث 

 يعقبها الفعل، وأضحى هذا النظام هو الذي يسود لغتها، حنو:  

ْب(. )العِّنْي ما تِّْعلَ  •  ى على احلَاجِّ

ْد والرَّازِّْق يِّْرُزْق(.  • ْد يِّ ْحسِّ  )احلَاسِّ

•  .) رّْ يِّ ُخصّْ  )اخلِّرْي يُِّعّم والشَّ

ولعّل من خصائص اجلملة االمسية يف األمثال العامية احلجازية أهنا تبدأ ابلضمائر املنفصلة أكثر مما نراه يف اللغة الفصحى، 
 مثل: 

  يِّفَعْل ما يِّريْد(. )أان أرِّيْد وإنتا تِّريْد وهللاْ  •

 )إْحَنا نُِّقول: اي هللا اي هللا، وإنتا تقول: على هللا(.  •

انَْة والَّ قُلوْب َمْلَيانَْة(.  • يَّا ُرمَّ  )هِّ

 )إنْ َتا تَِّفكِّْر وَِّربَّْك يَِّدبِّّْر(.  •

 بيّد أن لغة األمثال يف احلجاز تلتزم ابلرتتيب األصلي للجملة الفعلية يف األحوال اآلتية: 

تتميز األمثال الشعبية مبيلها إىل السجع، إضافة إىل مجال معانيها، وروعة صورها الفنية، وهذا الذي    -أ
يدفعها إىل أن تلتزم يف كثري من األحوال ابلرتتيب األصلي للجملة، فيبقى الفعل يف أول اجلملة، ويليه 

 االسم، مثل: 

 )رِّْجَعْت رِّميا لَِّعاَدهْتَا الَقدِّميَْة(.  •

 )يِّقرا الزَّبوْر على أهَل الُقبوْر(.  •

ْكرَْة(.  • ْكرَْة ُوَجاْت الفِّ  )رَاَحْت السَّ

 كما أن ترتيب اجلملة الفعلية ال يتغري إذا كانت ترجع إىل التعبريات الشائعة، واجلمل احملفوظة، مثل:  •
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َفْع (.  • ْع واْستَ ن ْ  )اَبَرَك هللْا فِّيَمْن نَ فَّ

  )إتقي َشّر َمْن أحَسنْت إليه(. •

 يلزم الفعل مكانه يف أول اجلملة الشرطية كما هو احلال يف العربية الفصحى، مثل:  •

ْ إبَنْك َخاوِّيْه(.  •  )إذا كربِّ

َناَقهْم  قِّرِّْب فُ رَاقَ َهْم(.  • ْ خِّ  )إذا كِّرتِّ

 )إذا جا الَقَدْر عِّمي الَبَصْر(.  •

َباْع(.  • َباْع لِّْعَبْت الضِّّ  )إْن َغاَبْت السِّّ

كرته سابًقا عن شيوع اجلمل االمسية يف األمثال احلجازية ابإلحصاء الذي قمت به جملموع ولعّلي أستأنُس ملا ذ  •
اجلمل االمسية واجلمل الفعلية الواردة يف "معجم األمثال الشعبية يف مدن احلجاز" لألستاذ/ فريد سالمة، فقد 

أن لغة األمثال الشعبية  ، أي2159إىل   859وجدُت أن نسبة شيوع اجلملة الفعلية إىل اجلمل االمسية هي:  
 .احلجازية متيل إىل استخدام اجلمل االمسية

 تنقسم اجلمل يف األمثال احلجازية من حيث الرتكيب أيًضا إىل الصنفني اآلتيني:  •

 الصنف األول:  •

 ومتثله األمثال اليت تكون مجلًة كاملًة، وهي إما أن تعرب عن فكرة، أو نصيحة، أو عظة، أو عربة:  •

رْبْ  •  ُمفتاَح الَفرَْج(.   )الصَّ

رُْه َنَشْب(.  • لُْه َطَرْب وآخِّ زْْح أوَّ  )اَلْ مِّ

ْك(.  • ْن َدمَّ ل مَهَّْك إال مِّ ْمِّ  )ما حيِّ

ري َجْرَي الُوحوْش غِّرْي رِّْزَقْك َلْن حُتُوْش(.  •  )إن جتِّ

 أو تصف الشخص أو الشيء بصفٍة من صفاته:  •

 )يِّصيد يف املويَْة العِّْكرَْة(.  •
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َن احلَ  • ْل مِّ  بَّْة قُ بَّْة(. )يِّْعمِّ

 )اخَلَسارَْة تَِّعلِّم الَشطَارَْة(.  •

نف الثاين:  •  الصَّ

 متثله األمثال اليت تكون مجلة غري متكاملة، وغالًبا ما تصف صفة شخص أو شيًئا ما:  •

ْن َجنَّْة(.  • ل وَضامِّ  )ْمَغسِّّ

 )َمَعاهم َمَعاُهم، عليهم عليهم(.  •

 )َحجّْ وبيْع ُسَبْح(.  •

 املبحث الرابع: خصائص األلفاظ ومعانيها

 أواًل: خصائص األلفاظ يف األمثال العامية: 

 تتألف األمثال العامية احلجازية من حيث ألفاظها من ثالثة أصناف, هي: 

 الصنف األول: وهي األساس، حيث ميثل ألفاظ اللغة العربية الفصحى. 

 الصنف الثاين: وحيتوي على مفردات عامية متداولة وشائعة يف اللهجة احلجازية. 

 الصنف الثالث: ويشمل ألفاظا قليلة معرَّبة ودخيلة. 

العربية الفصحى، وإىل ذلك أشار الشيخ/   يرى دارسو األمثال احلجازية أهنا تستقي ألفاظها من منبع أصيل، وهو اللغة
أمحد عبد الغفور عطار، فقال: "وكثرٌي من أمثالنا العامية يف الفصحى، حّرفتها العامية وعندما يقوم الدارسون جبمع 

 األمثال العامية احلجازية ودراستها ومقارنتها ابألمثال الفصيحة، فسيجدون طائفة كبرية منها يف العامية اليت أخذت من
 .  (27)الفصحى آالف الكلمات، وحرفت بعضها كما حّرفت ما أخذت من الفصحى"

 ومن أمثلة الصنف األول: 

َم الُقْوْم َسيِّْدُهْم(.  •  )َخادِّ
 

 .10قضااي ومشكالت لغوية، أمحد عبد الغفور عطار، ص  (27)
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 . (28))بلغت الرُّوْح احللقوم(. وهو مقتبس من القرآن الكرمي: "فلوال إذا بلغت احللقوم" •

 . (29)ريب القدمي : )َأَحَشْفا وسوء كيلة()َحَشْف وُسوْء َكْيل(، وهو حمّرف عن املثل الع •

ُ الَعظَم الَكسرْي(.  • مِّ جَتربِّ ُم َكال َمرَاهِّ راهِّ ْم(، ويف املثل العريب :)الدَّ ْم َمرَاهِّ راهِّ  )الدَّ

 )ُربَّ َضارْة انفَِّعْة(، ويف املثل العريب :)ُربَّ َضارٍَة اَنفَِّعٌة(.  •

 . (30)عطِّ القوَس ابريها()أعطي الُقوْس لَباريْه(، ويف املثل العريب :)أ •

 . (31))كلّْ إانْء يِّْنَضْح مبا فيْه(، ويف املثل العريب :)ُكلُّ إِّاَنٍء يَ ْنَضُح مبا فِّيه( •

 . (32))ال انَقْة وال مَجَْل(، ويف املثل العريب :)ال اَنَقَة يل فيها وال مَجَل( •

 . (33):)ُمْكرًها أخاَك ال بطل ()ُمْكرَْه َأخاْك ال َبطْل(، ويف املثل العريب   •

 )َمْن َشبّْ على شيْء َشاْب عليْه(، ويف املثل العريب :)َمْن َشبَّ على شيٍء َشاَب عليه(.  •

َقَك(.  • ْن َصَدَقْك(، ويف املثل العريب : )َصدِّيُقَك َمْن َصَدَقَك ال َمْن َصدَّ  )َصدِّيَقْك مِّ

ْل َعلى هللاِّ وَكَفى ابهللِّ وكياًل" • ْل على هللْا كفاه(، واملعىن ظاهر، ويف القرآن الكرمي قوله تعاىل: "وتوكَّ  .  (34))من تَ وَكَّ

 ومن أمثلة الصنف الثاين: 

 . (35)َقيِّنْة يف الَوشَّ الغِّلِّْس()احتارْت ال مِّ  •

 
 . 83سورة الواقعة، آية:  (28)
 .1/317جممع األمثال، امليداين،  (29)

 .  2/285املرجع نفسه،  (30)

 . 3/5املرجع نفسه،  (31)

 وهو مقتبٌس من قول الراعي:  (32)
 ال انقَة يل يف هذا وال مجل  وما هجرتكِّ حىت قلتِّ ُمعلنًة 

 .3/141انظر جممع األمثال، 
 . 3/287املرجع نفسه،  (33)
 .3سورة األحزاب، آية:  (34)
َقيِّتْة: لفظة عامية تعين : املرأة اليت تصلح وتُ زَيِّّن النساء يف مكة املكرمة، و )الَوّش(: الَوْجه. انظر معجم األمثال الش (35)  .68عبية يف مدن احلجاز، ص ال مِّ
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ُْضْر أْلْف َرقَّاَصْة( •  .  (36))إذا َحَضرت الطَّاَسْة حتِّ

  .(37))اَبَضْت َلْك يف ُشْقُدْف( •

انَْة( •   .(38))بنات اخلُزَانَْة َغَلُبوا بَ َناَت الدَّ

تَّ البيْت تُِّدور( •  . (39))البيْت َمْعموْر وسِّ

َشغَِّتْة! قَال لهْ  • يْل()اللَّْحَمْة مِّ  . (40): اجلَزَّاْر َعمِّ

  .(41))َما يفِّ شيّْ بَِّبالْش إال الَعَمى والطُّراْش( •

ْن بيْت َأصْ  •   .(42)(َقْع لبيْت أْرَقعْ )مِّ

َْزْن( • ْن ُحْفرَْة لُدْحدِّيرَْة اي قَ ْلْب ال حتِّ  . (43))مِّ

ْرِّْق وَلْو َكاَنْت يفِّ ال َمْشرِّْق(  )اَنَر الطَّبينةْ  •  . (44)حتِّ

 . (45))َوْه اي نداَمْة َعلى بيَت الَقاَمْة َوْه اَي َنَداَشْة على بيَت الَباَشا( •

  .(46))اَيُكْل على ُصْفَرهْتُْم وُيْضُرْب بُزوَرهْتُْم( •

 
اس، ومعناه يف: اإلانء ُيْشَرُب فيه. انظر القاموس )الطَّاسة(: يطلقها العامة على اإلانء الذي يشرب به، وعلى الوعاء الذي ُيَصبُّ به املاء على أجساد املستحمني. وأصل الطَّاسة:  الط (36)

 . 273ص ، ومعجم فصيح العامة، أمحد أبو سعد، 2/235احمليط، الفريوزآابدي، مادة "طوس"، 
لسفر من املدينة املنورة إىل مكة املكرمة )ُشْقُدْف(: هو ما كان حُيَْمُل على اجلمل من اخلشب لركوب النساء واالستواء على ظهره، وكان يستخدم أيًضا يف احلجاز لرحالت احلج وا (37)

 .270رفة، أو السعي بني الصفا واملروة. انظر معجم األمثال الشعبية، ص والعكس، وأيًضا هو ما يستخدمه العجائز واملعاقون من احلجاج للطواف حول الكعبة املش
 .287، ص بنات اخلزانة: أي بنات اخلدور، كالثمني احملفوظ يف خزانة. و)الدانة(: بنات الرقص والفجور، من "دانة": النغم. معجم األمثال الشعبية (38)
يِّدة، وهو استعمال قدمي يرجع إىل صدر الدولة العباسية. انظر معجم فصيح العامة، ص  (39) ْت(: يستعملها العامة مبعىن السَّ  .212)السِّّ
َغْت، وهو الزوائد الشحمية املختلطة بعضل اخلروف، وأي زائدة حلمية مدالة يسموهنا أيًضا "شغتة". معجم (40) َشغَِّتة(: أي مليئة ابلشَّ  .680مثال الشعبية، ص األ )مِّ
َمْم".    (41) ، ومعجم األمثال 6/311انظر لسان العرب، مادة "طرش"،  )الطُّرَاْش(: يقصدون به تعطل اآلذان، صاحبها "أْطَرش"، واألنثى "طَْرَشة"، وأصحاهبا "طُْرش". والطَّْرُش يف اللغة: "الصَّ

 .725الشعبية، ص 
يز، ويضرب فيمن تكثر ا للسجع، و )الصْقَعة( و)الرقْ َعة( لفظتان تالزمتا يف قوهلم حني يريدون التعبري عن العمل االرجتايل، اخلايل من الرتتيب وعدم الرتك)أْصَقْع( و )أَْرَقْع( ذكرات اخرتاعً  (42)

 . 746اخلروج من النساء. انظر معجم األمثال الشعبية، ص 
ْحديرة(: هي املكان املنحدر من الطريق.  (43)  )الدُّ
رَّة، وهي امرأة الزوج. معجم األمثال الشعبية، ص )الطَّ  (44)  .771بينة(: هي الضُّ
 املعىن: واحسريت. أما )القاما( و)الباشا( فهما )َوْه(: لفظة حتسفية من احلزن، كما أتيت للدهشة واالستغراب واإلنكار. و)ندامة( و)نََداَشة( لفظتان تقال مرافقة للدهشة، وخمتصرها يف  (45)

 .797تان، جيء هبما للسجع. معجم األمثال الشعبية، ص لفظتان خمرتع
 .4/56)بزورهتم(: لفظة حجازية، يقصد هبا األطفال، ومفردها: )بْزرَة(، ويف اللغة )البَ ْزر(: األوالد. انظر لسان العرب، مادة "بزر"،  (46)
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 ومن أمثلة الصنف الثالث: 

اللغة العربية الفصحى بوجه عام، واللهجة احلجازية بوجه خاص، وهي ألفاظ األمثال الشعبية الدخيلة اليت دخلت 
ا إذا ما قورنت أبلفاظ الصنفني األول والثاين.  وعددها قليٌل جدًّ

 الكلمات املقرتضة من اللغة الفارسية:   -

 وفازت بنصيب األسد من األلفاظ الواردة يف لغة أهل احلجاز: 

 ْفت أان أََدانُْه(. )شفَت البَ ْغل يف اإلبريق؟ قَاْل لُْه: شُ  •

ْبريْق: إانء من َخَزٍف أو َمعَدْن له عروة وفم وبلبلة، معرب: آبريز  . (47) اإلِّ

َعْة َباَل أْسَتاْد يْدرِّْكَها الَفَساْد(. •  )َصن ْ

 .  (48)وأْسَتاْد: هي أستاذ، ويقصد به املعلم، وأستاذ الصناعة، فارسيته أستاد

َعْة َصَنايِّعْ  •  والَبْخْت َضايِّْع(.   )َسب ْ

 . (49)البخت: فَارِّسيٌّ حمض وهو احلظ

نِّنْي (  • ي َباَل َجاْمكِّيَّْة يِّْصرِّْف مِّ  )ُجْندِّ

ْولَة، تعريب َجاَمكي، وهو مركب من َجاَمه، أي قيمة، ومن كِّي، وهو أداة النسبة ام الدَّ  . (50)َجاْمكِّيَّة: رواتب ُخدَّ

َن ا • ايَْة َأَحنّْ مِّ  لَواْلَدْة دِّي َحْزلََقْة زَاْيَدْة(. )إذا كانْت الدَّ

ايَة: الَقابِّلة، وهي داية ابلفارسّية  . (51)الدَّ

 )ُهوَّ اإلنساْن عقُلْه َدْفرَت(.  •

 
 . 6األلفاظ الفارسية املعربة، السيد أدِّّي بشري، ص  (47)

 .10املرجع نفسه، ص  (48)
 .17املرجع نفسه، ص  (49)
 .45املرجع نفسه، ص  (50)
 .60املرجع نفسه، ص (51)
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ْفرَتْ: معروف، وهو فارسيٌّ معرب  .  (52)الدَّ

اْن والرِّْزْق على الرَّمْحَْن(.  • ان َجْنبْ الدُّكَّ  )الدُّكَّ

ان: احلانوت  . (53)الدُّكَّ

ْك(.  •  )زّي الزيبْق ما يِّْنَمسِّ

  .(54)الزيبق: هو الزِّئبق، َسيَّال معدين معروف، معرب

يَنا ابلزَّنْبِّيْل(   • ْة يِّْعطِّ  )اللِّي أعطاُكْم ابلُقفَّ

  .(55)الزَّنْبِّيل: أصلها َزنْ َفليجة، وهي وعاء الراعي، ُمَعرَّب "َزن بيلة"، مث ُحّرفت يف العامية إىل "َزنْبِّيل"

 )العَِّتْاب صابوَن الُقلوْب(.  •

حم وغريمها   .(56)الصابون: مطبوخ مركب من الزيت أو الشَّ

ُبوْر نَ ْغَمْة(   )زَادْ  •  يف الطَّن ْ

ُبوْر: من آالت الطرب، ذو عنق طويل وستة أواتر، معرب تنبور  .  (57)الطَّن ْ

 )الَكْعَكة يف َيدَّ اليتيْم َعَجَبْة(  •

ر كَّ قيق واحلليب والسُّ   .(58)الَكْعك: ُخْبز يُعمل مستديرًا من الدَّ

 الكلمات املقتبسة من اللغة اآلرامية:   -

 )شايْل َبطَّيختنْي بَيْد َواْحَدْة(.  •

 
 .65املرجع نفسه، ص  (52)
 .79املرجع نفسه، ص  (53)
 .76املرجع نفسه، ص  (54)
 .98معجم املعرابت الفارسية، ص  (55)
 . 106األلفاظ الفارسية املعربة، ص  (56)
 . 419، ومعجم األمثال الشعبية، ص 113املرجع نفسه، ص  (57)
 . 156معجم املعرابت الفارسية، ص  (58)



8, 2011, No: 4(JISTSR) Vo:  Journal of Arabic Language for Specialized Research 

 

 
 43 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized 

Research   (JISTSR) Vo: 1   No: 1  2015 

يخ: واحدهتا بطيخة، مثر نبات نوع من اليقطني وأصلها يف اآلرامية    .  fatiho(59)البطِّّ

َن الُغْراَبل أْعَمى(. •  )اللِّي ما يُشوْف مِّ

 . (60)فصلها عن القش وغريه مما يشوهباالُغْراَبل: املنخل، وهو أداٌة لَغْربَ َلة احلبوب، أي:  

ْ وال ُصْفرَْة َمْقُطوَعْة(.  •  )َكْشُكوْل َداميِّ

 . (61)الَكْشُكول: وَِّعاء ال ُمَتَسوِّل، مث تطورت دالالهتا لتصبح الدفرت

ْرزَابُْه َدَهْب(.  •  )مِّ

ْرزَاب: قناة جتري فيها املاء، وأصلها يف اآلرامية،     .merzabo(62)ال مِّ

 الكلمات املقتبسة من اليواننية:    -

 )دِّْرَهْم َحّظ وال قِّْنطَار َشطَارَْة(.  •

  .dhrahmi(63)دِّْرَهم: وِّْحَدة وزن، قطعة نقد، وأصلها  

 )َساَلَمتْك واهلِّيْل والُقرُنْ ُفل ُقَماَمَتْك(.  •

  .kario fillon(64)الُقرنُفل: هو براعم األزهار اجملففة لشجرة القرنفل، وأصلها يف اليواننية  

 )بَ َعْد ما َأَكْل واتََّكى قال رحَيُتْه ُمْسَتَكى(.  •

 . mastilhia(65)ُمْستَكى: وأصله: ال ُمْصَطكى 

 ألفاظ مقتبسة من اللغة الرتكية:   -

 
 . 174غرائب اللغة العربية، ص  (59)
 . 212، ومعجم األمثال الشعبية، ص 197املرجع نفسه، ص  (60)
 . 203غرائب اللغة العربية، ص  (61)
 .183املرجع نفسه، ص  (62)
 . 258املرجع نفسه، ص  (63)
 . 265غرائب اللغة العربية، ص  (64)
 . 269املرجع نفسه، ص  (65)
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يَّْة ُوصاروا أفَ ْندِّيَّْة ( •  .) أكلوا ُملوخِّ

وقد أطلقها الرتك العثمانيون على  ،وتعين : السيِّد  ،وهي لفظٌة تركيٌة ) يواننية األصل ( ،ومفردها أفَندي ،أفنديّة : مجعٌ 
 .كلِّّ موظف ابحلكومة

 .) َبصَلة احلبيْب ُكوزي ( •

رات، ويطبخ كاماًل، ويقّدم مع األرز  . (66)كوزي: هو اخلروف يتعرق ابلتوابل على األرز، ويُ ْحَشى ابملكسَّ

ي بَ َنالوا ب • ي َسَكْن ُلو فِّيه(.   ،يتْ )َطَمَعْنجِّ  فَ َلَسْنجِّ

ي: ال ُمْفلِّسْ  ْع، وذكر مع الالحقة الرتكية، فَ َلَسْنجِّ   .(67)َطَمَعْنجي: الطَّامِّ

 اثنًيا: اخلصائص الداللية لألمثال احلجازية

  .(68)علم الداللة هو أحد فروع علم اللغة، ويُعىن بدراسة املعىن

ميدان البحث اللغوي، ومن أبرزها: نظرية السياق، ونظرية اجملاالت الداللية، وظهرت حديثًا عدة نظرايت داللية يف 
  .(69)ونظرية التحليل التكويين للمعىن

ولعلنا إذا أردان أن نقوم بعملية التحليل الداليل لألمثال احلجازية، فإننا جند أن أصلح النظرايت إفادة هي نظرية احلقول 
 الداللية، أو اجملاالت الداللية. 

كما أن أصلح عالقات التحليل اخلاصة هبذه النظرية هي عالقة االشتمال، ونعين ابالشتمال أن تتضمن كلمة عامة 
 جمموعة من الكلمات املتقاربة داللًيا. 

ونظرًا لضيق املقام والتزامه بعدد معني من الصفحات، فإننا سنكتفي بضرب بعض األمثلة حلقول داللية، ميكن أن 
 يت: أمجلها فيما أي

 األول: حقل داليل يتعلق ابلصفات اإلنسانية. 

 
 . 277معجم األمثال الشعبية، ص  (66)
 .541املرجع نفسه، ص  (67)
 وما بعدها.  11لة، د. أمحد خمتار عمر، ص ، وعلم الدال317 – 285ملزيد من التفصيل عن مفهوم هذا املصطلح، انظر: علم اللغة مقدمة للقارئ العريب، د. حممود السعران،  (68)
 . 76 – 62، أصول تراثية يف علم اللغة، د. كرمي حسام الدين، ص 67 – 54انظر تلك النظرايت يف: علم الداللة، ص  (69)
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 الثاين: حقل داليل يتعلق ابلعالقات اإلنسانية. 

 الثالث: حقل داليل يتعلق ابلزمان واملكان واملؤثرات اليت تؤثر يف اإلنسان. 

 سأحاول يف الصفحات اآلتية عرض األمثال اليت تتعلق بكل حقل من احلقول السابقة. 

 احلقل األول: ألفاظ تتعلق ابلصفات اإلنسانية. 

 الصفات اإلجيابية: 

 الصَّرب:   -

رْبْ ُمْفَتاَح الَفرَْج(.  •  )الصَّ

ُقوَشْة(.  •  )اْصرب على املنفوَشْة إلني جتي املن ْ

 التأين والرتيث:   -

ريَْة(.  •  )ُكلّْ أَتخريَْة ُوفِّيَها خِّ

يْس(.  •  )قِّيْس قَبل الَغطِّ

 القناعة والرِّضا ابلقضاء والقدر:   - 

ْز ال يَ ْفىَن(.  •  )الَقَناَعْة َكن ْ

 (. )إْن تِّ ْجري َجْرَي الُوُحوْش غِّرْي رِّْزَقْك َلْن حُتُوشْ  •

 )املكتوْب على اجلبنْي الزِّْم تُِّشوفُْه العِّنْي(.  •

 العفو والتسامح:   - 

اَلْح(.  • َماْح مِّ  )أَْهَل السَّ

ْر ُوَعَفا(.  • نْي قِّدِّ  )اي ََبْْت مِّ

 التوكل على هللا:   - 
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ْل َعلى هللْا َكَفاْه(.  • ْن تَ وَكَّ  )مِّ

ْل َعلى هللْا(.  • ْن عبَد هللْا واتوكَّ  )ُخْد مِّ

 حسن التدبري:  - 

 )إذا كنت على البِّرْي َأْصرْف بَِّتدبِّرْي(.  •

ْن َعاْش ُمَدبِّّْر َعاْش َمْسُتوْر(.  •  )مِّ

 فعل اخلري:   - 

 )اَفْ َعْل اخلرْي مع أْهُلْه ُوغِّرْي أْهُلْه(.  •

اعي يف اخلري كفاعِّلِّْه(.  •  )السَّ

 : الكرم واجلود  - 

 )اجلود ابملوُجوْد(.  •

ُزوَحْة(.  •  )البري احلِّْلَوْة َمن ْ

 االعتماد على النفس، واالستغناء عن اآلخرين:   - 

َفْع نَ ْفُسْه(.  • ْرُسْه يِّن ْ  )اللَّي اَيُكل على ضِّ

ْفَرْك(.  • ْلَدْك زيّْ ضِّ  )َما َحكّْ جِّ

 احلّث على العلم والتعلم:   - 

طوْر( • دوْر ُمو يف السُّ  . )العلم يف الصُّ

 )العِّلْم ابلشيْء وال اجلهْل بِّيْه(.  •

 حث املرء على االستعداد لألمر قبل وقوعه.  - 

ْه(.  • نْي ُِيُشُّ ْه ما تِّْدري مِّ  )اْكُنْس بيَتْك وُرشُّ
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يس(.  •  )قِّيْس قَ ْبل الَغطِّ

 الصفات السلبية:  -1

 الغدر وعدم الوفاء:  -

 )اللِّي بعيْد عن العِّنْي بَعِّيْد َعن الَقْلْب(.  •

 )كالم الليل ميحْيه النَّهاْر(.  •

 اخلداع واملكر:   - 

ي(.  • ي َدَواهِّ َواهِّ  )اَي َما حَتَت السَّ

 )يِّْقُتل القتيْل ُويِّ  ْمشي يف َجَناَزتُْه(.  •

 اجلهل ابألمور:   - 

 )اللِّي ما يْعرِّف الُبُخوْر يِّْنَحرْق تُوبُْه(.   •

 ا يِّْعرِّْف ُكوُعْه من بُوُعْه(. )مَ  •

 االستعالء والتعاظم والعجب والتفاخر:   - 

رْي ؟(.  • نْي فِّينا يُِّسوَق احلِّمِّ  )أان كبري وإنتا كبري مِّ

ْر(.  • نْيا شاطِّ َدْة بِّتِّْولِّْد ما يف الدُّ  )طُوْل َما الَوالَّ

 سوء اخللق:   - 

 )رِّْجَعْت رِّميَا لَِّعاَدهْتَا الَقدميَْة(.  •

 )اَل إِّْحَساْن َواَل َحاَلَوْة لَِّساْن(.  •

 العجز والضعف:   - 

ريَْة(.  • ريْة والَيْد َقصِّ  )العنْي َبصِّ
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َيْة(.  •  )حيطَْة َواطِّ

 الكذب والتحذير منه:   - 

رْي(.  • ُلْه َقصِّ  )الكِّدِّْب َحب ْ

ْب هَنَاَر الَوقْ َفْة يِّسَ  •  وِّْد َوْجُهْه هَنَاَر العِّيْد(. )اللِّي يِّْكدِّ

 اإلسراف والتفريط يف األمر:   - 

 )جبال الُكُحْل تِّْفنيَها املراوِّْد(.  •

ع ُعروَق ال َمَحبَّْة(.  •  )ُكرْتَ العَِّتاْب يَِّقطِّّ

 الطمع واجلشع:   - 

 )الطمْع يقل ما مَجَْع(.  •

 )الطمْع َضّر ما نَ َفْع(.  •

 وأان جيَتْك من قِّلَّة َعقلي (  ،وكفتريََتْك ما تِّْغلي  ،) صاَجْك ما يِّقلي •

مما سبق نرى أن الصفات اإلجيابية والسلبية بوجٍه عاٍم صفات تتفق ومبادئ الدين اإلسالمي من حثٍّ وأمٍر وزْجٍر وهنٍي، 
ولعّل هذا يؤكد  ويف هذا دليل على أن اإلنسان الذي يقطن احلجاز متدين بفطرته، وأن الدين أثّر يف تفكريه وسلوكه.

 أبن املثل هو مرآة صادقة حلياة الشعوب.  

 احلقل الثاين: ألفاظ تتصل بعالقة اإلنسان ابجملتمع

 العالقات اإلجيابية:  -1

 صلة الرحم واحلّث على احملافظة عليها:   -

ري ُمويَْة(.  • م َما يِّصِّ  )الدَّ

ْك(.  • ْل مَهَّْك إال اللِّي َمْن َدمَّ ْمِّ  )َما حيِّ
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 حب األبناء:  - 

ْ إِّبْ َنْك َخاوِّيْه(.  •  )إذا كِّربِّ

ي عليَّا َحَجْر(.  • ي انْ َفَطر، وقلْب َوَلدِّ  )قَ ْليبِّ َعلى َوَلدِّ

 التعاون والتكاتف واملساعدة:   - 

ْق(.  •  )َيْد َواْحَدْة َما تَِّصفِّ

 )َشيِّْلينِّ َوَأَشيَِّلْك(.  •

 كتم السر واحلّث عليه:   - 

ُلْغ أَْمَرْك(.  • رَّْك تِّب ْ  )َأْكُتْم سِّ

ُتْه َصاَنْك(.  • ْر إْن ُصن ْ  )السَّ

 حسن اجلوار:  - 

رْي أَفْ رَْح لُْه(.  •  )إِّْن َكان َجاَرْك يفِّ خِّ

 )اجلَاْر َوَلْو َجاْر(.  •

 البشاشة وحسن االستقبال:   - 

ييْن(.  •  )القيين وال تَِّغدِّ

ُْه(.  • ُبْه ال تَِّقاحبِّ  )َوْجًها تَِّصاحِّ

 إسناد األمر إىل أهله:  - 

ْه(.  • زُْه َوَلْو َأَكْل ُنصُّ ي اخلبَّاْز ُخب ْ  )أَعطِّ

ي الُقوْس لَِّبارِّيْه وال تَِّبارِّيْه(.  •  )أَعطِّ

 احلّث على اإليثار من أجل منفعة اآلخرين:   - 
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بْ رَةْ تِّْكسِّ  • َعرَّى(. )َزيَّ اإلِّ  ي النَّاْس وتِّت ْ

 )َزيَّ الشمَعْة تِّ ْحَرْق نَ ْفَسَها وِّتِّنَ وِّْر لِّغِّريَها(.  •

 العالقات السلبية:  -2

 العداوة بني األقارب:   -

َن األَقَارِّْب(.  • َن اخلَرَايْب وال اتُخْد مِّ  )ُخْد مِّ

ي(.  • َخاْن القريْب يِّْعمِّ  )الدُّ

 )األَقَارِّْب َعَقارِّْب(.  •

رَّة وَزْوَجة األب واحلماة وأخت الزوج:   -   كره الضُّ

رَّْة ُمرَّْة(.  •  )الضُّ

 )احلََما مُحَّى وأخَت اجلُوْز َعْقَربَْة مُسَّْة(.  •

َنْت؟(.  • يَّا اتْ َجن َّ  )قالوا جُلَحا: َمرَْة أَبُوْك حُتُبَّْك! قَاْل هَلُْم: ليش هِّ

 نكران اجلميل ألصحاب الفضل:   - 

ي مَجيَل املْعُروْف(.  •  )إذا طاْب الَعليْل نِّسِّ

َعْة ُكُفوْف(.  •  )جزَا املعروْف َسب ْ

 )َأَكْلَها حلََْمْة وَرَماَها َعْضَمْة(.  •

َساَءة:  -  ْحَسان ابإلِّ  مقابلة اإلِّ

 )َخريًا تِّْعَمل َشرًا تِّْلَقى(.  •

َحاتَْة َسبَ قُ  •  واَن َعلى األَْبواْب(. )َعلَّْمَناُهْم الشَّ

 إحلاق الضرر ابآلخرين:  - 
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يْع ُهُدوُمْه(.  • َفرِّْق غِّرْي تَ ْقطِّ  )ما يُِّنوْب ال مِّ

•  .) َها والَقرُبْ  )زيَّ الَعْقَربَْة قَ ْرَصت ْ

 البعد واجلفاء:   - 

 )اللِّي بَعِّيْد َعْن العِّنْي بَ ْعيْد َعْن الَقْلْب(.  •

َْزْن(. •   )عنْي ال تَ َرى قَ ْلْب ال حيِّ

 النفاق والرايء:   - 

 )اللِّي ما تِّْقَدْر تَِّوافْ ُقْه اَنفْ ُقْه(.  •

يَْة(.  • رَايَْة ويف الَقَفا َسالَّ  )يف الَوّش مِّ

 الظلم واالفرتاء:    - 

نُّْه(.  • َاَف هللْا خاْف مِّ  )اللِّي ما ِيِّ

 )َضَرْبينِّ وَبَكى َسبَ ْقينِّ َواْشَتَكى(.  •

 التطفل والتدخل يف شؤون اآلخرين:   - 

َها(.  • ْل بنْي الَبَصلْة وقِّْشَرهْتَا َما يُِّنوُبْك إال َصنَ نَ ت ْ  )اَي َداخِّ

ي(.  • ْك اي قاضِّ ْي إيْش َخصَّ  )إذا كاْن َحبييب رَاضِّ

 االعرتاض واالستنكار:   - 

ُبْه َعَجْب وال الصِّّ  •  َياْم يف َرَجْب(. )ما يِّْعجِّ

َاْب(.  •  )إيْش َجاْب جلِّ

 اهتمام اإلنسان أبمور اآلخرين، وإمهال نفسه:   - 

نْي َخلِّيُتْه(.  •  )اي َشايْل َهمَّ النَّاْس مَهَّْك لِّمِّ
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ْلَكْك(.  •  )اَي ْمَريبِّّ يف غري َوَلَدْك اي اَبينِّ يف غري مِّ

 )الَعُروَسْة للَعريْس واجلَري للَمَتاعِّيْس(.  •

حت صورة متكاملة من العالقات القائمة بني أفراد اجملتمع احلجازي، سواء  مما  سبق يتبنّي أن األمثال احلجازية وضَّ
 أكانت إجيابية تعود على الفرد واجملتمع ابملنفعة، أم كانت سلبية تنعكس عليهما ابلضرر. 

 ،واحلّث على صلة الرحم وقطعها  ،والكراهيةمثل عالقات احلّب    ،كما الحظنا أن معظمها متيزت بعالقة التبادل الداليلّ 
 .وحسن اجلوار وسوء اجلوار، واإلحسان واإلساءة، وغري ذلك

 احلقل الثالث: ألفاظ تتعلق ابلزمان واملكان واملؤثرات اليت تؤثر يف اإلنسان

 املصائب وأثرها:   -

 )إذا طَاْح التُّوْر كِّرْتَْت َسَكاكِّيُنْه(.  •

 )اللَّي يُِّشوْف َباَلوِّي الناْس هتُوْن َعلِّيْه بَ ْلَوتُْه(.  •

 فوات األوان:   - 

 )بَ َعْد َما َشاْب َودُّوْه الُكتَّاْب(.  •

َفتِّل الَكْعْك(.  •  )بَ ْعَد العِّيْد ما يِّن ْ

َد األْحزاْن(.  •  )اي ْمَعزِّي بَ َعْد َسَنْة اي جْمَدِّ

 ضياع الوقت:   - 

 )يِّ ُموت ويِّ حَيا يف ُحبّْ حَيََْي(.  •

 )اللَّي نَِّباْت فِّيْه نِّْصبْح فِّيْه(.  •

ْي(.  • ْل قَاضِّ ي يِّْعمِّ  )الَفاضِّ

 كثرة وقوع الفعل واإلفراط فيه:   - 
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رْب يَِّعلِّمْ الَباَلدْة(.  •  )ُكرْتَ الضَّ

  العَِّتاْب يَِّفرَِّق اأَلْحَباْب(. )ُكرْتَ  •

زَاْح يَِّقلِّل ال َمَقاْم(.  •  )ُكرْتَ ال مِّ

 

 اخلامتة

 .استفنا فيها عبق املاضي الذي يذكران ابلرتاث القّيم اجلميل  ،فهذه هناية تطوافنا بني مدن احلجاز األصيل  ،وبعد 
وفيه مسجد املصطفى عليه أفضل الصالة  ،ففيه بيت هللا احلرام ،واحلجاز هو عند املسلمني مبنزلة القلب من اجلسد 

ووقفنا على معجمهم اللفظّي   ،وتعرفنا على هلجتهم املميزة  ،وجدة (  ،واملدينة املنورة  ،ُجبنا ) مكة املكرمة  .وأزكى السالم
ومنظومة  ،وحضارهتم ،وفكرهم ،ضوء أمثاهلم الشعبية اليت تعكس ثقافتهم املستمد من العربية الفصحى يف ،الفريد 

 . العالقات االجتماعية بينهم

 أوال : النتائج 

 أمجلها فيما أييت :  ،وقد توصلُت يف هذه الدراسة إىل عدٍد من النتائج و التوصيات

وهذا ما سعت إليه الدراسة ؛ إذ توّسلت هبا إىل  ،تُعدُّ األمثال الشعبية وسيلة عظمى لدراسة اللهجات احملكية -1
 .دراسة اللهجة احلجازية

وهي تستخدم اللغة  ،إّن لألمثال الشعبية احلجازية خصائص ومسات لغوية ) صوتية و صرفية و حنوية و داللية ( -2
، وإن كانت تنطقها بطريقتها -وهي األغلب    -كما تستخدم اللغة الفصحى  ،العامية الدارجة يف اجملتمع احلجازيّ 

 .اخلاصة هبا

 .وكذلك الكلمات الغريبة والدخيلة الوافدة  ،حتمل األمثال احلجازية عدًدا من املفردات املندثرة  -3

ذات جرس مجيل يكفل  ،بليغة العبارة ،حمكمة البناء ،جازية ابجلمل املوجزة املفيدةامتازت لغة األمثال الشعبية احل -4
 .واسرتجاعها  ،هلا سهولة حفظها

 .وتراث العربية شعرا ونثرا ،واألحاديث الشريفة  ،تقتبس األمثال احلجازية من آايت القرآن الكرمي   -5
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 .احلجازية هي أقرب العاميات إىل اللغة العربية الفصحى  لعلي ال أابلغ يف ضوء هذه الدراسة إن قلت : إّن اللهجة  -6

 اثنيا : املقرتحات والتوصيات

 .واستثمارها يف حفظ مفردات اللغة العربية وغريبها  ،أن يكثف الباحثون عنايتهم بدراسة األمثال الشعبية  -1

وغريها من مدن اململكة العربية   ،أن يعمد املتخصصون يف الدراسات اللغوية إىل مجع فصيح كالم العامة يف احلجاز  -2
ورفعه إىل هيئة عليا من أعضاء اجملامع العلمية ؛ لتتوىل  ،ونشره ،فُيعنون بطبعه ،وبقية األقطار العربية ،السعودية

 .يكون مبثابة نواٍة ملعجٍم ُموّحٍد خدمًة ألبناء لغة الضاد  ،وتستخلص منه الفصيح املشرتك بني ا ألقطار العربية  ،دراسته

أو تضمنها  ،كتضمنها ألفكار قد تتناىف مع مبادئ ديننا احلنيف  ،تصفية األمثال الشعبية مما يشوهبا من سلبيات -3
 .ملعاين اليأس واإلحباط وحنوها

 .حماولة صياغة األمثال املتضمنة ألغالٍط لغوية و حنوية  -4

إنه ويلُّ ذلك والقادر   ،وأن ينفع به شداة العلم  ،ويغفر يل ما قّصرتُ   ،أسأل هللا أن يتقّبل مين ما قّدمتُ وختاما  
 .وآخر دعواان أن احلمد هلل رّب العاملني  ،عليه

 

 املصادر واملراجع

: املخطوطة   أوالا

معهد االستشراق،  –أكادميية العلوم الروسية = لغة األمثال الشعبية السعودية، فايزة صاحل بّكر، رسالة ماجستري، 
 م.1995موسكو،  

 اثنياا: املطبوعة 

 م.1963= أصوات اللغة، عبد الرمحن أيوب، القاهرة،  

 م.1979= األصوات اللغوية، د. إبراهيم أنيس، الطبعة اخلامسة، القاهرة: مكتبة األجنلو املصرية،  

 م.1985مصر: مكتبة األجنلو،  = أصول تراثية يف علم اللغة، الطبعة الثانية، 
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 م.1908= األلفاظ الفارسية املعّربة، السيد أّدي شري، املطبعة الكاثوليكية لآلابء اليسوعيني، بريوت،  

 = األمثال الشعبية احلجازية مكية، مدنية، جداوية، اعتدال عطيوي.

 ه .1401= األمثال الشعبية يف مدن احلجاز، دار هتامة للنشر والتوزيع،  

 ه .1399= األمثال العامية يف مكة املكرمة، حسني عبد هللا حمضر، من إصدارات النادي الثقايف األديب مبكة املكرمة،  

 -ه  1399= األمثال العامية يف جند، حممد انصر العبودي، )القسم األول(، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، 
 م.1979

، السيد مرتضى احلسيين الزبيدي، حتقيق: د. حسني نصار وآخرون، من إصدارات = اتج العروس من جواهر القاموس
 وزارة اإلعالم يف الكويت، مطبعة حكومة الكويت.

 م.1964= الصاحيب يف فقه اللغة وسنن العرب يف كالمها، أمحد بن فارس، حتقيق: مصطفى الشوميي، بريوت،  

اد اجلوهري، حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار، الطبعة الثانية، دار = الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية، إمساعيل بن مح
 م.1979 -ه  1399العلم للماليني، بريوت، 

 ه .1419= علم األصوات اللغوية، د. مناف مهدي املوسوي، بغداد، 

 م.1993= علم الداللة، د. أمحد خمتار عمر، الطبعة الرابعة، عامل الكتب، القاهرة، 

 م.1980، د. كمال بشر، الطبعة السابعة، دار املعارف مبصر، القاهرة، -األصوات–  = علم اللغة العام

 = علم اللغة مقدمة للقارئ العريب، د. حممود السعران، دار الفكر العريب، القاهرة.

، لبنان  –= العمدة، ابن رشيق أبو علي احلسن القريواين، حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد، دار اجليل، بريوت 
 م.1981

 لبنان. –= غرائب اللغة العربية، األب رفائيل خنلة اليسوعي، الطبعة الرابعة، دار الشروق، بريوت  

 م.1973= يف اللهجات العربية، د. إبراهيم أنيس، الطبعة الرابعة، مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة،  

 لبنان.  –سة العربية للطباعة والنشر، بريوت  = القاموس احمليط، جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوزاابدي، املؤس
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 م.1982  -ه  1402= قضااي ومشكالت لغوية، أمحد عبد الغفور عطار، الطبعة األوىل، جدة،  

 م.1905= القلب واإلبدال، ابن السكيت ضمن الكنز اللغوي يف اللسان العريب، حتقيق: هفنر، اليبرتك،  

عثمان بن قنرب، امللقب بسيبويه، حتقيق: عبد السالم هارون، الطبعة = الكتاب، أبو بشر عمرو بن عثمان عمرو بن 
 م.2009  -ه   1430اخلامسة، مكتبة اخلاجني ابلقاهرة، 

 م.1968  -ه  1388بريوت،    –= لسان العرب، أبو الفضل مجال الدين حممد بن منظور، دار صادر  

مليداين، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة األوىل، = جممع األمثال، أبو الفضل أمحد بن حممد بن أمحد بن إبراهيم ا
 ه .1428 –م  2007بريوت،    –املكتبة العصرية، صيدا  

 م.1978 -ه  1398= املخصص، أبو احلسن علي بن إمساعيل املعروف اببن سيده، دار الفكر، بريوت،  

 م.1973ف مبصر،  = مستوايت العربية املعاصرة يف مصر، د. السعيد حممد بدوي، دار املعار 

= معجم األمثال الشعبية يف مدن احلجاز مكة املكرمة واملدينة املنورة وجدة خصوًصا، مجع وتبويب وأتليف وتعليق: 
 م.2009  -ه   1430دار الوراق للنشر والتوزيع،    –فريد عبد احلميد سالمة، الطبعة األوىل، دار املؤلف للنشر والتوزيع  

 م.1990لبنان،    –أمحد أبو سعد، الطبعة األوىل، دار العلم للماليني، بريوت  = معجم فصيح العامة،  

 = معجم املعرابت الفارسية، د. حممد التوجني، الطبعة الثانية، مكتبة لبنان انشرون.

= مغين اللبيب عن كتب األعاريب، أبو حممد عبد هللا مجال الدين بن يوسف بن أمحد بن عبدهللا بن هشام األنصاري، 
 قيق: حممد حميي الدين عبد احلميد، مطبعة املدين، القاهرة.حت

= النشر يف القراءات العشر، حممد بن حممد الدمشقي اجلزري، أشرف على تصحيحه ومراجعته: علي حممد الضباع، 
 م.1967القاهرة، 
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Abstract 

The First World War has catastrophic impact on the Palestinian people; as soon as the war 

ended, Palestine fell under the British occupation which has committed a crime promising to give 

Palestine to be a national homeland for the Jewish people. This promise has devastated the 

Palestinian people life aspects which reflected deeply on the Palestinian literature in general and 

poetry in particular. 

Most of those who studied the Palestinian poetry in the first half of the 20th century have 

pointed to its echo of the declaration in some poet’s works but only 3 pages contained repeated 

poetic patterns including the comments made on it. 

The writer has spent months searching the Palestinian poetry in the British mandate period 

which resulted in finding some poems to be studied using the historic, descriptive, and analytical 

approaches. 

The writer has studied Belfour Declaration in some Palestinian poets at four levels: 

condemning the declaration, defaming Belfour and ridiculing him, portraying the declaration 

catastrophic effect s on the Palestinian people, instigating the Palestinian to resist it by performing 

Jihad to undermine it and to fail the British schemes to establish a Jewish homeland on Palestine. 

The writer came to the following conclusion: that some poets have done their duty 

revealing the declaration to the people showing the means the British mandate uses to implement 

the declaration. In addition, the poets have portrayed the catastrophic effects on the Palestinian 

people. They emphasized the fact that only by resistance they can fail it to protect the Palestine. 

The writer recommends exploring it academically as no serious works are found on it. 
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للحرب العاملية األوىل آاثر كارثية على الشعب الفلسطيين ، فما أن انتهت تلك احلرب ، حىت سقطت  كان
فلسطني حتت نري االحتآلل الربيطاين ، الذي كان قد َأعدَّ وعًدا إجراميًّا ، يقضي إبعطاء فلسطني لليهود وطًنا قوميًّا، 

لشعب الفلسطيين مجيعها ،وانعكست تلك اآلاثر صدًى مدّوًّيًّ فكان هلذا الوعد الكارثة آاثر سلبية يف جماالت حياة ا
 يف األدب الفلسطييّن بعامة , والشعر خباصة.

أغلب َمْن درس الشعر الفلسطيين يف النصف األول من القرن العشرين ، أشار إىل صدى وعد بلفور يف شعر 
ث صفحات ، وأغلب النماذج الشعرية اليت بعض شعراء فلسطني ، لكن أقصى ما كتبه هؤالء الدارسون مل يتجاوز ثال

 ذكروها كانت مكرورة ، وإىل حّد ما التعليقات عليها.

عكفُت شهورًا عديدة على البحث عن هذا املوضوع يف دواوين عدد من شعراء فلسطني يف حقبة االحتالل 
الذي استخدمت فيه ثالثة مناهج الربيطايّن ، فعثرت على كم ال أبس به من القصائد الشعريّة ، وعليه جاء هذا البحث  

 هي : التارخيّي، والوصفّي، والتحليلّي .

درسُت يف هذا البحث صدى وعد بلفور يف شعر عدد من الشعراء الفلسطينيني يف أربعة حماور هي: هجاء 
حتريض  الوعد والتنديد به  ، وهجاء بلفور والسخرية منه ، وتصوير آاثر الوعد املشؤوم على الشعب الفلسطيين ، و 

الشعب الفلسطييّن على املقاومة ، و حثّه على اجلهاد إلفشال الوعد ، والقضاء على املخّططات الربيطانّية يف إقامة 
 وطن لليهود على أرض فلسطني .

وقد توصلُت يف هذا البحث إىل نتائج عّدة أمهها : أّن عدًدا من شعراء فلسطني قاموا بواجبهم النضايل يف 
وسائل اليت اتبعها االحتالل الربيطاين يف تنفيذه ، وصّوروا آاثره السلبية على فلسطني وشعبها ، وحّرضوا فضح الوعد ، وال

الشعب الفلسطييّن على اجلهاد وسيلة وحيدة إلفشال الوعد ، ومحاية الوطن الفلسطييّن . وأوصيت الباحثني بدراسة 
 .هذا املوضوع دراسة أكادميية مستقّلة ، فهو مل يُدرس بعد 

 تقدمي :

التاريخ :علم مهم من العلوم اإلنسانّية ، فيه حياة األمم ، وسجل أعماهلا اخلالدة اليت يدرسها أبناء األمة 
،ويقتفون آاثره احلميدة ، فيتمثّلوهنا يف بنائهم املعريّف ،وتبعث فيهم أسرار العزّة والفخر ،وتدفعهم إىل إعالء بناء 

 حضارهتم ، ومرياثهم يف احلضارة اإلنسانية .

مائة سنة توشك أن تنقضي على صدور وعد بلفور املشؤوم ، الذي سلب فلسطني ، أرًضا ومقدسات، 
وشّرد شعبها يف أرجاء العامل ، أًو سفك دمه ، أو أعاقه ، أو غّيبه يف املعتقالت ، أو ال زال يستعبده ويقهره يف كّل 

  سند له يف أي تشريع اترخيي ، أو غريه.حلظة ، وهو يبين ، ويزرع ، ويصنع لّلص الذي متّلك أًرضه بوعد ال
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يف قراءة متأنّية لبداية القرن ، وهنايته اليت تكاد تنقضي على ذلك الوعد املشؤوم ، يالحظ أن العرب بعامة ، 
والفلسطينيني خباصة مل ُُيسنوا استخالص العربة من التاريخ ؛ إذ مل يتسطيعوا حتقيق هدفهم حبماية فلسطني ، وأهلها ، 

،اليت مل تنقطع طوال املائة (1)يلهثون وراء تصرُيات ًأصحاب العهد   –مع شديد األسف    –ساهتا ، وهم ال زالوا  ومقدّ 
سنة ، حول ما يسمى القانون الدويل ، وحقوق الشعوب يف تقرير مصريها ، وحرية العبادة ، والوصول إىل املقّدسات 

التصرُيات اليت أثبتت مائة سنة  مضت ، أهنا ال ُتساوي حرفًا ، واجملتمع الدويل  ، وقرارات جملس األمن وغريها من  
من حروف وعد بلفور الذي أصدره البارون اليهودي ليونيل روزتشيلد ، هذا الوعد الذي يكفي أن بريطانيا صاحبة 

ة كلها ، تُعّد العهد ، وعلى الّرغم ممّا جلبه  وعدها من دمار على : فلسطني ، وشعبها ، واملنطقة العربية ، واإلسالمي
العّدة إلجراء احتفال ضخم يف ذكرى صدوره املئوية ، فيما ترفض طلب املظلومني من الفلسطينيني ، والعرب ، 

 واملسلمني عدم االحتفال هبذا الوعد اجلرمية ، أو جمّرد االعتذار هلم .

ه رمسّي مكتوب وموّثق ، ومل أُعلنت خيانة احللفاء يف احلرب العاملية األوىل للعرب ، أكثر من مرّة بشكل شب
يعترب العرب والفلسطينيون ابلواثئق ، وركنوا إىل التصرُيات والكالم املعسول الشفوّي، فقد نشرت صحيفة برافدا 

بني : وزير خارجية   1916حماضر لقاء مدينة برتوغراد الروسّية الذي مّت يف شباط  23/11/1917الشيوعّية يوم 
نوف ، واملندوب السامي الربيطاين لشؤون الشرق األدىن مارك سايكس ، واملندوب روسيا القيصرية سريغي سازو 

الذي مّت فيه  -كان قنصلها العام يف بريوت   -السامي الفرنسي ملتابعة شؤون الشرق األدىن ، فرانسوا جورج بيكو  
ثالث ، مث أعادت نشر احملاضر مع االتفاق على اقتسام ممتلكات الدولة العثمانّية، ومنها البالد العربية، بني الدول ال

 بعد ثالثة أًّيم من نشرها يف صحيفة برافدا الروسّية .  -وقتذاك–زًّيدات مهمة صحيفة الغاردًّين الربيطانية اليسارية  

األهم من كل ما سبق هو أن االحتالل الربيطاين لفلسطني قد وقع ، وظهرت عوراته منذ اللحظات األوىل 
ذلك ، كان رّد فعل  بعض الفلسطينيني ، وخباصة يف املدن الكبرية ،  ُمشيًنا ، وال ينّم    لالحتالل ، وعلى الرغم من

 عن أخذ العربة والعظة من التاريخ بعامة ، واتريخ الدول االستعمارية خباصة.

قام رئيس بلدية القدس حسني بك احلسيين   9/12/1917يف بداية االحتالل الربيطاين للقدس يوم 
ها العثماين عزت بك  بتسليم املدينة ؛ محاية ملقّدساهتا ، وحقًنا لدماء أهلها يف حي الشيخ بدر بتكليف من متصرف

الكائن قرب قرية لفتا يف غريّب القدس، فأقام اجلنرال أدموند اللنيب يف مكان التسليم حديقة ، وعمل نصباً تذكارًّيًّ ، 
 .(2)وأرّخ عليه اتريخ االحتالل الربيطايّن  –اليهود  مث أنزله استجابة لرغبة   –رفع عليه صليًباأُعّد بعناية  
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جرى له احتفال ابلنصر يف  18/12/1917عند دخول اجلنرال اللنيب البلدة القدمية من القدس يوم األحد  
ظة ابب اخلليل ، ورُفعت فيه أعالم : بريطانيا ، وفرنسا ، وإيطاليا ، ومل يرفع علم ما مسي ابلثورة العربّية ، ما أاثرحفي

 .(3)بعض احلضور العرب ، لكن من دون أن ينسحبوا من االحتفال

عندما زار اللنيب القدس للمشاركة يف احتفاالت عيد امليالد األول بعد االحتالل، جرى له استقبال حافل يف 
ت احلرب ساحة قلعة القدس  بباب اخلليل ، وقف اللنيب فحّيا اجلمهور بعجرفة ، وتال بياان قال فيه :" اآلن انتصر 

، فاحتج بعض احلضور العرب ، وانسحب قسٌم منهم من االحتفال من دون (4)الصليبّية ، وأصبحت القدس لنا أبدية"
 أن يُؤثّر ذلك على سري االحتفال.

بعد ثالثة أًّيم من االحتالل يقول املؤرّخ االجتماعّي واصف جوهرية إنه ذهب مع أخيه خليل إىل موقع 
 حي الشيخ بدر ،فاكتشف العالقة احلميمة بني اليهود ، وجيش االحتالل الربيطاين ، قال تسليم مفاتيح املدينة يف

:"فكنت ترى اجليش، وهو يف طريقه إىل املدينة حُماطًا آبنسات اليهود ... من جهيت الطريق ... يرافقنه ، ويؤنسنه ، 
 ".(5)يف أطراف املدينة  ويتكّلمن معه ابإلنكليزية بوجه ابٍش، ويستقبلنه حبرارة إىل أن يتفّرق

صدور وعد بلفور املشؤوم ، وافتضاحه ،  واملمارسات السابقة اليت حضرها كثريون من أعيان القدس ، 
وأهلها ، مل تصدمهم ،أومتنعهم من أتييد االحتالل الربيطاين ، ومتيّن اهلزمية للجيش العثماين الذي كان ُياول استعادة 

يف أرض السّمار وجبل الزيتون ،قال واصف جوهرية : " وكّنا مرارًا عديدة نتخّوف القدس ، حيث كانت املعارك تدور  
إىل أن ُقضي عليهم هنائيًّا ، فأطمأنت قلوبنا ، وقلنا هلم : بال  -المسح هللا  -من هذه املعارك خوفًا من رجوع األتراك  

 ".(6)رجعة

، و " (7)العوام من مثل : " األتراك الطغاة "  مل يقتصر األمر على ما سبق ، بل امتّد إىل شتم تركيا بشتائم
. وإىل سرقة بعض ممتلكات اجليش العثماين املهّمة ، اليت تُعّد مبثابة املشاركة يف احلرب ضده من (8)يلعن أبو تركيا "

 مثل : قطع خطوط اهلواتف من الشوارع ، واتالفها  ، قال : " وُكنَت ترى فئة من الناس يقطعون خطوط التلفوانت
. والسخرية من لباس اجلند العثمانيني حىت من  قبل بعض َمْن   (9)الرتكية من على الشوارع ، وأيخذوهنا إىل بيوهتم"

 .  (10)كان جندًًّييف اجليش العثماين

وأظهر كثريون من ًأهل القدس ؛ أفراًدا ومجاعات ، فرحهم وسرورهم ابالحتالل الربيطاين ، فقد أّكد واصف 
قوط القدس بيد االحتالل الربيطاين كانت سعيدة عليه  ، ال بل إّن يوم االحتالل كان من أسعد جوهرية أّن ساعة س

، وهو اليوم  األول لالحتالل : " ويف هذه الساعة السعيدة   9/12/1917أًّيم الشعب ،قال يف وصف يوم األحد  
 –  1914بع سنني األخرية بني سنة  ، ُقضي على احلكم العثماين ، وعلى الظلم واالستبداد ، خصوًصا يف مّدة األر 
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. مث قال ُمعممًّا السعادة على   (11)،بدأان نتنّفس الصعداء،فشكران الباري،عّز وجّل ، على هذه النعمة"1917
الشعب : " إنيّن أذكر أّن ذلك اليوم كان من أسعد ، وأهبى األًّيم عند الشعب ، فكنت ترى الناس يرقصون فرًحا 

هنئني بعضهم بعًضا هبذا العيد السعيد ، والشيء الذي كان جيلب انتباهي أّن كثريين من على قارعة الطّريق ؛ مُ 
الشبان العرب ؛ مسلمني ومسيحيني ، الذين كان معظمهم حتت خدمة اجلندية يف القدس يف عهدها الرتكي ، قد 

 .(12)غرّيوا مالبسهم اجلنديّة إىل مالبس مدنية بصورة مضحكة

اخلمور ، والّرقص يف الشوارع مل يقتصر على األفراد ، بل أقيمت احتفاالت عامة ، كما أاّنجملون ، وشرب  
قال واصف جوهرية عن نفسه : " فاهلل يشهد علّي ، كنُت أًرقص يف الشوارع مع ًأصدقائي ، ونشرب خنب بريطانيا 

 . (13)واالحتالل "

يف القدس ، حتت رعاية مديرها الذي تبنّي وقال يف استكمال حفلة نّظمتها املدرسة االجنليزية )السان جورج(  
أنه أحد قادة جيش االحتالل الربيطاين ، وقد أُقيمت احلفلة مبناسبة االحتالل الربيطاين للبالد العربية  ، وختّلصها 

عائلة طنوس هنائًياّ من العهد العثماين : " واختلط احلابل ابلنابل ، وُهرعت تلك احملّلة )حارة املصرارة( ، واملقّربون إىل  
، فامتألت مجيع غرف البيت ، حىت املنافع ، والعياذ ابهلل، وكانت ليلة فريدة من نوعها ، جتّلى فيها احلظ ) اخلمر 

 .(14)والسكر ( والسرور ، وأصبح اجلميع يف حظ ، وهرج ، وفرح إىل ما بعد منتصف الليل"

م االحتالل الربيطاين احتفاًء  ابالحتالل ، ووصلت االحتفاالت إىل قرع أجراس الكنائس املسيحية كّلها يو 
قال واصف : " ويف ذلك اليوم أذكر أن مجيع الطوائف املسيحّية يف كنائسها دّقت األجراس والنواقيس ابتهااًل هبذه 

 .(15)املناسبة السعيدة ، وأقامت الصلوات يف الكنائس "

ة شاركت يف االحتفال ؛ وذلك على الرغم من وزاد على ما سبق  حممد كرد علي ، فقاإلّن الكنائس األملاني
هزمية دولتهم يف احلرب العاملية ، قال :" وقيل : سقطت بيت املقدس ... يف أيدي الفرنج بعد أن خرجوا منها يف 

احلروب الصليبية منذ مثامنائة وتسع عشرة سنة ، وقُرعت أجراس الكنائس فرحاً بسقوط القدس ، ومن مجلتها الكنائس 
 .(16)ة ؛ كًأّن ما خسرته أملانيا سياسيًّا هبذا السقوط يُعّزيها بعودة األرض املقّدسة دينيًّا إىل أيدي املسيحيني"األملاني

لقد أدرك واصف جوهرية وكثريون من أهل بيت املقدس حقيقة االحتالل الربيطاين، الذي سلبهم وطنهم ، 
مُمارسات االحتالل الربيطاين األوىل بعضها ببعض ، قال بعد صدور وعد بلفور ، وإعالنه رمسيًّا، وبدأ واصف يربط  

اندًما ، يربط حقيقة عالقة جنود االحتالل الربيطاين مع الفتيات اليهودًّيت يف حي الشيخ بدر :" وبعد صدور قرار 
لصهيونية ، بلفور ، ووعده املشؤوم تذّكران هذا االستقبال احلار منهم ، ومل ندر ًأنًّ هبذا االحتالل حتّققت أحالل ا
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وكانت خدعة مشينة للعرب ، قضت على كياننا ، ومستقبل أوالدان ، وًأحفادان ، وخسران ًأعّز شيء ِمّنا وعلينا ، ًأال 
 .  (17)وهو وطننا العزيز ، وًّي لألسف! "

ك وقال تعليًقا على السعادة اليت أبداها يوم احتالل القدس من اجليش الربيطاين : " ولكن مل نكن ندري آنذا
 .(18)، ًأنًّ هذا االحتالل اللعني كان نقمة ، وليس نعمة على وطننا العزيز "

لكن ماذا كانت مواقف هؤالء الذين حتّدث عنهم واصف جوهرية من هذا االحتالل بعد معرفة حقيقته ،   
يف الواقع مل تكن مّشرفة يف غالبها ؛ إذ ذكر واصف نتيجة االحتفال الذي أقامه مدير املدرسة اإلجنليزية )السان 

زهاء أربعني امسًا، فقال : " الذين أصبحوا بني عشية جورج( ملتخرجي املدرسة يف العهد العثماين ، بعد أّن عّد أمساء  
، وضحاها من كبار موظفي حكومة االنتداب ، ومنهم : الزعيم  ، واحملامي ، والطبيب ، وحكيم األسنان ، واملهندس 

عّلم "
ُ
ريب ، وامل

ُ
 .  (19)، والتاجر ، وامل

درسة ، الذي هو ضابط يف جيش وهؤالء كانوا ُيصلون على شهادة استقامة ، ومعلوماتية من مدير امل
، واستطاع واصف  (20)االحتالل ،وقد تنافسوا يف البحث عن الثراء ، الذي أشار إىل بعض طرق حتصيله يف مذكراته

أن يقّدر بدقّة كيف حرف االحتالل كثريين من أبناء الشعب  الفلسطييّن عن اجلهاد ضده ، فقال : " وملّا كانت 
عدما ختّلص الشعب من نري األتراك ، واحلرب العظمى ... ودخل يف حببوحة عيش وصرف احلالة العامة يف البالد ب

 .(21)مبناسبة احتالل اجليش الربيطاين ، ذلك اجليش الذي َبذَر الفلوس يف األرض"

مث أدرك واصف جوهريّة ، وكثريون معه حقيقة احلكم العثماين فرتّحم عليه ، حيث بدأ االحتالل الربيطاين 
وعد بلفور بفرض اللغة العربية ، قال  : " وكلها كلمات عربية تُعرّب عن احلالة الىت وصلنا إليها بواسطه بريطانيا  يُنّفذ  

العظمى ، بعد حكم مجال وأنور العثمانيني ، الذي أعنيت يف قرارة نفسي أن الشعب رجع عن كرهه هلم ، عندما 
وعلى حكمهما ، ويرتّحم عليهما ابخلري ، على الّرغم من بطشهم  ملس نواًّي بريطانيا السيئة ، وأصبح يرتّحم عليهما ،

 (22)ابلعرب إاّبن احلكم العثماين ".

اليت قد تشعر القارئ ابليأس والقنوط من    -مقابل هذه احلالة اليت حتّدت عنها بتفصيل كبري واصف جوهرية  
دور اجلزء الثاين من الشعب الفلسطيين بعامة برز    -حياة الشعب الفلسطيين ، وحقيقة موقفه من اإلحتالل الربيطاين 

، ومثقفيه وأدابئه خباصة ؛ هؤالء الذين استطاعوا ببصريهتم ، وعمق نظرهتم ، ورهافة حّسهم أن يقرؤوا الواقع الصعب 
ا  الذي أوجده االحتالل الربيطاين بعامة  ، ووعد بلفور خباصة، وُيشّخصوه تشخيًصا دقيًقا ، مث يبنوا عليه استشرافً 
واضًحا للمستقبل ، الذي سيقود إليه االحتالل الربيطاين فلسطني وأهلها ، فهّبوا يُنّددون ببلفور ووعده ، وخبيانة 
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بريطانيا وحلفائها للعرب ، ويصّورون اآلاثر السلبية للوعد واخليانة على فلسطني وشعبها ، ويُنّبهون الشعب الفلسطيين 
 :وذلك على النحو اآليت  ضونه على مقاومة الوعد املشؤوم ، واالحتالل الغاصب ،إىل حقيقةاملخاطر احملدقة به ، وُُيرّ 

 هجاء الوعد ، والتنديد به  -أوًلا  

استشرف عدد من شعراء فلسطني املخاطر اليت ُيملها وعد بلفور على فلسطني ، وشعبها ، وُمقّدساته ، 
يؤذن به من خماطر ، وذلك إميااًن منهم بدورهم يف تنبيه   واألمة العربية ومصريها ، فانربوا ملواجهة هذا الوعد ، وما

شعبهم  ، وأمتهم إىل اخلطر القادم يف هذا الوعد ، فنّددوا ابلوعد ، وهجوه أبقذع الصفات ، اليت تدفع الشعب 
اليت   واألمة إىل الّنفور منه ، وعدم التعامل مع َمْن صاغوه وأذاعوه ، وهو وعيد لفلسطني وأهلها ،  ونقض للعهود

بذلتها بريطانيا وحلفاؤها للعرب ، إنّه سلب لفلسطني ، ما قام مبثله أحد من عتاة القادة الّسفاحني يف التاريخ 
 البشرّي.

 :  (23)قال الشاعر إبراهيم الّدابغ يف قصيدة له بعنوان "صوت فلسطني" مبيًنا أصل الوعد ، وحقيقته  

 ونسجه بيدي كيد وتدبريُرّدوا على القوم كيًدا وعد بلفور      

 قد ساء تدبريه ، عفًوا فلواعقلوا     مل يفرط الوعد إاّل بعد تفكري

 فهل لصحوة مأخوذ بغمرته         حسُّ ينّبه منه عقل خممور

فالوعد مكيدة كبرية ، انجتة عن حقد دفني على األمة العربّية واإلسالمّية ،  ومقّدساهتا ، صاغته أيد خبيثة ، انتشت 
رها يف احلرب العاملية األوىل ، ومل تعترب مباضيها يف احلروب الصليبية )هنا إشارة خفّية إىل ما قاله اجلنرال اللنيب عند بنص

إلقائه خطاب النصر يف ابب اخلليل ابلقدس الشريف(  ،  وعليه فهو يستبعد أن يصحو املنتشي بنصره ، ويعود إىل 
 التفكري السليم.

ول" جعل وعد بلفور ، وما تضّمنه من حتويل فلسطني إىل وطن قومي لليهود ، ويف قصيدة " ًّي وطين األ
مبثابة حتويل شعب فلسطني إىل أسرى يف وطنهم ، ويف ذلك استشراف واضح ملا آل  إليه هذا الوعد املشؤوم ، فلم 

 : (  24)، قال    يبَق بيت يف فلسطني مل يذق طعم األسر ، واإلعتقال طوال املائة سنة املوشكة على االنقضاء

 الوطن القومي يف أعناقنا    جدل به نُقاد مثل األسرا

،   ويلجأ الشاعر حممد علي الصاحل إىل التاريخ ، فينظر يف أفعال اجلبابرة من القادة الذين دّمروا بالًداكاملة
وأحرقوها ، أو سفكوا دماء الشعوب اليت قهروها جبربوهتم ، وقسوهتم ، مث غادروها ، من دون أن يسلبوا األرض احملتلة 
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، ويبيعوها لغري أصحاهبا ، فاإلمرباطور الرومايّن الطاغية نريون حرق روما  ، وتلّذذ من برجه العاجي ابلنار تلتهمها ، 
م ( ، وجنكيز خان )أي ملك العامل ( أقام ملكه على   68، وهو مات سنة )  وتلتهم الضحاًّي ، لكّن روما بقيت

هـ( ،  وتيمورلنك حرق دمشق ، وسفك   625جثث ماليني املسلمني ، ورماد كثري من املدن اإلسالمّية ومات سنة )
، وهؤالء (52)هـ(  807دماء مسلمني كثريني ، وبىن أهرامات من رؤوس َمْن كان يقتلهم يف احلروب ، ومات سنة )

على ما وصفهم به املؤرخون من وحشية ، وبربرية يف القتل والدمار ، مل يصلوا إىل ما وصل إليه أرثر بلفور يف وعده ، 
 :(26)الذي هو أكثر وحشية وبربرية من هؤالء الربابرة، قال يف قصيدة بعنوان "حكومة الطور "  

 َمدحورا ما سّطَر التاريخ وعًدا كالذي     أوعدته شعًبا غدا

 نريون هل فعلْت يداَك كهذه     أن ِبعَت أًرًضا  أو كسرت شعورا

 كال و ال جنكيز قام مبثله        فتصّفحوا التاريخ أو تيمورا

فالشاعر ابستدعاء هؤالء الربابرة الثالثة ، الذين ُيضرب املثل يف وحشيتهم ، مل يصلوا يف أفعاهلم الرببرية إىل ما 
يُعطي صورة بشعة وخميفة ومرعبة لوعد بلفور ، وتزداد الصورة بشاعة عندما يستحضر الشاعر وصله بلفور ، وهذا  

نريون الطاغية ويسأله مباشرة : هل بعت أرًضا سيطرت عليها ، أو كسرت شعور وأرواح أهلها ؟! ويزداد قبح الوعد 
الطاغية نريون على نفسه بقوله : وجنكيز عندما أييت جواب نريون ملء الفم : كال ، ويزيد القبح اثنية عندما يستدرك  

خان فعَل مثَله ، مث يزيد القبح اثلثة ، أبنّه بعدما تصفح التاريخ وجد أن تيمورا أيًضا مل يفعل مثلما فعل الّسفاح بلفور 
 عندما أصدر وعده .

يخ البشري ، لقد أبدع الشاعر يف رسم هذه الصورة مركبة البشاعة ، حىت فاقت أبشع ثالث بشاعات يف التار 
وابعرتاف مرتكب البشاعة األوىل اليت كانت ضد املسيحيني األوائل حيث قُتل يف حرق روما على يد الطاغية نريون 

 الرسوالن :بولس وبطرس.

ويف قصيدة " ليلى وبلفور" وصف  الشاعر حممد علي الصاحل الوعد ابلظلم واجلور ، ودعا إىل رفضه ، 
 :  (27)قال

 ٍد جائٍر    لرجال الغرب واقفوا ذا األثرِ وأبرُقوا رفًضا لوع

 :  (28)ورأى الشاعر سليم أبو اإلقبال اليعقويب أّن وعد بلفور ليس إاّل وعيًدا للعرب بكل ما هو شر وسيء ، قال

 بلفور لوال وعده   والوعد أشبه ابلوعيد
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 :(29)قالوهو نتاج الظلم الراسخ يف الغرب األورويّب ، وهو واحد من أكثر الوعود شرًا،  

 إمنّا الغرُب ، وظلٌم    حكمُه ، غري محود

 وحبسب الغرب ظلًما    وعد بلفور الّلدود

 إنّه والّشّر جيري      فيه من شّر الوعود

وقد بنّي سليم أبو اإلقبال اليعقويب األسباب اليت جعلته يصف الوعد ابلوعيد الذي هو لفظ ُيستخدم فقط 
، ففيه : غدر للعرب ، وجحد لتارخيهم يف فلسطني ، وضرب لشرف آابئهم (30)لكل ما هو شر حبسب ابن سيدة

ومفاخرهم ، ومبادلة لكل ذلك بشيطاٍن متمّرٍد عاٍص ال شيء له ممّا سبق ، إهّنم اليهود , الذين نقل هلم ملكية 
 :  (31)فلسطني العربية ، وجعلها يهودية ، قال

 دالغادر العرَب األابَة  م  الناكر املاضي اجملي

 الضارب احلسب الصحيح  م   بكل شيطان مريد

 اجلاعل الوطن املؤّيد  م   ابلعروبة لليهود

أنَّ الوعد سلب لفلسطني ، فبكاها قبل أن يتحقق الوعد ، ذلك أنّه  -بنبوءة الشاعر وفراسته     -وقد رأى  
للخري فيها ، وهو ال يزال ينعم به، وفلسطني ملّا أدرك أّن موازين القوى القائمة ال تقود إاّل إىل سلب فلسطني ، فحّن  

 :  (32)ُتسلب بعد، قال

 سلبوان خري دار   ليس فيها من جرود

 يف فلسطني رًّيض    ذات آٍس َوُورود

 مالنا واملاء فيها   إن ظمئنا من ُورود

لبساتني والورود ففلسطني عنده خري البالد ، أرضها خصبة ال يصيبها اجلدب ، وال وعورة فيها، وهي مليئة اب
 ، واملاء العذب الفرات .

وذهب الشاعر وديع البستاين املعروف بوديع فلسطني ؛ ألنّه عاش قريًبا من نصف عمره يف فلسطني ، الذي 
هو عمر االحتالل الربيطاين لفلسطني ، ذهب إىل أن جعل الوعد نقًضا لكل الروابط اليت كانت قائمة بني العرب 

 ميكن الوثوق اثنية مبَْن ينقض العهود اليت قطعها على نفسه ، وذلك يف إشارة إىل أّن وعد بلفور وبريطانيا ، وأنّه ال
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شكل نقًضا واضًحا لكل املواثيق ،و مستبعًدا أن يتمّكن بلفور انقض العهد مع العرب قادًرا على إعزاز اليهود هبذا 
 :  (33)الوعد ، قال

 قض للّزمامذاَك الوعد كان نقض زمام     كيف يرعاه ان

مل يتحّقق ، فتمّكن بلفور الذي نقض   –مع ابلغ األسف    –لكن تساؤل الشاعر حول تنفيذ الوعد لليهود  
 العهود الربيطانية للعرب من رعاية تنفيذ وعده لليهود.

وقد رأى الشاعر هارون هاشم رشيد يف النشيد الثاين من ملحمته الشعرية " أرض الثورات " املتكونة من ستة 
أانشيد ما رآه الشاعر سليم أبو االقبال اليعقويب يف الوعد ، فهو شرٌّ، ونذير شؤم ، كلماته تنضخ ابحلقد ، وسطوره 

 :    (34)متتلئ ابلذل ، واهلوان للشعب الفلسطييّن ، قال

 ورمى بوعد الشر

 ألقى ... ابلنذير

 احلقد يف كلماته ...

 والذل ملء سطوره ...

اليت مل يستطع كثريون قوهلا ؛ ألنّه رأى أّن من واجبه أن يبحث عن احلقيقة يف جبال   مث ابَح ابحلقيقة املرّة
الكذب واخلداع الربيطايّن خباصة ، والعريّب بعامة ، ويقّدمها جبالء ،و ال تشوهبا شائبةأمام الشعب الذي عليه أن 

 :(35)يُدافع عن حقوقه يف فلسطني ، قال

 وعٌد بتوطني اليهود

 ..فيالذل مصريه.

 وعٌد ... سيبقى سّبة

 التاريخ عرب دهوره

وأمجل  الشاعر إسكندر اخلوري البيتجايل نتيجة هذا الوعد على فلسطني ، وشعبها يف قصيدة قارن فيها 
 :  (36)حال أورواب وفلسطني ، وابقي بالد العرب بعد احلرب العاملية األوىل ،فقال

  وشعبافال استعماَر عندهم بغيًضا   وال وعٌد ًأضاع محىً 
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فأورواب حرّة أرًضا وشعواًب ، بعكس بالد العرب اليت خضعت لالستعمار ، فيما فلسطني فجعت بوعد بلفور 
 الذي أضاع أرضها أبن منحها لليهود ، وشعبها أبن شّرد من وطنه.

 هجاء بلفور ، والسخرية منه  -اثنياا  

آرثر بلفور، ونّددوا به ، جيمس    الوعد   كما هجا الشعراء الفلسطينّيون الوعد ونّددوا به ، هجوا صاحب
 ورمسوا صورة بغيضة له ، وهو بذلك ال يستحق إاّل أن يبصق كل إنسان حّر عليه.

فهذا الشاعر إبراهيم طوقان يف قصيدته " البلد الكئيب " ، يستحضر بلفور أمامه ، وجُيلسه على مقهى ، 
فلسطني ، ويقّرعه ُمستخدًما أُسلوابخلطاب املباشر له ، من ويشرع يف تعليمه حقيقته اليت ظّن أهّنا غابت عن أهل  

 :  (37)دون أن يدعه يرّد أبدىن إجابة ، قال

 بلفور : كأسك من دم الشـ    ـهداء ال ماء العنب

 فانظر لوجهك إنّه      يف الكأس لّوحه الغضب

 وانظر ، عميت ، فإنّه   من صرخة احلق التهب

فالشاعر يدعوه للّنظر يف وجهه ليعرف حقيقته ،كما تظهر يف كأس اخلمر الذي يشربه الهًيا ، فيما هو 
يُزهق أرواح أهل فلسطني ، فهو إمّنا يشرب دماء الشُّهداء،والشاعر ال يدع اجملرم بلفور جيبيب ، بل جُييب هو نيابة 

غضب ظاهرة عليه ، ويزيد يف تقريعه ، أبْن يدعو عليه عنه ، وذلك زًّيدة يف تقريعه ، فيقول له : إّن  عالمات ال
ابلعمى ؛ ألنّه يتجاهل احلقيقة الواضحة والظاهرة على  وجهه، مّث يصرخ يف وجهه  قائاًل : إنّه وضوح احلق الفلسطييّن 

ابعتبار   -  الذي هدره جيعل وجهه يشتعل امحرارًا ، وذلك يف استبطان من الشاعر للحالة النفسية اليت يعيشها بلفور
فهو على الّرغم من إصداره الوعد املشؤوم   -أنّه رجل سوّي يتمتع ابلعدل واإلنصاف وذلك ما هو غري متوافر فيه  

 يعرف حقيقة اجلرمية اليت ارتكبها ،و يرفض االعرتاف هبا .مث يواصل تقريعه ، صارًخا ومتوّعًدا ، قال : 

 بلفور يومك  يف الّسماء   عليك صاعقة السماء
 ما أنت إاّل الذئب قد        ُصّوِرت من طني الشقاء

 والذئب وحش مل يزل     َيضرى برائحة الّدماء

،   هنا يظهر غضب الشاعر إذ خيلط ما بني حقيقة بلفور يف الدنيا واآلخرة ، فيحذِّره ممّا سيلقاه يف اآلخره
 ويدعو أبن يصيبه غضبها ، مّث يؤكد له أنّه خملوق من الشقاء  ، فهو ذئب ُمولع بسفك دماء أهل فلسطني
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ويصف الشاعر حممد علي الصاحل بلفور أبنّه منكر حلقوق شعب فلسطني ،وُمغتصب هلا بقوة السيف ،وأنه 
 :  (38)علج من أعالج العجم الكفار ، قال

 جٍل    قد أنكر احلّق ابلصمصامة الذكربيعت فلسطني يف ذا اليوم من ر 
 ال تيأسوا من مبيع العلج موطنكم     فبيعة القهر ال تبقى سوى الضرر

وزاد من قوة معاين الشاعر استدعاءه األلفاظ اجلزلة ، وتوظيفها توظيًفا اترخييًّا مثل : الصمصامة وهو السيف 
فار العجم بعامة ، كما استخدم املثل " بيعة القهر " اليت ال الذي ال ينثين ، والعلج وهو لفظ يطلقه املسلمون على ك

 أصل شرعي هلا.

ويف قصيدة " ليلى وبلفور" استخدم  الشاعر حممد علي الصاحل املعاين الدينية يف وصف بلفور ليقرتب أكثر 
 ، وكأنّه ينوب عنهم يف هجائه ، والّدعاء عليه ، قال :   من عامة الّناس

 اييت           إْن َمْن يبغُض قومي قد كفرأان ال أبرح أُبدي غ

 وكذا َمْن خاَن أرًضا ُقدِّست            من قدمٍي فهو حقًّا يف َسَقر

وقد جلأ الشاعر الشهيد عبد الرحيم حممود إىل استخدام أسلوب اأُلحجية ، لوصف بلفور، وذلك أسلوب 
واء ، كما أنّه جلأ هلذا األسلوب لتعريف تالميذه سهل يبقى عالًقا يف أذهان عامة الناس ، وخاصتهم على حّد س

 :  (39)ببلفور، ووعده ؛ اتّقاء ألية أضرار قد تلحقه به حكومة االحتالل الربيطايّن، حيث كان يعمل معلًما ، قال

 زعموا أّن خبياًل مل جَيُْد   يف حياة لفقري بنقري
 عاش يف الّناسغصواب حّقهم   ورماهم خبراب وثبور

 حاذ يوًما سائاًلبعض ما ميلك من مال وفريجاءه الشّ 
 فأراه معوزًاذا كسرِة     قال خذها منه من فضلي وخريي

 وهَب الّشحاُذ ما ليس له   ًّي لطيب الّنفس والقلب الكبري!!
 ال ُأمسيه ، فَمْن ُيزره ؟   إّن َمْن أعين هنا جدُّ شهري
 كّلكم ُيزره ، فهو غدا    علًما للكذب ،عنوااًن لزور

فهو يصف بلفور ابلبخل ، واغتصاب حقوق الناس ، وختريب دًّيرهم ، وقتلهم  ، مث جيعله علما للكذب 
)مسيلمة الكذاب ( ، وعنوااًن للتزوير،  وطمس احلقائق . وقد زاد من قوة املعاين  تنويعه يف األساليب اليت استخدامها 
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أسلوب احلوار ،والتعجب الذي يفيد اهلزء والسخرية ، يف هذا الّنص القصري نسبيًّا ، ومنها :أسلوب األحاجي  ، و 
نّفرة : " نقري ، وثبور ،وكذب ، وزور

ُ
 " وأسلوب االستفهام واخلطاب فضاًل عن  توظيفه األلفاظ الدينية املؤثرة وامل

ا ويصف إسكندر اخلوري البيتجايل  آرثر بلفور ابلطاغية ،والدكتاتور الذي ال يؤمن حبرية التعبري، اليعتربه
 :  (40)ذنًبا يعاقب عليها، قال

 وال حريٌة  تُبلى بطاٍغ   يَرى حريَّة األفكاِر َذنْبا

ويرى الشاعر هارون هاشم رشيد يف قصيدته امللحمة " أرض الثورات "  أّن آرثر بلفور شخص قذر سافل ال 
صقعليه كل إنسان حّر ، يعبأ به ، أخذ قراره بوعد يف حلظة تشجيع عابرة من اليهود ، وعليه فهو يستحق أن يب

 :(41)قال

 وحتّمس القذر اخلسيس
 الوعد " بلفور " الوزير

 وعٌد سيبصق كل
 إنسان على بلفوره

ويف مقطع آخر من القصيدة ذاهتا يسخر هارون هاشم رشيد من بلفور ، ومنطقه الغريب يف هذا الوعد ، 
 حيث أعطى ما ال ميلك ملن ال ميلك ، قال :

 عجًبا ملنطقك الغريب
 وما تفّرق عن دهاك
 قّررت لألغراب أرًضا
 كان ميلكها سواك

ويهجوه وديع البستاين هجاء معنوًًّي ، فهو بوعده الذي هو السّم بعينه ، ابت ُمفسًدا لكل خري ، و بلفور 
و نفسه غري مرّحب به ضيًفا يف بالد العرب ؛ النّه نقض العهود اليت قطعتها دولته للعرب ابحلرية واالستقالل ، وه

وهنا ال بُّد من ُمالحظة الفهم القاصر الذي   -بذلك جلب التعاسة لنفسه ، وحّط من قدره  ، ومنزلته عند العرب  
ال زال  ُيسيطر على عقول أكثريّة العرب منذ صدر الوعد وحىت اترخيه ، ومنهم الشاعر نفسه ، والشاعر حممود 

ورواب ، وهي اليت تُثبت يف كل يوم أهّنا الرّاعي واحلامي درويش  ، ذلك الفهم الذي يرى إمكان ُوجود العدل يف أ
تعّهد أبًدا هلا أبن تكون متفّوقة عسكرًّيًّ على العرب جُمتمعني ال بل املسلمني مجيعهم  

ُ
 :(42)قال  -إلسرائيل ، وامل
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 ال ُيلُّ الِقرى ملثلك ضيًفامسُّه مفسٌد مللح الطعام
ا     واّلذي سدًّه أمرُي الكرامسدُّ ابب األقصى بوجهك سدًّ

 برَم الوعد انقَض العهد حّدث   إن حتّدث عن حادث األًّيمُُ م
 ُكنت أوىف قدرًا وأعلى مقاًما  وتدهورَت ًّي علي املقام

وبناء على ذلك ، فإن الشاعر يستبعد أن يثق العرب  ببلفور مرّة اثنية ، ويصفه أبنه انقض للّزمام أي 
 ا إليه ، قال :للمسؤولية اليت ُعهد هبنخائ

 ذاك الوعد كان نقض زماٍم   كيف يرعاه انقض للزّمام

ورأى الشاعر سليم أبو اإلقبال اليعقويب أن بلفور هو نفسه الذي حّط مكانته عند العرب ، فأصبح عدوهم 
 :  (43)الّلدود إبصداره الوعد املشؤوم ، قال

 بلفور لوال وعده            والوعد أشبه ابلوعيد
 لرأى من العرب احلفا     وَة يف التهائم والّنجود

 بلفور، ال أهاًل وال سهــ    ـاًل ببلفور الّلدود

مث وصفه بغادر العرب ، ومنكر ماضيهم اجمليد يف فلسطني ، وجذورهم الشريفة الضاربة يف أعماق االرض ، 
 :قال  الربيطانيني ، فهذه صفات متوارثة فيهم ،ومل يستغرب اتصاف بلفور هبذه الصفات املنكرة ؛ ألنّه ورثها عن قومه  

 الغادر العرب األابة  م الناكر املاضي اجمليد
 الضارب احلسب الصحيح بكل شيطان مريد
 يف عهد قوم يزعمو    ن أبهّنم أهل العهود

 وهم األيل نقضوا العهو    د وأخلفوا كل الوعود

 قه وعده أبهل فلسطني من مآس ، قال :مث يدعو هللا أن يصيبه بشلل يف يديه نكاال مبا أحل

 ُشّلت يٌد عملت     على ما فيه متزيق القيود

وأخريًا يبوح الشاعر الشهيد عبدالرحيم حممود حبقيقة ما ميثله بلفور ممثال حلكومة بريطانيا حليفة العرب ، 
 :  (44)وكأمّنا يريد منهم القطيعة معه ، واالعتماد على الذات ، قال
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 أيُّ وعٍد صانَه   يوًما ،وأية ذّمة مل خيفرغدر احلليُف و 
 ملّا قضى وطرًا بفضل سيوفنا    نسي اليد البيضاء ومل يتذّكر
 وإذا الّدم املهراُق ال مبراقِه    جدوى وال بنجيعه املتحّدر

ال فاألمر عند الشاعر الثائر واجملاهد انتهى؛فالغدر متَّ من حليف اعتاد الغدر ، فلم ُيفظ ذمة العرب ، و 
 دماءهم اليت أُريقت يف ساحات الوغى ، وعليه يصرخ يف وجه احلليف العّدو حمّذرًا , ومهّدًدا، فيقول :

 ًّي ذا احلليف : سيوفنا ورماُحنا    مل تنثلم فاعلم ومل تتكّسر
 ابألمس أبلت يف عداك ويف غٍد     يف كل قلب غادر متحّجر

 العاصف املتفّجرتغلي الصدور، وليس يف غلياهنا    إاّل نذيُر  
 ولقد تصرّبان عليك فلم نُِطْق        منَك املزيَد والت حني تصربُِّ 

 هذي البالد عريننا ، وفدًى هلا       من ولد يـَْعُرَب كلُّ أُْسٍد ُهّصرِ 

وما يزيد يف وضوح معاين األبيات السابقة هو : هذا األسلوب اخلطايّب احلوارّي املوّضح حلال اجملاهدين ، 
ذّكر جبهادهم ، واملبنّي حلال الشعب الذي ابلكاد يصربعلى غدر بلفور، واملؤّكد على احلّق واالستعداد املتوارث وامل

 للفداء ، والّتضحية يف سبيل حتصيل حقوقه املشروعة.

 تصوير آاثر الوعد على الشعب الفلسطيني   -اثلثاا  

شعراء فلسطني إىل تعداد اآلاثر السلبية اليت جلبها وعد بلفور على فلسطني وشعبها ، فإبراهيم   عمد عددمن
طوقان بنىقصيدته  "أيها األقوًّيء" على املقابلة الساخرة بني حال احملتل الربيطايّن املعّزز و املكّرم ، وحال الشعب 

 :  (45)الفلسطيين اخلاضع لالحتالل يف ذل وهوان ، قال

 اء حالنا فكفاان   أّنكم عندان أبحسن حالةولئن س

 الطريق طالت علينا    وعليكم ... فما لنا واإلطالة؟!  ُّ غري أن 

 أجالء عن البالد تريدو         ن فنجلو أم حمقنا واإلزالة ؟

فهو يسخر من عدالة احملتل الربيطاين ، اليت أابحت له سلب حقوق أهل فلسطني إىل حّد أنه جعلهم أمام 
 ين ال اثلث هلما ، ومها : اجلالء عن بالدهم وممتلكاهتم ، أو الفناء واملوت.خيار 
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ويف القصيدة ذاهتا يصور الكارثة الطامة اليت أنزهلا احملتل الربيطاين بفلسطني جراء وعد بلفور ، واملتمثلة يف 
م يستوطنوها كيفما يشاؤون فتح األبواب أمام هجرة اليهود إىل فلسطني ، واستالب األرض الفلسطينية ، ومنحها هل

 ،قال :

 بفضلكم قد طغى طوفان هجرهتمو كان وعًدا تلّقيناه إيعادا

 واليوم من شؤمكم نُبلى بكارثة   هذا هو الطني واملاء الذي زادا 

وعد بلفور على فلسطني ، وأهلها ، هو التشبيه البليغ يف جعل   وما زاد من فظاعة الكارثة اليت استجلبها
 اهلجرة اليهودية الطوفان الذي أصاب قوم نوح ، على نبينا وعليه أفضل الّصالة ، وأمت التسليم .

ويف قصيدة رثى فيها الشاعر العراقّي عبد احملسن الكاظمي ، يذكر إبراهيم طوقاأنثر السياسة الربيطانية  
والقائمة على الرتغيب والرتهيب طوال سبع عشر مضت ،إذ أّن بريطانيا أوفت بوعدها لليهود الّدخالء ، املراوغة ،  

فيما مل يكن نصيب أهل فلسطني إاّل اخللف ، ويتساءل الشاعر إبراهيم طوقان أبسى وحزن :إن كان حال البؤس ، 
ا أّن القيانة قد تقوم قبل أن خيلص أهل فلسطني من والّذل الذي أوقعه االحتالل الربيطاين سينتهي يف فلسطني ، ُمشريً 

مقرتحات اإلجنليز ، وصنيعتهم اليهود ، وها قد صدقت إشارة إبراهيم طوقان ، بعد مرور قرن من الزمن تقريًبا ، قال 
(46): 

 أاب املكارم َأْشِرف من ُعالك وُقل     أرى فلسطني أم دثنيا األعاجيب                          

 وانظر إلينا وسرّح يف احِلمى َبَصًرا    عن اهلدى مل يُكن يوًما مبحجوب                           

 جِتد قوًّيًّ َوىَف وعَد الّدخيِل ومل           يُكن لنا إاّل وعَد عرقوب

 ومرَّ سبع وعشر يف البالء له           وحكمه َمزْج ترهيب وترغيب                          

 قد تنتهي هذه الّدنيا ويف يده             مصريان رهن تدريب وجتريب                          

 حال أرى شّرها يف الناس منتشرا   وخريُها للمطاًّي واحملاسيب

 هل يف فلسطني بعد اليؤس من دعة؟   أم للّزمان ابتسام بعد تقطيب؟!

 ( 47)اًل ُيصيب فلسطني ،فيدمر اترخيها التليد ، قال:  أّما الشاعرهارون هاشم رشيد ، فقد جعل أثر الوعد زلزا
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 وعد تزلزلت اجلبال

 له ... ومزقت السطور

مث يُبني أثره على أهل فلسطني ، فريى أنّه أصاهبم ابلذل واهلوان جراء فتح  االحتالل الربيطاين  بلدهم 
 للهجرة اليهوديّة ، ومصادرته أرضهم ، وممتلكاهتم وهتجريهم منها ، قال :

 والذل ملء سطوره

 وعد بتوطني اليهود

ويستشرف الشاعر إبراهيم الدابغ ، املستقبل املظلم الذي سيعيشه أهل فلسطني جراء وعد بلفور، وُيذرهم، 
و العرب من  مدينة أذرع  يف حوران جنويب سورًّي ، ومن وادي حرا يف مّكة املكّرمة ،أو غريه من االحراء احمليطة 

ذرهم من استعباد اليهود هلم يف قابل األًّيم ، إن هم مل يَهبوا للجهاد ، فُيفشلون هذا الوعد ، ُي –ابملدينة املنورة  
 :(48)ومينعون تنفيذه ابلقوة ، قال

 قل لفلسطني وما جاورها   من أذرع الشام إىل وادي حرا

 مشّرٌد جاء حلرث أرضنا  نوشك أن نرعى لديه البقرا

فالشاعر هبذه الكلمات الواضحة السهلة أوجز حقيقة اهلدف البعيد لوعد بلفور كمامتَّ االتفاق عليه مع 
اليهود ، وهو حتويل فلسطني إىل وطن قومّي لليهود ، وحتويل َمْن يتبقى فيها من العرب إىل عمال  يعملون يف 

للنظرة القومية العنصرية الىت ترى أن هللا ما خلق اخللق األعمال احلقرية الىت أينف اليهود من مُمارستها ، وذلك حتقيقا  
 من غري اليهود إاّل ليقوموا خبدمتهم .

ويصور الشاعر سليم أبو اإلقبال اليعقويب آاثر الوعد املشؤوم على مقّدسات أهل فلسطني ، مسلمني ومسيحيني ، 
 :(49)يتم تدنيس تلك املقدسات ، قالحيث سيتم االعتداء على املسجد االقصى ، وكنيسيت القيامة واملهد ، و 

 َوَعَدت على البيت املقّدس من مهبط اجملد التليد

خلصي         َن  بكلِّجّباٍر عنيد
ُ
 وَرَمْت بَنْيِه امل

 وَقَضْت على قرِب املسيـ  ح وَمْهده خري املهود
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 :(50)ويرثي الشاعر علي حممد الصاحل حال فلسطني وأهلها ، فيقول

 أندأُبطفااًل بال  َموطٍن أيووَن فيه أو مقرإمّنا 

 خربِّ األعراب عن ليلى وُقل     إهّنا ليست حبسٍن يدّكر

 غادر احلسُن حُمّياها وقد  كانت احلسناء يف كّل البشر

هنا يستشرف مستقبل األجيال القادمة يف حال اللجوء قبل النكبة بثالث وعشرين سنة ، وينعى  فالشاعر
 إليه فلسطني ، حيث تفقد مجال طبيعتها ، وهباء مقّدساهتا .للعرب ما ستؤول  

مث رأى أّن بكاء فلسطني على ما حلَّ هبا من جرائم ، وجمازر يف شعبها ، قد أذهب عنها مجاهلا مُمّثاًل يف 
 عينيها احلور ، قال:

 فافرتقنا وغدت رائحًةوبُكاها َقْد حما عنها احلور

 جلهادالتحريض على املقاومة وا  -رابعاا  

أيقن شعراء فلسطني قبل غريهم أّن السبيل الوحيد إلفشال حتقيق وعد بلفور هو اجلهاد ، ضد االحتالل 
الربيطايّن والصهيويّن مًعا ، وذلك انطالقا من وظيفة الشاعر خباصة ، واألديب بعامة ، وهي استشراف املستقبل  

القائمة على قراءة الواقع ، وتشخصيه ،   –، هذه الوظيفة  والّتنبيه عليه ، وتوعية الناس به ، مث دعوهتم ملمارسته  
واملعتمدةأساًسا على بصرية الشاعر ، ورهافة حسه ، يف إرشاد الشعب إىل الطريق الصواب يف التعامل مع املخاطر 

حدقة به ، وليس هناكأكثر خطرًا من هذا الواعد الذي يسعى لسلب األرض ، وهتجري الشعب .
ُ
 امل

راهيم طوقان ينظم نشيًدا للمقّدسات اإلسالمّية ، ُيثُّ فيه الشباب املسلم على التضحيه من فهذا الشاعر إب
أجلها ، ويستنهضهم بكل الوسائل الىت ُيستنهض هبا الشباب  للّدفاع عن مقدساته ، مؤكًدا يف مطلع النشيد حقَّ 

 :(51)الالفلسطينني الكامل مبقدساهتم ، وبوطنهم فلسطني كّلها من غري منازع ، ق

 لنا الرُباق واحلرم   لنا احلمى ، لنا العلم

 أرواحنا ،أموالنا    ِفدى الرُباق واحلرم

 حنن الشباب املسلم       وهللا        ال  ُنسلم



Journal of Arabic Language for Specialized Research (JISTSR) Vo: 4, No: 1, 2018 
 

 
 76 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized 

Research   (JISTSR) Vo: 1   No: 1  2015 

 منوأُتو نُكرَّم   ِفدى الرُباق واحلرم

اجلهاد ، وال يثقوا مث يستحُث الّشاعر الشباب حبقِّ الرسول ، صلى هللا عليه وسلم ، أن يتقّدموا لساحات  
 بوعود بريطانيا ، الىت خانتهم إبصدارها وعد بلفور ، فيقول :

ْصطفى   ِفدى الرُباق واحلرم
ُ
 سريوا حبقِّ امل

 ال تسمعوا كذب الوعود أعداؤان خانوا العهود

 ُدوسوا على روس اليهود  ِفدى الرُباق واحلرم

للوحدة واملشاركة اجلامعة يف اجلهاد ، ُمزيـًّنا هلم الشهادة يف وخيتم إبراهيم طوقان هذا النشيد بدعوة الشباب  
 سبيل املقّدسات :

 شبابنا ُشدُّوا الّصفوف  ُقوموا عليهم ابأللوف

 هللا ما أحلى احلتوف  ِفدى الرُباق واحلرم

ًدا ضياع ويتهّدد إبراهيم طوقان يف قصيدته "البلد الكئيب" ، وعد بلفور اهلرم بعزمية أسود فلسطني ، ُمستبع
 :(52)فلسطني بفضل خنوة العرب ، فيقول

 ويٌل ِلوعد الشَّيِخ من  عزمات آساٍد روابض

 أتضيُع ًّي وطين وها  عرق الُعروبة يفَّ انبض

 فألذهنّب ِفداَء قومي  يف غمار املوت خائض

رك فيها ، يف ذكرى صدور الوعد الثانية عشرة ، حيث شا1929مث يستبشر خريًا ابلثورة الفلسطينية عام 
 :(53)الشباب والشاابت ، يقول

 شراك ًّي وطين فقد     نُفَض الّرقاُد عن البالدُُ ب

 هَنضْت بواسُل فيَك تقـ   ذف ابلنُّفوس إىل اجلهاد

 َشقُّوا الطَّريق إىل الُعال  وَخطوا على هنج السَّداد
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 :(54)ويف الشاابت يقول

 الغيُد األوانسشراَك ًّي وطين فقد         هَنَضْت ِبَك  ُُ ب

 أقبلَن من ابب اخلليل        ميَِْسَن يف ُسود املالبس

 وَصرْخَن يف وجه العميـ    ِد وحقَّهن هَلُنَّ حارس

 وطين ظَفرَت إذا الّنسا      ُء هتفَن ابمسك يف اجملالس

ردِّ العدوان حىت مث خيتم قصيدته بتقدمي عهد وثيق لفلسطني أبن يسري أهُلها موحَّدين يف الدَّفاع عنها ، و 
 (55)حتقيق احلرية  ، والكرامة  ، والسالم ، يقول : 

 وطين علينا العهد جم   ًعا أن نسريَإىل األمام

 ونـَُردَّ عنك النَّازالت     ُمسابقني إىل احِلمام

 ونكون يف إعالء شأ     نك عاملني على الدوام

 حىت تُرى ُمتفيًئا         ظلَّ الكرامة والسالم

ا أُعلن عن قيام بلفور بزًّيرة القدس احملتلة للمشاركة يف افتتاح أول جامعة يهودية يف فلسطني ، فيما وعندم
وهي أول مؤّسسة تعليم عاًل يف فلسطني ، كان أنشأها مجال   –كان اللورد أللنبيأغلق كلية صالح الّدين اإلسالمّية

ر حممد علي الصاحل  قصيدة بعنوان "ليلى وبلفور" فور احتالل املدينة املقدسة ، نظم الشاع   - 1914ابشا عام 
أجرى فيه حوارًا رائًعا ، وُمؤثِّرًا مع ليلى )فلسطني( الىت تستشعر خطر وعد بلفور ،و حتثُّ أهلها على املقاومة ، أو 

 :(56)مواجهة مصريهم أمام مغول العصر  اجلُدد، قال

 رتقل هلم : أن ينهضوا أو يرتكوا أرضهم للمستبّدين التّ 

 قل هلم : قد آَن أن تستيقظوا وانزعوا عن فكركم هذا اخلَور

 بلغ السيل الزُّىب ًّي قوَمنا        فاقتفوا الّليثَإذا الليُث زأر



Journal of Arabic Language for Specialized Research (JISTSR) Vo: 4, No: 1, 2018 
 

 
 78 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized 

Research   (JISTSR) Vo: 1   No: 1  2015 

ُ ابناءها بني اجلهاد أو االستسالم لترت العصر ، و أّن عليهم أن يستيقظوا   ففلسطني كما صّورها الشاعر خُتريِّ
 ملا ُُياك ضدهم ، ويرتكوا حال الضعف الذي يعيشون ، فقد طفح الكيل ، وال  سبيَل أمامهم إاّل سبيَل اجلهاد . 

اب ، كما استدعى أحدااًث اترخيّية خُميفة لزًّيدة وقد استخدَم الشاعر ألفاظًا سهلة ، وواضحة يف اخلط
الّتحريض ، وهو ُمواجهة مصري بغداد عندما دمرها هوالكو ، كما أن استدعاء الشاعر للمثل العريب " بلغ السيل الّزىب 

حدق بفلسطني ، فبلفور مل يكتِف إبصدار الوعد ، بل ها هو قدم إىل فلسطني ،فبا
ُ
شر " ، يزيد من وضوح اخلطر امل

 تنفيذه يف وضع أساس علمي للوطن القومي مُمّثاًل ابجلامعة العربية .

 مث يدعو الشاعر الفلسطينني والعرب للوحدة ، والّنفري إىل القدس ؛ ملواجهة بلفور، وإفساد زًّيرته هلا ،فيقول: 

 ُقل هلم : بلفور أيتيكم غًدا       هل تكاتفتم إىل هذا اخلرب

 ابتفاٍق حسن يُردي الضَّررأي بين عّمي وقومي سارعوا

 ًّي شباَب النهضة الغرَّاء يف     موطين كونوا مجيًعا يف حذر

 فانشروا اجلُنَد ربيًعا نضرًا      يُبهُر الّناس وأنتم َمْن هَبر

 وانفروا للقدس هيَّا ، وثُِقوا      رفقيت بلفور من خلف البحر

 واْقفوا ذا األثرواْبرقوا رفًضا لوعٍد جائر      لرجال الغرب  

ويدعو الشاعر إبراهيم الّدابغ أهل فلسطني إىل تطهري وطنهم فلسطني  من الّدنس واآلاثم الىت أحلقها هبا 
وعد بلفور ،أي من احملتلني الربيطانيني والصهاينة ، فيقول : مؤكًدا لربيطانيا وحلفائها إّن فلسطني ليست من دون 

 :(57)ا لالنتداب ، وإنَّ وعد بلفور سيفشل ، يقولأهل وشعب ، وإن أبناءها ليسوا عبيدً 

 وكيف َتْطهر من رجٍس ومن دنٍسإاّل إذا ُغسلت من وعد بلفور

 ليست فلسطني يف البلدان عارية      هُتدى ومُتنح بني العري والعري

 وليس أبناؤها ُملًكا ملنتدب            فوعد بلفور عنها وعد ممرور

 بتحرير فلسطني وأهلها ، اليت هي بال شك رغبة كّل فلسطييّن ، فيقول:   مث يُفصح  الشاعر عن رغبته
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 هواَي حترير أهل االرض عن مأل   من اهلُداة وأقطاب الدساتري

إىل ُنصرة فلسطني وأهلها ، ُمبيًنا أّنض   –ويدعو مصر، وأهلها  ، وذلك على الرغم ممّا هم فيه من احتالل  
 لعربية ، وسورًّي هو واحد  ؛إنه بريطانيا ، ويقول :عدو العرب كلهم يف مصر واجلزيرة ا

ُُ فما يرد  أثيم من غوايته مبثل إنعاش مقهور ملقهورُّ

 إنَّ الذي كاد جنًدا يف كرامتها    حىن على وحدة املصري والسوري

ويصرخ الشاعر هارون هاشم رشيد ، أبن شعب فلسطني سُيجاهد دون كلل ،أو ملل حىت إفشال حتقيق 
 :(58)ألنَّ حتقيقه يلحق به العار ، يقول  وعد بلفور ؛

 عار علينا أن يكون

 فدونه املوت الزؤام

 عار علينا أن يكون

 فلن نكلَّ ولن ننام

ويدعو الشاعر الشهيد عبدالرحيم حممود إىل الثورة السرتداد احلقوق املغتصبة ، واحلرية السلبية من قبل 
 :(59)االحتالل الربيطاين ، فيقول  

 لَّ ُعنقك يـَْنَصهر  فعلى اجلماجم تُركُز االعالمإصهر بنارك غ

 وأقم على األشالء صرَحَكإمّنا     من فوقه تُبىن العلى وتقام

 وُخذ احلقوق إليك ال َتْسَتجِدها إّن اأٌليل َسلُبوا احلقوَق لئام

 هذي طريقك للحياة فال تـَزُغ  قد سارها من قبلك القسَّام

سهلة ، ُمستلهمة من القاموس الشعيب الفلسطيين ، كلمات يتماثل معها املثل إهّنا كلمات انريّة ، واضحة  
الشعيب " َمْن ال يستحي خياف " ، فهو يرسم الطريق واضحة إلفشال وعد بلفور ، إنَّه  طريق الشهيد عزّالّدين 
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عّز الّدين  القّسام يف   القّسام ، وقد  نّفَذ الشاعر ما دعا إليه ، فنال الشهادة على طريق الشيخ الشهيد اجملاهد
17/6/1947 

إن شعر شعراء فلسطني يف بداية القرن مل يُقّدر له أن ُُيّقق ما دعا إليه قبيل هناية القرن ، حيث دعا عدد       
من شعراء فلسطني إىل استجداء احلقوق واحلرية  ممّن أصدروا وعد بلفور ، ومّمن اُعطوا الوعد ، واحتلوا فلسطني ، 

ب فلسطني ودمائه ، وال زالوا مُيارسون هذه الدعوة استجابة وأقاموا فيها وطًنا قومّيصا هلم على أشالء شع
للسياسيني ، وخوفًا على أعناقهم . انظر غلى ما قاله الشاعر حممود درويش يف مقالة له بعنوان "جنون أن تكون 

تجدًّي ، بعد اجملازر واملؤامرات والتشريد الذي  تعرض له الفلسطينيون يف لبنان ، قال مس  1985فلسطينيًّا" عام 
بيأس وعًدا بلفورًّي جديًدا ، ابعتبار ذلك الوعد اّس مصائب الشعب الفلسطيين : "هل عرف شعٌبآخر غري 

الشعب  الفلسطييّن  هذا  العدد من اهلجرات ؟!  هذا الكّم من املنايف ؟! وهذه األعداد من املذابح ؟! دون أن 
.فأين هذا  االستجداء من   (60)و ... أو بوعد "يُكافأ بوطن ... أعين وطنه ؟ ودون أن َُيظى إبعرتاف ، أ

؟ وأين التحريض على اجلهاد السرتداد الوطن املغتصب ، واحلريّة السليبة من حتريض الشهيد عبدالرحيم حممود  
االحتالل على طريق الشهيد الشاعر عبد الرحيم حممود الذي سار على طريق منوذجه الشيخ الشهيد عّز الّدين 

 القّسام ؟!.
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 اخلامتة

 بعد االتنهاء من كتابة هذا البحث ميكن القول بعدد من النتائج والتوصيات ، وهي:

 النتائج  –أوًل  

متكن شعراء فلسطني املدروسة أشعارهم بعمق بصريهتم من تشخيص واقع االحتالل الربيطاين ، و وعد   - 1
 يانة  بريطانيا ، وحلفائها للعرب .بلفور ، واستشراف املستقبل ، فهبُّوا ينّددون ابلوعد وأصحابه ، وخب

صّور هؤالء الشعراء الىثار السلبية البشعة املتوقعة للوعد املشؤوم على الشعب الفلسطيين ، الىت كانت   - 2
 بداًّيهتا تظهر أمام أعينهم ، فكانوا يستشرفون املستقبل الذي نعيشه واقًعا اليوم 

لسليم ، إلفشال الوعد ، وخُمّططات بريطانيا ، وحلفائها ، فحثُّوا استطاع هؤالء الشعراء االهتداء إىل الطريق ا-3
 الشعب على سلوكه ، وحرَّضوه على التمسُّك به ، أال وهو طريق اجلهاد واملقاومة . 

 التوصيات  –اثنيا  

موضوع مل ضرورة إجراء دراسة مقارنة بني هذا الشعر ، والشعر الفلسطيين ما بعد النكبة والنكسة ، فهو    - 1
 يدرس بعد.
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 اهلوامش

على تسمية وعد بلفور بتصريح بلفور،  -ابدعاء املوضوعية  -يصرُّ بعض الدارسني من األكادمييني الفلسطينيني   (1)
اعتمادا على ترمجة حرفية، وعلى التمييز بني االحتالل  واالنتداب الربيطاين. وهم بذلك يغفلون عن أن للتاريخ 

نتصر يكتب ما يشاء ويسجله وفق رؤيته ومصاحله، فيما للمهزوم مصاحله ورؤيته لألحداث، رواًّيت عديدة، وأنَّ امل
، ؛ رواية املنتصر، ورواية املهزومروايتان للحدث التارخيي  -غالبا-وهو أيضا يكتب األحداث ويسجلها، وبذلك تنشأ  

 ومقهور ، وميلك كل ما تطلبه الشرعية.ويف احلالة الفلسطينية املنتصر ظامل وقاهر وال شرعية له، واملهزوم مظلوم  
وهنا ال بد من التوضيح أن العرب دأبوا على تسميته وعدا ؛ ألن بريطانيا والغرب أثبت طوال القرن املاضي أنه مل     

يف بوعد قطعه يف اترخيه كما وعد بلفور، فيما وعوده للعرب كانت تصرُيات ال تلبث أن يتم التنكُّر هلا، مع 
اللغوي الواضح بني لفظيت الوعد والتصريح، وأبهنم تناسوا مرحلة االحتالل العسكري الربيطاين،   مالحظة الفرق

وغّلبوا عليها مرحلة االنتداب لطوهلا الّزمين ُمقارنة مع مّدة االحتالل العسكرّي ، كما أن لفظة االنتداب أصال فيها 
ارة شؤونه، وهم حىت هذه اللفظة التجميلية زّوروها ، حتقري للشعب الفلسطيين ابعتباره قاصرًا ، وغري قادر على إد

 ومل ينفذوا ما فّسروها به.
مث ماذا بشأن االحتالل العسكري اإلسرائيلي، واإلدارة املدنية اإلسرائيلية، فهذه سياسة االستعمار اخلبيث، فهل     

الصهاينة  ؟!، إن املطلوب هو أن نعّلم   نقبل الرواية اإلسرائيلية ملرحليت االحتالل، ونُعّلمها للناشئة كما يُريدها
الناشئة روايتنا الوطنية للتاريخ، فربيطانيا احتلت فلسطني بقوة السالح ، وسلبتها من أهلها طوال ثالثني عاًما، 

ومنحتها لليهود وطًنا قوميًّا بوعد بلفور ، الذي ال زالت ترعى تنفيذه، وتعّد العدة لالحتفال ابلذكرى املئوية لصدوره 
، وترفض حىت جمّرد الطلب الفلسطييّن بعدم إجراء االحتفال املئوّي ، فما ابلك لو طالب الشعب الفلسطييّن 

 ابالعتذار ؟! .
 .279انظر: واصف جوهرية، القدس االنتدابية، ص (2)
، وفيه دخول اللنيب كان 138؛ عارف العارف، اتريخ القدس، ص280انظر: واصف جوهرية، مصدر سابق، ص (3)

 .11/12/1917يوم  
؛ عارف العارف، اتريخ 280؛ وانظر: واصف جوهرية، مصدر سابق، ص126جنيب األمحد، فلسطني، ص (4)

 .136القدس، ص
 .276واصف جوهرية، مصدر سابق، ص (5)
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 .280املصدر نفسه، ص (6)
 .280نفسه، ص  املصدر (7)
 .309املصدر نفسه، ص (8)
 .276املصدر نفسه، ص (9)
 .309،  276انظر: املصدر نفسه، ص (10)
 .276املصدر نفسه، ص (11)
 .276املصدر نفسه، ص (12)
 .276املصدر نفسه، ص (13)
 .314املصدر نفسه، ص (14)
 .277املصدر نفسه، ص (15)
 .3/146حممد كرد علي، خطط الشام،   (16)
 .277واصف جوهرية، مصدر سابق، ص (17)
 .276صاملصدر نفسه،   (18)
 .314املصدر نفسه، ص (19)
 .307،309،315،335انظر: املصدر نفسه، ص (20)
 .308املصدر نفسه، ص (21)
 .353املصدر نفسه، ص (22)
 . 2/36إبراهيم الدابغ، الطليعة،   (23)
 .63إبراهيم الدابغ، يف ظالل احلرية، ص (24)
نريون هو: امرباطور روماين طاغية، قتل أُّمه ، وأحرق زوجته أوكتافيا ، وأحرق روما، وتلذَّذ ابلنار أتكلها ، وحترق  (25)

شعبها من برج عاجي، مث اهتم املسيحيني ابحراقها، فاضطهدهم مدة تسع سنوات، وأعاد بناء روما على منط 
؛ املوسوعة العربية   2502ص  4عة العربية امليّسرة ، مم(. انظر ترمجته يف : املوسو 68فخم ومجيل ، تويف سنة )

 .  622ص   25العاملّية ، م  
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(، لقب هبذا اللقب   1227/   624و    1162/    558وجنكيزخان هو: مؤسس الدولة املغولية ، عاش مابني )  
ارى ومسرقند، وعرف الذي يعين ملك العامل، سفك دماء املاليني من املسلمني ، ودّمر كثريًا من مدهنم ، وخباصة خبُ 

؛ ابن العماد احلنبلي ، شذرات   268/  6ابلوحشية والرببرية . انظر ترمجته يف :  ابن تغري بردي ، النجوم الزاهرة ،  
 .  503ص   8؛ املوسوعة العربية العاملية ، م  503/    5الذهب ،  

ك ابللغة الرتكية تعين ( ،  واللن  1405/    807و    1336/    728وتيمورلنك هو: حفيد جنكيزخان عاش مابني )
األعرج ،عرف بسفك الدماء والتدمري ، وكان ُمغرى بقتل املسلمني ، وغزوهم ، وترك الكفار، دّمر حلب ودمشق 
وبغداد، وغريها من املدن ، وكان كلما هزم جيًشا مجع رؤوس القتلى وبىن منها هرًما انظر ترمجته يف :  ابن تغري 

؛ املوسوعة العربّية امليّسرة ،   62/  7ابن العماد احلنبلي ، مصدر سابق ،  ؛    160/    13بردي ، مصدر سابق ، 
 . 399ص   7؛ املوسوعة العربّية العاملّية ، م   785ص  2م

 حممد علي الصاحل، حياته وشعره، خمطوط. (26)
 املصدر نفسه، خمطوط. (27)
 .158مسري شحادة، حسان فلسطني، ص (28)
 .167املرجع نفسه، ص (29)
 ب، مادة وعد.انظر: ابن منظور، لسان العر  (30)
 .159مسري شحادة، مرجع سابق، ص (31)
 .167املرجع نفسه، ص (32)
 .164وديع البستاين، الفلسطينيات، ص (33)
 .313هارون رشيد، األعمال الشعرية الكاملة، ص (34)
 .314املصدر نفسه، ص (35)
 .73إسكندر البيتجايل، آالم وآمال، ص (36)
 .119-118إبراهيم طوقان، اجملموعة الشعرية، ص (37)
 .265ه وشعره، صحممد علي الصاحل، حيات (38)
 .97عبدالرحيم حممود، األعمال الكاملة، ص (39)
 .73إسكندر البيتجايل، مصدر سابق ، ص (40)
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 .313هارون رشيد، مصدر سابق، ص (41)
 .163وديع البستاين، مصدر سابق، ص (42)
 .159-158مسري شحادة،  مرجع سابق، ص (43)
 .42عبدالرحيم حممود، مصدر سابق، ص (44)
 .213إبراهيم طوقان، مصدر سابق، ص (45)
. وعبد احملسن الكاظمي املكىّن أبيب املكارم هو : شاعر عراقّي فحل ، عاش   231 -230املصدر نفسه ، ص   (46)

( ، ولد يف حملة الدهانة ببغداد ، ونشأ وتعّلم يف حي   1935/   1354و    1865/    1282ما بني ) 
د الشعرية الّطوال يف الكاظمية الشهري ن فُنسب إليه ، ولُّقب بشاعر العرب ، وقد ُعرف ابرجتال القصائ

ناسبات ، عمل ابلتجارة مع والده ، مّث استهواه األدب ، فنبغ يف نظم الشعر ، وتنّقل يف عدد كبري من الدول 
ُ
امل

اإلسالمّية ، والعاملّية ، واستقّر يف القاهرة ، فاتصل مبحمود سامي البارودي ، وتوثقت عالقتهما ، وتويف يف 
بع الوطين والقومي ، وكان من مؤّيدي الشريف حسني بن علي . انظر ترمجته يف القاهرة ، غلب على شعره الطا
 .  125/    4؛ الزركلي ، األعالم ،    73  –  65/   1: مري بصري ، أعالم األدب ،  

 .314هارون رشيد،  مصدر سابق، ص (47)
 .2/82إبراهيم الدابغ، الطليعة،   (48)
 .159مسري شحادة،  مرجع سابق ، ص (49)
 حممد  علي الصاحل، حياته وشعره،خمطوط . (50)
 .258إبراهيم طوقان، األعمال الشعرية، ص (51)
 .119املصدر نفسه، ص (52)
 .120املصدر نفسه، ص (53)
 .120املصدر نفسه، ص (54)
 .120املصدر نفسه، ص (55)
 حممد  علي الصاحل ، حياته وشعره، خمطوط . (56)
 .2/39إبراهيم الدابغ، الطليعة،   (57)
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 .318هارون رشيد،  مصدر سابق ، ص (58)
 .30دالرحيم حممود،  مصدر سابق، صعب (59)
 .4(، ص16حممود درويش، جنون أن تكون فلسطينيا: جملة الكرمل، عدد ) (60)

 املصادر واملراجع

 املصادر  -أوًلا 

 .1946، بريوت : دار صادر،    ديوان الفلسطينياتالبستاين، وديع ،     .1
 البيتجايل، إسكندر اخلوري،  .2

 ، القدس: املطبعة العصرية، د.ت. الكارثةديوان آًلم وآمال من وحي    -أ

 ، القدس: مكتبة فلسطني العلمية، د.ت.لعنقودا  –ب  

( ، النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة ، ) طبعة مصورة عن 1469/   874ابن تغري بردي ، يوسف ) ت    –3
القومّي ، املؤّسسة املصريّة العامة للتأليف والرتمجة طبعة دار الكتب املصريّة ( ، القاهرة : وزارة الثقافة واإلرشاد  

 والطباعة والّنشر ، د. ت .

 الدابغ، إبراهيم،   -4

 .1356/1937، القاهرة: مطبعة حجازي،  1، طديوان الطليعة  -أ
 ، حتقيق خليل جرجس، القاهرة: مطبعة خميمر، د.ت.ديوان يف ظالل احلرية  -ب

: جملة الكرمل، نيقوسيا: مؤسسة بيسان للصحافة والنشر والتوزيع، طينياجنون أن تكون فلسدرويش، حممود،    -5
 .8-4(، ص16عدد )

 الصاحل ، حممد علي ، جمموع شعري،  )خمطوط( غري منشور نسخة  مصورة  لدّي .  -6

، فدوى خيإبراهيم، أ12-5، إحسان عباس ، صاجملموعة الشعرية الكاملة ، نظرة يف شعرهطوقان، إبراهيم،    -7
 .  1993، بريوت : املؤّسسة العربّية للّدراسات والنشر ،    2، ط45-13ان ، صطوق
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، بريوت : دار   شذرات الذيهب يف أخبار من ذهب( ،  1678/    1089ابن العماد احلنبلّي، عبد احلّي )ت   -8
 اآلفاق اجلديدة ، د . ت . ، ) ذخائر إحياء الرتاث العريب ( .

، 1، مجع وحتقيق عّز الّدين املناصرة، طاألعمال الكاملة : الديوان واملقاًلت النقديةحممود، عبدالرحيم،    -9
 .1993عمان: دار الكرمل، 

 : دار صادر، د.ت.، بريوتلسان العربهـ( ،  711ابن منظور، حممد بن مكرم )ت  -10

 املراجع  -اثنيا  

)مزيدة ومنقحة(، عمان: دار اجلليل للنشر والدراسات   2، طفلسطني : أترخيا ونضاًلاألمحد، جنيب،    - 1
 .2004واألحباث الفلسطينية،  

، لندن : دار احلكمة ،   1، تقدمي جليل خليل العطّية ، ط  أعالم األدب يف العراق احلديثبصري ، مري ،    – 2
1415    /1994   . 

، ( حياهتوشعره1941-1880حسان فلسطني : سليم أبو اإلقبال اليعقويبي )التميمي، مسري شحادة،    - 3
 )من أعالم األدب الفلسطيين(.  1991، القدس: منشورات احتاد الكتاب الفلسطينيني،  1ط

اًلنتدابية يف املذكرات اجلوهرية : الكتاب الثاين يف مذكرااتملوسيقي واصف   القدسجوهرية، واصف،   - 4
، حترير وتقدمي عصام نّصار وسليم متاري، القدس: مؤسسة الدراسات املقدسية، 1948-1918جوهرية  
2005. 

،   ملستشرقنياألعالم : قاموس تراجم ألشهر الرجال والنيساء من العربواملستعربني واالزركلي ، خري الّدين ،    – 5
 . 1988، بريوت : دار العلم للماليني ،   11ط

 ، مصر: دار املعارف، د.ت.اتريخ القدسالعارف، عارف،    - 6
، حتقيق وتعليق حممد بن انصر رحليت إىل البيت املقدسهـ(،  1332القامسي، حممد مجال الّدين، )ت  - 7

 .1431/2010، بريوت: دار البشائر اإلسالمية،  1العجمي، ط
 .1403/1983، دمشق: مطبعة النوري،  3، طخطط الشاملي، حممد،  كرد ع  - 8
 .  1999/    1419، القاهرة : مؤسسة أعمال املوسوعة للنشر والتوزيع ،   2،ط    املوسوعة العربية العامليية  - 9
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املعرفة   ، طبعة جديدة ، بريوت ، القاهرة ، تونس : دار اجليل ، اجلمعّية املصريّة لنشر  املوسوعة العربيية امليسيرة- 10
 .  2004  –  2003، والثقافة العاملّية ،  
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Abstract 

 

Phonemes become the important composition in producing the syllable of the word in morphology. 

However, it`s has to rely on grammatical structure in composing the syntactic level of production. 

The grammatical sentence called syntactic structure is considered as a field of basic linguistic 

method. As well as sentence becomes the most maximal limit of linguistic analysis in visualizing 

the factual of language. To achieve the comparative study standard on the issue discussed, the 

research highlights some linguistic cases in Arabic linguistic and Western approaches in linguistic 

thought. 

 

 

 امللخص
كّل منا يعلم أبّن الرتكيب احلاصل يف كّل من املقطع والكلمة يف السلسلة الكالمية , ال يتعدى املستوى الصويت 

, واملستوى الصريف على صعيد الكلمة , لذا فسوف خيتص هذا البحث ابلرتكيب النحوي الذي   على صعيد الفونيمات
ينتمي إىل املستوى الرتكييب )اجلملي( يف الكالم فندرسه من جهة وظيفة علم النحو ؛ ألّن اجلملة هي أقصى حدود 

لصورة اللفظية ذات األمهية املطلقة يف أو ا, التحليل اليت تقع ضمن دائرة علم اللغة , وهي الوحدة اللغوية األساس 
البيان واالفصاح يف أّي لغة , إذ تعّد العنصر األساس يف الكالم , والتصور اخلاص "ابلسالسل الكالمية" تصور ال 

 ميكن االستغناء عنه يف البحوث اللغوية .
بني اللسانيات الغربية املنطقي ؛ حناول يف هذا البحث أن نتعرض هلذه املسائلة ابلدرس والتحليل  وسوف

 واللسانيات العربية , وصوال لقضية أتثري اللسانيات العربية يف الدرس اللساين الغريب .
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 مقدمة:
حللول  ،الكالمية " مل حيتل موقعا ابرزا يف الدراسات اللسانية قدميا وحديثاال شك أن مصطلح "السلسلة 

لنحدَد األطر اللغوية  ،لكننا سنحاول الغوص يف معاجم العرب اللغوية ،مصطلحات أخرى تؤدي دوره بشكٍل مطابق
َلة  ،السلسلة لغًة : قال بعض أهل اللغة .له ْلسِّ أّما عند ابن  ،(2(وبه مسّيت السلسلة)1: اتصال الشيء ابلشيء ) السِّّ

، َوقِّيَل: ه َو اْلَبارِّد  أَي711منظور) ل : اْلَماء  الَعْذب السَّلِّس السَّْهل يفِّ احلَْلقِّ ضاً. َوَماٌء هـ( فــ "السَّْلَسل  والسَّْلَسال والسُّالسِّ
ثْـل ه ")َسْلَسٌل وَسْلساٌل: َسْهل  الدُّخ ولِّ يفِّ احلَْ  ، مِّ لضَّمِّّ ل، ابِّ يرى  السلسلة اصطالًحا : (.3ْلقِّ لع ذوبته َوَصَفائِّهِّ، والسُّالسِّ

أبّّنا :" تتابع وحدات لغوية )أصوات وكلمات( يف موقف  -يف تعريفه للسلسلة الكالمية -حامت الضامن  الدكتور
 .(  4كالمي عادي إذ تكون منطوقة مسبوقة بسكون ومتبوعة بسكون " )

نرى أّّنا جمموعة من العناصر اللغوية اليت ترتبط بعضها مع بعض بصورة متتابعة ومؤتلفة تظهر فيها اجلملة 
الرتكيبية أكثر نسًقا وانسجاًما يف ظل تكوِّن صورة من صور التكامل النحوي )الرتكييب( داخل السلسلة الواحدة لت َكوِّن 

؛ولذلك تعّد احلجر األساس لدراسة اللغة يف الغالب األعم والنحو أحداها عن األخرى  تنفصل  سلسلة حلقات متصلة ال  
رتباطها مع بعضها آو   ،ألّن بناء هذه العناصر داخل السلسلة الكالمية هو اهليئة احلاصلة من عمل العناصر  ،يف األخص

 .وهذه البنية اليت تضم وظائف هذه العناصر تسمى اجلملة  ،بصورة تدرجيية
 ،مرتاصة جنًبا إىل جنب عقدٍ  وإّّنا تكون كحباتِّ  ،ال تتضمن وحدات معزولة اثبتة الكالمية والسلسلة      

(إذ يكاد يتكون كل نطق أو كّل "سلسلة كالمية" من عدد كبري من عناصر صغرية 5ولكن منفصلة بعضها عن بعض )
 .(6ال يتشابه اثنان منها )

 السلسلة الكالمية يف اللسانيات الغربية : 
سوسري إىل اللغة بوصفها نظاًما أو منظومة تنطوي على سلسلة من العناصر اليت يؤثر بعضها يف نظر دي 

فنظر إليها على أساس أّّنا كيان مستقل   ،البعض اآلخر من طريق عملها الذي يستند إىل سلبية عنصر جتاه عنصر آخر
ا التارخيية اليت تقودان إىل تغريب ما هو لغوي ومن مثَّ البحث يف هذه العناصر يف عزلته ،ال ميكن جتزئته وعزل عناصره

 
 , مادة )سَل( .  3/60( ينظر معجم مقاييس اللغة :  1
   170( كتاب االفعال : 2
 , مادة )سلسل( . 29/217, مادة )سلل( , وينظر تاج العروس :  11/343( لسان العرب : 3
 .  188فقه اللغة :   ( 4
 .  93( ينظر علم األصوات العام : 5
 .  120( ينظر علم اللغة مقدمة للقارئ العربي : 6
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مع ،(7وليس منتمي وهو شرط لغويته) ،ابلنظر إىل هذا العنصر أو ذلك وتقلبه وحتوالته التارخيية وكأنّه عنصر متفرد
 ،نوايفقد حدد عناصر العملية الكالمية إال إنه جعل الكالم عنصرا اث ،اإلشارة إىل أنه :" رغم فصله بني الكالم واللغة

ومل خترج عن  ،أي إّنا تعترب وصف سلسلة كالمية من اجلمل ،وهذه التفرقة جعلت اللسانيات تقف يف حدود اجلملة
إذ إن هذه   ،أو وحداهتا تنتظم فيما بينها يف شكل خٍط أفقي متدرج زمنيا  ،مبعىن: " أن عناصر اجلملة  ،(8)هذا اإلطار"

وكلمات   ،كالعالقة بني أصوات الكلمة الواحدة  ،ن السلسلة الكالمية الواحدةالعالقة األفقية بني الوحدات اللغوية ضم
مع بقية  وتكون يف حالة تقابلية ،فتضفي كل واحدة على الكل معىن إضافيا ،ومجل النص الواحد  ،اجلملة الواحدة

( ونستنتج من ذلك أبّن العناصر ليس هلا وجود مستقل نستطيع أن 9)الوحدات اليت تسبقها أو تليها أو معها مجيعا"
 .نتعامل معه خارج السلسلة الكالمية يف الرتكيب النحوي

إذ مثّة  ،يةومن هذا املنطلق يتبني لنا أنَّ الكلمات اليت تؤلف السلسلة الكالمية ليست أكرب املركبات اللغو 
بل أكرب   ،( علًما أّن عّد اجلملة مركًبا10لكّنها يف الوقت نفسه ال تصل إىل حّد اجلملة)  ،مركبات يف اللغة تفوق الكلمة

من مركبات اللغة ومنتهاها. ولعله بسبٍب من هذا يـ ْنَظر إىل اجلملة يف الدرس اللغوي احلديث بوصفها الوحدة األساس 
وميكن متثيل املركبات اللغوية اليت حتويها السلسلة الكالمية يف ،(12رب وحدة يعرفها اللغوي)أو بوصفها أك  ،(11للبحث)

 هذا املخطط على النحو اآليت : 
 اجلمل  -----املركبات   ----الكلمات  -----املقاطع    -----األصوات

 .مركبات حنوية--------مركبات صرفية  ------مركبات صوتية
جند أّنم جعلوا مدار النحو العريب مبختلف تفصيالته وتفاريعه   ،د النحاة األوائلعن  -هذه القضية-وحني نتتبع  

فصنف  ،وأجاد ابن عصفور عندما أعاد ترتيب أبواب النحو وفق وضع الكلمة ،هو ) الكلمة( على حاالهتا املتنوعة
 .(13)وأحكامها حني تركيبها    ،األحكام إىل : أحكام الكلم يف أنفسها قبل تركيبها

 
 .  9( ينظر علم اللغة العام : 7
 73مناهج البحث اللغوي عند العرب في ضوء النظريات اللسانية : ( 8)

 72المصدر نفسه : ( 9)
, والمقصود   123( ينظر النحو الغائب دعوة إلى توصيف جديد لنحو اللغة العربية في مقتضى تعليمها لغير الناطقين بها : 10

 بالجملة ما تضمن االسناد األصلي المقصود لذاته.  
 .  51( ينظر بحوث السنية عربية : 11
 .  123, والنحو الغائب :  113( ينظر التقابل اللغوي واهمية في تعليم اللغة لغير متكلميها : 12
 46/ 1ينظر : المقرب : ( 13)
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وأكد الرضي ذلك بقوله : " إّنا قدم حد الكلمة على حد الكالم مع أن املقصود األهم من علم النحو معرفة 
 .(14)"على الكلمة توقف املركب على جزئهلتوقف الكالم    ،اإلعراب احلاصل يف الكالم بسبب العقد والرتكيب

 أبسط املكوانت )الصوت( هو معرفة موقعها ولذا كانت الغاية من تقطيع املركبات إىل أجزائها الدنيا وصوال إىل
وإن اشتمل   ،كما حددها السيوطي : " ما خرج من الفم إن مل يشتمل على حرف فصوت  ،(15)داخل سلسلة التأليف

ومل يفد نسبة مقصودة   ،أو مركبا من اثنني  ،فإن كان مفردا فكلمة  ،وإن أفاد معىن فقول  ،ومل يفد معىن فلفظ  ،على حرف
 .(16)أو من ثالثة فكلم" ،أو أفاد ذلك فكالم  ،لذاهتا فجملة

 كما يف الشكل :  ،بناء على هذا ميكن تصور السلسلة الكالمية
 .السامع / املتلقي  –كالم / مجلة    –مركب    –كلمة    –قول    –لفظ    –حرف   –صوت    –املتكلم    

املتلقي يَلزم ها املرور عرب مستوايت أتليفية عدة تتوحد يف مستوى اجلملة صوات وداللة فلكي تصل الرسالة املنطوقة إىل 
 .(17)وتركيبا لتؤدي املقصود منها

 اجلملة والتحليل النحوي :
وهو ما ميكننا  ،(18كما صرح بذلك جون ليونز)  ،اجلملة أكرب وحدة للتحليل النحوي يف أغلب األحيان تعد 

(؛ ألّن النظم اللغوية 19مية إىل وحدات متمايزة من جهة الداللة اللغوية مبا له صلة ابملعىن )من حتليل السلسلة الكال
فاجلمل املنطوقة ليست جمرد جمموعة مؤتلفة من العناصر الفونولوجية،   ،أّي هلا خاصية االزدواجية  ،أبنية مزدوجة املستوى

 ،كي اجلزئي للنظام اللغوي ابعتباره جمموعة من اجلملفهي أيضا جمموعة مؤتلفة من الوحدات النحوية، وتعريف تشومس
كّل مجلة منها حمدودة يف الطول ومركبة من جمموعة عناصر حمدودة جيب أن يتسع ليأخذ يف اعتباره هذه اخلاصة اجلوهرية 

بل ،و تراجع ( ومنها العربية اليت ثبتت على أصول وقواعد مستقرة مل يطرأ عليها حتول أو ضعف أ20يف اللغات الطبيعية)
 .(21بقيت على ما كانت عليه يف عصورها األوىل)

 

 1/  7شرح الكافية : ( 14)
 488ينظر : األسس المعرفية والمنهجية للخطاب النحوي العربي :  ( 15)
 7/ 2األشباه والنظائر : ( 16)
 488ينظر : األسس المعرفية والمنهجية للخطاب النحوي العربي :  ( 17)

 .   123, وينظر النحو الغائب :   189, 916( ينظر اللغة وعلم اللغة :  18
 .  162, 10( ينظر علم اللغة مقدمة للقارئ العربي: 19
 .  82( ينظر اللغة وعلم اللغة :  20
 .    55( ينظر العربية والبحث اللغوي المعاصر : 21
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هـ( : "هذا ابب املسند 180(إذ قال سيبويه )22وقد أوضح النحاة بصورة كافية آرائهم يف أتليف اجلملة)  
وهو   ،فمن ذلك االسم املبتدأ واملبىنُّ عليه  ،واملسند إليه ومها ما ال يـَْغىَن واحٌد منهما عن اآلخر، وال جَيد املتكّلم  منه بداً 

ومثل ذلك يذهب عبد هللا، فال بدَّ للفعل من االسم كما مل يكن لالسم األوَّلِّ بٌد   ،قولك: عبد  هللا أخوك، وهذا أخوك
 ،إليهفاالمسان على حد قول سيبويه يكوانن كالًما ؛ لكون أحدمها مسنًدا واآلخر مسند  ،(23من اآلخرِّ يف االبتداء")

ألّن عالقة االرتباط بطريق االسناد هي     ،واالسم مسند إليه  اوكذا االسم مع الفعل يف املثال اآلخر ؛ لكون الفعل مسند 
إذن فاجلملة مكونة من وحدات متصلة  ،(24بل هي وحدها كافية لتكوين اجلملة يف صورهتا البسيطة ) ،بؤرة اجلملة

ويسمى النظر الذي  ،س أن بعض هذه الوحدات حيتوي بعضها اآلخروهذا االتصال قائم على أسا ،بعضها ببعض
( وهو نوع من 25يعمل على هذا األساس بتحليل املكوانت املتعاقبة وهو ما أشار إليه بلومفيلد يف نظريته البنيوية )

 ( :26التحليل الذي يعمل على تفتيت اجلملة إىل مكوانهتا الصغرى من أجل معرفة أمرين)
 .: كيفية بناء اجلملة أو الرتكيب من الوحدات الصغرى املكونة هلاأوهلما        
 ،اليت على أساسها يتم حتويل اجلملة إىل حقول بعضها أكرب من بعض،اثنيهما : معرفة عالقة االحتواء والتضمن     

 وهذا ما يكشف عن العالقات الرتكيبية بني أجزاء اجلملة داخل السلسة الكالمية الواحدة.

 تطبيقات حتليلية للجملة:
َسابٍ )) (: 27قوله تعاىل )بلذلك  نستدل  هذه اجلملة تنطوي على وحدات ،((يـ َوَّفَّ الَصابِّر وَن َأْجَره ْم بَِّغرْيِّ حِّ

أّي أّن هناك مثّة جتمعات للكلم أصغر منها وتعامل اللغة هذه التجمعات على أّّنا ،حنوية أصغر من اجلملة عينها
 ( على ما سنبينه اآلن :28"مركبات: أو "وحدات تركيبية" تساهم بوضوح يف نظم اجلملة)

 "يوَّف الصابرون أجرهم بغري حساب"
 الصابرون أجرهم        بغري حسابيوَّف  

 
, ودالئل   70/ 1المفصل , وشرح   31, وشرح الرضي على الكافية :  23/ 1( ينظر على سبيل المثال ال الحصر الكتاب :22

 .  16االعجاز:
 .  1/23( الكتاب : 23
 . 269النسق القرآني دراسة اسلوبية :  ينظر: (24
 .  169( ينظر اللسانيات المجال والوظيفة والمنهج: 25
 .  169( ينظر المصدر نفسه :  26
 10:( الزمر 27
 .  123( ينظر النحو الغائب : 28
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 يوَّف الصابرون      أجرهم    بغري حساب
 يوَّف الصابرون    أجرهم        بغري        حساب

 يوَّف      الصابر      ون      أجر      هم      بــــــ      غري      حساب
كما ويعمل على تقسيم هذه األجزاء إىل   ،ونلحظ أّن هذا التحليل يقوم على تقسيم اجلملة على أجزاء أصغر منها

 ،ما يدّل على أن اجلملة يف ّناية األمر ليست حصيلة تفاعل مباشر بني الكلمات يف احلاالت كّلها ،مكوانهتا الدنية
وتتحد هذه املركبات مع  ،إّّنا تتفاعل الكلمات يف بعض األحوال لتدخل يف مركبات حتكمها فيها عالقات خاصة

اليت حتتوي على ثالثة عناصر عند حتليلها من وجه نظر  ،(29)مع املكوانت األخرى بغية إنتاج اجلملةو  ،بعضها البعض
 هي :  ،(30)أندريه مارتنيه  

 .العنصر املركزي وهو احملمول أو فحوى الكالم )املسند( .1
وهو العنصر املشارك فاعاًل أو مفعواًل لكي يكون له احلضور الذي يستحق  ،أداة التحصيل )املسند إليه( .2

 .كفحوى اخلطاب
وهي تشبه يف مضموّنا   ،وهي التكملة ملا هلا من دالالت مستقلة عن مضمون اجلملة األساس  ،أّناط اإلحلاق .3

ويشمل وظائف  ،قواحلاق ابلتعل ،كقولنا : احلق سيف وسلطان   ،واالحلاق نوعان : احلاق ابلعطف ،الفضلة
 كقولنا مثاًل : )اشرتيت كتااًب انفًعا(.   ،حنوية خمتلفة كالنعت واملضاف إليه واجلار واجملرور

فاملكون النحوي هو أصغر وحدة لغوية  ،) واملركب النحوي ( ،وقد فّرق بلومفيلد يف كّل هذا بني )املكون النحوي(
ويف الوقت نفسه ال ميكن جتزئتها إىل ما هو أصغر منها مع االحتفاظ   ،ميكن أن تدمج فيما هو أكرب منها ليكون مركًبا

ما فقوله تعاىل:"بغري" تتكون من مكونني مها : )الباء( اليت ال ميكن جتزئتها إىل    ،(31)بقيمتها اللغوية ووظيفتها النحوية  
و)غري( اليت ال ميكن تقسيمها إىل أجزاء مع االحتفاظ أبثرها  ،هو أدىن منها مع االحتفاظ بوظيفتها الداللية والنحوية

لكن ميكن أن تتكون من مؤلف حنوي واحد استناًدا لتقدير ما هو  ،أّما الرتكيب النحوي أقل من مجلة ،يف الرتكيب
من الفعل املذكور والضمري الغائب "انت" الذي يدل عليه السياق  مؤلف مركب ،فقولنا: اذهب ،مضمر ومقدر منها

(32). 

 
 .  123: نحو الغائب( ينظر ال29
 .  76, والجملة في الدراسات اللغوية :   124ئ اللسانيات العامة : ( ينظر مباد30
 .  83( ينظر في اللسانيات ونحو النص : 31
 .   82( ينظر الجملة في الدراسات اللغوية : 32



Journal of Arabic Language for Specialized Research (JISTSR) Vo: 4, No: 1, 2018 
 

 
 96 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized 

Research   (JISTSR) Vo: 1   No: 1  2015 

قائاًل :"وبعبارة  (33)وهو ما أشار إليه فندريس ،بل مسألة استعمال ،فاملسألة إذن ليست مسألة صيغة فقط
أخرى جيب أن نواصل املسري حىت نصل إىل تكوين الصورة الكالمية إذ تتألف عناصر الكلم لكي نربز التمييز بني الفعل 
واالسم" أو احلرف أو الفاعل وانئب الفاعل واملبين للمجهول واملبين للمعلوم وغريها من مكوانت اجلملة يف السلسة 

الفائدة الكالمية التامة املنشودة من أتليف اجلمل وهي النسبة الوارد هبا ارتباط الفعل  واليت تتحصل منها،الكالمية
 .وهذا ما يستلزم الرتكيب املعربِّّ يف حد الكالم  ،ابلفاعل أو املسند ابملسند إليه

 .يف حد الكالم  م الرتكيب املعربِّّ وهذا ما يستلز   ،النسبة الوارد هبا ارتباط الفعل ابلفاعل أو املسند ابملسند إليه
فلما وجدت الفائدة التامة من اجلملة صح تركيب الكالم من اسم وحرف، لكن  ،فـ)زيد( هنا منادى ،كقولنا: اي زيد   

ألن التأصيل  ،نعم لكّنه ال ابعتبار ذاته وإّنا ابعتبار أصله ،أجيب أبّن هذا فرع ال أصل، )اي زيد ( أفاد فائدة اتمة
وأفاد  ،فحينئٍذ قولك: أدعو زيداً، هو األصل وهو مجلة فعلية ،األصول ال ابعتبار الفروع والتقعيد إّنا يكون ابعتبار

وهو أنّه مؤلٌف من فعل  ،فائدة اتمة، إًذا املنادى ليس كالماً ابعتبار كونه مركباً من حرف واسم، وإّنا ابلنظر إىل أصله
وهذا ما يطلق عليه يف النحو العريب   ،سلة الكالميةعلى ّنط خطي يف تكوين اجلملة داخل السل  (34)وفاعل ومفعول به  

ومن   ،يعّد اتًما ال لبس فيه  ،مبعيار "حسن السكوت" والذي يتوجه إىل أّن معىن الرتكيب سواء أكان مجلة أصولية أو ال
ومبعىن آخر أصغر وحدة داللية  ،مّث ميكن أن يكون هذا املعيار حمدًدا ألصغر وحدة تركيبية ميكنها أن تعطي داللة اتمة

 .  (35)تركيبة ميكن أن نسميها ابجلملة  

 خصائص اجلملة يف فكر النحاة األوائل : 
ألنّه  ،يعّد املربِّّد أول أولئك النحويني َمْن ربط مصطلح اجلملة وحسن السكوت قائاًل: "وإّنا كان الفاعل رفًعا

فالفاعل والفعل مبنزلة االبتداء واخلرب إذا قلت :   ،ائدة للمخاطبوجتب هبا الف  ،هو والفعل مجلة حيسن عليها السكوت
 ،واملفعول به نصب إذا ذكرت َمْن فعل به ؛ وذلك ألنّه تعدى إليه فعل الفاعل  ،فهو مبنزلة قولك : القائم زيد   ،قام زيد 

 .(36)وإّّنا كان الفاعل رفًعا واملفعول به نصًبا ليعرف الفاعل من املفعول به"

 
 .   162( اللغة : 33
 . 592,34,22( ينظر فتح رّب البرية في شرح نظم اآلجرومية :34
 .  212( ينظر مفهوم الجملة عند سيبويه :  35
 .  1/8المقتضب : (36)
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ويظهر   ،اق نفسه ميثل سيبويه جلملة اجلزاء وجوابه على أّّنا كتلة كالمية واحدة بتمام داللة اجلزاء جبوابهويف السي
:"وقال: إن أتتين فأكرم ك، أي فأان أكرم ك، فال بّد من رفع فـ)أ كرم ك( إذا َسَكتَّ عليه، ألنّه  (37)ذلك يف قوله 

يف حني أّن النصب  ،سكت يرتبط بكون )فأكرم ك( جوااًب لتمام املعىنفال ،جواب، وإّّنا ارتفع ألنّه مبين على مبتدأ"
وهو  ،(38)فيصبح مقولة امسية معطوفة ابلفاء على ما سبقها وليست شطرًا للجزاء  ،سيحيل إىل جواب ينتظره السامع 

ما يدعوان على أن نصطلح على هذه العناصر بـ)السمات النحوية للفعل( مع مالحظة وجود عناصر أخرى يف الفعل 
نصطلح عليها بـ)السمات الداللية للفعل( تعمل على إحداث املوائمة بني السمات األوىل )ذات الطبيعة املولدة املنتجة 

وهو ما يظهر عندما حيسن السكوت على اجلملة   ،ظائف النحوية وعددهايف مستوى بناء اجلملة( واملفردات الشاغلة للو 
وهذا ما عمل على إحداث    ،كما بينا فالفعل )أكرمك( يف هذا الرتكيب اّناز بسمته الداللية الفعلية  (39)لتمام الفائدة  

ويه يف فهمه لبناء اجلملة وتكوينها وال يقف سيب ،املوائمة والتوافق بني بناء الفعل يف اجلملة والوظيفة النحوية اليت أداها
:" فاالسم (40)يقول  ،اخلطي عند هذا احلد بل يتجاوزه إىل ما ميكن أن نصطلح عليه بـ)السمات البنائية( الكامنة فيه

األول املفعول يف ضربت  قد حاَل بينه وبني الفعل أن يكون فيه مبنزلته، كما حال الفاعل  بينه وبني الفِّعل يف ذهَب أْن 
 كون فاعال، وكما حالتِّ األمساء اجملرورة  بني ما بعدها وبني اجلاّر يف َقولك: يل مثل ه َرج اًل، ويل مِّلؤ ه  َعَساًل" ي

وخنلص من ذلك إىل أّن اجلملة متكونة من وحدات كثرية متكاملة يف نظام حمكم يضمها مجيًعا يف إطار مجلة 
املعتمد على املنحى الوظيفي للمسند واملسند إليه يفسر حالة التالزم   والفهم  ،ضمن السلسة الكالمية  (41)واحدة مركبة  

 أو اجلزاء وجوابه وغريها.  ،أو بني املبتدأ واخلرب  ،بني أركان اجلمل اليت تتمثل ابلفعل والفاعل
يسة  وال ميكن أن نتصور الرتكيب يف وحدته األساس " اجلملة اللغوية يف بنائها النحوي مبا احتوته من عناصر رئ 

وهذا ما يتحقق بقواعد   ، فائدة حيسن السكوت عليها  ( 42) وأخرى ملحقة أو مكملة " من غري أن يتحقق هبا معىن مفيد 
إذ رأى أّن   ، وأمساه تشومسكي ابلعنصر الداليل   ، وهو ما أكده علماء النحو العريب كافة   ، اإلعراب لتحصيل الفائدة وكماهلا 

أّي أّن الداللة جيب أن ختضع للتحليل النحوي؛ ألّن النحو عنده إّّنا هو نظام    ، معىن اجلملة جيب أن خيضع للتحليل الدقيق 

 
 .  3/69( الكتاب : 37
 .  216( مفهوم الجملة عند سيبويه : 38
 .  160( المصدر نفسه :  39
 .   1/44( الكتاب : 40
 . 148( ينظر اللغة وعلم اللغة :  41
 .   267( ينظر النسق القرآني دراسة اسلوبية : 42
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فاإلعراب ال يكتفي بتقسيم اجلملة إىل مكوانهتا  ،  ( 43) من القواعد يربط معىن كّل مجلة يولدها ابلتمثيل الفيزيقي هلا ابألصوات  
وإذا كانت فعاًل : فهل هي ماٍض أم مضارع أم أمر؟ مّث   ، يزيد على ذلك ببيان نوع الكلمة امسًا كانت أو فعاًل بل  ، الدنية 

ويذكر العامل ومعموله واحلركة الدالة على موقع الكلمة يف اجلملة   ، يذكر العالقة بني الكلمتني اللتني تؤداين وظيفة اإلضافة 
 . ( 44) واجلمل  إىل آخر ما هو معروف يف اعراب الكلمات  

ويرّجح ذلك إىل أّن العربية  ،ويتحدد احملتوى الداليل للجملة العربية ابلوجوه اإلعرابية احملتملة ملكوانت اجلملة
مما أدى أن يكون للنمط البنائي الواحد أكثر من  ،وظّفت جماري أواخر الكلم للداللة على وظائفها النحوية يف اجلملة

 ،:"وذلك قولك: له عِّْلٌم عِّْلم  الف َقهاءِّ   (45)ويوضح سيبويه ذلك قائاًل    ،حمتوى داليل واحد حبسب الوجوه اإلعرابية احملتملة
صاٌل َتذكرها يف الرجل، كاحللم والعلم والفضل، ومل ترد  ا كان الرفع  يف هذا الوجَه ألنَّ هذه خِّ  وله رََأٌي رأي  األ َصالءِّ. وإّنَّ

ربِّ أبنك مررت برجل يف حال تعلٍُّم وال تفهٍُّم، ولكّنك أردت أن َتذكر الرجل بفضٍل فيه وَأْن جَتعل ذلك َخصلًة  ،أن خت 
 ،قولك: له َحَسٌب َحَسب  الصاحلنَي؛ أَلنَّ هذه األشياَء وما ي ْشبِّهها صارت حَتليًة عند الناس وعالماتقد اسَتكملتها، ك

الفقهاءِّ، كأَنَّك مررَت به يف حال تعلٍُّم وتفقُّهِّ،  وإن شئت نصبَت فقلت: له عِّْلٌم علمَ  ،وعلى هذا الوجهِّ ر فع الصوت  
"ٌ فكّل هذه األنساق اللغوية الرتكيبية متأتية من ترتيب بناء العناصر النحوية داخل  ،وكأَنّه مل َيستكمل أن يقال: له عاملِّ

وما تؤديه من دالالت السلسلة الكالمية بصورة منظمة تدعو إىل التنسيق واالنسجام بني العناصر يف اجلملة الواحدة 
 .حنوية دلت عليها حركات اإلعراب

 رؤية سيبويه للجملة : 
جند حماولة سيبويه يف تقدمي صورة للفكر البنائي التحليلي ملفهوم اجلملة واضًحا، فالعمل عنده هو الفكرة 

واحدة، وجيعل ذلك من مفهوم الرابطة اليت جتعل من اجلملة نسيجًا واحدًا متالمحاً، مسبوًكا بنيواًي؛ كونه كتلة وبنية 
 -ال سيما عمل الفعل –فالعمل  ،العمل ومفهوم البناء جمالني حتليليني له ال ينفصالن يف إطار حتديد مفهومه للجملة

لتدل على الوظائف النحوية وربطها   ،أو انشائها لتشغلها املقوالت األمسية  ،هو املفهوم الذي يعرّب به عن توليد اجملاالت

فهو البنية اليت تضم الوظائف واليت تسمى اجلملة ،ا البناء، فهو اهليئة احلاصلة من العمل أو الربطابلفعل، أمّ 
(46 )

اليت  ،

 
 .  139( ينظر النحو العربي والدرس الحديث : 43
 .  170اللسانيات المجال والوظيفة والمنهج : ( ينظر 44
 .  362 –  1/361( الكتاب : 45
 .  155( ينظر مفهوم الجملة عند سيبويه : 46
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تكون عبارة عن جمموعة من املكوانت اللغوية مرتبة ترتيًبا حنواًي إذ تكون وحدة متكاملة يف ذاهتا وتعرب عن معىن مستقل 
(47). 

وهي ثنائية احملور االستبدايّل وحمور الرتاكب أبّن حمور  ،وذكر فردينان دي سوسري يف إحدى ثنائياته املعروفة
إذ ال ميكن النطق بعالمتني يف   ،لذي ختضع  له العالمات يف الكالم وفق نظام خطيالرتاكب : " يكمن يف التسلسل ا

 .وفق ترتيب زمين (  48")وإّّنا تتابع العناصر اللسانية أحدها بعد اآلخر لترتاكب يف السلسلة الكالمية  ،وقت واحد 
أّن العنصر املكون م يوضح 1957ويف أول صورة للمنهج التوليدي التحويلي الذي قدمه تشومسكي عام 

 ،للبنية الرتكيبية خيلق جمموعة من سالسل األطراف اليت ختضع يف عنصرها التحويلي لنوعني خمتلفني من التحوالت
وميكن للتحوالت االختيارية أن تدخل عناصر داللية   ،ومها ينتجان مًعا اجلمل اللغوية  ،واآلخر اختياري  ،أحدمها إجباري

ومل تتجاوز إىل  ،أّما اجلمل اليت مل متارس سوى التحوالت االضطرارية فحسب ،الداللة جديدة ممّا يؤدي إىل تعديل
االختيارية فهي اليت يطلق عليها )اجلمل النووية( وتتميز بشكلها البسيط الشديد الفعالية وإمكانية االنطالق منها لبناء 

ويل أية مجلة إىل أية لغة إىل مجل نووية بقلب عملياهتا وميكن حت  ،كما يف قولنا : )َكر م زيٌد(  ،جمموعة من اجلمل املختلفة
   .(49)االشتقاقية وإلغاء كّل حتوالهتا االختيارية

ففي هذه  ،:  )) َوقِّيَل ايأَْرض  ابـَْلعِّى َمآَءكِّ َوايمَسَآء  أَْقلِّعِّى (((50)وخري ما ميثل صحة هذا القول قوله تعاىل 
مثّ أتيت   ،فيتحول املشهد إىل نداء وأمر  ،آين تنتهي حمنة الطوفان بعد غرق االبناآلية االخرية من املقطع يف املشهد القر 

واألمر بصيغ من االنسجام بني الصوت واملعىن ما دعاه العلماء والدارسون   ،األفعال ترسم تتابع األحداث بعد هذا النداء
كما وكشفت عن ألوان التعبري البالغي ما   ،إذ ترادفت اجلمل منسوقة بعضها على بعض بواو النسق  ،ب)حسن النسق(

هـ( ما قاله يف هذه اآلية: 515هـ( عن أيب األصبع )911ونقل السيوطي ) ،(51)ليس متوافرًا يف كالم أحٍد من البشر
َي اأْلَْمر  َواْستَـَوْت َعَلى   "ومل أَر يف الكالم مثل قوله تعاىل: "َوقِّيَل اَي أَْرض  ابـَْلعِّي َماَءكِّ َواَي مَسَاء  أَْقلِّعِّي َوغِّيَض اْلَماء   َوق ضِّ

فإن فيها عشرين ضرابً، وهي سبع عشرة لفظة، وذلك للمناسبة التامة يف )ابلعي(  ،اجْل ودِّيِّّ َوقِّيَل بـ ْعًدا لِّْلَقْومِّ الظَّالِّمِّنَي"
ن احلقيقة اي مطر السماء، فإ ،واالستعارة فيهما، والطباق بني األرض والسماء، واجملاز يف قوله: )اَي مَسَاء ( ،و )أقلعي(

وتبلع  األرَض ما  ،واإلشارة يف: وغيض املاء، فإنه عرب به عن معاٍن كثرية، ألن املاَء ال يغيض حىت يقلَع مطر  السماء
 

 .   129( ينظر معجم اللسانيات الحديثة : 47
 .   42( السيمياء العامة وسيمياء األدب : 48
 . 113 - 112( ينظر علم األسلوب مبادئه واجراءاته  :  49
 .  , انظر إلى اآليات السابقة  والالحقة لغرض تتابع المشهد وايضاح الصورة الفينة للصياغة النحوية  44  : ( هود 50
 . 122( ينظر النسق القرآني: 51
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والتمثيل يف: )وقضي   ،خيرج منها من عيون املاء، فينقص  احلاصل على َوْجه األرض من املاء. واألرداف يف: )واستوت(
وصحة التقسيم، فإنه استوعب فيه أقسام املاء حالة نقصه، إذ ليس  ،ليل، فإنَّ )غِّيَض اْلَماء ( عِّّلة االستواءوالتع،األمر(

لئال يتوهَّم أن   ،واالحرتاس يف الدعاء  ،إال احتباس ماء السماء، واملاء النابع من األرض، وَغْيض املاء الذي على ظهرها
وحسن النسق، وائتالف   ،إَن َعدَله تعاىل مينع أن يدعو على غري مستحقالغرق لعمومه مشل َمن ال يستحق اهلالك، ف

وحسن البيان من جهة أن  ،اللفظ مع املعىن احلروف، عليها رونق الفصاحة، مع اخللو من البشاعة وعقادة الرتكيب
 حملها، مطمئنة والتمكني، ألن الفاصلة مستقرة يف ،السامع ال يتوقف يف فهم معىن الكالم، وال يشكل عليه شيء منه

 (52)يف مكاّنا، غري قلقة وال مستدعاة"

وإىل جانب ما ذ كر فهي ليست جمرد كلمات متتابعة مرصوفة بعضها جبانب بعض افقًيا بل تعّد نسًقا منظوًما 
إذ جاء النداء من أجل التنفيذ أبفضل صيغة خمتصرة )اي(  ،على جانب خمصوص مؤلفة من مكوانت منسجمة تركيبًيا

وذكر الزخمشري  ،ض ابعتدادها خلًقا من خلق هللا تؤمر فتستجيب فهي ليست حباجة إىل أكثر من هذه الصيغةواألر 
هــ( أنّه  اندى األرض والسماء مبا ينادى به اإلنسان املميز على لفظ التخصيص واإلقبال عليهما ابخلطاب من 538)

وهي )أرض( و)مساء( فهي أداة التنفيذ الرابين ضمن   (53)قل بني سائر املخلوقات وأمرمها مبا أيمر به أهل التمييز والع
مث أْن أ تبَع نداء  ( 54)وحددت صيغة التنفيذ )ابلعي( املاَء على وجه السرعة  ،حشد ضخم من أدوات التنفيذ يف الكون 

فجاء الفعل على  .مث أْن قيَل : وغيَض املاء   ،األرض وأمر ها مبا هو من شأّنا ونداء  السماء وأمر ها كذلك مبا خيصُّها
(  ،صيغة " ف عَِّل " الدالَّة على أنه مل يَغِّْض إالّ أبمرِّ آمٍر وقدرةِّ قادر َي األمر  مث   .مث أتكيد  ذلك وتقريره بقولهِّ تعاىل : )ق ضِّ

لذكرِّ كما هو َشْرط  الفخامةِّ والدَّاللةِّ مث إضمار  السفينةِّ قبَل ا  ،ذَكر ما هو فائدة  هذهِّ األمورِّ وهو )استوْت على اجلوديَّ(
وما بعده أبلغ يف التعظيم واجلربوت  ،ويتم التحول الكوين بصيغة الفعل)غِّْيَض( املبين للمجهول ،(55)على عَِّظمِّ الشأن 

تكون  ألّن جميء أخباره على الفعل املبىن للمفعول للداللة على اجلالل والكربايء، وأّن تلك األمور العظام ال ،وأخصر
إال بفعل فاعل قادر، وتكوين مكون قاهر، وأّن فاعلها فاعل واحد ال يشارك يف أفعاله، فال يذهب الوهم إىل أن يقول 

وال أن تستوي السفينة على منت  ،غريه: اي أرض ابلعي ماءك واي مساء أقلعي، وال أن يقضى ذلك األمر اهلائل غريه

 

 123- 122, والنسق القرآني :  319- 1/318معترك اإلقران في اعجاز القرآن : (52)

 .  228/ 5, والبحر المحيط : 397/  2( ينظر الكّشاف : 53
 .  123النسق القرآني : ( ينظر 54
 .  53( ينظر دالئل اإلعجاز : 55
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فبين اجلميع   ،(56)فاعل ذلك كّله ال خيط الفكر والشعور هو هللا اخلالق الفاعل  اجلودي وتستقر عليه إال بتسويته وإقراره  
َي األمر( يشري إىل أّن  ،ونلحظ التوازن ظاهرا أيًضا بني اجلملتني املتواليتني )وغيض املاء ،للمفعول للعلم ابلفاعل وق ضِّ

يف السلسلة الكالمية الواحدة ؛ ( 57)يقاع تقريًبا وبنفس الوترية من اإل ،أو تقصريٍ  ،التنفيذ مّت موافًقا لألمر دون شططٍ 
ألّن تواجَد هذه الصيغ )أشكال األفعال( ليست مستقلة تركيبًيا بل توجد ابلضرورة يف السلسلة الكالمية نفسها وبصورة 

 .اثبتة حتقق التجانس الشكلي واجلوهري بني عناصرها داخل النص القرآين الواحد 
 الت النحوية على أساس خطية البىن الرتكيبية لآلية كاآليت : وميكن أن ّنثل تتابع اجملا

 .اي مساء  اقلعي  ،وقيل اي أرض   •
أداة التحصيل( = أداة   ،وهو املسند إليه  ،عنصر مركزي( + جمال )انئب فاعل  ،الفعل مبين للمجهول ) وهو املسند 

 .نداء + منادى مبين على الضم يف حمل نصب  
 .ابلعي ماَءك •

أداة حتصيل( فاعل  = مفعول به )أداة حتصيل اثنية( + مضاف إليه )احلاق   ،فعل )عنصر مركزي(+ جمال )الياء
 .ابلتعليق(

 .وقضي األمر    ،وغيَض املاء   •
 .أداة حتصيل( ،)املاء انئب فاعل  حرف عطف + فعل مبين للمجهول )عنصر مركزي(+ جمال

 .واستوت على اجلودِّ  •
أداة حتصيل( + جار   ،حرف عطف + فعل )عنصر مركزي(+ جمال )فاعل ضمري مسترت تقديره هي "السفينة"

 .وجرور )احلاق ابلتعليق(
 .وقيَل بعًدا للقومِّ الظاملنيَ  •

أداة حتصيل  ،عل حمذوف )ابعدواأداة حتصيل( = مفعول مطلق لف ،فعل )عنصر مركزي(+ جمال )انئب فاعل
 اثنية( + جار وجرور + نعت جمرور ابلياء )احلاق ابلتعليق(. 

 
 .  228/ 5, والبحر المحيط :  398/ 2( ينظر الكّشاف : 56
 .  124( ينظر النسق القرآني: 57
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ومن ذلك نلحظ أبّن بناء األفعال داخل نسق اآلية مل يكن خاضًعا للخطاطة الرتكيبية فقط بل اصبح خاضع 
د وهو )هللا( يقتضيه موضوع اآلايت فضم األفعال املبنية للمجهول لفاعل واح ،لعملية الضم اخلالص املربرة ابالنتقاء

  .الدالة على ذلك
َ على أساس افرتاض أّن أّي تركيب   وتنبغي اإلشارة يف هذا السياق إىل أّن منهج التحليل إىل املكوانت املباشرة قد ب ينِّ

ومن هنا جيب أن حيلل كّل تركيب حنوي إىل جزأين    ، حنوي إّّنا هو تركيب ليس ابلبسيط ؛ ألنّه متكون من عنصر غري واحد 
  ، يف كّل مرحلة من مراحل التحليل ليصل التحليل إىل أصغر الوحدات اللغوية املتكونة يف السلسة الكالمية واملتمثلة ابملورفيم 

قاطع( بل تتجمع هذه  فأمر املركب ال يقتصر يف السلسة الكالمية على املركبات الصوتية غري الدالة )امل  ، ( 58) أو الفونيم 
هـ(:" فاملرّكب على هذا  1158يقول التهانوي )   ، املقاطع وتتوايل لتنتظم على حنو معني مشكِّلة مركًبا لغواًي آخر هو )الكلمة( 

 . ( 59)   والرتكيب عند النحاة مقابل اإلفراد"   ، هو الكلمة اليت فيها حرفان أو أكثر 
يفضي إىل انتاج وحدات أو مركبات لغوية دالة هي الوحدات وأتسيًسا على هذا الكالم فتجمع املقاطع 

  .(60)إذن فالكلمات هي أصغر املركبات اللغوية الدالة وأبسطها    ،اإلفرادية أو املفردات املعجمية
 ،فاأللفاظ يف اآلية السابقة ال ميكن أن تؤدي أبثرها الصويت وداللتها على املضمون وهي منفردة كما تؤديه

ومسامهة  ،وهي مرتبطة بعالقات الرتكيب االسنادي عندما أخذت كّل مفردة موقعها اليت اقتضاها النظم خدمة للمعىن
 ،زايدة على تشكيل العامل النفسي والوجداين الذي يكمن يف ثنااي هذا الرتكيب  ،الصوت والصورة يف ايضاحه وحتديده

ونسبة املاء إىل  ،واقلعي( ،وجميء الفعلني ؛ )ابلعي ،رف النداء )اي(ونداء األرض نكرة حب ،فابتداء اجلملة بفعل : قيل
وجممل صيغ الرتكيب األخرى اعطى األثر الصويت داللته على املضمون وأدت العالقات السياقية  ،األرض يف )مائك(

 ،علماء العربية عامةوهو ما اندى به  ،(61)داخل اجلمل يف السلسلة الكالمية وظيفتها يف بيان وتشكيل املعىن املنشود
 .والنحو بصفة خاصة

واليت تسمى  ،وخنلص إىل مسألة مهمة يف النظام النحوي مفادها أّن تقسيم الكلم إىل عناصر أو مقطع 
وكما صرح هبا  ،فالسلسة الكالمية ،ابألصوات الكالمية أمر يف غاية األمهية فهو يتالءم وحتقيق أغراض الدراسة اللغوية

 
,   115-114, والتقابل اللغوي وأهميته في تعليم اللغة لغير متكلميها : 190( ينظر الجملة العربية  دراسة لغوية نحوية : 58

 .  123الغائب : والنحو 
 .  1/423( كشاف اصطالحات الفنون : 59
 .  121( ينظر النحو الغائب : 60
 .  269( ينظر النسق القرآني: 61
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وأكدوا أبنّه ال ميكن  ،اليت تنبه إليها علماء النحو واللغة (62)يدي خاصة من خصائص اللغة العربية الدكتور رشيد العب
  .االستغناء عنها يف البحث الرتكييب من جهة حتليل مكوانته

 أنواع الرتاكيب عند النحاة العرب : 
 ،اليت تتضمنها السالسل الكالميةوذكر النحاة أنواع املركبات من طريق بياّنم ألنواع اإلسناد داخل اجلمل 

وأشار التهانوي إىل ذلك قائاًل :"اعلم أّن النحاة قالوا إن كان بني جزئي املرّكب ومها اللفظان إسناد مّسي مرّكبا إسناداي 
سناد وإن مل يكن بينهما إ ،فاجلملة أعّم من الكالم ،فإن كان ما بينهما إسنادا أصلًيا مقصوًدا لذاته مّسي كالما ،ومجلة

فإّما أن تكون بينهما نسبة تقييدية أبن يكون أحد اجلزأين قيدا لآلخر يسّمى مركبا تقييًدا، فإن كان أحدمها مضافا 
وأّما املصادر والصفات   ،واآلخر صفة مّسي مركبا توصيفًيا  ،واآلخر مضافا إليه مّسي مركبا إضافيا، وإن كان أحدمها موصوفا

 .(63)بات التقييدية لكون إسنادها أيضا غري اتم"مع فاعلها فإّّنا يف حكم املركّ 
َيِّز    ، ومن احملدثني من يقدم تصورا جديدا للمركبامتعتمًدا يف ذلك على الواقع اللغوي الذي متليه عناصر املركبات  ومم 

 : ( 64) بينها بنوع الكلمة اليت يبدأ هبا الرتكيب ؛ لذلك ظهرت املركبات عند حممد إبراهيم عبادة مثانية على النحو اآليت  
 .وهو اهليئة الرتكيبية املعروفة ابجلمل الفعلية املبدوءة بفعل اتم  ،املركب الفعلي .1
وليس  ،ابسم ليس مشتًقا عامل عمل فعله أو مضافوهو اهليئة الرتكيبة املبدوءة يف األصل  ،املركب االمسي .2

 .مصدرًا عامل عمل فعله أو مضاف
 .واسم التفضيل  ،والصفة املشبهة  ،اسم فاعل أو اسم مفعول  ،املبدوء مبشتق حمض  ،املركب الوصفي .3
 .وهو االسم املبدوء ابسم فعل  ،مركب اخلالفة .4
 .ما كان مكواًن من مصدٍر ومعموله  ،املركب املصدري .5
 .أو املوصول احلريف  ،يبدأ ابملوصول االمسي  ،املركب املوصويل .6
 .ويكون يف معىن )يف(  ،املبدوء مبا يدل على اجناز احلدث أو مكانه  ،املركب الظريف .7

 
 .   58( ينظر العربية والبحث اللغوي المعاصر : 62
 .  1/424ينظر كشاف اصطالحات الفنون : (63)

الباحث هذه األنواع بالتفصيل الوافي ما أغنانا من   , إذ يتناول 132 –  51( الجملة العربية مكوناتها أنواعها تحليلها : 64
 إعادتها هنا , واكتفينا بمجرد اإلشارة إليها  .
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َصّدر حبرف جر  ،مركب اجلار واجملرور .8
 
 .هو امل

السلسلة الكالمية إاّل من طريق ترتيب ألفاظها حبسب ما يقتضيه علم وكّل مجلة من مجل الكالم ال تنتظم يف  
ويتضح أّن ضغط الرصيد املعجمي على املتكلم يتناسب عكًسا مع تقدمه   ،ومبا تسمح فيه مبادئ علم الصرف  ،النحو

فإذا  ،يهمُّ ابلكالمومعناه أّن هذا الرصيد يتزاحم أبفعاله وامسائه وحروفه على لسان املتكلم عندما  ،يف سلسلة الكالم
انطلقت اجلملة على لسانه وبدأها بفعل مثاًل انسحبت كّل األفعال من الضغط وبقيت األمساء واحلروف وهكذا كلّما 

 .(65)تقدمت سلسلة الكالم خفَّ الضغط  

 السلسلة الكالمية واألسلوبية :
فبما أّن علم األسلوب فرع من  ،األسلويبوال تفوتنا اإلشارة إىل أمهية انتظام السالسل الكالمية يف الوصف 

وعلى هذا يـ ْنَظر إىل النص على أنّه الوحدة األولية للوصف  ،علم اللغة خيتص بتناول املتغريات يف النصوص أبكملها
لكن ال مفّر اآلن من االهتمام  ،ال على أنّه سلسلة من اجلمل املتوالية ،فـَي دَرس على أنّه وحدة متكاملة ،األسلويب

إذا جند الرتكيز منصب على الوحدات الصغرى يف النص  ،جلملة على أّّنا وحدة الوصف اللغوي يف املستوى النحوياب
وعلى هذا فتحليل الوحدات اليت هي أصغر من اجلملة يعّد أساس ضروري لعلم  ،والرتاكيب( ،والكلمات ،)األصوات
النظر إىل الرتاكيب واألّناط النحوية من جهة صلتها ابلنص   ونقطة التقاء بينه وبني علم النحو ؛ ألنّه ينبغي  ،األسلوب

 (.66)وابلعناصر األخرى يف النّص    ،أبكمله
إذ له االسهام األكرب يف  ،ترتابط مبقتضاه األلفاظ مًعا لتكوين وحدة كاملة ،وممّا ال شل فيه أّن النحو )النظم(

 ،بل هو الوسيلة لنقل األفكار  ،فهو ليس شيًئا تكميلًيا  ،الدرس األسلويب بصورة أساس ؛ فالنحو هو الذي ينقل املعاين
 :(67)ومن أمثلة املتغريات النحوية اليت يهتم هبا ويرصدها علم األسلوب ويتناوهلا ابلتحليل والدرس

 .ولكّل واحدة خصائص مميزة يف االستعمال ،فعلية  قد تكون اجلملة امسية وقد تكون .1
 .قد يتقدم اخلرب لغري ضرورة حنويةو   ،وقد يكون مجلة امسية أو فعلية  ،قد يكون اخلرب يف اجلملة االمسية مفرًدا .2
 .ولكّل حالة توجيه يف املعىن ،قد يضاف اسم الفاعل إىل مفعوله ويعمل فيه النصب .3
 .تركيب خاص للكلمات  يف االستفهام قد حيتاج األمر اىل .4

 
 .   187, والبالغة واألسلوبية :  139  – 138( ينظر األسلوب واألسلوبية : 65
 .  18:   دراسة تطبيقية في عالقة الخصائص األسلوبية  ببعض الظاهرات النحوية ( ينظر األسلوب والنحو66
 .  19 –  18( ينظر نفسه : 67
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 .قد يذكر الضمري العائد يف مجلة الصلة وقد حيذف .5
 .وعندئٍذ يكون للرتكيب معىن زائد   ،وقد يتقدم من دوّنا  ،قد يتقدم املفعول به على الفاعل ملقتضيات صرفية .6

فمنهم من مييل إىل النوع الثاين، ومنهم من مييل   ،بني نوعني من اجلمل من جهة طوهلا أو قصرها  ومييِّز األسلوبيون 
 إىل النوع األول، واجلمل الطويلة أّناط عدة منها ّنطان رئيسيان مها:

o   بعضها النمط املتسلسل: الذي يقدم فيه املسند إليه، وأييت بعد ذلك اإلخبار عنه يف سلسلة من اجلمل املتصلة
ببعض كقولنا: " ليس االعتداد ابلذات من قبيل الغرور احملض ؛ بل هو يف حقيقة األمر ضروب وألوان ؛ فالثقة 

ال  ،ابلنفس نوع من االعتداد ابلذات، ولكّنها صفة حممودة جتعل اإلنسان قادرًا على مواجهة األحداث بقوة
ة هو الركن األساس "املسند إليه" جاء اإلخبار عنه يف فاالعتداد ابلنفس يف هذه اجلمل  ،(68)يتزعزع وال يهتز" 

 هذه السلسلة املتصلة من اجلمل اليت تنبع من بعضها البعض يف سياق ممتد متصل.
o  النمط املتصاعد: هو الذي يقدم فيه جزء من أجزاء اجلملة، السيما متمماهتا كالظرف واجلار واجملرور، ويستبقي

 الوقت الذي جنهد فيه أنفسنا يف البحث عن السعادة : أين مكمنها؟ ومىت أساسها إىل النهاية كقولنا : "يف
ا يف َطْمأَنِّيَنةِّ النفس وسكوّنا اليت ال تتأتى إال ابلتقوى  جندها ؟ وما سّرها؟ ال نلبث أن ندرك إدراًكا جازًما أّنَّ

نحن مل جنب عن ماهية السعادة فالتصاعد هنا أييت من تعليق اإلخبار، واستبطائه حىت النهاية، ف  ،واخلضوع هلل"
بقوله أّن :" األسلوب هيأة حتصل عن (   70)وهذا يؤيد ما ذهب إليه حازم القرطاجين    ،(69)إال يف آخر اجلملة  

ويف هذا املوضع جند أّن هيئة األسلوب وهيئة  ،التأليفات املعنوية، والنظم هيأة حتصل عن التأليفات اللفظية"
 انتظام التأليف املعنوي مع التأليف النظمي يف هندسة بنية اجلملة يف السلسلة ما أدى إىل ،النظم جمتمعتان 

  .مع أتدية الغرض املنشود منها  ،الكالمية
وتتسلل هذه الوحدات يف اللغة العربية على احملور الرتكييب لعناصر اجلملة الذى ختلقه الوحدات احلركية للغات 

وجتاور هذه الوحدات  يف هذه السلسلة الكالمية بني بعضها البعض ؛ نتيجة للصالت القوية   ،اإلنسانية الطبيعية مجعاء
 .اليت جتمعها يف الرتكيب الواحد ما يضفي على النص كّل عناصر السبك البنيوي واملقامي

 

 
 .    66( فن التحرير العربي ضوابطه وأنماطه : 68
 .  67   -66, وفن التحرير العربي ضوابطه وأنماطه :  61( ينظر مدخل إلى علم األسلوب : 69
 .  327 ( منهاج البلغاء وسراج األدباء :70
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 السلسلة الكالمية والتنغيم : 
اخل السلسلة الكالمية أال وهو النغم وال يفوتنا أن نذكر بعض األمور اليت هلا أثر مهم يف تسلسل اجلمل د

الذي يعّد أحد عناصر الوحدات فوق املقطعية إذ يسهم بتحديد الوظيفة املعنوية للخطاب ؛ وذلك بربط املقاطع الرتكيبية 
 ،مريّةأو تعجبّية أو أ ،فمن طريقه يتّم التمييز بني اجلمل فيما إذا كانت خربية أو استفهامّية ،أو اجلمل املتتالية ،للجملة

ففي مجلة )ما أمجل القمر( يكون النغم هو الذي حيدد معناها فيما إذا كانت  ،(71)...إخل من أنواع اجلمل .أو انفعالّية
فوظيفة التنغيم هي الرتقيم يف الكتابة   ،أو تعجبّية زايدة على العالمات اإلعرابية اليت تسهم يف ذلك  ،أو استفهامّية  ،خربيّة

 .(72)رتقيم يف الداللة على معىن اجلملةإاّل أنّه أوضح من ال
فالنرب الثابت يعّد وحدة  ،وكذلك يعّد النرب من الوحدات الفوق مقطعية اليت هلا أثر داخل السلسلة الكالمية

وهو ما يعرف بـ )نرب اجلمل(  (73)لذا فهو حيمل وظيفة حنوية  ،فاصلة متّيز بني الوحدات النربية )الكلمات( يف الكالم
رغبة منه يف التأكيد  ،إذ يعمد املتكلم إىل مجلته فيزيد النرب على إحدى كلماهتا وميّيزها من غريها من كلمات اجلملة

 .(  74)رض خاص  عليها أو لغ
إذ يرى اللغويون العرب أّن الوقف ليس جملرد راحة  ،ومن الوحدات فوق املقطعية اليت هلا أثر يف اجلمل الوقف

فالوقف قطع القراءة   ،إّّنا يعتقدون أنّه عملية يستعملها املتكلم بغية إفهام السامع املضمون الداليل للمرسلة  ،املتكلم فقط
وخنلص من ذلك أبّن اللغة اإلنسانية تستغل األصوات اليت ال معىن هلا )على  ،(75)ارة أو مجلة أّما يف ّناية كلمة أو عب

  .وتدخل يف مجل لتكوِّن السلسلة الكالمية  ،(76)املستوى الصويت( يف تركيبات متنوعة هلا معىن على )املستوى النحوي(  
  

 خامتة:
وجتاوزان املستوى الصويت كونه يهتم بوصف  ،املستوى الرتكييب فقطاقتصران يف دراستنا للسلسة الكالمية على  .1

الطرائق اليت حيدث فيها الكالم نتيجة عمليات معينة يقوم هبا اجلهاز النطقي الذي تتخذ أعضاؤه حركات 

 
 .  100( ينظر علم األصوات العام : 71
 .  226( ينظر اللغة العربية معناها ومبناها : 72
 .  102( ينظر علم األصوات العام : 73
 . 102( ينظر األصوات اللغوية : 74
 .  103( ينظر علم األصوات العام : 75
 .  19( ينظر انفتاح النسق اللساني : 76
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وهذه العمليات ال أتخذ  ،خمتلفة متتابعة عند االنتقال من صوت كالمي إىل آخر ضمن السلسة الكالمية
 املستوى الرتكييب بقدر ما هي عليه يف دراسة املستوى الصويت.    صداها يف

وميكن أن نسميه )نظام األنظمة( ؛ كون  ،تتألف اللغة العربية من منظومة خاصة تنطوي حتتها كّل مفرداهتا .2
مل واليت تنظم بدورها يف اجل ،املفردات منظمة فيه تنظيًما صوتًيا ابلتحام وانسجام أصواهتا مع بعضها البعض

  .داخل السلسلة الكالمية الواحدة
فكّل لفظ من هذه األلفاظ  ،ترتبط الكلمات مًعا يف السالسل الكالمية  ترابطًا قائم يف أصله على العمل   .3

 .ل السلسلة الواحدةيسلك يف اجلملة موقعه يف البنية اليت تنسجم مع اخلصائص الداخلية لعناصر اجلملة داخ
 .ة تشرتك هبا مع طائفة من اجلمل اليت جيمعا النسق نفسهلكّل مجلة بنية جتريدية خاص .4
والسمات الداللية والرتكيبية للفعل بغية احداث املوائمة املنتجة يف مستوى  ،تتظافر كّل من السمات النحوية .5

 .اليت تظهر عندما حيسن السكوت عليها لتمام حتقيق الفائدة  ،بناء اجلملة
عنها يف البحوث اللغوية ؛ ألّن اجلملة هي أقصى حدود التحليل اليت  السالسل الكالمية ال ميكن االستغناء .6

ألّن بناء هذه العناصر  ،تقع ضمن دائرة علم اللغة ولذلك تعّد احلجر األساس لدراسة اللغة وال سيما النحو
ضم وهذه البنية اليت ت ،داخل السلسلة الكالمية هو اهليئة احلاصلة من عمل العناصر وارتباطها مع بعضها

 .وظائف هذه العناصر تسمى اجلملة
فللنغم والنرب أثرمها البارز يف  ،للوحدات فوق املقطعية أثر يف الكلمات واجلمل املنظمة يف السلسلة الكالمية .7

 .وكذا الوقف  ،ال سيما النرب الثابت )نرب اجلمل(  ،الكلمة واجلملة على حدٍّ سواء
الدراسات النحوية كون حتليل الوحدات اليت هي أصغر من اجلملة وال يفوتنا اإلشارة إىل أمهية األسلوب يف  .8

ونقطة التقاء بينه وبني علم النحو ؛ ألنّه ينبغي النظر إىل الرتاكيب واألّناط   ،يعّد أساس ضروري لعلم األسلوب
فللنحو االسهام األكرب يف الدرس  ،وابلعناصر األخرى يف النصّ  ،النحوية من جهة صلتها ابلنص أبكمله

 .األسلويب بصورة أساس
 



Journal of Arabic Language for Specialized Research (JISTSR) Vo: 4, No: 1, 2018 
 

 
 108 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized 

Research   (JISTSR) Vo: 1   No: 1  2015 

 املصادر واملراجع: 

   .القران الكرمي
الطبعة  ،األردن  ،عامل الكتب احلديث ،د. فؤاد بو علي ،األسس املعرفية واملنهجية للخطاب النحوي العريب ❖

 .م2011 ،األوىل
 .الطبعة الثالثة  ،ليبيا  ،طرابلس ،الدار العربية للكتاب  ،األسلوب واألسلوبية : د. عبد السالم املسدي ❖
األسلوب والنحو دراسة تطبيقية يف عالقة اخلصائص األسلوبية  ببعض الظاهرات النحوية : د. حممد عبد  ❖

 .م1988   -هـ 1409  ،الطبعة األوىل  ،االسكندرية  ،دار الدعوة  ،هللا جرب
 م 2007 ،الطبعة الثالثة  ،مكتبة األجنلو مصرية  ،األصوات اللغوية : د. إبراهيم أنيس ❖
دار الكتاب اجلديدة  ،نفتاح النسق اللساين دراسة يف التداخل االختصاصي : د. حميي الدين حمّسبا ❖

 .م2008  ،الطبعة األوىل  ،املتحدة
دراسة وحتقيق وتعليق الشيخ  ،هـ(745البحر احمليط : حممد بني يوسف املشهور أبيب حيان األندلسي ) ❖

 ،د. أمحد النجويل ،وشارك يف حتقيقه د. عبد اجمليد النويت ،وعلي حممد معوض ،عادل أمحد عبد املوجود
 م.1993  -هـ 1413 ،الطبعة األوىل  ،بريوت  ،دار الكتب العلمية  ،وقرطه د. عبد احلي الفرماوي

 م.1992  -هـ  1412  ،بريوت  ،للدراسات والنشراملؤسسة اجلامعية    ،حبوث السنية عربية : ميشال زكراي ❖
 ،لوجنمان  ،الشركة املصرية العاملية للنشر ،مكتبة لبنان وانشرون  ،البالغة واألسلوبية : د. حممد عبد املطلب ❖

 .م1994
بتحقيق   ،هـ(1205اتج العروس من جواهر القاموس : حممد بن حممد بن عبد الرزاق احلسيين أبو الفيض ) ❖

 دار اهلدى.  ،جمموعة من احملققني
 ،جملة معهد اللغة العربية ،التقابل اللغوي وأمهيته يف تعليم اللغة لغري املتكلمني هبا : صالح الدين حسني ❖

 .م1984  -هـ 1404  ،العدد الثاين  ،جامعة أّم القرى
 .م1998  ،دابمطبعة كلية اآل  ،اجلملة العربية دراسة حنوية داللية : حممد إبراهيم عبادة ❖
 ،الطبعة الرابعة ،مكتبة اآلداب القاهرة ،اجلملة العربية مكوانهتا أنواعها وحتليلها : د. حممد إبراهيم عبادة ❖

  .م2007



Journal of Arabic Language for Specialized Research (JISTSR) Vo: 4, No: 1, 2018 
 

 
 109 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized 

Research   (JISTSR) Vo: 1   No: 1  2015 

 ،بسكرة ،جامعة حممد خيضر ،كلية اآلداب واللغات  ،اجلملة يف الدراسات اللغوية : د. نعيمة سعدية ❖
 .م2011

دار  ،حتقيق د. حممد التنجي  ،القاهر بن عبدالرمحن بن حممد اجلرجايندالئل اإلعجاز. أبو بكر عبد  ❖
 م. 1995،الطبعة األوىل  ،بريوت  ،الكتاب العريب

 ،الدار العربية للعلوم انشرون  ،السيمياء العامة وسيمياء األدب من أجل تطوير شامل : عبد الواحد املرابط ❖
 .م2010  -هـ  1431 ،بريوت

جامعة   ،تصحيح وتعليق يوسف حسن عمر  ،هـ(686ضي الدين االسرتابذي )شرح الرضي على الكافية : ر  ❖
 م.1978 -هـ 1398  ،قاريونس

قدم له ووضع هوامشه   ،هـ(643شرح املفصل : موفق الدين أبو البقاء يعيش بن علي بن يعيش املوصلي ) ❖
 .م2001  -هـ  1422  ،الطبعة األوىل  ،بريوت  –دار الكتب العلمية    ،وفهارسه الدكتور إميل بديع يعقوب

 .م2004  -هـ  1425  ،اجملمع العلمي العراقي  ،العربية والبحث اللغوي املعاصر :د. عبد الرمحن العبيدي ❖
 -هـ 1419 ،الطبعة األوىل ،القاهرة ،دار الشروق ،علم األسلوب مبادئه وإجراءاته : د. صالح فضل ❖

 .م1998
 .بريوت  ،مركز اإلّناء القومي ،بّسام بركةعلم األصوات العام )أصوات اللغة العربية( : د.   ❖
 ،الطبعة الثانية ،القاهرة –دار الفكر العريب  ،علم اللغة مقدمة للقارئ العريب : الدكتور حممود السعران  ❖

 .م1997
فتح رب الربية يف شرح نظم اآلجرومية )حممد بن أبَّ القالوي الشنقيطي( : الشارح أمحد بن عمر بن  ❖

 م.2010 -هـ   1431الطبعة  األوىل،  ،ة األسدي، مكة املكرمةمكتب  ،مساعد احلازمي
 .م2007  -هـ  1428  ،الطبعة األوىل  ،القاهرة  ،القاهرة  ،دار اآلفاق العربية ،فقه اللغة : د. حامت الضامن ❖
 .م2007  ،الطبعة الثانية  ،األردن   ،دار امليسرة  ،يف اللسانيات وحنو النص : د. إبراهيم خليل ❖
 ،دار األندلس للنشر والتوزيع  ،السعودية ،ضوابطه وأّناطه : د. حممد صاحل الشنطيفن التحرير العريب  ❖

 .هـ1422



Journal of Arabic Language for Specialized Research (JISTSR) Vo: 4, No: 1, 2018 
 

 
 110 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized 

Research   (JISTSR) Vo: 1   No: 1  2015 

مكتبة  ،حتقيق عبد السالم هارون  ،هـ(180امللقب بسيبويه ) ،الكتاب : عمرو بن عثمان بن قنرب احلارثي ❖
 م.1988  -هـ  1408  ،الطبعة الثالثة  ،القاهرة  –اخلاجني  

دار  ،الطبعة األوىل ،هـ(515القاسم علي بن جعفر السعدي املعروف اببن القطّاع )كتاب األفعال : أبو  ❖
 .هـ1364  ،املعارف العثمانية بعاصمة الدولة اآلصفية

كشاف اصطالحات الفنون : حممد بن علي بن القاضي حممد حامد بن حممد صابر الفاروقي احلنفي  ❖
نقل   ،حتقيق الدكتور علي دحروج  ،تور رفيق العجمتقدمي وإشراف ومراجعة الدك  ،هـ(1158التهانوي )بعد  

مكتبة لبنان  ،الرتمجة األجنبية الدكتور جورج زيناين  ،النص من الفارسية إيل العربية الدكتور عبد هللا اخلالدي
 م.1996  ،الطبعة األوىل  ،بريوت  –
 ،هـ(538ار هللا )الكّشاف عن حقائق غوامض التنزيل : أبو القاسم حممود بن عمر بن أمحد الزخمشري ج ❖

والكتاب مذيل حباشية االنتصاف مبا تضمنه  ،هـ1403 ،الطبعة الثالثة ،بريوت –دار الكتاب العريب 
 وختريج أحاديثه لإلمام الزليعي.  ،هـ(683الكّشاف البن املنري اإلسكندري )

عي اإلفريقي لسان العرب : حممد بن مكرم بن علي أبو الفضل مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويف ❖
 م.1994-هـ 1214  ،الطبعة الثالثة  ،بريوت  –دار صادر    ،حتقيق أمحد فارس ،هـ(711)
واملنهج(: األستاذ الدكتور مسري شريف  ،والوظيفة ،اللسانيات)اجملالاللسانيات اجملال والوظيفة واملنهج :  ❖

 م.2008  -هـ 1429  ،الطبعة الثانية  ،عامل الكتب ،األردن   –أربد    ،استيتية
مكتبة األجنلو املصرية،   ،تعريب عبد احلميد الدواخلي، حممد القصاص  ،هـ(1380اللغة : جوزيف فندريس ) ❖

 .م  1950
 .م2004  -هـ 1425  ،الطبعة الرابعة  ،عامل الكتب  ،اللغة العربية معناها ومبناها : د. متّام حّسان  ❖
م 1987  ،الطبعة األوىل  ،دار النهضة العربية  ،ترمجة مصطفى زكي حسن التوين  ،اللغة وعلم اللغة : جون ليونز ❖

. 
  .م1985  ،دمشق  ،املطبعة اجلديدة  ،ترمجة أمحد احلمو  ،مبادئ اللسانيات العامة : أندريه مارتنيه ❖
 .م1992  -هـ 1413الطبعة الثانية    ،مكتبة اجليزة العامة ،مدخل إىل علم األسلوب : حممد شكري عياد ❖



Journal of Arabic Language for Specialized Research (JISTSR) Vo: 4, No: 1, 2018 
 

 
 111 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized 

Research   (JISTSR) Vo: 1   No: 1  2015 

 ،هـ(911ويسمى إعجاز القرآن ومعرتك اإلقران: جالل الدين السيوطي )  ،ك اإلقران يف إعجاز القرآنمعرت  ❖
 .م1988  -هـ 1408 ،الطبعة األوىل  ،بريوت  –دار الكتب العلمية    ،حتقيق أمحد مشس الدين

 .م1997 ،بريوت  ،مكتبة لبنان انشرون   ،معجم اللسانيات احلديثة : سامي عياد حنا ❖
اجلملة عند سيبويه: د. حسن عبد الغين جواد األسدي، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، مفهوم   ❖

 .م2007
 ،حتقيق عبد السالم هارون  ،هـ(395مقاييس اللغة : أمحد بن فارس بن زكراي القزويين الرازي أبو احلسن ) ❖

 م.1979  -هـ  1399  ،دار الفكر
حتقيق حممد عبد اخلالق  ،هـ(285األزدي أبو العّباس املربِّّد ) املقتضب : حممد بن يزيد بن عبد األكرب ❖

 .بريوت  –عامل الكتب    ،عظيمة
جامعة مولود  ،رسالة ماجستري ،نسيمة انيب ،مناهج البحث اللغوي عند العرب يف ضوء النظرايت اللسانية ❖

 م.2011  ،اجلزائر  ،معمري
تقدمي وحتقيق حممد احلبيب ابن  ،هـ(632ين)منهاج البلغاء وسراج األدابء : أبو احلسن حازم القرطاج ❖

 .م2008  ،تونس  –الدار العربية للكتاب    ،الطبعة الثالثة  ،احلوجة
  .م1979  ،بريوت  ،دار النهضة العربية،النحو العريب والدرس احلديث )حبث يف املنهج( : عبده الراجحي ❖
ري الناطقني هبا: عمر يوسف النحو الغائب دعوة إىل توصيف جديد لنحو اللغة يف مقتضى تعليمها لغ ❖

 م.2003الطبعة األوىل     ،األردن   –ودار فارس    ،بريوت  ،-املؤسسة العربية للدراسات والنشر    ،عكاشة
 –جدة ،ومؤسسة علوم القرآن  ،شركة دار القلم ،النسق القرآين دراسة أسلوبية : د. حممد ديب الباجي ❖

 م.2010 -هـ 1431،الطبعة األوىل،السعودية
 
 
 
 
 



Journal of Arabic Language for Specialized Research (JISTSR) Vo: 4, No: 1, 2018 
 

 
 112 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized 

Research   (JISTSR) Vo: 1   No: 1  2015 

 



 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 من التي  الدولية المعايير أعلى  )معتمد( والدراسات المتقدم للتدريب العلمي المعهد مجالت مجموعة  تعتمد
  حقيقة ترقية بها الباحث  التزام حال في  للبحث وتضيف العالمية، مستوى إلى  األبحاث مستوى رفع شأنها

 الدليل هذا في  الواردة المواصفات جملة إن ؛العلمي النشر مجال في  خبرته من  تعزز وكذلك بحثه، لمستوى
ا  شكالا  أبحاثنا على  تضفي  التوجيهي؛   مع  تتناسب بصيغة القارئ إلى  ويخرجه مضمونها  من يعزز علميا

 المعرفي. النشر لمستجدات فاعلة مواكبة يحقق مما ومعارفه، العلمي النشر ضوابط تطور

  

 للباحثين:  تعليمات

  تحت (iats.co.ukpublisher@s)   اإليميل: على النشر لقسم البحث من نسختين ترسل -1
 (. PDF) بصيغة وأخرى ،  (Word) بصيغة واحدة Word Microsoft برنامج

  عدد يقل أل  شريطة  األسطر بين  (ونصف واحد)  بمسافات )الكمبيوتر(  الحاسوب بواسطة البحث يُكتب -2
Traditional ) العربية ,للغة 16 الخط حجم كلمة، 5000عن ليزيد و 4000 عن الكلمات

Arabic) اإلنجليزية للغة 12 و (Roman New Time )،  والصور الجداول ذلك في  بما  
 والستبانات.  المالحق العدد هذا من ويستنى  , والرسومات

 كاملة الباحثين اءأسم تكتب منه وأسفل ،واإلنجليزية العربية باللغتين البحث عنوان يُكتب البحث: واجهة -3
  بالهجري النشر وسنة العلمية، ورتبهم الحالية وظائفهم عناوين تذكر  كما ، واإلنجليزية العربية باللغتين

 والميالدي.

  منطقي،  وبتسلسل أهميتها، حسب  البحث أجزاء لتقسيم البحث داخل تستخدم والفرعية: الرئيسية العناوين -4
  الكلمات وتحته البحث ملخص الرئيسية: العناوين وتشمل

  المصادر النتائج، وإجراءاته،  البحث المقدمة، (،KEYWORDS وتحته ABSTRAC)  المفتاحية،
 والمراجع. 

 الملخص كلمات  تزيد أل  على  ،اإلنجليزية باللغة وآخر العربية باللغة صملخ  البحث مع يرفق -5
  (5) على  تزيد أل  على  KEYWORDS المفتاحية الكلمات الملخص بعد  وتكتب كلمة، (150) على 
 والنتائج. والمنهج واألهداف المشكلة األربعة:  أركانه على  الملخص اشتمال مالحظة مع ،كلمات

 سميك.  بخط الصفحة  وسط  تُكتب  ومطالب  ثمباح  إلى  البحث يقسم -6

  خاص، عنوان منها  لكل ويكون البحث، في  ورودها حسب ترقم و المتن داخل واألشكال الجداول تطبع -7
 .البحث أجزاء كل في  …)3,2 ,1( العربية األرقام وتستخدم بالتسلسل، منها كل إلى  ويشار

  الشريعة أبحاث ذلك من ويستثنى  األجنبية عالمراج من % 20 مانسبته على  يشمل  أن يجب بحث كل  -8
 .العربية واللغة

  وجدت، إن بحثه على  التعديالت إلجراء أشهر 3 أقصاها مدة الباحث يعطى  البحوث: تعديل  مدة -9 
 للتعديل. المحددة المدة الباحث تجاوز حال نهائيا رفضا البحث رفض في  ذلك بعد الحق وللمجلة

  ورغبته البحث سحب طلبه حال في  التقويم إجراءات على  المترتبة المالية قاتالنف  بدفع  الباحث يلتزم  -10
 .النشر إجراءات متابعة عدم في 
 .األسباب كانت ومهما األحوال من حال بأي للنشر قبولها بعد األبحاث سحب المجلة تجيز ل  -11

  

 :المراجع قائمة ))التوثيق -12
  بحسب البحث بآخر قائمة في  بإيجاز وتبين المتسلسلة، األرقام باستخدام المتن في  المراجع تهمش •

 .والمراجع  المصادر قائمة قبل توضع أن على  ن؛المت في  تسلسلها
  معهود، هو كما صفحة  لكل إلكترونية بطريقة سفلية حاشية بوضع  الباحث يقوم أن اإلجراء: هذا وكيفية •

  طريق عن البحث نهاية إلى  واحدة مرة الحواشي  هذه بنقل يقوم  كامال بحثه من الباحث ينتهي  أن بعد ثم
  صفحة آخر الى  سفليةال الحواشي  نقل وورد: تعلم) التوضيحي  الفيديو هذا خالل من ذلك طريقة اتباع 
 ( واحدة دفعة

https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU &t=87s 

http://www.siats.co.uk/
mailto:publisher@siats.co.uk
https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU&t=87s
https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU&t=87s
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 هكذا:  األول، الموضع في المرجع إلى لإلشارة

  تحقيـق: العزيــز. الكتـاب تفسـير فــي  الــوجيز المحــرر (.2007) .غالــب بــن الحــق عبــد عطيــة، ابـن
 . 145 ص: ،2 ج: .2 ط: العلمية. الكتب دار بيروت: محمد. السالم عبــد
 هكذا:  إليه، يشار له األخرى المواضع وفي

 .150 ص: ،3 ج:  سابق، مرجع العزيز. الكتاب تفسير في  الوجيز المحرر عطية، ابن
ا  وترتب البحث،  نهاية في  واحدة قائمة في  والمراجع المصادر توثق •   للمؤلف، األخير السم حسب هجائيا

 التالية: الطريقة باتباع  وذلك

 واحد:  لمؤلف الكتاب

  تحقيـق: .العزيــز الكتـاب تفسـير فــي  الــوجيز المحــرر (.2007) .غالــب بــن الحــق عبــد عطيــة، ابـن
 .2 ط: العلمية. الكتب دار بيروت: محمد. السالم عبــد

 كتاب من أكثر للمؤلف

 .الشروق دار بيروت: .السبع القراءات في  الحجة (.1979) الهمذاني. أحمد  بن الحسين خالويه، ابن
 القاهرة: العثيمين. سليمان بن الرحمن عبد تحقيق: .وعللها السبع القراءات إعراب (.1992) ــــــــــــــ.

 الخانجي. مكتبة

 اثنين:  لمؤلفَين الكتاب

 العلوم دار دمشق: .القرآن علوم في  الواضح (.1996) الدين. محي  مستوى، ديب. مصطفى  البغا،
 اإلنسانية.

 أكثر:  أو مؤلفين لثالث الكتاب

 الماليزية. العالمية اإلسالمية الجامعة كواللمبور: .التجديد (.2005) وآخرون. حسن كامل محمد

 علمية: مجلة في المقالة

 المصرية المجلة الذكاء". على  الوالدين وإهمال المعاملة سوء "أثر (.0022) محمد. فوقية راضي،
 .36-27 ص .36 العدد: .12 المجلد: .النفسية للدراسات
 مؤتمر:  في المقالة

 القرآن ضوء في  والتربية الدعوة في  المرأة "أثر (.2018) محمد.  فتحي  محمد الجليل، عبد
 العابدين.  زين السلطان جامعة ماليزيا: .المعاصر المجتمع ي ف الكريم للقرآن الدولي  المؤتمر الكريم".

 العلمية: الرسالة

  .القراءات" حجة كتابه في  القراءات توجيه في  زنجلة ابن "منهج (.2016) محمد.  فتحي  محمد الجليل، عبد
 العابدين. زين السلطان جامعة دكتوراه،  رسالة

 المترجمة:  المؤلفات

 الدينية. المؤسسة ترنجانو: حسن(. محمد إسماعيل )تر: .المصحف تاريخ .ت(  )د. الفتاح. عبد القاضي،

  

 معتمد  إدارة الى  البحث ملكية حقوق انتقال على  الباحث يوقع للنشر البحث قبول عند -13

ا  الجملة وبناء الكتابة، ونمط الحروف نوع  حيث من تعديالت أي بإجراء الحق التحرير لهيئة  -14   بما لغويا
 .لدينا المعتمد المجلة نموذج مع يتناسب

 .األسباب إبداء عدم في  بحقها الحتفاظ مع نهائي  قرار الرفض أو بالقبول  التحرير هيئة قرار  -15
ا  المجلة موقع من بحثه فيه نشر الذي والعدد  المنشور بحثه على  الحصول للباحث يمكن -16  .إلكترونيا

 

  مستوى من تعزز وهي  ُمعتمدة، دولية لوائح عن  مأخوذة  المواصفات هذه إن الباحث عزيزي مالحظة:
ا  راا تأخي ستكلفك لها مخالفة أية وإن  المضمون، عن أهمية يقل ل  الذي الشكل حيث من بحثك   يمكن إضافيا
 .بها اللتزام حال في  تجنبه

 
 
  

https://youtu.be/al_g_hAweCU


 واإلحالة: النشر آليات

 تزيد ل  بمدة  وتلتزم  المحكمين، إلى  بإحالتها تقوم الباحث، من  البحث نسخة المجلة إدارة تسلم  بعد
ا  30 عن   90 عن تزيد ل  مدة البحث  يمهل بعدها  المالحظات، يتضمن بحثه عن بتقرير الباحث لتزويد يوما
 . بالمالحظات  لألخذ أشهر( 3 ) ا  يوم

 الدور أولوية حسب األكثر، على  للنشر قبوله خطاب إصدار تاريخ يعقب عدد ثاني  أو أول بعد البحث ينشر
 .للنشر  الُمحالة األبحاث وزخم
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