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  تقديمتقديمتقديمتقديم
  

  يحيى صالح المذحجي/ د.أ
  

  أبدأ بسم 
 الرحمن الرحيم
  
               ... ثم أصلي وأسلم على من ُبِعَث رحمًة للعالمين، وعلى آله وصحبه وَمن سار على نھجه ودربه   

  ،،،وبعد
  

اجه نت2المساھمة في التقديم  ،فقد طلب إلي+ تلميذي وزميلي وأخي الدكتور عبده منصور المحمودي   
الذي خصصه لقضايا المنھج وا4سلوب في أعمال أستاذنا الجليل ا4ستاذ الدكتور عباس  ،العلمي

  .السوسوة
بإشراف أستاذنا الفاضل المرحوم ا4ستاذ  ،التي أنجزھا الباحث ،وأصل ھذا العمل رسالة الماجستير    

  .الدكتور ثابت محمد بداري
  

ن حياة الشخصية المدروسة، متناو@ً واجھاتھا الدراسية وقد افتتح الباحث دراسته بالحديث ع    
  .العلميةا وا2دارية وا2شرافية، وكذا جھودھ

  
ص الباب ا4ول من رسالته لدراسة المنھج العلمي عند عباس السوسوة، توزع بين عدة      وخص+

  .التاريخي، والوصفي، والمقارن، والتقابلي، ثم النقدي: مناھج، منھا
كالنحو، والصرف، والد@لة والمعجم، : ر كل منھج تعددْت المجا@ت المدروسةوفي إطا    

 ،كالنقد المنھجي :وا4صوات، مروراً على المسارات النقدية التي توسل بھا في دراساته العلمية الرائدة
  .والنقد ا4دبي ،والنقد اللغوي

  
متناو@ً جملًة من تلك  ،س السوسوةوفي الباب الثاني تناول الباحث قضايا ا4سلوب في أعمال عبا   

 :التنوع المعرفي، والتنوع الثقافي، ثم الجوانب الھزلية، فضHً عن مباحث بHغية: القضايا، أھمھا
  . كا@ستعارة، وا@ستطراد

  
ولم تقف ثقافته الواسعة عند المعرفة اللغوية وا4دبية والنقدية فحسب، بل تجاوزتھا إلى أبعاد ثقافية     

  .كالثقافة الدينية، والرياضية، والفنية، وا@جتماعية :أخرى
ثم استعارة ا4عHم  .والمحاكاة التھكمية ،والفكاھة، والسخرية ،النكتة :وعلى الصفحة الھزلية، تناول    

  .ا@ستطراد اً والعناوين والمضامين، وأخير
  

تميزت  ،حتويات رسالتهالتي شكل منھا الباحث م ،من العناوين والموضوعات زاخرةٌ  ترسانةٌ    
 .في مجاله وطريقة إنجازه عوبالفرادة من مبتدأ العنوان حتى خHصة الخاتمة، فضHً عن تميز الموض

غير أن تلك المباركة تستعيد رونقھا مع عزم الباحث إصدار ذلك العمل  وقد حظي بمباركتنا في حينه؛
عن حقه في ا4صالة والريادة على  متنازلٍ  غير ،يقترب من متناول الباحثين والقراء الرصين في كتابٍ 

  .مستوى مجاله العلمي
  . على ا2نجاز في حينه، وأكرر تھنئتي له اليوم با2قدام على النشر الباحثَ  وقد ھنأتُ     
،،،  

        .والسHم عليكم ورحمة 
 وبركاته
   يحيى صالح المذحجي/ د.أ      

 اذ الب�غة وا�سلوبية بجامعة تعزأست                                  
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  :مقدمة 
  

التQي تسQعى إليھQا الدراسQات ا4كاديميQة  كيزة أساسية في البحQث عQن الحقيقQةإن المنھج ر        
مبينQاً أھميQة  )ديكQارت(وقQد قQال . حQث بHQ منھجيQةوالبحث العلمي؛ إذ @ معرفة بH بحٍث، و@ ب

  ".حقيقة خيٌر لك من أن تبحثھا من غير منھج4ن تترك ال: "المنھج في البحث عن الحقيقة
تتعدد، وتختلف، وتتنوع، وتتوزع بين العلوم ا2نسانية والطبيعية؛  :و4ن الحقائق والظواھر     

فإن للمنھج أُطرهُ وحدوده العامQة، ويتفQرع إلQى تقسQيماٍت تتناسQب مQع المجQا@ت المختلفQة للعلQوم 
له الجزئية التي تكفل له التواؤم وا@نسجام مQع فلسQفة ة، ويتسم بمرونة تفاصيوالظواھر المدروس

   .وخصوصية كل ظاھرة كل علمٍ 
  

     QQن الكّتQQره مQQن غيQQٍث عQQٍب وباحQQل كاتQQز كQQذي يميQQرد الQQأتي التفQQنھج، يQQب المQQى جانQQاب وإل
Hك  لهوالباحثين، ھذا التفرد يظھر في أسلوب الرجل الخاص الذي تتجسد من خQأبعاُد وتقاسيُم تل

باختHف ا4شخاص؛ تبعاً @خQتHف ُبنQاھم الفكريQة وبذلك تتنوع ا4ساليب وتختلف  ة؛الخصوصي
  " .ا4سلوب ھو الرجل): "بوفون(وما ذلك إ@ تجسيٌد لمقولة . ھموميولھم وثقافات

  
     QQQكالھا المختلفQQQة بأشQQQه المنھجيQQQى لQQوة، تتجلQQQاس السوسQQQال عبQQQي أعمQQQاظر فQQبة ةوالنQQQالمتناس 

وفقاً لتنوع بنيQة  لى أسلوب الرجل الخاص متنوَع المحاور وا4بعاد؛كما يتج. أعمالهموضوعات 
  . والعلمية صاحبه الفكرية والثقافية

  
علQى تفكيQٍر منھجQيV واضQٍح فQي أشQكاله وحQدوده،  وبما أن تلك ا4عمQال مرتكQزةٌ ـQـ أساسQاً ـQـ    

اسQQتحقاق خصوصQQيته؛ فقQQد كانQQت محQQل مجسQQدٍة لبمQQا فيQQه مQQن مHمQQح  بھاومتسQQمًة بأسQQلوب صQQاح
الم�نھج وقض�ايا (دراسٍة علميٍة مغرية، وعليه جاء اختيQار موضQوع ھQذه الدراسQة الموسQومة بQـ 

  :ُمَبّرراً بأسباٍب تقُف وراء اختياره، أھمھا، )ا�سلوب في أعمال عباس السوسوة
  

 .الموضوع؛ فھو لم يحَظ بدراسٍة علميٍة من قبلجدة  .1
يف اللغQQوي العربQQي، فQQي الQQدرس اللسQQاني محدوديQQة الدراسQQات العلميQQة، لمنھجيQQات التQQأل .2

 .الحديث
غويQQة، وأدبيQQة، ونقديQQة، منھجيQQة، ول: انفتQQاح موضQQوع الدراسQQة علQQى معQQارف متعQQددة .3

 .وأسلوبية
اتجاھاً متسماً بالجQدة فQي ميQدان الQدرس اللغQوي العربQي الحQديث؛  اتجاه السوسوة العلمي .4

 .اً 4بحاثه ودراساته اللغويةحينما اتخذ من بحث اللغة العربية تاريخياً مجا@ً رئيس
 :، تجعلھQQا مجQQا@ً جQQديراً بالدراسQQةمQQن السQQمات بعQQددٍ اتصQQاف أعمQQال عبQQاس السوسQQوة  .5

الھQQQزل، : وكQQQذلك، اتسQQQامھا بسQQQمات. والثقQQQافي كالضQQQبط المنھجQQQي، والتنQQQوع المعرفQQQي،
 .وغيرھا... وا@ستعارة، وا@ستطراد

؛ ومن شأن ھذه الدراسة أن أعمال عباس السوسوةفي خصوصيٍة واضحٍة  وجود مHمحِ  .6
 .تقف عند كثيٍر من مHمح تلك الخصوصية

 . غزارة النتاج العلمي لعباس السوسوة؛ تؤھله 4ن يكون مجا@ً للدراسة والبحث .7
  

  :جوھريV مضمونه سؤالٍ  موضوع ھذه الدراسة، في تبلوروبذلك        
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  ).سوسوة ؟ما حدود المنھج وقضايا ا�سلوب في أعمال عباس ال(        
  

  :وھذا السؤال المحوري @ ُيجاب عنه إ@ با2جابة عن ا4سئلة الجزئية التالية     
 وأدواته في أعمال عباس السوسوة؟ ما حدود التفكير المنھجي، وضوابطه، .1
اءات وكيQQف اسQQتخدم إجQQر ة فQQي إثQQراء الQQدرس اللغQQوي العربQQي؟إلQQى أيZ مQQدًى أسQQھم السوسQQو .2

 في أبحاثه ودراساته اللغوية؟ يثمناھج الدرس اللساني الحد
 في أعمال السوسوة المنھجية النقدية؟كيف ظھرت  .3
 في أعمال عباس السوسوة؟ ما جوانب التنوع المعرفي والثقافي، .4
  ؟@ستطرادالھزل، وا@ستعارة، وا: سمات في أعمال السوسوة إلى أيZ مدى حضرت .5
  

سQئلة، وفQي البحQث عQن إجابQاٍت وتھدف ھذه الدراسة إلى ا2جابة عن كل سQؤاٍل مQن ھQذه ا4
  .موضوعية عن ھذه ا4سئلة، تكمن أھمية ھذه الدراسة

  
  :الدراسات السابقة

  
مختلفQة،  مQن نQواحٍ  ثيQة ـ فQي الغالQب ـ دراسQاٌت سQابقةلكQل موضQوع مQن الموضQوعات البح     

وموضQوع ھQذه . مQن الزاويQة التQي ينQوي الباحQث دراسQة موضQوعه مQن ناحيتھQا قريبQة أو بعيQدة
ليس ھناك أيQة دراسQٍة علميQٍة 4عمQال عبQاس وغير مطروٍق من قبل؛ فھو الدراسة متسم بالجدة، 

وإن كان ھناك عروٌض لبعض أعماله وإشادة ببعضھا، كما . السوسوة من ناحيٍة منھجيٍة أسلوبية
العربيQQة الفصQQQحى المعاصQQQرة " قحطQQQان رشQQيد صQQQالح التميمQQي، لكتابQQQه / فQQي عQQQرض الQQدكتور

وعرض السعيد بلعروشى، للكتQاب نفسQه، فQي موقQع  ).الثقافية(، في صحيفة "ثية وأصولھا الترا
سQلطان / والQدكتور). جذور التراث(وتعليق محمد عبدالعزيز الموافي، في مجلة ). الجزيرة نت(

عQرض فتحQي الشQرماني، لكتQاب و ).عHمQات فQي النقQد(، مQن مجلQة )50(القحطاني، فQي العQدد 
  ).الثقافية(ي صحيفة ، ف"شرح المشعططات السبع"
  

وعروض الكتب ـ أياً كانت ـ @ تتسQم بسQمات الدراسQة العلميQة؛ إذ @ يزيQد العQرض عQن أن      
صQوله وأبحاثQه، دون يكون إشاراٍت موجزة إلى موضوعات الكتاب، فيمر مروراً سQريعاً علQى ف

رؤى، ومنھجية مؤلفه، الجزئيات، والتفاصيل، وا4فكار، وال :واستبطاٍن لما فيه منسبٍر 4غواره 
وخصائص أسلوبه الكتابي، وغير ذلك من ا4مQور التQي @ تسQتطيع اسQتكناھھا إ@ دراسQة علميQة 

  .متأنية
وتفاصيل ا2جراءات المنھجية، في أعمQال عبQاس السوسQوة، وكQذلك، بحQث قضQايا وسQمات      

  .أسلوبه الخاص، @ تتأتى إ@ بدراسٍة علمية متأنية
ه الدراسQQة أن تسQQلك ھQQذا المسQQلك، متناولQQة ا2جQQراءات المنھجيQQة، وقضQQايا وقQQد حاولQQت ھQQذ     

  .ھاا4سلوب، في أعمال عباس السوسوة؛ وفَق إجراءاٍت منھجيٍة علميٍة، متوائمة مع أھداف
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  :حدود الدراسة

  
 رة الزمنيQةلھذه الدراسة، فQي تنQاول أعمQال عبQاس السوسQوة، فQي الفتQ الحدود الزمنيةتتمثل      

  .م2007إلى عام  ،م1990الممتدة من عام 
 دراسQة، علQى تنQاول إجQراءات المQنھج، فھي متجسدة فQي اقتصQار الالحدود الموضوعيةأما      

  .وقضايا ا4سلوب، في أعمال عباس السوسوة، المنجزة خHل ھذه الفترة الزمنية

  
  :منھج الدراسة

  
يقوم على أساس تحديQد " ھو المنھج الذيف، ھو منھج ھذه الدراسةالمنھج الوصفي التحليلي،      

خصائص الظاھرة ووصف طبيعتھا ونوعية العHقة بين متغيراتھا وأسبابھا واتجاھاتھا ومQا إلQى 
ذلك من جوانب تدور حول سبر أغوار مشكلة أو ظاھرة معينة والتعرف على حقيقتھا في أرض 

  .)1("الواقع
  

ا4بعQاد المنھجيQة، وقضQايا ا4سQلوب المنھج وأدواته ـQـ تتناول ھذه الدراسة ــ بإجراءات ھذا      
إجراءات المنھج، وأدواته، وحQدوده، وتفسQر  :وسماته، في أعمال عباس السوسوة؛ بحيث تصف

  .العHقة بين جزئيات منھجية البحث، في أعمال السوسوة
 تميQزها4سلوب في أعمال السوسوة، وسماته وخصائصه التي وتحلل قضايا  وكذلك، تصف     

وتفسر طبيعة العHقة بين تفاصيل كQل وتحدد . تاب والمؤلفين والباحثينعن أساليب غيره من الك
  .أسلوبه البحثي والكتابيسمٍة من سماته ا4سلوبية، وطبيعة العHقة العامة بين سمات وخصائص 

  
رى الباحQث أجQ حيQثالموثقQة بآلQة التسQجيل؛  الدراسQة بQأداة المقابلQة الشخصQية كما استعانت     

كمQQا أجQرى مقQQابلتين اثنتQQين، مQع الQQدكتور أحمQQد قاسQQم . مQع عبQQاس السوسQQوة عQدداً مQQن المقQQابHت
أسحم، حيث وقع عليه اختياُر الباحث؛ كونه واحداً من أبرز َمن تتلمذ على يQد عبQاس السوسQوة، 

تQه بQه وعمل تحت إدارته، وحQذا حQذوه فQي كثيQٍر مQن سQلوكياته، وتمثQَل عQدداً مQن سQماته؛ فمعرف
قديمة، تربو على خمس عشرة سنة، فھو أستاذه، ورئيسه في عمله ا2داري، منذ كان مساعداً له 

. والبحQث العلمQي فQي نيابتQه للدراسQات العليQا اللغQة العربيQة، حتQى عملQه ا2داريفي رئاسة قسQم 
كمQا أفQاد  أفاد الباحث من مHحظاته العلمية والمنھجية، خاصة في بداية إعداد ھQذا العمQل،لذلك، 

ت، من خبرته في معايشته للسوسوة، فخرج من المقابHت التي أجراھQا معQه بكثيQٍر مQن المعلومQا
  .وإدارته وا2يضاحات، حول حياة السوسوة وإنسانيته وفكره

  
  
  
  
  

                                            
سQس النظريQQة وتطبيقاتھQا فQي ا2دارة، نائQQل عبQد الحQافظ العواملQQة، مركQز أحمQQد أسQاليب البحQQث العلمQي، ا4)   1( 

  ).102: (م، ص1997، عمان، 1ياسين، ط
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  :مصادر الدراسة
  

اعتمدت الدراسة على أعمال عباس السوسوة، التي أنجزھا خHل الفترة الزمنية الممتدة بين      
مؤلفQاٍت، : م؛ إذ اسQتفادت مQن كQل تلQك ا4عمQال، التQي توزعQت بQين2007م، وعQام 1990م عا

  .وأبحاٍث، ومقا@ٍت، وأنشطة كتابية متعددة
، )العربية الفصحى المعاصرة وأصولھا التراثية: (على ثHثٍة من مؤلفاته، ھي اعتمدتْ حيث      
كمQQا اعتمQQدت علQQى أبحاثQQه  ).شQQرح المشQQعططات السQQبع(، و)دراسQQات فQQي المحكيQQة اليمنيQQة(و

اعتمQدت  وكذلك. في دورياٍت علمية محكمة التي تربو على ثHثين بحثاً علمياً منشوراً  ودراساته
والمجHQت والQدوريات  على مقا@ته، وأنشطته الكتابية المتعددة، المنشورة في عدٍد مQن الصQحف

  .والعربيةاليمنية 
  

     QQادر رئيسQQال مصQQذه ا4عمQQل ھQQت كQQد كانQQة وقQQي دراسQQھا فQQة بعضQQع أھميQQة، مQQذه الدراسQQة لھ
، )العربية الفصحى المعاصQرة وأصQولھا التراثيQة(موضوعاٍت وفصوٍل معينة؛  حيث كان كتاب 

التQQاريخي، والوصQQفي، خاصQQة فQQي دراسQQة موضQQوعات : مصQQدراً مھمQQاً فQQي دراسQQة المنھجQQين
  .النحو، والصرف: المجالين اللغويين

، مصQدراً مھمQاً لتنQاول مQا درسQه السوسQوة، مQن )لمحكية اليمنيةدراسات في ا(وكان كتاب       
بإجراءات منھج الدراسة اللغويQة سيما ما درسه من ظواھر المحكية ظواھر اللھجات المحكية، @

  . التقابلي
الھQQزل، : ، مصQQدراً مھمQQاً لدراسQQة سQQمات)شQQرح المشQQعططات السQQبع(كQQذلك، كQQان كتQQاب      

  .في أعمال السوسوة سمات ا4سلوبرة، وا@ستطراد، من وا@ستعا
  

تي عاد إليھا، وإلQى الطبعQة الذاتھا  ، على العودة إلى مصادر السوسوةوقد حرصت الدراسة     
التQQي اقتQQبس منھQQا شQQواھده فQQي دراسQQاته اللغويQQة، @ سQQيما مQQا درسQQه مQQن الظQQواھر اللغويQQة  نفسQQھا

  .بإجراءات منھج الدراسة اللغوية التاريخي
  

  
  :بنية الدراسة

  
اسQQتدعت المQQادة العلميQQة، تقسQQيم ھQQذه الدراسQQة علQQى بQQابين اثنQQين، يسQQبقھما تمھيQQٌد، وتتبعھمQQا      
  .خاتمة
نسQبه، ومولQده، : إطHلة علQى حيQاة عبQاس السوسQوة العائليQة، مQن حيQث التمھيدوقد احتوى      

ة، مQروراً بمرحلQة ابتQداًء بمرحلQة الدراسQة ا@بتدائيQ: وحياتQه الدراسQية والعلميQة. وأسرته، وبيئته
  .الدراسة الثانوية، وانتھاًء بالدراسة الجامعية والدراسات العليا

كما تضمن التمھيد إشارة إلى فترة التجنيQد ا@ختيQاري، الQذي خQاض السوسQوة تجربتQه، بعQد      
  .عودته حامHً شھادة الدكتوراه في علم اللغة الحديث

مدرسQQاً لمقQQرراٍت : لسوسQQوة العمليQQة فQQي الجامعQQةوتضQQمن التمھيQQد، أيضQQاً، نبQQذة عQQن حيQQاة ا     
ناصب إداريQة متعQددة داخQل دراسية، ومشرفاً علمياً على أبحاث الماجستير والدكتوراه، ومقل+داً م

، فQي ممارسQته لعملQه ا2داري سماته ا2داريQة، التQي يتميQز بھQا مع الوقوف على بعض .الجامعة
  .ارتباطه بمحيطه ا@جتماعي وا2نسانيالتي تجسد  وعلى عدٍد من سماته ا2نسانية
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فQي أعمQال السوسQوة؛ حيQث  متنQاو@ً إجQراءات المQنھج وأدواتQه وحQدوده، الباب ا�ولويأتي      
�دخلٍ تضQQQمن ھQQQذا البQQQاب خمسQQQة فصQQQوٍل، مسQQQبوقٍة ��، فيQQQه تأصQQQيٌل لد@لQQQة المQQQنھج اللغويQQQة بم

. يأدبيQQات البحQQث العلمQQ فQQي المنھجيQQة والمQQنھج: ق بQQين مصQQطلحيوا@صQQطHحية، وتحديQQُد الفQQر
وعلمQاً، مQع توضQيح مQدى  فكQرةً  المQنھج َتَكQ̂ونِ وتQأريٌخ لمراحQل وكذلك حديٌث عن علم المناھج، 

  . بمنھج البحث العلمي ارتباط منھج الدرس اللغوي الحديث
  

، من ھذا الباب، إجQراءات مQنھج الدراسQة اللغويQة التQاريخي، وأدواتQه، الفصل ا�ولوتضمن     
بين مناھج الQدرس اللغQوي فQي أعمQال عبQاس السوسQوة، حيQث تQوزع ھQذا الفصQل، بQين ومكانته 

  .النحو، والصرف، والد@لة والمعجم، وا4صوات: المجا@ت اللغوية ا4ربعة
  

2جراءات منھج الدراسة اللغوية الوصQفي، فQي أعمQال  متضمناً دراسةً  الفصل الثاني،وجاء      
QQQوة، وموزعQQاس السوسQQعب ً النحQQQو، والصQQرف، والد@لQQQة : ذاتھQQا @ت اللغQQة ا4ربعQQQة، بQQين مجQQQاا

  .والمعجم، وا4صوات
  

دراسQة 2جQراءات مQنھج الدراسQة اللغويQة المقQارن، فQي أعمQال عبQاس  الفص�ل الثال�ث،وكان     
  .ا4ول، مجال الصرف، والثاني، مجال الد@لة والمعجم: السوسوة، حيث يتفرع إلى فرعين اثنين

  
تناو@ً 2جراءات منھج الدراسة اللغوية التقQابلي، فQي أعمQال عبQاس  الرابع، الفصلوقد جاء      

  .النحو، والصرف، والد@لة والمعجم، وا4صوات: السوسوة، موزعاً بين مجا@ت اللغة ا4ربعة
  

من ھذا الباب ـ وھو ا4خير ـ  فقد كان دراسة 2جراءات المنھج النقQدي الفصل الخامس أما      
: النقديQQة، التQQي وردت فQQي أعمQQال عبQQاس السوسQQوة، حيQQث يتفQQرع إلQQى فQQروٍع ثHثQQةوالمHحظQQات 

المتمثل فQي مHحظQات وأحكQام السوسQوة النقديQة علQى نھا، يتضمن دراسة للنقد المنھجي ا4ول م
علQى ومHحظاتQه ومآخQذه . ھجيات تحقيق المحققQينومHحظاته النقدية، على من. رؤىا4فكار وال
على المؤلفين والباحثين، في تعاملھم مQع مصQادر ومراجQع ومآخذه  حظاتهوكذلك، مH. التراجمة

والفQQرع الثQQاني، فيQQه دراسQQة لمHحظQQات النقQQد اللغQQوي عنQQد السوسQQوة، . مQQواد أبحQQاثھم ومؤلفQQاتھم
أمQا الفQرع . وتصويباته اللغوية، وموقفQه مQن المصQوبين اللغQويين، والفQرق بينQه وبيQنھم فQي ذلQك

  .وكتاباته اردة في مواضَع من أبحاث السوسوةالو حظات النقد ا4دبيفيه دراسة لمHالثالث، ف
  

�انيويQأتي     ��اب الث�فQQي أعمQQال عبQاس السوسQQوة، متضQQمناً خمسQQة  ، دراسQQة لقضQايا ا4سQQلوبالب
  .لغة، واصطHحاً : لد@لة ا4سلوب فيه تأصيلٌ  بمدخٍل،فصوٍل، مسبوقة 

  
في أعمال السوسوة، حيQث اسة للتنوع المعرفي ذا الباب، در، من ھالفصل ا�ولوقد احتوى      

  :تجسد ھذا التنوع، في مجا@ٍت ثHثة
  .وحديثة، إلى جانب معرفٍة لغوية متنوعة ا4ول، مجال المعرفة اللغوية قديمةً المجال 

: ودراساٍت أدبيQة دبية، المتمثلة في اطHٍع واسٍع على مؤلفاتٍ والمجال الثاني، مجال المعرفة ا4 
 الشQQعرية والنثريQQة، قديمQQة وحديثQQة، عربيQQة :واطHQQٍع علQQى ا2بQQداعات ا4دبيQQة. حديثQQةقديمQQة، و
  .وأجنبية
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أمQQا المجQQال الثالQQث، فھQQو مجQQال معرفQQة السوسQQوة النقديQQة، المتمثلQQة فQQي اطHQQٍع علQQى مؤلفQQاٍت 
وحديثQة،  قديمة :وقضايا نقدية طHٍع على موضوعاتوكذلك، ا. قديمة، وحديثة: ودراساٍت نقدية

  .ومخالفاً  فه من ھذه القضايا والموضوعات النقدية موافقاً وموق
  

 بنيتQهفي أعمال السوسوة، المتجسQد فQي تنQوع  دراسة للتنوع الثقافي الفصل الثاني،وتضمن      
الثقQافي  تنوعQه، بين أكثر من مجاٍل، حيث تناولت الدراسة في ھذا الفصل أبQرز مجQا@ت الثقافية

  .ية، والثقافة الرياضية، والثقافة الفنية، والثقافة ا@جتماعيةالثقافة الدين: المتمثلة فيو
  

ال السوسQوة، حيQث تجسQدت سمة الھQزل فQي أعمQ فقد تناولت فيه الدراسة الفصل الثالث،أما      
: ومجQQال السQQخرية. سياسQQية، وحسQQية، واجتماعيQQة: مجQQال النكتQQة: فQQي مجQQا@ٍت ثHثQQة ھQQذه السQQمة

  .سياسية، واجتماعية، وحسية: فكاھةومجال ال.  سياسية، واجتماعية
  

دراسة ل_ليات التQي اسQتطاع السوسQوة مQن خHلھQا التعبيQر عQن أفكQاره  الفصل الرابع،وجاء     
ا4ول اسQQتعارة ا4عHQQم،  :التQQي تجسQQدت فQQي ثHثQQة مجQQا@ت رؤاه، باسQQتخدامه تقنيQQة ا@سQQتعارةو

  .استعارة المضامين والثاني استعارة العناوين، والثالث
  

ـ وھو ا4خير ـ  في الباب الثاني، متضمناً دراسة لسمة ا@ستطراد في  الفصل الخامسويأتي     
Qوة، التQينأسلوب السوسQانبين اثنQي جQت فQاني: ي  تمثلQد، والثQتطراد بفوائQتطراد  ا4ول ا@سQا@س

  .بلطائف
  

  . اسةالدر منة أھم النتائج التي وصلت إليھامتض خاتمة،وتتَبُع ھذين البابين،      
  

   :ملحقان، الخاتمةويلي      
�ق ا�ول، �التQQي أشQQرف عليھQQا السوسQQوة، أو اشQQترك فQQي ا2شQQراف  قائمQQة بالرسQQائل العلميQQةالملح

  .م2007في عام  ھا، من أول رسالٍة حتى آخر رسالةعلي
�اني، ��ق الث�اشQQترك فQQي الحكQQم عليھQQا وقائمQQة بالرسQQائل العلميQQة التQQي ناقشQQھا السوسQQوة،  والملح

  .م2007في العام  ا، من أو ل رسالٍة حتى آخر رسالةوإجازتھ
  

، التQي اسQتند إليھQا الباحQث للمصادر والمراجعوتسدل الدراسة الستار، بقائمٍة تتضمن توثيقاً      
  .ومحاور ھذه الدراسة في إعداد فصول

  
بھQا،  ، أو يتعثQر، يQتمكن مQن تجاوزھQاالص�عوبات وإذا كان كل عمٍل علمي، يواَجُه بعدٍد من     

وأھQم تلQك . قد واجھت عدداً من الصعوبات، تمكنت ـ بعQون 
 ـ مQن تجاوزھQا فإن ھذه الدراسة
تتناول موضوعاً مشابھاً لموضQوع  احث من العثور على دراسٍة علميةٍ عدم تمكن الب :الصعوبات
ته فQي دراسQا ، عدم توافر كل المصQادر والمراجQع التQي عQاد إليھQا السوسQوةوكذلك. ھذه الدراسة

تQQوافر وأبحاثQQه اللغويQQة، حيQQث اضQQطر الباحQQث إلQQى حQQذف عQQدٍد مQQن النمQQاذج التQQي فُجQQئ بعQQدم 
واستبدل بتلك . التي عاد إليھا السوسوة مصادرھا، أو توافر مصادرھا بطبعاٍت غير الطبعة ذاتھا

  .يةفي دراساته وأبحاثه اللغو بطبعاتھا التي عاد إليھا السوسوةالنماذج، نماذج تتوافر مصادرھا، 
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يQدخر @ جھQداً و@ وبعد ھذا، فإن الباحث قد بذل كل ما فQي وسQعه 2نجQاز ھQذا العمQل، ولQم      
وھو في ھذا @ يدعي لعمله ھذا الكمال، فكل عمٍل مھما بذل فيه صاحُبُه من الوقِت . وقتاً في ذلك

لھفQوات، @ والجھِد، ومھما بالغ في حرصِه على إخراجِه في صورٍة أكثQر سHQمة مQن الھنQات وا
فإن حالف الباحَث في عمله ھذا بعُض التوفيِق، فمQن 
، .. يسلم من ھفوٍة ھنا، أو تقصيٍر ھناك 

سQQمة إلھيQQة، @  إ@ الكمQالومQQا ، أو اعتQQوره نقصQاٌن وتقصQQير، فمنQه، وإن تخللتQه ھفQQواٌت وھنQات
  .يبلغھا بشٌر موسوٌم بالعجز والتقصير

  
  

        الباحثالباحثالباحثالباحث
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  التمھيد
  

   :المولد والنشأة: وةعباس السوسأ ـ 
  

مQن ذريQة "وھQي عائلQٌة . عبQاس علQي محمQد السوسQوة ينتمي، فھQوُ ) آل السوسوة(إلى عائلة      
في بHد ا4ھنوم سنة ) َمْعَمرة(العHمة المؤرخ أحمد بن محمد بن صHح الشرفي المتوفى بھجرة 

  . )1("ھـ 1055
  

مدينة كبيرة في "ويفرس  .)َيْفُرس(ي قرية م، ف1959في الثاني من فبراير عام  كان ميHده     
) جبQل حبشQي(وھQي إحQدى مQدن . كيلQو23بالغرب الجنوبي من تعز بمسQافة ) الحجرية( المعافر

وترجع شھرة يفرس إلى أن بھQا عQدداً مQن . وبھا مركز أعماله) ُذَخر(المعروف قديماً باسم جبل 
  . )2("شيخ أحمد بن علوانقبور ا4ولياء الصالحين وخاصة ضريح الصوفي المشھور ال

وقد ھيجت ھذه القرية قQرائح كثيQر مQن المبQدعين، فكانQت واحQدة مQن الثيمQات ا2بداعيQة فQي      
، )فQي الطريQق إلQى يفQرس( يتغنQى بھQا فQي قصQيدته الدكتور عبد العزيز المقالح، فھذاإبداعاتھم؛ 
  :القصيدة كقوله من

  
  قريٌة ھي، أم باحُة القلبِ "
  ف� تسألُ الناَس عن لونِ  غرباءُ يقرعھا ال

  أجفانھم
  وأصابعھم

  كلما دخلوھا استنارت مواجُدھم
ْت بأول ضوٍء من الحب أرواحھم F3("واستحم(.  

  
  :من مثل قوله، )يا أھَل يفرسَ (الشاعر أحمد ضيف 
 العواضي، في قصيدته  ويتغنى بھا     

  
  َمَدٌد ليفرسَ "

  .وھي مصباٌح إذا انطفأ النھارُ 
  يٍة،وجيُد أمن

  وعنُق زجاجة ا�سرارِ 
  توھب نفَسھا

  لخياِل مرجاِن الھوى سراً 
  .)1("وتلقي ثوبھا لمدائِح السمارِ 

                                            
ھـ ـ 1422ط، صنعاء .معجم البلدان والقبائل اليمنية، إبراھيم أحمد المقحفي، دار الكلمة للطباعة والنشر، د )   1(

  ).828: (ص/ 1م، جـ2002
ھQـ ـ 1423، صنعاء، 2الموسوعة اليمنية، مؤسسة العفيف الثقافية، ط: وانظر). 1919: (ص/ 2نفسه، جـ )   2(

  ).3225: (، ص )4(م، المجلد 2003
ھQـ 1425ط، صنعاء، .ا4عمال الشعرية الكاملة، عبد العزيز المقالح، إصدارات وزارة الثقافة والسياحة، د )   3(
  ).253: (، ص)2(م، المجلد 2004ـ 
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فاطمQة بنQت علQي (4ٍب كQان يعمQل فQي القضQاء، وأمV اسQُمھا  عباس السوسوة فQي ھQذه القريQة ولد

ت ـ رحمھQا 
 ـ برھم، وقد توفي، أك)فاطمة: (ھن+  ، وثHث أخوات)علي(وله أٌخ اسمه ، )الحجي
وترتيQب عبQاس السوسQوة بيQنھم قبQل . ، آخQرھم)مQة العلQيمأ(، و)فاطمQة(المولQودة بعQد  )يظةحف(و

 )محمQد: (ولديه، أخQوان آخQران). ظةحفي(، المولود بعد شقيقته )علي(آخرھم ـ أمة العليم ـ وبعد 
  ).بيت المحاقري(من أمV من  )أحمد(، و)بيت الوشلي(ن أمV من م
  

الشخصية ا2عHمية والنسائية البارزة، ا4ستاذة أمQة العلQيم السوسQوة، وكيلQة " شھر إخوانهأ      
نQQْت ممQQثHً للQQيمن لQQدى منظمQQة )2("وزارة ا2عHQQم ورئيسQQة اللجنQQة الوطنيQQة للمQQرأة Zر (، وُعيQQحظ

في ھولندا، ثم سQفيرة غيQر مقيمQة لQدى مملكQة السQويد، ثQم سQفيرة مقيمQة لQدى ) ا4سلحة الكيماوية
مملكة الدنمارك، ثم سفيرة لدى مملكة ھولندا، ثم وزيرة لحقوق ا2نسان، فكانت أول امرأٍة تتبQوأ 

مQين العQام لcمQم المتحQدة، ا4 عدمسQا :ثQم شQغلْت مناصQب. رموق في الQيمنمثل ھذا المنصب الم
  .المكتب ا2قليمي للدول العربية ج ا4مم المتحدة ا2نمائي، ومديرمدير برنام ومساعد

وقد كانت وأخوھا عباس السوسوة متHزمين في دراستھما، منذ البداية حتى الثانويQة، تفرقQا      
  :بعدھا كلd في طريقه، يقول عباس السوسوة عن ذلك

فسھا، تخرجنا في ا@بتدائية معاً سنة كنت معھا بالنسبة لمراحل قبل الجامعة، في المرحلة ن"      
وكHنQا فQي المرحلQة  .)م1976(، وفQي الثانويQة سQنة )م1973(، وفي ا2عدادية سنة )م1970(

الثانوية في القسم ا4دبي، فحَصلْت ھي على المركQز الثالQث فQي الجمھوريQة، وحصQلُت أنQا علQى 
  . )3("المركز الرابع، والفرق بيننا درجتان

  
اء، الزھQر: (ھQن+  خمQس بنQاتٍ : ولQه منھQا سQبعة أو@دٍ من ابنة عمQه،  عباس السوسوةمتزوٌج      

، )الخليQل(أكبQر أو@ده ). محمQود(، و)الخليQل: (ھما وولدان ،)لياء، وفاطمة، وزينبوع وشيماء،
  ).زينب(وأصغرھم 

: في ھذه الجملة ية بعض أبحاثه، ساجعاً بھا حيناً مختتماً بھذه الكن ، يكني به نفسه)الخليل(و      
بQQدون ھQQذه الجملQQة  حينQQاً آخQQرو. )4(..."كتبQQه راجQQي عفQQو ربQQه الجليQQل المكنQQى بQQأبي الخليQQل " 

: " ؛ إذ اكتفQى بQـكنية)الذي في المحكية اليمنية تأصيل تQاريخي(المسجوعة، مثل ما ختم به بحثه 
  . )5(..."أبو الخليل 

                                                                                                                             
م، 2004ھQـ ـ 1425ط، صQنعاء، .ھشة، أحمد العواضي، إصدارات وزارة الثقافة والسQياحة، دمقامات الد )   1(

  ).73: (ص
  ).828: (ص/ 1معجم القبائل والبلدان اليمنية، إبراھيم أحمد المقحفي، مرجع سابق، جــ )   2(
  . م19/3/2008ـ ھـ 1429ربيع ا4ول  11: من المقابلة التي أجراھا معه الباحث، في يوم ا4ربعاء )   3(
  :انظر على سبيل المثال )   4(

، مايوــ )39(، السنة )10،9(نقدات في أعيان العصر للصفدي، مجلة العرب، الرياض، الجزء  •
 ).632: (م، ص2004يونيو 

ببليوجرافيQQا الرسQQائل العلميQQة فQQي الجامعQQات المصQQرية منQQذ نشQQأتھا حتQQى نھايQQة القQQرن العشQQرين،  •
محمد أبو المجد البسيوني، عرض ونقد، مجلQة عQالم : 4دبي، تصنيف ودراسةا4دب والبHغة والنقد ا

  ).326: (، ص)26(م، المجلد 2004ھـ ـ 1425، )2،1(الكتب، الرياض، العدد المزدوج 
الQQذي فQQي المحكيQQة اليمنيQQة تأصQQيل تQQاريخي، مجلQQة المعرفQQة، اتحQQاد ا4دبQQاء والكتQQاب اليمنيQQين، تعQQز، العQQدد  )   5(
  ).14: (م، ص2002ر ــ ديسمبر أكتوب) 37ـ36(
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، )محمQود(ھو ا@سQم ا4ول @بنQه  ھذا) دبوان(، و)1()أبو دبوان(بكنية  ـ أيضاً  ـ وكنى نفسه      
، إلQى )أبQو دبQوان(، فعQدل عQن كنيQة )2(خيQر؛ @عتبQاراٍت د@ليQةالذي عدل عنه إلى ھذا ا@سQم ا4

  .)4()أبو فطومي(كما يكني نفسه، بكنية . )3()أبو محمود(كنية 
على  كنيQٍة واحQدة، بQل تتعQدد بين أو@ده في الكنية، فH يقتصر  يْعِدلَ وبذلك، فھو يحاول أن      
لQك واضQٌح فQي أوراق ا@متحانQات التQي فQي كتاباتQه وأبحاثQه، كمQا أن ذ وضع إلى آخرمن م كناه
أبQو (، أو )أبQو محمQود(، ومQرة )أبQو الخليQل(فمQرة : لھا كل+ سنة بكنية مغايرة للسنة التي قبلھQايذيّ 

  ...، أو )أبوفطومي(، أو )زينب
  
 )تعQز(قQل مQع أسQرته إلQى مدينQة ؛ فقQد انت)يفرس(في قرية  لم يعش عباس السوسوة طفولته      

، عQاش طفولتQه فQي كنQف بيئQة )حQوض ا4شQراف(و )الجحملية: (وفي حارتي. )5(بعد مولده بعام
تكQQوين بنيتQQه الفكريQQة والنفسQQية؛ لمQQا فQQي كQQان لھQQا دورھQQا البQQارز فQQي توجيQQه مسQQارات حياتQQه، و

أھمية خاصة وآثار نفسية واجتماعية على النمو في المراحل "للطفولة، والمبكرة منھا تحديداً من 
يقول إدوارد . ة مرحلة عمرية تتكئ عليھا مراحل عمر ا2نسان الHحقة كلھا، فالطفول)6("الHحقة

سوف تجد فترة الطفولة عندي شديدة الحيوية والبقQاء، " :الخراط عن طفولته، وأثرھا في أعماله
ھي ليست عندي ماضياً قد اندثر، بل فترة انتفى عنھا الزمن، لذلك سوف تجد أنھا بQؤرة نابضQة 

  . )7("ذوة مستمرة في عملي القصصي والروائيومتوھجة، تلقي بج
  

و4ن البيئة ھي الحاضن ا4ول لمرحلة الطفولQة أو@ً، ولكQل مراحQل ا2نسQان العمريQة فيمQـا      
 بـعد؛ فإنـھا قـد احتضQنت طفQـولة عبQاس السوسQوة، ووجQـھت مسQـارات حياتQه، وكQان لھQا ا4ثQر

  :يقول عن ذلك .البارز في ھذا التوجيه والتحديد
     "Qي، ھQان أبQي كQم ا4ول لQةالبيئة ا4ولى ھي البيت، والمعلQادئ الكتابQي مبQدأ يعلمنQذي بQو ال 

قصQار السQور، أبياتQاً شQعرية، أحيانQاً قصQائد متوسQطة : كما كان يحفظني كثيراً . والخط والقراءة
  ...الطول
ة، وأنھQا ليسQت أنھQا متنوعQوكان للوالQد مكتبQة صQغيرة، كانQت مكتبQة عجيبQة، العجيQب فيھQا      

، )شرح ا4زھار في فقه ا4ئمQة ا4طھQار(كما يفترض في ذاك الزمن؛ عHوًة على وجود  تقليدية

                                            
  :انظر على سبيل المثال )   1(

تحقيQQق نQQور المعQQارف ومحنQQة الباحQQث الجQQاد فQQي الQQيمن الشQQقيق، صQQحيفة الثقافيQQة، تعQQز، العQQدد  •
 ).20: (م، ص21/10/2004، )265(

م، 23/9/2004، )261(فلQQم ثQQورة الQQيمن وا@ستشQQراق العربQQي، صQQحيفة الثقافيQQة، تعQQز، العQQدد  •
                                                                                              ). 32: (ص

  . م14/5/2008ھـ ـ   1429جمادى ا4ولى  9: من المقابلة التي أجراھا معه الباحث، في يوم ا4ربعاء )   2(
صQدارات النQادي ا4دبQي الثقQافي بجQدة، أزاھير وأشواك وكھرمQان، مجلQة جQذور، إ: انظر على سبيل المثال )   3(

  ).121: (م، ص2005ھـ ـ سبتمبر 1426، رجب )9(، المجلد )21(العدد 
: م، ص2007ھQـ ـ 1428، صQنعاء، 2دراسات في المحكية اليمنيQة، مركQز عبQادي للدراسQات والنشQر، ط )   4(
)6.(  
  . م19/3/2008ھـ ـ  1429ربيع ا4ول  11: من المقابلة التي أجراھا معه الباحث، في يوم ا4ربعاء )   5(
. ، د1دار نشQر، ط.متطلبات النمو ومشاكله، دراسة علمية عامة وتطبيقات على الطفولQة، نQديم الشQرعي، د )   6(

  ).81: (م، ص1998مكان نشر، 
: م، ص2003أكتوبر15، الكويت، 1، ط)54(كتاب مجلة العربي . مرفأ الذاكرة، إدوارد الخراط، وآخرون ) 7(
)38.(  
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، وديQوان )المستطرف من كل فن مسQتظرف(ھناك ...،)تفسير ا4حHم(، و)شرح نھج البHغة(و
  .لعلي محمود طه، با2ضافة إلى عددين من مجلة العربي) ليالي المHح التائه(

ه ، قسQم منQ)المنجد فQي اللغQة واkداب وا4عHQم: (اسمه كتابٌ ھا في ھذه المكتبة ان فيومما ك     
يٌء بالصQور، فحتQى وملQ كن ليس لغوياً، بل معجم للشخصياتل معجم، والقسم اkخر معجم أيضاً 

  ...كنا نھتم بالصور وما ُكتب تحت الصور،  لو لم نكن نقرأ
ئQQة الثانيQQة، المدرسQQة وكلمQQات التشQQجيع التQQي كQQان يشQQجعنا بھQQا البي. ھQQذه كانQQت البيئQQة ا4ولQQى     

أمQا البيئQة ... المدرسون، ھذه الكلمQات تبعQث فQي ا2نسQان الفخQر، وتدفعQه إلQى مزيQٍد مQن الحفQظ 
  . )1("الثالثة، فكانت المكتبات عندما عرفنا الطريق إليھا

  
ولQى والثالثQة ـ دوٌر بQارٌز فQي تكQوين وكان للبيئة الثانية  ـ المدرسQة ـ مثلھQا مثQل البيئتQين ا4     

فQي ھQذه والثقافيQة؛ فكQان لQه  لمختلفة، @سيما ا4بعاد الفكرية والعلميةبأبعادھا ا السوسوةشخصية 
شQك ـ شQيوخ علQٍم بطريقQة أو تأثراً ملموساً، وھم مشايخه؛ فلكل عالٍم ـ بHQ  تأثَر بھم البيئة أساتذة

 وسQوة لQه شQيوخُ وعبQاس الس. فحفروا أسماءھم فQي ذاكرتQهوأثروا فيه،  بأخرى تتلمذ على أيديھم
، يذكر منھم هأثروا في علمٍ  Vتأثيراً غير تقليدي:  
  

 :علي الشامي /ا�ستاذ •
  

العدل منQذ أيQام دراسQته استھوْتُه خاصية كان عدُل أستاذه ھذا، ھو مثار تأثره به؛ وبذلك 
  :ا4ولى، فيقول عنه

، )علي الشQامي(داية الرابع، كان لدينا مدرس اسمه في الصف الثالث ا@بتدائي وب"      
@ يجامQل و@  رت به من ناحية عدله، كان عاد@ً ھذا من مشائخي، تأث: أستطيع أن أقول

  . )2("يحابي و@ يتخلف عن الدرس
  

 :عبدالرحمن الحسيني/ ا�ستاذ •
  

  ، محور تأثٍر )ةاللغة العربي(وقد كان التجديد وعدم الرتابة في أساليب تدريس مادة       
لمعرفيQة والنفسQية علQى حQدV لفت انتباه السوسوة؛ فتأثر بأستاذه ھذا، مخلداً ذكراه في ذاكرته ا

  ::سواء
سنا ، لكن جاءوا به مدرساً للغة العربية، فدر+ )ا@تحاد السوفيتي(ھذا كان من متخرجي "      

أثر في+ كثيراً، لQم يكQن . ائية، من المرحلة ا@بتد)الرابع، والخامس، والسادس: (في الصفوف
مQن ھQذه المQادة،  )التعبيQر(مQثHً كQان مھتمQاً بفQرع ؛ ف)اللغة العربيQة(تقليدياً في تدريسه لمادة 

  ...وكان يترك للطالب الحرية في ذلك
كQان يقQص علينQا روايQة وكان يأتي بقصائد من خارج محتويQات المقQرر الدراسQي،  كما     

QQاھده فQQاً شQQا، أو فيلمQQو قرأھQQد النحQQرك قواعQQن يتQQم يكQQه لQQى أنQQافة إلQQوفيتي، إضQQاد السQQي ا@تح
  . )3(..."والصرف، لكن ھذا كان ا4كثر عنده 

  
  

                                            
  .م19/3/2008ھـ ـ  1429ربيع ا4ول  11: من المقابلة التي أجراھا معه الباحث، في  يوم ا4ربعاء )   1(
  .نفسه )   2(
  .نفسه )   3(
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 :فھمي عبد العزيز الوكيل/ ا�ستاذ •
  

حينمQQا تكQQون الحريQQة سQQمة بQQارزة فQQي شخصQQية أّي فQQرٍد كQQان، @ شQQك، تجعQQل منQQه           
بھQQذه السQQمة، جعلQQه نموذجQQاً يتQQأثر بQQه  نموذجQQاً مQQؤثراً فQQيمن حولQQه، واتصQQاف ھQQذا ا4سQQتاذ

  :السوسوة
، كQQQQان يQQQQدّرس مQQQQا يسQQQQمونه )الثQQQQاني، والثالQQQQث الثQQQQانوي: (دّرسQQQQنا فQQQQي الصQQQQفين"       

ا4فكار غير التقليدية غيQر السQائدة ، تأثرت به في جانب الحرية في النقاش، و)ا@جتماعيات(
  . )1(..."أو الشارع في وسائل ا2عHم

  
أساتذة كان لھم تأثيٌر فQي شخصQيته وسQلوكه وحياتQه ذاكرة عباس السوسوة، ب وھكذا احتفت      

قيمQة أخHقيQة بQارزة فQي  الذي تبلور فQي نفسQه نية؛ فكان العدل ھو المثير ا4ولوا2نسا المعرفية
  .باحثاً، وأستاذاً، ومشرفاً علمياً : في عمله ا4كاديمي موضوعيته التي اختطھا لنفسه

مثQاَر  )اللغQة العربيQة(وا@نعتاق من ا4سQاليب التقليديQة فQي تQدريس مQادة ديد كذلك، كان التج     
  .اھتمام آخر في شخصية الرجل

لتأتي الحرية في ا4خير، حاجة إنسQانية @بQد منھQا، مخلQدة شخصQية ا4سQتاذ فQي تلميQذه،      
  .مؤثرة فيه، فينشدھا التلميذ في حياته، وتخلد شخصيته في ذاكرة من يتتلمذ له

  
وكمQQQا اتضQQQح، فبيئQQQة السوسQQQوة بجوانبھQQQا الثHثQQQة كانQQQت فاعلQQQًة فQQQي إكسQQQابه ھوايQQQة القQQQراءة      

ًسًة فيه حّبه لھذه الھواية والذي رافقه ـ ويرافقه ـ في حياته كلھا Zع، مؤسHوا@ط.  

                                            
  .نفسه )   1(
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  :ب ـ حياته الدراسية
  

ده، ثQم تتابعQت مسQيرة على يد وال ، قد بدأت من البيتحياة السوسوة التعليميةمن الواضح أن      
  :يقول عن ذلك ،وقتاً طويHً  ھالكنه لم يبَق في فدخل أول مدرسٍة في صغره تعليمه وتعل̂مه، 

إلQQى المدرسQQة التQQي كانQQت تQQدرس فيھQQا، وكQQان ھنQQاك معلمQQة ) حفيظQQة(بQQي أختQQي  أتQQتْ "      
ئ القQراءة نعرفھا بلقبھا وھي سيدتنا، فكانت تأخذ مجموعة من الفتيQات، يدرسQن عنQدھا مبQاد

  ...والكتابة، وشيئاً من القرآن 
، )الخيزرانQة(ر في ھذه المدرسة إ@ أياماً قليلQة؛ ذلQك أن المعلمQة لQذعتني بQـ لكن لم أعمّ      

قمت بتكسيرھا، فغضبت المعلمة  ، وفيھا وجدت مجموعة من العصي)1()المقصورة( فدخلتُ 
ريق ـ مابين مدرسQة سQيدتنا وفي الط، في وجه أختي بأ@ آتي معھا ثانيةً من ذلك، وصرخْت 

. ، وقامQت بضQربي)قصQب الQذرة(فالتقطQت أختQي مجموعQة مQن  ،حرنُت عن المشي ـ وبيتنا
  . )2("كانت ھذه أول مدرسة أھرب منھا

) الُمَعلZَمQة(ا واجھQه فQي مدرسQة فواجQه مQ ترك مدرسQته ا4ولQى، ودخQل مدرسQة أخQرى،     
  :وبشكٍل أكثر قسوة، يتذكر ذلك

الذي دخلت فيه  ھو ، وأذكر أن اليوم ا4غبر)النجاح ا@بتدائية(بعد 4يٍ، أدخلوني مدرسة "       
ي وجھQي وآذانQي ورأسQي، تغطQ) لحفQة(ھذه المدرسة، كان شتاًء، وكنQت مصQاباً بالزكQام، ولQدي 

، دخلQت )أحمد صQالح(من المصادفات أنھم أدخلوني صف ا4ستاذ ... ينزل من أنفي ) المخاط(و
نا @ أعي شQيئاً ممQا يقQول، وكQان صQوته حQاداً، دائQم الصQراخ بسQبب وبQدون سQبب، @ الصف وأ

أخQذت شQيئاً مQن ) اللطمQة(أدري ماذا سألني، فلم أجب، فأخذ يده ولطمني كفاً ـ من حسن الحQظ ـ 
أخرجوني خQارج ... وأصرخ  ظللت أبكيو ر في وجھه، ساعتھا فتحت الجاعورة، طا)المخاط(

  ...إلى البيت المدرسة، وعادوا بي
محمQد (بعدھا بأيام، أخذني أبي إلى المدرسة نفسھا، ولكن إلى صف آخر، فيه مدرس اسQمه      

وحفQظ قصQQار السQور، حتQQى قيQQام   اك اسQترحت، وكنQQت اسQتمتع بQQالقراءة والكتابQQة، وھنQQ)الغفQاري
  . )3("الجمھورية

  
ع، ذاك الحب الQذي ابتQدأ مQن مفعمة بحبه للقراءة وا@طH وتتابعت محطات حياته الدراسية      

كنQت محبQاً للقQراءة إذا خلQوت : "البيت، ثم المدرسة، فالجامعة، وما بعد الجامعة، يقQول عQن ذلQك
  . )4(..."بنفسي مع الكتب، فالبدايات كانت في قراءة ما في مكتبة الوالد 

  
    QQرف ا@سQت، عHQQى المجQQع علHQده، وا2طQQة والQQي مكتبQا فQQراءة مQQع قQومQQتعارة تعارة، اس

، وكQان يعمQل )علQي الوريQث: (، كان ھناك شاب اسQمه)ا2عدادية(في " :الكتب من اkخرين
، كان عنده كتب أعلى مسQتوى مQن الكتQب التQي ذكQرت، )البنك اليمني لlنشاء والتعمير(في 

من عند ھذا الرجل، با2ضQافة إلQى  )العقاد(رھا، فأكثر ما قرأت كتب وغي) العقاد(مثل كتب 
  . )5(..."أو بعد خمسة أيام تاباً، وأعيد الكتاب، بعد أسبوعأقرأھا كتاباً ك كتب أخرى،

                                            
  .غرفة خاصة بصاحب المنزل، ومقصورة عليه وحده: المقصورة، في المحكية اليمنية )   1(
  .م19/3/2008ھـ ـ  1429ربيع ا4ول  11: الباحث، في  يوم ا4ربعاءمن المقابلة التي أجراھا معه  )   2(
  .نفسه )   3(
  .نفسه )   4(
  .نفسه )   5(
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ينھQا وتستمر القراءة مHزمة لحياته، مثابراً علQى إدراك مQا يقQرأ، وتQدوين مQا لQم يكQن ح     

  :هقادراُ على إدراك
 ، كQان فQي))1(جHQل شQكري زيQور: (، كان لنا زميٌل في الصQف اسQمه)ا2عدادية(في "      

، كان من الطHب الQذين )حسن شكري(بيته مكتبة كبيرة، لم ينشئھا ھو، إنما من إنشاء أخيه 
QQويدرسQQافر ھQQا سQQان كلمQQاھرة، كQQي القQQب ون فQQن الكتQQة مQQر مجموعQQوه، أحضQQت ...أو أخQQوكن

آخذ  )الكتاب المدرسي(ينما أذھب kخذ ، وح)المنھج المدرسي(في ) جHل(مشتركاً مع أخيه 
جلة من المجHت الثقافية، أستوعب منھا ما أستوعب، وأكتب ما@ أستطيع وم معه كتاباً آخر

  . )2("استيعابه
  

     QQى مّيQQة ا4ولQQل الدراسQQي مراحQQال فQQة، أن ا4طفQQن البداھQQى المQQْت الون إل ZرQQذلك أُقQQب؛ لQQلع
لم يكن لھذه الميول مكاٌن لكن . يول الطفولة ھذهلتؤدي دورھا في إشباع م ؛حصُص ا4لعاب

ھذه الحصص  يستغني عنفھو  لھا مجا@ً؛لقراءة ل هلم يترك حب إذعباس السوسوة؛  حياة في
مQع القQائمين علQى  ، مقيمQاً عHقQة وديQةبمQا فيھQاستمتع ايته، ومتجھاً إلى المكتبة ليمنفرداً بھو

  :تعارة الكتب؛ تشجيعاً له وثقة بهبعض المكتبات، فيسمحون له باس
فQي تعQز، كانQت ھنQاك مكتبQة كبيQرة ) الثورة(في مدرسة ، )الصف ا4ول الثانوي(في "      

كانت دراسQتنا فQي الفتQرة المسQائية، بعQض ... جداً، قسم منھا من مخلفات ا2خوة المصريين 
الحصQQص كنQQت أھQQرب منھQQا، وبعضQQھا إذا لQQم يحضQQر المQQدرس، وبعضQQھا إذا كانQQت حصQQة 

مذاھبQQه فQQي الشQQعر الفQQن و(كتQQابي شQQوقي ضQQيف  :ھنQQاك قQQرأت... ألعQQاب، أدخQQل المكتبQQة  
، وبعQQض روايQQات الطبيبQQة نQQوال السQQعداوي، )الفQQن ومذاھبQQه فQQي النثQQر العربQQي(، و)العربQQي

  ...وبعض روايات ثروت أباظة 
وكان القائم على المكتبة أستاذاً مصQرياً يعيرنQي الكتQب، مQع أنQه @ يجQوز إخراجھQا مQن      

  . )3("المكتبة، لكن لعلمه أنني سأردھا كان يعيرني
  

قQوم بQه مQا ت قQراءة وا@طHQع، ومQن ھQذه ا4بQوابوالقارئ الشغوف ُتفتح أمامه أبQواب ال     
يح مQQن أنشQQطٍة ومشQQاريع ثقافيQQة، تتQQ ،فQQي سQQفارات بعQQض البلQQدان) الملحقيQQات الثقافيQQة(بعQض 

من خHل إتاحة فرصة ا@طHع على ثقافات ومعQارَف تلQك  ،للقارئ فرصة التثقف والمثاقفة
عباس السوسوة مثل ھذه ا4بواب، فاستفاد من الخدمات الثقافية، التي كان وقد طرق . البلدان
وأول ) المرحلQQة ا2عداديQQة(فQQي آخQQر " :آنQQذاك) تعQQز(فQQي  )المركQQز الثقQQافي العراقQQي(يقQQدمھا 

، قQرأت فيھQا كتبQاً كثيQرة، مQن )مكتبة المركز الثقافي العراقي(، كان ھناك )المرحلة الثانوية(
  . )4("...)ميات العقادإسH(مثل 

  

                                            
تحدث عنه، وعن انقطاعه عن الكتابة، في لقاٍء صحفيV قصQير، مQع صQحيفة الثقافيQة، فQي ا@سQتطHع الQذي  )   1(

جيQQل التسQQعينات أبQQوي وامبريQQالي : انظQQر. الQQيمنأجرتQQه مQQع عQQدٍد مQQن المھتمQQين، حQQول تجييQQل ا4دبQQاء زمنيQQاً فQQي 
: م، ص13/12/2007، )413(ومنتھQQي الصHQQحية، طيQQب رشQQاد عبQQد الوھQQاب، صQQحيفة الثقافيQQة، تعQQز، العQQدد

)13.(  
  .م19/3/2008ھـ ـ 1429ربيع ا4ول  11:  من المقابلة التي أجراھا معه الباحث، في يوم ا4ربعاء )   2(
  .نفسه )   3(
  .نفسه )   4(
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، التQQي )ا@بتدائيQQة، وا2عداديQQة، والثانويQQة: (بحQQب القQQراءة وا@طHQQع، تشQQربت دراسQQته     
ه الجديQQدة فQQي نفسQQه رحلَتQQورافقQQت ھQQذه الھوايQQة ا4ثيQQرة فQQي م، 1976انتھQQت فصQQولھا سQQنة 

وامل لكن الحيرة تنتاب كل مقبٍل على ا@لتحاق بالتعليم العالي؛ فتتداخل الع .مرحلته الجامعية
الحيQQرة وتQQداخلت وحينمQQا انتابQQت السوسQQوة ھQQذه التQQي توجھQQه @ختيQQار تخصQQص دون غيQQره، 

QQار تخصQQه @ختيQQي توجھQQل التQQرص دون العوامQQةآخQQل العاطفQQب عامQQ+ى  ، غلQQه علQQذي يبقيQQال
غبQة فQي البقQاء ر وإنمQااتصاٍل بزمHئQه؛ فاختQار مQا اختQاروا مQن التخصQص، @ رغبQة فيQه، 

  :معھم
ة صنعاء، كلية التربية، قسم العلوم ا@جتماعية، دخلت ھQذا القسQم مجاملQة دخلت جامع"      

لزمHئQQي، وبعQQد مQQدة بسQQيطة مQQن الدراسQQة مللQQت، فكنQQت أغلQQب ا4وقQQات أخQQرج إلQQى مكتبQQة 
  . )1("الكلية

  
لقQراءة ـ 4نQه @ يميQل إلQى ھQذا التخصQص؛ بQدأ يشQعر بالملQل، فكانQت ھوايتQه ا4ولQى ـ ا     

 ا2عHQم في مجال فخاض تجربةً  أبواباً أخرى؛، مع طرقه لكسر حدته المللمHذه لتبديد ھذا 
، فعملت فيھQا مQدة أربعQة أشQھر، )إذاعة صنعاء(في أيامھا، دخلت " :مذيعاً في إذاعة صنعاء

، )ا4سQرة(كان كتابة برنامج النشاط الغالب  4نأما من ناحية ا2ذاعة الفعلية فكانت مرتين، 
  .  )2("بمعية الكتب الوقتوكنت أقضي كثيراً من 

وبدأ شعوره بخطأ اختياره تخصصاً @ يرغQب فيQه، تنQامى ھQذا الشQعور؛ فقQرر إصHQح      
فQQي حQQدود منتصQQف العQQام الدراسQQي، شQQعرت بQQأنني أخطQQأت خطQQأ كبيQQراً، و@بQQد أن ": الخطQQأ

أصحح ھذا الخطأ، حاولت إصHح ھذا ا4مر بQأن أدخQل قسQم اللغQة العربيQة، لكننQي ُصQدمت 
  . )3("بطريقة التعليم المتدنية في القسم؛ فقررت أ@ أدرس في اليمن

  
فQي  )المسQتوى الثQاني(ون انتقالQه إلQى وأھمل طوال العام الدراسي؛ من أجQل الحيلولQة د     

 HQررين بQان مقQل امتحQيين، ودخQررين دراسQان مقQن امتحQاب عQة، فغQقسم العلوم ا@جتماعي
أھملQQت العQQام " :نQQه نجQQح، فقQQدم اعتراضQQاً علQQى نجاحQQهمبQQا@ة؛ طامعQQاً فQQي الرسQQوب، إ@ أ

الدراسي، وغبت عن امتحان مقررين دراسيين؛ من أجل الرسQوب، وامتحنQت مقQررين لكQن 
  . )4(..."بأخطاء و@مبا@ة، ومع ذلك نجحت، فقدمت اعتراضاً 

  
 سQQبُب إھمالQQهو قبQQل ھQQذا ا@عتQQراض، واتضQQح ا4مQQرُ يقQQدم اعتراضQQاً علQQى نجاحQQه، فلQQم يُ      

Hةوتقديمه لQع الجامعQته مQدأت مفاوضQراض؛ فبQول  عتQرحQٍم آخQى قسQه إلQه تحويلQأو ابتعاث: 
، لكQن )5("حتى نطلق سQراحك؛ @بQد أن تعيQد النقQود التQي ُصQرفت عليQك طQوال العQام: قالوا"

إمكانياته المادية، @ تسمح بإعادة ما صرفته عليه الجامعة من نقود، فالمبلغ كبير جداً، وليس 
قالوا اكتب تعھداً : "سداده، فكان ھناك حلd آخر، وكان ھو مجازفاً في الموافقة عليه بمقدوره

س مع غير الحكومة، فكتبت التعھد Z6("بأنك بعد عودتك من مصر، لن تَدر( .  
  :مدركاً حقيقة رغبته، )اللغة العربية(ورحل إلى جمھورية مصر العربية؛ لدراسة      

                                            
   .نفسه )   1(
  .نفسه )   2(
  .م21/5/2008ھـ ـ 1429جمادى ا4ولى  16: من المقابلة التي أجراھا معه الباحث، في يوم ا4ربعاء )   3(
  . م19/3/2008ھـ ـ 1429ربيع ا4ول  11: من المقابلة التي أجراھا معه الباحث، في يوم ا4ربعاء )   4(
  .نفسه )   5(
  .نفسه )   6(
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دراسQQة آداب اللغQQة العربيQQة، وتسQQتطيع أن تقQQول إن زھQQرة  رحلQQت إلQQى مصQQر؛ قاصQQداً "      
أكتQQوبر ـ انظQQر المصQQادفة ـ  30م، حتQQى 1977أكتQQوبر  30: عمQQري قضQQيتھا ھنQQاك؛ مQQن

سQافرت، ) مطQار تعQز(، مQن )السQبت(، وعدت في يQوم )السبت(م، وسافرت في يوم 1989
  . )1()"مطار تعز(والعودة إلى 

  
ھذا الحل، وسمة المجازفة بادية عليQه فQي ھQذه الفتQرة مQن كان مجازفاً في موافقته على      

، بعQQدما أنھQQى )تمھيQQدي الماجسQQتير(عمQQره؛ فمQQن صQQور ھQQذه المجازفQQة أيضQQاً، تسQQجيله لQQـ 
، وبدون وثائق رسQمية، وحينمQا أُدرَك أمQُرهُ، )الملحقية الثقافية(، دون العودة إلى )الليسانس(

بعQد : "ة، فوافق على ذلك،  يقول عن ھQذه المجازفQةاْشُتِرَط عليه عدم المطالبة بوظيفة داخلي
دون العQQQودة إلQQQى ) تمھيQQQدي ماجسQQQتير(ھنQQQاك، سQQجلت ) الليسQQQانس(أن انتھيQQت مQQQن دراسQQQة 

: ، وقُِبْلُت، من غير موافقات و@ أوراق رسمية، أرسلنا إلى صنعاء)السفارة(، و@ )الملحقية(
قQط بالرسQوم، أصQروا علQى أن أكتQب @ تتعبوا أنفسكم بالبحث عن مقعٍد دراسQي، سQاعدونا ف

  . )2("تعھداً بأ@ أطالب بوظيفة داخلية، ففعلت
  

فQQQي قسQQQم اللغQQQة العربيQQQة، كليQQQة اkداب، جامعQQQة القQQQاھرة، درس اللغQQQة العربيQQQة، حتQQQى      
م ، وفQQQQي عQQQQا)م1981(آداب، عQQQQام ) الليسQQQQانس(؛ فقQQQQد حصQQQQل علQQQQى شQQQQھادة )الQQQQدكتوراه(
، بإشQراف )لھجة ذمار، دراسة صQوتية وصQفية: (وانبعن ، قدم رسالته للماجستير)م1984(

علQQم (فQQي اkداب  )درجQQة الماجسQQتير(ر، نQQال بموجبھQQا حسQQين محمQQد نصQQا/ ا4سQQتاذ الQQدكتور
مستويات اللغQة العربيQة ( :بعنوان ، قدم أطروحته للدكتوراه)م1989( ، وفي عام)ا4صوات

محمود فھمQي / اذ الدكتورا4ست ، بإشراف)م1984ـ  1980المعاصرة في الصحافة اليمنية 
  ).علم اللغة التاريخي( في اkداب) درجة الدكتوراه(ي، نال بموجبھا حجاز
، وبعQQدھا حينمQQا )لجامعQQة صQQنعاء(؛ حينمQQا كانQQت فرعQQاً )كليQQة التربيQQة(فQQي  ـ وفQQي تعQQز     

اكتملQQت سQQيرته ا4كاديميQQة حتQQى ـ  )جامعQQة صQQنعاء(مسQQتقلة عQQن ) جامعQQة تعQQز(صQQارت 
  :التي عمل بھا ات والترقياتقرارا4ستاذية، بال

أستاذاً مسQاعداً فQي علQم اللغQة، بكليQة التربيQة ـ تعQز، بقQرار رئQيس جامعQة صQنعاء، رقQم  •
  .م26/5/1991: ، في)69(

أستاذاً مشاركاً في علم اللغة، بكلية اkداب، جامعة تعز، بقرار رئQيس جامعQة تعQز، رقQم  •
  .م10/4/1996: ، في)21(

: ، فQي)48(ة اkداب، جامعة تعز، بقرار رئQيس جامعQة تعQز، رقQم أستاذ علم اللغة، بكلي •
 .م1/3/2000

                                            
  .سهنف )   1(
  . نفسه )   2(
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  :جـ ـ فترة التجنيد
  

بعدما نال درجة الدكتوراه، في علم اللغة الحQديث، عQاد إلQى وطنQه، كQأي شQاٍب أكمQل تأھلQه      
نQه وظQن أن اللحظQة قQد حانQت، لكQن خQاب ظ. ا4كاديمي حامHً حلمه الذي لطالمQا انتظQر تحقيقQه

حينما وصل إلى الجامعة ـ جامعة صنعاء ـ وقُوِبَل بكلماٍت فحواھا عدم احتياج الجامعة لمثل ھذا 
التخصص، فقابل ھذا ا4مQر بتوجQٍه @ يخطQر علQى بQال، أسQتاٌذ يحمQل شQھادة الQدكتوراه فQي علQم 

  :، يتحدث عن ذلك)التجنيد( يتجه إلىم، 1989اللغة الحديث، في عام 
انت سQنتي تلQك سQنة نكQد، أنQا جئQت بالQدكتوراه فQي علQم اللغQة الحQديث، إلQى بعد عودتي، ك"     

، ومع ذلك عنQدما )التمھيدي، والماجستير، والدكتوراه: (، التي صرفت علّي في)جامعة صنعاء(
، على أساس أنه )التجنيد(التخصص، مما اضطرني إلى أن أدخل  إلى ھذاعدت، قالوا @ نحتاج 

  .)1("إ@ الھجرة من ھذا الوطن المعطاءلم يكن في نيتي بعد ذلك 
ھQذا مQQا لQQم يكQQن فQQي حسQبانه علQQى ا2طHQQق، مQQع علمQQه بتعھQده الQQذي كتبQQه علQQى نفسQQه، بعQQدم      

المطالبة بوظيفة داخلية ـ كما مر ـ إ@ أنQه لQم ُيجابQه بQه، وإنمQا قُوِبQَل ـ كQأي كQادٍر جديQد ـ بأنQاٍس 
قوف أناس في بعض الجامعات في وجه كQل كQادر ھمھم الوقوف في وجه أمثاله، وھذا ا4مر ـ و

جديد ـ لQه امتداداتQه فQي بعQض الجامعQات العربيQة؛ فھQذا الQدكتور طيQب تيزينQي، عQاد إلQى وطنQه 
ه أناٌس عن تحقيق حلمQه والعمQل فQي الجامعQة، وظQل سQبع سQنوات بعيQداً بشھادته وأحHمه، فصدّ 

  :ن معاناته تلكعن تحقيق أحHمه، حتى حانت لحظة ھذا التحقيق، يقول ع
سQQيعود الشQQاب ا4سQQتاذ إلQQى الQQوطن مفعمQQاً بآمQQال التغييQQر والبحQQث والتQQدقيق علQQى صQQعيده، "      

وحيث تبدأ المرحلة الجديدة ھQا ھنQا، يكتشQف الرجQل مQا كQان يخمنQه؛ وجQود رجQاٍل فQي الجامعQة 
  .نذروا أنفسھم لمناھضة أي وافد جديد) وقد غدت جامعة دمشق(السورية 

ان ھذا الشاب ا4ستاذ أول العائدين فQي فتQرة مQا بعQد السQتينيات، فكQان المحرقQة وكQان وقد ك     
التصميم على متابعة العمQل الفلسQفي السوسQيولوجي، إنمQا اkن عبQر ا2عHQن عQن عQدم التراجQع 
حتى لو كان أحد ا4ساتذة، وكان رئيس قسم الفلسفة والدراسات ا@جتماعيQة قQد كQرس كQل جھQده 

وكQان ذلQك قQد اسQتوعب مرحلQة زمنيQة اسQتمرت سQبع سQنين، اسQتطاع . عن عزمQه 2ثناء الرجل
  . )2("بعدھا الشاب أن يعود إلى جامعته العتيدة أستاذاً موفور ا4حHم واkمال

  
 3م إلQى 1990توجه عباس السوسوة إلى التجنيد، واسQتمر فيQه سQنة كاملQة، مQن أول ينQاير      
بQدائرة التوجيQه  )سQبتمبر26(فQي صQحيفة  مصQححاً لغويQاً م، وعمل في ھQذه الفتQرة 1991يناير 

                                            
وھذه . م19/3/2008ھـ ـ 1429ربيع ا4ول  11: من المقابلة التي أجراھا معه الباحث، في يوم ا4ربعاء )   1(

، محملQة بQد@@ت الوطنيQة وحQب الQوطن عنQده، وھQي قيمQٌة تجسQدھا سQلوكياته "الQوطن المعطQاء: " الجملة، جملة
، تحمل الد@لة على حرمان الوطنيين المخلصين مما يجب أن يقدمQه العملية وا2دارية كما سيأتي، لكنھا، مع ذلك

  :وقد أورد ھذه الجملة بد@لتيھا، في مواطن أخرى، انظر على سبيل المثال. لھم ھذا الوطن الموصوف بالمعطاء

جمQادى   30، )3(بدون جمارك، أذن المرحوم جحQا وتHميQذه، صQحيفة الQبHغ، صQنعاء، العQدد  •
  ).7: (م، ص1990ديسمبر  17ھـ ـ 1411ا4ولى 

: م، ص1993ديسQمبر  8، )21(، السQنة )93(البلدي والخارجي، صحيفة الجديد، أبQين، العQدد  •
)8.(  

ھQـ ـ إبريQل 1414، ذو القعQدة )صQفر(يعتصQم تخزينQاً، صQحيفة الجنQد، تعQز، العQدد  . . اعتصQم  •
  ).7: (م، ص1994

  ).121: (ق، صمرجع ساب. مرفأ الذاكرة، طيب تيزيني، وآخرون )   2(
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ءة وا@طHع ـ معتبراً المعنوي للقوات المسلحة وا4من، مع مداومته على ھوايته المفضلة ـ القرا
التوجيه المعنوي نفعني، فيQه مكتبQة : "ذات فائدة ومنفعة جناھا في ھذه الفترة، إذ يقول ھذه السنة

مختQارات، وبعQض  :دبي، في ذاك العام مcت ثHثة دفاتر، أو أربعةھا الطابع ا4كبيرة يغلب علي
) كQQل مQQا قالQQه ابQQن الرومQQي فQQي الھجQQاء( مQQن الكتQQب التQQي وجQQدتھا ھنQQاك، كتQQاب : مQQثHً  .ا4مQQور

  . )1(..."للدكتورة سابايارد

                                            
  .م19/3/2008ھـ ـ 1429ربيع ا4ول  11:  من المقابلة التي أجراھا معه الباحث، في يوم ا4ربعاء )   1(
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  :في الجامعة د ـ العمل
  

ـ بعد سنٍة كاملQٍة س السوسوة عبا حقق، في العمل أستاًذ جامعياً كما حقق طيب تيزيني حلمه      
@ تQزال فرعQاً مQن جامعQة صQنعاء،  كلية التربية ـ تعز، وكانت حينھQافي التجنيد ـ حلمه ذاك في 

ومع ما @قاه من عنت الروتين ا2داري من القQائمين علQى إدارة الفQرع، إ@ أنQه ُوفQZَق فQي دخQول 
  .حتى اللحظةالجامعة أستاذاً موفور ا4حHم واkمال، من ذلك الحين 

       
أستاذاً، ومشرفاً علمياً، ومقل+داً مناصب : وعمله في الجامعة، قائٌم على ثHث واجھات رئيسة     

  .إدارية في إطار الجامعة
  
  :ـ واجھة التدريس 1
  

  :في واجھة التدريس، عمل أستاذاً للمقررات الدراسية التالية     

  .اللسانيات العامة •

 .علم الد@لة •

 .دبيةمصادر أ •

 .علم ا4صوات •

 .لغير التخصص) 2(، )1(متطلبات اللغة العربية  •

 .ا4سلوبية •

 .تاريخ اللغة العربية •

 .علم اللغة الحديث •

 .فقه اللغة العربية •

 .ا4دب الشعبي •

 .مصطلحات أدبية ولغوية •

 .مناھج البحث اللساني •

 .دراسات لغوية مقارنة •

 .المعجم العربي •
  

2 Mشراف العلمي، واNشتراك في إجازة الرسائل العلمية والحكم عليھاـ  واجھة ا:  
  

يأتي ا2شراف العلمي معاضداً للتدريس؛ إذ من الصعوبة الفصل بينھما، لذا فقQد أشQرف      
QQQات العلميQQQائل وا4طروحQQQن الرسQQQد مQQQى العديQQQا زال ـ علQQQوة ـ ومQQQاس السوسQQQي عبQQQة، ف

يمقراطيٍة تفتح المجال للطالب ورؤيته في ا2شراف تتبلور في د .)الدكتوراه(، و)الماجستير(
فQQي اختيQQار موضQQوعه، ثQQم يسQQاعد الطالQQب علQQى بلQQورة ھQQذا الموضQQوع، ويسQQير معQQه خطQQوة 

والتصQويبات والكتQب، مناقشQاً الطالQب فQي  ياه بالتوجيھات المنھجيQة الHزمQةخطوة، مزوداً إ
فQي جلسQة وإ@ تQرك لQه حريQة الQرأي، و ا غير صائبة، إن قبل الطالQب ذلQكاkراء التي يراھ
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لتي اتبعه فيھا، ويترك له المجال فQي ا4مQور المناقشة العلنية، يدافع عن الطالب في ا4مور ا
  . )1(التي تبناھا دون موافقة أستاذه والرؤى

الحريQة ا4كاديميQة يجQب "والسوسوة، بذلك، يعزز مبدأ الحرية ا4كاديمية للطHQب؛ 4ن      
فقط، بل من الضروري أيضاً أن يمنح الطالQب حريتQه أ@ تكون حكراً على ا4ستاذ الجامعي 

  .)2("ا4كاديمية، 4نه محور العملية التربوية والتعليمية
  

أو المشQQاركة فيQQه، نQQاقش وينQQاقش العديQQد مQQن الرسQQائل  وإلQQى جانQQب ا2شQQراف العلمQQي     
خQل داخQل الجامعQة أو خارجھQا ، دا والQدكتوراه، سQواء ا4طروحات العلمية، في الماجستيرو

  .أو خارجه البلد
ت طHبQQه، يعطQQيھم الحQQق فQQي مناقشQQته إذا اقتضQQت المناقشQQة ومQQع اھتمامQQه بموضQQوعا     
وإثبQات امتيQازھم فQي أحقيQة ھQذا الموضQوع دون  ، تاركاً لھم فرصة رسم شخصياتھمنآخري

النظريQQة الشQعرية عنQد حQQازم : (غيQره؛ فحينمQا وقQف ناقQQداً نقQداً منھجيQاً مقQQال محمQد القاسQمي
، لم يعط نفسه الحق في تناول الموضوع، بQل أشQار إلQى أن لQه تلميQذاً يعمQل فQي )قرطاجنيال

  :الموضوع نفسه، وأنه قد ناقشه في ا4مر، وأوكله إليه، فيقول
كنQQت تدارسQQت المقQQال مQQع تلميQQذنا يحيQQى صQQالح المQQذحجي، الQQذي يعمQQل فQQي رسQQالة "       

رية عنQQد حQQازم القرطQQاجني، فQQي كتابQQه ا4سQQلوبية ومQQنھج الصQQناعة الشQQع(دكتQQوراه بعنQQوان 
، ورغبت إليه أن يكتب مHحظاتQه، ولعلھQا تصQل إلQى جQذور )منھاج البلغاء وسراج ا4دباء(

، فعمQQل الطالQQب بمQQا أُوِكQQل إليQQه، وكتQQب مHحظاتQQه حQQول الموضQQوع، مQQع )3("عQQن قريQQب
لھا ، وأرسQ)فQي التQراث النقQدي والبHغQي: (مHحظاٍت أخرى، حول بحث أحمد محمQد ويQس

  . )4(، وُنِشَر فيھا)جذور(إلى مجلة 
  

حينمQا كذلك، يشيد في كتاباتQه بموضQوعات تHميQذ وميزاتھQا بQين غيرھQا مQن البحQوث،      
عندما يقQف ناقQداً نقQداً يكون ھناك ارتباط لما يكتب عنه بواحٍد من موضوعات تHميذه، فھو 

، يسQتدعيه ھQذا )وسQيقى الشQعرنحQو نظريQة إيقاعيQة فQي م: (بحث عبد العزيز مQوافيمنھجياً 
 ، فيشير إلى دراسٍة في)ا@لتفات(ا4مر فكرة غياب بعض الدراسات عن الموضوع البHغي 

ونHحQQظ غيQQاب بعQQض الدراسQQات عQQن ا@لتفQQات، التQQي " :ھQQذا الموضQQوع لواحQQدٍة مQQن تHميQQذه
القQرآن  ا@لتفQات فQي(وصلت إلى خمسة عشر عنواناً، كما في عمل تلميذتنا سعاد عبد الملك 

  .)5()"2001الكريم دراسة أسلوبية ـ 
  

كQQذلك، يسQQتند إلQQى رؤى طHبQQه، سQQواٌء الQQذين يشQQرف علQQى رسQQائلھم، أو الQQذين يشQQترك فQQي      
مناقشتھا؛ من ذلك، ما جQاء فQي حديثQه عQن تجليQات ا4سQطورة فQي الشQعر العربQي المعاصQر؛ إذ 

 Vفي مناقشتھا والحكم عليھا، فيقول التي اشترك من واحدٍة من الرسائل العلمية يستشھد بنص:  

                                            
  م 14/5/2008ھـ ـ 1429جمادى ا4ولى  9: من المقابلة التي أجراھا معه الباحث، في يوم ا4ربعاء )   1(
طي، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون السلطوية في التربية العربية، يزيد عيسى السور )   2(

 ).79: (م، ص2009ھـ ـ أبريل 1430، ربيع اkخر )362(واkداب، الكويت، العدد 
، )12(المستشQرقون وخبQز الشQعير المQذموم، مجلQة جQذور، إصQدارات النQادي الثقQافي ا4دبQي بجQدة، العQدد  )   3(

  ). 39: (م، ص2003ھـ ـ مارس 1424، محرم )7(المجلد 
تعقيب ومناقشة، يحيى صالح المذحجي، مجلة جذور، إصدارات النQادي الثقQافي ا4دبQي بجQدة، العQدد : انظر )   4(
  ). 750ـ  715: (م، ص2003ھـ ـ سبتمبر 1424، رجب )7(، المجلد )14(
  ). 41: (المستشرقون وخبز الشعير المذموم، مجلة جذور، المصدر السابق، ص )   5(
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ويسير باحث شاب واعQد، فQي دراسQة التقابQل فQي شQعر البردونQي، فQي ركQاب ا4سQطورة، "     
يتمثل جانب التباين من المعارضة بين القصيدتين من نواٍح عدة، تبدأ بالفروق الصارخة : "يقول

  )1(...""العصر الحاليعصر المعتصم و: التي تمخضت عنھا الصورة المقارنة بين عصرين
  

 فQي ا2شQراف، وتشQجيعه لطHQب العلQم فاتحQاً مكتبتQه لكQل طالQب علQمٍ رؤية السوسوة ـ ھذه ـ     
فكثQQر الراغبQQون فQQي أن يشQQرف ؛ مQQه لكQQل مستشQQير، أكسQQبه حQQب الطHQQبوتجربتQQه ومعرفتQQه وعل

نھايQة حتQى  عدد الرسائل العلمية المشرف عليھا أو المشارك في ا2شراف عليھا، فوصل ،عليھم
، بين رسالة وأطروحة، سٌت منھا دكتوراه، وإحدى عشرة رسالة م، إلى سبع عشرة2007العام 

م، خمQٌس 2007والرسائل العلمية التي ناقشھا واشترك في إجازتھا، حتQى نھايQة عQام . ماجستير
. وعشرون بين رسالة وأطروحة، منھا ست أطروحات دكتQوراه، وتسQع عشQرة رسQالة ماجسQتير

ا4ول، بالرسQQائل العلميQQة التQQي أشQQرف عليھQQا، أو شQQارك فQQي : ھايQQة ھQQذه الدراسQQة، ملحقQQانوفQQي ن
والثQQاني بالرسQQائل العلميQQة التQQي . م2007ا2شQQراف عليھQQا، مQQن أول رسQQالة حتQQى أواخQQر عQQام 

  .م2007ناقشھا، واشترك في إجازتھا، من أول رسالة حتى آخر رسالة في أواخر العام 
  

ي إشرافه ومناقشاته للعديد من الرسائل وا4طروحQات العلميQة، ماجسQتير وما زال مستمراً ف     
م، ھو الحد ا4قصى لھQذه الدراسQة؛ لQذا سQيقف الملحقQان عنQد آخQر 2007ودكتوراه، ولكن العام 

  .رسالٍة في ھذا العام
  

م، ويتسم السوسوة، بحبه  لتHميذه، سواٌء الذين يدرسھم، أو يشرف عليھم، أو يناقش رسائلھ     
سQQماته النبيلQQة عQQدم نسQQيان تHميQQذه، وا2شQQادة بجھQQودھم العلميQQة فQQي كQQل مكQQان، ومتابعQQة "فمQQن 

  .)2(..."أخبارھم، وتقديم العون لھم
  
  :ـ واجھة المناصب اNدارية 3
  

بتعز، حينما كانت فرعاً لجامعQة صQنعاء،  بيةفي كلية التر بمعية التدريس وا2شراف العلمي     
  :وا4عمال ا2دارية التالية تعز، تقلد عباس السوسوة المناصبْت جامعة وبعده حينما أُنِشئ

  

، بكليQQQQة التربيQQQQة، مQQQQن )القسQQQQم ا4دبQQQQي(المشQQQQرف علQQQQى المعھQQQQد الجQQQQامعي المتوسQQQQط  •
  .م1992م، إلى أكتوبر 1991ديسمبر

م، إلQى نQوفمبر 1992القائم بأعمال قسم الدراسات العليا، في كليQة التربيQة، مQن نQوفمبر  •
 .م1993

• QQن رئQQز، مQQة بتعQQة التربيQQي كليQQة، فQQة العربيQQم اللغQQوفمبر 22يس قسQQايو 1993نQQى مQQم، إل
 .م1996

 .م1996أغسطس  7م، إلى 1996مايو  16نائب عميد كلية اkداب بتعز، من  •

                                            
، المجلQد )23(تشريح أسطورة نخوة المعتصم، مجلة جذور، إصدارات النادي الثقQافي ا4دبQي بجQدة، العQدد  )   1(
التقابل واللغة الشعرية، ديوان الشاعر عبQد 
 : وانظر). 169: (م، ص2006ھـ ـ مارس 1427، صفر )10(

، مركQز اللغQات، جامعQة تعQز، )رةغيQر منشQو(البردوني نموذجاً، صادق عبQد الحميQد القاضQي، رسQالة ماجسQتير 
  ). 122: (م، ص2004

ربيQع اkخQر  16:  من المقابلة التي أجراھا الباحث، مع الدكتور أحمد قاسQم أسQحم، فQي صQباح  يQوم ا4حQد )   2(
  .م12/4/2009ھـ ـ 1430
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 .م1998سبتمبر  30م، إلى 1996أغسطس  8عميد كلية اkداب، من  •

 .عضو مجلس الدراسات العليا سابقاً  •

 .عضو المجلس ا4كاديمي •

 .م2001أكتوبر 2م، إلى 1999أكتوبر  3عميد مركز اللغات، من  •

 .م2003أغسطس  14م، إلى 2001أكتوبر  3عميد كلية التربية، من  •

نQQQوفمبر  11م، إلQQQى 1999يونيQQQو23رئQQQيس نقابQQQة ھيئQQQة التQQQدريس بجامعQQQة تعQQQز، مQQQن  •
 .م2002

 .م28/2/2007: عميد كلية اkداب، بقرار رئيس مجلس الوزراء، في •
  
 تقديمه استقالته، من ھذا المنصب د كان تقلده لھذه المناصب، دون سعي منه إليھا؛ بدليلوق      

، )د كليQة اkدابعميQ(فعلى سQبيل المثQال، قQدم اسQتقالته مQن منصQب  بين الحين واkخر، أو ذاك،
المنصQQب "4ن لQQه رؤيتQQه الخاصQQة فQQي المنصQQب ا2داري، فھQQو يQQرى أن  م؛ وذلQQك1998عQQام 

  .)1("ة للعالِم أو ا4كاديمي، مضيعة للوقت، وبعثرة للجھدا2داري، بالنسب
  

ومع ھذه الرؤية، فإن ھذه المناصب ا2دارية التي تقلدھا، كان في كلV منھا متسQماً بسQمات        
فQن توجيQه وتنسQيق "ـ  leonard.whiteا2داري الناجح، على اعتبار أن ا2دارة ـ كما يعرفھا 

وھQQذا مQQا جسQQده . )2("د بقصQQد إنجQQاز بعQQض ا4غQQراض وا4ھQQدافورقابQQة عQQدد معQQين مQQن ا4فQQرا
في مناصبه ا2دارية المختلفة؛ إذ كان واضحاً دوره في تحقيQق أھQداف كQل إدارة تQولى  السوسوة

Qراءاتزمامھا، فعلى سبيل المثال، عندما كان عميداً لكلية التربيQن ا2جQدداً مQذ عQم  ة، اتخQي لQالت
  :جراءات بنفسه، يوضح بعضاً من ذلكنفيذ ھذه ا2تكن متخذة من قبل، وأشرف على ت

في قسم اللغة ا2نجليزية، كل أوليQاء ا4مQور ـ بQوھٍم ـ يريQدون صQب أبنQائھم وبنQاتھم فيQه، "      
غيQر مQؤھلين، فقررنQا أن الQذي نجQح حتQى مسQتوى  ا مؤھلين يستطيعون السير فيه أوسواٌء كانو

دون ھQQذا المسQQتوى @ ُيقبQQل، وأَخQQذُت قائمQQة مQQن  محQQدٍد فQQي ا@متحQQان التحريQQري ُيقبQQل، والQQذي
وھQو بQذلك . )3(..."المسجل، وقائمة بأسماء الباقين في المستوى ا4ول، حتى @ يضاف إليھم أحد

يتوخى العدالة في توزيع الفرص، وعدم سطو أحد على فرصQة غيQره، ويؤكQد أن نصQف النQاس 
واستشQف مQن خHQل . )4(ن عدل بعQد حQينأعداء لمن عدل، لكنه متأكٌد أيضاً، أنھم سيرضون عم

يرضQى "ھذه العدالة، التي حرص على تطبيقھا، سمة مميQزة للمجتمQع اليمنQي، فQالمجتمع اليمنQي 
بأن تقطع رقبته، لكن بشرط أن تقطع رقبة غيره إذا عمل الشيء نفسه، يقبل ذلQك، لكنQه @ يقبQل 

  . )5("بأقل من مئة بالمئة من الحق
ھيبQQة  جQQراءات ا@متحانQQات، مؤسسQQاً بQQذلكاته ا2داريQQة الواضQQحة فQQي إلمسQQ وكQQان للسوسQQوة     

من مثل قراره بأ@ دخول لمن ليس . للجامعة، وكليات الجامعة، وا@متحانات الجامعية بوجٍه عام
. لديه البطاقة الجامعية؛ فجعل الموظفين على ا4بواب، فمن لم يكن معQه بطاقQة، قطعQوا لQه فQوراً 

  . )6(داية التظلمات، ونھايتھا، في حين لم يكن ا4مر كذلك من قبلوكذلك، حدد وقتاً لب

                                            
  . م19/3/2008ھـ ـ 1429ربيع ا4ول  11:  من المقابلة التي أجراھا معه الباحث، في يوم ا4ربعاء)   1(
أصول ومبادئ ا2دارة العامة، عبد العزيز صالح بن حبتQور، الQدار العلميQة الدوليQة للنشQر والتوزيQع، ودار  )   2(

  ).35: (م، ص2000، عمان، 1الثقافة، ط
  . م19/3/2008ھـ ـ 1429ربيع ا4ول  11:  من المقابلة التي أجراھا معه الباحث، في يوم ا4ربعاء)   3(
   .نفسه )   4(
  .نفسه )   5(
  . نفسه )   6(
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ومQن سQماته ا2داريQQة البQارزة، سQمة الرقابQQة ا2داريQة الشخصQية أو الذاتيQQة، علQى المQQوظفين      

رقابQة ا2دارة علQى نفسQھا بنفسQھا "بأنھQا  السQمة ا2داريQةوتوصQف ھQذه المنظوين تحQت إدارتQه، 
ه الرقابة تمارسQھا القيQادات ا2داريQة علQى المؤسسQات التابعQة لھQا، أو التQي ، وھذ)الرقابة الذاتية(

  . )1("تشرف عليھا
  

موظفيQQه بالQQدوام الرسQQمي، حضQQوراً  ومQQن مظQQاھر ھQQذه الرقابQQة ا2داريQQة، مراقبتQQه لمQQدى التQQزام
وانصرافاً، ومن إجراءاتQه الظريفQة فQي ھQذا ا4مQر، مQروره بمكاتQب المQوظفين فQي تمQام السQاعة 

امنة صباحاً ـ بداية الدوام الرسQمي ـ وحينمQا يQرى مكتبQاً فارغQاً، يجلQس ھQو عليQه، حتQى يQأتي الث
مQQن ذلQQك، مQQروره صQQباح ذات يQQوٍم بQQإدارة مQQن ا2دارات فQQي الكليQQة، وجميQQع . صQاحبه فينصQQرف

المQQوظفين فيھQQا لQQم يحضQQروا بعQQد، فجلQQس علQQى مكتQQٍب منھQQا، وأمQQر عQQامHت النظافQQة فQQي الكليQQة 
لمكاتب ا4خرى، وأعطQى كQل واحQدة مQنھن+ صQحيفة، اعتQذرن عQن القQراءة لعQدم بالجلوس على ا

فكلمQا وصQل موظQٌف أشQار علQى واحQدة مQنھن بQالخروج  .شاھدن الصور: امھن بمبادئھا، قالإلم
بصQQمت، فQQيجلس الموظQQف علQQى مكتبQQه خجHQQً، وھكQQذا حتQQى وصQQل آخQQرھم، فقQQام ھQQو مQQن علQQى 

يQر فقQط، واkن وصQلتم والحمQد لكم المكاتب حتQى @ تط نحن جلسنا ھنا نمسك: المكتب قائHً لھم
n! مة . وانصرفQداً سQف، مجسQطري Vاحتراٍف إداريQاً بQذاراً معنويQم إنQه لھQد وجQون قQذلك يكQوب

لQديھا السQلطة وتمارسQھا بمھابQة، دون "القائد ا2داري وطبيعة القيادة ا2دارية، تلك الطبيعة التي 
، وبQQذلك تصQQل المؤسسQQة إلQQى غايتھQQا )2(..."ظQQيم بسQQطوتھاأن يشQQعر أحQQد مQQن ا4فQQراد فQQي التن

تحقيق مQا تھQدف إليQه قQوة السQلطة بQالتلويح بھQا @ بھراوتھQا وثقلھQا علQى "المرجوة، المتمثلة في 
  .)3("الرؤوس والنفوس

  
يحQرص فQي ذلQك، علQى تنظQيم العمQل "وھو في رقابته ا2دارية، @ يتدخل بشكٍل مباشQر؛ إذ      

ل ومطاردًة لھم حو ليس مفھوم ا2دارة عنده استعراض عضHت أمام الموظفينلHئحة، فحسب ا
أن يعطيك الحرية الكاملة، لكنه @ يترك الحبل على الغارب؛  كل صغيرة وكبيرة، فا4ساس عنده

يحQاول تقويمھQا  إن اتفقت مع الHئحة @ يعترض عليھا، وإن لم تتفQق ،ر آراءك وأفكاركفھو يقد
  . )4("لعاملما فيه الصالح ا

  
ھذه السمات ا2دارية، @ شك، بأنھا وليدة ثقافة إداريQة متمرسQة، وكمQا انعكسQت ھQذه الثقافQة      

سQتيائه وا اً نظرياً يتجلى في نقQده ا2داريا2دارية تطبيقاً على إجراءاته ا2دارية، فإن لھا انعكاس
سQلوكياته ا2داريQة يتجQاوز فھQو فQي  ؛من بعض الخروقات ا2دارية وتذمره من الروتين ا2داري

ھذا الروتين، متخذاً قراراٍت إدارية تجسد فيه سمة القائد ا2داري، علQى اعتبQار أن اتخQاذ القQرار 
القدرة على اتخQاذ القQرارات مQن أھQم مQؤھHت القائQد ا2داري "أشد ارتباطاً بالقائد ا2داري؛ 4ن 

  . )5("الناجح

                                            
  ).177: (أصول ومبادئ ا2دارة العامة، عبد العزيز صالح بن حبتور، المرجع السابق، ص )   1(
  ).142: (نفسه، ص )   2(
  .نفسه )   3(
ربيQع اkخQر  2:  من المقابلة التي أجراھQا الباحQث، مQع الQدكتور أحمQد قاسQم أسQحم، فQي صQباح  يQوم ا4حQد )   4(

  .م29/3/2009ـ ـ ھ1430
  ).185: (أصول ومبادئ ا2دارة العامة، عبد العزيز صالح بن حبتور، مرجع سابق، ص )   5(
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غير ضمنية، والقرار الصريح معQروٌف بشQفافيته،  حةوالقرارات التي يتخذھا قرارات صري     
؛ لQذلك، يعبQر )1("الذي يعبر فيه المدير عن موقفه بشكٍل صريح بالموافقQة أو عQدمھا"فھو القرار 

استيائه من الروتين ا2داري، فيتحدث عن ھذا الQروتين فQي إدارة الجامعQات، ناقQداً السوسوة عن 
  :إياه بسخرية غير @ذعة، فيقول

في إدارة جامعتنا ـ حماھا 
 ـ تضيع أوراق الطHب وملفاتھم التي تعبوا في إعدادھا، و@ "      
يقتصQQر ا4مQQر علQQى الطلبQQة وحQQدھم، بQQل يتعQQداھم إلQQى أعضQQاء ھيئQQة التQQدريس، علQQى اعتبQQار أن 

ورغم وجود لوائح إدارية تعاقب المھملين، فإننQا نسQأل عQن المسQؤول . ا4قربين أولى بالمعروف
)Hنف(ومي. ي اجتماع، فيقال فQيفوتك !! نعم في اجتماع يQن، فسHQرت بفQوإن ظف)نHQو )عQوھ ،

في اجتماع أيضQاً، وإن كنQت فQي حاجQة لتوقيعQات، فيلزمQك المجQيء عQدة أيQام لتظفQر بتوقيعQاتھم 
  .  )2(..."الشريفة 

  
اكتفQQاًء  العمQQل ويقQQف ناقQQداً بسQQخرية، الQQروتين ا2داري، وآليQQة اختيQQار مQQن يشQQغلون فQQرصَ      

دون إجراء فحص واختبQار حقيقQي علQى ضQوئه يQتم ا@ختيQار، فيQؤدي ذلQك إلQى  بالشھادة العلمية
مQع امتHكQه المھQارة  دةٍ حرمان من يسQتحق فرصQة العمQل ھQذه أو تلQك؛ لعQدم حصQوله علQى شQھا

التي  الHزمة، ويفوز بھا َمْن لديه الشھادة، بغض النظر عن امتHكه المھارة أو عدمه، أو الكيفية
  :فيسخر السوسوة من ذلك، قائHً حصل بھا على ھذه الشھادة، 

عنQQد التقQQدم إلQQى وظيفQQة فQQي مجQQاٍل ) الشQQھادة(ومQQن العجيQQب أن أمثQQال ھQQؤ@ء يطQQالبون بQQـ "     
فQQي الجھQQاز الحكQQومي بمثابQQة الشQQھادتين اللتQQين " عبيQQد الQQروتين"حكQQومي، وكQQأن الشQQھادات عنQQد 
ا4مر يحتاج إلى اختباٍر عملي حقيقي يبين الصQالح مQن الطQالح، تدخHن ا2نسان في ا2سHم، إذ 

وھQو فQQي نقQده ھنQQا، @ يسQتھدف الشQQھادات . )3("@ إلQى مجQرد ورقQQة يعلQم 
 كيQQف حصQل عليھQQا
التQي ُتمQنح للد@لQة علQى حصQول طالQٍب مQا علQى علQٍم مQن العلQوم، وإنمQا الحQديث عQن  ديميةا4كا

ة والمزاولQة وا@سQتمرار، ھQذه العوامQل الكفيلQة بQامتHك ناصQية المھارات الفنية المرتبطة بالھواي
  :مھارٍة ما وإتقانھا، يقول في المقال نفسه

مQن ذلQك ـ علQى سQبيل المثQال @ الحصرQـ الطباعQة علQى أجھQزة الصQف الطبQاعي الحديثQة "      
  إلخ...المعقدة التي تتحكم بالمسافة والبنط ونوع الحروف ووو

  . )4("إلخ...ا4جھزة ا2لكترونية من حاسبات ومسجHت وفيديوھات ومن ذلك إصHح      
  

مQن صQعوبات  لمكتبات، وما يلقاه الباحث الجادكما يقف بسخرية عند الروتين ا2داري في ا     
يتحدث عن ذلك،  .وعوائق، تحول بينه وبين المادة العلمية التي ھو بأمس الحاجة لlطHع عليھا

: مضQQنية، التQQي بQQذلھا الQQدكتور محمQQد أبQQو المجQQد البسQQيوني، فQQي مؤلفQQهحينمQQا يشQQيد بQQالجھود ال
، إذ )ببليوجرافيا الرسائل العلمية في الجامعات المصرية منذ نشأتھا حتى نھاية القQرن العشQرين(

  :يقول
صفحة، بل إن كلمة جبار @ تفي المؤلQف  552العمل الذي نعرض له عمل جبار يقع في "      

في الجمQع والترتيQب والتصQنيف، فھQو قQد رجQع إلQى تسQعٍة وعشQرين عمHQً  حقه، و@ تقدر جھده
ببليوجرافياً مطبوعاً، أضف إلى ذلك رجوعه إلى السجHت المخطوطة، وما عاناه من الموظفين 

                                            
  ).187: (نفسه، ص )   1(
  ).7: (بدون جمارك، أذن المرحوم جحا وتHميذه، صحيفة البHغ، مصدر سابق، ص )   2(
: م، ص3/5/1990ھQـ ـ 1410شQوال  8، )395(سبتمبر، صQنعاء، العQدد 26استراحة الخميس، صحيفة  )   3(
)20.(  
  .نفسه )   4(
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وا2داريين الذين عادة ما يقفون سداً منيعاً في وجه الباحثين الجادين، ويمنعون الباحث حتى مQن 
أھQون مQن ) البنتQاجون(فالوصQول إلQى أسQرار . عن السماح له بالتصQوير مجرد ا2طHع، ناھيك

  . )1("الوصول إلى مصادر المعرفة في بHدنا العربية
  

  :، فيقولهوينقد إدارة مجمع اللغة العربية، واkليات التي تتبعھا في اختيار العاملين في     
شكليات، وأداؤه غاية في البطء، ولعل من ھيئاتنا تھمه ال] أي المجمع[وبعد ھذا فھو كغيره "     

وتكQQون أمQQراض . ھQQذا يعQQود إلQQى أن أعضQQاءه غالبQQاً @ يQQتم تعييQQنھم إ@ بعQQد تجQQاوزھم السQQتين
  . )2("الشيخوخة قد تمكنت منھم

        
من خHل واجھة ا2دارة، في إطار الجامعQة، يتضQح أن سQلوك السوسQوة ا2داري، وسQماته       

وفلسفته الخاصة في المنصب والعمQل ا2داري،  @ انعكاس لثقافته ا2داريةھي إ ا2دارية تلك، ما
وبذلك تبلورت ھذه الفلسفة والثقافة ا2دارية سلوكياً في المناصب ا2داريQة التQي تقلQدھا، ونظريQاً 

  .في رؤيته النقدية لما لفت انتباھه من اختH@ت إدارية في ھذه المؤسسة أو تلك

                                            
  ).319: (، مصدر سابق، ص)عالم الكتب(ببليوجرافيا الرسائل العلمية في الجامعات المصرية، مجلة  )   1(
اللغQQة وا2عHQQم، عHقQQة الجQQوھر بالشQQكل وا2طQQار، مجلQQة ) القQQين(خQQواطر ومHحظQQات حزينQQة علQQى مقالQQة  )   2(

  ).70: (م، ص2005ھـ ـ يونيو 1426، ربيع آخر )346( الفيصل، العدد
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  :ھـ ـ السوسوة اNنسان
  

لكQQل فQQرٍد سQQماته التQQي تجسQQد ارتباطQQه بمحيطQQه ا@جتمQQاعي وا2نسQQاني، وللسوسQQوة عQQدٌد مQQن      
البسQاطة، والتواضQع، والوسQطية وا@عتQدال، : تلك هالسمات التي تجسد ھذا ا@رتباط، ومن سمات

  .وأيضاً، تشاؤمه من يوم ا4ربعاء، وعدم احتفائه بالمقابHت واللقاءات الجماھيرية
  
  : بساطةـ ال 1
  

سمة من سمات السوسوة  تعامل مع مجريات الحياة المختلفةفي ال البساطة والعفوية والتلقائية     
يتنQاول ا4مQور فQي حياتQه كلھQا، : "ا2نسQانية؛ فھQو ـ كمQا يقQول عنQه الQدكتور أحمQد قاسQم أسQحم ـ

، لتنQاول وجبQة ببساطة وتلقائية تامQة، فقQد يصQطحبك إلQى مطعQٍم شQعبيV مQزدحم بالعمQال والباعQة
  .شعبية دون شعور بالخجل، ويشارك العامة الحديث في ھذه ا4ماكن، دون معرفٍة سابقٍة بھم

وقQQد يصQQطحبك مشQQياُ علQQى ا4قQQدام فQQي شQQوارع تعQQز، وقQQد تقعQQد معQQه فQQي مقھQQًى يتنQQاول فيQQه      
البQاكر، ، كما كان يفعل في التسعينيات؛ فھو من ھواة المشQي فQي الصQباح )الشيشة(، أو )الشاي(

، يتنQاول )1()العقبQة(وكان في التسعينيات، حينما يخرج في الصباح الباكر، يذھب إلى مقھQى فQي 
  .)2()..."الشيشة(فيه 

  
  :ـ التواضع 2
  

اقترنت سمة البساطة عند السوسوة بسمٍة أخرى مQن سQماته ا2نسQانية، ھQي سQمة التواضQع،      
المجتمع؛ يقQول الQدكتور أحمQد قاسQم أسQحم، الQذي سواٌء مع تHميذه وموظفيه، أو مع عامة أفراد 

  :تحت إدارته ة عباس السوسوة، وكذلك، ممن عمليع̂د واحداً من أبرز تHمذ
نQُت معيQداً فQي قسQم م، حينمQا ُعيZ 1992عرفت أستاذي الدكتور عباس علQي السوسQوة، منQذ "     

نھQا، وكQان أسQتاذي، حي .ة صQنعاء، عندما كانت فرعاً لجامعكلية التربية، في تعز ـ اللغة العربية
الدكتورة حفيظQة، ومحمQد : في القسم أيضاً، وكنت ومعيدو القسم، من مثل قد ُعيZَن أستاذاً مساعداً 

بن ناصر، والدكتورة سارة الحمادي، نقترب منه أكثر فQأكثر؛ 4نQه كQان @ يشQعرنا بالفQارق بQين 
فھو اسQتطاع أن ... ا4خ ا4كبر لcخ ا4صغرا4ستاذ المساعد وبين المعيد، وكان يعاملنا معاملة 

  .)3("يتسم بسمات المعلم التربوي، وفي الوقت نفسه، استطاع أن يتسم بسمات ا2داري الناجح
  
  :ـ اMعتدال والوسطية 3
  

     Qي ا@عتدال والوسطية، حتمية إنسانية @بد منھا؛ كي تستقيم بھا الحيQالتطرف فQرية، فQاة البش
  .وإنسانياً  اعوجاٌج غير محموٍد دينياً  سلوكٍ أي اتجاه وفي أي 

ة، ومQن مظQاھر ھQذه السQمة فQي وا@عتدال والوسQطية، واحQدة مQن سQمات السوسQوة ا2نسQاني     
محافظته على ممتلكاته وممتلكات اkخرين، والتوسط في إنفاق ماله، حتى ظن بعضھم أن  حياته

  :هذلك منه بخٌل، ويوضح ذلك، الدكتور أحمد أسحم، بقول

                                            
  .ھي المنعطف الشرقي الذي يبدأ منه شارع جمال عبد الناصر، في مدينة تعز: العقبة )   1(
  .م12/4/2009ھـ ـ 1430ربيع اkخر  16:  من المقابلة التي أجراھا معه الباحث، في صباح  يوم ا4حد )   2(
  .م29/3/2009ھـ ـ 1430ربيع اkخر  2:  راھا معه الباحث، في صباح  يوم ا4حدمن المقابلة التي أج )   3(
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ويحQافظ . من سمات السوسوة، أنQه رجQل وسQطي معتQدل، يضQع ريالQه فQي مكانQه الصQحيح"     
عميداً لمركز اللغات، كان يلزمنا ويلQزم فھو مثHً، عندما كان . على حقه، وعلى حقوق اkخرين

فQQي  المركQQز، وھQQو اkن فQQي مكتبQQه) وكيQQتم(عنQQد المQQدخل؛ للمحافظQQة علQQى  نفسQQه بخلQQع النعلQQين
وھQQو بھQQذا محQQافٌظ علQQى ممتلكQQات الدولQQة، . ، يلQQزم نفسQQه بQQذلك، و@ يلزمنQQا)يQQة اkدابعمQQادة كل(

  .وليست ممتلكاته ھو
لذلك، تستطيع أن تقول إن لديه فلسفة الوسطية وا@عتدال، فھو معتدل في إنفQاق مالQه، وفQي      

Qي الحقيقQاه، وفQي أي اتجQرف فQره التطQى معاملته مع الناس، وفي حياته كلھا، فھو يكQب علQة يج
العلماء والمفكرين أن يتجھوا اتجاه الوسطية؛ فالدين ا2سHمي يحثنQا علQى ذلQك، وھQو قQائٌم علQى 

  .)1(..."الوسطية، وا4مة ا2سHمية جمعاء أمة وسطا 
  
  : ـ تشاؤمه من يوم ا�ربعاء 4
  

الخرافQات  في بعض أرياف اليمن، @ زال ا2يمان بالخرافات قائماً حتQى اليQوم، ومQن ھQذه       
  .التشاؤم من يوم ا4ربعاء، على اعتبار أن ھذا اليوم يوم نحس

  
و4ن التشاؤم مQن ھQذا اليQوم ملمQٌح مQن مHمQح الحيQاة ا@جتماعيQة، لعQدٍد مQن أفQراد المجتمQع      

اليمني، كان ذا حضوٍر في حياة السوسوة؛ فھو @ يخرج من منزله في ھذا اليQوم، وحينمQا ُيْسQأل 
يQوم فQي والعالمية، حدثت  بذكر عدٍد من المصائب والنكبات العربية وا2سHمية ذلك، يجيب عن

، من مثل موت واغتيال شخصيات سياسية وتاريخية، وقيQام حQروب، وسQقوط دول، ومQا أربعاء
  .إلى ذلك

فھو يركز على ما يحدث في ھذا اليوم، من مصائب ونكبات، ومن مHمQح تركيQزه ھQذا، مQا      
دليل ا4فHم فQي القQرن العشQرين فQي : (من مHحظاته النقدية، على صاحب كتابورد في واحدٍة 

  :؛ إذ يقول فيھا)مصر والعالم العربي
م وھذا @ 28/9/1970ا4شرار لحسام الدين مصطفى، جاء أن أول عرض في  497ص"     

ا4ربعاء  يصح فالعادة في مصر أن تعرض ا4فHم الجديدة يوم ا@ثنين وھذا التاريخ صادف يوم
  .   )2("يوم وفاة جمال عبد الناصر

  
ويQQرى الQQدكتور أحمQQد أسQQحم، أن السوسQQوة غيQQر مQQؤمٍن بھQQذه الخرافQQة، وإنمQQا اتخQQذ مQQن يQQوم      

  :ا4ربعاء يوماً للراحة والخلود إلى النفس، فيقول
@ أستطيع أن أصدق أنه يؤمن بالخرافات، وھو الذي ساعدني في الماضQي علQى تخطيھQا، "     

ومQQا زال إلQQى اkن يقQQف معQQي، ويحQQاول أن يبعQQدني عQQن ھQQذه ا4شQQياء، بطريQQٍق مباشQQر أو غيQQر 
مباشر؛ لذلك، أعتقد جازماً أن الرجل جعQل لQه يQوم ا4ربعQاء؛ كQي يخلQد إلQى نفسQه، ويرتQاح مQن 

  .)3("صخب وجحيم الواقع
  :ويضيف مدلHً على ذلك، بقوله     

                                            
  .م12/4/2009ھـ ـ 1430ربيع اkخر  16:  من المقابلة التي أجراھا معه الباحث، في صباح  يوم ا4حد )   1(
، )365(العQدد  صQحيفة الثقافيQة،. دليل ا4فHم في القرن العشرين في مصQر والعQالم العربQي، عQرض ونقQد )   2(

  ).15: (م، الحلقة السادسة، ص7/12/2006
ھQQQـ ـ 1430ربيQQQع اkخQQQر  16:  مQQQن المقابلQQQة التQQQي أجراھQQQا معQQQه الباحQQQث،  فQQQي صQQQباح  يQQQوم ا4حQQQد )   3(

  .م12/4/2009
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بخرافQة يQوم ا4ربعQاء، أنQه خQرج فQي ھQذا اليQوم، والتقQى  من الد@ئل على أنه @ يؤمن حقQاً "     
  .، في جامعة صنعاء)أحمد عثمان(بالناس، وسافر، بل وناقش رسائل علمية، من مثل رسالة 

وھQو عنQدما يتحQدث عQن المصQائب النازلQة فQي يQوم ا4ربعQاء، ھQي عمليQة تركيQز علQى يQوم      
سQبوع، والمصQائب تقQع فQي كQل أيQام ا4سQبوع، ا4ربعاء فقط، 4ن الناس يموتون في كل أيQام ا4

وإذا قسنا نحس ا4يام بالمصائب، فسيكون يQوم الجمعQة أنحQس ا4يQام؛ ففيQه خلQِق آدم، وفيQه تقQوم 
  .)1(..."الساعة

  
أسحم، تكمن الحقيقة؛ 4ن السوسوة متسٌم بالموضوعية في كل أحمد وفيما ذھب إليه الدكتور      

تسQQتقيم، فQQي أيQQة حQQاٍل مQQن ا4حQQوال، مQQع ا2يمQQان بالخرافQQات  أمQQور الحيQQاة، والموضQQوعية @
والباحQQث أجQQرى عQQدداً مQQن المقQQابHت مQQع السوسQQوة، فQQي ھQQذا اليQQوم تحديQQداً، ولQQم . والخQQزعبHت

  .يعترض السوسوة، @ على المقابHت، و@ على زيارة الباحث له في منزله
: أو يتشQاءم، فيقQول فQي شQرح الشQطر كما أن السوسوة نفسه، يؤكد أن على المرء أ@ يتطير     

  ):شرح المشعططات السبع(، من المشعططة الخامسة، في كتاب )2("والسوق سوق الربوع"
ا4ربعاء والثHثاء، واختار الشاعر يوم الربوع مع نحسه، : والربوع والثلوث في لغة اليمن"     

يتطيQر وأن @ يتفQاءل وأن @  ليعلن أن الكفاح والنضال يزيHن كل نحس، وأن على المرء أن @
  .)3("يتشاءم

المتمثلQQة فQQي وفQQي واحQQٍد مQQن مقا@تQQه، يتحQQدث عQQن واحQQدٍة مQQن الخرافQQات الشQQائعة،  كمQQا أنQQه     
بعQد ا4يQام ا4ولQى  ، حينما يموتون، يأتي وحQش خرافQي)الحمل(أن مواليد برج  ا@عتقاد الشعبي

الخرافQة، حاثQاً النQاس علQى عQدم التصQديق  يوضح ھQذهف .لموتھم، فينبش مقابرھم، وينتزع جثثھم

  : وحدهبالخرافات، وا2يمان أن النافع والضار ھو 

ھناك خرافات منتشرة بين الناس، يظنون ظنQاً آثمQاً، أن مQن كQان برجQه الحمQل، أو أن مQن "     
، يأتي مات وبرجه الحمل، @ بد من حراسة قبره مدة لياٍل معينة، وإ@ فإن ھذا المخلوق الخرافي

وھذا الكHم، من الناحية الدينية @ أساس له، ومن الناحيQة الواقعيQة .. فينبش القبر، وينتزع جثته 
@ أساس له؛ فكم من أناٍس من مواليد برج الحمل، أو من برج الجوزاء، أو من بQرج السQرطان، 

الحمQل، و@ جQاءھم ماتوا، ودفنوا، في بHدنا، وفي غيرھا، في بقاع كثيرة من العالم، فH جاءھم 
ونأمل من الناس، أن يقلعوا عن ذلQك، وأن يتقQوا 
، وأن يعلمQوا أن النQافع . العفريت، و@ شيء

  .)4(.."والضار ھو 
 تعالى، و@ شيء غيره
  

وبQQذلك، فقQQد اتخQQذ السوسQQوة مQQن ھQQذه الخرافQQة، منفQQذاً للخQQروج مQQن ضQQغوط الواقQQع وصQQخب      
  .ھاالحياة، دون إيماٍن حقيقيV ب

  
  :ـ رفض المقاب�ت، واMبتعاد عن اللقاءات الجماھيرية 5
  

ويQرى الQدكتور أحمQد  .مرئية، أو مقروءة، أو مسموعة :رفض السوسوة أية مقابلٍة إعHميةي     
أن ذلك ليس ناتجاً عن خوٍف من الكاميرات أو آ@ت التسQجيل، ولكQن الرجQل واضQٌح فQي "أسحم 

                                            
  .نفسه )   1(
علQي  عبQاس: تحقيQق وتعليQق. شرح المشعططات السبع، تأليف الشيخ ا4جل ضياء الدين بن جمال الذماري )   2(

  ).86: (م، ص2007ھـ ـ 1428، صنعاء، 1مركز عبادي للدراسات والنشر، ط. السوسوة
  .نفسه )   3(
  ).8: (م، ص10/5/2009، )482(حول الحمل وما حمل، صحيفة الثقافية، تعز، العدد  )   4(
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. أبعQد الحQدود، وھQو @ يسQتطيع أن يكبQت فQي نفسQه شQيئاً شخصيته كل الوضQوح، وصQريٌح إلQى 
أو المجامHت، وھو بعيٌد عن ھذه ا4مور، فھو  ة تحتاج إلى نوٍع من الدبلوماسيةوالمقابHت عملي

  .)1("@ يريد أن تكون ھذه الصراحة مؤذية 4حد؛ فيرفض ھذه المقابHت
  

ينQأى "ـ كمQا يقQول الQدكتور أحمQد أسQحم ـ مQع اللقQاءات الجماھيريQة، فالسوسQوة  وا4مر ذاته     
اعQQات العلQQم بنفسQQه عQQن اللقQQاءات الجماھيريQQة التQQي فيھQQا مشQQاحنات وخصQQومات، لكنQQه فQQي اجتم

  .)2(..."وندوات ومراكز علمية وثقافية، تجده ا4ول فيھا والمعرفة، من مؤتمرات
  

حطQاٍت مQن حيQاة عبQاس ھذه ھي نھاية ا2طHلة، التي تقف من خHلھQا ھQذه الدراسQة، عنQد م     
السوسوة، كان @بد من المرور بھا، حتى تتجلى تلك المحطات، فكانت البداية عند مولده ونشأته، 
مروراً بحياته الدراسية، وفترة التجنيد التي تعد مفصHً مھماً في حياته بمعية مؤھله الذي يحملQه 

أسQQتاذاً، ومشQQرفاً علميQQاً، : ينھQQاثQQم الجامعQQة، والواجھQQات الQQثHث التQQي تQQوزع عمQQره فيمQQا ب. آنQQذاك
مجسQQدة ال قوف عنQQد عQدٍد مQQن سQQماته ا2نسQQانيةوانتھQQاًء بQQالو. وإداريQاً فQQي مناصQQب إداريQQة متعQددة

  .وا2نساني @رتباطه بمحيطه ا@جتماعي

                                            
  .م12/4/2009ـ ھـ 1430ربيع اkخر  16:  من المقابلة التي أجراھا معه الباحث، في صباح  يوم ا4حد )   1(
  .نفسه )   2(



    ������� �	
� �	�� �� ������ 	�	��� ������ عبدهعبدهعبدهعبده....دددد                    ����� ����  

 

 Page 34       برلين –المانيا / يجية والسياسية وا	قتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	سترات                 

  

  
  
  
  
  

 ����  �	
��: ��&���  
  
  

�'��	(�� ����� &&& ���� ��)��  
�)���� ����� &&& ��	*�� ��)��  

�� ��)�� �	+�� ����� && ,�	*  
��
	+(�� ����� && -
���� ��)��  
�� ����� && �	'�� ��)����+�  



    ������� �	
� �	�� �� ������ 	�	��� ������ عبدهعبدهعبدهعبده....دددد                    ����� ����  

 

 Page 35       برلين –المانيا / يجية والسياسية وا	قتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	سترات                 

  

        

        مدخــلمدخــلمدخــلمدخــل
 

:المنھج في اللغة  
 

طريٌق َنْھٌج َبيZٌن "، جاء مـن النھج، أي )لسان العرب(ي المعاجم اللغوية؛ ففي فللمنھج د@لته      
ْھُج  والِمنھQQاُج الطريQQُق الواِضQQُح، واْسQQَتْنَھَج ...ٌج وُنھQQوٌج والجمQQُع َنھجQQاٌت وُنُھQQ... واِضQQٌح وھQQو الQQن+

الطريُق صار َنْھجاً، وفي حQديث العبQاس لQم َيُمQْت رسQوُل 
 صQلى 
 عليQه وسQلم حتQى َتQَرَكُكم 
َنٍة، وَنَھْجُت الطريَق أََبْنُته وأَوَضحُته يقال Zاْعَمْل على ما َنَھْجُته: على طريٍق ناِھجٍة أَي واضحٍة َبي 

ْھُج الطريُق المستقيُم  لك، وَنَھجُت الطريَق َسلَكُته، وفHٌن َيسَتنِھُج سبيَل فHٍن أَي َيسلُُك َمسلََكه والن+
   .)1(..."َنَھَج ا4َْمُر وأَنَھَج لُغتاِن إِذا وضحو

الطريQق الواضQح كQالمنھج والمنھQاج، وبالتحريQك : "عند الفيروز أبادي، بمعنى وورد المنھج    
سQار عليھQا : كفرح وضرب، وانتھج؛ وضح وواضQح، ونھQج الدابQة: تتابع النفس، والفعلالبھر و

           .)2(..."حتى انبھرت، ونھج الثوب أي أخلقه 
، وقد ورد في القرآن الكريم في موضع )3("النھج، والمنھج، والمنھاج، الطريق الواضح"و       
   :، قال تعالى)4(@ غير

))))ُكْم WXَِْعًة َوِمْنَهاًجاُكْم WXَِْعًة َوِمْنَهاًجاُكْم WXَِْعًة َوِمْنَهاًجاُكْم WXَِْعًة َوِمْنَهاًجاِلُكّلٍ َجَعْلَنا ِمنْ ِلُكّلٍ َجَعْلَنا ِمنْ ِلُكّلٍ َجَعْلَنا ِمنْ ِلُكّلٍ َجَعْلَنا ِمنْ ((((
))))5555((((....        

ھي الشريعة؛ أما المنھاج فمؤداه في ا4صل الطريق البين الواضح، وھQو يعنQي "والشرعة       
  .)6("في ا@ستعمال أي شيٍء بيناً واضحاً 

  
: الخطQة المرسQومة، ومنQه"وفي العصر الحديث، اتسعت الد@لة اللغويQة للمQنھج، فQدل علQى      

  . )7("ومنھاج التعليم ونحوھما، ج مناھج منھاج الدراسة،
  

ومQQن ھQQذه التعريفQQات، تتضQQح الد@لQQة اللغويQQة للمصQQطلح، فQQالمنھج فQQي أساسQQة المQQادي، ھQQو      
الطريق الواضح، ومنه منھج : جمع مناھج: الَمْنَھج، والِمْنَھج، والِمْنَھاج"الطريق الواضح، إذ إن 

  . )8("أو منھاج التعليم أو الدرس
  

                                            
  ).264،263: (ص/ 6م، جـ1997، بيروت،1، دار صادر، ط)محمد بن مكرم(لسان العرب، ابن منظور )   1(
محمQQد : إعQQداد وتقQQديم). 817ـ  729(القQQاموس المحQQيط، مجQQد الQQدين محمQQد بQQن يعقQQوب الفيQQروز أبQQادي،  )  2(

  ). 320،319: (ص/ 1م، جـ2000ـ ھـ 1420، 2المرعشلي، دار إحياء التراث العربي، ط
  ).110،109: (ص/ 2ت،  جـ.ط، بيروت، د.تاج العروس، السيد محمد مرتضى الزبيدي، دار صادر، د)   3(
ط، القQQاھرة، .المعجQQم المفھQQرس 4لفQQاظ القQQرآن الكQQريم، محمQQد فQQؤاد عبQQد البQQاقي، دار الكتQQب المصQQرية، د )  4(

  ).719: (م، ص1945
  ).48( :المائدة، اkية )  5(
القرآن الكريم، مختصر تفسير الطبري، أبو يحيى محمد بن صمادج ا4ندلسي، طبعة دار الشروق، القاھرة،  )  6(

  ).127،126: (م، ص1977
: ص/ 2ت، جQQـ.ط، اسQQتانبول ـ تركيQQا، د.المعجQQم الوسQQيط، مجمQQع اللغQQة العربيQQة، المكتبQQة ا2سHQQمية، د)   7(  
)957.(  
  ).841(م، ص، 1994، بيروت، 34وا4عHم، لويس معلوف، دار المشرق، ط المنجد في اللغة )  8(  
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جمھوريQة (ذه الد@لة اللغوية المادية لھذا المصطلح ـ الطريق ـ ما زال لھا استخداُمھا في وھ     
نھQQQج ابQQQن خلQQQدون أي : يتوسQQQلون بQQQالمنھج للد@لQQQة علQQQى الشQQQارع، كQQQأن يقولQQQوا"؛ فھQQQم )تQQQونس
  .، ود@لتھا ھنا على الشارع، وما الشارع إ@ طريٌق ولكن بمواصفات معاصرة)1("شارعه

  
وله ما يقابله في اللغات ا4جنبية؛ إذ يقابله . معنى اللغوي للمنھج، في اللغة العربيةھذا ھو ال     
، واللفQظ )2("أسQلوب، نھQج، نظQام، مQنھج: "، في اللغة ا2نجليزية، الQذي يعنQي)Method(اللفظ 

، الQQذي @ يخQQرج ونظQQائره فQQي اللغQQات ا4وروبيQQة عQQن د@لQQة التعبيQQر )Methode(الفرنسQQي 
  .ا2نجليزي

أنQه يعنQي مQا عنQاه "وبالنظر إلى ھذا التعبير ونظائره في اللغات ا4وروبية ا4خرى، يتضح      
يدل علQى معنQى الطريQق، " متود"مصطلحنا العربي، وذلك أن الجذر اليوناني أو الHتيني للكلمة 
  . )3("وعلى السير خHله، وعلى تخطي العقبات لبلوغ الھدف المنشود

ني، الذي يعود إليه اللفظ الفرنسي ونظائره في اللغات ا4وروبية ا4خQرى، فھذا الجذر اليونا     
ھذه اللفظQة   )6(أرسطو"، كما استعمل )5("البحث أو المعرفة"، بمعنى )4(كان قد استعمله أفHطون

، والمعنى ا@شتقاقي ا4صلي لھا يدل على الطريق أو المنھج المؤدي )بحث(أحياناً كثيرة بمعنى 
، أي ھQو وسQيلة محQددة توصQل إلQى غايQة )7("المطلوب، خHل المصQاعب والعقبQاتإلى الغرض 

  . )8(معينة
  

، فيمQا بينھQامQنھج، وجQود خQيٍط د@لQّي واحQد يQربط للوالمHحظ على ھذه التعريفات اللغوية       
عن ھQذا الخQيط  مQن ـ وإن اختلفت ألفاظ التعبير  أو في غيرھا من اللغات العربية سواء في اللغة

وأرومة ھذا الخيط متأصلة في اللغة اليونانيQة، بQد@لتھا الماديQة علQى أن المQنھج  لغٍة إلى أخرى ـ
ھو الطريق المسلوك للوصول إلى غاية منشودة، حيث امتدت ھذه ا4رومة الد@ليQة خيطQاً د@ليQاً 

  .ر الحديثلغوياً بمظاھر تعبيرية لغوية متعددة، يربط ھذه التعريفات بالد@لة نفسھا حتى العص
  

  
  
  
  
  

                                            
  ).20: (م، ص1999، بيروت، 1المنھجية في البحث ا4دبي، أحمد علبي، دار الفارابي، ط)   1(  
ت، .ط، لندن، د.ھورنبي، إي سي بارنويل، دار جامعة أكسفورد، د. العزبي، أ. ع.قاموس أكسفورد، ي)   2(  

  ).429: (ص
  ).23،22: (المنھجية في البحث ا4دبي، أحمد علبي، المرجع السابق، ص)   3(  
من مشاھير فHسفة اليونQان، تلميQذ سQقراط ومعلQم أرسQطو، درس ): م.ق 347ـ  427( platonأفHطون )   4(  

: ؤلفاتQQه، مQQن م"فكQQرة الخيQQر"، مثالھQQا ا4سQQمى "نظريQQة ا4فكQQار"فQQي بسQQتان أكQQاذيمس فQQي أثينQQا، أسQQاس فلسQQفته 
  ).98: (المنجد في اللغة وا4عHم، المرجع السابق، ص: انظر". المحاورات"، "السياسي"، "الجمھورية"
  ).3: (م، ص1977، الكويت، 3مناھج البحث العلمي، عبد الرحمن بدوي، وكالة المطبوعات، ط)   5( 
. عظم الفHسفة في جميع العصوريعد واحداً من أ, ، فيلسوف يوناني)م.ق322ـ  384( Aristotleأرسطو  )6( 

  ).8: (م، ص2006، بيروت، 40قاموس المورد، منير البعلبكي، دار العلم للمHيين، ط: انظر
  .نفسه)   7(  
  ).195: (م، ص1983ط، القاھرة، .المعجم الفلسفي، مجمع اللغة العربية، د)   8(  
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  :المنھج، في اMصط�ح
  

متتاليQة منQذ اليونQان، لكQن القQرن  جھQودٍ ل ثمQرةً  التي ُتعQد̂ تعددت د@@ت المنھج ا@صطHحية      
حول المنھج  )2()ديكارت(و )1()فرنسيس بيكون(السابع عشر ـ بما احتضنه من رؤى الفيلسوفين 

المتعQارف عليQه اليQوم؛ فQالمنھج  منھج ا@صطHحينھا انبثق معنى الـ كان الحلقة ا4خيرة التي م
، ويعرفه )3("الطريقة التي يجب على كل إنسان سلوكھا لكي يحسن قيادة عقله"عند ديكارت، ھو 

فن التنظQيم الصQحيح لسلسQلة مQن ا4فكQار العديQدة إمQا "، بأنه )م1637مقال في المنھج(أيضاً في 
ين؛ أو البرھنة عليھQا ل_خQرين حQين نكQون بھQا من أجل الكشف عن الحقيقة حين نكون بھا جاھل

وھنQQاك مأخQQٌذ علQQى ھQQذا التعريQQف لتركيQQزه علQQى ا4فكQQار دون القQQوانين؛ حيQQث إن . )4("عQQارفين
المHحظ على ھذا التعريف للمQنھج أنQه نQاقص، إذ ھQو @ يكQاد يتحQدث إ@ عQن ا4فكQار، @ عQن "

نھج الرياضQQي وا@سQQتد@لي، دون المQQنھج ومQQا ھQQذا إ@ 4نھQQم عنQQوا بQQالم... الوقQQائع والقQQوانين 
  .)5("التجريبي أو التاريخي

، ھذه الحقيقة ھي الغاية )6("طريقة يصل بھا ا2نسان إلى حقيقة"فالمنھج في أبسط تعريفاته       
الطريقة التي يتبعھا الباحQث فQي دراسQته "التي يبحث عنھا ا2نسان في حياته، لذلك فالمنھج، ھو 

  . )7("الحقيقة للمشكلة @كتشاف
       
الطريق الواضح الذي نسلكه، متسلحين بجملة مQن "ومن تعريفات المنھج ا@صطHحية، أنه      

ف )8("المبادئ والتقنيات، وذلك لبلوغ الحقيقة التي نتطلQع إلQى تبيانھQا والوصQول إليھQا ، كمQا ُيعQر+
ة مشQكلته والوصQول إلQى حلQوٍل الطريقة أو ا4سلوب الذي ينتھجه العالم في بحثQه أو دراسQ"بأنه 

  .  )9("لھا أو إلى بعض النتائج
وھنQQاك مQQن ينظQQر إلQQى المQQنھج نظQQرة توفيقيQQة بQQين الQQذات المبدعQQة والمعرفQQة، فيQQرى بأنQQه       

، فQي حQين أن ھنQاك مQن )10("التوفيق بين النشاط الQذاتي المبQدع والمعلومQات وا4دلQة والوسQائل"
Qدأ برؤيQة تبQى ينظر إليه نظرة تكامليQول إلQة للوصQزمHة الQتلزمات الماديQروراً بالمسQة، مQة عقلي

منظومQة متكاملQة، تبQدأ بQالوعي "النھاية المتمثلة في إثبات حقيقة ما أو نفيھا، وبذلك فالمنھج ھQو 
والرؤيا المشكلين لروح المنھج وكنھه الHمرئي، وتنتھي بالعناصQر الHزمQة لتحقيQق تلQك الرؤيQا 

  .)11(..."شف والفحص والدرس والتحليل، والبرھنة لlثبات أو النفيوذلك الوعي، من خHل الك

                                            
وفيلسوف إنجليQزي يعQد أحQد رواد العلQم ، سياسي )1626ـ  1561( Francis Baconفرنسيس بيكون )   1(  

  ).10: (قاموس المورد، منير البعلبكي، مرجع سابق، ص: انظر. التجريبي الحديث
، فيلسQوف وفيزيQائي ورياضQي فرنسQي، يعتبQر )م1650ـ 1596( Rene DescartesرينيQه ديكQارت )   2(

  ).24: (بق، صقاموس المورد، منير البعلبكي، مرجع سا: انظر. مؤسس الفلسفة الحديثة
  ).23: (المنھجية في البحث ا4دبي، أحمد علبي، مرجع سابق، ص )  3(  
  ).4: (مناھج البحث العلمي، عبد الرحمن بدوي، مرجع سابق، ص )  4(  
  ).5: (نفسه، ص )  5(  
، م1979، بيQروت، 3مQنھج البحQث ا4دبQي، علQي جQواد الطQاھر، المؤسسQة العربيQة للدراسQات والنشQر، ط )  6( 

  ).19: (ص
  ).35: (م، ص1982، الكويت، 6أصول البحث العلمي ومناھجه، أحمد بدر، وكالة المطبوعات، ط )  7(  
  ).21: (المنھجية في البحث ا4دبي، أحمد علبي، مرجع سابق، ص )  8( 
حمن محمQد مناھج البحث العلمي في الفكر ا2سHمي والفكر الحديث، عبد الفتاح محمQد العيسQوي، وعبQد الQر )  9(

  ).13: (م، ص1997ـ1996مكان نشر، .ط، د.العيسوي، دار الراتب الجامعية، د
  ).25: (م، ص1973، بيروت، 2منھج البحوث العلمية، ثريا عبد الفتاح ملحس، دار الكتاب اللبناني، ط)   10(
  ).25: (م، ص1995، الرباط، 2خطاب المنھج، عباس الجراري، منشورات النادي الجراري، ط)   11(
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المQQنھج فQQي معنQQاه العQQام "وھنQQاك مQQن يضQQع للمQQنھج معنQQًى عامQQاً ومعنQQًى خاصQQاً، فيقQQول إن       
الوسQQيلة التQQي توصQQلنا إلQQى ھQQدف محQQدد، وھQQو فQQي معنQQاه الخQQاص طريقQQة الباحQQث فQQي تحصQQيل 

حقيقQة مطابقتھQا للقQوانين الموضQوعية التQي تحكQم تطQور المعرفة، كما أنه المعيار لھا مQن حيQث 
  . )1("الواقع عامة

أن وفي إزاء ھذه التعريفات، ھناك التعريف ا4كثر تداو@ً وتثبيتاً، ھQو التعريQف الQذي يQرى      
الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في العلوم بواسطة طائفة من القواعد تھيمن " المنھج ھو

  . )2("وتحدد عملياته حتى يصل إلى نتيجة معلومة على سير العقل
  

من الواضQح أن ھQذه التعريفQات ا@صQطHحية للمQنھج، تتكQئ ـ بشQكٍل أو بQآخر ـ علQى د@لQة      
المQQنھج اللغويQQة؛ فالد@لQQة اللغويQQة تكQQاد تقQQف عنQQد وصQQف الطريQQق بالواضQQح لسQQالكه، والتعريQQف 

وبلQQورًة لھQQذا الطريQQق، فيQQدل علQQى الطريQQق ا@صQQطHحي اتكQQأ عليھQQا، وزاد المصQQطلح إيضQQاحاً 
ُد منQه مصQطلحاً متعارفQاً  Zالموصل إلى حقيقة، حيث اكتسب المصطلح، بذلك، د@لة معنوية، تجس

  .عليه، بد@لته على الطريق الذي يسلكه الباحث عن الحقيقة، أياًّ كانت ھذه الحقيقة

  
  :المنھجية والمنھج

  
لة ا@صطHحية، فعلQى بين المنھج والمنھجية، من حيث الد@ھناك من الدارسين، َمْن يفرق       

يQرى الباحQQث أميQل يعقQQوب، أن المنھجيQQة ھQي العلQQم الQذي يبQQين كيQف يقQQوم الباحQQث  سQبيل المثQQال
ببحثه، فھي مجموعة من التقنيات وا2رشادات لكتابة البحث، حيث تمثل جملة من القواعد الثابتة 

بطرائق البحث وأساليبه ومصطلحاته، وأنه يختلف مQن علQٍم  عند كل الباحثين، وأن المنھج يعنى
  . )3(إلى آخر، وأنه قابل لعملية النقد والتقويم، ومرتبط بالمنطق وطرق ا@ستد@ل وا@ستنتاج

و ما يتفق معه الدكتور وھناك في الجانب اkخر، َمْن يرى أنه @ فرق بين المصطلحين، وھ     
ثQQم إنھمQQا . فكHھمQQا يQQؤدي معنQQًى واحQQداً "؛ )فQQي البحQQث ا4دبQQي المنھجيQQة(فQQي كتابQQه  أحمQQد علبQQي

، حيث يQؤدي ھQذا التQرابط )4("يشتمHن على جانب نظري، وآخر عملي، وھما جانبان مترابطان
والتكامل وظيفة البحQث العلمQي؛ إذ إن الفصQل بQين الجانQب العملQي والمضQمون النظQري، يجعQل 

ن أمرھا، عندئٍذ علQى قواعQد وشQكليات، وھQذه القواعQد المنھجية جسداً بH روح، 4نھا تقتصر م"
والشQQكليات ليسQQت بQQدورھا كمQQا يQQذھب بعضQQھم، ثابتQQة؛ فQQإن الثQQورة التQQي أحQQدثھا الكومبيQQوتر أو 

وھQذه الثQورة . الحاسوب، على سبيل المثQال الصQارخ، قQد قلبQت رأسQاً علQى عقQب تقنيQات البحQث
  . )5("فةقربت في نظرنا، بين الباحثين في شتى صنوف المعر

  
يQQQق، يQQQرى عQQQدم إمكانيQQQة التفر ضQQQرورة التفريQQQق، وا@تجQQQاه الثQQQاني يQQQرى ا@تجQQQاه ا4ولف     

اختHف في الد@لة ا@صQطHحية لكQٍل مQن المصQطلحين، والبحQث  وا@ختHف بين كH ا@تجاھين
 ومQن حيQث الوظيفQة؛ لمصطلحين معاً، من حيQث ا@سQتعمالالعلمي في الواقع، @ يقوم إ@ على ا

                                            
، بيQروت، 1ا4سس النظرية في مناھج البحث ا4دبي العربي الحديث، عبد السHQم الشQاذلي، دار الحداثQة، ط )  1(

  ).9: (م، ص1989
 ).5: (مناھج البحث العلمي، عبد الرحمن بدوي، مرجع سابق، ص)   2(

  
  ).21: (المنھجية في البحث ا4دبي، أحمد علبي، مرجع سابق، ص)   3(  
  .نفسه )   4(  
  ).23: (نفسه، ص )   5( 
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وبQذلك، فالمصQطلحان ـ بغQض النظQر عQن تحديQد د@لQة كQلV منھمQا ـ ھمQا الركيزتQان اللتQان يقQوم 
عليھما البحث العلمي، في رحلته البحثية عQن الحقيقQة والمعرفQة، وھQو ا4مQر الQذي تبنQاه ا@تجQاه 

  .الثاني، والذي يميل إليه الباحث في تلك الرؤية

  :علم المناھج
  

اسQتجد حقQٌل جديQد فQي ميQدان وفروع دراستھا المنھجيQة،  العلوم ئل، وتعددللتقدم العلمي الھا     
الباحQث "، وھQو العلQم ) Methodologyعلم المنQاھج(يختص بدراسة المنھج، ُيعَرف بـ  العلوم

تقنQين ا4سQس النظريQة "، ويھQدف إلQى )1("في الطرق المستخدمة في العلوم للوصول إلى الحقيقة
  . )2("للمعرفة العلمية

     
، فقQQد قسQQم )3()كانQQت(كلمQQة تعQQود فQQي ا@سQQتعمال إلQQى الفيلسQQوف ا4لمQQاني ) "الميتودولوجيQQا(و  

مQذھب المبQادئ، وموضQوعه شQروط المعرفQة الصQحيحة، وعلQم المنQاھج : "المنطق علQى قسQمين
ن أي علٍم كان Z4("الذي يحدد الشكل العام لكل علم، والطريقة التي تكو( .  

  
الفيلسQQوف، أم العQQالم  ثQQارت مشQQكلة تتعلQQق بمQQن يضQQع ھQQذا العلQQم، أھQQووحQQول علQQم المنQQاھج،      

، ھذا ا4مر بشكل حاسم، فيرى أن المناھج تتأتى )5()م1878كلود برنار، (وناقش ! المتخصص؟
إنمQا تتكQون فQي داخQل "من جزئيات وتفاصيل العلم، و@ يمكن أن تQدرس نظريQاً كقواعQد عامQة، 

  . )6("قي، وإبان ا@تصال المباشر بالوقائع والتجارب العمليةالمعمل الذي ھو معبد العلم الحقي
التعQاليم النافعQة ھQي وحQدھا تلQك "ويرفض التعاليم الفلسفية الصادرة مQن الفHسQفة معتبQراُ أن     

  . )7("الصادرة عن التفاصيل الخاصة بالممارسة التجريبية في علٍم معين بالذات
ناً، بQQأن الفيلسQQوف غيQQر قQQادٍر علQQى وضQQع القواعQQد ونظرتQQه ھQQذه، وإن كانQQت منطقيQQة ضQQم     

وا4سس للعلوم بصيغة عامQة، فQإن التنسQيق بQين المنQاھج، @بQد منQه للفيلسQوف والعQالم علQى حQٍد 
سواء؛ من أجل صياغة تلQك القواعQد وا4سQس، ثQم إن القواعQد العامQة التQي يقQدمھا ھQذا العQالم أو 

نفسQه ) كلQود برنQار(دليل إمكانية ھذه ا@ستفادة، أن ذاك، يمكن ا@ستفادة منھا في علوٍم أخرى، و
قد أبرز طائفة من التعاليم والقواعQد العامQة، @ "، )المدخل إلى دراسة الطب التجريبي(في كتابه 

، حيQث إن )8("يقتصر نفعھا على الطب التجريبي، بQل يفيQد منھQا الفيزيQائي والكيميQائي وغيرھمQا
QQا المنQQلھHن خQQرابط مQQائج تتQQاك وشQQك ھنQQد ذلQQا يؤكQQت(اھج، كمQQة ): "فونQQث وثيقQQاھج البحQQإن من

ا@رتباط باطنياً في تطبيقاتھا العلمية، إلى درجة أنه @ توجد مشكلة مركبة @ تشQارك جميعQاً فQي 
حلھا، وليس ا4مر ھنا مقصوراً على رابطة التتالي في الترتيب بمعنى أن المنھج التالي يفترض 

                                            
  ).7: (مناھج البحث العلمي، عبد الرحمن بدوي، مرجع سابق، ص )   1(  
). 9: (ا4سس النظرية في مناھج البحث ا4دبي العربي الحديث، عبQد السHQم الشQاذلي، مرجQع سQابق، ص )   2(  

  ).33: (وأصول البحث العلمي ومناھجه، أحمد بدر، مرجع سابق، ص
قQاموس : انظQر. ، يعتبر أحد أعظQم الفHسQفة فQي جميQع العصQور)1704ـ  1724( Kantكانت عمانوئيل)   3(  

  ).50: (المورد، منير البعلبكي، مرجع سابق، ص
  ).7: (مناھج البحث العلمي، عبد الرحمن بدوي، مرجع سابق، ص)   4( 
. درس الجھQاز العصQبي والھضQمي ، عالم فيسيولوجي فرنسQي،)م1878ـ 1813( Benardكلود برنارد )   5( 

  ).11: (قاموس المورد، منير البعلبكي، مرجع سابق، ص: انظر
  ).7: (مناھج البحث العلمي، عبد الرحمن بدوي،مرجع سابق، ص )  6( 
  ).8: (نفسه، ص )  7( 
  )29: (المنھجية في البحث ا4دبي، أحمد علبي، مرجع سابق، ص )  8( 
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وھQذه الQروابط بQين . )1("الHحقQة فQي تلQك السQابقة كQذلك) المنQاھج(مقدماً منھجاً سابقاً، بل تQدخل 
المناھج، @بد من وجود الشخص القادر على استيضاحھا، وھذا ما ليس بوسع العالم المحدود في 

@ يستطيع عادًة أن يتبين الروابط الجامعة بين ميادين العلوم والمعارف "مجاله وتخصصه، فھو 
يحاول شخٌص آخر ذو نظرة عامة أوسع استقراًء للمناھج التQي اتبعھQا  المختلفة، @بد إذن من أن

العلماء في ميادينھم المختلفة؛ @ستخHص النماذج العامة للمناھج، وأن يصل بذلك إلى شيء من 
وبQذلك يتضQح التكامQل والتناسQق بQين العلQم والفلسQفة، .  )2("التعميم، وھذا الشQخص ھQو المنطقQي

، ھQذا التكامQل الحتمQي )3("، وإنمQا ھنQاك تكامQل بينھمQا(...)لم والفلسفة تعارض بين الع"حيث @ 
مھمة الفيلسQوف @ تتنQافى مQع مھمQة العQالم 4نھQا خطQوة تليھQا فالواجQب أن يبQدأ "يؤكد أن  ھمابين

العالم المتخصص فيرشدنا إلQى المQنھج الQذي اتبعQه فQي أبحاثQه وأن يقQدم لنQا تقريQراً مفصHQً عQن 
بھا وھو بسبيل بحثه في ميدانه الخاص؛ ثم يأتي عالم آخQر أوسQع أفقQاً وأميQل  الخطوات التي مر

إلى النظرة العامة، أي يكون ذا نزعة فلسQفية فيحQاول أن ينسQق بQين ھQذه التقريQرات التQي قQدمھا 
العلماء المتخصصون كي يستخلص منھا الخصائص العامة للمناھج المختلفة، ثم يأتي الفيلسQوف 

ة الثالثة، فيحاول إرجاع ھQذه المنQاھج إلQى صQفات ذاتيQة فQي العقQل ا2نسQاني، المنطقي في الدرج
محاو@ً أن يصوغ النتائج التي وصل إليھا السابق في صيغ واضحة تنظم علQى ھيئQة مQذھب فQي 

  . )4("العقل ا2نساني من حيث طبيعة اتجاھاته في البحث عن الحقيقة
     QQة التطبيQQاليم واجبQQدم تعQQوف @ يقQQه والفيلسQQا يقدمQQه؛ 4ن مQQدان تخصصQQي ميQQالم فQQن العQQق م

وللعQالم ... إشارات عامة وتوجيھات كليQة يQدعوه إلQى ا@ھتQداء بھQا أثنQاء بحثQه "الفيلسوف للعالم 
المتخصQQص مطلQQق الحريQQة فQQي اتباعھQQا أو عQQدم اتباعھQQا أو تعQQديلھا بمQQا يQQتHءم وموضQQوع بحثQQه 

لQم يكQن قالبQاً ثابتQاً "ية وعQدم الثبQات، فQالمنھج ؛ وذلك، @تسQام المنQاھج العلميQة بالنسQب)5("الخاص
لصھر ا4فكار تحت درجات حرارة عالية وكأنه فرن 2ذابة الحديد أو الخامات ا4خرى الصلبة، 

على الفيلسوف "؛ لذلك )6("بل المنھج ھو الذي يكون قابHً @ستيعاب الجديد، ويسعى للكشف عنه
اء ثابتة، بل ھي تتغير وفقQاً لمقتضQيات العلQم وأدواتQه، أو المنطقي أن يفھم أن المناھج ليست أشي

ويجب أن تكون قابلة للتعديل المستمر حتى تستطيع أن تفي بمطالQب العلQم المتجQددة، وإ@ كانQت 
ھذا التغير، سمة @ يمكن تجاوزھا في أية حال مQن ا4حQوال، وبQذلك . )7("عبثاً ومصدراً للضرر

حطd من قدر مھمة الفيلسوف الباحث فQي "ليس في ھذا ا4مر يستدعي التعديل في ھذه المناھج، و
المناھج، 4ن مھمته الرئيسة أن يكشف عن الطرائق العامة التي يسلكھا العقل ا2نساني في بحثه 
عQQن الحقيقQQة بتأملQQه فQQي المنQQاھج التQQي سQQار عليھQQا العقQQل فQQي تحصQQيله للعلQQم فQQي مختلQQف فQQروع 

  . )8("نشاطه
  

ج العلمية وترابطھا، فإن ذلQك، @ يمنQع مQن تجزئتھQا والفصQل فيمQا بينھQا، ومع تشابك المناھ     
وعددھا كبير؛ @ختHف العلوم في الخصائص الداخلية لكل علم، إذ إن كل علم . بغرض دراستھا

ينبع منه منھج دراسته الخاص به، والمتوائم مع خصوصية ھQذا العلQم، ومQع ذلQك، ھنQاك منQاھج 
                                            

  ).10: (عبد الرحمن بدوي، مرجع سابق، صمناھج البحث العلمي،  )  1( 
  ).34،33: (أصول البحث العلمي ومناھجه، أحمد بدر، مرجع سابق، ص )  2( 
مناھج البحث العلمي في الفكر ا2سHمي والفكر الحديث، عبد الفتQاح محمQد العيسQوي، وعبQدالرحمن محمQد  )  3( 

  ).83: (العيسوي، مرجع سابق، ص
  ).11: (مي، عبد الرحمن بدوي، مرجع سابق، صمناھج البحث العل)   4( 
  .نفسه)   5( 
  ).49: (م، ص1999ط، القاھرة، .فلسفة مناھج البحث العلمي، عقيل حسين عقيل، مكتبة مدبولي، د)   6( 
  ).12،11: (مناھج البحث العلمي، عبد الرحمن بدوي، مرجع سابق، ص)   7( 
  ).12: (نفسه، ص)   8( 
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تنضوي تحتھا كل المناھج الجزئية المتفرعة بتفرعات العلوم المختلفة، نموذجية أربعة، يمكن أن 
  : ھذه المناھج ا4ربعة، ھي

نسير من مبدأ إلى قضايا تنتج عنQه بالضQرورة، " الرياضي، وفيه المنھج ا@ستد@لي، أو .1
 .)1("دون التجاء إلى التجربة، وھو منھج العلوم الرياضية خصوصاً 

نبQدأ مQن جزئيQات أو "به خاصة فQي العلQوم الطبيعيQة، وفيQه  المنھج التجريبي، المعمول  .2
مبادئ غير يقينية تماماً، ونسير منھا معممين حتى نصل إلى قضQايا عامQة، @جئQين فQي 

وھQو مQنھج العلQوم الطبيعيQة علQى : كل خطوة إلى التجربة كي تضQمن لنQا صQحة النتQائج
 . )2("وجه التخصيص

نقوم فيه باسترداد الماضي تبعاً لما "يخي، وھو الذي المنھج ا@ستردادي، أو المنھج التار .3
تركه مQن آثQار، أيQاًّ كQان نQوع ھQذه اkثQار؛ وھQو المQنھج المسQتخدم فQي العلQوم التاريخيQة 

 . )3("وا4خHقية
الذي يحدد منھج التناظر والتحQاور فQي الجماعQات العلميQة "المنھج الجدلي، وھو المنھج  .4

لھذا المنھج أن يؤتي ثماره حقيقة إ@ إذا أسعفته المناھج  أو المناقشات العلمية، و@ يمكن
  . )4("الثHثة السابقة

  
ا@تجاھQات، وأن المعرفQة شQجرة  اوبذلك، يتضح أن العلم والمعرفQة ميQدانان واسQعان متعQدد     

  .ثمراتھا دائمة التجدد والتنوع، بتنوع واختHف مستجدات الحياة
عن الحقيقQة، @بQد مQن طريQق واضQح يسQير عليQه الباحQث، وللوصول إلى المعرفة والكشف      

  .ھذا الطريق، ھو المنھج
والحقائق متنوعة في مجا@تھا وانتماءاتھا، والعلQوم متشQعبة، وتتشQعب كQل يQوم، ولكQل علQٍم      

منھجه الخاص المتHئم مع جزئياته وتقاسQيمه، وخصوصQيته المميQزة لQه عQن غيQره مQن العلQوم، 
جھQQود العلمQQاء ھQQذا العلQQم ينسQQق  ،جديQQداً ُيضQQاف إلQQى شQQجرة المعرفQQة علمQQاً وھQQذا كلQQه، اسQQتدعى 

  .المتخصصين بواسطة المنطق الفلسفي للوصول إلى قواعد عامة، تجسد وحدة العقل ا2نساني
ومع وحدة ھذا العقQل ا2نسQاني، @بQد مQن تجزئQة ھQذه المنQاھج للدراسQة فقQط؛ إذ إن المنQاھج      

ل علٍم، بل وباختHف جزئيات ھذا العلم أو ذاك، لذلك فھنQاك المنQاھج الجزئية تختلف باختHف ك
  .ا4ربعة المشار إليھا، وھذه المناھج نموذجية، يتبلور فيھا تعدد مناھج تلك العلوم

  :تاريخ المنھج
  

مرت فكرة المنھج بمراحل تكوينيQة متتابعQة منQذ الحضQارة البابليQة والمصQرية القديمQة حتQى      
، )أفHطQون(، ومنذ بداية أمره قام على معنى البحQث، أو النظQر أو المعرفQة عنQد العصر الحديث

 فھQQو مQQن مرحلQQة تكوينيQQة جديQQدة،  ، الQQذي اسQتجدت عنQQده)5()أرسQQطو(وبمعنQى البحQQث أيضQQاً عنQQد 
لعQل "، وإليه يعQود أول مQنھج للبحQث العلمQي؛ )6(..."وضع قواعد المنھج القياسي أو ا@ستد@ل "

بحث العلمي وطرق ا@ستد@ل فيQه وا@سQتنباط ھQو مQنھج أرسQطو الQذي سQماه أول منھج وضع لل

                                            
  ).18: (لعلمي، عبد الرحمن بدوي، مرجع سابق، صمناھج البحث ا)   1( 
  ).19،18: (نفسه، ص)   2( 
  ).19: (نفسه، ص)   3( 
  .نفسه)   4( 
مناھج البحث العلمي في الفكر ا2سHمي والفكر الحديث، عبQد الفتQاح محمQد العيسQوي، وعبQدالرحمن محمQد )   5( 

  ).77: (العيسوي، مرجع سابق، ص
  ).75: (ومناھجه، أحمد بدر، مرجع سابق، ص أصول البحث العلمي)   6(
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الجنس والنوع والفصل والخاصQة : باسم المنطق، وھو يتحدث فيه عن الكليات الخمس المعروفة
فطن أيضاً لHستقراء، ودعا إلى ا@ستعانة بالمHحظة ولكنه لم يفصل "كما أنه . )1(..."والعرض 

وا@سQتقراء الQذي ذھQب . )2("ائي وكان الطابع التأملي غالبQاً علQى تفكيQرهخطوات المنھج ا@ستقر
ھو الحكم على الكلي بما يوجد في جزئياته جميعاً، أو ھو الحكم علQى الكلQي بمQا يوجQد فQي " إليه

  . )3("بعض أجزائه وھو ا@ستقراء القائم على التعميم
لمنھج، سار عليه اليونQان مQن بعQده، نقطة تحول في تاريخ ا وبھذا كان فكر أرسطو ومنطقه     

اھQQتم العQQرب بمنطQQق "كمQQا سQQار العQQرب فQQي ھQQذا الطريQQق، متQQأثرين بھQQذا الفكQQر ا4رسQQطي، فقQQد 
أرسطو منذ ابن المقفQع، فأخQذوا يترجمونQه أو@ً، ثQم مضQوا يشQرحونه ويلخصQونه فQي مصQنفات 

حن نجده ماثHً في علQم ون. كثيرة، واحتكموا إلى ھذا المنطق، أو قل استلھموه في وضع علومھم
وبالمثل نجده بارزاً في علوم اللغة والنحو، إذ نرى النحاة منذ الخليل يتوسعون ... الفقه وأصوله 

  . )4(..."في الحديث عن القياس، كما يتوسعون في الحديث عن العلل التي يقوم عليھا القياس
اھتQدى العلمQاء العQرب "؛ حيQث أضافوا إليه أبعاداً أخرىومع اھتمام العرب بمنطق أرسطو،     

مبكرين إلى أن القياس ا4رسطي قياس رياضي فھو يبQدأ مQن العQام الكلQي ويطلبQه فQي المفQردات 
الجزئية، وقد تطرد صحة ذلك في الرياضة، أما في العلوم الطبيعية وا2نسانية فHبد من ا@نتقال 

، فكQQان لھQQم )5("القيQQاس سQQديداً  العكسQQي أي مQQن ا4فQQراد والمفQQردات إلQQى الكلQQي العQQام، حتQQى يكQQون
عكسوا بواسطة ا@ستقراء ا@نتقال من العام إلى الخاص، إذ جعلوه " حيثَبْصمتھم في ھذا العلم، 

ا@نتقال من الجزئي إلى الكلQي، ووقفQوا فاعليQة منطQق أرسQطو وأقيسQته إذ أدخلQوا عليQه التجربQة 
  . )6(..."ت وأقيسة والمHحظة في إثبات الحقيقة بدون حاجة إلى حدود ومقو@

أن العQQرب  تجQاوز الفكQQر العربQي الحQQدود الصQورية، أي وبھQذه التوجھQQات المنھجيQة الجديQQدة     
وخرجوا على حدوده، إلى اعتبار المHحظQة والتجربQة مصQدراً للبحQث  عارضوا المنھج القياسي

يQQة، كليQQة عامQQة، أحكQQاٌم ذھن"؛ فا4قيسQQة المنطقيQQة ـ كمQQا يقQQول ابQQن خلQQدون ـ )7(والتقQQدم العلمQQي
والموجودات الخارجية متشخصة بموادھا، ولعQل فQي المQواد مQا يمنQع مQن مطابقQة الQذھني الكلQي 
للخQQارجي الشخصQQي، الفھQQم، إ@ مQQا يشQQھد لQQه الحQQس مQQن ذلQQك فدليلQQه شQQھوده @ تلQQك البQQراھين 

و فQي أرسQطدورھم في ا@نتقال بالمنھج نقلQة نوعيQة أخQرى بعQد كان للعرب وبھذا ، )8("المنطقية
الحسن بن الھيثم، وجابر : من مثل كثيٌر من علمائھم ومفكريھم،في ذلك  العصور الوسطى، ونبغ

بن حيان، ومحمد بن موسى الخوارزمي، والبيروني، وأبو بكQر الQرازي، وابQن سQينا، وغيQرھم، 
  .من العلماء والمفكرين العرب، الذين تجاوزوا منطق أرسطو

                                            
: ت، ص.، القاھرة، د8شوقي ضيف، دار المعارف، ط. طبيعته، مناھجه، أصوله، مصادره: البحث ا4دبي )  1( 
)79.(  
  ).75: (أصول البحث العلمي ومناھجه، أحمد بدر، مرجع سابق، ص )  2( 
  ).84: (الحديث، مرجع سابق، صمناھج البحث العلمي في الفكر ا2سHمي والفكر )   3(
  ).80،79: (البحث ا4دبي، شوقي ضيف، المرجع السابق، ص)   4(
  ).80: (نفسه، ص )  5( 
  ).83: (، صنفسه )  6( 
: م، ص1971، القQاھرة، 3أصول البحث ا@جتماعي، عبد الباسط محمد حسن، مكتبة ا4نجلو المصرية، ط)   7( 
)67،66.(  
ط، .، عبQQد الQQرحمن بQQن محمQQد بQQن خلQQدون، منشQQورات مؤسسQQة ا4علمQQي للمطبوعQQات، دمقدمQQة ابQQن خلQQدون)   8( 

  ).516: (ت، ص.بيروت، د
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أسQلموا أنفسQھم "فترة فقد ظلQوا متعبQدين لمنطQق أرسQطو، حيQث أما علماء الغرب في ھذه ال      
في العصور الوسطى لمنطق أرسطو، معتقدين أنه وحده كاٍف في استنباط القوانين العامة @ فQي 

  . )1(..."الرياضة وحدھا، بل أيضاً في الطبيعة 
علQQى الفكQQر  وظQQل الغربيQQون فQQي تعبQQدھم لمنطQQق أرسQQطو زمنQQاً، إ@ أنھQQم كQQانوا علQQى اطHQQعٍ      

ھQذا فQيھم  الكامQل والمHحظQة والتجربQة، فQأثرالعربي آنذاك، وما نادى به من العناية با@سQتقراء 
بQدأ ھQذا الھجQوم الفيلسQوف ا2نجليQزي وقQد  فالتفتوا إلى فكQرھم، وھQاجموا مQواطن القصQور فيQه،

يلسQQوف الف) روجQQر بيكQQون(وعلQQى قQQبس أو اقتبQQاس مQQن ھQQذه المعرفQQة أخQQذ "، )2()روجQQر بيكQQون(
ا2نجليزي يھاجم المنطق ا4رسطي وما يفضي إليه من اعتماد العلم على الطريقة القياسية، وقال 

  . )3(..."إنه ينبغي أن يعتمد قبل كل شيء على التجربة
  

ففQي ھQذه الفتQرة نQرى المناطقQة "ومع بQدايات عصQر النھضQة بQدأ اھتمQام المناطقQة بQالمنھج؛      
 ,MolinnaمولينQا و نونيQث(نQرى : مQن أجQزاء المنطQق، فمQثHً  يعنQون بمسQألة المQنھج، كجQزء

Nunez ( ابQي كتQنھج فQن المQع ًHطوي ًHيھتمان به؛ ونجد فص)هQر لQزب (Zabarella ) نةQس
 Eustachede Saint PaulعQQن المنطQQق؛ وكQQذلك لQQدى أوسQQتاش دي سQQان بQQول ) 1578

  . )4("1609المكتوب سنة  Somme du Feuillant) خHصة فيان(مؤلف كتاب 
ھذه المحاو@ت ا4ولQى فQي بدايQة عصQر النھضQة اتسQمت بQالغموض، ولQم يكQن لھQا مQا كQان      

أما المحاولة الواضQحة فQي "للمحاولة التي اتخذت لھا مكاناً بارزاً في المراحل التكوينية للمنھج، 
ـQQ 1515سQQنة ( Ramus) رامQQوس(ذلQQك العصQQر، عصQQر النھضQQة، فھQQي تلQQك التQQي قQQام بھQQا 

، ومع ذلك )5("التصور، والحكم، والبرھان، والمنھج: أربعة أقسام علىقسم المنطق  إذ، )1572
على أن راموس لم ينته إلQى تحديQد مQنھج دقيQق "تقدماً ملموساً لمنھج العلوم، ) راموس(لم يحقق 

للعلوم، بل عنى خصوصاً بالمنھج فQي البHغQة وا4دب، شQأنه شQأن رجQال عصQر النھضQة، ولQم 
  .  )6("ظة والتجربة إلى درجة كافيةيھتم بالمHح

 
وفي القرن السابع عشر كانQت النقطQة الحاسQمة فQي تكQون المQنھج؛ إذ تجQدد الھجQوم علQى    

فرانسQQيس بيكQQون (، فقQQد عQQاود ھQQذا الھجQQوم )روجQQر بيكQQون(ا4رسQQطي الQQذي بQQدأه  المنطQQق
علQى  ا4وروبيQين فQي بدايQة عصQر النھضQةن اطHQع أ"، ومعنQى ھQذا )7()م1626ـ  1561

  . )8(..."التراث العربي ھو نقطة ا@نطHق في الحضارة ا4وروبية التي ازدھرت بعد ذلك
، وھQاجم المنطQق ا4رسQطي، كمQا )ديكارت(وجاء بعد فرانسيس بيكون، الفيلسوف الفرنسي      

ورأى أن يضQQع للعلQQوم كلھQQا رياضQQية وطبيعيQQة منھجQQاً واحQQداً "، )فرانسQQيس بيكQQون(ھQQاجم أيضQQاً 
Qهصوره فQنھج: "ي مبحثQي المQال فQي "مقQرض فQه يفتQطي 4نQق ا4رسQدوره المنطQاجم بQد ھQوق ،

مقQQدمات أقيسQQته أنھQQا يقينيQQة @ يرقQQى إليھQQا الشQQك، وھQQاجم فرانسQQيس بيكQQون 4نQQه اعتQQد بالتجربQQة 
والمشاھدة الحسية في استنباط القوانين الطبيعية، ونفQذ مQن ذلQك إلQى منھجQه الجديQد، وھQو مQنھج 

                                            
  ).83: (البحث ا4دبي، شوقي ضيف، مرجع سابق، ص)   1( 
، عQالم وفيلسQوف إنكليQزي، ُعنQي بعلQم البصQريات )م1292ـ1220 Q( Bacon, RogerروجQر بQايكون )   2(

  ).10: (نير بعلبكي، مرجع سابق، صقاموس المورد، م: انظر. خاصة
  ).83: (البحث ا4دبي، شوقي ضيف، مرجع سابق، ص)   3( 
  ).3: (مناھج البحث العلمي، عبد الرحمن بدوي، مرجع سابق، ص)   4(
  ).4،3: (نفسه، ص)   5(
  ).4: (نفسه، ص)   6( 
  ).83: (البحث ا4دبي، شوقي ضيف، مرجع سابق، ص)   7( 
  ).80: (العلمي ومناھجه، أحمد بدر، مرجع سابق، ص أصول البحث)   8( 
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اھين الرياضية، إذ العقQل ا2نسQاني فQي جQوھره يكQون وحQدة، ومQا دام ھQذا العقQل يعتمد على البر
  . )1("يسلم بقوانين الرياضة، فHبد أن تكون قوانينه عامة تشمل الرياضة وتشمل الطبيعة معاً 

ومع مھاجمته ھذه 4رسطو، أكد اعتماد القياس، ولكQن القيQاس الQذي يQراه ھQو، غيQر القيQاس      
ي نقف على المنھج القQويم لھQذا العقQل فQي البحQث العلمQي ينبغQي أن نعتمQد علQى ولك"ا4رسطي، 

القياس ولكن @ قياس أرسطو، بل نحلل نحQن القيQاس فسQنراه يبتQدئ مQن أشQياء بسQيطة يسQلم بھQا 
  .)2("العقل وھي البديھيات وينتھي إلى أشياء مركبة

قواعQQد، يقQQوم عليھQQا المQQنھج فQQي  وقQQد اسQQتبدل بالقواعQQد التQQي قQQام عليھQQا منطQQق أرسQQطو أربQQع     
  :البحوث النظرية، ھذه القواعد، ھي

وھي أن الباحث فQي أي حقيقQة ينبغQي أن يتجQرد مQن كQل مQا كQان : "القاعدة ا4ولى، قاعدة اليقين
يعلمه عنھا قبل النظر فيھا، وأ@ يسلم إ@ بما ھو حQق ويقQين @ يعتريQه أي ضQرب مQن ضQروب 

  . )3("الشك
أن كQل مشQكلة ينبغQي أن تقسQم إلQى أقصQى مQا يمكQن مQن : "قاعQدة التحليQل، وھQي القاعدة الثانية،

  . )4("ا4جزاء البسيطة، حتى يمكن أن تحل على خير وجه
أن يرتب الباحث أفكاره بادئاً بأبسQط ا4مQور، ثQم صQاعداً : "القاعدة الثالثة، قاعدة التركيب، وھي

  . )5("درجة درجة حتى يصل إلى معرفة أكثر تركيباً 
أن يقوم الباحث با2حصاءات التامة والمراجعQات : "القاعدة الرابعة، قاعدة ا@ستقراء التام، وھي

  . )6(..."الكاملة حتى يكون عمله دقيقاً 
  

ديكQارت، كQان  نجليQزي فرانسQيس بيكQون، والفرنسQيا2: كما اتضح أنه على يQد الفيلسQوفين     
ھج البحث العلمي ـ في القرن السQابع عشQر، ففQي التحول الحقيقي والحاسم في مسيرة المنھج ـ من

ا4ورغQQانون (تمQQت الخطQQوة الحاسQQمة فQQي سQQبيل تكQQوين المQQنھج، فبيكQQون فQQي كتابQQه "ھQQذا القQQرن 
. صQQاغ قواعQQد المQQنھج التجريبQQي بكQQل وضQQوح) 1620(سQQنة  Novum Organum)الجديQQد

عQن الحقيقQة فQي وديكارت حاول أن يكتشQف المQنھج المQؤدي إلQى حسQن السQير بالعقQل، والبحQث 
، وبذلك تبلورت )7()"1637سنة ) (مقال في المنھج(العلوم كما يدل على ذلك نفس عنوان كتابه 

صياغة قواعد المنھج الذي يعنى بتوجيه العقQل والكشQف عQن الحقيقQة والبرھنQة عليھQا "واكتملت 
  . )8(..."في ميدان العلوم

الطبعQة ا4ولQى سQنة " (منطQق بQوt"اب أتى أصح"وتكامل التكوين الواضح للمنھج حينما      
  . )9("فعنوا بتحديد المنھج بكل وضوح، وجعلوه القسم الرابع من منطقھم ھذا) 1662

  
جوب اتباعه في مناحي الحيQاة ھذا ا@ھتمام النظري بالمنھج، ما ھو إ@ دليل على أھميته وو     

ٍث يعني غياب مبدأ الجدية، وصفة غياب المنھج في أي بح"ذلك 4ن  ؛كلھا للوصول إلى الحقيقة
                                            

  ).84: (البحث ا4دبي، شوقي ضيف، مرجع سابق، ص)   1( 
  نفسه)   2( 
  .نفسه)   3( 
  .نفسه)   4( 
  .نفسه)   5(
  ).85،84: (نفسه، ص )  6(
  ).4: (مناھج البحث العلمي، عبد الرحمن بدوي، مرجع سابق، ص)   7(
مناھج البحث العلمQي فQي الفكQر : وانظر). 28: (ث ا4دبي، أحمد علبي، مرجع سابق، صالمنھجية في البح )  8(

  ).78: (ا2سHمي والفكر الحديث، مرجع سابق، ص
  ).4: (مناھج البحث العلمي، عبد الرحمن بدوي، مرجع سابق، ص )  9(
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ا4صالة فيه، فالبحث بH منھج كHم في الموضوع، أو المسألة، أو الظاھرة المعنية ولQيس بحثQاً، 
ولھQQذا @بQQد لكQQل بحQQث مQQن مQQنھج أو منQQاھج محQQددة توجQQه، وتحكQQم مسQQيرته، ويمكQQن فQQي ضQQوئھا 

  . )1("تقييمه، والحكم عليه
فالعلم . @ يكون علماً إ@ بالمنھج الذي يستخدمه"علم، فالعلم  والمنھج ھو نقطة ا@رتكاز 4ي     

منھج قبل أن يكون موضوعاً أو مجموعة من المعارف والنظريات 4ننQا @ نسQتطيع أن نتوصQل 
  . )2(..."إلى المعارف العلمية، بدون استخدام منھج علمي 

  
  

  :المنھج والدراسات اللغوية
  

، ارتبط بالمنطق  والفلسفة، ومنھج الQدرس اللغQوي بQدوره، أيضQاً المنھج في بداياته ا4ولى،      
منذ البداية الفكرية الفلسQفية عنQد اليونQان، فكمQا يقQول عبQد الQرحمن  ارتبط بالمنطق ارتباطاً وثيقاً 

فقد بدأت البذور ا4ولى للمنطQق فQي اليونQان فQي أبحQاث . إن نشأة المنطق مرتبطة بالنحو"بدوي 
  . )3("باللغة والخطابة والنحو بوجٍه أخصالسوفسطائية الخاصة 

، حيث يتضح اھتمQامھم بالدراسQة اللغويQة )4(وھذا ا@رتباط ھو ا@رتباط نفسه عند الرواقيين     
إننQQا نسQQتطيع أن نجQQد عنQQد الQQرواقيين : "يقQQول عQQن ذلQQك) روبنQQز(والنحويQQة بوجQQٍه خQQاص، فھQQذا 

لقد كانت اللغة محQوراً ): "جون @يونز(ل ، ويقو)5("بمعناه الحديث للمرة ا4ولى) نحو(مصطلح 
  . )6("للفلسفة الرواقية وبخاصة ما أسموه بالمنطق

حتى ظھرت فكرة النحو العالمي فQي القQرن الثالQث  ھذا ا@رتباط بين اللغة والمنطق واستمر     
أن مبQادئ النحQو فQي جوھرھQا واحQدة "، ومضQمون ھQذه الفكQرة، )روجQر بيكQون(عشر، على يد 

  . )7("ة لجميع اللغات ولكنھا قد تختلف في التفاصيل بين لغة وأخرىبالنسب
وبدأت الدراسات اللغوية في العصور الحديثة تتجه اتجاھQاً مغQايراً رافضQاً للتفكيQر المنطقQي      

  .في مجال البحث اللغوي، حيث يدعو ھذا ا@تجاه إلى ا@ھتمام بالواقع الحي للغة
اتجھQQت الدراسQQات " )8(التوليQQدي التحQQويلي علQQى يQQد تشومسQQكيولكQQن بظھQQور مدرسQQة النحQQو      

اللغوية من جديد نحو العناية بالجوانQب المنطقيQة فQي اللغQة، ونحQو تقQدير دور العقQل فQي العمليQة 
  . )1("اللغوية

                                            
ھـ 1426ط، ا4ردن، .ر ا4مل، دھادي نھر، دا. البحوث اللغوية وا4دبية، ا@تجاھات والمناھج وا2جراءات)   1(
  ).33: (م، ص2005ـ 
  ).73: (مناھج البحث العلمي في الفكر ا2سHمي والفكر الحديث، مرجع سابق، ص)   2(
في عHقة المنطق بالدرس اللغوي في التراث العربي، محيي الدين محسب، مجلة جذور، إصدارات النQادي )   3( 

  ).48: (م، ص2005ھـ ـ ديسمبر 1426،  ذو القعدة )10(المجلد ، )22(ا4دبي الثقافي بجدة، العدد 
، فQي نھايQة القQرن )زينQون(إحدى الفلسفات التي شاعت فQي الفتQرة الھيلنسQتية ـ الرومانيQة، أسسQھا : الرواقية)   4( 

: أعHمھا، وھو بھو ذو أعمدة، حيث كان يعلم في أثينا، ومن أھم "الرواق"وتستمد اسمھا من . الرابع قبل الميHد
  .كريسبوس وسنيكا، وابيكتيتوس

في عHقة المنطق بالدرس اللغوي في التراث العربي، محيي الدين محسب، مجلة جQذور، المرجQع السQابق،  )  5( 
  ).49: (ص

  .نفسه )  6( 
  ).50: (نفسه، ص )  7( 
م تشومسكي  )  8(  أبوه حاخاماً وأسQتاذاً م، في فHدلفيا، كان 1928، من مواليد عام Naom Chomskyھو ُنو+

في تQاريخ اللغQة العبريQة، وقQد تQأثر بQه عنQدما كQان يراجQع لQه بعQض مؤلفاتQه، تعلQم فQي جامعQة بنسQلفانيا، فQدرس 
). ماساتشوسQتيس(عمQل محاضQراً فQي معھQد . م1955الرياضيات والفلسفة، وحصل على درجة الQدكتوراه عQام 

الQذي ) البنQى النحويQة(النحو من خHل كتبه وفي مقدمتھا كتابQه  وھو من أعمدة النظرية التحويلية، التي أثبتھا في
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  :الدراسات اللغوية عند القدماء

  
     Qة مQه،  فاللغQثي @ يمكن الفصل بين أجزائHذ اللغة وا2نسان والحياة، ثQـان منQـرتبطة با2نس

ع ذلك، لم بدايات وجوده، وھو واٍع بھا ومدرك لدورھا في حياته ا@جتماعية والوجودية، وھو م
والحفQQاظ عليھQQا منQQذ البدايQQة؛ وذلQQك @ھتمامQQه بأولويQQاٍت أخQQرى تضQQمن  يبQQِد اھتمامQQه بدراسQQتھا

  .استمرار بقائه على قيد الحياة
اتية مختلفة؛ وبدأت حياته تتجQه نحQو التحضQر والتمQدن، لكن بعد أن مر ا2نسان بمراحل حي     

الحفاظ علQى ھQذه اللغQة بتQدوينھا، وكانQت ھQذه البدايQة فQي  مامه باللغة، فكان أول ما قام بهبدأ اھت
مصر والعراق؛ فالمصريون القQدماء قQد ابتكQروا الكتابQة الھيروغليفيQة المصQورة، التQي تطQورت 

. انتقلQت إلQى الفينيقيQين، ومQنھم وصQلت إلQى ا4مQم ا4خQرى قQدوفيما بعQد إلQى الكتابQة المقطعيQة، 
تھم وكQQذلك إخQQوانھم البQQابليون واkشQQوريون، قQQد ابتكQQروا الخQQط المسQQماري، الQQذي أرخ لحضQQارا

  . )2( له من الضياعم؛ تخليداً لھذا الخط، وحفظاً .ق 1600عام  وثقافاتھم،
فاليونQان، وانتھQاًء بعصQرنا الحQديث، فQالھنود  ابتQداًء بQالھنود،: وتنامى اھتمام ا2نسQان بلغتQه     

قQدمت "، ھذه اللغQة فQي القQرن السQابع قبQل المQيHد )اللغة الھندية القديمة(لديھم اللغة السنسكريتية 
مما أدى إلQى ) الفيدا(إنجازات علمية للدرس اللغوي، وذلك @رتباط اللغة عندھم بكتابھم المقدس 

؛ ليتمكنQوا مQن تفسQير كتQابھم، وا2حاطQة بمعانيQه، والوقQوف علQى اھتمامھم باللغة اھتمامQاً كبيQراً 
، وتجلQى اھتمQامھم بالQدرس اللغQوي، مQن خHQل معQالجتھم بعQض مسQائل اللغQة العامQة، )3("دقائقه

كنشQQأة اللغQQة، وحقيقQQة المقطQQع، واھتمQQامھم بوصQQف أصQQوات السنسQQكريتية بعيQQداً عQQن التعلQQيHت 
، فQي القQرن )بQانيني(شQتقاق، ومQا أتQى بQه رأس القواعQديين المنطقية والفلسفية، وحQديثھم عQن ا@

  . )4(ا4سماء، وا4فعال، وحروف الجر، وا4دوات علىالرابع قبل الميHد، من تقسيم للمفردات 
  

كQQذلك، كQQان لليونQQان بQQاعھم فQQي الQQدرس اللغQQوي، فاليونQQانيون معQQروف عQQنھم الQQزخم الثقQQافي      
كمQا . م، والذي كان له دوره في تكQوين اللبنQات ا4ولQى للمدينQةوالفلسفي الذي كان دافقاً في بيئتھ

اھتمQاٌم "ذا نظرة دينية متحررة نسQبياً، ومQن خHQل ھQذه المناخQات تولQد عنQدھم  أن مجتمعھم كان
حQQي باللغQQة، وتجQQاوزت بحQQوثھم اللسQQانية الحQQدود الضQQيقة لcھQQداف العمليQQة الخالصQQة، وصQQارت 

وقQد ارتكQزت . ب الذي كان الفكر الھيليني شديد الميل إليQهجزءاً من مجال البحث الفلسفي الخص
ا4فكار ا4ساسية ا4ولى عن الفصQائل اللغويQة وا4سQس التQي حكمQت تركيQب الجمQل، وا@رتبQاط 
الواقع بين الفكر وعمليات الكHQم، علQى أسQاس مQن ھQذا ا@ھتمQام اللسQاني الQذي انبثQق فQي إطQار 

  . )5("الدراسات الفلسفية

                                                                                                                             
، وغيرھا من أبحاثه ومؤلفاته التي تQدور جميعھQا حQول النظريQة )أوجه النظرية النحوية(م، ثم كتابه 1957ُنشر 

محمQد زيQاد كبQة، طبعQة جامعQة : مدارس اللسانيات، التسابق والتطور، جفري سامسون، ترجمة: انظر. التحويلية
  ). 136ـ135: (ھـ، ص1417الملك سعود، الرياض، 

  ).51: (في عHقة المنطق بالدرس اللغوي في التراث العربي، مجلة جذور، المرجع السابق، ص )  1( 
سلسQلة عQالم المعرفQة، المجلQس . روبنQز، ترجمQة، أحمQد عQوض. ھQـ.موجز تاريخ علم اللغة فQي الغQرب، ر )  2( 

  ).32،31: (م، ص1997، نوفمبر )227(اب، الكويت، العدد الوطني للثقافة والفنون واkد
، ا2سQكندرية، 1فصول في الQدرس اللغQوي بQين القQدماء والمحQدثين، ناديQة رمضQان النجQار، دار الوفQاء، ط )  3( 

  ).38: (م، ص2006
  ).40،39،38: (نفسه، ص )  4( 
يQQز مصQQلوح، ووفQQاء كامQQل فايQQد، المجلQQس سQQعد عبQQد العز: اتجاھQQات البحQQث اللسQQاني، ميلكQQا إفيQQتش، ترجمQQة )  5( 

  ).6: (ت، ص.ط، القاھرة، د.ا4على للثقافة، د
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قامQت علQى "كان للفلسفة والمنطق، مكانھمQا فQي توجيQه ھQذه الدراسQة اللغويQة، حيQث  وبذلك     
أسٍس منطقية، وكانت تنقصھا الطريقة العلمية ومنفصلة عن اللغة نفسھا، وقد كان ھQدفھا الوحيQد 
وضع قواعQد للتمييQز بQين التراكيQب الصQحيحة والخاطئQة، لقQد كانQت دراسQة معياريQة بعيQدة عQن 

  . )1("ية وصورتھا المحددةالمHحظة الفعل
QQَل       الرومQQان الثقافQQة اليونانيQQة والفكQQر اليونQQاني، بمQQا فQQي ذلQQك الفكQQر اللغQQوي، مQQع بعQQض وَتَمث+

  .)2(ا2شارات التي أضافوھا إلى جھود اليونانيين في الدرس اللغوي
  

ه، @سQيما الفكQر وامتد تأثير الفكر اليوناني إلQى السQريان، فتQأثروا بھQذا الفكQر، وحQاولوا تقليQد    
تQأثر السQريانيون بQالفكر اليونQاني وحQاولوا تقليQده مQن خHQل "اللغوي والدراسات اللغويQة، حيQث 

الترجمات السريانية 4ھم المؤلفات اليونانية، كما ُنقQل فكQر اليونQان بمQا فيQه مQن تQأثيرات فلسQفية 
  . )3(..."ومنطقية إلى السريانية 

  
لدراسات اللغوية بعد ظھور ا2سHم، حيث تأثروا بQالفكر وعند العبرانيين، ازدھرت ا     

اللغوي العربQي، واھتمQوا بلغQتھم، فوضQعوا لھQا المؤلفQات معتمQدين علQى النمQوذج العربQي 
  . )4(خوفاً عليھا من الضياع

  
وكان للعرب دورھم في الدرس اللغوي، حيث اھتموا بلغتھم فدونوھا ووضعوا لھا القواعد؛      

العرب أمة دينية متدينة، ومعروف أن ا4مم المتدينQة يكQون لھQا اھتمQام بلغتھQا مQن وذلك 4ن أمة 
فQي الجماعQات التQي "أجل الحفاظ على مقدساتھا والقدرة على فھQم وتفسQير كتبھQا المقدسQة؛ 4نQه 

كان للعقيدة فيھا دور اجتماعي بعيد المدى، تطلع الناس إلى معرفة لغة الطقوس الدينية، و@سيما 
  . )5("كل الذي سجلت به اللغة في نصوص دينھمفي الش

وبQQذلك، اھتمQQوا بلغQQتھم، فكQQان لھQQم إسQQھاماتھم فQQي تنQQاو@تھم اللغويQQة، حيQQث اعتنQQوا بالقضQQايا      
نشQأة اللغQة وخصQائص العربيQة، واھتمQوا بجمQع المفQردات، فكانQت ھنQاك : العامة في اللغة، مثQل

تQاج (@بن منظQور، و) اللسان(@بن سيدة، و )المخصص(للفراھيدي، و) العين: (المصنفات، مثل
، للخليQQل بQQن أحمQQد )العQQين(كمQQا اعتنQQوا بالجانQQب الصQQوتي، فجQQاء معجQQم ... للزبيQQدي) العQQروس

الفراھيQQQدي، وبعQQQده سQQQيبويه، ثQQQم النظريQQQة الكاملQQQة فQQQي علQQQم ا4صQQQوات، التQQQي احتواھQQQا كتQQQاب 
واضQح فQي النحQو، ولعQل ال كQان لھQم ا2سQھامو .، @بن جني)الخصائص وسر صناعة ا2عراب(
  .أوضح مثال على ھذا ا@ھتمام في المجال النحوي لسيبويه) الكتاب(

       
. صQرفية، ونحويQة، ود@ليQة، وصQوتية: وبذلك، كان للعرب إسھامھم، في الدراسات اللغويQة     

فQة في ا@ھتمام بلغتھم؛ لفھم وتفسير كتابھم المقدس، ومعر ثلھم مثل غيرھم من ا4مم والشعوبم
  .ما فيه من تشريعات وتوجيھات @زمة لحياتھم بمختلف أبعادھا

  
  

                                            
ط، .دار المعرفة الجامعية، د. أحمد نعيم الكراعين: فصول في علم اللغة العام، فرديناند دي سوسير، ترجمة)   1( 

  ).17: (م، ص1985ا2سكندرية، 
  ).107ـ 94: (جع سابق، صموجز تاريخ علم اللغة في الغرب، مر: انظر)   2( 
  ).50: (فصول في الدرس اللغوي بين القدماء والمحدثين، نادية رمضان النجار، مرجع سابق، ص)   3( 
  ).51: (نفسه، ص)   4( 
  ).5: (اتجاھات البحث اللساني، مرجع سابق، ص)   5( 
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  :علم اللغة الحديث
  

لغتQان مثاليتQان، تمQثHن  نظرة مثالية؛ فھماواليونانية،  الHتينية: للغتيناستمرت النظرة إلى ا     
ظQل  ذلكتين مكتوبتين @ منطوقتين؛ ولمن حيث كونھما لغ فُدِرَستاالطريق لHرتقاء ا@جتماعي، 

  . )1(المنھج المعياري ھو السائد في الدراسات الغربية حتى القرن الثامن عشر
مثQل ا@طHQع علQى وفي القرن الثامن عشر كانت البدايQة ا4ولQى لعلQم اللغQة الحQديث؛ حيQث      

؛ البداية ا4ولى لظھور علQم اللغQة الحQديث الثقافة الھندية واللغة السنسكريتية في إطار ھذه الثقافة
م علQى يQد 1786، وحQل رموزھQا فQي سQنة Sanscritكان الكشف عن اللغة السنسكريتية "فقد 

ا2نجليزي الذي كQان يقQيم حينQذاك فQي الھنQد شQھادة المQيHد الحقيقيQة لعلQم  )2()السير وليام جونز(
  . )3("اللغة الحديث

فQة، حيQث بQدأ العلمQاء وبعد ھذا ا@كتشاف، اتسعت الدراسة اللغوية متفرعًة إلQى منQاھج مختل     
يبحثQQون اللغQQة بمنQQاھج مختلفQQة مسQQتمدة كلھQQا مQQن طبيعQQة اللغQQة نفسQQھا، فاسQQتخدموا أو@ً المQQنھج "

  . )4("المقارن، ثم التاريخي ثم سلطوا على البحوث اللغوية أضواء المنھج الوصفي
العلم الذي "أنه  وبذلك، أصبح للغة علم مستقل بذاته، له مكانه بين العلوم، ماھيته قائمة على     

يبحث في اللغة ويتخذھا موضوعاً له، فيدرسھا من النواحي الوصفية والتاريخية والمقارنة، كمQا 
يدرس العHقات الكائنة بين اللغات المختلفة، أو بين مجموعٍة من ھQذه اللغQات، ويQدرس وظQائف 

وميQدان ھQذا العلQم ھQو اللغQة . )5("اللغة وأساليبھا المتعددة، وعHقتھQا بQالنظم ا@جتماعيQة المختلفQة
  . )6("علم اللغة يعالج قضايا اللغة مجردة عن ا@رتباط بأية لغة من اللغات"ذاتھا، وبذلك، فإن 

       
وقQQد تفQQرع ھQQذا العلQQم إلQQى منQQاھج مختلفQQة؛ علQQى اعتبQQار أن كQQل علQQٍم تنبQQع منQQه مناھجQQه      

المQQنھج : نQQاھج ھQQذا العلQQمالخاصQQة، التQQي تتناسQQب مQQع خصوصQQيته وتفريعاتQQه، فكانQQت أبQQرز م
  .التاريخي، والمنھج الوصفي، والمنھج المقارن، والمنھج التقابلي

  
وقد سار عباس السوسوة، في دراساته وأبحاثه اللغوية، ناھجاً مناھج علم اللغة ا4ربعة،      

  .بنسٍب متفاوتة من بحٍث إلى آخر، ودراسٍة إلى أخرى، من دراساته وأبحاثه اللغوية

                                            
  ).169: (الموجز في تاريخ اللغة عند الغرب، مرجع سابق، ص)   1( 
. مستشQرق إنكليQزي، اھQتم بالدراسQات الھنديQة، تQرجم المعلقQات): 1794ـ  1746( Jonesم جQونس ولQي)    2(

وقQQد كQQان يعمQQل قاضQQياً فQQي بHQQد الھنQQد، وأثنQQاء قيامQQه ).  208: (المنجQQد فQQي اللغQQة وا4عHQQم، مرجQQع سQQابق، ص
Hة، وثQQتينيHة والQQين اليونانيQQع اللغتQQا مQQف تقاربھQQكريتية، اكتشQQة السنسQQة اللغQة بدراسQQات الھنديQQرة اللغQQن أسQQا مQQثتھ

  . ا4وروبية، التي انحدرت منھا جل لغات الغرب
م، 1987ط، القQاھرة، .علم اللغة بين التQراث والمعاصQرة، عQاطف مQدكور، دار الثقافQة للنشQر والتوزيQع، د)   3( 

  ).63: (ص
  .نفسه)   4(
 )5  ( QQد التQQان عبQQوي، رمضQQث اللغQQاھج البحQQة، ومنQQم اللغQQى علQQدخل إلQQانجي، طالمQQة الخQQاھرة، 2واب، مكتبQQالق ،

  ).7: (م، ص1985ھـ ـ 1405
  ).11: (م، ص1983، القاھرة، 2فصول في فقه العربية، رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، ط)   6( 
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��)�� ����  
�	�
���� �����  

  

  
تطQرأ علQى الحيQاة بQين  غيQراتٍ كل مظاھر الحياة قابلة للتغير والتبQدل؛ تQأثراً بمسQتجداٍت ومت     

  . الحين واkخر، فيكون ا@ختHف بين مظاھر الحياة، من زمٍن kخر، ومن عصر إلى عصر
  

بدراسQة " والQذي يھQتمخي، ومعرفة مستوى التغير والتبدل ھذا، من اختصاص المنھج التاري     
الظواھر وا4حداث والمواقف التي مضى عليھا زمٌن طويل، فھو مرتبط بالماضي وأحداثه، كما 
قد يرتبط بدراسة ظواھر حاضرة من خHQل الرجQوع إلQى نشQأة ھQذه الظQواھر والتطQورات التQي 

ريQق الQذي يختQاره الط"؛ إذ يمثQل )1("مرت عليھا والعوامل التي أدت إلى تكوينھا بشQكلھا الحQالي
الباحث فQي تجميQع معلوماتQه وبياناتQه العلميQة فQي دراسQة الموضQوع، والQذي يسQلكه فQي التحليQل 

  . )2(..."والتفسير، وتبيان الحقائق 
  

يQدخل فQي  فھQوو@ ُيفھم من تسمية ھذا المنھج بالتاريخي، أنه يختص بعلم التQاريخ فحسQب،      
نQQة، لQQذلك ھنQQاك مQQن يQQراه ضQQرورياً فQQي أي بحQQٍث مQQن مؤرخQQاً لظواھرھQQا عبQQر ا4زم كQQل العلQQوم

أي بحث مھما كان ا4سلوب المتبQع فيQه @ غنQى "البحوث، أياًّ كان نوعه أو انتماؤه العلمي؛ 4ن 
؛ لQذلك ھنQاك مQن يسQميه بQالمنھج ا@سQتردادي، )3("له عن ا@ستعانة بمعطيات المعرفة التاريخيQة

المنھج إنما يحاول استرداد وقائع أو أحداث قد حQدثت  أن الباحث الذي يستخدم ھذا"على اعتبار 
  . )4("في الماضي أو استحضارھا في خياله

  
مQQن ظQQواھر التغيQQر  الحيQQاة، ينتابھQQا مQQا ينتQQاب غيرھQQا واللغQQة ظQQاھرة اجتماعيQQة مQQن ظQQواھر     

والتطور؛ تأثراً بمعطيات مراحQل الQزمن المتعاقبQة، فكQان بQذلك، للمQنھج التQاريخي مضQماره فQي 
الدراسات اللغوية في إطار علم اللغة، حيث انبثق المنھج التاريخي اللغوي مQن المQنھج المقQارن، 

، علQQQQQى ھQQQQQذا الفQQQQQرع مQQQQQن علQQQQQم اللغQQQQQة العQQQQQام، اسQQQQQم ))5(فردينانQQQQQد دي سوسQQQQQير(وأطلQQQQQق 
 ChronicبمعنQى عبQر أو خHQل، و  Dia: والمصطلح مكون مQن) Diachronicدياكروني"(

                                            
  ).58: (فلسفة مناھج البحث العلمي، عقيل حسين عقيل، مرجع سابق، ص)   1( 
، عمان، 1جودت عزت عطوي، دار الثقافة، ط. اته، طرقه ا2حصائيةأساليب البحث العلمي، مفاھيمه، أدو )  2( 

  ).161: (م، ص2000
مكQان نشQر، . ، د5المنھج العلمي في البحوث ا@جتماعية، سمير نعيم، المكتب العربي لcوفست، ط )  3(

  ).30: (م، ص1992
  ).156: (م، ص2006ا2سكندرية،  ،1دراسات في مناھج البحث العلمي، إبراھيم محمد تركي، دار الوفاء، ط )  4( 
ولد فQي مدينQة جنيQف، 4سQرة مھQاجرة مQن ): م1913ـ 1857( F.De Saussureفرد يناند دي سوسير)   5( 

عQالم  Adolphe Pictetاتصل بصديق والده أدولف بيليثQت . فرنسا إلى سويسرا بعد الحروب الدينية الفرنسية
، تلقQQى تعليمQQه فQQي جنيQQف ثQQم ألمانيQQا، وتخصQQص فQQي دراسQQة الفيلولوجيQQا، وھQQو مQQازال فQQي سQQن الخامسQQة عشQQرة

، )مHحظات حول النظام البدائي للصQوائت فQي اللغQات الھنديQة ا4وروبيQة(اللسانيات، وكان أول بحٍث له بعنوان 
م، ثQم عQاد إلQى جنيQف فتQولى منصQب 1891م إلQى 1881عمل محاضQراً فQي المدرسQة العليQا ببQاريس مQن عQام 

  ).27ـ26: (مدارس اللسانيات، التسابق والتطور، جفري سامسون، مرجع سابق، ص: رانظ. ا4ستاذية بھا



    ������� �	
� �	�� �� ������ 	�	��� ������ عبدهعبدهعبدهعبده....دددد                    ����� ����  

 

 Page 50       برلين –المانيا / يجية والسياسية وا	قتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	سترات                 

  

أو ) خHQل الQزمن(بمعنى زمن، فيكون معنى ا@صطHح  Cronas المأخوذ من الكلمة الHتينية
  . )1()"متعاقب(

] ا4خQوينٍ [دراسQة : "خي، متمثلQة فQيوقد كانت البداية ا4ولى لمQنھج الدراسQة اللغQوي التQاري     
، ثQQم توسQQع فQQي إصQQدار مQQا يعQQرف )النحQQو ا4لمQQاني(م عQQن 1819فQQي ا4لمانيQQة  GrimmجQريم 

  .)2("وھو بذلك يعلن بداية المنھج التاريخي في الدرس اللغوي. ..بقانون جريم الصوتي 
التغيQر فQي اللغQة "، أو )3("تطQور اللغQة الواحQدة عبQر القQرون"بدراسQة  ھجواختص ھذا المن      

يدرس اللغة دراسة طولية، بمعنى أنQه يتتبQع الظQاھرة " فھو؛ وبذلك )4("الواحدة على مدى الزمن
أماكن متعددة ليرى ما أصابھا من التطQور، محQاو@ً الوقQوف علQى اللغوية في عصور مختلفة، و

، حيQQث @ تقتصQQر دراسQQة علQQم اللغQQة التQQاريخي علQQى )5("سQQر ھQQذا التطQQور، وقوانينQQه المختلفQQة
ولكQن عHقQات المصQطلحات . العHقات بين مصطلحات اللغة الثابتة المتعايشة أو المتواجدة معاً "
ً ضلمتعاقبة التي تحل محل بعضھا بعا   . )6("مع الزمن ا

  
وقد سلك عباس السوسوة ھذا المنھج في الغالب من دراساته للغQة العربيQة، علQى اعتبQار أن      

ومسQتجداته، بQل  طور والتغيQر وفقQاً لمعطيQات الQزمناللغة العربية كغيرھا من اللغات، ينتابھا الت
مQن  ا التوجQه علQى أسQاسٍ ث بدأت فكQرة ھQذأصبح ھذا المنھج غايته وطريقه التي يسير فيھا، حي

ويين، وما ُيِحلّون وما ا@طHع المتشعب، والوقوف المتأني عند رؤى وتصويبات المصوبين اللغ
  :يقول عن بداية ھذا التوجه .ُيحّرمون في كتب التصحيح اللغوي

، فأتسQQاءل لمQQاذا؟ ويكQQون "قQQل كQQذا و@ تقQQل كQQذا: "كQQان يسQQتوقفني قQQديماً أقQQوال المصQQوبين"      
  . )7(..."إن ھذا مخالف للفصحى؟ وكان ھذا التحريم يقلقني : ابالجو
فQي : "وھو @ يخفي إعجابه في بداية مشواره الدراسي بكتب التصويب اللغQوي ھQذه، فيقQول     

، أحاول الظھور بمظھQر ]كتب التصويب اللغوي[بداية حياتي العلمية كنت مفتوناً ببعض ما فيھا 
Hئي من الطHب فأستعرض بعضھا، مثلالمفتي أمام زم:  

  .)8(..."زوجته : زوُجُه و@ تقل: قل
لم يدم ھذا ا2عجاب طويHً، فقد انتھى بتقدم حياتQه العلميQة وبمطالعاتQه وقراءاتQه المختلفQة؛       
شQيئاً فشQيئاً مQع تقQدمي  ينحسر يبات والتباھي بھا وبأمثالھا أخذلكن ا2عجاب بھذه التصو: "يقول

الشQك فيھQا  وأََخQذَ العودة إلى المصادر القديمة نفسھا ودراسQتھا بعQين ناقQدة، في الدرس والبحث و
  . )9("يحل محل ا2عجاب بھا، إلى أن أصبح ھذا اللون من التأليف متھماً عندي حتى تثبت براءته

فبتقدمه الدراسي، وتنوع قراءاته، استوقفته ظواھر لغوية يخطئھا المصوبون اللغويون، مع       
، فتتبع بعض ھذه الظواھر في تراث شكه الذي تنامى عندهي مصادر قديمة، فأثار ھذا وجودھا ف

                                            
  ).65: (علم اللغة بين التراث والمعاصرة، عاطف مدكور، مرجع سابق، ص)   1( 
  ).63،62: (فصول في الدرس اللغوي بين القدماء والمحدثين، نادية رمضان النجار، مرجع سابق، ص )   2(
لعربية، مدخل تاريخي مقارن في ضوء التراث واللغات السامية، محمQود فھمQي حجQازي، وكالQة علم اللغة ا)   3( 

  ).39: (م، ص1973ط، الكويت، .المطبوعات، د
  ).23: (م، ص2001ط، القاھرة، .مدخل إلى علم اللغة، محمود فھمي حجازي، دار قباء، د)   4( 
  ).196: (مضان عبد التواب، مرجع سابق، صالمدخل إلى علم اللغة ومناھج البحث اللغوي، ر)   5( 
  ).245: (فصول في علم اللغة العام، فرديناند دي سوسير، مرجع سابق، ص)   6( 
العربيQة وقQرن مQن الQدرس : "دراسة نحو العربية تاريخياً، كتاب المؤتمر الثاني للعربية والدراسات النحوية)   7( 

  ).140: (ھـ، ص1423ذو الحجة  18،17م ـ 2003فبراير  19،18جامعة القاھرة، ". النحوي
  ).16: (م، ص2002ط، القاھرة، .العربية الفصحى المعاصرة وأصولھا التراثية، دار غريب، د)   8( 
  ).18: (نفسه، ص )   9(
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العربية المكتوب، حتى وصل إلى توصيٍف لما ينبغي أن يوصف بالخطأ، وما ينبغي أن يوصف 
  :بالصواب، على أساٍس من الكثرة وا4غلبية تخطيئاً واستعما@ً، فيقول

ربيQة المعاصQرة @ يمكQن أن تكQون نبتQاً شQيطانياً ظھQر أول ثم بعد سنين وجQدت أن الع"...       
فكنQت أجQد شQيئاً محرمQاً ھQو مQذكور فQي . القرن العشرين دون سوابق مھدت @نتشار ظواھرھا،

فقر عندي، أن (!). القديم، بل إن بعضھا غفل عنه علماء العربية القدامى، وھو في القرآن الكريم
إن استعمله بعضھم، وأن الصواب ھو اسQتعمال ا4غلبيQة مQا الخطأ ھو ما يعده ا4كثرون خطأً، و

  . )1("داموا @ يتناھون عن شيٍء مما استعملوه
   

وراء توجھه ھذا، يتجسد  توجھاً تاريخياً، وھناك عامل آخرھذا ھو العامل ا4ول في توجھه      
ي مرحلQة إعQداده فQ ھذا الجانب، حيث لمس ھذا الفراغ في خلو المكتبة العربية من الدراسات في

اسQQتخدم المQQنھج الوصQQفي، إ@ أن جQQزءاً منھQQا ) الQQدكتوراه(، مQQع أنQQه فQQي )الQQدكتوراه(4طروحQQة 
استدعى استخدام المنھج التاريخي، فلم يجد في المكتبة العربيQة مQا يسQد ھQذا الفQراغ مQن البحQث، 

  :يوضح ذلك، بقوله
ت اسQتخدام المQنھج التQاريخي وأرد. كان المستوى الفصيح المعاصر مQن ضQمن مQا درسQته"     

الQQذي يQQدرس اللغQQة الواحQQدة فQQي أكثQQر مQQن نقطQQة زمنيQQة، ليQQرى أثQQر الQQزمن فQQي تغييQQر ظواھرھQQا، 
الشQQيء "، أي أن )2("فعانيQQت عنQQاًء شQQديداً فQQي ذلQQك؛ لعQQدم وجQQود دراسQQات تاريخيQQة فQQي العربيQQة
نQQا ھQQذا الجانQQب الQQذي النQQاقص فعHQQً فQQي دراسQQاتنا اللغويQQة العربيQQة الدراسQQات التاريخيQQة؛ فQQدخلت أ

يتحاشاه اkخرون جميعاً بمن فيھم المجمع اللغوي، فھو الجانب الذي لQم يعمQل غيQري فيQه، وھQو 
  . )3("ثغرة واسعة ما زالت موجودة حاولت أن أسد جانباً منھا

واتجاھQQه ھQQذا مبنQQي علQQى قناعتQQه فQQي المغQQايرة وا@خQQتHف والجQQدة فQQي البحQQث، وھQQذا مQQن      
ة في البحث العلمي، فيرى بذلك، أن الباحث يجQب أ@ يكQون نسQخة مكQررة مQن ا4ساسيات المھم

الباحثين اkخرين، بمعنى أن يكون له بصمته الخاصة، وھدفه الواضQح، الQذي يميQزه عQن غيQره 
  :من الباحثين، فيقول

للباحث رؤية وھدف يسعى إليQه، سQيكون نسQخة مQن النسQخ الكثيQرة الموجQودة،  يكنإذا لم "      
، لذلك وجد ھذا الجانب من الدراسات اللغوية العربية، ھQو الجانQب )4("ه النسخة @ داعي لھاوھذ

اختQاره لنفسQه، وبQدأ الذي سيكون مغايراً ومختلفاً عما ھو سائد فQي الدراسQات اللغويQة العربيQة، ف
لQى جھQودي ع وق+ْفتُ م، 1989بعد ما نلت درجة الدكتوراه، في عام : "يقول عن ذلك العمل فيه،

، حيث أصبح التأصيل اللغوي التQاريخي، وجھتQه العلميQة، باحثQاً عQن )5("التتبع التاريخي اللغوي
ا4صQل التQQاريخي، الQQذي كانQQت عليQQه الظQQاھرة اللغويQQة قبQQل أن تتطQQور أو تتحQQول عنQQه، ثQQم يتتبQQع 

  .مظاھر التغيير والتطور في الظاھرة عبر القرون
  

؛ فQإن )6("الباحث نفسه بالثقافQة الHزمQة"تدعي أن يزود وإذا كان منھج البحث التاريخي، يس     
عبQQاس السوسQQوة، قQQد زود نفسQQه بھQQذه الثقافQQة، مQQن خHQQل قراءاتQQه المتعQQددة فQQي التQQراث العربQQي 

قد كان التراث العربي ا2سHمي بكل ما فيQه مQن ثQراٍء وتنQوع مQن وا2سHمي بمختلف تفرعاته، 

                                            
  ).140: (دراسة نحو العربية تاريخياً، ص)   1( 
  ).25،24: (العربية الفصحى المعاصرة وأصولھا التراثية، ص)   2( 
  .م21/5/2008ھـ ـ  1429جمادى ا4ولى  16: من المقابلة التي أجراھا معه الباحث، في يوم ا4ربعاء)   3(
  .نفسه )  4( 
  ).25: (العربية الفصحى المعاصرة وأصولھا التراثية، ص )  5( 
  ).20: (م، ص1996، القاھرة، 7منھج البحث التاريخي، حسن عثمان، دار المعارف، ط )  6( 
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وإلى جانب ھQذا التQراث، . )1(جري مجال نشاطه اللغويالقرن الثاني حتى القرن الرابع عشر الھ
شملت قراءاته ما ُكتَب عن ھQذا التQراث، مQع ا@طHQع علQى كثيQٍر مQن الببليوجرافيQات، والكتQب، 
وا4بحاث، وأدلة ا4طروحات والرسائل العلمية، وغير ذلك، مما يتعلق بھذا الجانب مQن الQدرس 

القQراءات المتعQددة، كمQا يحتQاج إلQى صQبٍر وأنQاٍة،  ھQذهإلQى ، فالجانب التاريخي محتاج )2(اللغوي
  :ه، وھذا ما وجده السوسوة في نفسهيعينان الباحث في عمل

رأيت بأنني أمتلك ما يؤھلني للعمل في ھذا الجانب من طاقة وجلد، واطHع على ما ُكتب "      
جد شيئاً يشQير إلQى ذلQك فQي في غير اللغة؛ 4ننا إذا أردنا استخراج تاريخ العربية المكتوبة، لن ن

، ويحتQاج إلQى تQب اللغQة والنحQو، وھQو يQأتي عرضQاً كتب اللغة والنحو، إنما الموجود فQي غيQر ك
  . )3(..."التنقير والتنقيب

  
      ً طQين الرئيسQين اللQذين علQى الصQيغة الزمنيQة، وفقQاً للنم وإذا كان البحث التQاريخي قائمQا

لحدث أو الموضوع من الماضQي إلQى الحاضQر وذلQك دراسة الظاھرة أو ا"على  يقوم أولھما
، بحيQث )4(..."بعد تحديد فترة البحث أو الدراسة، وتحديد نقطة البداية من الزمن الماضQي، 

نبQQدأ الدراسQQة مQQن أبعQQد نقطQQة يمكQQن أن يتناولھQQا الحQQديث، نQQزو@ً إلQQى الواقQQع اللغQQوي الQQذي "
دراسQة الظQاھرة، أو الموضQوع "قQوم، علQى الQذي يأو وفقاً للنمط الثاني منھما . )5(..."نعيشه

نبQدأ الدراسQة مQن مHحظتنQا لھQذا الواقQع اللغQوي، "، بحيQث )6(..."من الحاضر إلى الماضي 
صعوداً إلى أبعد نقطة يبلغھا علمنا، ومروراً بكل المراحل التاريخيQة التQي تعرضQت خHلھQا 

سQار علQى الQنمط الثQاني، مQن  ؛ فإن عباس السوسQوة، قQد)7("الظاھرة اللغوية 4حداث التغيير
العربية الفصحى المعاصرة (ھذين النمطين، في دراسته التاريخية اللغوية، @ سيما في كتابه 

ونقطة البQدء الرئيسQية عنQدنا ھQي عربيتنQا الفصQحى المعاصQرة : "؛ فيقول)وأصولھا التراثية
، ومنھQQا أرجQQع عنQQد الظQQواھر ا4بQQرز شQQيوعاً فQQي العربيQQة المعاصQQرة أقQQف" ؛ حيQQث )8(..."

القھقرى إلى علماء العربية 4رى مQا الQذي قQالوا عنھQا، ثQم أبحQث عنھQا خQارج كتQب النحQو، 
، فيQدرس ھQذه الظQواھر والتغييQرات الطارئQة عليھQا، )9("مستفيداً من كل شيء صغر أم كبQر

متخذاً من جانبي الكم والكيف ـ وھما جانبا التغيير في الQدرس التQاريخي ـ إطQارين لدراسQته 
أن يكون استعمال ظاھرة ما في حقبة زمنية ـ قد : "في تاريخية، حيث يتمثل الجانب الكميال

كأن " ، ومثال ذلك)10(..."تكون قرناُ على ا4قل ـ أكثر من استعمالھا في حقبة قبلھا أو بعدھا 
. )11("لقرن الثاني أقل من القرن السادسيكون استخدام ا4سماء المجموعة با4لف والتاء في ا

                                            
  ).25: (عربية الفصحى المعاصرة وأصولھا التراثية، صال )  1( 
  .، وما بعدھا)129: (دراسة نحو العربية تاريخياً، مصدر سابق، ص )  2( 
  .م21/5/2008ھـ ـ  1429جمادى ا4ولى  16: من المقابلة التي أجراھا معه الباحث، في يوم ا4ربعاء )  3( 
  ).60: (عقيل، مرجع سابق، ص فلسفة مناھج البحث العلمي، عقيل حسين )  4( 
: م، ص1985ھQQـ ـ 1405، بيQQروت، 2فQQي التطQQور اللغQQوي، عبQQد الصQQبور شQQاھين، مؤسسQQة الرسQQالة، ط )  5( 
)23.(  
  ).60: (فلسفة مناھج البحث العلمي، عقيل حسين عقيل، مرجع سابق، ص )  6( 
  ).23: (في التطور اللغوي، عبد الصبور شاھين، مرجع سابق، ص )  7( 
  ).25: (العربية الفصحى المعاصرة وأصولھا التراثية، ص )  8( 
  ).140: (دراسة نحو العربية تاريخياً، مصدر سابق، ص )  9( 
  ).133: (نفسه، ص )  10( 
، المجلQد )10(في النحو التاريخي للفصحى ومHحظات، مجلة جذور، النادي ا4دبQي الثقQافي بجQدة، العQدد  )  11( 
  ).96: (م، ص2002بر ھـ ـ سبتم1423، رجب )6(
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:  اختفQاء ظQاھرة مQا أو بQزوغ ظQاھرة جديQدة، كاختفQاء أوزان: "أما التغيير الكيفي، فيعني به
 ًHال من العربية المعاصرة وظھور وزن يفعلن مث ال وتفع+   . )1("فِع+

  
ومQQQع موافقتQQQه علQQQى الد@لQQQة اللغويQQQة لمفQQQردة التطQQQور اللغQQQوي، التQQQي حQQQددھا علمQQQاء اللغQQQة      

ة خاصة للتطور في واحٍد من أبحاثه، حيث يذكر في ھذا البحث، مQا المعاصرون، إ@ أن له رؤي
@ يعني تقييم ) التطور(أن استخدام اللغويين المحدثين لكلمة "ورد عند رمضان عبد التواب، من 

. )2("ھذا التطور والحكم عليه بالحسن أو القبح فإنه @ يعني عندھم أكثر من مرادف لكلمة التغير
  : وافقته، مع رؤيته الخاصة للتطور في بحثه ذاك، فيقول معقباً ثم يعلق على ھذا بم

وھذا حق، لكنني في ھQذا البحQث أريQد بQالتطور التغيQر إلQى أحسQن، و@ أريQد أن يQدل علQى "     
معنًى محايٍد أما الظاھرة التي أصفھا بالحسن فھي الظاھرة التQي تضQيف إلQى العربيQة جديQداً، أو 

  . )3("فيھا لم يلتفت إليھا القدماء كثيراً  تستفيد من إمكانية تعبيرية
  

العربيQة الفصQحى المعاصQرة (وتتضح إجراءات وآليات المنھج التQاريخي بجHQٍء، فQي كتابQه      
صQرفية، ونحويQة، فQي العربيQة الفصQحى : ؛ حيث وقف فيه عند ظواھر لغوية)وأصولھا التراثية

مؤصHً لوجودھا في تراث العربية الفصQحى المعاصرة، فدرسھا دراسة تاريخية، متتبعاً إياھا، و
كمQا وردت إجQراءات مQن إجQراءات ھQذا المQنھج، فQي . المكتوب منذ القQدم حتQى العصQر الحQديث

النحQو، والصQرف، وا4صQوات، : مواضع أخرى من كتاباته وأبحاثه، في مجا@ت اللغQة ا4ربعQة
  .والمعجم والد@لة

                                            
  .نفسه )  1( 
، كليQة العلQوم، جامعQة القQاھرة، مQارس )العربية والدراسات البينيQة: (رھاب العربية الفصحى، كتاب مؤتمر )  2( 

  ).814: (م، ص2007
  .نفسه)   3( 
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  أوMً ــ مجال النحو
      

في أكثر من نقطٍة زمنيQة؛ لمعرفQة  نھج التاريخي في مجال النحو الظاھرة النحويةيدرس الم     
فQي دراسQة النحQو العربQي؛ إذ يؤكQد  ، وھذا ما ينبغي التنبQه لQه)1(الفرق الحادث في البنية النحوية

قQQد مQQرت بمراحQQل تطQQور مختلفQQة، مثلھQQا مثQQل  علQQى أن بعQQض ظQQواھر النحQQو العربQQيالسوسQQوة، 
وي يحQدث بQبطء مQع التغيQر النحQ"، مQع فQارق الQزمن بQين كQلV منھمQا، ذلQك 4ن الظواھر الد@ليQة

لQيس سQريعاً كمQا "، بمعنى أن ھQذا التغييQر )2("غير محسوس كالتغير الد@لي مرور الزمن، وھو
بل @ يكاد يحس، وعلQى المQؤرخ ھنQا أن يرصQد مQا تQأتي بQه . ھو الحال في تغير د@@ت ا4لفاظ

  . )3("اھرة ـ أو الظواھر ـ سواٌء حدث تغير أم لم يحدثالمعطيات، فيتتبع الظ
  

ودراسة اللغة العربية في ھذا الجانب، كغيQره مQن جوانQب الدراسQة التاريخيQة، بحاجQة إلQى مزيQد      
من الجھود، إذ لم يحَظ ھذا الجانب بالدراسات العلمية الجادة، منQذ القQرنين الثQاني والثالQث الھجQريين، 

قام علماء القرنين الثاني والثالث بدراسة الفصحى دراسQة أقQرب مQا تكQون "، فقد حتى القرن العشرين
  ...إلى الدراسة الوصفية الحديثة التي تحدد زمناً ومكاناً ومستوى للمادة المدروسة 

@ "، حيث )4(..."أما العلماء الخالفون فلم يتجاوزوا الحد الزمني الذي سمي عصر ا@حتجاج     
  . )5("نحوي من القرن الخامس أو الثامن أو الثالث عشر للھجرةفرق في ذلك بين 

ومستوى الدراسات اللغوية العربية، في ھذا الجانب من الدرس اللغوي، ھو المسQتوى نفسQه      
وحتQى . ظل الدرس النحوي ـ في معظمه ـ يسير علQى نھQج ا4قQدمين"في القرن العشرين، حيث 

ت مناھج الدرس اللساني الحديث على تعQدد ھQذه المنQاھج، الذين نقدوه، أو طعموه ببعض إجراءا
أمQٌر "، فدراسة النحو العربي تاريخياً، )6("كانوا مزوّرين عن الدراسة التاريخية، ربما لصعوبتھا

فھو يقتضي منھم تتبع ھذا التغير في كل تراثنQا . مازال الباحثون العرب مبتعدين عنه؛ لصعوبته
لتوھم كثيرين أن نحو العربيQة ھQو ھQو لQم "، أو أن ھذا ا@بتعاد؛ )7("المكتوب على حقٍب تاريخية

، وبھQذا، فQإن البحQوث التQي )8(..."يتغير، أو لتوحيQد بعضQھم بQين عHمQات ا2عQراب والفصQحى 
مQQن "تتنQQاول ھQQذا الجانQQب فQQي الدراسQQات اللغويQQة العربيQQة، @ تتسQQم بالجديQQة والعلميQQة الHزمQQة، و

على وجه الخصوص تحQول فQي الدراسQات العربيQة إلQى مQا يشQبه الHفت أن مبحث تأريخ النحو 
التسلية وتزجية الوقت بالظرف والحكايات الطريفة، فمباحثه في أكثر الكتQب التQي تعرضQه تكQاد 

  . )9("تكون استراحة من عناء الجد في قراءة المسائل والقضايا الجافة ا4خرى
  

                                            
  ).38: (علم اللغة العربية، محمود فھمي حجازي، مرجع سابق، ص)   1( 
  ).96: (صحى ومHحظات، مصدر سابق، صفي النحو التاريخي للف)   2( 
  ).133: (دراسة نحو العربية تاريخياً، مصدر سابق، ص)   3( 
  ).16: (العربية الفصحى المعاصرة وأصولھا التراثية، مصدر سابق، ص)   4( 
  ).132: (دراسة نحو العربية تاريخياً، مصدر سابق، ص)   5( 
  .نفسه)   6( 
  ).96: (صحى ومHحظات، مصدر سابق، صفي النحو التاريخي للف)   7( 
  ).132: (دراسة نحو العربية تاريخياً، مصدر سابق، ص)   8( 
حكايQQات نشQQأة النحQQو، محمQQد ربيQQع الغامQQدي، مجلQQة جQQذور، إصQQدارات النQQادي ا4دبQQي الثقQQافي بجQQدة، العQQدد  )  9( 
  ).160: (م، ص2007ھـ ـ يونيه 1428، جمادى ا4ولى )11(، المجلد )24(
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اسات العربيQة التاريخيQة، فكQان جQزءاً مQن ميQدان من ثغرة الدر ھذا الجانب جزءً  مث+لَ وبذلك      
كتابQة نحQو تQاريخي "الدراسة اللغوية التاريخية عنQد السوسQوة، وصQار طموحQه فQي ھQذا المجQال 

للعربية الفصحى اعتماداً على كل ما كتب بالعربية، من أقدم نQصV وردت فيQه الظQاھرة المعينQة، 
ؤرخين وا4صوليين والفHسفة والمتكلمين والرحالة وتتبعھا في الحقب المختلفة، عند ا4دباء والم

وتحقيQق ھQذا . )1("حتQى عصQرنا) إلQخ(...وا4طباء وكتاب التQراجم والمQؤلفين فQي العلQوم البحتQة 
حتى يرى النQور؛ إذ @ يمكQن أن يتحقQق بجھQد فQردي،  وح يحتاج إلى جھوٍد مؤسسية جبارةالطم

  .يق بعض ھذا الطموح، القيام بتحق)الباحث(وإن كان بإمكان الفرد 
ومع إيمان السوسوة بما يحتاجه ھذا الطموح من جھود لتحقيقه، ذھب بجھQده الفQردي محققQاً      

: موضQوعات )تراثيQةالعربية الفصحى المعاصرة وأصQولھا ال(، حينما درس في كتابه بعضاً منه
  .ن المتضامينا2عراب، والمطابقة، والموقعية، والمصاحبة، والتكرار، والربط، والفصل بي

      Qواھر اللغويQن الظQوعاتومQذه الموضQي ھQھا فQي درسQبه : ة، التQQواو لشQاحبة الQاھرة مصQظ
الجملة، ومصاحبة الواو لHسQم الموصQول، والوظQائف النحويQة الجديQدة للكQاف الجQارة، وتكQرار 

  .المضافة إلى اسٍم ظاھر )بين(
  
  

  :أ ــ ظاھرة مصاحبة الواو لشبه الجملة
  

     QQواھدهي درافQQدأ شQQQاھرة بQQذه الظQQة لھQQته التاريخيQQحى  سQQQة الفصQQن العربيQQواھد مQQبعة شQQبس
 ى ا@بتداء من الحاضرالمعاصرة، وفقاً للنمط الذي ينتھجه في دراسته التاريخية اللغوية القائم عل

.  وا@نطHQQق منQQه صQQوب الماضQQي لتتبQQع ظQQاھرٍة مQQن الظQQواھر، ورصQQد تغيراتھQQا عبQQر العصQQور
  :لى ھذه الظاھرة، من العربية الفصحى المعاصرة، ھذا الشاھدوأول ما استشھد به ع

عشرة أيام  ومنذإنھم : "، وآخرھا ھذا الشاھد)2("قواعد ا2رھاب وبشدةإن أمريكا ستضرب "     
  . )3("كانوا يشعرون برغبة في التقيؤ

  
أو كمQا ، وأورد بعQدھا شQواھد أخQرى، )4("مQن لغQة الصQحف اليوميQة"وقد أتى بھذه الشواھد      

  : ھذا الشاھدك، )5("أمثلة أخرى من غير الصحف: "يسميھا
جQم حتQى عنQد أشQد  وبQأدبٍ وقد ذكره ا4سQتاذ عQزام وذكرھQا مQراراً كثيQرة جQداً فQي كتابQه، "     

  . )6("المخالفة
  

لھQا أصQو@ً فQي "وينتقل بعد إيراد ھذه الشواھد، إلى الحQديث عQن ھQذه المصQاحبة، فيQذكر أن     
ت (القاضQي التنQوخي "، مستشھداً لھا، فيجدھا مثHً، عند ه، ويتتبع ورودھا في)7("ربيالتراث الع

  .  )1(""وإلى اkن يا ھذا، إن الوزير في طلبك منذ السحر): "ھـ384

                                            
  ).133: (دراسة نحو العربية تاريخياً، مصدر سابق، ص)   1( 
  ).165: (العربية الفصحى المعاصرة وأصولھا التراثية، ص)   2( 
  .نفسه)   3( 
  .نفسه)   4( 
  .نفسه)   5( 
، القاھرة والريQاض، 3كتاب المتنبي، محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي، ودار الرفاعي، ط: وانظر. نفسه)   6( 

  ).91: (، صم1987
  ).166: (نفسه، ص)   7( 
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كذلك مما استشھد به على . وواضح في مثاله ھذا وفاة المؤلف في القرن الرابع الھجري     
، حيث يمر على )ھـ428ت (ھجري، ما وجده عند ابن سينا وجود الظاھرة في القرن الخامس ال

، فيورد شاھدين من كتاب البرھان، )القانون في الطب(، و)البرھان من كتاب الشفاء: (كتابيه
وشاھد . )2("كلھا وعلى ا4حوال4ن ا@ستقراء ـ وإن كان @ يثبت ـ فقد يذكر : "واحٌد منھما

  . )3("رديئة وفي أياموكثيراً ما تظھر عHمات مھلكة : "بثالث، يأتي به من كتاب القانون في الط
عند ابن الجوزي "ويمضي في تتبعه لھذه الظاھرة، في القرن السادس الھجري، فيجدھا      

، فبعد أن قص حكاية لٍص انفرد برجل وطلب منه أن يخلع ثيابه، فرجاه أن يستره، )597ت(
لقد تصفحت أمر : "وفي النھاية قال اللص .وحلف له أ@ يشي به، فرفض، فحلف على الحلف

ھذا فلم أجد لصاً أخذ نسيئة،  وإلى وقتنااللصوص من عھد رسول 
 صلى 
 عليه وسلم 
  . )4(""وأكره أن أبتدع في ا2سHم بدعة

ويختتم تتبعه ھذه الظاھرة، بشاھٍد من القرن السابع الھجري، عند ابن أبي أصيبعة      
د كثير من المشتغلين بھا والراغبين في مباحث أصولھا وتطلبھا منذ أول ور: "، ھو)ھـ668ت(

  . )5("وإلى وقتنا ھذاظھورھا 
  

وھو بدراسته لھذه الظاھرة، قد وقف على أصٍل فصيح لھا، وأتى بشواھد لورودھا في      
مؤلفات ومصنفات التراث العربي ا2سHمي، ليربط بين ا4صل ا4ول لھا وا@ستعمال 

صر، حيث تمثل ھذه الظاھرة تغيراً كمياً، في تاريخ نحو العربية، فقد كان استعمالھا في المعا
القديم قليHً، واتسع ھذا ا@ستخدام في العصر الحديث، لتصبح في إطار ما استعمله ا4غلبية غير 

  .متناھين عما استعملوه
  

  :ل�سم الموصول )الواو(ب ــ مصاحبة 
  

التي ) الواو(ليست  فھيالتي يقصدھا،  )الواو(لماھية  رة بتوضيحٍ يبدأ دراسته ھذه الظاھ    
على الموصول دون أن يكون في "التي تدخل ) الواو(وإنما ھي ، )6(تنسق بين الصفات المتعددة

  . )7("الجملة ـ أو في الجمل ـ تعدد في الصفات
  :ثم يستشھد لھا بشواھد معاصرة، من لغة الصحافة، من مثل ھذا الشاھد     

@ تعرف ا2طفاء إ@ في حالة  والتيظاھرة ا2نارة المستمرة في بعض شوارع العاصمة " 
  .)8(..."تعطل التيار

                                                                                                                             
عبQQود : نشQQوار المحاضQQرة وأخبQQار المQQذاكرة، القاضQQي المحسQQن بQQن علQQي التنQQوخي، تحقيQQق: وانظQQر. نفسQQه )  1( 

  ).244: (ص/ 2م، جـ1973ـ 1971ط، بيروت، .الشالجي المحامي، دار صادر، د
عبQدالرحمن : ، تحقيQق)لQرئيس علQي بQن الحسQينالشQيخ ا(البرھان من كتاب الشفاء، ابن سينا : وانظر. نفسه )  2( 

  ).59: (م، ص1966ط، القاھرة، .بدوي، دار النھضة العربية، د
ط، .إدوارد القQش، مؤسسQة عزالQدين، د: القانون في الطب، ابQن سQينا، تحقيQق: ، وانظر)167: (نفسه، ص )  3( 

  ).1866: (ص/ 4م، جـ1987بيروت، 
، مكتبQة القدسQي، )أبو الفرج عبد الرحمن بن علي(المتماجنين، ابن الجوزي أخبار الظراف و: وانظر. نفسه)   4( 
  ).45: (ھـ، ص1347ط، القاھرة، .د
موفق الدين أبQو العبQاس أحمQد بQن القاسQم (عيون ا4نباء في طبقات ا4طباء، ابن أبي أصيبعة : وانظر. نفسه)   5( 

  ).7: (م، ص1956ط، بيروت، .نزار رضا، مكتبة الحياة، د: ، تحقيق)الخزرجي
  ).171،170: (، صنفسه)   6( 
  ).171: (نفسه، ص)   7( 
  .نفسه)   8( 
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  :كما يستشھد بشواھد من غير لغة الصحافة، من مثل      
نسبت إلى غير  والتيو@ أريد أن أترك ھذه ا2شارات دون أن أعيد عليك ا4بيات المشھورة، " 

  . )1((...)"ولما قضينا من منًى كل حاجة : وھي واحد من الشعراء،
  

وينتقQل بعQد إيQراد الشQQواھد المعاصQرة إلQى تأصQQيل ھQذه الظQاھرة فQQي تQراث العربيQة، مبتQQدئاً      
  :بالجاحظ، فيقول مستشھداً 

زالQت أسQماؤه  والQذيومQن الكHQم المتQروك ): "ھـ255ت (من ذلك ما نجده عند الجاحظ "      
  .)2("لمرباع والنشيطةمع زوال معانيه؛ ا

ابQن "ويمضي في سرد شQواھد عQدة لھQذه الظQاھرة مQن أزمنQة مختلفQة حتQى يستشQھد بQنص       
 والQذيوسبب خلعه : "وھو يتحدث عن خلع السلطان المنصور محمد) ھـ874ت (تغرى بردى 

يعمQل أشيع عنه أنه بلغ ا4تابك يلبغا أنه كان يدخل بQين نسQاء ا4مQراء ويخQرج معھQن وأنQه كQان 
  .)3(""مكارياً للجواري

  
وظQQاھرة المصQQاحبة ھQQذه كسQQابقتھا تمثQQل تغيQQراً كميQQاً، فھQQي قليلQQة ا@سQQتعمال قQQديماً، وكثيQQٌر      

استعمالھا حديثاً، وھي كسابقتھا ـ أيضاًـ في دراسته لھQا؛ إذ أصQل لھQا فQي تQراث العربيQة، وتتبQع 
Qواھد لھQورداً شQنفاتھم، مQاب ومصQي ورودھا في مؤلفات الُكتQنفات فQات والمصQك المؤلفQن تلQا م

  .مساٍر زمنيV يصل به حتى العصر الحديث
     

  :جـ ــ الوظائف النحوية الجديدة للكاف الجارة
     
للكQQاف الجQQارة وظQQائف نحويQQة جديQQدة فQQي العربيQQة الفصQQحى المعاصQQرة، ويفسQQر عبQQاس   

  :السوسوة ذلك، بقوله
رة وظQQائف جديQQدة نتيجQQة مصQQاحبتھا لQQبعض وفQQي العربيQQة المعاصQQرة وجQQدت للكQQاف الجQQا"      

وھQذه @ نجQد لھQا تفسQيراً إ@ أنھQا بتQأثير . ا4سماء في مواقع لQم تكQن لھQا مQن قبQل علQى ا2طHQق
  .)4("الترجمة عن اللغات ا4وروبية الحديثة

  
العQQدوى ھنQQا : "وھQQو بھQQذا الQQرأي متفQQٌق مQQع مQQا ذھQQب إليQQه الباحQQث صQQالح القرمQQادي، بقولQQه      

الفرنسية، وذلك @ للتعبيQر  commeانتحال كاف التشبيه العربية 4داء معنى لفظة  واضحة في

                                            
ط، بيQQروت، .لغQQة الشQQعر بQQين جيلQQين، إبQQراھيم السQQامرائي، دار الثقافQQة، د: وانظQQر). 172: (ه، صسQQنف )  1( 

  ).19: (م، ص1968
  :وانظر. نفسه)   2( 

بQد السHQم محمQد ھQارون، ط، مكتبQة ع: الحيوان، أبو عثمان عمرو بQن بحQر الجQاحظ، تحقيQق •
  ).328: (ص/ 1م، جـ1948ط، القاھرة، .مصطفى الحلبي، د

م، 1981ط، القQاھرة، .عبد السHم محمد ھارون، مكتبة الخQانجي، د: رسائل الجاحظ، تحقيق •
  ).62: (ص/ 1جـ

أبQو المحاسQن (النجQوم الزاھQرة فQي ملQوك مصQر والقQاھرة، ابQن تغQرى بQردى : وانظر). 173: (نفسه، ص)   3( 
  ).75: (ص/ 11م، جـ1950ـ 1934ط، القاھرة،.، دار الكتب المصرية، د)يوسف

  ).231: (، صنفسه)   4( 
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وھو مفھوم اعتادت العربيQة ). باعتبار أن(أو ) من حيث إنه(عن التشبيه، بل للتعبير عن مفھوم 
  .)1(..."أن تدل عليه باستعمال التمييز عند ا@قتضاء وا2مكان 

، بQل والحكQم عليQه بالصQواب، فQي بدايQة اقتبQاس نصQه، ومع اتفاقه مع رأي ھذا الباحQث     
وقد أصاب بعض المحدثين في بعض جوانب استعمال ھذه الكاف الحديثة حQين : "حين يقول

، إ@ أنه @ يتفق معه في قصر ذلك ا@ستعمال على التمييز؛ معلHً ذلك بامتداد ھذا )2(..."قال 
ونحن مع تسليمنا بما قاله ھQذا : "ة، فيقولا@ستعمال إلى مواقع كثيرة في الفصحى المعاصر

الباحث، @ نتفق معه في أنھا تستعمل في مكان التمييز بل إنھا تستعمل في مواقع كثيرة مQن 
  .)3("المفاعيل والمنصوبات في الفصحى

ثم يذھب في تفصيل امتداد ھذا ا@سQتعمال إلQى مواقQع المفاعيQل والمنصQوبات فQي الفصQحى      
، وموقQع )المفعQول 4جلQه(، وموقQع )الحال المنصQوبة(اً ھذا ا@ستعمال في موقع المعاصرة، مبين

، وموقQع )خبر كان المنصوب(، وموقع )المفعول الثاني(، وموقع )المنصوب على ا@ختصاص(
  .، فيورد شواھد عدة لھذه الظاھرة في تلك المواقع)التوكيد(

  :لشاھدومما استشھد به في موقع الحال المنصوبة، ھذا ا     
، وزارھا وھو مفلس، كشيخ، وزارھا كشاب زارھا. وزار صاحبنا أمريكا ستاً وعشرين مرة"

  .)4()"شيخاً ... شاباً (= زارھا عندما كان يستطيع أن يقيم في أفخر فنادقھا 
  :ومن شواھد موقع المفعول 4جله، ھذا الشاھد     

  .)5()تيجةن(= للممارسات الخاطئة  كنتيجة يعاني من ھذه المشكلة"
 ـ كطHب ـونحن : "واستشھد بشواھد أخرى، لموقع المنصوب على ا@ختصاص، مثل     

كأٍخ وكان يحسبه : "ولموقع المفعول به الثاني، مثل. )6()"الطHب(= @بد أن ننظم أوقاتنا 
  . )7()"أخاً كبيراً (= كبير 
البنQاء التQاريخي أصQبحت كجQزٍء مQن : "ومن استشQھاداته لموقQع خبQر كQان المنصQوب     

  .)8()"جزءاً (= للدولة 
لQن يظلQوا فQي حالQة  ككQلالعQرب : "كذلك، استشھد لموقع التوكيد بشواھد عQدة، منھQا      

  . )9()"كلھم(= استقرار ما دامت إسرائيل موجودة 
  

والمHحQQظ علQQى شQQواھد ھQQذه الظQQاھرة، أنھQQا مQQن العربيQQة المعاصQQرة، حيQQث @ يQQأتي بشQQواھد      
يؤصل لھا؛ وذلك، 4ن ھذه الظاھرة من نوع التغير الكيفQي، فھQي ظQاھرة جديQدة فQي  قديمة، و@

  .العربية الفصحى المعاصرة، وليس لھا أصول تراثية في العربية
  
  

                                            
، )11(الترجمQة مQQن حيQث ھQي عامQQل ھQام مQن عوامQQل العQدوى اللغويQة، حوليQQات الجامعQة التونسQية، العQQدد )   1(

  ).18: (م، ص1974
  ).232: (راثية، صالعربية الفصحى المعاصرة وأصولھا الت)   2( 
  .نفسه)   3(
، القQQاھرة، 2أمريكQQا الضQQاحكة، مصQQطفى أمQQين، مطبوعQQات أخبQQار اليQQوم، ط: وانظQQر). 233: (نفسQQه، ص )  4(

  ).16: (م، ص1996
  ).234: (نفسه، ص)   5(
  . نفسه)   6(
  ).235: (نفسه، ص)   7(
  .نفسه)   8(
  .نفسه)   9(
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  :المضافة إلى اسٍم ظاھر )بين(د ــ تكرار 
  

، التQي كQان لھQا )التكQرار فQي مكونQات الجملQة(يدرس ھQذه الجزئيQة  ضQمن دراسQته ظQاھرة      
  ). العربية الفصحى المعاصرة وأصولھا التراثية(لفصل الخامس من القسم الثالث في كتابه ا

  
، باعتبارھQا قاعQدة فرعيQة تجيQز تكQرار )تكQرار بQين المضQافة إلQى اسQٍم ظQاھر(ويتحدث عن     

عند إضافتھا ) بين(عند إضافتھا إلى اسم ظاھر، بخHف القاعدة ا4صلية التي تجيز تكرار ) بين(
ويتحدث عن اللغويين المتشددين الذين يخطئون ھQذه الظQاھرة، ويQرى أن بQدايتھم . )1(ضمير إلى

، وما أجQازه ھQذان )2()ابن الحنبلي(و) ابن ا4نباري(، لكنه أيضاً يقف عند )الحريري(كانت عند 
إلى اسم ظاھر بعدھا، ويأخذ عليھما قلة مQا ذكQراه مQن شQواھد شQعرية ) بين(العالمان من إضافة 

ونحQن نجQد أن : "ثرية لھQذه الظQاھرة، ذاھبQاً فQي إثرائھQا بالشQواھد النثريQة والشQعرية؛ إذ يقQولون
ثQم . )3("شواھد ھذه الظاھرة أكثر مما ذھب إليه العالمان الفاضHن وسنبدأ بالشعر ثم نثني بQالنثر

  .والعباسي رة شواھد شعرية من الشعر الجاھلي وا2سHمي وا4موييورد لھذه الظاھ
ومن شواھد الشعر الجاھلي التي استشھد بھQا علQى وجQود ھQذه الظQاھرة فQي تQراث العربيQة،      

  :)4(بيت عوف بن عطية
  

�ا ����������ا رعين����������ى م����������ينونرع����������بٍس  ب���������  ع
    

�ا   �������������ينوطيئھ�������������ي وب�������������ر الح������������  بك
  

د بن ضرار الغطفاني      Zمي، فمنھا بيت ُمَزرH5(أما شواھد الشعر ا2س(:  
  

�ٌع ������������ينمني������������ة ب������������عدٍ  ثعلب������������ن س�����������  ب
  

�ينو  ������������ ب������������ابِ  زارةَف������������عِر الرق����������� Sالش  
  

  
  :)6(ومن شواھد الشعر ا4موي، أبيات جرير بن عطية الخطفي، التي منھا ھذا البيت     

  
�َر ��������� Tو ُخي�����������ينُ ول����������ين اليق����������اةِ  ب���������  الحي

  
�ينو  �������������������ة ب�������������������ا المني������������������  Mختارھ

  
كما كان لشعر أبي تمام الطائي مكاٌن لHستشھاد به بين ما استشھد به السوسQوة فQي دراسQته       
  :)7(القائل في واحٍد منھا ته الثHثةمن الشعر العباسي؛ إذ استشھد بأبيا ه الظاھرةلھذ
  

                                            
  ).237: (نفسه، ص)   1(
  ).238،237: (نفسه، ص)   2(
  ).238: (نفسه، ص)   3(
أحمQQد محمQQد شQQاكر، وعبQQد السHQQم محمQQد : المفضQQليات، المفضQQل بQQن محمQQد الضQQبي، تحقيQQق: وانظQQر. نفسQQه)   4(

  ).328: (م، ص1974ط، القاھرة، .ھارون، دار المعارف، د
م محمQد ھQارون، عبQد السHQ: البيان والتبيين،  عمرو بن بحQر الجQاحظ، تحقيQق: وانظر). 239: (نفسه، ص )  5(

  ).39: (ص/ 4م، جـ1985ط، القاھرة، .مكتبة الخانجي، د
نعمQان محمQد : محمQد بQن حبيQب، تحقيQق: ، بشQرح)بن عطيQة الخطفQي(ديوان جرير : وانظر). 240: (نفسه )  6(

  ).260: (م، ص1972ط، القاھرة، .أمين طه، دار المعارف، د
. الخطيQب التبريQزي: ، بشQرح)حبيQب بQن أوس(ام الطQائي ديوان أبي تمQ: وانظر). 241،240: (نفسه، ص)   7(

  ).72: (ص/ 1م، جـ1976ط، القاھرة، .محمد عبده عزام، دار المعارف، د: تحقيق
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�ك���������ين أيام���������ا فب���������ْرَت بھ���������ي ُنِص��������  ال�ئ
  

�ينو  ���������ام ب���������بِ  أي���������رُب النس���������دٍر أق��������  ب
  

وكما استشھد بشعر الشعراء المشارقة، لم يغفQل الشQعراء المغاربQة، فاستشQھد لھQذه الظQاھرة      
  :)1(ببيت ابن ھانئ ا4ندلسي

  
�ين��������حاب ب��������ينو الس��������رق ب��������ة الب�������  معرك

  
�رطُ   ��������و تخت��������ي الج��������ى ف��������امٌع وظب�������  مع

  
ومجيء ھذا البيت ضمن استشQھاده لوجQود الظQاھرة فQي البيئQة ا4ندلسQية، التQي تسQري فيھQا      

رياح التأثر ببيئة المشرق، بما في ذلك اللغة، بقواعدھا ا4صلية والفرعية، وظواھرھQا المسQتقرة 
  .ة تأصيHً في تراث العربية، في المشرق والمغرب، على حدV سواءوالمتغيرة؛ يزيد الظاھر

صQوب النثQر، فيستشQھد بأقQدم نQصV وردت فيQه ھQذه  جه تتبعQه لھQذه الظQاھرة فQي التQراثويت     
  :الظاھرة؛ إذ يقول

@  بQين عاجQلٍ : إن المQؤمن بQين مخQافتين: "ρρρρلعل أقدم أمثلتھا ما جQاء فQي خطبQٍة للرسQول "      
  . )2(""قد بقى @ يدري ما 
 قاِض فيه وبين آجلٍ 
 صانٌع به،  يدري ما

ويمزج تتبعه ھذا، بين النثQر ا4دبQي والنثQر اللغQوي، ذلQك حQين يستشQھد للظQاھرة بنصQوٍص      
وإنمQا فQُرق ) "ھQـ180ت ح (ونجدھا عند إمام النحQاة سQيبويه : "وردت في كتاب سيبويه، فيقول

ھا ، ويحيل في ھQامش الصQفحة نفسQ)3(""4نه اسم، وا4ول فعٌل فأعمل ا4ول وبين البابا بين ھذ
التQQي وردت فيھQQا ھQQذه الظQاھرة، وبQQالنظر إلQQى ھQQذه ا2حالQQة،  إلQى المواضQQع ا4خQQرى مQQن الكتQاب

ُيستخلص استقصاؤهُ لھذه الظاھرة في ھذا الكتاب اللغوي خاصة، كما ُتسQتخلُص حقيقQُة أن اللغQة 
لُكت+اب دون أن يروه خطأً، سيما ما يرد عند علماء اللغة الحQاذقين الفصحى ھي ما تعارف عليه ا

  .بھا، وأكثر من ذلك حينما يكون ھذا ا4مر من شيخ النحاة سيبويه
 ويمضي سارداً كثيراً من الشواھد النثرية لـھذه الظاھرة في ا@ستخدام المعاصر،      

 بيننجد جو@ت حواٍر جديدة  @: "مستشھداً لذلك بشواھد من الصحافة المعاصرة، مثل
  . )4("الديمقراطي بين التحالفحركة فتح و

والُمHَحQQظ، أن شQQواھد الظQQاھرة، فQQي ا@سQQتخدام اللغQQوي المعاصQQر قليلQQة، مقارنQQة بشQQواھد      
الظاھرة في كتQب التQراث؛ إذ اقتصQر المؤلQف علQى شQواھد ثHثQة فقQط، وھQي مQن لغQة الصQحافة 

ن غير لغة الصحافة، كما فعل مع كثير من الظواھر التي تتبعھQا، المعاصرة، ولم يأِت بشواھد م
وكان ذلك ممكناً، إ@ إذا كان وجود الظاھرة مقتصراً على لغة الصحافة، فا2شارة إلى ذلQك ممQا 

  .@بد منه
وكما أن نقطة البداية التي يبدأ منھا دراسته للظواھر، ھي الحاضQر الَمعQيش ـ كمQا بQين ذلQك      

فيبQدأ مQن ا@سQتخدام المعاصQر، ثQم يتتبQع الظQاھرة فQي المصQنفات التراثيQة، وعلQى  فيمQا مضQى ـ
ضوء ھذا المسار، ُيْستْحَسن أن يكون مسار الكتابة عن تلك الظواھر؛ فتتقدم ـ وفقأ لذلك ـ دراسة 
وشواھُد ا@ستخداِم المعاصر للظاھرة، ثم يأتي التتبع التQاريخي للظQاھرة فQي المصQنفات التراثيQة 

حقب الزمن المتعاقبة، وبذلك يتبلQور نQوٌع مQن التناسQق والتماثQل بQين جزئيQات الفكQرة، وبQين في 

                                            
  ). 241: (نفسه، ص )  1( 
  ).303: (ص/ 1البيان والتبيين، المصد السابق، جـ: وانظر. نفسه )  2( 
عبد السHم محمQد ھQارون، الھيئQة : تحقيق). ن عثمان بن قنبرأبو بشر عمرو ب(كتاب سيبويه : وانظر. نفسه )  3( 

  ).300: (ص/ 1م، جـ1979ـ 1973، القاھرة، 2المصرية العامة للكتاب، ط
  ).244: (، صنفسه)   4(
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وھQذا ا4مQر وإن كQان شQكلياً @ ينQال مQن . الشكل الكتابي عنھا، من حيث التراتب تقديماً وتأخيراُ 
  .تناسق ووضوح الفكرة، إ@ أن ا@لتفات إليه مما يجسد ھذا التناسق والوضوح

تناسق والتماثل، واضٌح في الكثير الغالب من الدراسة التاريخية للظواھر اللغوية فQي وھذا ال     
، لكQQن ا4مQQر اختلQQف ھنQQا مQQع التتبQQع )العربيQQة الفصQQحى المعاصQQرة وأصQQولھا التراثيQQة(كتQQاب 

؛ ففكرة الدراسة التاريخية ھنQا، )تكرار بين المضافة إلى اسم بعدھا(والتأصيل التاريخي لظاھرة 
ا@لتفات إلى وجود الظاھرة في العربية الفصحى المعاصرة، ثQم تتبعھQا فQي مصQنفات  مبنية على

التQراث، لكQQن الشQQكل الكتQQابي لدراسQQة ھQQذه الفكQQرة ابتQQدأ مQQن التQQراث بشQQواھده الشQQعرية والنثريQQة، 
َر شQواھد ا@سQتخدام المعاصQر، وھQو غيQر مQا سQار عليQه الكتQاب مQن ا@بتQداء بالحQديث عQن  وأخ+

  .معاصر، ثم ا@نطHق صوب التراث بتشعباته ومصنفاته المختلفةا@ستخدام ال
  

وُيHحظ أنه كان ينقد بعض ھذه الظواھر النحوية، محاكQاًة لمQا يفعلQه المصQوبون اللغويQون،      
الذين أُعجب بھم، وتباھى بمحاكاته لھم، في بداية حياته العلمية، قبل أن تتغير نظرته فQيھم وفQي 

  .تجه اتجاھاً تاريخياً بحتاً مؤلفاتھم، وقبل أن ي
المQادة التاريخيQة فQي (فھو حينما وقف عارضاً وناقQداً لكتQاب الQدكتور أحمQد قايQد الصQايدي،      

، سلك فQي نقQده اللغQوي مQا يسQلكه المصQوبون اللغويQون، مQن اعتبQار )عن اليمن" نيبور"كتابات 
الخامسة من نقاط نقده اللغوي لھذا ظاھرٍة من الظواھر المعاصرة خطأً شائعاً، فيقول، في النقطة 

أخطاء نحوية متنوعة شائعة في لغة الصحافة المعاصرة، نعتقQد أن وجودھQا فQي كتQاٍب : "الكتاب
مصQQاحبة حQQرف الQQواو لشQQبه الجملQQة دون "، ويQQذكر مQQن ھQQذه ا4خطQQاء )1("علمQQي أكQQاديمي عيQQب

  :ھد، منھا، ويستشھد لھذه ا4خطاء بخمسة شوا)2( ...مسوغ من عطف أو استئناف 
، إذ يرى أن مصاحبة الواو لشبه الجملة ھنا خطQأ شQائع، )3("تتم بشكِل سريع وبدون توقف"     

قQQراءة الجملQQة أو العبQQارة بعQQد حQQذف الQQواو "مصQQوباً ھQQذا الخطQQأ بحQQذف الQQواو، معلHQQً ذلQQك بQQأن 
  . )4("أجمل
عبQدالوھاب المؤيQد،  سم الموصول، في عرضه ونقده لكتQابلH) الواو(كذلك، ينقد مصاحبة      

لعQل : "، حيQث جQاء فQي مسQتھل نقQده اللغQوي للمؤلQف، بقولQه فيQه)الصحافة التعاونيQة فQي الQيمن(
لكQن ھQذا لQم يمنQع مQن وقوعQه فQي . المؤلف من أفضل الصحفيين اليمنيين، من حيث صQحة لغتQه

، )5("بعض ا4خطQاء اللغويQة، التQي تنتشQر فQي صQحافتنا انتشQار الجQراد القاتQل فQي حقQل مQزروع
ويستشQQھد بشQQواھده لمQQا سQQماه با4خطQQاء اللغويQQة، مصQQوباً إياھQQا؛ ومQQن أمثلQQة ھQQذه التصQQويبات، 

  :تصويبه ونقده لنص المؤلف، التالي
" ھQQذا عQQرض سQQريع لقصQQة برنQQامج التعQQاون والQQذي @ يQQزال حتQQى اليQQوم بشQQعاره المميQQز""     

نف جملQة جديQدة، والموصQول والصواب بحذف الواو، 4نه لم يعطف شيئاً على شيء، ولQم يسQتأ
المصاحبة @سم الموصQول، ) الواو(؛ حيث يرى الصواب حذف ھذه )6("ھنا في محل جر للصفة

                                            
أغسQطس 16، )86(المادة التاريخية في كتابات نيبور عن اليمن، عرض ونقد، صحيفة الجديد، أبين، العQدد )   1(

  ).12: (م، ص1993
  .نفسه)   2(
، .ط.عQQن الQQيمن، أحمQQد قايQQد الصQQايدي، دار الفكQQر، د" نيبQQور"المQQادة التاريخيQQة فQQي كتابQQات : وانظQQر. نفسQQه )  3(

  ).41: (م، ص1990دمشق، 
  .نفسه)   4(
رمضQQان 10، )392(سQQبتمبر، صQQنعاء، العQQدد 26الصQQحافة التعاونيQQة فQQي الQQيمن، عQQرض ونقQQد، صQQحيفة  )  5(

  ).7( :م، ص5/4/1990ھـ ـ 1410
  .نفسه)   6(
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تقQQدم الQQواو قبQQل الموصQQول دون عطQQف، ممQQا يغيQQر المعنQQى والصQQواب "وتعليQQل ذلQQك عنQQده أن 
  . )1(..."حذفھا

  
: جارة، فيصQوب قQول المؤلQفوھذا النقد ھو الحاصل مع الوظائف النحوية الجديدة للكاف ال     

ولم أنتقل إلQى غيQره علQى مQدى خمسQة عشQر عامQاً كQرئيس لتحريQر أربQع مطبوعQات صQحفية ""
  . )2("و@ شك أن المؤلف لم يقصد بالكاف التشبيه، بل يقصد أنه رئيس بالفعل" تعاونية

وباً مصQQالوظQائف الجديQQدة للكQاف الجQارة،  وفQي موضQٍع نقQدي آخQQر، يقQف عنQد شQQواھد لھQذه     
  . )3(""حال"وحتى التحاقه كعضو في البعثة، صوابه عضواً : "إياھا، من ذلك

  
ھQQذه الظQQواھر النحويQQة التQQي نقQQدھا السوسQQوة قبQQل توجھQQه التQQاريخي، يقQQف عنQQدھا فQQي كتابQQه      

، فيرصQQد ھQذه الظQQواھر، ويتتبعھQا فQQي التQQراث )العربيQة الفصQQحى المعاصQرة وأصQQولھا التراثيQة(
مسQQجHً إياھQQا تسQQجيHً منضQQبطاً بمحكQQات المQQنھج التQQاريخي وحQQدود المQQؤرخ  العربQQي ا2سHQQمي،

اللغوي، حيث يكتفQي بھQذا الرصQد والتسQجيل، دون أن يجيQز أو يمنQع، علQى عكQس مQا فعلQه قبQل 
، وھQو بحياديتQه )4(توجھه التاريخي، مQن نقQد لغQويV لھQذه الظQواھر؛ محاكQاة للمصQوبين اللغQويين

  .سمه لنفسهتلك، ملتزم بمنھجه الذي ر
  

الصفحات الماضية، بما احتوته من نماذج للدراسة اللغوية النحوية التاريخية عند السوسQوة،      
تبين كيف كانت بعض ظواھر النحQو العربQي المعاصQر @فتQة @نتباھQه، مQع اتكQاٍء علQى مخالفتQه 

َل لھ ا في تراث العربية المسبقة للمصوبين اللغويين لھذه الظواھر، فدرسھا دراسة تاريخية، وأص+
الشQQعري والنثQQري، فQQي تتبQQٍع لQQورود مثQQل ھQQذه الظQQواھر فQQي مؤلفQQاٍت ُصQQنZفْت فQQي حقQQٍب وأزمنQQة 
متعاقبة، فاتضح التغيير الكمQي الQذي طQرأ علQى نحQو العربيQة؛ حيQث شQاعت ظQواھر نحويQة فQي 

ذي تمثQل فQي كذلك اتضح التغيير النQوعي، الQ. العربية المعاصرة، كانت قليلة في العربية القديمة
ظھور ظواھر نحوية جديدة، لم يكQن لھQا وجQود فQي العربيQة القديمQة؛ حيQث كانQت ھQذه الظQواھر 

ثة، بما في ذلك، التأثير والتأثر بين اللغات الجديدة تواؤماً مع مستجدات العصر، ومعطياته الحدي
  .عن طريق الترجمة أو بأي طريٍق آخر، ا2نسانية

  
علمQQي، يتQQأثر بكتQQب عرفQQي عنQQد السوسQQوة؛ ففQQي بدايQQة مشQQواره الكQQذلك، اتضQQح التنQQامي الم     

ويعجب بھا، بQل ويحاكيھQا فQي نقQده لQبعض ھQذه الظQواھر، ثQم تتنQامى المعرفQة  التصحيح اللغوي
مع دخول متغيرات أخرى في مسيرة تحصيله المعرفي؛ فيقف  عنده، بتنامي الشك بھذه المؤلفات

، حيQQث يبنQQي موقفQQه ا4خيQQر المنQQاقض، علQQى مسQQلمٍة موقفQQاً آخQQر علQQى النقQQيض مQQن موقفQQه القQQديم
  . موضوعية، تتكئ على غلبة ا@ستعمال لظاھرة من الظواھر

                                            
  ).12: (عن اليمن، صحيفة الجديد، مصدر سابق، ص" نيبور"المادة التاريخية في كتابات )   1(
  ).15،7: (سبتمبر مصدر سابق، ص26الصحافة التعاونية في اليمن، صحيفة )   2(
  ).12: (عن اليمن، صحيفة الجديد، مصدر سابق، ص" نيبور"المادة التاريخية في كتابات  )  3(
، )173ـQ 170(، )167ـQ 165: (العربية الفصحى المعاصرة وأصولھا التراثية، علQى التQوالي، الصQفحات: انظر )  4(
  .)235ـ 231(
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  ثانياً ــ مجال الصرف
  

الصQQرف بمعنQQاه العQQام، علQQٌم يبحQQث أبنيQQة الكلمQQة مفQQردة قبQQل أن تQQدخل فQQي تركيQQب الكHQQم،      
يرات التي تطرأ علQى أبنيQة الكلمQة، ورصQد والدراسة اللغوية التاريخية لھذا المجال، تتناول التغي

  .ھذه التغييرات عبر القرون
من زمٍن kخر، وھو ا4مQر  تغييرات صرفية في أبنية كلماتھا واللغات ا2نسانية كلھا تحدث     

صQرفية أخQرى؛ تبعQاً الحاصل في اللغة العربية، حيث تتغير فيھا صQيغ صQرفية، وتسQتجد صQيغ 
تابعQQة، عHQQوًة علQQى أن العربيQQة تتميQQز علQQى أخواتھQQا بالقQQدرة علQQى وحقبQQه المت لمعطيQQات الQQزمن

  . )1(استغHل الجذور الثHثية في توليد صيغ جديدة، بل إن ذلك من عبقريتھا التي تكاد تنفرد بھا
  

وعباس السوسوة، في توجھه اللغوي التاريخي، طرق ھذا الباب من الدراسة اللغويQة، فكQان      
لھQQذا  )فصQQحى المعاصQQرة وأصQQولھا التراثيQQةالعربيQQة ال(الثQQاني مQQن كتابQQه  بالمقQQام ا4ول، القسQQم

 صرفية أخرى في غير ھQذا الكتQاب ـ الجانب من الدراسة اللغوية التاريخية ـ إلى جانب تناو@ت 
QQواھر صQQاب، ظQQذا الكتQQي ھQQد درس فQQرةفقQQحى المعاصQQة الفصQQي العربيQQة،  رفية فQQة تاريخيQQدراس

ية، ومؤصHً لھا في ھذا التراث، فأقام ھذا القسم على ثمانية فصQول، متتبعاً إياھا في تراث العرب
يQQب وصQQوره، فيمQQا كQQان الفصQQل الثالQQث للترك لHشQQتقاق والمشQQتقات، والثQQاني ھQQاجعQQل ا4ول من
سQادس النسQب، فتناول فيه الجمع، وفQي ال ركيب ا4وائلي، أما الفصل الخامسللت للنحت، والرابع

ن الفصل السابع تاريخياً للمصدر الصناعي، أما الفصل الثامن، وھQو ا4خيQر، فكQان  تناو@ً  وضم+
  .محتوياً لتعريف ا4لفاظ المبھمة

  
التQQي درسQQھا عبQQاس السوسQQوة  لغويQQة الصQQرفيةبعض الظQQواھر التنQQاوٌل لQQھQQذه الدراسQQة  وفQQي     

، )اثيQةالعربيQة الفصQحى المعاصQرة وأصQوله التر(دراسة لغوية تاريخية، سواٌء مما احتواه كتابه 
  .من دراساته وأبحاثه اللغوية ن ومواضع أخرى في غير ھذا الكتابأو مما جاء في أماك

  
  

  :أ ــ تعدد صيغ ا�فعال وما اشتق منھا
  

العربيQQة الفصQQحى المعاصQQرة (، مQQن كتابQQه )ا@شQQتقاق والمشQQتقات(ممQQا تناولQQه  فQQي فصQQل      
وقQد كQان تناولQه لھQذه الظQاھرة ). منھQا تعدد صيغ ا4فعال وما اشتق(، ظاھرة )وأصولھا التراثية

الQQذين كQQانوا المثيQQر ا4ول لتوجھQQه الدراسQQي اللغQQوي  علQQى موقفQQه مQQن المصQQوبين اللغQQويين مبنيQQاً 
فQي زمQQٍن واحQQد 4داء معQاٍن صQQرفية نحويQQة "توجھQاً تاريخيQQاً، فھQو يQQرى بQQأن صQيغ الفعQQل تتعQQدد 

صQر، وفQي معنQى د@لQي دون وبعQض ھQذه الصQيغ قQد يكQون مسQتعمHً فQي عصQٍر دون ع. كثيرة
؛ وبذلك، @ يكون الثبات في معنٍى مQن المعQاني لصQيغٍة محQددة دون غيرھQا وارداً )2("معاٍن أُخر

الجزم بأن المعنى الفHني ھو للصيغة الفHنية دون غيرھا؛ أمٌر "في مثل ھذه ا4حوال؛ ذلك 4ن 

                                            
  ).34: (في التطور اللغوي، عبد الصبور شاھين، مرجع سابق، ص )   1(
  ).37: (العربية الفصحى المعاصرة وأصولھا الترثية، ص )   2(
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غة فQي اسQتعما@تھا لQدى فصQحاء محفوٌف بالخطQأ؛ 4ن ذلQك يلQزم القائQل بأنQه قQد تQابع ھQذه الصQي
  . )1("عصر ا@حتجاج، ثم لدى كبار الشعراء والكتاب بعدھم، ولم يند عنه شيٌء منھا

  وھو في ھــذا غير متفق  مـع  رؤية المصوبين اللغويين في ھذا ا4مر؛ حيث يرى ذلك      
بالغرابQة أو و@ يكQادون يشQعرون ... دعوة عريضة اسQتمرأھا حQاملو عصQا التصQحيح اللغQوي "

فمن ذلQك أن ھQؤ@ء أنكQروا صQحة اسQتعمال : "، ثم يمثل على ذلك، فيقول)2("عدم التواضع منھم
للد@لة على التعاون، وقد جاء ) الكتف(المشتقين مجازياً من ) التكاتف(ومصدره  ) تكاتف(الفعل 

  . )3(..."ذلك في كHم الجاحظ
  

ع، خطأھQا المصQوبون اللغويQون، اكتفQى بمثQاٍل لذلك، ھناك صيغ صرفية كثيرة من ھذا النو     
فالمصوبون يصححون الثQاني ويخطئQون . أسھم بمعنى شارك/ الفعل ساھم"واحد على ذلك، ھو 

التQي و فيدرس ذلك دراسة لغوية تاريخيQة، مفنQداً حجQة المصQوبين اللغQويين فQي ذلQك،. )4("ا4ول
أيضQاً، فلQيس ) أسQھم(جري علQى الفعQل غير أن ھذه الحجة ت. خلو المعجم القديم منه: "مضمونھا

  .)5("في المعجم أسھم و@ ساھم بمعنى المشاركة
وھو يدرس التغييرات الصرفية التي طرأت على  ھذه الصيغة بمرور الزمن، وتتمثل ھQذه       

، قليلQة د@لتھQاطQرأت علQى  التغييرات الد@لية لھذه الصيغة، وھي تغييQرات كميQة التغييرات، في
  .القديم، وكثيرة في العربية الفصحى المعاصرةفي الزمن 

  
، فيورد أقQدم نQص وردت )ساھم(ويبدأ دراسته التاريخية التأصيلية لمعنى الصيغة الصرفية      

 ًHفيه بمعنى شارك، قائ:  
  ):ھـ69ت (ينسب 4بي ا4سود الدؤلي ) شارك(بمعنى ) ساھم(وأقدم نصV ورد فيه "      

  
�ا ������ٍت س������ا ثاب������ي ا ھمتأب������هف������زم أھل�����  لح

  
�مُ   �������دَك دائ�������وٌد وعھ�������َك محم������  .)6(""فرأي

  
فQإذن وردت ھQذه الصQيغة التQي ًخطئQت دائمQاً فQي شQعر مQن : "ويعلق على ھذا البيت، بقولQه     

وھQو بھQذا، أصQل لھQا بأقQدم نQص . )7("يحتج بلغته، في حQين لQم تQرد ا4خQرى التQي تفضQل عليھQا
  . )8(لشاھد وما قيل في نسبتهلھذا ا  عند من يحتج بلغته، مع توثيقٍ  يهوردت ف

، ويقول السوسوة، )9(وقد جاء ھذا البيت في المعجم الوسيط منسوباً إلى زھير بن أبي سلمى     
  .)10(في ذلك، إنه لم يجد ھذا البيت في ديوان زھير، و@ في ديوان ابنه كعب

  
ومQن  ،)1(مشQاركة، وكHھما بمعنى ال)مساھمة(، و)تساھم(بصيغتي ) ساھم(ثم يتتبع مجيء      

، )ھQQـ414ت (، شQQاھدان عنQQد التوحيQQدي )شQQارك( بمعنQQى) سQQاھم(شQQواھده التQQي أوردھQQا لمجQQيء 
                                            

  .نفسه )   1(
  .فسهن )   2(
  .نفسه )   3(
  .نفسه )   4(
  ).70: (ص/ 2م، جـ1981ط، بغداد، .مع المصادر في اللغة وا4دب، إبراھيم السامرائي، الرشيد، د )   5(
  ).38: (العربية الفصحى المعاصرة وأصولھا التراثية، ص )   6(
  .نفسه )   7(
  ).22،21: (نفسه، ھامش )   8(
  ).459: (ص/ 1لمكتبة ا2سHمية، مرجع سابق، جـا. انظر المعجم الوسيط، ط )   9(
  ).21: (، ھامش)38: (العربية الفصحى المعاصرة وأصولھا التراثية، ص )   10(
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فQQي جميQQع مQQا وقرتQQه فQQي أذنQQي بQQالجزع والتوجQQع  سQQاھمتكوأعرتQQك سQQمعي، و: "ا4ول منھمQQا
  . )2("وا@ستفظاع والتوجع

  
فQQي  المسQQاھمةخQQوة فمعنQQى ا4"، ا4ول منھمQQا )ھQQـ505ت(كQQذلك استشQQھد بنصQQين للغزالQQي      

  . )3("السراء والضراء
  

فيQه معنQى ) المسQاھمة(للشQاعر ا4ندلسQي ابQن خفاجQة، حيQث تحمQل  واستشھد، أيضQاً، بQنٍص      
  :، فيقول)المشاركة(

لQيس فQي ) ھQـ533ت(ونجد المساھمة بمعنى المشاركة عند الشاعر ا4ندلسي ابQن خفاجQة "      
ر لقصيدة جمQع فيھQا بQين الرثQاء والمQدح؛ فھQو يعلQل لھQذا شعره، بل في مقدمة نثرية كتبھا الشاع

ا كان بين المادح والممدوح اشتراك في معنى الرثاء واشتباك، و@جتماعھما في : "الجمع بقوله لم+
والتعزيQة، ثQم أردف بالمQدح علQى  المساھمةًخلّة بعض الجلZة، أفتتُح الشعر بالرثاء على جھٍة من 

  .)4(""نحو من التأنيس والتسلية
يفصQح عQن استقصQاٍء متريQث  واستشQھاده بھQذه المقدمQة النثريQة وھذا الشاھد نثريd لشاعر،      

وھQQذا ا4مQQر نفسQQه، فQQي . لHسQQتعمال اللغQQوي غيQQر المتكلQQف والمحQQتفظ بسQQمة الفصQQاحة المتداولQQة
Qالشاھد الذي جاء به من مقدمة ابن منظور، فالمقدمة غير المتن؛ 4ن المتن خاضٌع لمنھٍج ت Vأليفي

تفرضQQه المQQادة التQQي فيQQه، أمQQا المقدمQQة ففيھQQا لغQQة المؤلQQف الخاصQQة بQQه، والممثلQQة لسQQلوكه اللغQQوي 
فاسQتخرت 
 سQبحانه : "لكتابQه) ابن منظQور(ونجد يساھم المبنية للمجھول في مقدمة : "الخاص

قQد اسQتأنس و. )5(""فQي فضQله و@ ُيشQارك @ ُيسQاھمَ الQذي . وتعالى في جميع ھذا الكتاب المبارك
، فأشQار )شQارك(بمعنQى ) ساھم(، في إجازة استعمال )مجمع اللغة العربية القاھري(بھذا النص، 

) ساھم(والمعلوم أن مجمع اللغة العربية في القاھرة قد أجاز استعمال : "السوسوة إلى ذلك، بقوله
: لمعجQم الوسQيط، وقد ورد ذلك في ا)6()"لسان العرب(بمعنى شارك مستأنساً بما ورد في مقدمة 

  . )7(شارك: ساھم فيه
وإذا كان ذلك في لغة التأليف عند ابن منظQور؛ فQإن ذلQك، أيضQاً، مQا وجQده فQي لغQة التQأليف      

ورغم أن آخر المعاجم الموسوعية @ يورد ھذا المعنى في مادة : "عند المرتضى الزبيدي، فيقول
ھم الشQيء): "عQدد(فQي مQادة ) ھQـ1205ت(؛ فإنه يQأتي بكHQم مصQنفه الزبيQدي )س ھـ م ( : عQاد+

                                                                                                                             
  ).39،38: (نفسه، ص )   1(
أحمQد أمQين : ا2متQاع والمؤانسQة، أبQو حيQان علQي بQن محمQد التوحيQدي، تحقيQق: وانظQر). 39: (نفسQه، ص )   2(

  ).4: (ص/ 1م، جـ1953ـ1949ط، القاھرة، .أليف والترجمة والنشر، دوأحمد الزين، لجنة الت
. بQدوي طبانQة، ط: إحياء علوم الدين، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، بعنايQة: ، وانظر)40: (ص. نفسه )   3(

  ).178: (ص/ 2م، جـ1957مكتبة عيسى الحلبي، القاھرة، 
السQيد مصQطفى غQازي، منشQأة : ، تحقيQق)أبQو إسQحاق إبQراھيم( ديQوان ابQن خفاجQة ا4ندلسQي: وانظQر. نفسه )   4(

  ).302: (م، ص1960ط، ا2سكندرية،.المعارف، د
عبQد 
 علQي الكبيQر، ومحمQد أحمQد حسQب : لسان العQرب، ابQن منظQور، تحقيQق: وانظر). 41: (نفسه، ص )   5(

: ص/ 1م،  جQـ1987ـ  1981رة، ط، القQاھ.
، وھاشم محمد الشاذلي، ورمضان سيد أحمQد، دار المعQارف، د
)102.(  
  ).187: (ص/ 7م، جـ1953مجلة مجمع اللغة العربية، القاھرة، : وانظر. نفسه )   6(
  ).459: (ص/ 1المكتبة ا2سHمية، مرجع سابق، جـ. المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، ط )   7(
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إذا اشتركوا فيما يعاد فQيھم بعضQھم بعضQا مQن مكQارم أو : وھم يتعاّدون. تساھموه بينھم فساواھم
  .)1(""غير ذلك من ا4شياء

  
وھناك تفاوٌت بين الكتاب في استخدام صيغٍة من الصيغ وا2كثار منھا دون غيرھا، وھذا ما      

الظQواھر اللغويQة  ، سQواٌء مQع ھQذه الصQيغة أو مQع بعQِض له التاريخياستوقف السوسوة في تأصي
الصQQيغ الفعليQQة " التQQي درسQQھا دراسQQة لغويQQة تاريخيQQة، وھQQو ھنQQا مQQع ھQQذه الصQQيغة @حQQظ كثQQرة

، فيQورد علQى ذلQك شQواھد مQن )2()"ھQـ808(سمية الدالة على ا@شتراك عند ابQن خلQدون ت وا@
اعلم أن صاحب الدولة إنما يتم أمQره : "من تلك الشواھدومن مقدمته،  @بن خلدون) كتاب العبر(

  .)3("في سائر مھماته ساھموهوم(...) ـ كما قلنا ـ بقومه؛ فھم عصابته وظھراؤه 
وقد عبر في غير ھذا الموضع عن كثرة استخدام كاتٍب ما لصيغٍة من الصيغ دون غيرھا،       

نسQب إلQى الجمQع فQي العربيQة الفصQحى ال(بأنھا ظاھرة أسQلوبية، حيQث يقQول فQي مبحQث ظQاھرة 
ويمكQن عQد : "في مؤلفات بعض الكتاب) النسب إلى الجمع(، عن كثرة ورود ظاھرة )المعاصرة

ھذه الظاھرة الصرفية ظاھرة أسلوبية عند بعض الكتاب رغم وجودھا لدى الجميع دون استثناء، 
وتنQوع ا4لفQاظ التQي تQأتي كثرة ورودھا في كQل بحQٍث أو مقالQة أو كتQاب لھQم، : وذلك من جھتين

  . )4("منھا، مقارنة بغيرھم
  

وبعد شواھد كثيرة، يصل إلى العربية الفصحى المعاصرة، فيشير إلى تطوٍر في ا@سQتعمال      
المعاصQQQر، حيQQQث يتمثQQQل ھQQQذا التطQQQور، فQQQي اسQQQتخدام العربيQQQة الفصQQQحى المعاصQQQرة للصQQQيغتين 

بعQQد ھQQذه الرحلQQة ننظQQر فQQي العربيQQة : "، بمعنQQى المشQQاركة، فيقQQول)سQQاھم/ أسQQھم(الصQQرفيتين 
ويمثQل لھQذه الظQاھرة  .)5("أسQھم مسQتخدمتين+ سQاھم : المعاصرة فنجد الصيغتين للفعل الماضي

، ويQQذكر أن العربيQQة )6("يسQQاھم فQQي ھQQذه الجھQQود: "مQQن العربيQQة المعاصQQرة بشQQواھد، مQQن مثQQل
وقQQد نجQQد الكاتQQب " :الفصQحى المعاصQQرة تسQQتخدم فQQي بعQض ا4حQQايين الصQQيغتين فQQي نQٍص واحQQد

  : يستخدمھما في نص واحد، مثل
  . )7("وھو مدين لكل من أسھم برأي(...) ـ ساھموا في بلورة الفكر القومي     

واستخدام الصيغتين في نص واحد دون ا2حساس بخطQأ إحQداھما كمQا يفترضQه المصQوبون      
Qي السQحى، ھQة الفصQي أن اللغQين اللغويون، أمٌر يعاضد رأي السوسوة فQداول بQوي المتQلوك اللغ

  .أفراد الجماعة مع عدم ا2حساس بخطأ ما في ھذا السلوك
  

ويصل في نھاية مطاف دراسQته لھQذه الظQاھرة، إلQى تأكيQد مقدمQٍة كQان قQد ابتQدأ بھQا دراسQته      
لتغييرات د@لة ھذه الصيغة، والتي تنص على أھمية الدراسة التاريخية الفاحصة لد@@ت الصيغ 

الحكQم بوجQود ة وتتبعھا في كل العصور وعند كل الكتاب؛ حتى يمكن علQى ضQوء ذلQك، الصرفي
  :في ھذه الصيغة الصرفية أو تلك على بينة واضحة، فيقول ھذه الد@لة أو عدمه

                                            
تاج العروس وشرح جواھر القQاموس، : وانظر. )43: (العربية الفصحى المعاصرة وأصولھا التراثية، ص )   1(

  ).367: (ص/ 8ت، جـ.محمد مرتضى الزبيدي، ط حكومة الكويت، د
  ).42: (نفسه، ص )   2(
، 3علQي عبQد الواحQد وافQي، دار نھضQة مصQر، ط: المقدمة، عبد الرحمن ابن خلدون، تحقيق: وانظر. نفسه )   3(

  ).567: (م، ص1981ـ 1979القاھرة، 
  ).87: (سه، صنف )   4(
  .نفسه )   5(
  ).44: (نفسه، ص )   6(
  .نفسه )   7(



    ������� �	
� �	�� �� ������ 	�	��� ������ عبدهعبدهعبدهعبده....دددد                    ����� ����  

 

 Page 67       برلين –المانيا / يجية والسياسية وا	قتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	سترات                 

  

إن تتبع صيغ ا4فعال ومعانيھا محتاج إلى دراساٍت تاريخية حتى @ تكون الفتQوى بوجQود "      
من الظن السيئ، كما رأيت مQن خHQل مQا ذكرنQاه أن الصQيغة التQي  ھذه الصيغة أو عدمھا ضرباً 

موجQQودة فQQي عربيQQة عصQQر ) سQQاھم(@ وجQQود لھQQا، فQQي حQQين أن ) أسQQھم(يفضQQلھا المصQQححون 
  . )1("ا@حتجاج وفي عصور العربية جميعاً حتى وقتنا الحاضر

  
الصحافة فقط، وھذا والُمHحظ، أنه في شواھد العربية المعاصرة، اكتفى بشواھد من لغة      

مHحٌظ، أيضاً، في تناوله ظواھر لغوية أخرى؛ إذ يكتفي بشواھد من لغة الصحافة، و@ يورد 
شواھد من غير لغة الصحافة، كالتي يوردھا ـ أيضاً ـ في تناوله لظواھر لغوية أخرى في كتابه 

ـ خاصًة  ة الصحافةيراد الشواھد من غير لغ، وإ)العربية الفصحى المعاصرة وأصولھا التراثية(
للظواھر التي تمثل تغيراً نوعياُ، أي تكون ظواھر جديدة في العربية المعاصرة غير موجودة في 
العربية القديمة ـ مھمd، باعتباره تجسيداً للوجود المتكامل لھذه الظاھرة أو الصيغة في العربية 

ائم بين لغة الكتب والمؤلفات المعاصرة، على وجٍه من الشمول وا2حاطة؛ ذلك للفرق البسيط الق
ثم إن ھناك أمراً آخر، . وبين لغة الصحافة، انطHقاً من الفارق بين مستويي المتلقين لكلV منھما

يزيد من أھمية ا@ستشھاد بشواھد من غير لغة الصحافة، ھذا ا4مر ھو العودة إلى المصادر 
الطريق إلى ھذه المصادر، والسوسوة، ا4ساسية ا4ولية لھذه الشواھد، ومعروٌف أن التوثيق ھو 

@ يوثق شواھده من لغة الصحافة، وقد وضح في القسم ا4ول  من الكتاب ـ العربية الفصحى 
المعاصرة ـ أن توثيقه لشواھده في الكتاب @ يشمل شواھد لغة الصحف، وسرد أسماء الصحف 

ھد الحديثة دون إشارة فھذا فإذا وردت الشوا: "والمجHت التي أخذ منھا ھذه الشواھد، فيقول
ا4ھرام المصرية، وا4يام : يعني أنھا من الصحف  والمجHت العربية دون تسمية، وھي

، وھذا يعني أن الشواھد من غير لغة الصحافة موثقة؛ لذلك يسھل الرجوع إليھا )2(..."السودانية،
لصحافة غير الموثقة، في مصادرھا الرئيسة، في حين أن ا4مر مختلف بالنسبة  لشواھد لغة ا

  .الذي يحتاج إلى عناء وجھٍد مضاعف
  

  :ب ــ التركيب وصوره
  

صورة تركيب كانت قليلة في : "ا4ول ،رين اثنينيركز السوسوة، في ھذا الفصل على أم     
، ومن ھذه الصورة ـ عموماً ـ الصيغة )3("الفصحى ثم كثرت ألفاظھا في الفصحى المعاصرة

صور جديدة من تركيب الكلمات لم تكن في الفصحى قبل العصر : "لثانياو .الصرفية السابقة
  .)4("الحديث

  
  وصورة التركيب القليلة  فـي الفصحـى القديمة، الكثيرة في  العربية  المعاصرة، التي        

يكونان معاً كلمة واحدة تقبل الوقوع في المواقع ) اسم بعدھا+ @ (ھي : "يوردھا في ھذا الفصل
  . )5("الرفع والنصب والجر: ابية الثHثةا2عر
ويبدأ دراسته التاريخية لھذه الصورة، باستعراٍض لما قيل فيھا، فيورد ما قاله سيبويه فيھا،      

  :وما أتى به من شواھد عليھا، فيقول

                                            
  .نفسه )   1(
  ).26: (نفسه، ص )   2(
  ).47: (نفسه، ص )   3(
  .نفسه )   4(
  ).47: (نفسه، ص )   5(
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ونستأذن في . الجر والرفع: وقد ذكر ذلك إمام النحاة سيبويه ومثل لھا بالشعر في حالتي"      
  .)1(..."اد أكثر كHمه، فكأنه يتحدث بلساننا إير

ثم يأتي نحوي من : "، فيقول)المحلى(كذلك، تستوقفه شواھد لھذه الظاھرة، في كتاب       
  . )2(..."القرن الرابع الھجري، ھو ابن شقير، ليمثل لھذه الظاھرة 

ومن عصر " ويقف أيضاً عند شواھد أخرى لباحٍث معاصر منقولة من عصر ا@حتجاج،     
  . )3(...ا@حتجاج ينقل محمد حسن عبد العزيز أن أقدم شواھد الشعر على ھذه الظاھرة

  
ما يثبت قدم ھذه الصورة من التركيب وإن كانت "وھو باستعراضه ھذه الجھود، يجد فيھا      

ھد ة، فيورد شوافي دراسته لھذه الصور ، ليلج بعدئٍذ إلى جھده ھو وإضافاته)4("قليلة بالطبع
في العربية الفصحى القديمة والمعاصرة، ومن شواھده الشعرية، ما وجده  شعرية ونثرية لھا

  : يھجو خالداً القحطبي) ھـ283(في شعر ابن الرومي "
  

�ن ����������اء م����������ى ج����������د عيس����������ا ض��������  M أبي
  

�المِ   �����������ن الع�����������ت  م�����������َت  أن����������  .)5("وجئ
  

علمQاء الكHQم "أن كذلك، يورد شواھد نثرية لھذه الصQورة، وفQي بعQض ھQذه الشQواھد يQرى      
علQQى مثQQل ھQQذه الكلمQQة المركبQQة، ) أل(والفلسQQفة والمنطQQق، وغيQQرھم، قQQد أدخلQQوا أداة التعريQQف 

، وممQا أورده مQن الشQواھد الفلسQفية تلQك، نصQان @بQن )6("وصاغوا منھا مصQادر صQناعية كثQراً 
نQا أن المسQاواة و: "، ا4ول منھمQا)البرھQان(سينا في كتابQه  عرضQان ذاتيQان ة الHمسQاواقQد كنQا بي+

  . )7("للعدد
  

للجرجQاني، ) التعريفQات: (ومن شواھده النثرية، ما تتبعه في اثنين من المعاجم التراثية، ھما     
QQةالHأد: "للتھQQانوي، فمQQن شQQواھد المعجQQم ا4ول، الشQQاھد) كشQQاف اصQQطHحات الفنQQون(و ھQQم : ري+

، وشQQاّك فQQي أنQQه شQQاّك، وھلQQّم الQQذين ينكQQرون العلQQم بثبQQوت شQQيء و@ ثبوتQQه، ويزعمQQون أنQQه شQQا dك
  .)8("جرّ 

. )9("ھQQو ماھيQQة تقتضQQي الHمسQQبوقية(...) ا4زل : "ومQQن شQQواھد المعجQQم الثQQاني، الشQQاھد      
: ھQو): ھQـ1187ت(ويستمر في إيراد شواھده من تراث العربية، حتى يصل إلى شاھٍد للشQدياق 

  .)10("من دواھي النساء فإني أراھا ترجمة لداھية الHبلّيةأتمZي ھذه : فقلتُ "
                                            

  ).48،47: (نفسه، ص)    1(
  ).48: (نفسه، ص )   2(
  ).49،48: (نفسه، ص )   3(
  ).49: (نفسه، ص )   4(
حسين نصار، دار الكتب المصرية، : ، تحقيق)علي بن العباس بن جريج(ديوان ابن الرومي : وانظر. سهنف )   5(

  ).2392: (ص/ 6م، جـ1975ـ  1970القاھرة، 
  .نفسه )   6(
  ).87: (البرھان من كتاب الشفاء، مصدر سابق، ص: وانظر) 50: (نفسه، ص )   7(
علQي (التعريفQات، الشQريف الجرجQاني : وانظر). 50: (راثية، صالعربية الفصحى المعاصرة وأصولھا الت )   8(

  ).107: (م، ص1987ط، بغداد، .، الشؤون الثقافية، د)بن محمد
كشQاف اصQطHحات الفنQون، التھQانوي : وانظر). 51: (العربية الفصحى المعاصرة وأصولھا التراثية، ص )   9(
ط، .المؤسسQQة المصQQرية للتQQأليف، د. النعQQيم حسQQنين لطفQQي عبQQد البQQديع، وعبQQد: ، تحقيQQق)محمQQد علQQي الفQQاروقي(

  ).122: (ص/ 1م، جـ1971ـ1963القاھرة، 
، بيQروت، 4السQاق علQى السQاق فيمQا ھQو الفاريQاق، أحمQد فQارس الشQدياق، مكتبQة الحيQاة، ط: وانظر. نفسه )   10(

  ).533: (م، ص1973
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وھو بتتبعه ھذا في التراث القديم، يضيف إلى ما أتى به َمن قبله، الذين أشار إليھم؛ إذ تتعدد      

) أل(اقتباسQQاته وتتنQQوع بQQين شQQعرية ونثريQQة مQQع تركيQQز علQQى لغQQة الفHسQQفة، وأثرھQQا فQQي إدخQQال 
اعيQة فQي إحQداث تغييQرات التعريف علQى ھQذه الصQورة الصQرفية، حيQث يرصQد تQأثير فئQةٍ  اجتم

  .صرفية في البنية اللغوية
  

وحينمQQا يصQQل إلQQى العربيQQة الفصQQحى المعاصQQرة، يستشQQھد لھQQذه الصQQورة بشQQواھد مQQن لغQQة      
  : الصحافة وحدھا، من مثل ھذا الشاھد

  .)1("بين المجتمع وأفراده الHمتناھيةتعزز الثقة "
  

يدة، في صQرف العربيQة الفصQحى المعاصQرة، أما ا4مر الثاني، فيتمثل في خمس صوٍر جد      
@ وجود لھا في الفصحى القديمة، وقد استشھد لھذه الصور الخمQس، التQي أوردھQا بعQد الصQورة 

  :السابقة، لكل واحدٍة منھا بشواھد، تبينھا وتوضحھا، من شواھد تلك الصور
  . )2(الجنوب الجنوبحوار : ، مثل)اسم معرف+ اسم معرف (ـ  1     
  . )3(... الحسين مباركمباحثات : ، مثل)اسم علم بشري+ اسم علم بشري (ـ  2     
  . )4(... أرنون ـ الشقيفمعركة : ، مثل)علم مكاني أو أكثر+ علم مكاني (ـ  3     
  . )5(...لى أرض أرض عأطلق صاروخ : ، مثل)نكرة مكانية+ نكرة مكانية (ـ  4     
  . )6(فوق البنفسجيةيتعرضون لcشعة : ، مثل)اسم معرف+ ظرف مكان (ـ  5     

  
  ومع أن ھذه الصور تمثل تغييراً نوعياً؛ إذ @ وجود لھا في العربية القديمة، إ@ أن       

  .شواھدھا أتت من لغة الصحافة فقط، و@ شواھد من غير لغة الصحافة ھذه

  :جـ ــ التركيب ا�وائلي
  

ياً في تاريخ الصرف العربQي، ظQاھرة التركيQب ا4وائلQي، من الظواھر التي تمثل تغييراً نوع    
ھQQذه الطريقQQة لQQم تكQQن للعربيQQة ـ و@ لبقيQQة لغQQات العQQالم ـ معرفQQة بھQQا قبQQل الحQQرب العالميQQة "و

  . )8("تركيب لفظة معينة من أوائل حروف كلمات أخرى"، وتعني )7("الثانية
فكان لھا وجودھا كغيرھا من اللغQات عرفت اللغة العربية ھذه الطريقة في العصر الحديث،      

كQل "، بمعنQى أن )9("بتأثير الترجمة الصحفية وا2خبارية"ا2نسانية، ويعلل عباس السوسوة ذلك 
الكلمات التي في العربية المعاصرة منQه إنمQا ھQي تعريQب 4سQماء مؤسسQات وھيئQات ومنظمQات 

  . )10(..."فاو، يونسكو، يونسيف،: دولية وقارية وعربية ومحلية أحياناً، مثل

                                            
  .نفسه )   1(
  .نفسه )   2(
  .نفسه )   3(
  .نفسه )   4(
  ).52: (فسه، صن )   5(
  .نفسه )   6(
  ).57: (، صنفسه )   7(
  .نفسه )   8(
  .نفسه )   9(
  ).58: (نفسه، ص )   10(
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متعلقQة بشQاعر مQن القQرن الرابQع "ويشير إلى حالة فريدة لھQذه الطريقQة فQي التQراث العربQي      
محمQد بQن : "، فيورد لتفسير ھذا اللقب، النص الذي يتQرجم لھQذا الشQاعر)1("الھجري، ھو كشاجم

: ذلQك، فقQالفسQئل عQن ). كشQاجم(لقQب نفسQه ... الحسين، أبو الفQتح الكاتQب المعQروف بكشQاجم، 
الكاف من كاتب، والشQين مQن شQاعر، وا4لQف مQن أديQب،  والجQيم مQن جQواد، والمQيم مQن مQنجم 

وھناك تفسير آخر لھذا اللقب، غير ما أتى به السوسوة، ـ وأضافه الدكتور قحطان رشيد . )2(..."
للقQب، فQي ديوانQه، تفسQيٌر آخQر لھQذا ا) كشاجم(ـ فقد جاء في ترجمة  )3(صالح في عرضه للكتاب

الكاف من الكتابQة، والشQين مQن الشQعر، وا4لQف مQن ا2نشQاء، والجQيم مQن الجQدل، "مضمونه أن 
  . )4("والميم من المنطق

  
ولفرادة ھذه الحالة، لم يقل بأنھا أصٌل للظاھرة المعاصرة؛ إذ ليس ھناك في التراث العربQي      

الطريقQة، حيQث يسQتبعد السوسQوة  مQن ھQذه) النحQت(شواھد لھذه الظاھرة، بعد استبعاد أن يكQون 
ذلك، ويرى أن ھناك فرقاً كبيراً بين النحت وھذه الطريقة، فالنحت أخذ حروف من عQدة كلمQات 

  . دون نظام، أما ھنا فھو منتظم
  

  ):ھات(د ـ ظاھرة الجمع بإضافة ال�حقة 
  

     Qذور عربيQا جQيس لھQي لQة، ھذه الظاھرة أيضاً من الظواھر الصرفية الجديدة، التQة قديم
، وقد أشار السوسوة إلى ھذه الظاھرة، معلHً ذلك، مQع )ھات(ظاھرة الجمع بإضافة الHحقة 

  :  التمثيل لھا، بقوله
،  ولمQQا نقQQل العQQرب )واو المQQد(تخلQQو اللغQQة العربيQQة مQQن ا4سQQماء المنتھيQQة بضQQمة طويلQQة "      

Hافة الQا بإضQالواو، جمعوھQة المعاصرون ألفاظاً أوروبية تنتھي بQات(حقQم )ھQاھرة لQذه الظQوھ ،
  . )5(..."فيديو وفيديوھات، استديو واستديوھات،: ومن ذلك. تتعرض لھا العربية القديمة

  
وتغييQر كمQي،  ى المعاصرة، طرأ عليه تغييQر نQوعيوبذلك، فبناء الكلمة في العربية الفصح     

ت الحيQQاة صQQيغاً وأبنيQQة فكثQر اسQQتعمال بعQQض مQQا كQان قليQQل ا@سQQتعمال قQQديماً، واسQتحدثت معطيQQا
جديدة أثرت اللغة ومكنتھا بH شك من التعبير عن مظاھر الحيQاة الجديQدة بابنيQة وصQيغ صQرفية 
جديدة، وھذا ما رصده  السوسوة وأضافه إلى المعرفة اللغوية الصرفية العربية في القسQم الثQاني 

  ).الفصحى المعاصرة وأصولھا التراثية(من كتابه العربية 

  :في المحكية اليمنية، تأصيل تاريخي) الذي( ھـ ــ
  

َل عباس السوسوة      تاريخياً لظواھر لغويQة صQرفية فصQيحة، أّصQل تاريخيQاً لظQواھر  كما أص+
الQذي فQي المحكيQة (لغوية صرفية في العامية أو المحكية، من ذلك مQا جQاء بQه بحثQه الموسQوم بQـ 

غويQة صQرفية معاصQرة فQي المحكيQة اليمنيQة، ، حيQث تسQتوقفه ظQاھرة ل)اليمنية، تأصيل تQاريخي

                                            
  .نفسه )   1(
ط، .إحسQان عبQاس، دار صQادر، د: فوات الوفيات والذيل عليھا، محمد شاكر الكتبQي، تحقيQق: وانظر. نفسه )   2(

  ).99: (ص/ 4م، جـ1974بيروت، 
فQQQQي التواصQQQQل اللغQQQQوي، قحطQQQQان رشQQQQيد صQQQQالح، صQQQQحيفة الثقافيQQQQة، تعQQQQز، العQQQQدد                      قQQQQراءة  وعQQQQرض  )   3(

  ).20: (م، ص20/6/2002ھـ ـ 1423ربيع ثاني  9، )147( 
  ).8: (م، ص1997ط، بيروت، .، دار صادر، د)محمود بن الحسين أبو الفتح(ديوان كشاجم  )   4(
  ).71: (ھا التراثية، صالعربية الفصحى المعاصرة، وأصول )   5(



    ������� �	
� �	�� �� ������ 	�	��� ������ عبدهعبدهعبدهعبده....دددد                    ����� ����  

 

 Page 71       برلين –المانيا / يجية والسياسية وا	قتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	سترات                 

  

للمفرد المQذكر والمفQرد المؤنQث، والجمQع المQذكر "في المحكية اليمنية ) الذي(تتمثل في استعمال 
  . )1("والجمع المؤنث

، فأورد أربعة شواھد من الشعر الجاھلي مستشQھداً دارساً ھذه الظاھرة، ومؤصHً لھاوذھب      
عQن الشQاعر ) ھQـ180ت(إمQام النحQو سQيبويه "مQا نقلQه  المQذكر، أَّولُھQاللجمع ) الذي(ء بھا لمجي

  :الجاھلي أشھب بن رميلة
  

�اؤھم�����������ٍج دم�����������ت بفل�����������ذي حان����������  وإن ال
  

�دِ   �����ا أم خال�����وِم ي�����ل الق�����وم ك�����م الق����  .)2("ھ
  

  :ثم يستشھد من القرآن الكريم، بقوله تعالى    

ا (((( ِذي اْسَتْوَقَد َنارًا َفَلمَّ ا َمَثُلُهْم كََمَثِل الَّ ِذي اْسَتْوَقَد َنارًا َفَلمَّ ا َمَثُلُهْم كََمَثِل الَّ ِذي اْسَتْوَقَد َنارًا َفَلمَّ ا َمَثُلُهْم كََمَثِل الَّ ِذي اْسَتْوَقَد َنارًا َفَلمَّ ُه ِبُنورِِهْم َوَتَركَُهْم َمَثُلُهْم كََمَثِل الَّ ُه ِبُنورِِهْم َوَتَركَُهْم أََضاَءْت َما َحْوَلُه َذَهَب اللَّ ُه ِبُنورِِهْم َوَتَركَُهْم أََضاَءْت َما َحْوَلُه َذَهَب اللَّ ُه ِبُنورِِهْم َوَتَركَُهْم أََضاَءْت َما َحْوَلُه َذَهَب اللَّ أََضاَءْت َما َحْوَلُه َذَهَب اللَّ
))))ِفي ُظُلَماٍت َ@ ُيبWُaِْونَ ِفي ُظُلَماٍت َ@ ُيبWُaِْونَ ِفي ُظُلَماٍت َ@ ُيبWُaِْونَ ِفي ُظُلَماٍت َ@ ُيبWُaِْونَ 

)3(.  
  . )4(ويتبع ھذه اkية ببعٍض من أقوال المفسرين فيھا وتأويHتھم لھا 

أن القرآن الكريم، ومن قبله الشعر الجاھلي قد استعمH "ويصل من خHل ھذه الشواھد، إلى      
، مشيراً إلQى خلQو التQراث العربQي بعدئQٍذ مQن ھQذا ا@سQتعمال؛ )5("على قلة للمفرد والجمع) يالذ(

، ويذكر أن ھذا التراث عاد لھQذا )6("@ يسعفنا بعد ذلك بشواھد على ھذا ا@ستعمال"فھذا التراث 
الجنس مع اختHف العدد و) الذي(عودة إلى تعميم استخدام "ا@ستعمال بعد ذاك ا@نقطاع؛ فھناك 

إفQQQراداً وجمعQQQاً عنQQQد المQQQؤرخين ابتQQQداًء مQQQن القQQQرن الثQQQامن الھجQQQري إلQQQى القQQQرن الرابQQQع عشQQQر 
غلبQة العاميQة علQى ھQؤ@ء أو ضQعف ثقQافتھم "، ويرجح أن يكQون سQبب ھQذا التعمQيم )7("الھجري
  . )8("النحوية

  
Hً ذلك بشاھٍد لنائب ، ابتداًء من عودة ھذا ا@ستعمال، مستھ)الذي(ثم يتتبع ھذا ا@ستعمال لـ      

): "(...) التQي(محQل ) الQذي(فنجQد عنQده "، )ھQـ725ت(السلطنة في مصر، بيبرس المنصQوري 
وما أجراه 
 له ولھم من الفتوح الجسيمة والوقائع العظيمة، والسعود الذي جنوا منھا ثمر المنى 

  . )9(""والھمم
     QQQؤرخ عيسQQQى المQQQل إلQQQى يصQQQواھد، حتQQQراد الشQQQي إيQQQي فQQQر ويمضQQQن المطھQQQف بQQQن لطQQQى ب

دخلھQا فرحQات : "، فيستشھد بنصين لھذا المؤرخ على ھذه الظQاھرة، الثQاني منھمQا)ھـ1048ت(
  . )10("بتلك الجموع الذي تذھب عن المقلة الھجوع

                                            
  ).10،9: (مجلة المعرفة،  مصدر سابق، ص. في المحكية اليمنية، تأصيل تاريخي) الذي( )   1(
عبQد السHQم محمQد ھQارون، ط، الھيئQة المصQرية العامQة : كتاب سQيبويه، تحقيQق: وانظر). 10: (نفسه، ص )   2(

  ).187ـ176: (ص/ 1للكتاب، مصدر سابق،  جـ
  ).17: (لبقرة، اkيةسورة ا )   3(
  ).11: (في المحكية اليمنية، مجلة المعرفة، مصدر سابق، ص) الذي: (انظر )   4(
  .نفسه )   5(
  .نفسه )   6(
  ).12: (نفسه، ص )   7(
  .نفسه )   8(
تQQQاريخ دولQQQة المماليQQQك البحريQQQة فQQQي الفتQQQرة مQQQن (التحفQQQة المملوكيQQQة فQQQي الدولQQQة التركيQQQة : وانظQQQر. نفسQQQه )   9(
ط، القQاھرة، .عبد الحميد صالح حمدان، الدار المصرية اللبنانية، د: تحقيق. ، بيبرس المنصوري)ھـ711ـ648(

  ).24: (م، ص1987
روح الروح فيما جرى بعد المئة التاسعة من الفQتن والفتQوح، عيسQى بQن لطQف : ، وانظر)13: (ص. نفسه )   10(

  ).59: (ص/ 1م، جـ1981 ط، صنعاء،.بن المطھر بن شرف الدين، وزارة ا2عHم، د
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، منھا لھاويصل بعد ھذا التأصيل للظاھرة إلى العامية اليمنية، فيورد شواھد شعرية ونثرية      

  :في أكثر من موضع في ديوانه) ھـ1180ت( )1(عند الخفنجي"ما وجده 
  

�اد������������ب الرق������������م طي������������ذي زادھ�����������  وM ال
  

�ارية  �������وم الس�������مير النج�������ي س������  .)2("يحك
  

ومن شواھده أيضاً، شاھده في القرن الثالث عشر الھجري، حيث جQاءت الQذي فQي حوليQات      
والحQال أن الQذي  (...)فدلھم واحٌد من أھل البحر من الذي @ خير فQيھم ): "الذين(النعمي بمعنى 

  . )3("ماتوا في وسط البحر قدر أربعمئة نفس
  

وبذلك، قد شمل بتوجھه التاريخي، دراسة ظواھر صQرفية فQي اللغQة المحكيQة؛ فQدرس أكثQر      
فQي المحكيQة اليمنيQة، كQذلك مQا ) الذي(من ظاھرة صرفية، من ذلك ما مر في تأصيله تاريخياً لـ 

خ لوزني )دراسات في المحكية اليمنية(ورد في القسم الثاني من كتابه  Qال(، فقد أر+ ) ِتفّعQال(و) ِفع+
  . )4(في المحكية اليمنية أيضاً ) فعيل(في المحكية اليمنية، ودراسته التاريخية لصيغة الجمع 

  
وفQQي دراسQQته للظQQواھر الصQQرفية تاريخيQQاً فQQي المحكيQQة اليمنيQQة، @ ينطلQQق مQQن تخطئQQة      

م بأخطQQاء ة؛ ذلQQك 4ن تصQQويبات المصQQوبين اللغQQويين، @ تھQQتالمصQQوبين اللغQQويين للظQQاھر
يرى أن الخطأ والصواب، لQيس مقصQوراً علQى الفصQحى وحQدھا،  المحكية؛ مع أن السوسوة
؛ لذلك، فھو ينطلق من مHحظته للظاھرة، ثم يذھب في دراستھا )5(بل يشمل، أيضاً، المحكية

kراء وأقQوال علمQاء اللغQة فيھQا، ثQم يتتبQع والتأصيل لھQا تاريخيQاً، مسQتھHً ذلQك باسQتعراٍض 
ومؤلفاتھم، عبر أزمنٍة مختلفة وصQو@ً إلQى اسQتعمالھا  ابمواضع وجودھا في مصنفات الكتّ 

  .المعاصر في اللغة العامية المعاصرة
ويتضQQح أنQQه قQQد درس ظQQواھر صQQرفية، فQQي العربيQQة المعاصQQرة، فQQي مسQQتوييھا الفصQQيح      

محكية اليمنية، مؤصHً لبعٍض مQن ظواھرھQا الصQرفية فQي التQراث والعامي، وإن اقتصر على ال
  .  العربي ا2سHمي، في ضوء منھج الدراسات اللغوية التاريخي

                                            
علي بن الحسن بن علي بن الحسين القاسم الخفنجي، شاعر ساخر كثير المرح وافر الظرف : الخفنجي، ھو )   1(

  ).1265،1264: (ص/ 2الموسوعة اليمنية، مرجع سابق، جـ: انظر. والدعابة
  ).13: (ص الذي في المحكية اليمنية، تأصيل تاريخي، مجلة المعرفة، مصدر سابق، )   2(
  .نفسه )   3(
  ).113ـ  99(، )98ـ  82: (دراسات في المحكية اليمنية، ص: انظر )   4(
  ).72،71: (دراسات في المحكية اليمنية، ص)   5(
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 ً   مجال الدMلة والمعجم ــ ثالثا
  

مجال الد@لة والمعجم، كغيره من الجوانب اللغوية، تطرأ عليه تغييQرات وتطQورات بمQرور      
من الجوانب اللغويQة ا4خQرى؛ حيQث تسQتجد د@@ت، وتغيQب د@@ٌت،  الزمن، فھو أسرع تطوراً 

  ...وتتوسع د@@ت، وتضيق د@@ت
  

وفي مواضQع مQن دراسQات السوسQوة اللغويQة التاريخيQة، تنQاول بالQدرس اللغQوي التQاريخي،      
Qَل تاريخيQاً لد@لQة عQدٍد مQن ا4لفQاظ، فQي فتQراٍت  ظواھر لغوية، فQي مجQال الد@لQة والمعجQم، فأص+

وفQQي المحكيQQة، . ، وغيرھQQا)نخQQوة(، و)مسQQتھتر(، و)نكتQQة(زمنيQQٍة متعاقبQQة، فQQي الفصQQحى كQQاللفظ 
  .، وغيرھا)مقھاية(، و)مقشامة(كاللفظ 

  
  

  :أ ــ النكتة تأصيل لغوي
  

خصص لدراسة ھذه اللفظة بحثاً كامHً، فدرسھا دراسة تاريخيQة مؤصHQً لھQا تأصQيHً لغويQاً      
، التي تتعلق بھا د@@ت السQخرية )نكتة(تأصيل كلمة "؛ إذ كان ھدف بحثه ھذا في تراث العربية

والضحك بأنواعه المختلفة في عربيتنا المعاصرة، وتتبع جذور ھذه الد@@ت تاريخيQا مQن خHQل 
  . )1("الوثائق المكتوبة في التراث العربي

: التراث العربي، فيفي  وعنھا فيھا ويبدأ دراسته لھذه الكلمة، بوقوٍف واطHٍع على ما ُكِتبَ      
أن ھذه اللفظة لQم تحQَظ بدراسQة لغويQة ذات منحQى  لهمؤلفاٍت، وكتٍب، ومجا@ٍت مختلفة؛ فاتضح 

  . )2(إذن نستطيع أن نقرر مطمئنين أن بحثنا ھذا أول من يتعرض لتأصيل النكتة لغوياً : "تاريخي
لتاريخي ـ الوقوف على الظاھرة المعاصرة ثم وكانت نقطة البدء ـ التي يقوم عليھا  توجھه ا     

ا@نطHق نحو تأصQيلھا ودراسQتھا تاريخيQاً، ھQذا مQا سQار عليQه فQي دراسQته التاريخيQة فQي مجQال 
الد@لة، فكان الوقوف عند الد@لة المعاصرة، ثQم تأصQيلھا ودراسQتھا تاريخيQاً؛ لQذلك أورد الد@لQة 

  :)3(المعاصرة لھذه الكلمة في أربع نقاط، ھي
  .ـ النادرة الفكاھية الساخرة1     
  .ـ التعليق الساخر بكلمة أو بجملة على حدث أو موقف أو قول2     
  .ـ الرسم الكاريكاتوري الساخر3    

  .ـ الشخصية ا2نسانية التي تكون باعثة على الضحك منھا4     
  
عصر ا@حتجاج باللغة  في"د@@ت معاصرة، و@ وجود لھا  وأكد على أن ھذه الد@@ت         

، فبحQQث عQQن الد@لQQة )4()"مQQن العصQQر الجQQاھلي حتQQى منتصQQف القQQرن الثQQاني الھجQQري(الفصQQحى 
المعجميQQة لھQQا، وكانQQت ھQQذه الد@لQQة د@لQQة ماديQQة، راصQQداً التحQQول الQQذي طQQرأ عليھQQا مQQن الد@لQQة 

                                            
ـ كليQQة اkداب وا4لسQQن، جامعQQة عQQين شQQمس، القQQاھرة، العQQدد  PhilologyتأصQQيل لغQQوي، مجلQQة : النكتQQة )   1(
  ).1: (صم، 1997، يناير ـ يونيو )28(
  .نفسه )   2(
  .نفسه )   3(
  ).2: (نفسه، ص )   4(
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التراث، فأورد ما جQاء المعجمية المادية إلى الد@لة المعنوية العلمية، متتبعاً ھذا التحول في كتب 
ان فQي النQاس : "من د@لة للنكتة، ففيه) لسان العرب(في  نكQت فQي العلQم بموافقQة ... الن+ّكات الطع+

أي : فQإذا فيQه نكتQة سQوداء: كالنقطة، وفي حديث الجمعة: والنكتة... أشار : فHن أو مخالفة فHن
أمQا فQي : "جديQداً عليQه فQي معQاجم أخQرى ، وھذا ھو المعنى الذي لم يجد)1(..."أثٌر قليل كالنقطة 

  . )2("تاج العروس فH جديد، وكذلك في القاموس المحيط إ@ أن نكتة تجمع على نكات
يأتي بالد@@ت اللغوية القديمة للكلمQة و@ يQذكر "وفي المعجم الوسيط، رأى أنه على حداثته      

Qحى، شيئاً عن الد@@ت المعاصرة للكلمة، وإن كان له فضل ذكQة الفصQي العربيQة فQة النكتQر د@ل
والنكتQة العHمQة الخفيQة، والفكQرة اللطيفQة . الكثيQر التنكيQت: النّكQات: "بعد عصر ا@حتجQاج، ففيQه

جمQQع نكQQت (...) المQQؤثرة فQQي الQQنفس، والمسQQألة العلميQQة الدقيقQQة يتوصQQل إليھQQا بدقQQة وإنعQQام فكQQر 
بداية التحول الد@لي، من الد@لQة الماديQة ، وھذا النص ـ كما ھو واضٌح ـ يفصح عن )3(""ونكات

فقQد انتقلQت . وھذه الد@لة ظلت تستخدم فQي الفصQحى حتQى العصQر الحQديث: "إلى الد@لة العلمية
  . )4("والمتميز عما حوله إلى الفكرة. من الد@لة المادية للشيء المتناھي في الصغر

  
اث، مبتQQQدئأً بھQQQذا الشQQQاھد لcزھQQQري ويQQQذھب متتبعQQQاً ھQQQذه الد@لQQQة العلميQQQة فQQQي كتQQQب التQQQر     

  ):ھـ370ت(
تقييQQد نكQQت حفظتھQQا ووعيتھQQا عQQن أفQQواه العQQرب الQQذين شQQاھدتھم وأقمQQت بQQين ظھQQرانيھم "      
  . )5("سنيات
فھQو ) ھQـ429ت (عنQد الثعQالبي " المعQاني اللطيفQة"بمعنQى "وشاھٌد آخر، جQاءت فيQه النكتQة      

Qذكر أنQويھي، فيQذا "ه يتحدث عن عضد الدولة البQرط ھQو شQا ھQه مQرج منQراً يخQعراً كثيQول شQيق
  . )6(""الكتاب من الملح والنكت

  
وبعد أن يمر بأكثر من كتاب ومصنف قديم مستشQھداً منھQا بشQواھد علQى ھQذه اللفظQة، يصQل     

إلQQى أن ھQQذه الQQد@@ت العلميQQة للنكتQQة والنكQQت قQQد اختفQQت مQQن "إلQQى ا@سQQتخدام المعاصQQر، فيشQQير 
، مستشQھداً )8("قلQة مQن أصQحاب الثقافQة الدينيQة"، باسQتثناء )7(..."ب المعاصQريناستعما@ت الكتا

ويمكننا اكتشاف ھQذه المعQاني : "يقول) م1986ت (الدكتور صبحي الصالح "لھذه القلة بنٍص لـ 
، وإيراده ھذا النص، رصٌد لتغيQر )9(..."فمن النكات البHغية... بعضھا ببعض لنكتة بHغية ... 

لكمQQي، حيQQث كانQQت ھQQذه اللفظQQة ذات د@لQQة علميQQة فQQي القQQديم بصQQورة أكثQQر منھQQا فQQي مQQن الQQنمط ا
  .العربية المعاصرة

                                            
دار المعQارف، مصQدر . ط. عبQد
 علQي الكبيQر، وآخQرون: وانظر، لسان العرب، تحقيQق). 2: (، صنفسه )   1(

  ).4536: (سابق، ص
  .نفسه )   2(
  ).950(ص، م، 1973، القاھرة، 2المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، ط: وانظر. نفسه )   3(
  ).3: (نفسه، ص )   4(
عبQد السHQم ھQارون، المؤسسQة : تھذيب اللغة، أبو منصور محمد بن أحمد ا4زھQري، تحقيQق: وانظر. نفسه )   5(

  ).6: (ص/ 1م، جـ1964ط، القاھرة، .المصرية العامة للتأليف، د
م، 1983ط، بيQروت، .كتQب العلميQة، ديتيمة الدھر، أبو منصور عبQد الملQك الثعQالبي، دار ال: نفسه، وانظر )   6(

  ).257: (ص/ 2جـ
  .نفسه )   7(
  ).4: (نفسه، ص )   8(
، بيQQروت، 10دراسQQات فQQي فقQQه اللغQQة، صQQبحي الصQQالح، دار العلQQم للمHيQQين، ط: وانظQQر). 4: (، صنفسQQه )   9(

  ).310: (م، ص1983
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، وھQو المعنQى )1("اسQتعمالھا فQي مجQال الضQحك والسQخرية) "العلميQة(ومن الد@لة المعنويQة     

النكتQة  فQنحن نجQد: "الذي تتبعه السوسوة في كتب التراث، مبتدئأً ببQديع الزمQان الھمQذاني، فيقQول
، مستشھداً بنصQه الQذي )2(..."في رسائله ) ھـ398ت (بمعنى التعليق عند بديع الزمان الھمذاني 

  . )3"(فأتته السكتة، وأضجرته النكتة، وانطفأت تلك الوقدة: "فيه
ويمر بكثير من الكتب والمصنفات، وفقاً للتسلسل التQاريخي لوفQاة مؤلفيھQا، حتQى يصQل إلQى      

لQه نكQت غريبQة : "، وھو تاريخ وفاة ابن العماد الحنبلي، حيQث استشQھد بنصQه)ھـ1089(تاريخ 
ويكثر ورود النكتة وما اشQتق منھQا بعQد ھQذا التQاريخ : "، فيقول بعد ھذا الشاھد)4("وطباٌع عجيبة

، بمعنى أن ھذا التاريخ يمثل نقطQة تحQوٍل كميQة فQي اسQتعمال الد@لQة، فمQن )5("بالمعنى المعاصر
  .ھذه الد@لة إلى كثرتهقلة استخدام 

يؤلQف ) ھQـ1097ت (فھQا ھQو الشQربيني : "ويمضي مستشھداً لھذه الكثرة بعQد ھQذا التQاريخ      
كتابQاً كQQامHً يشQQرح فيQQه قصQQيدة عاميQQة، وھQQذا الشQQرح يتكQQون مQQن مئتQQين وأربQQٍع وأربعQQين صQQفحة 

بQبعض ُنكيتQات  وأن أصQرح فيQه:"ويبدأ في المقدمQة بقولQه . محشوة بالنوادر الغليظة) ص244(
ويQQورد مواضQQع أخQQرى اسQQتعمل فيھQQا . )6(""ھزليQQة وحكQQم ھباليQQة علQQى سQQبيل المجQQون والخHعQQة

كما يQورد شQواھد عQدة بعQد شQاھده ھQذا حتQى يصQل إلQى  . الشربيني ھذه اللفظة بالمعنى المعاصر
، فيستشQQھد بنصQQوٍص )م1905ت (، والشQQيخ محمQQد عبQQده، )م1902ت (عبQQدالرحمن الكQQواكبي 

وتسلط عليھم أقHم ا4دباء وألسنة الشQعراء، بوضQع : "ن ذلك نص عبد الرحمن الكواكبيلھما، م
  . )7(..."أھاجي وأناشيد بعبائر بسيطة محHة بنكت مضحكة

وفQQي : "وبعQQد ھQQذين العلمQQين، يتحQQدث عQQن ذروة ا@سQQتعمال للنكتQQة بھQQذا المعنQQى، فيقQQول    
Qٍت مضQن أي وقQر مQة أكثQتعملت النكتQديث اسQى العصر الحQة علQة للد@لQاريخ العربيQي تQى ف

: ، ويورد شواھد لذلك، منھا نص للعقاد، قاله في حفني ناصQف)8("الضحك بأنواعه المختلفة
وقQد تQرى الرجQل فصQيحاً فQي المجلQس (...) وكان فكھاً سريع الخQاطر فQي النكQات البQاردة "

  . )9(..."سريعاً إلى النكتة اللسانية 
       
بين التحول المادي لد@لة ھذه اللفظQة إلQى الد@لQة العلميQة المعنويQة، التQي  وھو بتتبعه ھذا قد     

منھQQا الQQد@@ت المعنويQQة ا4دبيQQة كالخHصQQة والفكQQرة اللطيفQQة، ومQQوطن الجمQQال، وسQQر العبQQارة 
ومن ثم التحول الداخلي في إطار الد@لQة العلميQة، حيQث كQان ھنQاك تحQوٌل مQن المعنQى . والتعليق

نى الفكاھي، وھو المعنى المعاصر لھQذه الكلمQة، فقQد اتضQحت بدايQة التحQول مQن العلمي إلى المع

                                            
  .نفسه )   1(
  ).5: (نفسه، ص )   2(
  .نفسه )   3(
شQذرات الQذھب فQي أخبQار مQن ذھQب، عبQد الحQي بQن أحمQد بQن محمQد بQن العمQاد : وانظQر). 7: (نفسه، ص )   4(

  ).27: (ص/ 6ھـ ، جـ1355ـ 1350ط، القاھرة، .الحنبلي، مكتبة القدسي، د
  .نفسه )   5(
ھQQز القحQوف فQي شQQرح قصQيدة أبQي شQادوف، الشQQيخ يوسQف محمQد عبQQد الجQواد بQن خضQQر : وانظQر. نفسQه )   6(

  ).2: (ت، ص.ط، القاھرة، د.تبة المحمودية، دالشربيني، المك
: م، ص1959أم القQQرى، عبQQد الQQرحمن الكQQواكبي، الطبعQQة العموميQQة، حلQQب، : وانظQQر). 9: (نفسQQه، ص )   7(
)186.(  
  .نفسه )   8(
شعراء مصر وبيئاتھم في الجيل الماضي، عباس محمود العقاد، مكتبQة النھضQة : وانظر). 10: (نفسه، ص )   9(

  ).33،32: (م، ص1965، القاھرة، 3ة، طالمصري
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الد@@ت العلمية إلى الد@@ت الفكاھية، ويجسد ھذا التحوُل تغيراً كمياً متنامياً بالزيادة، من زمQٍن 
إلى زمن، مع مHحظة نقاٍط زمنيٍة واضٌح فيھا تنامي ھذه الزيQادة باتجQاه العصQر الحQديث، الQذي 

: بلQQغ فيQQه ھQQذا التنQQامي ذروتQQه؛ حيQQث إن ھQQذا النQQوع مQQن التغيQQر والتطQQور الQQد@لي، المتمثQQل فQQيي
، )1("ا@نتقال من الد@@ت الحسية إلى الد@@ت التجريديQة نتيجQة لتطQور العقQل ا2نسQاني ورقيQه"

ده ، وھQو مQا رصQ)2("يتم عادًة في صورٍة تدريجية"وھذا التغير والتحول من المادي إلى المجرد 
  .وتتبعه عباس السوسوة في بحثه ھذا

  
ويرصQQد التحQQول إلQQى الضQQد، الQQذي طQQرأ علQQى د@لQQة ھQQذه اللفظQQة؛ ففQQي أحQQد شQQواھده للد@لQQة      

كل نقطة مQن بيQاض فQي سQواد أو : النكتة: "المعجمية، يورد من أحد المعاجم ھذا التعريف للنكتة
، فيعلق على ھذا التعريQف، )3("لمشار إليهأي العلم ا: يقال ھو النكتة في قومه. عكسه فھي النكتة

 ًHحظ أن العكس ھو ما حدث في العربية المعاصرة: "قائHع . وھنا نQون موضQفالنكتة ھو من يك
، حيQث تغيQرت الد@لQة فQي العصQر الحQديث إلQى ضQد مQا كانQت عليQه فQي )4("السخرية من النQاس

  .القديم
  

  :ب ــ مستھتر
  

عQن حQاملي (دراسة لغوية تاريخيQة، فQي بحثQه ) مستھتر(لفظ يدرس عباس السوسوة د@لة ال     
؛ فقد وجد ذلك ثغرة في البحث المنقود؛ إذ )عصا التصويب اللغوي Vمقيماً ذلك، على نقٍد منھجي ،

لكQQن الباحQQث الفاضQQل اكتفQQى ـ رغQQم جھQQده الواضQQح ـ بالتأويQQل واسQQتنطاق كتQQب النحQQو : "يقQQول
ه كلمة ا@ستھتار بمعنى الHمبا@ة وا@ستھانة، كمQا ھQو والصرف، ولم يذكر نصاً قديماً وردت في

  .)5("حادث في فصحانا المعاصرة؛ إذ @ يعقل أن يحدث ذلك طفرةً 
      ًHائQذلك، قQواھد لQورداً الشQة، مQراث العربيQي تQظ فQذا اللفQفيكمل ھذه الثغرة، ويتتبع د@لة ھ :

فQي وصQف ) ھQـ433ت (ا4ّبQار  لعل أقQدم الشQواھد علQى ذلQك مQا جQاء فQي شQعر ا4ندلسQي ابQن"
  :الدو@ب الذي يسقي له

�تھترٌ ����������������دا مس����������������ا ش����������������ه مم��������������  وأن
  

ابُ    Fى أو�����������������ا بك����������������ه مم���������������  .)6("وكأن
  

بمعنى المسQتھين عنQد "فيؤصل بھذا الشاھد للبداية ا4ولى لھذه الد@لة، ثم يذكر مجيء اللفظ      
كان فاسد العقيدة ": يصف به القاضي عبد العزيز بن عبد الواحد) ھـ654ت (سبط ابن الجوزي 

  . )7(""دھرياً مستھتراً بأمور الشريعة

                                            
  ).238: (م، ص1993، القاھرة، 4علم الد@لة، أحمد مختار عمر، عالم الكتب، ط )   1(
  .نفسه )   2(
الكليQات، أبQو البقQاء أيQوب بQن : وانظر). 2: (، مصدر سابق، صPhilologyتأصيٌل لغوي، مجلة : النكتة )   3(

/ 4م، جQـ1976ط، دمشQق، .وزارة الثقافة، د. ومحمد المصري. درويش عدنان: موسى الحسين الكفوي، تحقيق
  ).330: (ص

  .نفسه )   4(
، مجلQد )9(عن حاملي عصا التصويب اللغوي ومتفرقات، مجلة جذور، النادي ا4دبي الثقافي بجQدة، العQدد  )   5(
  ).81: (م، ص2002ھـ ـ يونيو 1423، ربيع اkخر )5(
ط، .دار المعQارف، د. شQوقي ضQيف: ب في ُحلى المغرب، ابن سعيد المغربQي، تحقيQقالُمغر: وانظر. نفسه )   6(

  ).310: (ص/ 2ھـ ، جـ1964القاھرة، 
ط، .مرآة الزمان في تاريخ ا4عيان، سبط ابن الجQوزي، جمعيQة دائQرة المعQارف العثمانيQة، د: وانظر. نفسه )   7(

  ).751: (ص/ 8م، جـ1951حيدر أباد الدكن، 
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فQي حديثQه عQن ابQن الروانQدي ) ھQـ774ت (د@لQة سQيئة عنQد ابQن كثيQر "ويذكر حمل اللفQظ      
أورد ابQن الجQوزي مQن أشQعاره الدالQة علQى : "وفي حديثه عن أبي العHQء المعQري يقQول. الملحد

  . )1(...""ن ذلكفم. استھتاره بدين ا2سHم أشياء كثيرة
، فQQي )ھQQـ807ت (بمعنQQى ا@سQQتھانة عنQQد المQQؤرخ ابQQن الفQQرات "كQQذلك، يQQورد مجQQيء اللفQQظ      

ثQم شQرع يعQدد مسQاوئ السQلطان ا4شQرف ومخازيQه : "حديثه عن مقتل السQلطان ا4شQرف خليQل
  . )2(""واستھتاره با4مراء ومماليك أبيه وإھماله 4مور المسلمين

  
بمعنQQQQى السQQQQلوك السQQQQيئ، عنQQQQد المقQQQQّري "ا بQQQQنٍص جQQQQاء اللفQQQQظ فيQQQQه ويختQQQQتم تتبعQQQQه ھQQQQذ     

فأخQذه بQالظلم وإخراجQه فQي ھQذه الترھQات : "... ، وأورد الشاھد في ھذا النص)3()"ھـ1041ت(
  .)4("من أفحش ا@ستھتار

وقد وقف بدراسته لد@لة ھذا اللفظ عند ھذا الشاھد، ولم يواصل تتبعه ودراسته، حتى يصل       
الحديث، وھو مدرك ھذا؛ إذ علل وقوفه بتعليٍل ھزلي وتعليٍل جدي، مازجاً بين الجد  إلى العصر

و@ يQQزال لQQدينا بعQQض الشQQواھد، لكنQQا اكتفينQQا بالسQQبعة جريQQاً أو قQQل تقليQQداً : "والھQQزل، فQQالھزلي
وسQنجرد لھQذا الفعQل وتحQول : "، والتعليQل الجQدي)5("إلQخ...للمعلقات السبع والمجمھQرات السQبع 

  .، وھو التعليل الموضوعي الذي يبرر له وقوفه ھذا)6( !"ه بحثاً خاصاً، إن شاء 
د@@ت
  
  

  :جـ ــ النخوة
  

، دراسQة )نخQوة(، يQدرس د@لQة كلمQة )تشريح أسطورة نخوة المعتصم(في بحثه الموسوم بـ      
  .تاريخية، متتبعاً ھذه الد@لة، لكن في المعاجم اللغوية فقط

د المعنى المتداول والمتعQارف عليQه للنخQوة، كمQا تصQورھا ا4سQطورة، فھQي حيث يبدأ بإيرا     
الحمية وسرعة النجدة، والمبادرة إلQى فعQل الخيQر طوعQاً دون أن يكQون للفاعQل مصQلحة : "تعني

  . )7("شخصية
غيQQر موجQQود فQQي المعQQاجم القديمQQة، رغQQم وجQQوده فQQي الكتابQQات "ويشQQير إلQQى أن ھQQذا المعنQQى      

، أي أن المعاجم اللغويQة لQم يQرد فيھQا ھQذا المعنQى مQع )8("مة، ثم عند العامة بعد ذلكالعربية القدي
  .تداوله واستخدامه في الكتابات الفصيحة وفي ا@ستخدام العامي

نخQQى : "، ففQQي الجمھQQرة @بQQن دريQQدمعنQQى النخQQوة فيھQQاويمQQر بالمعQQاجم اللغويQQة، مQQورداً منھQQا      
. )1(..."العظمة والكبر والفخQر : "وفي لسان العرب، النخوة ،)9("الرجل فھو منخو وا@سم النخو

                                            
ط، .البداية والنھاية، ابن كثير إسماعيل بQن عمQر الدمشQقي، مكتبQة المعQارف، د: وانظر).  82: (، صنفسه )   1(

  ).408: (ص/ 1م، جـ1977بيروت، 
  ).75: (ص/ 12البداية والنھاية، المصدر السابق، جـ: نفسه، وانظر )   2(
  .نفسه )   3(
ر وزيرھQا لسQان الQدين بQن الخطيQب، أحمQد بQن نفح الطيب من غصن ا4ندلس الرطيب، وذكQ: وانظر. نفسه )   4(

  ).375: (ص/ 4م، جـ1972ـ1968إحسان عباس، دار صادر، بيروت، : محمد المقري التلمساني، تحقيق
  ).83: (نفسه، ص )   5(
  .نفسه )   6(
  ).158: (تشريح أسطورة نخوة المعتصم، مجلة جذور، مصدر سابق، ص )   7(
  ).159: (نفسه، ص )   8(
محمQد يوسQف السQورتي، وفQريتس كرنكQو، جمعيQة دائQرة : جمھQرة اللغQة، ابQن دريQد، بعنايQة: وانظQر. نفسQه )   9(

  ).244: (ص/ 2ھـ، جـ1354المعارف العثمانية، حيدر أباد الدكن، 
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. مدحQه: افتخQر وتعظQم، ُنخQي كُغنQي، وانتخQى، وانتخQى فHنQاً : نخا ينخو نخوة: "أما في القاموس
  . )2("وأنخى زادت نخوته

تQQاج (، و@ )المصQQباح المنيQQر(ھQQذا ھQQو المعنQQى فQQي المعQQاجم القديمQQة، ولQQم يQQأِت بزيQQادٍة @      
ھQذا كQل مQا فQي ھQذه : قQال عبQاس: "، فما أورده ھنا ھو كل شيء، مؤكداً ذلك، بقوله)3()سالعرو
  . )4(!"المادة
الفخQر والعظمQة والتكبQر :معQاني : "، فيقQول إنQه قQد وردت فيQه)المعجم الوسQيط(ويصل إلى      

الزيQادة ونحمQد 
 علQى أن وفقQه إلQى ھQذه . الحماسQة والمQروءة: النخQوة: وا@ستنكاف مرتبة، ثQم
  . )5("المفيدة

  
وواضٌح من تتبعه ھذا اكتفاؤه بالمعاجم اللغوية فقط، مع إشارته إلى أن الد@لQة التQي حملتھQا      

ا4سطورة لھذه اللفظة واردة في الكتابات القديمة، وكQان ا4حQرى أن يQأتي منھQا بشQواھد تؤصQل 
Qه ا4سQوم عليQذي تقQى الQة لھذا المعنى المتداول مادام ھو المعنQه د@لQى بQا أتQحة، فم طورة المشQر+

معجمية بحتة، وھي السQمة البQارزة فQي المعQاجم اللغويQة، وربمQا كQان ضQيق حQدود البحQث وراء 
عدم ا@ستشھاد بمثل تلك الشواھد، ومع ذلك كان @بد مQن ا@سQتد@ل، ولQو بQنٍص أو شQاھٍد واحQد 

ربية تناقض ما ذھبت إليه د@لة تلك على ھذا المعنى؛ حيث ُيHحظ سرُدهُ لشواھد من الكتابات الع
ا4سطورة، متتبعاً إياھا وفقاً للمQنھج التQاريخي، فQي حQين لQم يQأِت بشQواھد تتفQق مQع الد@لQة التQي 

  .تحملھا تلك ا4سطورة
  

ھذه نماذج من المواضع التي درس فيھا السوسQوة ظQواھر د@ليQة بآليQات المQنھج التQاريخي،      
  . مصنفات التراث تتبعاً تاريخياً حيث يتتبع د@لة اللفظ في 

كتاباتQه، فQي ھQذه الشQذرات  شQذراٌت بسQيطة، تQرد فQي ثنايQا بعQض وفي مواضع أخرى لديQه     
  :بعض إجراءات الدراسة اللغوية التاريخية، من ذلك

، حيQث يQأتي فQي معQرض نقQده )لساني فضQولي يتطفQل علQى قQراءة الQنص(ما جاء في بحثه      
ـ بنٍص فيه ) ا@تجاھات غير التقليدية في قراءة القدماء للنصوص: (إبراھيمالمنھجي لبحث السيد 

  :إشارة إلى تخصيص الد@لة في زمٍن محدد وعند فئٍة اجتماعيٍة محددة، فيقول
فإذا لم يكن النص في المصدر مضبوطاً فإني . و@حظنا أنه ضبط كلمة الُجندي بضم الجيم"     

ي الريف المصري مكسورة، ثم لورود الكلمة في كتب التاريخ أرجح كسر الجيم، 4ني سمعتھا ف
الضابط أو ما كان في درجته، ولQيس : ھناك ومعناھاوا4دب في العصر المملوكي بھذا الضبط، 

التQاريخي، لكQن فيQه تحديQد وليس فQي ھQذا الQنص إجQراٌء مQن إجQراءات المQنھج . )6("الفرد العادي
قة بين د@لة ھذا اللفQظ فQي القQديم وبQين د@لتQه المعاصQرة، كما أورد في بحٍث آخر، مفار .للد@لة

، فقد كQان مQن )نقدات في أعيان العصر للصفدي(جاء ذلك، في معرض نقده المنھجي، في بحثه 
المصطلحات المملوكية التQي سQقط  منھQا "مآخذه سھو المحققين لكتاب الصفدي، ومن ھذا السھو 

                                                                                                                             
دار المعQارف، مصQدر . عبد 
 علي الكبير وآخQرون، ط: لسان العرب، ابن منظور، تحقيق: نفسه، وانظر )   1(

  ).4379(: سابق، ص
  .نفسه )   2(
  .نفسه )   3(
  .نفسه )   4(
  ).910: (المعجم الوسيط، طبعة المكتبة ا2سHمية، مصدر سابق، ص: نفسه، وانظر )   5(
، مجلQد )49(لساني فضولي يتطفل على قراءة النص، مجلQة عHمQات، النQادي ا4دبQي الثقQافي بجQدة، العQدد  )   6(
  ).340،339: (م، ص2003ھـ ـ سبتمبر 1424، رجب )13(
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د@لته تختلف عن د@لته في عصرنا، كما يHحظ من الذي نلحظ أن ) الجندي(كثير مثل مصطلح 
  .)1(..."سياق المترجم 

  
، ذكQر فيQه بدايQة اسQتعمال       Vورد في ثنايا نقٍد منھجي dومن ھذه الشذرات السريعة، أيضاً، نص

واحٍد من تعبيرات العربية، دون أن يتتبعQه فQي مصQنفات الُكتQاب ومؤلفQاتھم؛ 4نQه جQاء عرضQاً، 
  :ا ا4مر على منقوده، قائHً مستدركاً ھذ

يعQود ) أعضاء الدولة(و) عضو الدولة(وغاب عنه ـ كما غاب عن كثيرين ـ أن تعبير "...       
أعضاء الدولQة؛ للد@لQة "إلى نھاية القرن الرابع الھجري، فقد جاء في الرسائل الديوانية الفاطمية 

  . )2("على رجا@تھا التي تقوم عليھم
        
إلQى ) اعتQذر(ر أثر الظاھرة النحوية المعاصرة ـ المصQاحبة ـ فQي تحويQل معنQى الفعQل ويذك     

إذا تنصل واحتج لنفسه، وھذا : في المعاجم، اعتذر من ذنبه، واعتذر عن فعله"الضد، فھذا الفعل 
المعنى وھذه المصاحبة في العربية المعاصرة أيضاً، غير أنه جQد+ معنQًى جديQٌد لھQذا التركيQب إذا 

  : ، مثل)حضور(ل في عHقة مصاحبة مع المصدر دخ
؛ )3("قQدم عQذره عQن غيابQه :وتكQون الد@لQة) اعتذر رئيس اتحاد الكرة عن حضور ھذه المبQاراة(

  . )4("حولت الد@لة إلى الضد"فھذه المصاحبة 
  

كQQذلك، مQQن الشQQذرات البسQQيطة ذوات إجQQراءات المQQنھج التQQاريخي، المقارنQQة بQQين معنQQى لفQQظ      
القديم، وبين المعنى المعاصQر، فيقQول فQي الھQامش ا4ول لصQفحٍة مQن صQفحات كتQاب ) ندرةالك(
  ):شرح المشعططات السبع(

الكندرة المجثم الذي يضع الطير ـ الصقر غالباً ـ قدميQه عليQه، ثQم : في كتب الصيد القديمة"      
  . )5("انتقلت إلى حذاء ا2نسان، و
 أعلم

ات البسQQيطة، يQQأتي بQQإجراء مQQن إجQQراءات مQQنھج الدراسQQة اللغويQQة وھQQو فQQي ھQQذه الشQQذر      
التاريخي، غير متتبٍع تتبعاً تاريخياً؛ ذلك 4ن ا2جراء @ يQأتي إ@ عرضQاً، وفكQرًة جزئيQة ثانويQة 

  .في إطار الفكرة الرئيسة التي يقوم عليھا موضوٌع ما من موضوعات أبحاثه أو كتبه
  

  :د ــ في المحكية
  

درس عباس السوسوة د@لة بعض ا4لفاظ في العربية المعاصرة دراسة لغوية تاريخية، كما      
مع ا4خذ با@عتبار الفارق في الكQم  نية دراسة لغوية تاريخية،درس بعض ألفاٍظ في المحكية اليم

  .الفصحى، والمحكية: والكيف بين اللغتين
  

نيQة، فيبQدأ بتوصQQيف د@لتQه فQي ھQQذه ، فQQي المحكيQة اليم)مقشQامة(مQن ذلQك، وقوفQه عنQQد لفQظ      
مزرعQQة للخضQQروات المنزليQQة تكQQون بجQQوار مسQQجد، تQQزرع الكQQراث والخQQس "المحكيQQة، بأنQQه 

  . )1(..."والكزبرة 

                                            
  ).632: (نقدات في أعيان العصر للصفدي، مجلة العرب، مصدر سابق، ص )   1(
  ).103: (في النحو التاريخي للفصحى ومHحظات، مجلة جذور، مصدر سابق، ص )   2(
  ).227: (العربية الفصحى المعاصرة وأصولھا التراثية، ص )   3(
  .نفسه )   4(
  ).50: (بع، صشرح المشعططات الس )   5(
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مبقلQQة، موضQQع :  ق ش م ت"ثQم يؤصQQل لھQQذه اللفظQQة مQن المعجQQم السQQبئي، فھQQي فيQه بمعنQQى      
أمQا فQي المعجQم : "لعربQي القQديم، فيقQول، ثم يذكر د@لتھا في المعجم ا)2("زراعة بقول أو خضار

اللحم المحمر من شدة النضج، والبسر ا4بQيض الQذي : فالقشم"العربي القديم فد@لة المادة مبعثرة 
  . )3(""يؤكل قبل أن يدرك وھو حلو

ويرصQQد التطQQور الQQد@لي الQQذي طQQرأ علQQى ھQQذا اللفQQظ، حيQQث تتسQQع د@لتQQه، ليQQؤدَي د@لQQة       
  :اٍط بالد@لة السابقة، فيقولاجتماعية ذات ارتب

ـ اشتقت لفظة القشام في كثير من المناطق @ للد@لة علQى ) ق ش م ت(ومن ھذه اللفظة ـ "      
والمقاشQم فقQط، بQل تعQدت  ذلQك إلQى الد@لQة علQى ا4صQل ) المقشامة(من كانت حرفته العمل في 

  .)4("الوضيع اجتماعياً 
  

، فQي المحكيQة اليمنيQة، حيQث أصQبح ھQذا اللفQظ )مقھايQة(لفQظ ومن ذلك، أيضاً، وقوفه عنQد ال     
أشQبه شQيء "، بعد أن كان قديماً )5("المكان الذي تباع فيه المشروبات الساخنة والمرطبات"يعني 

بفندق متواضع لنزول المسافرين فيھا، وكان المشروب الذي يقدم للزبائن فيھا قھوة قشر البن أو 
  . )6("البن نفسه

ا رصد تطQوراً د@ليQاً للفQظ، حيQث كQان قQديماً بمنزلQة الفنQدق مQع شQمول فQرٍع د@لQيV وھو ھن     
حتى تطورت د@لته ليعني مكاناً تباع فيه منتجات  ا يقدم في ھذا الفندق ـ القھوة ـآخر، مرتبط بم

وھQQذا رصQQٌد لتغيQQر د@لQQي، . معاصQQرة، تشQQمل المشQQروبات السQQاخنة والمرطبQQات، أيQQاً كQQان نوعھQQا
في انتقال الد@لة من الخاص إلى العام، فيقع توسع المعنى أو امتداده عندما يحدث ا@نتقال متمثِل 

لھQذا  حسب تسمية إبQراھيم أنQيس) الد@لةتعميم (، وبذلك يكون )7(من معنى خاص إلى معنى عام
اخناً ، فبعد أن كانت دالة علQى مكQان القھQوة فقQط، أصQبحت تQدل علQى كQل مQا يشQرب سQ)8(التغير
  .كالمشروبات الغازية المعروفة ھوة وغيرھا، أو بارداً كالق
  

ومن ا4لفاظ التي رصد تطورھQا وانتقالھQا مQن معنQى إلQى آخQر، فQي المحكيQة اليمنيQة، اللفQظ      
كانQت فQي المحكيQة : بيسQة: "؛ حيث كان ا@نتقال مQن الد@لQة الماديQة إلQى الد@لQة المعنويQة)بيسة(

ولم تكن ھQذه تسQميتھا الرسQمية فالتسQمية الرسQمية نصQف ... مةعملة معدنية صغيرة الحجم والقي
، وانتقلQت للد@لQة علQى مQدلوٍل آخQر فQي المحكيQة )9("بقشة، حين كان الt يساوي أربعQين بقشQة

فإنه " و
 ما معي بيسة: ""فإذا قال شخص. للد@لة على النفي"اليمنية المعاصرة، حيث تستخدم 

                                                                                                                             
  ).127: (دراسات في المحكية اليمنية، ص )   1(
ط، .المعجQQم السQQبئي، با2نجليزيQQة والفرنسQQية والعربيQQة، بيسQQتون وآخQQرون، مكتبQQة لبنQQان، د: وانظQQر. نفسQQه )   2(

  ).108: (م،  ص1982بيروت، 
  :وانظر). 128،127: (نفسه، ص )   3(

• Qعل 
دار المعQارف، مصQدر . ي الكبيQر وآخQرون، طلسان العرب، ابن منظور، تحقيQق عبQد 
  ).3639: (، ص)قشم: (سابق، مادة

/ 9ھQـ ، جQـ1307ـ1305تاج العروس، محمد مرتضى الزبيدي، المطبعة الخيرية، القاھرة،  •
  ).82: (ص

  ).127: (نفسه، ص )   4(
  ).128: (نفسه، ص )   5(
  .نفسه )   6(
  ).243: (بق، صعلم الد@لة، أحمد مختار عمر، مرجع سا )   7(
  ).154: (م، ص1972، القاھرة، 3د@لة ا4لفاظ، إبراھيم أنيس، مكتبة ا4نجلو المصرية، ط )   8(
  ).160: (دراسات في المحكية اليمنية، ص )   9(
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العدم، بحيQث  ، وھنا تغير د@لي إلى الضد، فمن الوجود إلى)1(..." يعني نفي وجود النقود مطلقاً 
  .إلى الد@لة على عدم وجودھا ى وجود النقودمن الد@لة عل انتقلت د@لة اللفظ

  
والُمHَحQQظ علQQى دراسQQته التاريخيQQة لمجQQال الد@لQQة، فQQي المحكيQQة، اقتصQQاره علQQى المحكيQQة      

أما اقتصاره على المحكية اليمنية؛  .اريخي المستقصي لد@لٍة ماعه التاليمنية، كما ُيHحظ عدم تتب
فcن كل بلٍد له خصوصية لغوية محلية متعارف عليھا بين أبنQاء مجتمعQه، عHQوة علQى الفQروق 
الجزئية الداخلية التي تميز لھجة كل منطقة من مناطق ھذا البلد عن غيرھا من المناطق والبقQاع 

بعQض اخQتHٍف ـ وإن كQان ئٍة مQن فئاتQه ا@جتماعيQة بلھجQاٍت مختلفQة الجغرافية، كذلك تميز كل ف
وھذا يعني اتساع مضمار الدراسة، فكQل بلQٍد لQه لھجتQه التQي تتفQرع إلQى لھجQاٍت جزئيQة  جزئياً ـ 

  .متشعبة، وھذا ا4مر يستعصي على باحٍث وحده القيام به
، ولQيس ھنQاك قQوانين لغويQة وقواعQد أما عدم التتبQع التQاريخي؛ فQذلك لقلQة التQدوين بالمحكيQة     

Qيات الحيQاً لمقتضQةمدونة للغة المحكية، فھذه اللغة تتطور وتتغير وفقQداعياتھا المختلفQن  .اة وتQلك
ا4مر في الفصحى مختلف؛ ذلك لHتفQاق الحاصQل حQول القواعQد اللغويQة ا4ساسQية العامQة للغQة، 

تفق عليھا؛ وبذلك يمكن دراسة ظQاھرة أو أكثQر وبھذا تكون الكتابات بھذه اللغة وفقاً لقواعدھا الم
مQQQن الظQQQواھر اللغويQQQة، وتتبعھQQQا ورصQQQد التمظھQQQرات التطوريQQQة والتطويريQQQة الطارئQQQة عليھQQQا، 

  .وتأصيلھا في التراث الكتابي لھذه اللغة

                                            
  .نفسه )   1(
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  رابعاً ــ مجال ا�صوات
  

ه الجوانQQب؛ لQQذا تعاقQQُب الQQزمن لQQه تأثيراتQQه الواضQQحة فQQي الحيQQاة كلھQQا، واللغQQة جانQQب مQQن ھQQذ     
يجري عليھا ما يجري على جوانب الحيQاة مQن مQؤثرات الQزمن، وكمQا تسQري آثQار الQزمن علQى 

فا4صQوات مQن "النحو، والصرف، والمعجم؛ تسQري علQى المجQال الصQوتي؛ : المجا@ت اللغوية
الجوانQQب التQQي تتQQأثر كثيQQراً بمQQرور الQQزمن، وتقلQQب ا4جيQQال، و@ سQQيما إذا عاشQQت اللغQQة فتQQرات 

  . )1("متفاوتة في رقيھا الحضاري، ومؤثراتھا الثقافية
ودراسQQة آثQQار الQQزمن فQQي مجQQال ا4صQQوات اللغويQQة مQQن اھتمامQQات مQQنھج البحQQث اللغQQوي       

تلQQك ا@ختHفQQات "التQQاريخي؛ إذ يQQدرس المQQنھج التQQاريخي التغييQQرات الصQQوتية التQQي تتمثQQل فQQي 
Qماعه للصQاء سQي أثنQامع فQدركھا السQي يQة، أو والفروق التQن الكلمQع مQدة مواقQي عQد فQوت الواح

  . )2("منطوقاً من قبل عدة أشخاص
  

وھذا المجال اللغوي يعد أسرع الجوانب اللغوية تطوراً؛ فاللغة في تطورھا الصQوتي أسQرع      
الجانQب "؛ ذلك 4ن )3(وأكثر تنوعاً من تطورھا في جوانب الصيغ والنحو والمفردات وا4ساليب

يمارس حرية أكثر من الجانب المكتQوب با2ضQافة إلQى أن اللغQة تصQادف فQي  المنطوق في اللغة
تركيباتھا وتجمعاتھا الصوتية ظروفاً سياقية @ تظھر في الكHم المكتوب، ولھذا ينفصل الصوت 

  . )4("عن صورته ويتطور دونه
  

ييرات فQQالتغ .مطلقQQة، ومقيQQدة: ويقسQQم علمQQاء ا4صQQوات التغييQQرات الصQQوتية، علQQى قسQQمين     
تلك التغييرات التي تحدث مQع التحQول فQي النظQام الصQوتي للغQة بحيQث : "الصوتية المطلقة، ھي

: ، أمQا التغييQرات الصQوتية المقيQدة، فھQي)5("يصير الصوت اللغوي في جميع سياقاته صوتاً آخر
التQQي تحصQQل لcصQQوات مشQQروطة بتجاورھQQا فQQي سQQياقات صQQوتية معينQQة فيحصQQل بينھQQا تفاعQQل "

تلك التغييرات التي تصيب ا4صوات من جھQة الصHQت "، أي أنھا )6("في التأثير والتأثروتبادل 
  .  )7("التي تربط ھذه ا4صوات بعضھا ببعض في كلمة واحدة

  
تغييQرات مثQل مQا يطQرأ  اللغات، طرأت علQى جانبھQا الصQوتي واللغة العربية، كغيرھا من       

ت للغة العربية خHل القرون الماضية مؤثرات تعمQل توفر"على غيره من الجوانب اللغوية؛ فقد 

                                            
  ).182: (في التطور اللغوي، عبد الصبور شاھين، مرجع سابق، ص )   1(
الصوتي العربي المماثلة والمخالفة، مصQطلحات المماثلQة والمخالفQة وظواھرھمQا بحوث في اللسانيات، الدرس  )   2(

  ).24: (م، ص2007ھـ ـ1428، القاھرة، 1في العربية الفصحى، جيHلي بن يشو، دار الكتاب الحديث، ط
ط، .محمQQد حلمQQي ھليQQل، عQQين الدراسQQات والبحQQوث ا@جتماعيQQة، د: الصQQوتيات، برتيQQل مQQالمبرج، ترجمQQة )   3(
  ).197: (م، ص1994مكان نشر، .د
: م، ص1985ھQQـ ـ 1405، بيQQروت، 3دراسQQة الصQQوت اللغQQوي، أحمQQد مختQQار عمQQر، عQQالم الكتQQب، ط )   4(
)317.(  
الريQاض، . علله ومظاھره وقوانينه، رمضان عبد التواب، مكتبQة الخQانجي، ودار الرفQاعي. التطور اللغوي )   5(

  .)17: (م، ص1983ھـ ـ 1404، 1ط. والقاھرة
  ).30: (بحوث في اللسانيات، جيHلي بن يشو، المرجع السابق، ص )   6(
  ).22: (علله ومظاھره وقوانينه، رمضان عبد التواب، المرجع السابق، ص. التطور اللغوي )   7(
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، )1("على استقرار صورتھا الصوتية، ومؤثرات أخرى تساعد علQى تغييQر مHمQح ھQذه الصQورة
والدرس التQاريخي اللغQوي، ھQو الQذي يبحQث ھQذه التطQورات والتغييQرات الطارئQة التQي تزعQزع 

  .استقرار ھذه الصورة
  

     QQال مQQذا المجQQى ھQQالنظر إلQQل وبQQه أقQQح أنQQوة، يتضQQد السوسQQاريخي، عنQQوي التQQدرس اللغQQن ال
نطQق (، باسQتثناء بحثQه فيQهالمجا@ت حظوة بدراسته اللغوية التاريخية؛ إذ ليس لديه بحث مستقل 

، الQذي اعتمQد فيQه )ا4عداد المركبة حالياً وإھمال مغايرة العدد للمعدود في النوع محاولة للتفسير
  .وية، بمعية المنھج الوصفيالمنھج التاريخي بدرجٍة ثان

وجود فروق صوتية واضحة بين نطQق ا4عQداد فQي اللغQة "ويقول في ھذا البحث، إنه @حظ      
، )2("العربية الفصحى من جھة، واللھجات المحكية الحالية على اختHف ا4قطار من جھٍة أخرى

نطQق (، و)عدود في النوعإھمال مغايرة العدد للم: (حيث تجسد ذلك في ظاھرتين متداخلتين، ھما
  ).ا4عداد المركبة

  
و4ن ھQQاتين الظQQاھرتين متQQداخلتان؛ فقQQد جQQاءت دراسQQته لكQQلV منھمQQا متداخلQQة مQQع ا4خQQرى،      

فتداخلت جزئياتھما، ودلت كثير من الشواھد عليھما معاً، وما ذلك إ@ انعكQاٌس للتQداخل الحاصQل 
المتمثل  التطبيقيووآرائه فيھما،  في حديثه عنھماالنظري المتمثل  :ن الظاھرتين، في الجانبينبي

والفصل بينھما في ھذه الدراسة محاولة فقط 2براز ما . في استشھاداته لھما بجزئياتھما المتداخلة
  .على حده تناوله في كل ظاھرةٍ 

  
  

  : أ ـ مغايرة العدد للمعدود في النوع
  

فQQي النQQوع بQQين ا4عQQداد فQQي الفصQQحى المغQQايرة "يوضQQح فQQي البدايQQة ھQQذه الظQQاھرة، بأنھQQا      
، وميQل )90ـ 20(أو عطف مع العقود ) 19ـ 11(، وما وجد منھا في ا4عداد المركبة )10ـ3(

  . )3("المحكيات إلى إھمال ھذه المغايرة جزئياً أو كلياً 
) 9ـ 3(ثم يشير إلى القاعدة الرئيسة في الفصحى، حيث تلحق ا4عداد المفردة في الفصحى      
ء إذا نطقت دون ذكQر للمعQدود بعQدھا، أو كQان المعQدود بعQدھا مQذكراً، وھQو ا4مQر نفسQه مQع الھا

واحتفQاظ ). 90ـ20Q(أو عطفھا مع ألفاظ العقود ) 19ـ 13(ا4جزاء ا4ولى من ا4عداد المركبة 
بالھاء إذا نطق دون ذكر المعدود أو كان المعدود مذكراً أو دخل في ا4عداد المركبة ) 10(العدد 

)11 QQة ) 19ـQQداد المركبQQي ا4عQQه فQQال دخولQQي حQQذكراً فQQان مQQا إذا كQQاً، أمQQدود مؤنثQQان المعQQوك
  . )4(، فإنه يفقد ھذه الھاء)19ـ11(

وفي ذلQك، تتضQح المغQايرة التQي تنتھجھQا الفصQحى، ھQذه المغQايرة تھملھQا اللھجQات العربيQة      
ما ذكر بعدئٍذ ما يدل علQى أن ھQذا الحديثة، وھي الظاھرة ا4ولى التي درسھا في ھذا البحث، وفي

ا2ھمQQال لQQيس حQQديثاً؛ فھQQو سQQمة مQQن سQQمات العربيQQة العاميQQة المشQQتركة حسQQب تسQQمية اللغQQوي 
العHمQQة السادسQQة للعاميQQة المشQQتركة ھQQي إھمQQال "، حيQQث ذكQQر أن )شQQارلز فيرغسQQون(ا4مريكQQي 

                                            
  ).182: (في التطور اللغوي، عبدالصبور شاھين، مرجع سابق، ص )   1(
ل مغايرة العدد للمعQدود فQي النQوع محاولQة للتفسQير، مجلQة بحQوث جامعQة نطق ا4عداد المركبة حالياً وإھما )   2(

  ).11: (م، ص2003، )3(تعز، العدد 
  .نفسه )   3(
  ).12،11: (نفسه، ص )   4(
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كQان قQد ) رلز فيرغسQونشا(، وھو بإيراده رؤية )1("مغايرة النوع في العدد بين المذكر والمؤنث
  .بّين ا4صل ا4ول لھذه الظاھرة الصوتية

  
السQQQودانية، والمصQQQرية، والفلسQQQطينية، : وذھQQQب فQQQي سQQQرد شQQQواھد مQQQن المحكيQQQات العربيQQQة     

أن المحكيات العربية مالت إلى إلغاء التمييز فQي العQدد "والسورية، والعراقية، واليمنية، فيستنتج 
، وھو الميل الذي @حظQه فQي )2("لتي فضلت إلغاء الھاء أو التزمتهبين مذكر ومؤنث سواٌء تلك ا

ھذه الظQاھرة ـ إن : "يقولحين القنوات الفضائية الناطقة بالعربية، فيؤكد أن ھذه الظاھرة قديمة، 
، أي أن ھQذه )3(..."شئنا الحق ـ ليسQت وليQدة عصQر الفضQائيات، بQل تعQود إلQى أكثQر مQن عقQدين

فھل جاءت فترة قديمة سابقة : "ية قديمة، وھو الرأي الذي يتبناه في قولهالظاھرة لھا أصوٌل تراث
على العصر الحديث كان بعQض العQرب يميلQون الميQل نفسQه؟ نرجQو أن @ نكQون متسQرعين فQي 
الجواب إذا قلنا نعم؛ إذ @ يعقل أن تكون ھذه التغييرات في كل ھذه المحكيات بنت العصر الQذي 

  . )4("نعيشه
  

المؤلفQون إلQى إثبQات ) فيھQا(يميل "رد شواھد لھذه الظاھرة من أزمنٍة مختلفة، ومن مؤلفاٍت ثم يو     
  :، في ھذا الشاھد)ھـ420ت (التاء فيھا للجنسين، من ذلك ما ورد عند الوزير الفاطمي المسبحي 

  . )5("أھدى الرسول العجمي إلى الحضرة المطھرة نحو الخمسة عشر ناقة محملة ورقاً طلحياً "      
) ھQQـ635ت (جQQاء فQي شQعر عبQد الQQرحمن أبQي القاسQم المسQجف "ومQن شQواھده، أيضQاً، مQا      

  : يھجو خمسة من معاصريه كلd منھم لقبه تاج الدين
  

�������������اوون نع�����������ان M يس�����������س تيج����������  خم
  

�دارِ   ��������������ٍة وM مق��������������ي قيم�������������  .)6("رث ف
  

@ ) ھQـ759ت(يوسفي المؤرخ ال"ومما استشھد به نصوٌص لُكتاٍب مھنتھم التاريخ، من ذلك      
   .)7(""ثHثة وعشرين سنةفكان له مدة : "يميز كثيراً بين ا4عداد في تاريخه للملك الناصر

  الحوليات اليمانية التي تناولت نحو مئة عامٍ "كذلك من شواھده التاريخية، نصوٌص من      
  ، )8("يحةمن الحوادث بين القرنين الثالث عشر والرابع عشر وھي مكتوبة بلغة غير فص 

التي كانت ثمانية وأربعين إلى خمسة وسبعين مربوعة  وتناھى صرفھا من: "من تلك النصوص
  . )9("قد بطلت

                                            
  ).13: (ص نفسه، )   1(
  ).16: (نفسه، ص )   2(
  ).17: (نفسه، ص )   3(
  ).17،16: (نفسه، ص )   4(
: ، محمQد بQن عبيQد 
 المسQبحي، تحقيQق)415ـQ 414(بار مصر فQي سQنتين أخ: وانظر). 19: (ص. نفسه )   5(

  ).19: (م، ص1980ط، القاھرة، .الھيئة المصرية العامة للكتاب، د. ميلورد. ج . وليم 
إحسQان عبQاس، : فوات الوفيات والQذيل عليھQا، محمQد بQن شQاكر الكتبQي، تحقيQق: وانظر). 21: (نفسه، ص )   6(

  ).286( :ص/ 2مصدر سابق، جـ
عQالم . أحمQد حطQيط: نزھة الناظر في سيرة الملك الناصر، موسى بن يحيى اليوسفي، تحقيق: وانظر. نفسه )   7(

  ).233: (م، ص1986ط، بيروت، .الكتب، د
  ).23: (نفسه، ص )   8(
عبQQد 
 محمQQد : ھQQـ، تحقيQQق1316ھQQـ إلQQى 1224حوليQQات يمانيQQة مQQن سQQنة : وانظQQر). 24: (، صنفسQQه )   9(
  ).370: (م، ص1980ط، صنعاء، .لحبشي، وزارة ا2عHم والثقافة، دا
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ھذه الشواھد، التي أتى بھا من مؤلفاٍت تاريخية، يغلب علQى لغQة بعQض مؤلفيھQا المQزج بQين      
  .المحكية والفصحى إن لم تكن محكية بحتة

ن الكتابة بالعربية الفصحى سليمة منه، إذ يذكر أن ھذه الظاھرة قQد لكن ھذا ا4مر @ يعني أ     
  : وصلت إلى الكتابة بالعربية الفصحى، واستشھد بشواھد سبعة، منھا

سQبعة "ورد عند السياسي الوزير الخطيب الصحفي فتحي رضوان في كتاٍب واحٍد؛ جاء فيه  ما"
  . )1("ليالٍ 
القمQة فQي "د أعضاء المجامع اللغوية، فھQؤ@ء يعQدون والعجيب أن ھذه الظاھرة موجودة عن     

فھم ـ غالباً ـ مQا يصQدرون الفتQاوى المعياريQة حQول مQا يجQوز ومQا @ ... الصحة اللغوية المثالية 
ما جاء عنQد الشQيخ : "، وقد أورد عدداً من الشواھد عند عدٍد من ھؤ@ء ا4عضاء، منھا)2("يجوز

إلQى نھايQة ) عبQد 
 بQن عمQران(تQراجم العبادلQة مQن ويحQوي مQن ): "م2000ت (حمد الجاسQر 
  . )3("أربعة وأربعين ترجمةوعددھا نحو ) عبد 
 بن قيس(ترجمة 

وھو بوقوفه ھذا عند أعضاء المجامع اللغوية، يؤكد ضمناً أن اللغة الفصحى ھQي مQا تداولQه      
يQون، إذ إنھQم ھQم المصQوبون الناس دون شعوٍر منھم بخطئھا فيما يقولون، كما فعQل ھQؤ@ء اللغو

وھQذا . اللغويون، ومع ذلك يقعون فيما يصفونه بالخطأ اللغوي عند غيرھم دون شعوٍر بأنه خطأ
العربية الفصQحى المعاصQرة (ا4مر، ھو الفكرة التي يقوم عليھا، والغاية التي يسير نحوھا كتابه 

لغويQة فQي العربيQة الفصQحى  ، فQي إطQار موقفQه العQام مQن المخطئQين لظQواھر)وأصولھا التراثيQة
  .المعاصرة، مع وجودھا في تراث العربية

  
  

  :ب ــ نطق ا�عداد المركبة
  

ھذه ھي الظاھرة الثانية من الظاھرتين المتداخلتين المدروستين في ھQذا البحQث، وقQد جQاء تناولQه      
نطQق ا4عQداد : "سQد فQيتتج ھQا، فيبQين أن)إھمQال المغQايرة(لھذه الظاھرة متداخHً مع الظQاھرة ا4ولQى 

  . )4("في المحكيات الحديثة بطريقة تبعد كثيراً عن نطقھا المأنوس في الفصحى) 19ـ11(المركبة 
تسQكين : ھذه الطريقة التي تبعد عن النطق المأنوس في الفصحى، رصدھا في ثHثة مظQاھر     
اھده للظQاھرة ا4ولQQى ، وقQد تضQمنت شQو)إبQدال التQاء طQاءً (، و)إبQدال الثQاء تQاءً (، و)عشQر(عQين 

السودانية، والمصرية، والفلسطينية، : تلك الشواھد التي أتى بھا من المحكيات العربية) المغايرة(
نطQق ا4عQداد (والسQورية، والعراقيQة، واليمنيQة ـ تضQمنت ھQذه الشQواھد شQواھد للظQاھرة الثانيQة 

  .؛ لتداخل الظاھرتين ودراستھما وشواھدھما كما مر)المركبة
  

) عشQر(تركيQزه علQى تسQكين عQين ) نطق ا4عداد المركبة(والُمHَحظ في حديثه عن ظاھرة      
  .بدرجٍة رئيسة، في حين يتحدث عن المظھرين اkخرين بدرجٍة ثانوية

أمٌر من ا4مور التي تتفق فيه اللھجات العربية الحديثة المختلفQة؛ ) عشر(أورد أن تسكين عين      
ـ مقابلة بالفصحى ـ إلى تغييQرات صQوتية واسQعة المQدى ـ ) 19ـ11(بة تعرضت ا4عداد المرك"إذ 

                                            
ط، القQQاھرة، .عصQQر ورجQQال، فتحQQي رضQQوان، مكتبQQة ا4نجلQQو المصQQرية، د: وانظQQر). 26: (ص. نفسQQه )   1(

  ).112: (م، ص1967
  ).27: (نفسه، ص )   2(
، تشQرين )29(، السQنة )12،11(مكتبة العرب، حمد الجاسQر، مجلQة العQرب، الريQاض، جQـ : وانظر. نفسه )   3(

  ).846: (م، ص1994، 1، كانون2
  ).11: (نفسه، ص )   4(
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تقصQير المقطQع الثالQث فيھQا غالبQاً، وھQو مQا عبQر عنQه اللغويQون : في كل عدٍد على حده ـ من بينھا
  . )1("، في أكثرھا)طاء(إلى ) التاء(تحول : وكذلك ) عشر(القدماء بسكون العين في 

فQق فيQه اللھجQات العربيQة الحديثQة، فيؤصQل لھQذه الظQاھرة فQي ممQا تت) عشQر(فتسكين عQين       
الفQراء "، فيQذكر أن )@بQن السQكيت(، والثQاني )للفراء(ا4ول : تراث اللغة العربية، بإيراده نصين

ينسب لبعض العرب تسكين العين من عشرة في ا4عQداد المركبQة عنQدما يكQون المعQدود مQذكراً، 
د عشر إلى تسعة عشر فيجزم العين في الذكران، و@ يخففھا فإن العرب تنصب ما بين أح: "قال

  . )2(""في ثHث عشرة إلى تسع عشرة
ومن العرب من يسكن العين من أحد عشر، وكذلك يسكنھا إلى : "أما نص ابن السكيت، فھو     

  . )3("تسعة عشر، إ@ ا@ثني عشر؛ فإن العين @ تسكن لسكون ا4لف والياء قبلھا
  

ن النصان تأصيٌل لوجود الظاھرة عند القدماء، وھما @ يفصحان عن صQواب الظQاھرة، وھذا      
أو خطئھا، و@ ينسبانھا إلى مستوًى لغويV دون غيره، لكنQه يQورد نصQاً آخQر يصQنف ھQذا التسQكين 

يسQجل ھQذه الظQاھرة ضQمن لحQن ) ھQـ501ت (نجد ابن مكي الصQقلي : "ضمن لحن العامة، فيقول
َحَد ْعشQر، والصQواب أَحQَد : ِحَد ْعشر، وتقول الخاصة: وتقول العامة في العدد": العامة في عصره

  . )4(""وفتح العين أفصح. َعَشر، ويجوز أحَد ْعشر بإسكان العين، إ@ أن ا4لف @بد من إثباتھا
با4عQداد التQي معQدودھا مQذكر دون "والتسكين المقصQود فQي ھQذه النصQوص الثHثQة خQاص      

لكن ھذا @ يعني أن ھذا التسكين خاصd با4عداد ذوات المعدود المذكر دون المؤنث ، )5("المؤنث
على وجه ا2طHق؛ فھو يورد جزئية أخرى مضQمونھا التوحيQد بQين النQوعين المQذكر والمؤنQث، 

وھناك شواھد تاريخية من الكتابات التي @ تلتQزم الQنھج الفصQيح قQد وحQدت بQين : "قائHً في ذلك
ففي البحث الذي يQؤرخ بQه أحمQد . ا ھو الحال في لغة الحياة اليومية في عصرنا ھذاكم. النوعين

مختار عمر للعربية في مصر منذ دخولھا إلى مصQر مQع جنQد الفQتح ا2سHQمي إلQى أن أصQبحت 
فسر جروھمQان وعلى ما حققه البرو ": لغة مصر جميعاً، يقول عن لغة البرديات في ھذا الصدد

  .  )6(""حد عشر، وخمستعشر، وستعشر: التي كانت مستعملة في الوثائق ھيفإن الصيغة العددية 
  

إبدال التاء (في ا4عداد، و) الطاء(، أما ما يتعلق بوجود )عشر(ھذا فيما يتعلق بتسكين عين      
، فقQQد وردت إشQQارات بسQQيطة إلQQى ذلQQك، مبثوثQQة فQQي ثنايQQا )بإبQQدال الثQQاء تQQاءً (، أو مQQا يتعلQQق )طQQاءً 

مQن سQمات العربيQة العاميQة المشQتركة وفقQاً لمQا ذھQب إليQه "ر أن وجود الطQاء سQمٌة البحث، فيذك
وعHمتھQQا السQQابعة وجQQود الطQQاء فQQي : "، حينمQQا قQQال عنھQQا)شQQارلز فيرغسQQون(اللغQQوي ا4مريكQQي 

  . )7("دون وجود تفسير مقنع لذلك) 19ـ13(ا4عداد 

                                            
  ).13: (، صنفسه )   1(
أحمQد يوسQف نجQاتي، : معاني القرآن، أبو زكريا يحيQى بQن زيQاد الفQراء، تحقيQق: وانظر). 19: (ص. نفسه )   2(

/ 3م، جQـ1973ـ1955Qط، القQاھرة، .لتQأليف، دالھيئة العامQة ل. ومحمد علي النجار، وعبد الفتاح إسماعيل شلبي
  ).203: (ص

أحمQد محمQد شQاكر، وعبQد : إصHح المنطق، أبو يوسف، يعقوب بن إسQحاق السQكيت، تحقيQق: وانظر. نفسه )   3(
  ).299: (م، ص1970ط، القاھرة، .السHم محمد ھارون، دار المعارف، د

عبQد : الجنQان، أبQو حفQص عمQر بQن مكQي الصQقلي، تحقيQقتثقيف اللسان وتلقQيح : وانظر). 24: (ص. نفسه )   4(
  ).290: (م، ص1981ط، القاھرة، .العزيز مطر، دار المعارف، د

  .نفسه )   5(
تاريخ اللغة العربية في مصر، أحمد مختار عمر، الھيئQة المصQرية العامQة للتQأليف والنشQر، : وانظر . نفسه )   6(
  ).106: (م، ص1970ط، القاھرة، .د
  ).14،13: (نفسه، ص )   7(



    ������� �	
� �	�� �� ������ 	�	��� ������ عبدهعبدهعبدهعبده....دددد                    ����� ����  

 

 Page 87       برلين –المانيا / يجية والسياسية وا	قتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	سترات                 

  

ديQات، موضQحاً ذلQك بشQاھٍد 4حمQد فQي لغQة البر )تQاءً ) (الثQاء(وجQود ظQاھرة إبQدال ويؤصل      
بQل إن فQي لغQة البرديQات ظQواھر تغيQر صQوتية مثQل إبQدال الثQاء تQاًء مثQل : "مختار عمر، فيقQول

  . )1("اتنعشر بد@ً من اثنا عشر"
  

، بمظاھرھQا )نطQق ا4عQداد المركبQة: (وُيHحظ عQدم إكثQاره مQن الشQواھد لھQذه الظQاھرة الثانيQة     
، كمQQا فعQQل مQQع الظQQاھرة )إبQQدال التQQاء طQQاءً (، و)إبQQدال الثQQاء تQQاءً (، و))عشQQر(تسQQكين عQQين : (الثHثQQة
؛ إذ اكتفى بما قيل فيھا، مقتصراً على إيراد بعQض الشQواھد التQي أوردھQا )إھمال المغايرة: (ا4ولى

  ).المغايرة(َمْن تحدثوا عن الظاھرة، ولم يتتبعھا في تراث العربية، كما فعل مع الظاھرة ا4ولى 
  

وُيHحظ ـ أيضاً ـ أن النصوص التي أتى بھQا غالبQاً مQا تشQمل مظQاھر ھQذه الظQاھرة الثHثQة،      
نطQق (، و)إھمQال المغQايرة(ھذا عHوًة على شQمول نصQوٍص أخQرى للظQاھرتين الكبيQرتين معQاً، 

: ، مستشQQھداً بشQQواھد مثQQل)ھQQـ1185ت (، كمQQا فQQي حديثQQه عQQن ابQQن الصQQديق )ا4عQQداد المركبQQة
دخQQل إلQQى الشQQام مQQن مجQQيء عصQQمان باشQQا بثHثQQة أيQQام يQQوم "، و)3("أرباتعشQQر"و، )2("اتلتعشQQر"

وھنا نHحظ إبدال الثاء تاء، وتحول العين : "فبعد ھذه ا4مثلة، يقول .)4("سطعشر في ربيع ا4ول
 VدQا4ولى فتحة طويلة، وإبدال التاء طاًء في بعض ا4عداد، كما ھو النطق الدمشقي الحالي إلى ح

  .حيث تأتي شواھده متضمنة الظاھرتين معاً انعكاساً لتداخلھما سالف الذكر ،)5("بعيد
  

بع وھو في بحثه ھذا، أتى بشواھد من مصادر ومؤلفQات أغلبھQا تاريخيQة، ويغلQب عليھQا طQا     
من مؤلفاٍت بالفصحى؛ ذلك 4ن الظاھرتين مرتبطتان باللھجات  اللغة المحكية، مع شواھد أخرى

آثQQار الQQزمن فQQي ھQQذه اللھجQQات، والتغييQQرات الصQQوتية فQQي ھQQاتين الظQQاھرتين  المحكيQQة، وأثQQٌر مQQن
  .الفصحى، والمحكية: حادثة بين مستويين لغويين

  
قليلQة بQالطبع ـ ذات منحQًى وفي مواضع أخرى من أبحاثه، وردت إشارات عارضQة ـ وھQي      

ت أو جزئية في دراسة ا4صوات؛ تأتي في معرض حديثه عن موضوٍع من الموضوعا تاريخي
من الجزئيات في بعض المواضع مQن كتبQه أو أبحاثQه، مQن مثQل ھQذه ا2شQارة الQواردة فQي كتابQه 

اسماً للمكان ومصدراً في ) ِمفعالة/ِمفعال(؛ فبينما يتحدث عن وزن )دراسات في المحكية اليمنية(
ي المحكيQة ، فيتحQدث عنQه ويشQرح معنQاه ود@لتQه فQ)معراصQة(المحكية اليمنية، يقف عنQد اللفQظ 

فأصQQل الكلمQة يعQQود إلQى اصQQطHٍح عQامي لQQم تتضQمنه المعQQاجم القديمQQة، : "اليمنيQة، إلQQى أن يقQول
فھQو ھنQا يرصQد تغيQراً صQوتياً، . )6("وحدث تغير صوتي فأبدلت السين صاداً لنطق الراء مفخمة

  .متمثHً في ا@نتقال من صوت السين إلى صوت الصاد
  

قQل المجQا@ت اللغويQة حظQوًة بالدراسQات اللغويQة التاريخيQة عنQد وھQذا المجQال ـ كمQا مQر ـ أ     
السوسQوة، وربمQا كانQت ھQQذه القلQة بسQبب مQQا يتطلبQه الQدرس التQاريخي فQQي مجQال ا4صQوات مQQن 

                                            
: تQQاريخ اللغQQة العربيQQة فQQي مصQQر، أحمQQد مختQQار عمQQر، المرجQQع السQQابق، ص: وانظQQر). 24: (نفسQQه، ص )   1(
)131.(  
دار . يوسف نعيسة: غرائب البدائع وعجائب الوقائع، حسن ابن الصديق، تحقيق: وانظر). 25: (نفسه، ص )   2(

  ).66: (م، ص1988ط، دمشق، .المعرفة، د
  .نفسه )   3(
  .نفسه )   4(
  .نفسه )   5(
  ).126: (دراسات في المحكية اليمنية، ص )   6(



    ������� �	
� �	�� �� ������ 	�	��� ������ عبدهعبدهعبدهعبده....دددد                    ����� ����  

 

 Page 88       برلين –المانيا / يجية والسياسية وا	قتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	سترات                 

  

معامل تسجيٍل لcصوات فQي أزمنQٍة مختلفQة، حتQى يتسQنى للباحQث معرفQة التغييQرات التQي تطQرأ 
حديثة @ وجود لھQا قبQل العصQر الحQديث، وھQو مQا  على ھذه ا4صوات، ومعامل ا4صوات تقنية

عنQد البQاحثين اللغQويين @سQيما  ذا الجانب اللغوي دراسًة تاريخيةيحول دون التوسع في دراسة ھ
  .العرب منھم
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فQي ا2طQار  بمثل ھذه النماذج تتضح منھجيQة الدراسQة اللغويQة التاريخيQة فQي أعمQال السوسQوة،  

  .صيليالعام لتوجھه التاريخي التأ
ومنھج الدراسة التاريخيQة ـ لغويQة وغيQر لغويQة ـ يسQتلزم موضQوعية الباحQث وحياديتQه فQي      

تعامله مع مادة الدراسة، والُمHَحظ، أن عباس السوسوة مدرٌك لھذا ا4مر، فھو يقQول، مQثHً، فQي 
لھQQذه  إن ھQQذا الكتQQاب سQQيؤرخ): "العربيQQة الفصQQحى المعاصQQرة وأصQQولھا التراثيQQة(مقدمQQة كتابQQه 

 ولQذلك فھQو، في العربية الفصحى المعاصرة، فQي تQراث العربيQة المكتQوب؛ )1("الظواھر الجديدة
وعلى القارئ أن يفھم : "سيسير وفقاً لما تستلزمه آليات المنھج التاريخي من حيادية وموضوعية

ا لQم يكQن لھQا اسQتخدامھا إذ) نمنQع(أو ) نجيزھا(أننا في تأصيلنا ظاھرة ما في تراثنا @ يعني أننا 
فھQQذا أمQQر خQQارج عمQQل المQQؤرخ اللغQQوي الQQذي يھمQQه دراسQQة الظQQاھرة دراسQQة علميQQة . أصQQول

فمھمQQة ) المنQQع(و) ا2جQQازة(أمQQا . موضQوعية محايQQدة؛ فHQQ يمQQدح ا4كسQQجين و@ يQذم الھيQQدروجين
 ونحن لسنا في موقعھما، و@ نريد لكتابنا ھذا أن يحسب على. المربي أو المعلم ومن في حكمھما

  .  )2("قائمة كتب التصحيح اللغوي
  

وھذا ھو مسلكه في دراسته التاريخية، @ سيما في كتابQه ھQذا، لكQن بإعQادة النظQر فQي بدايQة      
توجھه التاريخي المنطلق من تQأثره بQأقوال المصQوبين اللغQويين فQي بدايQة حياتQه العلميQة، وشQكه 

ـ فبإعادة  العلمي واطHعاته المختلفة في تحصيلهفيما يذھبون إليه، واتخاذه موقفاً منھم بعد تقدمه 
النظQر ھQذه ـ يتضQح أن  موقفQه ھQذا الQذي اتخQذه مQن المصQوبين اللغQويين قQد بQرز بطريقQٍة غيQر 

ا4ول في : ، في موضعين اثنين)العربية الفصحى المعاصرة وأصولھا التراثية(مباشرة في كتابه 
، وفيھمQQا يبQQدو )الQQربط(والثQQاني فQQي فصQQل ، )تعريQQف ا4لفQQاظ المبھمQQة بعQQض وكQQل وغيQQر(فصQQل 

  .انتصاره للتعبير المعاصر
، يقQف عنQد تخطئQة المصQوبين اللغQويين لھQذه الظQاھرة، )تعريف ا4لفاظ المبھمة(ففي فصل      

Q Zوبينفيبدي استياءه من ھذه التخطئة، ُمعبQؤ@ء المصQن ھQه مQن موقفQالقول راً عQا : "بQل مQع كQوم
، وقد مر بنا بعضھا، وھكQذا عادتنQا نحQن العQرب، نخطQئ )والكل البعض(قدمنا استمرت تخطئة 

  . )3("كل إمكانية تعبيرية جديدة تحدث ـ با@ستعمال ـ في لغتنا الجميلة
، فحينما يتحدث عن الربط بين مكونات )الربط(كذلك ھو ا4مر في الموضع الثاني، في فصل      

ن ھQQذه الرابطQQة ... تQQى، وبينمQQا، الQQواو، والفQQاء، وح: الجمQQل والفقQQرات كQQأدوات العطQQف ZوQQث تَكQQحي
بQأن العربيQة لQيس لQديھا : المركبة مع مQا يليھQا جمHQً اسQتفھامية غيQر مباشQرة، يقQف عنQد مQن يقQول

فمQع : "طريقة واضحة للتعبير عن سؤاٍل غير مباشر، فيبدو موقفه ذاك في رأيه الذي يتضمنه قوله
ب في الفصحى، @ نQذھب إلQى القQول بQأن الفصQحى لQم تسليمنا بأن ھذه ا4دوات لم تكن بھذا التركي

بQل كانQت لQديھا ھQذه الطريقQة وإن كانQت . يكن لديھا طريقة واضحة للتعبير عن سؤاٍل غير مباشQر
  .، ثم يورد شواھد لذلك من تراث العربية)4()"ھمزة ا@ستفھام(و) ھل(و) إن(تأتي عن طريق 

العربيQة الفصQحى (عرضQه لكتQاب السوسQوة وقد اعتبQر الQدكتور قحطQان رشQيد صQالح، فQي      
، موقف السوسوة في ھذين الموضعين، خروجاً من دائQرة المQؤرخ )المعاصرة وأصولھا التراثية

ويHحQQظ القQQارئ أن ا4خ : "، فيقQQول عQQن موقQQف السوسQQوة فQQي الموضQQع ا4ولومھمتQQه اللغQQوي

                                            
  ).26: (العربية الفصحى المعاصرة وأصولھا التراثية، ص )   1(
  ).27: (نفسه، ص )   2(
  ).112: (نفسه، ص )   3(
  ).264،263: (نفسه، ص )   4(
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رفضQه لتخطئQة كQل الباحث يخرج ھنا عن صQورة المQؤرخ اللغQوي التQي رسQمھا لنفسQه، ليظھQر 
بعQض البQاحثين  إمكانية تعبيرية جديدة تحدث با@ستعمال في لغتنQا الجميلQة، و@ ترضQيه مواقQف

  . )1("المعاصرين في عدم إجازة ما صحت روايته في التراث اللغوي
وُيHَحظ أن الباحث الكريم خرج من دائرة : "ويقول عن موقف السوسوة في الموضع الثاني     

ـ وحسناً فعل ـ إلى مناقشة تعرض ھQذه الظQاھرة للنقQد والتخطئQة عنQد دارسQينا ) غويالمؤرخ الل(
ذلك 4ن مثل ھذه المواقف تخQرج بالباحQث عQن شQرط الحياديQة الQذي . )2(..."وعند المستشرقين 

تفرضQQه الدراسQQة التاريخيQQة، حيQQث يQQؤرخ الباحQQث للظQQواھر دون الموافقQQة أو ا@عتQQراض، وھQQو 
 ه السوسQوة فQي مقدمQة كتابQه سQالف الQذكر، لكQن فQي ھQذين الموضQعين ظھQرا4مر الذي أشار إلي

وإن كQQان الQQدكتور قحطQQان قQQد استحسQQن ھQQذا الخQQروج فQQي  .موقفQQه ذاك مQQن المصQQوبين اللغQQويين
الموضع الثاني، يظل الخQروج فQي الموضQع الثQاني وا4ول خروجQاً مQن دائQرة المQؤرخ اللغQوي، 

نQة مQن وكما سبق القول فإن بروز مثل ھذه الم Zرؤاه الُمتكوQاٌس لQو إ@ انعكQواقف السوسوية، ما ھ
  . خHل مسار توجھه التاريخي المنطلق من التأثر بالمصوبين اللغويين إعجاباً ومخالفة

  
ويتضح أنه فQي تأصQيله وتتبعQه للظQاھرة اللغويQة، يQأتي بشQواھد متنوعQة، مQن القQرآن الكQريم،      

ونثرية، قديمة وحديثة،  شعرية: يخية، والنقدية، وا4دبيةة، والتارالفلسفي: والسنة النبوية، والمؤلفات
  .والثقافية افة المعاصرة، والمجHت المتخصصة وغير المتخصصة، العلميةوشواھد من الصح

  
كQQذلك تتضQQح جھQQوده، فQQي أن تشQQمل دراسQQته اللغويQQة التاريخيQQة، تأصQQيل ظQQواھر لغويQQة فQQي      

 ٍل واضح في ظواھر اللغة المحكية، وإن كان مقتصراً بشكالعربية المعاصرة الفصحى والمحكية
  .في مجال ا4صوات مع نزٍر يسير من المحكية العربيةعلى ظواھر المحكية اليمنية فقط، 

  
وسعى في دراسته التاريخية، إلى إبراز التغييQرات اللغويQة التQي طQرأت علQى اللغQة العربيQة      
ي المتمثلة في وجود الظاھرة في القديم بشQكٍل أقQل ممQا ھQي ھ مية والكيفية، فالتغييرات الكميةالك

والكيفية المتمثلة في تلQك الظQواھر اللغويQة الجديQدة التQي @ وجQود . عليه في الفصحى المعاصرة
لھا في العربية القديمة، أو تلك الظواھر اللغوية  المختفية في العربية الفصحى المعاصQرة وكQان 

  .ةلھا وجود في العربية القديم
  

النحويQة، والصQرفية، : وقد شملت دراسته التاريخية اللغوية مجا@ت اللغQة العربيQة ا4ربعQة      
مع الفارق في كمية ما درسه في مجاٍل دون آخر؛ إذ يبQدو اھتمامQه بمجQال . والد@لية، والصوتية

يخي لتQQارالنحQQو، فھQQو أكثQQر المجQQا@ت حظQQوة بدراسQQاته التاريخيQQة، حيQQث يمثQQل مشQQروع النحQQو ا
يليQQه المجQQال الصQQرفي، ثQQم يQQأتي مجQQال الد@لQQة بعQQد ھQQذين المجQQالين، أمQQا مجQQال  ،طموحQQاً لديQQه

  .ا4صوات فھو أقل المجا@ت اللغوية في دراسته اللغوية التاريخية
  

مبنيQة علQى موقفQه مQن المصQوبين اللغQويين، حيQث  ـ فإن دراسته اللغوية التاريخية ـ وكما مر      
ا، فيذھب دارساً لھا ومؤصHً لھا في تراث العربية، ليصل إلQى رؤيتQه فQي يدرس ظواھر يخطئونھ

أن الصواب ھو فيما استعمله غالبية المتكلمين دون أن يتناھوا عن ذلك أو يخطئوه أو يشعروا بھذا 
الخطأ؛ ليثبت بذلك أن اللغة أياًّ كانت @بد أن تطرأ عليھا تغييرات فQي كQل مجا@تھQا، بغQض النظQر 

                                            
  ).21: (الح، صحيفة الثقافية، مرجع سابق، صقراءة وعرض في التواصل اللغوي، قحطان رشيد ص )   1(
  .نفسه )   2(
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وسQQرعة التغييQQر مQQن مجQQاٍل إلQQى آخQQر، ذلQQك حتQQى تQQتمكن ھQQذه اللغQQة مQQن التعبيQQر عQQن  عQQن مسQQتوى
  .مستجدات الزمن، واستيعاب معطياته وتغيراته الطارئة بمرور السنين والحقب والعصور
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��	*�� ��)��  
 ����������� ���� ������  

  
كQز علQى معلومQات أسلوب من أسQاليب التحليQل المرت"ُيعرف المنھج الوصفي عموماً بأنه      

كافية ودقيقة عن ظاھرة أو موضوع محدد من خHل فترة أو فترات زمنية معلومQة وذلQك مQن 
أجل الحصول علQى نتQائج عمليQة ثQم تفسQيرھا بطريقQة موضQوعية وبمQا ينسQجم مQع المعطيQات 

  . )1("الفعلية للظاھرة
فيQه البحQث التQاريخي  ففQي الوقQت الQذي يخبرنQا"وبذلك، فھو مختلف عن المنھج التQاريخي؛      

  .).2("عما جرى في الماضي يخبرنا البحث الوصفي عما ھو موجود حالياً 
  

بالدراسQة "وفي الدراسات اللغوية يختص بھذا المنھج علم اللغة الوصفي، ويتناول ھذا العلم      
ف علQى أسQاس وصQ"، ويقQوم )3("العلمية لغة واحدة أو لھجة واحدة في زمٍن بعينQه ومكQاٍن بعينQه

اللغة أو اللھجة في مستوياتھا المختلفة، أي في نواحي أصواتھا، ومقاطعھا، وأبنيتھا، ود@@تھQا، 
يبحث المستوى اللغوي الواحد من جوانبه الصوتية والصرفية "، بحيث )4(..."وتراكيبھا وألفاظھا
  . ).5("والنحوية والمعجمية

  
علQى وصQف "نھج ساكن؛ ذلQك 4نQه يقQوم ويقال عن منھج الدراسات اللغوية الوصفي بأنه م     

أي وصفھا فQي زمQاٍن ومكQان محQددين بغQض النظQر  Staticاللغة المعينة وھي في حالة الثبات 
إذ فيQQه  StaticوعلQQى ذلQك فعلQم اللغQQة الوصQفي علQQم سQاكن ... عQن تاريخھQا السQQابق أو الHحQق 

  . ).6("ية محددةتوصف اللغة حسب الشكل الموجود في فترة زمنية معينة، وبيئة مكان
  

وأوائل القرن العشرين قائمQة علQى مQنھج  سات اللغوية في القرن التاسع عشروقد كانت الدرا    
بدراسQQته فQQي ، فأثبQQت )فردينQQان دي سوسQQير(الدراسQQة المقارنQQة، حتQQى جQQاء الباحQQث السويسQQري 

جQر ا4سQاس أو تاريخياً؛ حيQث وضQع ح اللغة الواحدة وصفياً إمكان بحث  نظرية اللغة ووظيفتھا
التQي أثارھQا فQي  ية، مQن خHQل وجھQات النظQر واkراءفي الدراسQات اللغويQة البنيويQة أو الوصQف

  . )7(م1916، الذي نشر بعد وفاته سنة )محاضرات في علم اللغة العام(كتابه 

                                            
، 2منھجيQة البحQث العلمQي، القواعQد والمراحQل والتطبيقQات، محمQد عبيQدات وآخQرون، دار وائQل للنشQر، ط )   1(

  ).46: (م، ص1999عمان، 
  ).172: (بق، صجودت عزت عطوي، مرجع سا. أساليب البحث العلمي، مفاھيمه، أدواته، طرقه ا2حصائية )   2(
 : انظر  )   3(

 ).37: (علم اللغة العربية، محمود فھمي حجازي، مرجع سابق، ص •

  ).21: (مدخل إلى علم اللغة، محمود فھمي حجازي، مرجع سابق، ص •

  ).181: (المدخل إلى علم اللغة ومناھج البحث اللغوي، رمضان عبد التواب، مرجع سابق، ص  •
  ).182: (ومناھج البحث اللغوي، رمضان عبد التواب، مرجع سابق، صالمدخل إلى علم اللغة  )   4(  
  ).37: (علم اللغة العربية، محمود فھمي حجازي، مرجع سابق، ص )   5(  
  ).66: (علم اللغة بين التراث والمعاصرة، عاطف مدكور، مرجع سابق، ص )   6(  
 : انظر )   7(

  ).38،37: (ابق، صعلم اللغة العربية، محمود فھمي حجازي، مرجع س •
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اً عنQد الغالQب ا4عQم وبذلك، زاد ا@ھتمام بھذا الفرع من الدراسات اللغوية حتى أصQبح سQائد     
 فتعددت مدارسه. م يكن عند جميعھمفي كل أنحاء العالم، إن ل الباحثين في علم اللغة الحديث من

. ا@تجQQاه البنيQQوي، واتجQQاه النحQQو التحQQويلي، واتجQQاه القوالQQب: فQQي إطQQار ثHثQQة اتجاھQQات رئيسQQة
  ).سوسير(وجميعھا منطلقة من الرؤى وا4فكار الرئيسة، التي جاء بھا عالم اللغة 

  
ج الدراسة اللغوية الوصفي ذو عHقة وارتباط وثيقين بمنھج الدراسة اللغوية التاريخية، ومنھ     

فمن النظر فQي الدراسQات . الدراسة اللغوية التاريخية تبدأ بعد مرحلة الدراسة الوصفية"حيث إن 
مQQن "، إذ إن )1(..."الوصQQفية للمراحQQل المتعاقبQQة للغQQة يسQQتطيع الباحQQث أن يQQدون تQQاريخ لغQQٍة مQQا

لصعب كثيراً في مجال التطبيق العملي الفصل بينھمQا، فالدراسQة اللغويQة التاريخيQة @ يمكQن أن ا
تقوم إ@ على أساس المنھج الوصفي ذلك أنه لكي نتابع التغيQر التQاريخي للغQة @بQد أن نقQوم أو@ً 

 المQQنھج"؛ لQQذلك فQQإن )2("بوصQQف المراحQQل المختلفQQة التQQي مQQرت بھQQا اللغQQة، مرحلQQة إثQQر مرحلQQة
الوصفي والمنھج التاريخي @ يختلفان أحدھما عQن اkخQر بصQورة أساسQية فكQل وصQف ھQو فQي 

  . )3("الحقيقة تاريخ بصورة ما
المQنھج التQاريخي @ يقQوم إ@ "ھو ما يتفق معه عباس السوسوة؛ إذ يQرى أن  وھذا ا4مر

ج الوصفي وصحيٌح أن المنھ... على وصٍف مسبق، فالتاريخي ھو عبارة عن مجموعة أوصاف 
؛ لQذلك )4("@ يظھر في البداية ما يسمى نتائج عظيمة، لكن إذا كثQرت ا4وصQاف أدت إلQى نتQائج

كان له إسھاٌم بارٌز في الدراسة اللغوية باستخدام المنھج الوصفي، فھو وإن كان تاريخيQاً؛ إ@ أن 
ة التQي درسQھا لQذلك فQالظواھر اللغويQ تبط بQالمنھج الوصQفي ـ كمQا اتضQح ـالمQنھج التQاريخي مQر

: بQQين المنھجQQين ثيQQقدراسQQة تاريخيQQة، @ شQQك أنھQQا قQQد مQQرت بQQإجراءات وصQQفية؛ لHرتبQQاط الو
الوصQفي، والتQاريخي؛ فQدرس عQدداً مQن الظQواھر اللغويQة دراسQة لغويQة وصQفية، بمعيQة المQنھج 

  .التاريخي أو بدونه

                                                                                                                             

 ).22،21: (مدخل إلى علم اللغة، محمود فھمي حجازي، مرجع سابق، ص •

: المQQدخل إلQQى علQQم اللغQQة ومنQQاھج البحQQث اللغQQوي، رمضQQان عبQQد التQQواب، مرجQQع سQQابق، ص •
)183،182.(  

لمعارف، في علم اللغة التاريخي، دراسة تطبيقية على عربية العصور الوسطى، البدراوي زھران، دار    ا )   1(
  ).8: (ت، ص.، القاھرة، د4ط
  ).68: (علم اللغة بين التراث والمعاصرة، عاطف مدكور، مرجع سابق، ص )   2(
  ).18: (في التطور اللغوي، عبد الصبور شاھين، مرجع سابق، ص )   3(
  .م21/5/2008ھـ ـ 1429جمادى ا4ولى  16: من المقابلة التي أجراھا معه الباحث، في يوم ا4ربعاء ) 4(
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 ًMـ مجال النحو أو  

  

رأس القواعQديين "كانQت عنQد  يQة وصQفيةلدراسQة النحQو دراسQة لغو يقال إن أول محاولةٍ 
في التراث الھندي في القرن الرابع قبل الميHد؛ إذ قسQم المفQردات إلQى أربعQة  Panini) بانيني(

  . )1()"ا4سماء، وا4فعال، وحروف الجر، وا4دوات: (أقسام

في  تمثلت وقد من ھذا ا@تجاه، سطو والنحاة اليونانوأر كذلك، كانت إسھامات أفHطون
، والمكون الثالث Verbal، وإما مكون فعلي Nominalتصنيف الجملة؛ فھي إما مكون اسمي 
  .)2(، إضافة إلى ا4داة والضمائرSyndesmo) الحروف(الذي أضافه أرسطو، وھو الروابط 

  

جQQاءت "كQQان للعQQرب بQQاعھم فQQي البQQدايات ا4ولQQى لھQQذا النQQوع مQQن الQQدرس اللغQQوي، فقQQد و
يبية عند العQرب بعQد مرحلQة جملQة المفQردات وتQدوينھا فQأعملوا الفكQر، الدراسات النحوية والترك

واسQQتقرءوا اللغQQة واسQQتنبطوا القواعQQد والكليQQات العامQQة متQQأثرين بالفقQQه وعلQQم الكHQQم فظھQQر قQQرآن 
     ).3("، الذي انتھج المنھج الوصفي)كتاب سيبويه(العربية 

  

، فQي إطQار ازدھQار المQنھج ثفQي العصQر الحQدي ازدھرت الدراسات النحوية الوصفيةو 
دراسة أي جانب من جوانب بناء الجملة في مسQتوى "وإقبال الدارسين عليه؛ فأصبحت  الوصفي

  . ).4("لغوي واحد تعد دراسة نحوية بالمنھج الوصفي

  

Qن دراسQوعاتوقد درس عباس السوسوة في عدٍد مQة موضQه اللغويQواھر  اته وأبحاثQوظ
تلQك الظQواھر المنتميQة إلQى العربيQة  المQنھج الوصQفي، سQواءٌ ءات وآليQات نحوية، باستخدام إجQرا

  .الفصحى، أو المتعلقة بلھجات العربية المحكية

  

  :أ ـ في الفصحى

  

النصQيب ا4وفQر فQي دراسQته النحويQة  الفصحى العربية المعاصرة النحويQةكان لظواھر 
، بQين )صولھا التراثيةالعربية الفصحى المعاصرة وأ(الوصفية، فجمع في القسم الثالث من كتابه 

ومن تلك الظواھر في ھQذا القسQم، ظQاھرة ا2عQراب، . التاريخي، والوصفي: إجراءات المنھجين
  .وظاھرة مصاحبة حرف الجر للفعل المبني للمجھول

                                            
  ).40: (فصول في الدرس اللغوي بين القدماء والمحدثين، نادية رمضان النجار، مرجع سابق، ص  )  1(
  ).46: (نفسه، ص )   2(
  ).58: (نفسه، ص )   3(
  ).8: (في علم اللغة التاريخي، دراسة تطبيقية على عربية العصور الوسطى، البدراوي زھران، مرجع سابق، ص )   4(
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  :ـ  اNعراب1 

لدراسQة الظQواھر  في ھذا الكتQاب، وقQد خّصQه ھذا عنوان الفصل ا4ول من القسم الثالث
فQQي العربيQQة الفصQQحى المعاصQQرة، فيصQQف الصQQورة التQQي تQQأتي بھQQا عHمQQات  اللغويQQة النحويQQة

تتخلى عن الحركات ا2عرابية، وتميل  فھيا2عراب مستخدمة في العربية الفصحى المعاصرة، 
في الفصحى المعاصرة بعض ا@تجاھات الشائعة للتخلي عن عHمQات ا2عQراب، : "إلى التسكين

خطQQأً، بQQل أصQQبحت صQQواباً، إذ @ يسQQتنكرھا أحQQد مQQن  فQQي بعQQض المواقQQع والتراكيQQب، @ تعQQد
  . ).1("مستخدمي ھذا المستوى

  :وقسم ھذا التخلي على ثHثة أقسام

(... كQانون ثQاني، وتشQرين أول : يتمثل في أسماء الشھور السQريانية، مثQل: "القسم ا4ول        
  .).2("بھا ، فيجوز الوقوف عليھا بالسكون أو إلحاق عHمة المنع من الصرف)إلخ

يتمثل في التخلي عن عHمات ا2عQراب، والميQل إلQى التسQكين مQع ا4عHQم : والقسم الثاني       
، أو الرتب وا4لقاب التي تسبق ھQذه ا4عHQم المتتابعQة، )سافر محمد علي حسن: (المتتابعة، مثل

المتواليQة إلQى ُيHحQظ ـ فQي ا2عHQم المسQموع والمرئQي ـ أن السQكون تعQدى ھQذه ا4سQماء "حيث 
  . ).3(..."الرئيس محمد حسني مبارك: ا4لقاب والرتب التي تسبقھا، مثل

يجQQوز "وذكQQر أن مجمQQع اللغQQة القQQاھري قQQد أجQQاز تسQQكين ا4عHQQم المتتابعQQة، حQQين قQQرر أنQQه      
تيسQيراً ) ابQن(مQع حQذف ) سافر محمد علQى حسQن: (الوقوف بالسكون عند تتابع ا4عHم في مثل

  .).4("والكتاب، وتخلصاً من صعوبة ا2عرابعلى القراء 

كذلك، يصف في ھذا القسم، التخلي عQن عHمQات ا2عQراب ا4صQلية فQي ا4سQماء الخمسQة،      
أغQاني : سمتاً واحداً، أي تظل مبنية كما ھQي عليQه، ففيھQا مثQل"فھي في العربية المعاصرة تلتزم 

  .).5(..."ني صدرالفنان أبو بكر سالم، ورئاسة الدكتور أبو الحسن ب

مثل مباحثات الحسين مبQارك، ) اسم علم+ اسم علم (إن ا4سماء المركبة من : "كذلك، يقول     
محQور خلQدة : مثQل) علQم ـ أو أكثQر ـ يQدل علQى مكQان+ اسم علQم مكQان (أو ا4سماء المركبة من 

  .).6("المتحف المطار، كلھا مبني على السكون

، فQي مسQتواھا )لغة التدريس في جامعة تعز دراسة حالة(ي بحثه ويشير إلى ھذا التسكين، ف     
ھذا المسQتوى فيQه التQزام بعHمQات ا2عQراب ا4صQلية والفرعيQة، ووقQوٌف علQى "الفصيح، إذ إن 

، كQذلك فQي مسQتواھا عاميQة المثقفQين، ففQي ھQذا ).7("نھاية الجملة وعلى طرفي التركيب بالسكون
  .).8("عدم تعقيد العHقات النحوية بين أطراف التركيباللجوء إلى التسكين، و: "المستوى

                                            
  ).125: (لعربية الفصحى المعاصرة وأصولھا التراثية، صا )   1(  
  .نفسه )   2(  
  ).126: (نفسه، ص )   3(  
  ).111: (ص/ 20م، جـ1966مجلة مجمع اللغة العربية، القاھرة، : وانظر. نفسه )   4(  
  .نفسه )   5(  
  ).127: (نفسه، ص )   6(  
، كلية )التعليم باللغات ا4جنبية في العالم العربي: (كتاب مؤتمر .لغة التدريس في جامعة تعز، دراسة حالة )   7(  

  ).89: (م، ص2006فبراير ) 13ـ  12: (في الفترة. دار العلوم، جامعة القاھرة
  .نفسه )   8(  
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وھو ھنا وصف الظاھرة، لكنه لQم يعللھQا، والمQنھج الوصQفي، مQن إجراءاتQه التعليQل، ثQم إن      
إن الغنQQاء فQQي كثيQQر مQQن حا@تQQه مQQن "ھنQQاك مQQن علQQل ھQQذه الظQQاھرة؛ إذ يQQرى البQQدراوي زھQQران 

لنحو الفصحى ومن أمثلة ذلك تلك ا4غنية التي كان العوامل المساعدة على المخالفات ا2عرابية 
  : يوقف على آخر كلماتھا بالسكون

راوي زھران معلقاً ، ويضيف البد).1("قاضي القضاة عزل نفسه      لما ظھر للناس نحسه     
وسواٌء علينا أوحى قالبھا أو مضمونھا بأنھا زجل أو شQعر فQإن موسQيقا نطقھQا : "على ھذا البيت
بينمQQا ) نحسQQه(و) نفسQQه(لفQQات إعرابيQQة أخQQرى حيQث تتطلQQب اتحQQاد حركQQة السQين فQQي تفQرض مخا

  .).2("حركتھما ليست واحدة، ود@لة ذلك أن الغناء من العوامل المعينة على المخالفات ا2عرابية

  

يأتي في الفصحى وبعQده جملQة فعليQة فQي ) حيثُ (أن الظرف : "أما القسم الثالث، فيتمثل في      
علQى نQدرٍة مضQافاً ) حيQث(وقQد ورد الظQرف . ما إذا ورد اسٌم بعده فإنه يكون مرفوعQاً أ. الغالب

  ... وبعد اسم مجرور بإضافته إليه 

  . ).3("الفصحى قاعدة أصلية مثلھا في ذلك َمَثُل القاعدة الفصحى] في[وھذه القاعدة النادرة أصبحت 

  

  :ـ مصاحبة حرف الجر للفعل المبني للمجھول 2

العربيQQة الفصQQحى المعاصQQرة (ث فQQي الفصQQل الرابQQع، مQQن القسQQم الثالQQث، فQQي كتابQQه يتحQQد     
، عQQن المصQQاحبة فQQي العربيQQة الفصQQحى المعاصQQرة، ومQQن ھQQذه المصQQاحبة )وأصQQولھا التراثيQQة

، حيQث تمثQل ھQذه المصQاحبة نظامQاً ثالثQاً، يضQاف )مصاحبة حرف الجر للفعل المبني للمجھول(
ويتمثQل ھQذا النظQام الثالQث فQي . المبني للمعلوم، والمبني للمجھQول: إلى نظامي الفعل في العربية

  .).4("مصاحبة حرف الجر للفعل المبني للمعلوم مع ذكر الفاعل الحقيقي"

  :).5(ويذھب مفسراً ومفصHً ھذه المصاحبة، ومحلHً لجزئياتھا؛ إذ تقوم على     

  .ھولـ تغيير صيغة الفعل من المبني للمعلوم إلى المبني للمج1

بعQد أن كQQان اسQماً منصQوباً علQى المفعوليQQة فQي الجملQة التQQي (ـQ ُيQذكر نائQب الفاعQQل فQي الجملQة 2
  ).تصرح بذكر الفاعل

مQن : ـ يصاحب نائب الفاعل شبه جملة مكونة من جار ومجرور، @ تكاد مكوناتھا تخQرج عQن3
  .ِقَبل، من طرف، بواسطة

  .حالة جرV با2ضافة إليھاـ يلي شبه الجملة الفاعل الحقيقي للفعل، في 4

  : ثم يورد عدداً من الشواھد لھذا النظام  ـ الظاھرة ـ المعاصر، منھا     

ھذه ظاھرة يمكن للجھQات "، و).1("أُلقيت في الحفل كلماٌت من ِقَبل الفائزين بجائزة الملك فيصل"
  .)2("المختصة دراستھا

                                            
  ).382: (في علم اللغة التاريخي، دراسة تطبيقية على عربية العصور الوسطى، مرجع سابق، ص )   1(  
  .نفسه )   2(  
  ).127: (العربية الفصحى المعاصرة وأصولھا التراثية، ص )   3(  
  ).157: (نفسه، ص )   4(  
  ).158: (، صنفسه )   5(  
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الوصQQفي خاصQQة، التعليQQل مسQQبوقاً بالتحليQQل و4ن مQQن أبQQرز ا4سQQس التQQي يقQQوم عليھQQا المQQنھج      
والتفسير؛ فإنه ـ السوسوة ـ قد علQل لھQذه الظQاھرة النحويQة فQي العربيQة الفصQحى المعاصQرة، فھQي 

؛ )3(..."احتكاك المثقفين العرب في العصر الحديث باللغات ا4وروبية قراءًة وترجمة "متأتيٌة بفعل 
ل فQي العربيQة ـ فQي ا2نكليزيQة والفرنسQية يQأتي بعQده إمQا الفعQل ـ المشQابه للمبنQي للمجھQو"ذلك 4ن 

)by ( في ا2نجليزية أو)par (في الفرنسية، ثم يلي ھاتين ا4داتين الفاعل الحقيقي للفعل")4(.  

                                                                                                                             
  .نفسه )   1(  
  ).189: (نفسه، ص )   2(  
  ).158: (نفسه، ص )   3(  
، 1م، جQـ1982الربQاط، مشاكل التعريب اللغوية، محمQد أبQو عبQده، مجلQة اللسQان العربQي، : وانظر. نفسه )   4(  

  ).107: (، ص)19(المجلد 
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  :ب ـ  في المحكية
  

معاصQرة، كما درس السوسوة دراسة لغوية وصفية، ظQواھر لغويQة فQي العربيQة الفصQحى ال     
وصQفه لظQواھر نحويQة فQي مسQتويات  ھر نحوية في المحكية اليمنية، مQن ذلQكدرس وصفياً ظوا

، )عاميQة المتنQورين(مسQتوى  تنQاول بالدراسQة اللغويQةالمحكية اليمنية اللغوية، فھو مثHً، حينمQا ي
  : يتحدث عن د@لة ھذا المستوى، ثم يستشھد منه بالنص

ھQذا الQنص طويQٌل . )1(..."َبْعدين الراجْل ھذا َجلQَسْ / تمام/ ْن في واحدْ كَ . أْخ عليِيقُْل لْك يا "     
خHلھQا ھQذا المسQتوى يصQف مQن  ت، يعلQق عليQه بجملQة مQن المHحظQاتيصل إلى ثHث صQفحا

، ومQن )عاميQة ا4ميQين(ومن ھذه المHحظات، خروج المتحدث في النص على مسQتوى  .اللغوي
عل المتكلم المفرد إ@ مرة واحدة، فQي لم يستخدم الضمير الكاف ليدل على الفا"ذلك أن المتحدث 
  .)2(..."ِطلِعَت القرية: بد@ً من الكاف استخدم التاء فقال". ُنقُزك"فعل واحد ھو 

فاستخدام الكاف بد@ً من تاء الفاعل، ظاھرة من ظQواھر المحكيQة اليمنيQة، وھQو يصQف ھQذه      
   :لبقاع الجغرافية التي تنتشر فيھاالظاھرة مبيناً ا

ونحQQن نHحQQظ اتخQQاذ الكQQاف المضQQمومة ضQQميراً للفعQQل، بQQد@ً مQQن التQQاء، ظQQاھرة سQQائدة فQQي "     
) ِمن(حتى نجدھا في مناطق ...محافظتي َتِعز وإّب ولحج والضالع وذمار وصنعاء) من(مناطق 

  .)3("صعدة على الحدود مع السعودية
  

، بتجنبQه )ميQة ا4ميQينعا(عن مستوى ) عامية المتنورين(وكما يخرج المتحدث في مستوى      
، وفQQي وصQQف السوسQQوة لھQQذا )عاميQQة المثقفQQين(لھQQذه الظQQاھرة، يتجنبھQQا المتحQQدث فQQي مسQQتوى 

إن مQن يسQتعمل : "المستوى ـ مستوى عامية المثقفين ـ يشير إلى ھذا التجنQب أو الخQروج، بقولQه
التQاء بQد@ً منھQا  الكاف ضميراً متصHً للمتكلم والمخاطب مع ا4فعال يحاول أن يفر إلى استعمال

  .)4("4نه إن استعمل الكاف عرض نفسه للسخرية من غير أبناء منطقته... 
  

 ، ليس كتاباً في الدرس اللغوي خاصQة، إ@ أن فيQه)شرح المشعططات السبع(ومع أن كتاب      
) لQك(ارتبQاط الجQار والمجQرور (مQن ذلQك، وصQفه لظQاھرة  .إشارات وفوائد واستطرادات لغوية

، من المشعططة الثانية، يتحدث عQن )5("ما ِزدْت َدخْلت لْك بيت: "، فحينما يشرح الشطر)بالفعل
بالفعل، فذلك كثيQر فQي اللغQات اليمنيQة، ) لك(أما ارتباط الجار والمجرور : "تلك الظاھرة، فيقول

 أكلQت لQي: حتى ليحار المرء، أيضعه مستقHً عن الفعل وصيغته، أو يجعلQه مHزمQاً لQه، إذ يقQال
  .)6("، وقل مثل ذلك في غيرھما من الضمائر)َخّزنَ (، خزن له )أكلتُ (
  

إسقاط عHمة التأنيث من الصفة في المحكية (ومن تلك ا2شارات أيضاً، إشارته إلى ظاھرة      
، الQواردة فQي واحQٍد مQن )الحQرازي(، ففي شQرح المشQعططة نفسQھا، يبQين ويشQرح لفظQة )اليمنية

                                            
  ).57ـ  54: (دراسات في المحكية اليمنية، ص )   1(  
  ).59: (نفسه، ص )   2(  
  ).62: (نفسه، ص )   3(  
  ).50: (نفسه، ص )   4(  
  ).37: (شرح المشعططات السبع، ص )   5(  
  ).38: (نفسه، ص )   6(  
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والحQرازي فQي ھQذا : "ايا ھذا الشرح إشارته إلQى تلQك الظQاھرة، فيقQولأبيات المشعططة، وفي ثن
للمطابقة بQين الصQفة والموصQوف فQي ) الحرازية(، وكان القياس أن تأتي )1(البيت صفة للمقرمة

التأنيث، ولكن جرت أغلب العاميات اليمنية على إسقاط عHمة التأنيث من الصفة، فيقQال مقرمQة 
  .)3(."..صنعاني ) 2(حرازي  وشمة

  
وفQQي مواضQQع أخQQرى مQQن أبحاثQQه تQQرد مثQQل ھQQذه ا2شQQارات التQQي تبQQدو فيھQQا إجQQراءاٌت مQQن      

إجراءات المQنھج الوصQفي، حيQث تQرد ھQذه ا2شQارات سQريعة ومقتضQبة؛ ذلQك لQورود مثQل ھQذه 
  .ا2شارات عرضاً، وليس مرتكزاً رئيساً في الموضوع الذي يدور حوله الحديث

                                            
  .اليمنية، قطعة قماش تغطي المرأة بھا شعرھاالمقرمة في المحكية  )   1(  
طحين تبغي، يوضع في الفم، وغالباً ما ُيحشى به باطن : ، في المحكية اليمنية)البردقان(الشمة، أو : الشمة )   2(  

  .الشفة السفلى، وله مفعوٌل قريٌب من مفعول التدخين
  ).40: (شرح المشعططات السبع، ص )   3(  
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  ــ مجال الصرف ثانياً 
  

ا@سQم، والفعQل، : المجال الصرفي، معيQاٌر لضQبط مفQردات اللغQة وكلماتھQا، بأقسQامھا الثHثQة     
ا@شQQQتقاق، وتصQQQريف ا4فعQQQال، والنسQQQب، : حيQQQث تنQQQدرج فQQQي إطQQQاره موضQQQوعات. والحQQQرف

والتصQQغير، والتعريQQف والتنكيQQر، وصQQيغ التQQذكير والتأنيQQث، وصQQيغ المبالغQQة، وا2فQQراد والتثنيQQة 
جQQQرد والمزيQQQد، وأبنيQQQة الحQQQروف التQQQي تشQQQبه أبنيQQQة ا4سQQQماء، وغيQQQر ذلQQQك مQQQن والجمQQQع، والم

الموضQQوعات الصQQQرفية التQQي تزخQQQر بھQQا المصQQQنفات اللغويQQة، بمختلQQQف المQQدارس والتوجھQQQات 
  .والمذاھب

     
. بالوصQف، والتحليQل، والتفسQير، والتعليQل :وصفي، يبحث ھذه الجزئيات اللغويQةوالمنھج ال     

سQQوة بعضQQاً مQQن ھQQذه الموضQQوعات دراسQQة لغويQQة وصQQفية فQQي المسQQتويين وقQQد درس عبQQاس السو
  .العامية، والفصحى: اللغويين

  

  :أ ـ في الفصحى
  

درس السوسQQوة عQQدداً مQQن الظQQواھر اللغويQQة الصQQرفية، فQQي اللغQQة العربيQQة الفصQQحى، حيQQث      
دراسQة وصQفية ، )العربية الفصحى المعاصرة وأصولھا التراثيQة(احتوى القسم الثاني، من كتابه 

كQQذلك، فQQي غيQQر ھQQذا . لعQQدٍد مQQن الظQQواھر الصQQرفية، بمحQQاذاة دراسQQته التاريخيQQة لھQQذه الظQQواھر
، فQي إطQار فصQحى غويQة، دراسQة وصQفية، لظQواھر صQرفيةالكتاب، فQي مواضQع مQن أبحاثQه الل

جمQQع التكسQQير، وجمQQع المصQQدر، والنسQQب، : لظQQواھرومQQن تلQQك ا. ي أو بدونQQهالمQQنھج التQQاريخ
  .من ا4جنبي، في العربية الفصحى المعاصرة وا@شتقاق

  
  :ـ جمع التكسير1
  

ترتكز دراسته لھذه الظاھرة في العربية الفصحى المعاصرة على إبراز حالة ا@ستعمال لھذا      
فبعQQد أن يبQQين ھQQذا الجمQQع، واتفQQاق . جمQQوع القلQQة، وجمQQوع الكثQQرة: النQQوع مQQن الجمQQوع بقسQQميه

فQQي العربيQQة  هجمQQوع قلQQة وجمQQوع كثQQرة، يصQQف اسQQتعمال: نالصQQرفيين علQQى تقسQQيمه إلQQى قسQQمي
والقديمQة؛ ففQي العربيQة القديمQة، قQام اسQتعمال ھQذا الجمQع علQى التمييQز بQين  الفصحى المعاصQرة

والتمييQQز بQQين جمQQع القلQQة وجمQQع الكثQQرة فQQي إطQQار جمQQع "جمQQوع القلQQة، وجمQQوع الكثQQرة : قسQQميه
  . )1("التكسير من سمات الفصحى قبل العصر الحديث

ماً وصQفه       ZَدعQميه، ُمQين قسQويصف استعمال العربية المعاصرة لجمع التكسير، بعدم التمييز ب
والحق الذي @ مريQة فيQه أن التمييQز بQين جمQوع القلQة : "ھذا، برؤية السعيد محمد بدوي في ذلك

عنQدما  والكثرة لم يعد قاعدة أصلية في العربية المعاصرة، لذلك نQرى السQعيد محمQد بQدوي محقQاً 
عد+ وجود جمعي القلة والكثرة من المميزات التQي تميQز فصQحى التQراث، إذ لQم يعQد لصQيغ جمQع 

، أي أن الد@لQQة واحQQدة للجمعQQين، دون تمييQQز )2("القلQQة مغQQزى فQQي ا@سQQتعمال الحQQديث للفصQQحى
                                            

  ).60: (صحى المعاصرة وأصولھا التراثية، صالعربية الف )   1(
مسQتويات العربيQة المعاصQرة فQي مصQر، السQعيد محمQد بQدوي، دار المعQارف، : وانظQر). 61: (نفسه، ص )   2(
  ).140: (م، ص1973ط، القاھرة، .د
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ل ، تفضQي)التفضQيل(4حدھما عن اkخر، لكنه ـ السوسوة ـ استدرك أمراً آخQر، ھQو مQا أسQماه بQـ 
  :الُكتاب استخدام صيغ في موضٍع معين، وصيٍغ أخرى في مواضع أخرى؛ إذ يقول

ورغم استواء صيغ الجمع الباقية في العربيQة المعاصQرة، فQي د@لتھQا علQى الجمQع، إ@ أن "      
فمQن ذلQك اسQتعمال . الُكّتQاب ـ دون اسQتثناء ـ يفضQلون اسQتعمال بعضQھا فQي موضQوٍع دون آخQر

لموضوعات السياسية وا@قتصادية والعسكرية والجغرافية والتاريخيQة، إ@ فQي في كل ا) البحار(
  .)1("بحوراً وأبحر: الكتابة عن الشعر، فإنھا ُتستبعد وتحل محلھا واحدة من الكلمتين

فھو ھنا وصف ا@ستعمال القديم والمعاصر لھذا الجمع، مبيناً الفرق في ا4ساس الQذي يقQوم      
@ن، ووصQQفه ھQQذا منQQتظٌم فQQي نسQQق البحQQث التQQاريخي الQQذي قQQام عليQQه كتابQQه عليQQه ھQQذان ا@سQQتعما

  ).العربية الفصحى المعاصرة وأصولھا التراثية(
  
  :ـ جمع المصدر 2
  

ھQQذه الظQQاھرة، موضQQوع مQQن موضQQوعات الفصQQل الخQQامس، مQQن القسQQم الثQQاني فQQي كتابQQه        
، ويبQين )ظاھرة جمع المصدر(ف ، فھو ھنا يص)العربية الفصحى المعاصرة وأصولھا التراثية(

والمعاصQرة، مQع ا4خQذ بعQين ا@عتبQار وجودھQا فيمQا  جوداً في العربية الفصحى القديمةأن لھا و
  .بين ھاتين الفترتين الزمنيتين

فQي ) سQيبويه(، ويؤكQد ذلQك بقQول )2(يصف وجود ھذه الظاھرة في عربية عصر ا@حتجاج      
أمQراض وأشQغال، وعقQول، فQإذا : معQون المصQادر فيقولQونوھم قQد يج: "ھذا ا4مر، فيورد نصه

، ويورد أيضاً قول السيرافي شارح كتاب سQيبويه فQي )3("صار اسماً فھو أجدر أن يجمع بتكسير
  . )4(..."قد تجمع المصادر إذا كانت مختلفة أو ُذھَب مذھب الخHف: "ھذا الجمع

       
وجمQع المصQدر بQا4لف : "عاصQرة، فيقQولويصف وجود الظQاھرة فQي العربيQة الفصQحى الم     

، ويفصQQل القQQول فQQي ذلQQك، فمQQن ھQQذه المصQQادر )5(..."والتQQاء شQQائٌع فQQي الفصQQحى المعاصQQرة 
أفعQال : طموحات، ولقاءات، ومنھا مQا يقQوم علQى: المجموعة ما يقوم على فعِل ثHثي ماِض مثل

عQال، فQي ثمانيQة أوزان رباعية، أو خماسية، أو سداسية؛ حيQث ينحصQر ھQذا الجمQع فQي ھQذه ا4ف
َل، تَفاَعَل، استفَعلَ : أوردھا مع التمثيل لھا، ھي ل، أفَعل، فاَعَل، افَتَعَل، انَفَعَل، تَفع+   .)6(َفع+

  
  :ـ النسب3
  

فQي العربيQة المعاصQرة طائفQة : "يصف ھذه الظاھرة في العربية الفصحى المعاصرة، فيقول     
  .)7(..."ما من ا2نكليزية أو الفرنسية من ا4لفاظ ا4جنبية المنقولة بلفظھا إ

                                            
  ).63: (، صنفسه )   1(
  ).67: (نفسه، ص )   2(
لسHQQم محمQQد ھQQارون، ط، الھيئQQة المصQQرية العامQQة للكتQQاب، عبQQد ا: الكتQQاب، سQيبويه، تحقيQQق: وانظQQر. نفسQQه )   3(

  ).401: (ص/ 3مصدر سابق، جـ
محمQQود فھمQQي حجQQازي، : شQQرح كتQQاب سQQيبويه، أبQQو سQQعيد الحسQQن بQQن عبQQد 
 السQQيرافي، تحقيQQق: وانظQQر. نفسQQه )   4(

  ).64: (ص/ 1م، جـ1986 الھيئة المصرية العامة للكتاب، القاھرة،. ورمضان عبد التواب، ومحمد ھاشم عبد الدايم
  ).68: (نفسه، ص )   5(
  .نفسه )   6(  
  ).95: (نفسه، ص )   7(  
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ثم يبين كيفية النسبة إلى ھذه ا4لفاظ، مع احتفاظھا بالكيفية التQي بھQا ُينسQب إليھQا فQي لغتھQا       
وھذه ا4لفاظ ُعربت، وھي منسوبة أصHً بHحقة من لواحق النسب فQي ھQاتين : "ا4صلية، فيقول

  .)1("سور ما قبلھا من العربية، فأصبحت تحمل عHمتيناللغتين وأضيف إليھا الياء المشددة المك
للفQظ ا4وروبQي، والثQاني لنسQبة ھQذا اللفQظ فQي  ا4ول: لك، بجQدوٍل ذي ثHثQة حقQولويتبع ذ      

ويضيف إلى جدول أمثلته، مثالين شائعين فQي النقQد . لغته، والثالث لصورة ھذا اللفظ في العربية
مQع الكسQرة ) ic(فالكQاف : "، فيقQول عQن النسQبة فيھمQا)يكQيرومنت(و ) كHسQيكي: (وا4دب، ھما

  .)2("قبلھا ھي @حقة النسب في اللفظين، وزادت العربية المعاصرة ياء النسب
وقد كان شيء من ذلك في : "كما يشير إلى وجود مثل ھذه الظاھرة في تراث العربية، بقوله     

بالقQQاف، ) ica(أو ) ic(عHمQQة النسQQب التQQراث العربQQي، عنQQد نقQQل ألفQQاظ يونانيQQة، عربQQت فيھQQا
  .)3("وأضيف للفظ المعرب ياء النسب العربية

  
  :ـ اMشتقاق من ا�جنبي4
  

لغQة التQدريس فQي (، في بحثه الموسQوم بQـ )قسم الكيمياء(حينما يتحدث عن لغة التدريس في      
ق دور في الصياغة وللعربية في ا@شتقا: "، يصف ھذه الظاھرة، قائHً )جامعة تعز، دراسة حالة

  .)4()"من ھيدروجين(ھدرج يھدرج وھدرجة : من ا4جنبي، مثل
ويذكر أن ھناك ألفاظاً أجنبية، تأتي بصورٍة مھجنة، موضQحاً، ومفصHQً الكيفيQة التQي تظھQر      

كبريتيك وكبريتيQد وكبريتQور، : وبعض ا4جنبي يظھر في صورٍة مھجنة مثل: "فيھا ھذه ا4لفاظ
أما جزؤھا الثاني فالزيQادات فيھQا ليسQت مجانيQة، إنمQا ھQي دليQل تغيQر . ول عربيالتي رأسھا ا4

  .)5(..."الذرات أو الجزئيات في التفاعل
  
  

  : ب ـ في المحكية
   

درس السوسوة دراسة لغوية وصفية، عدداً من الظواھر الصرفية في المحكية اليمنية، من     
  . وا@شتقاق من الجامد ،)فِعيل(، وصيغ الجمع )فِّعال وتفعال: (ذلك وصفه لcوزان الصرفية

  
ال في المحكية اليمنية1 Fال وتِفِع Fـ وزنا فِع:  

       
تQاريخ : (، والعنوان الكامل)دراسات في المحكية اليمنية(ھذا عنوان لواحٍد من أبحاث كتابه      

قائمQان علQى  التQاريخي والوصQفي البحQث بحQٌث تQاريخي، لكQن المنھجQين، و)وزني فعال وتفعQال
  .ارتباط وثيق فيما بينھما ـ كما اتضح فيما مر ـ بحيث يكمل كلd منھما اkخر

  
في إطار المنھج التاريخي، وصف السوسوة ھذين الوزنين، وھيئQة اسQتعمالھما فQي المحكيQة      

للفعQل اليمنية، فبعد أن يشير إلى القاعدة ا4صلية لھذين الوزنين المتمثلة في أن المصدر القياسي 

                                            
  .نفسه )   1(  
  .نفسه )   2(  
  ).96،95: (نفسه، ص )   3(  
  ).88: (لغة التدريس في جامعة تعز، دراسة حالة، مصدر سابق، ص )   4(  
  .نفسه )   5(  
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ل(اkتي على وزن  Qلَ (، وأن المصدر القياسي للفعQل اkتQي علQى وزن )تفعيل(، ھو )َفع+ ھQو ) َتَفع+
Qل(، يأتي بالقاعدة الفرعية لھذه القاعQدة، والمتمثلQة فQي إمكانيQة أن يQأتي مصQدر )َتَف̂عل( علQى ) َفع+

ال(وزن  ل(، وأن يأتي مصدر )ِفع+ Qال(على وزن ) َتَفع+  إلQى المصQنفات اللغويQة التQي ، محQيHً )ِتِفع+
  .)1(أوردت ذلك

وھQذا مQا ھQو حQادث فQي : "ثم يذكر أن ھذه القاعدة الفرعية ھي السQائدة فQي المحكيQة اليمنيQة     
فھQو ھنQا يحQدد الظQاھرة فQي نقطQة مكانيQة محQددة، . )2("لھجات الخطاب في اليمن فQي أيامنQا ھQذه

  .لوصفيوفترة زمانية محددة، وھذه ھي ماھية المنھج ا
  

وبعQQد أن يسQQرد عQQدداً مQQن الشQQواھد، علQQى وجQQود الظQQاھرة فQQي تQQراث العربيQQة، عبQQر أزمنQQٍة      
مختلفQQة، ومQQا قالQQه فيھQQا اللغويQQون، يصQQف ا@سQQتخدام المعاصQQر لھQQذين الQQوزنين فQQي المسQQتويات 

  . اللغوية المختلفة في نقاٍط سبع
صQرة، وأنھمQا دمين فQي الفصQحى المعافي النقطة ا4ولى، بي+ن أن ھذين الوزنين غير مستخ      

  :في الذھن اللغوي الجمعي المعاصر، يقول سمة من سمات العامية
وقد قام كاتب ھذا البحث بعمل استبيان لغوي من خمسين جملة، كان بينھا جملتQان احتQوت "     

QQال(ا4ولQQى علQQى وزن  QQال(واحتQQوت الثانيQQة علQQى وزن ) ِفع+ 4ول مبحوثQQاً أن ا 118، فQQزعم )ِتفع+
  . )3("مبحوثاً على أن الثاني عامي 120عامي، على حين أجمع 

؛ علQQQى اعتبQQQار ا@سQQQتبيان )أداة ا@سQQQتبيان(وُيHحQQQظ أنQQQه اسQQQتخدم 2ثبQQQات صQQQدق فرضQQQيته      
Questionnaire " اليبQQروف وا4سQQن الظQQات عQQع البيانQQائق وتجميQQى الحقQQول علQQأداة للحص

  .ين بھذه ا4داة للحصول على الحقائق، والمنھج الوصفي يستع)4("القائمة بالفعل
عاميQQة (وفQQي النقطQQة الثالثQQة، يQQذكر أن فQQي اسQQتخدام ھQQذين الQQوزنين فQQي المسQQتويين اللغQQويين      

فQي ھQذين المسQتويين نجQد بعQض ا@ختHفQات : "اختHفات صوتية) عامية المتنورين(، و)ا4ميين
: فمثHً يغلب على نطق المحافظات. الصوتية الطفيفة في نطقھما، من منطقة جغرافية إلى أخرى

  .)5(..."صنعاء وحجة والمحويت وصعدة وذمار التفخيم
إ@ أن . الصQQوتي، والصQQرفي: ووصQQفه لHختHفQQات الصQQوتية ھنQQا، مQQع الفQQرق بQQين المجQQالين     

العHقة وا@تصال بين الجوانب اللغوية عHقة تكامل، والفصل فيما بينھا كما ھو متعQارٌف عليQه، 
و إ@ لغرض الدراسة فحسب، ھذا على وجه العموم، والمھم أيضاً أن العHقQة بQين الجQانبين ما ھ

إن "الصوتي والصرفي  قائمة على ا@رتباط الوثيق المؤدي إلى تأثير وتأثر أحQدھما بQاkخر؛ إذ 
كثيراً من الموضوعات التي يدور حولھا الصرف إنمQا تبنQى علQى قQوانين صQوتية مرجعھQا ذلQك 

  .)6("المتبادل بين الحروف حين تتألف ويتصل بعضھا ببعض التأثير
  
  :ـ صيغة الجمع فعيل في المحكية اليمنية 2
  

                                            
  ).82: (صدراسات في المحكية اليمنية،  )   1(
  .نفسه )   2(
  ).93: (نفسه، ص )   3(
  ).347: (أصول البحث العلمي ومناھجه، أحمد بدر، مرجع، سابق، ص )   4(
  ).94: (دراسات في المحكية اليمنية، ص )   5(
ط، .لھجQة تمQيم وأثرھQا فQي العربيQة الموحQدة، غالQب فاضQل المطلبQي، منشQورات وزارة الثقافQة والفنQون، د )   6(

  ).158: (م، ص1978د، بغدا
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ھذا البحث، كسابقه من حيث اعتماده على المنھج التاريخي بمعية المنھج الوصفي، فالعنوان      
اسQتعمال ھQذه ، وھو يصQف )صيغة الجمع فعيل في المحكية اليمنية تاريخياً : (الكامل للبحث، ھو

  : الصيغة للجمع في المحكية اليمنية، على اختHف لھجاتھا، فيقول
  ـ:ونHحظ على ھذه الصيغة ما يلي"

  .)1(..."أنھا من صيغ جموع التكسير قليلة ا@نتشار: أو@ً     
ثQQم يمضQQي فQQي إيQQراد مHحظاتQQه الخمQQس علQQى اسQQتخدام ھQQذه الصQQيغة؛ إذ يقQQيم وصQQفه لھQQذا      

QQتخدام، علQQة(ى أداة ا@سQQحظHة )المQQحظHوالم ،Observation  لوكQQة السQQي دراسQQة فQQالمتمثل
، تعQد وسQيلة ھامQة مQن )2(البشري بطريقٍة مباشرة من خHل مشاھدة الناس أثناء القيام بنشاطاتھم

  .)3(وسائل تجميع البيانات؛ 2سھامھا إسھاماً أساسياً في البحث الوصفي
  
  :ـ اMشتقاق من الجامد3
  

ظQاھرة (، إشQارته إلQى )شQرح المشQعططات السQبع(شارات اللغوية الواردة، في كتاب من ا2     
الشطر الثاني من البيQت ا4ول  ، فحينما يشرح السوسوة)ت اليمنيةا@شتقاق من الجامد في اللھجا

  :ي قولهللمشعططة الرابعة، يأتي وصفه لھذا ا@شتقاق، ف
بي"       تق من اسٍم جامد، وھQو كثيQر فQي اللغQات اليمنيQة، أي كوني قصبة، وھذا فعل مش: َتَقص+
َن من الصابون و: فيقال ، وكمQا )وھQو الطHQء(وُمَحوَمر من الحامورة وُمَرن+ج مQن الQرنج ... صب+

  .)4("ترى فا@شتقاق من اسم العين تجاوز الفعل إلى اسم المفعول والفاعل وغيرھا من المشتقات

                                            
  ).100،99: (دراسات في المحكية اليمنية، ص )   1(
المHحظة إحدى طرائق البحث التربوي، أبو طالب محمد سعيد، المجلة العربية للبحوث التربوية، المنظمة  )   2( 

  ).11: (م، ص1986، يوليو )6(، المجلد )2(العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس، العدد 
  ).354: (أصول البحث العلمي ومناھجه، أحمد بدر، مرجع سابق، ص )   3(
  ).64: (شرح المشعططات السبع، ص )   4(
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  مجال الدMلة والمعجم ثالثاً ــ
  

حينما يتناول منھج الدراسة اللغوية الوصفي بالدراسة مجال الد@لة والمعجم في لغة مQن اللغQات،      
يقQQدم وصQQفاً معجميQQاً لمفQQردات اللغQQة، كمQQا يصQQف المعنQQى بتعدداتQQه، ومشQQكHته، ومراحQQل تطQQوره 

  .ج التاريخيالمختلفة، سواٌء في فترٍة زمنيٍة محددٍة، أو في أكثر من فترة زمنيٍة، بمساندة المنھ
  

 ويQQة الوصQQفية، وصQQفاً معجميQQاً بعQQضَ وقQQد وصQQف عبQQاس السوسQQوة، فQQي إطQQار دراسQQته اللغ     
مفQQQردات اللغQQQة العربيQQQة الفصQQQحى والمحكيQQQة، ودرس بعQQQض أشQQQكال تطورھQQQا الQQQد@لي، وتعQQQدد 

أو بQQدون ھQQذا  .)تأصQQيل لغQQوي: النكتQQة(مQQا فQQي بحثQQه مQQدلو@تھا، فQQي إطQQار المQQنھج التQQاريخي، ك
أي في فترٍة زمنيٍة محددة ونقطQة مكانيQة معينQة، مقتصQراً علQى آليQات وإجQراءات مQنھج المنھج، 

  .اللغويةمن المواضع في أبحاثه ودراساته  الدراسة اللغوية الوصفي، في عددٍ 
  
  

  :أ ـ أشكال التطور الدMلي
  

      Qن ا4لفQدٍد مQة عQٌف لد@لQة، وصQاته اللغويQوة ودراسQاظ، ورد في مواضع من أبحاث السوس
وكQذلك، . بأوصاٍف متعلقة بأشكال التطQور الQد@لي، التQي تتمثQل فQي تخصQيص الد@لQة وتعميمھQا

  .انحطاط الد@لة وارتقائھا
  
  :ـ تخصيص الدMلة1 

  
تحويQل الد@لQة مQن المعنQى "تخصيص الد@لQة شQكٌل مQن أشQكال تطQور المعنQى، والمQراد بQه      

، بمعنQى إطHQق اللفQظ علQى مQدلوٍل جزئQي فQي )1("الكلي إلQى المعنQى الجزئQي أو تضQييق مجالھQا
  .إطار د@لة اللفظ الكلية

وقد وصف عباس السوسوة، عدداً من ا4لفاظ بھذا الوصف، مثال ذلك، مQا جQاء فQي وصQفه      
ا@ستناد، لكنQه : ِموزاية: "في المحكية اليمنية، بأنه يحمل معنًى خاصاً، حين يقول) ِمْوزاية(للّفظ 

، فا@ستناد )2("يريح ظھره با@ستناد على وسادة كبيرة: ن الفعل أوزى يوزي أياستناد خاص، م
لكنه ھنا خاصd بإسناد الظھر وعلى وسQادٍة ... قد يكون على أي شيٍء جداراً أو شجرًة أو سوراً 

  .@ على أي شيء آخر
  

العامQة للفQظ، ثQم في المحكية اليمنية، حيث يQذكر الد@لQة ) قاع(ومن ذلك أيضاً، وصفه للّفظ      
: وتستخدم قاع وقاعة بمعنQى أرض  وتQأتي قQاع بمعنQى السQھل المنبسQط، فيقQال: "د@لته الخاصة

قاع الحقل وقاع جھران وقاع الديلمي وقQد يضQيق المعنQى أحيانQاً فيطلQق علQى ا4رض المسQتوية 

                                            
  ).245: (علم الد@لة، أحمد مختار عمر، مرجع سابق، ص )   1(
  ).30: (دراسات في المحكية اليمنية، ص )   2(
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لى تخصيص ، فتضييق المعنى ھو تخصيص الد@لة؛ إذ ُيطلق أحياناً ع)1("وإن كانت غير واسعة
  . )2(الد@لة تضييق المعنى

  
  :ـ تعميم الدMلة 2
  

تخصQQيص (تعمQQيم الد@لQQة شQQكٌل آخQQر مQQن أشQQكال تغيQQرات المعنQQى وتطوراتQQه، وھQQو نقQQيض       
تضييق ) (تخصيص الد@لة(، ويسمي نقيضه )توسيع المعنى(، ويسميه أحمد مختار عمر )الد@لة
أن يصبح عQدد مQا تشQير إليQه الكلمQة أكثQر مQن "د@لة ـ ، ويعني بتوسيع المعنى ـ تعميم ال)المعنى

، أو تستعمل الكلمة الدالة على فQرد أو علQى )3("السابق، أو يصبح مجال استعمالھا أوسع من قبل
  .)4("نوع خاص من أفراد الجنس أو أنواعه، للد@لة على أفراد كثيرين أو على الجنس كله

  
تھا بالتعميم، ما جاء في شرح المشعططة ا4ولى، من ومن ا4لفاظ التي وصف السوسوة د@ل     
، من البيQت الثQاني فQي المشQعططة، )نزلنا(؛ إذ يشرح التركيب )شرح المشعططات السبع(كتاب 
@ تعنQQي ھنQQا النQQزول فعHQQً، بQQل تعنQQي مجQQرد الQQذھاب إلQQى أي مكQQان، فأھQQل ذمQQار : نزلنQQا: "فيقQQول
يطلعون، بل ينزلون، فذمار أكثر ارتفاعQاً عQن سQطح  وھم في الحقيقة @)) َطلُعنا تِعز: ((يقولون

  .على كل ذھاب بما فيه النزول نفسه) النزول(، فھنا ُعّممت .)5("البحر إذا قارنتھا بتعز
  
  :ـ انحطاط الدMلة 3
  

، )ارتقQQاء المعنQQى(، أو )ارتقQQاء الد@لQQة(، ونقيضQQه )انحطQQاط المعنQQى(، أو )انحطQQاط الد@لQQة(     
دراسQات (تطور الد@لي، ومما أشار إليه السوسوة في ذلك، مQا جQاء فQي كتابQه شكٌل من أشكال ال
، يعقQب )مفعQال ومفعالQة(، فبعد أن يورد عدداً من ا4لفاظ اkتية على وزنQي )في المحكية اليمنية

من الHفت للنظQر أن وزن مفعالQة عنQدما يQأتي : "ھاعليھا بعشر مHحظاٍت، المHحظة التاسعة من
: "... المصدر فإن المصادر التي تأتي منه، د@لتھا ا@جتماعية سيئة دائماً، خQذ مQثHً للد@لة على 

، وقد كان ا@ستعمال ا@جتماعي ھنا وراء انحطاط الد@لة؛ إذ إن )6(..."معراصة، مقوادة، مفتالة
علQى  لHستعمال ا@جتماعي تأثيراً كبيراً في انحطاط الد@لة أو ارتقائھا، وھQو مQا كQان مQن تQأثيرٍ 

  .د@لة ھذا اللفظ انحطاطاً وارتقاء
  
  :ـ ارتقاء الدMلة 4
  

يكQون لQه تQأثيٌر مQن ناحيQة فQي انحطQاط الد@لQة،  كما يكون لHستعمال ا@جتماعي تأثيرٌ       
  .في ارتقائھا أخرى

                                            
  ).42: (شرح المشعططات السبع، ص )   1(
  ).141: (ط، عمان، دت، ص.غوية عند العرب، عبد الكريم المجاھد، الضياء، دالد@لة الل )   2(
  ).243: (علم الد@لة، أحمد مختار عمر، مرجع سابق، ص )   3(
لحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة، عبQد العزيQز مطQر، دار الكاتQب العربQي للطباعQة والنشQر،  )   4(
  ).282: (ص م،1967ھـ ـ 1386ط، القاھرة، .د
  ).12: (شرح المشعططات السبع، ص )   5(
  ).133: (دراسات في المحكية اليمنية، ص )   6(



    ������� �	
� �	�� �� ������ 	�	��� ������ عبدهعبدهعبدهعبده....دددد                    ����� ����  

 

 Page 107 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية             

 

وقد وصف السوسوة في مواضع من دراسته اللغويQة ارتقQاء د@لQة عQدٍد مQن ا4لفQاظ، بتQأثير      
، فQي المحكيQة اليمنيQة؛ إذ يسQتطرد )ِجَعالQة(ومن ذلك، وصف د@لة اللفظ . مال ا@جتماعيا@ستع

شQرح المشQعطات (، من المشQعططة ا4ولQى، فQي كتQاب )1("وعناقدھا صغيرة: "في شرح الشطر
، وحينمQا يتحQدث عQن واحQٍد )عنقQاد(، بفائدٍة يتحدث فيھا عن عدٍد من ا4سQماء المسQماة بQـ )السبع
  :، المشھور ببيع الجعالة في واحٍد من أسواق مدينة تعز، يقول)ج عنقادالحا(منھم 
ا4ول، نقQود يأخQذھا ا4طفQال مQن أوليQاء أمQورھم، : والجعالة في الQيمن تطلQق علQى أمQرين"     

ـQQ خاصQQة  حلQQوى وغيرھQQا مQQن مQQأكو@ت خفيفQQة) يشQQترون: (أي) فيجعلQQون بھQQا(ومQQن غيQQرھم 
ِخش والزبيQQب والُملQQي+م والثQQاني بعQQض الُنقQQل الQQذ. با4طفQQال ZدQQبات كالQQي المناسQQيوف فQQدم للضQQي يق

  .)2("والشكليت والسكر النبات
:     ثم يستطرد بفائQدٍة أخQرى، تشQير إلQى الد@لQة ا4ولQى ـ المعنQى المQنحط ـ لھQذا اللفQظ، فيقQول     

  .)3("فH حول و@ قوة. أجَعلَِت الكلبُة، اشتھت الِسفادَ : في المعاجم العربية"
  
، با@رتقQاء؛ إذ ارتقQى مQن الد@لQة علQى معنQًى مQن المعQاني )جعالQة(فھنا، وصٌف لد@لة اللفظ     

المبتذلة، المرتبطة بالغريزة الحيوانية عند الحيQوان ذاتQه، إلQى الد@لQة علQى معنQًى مQرتبٍط بعمليQة 
  .شراء الحلوى أو ما شابھه، في المحكية اليمنية

: دون أن يشير إلى أن ذلك ارتقاٌء في الد@لة، لكن إيراد المعنيينوقد جاء وصف السوسوة، ھنا،      
المعنى المنحط، والمعنى الذي ارتقت إليه الد@لة، وصٌف واضٌح لد@لQة ھQذا اللفQظ با@رتقQاء، كمQا أن 

، التQي وردت بعQد المعنQى القQديم !)فH حول و@ قQوة(في المقارنة الضمنية التي تحملھا جملة التعجب 
  .للفظ، إلماحاً وإشارة ضمنية، أيضاً، إلى وصف د@لة ھذا اللفظ با@رتقاءالمنحط 

  :ب ـ تعدد المعنى
  
   :ـ المشترك اللفظي 1  
  

المشترك اللفظي، ھQو كلمQة واحQدة تQدل علQى معنيQين أو معQاٍن عQدة علQى سQبيل الحقيقQة أو       
اللفظي في اللغQة العربيQة، وإن  وقد انعقد إجماع اللغويين العرب على وجود المشترك. )4(المجاز

  .)5(ُوِجد من يضيق من مفھومه، مثل ابن درستويه
     QQد عQQفية، عنQQة الوصQQته اللغويQQي دراسQQوة، فQQاس السوسQQف عبQQد وقQQات، ذوات وقQQن الكلمQQدٍد م

  .وذوات أكثر من معنىالمعنيين، 
  

لھا معنيان، مQع وجQود في المحكية اليمنية، التي ) ِطبيق(فمن الكلمات ذوات المعنيين، كلمة      
جمQQع طبقQQة، وتجمQQع علQQى ِطبQQاق : ِطبيQQق: "الفQQارق فQQي مسQQتوى الشQQيوع والشQQھرة لكQQلV منھمQQا

                                            
  ).16: (شرح المشعططات السبع، ص )   1(
  ).17: (نفسه، ص )   2(
  ).432: (ص/ 1صادر، مصدر سابق، جـ. لسان العرب، ط: وانظر. نفسه )   3(
محمQد أحمQد جQاد المQولى، وعلQي محمQد : جHQل الQدين السQيوطي، تحقيQقالمزھر في علوم اللغQة وأنواعھQا،  )   4(

/ 1م، جQـ1987ھQـ ـ 1408، بيQروت، 3منشQورات المكتبQة العصQرية، ط. البجاوي، ومحمد أبو الفضQل إبQراھيم
  ).369: (ص

  ).156: (علم الد@لة، أحمد مختار عمر، مرجع سابق، ص )   5(
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والثQاني ـ ا4قQل شQھرة ـ . ا4ول، وھQو مشQھور، الQدور الواحQد مQن البنQاء: وطوابق، ولھا معنيان
  .)1("مخزن الحبوب

  
ا4نابيQب : تجمع على قصب وھيجمع َقَصبة، و: قصيب): "قصيب(ومن ذلك، أيضاً، كلمة      

ر  )المداعة(التي تجري فيھا المياه وا4نابيب التي تصل بين آلة التدخين  والمQدخن، والبنQاء المQدو+
  . )2("الذي ُيعد برجاً من أبراج السور في المدينة

تطلق على مساحة معينة تقQاس ) "قصبة(ومن المعاني ا4خرى التي رصدھا لھذه الكلمة أن      
  .)3("مي الجزار قصاباً لسكر، وعظم الساق الكبير، ومنه سُ والقصيب قصب ا... ا4رض بھا 

  
: فQي المحكيQة اليمنيQة، حيQث تحمQل أكثQر مQن د@لQة) تسQبر(ومن ھQذه الكلمQات أيضQاً، كلمQة      

أعQوج سQبر، ومنھQا : ولكلمة تسبر في لغة اليمانيين معاٍن عدة فمنھا الصHح بعد فساد، فيقولون"
َسب+ر : ومنھا ا2عداد والتجھيز، فيقولون: سبور: عيش فيقول الشخص حين تسأله عن حالهرغد ال

  .)4("له بيت أو سّبر له الشاھي
  
  :ـ الترادف 2
  

، أي أن )5(يتمثQQل التQQرادف فQQي ا4لفQQاظ المفQQردة، الدالQQة علQQى شQQيٍء واحQQد باعتبQQاٍر واحQQد         
نفسQه، ومQن المتفQق عليQه عنQد اللغQويين أن ھQذه مجموعة من الكلمات المختلفة تدل على المعنQى 

الكلمات @ تعني الشيء نفسه تماماً، وإنما ھناك فروق بين ھذه الكلمات المترادفة، وإن كان ھQذا 
  .الفرق بسيطاً 

  
ِمْنقQاف، : (وقد وصف السوسوة عدداً من الكلمات التQي تQدل علQى معنQًى واحQٍد، مQن ذلQك كلمQات     

: ِمنقQاف: "، حيث تدل ھذه الكلمات على معنًى واحٍد في المحكية اليمنية)ومقطعوِمْضَراب، وِمْقHع، 
  .)6("منه ا4حجار في الجبل وھو يرادف المضراب والمقHع والمقطع) تنحت(المكان الذي تنقف 

  
، للد@لQة علQى معنQًى واحQٍد، ھQو )محQراس، ومسQھار، ومشQراح:(ومن ذلك أيضاً، مجيء كلمQات     

، وبQنفس المعنQى )7(..."غرفة صغيرة متواضعة البناء مخصصة للحراسQة: محراس" :مكان الحراسة
، فالمشQراح )مشراح(، وبنفس المعنى أيضاً، تأتي كلمة )8(، فھو يرادف المحراس)مسھار(تأتي كلمة 

حQQول الحقQQول لشQQراح او لشQQراحة الQQزرع خوفQQاً عليQQه مQQن عبQQث القQQرود ) كQQالمحراس(بنQQاٌء صQQغير "
  .)9("أو الماشية، وھو مصدر أيضاً، والشارح ھو حارس الحقل والطيور أو البشر

  
  

                                            
  ).105: (دراسات في المحكية اليمنية، ص )   1(
  ).108: (نفسه، ص )   2(
  ).64،63: (شرح المشعططات السبع، ص )   3(
  ).101: (نفسه، ص )   4(
  ).402: (ص/ 1المزھر في علوم اللغة وأنواعھا، منشورات المكتبة العصرية، مصدر سابق، جـ )   5(
  ).130: (دراسات في المحكية اليمنية، ص )   6(
  ).117: (نفسه، ص )   7(
  ).123: (سه، صنف )   8(
  .نفسه )   9(
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  :جـ ـ الوصف المعجمي
  

الُمراد بالوصف المعجمي، وصف اللفظ وصفاً لغوياً، أي ا2تيان بد@لته المعجمية، كمQا ھQو      
وھذا ھو ا4مر الغالب على جھود السوسوة في وصف الد@لQة والمعجQم، . صنيع المعاجم اللغوية

  : ذلك، وصفه المعجمي للكلمات التاليةومن 
  
الخرز المعQروف جمQع َخQرزة، أمQا ھQذه الصQيغة فھQي جمQع َخQرَزة التQي تعنQي الحجQر  :خريزــ 

  .)1(المدور، وھو من مصطلحات العمارة التقليدية في اليمن
  
ين، له ف: زنينــ  Zة جمع زنة وتجمع على زنين أيضاً، والزنة ثوب ليس له ساقان، ذو ُكمQذات تح

ثوب المـرأة ويطلQق أحيانQاً علQى "، والزنة )2(يصل إلى  قرب الكعبينعند الصدر، طوله  أزرار
  .)3("ثوب الرجل والمرأة

  
الQرقص علQى دقQات الطبQول بإشQھار : والبQرع... فيھQا الرجQال، ) يبتQرع(الساحة التي : ِمبراعــ 

جالية، @ تشترك فيھQا النسQاء قQط، ، وھو رقصة قبلية ر)4(الخناجر المسماة بالجنابي والتلويح بھا
  .)5(و@بد أن تشھر فيھا الجنابي اليمنية

  
الميمنة، والميسQرة، والمقدمQة، : الجيش، سمي بذلك 4نه يتكون من خمسة أقسام ھي: الخميســ 

  .)6(والمؤخرة، والقلب
  

م، وھذا ھذه نماذج مما درسه عباس السوسوة دراسة لغوية وصفية في مجال الد@لة والمعج     
  .النحو، والصرف: قليٌل من حيث الكم قياساً بما تناوله في مجالي

  
: النكتة(وقد كان تناوله ھنا إما بمعية المنھج التاريخي، سواٌء في تاريخ الد@لة كما في بحث      

في ) فعيل(، ووزن )ِفعال ومفعال(، أو في التاريخ لظواھر صرفية كما في وزني )تأصيٌل لغوي
  .اليمنيةالمحكية 

  
: النكتQة(والغالب في ھذا المجQال، التركيQز علQى اللھجQة أو المحكيQة اليمنيQة، باسQتثناء بحQث      

، ذلك 4ن مجال الد@لة والمعجم قياساً بالفصحى مجاٌل واسع، ويحتاج إلQى جھQود )تأصيل لغوي
مQن المحQيط البيئQي ثم إن الد@لة في المحكيQة قريبQة . جماعية، كما ھو الحال في المجامع اللغوية

للباحث؛ فكان لھا النصيب ا4وفر من اھتمامه الوصفي فQي ھQذا المجQال، إضQافة إلQى أن توجھQه 
  .توجٌه تاريخي، وبشكل رئيس، في النحو التاريخي ـ كما مر ـ وليس توجھاً معجمياً 

  

                                            
  ).103: (نفسه، ص )   1(
  .نفسه )   2(
ط، .لھجQة ُخبQQان، دراسQQة لغويQQة، محمQQد ضQيف 
 محمQQد الشQQماري، إصQQدارات وزارة الثقافQQة والسQQياحة، د )   3(

  ).323: (م، ص2004ھـ ـ 1425صنعاء، 
  ).116: (دراسات في المحكية اليمنية، ص )   4(
  ).84: (ت السبع، صشرح المشعططا )   5(
  ).90: (نفسه، ص )   6(
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أو عQدم وُيHَحظ فQي دراسQته الوصQفية لمجQال الد@لQة والمعجQم، أنQه يصQف ألفاظQاً بالشQيوع      
يشQيع ): "القQط(في الفصحى، وعدم شQيوع لفQظ ) السنور(الشيوع، ومن ذلك، وصفه لشيوع لفظ 

الذي يشيع اkن في العربيQة " القط"و@ نكاد نجد فيھا لفظ . في الفصحى" الھر"أو " السنور"لفظ 
  .)1("المعاصرة

لتي تجري فيھا الميQاه ا4نابيب ا"، والمتمثلين في )قصيب(كذلك يصف شيوع المعنيين للفظ      
فQي "، فھذان المعنيان ھما الشQائعان )2("والمدخن) المداعة(وا4نابيب التي تصل بين آلة التدخين 

لغة الصحافة اليمنية المعاصرة المكتوبة بالفصحى المعاصرة، سواء في التقارير أو المقابHت أو 
  .)3(..."ا2عHنات

) كسQيح(وھو الوصف الذي وصف به السوسQوة، اللفQظ وقلة شيوع اللفظ تھدده با@نقراض،      
جمع َكَسِحة، وھو مكان رمي القمامة، وھذه من ا4لفاظ التي  كادت : كسيح: "في المحكية اليمنية

  .)4("تموت، فH يعرفھا إ@ بعض كبار السن في المدن
دي الغQرض نفسQه، كما أن قلة ا@ستخدام للفٍظ ما، @ يكون إ@ بمقابQل اسQتخدام لفQٍظ آخQر يQؤ     

: مصQبانة: "في المحكية اليمنية، فيصQفه السوسQوة، بقولQه) مصبانة(وھو ا4مر الحاصل مع لفظ 
وقQQد غلبQQت كلمQQة مغسQQلة ھQQذه الكلمQQة ... مكQQان غسQQل الثيQQاب بالصQQابون، والعامQQل فQQي التصQQبين 

  .)5("فأھملتھا أو كادت
  

والمعجQQم، أنQQه يQQأتي بمعنQQى اللفQQظ، وُيHَحQQظ، أيضQQاً، فQQي دراسQQته الوصQQفية لمجQQال الد@لQQة      
  :ود@لته، بثHث طرق

أن يQأتي بQالمعنى دون توثيQق، وھQو ا4مQر الحاصQل فQي كثيQر مQن وصQفه : الطريقة ا4ولى      
  .4لفاٍظ في المحكية اليمنية، معتمداً على مHحظته ومعايشته ھو

ية الفصحى، كما فعQل مQع معQاني أن يأتي بالمعنى موثقاً من المعاجم العرب: والطريقة الثانية     
  : ، وكما في المثال التالي)تأصيل لغوي: النكتة(في بحثه ) النكتة(ود@@ت 

فQي المعجQم ) نقQل(دكان إصHح ا4حذية وصاحبه ُمَنقZل، وللفظ عHقة وثيقة بالمQادة : منقال"     
  .)6(...""النعل البالي، جمع نقائل، : النقل: "القديم
) اليمنQQي(تأصQQيل معQQاني ود@@ت ألفQQاظ المحكيQQة اليمنيQQة، مQQن المعجمQQين : لثالثQQةوالطريقQQة ا     
َل له من )السبئي(و   ):منياس(، اللفظ )المعجم اليمني(، فمما أص+
مQدخل السQيل علQى : "والمنيQاس فQي بعQض اللھجQات... الموضQع الQذي يكثQر فيQه النQيس: ِمنياس"

  . )7("المزارع
ل له من المعجم       ، فبعQد أن يؤصQل لQه مQن معQاجم قديمQة، )معقاب(، اللفظ )السبئي(ومما أص+

قQايض، بQادل، ع ق : ھـ ع ق ب: "وفي المعجم السبئي: "، فيقول)المعجم السبئي(يؤصل له من 
  .)8("مقايضة: ب ن

                                            
  ).51: (دراسات في المحكية اليمنية، ص )   1(
  ).108: (نفسه، ص )   2(
  ).109،108: (نفسه، ص )   3(
  ).110: (، صنفسه )   4(
  ).124: (نفسه، ص )   5(
دار المعQQارف، . طعبQQد 
 علQQي الكبيQQر وآخQQرون، : لسQQان العQQرب، تحقيQQق: وانظQQر). 130: (نفسQQه، ص )   6(

  ).4530: (مصدر سابق، ص
في اللغة والتراث، حول مفردات خاصة من اللھجات اليمنية، مطھر علQي ) أ(المعجم اليمني : وانظر. نفسه )   7(

  ).889: (م، ص1996ھـ ـ 1417، دمشق، 1ا2رياني، المطبعة العلمية، ط
  ).18،17: (ابق، صسالمرجع الالمعجم السبئي، : ، وانظر)134: (نفسه، ص )   8(
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الثانية والثالثة، قد يؤصل من معجٍم واحد فصيح أو عامي، وقد : وھو حين يعتمد الطريقتين     
ريقتين فيؤصل من معاجم لغوية قديمة فصحى ومعاجم لغوية عامية، كما فعل مQع يجمع بين الط

  .ھذا المثال ا4خير
  

ودراسته الوصفية لمجال الد@لة والمعجم، متأتية في إطار موضQوعاٍت لغويQة مQن مجQا@ت      
شQQرح (لغويQQة أخQQرى، أو فQQي إطQQار موضQQوعاٍت @ عHقQQة لھQQا بالQQدرس اللغQQوي كمQQا فQQي كتQQاب 

  ).طات السبعالمشعط
  

     Qة اليمنيQاظ المحكيQى ألفQى، علQة أولQه وقد كان اھتمامه منصباً بدرجQحظتHى مQداُ علQة، معتم
لد@لQQة بعQQض ا4لفQQاظ فQQي المحكيQQة، مQQع التأصQQيل لQQبعٍض آخQQر منھQQا، سQQواٌء فQQي معQQاجم  المباشQQرة

حى علQى فQي تأصQيله لمعQاني ا4لفQاظ الفصQ اجم المحكية، فQي حQين كQان معتمQداً مع أوالفصحى، 
  .معاجم اللغة الفصحى
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  مجال ا�صواتــ  رابعاً 
  

تمثل ا4صوات الماھية ا4ولى 4ي لغة، فاللغة @ تكQون بدايQًة إ@ مجموعQة مQن ا4صQوات؛      
، ومQن )1("أصQواٌت يعبQر بھQا كQل قQوٍم عQن أغراضQھم"لذلك عرف اللغويون القQدماء اللغQة بأنھQا 
ا التعريQف بشQQكٍل آخQQر، فھQذا العQQالم اللغQQوي إدوارد سQQابير علمQاء اللغQQة المحQQدثين مQن يعرفھQQا ھQQذ

Edward Sapir اQQة بأنھQQرف اللغQQر"، يعQQانية وغيQQاھرة إنسQQف  ظQQيل العواطQQة لتوصQQغريزي
  .)2("وا4فكار والرغبات بواسطة نظام من الرموز الصوتية ا@صطHحية

  
مجا@تھQا ا4خQرى، فQاھتم فQي  الصوتية بمحاذاة الدراسQة اللغويQةوقد سارت الدراسة اللغوية      

عن  Firthبھا علماء اللغات منذ القدم، @سيما علماء اللغتين العربية والسنسكريتية، يقول فيرث 
لقQQQQد نشQQQQQأت الدراسQQQQات الصQQQQوتية ونمQQQQQت فQQQQي أحضQQQQان لغتQQQQQين مقدسQQQQتين العربيQQQQQة : "ذلQQQQك

للخليل ) العين(م ؛ إذ اعتنى علماء اللغة العرب القدماء با4صوات، ابتداًء بمعج)3("والسنسكريتية
يعتبQر مQن أقQQدم "، فQدرس علQم ا4صQوات فQQي كتابQه الQذي )سQيبويه(، ثQم بعQده تلميQQذه )4(بQن أحمQد

المصQادر التQي وصQQفت ا4صQوات العربيQة وصQQفاً تفصQيلياً، يعتمQد علQQى تقريQر الواقQع المعاصQQر 
  . )5()"ھـ تقريباً 180ـ 140(لمؤلفه خHل القرن الثاني الھجري

  
لQQم تQQدخل فQQي عQQداد البحQQوث "راسQQات اللغويQQة الصQQوتية عنQQد علمQQاء اللغQQة، لكنھQQا واسQQتمرت الد     

العلميQQة الدقيقQQة، ولQQم تحQQظ بمQQا حظيQQت بQQه البحQQوث اللغويQQة ا4خQQرى مQQن الQQدرس الشQQامل والبحQQث 
، ومQQن أشQQھر علمQQاء اللغQQة المحQQدثين الQQذين اھتمQQوا بھQQذا )6("المسQQتفيض إ@ فQQي القQQرن التاسQQع عشQQر

جQريم، وبروجمQان، وأسQتوف، وھرمQان . غQوي منQُذ القQرن التاسQع عشQر، جالجانب من الQدرس الل
  .بول، وجاستون باري، وغير ھؤ@ء من العلماء اللغويين المھتمين بھذا الجانب من الدرس اللغوي

  
ويقسم اللغويون الوحدات الرئيسة 4ي لغة، علQى قسQمين اثنQين، تختلQف تسQميتھما فيمQا بQين      

، فQي حQين يطلQق عليھمQا آخQرون، )7(ن ُيطلق عليھما الصوامت والصQوائتعلماء اللغة؛ فھناك م
، وھناك مQن يطلQق عليھمQا مصQطلحي ا4صQوات الصQامتة، )8(ا4صوات الساكنة وأصوات اللين

  .)9(وا4صوات المتحركة
  

                                            
محمQQد علQQي النجQQار، الھيئQQة : ، تحقيQQق)أبQQو الفQQتح عثمQQان(الخصQQائص وسQQر صQQناعة ا2عQQراب، ابQQن جنQQي  )   1(

  ).34: (ص/ 1م، جـ1999، القاھرة، 4المصرية العامة للكتاب، ط
  ).23: (م، ص1999ط، ا2سكندرية، .مقدمة لدراسة علم اللغة، حلمي خليل، دار المعرفة الجامعية، د )   2(
  ).67: (، ص2م، قسم1971، القاھرة، 2دراسات في علم اللغة، كمال بشر، دار المعارف، ط )   3(
: م، ص1989، القQاھرة، 3علم اللغة بQين القQديم والحQديث، عبQد الغفQار حامQد ھHQل، مطبعQة الجQبHوي، ط )   4(
)34 ،35.(  
  ).182: (صفي التطور اللغوي، عبد الصبور شاھين، مرجع سابق،  )   5(
المنسوب إلى لھجات اليمن في كتب التQراث العربQي، دراسQة لغويQة، علQي محمQد غالQب ردمQان المخHفQي،  )   6(

  ).80: (م، ص2004ھـ ـ 1425ط، صنعاء، .إصدارات وزارة الثقافة والسياحة، د
  ).149: (م، ص2000ط، القاھرة، .علم ا4صوات، كمال بشر، دار غريب، د )   7(
  ).26: (م، ص1999، القاھرة، 4صوات اللغوية، إبراھيم أنيس، مكتبة ا4نجلو المصرية، طا4 )   8(
  ).42: (المدخل إلى علم اللغة ومناھج البحث اللغوي، رمضان عبد التواب، مرجع سابق، ص )   9(
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  :ويميز الباحثون في الدراسات اللغوية الصوتية بين مصطلحين، ھما     
4م ـ إذا صح التعبير ـ الذي يندرج تحته عدٌد من ا4صQوات التQي ذلك الصوت ا"وھو ): الفونيم(

.  )1("تختلف عنه من الناحية الصوتية في بعض الصفات ولكنھا مع ذلك تظل تعتبQر أحQد فروعQه
  .)2("ھو أصغر وحدة لغوية ذات معنى"و): والمورفيم(
  

لQدرس اللغQوي، وفي بعض دراسات عباس السوسوة إشارات وصQفية فQي ھQذا المجQال مQن ا     
  : من ھذه ا2شارات

  
  

  :أ ـ القاف والطاء في لھجة صنعاء القديمة
  

يقول السوسوة، إن ھذين الصوتين يتصفان فQي لھجQة صQنعاء القديمQة بصQفة الجھQر، فيقQول      
صQامت مجھQور : والطQاء. صامت مجھور طبقي، وھو نظير الكQاف المھمQوس: فالقاف: "ھماعن

فھو وصفھما ھنا بصفة الجھر، والصQوت . )3("دال المجھور المرققأسناني مطبق، وھو نظير ال
  .المجھور ھو الصوت الذي يھتز معه الوتران الصوتيان أثناء النطق به

  
  

  :ب ـ القاف المھموسه
  

بQالھمس، والھمQس نقQيض الجھQر؛ إذ @  في المحكية اليمنيQة) القاف(صوت  يصف السوسوة     
وصQQوت القQQاف يشQQيع متصQQفاً بھQQذه الصQQفة فQQي بقQQاٍع . نطQQق بQQهيھتQQز الQQوتران الصQQوتيان أثنQQاء ال

، فQي المحكيQة اليمنيQة، إذ )عامية ا4ميين(جغرافية مختلفة في ا4رض اليمنية، في إطار مستوى 
ونHحQQظ أيضQQاً أن القQQاف : "يQQأتي وصQQفه ھQQذا واحQQداً مQQن مHحظاتQQه اللغويQQة علQQى ھQQذا المسQQتوى

محQQQافظتي إّب ) ِمQQQن(محافظQQQة تعQQQز، وفQQQي منQQQاطق المھموسQQQة اللھويQQQة ا@نفجاريQQQة سQQQائدة فQQQي 
  .)4(..."وذمار

  

  :جـ ـ إبدال الطاء المھموسة المطبقة تاًء مرققة  
  

فــي المحكية اليمـنية، يـورد مثا@ً مسجHً لھذا ) عامية المتنورين(حينما يتحدث عن مستوى      
، وھQQو ھنQQا اسQQQتعان )5() ..."عاميQQة المتنQQورين(وھQQذا مثQQاٌل مسQQجل مQQن مسQQQتويات "المسQQتوى 

الوسيلة الوحيدة للحصول على "بالتسجيل، والتسجيل أداة مھمة من أدوات المنھج الوصفي؛ 4ن 
حدٍث لغوي بعينه، ھو أن نسجله على إسطوانة أو شريط، فإذا ما أردنا سماعه مرة ثانية، أدرنQا 

  .)6("جھاز التسجيل وسمعناه

                                            
للثقافQQة أضQQواء علQQى الدراسQQات اللغويQQة المعاصQQرة، نQQايف خرمQQا، سلسQQلة عQQالم المعرفQQة، المجلQQس الQQوطني  )   1(

  ).220: (م، ص1978، سبتمبر )9(والفنون واkداب، الكويت، العدد 
  ).110: (نفسه، ص )   2(
  ).47: (دراسات في المحكية اليمنية، ص )   3(
  ).62: (نفسه، ص )   4(
  ).57ـ  54(، )53: (، صنفسه )   5(
  ).20: (م، ص1968، القاھرة، 2أصوات اللغة، عبد الرحمن أيوب، مطبعة الكيHني، ط )   6(
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بأداة المHحظة الخارجية، التQي يتخQذ منھQا الباحQث مQن  وبعد أن يورد المثال، يحلله مستعيناً      
، )1(غيQQره راويQQاً، مQQع مراعQQاة القQQدرة علQQى كسQQب الباحQQث ثقQQة المسQQاعد اللغQQوي ـ الQQراوي ـ 

والمHحظQQة أداة  مQQن ا4دوات المھمQQة فQQي البحQQث الوصQQفي، فQQورد تحليلQQه لQQذاك المثQQال فQQي تسQQع 
لطQQQاء المھموسQQQة المطبقQQQة فQQQي لغQQQة المتحQQQدث @ وجQQQود ل: "ھQQQامHحظQQQاٍت، المHحظQQQة الثانيQQQة من

  .     )2("ا4ساسية، وتحل التاء المرققة محلھا في جميع ا4لفاظ التي تأتي فيھا
  
  

  :د ـ إبدال الثاء فاءً 
  

فQQي المحكيQQة اليمنيQQة، فيQQذكر أنQQه لQQم يجQQد فQQي ) ِمْدھافQQة(يQQأتي وصQQفه ھQQذا، عنQQد حديثQQه عQQن اللفQQظ      
و@ نجQد فQي المعجQم القQديم مQا ): "دھQث(ه المQادة، وأن الموجQود مQادة المعجم القديم مQا يشQير إلQى ھQذ

، ويعلQQل ذلQQك با2بQQدال )3("الQدفع: الQQدھث): "دھQQث(يشQير إلQQى ذلQQك فQQي ھQذه المQQادة، بQQل نجQQد فQي مQQادة 
وقQد روى القQدماء . والثاء مقاربQة للفQاء فQي المخQرج: "الحاصل بين الفاء والثاء، حيث أبدلت الثاء فاءً 

، فتقارُب الصوتين في المخرج وراء ھQذا ا2بQدال؛ إذ )4("ن الفاء والثاء كالثوم والفوم والجدفإبدا@ً بي
  .)5(يع̂د التقارب بين ا4صوات في المخرج والصفة، أو في أحدھما أحد ا4سباب المؤدية إلى ا2بدال

ھQQو حينمQQا والسوسQوة علQQل ا2بQQدال ھنQQا بالتقQQارب، وسQQيبويه علQQل بعQQض ا2بQQدال بالتقQQارب، ف     
: ، وقول العرب فيھQا)أْصَدرت(و) الَفْصد(و) التْصدير: (يتحدث عن إبدال الصاد زاياً في ا4لفاظ

لوھا أن : "، يعلQQل ذلQQك بقولQQه)اْزدْرت(و) الَفQQْزد(و) الَتْزِديQQر( ZدQQا وُيَبQQى أن يقربوھQQاھم إلQQا دعQQوإنم
  .)6("يكون عملھم من وجٍه واحد وليستعملوا ألسنتھم في ضرٍب واحد

وا2بQQدال ضQQرٌب مQQن ضQQروب المماثلQQة وفقQQاً للمصQQطلح الحQQديث الQQذي يشQQمل مQQا عبQQر عنQQه      
  ...ا2بدال والتقريب وا2دغام وا2مالة، : اللغويون العرب القدماء بمعاٍن مختلفة، مثل

عمليQة : "، ھQيDaniel Jonesوالمماثلة في الدرس اللغوي الحديث حسب تعريف َداْنَيال ُجونز      
  .)7("صوت محّل صوت آخر تحت تأثير صوت ثالث قريب منه في الكلمة أو في الجملةإحHل 

  

  :ھـ ـ قلب السين صاداً 
  

حينما تفّخم السين تصبح صاداً، وللسوسوة وصٌف لذلك، ففي شرح الشطر الثاني، من البيت      
دام الشQاعر ، يتحدث عن استخ)شرح المشعططات السبع(ا4خير للمشعططة الخامسة، في كتاب 

والقمQيس، لكQن الشQاعر مQن : الصQواب أن يقQول: بالمشدة والقمQيص: "الصاد بديHً للسين، فيقول
سQكر وسHQم وسQيارة ووسQادة : القوم الQذين يفخمQون السQين فيصQيرونھا صQاداً، فيقQول فQي أمثQال

  .)8("وسعود، صكر وصHم وصيارة ووصادة وصعود
                                            

  ).118: (م، ص1989، بيروت، 1اللھجات وأسلوب دراستھا، أنيس فريحة، دار الجيل، ط )   1(
  ).58: (دراسات في المحكية اليمنية، ص )   2(
دار .عبد 
 علي الكبير وآخرون، ط: لسان العرب، محمد بن منظور، تحقيق: وانظر). 120: (نفسه، ص )   3(

  ).1424: (، صالمعارف، مصدر سابق
  .نفسه )   4(
  ).89: (المنسوب إلى لھجات اليمن في كتب التراث العربي، علي المخHفي، مرجع سابق، ص )   5(
م، 1991ھQـ ـ 1411، بيQروت، 1عبد السHQم محمQد ھQارون، دار الجيQل، ط: كتاب سيبويه، تحقيق وشرح )   6(

  ).478: (ص/ 4جـ
  ).103: (يشو، مرجع سابق، ص بحوث في اللسانيات، جيHلي بن )   7(
  ).91: (شرح المشعططات السبع، ص )   8(
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ق (ا كانت السين مسبوقة بصوٍت من أصوات ا@سQتعHء وقد ذكر سيبويه ھذا القلب، لكن إذ     
أبQQدلوا مQQن موضQQع : "، إذ علQQل ھQQذا القلQQب بقولQQه)ت. ك . س . ص . خ . ش . ھQQـ . ث . ح . 

السين أشبه الحروف بالقاف ليكون العمل من وجQه واحQد، وھQي الصQاد، 4ن الصQاد تصQعد إلQى 
  .)1("ُمْصَطبر والدال في ُمْزَدجر الحنك ا4على لlطباق فشبھوا ھذا بإبدالھم الطاء في

غير مسبوقٍة بصوت استعHء، لQذلك لQم يعللھQا السوسQوة ) قميص(ولكن السين في ھذا اللفظ      
بھذا، بQل عللھQا بشQيٍء آخQر يعQود إلQى خصوصQية لغQة الشQاعر السQائدة فQي بيئتQه؛ إذ تتمثQل ھQذه 

  .الخصوصية بتفخيم السين في لغة ھذا الشاعر

  :مزة في المحكية اليمنيةو ـ تسھيل الھ
  

، وكQذلك )2(تخفيف الھمزة وتسھيلھا، أمٌر شائع في اللھجات العربية، @ سيما في أول الكلمQة     
  .)3(ھو الحال في اللھجات اليمنية

وقد وصQف السوسQوة ميQل اللھجQات اليمنيQة إلQى ھQذا التسQھيل؛ ففQي شQرح البيQت ا4ول مQن      
  : ذا التسھيل في اللھجات اليمنية، فيقولالمشعططة السادسة، يشير إلى ھ

سھلت الھمزة لمجيء واو الدعاء قبلھQا وھكQذا ديQدن اللغQة ) أُْمُطر(أصلھا فعل أمر : وْمُطر"     
  .)4("اليمنية مع ھذا النوع من ا4سماء وا4فعال والواو

  
دة،  ھذه بعض المواضع، التQي وصQف فيھQا السوسQوة، بعQض الظQواھر الصQوتية، وھQي وار     

نطQق ا4عQداد (في إطار موضوعاٍت متعددة؛ إذ ليس لديQه بحQٌث وصQفيd لcصQوات سQوى بحQث 
  .وبموازاة المنھج التاريخي) المركبة في الفصحى محاولة للتفسير

                                            
  ).470: (ص/ 4دار الجيل مصدر سابق، جـ. عبد السHم محمد ھارون، ط: كتاب سيبويه، تحقيق وشرح )   1(
  ط،.دراسات لسانية في الساميات واللھجات العربية القديمة، عبد الجليل مرتاض، دار ھوامة، د)   2(

  ).163: (م، ص2003الجزائر،       
:       م، ص1970ط، القQQQاھرة، .لھجQQQات الQQQيمن قQQQديماُ وحQQQديثاً، أحمQQQد شQQQرف الQQQدين، مطبعQQQة الجQQQبHوي، د )   3(
)41،40.(  
  ).96: (شرح المشعططات السبع، ص )   4(
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منھجQاً مھمQاً فQي دراسQاته اللغويQة  لقد مّثلْت المنھجية الوصفية في البحث اللغوي عند السوسوة  

  :والُمHحظ على دراساته بھذه المنھجية، التاليفي مجا@تھا ا4ربعة، 
  

كان المجال النحوي أكثر المجQا@ت اھتمامQاً عنQده، ويليQه المجQال الصQرفي، ثQم يQأتي مجQال      
  .الد@لة والمعجم، ثم مجال ا4صوات

  
الد@لQة والمعجQم، وا4صQوات؛ ذلQك لقQرب : كانت المحكية ذات النصيب ا4وفر في المجQالين    
Qن الباحQQتمكن مQى يQوات، حتQال ا4صQي مجQة فQه، وخاصQة بQة المحيطQن البيئQوة ـ مQث ـ السوس

التسQQجيل، والمHحظQQة للظQQواھر اللغويQQة، ثQQم تعليلھQQا، وتحليلھQQا، وتفسQQيرھا، وإيجQQاد العHقQQة التQQي 
  .تربط أجزاء ھذه الظواھر

  
، والتعليQQل، وصQQفه للظQQواھر اللغويQQة جQQاء بQQإجراءات المQQنھج الوصQQفي، التحليQQل، والتفسQQير     

  .وتفسير العHقة بين أجزاء الظاھرة، لكنه علل بعضاً مما وصف، ولم يعلل بعضاً آخر
كQQذلك اسQQتعان بQQأدوات المQQنھج الوصQQفي، المHحظQQة بدرجQQٍة رئيسQQة، يليھQQا كQQلd مQQن التسQQجيل     

  .وبالتحديد للمحكية اليمنية، ثم يأتي ا@ستبيان في آخر ھذه ا4دوات استخداماً لديه
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ھو ، و)غة المقارنعلم الل( عليهيمثل ھذا المنھج فرعاً من فروع علم اللغة الحديث؛ إذ ُيطلق     
طائفQة مQQن اللغQQات تنتمQQي إلQQى أسQرٍة لغويQQة واحQQدة أو أصQQل لغQQوي "العلQم الQQذي يتنQQاول بالدراسQQة 

دراسQQة الظQQواھر "وموضQQوعه . )1("يمQQةمشQQترك مQQن أجQQل التوصQQل إلQQى إعQQادة بنQQاء اللغQQات القد
الصوتية والصرفية والنحوية والمعجمية في اللغات المنتمية إلى أسرٍة لغوية واحQدة أو فQرع مQن 

  .)2("أفرع ا4سرة اللغوية الواحدة
  

أقدم مناھج علQم اللغQة الحQديث، وبQه بQدأ "ولعلم اللغة المقارن تم̂يزه في الدرس اللغوي، فھو      
م بدايQQة عھQQد 1816؛ فقQQد مثQQل عQQام )3("ي عصQQر ازدھQQاره فQQي القQQرن التاسQQع عشQQرالبحQQث اللغQQو

فQرانس (، ويعد ا4لماني )اللسانيات(المقارنات في الدراسات اللغوية، بل بداية لعلم اللغة الحديث 
، ھQQو المؤسQQس ا4ول للنحQQو المقQQارن، بإھدائQQه إلQQى جمھQQور اللسQQانيين مQQادة لغويQQة مQQن ))4(بQQوب

م، ببحٍث درس فيه نظام 1816؛ إذ قام في العام )5(رنة ببعض اللغات ا4وروبيةالسنسكريتية مقا
التعريف في اللغة السنسكريتية، وقارن فيه بين السنسQكريتية وا4لمانيQة واليونانيQة، حيQث وصQل 
ھو وغيQره مQن العلمQاء إلQى نقQاط التشQابه والسQمات المشQتركة بQين اللغQات الھنديQة ا2يرانيQة مQن 

  .)6(ت ا2غريقية والHتينية والجرمانية من جھة أخرىجھة، واللغا
، حينمQا )بQوب(وقد ُعرفت اللغة السنسكريتية وقرابتھا للغات ا4وروبيQة ا4خQرى قبQل زمQن      

كQQان أول مQQن أكQQد أن قضQQية ) بQQوب(فQQي القQQرن الثQQامن عشQQر، ولكQQن ) ولQQيم جQQونز(تحQQدث عنھQQا 
بية يمكن أن تصبح موضوعاً لدراسات خاصQة، وقQد الروابط المتبادلة بين اللغات الھندية ا4ورو

  .)7(كانت ھذه فضيلته الكبرى
  

؛ إذ إن )8("علQى أسQاس تصQنيف اللغQات إلQى أسQرات"ويقوم منھج الدراسة اللغوية المقارنQة      
، )9("أھم نتيجة أسفر عنھا تطبيق المنھج المقQارن ھQو تصQنيف اللغQات وربطھQا بعضQھا بQبعض"

                                            
  ).65،64: (علم اللغة بين التراث والمعاصرة، عاطف مدكور، مرجع سابق، ص )   1(
  : انظر )   2(

  ).35: (علم اللغة العربية، محمود فھمي حجازي، مرجع سابق، ص •

  ).19: (مدخل إلى علم اللغة، محمود فھمي حجازي، مرجع سابق، ص •
  ).19: (مدخل إلى علم اللغة، محمود فھمي حجازي، مرجع سابق، ص )   3(
ني، ولQد فQي مQاينتس، عالم ألسني لغوي ألمQا): 1867ـ  1791(  Bopp) فرانتس بوب(فرانس بوب، أو  )   4(

المنجQد . والQذي يعتبQر أسQاس الدراسQات ا4لسQنية المقارنQة" القواعد المقارنة للغات الھندو أوروبية"اشتھر بكتابه 
  ).142: (في اللغة وا4عHم، مرجع سابق، ص

  ).49: (اتجاھات البحث اللساني، ميلكا إفيتش، مرجع سابق، ص )   5(
  ).64،63: (المعاصرة، عاطف مدكور، مرجع سابق، صعلم اللغة بين التراث و )   6(
  ).49: (اتجاھات البحث اللساني، ميلكا إفيتش، مرجع سابق، ص )   7(
  ).35: (علم اللغة العربية، محمود فھمي حجازي، مرجع سابق، ص )   8(
  ).64: (علم اللغة بين التراث والمعاصرة، عاطف مدكور، مرجع سابق، ص )   9(
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المقارنQQة بQQين أكثQQر مQQن مجموعQQة  فQQي أكثQQر مQQن أسQQرة؛ فتوصQQلوا إلQQى  حيQQث تتابعQQت الدراسQQات
إفريقيQة (، و)ھنديQة أوروبيQة: (التصنيف السHلي للغات، وھو الذي يقسمھا إلى ثHث أسر كبيQرة

  ).طورانية(، و)أسيوية
  

اط وثيقة؛ فإن بQين ھQذين والتاريخي، عHقة ارتب الوصفي: ن بين المنھجين اللغويينوكما كا     
من جھة ومنھج الدراسة اللغوية المقارن من جھة أخرى، عHقQة ارتبQاٍط وثيقQة أيضQاً،  لمنھجينا

إن المقارنة @ تتم إ@ "وبذلك فلمنھج الدراسة اللغوية المقارن عHقة ارتباٍط بالمنھج الوصفي؛ إذ 
نة بينھا بين لغات ترجع إلى جذر مشترك، أي تشترك في أصٍل واحد، وھذه اللغات @ تتم المقار

إ@ بعQQد معرفQQة نظامھQQا الصQQوتي والصQQرفي والتركيبQQي والQQد@لي، وھQQذه المعرفQQة @ تQQتم إ@ عQQن 
، كمQا أن معرفQة قواعQد لغQات الفصQيلة، التQي علQى الباحQث معرفتھQا، )1("طريق المنھج الوصفي

  .)2(مدونة وفقاً للمنھج الوصفي؛ لكي تكون دقيقة وشاملة
ذلك ية المقارن، عHقة وارتباط بمنھج الدراسة اللغوية التاريخي؛ كذلك لمنھج الدراسة اللغو     
تحديد جذور الظواھر اللغوية، والوقوف على أبعاد تطور الظاھرة وحجمه، وتحديد السمات  4ن

ھذه ا4مور التي يقوم عليھا المنھج المقارن، @ تQتم إ@ ... المشتركة بين لغات الفصيلة الواحدة، 
: عQQن ھQذه العHقQQة) اللغQة(فQي كتابQQه ) فنQQدريس(؛ لQQذلك يقQول )3(نھج التQاريخيالمQQ علQىا@سQتناد ب
وليس المنھج المقارن، إ@ امتداداً للمنھج التاريخي، في أعماق الماضي السحيق، وينحصQر فQي "

، )4("نقل منھج التفكير، الQذي يطلQق علQى العھQود التاريخيQة، إلQى عھQود @ نملQك منھQا أيQة وثيقQة
المقارن، والتاريخي، ھناك من يقول عن المنھج المقارن : ا@رتباط بين المنھجين وبناًء على ھذا

إنه جزٌء من المنھج التاريخي، وشكل من أشكال الدراسQة التاريخيQة، وإن ھنQاك بعQض اللغQويين 
 HistoricalالمحQQQدثين مQQQن يطلQQQق علQQQى المQQQنھج المقQQQارن اسQQQم المQQQنھج التQQQاريخي المقQQQارن 

Comparative)5(.  
  

ومع مQا فQي المQنھج المقQارن مQن سQمات المQنھج التQاريخي، إ@ أن ھنQاك اختHفQاً بQين المنھجQين،      
يختلف عن التاريخي لكونه @ يرصد الظاھرة المعينة في حدود لغة، أو أدب معQين "فالمنھج المقارن 

  .)6("بل يتجاوزھا إلى مجموعة من اللغات التي تنتمي إليھا اللغة المدروسة
  

حصQQر الدراسQة المقارنQة فQQي إطQار الفصQQيلة "ا4ول، يتمثQل فQي : ھج المقQارن اتجاھQQانوللمQن     
تعQQدى حQQدود الفصQQيلة اللغويQQة الواحQQدة، واھQQتم بدراسQQة الجوانQQب : "والثQQاني. )7("اللغويQQة الواحQQدة

  .)8("اللغوية في أكثر من فصيلة
تٌص فقط بدراسة لغات وھناك من يتحسس من ا@تجاه الثاني، ويرى أن المنھج المقارن مخ      

فصQQيلٍة واحQQدة، لكQQن السوسQQوة @ يتحسQQس مQQن ذلQQك، بQQل يQQرى إمكانيQQة مQQد المقارنQQة إلQQى فصQQائل 
                                            

  ).67: (م، ص1999ھـ ـ 1420ط، القاھرة، .غة المقارن، حازم علي كمال الدين، مكتبة اkداب، دعلم الل )  1(
  .نفسه)   2(
  ).69، 70: (نفسه، ص)   3(
  ).198: (المدخل إلى علم اللغة ومناھج البحث اللغوي، رمضان عبد التواب، مرجع سابق، ص)   4(
  : انظر)   5(

  ).70: (الدين، المرجع السابق، صعلم اللغة المقارن، حازم علي كمال  •

  ).137: (فصول في الدرس اللغوي بين القدماء والمحدثين، مرجع سابق، ص •
  ).69: (البحوث اللغوية وا4دبية، ھادي نھر، مرجع سابق، ص)   6(
  ).132: (علم اللغة المقارن، حازم علي كمال الدين، مرجع سابق، ص)   7(
  .نفسه )   8(
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ولكن دعنQا : "أخرى، متفقاً في ذلك مع ا4ب أنستاس ماري الكرملي، فيقول في واحٍد من أبحاثه
أسQرة لغويQة نخرج من نطاق المنھج المقارن الذي يدرس مجموعة لغQات منتميQة إلQى فصQيلة أو 

لَِم @ نجرب توسيع نطاق ھذه المقارنات بالخروج على : ونتساءل مثل ا4ب الكرملي... واحدة، 
، وبالفعل ھناك مQن جQرب ذلQك؛ فقQد جQاء )1("ما اصطلحنا على تسميته با4سرة اللغوية الواحدة؟

ن فQي مجQQال بدراسQQتين تطبيقيتQي) علQم اللغQة المقQارن(الباحQث حQازم علQي كمQQال الQدين فQي كتابQQه 
  .).2(الد@لة، لھذا ا@تجاه

  
ودراساتھم، في ھذا الجانب من الدرس اللغQوي، ُيHَحQظ بالنظر إلى جھود اللغويين العرب و     

@عتقادھم الشائع بQأن العربيQة مQن "أنھم منذ القديم، لم يھتموا بداية بدراسة لغتھم دراسة مقارنة؛ 
ناك بعض ا2شارات المقارنة عند علماء اللغة العرب ، وإن كان ھ)3(..."أشرف اللغات وأفضلھا 

إلQى العHقQة بQين اللغQة الكنعانيQة واللغQQة ) ھQـ175ت (القQدماء، مQن مثQل إشQارة الخليQل بQن أحمQQد 
وكنعان بن سام بن نوح، إليQه ينسQب الكنعQانيون، وكQانوا يتكلمQون بلغQة تقQارب : "العربية، بقوله

  . فحسب ، لكنھا تظل مجرد إشاراتٍ ).4("العربية
  

ترجع بداية ا@ھتمQام بعلQم اللغQة المقQارن إلQى فتQرة "وعند علماء اللغة العرب المحدثين      
عندما تولت الدولة  1925، وزاد ھذا ا@ھتمام سنة ]في مصر[1908إنشاء الجامعة ا4ھلية 

، حيQث جQاء ھQذا ا@ھتمQام مQن ارتبQاط التQدريس والبحQث ).5("أمر الجامعQة وجعلتھQا حكوميQة
آنذاك، بالتقاليد ا4وروبيQة فQي ھQذا الميQدان، وذلQك 4ن أعHQم الدراسQة السQامية المقارنQة فQي 

) برجشتراسQQر(بQQا، كQQانوا فQQي الوقQQت نفسQQه، يعملQQون فQQي الجامعQQة المصQQرية، وأھمھQQم وأور
سQون بQالمنھج الQذي اسQتقر فQي الجامعQات ا4وروبيQة عنQد )ليتمان(و) شادة(و Zانوا ُيَدرQفقد ك ،

  .).6(وكلماننولدكه وبر
  

ومع ھذه ا2سھامات عند علماء اللغة العرب، إ@ أن ھناك من يرى أن ھذا الفQرع مQن الQدرس      
ما يزال ـ مع ا4سف ـ جديداً غQض ا2ھQاب فQي الشQرق، وسيمضQي "اللغوي @زال حقHً بكراً، فھو

للغQات السQامية، وقت طويل قبل أن ينھض على قدٍم وساق؛ 4نه يتطلب معرفة كاملة بكل لغة من ا
ا ُيتح إ@ لقلQة مQن الدارسQين ، إضQافة إلQى الصQعوبة التQي تواجQه الباحQث فQي ميQدان )7("وھو أمر لم+

  .)8(الدراسة السامية المقارنة، عندما يريد الرجوع بظاھرٍة ما في ھذه اللغات إلى أصلھا
  

أيضQاً، لQم يحQَظ  ؛ فإنQه،وإذا كان الدرس اللغوي المقارن غضاً في الدراسات اللغوية العربية     
عند عباس السوسوة، با@ھتمQام الQذي حظQي بQه المنھجQان الوصQفي والتQاريخي، وھQو يبQين ذلQك 

  : ويبرره، بقوله

                                            
، رجب )3(، مجلد)6(نظافة سويسري، مجلة جذور، النادي ا4دبي الثقافي بجدة، العدد  مHحظات مفتش )   1(

  ).515: (م، ص2001ھـ ـ سبتمبر 1422
  ).220ـ 214: (علم اللغة المقارن، حازم علي كمال الدين، مرجع سابق، ص: انظر )   2(
  ).137: (فصول في الدرس اللغوي بين القدماء والمحدثين، مرجع سابق، ص )   3(
. مھدي المخزومي، وإبراھيم السامرائي: كتاب العين، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراھيدي، تحقيق )   4(

  ).205: (، ص)1(ت، المجلد .ط، بيروت، د.دار ومكتبة الھHل، د
  ).80: (ت، ص.ط، القاھرة، د.البحث اللغوي، محمود فھمي حجازي، دار غريب، د )   5(
  .نفسه )   6(
  ).204: (المدخل إلى علم اللغة ومناھج البحث اللغوي، رمضان عبد التواب، مرجع سابق، ص)   7(
  ).200: (نفسه، ص)   8( 
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المنھج المقارن @ أستخدمه كثيراً، وسبب ذلك أن ھذا المنھج يحتاج إلى معرفة ـ على ا4قQل "   
Qرة باللغQة كبيQة ما يختص في العربية ـ يحتاج إلى معرفQذه المعرفQدي ھQيس عنQا لQامية، أنQات الس

عQرف قQدر  مQة مQنھٍج مقQارن، ورحQم 
 امQرءً الكبيرة، أعQرف قلQيHً، لكنھQا معرفQة @ تكفQي 2قا
كنت أضطر إليه اضطراراً، أحياناً فQي الدراسQة التاريخيQة فQي مجQال المحكيQة، وكنQت ! ... نفسه

، ولQذلك جQاءت إسQھامات السوسQوة )1("اتأستعين في ذلك ببعض أساتذتي الذين لھم علم بالسQامي
  .في ھذا الفرع من الدرس اللغوي قليلة، وإشاراٍت مقتضبة في مواضع من دراساته وأبحاثه

                                            
  .م21/5/2008ھـ ـ 1429جمادى ا4ولى  16: من المقابلة التي أجراھا معه الباحث، في يوم ا4ربعاء )   1(
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  أوMً ــ مجال الصرف
  

، )1("بدراسQة الجانQب الصQرفي علQى مسQتوى الفصQيلة الواحQدة"يھتم علم اللغQة المقQارن      
سھا دراسة مقارنة، حتQى يصQل إلQى اللغQة ا4م، بحيث يقف عند ظواھر لغوية صرفية، فيدر

  .التي تعود إليھا ھذه الظاھرة أو تلك
  

وقد استعان عباس السوسوة بھذا المنھج، فQي دراسQته لQبعض الظQواھر الصQرفية، ومQن      
ِفّعQQال (ذلQQك، اسQQتعانته بQQإجراءاٍت مQQن إجQQراءات ھQQذا المQQنھج، فQQي دراسQQته لتQQاريخ وزنQQي 

) مفعالQة/ ِمفعQال(في المحكية اليمنية، وكذلك دراسته لQوزن ) فعيل( ، وصيغة الجمع)وِتفّعال
  .اسماً للمكان ومصدراً في المحكية اليمنية أيضاً 

  
  

  :في المحكية اليمنية) فِّعال وتِفِّعال:  (أ ـ تاريخ وزني
  

في دراسQته التاريخيQة لھQذين الQوزنين، يتتبعھمQا تتبعQاً تاريخيQاً، ويعلQق علQى ذلQك بسQبع      
Hث مQاؤٍل يبحQحظات، إلى تسHل ھذه الدراسة، وفي ضوء تلك المHحظاٍت، ثم يصل من خ

  :عن إجابٍة تبين ا4صل ا4ول الذي جاء منه ھذان الوزنان
من إحدى ) العربية الشمالية(= ھل تسرب ھذان الوزنان إلى الفصحى : ويبقى تساؤل"      

  .)2("اللغات السامية قديماً؟
ا2جابQQة علQQى ھQQذا التسQQاؤل صQQعبة؛ وذلQQك 4ن دارسQQي اللغQQات السQQامية ثQQم يقQQول، إن       

والمؤلفات المترجمة التي تناولQت ھQذه اللغQات بالدراسQة المقارنQة، والمؤلفQات فQي علQم اللغQة 
  : المقارن لم تتطرق إلى أصل ھذين الوزنين

بيQة كأبحQاث ذلك أننا طالعنا في الكتQب المؤلفQة فQي اللغQات السQامية وترجمQت إلQى العر"     
موسكاتي ونولدكه وبروكلمان وجويدي وإسQرائيل ولفنسQون وغيرھQا، فأخفقنQا فQي الوصQول 
إلى معرفة أي من ھذه اللغات جاء منھا ھذان الوزنان، ثم طالعنQا الفصQول المتعلقQة باللغQات 

 فلم... السامية أو بعلم اللغة المقارن المتضمنة في كتب خليل يحيى نامي والسيد يعقوب بكر 
  .)3("تتضح لنا الحقيقة

، احتمال أن أصل ھذين )القوي(وتصل به مطالعته لھذه المؤلفات، إلى احتماٍل يصفه بـ      
الوزنين يعود إلى العربية الجنوبية وتسرب إلى العربيQة الشQمالية؛ وإذ يتبنQى ھQذا ا@حتمQال، 

  :يعلله بالعHقات التي تربط بين شمالي الجزيرة وجنوبھا، فيقول
ويبقى احتمال قوي أن يكون الوزنQان قQد تسQربا إلQى العربيQة الشQمالية مQن العربيQة "         

الجنوبيQQة فQQي الQQيمن بحكQQم العHقQQات التQQي تQQربط بQQين شQQمالي الجزيQQرة وجنوبھQQا، فقQQد حQQدثت 
ھجرات جنوبية كثيرة إلى الشمال، وتداخلت العHقات السياسية كما تداخلت ا4نسQاب القبليQة 

                                            
  ).46: (مرجع سابق، صعلم اللغة المقارن، حازم علي كمال الدين،  )   1(  
  ).95: (دراسات في المحكية اليمنية، ص )   2(  
  ).96،95: (نفسه، ص )   3(  
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وكل . وار ذلك ھناك رحلتا الشتاء والصيف التي كانت قريش تقوم بھما سنوياً أيضاً، وإلى ج
  .)1("ذلك @بد أن يؤدي إلى تأثيرات جنوبية في لغة الشمال

ويضيف إلى ھذا أن ھناك إمكانية لتأكيد أن أصل الوزنين يعQود إلQى العربيQة الجنوبيQة،      
حركات، لكن فQي نقQوش المسQند لQيس ھنQاك ذلك إذا كانت لغة النقوش اليمنية القديمة تدون ال

، ومQQع ذلQQك فQQالنقوش اليمنيQQة القديمQQة، وإن لQQم تQQدون )2(تQQدوين للحركQQات القصQQار والطQQوال
الحركات فإنھا تنطقھا، ويرى أن ھناك إمكانية لمعرفة نطق ھQذه الحركQات فQي لغQة النقQوش 

. ة اليوميQة الحاضQرةاليمنية القديمة؛ ذلك إذا تمت قراءة خطQوط المسQند فQي ضQوء لغQة الحيQا
وھي القراءة التي ذكر أنھا كانت موضوع نقاش بينه وبين الدكتور إبراھيم الصQلوي، أسQتاذ 
النقQQوش اليمنيQQة القديمQQة فQQي جامعQQة تعQQز؛ إذ اتفQQق معQQه الQQدكتور الصQQلوي، علQQى جQQدوى ھQQذه 

ه القQراءة القراءة، ووعده بتقديم أمثلة لھذين الوزنين وردا فQي نقQوش المسQند اسQتناداً إلQى ھQذ
، وقQQد أورد السوسQQوة خمسQQة أمثلQQة بعثھQQا إليQQه الQQدكتور إبQQراھيم )3(وقياسQQاً علQQى الفصQQحى

  :الصلوي، منھا ھذا المثال
والنQون عHمQة " أّخQرَ " وھي مQن الفعQل " أخ رن"صيغة C 573في النقش الموسوم بـ "    

صQّد : ر إّخQارن بمعنQىأّخQ: َصQّداً، دحQراً، فيقQال: بمعنQى) أّخاراً " (= أخارن"المصدر وُتقرأ 
  .)4("ھجوماً صداً، أو َدَحَر ا4عداء دحراً 

وبناًء على ذلك يصل إلى ما يشبه التأكيد بأن اللغة ا4ولى التي جاء منھا ھذان الوزنان،      
  :ھي العربية الجنوبية، فيقول

تركة وجاء وھكذا، فإن ھذين الوزنين ھما من العربية الجنوبية، تسربا إلى العربية المش"    
القرآن الكريم بإحدى الصيغتين، لكن اللغة ا4دبية لم تحتفظ بھذين الوزنين في حين احتفظت 

  .)5("بھما لغة الحياة اليومية، والشعر الملحون
  

  : وقد استند 2ثبات أن أصل الوزنين العربية الجنوبية إلى ثHث قرائن    
ة وعلQQم اللغQQة المقQQارن مQQن تأصQQيٍل لھQQذين خلQQو المؤلفQQات فQQي اللغQQات السQQامي: القرينQQة ا4ولQQى

وقد @ يكQون خلQو تلQك المؤلفQات قرينQة كافيQة 2ثبQات أن أصQل الQوزنين يعQود إلQى . الوزنين
العربية الجنوبية، وليس شرطاً أن يرد في ھذه المؤلفات تأصيٌل لكQل شQيء؛ فالمقارنQات فQي 

@ً خصQباً بحاجQة لمزيQٍد مQن اللغات السامية لم تصل إلى ا@كتمال والشQمول، ومQا زالQت مجQا
  .الجھود والدراسات

دور العHقات التجارية والسياسية وا@جتماعية بين شمال الجزيرة وجنوبھا، : والقرينة الثانية
العربية الجنوبيQة والعربيQة الشQمالية، ممQا يQؤدي إلQى : في التأثير والتأثر المتبادل بين اللغتين

ل الوزنين من العربية الجنوبية إلى العربيQة الشQمالية بفعQل انتقال الظواھر فيما بينھما، وانتقا
  .ھذا التأثير والتأثر وا@نتقال

اسQQتمرار ھQQذين الQQوزنين فQQي المحكيQQة اليمنيQQة المعاصQQرة، وإمكانيQQة قQQراءة : والقرينQQة الثالثQQة
نقوش المسند على ضوء ھذه المحكية، وھQو ا4مQر الQذي أخQذ بQه ھنQا بالتعQاون مQع الQدكتور 

  .الصلوي إبراھيم

                                            
  ).96: (نفسه، ص )   1(  
مؤسسة حمادة، . رفعت ھزيم: بيستون، ترجمة. ل. ف. ، أ)كتابات المسند(قواعد النقوش العربية الجنوبية  )   2( 

  ).12،11: (م، ص1995إربد، 
  ).97،96: (سات في المحكية اليمنية، صدرا )   3(  
  ).97: (نفسه، ص )   4(  
  ).98: (نفسه، ص )   5(  
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الثانية والثالثة، قرينتان موضوعيتان كافيتان للقول بأن أصل الوزنين يعQود : والقرينتان     

إلى العربية الجنوبية، @سيما الدقة المنھجيQة التQي قامQت عليھQا القرينQة الثالثQة حينمQا احتQوت 
لك تزيQد كQذ. على إجراءاٍت تطبيقيQة، وقQراءة ألفQاظ مسQندية علQى ضQوء المحكيQة المعاصQرة

القرينتQان مQQن إسQQناد ومعاضQQدة القرينQQة ا4ولQQى، لتصQبح قرينQQة ثالثQQة تفQQتح البQQاب أمQQام ھQQاتين 
، في المحكية اليمنية، )ِفّعال، وِتفّعال: (القرنيتين 2ثبات ا4صل ا4ول الذي جاء منه الوزنان

  .وھو ما أثبته السوسوة بمعية منھج الدراسة اللغوية التاريخي
  
  

  :اسماً للمكان ومصدراً في المحكية اليمنية): ِمفعالة/ لِمفعا(ب ـ وزن 
  

علQQى التسQQاؤل، بنQQى ) ِفّعQQال وِتفّعQQال(كمQQا أثبQQت ا4صQQل ا4ول الQQذي جQQاء منQQه الوزنQQان      
  .تأصيله لھذا الوزن

فبعد دراسته التاريخيQة لھQذا الQوزن، وتتبQع د@لتQه علQى اسQم المكQان فQي التQراث اليمنQي      
يستشھد بشواھد من ھذا التراث، مقابHً بين د@لتھQا وبQين مQا يشQبھھا مQن  المكتوب، وبعد أن

  : مواد وردت في المعجم العربي الفصيح القديم، يصل إلى ھذا التساؤل
  .)1("ھل وجد ھذا الوزن في العربية الجنوبية؟: نأتي إلى تساؤل مشروع"...      

، وھQو ھنQا )2(ن في العربيQة الجنوبيQةوتأتي إجابته على ھذا التساؤل بترجيح وجود ھذا الوز
، وموصQوفاً بQالقوة، وقQد قQام ، كQان احتمQا@ً )فّعQال وِتفّعQال( ، بينما فQي تQأريخ وزنQي)يرجح(

  : ترجيحه ھنا على ثHث قرائن
التشابه في د@لة كثير من المواد بين العربية الفصحى والمحكية "وجود : القرينة ا4ولى     

ويQأتي بأمثلQة مQن المعجQم السQبئي، كQل مثQاٍل مسQبوٍق . )3("عجQم السQبئياليمنية وألفاٍظ من الم
برقم الصفحة التي ورد فيھا في المعجم السبئي، ھذه ا4مثلة رجح قراءة ھذا الوزن فيھا كمQا 

  : في المحكية اليمنية، ومن تلك ا4مثلة، المثال التالي
  .)4("مطبخ: م ب س ل) 32ص"(                       

، ...أن الصيغتين موجودتان في الجعزية في لغة الحبشة القديمة، : "القرينة الثانيةو     
ً ـ علQى اسQم المكQان  وفي الجعزية يدل وزن مفعQال ومفعالQة ـ بكسQر المQيم وفتحھQا أيضQا

  .)5("وھي عامة فيھا
ة على اللغة العبرية القديمة تستخدم وزن ِمفعال بدون تاء للد@ل"أن : والقرينة الثالثة     

  .)6("اسم مكان
  

تسير في مسار القرينة  ات ما ذھب إليه، فالقرينة ا4ولىوالقرائن الثHث متعاضدة؛ 2ثب     
، وتؤدي ما تؤديه القرينة الثالثة تلQك مQع اقتصQار قرينQة ھQذا )ِفّعال وِتفّعال(الثالثة في وزني 

                                            
  ).144: (، صنفسه )   1(  
  .نفسه )   2(  
  ).145،144: (نفسه، ص )   3(  
  ).145: (نفسه، ص )   4(  
  ).146: (نفسه، ص )   5(  
  .نفسه )   6(  
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ط، فيمQا كانQت القرينQة الثالثQة السوسQوة ـ فقQـ على ترجيح الباحث ـ ) فعالةم/ ِمفعال(الوزن ـ 
  .مدعمة بجھٍد تطبيقي لباحِث آخر) ِفّعال وِتفّعال(في وزني 

والقرينتان الثانية والثالثة ھنا، قرينتان تقويان القرينة ا4ولى، وتثبتQان أن ا4صQل ا4ول      
  . ساميٍة أَُخر اتٍ ھو العربية الجنوبية، لوجود الوزن في لغ

  
  

  :في المحكية اليمنية) يلفعِ (جـ ـ صيغة الجمع 
  

بكسر الفاء، ليست في العربيQة " فِعيل"إن صيغة : "في بداية دراسته لھذه الصيغة، يقول     
الفصحى المشتركة ـ قديماً وحديثاً ـ من صQيغ جمQوع التكسQير؛ بQل ھQي صQيغة متفرعQة مQن 

يQون فيھQا، مبينQاً أنھQا ثم يذكر ما قاله اللغو. )1("بفتح الفاء؛ التي ھي اسم مفرد وصفة" َفعيل"
كثيرة الشيوع في المحكية اليمنية، ويQورد خمQس مHحظQاٍت علQى ھQذه الصQيغة فQي المحكيQة 
اليمنية، ثم يورد أشيع ا4لفاظ الواردة فQي ھQذه الصQيغة، مبينQاً معانيھQا، وجموعھQا ا4خQرى، 

ھQذه الصQيغة وبQين  ثم يقابل بين مفردات. متتبعاً إياھا تتبعاً تاريخياً من أقدم نٍص وردت فيه
Hً ذلك في ثHث نقاط Zأحكام العربية الفصحى، ُمفص.  

وفي نھاية دراسته لھذه الصيغة، يبين أن تناوله لھا يفصح عن عدم وجودھا في العربية      
فQQإذا علمQQت بعQQد ھQQذا أن : "الفصQحى المشQQتركة، وأن وجودھQQا مقتصQQر علQQى المحكيQة اليمنيQQة

المحكيQة اليمنيQة كثيQرة ومشQتركة، أمكQن لQك أن تتوقQع صيغ جموع التكسQير فQي الفصQحى و
وكHمQQه ھنQQا . )2(..."بسQQھولة مجQQيء ھQQذه  الصQQيغة التQQي @ وجQQود لھQQا فQQي جمQQوع الفصQQحى 

مسانٌد لما قاله في البداية، من عدم وجود ھذه الصيغة في العربية الفصحى المشتركة، ويفتح 
لى، التي تبدأ منھا ھذه الصيغة، ومQن ھQذه ـ كHمه ـ المجال @حتما@ٍت تحوم حول اللغة ا4و

وھناك احتمال : "ا@حتما@ت، احتمال السوسوة، الذي يعيد ھذه الصيغة إلى العربية الجنوبية
أن تكون ھذه الصيغة موروثة عند اليمنيين من العربية الجنوبية، لكن @ يوجد مQا يؤيQد ذلQك 

  . )3("تمن نقوش المسند، بسبب أن خط المسند @ يدون الحركا
وقد بنى احتماله ھذا، على قرينة واحدة، ھي عدم وجود الصيغة في العربية الفصحى،       

ووجودھQQا فQQي المحكيQQة اليمنيQQة المعاصQQرة، وھQQي واحQQدة مQQن القQQرائن التQQي اسQQتند إليھQQا فQQي 
، ھQQذه القرينQQة ھنQQا غيQQر )مفعالQQة/ ِمفعQQال(، ووزن )ِفّعQQال وِتفّعQQال: (دراسQQته المقارنQQة لQQوزني

لة كسابقتيھا؛ لذلك يظل احتمال عودة ھQذا الQوزن إلQى العربيQة الجنوبيQة مجQرد احتمQال مفص
قابٍل لlثبات، وعدم ا2ثبات، ومع ذلك فھناك مجاٌل 2عادة ھذا الوزن إلى العربية الجنوبية؛ 
قياساً بدراسته لcوزان السابقة، وما وصلت إليQه تلQك الدراسQة، ويظQل بQاب القQرائن مفتوحQاً 

لباحثين 2ثبات ذلك سQواٌء فQي ھQذا الQوزن، أو غيQره مQن ا4وزان، والظQواھر اللغويQة، أمام ا
  .التي تعود إلى العربية الجنوبية

  
في ) فِعيل(، و)مفعالة/ ِمفعال(، و)ِفّعال وِتفّعال(ودراسة السوسوة المقارنة لھذه ا4وزان      

تمثل المحك الذي يمكن به ومن خHله  المحكية اليمنية، تلفت انتباه الباحثين إلى نقطٍة مھمٍة،
معرفة الظواھر اللغوية التي تعود إلى العربية الجنوبية، ھذا المحك ھو قراءة نقQوش المسQند 
في ضوء اللغة المعاصرة محكيQًة وفصQحى، للوصQول إلQى نطQق الحركQات فQي لغQة النقQوش 

                                            
  ).99: (نفسه، ص )   1(  
  ).113: (ص نفسه، )   2(  
  .نفسه )   3(  
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عدم تدوين الحركQات فQي والقراءة في ضوء اللغة المعاصرة، إجراٌء لتجاوز . اليمنية القديمة
نقوش المسند، فلو كانت الحركات مدونة، لكQان الوصQول إلQى أصQول الظQواھر فQي العربيQة 
 dلQQQرة حQQQة المعاصQQQوء اللغQQQي ضQQQند فQQQوش المسQQQراءة نقQQQبيل قQQQاذ سQQQوراً، واتخQQQة ميسQQQالجنوبي

  .موضوعيd لھذه ا2شكالية
  

  :د ـ التنوين والتمييم
  

ٍت مQن إجQراءات مQنھج الدراسQة اللغويQة المقQارن، ھذه إشQارة فقQط تحمQل بعQض إجQراءا     
  :جاءت في إطار نقده المنھجي لواحٍد من الكتب اللغوية المترجمة؛ إذ يقول في ھذه ا2شارة

وھQذا . أ ھQـ. يزعم أن العربية اختصت بHحقة التنوين للتعبيQر عQن التنكيQر. )1(2ف35"    
وھي موجودة فQي ا4كاديQة وفQي بعQض ) م(= محتاج إلى تحرير؛ فھذه الHحقة تكون تمييماً 

  .)2("نقوش ا4جريتية والعربية الجنوبية
، ـ والتميQيم @حقQة سQامية ـ وقQد أشQار إلQى )التميQيم) (التنQوين(وھو ھنQا، يبQين أن أصQل      

وجودھا في بعQض اللغQات السQامية، لكنQه لQم يQذكر اللغQة ا4ولQى التQي يعQود إليھQا أصQل ھQذه 
ومجال بحثه ھنQا مجQال نقQٍد منھجQي، ولQيس مجQال دراسQة لغويQة مقارنQة؛ ، )التمييم(الHحقة 

  .لذلك جاءت ھذه ا2شارة عابرة، ونقطة من نقاط نقده المنھجي لھذا الكتاب

                                            
  .فالرقم ا4ول للصفحة، والثاني للسطر، أما ف فللفقرة: يحيل بھذه ا4رقام، إلى الكتاب الذي ينقده )   1(  
عباس علي السوسوة، مجلة : محمد الشرقاوي، عرض ونقد: كيس فرستيغ، ترجمة: اللغة العربية، تأليف )   2(  

، رجب ـ )9(، المجلد )3(يصل للبحوث والدراسات ا2سHمية، الرياض، العدد الدراسات اللغوية، مركز الملك ف
  ).214: (م، ص2007ھـ  ــ يوليه ـ سبتمبر 1428رمضان 
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  ثانياً ـ مجال الدMلة والمعجم
  

  :يتناول الدرس اللغوي المقارن مجال الد@لة والمعجم، تحت مفھومين اثنين     
يھتم بدراسة القضايا الد@لية على مستوى الفصيلة "، وھذا )لة المقارنعلم الد@: (ا4ول 

  .)1("الواحدة
ويھتم بحصر الكلمQات التQي توارثتھQا لغQات الفصQيلة مQن اللغQة ) "المعجم المقارن: (والثاني 

" المشQQترك السQQامي"ا4م التQQي تطQQورت عنھQQا تلQQك اللغQQات، وھQQذا النQQوع مQQن الكلمQQات يسQQمى 
بالنسQQQبة للفصQQQيلة الھندوأوروبيQQQة، " الھنQQQدوأوروبي"لسQQQامية، والمشQQQترك بالنسQQQبة للفصQQQيلة ا

  .)2("بالنسبة للفصيلة الحامية" الحامي"والمشترك 
عامQاً ودا@ً علQى المفھQومين فQي آٍن واحQد؛ 4ن ) علم الد@لQة المقQارن(وھناك من يجعل      

  .)3("ة في المعاجمأھم جانٍب تطبيقي لعلم الد@لة المقارن ھو تأصيل المواد اللغوي"
  

، اسQتعان عبQاس السوسQوة، )دراسQات فQي المحكيQة اليمنيQة(وفي القسم الثالث من كتQاب      
بمنھج الدراسة اللغوية المقارن، في تأصيل ا4لفاظ الھندية، التQي اقترضQتھا المحكيQة اليمنيQة 

  .من اللغة الھندية
. للغQات الھنديQة ا4وروبيQة، حينQاً وقد درس ھذه ا4لفاظ دراسة مقارنة فQي نطQاق أسQرة ا     

وحيناً، آخر في نطاق الفرع الھندي من ھذه ا4سرة اللغوية، وھو الغالب، 4ن بحثه مخQتٌص 
  .با4لفاظ الھندية المقترضة في المحكية اليمنية

  
  

  :أ ـ في نطاق الفرع الھندي
  

لھنQدي مQن أسQرة من ا4لفاظ التQي درس د@لتھQا دراسQة لغويQة مقارنQة فQي نطQاق الفQرع ا    
  :تنبل، وكشرة، ودقة: اللغات الھندية ا4وروبية، ا@لفاظ

  
  :ـ تنبل 1
  

  : يتحدث عن وجود ھذا اللفظ في الھندية وفي السنسكريتية، فيقول     
مجموعة أوراق مخصوصة، ) 443ص(وكذلك في السنسكريتية ] tambu:l[في الھندية : تنبل"

  .)4(..."عطرية والحلوى تدھن بمسحوق أبيض وببعض البھارات ال
فھو ھنا لم يحدد اللغة ا4ولى التي يعود إليھا اللفظ، لكن لوجوده في اللغتQين، وواحQدة منھمQا      

  .أقدم من ا4خرى، فھو يعود إلى اللغة ا4قدم، التي ھي ھنا اللغة السنسكريتية
  

                                            
  ).49: (علم اللغة المقارن، حازم علي كمال الدين، مرجع سابق، ص )   1(  
  ).51: (نفسه، ص )   2(  
  ).21: (، مرجع سابق، صمدخل إلى علم اللغة، محمود فھمي حجازي )   3(  
  ).158: (دراسات في المحكية اليمنية، ص )   4(  



    ������� �	
� �	�� �� ������ 	�	��� ������ عبدهعبدهعبدهعبده....دددد                    ����� ����  

 

 Page 127 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية             

 

  
  
  :ـ كشَرة 2
  

يQة، والسنسQكريتية، وبQذلك فھQو كسQابقه، الھند: عن وجود ھذا اللفظ فQي كلتQا اللغتQين يتحدث     
  :يعود أصله إلى اللغة السنسكريتية من ھذه الفصيلة اللغوية؛ يقول

بQQQالمعنى نفسQQQه وفQQQي السنسQQQكريتية / KaĈra/وفQQQي الھنديQQQة . مخلفQQQات، زبالQQQة: كشQQQَرة"     
خ: بمعنى) 242ص(   .)1("وسخ وموس+
  
  :ـ دقة 3
  

     QQذا اللفQQة لھQQة المقارنQQته اللغويQQات ودراسQQرة اللغQQن أسQQدي، مQQرع الھنQQاق الفQQي نطQQاً، فQQظ، أيض
  : الھندية ا4وروبية؛ فيقول

وب كھرمQان أو مرجQان أو فضQة عقد تلبسه المرأة من حبduqqah[ ،]duggah [Q: [ُدّقة"    
حلية ذھبية مستديرة تتوسط العقد الQذي تلبسQه /: takka/وھو في البنغالية . عملة ذھبية تتوسطه

  .)2("عملة فضية خاصة/= tanka) /429ص(كريتية المرأة، من السنس
، مQن الفQرع الھنQدي؛ )اللغQة البنغاليQة(، وإنما حدد )في الھندية(والُمHَحظ أنه مع ھذا اللفظ لم يقل      

ذلك للخصوصية الد@لية المتعلقة بھذا اللفظ في ھذه اللغة؛ لذلك حدد اللغة البنغالية من الفرع الھنQدي، 
امش ا4ول من الصفحة الرابعة والخمسين بعد المئة، في ھذا الكتاب، إلى أنQه يقصQد وقد أشار في الھ

  : بالھندية لغات الفصيلة الھندية، وأنه سيذكر ما يتعلق من خصوصية بإحداھا
الھندوسQQQتانية والبيھاريQQQة وا4رديQQQة : المقصQQQود بالھنديQQQة ھنQQQا فQQQي البحQQQث لغQQQات الفصQQQيلة الھنديQQQة"     

وإذا كQQان ھنQQاك خصوصQQية متعلقQQة بإحQQداھا فسQQنذكر ... دية والبنغاليQQة والبنجابيQQة والراجشQQتانية والسQQن
  .)3("ذلك
  

  :ب ـ في نطاق أسرة اللغات الھندية ا�وروبية
  

، درس د@@ت عQQدٍد مQQن ا4لفQQاظ، دراسQQة لغويQQة ا4وروبيQQة فQQي نطQQاق أسQQرة اللغQQات الھنديQQة     
  .شنجل، وبّند، وفوطة: مقارنة، ومن ذلك، ا4لفاظ

  
  :ـ  َشنَجل 1
  

يدرس ھQذا اللفQظ دراسQة لغويQة مقارنQة، فQي نطQاق أسQرة اللغQات الھنديQة ا4وروبيQة، فيQذكر      
وجوده في اللغة ا4وردية، من الفرع الھندي، وفQي الفارسQية، مQن الفQرع ا2يرانQي، وكQذلك  فQي 

  : اللغة السنسكريتية، فيقول

  وھو . ي في طرف حزام أو سير أو حبلالخطاف الذ/ angal/ ،/∫anΞal∫: /َشنَجل"     

  .)4(/"a:kal∫/جنَكل وفي السنسكريتية ) 247ص(وفي الفارسية ). مذكر(َجنجال : في ا4وردية

                                            
  ).159: (، صنفسه )   1(  
  ).162: (نفسه، ص )   2(  
  ).1: (، ھامش)154: (نفسه، ص )   3(  
  ).166،165: (، صنفسه )   4(  
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فاللفظ موجوٌد في اللغات الثHث، وحدد صفحة وجوده فQي المعجQم الفارسQي، ولQم يفعQل ذلQك     

فQQي المعجمQQين السنسQQكريتي مQQع المعجQQم السنسQQكريتي، مQQع أنQQه يحQQدد صQQفحات وجQQود ا4لفQQاظ 
والفارسي، وقد بين في الھامش ا4ول للصفحة السQابعة والخمسQين بعQد المائQة، أن رقQم الصQفحة 
اkتي بعد الفارسية من المعجم الفارسQي، واkتQي بعQد السنسQكريتية مQن المعجQم السنسQكريتي؛ إذ 

  :يقول في ھذا الھامش
ية فھQQQي مQQQن معجQQQم منيQQQر وليQQQامز عQQQن عنQQQدما نQQQذكر أرقQQQام الصQQQفحات عQQQن السنسQQQكريت"     

  .)1("وإذا ذكرت مقرونة بالفارسية فھي من معجم محمد التنوجي. السنسكريتية
  
  :ـ َبّند 2
  

، ويدرسه السوسوة دراسة مقارنة في )2(..."أغلق، أقفل "ھذا اللفظ في المحكية اليمنية يعني      
  : إطار أسرة اللغات الھندية ا4وروبية، فيقول

وتQأتي فعHQً وصQفة مQع . ، علQى مثQال بحQر]band[َبنQد : ا في الھندية العامQة غيQر ا4دبيQة فھQيأم"     
إن الحركة في دلھي متوقفة، فالسQيارات )= دلي بند(و. العمل متوقف) = كام بندھي(فـ . بعض اللواحق

  .)3("واللفظ ليس في السنسكريتية، ويبدو أنه من المشترك مع الفارسية. ساكنة والمحHت مغلقة
      HQيكون بQفبما أن اللفظ غير موجوٍد في السنسكريتية، أقدم لغات ھذه ا4سرة اللغوية؛ فإنه س

شك من اللغة التي ُوِجَد فيھا اللفظ وتكون أقدم لغات ا4سرة اللغوية بعد اللغة ا4ولى، وقQد كانQت 
) َرنQج(علQى عكQس اللفQظ اللغة التي يوجد فيھا ھذا اللفظ، ھQي اللغQة الفارسQية، فأشQار إلQى ذلQك، 

الذي يوجد في الھندية، والفارسية، والسنسكريتية، فرجح أن أصله من السنسQكريتية لوجQوده فQي 
  : أقدم لغات ا4سرة اللغوية، بقوله

وفي الفارسQية لQه ـ إلQى ) 862ص. (واللفظ في الھندية يعني اللون مطلقاً، مع معاٍن أخرى"     
ويبQدو أنQه مQن السنسQكريتية، ففيھQا الفعQل ). 336ص(معنQى  جوار اللون والدھان ـ خمسة عشر

/ranj /4("في حين أن @ فعل من ھذه المادة في الفارسية(.  
  
  :ـ فوَطة 3
  

ھذه الكلمة غيQر موجQودٍة فQي اللغQة الھنديQة، لكنھQا موجQودة فQي السنسQكريتية؛ لQذلك أصQلھا       
؛ علQى اعتبQار أن اللغQة ا4قQدم ھQي ا4صQل، يعود إلى اللغة السنسكريتية، وإن لم تكن في الھنديQة

وأن المQQنھج المقQQارن يعيQQد اللفQQظ إلQQى اللغQQة ا4ولQQى، حينمQQا يكQQون موجQQوداً فيھQQا، وإن كQQان غيQQر 
موجوٍد في اللغات ا4خرى التي تأتي بعد اللغة ا4ولQى فQي التراتQب الزمنQي، وھQذا المسQار الQذي 

  : ھذا اللفظسار عليه السوسوة في دراسته اللغوية المقارنة ل
وھQي ] pu‡a[علQى أن فQي السنسQكريتية كلمQة . لكن الكلمة غير موجودة في الھندية حالياً "     

والكلمQة فQي الفارسQية . ثوب يلبس ليغطي العورة) 631ص(ومعناھا . أقرب للفظ للكلمة العربية
  .)1("منديل، مئزر: فوته، معرب فوطة): 449ص(

                                            
ع ومصادر الكتاب، بينما وقد وّثق معجم محمد التونجي في قائمة مراج). 1(، ھامش )157: (نفسه، ص )   1(

  .معجم منير وليامز غير وارٍد في ھذه القائمة
  ).160: (نفسه، ص)    2(
  .نفسه )   3(
  ).163: (نفسه، ص )   4(
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يحQQدد عQQدم وجQQود اللفQQظ فQQي الQQزمن الحQQالي، وھQQذا ) حاليQQاً  غيQQر موجQQودة فQQي الھنديQQة(وقولQه      
التحديد، سياٌج يدرأ عنه ما يمكن أن يكون من انتقQاٍد مسQتنٍد إلQى احتمQال وجQود اللفQظ فQي أزمنQٍة 

  .غير الزمن الحالي
  
  :ـ راَشن 4
  

ة، وفي يقارن ھذه الكلمة في نطاق ا4سرة اللغوية الھندية ا4وروبية؛ فھي موجودة في الھندي     
  : اللغة ا2نجليزية، التي تعد واحدة من لغات الفرع الجرماني، في أسرة اللغات الھندية ا4وروبية

التعيين من أنواع الطعام والحبوب لمدة معينة كأن تكون أسبوعياً أو شھرياً، وھو كذلك : راَشن" 
  .)2("ل، طعاميأك] = ašan[واللفظ من السنسكريتية /. ra:šan/في الھندية وا2نكليزية 

       
اقتصرت دراسة السوسوة اللغوية المقارنة، لمجال الد@لة والمعجم، على ألفاٍظ ھندية منتمية      

  . 4سرة اللغات الھندية ا4وروبية، في معرض دراسته لcلفاظ الھندية في المحكية اليمنية
قترضQة فQي المحكيQة اليمنيQQة، وتناولQه لھQذه ا4لفQاظ، مرتكQQز علQى معرفQة ا4لفQاظ الھنديQQة الم     

وإضافة إلى ذلك، تتُبُع ھذه ا4لفاظ، ودراستھا دراسة لغوية مقارنة، في نطاق أسرتھا وفصQيلتھا 
اللغQويتين؛ لQذلك جQاءت مقارنتQه لھQQا عرضQاً، فQي إطQار تناولQه لوجQQود ھQذه ا4لفQاظ فQي المحكيQQة 

جية مقارنة لمعرفQة ذلQك، وھQو مQا اليمنية؛ بغية معرفة أصل ھذه ا4لفاظ، فاستخدم إجراءاٍت منھ
كمQا اسQتخدمنا المQنھج : "أشار إليه في مقدمة دراسته لcلفاظ الھندية فQي المحكيQة  اليمنيQة، بقولQه

المقارن بلمساٍت خفيفة حتى نبين أصل اللفظ الھندي، سQواء كQان مشQتركاً مQع الفارسQية، أو كQان 
  .)3("منحدراً من السنسكريتية، اللغة المقدسة في الھند

  
وقد جاءت دراسQته المقارنQة فQي ھQذا المجQال فQي إطQار الفQرع الھنQدي، مQن ا4سQرة اللغويQة      

الھندية ا4وروبية بصفٍة رئيسة؛ كون بحثQه يتنQاول ا4لفQاظ الھنديQة خاصQة فQي المحكيQة اليمنيQة، 
وعQQرج أيضQQاً علQQى الفQQروع ا4خQQرى لھQQذه ا4سQQرة اللغويQQة، كالفارسQQية مQQن الفQQرع ا2يرانQQي، 

ا2نجليزية من الفQرع الجرمQاني، وذلQك حينمQا يكQون للفQظ وجQوٌد فQي الفQرع الھنQدي، وفQي لغQة و
  .أخرى، من لغات فرٍع آخر من فروع ھذه ا4سرة اللغوية

  
وقد أعاد أغلب ا4لفاظ التي درسھا، إلى اللغة السنسكريتية؛ وفقاً لما يقتضيه البحQث اللغQوي      

قدم لغٍة ُوجQد فيھQا مQن لغQات ا4سQرة اللغويQة، فاللغQة السنسQكريتية المقارن، الذي يعيد اللفظ إلى أ
م، فھو بذلك .ق700يبدأ تاريخه القديم حوالي سنة "ھي اللغة المقدسة عند الھند، والفرع الھندي 

  .)4("من أقدم ا4فرع اللغوية لcسرة الھندية ا4وروبية
من لغات العQالم تناولھQا البحQث النحQوي، كانت السنسكريتية أقدم لغة "وإضافة إلى ذلك، فقد      

  .)5("م.ق400فاللغوي الھندي بانيني وضع قواعد السنسكريتية حوالي سنة 
إلQى الفارسQية، حينمQا @ يكQون  السنسكريتية، يعيد ألفاظاً أخرى وكما يعيد أغلب ا4لفاظ إلى     

ية أي لفQٍظ مQن ھQذه ا4لفQاظ والسنسQكريت يتية، و@ يعيد إلى غير الفارسيةللفظ وجود في السنسكر

                                                                                                                             
  ).167: (، صنفسه )   1(
  ).163: (نفسه، ص )   2(  
  ).151: (نفسه، ص )   3(  
  ).184: (صمدخل إلى علم اللغة، محمود فھمي حجازي، مرجع سابق،  )   4(  
  .نفسه )   5(  
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الھندية في المحكية اليمنية، مع اعتماده على أسس وإجراءات منھج الدراسة اللغوية المقارن، إ@ 
يبQدو (أنه حينما يحدد أصل أي لفٍظ @ يجزم بأن أصله ھذه اللغة دون غيرھا، فيستخدم التركيQب 

ن ھذه اللغQة وھQذه ا4سQرة القريبين م، وفي ھذا مراعاة لما يمكن أن يسفر عنه بحث ...)أنه من 
مQن فصQيلة اللغQات السQامية، وا4سQرة اللغويQة اkفروأسQيوية؛ لQذلك  اللغوية فھو لغته ا4م العربية

  .كان ھذا التركيب مناسباً @نتمائه اللغوي، وبعده عن ا4سرة اللغوية الھندية ا4وروبية
  

قليلQة؛ ذلQك 4ن  ـQـ بدراسته الوصفية والتاريخيQةقياساً  ــ دراسة السوسوة المقارنةيتضح أن      
اتجاھه اتجاهٌ تاريخي، وليس مقارناً، ويعلل ذلك أيضاً بعQدم امتHكQه أدوات المقارنQة مQن معرفQٍة 
تامة بلغات فصيلة لغوية، وإن امتلك بعض المعرفة، @ تكفي ـ كما يقول ـ 2جراء دراسة لغويQة 

ظQQاھرة أو ظQQواھر لغويQQة بQQإجراءات مQQنھج الدراسQQة  مقارنQQة؛ لQQذلك لQQم يQQدرس فQQي بحQQٍث مسQQتقل
؛ فجاءت )1(اللغوية المقارن، وما استأنس به من إجراءات مقارنة يقول إنه اضطر إليه اضطراراً 

ومن ھذه ا2جراءات المقارنة، مQا جQاء فQي مجQال . تلك ا2جراءات عرضاً وبمعية مناھج أخرى
/ ِمفعQال(، و)فعيQل(، وصQيغة الجمQع )وِتفّعQال ِفّعQال(الصرف من دراسة لغويQة مقارنQة لcQوزان 

اسماً للمكان ومصدراً في المحكية اليمنية؛ إذ جاءت ھذه ا2جراءات بمعية منھج الدراسة ) ِمفعالة
  .اللغوية التاريخي، الذي درس به ھذه ا4وزان

  
الثالQث  وفي مجال الد@لة والمعجم، أيضاً، ظھرت مثل ھذه ا2جQراءات، وتحديQداً فQي القسQم     

، الذي درس فيه ا4لفQاظ الھنديQة المقترضQة فQي المحكيQة )دراسات في المحكية اليمنية(من كتابه 
  .اليمنية، وجاءت ھذه ا2جراءات بمعية المنھجين الوصفي بصفٍة رئيسة، والتقابلي بصفٍة ثانوية

  
ة فيھمQا، لcسQباب ، فH دراسة مقارنة للسوسو)ا4صوات(، و)النحو: (أما المجا@ن اللغويان     

، تھماالسالفة، وللصعوبات التي تواجه الدارس المقارن لھذين المجالين، والمنطلقة من خصوصQي
  .@ سيما مجال ا4صوات

بمعيQة منQاھج وبصQفٍة ثانويQة  ـQـ لسوسQوةعنQد اوبذلك فقد اقتصرت الدراسة اللغوية المقارنة      
لة؛ اسQتجابة لمقتضQيات البحQث فيمQا درسQه على مجالي الصرف والد@ ــ البحث اللغوي ا4خرى

  .في ھذين المجالين
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                            
ذو  3: أكد ذلك في مقابلٍة قصيرة، أجراھا معه الباحث، في مكتبِه، بكلية اkداب، جامعة تعز، في يوم السبت)   1(

  .م1/11/2008ھـ ـ  1429القعدة 
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وقQد نشQأ ھQذا العلQم . ُيمثل المنھج التقابلي لدراسة اللغة، ا2جراءاِت التطبيقية لعلم اللغة التقابلي     
دراسQة لغتQين أو أكثQر "للغQة الحQديث، ويقصQد بQه بعد الحرب العالمية الثانية فرعاً من فروع علQم ا

؛ )1("تنتميان إلى أسرتين مختلفتين؛ للوقوف على مواضQع ا@خQتHف بينھمQا؛ لتيسQير عمليQة التعلQيم
  .)2("بين لغتين ليستا مشتركتين في أرومٍة واحدة"حيث تقوم ھذه الدراسة على المقابلة 

بين لغتين اثنتين أو لھجتQين اثنتQين أو لغQة ولھجQة  ھو المقابلة"وموضوع علم اللغة التقابلي      
بين نظامين لغويين مختلفين، ھمQا بالتحديQد النظQام " ، أو)3("أي بين مستويين لغويين متعاصرين

  .)4("اللغوي للغة ا4ولى والنظام اللغوي للغة المنشودة
  

ق بQQين المسQQتويين يھQQدف علQQم اللغQQة التقQQابلي إلQQى إثبQQات الفQQرو"ومQQن خHQQل ھQQذه المقابلQQة      
فھو يقابل مستويين لغويين اثنين بھدف بحQث أوجQه ا@خQتHف بينھمQا والتعQرف علQى ] اللغويين[

بإمكQان المعلQم الQذي يعQد مقارنQة "ومن خHQل الدراسQة التقابليQة . )5("الصعوبات الناجمة عن ذلك
مية الحقيقية على نحو بين اللغة ا4جنبية ولغة الدارسين ا4صلية أن يتعرف على المشكHت التعلي

  .    )6("أفضل، ومن ثم يمكنه أن يتخذ من الوسائل ما ھو كفيٌل بعHجھا
. وعHج ھذه المشكHت، وتذليل الصعوبات، سبيٌل لتيسير تعلم اللغة المنشودة أو اللغة الثانية     

لمتمثلQة فQي الجQيش فQي الحQرب العالميQة الثانيQة، ا قادةوقد كان ذلك حH للمشكلة التي اعترضت 
صعوبة إيصال ا4وامر من قائد ھذه القوات المكونة من جنسيات مختلفة، ثم تطور ليصبح فرعاً 

  .مستقHً من فروع علم اللغة الحديث
  

فعلQم اللغQة "والمنھج التقابلي غير المنھج المقارن؛ إذ يختلف المنھجان فQي ھQدف كQلV منھمQا      
سرة لغوية واحQدة ويھQتم فQي المقQام ا4ول با@سQتخدام ا4قQدم المقارن يقارن اللغات المنتمية إلى أ

للوصول إلى اللغة التي خرجت منھا كل ھذه اللغات، ولذا فعلم اللغQة المقQارن ذو ھQدف تQاريخي 
أمQا علQم اللغQة التقQابلي فHQ شQأن لQه بھQذه ا@ھتمامQات . يحاول كشف جوانب مQن الماضQي البعيQد

                                            
  ).239: (م، ص1997ط، القاھرة، .مقدمة في علم اللغة، محمد يوسف حبلص، دار الثقافة العربية، د )   1(
  ).7: (م، ص1985ط، ا2سكندرية، .في علم اللغة التقابلي، أحمد سليمان ياقوت، دار المعرفة الجامعية، د )   2(
  ).41: (علم اللغة العربية، محمود فھمي حجازي، مرجع سابق، ص )  3(
  ).25: (مدخل إلى علم اللغة، محمود فھمي حجازي، مرجع سابق، ص  )  4(
  ).41: (محمود فھمي حجازي، مرجع سابق، صعلم اللغة العربية،  )   5(
عمQادة . محمود إسماعيل صQيني، وإسQحاق محمQد ا4مQين: التقابل اللغوي وتحليل ا4خطاء، تعريب وتحرير )   6(

  ).5: (م، ص1982ھـ  ـ 1402، الرياض، 1شؤون المكتبات، جامعة الملك سعود، ط
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فالدراسة التقابلية "، وعلى ضوء ھذا )1("قي في تعليم اللغاتالتاريخية، ودراسته ذات ھدف تطبي
ممكنة بين لغتين مQن أسQرة واحQدة أو مQن أسQرتين مختلفتQين، لQيس بھQدف تعQرف ا4صQل القQديم 

  .)2("ولكن بھدف تعرف الفروق الصوتية والصرفية والنحوية والمعجمية بين النظامين اللغويين

  
غوية، ذو عHقة وارتباط بمنھج الدراسQة اللغويQة الوصQفي؛ فھQو والمنھج التقابلي للدراسة الل     

ولQQذا فھQQو يعتمQQد أساسQQاً علQQى علQQم اللغQQة ]. اللغQQويين[إلQQى إثبQQات الفQQروق بQQين المسQQتويين "يھQQدف 
فإذا كان المستويان اللغويان قد وصفا وصفاً دقيقاً بمنھٍج لغوي واحد أمكن بحثھما بعد . الوصفي

  .)3("ذلك بالمنھج التقابلي
لQQذلك، فQQالمنھج التقQQابلي يعتمQQد علQQى نتQQائج المQQنھج الوصQQفي،  ومQQا تسQQفر عنQQه ھQQذه النتQQائج مQQن       

في حين @ عHقة بين منھج الدراسة اللغويQة التقQابلي، وبQين منھجQي . توصيٍف دقيق للظواھر اللغوية
ن معاصQQرين؛ المقQQارن، والتQQاريخي؛ وذلQQك @قتصQQار دراسQQته علQQى مسQQتويين لغQQويي: الدراسQQة اللغويQQة

       .لتحقيق أھداٍف تعليميٍة، من خHل معالجة الصعوبات التي يسفر عنھا تطبيق ھذا المنھج
  

نحويQQة، وصQQرفية، : وقQQد درس عبQQاس السوسQQوة دراسQQة لغويQQة تقابليQQة بعQQض  الظQQواھر اللغويQQة     
مQQنھج سQQواٌء فQQي الفصQQحى، أو فQQي المحكيQQة، فاعتمQQد بعQQض  إجQQراءات ھQQذا ال. ومعجميQQة، وصQQوتية

حيث كQان المQنھج التقQابلي واضQحاً بصQورٍة . اللغوي فيما يقتضيه بحث ودراسة تلك الظواھر اللغوية
، وإن كان ھناك إشارات تقابلية في مواطن أخرى من )دراسات في المحكية اليمنية(رئيسة في كتاب 

اليمنيQة، فقQد  و4ن الكتQاب خQاٌص بدراسQة المحكيQة. كتابات ودراسات السوسوة، في غير ھQذا الكتQاب
كان اھتمام الدراسة التقابلية عند السوسوة بالمحكية اليمنية بدرجٍة رئيسة؛ فقابل بعضQاً مQن ظواھرھQا 

  ةكذلك، باللغة الھنديو ،ا2نجليزية، والفرنسية: اللغوية بالفصحى وبلھجاٍت عربية، وباللغتين

                                            
  ).25: (سابق، صمدخل إلى علم اللغة، محمود فھمي حجازي، مرجع  )   1(
  .نفسه )   2(
  ).41: (علم اللغة العربية، محمود فھمي حجازي، مرجع سابق، ص )  3(
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  أوMً ــ مجال النحو
  

التقابلية منھجاً متكامHً في أيZ من دراساته، لكنه لم يعتمد عباس السوسوة المقاييس      
ذات الطبيعة التقابلية في  بحاثه التي خصھا للظواھر اللغويةأحضرھا في دراسة جزئيات أ

انتماءاتھا، فحفلت تلك الجزئيات بإشاراٍت مھمة إلى توظيفه المنھج التقابلي في تلك الدراسات، 
لة بين العربية الفصحى ـ والمعاصرة تحديداً ـ  وبين لغاٍت وھذه ا2شارات منھا ما يتعلق بالمقاب
بين تراكيب في المحكية وبية، ومنھا ما يتعلق بالمقابلة من لغات أسرة اللغات الھندية ا4ور

  .اليمنية وبين ما يقابلھا في العربية الفصحى
  

  :اNنجليزية، والفرنسية: أ ــ المقابلة بين العربية الفصحى وبين اللغتين
  

في العربية الفصحى المعاصرة، تطرق إلى ) المصاحبة(في دراسة السوسوة لظاھرة      
) أثر(مصاحبة حروف الجر لcفعال والمصادر، ومن ھذه المصاحبة، ظاھرة مصاحبة الفعلين 

لحرف الجر في العربية الفصحى المعاصرة، باعتبارھا سمة من سمات العربية ) أكد(و 
من يقول بأنھا متأتية من التأثر بالترجمة ا4وروبية، ويبرھن عدم  الفصحى المعاصرة، وينقد

وبين العربية ا2نجليزية؛ ففي . صحة ھذا القول بإجراءاٍت تقابلية، فيقابل بين العربية الفرنسية
  : لحرف الجر، ينقد القائلين بالتأثر بالترجمة ا4وروبية، فيقول) أثر(تناوله لمصاحبة الفعل 

في ھذا القول تسرعاً، لسبٍب بسيط جداً ھو أن الفرنسيين @ يستعملون مع ھذا  ونحن نرى"     
  .)1("الفعل حرف جر بعده، إذ ھو فعل متعد إلى المفعول بنفسه

أحQد المعQاجم الفرنسQية المعتمQدة التQي تQأتي بأمثلQة @ يلحQق بالفعQل يQؤثر "ويأتي بأمثلٍة مQن       
)Influencer ( ًHحرف جر أص")ھذه ا4مثلة التي أوردھا، ھذا المثال، ومن )2:  

Maladie à influencé ma santé  La"  
أنھا أشQبه شQيء بالنصQب علQى نQزع الخQافض "، أي )3("المرض أثر صحتي: وترجمتھا الحرفية
  .  )4("عند النحاة العرب

يلحQق  في الفرنسية أفعا@ً تستخدم في معنى التأثير كالفعQل السQابق، و@"ويضيف أيضاً، أن      
  .)effecter")5و  inflechir: بھا حرف جر أصHً، مثل

  
العربيQQة وا2نجليزيQQة، فيصQQل، أيضQQاً، إلQQى عQQدم : كQQذلك يقابQQل ھQQذه الظQQاھرة، بQQين اللغتQQين     

  :في ا2نجليزية لحرف الجر، فيقول) يؤثر(مصاحبة الفعل 
) يؤثر(يقابل الفعل العربي  )Influence(وإذا تركنا الفرنسية إلى ا2نكليزية وجدنا الفعل "     

  .)6("و@ يلحق به حرٌف من أي نوع
لحQرف ) أكQد(لحQرف الجQر، كQان تناولQه لمصQاحبة الفعQل ) أثQر(وكما تناول مصاحبة الفعل      

: فQQي اللغتQQين) أثQQر(الجQQر فQQي العربيQQة الفصQQحى المعاصQQرة، وكمQQا @ يلحQQق حQQرف الجQQر الفعQQل 
                                            

  ).200: (العربية الفصحى المعاصرة وأصولھا التراثية، ص )   1(
  .نفسه )   2(
  .نفسه )   3(
  .نفسه )   4(
  ).201: (نفسه، ص )   5(
  .نفسه )   6(
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فQي ھQاتين اللغتQين، وأورد ) أكد(ال الدالة على معنى الفعل الفرنسية، وا2نجليزية، @ يلحق ا4فع
الفرنسية، ھذان المثا@ن اللQذان يبQرھن بھمQا علQى عQدم تQأثر العربيQة  ومما أورده فيأمثلة لذلك، 

  :الفصحى المعاصرة بالترجمة
  

  :المثال ا4ول
  .)J’affirm ma position")1 -1أؤكد موقفي "

  : ويعلق عليه، بقوله     
  .)affirmatiom")2@ يلحقه حرف جر وكذلك ا@سم منه  وھذا"

  
  :والمثال الثاني

  .)je confirm la novell")3 -2: أؤكد الرواية"
      ًHويوضح ذلك قائ :  

  . @ يلحق بھما حرف جر أيضاً  confirmation"وا@سم منه  confirmerفالفعل "
  .)assurance"")4"وا@سم منه " assurer"وكذلك الفعل 

  
عربيQة ومن خHل ھذه ا2جراءات التقابلية البسيطة، فQي ھQذه الظQاھرة النحويQة، بQين اللغQة ال     

اللغQة الفرنسQية، ووكذلك، ا2جراءات التقابلية بين العربيQة الفصQحى . اللغة ا2نجليزيةو الفصحى
  :يصل إلى تحديد الفرق بين العربية وھاتين اللغتين، موضحاً ذلك، بقوله

أدركت من العرض السQابق أن ا4فعQال ا2نكليزيQة المسQتخدمة للتأكيQد @ يلحQق بھQا مQا  فإذا"     
في العربية، وأن ا4فعال الرئيسية ا4كثر شيوعاً في معنQى التأكيQد فQي ) على(يكافئ حرف الجر 

ليسQت بتQأثير " أكQد علQى"الفرنسية @ يلحق بھا و@ بأسمائھا حرف جQر؛ علمQت أن ھQذه العبQارة 
  .)5("عن اللغات ا4وروبية الحديثة الترجمة

   
وقQQد جQQاءت إشQQاراته التقابليQQة فQQي ھQQذه الظQQاھرة نقQQداً لمQQن يقQQول بQQأن الظQQاھرة جQQاءت تQQأثراً      

بالترجمة من اللغات ا4وروبية الحديثة؛ إذ جاءت ھذه ا2شارات حاجة لتفنيد ذاك القول في إطار 
  .الكتابمنھج الدراسة اللغوية التاريخي، الذي سار عليه 

  

  :ب ـ مقابلة المحكية بالفصحى
  

@ يدرس البحث اللغوي التقابلي اللغة الفصحى وغيرھا من اللغات المنتمية إلى أسٍر لغوية       
مختلفة فحسب، وإنما يشمل أيضاً مقابلة اللھجة العامية أو المحكية، سواٌء بغيرھا من اللھجات أو 

غوي التقابلي علQى دراسQة الفQروق بQين لغتQين اثنتQين ل@ يقتصر البحث ال"باللغة الفصحى، حيث 
  .)6("فيمكن أيضاً أن يكون بين لھجة محلية واللغة الفصيحة المنشودة

  

                                            
  ).204: (، صنفسه )   1(
  .فسهن )   2(
  ).205: (نفسه، ص )   3(
  .نفسه )   4(
  .نفسه )   5(
  ).25: (مدخل إلى علم اللغة، محمود فھمي حجازي، مرجع سابق، ص )   6(
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، )دراسQات فQي المحكيQة اليمنيQة(ومن ھذا القبيل بعض ما درسه عباس السوسQوة فQي كتابQه      
Qةفجاءت في مجال النحو، إشارات بسيطة ذات سمٍة تقابليٍة، في دراسQة اليمنيQة للمحكيQته اللغوي .

، حيQQث أورد مثQا@ً مسQQجHً مQQن ھQQذا )عاميQة المتنQQورين(ومQن ذلQQك، مQQا جQاء فQQي تناولQQه لمسQQتوى 
  :المستوى، وفي المHحظة الثامنة من مHحظاته على ھذا المستوى، يقول

ن بQQد@ً مQQ" ُمQQر علQQيّ : "مثQQل. حQQاول المتحQQدث اسQQتخدام بعQQض ا4لفQQاظ والتراكيQQب الفصQQيحة"     
دون " اجQزع َعلQَيّ "وقد ورد التركيب ا4خير ". أو اجزع عليّ " اجزع @ عندي"أو " اجزع لي"

  .)1(""ِجِزعا جنَب الباب"أو " ِجِزعه َجنَب الباب"بد@ً من " مرت على الباب"ومثل . كسر الHم
  .الفصحى فھو ھنا يقابل بين تراكيَب في مستوى عامية المتنورين وبين التراكيب المقابلة لھا في

    
كذلك يقابل بين بعٍض الصيغ في المحكية وبين ما يقابلھا في الفصحى؛ إذ ُتعQد ھQذه الصQيغ       

وھي الصيغ المتشابھة في معنQى "، )الصيغ المختلفة(مما اصُطلَِح عليه في الدراسات التقابلية بـ 
  .)2("معين ولكنھا تختلف من حيث صورھا

معھا السوسوة تعQامHً تقابليQاً، مQا جQاء فQي المHحظتQين الثانيQة  ومن ھذه الصيغ التي تعامل      
عاميQQة (عشQQرة، والخامسQQة عشQQرة، مQQن مHحظاتQQه علQQى الQQنص الQQذي استشQQھد بQQه علQQى مسQQتوى 

  :  )3(، فيقول في أول ھاتين المHحظتين)ذمار(، في )ا4ميين
  ".حتى"أو " لما"بمعنى " لوما"و " @ما"

الدال على غايٍة ـ أّياً كانت ھذه الغاية زمانيQة أو مكانيQة ـ فQي المحكيQة فھو ھنا يقابل بين التعبير 
فكHQ التعبيQرين @ يتشQابھان فQي معناھمQا . اليمنية وبين التعبيQر المقابQل لQه فQي العربيQة الفصQحى

  .فحسب، بل يكادان يتفقان في المعنى، ويختلفان في صورة كلV منھما عن اkخر
  

  :)4(ني ھاتين المHحظتين؛ إذ يقول فيھاكذلك ھو ا4مر في ثا     
  ".إن"بمعنى " يا"

فھو في ھذه المHحظة يقابل بين التركيب في الفصحى وبين مQا يقابلQه فQي المحكيQة اليمنيQة،      
، وبQذلك فقQد "و
 إن"، ومقابله في الفصQحى ھQو )5("والH يا ِقد ِبه ِعشقْ "فالتركيب في المحكية 

فQQي العربيQQة ) إن(، بمعنQQى )ذمQQار(، فQQي لھجQQة )عاميQQة ا4ميQQين(وى فQQي مسQQت) يQQا(جQQاء الحQQرف 
الفصQحى، وبQذلك، أيضQQاً، كQان المعنQQى واحQداً، والتعبيQQر عنQه بصQQورتين مختلفتQين، فQQي كQلV مQQن 

  .عامية لھجة ذمار، والعربية الفصحى: المستويين اللغويين
  

تQي وردت فQي بعQض  الظQواھر ھذه نماذج من ا2جراءات المنھجية ذات المنحى التقابلي، ال     
اللغوية النحوية، في دراسات السوسوة، وھQي إشQاراٌت عQابرة؛ أي غيQر مقصQودة، وإنمQا جQاءت 
تلبية لما تقتضيه مثل ھذه الظواھر في الدراسة اللغوية؛ لذلك جاءت ضمن المنھج التQاريخي فQي 

، )صحى المعاصرةمصاحبة حرف الجر لبعض ا4فعال في العربية الف(تأصيل السوسوة لظاھرة 
وكان مجيئھا @زماً، من أجل تفنيد مقولة القائلين بأن ھذه الظاھرة متأتية بفعل تأثير الترجمة من 

الفرنسQية : اللغات ا4وروبية الحديثة إلى العربيQة، فبQرھن علQى عQدم وجQود الظQاھرة فQي اللغتQين

                                            
  ).60: (دراسات في المحكية اليمنية، ص)    1(
  ).67: (التقابل اللغوي وتحليل ا4خطاء، مرجع سابق، ص )   2(
  ).71( :دراسات في المحكية اليمنية، ص )   3(
  .نفسه )   4(
  ).69: (نفسه، ص)    5(
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الQذي يقابلQه فQي ھQاتين اللغتQين؛ وا2نجليزية، مقابHً بين ھذا التركيب في العربية، وبين التركيب 
  .ليثبت أن الترجمة @ تمثل عامHً في وجود الظاھرة في العربية الفصحى المعاصرة

  
كذلك ھو ا4مر، في دراسته للمحكية؛ إذ جاءت إشارات تقابليQة بسQيطة، وعارضQة، وبھيئQة      

ت المنھج الوصQفي، مHحظاٍت على النصوص التي استشھد بھا، ومع أن المHحظة أداة من أدوا
إ@ أن ھذه المHحظات، لم يخُل بعُضھا من إشاراٍت غير وصفية، كھذه ا2شارات التقابلية، التQي 

عاميQQة (مسQQتوى : سQQبق الحQQديث عنھQQا، فQQي حديثQQه عQQن المسQQتويين اللغQQويين فQQي المحكيQQة اليمنيQQة
  ).مستوى عامية ا4ميين(، و)المتنورين
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  ثانياً ــ مجال الصرف
  

راسة عباس السوسوة الصرفية إجراءاٌت منھجية تقابلية، @سQيما فQي دراسQته للظQواھر في د     
اللغويQة الصQQرفية، فQي المحكيQQة اليمنيQة؛ فقQQد تضQمنت ھQQذه ا2جQراءات مقQQابHت بعQض الظQQواھر 

وبQين المحكيQة اليمنيQة . وبينھQا وبQين اللغQة الھنديQة. الصرفية بين المحكية اليمنية وبQين الفصQحى
  .ن المحكية المصريةأيضاً، وبي

  
  

  :أ ــ مقابلة المحكية اليمنية بالفصحى
  

فQي المحكيQة اليمنيQة، قابQل بQين المفQردات التQQي ) ِفعيQل(فQي دراسQة السوسQوة لصQيغة الجمQع      
جاءت على ھذه الصيغة في المحكية اليمنيQة وبQين أحكQام العربيQة الفصQحى، فوصQل مQن  خHQل 

تجمQع جمQع تكسQير ) َفْعلQَة(أن المفردات التي جQاءت علQى "لھا، ھذه ا لمقابلة إلى ثHث نتائج، أو
، وھو ا4مر الذي جاء به سيبويه، فأشQار السوسQوة )1("في جمع الكثرة) ِفعال(في الفصحى على 

  :إلى ذلك وممثHً له محيHً إلى كتاب سيبويه
  .)2("وذلك قصعة وقصاع، وجفنة وِجفان، وشفرة وِشفار، وَجمرة وجمار"

  
، وقQد تضQمنت دراسQته )ِفعيQل(مثل ھذه المفردات تجمQع فQي المحكيQة اليمنيQة علQى صQيغة و     

، )َفْعلQَة(علQى وزن ) َقْصعة(اللفظ : أمثلة تطبيقية توضح ھذا ا4مر، من تلك ا4مثلة لھذه الصيغة
  : أيضاً، فيقول) ِفَعل(وعلى صيغة ) ِفعال(، وعلى صيغة )فعيل(وتجمع على صيغة 
  .)3(..."َصعوتجمع أيضاً على ِقصاع وقِ . عةقصجمع : ِقصيع"

  
ويشQير إلQQى أن ھQQذا الحكQQم يجQQري أيضQQاً علQى المفQQردات التQQي تQQأتي فQQي المحكيQQة علQQى وزن      

فھQي مجموعQة فQي المحكيQة . )4(رَحَبQة وَرَحبQات وِرحQاب، ورقبQة ورقبQات ورقQاب: ، مثل)َفَعلة(
المفردات التي تأتي فQي المحكيQة علQى ، بينما )ِفعال(وفي الفصحى على وزن ) فعيل(على وزن 

في جمع الكثرة تأتي "، وجمعھا في الفصحى )فعيل(، فجمعھا في المحكية على وزن )َفْعل(وزن 
وأما . كHب وكباش وبغال: وذلك قولك)!!. "فعيل(ما يأتي على ) قليHً (و)  فعول(و) ِفعال(على 

  .)5("ليب والعبيدنحو الك) فعيH(وربما جاء (...) الفعول فنسور وبطون 
  

اسQماً للمكQان ومصQدراً فQي المحكيQة اليمنيQة، ) ِمفعالة/ ِمفعال(وفي دراسة السوسوة، لوزني      
يقابل ھذين الوزنين بين المحكية وبين الفصحى؛ فيصل من خHل ھQذه المقابلQة إلQى سQبع نتQائج، 

بQين المخالفQة، وقQد كانQت تتوزع ھذه النتائج بين المشابھة بين الوزنين في الفصحى والمحكية، و

                                            
  ).112: (دراسات في المحكية اليمنية، ص )   1(
الھيئQة المصQرية العامQة للكتQاب، مصQدر .عبد السHم محمد ھارون، ط: كتاب سيبويه، تحقيق: وانظر. نفسه )   2(

  ).478: (ص/ 3سابق، جـ
  ).109: (نفسه، ص )   3(
  ).579: (ص/ 3كتاب سيبويه، المصدر السابق، جـ: ظر، وان)112: (نفسه، ص )   4(
  ).567: (ص/ 3كتاب سيبويه، المصدر السابق، جـ: نفسه، وانظر )   5(
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ا4ولى، والثانيQة، تمQثHن المشQابھة بQين الQوزنين، وتمثلQت المخالفQة فQي بQاقي النتQائج، : النتيجتان
  : ومن النتائج التي تمثل المشابھة بين الوزنين، ھذه النتيجة

       "Qه نشQن يأتي ِمفعال في المحكية اليمنية اسماً للمكان يدل على المكان الذي يمارس فيQاٌط م
وفQي الفصQحى مثQل ذلQك ... محراس، للمكان الذي تمQارس فيQه الحراسQة : ا4نشطة البشرية مثل

  .)1(..."كالمرحاض والمشوار والمضمار
  

في المحكية ) مفعال(ومن النتائج التي تمثل اختHف الوزنين في المستويين اللغويين، مجيء      
  : شيء، مخالفاً لمقابله في الفصحىاليمنية للد@لة على المكان الذي يكثر فيه ال

مطHQح ومعHQب : مثQل. يأتي مفعال في المحكية للد@لة على المكQان الQذي يكثQر فيQه الشQيء"      
أمQا فQي الفصQحى، فيقابلQه وزن . ومسناف، للمكQان الQذي تكثQر فيQه أشQجار الطلQح والعلQب والسQنف

  .)2("ثر فيه السباع وا4سود والذئابيك) الذي(أرض مسبعة ومأسدة ومذأبة، للموضع : مفعلة، مثل
اسم مكان في الفصحى، مشQتٌق مQن ) مفعلة(فھنا اتضح فرٌق بين الفصحى والمحكية، فوزن      

كثيQراً مQا يصQاغ مQن "في المحكيQة اليمنيQة؛ إذ إن ) مفعال(الجامد، ليدل على ما يدل عليه الوزن 
ن ففتح للد@لة على كثرة ذلQك الشQيء فQي ، بفتح فسكو"َمْفعلة"ا@سم الجامد اسم مكان على وزن 
  .)3(..."ذلك المكان، كمأَسَدة، وَمْسَبَعة، 

  
وقد كان اعتماده في مقابلة ھذه ا4وزان في المحكية على نتائج دراسته لھQا، وفQي الفصQحى      

ة على ما جاء في كتاب سيبويه من تناوٍل لھذه الظواھر، إذ كان يحيل إليه في مقابلته بين المحكي
 ليه في تأصيل ظاھرٍة من الظواھروبين الفصحى، وكتاب سيبويه، أقدم مصدٍر يمكن ا@عتماد ع

  .أو وصفھا بھدف الدراسة التقابلية
  

  :ب ــ المقابلة بين المحكية اليمنية وبين اللغة الھندية
  

اعتمQد في دراسة عباس السوسوة الصرفية، لcلفاظ الھندية المقترضة فQي المحكيQة اليمنيQة،      
إجراءات تقابلية، ومع أن ھذه ا4لفاظ ھندية ا4صل؛ إ@ أنھQا أصQبحت جQزءاً مQن ھQذه المحكيQة، 
فكان تعامل المحكيQة مQع ھQذه ا4لفQاظ وفقQاً للسQياقات التQي تقننھQا، مستخلصQاً الفQروق بQين ھQذين 

ترضة، فھناك المستويين اللغويين، ومن ذلك حديثه عن ظاھرة التأنيث والتذكير لھذه ا4لفاظ المق
  .اختHف بين المحكية وبين الھندية، في التعامل مع ھذه ا4لفاظ، تذكيراً وتأنيثاً 

ويمھد لتوضيح ھذا الخHف، بمقابلة عامة بين الھندية وبين العربية الفصQحى والمحكيQة فQي      
  :قولظاھرة التأنيث والتذكير، إذ تتفق جميعھا على التفريق في النوع بين مذكٍر ومؤنث؛ في

وكQذلك الحQال فQي العربيQة . تفرق الھنديQة فQي النQوع بQين مؤنQث ومQذكر ولQيس فيھQا محايQد"     
  .)4("كما أن ھناك طائفة من ا4سماء الجامدة فيھا مقسمة إلى مذكر ومؤنث). والمحكية من بينھا(

فQاظ الھنديQة، ثم يذكر مظاھر ا@ختHف بين المحكية اليمنية وبين الھندية في التعامل مع ا4ل     
  : ومن مظاھر ھذا ا@ختHف

                                            
: ص/ 4الھيئة المصرية العامة للكتاب، مصQدر سQابق، جQـ. كتاب سيبويه،  ط: وانظر). 114: (، صنفسه )   1(
  ).93ـ87(
  ).94: (ص/ 4الھيئة المصرية العامة للكتاب، المصدر السابق، جـ. ، طكتاب سيبويه: وانظر). 115: (نفسه، ص )   2(
  ).63: (م، ص1991ھـ ـ 1412ط، بيروت، .شذا العرف في فن الصرف، أحمد الحمHوي، دار الفكر، د )   3(
  ).175: (دراسات في المحكية اليمنية، ص )   4(
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علQى أنھQا مؤنثQة فQي ] a,:a[ا4لفQاظ المنتھيQة بفتحQة قصQيرة أو طويلQة "أن المحكية عاملت      
ھذي الشQولة، مQن : إلخ، فيقال(...) شولة، نامونة، دقة، َيَسرة : حين أنھا مذكرة في الھندية؛ مثل

ھQاء، والھQاء @حقQة فQي ا@سQم العربQي دالQة علQى والسQبب أن الفتحQة تتحQول إلQى . ھذي النامونة
  .)1("التأنيث في ا4سماء والصفات

  
وقQQد كQQان فQQي تناولQQه ودراسQQته التطبيقيQQة لھQQذه ا4لفQQاظ يشQQير إلQQى ھQQذه المخالفQQة فمQQثHً حينمQQا      

  :، يقول)ُدّقة(يتحدث عن اللفظ 
قولQه ھQذا، الفQرق بQين تعامQل  ، إذ يبQين)2("والكلمة مذكرة فQي الھنديQة ومؤنثQة فQي المحكيQة"     

  .المحكية وبين تعامل الھندية مع ھذا اللفظ، فتؤنثه المحكية، وتذكره الھندية
  
  

  :جـ ــ المقابلة بين المحكية اليمنية وبين المحكية المصرية
  

كما يكون البحث اللغوي التقابلي ممكناً بين لغتين من أسرتين مختلفتين، وبQين لھجQة عاميQة      
والفصحى المنشودة، فإنه ممكٌن، أيضاً، بين لھجٍة عامية وبين لھجة عاميٍة أخQرى، أي  )محكية(

  .بين محكية وبين محكية
  

وللسوسوة إشاراٌت من ھذا النوع من الدراسة اللغوية التقابلية، من ذلك، ھذه ا2شQارة، التQي      
  .تتضمن مقابلة بين المحكية اليمنية وبين المحكية المصرية

، مQQن البيQQت الثQQاني )3("وعيالQQه وقQQر الدكQQة: "ءت إشQQارته ھQQذه فQQي شQQرح الشQQطر الثQQانيجQQا     
  : ، يقول في ھذه ا2شارة)شرح المشعططات السبع(للمشعططة الخامسة، في كتاب 

QQل(والعيQQال اسQQم جمQQع @ مفQQرد لQQه فQQي اللغQQة اليمانيQQة، أمQQا فQQي اللغQQة المصQQرية فمفQQرده "      Zَعي (
  .)4(..."بذلك 4نھم بحاجة لمن يعولھم  وسمي العيال) َعيZلة(و

اليمنية، والمصرية، ويستخلص الفرق بينھما في : فھو في ھذه ا2شارة، يقابل بين المحكيتين     
؛ فكان ھذا الفرق متمثHً في معاملة المحكية اليمنية ھذا اللفظ، )عيال(التعامل الصرفي مع اللفظ 

ا4مر غير ذلك في المحكية المصرية، فھو فيھا، جمٌع له فيما كان . على أنه اسم جمع @ مفرد له
  .مفرٌد من ھذا الجمع بصيغتين مختلفتين

  
تركزت دراسة عبQاس السوسQوة اللغويQة، لمجQال الصQرف، بQإجراءات المQنھج التقQابلي، فQي      

) فعالQةم/ مفعQال(، و )فعيQل(، و)ِفّعQال وِتفّعQال(دراسته للمحكية اليمنية؛ فقابل ا4وزان الصQرفية 
بين المحكية اليمنية، وبين الفصحى، ليصل إلQى وجQوه تشQابٍه فQي التعامQل مQع ھQذه ا4وزان بQين 

وإلQQى وجQQوه اخQQتHٍف، أيضQQاً، فQQي التعامQQل مQQع ھQQذه . المحكيQQة، والفصQQحى: المسQQتويين اللغQQويين
  .ا4وزان بين ھذين المستويين اللغويين

  

                                            
  .نفسه )   1(
  ).162: (نفسه، ص )   2(
  ).72: (ت السبع، صشرح المشعططا )   3(
  .نفسه )   4(
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لھنديQة، فQي التعامQل مQع ظQاھرة التأنيQث والتQذكير كما قابQل بQين المحكيQة اليمنيQة وبQين اللغQة ا   
لcلفاظ الھندية المقترضة في المحكية اليمنية، مبيناً وجوه ا@ختHف في التعامل مع ھذه ا4لفاظ، 

  .المحكية اليمنية والھندية: تذكيراً وتأنيثاً، في اللغتين
  

َن وجQه ا@خQتHف وقابل في إشارٍة بسيطة بين المحكية اليمنية وبين المحكية ا      لمصQرية، وبQي+
  .إفراداً وجمعاً : في المحكيتين) عيال(في التعامل مع اللفظ 

  
وقد كانت ھذه ا2جراءات التقابلية فQي دراسQة السوسQوة لcQوزان الصQرفية فQي إطQار مQنھج      

  .الدراسة اللغوية التاريخي، الذي سارت عليه دراسته لتلك ا4وزان الصرفية
جراءات منھج الدراسة اللغويQة التقQابلي، بمعيQة المنھجQين الوصQفي، والمقQارن، كما جاءت إ     

في دراسة السوسوة لcلفاظ الھندية المقترضة في المحكية اليمنية، في المقابلة بين المحكية وبين 
  .اللغة الھندية

      Qٍة، أما ا2جراء التقابلي بين المحكية اليمنية وبين المحكية المصرية، فقد جاء بصQفٍة عارض
  .في شرح شطر بيٍت من أبيات واحدٍة من المشعططات السبع

  
وبذلك، لم يدرس  السوسوة دراسة لغوية تقابليQة مجQال الصQرف، فQي بحQٍث مسQتقٍل يرتكQز       

تسQتلزمھا دراسQته  )1(أساساً على ھذا المQنھج، وإنمQا جQاءت مثQل ھQذه ا2جQراءات التقابليQة حاجQة
  .لتي وردت فيھا مثل ھذه ا2جراءاتلتلك الظواھر الصرفية ا

                                            
  .م21/5/2008ھـ ـ  1429جمادى ا4ولى  16: من المقابلة التي أجراھا معه الباحث، في يوم ا4ربعاء )   1(
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 ً   مجال الدMلة والمعجمــ  ثالثا
  

يتناول الدرس التقابلي في مجال الد@لة والمعجم، الد@@ت والمعاني المعجميQة بQين نظQامين      
  .لغويين مختلفين، كما يدرس المعاني المختلفة وطرق التعبير عنھا بين مستويين لغويين مختلفين

  
الدرس اللغوي التقابلي في ھذا المجال، إلى معرفة الفQروق الد@ليQة والمعجميQة بQين  ويھدف     

اللغتين اللتين يدرسھما دراسة تقابلية؛ ذلك 4ن كل مجتمٍع من المجتمعات له طرقه الخاصQة فQي 
فتختلQف ھQذه الطرائQق بQاختHف  التعبيريQة،التعبير عن المعاني، وكل لغة من اللغات لھا طرقھQا 

فالمعاني التي نَصّنف فيھا خبرتنا معاِن مقيدة أو معدلة ثقافياً ومن ثم فھي "ت والمجتمعات؛ اللغا
تختلف اختHفاً كبيراً من ثقافٍة إلى أخQرى كمQا أن بعQض المعQاني التQي توجQد فQي ثقافQٍة مQا قQد @ 

  .)1(..."توجد في ا4خرى 
  

ليQة فQي المحكيQة اليمنيQة، دراسQة وقد درس عباس السوسوة بعض  الظواھر المعجمية والد@     
إما مقابلتھQا بمQا يقابلھQا : لھذه الظواھر، في ثHثة مسارات تقابلية؛ فسارت دراسته التقابليةلغوية 

في الفصحى، وإما بما يقابلھا فQي اللغQة الھنديQة، وإمQا بمQا يقابلھQا فQي المحكيQات العربيQة، أو فQي 
  .اللغة الفرنسية أو ا2نجليزية

  

  :ة بين المحكية اليمنية وبين الفصحىأ ـ المقابل
  

فQQي دراسQQته للمحكيQQة اليمنيQQة بعQQض ا2شQQارات والتنQQاو@ت التقابليQQة، التQQي يقابQQل فيھQQا بQQين       
ظواھر في المحكية اليمنية وبين ما يقابلھا في العربية الفصQحى، مستخلصQاً وجQوه التشQابه بينھQا 

  .تارة، ووجوه ا@ختHف تارة أخرى
  

ه التشابه بين المحكية والفصحى، بعض ا4لفاظ الشائعة فQي المحكيQة، التQي تQؤدي ومن وجو     
  .ما تؤديه الفصحى من معاٍن ود@@ت

في المحكيQة، وبQين د@لتQه فQي الفصQحى؛ إذ @ ) محوات(ومن ذلك، مقابلته بين د@لة اللفظ       
  :فرق بين د@لة اللفظ في كH المستويين اللغويين

. )2("حل بيع الحوت، والحوت ھنا ھو السمك، كما ھو الحQال فQي القQرآن الكQريمم: محوات"     
قولQه  علQىلتوضيح ھذا المعنى إلى آياٍت قرآنيQة ورد فيھQا اللفQظ بھQذا المعنQى، إذ يحيQل  يشيرثم 

  :تعالى

))))WَfَبًاWَfَبًاWَfَبًاWَfَبًا    َفَلمَّا بََلَغا َمْجَمَع بَيْنِِهَما َنِسيَا ُحوَتُهَما َفاتََّخَذ َسِبيَلُه ِفي اْلبَْحرِ َفَلمَّا بََلَغا َمْجَمَع بَيْنِِهَما َنِسيَا ُحوَتُهَما َفاتََّخَذ َسِبيَلُه ِفي اْلبَْحرِ َفَلمَّا بََلَغا َمْجَمَع بَيْنِِهَما َنِسيَا ُحوَتُهَما َفاتََّخَذ َسِبيَلُه ِفي اْلبَْحرِ َفَلمَّا بََلَغا َمْجَمَع بَيْنِِهَما َنِسيَا ُحوَتُهَما َفاتََّخَذ َسِبيَلُه ِفي اْلبَْحرِ ((((
))))3333((((....        

  :وقوله تعالى

َقاَل أَرَأَيَْت إِذْ أََويَْنا إَِلى الصَّْخرَِة َفإِّنِي َنِسيُت اْلُحوَت َوَما أَْنَسانِيُه إَِّ@ الشَّيَْطاُن أَْن َقاَل أَرَأَيَْت إِذْ أََويَْنا إَِلى الصَّْخرَِة َفإِّنِي َنِسيُت اْلُحوَت َوَما أَْنَسانِيُه إَِّ@ الشَّيَْطاُن أَْن َقاَل أَرَأَيَْت إِذْ أََويَْنا إَِلى الصَّْخرَِة َفإِّنِي َنِسيُت اْلُحوَت َوَما أَْنَسانِيُه إَِّ@ الشَّيَْطاُن أَْن َقاَل أَرَأَيَْت إِذْ أََويَْنا إَِلى الصَّْخرَِة َفإِّنِي َنِسيُت اْلُحوَت َوَما أَْنَسانِيُه إَِّ@ الشَّيَْطاُن أَْن ((((
))))أَذُْكرَُه َواتََّخَذ َسِبيَلُه ِفي اْلبَْحِر َعَجبًاأَذُْكرَُه َواتََّخَذ َسِبيَلُه ِفي اْلبَْحِر َعَجبًاأَذُْكرَُه َواتََّخَذ َسِبيَلُه ِفي اْلبَْحِر َعَجبًاأَذُْكرَُه َواتََّخَذ َسِبيَلُه ِفي اْلبَْحِر َعَجبًا

)4(.        
  

                                            
  ).61: (التقابل اللغوي وتحليل ا4خطاء، مرجع سابق، ص )   1(
  ).118: (دراسات في المحكية اليمنية، ص )   2(
  ).61( :سورة الكھف، اkية )   3(
  ).63: (سورة الكھف، اkية )   4(
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اللفظ في المحكية بما جاء في المعجQم العربQي ويزيد مقابلته ھنا، إيضاحاً بمقابلته د@لة      
  :القديم، فيقول

  .                )1("السمك معروٌف، وقيل ما عظم: الحوت: وفي المحكم/ السمكة كما في الصحاح: الحوت"     
فمعنى ھذا اللفظ في  اللغتين المحكية والفصQحى واحQد، وربمQا، 4ن ھQذا اللفQظ ممQا تشQترك      

مع الفصحى، والمحكية فرع الفصحى؛ فأصل اللفظ يعود إلQى الفصQحى، واشQتركت فيه المحكية 
  . الفصحى والمحكية في التعبير عن ھذا المعنى لفظاً ود@لة

  
به، يسQتخلص، أيضQاً، وجQوه وكما يستخلص من مقابHته بين المحكية والفصحى وجQوه تشQا     

  .وفروقاً بين كH المستويين اللغويين اختHفٍ 
فQي الفصQحى، وبينھQا فQي ) الثعلQب(ومن ذلك، ما جاء فQي مقابلتQه بQين ا4لفQاظ الدالQة علQى       

المحكية، فيستخلص فروقاً بين ا4لفاظ الدالة على ھQذا الحيQوان؛ إذ تختلQف ا4لفQاظ بQين المحكيQة 
  :والفصحى، وفي المحكية ذاتھا بين مستوًى وآخر، يقول

أمQQا فQQي عاميQQة . ربيQQة المعاصQQرة وعاميQQة المثقفQQينفQQي الفصQQحى والع" ثعلQQب"تشQQيع كلمQQة "     
فQي " ُعَسQيق"فQي مكQان، وتجQدھا " ِثعَيل"أو " َثْعل"المتنورين وعامية ا4ميين فتحل مكانھا كلمة 

  .)2("في غيرھما" ُعِسيق"مكان آخر، و
  

ومن الفروق بين الفصحى والمحكية، أيضQاً، وجQود ألفQاٍظ فQي المحكيQة @ أصQل لھQا؛ أي @      
صل يمكن القول بأنھا اشُتقت منه؛ فH أصQل لھQا، @ فQي المحكيQة و@ فQي الفصQحى، مثQال ذلQك أ

  :في المحكية، إذ يقول) مرباع(اللفظ 
  .)3("البقر والغنم والمعز، و@ أدري مم+ اشتق) فيه(المكان الذي تباع : ِمرباع"

قول محتاٌج لدراسة معجميQة واستعمال ألفاٍظ @ أصل لھا سمة من سمات المحكية، ومع أن ھذا ال
ـ وكمQا ھQو  قابلة 2ثبات صدقھا وعQدم إثباتQه ود@لية متأنية للمحكية، إ@ أن وجوده يمثل فرضية

متعارف ـ فاللفظ إما مشQتق أو جامQد، وھQذا اللفQظ يتضQح أنQه لQيس جامQداً، وبQذلك فھQو @ محالQة 
د@@ت ھذا اللفظ، التQي تحيQل مشتق، ولكن ا4صل الذي اشتق منه غامٌض؛ وذلك 2مكانية تعدد 

أصوٍل مختلفة، ويبدو أنه اشتق من معنQًى مQرتبٍط بمQا ُيبQاع فQي ھQذا المكQان، أو بQأي نشQاٍط  على
ممارٍس فيه، وقد يكون مرتبطاً بمواصفات ھذا المكان والتوصيفات التي تؤھله 4ن يكQون مكانQاً 

Hيمكن الجزم باحتماٍل دون آخر، وقد مناسباً لممارسة ھذا النشاط من أنشطة الحياة، ومع ذلك ف 
  .تستطيع الدراسة ا4نثر بولوجية إزاحة الستار عن مثل ھذا الغموض

  
  

  :ب ــ مقابلة المحكية اليمنية بالھندية
  

، القسQم الثالQث منQه، لدراسQة )دراسات فQي المحكيQة اليمنيQة(خص+ عباس السوسوة في كتابه      
إبراز حيوية  كان ھدفه من دراسة ھذه ا4لفاظكية اليمنية، وقد ا4لفاظ الھندية المقترضة في المح

  :التفاعل بين المحكية اليمنية واللغة الھندية في تعاملھما مع ھذه ا4لفاظ، يقول في مقدمة الكتاب
ولم نشأ أن نخلي الكتاب من دراسة معجميQة تظھQر التفاعQل بQين المحكيQة اليمنيQة ومصQدر "     

  .)4("ديةأجنبي ھو اللغات الھن

                                            
عبQQQد العلQQQيم الطحQQQاوي، : تQQQاج العQQQروس، تحقيQQQق: وانظQQQر). 118: (دراسQQQات فQQQي المحكيQQQة اليمنيQQQة، ص )   1(
  ).500: (ص/ 4الكويت، جـ.ط
  ).52: (نفسه، ص )   2(
  ).121: (نفسه، ص )   3(
  ).8: (، صنفسه )   4(



    ������� �	
� �	�� �� ������ 	�	��� ������ عبدهعبدهعبدهعبده....دددد                    ����� ����  

 

 Page 143 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية                  
 

وقد كانت إجراءات منھج الدراسة اللغوية التقابلي، ھي وسيلة إبراز ھذا التفاعل، فقابل بQين      
المحكية اليمنية وبين اللغة الھندية، في تعاملھما مع ھQذه ا4لفQاظ، ليصQل مQن خHQل ھQذه المقابلQة 

ه ا4لفاظ، ھذه النتQائج تتمثQل إلى ثHث نتائج، تبين الكيفية التي تعاملت بھا المحكية اليمنية مع ھذ
  .  في ثHثة محاور رئيسة، الترادف، وتخصيص الد@لة، وانتقال المعنى

   
  :ـ الترادف 1
  

يتنQQاول السوسQQوة ھQQذه ا4لفQQاظ الھنديQQة المقترضQQة، ويبQQين أنھQQا ألفQQاظ حسQQية متعلقQQة بالحيQQاة      
ھا في المحكية اليمنيQة، إ@ أنھQا ومع وجود ما يرادف... اليومية، كأدوات الطبخ والمأكل والملبس 

لمجيئھا في أشكاٍل جديدة، أو استخدامھا 4غراض جديدة، وھQو ا4مQر : احتفظت بأسمائھا الھندية
  .)1(الشائع في المقترضات من كل اللغات

  
، فبمقابلة )سيري(ومن ا4لفاظ الھندية المقترضة التي لھا مرادف في المحكية اليمنية، اللفظ      
  :فظ بين اللغتين، يتضح أنهھذا الل
. السلم الخشبي أو الحديدي الذي ُينقل حتى يستعان به فQي الوصQول إلQى ا4مQاكن المرتفعQة"     

  .)2("بالمعنى نفسه، وبمعنى الدرج الثابت] si:rhi[وھو في الھندية 
اللفظ الھندي من ، يؤدي ما يؤديه )3("ُسHم، سل+م"فلھذا اللفظ مرادفه في المحكية اليمنية، ھو      

  .معنى، ومع ذلك ظل اللفظان مستعملين في المحكية للد@لة على المعنى نفسه
  :له ما يرادفه في المحكية، ومع ذلك احتفظ بالد@لة نفسھا) كولي(كذلك ھو اللفظ الھندي      

ال: كولي"   .)4("والكلمة في الھندية كذلك. َحم+
ضة التي لھا مرادفات في المحكية اليمنية، وقQد جمQع السوسQوة ھذان لفظان من  ا4لفاظ الھندية المقتر

  .)5(ھذه ا4لفاظ في قائمة ذكر فيھا اللفظ الھندي وبجانبه مرادفه أو مرادفاته في المحكية اليمنية
  
  :ــ تخصيص الدMلة 2
  

، مQن في تعامل المحكية اليمنية مQع ا4لفQاظ الھنديQة المقترضQة، أحQدثت فيھQا تQأثيراٍت د@ليQة     
ھذه التأثيرات، تخصيص د@لة ألفاٍظ تحمل د@لة عامة في اللغة الھندية؛ فمن ا4لفQاظ الھنديQة مQا 

  .)6(كان يحمل معنًى عاماً في لغته، أو معاني متعددة، فلما اقترضتھا المحكية خصصت معناھا
  

فQه فQي المحكيQة ، فلھQذا اللفQظ مراد)زام(ومن ھذه ا4لفاظ التي وقف عندھا السوسQوة، اللفQظ      
، ومع ذلك فقQد بقQى فQي المحكيQة اليمنيQة مQع غيQره مQن ا4لفQاظ التQي لھQا )7("َدور، َدول: "اليمنية

وإلى ا@حتفاظ بھذا اللفQظ، أثQرت فيQه المحكيQة، فخصصQت د@لتQه بعQد أن . مرادفات في المحكية
  : كان ذا د@لة عامة في لغته ا4صلية الھندية

  .)8("الھندية بمعنى العمل مطلقاً ] Ka:m[ي من وھ. النوبة في العمل: زام"
  

                                            
  ).176: (نفسه، ص )   1(
  ).164: (صنفسه،  )   2(
  ).177: (نفسه، ص )   3(
  ).178،170: (نفسه، ص )   4(
  ).178،177: (نفسه، ص )   5(
  ).178: (، صنفسه )   6(
  ).177: (نفسه، ص )   7(
  ).164: (نفسه، ص)    8(
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، فھو في لغته الھندية، يحمQل د@لQة عامQة علQى كQل أنQواع الحصQى )كري(وكذلك ھو اللفظ      
  :فخصصته المحكية اليمنية، ليدل على نوٍع بعينه

الحصى المكّسر من صخور كبيرة، يستخدم في رصف الطرق، ويضاف إلى خلطة : َكّري"     
QQة . انةالخرسQQي الھنديQQا فQQأم]Kari [ دافQQى ا4صQQغار وعلQQى الصQQواع الحصQQل أنQQى كQQق علQQفيطل

  .)1("الصغيرة، وعلى أصغر ما يمكن من الُعمHت
  
  :ـ انتقال المعنى3
  

انتقال المعنى، شكل من أشكال التغير والتطور الد@لي، بحيث تنتقل د@لة اللفQظ مQن الد@لQة      
  .تباط لغوي ود@لي بالد@لة ا4ولىا4صلية إلى د@لة أخرى ذات ار

ومQQن عوامQQل انتقQQال المعنQQى سQQوء فھQQم المتلقQQي للمعنQQى، خاصQQة معQQاني ا4لفQQاظ المقترضQQة،      
المفQQردات التQQي "فلcلفQQاظ خصوصQQية د@ليQQة مرتبطQQة بخصوصQQية مجتمQQع كQQل لغQQة؛ فقQQد تكQQون 

أھQل ھQذه اللغQات أو  تقتبسھا لغة ما عن غيرھا من اللغات يتصل معظمھQا بQأموٍر قQد اخQتص بھQا
، وحينما يجھل المتلقي ذلك، ويسيء فھم معنى ھذه ا4لفQاظ، ُيْلQبس اللفQظ )2(..."امتازوا بإنتاجھا 

  .معنًى آخر غير ما وضع له
  

وفي تعامل المحكية اليمنية مع بعض ا4لفاظ الھندية المقترضة، شQيء مQن سQوء الفھQم ھQذا؛      
وَء الفھم الذي كان وراء انتقال معنى بعض ا4لفاظ نتيجة سوء فبّين السوسوة بإجراءاٍت تقابلية س

، ففQي دراسQته )و@يQة(اللفQظ  ومن ھذه ا4لفQاظ التQي أسQاء المتلقQي فھمھQا،. )3(فھم المتلقي للمعنى
  :، يقوللهالتقابلية التطبيقية 

مQن  بضQاعة و@يQة؛ بمعنQى أصQيلة: يقال فQي المحكيQة. أصيل، جديد]: Wila:jah: [و@ية"     
ا4جنبي الذي @ ُيعرف كأن يكون بلداً أو ثوباً : تعني] vila:jat[أما في الھندية فإن ... مصدرھا 

  .)4("أو شجرة أو شخصاً 
بمعنى ) و@ية(أن لفظ : "وھنا كان سوء الفھم وراء انتقال المعنى، وتعليل ذلك عند السوسوة     

أصQلية مQا ] اليمنQي[بة، وظنھا المتلقي الغريب عند الھنود عندما استخدم في وصف بضاعة غري
  .)5()"ا4صلي(دامت غير محلية، فصار المعنى 

  
وسوء الفھم ھنا عند المتلقي مبني على سمٍة في المتلقي اليمني، تتمثل في اعتبار كل أجنبي      

: متميزاً بالجودة؛ وقQد أشQار السوسQوة إلQى ھQذه  السQمة فQي مقQاٍل مQن مقا@تQه الصQحفية، عنوانQه
عQQن إعجQQاب اليمنQQي بكQQل وافQQٍد أجنبQQي، وبكQQل شQQيٍء  ه، حيQQث يتحQQدث فيQQ)6()البلQQدي والخQQارجي(

  .خارجي، ووضعه في مرتبة أعلى من المنتج المحلي والصناعات المحلية
  
  
  
  

  :جـ ــ المقابلة بين المحكية اليمنية وبين محكياٍت عربية

                                            
  ).168: (نفسه، ص )   1(
  ).21( :في علم اللغة التقابلي، دراسة تطبيقية، أحمد سليمان ياقوت، مرجع سابق، ص)    2(
  ).178: (دراسات في المحكية اليمنية، ص )   3(
  ).171: (نفسه، ص )   4(
  ).179: (نفسه، ص )   5(
  ).8: (البلدي والخارجي، صحيفة الجديد، مصدر سابق، ص: انظر )   6(



    ������� �	
� �	�� �� ������ 	�	��� ������ عبدهعبدهعبدهعبده....دددد                    ����� ����  

 

 Page 145 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية                  
 

  
معجميQاً بQين المحكيQة اليمنيQة  بإشاراٍت سريعة ومقتضQبة، وبصQفٍة عرضQية، يقابQل السوسQوة    

  . ومحكياٍت عربية
ومثال ذلك، ما جاء من اسQتطراٍد فQي شQرح شQطر بيQٍت مQن أبيQات واحQدٍة مQن المشQعططات      

اسQم ) البقQر(؛ فحينما يستطرد بفائدٍة توضQح أن لفQظ )شرح المشعططات السبع(السبع، في كتاب 
للفظ الذي ُيطلق على صغير اسم الجنس ھذا في ، يقابل بين ا)1(...جنس لھذا النوع من الحيوان، 

  : المحكية اليمنية وبين ما يقابله في المحكية الجزائرية، فيقول
إن كانQت أنثQى، ذلQك ) بھمة(إن كان ذكراً و) رضيع] (أي البقرة[ ويطلق على الطفل منھا "     

  .)2() ..."قندوز(في اليمن، أما في الجزائر فيطلق على الذكر 
ف إلQQى ھQQذه المقابلQQة، مقابلQQة كلتQQا المحكيتQQين بمحكيQQاٍت عربيQQٍة أخQQرى؛ إذ تQQدل ھQQذه ويضQQي     

  : ، فيقول)عجل(المحكيات على ذكر البقرة باللفظ 
  .)3("ولعل العجل أكثر انتشاراً من سواھا بين اللغات العربية"

     QQين الجزائريQQة وبQQة اليمنيQQين المحكيQQة بQQيطة، مقابلQQارة البسQQذه ا2شQQي ھQQيففQQات ة، وبQQن المحكي
علQQى صQQغير ھQQذا النQQوع مQQن فQQي اللفQQظ المسQQتخدم فQQي ھQQذه المحكيQQات، للد@لQQة  العربيQQة ا4خQQرى

إن كان ذكراً؛ إذ يظھر الفرق الواضح بين ا4لفاظ المستخدمة فQي ھQذه المحكيQات مQن  الحيوانات
  .محكيٍة إلى أخرى

  
حمQQد عQQامر، فQQي الصQQفحة وفQQي الھQQامش الثالQQث، الQQذي يشQQرح فيQQه بيQQت الشQQاعر عبQQد
 بQQن أ     

فQي المحكيQة ) المداعة(، يقابل بين لفظ )دراسات في المحكية اليمنية(الثامنة بعد المئة، من كتابه 
  :اليمنية وبين ما يقابله في الد@لة في المحكية المصرية ومحكية أھل الشام، فيقول

يشQة وفQي الشQام جمع مداعQة وھQي آلQة التQدخين فQي الQيمن، ويسQمى فQي مصQر ش: والمدايع"     
؛ إذ يتضح الفرق بين ھذه المحكيات الثHث في التعبير عن آلة التدخين بمسمياٍت ثHثة )4("أركيلة
  .من محكيٍة إلى أخرى مختلفة

  
  

  :اNنجليزية والفرنسية: د ـ المقابلة بين المحكية اليمنية، وبين اللغتين
  

يQة اليمنيQة وبQين اللغQة ا2نجليزيQة أو من إشQارات السوسQوة التقابليQة، مقابلتQه بQين المحك     
فQي المحكيQة اليمنيQة وبQين ) رينبQو(مقابلته بين د@لة اللفQظ كالفرنسية من اللغات ا4وروبية، 

شQرح (د@لته في اللغة ا2نجليزية، في إشارٍة عارضٍة، في اسQتطراٍد مQن اسQتطرادات كتQاب 
  :، فيقول)المشعططات السبع

  .)5()"قوس قزح(وتعني با2نجليزية  أما رينبو فعلبة عصير مشكلة"
فQQي اللغQQة ) قQQوس قQQزح(و ، بينمQQا ھQQ)علبQQة عصQQير مشQQكلة(فمعنQQى ھQQذا اللفQQظ فQQي المحكيQQة      

، ومن ا4لفاظ المقترضQة  فQي المحكيQة اليمنيQة، مثلQه مثQل ا4لفQاظ الھنديQة المقترضQة، ا2نجليزية
نظائره ا4لفاظ الھندية المقترضة فQي وربما اعتراه سوء فھم عند المتلقي اليمني، مثل ما اعترى 

  .المحكية اليمنية؛ فحدث فيه انتقال للمعنى بفعل سوء الفھم ھذا، كما حدث مع نظائره الھندية تلك
  

                                            
  ).80: (شرح المشعططات السبع، ص )   1(
  .نفسه )   2(
  .نفسه )   3(
  ).3: (، ھامش)108: (ص دراسات في المحكية اليمنية، )   4(
  ).79: (شرح المشعططات السبع، ص )   5(
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، إشQارة )شQرح المشQعططات السQبع(وفي شرح واحٍد من أشطر المشعططة الخامسة، من كتQاب      
فQي المحكيQة اليمنيQة وبQين مQا يقابلQه فQي ) قمQيص(ذات إجراءات تقابلية، جمQع فيھQا بQين مقابلQة اللفQظ 

  : الفرنسية، وا2نجليزية، فيقول في ھذه ا2شارة: المحكية المصرية، وما يقابله في اللغتين
فالقميص فQي الQيمن يعنQي الجلبQاب الطويQل . والقميص له معاٍن عدة وكلھا تعود إلى الثياب"     

في مصر يعني ثوباً يصل إلى مQا بعQد السQرة بقليQل، والقميص ... ذي ا4كمام العريضة الواسعة 
  .)1("بلغة ا2نجليز وشميزيه بلغة الفرنسيين) شرت(ويسمى . وقد تكون له أكمام وقد @ تكون

ففي ھذه ا2شارة العارضة قابل بين د@لة اللفQظ فQي المحكيتQين اليمنيQة والمصQرية، ثQم قابQل      
 Vا2نجليزية، والفرنسية: من اللغتيناللفظ بما يقابله في الد@لة في كل.  

حملQQت إجQQراءاٍت تقابليQQة، جمعQQت فيھQQا بQQين إ@ أنھQQا ومQQع أن إشQQارته ھQQذه إشQQارة عارضQQة،       
مقابلة محكيٍة بمحكية، وبين مقابلة محكيٍة بلغتين من أسرٍة لغوية مختلفة عن ا4سرة اللغوية التي 

  .تنتمي إليھا ھذه المحكية
  

اسة اللغوية التقابلية، عند عباس السوسوة في مجال الصQرف، بالمقابلQة بQين كما اھتمت الدر     
المحكية اليمنية وبين غيرھا من اللغات، كان اھتمام دراسته التقابلية، في مجال الد@لة والمعجم، 
فقابل بين بعض  الظQواھر الد@ليQة والمعجميQة فQي المحكيQة اليمنيQة وبQين مQا يقابلھQا فQي العربيQة 

  .واستخلص الفروق، وأوجه المشابھة بين ھذين المستويين اللغويين الفصحى،
  

وقابل بين بعض ظواھر ھذا المجال في المحكية اليمنية وبين مQا يقابلھQا فQي اللغQة الھنديQة،       
في دراسته لcلفاظ الھندية المقترضة في المحكية اليمنية، مستخلصاً الوجوه التي ُتعامل بھQا ھQذه 

Hترادَف معنى، وتخصيَص د@لة، وانتقاَل معنى:  المستويين اللغويينا4لفاظ في ك.  
وفي إشاراٍت عارضة، جQاءت مقابلتQه بQين بعQض ظQواھر ھQذا المجQال وبQين مQا يقابلھQا فQي      

ا2نجليزيQة، والفرنسQية، مQن أسQرة اللغQات : محكياٍت عربية، وبين ما يقابلھا، أيضQاً، فQي اللغتQين
  .الھندية ا4وروبية

  
وقد جاءت إجراءات المنھج التقابلي في مقابلة المحكية بالفصحى، فQي إطQار مQنھج الدراسQة      

اللغويQQة التQQاريخي، الQQذي تقQQوم عليQQه دراسQQته لتلQQك الموضQQوعات، التQQي وردت فيھQQا مثQQل ھQQذه 
  . المقابHت

عليھمQا ـ  المقارن، والوصQفي، اللQذين سQار: كما كان المنھج التقابلي يسير بموازاة المنھجين     
  .بمعية ھذا المنھج ـ موضوُع دراسة ا4لفاظ الھندية في المحكية اليمنية

فيما جاءت إجراءات المنھج التقابلي إشاراٍت عارضQة، ومقتضQبة، فQي المقابلQة بQين بعQض        
ظQQواھر المحكيQQة اليمنيQQة، وبQQين مQQا يقابلھQQا فQQي بعQQض المحكيQQات العربيQQة، وكQQذلك ھQQو ا4مQQر فQQي 

: ن بعQQQض الظQQQواھر المعجميQQQة فQQQي المحكيQQQة اليمنيQQQة، وبQQQين مQQQا يقابلھQQQا فQQQي اللغتQQQينالمقابلQQQة بQQQي
  .ا2نجليزية، والفرنسية

                                            
  ).91: (نفسه، ص )   1(
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  رابعاً ــ مجال ا�صوات
  

يھQQتم الQQدرس اللغQQوي التقQQابلي فQQي مجQQال ا4صQQوات، بدراسQQة نظQQامين صQQوتيين فQQي لغتQQين      
ٍة تعليمية؛ فQالمتعلم حينمQا يQتعلم مختلفتين، بحيث يحدد الفروق الصوتية بين ھذين النظامين، لغاي

  .)1(لغة أجنبية، يميل إلى نقل نظام لغته بكامله إلى اللغة ا4جنبية
نظاماً صوتياً للغٍة أجنبية يجد أن بعض ا4صوات تتشQابه مQن حيQث "والطالب حينما يدرس      

، أو يجQQد )2("الشQQكل مQQع أصQQوات لغتQQه كمQQا قQQد يجQQد تشQQابھاً فQQي بنيQQة ا4صQQوات وتوزيعھQQا أيضQQاً 
  .)3(أصواتاً في اللغة ا4جنبية @ نظائر لھا في لغته ا4صلية، تختلف من حيث بنيتھا وتوزيعھا

وسيلة للتنبؤ بالمشQكHت النطقيQة ووصQف "وبذلك تتضح أھمية الدراسة التقابلية، باعتبارھا      
يث يتضمن رصد ھذه ، ح)4("ما يتعلق منھا بأداء المتكلمين بلغٍة معينة عندما يدرسون لغة أخرى

  .)5("أنواعاً من المعالجات اللغوية ربما @ يتسنى دائماً توافر مادتھا"المشكHت 
  

وفي الدراسة اللغوية عند السوسوة إجراءات تقابليQة، فQي دراسQته لQبعض  الظQواھر اللغويQة      
ن المحكيQة اليمنيQة الصوتية، سواٌء في المقابلة بين المحكية اليمنية وبين الفصQحى، أو المقابلQة بQي

  .وبين اللغة الھندية
  

  :لھجاتھاوبين المحكية وأ ــ المقابلة بين المحكية اليمنية الفصحى، 
  

، في )عامية المتنورين(في مHحظات السوسوة ا4ربع، على المثال الذي أورده من مستوى      
ت، ما جاء في المHحظة من ھذه ا2جراءا. إجراءاٌت تقابلية) دراسات في المحكية اليمنية(كتاب 

  : الرابعة منھا، حيث قال فيھا
. توالي ثHثة مقاطع قصيرة مفتوحة يليھا مقطع طويل مغلق، أمQٌر تكرھQه اللھجQات اليمنيQة"     

  .)6(""َرَجَمْته"بد@ً من " َرَجَمُته"ونجد في النص . و@ تكرھه العربية المعاصرة
ة الفصحى المعاصرة وبQين المحكيQة اليمنيQة فQي تعامQل ففي ھذه المHحظة مقابلة بين العربي     

  .كلV منھما مع المقاطع الصوتية
  

ومن ا2جراءات التقابلية عند السوسوة، مقابلته بين المحكية اليمنية بصفٍة عامة وبين لھجات      
ھذه المحكية، فھو يقابQل، مQثHً، بQين المحكيQة اليمنيQة مQن جھQة، وبQين بعQض لھجاتھQا، مQن جھQة 

ير اسماً للمكان ومصدراً، فيش) ِمفعالة/ ِمفعال(أخرى، في التعامل الصوتي لكلV منھما مع وزني 
 مل الصوتيالتعا في لغة الحياة اليومية من حيث وبعض لھجاتھا إلى وجود اختHٍف بين المحكية

  : مع ھذين الوزنين، فيقول
ية اليمنية نجQد فرقQاً لھجيQاً صQوتياً، وفي مجال الحديث عن استخدامھما في لغة الحياة اليوم"     

يتمثل في أن بعض اللھجQات، كلھجQة مدينQة صQنعاء ومQا حولھQا تكسQر مQا قبQل الھQاء فQي ِمفعالQة 
كQذلك . وھي تفعل ذلك في كل كلمة تنتھي بالھاء علQى أي صQيغٍة كانQت. مجھالِة وملعابةِ : فتقول

  .)7("كما في ُمطھار وُمطHح تضم الميم من ِمفعال وِمفعالة إذا ولي الميم صامت مفخم

                                            
  ).169: (التقابل اللغوي وتحليل ا4خطاء، مرجع سابق، ص )   1(
  ).17: (نفسه، ص )   2(
  .نفسه )   3(
  .نفسه )   4(
  .نفسه )   5(
  ).59: (دراسات في المحكية اليمنية، ص )   6(
  ).116: (ص ،نفسه )   7(
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  :ب ــ مقابلة المحكية اليمنية بالھندية
  

في بحثه الخاص بدراسة ا4لفاظ الھندية المقترضة في المحكيQة اليمنيQة، يقابQل بQين المحكيQة      
اليمنية وبين اللغة الھندية، في تعاملھما صوتياً مع ھذه ا4لفاظ، فالمحكية اليمنية تعاملت مQع ھQذه 

فاظ، وفقاً لقوانين المحكية الصوتية نفسھا، وھو مQا تفعلQه اللغQات الُمقتِرضQة مQع مQا تقترضQه ا4ل
  . من اللغات ا4خرى

لQذلك فھQي تسQتبدل "ويذكر أن في ھذه ا4لفاظ الھندية المقترضة أصواتاً ليست في المحكية؛      
لھQا ا4ثQر السQمعي  بھا أصQواتاً مQن نفQس المخQرج أو مQن مخQرج قريQب، أو تسQتبدل بھQا أصQواتاً 

  .)1("المشابه لھا أو تزيل صفة من صفاتھا
أمQا . اسQتبداٌل قياسQي، واسQتبداٌل غيQر قياسQي: وقد كان ھذا ا@ستبدال، على صورتين اثنتQين     

  :)2(الصورة ا4ولى، صورة ا@ستبدال القياسي، فقد أوردھا في الجدول التالي
  

  الصوت
  الھندي

  الصوت
  اليمني

  الفرق بينھما

P b  مجھور �مھموس  
Th  t  غير َنفسي �َنَفسي  
Dh d  غير نفسي �نفسي  
Gh g   غير نفسي  �نفسي  
Kh k   غير نفسي  �نفسي  
R r   مكرر غير ارتدادي  �ارتدادي  

Ĉ  ∫   غير مركب  �مركب  

Ψ g   غير مؤنف  �مؤّنف  

A h 
  صامت َحنجري ھو أقرب الصوامت إلى �حركة 

  ].بآخر الكلمة[وط الحركات وھذا مشر
    
  

ھذا الجدول يوضح فيه الصور القياسية لھذا ا@ستبدال، وا4لفاظ التي أوردھا في ھذا البحث      
فQي المحكيQة، ومQن ) b(فQي الھنديQة إلQى ) p(تطبيٌق لما في ھذا الجدول، فمثHً، يتحول الصوت 

  : ؛ إذ يقول في حديثه عن ھذه الكلمة)َبنَكة(ذلك اللفظ 
  .)3("للمروحة عامة] pankha[وھي في الھندية . المروحة الكھربائية: ةَبنكَ "

، أي اسQتبدلت المحكيQة ]bankha[ھو فQي المحكيQة اليمنيQة ] pankha[فھنا اللفظ الھندي      
]b [ بد@ً من]p [ دQوة قQة، فالسوسQة اليمنيQي المحكيQوتياً فQفي الھندية، وإن لم يكتب ھذا اللفظ ص

ظ فQي اللغQة الھنديQة كتابQة صQوتية، واكتفQى بكتابQة بعضQھا كتابQة صQوتية فQي كتب كل ھذه ا4لفQا
المحكية اليمنية، ومن ا4لفاظ التي لم يكتبھا كتابة صوتية في المحكية ھذا اللفظ، وا4حرى كتابة 
كل ا4لفاظ كتابة صوتية، في مثل ھذه ا@ستبدا@ت، أو غيرھQا مQن التغييQرات اللغويQة، صQوتية، 

  .وغير صوتية

                                            
  ).172،171: (نفسه، ص )   1(
  ).172: (نفسه، ص )   2(
  ).158: (، صنفسه )   3(
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أما الصورة الثانية، صQورة ا@سQتبدال غيQر القياسQي، فقQد أورد لھQا عQدداً مQن ا4مثلQة، منھQا      

  : المثال التالي
، وفي عدٍد من )2(/tang/، فھذه الكلمة في الھندية )1()"طنج(تحول التاء طاًء كما في كلمة "     

  .)tanga[ ،]taΨ[)3[اللغات المحلية الھندية أيضاً 
أن تعامQQل المحكيQQة ھQQذا، مQQع ا4لفQQاظ المقترضQQة، غيQQر مقتصQQٍر علQQى ا4صQQوات  ويضQQيف     

  :المفردة، بل كان ا4مر ذاته في تعامل المحكية مع المقاطع الصوتية لھذه ا4لفاظ، من ذلك
في بدايQة ) صامت+ حركة طويلة + صامت (أن المحكية اليمنية التي تكره المقطع الرابع "     

صQQQامت حركQQQة + صQQQامت حركQQQة طويلQQQة : حولQQQه إلQQQى مقطعQQQين اثنQQQينالكلمQQQة، وفQQQي وسQQQطھا ت
  : ، فيقول)بالدي(ومثل لذلك بكلمة . )4("قصيرة

  .)ba†li†di"[)5[، وتحولت إلى 1+4في الھندية مكونة من المقطعين ] pa:l†di. [فكلمة" 
  

تضبة جاءت إجراءات منھج الدراسة التقابلية، في مجال ا4صوات، عند السوسوة عابرة ومق     
وھQي قليلQة، . في معرض دراسته للمحكية سواٌء فQي مقابلQة المحكيQة بالفصQحى أو باللغQة الھنديQة

مستقٍل  ه ا2شارات؛ إذ لم يدرس في بحثٍ تأتي حاجة تستلزمھا الموضوعات التي وردت فيھا ھذ
ج مجال ا4صوات دراسة تقابلية، وإنما جاءت إشاراٍت سريعة ومقتضبة في ثنايا إجراءات منQاھ

المقQارن، : بحثية أخQرى، كQالمنھج التQاريخي فQي مقابلQة المحكيQة بالفصQحى، أو بمعيQة المنھجQين
  .والوصفي، في دراسته لcلفاظ الھندية المقترضة في المحكية اليمنية

                                            
  ).172: (نفسه، ص )   1(
  ).167: (نفسه، ص )   2(
  .نفسه )   3(
  ).173: (نفسه، ص )   4(
  .نفسه )   5(
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لقد استعان السوسوة بإجراءات منھج الدراسة اللغوية التقابلي في دراسته لعدٍد من الظQواھر      

الوصQفي، والمقQارن، كمQا فQي البحQث : انته بھذا المنھج، أتت إمQا بمعيQة المنھجQينواستع. اللغوية
الخاص بدراسة ا4لفاظ الھندية المقترضة في المحكية اليمنية، أو في ثنايا مناھج أخرى كما ھQي 

  .الحال مع ظواھر لغوية أخرى، محكية وفصحى
  

فQQي دراسQQة السوسQQوة اللغويQQة، وقQQد كQQان مجQQال الد@لQQة والمعجQQم صQQاحب النصQQيب ا4وفQQر،      
، قQائٌم )دراسات في المحكية اليمنيQة(بإجراءات المنھج التقابلي؛ ذلك 4ن القسم الثالث، من كتاب 

أساساً، على دراسة ا4لفاظ الھندية المقترضة في المحكية اليمنية، وھو القسم الذي برز فيه منھج 
التQي قQام عليھQا  ھج واحQداً مQن المنQاھج الثHثQةلمQنالدراسة اللغوية التقابلي واضحاً؛ إذ كQان ھQذا ا

بحQQث ھQQذه ا4لفQQاظ المقترضQQة، فقQQد قQQام ھQQذا البحQQث علQQى المQQنھج الوصQQفي، والمQQنھج المقQQارن، 
Qنھج التقQان المQل وكQة، بQثHاھج الثQين المنQل بQى التكامQرب إلQو والمنھج التقابلي، بصفة أقQابلي ھ

  .يليه الوصفي فالمقارنأبرز المناھج الثHثة 
  

ويأتي بعد مجال الد@لة والمعجم في دراسة السوسوة التقابليQة، مجQال الصQرف، خاصQة فQي      
، الذي درس فيه تاريخياً ظواھر صرفية في )دراسات في المحكية اليمنية(القسم الثاني من كتاب 

  .المحكية اليمنية، مع بعض ا2جراءات التقابلية، في دراسته لموضوعات ھذا القسم
تي مجال النحو بعد المجال الصرفي، يليه مجال ا4صوات، ومجال ا4صQوات ھQو أقQل ثم يأ     

  .المجا@ت حظوة بالدراسة اللغوية التقابلية عند السوسوة
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�	'�� ��)��  
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عبQارة عQن عمليQة عقليQة "النقد بطبيعة الحال، خاصية من خصائص الوعي ا2نسQاني، فھQو      

مQQن جميQQع وجوھھQQا بQQالفحص وا@ختبQQار، وذلQQك بھQQدف الكشQQف عQQن ) الQQرأي(لفكQQرة أو تتنQQاول ا
  .)1("جوانب الخطأ أو الصواب فيھا

    
يQQرتبط بطبيعQQة الفكQQر النقQQدي ذاتQQه فQQي العلQQوم ا2نسQQانية "والمفھQQوم العQQام للمQQنھج النقQQدي      

يQة النقديQة، متخQذاً مQن ھو المؤسس لھQذه النزعQة الفكر) ديكارت(وقد كان الفيلسوف . )2("بأكملھا
  .)3(الشك المنھجي طريقاً للوصول إلى اليقين

لھذا الفكر النقدي سمة أساسية، ھي أنه @ يقبل القضايا على "وعلى مبدأ الشك المنھجي كان      
عHتھا انطHقاً من شيوعھا وانتشارھا، بQل إنQه يختبرھQا ويQدلل عليھQا بالوسQائل التQي تQؤدي إلQى 

ھا وصQQحتھا، وذلQQك قبQQل أن يتخQQذ ھQQذه القضQQايا أساسQQاً لبنQQاء النتQQائج التQQي يريQQد التأكQQد مQQن سHQQمت
  .)4("الوصول إليھا

       
والمنھج النقدي يدخل في العلوم كلھا، وصار له منھجه وقواعQده الخاصQة، التQي تنطلQق مQن      

ا4سQس ، الQذي يQدرس )نقQد النقQد(ماھية العلم الQذي يسQتخدم فيQه، لQذلك ظھQر المصQطلح الحQديث 
  .الواضحة، والمعالم البارزة، التي ينبغي أن يسير عليھا الناقد في أي حقٍل معرفيV كان

تلك الكتب النقدية التي ألفھا أصQحابھا ُمفنQدين بھQا كتبQاً نقديQة "بأنه ) نقد النقد(ومن تعريفات      
قديQة، أو أفكQار ، وليس شQرطاً أن يكQون ُكتبQاً نقديQة، بQل قQد يكQون رؤًى نقديQة لQرؤى ن)5("أخرى

نقدية، سواٌء جاء في كتٍب نقديٍة لكتٍب نقدية، أو جاء رؤًى نقدية لكتٍب نقديQة، أو رؤًى نقديQة فQي 
بوصفه نشاطاً ) "نقد النقد(مقا@ٍت علمية أو بحوٍث أو دراسات بأي شكٍل من ا4شكال؛ فمصطلح 
فرضيات التQي تتعامQل مQع معرفياً ونقدياً ُيخضع النصوص النقدية لمجموعة من ا4طروحات وال

ا2نتاج النقدي بوصفه موضوعاً للمساءلة وا@ختبار من زوايا مختلفة أو متصلة ممQا يQؤدي إلQى 
  .)6("تنوع المداخل والمناھج التي يعول عليھا دارسو تلك المجا@ت

  
 ).نقد النقQد(وفي أعمال عباس السوسوة، إجراءات ذات منھجيٍة نقدية، ومHحظات قائمة على      

وقد جاءت ھذه المHحظات استجابة @نشغاله بالبحQث العلمQي، وحصQيلة لقراءاتQه المتعQددة؛ فأمQا 
@بQد أن تكQون لديQه تلQك الQروح النقديQة التQي "كونه باحثاً؛ فcQن الباحQث فQي أي علQٍم مQن العلQوم 

ارئQاً؛ وأمQا كونQه ق. )7("بمقتضاھا يستطيع أن يجمع معلوماته عن الظQاھرة قيQد البحQث والدراسQة
فھو قارٌئ نھQٌم منQذ طفولتQه المبكQرة، ھQذه العQادة القرائيQة جعلQت منQه مQا يمكQن وصQفه بالقQارىء 

                                            
 ).44: (دراسات في مناھج البحث العلمي، إبراھيم محمد تركي، مرجع سابق، ص )   1(
  ).8: (م، ص2005، القاھرة، 4مناھج النقد المعاصر، صHح فضل، أطلس للنشر والتوزيع ا2عHمي، ط )   2(
  .نفسه )   3(
  .نفسه )   4(
  ).9: (م، ص1993، القاھرة، 2نقد النقد في التراث العربي، عبده عبد العزيز قلقيلة، دار المعارف، ط  )   5(
النقQد العربQي المعاصQر، سQامي سQليمان أحمQد، مركQز الحضQارة العربيQة،  حفريات نقدية، دراسQات فQي نقQد )   6(
  ).7: (م، ص2006، القاھرة، 1ط
  ).177: (دراسات في مناھج البحث العلمي، إبراھيم محمد تركي، مرجع سابق، ص )   7(
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والقQارئ النمQوذجي، ھQو القQارئ . )1(النموذجي؛ وفقاً لتصنيفات القراء عند الدكتور محمد المتقن
العQادي، والقQارئ القارئ : الناقد عند الدكتور رشيد بنحدو، الذي يميز بين ثHثة أنواع من القراء

  .)4(القارئ الناقد بالقارئ المھووس) )3(رو@ن بارت(، في حين يسمي )2(الناقد، والقارئ الكاتب
؛ فھQو )القQارئ النمQوذجي(، أو )القQارئ الناقQد(وعباس السوسوة من ھذا النQوع مQن القQراء،      

  .)5("بعيٍن ناقدة"يحرص على أن يدرس ما يقرأه ويتفحصه 
  

ن البحث العلمي بمناھجه المختلفة، يقوم على الموضوعية فQي تقصQي الحقQائق، فQإن وإذا كا     
والموضQوعية فQي النقQد "المنھج النقدي ـ والنقد بوجٍه عام ـ حريd به أن يقوم على الموضوعية، 

، )6("تعني وصف عناصر ا4ثر بشكٍل يتفQق مQع خصQائص وجQوده فQي العQالم الQواقعي والخيQالي
قQQارٌئ موضQQوعي، ينطلQQق مQQن جزئيQQات الموضQQوع ذاتQQه بعيQQداً عQQن التQQأويHت والقQQارئ الناقQQد، 

فQQQالقراءة الموضQQQوعية ليسQQQت قQQQراءة "والتفسQQQيرات ذات المنطلقQQQات الذاتيQQQة غيQQQر الموضQQQوعية؛ 
ولكنھQQQا وصQQQٌف   <<Explicative>>و@ تفسQQQيرية   <<Interpretative>>تأويليQQQة

<<description>>  الجرد أو اQQميته بQQن تسQQامٌل يمكQQيد شQQلتنض<<Inventaire ou 
repertoire>> ")7( .  

  
إلQQى العلQQوم ا@جتماعيQQة، فQQإن "ً وإذا كانQQت مجQQا@ت النقQQد عنQQد السوسQQوة مجQQا@ت أكثQQر قربQQا     

الموضQQوعية ليسQQت مقتصQQرة علQQى العلQQوم الطبيعيQQة وحQQدھا، بQQل ھQQي ممكنQQة أيضQQاً فQQي العلQQوم 
؛ لQذلك )8("قHني عند علماء العلQوم ا@جتماعيQةا@جتماعية إذا ما توافرت تقاليد ومقاييس النقد الع

لQيس ھنQاك شQيء أفضQل "فقد كانت الموضوعية مرتكزاً رئيساً في أحكامه النقدية، فھو يرى أنه 
من النقد الموضوعي الذي يركز على الموضوع المنقود وينأى بنفسه عن المھQاترات الشخصQية 

  .)9("التي تثير من الغبار أكثر من الفائدة العلمية
فكان البحث العلمي الذي ارتضاه لنفسه ميداَن عمٍل ودرٍس، واستناداً إلى قراءته الناقدة، مع      

حرٍص على اتخاذ مسQلك النقQد الموضQوعي، جQاءت مHمQح المQنھج النقQدي عنQده موزعQة بشQكٍل 
  .النقد المنھجي، والنقد اللغوي، والنقد ا4دبي: رئيس على ثHثة مجا@ت

                                            
الفنQون واkداب، في مفھومي القراءة والتأويل، محمد المQتقن، مجلQة عQالم الفكQر، المجلQس الQوطني للثقافQة و )   1(

  ).23: (م، ص2004، أكتوبرـ ديسمبر، )2(، الجزء )33(الكويت، المجلد 
  ).43،23: (نفسه، ص )   2(
اسQتطاع أن . رائد من رواد النقد البنائي التفكيكQي المعاصQر): م1980ـ  1915(  Barthesرو@ن بارت )   3(

أھQم . لغQة تحتQل مكQان الصQدارة فQي كQل تحليQل نقQدييجعل من لغة ا4ثر ا4دبي محور الدراسة النقدية ويجعQل ال
. م1967م، دراسات نقدية1963م، النقد و الحقيقة 1960م، ا4سطورة1953مؤلفاته ھي درجة الصفر للكتابة 

قاموس مصطلحات النقد ا4دبي المعاصر، عربQي، إنجليQزي، فرنسQي، سQمير سQعيد حجQازي، دار اkفQاق : انظر
  ). 26: (م، ص2001ھـ ـ 1421، القاھرة، 1العربية، ط

  ).23: (في مفھومي القراءة والتأويل، المرجع السابق، ص )   4(
  ).18: (العربية الفصحى المعاصرة وأصولھا التراثية، ص )   5(
  ).99: (قاموس مصطلحات النقد ا4دبي المعاصر، سمير سعيد حجازي، المرجع السابق، ص )   6(
عبQد الكQريم حسQن، المؤسسQة الجامعيQة للدراسQات والنشQر والتوزيQع، . بيQقالمنھج الموضوعي، نظرية وتط )   7(
  ).45: (م، ص1990ھـ ـ 1411، بيروت، 1ط
يمنQى : نوترنQو، ترجمQة. مQارك أ : بQوبر، تحريQر. كQارل ر. أسطورة ا2طار، في دفاع عن العلم والعقHنية )   8(

/ ، إبريQل)292(والفنون واkداب، الكويQت، العQدد سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة . طريف الخولي
  ).96: (م، ص2003مايو، 

  ).12: (المادة التاريخية في كتابات نيبور عن اليمن، عرض ونقد، صحيفة الجديد، مصدر سابق، ص )   9(
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 ًMد المنھجيــ النق أو  

  
ليس المراد بالنقد المنھجي عند عباس السوسوة، منھجية النقد التي بدأت عند العرب بجھQود      

، وإنمQا )1("ساعد علQى خلQق النقQد المنھجQي بتحديQده لخصQائص مQذھب البQديع"ابن المعتز، الذي 
للقQارئ، وتعQاملھم المراد به نقده لمنھجية المؤلفين وطرائق تعاملھم مع المعرفة، وتقديم الحقائق 

  .مع مراجع ومصادر مؤلفاتھم
كQQذلك، المQQراد بالنقQQد المنھجQQي عنQQد السوسQQوة، نقQQده للQQرؤى وا4فكQQار التQQي يتبناھQQا الُكتQQاب      

. والمؤلفون استناداً إلى ثقافٍة أحادية أو نظرٍة تعصبية، إذ يقف من ھذه الQرؤى موقفQاً موضQوعياً 
  .لمعرفة، وقوانين المنطق والفكر السليمويفندھا استناداً لتعارضھا مع واقع ا

  
ينبغQQي أن يتسQQلح بثقافQQٍة منھجيQQة عميقQQة "وإذا كQQان الناقQQد المنھجQQي، والباحQQث عQQن الحقيقQQة      

وشاملة، وإ@ كان التعصب، والنظرة ا4حادية البعد، ھما الصفتين المھيمنتQين علQى فكQره وعقلQه 
أتيحت له فرصة ثقافٍة منھجيٍة، إلى جانب ثقافQٍة ، فإن عباس السوسوة قد )2("وأسلوبه في التعامل

 VيQعامٍة مفتوحٍة، متأتيٍة  من قراءاته واھتماماته المتنوعة، التي كانت وراء ما جاء من نقٍد منھج
، لذلك فھو عندما يقرأ أي شيٍء، يقرؤه قراءة نقدية، مبدياً عليQه مHحظاتQه )3(في أعماله وكتاباته
  :عن ذلكيقول . وتعليقاته النقدية

أقرأ الشيء وأتحاور معه، والقلم بيدي، فQإذا أوحQي ... عندما أقرأ في دورية أو في كتاب، "     
إلي+ العنوان، أو أوحى إلي+ النص كامHً، أو الفقرة أحياناً، فإن ذلك يذكرني بأشياء من مخزوني، 

  .)4(..."فأعلق عليه وأذكر شيئاً مقابHً، أو مؤيداً، أو معارضاً، 
وفي محاورته لما يقرأ تستوقفه أموٌر، فيعلق عليھQا، كتعليقاتQه علQى التنQافر والتنQاقض الQذي      

  :يقع فيه بعض الُكتاب، وكذلك تعامل الكتاب مع المصادر والمراجع، يقول
الذي يلفت نظري التناقض والتنافر، فأحQاول أن أبينQه، وأن أكشQفه، كQذلك اسQتخدام الكاتQب "     

أم أنه أخذھا مQن غيQره دون ! اجع، وا4فكار التي يأتي بھا، أھي من عندياته ھو؟للمصادر والمر
  .)5("أن يقول إنھا لغيره

  
تعالم الُكتاب وتعاليھم على القراء، فيعلق على أمثال ھؤ@ء تعليقاٍت  ومما يثيره في قراءاته،     

  :يقول عن ذلك، تھكمية، يكشف بھا ھذا التعالي والتعالم
يحاول أن يسQتھبل القQارئ وأن يتعQالم عليQه، وھQذا مQن أشQد ا4شQياء التQي تثيرنQي،  بعضھم"     

  .)6("وھذا النوع الذي يتعالم على القارئ @ أمنع نفسي من التھكم عليه

                                            
اھرة، ط، الق.النقد المنھجي عند العرب، ومنھج البحث في ا4دب واللغة، محمد مندور، دار نھضة مصر، د )   1(
  ).61: (ت، ص.د
، 1زھQQرة اkس فQQي فضQQائل العبQQاس، مجموعQQة مQQن البQQاحثين، دار المناھQQل، وزارة الشQQؤون الثقافيQQة، ط )   2(

  ).215: (ص/ 1م، جـ1997ھـ ـ 1417المغرب، 
  .م21/5/2008ھـ ـ  1429جمادى ا4ولى  16: من المقابلة التي أجراھا معه الباحث، في يوم ا4ربعاء)   3(
  .نفسه )   4(
  .نفسه )   5(
  .نفسه )   6(
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كذلك تستوقفه أقوال ورؤى السQلف أو رؤى المعاصQرين المشQھورين، ھQذه الQرؤى التQي يتعامQل 
 اٌت دون أن يخضQQعوھا للفحQQص والتQQدقيق؛ للتأكQQد مQQنمعھQQا البQQاحثون والكتQQاب علQQى أنھQQا مسQQلم

  :صحتھا أو عدم صحتھا، يقول
ھناك أقواٌل كثيرة وأموٌر كثيرة غير صحيحة، لكن 4ننا عشنا على تقليد السلف سواٌء كان "     

ھم أكبر منQا سQناً، أو ...السلف من القرن الثاني أو الثالث الھجري، أو حتى من المعاصرين لنا، 
التخصص، ُيؤخذ كHمھم مسلمات، في حين أننا نحتاج إلى فحص ھذه المسلمات، أھQي  أكبر في

  .)1("مسلمات أصHً، أم @؟
  

وفي ضوء ھذه المسارات، التي سار عليھا النقد المنھجي عند السوسوة، جاءت إسھاماته في      
وأبQدى مHحظQاٍت  ھذا المجال من النقQد، فتنQاول بالنقQد أفكQار ورؤى بعQض المQؤلفين والبQاحثين،

على منھجية تحقيق بعض المحققين، و@حظ مآخذ على بعض التراجمة، كما علق علQى مصQادر 
ومراجع المؤلفين والباحثين، وعلى تعامHتھم المعرفية مع مواد ھذه المصادر والمراجع، بما في 

مQنھج  ذلك تعامل القراصنة مع جھود غيرھم، وكذلك دور النشQر الناھجQة فQي بعQض إصQداراتھا
  .القرصنة على جھود اkخرين

  
  

  :أ ــ نقد ا�فكار والرؤى
  

في نتاج عباس السوسوة النقدي، تفنيQٌد لQرؤى وأفكQار بعQض المQؤلفين والكتQاب، وكQذلك نقQٌد      
  . ل_ليات التي يتم بھا عرض ھذه الرؤى وا4فكار

عن النسق المضمر في (بحثه ومن ذلك، تفنيده للرؤى المنطلقة من ثقافٍة أحادية، فتناول في      
، أثر التحيQزات ا@جتماعيQة والعرقيQة والثقافيQة، فQي صQياغة وبنQاء الQرؤى )تاريخ ا4دب العربي

وا4فكار عند بعض المؤلفين والكتاب، فيقول إن ھQذه التحيQزات مكتسQبة مQن ا4سQرة والمجتمQع، 
ا اصطلح عليQه الناقQد عبQد ، وقد عبر عن ھذه التحيزات بم)2(ويشترك فيھا المثقف وغير المثقف

فQي تجلياتھQا المختلفQة، فQي ) ا@نQا(وھQذا النسQق يتضQمن صQورة ): "النسق المضمر(
 الغذامي 
  .)3(..."في تجليات عرقية أو قومية أو مذھبية ) اkخر(مقابل صورة 

غيQر ھذه بالنسبة لcنا نفسھا إيجابية، فQي حQين صQورة اkخQر بالنسQبة لcنQا ) ا4نا(وصورة      
إيجابية، وھذا ما كان من تعامQل مQؤرخي ا4دب العربQي مQع غيQر العQرب، الQذين انتصQر علQيھم 

  .العرب، وعاشوا معھم متشاركين أمور الحياة كلھا، بما في ذلك الثقافة والفكر وا4دب
  

محمQد مصQطفى : ويتناول اثنين من مؤرخي ا4دب العربي الذين أثر فيھم النسق المضمر ھذا، ھما     
  .)4(ھدارة، وشوقي ضيف، إذ أثر ھذا النسق في إنتاجھما ورؤاھما في تأريخھما لcدب العربي

                                            
  .م21/5/2008ھـ ـ 1429جمادى ا4ولى  16: من المقابلة التي أجراھا معه الباحث، في يوم ا4ربعاء )   1(
عن النسق المضمر في تاريخ ا4دب العربي، مجلة عHمات، إصدارات النادي ا4دبي الثقQافي بجQدة، العQدد  )   2(
  ).101،100: (م، ص2004ھـ ـ مارس 1425، محرم )13(، مجلد )51(
  ).101: (نفسه، ص )   3(
  .نفسه )   4(
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أن اللغويين ينفرون "ومن ھذه الرؤى التي أثر فيھا النسق المضمر، رؤية شوقي ضيف في      
من ا@ستشھاد بأشعار المكيين من مثل عمر بن أبي ربيعة وعبد 
 بن قيس الرقيات، فقد كQانوا 

  .)1("@ يوثقونھم و@ يعدونھم فصحاء؛ لھذا ا@ختHط با4عاجم الذي صاروا إليه
فھذه الرؤية المبنية على نسQٍق مضQمر، ووجھQة نظQٍر مسQبقة فQي ا4عQاجم، يجQدھا السوسQوة      

ومQن . بعيدة عن الواقع؛ إذ إن في كتب ومؤلفات اللغويين ما يدل على استشQھادھم بشQعر ھQؤ@ء
معجم لسان العرب @بن منظور، الذي ضQم خمسQة (شواھد لھذين الشاعرين في ذلك ما جاء من 

  .)2(، ففيه شواھد للمذكوَرين في أربعة من الكتب التي أدرجت فيھا)معاجم قبله
ويضيف دليHً آخر لتفنيد ھذه الرؤية، وھQو ورود شQواھد للشQاعرين فQي كتQب النحQو، ومQن      

نجد فQي الكتQاب ثمانيQة عشQر ... قريب العھد بزمن ھؤ@ء  إمام النحاة، وھو: "ذلك كتاب سيبويه
  .)3(..."شاھداً لعمر بن أبي ربيعة، وأربعة شواھد لعبد 
 بن قيس الرقيات 

لو كان ا@ختHط "وبذلك لم يكن ا@ختHط با4عاجم ھو الذي أبعد شعرھم عن ا@حتجاج؛ إذ      
لعدي بن زيد العبQادي و@ للنابغQة الQذبياني شQاھداً سبباً في الرفض لما وجدنا لcعشى الكبير و@ 

  .)4("في كتب النحو
  

، لمؤلفQQه الQQدكتور )كتابQQة السQQيرة النبويQة عنQQد رفاعQQة الطھطQاوي(وفQي عرضQQه ونقQQده لكتQاب     
سامي سليمان أحمد، يعتQرض علQى زعQم المؤلQف أن الطھطQاوي أحيQا كتابQة السQيرة النبويQة فQي 

  :عم، بقولهمصر، فھو يعترض على ھذا الز
.   يQQزعم أن الطھطQQاوي أحيQQا بعQQد أربعQQة قQQروٍن مQQن ا@نقطQQاع كتابQQة السQQيرة النبويQQة فQQي مصQQر"     
@ داعي لتخصيص مصر بذلك وإ@ فھQل ابQن اسQحاق والسQھيلي مQن مصQر؟ وإذا جارينQاه : ونقول

 ا4ولQى مQن تQأليف نQور الQدين علQي بQن: كنا مخطئQين فقبQل الطھطQاوي ُطبعQت فQي مصQر سQيرتان
" إنسQان العيQون فQي سQيرة ا4مQين المQأمون"وعنوانھQا " ھQـ1044ـ975Q"إبراھيم بن أحمد الحلبQي 

ولم يأِت للسيرتين " ھـ 1304ـ  1232"وعلى حواشيھا سيرة أخرى كتبھا أحمد بن زيني دحHن 
  .)5(""ا2يجاز"ھـ أي قبل تأليف 1278ذكر في الكتاب والجدير بالذكر أن الدحHنية ألفت عام 

. فھQQو ھنQQا يفنQQد ھQQذا الQQزعم، مسQQتد@ً بوجQQود َمQQْن أحيQQا كتابQQة السQQيرة النبويQQة قبQQل الطھطQQاوي     
لقبQQه : والُمHَحQQظ علQQى عرضQQه ونقQQده لھQQذا الكتQQاب، أنQQه أورد ھامشQQاً تعريفيQQاً بQQالمؤلف، ذكQQر فيQQه

ھQو و. )6(العلمي، ومھنته، ومكان عمله، وثمانية أبحاث قال إنھا أھم ا4بحQاث المنشQورة للمؤلQف
ببليوجرافيQQQا الرسQQQائل (@ يعQQQّرف بمQQQؤلفي الكتQQQب التQQQي نقQQQدھا باسQQQتثناء ھQQQذا الكتQQQاب، وكتQQQاب 

  .)7()العلمية
  

وإذا كان في نقده 4فكار ورؤى بعQض المQؤلفين والبQاحثين، يخQالفھم فيمQا  ذھبQوا إليQه، فإنQه      
أزاھيQر (، يؤيد ويتفق مQع مQا يQذھب إليQه آخQرون مQن أفكQار ورؤى، مQن ذلQك مQا جQاء فQي بحثQه

                                            
الشQQعر والغنQQاء فQQي المدينQQة ومكQQة لعصQQر بنQQي أميQQة، شQQوقي ضQQيف، دار : وانظQQر). 118: (، صنفسQQه )   1(

  ).223: (م، ص1992، القاھرة، 5المعارف، ط
  .نفسه )   2(
  .نفسه )   3(
  ).119: (نفسه، ص )   4(
)5   ( QQQدد كتابQQQز، العQQQة، تعQQQحيفة الثقافيQQQد، صQQQرض ونقQQQاوي، عQQQة الطھطQQQد رفاعQQQة عنQQQيرة النبويQQQة الس)222( ،

  ).14: (م، ص18/12/2003
  .، ھامش الصفحةنفسه )   6(
  ).319: (ببليوجرافيا الرسائل العلمية، مجلة عالم الكتب، مصدر سابق، ص: انظر )   7(
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، الذي كتب فيه مHحظاٍت على أبحQاٍث ومقQا@ٍت ُنشQرت فQي عQدٍد مQن أعQداد )وأشواك وكھرمان
، مQQن تأييQQٍد لباحQQٍث أثبQQت عQQدم صQQحة مقولQQة أن الزمخشQQري تلميQQٌذ لعبQQد القQQاھر )مجلQQة جQQذور(

  :الجرجاني، فيقول مؤيداً ما وصل إليه ھذا الباحث
شري في الكشاف مجرد تلميQذ يطبQق أفكQار عبQدالقاھر دأب المحدثون على القول إن الزمخ"     

في النظم، غير أن ا4ستاذ رشيد برقان أثبت، دون تعسف، عدم صQحة ذلQك، مQن خHQل المقابلQة 
  .)1(..."ونحن نزكي ما قال . بين عمليھما، وقد نجح في ذلك جداً 

ثين، مثله مثل ا4فكار التي وما وصل إليه ھذا الباحث ھو تفنيد ونقٌد لفكرٍة متداولة بين الباح     
  .يفندھا السوسوة؛ لذلك جاء تأييد السوسوة ھنا ما وصل إليه الباحث من تفنيٍد لتلك الفكرة

  
ومعلHQً ھQذا يعلق عليھا، متفقاً معھQا أو مخالفQاً،  وإذا كان في نقده لcفكار والرؤى وا4حكام     

فQQي مخالفتQQه أو رفضQQه 4حكQQام  عQQل ذلQQكبQQإجراءاٍت موضQQوعية، فإنQQه @ يف ا@تفQQاق أو ا@خQQتHف
بأنQه واٍع برفضQه  وا4حكQام، وينبQه إلQى ذلQك أحيانQاً في بعٍض مما يتناوله من تلك الرؤى  ورؤى

مQن ذلQك مQا جQاء فQي . ھذا دون تعليق، فين̂ص على أنه سوف يورد أحكامQاً يرفضQھا دون تعليQق
، )مراحل تطQور الشQعر العربQي التراث الشعري ودوره في( تناوله لمحاضرة محمد أبي ا4نوار

  :يقول إذ، )مHحظات مفتش نظافة سويسري(في بحث 
  .)2("ونأتي اkن إلى بعض أحكامه التي لن نعلق عليھا، مكتفين برفضھا"     
  : ومن تلك ا4حكام     

  .)3("إن نظرية النظم التي أبدعھا عبد القاھر الجرجاني طورھا من بعده الفخر الرازي"        
فالسوسوة ھنا لم يعلل رفضه لھذا الحكم، وتعليQل رفQض ھQذه ا4حكQام فيQه إثQراٌء وتوضQيح       

للفكرة المنقودة، حتى وإن كان التعليل بدھياً عند بعQض المتخصصQين فQي التQراث البHغQي للغQة 
العربية، فإنه غير بدھيV عند بعٍض آخQر مQن القQراء ذوي الميQول والتخصصQات غيQر المرتبطQة 

Hغة العربيةبالب.  
  
  

  :ب ــ مآخذ على المحققين
  

. وجد عباس السوسوة مآخذ على بعض المحققين، فQي منھجيQة تحقQيقھم لمخطوطQاٍت تراثيQة     
@بQن سQودون البشQبغاوي، ) نزھة النفوس ومضحك العبQوس(من ذلك، مآخذه على محققة ديوان 

  :ا الديوانوأول ما يقوله عن تحقيق ھذ. منال محرم عبد المجيد/ الدكتورة
إن بين ھذا العمل والتحقيق ُبعد المشرقين، وإنه @ يجوز أن يصدر عن طالب يبدأ خطواته "     

  .)4("ا4ولى في تعلم مبادئ التحقيق
  

                                            
  ).127: (ابق، صأزاھير وأشواك وكھرمان، مجلة جذور، مصدر س )   1(
  ).525: (مHحظات مفتش نظافة سويسري، مجلة جذور، مصدر سابق، ص )   2(
  .نفسه )   3(
، السQنة )12،11(كمال التشQويه الQذي لحQق بQديوان ابQن سQودون البشQبغاوي، مجلQة العQرب، الريQاض، جQـ  )   4(
  ).790: (، ص)م2007مايو ـ يونيو / أيار ـ حزيران(ھـ ــ 1428، الجماديان )42(
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ومن المآخذ والعيQوب التQي أخQذھا علQى منھجيQة تحقيQق ھQذا الQديوان، تكQرار النصQوص؛ إذ      
جة منھج التحقيق القائم علQى ا@ختيQار مQن كQل نصوص كثيرة، نتي) المحقق(تكررت في العمل "

  .)1("نثرية وشعرية: المخطوطات، ثم إھمال ترقيم النصوص
  

  :ومن ا4مثلة التي أوردھا على ھذا التكرار، قوله     
  .)3("96تكرار في ص" إذا شاھدت بدر الدين يوماً "بيتان أولھما  )2(51في ص "
  

طاؤھا في كتابة الشعر، وأورد أمثلة لذلك فQي أكثQر مQن ومن مآخذه على المحققة، أيضاً، أخ     
  : عشر صفحات، يذكر فيھا الخطأ الذي وقعت فيه المحققة، مع تصويب ھذا الخطأ، من ذلك

  9ب37"     
�قت��������������اً وس�������������قت دمع��������������ي ُوس������������  عين

  
�ّذي   �����������������داخ�����������������د نف�����������������ه وق����������������  ب

  
  .)4("َوقدٌ : صوابه     

  
إحدى المخطوطات أّماً، بل كانت تنتقي مQن "ومن مآخذه على المحققة أيضاً، أنھا لم تجعل       

المخطوطQات والمطبوعQة مQQا تريQد، وفQي أغلQQب ا4حيQان تختQار القQQراءة الرديئQة للفQظ أو العبQQارة 
  :ومن شواھده على ذلك. )5("فتثبتھا في المتن، وتلقي القراءة ا4ولى في الھامش

  :12ب50"         
�ده��������������������������������������������ه خدي�������������������������������������������  منع

  
�ه  ������������������د نّعم������������������ا ق������������������د م�����������������  بعي

  
  .)6("مّنعم: في و): 2(ه في ھـ صواب      

  
وغير ذلك، مQن المآخQذ علQى محققQة ھQذا الQديوان، الQذي حصQلت المحققQة بتحقيقھQا لQه علQى      

درجة الدكتوراه في اkداب من جامعة عين شمس، حيث كانت ھQذه المآخQذ وا4خطQاء نوعQاً مQن 
، وقد أثبت السوسوة كيفية )7(العبث، الذي وصل بھذا الديوان إلى كمال التشويه، @ كمال التحقيق

  .ھذا العبث من خHل استقرائه وتصويباته لھذا العمل
  

نQور (ومن مHحظاته ومآخذه على المحققQين ومنھجيQات تحقQيقھم، مQا جQاء فQي نقQده لمحقQق      
أنQه أثبQت "، فقد كان العيQب الثQاني مQن عيQوب مQنھج التحقيQق عنQد محقQق ھQذا الكتQاب )المعارف

نور المعارف فQي نظQم وقQوانين وأعQراف الQيمن فQي "ده عنواناً مسجوعاً، ھو للمخطوطة من عن
  .)8(""العھد المظفري الوارف

  :فيعلق على ھذا العنوان، بقوله     

                                            
  ).795: (نفسه، ص )   1(
  .إحالة إلى الديوان المحقق )   2(
  ).795: (كمال التشويه، المصدر السابق، ص )   3(
  ).798: (نفسه، ص )   4(
  ).810: (نفسه، ص )   5(
  ).811: (، صنفسه )   6(
  ).790ـ  789: (نفسه، ص )   7(
  ).20: (من الشقيق، صحيفة الثقافية، مصدر سابق، صتحقيق نور المعارف ومحنة الباحث الجاد في الي )   8(
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والعQرف ... وكان ا4حرى أن يضع له عنواناً بين معكوفين يQدل علQى محتQواه مQا أمكQن "       
العنQوان مQا لQم تQرد فQي ا4صQل وقQد عQدوا مQن  الجاري في التحقيق أنه @ يجوز إضافة كلمة في

في كتQاب محمQد بQن سHQم الجمحQي " فحول"أخطاء شيخ العربية محمود محمد شاكر إثباته كلمة 
ولQم يشQفع لQه احتجاجQه أنQه رأى الكلمQة بنفسQه فQي مخطوطQة مكتوبQة ". طبقات فحQول الشQعراء"

  .)1("كتابة ضعيفة فقواھا بقلمه
ضافته إلى عنوان المخطوطة، مفنداً ھذا السلوك بمعياٍر مھمV من حقق إفھو ھنا يأخذ على الم     

معايير التحقيق، والذي ين̂ص على ذكر العنوان كما ھو دون إضافٍة أو تغيير ما لم ترد إضافة أو 
تغيير في ا4صل، وضرب مثا@ً بشيخ العربية الذي أُِخذ عليه مثQل ھQذا المأخQذ؛ فمQع مكانتQه فQي 

ومعرفتQQه بأصQQول التحقيQQق، واحتجاجQQه السQQابق، لQQم يسQQلم مQQن مأخQQٍذ كھQQذا، فكيQQف تحقيQQق التQQراث 
  !.؟)نور المعارف(سيكون ا4مر مع محقق 

طبقQQات (وقQQد كQQان السوسQQوة واحQQداً مQQن المنتقQQدين إضQQافة محمQQود محمQQد شQQاكر فQQي عنQQوان       
الجمحQي  أخرج كتاب محمد بQن سHQم"، فيقول في موضٍع آخر إن محمود محمد شاكر )الشعراء

Qر عنوانQه إلQى  1952عQام" طبقات الشQعراء" بQرغم أن الطبعQات " طبقQات فحQول الشQعراء"وغي+
  .)2("، وكل المخطوطات تخلو منھا أيضاً )فحول(السابقة عليه ليس فيھا كلمة 

  
وفي مآخذه على المحققين، ونقده لمنھجياتھم، ينقد فكرة يرددھا المحققون العQرب فQي كتQبھم      

تقوم ھذه الفكرة على ذم "وتحقيقاتھم لكتٍب سبق أن أخرجھا قبلھم بعض المستشرقين، ومقا@تھم 
ويصدق عليھم القول الشائع . ھؤ@ء المستشرقين الذين تعلموا من أعمالھم طرق التحقيق الحديثة

  .)3(""مثل الشعير يؤكل ويذم"أنھم 
سه اسماً عربياً حباً لھذا التراث ومن ھؤ@ء المستشرقين، المستشرق ا4لماني الذي اتخذ لنف      

ث الQQQذي أخQQQرج دواويQQQن الشQQQعراء السQQQتة الجQQQاھليين، رڤفلھQQQم آلQQQـ"العربQQQي، ھQQQو المستشQQQرق 
فھQذا . )4()"ولQيم بQن الQورد البروسQي(وقQد سQمى نفسQه . وا4صQمعيات، وديQوان العجQاج وغيرھQا

مجموعQQة ھاجمQQه عبQQد السHQQم ھQQارون وأحمQQد محمQQد شQQاكر فQQي مقدمQQة تحقيقھمQQا "المستشQQرق 
كان الھجوم قاسياً ومع ذلك . لcصمعي) ا4صمعيات(للمفضل الضبي، ومجموعة ) المفضليات(

  .)5("اعتمدا على نشرته
فھذه الفكرة المتداولة عن المستشرقين بعيدة عن الموضوعية، وقد كانت نظرة السوسوة إلى      

  .بغي أن يقالھذه الفكرة في إطار الموضوعية، فلم يبخسھم حقھم، بل قال ما ين
  

وفQQي الحقيقQQة أن المستشQQرقين يقQQدمون خدمQQة جليلQQة للمخطوطQQات التراثيQQة بتحقيقQQاتھم التQQي      
والنظQQر إلQQيھم نظQQرة قائمQQة علQQى خلفيQQاٍت عرقيQQٍة . تخرجھQQا إلQQى النQQور، وتحفظھQQا مQQن الضQQياع

حQاف وأيدلوجية، كونھم يحققون مطامع استعمارية ھادفة إلى طمس ھويات الشعوب أمٌر فيQه إج
فQQي حQQا@ٍت كثيQQرة لQQم يقتQQرن بمحQQاو@ت طمQQس الثقافQQات الشQQرقية "4مثQQال ھQQؤ@ء؛ فا@ستشQQراق 

المحلية ـ وھو إجراٌء واضح كل الوضوح في أماكن أخرى على مدى تاريخ ا@ستعمار الغربي ـ  

                                            
  .نفسه )   1(
  ).32: (المستشرقون وخبز الشعير المذموم، ومتفرقات، مجلة جذور، مصدر سابق، ص )   2(
  ).30: (نفسه، ص )   3(
  .نفسه)   4(
  ).32،31: (نفسه، ص )   5(
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كثيQQٍر مQQن  قQQام بQQهوھQQو مQQا . )1("بQQل اقتQQرن بإحيQQاء ھQQذه الثقافQQات وبعQQث القQQوة فيھQQا مQQن جديQQد
  .رقين الذين حققوا التراث العربي، فأحيوا ھذا التراث، وبعثوا فيه القوة من جديدالمستش

  
وبمثQQل ھQQذه المHحظQQات والمآخQQذ، التQQي وجQQدھا السوسQQوة عنQQد المحققQQين، اتضQQح ملمQQٌح مQQن      

مHمQح نقQQده المنھجQQي، حيQQث اتضQح مQQن خHلھQQا، مQQدى إلمامQه بمنھجيQQات التحقيQQق وأدواتQQه، إلQQى 
  .سع بالمصادر والمراجع وتفاصيلھا وبياناتھاجانب إلمامه الوا

  
ويQQرى الQQدكتور أحمQQد قاسQQم أسQQحم أن السوسQQوة بQQذلك، قQQد امتلQQك موھبQQة التحقيQQق، وأنQQه لQQو       

ولكQن السوسQوة، . )2(استثمر ھذه الموھبة؛ 4بدع في ذلك، و4صبح وأحداً من مشQاھير المحققQين
يبرر ذلك؛ بعدم توافر البيئة المناسبة في المكتبة مع امتHكه ھذه الموھبة، لم يعمل في التحقيق، و

  )..3(اليمنية، 4سباٍب مختلفة، أبرزھا العوائق ا2دارية وعدم توافر المخطوطات بنسخھا المتعددة

  

  :جـ ـ مآخذ على التراجمة
  

  ھي تفاعل متصل ونشط بين مجتمعات وحضارات مختلفة، "الترجمة في أبسط معانيھا      
  .)4("شرة بين الحضارات لجميع مجا@ت المعرفة في العلوم ا2نسانيةلتمثل صلة مبا

؛ لQQذلك )5("نقQQٌل مQQن لغQQٍة إلQQى لغQQة بدقQQة وأمانQQة"واللغQQة ھQQي ميQQدان ھQQذا العمQQل، فالترجمQQة، ھQQي      
  .)6("ھي اللغة في شكلھا، ومحتملھا، وممكنھا، وھجرتھا، وتحولھا، وانھدام اليقين فيھا"فالترجمة 

  
ة مآخذ واستدراكات على بعQض التراجمQة، ومQن ذلQك، مQا جQاء فQي عرضQه ونقQده وللسوسو     

، الذي ترجمه عن ا2نجليزية سعد عبد العزيز )ميلكا إفيتش(لـ ) اتجاھات البحث اللساني(لكتاب 
  : مصلوح، ووفاء كامل فايد، فمن مآخذه عليھما في ترجمتھما لھذا الكتاب

  .)7("لى العربية يقارب نطقھا في مصادرھا ا4صليةلم يكن نقل ا4عHم ا4جنبية إ"     
  : ومن أمثلته التي أوردھا على ذلك، ھذا المثال

  .)8("فرانز بوب: صوابه. فرانس بوب 49ص"
  

                                            
سلسلة عالم المعرفQة، المجلQس الQوطني . جHل شوقي: جي كHرك، ترجمة. التنوير اkتي من الشرق، جي  )   1(

  ).322: (م، ص2007، ديسمبر )346(للثقافة والفنون واkداب، الكويت، العدد 
ربيQQع اkخQQر  2: مQQن المقابلQQة التQQي أجراھQQا معQQه الباحQQث، فQQي مكتبQQه بكليQQة اkداب، فQQي صQQباح يQQوم ا4حQQد )   2(

  .م29/3/2009ھـ ـ 1430
ھQQQـ ـ 1430ربيQQQع اkخQQQر  15: اھQQQا معQQQه الباحQQQث، فQQQي صQQQباح يQQQوم السQQQبتمQQQن مقابلQQQة قصQQQيرة أجر )   3(

  .م11/4/2009
أثر الصراع العربي ا2سرائيلي في حركQة الترجمQة مQن العربيQة إلQى العبريQة، محمQد أحمQد صQالح حسQين،  )   4(

اير ـ مQارس ، ينQ)3(، الجQزء )36(مجلة عالم الفكر، المجلس الوطني للثقافQة والفنQون واkداب، الكويQت، المجلQد
  ).241: (م، ص2008

  .نفسه)   5(
، )13(الترجمQQة وإشQQكالية التأصQQيل، منQQذر عياشQQي، مجلQQة ثقافQQات، كليQQة اkداب ـ جامعQQة البحQQرين، العQQدد  )   6(

  ).12: (م، ص2005
: م، ص2006، )33(مجلQة علQوم اللغQة، القQاھرة، العQدد . ميلكQا إفيQتش، اتجاھQات البحQث اللسQاني، عQرض ونقQد )   7(
)315.(  
  .نفسه )   8(
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ويقع التراجمة في مثل ھذه ا4خطاء عند ترجمتھم من لغة إلى أخرى، فقد @ تتضح عندھم       
4صوات غيQر الموجQودة فQي لغQتھم بأصQواٍت مشQابھة الفروق الصوتية بين اللغتين، ويستبدلون ا

أومقاربQQة لتلQQك ا4صQQوات، وقQQد يحQQالفھم التوفيQQق فQQي ذلQQك، أو ا2خفQQاق الQQذي كQQان مQQن نصQQيب 
  ). اتجاھات البحث اللساني(مترجمي 

وھذا ا2خفاق ھو المأخذ ذاته الذي أخذه السوسوة على محمد الشرقاوي فQي ترجمتQه لكتQاب      
ھQذه ا4خطQاء العلميQة؛ إذ حسQب أن "لكيس فرستيغ؛ فھذا المتQرجم وقQع فQي مثQل  )اللغة العربية(

  .)1("إلخ(...) التاء طاًء والقاف خاء والعين ھمزة والغين جيماً 
وقال إن المترجم كان بإمكانه تجاوز مثل ھذه ا4خطاء، لو كQان عQاد إلQى المصQادر العربيQة      

  .)2(التي رجع إليھا المؤلف
       
إضQQافة إلQQى مآخQQذه علQQى التراجمQQة، لديQQه معرفQQة بھQQؤ@ء المتQQرجمين، وبالمؤلفQQات التQQي و     

ترجموھا، وطبعاتھا، وأسماء مؤلفيھQا، وغيQر ذلQك مQن البيانQات التوثيقيQة، وقQد كانQت مHحظاتQه 
 عليQهدليHً على ھQذه المعرفQة؛ إذ أخQذ ) توثيق الترجمة والتعريب(المنھجية على كتاب الصوينع 

نھجيQQة إيQQراده للمعلومQQات، وا4سQQماء، والتQQواريخ، ومQQن ھQQذه المHحظQQات علQQى ھQQذا مآخQQذ فQQي م
  : ، من مثل تصويبه لھذا الخطأيب ا4خطاء في ا4سماء الHتينيةالكتاب، تصو

"Baris صوابه :Boris")3(.  
  
  

  :د ـ مآخذ على تعامل المؤلفين والباحثين مع المراجع والمصادر
  

ة بالمصادر والمراجع، فھو قارٌئ نھم وجاد، واقتناء الكتب ھوايته لدى السوسوة معرفة كبير     
وأھدى مؤسسة السQعيد للعلQوم والثقافQة بتعQز، ألفQاً . المفضلة؛ فلديه مكتبة خاصة كبيرة في منزله

  .، فھو من المھووسين بشراء الكتب وقراءتھا)4(وخمسمئًة وتسعة عشر كتاباً 
  

ثاً من البحوث، أو مؤلفاً من المؤلفات، المصQادر والمراجQع ومما يشد انتباھه عند قراءته بح     
  .التي اعتمد عليھا الباحث في كتابة مادته، والكيفية التي وثق بھا ھذه المصادر والمراجع

ويتضح تركيزه على ذلك في مHحظاته على ھوامش البحوث وقQوائم المصQادر فيھQا، مQدققاً      
QQك ممQر، وذلQذا ا4مQق بھQQا يتعلQل مQي كQة فQر مجلQQيس تحريQاه رئQت انتبQذور(ا لفQه )جQQب منQفطل ،

التخفيف من ذلك، فيكّف عن ذلك في بعض مواضع كتاباته ومHحظاته علQى بعQض أبحQاث ھQذه 
  :  المجلة، يقول عن ذلك

أمQQا "، أو )5("أمQQا الحQQديث عQQن الھQQوامش والمراجQQع فقQQد صQQدني عنھQQا تنبيQQه تحريQQر المجلQQة"   
  .)6("ھا، ويصدنا تنبيه التحرير عنھاالھوامش فغير مطابقة لتعليقات

                                            
محمQد الشQرقاوي، عQرض ونقQد، مجلQة الدراسQات اللغويQة، مصQدر : اللغQة العربيQة، كQيس فرسQتيغ، ترجمQة )   1(

  ).217: (سابق، ص
  .نفسه )   2(
، مجلQQة عHمQQات، إصQQدارات النQQادي ا4دبQQي )توثيQQق الترجمQQة والتعريQQب(مHحظQQات علQQى كتQQاب الصQQوينع  )   3(

  ).100: (م، ص2005ھـ ـ سبتمبر 1427، رجب )15(، المجلد )57(الثقافي بجدة، العدد 
  .لوحة الشرف في رواق مؤسسة السعيد للثقافة والعلوم، بتعز )   4(
  ).104: (في النحو التاريخي للفصحى ومHحظات، مجلة جذور، مصدر سابق، ص )   5(
  ).106: (نفسه، ص )   6(
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وفي تعليقه على ھذه المصادر والمراجع، يحيل إلى رقم الصفحة والسطر والھامش، وغالبا      

  :ما يوضح ذلك بقوله
) ھـ(، و 5سطر 14أي صفحة ) 5ـ 14(سيكون الرقم ا4ول للصفحة والثاني للسطر مثل "     

  .)1("لثاني فذلك يعني أن الخطأ تكرر في سطٍر آخروإذا جاءت فاصلة بعد الرقم ا. للھامش
وھذه ھي الطريقة التي يسير عليھا في الغالب مQن  تعليقاتQه علQى المراجQع والمصQادر، فQي      

  :أي موضٍع من مواضع كتاباته النقدية للمصادر والمراجع، ومثال ذلك
المخزومQي وإبQراھيم  مھدي: صوابه   xتحقيق مھدي المخزومي السامرائي 85ـ ھـ 134"     

  .)2("السامرائي
  

كذلك، يصوب ا4خطاء التي يقع فيھا الباحثون في نقلھم للمعلومة من مصادرھا ومراجعھا،      
  : من ذلك، تصويب ھذا الخطأ

  .)3("الكناية: صوابه. وجودة الكتابة 3ف197"
  

لمؤلفQات إلQى غيQQر ومQن مآخQذه علQى المQؤلفين فQQي تعQاملھم مQع المراجQع والمصQQادر، نسQبة ا     
مؤلفيھQQا الحقيقيQQين؛ اتباعQQاً 4خطQQاء شQQائعة فQQي نسQQبة تلQQك المؤلفQQات، ومQQن ذلQQك، أخQQذه علQQى مQQن 

فھذا الكتاب يحمل اسماً آخر،  ترديدھم لھذه الفكرة؛ لقدامة بن جعفر) نقد النثر(يرددون أن كتاب 
. )4("ونسQب إلQى قدامQة @بن وھب الذي نشر خطأً باسم نقد النثر" البرھان في وجوه البيان""ھو 
مQن مآخQذه علQى مراجQع واحQٍد مQن البحQوث لذلك كان واحQداً ما يتفق معه عباس السوسوة،  وھو

  : التي تناولھا بالعرض والنقد، فيقول
لقدامة بن جعفر، في حQين أن ) النثر(وجيء بعناوين ثبت زيفھا منذ زمن بعيد، ككتاب نقد "     

  .)5("تبكتاب البيان @بن وھب الكا: صحته
ويزيد ذلك إيضاحاً، في مأخٍذ على باحٍث آخر نسب ھذا الكتاب لقدامة خطأً، فيوضQح أن ھQذا       

وحققه أو@ً أحمد مطلوب وزوجته خديجQة . من تأليف إبراھيم بن سليمان بن وھب الكاتب"الكتاب 
م فQQQي 1969م فQQQي بغQQQداد، ثQQQم حققQQQه المرحQQQوم حفنQQQي محمQQQد شQQQرف عQQQام 1967الحQQQديثي عQQQام 

  .)6("قاھرةال
  

المنسQوب خطQأً للعكبQري، فقQد استشQھد ھQو ) شرح ديوان المتنبQي(كذلك ھو ا4مر مع كتاب      
، وأشار )العربية الفصحى المعاصرة وأصولھا التراثية(بشاھٍد شعريV من ھذا الكتاب، في كتابه 

                                            
  ).508: (ور، مصدر سابق، صمHحظات مفتش نظافة سويسري، مجلة جذ )   1(
  ).511: (نفسه، ص )   2(
  ).126: (أزاھير وأشواك وكھرمان، مجلة جذور، مصدر سابق، ص )   3(
ط، .، والكتاب مQن منشQورات دار الكتQب العلميQة، د)80: (البحث ا4دبي، شوقي ضيف، مرجع سابق، ص )   4(

  .م1982ھـ ـ 1402بيروت، 
، كليQة دار العلQوم، )العربية بQين نحQو الجملQة ونحQو الQنص: (النص، كتاب مؤتمرتطبيقات عربية على نحو  )   5(

  ).623: (م، ص2005فبراير ) 23ـ 22: (جامعة القاھرة، في الفترة
: محمQQد الشQQرقاوي، مجلQQة الدراسQQات اللغويQQة، مصQQدر سQQابق، ص: اللغQQة العربيQQة، كQQيس فرسQQتيغ، ترجمQQة )   6(
)215.(  



    ������� �	
� �	�� �� ������ 	�	��� ������ عبدهعبدهعبدهعبده....دددد                    ����� ����  

 

  

 Page 162 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية                 

   

ات فQي تراثنQا تعQدد القQراء(، فكان مأخذاً من مآخQذه علQى بحQث )1(إلى أنه منسوٌب خطأً للعكبري
لنورة الشمHن، التي سارت على ھذه النسبة الخاطئة للكتQاب، ووضQح أنQه خطQأٌ شQائع ) الشعري

  :بين الباحثين، فقال
وھذا الخطأ @ تنفرد به الباحثة، بل ھو شائع عند الكثيرين، مع أن المرحوم مصطفى جواد "    

خرى أنه @ يصح أن يكQون 4بQي منذ خمسين سنة قد أثبت من خHل الشرح ووقائع ومHبسات أ
، ورجح أن يكون لعكبري آخQر ھQو ابQن عQد@ن )ھـ626ت ( البقاء الحسين بن عبد 
 العكبري

  .)2(..."الموصلي 
  

ومما يثير حفيظته في ھذا الجانب أعمال القرصQنة علQى المؤلفQات سQواٌء مQن البQاحثين الQذين     
  .لتي تسطو على مطبوعات غيرھاينسبون أعمال اkخرين إليھم، أو دور النشر ا

وفي حديثه عن القرصنة، إما أن يشير إلى عمٍل ما، تعرض لقرصنٍة، دون أن يQذكر الجھQة      
توثيQق الترجمQة (التي قامت بھذه القرصنة، كما فQي واحQدٍة مQن مHحظاتQه علQى كتQاب الصQوينع 

  :ھا، يقول في)بوالتعري
رفعQت .ترجمھQا د: م، أقQول1966رجمQت سQنة لزو@ تُ ) ا4رض(ذكر أن رواية  125ص"     

السعيد في مجلد كبير، ثم بعد أعواٍم سطا عليھا أحد القراصنة، وقسمھا على جزئين ونسبھا لنديم 
  .)3("مرعشلي

ففي ھذه المHحظQة لQم يQذكر الجھQة أو الشQخص الQذي قQام بالقرصQنة، فالقQائم بالقرصQنة ھنQا      
  .نشرمجھوٌل غير محدد، وھو بالطبع دار ال

  
مQن ) عQالم الكتQب ببيQروت(وإّما أن يذكر الجھة التQي قامQت بالقرصQنة، فمQثHً، يصQنف دار      

، )إسQھام اللغQويين ا4وائQل فQي الدراسQات الصQوتية(دور القرصنة، فيقول في تعليقQه علQى بحQث 
Hلمحمد حسن باك:  

أنQQه نشQر المجلQQس ت، والصQواب .أورد أن المقتضQب للمبQQرد نشQر عQQالم الكتQب ببيQQروت، د"     
  .)4("أما المذكورة فمن دور القرصنة). 2ط( 1979ا4على للشؤون ا2سHمية بالقاھرة 

  
في القاھرة، يقومQان بسQرقة ) المكتبة التوفيقية(و) دار الكتب العلمية ببيروت(كذلك يرى أن      

  :جھود المحققين، فيقول في واحٍد من مآخذه على أحد المؤلفات
4حمد بن ا4مين الشنقيطي حققھا عبدالعال سالم في الكويت، وھذا ) لدرر اللوامعا(ذكر أن "     

  ...المكتبة التوفيقية : حققه وشرح شواھده أحمد السيد سيد أحمد علي، القاھرة(حق، ثم أردف 
ھذه التوفيقية صارت في السنوات ا4خيرة تقوم بعمل دار الكتQب العلميQة ببيQروت مQن : قلت     

  .)5("المحققين أو ا2غارة عليھم سرقة جھود

                                            
ومQQن طبعQQات ). 150: (، ھQQامش)162: (ص: اصQQرة وأصQQولھا التراثيQQة، الھQQامشالعربيQQة الفصQQحى المع )   1(

. مصطفى السقا، وإبراھيم ا2بياري، وعبدالحفيظ شلبي: الكتاب، الطبعة التي ضبطھا وصححھا ووضع فھارسھا
  .ت.ط، بيروت، د.دار المعرفة، د

  ).337: (ص لساني فضولي يتطفل على قراءة النص، مجلة عHمات، مصدر سابق، )   2(  
  ).103: (، مجلة عHمات، مصدر سابق، ص)توثيق الترجمة والتعريب(مHحظات على كتاب الصوينع  )   3(  
  ).85،84: (عن حاملي عصا التصويب اللغوي ومتفرقات، مجلة جذور، مصدر سابق، ص )   4(  
منھا أو حقق بعد وفاتھم، محمد خير  معجم المؤلفين المعاصرين في آثارھم المخطوطة والمفقودة وما ُطبع )   5(  

، المحرم ـ جمادى اkخرة )12(، مجلد )1(رمضان يوسف، عرض ونقد، مجلة مكتبة الملك فھد الوطنية، العدد 
  ).382: (م، ص2007يناير ـ يوليو / ھـ 1428
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وقضية القرصنة على جھود اkخرين، أخذت حيزاً من نقد السوسوة المنھجي؛ فقد مر عليھا       

في أكثر من موضQٍع فQي كتاباتQه، وفQي مآخQذه علQى مصQادر ومراجQع المQؤلفين والبQاحثين الQذين 
  .)1(عرض ونقد مؤلفاتھم

  
المراجع والمصادر، ھذه النظرة الدقيقة لمصQادر ومراجQع مQا وقد أكسبته معرفته  الواسعة ب     

يقQQرأ مQQن البحQQوث والمؤلفQQات، وفحQQص اkليQQة التQQي تعامQQل بھQQا ھQQؤ@ء البQQاحثون مQQع معلومQQات 
  مصادرھم، وتوثيقھا من الطبعات السليمة غير طبعات القراصنة

                                            
  : انظر على سبيل المثال )   1(  

  ).516: (مHحظات مفتش نظافة سويسري، مجلة جذور، مصدر سابق، ص •

 ).104: (في النحو التاريخي للفصحى ومHحظات، مجلة جذور، مصدر سابق، ص •

 ).45: (المستشرقون وخبز الشعير المذموم ومتفرقات، مجلة جذور، مصدر سابق، ص •

 ).337: (لساني فضولي يتطفل على قراءة النص، مجلة عHمات، مصدر سابق، ص •

ن الشقيق، صحيفة الثقافية، مصQدر سQابق، تحقيق نور المعارف ومحنة الباحث الجاد في اليم •
 ).20: (ص
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حQوث والمؤلفQات، التQي ھذه نماذج من نقد عباس السوسوة المنھجي، لبعٍض مما قرأهُ من الب     
، سQواٌء فQي عليھQاأثارته آراء وأفكار الباحثين والكتاب فيھا، فعلق عليھQا، وبQّيَن مآخQذه المنھجيQة 

وكQذلك مآخQذه علQى مصQادر ومراجQع . تلك ا4فكار والرؤى، أو مآخذه على المحققين والتراجمة
  .دراساتھم وأبحاثھم الباحثين والُكتاب، والكيفيات التي يتعاملون بھا مع مراجع ومصادر

  
ويبQQدو أن النQQواة ا4ولQQى لنقQQده المنھجQQي، تبQQدأ بمHحظاتQQه وتعليقاتQQه علQQى مQQا يقQQرأ، فھQQو فQQي      

قراءته ـ كمQا يقQول ـ يقQرأ والقلQم بيQده، فيعلQق كلمQا رأى مQا يقتضQي التعليQق، ومQن مجمQوع ھQذه 
ُن منه نقَده  Zلھذا الكتاب أو البحثالتعليقات على البحث أو الكتاب الذي يقرؤه، ُيَكو.  

  
ومن الواضح أنه كل ما تقع عليه يده ويقرؤه، يكون لتعليقات قلمه مكاٌن في صفحاته، وھQذا      

ما يجده القارئ أو المتصفح للكتب والبحوث والدوريات التQي قرأھQا السوسQوة، سQواٌء فQي مكتبQة 
التابعQة لمؤسسQة السQعيد للعلQوم  السوسوة الخاصة، أو في الكتب التي أھداھا لمكتبة السعيد العامة

  .والثقافة بتعز
  

الدراسات اللغويQة والنحويQة فQي مصQر (ومن تعليقات قلم السوسوة ، ما ھم+ش به صفحات كتاب      
أحمQد ُنَصQيZف الجنQابي، ففQي الصQفحة / لمؤلفQه الQدكتور) منذ نشأتھا حتى نھاية القرن الرابQع الھجQري

ختار عمر، أن مصر غصت بQاللغويين والنحQاة فQي مطلQع القQرن التي يعترض فيھا على قول أحمد م
الثالث الھجري؛ بحجة أنه لم يذكر عدداً كافياً من أسماء اللغويين والنحاة في مصر؛ حتQى يؤكQد قولQه 

  :، يعلق السوسوة على ھذا ا@عتراض بالقلم ا4حمر في الصفحة نفسھا، بقوله)1(ھذا
أنQQه لQQيس مQQن الHQQزم أن يQQأتي بقائمQQة لكQQل اللغQQويين،  سQQبب ذلQQك بسQQيط، وھQQو: قQQال عبQQاس"      

  .)2("فالتمثيل فيه الكفاية
  

ومن أبرز ما يعلق به على ما يقرأ، تعليقاتQه علQى مصQادر المQؤلفين والبQاحثين، إذ يسQتدرك      
أخطاء، في أسماء المؤلفات وطبعاتھا وتواريخ طبعھا، وما إلى ذلك، مما يتعلق بمعلومات النشر 

  .ة والتوثيقوالطباع
علQم اللغQة (ومن ذلك، ھذا التصQحيح الQوارد ضQمن تعليقQات السوسQوة، علQى مصQادر كتQاب      

للدكتور حازم علي كمال الدين؛ إذ وثق المؤلف المصدر الرابع والسQتين، مQن مصQادر ) المقارن
  :الكتاب، في قائمة المصادر والمراجع، بقوله

للسيوطـي شـرحه وضبطه وصـــــححه محمد أحمد جاد  ـ المزھر فــي علـــــوم اللغة 64"     
المولى وعلي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراھيم دار إحياء الكتب العربية ـ عيسى البابي 

  .)3()"بدون تاريخ(الحلبي وشركاه ـ القاھرة 
ر ، ويصQحح ذلQك، بإضQافة تQاريخ نشQ)بدون تQاريخ: (فيشطب السوسوة ھذه العبارة المقوسة     

  .)4("1958: "ھذا الكتاب؛ إذ نشر الكتاب في
                                            

الدراسات اللغوية والنحوية في مصر منذ نشأتھا حتى نھاية القرن الرابع الھجري، أحمد نصيف الجنQابي،  )   1(  
النسQQخة الُمھQQداة لمكتبQQة السQQعيد العامQQة، ). 201: (م، ص1977ھQQـ ـ 1397ط، القQQاھرة، .مكتبQQة دار التQQراث، د

  ].96,410/ جن ـ د: [ يد للعلوم والثقافة، تعز، برقممؤسسة السع
  .نفسه )   2(  
: م، ص1999ھQQـ ـ 1420ط، القQQاھرة، .علQQم اللغQQة المقQQارن، حQQازم علQQي كمQQال الQQدين، مكتبQQة اkداب، د )   3(  
  .النسخة الموجودة في مكتبة عباس السوسوة الخاصة). 229(
  .نفسه )   4(  
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وفي بعض تعليقاته ھذه، يكتفي بوضQع إشQارٍة فقQط، كQأن يكQون التعليQق عHمQة اسQتفھام، أو      

  ...، )احم احم(تعجب، أو التركيب 
ومن ذلك، تعليقه علQى واحQدٍة مQن مقومQات طريقQة الدراسQة اللغويQة المقارنQة، التQي أوردھQا      

، فقQد أورد ثالQث ھQذه المقومQات، )علQم اللغQة المقQارن(ازم علي كمال الدين، في كتابه الدكتور ح
  :في قوله

يجQQQب ا2لمQQQام بكQQQل صQQQغيرة وكبيQQQرة تQQQرتبط بالظQQQاھرة فQQQي كQQQل لغQQQة مQQQن حالQQQة الدراسQQQة "     
  .)1("المقارنة

ليقQه ، ثQم يظھQر تع.)2("يجب ا2لمام بكل صQغيرة وكبيQرة"فيضع السوسوة خطاً تحت عبارة      
، مكتفيQاً بھQذه )3()احم احم: (على ذلك، في منتصف الھامش ا4يمن للصفحة نفسھا، بھذا التركيب

ا2شQQارة التQQي تعبQQر عQQن عQQدم الموافقQQة علQQى مQQا يQQذھب إليQQه المؤلQQف، دون تفصQQيٍل 4سQQباب عQQدم 
للكتاب وقد تكون ھذه ا2شارة شفرًة تذكره بوجه اعتراضه عند تناوله النقدي التفصيلي . الموافقة

  .أو البحث الذي تأتي في صفحاته مثل ھذه ا2شارات
  

ومع كثرة مآخذه المنھجية على المؤلفين والبQاحثين، لQم يسQلم ھQو مQن مثQل ھQذه المآخQذ؛ فقQد      
العربيQة الفصQحى (وجد الQدكتور قحطQان رشQيد صQالح، عليQه مأخQذاً منھجيQاً فQي عرضQه لكتQاب 

ذا المأخذ في خلو منھج تأليف الكتاب من مقدمQٍة تتضQمن ، وتمثل ھ)المعاصرة وأصولھا التراثية
ما تتضQمنه مقQدمات المؤلفQات مQن حQديٍث عQن منھجيQة تQأليف الكتQاب، وغيQر ذلQك ممQا تتضQمنه 

  :قحطان ـ في عرضه للفصل الثاني من الكتاب. مقدمات الكتب والمؤلفات، فيقول ـ د
أن يكQون مكانQه المقدمQة، التQي خHQ  وُيHحظ أن الكثير مما ضمه ھذا الفصQل، كQان يحسQن"     

  . )4("منھا منھج التأليف
م، حينمQا كQان 1985ومع أن السوسوة قQد ذكQر فQي ھQذا الفصQل أن فكQرة الكتQاب بQدأت فQي      

، وذكQQر أن مQQنھج الكتQQاب مQQنھج تQQاريخي، بحيQQث يQQؤرخ للظQQواھر )5(طالبQQاً فQQي مرحلQQة الQQدكتوراه
لQQذي يجQQب أن تكQQون دراسQQته دراسQQة علميQQة موضQQوعية اللغويQQة ملتزمQQاً بQQدائرة المQQؤرخ اللغQQوي ا

، إ@ أن مثل ھذه ا4مور التي ذكرھQا فQي ھQذا )6(محايدة، وذكر طريقة توثيقه للمراجع والمصادر
  :الفصل، يستحسن في رأي الدكتور قحطان أن يكون مكانھا المقدمة، فيقول

كانQت مQادًة تثQري التقQديم، فھذا الذي تقدم وغيره، لو ضم ا4خ الباحQث بعضQه إلQى بعQض ل"     
وتوضح مبلغ اھتمام المؤلف بمثل ھذه الموضوعات منذ ما يزيد على خمسة عشQر عامQاً، وأنھQا 
ثمQQرة تتبQQع وتنقيQQر واسQQتقراء ووصQQف جعQQل الكتQQاب زاداً لغويQQاً @ يسQQتغني عQQن تQQذوق حHوتQQه 

  .)7("المعنيون من ذوي ا@ختصاص وغيرھم
     

 Qدث عّمQك وإن كان السوسوة قد تحQي ذلQرى فQل، إ@ أن ا4حQذا الفصQي ھQدمات فQمنه المقQا تتض
ضمه في مقدمٍة تمثل عتبة الدخول ا4ولى للقارئ، وھو ما ذھب إليه الQدكتور قحطQان رشQيد؛ إذ 

                                            
  ).72: (نفسه، ص )   1(  
  .نفسه )   2(  
  .نفسه )   3(  
  ).20: (قراءة وعرض في التواصل اللغوي، قحطان رشيد صالح، صحيفة الثقافية، مرجع سابق، ص )   4(  
  ).24: (العربية الفصحى المعاصرة وأصولھا التراثية، ص )   5(  
  ).27،26: (نفسه، ص )   6(  
  ).20: (صالح، مرجع سابق، صقراءة وعرض في التواصل اللغوي، قحطان رشيد  )   7(  
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إن ا4دبيات التي تتناول البحث العلمي تكاد تجمع على أن البوابة ا4ولى 4ية دراسٍة علميQة ھQي 
عQرف القQQارئ علQى موضQQوع الدراسQة وأھميتھQQا والمنھجيQة التQQي المقدمQة، فمQQن خHQل المقدمQQة يت

  .سارت عليھا، فيقرر بعد قراءتھا قراءة الدراسة أو عدم القراءة
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  ثانياً ــ النقد اللغوي
  

القQQدرة علQQى تلمQQس مQQواطن الصQQحة أو الخطQQأ أو "النقQQد اللغQQوي فQQي أوضQQح تعريفاتQQه، ھQQو      
اللفظة المفردة أم فQي التركيQب الكلQي وفQق مواضQعات  الجمال والقبح في النص ا4دبي سواٌء في

  .)1(..."اللغة وسننھا
  

وقد كان النقد اللغوي عند العرب في بداياته ظاھرة تصويبية لمظاھر اللحن في اللغة، وتفيد      
بعض الروايات أن أقدم مظQاھر اللحQن فQي اللغQة ُعرفQت عنQد العQرب فQي العصQر الجQاھلي؛ فقQد 

بوا كHمه احتراماً لQهروي أن الشيخ ال" Zراً . محترم في العرب كان إذا لحن لم يصوQانوا كثيQل كQب
  .)2("ما يقلدونه في الخطأ

وبذلك، فقد بدأت ممارسة النقد اللغوي عند العرب منQذ الجاھليQة، @سQيما تصQويبھم مQا يقQع       
لتصQويب، مQن ا مQن ھQذا فيه الشعراء من أخطاء لغوية، وقد حفظت كتب ا4دب العربي مواقف 

، حيث )4(قصة النابغة الذبياني مع حسان بن ثابتو، )3(ذلك قصة النابغة الذبياني مع أھل المدينة
  .تمثل ھاتان القصتان أبرز البدايات للنقد اللغوي عند العرب

  
وقQQد عنQQي علمQQاء اللغQQة بالتصQQويب والتصQQحيح اللغQQوي منQQُذ القQQدم، فألِفQQت فيQQه كتQQٌب مختلفQQة،      

تثقيQف (، و)تقQويم اللسQان(، و)إصHح المنطق(و) لحن العامة: (ين مختلفة، من مثلُعرفت بعناو
ھذه الكتب ا4خطاء اللغوية، مثل وتتناول . )5(، وغيرھا من الكتب التي نحت ھذا المنحى)اللسان
الكشف عن العيوب "من العيوب التي تؤخذ على النص، و اعتبار أن ا4خطاء اللغوية عيبٌ  على

  .)6("مات النقد الكبرىكان إحدى مھ
  

، أو فQQي نقQQد النقQQد اللغQQوي :ولعبQاس السوسQQوة، مHحظQQات نقديQQة فQQي ھQQذا المجQQال، سQQواٌء فQQي     
  .للغة التأليف والكتابة عند الباحثين والكتاب التصحيح والتصويب اللغوي

  
  

                                            
أبو العHQء المعQري ناقQداً، وليQد محمQود خQالص، دار الرشQيد، منشQورات وزارة الثقافQة وا2عHQم، العQراق،  )   1(

  ).165: (م، ص1982، )307(سلسلة دراسات 
  ).41: (م، ص1991، القاھرة، 1المعيار في التخطئة والتصويب، عبد الفتاح سليم، دار المعارف، ط )   2(
مكتQب تحقيQق دار إحيQاء التQراث : إعQداد). ھQـ356ت ) (علQي ابQن الحسQين(ا4غاني، أبو الفرج ا4صفھاني )   3(

  ).9: (ص/ 11م، جـ1997ھـ ـ 1418، بيروت، 2دار إحياء التراث العربي، ط. العربي
وقف ). ھـ384ـ  296(، الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء، أبو عبيد 
 محمد بن عمران المرزباني )   4(

: ھQـ، ص1385، القQاھرة، 2المطبعة السلفية ومكتبتھQا، ط. محب الدين الخطيب: على طبعه، واستخرج فھارسه
)55،54.(  
  :انظر )   5(

  ).7: (لحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة، عبد العزيز مطر، مرجع سابق، ص •

م، 1967، القQاھرة، 1واب، مطQابع الQبHغ، طلحن العامة والتطور اللغوي، رمضان عبد الت •
  ).100ـ 97: (ص

: م، ص1992ھQQـ ـ 1412، بيQQروت، 4تQQاريخ النقQQد ا4دبQQي عنQQد العQQرب، إحسQQان عبQQاس، دار الثقافQQة، ط )   6(
)93.(  



    ������� �	
� �	�� �� ������ 	�	��� ������ عبدهعبدهعبدهعبده....دددد                    ����� ����  

 

  

 Page 168 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية                 

   

  
  

  :أ ـ نقد النقد اللغوي
  

 ،والتQأليف ،ية اللغوية الموجھة للغQة الكتابQةنقد النقد اللغوي، حقٌل يتناول مناقشة اkراء النقد     
  .واللغة ا2بداعية شعرية ونثرية

  
ذات معQالم واضQحة فQي تQاريخ النقQد اللغQوي عنQد ) مدرسQة(وھناك من يQرى أن ھQذا الحقQل      

، )اتجاھQات النقQد ا4دبQي فQي القQرن الخQامس(العرب، فالدكتور منصور عبQد الQرحمن فQي كتابQه 
علQى إسQھامات اللغQويين فQي النقQد ا4دبQي فQي ھQذا القQرن مQن الزمQان، ) ةمدرسQ(ُيطلِق مصطلح 

نجد أن درس اللغة والنحو تتضح له معالم مدرسة جديدة : "فيقول إننا في القرن الخامس الھجري
أبرز معالمھا ا@نتفاع بالتحقيق اللغQوي والQدرس النحQوي علQى نحQو مQا عQرف عنQد علمQاء اللغQة 

  .)1("يين والنحاة في آرائھم ومذاھبھم من خHل النص ا4دبيوالنحو، ثم مناقشة اللغو
  

وقد استوقفت عباس السوسوة عدٌد من رؤى النقQد اللغQوي، وھQي بحاجQٍة لمزيQٍد مQن التQدقيق      
  .والفحص؛ لتظھر الصورة الحقيقية لھذه الرؤى، فتناولھا بالنقد والتفنيد

ورؤيQQة أن البQQدو ا4لفQQاظ الصQQحاح،  ومQQن ذلQQك، رؤيQQة أن قQQاموس الصQQحاح مقتصQQراً علQQى     
والحضQQر إلQQى اللQQين، وكQQذلك نقQQٌد لQQرؤًى مQQن رؤى المجQQامع اللغويQQة، ورؤى  يميلQQون إلQQى الشQQدة
  .المصوبين اللغويين

  
  :ـ الصحاح، ھل اقتصر على الصحاح؟ 1
  

اقتصQQار معجQQم "مQQن رؤى النقQQد اللغQQوي التQQي تناولھQQا بالنقQQد والتفنيQQد، مQQا أسQQماه بأسQQطورة       
فيقQQول إن ھQQذه . )2("صQQحاح للجQQوھري علQQى الصQQحاح دون غيQQره مQQن المعQQاجم العربيQQة القديمQQةال

  :ا4سطورة وھٌم، ابتدأ من عند الجوھري نفسه، ثم تداولھا ِمن بعده الباحثون والكتاب
فQQإني قQQد : (إن مصQQدر ھQQذا الQQوھم يعQQود إلQQى الجQQوھري نفسQQه الQQذي يقQQول فQQي مقدمQQة الصQQحاح"     

بعQد تحصQيلھا بQالعراق روايQة وإتقانھQا درايQة، (...) ما صح عندي من ھذه اللغQة  أودعت ھذا الكتاب
  .)3( )"ومشافھتي بھا العرب العاربة في ديارھم البادية، ولم آل في ذلك نصحاً و@ ادخرت وسعاً 

  
ويتQداولونھا، يبQدأ فQي تفنيQدھا، إذ يجQد  َمْن يدافعون عن ھذه ا4سQطورة وبعد أن يورد أقوالَ      
جمQع معھQا ألفاظQاً عاميQة ومولQدة،  ، بQليقتصQر علQى ا4لفQاظ الصQحاح وحQدھالQم ) الصحاح( أن

وألفاظاً خرجQت عQن نطQاق الفصQاحة التQي حQددھا القQدماء زمنيQاً ومكانيQاً، وجمQع ألفاظQاً دخيلQة، 
  .وفسر ألفاظاً عربية بالفارسية

  

                                            
  ).166: (أبو العHء المعري ناقداً، وليد محمود خالص، مرجع سابق، ص )   1(
  ).60: (م، ص1998، )1(، مجلة بحوث جامعة تعز، العدد ھل اقتصر على الصحاح: الصحاح )   2(
أحمQد عبQدالغفور : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن حماد الجوھري، تحقيQق: وانظر. نفسه )   3(

  ).33: (م، ص1984، بيروت، 3عطار، دار العلم للمHيين، ط
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HستشQQھاد بالشQQعر وممQQا أورده مQQن د@ئQQل علQQى خQQروج الصQQحاح علQQى النطQQاق الزمنQQي ل     
  .)1()..."ھـ170ت (بشعر الحسين بن مطير ا4سدي "الفصيح، استشھاد الجوھري 

فاستشQQھاد الجQQوھري بشQQعر ھQQذا الشQQاعر خQQروج عQQن النطQQاق الزمنQQي لHستشQQھاد بالشQQعر      
، أي منتصQف القQرن )ھQـ162ت (الفصQيح، الQذي حQدده علمQاء اللغQة بمQوت الشQاعر ابQن ھرمQة 

  .الھجري الثاني
كQان مقصQوراً علQى قبائQل "أما الخروج عن النطQاق المكQاني الQذي حQدده علمQاء اللغQة الQذي      

، فمثاله مجيء ألفاظ يمنيQة )2("تميم وقيس وأسد وھذيل وبعض طيئ وبعض كنانة: بعينھا، وھي
  : في الصحاح، منھا

  .)3()"21(بمعنى الجلوس : الوثب"   
  

الُعّجQة ): 327عجQج"(اللفQظ : لفاظ المولدة فQي الصQحاحومن ا4مثلة التي أوردھا لمجيء ا4     
  .)4("بالضم، ھذا الطعام الذي يتخذ من البيض، أظنه مولداً 

  : ومن ا4لفاظ العامية التي وردت في الصحاح     
  .)5("أفعل ذلك زيادة والعامة تقول زائدة): 482زيد"(اللفظ 

  
كQر السوسQوة أن الجQوھري كQان يشQير إلQى أن أّما ا4لفاظ الدخيلة في معجم الصQحاح، فقQد ذ     

ھQQذه ا4لفQQاظ معربQQة حينQQاً، و@ يشQQير إلQQى ذلQQك أحيانQQاً أخQQرى، ومQQن تلQQك ا4لفQQاظ التQQي لQQم يQQذكر 
؛ فھذا اللفظ دخيQل ونQص علQى تعريبQه الجQواليقي، ولQم يفعQل )الفدان(الجوھري أنھا معربة، لفظ 

  .)6(ذلك الجوھري
  

  :سرھا الجوھري بألفاٍظ فارسيةومن ا4لفاظ العربية التي ف     
  .)7("الرطبة، وھي ا@سفست بالفارسية: والقضبة والقضب) 203قضب"(اللفظ         

  
قد اقتصر على الصحاح، فمن خHل استقرائه للمعجQم، أثبQت ) الصحاح(وبذلك، فّنَد أسطورة أن 

الزمQاني والمكQاني  أن فيه غير الصحاح؛ إذ احتوى إلى جانب الصحاح، ألفاظاً متجاوزة للنطQاق
  .لHستشھاد بالفصحى، وألفاظاً مولدة وعامية وأعجمية، بل وفسر ألفاظاً عربية بالفارسية

وھQQذه ا4دلQQة التQQي أوردھQQا لتفنيQQد ھQQذه ا4سQQطورة كافيQQة للقQQول بQQأن معجQQم الصQQحاح لQQم يكQQن      
  .مقتصراً على الصحاح وحدھا بل تضمن إلى جانبھا ألفاظاً غير صحاح

  
  
  

                                            
  ).1287: (قاموس الصحاح، ص: ، وانظر)64: (نفسه، ص )  1(
محمQد أحمQد جQاد المQولى وعلQي محمQد البجQاوي : المزھر في علوم اللغة، للسيوطي، تحقيق: وانظر. نفسه )   2(  

  ).212ـ211: (ص/ 1م، جـ1958ط، القاھرة، .مكتبة عيسى الحلبي، د. ومحمد أبو الفضل إبراھيم
  ).21: (قاموس الصحاح، ص: ، وانظر)65: (نفسه، ص )   3(  
  ).327: (قاموس الصحاح، ص: وانظر. نفسه )   4(  
  ).482: (قاموس الصحاح، ص: وانظر. نفسه )   5(  
عبQد . ف: المعرب من كHم ا4عجمي على حروف المعجم، الجواليقي، تحقيQق: وانظر). 69: (نفسه، ص )   6(  

  ).476: (م، ص1990ط، دمشق، .الرحيم، دار القلم، د
  ).203: (قاموس الصحاح، ص: وانظر. نفسه )   7(  
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  :البدو إلى ا�صوات الشديدة، والحضر إلى ا�صوات الرخوة ـ ميل 2
  

فQQي أن القبائQQل  :فنيQQد، رؤيQQة الQدكتور إبQQراھيم أنQيسومQن رؤى النقQQد اللغQوي التQQي تناولھQا بالت    
  . البدوية تميل إلى ا4صوات الشديدة، وأن الحضر يميلون إلى ا4صوات الرخوة

، يعلQق )نحو نظرية إيقاعية في موسQيقى الشQعر(افي ففي نقد السوسوة لبحث عبد العزيز مو     
على ھذه الرؤية التي أتى بھا الباحث، مثله مثل غيره من الباحثين الذين يتبعون رؤى المشQاھير 

  :دون فحٍص وتدقيق لھذه الرؤى، فيقول
ھذا من آراء المرحوم إبراھيم أنيس التي تمسك بھا كثيرون منھم عبد العزيز مطر وأحمQد "     
سQواٌء علQى المسQتوى (وھذا غير صحيح، ففي الوحدات الصوتية في العربية . لم الدين الجنديع

بل فوجئ بھا أنيس . ولم تثبت حكاية الميل ھذه. شديد ورخو أصHً ) الفصيح أو المستوى العامي
تنطQق بميQل حضQري والعكQس صQحيح (!!) نفسه وتلميذه الجنQدي عنQدما كانQا يجQدان قبيلQة بدويQة

  .)1("فالصنفان @ عHقة لھما بليونة أو قسوة! سران ذلك بالتجاور بين قبيلتين من الصنفينفكانا يف
فھذه الرؤية يتبناھا الباحثون كما ھي، دون إخضاعھا للتأمل والفحص والتدقيق؛ كونھا آتيQة      

، وھQو خQارج )سQطوة الشQھرة(من َعلٍَم مشھور، وذلك مما يستوقف السوسوة، وله بحث سماه بـ 
النطاق الزمني لھذه الدراسة، فQي ھQذا البحQث تنQاول السوسQوة سQطوة آراء العلمQاء ذوي الشQھرة 
  .على الباحثين، فيأتون بھا دون فحٍص أو تدقيق، ومما جاء في ھذا البحث حديثه عن ھذه الرؤية

  
  :ـ رؤى المجامع اللغوية 3
  

زة الظQواھر اللغويQة أو عQدم ھQي صQاحبة القQول الفصQل فQي إجQا وإذا كانت المجامع اللغوية     
؛ ذلك 4ن أعضاء المجQامع اللغويQة  dث "إجازتھا، فإنه يرى أن ھذا ا4مر نسبيQيھم البحQب علQيغل

عن مسوغ 2جازة الظاھرة المعنية، حتى أنھم ليقولQون بصQواب بعQض الظQواھر اللغويQة، وھQي 
وع فيھا، وھنQاك طبعQاً مQا خطأ في العربية المعاصرة، 4ن الُكتاب ـ في معظمھم ـ يتحاشون الوق

خطأه المجمع عن حق، وفي الوقت نفسه ھناك ظواھر أفتQى المجمQع بخطئھQا وھQي صQواٌب فQي 
  .)2("العربية المعاصرة

ويورد في ھامش الصفحة مثا@ً لتصويب أعضاء المجمع ظواھَر لغوية، ھي أصHً خطأ في      
الصادر عن المجمQع اللغQوي بالقQاھرة، ) يبا4لفاظ وا4سال(العربية المعاصرة، محيHً إلى كتاب 

  :فيقول
  .)3(..."المعّمر والمتوفى، بصيغة اسم الفاعل: من ذلك إقرار لجنة ا4لفاظ وا4ساليب لفظي"     

  
  :ـ رؤى المصوبين اللغويين 4
  

، موقفQه الواضQح مQن )العربية الفصQحى المعاصQرة وأصQولھا التراثيQة(للسوسوة  في كتابه       
فقد كانت تصويباتھم ورؤاھم واحداً من العوامل المھمة وراء توجھِه توجھاً : ن اللغويينالمصوبي

                                            
  ).41: (المشتشرقون وخبز الشعير المذموم، مجلة جذور، مصدر سابق، ص )   1(  
  ).11: (العربية الفصحى المعاصرة وأصولھا التراثية، ص)   2(  
  .نفسه )   3(  
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تاريخيQQاً؛ لQQذلك جQQاء تفصQQيل موقفQQه مQQن المصQQوبين اللغQQويين متHزمQQاً مQQع موضQQوعات منھجQQه 
  .)1(التاريخي في دراسته للظواھر اللغوية في الفصل ا4ول من ھذه الدراسة

علQQى نقQQد النقQQد ) العربيQQة الفصQQحى المعاصQQرة وأصQQولھا التراثيQQة(وكQQذلك بنQQى فكQQرة كتابQQه      
صQرفية  ـQـ ت دراسته لموضوعات الكتاباللغوي، من خHل نقده لرؤى ھؤ@ء المصوبين؛ فجاء

  .بمنھجيٍة تاريخيٍة؛ بناًء على موقفه من المصوبين اللغويينــ  ونحوية
  

دا@ً علQQى تشQQدد ھQQؤ@ء فQQي  )عQQن حQQاملي عصQQا التصQQويب اللغQQوي(وقQQد جQQاء عنQQوان بحثQQه     
  .التأديب والعقاب، لذلك جاء بھذا اللفظ للد@لة على تشدد ھؤ@ء) العصا(تصويباتھم، فمن وظائف 

بالمصQطلح  يباتھم خوفQاً علQى العربيQة الفصQحىوعبر عن تشدد ھؤ@ء المصوبين فQي تصQو     
فQي تصQويباتھم اللغويQة، وتشQددھم  ھم، وھو عنوان بحثه الQذي تنQاول فيQه خQوف)الرھاب(النفسي 

  : ، ويعني به)رھاب العربية الفصحى: (بحثه فكان عنوان
الخوف المبالغ فيه على الفصحى من أي تغير يحدث لد@لة كلمQة مQا، أو قاعQدة جزئيQة فQي "     

فQQإذا تأملQQت مليQQاً فيمQQا قيQQل عنQQه خطQQأ يQQراد تصQQحيحه؛ وجQQدت كثيQQراً منQQه       ... الصQQرف والنحQQو 
  .)2("ثنا منذ القرن الثاني الھجري إلى اkنيتردد في ترا

تناول في ھذا البحث أھم مظاھر رھاب الفصحى من وجھة نظره، المتمثلة في ثHثة مظاھر، و  
  .الخوف من التطور التركيبي في الفصحى، ورھاب الھمزة، ورھاب دراسة اللھجات: ھي
  

م ومقاييسھم التي يأتون بھQا، وبQذلك ويأخذ على المصوبين اللغويين، عدم التزامھم بمعاييرھ     
وھو في ھQذا متفQٌق مQع النتيجQة التQي توصQل . فھم غير ملتزمين بما يقولون من معايير ومقاييس

؛ إذ توصQل إلQى أن المصQوبين غيQر )اللحQن فQي اللغQة(إليھا الباحث عبد الفتQاح سQليم، فQي كتابQه 
Qع ملتزمين بمعاييرھم تلك، فالسوسوة يستشھد بما وصل إليه ھQة مQك النتيجQورداً تلQث، مQذا الباح

أسماء المؤلفين في التصحيح اللغQوي، وأسQماء مؤلفQاتھم وتعقيQب الباحQث عبQد الفتQاح سQليم علQى 
ھQQؤ@ء المQQؤلفين فQQي التصQQويب اللغQQوي، بQQأنھم غيQQر ملتQQزمين بمعQQاييرھم، وتبQQدأ ھQQذه ا4سQQماء بQQـ 

  ).كمال إبراھيم(، وتنتھي بـ )شاكر شقير(
العربيQة الفصQحى المعاصQرة وأصQولھا (فQي كتابQه  )3(لسوسوة ھذه القائمة نفسQھاوقد أورد ا      

، وأورد القائمQة نفسQھا ـ )عQن حQاملي عصQا التصQحيح اللغQوي ومتفرقQات(، وفQي بحثQه )التراثية
، مع إضافته ھو، إلQى ھQذه القائمQة أسQماء أخQرى لQم )4()رھاب العربية الفصحى(أيضاًـ في بحثه 

عبQQد الفتQQاح (، و)أحمQQد مختQQار عمQQر(، و)مصQQطفى جQQواد: (يرھم، فأضQQافيلتQQزم أصQQحابھا بمعQQاي
كQذلك أورد أسQماء أخQرى مQQن علمQاء اللغQة القQدامى، لQQم يلتزمQوا بمعQاييرھم، مبتQدئاً بQQـ . )5()سQليم

  .)6()الحريري(، ومنتھياً بـ )الكسائي(
  

                                            
  .فصل المنھج التاريخي من ھذه الدراسة: انظر )   1(  
  ).813: (رھاب العربية الفصحى، مصدر سابق، ص )   2(  
  :انظر )   3(  

  ). 20،19: (العربية الفصحى المعاصرة وأصولھا التراثية، ص •

  ).79: (عن حاملي عصا التصويب اللغوي ومتفرقات، مجلة جذور، مصدر سابق، ص •
  ).617: (رھاب العربية الفصحى، مصدر سابق، ص )   4(  
  ).814: (نفسه، ص )   5(  
  ).44،43: (نفسه، ص )   6(  
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فقQد بQدأ معجبQاً بھQم، وقد جاء موقفه ھذا من المصوبين اللغويين بعد اسQتقراء للتQراث العربQي،      
وحاذياً حذوھم، فصّوَب على طريقتھم بعQض  الظQواھر اللغويQة، وبعQد تQراكم ثقافتQه وتنQامي بنيتQه 
المعرفية، وصل إلى موقفه المخالف لھQم فيمQا يQذھبون إليQه مQن تصQويٍب لغQويV للظQواھر اللغويQة، 

انتصر للتعبيQر المعاصQر فQي فخالفھم في نقدھم للظواھر اللغوية في العربية الفصحى المعاصرة، و
، وطبQQق مخالفتQQه لھQQم باسQQتخدامه فQQي لغتQQه )العربيQQة الفصQQحى المعاصQQرة وأصQQولھا التراثيQQة(كتابQQه 

الQذي يخطئونQه ـ وكQان يخطئQه  )1()طبيعQي(التأليفية ما يخطئون من ظواھر لغوية؛ فاستخدم اللفQظ 
، واسQتخدم ـ )الرئيسQة(بQد@ً مQن  )3()الرئيسQية(واسQتخدم اللفQظ ). طبعQي(ـ بQد@ً مQن  )2(مثلھم سQابقاً 

في الصفحات نفسھا التي يتحQدث فيھQا عQن ھQذه ا4داة المركبQة ) بل و(أيضاً ـ أداة العطف المركبة 
  .)4(..."بل ولعلي @ أبالغ إن قلت : "في العربية الفصحى المعاصرة، فيقول

  
  

  :ب ـ التصويب اللغوي
  

، )5("لغQQة التQQأليف"لغQQوي، يتنQQاول فيQQه تصQQحيح فQQي النقQQد اللغQQوي عنQQد السوسQQوة تصQQويٌب      
  .وتصويب ا4خطاء اللغوية التي يقع فيھا المؤلفون والكتاب

، التابعQQة لQQدائرة )سQQبتمبر26(كمQQا أن السوسQQوة، كQQان قQQد عمQQل مصQQححاً لغويQQاً فQQي صQQحيفة      
يث عنھا فQي التوجيه المعنوي للقوات المسلحة وا4من، في سنة التجنيد ا@ختياري، التي مّر الحد

  .)6(تمھيد ھذه الدراسة
  

والتصQQويب اللغQQوي عنQQده، لQQيس مQQن صQQنف التصQQويب اللغQQوي الQQذي انتقQQده عنQQد المصQQوبين      
وإنما ھو عنده تصويب آخر غير تصويب ھؤ@ء، ). قل و@ تقل(اللغويين، والذي يأتي من قبيل 

قQل و@ (@ تQدخل فQي بQاب  أخطQاءٌ "يوضح تصويبه ھذا، بأن+ ا4خطاء التQي يتناولھQا بالتصQويب 
بل نعني أنھا أخطاء في المبتدأ والخبر، والصفة والموصQوف، وخبQر . فھذا ترف @ نقصده) تقل

وفQQي الجمQQع السQQالم بنوعيQQه، وفQQي المثنQQى، وفQQي . كQQان وخبQQر إن مقQQدماً ومQQؤخراً وفQQي التمييQQز
  .)7(..."المجرور وغيرھا 

  
قع فيھا بعض الباحثين والكتاب، ومن ذلك، تصويبه فصوب عدداً من ا4خطاء اللغوية التي ي     

، فيQQورد الموضQQع الQQذي جQQاء فيQQه الخطQQأ مQQع )أن(للخطQQأ اللغQQوي المتمثQQل فQQي عQQدم نصQQب اسQQم 
 ًHتصويبه، قائ:  

                                            
  :سبيل المثال انظر على )   1(  

  ).74: (العربية الفصحى المعاصرة وأصولھا التراثية، ص •

  ).27: (شرح المشعططات السبع، ص •
  ).18: (العربية الفصحى المعاصرة وأصولھا التراثية، ص )   2(  
  ).205: (نفسه، ص )   3(  
  ).175: (نفسه، ص )   4(  
القرن العشرين، عبد الجبار وھيب القّزاز، كليQة اkداب  الدراسات اللغوية في العراق في النصف ا4ول من )   5(

  ).95: (م، ص1979ھـ ـ أيلول 1399ـ جامعة بغداد، شوال 
  .انظر ذلك في تمھيد ھذه الدراسة )   6(
محمQد الشQرقاوي، عQرض ونقQد، مجلQة الدراسQات اللغويQة، مصQدر : اللغQة العربيQة، كQيس فرسQتيغ، ترجمQة )   7(

  ).223: (سابق، ص
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  .)1("أفعا@ xإن أفعال من أمثال خاف "
  

ذا لمجQيء الفاعQل منصQوباً عنQد واحQٍد مQن البQاحثين، فيصQحح ھQ ومن ذلك، تصويبه اللغQوي     
) محمQد مريسQي الحQارثي(يقQول فQي نقQده لبحQث إذ @ تصQريحية،  الخطأ اللغوي بطريقٍة تلميحية

  ): الشعر والنثر مقاربات في التشكيل(
؛ إذ يكتفQي بتلميحQه )2("و@ أظن الفاعQل منصQوباً " تلتقي فيه ھاتين الخاصيتين) "1ـ 178"(     

QQا جQQوباً، كمQQيس منصQQوٌع ولQQل مرفQQي أن الفاعQQذي يعنQاالQQذا . اء ھنQQر واٍع بھQQث غيQQان الباحQQوإن ك
ا يجب تصويبه   .الخطأ، وغير واٍع أنه نصب ما يجب رفعه، فإنه مع ذلك، يظل خطأً لغوّيً

  
التQQي وردت فQQي  HحظاتQQه وتصQQحيحه لcخطQQاء اللغويQQةفQQي م كQQذلك، يصQQحح الخطQQأ اللغQQوي     
ا الخطأ اللغQوي المتمثQل  فQي ، ومن ذلك، ھذ)كتابة السيرة النبوية عند رفاعة الطھطاوي: (كتاب

المطابقة بين العدد ومعدوده تأنيثاً وتذكيراً، على غيQر مQا جQاءت بQه القاعQدة النحويQة فQي مخالفQة 
باً إياه، بقوله Zا4عداد المفردة لمعدودھا تذكيراً وتأنيثاً، فيورد الخطأ مصو:  

ربع من النساء أنجبن أربعة أ: أربعة من النساء أنجبن أربعاً من ا4نبياء والصواب 8س49"     
  .)3("من ا4نبياء

  
، )المنھج ا4سطوري في النقد العربQي الحQديث(ومن تصويباته اللغوية، لبحث لمياء باعشن      

، وخبQر المبتQدأ اللQذين مQن )لQيس(تصويبه الخطأ اللغوي الذي وقعQت فيQه الباحثQة، فنصQبت اسQم 
  :حقھما الرفع، فيورد الخطأ مصوباً إياه

: الصQواب" فليس ھناك نقداً روائيQاً و@ نقQداً مسQرحياً و@ نقQداً ملحميQاً، فقQط نقQداً أسQطورياً "     
  .)4("برفع كل ھذه المنصوبات

  
ومQQن تصQQويباته اللغويQQة، وتصQQحيحه لcخطQQاء اللغويQQة، التQQي يقQQع فيھQQا البQQاحثون والكتQQاب،      

؛ إذ كQان العيQب الرابQع مQن )معQارفنور ال(تصويبه لcخطاء اللغوية التي وقع فيھا محقق كتاب 
كثرة أخطاء النحو واللغة والتعبيQر التQي لQم تسQلم "العيوب التي وجدھا السوسوة عند ھذا المحقق 

  .)5("منھا تعليقاته و@ المقدمة
الQQذي مQQن حقQQه النصQQب، فيQQورد الخطQQأ مQQع ) مQQا زال(ومQQن ھQQذه ا4خطQQاء خطQQأ رفQQع خبQQر      

  :تصويبه
  .)6("نقيب عنه جار، صوابه جارياً ما زال البحث والت 27د"

  
ومن مHحظاته اللغوية على الكتاب والباحثين، مHحظاته على من يأتي بألفاٍظ ومصطلحاٍت      

يريQد مQن التQي  يره مثل ھذه السلوكيات التأليفيQةتث يتعالم على القارئ، وھوـ كما مرـيريد بھا أن 
ومن ذلك، ما جاء في مHحظاته وتعليقQه . القارئالتعالم والتعالي على  ورائھا المؤلف أو الكاتب

  :لمحمد النجار، فيقول) ا4دب الملحمي في التراث العربي ـ البنية والد@لة(على مقال 
                                            

  .نفسه )   1(
  ).39: (المستشرقون وخبز الشعير المذموم ومتفرقات، مجلة جذور، مصدر سابق، ص )   2(
  ).14: (كتابة السيرة النبوية عند رفاعة الطھطاوي، صحيفة الثقافية، مصدر سابق، ص )   3(
  ).345: (لساني فضولي يتطفل على قراءة النص، مجلة عHمات، مصدر سابق، ص )   4(  
  ).20: (تحقيق نور المعارف ومحنة الباحث الجاد في اليمن الشقيق، صحيفة الثقافية، مصدر سابق، ص  )  5(  
  .نفسه )   6(  
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ونحن نفترض في الكاتب القومي محبة لغته القومية، لكننا نجد صاحبنا يكرر ألفاظاً للتعالم "     
ية والسوسQQيوتاريخية، والتعQQويض السQQيكولوجي، الفضQQاءات السوسQQيولوجية، والسوسQQيوثقاف: مثQQل

  .)1(!"أتراه لم يجد في لغته ما يسد مسدھا؟
  

وممQQا جQQاء فQQي تصQQويبه اللغQQوي، مHحظاتQQه علQQى ا4خطQQاء المطبعيQQة التQQي عQQادة مQQا يكQQون      
ا4خطQاء والھنQات المطبعيQة، مصQّوباً  تلكالمسؤول ا4ول عنھا دور النشر، فوقف عند كثير من 

  .)2(عدٍد من كتاباته وأبحاثه إياھا في
الھنات المطبعية، التي يكون المسؤول عنھا الناشر، وليس المؤلQف، فإنQه  تلكومع أنه يتتبع      

العربيQة الفصQحى (ا4خطQاء المطبعيQة؛ ففQي كتابQه  تلكھو نفسه لم تسلم أبحاثه وكتاباته من مثل 
فQي قائمQٍة صQّوَب فيھQا  ھا، وقQد اسQتدركعدٌد من ا4خطاء المطبعيQة) المعاصرة وأصولھا التراثية

  : بقوله قائمته تلك،ا4خطاء، ويستھل  تلك
في الكتاب أخطاٌء مطبعية @ تخفى على فطنة القارئ، وھذه قائمة تصويبات أخرى، نرجو "     

  .)3("أن يجريھا على الصفحات قبل القراءة، مع اعتذارنا
مجQيء  التي صQوبھا فQي القائمQة الملحقQة،و لكتــاب،ومــن ا4خطـاء المطــبعية الواردة في ا     
  :، فصحح ھذا الخطأ في القائمة الملحقة)4()الرجائي(في الكتاب ) الرجالي(لفظ 

  .)5("الرجالي 13ـ  86"
) ھـQ(ا4ول للصQفحة، والثQاني للسQطر، و : ويكتفي بذكر الصواب في ھQذه القائمQة، يسQبقه رقمQان     

  .تصحيحه لcخطاء اللغوية والمطبعية في عدٍد من البحوث والمؤلفات ، كما ھو سلوكه في)6(للھامش
  

العربيQQة الفصQQحى المعاصQQرة (وإذا كQQان قQQد اسQQتدرك ا4خطQQاء المطبعيQQة الQQواردة فQQي كتابQQه      
ا4خطQQاء، فQإّن ھنQاك أخطQاء مطبعيQة أخQرى، غيQQر  تلQكبقائمQة يصQوب فيھQا ) وأصQولھا التراثيQة

فQي غيQر ھQذا الكتQاب،  نشر فQي مQواطن مQن أبحاثQه وكتاباتQهور المستدركة، اقترفتھا المطابع ود
بQل يتنQاول شQعرياً حQديثاً : "، فQي جملQة)شQعر(زائQداً بعQد لفظQة ) اليQاء(ومن ذلك، مجQيء حQرف 

بل يتناول : "؛ إذ إن الجملة الصحيحة وفقاً للسياق، ھي)شعراً (بد@ً من ) شعرياً (، لتصبح )7(..."
  ...".شعراً حديثاً 

                                            
  ).521،520: (مHحظات مفتش نظافة سويسري، مجلة جذور، مصدر سابق، ص )   1(  
  )2   (  ًHانظر، مث:  

  ).514ـ  509: (مHحظات مفتش نظافة سويسري، مجلة جذور، مصدر سابق، ص •

 ).88ـ  84: (عن حاملي عصا التصويب اللغوي، مجلة جذور، مصدر سابق، ص •

 ).106ـ101: (في النحو التاريخي للفصحى ومHحظات، مجلة جذور، مصدر سابق، ص •

: المستشQQQQQQQرقون وخبQQQQQQQز الشQQQQQQQعير المQQQQQQQذموم، مجلQQQQQQQة جQQQQQQQذور، مصQQQQQQQدر سQQQQQQQابق، ص •
)49،48،46،45،44،42،38.(  

  .ب العربية الفصحى المعاصرة وأصولھا التراثيةالقائمة الملحقة بكتا )   3(  
  ).86: (العربية الفصحى المعاصرة وأصولھا التراثية، ص )   4(  
  .القائمة الملحقة بكتاب العربية الفصحى المعاصرة وأصولھا التراثية )   5(  
  .نفسه )   6(  
  ).529: (مHحظات مفتش نظافة سويسري، مجلة جذور، مصدر سابق، ص )   7(  
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  اً ــ النقد ا�دبيثالث
  

شكٌل من أشQكال المعرفQة العلميQة، ھدفQه إضQاءة وتفسQير شQروط إنتQاج اkثQار "النقد ا4دبي،      
نشQQاٌط إنسQQاني يسQQتخدم اللغQQة أداة @ ليعبQQر عQQن موقQQٍف جمQQالي كمQQا ھQQو حQQال "، وھQQو )1("ا4دبيQQة

  .)2("ا4دب، بل ليكتب عن ا4دب
  

بQداعات ا4دبيQة، فيھQدف إلQى تفسQير وتحليQل اkثQار ا4دبيQة ومجال ھذا النشاط ا2نساني، ا2     
وفقاً لنظريات النقد ا4دبي المتداولة، التQي تتنQاول الQنص ا4دبQي مQن زوايQا مختلفQة؛ اسQتناداً إلQى 

  .الرؤى الفكرية التي تفلسف مسارات واتجاھات كل نظرية
  

سQQمة بسQQمات وإجQQراءات النقQQد مت وقQQد وردت فQQي أثنQQاء أبحQQاث وكتابQQات عبQQاس السوسQQوة، إشQQاراتٌ      
عرضQية فQي كتاباتQه  ؛ إذ جQاءت مثQل ھQذه ا2شQارات بصQفةٍ تارة، ونقد النقQد ا4دبQي تQارة أخQرى ا4دبي

  .)3(وأبحاثه، فھو @ يطرق ھذا الباب إ@ ما جاء منه في صورة إشاراٍت ومHحظاٍت عرضية وعابرة
  
  

  :أ ــ نقد أدبي
  

قد ا4دبي، منھا ما يتناول ا4دب القديم، ومنھا ما يتناول ا4دب للسوسوة مHحظات في الن        
  .العربي الحديث

التي تناولت الشعر العربي القديم، تلك المHحظة التي تضمنت واحداً  النقديةه ومن مHحظات     
المعQQري، انتقQQاٌل للمعQQري مQQن مرحلQQة ) لزوميQQات(مQQن تعليقاتQQه علQQى مقQQاٍل يقQQول صQQاحبه فيQQه إن 

فيبدي رأيُه النقدي مبنياً على تذوق المتلقي، فيرى . )4()سقط الزند(والتقليد التي كانت في  ا@تباع
  :ھو المتضمن للشعر الحقيقي @ اللزوميات، يقول في تعليقه على ذلك) سقط الزند(أن 

فإذا كان المراد بالشQعر الQذي يھQز المشQاعر، ويبعQث فQي . ونحن نرى أن ھذه مسألة ذوقية"     
  .)5("لمتلقي النشوة، فإن سقط الزند ھو المتضمن للشعر الحقيقي @ اللزومياتنفس ا

  
ومن إشاراته النقدية التي تتناول شعراً حديثاً، ما جاء من مHحظQاٍت نقديQة فQي تشQريحه لمQا      

، فيقول بأن ھQذه ا4سQطورة قQد صQارت واحQدة مQن ا4سQاطير )أسطورة نخوة المعتصم(أسماه بـ 
لعربية، وبذلك كان لھا تجليQاٌت كثيQرة فQي الشQعر العربQي المعاصQر، ويQذكر مQن ھQذه في ثقافتنا ا

                                            
  ).33:(قاموس مصطلحات النقد ا4دبي المعاصر، سمير حجازي، مرجع سابق، ص )   1(
النقد ا4دبي رؤى وأفكار، ممدوح أبو الوي، مجلة عHمات، إصQدارات النQادي ا4دبQي الثقQافي بجQدة، العQدد  )   2(
  ).289،288: (م، ص2005ھـ ـ ديسمبر 1426، ذو القعدة )11(، المجلد )58(
  .م21/5/2008ھـ ـ 1429جمادى ا4ولى  16:المقابلة التي أجراھا معه الباحث، في يوم ا4ربعاء من )   3(
  ).527: (مHحظات مفتش نظافة سويسري، مجلة جذور، مصدر سابق، ص )   4(
  .نفسه )   5(
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أبQو تمQام (التجليات أبياتQاً مQن معارضQة الشQاعر عبQد 
 البردونQي لبائيQة أبQي تمQام فQي قصQيدته 
  :) 1()وعروبة اليوم

  
�ذبُ �����ه الك�����م ينض�����يف إن ل�����دق الس�����ا أص����  م
�ا�������ين تحملھ�������دى ح�������فائِح أھ�������يُض الص������  ب

�������ن الجھ�������ى م������ى لأدھ�������ئن إل������م يطم������  عل
�ا؟��������اذا فعلن��������م م��������ال ول��������بنا كالرج�������  غض

  

�بُ   �����دق الغض�����م يص�����يف إن ل�����ذب الس����  وأك
�بُ �����ـھا الَغلَ�����ـلو ب�����ت يعـــــــ�����ٍد إذا  غلب����  أي
�بوا�����العلِم واغتص�����وا ب�����اٍس طغ�����اِف ن����  أنص
�بُ �����يُم والكت�����دَق التنج�����د ص�����ـدْق، وق����  نص

  
، )م1991ت(ريشQة يعود إلQى عمQر أبQو "ويرى أن فضل الصياغة النھائية لھذه ا4سطورة      

ثQم إلQى ) بعQد النكبQة(أمتQي، ثQم غيQر عنوانھQا إلQى : م بعنوان1949في قصيدته التي أنشأھا عام 
  :)2(، ومطلعھا)نخوة المعتصم(
  

�مِ �����������ين اMم�����������ِك ب�����������ل ل�����������ي ھ����������  أمت
  

�مِ   �����������������يِف أو للقل�����������������ٌر للس����������������  منب
  

صQQائد القومQن إشQاراته النقديQة، التQي جQاءت بصQQفٍة عامQة، مHحظاتQه النقديQة السQاخرة علQى      
دون اختيQQاٍر حصQيف مQQن الناشQQرين، فيقQول إن ھQQذه القصQQائد  المنشQورة فQQي الصQحف والمجHQQت

غثQQاء يغQQم "؛ 4ن فQQي ھQQذه القصQQائد )3()عQQالم عجيQQب(تمثQQل أعجوبQQة فاتQQت البرنQQامج التلفزيQQوني 
ق فQي ذلQك ، حيQث @ فQر)4("وينحط با4ذواق، ويصيب القراء بصداٍع مQزمن. النفوس والمشاعر

فكثيراً ما ترى . لم يعد فيھا غير الشكل الخارجي"عمودية، فالعمودية  ئد عمودية وغيربين قصا
وفوق ھذا تجد المعاني إن كان ... الشعرور يخلط بين ا4بحر، بل يأتي بأبيات @ تنتمي 4ي بحر

  .)5("فيھا معاني ھزيلة أو منحطة
ولھQQا شQQنة ورنQQة، وسQQوقھا بQQين  فلھQQا أسQQماء تفQQوق أسQQماء القQQط"أمQQا القصQQائد غيQQر العموديQQة      

وأجودھا ـ ھذه ا4يام ـ تقرأ مرة واحدة ثم ترمى كQا2بر .  المتشاعرين وأدعياء النقد ھي ا4روج
  .)6("الميدانية

  :)7(ثم يردف مHحظاته النقدية بعيناٍت ممثلة لھذه القصائد، من ھذه العينات     
  ـ أخرج من بؤبؤ عيني 1

  حام�ً رحم أمي على كتفي
  .ـ أشرب البن الممزوج بلبن الشھوة 2

  

                                            
ا4عمQQال الشQQعرية : ، وانظQQر)168: (تشQQريح أسQQطورة نخQQوة المعتصQQم، مجلQQة جQQذور، مصQQدر سQQابق، ص )   1(
: ، ص)1(م، المجلQQQد 2004ط، صQQQنعاء، .لكاملQQQة، عبQQQد 
 البردونQQQي، إصQQQدارات الھيئQQQة العامQQQة للكتQQQاب، دا
)625،624.(  
عمQQر أبQQو ريشQQة حياتQQه وشQQعره مQQع نصQQوص مختQQارة، جميQQل علQQوش، دار : وانظQQر). 167: (نفسQQه، ص )   2(

  ).16،15: (م، ص1994ط، بيروت، .الرواد، د
ھQـ ـ 1411رجQب 2، )5(صQحيفة الQبHغ، صQنعاء، العQدد . فكسQميلي الشQعر بQدون جمQارك، عQالم عجيQب، )   3(

  ).7: (م، ص1991يناير 17
  .نفسه )   4(
  .نفسه )   5(
  .نفسه )   6(
  .نفسه )   7(
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الذين يصفھم بالشعارير،  شعراء العمود: على كH الفريقين ومHحظاته النقدية الساخرة ھنا،     
، والشعرور، في النقد ا4دبي القديم عند العرب، آخر الشعراء مرتبة، )شعرور(والمفرد من ذلك 

الفحQل الخنديQذ، والخنذيQذ ھQو التQاّم، قQال : لھمالشQعراء عنQدھم أربQع طبقQات، فQأوّ "؛ وھQمفھو رابع
QQاعُر الُمْفلQQُِق، ودوَن ذلQQك : ھQQم الفُحولQQة الQQرواة، ودون الفحQQل الِخنذيQQذِ : قQQال رؤبQQة: ا4صQQمعي الش+

ابع ال̂شْعُرور   .)1("الشاعُر فقط، والر+
ن كثرة وكذلك ھم شعراء القصائد غير العمودية، التي تمثل مدرسة شعرية حديثة، فيسخر م     

  .وھي غثاء مثلھا مثل ما ينشر من قصائد عمودية... أسمائھا، حرة، وتفعيلة، وقصيدة نثر، 
وفي مقاٍل آخر من مقا@ته، جاءت مثل ھذه المHحظات النقدية العامQة علQى النتQاج ا4دبQي،       

في صQحفنا "، فيقول إن ھذا الغثاء ينشر )الغثاء(المنشور في الصحف والمجHت، واصفاً إياه بـ 
  .)2()"قصيدة(أو ) قصة(ومجHتنا تحت عنوان 

 
، )أمQQري كQQان لQQي) (أمQQري كQQانلي(ولQQه مHحظQQات نقديQQة فQQي الجانQQب الروائQQي، علQQى روايQQة      

، يتنQQاول فيھQQا الكيفيQQة التQQي اسQQتطاع مQQن خHلھQQا الروائQQي تمريQQر )صQQنع 
 إبQQراھيم(للروائQQي 
  .نفرة للقارئأيديولوجيته في الرواية بطريقة فنية غير م

نظQQام فكQQري، أو نسQQق مQQن ا4فكQQار التQQي تعتنقھQQا مجموعQQة مQQن "ومفھQQوم ا4يQQديولوجيا، أنھQQا      
  .)3(..."البشر، وتحدد رؤية العالم أو تفسير ظواھره 

؛ ا2بQداعينتاجQه ووجھQات نظQره وأفكQاره، بمQا فQي ذلQك  فلكل فرٍد أيديولوجيا تفلسف حياته     
ذلك، بأنه ليس ھناك عمل سردي إ@ ويحمQل فQي ثنايQاه أيQديولوجيا،  السوسوة حديثه عن فيستھل

فإذا كان الكاتب موھوباً وخبيراً اسQتطاع أن يمQرر أيديولوجيتQه فQي العمQل دون أن ينفQر القQارئ 
  .)4(منه، بعكس الكاتب نصف الموھوب الذي سرعان ما ينفر القارئ من إبداعه

     QQن ا4يديولوجيQQه عQQن وراء حديثQQدف مQQذا ويھQQة ھQQن أيديولوجيQQف عQQة، الكشQQذه الروايQQي ھQQة ف
كيف عرض أيديولوجيته بصيغتي ا2فراد والجمع في إطار أو نسيٍج سQردي محكQم، "الروائي، و

  . )5("مقدماً للقارئ رواية فنية متميزة
أمQQQري " "أمQQQري كQQQان لQQQي"رائحQQQة ا4يQQQديولوجيا فQQQي روايQQQة ( وقQQQد اسQQQتلھم عنQQQوان مقالتQQQه      
  .       )7()تلك الرائحة: (يقول ـ من عنوان إبداعي آخر للروائي نفسه، ھوـ كما .)6("كانلي

وبعQQد مHحظاتQQه علQQى روايQQات الكاتQQب، وعلQQى عنQQوان الروايQQة وھيكلھQQا، وبعQQد أن يسQQتعرض    
  :فصولھا، يستخلص مHمح أيديولوجية الكاتب، مجمHً إياھا في المحاور ا4ربعة التالية

                                            
م، 1993ھQـ ـ 1414، بيQروت، 1حسQن السQندوبي، دار إحيQاء العلQوم، ط: البيان والتبيين، الجاحظ، تحقيق )   1(

  ). 385( :ص/ 2المجلد ا4ول، جـ
  ).6: (م، ص1990نوفمبر 13ھـ ـ 1411ربيع الثاني  25، )1(فشر يفشُر، صحيفة البHغ، صنعاء، العدد  )   2(
المصطلحات ا4دبية الحديثة، دراسQة ومعجQم إنجليQزي ـ عربQي، محمQد عنQاني، الشQركة المصQرية العالميQة  )   3(

  ).43،42: (م، ص1996، القاھرة، 1للنشر، لونجمان، ط
، صحيفة الثQورة، الملحQق "صنع 
 إبراھيم"لـ " أمري كان لي" "أمريكانلي"رائحة ا4يديولوجيا في رواية  )   4(

  ).5: (م، ص2005أكتوبر3ھـ ـ 1426شعبان  29، )14936(الثقافي، صنعاء، العدد 
  .نفسه )   5(
  .نفسه )   6(
، القQQاھرة، 1 إبQQراھيم، دار شQQھدى، ط، صQQنع 
)تلQQك الرائحQQة وقصQQص أخQQرى(روايQQة : وانظQQر. نفسQQه )   7(

  .م1986
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يQة حاليQاً وفQي القQرن العشQرين ومQا قبلQه بقQرنين ـ أيضQاً ـ الھجQوم علQى السياسQة ا4مريك .1
وتسQQلطھا علQQى جيرانھQQا فQQي أمريكQQا الوسQQطى والجنوبيQQة وشQQرق آسQQيا، ثQQم فQQي الشQQرق 

  .ا4وسط
  ...النقل عن ُكتاب يساريين وغير يساريين أحياناً، يوافقون ھواه  .2
  ) ...أنور السادات(الھجوم على فترة حكم الرئيس  .3
 .، سواء كان ھذا الموصوف إسHمياً حقيقة أم @"إسHمي"ٍء وصفه التكھرب من كل شي .4
  
ھQذه ھQي المحQاور الرئيسQة التQي َتَجسQد مQن خHلھQا تمريQُر الكاتQب 4يديولوجيتQه، ولQم يحQدد      

السوسوة ھQذه ا4يديولوجيQة، لكQن الواضQح مQن خHQل المحQاور التQي استخلصQھا، أنھQا تميQل إلQى 
، فيقول عن ا Vن "لروائي إنه توجٍه يساريQا مQه إزاءھQع نفسQة ويراجQزم بالتقدميQروائي تقدمي ملت

  .)1("عمل إلى آخر، لكن تبقى ثوابت أيديولوجية، @ يغيرھا أبداً 
وھذه الثوابت ا4يديولوجية انطلقت مQن ھQذه المحQاور ا4ربعQة ممتQدة الخيQوط فQي الروايQة،       

الخط فيھا بتعدد أحجQام الخQط مQن فكQرٍة باحتراٍف فني تمثل في توظيف الھوامش وتوظيف حجم 
؛ فقد كان الھامش ـ كما يقول صنع 
 إبراھيم ـ استكما@ً لما يأتي في متن الرواية، )2(إلى أخرى

من تفاصيل صغيرة، كتفاصQيل قصQة مونيكQا، التQي تلقQي الضQوء علQى الحيQاة ا4مريكيQة وقيمھQا 
  .)3(...ا4خHقية وصراعاتھا السياسية

تراٍف فكريV تمثل في القدرة على إيجاد واختيار المواطن المناسبة لتمرير خيQوط ھQذه وباح      
  .ا4يديولوجية بما @ يبتر نسيج الفكر السردي، و@ يحدث تشوھاً في البناء العام للرواية

وبھذا ا@حتراف الفكري والفني اسQتطاع الكاتQب تقQديم أيديولوجيتQه للقQارئ فQي إطQار نسQيٍج      
  .محكم في عمٍل روائيV فنيV متميزسردي 

  
نقد الذات ھو مراجعتھا بدون "ومن نقده ا4دبي، نقده الذاتي 2بداعه القصصي والشعري، و     

وقد راجع ذاتQه فQي إبداعQه القصصQي، فوجQد أن ا4ولQى تQرك ھQذا النQوع مQن . )4("تأن أو تحرج
  :الكتابة، يقول عن ذلك

القصة القصيرة، وبعQد وقفQة جQادة مQع الQنفس وجQدت أنQي لQم كنت أيام طيش الشباب أكتب "     
ويعلQQق علQQى معارضQQاته .  )5("أكQQن مميQQزاً فيھQQا، وأن جمQQاھير القQQراء @ ينقصQQھا الغQQم، فتركتھQQا

ليست معارضات بقدر ما ھي محاكاة ھزلية للتسلية، وتجربة النظم للتمرن على "الشعرية، بأنھا 
  .)6(..."استخدام العروض

  
  
  
  
  

                                            
  .نفسه )   1(
  .نفسه )   2(
مQاھر حسQن، مجلQة الدوحQة، إصQدارات وزارة : نعQيش عصQر الحريQة المسQجونة، حQوار: صنع 
 إبراھيم )   3(

  ).54،53: (م، ص2008ھـ ـ ديسمبر 1429، ذو الحجة )14(الثقافية والفنون والتراث، الدوحة، العدد 
  ).9: (م، ص1994، القاھرة، 1نقد الذات في الرواية الفلسطينية، مصطفى عبد الغني، سينا للنشر، ط )   4(
  ).330: (لساني فضولي يتطفل على قراءة النص، مجلة عHمات، مصدر سابق، ص )   5(
  .م21/5/2008ھـ ـ  1429جمادى ا4ولى  16: من المقابلة التي أجراھا معه الباحث، في يوم ا4ربعاء )   6(
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  :النقد ا�دبيب ـ نقد 
  

دراسة النقد ا4دبي، وتحليل الرؤى الناقدة لlبداعات ا4دبية، ما زال حقHً خصباً وبكراً فQي      
  :النقد ا4دبي عند العرب، يقول الدكتور عبد الملك مرتاض، عن ذلك

وأما تحليل النقد المكتQوب فQي إطQاٍر نقQدي ـ منھجQي، موضQوعي ـ أي فQي إطQار مQا يطلQق "     
نقد النقQد فQذلك مQا لمQا نQرس لQه تقاليQده : ه، في العھد الراھن، في المصطلحات النقدية الجديدةعلي

  .)1("في مسار الفكر النقدي المعاصر
  

وقد تناول السوسوة في مواضع من كتاباته رؤًى نقدية، فوقف عندھا، مفنداً ما فيھا من بعQٍد      
  . عن موضوعية الفكر، وواقعية المعرفة

لمحمود علQي مكQي، إذ ) المدائح النبوية(ذلك، ما جاء في واحٍد من تعقيباته على كتاب  ومن     
منظومQة قبQل " عفْت ذاُت ا4صابِع فQالجواءُ "إن قصيدة حسان بن ثابت : "وقف عند قول المؤلف

  .)2("فتح مكة وبعدھا
  : ، بقولهويفندھافيعقب على ھذه الرؤية،      

فيھQQا غQQزل حسQQي لQQيس " بانQQت سQQعاد"ن بQQردة كعQQب بQQن زھيQQر وفيمQQا ذھQQب إليQQه نظQQر، 4"      
فقصيدة حسQان @ تخQرج عQن " كأنُه َمْنھٌل بالراِح َمْعلولُ "وفيھا وصف 4سنان المحبوبة . بالقليل

  .)3("ھذا التقليد الفني
  

ومQQن مHحظاتQQه فQQي ھQQذا الجانQQب، أيضQQاً، تفنيQQده 4حكQQاٍم خاطئQQة، وردت فQQي مقQQال بHQQل      
المعQري لQم "، ومQن تلQك ا4حكQام، الحكQم بQأن )ما شذ عن اللزوميات، المعQري رائيQاً : (عبدالفتاح

  : فيفند ھذا الحكم، بقوله. )4("يقلده أحد في التزام ما @ يلزم
لزوميQات "ونحن نزعم أن الشاعر اليمني أحمد بن محمد الشامي نشر فQي أول الثمانينيQات "     

  .)5("@ يلزم، وإن لم يكن الديوان كبيراً  وھو يقلده في التزام ما" الشعر الجديد
  

قQراءة الQنص النقQدي عنQد (ومن ذلك، أيضQاً، مHحظاتQه علQى بحQث سQلطان سQعد القحطQاني      
أول سQQيرٍة ذاتيQQة  )6()ا4يQQام(إن : "، ومQQن تلQQك المHحظQQات، مHحظتQQه علQQى قQQول الباحQQث)الQQرواد
خاصQة مQا يتعلQق منھQا ) ذاتيQة وغيريQة(فلم يعQرف ا4دب العربQي قبلھQا فQن السQيرة (...) عربية 

  .)7("بحياة الكاتب نفسه

                                            
قراءة للنقد المكتوب عQن الشQابي، عبQد الملQك مرتQاض، دورة أبQو القاسQم الشQابي، أبحQاث النQدوة ووقائعھQا،  )   1(

  ).414: (م، ص1996مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين لlبداع الشعري، الكويت، 
)2   ( Qة والسQQة، وزارة الثقافQة الثقافQد، مجلQرض ونقQQة، عQدائح النبويQنة المQنعاء، السQياحة، ص)2( ددQQالع ،)12( ،

  ).110: (م، ص1994أكتوبر
  .نفسه )   3(
  ).527: (مHحظات مفتش نظافة سويسري، مجلة جذور، مصدر سابق، ص )   4(
، بيQQروت، 1دار النفQQائس، ط: ، صQQادٌر عQQن)ألQQف بQQاء اللزوميQQات(وديQQوان أحمQQد بQQن محمQQد الشQQامي . نفسQQه )   5(

  .م1980ھـ ـ 1400
ا4يام لطه حسين، وقد صدرت ھذه السيرة في عدة طبعات، منھQا، طبعQة مركQز ا4ھQرام للترجمQة والنشQر،  )   6(
  .م1992ھـ ـ 1412، القاھرة، 1ط
  ).347: (لساني فضولي يتطفل على قراءة النص، مجلة عHمات، مصدر سابق، ص )   7(
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مؤلفQات يتحQدث فيھQا المؤلQف عQن "ليسQت ا4ولQى، فيQذكر ) ا4يQام(فھو يرى أن ھذه السيرة      
نفسه، في مرحلة من حياته أو أكثر كالمنقذ من الضHل 4بQي حامQد الغزالQي، وا@عتبQار 4سQامة 

ليست أول سيرة عربيQة، منھيQاً تفنيQده ھQذه الرؤيQة ) ا4يام(أن  ، فيصل إلى)1("بن مرشد بن منقذ
  .)2(..."والخHصة أن ا4يام ليست ا4ولى " :النقدية، بالقول

  
مQن : (ومن مHحظاته في نقد النقد ا4دبي، ما وجده من مآخذ علQى كتQاب عبQد 
 البردونQي     

فQQي ھQQذا الكتQQاب مآخQQذ علميQQة،  ، فوجQQد)أول قصQQيدة إلQQى آخQQر طلقQQة، دراسQQة فQQي شQQعر الزبيQQري
  .ولغوية، وطباعية

كما علل وقوع البردوني في مثل تلك ا4خطاء، باعتماده على . )3(وأورد نماذج لھذه المآخذ      
أن المؤلQف "ذاكرته وحدھا دون العودة إلى مصادر ومراجع مادة الكتQاب، فيقQول إن سQبب ذلQك 

ـ ومQا أكثرھQا ـ وكQذلك فQي ذكQر أسQماء ا4عHQم  اعتمد في ذكQر المعلومQات والتQواريخ والقضQايا
ورواية الشعر والنثر على ذاكرته دون أن يستند عمل الذاكرة بالرجوع إلى المصادر والمراجQع 

فقد كان اعتماد الذاكرة وحدھا، وحفظ النصوص سبباً للوقوع فQي مثQل تلQك المآخQذ . )4("المعتمدة
رحلة في الشعر اليمني (ور موقفه النقدي، في كتابه في ھذا الكتاب، كما كان أحد أسباب عدم  تبل

  .)5()قديمة وحديثه
وفي الحقيقة أن اكتفاء البردوني بذاكرته ومحفوظاته، عائٌد إلى عدم قدرته على العQودة إلQى      

فQQالبردوني @ يقQQرأ متQQى يشQQاء و@ "المصQQادر والمراجQQع متQQى شQQاء، لحرمانQQه مQQن نعمQQة البصQQر؛ 
Qاء، وإنمQذاكرة دوراً يكتب متى يشQا الQب فيھQي تلعQره، التQراءات غيQن قQه مQى مخزونQد علQا يعتم

  .)6(..."لكنه يحتفظ بالفكرة و@ يستطيع ا@حتفاظ بالنصوص والصفحات والمراجع. كبيراً 
  

لقد جاء نقد النقد ا4دبي عند السوسوة عرضاً، وبصفٍة ثانوية، كما ھي الحال مع نقQده ا4دبQي،      
لفة من أبحاثQه، @سQيما أبحاثQه التQي تنQاول فيھQا أبحاثQاً ومقQا@ٍت منشQورة فQي فجاء في مواضع مخت

  .   )7(، الصادرتين عن النادي ا4دبي الثقافي بجدة)جذورالتراث(، و)عHمات في النقد: (مجلتي

                                            
  .نفسه )   1(
  .نفسه )   2(
، ملحQق )من أول قصيدة إلى آخر طلقQة، دراسQة فQي شQعر الزبيQري(وني مHحظات على كتاب البرد: انظر )   3(

م، 3/9/1993). 10530(، و)10523: (العQددان. ا4ولQى، والثانيQة: صحيفة الثورة الثقافي، صنعاء، الحلقتان
  ).8: (، ص)8: (ص. م10/9/1993

  ).8: (نفسه، الحلقة ا4ولى، ص )   4(
قد ا4دبي الحديث في اليمن، ثابQت محمQد بQداري، مكتبQة النھضQة المصQرية، عبد العزيز المقالح وتاصيل الن )   5(

  ). 37ـ  36: (م، ص1990القاھرة، 
ھQQـ ـ 1425ط، صQQنعاء، .البردونQQي ناقQQداً، حيQQدر محمQQود غQQيHن، إصQQدارات وزارة الثقافQQة والسQQياحة، د )   6(

  ).118: (م، ص200
  : انظر على سبيل المثال )   7(

  ).                     104: (للفصحى ومHحظات، مجلة جذور، مصدر سابق، صفي النحو التاريخي  •

 ).43: (المستشرقون وخبز الشعير المذموم، مجلة جذور، مصدر سابق، ص •

: لسQQQQاني فضQQQQولي يتطفQQQQل علQQQQى قQQQQراءة الQQQQنص، مجلQQQQة عHمQQQQات، مصQQQQدر سQQQQابق، ص •
)348،336،335،334،332.(  
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  . ينقٌد منھجي، ونقٌد لغوي، ونقٌد أدب: جاء المنھج النقدي عند السوسوة، في ثHثة مجا@ت رئيسة       

  
 سوسQوة؛ إذ تنQاول فيQه بالنقQد رؤىوقد كان مجال النقد المنھجي، أكثر المجQا@ت النقديQة عنQد ال    

، وأبدى مHحظاٍت على المحققين والتراجمة، ووجد مآخذ علQى وأفكارھم بعض المؤلفين والباحثين
  .وأبحاثھم اkلية التي يتعامل بھا الباحثون والمؤلفون مع معلومات مصادر ومراجع دراساتھم

  
  :وجاء النقد اللغوي في محورين 
، وھو الغالب في نقده اللغوي؛ @رتباطQه أساسQاً بموقQف السوسQوة مQن )نقد النقد اللغوي: (ا4ول 

  .المصوبين اللغويين، و@رتباط ھذا الموقف بتوجھه التاريخي في دراساته اللغوية
ة في لغة الباحثين والكتاب، مبيناً جوھر 4خطاء لغوية وارد جاء تصويباتٍ : والمحور الثاني     

ا@ختHف بين تصويباته اللغوية، وتصويبات أصحاب التصويب اللغQوي الQذين أخQذ مQنھم موقفQه 
  .المغاير

  
وجاء النقد ا4دبي، إشQارات عQابرة فQي عQدٍد مQن المواضQع فQي أبحاثQه وكتاباتQه، وجQاء ھQذا      

  :النقد، أيضاً، في محورين
  .قد أدبي 2بداعات أدبية قديمة وحديثةن: المحور ا4ول
، تناول فيه رؤى ناقدة 2بداعات أدبيQة، بالنقQد والتفنيQد وإبQداء )نقد النقد ا4دبي: (والمحور الثاني

  .رؤيته مسنودة بد@ئل تبرھن ما فيھا من مخالفٍة أو موافقة لتلك الرؤى الناقدة
  

وقفاً مما ينقد، فيكون موافقاً حيناً، ومخالفاً حيناً آخQر، وفي المجا@ت النقدية الثHثة، يبدو اتخاذه م     
  .وموافقاً في أموٍر مع مخالفته 4موٍر أخرى، معلHً ھذه المخالفة بما يعاضدھا من براھين وأدلة

  
والمHحُظ أن السوسوة يقيم نقده على الحوار المتسم ــ أحياناً ـQـ بQروح جدليQة؛ لQذلك تكثQر فQي    

  . )2(حيناً، وعHمة التأثر أو التعجب حيناً أخر )1(ته النقدية أساليب ا@ستفھاممحاوراته ومناقشا

                                            
  :انظر على سبيل المثال )   1(

  ).526،518: (تش نظافة سويسري، مجلة جذور، مصدر سابق، صمHحظات مف •

 ).62: (الصحاح ھل اقتصر على الصحاح، مجلة بحوث جامعة تعز، مصدر سابق، ص •

 ).78: (عن حاملي عصا التصويب اللغوي ومتفرقات، مجلة جذور، مصدر سابق، ص •

 .)102: (في النحو التاريخي للفصحى ومHحظات، مجلة جذور، مصدر سابق، ص •

 ).336: (لساني فضولي يتطفل على قراءة النص، مجلة عHمات، مصدر سابق، ص •

 ).129: (أزاھير وأشواك وكھرمان، مجلة جذور، مصدر سابق، ص •

جمQQادى الثانيQQة، 15، )4(بQQدون جمQQارك، النقQQد السQQياحي، صQQحيفة الQQبHغ، صQQنعاء، العQQدد  •
  ).7: (م، ص1991يناير 1ھـ ـ 1411

  :ثالانظر على سبيل الم )   2(

: كمال التشويه الذي لحق بديوان ابن سودون البشQبغاوي، مجلQة العQرب، مصQدر سQابق، ص •
)817.(  

 ).158: (تشريح أسطورة نخوة المعتصم، مجلة جذور، مصدر سابق، ص •

 ).104: (عن النسق المضمر في تاريخ ا4دب العربي، مجلة عHمات، مصدر سابق، ص •

 ).336: (لة عHمات، مصدر سابق، صلساني فضولي يتطفل على قراءة النص، مج •



    ������� �	
� �	�� �� ������ 	�	��� ������ عبدهعبدهعبدهعبده....دددد                    ����� ����  

 

  

 Page 182 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية                 

   

  
والُمHَحظ ـ أيضاًـ أنه يصوٍغ مHحظاته النقدية القائمة علQى الحQوار بأسQلوٍب وصQفي، يسQرد     

 فيه ھذا الحوار الذي يحاور فيه محاَوراً متخQيHً، ھQو المؤلQف أو الكاتQب؛ إذ يبQدأ بقQول المحQاور
، ثم يQأتي بQالرأي، أو الفكQرة، أو غيQر ذلQك ..."يقول"، و..."قال : "المتخيل، فيستخدم له ا4فعال

ا المحQاَور، فتQأتي مما يتعلق بقول ھذا المحاَور المتخيل، وبعد ذلك يأتي دوره للرد على قQول ھQذ
يغة الفعQQل أو بصQQ. )2(..."نقQQولُ "، و)1(..."أقQQوُل "، إمQQا بصQQيغة الفعQQل المضQQارع أقوالQQه وردوده

قQال "، و)6(..."قQال أبQو محمQود "، أو )5(..."قال عباس"، و)4(..."قلنا "،  و)3(..."قلُت "الماضي 
  .)7(..."أبو دبوان

، ھQQي الغالبQQة علQQى ذكQQره ...)أقQQولُ (وصQQيغة الفعQQل المضQQارع المبQQدوءة بھمQQزة المضQQارعة      
Qل المضQيغة الفعQيغة، صQذه الصQي ھQول(ارع تفاصيل الحوار المتخي+ل، تلQة )نقQأتي بالمرتبQم تQث ،

، وفي ا4خير، تأتي ...)قلنا(، وبعدھا صيغة الفعل الماضي ...)قلتُ (الثالثة صيغة الفعل الماضي 
قال أبو محمود (، و ...)قال عباس(بصفٍة نادرٍة، صيغة الفعل الماضي متبوعة باسمه أو بكنيته، 

  ...).قال أبو دبوان (، و...)
  

لQة، طريقQٌة لھQا حضQورھا البQارز واستخدام أفعال       القول في الحديث عن محاورٍة نقديQة متخي+
عبQده (في النقد العربي؛ إذ بدأت عنQد الجQاحظ، واسQتمرت حتQى الQزمن الحاضQر، وفQي اسQتخدام 

مثQاٌل علQى ذلQك، فھQو يسQتخدم إمQا ) نقQد النقQد فQي التQراث العربQي(فQي كتابQه ) عبد العزيز قلقيلQة
                                                                                                                             

  ).43: (المستشرقون وخبز الشعير المذموم، مجلة جذور، مصدر سابق، ص •
  :انظر على سبيل المثال )   1(

  ).118: (عن النسق المضمر في تاريخ ا4دب العربي، مجلة عHمات، مصدر سابق، ص •

مQات، مصQدر سQابق، ، مجلQة عH)توثيق الترجمة والتعريب(مHحظات على كتاب الصوينع  •
 ).103: (ص

 ).383: (معجم المؤلفين المعاصرين، مجلة مكتبة الملك فھد الوطنية، مصدر سابق، ص •

: كمال التشويه الذي لحق بديوان ابن سودون البشQبغاوي، مجلQة العQرب، مصQدر سQابق، ص •
)813.(  

  :انظر على سبيل المثال )   2(

  ).128: (ق، صأزاھير وأشواك وكھرمان، مجلة جذور، مصدر ساب •

 ).164: (تشريح أسطورة نخوة المعتصم، مجلة جذور، مصدر سابق، ص •

  ).105: (عن النسق المضمر في تاريخ ا4دب العربي، مجلة عHمات، مصدر سابق، ص •
  :انظر على سبيل المثال )   3(

  ).119: (أزاھير وأشواك وكھرمان، مجلة جذور، مصدر سابق، ص •

 ).378: (لة مكتبة الملك فھد، مصدر سابق، صمعجم المؤلفين المعاصرين، مج •

: كمال التشويه الذي لحق بديوان ابن سودون البشQبغاوي، مجلQة العQرب، مصQدر سQابق، ص •
)815.(  

  : انظر على سبيل المثال )   4(

موسQوعة الموسQيقا والغنQاء فQي مصQر فQي القQرن العشQرين، عQرض ونقQد، صQحيفة الثقافيQQة،  •
  ).                         31: (م، ص30/10/2003، )216(تعز، العدد 

تحقيق نور المعارف ومحنة الباحث الجاد في اليمن الشقيق، صحيفة الثقافية، مصQدر سQابق،  •
  ).20: (ص

  ).159: (تشريح أسطورة نخوة المعتصم، مجلة جذور، مصدر سابق، ص )   5(
  ).121: (أزاھير وأشواك وكھرمان، مجلة جذور، مصدر سابق، ص )   6(
  ).20: (تحقيق نور المعارف، ومحنة الباحث الجاد في اليمن الشقيق، صحيفة الثقافية، مصدر سابق، ص )   7(
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فQQي مناقشQQاته . )2(..."قلQQتُ "، أو صQQيغة الفعQQل الماضQQي )1(..."أقQQوُل "صQQيغة الفعQQل المضQQارع 
  .وحواره المتخيل، 4صحاب الرؤى النقدية، التي تناولھا في كتابه ھذا

  
ويبQQدو احتQQرام السوسQQوة  لمQQن ينقQQد، فQQي عQQدم التقليQQل مQQن شQQأنه، بQQل يشQQيد بQQالجھود الجQQادة      

QQَم علQQى ، مQQع إيضQQاح المحاسQQن، وعQQدم ا@قتصQQا)3(وبأصQQحابھا ر علQQى المآخQQذ فحسQQب، وإن تَھك+
بعضھم في حا@ٍت قليلة، عندما يكون المنقود واضَح البعد عن الموضوعية في رؤيQٍة مQن رؤاه، 

  .أو فكرٍة من أفكاره
  

كذلك، في كثيٍر من مHحظاته النقدية @ يبدأ ھذه المHحظات بعباراٍت استعHئيٍة، وإنما يورد      
ي يبدي مHحظاته النقدية عليھا، ثم يلين في ابتQداء تفنيQدھا، فيسQتخدم الجملQة الفكرة أو الرؤية الت

وھQذه الجملQة ا4ثيQرة عنQده، وعنQد غيQره مQن العلمQاء الQذين . ، أو مQا يشQابھھا)4("وفيه نظر "... 
  .يقدمون من خHلھا مHحظاتھم النقدية بطريقٍة @ تقلل من شأن الشخص المنقود ومكانته

                                            
  ).48،41: (انظر على سبيل المثال، ص )   1(
  ).128: (انظر على سبيل المثال، ص )   2(
  : انظر على سبيل المثال )   3( 

، مجلQة عHمQات، مصQدر سQابق، )بتوثيق الترجمة والتعري(مHحظات على كتاب الصوينع  •
  ).106: (ص

 ).119: (أزاھير وأشواك وكھرمان، مجلة جذور، مصدر سابق، ص •

 ).374: (معجم المؤلفين المعاصرين، مجلة مكتبة الملك فھد الوطنية، مصدر سابق، ص •

  ).14: (كتابة السيرة النبوية عند رفاعة الطھطاوي، صحيفة الثقافية، مصدر سابق، ص •
  : ظر على سبيل المثالان )   4( 

  ).514: (مHحظات مفتش نظافة سويسري، مجلة جذور، مصدر سابق، ص •

 ).347: (لساني فضولي يتطفل على قراءة النص، مجلة عHمات، مصدر سابق، ص •

 ).118: (أزاھير وأشواك وكھرمان، مجلة جذور، المصدر السابق، ص •

 ).383: (طنية، المصدر السابق، صمعجم المؤلفين المعاصرين، مجلة مكتبة الملك فھد الو •

  ).110: (المدائح النبوية، مجلة الثقافة، مصدر سابق، ص •
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  ييييب الثانب الثانب الثانب الثانالباالباالباالبا

  

ا�ُْسلوبا�ُْسلوبا�ُْسلوبا�ُْسلوب قضاياقضاياقضاياقضايا  

        

صل ا�ول ـــ  صل ا�ول ـــ الف صل ا�ول ـــ الف صل ا�ول ـــ الف         التنوع المعرفيالتنوع المعرفيالتنوع المعرفيالتنوع المعرفيالف
صل الثاني ـــ  صل الثاني ـــ الف صل الثاني ـــ الف صل الثاني ـــ الف         التنوع الثقافيالتنوع الثقافيالتنوع الثقافيالتنوع الثقافيالف

صل الثالث ــ الهزل صل الثالث ــ الهزلالف صل الثالث ــ الهزلالف صل الثالث ــ الهزلالف         ....الف
صل الرابع ــ ا@ستعارة صل الرابع ــ ا@ستعارةالف صل الرابع ــ ا@ستعارةالف صل الرابع ــ ا@ستعارةالف         ....الف

صل الخامس ــ ا@ستطراد صل الخامس ــ ا@ستطرادالف صل الخامس ــ ا@ستطرادالف صل الخامس ــ ا@ستطرادالف   ....الف
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        مدخــلمدخــلمدخــلمدخــل
 

:ا�سلوب في اللغة  
  

QQ"ورد ا4سQQلوب فQQي لسQQان العQQرب، بمعنQQى السQQطر مQQن النخيQQل؛        ْطر مQQن النخيQQل يقQQال للس+
أُْسلوٌب، وك̂ل طريٍق ممتدV فھو أُسلوٌب، قال وا4ُْسلوُب الطريق والوجQُه والَمQْذَھُب، يقQال أَنQتم فQي 
أُْسلُوِب ُسوٍء، وُيجَمُع أَسالِيَب، وا4ُْسQلُوُب الطريQُق تأْخQذ فيQه، وا4ُْسQلوُب بالضQم الَفQ̂ن، يقQال أََخQذ 

Qراً فHٌن في أَسالِيَب مQن القQول، أَي أَ  Zان ُمتكبQلُوٍب إِذا كQي أُْسQه لفQه، وإِن+ أَْنَفQاِنيَن منQي . )1(..."فQوف
ريُق، وُعُنُق ا4ََسِد، وال̂شُموُخ في ا4َْنفِ : ا4ُْسلُوبُ " القاموس المحيط   .)2(..."الط+

؛ ُعُنُق ا4ََسد: ا4ُْسلُوبُ : "وجاءت ھذه المعاني لcسلوب في تاج العروس، أيضا؛ إذ ورد فيه     
Qراً . ال̂شُموُخ في ا4َْنفِ : ا4ُْسلُوبُ : ومن المجاز. 4َن+ھا @ تثنى Zاَن ُمَتَكبQلُوٍب إَِذا َكQي أُسQوإِن+ أَْنَفه لَِف

  .)3("@ َيْلَتِفت َيْمَنًة و@ َيْسَرةً 
  

وفQQي اللغQQات ا4وروبيQQة، ورد . فQQي المعQQاجم العربيQQة اللغويQQة معQQاني ا4سQQلوبھQQذه ھQQي       
، وبمعنQQQQى قلQQQQم، ومسQQQبار، ومنقQQQQاش، وإبQQQQرة )4("العQQQQود أو الريشQQQة"بمعنQQQQى  Styleا4سQQQلوب 
  .)5(...فونوغراف

  
  

  :ا�سلوب في اMصط�ح 
  

عند القدماء بأكثر من معنى؛ إذ عرفوا ا4سلوب تعريفاٍت متعددة، ) ا4سلوب(ورد مصطلح      
لنظQر مQن كاتQٍب kخQر، تختلف باختHف رؤية وفلسفة كل كاتب، وتتعدد بتعدد اkراء ووجھات ا

  . )6("الضرب من النظم، والطريقة فيه"فا4سلوب عند عبد القاھر الجرجاني، بمعنى 
أن ا4سQQلوب يحصQQل عQQن كيفيQQة ا@سQQتمرار فQQي ) "ھQQـ684ت(ويQQرى حQQازم القرطQQاجني      

أوصاف جھٍة جھة من جھات غرض القول، وكيفية ا@طراد من أوصاف جھQة إلQى جھQة، فكQان 
  .)7("م في ا4لفاظبمنزلة النظ

                                            
  )314: (ص/ 3لسان العرب، ط، صادر، مصدر سابق، جـ )   1( 
  ).179: (ص/ 1القاموس المحيط، مصدر سابق، جـ )   2( 
  ).302: (ص/ 1تاج العروس، ط، صادر، مصدر سابق، جـ )   3( 
ط، .أسلوبية في الشعر الحديث في اليمن، أحمد قاسم الزمر، إصQدارات وزارة الثقافQة والسQياحة، دظواھر  )   4( 

  ).17: (م، ص2004ھـ ـ 1425صنعاء، 
  ).921: (قاموس المورد، منير البعلبكي، مرجع سابق، ص )   5( 
محمQد عبQد المQنعم : محمQد رضQوان مھنQا، شQرح وتعليQق: د@ئQل ا2عجQاز، عبQد القQاھر الجرجQاني، تحقيQق )   6( 

  ). 347: (ت، ص.ط، المنصورة، د.مكتبة ا2يمان، د. خفاجي
دار الغرب ا2سHQمي، . محمد الحبيب بن الخوجة: منھاج البلغاء وسراج ا4دباء، حازم القرطاجني، تحقيق )   7( 
  ).363: (م، ص1986، بيروت، 3ط
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طريقة ضم وتQأليف ا4فكQار الصQغيرة داخQل الغQرض الشQعري، وھQو "فا4سلوب عند حازم      
بھذا المعنى شبيه بطريقة ضQم وتQأليف ا4لفQاظ؛ أي بQالنظم الQذي شQاع وانتشQر بعQد تعميQق بحثQه 

  .)1("على يد عبد القاھر الجرجاني
ولنQذكر ھنQا سQلوك ا4سQلوب عنQد : "؛ إذ يقQولويرى ابن خلدون أن ا4سQلوب ھQو المنQوال       

أھل ھذه الصياغة وما يريدون بھا في إطHقھم؛ فاعلم أنھا عبارة عندھم عن المنوال الذي تنسQج 
  .)2("فيه التراكيب، أو القالب الذي يفرغ فيه

  
أمQا ا4سQلوب اصQQطHحاً عنQد المحQQدثين، فقQد تعQددت تعريفQQاتھم لQه، بتعQQدد واخQتHف رؤاھQQم      
عQرف  حينمQا؛ )3()بوفQون(تعريف الكاتب وعالم اللغة الفرنسQي ھا وجھات نظرھم، ولعل أشھرو

  :ا4سلوب بعبارته الشھيرة

  .)Le style est I.omme même")4: ا4سلوب ھو الرحل"
  

؛ إذ )5(وقد حملت ھذه العبارة فكرة جديدة، تمثلت فQي أن ا4سQلوب يعكQس شخصQية صQاحبه     
ى ا@رتباط القQائم بQين ا4سQلوب مQن جھQة، وبQين شخصQية صQاحبه بسQماته يقوم ھذا التعريف عل

  .وخصائصه من جھة أخرى، فيكون ا4سلوب انعكاساً لسمات وخصائص ھذه الشخصية
  

ا4سQلوب ھQو مظھQر القQول الQذي يQنجم عQن اختيQار "أن ) بيير جيQرو(ويرى الناقد الفرنسي      
  . )6("بيعة ومقاصد الشخص المتكلم أو الكاتبھذه الوسائل التي تحددھا ط. وسائل التعبير

  
. معطى فيزيقي ملتصQق بذاتيQة الكاتQب وبصQميميته"، أن ا4سلوب )رو@ن بارت(كما يرى      

ومQQQن أحHمھQQQا وعقQQQدھا " ا4نQQQا"إنQQQه لغQQQة ا4حشQQQاء، الدفقQQQة الغريزيQQQة المنبثقQQQة مQQQن ميثولوجيQQQا 
  .)7(..."وذكرياتھا،

  
، فتعريQQف )8("طريقQQة التفكيQQر والتصQQوير والتعبيQQر"ب، بأنQQه ويعQQرف أحمQQد الشQQايب ا4سQQلو     

ينصب بداھة على ھذا العنصر اللفظي فھو الصورة اللفظية التQي يعبQر بھQا عQن "ا4سلوب عنده 

                                            
اجني، في كتابه منھQاج البلغQاء وسQراج ا4دبQاء، يحيQى ا4سلوبية ومنھج الصناعة الشعرية عند حازم القرط )   1( 

، جامعة الملك محمد الخQامس، بالربQاط، كليQة اkداب والعلQوم )غير منشورة(صالح المذحجي، أطروحة دكتوراه 
  ).228: (م، ص2005ـ 2004، )أكدال(ا2نسانية، 

  .)570: (مقدمة ابن خلدون، منشورات مؤسسة ا4علمي، مصدر سابق، ص )   2( 
التQاريخ "لQه . أديب فرنسي وعالم بالطبيعيQات): 1788ـ  1707( Buffon) جورج لويس ليكلير(بوفون  )   3( 

  ).148: (المنجد في اللغة وا4عHم، مرجع سابق، ص: انظر. ومؤلفات أتقن فيھا فن ا2نشاء" الطبيعي
)4   ( Qراھيم عQلوبه، إبQل أسHار، دا4سلوب ھو الرجل، شخصية زكي مبارك من خQاھرة، .وض، دار المنQط، الق

  ).7: (م، ص2001ھـ ـ 1421
  ).11: (م، ص1986ھـ ـ 1407ط، القاھرة، .ا@تجاه ا4سلوبي في النقد ا4دبي، شفيع السيد، دار الفكر العربي، د )   5(
م، 1985، القQاھرة، 2علم ا4سلوب، مبادئه وإجراءاته، صHQح فضQل، الھيئQة المصQرية العامQة للكتQاب، ط )   6(

  ).96: (ص
م، 1981، بيQروت، الربQاط، 1محمQد بQرادة، دار الطليعQة، ط: درجة الصفر للكتابة، رو@ن بارت، ترجمQة )   7(

  ).13: (ص
، 11ا4سلوب، دراسة بHغية تحليلية 4صول ا4ساليب ا4دبية، أحمد الشايب، مكتبQة النھضQة المصQرية، ط )   8(

  ).45: (م، ص2000القاھرة، 
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المعاني أو نظم الكHم وتأليفQه 4داء ا4فكQار وعQرض الخيQال، أو ھQو العبQارات اللفظيQة المنسQقة 
  .)1("4داء المعاني

  
بأنه ِقواُم الكشف لنمط التفكير عند صQاحبه، "ريف ا4سلوب، عند عبد السHم المسدي وجاء تع     

 ًH2("وتتطابق في ھذا المنظور ماھية ا4سلوب مع نوعية الرسالة اللسانية المبلغة مادًة وشك(.  
  

وا4سلوب عند سعد مصلوح، عملية اختيار أو انتقاء لسمات لغوية معينة، يقوم بھا المنشئ،      
بغQQرض التعبيQQر عQQن موقQQٍف معQQين، ويQQدل ھQQذا ا@ختيQQار أو ا@نتقQQاء، علQQى إيثQQار المنشQQئ لھQQذه 

اسQتعما@ً خاصQاً للغQة يقQوم "؛ إذ ُيعQّد ا4سQلوب )3(السمات، وتفضيله لھا على سمات أخرى بديلQة
علQQى اسQQتخدام عQQدد مQQن ا2مكانQQات وا@حتمQQا@ت المتاحQQة، والتأكيQQد عليھQQا فQQي مقابQQل إمكانQQات 

  .)4("ا@ت أخرىواحتم
  

ومع تعدد تعريفات ا4سلوب، إ@ أن ھناك إجماعاَ يكاد ينعقد بين عدٍد من النقاد والكتاب في      
ته ا4دبيQة  تعريفھم لcسلوب، بأنQه طريقQة الكاتQب فQي التعبيQر عQن مواقفQه، وا2بانQة عQن شخصQي+

، للتعبيQر عQن معQان، القصQد المتميزة، باختيار ألفاظه، وصياغة جمله، وعباراتQه والتQأليف بينھQا
اسQتخدام الكاتQب 4دوات تعبيريQة مQن أجQل غايQQات "منھQا ا2يضQاح والتQأثير؛ 4ن ا4سQلوب، ھQو 

  .)5("أدبية، فالتعبير عن الفكرة @ يتم إ@ بواسطة اللغة
ا4سلوب منذ القدم كان يلحظ في معناه ناحية شQكلية خاصQة ھQي طريقQة ا4داء "وبذلك، فإن      

ة التعبيQر التQي يسQلكھا ا4ديQب لتصQوير مQا فQي نفسQه أو لنقلQه إلQى سQواه بھQذه العبQارات أو طريق
  .)6(..."و@ يزال ھذا ھو تعريف ا4سلوب إلى اليوم . اللغوية

اللغوية، وا@صطHحية لcسلوب، مترابطتان في د@لتھما على معنًى واحQد، ھQو : والد@لتان     
طريقة : ا4سلوب بوجٍه عام"لمجرد، وأداتھا الحسية؛ ذلك 4ن عملية الكتابة بمضمونھا الفكري ا

ا2نسان في التعبير عن نفسه كتابة، وھذا ھو المعنى المشتق من ا4صل الHتيني للكلمة ا4جنبية 
تعQزى إلQى كلمQٍة @تينيQة قديمQة، " أسQلوب" Styleالكلمة ا2نجليزية "؛ إذ إن )7("الذي يعني القلم

  .)9(على ألواح الشمع )8("لكتابةمعناھا آلة تستعمل ل
فالقلم ھو ا4داة الحسية لعملية الكتابة، وطريقة التعبير، ومضQمون ھQذا التعبيQر، ھQو جQوھر      

اللغوية، وا@صطHحية، مرتبطتQان بھQذه العمليQة الذھنيQة الفكريQة، : الكتابة، وبذلك فكلتا الد@لتين
  .والمھارية الحسية

                                            
  ).46: (سه، صنف )   1(
  ).64: (م، ص1982، القاھرة، 2ا4سلوبية وا4سلوب، عبد السHم المسدي، الدار العربية للكتاب، ط )   2(
  ).25: (م، ص2002، القاھرة، 3في النص ا4دبي، دراسة أسلوبية إحصائية، سعد مصلوح، عالم الكتب، ط )   3(
م، 1984ھQـ ـ 1404، القQاھرة، 2دار الفكQر العربQي، طا4سلوب، دراسة لغوية إحصائية، سعد مصQلوح،  )   4(

  ).33: (ص
: ت، ص.ط، بيQروت، د.منذر العياشي، مركز ا2نماء القQومي، د: ا4سلوب وا4سلوبية، بيير جيرو، ترجمة )   5(
)6،5.(  
  ).44: (ا4سلوب، أحمد الشايب، مرجع سابق، ص )   6(
، بيQروت، 2ب، مجQدي وھبQة وكامQل المھنQدس، مكتبQة لبنQان، طمعجم المصطلحات العربية فQي اللغQة وا4د )   7(

  ).35،34: (م، ص1984
، القQاھرة، 12كمQال بشQر، دار غريQب للطباعQة والنشQر، ط: دور الكلمQة فQي اللغQة، سQتيفن أولمQان، ترجمQة )   8(

  ).191: (م، ص1997
  ).921: (قاموس المورد، منير البعلبكي، مرجع سابق، ص )   9(
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ـQ فإنQه الصQورة التQي تتبلQور فيھQا شخصQية ) بوفQون(جQل ـ كمQا يقQول و4ن ا4سلوب ھو الر     

صاحبه؛ إذ يعكس ھذه الشخصQية، بسQماتھا، وخصائصQھا، وأبعQاد تكويناتھQا الثقافيQة، والفكريQة؛ 
لذلك، كان لكل كاتٍب شخصيته المتميزة عن غيره، حيث تتجسد ھذه الشخصية من خHل أسلوبه 

  .الُكتاب الخاص المختلف عن أساليب غيره من
  

اس السوسQQوة، أسQQلوبه الخQQاص الQQذي تQQنعكس مQQن خHلQQه سQQمات شخصQQيته بQQان لعكQQوقQQد      
QQَد أسQQلوبه الخQQاص فQQي كتاباتQQه وأبحاثQQه، فكQQان عاكسQQاً سQQمات وخصQQائص  وخصائصQQھا، وَتجس+

ي الكشخصية صاحبه، بمظاھر وأساليب جزئية، وردت في كتاباته وأبحاثه، يتشكل منھا ا2طار 
ص، الQQذي يتمظھQQر فQQي التنQQوع المعرفQQي، والتنQQوع الثقQQافي، والھQQزل، وا@سQQتعارة، 4سQQلوبه الخQQا
  .وا@ستطراد
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���� ��)��  
 �� �
�!���� �"#�������  

  
ن غيQQره، لكنھQا اتسQQمت لQم تقتصQQر المعرفQة عنQQد السوسQوة، علQQى مجQاٍل معرفQQيV واحQٍد دو        

لQQيس لQQه حQQدوٌد يقQQف " أن العلQQم عنQQده وإن كQQان توجھQQه توجھQQاً لسQQانياً، إ@ ، فھQQوبسQQمة التنQQوع
، والتحصيل العلمQي، غيQر مقصQوٍر علQى مQا ُيقQال داخQل الفصQل أو قاعQة المحاضQرة، )1("عندھا

وإنمQQا ينبغQQي أن يتسQQع إلQQى خQQارج قاعQQة الQQدرس، بمQQا فQQي ذلQQك ا@طHQQع المتواصQQل، وارتيQQاد 
  .)2(المكتبات

  
سوة؛ ويمثل التحصيل العلمي في المراحQل وقد تعددت روافد ھذا التنوع المعرفي، عند السو     

الدراسQQية المختلفQQة، @سQQيما الدراسQQة الجامعيQQة، والدراسQQات العليQQا، بمQQا فQQي ذلQQك، نشQQاط البحQQث 
  .العلمي، أول ھذه الروافد

كمQQا تمثQQل القQQراءة المتعQQددة والمتنوعQQة، فQQي أكثQQر مQQن مجQQاٍل معرفQQي، رافQQداً آخQQر لھQQذا التنQQوع،      
منQQذ طفولتQQه ا4ولQQى؛ فكQQان لھQQذه الھوايQQة دورھQQا فQQي تكQQوين وبلQQورة ھQQذا التنQQوع فالسوسQQوة قQQارئ نھQQم، 

  .المعرفي
  

4سQلوب عنQد السوسQوة؛ وبذلك، كان التنوع المعرفي، سQمة واضQحة الحضQور بQين سQمات ا     
مجQQال : ، بشQQكٍل كبيQQر فQQي كتاباتQQه وأبحاثQQه، حيQQث توزعQQت بQQين ثHثQQة مجQQا@ٍت رئيسQQةفظھQQرت

  .جال المعرفة ا4دبية، ومجال المعرفة النقديةالمعرفة اللغوية، وم

                                            
  ).330: (فضولي يتطفل على قراءة النص، مجلة عHمات، مصدر سابق، صلساني  )   1(
  .م21/5/2008ھـ ـ 1429جمادى ا4ولى  16: من المقابلة التي أجراھا معه الباحث، في يوم ا4ربعاء )   2(
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  أوMً ـ المعرفة اللغوية
  

بحكم تخصص السوسوة العلمي، تأتي معرفته اللغوية بعداً بارزاً في حصيلته المعرفية؛ فقQد      
كانت أبحاثه ـ التي درس فيھا ظواھر لغوية مختلفة، بأكثر من منھٍج لغوّي، اعتماداً على معرفٍة 

وقQد كQان البQاب ا4ول مQن . قديمة، ومعرفٍة لسانيٍة حديثه ـ ميQداناً تطبيقيQاً لمعرفتQه اللغويQةلغويٍة 
ھQذه الدراسQة ـ باسQتثناء محQاوَر مQن فصQله  الخQامس ـ تنQاو@ً مستفيضQاَ لتقاسQيم وتفاصQيل ھQذا 

  .المجال من التنوع المعرفي عند السوسوة، ومنھجية وروده في أبحاثه وكتاباته
ك، @ ضير من الوقوف في ھذا الحّيز، على نماذج من معرفتQه اللغويQة؛ علQى اعتبQار أن ومع ذل     

 .ھذه المعرفة، تمثQل أبQرز مQا فQي ھQذه السQمة ا4سQلوبية، بQين سQمات ا4سQلوب، فQي أعمQال السوسQوة
معرفQة لغويQة قديمQة، ومعرفQة لسQانية حديثQة، : تجسدت معرفتQه اللغويQة، فQي محQاور ثHثQة حيث

  .يV قائٍم على إجادٍة وإلماٍم بأكثر من لغٍة إنسانيةوتنوٍع لغو
  

  :أ ـ معرفة لغوية قديمة
  

المعرفة اللغوية القديمة، المتمثلة فQي المعرفQة بجھQود القQدماء فQي الدراسQات اللغويQة، تجسQد      
ا4ساس المتين لمعرفة السوسوة اللغوية؛ فھو بدايًة متخصٌص في دراسة اللغQة العربيQة، وبQذلك، 

بد من معرفٍة متكاملٍة، تشمل كل ما يتعلق بنشأة ھذه اللغQة، وتفاصQيلھا، ودقائقھQا، وقواعQدھا،  @
  .صّنفه علماء اللغة القدماء من مؤلفاٍت بھذا الشأن ومعاييرھا، وذلك @ يتأتى إ@ بدراسة ما

  
معرفتQQه وقQQد سQQلك السوسQQوة ھQQذا المسQQلك؛ فكانQQت جھQQود القQQدماء، ومؤلفQQاتھم، رافQQداً لتكQQوين      

؛ إذ اقتبس منھا براھينه، ود@ئله، على ما تنQاول مQن سنداً بحثياً  كما أنھا تمثل له .اللغوية القديمة
  .ظواھَر لغويٍة، في أبحاثه ودراساته اللغوية

  
، من اقتباسQاٍت )العربية الفصحى المعاصرة وأصولھا التراثية(ومن ذلك، ما جاء في كتابه       

فاِت علماء اللغة القدماء، مبّيناً من خHلھا أصل ظاھرٍة من الظواھر، ونصوص، اقتبسھا من مؤل
  .مما تستلزمه دراسته اللغوية التاريخية في ھذا الكتاب ية من الرؤى، وما إلى ذلكأو مفندا ًرؤ

ويتضQQح ذلQQك، بQQالنظر إلQQى الھQQوامش، التQQي يحيQQل بھQQا إلQQى مؤلفQQات علمQQاء اللغQQة القQQدماء،      
، فQي العربيQة )بQل و(ا2حالة الQواردة فQي حديثQه عQن أداة العطQف المركبQة ومصنفاتھم، من مثل 

، لم ترد في عربية عصر ا@حتجاج،  )بل و(الفصحى المعاصرة، فيبين أن أداة العطـف المركبة 
  : ، حيث تتمثل وظائفھا عند النحاة في)1(وحدھا) بل(وأن الوارد ھو حديث النحاة واللغويين عن 

وتأتي ) د(ا@ستئناف ) ج(ا2ضراب عما قبلھا وإثبات الحكم لما بعدھا ) ب(اك ا@ستدر) أ"(     
  .)2("للتدريج والزيادة إذا تكرر ورودھا في التركيب

      ًHي : "ويحيل في الھامش، إلى عدٍد كبير من كتب اللغة، قائQا ھQة فھQاً للمقارنQت محبQوإن كن
  .)3("مراجعنا في ھذا الحكم

                                            
  ).173: (العربية الفصحى المعاصرة وأصولھا التراثية، ص )   1(
  .نفسه )   2(
  ).213: (نفسه، ھامش )   3(
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) المقتضQب(، لسQيبويه، و)الكتQاب: (لفات التي أحال إليھQا فQي ھQذا الھQامشومن الكتب والمؤ     
) شرح كافية ابن الحاجب(@بن يعيش، و) شرح المفصل(للرماني، و) معاني الحروف(للمبرد، و

أوضQح (، و)مغنQي اللبيQب: (للمرادي، وكتابQا) الجنى الداني في حروف المعاني(لHستراباذي، و
  .)1(...اري@بن ھشام ا4نص) المسالك

: وعلى ھذا المنوال، كان اسQتناد السوسQوة، فQي أبحاثQه ودراسQاته اللغويQة، للظQواھر اللغويQة     
  .)2(صرفية، ونحوية، ومعجمية، وصوتية

  

  :ب ـ معرفة لسانية حديثة
  

تمثQQل المعرفQQة اللسQQانية الحديثQQة، التخصQQص العلمQQي الQQدقيق لعبQQاس السوسQQوة؛ فقQQد كQQان ھQQذا      
لھجQQة ذمQQار ـ دراسQQة صQQوتية (، التQQي درس فيھQQا )الماجسQQتير(رسQQالته فQQي  التخصQQص ميQQدان

مسQQتويات اللغQQة العربيQQة فQQي الصQQحافة (، التQQي درس فيھQQا )الQQدكتوراه(، و أطروحتQQه لQQـ )وصQQفية
  ).اليمنية المعاصرة

فيمQا بعQد، مجQاَل أبحاثQه اللغويQة، كمQا صQار مQنھج  علQم اللغQة الحQديث  ـ اللسQانيات ـوصار      
سQQة اللغويQQة التQQاريخي، توجَھQQُه اللسQQاني، فQQي دراسQQته للظQQواھر اللغويQQة، مQQع اسQQتفادته مQQن الدرا

  .   الوصفي، والمقارن، والتقابلي، بدرجاٍت متفاوتة: إجراءات مناھج البحث اللساني ا4خرى
                                            

  : وانظر. نفسه )   1(

: ص/ 1الھيئQQQQة المصQQQQرية العامQQQQة للكتQQQQاب، مصQQQQدر سQQQQابق، جQQQQـ. الكتQQQQاب، سQQQQيبويه، ط •
)435،434.(  

محمQQد عبQQد الخQQالق عضQQيمة، : ، تحقيQQق)أبQQو العبQQاس محمQQد بQQن يزيQQد(المقتضQQب، المبQQرد  •
 ).150: (ص/ 1م، جـ1979، القاھرة، 2المجلس ا4على للشؤون ا2سHمية، ط

عبدالفتاح إسماعيل شلبي، دار نھضة : ، تحقيق)علي بن عيسى(لرماني معاني الحروف، ا •
 ).94: (م، ص1973ط، القاھرة، .مصر، د

م، 1947المنيريQة، القQاھرة، . ، ط)موفق الدين يعيش بن علي(شرح المفصل، ابن يعيش  •
 ).105: (ص/ 8جـ

صQحافة ، شQركة ال)رضى الدين محمQد بQن الحسQين(شرح كافية بن الحاجب، ا@ستراباذي  •
 ).378: (ص/ 2ھـ، جـ1311ط، استانبول، .العثمانية، د

فخQر : ، تحقيQق)الحسQن بQن قاسQم بQن عبQد 
(الجنى الداني في حروف المعاني، المرادي  •
: م، ص1983ط، بيQQQQQروت، .دار اkفQQQQQاق الجديQQQQQدة، د. الQQQQQدين قبQQQQQاوة، ونQQQQQديم فاضQQQQQل

 ).237ـ235(

: ، تحقيQق)لدين بن يوسف بن عبQد 
جمال ا(مغني اللبيب عن كتب ا4عاريب، ابن ھشام  •

: ص/ 1م، جQQـ1964ط، دمشQQق، .دار الفكQQر، د. مQQازن المبQQارك، ومحمQQد علQQي حمQQد

)103.( 

مكتبQQة . عبQQدالمتعال الصQQعيدي: أوضQQح المسQQالك إلQQى ألفيQQة ابQQن مالQQك، ابQQن ھشQQام، تحقيQQق •
  ).191: (م، ص1982ط، القاھرة، .اkداب، د

  : انظر على سبيل المثال )   2(

 ).73،67،64،48،34: (العربية الفصحى المعاصرة وأصولھا التراثية، ص •

 ).112،99،85،83،82: (دراسات في المحكية اليمنية، ص •

 ).80: (عن حاملي عصا التصويب اللغوي، مجلة جذور، مصدر سابق، ص •

 ).3،2: (، مصدر سابق، ص Philologyتأصيل لغوي، مجلة : النكتة •

 ).11،10: (أصيل تاريخي، مجلة المعرفة، مصدر سابق، صالذي في المحكية اليمنية، ت •

  ).41: (المستشرقون وخبز الشعير المذموم، مجلة جذور، مصدر سابق، ص •
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وقد تضمن الباب ا4ول، من ھذه الدراسة، منھجية السوسوة اللسانية، بمناھجھا ا4ربعة، في      
بعة فصوٍل منه، تضمن كل فصٍل منھا منھجاً من ھذه المناھج اللسانية، وإجراءاته، في أبحاث أر

  .ودراسات السوسوة
  

وكما كانت مؤلفات القدماء اللغوية رافداً لمعرفته اللغوية، كانت مؤلفات علم اللغQة الحQديث،      
ى مQا فيھQا مQن أيضQاً؛ إذ اسQتند إلQواللسانيات الحديثQة ـ عربيQة وأجنبيQة ـ رافQداً لمعرفتQه اللسQانية 

  .في دراسته اللغوية، وفي مHحظاته المتسمة بطابع النقد المنھجي رؤى وأفكاٍر لسانية
  

ومن مHحظاته النقدية، المتسمة بھذا الطابع، والمجسQدة ملمحQاً مQن مHمQح معرفتQه اللسQانية      
فردينانQد دي (م اللغQوي الشQھير، الحديثة، ما سجله حول إنتQاج مؤسQس علQم اللغQة الحQديث، العQال

، @ سيما كتابه ا4كثر شھرة فQي علQم اللغQة الحQديث، والترجمQات المتعQددة، التQي قQدمت )سوسير
توثيQق (ب كتQاب المنھجيQة، علQى صQاح حيث جاء ضQمن مHحظاتQه .فةھذا الكتاب بعناوين مختل

  :)الترجمة والتعريب

والترجمQة ... مجيQد النصQر ] و[ي محاضرات في ا4لسنية العامة، ترجمة يوسف غQاز" •
  .)1("ولم يذكر ذلك. عن النص الفرنسي

ونشQرته ) فصول في علم اللغة العQام(نقله عن ا2نجليزية أحمد نعيم الكراعين بعنوان "" •
وعنQQQدي نسQQQخة اشQQQتريتھا فQQQي ". م1985دار المعرفQQة الجامعيQQQة فQQQي ا2سQQQكندرية عQQام 
م، لكQن ھQذه ا4سQبقية @ خيQر 1983يQر معرض القQاھرة الQدولي للكتQاب، فQي بدايQة فبرا

 .)2("فيھا، فالترجمة غير دقيقة و@ أمينة، فH تكاد تفھم منھا كثيراً لcسف

ترجمة يوئيل يوسف عزيز، ونشره بيت الموصل فQي ) علم اللغة العام(وصدر بعنوان " •
عQQام ) جامعQQة الموصQQل(الطبعQQة ا4ولQQى صQQدرت عQQن : أقQQول". م1988العQQراق عQQام 

راجQQQع الQQQنص العربQQQي مالQQQك (غQQQم أن الطبعQQQة الثانيQQQة جQQQاء علQQQى غHفھQQQا ور. م1984
 .)3("فإنھا ظلت أعجمية، في المرتبة الثانية بعد عمل الكراعين) المطلبي

محاضQQرات فQQي (م، وعنوانھQQا 1985فاتQQه الترجمQQة التQQي نشQQرتھا الجامعQQة التونسQQية " •
بمعونQQة تلميذيQQه ) م1982ت (صQQالح القرمQQادي . وأنجزھQQا المرحQQوم د) ا4لسQQنية العامQQة

 .)4("وھذه أدق الترجمات في رأيي. محمد الشاوش ومحمد عجينة
  

ففQQي ھQQذه المHحظQQة، يتضQQح مQQدى إلمامQQه بتفاصQQيل نشQQر ھQQذا الكتQQاب، وتفاصQQيل البيانQQات      
الخاصة بترجمته، ومترجميه، ودور نشره، مع معرفة مسQتوى كQل ترجمQة مQن ترجماتQه، وأدق 

ى اطHٍع كامل على ھQذا الكتQاب، ومتابعQة مسQتمرة لكQل جديQٍد يطQرأ تلك الترجمات، مما يدل عل
  .عليه، @سيما ترجماته، وطبعاته

  
وقد ظھرت معرفته اللسانية الحديثة، في مواطن شتى من أبحاثه ودراسQاته، سQواٌء فQي مثQل      

ؤلفاٍت ھذه المHحظات، أو في نصوٍص واقتباساٍت، من مؤلفاٍت في علم اللغة الحديث، من مثل م

                                            
  ).104: (، مجلة عHمات، مصدر سابق، ص)توثيق الترجمة والتعريب(مHحظات على كتاب الصوينع  )   1(
  .نفسه )   2(
  .نفسه )   3(
  .نفسه )   4(



    ������� �	
� �	�� �� ������ 	�	��� ������ عبدهعبدهعبدهعبده....دددد                    ����� ����  

 

  

 Page 193 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية                 

   

، أو غير ذلك، من المؤلفQات والكتQب العربيQة )2(، أو علم اللغة النفسي)1(في علم اللغة ا@جتماعي
  .)3(وا4جنبية، ذات العHقة بعلم اللغة الحديث

  :جـ ـ التنوع اللغوي
  

اتسمت معرفة السوسوة اللغوية بسمة التنQوع، أيضQاً، المتمثلQة فQي إجادتQه ـ إلQى جQوار لغتQه      
  .العربية الفصحى ـ أكثر من لغة، مع إلماٍم بمبادئ وأساسياٍت لغويٍة، 4كثر من لغٍة، أيضاً  ا4م،

  
والحفاظ على اللغة ا4صلية، مع الحرص على تعلم، واكتساب لغاٍت أخرى، يمثل ھQدفاً مQن      

 أھداف إعHن اليونسكو العالمي بشأن التنQوع الثقQافي؛ إذ يQنص الھQدف السQادس مQن أھQداف ھQذا
تشجيع التنوع اللغوي ـ مع احترام اللغة ا4صلية ـ على جميع مسQتويات التعلQيم : "ا2عHن، على

لذلك، كان التنوع اللغوي، . )4("حيثما أمكن ذلك والحث على تعلم عدة لغات منذ الطفولة المبكرة
  .عند السوسوة، محوراً من محاور معرفته اللغوية

      Qه، ھQٍة وقد جسدت أبحاثه وكتاباتQٍة لغويQى معرفQوع، علQذا التنQوم ھQوي؛ إذ يقQوع اللغQذا التن
ولغQات سQQامية ... إنجليزيQQة، وفرنسQية، وفارسQQية : وأجنبيQة. فصQحى، ومحكيQQة: متنوعQة، عربيQQة

إلى جانب مHمح من معرفٍة لغويQة، بمبQادئ وأساسQيات . يمنية قديمة، وعبرية، وسريانية: قديمة
  .لغاٍت أخرى

  
  :صحىـ اللغة العربية الف1
  

من بداھة القول، إن العربية الفصحى، أھم اللغات، بين لغات التنوع اللغوي، عند السوسوة؛      
فھو يعيش في بيئٍة عربية، ولغة تحصيله العلمي، في مراحل دراسته ا4ولQى العربيQة الفصQحى، 
 ودراسQQته الجامعيQQة ذات تخصQQٍص فQQي دراسQQة ھQQذه اللغQQة، وكQQذلك، دراسQQاته العليQQا عQQززت ھQQذا
ا@تجاه، @ سيما أطروحته العلمية التي تقدم بھا؛ لنيل درجة الدكتوراه، التي درس فيھا مستويات 

  .)5(اللغة العربية في الصحافة اليمنية المعاصرة
  

تدريسQاً، وأبحاثQاً، : بعد الدراسة، في جامعة تعز، ميداناً تطبيقيQاً لھQذا التخصQص وكان عمله     
يQQQة، المقدمQQQة لنيQQQل درجQQQة مناقشQQQة الرسQQQائل وا4طQQQاريح العلموكQQQذلك ا2شQQQراف، و. ودراسQQQاتٍ 
  .أو الدكتوراه الماجستير

  

                                            
  :على سبيل المثالانظر  )   1(

  ).247: (العربية الفصحى المعاصرة وأصولھا التراثية، ص •

  ).3: (، ھامش)28: (، و ص)1: (، ھامش)24: (دراسات في المحكية اليمنية، ص •
  ).248: (العربية الفصحى المعاصرة وأصولھا التراثية، ص: انظر على سبيل المثال )   2(
  : انظر على سبيل المثال )   3(

  ).278،276،259: (الفصحى المعاصرة وأصولھا التراثية، ص العربية •

  ).173،96،95،66،65،64،12: (دراسات في المحكية اليمنية، ص •
إعHن اليونسكو العالمي بشأن التنوع الثقافي، المؤتمر العام لليونسQكو، الQدورة الحاديQة والثHثQون، بQاريس،  )   4(

  .م2001تشرين الثاني / نوفمبر 2
غيQQر (ويات اللغQQة العربيQQة فQQي الصQQحافة اليمنيQQة المعاصQQرة، عبQQاس علQQي السوسQQوة، رسQQالة دكتQQوراه مسQQت )   5(

  .م1989، كلية اkداب ـ جامعة القاھرة، )منشورة
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، تفاصQيل معرفتQه بھQذه )العربيQة الفصQحى المعاصQرة وأصQولھا التراثيQة(وقد تضمن كتابQه      
اللغQQة، واطHعQQه علQQى دقائقھQQا، ومراحQQل تطورھQQا التQQاريخي؛ لQQذلك فھQQي لغتQQه ا4ولQQى، وميQQدان 

  .)1(اللغة التي يجيدھا بH ريبتخصصه العلمي، و
  

عQاً إياھQا؛ من خHل  وتمكنه منھا ويتضح مدى إجادته ھذه اللغة      Zقدرته على الكتابة بھا، مطو
أو التعQالي الQذي  بعيدٍة عQن التعQالم قالباً يعبر فيه عن أفكاره ورؤاه بطريقٍة سلسٍة واضحةٍ لتكون 

إذ يصل قارئ أعمQال السوسQوة، عQن طريQق لغتھQا، ُيHَحظ في كتابات بعض المؤلفين والُكتاب؛ 
QQهإلQQامين أعمالQQاره، ورؤاه، ومضQQاٍل، و@  ى أفكQQام، و@ تعQQوض و@ إبھQQغم HQQر؛ فQQھولٍة ويسQQبس

  . تعالم، و@ طرق ملتوية
فأعمQQال السوسQQوة، اتسQQمت بھQQذه اللغQQة، التQQي تأخQQذ القQQارئ، دون أن ينتابQQه شQQعوٌر بملQQٍل، أو      

  .ريه في استمرار قراءتھانفوٍر، بل يجد لذة تغ
والسوسوة بھذا، يتميز ويختلف عن كثيٍر من المؤلفين، في مجال علم اللغة الحQديث؛ وبQذلك      

 وتوصQيل مQا فكQار والQرؤى، وقQادرة علQى اسQتيعابإن اللغة قادرة على توصيل ا4: يمكن القول
 اً يؤھلھا لتحقيق ھQذا الغQرضتطويعأو المؤلف قدرة على تطويعھا  ُيَص̂ب فيھا، إذا امتلك الكاتب

وقQد اسQتطاع . على أكمل وجٍه، حتى وإن كان ذلQك فQي مجQاٍل علمQيV بحQت، كعلQم اللغQة الحQديث
  .القارئ لكتاباته وأبحاثهويلمس ذلك  السوسوة إنجاز ذلك، إلى حدV كبير،

  
  :ـ المحكّية2
  

اللھجQQات بتعQQدد  تعQQدد ھQQذهلھجاتھQQا المحكيQQة، وت للغQQة العربيQQة مثQQل اللغQQات ا2نسQQانية كلھQQا     
  .والبقاع الجغرافية في البHد العربية واختHف ا4قطار وا4قاليم

  
وتمثQل لھجQات المحكيQة العربيQة، مكونQاً مQQن مكونQات التنQوع اللغQوي، عنQد السوسQوة؛ بفعQQل      

  .المعايشة ا@جتماعية، أو عن طريق الدراسة والتنظير لھذه اللھجات
  

الحديثQة، مجQاٌل يحجQم عنQه البQاحثون، ويتجھQون إلQى غيQره مQن مجQا@ت  واللھجات العربيQة     
  : البحث اللغوي، ويعلل السوسوة ھذا ا2حجام، بسببين اثنين

سQQبب علمQQي، غيQQر معلQQن عنQQد البQQاحثين والدارسQQين، يتمثQQل فيمQQا تتطلبQQه دراسQQة : السQQبب ا4ول 
  .)2(ويين النظري والتطبيقياللھجات من صبٍر وأناٍة، وما يكتنفھا من صعوباٍت، على المست

ھو السQمعة السQيئة، التQي علقQت بدراسQة اللھجQات الحديثQة، بحجQة أن ا@سQتعمار : والسبب الثاني
والمستشرقين، يھدفون من وراء دراستھا، إلى محاربة الفصحى، وإحHل اللھجات محلھQا، وھQو 

  .)3(ما يكتفي بإعHنه والتعلل به، الباحثون والدارسون
يحجم الباحثون عن ھذا المجال؛ خوفQاً مQن أن تعلQق بھQم ھQذه التھمQة، فعبQر السوسQوة لذلك،      

، المحور )رھاب دراسة اللھجات الحديثة(؛ إذ كان )الرھاب(عن ھذا الخوف بالمصطلح النفسي 
  . الثالث، من محاور رھاب العربية الفصحى

                                            
  .م21/5/2008ھـ ـ 1429جمادى ا4ولى  16: من المقابلة التي أجراھا معه الباحث، في يوم ا4ربعاء )   1(
  ).827: (صدر سابق، صرھاب العربية الفصحى، م )   2(
  .نفسه )   3(



    ������� �	
� �	�� �� ������ 	�	��� ������ عبدهعبدهعبدهعبده....دددد                    ����� ����  

 

  

 Page 195 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية                 

   

، وفيه ھذا المحQور )ة الفصحىرھاب العربي(وقد تناول السوسوة ذلك، في بحثه الموسوم بـ      
من الرھاب اللغوي، وقد أورد في ھQذا البحQث عQدداً مQن الدراسQات فQي ھQذا الشQأن، موضQحاً أن 
أصحابھا قد برؤوا أنفسھم في مقدمات دراساتھم تلك، من ھذه التھمة، وأنه لم يسلم، ھQو، أيضQاً،  

  : ، فيقول عن ذلك)لھجة ذمار دراسة صوتية وصفية(من مثل ھذا الرھاب، في دراسته 
) لھجة ذمار دراسة صوتية وصفية(وكاتب البحث @ يبرئ نفسه من ھذا الرھاب؛ في عمله "    
و@ يظن أحد أننا بدعوتنا لدراسة اللھجات دراسQة وصQفية نعQزف ضQمن الجوقQة الداعيQة : ((قال

وتعQQالى أعلQQم  فمQQا ھQQدفنا أو@ً وأخيQQراً إ@ خدمQQة الفصQQحى، و
 سQQبحانه... إلQQى تQQرك الفصQQحى، 
  .)1())"بالسرائر

  
ومع ذلك، فإن له رؤيته الموضوعية فQي ھQذا النQوع مQن الQدرس اللغQوي؛ إذ يوضQح رؤيتQه      

  :تلك، بقوله
وبغض النظر عن أن دراسQة اللھجQات الحديثQة فQي حQد ذاتھQا مطلQب علمQي، فQإن دراسQتھا "     

تكشQف عQن جوانQب لQم يھQتم علماؤنQا دراسة جادة @ تھاون فيھا مفيد في دراسة الفصحى، إذ قQد 
القدماء ا4جHء بدرسھا، وتكشف عن مصادر كثيرة من القراءات القرآنية التي لم تنسب إلى قوم 
أو قبيل، وتوضح ـ أو تكمل ـ جوانب من الدرس اللغوي القديم، كما تفيد في تعليم الفصحى على 

  .)2(..."أسس سليمة
  

للھجQQات الحديثQQة، @ تشQQكل خطQQراً علQQى الفصQQحى؛ 4ن وبھQQذه الرؤيQQة، يتضQQح أن دراسQQة ا     
ھدف مثل ھذه الدراسات ھو خدمة الفصحى، ببيان مدى ُبعQد أو قQرب ھQذه اللھجQات مQن دائQرة "

  .)3(..."الفصحى، فجميع اللھجات في حقيقة ا4مر تتفرع من لغة واحدة، ترد إليھا
  

محكية، معايشQة وتنظيQراً، بQدت مHمQح ذلQك وبذلك، تبلورت لديه معرفة لغوية بلھجات العربية ال     
كما تأثر بQه عQدٌد مQن طHبQه، الQذين كQانوا ينظQرون إلQى دراسQة . في مواضع عدة من كتاباته وأبحاثه

  : اللھجات تلك النظرة، ومن طHبه ھؤ@ء، الدكتور أحمد قاسم أسحم، الذي يوضح ذلك، بقوله
ره المحكية، ومن يحاول دراستھا؛ 4نه كان في أنا كان لي رأٌي حول المحكية، فقد كنت أك"     

وبعد معرفتQي بأسQتاذي الQدكتور عبQاس . ذھني، أن أّية دراسة للمحكية فيھا قضاٌء على الفصحى
  .)4(..."السوسوة، تأثرت به؛ فتغير رأيي ھذا دون قصٍد منه

  
جQال مQن الQدرس واستناداً إلى رؤية السوسوة في دراسة اللھجات الحديثة، أسQھم فQي ھQذا الم     

  . اللغوي، فدرس ظواھر لغوية، في المحكية اليمنية، وفي المحكيات العربية
  
  
  
  

                                            
، كليQة )غيQر منشQورة(لھجQة ذمQار دراسQة صQوتية وصQفية، رسQالة ماجسQتير : ، وانظQر)828: (نفسه، ص )   1(

  ).2: (م، ص1984ھـ ـ 1404اkداب، جامعة القاھرة، 
  ).827: (نفسه، ص )   2(
يQة، مجلQة نQزوى، مؤسسQة ُعمQان للصQQحافة التطQور الQد@لي لcلفQاظ فQي لھجQة أھQل قريQQات، عائشQة الدرمك )   3(

  ).289: (م،  ص2006ھـ ـ  إبريل 1426، ربيع ا4ول )46(وا4نباء والنشر وا2عHن، مسقط، العدد 
  .م29/3/2009ھـ ـ 1430ربيع اkخر  2: من المقابلة التي أجراھا معه الباحث، في يوم ا4حد )   4(
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 :في المحكية اليمنية •
  
تمثل المحكية اليمنية، المحور ا4ھم من بين محQاور معرفتQه اللغويQة، فQي مجQال اللھجQات        
  .معايشة اجتماعية، ودراسة نظرية: المحكية

  
ه وأبحاثه، ظھر ھذا النوع من المعرفة اللغوية؛ إذ كانت رسالته المقدمة وفي عدٍد من كتابات      

  . )1(لنيل درجة الماجستير، دراسة صوتية وصفية للھجة ذمار
  

، وصQQQنف كتابQQQه )2(فQQي المحكيQQQة اليمنيQQة) الQQQذي(كQQذلك، أصQQQل تاريخيQQا، @سQQQم الموصQQول      
، فQي ھQQذه المحكيQة، فيQدرس فQQي ، لدراسQة ظQواھر لغويQQة مختلفQة)دراسQات فQي المحكيQة اليمنيQQة(

القسم ا4ول منه، المستويات اللغويQة فQي الQيمن، مصQنفاً إياھQا إلQى خمسQة مسQتويات، ثHثQة منھQا 
مستوى عامية (، و)4()مستوى عامية المتنورين(، و)3()مستوى عامية المثقفين: (متعلقة بالمحكية

  .)5()ا4ميين
  

ر صQرفية فQي المحكيQة اليمنيQة، فQدرس تاريخيQاً وفي القسم الثQاني مQن الكتQاب، درس ظQواھ     
QQال وِتِفّعQQال: وزنQQي( اسQQماً ) ِمفعالQQة/ فعQQالوزن مِ (، كمQQا درس )7()صQQيغة الجمQQع ِفعيQQل(، و)6()ِفع+

  .)8(للمكان ومصدراً في المحكية اليمنية
ن ودرس فQQي القسQQم الثالQQث منQQه، ا4لفQQاظ الھنديQQة المقترضQQة فQQي المحكيQQة اليمنيQQة، مقQQابHً بQQي     

  .)9(المحكية وبين اللغة الھندية في ھذه ا4لفاظ
  

كQQان مصQQدره  وفQQي دراسQQته لمسQQتويات المحكيQQة الثHثQQة، فQQي القسQQم ا4ول مQQن ھQQذا الكتQQاب،     
بالمجتمع اللغوي؛ فيقول ـ مثHً ـ في تقديم  المباشر لھذه الدراسة ھو المعايشة وا@حتكاك المباشر

  :ي المحكيةبراھينه على وجود الخطأ والصواب ف
... وھذه أمثلة واقعية، نعرضھا من خHل خبرتنQا ومشQاركتنا فQي الحيQاة اللغويQة فQي الQيمن"     

  .)10("للتدليل على رأينا في وجود الخطأ والصواب لدى المتكلمين بھذه المستويات جميعاً 
، )متنورينمستوى عامية ال(ومن أمثلته تلك، ھذا المثال، الذي يدلل به على ھروب مستعمل      

  :من الظواھر المغرقة في المحكية، يقول
ذكرنQQا أن مسQQتعمل مسQQتوى عاميQQة المتنQQورين يفQQر مQQن الظQQواھر المغرقQQة فQQي المحليQQة إلQQى "     

ومن ا4مثلة التي . استخدام ظواھر لغوية أشيع منھا، ومثلنا لذلك ببعض ا4مثلة الصرفية النحوية
علي الحجي من ذمار ـ وھو عQامي أمQي ـ ذھQب إلQى  تعكس اkية وقد خبرناھا شخصياً أن أحمد

                                            
  .سابق لھجة ذمار، دراسة صوتية وصفية، مصدر )   1(
  ).17ـ  9: (الذي في المحكية اليمنية، تأصيل تاريخي، مجلة المعرفة، مصدر سابق، ص )   2(
  ).49ـ  43: (دراسات في المحكية اليمنية، ص )   3(
  ).60ـ  49: (نفسه، ص )   4(
  ).71ـ  60: (نفسه، ص )   5(
  ).98ـ  82: (نفسه، ص )   6(
  ).113ـ  99: (نفسه، ص )   7(
  ).147ـ  114: (فسه، صن )   8(
  ).183ـ  150: (نفسه، ص )   9(
  ).72: (نفسه، ص )   10(
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، فاسQتغرب "مقِدرش، أنا ُمرَھق"أحمد عنقاد، يسأله أن يرافقه لشراء القات، فاعتذر عنقاد بقوله 
ووجQQه اسQQتغراب الحجQQي أن ...فرفQQع صQQوته سQQاخراً " ُمرَھQQق"الحجQQي أن يسQQمع مQQن عنقQQاد كلمQQة 

إذ تحل محلھا . مكان في عامية ا4ميين عندهمستخدمة في عامية المتنورين، وليس لھا " مرھق"
  .)1(..."كلمات مثل تاِعب، ُمدقَدق، 

فھذا المثQال ـ كمQا يقQول ـ خبQره شخصQياً، بمعنQى أنQه متQأٍت مQن معايشQٍة، واحتكQاٍك مباشQر،      
  .بمجتمع ھذه اللغة

  
في ظواھر ، وردت نماذج من المحكية اليمنية، سواٌء )شرح المشعططات السبع(وفي كتاب      

فQQي المحكيQQة ) بالفعQQل) لQQك(الجQQار والمجQQرور (لغويQQة أبQQدى مHحظاتQQه عليھQQا، مQQن مثQQل ارتبQQاط 
  . )2(اليمنية
، )3()"َھQْه لQو َغَفQْر لQه: "(أو تراكيب وألفاظ، وعبارات متداولة في المحكية اليمنية، من مثQل     

التراكيQQب، والعبQQارات، أو غيQQر ذلQQك مQQن . فQQي حديثQQه عQQن حملQQة ا4قHQQم المتQQاجرين بكتابQQاتھم
شQرح (، الQواردة فQي عQدٍد مQن المواضQع فQي )4(وا4مثال، وا4قوال، المتداولة في المحكية اليمنية

  ).المشعططات السبع
  
  

 :في المحكيات العربية •
  

لھجات اللغة العربية المحكية، المنتمية إلى أقطار البHد العربية، مكوٌن مQن مكونQات محQور      
  .ند السوسوة، معايشًة، وتنظيراً التنوع اللغوي ع

  
ومن ذلQك، . وقد وردت مHمح من معرفته بلھجات المحكية العربية، في مواضع من أعماله     

، مQن مقابلQٍة بQين العربيQة الفصQحى وبQين لھجاتھQا )نطق ا4عداد المركبة حاليQاً (ما ورد في بحثه 
  .)5(المحكية، في نطق ا4عداد

عدم تمييز اللھجQة السQودانية فQي العQدد بQين المQذكر : اللغوي التقابلي ومن نتائج ھذا الدرس      
وعQدم التمييQز، أيضQاً، بQين . )6(والمؤنث، مع إثباتھQا الھQاء فQي ا4عQداد المفQردة إذا ذكQر المعQدود

المصQQرية، والفلسQQطينية، والسQورية، والعراقيQQة المشQQتركة، مQQع : المQذكر والمؤنQQث فQQي المحكيQات
، والتQزام المحكيQة العراقيQة الھQاء إذا عطفQت )7(َر المعدود في ا4عداد المفQردةحذف الھاء، إذا ُذكِ 

وتمييQز المحكيQة اليمنيQة المشQتركة، والمحكيQة السQعودية المشQتركة فQي العQدد بQين . )8(مQع العقQود
  .)9()10ـ  3(المذكر والمؤنث ـ كما في الفصحى ـ  واقتصار ذلك على ا4عداد 

                                            
  ).73: (نفسه، ص )   1(
  ).38: (شرح المشعططات السبع، ص )   2(
  ).66: (نفسه، ص )   3(
  ).118،93،72،66،32،30: (انظر على سبيل المثال، ص )   4(
لعدد للمعدود في النQوع، محاولQة للتفسQير، مجلQة بحQوث جامعQة نطق ا4عداد المركبة حالياً وإھمال مغايرة ا )   5(

  ).11: (تعز، مصدر سابق، ص
  ).14: (نفسه، ص )   6(
  ).16،15: (نفسه، ص )   7(
  ).16: (نفسه، ص )   8(
  .نفسه )   9(
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مHمح من معرفته بخصائص لغويQة، لعQدٍد مQن المحكيQات العربيQة، فQي  وھذه النتائج، تجسد     
إطار دراسٍة لغوية منھجية، تبين مدى الفرق بين ھذه المحكيات من جھة، وبين العربية الفصحى 

  .من جھٍة أخرى، في التعامل مع ھذه الظاھرة اللغوية
  

: محكيQQاٍت عربيQQٍة، مQQن مثQQل، وردت ألفQQاٌظ مQQن )دراسQQات فQQي المحكيQQة اليمنيQQة(وفQQي كتابQQه      
فQي ) َجَمنQة(من المحكية السودانية، مقابQل ) جبنة(و . )1(من المحكية السعودية) ِبزوِرةِ (، و)أبغا(

فQQي المحكيQQة الشQQامية، مقابQQل ) أركيلQQة(فQQي المحكيQQة المصQQرية، و) شيشQQة(و. )2(المحكيQQة اليمنيQQة
  .)3(في المحكية اليمنية) مداعة(
  

، وردت مHمح من معرفته )معجم المؤلفين المعاصرين(احب كتاب وفي مHحظاته على ص     
بمحكياٍت عربية، كمHحظته على عدم ضبط المؤلف لcعHم الواردة بالشكل، ومما ورد في ھذه 

  :المHحظة
مالQك بQن ) ... بحسQب النطQق العراقQي(، وِسِميسQم )بحسب النطQق المصQري(الِھضيبي "...      
  .)4() ..."ريحسب النطق الجزائ(نبZي 
: ففQQQي ھQQQذه المHحظQQQة، مHمQQQح مQQQن معرفتQQQه بخصQQQائص صQQQوتية لمحكيQQQاٍت عربيQQQة ثHQQQث     

  .المصرية، والعراقية، والجزائرية
  

وفي مHحظاته النقدية، على محققة ديوان ابن سQودون البشQبغاوي، مHمQح مQن ھQذه المعرفQة،      
  : ؛ إذ ُيعلق على ذلك، بقوله)5(..."، ھالم أعثر علي: أكرتو: "من مثل مHحظته على قول المحققة

، غير أن زيادة )أكرتو(= فھي كثيرة الورود عند المؤلف، وأصلھا أُكرة ! سبحان 
: قلتُ "     
  .)6(!!"ا4لف بعد الواو أربك المحققة فيما يبدو، مع أنھا ظاھرة عامة في النسخ المخطوطة

  
احداً مQن أبنQاء مجتمQع ھQذه المحكيQة، فإنQه فQي فتQرة وكما عايش المحكية اليمنية، باعتباره و     

دراسته التي قضاھا في مصر، كان قد عايش المجتمع المصري، وعرف لھجته المحكية، ناھيك 
عQQن متابعتQQه للسQQينما المصQQرية، التQQي اسQQتطاعت أن توصQQل المحكيQQة المصQQرية، إلQQى كQQل بيQQت 

Hاته ھامح منعربي؛ وبذلك تبلورت لديه معرفة بھذه المحكية، فظھرت مQفي مواضع من دراس ،
فQي  وغيرھQا والفصQحى المعرفQة ممتزجQة بالمحكيQة اليمنيQةكما ظھرت مHمح من ھذه . وأبحاثه
ن المحكيQQة وتعبيQQرات وأمثQQال وتراكيQQب مQQ ؛ إذ وردت ألفQQاظٌ )مشQQعططات السQQبعشQQرح ال(كتQQاب 

  .)7(من ھذا الكتاب المصرية، في مواضع عدة
  

تجسدت فيھا مHمح من معرفته بالمحكيQة المصQرية، المتأتيQة بفعQل ومن أبرز المواضع التي     
المعايشQQة وا@حتكQQاك بمجتمQQع ھQQذه اللغQQة، مQQا جQQاء فQQي ھQQذه المHحظQQة النقديQQة، الQQواردة ضQQمن 

                                            
  ).61: (دراسات في المحكية اليمنية، ص )   1(
  ). 102: (نفسه، ص )   2(
  ).108: (نفسه، ص )   3(
  ).377: (معجم المؤلفين المعاصرين، مجلة مكتبة الملك فھد الوطنية، مصدر سابق، ص )   4(
  ).816: (كمال التشويه الذي لحق بديوان ابن سودون البشبغاوي، مجلة العرب، مصدر سابق، ص )   5(
  .نفسه )   6(
  ).101،87،72،26: (انظر على سبيل المثال، ص )   7(
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، )اتجاھQات غيQر تقليديQة فQي قQراءة القQدماء للنصQوص): (السQيد إبQراھيم(مHحظاته، على بحQث 
  : يقول فيھا

كلمة الُجندي ـ بضم الجQيم ـ فQإذا لQم يكQن الQنص فQي المصQدر مضQبوطاً و@حظنا أنه ضبط "     
  .)1(..."فإني أرجح كسر الجيم، 4ني سمعتھا في الريف المصري مكسورة 

فھذه المHحظة النقدية، مبنية على معايشٍة واحتكاٍك بالمجتمع المصري، واحتكQاك ومعايشQة      
  .للمجتمع المصري الريفي منه خاصة

  
      QQد وبQQوي، عنQQوع اللغQQور التنQQات محQQن مكونQQاً مQQن Zة، مكوQQة المحكيQQات العربيQQت لھجQQذلك، كان

معايشQة، واحتكاكQاً، ودراسQًة : السوسوة، بدت مHمح ھذا المحور،  في عدٍد مQن أبحاثQه وكتاباتQه
  .بحثية، ومHحظاٍت نقدية، ضمن نقده المنھجي، لكتابات ومؤلفات عدٍد من الكتاب والباحثين

  
  :ة اNنجليزيةـ اللغ 3
  

ٌن مQQن مكونQات التنQQوع اللغQQوي، عنQد السوسQQوة، يقQول عQQن مQQدى       Zو Qة، ُمَكQQة ا2نجليزيQاللغ
  :تمكنه من ھذه اللغة

إجادتي للغة ا2نجليزية، أننQي أسQتطيع القQراءة بھQا بسQھولة، وفQي الكتQب المتخصصQة، "...      
يث با2نجليزيQة @ أجيQده؛ 4ننQي تعQودت الحQد... @بد من ا@ستعانة بمعاجم عربية، أو إنجليزيQة 

أكثQQر مQQن ھQQذا، لQQم ... أسQQتطيع أن أكتQQب بھQQا ملخصQQاً ومستخلصQQاً،  كQQذلك... شQQيٍء مقQQروء  علQQى
  .)2("أجرب نفسي أن أؤلف باللغة ا2نجليزية

  
في تعزيز اكتسQاب ھQذه اللغQة،  الجامعية، في مصر عامHً مھماً  وقد كان ما تضمنته دراسته     

  : يقول موضحاً ذلك. ما تعلمه منھا، في دراسته قبل الجامعية في اليمنإلى جانب 
ومQع ذلQك، فقQد كQان فQي كQل سQنٍة، . في مصر، دخلت بعض المعاھد، لكنني لم أستمر فيھQا"     

الذي يدرسنا اللغة ا2نجليزيQة، مQن ). لغة إنجليزية وترجمة(ضمن مفردات المقررات الدراسية، 
والذي يدرسنا الترجمة، من قسم اللغة العربية؛ فمQرة محمQود مكQي، ومQرة قسم اللغة ا2نجليزية، 

يأتينا بنصوٍص من كتٍب باللغة ا2نجليزية، وعلينا أن نترجمھQا، ونQأتي : مثHً ... جابر عصفور، 
م لنا ما قرأنا، ويصحح ا4ساليب، ويصحح ا4لفاظ، وما إلQى  فنقرأھا أمامه Zونعرضھا عليه، فيقو

  .)3("ذلك
   
ومن ذلQك، مQا جQاء . وقد وردت مHمح من معرفته بھذه اللغة، في مواضع من كتاباته وأبحاثه     

في العربية الفصحى المعاصرة، ففي تعليقه على من يقQول بQأن ) بل و(في دراسته اللغوية لظاھرة 
  :ھذه الظاھرة حديثة في العربية الفصحى المعاصرة، ومستعارة عن طريق الترجمة، يقول

رابطة بين تركيQب سQابق فيQه نفQي وتركيQب آخQر " بل"ونحن نقول إن النمط الذي ترد فيه "     
يوجد ما يشبھه في ا2نكليزية، ولكن ذلك @ يعني أن العQرب المعاصQرين اسQتعاروه عQن طريQق 

  .)4("الترجمة، فسنجد من الشواھد التي سنأتي بھا ما يقابله تماماً 

                                            
  ).340،339: (لى قراءة النص، مجلة عHمات، مصدر سابق، صلساني فضولي يتطفل ع )   1(
  .م21/5/2008ھـ ـ 1429جمادى ا4ولى  16: من المقابلة التي أجراھا معه الباحث، في يوم ا4ربعاء )   2(
  .نفسه )   3(
  ).175: (العربية الفصحى المعاصرة وأصولھا التراثية، ص )   4(
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ين اللغة العربية وبين اللغة ا2نجليزية؛ رداً على من يقول إن ما جاء في مقابلته ب ومن ذلك،     

، والفعQل )1()أثQر(التأثر بالترجمة عن اللغات ا4وربية، ھو سQبب وجQود ظQاھرة مصQاحبة الفعQل 
  .، في العربية الفصحى المعاصرة)على(لحرف الجر  )2()أكد(
  

مواضQع، مQن أبحاثQه ودراسQاته  ومن مHمQح معرفتQه باللغQة ا2نجليزيQة، أيضQاً، مQا ورد فQي     
اللغوية، من إحا@ٍت إلQى كتQٍب ومراجQَع مؤلفQٍة بھQذه اللغQة، سQواٌء أكانQت ھQذه الكتQب والمراجQع، 
دراسQQة للغQQة العربيQQة، أو لlنجليزيQQة نفسQQھا، أو لموضQQوعاِت ومحQQاوِر الQQدرِس اللسQQاني الحQQديث 

  .)3(بفروعه المختلفة
  
  :ـ اللغة الفرنسية 4
  

نQاً إلى جانب ا      Zية، مكوQة الفرنسQأتي اللغQة، تQات الھندوأوروبيQة اللغQن عائلQة، مQللغة ا2نجليزي
  .آخر، من مكونات التنوع اللغوي عند السوسوة

وقد بدأ تعلم ھذه اللغة؛ كي يتجاوز امتحان مقرر اللغة الفرنسية، الذي لم يدرسه في مرحلQة      
  :دراسته الثانوية، يقول

الفرنسية، في مصر، وأنا فQي المسQتوى الثQاني، وكQان الھQدف لQيس علميQاً بدأت أتعلم اللغة "     
صراحة، وإنما كان ھدفاً نفعياً؛ فقQد كQان علQي+ امتحQاٌن، علQى مسQتوى الثانويQة العامQة، فQي اللغQة 
الفرنسية ـ ھنا في اليمن لم يكن في الثانوية العامة مقرر لغة فرنسية، وھناك @ بد منھا ـ وحينما 

وكانوا يْعقدون ا@متحان ثHث مQرات ... لقطع البطاقة الجامعية، ينبھونني على ذلك كنت أذھب 
في العام الدراسي، وفي المسQتوى الثQاني، التحقQت بمعھQٍد لتعلQيم اللغQة الفرنسQية، ولQم ينضQم إليQه 

سQQة، وكQQان مسQQتوى التQQدريس متQQدنياً  Zا والُمَدرQQه إ@ أنQQن فيQQم يكQQري؛ فلQQظ : غيQQا، وحفQQة ومعناھQQكلم
  .)4(..."فلم أستمر فيه أكثر من شھرين، لكني تعلمت بعض القواعد، وبعض ا4لفاظ ... اعد، قو
  

، وكQQان عليQQه الخQQروج بحQQلV )الليسQQانس(وجQQاءت السQQنة الرابعQQة، وھQQي ا4خيQQرة فQQي مرحلQQة      
لموضQوع المقQQرر الفرنسQي، الُمطالQQب بQه مQQن الجامعQQة؛ فكQان المركQQز الثقQافي الفرنسQQي، طريقQQه 

  :بھذه اللغة، وحل مشكلته تلك، يقول لlلمام
قبل الدخول في السQنة الرابعQة ا4خيQرة، أُنQِذْرُت بQأنني لQن أتخQرج إ@ باجتيQاز امتحQان ھQذا "     

. @ أعQرف شQيئاً : دخلت المركز الثقافي الفرنسي، وفي اختبار تحديد المستوى، قلت لھم. المقرر
ثHQQث سQQاعات فQQي اليQQوم، ثHثQQة أيQQام فQQي خيرونQي بQQين مكثQQف، وغيQQر مكثQQف، اختQQرُت المكثQQف، 

  .ا4سبوع
المشQاركة الحواريQة بQين : طريقة التدريس ھنQا، كانQت أفضQل؛ 4نھQا تقQوم علQى أشQياء كثيQرة    

المدرس والطHب، وكنا من جنسياٍت مختلفة، با2ضافة إلى السينما، يلي ذلك تQدريبات صQوتية، 
                                            

  ). 201: (نفسه، ص )   1(
  ). 204،203: (ه، صنفس )   2(
  :انظر على سبيل المثال )   3(

  ).242،52،34: (العربية الفصحى المعاصرة وأصولھا التراثية، ص •

 ).                       72،64،13: (دراسات في المحكية اليمنية، ص •

  ).214: (اللغة العربية، كيس فرستيغ، مجلة الدراسات اللغوية، مصدر سابق، ص •
  .م21/5/2008ھـ ـ 1429جمادى ا4ولى  16: بلة التي أجراھا معه الباحث، في يوم ا4ربعاءمن المقا )   4(
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سة، ثم يعقب ذلك كتابة  Zون والتخاطب مع الُمَدرQم يجمعQل درس؛ فھQي كQورقة أو ورقتين ـ ھذا ف
ھناك ما بين المكتوب والمنطوق ـ وفي آخر أسبوعين، كان المعمل الصوتي، كأن يسألك سؤا@ً، 

ودرسQت الQدورة . المھم اجتزنا الدورة ا4ولQى بنجQاح... وأنت تجيب، وبعد ذلك، تصحح لنفسك 
  .تحانات، فلم أكملھاالثانية حتى الثلثين ا4خيرين منھا، وجاءت ا@م

وقQد أفQادتني ھاتQان الQدورتان ـ غيQر الشQجاعة والمخاطبQة، أو المحادثQة بالفرنسQية ـ القQراءة      
بالفرنسية، وأفادتني بعد ذلك، في قراءة كتاٍب مھمV في اللغة العربية الحديثة، قرأته بسQھولٍة جQداً، 

  .)1(..."با@ستعانة بمعجمين عاديين 
  

ح التي وردت في مواضع من أعمالQه، مجسQدة معرفتQه بھQذه اللغQة، مQا جQاء فQي ومن المHم     
مقابلتQQه بQQين اللغQQة العربيQQة وبQQين اللغQQة الفرنسQQية؛ رداً علQQى القQQائلين، إن ظQQاھرة مصQQاحبة الفعQQل 

، ظQQاھرة لغويQQة حديثQQة فQQي العربيQQة الفصQQحى )علQQى(، لحQQرف الجQQر )3()أكQQد(، والفعQQل )2()أثQQر(
للتQQأثر بالترجمQQة عQQن اللغQQات ا4وروبيQQة؛ إذ بQQرھن فQQي تلQQك المقابلQQة المعاصQQرة، جQQاءت نتيجQQة 

  .اللغوية، عدم صحة ما َذَھَب إليه ھؤ@ء الباحثون
  
  :ـ اللغة الفارسية 5
    

ظھرت مHمح من معرفة السوسوة بھذه اللغة، في مواضع من أبحاثه ودراساته، من مثل ما      
ية في المحكية اليمنية، فمن بين ھQذه ا4لفQاظ الھنديQة، ورد في بحثه، الذي درس فيه ا4لفاظ الھند

  .الھندية، والفارسية: ألفاٌظ يعود أصلھا إلى الفارسية، أو تشترك فيه اللغتان
، )8()ميQز(، و)7()َكَمQر(، و)6()َرنQج(، و)5()ُخQرَدة(، و)4()سنبوسQة: (ومن أمثلة ذلك، ا4لفQاظ      

  .في المحكية اليمنية وغير ذلك، من ا4لفاظ الھندية المقترضة
  

كQذلك، مQن مHمQح معرفتQه بھQذه اللغQة، مQا جQQاء فQي بعQض مHحظاتQه النقديQة، كمQا فQي ھQQذه      
؛ )كQيس فرسQتيغ(لـ ) اللغة العربية(المHحظة الواردة ضمن مHحظاته النقدية على مترجم كتاب 

  :إذ يقول فيھا
نسQي المتQرجم : قلت.  kardanي تحتوي معظم التوليفات على الفعل الفارس )9(2ف274"     

  .كردن: أن اللغة الفارسية تكتب بالحروف العربية، وحقه أن يكتب
  Xabar essan dard: كما ھي الحال في: وفي الفقرة نفسھا

  .)10("خبر ايشان كرد: صوابه
  

                                            
  .نفسه )   1(
  ). 201،200،192: (العربية الفصحى المعاصرة وأصولھا التراثية، ص )   2(
  ). 205،204: (نفسه، ص )   3(
  ).164: (دراسات في المحكية اليمنية، ص )   4(
  .)162: (نفسه، ص )   5(
  ).163: (نفسه، ص )   6(
  ).169: (نفسه، ص )   7(
  ).170: (نفسه، ص )   8(
  .الرقم للصفحة والفاء للفقرة، كما ھي عادته )   9(
  ).222: (اللغة العربية، كيس فرستيغ، المصدر السابق، ص )   10(
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  :ـ اللغة العبرية 6
  

ا شQمل ھQذا التنQوع وإنمQلم يقتصر التنوع اللغوي، عند السوسQوة، علQى معرفQٍة بلغQاٍت حيQة،      
  :بلغاٍت ساميٍة قديمٍة، من مثل اللغة العبرية القديمة، يقول عن بداية تعلمه ھذه اللغة معرفةً 

، ومQQا بQQين )حضQQارات ا4مQQم السQQامية(فQQي المسQQتوى الثQQاني، كQQان أمامنQQا اختيQQاٌر مQQا بQQين مقQQرر "     
توجھQQت مQQع قلQQة قليلQQة مQQن ، حضQQرت مQQع المجتمQQع العربQQي مQQرة، فلQQم أقتنQQع بQQه، و)المجتمQQع العربQQي(

الزمHء إلى حضارات ا4مم السامية، وكQان ھQذا مQع القسQم العبQري، وكQان يدرسQنا فيQه، أسQتاٌذ اسQمه 
  ).الخطيب(

أكQQاديين، وبQQابليين، : قQQررت اختيQQار ھQQذا الموضQQوع، فقQQد كQQان يتحQQدث عQQن ا4مQQم السQQامية     
اللغQQة (ا كتابQQاً كبيQQراً، عنوانQQه فاشQQتريت أيامھQQ. ويشQQير إلQQى مراجQQع... وعبQQريين، وفينيقيQQين، 

، للدكتور عوني عبدالرؤف ـ الذي صار فيما بعQد صQديقي، وأخQي الكبيQر ـ ھQذا الكتQاب )العبرية
ابتداًء من أول حQرف، ثQم أقسQام الكHQم، وأوزان الفعQل، وأوزان ا@سQم، والجمQوع، : فيه القواعد
  ...ونصوص، 

ملته، وأنا في المستوى الثاني، وھو بالطبع خQارج إن أغلبه ك: ھذا الكتاب، أستطيع أن أقول     
  .)1("نطاق الدراسة؛ 4نني @ أؤمن أن الدراسة ھي ما يقوله المعلم في الفصل أو المحاضرة

  
  : واستمر تحصيله لھذه اللغة، بعد المستوى الثاني، فيقول عن ذلك     

وفي . ارنة في ھذا المستوىفي المستوى الثالث، لم يحصل انقطاع؛ لوجود بعض الدراسة المق" 
، فدرسQQناھا أكثQQر، ونفعتنQQي تلQQك القQQراءة )اللغQQة العبريQQة(تمھيQQدي الماجسQQتير، كQQان لQQدينا مقQQرر 

والعبرية التي أقصد، ھي العبريQة القديمQة، وليسQت العبريQة . الخارجية، في دراسة اللغة  العبرية
سQتواي فيھQا مQرٍض؛ أسQتطيع أن والعبرية القديمة، من حيث ھQي لغQة ميتQة، أعتقQد أن م. الحديثة

أقرأ بھا؛ فھي محدودة، وھنQاك دراسQاٌت كثيQرة حولھQا، وقQرأت كثيQراً مQن ا4بحQاث التQي أقيمQت 
  .)2(..."حولھا، ولدي عدة معاجم حديثة وقديمة عنھا

  
وظھرت في مواضع من أبحاثه، مHمح من معرفته بھذه اللغة، من مثل ما ورد في دراسته      

، في المحكية اليمنية؛ إذ يتحدث عن طريقة استخدام اللغة العبرية )مفعالة/ ِمفعال( اللغوية، لوزن
  :لھذا الوزن، فيقول

وإذا توغلنا في الزمن القديم قليHً نجد اللغة العبرية القديمة تسQتخدم وزن مفعQال بQدون تQاء "     
  .)3(..."للد@لة على اسم مكان 

  
لحب اطHٍع، ثم استمر في تعلمھQا مقQرراٍت دراسQية، وواصQل  فھذه اللغة، بدأ تعلمھا إشباعاً      

نQQاً مQQن مكونQQات معرفتQQه اللغويQQة  Zذلك، مكوQQدت بQQا؛ فجسQQعHراءة واطQQد، قQQا بعQQتھا، فيمQQممارس
  .المتنوعة

  
  
  

                                            
  .م21/5/2008ھـ ـ 1429جمادى ا4ولى  16: من المقابلة التي أجراھا معه الباحث، في يوم ا4ربعاء )   1(
  .نفسه )   2(
  ).147: (دراسات في المحكية اليمنية، ص )   3(
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  :ـ اللغة اليمنية القديمة 7
  

ناً من مكونات تنوعه اللغوي، ال      Zلغة اليمنية القديمةمن اللغات السامية القديمة، التي ُتع̂د ُمَكو     .
، )1(، وفقQاً للتصQنيفات العلميQة لنظريQات الQتعلم)بنظام الQتعل̂م الQذاتي(وقد بدأ تعلمھا بدافٍع ذاتي، و

  :يقول عن ذلك. حيث يعلم المرء فيه نفسه بنفسه
فسQQي اللغQQة اليمنيQQة القديمQQة، بQQدأت أَُعلQQZم نفسQQي فيھQQا متQQأخراً، لQQم أعرفھQQا مQQن قبQQل، عل+ْمQQُت ن"     

، حتى إنني درست بعض المعيدين مقرر النقوش اليمنية، )ماريا ھوفنر(بنفسي، من خHل كتاب 
إننQي لسQت فQي : أما مستواي في ھذه اللغQة، فQأقول...وبعد ذلك الكتاب الذي ألفه فاروق إسماعيل

ف لكن أعر... ، )3(، أو مستوى الدكتور يوسف محمد عبد
)2(مستوى الدكتور إبراھيم الصلوي
  .)4("لغة يمنية قديمة

  
ومن مHمح معرفته بھQذه اللغQة، التQي وردت فQي مواضQع مQن أبحاثQه، مQا جQاء فQي دراسQته      

وزنQQا : اللغويQة لظQQواھر صQQرفية فQي المحكيQQة اليمنيQQة؛ إذ رجQح أن يكQQون ا4صQQل الQذي جQQاء منQQه
ال وِتِفّعال( ، )7()سQماً للمكQان ومصQدراً مفعالQة ا/ ِمفعQال(، ووزن )6()ِفعيل(، وصيغة الجمع )5()ِفع+

  .ھو اللغة اليمنية القديمة، أو العربية الجنوبية
  

ومن مHمح ھذه المعرفة، أيضاً، ما جاء في واحدٍة من مHحظاته النقدية، على مترجم كتاب      
  :؛ إذ يقول في ھذه المHحظة)كيس فرستيغ(لـ ) اللغة العربية(

المQتكلم والمخاطQب، فيقولQون فQي الحميريQة مQثHً @حقة الكاف في آخر  55ـ  54ص ص "     
  .)8("@حقة الكاف بد@ً من تاء المتكلم والمخاطب: صوابه. ولدُك بد@ً من ولدتُ 

فھذه المHحظة، تستند إلQى قاعQدٍة فQي اللغQة اليمنيQة القديمQة، تتمثQل ھQذه القاعQدة، فQي مجQيء      
  .الكاف بد@ً من تاء المتكلم والمخاطب

  
  :ة السريانيةـ اللغ 8
  

ھذه اللغة السامية القديمة، تعلمھا السوسوة؛ لكي يتجاوز صعوبات الدراسة، فكان لھا مكانھا      
  :في تنوعه اللغوي، يقول عن معرفته بھذه اللغة، ومستواه فيھا

                                            
علQي حسQين : جQورج إم غQازدا، و ريمونQد جQي كورسQيني، ترجمQة: تQأليف. نظريات التعلم، دراسة مقارنQة )   1(

kداب، الكويQت، سلسلة عالم المعرفQة، المجلQس الQوطني للثقافQة والفنQون وا. عطية محمود ھنا: الحجاج، مراجعة
  ).142: (ص/ 1م، جـ1983، أكتوبر )70(العدد 

أستاذ اللغة اليمنية القديمة، في كلية اkداب ـ جامعة تعQز، ولQه أبحQاٌث ودراسQات فQي ھQذا : إبراھيم الصلوي )   2(
  .المجال من الدرس اللغوي، نشر عدداً منھا في دوريات علمية محكمة

)3   ( 
النقQوش اليمنيQة القديمQة جامعQة صQنعاء، ولQه أيضQاً، دراسQات وأبحQاث فQي ھQذا أسQتاذ : يوسف محمد عبد
  .المجال من الدرس اللغوي، نشر عدداً منھا في دوريات علمية محكمة

  .م21/5/2008ھـ ـ 1429جمادى ا4ولى  16: من المقابلة التي أجراھا معه الباحث، في يوم ا4ربعاء )   4(
  ).98ـ  96: (نية، صدراسات في المحكية اليم )   5(
  ).113ـ  99: (نفسه، ص )   6(
  ).147ـ  144: (نفسه، ص )   7(
  ).223: (اللغة العربية، كيس فرستيغ، مجلة الدراسات اللغوية، مصدر سابق، ص )   8(
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وكQQان يتعبنQQي فيھQQا . اللغQQة السQQريانية، كانQQت تQQأتي عرضQQاً فQQي المقارنQQات، ومQQا شQQابه ذلQQك"     
فاروق  إسماعيل، أعطاني كتاباً، قال علي+ ... 4ني كنت أرى تشابھاً بين حروٍف كثيرة الكتابة؛ 

قراءته؛ لحل ھذه المشكلة، وھو من تأليف أحمد رحّيم ھّبو، وبعد قراءته، فعHً، زالQت الصQعوبة 
...  

 وكنت أقرأ بعQض ا4بحQاث المنشQورة فQي مجلQة كليQة اkداب، أو مجلQة الدراسQات الشQرقية،     
فاللغة العبرية عنQدي اkن، سQھلة جQداً، ... لكن حصل انقطاٌع، وعادت اkن الصعوبة كما كانت 
  .)1("أسھل من اللغة اليمنية القديمة، وأسھل من السريانية

  
ولQQم تQQرد نمQQاذج مQQن ھQQذه اللغQQة، فQQي أبحاثQQه اللغويQQة، وقQQد يكQQون سQQبب ذلQQك؛ عQQدم وجQQود مQQا      

  . ھذه اللغة، في مواضع من دراسته للظواھر اللغويةيستدعي أن ترد مHمح من معرفته ب
العبريQQة، : ومQع ذلQك، فھQي مQن مكونQات تنوعQه اللغQوي، بمعيQة اللغتQين السQاميتين القQديمتين     

  .واليمنية القديمة
  

وبذلك، كان للغQات السQامية القديمQة، دوٌر فQي تشQكيل التنQوع اللغQوي، عنQد السوسQوة؛ حيQث      
، واطلع على أبحاٍث ُكِتبت بھا، ودراساٍت دارت حولھQا، فكانQت العبريQة درس بعض ھذه اللغات

  .أبرز ھذه اللغات، تليھا اليمنية القديمة، ثم السريانية
  
  :ـ لغات أخرى 9
  

وردت في مواضع من أبحاث السوسوة، مHمُح تشير إلى توافر قدر من المعرفة لديه بلغاٍت      
  .غة التركية، واللغة الروسيةاللغة الھندية، والل: أخرى، من مثل

  

  :ـ اللغة الھندية •
  
كان بحثه الذي درس فيه ا4لفاظ الھندية  في المحكيQة اليمنيQة، متضQمناً مHمQح معرفQٍة بھQذه      

اللغة؛ إذ أورد فيه ا4لفاظ الھنديQة المقترضQة فQي المحكيQة اليمنيQة، مQع إيQراد بدايQة ا4صQل الQذي 
  .)3(بلمساٍت خفيفة منھج الدراسة اللغوية المقارن ، مستخدماً في ذلك،)2(جاءت منه

  
كما تضمن البحث مقابلة لغوية، بين د@@ت ھذه ا4لفاظ في لغتھا الھندية، وبين د@@تھا في      

، وقQQد سQQبق الحQQديث عQQن ذلQQك، فQQي الفصQQل الرابQQع مQQن البQQاب ا4ول، فQQي ھQQذه )4(المحكيQQة اليمنيQQة
  .)5(اللغوية التقابلية عند السوسوة الدراسة، الذي تضمن منھجية الدراسة

وقد كانت وسيلة السوسوة لمعرفة د@لة ھذه ا4لفاظ في الھندية، ا@ستعانة بأبناء ھذه اللغة، من   
  :ا4ساتذة الھنود العاملين في جامعة تعز، يقول عن ذلك

                                            
  .م21/5/2008ھـ ـ 1429جمادى ا4ولى  16: من المقابلة التي أجراھا معه الباحث، في يوم ا4ربعاء )   1(
  ).159ـ  157: (دراسات في المحكية اليمنية، ص  )  2(
  ).151: (نفسه، ص )   3(
  ).159ـ  157: (، صنفسه )   4(
  .، من الباب ا4ول من ھذه الدراسة)المنھج التقابلي(الفصل الرابع : انظر )   5(
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نيQة متباعQدة، كانت الخطوة الثانية أن نسأل زمHءنا الھنود في جامعة تعز، على فتراٍت زم"     
، )1("أھQQذا اللفQQظ بمعنQQاه ھQQذا مسQQتعمل فQQي الھنديQQة؟ كيQQف ينطQQق؟ ومQQا د@لتQQه علQQى وجQQه التحديQQد؟

معجم ھندي إنكليزي، ومعجم أوردو إنكليزي، ومعجم إنكليQزي ھنQدي، : إضافة إلى ثHثة معاجم
  .)2(ومجموعة دراسات في نحوھا وصرفھا با2نكليزية

ملحقQQي بحثQQه ھQQذا، متضQQمناَ أسQQماء ھQQؤ@ء ا4سQQاتذة الھنQQود، وقQQد كQQان الملحQQق ا4ول مQQن      
، ويقQول )3(وتواريخ ميHدھم، مع خالص شكره لھم على ما أبدوه معه من تعاوٍن في إنجاز بحثه

حQوالي ) اشQوك سQنھا(إنه منذ عام تقريباً، في صباح كل يوم جمعة، يقضي مQع الQدكتور الھنQدي 
  .)4(شتقاقاتھا، وأصولھاساعة، يتناقشان في أسماء ا4فHم، وا

  

  :اللغة التركية •
  

؛ لذلك وردت في مواضQع )5(ومعجٌم فيھا ذه اللغة، فلديه كتاب في قواعدھاللسوسوة معرفة بھ    
إشQاراٌت متعلقQة بمعرفتQQه بھQذه اللغQة، @سQيما معرفQQة ا4لفQاظ المقترضQة فQي المحكيQQة  مQن أبحاثQه

، )7("الtQ(قشQة والبقشQة تسQاوي ربQع القQرش اليمنQي بُ "، و)6("َبْشQَمق: "اليمنية، من مثل ا4لفQاظ
جمQع َتَنَكQة : ِتنيQك"و. )8("زالوتQه وَزلوطQة، مQن ا@حQتHل العثمQاني ا4ول للQيمن: الزلط أصلھا"و

  .)10()"جانطة(وھي الحقيبة، دخيلة من التركية ... جمع شنطة، : ِشنيط"، و)9("وَتَنك
  

  :اللغة الروسية •
  
  : رفته بھذه اللغة، وتعلمه إياھا، ومستواه فيھايقول السوسوة عن مع     
، وأنا في المرحلة ا@بتدائية، ثم ما )امة العليم(، و)علي(كنت اسمع ألفاظاً منھا، من إخوتي "     
علQي سQQيف (أثنQاء الحراسQQة الليليQة، مQع الزميQQل  مرحلQQة التجنيQد عرفQت كثيQQراً منھQا وفQي. بعQدھا

فيتي، وھQو اkن عميQد كليQة الفنQون فQي جامعQة الحديQدة، ثQم ، الدارس في ا@تحQاد السQو)المشرقي
م، مع الزميل الQدكتور محمQد يQونس جبQر، وھQو 2003ـ  1998كانت المعرفة ا4عمق متأخرة 

  .)11("مختص في اللغة الروسية وا4دب المقارن
  

وقد تضمنت بعض مHحظات النقد المنھجي عنQد السوسQوة، مHمQح معرفQٍة بھQذه اللغQة، مQن      
 توثيQق الترجمQة(مثل، ھذه المHحظة التي وردت ضمن مHحظاته النقدية، على كتQاب الصQوينع 

  :يھا، يقول ف)والتعريب

                                            
  ).151: (دراسات في المحكية اليمنية، ص )   1(
  ..م11/4/2009ھـ ـ 1430ربيع اkخر  15: حث، في يوم السبتمن المقابلة التي أجراھا معه البا )   2(
  ).82: (دراسات في المحكية اليمنية، ص )   3(
  ..م11/4/2009ھـ ـ 1430ربيع اkخر  15: من المقابلة التي أجراھا معه الباحث، في يوم السبت )   4(
  ..نفسه )   5(
  ).50: (شرح المشعططات السبع، ص )   6(
  ".أقجة: البقشة أصلھا العثماني): "2: (ويقول في ھامش). 61( :نفسه، ص )   7(
  ).2: (نفسه، ھامش )   8(
  ).101: (دراسات في المحكية اليمنية، ص )   9(
  ).104: (نفسه، ص )   10(
  ..م11/4/2009ھـ ـ 1430ربيع اkخر  15: من المقابلة التي أجراھا معه الباحث، في يوم السبت )   11(
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ا4عمQQQال بغيQQQر ا2نجليزيQQQة والفرنسQQQية، كالروسQQQية ] ترجمQQQة[يمكQQQن ا2شQQQارة إلQQQى أن "...      
المتعQددة ولQم  وا2يطالية وغيرھما تمت عن طريQق تلQك اللغتQين فحQدثت منQذ البدايQة ھQذه الصQيغ

فQي ) ليوتولستوي(ويكفي أن نشير إلى أن . ينظر إلى النطق ا4صلي لcعHم في لغاتھا ا4صلية
/ ُشQلوًخف/أقQرب مQن جوجQول، وأن / جوَجQل/وأن / ليQف َتلسQتوي/الروسية أقرب إلى أن ينطق 

  ...أقرب من شولوخوف 
  .)1()"سوفيتي(أصوب من / َسف بيتي/ بل ـ صدق أو @ تصدق ـ أن 

متمثلQة بمعرفQة . ففي ھذه المHحظة، تبدو مHمح من معرفٍة ببعض أساسيات اللغQة الروسQية     
  .بعض خصائص ھذه اللغة

  
وبھQQذه النمQQاذج، المجسQQدة للمعرفQQة اللغويQQة، عنQQد السوسQQوة، يتضQQح أن ھQQذه المعرفQQة أبQQرز      

، ميدانQه العلمQي، وحياتQه المحاور بين محاور تنوعه المعرفي؛ إذ تمثل معرفQة السوسQوة اللغويQة
  : العملية، ومجال أبحاثه ودراساته وإشرافه العلمي؛ لذلك فقد تبلورت في محاور معرفيٍة ثHثة

المحور ا4ول، معرفة لغوية قديمة، متعلقة بما أسھم فيه علماء اللغة ا4وائل، مQن إرسQاء مبQادئ 
  .يما اللغة العربيةوقواعد، ومعايير لغوية، في مجا@ت اللغة، وموضوعاتھا، @س

والمحQور . والمحور الثاني، معرفة لسانية حديثة، متعلقة بعلم اللغة الحديث، وفروعQه وتشQعباته 
، قام على إلماٍم وإجادٍة 4كثر من لغة؛ إذ توزع ھذا التنوع اللغوي،  Vالثالث، يتمثل في تنوٍع لغوي

إنجليزيQة، وفرنسQية، وفارسQية، : وبQين لغQاٍت أوروبيQة حديثQة. فصحى، ومحكيQة: ما بين العربية
إلى جانب إشاراٍت ومHمح معرفٍة بلغQاٍت . عبرية، ويمنية قديمة، وسريانية: ولغاٍت سامية قديمة

اللغة الھنديQة، واللغQة الروسQية، واللغQة : أخرى، وردت في مواضع من أبحاثه وكتاباته، من مثل
  .)3(اللغة ا2سبانية، و)2(أو اللغة اليابانية. التركية، واللغة ا4لمانية

  
وبQQذلك، تمثQQل المعرفQQة اللغويQQة، جانبQQاً مھمQQاً فQQي التنQQوع المعرفQQي، عنQQد السوسQQوة، وظھQQرت      

بشكٍل كبيٍر وواضح في ـ الغالب ا4عم ـ إن لم تكن فQي كQل أبحاثQه وكتاباتQه، مجسQدة بQذلك، أھQم 
.الجوانQQQQQQQQQQQب التQQQQQQQQQQQي تقQQQQQQQQQQQوم عليھQQQQQQQQQQQا سQQQQQQQQQQQمة التنQQQQQQQQQQQوع المعرفQQQQQQQQQQQي فQQQQQQQQQQQي أسQQQQQQQQQQQلوبه

                                            
: ، مجلQQQة عHمQQQات، مصQQQدر سQQQابق، ص)توثيQQQق الترجمQQQة والتعريQQQب(علQQQى كتQQQاب الصQQQوينع  مHحظQQQات )   1(
)93،92.(  
  ).102: (لساني فضولي يتطفل على قراءة النص، مجلة عHمات، مصدر سابق، ص )   2(
  ).98: (، مجلة عHمات، مصدر سابق، ص)توثيق الترجمة والتعريب(مHحظات على كتاب الصوينع  )   3(
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  المعرفة ا�دبية ثانياً ـ
  

المعرفQQة ا4دبيQQة المتبلQQورة مQQن اطHQQٍع وقQQراءٍة لlبQQداعات ا4دبيQQة، المتسQQمة بجمQQاٍل يكسQQبھا      
، مجQاٌل يمكQQن الوقQوف مQن خHلQه علQى جوانQب الحيQQاة، )1(التQأثير فQي عواطQف القQارئ والسQامع

مQQQن  ومظاھرھQQQا؛ فQQQا4دب يمثQQQل الصQQQورة الصQQQادقة، 4ي عصQQQٍر مQQQن العصQQQور، وأي مجتمQQQعٍ 
كل ما في الحياة من حاضر ومغيب ومQن فQرائض وآمQال ومQن شQعور "المجتمعات، وفي ا4دب 

، وا@طHQع علQى ذلQك، اطHQٌع علQى )2(..."بالضرورة في الطبيعة إلى تطلQٍع لحريQة المثQل العليQا
الحيQQاة، بأبعادھQQا وتفاصQQيلھا، ومعايشQQة لتجQQارب حياتيQQة متعQQددة بتعQQدد ا4دبQQاء والمبQQدعين؛ إذ إن 

لكل لحظٍة يمضQيھا القQارئ المتQذوق مQع أديQب عظQيم، ھQي رحلQة فQي عQالم، تطQول أو تقصQر، "
  .)3("ولكنھا رحلة في كوكٍب متفرد الخصائص، متميز السمات

  
وعباس السوسوة، واحٌد من المھتمين بقراءة الفنون ا4دبية، وميال إلى ذلك؛ فقد كانت بدايته      

كمQا كانQت مكتبQة . )4(أبياتا شQعريةفي صغره حفظه ي كان أبوهمع ھذا النوع من ا@طHع، حينما 
وغيQر ذلQك مQن والده، رافداً لتنمية ھذا الميل؛ إذ قرأ ما فيھا من دواويQن شQعرية، وسQير شQعبية، 

مؤلفQQQاٍت وإبQQQداعاٍت أدبيQQQة، @ سQQQيما فQQQي مرحلQQQة دراسQQQته ا@بتدائيQQQة، والعطHQQQت الصQQQيفية بQQQين 
  .)5(صفوفھا

  
على ا2بداعات ا4دبية، والمؤلفات، والدراسات ذات العHقة با4دب، فكانت واستمر اطHعه      

وإشQQباع ھQQذا  ، وسQQيلة لھQQذا ا@سQQتمرار)الثانويQQةا2عداديQQة و(القQQراءة، فQQي المQQرحلتين الدراسQQيتين 
الميل، فكان من رواد المكتبQات، يقQرأ فيھQا، ويسQتعير مQا يمكQن اسQتعارته منھQا، وكانQت متابعتQه 

لQQزمHء ، أيضQQاَ، رافQQداً لتكQQوين ھQQذه المعرفQQة، وكQQذلك، تبQQادل الكتQQب مQQع ا)6( بيQQةللمجHQQت ا4د
جHQل (من الكتب والمؤلفQات، مQن مثQل زميلQه فQي مرحلQة ا2عداديQة  واستعارته منھم ما يحتاجه

  .)7()شكري زيور
  

راسQته وبذلك، كانت قراءته المستمرة، واطHعه المتواصل، على ا2بداعات ا4دبية في مراحل د     
  .ا@بتدائية، وا2عدادية، والثانوية، رافداً غزيراً ومھماً، في تكوين وبلورة معرفته ا4دبية: الثHث
وقد كان اطHعه على ا2بداعات ا4دبية، وفنون ا4دب، دافعاً لمحاولة الكتابة وا2بQداع، فQي      

القصQص القصQيرة، نشQر  وجھته في ذلك؛ إذ كتب عQدداً مQن ھذا المجال، فكانت القصة القصيرة
  : ذلك يتحدث عنبعضھا، ولم ينشر بعضاً آخر منھا، 

الرجل الQذي (م، بعنوان 1976أول قصٍة ُنشرت، كانت في صحيفة الثورة، في صيف "...      
، )صQوت المسQتقبل(، ُنشQرت فQي مجلQة )سQارق البقQرة(، تHھQا بعQد ذلQك قصQة )اكتشف البترول

                                            
  ).10: (ت، ص.، القاھرة، د20صر الجاھلي، شوقي ضيف، دار المعارف، طالع )   1(
  ).15: (مطالعات في الكتب والحياة، عباس محمود العقاد، مرجع سابق، ص )   2(
  ).13: (ت، ص.ط، بيروت، القاھرة، د.النقد ا4دبي، أصوله ومناھجه، سيد قطب، دار الشروق، د )   3(
  .م21/5/2008ھـ ـ 1429جمادى ا4ولى  16: ا معه الباحث، في يوم ا4ربعاءمن المقابلة التي أجراھ )   4(
  .نفسه )   5(
  .نفسه )   6(
  .نفسه )   7(
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العبقQQري (فQQي القQQاھرة، بعQQد ذلQQك، فQQي صQQحيفة الثQQورة ) نرابطQQة طHQQب الQQيم(وكانQQت تصQQدرھا 
... ، )يونيQQو13(، و)سQQبتمبر 26(، بعQQدھا قصQQص نشQQرت فQQي صQQحيفة )المعركQQة(، و)المثقQQف

  .)1()..."يا دجاجة عمتي(، )أبو فاس: (وقصص أخرى، لم تنشر، من مثل
قQول ـ وجQد نفسQه غيQر ، 4نه ـ كمQا يها التوجه ا2بداعي؛ فقد انقطع عنلكنه لم يستمر في ھذ     

  .، فترك ھذا المجال من الكتابة ا2بداعية)2(مميز فيه، وأن الجماھير العربية @ ينقصھا الغم
  

وكذلك، بدأ في كتابة معارضاٍت شعرية، وترك ذلك، أيضا، 4نھا ـ كما يقول ـ لQم تكQن معارضQات      
  .)3(دام أوزان الشعر وتفاعيلهشعرية، بقدر ما ھي محاكاة ھزلية؛ للتسلية، والتمرن على استخ

  
ولم يكن توجه السوسوة العلمي، بداية مرحلِة دراستِه الجامعية توجھاً لغوياً، بل كان توجھQاً      

أدبياً، ونحو الجانب الروائي تحديداً، لكن ذلك لم يستمر؛ إذ كانت طرائق التدريس وأساليبه، عند 
  :لى اللسانيات، يقول عن ذلكبعض أساتذته، سبباً لتغيير توجھه من ا4دب إ

لم يكن في ذھني التوجه اللغوي ھذا، كان التوجه نحو الجانب الروائي، أو السQردي؛ كنQت "     
  . من الذين يقرؤون الروايات والقصص كثيراً جداً، فكنت أريد تنمية ھذا الجانب

سQQاتذة الكQQرام ني، ا4الQQذي جعلنQQي أتحQQول مQQن الجانQQب ا4دبQQي الصQQرف، إلQQى الجانQQب اللسQQا     

كلمات عويصة، : أغلب الذين كانوا يدرسوننا ا4دب، يتفلسفون فيه تفلسفاً ينفرنا منه !حفظھم 

وبعد ذلك درجات ضعيفة، بينما كان ا4مر مختلفاً في المقررات اللغوية، أو ... تراكيب عجيبة، 
ھذا الذي جعلني فQي ... وية المقررات ا4دبية التي كان بعض ا4ساتذة يدرسوننا إياھا بطريقٍة لغ

  .)4("منتصف المستوى الثالث أتحول إلى اللسانيات
  

وقQد تجسQدت معرفتQه ا4دبيQة، فQي مواضQع كثيQرة مQن أبحاثQه وكتاباتQه، فQي صQوٍر مختلفQQة،      
تعكس معرفة واطHعاً على المؤلفات والدراسات ا4دبية، ومعرفة واطHعاً على ا2بQداع ا4دبQي 

تنظيQQراً بQQي خاصQQة، قديمQQه وحديثQQه، وكQQذلك معرفQQة واضQQحة بQQا4دب الشQQعبي، العQQالمي، والعر
  .وإبداعاً 

  
  

  :أ ـ المؤلفات والدراسات ا�دبية
  

ا@طHع، وقراءة المؤلفات والدراسات ا4دبيQة، قديمQة وحديثQة، محQوٌر مQن محQاور المعرفQة      
  .ا4دبية عند السوسوة

اجعه، التي يحيل إليھا في مواضQع مQن أبحاثQه ويتضح ذلك، بالنظر في بعض مصادره ومر     
  .ودراساته، مستشھداً باقتباساٍت منھا، أو مبدياً مHحظاته النقدية والمنھجية عليھا

  
، مثHً، يورد نصوصاً مQن مؤلفQاٍت )العربية الفصحى المعاصرة وأصولھا التراثية(وفي كتابه      

دراسQته اللغويQة التاريخيQة، لظQواھر لغويQة، فQي ودراساٍت أدبيQة قديمQة وحديثQة، مستشQھداً بھQا فQي 

                                            
  . نفسه )   1(
  ).330: (لساني فضولي يتطفل على قراءة النص، مجلة عHمات، مصدر سابق، ص: وانظر. نفسه )   2(
  .نفسه )   3(
  ).330: (ضولي يتطفل على قراءة النص، صلساني ف: وانظر، أيضاً . نفسه )   4(
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) البيQQان والتبيQQين(ومQQن ذلQQك، ھQQذا الشQQاھد، الQQذي اقتبسQQه مQQن كتQQاب . العربيQQة الفصQQحى المعاصQQرة
  ):بعض وكل وغير(للجاحظ، الوارد في دراسته اللغوية، لظاھرة تعريف ا4لفاظ المبھمة 

  .)1("بالكل منافقد كنت لنا ُكل̂ك، فاجعل لنا بعضك، و@ ترضى إ@ "
  

الجQاحظ، كQـ : وقد ورد من مثل ھذا الشاھد، نماذج كثيرة؛ إذ استشھد بنصوٍص مQن مؤلفQات     
ومQن مؤلفQات . )5()رسائل الجاحظ(، و)4()البرصان(، وكتاب )3()البيان والتبيين(، و)2()الحيوان(

أو مQQQن كتQQQاب . )7()البصQQQائر والQQQذخائر(، و)6()ا2متQQQاع والمؤانسQQQة(أبQQQي حيQQQان التوحيQQQدي، كQQQـ 
للمفضQQQQQل ) المفضQQQQQليات(، أو )9(للمعQQQQري) رسQQQQالة الغفQQQQQران(، أو )8(، لcصQQQQQفھاني)ا4غQQQQاني(

  .)10(الضبي
للمفضQQQل ) أمثQQQال العQQQرب(مQQQن مثQQQل : وكQQQذلك،ما استشQQQھد بQQQه، مQQQن كتQQQب ا4مثQQQال العربيQQQة     

  .)13(للزمخشري) المستقصي(، و)12(للميداني) مجمع ا4مثال(، و)11(الضبي
من المؤلفات والمصنفات ا4دبية القديمة، التي يزخر بھQا التQراث العربQي، التQي وغير ذلك،      

  .أورد السوسوة شواھد منھا، في دراسته اللغوية، لظواھر العربية الفصحى المعاصرة
  

وكذلك، ھو ا4مر فيما يتعلق بقراءته واطHعه على الدراسات ا4دبية الحديثة؛ إذ وردت في      
دراساٍت أدبية حديثة، أو مHحظاٌت عليھQا، فاستشQھد  علىدراساته، إحا@ٌت مواضع من أبحاثه و

بنصوٍص من دراسات أدبية حديثة، في دراسته لظواھر لغوية في العربية الفصQحى المعاصQرة، 
و كتQب عبQد 
 . )15(، و دراسات محمد زغلول سHQم)14(لشفيع السيد) ا4دب المقارن: (من مثل
من الدراسات ا4دبية الحديثة، التي استشھد بنصوٍص منھا في دراسQته ، وغير ذلك )16(البردوني

  .للظواھر اللغوية، في العربية الفصحى المعاصرة
  

ومQQن مHحظQQات نقQQده المنھجQQي، التQQي تجسQQد مHمQQح مQQن معرفتQQه بمؤلفQQاٍت ودراسQQاٍت أدبيQQة      
مQن المشQرق (، مQن مHحظQٍة علQى كتQاب )مHحظات مفتش نظافة سويسQري(حديثة، ما جاء في 

لشQوقي ضQيف؛ إذ تتضQمن المHحظQة، إشQارة إلQى أن مقQا@ت ھQQذا ) والغQرب، بحQوث فQي ا4دب

                                            
عبQد : البيان والتبيين، الجاحظ، تحقيQق:وانظر). 108: (العربية الفصحى المعاصرة وأصولھا التراثية، ص )   1(

  ).75: (ص/ 2مكتبة الخانجي، مصدر سابق، جـ. السHم محمد ھارون، ط
  ).265،212،172،145،108،99،74: (نفسه، انظر على سبيل المثال، ص )   2(
  ).242،241: (نفسه، انظر على سبيل المثال، ص )   3(
  ).161: (نفسه، انظر على سبيل المثال، ص )   4(
  ).172،145: (نفسه، ص )   5(
  ).76: (نفسه، ص )   6(
  ).212: (نفسه، ص )   7(
  ).161،107: (نفسه، ص )   8(
  ).106: (نفسه، ص )   9(
  ).105: (نفسه، ص )   10(
  ).154،153: (نفسه،  ص )   11(
  .نفسه )   12(
  .نفسه )   13(
  ).86: (نفسه، ص )   14(
  ).224: (نفسه، ص )   15(
  ).91،87: (نفسه، ص )   16(
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الكتاب، ُنشَر نحو النصف منھا بعناوين مختلفة، في كتٍب أخرى لشQوقي ضQيف، فيقQول فQي ھQذه 
  :المHحظة

كتQاب والمطلع علQى ا2نتQاج الQوفير 4سQتاذنا شQوقي ضQيف يعلQم أن نحQو نصQف مقQا@ت ال"     
منشور قبHً، @ في مجلة كما جرت عادة المؤلفين، بل ھي موجودة في كتبQه السQابقة، مQع شQيء 

" المثل العليا في شعر الفروسية"فمقال . من حذف أو إضافة يسيرة دون أن تحمل العناوين نفسھا
  .)1(" ..."البطولة في الشعر العربي" موجود في كتابه 

  
، للدكتور عبد )تطوير الكتاب الجامعي(ده المنھجي، على بحث وفي واحدة من مHحظات نق     

، لQQـبروكلمان، )تQQاريخ ا4دب العربQQي(، تظھQQر معرفتQQه ا4دبيQQة الكاملQQة بكتQQاب )2(
 أبQQو ھيQQف
جديQQد يطQQرأ عليQQه، والتفاصQQيل الدقيقQQة المتعلقQQة بھQQذا الكتQQاب، وطبعاتQQه، وترجماتQQه، ومتابعQQة كQQل 

، والمشQرف علQى )الھيئQة المصQرية العامQة للكتQاب(ولى طباعتQه الجھة التي تتQ فيسأل عنه بنفسه
فتتضح بذلك درايته بھذا الكتاب، وما يتعلق به من تفاصQيل دقيقQة، مثلQه مثQل غيQره ... ترجمته، 
  .فاصيلھا، وكل جديٍد يطرأ عليھاته تفات، التي تختزن ذاكرمن المؤل

  

  :ب ـ اNبداعات ا�دبية
  

ي تكوين وتشكيل المعرفة ا4دبية، عند السوسوة، معرفتQه واطHعQه ومن المحاور المھمة، ف     
على ا2بداعات ا4دبية، @ سQيما ا2بQداع الشQعري العربQي، قديمQه، وحديثQه، وا2بQداع القصصQي 

  .والروائي، وكذلك ا2بداع العالمي ومشاھيره، وأھم نتاجاتھم ا2بداعية
  
  :ـ الشعر العربي القديم 1
  

القديم، من المكونات المھمQة فQي معرفQة السوسQوة ا4دبيQة، يتجسQد ذلQك، فيمQا  الشعر العربي     
يرد في أبحاثه وكتاباته، من نصوٍص شعرية قديمة، سواٌء ما يرد منھا، ضمن مHحظاته النقدية، 
أو كتاباته، أو ما يستشھد  به في دراسته لظواھر لغوية، على اعتبار الشعر من أھم ما احتج بQه 

  . )3(ائل في وضع قواعدھمالنحاة ا4و
وقد استشھد السوسوة، فيما درسه من ظواھر لغوية، في العربية الفصحى المعاصQرة، بعQدٍد      

من النصوص الشعرية القديمة، من شتى العصور، غير ملتزٍم بعصر ا@حتجاج المتعارف عليQه 
تقQوم علQى مQنھج التتبQع عند اللغويين، ذلك 4ن الدراسة التاريخية، في الQدرس اللسQاني الحQديث، 

، بھQدف معرفQة التغييQرات التQي طQرأت عليھQا  VيQٍل زمنQالتاريخي لظاھرة من الظواھر، في تسلس
  . دون تقييٍد بزمٍن محدد

  
، فQي )بQل و(ومن شواھد السوسوة تلك، استشھاده بشعر أبي نواس، في دراسته اللغويQة لظQاھرة      

  : خدام ا4ول لھذه الظاھرة، في شعر ھذا الشاعر، فيقولالعربية الفصحى المعاصرة؛ إذ يتمثل ا@ست
  : ھو أول من استخدم ھذا التركيب، جاء في ديوانه) ھـ195ت ح (والذي نعلمه يقيناً أن أبا نواس "     

                                            
  ).524،523: (مHحظات مفتش نظافة سويسري، مجلة جذور، مصدر سابق، ص )   1(
  ).123ـ  121: (أزاھير وأشواك وكھرمان، مجلة جذور، مصدر سابق، ص )   2(
الحجQQج النحويQQة حتQQى نھايQQة القQQرن الثالQQث الھجQQري، محمQQد فاضQQل صQQالح السQQامرائي، ، دار عمQQار للنشQQر  )   3(

  ).149: (م، ص2004ھـ ـ 1424، َعّمان، 1والتوزيع، ط
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�ا�����������ُت، وم�����������ا أُثِْب�����������ي فيم�����������ا حجت����������  م
�ا������������دي، وم������������دت رش������������ون قص�����������  أM أك

  

�ي،   ���������ولي لرب���������لق���������ا ب���������ذري وم��������  ع
�ري�����ن عم�����تدبرت م�����ا اس�����ت م����  .)1("أقبل

  
فQي أبحاثQه وبذلك، فإن الشعر العربي القديم، واحQٌد مQن مكونQات معرفتQه ا4دبيQة؛ إذ وردت      

شQQواھَد لغويQQة، فQQي مواضQQع مQQن دراسQQاته اللغويQQة، أو مQQا ورد مQQن  وكتاباتQQه، نصQQوٌص شQQعرية
نصQQوٍص شQQعرية ضQQمن كتاباتQQه، فQQوردت فQQي مواضQQع مختلفQQة مQQن أعمالQQه، نصQQوٌص شQQعرية، 

، وأبQQي تمQQام )4(، والفQQرزدق)3(، وجريQQر بQQن عطيQQة)2(عنتQQرة بQQن شQQداد: لشQQعراء قQQدماء، مQQن مثQQل
، وغيQرھم مQن الشQعراء الQذين )8(، والمتنبQي)7(، وابن ھQانئ ا4ندلسQي)6(، وابن الرومي)5(الطائي

  .تجسد إبداعاتھم مكوناً من مكونات المعرفة ا4دبية عند السوسوة
  
  :ـ الشعر الحديث 2
  

يث مكمHً لمعرفة السوسوة الشعرية، في إطار معرفته ا4دبية، وقد يمثل الشعر العربي الحد     
كأن يستشھد بھا في دراسته  ه،وردت نصوٌص من الشعر العربي الحديث، في مواضع من أعمال

، 4مير الشعراء أحمد شQوقي، الQذي ورد شQاھداً ظواھر اللغوية، من مثل ھذا البيتلظاھرٍة من ال
  :، في العربية الفصحى المعاصرة)بدل بـ (اللغوية لظاھرة  من شواھد السوسوة، في دراسته

  
�أ����������ا ن����������ّدلن م����������بِ ب ب����������حابا الُكْت���������  الص

  
�ا  �������اً إM الكتاب�������ي وافي�������ْد ل�������م أج������  .)9("ل

  
أو أن ترد ضمن تناوله موضوعاً من الموضوعات غير اللغوية؛ إذ وردت نصوٌص شعرية      

علQQي محمQQود : لحQQديث، مQQن مثQQلومقتطفQQاٌت مQQن الشQQعر العربQQي الحQQديث، لشQQعراء مQQن العصQQر ا
، )2(، وعمQQQQر أبQQQQو ريشQQQQة)1(، وبQQQQدر شQQQQاكر السQQQQياب)11(، وعلQQQQي عبQQQQدالرحمن جحQQQQاف)10(طQQQQه

                                            
  ).176: (العربية الفصحى المعاصرة وأصولھا التراثية، ص )   1(
  ).238: (نفسه، ص )   2(
  ).240،62: (نفسه، ص )   3(
  ).137: (نفسه، ص  )  4(
  : انظر على سبيل المثال )   5(

  ).      240،212،49،35: (العربية الفصحى المعاصرة وأصولھا التراثية، ص •

 ).104،27: (شرح المشعططات السبع، ص •

  ).164: (تشريح أسطورة نخوة المعتصم، مجلة جذور، مصدر سابق، ص •
  ).176،75،49،35: (، صالعربية الفصحى المعاصرة وأصولھا التراثية )   6(
  ).241: (نفسه، ص )   7(
  : انظر على سبيل المثال )   8(

  ).213،162: (العربية الفصحى المعاصرة وأصولھا التراثية، ص •

 ).97،36: (شرح المشعططات السبع، ص •

  ).349: (لساني فضولي يتطفل على قراءة النص، مجلة عHمات، مصدر سابق، ص •
الشQQوقيات، أحمQQد شQQوقي، المكتبQQة : وانظQQر). 222: (عاصQQرة وأصQQولھا التراثيQQة، صالعربيQQة الفصQQحى الم )   9(

  ).18: (ص/ 1م، جـ1935ط، القاھرة، .التجارية، د
  ).26: (شرح المشعططات السبع، ص )   10(
  ).98،87،32: (نفسه، ص )   11(
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، وغيرھم، من شعراء الشعر العربي الحديث، الذي يجسد مكوناً من )4(، وأمل دنقل)3(والبردوني
  .مكونات المعرفة ا4دبية عند السوسوة

  
  :ـ اNبداعات العالمية 3
  

ا2بQQداعات ا4دبيQQة العربيQQة، تQQأتي ا2بQQداعات العالميQQة، مكونQQاً آخQQر مQQن مكونQQات  إلQQى جانQQب     
  .المعرفة ا4دبية، عند السوسوة؛ فھذه ا2بداعات من مقتنياته، التي تتزود بھا مكتبته

المHحظQة الQواردة ضQمن  وقد ظھرت مHمح من ذلك، في مواضع من أعماله، كما في ھQذه     
، مQن أخطQاء فQي )توثيQق الترجمQة والتعريQب(، في كتابه )الصوينع(فيه على ما وقع  مHحظاته،

  :التاريخ، يقول في ھذه المHحظة
م ثQم تQرجم الروايQة 1982لكQامو ) الطQاعون(خلط بين معلومات عن روايQة "إن الصوينع       

). م1984سQQھيل إدريQQس وصQQدرت عQQن دار اkداب فQQي بيQQروت ودار طHQQس فQQي دمشQQق سQQنة 
  .)5(..."، وعندي نسخة منھا عليھا ھذا التاريخ1970ھيل إدريس ترجمھا عام والواقع أن س

  
وقQQد جQQاءت مHحظاتQQه علQQى كتQQاب الصQQوينع ھQQذا، مجسQQدة لمعرفتQQه واطHعQQه علQQى ا2بQQداع      

العالمي خير تجسيد، فقد اتضح فيھا جانQٌب كبيQر مQن معرفتQه با2بQداعات العالميQة، ومترجميھQا، 
وأسماء كثيٍر من المبدعين العالميين، وأسماء كثيٍٍر من أعمالھم ا4دبيQة  وطبعاتھا، ودور نشرھا،

  .)6(شعرية، وروائية، وقصصية: في جوانب إبداعية
  
  

  :جـ ـ ا�دب الشعبي وا�دب العامي
  

من مكونات المعرفة ا4دبية، عند السوسوة، معرفته با4دب الشعبي؛ فقد كان ا4دب الشعبي      
اطHعQه وقراءاتQه منQذ الصQغر، كمQا كQان ا4دب الشQعبي، أيضQاً، واحQداً مQن واحداً مQن مجQا@ت 

سھا في  ، حيث كان لطريقة تدريسQه ھQذا ا4دب )7(لسنوات عديدة) جامعة تعز(المساقات التي َدر+
أثٌر في نفوس طHبه، خاصة الذين حبب إليھم ھذا ا4دب بعد نفورھم منه، من مثل الدكتور أحمد 

  : عن ذلكأسحم، الذي يقول 
، @ يسQQتحق أن ُيQQدرس، وأن ُتخصQQص لQQه سQQاعاٌت كنQQت أرى ھQQذا النQQوع مQQن ا4دب، أدبQQاً تافھQQاً "     

وبعد معرفتي بالسوسوة، تتلمذت على يديQه؛ فتغيQرت نظرتQي حQول . للمذاكرة، وأن ُتشترى له الكتب
ْسQتُه بتكليQٍف مQن أسQتاذي حينمQا كنQت معيQداً، فاعتمQدت علQى م لزمتQه، وحاولQت أن ھذا ا4دب، ثم در+
وأنQا اkن فQي صQدد ...أعمل شرحاً وتوسيعاً لھQا، واطلعQت علQى عQدٍد مQن الكتQب فQي ا4دب الشQعبي 

                                                                                                                             
  ).96: (نفسه، ص )   1(
  ).167: (، صتشريح أسطورة نخوة المعتصم، مجلة جذور، مصدر سابق )   2(
  ).168: (نفسه، ص )   3(
  ).169: (نفسه، ص )   4(
  ).101: (، مجلة عHمات، مصدر سابق، ص)توثيق الترجمة والتعريب(مHحظات على كتاب الصوينع  )   5(
  ).105،103،102،96،94: (انظر على سبيل المثال، ص )   6(
  ).521: (ق، صمHحظات مفتش نظافة سويسري، مجلة جذور، مصدر ساب )   7(
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إخراج كتاٍب فQي ا4دب الشQعبي، وھQذا الكتQاب ثمQرة مQن ثمQار أسQتاذي السوسQوة؛ 4ن الكتQاب يسQير 
  .)1(..."ماٍت إليھاعلى الخطوط العريضة لمحاضراته فأنا حاولت شرح ھذه الخطوط، وإضافة معلو

  
وقد ظھرت مHمح من معرفة السوسوة، با4دب الشعبي، تنظيراً، وإبداعاً، في مواضQع مQن      

ا4دب (من ذلك، ما جاء في واحدٍة من مHحظاته على بحث محمد رجب النجار . أبحاثه وكتاباته
عQدم تفريقQه بQين ا4دب  ؛ إذ ُيHِحQظ علQى الباحQث،)الملحمي في التراث العربQي ـ البنيQة والد@لQة

الشQعبي، وبQQين ا4دب العQQامي، موضQQحاً ذلQQك، فQي أن ا4دب الشQQعبي مجھQQول المؤلQQف، ولQQه قQQدٌر 
بينمQQا ا4دب العQQامي، . كبيQQر مQQن الشQQيوع، و@ يشQQترط فQQي لغتQQه أن تكQQون عاميQQة، أو فصQQيحة

  . )2(معروف المؤلف، ولغته العامية
موضٍع آخر؛ إذ يقول في واحدٍة مQن مHحظاتQه، وجاءت ھذه المHحظة، بصيغٍة أخرى، في      

  :على صاحب كتاب معجم المؤلفين المعاصرين
وھQذا . الشQعر الشQعبيأو أن لQه ديوانQاً مQن   شاعر شQعبيكثيراً ما ذكر المؤلف أن فHناً "...     

. غيQQر صQQحيح) الفولكلوريQQة(= وإن كQQان شQQائعاً فإنQQه فQQي اصQQطHح علمQQاء الدراسQQات الشQQعبية 
  .)3("شعر عامي وشاعر عامي: ب أن ينسب إلى لغته فيقالوا4صو

  
وتجسدت معرفة السوسوة، با4دب الشعبي، فيما ورد فQي أبحاثQه وكتاباتQه، مQن شQعر الQيمن       

، سQواٌء مQا )4()الشQعر الحمينQي(الشعبي والعامي، أو ما كان يطلق عليه قبQل ھQاتين التسQميتين بQـ 
، أو مQا ورد فQي كتQاب )دراسQات فQي المحكيQة اليمنيQة(كتابQه استشھد به من الشQعٍر العQامي، فQي 

مملوٌء بنصوٍص من شعر العامية اليمنيQة ممQا يعQود "، الذي يقول إنه )شرح المشعططات السبع(
  .أو ما ورد من ھذا الشعر، في مواضع مختلفة من أبحاثه وكتاباته. )5("إلى أربعة قرون مضت

  
، مQا استشQھد بQه مQن ديQوان )دراسQات فQي المحكيQة اليمنيQة(ومن شواھده الواردة في كتابQه       

ضQمن شQواھده فQي ) ترجيQع ا4طيQار بمQرقص ا4شQعار(الشاعر عبد الرحمن بQن يحيQى اkنسQي 
فQي المحكيQة اليمنيQة؛ إذ ورد ھQذان الوزنQان فQي ) ِفّعQال ِتِفّعQال(دراسته اللغوية التاريخية، لQوزن 

  :، في البيت الشعري الذي يقول فيه)فعالت(شعر ھذا الشاعر، من مثل ورود الوزن 
  
�ر "�����ن أكث�����عري َم�����ت ش�����ابلي�����رض تِِرّق����  الفُ
  

�اش  ������ال واحت������ر واحت������ا طي������ك ي�����  .)6("في
  

) ِمفعالة/ ِمفعال(وكذلك، استشھد بشعر الشاعر علي عبد الرحمن جحاف، في دراسته لوزن      
Qذا الشQاٍت، اسماً ومصدراً في المحكية اليمنية، فقد ورد ھذا الوزن عند ھQتخدامه لكلمQي اسQاعر ف

  .، في أبياٍت من شعره)1()ِمفجارة(، و)7()مقوات: (مثل

                                            
  .م29/3/2009ھـ ـ 1430ربيع اkخر2: من المقابلة التي أجراھا معه الباحث، في يوم ا4حد )   1(
  ).518: (مHحظات مفتش نظافة سويسري، مجلة جذور، مصدر سابق، ص )   2(
  ).383: (معجم المؤلفين المعاصرين، مجلة مكتبة الملك فھد الوطنية، مصدر سابق، ص )   3(
  ).112: (م، ص1986ط، بيروت، .شعر العامية في اليمن، عبد العزيز المقالح، دار العودة، د  )  4(
  ).7: (شرح المشعططات السبع، ص )   5(
ترجيع ا4طيار بمرقص ا4شعار، عبد الرحمن بن يحيى : وانظر). 92: (دراسات في المحكية اليمنية، ص )   6(

، صQQنعاء، 2دار الكلمQQة، ط. ريQQاني، وعبQQد 
 عبدا2لQQه ا4غبQQريعبQQد الQQرحمن بQQن يحيQQى ا2: اkنسQQي، تحقيQQق
  ).159: (م، ص1985

  ).144: (نفسه، ص )   7(
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سHQفة العQدس ولQب العلQس فQي (ومن ذلQك، أيضQاً، استشQھاده بشQعٍر مQن الQديوان المخطQوط      

، فQQي )ِفعيQQل(، للشQQاعر الخفنجQQي، فQQي دراسQQته التاريخيQQة، لصQQيغة الجمQQع )المضQQحكات والQQدلس
  :)2()ِجمين(قول حينما يتحدث عن اللفظ المحكية اليمنية، في

أمQQا بصQQيغة الجمQQع فھQQي كثيQQرة الQQورود فQQي شQQعر العاميQQة اليمنQQي، فقQQد وردت فQQي شQQعر "...     
  ):ھـ1181: ت(الخفنجي 

  
�دْ "������������نْة واْزَي������������ْه س������������ْد ل������������ْن ق�����������  أظ
  

�ايز  ���������ين ح���������ِده للجم���������ي موق��������  .)3(""ف
  

وة بQا4دب الشQعبي، فQوردت فQي أبرز مكونات معرفة السوس لذلك، كان شعر اليمن العامي،     
مثQل  مQن، الشQاعراسQم  مQع يQورده، الQـذي الشQعرھQـذا  من، موقصائدأبياٌت،  من أعمالهمواضع 

محمQد بQن عبQد
 (، والشQاعر )5()أحمد شرف الدين القQارة(والشاعر، )4()الخفنجي( شعر الشاعر
محمد بن محمد (، و)8()يتعبد
 ھادي سب(، و)7()محمد بن إسماعيل الكبسي(، و)6()شرف الدين

، وغير ھؤ@ء، من أعHم شعر العامية في اليمن تارة، ويورد شعراً، دون ذكٍر @سم )9()الذھباني
وقد يكون ذلك؛ 4ن الشاعر مغموٌر، أو لعدم العلم به، كما قد يكون مرد . تارة أخرى )10(الشاعر

اعتمQاد الروايQة الشQفوية وسQيلة ذلك بشكٍل رئيٍس، إلى ما يعتري ھذا الشعر من الضQياع، بسQبب 
َن فيما بعد ـ  لذلك، تضQيع أبيQات منQه، أو تسQقط كلمQاٌت وألفQاظ، وُيسQتبدل  Zأولى لحفظه ـ وإن دو

  .غيرھا، أو يسقط اسم قائل القصيدة، فيبقى قائلھا مجھو@ً 

                                                                                                                             
  .نفسه )   1(
  .إناء فخاري يشبه قُلة الماء، تصنع فيه قھوة قشر البن: جمع َجَمَنة: ِجمين )   2(
  ).102: (دراسات في المحكية اليمنية، ص )   3(
  :لمثالانظر على سبيل ا )   4(

  ).                 111،104: (ص دراسات في المحكية اليمنية، •

 ).13: (الذي في المحكية اليمنية، تأصيٌل تاريخي، مجلة المعرفة، مصدر سابق، ص •

، )68ـQQQQQQQQQQQQQQQQQ 67(، )47،33،15: (شQQQQQQQQQQQQQQQQQرح المشQQQQQQQQQQQQQQQQQعططات السQQQQQQQQQQQQQQQQQبع، ص •
)117،116،114،113،110،90،89.(  

  :انظر على سبيل المثال )   5(

  ).141،107،101،92: (حكية اليمنية، صدراسات في الم •

).                                 13: (الذي في المحكية اليمنية، تأصيل تاريخي، مجلة المعرفة، مصدر سابق، ص •

  ).86،85،84(، )56ـ  52: (شرح المشعططات السبع، ص •
  :انظر على سبيل المثال )   6(

  ).88: (دراسات في المحكية اليمنية، ص •

  ).  34،23: (المشعططات السبع، ص شرح •
  :انظر على سبيل المثال )   7(

  ).107: (دراسات في المحكية اليمنية، ص •

  ).58،56: (شرح المشعططات السبع، ص •
  ).162: (دراسات في المحكية اليمنية، ص )   8(
  ).169،143،142،107،106: (نفسه، ص )   9(
  :انظر على سبيل المثال )   10(

  ).158: (حكية اليمنية، صدراسات في الم •

  ).95،82،77،59،43،33: (شرح المشعططات السبع، ص •
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يمنيQة،  كذلك، تتجسد معرفته با4دب الشعبي، من خHل ما ورد في أبحاثه، من أمثاٍل شعبية     

، مQQن المشQQعططة )1("عير والبQQرشQQوال: "بي، الQQوارد فQQي شQQرح البيQQتمQQن مثQQل ھQQذا المثQQل الشQQع
  :، يقول)شرح المشعططات السبع(السادسة، في كتاب 

  .)2(""من قلة عقلي وتدبيري، ُبري أكل شعيري"وقد ورد في المثل "
بQراً وشQعيراً، فبQاع البQر  حكايته أن رجHً كان له مخQزن مملQوء: "ويوضح ھذا المثل، بقوله     

  .)3("واشترى بثمنه حصاناً أكل الشعير فتمثل بھذا القول
  

ومثل ھذا النموذج، أمثاٌل، وأقواٌل شعبية، متداولة في المجتمQع اليمنQي، وردت فQي مواضQع      
دة، بذلك، بعداً من أبعاد معرفته با4دب الشعبي Z4(من أبحاث السوسوة، وكتاباته، ُمَجس(.  

، فQي       VيQعرب Vمح من معرفة السوسوة با4دب الشعبي، ما ورد من أدٍب شعبيHومما يجسد م
، فقد وردت نماذج من شعر العامية المصري، كما )شرح المشعططات السبع(مواضع من كتاب 

  :في ھذا البيت الوارد ضمن شرح المشعططة الثانية، من مشعططات الكتاب، يقول
  :لحسين طنطاوي قوله) لسمسميةعلي ا(جاء في ديوان "     

وقد وردت نمQاذج أخQرى، مQن شQعر العاميQة المصQري، فQي عQدٍد مQن المواضQع، فQي شQرح      
  .)6(مشعططات الكتاب السبع

  
  :كذلك، وردت أمثاٌل شعبية عربية، كالمثل المصري القائل     

  .)7("على راسه ريشة"
إذ ورد ھذا المثل، في ثنايا شرح المشعططة السادسة، مQن مشQعططات الكتQاب، كمQا وردت      

  .)8(، من شرح مشعططات الكتاب السبعمتعددةأمثاٌل عربية شعبية أخرى، في مواضع 
  

ومQQن خHQQل ھQQذه النمQQاذج، مQQن المعرفQQة ا4دبيQQة عنQQد السوسQQوة، يتضQQح أن ھQQذا المجQQال مQQن      
عرفQQي، ذو مكانQQٍة خاصQQة بQQين محQQاور تنوعQQه المعرفQQي؛ إذ كQQان ميلQQه نحQQو مجQQا@ت تنوعQQه الم

في تكوين وتشكيل ھذه المعرفة، فأشQبع ھQذا الميQل منQذ  وا2بداعات ا4دبية عامHً ھاماً الدراسات 

                                            
  ).97: (شرح المشعططات السبع، ص )   1(
  .نفسه )   2(
  .نفسه )   3(
  :انظر على سبيل المثال )   4(

 ).130: (دراسات في المحكية اليمنية،ص •

، )79،66،64،61،32،30،12: (شQQQQQQQQQQQQQQQQQQرح المشQQQQQQQQQQQQQQQQQQعططات السQQQQQQQQQQQQQQQQQQبع، ص •
)108،106،105،101،90.( 

  ).342: (لساني فضولي يتطفل على قراءة النص، مجلة عHمات، مصدر سابق، ص •
  ).37: (شرح المشعططات السبع، ص )   5(
  ).109،108،60: (انظر على سبيل المثال، ص )   6(
  ).106: (شرح المشعططات السبع، ص )   7(
  ).105،101،36: (انظر على سبيل المثال، ص )   8(

�ي����������������ي ميم����������������و ابن����������������ي توت���������������  ابن
  

�ي  ���������������م حريم���������������ه واMس��������������  .)5("ِرّجال
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الصغر، بقQراءة كQل مQا تقQع عليQه يQده، فQي ھQذا المجQال، واسQتمر ھQذا الميQل حتQى صQار توجھQه 
  .ي منتصف دراسته الجامعية ا4ولى توجھاً لسانياً العلمي ا4ول، وإن تحول ف

  
وقد قامت معرفته ا4دبية، على معرفQٍة بالمؤلفQات والدراسQات ا4دبيQة، ومعرفQٍة با2بQداعات      

ا4دبية العربية والعالمية، وكذلك، معرفQة بQا4دب الشQعبي، @ سQيما مQا يتعلQق بشQعر العاميQة فQي 
  .اليمن، بصورٍة أوضح

  
ھرت ھذه المعرفة ا4دبية، بشQكٍل أو بQآخر، فQي مواضQع عQدة، مQن أعمQال السوسQوة؛ وقد ظ     

لتجسد بQذلك، مجQا@ً مQن مجQا@ت التنQوع المعرفQي، الQذي يمثQل سQمة مQن سQمات أسQلوب الكتابQة 
  .والتأليف، في أعمال السوسوة



 � ������� �	
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  ثالثاً ـ المعرفة النقدية
  

معرفي، عند السوسوة؛ فمن المساقات الدراسية، المعرفة النقدية، مجاٌل من مجا@ت التنوع ال     
التي دَرَسھا، مساقاٌت في النقد ا4دبي، كما تمثQل الدراسQات والمؤلفQات النقديQة، حّيQزاً مھّمQاً، فQي 

  .ممارسة ھوايته المحببة إلى نفسه، القراءة
  

محQورة وبذلك، تشكلت معرفته النقدية، التي ظھرت مHمح منھا في مواضع مQن أعمالQه، مت     
  .النقد ا4دبي القديم، والنقد ا4دبي الحديث: في محورين اثنين

  
  

  :أ ـ النقد ا�دبي القديم
  

تبلورت معرفة السوسوة بالنقد ا4دبي القديم، من خHل اطHعQه علQى مؤلفQات نقديQة قديمQة،      
  .ودراسات نقدية حديثة، لموضوعات وظواھر أدبية قديمة

  
  :ـ مؤلفات نقدية قديمة 1
  

وردت في أبحاث السوسوة، وكتاباته، إحا@ٌت إلى مؤلفاٍت فQي النقQد ا4دبQي القQديم؛ إذ تمثQل      
ومQن ذلQك، نصQوٌص اقتبسQھا مQن مؤلفQات نقديQة . ھذه المؤلفات رافداً مQن روافQد معرفتQه النقديQة

استه قديمة، مستشھداً بھا في دراسته لظواھر لغوية، في العربية الفصحى المعاصرة، كما في در
) كHQ(فQي العربيQة الفصQحى المعاصQرة، حيQث تQأتي المطابقQة مQع ) المطابقQة فQي العQدد(لظاھرة 

ورود لفيستشھد . يھماقاعدة ثانوية، مغايرة للمشھور من إفراد الصفات أو ا4فعال التي تل) كلتا(و
تQQاب بعQQدٍد مQQن الشQQواھد، منھQQا ھQQذا الشQQاھد، الQQذي يQQورده مQQن ك ھQQذه الظQQاھرة فQQي تQQراث العربيQQة

): ھQـ456ت (ونجدھا عند الناقد ابQن رشQيق القيروانQي :  "@بن رشيق القيرواني، قائHً ) العمدة(
  .)1(""4ن كليھما قبيلتان"... 

  
ومن مثل ھذا النص، استشھد في دراسQته لظQواھر العربيQة الفصQحى المعاصQرة، بنصQوٍص      

شQرح مشQكل (، و)2(ل_مQدي) لموازنQةا(كتQاب : مقتبسٍة من مؤلفات النقد ا4دبQي القQديم، مQن مثQل
ا2بانة عن سQرقات (، و)4(@بن المعتز) طبقات الشعراء(، و)3(للمرزوقي )أبيات أبي تمام المفردة

  .، وغير ذلك، من مؤلفات ومصنفات النقد ا4دبي القديم)5(للعميدي) المتنبي
  

                                            
العمدة في محاسن الشعر ونقQده، ابQن : وانظر). 138: (ربية الفصحى المعاصرة وأصولھا التراثية، صالع )   1(

ھQـ، 1374محيQي الQدين عبQد الحميQد، المطبعQة التجاريQة، القQاھرة، : ، تحقيQق)الحسن بQن علQي(رشيق القيرواني 
  ).330: (ص/ 1جـ

  ).243: (نفسه، ص )   2(
  ).39: (نفسه، ص )   3(
  ).49: (، صنفسه )   4(
  ).254: (نفسه، ص )   5(
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  :ـ دراسات نقدية لموضوعات أدبية قديمة 2
  

الحديثة، التي تتناول ظواھر وموضوعات أدبية قديمة، تمثل ُبعداً من أبعاد الدراسات النقدية      
معرفQQة السوسQQوة النقديQQة؛ إذ وردت مHمQQح مQQن ذلQQك، فQQي مواضQQع مQQن أعمالQQه، مQQن مثQQل ھQQذا 

في العربية الفصحى المعاصرة، مستشQھداً ) الربط(النموذج، الوارد في معرض دراسته لظاھرة 
بطة، دون أن يسبقھا مذكوٌر من جنس ما قبلھا، لفظاً أو تقديراً، عاطفة، را) حتى(به على مجيء 

  :فيقول مستشھداً لذلك
ولعل من المبالغة الطريفة الخفيفة ھQذه ا4بيQات التQي ھجQا بھQا : "ونجدھا عند قحطان رشيد"     

لصلة الحمدوني أحدھم بالبخل، مصوراً إياه من خHل مشھد تمثيلي بعيداً في أنانيته، عاقاً منبت ا
  .)1(""حتى بأبيه وإخوانه

  
ومن مثل ھذا النموذج، أورد نماذج أخرى، من دراسات نقدية حديثة لcدب القديم، مستشھداً      

الصQورة الشQعرية ونماذجھQا فQي (بھا في دراسته لظواھر العربية الفصحى المعاصQرة؛ كدراسQة 
، وغيQر ذلQك )3(لمحمQد فتQوح )شعر المتنبي قراءة أخQرى(، و)2(لساسين عساف) إبداع أبي نواس

  .من دراساٍت نقدية حديثة لموضوعاٍت، وظواھر أدبية قديمة
  
  :ـ موضوعات النقد القديم وقضاياه 3
  

ومعرفQة ذلQك، . للنقد ا4دبي القديم، موضQوعاته وقضQاياه، ولQه معQاييره، ومقاييسQه الخاصQة     
ومما يجسQد ذلQك، مQا ورد فQي واحQدٍة  تمثل مكوناً من مكونات معرفة السوسوة النقدية بھذا النقد،

من مHحظاته على مقابلة الباحث رشيد برقان، بين الزمخشري وبين عبد القQاھر الجرجQاني؛ إذ 
زينة للكHم، وسمًة ): البديع(@حظ على الباحث عدم تفرقته بين د@@ت المصطلح النقدي القديم، 

  :فنية متميزة للشاعر؛ فيقول في ذلك
إن ا@ثنين متفقان على رفض البديع، وھما ـ في ھذا الشQأن ـ ضQمن ) 3ف 163(قوله في "     

  .تيار امتد من الجاحظ، @ يھتم با2يقاع والمكونات الصوتية للنص، ويرفض البديع ويعده تكلفاً 
الباحث يخلط بين البديع مصطلحاً مستقراً على زينQٍة للكHQم فQي القQرن السQابع، وبQين : نقول     

ثم إن ھذا ا@ھتمام با2يقاع واضح في كتابات . قبل ھذا) المبدع(فنية متميزة للشاعر  البديع سمة
  .)4("ھؤ@ء جميعاً 

فھذه المHحظة، تجسد ملمحاً من مHمQح معرفتQه بموضQوعات وقضQايا النقQد ا4دبQي القQديم،      
  .نقدية بھاوتفاصيل ھذه الموضوعات والقضايا، ومدى اھتمام النقاد القدماء، والمؤلفات ال

  
  
  

                                            
اتجاھQQات الھجQQاء فQQي القQQرن الثQQاني الھجQQري، قحطQQان رشQQيد التميمQQي، دار : وانظQQر). 260: (نفسQQه، ص )   1(

  ).406: (م، ص1980ط، بيروت، .المسيرة، د
  ).207: (نفسه، ص )   2(
  ).260: (نفسه، ص )   3(
  ).128: (سابق، ص أزاھير وأشواك وكھرمان، مجلة جذور، مصدر )   4(
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  :النقد ا�دبي الحديثب ـ 
  

يمثل النقد ا4دبي الحديث، محوراً من محاور معرفة السوسوة النقدية؛ إذ وردت مHمح مQن      
ودراسQQاٍت نقديQQة حديثQQة،  ة مQQن مؤلفQQاتٍ كQQورود نصQQوٍص مقتبسQQذلQQك، فQQي مواضQQع مQQن أعمالQQه، 

Qديث، كمQه ووردت مصطلحات نقدية من مصطلحات النقد ا4دبي الحQن معرفتQح مQمHا وردت م
  .بموضوعات وقضايا النقد ا4دبي الحديث

  
  :ـ دراسات في النقد ا�دبي الحديث 1
  

اطHع السوسوة على المؤلفات والدراسات النقدية الحديثة، يشكل مكوناً بQارزاً مQن مكونQات      
  .معرفته النقدية الحديثة

ه لظQواھر لغويQة، فQي العربيQة الفصQحى ومما يجسد ذلك، بعض شواھده الQواردة فQي دراسQت     
النسQب إلQى (المعاصرة، التي اقتبسھا من دراساٍت نقدية حديثة، كاستشQھاده فQي دراسQته لظQاھرة 

، بمجيئھا عند الناقد عبد 
 الغذامي، حينمQا وردت عنQده )الجمع في العربية الفصحى المعاصرة
، في كتابQه )2("النصوصي"، و)وا@ختHف المشاكلة(، في كتابه )1("النصوصية: "ألفاٌظ، من مثل

  ).القصيدة والنص المضاد(
  

واستشھد، أيضاً، بنماذج أخرى، من دراساٍت نقديٍة حديثة، في دراسته لظواھر العربية الفصحى      
، )4(لشQكري عزيQز الماضQي) في نظرية ا4دب(، و)3(لمحمد مندور) فن الشعر: (المعاصرة، من مثل

لشQكري محمQد  )6()المذاھب ا4دبية والنقدية عند العرب والغQربيين(، و)5( )سلوبمدخل إلى علم ا4(و
  .)7(لسامي إسماعيل) علم الجمال ا4دبي عند رومان إنجاردن(و . عياد
لعبدالمحسن ) الروائي وا4رض(وكذلك، الشواھد الواردة من دراساٍت في النقد الروائي، كـ      

، أو مQQن مجQQا@ٍت مھتمQQة بالنقQQد ا4دبQQي، كمجلQQة )9(الروائQQي ، وغيQQره مQQن ُكتQQاب النقQQد)8(طQQه بQQدر
  .، التي يغلب على أبحاثھا ا@تجاه النقدي)11()نزوى(، ومجلة )10()فصول في النقد(
  
  
  

                                            
المشQQاكلة وا@خQQتHف، قQQراءة فQQي : وانظQQر). 85: (العربيQQة الفصQQحى المعاصQQرة وأصQQولھا التراثيQQة، ص )   1(

ط، بيQQروت، .النظريQQة النقديQQة العربيQQة وبحQQث فQQي الشQQبيه المختلQQف، عبQQد
 الغQQذامي، المركQQز الثقQQافي العربQQي، د
  ).54: (م، ص1994

م، 1994ط، بيQروت، .النص المضاد، عبد 
 الغذامي، المركز الثقافي العربي، دالقصيدة و: وانظر. نفسه )   2(
  ).12: (ص

  ).185: (نفسه، ص )   3(
  ).207: (نفسه، ص )   4(
  ).261،233،230: (نفسه، ص )   5(
  ).261،187: (نفسه، ص )   6(
  ).199: (نفسه، ص )   7(
  ).260: (نفسه، ص )   8(
  .)197،85: (نفسه، ص )   9(
  ).86: (نفسه، ص )   10(
  ).91: (نفسه، ص )   11(
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  :ـ مصطلحات النقد ا�دبي الحديث 2
  

تجسد مصطلحات النقد ا4دبي الحديث، الواردة في مواضع من أعمال السوسوة، ملمحاً مQن      
البنيQة الفوقيQة والبنيQة (، ومصQطلح )التنQاص(ومن ذلك، مصطلح . رفته النقدية الحديثةمHمح مع
  ).التحتية

  
  

 ):التناص(مصطلح  •
  

؛ إذ )شرح المشQعططات السQبع(ورد ھذا المصطلح عند السوسوة، في مقدمة تحقيق كتاب        
أي . يم محاكQاة سQاخرةكان شرحاً ھزلياً، يحاكي فيه شروح الشعر القد"يقول إن ھذا الكتاب جله 

  .)1("كما يقول أصحاب نظرية القراءة والتلقي) parody(ھناك تناص ساخر 
       
وورد ھذا المصطلح، أيضاً، في واحدٍة مQن مHحظQات السوسQوة، علQى أبحQاث العQدد الرابQع      

لتQداخل تتميز ا4بحاث كافة بالجديQة، رغQم ا: "؛ إذ يقول)عHمات في النقد(وا4ربعين، من مجلة 
، مورداً فQي الھQامش الثQاني مQن )2(""والتناص بعضھا مع بعض: "في محتوياتھا، وإن شئت قلت

  .)3(ھوامش البحث نماذج من ھذا التناص
والتناص ھنا، تنQاصd بQين أبحQاٍث نقديQة، فQي تناولھQا لموضQوعات وظQواھر مكQررة، ولQيس      

ى ا2بداعات ا4دبية وحQدھا، بQل يتجاوزھQا تناصاً بين إبداعاٍت أدبية، والتناص ليس مقصوراً عل
مفھوٌم يدل على وجQود نQص أصQلي فQي مجQال ا4دب "إلى مجال النقد والعلم أيضاً؛ 4ن التناص 

أو النقد أو العلم على عHقة بنصوٍص أخرى، وأن ھذه النصQوص قQد مارسQت تQأثيراً مباشQراً أو 
  .)4("غير مباشٍر على النص ا4صلي في مرحلة تاريخية محددة

  

 ):البنية الفوقية والبنية التحتية(مصطلح  •
   

، مQQQن المشQQQعططة )5("والنجQQQار يشQQQتي لQQQبن: "ورد ھQQQذا المصQQQطلح، فQQQي شQQQرح الشQQQطر     
؛ إذ ورد حسQماً للخHQف القQائم بQين ا4سQماء )شرح المشعططات السQبع(الخامسة، من كتاب 

لQبن ذاتQه، أم أن اللQبن كنايQة الQذي يريQده النجQار، أھQو ال) اللبن(المستعارة، في المقصود من 
  .عن النقود؟

  
ويبرھـن السوسQوة بھQذا المصطلQـح علQى لسـQـان اسـQـٍم مسQتعاٍر آخQر، أن المقصQود ھQو      

  :، فيقول)اللبن(، @ )النقود(

                                            
  ).7: (شرح المشعططات السبع، ص )   1(
عQن النسQق : وانظQر). 331: (لساني فضولي يتطفل على قراءة النص، مجلة عHمات، مصQدر سQابق، ص )   2(

  ).97: (المضمر في تاريخ ا4دب العربي، مجلة عHمات، مصدر سابق، ص
  ).2: (، ھامش)352: (نفسه، ص )   3(
  ).74: (قاموس مصطلحات النقد ا4دبي المعاصر، سمير حجازي، مرجع سابق، ص )   4(
  ).78: (شرح المشعططات السبع، ص )   5(
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بـل إن المقصود مـن ذلك كله النـقود، ووسائل ا2نتاج التي ) كــارل بن مـرقص(وقال "     
يكيQQاً فQQي البنيQQة التحتيQQة للمجتمQQع ا2قطQQاعي، والبنيQQة التحتيQQة تQQؤثر إذا تغيQQرت أثQQرت ديالكت

ديالكتيكيQQاً فQQي البنيQQة الفوقيQQة، فQQاللبن والبقQQر والحشQQيش والمطQQر جميعھQQا متعلقQQة أشQQد التعلQQق 
  .)1("بالزراعة والمجتمع ا2قطاعي

ريQات ، على نظريQٍة نقديQٍة، مQن نظ)والنجار يشتي لبن: (وبذلك، استند في شرح الشطر     
ونظريQQة . ؛ فھQQذا المصQQطلح مQQن مصQQطلحاتھا)ا@نعكQQاس(النقQد ا4دبQQي الحQQديث، ھQQي نظريQQة 

أن الواقQع المQادي أي "ا@نعكاس، تسQتند إلQى الفلسQفة الواقعيQة الماديQة؛ إذ تQرى ھQذه الفلسQفة 
تولQد وعيQاً محQدداً ھQذا الQوعي يضQم الثقافQة ) وھي ما تسميه بالبناء التحتQي(عHقات ا2نتاج 

وتQرى أن أي تغيQر فQي ). وھQو مQا تسQميه بالبنQاء الفQوقي(لسفة والدسQاتير والفكQر والفQن والف
أي أن التغير في البناء ا@قتصادي وا@جتماعي . البناء التحتي يستتبع تغيراً في البناء الفوقي

  .)2("يؤدي إلى تغير في شكل الوعي أو مجمل البناء الفوقي
  

رى، من مصطلحات النقد الحQديث، أو اتجاھQاٌت مQن وقد وردت، أيضاً، مصطلحاٌت أخ     
، والنقQQد )3(نظريQQة القQQراءة والتلقQQي: اتجاھاتQQه، فQQي مواضQQع مQQن أعمQQال السوسQQوة، مQQن مثQQل

، وغيQر ذلQك، مQن )8(، وا2بسQتمولوجية)7(، والسQيميائية)6(، والبنيوية)5(، وا4سلوبية)4(الجديد
في مواضع من أبحاثه وكتاباته، مجسدة مصطلحات واتجاھات النقد ا4دبي الحديث، الواردة 

  .مكوناً من مكونات معرفته النقدية الحديثة
  
  :ـ موضوعات النقد الحديث وقضاياه 3
  

من مكونات المعرفة النقدية الحديثة، عند السوسوة، موضQوعات، وقضQايا النقQد ا4دبQي      
  .مؤيد غير الحديث، فلديه معرفة بھا، مع اتخاذه موقفاً منھا، مؤيداً، أو

ومن القضايا النقدية المتداولQة بQين أربQاب النقQد ا4دبQي الحQديث، التQي بQدت مHمQح مQن      
معرفة السوسوة بھا، واتخذ منھا موقفاً واضحاً، قضية تصنيف ا4دباء زمانياً، وقضية تحديد 

  .بداية حركة التجديد في الشعر العربي الحديث
  
  
  

                                            
  .نفسه )   1(
  ).84: (م، ص1986ط، بيروت، .في نظرية ا4دب، شكري عزيز الماضي، دار الحداثة، د )   2(
  :انظر على سبيل المثال )   3(

  ).7: (مشعططات السبع، صشرح ال •

  ).97: (عن النسق المضمر في تاريخ ا4دب العربي، مجلة عHمات، مصدر سابق، ص •
  ).97: (عن النسق المضمر في تاريخ ا4دب العربي، مجلة عHمات، مصدر سابق، ص )   4(
  .نفسه )   5(
  :انظر على سبيل المثال )   6(

  ).97: (جلة عHمات، مصدر سابق، صعن النسق المضمر في تاريخ ا4دب العربي، م •

  ).124: (أشواك وأزاھير وكھرمان، مجلة عHمات، مصدر سابق، ص •
  ).352: (لساني فضولي يتطفل على قراءة النص، مجلة عHمات، مصدر سابق، ص )   7(
  ).515: (مHحظات مفتش نظافة سويسري، مجلة جذور، مصدر سابق، ص )   8(
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  :تصنيف ا�دباء •
  

حديث، وتختلف باء تصنيفاً زمانياً، من القضايا الرائجة في النقد ا4دبي القضية تصنيف ا4د     
  .ا4ول مؤيٌد ھذا التصنيف، والثاني غير مؤيٍد ذلك :بين فريقين مواقف النقاد حولھا

وعباس السوسوة، من أنصار الفريق الثاني؛ فھو غير مؤيٍد تصنيف ا4دباء تصنيفاً زمانيQاً،      
في لقاٍء صحفيV قصQير، مQع صQحيفة الثقافيQة، التQي أجQرت اسQتطHعاً حQول فيوضح موقفه ھذا، 

  :يقولفقضية تجييل ا4دباء في اليمن، 
لسQQت مQQع تصQQنيف ا4دبQQاء زمانيQQاً، إذ ليسQQوا مQQن البضQQائع التQQي لھQQا تQQاريخ صHQQحية، وفQQي "     

ومQع . ة واحQدةالوقت نفسه يوجد في الزمن الواحد أدباء كثيرون خاضعون لمؤثرات بيئية وثقافي
بشQار بQن بQرد : ذلك تجدھم متميزين ـ إذا كQانوا موھQوبين ـ أنQت تجQد فQي القQرن الھجQري الثQاني

  ...وأبا الشمقمق 
وتجQد فQي الثمانينQات ـ علQى ا4قQل ـ فQي الQيمن مQن الشQعراء المتميQزين البردونQي والمقQالح      

  .)1(..."وحسن الشرفي 
  

  :يثبداية التجديد في الشعر العربي الحد •
  

تتعدد اkراء وتختلف حول تحديد مكان انطHق حركة التجديد ا4ولى فQي القصQيدة العربيQة،      
فھناك من يرى أنھا انطلقت من العراق، وآخر يرى أنھا انطلقت من سوريا، فيمQا يQرى آخQرون 

  .أن البداية ا4ولى @نطHق حركة التجديد في القصيدة العربية، كانت من اليمن
  

لسوسوة موقفه من ھذه القضية؛ إذ يوافق من يقQول إن البدايQة ا4ولQى لحركQة التجديQد فQي ول     
القصQيدة العربيQQة كانQQت مQن الQQيمن؛ فھQQو يقQQول فQي ھQQامش شQQرح المشQعططة الرابعQQة، مQQن كتQQاب 

كمQا يقQول . )2("ويHحظ أن ھذه ا4نشودة أشبه شيء بشعر التفعيلQة): "شرح المشعططات السبع(
أقQرب مQا "ي الذي جاءت منه أبيات المشعططة السابعة مQن مشQعططات الكتQاب إن البحر الشعر

يكون إلى الشعر الحر @ سيما في ا4بيات ا4ربعة ا4خيرة، ممQا يQدل علQى أن بدايQة التجديQد فQي 
  .)3("شكل القصيدة أتت من اليمن @ من العراق و@ من سوريا

  
     QQث كانQQد؛ حيQQن ناقQQر مQQرأي أكثQQذا الQQى ھQQد تبنQQاكثيروقQQد بQQي أحمQQة علQQرحية )4(ت ترجمQQلمس ،

م، علQى حQد تعبيQر 1948شكسبير، مQن أھQم ا2رھاصQات فQي مجQال التجديQد الشQعري قبQل سQنة 

                                            
وامبريQQالي ومنتھQQي الصHQQحية، طيQQب رشQQاد عبQQدالوھاب، صQQحيفة الثقافيQQة، مصQQدر جيQQل التسQQعينات أبQQوي  )   1(

  ).13: (سابق، ص
  ).63: (شرح المشعططات السبع، ص )   2(
  ).107: (نفسه، ص )   3(
م، انتقQQل إلQQى أھلQQه فQQي الQQيمن 1900شQQاعر وكاتQQب مسQQرحي، ولQQد فQQي أندونوسQQيا عQQام : علQQي أحمQQد بQQاكثير )   4(

ى فيھا التعليم، انتقل بعد ذلك إلى عدن فطاف الصومال وأثيوبيا، ووصQل الحجQاز عQام محافظة حضرموت، وتلق
م، وقد حاز ھناك علQى شQھرة واسQعة، ووصQل 1939م، حصل في مصر على ليسانس كلية اkداب عام 1932

م، له 1969توفي بمنزله في القاھرة عام . إلى منصب وكيل وزارة الثقافة، ومدير الرقابة على المصنفات الفنية
  .، وستون كتاباً معظمھا مسرحيات)زھور الربى(ديوان شعر سماه 
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شQعراء الQيمن (؛ لQذلك، يقQول ھHQل نQاجي، فQي كتابQه )1(ناجي علوش، في مقدمQة ديQوان السQياب
  ):المعاصرون

إن الشQQعر . مرسQQل قQQد ولQQد فQQي العQQراقلQيس صQQواباً مQQا ظنQQه الكثيQQرون مQQن أن الشQQعر ال"...      
المرسل قد ولد في اليمن، أول من ابتكره الشاعر المجQدد ا4سQتاذ علQي أحمQد بQاكثير فQي تعريبQه 

، أي قبل عشرة أعوام من التاريخ الQذي كتQب فيQه 1937عام " روميو وجوليت"رائعة شكسبير 
إذ كانQQت ھQQذه الترجمQQة خطQQوة  ؛)2("السQQياب والسQQيدة نQQازك المHئكQQة أشQQعارھم المرسQQلة المنطلقQQة

تحQQت تQQأثير التQQأثر بالمQQذھب الرمQQزي فQQي التحQQرر مQQن القالQQب الQQوزني بشQQكله القQQديم مQQع "جريئQQة 
محاولQة رائQدة فQي الشQعر المرسQل وفQي المسQرح "وبQذلك، كانQت . )3(..."المحافظة على التفعيلة 

، فقد ابتكQر )4("المعاصرالشعري، ولعل تاريخ ھذه المحاولة يعطي لباكثير حقه في ريادة الشعر 
راً ومبشراً "باكثير ھذا اللون من الشعر؛ إذ  Zبدا مجدداً وثائراً على ا4وزان والقوافي وداعية ُمّنظ
  .، دون أن يفطن إلى أنه قد ابتكر الشعر الحر)5("إلى ما أسماه بالشعر المرسل

: في تقديمه لQديوان السQياب وھذا، أيضاً، ما كان يراه السياب؛ إذ يقول ناجي علوش، أيضاً،     
  .)6("أما السياب فقد مر مروراً عابراً بعلي أحمد باكثير معتبراً إياه أول من كتب الشعر الحر"

       
ھذا ھو الرأي الQذي يتفQق معQه السوسQوه؛ إذ ورد موقفQه ھQذا، فQي معQرض شQرح مشQعططٍة مQن      

  .يد في القصيدة العربية كانت من اليمنمشعططات الكتاب، مستد@ً بھا على أن انطHق حركة التجد
  

وبذلك، جسدت المعرفQة النقديQة مجQا@ً مQن مجQا@ت التنQوع المعرفQي، عنQد السوسQوة، حيQث      
ظھرت مHمح من ھذه المعرفQة، فQي مواضQع مQن أعمالQه؛ إذ كQان النقQد ا4دبQي القQديم، ومQا دار 

ن مQن موضQوعاٍت وقضQايا ومسQائل حوله من مؤلفاٍت ودراساٍت نقدية قديمة وحديثة، ومQا تضQم
  .نقدية، ھو المحور ا4ول، من محاور ھذه المعرفة

  
وكان النقد ا4دبي الحديث، والدراسات النقدية التي َنّظرت له، وما تضمنه من مصQطلحات،      

واتجاھاٍت، ورؤى نقدية، بما في ذلك موضوعاته وقضاياه، ھو المحور الثاني، من محQاور ھQذه 
  .قدية، المجسدة مجا@ً من مجا@ت التنوع المعرفي، عند السوسوةالمعرفة الن

                                            
  ).5: (م، ص2000، بغداد، 3ا4عمال الشعرية الكاملة، بدر شاكر السياب، دار الحرية، ط )   1(
  ).288: (م، ص1966، بيروت، 1شعراء اليمن المعاصرون، ھHل ناجي، دار المعارف، ط )   2(
  ).27: (ت، ص.ط، تعز، د.اليمني المعاصر، أحمد قاسم أسحم، مكتبة أبي حامد، د الرمز في الشعر )   3(
ھQQـ ـ 1406، صQQنعاء، 1دراسQQات فQQي الشQQعر والمسQQرح اليمنQQي، محمQQد محمQQود رحومQQة، دار الكلمQQة، ط )   4(

  ).111: (م، ص1985
ط، .لح، دار الكلمQQة، دعلQQي أحمQQد بQQاكثير رائQQد التحQQديث فQQي الشQQعر العربQQي المعاصQQر، عبQQد العزيQQز المقQQا )   5(

  ).40: (ت، ص.صنعاء، د
  ).7: (ا4عمال الشعرية الكاملة، بدر شاكر السياب، مرجع سابق، ص )   6(
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معرفQة لغويQة، ومعرفQة أدبيQة، : تبلور التنوع المعرفي عند السوسوة، في ثHثQة مجQا@تلقد      

  .ومعرفة نقدية
  

وكQQان مجQQال المعرفQQة اللغويQQة، ھQQو أبQQرز ھQQذه المجQQا@ت؛ فھQQو يمثQQل التوجQQه العلمQQي للسوسQQوة،      
علQى  معرفتQه اللغويQة مQن اطHQٍع واسQع، أبحاثه ودراساته، وعملQه ا4كQاديمي، حيQث تشQكلتومجال 

  .المصنفات، والمؤلفات، وا4بحاث، في الدرس اللغوي القديم، وكذلك، في الدرس اللساني الحديث
وقد اتسمت ھذه المعرفة اللغويQة، بتنQوٍع لغQويV قQائٍم علQى معرفQة وإجQادة أكثQر مQن لغQٍة مQن      

  .للغات ا2نسانيةا
  

ويQQأتي مجQQال المعرفQQة ا4دبيQQة، متبلQQوراً مQQن اطHQQٍع علQQى مؤلفQQات، ودراسQQات أدبيQQة، قديمQQة      
  . وحديثة، في المرتبة الثانية بعد مجال المعرفة اللغوية

  
وبعد ذلك، يأتي مجال المعرفة النقدية، التي تجسدت في ا@طHQع علQى مصQنفات ودراسQاٍت      

: ومعرفٍة بموضQوعات، وقضQايا، ومسQائل، ومصQطلحات، وتوجھQاٍت نقديQةٍ . حديثةنقدية قديمٍة و
  .قديمٍة، وحديثة

  
وقد كانت روافد ھذه المعرفة المتنوعة، متمثلQة فQي التحصQيل العلمQي، وا@طHQع، والقQراءة      

  .المستمرة، في أكثر من مجاٍل معرفي
  

السوسوة، اتخذت لھا مكانQاً بQارزاً فQي  وبذلك، كان التنوع المعرفي، سمة من سمات أسلوب     
  .أبحاثه وكتاباته
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أصQحاب ھQذه التعريفQات، ولعQل  تعددت تعريفات الثقافة، واختلفت باختHف وجھQات نظQر       
ربولوجيQا في العلوم ا@جتماعيQة الغربيQة المعاصQرة، ھQو تعريQف عQالم ا4نث تعريٍف للثقافة أشھر

كQQل مركQQب يشQQتمل علQQى : "، فقQQد عQQرف الثقافQQة بأنھQQا)Edward B. Tylor()1إدوار تيلQQور (
المعرفQQة والمعتقQQدات، والفنQQون وا4خHQQق، والقQQانون والعQQرف، وغيQQر ذلQQك مQQن ا2مكانيQQات أو 

  .)2("العادات التي يكتسبھا ا2نسان باعتباره عضواً في مجتمع
  

يم الحديثQة نسQبياً الQذي @ يزيQد زمQن ظھQوره فQي الثقافQة العربيQة من المفاھ"والتنوع الثقافي      
المعاصQرة علQى عقQQدين مQن الزمQان علQQى ا4كثQر، وكلمQQة التنQوع نفسQھا ترجمQQة 4صQٍل إنكليQQزي 

diversity  يQأو فرنسdiversite  فاٍتQQن أي صQداً عQا، بعيQQي حيادھمQد@ن، فQين تQQا الكلمتQوكلت
ة، وا@خQQQتHف، والتعQQQدد، ومQQQن ثQQQم التجQQQاور المحايQQQد لlيجQQQاب أو السQQQلب علQQQى معQQQاني المغQQQاير

  .)3("لمجموعة من الكيانات غير المتجانسة أو المتغايرة الخواص
وبQQذلك، فQQإن ھQQذا المصQQطلح أو المفھQQوم ذو اھتمQQاٍم مباشQQٍر بتعQQدد الثقافQQات وتنوعھQQا، بھQQدف      

ية كل ثقافٍة من ھذه تعزيز حوار الحضارات والثقافات بين ا4مم والشعوب، دون إلغاٍء لخصوص
  .الثقافات المتنوعة بتنوع ا4مم والشعوب

  
) اليونسQكو(وقد حظي ھذا المصطلح باھتماٍم كبير في العصر الحQديث؛ إذ أصQدرت منظمQة      

م، 2001للتربيQQة والثقافQQة والعلQQوم، فQQي مؤتمرھQQا الحQQادي والثHثQQين، المنعقQQد فQQي بQQاريس، عQQام 
أن : "، وممQا جQQاء فQي المQQادة ا4ولQQى، مQن ھQQذا ا2عHQQن)لثقQQافيا2عHQن العQQالمي بشQأن التنQQوع ا(

ضQروري للجQنس البشQري ضQرورة "، وأنه )4(..."التنوع الثقافي ھو التراث المشترك لlنسانية 
  .)5(..."التنوع البيولوجي بالنسبة للكائنات الحية 

  
والعلQQوم والثقافQQة كمQQا حظQQي ھQQذا المصQQطلح، أيضQQاً، باھتمQQام المنظمQQة ا2سHQQمية للتربيQQة      

، التي تدعو إلى ما يدعو إليه ھQذا ا2عHQن؛ فقQد جQاء علQى لسQان المQدير العQام لھQذه )ا4يسيسكو(
النQدوة الدوليQة لحQوار (المنظمة، الدكتور عبد العزيز عثمان التQويجري، فQي ورقتQه المقدمQة إلQى 

حQة فعاليQات صQنعاء م، فات10/12/2004: ، المنعقدة في صنعاء، بتQاريخ)الثقافات والحضارات

                                            
مQن . عالم بريطاني في أصل ا4جناس البشرية، ولد في لنQدن): 1917ـ  1832( Tylor) إدوارد(تيلور،  )   1(

رنQQة، وبمQQذھب الحياتيQQة، ودرس عرقيQQات عQQدة شQQعوب اھQQتم با4سQQاطير المقا. أنصQQار مQQذھب النشQQوء وا@رتقQQاء
  ).167: (المنجد في اللغة وا4عHم، مرجع سابق، ص: انظر. مكسيكية

. الفQاروق زكQي يQونس: علQي سQيد الصQاوي، مراجعQة: مجموعQة مQن المQؤلفين، ترجمQة: نظرية الثقافة، تQأليف )   2(
k9: (م، ص1997، يوليو )223(داب، الكويت، العدد سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون وا.(  

م، 2009، )نيسQان(، السنة الخامسQة، أبريQل )47(التنوع الثقافي، جابر عصفور، مجلة دبي الثقافية، العدد  )   3(
  ).112: (ص

  .وثيقة إعHن اليونسكو العالمي بشأن التنوع الثقافي، مرجع سابق )   4(
  .نفسه )   5(
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م، أن مQQن اھتمامQQات المنظمQQة، الQQدعوة إلQQى مQQا تQQدعو إليQQه نQQدوة 2004عاصQQمة للثقافQQة العربيQQة 
إن ھQQذه النQQدوة الدوليQQة التQQي تQQدعو إلQQى : "صQQنعاء الدوليQQة لحQQوار الثقافQQات والحضQQارات، فيقQQول

خ القQيم، وإلQى تعميق التفكير الدائر حالياً حول حوار الثقافات والحضارات، وتوجيھه نحQو ترسQي
إبQQراز التنQQوع الثقQQافي باعتبQQاره مصQQدراً لثQQراء الحQQوار الفكQQري والحضQQاري لتقQQع فQQي صQQميم 

  .)1("اھتمامات المنظمة ا2سHمية للتربية والعلوم والثقافة
  

فمصQQطلح التنQQوع الثقQQافي، مصQQطلٌح عQQالمي، يھQQتم بتنQQوع الثقافQQات، وتعQQددھا، مQQع ا@ھتمQQام      
فات، على أرضQية مشQتركة، داعيQة للتعQايش بQين مختلQف الثقافQات، فQي بحوار الحضارات والثقا

  .إطار ھذا التنوع وا@ختHف
  

ومQQع أن ھQQذا الفصQQل، مQQن ھQQذه الدراسQQة، يتنQQاول ا4بعQQاد والمحQQاور الثقافيQQة عنQQد عبQQاس      
؛ )التنQوع الثقQافي(السوسوة، بصفٍة خاصة، إ@ أن ذلك مما يندرج تحQت ھQذا المصQطلح العQالمي 

مبدعون، والفنانون، والباحثون، والمثقفون، شريحة اجتماعية، تمثل ھدفا من أھداف ا2عHQن فال
العالمي بشأن التنوع الثقQافي؛ فالھQدف الخQامس عشQر، مQن أھQداف ھQذا ا2عHQن العQالمي، يQنص 

وبھQذا، فQإن التنQوع . )2(..."دعم حراك المبدعين والفنQانين والبQاحثين والمعلمQين والمثقفQين"على 
  .لثقافي في كتابات وأبحاث السوسوة، مما يندرج تحت ھذا المصطلح العالميا

  
وروافQQد التنQQوع الثقQQافي كثيQQرة ومتعQQددة، والقQQراءة أھQQم روافQQد ھQQذا التنQQوع، @ سQQيما القQQراءة      

أصQبحت الصQحافة "المتعددة والمتنوعة، بما في ذلك قراءة الصحف والمجHت والدوريات؛ فقQد 
تشQكل "، كQذلك ھQو ا4مQر مQع المجHQت الثقافيQة؛ إذ )3("أھQم وسQائل المعرفQةفي ھذا العصر مQن 

بيئQQة " ، وتشQQكل أيضQQاً )4("المجHQQت الثقافيQQة مؤشQQراً متحركQQاً فQQي الخQQط البيQQاني لثقافQQة كQQل شQQعب
     .)5("فكرية، كما ھي مؤسسة ثقافية تنويرية @ يقQل دورھQا أھميQة عQن أيQة مؤسسQة ثقافيQة أخQرى

مجـHت والدوريــات، ذوات تـأثيٍر كبـير فــي تكوين وإثراء وتنوع ثقافQة أي لذلك، فالصحف وال
للدوريات الجادة، أثر عظيم فQي الحيQاة الثقافيQة؛ فھQي : "فرد، وھذا ما يتفق معه  السوسوة، بقوله

  . )6(..."تمد المثقفين بزاٍد وفير متنوع
افداً مھماً، من روافQد التنQوع الثقQافي فكانت بذلك القراءة، وھذا النوع من القراءة خاصة، ر      

عند السوسوة، فھو في قراءته ھذه يبحث عن التنوع والجديد والمختلQف، بغيQة التثQاقف مQع غيQر 
  : المعتاد من الرؤى وا4فكار والتوجھات، يقول موضحاً ذلك

جQد ثمQار عقQول بل 4. إنني أفعل ذلك @ 4بحث عن المألوف أو المعتاد، فلو فعلت لكنت مجتّراً "     
  .)1("على طعاٍم ثقافي واحد"؛ وھو يصف نفسه، بأنه قليل الصبر )7("مختلفة أتثقف بھا وأتثاقف معھا

                                            
الثقافي في ظل المؤثرات الراھنة، عبد العزيQز بQن عثمQان التQويجري، صQحيفة الثقافيQة، تعQز، العQدد التنوع  )   1(
  ).8: (م، ص12/2/2004، )229(
  .وثيقة إعHن اليونسكو العالمي بشأن التنوع الثقافي، مرجع سابق )   2(
  ).200: (في النقد ا4دبي، شوقي ضيف، مرجع سابق، ص )   3(
، )69(ثقافية، مھمة ا2صHح وسؤال المعرفة، بندر عبد الحميد وآخQرون، كتQاب مجلQة العربQي المجHت ال )   4(
  ).76: (ص/ 1م، جـ2007يوليو  15، الكويت، 1ط
، 1، ط)72(مجلQQة العربQQي نصQQف قQQرن مQQن ا@سQQتنارة، نوريQQة الرومQQي وآخQQرون، كتQQاب مجلQQة العربQQي  )   5(

  ).168: (ص/ 1م، جـ2008إبريل  15الكويت، 
  ).96: (عن النسق المضمر في تاريخ ا4دب العربي، مجلة عHمات، مصدر سابق، ص )   6(
  ).112: (أزاھير وأشواك وكھرمان، مجلة جذور، مصدر سابق، ص )   7(
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لQQذلك، فقQQد كانQQت القQQراءة وسQQيلته للتثQQاقف والتفاعQQل الثقQQافي والتحQQاور الفكQQري مQQع المQQادة      
ھذا التفاعل بين المعطيات ، للتعبير عن )2()مثاقفة(، والمصدر )تثاقف(المقروءة؛ فاستخدم الفعل 

  .الثقافية والفكرية، المنتجة بنية فكرية وثقافية، متكاملة ومتنوعة
وقQQد عQQرف عبQQاس السوسQQوة، المجHQQت الثقافيQQة، والQQدوريات، فQQي سQQنV مبكQQرة، فقQQد عQQرف      

  . )3(في مرحلة دراسته ا@بتدائية... ، )الوطواط(، و)سوبرمان(، و)ميكي(، و)سمير: (مجHت
واسQQQتمر فQQQي متابعتQQQه للمجHQQQت والQQQدوريات الثقافيQQQة، كمQQQا اسQQQتمر فQQQي متابعتQQQه لمجHQQQٍت      

، وكQان مسQتمراً فQي )4()الموعQد(، ومجلQة )الشQبكة(مجلQة : متخصصة، مQن مثQل المجHQت الفنيQة
: ، والمجHQت ا4سQبوعية، مQن مثQل)5()الھHQل(متابعته، أيضاً، للمجHت الشھرية، من مثل مجلة 

  .)6()أخبار اليوم(، و)آخر ساعة(، و)المصور(مجلة 
  

والسوسQوة، بقراءتQه للمجHQQت والQدوريات والصQحف، وقراءاتQQه المتعQددة والمتنوعQة للكتQQب      
واسQQتفادته مQQن وسQQائل المعرفQQة والثقافQQة ا4خQQرى، كQQا2عHم المسQQموع . والمطبوعQQات والبحQQوث

وغيرھا، مQن ...  اعي، والسينما، والمرئي، المتمثل في القنوات التلفزيونية، ومحطات البث ا2ذ
وسQQائل المعرفQQة والتثقيQQف المتاحQQة، تبلQQورت حصQQيلته الثقافيQQة، ذات التنQQوع والتعQQدد والثQQراء، 

بل إن الرصيد . كل كHم فيه من أثر الثقافة نصيب"فانعكس على أسلوبه ھذا التنوع الثقافي؛ 4ن 
ثقQافي، بمHمحQه الواضQحة، مQن خصQائص ؛ لذلك، كان ھQذا التنQوع ال)7("الثقافي ھو قاعدة الكHم

  .ثقافٍة دينية، ورياضية، وفنية، واجتماعية: أسلوبه، في كتاباته وأبحاثه، متنوعاً بين

                                                                                                                             
  ).9: (م، ص2009أساطير في فقه اللغة والثقافة العربية، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاھرة،  )   1(
  ).121،113،112( :نفسه، ص )   2(
  . م19/3/2008ھـ ـ 1429ربيع ا4ول  11: من المقابلة التي أجراھا معه الباحث، في يوم ا4ربعاء )   3(
  .نفسه  )   4(
  .نفسه )   5(
  .نفسه )   6(
، القQQاھرة، 2خصQQائص ا4سQQلوب فQQي الشQQوقيات، محمQQد الھQQادي الطرابلسQQي، المجلQQس ا4علQQى للثقافQQة، ط )   7(

  ).319: (م، ص1996



 � ������� �	
� �	�� �� ������ 	�	��� �����.������ ���� ��
� 

 

 Page 228 برلين – المانيا/ إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية             

 

  

  أوMً ـ الثقافة الدينّية
  

نة لثقافQة أيZ فQرٍد مQن ا4فQراد،       Zمن ا4بعاد المَكو dمن المتعارف عليه، أن ا4ديان والمعتقدات بُْعٌد مھم
التQQي يسQQتقي منھQQا تشQQريعات حياتQQه،  ت، وأن لكQQل مجتمQQٍع ديانتQQه الخاصQQةيZ مجتمQQٍع مQQن المجتمعQQافQQي أ
فQي الQذاكرة الجمعيQة  انQة المجتمQع ا2سHQمي، ولQه حضQورهھو دي ،والدين ا2سHمي. خHقيات أفرادهوأ

  .الذاكرة الفردية لكل فرٍد من أفرادهوفي  لھذا المجتمع،
  

فQإن من أفراد المجتمع ا2سHمي، المنتمين لدين ھذا المجتمع؛ لذلك  وعباس السوسوة، واحدٌ      
رافٌد من روافد بنيته الفكرية والثقافية، وھو المجسد لھذا المجال من تنوعه الثقافي؛ فقد  ھذا الدين

بQدأ  فممQا، ذ كQان والQدهُ ُمَعلZَمQُه ا4ولمQن مجتمعQه وأسQرته؛ إ أ منذ طفولتQه يتشQّرب ھQذه الثقافQةبد
  .ثم استمر تشربه ھذه الثقافة، ونما بنموه العقلي والجسدي. )1(لZُمه تحفيظه قصار السورُيع

ر لQQه مQن القQQرآن بQQأداء صHQة الفجQر، وقQQراءة مQا يتيسQ برنامجQه اليQوميومQن عاداتQه افتتQQاح      
 أصحو فجراً، وأحياناً قبل الفجر، وبعد الصHة أقرأ ست صفحاٍت من القQرآن"...  :يقولالكريم، 
  .)2(..."الكريم، 

  
وقد ظھرت مHمح من ثقافة السوسوة الدينية، في مواضع مQن أبحاثQه وكتاباتQه، مسQتقاة مQن      

  .القرآن الكريم، والسنة النبوية: المصدرين الرئيسين للدين ا2سHمي
  

التي يحتج بھا على ظQواھر لغويQة فQي  ، جاءت شواھده)القرآن الكريم(ومن المصدر ا4ول      
تQأتي فQي المرتبQة ا4ولQى، فQي "وتراكيبQه وآياتQه  ه اللغوية؛ فألفQاظ القQرآن الكQريماساته وأبحاثدر

أكثQQر النحQQاة ا4وائQQل مQQن ا@حتجQQاج بآيQQات القQQرآن الكQQريم، فقQQد "؛ لQQذلك )3("شQQواھد اللغQQة العربيQQة
  .)4("احتجوا بھا في كثير من الموضوعات إن لم نقل في أكثرھا

  
ِفّعQال (وسQوة مQن القQرآن الكQريم، مQا جQاء فQي دراسQته التاريخيQة لQوزني ومما استشھد به الس    

  :في المحكية اليمنية؛ إذ يقول) وِتِفّعال

ُبوا ((((. ھQQو القQQرآن الكQQريم، فQQي سQQورة النبQQأ) ِفّعQQال(أول وثيقQQة مكتوبQQة نجQQد فيھQQا وزن "      ُبوا َوكَــذَّ ُبوا َوكَــذَّ ُبوا َوكَــذَّ َوكَــذَّ
ابا اباِبآيَاتَِنـا ِكـذَّ اباِبآيَاتَِنـا ِكـذَّ اباِبآيَاتَِنـا ِكـذَّ ــ@ يَْسـَمُعوَن ِفيَهــا َلْغـواً وَ ((((، ، ، ، ))))28))))((((ِبآيَاتَِنـا ِكـذَّ َّــ@ يَْسـَمُعوَن ِفيَهــا َلْغـواً وَ  َّــ@ يَْسـَمُعوَن ِفيَهــا َلْغـواً وَ  َّــ@ يَْسـَمُعوَن ِفيَهــا َلْغـواً وَ  َّاباً  اباً َــ@ ِكـذَّ اباً َــ@ ِكـذَّ اباً َــ@ ِكـذَّ فغيQQر ) ِتِفّعQال(أمQQا وزن  ....))))5((((    ))))َــ@ ِكـذَّ

  .)5("موجوٍد في القرآن الكريم
  

نيQة، ، بآيQاٍت قرآ)العربيQة الفصQحى المعاصQرة وأصQولھا التراثيQة(كذلك، يستشھد فQي كتابQه      
QQا درسQQى مQQود ه علQQى وجQQا علQQھد بھمQQذين استشQQاھدين اللQQذين الشQQل ھQQن مثQQة، مQQواھر لغويQQن ظQQم

كانQت لQديھا "، فيقول إن العربيQة الفصQحى )ير المباشر في العربية الفصحىظاھرة ا@ستفھام غ(
                                            

  .م 19/3/2008ھـ ـ 1429ربيع ا4ول  11: من المقابلة التي أجراھا معه الباحث، في يوم ا4ربعاء )   1(
  .نفسه )   2(
نشQQوان بQQن سQQعيد الحميQQري وجھQQوده اللغويQQة والنحويQQة، ھQQادي عبQQد 
 نھQQر، إصQQدارات وزارة الثقافQQة  )   3(

  .)138: (م، ص2004ھـ ـ 1425ط، صنعاء، .والسياحة، د
  ).148: (الحجج النحوية حتى نھاية القرن الثالث الھجري، محمد فاضل صالح السامرائي، مرجع سابق، ص )   4(
  ).83: (دراسات في المحكية اليمنية، ص )   5(
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مستشQھداً علQى  .)1()"ھمQزة ا@سQتفھام(و) ھQل(و) إن(ھQذه الطريقQة وإن كانQت تQأتي عQن طريQق 
     :ذلك، بقوله

  : فمن ذلك"

اَل بَْل اَل بَْل اَل بَْل اَل بَْل قَ قَ قَ قَ ((((: يخاطب قومه) عليه السHم(ما جاء في القرآن الكريم على لسان إبراھيم الخليل       
عليQه (وما جاء على لسQان سQليمان  .)2()))) َفَعَلُه كَِبيُرُهْم َهَذا َفاْسأَُلوُهْم إِْن كَاُنوا يَْنِطُقونَ َفَعَلُه كَِبيُرُهْم َهَذا َفاْسأَُلوُهْم إِْن كَاُنوا يَْنِطُقونَ َفَعَلُه كَِبيُرُهْم َهَذا َفاْسأَُلوُهْم إِْن كَاُنوا يَْنِطُقونَ َفَعَلُه كَِبيُرُهْم َهَذا َفاْسأَُلوُهْم إِْن كَاُنوا يَْنِطُقونَ 

))))َقاَل َسَنْنُظُر أََصَدْقَت أَْم ُكْنَت ِمَن اْلكَاِذِبينَ َقاَل َسَنْنُظُر أََصَدْقَت أَْم ُكْنَت ِمَن اْلكَاِذِبينَ َقاَل َسَنْنُظُر أََصَدْقَت أَْم ُكْنَت ِمَن اْلكَاِذِبينَ َقاَل َسَنْنُظُر أََصَدْقَت أَْم ُكْنَت ِمَن اْلكَاِذِبينَ ((((: يخاطب الھدھد) السHم
)3(")4(.  

     Qةً وقد وردت شواھد قرآنية أخرى في عدٍد من المواضع مQاب، ُمَمِثلQذا الكتQاً  ن ھQذلك ملمحQب
  .)5(بارزاً من مHمح ثقافته الدينية

  
مQن كتQب تفسQير  عنQد السوسQوة، فQي استشQھاده بنصQوٍص كما ظھرت مHمح  الثقافة الدينيQة      

لفخQر الQدين الQرازي،  )التفسQير الكبيQر(الQذي اقتبسQه مQن من ذلك، الQنص التQالي، . القرآن الكريم
العربيQة الفصQحى (، في كتابه )النسب إلى الجمع في العربية(تأريخه لظاھرة الوارد في معرض 

  :يقولف، )المعاصرة وأصولھا التراثية

َمــا ِفـــي َمــا ِفـــي َمــا ِفـــي َمــا ِفـــي (((( فقولQQه): "ھQQQـ606ت (ونجQQدھا عنQQد المفسQQر المتفلسQQQف فخQQر الQQدين الQQرازي "     
َماَواِت َوَما ِفـي اْـ�َرِْض  َماَواِت َوَما ِفـي اْـ�َرِْض السَّ َماَواِت َوَما ِفـي اْـ�َرِْض السَّ َماَواِت َوَما ِفـي اْـ�َرِْض السَّ ))))السَّ

َوأَْسـبََغ َعَلـيُْكْم َوأَْسـبََغ َعَلـيُْكْم َوأَْسـبََغ َعَلـيُْكْم َوأَْسـبََغ َعَلـيُْكْم (يكQون إشQارة إلQى الQنعم اkفاقيQة، وقولQه  )6(
))))نَِعَمُه َظاِهرًَة َوبَاِطَنةً نَِعَمُه َظاِهرًَة َوبَاِطَنةً نَِعَمُه َظاِهرًَة َوبَاِطَنةً نَِعَمُه َظاِهرًَة َوبَاِطَنةً 

  .)8(""يكون إشارة إلى النعم ا4نفسية )7(
فQي ھQذا الكتQاب، مQن عQدٍد مQن  صQوص فQي تأريخQه للظQواھر اللغويQةواستشھد بعQدٍد مQن الن     

فخر غير تفسير الرازي، لكن أكثر النصوص المقتبسة جاءت من تفسير  )9(تفاسير القرآن الكريم
  .)10(الدين الرازي

  
مQQن مؤلفQQاٍت ذات مضQQامين متعلقQQة  الدينيQQة، استشQQھاده بنصQQوٍص نثريQQة ومQQن مHمQQح ثقافتQQه     

مجيء ا@سم المشتق في (من ذلك، ھذا النص الوارد ضمن شواھده على ظاھرة . بالقرآن الكريم
  ):موقع نائب المفعول المطلق

  .)11("كلياً فإذا ضعفت القداسة أو انعدمت انھار البناء "
ومQن كتQاب . ، لمؤلفه محمد حسين فضل 
)الحوار في القرآن(مقتبس من كتاب  فھذا النص    

ھذا المؤلف أيضاً، نصQوٌص أخQرى كثيQرة، استشQھد بھQا السوسQوة، فQي عQدٍد مQن المواضQع، فQي 
  .)1()العربية الفصحى المعاصرة وأصولھا التراثية(كتابه 

                                            
  ).264: (العربية الفصحى المعاصرة وأصولھا التراثية، ص )   1(
  ).63: (سورة ا4نبياء، اkية )   2(
  ).27: (اkية سورة النمل، )   3(
  ).264: (العربية الفصحى المعاصرة وأصولھا التراثية، ص )   4(
  ).231،223،209،171،139،46: (انظر على سبيل المثال، ص )   5(
  ).20: (سورة لقمان، اkية )   6(
  .نفسه )   7(
فخQر الQدين الQرازي  التفسQير الكبيQر،: وانظQر). 78: (العربية الفصQحى المعاصQرة وأصQولھا التراثيQة، ص )   8(
  ).152: (ص/ 25ھـ، جـ1308البھية، القاھرة، . ، ط)محمد بن عمر(
  ).119،113: (انظر على سبيل المثال، ص )   9(
  ).216،169،153،101،94،69: (انظر على سبيل المثال، ص)    10(
رآن، محمQد حسQين الحQوار فQي القQ: وانظQر). 150: (العربية الفصحى المعاصQرة وأصQولھا التراثيQة، ص )   11(

  ).30: (م، ص1985، بيروت، 3فضل 
، المؤسسة الجامعية، ط
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فQي شQواھده المسQتقاة مQن المصQدر الثQاني للتشQريع  ينية للسوسوة،الثقافة الد وظھرت مHمح     

القQQرآن (، وإن كQQان بنسQQبة أقQQل، قياسQQاً بالمصQQدر ا4ول )الحQQديث النبQQوي الشQQريف(ا2سHQQمي 
  ).الكريم
، فQي دراسQته للظQاھرة اللغويQة )صQحيح البخQاري(الQذي أورده مQن  ومن ذلك، ھذا الحQديث      

  :، يقول)مصاحبات حروف الجر لcفعال والمصادر(ھرة ، المنضوية تحت ظا)أثر على(
: علQQى حQQديٍث رواه أبQQو سQQعيد الخQQدري وفيQQه ـ مصQQادفة ـوفQQي صQQحيح البخQQاري عثرنQQا "     

" 
  .)2(""على جبھته أثِر الماء والطينρρρρ فبصرت عيناي رسول 
اھر اللغويQة فQي دراسQته للظQو شھد في مواضع أخرى بأحاديث نبويةوبمثل ھذا الشاھد، است     

  .)3()العربية الفصحى المعاصرة وأصولھا التراثية(في كتابه 
  

وأحاديث نبوية، مثلت ملمحاً من مHمح  ووردت في أعمال السوسوة مضامين kياٍت قرآنية     
، ومراحQل )عليQه السHQم(ثقافته الدينية، من مثل ھذه ا2شارة المقتضبة إلى قصة نبي 
 يوسف 

شQرح (مQن المشQعططة الخامسQة، فQي كتQاب  فQي معQرض شQرح الشQطر ا4خيQرلQثHث، قميصه ا
  :، فيقول في ھذه ا2شارة)المشعططات السبع

ا4ولQQى حQQين أتQQى بQQه إخوتQQه ملطخQQاً بQQدم كQQذب : ولQQه ثHQQث مراحQQل) قمQQيص يوسQQف(وھنQQاك "   
. دبQرفاعتصم وقQدت قميصQه مQن ... والثانية حين راودته امرأة العزيز . وزعموا أن الذئب أكله

  .)4("والثالثة حين ألقى البشير القميص على وجه أبيه فارتد بصيراً 
  

 فالمرحلQQة :ھQQذه المراحQQل الQQثHث، ھQQي مضQQامين kيQQاٍت قرآنيQQة، وردت فQQي سQQورة يوسQQفو     

َلْت َلُكـْم (((( :ا4ولى، ھي مضمون قوله تعQالى َلْت َلُكـْم َوَجاُءوا َعَلى َقِميِصِه ِبَدٍم كَِذٍب َقاَل بَْل َسـوَّ َلْت َلُكـْم َوَجاُءوا َعَلى َقِميِصِه ِبَدٍم كَِذٍب َقاَل بَْل َسـوَّ َلْت َلُكـْم َوَجاُءوا َعَلى َقِميِصِه ِبَدٍم كَِذٍب َقاَل بَْل َسـوَّ َوَجاُءوا َعَلى َقِميِصِه ِبَدٍم كَِذٍب َقاَل بَْل َسـوَّ
ُه اْلُمْسَتَعاُن َعَلى َما َتِصُفونَ أَْنُفُسكُ أَْنُفُسكُ أَْنُفُسكُ أَْنُفُسكُ  ُه اْلُمْسَتَعاُن َعَلى َما َتِصُفونَ ْم أَْمرًا َفَصبٌْر َجِميٌل َواللَّ ُه اْلُمْسَتَعاُن َعَلى َما َتِصُفونَ ْم أَْمرًا َفَصبٌْر َجِميٌل َواللَّ ُه اْلُمْسَتَعاُن َعَلى َما َتِصُفونَ ْم أَْمرًا َفَصبٌْر َجِميٌل َواللَّ ))))ْم أَْمرًا َفَصبٌْر َجِميٌل َواللَّ

قال أبو جعفر الطبري،  ....))))5555((((
4ن  "كذباً " ، وسماه 
)وجاءوا على قميصه بدم كذب( :يقول تعالى ذكره: "في تأويل ھذه اkية 

م يكن دمه، وإنما كQان ، ول"ھو دم يوسف:"الذين جاؤوا بالقميص وھو فيه، كَذبوا، فقالوا ليعقوب
ْت َقِميَصـُه ((((    :ة الثانية، ھي مضمون قوله تعالىلوالمرح. )6("دم َسْخلةٍ  ْت َقِميَصـُه َواُسَتبََقا اْلبَاَب َوَقـدَّ ْت َقِميَصـُه َواُسَتبََقا اْلبَاَب َوَقـدَّ ْت َقِميَصـُه َواُسَتبََقا اْلبَاَب َوَقـدَّ َواُسَتبََقا اْلبَاَب َوَقـدَّ

َدَها َلَدى اْلبَاِب َقاَلْت َما َجزَاء َمْن أَرَادَ ِبأَْهِلَك ُسَوءاً إِ@َّ أَن ُيْسَجَن  َدَها َلَدى اْلبَاِب َقاَلْت َما َجزَاء َمْن أَرَادَ ِبأَْهِلَك ُسَوءاً إِ@َّ أَن ُيْسَجَن ِمن ُدُبرٍ َوأَْلَفيَا َسيِّ َدَها َلَدى اْلبَاِب َقاَلْت َما َجزَاء َمْن أَرَادَ ِبأَْهِلَك ُسَوءاً إِ@َّ أَن ُيْسَجَن ِمن ُدُبرٍ َوأَْلَفيَا َسيِّ َدَها َلَدى اْلبَاِب َقاَلْت َما َجزَاء َمْن أَرَادَ ِبأَْهِلَك ُسَوءاً إِ@َّ أَن ُيْسَجَن ِمن ُدُبرٍ َوأَْلَفيَا َسيِّ ِمن ُدُبرٍ َوأَْلَفيَا َسيِّ
))))يمٌ يمٌ يمٌ يمٌ أَْو َعَذاٌب أَلِ أَْو َعَذاٌب أَلِ أَْو َعَذاٌب أَلِ أَْو َعَذاٌب أَلِ 

اْذَهُبـواْ ِبَقِميaِـ{ َهــَذا اْذَهُبـواْ ِبَقِميaِـ{ َهــَذا اْذَهُبـواْ ِبَقِميaِـ{ َهــَذا اْذَهُبـواْ ِبَقِميaِـ{ َهــَذا (((( :مضمون قوله تعQالى أما المرحلة الثالثة، فھي. )7(
))))َفأَْلُقوُه َعَلى َوْجِه أَِبي يَأِْت بَِصيراً َوأُْتونِي ِبأَْهِلُكْم أَْجَمِعينَ َفأَْلُقوُه َعَلى َوْجِه أَِبي يَأِْت بَِصيراً َوأُْتونِي ِبأَْهِلُكْم أَْجَمِعينَ َفأَْلُقوُه َعَلى َوْجِه أَِبي يَأِْت بَِصيراً َوأُْتونِي ِبأَْهِلُكْم أَْجَمِعينَ َفأَْلُقوُه َعَلى َوْجِه أَِبي يَأِْت بَِصيراً َوأُْتونِي ِبأَْهِلُكْم أَْجَمِعينَ 

ذكر أن " :قال الطبري ....))))8888((((

                                                                                                                             
  ).234،233،223،161،160،136: (انظر على سبيل المثال، ص )   1(
الجامع الصحيح، محمد بن إسQماعيل : وانظر). 194: (العربية الفصحى المعاصرة وأصولھا التراثية، ص )   2(

  ).256: (ص/ 2ت، جـ.ط، القاھرة، د.وية، دالبخاري،  دار إحياء السنة النب
  ).193،127،126،62: (انظر على سبيل المثال، ص )   3(
  ).92: (شرح المشعططات السبع، ص )   4(
  ).18: (سورة يوسف، اkية )   5(
 -  224 ت(جامع البيان في تأويل القرآن، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اkملي، أبو جعفQر الطبQري  )   6(

  ).579: (ص/ 15جـم، 2000ھـ ـ 1420، بيروت، 1مؤسسة الرسالة، ط. أحمد محمد شاكر: ، تحقيق)ھـ 310
  ).50: (ص/16جامع البيان في تأويل القرآن، المصدر السابق، جـ: وانظر). 25: (سورة يوسف، اkية )   7(
  ).93: (سورة يوسف، اkية )   8(
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فعنQد ذلQك ! حQزنذھQب بصQره مQن ال: لما عّرف نفسه إخوته، سQألھم عQن أبQيھم، فقQالوا ρρρρيوسف 
  .)1()"اذھبوا بقميصي ھذا: ( أعطاھم قميَصه وقال لھم

  
 ـQـ وأمثالھQا كثيQرة ـQـ لQواردة فQي كتابQات وأبحQاث السوسQوةومن مثل ھذه المHمح الثقافيQة، ا     

؛ لثقافيQة 4ي منQتٍم إلQى ھQذا الQدينتجسدت ثقافته الدينية، باعتبارھQا مكونQاً رئيسQاً مQن المكونQات ا
: الثقافة، في أبحاثه وكتاباته، شواھَد على ظواھر لغوية، من المصدرين التشQريعيينفجاءت ھذه 

، أو من كتب تفسQير القQرآن الكQريم، ومQن كتQٍب ومؤلفQاٍت ذات )السنة النبوية(، و)القرآن الكريم(
  .اھتماٍم بالدراسات القرآنية، ومضامين الدين ا2سHمي بوجٍه عام

                                            
  ).248: (ص/16آن، المصدر السابق، جـجامع البيان في تأويل القر )   1(
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  ـ الثقافة الرياضية ثانياً 
  

الثقافQة الرياضQQية ـ ورياضQQة كQرة القQQدم بوجQQٍه خQاص ـ واحQQٌد مQQن المجQا@ت الثقافيQQة عنQQد       
والعربيQة، وعQن  4ندية الرياضية العالميQةالسوسوة؛ ففي ذاكرته معلوماٌت غزيرة عن كثيٍر من ا

لكQQQأس العQQQالم، أو غيرھQQQا مQQQن المباريQQQات  المتQQQأھلين فQQQي مونQQQديا@ٍت مختلفQQQة المتQQQأھلين، وغيQQQر
  .لتصفيات الرياضيةوا
  

عن كثيٍر مQن نجQوم المنتخبQات وا4نديQة الرياضQية، وعQن أسQماء  كذلك، لديه معلوماٌت جمة     
الHعبين، وأرقQامھم، وتQاريخھم الرياضQي، والمباريQات التQي لعبQوا فيھQا، والتQي لQم يلعبQوا فيھQا، 

  .والتي سجلوا فيھا أھدافاً، وكذلك التي طردوا منھا
ٌة بتقنيات اللعب، وقوانين الملعب، ووظائف كل @عٍب من الHعبين، فيعرف مQن ولديه دراي     

قلب الھجوم لھQذا المنتخQب أو ذاك، وَمQْن َظِھْيQُرهُ ا4يسQر، ومQن ظھيQره ا4يمQن، وغيQر ذلQك مQن 
  .المعلومات المتعلقة بھذا النوع من الرياضة

  
متابعته لمجريQات رياضQة كQرة القQدم، عند السوسوة؛ بفعل  وقد تكونت ھذه الثقافة الرياضية     

بشكٍل يمكن وصفه بالمستمر، فمشاھدة المباريQات الرياضQية، وتصQفيات أكثQر مQن دوري، عQادة 
  .)1(شبه ثابتة في برنامجه اليومي، @ سيما الساعات ا4ولى من كل مساء

  
ا النمQوذج، وقد بدت مHمح ثقافته الرياضية، في مواضQع مQن كتاباتQه وأبحاثQه، مQن مثQل ھQذ     

  ): شرح المشعططات السبع(الوارد في كتاب 
سئل العHمة أحمد كمال بن محمد نعمQان، أصQحيح أن رمضQان السQيد يشQبه : قال أبو ھاشم"     

  .)2(!!!"تيجانا؟ فقال آه يشبه
وفي الھامش ا4ول، للصفحة نفسھا، يقارن بين الHِعَبQْين، معلHQً تع̂جَبQُه مQن ذاك ا@ستفسQار      

  :بطريقٍة إيحائية، فيقول
ضمه ا4ھلQي القQاھري، ولQم يلعQب كثيQراً بسQبب  36رمضان السيد @عب في فريق مصنع"     

أمQQا تيجانQQا فHعQQب الوسQQط الفرنسQQي، مQQالي . م1984ا2صQQابة، وتQQرك اللعQQب فQQي نھايQQة صQQيف 
 بعQQد ا@عتQQزال عمQQل. شQQكل مQQع زميلQQه بHتينQQي وفرنانQQديز أفضQQل خQQط وسQQط فQQي أوربQQا. ا4صQQل

  .)3("مدرباً لعدة أندية أشھرھا فو@م ا2نجليزي وموناكو الفرنسي
ففي ھذا النموذج تتضQح مHمQح مQن ثقافتQه الرياضQية؛ إذ تQرد معلومQات دقيقQة عQن الHعQب      

  .المصري، كما ترد أسماء @ِعَبين آخرين، مع إيراد تعريٍف موجٍز لHعب الفرنسي
  

يQQورد معلومQQاٍت رياضQQية  ختلفQQة، تجسQQد ثقافتQQه الرياضQQيةوفQQي ھQQذا الكتQQاب، أيضQQاً، نمQQاذج م    
متعلقQQة بQQالHعبين، أو بتقنيQQات وقواعQQد ھQQذه الرياضQQة، وغيQQر ذلQQك مQQن المعلومQQات المتعلقQQة بھQQذا 

  .)4(المجال من الرياضة

                                            
  .م19/3/2008ھـ ـ 1429ربيع ا4ول  11: من المقابلة التي أجراھا معه الباحث، في يوم ا4ربعاء )   1(
  ).30: (شرح المشعططات السبع، ص )   2(
  ).1: (ھامش. نفسه )   3(
  ).115،83،80،37،29،19،17: (انظر على سبيل المثال، ص )   4(
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ومن مHمح ثقافته الرياضية، ھذه المعلومة التي يوردھا في واحٍد من مقا@تQه، عQن مھQاجم       

  :العاج، قائHً منتخب ساحل 
وعندك أيضاً عبد 
 تراوري قلQب ھجQوم منتخQب سQاحل العQاج لكQرة القQدم، فشQكله @ "...      

ومع ذلك فھو مھاجم !! كجم 80سم ووزنه 170يعطيك انطباعاً بأنه @عب كرة، @ سيما وطوله 
  .)1("ھداف، سريع ا@نطHق، متعب لدفاعات الخصم

مQQن المنتخبQQات العالميQQة ا4ولQQى، ومQQع ذلQQك، ففيQQه @عQQٌب حQQاز ومنتخQQب سQQاحل العQQاج، لQQيس      
إعجاب السوسوة، لQذلك فQإن فQي ھQذه المعلومQة التQي أوردھQا تجسQيداً واضQحاً لثقافتQه الرياضQية، 

وفنون اللعب المثيرة، التي يجيدھا  ة لھذه الرياضة، متمتعاً بمھاراتود@لة على متابعته المستمر
  .أمثال ھذا الHعب المتميز

  
ولعل أوضح مثاٍل مجسٍد لثقافته الرياضية، ومعلوماته الرياضQية الدقيقQة، مQا جQاء فQي مقالQه      

، الذي أورد فيه معلوماٍت رياضيٍة عن ھذا المنتخب، في إطQار )ومنتخب الكمرون.. حكوماتنا (
بQين ، و)الحكومQات اليمنيQة(سخرية سياسيٍة، يقابل فيھQا بQين ظQاھرة تكQرار الQوزراء ذواتھQم فQي 

  :ومما ورد في ھذا المقال قوله. ظاھرة تكرار الHعبين أنفسھم، بشكٍل أو بآخر، في ھذا المنتخب
ومنتخب الكمرون بدأ يلمع على الساحة الكروية مطلع الثمانينات، واستطاع أن يصQل إلQى "     

تين عQام م، كما استطاع إحراز بطولQة ا4مQم ا4فريقيQة مQر1982نھائيات كأس العالم في أسبانيا 
م في 1986م في المغرب، كما أحرز المركز الثاني عام 1988م في ساحل العاج وعام 1984

م، واستطاع أن يصل إلى نھائيQات كQأس 1992القاھرة، وأحرز المركز الرابع في السنغال عام 
  .)2(..."م 94كذلك استطاع الوصول إلى نھائيات ... م، 1990العالم في إيطاليا عام 

  
وتعميمQQاً للفائQQدة علQQى محQQرري صQQفحات الرياضQQة عنQQدنا، سQQنذكر تشQQكيلة " :أيضQQاً  ويقQQول     

الكمرون في عدة بطو@ت، واكتفينا ببعض البطQو@ت دون بعQض تQوفيراً للQورق ودرءاً للحسQد، 
. وسQQجHت ا@تحQQاد ا4فريقQQي للتأكQQد مQQن صQQحة المعلومQQات) الفيفQQا(وبا2مكQQان مراجعQQة سQQجHت 

، ثQم يQذكر تشQكيلة )3(..."م الذي لم يلعب صاحبه فQي البطولQة المعنيQةأمام الرق xوسنضع عHمة 
م، والمقامQة فQي 1987منتخب الكمQرون فQي دورة ا4لعQاب ا2فريقيQة، التQي أقيمQت فQي نيروبQي 

وكQQذلك، يQQذكر تشQQكيلة الفريQQق الQQذي وصQQل إلQQى نھائيQQات كQQأس العQQالم عQQام . م1988المغQQرب 
ن فQي كQQل بطولQٍة مQن ھQذه البطQو@ت وأرقQامھم، مQQع م، فيQورد أسQماء الHعبQين المشQاركي1990
  .أمام الرقم الذي لم يلعب صاحبه في بطولٍة من ھذه البطو@ت) x(الرمز 

   
م، كما أوردھا 1990وللتمثيل، ھذه ھي تشكيلة الفريق الذي وصل إلى نھائيات كاس العالم      

  :السوسوة، في ھذا المقال
ـ اميل امـبQـو  8ـ اومام بيك  7ـ كوندي  6ـ ابوللي  5ـ مازنج  4 ـ اونانا 3ـ كانابيك x  2ـ 1"     

9  Hـ 12ـ اكيــكــي  11ـ مـفـيدا  10ـ ميـx  13  وا 16ـ ليـبيـه 15ـ تـاتـاو  14ـ بـاجــالQـ نكون
  .)4("xـ 22ـ مابوانج  21ـ مكناكي  x  20ـ 19ـ جون كيب  18ـ نديب  17)  حارس(

                                            
  ).9،8: (م، ص1993ديسمبر  21، )21(، السنة )94(عر المخا، صحيفة الجديد، أبين، العدد شا )   1(
  ).9: (، صحيفة الجديد، مصدر سابق، ص!!ومنتخب الكمرون.. حكوماتنا  )   2(
  .نفسه )   3(
  .نفسه )   4(
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رد أسماؤھم في ھذا الفريق، 4نھم لم يلعبوا فيه، ذكر أسماءھم في تشكيلة والHعبون الذين لم ت     
  :، وھم)1(م، الذي لعب فيه ھؤ@ء الHعبون1988منتخب بطولة ا4مم ا4فريقية بالمغرب عام 

  ).حارس(ـ بل انطوان 1
  .ـ اولي19
  ).حارس(ـ سونجو 22

  
تشكيHت البطQو@ت بأسQماء الHعبQين  فاكتملت تشكيلة ھذا المنتخب فيما أورده السوسوة من     

  .التي تكررت في كل تشكيلة من ھذه التشكيHت
علومQات، وتأكQده مQن ويتضح مدى دقة معلوماته الرياضQية، مQن خHQل ثقتQه بصQحة تلQك الم     

لمQQن يمكQQن أن يسQQاوره شQQك فQQي ذلQQك، إنQQه بإمكانQQه أن يزيQQل مثQQل ھQQذا الشQQك،  ذلQQك، حتQQى يقQQول
  .، وسجHت ا@تحاد ا4فريقي)لفيفاا(تحاد الدولي لكرة القدم بالرجوع إلى سجHت ا@

  
  .، وردت مHمح من ھذا البعد الثقافي)العربية الفصحى المعاصرة وأصولھا التراثية(وفي كتابه      

، في العربية الفصحى )النسب با4لف والواو والياء(من ذلك، ما جاء في حديثه عن ظاھرة       
  :ذه الظاھرة بالشيوع في لغة الرياضة، فيقولالمعاصرة؛ إذ يصف ھ

وھذه ظاھرة شديدة الشيوع في لغة الرياضة، شفوية كانت أو فصيحة مكتوبة، وھي تشمل "     
فالنسQب إلQى نQواٍد رياضQية . المنسوب إلى النادي الرياضي، مھما يكن تركيQب اسQمه فQي الغالQب

  .)2(..."كاوي، وزمالكاوي، ومصراوي أھHوي، زمل: ھي... ا4ھلي، الزمالك، المصري : مثل
     Qا  كوقد أخذ عليه الدكتور قحطان رشيد صالح في ذلQا وجودھQاھرة لھQة أن الظQذاً؛ بحجQمأخ

يQوجز "في غير لغة الرياضة، وليست مقصورة على لغة الرياضQة وحQدھا، فيقQول إن السوسQوة 
عQدم ا2شQارة إلQى جQذورھا عن النسب بQا4لف والQواو واليQاء، فھQو فضHQً عQن " جـ"الحديث في 

التراثية، يحصر شيوع الظاھرة في لغة الرياضة فصيحة كانت أو شفوية، مستشھداً بأسماء نواٍد 
يشQQيع ھQQذا اللQQون مQQن النسQQب فQQي العQQراق، فQQي العربيQQة المكتوبQQة : وأقQQول... رياضQQية مصQQرية 

بQل إن ھQذا " ل النQدىآ"والنQداوي نسQبة إلQى " العزة"العزاوي نسبة إلى عشيرة : فيقال. والشفوية
الشQرقي : وأمثQالھم... الشرقاوي والحHوي والبصQراوي : النسب يكثر في الوسط الشعبي، فيقال

  .)3("والحلZي والبصري
مQQع كQQل تقQQديري للQQدكتور قحطQQان، عملQQي كQQان فQQي اللغQQة : "ويوضQQح السوسQQوة ذلQQك، بقولQQه     

  .)4("الفصحى المعاصرة المكتوبة، @ في العاميات العربية
  

  . وفي الكتاب ـ العربية الفصحى وأصولھا التراثية ـ مHمح أخرى، تجسد ثقافة السوسوة الرياضية     
من ذلك، استشھاده لظواھر العربية الفصحى المعاصQرة، بأمثلQٍة تحمQل د@@ٍت أو مضQامين      

 رياضQية، مQQن مثQQل ھQQذا الQنص الQQذي يحمQQل خبQQراً عQQن فريQق الزمالQQك، الQQذي ورد ضQQمن شQQواھد
  :السوسوة، في دراسته لصور التركيب في العربية الفصحى المعاصرة

  .)5("فاز فريق الزمالك لكرة القدم على فريق الترسانة بھدفين مقابل @ شيء"

                                            
  .نفسه )   1(
  ).95،94: (العربية الفصحى المعاصرة وأصولھا التراثية، ص )   2(
  ).20: (قراءة وعرض في التواصل اللغوي، قحطان رشيد صالح، صحيفة الثقافية، مرجع سابق، ص  )  3(
  ..م11/4/2009ھـ ـ 1430ربيع اkخر  15: من المقابلة التي أجراھا معه الباحث، في يوم السبت )   4(
  ).51: (العربية الفصحى المعاصرة وأصولھا التراثية، ص )   5(
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  ):مارادونا(ن مثل ھذين المثالين، اللذين يحمHن أخباراً عن الHعب ا4رجنتيني الشھير مأو      

كأحسن @عب في القرن، وذلك من طQرف لجنQة تحكQيم اختير دييجو ارماندو مارادونا " •
في دراسته لظاھرة مصاحبة حQرف الجQر للفعQل . )1("صحفياً أرجنتينياً  130مكونة من 

  .المبني للمجھول في العربية الفصحى المعاصرة

فQQي دراسQQته لظQQاھرة . )2"(وذكQQرت الصQQحف أن الQQنجم مارادونQQا مQQدمن علQQى الكوكQQايين" •
 .ال والمصادر، في العربية الفصحى المعاصرةمصاحبة حروف الجر لcفع

  
فھذه ا4مثلة، وما شابھھا من أمثلٍة ذات د@@ت ومضامين رياضية، وردت في مواضع عدة      

من كتابه ھذا ـ العربية الفصحى المعاصرة وأصولھا التراثية ـ  مجسدة ملمحاً مQن مHمQح ثقافتQه 
  .)3(الرياضية في ھذا الكتاب

  
المHمح وا2شارات، الواردة عرضاً، في مواضQع مQن كتابQات السوسQوة وأبحاثQه،  بمثل ھذه     

تمظھرت ثقافته الرياضية، معلوماٍت رياضيٍة دقيقة، ومضاميَن رياضQية، ممثلQة لھQذا البعQد، مQن 
  .ا4بعاد الثقافية عند السوسوة

                                            
  ).159: (نفسه، ص )   1(
  ).226: (نفسه، ص )   2(
  ).245،234،165،52،44: (انظر على سبيل المثال، ص )   3(
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  ثالثاً ـ الثقافة الفنية
  

وقQد . في الشخصية المثقفة اً في البنية الثقافية المتكاملةمھمالفن ـ بH شكV ـ يشكل بعداً ثقافياً      
: كان واحداً من ا4بعاد المشكلة لثقافة عباس السوسوة، فتبلورت ثقافته الفني+ة فQي محQورين اثنQين

  .الثقافة السينمائية، والثقافة الموسيقية والغنائية
  
  

  :أ ـ الثقافة السينمائية
   

، مQن الفنQون الحديثQة الرائجQة فQي العصQر الحQديث، وقQد أقبQل النQاس )الخيالة(فن السينما أو      
  .)1(على ھذا الفن إقبا@ً منقطع النظير

  : والسوسوة، واحٌد من المقبلين على ھذا الفن منذ صغره، إذ يقول عن بدايته مع ھذا الفن     
) شQQارلي شQQابلن(عرفQQت السQQينما أو@ً فQQي تعQQز، وأول فلQQم شQQاھدته، كQQان فلمQQاً مQQن أفHQQم "     

يقصQد و. )2(..."الصامتة، ثم بعQد ذلQك، تعرفنQا علQى السQينما، مQن المصQريين فQي ميQدان الشQھداء
، في ميدان الشھداء، التQي يتحQدث عنھQا، فQي )سينما المركز المصري(، "من المصريين: "بقوله

  : فيقول، )شرح المشعططات السبع(ھامش صفحٍة من صفحات كتاب 
يتشQرطون (ان، وتكون الشاشة جQدار حQانوت إبQراھيم الكبسQي، وكQان الQرواد تقام في الميد"     
وھللوا، وحثQوا التQراب علQى الشاشQة، إلQى ) حسن ونعيمة(حتى إنھم رفضوا ذات ليلة فلم ). الفلم

لفريد شوقي ومحمود المليجي والوجه الجديد ليلى طاھر، وإخراج ) أبو حديد(أن استبدلوا به فلم 
  .)3("نيازي مصطفى

  
لQيHً، وھQو مQا  مدينة تعز، وقد كان العرض آنQذاك في دايته مع ھذا الفن، كانت في صغرهفب     

مQن ـQـ ا@بتدائية، والصغار في ھذه السن @ يستطيعون الQذھاب وا2يQاب زال في مرحلة دراسته 
  :@بد من أن يكون معھم من يكبرھم سناً، يقول السوسوة عن ذلكوبمفردھم،  ــ وإلى السينما

وفQي الغالQب، ... السينما تلك ا4يام كانت في الليل، وصغار السن @بد أن يكون معھم أحQد "     
، ومQع )عبد الQرحمن السوسQوة(كان دخولي السينما، في المرحلة ا@بتدائية، مع عمي وابن عمي 

الرابQع، والخQامس، مQن ھQذه المرحلQة الدراسQية، : وما بين الصفين) ... محمد الجديري(صھري 
، لفريد شوقي )مجرم في إجازة(صارت السينما بعد الظھر، وأول فلم شاھدته حينذاك، فلم اسمه 

  .)4(..."وصباح وعماد حمدي، وإخراج صHح أبو سيف 
  

نزعة طفولية فحسب، بل كان اھتمامQاً ذلك منه لم يكن و، طفولتهالسينما منذ ارتاد السوسوة      
وُصQّناِعِه، قQدر المسQتطاع،  حتفاظ بتفاصQيل وبيانQات الفلQمحصيفاً، قائماً على حب ا@طHع، وا@

                                            
  ).208: (في النقد ا4دبي، شوقي ضيف، مرجع سابق، ص )   1(
  .م19/3/2008ھـ ـ 1429ربيع ا4ول  11: من المقابلة التي أجراھا معه الباحث، في يوم ا4ربعاء )   2(
  ).3: (، ھامش)16: (ص شرح المشعططات السبع، )   3(
  .م19/3/2008ھـ ـ 1429ربيع ا4ول  11: من المقابلة التي أجراھا معه الباحث، في يوم ا4ربعاء )   4(
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كنت إذا دخلت السينما، أكتب ما أستطيع كتابته من بيانات الفلم، في دفتر " :يشير إلى ذلك، بقوله
  .)1(..."ظل معي حتى ذھبت إلى مصر، وبعد ذلك، @ أدري أين فقدته

  
وقQد تحQدث عQن خصQوبة ثقافتQه السQينمائية؛ رافQداً مھمQاً أثQرى  وكانت فترة إقامته في مصر     

كانQت السQينما فQي مصQر متطQورة، فھنQاك سQينما الدرجQة ا4ولQى مثQل " :فترة ا2قامQة تلQك، فقQال
، وسQينما )سQينما أوبQرا(، وھناك سينما الدرجة الثانيQة، مQن مثQل )سينما مترو(، و)سينما ميامي(

  .ھذه ا4نواع وقد عرفت كل... ، )سينما مرمر(الدرجة الثالثة، مثل 
، الQذي )أوسQكار(كذلك، كانت القنوات التلفزيونية تبث برامج بھذا الشأن، من مثل، برنQامج      

يتحدث عن الفلم، وصناعه، ثم يعرض الفلم، ثم حديث بعد الفلم مع بعض السينمائيين، وبرنQامج 
  .)2("لدربة شرف الدين) نادي السينما(
  

من وسائل ھذا  وسيلةً  ثقافته السينمائية، كانت القراءةلته لتكوين وكما كان ارتياد السينما وسي     
وكQQان ا@طHQQع علQQى " :التكQQوين، ويوضQQح ھQQذا الQQدور التكQQويني للقQQراءة فQQي ھQQذا الشQQأن، قولQQه

، )السQينما فQي مصQر(كتQاب، اسQمه  كان لديّ و). السينما(المجHت من روافد ھذه الثقافة، كمجلة 
السادس من المرحلة ا@بتدائية، كما كان عنQدي، أيضQاً، كتQاب  كان معي وأنا ما زلت في الصف

  .)3(..."في الحيل السينمائية، إضافة إلى كتب أخرى في السينما
  

     Qن الQذا الفQو ھQه نحQباعاً لميلQوة؛ إشQد السوسQذي وبذلك، فإن الثقافة السينمائية، قد تبلورت عن
ـ إن  مسQاءٍ  ففي الساعات ا4ولى من كل من برنامجه اليومي، اً ظل مHزماً له، حتى أصبح جزء

  .)4(لم يشاھد مباراة رياضية ـ فإنه يشاھد فلماً سينمائياً 
  

ھذه الثقافة السينمائية، مثلت محوراً رئيساً في ثقافة السوسQوة الفنيQة، فظھQرت مHمQح منھQا،      
Qينما العربيQة بالسQح المتعلقQمHك المQواٌء تلQه، سQه وأبحاثQح في مواطن من كتاباتQمHك المQة، أو تل

  .المتعلقة بالسينما ا4جنبية
  
  :ـ السينما العربية في مصر1
  

ثقافة السوسوة السينمائية المتعلقة بالسينما العربية، والسينما المصرية تحديداً، ثقافة واسQعة،      
  . بدت مHمحھا في مواضع متعددة، من كتاباته وأبحاثه

  
      Vده لھذه الثقافة، ولعل أوضح تجلQاب  ما جاء في نقQى كتQتدراكاته، علQي (واسQم فHQل ا4فQدلي

   .لمؤلفه محمود قاسم) القرن العشرين في مصر والعالم العربي
  :من استدراكاته تلك، استدراُك ما سقط من أسماء الممثلين، كما في استدراكه ھذاو     
الحميQد  ح وعبQدظلموني الناس لحسن ا2مQام، سQقط إبQراھيم حشQمت واسترشQطا 156ص "     

  .)1("لطفي ومنير الفنجري وعبد المنعم إسمعيل وإسكندر منسي

                                            
  .نفسه )   1(
  .نفسه )   2(
  .نفسه )   3(
  .نفسه )   4(
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  :كذلك، يستدرك ما سقط من أسماء مؤلفي أغاني ا4فHم من مثل ھذا ا@ستدراك، الذي يقول فيه     
حبيب قلبي إخراج حلمQي رفلQة وبطولQة ھQدى سQلطان وريQاض السQنباطي، سQقط  192ص"     

  .)2("السيد وصالح جودتحسين : مؤلفا ا4غاني
  

ويستدرك، أيضاً، ما سقط من أسماء المخرجين، بل والمساعدين في ا2خراج، والمشاركين       
في سيناريو الفلم، ويصحح ما وقع فيQه المؤلQف مQن أخطQاء فQي ذلQك، مQن مثQل مQا جQاء فQي ھQذا 

  :ا@ستدراك
فQي القصQة والسQيناريو عبQد شباب اليوم لمحمود ذو الفقار، سQقط مQن المشQاركة  291ص "     

  .العزيز سHم
نجQQدي حQQافظ : عبQQد العزيQQز جQQاد وھQQذا خطQQأ فللمخQQرج مسQQاعدان: وجQQاء أن مسQQاعد المخQQرج     

  .)3(..."وحسن إبراھيم 
  

  :ويصحح أخطاء تتعلق بالمدة الزمنية للفلم، من مثل تصويبه ھذا الخطأ     
أي ليس زمن الفلم خمساً . )4("95ه ق وصحت 85وجاء أنه ... النشال لمحمود فريد  381ص" 

  .وثمانين دقيقة، بل خمٌس وتسعون دقيقة
  

ومن استدراكاته، استدراك ما سقط مQن تفاصQيل ومشQاھد سQينمائية فQي حQديث المؤلQف عQن      
  :بعض ا4فHم، كما في ھذا ا@ستدراك

مQة الQبHج، أبي فوق الشجرة لحسين كمال وبطولة عبد الحليم، سقط اسQتعراض محك 470"     
  .)5(..."وجانا الھوى جانا

  
و4نه على درايٍة واسQعٍة بتفاصQيل ا4فHQم السQينمائية، وبياناتھQا، اسQتدرك تفاصQيَل وبيانQاٍت      

  :دقيقة، كاستدراكه ما سقط من أسماء فنZيين ومھندسي أصوات، من مثل ھذا ا@ستدراك
  .)6(..."مد جابر أح: سكرتير ماما للصيفي سقط مھندس الصوت 480ص"     

تصQويباته لتQواريخ أول عQرٍض لcفHQم السQينمائية، تلQك التصQويبات في ، ھو ا4مر وكذلك      
  : المستندة إلى متابعة مستمرة، لكل جديد في عالم السينما، ومن ذلك ھذا التصويب

م وھذا @ 28/9/1970ا4شرار لحسام الدين مصطفى، جاء أن أول عرض في  497ص"     
فالعادة في مصر أن تعرض ا4فHم الجديدة يوم ا@ثنين وھذا التاريخ صادف يوم ا4ربعاء  يصح

  .)7("يوم وفاة جمال عبد الناصر
  

                                                                                                                             
)1   ( QQة، تعQQحيفة الثقافيQQد، صQQرض ونقQQي، عQQالم العربQQر والعQQي مصQQرين فQQرن العشQي القQQم فHQQل ا4فQQدد دليQQز، الع
  ).13: (م، الحلقة ا4ولى، ص3/11/2006، )360(
  ).23: (م، الحلقة الثانية، ص9/11/2006، )361(نفسه،  العدد  )   2(
  ).22: (م، الحلقة الثالثة، ص16/11/2006، )362(نفسه، العدد  )   3(
  ).22: (م، الحلقة الرابعة، ص23/11/2006، )263(نفسه، العدد  )   4(
  ).15: (م، الحلقة الخامسة، ص30/11/2006، )364(العدد  نفسه، )   5(
  ).15: (م، الحلقة السادسة، ص7/12/2006، )365(نفسه، العدد  )   6(
  .نفسه )   7(
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واسQQتدراكاته وتصQQQويباته لمQQا ورد فQQQي ھQQذا الكتQQQاب، تعكQQس مHمQQQح مQQن تفاصQQQيل ثقافتQQQه       
لة مQQن معلومQQات غزيQQرة، وتفاصQQيل وبيانQQات دقيقQQة، ZكQQينمائية، المتشQQن السQQين، : عQQماء الممثلQQأس

ومشQQاھد سQQينمائية،  . وا4غQQاني، ومؤلفيھQQا، وملحنيھQQا، ومQQن يتغنQQون بھQQا. والمخQQرجين، والفنيQQين
وغير ذلك، من تفاصيَل وبياناٍت، تمثل ملمحاً بارزاً، من مHمح ثقافته السينمائية الواسعة بالُمْنَتج 

  .السينمائي العربي، بكل دقائقه وتفاصيله
  
  :جنبيةـ السينما ا�2
  

ثقافة السوسوة السينمائية، غير مقصورٍة على المنتج السينمائي العربي، بل احتوت إلى           
Qنذلك بعضQي اً مQينمائي ا4جنبQتج السQه . المنQن كتاباتQع مQي مواضQا ورد فQك، مQح ذلQمHن مQوم

  .وأبحاثه، من معلوماٍت عن أفHٍم ھندية، وأمريكية، وإيطالية
  

ء فQي فHQم الھنديQة، مQا جQاوثقافته المستقاة من ا4 ح المجسدة لثقافته السينمائية،ومن المHم       
فQQي اللغQQة الھنديQQة المعاصQQرة؛ إذ يستشQQھد بمQQا ظھQQر فQQي ا4فHQQم  حديثQQه عQQن وجQQود ألفQQاٍظ عربيQQة
  :الھندية، من ھذه ا4لفاظ، فيقول

  :وإليكم بعض ا4لفاظ التي نصادفھا في ا4فHم الھندية" 
  .)1(..."، )دليل، إثبات(، ثبوتي )بعض(= ، بعدما، َبعز )لlنسان كامل الصفات( إنسان     

  
السينما ا4مريكية، ما جاء في مواضQع مQن كتQاب ثقافته السينمائية المستقاءة من ومما يجسد      

ماء أيQام ا4سQQبوع عQن ا4عمQQال التQي اتخQQذت مQن أسQQ تحQQدث، حينمQا )شQرح المشQعططات السQQبع(
  :فقالبعنوانين لفلمين أمريكيين، فقد استشھد عنواناً لھا؛ 

حمQى ليلQة (ومنھا فلم أمريكي عنوانه ...، )يوم ا4حد الدامي(ومن ذلك فلم أمريكي عنوانه "     
  .)2()"السبت

  
، يفنQد ھQذه القصQة، القائمQة علQى اختصQار الQزمن، )أسQطورة نخQوة المعتصQم(وفي تشQريحه      

إن المعتصم، بعQد معرفتQه خبQر المQرأة المسQلمة، تQرك الكQأس  بسرعٍة غير واقعية، فالقصة تقول
في يده، دون أن يتم شربھا، وذھب إلى عمورية بجيٍش ضخم، وافتتحھا، ثQم عQاد 2كمQال شQرب 

فيعلق السوسوة على ذلك، مضمناً تعليقه أسماء ممثلQين، ونجومQاً سQينمائيين، ومعلومQاٍت . الكأس
  :فيقول سينمائية، خاصة بالسينما ا2يطالية،

شQQرب كQQأس، إتمQQام : البطQQل عمHQQً مQQا(سQQيHحظ القQQارئ الكQQريم أن المشQQھد الQQذي يبQQدأ فيQQه      
ثم يفجؤه طارئ يعجله عن إكمال مQا بQدأ ثQم يعQود بعQد إنجQازه، لھQو متQوفر فQي ا4فHQم ... طبخة

يQرنس جوليا نو جيما، أنتQوني سQتيفن، ت: ومن أبطالھا) ويسترن اسباجيتي(ا2يطالية التي سميت 
شين كوني، جورج مور، : جيمس بوند بأبطالھا) 700(كما ھو موجود في أفHم العميل ...ھل، 

ِمل جبسون، بQروس ويلQيس، جQان كلQود : و@ تخلو منه أفHم الحركة التي يمثلھا. تيموثي دالتون
  .)3(..."فان دام 

  

                                            
  ).154: (دراسات في المحكية اليمنية، ص )   1(
  ).87: (شرح المشعططات السبع، ص )   2(
  ).158: (در سابق، صتشريح أسطورة نخوة المعتصم، مجلة جذور، مص )   3(
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لمحQور الثقQافي، مQن محQاور ومن خHل نماذج الثقافة السينمائية السالفة، تتضح تقاسيم ھQذا ا     
  .ثقافة السوسوة الفنية

  
  

  :ب ـ الثقافة الموسيقية والغنائية
  

بQدون "، و)1(، أول الفنون، وھو ا4رفع مرتبة وا4سمى اعتبQاراً )شبنھور(فن الموسيقى عند      
، والموسيقى، )م1889فريدريك نيتشه(، حسب تعبير )2("الموسيقى، الحياة ستكون محض غلطة

  ). م1822كريستوفر نورث ـ (، كما يقول )3("لغة العالمية للجنس البشريال"ھي 
إنھQا تمQنح الكQون روحQاً، والعقQل أجنحQة، والمخيلQة . الموسيقى قQانون أخHقQي) "أفHطون(وعند 

  .)4("تمنح كل شيء البھجة والحياة.. قدرة على التحليق، والحزن جما@ً 
  

ة الفنية عند السوسوة، الQذي يQرى ضQرورة تنميQة مھQارة وھذا الفن، محوٌر من محاور الثقاف     
التذوق الموسQيقي منQذ الطفولQة؛ لمQا فQي ذلQك مQن أثQٍر إيجQابيV بQالغ، فQي حيQاة ا2نسQان، بمختلQف 

  .)5(جوانبھا وأبعادھا
  

وقد رفد ھذا المحور من ثقافته الفنية، أكثُر من رافد، منھا استماعه لما ُيَبث من برامج فنية،      
  :سيما برامج المحطات ا2ذاعية، على جھاز المذياع ـ الراديو ـ يقول@ 

في مرحلة المراھقQة، كنQت حليفQاً للراديQو، وفQي الغالQب كانQت تQذاع مثQل ھQذه البQرامج فQي "     
، أو علQى الموجQة المتوسQطة، )صQوت العQرب(، أو )البرنامج العام القQاھرة(من : الفترة المسائية

، وبرنQامج )مQن كQل قطQٍر أغنيQة(برنQامج : ومQن تلQك البQرامج، مQثHً ... ) إذاعة الشرق ا4وسQط(
  .)6(...."، )أغاني وعجباني(

من روافد ثقافته الموسيقية، وكذلك اسQتماعه  كما كان حضور الحفHت الموسيقية رافداً آخر،    
  :للموسيقى العالمية، بطرٍق مختلفة، فيقول

وحللQQت بعQQض القطQQع، وحضQQرت . وغيQQر كHسQQيكيةسQQمعت الموسQQيقى العالميQQة، كHسQQيكية      
  .)7(..."بعض الحفHت في القاھرة 

  
وبذلك، نمت ثقافته الموسيقية، وكذلك، ثقافته المتعلقQة بالغنQاء بوجQٍه عQام، @سQيما مQا يتعلQق      

  . بفن الغناء اليمني
  

                                            
، بيQQروت، 1ا4نQQواع ا4دبيQQة، مQQذاھب ومQQدارس، شQQفيق البقQQاعي، مؤسسQQة عزالQQدين للطباعQQة والنشQQر، ط )   1(

  ).151: (م، ص1985ھـ ـ 1405
، غQِن عاليQاً، ترجمQة )   2( VكQي شQون فQدما تكQيقي، عنQان : المعجم الموسQة ًعمQزوى، مؤسسQة نQالح، مجلQين صQأم

H175: (م، ص2008ھـ ـ يوليو 1429، رجب )55(ن، العدد للصحافة والنشر وا2ع.(  
  ).177: (نفسه، ص )   3(
  .نفسه )   4(
 4، )387(سبتمبر، صنعاء، العدد  26زيادة إنتاج ا4خHق الموسيقية الحميدة، استراحة الخميس، صحيفة  )   5(

  ).20: (م، ص1/3/1990ھـ ـ 1410شعبان 
  .م19/3/2008ھـ ـ 1429ربيع ا4ول  11: عه الباحث، في يوم ا4ربعاءمن المقابلة التي أجراھا م )   6(
  .نفسه )   7(
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ومن ذلك، . أبحاثهوقد بدت مHمح من ثقافته الموسيقية، والغنائية، في مواضع من كتاباته و     
موسQQوعة الموسQQيقا والغنQQاء فQQي مصQQر فQQي القQQرن (مQQا جQQاء فQQي نقQQده واسQQتدراكاته علQQى كتQQاب 

  .، لمؤلفه، الدكتور زين نصار)العشرين
ومQQن اسQQتدراكاته تلQQك، تصQQحيحه لمعلومQQاٍت وردت فQQي الكتQQاب خطQQأً، كتصQQحيحه ھQQذه        

  :ذياع؛ إذ يقول في تصحيحه ھذاالمعلومة، استناداً إلى ذاكرته السمعية من جھاز الم
تقول @ ورد أنھا لمأمون الشناوي وقد سمعت من صوت العرب أنھا لمصطفى " 57"رقم "     

  .)1("عبد الرحمن
  

  :ومن ذلك، أيضاً، تصويبه لما ورد من أخطاٍء، في نسبة ا4غاني، كما في ھذا التصويب     
ولQيس "توفيق ونحن نعلم أن يا بو ِرَدّيQن  نسب للموجي تلحين أغنية لسميرة 140ص"          
  .)2("من الفولكلور الشامي" يابور دين

  
  :ومن استدراكاته، أيضاً، استدراكه ما  سقط من أسماء الملحنين، كما في ھذا ا@ستدراك     
نقول ترك المؤلف الملحن جمال سHمة، وله مقدار كبير من الموسيقى التصQويرية لcفHQم "     

شQادية وياسQمين الخيQام وصQفاء أبQو السQعود وماجQدة الرومQي وعلQي : Hت، وقد غنى لهوالمسلس
  .)3(..."الحجار 

  
وغيQQر ذلQQك، مQQن ا@سQQتدراكات والتصQQويبات، علQQى ھQQذا الكتQQاب، التQQي تجسQQد مQQدى إلمامQQه      

  .بتفاصيل الموسيقى والغناء في بلد الحضارة والفنون، جمھورية مصر العربية
  

، ظھرت مHمQح ھQذا المحQور، مQن ثقافتQه الفنيQة، فقQد )شرح المشعططات السبع(وفي كتاب      
مQQع ذكQQر اسQQم الفنQQان، والملحQQن، . ، وأبيQQاٌت، مQQن أغQQاٍن عربيQQة، ويمنيQQةردت مطQQالع، ومقQQاطعو

  .ومؤلف كلمات ا4غنية، في كثيٍر مما ورد من ھذه المطالع، والمقاطع، وا4بيات
  

د منھا ما يجسد مHمح من ثقافته الموسيقية، ھQذا البيQت، مQن ومن ا4غاني العربية، التي ور     
  :، الوارد في ثنايا شرح المشعططة الثالثة، من مشعططات الكتاب)صباح(أغنيٍة للفنانة 

  :قالت صباح من شعر كمال عطية ولحن الموجي"     
   

�ه��������������� Fّن َعلَي�����������������ا تِِح����������������ونة، م��������������� Sحس  
  

�ة  ����������ك غاوي����������ا زّي����������ونه، أن���������  .)4("حس
  

، كمQQا وردت )5(، أيضQQاً، وردت نمQQاذج كثيQQرة فQQي ھQQذا الكتQQاب)صQQباح(ي الفنانQQة ومQQن أغQQان     
، )1()عبQد الحلQيم حQافظ(، و)6()شQادية: (نماذج من أغQاٍن لفنQانين عQرب، غيرھQا، مQن مثQل أغQاني

  .، وغيرھم)4()فايزة أحمد(، و)3()ليلى مراد(، و)2()فريد ا4طرش(و

                                            
موسوعة الموسيقا والغناء في مصر في القرن العشرين، عرض ونقد واستدراك، صQحيفة الثقافيQة، مصQدر  )   1(

  ).31: (سابق، ص
  .نفسه )   2(
  .نفسه )   3(
  ).47: (شرح المشعططات السبع، ص )   4(
  ).47،46،38،15،14: (نفسه، ص )   5(
  ).27: (نفسه، ص )   6(
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فيمQا يتعلQق بالغنQاء اليمنQي، مQا ورد مQن مقQاطع، ومطQالع،  ومن المHمQح المجسQدة لثقافتQه الفنيQة،     

ومن ذلك، مQا ورد مQن أغQاني الفنQان  .)شرح المشعططات السبع(، في كتاب وأبيات، من أغاٍن يمنية
  :يقولإذ في ثنايا شرح المشعططة الثانية، ، كما في ھذا المثال، الوارد )5()أيوب طارش عبسي(

يغنيھQQا ( )6(رض مطلقQQاً فQQي قQQول عبQQد 
 عبQQد الوھQQاب نعمQQانوقQQد وردت القQQاع بمعنQQى ا4"     
  ):العبسي

�ه����������������������������������� Tاع ُدق������������������������������������  ُدقF الق
�ه����������������������������������� Tاع ُدق������������������������������������  ُدقF الق
�ه��������������������� Tب َحق�����������������������ط القل���������������������  واع

  

  Mي َد����������������������������������������������������������������������  M تِمش
��������������������������ك َح������������������������ا داَم�����������������������  م

�������������������� Fا الس��������������������ن ُدني������������������  .)7("م
  

من ، أيضاً، وردت في ھذا الكتاب معلوماٌت، وأجزاء )أيوب طارش عبسي(ولغير الفنان         
، )9()فتحيQة الحQرازي(، و)8()الثHثي الكوكبQاني: (أغاٍن لفنانين يمنيين، وفنانات يمنيات، من مثل

سرعان ما أعجب بھا مستشQرق أمريكQي كQان يQزور الQيمن فتزوجھQا فحظيQت : "التي يقول عنھا
  .، وغيرھم)12()المرشدي(، و)11()علي بن علي اkنسي(و . )10("عنده وبظيت

  
ماذج، تجسدت مHمُح من ثقافة عباس السوسوة الفنية، السينمائية والموسQيقية؛ وبمثل ھذه الن     

إذ وردت مثل ھذه النماذج، في مواضع، من كتاباته وأبحاثه، فجاءت ثقافته السينمائية، متضQمنة 
  .معرفة بالسينما العربية، والسينما ا4جنبية

      Qمح منھا، في ثقافHم أما السينما اليمنية، فلم ترد مQة، لQينما اليمنيQك؛ 4ن السQوة، ذلQة السوس
، باستثناء ا2نتاجات السينمائية القليلة، يمنية تزل في بداياتھا ا4ولى، و@ توجد إنتاجات سينمائية

                                                                                                                             
  ).34: (نفسه، ص )   1(
  ).59،34: (نفسه، ص )   2(
  ).35: (نفسه، ص )   3(
  ).38،37: (نفسه، ص )   4(
ويعد واحداً من مشQاھير الفنQانين . أيوب طارش عبسي، من مواليد ا4عبوس، قضاء الحجرية، محافظة تعز )   5(

 .اليمنيين
م، فQي قضQاء الحجريQة، محافظQة 1920ھو الشاعر اليمني، عبQد 
 عبQد الوھQاب نعمQان، مQن مواليQد عQام  )   6(

توفي بالسكتة القلبية، فQي تعQز، فQي . شاعر غنائي، شكل مع الفنان أيوب طارش عبسي مدرسة فنية متميزة. تعز
  .م1982يوليو  2
  :وانظر). 42: (شرح المشعططات السبع، ص )   7(

، صQنعاء، 1ر الفضول، عبد 
 عبد الوھQاب نعمQان، الھيئQة العامQة للكتQاب، طأشعا  •
  ).382: (م، ص2008ھـ ـ 1429

موسوعة شQعر الغنQاء اليمنQي فQي القQرن العشQرين، مطQابع التوجيQه المعنQوي، دائQرة  •
: ص/ 5م، جQQQـ2007، صQQQنعاء، 2التوجيQQQه المعنQQQوي للقQQQوات المسQQQلحة وا4مQQQن، ط

)31،30.( 

فQي شQعر الفضQول وألحQان أيQوب، محيQي الQدين علQي سQعيد، مركQز  الظمأ العاطفي، •
  ).85: (م، ص2002ھـ ـ 1423، صنعاء، 1عبادي للدراسات والنشر، ط

  ).35: (شرح المشعططات السبع، ص )   8(
  ).41: (نفسه، ص )   9(
  ).1: (نفسه، ھامش )   10(
  ).77: (نفسه، ص )   11(
  ).105،34: (نفسه، ص )   12(
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فلQQم (، للمخQQرج بQQدر الQQدين المحرسQQي، و)يQQوم فQQي صQQنعاء(فلQQم : فQQي السQQنوات ا4خيQQرة، مQQن مثQQل
م، وأفHQQم 2008ي، إنتQQاج قنQQاة الQQيمن الفضQQائية ، للمخQQرج الQQدكتور فضQQل العلفQQ)الرھQQان الخاسQQر

ومثQل ھQذه ا@سQتثناءات، @ توجQد إشQارات إليھQا فQي كتابQات . المخرجة اليمنيQة خديجQة السHQمي
  .السوسوة وأبحاثه؛ للسبب السالف، ولزمنھا المتأخر

: ئيQQةكمQQا جQQاءت ثقافتQQه الموسQQيقية والغنائيQQة متضQQمنة معرفQQة با2بQQداعات الموسQQيقية والغنا     
  .عالمية، وعربية، ويمنية

  
َن بعQداً ثقافيQQاً ُيضQQاف إلQى أبعQQاد ثقافتQQه       ZوQQة، لتَكQوة الفنيQQة السوسQQاور ثقافQورت محQQذلك، تبلQوب

  .المتنوعة
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  رابعاً ـ الثقافة اMجتماعية
  

المجتمع، بمQا فيQه مQن عQادات وتقاليQد، وعHقQاٍت، وتفQاعHت اجتماعيQة، ونظQاٍم اجتمQاعي ـ      
  .بعداً من أبعاد ثقافة أي فرٍد ينتمي إلى ھذا المجتمع أو ذاكيشكل 

  
والسوسوة، واحٌد مQن أفQراد المجتمQع اليمنQي، يعQيش مQا فQي مجتمعQه، مQن عQادات، وتقاليQد،      

  :وفروض اجتماعية مختلفة، يقول
ذلك، كل فرٍد من البديھي أن يحتك بالمجتمع، إن ا2نسان @ يعيش في المجتمع وحده، شاء "     

ا4مQQور ا@جتماعيQQة التQQي تتطلQQب الحضQQور، كبنQQاء بيQQٍت، أو حفلQQة زواج، أو : فمQQثHً ... أو أبQQى 
ھQQذه ا4مQQور @ يقQQف ا2نسQQان منھQQا موقQQف المتبلQQد، يQQدرك، يسQQمع، يسQQأل، يناقشQQونه، ... عQQزاء

  . )1(..."ويناقشھم، يجادلونه، ويجادلھم، 
، )2(ة الحيQاة ا@جتماعيQة فQي المجتمQع اليمنQي، مQن عQادات دور)العQزاء(، و)الزواج(فعادات      

ھQQذه العQQادات والتقاليQQQد، وغيرھQQا مQQن العQQادات والتقاليQQد، والفQQQروض والسوسQQوة، مشQQارٌك فQQي 
  .ا@جتماعية السائدة

  
والزواج، في أي مجتمٍع من المجتمعات، طريق لHستقرار ا@جتماعي، ووسيلة للحفاظ على      

ل̂سنة ا@جتماعية، لھا تبعاتھا، التي يراھا السوسوة، عبئاً ثقيHُ على وھذه ا. النسل، بشكٍل أو بآخر
  :، تبدأ مراحل الشقاء، يقول)الِخطبة(كاھل الفرد؛ فبخطوة الزواج ا4ولى، المتمثلة في 

الخطيQQب والخطيبQQة كHھمQQا مشQQتٌق مQQن الَخْطQQب، أي ا4مQQر الفQQادح والنازلQQة التQQي تصQQيب "     
أي طلب المرأة للQزواج ولََعْمQري فQأ̂ي َخْطQٍب أَجQ̂ل ) بكسر الخاء(خطبة ومنھا اشتقت ال. ا2نسان
  .)3("من ھذا

ومصدر ھذا الشقاء ـ @سيما في المجتمع اليمني ـ تَح̂وُل الQزواج إلQى عمليQة مقاولQٍة عماُدھQا      
 الذھب والمجوھرات، حتى صار إھHكاً لنصف الدين الذي يملكه المQرء، إن كQان يملكQه، وبQذلك

  .)4(فالزواج نھاية كل حيV في ھذا العصر
  

ثQQم تQQأتي تبعQQات الQQزواج ا4خQQرى، المتمثلQQة فQQي ا2نجQQاب، ومQQا يترتQQب عليQQه مQQن التزامQQاٍت،      
شQQرd @بQQد منQQه، فQQالزواج قيQQٌد يقيQQدك عQQن طموحاتQQك، "وقيQQوٍد؛ لQQذلك، يقQQول السوسQQوة، إن الQQزواج 

 ًHثQQك @ : فمQQد، فإنQQس فوائQQفار خمQQي ا4سQQان فQQذه إذا كQQن ھQQدٍة مQQدٍة واحQQو بفائQQوم ولQQتطيع أن تقQQتس
الفوائد، إن كنت متزوجاً، وفي عنقك زوجة، ولديك أو@د؛ فالزوجة، وا4و@د يعرقلون حركتك، 

  .)5(..."وأسفارك، يضعفون اختياراتك
  

                                            
  .م19/3/2008ھـ ـ 1429ربيع ا4ول  11: مقابلة التي أجراھا معه الباحث، في يوم ا4ربعاءمن ال )   1(
التراث الشعبي وعHقته بالتنمية في البHد النامية، دراسة تطبيقية عن المجتمع اليمنQي، حمQود العQودي، دار  )   2(

  ).135ـ  128: (م، ص1986، بيروت، 2العودة، ط
  ).27: (بع، صشرح المشعططات الس )   3(
  .نفسه )   4(
  .م19/3/2008ھـ ـ 1429ربيع ا4ول  11: من المقابلة التي أجراھا معه الباحث، في يوم ا4ربعاء )   5(
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ومع ذلك، فإنه يؤكد أن ا4طفال في سن طفولتھم، خضرة للقلوب، وزينQة للحيQاة الQدنيا، فQي      
  :؛ حينما يقول)شرح المشعططات السبع(الثانية، لكتاب مقدمته 

وھQQذه المشQQعططات قصQQائد يلعQQب بھQQا ا4طفQQال، أحبQQاب 
 وخضQQرة القلQQوب وزينQQة الحيQQاة "     
  .)1("الدنيا وفتنتھا

إ@ أن نظرتQQه ھQQذه تتغيQQر، عنQQدما تتبQQدد آمQQال ا4ب فQQي أو@ده ويتسQQببون فQQي ا2ضQQرار بQQه،      
  :فيقول عنھم

العيال ھم أذى الحياة الدنيا يQدفعون أبQاھم إلQى ارتكQاب كQل الQذنوب مQن أجلھQم فلھQم الغQنم و"     
ويكQون "؛ فليس ا@بن نسخة من أبيه، )2("وكثير ما يحدث أن الَواْد ُمْش طالْع 4بوه. وعليه الغرم

Qك مQرف ذلQتقلة، عQيته المسQن واھماً من يظن أن أبناءه يأتون نسخة منه، فلكل واحٍد منھم شخص
  .)3("عرف، وأنكر ذلك من أنكر

  
فالزواج، وإن كان وسيلة مشروعة للذة، وطريقاً سوياً للحفاظ على النسل ا2نسQاني، إ@ أنQه      

مQQع ذلQQك، طريQQق للشQQقاء، والمعانQQاة، بتبعاتQQه الثقيلQQة، ابتQQداًء بالِخطبQQة، مQQروراً با2نجQQاب، فإعالQQة 
Qات ماديQن التزامQك، مQى ذلQه ا4بناء، وما يترتب علQا يفرضQاھھم، ومQة تجQة، وعاطفيQة، ومعنوي

  .الزواج، بتبعاته المختلفة، من قيوٍد قاسيٍة، تحول بين المرء وطموحاته وآماله
  

، فالعقQاد، )التQوريط(وھذا الطريق الشاق للزواج، ھو ما عبQر عنQه عبQاس محمQود العقQاد بQـ      
تمثل في مزج واجب إدامة النسQل يرى أن الحياة تسير بنا من خHل الزواج في نھجين، ا4ول، ي

الQذي يقيQد ا2نسQان حQين يريQد ا2فHQت فHQ يقQدر ) "التوريط(بالسرور، والنھج الثاني، يتمثل في 
على ا2فHت، 4ن مصاعب النجاة من الحالة التي يعانيھا أكبر مQن مصQاعب الصQبر عليھQا بعQد 

لسعي في سبيل المجد من مرحلة إلQى وخير ا4مثلة على ذلك كفالة ا4بناء ومتابعة ا. وقوعه فيھا
  . )4("مرحلة، وقد كان الساعي فيه يحسب أنه مستريح بعد المرحلة ا4ولى

فكان ھQذا الQنھج ـ التQوريط ـ وراء نظQرة السوسQوة للQزواج، وربمQا وراء إحجQام العقQاد عQن      
  .الزواج، أيضاً 

  
     Qن خQوة، مQد السوسQة عنQة ا@جتماعيQح الثقافQمHدت مQه وكما بQع، بعاداتQته للمجتمQل معايشH

وتقاليده، ومن خHل نظرته، ورؤاه ا@جتماعية، بQدت، أيضQاً، فQي اطHعQه علQى مؤلفQاٍت تصQب 
العربيQة الفصQحى المعاصQرة (ذلQك، مQا استشQھد بQه فQي كتابQه  علQىفي ھذا ا@تجاه، وممQا يحيQل 

عيQQة، كمQQا فQQي ھQQذا ، مQQن نصQQوٍص اقتبسQQھا مQQن مؤلفQQاٍت ذات مضQQامين اجتما)وأصQQولھا التراثيQQة
  ):تعريف ا4لفاظ المبھمة بعض وكل وغير(النص، الذي ورد شاھداً من شواھد الفصل الثامن 

يعتبQQر الQQبعض المھQQر شQQكHً مQQن أشQQكال الضQQمان نظQQراً لكQQون المQQرأة الحلقQQة ا4ضQQعف فQQي "     
  .)5("النسيج ا@جتماعي

  

                                            
  ).10: (شرح المشعططات السبع، ص )   1(
  ).73: (نفسه، ص )   2(
  .م19/3/2008ھـ ـ 1429ربيع ا4ول  11: من المقابلة التي أجراھا معه الباحث، في يوم ا4ربعاء )   3(
  ).322،321: (ت، ص.، بيروت، د2يسألونك، عباس محمود العقاد، دار الكتاب العربي، ط )   4(
دنيا المرأة، محمد حسين فضل 
، دار المHك، : وانظر). 113: (العربية الفصحى وأصولھا التراثية، ص )   5(
  ).297،296: (م، ص1997ط، بيروت، .د
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من أبعاد التنوع الثقافي، عند السوسوة، فھQو  وبذلك، فإن الثقافة ا@جتماعية، تمثل بعداً ثقافياً،    
منصQQھٌر فQQي المجتمQQع، ومشQQارٌك فQQي عاداتQQه وتقاليQQده ا@جتماعيQQة، ولديQQه رؤاه ووجھQQات نظQQره 

  .ا@جتماعية، كنظرته للزواج، وتبعاته الشاقة
كذلك، لديه ثقافة اجتماعية نظرية، مستقاة من مؤلفاٍت، وكتاباٍت، ذات مضامين، ومحتويات      

  .جتماعيةا
  

بمثل ھذه النماذج، الواردة في مواضع من أبحاث السوسوة وكتاباته، تبلQور تنوعQه الثقQافي،      
وكQQان الQQدين . فQQي أبعQQاٍد أربعQQٍة رئيسQQة، كانQQت ثقافتQQه الدينيQQة، ھQQي البعQQد ا4ول، مQQن ھQQذه ا4بعQQاد

ن كتابQQات، ھQQو ، ومQا يتعلQQق بھمQQا مQ)السQQنة المطھQQرة(، و)القQQرآن الكQريم: (ا2سHQمي، بمصQQدريه
  .الممثل لھذا البعد الثقافي

  
َد البعُد الثاني، في ثقافته الرياضية، العالمية، والعربية      وتبلور البعد الثالث، في الثقافة . وتَجس+

وكQQان رابQQع ھQQذه ا4بعQQاد، متمQQثHُ فQQي ثقافQQٍة اجتماعيQQٍة، مسQQتقاة مQQن . الفنيQQة، سQQينمائية، وموسQQيقية
  .مجتمعه المحيط به

  
وإلى جانب أبعاد التنوع الثقافي ا4ربعة، عند السوسوة، ھنQاك مHمQح 4بعQاٍد ثقافيQة أخQرى،      

لكQن ھQذه ا4بعQاد الثقافيQة ا4ربعQة، ھQي أبQرز ... الجنسQية، والنفسQية، والفلسQفية، : من مثل ثقافته
  .ا4بعاد الممثلة للتنوع الثقافي عند السوسوة

  
ر ھذا التنوع، في مواضع من كتابات وأبحاث السوسوة، وقد ظھرت مHمح من أبعاد ومحاو     

  ).التنوع الثقافي(مجسدة بذلك سمة من سمات أسلوب السوسوة، المتمثلة في سمة 
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الھـزل والھزالة : "، بمعنـى الفكـاھـة والتفكـه)لسـان الـعرب(ورد الـھزل، فـي معجم        

وھاَزل، ورجل ھاِزل ) من باب ضرب وفرح(كاھة ونقيض الجد، يقال َھَزل والمھازلة الف
يل كثير الھزل  Z1(..."ومھازل وِھز(.  

وقد دلّت في اللغة العربية، عدٌد من ا4لفاظ على الضحك وا2ضحاك والفكاھة والسرور،      
، والطرب، الِبْشر، والبشاشة، والبھجة، وا@بتھاج، والجذل، والسرور، والضحك: من مثل

ذلك من ا4لفاظ التي تعبر عن ھذه الحالة من الشعور  وما شابه... لظرف، والفرح، والفكاھة، وا
  .ا2نساني

  

 ρρρρوالھزل والتفكه من ضرورات الحياة؛ لمواجھة ظروفھا وتقلباتھا، فقد روي عن الرسول      

ساعة بعد ساعة، فإن روحوا القلوب : قوله ρρρρ، وروي عنه )2(أنه كان يضحك حتى تبدو نواجذه
  .)4("تبسمك في وجه أخيك صدقة: "، وھو القائل أيضاً )3(القلوب إذا كلّت َعميت

  
ھQي اللغQة  فا@بتسQامة ؛روح ا4لفQة والمحبQة فالھزل والفكاھة، نشاٌط إنساني، يعمل على بث     

دون الحاجQة  كلھQم العالمية الوحيدة المشتركة بين كل أفراد الجQنس البشQري، التQي يفھمھQا البشQر
فبا@بتسQامة تمQازج ا4رواح؛ لمQا لHبتسQامة مQن معQاٍن إنسQانية نبيلQة، يقQول  ،إلى ترجمة معانيھQا

  .)5("ا@بتسامة يمكنھا أن تنقل آ@ف المعاني"إن : م1806عام ) تشارلزبل(
مQن  ، يعلQي)الQبخHء(وقد اھتم المؤلفون وا4دباء العرب بالھزل؛ فالجاحظ في تقديمه لكتابه      

عQQن كتابQQه شQQأن الھQQزل بجانQQب الجQQد؛ لخلQQق التQQوازن فQQي التعامQQل مQQع مجريQQات الحيQQاة، فيقQQول 
يدور حول نوادر البخHء، واحتجاج ا4شQحاء، ومQا يجQوز منQه فQي بQاب الھQزل، " إنه): البخHء(

وما يجوز منه في باب الجد، 4جعل الھQزل مسQتراحاً، والراحQة جمامQاً، فQإن للجQد كQداً يمنQع مQن 
  .)6("ودته، و@بد لمن التمس نفعه من مراجعتهمعا

إيQQQاك أن تعQQاف سQQQماع ھQQQذه ا4شQQQياء : "ويقQQول التوحيQQQدي، عQQQن الھQQزل وضQQQرورته للحيQQQاة     
فإنQQك لQQو أضQQربت عنھQQا جملQQة، لQQنقص فھمQQك وتبلQQد . المضQQروبة بQQالھزل الجاريQQة علQQى السQQخف

                                            
  ).334: (ص/ 6ط، صادر، مصدر سابق، جـ لسان العرب، )   1(
تخQQريج ). 256ت(صQQحيح البخQQاري، أبQQو عبQQد 
 محمQQد بQQن إسQQماعيل بQQن إبQQراھيم بQQن بردزبQQه البخQQاري  )   2( 

: م، ص2005ھQـ ـ 1425/1426، بيQروت، 1صدقي جميQل العطQار، دار الفكQر، ط: وضبط وتنسيق الحواشي
)1542 .(  
المؤسسQة ). ھQـ733ـ  677(ب، شھاب الQدين أحمQد بQن عبQد الوھQاب النQويري، نھاية ا4رب في فنون ا4د )   3( 

  ).1: (ص/ 4ت، جـ.ط، القاھرة، د.المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر، د
صدقي جميQل العطQار، دار : ، تخريج وترقيم وضبط)ھـ279ت(سنن الترمذي، أبو عيسى محمد بن سورة  )   4(

  ). 579: (م، ص2002ھـ ـ 1422 ، بيروت،1الفكر، ط
الفكاھة والضحك، رؤية جديدة، شاكر عبد الحميد، سلسلة عالم المعرفة، إصدارات المجلس الوطني للثقافQة  )   5(

  ).30: (م، ص2003، يناير )289(والفنون واkداب، الكويت، العدد 
  ).57: (م، ص1991ة، ، القاھر4طه الحاجري، دار المعارف، ط: البخHء، الجاحظ، تحقيق )   6(
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ا وعHنيتھQا وسQرھا، طبعQك، و@ يفتQق العقQل شQيء كتصQفح أمQور الQدنيا ومعرفQة خيرھQا وشQرھ
فاجعل ا@سترسQال بھQا ذريعQة إلQى إحماضQك، وا@نبسQاط بھQا سQلماً إلQى جQدك، فإنQك إن لQم تQذق 

  .)1("نفسك فرح الھزل َكَرَبھا غم الجد
ومQا زال العلمQQاء وا4فاضQل تعجQQبھم : "ويقQول ابQن الجQQوزي عQن موقQQف العلمQاء مQن الھQQزل     

 .)2("يح القلب من كد الفكرالملح ويھشون لھا، 4نھا تجم النفس وتر
  

وبذلك، فإن الھزل حاجة من حاجيات النفس البشرية؛ لمواجھة أعباء الحيQاة، فالجQد والھQزل      
من الواجب أن نقرن صفحة حياتنا الجادة بصفحة حياتنا الفكھة، "جانبان مھمان في حياتنا، لذلك 

 ًHعاً تاماً أو كامHن "و4ن  ،)3("حتى نطلع على حقيقة حياتنا اطQراً مQاً وافQزل حّظQل الھQفي تمثي
  .)4("الجد كما أن في تصوير القبح حظاً وافراً من الجمال

  
و4ھمية الضحك والفكاھة والھزل في الحياة، ُتقام له المؤتمرات، والمھرجانات، سواٌء على      

، أو محلQي،  VيQQتوًى دولQمس"QQي ويلQحك فQQة والضQQول الفكاھQي حQQؤتمر علمQد أول مQQد ُعقQQام وقQQز ع
ھنQQاك مھرجQQان "، كQQذلك )5("م، وتبعتQQه مQQؤتمرات عديQQدة فQQي أمQQاكن مختلفQQة مQQن العQQالم1976

للضحك يعقد في بلجيكا خHل شھر مايو من كل عام كما عقد مھرجQان دولQي للكاريكQاتير ھنQاك 
م، أول مھرجQان فQي الشQرق 2002، وشھدت دولة لبنان خHل شQھر يوليQه )6("م1986في عام 

  .)7(حكا4وسط حول الض
  

واھQQQتم الفHسQQQفة بالضQQQحك، فشQQQملوه بالدراسQQQة والتحليQQQل، ويقQQQال إن الفيلسQQQوف اليونQQQاني      
ھو ا4ب الحقيقي لدراسات الضحك؛ إذ أوقف جانباً كبيراً من اھتماماته علQى دراسQة ) أفHطون(

 برؤيتQQه لHعتQQدال) أرسQQطو(، و)9(بعQQده بQQرؤاه المبنيQQة علQQى الQQتھكم) سQQقراط(، وجQQاء )8(الضQQحك
  .)10(والتوسط في كل أمور الحياة، وا@ستعانة بذلك على تنظيم أمور الحياة وفقاً للفضيلة

  
ويكQQون باعQQث الضQQحك المجسQQد للھQQزل، إدراُك التنQQاقض بQQين معطيQQات المواقQQف المثيQQرة للضQQحك      

4ول ، وقد كQان ا2رھQاص ا)نظرية التناقض في المعنى(والتفكه، وقد أطلق الفHسفة على ھذا التناقض 
؛ إذ يُعQ̂د )2())1(شQوبنھور(و) كانQت(، ثم تجلQت أبعادھQا عنQد الفيلسQوفين ))11(أرسطو(لھذه النظرية، عند 

                                            
وداد القاضQي، دار : تحقيQق). ھـ 514) (علي بن محمد بن العباس(البصائر والذخائر، أبو حيان التوحيدي  )   1(

  ).55: (ص/ 1ت، جـ.، بيروت، د1صادر، ط
ط، بيQQروت، .، دار اkفQQاق الجديQQدة، د)أبQQو الفQQرج عبQQد الQQرحمن(أخبQQار الحمقQQى والمغفلQQين، ابQQن الجQQوزي  )   2(

  ).18: (م، ص1980
  ).7: (ت، ص.، القاھرة، د2الفكاھة في مصر، شوقي ضيف، دار المعارف، ط )   3(
  ).15: (م، ص1987، القاھرة، 4مطالعات في الكتب والحياة، عباس محمود العقاد، دار المعارف، ط )   4(
  ).25: (الفكاھة والضحك، شاكر عبد الحميد، مرجع سابق، ص )   5(
  ).245(: نفسه، ص )   6(
  ).25: (نفسه، ص )   7(
  ).64: (نفسه، ص )   8(
  ).66: (نفسه، ص )   9(
  ).76: (نفسه، ص )  10(
فيلسQوف يونQاني، ولQد فQي أثينQا وعلQم فيھQا فأحQدث ثQورة فQي الفلسQفة ): م. ق 399ـ  470نحQو : (سQقراط )   11(

لنQواميس التQي تدفعQه إليھQا وبھQذا جعQل محQور الفلسQفة معرفQة ا2نسQان نفسQه ودرس تصQرفاته وا. بأسلوبه وفكره
  ).302: (المنجد في اللغة وا4عHم، مرجع سابق، ص: انظر. أسس علم ا4خHق
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إن الضحك ھQو ا@سQتجابة الخاصQة 2دراكنQا لعQدم : "ھو ا4ب الحقيقي لھذه النظرية، التي تقول) كانت(
2دراكنQQا لجوانQQب الQQنقص أو  فQQي ا4قQQوال وا4فعQQال، وإنQQه لQQيس مجQQرد اسQQتجابة) التنQQاقض(ا@تسQQاق أو 

إن الكHم قد يكون فQي لفQظ الجQد، ومعنQاه معنQى : "، وھو ما يقول عنه الجاحظ)3("القصور لدى ا2نسان
  .)4("الھزل، كما قد يكون في لفظ الھزل، ومعناه معنى الجد

بQالوزن  على التقديم والتأخير وعHقتھما"ومما يؤدي إلى ھذا التناقض، اللعب اللغوي القائم      
ي، والصفات وما تحمله من مجاوزات لغوية، تحيQي ا@نفصQال الQد@لي  Zوا2يقاع وا@رتباط النص

؛ فيكQون )5("حيث تفقد مدلو@تھا القديمQة، وتكتسQب مQدلو@ت جديQدة، فتظھQر بغيQر مQا ُتعQرف بQه
  .)6(بذلك التناقض وا@ختHف بين قصدية الد@لة وقصدية اللفظ

  
نشQاٌط اجتمQاعي، @ يحQدث إ@ فQي إطQار جماعQة تتشQارك فQي ھQذا النشQاط؛  والھزل والتفكQه     
ولقد يبتسم وحده، لكنQه . من الشائع أن يضحك إنساٌن وحده، مھما يكن مبعث الضحك قوياً "فليس

@ يضQQحك و@ يقھقQQه، فQQإذا كQQان فQQي جماعQQة مQQن النQQاس َضQQِحَك وقھقQQه، وإن كQQان مثيQQر الضQQحك 
 .)7("منفرداً أضعف كثيراً مما لم يضحك منه 

  
والھزل في ا4دب العربي، له حضوره وأعHمُه البارزون، منُذ القدم حتى العصر الحQديث، لكQن      

لم يكتب تاريخ الضحك في الثقافة العربية، بشكل كامل حتى اkن، وما زلنا بحاجQة إلQى الكتابQة عQن "
  .)8("باختين عن رابليه أعHم التراث العربي الذين لھم صلة بھذا الشأن، على غرار ما كتب

  
وعباس السوسوة، واحٌد من ھؤ@ء ا4عHم، الذين لھم صلة بھذا الشأن في العصر الحQديث،      

فلQQه أسQQلوبه الھزلQQي الفكQQه، فQQي مواضQQع مQQن كتاباتQQه وأبحاثQQه، يقQQول إن ذلQQك واحQQٌد مQQن ميولQQه 
اٌل إلى الكتابات التي فيھا روح السخرية من قد: "واھتماماته   .)9(..."يمأنا مي+

و2شباع ھذا الميل، اتجه نحو قراءة النتاج ا2بداعي في ھذا الجانب لعدٍد من الُكتاب، وتأثر       
، )محمد جHل كشQك(، و)أحمد رجب(، و)إبراھيم عبد القادر المازني: (بھم وبأساليبھم، من مثل

، وأنه ليس نسخة مQن ة، ومع ذلك، فھو يرى أنه وإن تأثر بھؤ@ء، فإن له بصمته الخاص)10( ...

                                                                                                                             
. ولد في دانتزيغ، فيلسQوف ألمQاني): 1860ـ  1788( Schopenhauer) أرثور(شوبنھاور : شوبنھور )  1(

". العQالم إرادة وفكQرة: "أھQم كتبQه. عقQلصاحب مذھب التشاؤم وتعليله وجود التنQاقض بQين عQالم ا2رادة وعQالم ال
  ).338: (المنجد في اللغة وا4عHم، مرجع سابق، ص: انظر

  ).86: (الفكاھة والضحك، شاكر عبد الحميد، مرجع سابٍق، ص )   2(
  .نفسه )   3(
م، 1970، ط، بيQروت.الشركة اللبنانية للكتاب، د. فوزي عطوي: رسالة التربيع والتدوير، الجاحظ، تحقيق )   4(

  ).55: (ص
، إربQQد، 1لسQQانيات الQQنص، نحQQو مQQنھج لتحليQQل الخطQQاب الشQQعري، أحمQQد مQQداس، عQQالم الكتQQب الحQQديث، ط )   5(

  ).266: (م، ص2007
سلسQلة عQالم المعرفQة، المجلQس الQوطني . ميشيل حنQا متيQاس: سيرل، ترجمة. العقل، مدخل موجز، جون ر )   6(

  ).143ـ  141: (م، ص2007، سبتمبر )343(العدد للثقافة والفنون واkداب، الكويت، 
: ت، ص.ط، القQاھرة، د.أحمQد محمQد الحQوفي، دار نھضQة مصQر، د. الفكاھة في ا4دب، أصولھا وأنواعھQا )   7(
)11.(  
  ).14: (ص/ 4م، جـ1996الضحك في أدب التوحيدي، السيد إبراھيم محمد، مجلة فصول،  )   8(
  . م 19/3/2008ھـ ـ  1429ربيع ا4ول 11: ا معه الباحث، في يوم ا4ربعاءمن المقابلة التي أجراھ )   9(
  .نفسه )   10(
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لكن على كل حال، يبقى بعد ذلك لكQل إنسQاٍن بصQمته الخاصQة، 4ننQي إذا كنQت سQأكون " :ھؤ@ء
  .)1("نسخة ثانية من أيV من ھؤ@ء الكبار، فا4حرى أن ُيْستغنى با4ول عن ا4خير

  
كان رجHQً فكھQاً، ما يقول ـ ومن بواعث نشأة ھذا الميل عنده، شخصية والده الفكھة؛ فوالده ـ ك     
ُيضQحك بمجQرد سQماعه نكتQة مQن  ـQـ القضاء، وتبQدو عليQه مHمQح الQتجھموإن كان يعمل في ــ  فھو

. )2(النكات أو نادرٍة من النوادر، سواٌء في مجلQس القضQاء، أو فQي منزلQه مQع أو@ده وأفQراد عائلتQه
ا عن أبيQه، فمQع مHمQح الQتجھم فوالده ـ مع حزمه وتج̂ھمِه ـ  كان فكھاً، وھذه ھي السمة التي ورثھ

  .التي تبدو عليه، ومع حزمه في تدريسه وإدارته، ھو، أيضاً، متمتٌع بروح الفكاھة  والدعابة
، ومن سمات الQذماريين الفكاھQة، ولھQم بQاٌع طويQٌل فQي )ذمار(كما أن أصله يعود إلى مدينة      

أشQھر مQن  للقQب الQذي يلصQقونه بQهفيصبح اابتكار ا4لقاب وإلصاقھا بمن يريدون السخرية منه، 
من مصQادر السQخرية السياسQية فQي  كما أن الذماريين ُيعّدون. )3(اسمه، و@ يكاد ينافسھم فيه أحد

أصحاب النكتة  وھم أيضاً ، )5("أصحاب النكتة السياسية في اليمن"ھم ـ بوجٍه خاص ـ ف، )4(اليمن
، والواقع أن الذماري )منكت(ة كوميدي أن كل ذماري بالضرور"بوجٍه عام، فھناك اعتقاٌد سائد 

ولكن وبما أن الشيء ينقلب ضده، فقد حول الQذماري . ، أجبرته تعاسة الحياة على القسوة)جلف(
  .)6("قسوة الحياة إلى نكتة

ليسQانس، (الفترة التي قضاھا السوسوة في مصQر، فQي مراحQل دراسQته الجامعيQة  زادتوقد      
روحQQه الفكھQQة، وإشQQباع ميولQQه فQQي ھQQذا الجانQQب؛ فQQروح المQQرح مQQن إثQQراء ) ماجسQQتير، دكتQQوراه

النبQع الQذي @ يجQف "، وھQي )7("تأصلت في نفوس الشعب المصري من أقدم ا4زمQان"والفكاھة 
الفكاھQة تتعمQق روح المصQريين مQن "، لQذلك فQإن )8("في أنفسھم، مھما شQغلوا بحQروب وأحQداث

لشعب المصري كلف بالنكتة منذ زمن بعيد، ا" كما أن، )9("أعمق عصورھم إلى عصرنا الحديث
لQذلك فقQد . )10("ونعلم أن المصريين عرفوا المسرح الھزلQي فQي صQورة ا4راجQوز وخيQال الظQل

  .كانت معايشة السوسوة لھم، وتثاقفه معھم رافداً آخَر، يثري عنده روح الدعابة والحس الفكاھي
  

عQQن  وراثQQةً واري، ابتQQداًء با4صQQل الQQذم: ھQQذه العوامQQل، كونQQت عنQQد السوسQQوة الQQروح الفكھQQة     
لمصريين؛ فتبلQورت عنQده ھQذه الQروح الفكھQة، وتبلQور حسQه الفكQاھي، ل ومثاقفةً  والده، ومعايشةً 
تلك السQمة مQن سQمات الشخصQية التQي تتعلQق بتQذوق الفكاھQة، وا@سQتمتاع بھQا، "الذي يتمثل في 

لوكيات حياتQه اليوميQة، وفQي مQواطن ؛ فانعكس ذلك، بعفويQٍة، فQي سQ)11("وإنتاجھا، وكذلك فھمھا
من أبحاثه وكتاباته، حيث اتخذ من الھزل وسيلة للتنفيس عن معطيات الواقع السيئ، فيتناول من 

                                            
  .نفسه )   1(
  .نفسه)   2(
  ).6: (لھجة ذمار، دراسة صوتية وصفية، عباس علي السوسوة، مصدر سابق، ص )   3(
  .م19/3/2008ھـ ـ 1429ربيع ا4ول  11: من المقابلة التي أجراھا معه الباحث، في يوم ا4ربعاء )   4(
  ).8: (البلدي والخارجي، صحيفة الجديد، مصدر سابق، ص )   5(
، صQQنعاء، 1عمQQرك مQQا ضQQحكت، عبQQد الكQQريم عبQQد 
 السوسQQوة، مركQQز عبQQادي للدراسQQات والنشQQر، ط )   6(

  ).17: (م، ص2002ھـ ـ 1422
  ).20: (الفكاھة في مصر، شوقي ضيف، مرجع سابق، ص )   7(
  ).40: (صنفسه،  )   8(
  ).207: (نفسه، ص )   9(
  ).10: (الفكاھة في ا4دب، أحمد محمد الحوفي، مرجع سابق، ص )   10(
  ).26: (الفكاھة والضحك، مرجع سابق، ص )   11(
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وھQذه الوسQيلة، ھQي التQي تحصQن . خHله الدنيا تناو@ً طيباً حسناً، فتسQھل بQذلك صQعوبات الحيQاة
سنه ـ الناتجة عن ضغوطات الحياة،  بھا، فلم تصبه أمراض العصر، كالضغط والسكر ـ مع تقدم

  .)1(والجدية المطلقة، والقلق، والتكلف المبالغ فيه في التعامل مع مجريات الحياة
  

داً لحسه الفكاھي، في مواطن من كتاباته وأبحاثه،       Zثة وقد جاء الھزل في أسلوبه، ُمَجسHفي ث
شQQرح المشQQعططات (تضQQمنه كتQQاب  @سQQيما  مQQا. والسQQخرية، والفكاھQQةالنكتQQة، : مجQQا@ت رئيسQQة

، ويغلQب الھQزُل الجQد+ فQي )2("حاولنا أن نمQزج الجQد فيQه بQالھزل: "، الذي يقول في مقدمته)السبع
أمQا . ھذه ا4ناشيد السبع شرحاً جدياً إ@ عند تناول ا4لفاظ مفردة"ھذا الكتاب؛ فالمؤلف لم يشرح 

  .)3("جله فكان شرحاً ھزلياً 

                                            
ربيQع اkخQQر  2: مQن المقابلQة التQي أجراھQا الباحQث، مQع الQدكتور أحمQد قاسQم أسQحم، فQي صQباح يQوم ا4حQد )   1(

  .م29/3/2009ھـ ـ 1430
  ).10: (شرح المشعططات السبع، ص )   2(
  ).7: (نفسه، ص )   3(
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  أوMً ــ النكتة
  
فھQQا مQQن صQQور الھQQزل، فQQي أي مجتمQQٍع مQQن المجتمعQQات، ويعرّ  صQQورةٌ  Joke  /WitالنكتQQة      

وھQي . )1("حالة من التوقع الشديد الذي يتبدد فجأة فيفضي إلى @ شيء"، بأنھا )كانت(الفيلسوف 
محاولة 2ثارة الضحك على نحو قصدي، من خHل إحداث التفاوت ): "شوبنھور(عند الفيلسوف 

  .)2("ت الناس والواقع المدركبين تصورا
  

النكتQQة بمثابQQة اkليQQة النفسQQية الدفاعيQQة التQQي تقQQوم فQQي "أن : )3()فرويQQد(ويQQرى العQQالم النفسQQي      
مواجھة العالم الخارجي المھدد للذات، وتعمQل علQى تحويQل حالQة الضQيق إلQى حالQة مQن الشQعور 

علQى الQربط فQي وحQدة معينQة، "لقQدرة ، ويتمثل التنكيت عنQده ـ فرويQد ـ  فQي ا)4("الخاص بالمتعة
وفي لمحة سريعة مثيرة للدھشة، بين أفكQار عديQدة ھQي فQي حقيقتھQا غريبQة بعضQھا عQن بعQض، 

  .)5("سواء في محتواھا، أو في سلسلة ا4شياء الرابطة بينھا
  

وللنكتة بنيتھا الخاصة، ولھا تكنيكQاٌت يحQددھا كQل عQالٍِم مQن وجھQة نظQره ورؤيتQه لcشQياء،      
، فقQد قQال إن النكتQة تقQوم علQى ثHثQة )آرثQر برجQر(وأوضح ما قيل عن ھQذه البنيQة، مQا جQاء بQه 

  : )6(مكونات
  .وحدات التنكيت ا4ساسية، المتمثلة في ا4قوال وا4فعال: المكون ا4ول

العHقQQات بQQين ا4فQQراد التQQي تQQدور حQQولھم، أو ا2حالQQة إلQQى بعQQض خبQQرات : والمكQQون الثQQاني 
  . و عHقاتھم مع اkخرينالمستمعين، أ

الضحك، ويحدث الضحك استجابة لعملية سرد النكتQة وتكQوين عHقQات خاصQة : والمكون الثالث
بھا، يجري تغييرھا فجأة على نحو غير متوقع، ومثيQر للشQعور بالتنQاقض أو ا2دراك لQه، حيQث 

  .يكون التناقض بين إدراك المتوقع وإدراك غير المتوقع
  

السوسوة عدداً مQن النكQات؛ فQروى نكQاٍت سياسQية، ونكQاٍت اجتماعيQة، كمQا  وقد روى عباس     
  .روى نكاٍت حسية ذات مضامين ود@@ٍت جنسية

  :أ ـ النكتة السياسية
  

  التنفيس عن مشاعر ا2حباط أو اليـأس التـي يشعر بـھا الناس تجاه "من وظائف النكتة،      

                                            
  ).388: (الفكاھة والضحك، مرجع سابق، ص )   1(
  .نفسه )   2(
طبيQQب نمسQQاوي، مؤسQQس علQQم التحليQQل النفسQQاني، درس ): 1939ـ  1856( Freud) سQQيجوند(فرويQQد،  )   3(

، "تفسQير ا4حHQم: "من كتبه. @سيما في طور الطفولة والعوامل الجنسية" الHشعورية"أھمية الدوافع والعواطف 
  ).413: (المنجد في اللغة وا4عHم، مرجع سابق، ص: انظر". ثHثة أبحاث في الجنس"، "قلق في الحضارة"
  ).388: (الفكاھة والضحك، مرجع، سابق، ص )   4(
  ).390: (نفسه، ص )   5(
  ).397: (نفسه، ص )   6(
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وھQذا ھQو مQا تQدور . )1("تصQادية وسياسQية سQيئةبعض الشخصيات السياسية، أو تجQاه ظQروف اق
حوله النكتة السياسية من تعبير عن الشعور تجاه شخصيات سياسية، أو ظروٍف سياسية، في أي 

  .مجتمٍع من المجتمعات
   

ومن النكQات السياسQية، التQي رواھQا السوسQوة، ھQذه النكتQة التQي تQدور حQول ھوايQة الQرئيس      
  .في إبراق البرقيات لزعماء أّية ثورٍة في العالم )2()عبد 
 السHل(اليمني 
كانQت ھوايتQه ا2بQراق كلمQا سQمع بثQورٍة فQي أي بقعQة مQن "إن عبد 
 السHل : تقول النكتة      

السHQل وشQعب الQيمن : "وتتصدر البرقيQة العبQارة المشQھورة. بقاع ا4رض، إلى القائمين بالثورة
). ثورة على السفينة بونتي(ذات مرة وكان في سينما مترو فلم فزار القاھرة ". يؤيدون ثورة كذا

  .)3("السHل وشعب اليمن يؤيدون ثورة على السفينة بونتي: فأبرق إلى إدارة السيمنا
فQQالمكون ا4ول، والوحQQدات ا4ساسQQية لھQQذه النكتQQة، متمثلQQًة فQQي ھوايQQة السHQQل ا2بQQراق إلQQى      
  . الثوار

QQقHو العQQاني، ھQQون الثQQن والمكQQن م ZوQQذا المَكQQور ھQQامعين؛ إذ تبلQQة والسQQين راوي النكتQQة بQQات القائم
  .سماع سرد النكتة

والمكQQون الثالQQث، ھQQو الضQQحك، الQQذي كQQان اسQQتجابًة للتنQQاقض بQQين النتيجQQة والمعطيQQات ا4ولQQى  
وار للنكتة؛ إذ تَمثَل ھذا التناقُض بين إدراك فكرة البرقيات المتسقة مع الواقع، التي يبرقھا إلى الث

في أيQة بقعQة مQن بقQاع ا4رض، وھQو ا2دراك المتوقQع، وبQين إدراك فكQرة البرقيQة المرسQلة إلQى 
ثQورة علQى (إدارة السينما بناًء على المتغير غير المتسق مع واقع ا2براق، وھو الفلم المسمى بQـ 

  ).    السفينة بونتي
  

  :ب ـ النكتة اMجتماعية
  

إلQى أن "، تميل )الفكاھة العرقية(بصفة عامة إلى ما ُيعرف بـ  النكتة ا@جتماعية التي تنتمي     
سمات خاصة بثقافة جماعة أخرى معينة، فتنسب إلQى ھQذه ) أو ضد(تعكس اتجاھاٍت سلبية تجاه 

، مQن )4(..."صفات مثQل الغبQاء، أو القQذارة، أو ا@نشQغال الزائQد بجمQع المQال) ا4خرى(الجماعة 
تحديQد بعQض أنمQاط السQلوك "توجيھQه؛ 4ن مQن وظQائف النكتQة أجل تقويم السQلوك ا@جتمQاعي و

  .)5("ا@جتماعي المقبولة وغير المقبولة من خHل حكي بعض النكات حولھا
  

وقد روى عباس السوسوة نكتاً اجتماعية عدة، @سيما تلك النكت ا@جتماعية التي تدور حول      
مQن إثQارٍة للضQحك بمقابلتھQا بالعربيQة  خصائص المحكية اليمنية، وما تقQود إليQه ھQذه الخصQائص

على اعتبار أن من تكنيكات النكتة ا@جتماعية، قيامھا . الفصحى، أو بلھجاتھا، أو بلھجاٍت عربية

                                            
  ).391: (نفسه، ص )   1(
ھQو عبQد 
 بQن يحيQى السHQل، ولQد فQي قريQة شعسQان محافظQة صQنعاء، وھQو أول : المشير عبد 
 السHل )   2(

تQوفي فQي مQارس . م1967نQوفمبر  5م، إلQى 1962سQبتمبر  26رئيٍس للجمھورية العربية اليمنية، للفتQرة مQن  
  ).1610ـ  1607: (ص/ 3الموسوعة اليمنية، مرجع سابق، جـ: انظر. ھـ1414م ـ 1994

  ).49: (شرح المشعططات السبع، ص )   3(
  ).225: (الفكاھة والضحك، مرجع سابق، ص )   4(
  ).390: (نفسه، ص )   5(
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على محاكاة اللھجة الخاصة، وإظھار الجھل أو التظاھر به، وإبراز ا4خطاء والصور النمطيQة "
  . )1("الجامدة

  
لتQQي رواھQQا، تلQQك النكتQQة التQQي تQQدور بQQين ا4سQQتاذ وواحQQٍد مQQن ومQQن ھQQذه النكQQت ا@جتماعيQQة ا    

الدارسين، في حلقQٍة مQن حلقQات الQدرس، التQي ُتقQام فQي بعQض مسQاجد الريQف اليمنQي، يقQول فQي 
  :روايته للنكتة

، فبدا كالمؤذن في مالطة، وانطلQق عبQاس "نظرية دارون"يحدثھم عن  )2(بدأ عباس الھادي"     
ولم يكQن المتحلقQون حولQه يعرفQون الكQون بQالمعنى الQذي يعرفQه " ... يحالكون الفس"يحدثھم عن 

، مQQاهُ )3(إنQQا َيْسQQِد عّبQQاس: "قاطعQQه الحQQاج غالQQب ببQQراءة. ا2صQQابة بسHQQح: عبQQاس، فمعنQQاه عنQQدھم
  .)4("وكانت ھذه نھاية حلقة عباس ھادي العلمية" ؟!!أين؟ في َجبِھُته ِوّ@ في راُسه!! الُكون
عنQQد ا4سQQتاذ، ) ُكQQون(تQQة، كQQان التنQQاقض بQQين ا2دراك المتوقQQع لد@لQQة اللفQQظ ففQQي ھQQذه النك     

  .وا2دراك غير المتوقع لد@لة اللفظ عند الدارس
وكH ا2دراكين ـ المتوقع، وغير المتوقع ـ مبنيان على الخبرات الشخصية لكQلV مQن ا4سQتاذ      

ا4سQتاذ والQدارس، مQن : ينھمQا ا@ثنQينوالدارس، والعHقة بين كٍل منھما واkخQرين مQن جھQة، وب
  .جھٍة أخرى؛ لذلك كان الضحك استجابًة لھذا ا2دراك غير المتوقع

  
اليمنيQQQة، : ومQQQن ھQQQذه النكQQQات، أيضQQQا، روايتQQQه لنكQQQٍت متعلقQQQٍة بالخصQQQائص الد@ليQQQة، للمحكيتQQQين     

المQQدارس  والمصQQرية، فحينمQQا كQQان المدرسQQون ا4شQQقاء، مQQن جمھوريQQة مصQQر العربيQQة، يعملQQون فQQي
اليمنية، كان يحدث ـ أحياناً ـ سوء فھٍم لغويV لبعض كHمھم عند اليمنيين، @ سيما فئQة ا4ميQين مQنھم، 

  :نكتة، التي يرويھا السوسوةومن ذلك، ما يدور في ھذه ال. فتكون ردة فعلھم مثيرة للضحك
فQي تعQز، فلمQا ذكQر  رأينا أحد المدرسين المصريين يشتري بطانية من أحQد أبنQاء الحجريQة"     

فما كان مQن التQاجر إ@ أن سQب وشQتم، فتQدخل النQاس ) @ َدنَت َصْعب قوي: (التاجر السعر، قال
  .)5("وأصلحوا بينھما

      ًHوكذلك، ھو ما في مضمون ھذه النكتة، التي يرويھا، قائ:  
عيQب يQا أسQتاذ، : فقQال لQه التQاجر) فتلQة(أديني : وكذلك جاء مدرس آخر يشتري خيطاً فقال"     

، وليس لھQا نفQس المعنQى عنQد أبنQاء وادي )القيادة(أو ) القوادة(في لغتھم تعني ) الفتلة(وذلك 4ن 
  .)6("النيل و@ عند كثير من أبناء اليمن أنفسھم

. ففي كلتا النكتتين السالفتين، كQان ا2دراك المتوقQع، ھQو إدراك د@لQة اللفظQين عنQد المQدرس     
ر المتوقع، ھو إدراك د@لة اللفظين عند التاجر اليمني، الذي بنQى إدراكQه علQى وكان ا2دراك غي

  .خصائص لغته، وھذا ا2دراك غير المتوقع أثار الضحك في النكتتين
  

وبQQذلك، فQQإن مQQا رواه السوسQQوة مQQن نكQQٍت اجتماعيQQة، يغلQQب عليQQه ا@نطHQQق مQQن خصQQائص      
يQQQر متوقQQQٍع، يثيQQQر الضQQQحك، إذا قُْوِبلQQQَت المحكيQQQة؛ فQQQبعض تلQQQك الخصQQQائص تقQQQود إلQQQى إدراٍك غ

  .بالفصحى، أو بمحكيات أخرى
                                            

  ).224: (نفسه، ص )   1(
  .ا4ستاذ في حلقة الدرس )   2(
  .يا سيدي عباس: َيسِد عباس )   3(
  ).74: (دراسات في المحكية اليمنية، ص )   4(
  ).59: (ح المشعططات السبع، صشر )   5(
  .نفسه )   6(
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والمتعارف عليQه أن اللغQة وسQيلة اجتماعيQة، كمQا أن السوسQوة لسQان̂ي التخصQص وا@تجQاه؛      
  .لذلك فH عجب أن يكون المنطلق اللغوي، ھو الغالب على مارواه من نكٍت اجتماعية

  :جـ ـ النكتة الحسية
  

بالنكتQة الحسQية، تلQك النكQات ذات المضQامين والQد@@ت الجنسQية، أو مQا أطلQق عليQQه  المQراد     
النكتQة العدائيQة، والنكتQة : النكتQة إلQى قسQمين اثنQين) فرويQد(، فقQد قسQم )النكات الجنسية) (فرويد(

تخQQدم ا4غQQراض الخاصQQة با@سQQتعراض أو الكشQQف عQQن "ويQQرى أن النكتQQة الجنسQQية . )1(الجنسQQية
نسية، وما يرتبط بھا كذلك من مشاعر الخجل أو الذنب، وكل ما ھQو فQاحش وخQارج، الميول الج

  .)2("أو مقرف، بالمعنى الشامل لھذه الكلمة
  

والنكتQQة الجنسQQية تعبيQQٌر عQQن المسQQكوت عنQQه فQQي ا4نسQQاق والتقاليQQد ا@جتماعيQQة، فھQQي وسQQيلة      
التخفيQف "جتماعية؛ فمن وظائف النكتة للتنفيس عما تُحوُل دون ا2فصاح به ا4نساُق والتقاليُد ا@

، )الجنسية خاصة(من وطأة بعض القيود ا@جتماعية، وخاصة ما يرتبط منھا بالنواحي الغريزية 
. )3()"الجوانب الجنسية والعدوانيQة(وكذلك السلوكيات التي تنظمھا المجتمعات على نحو أخHقي 
، )4(ھQQي ـ مQQثHً ـ منتشQQرة فQQي فرنسQQاويختلQQف انتشQQارھا مQQن بلQQٍد kخQQر، ومQQن فلسQQفة 4خQQرى، ف

، وھQQي ـ بوجQQٍه عQQام ـ أكثQQر انتشQQاراً عنQQد الغQQرب مQQن )5(وموضQQوٌع مQQألوٌف وشQQائع فQQي إيطاليQQا
، علQى اعتبQار أن )6(انتشارھا عند العرب، بالرغم مQن الفQارق فQي سQقف الحريQة عنQد كQلV منھمQا

قQQل تQQداول النكتQQة، كمQQا يقQQول  العHقQQة عكسQQية بQQين الحريQQة وانتشQQار النكتQQة، فكلمQQا زادت الحريQQة
  .)7(، في تحديد العHقة بين الحرية السياسية والنكتة السياسية)ديفيز(
  

شرح المشعططات (وقد روى السوسوة، عدداً من  النكاٍت الحسية، @سيما ما جاء في كتاب      
  : ، من مثل ھذه النكتة، التي يرويھا، قائHً )السبع
 أعQQور اصQQطحب قحبQQة، واشQQتبكت القحبQQة مQQع بعQQض نسQQاء أن رجHQQً ) سQQيدي حسQQن(ذكQQر "     

يْشQQقْف (وبينمQQا الرجQQل يمتطيھQQا و). يQQا قحبQQة(الحQQارة فQQي وصQQلة شQQتائم، فشQQتمتھا امQQرأةٌ قائلQQة 
فأمسك بيدھا ووضQعھا علQى عينQه . )10(بيقولوا اننا قحبة )9(!!أْبَسْرتْ : ، شكت إليه قائلة)8()الِخْيِبة
 ًHِقْيشْ ان )11(لو أحد قال لِشْ : قائ Z12("نا أعوْر @ ْتَصد(.  
وا2دراك غيQQر . ا2دراك المتوقQQع فQQي ھQQذه النكتQQة، ھQQو أن المQQرأة عQQاھرة، والرجQQل أعQQور     

المتوقع والمثير للضحك، كQان ذا محQورين، ثانيھمQا مبنQيd علQى ا4ول منھمQا، ھQذا ا2دراك غيQر 

                                            
  ).136: (الفكاھة والضحك، شاكر عبد الحميد، مرجع سابق، ص )   1(
  .نفسه )   2(
  ).390: (نفسه، ص )   3(
  ).246: (نفسه، ص )   4(
  ).251: (نفسه، ص )   5(
  ).230: (نفسه، ص )   6(
  ).229: (نفسه، ص )   7(
  .ة اليمنية، كناية عن معاشرة الرجل للمرأةفي بعض لھجات المحكي )   8(
  !.، أو أنظرت؟!أرأيت؟: أبصرت، أي: أَْبَسْرتْ  )   9(
  ).نا(أنني؛ ففي بعض لھجات المحكية اليمنية، يعبر المفرد عن نفسه بالضمير : اننا )   10(
  .لكِ : لِشْ  )   11(
  ).66: (شرح المشعططات السبع، ص )   12(
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فQي الوقQت الQذي تمQارس فيQه  ،)قحبQة(المتوقع، تمثQل فQي اعتQراض المQرأة علQى نعتھQا بالعQاھرة 
، في الوقت الQذي يضQع )أعور(الُعھر، وعلى ھذا ا@عتراض بنى الرجل اعتراضه على نعته بـ 

فيه يَد العاھرة على عينه المفقوءة؛ وبذلك كان ا2دراك غيQر المتوقQع، بتراتQب مضQامينه، مثيQراً 
  .للضحك في ھذه النكتة الحسية

  
من ھذه النكات الحسية، روايته لھذه النكتة، التي يدل مضمونھا ومما رواه السوسوة، أيضاً،      

علQى أنھQا نكتQة يمنيQة معاصQرة، وإن اسQتعار لھQا راويQة مQن غيQر ھQذا الQزمن، يقQول راويQاً ھQQذه 
  : النكتة
كQQان 4حQد الرجQQال زوجQQة صQQدعت رأسQه بطلبھQQا فسQQتاناُ جديQQداً، وھQQو : حQدثنا الجQQاحظ قQQال"     

حتى كانت ليلة أراد أن ينھي ھذه المشكلة . ُبْكَرة، َبْعُدْه، حاِضْر، َنسيت: يتھرب دائماً بأعذار مثل
 )1()الشغل(وأحس أنھا بدأت تتلذذ، توقف عن ) يشقف الخيبة(فتركھا حتى آخر الليل، وبينما ھو 

ُيُوْه، مالُكم، ما جرى عليكم؟ فخبط رأسه بكفه قائHً أف، استدت نفسQي ذكQرت : فتـرة، فـقالـت له
  .)5()"َعَنرقZع(سھْل ُمْش مھم الزنة : فأجابته. طار صوابي )4(لوما )3(َحقZشْ  )2(نةالز

فا2دراك المتوقع في ھذه النكتة، ھو اھتمام الزوجة بمطلبھا، الQذي طالمQا كQررت طلبQه مQن      
وا2دراك غير المتوقع، المثير للضحك، ھو تضحية الزوجة بمطلبھا؛ إشباعاً للرغبة في . الزوج

كمQQا يسQQميھا ) ھQQزة الجمQQاع(سQQتمرار اللQQذة الجنسQQية، وصQQو@ً إلQQى ذروة ھQQذه اللQQذة، المتمثلQQة فQQي ا
  . )6(أصحاب الدراسات الجنسية

ھذا ا2دراك غير المتوقع، الذي خطط له الزوج متخابثاً؛ للتنصل مQن تلبيQة مطلQب زوجتQه،      
  .أثار الضحك في ھذه النكتة الحسية

  
، أن السوسQوة ـ سQواٌء فQي النكQات الحسQية، )شرح المشعططات السبع(ب والُمHَحظ، في كتا     

أو فيما فيه حQديٌث عQن أمQوٍر جنسQية ـ فQي الغالQب ـ  ُيكّنQي عQن الجمQاع، بالكنايQة المتداولQة، فQي 
، )7()يشQQقْف الخيبQQة: (؛ فQQوردت عنQQده، بتراكيQQب)ِيْشQQقُْف الِخْيِبQQةْ : (بعQQض لھجQQات المحكيQQة اليمنيQQة

  .)9()شقْف لھا الخيبة(، و)8()يبةيشقْف لھا الخ(و
  
  

واجتماعيQة ذات . سياسQية، داخليQة وخارجيQة: ھQذه نمQاذج مQن النكQات التQي رواھQا السوسQوة     
  .وحسية، مرتبطة بالغريزة الجنسية. منطلٍق لغويّ 

                                            
  .جماعكناية عن ال: الشغل )   1(
  .ثوب المرأة، كما ُيطلق أحياناً على ثوب الرجل والمرأة: الزنة في لھجات المحكية اليمنية )   2(
  .حقكِ : حقش )   3(
  .حتى: لْوما )   4(
  ).93: (شرح المشعططات السبع، ص )   5(
  : انظر على سبيل المثال )   6(

دار الرضQQا، . وزان فQQرانعلQQي رضQQا، وسQQ: واجبQات المQQرأة الجنسQQية، كQQارل بHنشQQه، ترجمQة •
  ).65: (م، ص1996، بيروت، قبرص، 1ط

موسQوعة . جQورج رزق: المشكHت الجنسية، أسبابھا والعHج منھQا، إدوارد بQريمين، تعريQب •
  ).123،122: (م، ص2000، بيروت، 1الثقافة الجنسية، دار اkفاق الجديدة، ط

  ).93،67،66: (شرح المشعططات السبع، ص )   7(
  ).92: (ه، صنفس )   8(
  ).89: (نفسه، ص )   9(
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 أن النكتة"وُيHحظ على ھذه النماذج، أن السوسوة راٍو للنكتة، وليس مبدعاً لھا؛ على اعتبار      

إبداع شعبي جماعي يشترك فيه عQدٌد مQن ا4فQراد، ولQيس فQرداً واحQداً، حيQث يضQيفون إليھQا، أو 
  .)1("يحذفون منھا أو يعدلون فيھا، أو يطورونھا حتى تصل إلى شكلھا المقنن المعروف

  
وھو في عرضه للنكتة، سواٌء في تدوينھا، أو روايتھا شفاھاً، بارٌع في روايتھا، على اعتبار      

قQوة الحضQور، الميQل إلQى : @بد أن يتسموا بعدد من السQمات، أھمھQا"ن الرواة البارعين للنكات أ
.  )2(..."السيطرة، ا@نبساطية، العفوية، الطHقة اللفظية، الميQل إلQى المQرح، حQس الفكاھQة المميQز

براعة تثيQر تدويناً، وشفاھاً، ب: وھذه ا4مور توافرت عند السوسوة، بشكٍل أو بآخر، فروى النكتة
  .الضحك، با2دراكات غير المتوقعة

  
كما أنه يروي النكتة بلغتھا التي قيلت فيھا، فH يتدخل في تحوير التراكيب وا4لفاظ العامية       

التي وردت فيھا؛ حفاظاً على وھجھا الذي تصبغه عليھQا لغتھQا الحقيقيQة، التQي قيلQت فيھQا، وھQذا 
إذا سمعت بنادرٍة من نوادر العوام، وملحة من ملح الحشوة : "قولها4مر قد أكده  الجاحظ قديماً، ب

ام، فإياك وأن تستعمل فيھا ا2عراب، أو أن تتخير لھا لفظاً حسناً، أو أن تجعل لھا من فيك  والطغ+
اً، فإن ذلك يفسد ا2متاع بھا، ويخرجھا من صورتھا، ومن الذي أريدت له، وُيQذھب  مخرجاً َسِري+

  .)3("ھا، واستمHحھم لھااستطابتھم إيا

                                            
  ).408: (الفكاھة والضحك، مرجع سابق، ص )   1(
  ).410: (نفسه، ص )   2(
  ).149: (ص/ 1مصدر سابق، جـ. حسن السندوبي: البيان والتبيين، الجاحظ، تحقيق )   3(
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  ثانياً ـ السخرية
  

لسان (، صورة أخرى من صور الھزل، وقد ورد أصل السخرية في Sarcasmالسخرية      
. )1("تسخيراً كلفه عمHً بH أجرة وسخره... أي قھرته وذللته: سخرته"بمعنى التذليل؛ ) العرب

  .)2("ھي ا@ستھزاء وال̂سخرة وال̂ضحكة"والسخرية، 
  

نوع من التأليف ا4دبي أو الخطاب الثقافي الذي يقوم على : "والسخرية في ا@صطHح     
  . )3("أساس ا@نتقاد للرذائل والحماقات والنقائص ا2نسانية، الفردية منھا والجمعية

طريقة من طرق التعبير، يستعمل فيھا الشخص ألفاظاً تقلب المعنى "وھي عند ا4وروبيين      
  .)4("ما يقصده المتكلم حقيقةإلى عكس 

  
فالسخرية بذلك، مظھٌر من مظاھر النقد لما @ ينسجم مع المسار ا2نساني، أو المسار      

ا@جتماعي، المتبلور من خصائص، وھوية كل مجتمٍع من المجتمعات ا2نسانية؛ إذ تھدف إلى 
  .بطريقة فكھة مثيرة للضحك )5("مھاجمة الوضع الراھن في ا4خHق والسياسة والسلوك والتفكير"

يحس نقائص المجتمع، ثم يكون ذا روح مرح : يكون ذا عين بصيرة نفاذة"والناقد الساخر      
ضاحك يتناول العالم وما فيه تناو@ً بأساليب السخرية المختلفة، يقصد من وراء ذلك ا2صHح، 

  .)6("وفي طيات ذلك ا2ضحاك
  

صيرته النفاذة، التي تجعل منه ناقداً ساخراً، يتناول من خHلھا وللسوسوة، نظرته الثاقبة، وب     
ضاحٍك، ھادٍف  وا@جتماعية، في سياقٍ  عدداً من الظواھر والنقائص؛ فجاءت سخريته السياسية،

إلى توجيه السلوكيات وجھتھا الصحيحة، التي ينشدھا الواقع ا@جتماعي، بمظاھره ومحاوره 
  .المختلفة

  

  :سيةأ ـ السخرية السيا
  

وأبرز في أية حياة سياسية أخطاٌء وتجاوزات، تقود إلى إشكا@ت، تتعقد بھا حياة الشعوب،      
، )السخرية(معالجة إشكا@تھا، بطرٍق مختلفة، من ھذه الطرق، ھو من ھذه ا4خطاء،  المواقف

. ى نفسهيحس الشعب بضغط الحياة عل"سواٌء من ا4دباء، أو المفكرين، أو الشعب ذاته؛ فحينما 
  .)7("فإنه ينزع إلى الضحك والسخرية، وإن كان في الحقيقة يسخر من مشاكله التي يعاني منھا

                                            
  ).259: (ص/ 3لسان العرب، ط، صادر،  مصدر سابق، جـ )   1(
  .نفسه )   2(
  ).51: (لفكاھة والضحك، مرجع سابق، صا )   3(
، 1السخرية في ا4دب العربي حتى القرن الرابع الھجري، نعمان محمد أمين طه، دار التوفيقية للطباعة، ط )   4(

  ).13: (م، ص1978ھـ ـ 1398القاھرة، 
  ).52: (الفكاھة والضحك، مرجع سابق، ص )   5(
  ).17: (د أمين طه، مرجع سابق، صالسخرية في ا4دب العربي، نعمان محم )   6(
: ت، ص.ط، الفجالQQة، د.قصصQQنا الشQQعبي مQQن الرومانسQQية إلQQى الواقعيQQة، نبيلQQة إبQQراھيم، مكتبQQة غريQQب، د )   7(
)204.(  
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لست سياسياً، فقد : "وعباس السوسوة، ليس سياسياً، فھو القائل، في واحٍد من مقا@ته     

) سالھيلوك(أوصتني أمي أن أمشي في الشوارع بجوار الجدران وأن أحذر السيارات و@سيما 
وأنا ـ كأغلب أھل اليمن المعطاء ـ ساذج في شؤون السياسة، أحسب أن المواقف المعلنة ھي 

  .)1(..."المواقف الحقيقية
ومع ذلك، فإنه قد أبدى وجھات نظره الناقدة، لمعطيات سياسية، بأساليب ساخرة؛ فھو في      

لحكومة ـ أنفسھم، في كل المقال نفسه، يسخر من تغيير الحكومات مع بقاء الوزراء ـ أعضاء ا
حكومة من الحكومات اليمنية، فيوازن بين ھذه الظاھرة، وبين منتخب الكمرون الذي يقل تجديد 

فإذا ا4سماء والوجوه  )2(جاء تشكيل الحكومة ا@ئتHفية"إنه حينما : الHعبين في صفوفه، فيقول
  .)3("التي تعرف وكأننا أمام منتخب الكمرون لكرة القدم

بين تشكيلة الحكومة وتشكيلة ھذا المنتخب، وجوه تشابه واختHف، أما التشابه بينھما، ف     
اليمنية في شيٍء واحد، ھو أن ) حكوماتنا(تشكيلة منتخب الكمرون تشبه تشكيلة "فيتمثل في أن 

الHعبين ثابتون @ يتغيرون إ@ نادراً، فقد يتغير @عب كل أربع سنوات وقد يتغير رقم @عب 
  .)4(!!"مثHً، بل قد يعتزل @عب الكرة سنوات ثم يعود ويلعب في كأس العالم 17إلى  5من 
أما ا@ختHف، فيما بينھما، فيتمثل في امتHك المنتخب حيوية تؤھله للوصول إلى نھائيات      

وھذا المنتخب قد يتعثر لكنه يعود إلى : "، يقول)الحكومة(كأس العالم، وغياب ذلك في تشكيلة 
ته، فھو فريق @ يعرف المظھرية في اللعب من كعوب ومثلثات وأمشاط ورموش، بل أسلوبه قو

في ) )5(يبرطع(رجولة وقوة في ا4داء وتناسق تام بين خطوطه، ولياقة بدنية تجعل الHعب 
  .)6("وھذه أمور يفتقدھا تشكيل الحكومة ا@ئتHفية. المباراة ما يقرب من ثمانية أميال

القوة والتناسق بين الخطوط واللياقة البدنية، د@لة حسية عند المنتخب، ود@لة غير ود@لة       
، تتضمن المعاني الدائرة حول نموذج القيادة ا2دارية، القادرة على )الحكومة(حسية عند تشكيلة 

  .تنسيق الجھود، وبلورة الخطط، التي تعمل على تحقيق ا4ھداف والغايات المنشودة
، فيسخر من خHل إبراز ھذه المفارقة بين )7(ريته ھنا، على سخرية المفارقةوتقوم سخ     

وھو يتناول ھذه الظاھرة، أيضاً، بأساليب ساخرة، في . تشكيلة الحكومة وبين تشكيلة المنتخب
  . )8(مواطن أخرى من كتاباته

                                            
: م، ص1993نوفمبر  2، )21(، السنة )91(ومنتخب الكمرون، صحيفة الجديد، أبين، العدد .. حكوماتنا  )   1(
)8.(  
م، التي انتھت بھا المرحلة 1993ئتHفية، جاءت بعد الحكومة ا@نتقالية، بعد ا@نتخابات النيابية الحكومة ا@ )   2(

  : انظر. م1990مايو22ا@نتقالية، التي جاءت بعد الوحدة اليمنية، في 

. ريمى لوفو، وفرانك مرميQه، وھوغسQتانبخ: اليمن المعاصر، مجموعة من الباحثين، إشراف •
: م، ص2008، بيQQQQروت، كQQQQانون الثQQQQاني 1دار الفQQQQرات، ط .علQQQQي محمQQQQد زيQQQQد: ترجمQQQQة

)139،138.(  

، صQQنعاء، 1الQQيمن حقQQائق ووثQQائق عشQQتھا، سQQنان أبQQو لحQQوم، مؤسسQQة العفيQQف الثقافيQQة، ط •
  ).38: (ص/ 4م، جـ2008

  ).8: (ومنتخب الكمرون، صحيفة الجديد، مصدر سابق، ص.. حكوماتنا )   3(
  .نفسه )   4(
  .يجري: يبرطع)   5(
  ).8: (ومنتخب الكمرون، صحيفة الجديد، مصدر سابق، ص.. حكوماتنا  )   6(
  ).45: (السخرية في ا4دب العربي، نعمان محمد أمين طه، مرجع سابق، ص )   7(
  :انظر )   8(

  ).9،8: (شاعر المخا، صحيفة الجديد، مصدر سابق، ص •
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مبرره الذي  وفي الحقيقة، أن إعادة تعيين الوجوه نفسھا في أكثر من حكومة، قد يكون له     
ينطلق من أھمية ا@ستفادة من تراكم خبرات ھؤ@ء، وھذا ليس فيه شيء، ولكن سخرية 
السوسوة عامة، تدور حول وجوٍه محددة، ھي تلك الوجوه التي @ خبرات لديھا يمكن ا@ستفادة 
 منھا، و@ ضير أن تتناولھم السخرية السياسية عند السوسوة أو عند غيره؛ لُتَحقZَق بذلك
ا@ستراتيجية التنموية، وفق برنامج إصHٍح شامٍل، لبلورة ھذه ا@ستراتيجية، على الواقع 

  .السياسي وا@جتماعي
  

ويسخر السوسوة من الموقف السياسي للعرب، مQن القضQية الفلسQطينية، ومQا يقQود إليQه ھQذا      
قQQيم سQQخريته علQQى وي. الموقQQف، مQQن تQQداعياٍت تفضQQي إلQQى احQQتHٍل متنQQاٍم لcراضQQي الفلسQQطينية

الموازنQQة بQQين ھQQذا الموقQQف السياسQQي العربQQي، وبQQين حكايQQٍة مQQن حكايQQات طفولتQQه، يQQروي ھQQذه 
 ًHالحكاية، قائ:  

كان لرجل مستور الحال عدة أو@د بينھم ولد ھو أكبرھم ولكQن فQي السQن فحسQب، أمQا فQي "     
منQQه إ@ أن تسQQلل إلQQى  فمQQا كQQان.. فQQرفض " )1(حQQق الجعالQQة"طلQQب مQQن والQQده . التفكيQQر ففيQQه نظQQر

قQال لQه البQائع . وذھQب ليبيعQه فQي السQوق" السمسQم"مخزن الحبوب وسرق مكيا@ً من الجلجHQن 
أخذ الولد رمHً وأكمQل الQنقص فQي . لو كان مملوءاً سأشتريه بنصف t. المكيال ناقص: ا4ول

إنQه مخلQوط ولكQن  @ ينفQع: قQائHً " البضQاعة"المكيال وعاد إلQى صQاحب الQدكان، الQذي نظQر فQي 
 t سأشتريه بربع..  

سأشتريه بثماني بقQش، عQاد الولQد إلQى البQائع ا4ول راضQياً : ذھب الولد إلى دكان آخر وقال     
@ : تركQQه صQQاحبنا إلQQى البQQائع الثQQاني الQQذي قQQال. سأشQQتريه بسQQبع بقQQش: بربQQع الtQQ، لكنQQه فاجQQأه
@ يساوي : طالباً بالبقش السبع، لكنه سمع منهفعاد إلى البائع ا4ول م. يساوي أكثر من ست بقش

 بھQQا لبQQان" )2(جعQQل"وبعQQد كQQر وفQQر رضQQي صQQاحبنا بQQأربع بقQQش @ غيQQر . غيQQر خمQQس بقQQش
  .)3(""أبودمي"

وتQQأتي الموازنQQة السQQاخرة بQQين صQQاحب المكيQQال ھQQذا، وبQQين الموقQQف العربQQي السياسQQي مQQن      
  : القضية الفلسطينية، فيقول

فبعQد رفQض قQرار ! لحكاية لھا عHقة بموقف العرب مQن القضQية الفلسQطينيةأعتقد أن ھذه ا"     
فضQQاعت معظQQم  1948كانQQت نكبQQة . ، القاضQQي بمنطقتQQين عربيQQة ويھوديQQة1947التقسQQيم فQQي 

عربيQة ثQم جQاءت النكبQة  "قبائQل"أراضي فلسQطين وبقيQت أراضQي ھQي بمثابQة أمانQة لQدى ثHQث 
الفلسطيني، فطالQب العQرب " التراب"على كل ) ومةالمزع(واستولت إسرائيل  1967الثانية في 

" @بQأس"بانسحابھا، إلى أن وصل ا4مر بھم بقبول مبدأ ا4رض مقابل السHQم، وإسQرائيل تقQول 
  .)4("ترى ھل الخطأ في إكمال المكيال بالرمل؟. على أن آخذ أنا ا4رض وتذھبون أنتم بسHم

ية مQQن الموقQQف السياسQQي العربQQي مQQن القضQQية فالموازنQQة بQQين المQQوقفين قائمQQة علQQى السQQخر     
الفلسطينية، ھذا الموقف الذي قاد إلى اتساع رقعة ا@حتHل لcراضي الفلسQطينية، بالتنQاوب بQين 
القوة حيناً، والدبلوماسية الخادعQة حينQاً آخQر؛ إذ تأسQس ھQذا ا@حQتHل علQى تمسQك العQرب ببقQاء 

طينية، ھذا التمسك لم تثمر المفاوضات المتعددة إ@ السيادة العربية الفلسطينية على ا4رض الفلس

                                                                                                                             

  ).8: (البلدي والخارجي، صحيفة الجديد، مصدر سابق، ص •
  .الحلوى والمأكو@ت الخفيفة الخاصة با4طفال: في لھجات المحكية اليمنية المعاصرة: جعالةال )   1(
  .من الجعالة، أي اشترى جعالة: ِجِعل )   2(
  ).8: (م، ص26/1/1992، )8244(المكيال، يوميات صحيفة الجمھورية، تعز، العدد  )   3(
  .نفسه )   4(
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إلى زعزعته، بتعقيدات وعراقيل يصنعھا الزعماء العرب بإراداتھم ـ كما يقول في موضٍع آخQر 
  .ـ؛ فيرضى العرب أخيراً بالسHم المزعوم مقابل ا4رض المحتلة )1(من أعماله

أن يأخذ القيمة الكاملة لمكيالQه، ونفQذ ، الذي حرص على )الولد(وھذا الموقف، يماثل موقف      
الشروط باحتياٍل مفضوح، وساوم بعدئٍذ لكن دون جدوى، وقاده ھذا ا@حتيال إلى انحسار القيمQة 

  .مع كل محاولٍة من محاو@ته، فيرضى أخيراً بأقل قيمة؛ خوفاً من الخسارة المطلقة
كتمال المكيQال، كQان العQرب غيQر وكما لم يكن صاحب المكيال مخلصاً في تنفيذ مقتضيات ا     

وبعد أن كانوا متمسكين بھذه ا4رض، صQاروا يضQحون . مخلصين في مفاوضاتھم مع ا@حتHل
بھا مقابل سHٍم زائف، وجاء السHم في الحكاية نكرة غير معرف، وفي سياٍق يدل علQى الQذھاب 

وراء الكواليس؛ إذ يھQدف والخروج، وليس السلم وا4مان، وھو ما ُيريده ا@حتHل، ويقصده من 
  .إلى تشريد الفلسطينيين وطردھم من أرضھم، والذھاب بسHٍم إلى أّية بقعٍة من بقاع ا4رض

ى به، ففي الحكاية       ، )الرمQل(وھناك عHقة بين الحكاية والموقف العربي، في نوعية الُمَضح+
مQل صQاحب المكيQال @ ور. ، والرمل واحٌد من مكونQات ا4رض)ا4رض(وفي الموقف العربي 

مQع المفارقQة . ثمن له، وا4رض الفلسطينية كذلك @ ثمن لھا حينما لم يكن ثمنھQا إ@ سHQماً زائفQاً 
  .لcرض الفلسطينية) الH ثمن(لرمل صاحب المكيال، و@ موضوعية ) الHثمن(بين موضوعية 

  
محاً من نظرتQه للمعطيQات ھذان النموذجان من السخرية السياسية عند السوسوة، يجسدان مل     

السياسQQية، بعQQيٍن ناقQQدٍة مQQا فيھQQا مQQن تناقضQQاٍت غيQQر متسQQقٍة مQQع المQQأمول ا@جتمQQاعي، فQQي سQQياٍق 
  .)2(ضاحك، وھي نظرته الساخرة دائماً من معطياٍت سياسية أخرى في غير ھذين النموذجين

  
  

  :ب ـ السخرية اMجتماعية
  

ٍء وسQلوكياٍت سياسQية، ھQي، أيضQاً، وسQيلة تقQويٍم وتوجيQٍه كما ُتعّد السQخرية وسQيلة تقQويٍم 4خطQا     
ُتنقد بعض المؤسسQات ا@جتماعيQة "للسلوكيات ا@جتماعية نحو وجھتھا السليمة؛ فمن خHل السخرية 

نوعQQاً مQQن ) ا2سQQكيمو(، فقQQد كانQQت السQQخرية عنQQد )3("والسياسQQية، وبعQQض الشخصQQيات والسQQلوكيات
ة الغQQرض ذاتQQه، عنQQد ا4وروبيQQين، فQQي القQQرون الوسQQطى؛ ، وأدت السQQخري)4(العقQQاب ضQQد اللصQQوص

حيث كان اللصوص، والسكارى، وغيQرھم مQن الخQارجين علQى القQانون أو المخطئQين، يQتم تقييQدھم "
  .)5("وشل حركتھم في أماكن معينة، ثم تتاح للمواطنين بعد ذلك للسخرية منھم بأشكاٍل عديدة

، فإنھا ـ أيضQاً ـ فرصQة عقQاب فرديQة، أو جماعيQة؛ وإذا كانت السخرية وسيلة عقاٍب رسمية     
  .لمواجھة السلوكيات ا@جتماعية غير المرغوبة

  

                                            
  ).77: (شرح المشعططات السبع، ص )   1(
  : انظر على سبيل المثال )   2(

ھQQـ ـ    1411رجQQب19، )6(بQQدون جمQQارك، بQQراءة إبلQQيس، صQQحيفة الQQبHغ، صQQنعاء، العQQدد  •
  ).6: (م، ص1991فبراير2

  ).32،31،26،12: (شرح المشعططات السبع، ص •
  ).39: (الفكاھة والضحك، مرجع سابق، ص )   3(
  ).152: (نفسه، ص )   4(
  .نفسه )   5(
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وللسوسوة، مHحظاته النقدية الساخرة، على سلوكياٍت، ومظاھر اجتماعية؛ بھQدف توجيھھQا      
  .نحو المسارات المتسقة مع موضوعية الفلسفة ا@جتماعية، ومعطيات الفكر ا2نساني

المتفشية في أوساط المجتمع اليمني، ) غHء المھور(ومن ذلك، تناوله تناو@ً ساخراً، ظاھرة      
فكثيٌر من أولياء ا4مور، حينما يتقدم شاٌب خاطباً الفتاة التي يرغب في الزواج بھا، يواجھه ولي 

تجعل ِمن   أمرھا بشروٍط قاسية، وطلباٍت باھظة الثمن، بشكٍل مبالغ فيه، ھذه المطالب والشروط،
  .لسعادٍة قادمة تق̂دِم الشاب لطلب الفتاة وبا@ُ عليه، @ بدايةً 

ا4لفQاظ "فيسخر السوسQوة مQن ذلQك، مسQتخدماً تقنيQة التHعQب اللغQوي، القQائم علQى إكسQاب       
معQQاني غيQQر معانيھQQا الواضQQحة، فQQإذا مQQا اكتشQQف السQQامع أن مQQا يقصQQده المQQتكلم ھQQو ھQQذا المعنQQى 

  .)1("فھمه ا4ول لمعنى الجملة، فيضحك القريب يسخر من
الخطيQQب "إن : ، فيقQQول)الِخطبQQة(وقQQد ركQQز السوسQQوة علQQى المعنQQى غيQQر الواضQQح لكلمQQة       

ومنھQا اشQتقت . والخطيبة، كHھما مشتٌق من الَخْطِب، أي ا4مر الفQادح والنازلQة تصQيب ا2نسQان
  .)2("̂ي َخْطٍب أج̂ل من ھذاأي طلب المرأة للزواج ولََعْمري فأ) بكسر الخاء(الخطبة 

4ن الQQزواج، والخطبQQة مقدمQQة، قQQد صQQار "فالخطبQQة خْطQQٌب يحQQ̂ل علQQى رأس الخاطQQب؛ ذلQQك      
إھHكاً لنصف الQدين الQذي يملكQه المQرء، إن كQان يملكQه، فQإن تحولQه إلQى عمليQة مقاولQة عمادھQا 

ي، حسQب السQنة، خاتمQاً مQن الذھب والجواھر أمر طبيعي @سيما بعد أن اسQتبدلنا بالخQاتم الحديQد
  .)3("بHتين

  
وھذه الظاھرة من موروثات العادات والتقاليQد السQلبية؛ لQذلك يQر̂د السوسQوة علQى مQن تكQون      

  : حجته أن ھذه الظاھرة ما ھي إ@ التزاٌم بالعادات والتقاليد، فيقول
، الخQروج علQى السQنة أم أيھمQا أھQونُ : والQرد علQيھم. ويتحجج الكثيرون بالعQادات والتقاليQد"     

الخروُج على التقاليد التي َصQَنَعْتھا أطمQاُع الَبَشQِر وغفلQُتھم؟ إن ھQذا الموقQف يQذكرنا بالQذي زنQى 
قالوا . مكروه) الَعزلَ (بلغني أن+ : يا عدو+ 
، َھH إذا ابُتليَت َعَزْلَت؟ قال: بامرأة فأحبلھا، فقيل له

  .)4("!!أما َبلََغَك أّن الزنا حرام: له
ھا وھنا تبدو المفارقة الساخرة، بين حجة ھؤ@ء الخارجة عن السQنة المطھQرة ـ علQى صQاحب     

، )5(..."التمس ولو خاتمQاً مQن حديQد : "القائل لواحٍد من أصحابه أفضل الصHة، وأزكى التسليم ـ
Qب وبين موقف ذلك الزاني، الذي يرتكب المحرم، محتجاً باتقاء المكروه، وھذا عذٌر أقQن ذنQبح م

  .كما ُيقال في التراث العربي
وا@لتزام بالعادات والتقاليد، فيمQا يخQص ھQذا ا4مQر ـ غHQء المھQور ـ  يقQود إلQى المحظQور       

الذي يتسبب في تفكك المجتمع؛ باتخاذ الشباب الحرام طريقاً 2شباع غرائزھم، أو الوصQول إلQى 
ين الشاب والفتاة التي يرغQب فQي الQزواج منھQا، ومن ذلك، اللقاء ب. الحHل بسلوك طريق الحرام

وحينما يصل الخبر إلQى أھQل الفتQاة ـ بقصQٍد مQن الفتQاة والشQاب ـ ُيسQارع ا4ھQل إلQى كQتم الخبQر، 
ويرحبون بالشاب، وييسرون له الزواج، قابلين بأدنى مھٍر؛ حفاظاً على الشQرف والسQمعة ـ كمQا 

العامي، تسQرد تفاصQيل ھQذا المشQھد ا@جتمQاعي  يزعمون ـ وقد أورد السوسوة قصيدًة من الشعر
  .)6(في سياٍق فكٍه ساخر

                                            
  ).47: (ية في ا4دب العربي، نعمان محمد أمين طه، مرجع سابق، صالسخر )   1(
  ).27،26: (شرح المشعططات السبع، ص )   2(
  ).27: (نفسه، ص )   3(
  .نفسه )   4(
  ).1320: (دار الفكر، مصدر سابق، ص. صحيح البخاري، ط )   5(
  ).28،27: (شرح المشعططات السبع، ص )   6(
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ظاھرة متفشQية، فQي المجتمQع اليمنQي؛ انسQياقاً وراء عQاداٍت وتقاليQَد ) غHء المھور(وظاھرة      

، إحQQدى مQQديريات )الصQQعيد(اجتماعيQQة، بعيQQدة عQQن الموضQQوعية والQQدين كQQل البعQQد؛ ففQQي مديريQQة 
فظة اليمنية ا4ولى في غHء المھورـ يقول حسن عبد 
 المQذحجي، أحQد ـ المحا) شبوة(محافظة 

أي . )1()اثنQين مليQون t يمنQي(إن تكاليف الزواج في مديريته، تربQو علQى : أبناء ھذه المديرية
  ).عشرة آ@ف دو@ٍر أمريكي(ما يعادل 

ھادف إلى معالجتھا والحد  لذلك، أبدى السوسوة، رؤيته الناقدة لھذه الظاھرة، بأسلوٍب ساخرٍ      
مQQن انتشQQارھا؛ حفاظQQاً علQQى التماسQQك ا@جتمQQاعي، مQQن مزالQQَق تقQQود إلQQى تفكيQQك بنيتQQه الفكريQQة 

  .وا4خHقية
  

، )3()القات( )2()تخزين(ومن نماذج السخرية ا@جتماعية عند السوسوة، سخريته من ظاھرة      
، التQي @ تكQون مقصQورة علQى فئQٍة )ماتا@عتصQا(عند اليمنيين في كل المناسبات، بما في ذلQك 

من الفئات واضحة المطالب، بل لكل الفئات دون وضوٍح لكثيٍر من المطالب والمطالبين بھا، في 
  .)4(ھذه ا@عتصامات

فاليمانيون، أصحاب خصوصية تاريخيQة وثقافيQة، لكQن ھQذه الخصوصQية لھQا، أيضQاً، أبعQاٌد      
، ومQن )5(ـ كما يقول ساخراًـ @ نستطيع حتى نحQن فھمھQاسلبية، متمثلة في تصرفات وسلوكيات 

  : في كل المناسبات، فيقول ساخراً ) تخزين القات(ذلك حرص اليمانيين على 
وخصوصQQيتنا تجعQQل النQQاس إذا ذھبQQوا إلQQى مQQأتم، يخزنQQون القQQات، وإذا ذھبQQوا إلQQى عQQرس "     

خزنQوا فQي ھQذه . أو استقبال قادم اجتمعوا وخزنوا، وإذا كان ھناك ذكٌر أو مولد أو توديع مسافر
  .)6(!"وجاءت موضة ا@عتصامات ليجتمعوا ويخزنوا. المناسبات كلھا

      ًHويوغل في سخريته، قائ:  
ونحQن ـ اليمنيQQين ـ منQذ شQQھرين وأكثQQر ابتكرنQQا فQQي اللغQة والنحQQو شQQيئاً جديQQداً يشQQبه نائQQب "     

Qدمين و@ المحQر المفعول المطلق، لم يرد في كتب ا4قQو تعبيQاً "دثين وھQم تخزينQع أن "اعتصQم ،
  .)7(""اعتصاماً "ا4فصح 

اعتصQم "فسخريته ھنا، جاءت من خHل المفارقة بين التعبير الفصQيح غيQر المثيQر للضQحك      
؛ لتكQQون بQQذلك، ھQQذه )9("اعتصQQم يعتصQQم تخزينQQاً "، وبQQين التعبيQQر السQQاخر )8("يعتصQQم اعتصQQاماً 

  .، ومعالجتھا في سياٍق سخريٍة اجتماعيٍة ھادفةالسخرية نقداً لظاھرٍة اجتماعية

                                            
، )6(، السQQنة )57(مجلQQة ا4سQQرة والتنميQQة، تعQQز، العQQدد . اج مHيQQين، نبيQQل اليوسQQفيشQQبوة، تكQQاليف الQQزو )   1(

  ).19: (م، ص2008ديسمبر31
  .َمَضَغُه، أو @َكهُ : خّزَن القاتَ  )   2(
، نسبة إلQى عQالم النبQات السQويدي الQذي (Catha edulis Forskal)) كاتا أدوليس فورسكال(القات، أو  )   3(

شQجرة أھليQة تQزرع فQي الQيمن والحبشQة وشQرق أفريقيQا، كمQا تQزرع أيضQاً فQي مدينQة ): سكالبيتر فور (اكتشفھا 
القات، مشQكلة الQيمن الخطيQرة بQين التحليQل : انظر. الكاب حتى منطقة بحيرة تانا، وھي ذات تأثير مخدر ومنعش

م، 2004ـ ـ ھ1425Q، صQنعاء، 1والتحريم، عبده حسQين سQليمان ا4دھQل، مركQز عبQادي للدراسQات والنشQر، ط
  ).11: (ص

  ).7: (اعتصم يعتصم تخزيناً، صحيفة الجند، مصدر سابق، ص )   4(
  .نفسه )   5(
  .نفسه )   6(
  .نفسه )   7(
  .نفسه )   8(
  .نفسه )   9(
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ينتمي "وھذه الظاھرة ا@جتماعية، ظاھرة مقبولة اجتماعياً في إطار المجتمع اليمني؛ فالقات      

إلى عائلة السHستراسQا تنتشQر زراعتQه فQي جنQوب الجزيQرة العربيQة ودول شQرق أفريقيQا، وھQي 
القQات فQي الQيمن أكثQر مQن مجQرد شQجرة اسQتوائية، " ، كما أن شQجرة)1("نفس عائلة الشاي والبن

فھQQي تشQQكل أساسQQاً لطريقQQة معيشQQة، وتلعQQب دوراً رئيسQQياً فQQي ا@حتفQQا@ت وا4عQQراس واللقQQاءات 
، ومQع )3("يقQوم بQدور رئيسQي فQي اقتصQاد الQيمن وفQي حياتQه ا@جتماعيQة"؛ حيث )2(..."السياسية

سQQلبية البQQارزة، التQQي لصQQقت بحيQQاة المجتمQQع مQQن العQQادات والظQQواھر ال"ذلQQك، فQQإن ھQQذه الظQQاھرة 
، وھQQي غيQQر )4("اليمنQQي، وأثQQرت فيھQQا علQQى كQQل المسQQتويات ا@قتصQQادية وا@جتماعيQQة والصQQحية

مرغوبٍة في إطQار المجتمQع ا2نسQاني عامQة، وغيQر مقبولQٍة فQي إطQار التفكيQر والQوعي ا2نسQاني 
، والنفسية، والفكرية، وفي ھذا ا@تجاه الفطرية، والبيولوجية: السليم، المتوائم مع خصائص الفرد

  .كانت سخرية السوسوة، من ھذه الظاھرة
  

وقQQد سQQخر السوسQQوة، مQQن أكثQQر مQQن ظQQاھرة اجتماعيQQة، فQQي المجتمQQع اليمنQQي، التQQي ينبغQQي      
  .)5(معالجتھا بأي شكٍل من أشكال العHج الناجع، بما في ذلك السخرية

ناول ظواھر اجتماعية في المجتمع اليمني خاصة، فإن وكما للسوسوة، سخرية اجتماعية، تت     
  .له ـ أيضاً ـ سخرية اجتماعية تتناول ظواھر اجتماعية في المجتمع العربي عامة

ومن ذلك، سخريته من التHميذ العرب، الذين يحرصون على تسريح شعورھم بصفٍة مبالغ       
  :فيھا، فيقول

) تسريحة(ترتيب الشعر على ھيئة مخصوصة يسمى التسريح إمرار المشط على الشعر، و"     
وقد فشا ذلك في تHميذ العرب، فH يكاد يخلو الجيب الخلفي لبنطلون كل تلميذ مQن مشQط يسQرح 

سHQQح (بQQه شQQعره زيQQادة فQQي تثبيQQت العلQQم وتحسQQين مسQQتوى التلقQQي حتQQى أطلQQق علQQى المشQQط 
  .)6()"التلميذ
 )7()سHQح التلميQذ(ة بين تHميذ العرب، مقQابHً بQين فھو ھنا، يسخر من ھذه الظاھرة المتفشي     

المتعQQارف عليQQه، وبQQين ھQQذا السHQQح الجديQQد، وبQQذلك تكQQون المفارقQQة الباعثQQة للضQQحك، فQQي سQQياٍق 
  .ساخٍر ھادف

  
ومن الظواھر ا@جتماعية المتفشية في المجتمع العربي، التي سQخر منھQا السوسQوة، ظQاھرة      

، نسQبة إلQى عمQرو بQن )النزعQة الكلثوميQة(ھرة، التQي ُيطلQق عليھQا الغرور، فيسخر من ھذه الظQا
كلثوم الذي قال مغروراً بقبيلته، إن أفرادھا قد مcوا البر حتى ضاق بھم، وسيمcون ظھر البحر 

                                            
، صQنعاء، )11: (، كتاب الجيQب2القات والطب، محمد عوض باجبير، مركز عبادي للدراسات والنشر، ط )   1(

  ).11: (م، ص1999ھـ ـ 1420
  ).13،12: (القات، مشكلة اليمن الخطيرة، عبده حسين سليمان ا4دھل، مرجع سابق، ص )   2(
  ).390: (اليمن المعاصر، مرجع سابق، ص )   3(
التراث الشQعبي وعHقتQه بالتنميQة فQي الQبHد الناميQة، دراسQة تطبيقيQة عQن المجتمQع اليمنQي، حمQود العQودي،  )   4(

  .)164: (مرجع سابق، ص
  :انظر على سبيل المثال )   5(

 ).                6: (البلدي والخارجي، صحيفة الجديد، مصدر سابق، ص •

  ).79،78،77،36: (شرح المشعططات السبع، ص •
  ).72: (شرح المشعططات السبع، ص )   6(
  .مجموعة كتب، تشرح أو تلخص المقرر المدرسي: سHح التلميذ )   7(
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كمQا أنھQم لQم يصQنعوا . سفناً، مع العلم ا4كيد أن بني تغلب لQم يكQن نسQلھم كأبنQاء الصQين الشQعبية
 ًH1(عن سفينة قارباً واحداً فض(.  

وإذا كان ھذا غرور شاعٍر، فإن نزعته ھذه ما زالت متفشية، فلھا مظاھر وجوٍد عند بعQض      
المQQذيعين، والرياضQQيين، وكQQذلك الفنQQانين المغQQرورين بأنفسQQھم، دون علQQٍم تQQاٍم بشQQروط مھنQQتھم، 

عQن طريQق  وأعHمھا البارزين، وكأنھم ھم وحدھم محور ھذه المھنة، فيسخر من أمثال ھQؤ@ء،
ھQو الحمQار ) الفنQان(إن المعQاجم القديمQة علQى حQق عنQدما ذكQرت أن : "التHعب اللغQوي، فيقQول

  . )2(..."الوحشي 
الQذم (وحتى عنوان  ھذا المقال، جاء عنواناً ساخراً، قائماً على ما يسمى فQي ا4دب العربQي      

فالد@لة ا4ولى للعنوان، د@لQة مQدح ؛ )4(، أو معالجة الشيء الحقير كأنه عظيم)3()بما يشبه المدح
، بينما مضمون المقال ذمd لظاھرة الغرور، لذلك فالمضQمون يحمQل عنوانQاً )من صور تواضعنا(

  ).من صور تواضعنا(، @ )غرورنا من صور: (اً للعنوان الظاھر؛ فھوخفياً، مناقض
  

سياسQية واجتماعيQة  سخر عباس السوسوة، من ظواھر اجتماعيQة وسياسQية يمنيQة، وظQواھر     
فسخر من عدم اتساق الظواھر اليمنية مع المعطيات السياسية وا4نسQاق ا@جتماعيQة فQي . عربية

المجتمع اليمني، وسخر من عQدم اتسQاق الظQواھر العربيQة مQع المعطيQات السياسQية وا@جتماعيQة 
نة لھوية المجتمع العربي، بما في ذلك المجتمع اليمني Zالُمَكو.  

  
العربية، واليمنية، قائمQة مQن جھQٍة : ا كانت سخريته من الظواھر السياسية، وا@جتماعيةكم      

أخرى على السQخرية مQن عQدم اتسQاق ھQذه الظQواھر مQع المعطيQات الموضQوعية، المتوائمQة مQع 
 dوعيQو موضQليم، فھQر السQارات الفكQق ومسQخصائص النفس البشرية، والمتفقة مع قوانين المنط

، وفي نقده الفكري، وفي رؤاهُ الساخرة من ظواھر غير متسقة مع موضوعية في توجھه العلمي
الفكر والحقائق ا2نسانية، وبQذلك فQإن سQخريته ھQذه، تسQھم بQأيZ شQكٍل مQن ا4شQكال، فQي ترسQيخ 
ثقافٍة إنسانيٍة منطلقٍة من الخصائص البشرية العامQة، @ مQن فكQٍر منحصQٍر فQي زاويQٍة بعيQدٍة عQن 

عية والفكريQQة، التQQي تؤھلھQQا لتكQQون منطلقQQاً متوافقQQاً مQQع مقتضQQيات الثقافQQة المبQQررات الموضQQو
  .ا2نسانية والفكر ا2نساني

  
، @سQيما تلQك المقQا@ت التQي )5(والسوسوة سQاخٌر حتQى فQي بعQض عنQاوين أبحاثQه، ومقا@تQه     

بQدون : (لQةُصدرت بعنوان ثابت، يليه عنواٌن فرعي متغير، ھذا العنQوان الثابQت، يتمثQل فQي الجم

                                            
ھQـ ـ 1410رجQب  27، )236(سQبتمبر، صQنعاء، العQدد 26صQور تواضQعنا، صQحيفة دون جمQارك، مQن  )   1(

  ).12: (م، ص22/2/1990
  ).12: (نفسه، ص )   2(
  ).38: (السخرية في ا4دب العربي، نعمان محمد أمين طه، مرجع سابق، ص )   3(
  .نفسه )   4(
  :انظر على سبيل المثال، ھذه العناوين )   5(

  ).75: (اللغوي ومتفرقات، مجلة جذور، مصدرسابق، ص عن حاملي عصا التصويب •

 ).29: (المستشرقون وخبز الشعير المذموم، مجلة جذور، مصدر سابق، ص •

 ).329: (لساني فضولي يتطفل على قراءة النص، مجلة عHمات، مصدر سابق، ص •

بق، تحقيق نور المعارف ومحنة الباحث الجاد في اليمن الشقيق، صQحيفة الثقافيQة، مصQدر سQا •
 ).20: (ص
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؛ إذ يسخر بھا من مشرط الرقابة الصحفية، الذي يمسخ النصوص، بتعديHتQه وحذفQه )1()جمارك
جمHQQً وأفكQQاراً، قQQد تكQQون جوھريQQة فQQي الQQنص، وكQQأن ذلQQك الحQQذف والتعQQديل، نظQQاٌم مQQن أنظمQQة 

انشQQروا الQQنص كمQQا ھQQو دون أن تفرضQQوا عليQQه : الضQQرائب وا2تQQاوات، وكQQأن السوسQQوة يقQQول
  .)2(وجمارككم الصحفيةضرائبكم 

  
ولم تكن سخريته مقتصرة على السخرية السياسية وا@جتماعية، بل كان ساخراً ـ أيضاًـ من      

؛ إذ يسQQخر مQQن ھQQذا )بيبQQو(الملقQQب ) الخطيQQب(أمQQوٍر أخQQرى، كسQQخريته مQQن الHعQQب المصQQري 
قدراتQه، وكفاءتQه الHعب، الذي اكتسب شھرة @ يستحقھا ـ كما يقول ـ فھو متدٍن فQي مھاراتQه، و

  .)3(الرياضية، لذلك @ يستحق مثل ھذه الشھرة 
  

كQQذلك، يسQQخر مQQن المسQQرح العربQQي، والمسQQرحيين العQQرب، والمنظQQرين للمسQQرح العربQQي؛      
فيسQخر مQن ھQؤ@ء، وممQا يقQدمون، فمQا يقQدم ـ كمQا يقQول ـ فQي ھQذا المسQرح، لQيس إ@ غوغQاء، 

  .)4(لحيوانات التي تسرح في غاباتھا كيفما اتفقوغثاء، تجعل منه أشبه ما يكون بمسرٍح ل

                                                                                                                             

: كمال التشويه الذي لحق بديوان ابن سQودون البشQبغاوي، مجلQة العQرب، مصQدر سQابق، ص •
)789.(  

  .مصطلح يطلق على المال، الذي يؤخذ ضرائب على واردات البلد، غير المحلية: الجمارك )   1(
  :انظر على سبيل المثال، ھذه العناوين )   2(

  ).12: (مصدر سابق، صسبتمبر، 26من صور تواضعنا، صحيفة  •

 ).7: (أذن المرحوم جحا وتHميذه، صحيفة البHغ، مصدر سابق، ص •

 ).7: (النقد السياحي، صحيفة البHغ، مصدر سابق، ص •

 ).7: (عالم عجيب، فكسميلي الشعر، صحيفة البHغ، مصدر سابق، ص •

، صQحيفة الQبHغ، صQنعاء، العQدد  • Vة أفQعبان  5، )7(حقيقQـ ـ 1411شQر19ھQم، 1991فبراي
 ).7: (ص

 ).6: (براءة إبليس، صحيفة البHغ، مصدر سابق، ص •

رمضان  5، )2(، السنة )4(بم، عدن، العدد ..صHة الجمعة وسيارات الھيلوكس، مجلة صم  •
  ).12: (م، ص1994فبراير  15ھـ ـ 1414

  ).29: (شرح المشعططات السبع، ص )   3(
  ).72،71: (نفسه، ص )   4(
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  ثالثاً ـ الفكاھة
  

، ھQQي الصQQورة الثالثQQة، مQQن صQQور الھQQزل، وقQQد وردت فQQي Humour\HumorالفكاھQQة      
َفِكَه الرجل بالكسر، فھو َفِكٌه إذا كان طيب النفس َمّزاحاً، : "، بمعنى المزاح؛ فيقال)لسان العرب(

وفاكھQQت القQQوم مفاكھQQة بُملQQح . التمQQازح: والتفاكQQه. المQQزاح: فكاھQQة، بالضQQموال. المQQّزاحُ : والفاكQQهُ 
ملكQة عقليQة تمكQن المQرء "والفكاھة في قاموس المQورد . )1("المزاح، والمفاكَھُة الُممازَحة: الكHم

 .)2("من اكتشاف المضحكات أو تقديرھا والتعبير عنھا
  

كتة والسQخرية، لكQن مQع اخQتHٍف فQي مظQاھر والھزل، يتجلى في الفكاھة، كما يتجلى في الن     
بين الفكاھة، وبين النكتة، وھناك  ھناك فروقٌ ف اھة غير النكتة، وغير السخرية؛ھذا التجلي، فالفك

  .فروٌق ـ أيضاًـ بين الفكاھة، وبين السخرية
فQي  وھQي المتمثلQة، )أنQيس فريحQة(ومن الفروق التي تمايز بين الفكاھة والنكتة، ما جاء بQه      
  :)3(اkتي

النكتة شQديدة عنيفQة تصQدر عQن تعمQد وتصQميم وعقQل ذكQي، بينمQا نجQد الفكاھQة سQمحة  •
  .رحبة تصدر عن عفوية وبساطة ومحبة

النكتة سريعة حادة مفاجئة تستأنف إلى العقل، بينمQا الفكاھQة تسQير بQبطء ويسQر إلQى أن  •
 .تستأنف إلى القلب

الفكاھة فقد تجدھا في البسيط غير المتكلف  النكتة فنd فيه خلق وصناعة وذكاء حاد، أما •
 . وغير المقصود

  
كذلك، تختلف الفكاھة عن السخرية، في أموٍر منھا، أن الفكاھة ليس لھا غرض أو ھدف إ@      

  .)4(ا2ضحاك، أما السخرية، فلھا غرٌض ھادٌف واضح، سواٌء أكان معيناً أم غير معين
  

العلمQQاء والمفكQQرين، @ سQQيما العلمQQاء النفسQQيين، فھQQي عنQQد وللفكاھQQة مكانھQQا بQQين اھتمامQQات      
نQوع مQن اkليQة الدفاعيQة التQي تسQمح للمQرء بQأن يواجQه موقفQاً صQعباً مQن دون أن يقQع ) "فرويد(

واحQدة مQن أرقQى "؛ لQذلك، فھQي عنQده )5("فريسة لHنفعا@ت غير السارة المصاحبة لھQذا الموقQف
بوصفھا تعطيQـHً مQـؤقتاً للشQـعور ) ")7(كير كجورد(ظر إليھا وين. )6("ا2نجازات النفسية لlنسان

  .)8("بـا4لم، وتحـويHً خاصاً للمعاناة إلى شكل مغاير لھا، ھو الضحك وا@بتھاج
  

                                            
  ).152: (ص/ 5، صادر، مصدر سابق، جـلسان العرب، ط )   1(
 ).438: (قاموس المورد، منير البعلبكي، مرجع سابق، ص )   2(
  ).2: (م، ص1962ط، بيروت، .الفكاھة عند العرب، أنيس فريحة، مكتبة رأس بيروت، د )   3(
  ).10: (السخرية في ا4دب العربي، مرجع سابق، ص )   4(
  ).130: (ق، صالفكاھة والضحك، مرجع ساب )   5(
  ).107: (نفسه، ص )   6(
فيلسQوف و@ھQوتي دانمركQي، يعتبQر مؤسQس الفلسQفة ): 1855ـ  1813(  KierkegaardكيQر كجQارد  )   7(

 ).52: (قاموس المورد، منير البعلبكي، مرجع سابق، ص: انظر. الوجودية
  ).107: (الفكاھة والضحك، مرجع سابق، ص )   8(
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وبذلك، فإن الفكاھة تتميز بالبساطة والوضQوح، بعيQدة عQن التكنيكQات التQي تقQوم عليھQا بنيQة      
ن أن يكQQون لھQQا غQQرض مبنQQيd علQQى النقQQد، الQQذي تتغيQQاهُ وھQQي ھادفQQة إلQQى ا2ضQQحاك، دو. النكتQQة

السQQخرية؛ لQQذلك فQQإن جQQوھر الفكاھQQة َتَبْلQQُوٌر للحQQب والتعQQاطف، والتعQQايش ا2نسQQاني النبيQQل، يقQQول 
  .)2("إن جوھر الفكاھة ھو الحب: "عن جوھر الفكاھة) )1(توماس كارليل(
  

ذات تجٍل واضح، سQواٌء فQي تعاملQه وقد كانت روح السوسوة، المنطلقة من الحس الفكاھي،      
المصQQبوغ بالفكاھQQة العفويQQة، أو فQQي مQQواطن مQQن كتاباتQQه وأبحاثQQه، @سQQيما مQQا جQQاء مQQن تفكQQٍه 

، وحسيV ذي مضامين جنسية Vوسياسي ، Vاجتماعي.  
       

  

  :أ ـ الفكاھة السياسية 
  

 حياته؛ إذ تصور هسية فيالفكاھة السياسية، في أي مجتمٍع من المجتمعات، سجلd للحالة السيا     
وتقQQوم كثيQQٌر مQQن ھQQذه الفكاھQQات علQQى المبالغQQة التQQي يضQQفيھا . ، فQQي أنسQQاٍق ھزليQQة فكھQQةالسياسQQية

المتفكھون عليھQا؛ ليجسQموا الصQورة، ويفتنQوا فيھQا، وھQم فQي ذلQك مھQرةٌ؛ لقQدرتھم علQى مطابقQة 
  .)3(الواقع بتوليد نظائر لما فيه من وقائع مشاھدة

  
لسوسوة الفكاھية ذات الطابع السياسي، ھذه الفكاھة التي يرويھا من عنواٍن كتاٍب ومن ُملح ا     

حضQQر مقQQيHً ذات يQQوم، وكQQان  )4(أن المقQQدم إبQQراھيم الحمQQدي"مسQQتعار، فيقQQول إن المؤلQQف ذكQQر 
مQا رأيQك أن المتنبQي أفضQل : فقال الحمQدي. العلفي من جملة الحاضرين، ولونه يميل إلى السواد

  .)6("أفضل منه )5(أبداً سيدي، الزبيري: ه العلفيشاعر؟ فرد علي
فھذه الحكاية مثيرة للضحك؛ لمQا فيھQا مQن توريQة، وإلمQاح خفQي، إلQى شQعر الشQاعرين؛ فقQد      

  :أراد الحمدي بذلك قوله"
�تِر ����������د(M تش����������ه) العب����������ا مع���������  إM والعص

  :العلفي لنفسه بقول الزبيري وانتقم
�دُ إن الع  �����������������اٌس مناكي�����������������د �نج����������������  بي

  

                                            
: انظQر. كاتQب ومQؤرخ وفيلسQوف إنكليQزي): 1881ـ  1795(  Carlyle ThomasتومQاس كارليQل  )   1(

 ).16: (قاموس المورد، منير البعلبكي، مرجع سابق، ص
  ).121: (الفكاھة والضحك، مرجع سابق، ص)   2(
  ).279،278: (الفكاھة في ا4دب، أصولھا وأنواعھا، أحمد محمد الحوفي، مرجع سابق، ص )   3(
ولQد . و إبراھيم بن محمد الحمدي، ينحدر من اسQرة محافظQة، محاطQة بQاحترام اkخQرين وثقQتھمھ: الحمدي  )   4(

، تولى منصب رئيس مجلس القيQادة والقائQد العQام للقQوات )إب(م، بمدينة قعطبة محافظة  1943ھـ ـ 1362عام 
 34ـ، وعمQره ھ1397Qم ـ شQوال 1977المسلحة حتى اغتيل يوم الثHثQاء الحQادي عشQر مQن شQھر أكتQوبر عQام 

 ً   ).1190ـ  1188: (ص/ 2الموسوعة اليمنية، مرجع سابق، جـ: انظر. عاما
ھQQو محمQQد بQن محمQQود الزبيQQري، شQQاعر الQيمن ا4شQQھر وا4كبQQر، فQي النصQQف ا4ول مQQن القQQرن : الزبيQري  )   5(

يحيى حميد الQدين  العشرين، وأحد أكبر زعماء الحركة الوطنية المناوئة لنظام الحكم ا2مامي في عھدي ا2مامين
 31ھQـ ـ 1384ذي القعQدة  27م، استشQھد يQوم 1919ھQـ ـ 1337ولQد فQي العاصQمة صQنعاء عQام . وابنQه أحمQد
الموسQوعة اليمنيQة، مرجQع سQابق، : انظQر. ، في شQمال شQرقي صQنعاء)رجوزة(م، في منطقة 1965مارس عام 

  ).1457: (ص/ 2جـ
  ).36: (شرح المشعططات السبع، ص )   6(
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�كري(و�����������نٌ ) العس�����������[ذى فط�����������د ل����������  بلي
  

�اهُ ����������ان رب����������يس للطغي����������أن إبل���������  .)1("ك
  

، والبيQQت يھجQQو كQQافوراً بلQQون بشQQرته )2(وبيQQت المتنبQQي، جQQاء ضQQمن قصQQيدة ھجائيQQة لكQQافور     
  .)3()قيٌد جماعي(وبيت الزبيري، جاء ضمن قصيدٍة بعنوان . السوداء

      Qاً إلQح إلماحQيل وجاءت تورية الحمدي ھجاًء خفياً للعلفي، يلمQاً بتفضQل، مكتفيQواد الرجQى س
المتنبي، دون أن يقول البيت الشعري، ولكQن البيQت مشQھوٌر، وسQواد الرجQل واضQح؛ لQذلك كQان 

  .إدراك المغزى، فكان التفكه بھذه الملحة
ومن ھذه الفكاھQة تولQدت فكاھQٌة ثانيQة، تمثلQت فQي اعتQراض العلفQي علQى تفضQيل المتنبQي،       

@ 4نه دون الزبيري، ولكن 4ن الزبيري قال البيت السالف، والعلفي ـ ، )الزبيري(مفضHً عليه 
أن يQQذكر بيQQت الزبيQQري، وإنمQQا ألمQQح إليQQه إلماحQQاً،  ـ يھجQQو صQQاحبه، بأنQQه عسQQكريd دون أيضQQاً 

فقصيدة الزبيري مشھورةٌ، ومشھوٌر ھذا البيت فيھا، والحمدي منQتٍم إلQى الجQيش، فھQو . كصاحبه
  .؛ وبذلك كان إدراك المغزى، فكان التفكه والضحك)عسكري(يش واحٌد من أفراد ھذا الج

  
وكما استخدم السوسوة تقنية التورية في الفكاھة السياسية السالفة، فإنه يستخدم تقنية التHعب      

  : ، فيقول)لعب(اللغوي، كما في ھذه الفكاھة، التي تدور حول اللفظ 
، وھذا شيء جديQد علQى الفصQحى )ھاماً في كذا لعب دوراً (كثر في لغة عصرنا ھذا قولھم "     

التي @ تعرف اللعب أمراً مQن أمQور الجQد؛ فاللعQب مQرادف للنشQاط الQذي @ يھQدف لشQيء مفيQد، 
ولكن ماذا تقول وقد صار للعب في أيامنQا ھQذه قQوانين ومنظمQات وموظفQون وصQحفيون وحكQام 

  .)4("ُتَطل+ُق من َجّرائه الزوجاتومراقبون، تقوم من أجله الحروب، ويسقط بسببه القتلى، و
 للفQQظوكQQذلك ھQQو ا4مQQر، مQQع ھQQذه الفكاھQQة، التQQي يتفكQQه فيھQQا مQQن الد@لQQة السياسQQية العربيQQة      

  : ، فيقول)أخوية(
وقد ذاعت كلمة محادثات أخوية على اللقاءات السياسية العربيQة التQي يتبQادل فيھQا الجانبQان "     

  .)5("قد تطلق على اللقاءات التي @ يقال فيھا شيء وھذا نادرما لذ وطاب من ألفاظ السباب، و
فھذان اللفظان لھما د@لتھما ا4صلية في اللغة، التي استخدمت ـ أيضاًـ بصورة ظاھريQة فQي      

كثيQQر مQQن البرتوكQQو@ت السياسQQية، لكQQن المفارقQQة فQQي تفريQQغ اللفظQQين مQQن د@لتھمQQا ا4صQQلية، فQQي 
السياسية، وبذلك قامت ھاتان الفكاھتان على المفارقة الد@لية لھQذين  السلوك الفعلي للبرتوكو@ت

  .جوھر ھاتين الفكاھتين بھذه المفارقة، الضحُك والتفكهُ  اللفظين، سياسياً، ومعجمياً، فكان
  

  :ب ـ الفكاھة اMجتماعية
  

التQي تثقQل  الفكاھة ا@جتماعية وسيلة من وسائل الترويح عن النفس من ا4عباء ا@جتماعية،     
وسيلة 4ن ينفس ا2نسان عQن نفسQه بعQض مQا يحمQل ) "مكدوجل(كاھل الفرد؛ فالفكاھة في رأي 

مQQن أثقQQال المجتمQQع، ويسQQترد نشQQاطه، ويقتQQدر علQQى أن يعQQيش فQQي مجتمQQٍع @ يخلQQو مQQن ھمQQوم 
                                            

  .فسهن )   1(
: ت، ص.ط، بيQQروت، د.، دار الجيQل، د)ھQـ354ت(ديQوان المتنبQQي، أبQو الطيQب أحمQد بQQن الحسQين : انظQر )   2(
)507.(  
ط، صQنعاء، .ا4عمال الشعرية الكاملة، محمد محمود الزبيري، إصدارات وزارة الثقافة والسياحة، د: انظر )   3(

  ).269: (م، ص2004ھـ ـ 1425
  ).41: (لسبع، صشرح المشعططات ا )   4(
  ).26: (نفسه، ص )   5(
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رسQالة اجتماعيQة مقصQود منھQا إنتQاج الضQحك ): "زئيفQي(والفكاھQة ـ أيضQاً ـ عنQد . )1("وأكQدار
  .)2("بتساموا@

  
ومن مظاھر التفكه ا@جتمQاعي، التفكQه بأكاذيQب مبQالغ فيھQا، اختلقھQا أصQحابھا بھQدف إثQارة      

وقد روى السوسوة أكاذيب اختلقھQا أصQحاُبھا، وبQالغوا فيھQا بھQدف إثQارة الضQحك؛ فقQد . الضحك
مقال بتوضQيٍح ويبدأ ال، )3(عدداً من تلك ا4كاذيب، سماھا بالمعاصرة) فشر يفشر(روى في مقال 

  : ، فيقولعنوانهلمعنى 
الكQذب المبQالغ : الفشر من ا4لفاظ التي ابتدعت بعد عصر الفصاحة، وتعني فQي أيامنQا ھQذه"     

  .)4("فيه الذي يخرج ا4شياء عن طبائعھا، ويجعلھا أشبه شيٍء بالكاريكاتير
ھؤ@ء المتفننين فQي اخQتHق ثم يقول إن ھذه ا4كاذيب التي رواھا في المقال، ھي لواحٍد من      

كQي يتفQوق بھQا علQى  ، ـ كمQا يسQميه السوسQوة ـ)5()الفّشQار(ا4كاذيQب المبQالغ فيھQا، اختلقھQا ھQذا 
ومQQن ھQQذه النمQQاذج التQQي رواھQQا . آخQQر، اشQQتھر ببراعتQQه فQQي اخQQتHق مثQQل ھQQذه ا4كاذيQQب) فّشQQارٍ (

  :، ھذا المثال، الذي يقول صاحُبُه فيه)الفّشار(السوسوة عن ذاك 
كنت مستعجHً الوصول إلى تعز لعيادة ا4سرة في شوال فكنت أقطع الملف الخطر بسرعة "     

  .)6("، حتى ـ إنني لشدة السرعة ـ استطعت قراءة الرقم الخلفي للسيارة)كلم130(
  

ومن أمثلة ھQذا النQوع مQن التفكQه ا@جتمQاعي، عنQد السوسQوة، ھQذا المثQال، الQذي يQروي فيQه      
  : من ھؤ@ء المتفننين في اختHق ا4كاذيب؛ بغية ا2ضحاك، فيقول حكاية واحدٍ 

حكي أن أحد القصاص كان يخرف ويضحك على البسQطاء مQن النQاس فQزعم ذات مQرة أن "     
إذن فھو اسم : فقال!! لكن الذئب لم يأكل يوسف: اسمه كذا، فقالوا له ) يوسف(الذي أكل ) الذئب(

  .)7("يوسف) لم يأكل(الذئب الذي 
  

ففQQي ھQQذين النمQQوذجين، يتضQQح التفكQQه ا@جتمQQاعي، القQQائم علQQى روايQQة المبالغQQة والتفQQنن فQQي      
اختHق ا4كاذيب وروايتھا؛ مع علم المختلق لھا بعدم إمكانية تصQديقھا، فيرويھQا غيرراغQٍب فQي 

لضQحك، تصديقھا، وإنما راغٌب في إظھار براعته في اختHقھا، ھادفاً من وراء ذلQك إلQى إثQارة ا
  .في إطار ھذا الشكل، من التفكه ا@جتماعي

  
ومن الفكاھة ا@جتماعية عند السوسوة، ھذه الفكاھة، التي تستھدف الزوجات، وما يQثقلن بQه      

على ا4زواج، من مطالب @ تنتھي، فتدور الفكاھQة حQول واحQٍد مQن ھQذه المطالQب، المتمثQل فQي 
  :ھاً حرص الزوجة على شراء الثياب، فيقول متفك

بكسر (وآه من الفساتين والزنن ... وتسمى قمصان النساء في ھذا الزمان ا4غبر بالفساتين "     
فھQQي تحيQQل الرجQQال فQQي ھQQذا الزمQQان عبيQQداً ) بكسQQر الQQزاي أيضQQاً (والQQزنين ) الQQزاي وفQQتح النQQون

  .)1("لنسائھم، فالويل له إن لم يشتر الفستان أو الزنة

                                            
  ).290: (الفكاھة في ا4دب، مرجع سابق، ص )   1(
  ).241: (الفكاھة والضحك، مرجع سابق، ص )   2(
  ).6: (َفَشَر َيْفُشُر، صحيفة البHغ، مصدر سابق، ص )   3(
  .نفسه )   4(
  .الكذب المبالغ فيه )   5(
  ).6: (در سابق، صفشر يفشر، صحيفة البHغ، مص )   6(
  ).92: (شرح المشعططات السبع، ص )   7(
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، )2()عبQQQد 
: (@جتمQQQاعي بصQQQوٍر أخQQQرى؛ كتفكھQQQه با4سQQQماءوقQQQد جQQQاء تفكQQQه السوسQQQوة ا     
، كQان واحQداً مQن ھQذه ا4سQماء التQي تفكQه )عبQاس(، بQل حتQى اسQمه ھQو )4()حسن(، و)3()علي(و
؛ فھو ذو طبٍع فكٍه، وصاحب حسV فكQاھي جميQل، لQذلك لQم يسQلم حتQى اسQمه ھQو، مQن ھQذا )5(بھا

  .التفكه
  
  

  :جـ ـ الفكاھة الحسية
  

فقQد تQأتي : ي الفكاھة الحسQية ذات المضQامين المتعلقQة بQالغريزة الجنسQية، بصQوٍر مختلفQةتأت     
. وتتسم ھذه الصورة بعنصQر الدھشQة، والمفاجQأة. بريئة متعلقة بأمور الزواج، والحمل، والو@دة

ة كما تأتي، أيضاً، متضمنة لما يتعلQق بQالغريز. عدائية) فرويد(أو تأتي غير بريئٍة أو كما سماھا 
  .الجنسية بصورٍة مباشرة، أو بإحا@ت وتلميحاٍت جنسية غير مباشرة

  
وقQQQد تضQQQمن الحQQQس الفكQQQاھي عنQQQد السوسQQQوة، بعQQQض الفكاھQQQات الحسQQQية، ذات المضQQQامين      

الجنسQQية، بصQQوٍر والQQد@@ت الجنسQQية؛ إذ جQQاءت ھQQذه الفكاھQQات دالQQة علQQى مQQا يتعلQQق بQQالغريزة 
  .غير مباشرة مباشرة، أو بصورٍ 

، فQي )شQرح المشQعططات السQبع(الصور غير المباشرة، ھذه الفكاھة الQواردة فQي كتQاب  ومن   
  :)6(شرح ھذين الشطرين، من المشعططة الثانية

�ة���������������������������������ب البني��������������������������������  .)7(ت�ع
�ة�������������������ة الحوي�������������������ي قاع������������������  .)8(ف

  
  :فيقول في شرح ھذين الشطرين     
  .)9("يئة و
 أعلمأما ربط الشاعر لمHعبة البنية في قاعة الحوية، فھي مHعبة غير بر"     
، )مHعبة غير بريئة(ففي ھذه الفكاھة إحالة ذات د@لة جنسية، بصورٍة غير مباشرة، فقوله      

وھQذه المHعبQة غيQر بريئQة؛ 4نھQا مQدعاة للشQك والريبQة، فھQي بQين فتQاٍة . ھو ُمْنَطلُق ھذه ا2حالة
إلى ما تثيره ھذه المHعبQة بينھمQا،  ورجل، كما أن المHعبة لھا د@لة جنسية؛ لذلك كانت ا2حالة

  .من لذٍة جنسيٍة غامضة النھاية

                                                                                                                             
  .نفسه )   1(
  ).46: (نفشه، ص )   2(
  ).47،46: (نفسه، ص )   3(
  ).47: (نفسه، ص )   4(
  .نفسه )   5(
  ).42،41،21: (نفسه، ص )   6(
الصغيرة، أي تصغير بنQت، وھQو  بكسر الباء، البنت: البني+ة. تلھو مع البنت وتHعبھا: تHعب: تHعب البنية )   7(

  ).42،41: (شرح المشعططات السبع، ص: انظر. تصغير سماعي @ قياسي
أرض فضاء مسورة يقع المنزل داخلھQا، وھQي بQذلك مجQال لcطفQال : أرض الحوية، والحويZة: قاعة الحوية )   8(

شQرح المشQعططات : انظQر. المنQزلوقد يطلق اللفQظ علQى المسQاحة الواقعQة أسQفل الQدار بعQد مQدخل . يلعبون فيھا
  ).43،42: (السبع، ص

  ).44: (شرح المشعططات السبع، ص )   9(
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جنسQQية، بصQQورٍة غيQQر مباشQQرة، وكمQQا جQQاءت فكاھQQات السوسQQوة الحسQQية، ذات المضQQامين ال     
  .بصورٍة مباشرة وصريحة جاءت
مQن ذلQQك، ھQQذه الفكاھQQة، التQQي يرويھQQا عQQن اسQم علQQٍم  مسQQتعاٍر، مQQن عنQQوان كتQQاٍب مسQQتعار،       
  :فيقول
إن الفعل الثHثي ) رشد اللبيب إلى معاشرة الحبيب(قال أبو العباس أحمد بن فليته في كتابه "     

إذا ضQQّعف وسQQطه، تغيQQر المعنQQى، وصQQار يعنQQي ا2مسQQاك بQQا2ير وغمQQزه حتQQى يقQQوم، ) َمَسQQك(
كوا فHن وزارة كذا(، ولذلك فإن بين ھذا المعنى وقولھم )ُيمسZك(والمضارع منه  نسٌب كبير ) َمس+

Qك(وكذلك قQالوا . @ يخفى على كل ذي نظر للصQابون ذي الرائحQة الQذي يسQتخدم ) صQابون ِمَمس+
  .)1()"جلد عمير(في 

  : ويضيف 
: فيما ذكره أبو العباس نظر، فإننا إن سلمنا له بصحة ا@شتقاق من المعنيQين: قال أبو ھاشم"     

قد يجلدون المأسوف علQى ) جالدي عمير(ثالث 4ن ا4ول والثاني فلسنا نسلم له بصحة المعنى ال
علQى (، تمامQاً كالغسQيل اkلQي )علQى الناشQف(شبابه بدون صابون ممسك، وكثيQر مQنھم يجلدونQه 

  .)2()"الناشف
  

ففي ھذه الفكاھة، حديٌث متعلٌق بالغريزة الجنسية، بصورٍة صQريحة ومباشQرة، فتQرد الد@لQة      
Q(الجنسية الشQعبية للفعQل  ، ومQا يQرتبط بھQا مQن إثQارٍة ينتصQب بھQا عضQو الQذكر التناسQلي، )كَمس+

عQن طريQق وسQيلة  فيكون بعدئQٍذ اللجQوء إلQى محاولQة الحصQول علQى اللQذة بطQرٍق غيQر طبيعيQة،
أو مصQطلح  ،)3()ا@ستمناء(إشباٍع ناقصة للغريزة الجنسية، والمتمثلة فيما ُيصطلح عليه فقھياً بـ 

وتكون ممارسة ھذه العادة با@ستعانة بما يؤدي . )4(يات الثقافة الجنسيةبتعبير أدب) العادة السرية(
  .أو بدون ذلك) الصابون(غرض اللزوجة الكافية 

                                            
  ).117: (نفسه، ص )   1(
  .نفسه )   2(
  :                           انظر على سبيل المثال )   3(

موسوعة الفقه ا2سHQمي، المجلQس ا4علQى للشQؤون ا2سHQمية، دار الكتQاب المصQري، ودار  •
  ).                 77: (ص/ 8ت، جـ.د. ط، القاھرة، وبيروت.لكتاب اللبناني، دا

محمQود : خرج أحاديثه وعلق عليQه). ھـ204ت(ا4م، أبو عبد 
 محمد بن إدريس الشافعي   •
 ).138،137: (ص/ 5م، جـ1993ھـ ـ 1423، بيروت، 1مطرجي، دار الكتب العلمية، ط

لجنQة إحيQاء التQراث : ، تحقيق)ھـ456ت(بن سعيد بن حزم المحلى، أبو محمد علي بن أحمد  •
).                                                                                                                    393،392: (ص/ 11ت، جـ.ط، بيروت، د.د. العربي، دار الجيل، ودار اkفاق الجديدة

ا2مام أحمد بن حنبل الشيباني، ا2مام العHمQة ابQن قدامQة، دار الكتQب العلميQة،  المغني في فقه •
  ).40،39: (ص/ 3ت، جـ.ط، بيروت، د.د

  :انظر على سبيل المثال )   4(

انطوان فيلQو، موسQوعة : حياة العزاب والمراھقين الجنسية والتناسلية، فريدريك كھن، تعريب •
 ).44: (م، ص2000، بيروت، 1ة، طدار اkفاق الجديد. الثقافة الجنسية

: م، ص1985ط، بيQQروت، ديسQQمبر.حياتنQQا الجنسQQية، صQQبري القبQQاني، دار العلQQم للمHيQQين، د •
)241.(  

، بيQQQروت، 6مئQQQة سQQQؤال وسQQQؤال حQQQول الجQQQنس، صQQQبري القبQQQاني، دار العلQQQم للمHيQQQين، ط •
 ).245: (م، ص1986فبراير

  ).65: (بريمن، مرجع سابق، صالمشكHت الجنسية، أسبابھا والعHج منھا، إدوارد  •
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والمثيQQر للضQQحك فQQي ھQQذه الفكاھQQة، التHعQQب اللغQQوي بد@لQQة اللفQQظ، وربQQط الد@لQQة الفصQQحى     

  .بالد@لة الشعبية، لتؤدي الد@لة الجنسية السالفة
د@لQQة جنسQQية، انطHقQQاً مQQن الد@لQQة الشQQعبية فQQي ) الQQوزارة(يثيQQر الضQQحك إعطQQاء  وكQQذلك،     

  .المحكية، وتصبح بذلك عضواً تناسلياً ذا عHقٍة مضحكٍة مع من في قمة ھذه المؤسسة
وتزيQQد إثQQارة الضQQحك والتفكQQه، المحاكQQاة التھكميQQة لطريقQQة النقQQاد فQQي نقQQدھم لQQ_راء، @سQQيما      

، فيأتي السوسوة بشخصيٍة مستعارة، تنقد شخصيَة مستعارًة أصHً، ومحور أصحاب النقد اللغوي
مQQن @ المسQQتمنين مQQن المHحظQQة النقديQQة، أن د@لQQة اللفQQظ الثالثQQة غيQQر صQQحيحة؛ وتعليQQل ذلQQك أن 

ھا تلQك، وإنمQا يمارسQ بشيٍء في عادتQه يستعين@ منھم من ، بل )ابن فليتة(بما ذھب إليه  يستعين
  .به بعمل آ@ت الغسيل، وھنا تبلغ الفكاھة ذروتھا في إثارة الضحكبطريقٍة جافة، أش

فھذه الفكاھة، قائمة على التسلسل الموضوعي المثير للضQحك والتفكQه، فQي كQل مفصQٍل مQن      
مفاصله، حيث كانت تقنيQة ا@سQتعارة ـ اسQتعارة الشخصQية ا4ولQى، واسQتعارة الشخصQية الثانيQة 

لمسQتعارة ـ وسQيلة 2شQاعة ھQذا الجQو الفكQاھي، فQي أنسQاٍق حسQية لتQرد+ علQى الشخصQية ا4ولQى ا
  .مضحكة

  
، نماذج كثيرة، لھذه الصورة المباشرة، فQي )شرح المشعططات السبع(وقد وردت في كتاب      

تناول ما يتعلق بالغريزة الجنسية الذكورية، وا4نوثية، فجاءت صريحة، واضحة الد@لة الحسية، 
  .)1(يات المتعلقة بالغريزة الجنسيةوالمعنى الحسي، للمعط

  
  

  :المحاكاة التھكمية •
    

تمثQQل تقنيQQة المحاكQQاة التھكميQQة واحQQدة مQQن أھQQم التقنيQQات، التQQي تجلQQى مQQن خHلھQQا أسQQلوب 
  . السوسوة الھزلي

لcحQداث والكلمQات الخاصQة بالقصQائد أو "ومن مظاھر المحاكاة التھكميQة، ا2بQدال الخQاص      
، وللسوسQوة، )2("ودوافع وأفعال أقل أھميQة محلھQا وإحHل كلمات وأشخاصيات الجادة، المسرح

، ومQQن ھQQذه )3(منQQذ زمQQٍن، معارضQQاٌت شQQعرية، حQQاكى فيھQQا قصQQائد قديمQQة محاكQQاة ھزليQQة للتسQQلية
، معارضQQQة لقصQQQيدة أبQQQي تمQQQام، )4(أبQQQو تمQQQام فQQQي السQQQوق المركQQQزي: "المعارضQQQات الشQQQعرية

) لكQQQع اللQQQوى(، و)6(للشQQQابي) إرادة الحيQQQاة(لقصQQQيدة معارضQQQة ) إرادة الطعQQQام(، و)5()عموريQQQة(
  .)2() ...")1(، @مرئ التيس بد@ً من امرئ القيس)7()سقط اللوى(معارضة لـ 

                                            
  ).104،88،77،72،30،17: (ص: انظر على سبيل المثال )   1(
  ).98: (الفكاھة والضحك، مرجع سابق، ص )   2(
  .م21/5/2008ھـ ـ 1429جمادى ا4ولى  16: من المقابلة التي أجراھا معه الباحث، في يوم ا4ربعاء )   3(
  .سوق الواقع في قلب مدينة تعزالمراد به، ال: السوق المركزي )   4(
: ص/ 1م، جـ1997، بيروت، 1محيي الدين صبحي، دار صادر، ط: ديوان أبي تمام، تقديم وشرح: انظر )   5(
)96.(  
: م، ص1955مكQQان نشQQر، .، د1ديQQوان أغQQاني الحيQQاة، أبQQو القاسQQم الشQQابي، دار الكتQQب الشQQرقية، ط: انظQQر )   6(
)167.(  
، بيQروت، 1حنQا الفQاخوري، دار الجيQل، ط: ، تحقيQق)حنQدج بQن حجQر الكنQدي(القQيس  ديQوان امQرئ: انظر )   7(

  ).25: (م، ص1989ھـ ـ 1409
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شQQQرح (، بيQQQٌت أورده السوسQQوة، فQQQي كتQQاب )أبQQQي تمQQام(وممQQا جQQQاء فQQي معارضQQQة قصQQيدة      
شQعططة الثانيQة، فيقQدم ، مQن الم)3("والَمقَرَمQة الحQرازي: "، في شرح الشطر)المشعططات السبع

 ًHھذا البيت قائ:  
  ):أبو تمام في السوق المركزي(قال عباس في قصيدة "...     

�يُض �����ارمِ (ب�����ي) المق�����ِف ف�����وُد الّشراِش����  M س
  

�بِ   ������َي Tوالر Tك���������ُء الش�������وَھُھنF ج������  .)4("وج
  

  :وھذا البيت، يقابله في قصيدة أبي تمام، البيت الشعري     
  
�ود"�����فائِح M س�����يُض الص�����ي ب�����حائف ف����  الص
  

�بِ   �������َي Tّك والر����������ء الش��������ونُھّن ج�������  .)5("مت
  

  :)6(ومما جاء في محاكاته الساخرة، لقصيدة أبي القاسم الشابي، ھذه ا4بيات     
  

�ام�����������������اً أراَد الطع�����������������رء يوم����������������  إذا الم
�ي���������������������من أن ينقل���������������������دF للس��������������������  وMب
�ابْ �����������بS الكب�����������ُه ح�����������م ُيعانْق�����������ن ل����������  وم
�اشْ �������������وم الكب�������������بS لح�������������ْن M يح������������  وم

  

�تجي  ������������������دF أن يس������������������درف�ب�����������������  َب الم
�رْ ������������������يِض أن ينكس������������������د للب�����������������  وMب
�دحر������������وقھا وان������������ي س������������علَك ف�����������  تص
�رْ ����������ين البق����������دھِر ب����������َد ال����������ْش أب���������  يع

  
، )شQرح المشQعططات السQبع(وتظھر محاكاة السوسQوة التھكميQة، بشQكٍل واضQٍح، فQي كتQاب      

  :، وھو يشير إلى ذلك بقوله)7(فعنوان الكتاب ومضمونه، محاكاة تھكمية لشروح الشعر القديم
والمشQQعلقات . والمشQعططات علQى وزن المشQعلقات. ھQذا شQرح للمشQعططات السQبع اليمانيQQة"      

  .)8("قصائد أنشدھا المغفور له أبو على حسين بن شفيق المصري يعارض فيھا المعلقات الجاھلية
لQQذلك فقQQد جQQاء الكتQQاب محاكQQاة لطرائQQق القQQدماء فQQي التQQأليف عامQQة، ومحاكQQاة لطQQرائقھم فQQي      

  .خاصةشروح الشعر 
  

وإذا كانت شروح الشعر القديم تبدأ شرح القصيدة با2شارة إلى البحر الشعري الQذي جQاءت      
منه، فإن السوسوة يفعل ذلك في بداية شرحه لكل مشعططة من مشQعططات الكتQاب؛ فيشQير إلQى 

ليٍة فكھة، بحر القصيدة وتفاعيله، لكن ليس بحراً خليلياً، وإنما بحٌر ذو معنى ھزليV وتفعيHٍت ھز
  :فيقول، مثHً، في بداية شرح المشعططة الخامسة

                                                                                                                             
  ).33: (نسب مضموناً مستعاراً إلى امرئ التيس، في موضٍع من شرح المشعططات السبع، ص )   1(
  .م21/5/2008ھـ ـ 1429لى جمادى ا4و 16من المقابلة التي أجراھا معه الباحث، في يوم ا4ربعاء،  )   2(
  ).40: (شرح المشعططات السبع، ص )   3(
يطلQق علQى حجQاب المQرأة، كمQا ھQو : الشراشف، جمع شرشف، ولفQظ الشرشQف فQي المحكيQة اليمنيQة. نفسه )   4(

وھQو يغطQي جسQد المQرأة بكاملQه، . يتبعه غطاء للوجه، وأزرار. معروف، وھو غطاء للرأس، والظھر، والصدر
  . يكون لونه أسود ويشترط أن

  ).96: (ص/  1دار صادر، مصدر سابق، جـ. ديوان أبي تمام الطائي، ط )   5(
مخطوطQQة معارضQQات عبQQاس السوسQQوة الشQQعرية، الموجQQودة فQQي مكتبQQة الQQدكتور أحمQQد قاسQQم علQQي أسQQحم  )   6(

  .الخاصة
  ).7: (شرح المشعططات السبع، ص )   7(
  ).9: (نفسه، ص )   8(
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. ھذه القصيدة تعQد مجمعQاً للبحQور، ففيھQا بحQر المجQانين وتفاعيلQه زفQتن زفQتن زفQتن زفQتن"     
وفيھQQا بحQQر المتسQQكع وتفاعيلQQه صQQافعن . ومنھQQا بحQQر الصQQريع وتفاعيلQQه قQQاتHتن قQQاتHتن قQQاتلن

  .)1("صافعن
  َفْعلُْن (، وتفاعيله )المــتدارك(محاكاة لبـحر ...) زفتن زفتن (وتفاعيله ) المجانين(فبحر      

  .)2()َفْعلُْن َفْعلُْن َفْعلُنْ 
تسQميًة، ولبحQر ) السQريع(محاكQاة لبحQر ) قاتHتن قQاتHتن قQاتلن(وتفاعيله ) الصريع(وبحر       

  .)3()ِعلُنْ َفاِعHُتْن َفاِعHُتْن َفا(تفاعيَل؛ وتفاعيله ـ الرمل ـ ) الرمل(
، أيضQاً، وتفاعيلQه )المتQدارك(محاكQاة لبحQر ) صQافعن صQافعن(وتفاعيلQه ) المتسQكع(وبحر       

  .)4()َفاِعلُْن َفاِعلُنْ (
ففQي ھQذه القصQيدة ـ كمQا يقQول ـ اجتمQع أكثQر مQن بحQر، فأشQار إلQى ذلQك، فيمQا كانQت بQاقي      

Qور مQة القصائد آتية على بحٍر واحٍد فقط، تختلف ھذه البحQي بدايQار فQرى، فاشQى أخQيدٍة إلQن قص
شQQQرحه لكQQQل قصQQQيدٍة، إلQQQى بحQQQٍر فكQQQاھيV ذي تفاعيQQQل ھزليQQQة، جQQQاءت منQQQه تلQQQك القصQQQيدة أو 

  .)5(المشعططة
  

ويحاكي المؤلفين القدماء، أيضا، في طريقة تعQاملھم مQع أسQماء ا4عHQم المتتابعQة، فالقQدماء      
للمؤنQث، فسQار السوسQوة ) بنت/ ابنة(للمذكر و) بنا(المتتابعة بكلمة  يفصلون بين أسماء ا4عHم

من بين أسQماء ) ابن(على طريقتھم ھذه، مع أن مجمع اللغة العربية القاھري، قد أقر+ حذف كلمة 
، لكن السوسQوة، حQاكى القQدماء فQي ذلQك محاكQاة تھكميQة، ففصQل بQين أسQماء )6(ا4عHم المتتابعة

قQال : "...اصQرة، وردت دون ھQذه الكلمQة، فيقQول، مQثHً ا4عHم المتتابعة، وھي أسQماء أعHQٍم مع
بQدر : "... ويقQول). فريQد ا4طQرش(، مع أن اسمه المتداول والمعروف بQه )7("فريد بن ا4طرش

وقالQت سQميرة : "أو قولQه). بQدر شQاكر السQياب(، مع أن اسQمه المتQداول )8("بن شاكر بن السياب
وأسماء معاصرة كثيرة، أوردھا ). سميرة توفيق(ھو  ، مع أن اسمھا المتداول،)9(..."بنت توفيق 

  .)10(السوسوة بھذه الطريقة القديمة، محاكياً بذلك القدماء، محاكاة تھكمية، في أسلوٍب ھزليV فكه
  

ومQQن محاكاتQQه التھكميQQة 4سQQاليب القQQدماء، أيضQQاً، فQQي ھQQذا الكتQQاب، ورود تعبيQQراٍت متداولQQة      
  .)13("و
 أعلم"... ، أو )12("فاحفظ ذلك"...، و)11("فاعلمه.. : ".بكثرة عند القدماء، من مثل

                                            
  ).69(: نفسه، ص)   1(
، بيQQروت، 1ميQQزان الQQذھب فQQي صQQناعة شQQعر العQQرب، السQQيد أحمQQد الھاشQQمي، مؤسسQQة الكتQQب الثقافيQQة، ط )   2(

  ).87ـ  84: (م، ص1989ھـ ـ 1409
  ).65ـ  61: (نفسه، ص )   3(
  ).87ـ  84: (نفسه، ص )   4(
  ).107،95،63،45،21،11: (شرح المشعططات السبع، ص: انظر )   5(
  ).111: (ص/ 20م، جـ1966ع اللغة العربية، مجلة مجم )   6(
  ).34: (شرح المشعططات السبع، ص )   7(
  ).96: (نفسه، ص )   8(
  ).105،48،46: (نفسه، ص )   9(
  ).88،87،48،47،42،38،37،35: (انظر على سبيل المثال، ص )   10(
  ).110،42: (شرح المشعططات السبع، ص )   11(
  ).42: (نفسه، ص )   12(
  ).50،44: (نفسه، ص )   13(
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كتQQاب : وكQQذلك، َذَكQQَر أسQQماء مؤلفQQاٍت، يبتكرھQQا محاكQQاة 4سQQماء مؤلفQQاٍت قديمQQة، مQQن مثQQل     
  )1("ا4غاني لcسفھاني"4بي الفرج ا4صفھاني، الذي يحاكيه محاكاة تھكمية بـ ) ا4غاني(

                                            
  ).96،59: (نفسه، ص )   1(
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. النكتQة، والسQخرية، والفكاھQة: السوسوة، في مجا@ٍت رئيسQة ثHثQة جاء ا4سلوب الھزلي عند     

في كل مجاٍل منھا تنQاوٌل لمعطيQاٍت اجتماعيQة، وسياسQية، وحسQية، بأسQلوٍب ھزلQيV مثيQر  للضQحك 
والتفكQه؛ إذ كQان باعQQث الضQحك فQي ھQQذه المعطيQات، التنQاقض بQQين مضQامين كQل معطQQًى مQن ھQQذه 

أمول من ھذه المضامين مQع الفلسQفة ا@جتماعيQة، والسياسQية، فQي المعطيات، وعدم ا@تساق مع الم
وعدم ا@تسQاق مQع المQأمول . المجتمع اليمني، بالنسبة لما يتعلق من ھذه المعطيات بالمجتمع اليمني

  .من ھذه المضامين مع الفكر ا@جتماعي والسياسي العام، بالنسبة للمجتمع العربي بصفٍة عامة
  

للضحك، أيضاً، التناقض بين مضامين كل معطًى من المعطيات ا@جتماعية كما كان المثير      
والسياسية والحسية ـ يمنية وعربية ـ وبين واقعية الفكر، ومنطق الطبيعة ا2نسانية المتماثلQة فQي 

  .كلھا عمومياٍت ذات وجوٍد في المجتمعات ا2نسانية
  

المفارقQة، : ، فتجلQى مQن خHQل تقنيQاتوقد تجلQى أسQلوب السوسQوة الھزلQي، بتقنيQاٍت مختلفQة     
  .والمقابلة، والتHعب اللغوي، وا@ستعارة، والتھكم، والتورية

  
، قائمQاً علQى المحاكQاة التھكميQة، ليمثQل مQادًة ثريQة )شQرح المشQعططات السQبع(وكان كتQاب       

مع ما ورد من فكان . النكتة، والسخرية، والفكاھة: 4سلوب الھزل عند السوسوة بمجا@ته الثHثة
  .ه الكتابيوأبحاثه، مجسداً لسمٍة أسلوبية، من سمات أسلوب هنماذج ھزلية في مواضع من كتابات
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  :ارةمفھوم اMستع

  

  :أـ مفھوم اMستعارة عند القدماء
  

عارة البعيدة، درس القدماء ا@ستعارة، وصنفوھا إلى أنواٍع عدة، كا@ستعارة القريبة، وا@ست     
  .وا@ستعارة المكنية، وا@ستعارة التصريحية

  
فوھQQا، بأنھQQا )1("ضQQرٌب مQQن التشQQبيه"وقQQد درسQQوا ا@سQQتعارة، علQQى أنھQQا       ادعQQاء معنQQى "، فعر+

  .)2("الحقيقة في الشيء للمبالغة في التشبيه مع طرح ذكر المشبه من البين لفظاً وتقديراً 
  : ، في تعريفھاوقال عبد القاھر الجرجاني     
اعلم أن ا@ستعارة في الجملة أن يكون لفظ ا4صل في الوضع اللغوي معروفاً تدل الشواھد "     

على أنه اختص به حين ُوضَع، ثم يستعمله الشاعر أو غير الشاعر في غير ذلك ا4صل، وينقلQه 
  .)3("إليه نقHً غير @زم، فيكون ھناك كالعارية

  
مQQر، وجQQود عHقQQٍة منطقيQQة، بQQين المسQQتعار والمسQQتعار لQQه، ھQQي عHقQQة وبQQذلك، يسQQتلزم ا4     

تحسQن ا@سQتعارة "، فH )4("ھي ما كانت عHقته تشبيه معناه بما وضع له"المشابھة، فا@ستعارة 
  .)6(، مع ضرورة وجود قرينة دالة على ا@ستعارة)5("إ@ حيث كان التشبيه متقرراً بينھما ظاھراً 

      

                                            
، بيQQروت، 1الصQQورة الشQQعرية فQQي الخطQQاب البHغQQي والنقQQدي، الQQولي محمQQد، المركQQز الثقQQافي العربQQي، ط )   1(

  ).244: (م، ص1990
  :انظر )   2(

  ).49: (ص/ 7نھاية ا4رب في فنون ا4دب، مصدر سابق، جـ •

في فقھQQي لغQQوي، للعHمQQة علQQي بQQن محمQQد السQQيد الشQQريف كتQQاب التعريفQQات، معجQQم فلسQQفي منطقQQي صQQو •
  ).30: (ت، ص.ط، القاھرة، د.عبد المنعم الحفني، دار الرشاد، د: تحقيق). ھـ 816ـ  740(الجرجاني 

دار الكتاب . مسعود. محمد ا2سكندراني، و م: أسرار البHغة في علم البيان، عبد القاھر الجرجاني، تحقيق )   3(
  ).31: (م، ص1998ھـ ـ 1418، 2، طالعربي، بيروت

، القQاھرة، 9بغيQة ا2يضQاح لتلخQيص المفتQاح فQي علQوم البHغQة، عبQد المتعQال الصQعيدي، مكتبQة اkداب، ط )   4(
  ).90: (ص/ 3م، جـ1997ھـ ـ 1418

)5   ( Qاني، تحقيQي الزنجQاب الخزرجQد الوھQن عبQراھيم بQن إبQاب بQد الوھQعار، عبQوم ا4شQي علQار فQق معيار النظ
  ).27: (ص/ 2ت، جـ.ط، القاھرة، د.دار المعارف، د. محمد علي رزق الخفاجي: ودراسة وشرح

  ).48: (أسرار البHغة، مصدر سابق، ص )   6(
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على درجة من التقمص الوجداني تمتد فيه مشQاعر الشQاعر إلQى "كل استعارٍة قائمٍة ولذلك، ف     
استعارة مرفوضة؛ @ھتزاز صفتي الوضوح والتمايز واخQتHل مبQدأ  )1("كائنات الحياة من حوله
  .)2( التناسب المنطقي فيھا

نقاط التشابه في  إيجاد"وقريٌب من مفھوم ا@ستعارة عند القدماء، مفھوم أرسطو، فھي عنده      
  .)3("ا4شياء التي تبدو غير متشابھة

  
وعلى ھذا، فإن وظيفة ا@ستعارة، عند القدماء، @ تتجاوز أن تكون وسQيلة لتنميQق وتحسQين      

، وبQذلك، @ تكQون ا@سQتعارة، )4(الكHم، أو أنھا وسيلة للتوضيح، أو البرھان على صQحة الفكQرة
  .)5("ية يجب انتزاعھاقشرة خارج"إ@ فضلة زائدة، أو 

  
  

  :ب ـ مفھوم اMستعارة عند المحدثين
  

عQن دراسQة  عند الدارسين المعاصرين، واختلفت بذلك دراستھم لھااختلف مفھوم ا@ستعارة      
أكثر من التركيز على وجه الشQبه الQذي يثيQر الفكQر أكثQر  ماء؛ إذ يركزون على ا4ثر النفسيالقد

اسQQتھم لھQQا بطQQرٍق غيQQر تقليديQQة شQQجعت المبQQدعين علQQى ابتكQQار ممQQا يثيQQر الوجQQدان، فكانQQت در
استخدام المواد المسQتعارة بطQرٍق تتنQاقض مQع ا@تجاھQات التقليديQة "استعاراٍت غير تقليدية؛ 4ن 

  .)6("في ا4صالة والتعبير الذاتي إنما ھو اتجاه عام مدھش لcدب التجريبي الحديث
  

جلQب معھQا بعQض المعنQى عQن أصQلھا فتخلQق صQلة بQين ا@ستعارة المعتQرف بھQا ت"ومع أن      
، إ@ أن وظيفة ا@ستعارة في الرؤية المعاصرة، أصبحت وسيلة للتآلف )7("ا4صل والعمل الجديد
غير وجودھا في الواقع، وليسQت  اً وٌر جديٌد لcشياء تكسب فيه وجودتص"بين المتناقضات، فھي 

 تشQرق وتنيQر ـ بطريقQة جديQدة ـ عQدداً كبيQراً "، بحيث )8("انتقا@ً من الواقع إلى التشبيه ثم المجاز
ً من الحقائق غير المترابطة ظاھري ليست "، فا@ستعارة في نظر الرؤية المعاصرة )9("أو سطحياً  ا

يمكQن ا@سQتغناء عنQه، أو قشQرة خارجيQة يمكQن  )10("في أي مجاٍل من مجا@تھQا عنصQراً إضQافياً 
  .انتزاعھا

  
                                            

، 3الصQورة الفنيQة فQي التQراث النقQدي والبHغQي عنQد العQرب، جQابر عصQفور، المركQز الثقQافي العربQي، ط )   1(
  ).205: (م، ص1992بيروت، 

  .هنفس )   2(
  ).197: (م، ص1993ط، ا2سكندرية، .البيان فن الصورة، مصطفى الصاوي الجويني، دار المعرفة، د )   3(
  ).144: (م، ص1981ط، بيروت، .الصورة ا4دبية، مصطفى ناصف، دار ا4ندلس، د )   4(
  ).81: (نفسه، ص )   5(
دار . ليون يوسف، وعزيQز عمانوئيQل: ترجمةاللغة في ا4دب الحديث، الحداثة والتجريب، جاكوب كورك،  )   6(

  ).247: (م، ص1989ط، بغداد، .المأمون للترجمة والنشر، د
  ).252: (نفسه، ص )   7(
م، 1980ط، القQاھرة، .ا@تجاه الوجداني في الشQعر العربQي المعاصQر، عبQد القQادر القQط، مكتبQة الشQباب، د )   8(

  ).416: (ص
اقع ا@فتراضي، شاكر عبد الحميد، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة الخيال، من الكھف إلى الو )   9(

  ).308: (م، ص2009ھـ ـ فبراير 1430، صفر )360(والفنون واkداب، الكويت، العدد 
  ).147: (الصورة ا4دبية، مصطفى ناصف، مرجع سابق، ص )   10(
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اختلفت حوله الرؤى بين القدماء وبين المحدثين، فبعد أن كانت في رؤية  فمفھوم ا@ستعارة،     
شQبيه، أصQبحت فQي الرؤيQة القدماء عنصراً إضافياً، مستلزماً عHقة المشابھة التي يقQوم عليھQا الت

أشQQمل ممQQا ذھبQQت إليQQه الرؤيQQة القديمQQة؛ فلQQم تعQQد ا@سQQتعارة عنصQQراً إضQQافياً مسQQتلزماً  المعاصQQرة
بين المستعار والمستعار له، بل أصبحت في الرؤية المعاصرة وسيلة للجمع بين  عHقة المشابھة

المتناقضQQات، وعنصQQراً رئيسQQاً فQQي العمQQل ا4دبQQي، @ يمكQQن ا@سQQتغناء عنQQه فQQي أي حQQاٍل مQQن 
تمكنك من ا2صغاء إلى روح الصورة و@ تعطيك كلمات "ية الجديدة لHستعارة، ؤفالر. ا4حوال

  .)1("صاً ترتديه كل الصور ا@ستعاريةتحفظھا، وتقدمھا قمي
  

عبQQاس السوسQQوة؛ إذ وردت  فQQي أسQQلوب الكتابQQة عنQQدوتمثQQل ا@سQQتعارة واحQQدة مQQن السQQمات      
: مسQتوياٍت ثHثQة، متجسQدة فQي )شQرح المشQعططات السQبع(ا@ستعما@ت ا@ستعارية، فQي كتQاب 

  .ا4عHم، والعناوين، والمضامين

                                            
، )غيQر منشQورة(د قاسQم علQي أسQحم، رسQالة ماجسQتير الصورة في الشعر العربي المعاصر في اليمن، أحم )   1(

  ).63: (م، ص1999كلية اkداب والعلوم ـ جامعة آل البيت، ا4ردن، 
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  أوMً ـ ا�ع�م
  

، لكن ا4مر اختلف فQي العصQر الحQديث؛ إذ )1(ستعارة في الرؤية القديمة @ تدخل ا4عHما@     
أصبحت الكتابة بأسماء مستعارة وسيلة من وسائل التعبير والكتابQة فQي العصQر الحQديث، إمQا أن 

QQذلك، أن يعبQQب بQQد الكاتQQهيريQQب إليQQى أن تنسQQاٍر يتحاشQQن أفكQQة،   ر عQQية أو اجتماعيQQع سياسQQلموان
مرتبطQاً  َل فيھQا ا4فكQار تQأويHً شخصQياً التي @ يريد الكاتب أن تؤو+  2بداعيةفي ا4عمال ا @سيما

إذاً، ا@سQQم "للتعبيQQر عمQQا يريQQدون؛  الُكّتQQاُب إلQQى ا4سQQماء المسQQتعارةيلجQQأ  بحيQQاة الكاتQQب، لQQذلك
ظQرة المستعار ھو الحل، 4قول ما أريد وأكتب كل ما يخطر على بQالي، دون خQوٍف مQن تلQك الن

  . )2("التي قد @ تھتم بي ككاتبة وتتجاھل إبداعي وتھتم بتأويل السطور وما وراء السطور
4غراٍض أدبية جمالية خالصة، نابعة من رؤى الكاتب وفلسQفته الخاصQة فQي تعاملQه  وقد يكون ذلك     

  .باسمه الحقيقيمع الفن وا2بداع، فيكتب تحت اسٍم مستعاٍر لفترٍة زمنيٍة محددة، ثم يظھر بعد ذلك 
  

منسQوبة 4سQماء  اً ، أقQوا@ً وأفكQار)لمشQعططات السQبعشQرح ا(وقد أورد السوسوة، في كتاب      
عQدٌد  مستعارة؛ فمن العتبة ا4ولى، يأتي مؤلف الكتاب اسماً مستعاراً، ثQم تQرد  فQي المQتن،أعHٍم 

  .من  أسماء ا4عHم المستعارة
  
  

  :جمال الذماريأ ـ الشيخ أبو ھاشم ضياء الدين بن 
  

، )شQرح المشQعططات  السQبع(ھذا اسٌم مستعاٌر، استعاره السوسوة، فنسب إليه تQأليَف كتQاب      
، )تQأليف الشQيخ ا4جQل ضQياء الQدين بQن جمQال الQذماري: (فوردت تحت عنQوان الكتQاب، العبQارة

سQQتھل فا. ، علQى اعتبQار السوسQQوة محققQاً فحسQب)تحقيQق وتعليQQق عبQاس علQي السوسQQوة(وبعQدھا 
  .)4()مقدمة المؤلف(، والثانية )3()مقدمة المحقق(ا4ولى، : الكتاب بمقدمتين

  
باسQٍم مسQتعار، و@  وإذا كان ھناك من الُكت+اب والمؤلفين في العصر الحQديث، َمQْن يبQدأ نشQره    

إ@ فيما بعد، فإن السوسوة في ھذا الكتاب، قد أفصح عن نفسه في الكتاب ذاتQه؛  يفصح عن نفسه
  :قول في مقدمة المحققي

الشQQيخ أبQQو ھاشQQم ضQQياء الQQدين بQQن جمQQال الQQذماري، اسQQم مسQQتعار إمعانQQاً فQQي : اسQQم المؤلQQف"     
وإن كQQان يتضQQح مQQن خHQQل الشQQرح أنQQه معاصQQر لنQQا فھQQو يتحQQدث عQQن رونالQQد ريجQQان . السQQخرية

  .)5("ومحمود الخطيب وغيرھما من المعاصرين
  

                                            
  ).29: (معيار النظار في علوم ا4شعار، مصدر سابق، ص )   1(
: م،  ص2008، شQQQتاء )6(باتجQQQاٍه أكثQQQر اسQQQتدارة، ناديQQQة الكوكبQQQاني، مجلQQQة غيمQQQان، صQQQنعاء، العQQQدد  )   2(
)200،199.(  
  ).8،7: (شرح المشعططات السبع، ص )   3(
  ).10،9: (نفسه، ص )   4(
  ).8: (نفسه، ص )   5(
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ھQذا  وكQان قQد َصQن+فَ . يقQي للكتQاب، ولQيس المحقQق فقQطوبذلك، فالسوسQوة ھQو المؤلQف الحق     
فQي  َع توزيعQاً محQدوداً، يقQول عQن ذلQكوُوزZ  يزيQد عQن عقQدين مQن الQزمن، وُطبQعَ  قبل ما الكتاب

  :ذاتھا مقدمة التحقيق
ھـQ 1406= م 1986النص موجود مطبوعاً طبعة سQقيمة علQى اkلQة الكاتبQة فQي القQاھرة عQام "     

الQنص كمQا ھQو وإن حQرر جملQة  ىوالمحقQق أبقQ. بعض أصQدقاء المؤلQف وداً علىووزع توزيعاً محد
وقQQام بعمQQل بعQQض . مQQن أخطQQاء الناسQQخ، وجعQQل قواعQQد كتابتQQه كمQQا ارتضQQاھا المحققQQون المحQQدثون

  .)1("الھوامش التوضيحية وقام بتقطيع المشعططات عروضياً حتى يسھل على كل قارئ أن يقرأھا
  

لھQذه  لQى لھQذا الكتQاب سQقيمة، لQذلك كQان تحقيQق السوسQوة، ھQو تحقيQقٌ فقد كانت الطبعة ا4و     
قQQد اعتبQQر  ليQQأتي الكتQQاب فQQي طبعتQQه الحاليQQة أكثQQر دقQQة ووضQQوحاً، و ؛مQQا فيھQQال الطبعQQة، وإصHQQحٌ 

ھي مخطوطة الكتاب؛ لذلك كانت الطبعQة الحاليQة، ھQي الطبعQة ا4ولQى،  السوسوة الطبعة ا4ولى
  .)2(لكتابحسب ما ورد في بيانات نشر ا

  
وذھب ھذا ا@سم المسQتعار، فQي شQرحه لمشQعططات الكتQاب، مQذھب شQروح الشQعر القQديم،      
  . أفكاره ورؤاه، وأقوا@ً لغيره، وتعليقاته، وغير ذلك مما يفعله الشارحون للشعر القديم ُمْوِرداً 

  
4داء تعليقاً على اومن ذلك، ما جاء في حديثه عن تسمية الشيء القبيح بغير اسمه الحقيقي،      

  : السينمائي والمسرحي العربي
وعندي أن ذلك من البعد عن تسمية الشQيء القبQيح باسQمه الحقيقQي وتسQميته : قال أبو ھاشم"     

، وذبح مسلمي )تصفية(فمن ذلك تسمية القتل . بشيٍء @ يثير في الذھن ما يثيره المسمى الحقيقي
  .)3(..."اضطرابات طائفية (الھند 

     Qويفعلى لسQتخدام اللغQة ا@سQي طريقQه فQوة رؤيتQورد السوسQم، يQي ھاشQه  ان أبQتم فيQذي تQال
دة ل ا4شياء بغير أسمائھا الحقيقية تسميةُ  Zخصائص مسمياتھا في ذھن السامعالُمَجس.  

  
على لسان ھذا ا@سم  راً مما يريد قوله في ھذا الكتابوعلى ھذا المنوال، أورد السوسوة كثي     
قQال "، وإّمQا باسQمه، فيقQول )4(..."قQال أبQو ھاشQم : "فيقQول ــ وھو الغالب ــ يتهعار، إما بكنالمست

  .)5(..."الشيخ ضياء الدين 
  

  :ب ـ أع�ٌم أخرى
  

فQQي شQQرحه  ، وردت أسQQماء أعHQQٍم مسQQتعارة)اشQQمأبQQو ھ(علQQى لسQQان اسQQم المؤلQQف المسQQتعار      
مسQتعارة، ھQو فQي الحقيقQة للسوسQوة، وبQذلك، لمشعططات الكتاب، وما ينسب إلى ھذه ا4سماء ال

  .تكون في المرتبة الثانية، بعد اسم المؤلف المستعار، وجميعھا تعبر عما يريد السوسوة قوله
  

                                            
  .نفسه )   1(
  ).4: (نفسه، ص )   2(
  ).24،23: (نفسه، ص )   3(
  ).97،88،30،28،15: (انظر على سبيل المثال، ص )   4(
  ).31: (انظر على سبيل المثال، ص )   5(
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، مQQن )1("والن+جQQاْر يْشQQتي لQQََبنْ : "ومQQن ذلQQك، ھQQذا ا@سQQم المسQQتعار الQQوارد فQQي شQQرح الشQQطر     
  :المشعططة الخامسة، يقول الشارح

بQل إن المقصQود مQن ذلQك كلQه النقQود، ووسQائل ا2نتQاج التQي إذا ) كارل بQن مQرقص(وقال "     
  .)2(..."تغيرت أثرت ديالكتكياً في البنية التحتية للمجتمع ا2قطاعي 

فعلQQى لسQQان ھQQذا ا@سQQم المسQQتعار، يQQرد نمQQوذج مQQن نمQQاذج المعرفQQة النقديQQة الحديثQQة عنQQد      
  .)3(السوسوة، وسبق الحديث عن ذلك

، )كQارل(فا@سQم ا4ول . عربي، وأعجمQي: والُمHَحظ أن ھذا ا@سم المستعار، مركٌب من اسمين     
  .، اسم عربي، وإن كان غير متداول بكثرة)مرقص(وا@سم الثاني، . اسم أعجمي، غير عربي

  
وھناك نوٌع من ا@رتباط بين مضمون الحديث عن نظريٍة نقديٍة معاصرة ـ نظرية ا@نعكاس      
، غيQر العربQي؛ والنظريQة معQروٌف عنھQا، أنھQا )كQارل(ين اسQم َمQْن يتحQدث بھQذا المضQمون ـ وب

فQرٌد مQن مجتمQع ھQذا ) كQارل(متأتية في الثقافة العربية بفعQل تQأثير الQتHقح الثقQافي مQع اkخQر، و
، صQاحب الفلسQفة ا@شQتراكية )كQارل مQاركس(اkخر، بل الراجح أن المقصQود بھQذا ا@سQم، ھQو 

ند إليھا ھذه النظرية، فھو أكثر دراية بھذه النظرية النقدية؛ لذلك تقQدم اسQمه علQى ا@سQم التي تست
، )النجQار(، الQذي يريQده )اللQبن(العربي، كما كان رأيه حاسماً للخHف القائم حQول المقصQود مQن 

  .في ھذا الشطر من المشعططة
  

لمستعار الوارد ضQمن شQرح عربي وأعجمي، ا@سم ا: ومثل ھذا ا@سم، المركب من اسمين     
  :، من المشعططة نفسھا؛ إذ يقول الشارح)4("بالمشدة والقبوع: "الشطر

  .)5(..."إذا أداھا بخفة : ويقال قبع فHن صHته: وقال مسعود بن برجوان"
على ا@سم ا4عجمي؛ 4ن مضمون القول جاء بلھجٍة مQن ) مسعود(وتقدم ھنا ا@سم العربي      

بينمQا اختلQف ا4مQر مQع . على واحدٍة مQن شQعائر الQدين ا2سHQمي @ً لعربية، ودالھجات المحكية ا
؛ إذ تقدم ا@سم ا4عجمQي علQى ا@سQم العربQي؛ 4ن مضQمون )كارل بن مرقص(ا@سم المستعار 

، وإنمQا مQن مكونQات ثقافQة )مQرقص(القول نظرية نقدية، ليست من مكونات ثقافة ا@سQم العربQي 
، لQذلك تقQدم ا@سQم ا4عجمQي علQى ا@سQم العربQي، وإن كQان المؤلQف @ )كQارل(ا@سم ا4عجمQي 

يقصد ذلQك؛ إ@ أن ورود ھQذين ا@سQمين المسQتعارين، مQع مضQمون قوليھمQا بھQذه الطريقQة، فيQه 
  .مجاٌل للحديث عن ذلك

  
مQا ومن ا4سماء المستعارة الواردة في الكتاب، أسماء منسوبة إلى أسماء مناطق يمنية، من ذلك،      

، من مشعططة الكتاب الثانيQة، فھQذا الشQطر، فQي شQرح )6("من الَجنيْب جنيبةْ : "ورد في شرح الشطر
  :الشارح، من المشكل الشعري، الذي حارت فيه الظنون، فيورد شيئاً مما قيل فيه، فيقول

لجنيQب ا: )2(الجنيب أصابته الجنابة ووجب عليه الغسل، وقال الخQو@ني: )1(وقال الحوباني"...     
وقQال  )4()حQق ابQن ھQادي(ليأخQذ . حQـين يطلQب  الشQرطي  ذلQك )3()على جنب(الذي يقف بسيارته 

  .)6("الجنيب الحيوان الذي يمشي على جنبه وليس له قوائم: )5(اليريمي
                                            

  ).78: (عططات السبع، صشرح المش )   1(
  .نفسه )   2(
  . ، من الباب الثاني في ھذه الدراسة)التنوع المعرفي(انظر، المعرفة النقدية الحديثة، ضمن الفصل ا4ول  )   3(
  ).88: (شرح المشعططات السبع، ص )   4(
  ).89: (نفسه، ص )   5(
  ).30: (نفسه، ص )   6(
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وھذه ا4قوال المختلفة فيه، @ تدل على معنًى واضح؛ فالشQطر مQن المشQكل الشQعري فعHQً؛ إذ      
QلھHي ُشرَح من خQطلح فقھQه بمصQرتبط د@لتQاخرة، فتQٍة سQعري بطريقQطر الشQة(ا الشQد ) الجنابQعن

  .وعند اليريمي، كانت الد@لة على حيواٍن غريب، يمشي على جانبه، 4نه ليس له قوائم. الحوباني
أفQQراد (وعلQQى لسQQان الخQQو@ني، جQQاء الشQQرح لھQQذا البيQQت مرتبطQQاً بظQQاھرٍة سQQائدٍة بQQين بعQQض      

الذين يحاولون بأية طريقQٍة الحصQول علQى الرشQوة مQن السQائقين، متخQذين مQن  ،)شرطة المرور
 ِمQنْ  ، سQبيHً لlلمQاح بQذلك؛ فكQان شQرح الخQو@ني شQرحاً متضQمناً سQخريةً )علQى جنQب: (العبارة

  .أمثال ھؤ@ء، الذين ُيناُط بھم تنظيم حركة السير، @ عرقلتھا
  

نف من الناس، بل وجدت طريقھا إلى كثيٍر مQن وھذه الظاھرة، غير مقصورٍة على ھذا الص     
، من المشعططة السابعة، سQاخراً )7("@بن الھادي: "المعامHت، فيقول السوسوة في شرح الشطر

  : من ھذه الظاھرة
  .)8(..."ابن ھادي رمز للرشوة في اليمن، استغفر 
 بل الدمغة التي @ ينصلح بدونھا عمل"     

  
ھا، معبراً من سماء، التي @ وجود لھا في الواقع، وأراد السوسوة ا2تيان بوإذا كانت ھذه ا4     

فإنه في المرحلة الثانوية من دراسته، قد أُْطلَِق عليه اسٌم مستعاٌر بغير إرادتQه، خHلھا عما يريد، 
  :يقول عن ذلك، في إطار حديثه عن المرحلة الثانوية من دراسته

، )المركQQز الثقQQافي العراقQQي(مرحلQQة الثانويQQة، كQQان ھنQQاك مكتبQQة فQQي آخQQر ا2عداديQQة وأول ال"     
يُت باسQٍم ... إسHQميات العقQاد، وكتبQاً كثيQرة غيرھQا: قرأت فيھا كتبQاً كثيQرة، مQن مثQل ZمQاك ُسQوھن

 V9()"منصور علي جعلل: (حركي(.  
، له وجوده في الواقع، فھو       dاسُم شخٍص، من وھذا ا@سم ليس اسماً وھمياً، بل ھو اسٌم حقيقي

، كمQQا أن ھQQذا الشQQخص واحQQٌد مQQن )10(سQQكان الحQQارة التQQي تسQQكن فيھQQا عائلQQة السوسQQوة آنQQذاك
، الQذي )التلفزيQون والنQاس): (سQبتمبر 26(المشاھدين، الذين شملھم التحقيQق الصQحفي لصQحيفة 

ومكQQرد عبQQد ) سQQنة50(منصQQور علQQي جعلQQل "...أجQQراه السوسQQوة؛ إذ ورد فQQي ھQQذا التحقيQQق أن 

                                                                                                                             
معجQQم : انظQQر. ھQQو القQاع والھضQQاب الواقعQQة شQرقي مدينQQة تعQز: والحوبQان نسQQبة إلQى الحوبQQان، : الحوبQQاني )   1(

  ).527: (ص/ 1البلدان والقبائل اليمنية، مرجع سابق، جـ
نسبة إلى قبيلة خو@ن، أو إلى مديرية خQو@ن؛ فخQو@ن مQن القبائQل اليمنيQة الكبQرى، وھQي ثHثQة : الخو@ني )   2(

. وخQو@ن، أيضQاً، مركQز إداري مQن أعمQال مدينQة حجQة. وقضQاعة خQو@ن الطيQال، وخQو@ن إبQن عQامر،: اقسام
  ).587: (ص/ 1معجم البلدان والقبائل اليمنية، مرجع سابق، جـ: انظر

، أي قQف وقوفQQاً )علQى جنQب: (عبQارة تقQال للسQQائق، حينمQا ُيQراد منQه التوقQف القصQQير، فعبQارة: علQى جنQب )   3(
  .محاذياً للطريق

  .عن الرشوة في المحكية اليمنية كناية: حق بن ھادي )   4(
، وھQي مدينQة مشQھورة مQن "إب"و" ذمQار"مدينQة فQي قQاع الحقQل مQا بQين : نسبة إلQى يQريم، ويQريم: اليريمي )   5(

الذي يطل عليھا من ناحية الشQمال الشQرقي، واkخQر ھQو ) ُيصبح(أرض يحصب، وتقع بين جبلين، أحدھما جبل 
معجQم البلQدان والقبائQل اليمنيQة، : انظQر. وھي تابعة في أعمالھا لمحافظة إب. من الجنوب الغربي) َشْرُبوب(جبل 

  ).1907،1906: (ص/ 2مرجع سابق، جـ
  ).30: (شرح المشعططات السبع، ص )   6(
  ).112: (نفسه، ص )   7(
  .نفسه )   8(
  .م19/3/2008ـ ھـ 1429ربيع ا4ول  11: من المقابلة التي أجراھا معه الباحث، في يوم ا4ربعاء )   9(
  .نفسه )   10(
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، يتفقون مع من يقترح تأخير بث برامج ا4طفال التلفزيونية، إلQى بعQد ) 1(..."، )سنة34(د الحمي
المغرب؛ حتى @ يحرم أطفاُل الريف من مشاھدتھا؛ 4ن الكھرباء في المناطق الريفيQة @ تضQاُء 

  .)2(إ@ بعد المغرب
  

رة عند السوسوة؛ إذ أورد مجا@ً من مجا@ت ا@ستعا ك، كانت أسماء ا4عHم المستعارةوبذل     
عدداً من ھذه ا4سماء، معبراً على لسانھا عن أفكاٍر ورؤى، وناقHً معلومQاٍت وحقQائق، وسQاخراً 

وكQل ذلQك، بثQوٍب أدبQيV سQاخٍر، مثيQٍر ... ،ا@جتماعي والسياسيمن ظواھر @ تتسق مع المأمول 
  .للفكاھة والضحك في كثيٍر من النقد ا@جتماعي

                                            
ھQQQـ ـ 1410رمضQQQان  10، )392(سQQQبتمبر، صQQQنعاء، العQQQدد 26التلفزيQQQون والنQQQاس، صQQQحيفة  )   1(

  ).9: (م، ص5/4/1990
  .نفسه )   2(
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  عناوينثانياً ـ ال
  

شQQرح (العنQQاوين المسQQتعارة، مجQQاٌل مQQن مجQQا@ت ا@سQQتعارة عنQQد السوسQQوة؛ فقQQد وردت فQQي كتQQاب      
وإلQى ھQذه المؤلفQات، . ، عناوين مستعارة لمؤلفاٍت وھمية، ابتكر تسQمياتھا السوسQوة)المشعططات السبع

  ).فائدة(باللفظ  ينسب عدداً من شروح واستطرادات الكتاب، @ سيما استطراداته التي يصدZرھا
  

وما ُينسُب إلى ھذه المؤلفات من الشروح وا@ستطرادات، إّما أن يكون إشاراٍت خاصQة إلQى      
عامQة تصQل إلQى أبعQد مQن ھQذا المحQيط  أو إشاراٍت . ي، والبيئة اليمنيةسمٍة متعلقٍة بالمجتمع اليمن

  .الجغرافي
  
  

  :أ ـ إشاراٌت خاصة
  

بQاليمن والبيئQة ُنسQبْت إليھQا محتويQاٌت خاصQة  التQيؤلفاٍت وھميQة، من العناوين المستعارة لم     
  :، من المشعططة الثانية؛ إذ يقول الشارح)1("وادي ذيبة: "ما ورد في شرح الشطر ،اليمنية
وادي : مQQن الوديQQان المشQQھورة فQQي الQQيمن) معجQQم الوديQQان ومQQؤذي الQQدفيان(قQQال صQQاحب "     

، )5(، ووادي رمQاع)4(، ووادي الحQار)3(ووادي رسQيان. الQذي غنQى لQه أيQوب العبسQي )2(الضباب
  .)7("في العدين )6()وادي الدور(وأشھرھا 

  
فھذا الكتاب، مؤلٌف وھميd @ وجود له، وقد ورد الكتاب دون أن يرد اسم مؤلفQه، وا@كتفQاء      
عينQQة، كمعجQQم فQQي حقQوٍل د@ليQQٍة م ُتَؤل+QQفُ ، وھQQذا العنQوان، محاكQQاة للمعQQاجم التQي ...)صQQاحب (بQـ 

  ...الشعراء، ومعجم ا4دباء، 
  

                                            
  ).22: (شرح المشعططات السبع، ص )   1(
وھQو مQن أعمQال  واٍد أخضر خارج مدينة تعز من جھة الغرب الجنوبي على خط الحجرية،: وادي الضباب )   2(

  ).938: (ص/ 1معجم البلدان والقبائل اليمنية، مرجع سابق، جـ: انظر. جبل صبر
تجتمع إليه مسQايل جبQل صQبر ومرتفعQات . بكسر فسكون ففتح، واٍد مشھور غربي مدينة تعز: وادي رسيان )   3(

م والموز، كما أنه دائم الجريان وھو واٍد تكثر فيه أشجار النخيل والشما. تعز والجند وكذا من جنوب جبل العدين
  ).688،687: (ص/ 1معجم البلدان والقبائل اليمنية، مرجع سابق، جـ: انظر. @ ينقطع طوال العام

معجQم البلQدان والقبائQل : انظQر. واٍد فيه نبع ماء حار من مديرية عQنس وأعمQال محافظQة ذمQار: وادي الحار )   4(
  ).386: (ص/ 1اليمنية، مرجع سابق، جـ

مآتيQQه مQQن جبQQال ريمQQة . واٍد مشQQھور فQQي تھامQQة بQQين وادي زبيQQد جنوبQQاً وبQQين سQQھام شQQما@ً : وادي رمQQاع )   5(
معجQم البلQدان : انظQر. ووصابين، ويسقي الدمينية وأرض الِحَسينية، ويسيل إلى البحر في مواسم ا4مطار الكثيرة

  ).703: (ص/ 1والقبائل اليمنية، مرجع سابق، جـ
، )بنQي َعQَواض(و) الَجَبلQَين(يقع فيما بQين منطقتQي . واٍد مشھور في جنوب العدين من بHد إب: دوروادي ال )   6(

وھQو واٍد مشQھور بطبيعتQه الخHبQة وجمالQه ا4ّخQاذ، وقQد تغنQى بجمالQه . ويتجه غرباً حيث يصQب فQي وادي زبيQد
). ديQوان وادي الQدور(الموسQوم الشعراء، ومن ذلك أشعار القاضي علي بQن أحمQد العنسQي المنشQورة فQي ديوانQه 

  ).631،630: (ص/ 1معجم البلدان والقبائل اليمنية، مرجع سابق، جـ: انظر
  ).22: (شرح المشعططات السبع، ص )   7(
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وكمQا وردت أسQماء عنQQاوين مسQتعارة، دون أن تQرد أسQQماء مؤلفيھQا، وردت أسQماء عنQQاوين      
كما في ھذه ا2شارة، التي تتضمن حديثاً عن الد@لة ا@جتماعية للفظ . مستعارة، 4سماء مستعارة

، مQن المشQعططة )1("ازدْت دَخْلQَت لQْك بيQتْ مQ: "، فقد وردت ھذه ا2شارة في شرح الشطر)بيت(
  :الثانية، وفيھا يقول الشارح

تطلق كلمQة بيQت لتQدل علQى ): طعم الفتوت في أخبار البيوت(قال أبو المساكن الشاذلي في "     
  .)2(..."أسرة كبيرة متفرق أفرادھا، يجمعھم نسٌب واحد، فيقال بيت السياغي وبيت الوزير

  
من إشارٍة إلى تسمية اليمنيين لQبعض الحيوانQات، علQى لسQان اسQٍم مسQتعاٍر، وكذلك، ما ورد      

، من المشعططة نفسھا، ففQي )3("من الجنيب جنيبة: "من مؤل+ٍف مستعاٍر، أيضاً، في شرح الشطر
  :ھذه ا2شارة، يقول الشارح

َزْعَكمQQة  سQQمى اليمQQانيون القطQQة): )4(رحيQQق الِعQQدار(قQQال الحQQاج سQQعيد المحضQQار فQQي كتابQQه "     
  .)5("وأَِنْيِسْة، كما سموا الكلب دھمشاً ودبوساً، والقرد صالحاً 

  
، من المشعططة ا4ولQى، )6("وعناقدھا صغيرة: "ومن ذلك، أيضاً، ما ورد في شرح الشطر     

، حQديثاً عQن )ا2كمQال(فQي كتابQه المسQتعار، أيضQاً، ) ابن كوكQا كQو@(فنسب إلى ا@سم المستعار 
بQين أسQماء ا4عHQم فQي الQيمن، فQأورد مQن ذلQك ـ كمQا يقQول الشQارح ـ أھQم ) عنقQاد(شيوع ا@سم 

  .)7(أربعة أسماء فيھا ھذا ا@سم، وھي أسماء حقيقية، ليست مستعارة
دراسQات فQي (والHفت أن السوسوة، فQي دراسQته للمسQتويات اللغويQة فQي الQيمن، فQي كتابQه       

ى بھQذه التسQQمية، ھQQو ، يتحQQدث عQQن اسQQم علQQٍم مُ )المحكيQة اليمنيQQة ، وھQQو اسQQم )8()أحمQQد عنقQQاد(سQQم+
  .حقيقي، غير مستعار، استشھد السوسوة بكHمه في دراسته اللغوية تلك

  
وبذلك، كان من المنسوب إلى عناوين مستعارة، في استعارة السوسوة، حديٌث عن معطيQاٍت      

) سQراج الملQوك: (المسQتعارة خاصٍة بQاليمن، مجتمعQاً، وأرضQاً، مQن مثQل مQا ُنسQب إلQى العنQاوين
، وغيQQر ذلQQك مQQن العنQQاوين )10(@بQQن حQQزم العQQديني) الَغَجQQر وأنسQQاب البقQQر(، و)9(للطرطQQوري

  .المستعارة التي ُنسبت إليھا إشاراٌت متضمنة معطياٍت يمنية خاصة
  
  

  :ب ـ إشاراٌت عامة

                                            
  ).37: (نفسه، ص )   1(
  ).38: (نفسه، ص )   2(
  ).30: (نفسه، ص )   3(
)4   (  ًHي .  وين العجيبةمن العنا: "يوضح ھذه التسمية، في ھامش الصفحة، قائQعبي اليمنQد الشQي المعتقQفالعدار ف

شQرح المشQعططات السQبع، ". مخلوق من الجن يسكن البيوت التي ھجرھا سكانھا، ويؤذي مQن يعQود للسQكن فيھQا
  ).1: (، ھامش)33: (ص

  ).33: (شرح المشعططات السبع، ص )   5(
  ).16: (نفسه، ص )   6(
  ).17،16: (نفسه، ص )   7(
  ).73: (ت في المحكية اليمنية، صدراسا )   8(
  ).49: (شرح المشعططات السبع، ص )   9(
  ).79: (نفسه، ص )   10(
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ياٌت خاصة باليمن، كما كان من المنسوب إلى عناويَن مستعارة، في استعارة السوسوة، معط     

فQQإن بQQاقي المنسQQوب إلQQى ھQQذه العنQQاوين المسQQتعارة، يتضQQمن معطيQQاٍت غيQQر خاصQQة بQQاليمن، بQQل 
  .عربية، وإسHمية، وعالمية: معطيات عامة

  
، مQن المشQعططة الثالثQة؛ يقQول )1("بQالقنطرة السQودا: "ومن ذلك، مQا ورد فQي شQرح الشQطر     

  : الشارح
أن السQQواد فQQي العصQQر الحQQديث قQQد صQQار يحمQQل معQQاني جديQQدة ) الملمQQع(ذكQQر النمQQري فQQي "     

السوق السوداء يقصدون التعامل غير المرضي عنه : بإضافته إلى بعض ا4سماء فمن ذلك قولھم
  .)2("ُحكومياً، ومنه الراية السوداء التي ترفع حين ھياج البحر فيمتنع السابحون من النزول فيه

مستعار، حديثاً عما اسQتجد مQن المصQطلحات الحديثQة، المتداولQة فقد نسب إلى ھذا العنوان ال     
  .بشكٍل عالمّي، من مثل التجارة غير القانونية، والعHمة التحذيرية عند اضطراب البحر

  
ّكQQة ِتْشQQِتي قفلQQو: "وفQQي شQQرح الشQQطر      ، مQQن المشQQعططة الخامسQQة، يQQورد مQQن عنQQواٍن )3("والد+

ديثاً عن القضية الفلسطينية، يسخر فيه مما وصل إليه الموقف مستعاٍر لمؤلٍف مستعاٍر، أيضاً، ح
  :الرسمي العربي من ھذه القضية، فيقول الشارح

أن الدكQQة رمQQز ) كشQQف اللبQQاس عQQن ا2شQQارة والتوريQQة والجنQQاس(ذكQQر مسQQعد المدنQQدل فQQي "     
لھQا، ومQع ، فرغم أن أمرھا واضح وأنه لن يصلح أمرھا إ@ بما صلح بQه أو)للقضية الفلسطينية(

  .)4("ذلك تعقدت بفضل الحكام الخونة والزعامات المتھرئة التي تريد أن تضيف قفHً إلى الدكة
ويبدو ھنا الترابط الQد@لي، بQين عنQوان الكتQاب المسQتعار، وبQين المضQمون الQذي ورد فيQه؛      

أو معنQوي،  ، الذي يدل علQى إزاحQة السQتار عQن مسQتوٍر مQاديV )َكْشف(فعنوان الكتاب بدأ باللفظ 
، وھذه المصطلحات )ا2شارة والتورية والجناس(والمستور الذي سيكشف عنه ھذا العنوان، ھو 

ً لبHغيQQة، طريQQٌق ملتQQٍو يلمQQح إلماحQQا أمQQا المضQQمون . إلQQى المعنQQى المQQراد، بطريقQQٍة غيQQر مباشQQرة ا
ة واضQحة، إ@ ، فأمرھا واضح، والحقيقQ)القضية الفلسطينية(المقتبس من ھذا العنوان المستعار، 

  .تتوالى بھا تعقيدات القضية @ انفراجات حلھاطرٌق ملتوية  ھاالتي ُيتعامُل بھا معأن الطرق 
؛ ففQي )ُمْسِعْد الُمَدْنِدل(وھناك ترابٌط آخر بين د@لة العنوان المستعار، واسم مؤلفه المستعار      

أصQواتھا؛ فHQ يخQرج الھQواء دفعQة  عوائق تعيق خروج الھواء أثناء نطق) ُمَدْنِدلْ (أصوات اللفظ 
  .واحدة، بل يخرج بشكٍل متقطع، معاقاً بسكون صوت الدال منھا

  
ومن مثل ھذين النموذجين وردت إشاراٌت عامة، من عنQاوين مسQتعارة، فQي مواضQع عQدة،      
 للعالم الجليQل عبQد) ا4يام السوداء: (من مثل العناوين المستعارة). شرح المشعططات السبع(من 

القوي بن عبد العال ركابي بن عبد العال، الذي نسبت إليه إشQارة إلQى ا4عيQاد والعطQل الرسQمية 
صQراخ الباعQة (، و)6(4حمد عرابQي) أصول الكذب في روح اللعب(، و)5(عند المسلمين وغيرھم

                                            
  ).50: (نفسه، ص )   1(
  ).51،50: (نفسه، ص )   2(
  ).77: (نفسه، ص )   3(
  .نفسه )   4(
  ).87: (، صنفسه )   5(
  ).41: (نفسه، ص )   6(
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 4بي بكر) ا4شربة وا4لبسة(، و)1()أكرم بن حمرانة(للعالم الجليل ) في وصف الدقائق والساعة
، وغيQر ذلQك مQن العنQاوين المسQتعارة، )3(لـ بيير بن كاردان) البعر في إطالة الشعر(، و)2(الخياط

عربيQة، : التي ُنسبْت إليھا إشاراٌت عامة إلQى معطيQاٍت، وأمQوٍر، وقضQايا، وظQواھر، ومعلومQات
  .وإسHمية، وعالمية

  
رة، مجا@ً بارزاً فQي اسQتعارة وبذلك، كان مجال عناوين المؤلفات المستعارة، 4سماَء مستعا     

أسماء ھذه العناوين وأسماء مؤلفيھا، مQن الموضQوعات التQي تتحQدث  السوسوة؛ حيث جاء ابتكارُ 
عنھا؛ إذ كان ا@رتباط واضحاً بين د@لة ھذه العناوين وبين د@لة أسماء مؤلفيھا من جھة، وبQين 

  .من جھٍة أخرى) لسبعشرح المشعططات ا(ما يرد منھا من اقتباساٍت ومضامين، في 
وعلى لسان أسماء المؤلفين المسQتعارة، مQن مؤلفQاتھم الوھميQة المسQتعارة، أورد السوسQوة،       

أقوا@ً، وآراء، ومعلوماٍت مختلفة، سواًء كان ذلك، حديثاً عQن معطيQاٍت خاصQة بQالمجتمع اليمنQي 
: ومعلومQاٍت، ومعطيQاٍت، مختلفQةوالبيئة اليمنية، أو كان ذلك حQديثاً وإشQاراٍت عامQة إلQى أقQواٍل، 

  .عربية، وإسHمية، وعالمية

                                            
  ).60: (نفسه، ص )   1(
  ).91: (نفسه، ص )   2(
  ).112: (نفسه، ص )   3(
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  ثالثاً ـ المضامين
  

أسماء وھمية غيQر حقيقيQة، فQي اسQتعارات  ا كانت ا4عHم المستعارة والعناوين المستعارةإذ     
حقيقيQQة، ثQQم ينسQQب إليھQQا  السوسQQوة، فإنQQه فQQي جانQQٍب آخQQر مQQن اسQQتعاراته، يQQورد أعHمQQاً وعنQQاوينَ 

وا4قQوال، @ تعQود  ة ا@سQتعارة، أي أن ھQذه المضQامينوأقQوا@ً، بطريقQ وأفكاراً ورؤى مضامينَ 
  .حقيقة إلى العناوين وا4عHم الحقيقية الواردة، وإنما ھي مضامين السوسوة نفسه

  
 رة، أمQا أسQماء ا4عHQم والمؤلفQات فھQي حقيقيQةفالمضامين، ھي الجانب الذي تدخله ا@ستعا     
ھنQQا يسQQتعير ھQQذه ا4عHQQم والعنQQاوين، وينسQQب إليھQQا  ميQQة، بمعنQQى أن السوسQQوةيسQQت ھنQQا وھول

، دخلت )والعناوين ا4عHم(بينما في مجالي . ھي في الحقيقة مضامينه وأقواله َن وأقوا@،مضامي
  .وأسماء ا4عHم ا@ستعارة على المضامين والعناوين

  
. مؤلفين مشاھير، وعناوين مشھورةلى لسان والسوسوة، بھذه الطريقة، يبث آراءه وأفكاره، ع     

وأن ينسب الشخص أفكاره ورؤاه، إلى غيره، طريقة من طرق الكتابة، وھي قديمة، فقQد كتQب أبQو 
حيان التوحيدي في بعض كتاباته بھذه الطريقة؛ إذ يرجح الباحث محمد توفيQق حسQين، فQي تحقيقQه 

 شراح والمحققQين لكتابQات التوحيQديأغلب ال كما يرجح ــ 4بي حيان التوحيدي) المقابسات( لكتاب
أن التوحيدي قد اصطنع ھذه الطريقة، أي نسبة أقواله وآرائQه إلQى فHسQفة عصQره، فQي حQين أن  ــ

  .)1(عندهھذه اkراء ھي من وحي خاطره، وبنات فكره كأسلوب من أساليب الكتابة 
  

، علQQى طريقQQة )سQQبعشQQرح المشQQعططات ال(وقQQد جQQاءت بعQQض اسQQتعارات السوسQQوة، فQQي      
  :التوحيدي ھذه، مع اختHف طريقة السوسوة عن طريقة التوحيدي، في أمرين

أن التوحيدي نسب أقواله وآراءه إلى غيره، بطريقٍة @ تفصح بوضوٍح أن ھذه آراؤه : ا4ول     
  فQي حQين. أنھQا آراؤه وأقوالQه وإنمQا المحققQون لكتاباتQه وُشQّراحھا ھQم مQن يرجحQونوأقواله ھو، 

ھQي آراؤه وأقوالQه  وضوعيٍة، أن ھذه اkراء وا4قواليفصح السوسوة، عن طريق إيراد قرائن م
لQروح  اً لماء والمفكرين، مQا ھQي إ@ تجسQيدھو، وأن نسبته ھذه ا4قوال واkراء إلى غيره من الع

  .الفكاھة والسخرية، التي قام عليھا الغالب من محتوى الكتاب
بينمQا ينسQب السوسQوة آراءه . ينسب أقواله وآراءه إلى علماء وفHسفة عصره أن التوحيدي: والثاني     

وأقوالQQه، إلQQى علمQQاء ومؤلفQQاٍت سQQابقٍة لعصQQره بحقQQٍب وعصQQور؛ فكثيQQٌر مQQن ھQQذه المضQQامين، تعبQQر عQQن 
  .معطياٍت معاصرة، تعود إلى زمن السوسوة، @ إلى أزمنِة َمْن نسبھا إليھم من العلماء والمفكرين

  
سب السوسوة عدداً من أقواله وأفكاره، إلى أعHٍم وعناوين شھيرة، فينسبھا إلQى عنQواٍن وقد ن    

شھيٍر لعلٍم شQھير، أو يكتفQي بنسQبتھا إلQى علQٍم شQھيٍر، دون أن يQورد اسQم مؤلQٍف أو مصQنٍف مQن 
  .مصنفاته

  
  
  

                                            
  ).276: (الفكاھة والضحك، شاكر عبد الحميد، مرجع سابق، ص )   1(
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  :أ ـ النسبة إلى مؤلفاٍت شھيرة
  

     QQا السوسQQب إليھQQي نسQQھيرة التQQات الشQQن المؤلفQQاب مQQه، كتQQه وأقوالQQض آرائQQاف (وة بعQQكش
، من المشعططة الثانية، )1("أّدْي لَخي َخطيبة: "للتھانوي؛ ففي شرح الشطر) اصطHحات الفنون

  :يستطرد بلطيفٍة من لطائفه، ناسباً إياھا إلى التھانوي، فيقول
ومنه ا4داء . ا4داء العلني ھو المنكر العلني): كشاف اصطHحات الفنون(قال التھانوي في "     

  .)2("اھـ. العربي الغنائي وا4داء المسرحي العربي وا4داء السينمائي العربي
، مصطلحان معاصران، @ وجود لھما في زمن التھانوي، )السينما(، و)المسرح(فمصطلحا      

وورود مصQQطلحاٍت معاصQQرٍة، علQQى لسQQان ھQQذا المؤلQQف، أو غيQQره مQQن المQQؤلفين القQQدماء، قرينQQة 
  .واضحة في إفصاحھا، أن القول للسوسوة، @ لغيره موضوعية

  
د: "وفي شرح الشطر      ، من المشعططة الثانية، من مشعططات الكتاب، ينسب إلى )3("يا ُمُحم+
  : 4بي الفرج ا4صفھاني، قو@ً عن مطربٍة من مطربات ھذا العصر، فيقول) ا4غاني(كتاب 
Qد(يزة بنQت أحمQد ذكQرت فQي شQعرھا أن فQا) ا4غQاني(وذكر ا4صفھاني فQي "      بسQكون ) ْمَحم+

  .)4(..."الميمين وفتح الحاء فقالت
، مQن مطربQات )فQايزة بنQت أحمQد(فا4صفھاني وكتابه، ينتميان إلى الزمن القديم، والمطربة      

 ًHَف بھا السوسوة في ھامش الصفحة نفسھا، قائ   :ھذا العصر، وقد َعر+
صرية الفن تزوجت ـ رحمھا 
 ـ ثHث مرات أطولھا مع الملحن مطربة حلبية ا4صل، م"      

  .)5("كانت ندية الصوت قويته. م1983توفيت في سبتمبر . محمد سلطان
  

، مQن المشQعططة السادسQة، )6("والشQعير والبQر: "ومن ذلك، أيضا، نسQبته فQي شQرح الشQطر     
يورد حكاية الرجل الذي كان له مخزن ، @بن الجوزي، فبعد أن )أخبار ا4ذكياء(قو@ً إلى كتاب 

من قلQة عقلQي : "مملوء براً وشعيراً، فباع البر واشترى بثمنه حصاناً، أكل الشعير، فتمثل بالقول
  :، يورد رأي ابن الجوزي في نظاٍم إداريV حديث، يقول الشارح)7("وتدبيري، ُبري أكل شعيري

الصنيع يشبه عمل ھيئات التطوير فبد@ً مQن  أن ھذا" أخبار ا4ذكياء"ذكر ابن الجوزي في "     
والھيئQQة ... أن تطQور الQبHد، تبQدأ أول مQا تبQدأ بشQراء سQيارة، السQيارة تحتQاج إلQى سQائق وبنQزين

Qاعين وملفQات ومكاتQب  تحتاج إلى مقر، فيبنون مقQراً أو يسQتأجرون، و@بQد للھيئQة مQن َكَتَبQة وطب+
  .)8("فينتھي ا4مر بھم كصاحب البر والشعير

، وھQي )ھيئQات التعQاون ا4ھلQي للتطQوير(فالمراد بھيئات التظوير، ما كQان ُيعQرف سQابقاً بQـ      
المنتخبQة  رته الحاليQة، فQي المجQالس المحليQةصورة من نظQام السQلطة المحليQة، الQذي تتمثQل صQو

                                            
  ).22: (شرح المشعططات السبع، ص )   1(
  ).23: (نفسه، ص )   2(
  ).37: (نفسه، ص )   3(
  .نفسه )   4(
  ).1: (نفسه، ھامش )   5(
  ).97: (نفسه، ص )   6(
  .نفسه )   7(
  .نفسه )   8(
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قQانون ديمقراطياً، حيث تقوم السلطة المحلية على مبدأ الHمركزية والمشاركة الشعبية، وقد جاء 
م، متضمناً مھQام ھQذه المجQالس، بحيQث يتQولى المنتخبQون 2000، لسنة )4(السلطة المحلية رقم 

فيھا المتابعة وا2شراف على تنفيذ الخطQط والبQرامج والمشQروعات الخدميQة وا2نمائيQة؛ تجسQيداً 
  . )1(@ستراتيجية نظام الحكم المحلي واسع الصHحيات

. @بQن الجQوزي، و@ لغيQره فQي زمنQه درايQة بھQا ممQا لQم يكQنلمصطلحات والتراكيQب، ھذه ا     
ا@سQQتعارة فQQي ھQQذا النمQQوذج، فقQQد سQQخر السوسQQوة، علQQى لسQQان ابQQن الجQQوزي، مQQن  وھQQذه قرينQQةُ 

الروتين ا2داري، والنفقات التي تستنزفھا ھيئQات التطQوير، فقابQل بQين حQال ھQذه الھيئQات، وبQين 
  .حال الرجل الذي أكل ب̂رهُ شعيَره

  
  

  :ـ النسبة إلى أع�ٍم مشاھير ب
  

وآراء، إلى أعHٍم مشاھير، دون  وأفكارٍ  مستعارة عند السوسوة، نسبة أقوالٍ من المضامين ال     
  .أن يحدد واحداً من مؤلفاتھم، أو مصنفاتھم

  
، مQن المشQعططة الخامسQة؛ إذ )2("ْوِسQيدي َسQَرْح مكQة: "ومن ذلك، ما جاء في شرح الشQطر     

  :حيقول الشار
أي ذھQب سQيدي إلQى مكQة، ولQم يQذكر الشQاعر سQبباً للQذھاب إلQى ھنQاك : وسيدي سرح مكة"     

إنQQه ذھQQب حاجQQاً وشQQحاذاً، فأمQQا الحQQج فلغفQQران ) الغزالQQي(قQQال . واختلQQف العلمQQاء فQQي توجيQQه ذلQQك
بQQأن ذلQQك ) الطيالسQQي(ورد عليQQه . الQQذنوب، وأمQQا الشQQحاذة فHلتقQQاط الQQرزق للعيQQال المQQالئين الدكQQة

  .)3(..."يف أيضاً، إذ @بد من إخHص النية n تعالى وحدهضع
، مكتفيQQاً بلقQQب كQQلV منھمQQا دون ذكQQر أسQQمائھم، )الطيالسQQي(و) الغزالQQي(فقQQد نسQQب ھنQQا إلQQى      

 كثيQرون، ومصQQنفاتھما، مQع تعQددھما، كثيQQرةٌ ) الطيالسQي(، و)الغزالQQي(فالمشQاھير بھQذين اللقبQين 
إلQى مكQة، وھQذا الخHQف ) ِسQيد الشQاعر(بينھما حول سQبب ذھQاب وما نسبه إليھما خHٌف . أيضاً 

نسبه إليھما السوسوة، عن طريق ا@ستعارة، قاصداً من ذلك، إضفاء روح الدعابة والفكاھة، فQي 
  .شرح ھذه المشعططة

     
 وآراءه، إلى أعHٍم مشاھير، دون أن يورد واحداً من مؤلفاتھم، في وقد نسب السوسوة أقواله     
، فنسب إلى عدٍد من الُكتاب والمؤلفين القQدامى، )شر المشعططات السبع(ضع عدة من كتاب موا

  .، وغيرھم)7(، والفيروز أبادي)6(، والھمذاني)5(، والجاحظ)4(ا4صمعي: من مثل
  

                                            
، 1، ط)سQبأ(قانون السلطة المحلية و@ئحتQه التنفيذيQة، وزارة ا2دارة المحليQة، مطQابع وكالQة ا4نبQاء اليمنيQة  )   1(

  ).د: (م، ص2000ھـ ـ 1421صنعاء، 
  ).71: (شرح المشعططات السبع، ص )   2(
  .نفسه )   3(
  ).38: (نفسه، ص )   4(
  ).93: (نفسه، ص )   5(
  ).88: (نفسه، ص )   6(
  ).112،109: (انظر على سبيل المثال، ص )   7(
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وسQوة، فعلQى وبذلك، كانت المضامين المستعارة، مجا@ً ثالثاً من مجا@ت ا@ستعارة عند الس     
وأفكاره، مع تضمين ذلك قرينQة  ، أورد آراءه وأقوالهوالمفكرين والمؤلفين العلماء لسان عدٍد من

من ا4عHQم وا4قوال، المنسوبة إلى غيره  ة دالة بوضوح على أن تلك ا4فكار واkراءموضوعي
  .وليست لھم المشاھير، ھي له نفسه
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م المسQQتعارة، والعنQQاوين ا4عHQQ: وردت ا@سQQتعارة عنQQد السوسQQوة فQQي مجQQا@ٍت ثHثQQةلقQQد      

  .المستعارة، والمضامين المستعارة
  

شرح المشعططات (، في كتاب وقد وردت ھذه المجا@ت من ا@ستعارة بشكٍل واضح وبارز     
من أعمال السوسوة؛  لما في ھQذا الكتQاب مQن فسQحٍة لظھQور مثQل ھQذه السQمة ا4سQلوبية،  )السبع

باته، متسٌم بالعلميQة التQي لQيس فيھQا مكQاٌن شQاغٌر لظھQور وكتا حاث السوسوةفالغالب ا4عم من أب
ا@ستعارة بالمستوى الذي ظھرت به فQي ھQذا الكتQاب، فا@سQتعارة طريQٌق غيQر مباشQر للوصQول 

  .إلى المعنى، والعلمية طريٌق مباشر نحو الحقيقة
  

     HQوة، تQثة عند السوسHامين وقد كان مجال العناوين المستعارة، أبرز المجا@ت الثQال المضQه مج
  .بنسبٍة أقل من سابقيه ــ ثالث ھذه المجا@ت ــ ة، ويأتي مجال ا4عHم المستعارةالمستعار

  
وأفكQاره، علQى وأقواله  تقنيات الكتابة، في إبداء آرائه ووظف السوسوة، ھذه التقنية من     

م مسQQتعارة، أو @ وجQQود لھQQا، أو مQQن عنQQاوين مؤلفQQاٍت مسQQتعارٍة 4عHQQ لسQQان أعHQQٍم وھميQQةٍ 
Qٍم مشHQاھيريستعير أسماء أعQٍم مشHQاٍت 4عQد أن  اھير أو مؤلفQا يريQنتھم مQى ألسQورد علQوي

  .يتحدث عنه أو يبدي رأيه فيه
  

أعHمQاً : وقد كانت نسبة السوسوة ـ آراءه، وأفكاره، وأقواله، إلى غيره من ا4سماء الوھميQة     
شQQفوعة بقرينQQٍة موضQQوعية، تفصQQح أن السوسQQوة ھQQو ومؤلفQQات، أو أعHمQQاً ومؤلفQQاٍت حقيقيQQة ـ م

صاحب ھذه اkراء وا4قوال، @ َمْن نسبھا إليھم؛ إذ كان السوسوة قاصداً ذلك، بغية تحقيق ھدف 
  .الكتاب، المتمثل في محاكاة شروح الشعر القديم محاكاة ساخرة، مازجاً فيه بين الجد والھزل

  
شQQQرح (؛ إذ تضQQQمن كتQQQاب سQQQمات ا4سQQQلوبية عنQQQدهالوبQQQذلك، تمثQQQل ا@سQQQتعارة واحQQQدة مQQQن      

، نمQQاذج مختلفQQة، تتجسQQد مQQن خHلھQQا ھQQذه السQQمة ا4سQQلوبية بوضQQوٍح، فQQي )المشQQعططات السQQبع
  .أسلوب الكتابة عند السوسوة
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 �	'�� ��)��:  
���1&/(&�0�  
  

الُكّتاب، فيخرجQون مQن ا@ستطراد، طريقٌة من طرق التأليف القديمة، التي اتبعھا المؤلفون و     
الملQQح، والنQQوادر، ومQQا إلQQى ذلQQك، مQQن : كHQQٍم إلQQى كHQQم، بغيQQة إضQQفاء التنQQوع، مQQوردين لQQذلك

  .استطراداٍت، ُتذِھُب ملَل القارئ
  

مصQQQطلحاً نقQQQدياً، تQQQدور حولQQQه آراء النقQQQاد، وتوصQQQيفاتھم لQQQه، فتعQQQددت  وصQQQار ا@سQQQتطراد     
لى آخر، مع ا@تفاق على ماھيته الرئيسQة، المتمثلQة فQي تعريفاتھم لHستطراد، واختلفت من ناقٍد إ

  .الخروج من كHٍم إلى كHم
  

َف به      Zم "، ما ورد عند الجرجاني، بأنه ومما ُعرHر، سوق الكQم آخHQه كQزم منQٍه يلQى وجQعل
  . )1("غير مقصود بالذات بل بالعرض وھو

  
ف ابQQن رشQQيق القيروانQQي ا@سQQتطراد، تعريفQQاً خا      محQQدداً صQQاً با@سQQتطراد فQQي الشQQعر، وعQQر+

وغيQر اسQتطراد،  يQاراً لمQا يمكQن تسQميته اسQتطراداً مع الرجوع إلى الكHم السابق وعQدم الرجQوع
أن يرى الشاعر أنه في وصف شيء وھو إنما يريد غيره، فإن قطQع "إن ا@ستطراد، ھو  :فيقول

وأكثQر النQاس يسQمي الجميQع أو رجع إلى ما كان فيه فQذلك اسQتطراد، وإن تمQادى فQذلك خQروج، 
  .)2("استطراداً، والصواب ما بينته

  
وعبر ابن المعتز عن ھذا المصطلح بـحسن الخروج مQن معنQى إلQى معنQى؛ إذ وضQح ذلQك،      

  :، بقوله)نھاية ا4رب في فنون ا4دب(النويري في 
     "Qري نقلھQن البحتQه عQام وھذه التسمية ذكر الحاتمي في حلية المحاضرة أنه نقلQي تمQن أبQا ع

ھQو أن يكQون المQتكلم فQي معنQى : وسماه ابن المعتز الخروج من معنى إل معنى، وفسره بأن قال
فيخرج منه بطريق التشبيه أو الشرط أو ا2خبار أو غيQر ذلQك إلQى معنQى آخQر يتضQمن مQدحاً أو 

بشQرط أن @ المستطَرد به باسQمه ] ذكر[قدحاً أو وصفاً ما، وغالب وقوعه في الھجاء، و@بد من 
  .)3("يكون تقدم له ذكر

  
ا@سQQQQQQتطراد "، أن )معجQQQQQQم المصQQQQQQطلحات العربيQQQQQQة فQQQQQQي اللغQQQQQQة وا4دب(وورد فQQQQQQي      

)exeursus :(ن يتمه يأخذ في معنى آخر، ھو أيضھو أن يأخذ المتكلم في معنى، وقبل أ ً  ا
مباشر قد نوع من تجميل الكHم يتلخص في إدخال مادة @ تتصل بالموضوع إ@ اتصا@ً غير 

                                            
  ). 30: (عبد المنعم الحفني، دار الرشاد، مصدر سابق، ص: كتاب التعريفات، الجرجاني، تحقيق )   1(
). م1064ـ  1000/ ھQـ456ـ  390(العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، أبو علQي الحسQن بQن رشQيق  )   2(

ھQـ ـ 1416، بيQروت، 1دار ومكتبQة الھHQل، ط. ين الھQواري، وھQدى عQودةصHQح الQد: قدم له وشرحه وفھرسه
  ).61: (ص/ 2م،  جـ1996

  ).119: (ص/ 7نھاية ا4رب في فنون ا4دب، مصدر سابق، جـ )   3(
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تكون ھذه المادة لHستعطاف أو إثارة الغضب أو تفنيد آراء أو أي موضQوعات أخQرى تزيQد 
  .)1("من اھتمام القُراء أو المستمعين

  
في ھذه التعريفات، تتمثل في كونQه الخQروج مQن معنQًى إلQى معنQًى، 4ي فماھية ا@ستطراد،      

  .سبيHً إلى توصيل أفكاره غرٍض من ا4غراض التي يتخذھا الشاعر أو الكاتب 
  

عند القدماء، @ سيما الجاحظ، الذي كان ا@ستطراد عنده  وقد برزت ھذه الطريقة من الكتابة     
حQQارب الجQQاحظ با@سQQتطراد والعQQرض الھQQين والتنقQQل بQQين "وسQQيلة للتحQQرر مQQن وطQQأة الفكQQر؛ إذ 

ھا، والرؤى، وا@نقياد إليھا وحد ، عبوديته لcفكار)2("وجھات النظر ـ فكرة السيطرة أو العبودية
  .دون غيرھا

  
سمة واضحة الحضور، بQين سQمات  ، كان ا@ستطراد)المشعططات السبعشرح (وفي كتاب      

ا4سلوب عند السوسوة؛ فقد استطرد فيه بفوائد، ولطائَف، وأقواٍل، ونوادَر، وملQٍح، أضQفت علQى 
QQّواً مQQاب جQQهالكتQQداخلت فيQQة، تQQة والدعابQQن ن الفكاھQQا مQQلھHاٍة  خQQار محاكQQي إطQQدة، فQQة والفائQQالمتع

  .ساخرٍة لشروح الشعر القديم

                                            
  ).27: (معجم المصطلحات العربية في اللغة وا4دب، مجدي وھبة، وكامل المھندس، مرجع سابق، ص )   1(
لنثQQر العربQQي، مصQQطفى ناصQQف، سلسQQلة عQQالم المعرفQQة، المجلQQس الQQوطني للثقافQQة والفنQQون محQQاورات مQQع ا )   2(

  ).97: (م، ص1997، فبراير )218(واkداب، الكويت، العدد 
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  أوMً ـ اMستطراد بفائدة
  

/ ، عQدٌد مQن الفوائQد، التQي اسQتطرد بھQا الشQارح)شرح المشعططات السبع(وردت في كتاب      
دون  السوسوة، من مؤلفاٍت قديمة، ومن عناوين مستعارة، أو مQا ورد منھQا علQى لسQان الشQارح،

  .ا2شارة إلى مؤلٍف قديٍم، أو عنواٍن مستعار
  

رْت كل فائدٍة من ھذه الفوائد بعنواٍن فرعQيV وقد صُ       Zظ دQي اللفQٍل فQا، متمثQدل عليھQدة: (يQفائ( ،
  .الذي ورد مميزاً وبارزاً بالخط ا4سود العريض

  
  

  :أ ـ اMستطراد بفوائد من مؤلفاٍت قديمة
  

، بعQدٍد مQن الفوائQد، مQن مؤلفQاٍت قديمQة، )شQرح المشQعططات السQبع(استطرد السوسوة، فQي      
  .التي نسب إليھا عدداً من الفوائدلغوية، وأدبية، ونقدية، وغيرھا من المؤلفات والمصادر، 

  
، @بQن عصQفور، فقQد )ضQرائر الشQعر(التQي يسQتطرد بھQا، مQن كتQاب  ذلك، ھذه الفائدة ومن     

، من المشعططة الخامسة، حيث بدأ )1("والحشيش إبلجبل: "ورد ھذا ا@ستطراد في شرح الشطر
  :شارحاً ھذا الشطر، بقوله

والحشيش موجود في الجبل، فالوصول إليه صعب، أو متوھمة صعوبته، والھمQزة مجتلبQة "     
  .)2("ھنا 2قامة الوزن

      ًHثم يستطرد، قائ:  
ن الشQاعر يبQاح لQه مQا @ يبQاح لغيQره أ) ضرائر الشعر(ذكر ابن عصفور في كتابه ) فائدة"(     

من تصرف فQي اللغQة فھQو يخفQف المثقQل ويثقQل المخفQف ويمنQع المصQروف ويصQرف الممنQوع 
  .)3("ويھمز ما ليس بمھموز والعكس ويمط في الكلمة ويرخمھا، إلى ما @ يحصى من التصرف

  
: قديمQQة، مQQن مثQQل ومثQQل ذلQQك، كثيQQٌر مQQن الفوائQQد التQQي اسQQتطرد بھQQا السوسQQوة، مQQن مؤلفQQاتٍ      

@بن ) ا@شتقاق(، و)4(للثعالبي) ثمار القلوب في المضاف والمنسوب(ا@ستطراد بفوائد من كتاب 
4بQQQي الفQQQرج ) ا4غQQQاني(، و)7(لcصQQQمعي) كتQQQاب الوحQQQوش(، و)6(، وتفسQQQير الطبQQQري)5(دريQQQد

اسQتطرد بھQا ، وغير ذلك، من المؤلفات القديمة، التQي نسQب إليھQا السوسQوة، فوائQد )8(ا4صفھاني
  ).شرح المشعططات السبع(في عدٍد من المواضع، في 

                                            
  ).81: (شرح المشعططات السبع، ص )   1(
  .نفسه )   2(
  .نفسه )   3(
  ).40،26: (نفسه، ص )   4(
  ).108: (نفسه، ص )   5(
  ).64: (نفسه، ص )   6(
  ).80: (نفسه، ص )   7(
  ).104: (نفسه، ص )   8(
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  :ب ـ اMستطراد بفوائد من عناوين مستعارة
  

، فوائQد نسQبھا إلQى )شQرح المشQعططات السQبع(من الفوائد التQي اسQتطرد بھQا السوسQوة، فQي      
  .عناوين المؤلفات المستعارة، الواردة في ھذا الكتاب

  
  :)1(، من البيت الشعري)الخميس: (ئدة، التي استطرد بھا، في شرح كلمةومن ذلك، ھذه الفا     

  
�يسْ �������������������ْوَق الخم�������������������وْق ُس������������������  والّس

  
�ْيصْ   �������������������������������ْة َوالَقم Fد��������������������������������  بالَمش

  
  :آخر أبيات المشعططة الخامسة، فيقول، مستطرداً 

التخمQQيس المشQQاركة فQQي ) النّمQQام والشQQمام ورائحQQة الحمQQام(ذكQQر العHمQQة حسQQين نعمQQان فQQي "     
  .)2("سير كتناوب مجموعة على سيجارٍة واحدة، فاعلمهالشيء الي

المرتبطQة بواحQٍد مQن ا4سQواق ) الخمQيس(فالكHم ا4ول في ھذا ا@ستطراد، ھو د@لQة اللفQظ      
اً متفشQياً جاء ا@ستطراد بھذه الفائدة الفكھة، التي تصف سQلوك ومن ھذا الكHم .نالشعبية في اليم

تكون ظروفھم المادية صعبة نوعاً ما؛ فيظھر بينھم نوٌع مQن ا2يثQار الذين  بين الشباب، وتحديداً 
  .السلبي، كأن يتناوبوا على تدخين سيجارٍة واحدة

  
فQي شQرح  ين مستعارة، ھذه الفائدة الواردةومن الفوائد التي استطرد بھا السوسوة، من عناو     

ل: "الشطر   :قائHً  دمن المشعططة السابعة؛ إذ يستطر ،)3("شْعُرْه مَطو+
أن الشQعر الطويQل مسQتحٌب للمQرأة " الَبْعر في إطالة الَشQْعر"ذكر بيير بن كاردان في كتابه "     

، وإن تجQQاوز الشQQعر قفQQاه "َفوشQQه"ومكQQروه للرجQQال، فQQإذا طQQال مقQQدم الشQQعر رأس الرجQQال سQQمى 
  .)4("..."ِقعشه"وأذنيه سميت 

ل شرحاً للشطر الشعري، الذي يصف شعر الرج وقد كان الكHم ا4ول، السابق لھذه الفائدة،     
ومن ھذا الكHم، جاء الكHم الثاني اسQتطراداً بفائQدٍة متضQمنٍة  .الذي تتحدث عنه القصيدة بالطول

وجھة نظٍر اجتماعية، حQول تفضQيل مقQدار طQول الشQعر المسQتحب، فQي الرجQِل والمQرأة، فشQعر 
  . الرجلالمرأة مستحٌب فيه الطول، و@ يستحب ذلك في شعر 

وشعر الرجل، في القصيدة موصQوٌف بQالطول، وكQأن ھQذه الفائQدة، جQاءت بمثابQة لفتQة نظQٍر      
شاكة بالموصQوف فQي القصQيدة؛ علQى اعتبQار أن النظQرة ا@جتماعيQة السQائدة حQول َمQْن يطيلQون 

  .شْعرھم، نظرة شاكة بسلوكيات ھؤ@ء وأخHقھم
  

، مQن )1("في قاَعQة الَحِوّيQةْ : "ستطرد بھا في شرح الشطرھذه الفائدة اللغوية التي ي ومن ذلك،    
رھا باللفظ الذي يتصدر أغلَب الفوائد  Zالمشعططة الثانية؛ حيث استطرد بھذه الفائدة، دون أن ُيَصد

  :، فيقول مستطرداً )زيادة(التي استطرد بھا، مستبد@ً بھذا اللفظ، اللفظ 

                                            
  ).69: (نفسه، ص )   1(
  ).91: (نفسه، ص )   2(
  ).112: (نفسه، ص )   3(
  .نفسه )   4(
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فائQدة لغويQة رأيQت مQن الخيQر ) في مخازي أحمد سQيفالكم والكيف (شاھدت في كتاب ) زيادة"(     
  .)2("ھـ.أ. القوعة حفرة تجتمع فيھا أوساخ الدار السائلة، وجمعھا قَُوع: قال صاحب الكتاب. إثباتھا
فھذا ا@ستطراد، ورد من عنواٍن مسQتعاٍر، وھQذا العنQوان، يحمQل معنQًى باعثQاً للتفكQه، وجQاء      

رْت بQه غيرھQا مQن الفوائQد؛ وربمQا كQان ا@ستطراد فائدة لغوية، ومع ذ ZدQا ُصQرھا بم ZدQم ُيصQلك، ل
غ التصQدير بQاللفظ  وقQد ). فائQدة(بQد@ً مQن اللفQظ ) زيQادة(استطراد الشارح بفائدٍة قبلھا، ھو ما سو+

نه قد استطرد أيضاً، زيادة، ثم إ ،ة حقاً، لكن ا@ستطراد في ماھيتهيكون ذلك، 4نه رأى ذلك زياد
راً كHً منھما باللفظ  تاليتينبفائدتين مت Zواحد، ُمَصد V3()فائدة(في شرح شطٍر شعري(.  

  
الQواردة  ناوين المسQتعارةوقد وردت عدٌد من ا@ستطرادات بفوائد متنوعة، من عدٍد من  الع     

في الكتاب؛ إذ كانت ھذه الفوائد مجسدة روح الفكاھة والدعابة، والمحاكاة الساخرة، في مواضQع 
  .)4(من شرح مشعططات الكتاب السبع كثيرة،

  

  :جـ ـ فوائد من استطرادات الشارح
  

، استطراداٌت بعدٍد من الفوائد، غير منسQوبة، )المشعططات السبع(وردت على لسان شارح      
  .@ إلى مؤلفاٍت قديمٍة، و@ إلى عناوين مستعارة

  
     Qرح الشQي شQتطراداً فQي وردت اسQد: "طرومن ذلك، ھذه الفائدة، التQ ، مQن )5("حلفQت يQا ُمُحم+

  :المشعططة الثانية؛ إذ يقول الشارح
سQميت ھQذه العمليQة بالمحالفQة، . دعQاه إل الغQداء: أي) حلف عليQه(يقال في اليمن : قال أبو ھاشم"     

بكسر الحاء نبات طبQي اً أيض) الحلف(و. ويقدم على ا4كل 4ن الحلف يكثر فيه، حتى يتنازل المدعو
فQي ) حلQف الفضQول(وھو أيضاً اجتماع قوم على شيء أو خطQة، ولعQل أشQھر ا4حHQف . يتداوى به

  .)6()"حلف وارسو(و) حلف ا4طلسي(و) حلف بغداد(الجاھلية وفي العصر الحاضر 
فھQQذا ا@سQQتطراد غيQQر منسQQوٍب إلQQى مؤل+QQٍف قQQديم، و@ إلQQى عنQQواٍن مسQQتعار، وقQQد جQQاء فائQQدة      

؛ إذ تضQQمنت ھQQذه الفائQQدة، إشQQارة إلQQى سQQلوٍك )حلQQف(@@ت اللفQQظ متنوعQQة، انطHقQQاً مQQن تعQQدد د
اجتماعيV سائد، في المجتمع اليمني، ھذا السلوك متمثٌل في الوسيلة التي يسQتعين بھQا الفQرد علQى 

  .استضافة آخر
كما تضمنت، أيضاً، إشارة إلى نباٍت طبQيV شQعبي، مQن ا4عشQاب الطبيQة، التQي ُتQداوى بھQا       

  .لكدمات، في كثيٍر من أرياف اليمن البعيدة عن المراكز الحضريةالجروح وا
وتضمنت، أيضاً، إشارة إلى ظاھرٍة اجتماعية وإنسانيٍة عامة، متمثلة في تَج̂مٍع معين، تسيZره      

أھQQداٌف محQQددة، وغايQQاٌت مرسQQومة سQQلفاً، مQQع التمثيQQل بأقQQدم ظQQاھرٍة مQQن ھQQذا النQQوع فQQي المجتمQQع 
  .، وبأحHٍف، وتكتHٍت إقليمية، وكونفدرالية معاصرة)لحلف الفضو(العربي 

  

                                                                                                                             
  ).42: (نفسه، ص )   1(
  ).43: (نفسه، ص )   2(
  ).59،58: (انظر مثHً، ص )   3(
  ).117،91،79،61،50،41: (انظر على سبيل المثال، ص )   4(
  ).34: (شرح المشعططات السبع، ص )   5(
  ).36: (نفسه، ص )   6(
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اء فائQQدة، وردت فيھQQا عنQQاويُن أعمQQاٍل أدبيQQة، جQQذلQQك، أيضQQا، ھQQذا ا@سQQتطراد، الQQذي ن مQQو     
ُبQوعْ : "وفكرية، وإبداعية؛ إذ استطرد الشارح بھا، فQي شQرح الشQطر ، مQن )1("وال̂سQْوْق ُسQْوَق الر+

  :رداً المشعططة الخامسة، فيقول مستط
لطQه بQن ) حQديث ا4ربعQاء(من ا4عمال التQي اتخQذت مQن أسQماء أيQام ا4سQبوع عنوانQاً لھQا "     

وھي المحاضرات التي كان يلقيھا الشھيد حسن البنQا مسQاء كQل ثHثQاء ) الثHثاء(حسين، وحديث 
يدة ولعل بعض الناشرين أخرجھا في كتاب، وقص. ثم نشرت قسماً منھا مجلة ا@عتصام القاھرية

  ...زكي مبارك  )2(للدكاترة) يوم الثHثاء(
، ونفس العنوان يحمله فلم أخرجه المخQرج )يوم ا4حد الدامي(ومن ذلك فلم أمريكي عنوانه      

ومنھQا مجموعQة )... ليلQة الجمعQة(ومنھا فلم . الذي كان جيداً فأسف وانحدر، نيازي بن مصطفى
ومن أغنية 4بي بكر بن سالم بالفقيه عنوانھا . Hتقصصية لعبد المنعم بن سعد عنوانھا سوق الت

  .)3()"حمى ليلة السبت(ومنھا فلم أمريكي عنوانه ) قابلت محبوبي في يوم الخميس(
مؤلفQاٍت : فقد أورد في ھذا ا@ستطراد، فائدة متضمنة عناوين عدٍد متنوٍع مQن ا4عمQال، بQين     

صصQية؛ إذ تمثQل ھQذه ا4عمQال عاٍت شQعرية وقفكرية، وأعمQاٍل سQينمائية عربيQة وأجنبيQة، وإبQدا
ً نموذج   .لcعمال التي اتخذت من أسماء أيام ا4سبوع عناوين لھا ا

  
مجا@ً بارزاً، من مجا@ت ا@سQتطراد ) شرح المشعططات السبع(جسدت الفوائد الواردة في      

استطرد على لسان عند السوسوة؛ إذ استطرد بفوائد من مؤلفاٍت قديمة، ومن عناوين مستعارة، و
  .إلى عناوين مستعارةأو الشارح بفوائد غير منسوبٍة إلى مؤلفاٍت قديمة، 

  
لغويQة، وأدبيQة، : وقد تميزت ھذه الفوائد، التQي اسQتطرد بھQا، بQالتنوع؛ إذ تنوعQت بQين فوائQد     

حاكQاٍة وثقافية، وما إلى ذلك، من الفوائد التي تجسدت في كثيQٍر منھQا، روُح الفكاھQة، فQي إطQار م
ھزليٍة ساخرة، من مثل ا@ستطراد بھذه الفائQدة، التQي كQان نفQي الفائQدة عنھQا، ملمحQاً فكاھيQاً بحQد 

َقQQْد َمعQQي : "، فQQي شQQرح الشQQطر)فائQQدة(، بQQد@ً مQQن اللفQQظ )5("فائQQدة )4(مQQش: "ذاتQQه؛ إذ تQQأتي جملQQة
  :، من المشعططة السادسة، حيث يقول الشارح، مستطرداً )6("َمْشقُر
أن المشQقرة عHمQة التميQز، " المزاقQر فQي لغQة المشQاقر"ذكر عبده عصب فQي ) فائدةمش "(     

فقQQديماً كQQان الفQQارس الشQQجاع يعلQQم نفسQQه بعHمQQة كQQي يتميQQز عQQن أقرانQQه، فمQQن ذلQQك أن أبQQا دجانQQة 
  .)7()..."بدر(وضع ريشة على عمامته في " سماك بن َخَرَشة"ا4نصاري 

مQن عنQQواٍن مسQQتعاٍر مسQجوع، فائQQدة واضQحة، ومQQا نفQQي  ففQي ھQQذا ا@سQتطراد، الQQذي ورد        
الفائQQدة عQQن ھQQذا ا@سQQتطراد، إ@ إمعانQQاً فQQي اسQQتثارة الضQQحك، وبQQث روح الدعابQQة، والتفكQQه عنQQد 

  .القارئ أو المتلقي

                                            
  ).86: (نفسه، ص )   1(
اثنتQان مQن الجامعQة المصQرية، : أُْطلَِقت ھذه التسمية على زكي مبارك؛ 4نQه يحمQل ثHQث شQھادات دكتQوراه )   2(

  .وواحدة من جامعة السربون بباريس
  .)87،86: (شرح المشعططات السبع، ص )   3(
، مفQردةٌ مQن مفQردات أغلQب لھجQات المحكيQة اليمنيQة، كمQا ھQي فQي )ُمQشْ (ليست بفائدة، و اللفQظ : مش فائدة )   4(

  .من معنى النفي" ليس"اللھجات المحكية لعدٍد من ا4قطار العربية، وھي تؤدي ما تؤديه 
  ).105: (شرح المشعططات السبع، ص )   5(
  ).104: (نفسه، ص )   6(
  ).106، 105: (، صنفسه )   7(
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  ثانياً ـ اMستطراد بلطيفة
  

كاھQة ، بمQا تحملQه مQن جQو الف)شQرح المشQعططات السQبع(تمثQل اللطQائف الQواردة فQي كتQاب      
والدعابة، مجا@ً من مجا@ت ا@ستطراد عند السوسوة؛ إذ وردت عQدٌد مQن اسQتطراداته متضQمنة 

َر عQدداً منھQا بQاللفظ Qزاً بخQٍط بQارٍز، كغيQره مQن )لطيفQة: (ھذه الروح الفكاھية الھازلة، فَصQد+ ، ُمَمي+
َر عQدداً آخQرَ . العناوين الفرعية الواردة يؤديQه اللفQظ يعھQا، مQا بألفQاظ أخQرى، تQؤدي، جم كما َصد+

  .الھزل والتفكه على ، من د@لةٍ )لطيفة(
  

وقد وردت ھذه ا@ستطرادات منسوبة إلى عناوين مستعارة، أو منسوبة إلى أعHٍم معاصQرٍة      
  .غير منسوبٍة إلى أحد للشارح، أو جاءت على لسان الشارح

  
  

  :أ ـ اMستطراد بلطائف من عناوين مستعارة
  

ف التي استطرد بھا السوسوة، المنسQوبة إلQى عنQاوين مؤلفQاٍت مسQتعارة، ھQذه من اللطائ     
، مQن المشQعططة الخامسQة؛ إذ )1("والسQوق سQوق الربQوع: "اللطيفة الواردة في شرح الشطر

  :يقول مستطرداً 
) ا4يQام السQوداء(ذكر العالم الجليل عبد القوي بن عبد العال ركابي بن عبد العال في كتابه "     
وزادت بعQQض الQQدول بQQأن . عيQQد المسQQلمين الجمعQQة، ولليھQQود السQQبت، وللنصQQارى يQQوم ا4حQQدأن 

جعلت يوم ا@ثنQين عطلQة للحHقQين، وأجبQرت الجQزارين أن يتركQوا البيQع مQن ليلQة ا@ثنQين حتQى 
وحكي أن أحد القسس كان يتشدد مع أبناء ملته في تQرك العمQل يQوم ا4حQد وذات . مساء الخميس

Hة  ضبطتْك ُمش قْلْت لْك ميتْ : ل لهق قد وضع الصابون على دقن الزبون، فقايوم فوجئ بح مر+
اي تعمْل ِكَدهْ . أن دا حراْم وَحْتُخش النار أبداً يابونQا أْصQلي حّطيQْت الصQابونة : فأجابه الحHق. إز+

  .)2("على دقن الزبون امبارح، عشان تخمر، واْحلقھا له يوم لتنين
وردت إشQQارة إلQQى ا4عيQQاد ا4سQQبوعية، عنQQد المسQQلمين، وعنQQد اليھQQود ففQQي ھQQذه اللطيفQQة،      

والنصارى، ثم بدت روح الفكاھة، في ورود عطٍل رسمية للحHقين والجزارين، وبلغت الفكاھQة 
  .ذروتھا، في الحوار الدائر بين القس وواحٍد من أفراد ملته

، وقQد وردت بعQد اسQتطراٍد بفائQدٍة عطHQً، وأعيQاداً : وتتضمن ھذه اللطيفQة، حQديثاً عQن ا4يQام     
والفنيQQة، التQQي اتخQQذت مQQن أسQQماء أيQQام ا4سQQبوع  تضQQمنٍة عQQدداً مQQن ا4عمQQال ا4دبيQQة وا2بداعيQQةم

وقQQد ورد ا@سQQQتطرادان، فQQي إطQQار شQQرح الشQQQطر الشQQعري السQQابق، الQQذي جQQQاء . عنQQاويَن لھQQا
  .)3(مضمونه، إشارة إلى واحٍد من ا4سواق الشعبية في اليمن

                                            
  ).86: (نفسه، ص )   1(
  ).87: (نفسه، ص )   2(
في أرياف اليمن، تقام أسواٌق شعبية أسبوعية، يأتي إليھا التجار ببضائعھم، ويسمى السوق باسم اليQوم الQذي  )   3(

لQى أيQام ا4سQبوع ُيقام فيه، وتختلف ا4يام التي تقام فيھا ا4سواق ا4سبوعية، من منطقٍة إلQى أخQرى؛ إذ تتQوزع ع
كلھا، باستثناء يوم الجمعة ـ الذي يمثل العيد ا4سبوعي عند المسلمين ـ وبذلك، فإن بعQض المنQاطق يكQون سQوقھا 

ـQ ) الَثلQُوثْ (، أو )ا@ثنQين(، أو )ا4حQد(وبعضھا يكون سQوقھا ). سوق السبت(الشعبي ا4سبوعي، في يوم السبت، 
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والحديث عن واحQٍد مQن أيQام ا4سQبوع ـ ا4ربعQاء ـ فQي الشQطر الشQعري، ھQو المعنQى ا4ول      
الذي كان ممھداً لHستطراد والخروج إلى معنًى ثاٍن وثالث، ُمَتَمثZلين في الفائدة المتضمنة أعما@ً 

  .اً وعطHً رسميةمعنونة بأسماء أيام ا4سبوع، واللطيفة المتضمنة إشاراٍت إلى أياٍم اُُتِخَذْت أعياد
  
  

  :ب ـ اMستطراد بلطائف منسوبٍة إلى أع�ٍم معاصرٍة للشارح
  

.     لQهالسوسQوة، لطQائف منسQوبة إلQى أعHQٍم معاصQرٍة / من اللطائف التي استطرد بھا الشارح     
  :؛ إذ يقول مستطرداً بھا)1("واللبن إَبلَبَقر: "ومن ذلك، ھذه اللطيفة الواردة، في شرح الشطر

ذكر سيدي محمد ناجي القدسي أن المرحوم محمد بن يحيى مطھر حضر حفQل إفطQار فQي "     
فقQال . ھQذا لQبن: ما ھذا؟ قال عبد الجبار: )4(فسأل الشيخ عبد الجبار )3(آل ھايل سعيد )2(استراحة

  .)7("من حقكم المصانع؟ )6(لبن طبيعي، ِوّ@  )5(إّنا: السيد محمد
اً اجتماعياً ظريفاً، مروياً على لسQان علQٍم مQن ا4عHQم المعاصQرة تضمنت ھذه اللطيفة مشھد     

  .للشارح، عن أعHٍم، أيضاً، معاصرة للشارح
، فQي الشQطر الشQعري، ھQو الكHQم ا4ول، الQذي يحمQل المعنQى )اللبن: (وقد كان اللفظ     

الحليQب (بQين  مقارنQةٍ  ا4ول، وھو الكHم الذي قاد إلى كHٍم ثاٍن ومعنًى آخر، حمل ُملحQةَ 
، الذي ينتجه واحٌد من المصانع التابعة لمجموعة )الحليب الصناعي(، وبين منتج )الطبيعي

  .شركات ھائل سعيد أنعم
  
  

  :جـ ـ لطائف من استطرادات الشارح
  

وردت استطراداٌت بلطQائف علQى لسQان الشQارح، غيQر منسQوبٍة إلQى أعHQٍم، أو إلQى مؤلفQاٍت      
  .تعارةقديمٍة، أو عناوين مس

المشQQعططة  ، مQQن)8("بQQالقُنُطرة السQQودا" :ومQQن ذلQQك، ھQQذه اللطيفQQة الQQواردة فQQي شQQرح الشQQطر     
 ًHالثالثة؛ إذ يستطرد بھا الشارح، قائ :  

                                                                                                                             
، فيQه يقQام سQوٌق شQعبي، فQي عQدٍد مQن منQاطق الريQف )الخمQيس(ـ حتQى يQوم ـQ ا4ربعQاء ) الرُبQوع(الثHثQاء ـ  أو 

  .اليمني
  .في البقر: إبلبقر). 78: (شرح المشعططات السبع، ص )   1(
، يقع في مدينة تعز، تابٌع 4سرة ھائل سعيد أنعم: استراحة آل ھايل سعيد )   2( dمنتزهٌ ترفيھي.  
ھQQـ ـ 1410رمضQQان  28م، وتQQوفي 1902ھQQـ ـ 1323لQQد عQQام ھQQو ھائQQل سQQعيد أنعQQم، و: ھايQQل سQQعيد )   3(

ويعد واحداً من مشاھير تجار اليمن، إن لم يكن أشQھرھم فQي القQرن العشQرين، أسQس عQدداً مQن . م23/4/1990
  .الشركات الرائدة، ما زالت تشكل محوراً مھماً في التجارة اليمنية وا@قتصاد اليمني

ئQQل سQQعيد أنعQQم، عضQQو مجلQQس إدارة مجموعQQة شQQركات ھائQQل سQQعيد أنعQQم ھQQو عبQQد الجبQQار ھا: عبQQد الجبQQار )   4(
  .وشركائه

  .أھو لبٌن طبيعي؟: إَنا لبن طبيعي؟ )   5(
  .أم أّنُه من مصانعكم: وّ@ من حقكم المصانع )   6(
  ).78: (شرح المشعططات السبع، ص )   7(
  ).50: (نفسه، ص )   8(
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فقالQت  )1(نسيت أشتري لِكْن بشQامق! يا أسفاه: ذھب رجٌل لزيارة بنات أخته في العيد، فقال"     
  .)3("بشمق أكبر )2(سھل ياعم وّشكم: إحدى البنات

فھذه اللطيفة، محكية عن شخٍص مجھول، وردت على لسان الشQارح، وكQان المعنQى ا4ول،      
، الQQذي يعنQQي الحQQذاء، والمعنQى الثQQاني الQQذي اسQQتطرد بQQه؛ دا@ً، )قُنطQرة: (متمQثHً فQQي د@لQQة اللفQQظ

  ).َبْشَمق(أيضاً، على الحذاء بلفٍظ آخر، 
  

ذات مضQQامين ھزليQQة، تبعQQث روح الفكاھQQة والدعابQQة،  وبQQذلك، اسQQتطرد الشQQارح، بلطQQائف     
HQان أعQارح، فاستطرد بلطائف من عناوين مؤلفاٍت مستعارة، ولطائف على لسQرين للشQٍم معاص

  .ھو كما استطرد بلطائف على لسانه
  

َر ھذه اللطائف، بما يدل عليھا، فكان اللفظ       ، ممي+زاً بالخط ا4سود العريض، )لطيفة(وقد صد+
  .بقاً لكل لطيفٍة من ھذه اللطائفسا

رْت بألفاظ أخQرى، تQؤدي مQا يؤديQه       Zكما استطرد بلطائف غير مسبوقٍة بھذا اللفظ، حيث ُصد
، الQذي )حكايQة(من مثل اللفQظ . فكاھة، ودعابة: ، من د@لٍة على ا@ستطراد الھازل)لطيفة(اللفظ 

َر )نQQادرة(، أو اللفQQظ )5()طريفQQة(، وكQQذلك، اللفQQظ )4(يسQQبق اسQQتطراداً بھQQزٍل حسQQي ، الQQذي تَصQQد+
، وغير ذلك، من )7(، واستطراداً ھزلياً منتمياً إلى الھزل الحسي السياسي)6(استطراداً ھزلياً حسياً 

  .ا4لفاظ الدالة على ا@ستطراد، بمضامين ھزليٍة فكھة

                                            
  .4لفاظ التركية التي دخلت المحكية اليمنيةحذاء، وھو من ا: جمع ُبْشمق: بشامق )   1(
  .وجھَك، مفرد، لكن بعض لھجات المحكية اليمنية، تعبر عن المفرد بالجمع: وجھكم، والمراد: وّشكم )   2(
  ).50: (شرح الشعططات السبع، ص )   3(
  ).93،39،30: (نفسه، ص )   4(
  ).66: (نفسه، ص )   5(
  ).13: (نفسه، ص )   6(
  ).24: (سه، صنف )   7(
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في مجQالين  ، بشكٍل رئيٍس،)شرح المشعططات السبع(تمحور استطراد السوسوة، في كتاب      
  .ا@ستطراد بلطيفة: ا@ستطراد بفائدة، والثاني: ا4ول: اثنين
، كمQQا َصQQّدر اسQQتطرادات المجQQال الثQQاني، )فائQQدة(وَصQQّدَر اسQQتطرادات المجQQال ا4ول بQQاللفظ      

  ).لطيفة(باللفظ 
ـ  استطراداٌت أخQرى، غيQر ُمَصQّدرة بواحQٍد مQن ھQذين اللفظQين ـ فائQدة، ولطيفQة وردتكما       

ذات مضQامين  ئQد ولطQائفمQن فوا المجالين؛ إذ تتضمن مQا يتضQمنانه لكنھا غير بعيدٍة عن ھذين
، مQن المشQعططة )1("ُنَصQلي: ""من مثل ھذا ا@ستطراد، الوارد فQي شQرح التركيQب. ھزليٍة فكھة

  : )2(ا4ولى، التي مطلعھا
  

�ي�����������������������ا ھزل�����������������������ي ي����������������������  ھزل
�لي�������������������وم نص�������������������ا الي������������������  ونزلن

���������������������ت رمان��������������������رة ةتح�������������������  .كبي
  

  :الشارح، قائHً إذ يستطرد 
فQي ا4كQل، فQإذا غضQب الشQرقيون أكلQوا، ) الدناوة(وعندي أن ذلك مصدره : قال أبو ھاشم"     

  .)3("وإن فرحوا أكلوا، وإن حزنوا أكلوا، ولذلك وردت أشعارھم مملوءة بالخضر والفواكه
ْر اسQتطراَدهُ، بواحQٍد مQن اللفظQين ـ فائQدة، أو لطيفQة ـ      Zو@ً  فھو ھنا، لم ُيصدQإيراده قQى بQواكتف

 فھوليس بعيداً عن ا@ستطراد باللطائف؛  ـ وھذا ا@ستطراد منسوباً للمؤلZف المستعار ـ أبي ھاشم
يQٍة سQلبيٍة، يتضمن ُبعداً ھزليQاً بQارزاً، متمQثHً فQي السQخرية ا@جتماعيQة الھازلQة مQن سQمٍة اجتماع

  .ة الشرقيةسلوكاً مHزماً لكل مظاھر الحيا تجعل من شراھة ا4كل
  

، مQQن )4("قQQْد معQQي َمْشQQقُرْ : "ھQQو ا4مQQر مQQع ا@سQQتطراد الQQوارد فQQي شQQرح الشQQطر وكQQذلك     
  : المشعططة السادسة؛ إذ يقول الشارح، مستطرداً 

 )5(@ عHقQة بQين الشQQقر، المعروفQة قQديماً باسQQم شQقائق النعمQان، والمشQQاقرة: قQال أبQو ھاشQQم"     
  .)6(..."بمعنى التلصص أو التجسس

       
رٍة بواحQٍد مQن )شQرح المشQعططات السQبع(وردت اسQتطراداٌت فQي  ومثل ذلQك،      ، غيQر ُمَصQد+

ورد مQن  ھذين اللفظين، وھي استطراداٌت، غير بعيدٍة عن مجال ا@سQتطراد بفائQدة؛ مQن مثQل مQا
وقصQائد شQعرية طويلQة، مQن شQعر العاميQة فQي الQيمن، لعQدٍد مQن شQعراء ھQذا  استطراداٍت بأبيات

وقQد جQاء . )7(الخفنجي، وأحمد شرف الدين القارة: الشاعران لنوع من ا2بداع الشعري، أبرزھما

                                            
  ).13: (نفسه، ص )   1(
  ).11: (نفسه، ص )   2(
  ).14: (نفسه، ص )   3(
  .صار لي مشقر: قد معي مشقر). 104: (نفسه، ص )   4(
في عدٍد من لھجات المحكية اليمنية، تعني اخQتHس النظQر، أو النظQر بحQذر، مQن وراء شQيء، أو : المشاقرة )   5(

  . من ثقٍب ضيق
  ).105: (مشعططات السبع، صشرح ال )   6(
  ).114ـ  113(، )76ـ  73(، )58ـ  52: (انظر على سبيل المثال، ص )   7(
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إ@ فQQي ھQQذا فQQي مقدمQQة تحقيQQق الكتQQاب، أن كثيQQراً مQQن شQQعرھما، وشQQعر غيرھمQQا، غيQQر موجQQوٍد 
  .)1(ودواوين غيرھما ما زالت مخطوطة الشرح؛ 4ن دواوينھما

  
، انعكاساً لموسوعيته )شرح المشعططات السبع(كتاب وقد جاءت استطرادات السوسوة، في      
نجQد المؤلQف وھQو المعQروف بموسQوعيته "والثقافيQة؛ إذ  ة المتنوعQة، وتنQوع بنيتQه الفكريQةالعلمي

وطQQول باعQQه فQQي علQQوم كثيQQرة قQQد تجلQQت قدراتQQه ومواھبQQه فQQي حشQQد كثيQQر مQQن الفوائQQد واللطQQائف 
  .)2(..."والنوادر والملح وا4خبار

  
لكتQاب أن لأنQه أراد  يكQون تعليQل ذلQك السوسوة، غير موثق؛ وقQد/ مما حشده المؤلف وكثيرٌ      

يكون محاكاة لشروح الشعر القديم، وأنه مخطوطة، ھو َمْن قام بتحقيقھQا، علQى سQبيل ا@سQتعارة 
لكQQن مQQع ذلQQك، فQQإن مQQن مھQQام المحقQQق، تخQQريج مQQا فQQي المخطوطQQة مQQن أقQQواٍل وآراء، . السQQاخرة

التحقيQQق؛ علQQى اعتبQQار أن السوسQQوة محقQQٌق للكتQQاب فحسQQب، وأنQQه  )3(ق ذلQQكوتوثيQQ... ونصQQوص،
  .)4("جعل كتابته كما ارتضاھا المحققون المحدثون"
  

وإذا كان كثيٌر مما حشده السوسQوة، @ يمكQن تخريجQه، و@ توثيقQه؛ 4نQه ورد علQى لسQان أسQماء      
فإنه في جانٍب آخر أورد مQن مؤلفQات  مستعارة، أو من عناوين مستعارة، أو جاء مضاميَن مستعارة،

كQان جQاداً فQي  فقQد ــQ وإن كان قائماً على الھQزل، والمحاكQاة السQاخرة ــ ، بطريقٍة جادة؛ فالكتابقديمة
ھQQذه المحاكQQاة السQQاخرة فQQي عنQQاوين "إن : نقلQQه مQQن المؤلفQQات القديمQQة؛ إذ يقQQول فQQي مقدمQQة التحقيQQق

  .)5("ندما يتحدث بجدية ناقHً عن كتب قديمةالمؤلفات وغيرھا لم تدفعه إلى ا@ختHق ع
وما ورد من ھذه المؤلفات بطريقٍة جادة، ھو ما كان ينبغي توثيقه، وفقاً 2جQراءات التحقيQق      

  .المتبعة
  

فإن الشارح قد وثق  ، غير موثٍق،)شرح المشعططات السبع(وإن كان الغالب مما ورد، في      
، مQن )6("فQي جحQر مQن: "توثيقQاً جزئيQاً؛ فھQو حينمQا شQرح الشQطرأو  بعضاً من ذلQك توثيقQاً كليQاً 

: أورد في المتنحيث توثيقاً كلياً؛ ھا المشعططة الرابعة، استطرد بفائدٍة من تفسير الطبري، ووثق
أسQQQماء : وفQQي الھQQQامش، أورد. عنQQوان الكتQQQاب، واسQQم المؤلQQQف، ورقQQم الجQQQزء، ورقQQم الصQQQفحة

  .كان النشرالمحققين، والطبعة، ودار النشر، وم
  :فيقول في المتن 

  :بمعنى ثقب، وذلك في تفسير قوله تعالى) جحر(وجدنا في تفسير الطبري كلمة "     

�اطِ ((((��مT اْلِخَي��ي َس��لُ فِ��َج اْلَجَم��ى َيلِ Fَحت((((
وانظQQر جQQامع . (َسQQّم الخيQQاط ھQQوجحر ا2بQQرة: قQQال ال̂سQّدي )7(

  .)8()"12/463البيان

                                            
  ).7: (شرح المشعططات السبع، ص )   1(
فتحي الشرماني، : ا4دب الشعبي وطريقة الدراسة الساخرة، كتاب شرح المشعططات السبع نموذجاً، عرض ) 2(

  ).8: (، صم20/3/2008، )426(صحيفة الثقافية، تعز، العدد 
  ).190،189: (البحث ا4دبي، شوقي ضيف، مرجع سابق، ص )   3(
  ).8: (شرح المشعططات السبع، ص )   4(
  ).7: (نفسه، ص )   5(
  ).64: (نفسه، ص )   6(
  ).40: (سورة ا4عراف، اkية )   7(
  ).64: (شرح المشعططات السبع، ص )   8(
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  : ثم يقول في ھامش الصفحة
  .)1("ق أحمد محمد شاكر ومحمود محمد شاكر، ط دار المعارف بالقاھرةبتحقي"

  
، مQQن المشQQعططة السادسQQة؛ إذ )2("والشQQعير والبQQر: "ومثQQل ذلQQك، مQQا ورد فQQي شQQرح الشQQطر     

، موثقاً بيانات نشر الكتاب في )صفة بHد اليمن @بن المجاور(يستطرد بحكاياٍت نقلھا من كتاب 
م الجزء، ورقم الصفحة التي نقل منھا كل حكايٍة من تلك الحكايات، ، وذكر رق)3(ھامش الصفحة

  .)4(التي استطرد بھا في شرح ھذا الشطر الشعري
  

في ھذين النموذجين توثيقاً كلياً، متضمناً كل بيانات النشر، التQي تسQتلزمھا  وقد كان التوثيق     
، متضمٌن بعض بيان. عملية التوثيق dات التوثيق، في نموذجين آخرينفي حين ورد توثيٌق جزئي .  

  
يذكر عنوان الكتQاب  لcصمعي؛ إذ) الوحوش(جاء النموذج ا4ول، استطراداً بفائدٍة، من كتاب      

يضQQيف إليھمQQا اسQQم المحقQQق، مؤكQQداً أن ذلQQك مQQن كتQQاب  وفQQي الھQQامش. واسQQم المؤلQQف فQQي المQQتن
، ورقQQم الصQQفحة التQQي ورد منھQQا الناشQQر، ومكانQQه: ، دون أن تQQرد بQQاقي بيانQQات النشQQر)ا4صQQمعي(

  :، من المشعططة الخامسة)5("واللبن إَِبلَبَقر: "ا@ستطراد، فيقول في المتن حينما شرح الشطر
والذكر ثور وكان يطلق قديماً لفQظ . البقر اسم جنس لھذا النوع من الحيوان، والمؤنث بقرة"     

  .)6("عيلcصم) كتاب الوحوش(على البقرة وجاء ذلك في ) الثورة(
  :ثم يقول في ھامش الصفحة، مؤكداً ذلك

نعم ورد ذلك فQي كتQاب الوحQوش لcصQمعي بتحقيQق رودولQف جQاير، وأورد شQواھد علQى "     
  .)7("ذلك من عصر ا@حتجاج

  
السادسQة؛ إذ  ، مQن المشQعططة)8("والQ̂ذَرْة  ِتْسQُبرْ : "والنموذج الثQاني، جQاء فQي شQرح الشQطر     

، اسQتطرد بھQا مQن كتQاب ا4غQاني لcصQفھاني، )9(أبياتQاً شQعرية 4بQي العتاھيQة وثق توثيقاً جزئيQاً 
: ولQم تQرد. عنوان الكتاب، واسم مؤلفه، واسم محققه، ودار النشر، ومكانھا، ورقم الجزء: فأورد

الطبعQQة، وزمانھQQا، ورقQQم الصQQفحة التQQي وردت فيھQQا ا4بيQQات؛ إذ يQQورد توثيقQQه ھQQذا، فQQي ھQQامش 
  : Hً الصفحة ا4ول، قائ

  .)10("، تحقيق إبراھيم ا4بياري ط دار الشعب بالقاھرة2ا4غاني لcصفھاني جـ"
  

                                            
  ).1(: ، ھامش)64: (نفسه، ص )   1(
  ).97: (نفسه، ص )   2(
  ).1: (، ھامش)98: (نفسه، ص )   3(
  ).100،99: (نفسه، ص )   4(
  ).78: (نفسه، ص )   5(
  ).80: (نفسه، ص )   6(
  ).2: (نفسه، ھامش )   7(
  ).101: (نفسه، ص )   8(
  ).104: (نفسه، ص )   9(
  ).1: (، ھامش)104: (نفسه، ص )   10(
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ھذه ھي النماذج التي وثقھQا السوسQوة، ممQا يسQتلزم التوثيQق، ولQم تQرد نمQاذج غيرھQا موثقQة      
ذكQر توثيقاً كلياً، و@ توثيقاً جزئياً، باستثناء ما يرد من إشQاراٍت إلQى اسQم الكتQاب، ومؤلفQه، دون 

  .تفاصيل بيانات النشر
  

شQQرح (ولQQم تQQرد فQQي أبحQQاث السوسQQوة ودراسQQاته، نمQQاذج اسQQتطراٍد، مثQQل مQQا ورد فQQي كتQQاب      
أن ھذا الكتاب فيه مجاٌل لھذه السQمة ا4سQلوبية؛ كونQه محاكQاة وتفسير ذلك ؛ )المشعططات السبع
و4ن . السQQمةسQQادت مظQQاھر مQQن ھQQذه  لشQQعر القQQديم، وفQQي مثQQل ھQQذه الشQQروحسQQاخرة لشQQروح ا

  . ا@ستطراد سمة قديمة، فقد وردت عند السوسوة، في كتاٍب يحاكي فيه مؤلفاٍت قديمة
أّما أبحاثه ودراساته، فھي منتمية إلى ھذا الزمن، وھي أبحQاٌث علميQة متخصصQة، ومQن ثQم      

رسQم فھي ذاُت منھجيٍة علمية، ومحكومة بقواعد وإجراءات البحث العلمي، الذي ينشد الدقQة فQي 
، فالبحث العلمQي الممQنھج ـ الQذي تQدور  Vالحدود الواضحة لكل ظاھرٍة معرفيٍة، أو موضوٍع بحثي
في دائرته أبحاث السوسوة ودراسQاته ـ  لQيس فيQه مجQاٌل لHسQتطراد خQارج الحQدود الدقيقQة التQي 

  . تؤطر كل موضوٍع بحثي
  

ي يقع فيھا بعض البQاحثين، فكQل كما أن السوسوة، يرى أن ا@ستطراد عيٌب من العيوب، الت     
جملٍة أو إضافة، ترد في موضوٍع ما، @بQد أن يكQون لوجودھQا أھميQة واضQحة فيQه؛ لQذلك دارت 

  .بعض مHحظات نقده المنھجي في ھذا ا@تجاه
الصQQحافة التعاونيQQة فQQي (و مQQن ذلQQك، واحQQدةٌ مQQن مHحظاتQQه المنھجيQQة علQQى صQQاحب كتQQاب      
  : ھا؛ إذ يقول في، عبد الوھاب المؤيد)اليمن
في رأينا أن أبرز عيوبه بعض ا@ستطرادات، التي رأى فيھا المؤلف أھمية، فQي حQين أننQا "     

  .)1("@ نراھا كذلك
  :@ستطراد المؤلف ھذا النموذجويورد 
4مراض الكلى، باسم المورد، شQركة القائQد " برومر"إعHن تجاري لعHج اسمه : والثاني"      

  .)2(..."التجارية
فھذا ا@ستطراد، @ يتضمن أية أھمية مرتبطة بالموضوع الذي يتحQدث عنQه المؤلQف، فكQان      

  .مأخذاً من مآخذ السوسوة المنھجية عليه
علQى رؤيQٍة منھجيQٍة  وتجّسُد ھذه المHحظة المنھجية، موقQف السوسQوة مQن ا@سQتطراد؛ بنQاءً      

َر عQدداً  ،)شرح المشعططات السبع(ت في استطرادا وسوةتتضح قصدية الس حديثة، وبذلك َفَصQد+
من ا4لفاظ التQي تQدل  ، وغيرھما)لطيفة(، و)فائدة: (مثلبألفاٍظ تدل عليھا، من  من ا@ستطرادات

  .على بداية استطراٍد من استطراداته
، مQن مثQل تصQديره )شQرح المشQعططات السQبع(كما أورد ا@ستطراد بلفظه، في مواضع مQن       

  :من المشعططة الثانية، قائHً  ؛ إذ استطرد في شرح شطرٍ )استطراد: (ستطراداته باللفظواحداً من ا
  أن شرف الدين بن عنين ھجا فقيھين ) معاھد التنصيص(ذكر العباسي في ) استطراد"(     

  .)3(..."فقال) بالجاموس(واkخر ) بالبغل(كانا بدمشق، يدعى أحدھما 
  

                                            
  ).7(سبتمبر، مصدر سابق، ص 26ية في اليمن، عرض ونقد، صحيفة الصحافة التعاون )   1(
  .نفسه )   2(
  ).25: (شرح المشعططات السبع، ص )   3(
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تؤدي د@لة القصQدية فQي قطQع  ، في عباراٍت وتراكيب)استطراد(ظ وكذلك، أيضاً، أورد اللف     
  :مثHً  والعودة إلى الكHم ا4ول، فيقولا@ستطراد، 

  .  )1("منه المجلدات، وكفاك من القHدة ما أحاط بالعنق لمcناولو شئنا ا@ستطراد في ھذا المجال "     
  : وكذلك، قوله

  .  )2(..."فلنعد إلى الشرح. رطال من الورق بھذا الكHمولو شئنا ا@ستطراد لمHنا عشرة أ"     
  : أو قوله

  .)3("لو استطردنا لما كفانا مجلد"...
  

أو أن يرد معنQى ا@سQتطراد ضQمناً، فQي تراكيQب متضQمنة معنQى القصQدية فQي إيقQاف تQدفق      
  : استطراٍد من ا@ستطرادات، كأن يقول

  .)4("ولو تركنا العنان لنفسنا ما توقفنا"...
  

، لكن، مع ذلك، لQم )شرح المشعططات السبع(كانت سمة ا@ستطراد، سمة سائدة في كتاب       
كما . تغب السمة النقيض لھذه السمة غياباً تاماً، فقد ورد شرٌح موجٌز في مواضع من ھذا الكتاب

شQطر، ، من المشعططة السابعة؛ إذ لم يQرد فQي شQرح ھQذا ال)5("ِيْسقي ويْمطرْ : "في شرح الشطر
  : غير قول الشارح

الكHم فيه تقديم وتأخير، وا4صل يمطر ويسقي، 4ن السQقي نتيجQة للمطQر، : يسقي ويمطر"     
وقQQدم الشQQاعر ا4مQQر الQQذي ھQQو ببيانQQه مھQQتم @سQQيما المسQQاقي والسQQقايات تْحQQُدُث بشQQأنھا قضQQايا 

  .)6("وقد شرحنا المطر في أكثر من مشعططة. ومنازعات، وقد يسقط فيھا قتلى
      VديQطلٍح نقQى مصQارة إلQارح، با2شQفقد كان ا2يجاز سمة شرح ھذا الشطر، حيث اكتفى الش

، ولQم يQرد اسQتطراٌد مQن )7(بHغي ـ تقديم ما حقه التأخير ـ @ستحواذه على اھتمام وعناية المتكلم
  .ھذا المصطلح إلى معاٍن أُخر، مع أن فيه أكثر من مدخٍل لHستطراد

  
مQن  ت، والجمل الشعرية، في مواضع عدةشرٌح موجٌز لعدٍد من الكلمات، والعبارا وقد ورد     

، دون اسQتطراٍد إلQى معQاٍن بعيQدٍة عQن الكHQم ا4ول، وماھيQة المعنQى )شرح المشعططات السQبع(
  .)8(المحوري فيه

  
 سQمة أسQلوبية، مQQن )ات السQبعشQرح المشQQعطط(الQQواردة فQي كتQاب  ا@سQتطراداتُ  لقQد مّثلQتْ      

سQQمات ا4سQQلوب عنQQد السوسQQوة؛ إذ اسQQتطرد بفوائQQد ولطQQائف متنوعQQة، ونQQوادر، وملQQٍح، وأقQQواٍل، 
وإلQى عنQاوين   قديمة، ومؤلفين قدماء  ـ تارة ـ وآراء، وحكاياٍت متعددة، ناسباً ذلك، إلى مؤلفاتٍ 

محققاً Hٍم معاصرة ـ تارة أخرى ـ  مستعارة، أو يوردھا على لسان أسماء أعHم مستعارة، أو أع
  . الغاية من الكتاب، في المحاكاة الساخرة لطرائق شروح الشعر القديم بذلك

                                            
  ).13: (نفسه، ص )   1(
  ).15: (نفسه، ص )   2(
  ).18: (نفسه، ص )   3(
  ).100: (نفسه، ص )   4(
  ).114: (نفسه، ص )   5(
  .نفسه )   6(
  ).119(د القاھر الجرجاني، مصدر سابق، ص، د@ئل ا2عجاز، عب )   7(
  ).83،70،69،42: (انظر على سبيل المثال، ص )   8(
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والفكQري والمعرفQي،  بارزاً، مQن مHمQح الثQراء الثقQافيملمحاً  وقد مثلت ھذه ا@ستطرادات      
  .الذي تتميز به بنية السوسوة الفكرية، والثقافية، والعلمية

  
حدة من السمات ا4سلوبية، التي بھا يتميز أسلوب السوسوة، وبذلك، فإن سمة ا@ستطراد، وا     

فضQQاًء ) شQQرح المشQQعططات السQQبع(عQن أسQQاليب غيQQره، مQQن الكتQQاب المعاصQQرين؛ إذ كQQان كتQQاب 
  .واسعاً، تجلى فيه وھج ھذه السمة ا4سلوبية، بين سمات ا4سلوب عند السوسوة
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  الخـاِتَمة

فQي  المQنھج وإجراءاتQهأبعQاد  بحثيQٍة مستقصQيةٍ رحلQٍة الدراسة عصQا الترحQال، بعQد  ھنا تلقي     
ذلQك فQي حيQث تناولQت ، أسلوبه وسماته وخصائصهقضايا بعد دراسٍة لأعمال عباس السوسوة، و

العائليQة، والدراسQية، : علQى حيQاة عبQاس السوسQوة بابين اثنين، مسبوقين بتمھيQٍد متضQمٍن إطHلQةً 
  .والعملية، وا2نسانية

  
: دراسة للمنھج في أعمال عباس السوسوة، فQي فصQوٍل خمسQة ھذين البابين تضمن أولوقد      

متضمناً دراسة  الوصفي، فيما كان الفصل الثالث ا4ول دراسة للمنھج التاريخي، والثاني للمنھج
، وكQQان خQQامس ھQQذه دراسQQة 2جQQراءات المQQنھج التقQQابلي للمQQنھج المقQQارن، وجQQاء الفصQQل الرابQQع

  .قدينھج النالفصول دراسة للم
  

: في خمسة فصولٍ  ضايا ا4سلوب في أعمال السوسوة،لق دراسةً  ، فقد تضمنالباب الثاني أما     
الفصQل  أمQادراسQة للتنQوع الثقQافي،  ع المعرفQي، والفصQل الثQانيللتنQو دراسQةً  جاء الفصQل ا4ول

ة، أمQا سQمة ا@سQتعاردراسQة ل رابQع ھQذه الفصQوللسQمة الھQزل، فيمQا كQان  فقد كان دراسQةً  الثالث
  .لسمة ا@ستطراد في أسلوب عباس السوسوة فقد كان دراسةً  الفصل ا4خير

  

  :النتائج
  

  :ھم النتائج التي توصلت إليھا4 تختتم ھذه الدراسة رحلتھا بتلخيٍص      
  

منذ الطفولة، كانQت بيئQة معرفيQة، وجھتQه وجھQة علميQة،  ظھر للدراسة أن بيئة السوسوة .1
 . فية، والفكرية، والمعرفيةالثقا :وبدأت بتشكيل بنيته

بيئته الجغرافية التQي يعQود إليھQا أصQله الQذماري، دوٌر فQي لكما كان لبيئته العائلية، و         
 .اتسام أسلوبه بسمة الھزل، التي بدت مHمح منھا في مواضع كثيرة من أعماله

جيQه الفQرد وتشQكيل وفي ذلك تجسيٌد للدور البارز الQذي تلعبQه البيئQة المحيطQة فQي تو         
  .بنيته الثقافية والفكرية والمعرفية

  
ضلة عنده ھواية مھمة عند السوسوة، ومف راسة إلى أن القراءة وحب ا@طHعوصلت الد .2

تؤكد الدراسQة أن ھQذه الھوايQة كانQت عQامHً مھمQاً فQي توجھQه  على كل الھوايات، وبذلك
ي نقQده المنھجQي لمنھجيQات المQؤلفين كانت وراء ما جاء فQ وأنھا. اللساني توجھاً تاريخياً 

مدى إلمامه الكبير والواسع، بالكتب، والمؤلفات،  لكتاب؛ حيث تجلى في نقده المنھجيوا
 . ا4صلية، والمقرصنة: وطبعاتھا المتعددة

ت ھQذه ؛ فكانمعرفياً وثقافياً  كما كانت ھذه الھواية وراء اتسام أسلوبه بسمتي التنوع     
، مQQن معلومQQاٍت، وفوائQQد، )شQQرح المشQQعططات السQQبع(فQQي كتQQاب  وراء مQQا حشQQده السQQمة

  .ولطائف، وملح، وأقواٍل، وآراء، متعددة، ومتنوعة
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قد اتجه في دراساته اللغويQة اتجاھQاً تاريخيQاً، وھQذا  وجدت الدراسة، أن عباس السوسوة .3
ثQُل فQي الدراسQات اللغويQة العربيQة؛ وبQذلك تم ه لم يأخذ حقQه مQن البحQث والدراسQةا@تجا

فQي ھQذا الميQدان مQن الQدرس اللغQوي  ة اللغوية التاريخية جدة تحسب لهدراسات السوسو
  . العربي الحديث

 
أوضحت الدراسة موقف السوسوة من المصوبين اللغويين، فقQد بQدأ معجبQاً بھQم، وحاذيQاً  .4

اتخذ موقفQاً مخالفQاً لھQم، فكانQت رؤاھQم وتصQويباتھم  حذوھم، ومع تنامي معرفته وثقافته
في الغالب من دراساته اللغوية، ھادفاً إلى  ول وراء اتجاھه اتجاھاً تاريخياً العامل ا4 ھي

دراسQQة العربيQQة دراسQQة لغويQQة  تاريخيQQة، تبQQين التغييQQرات التQQي تطQQرأ عليھQQا فQQي أزمنQQٍة 
مختلفة، متخذاً من الظواھر التي يخطئونھا ميداناً لدراسته اللغوية التاريخية، متتبعاً إياھا 

 . ث العربية المكتوب، منتصراً في ذلك للتعبير المعاصر الذي يخطئه ھؤ@ءفي ترا
ھQو مQا تعQارف عليQه النQاس،  بذلك، على أن معيار اللغة الفصQحىوبرھن السوسوة               
استخدموه في كتاباتھم وأبحاثھم، دون أن يشعروا بخطأ لغويV في ذلك؛ على اعتبار ما و

ويتطQور ويتغيQر، ويتQأثر بتغييQرات الQزمن؛ فQالتغير والتطQور  أن اللغة كائٌن حQي، ينمQو
حتميQQة زمنيQQة @ بQQد منھQQا؛ حتQQى تQQتمكن اللغQQة مQQن مواكبQQة تغييQQرات الQQزمن، واسQQتيعاب 

  .مستجدات الحياة
  

ظھQQر للدراسQQة أن السوسQQوة لQQم يQQدرس فQQي أبحاثQQه ودراسQQاته اللغويQQة، ظQQواھر لغويQQة  .5
ميQQQداٌن تكتنفQQQه  دراسQQQة اللغويQQQة المقQQQارنن مQQQنھج البمنھجيQQQٍة مقارنQQQٍة خالصQQQة؛ ذلQQQك 4
اضQطر إليQه السوسQوة  الQدرس اللغQوي العربQي؛ لQذلكالصعوبات والعوائQق، @سQيما فQي 

 .ريخيالوصفي، والتا: اضطراراً، فوردت إجراءاٌت مقارنة،في ثنايا إجراءات المنھجين
صوتية، نحوية و بحٍث مقارن لظواھر ولم ترد إجراءاتُ  .الصرف والد@لة: وفي مجالي

 .ودراساته اللغوية في أبحاث السوسوة
  

استخدم السوسوة في دراساته اللغوية، منQاھج الQدرس اللسQاني ا4ربعQة، بنسQٍب متفاوتQة،  .6
. همن منھٍج إلى آخر؛ حيث كان المنھج التاريخي في مقدمQة ھQذه المنQاھج اسQتخداماً عنQد

وصQQQرفية،  ،حويQQQةن: وقQQQد درس بQQQإجراءات ھQQQذا المQQQنھج عQQQدداً مQQQن الظQQQواھر اللغويQQQة
التاريخيQة؛ إذ يمثQل  تهوكانQت الظQواھر النحويQة أوفQر حظQاً بدراسQ. ومعجمية، وصQوتية

النحو التاريخي طموحاً لديه، ثم تأتي الظواھر الصرفية، تليھا ظQواھر لغويQة فQي مجQال 
الد@لQQة والمعجQQم، وتQQأتي الظQQواھر الصQQوتية أقQQل الظQQواھر اللغويQQة دراسQQة تاريخيQQة فQQي 

  .سوة وأبحاثه اللغويةدراسات السو
كما استخدم السوسوة، المنھج الوصQفي، بمعيQة المQنھج التQاريخي، أو بدونQه، فQدرس     

بQQإجراءات ھQQذا المQQنھج عQQدداً مQQن الظQQواھر اللغويQQة، أبرزھQQا الظQQواھر النحويQQة، تليھQQا 
الظواھر الصرفية، ثم ظواھر لغوية في مجال الد@لة والمعجم، وتأتي الظواھر الصوتية 

ما ھي في الدراسة التاريخية عند السوسوة ـ اقل الظواھر اللغوية دراسة وصQفية فQي ـ ك
  .دراساته وأبحاثه اللغوية

ودرس عدداً من الظواھر اللغوية، بإجراءات المنھج التقابلي، حيث جاء ھذا المنھج      
 د@ليQQQة وكانQQQت الظQQQواھر ال. التQQQاريخي، والوصQQQفي: بالمرتبQQQة الثالثQQQة، بعQQQد المنھجQQQين

تليھQQا الظQQواھر  بدراسQQته اللغويQQة التقابليQQة،اللغويQQة حظQQوة والمعجميQQة أكثQQر الظQQواھر 
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الصQQرفية، ثQQم الظQQواھر النحـويـــQQـة، وتQQأتي الظQQواھر الصQQوتية، أقQQل الظQQواھر اللغويQQة 
  .تقابلية عنده دراسةً 
  وجاء المنھج المقارن، أقل المناھج اللغوية استخداماً عند السوسQوة، إذ اضQطر إلQى     

والوصQفية،  استخدام بعض إجراءاته في بعض المواضع مQن دراسQته اللغويQة التاريخيQة
  .صرفية، ود@لية: على ظواھر لغويةٍ  مقتصراً 

  
تقسQيٌم شQكلي؛ بغQرض الدراسQة والبحQث،  اسة أن تقسيم مناھج البحQث العلمQيأثبتت الدر .7

لتQاريخي، والوصQفي، ا: مؤكدة بذلك، ا@رتباط القائم بين منQاھج البحQث اللغQوي ا4ربعQة
مQن خHQل استيضQاح ا@رتبQاط  القQائم بQين ھQذه  ذلQكوالمقارن، والتقابلي؛ حيQث جسQدت 

. المنQQاھج عنQQد السوسQQوة، وتمثQQل ھQQذا ا@رتبQQاط، فQQي ارتبQQاط المQQنھج التQQاريخي بالوصQQفي
وكQQQذلك، ارتبQQQاط المQQQنھج التقQQQابلي بQQQالمنھج . وارتبQQQاط المقQQQارن بالتQQQاريخي، والوصQQQفي

 .الوصفي
  

في اسQتخدامه 2جQراءات  تجلىالدراسة إلى أن الضبط المنھجي، عند السوسوة،  وصلت .8
التاريخي، والوصQفي؛ حيQث درس عQدداً مQن الظQواھر اللغويQة دراسQة لغويQة : المنھجين

خالصQة باسQتخدام إجQQراءات واحQٍد مQن ھQQذين المنھجQين، أو كليھمQا، @سQQيما فQي دراسQQته 
 .حى المعاصرةاللغوية التاريخية لظواھر العربية الفص

كما استخدم في دراسته لعدٍد من الظQواھر اللغويQة إجQراءات أكثQر مQن مQنھٍج لغQوي،         
بطريقٍة اقرب إلى وصفھا بالتكامل أو المنھج التكاملي، @سQيما مQا قQام عليQه بحثQه الQذي 
درس فيه ا4لفاظ الھندية المقترضة فQي المحكيQة اليمنيQة، حيQث اسQتخدم فQي ھQذا البحQث 

  .التقابلي، والوصفي، والمقارن: ناھج اللغويةالم
  

ظھQQر للدراسQQة التنQQوع والتعQQدد الQQذي اتسQQمت بQQه شQQواھد السوسQQوة، فQQي دراسQQته اللغويQQة  .9
آيQQاٍت قرآنيQQة، : للفصQQحى، التQQي استشQQھد بھQQا مQQن مصQQادر قديمQQة وحديثQQة؛ فتنوعQQت بQQين

عة، منتميQة وشواھد من مؤلفاٍت متنو. وأحاديث نبوية، وأبيات شعرية، ونصوٍص نثرية
لغويQة، وفلسQفية، وفكريQة، : إلى أكثQر مQن مجQاٍل علمQي وثقQافي، فتنوعQت مصQادره بQين

 .وأدبية، ونقدية، وصحفية
  

درس السوسوة عدداً مQن الظQواھر اللغويQة، فQي المحكيQة اليمنيQة والمحكيQات العربيQة، حيQث  .10
Qر حضQة أكثQة اليمنيQي المحكيQواھر فQة ظQةكانت دراسQته  اللغويQي دراسQة وراً فQن للمحكيQم 

     .4ن الباحث واحٌد من أفراد مجتمع ھذه المحكية ت العربية؛ وذلكظواھر المحكيادراسته ل
واسQQQQتخدم السوسQQQQوة فQQQQي دراسQQQQته لظQQQQواھر المحكيQQQQة إجQQQQراءات المنQQQQاھج اللغويQQQQة                

 فQي دراسQته لظQواھر المحكيQة هوكانت شQواھد. ا4ربعة، بنسٍب متفاوتة من منھٍج إلى آخر
لنصQQوٍص مQن حيQQاة المجتمQQع  متأتيQة بفعQQل معايشQته واحتكاكQQه بمجتمQQع المحكيQة، وتسQQجيله

  .كالشعر وا4مثال وا4قوال الشعبية، اليومية، وكذلك استشھاده بشواھد من ا2بداع الشعبي
وفيما درسه السوسوة من ظواھر لغوية في اللھجات المحكية تعزيٌز 4ھمية دراسة       

خدمQQة للفصQQحى، @ محاربQQة لھQQا كمQQا فQQي رؤيQQة القQQائلين إن ا@ھتمQQام   اللھجQQات المحكيQQة؛
باللھجQQات المحكيQQة قQQائٌم علQQى تحقيQQق ھQQدٍف اسQQتعماري استشQQراقي، متمثQQٍل فQQي إحHQQل 

  .المحكية محل الفصحى
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تجلت للدراسة مجا@ت المنھج النقدي عند السوسوة، المتمثلة فQي النقQد المنھجQي، والنقQد  .11
لنقد ا4دبي؛ حيث كQان مجQال النقQد المنھجQي أبQرز ھQذه المجQا@ت، يليQه النقQد اللغوي، وا

 .اللغوي، ثم النقد ا4دبي
  

جسدت الدراسة مدى إلمام السوسوة بمنھجيات التأليف والكتابة؛ حيث كان نقده المنھجي  .12
لcفكQQار والQQرؤى، وللمحققQQين والتراجمQQة وتعامQQل البQQاحثين والمQQؤلفين مQQع مصQQادرھم 

 .والكتابة بمنھجيات التأليف 2لمامه، صورة مجسدة ومراجعھم
  

نظر السوسوة إلى جھود المستشرقين، في تحقيقھم للتQراث المخطQوط نظQرة موضQوعية  .13
غير متحيزة، وھو بذلك، يخالف من يتحيزون في نظرتھم إلى تلQك الجھQود؛ 4ن الواقQع 

اث كثيQQٌر مQQن العلمQQي يثبQQت البعQQد عQQن الموضQQوعية فQQي ذلQQك التحيQQز؛ فقQQد أسQQدى للتQQر
المستشرقين ـ @سيما ا4لمان منھم ـ خدمة جليلة قلما يخدمه بمثلھا أبناؤه الQذين ينظQرون 

 .إلى المستشرقين ھذه النظرة المتحيزة
  

برھنQQت الدراسQQة علQQى اتسQQام أسQQلوب السوسQQوة، بسQQمة التنQQوع المعرفQQي والثقQQافي؛ حيQQث  .14
ثقافQٍة دينيQة، : نوعQت ثقافتQه بQينوت. معرفQٍة لغويQة، وأدبيQة، ونقديQة: تنوعت معرفته بQين

وبذلك أكدت الدراسة أن العلم مجاٌل واسع ٌ غيQر محQدود، . ورياضية، وفنية، واجتماعية
وأن الثقافQة المتكاملQQة غيQQر مقيQدٍة بروافQQد محQQددة، وإنمQا تQQرد كQQل المQوارد، وتسQQتقي قQQدَر 

 .المستطاع من روافد ثقافية مختلفة ومتنوعة
  

سQمة الھQزل بQين سQمات أسQلوب الكتابQة والتQأليف عنQد أوضحت الدراسQة مQدى حضQور  .15
النكتQQة، والسQQخرية، : السوسQQوة، حيQQث تجسQQدت ھQQذه السQQمة فQQي أسQQلوبه بصQQورھا الQQثHث

وكانQQت الفكاھQQة العفويQQة أبQQرز صQQور ھQQذه السQQمة حضQQوراً  فQQي مواضQQع مQQن . والفكاھQQة
 . أبحاثه وكتاباته، تليھا السخرية، فالنكتة

، أبQرز عمQٍل مجسQٍد لھQذه السQمة؛ حيQث )شQرح المشQعططات السQبع(ب وقد مثل كتا              
تمكن السوسوة مQن تحقيQق غايQة الكتQاب المتمثلQة فQي المحاكQاة السQاخرة لشQروح الشQعر 
القديم، حينمQا سQار علQى طريقQة القQدماء فQي تQأليفھم، فاسQتخدم ا@سQتطراد، كمQا أسQتخدم 

. فات القديمة، وشQروح الشQعر القQديمتراكيب، وعبارات، وأساليب كتابية سائدة في المؤل
 .من وسائل تحقيق تلك الغاية ، كان استخدامه لHستعارة،كذلك

  
ظھر للدراسة دور السخرية السياسية وا@جتماعية عند السوسQوة فQي تقQويم المعQوج مQن  .16

السQQQلوكيات ا@جتماعيQQQة والسياسQQQية، وفQQQي ذلQQQك تجسQQQيٌد لوظيفQQQة السQQQخرية فQQQي تقQQQويم 
 .ية والسياسية غير المتسقة مع المأمول ا@جتماعي والسياسيالسلوكيات ا@جتماع

  
خالفت الدراسة رؤية القدماء في ا@ستعارة، بوصفھا قشرة زائدة، وعنصراً إضQافياً يمكQن  .17

وتبنQت رؤيQة الدارسQين المحQدثين لHسQتعارة، بوصQفھا عنصQراً مھمQاً فQي . ا@ستغناء عنQه
 .العمل ا2بداعي، @ يمكن ا@ستغناء عنه

وعلQQى ضQQوء ذلQQك، بينQQت الكيفيQQة التQQي اسQQتطاع مQQن خHلھQQا السوسQQوة توظيQQف تقنيQQة              
رة، متميQزاً عQن ا@ستعارة فQي التعبيQر عQن آرائQه وأفكQاره، فQي إطQار محاكQاة ھزليQة سQاخ

في استخدام تقنية الكتابة بأسماء مستعارة، ومحور ھذا التميQز إفصQاح  الكتاب المعاصرين
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في العمل الذي كتبه بأسماء مستعارة، بينمQا @ يفصQح الكتQاب  الحقيقيعن اسمه السوسوة 
 . المعاصرون الذين يكتبون بأسماء مستعارة عن أسمائھم الحقيقية إ@ بعد حين

وظھر للدراسة، أيضاً، الفرق في اسQتعارة المضQامين بQين السوسQوة، وبQين القQدماء،              
د السوسQوة قQرائن موضQوعية تفصQح عQن ا@سQم من مثل أبي حيان التوحيQدي، حيQث يQور

 .الحقيقي لصاحب المضمون المستعار، ولم يفعل ذلك التوحيدي
  

وجدت الدراسة أن ا@ستعارة وا@ستطراد سQمتين أسQلوبيتين فQي أسQلوب السوسQوة، وقQد  .18
، ھو العمل الذي ظھرت فيه ھاتQان السQمتان، ولQم )شرح المشعططات السبع(كان كتاب 

مQن أعمQال السوسQوة؛ فا@سQتطراد سQمة قديمQة @ مكQان لھQا فQي البحQث تظھر في غيQره 
فQQي أبحQQاٍث  ردة فQQي ھQذا الكتQQاب، @ مكQQان لھQاالعلمQي الحQQديث، وا@سQQتعارة الھزليQة الQQوا

، علQى محاكQاة ھزليQة )شQرح المشQعططات السQبع(وقد قQام كتQاب . علمية متسمة بالجدية
 .ھاتين السمتين في أسلوب السوسوةلشروح الشعر القديم، فكان ذلك مناسباً لظھور 
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  المA@حق

  

  : الملحق ا�ول
  

، الت�ي أش�رف عليھ�ا عب�اس السوس�وة، )ماجستير، ودكتوراه(الرسائل العلمية      
  :م2007من أول رسالة حتى آخر رسالة في أواخر العام 

  
ا4سQQلوبية ومQQنھج الصQQناعة الشQQعرية عنQQد حQQازم القرطQQاجني فQQي كتابQQه منھQQاج البلغQQاء  .1

أطروحQة دكتQوراه فQي ا4سQلوبية والنقQد . يحيى صQالح المQذحجي: إعداد. سراج ا4دباءو
كليQة اkداب والعلQوم ا2نسQانية، جامعQة ) ثريQة لھQي. د.إشQراف با@شQتراك مQع أ(القديم، 

 .م2005) المملكة المغربية(محمد الخامس بالرباط 
حيQاة أحمQد : إعQداد. ليQةأبنية ا4سماء والمصادر في ديQوان الخنسQاء، دراسQة صQرفية د@ .2

 .م2005قائد قاسم، رسالة ماجستير في اللسانيات، مركز اللغات، جامعة تعز 
عبQد 
 علQي مھيQوب اليوسQفي، : إعQداد. علل ا2عQراب والبنQاء، دراسQة نحويQة صQوتية .3

) إبQQراھيم عQQوض. د.إشQQراف با@شQQتراك مQQع أ(أطروحQQة دكتQQوراه فQQي النحQQو وفلسQQفته، 
 .م2005ب، جامعة عين شمس، القاھرة، مايو سجلت في كلية اkدا


 محمQد  جHQل عبQد: إعداد. العدول في صيغ المشتقات في القرآن الكريم دراسة د@لية .4
 .م2005سيف الحمادي، رسالة ماجستير، كلية اkداب، جامعة تعز، حزيران 

بQQدالولي عبQQد ا2لQQه ع: إعQQداد. التركيQQب الشQQرطي فQQي شQQعر المقQQالح، دراسQQة تركيبيQQة د@ليQQة .5
 .م2005رسالة ماجستير، مركز اللغات، جامعة تعز، سجلت في حزيران . مھيوب السلمي

منيQQر عبQQده أحمQQد علQQي، رسQQالة : إعQQداد. لغQQة السQQوق اليمنQQي، دراسQQة لسQQانية اجتماعيQQة .6
 .م2005ماجستير، مركز اللغات، جامعة تعز، سجلت في حزيران 

سبأ محمQد : إعداد. التركيب والد@لةأسلوب الشرط في شعر إيليا أبو ماضي، دراسة في  .7
 .م2005ملھي محسن، كلية اkداب، جامعة تعز، سجلت في حزيران 

ياسر عبQده قائQد نQاجي، : إعداد. التفسير اللغوي للشواھد القرآنية في كتاب الكامل للمبرد .8
 .م2005رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة عدن، سجلت في نوفمبر 

أنور محسن أحمد الغزالQي، أطروحQة دكتQوراه، كليQة : إعداد. بيا4صول في النحو العر .9
 .م2005اللغات، جامعة صنعاء، سجلت في أكتوبر 

عبQد 
 بQن عبQد 
 عمQر، : إعQداد. الخHف النحوي في شروح كتاب اللمع @بن جني .10
 .م2006أطروحة دكتوراه، كلية اللغات والترجمة، جامعة صنعاء، 

خديجQQة عبQQد الملQQك داوود، : إعQQداد. فQQي ا@سQQتعمال القرآنQQي ألفQQاظ الجQQوارح ا2نسQQانية .11
 .م2006رسالة ماجستير، كلية اkداب، جامعة تعز، 

وليQد أحمQد عبQد 
 حسQن، رسQالة : إعQداد. أساليب التوكيد في شQعر أبQي تمQام الطQائي .12
 .م2006ماجستير، كلية اkداب، جامعة تعز، 

عبQQد الQQرحيم صQQالح عبQQد الQQرحمن، : ادإعQQد. المقامQQة فQQي ا4دب اليمنQQي، دراسQQة لغويQQة .13
 .م2006رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة عدن، 
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الشواھد النحوية الشعرية في كتب مفسري القرآن الكريم، من القرن الثالث حتى نھاية  .14
ناصQر محمQد مبQروك، أطروحQة دكتQوراه، كليQة التربيQة، : إعQداد. القرن السابع الھجQري

 .م2006جامعة عدن، 
خالQQد صQQالح العزانQQي، أطروحQQة دكتQQوراه، كليQQة : إعQQداد. فQQي الحQQدود النحويQQة الخHQQف .15

 .م2006اللغات، جامعة صنعاء، سجلت في مايو 
: إعQداد. المصطلحات اللغويQة فQي كتQاب المحلQى، دراسQة فQي ضQوء علQم المصQطلحية .16

: جميQQQل أحمQQQد محمQQQد الشQQQرجبي، رسQQQالة ماجسQQQتير، مركQQQز اللغQQQات، جامعQQQة تعQQQز، فQQQي
 .م27/2/2007

عصQام : إعQداد. معجم ألفاظ الحضارة في العصر الرسولي من خHل كتQب المQؤرخين .17
 .م2007محمد مقبل أحمد، أطروحة دكتوراه، كلية التربية، جامعة عدن، ديسمبر 
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  :الملحق الثاني
  

، الت�ي اش�ترك عب�اس السوس�وة )ماجس�تير، دكت�وراه(الرسائل وا�طاريح العلمي�ة      
  :م2007من أول رسالة حتى آخر رسالة في أواخر عام في مناقشتھا وإجازتھا، 

  
قحطQQان صQQالح صQQالح : إعQQداد. الدراسQQة الصQQوتية فQQي كتQQاب اkمQQالي 4بQQي علQQي القQQالي .1

، جامعQQة )قسQQم اللغQQة العربيQQة(المشQQرقي، رسQQالة ماجسQQتير فQQي فقQQه اللغQQة، كليQQة التربيQQة 
 .م2000الجزيرة بالسودان، 

علي : إعداد. ريم، دراسة د@لية في ا4لفاظ والتراكيبآيات الصدقة وا2نفاق في القرآن الك .2
 .م2000جامعة الجزيرة بالسودان، ) قسم اللغة العربية(عبد الرب ردمان، كلية التربية 

سQQعاد عبQQد الملQQك داوود الحQQدابي، : إعQQداد. ا@لتفQQات فQQي القQQرآن الكQQريم، دراسQQة أسQQلوبية .3
 .م2001جامعة صنعاء،  رسالة ماجستير، قسم اللغة العربية، كلية اkداب،

يوسQQف محمQQود فّجQQال، رسQQالة : إعQQداد. الجھQQود النحويQQة والصQQرفية عنQQد ابQQن الخشQQاب .4
ماجسQQتير فQQي النحQQو والصQQرف، قسQQم اللغQQة العربيQQة والترجمQQة، كليQQة اللغQQات، جامعQQة 

 .م2002صنعاء، 
مشQتاق عبQاس معQن، أطروحQة دكتQوراه : إعQداد. أثر التفكير الصوتي في دراسة العربية .5

 .م2003اللسانيات، قسم اللغة العربية والترجمة، كلية اللغات، جامعة صنعاء، في 
أحمد حسن العروسي، : إعداد. قضايا اللغة والنحو في تفسير الواحدي الموسوم بالوسيط .6

 .م2004رسالة ماجستير في اللغة والنحو، كلية اللغات والترجمة، جامعة صنعاء، 
. لمحيط 4بي حيان ا4ندلسي، في ضوء علم اللغة الحQديثالمباحث الد@لية في تفسير البحر ا .7

 .م2004عوني صبري غالب، رسالة ماجستير، كلية اkداب، جامعة إب، : إعداد
صQQادق عبQQد الحميQQد : إعQQداد. التقابQQل واللغQQة الشQQعرية، شQQعر عبQQد 
 البردونQQي أنموذجQQاً  .8

 .م2005، القاضي، رسالة ماجستير في اللسانيات، مركز اللغات، جامعة تعز
: إعQداد. خصائص ا4سلوب في سورة الشعراء، دراسة تحليلية فQي ضQوء نظريQة الQنظم .9

 .م2005خالد محمد علي المشرقي، رسالة ماجستير، كلية اkداب، جامعة إب، 
ألفاظ الداء والدواء، في كتاب شمس العلوم لنشوان بن سعيد الحميQري، دراسQة معجميQة  .10

 .م2005
 عباس الشريحي، كلية التربية، جامعة عدن، عبد الواحد عبد : إعداد. د@لية
أحمQQد عQQوض سQQالمين بQQاحمبص، : إعQQداد. نظQQام الجملQQة عنQQد ابQQن ھشQQام ا4نصQQاري .11

 .م2005أطروحة دكتوراه، كلية التربية، جامعة عدن، 
محمQQد بQQن علQQي بQQن ضQQيف 
 الزھرانQQي، : إعQQداد. الشQQواھد الشQQعرية مجھولQQة القائQQل .12

 .م2005التربية، جامعة عدن،  رسالة ماجستير، كلية
عبQQد 
 عبيQQد سQQالم بQQاحفي، رسQQالة : إعQQداد. ا@زدواج الQQوظيفي فQQي النحQQو العربQQي .13

 .م2006ماجستير، كلية التربية بالمكH، جامعة حضرموت، 
عبQد
 بQن : إعQداد. شرح شواھد قطر الندى وبل الصQدى لcعرجQي، دراسQة وتحقيQق .14

 .م2006اللغات والترجمة، جامعة صنعاء،  محمود فّجال، رسالة ماجستير، كلية
ألطQاف إسQماعيل : إعQداد. التراكيب ا@ستفھامية في ديQوان أبQي تمQام، دراسQة أسQلوبية .15

 .م2006رسالة ماجستير، كلية اkداب، جامعة تعز، إبريل . الشامي
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تقيQة : إعQداد. الملحقات في النظQام النحQوي العربQي، الحQال والمفعQول المطلQق نموذجQاً  .16
 .م2006ضائل، كلية اkداب، جامعة صنعاء، يوليو حسن ف

عبد الغني شوقي ا4دبعي، أطروحQة : إعداد. بناء الجملة في السيرة النبوية @بن ھشام .17
 .م2006دكتوراه، كلية اللغات والترجمة، جامعة صنعاء،  مايو 

أحمQQد عبQQده مكQQرد : إعQQداد. أسQQاليب القصQQر فQQي شQQعر المتنبQQي بQQين النحQQاة والبHغيQQين .18
 .م2006عزعزي، أطروحة دكتوراه، كلية التربية، جامعة عدن، يونيو ال

عمQQر علQQي عمQQر بQQابعير، رسQQالة : إعQQداد. ظQQاھرة ا@ختصQQاص فQQي النحQQو العربQQي .19
 .م2006ماجستير، كلية التربية المكH، جامعة حضرموت، سبتمبر 

. ةالخHفQQات النحويQQة واللغويQQة فQQي آيQQات ا4حكQQام وأثرھQQا فQQي توجيQQه ا4حكQQام الشQQرعي .20
 .م2007حسين أحمد أحمد عزيز، كلية اkداب، جامعة صنعاء، : إعداد

نسQرين عبQد 
 علQي أحمQد الQذبحاني، رسQالة : إعQداد. أثر السياق الثقافي في الترجمة .21
 .م2007ماجستير، كلية اللغات والترجمة، جامعة صنعاء، يوليو 

أحمQد : إعQداد. معQة صQنعاءتقويم برنامج إعداد معلم اللغة العربية في كلية التربيQة بجا .22
 .م2007علي أحمد فقيه، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة صنعاء، يوليو 

 أحمQد عبQد: إعQداد. التصوير الفني للسلوك الخلقQي فQي القQرآن الكQريم، دراسQة بHغيQة .23
 .م2007الHه محمد باعباد، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة عدن، يوليو 

عبد 
 يحيى زيQد الحQوثي، أطروحQة دكتQوراه، : إعداد. ة تأصيليةلھجة صعدة، دراس .24
 .م2007كلية اللغات والترجمة، جامعة صنعاء، أغسطس 

سQعيد محمQد عبQدالرب العQوادي، : إعQداد. الشرط في أحاديث البخاري، دراسQة نحويQة .25
 .م2007رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة عدن، يناير 

خالQد عبQده : إعQداد. فQي القQرآن الكQريم، دراسQة نحويQة د@ليQة آيات خطاب 
 لcنبياء .26
 .م2007علي الحميدي، رسالة ماجستير كلية التربية، جامعة عدن، نوفمبر 

ماجQد طQاھر الحميQري، : إعQداد. تناوب الصيغ اللغويQة فQي شQعر عبQد العزيQز المقQالح .27
 .م2007رسالة ماجستير، كلية اkداب، جامعة تعز، نوفمبر 

يحيQQى إبQQراھيم قاسQQم ناصQQر، أطروحQQة : إعQQداد. ب دراسQQة لغويQQة د@ليQQةلھجQQة وصQQا .28
 .م2007دكتوراه، كلية اkداب، جامعة صنعاء، ديسمبر 
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  قائَِمُة المصاِدِر والَمرَاجعقائَِمُة المصاِدِر والَمرَاجعقائَِمُة المصاِدِر والَمرَاجعقائَِمُة المصاِدِر والَمرَاجع

  

  أوMً ـ المصادر الرئيسة
  

  :)تمثل كل أعمال عباس السوسوة مصادَر رئيسة لھذه الدراسة(
  

  :أ ـ الكتب
  

ط، .دار غريQب للطباعQة والنشQر والتوزيQع، د :والثقاف�ة العربي�ةأساطير ف�ي فق�ه اللغ�ة  .1
 .م2009القاھرة، 

  

 .م2002ط، القاھرة، .دار غريب، د :العربية الفصحى المعاصرة وأصولھا التراثية .2
  

�ة .3��ة اليمني��ي المحكي��ات ف�، صQQنعاء، 2، طمركQQز عبQQادي للدراسQQات والنشQQر :دراس
 .م2007ـ  ھـ1428

 

�بع .4��عططات الس��رح المش�. ف الشQQيخ ا4جQQل ضQQياء الQQدين بQQن جمQQال الQQذماريتQQألي :ش
، صنعاء، 1مركز عبادي للدراسات والنشر، ط. عباس علي السوسوة: تحقيق وتعليق

 .م2007ھـ ـ 1428
  
 

  :ب ـ المج�ت والصحف والدوريات
  

مجلة جذور، إصQدارات النQادي ا4دبQي الثقQافي بجQدة، العQدد  :أزاھير وأشواك وكھرمان .1
 .م2005ھـ ـ سبتمبر 1426رجب ، )9(، المجلد )21(

 

ھـ 1410شوال  8، )395(سبتمبر، صنعاء، العدد 26صحيفة  :استراحة الخميس .2
 .م3/5/1990ـ 

 

ھQـ ـ 1414، ذو القعQدة )صQفر(صحيفة الجنQد، تعQز، العQدد   يعتصم تخزيناً،. . اعتصم  .3
 .م1994إبريل 

  

�ا .4��ائل ببليوجرافي��ة الرس�حتQQى نھايQQة القQQرن  فQQي الجامعQQات المصQQرية منQQذ نشQQأتھا العلمي
محمQد أبQو المجQد البسQيوني، : العشرين، ا4دب والبHغة والنقد ا4دبي، تصنيف ودراسQة

 .م2004ھـ ـ 1425، )2،1(مجلة عالم الكتب، الرياض، العدد المزدوج . عرض ونقد
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  30، )3(صQحيفة الQبHغ، صQنعاء، العQدد  :بدون جمارك، أذن المرح�وم جح�ا وت�مي�ذه .5
 .م1990ديسمبر  17ھـ ـ 1411جمادى ا4ولى 

 

ھQـ ـ  1411رجQب19، )6(صحيفة البHغ، صنعاء، العQدد  :بدون جمارك، براءة إبليس .6
 .م1991فبراير2

 

ھQـ ـ 1411شQعبان  5، )7(صQحيفة الQبHغ، صQنعاء، العQدد  :بدون جمارك، حقيق�ة أف_  .7
 .م1991فبراير 19

  

، )4(م، عQدن، العQدد بQ..مجلQة صQم  :بدون جمارك، ص�ة الجمعة وسيارات الھيل�وكس .8
 .م1994فبراير  15ھـ ـ 1414رمضان  5، )2(السنة 

 

�عر .9��ميلي الش��ب، فكس��الم عجي��ارك، ع��دون جم�، )5(صQQحيفة الQQبHغ، صQQنعاء، العQQدد  :ب
 .م1991يناير 17ھـ ـ 1411رجب 2

 

�ياحي .10��د الس��ارك، النق��دون جم�جمQQادى 15، )4(صQQحيفة الQQبHغ، صQQنعاء، العQQدد  :ب
 .م1991ر يناي 1ھـ ـ 1411الثانية، 

 

�ارجي .11��دي والخ�ديسQQمبر  8، ))21، السQQنة 93((صQQحيفة الجديQQد، أبQQين، العQQدد  :البل
 .م1993

 

صQحيفة الثقافيQة، تعQز،  :تحقيق نور المعارف ومحنة الباحث الجاد في اليمن الشقيق .12
 .م21/10/2004، )265(العدد 

 

ي بجدة، مجلة جذور، إصدارات النادي الثقافي ا4دب :تشريح أسطورة نخوة المعتصم .13
 .م2006ھـ ـ مارس 1427، صفر )10(، المجلد )23(العدد 

  

�نص .14��و ال��ى نح��ة عل��ات عربي�العربيQQة بQQين نحQQو الجملQQة ونحQQو : (كتQQاب مQQؤتمر :تطبيق
 .م2005فبراير ) 23ـ 22: (في الفترة. ، كلية دار العلوم، جامعة القاھرة)النص

 

�اس .15���ون والن��رمضQQQان  10، )392(سQQQبتمبر، صQQQنعاء، العQQQدد 26صQQQحيفة  :التلفزي
 .م5/4/1990ھـ ـ 1410

  

 2، )21(، السQنة )91(صحيفة الجديQد، أبQين، العQدد : ومنتخب الكمرون.. حكوماتنا  .16
 .م1993نوفمبر 

  

 .م10/5/2009، )482(صحيفة الثقافية، تعز، العدد : حول الحمل وما حمل .17
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شQكل عHقQة الجQوھر بال: اللغة وا2عHQم) القين(على مقالة  خواطر وم�حظات حزينة .18
 .م2005ھـ ـ يونيو 1426، ربيع آخر )346(وا2طار، مجلة الفيصل، العدد 

  

�اً  .19��ة تاريخي��و العربي��ة نح�: كتQQاب المQQؤتمر الثQQاني للعربيQQة والدراسQQات النحويQQة :دراس
م ـ 2003فبرايQQر  19،18جامعQQة القQQاھرة، ". العربيQQة وقQQرن مQQن الQQدرس النحQQوي"

 .ھـ1423ذو الحجة  18،17
 

 :صحيفة الثقافية، تعز: في مصر والعالم العربي قرن العشريندليل ا�ف�م في ال .20

  .م3/11/2006، )360(العدد  :الحلقة ا�ولى •

 .م9/11/2006، )361(العدد  :الحلقة الثانية •

 .م16/11/2006، )362(العدد  :الحلقة الثالثة •

 .م23/11/2006، )263(العدد  :الحلقة الرابعة •

 .م30/11/2006، )364(العدد  :الحلقة الخامسة •

 .م7/12/2006، )365(العدد  :الحلقة السادسة •
 

 27، )236(سQبتمبر، صQنعاء، العQدد 26صQحيفة  :دون جمارك، من صور تواضعنا .21
 .م22/2/1990ھـ ـ 1410رجب 

 

�اريخي .22��يل ت��ة، تأص��ة اليمني��ي المحكي��ذي ف�مجلQQة المعرفQQة، اتحQQاد ا4دبQQاء والكتQQاب  :ال
 .م2002ديسمبر أكتوبر ــ ) 37ـ 36(اليمنيين، تعز، العدد 

  

":  صQنع 
 إبQراھيم"لQـ  "أمري كان لي" "أمريكانلي"رائحة ا�يديولوجيا في رواية  .23
 3ھQـ ـ 1426شQعبان 29، )14936(صحيفة الثQورة، الملحQق الثقQافي، صQنعاء، العQدد 

 .م2005أكتوبر
  

 ، كلية دار العلوم،)العربية والدراسات البينية: (كتاب مؤتمر :رھاب العربية الفصحى .24
 .م2007جامعة القاھرة، مارس 

 

 .م1998، )1(مجلة بحوث جامعة تعز، العدد  :ھل اقتصر على الصحاح: الصحاح .25
 

سQبتمبر،  26صQحيفة  :زيادة إنتاج ا�خ�ق الموس�يقية الحمي�دة، اس�تراحة الخم�يس .26
 .م1/3/1990ھـ ـ 1410شعبان  4، )387(صنعاء، العدد 

 

 .م1993ديسمبر 21، )21(، السنة )94(، صحيفة الجديد، أبين، العدد :شاعر المخا .27
 

�يمن .28����ي ال����ة ف����حافة التعاوني���، )392(سQQQQبتمبر، صQQQQنعاء، العQQQQدد 26صQQQQحيفة  :الص
 .م5/4/1990ھـ ـ 1410رمضان 10

 



    ������� �	
� �	�� �� ������ 	�	��� ������ عبدهعبدهعبدهعبده....دددد                    ����� ����  

 

  

 Page 322 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية                 

   

مجلQة جQذور، النQادي ا4دبQي الثقQافي  :عن حاملي عصا التصويب اللغوي، ومتفرقات .29
 .م2002ھـ ـ  يونيو 1423، ربيع اkخر )5(، مجلد )9(بجدة، العدد 

 

�ي .30��اريخ ا�دب العرب��ي ت��مر ف��ق المض��ن النس�مجلQQة عHمQQات، إصQQدارات النQQادي  :ع
 .م2004ھـ ـ مارس 1425، محرم )13(، مجلد )51(ا4دبي الثقافي بجدة، العدد 

  

�رُ  .31��ر يفش�ھQQـ ـ 1411ربيQQع الثQQاني  25، )1(صQQحيفة الQQبHغ، صQQنعاء، العQQدد  :فش
 .م1990نوفمبر 13

  

�راق  .32���يمن واMستش���ورة ال���م ث���يفل��، )261(صQQQحيفة الثقافيQQQة، تعQQQز، العQQQدد  :العرب
 ..م23/9/2004

 

مجلة جذور، النادي ا4دبQي الثقQافي بجQدة، : في النحو التاريخي للفصحى، وم�حظات .33
 .م2002ھـ ـ  سبتمبر 1423، رجب )6(، المجلد )10(العدد 

 

ة، مجلة عHمات، النادي ا4دبي الثقافي بجد :لساني فضولي يتطفل على قراءة النص .34
 .م2003ھـ ـ سبتمبر 1424، رجب )13(، مجلد )49(العدد 

  

التعلQيم باللغQات ا4جنبيQة : (كتQاب مQؤتمر :لغة التدريس في جامعة تعز، دراس�ة حال�ة .35
فبرايQQر ) 13ـ12QQ: (فQQي الفتQQرة. ، كليQQة دار العلQQوم، جامعQQة القQQاھرة)فQQي العQQالم العربQQي

 .م2006
 

مجلQة . محمQد الشQرقاوي، عQرض ونقQد: كيس فرسQتيغ، ترجمQة: تأليف :اللغة العربية .36
الدراسات اللغوية، مركز الملك فيصQل للبحQوث والدراسQات ا2سHQمية، الريQاض، العQدد 

 .م2007ھـ  ــ يولية ـ سبتمبر 1428، رجب ـ رمضان )9(، المجلد )3(
 

صQحيفة الثقافيQة، تعQز،  :كتابة السيرة النبوي�ة عن�د رفاع�ة الطھط�اوي، ع�رض ونق�د .37
 .م18/12/2003، )222(العدد 

 

مجلة العرب، الرياض، جـ  :كمال التشويه الذي لحق بديوان ابن سودون البشبغاوي .38
مQQايو ـ يونيQQو / أيQQار ـ حزيQQران(ھQQـ ـQQـ 1428، الجماديQQان )42(، السQQنة )12،11(

 ).م2007
 

صQحيفة الجديQد، أبQين،  :المادة التاريخية في كتابات نيب�ور ع�ن ال�يمن، ع�رض ونق�د .39
 .م1993س أغسط 16، )86(العدد 

 

مجلة الثقافة، وزارة الثقافQة والسQياحة، صQنعاء، السQنة  :المدائح النبوية، عرض ونقد .40
 .م1994، أكتوبر)12(، العدد )2(
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مجلة جQذور، إصQدارات النQادي الثقQافي ا4دبQي  :المستشرقون وخبز الشعير المذموم .41
 .م2003ھـ ـ مارس 1424، محرم )7(، المجلد )12(بجدة، العدد 

 

في آثارھم المخطوطQة والمفقQودة ومQا ُطبQع منھQا أو حقQق  مؤلفين المعاصرينمعجم ال .42
، )12(، مجلQQد )1(مجلQQة مكتبQQة الملQQك فھQQد الوطنيQQة، العQQدد : بعQQد وفQQاتھم،عرض ونقQQد
 .م2007يناير ـ يوليو / ھـ 1428المحرم ـ جمادى اkخرة 

 

 .م26/1/1992، )8244(يوميات صحيفة الجمھورية، تعز، العدد : المكيال .43
 

�ي .44��اب البردون��ى كت��ات عل�مQQن أول قصQQيدة إلQQى آخQQر طلقQQة، دراسQQة فQQي شQQعر ( م�حظ
 :صحيفة الثورة، الملحق الثقافي، صنعاء): الزبيري

  .م3/9/1993، )10523(العدد  :الحلقة ا�ولى •

 .م10/9/1993، )10530(العدد  :الحلقة الثانية •
 

عHمات، إصدارات  مجلة): توثيق الترجمة والتعريب( م�حظات على كتاب الصوينع .45
ھQQـ ـ سQQبتمبر 1427، رجQQب )15(، المجلQQد )57(النQQادي ا4دبQQي الثقQQافي بجQQدة، العQQدد 

 .م2005
 

مجلQة جQذور، النQادي ا4دبQي الثقQافي بجQدة، العQدد  :م�حظات مفتش نظافة سويسري .46
 .م2001ھـ ـ سبتمبر 1422، رجب )3(، مجلد)6(

 

47. ��رن العش��ر ف�ي الق��اء ف�ي مص��رض ونق�دموس�وعة الموس�يقا والغن�صQQحيفة : رين، ع
 .م30/10/2003، )216(الثقافية، تعز، العدد 

  

�د .48��رض ونق��اني، ع��ث اللس��ات البح��تش، اتجاھ��ا إفي�مجلQQة علQQوم اللغQQة، القQQاھرة،  :ميلك
 .م2006، )33(العدد 

 

: في النQوع محاولQة للتفسQير نطق ا�عداد المركبة حالياً وإھمال مغايرة العدد للمعدود .49
 .م2003، )3(العدد مجلة بحوث جامعة تعز، 

 

ـ كلية اkداب وا4لسن، جامعة عين شمس،  Philologyمجلة  :تأصيل لغوي: النكتة .50
 .م1997، يناير ـ يونيو )28(القاھرة، العدد 

  

�فدي .51��ر للص��ان العص��ي أعي��دات ف�، السQQنة )10،9(مجلQQة العQQرب، الريQQاض، الجQQزء :نق
 .م2004، مايو ـ يونيو )39(
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  :جـ ـ الرسائل العلمية
  

، كليQة اkداب ـ )غيQر منشQورة(رسQالة ماجسQتير  :لھجة ذم�ار، دراس�ة ص�وتية وص�فية .1
 .م1984ھـ ـ1404جامعة القاھرة، 

 

�رة .2��ة المعاص��حافة اليمني��ي الص��ة ف��ة العربي��تويات اللغ�غيQQر (أطروحQQة دكتQQوراه  :مس
 .م1989، كلية اkداب ـ جامعة القاھرة، )منشورة

  
  

  :د ـ المقاب�ت
  

 : المقابلة ا�ولى .1

  ).تعز(عباس السوسوة،  مدينة / منزل الدكتور :لمكانا •

 .م19/3/2008ھـ ـ 1429ربيع ا4ول  11: عصر يوم ا4ربعاء: الزمان •
 

 :المقابلة الثانية .2

  ).تعز(عباس السوسوة، مدينة / منزل الدكتور :المكان •

 .م14/5/2008ھـ   ـ 1429جمادى ا4ولى  9: عصر يوم ا4ربعاء: الزمان •
 

 :لثةالمقابلة الثا .3

�ان •�،  كليQQة )مكتQQب عميQQد كليQQة اkداب(عبQQاس السوسQQوة، / مكتQQب الQQدكتور :المك
  .اkداب ـ جامعة تعز

 .م1/11/2008ھـ ـ  1429ذو القعدة  3: صباح يوم السبت :الزمان •
 

 :المقابلة الرابعة .4

�ان •�، كليQQة )مكتQQب عميQQد كليQQة اkداب(عبQQاس السوسQQوة، / مكتQQب الQQدكتور :المك
  .اkداب ـ جامعة تعز

 .م11/4/2009ھـ ـ 1430ربيع اkخر  15: صباح يوم السبت: لزمانا •
  
  

  :ھـ ـ المخطوطات
  

/ ، الموجQودة فQي مكتبQة الQدكتورمخطوطة معارضات عباس السوسوة الشعرية .1
 .أحمد قاسم علي أسحم الخاصة
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  ةثانياً ـ المصادر والمراجع الثانوي
  

  :أ ـ المصادر والمراجع العربية
  

ط، .معجم البلدان والقبائل اليمنية، دار الكلمة للطباعة والنشر، د :يالمقحف أحمد إبراھيم .1
 .م2002ھـ ـ 1422صنعاء، 

 

 :أنيس إبراھيم .2

  .م1999، القاھرة، 4مكتبة ا4نجلو المصرية، ط ا�صوات اللغوية، •

 .م1972، القاھرة، 3مكتبة ا4نجلو المصرية، ط دMلة ا�لفاظ، •
 

  :السامرائي إبراھيم .3

  .م1968ط، بيروت، .دار الثقافة، د جيلين، لغة الشعر بين •

 .م1981ط، بغداد، .، الرشيد، دمع المصادر في اللغة وا�دب •
 

ا4سلوب ھو الرجQل، شخصQية زكQي مبQارك مQن خHQل أسQلوبه، دار  :عوض إبراھيم .4
 .م2001ھـ ـ 1421ط، القاھرة، .المنار، د

 

�راھيم .5����د إب����ي محم���، 1لوفQQQQاء، طدراسQQQQات فQQQQي منQQQQاھج البحQQQQث العلمQQQQي، دار ا :ترك
 .م2006ا2سكندرية، 

 

عيQون ا4نبQاء ): موفق الدين أبو العباس أحمد بQن القاسQم الخزرجQي( أصيبعة أبي ابن .6
 .م1956ط، بيروت، .مكتبة الحياة، د. نزار رضا: في طبقات ا4طباء، تحقيق

 

ھـQ ـ 1412، بيQروت، 4تQاريخ النقQد ا4دبQي عنQد العQرب، دار الثقافQة، ط :عب�اس إحس�ان .7
 .م1992

 

 .م1982، الكويت، 6أصول البحث العلمي ومناھجه، وكالة المطبوعات، ط :بدر أحمد .8
 

ھQـ ـ 1412ط، بيQروت، .شذا العرف في فن الصرف، دار الفكQر، د :الحم�وي أحمد .9
 .م1991

 

�د .10����ليمان أحم����اقوت س���ط، .فQQQQي علQQQQم اللغQQQQة التقQQQQابلي، دار المعرفQQQQة الجامعيQQQQة، د :ي
 .م1985ا2سكندرية، 
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�د .11��ايب أحم�ا4سQQلوب، دراسQQة بHغيQQة تحليليQQة 4صQQول ا4سQQاليب ا4دبيQQة، مكتبQQة  :الش
 .م2000، القاھرة، 11النھضة المصرية، ط

 

�د .12��رف أحم��دين ش�ط، القQQاھرة، .لھجQQات الQQيمن قQQديماُ وحQQديثاً، مطبعQQة الجQQبHوي، د :ال
 .م1970

 

 .م1935ط، القاھرة، .الشوقيات، المكتبة التجارية، د :شوقي أحمد .13
 

 .م1999، بيروت، 1نھجية في البحث ا4دبي، دار الفارابي، طالم :علبي أحمد .14
 

ط، صQنعاء، .مقامات الدھشQة، إصQدارات وزارة الثقافQة والسQياحة، د :العواضي أحمد .15
 .م2004ھـ ـ 1425

 

�د .16��ارس أحم��دياق ف�، 4السQQاق علQQى السQQاق فيمQQا ھQQو الفاريQQاق، مكتبQQة الحيQQاة، ط :الش
 .م1973بيروت، 

 

ط، تعQز، .الشQعر اليمنQي المعاصQر، مكتبQة أبQي حامQد، د الرمز في :أسحم قاسم أحمد .17
 .ت.د

 

ظQواھر أسQلوبية فQي الشQعر الحQديث فQي الQيمن، إصQدارات وزارة  :الزم�ر قاسم أحمد .18
 .م2004ھـ ـ 1425ط، صنعاء، .الثقافة والسياحة، د

 

�د .19��د أحم��ايدي قاي�عQQن الQQيمن، دار الفكQQر، " نيبQQور"المQQادة التاريخيQQة فQQي كتابQQات  :الص
 .م1990شق، ، دم.ط.د

 

ط، .الفكاھة في ا4دب، أصولھا وأنواعھQا، دار نھضQة مصQر، د :الحوفي محمد أحمد .20
 .ت.القاھرة، د

 

، بيQروت، 1، دار النفQائس، ط)ألQف بQاء اللزوميQات(ديQوان  :الش�امي محم�د ب�ن أحمد .21
 .م1980ھـ ـ 1400

 

 :أحمد مختار عمر .22

ط، .تQأليف والنشQر، دالھيئQة المصQرية العامQة لل تاريخ اللغة العربي�ة ف�ي مص�ر، •
  .م1970القاھرة، 

 .م1985ھـ ـ 1405، بيروت، 3عالم الكتب، ط دراسة الصوت اللغوي، •

 .م1993، القاھرة، 4عالم الكتب، ط علم الدMلة، •
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�داس .23��د م�لسQQانيات الQQنص، نحQQو مQQنھج لتحليQQل الخطQQاب الشQQعري، عQQالم الكتQQب  :أحم
 .م2007، إربد، 1الحديث، ط

 

اسات اللغوية والنحويQة فQي مصQر منQذ نشQأتھا حتQى نھايQة الدر :الجنابي نصيف أحمد .24
النسQخة . م1977ھQـ ـ 1397ط، القQاھرة، .القرن الرابع الھجري، مكتبة دار التQراث، د

/ جQQن ـ د: [الُمھQQداة لمكتبQQة السQQعيد العامQQة، مؤسسQQة السQQعيد للعلQQوم والثقافQQة، تعQQز، بQQرقم
96,410.[ 

 

عبQد السHQم ھQارون، : اللغQة، تحقيQق تھQذيب): أبو منصور محمد بQن أحمQد( ا�زھري .25
 .م1964ط، القاھرة، .المؤسسة المصرية العامة للتأليف، د

 

�فھاني .26�مكتQQب : ا4غQQاني، إعQQداد):  ھQQـ356ت (، )أبQQو الفQQرج علQQي ابQQن الحسQQين( ا�ص
ھQـ ـ 1418، بيQروت، 2دار إحياء التراث العربQي، ط. تحقيق دار إحياء التراث العربي

 .م1997
 

  :فريحة أنيس .27

 .م1962ط، بيروت، .، مكتبة رأس بيروت، دالعرب عند لفكاھةا •

 .م1989، بيروت، 1، دار الجيل، طدراستھا وأسلوب اللھجات •
 

دار الجيQل، . حنQا الفQاخوري: الQديوان، تحقيQق): حندج بن حجر الكنQدي( القيس امرؤ .28
 .م1989ھـ ـ 1409، بيروت، 1ط

 

�ورنبي،. أ .29����ي إي ھ����ل س���العزبQQQQي ، دار جامعQQQQة . ع.قQQQQاموس أكسQQQQفورد، ي :بارنوي
 .ت.ط، لندن،  د.أكسفورد، د

 

  ):256ت(أبو عبد 
 محمد بن إسماعيل بن إبراھيم بن بردزبه ( البخاري .30

صدقي جميQل العطQار، دار : تخريج وضبط وتنسيق الحواشي صحيح البخاري، •
  .م2005ھـ ـ 1425/1426، بيروت، 1الفكر، ط

 .ت.ط، القاھرة، د.ددار إحياء السنة النبوية،  الجامع الصحيح، •
 

�دراوي .31��ران الب�فQQي علQQم اللغQQة التQQاريخي، دراسQQة تطبيقيQQة علQQى عربيQQة العصQQور  :زھ
 .ت. ، القاھرة، د4الوسطى، دارالمعارف، ط

 

 .م2000، بغداد، 3ا4عمال الشعرية الكاملة، دار الحرية، ط :السياب شاكر بدر .32
  

اريخ دولة المماليك البحرية ت(التحفة المملوكية في الدولة التركية  :بيبرس المنصوري .33
عبQQد الحميQQد صQQالح حمQQدان، الQQدار المصQQرية : ، تحقيQQق)ھQQـ711ـ648QQ(فQQي الفتQQرة مQQن 

 .م1987ط، القاھرة، .اللبنانية، د
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�رون بيس�تون، .34�المعجQم السQQبئي، با2نجليزيQة والفرنسQQية والعربيQة، مكتبQQة لبنQQان،  :وآخ
 .م1982ط، بيروت، .د

 

سQQنن الترمQذي، تخQريج وتQQرقيم ): ھQـ279ت( أبQو عيسQى محمQQد بQن سQورة( الترم�ذي .35
 .م2002ھـ ـ 1422، بيروت، 1صدقي جميل العطار، دار الفكر، ط: وضبط

 

النجQوم الزاھQرة فQي ملQوك مصQر والقQاھرة، ): أبو المحاسن يوسQف( بردى تغرى ابن .36
 .م1950ـ 1934ط، القاھرة، .دار الكتب المصرية، د

 

لطيب من غصن ا4نQدلس الرطيQب، وذكQر نفح ا): أحمد بن محمد المقري( التلمساني .37
إحسQQQان عبQQQاس، دار صQQQادر، بيQQQروت، : تحقيQQQق. وزيرھQQQا لسQQQان الQQQدين بQQQن الخطيQQQب

 .م1972ـ1968
 

 ):حبيب بن أوس( الطائي تمام أبو .38

دار المعQارف، . محمQد عبQده عQزام: تحقيق. الخطيب التبريزي: ، بشرحالديوان •
  .م1976ط، القاھرة، .د

�ديوان، •��، بيQQQروت، 1الQQQدين صQQQبحي، دار صQQQادر، ط محيQQQي: تقQQQديم وشQQQرح ال
 .م1997

: نشQوار المحاضQرة وأخبQار المQذاكرة، تحقيQق): القاضQي المحسQن بQن علQي( التنوخي .39
 .م1973ـ 1971ط، بيروت، .دار صادر، د. عبود الشالجي المحامي

 

 ):ھـ414(، )أبو حيان علي بن محمد بن العباس( التوحيدي .40

�ة، •��اع والمؤانس�دار الكتQQاب العربQQي، . ن، وأحمQQد الQQزينأحمQQد أمQQي: تحقيQQق اNمت
  .م1953ـ  1949ط، القاھرة، .د. لجنة التأليف والترجمة والنشر

 .ت.، بيروت، د1دار صادر، ط. وداد القاضي: تحقيق البصائر والذخائر، •
  

�انوي .41��لطفQQQي : كشQQQاف اصQQQطHحات الفنQQQون، تحقيQQQق): محمQQQد علQQQي الفQQQاروقي( التھ
ط، القQQاھرة، .سسQQة المصQQرية العامQQة للتQQأليف، دالمؤ. عبدالبQQديع، وعبQQد النعQQيم حسQQنين

 .م1971ـ  1963
 

�ت .42��د ثاب��داري محم�عبQQد العزيQQز المقQQالح، وتأصQQيل النقQQد ا4دبQQي الحQQديث فQQي الQQيمن،  :ب
 .م1990مكتبة النھضة المصرية، القاھرة، 

 

، بيQروت، 2مQنھج البحQوث العلميQة، دار الكتQاب اللبنQاني، ط :ملح�س عبد الفتاح ثريا .43
  .م1973
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ط، بيQروت، .يتيمQة الQدھر، دار الكتQب العلميQة، د):  أبو منصور عبQد الملQك( عالبيالث .44
 .م1983

 

�ابر .45��فور ج�الصQQورة الفنيQQة فQQي التQQراث النقQQدي والبHغQQي عنQQد العQQرب، المركQQز  :عص
 .م1992، بيروت، 3الثقافي العربي، ط

 

 ): أبو عثمان عمرو بن بحر( الجاحظ .46

  .م1991، القاھرة، 4عارف، طدار الم. طه الحاجري: ،  تحقيقالبخ�ء •

�ان •��ين البي�ط، .مكتبQQة الخQQانجي، د. عبQQد السHQQم محمQQد ھQQارون: ، تحقيQQقوالتبي
 .م1985القاھرة، 

�ان •��ين البي�، بيQQروت، 1دار إحيQQاء العلQQوم، ط. حسQQن السQQندوبي: ، تحقيQQقوالتبي
 .م1993ھـ ـ 1414

ط، .مكتبQة مصQطفى الحلبQي، د. ط. عبد السHم محمQد ھQارون: ، تحقيقالحيوان •
 .م1948القاھرة، 

�ائل •��احظ رس�ط، .مكتبQQة الخQQانجي، د. عبQQد السHQQم محمQQد ھQQارون: ، تحقيQQقالج
 .م1981القاھرة، 

ط، .الشركة اللبنانية للكتاب، د. فوزي عطوي: ،  تحقيقوالتدوير التربيع رسالة •
 .م1970بيروت، 

 

   ):عبد القاھر( الجرجاني .47

دار . مسQعود. سQكندراني، و ممحمQد ا2: تحقيQق أسرار الب�غة في عل�م البي�ان، •
  .م1998ھـ ـ 1418، 2الكتاب العربي، بيروت، ط

محمQد عبQد المQنعم : محمد رضQوان مھنQا، شQرح وتعليQق: تحقيق دMئل اNعجاز، •
 .ت.ط، المنصورة، د.مكتبة ا2يمان، د. خفاجي

 

نعمQان محمQد : محمQد بQن حبيQب، تحقيQق: الQديوان بشQرح): ابن عطية الخطفي( جرير .48
 .م1972ط، القاھرة، .دار المعارف، د .أمين طه

 

�ل .49��وش جمي�عمQQر أبQQو ريشQQة، حياتQQه وشQQعره، مQQع نصQQوص مختQQارة، دار الQQرواد،  :عل
 .م1994ط، بيروت، .د

 

محمQد علQي : الخصائص وسر صناعة ا2عراب، تحقيق): أبو الفتح عثمان( جني ابن .50
 .م1999، القاھرة، 4الھيئة المصرية العامة للكتاب، ط. النجار

 

. عبدالرحيم. ف: المعرب من كHم ا4عجمي على حروف المعجم، تحقيق :ليقيالجوا .51
 .م1990ط، دمشق، .دار القلم، د
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دار . أساليب البحث العلمي، مفاھيمه، أدواته، طرقه ا2حصائية: عطوي عزت جودت .52
 .م2000، عمان، 1الثقافة، ط

 

 ): أبو الفرج عبد الرحمن بن علي( الجوزي ابن .53

  .م1980ط، بيروت، .دار اkفاق الجديدة، د مغفلين،أخبار الحمقى وال •

 .ھـ1347ط، القاھرة، .مكتبة القدسي، د أخبار الظراف والمتماجنين، •
 

أحمQد : الصQحاح تQاج اللغQة وصQحاح العربيQة، تحقيQق): إسماعيل بن حماد( الجوھري .54
 .م1984، بيروت، 3دار العلم للمHيين، ط. عبد الغفور عطار

 

في اللسQانيات، الQدرس الصQوتي العربQي المماثلQة والمخالفQة،  بحوث :يشو بن جي�لي .55
دار الكتQاب الحQديث، . مصطلحات المماثلة والمخالفة وظواھرھما فQي العربيQة الفصQحى

 .م2007ھـ ـ1428، القاھرة، 1ط
 

ھQـ ـ 1420ط، القQاھرة، .علم اللغة المقارن، مكتبQة اkداب، د :الدين كمال علي حازم .56
 .م1999

 

لجنة إحياء : المحلى، تحقيق): ھـ456ت(محمد علي بن أحمد بن سعيد  أبو( حزم ابن .57
 .ت.ط، بيروت، د.د. دار الجيل، ودار اkفاق الجديدة. التراث العربي

 

 .م1996، القاھرة، 7منھج البحث التاريخي، دار المعارف، ط :عثمان حسن .58
 

�ي .59��ل حلم�2سQQكندرية، ط، ا.مقدمQQة لدراسQQة علQQم اللغQQة، دار المعرفQQة الجامعيQQة، د :خلي
 .م1999

 

التراث الشQعبي، وعHقتQه بالتنميQة فQي الQبHد الناميQة، دراسQة تطبيقيQة  :العودي حمود .60
 .م1986، بيروت، 2دار العودة، ط. عن المجتمع اليمني

 

شQQذرات الQذھب فQQي أخبQار مQQن ): عبQد الحQQي بQن أحمQQد بQن محمQQد بQن العمQاد( الحنبل�ي .61
 .ھـ1355ـ 1350ط، القاھرة، .ذھب، مكتبة القدسي، د

  

�در .62���ود حي���ي�ن محم��ط، .البردونQQQي ناقQQQداً، إصQQQدارات وزارة الثقافQQQة والسQQQياحة، د :غ
 .م2004ھـ ـ 1425صنعاء، 

 

. السQيد مصQطفى غQازي: الديوان، تحقيQق): أبو إسحاق إبراھيم( ا�ندلسي خفاجة ابن .63
 .م1960ط، ا2سكندرية،.منشأة المعارف، د

 

 ):عبد الرحمن بن محمد( خلدون ابن .64
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ط، بيQروت، .،  منشQورات مؤسسQة ا4علمQي للمطبوعQات، دخل�دون اب�ن مقدمة •
  .ت.د

�ة •�، القQQاھرة، 3علQQي عبQQد الواحQQد وافQQي، دار نھضQQة مصQQر، ط: ، تحقيQQقالمقدم
 .م1981ـ  1979

  

موسQوعة شQعر الغنQاء اليمنQي فQي  :وا�م�ن المس�لحة للق�وات المعنوي التوجيه دائرة .65
 .م2007صنعاء، ، 2القرن العشرين، مطابع التوجيه المعنوي، ط

  

�ن .66��د اب�جمعيQQة . محمQQد يوسQQف السQQورتي، وفQQريتس كرنكQQو: جمھQQرة اللغQQة، بعنايQQة :دري
 .ھـ1354دائرة المعارف العثمانية، حيدر أباد الدكن، 

 

 .ھـ1308البھية، القاھرة، .التفسير الكبير، ط): فخر الدين محمد بن عمر( الرازي .67
 

 ):م1064ـ  1000/ ھـ456ـ  390(، )الحسن بن علي القيرواني( رشيق ابن .68

. محيQي الQدين عبQد الحميQد: تحقيQق .العمدة ف�ي محاس�ن الش�عر، وآداب�ه، ونق�ده •
  .ھـ1374المطبعة التجارية، القاھرة، 

دار . صHQح الQدين الھQواري، وھQدى عQودة: قدم له، وشQرحه، وفھرسQه العمدة، •
 .م1996ھـ ـ 1416، بيروت، 1ومكتبة الھHل، ط

 

دار . عبQد الفتQاح إسQماعيل شQلبي: عاني الحروف، تحقيقم): علي بن عيسى( الرماني .69
 .م1973ط، القاھرة، .نھضة مصر، د

 

 :عبدالتواب رمضان .70

�ور •��وي التط��ه، اللغ��اھره علل��ه ومظ�.  مكتبQQة الخQQانجي، ودار الرفQQاعي. وقوانين
  .م1983ھـ ـ 1404، 1والرياض، ط. القاھرة

 .م1983، القاھرة، 2، مكتبة الخانجي، طالعربية فقه في فصول •

 .م1967، القاھرة، 1، مطابع البHغ، طاللغوي والتطور العامة لحن •

، القQاھرة، 2مكتبQة الخQانجي، ط. ، ومناھج البحث اللغQوياللغة علم إلى المدخل •
 .م1985ھـ ـ 1405

 

دار الكتQب . حسQين نصQار: الديوان، تحقيق): علي بن العباس بن جريج( الرومي ابن .71
 .م1975ـ  1970المصرية، القاھرة، 

 

 ):السيد محمد مرتضى( الزبيدي .72

  .ت.ط، بيروت، د.دار صادر، د تاج العروس وشرح جواھر القاموس، •

 .ت.حكومة الكويت، د.ط تاج العروس، •

 .ھـ1307ـ1305المطبعة الخيرية، القاھرة،  تاج العروس، •
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معيQار النظQار فQي ): عبQد الوھQاب بQن إبQراھيم بQن عبQد الوھQاب الخزرجQي( الزنجاني .73
ط، .دار المعQارف، د. محمد علي رزق الخفاجي: ار، تحقيق ودراسة وشرحعلوم ا4شع
 .ت.القاھرة، د

 

حفريات نقدية، دراسات في نقد النقQد العربQي المعاصQر، مركQز  :سامي سليمان أحمد .74
 .م2006، القاھرة، 1الحضارة العربية، ط

 

لعثمانيQة، مرآة الزمان في تاريخ ا4عيان، جمعية دائرة المعارف ا :الجوزي ابن سبط .75
 .م1951ط، حيدر أباد الدكن، .د

 

�تراباذي .76�شQQرح كافيQQة بQQن الحاجQQب، شQQركة ): رضQQى الQQدين محمQQد بQQن الحسQQين( اMس
 .ھـ1311ط، استانبول، .الصحافة العثمانية، د

 

  :مصلوح سعد .77

ھQـ 1404، القQاھرة، 2، دار الفكر العربي، طإحصائية لغوية دراسة ا�سلوب، •
  .م1984ـ 

�ي •��نص ف��ي ال��ةدر، ا�دب��لوبية اس��ائية أس�، القQQاھرة، 3، عQQالم الكتQQب، طإحص
 .م2002

 

�دوي .78��د ب��عيد محم�ط، .مسQQتويات العربيQQة المعاصQQرة فQQي مصQQر، دار المعQQارف، د :الس
 .م1973القاھرة، 

 

أحمQد محمQد : إصHQح المنطQق، تحقيQق): أبو يوسف، يعقوب بن إسحاق( ابن السكيت .79
 .م1970، القاھرة، ط.دار المعارف، د. شاكر، وعبد السHم محمد ھارون

 

قاموس مصQطلحات النقQد ا4دبQي المعاصQر، عربQي، إنجليQزي،  :سمير سعيد حجازي .80
 .م2001ھـ ـ 1421، القاھرة، 1دار اkفاق العربية، ط. فرنسي

  

، 5المنھج العلمي في البحوث ا@جتماعيQة، المكتQب العربQي لcوفسQت، ط :سمير نعيم .81
 .م1992مكان نشر، .د

 

�وم .82��و لح��نان أب�، 1مؤسسQQة العفيQQف الثقافيQQة، ط. من، حقQQائق ووثQQائق عشQQتھاالQQي :س
 .م2008صنعاء، 

 

 ): أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر( سيبويه .83

�اب •�الھيئQQة المصQQرية العامQQة للكتQQاب، . عبQQد السHQQم محمQQد ھQQارون:  ، تحقيQQقالكت
  .م1979ـ  1973، القاھرة، 2ط
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، بيQQروت، 1ط عبQد السHQم محمQد ھQارون، دار الجيQل،: ، تحقيQق وشQرحالكت�اب •
 .م1991ھـ ـ 1411

 

 .ت.ط، بيروت، القاھرة، د.دار الشروق، د. النقد ا4دبي، أصوله ومناھجه: سيد قطب .84
 

محمQود فھمQي : شرح كتاب سQيبويه، تحقيQق): أبو سعيد الحسن بن عبد 
( السيرافي .85
الھيئQQة المصQQرية العامQQة . حجQQازي، ورمضQQان عبQQد التQQواب، ومحمQQد ھاشQQم عبQQد الQQدايم

 .م1986ط، القاھرة، .ب، دللكتا
 

 ):الشيخ الرئيس علي بن الحسين( ابن سينا .86

دار النھضQة العربيQة، . عبQد الQرحمن بQدوي: تحقيQق البرھان من كت�اب الش�فاء، •
  .م1966ط، القاھرة، .د

�ب، •���ي الط���انون ف��ط، بيQQQروت، .مؤسسQQQة عزالQQQدين، د. إدوارد القQQQش: تحقيQQQق الق
 .م1987

 

 ): جHل الدين( السيوطي .87

محمد أحمد جاد المولى، وعلي محمد : تحقيق ي علوم اللغة وأنواعھا،ف المزھر •
، 3منشQQQورات المكتبQQQة العصQQQرية، ط. البجQQQاوي، ومحمQQQد أبQQQو الفضQQQل إبQQQراھيم

  .م1987ھـ ـ 1408بيروت، 

�ا، •��ة وأنواعھ��وم اللغ��ي عل��ر ف�ط، القQQاھرة، .مكتبQQة عيسQQى الحلبQQي، د. ط المزھ
 .م1958

 

: ا4م، خرج أحاديثه وعلق عليQه): ھـ204ت(يس أبو عبد 
 محمد بن إدر( الشافعي .88
 .م1993ھـ ـ 1423، بيروت، 1دار الكتب العلمية، ط. محمود مطرجي

 

  :الحميد عبد شاكر .89

�ال •��ن، الخي��ف م��ى الكھ��ع إل��ي الواق�سلسQQلة عQQالم المعرفQQة، المجلQQس . اMفتراض
ھQQـ ـ 1430، صQQفر )360(الQQوطني للثقافQQة والفنQQون واkداب، الكويQQت، العQQدد 

  .م2009ير فبرا

سلسلة عالم المعرفة، المجلQس الQوطني للثقافQة . جديدة رؤية، والضحك الفكاھة  •
 .م2003، يناير )289(والفنون واkداب، الكويت، العدد 

 

ھز القحوف في شرح قصQيدة ): الشيخ يوسف محمد عبد الجواد بن خضر( الشربيني .90
 .ت.ط، القاھرة، د.أبي شادوف، المكتبة المحمودية، د

 

 ):ھـ 816ـ  740(، )السيد علي بن محمد( الجرجاني يفالشر .91
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المQنعم  عبQد: تحقيQق. ، معجم فلسفي منطقي صوفي فقھي لغQويكتاب التعريفات •
  .ت.ط، القاھرة، د.الحفني، دار الرشاد، د

 .م1987ط، بغداد، .الشؤون الثقافية، د كتاب التعريفات،  •
 

�فيع .92��يد ش�ط، القQQاھرة، .ار الفكQQر العربQQي، دا@تجQQاه ا4سQQلوبي فQQي النقQQد ا4دبQQي، د :الس
 .م1986ھـ ـ 1407

 

�فيق .93��اعي ش�ا4نQQواع ا4دبيQQة، مQQذاھب ومQQدارس، مؤسسQQة عQQز الQQدين للطباعQQة  :البق
 .م1985ھـ ـ 1405، بيروت، 1والنشر، ط

 

 .م1986ط، بيروت، .في نظرية ا4دب، دار الحداثة، د :الماضي عزيز شكري .94
 

  :ضيف شوقي .95

�ي •���ث ا�دب��، 8دار المعQQQارف، ط. جQQQه، أصQQQوله، مصQQQادرهطبيعتQQQه، مناھ: البح
  .ت.القاھرة، د

، القاھرة، 5دار المعارف، ط في المدينة ومكة لعصر بني أمية، الشعر والغناء •
 .م1992

 .ت.، القاھرة، د20المعارف، ط دارالعصر الجاھلي،  •

 .ت.، القاھرة، د2، دار المعارف، طالفكاھة في مصر •
  

 .م1983، بيروت، 10دار العلم للمHيين، ط دراسات في فقه اللغة، :الصالح صبحي .96
 

  :القباني صبري .97

  .م1985ط، بيروت، ديسمبر.دار العلم للمHيين، د حياتنا الجنسية، •

�نس، •����ول الج����ؤال ح����ؤال وس����ة س���، بيQQQQروت، 6دار العلQQQQم للمHيQQQQين، ط مئ
 .م1986فبراير

 

ار د. يوسQف نعيسQة: غرائQب البQدائع وعجائQب الوقQائع، تحقيQق ):حسن( الصديق ابن .98
 .م1988ط، دمشق، .المعرفة، د

 

العزيز  عبد: تثقيف اللسان وتلقيح الجنان، تحقيق): أبو حفص عمر بن مكي( الصقلي .99
 .م1981ط، القاھرة، .دار المعارف، د. مطر

 

  :فضل ص�ح .100

�م •���لوب عل���ه، ا�س���ه مبادئ��، 2، الھيئQQQة المصQQQرية العامQQQة للكتQQQاب، طوإجراءات
  .م1985القاھرة، 
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�اھج •���د من��� النق��، القQQQاھرة، 4، أطلQQQس للنشQQQر والتوزيQQQع ا2عHمQQQي، طرالمعاص
 .م2005

 

القرآن الكQريم، مختصQر تفسQير الطبQري، ): أبو يحيى محمد ا4ندلسي( صمادج ابن .101
 .م1977طبعة دار الشروق، القاھرة، 

 

�راھيم .102���نع ` إب��، القQQQاھرة، 1تلQQQك الرائحQQQة وقصQQQص أخQQQرى، دار شQQQھدى، ط :ص
 .م1986

 

�ه .103��ين ط�ھQQـ ـ 1412، القQQاھرة، 1ھQQرام للترجمQQة والنشQQر، طا4يQQام، مركQQز ا4 :حس
 .م1992

 

-224(، )أبو جعفر محمد بن جرير بQن يزيQد بQن كثيQر بQن غالQب اkملQي( الطبري .104
مؤسسQة الرسQالة، . أحمQد محمQد شQاكر: جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيق): ھـ 310

 .م2000ھـ ـ 1420، بيروت، 1ط
  

�اطف .105��دكور ع�والمعاصQQرة، دار الثقافQQة للنشQQر والتوزيQQع، علQQم اللغQQة بQQين التQQراث  :م
 .م1987ط، القاھرة، .د

  

�اس .106���راري عب��، الربQQQاط، 2خطQQQاب المQQQنھج، منشQQQورات النQQQادي الجQQQراري، ط :الج
 .م1995

 

  :العقاد محمود عباس .107

�ي، •��ل الماض��ي الجي��اتھم ف��ر وبيئ��عراء مص�، 3مكتبQQة النھضQQة المصQQرية، ط ش
  .م1965القاھرة، 

 .م1987، القاھرة، 4دار المعارف، ط مطالعات في الكتب والحياة، •

 .ت.، بيروت، د2دار الكتاب العربي، ط يسألونك، •
 

، 3أصول البحث ا@جتماعي، مكتبة ا4نجلو المصرية، ط :حسن محمد عبد الباسط .108
 .م1971القاھرة، 

 

�ار .109��د الجب��ب عب��ّزاز وھي�الدراسQQات اللغويQQة فQQي العQQراق فQQي النصQQف ا4ول مQQن : الق
 .م1979ھـ ـ أيلول k1399داب، جامعة بغداد، شوال القرن العشرين، كلية ا

 

دراسات لسانية في السQاميات واللھجQات العربيQة القديمQة، دار  :مرتاض عبد الجليل .110
 .م2003ط، الجزائر، .ھوامة، د

 

 .م1968، القاھرة، 2أصوات اللغة، مطبعة الكيHني، ط :أيوب الرحمن عبد .111
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�دوي .112��رحمن ب��د ال�، الكويQQت، 3كالQQة المطبوعQQات، طمنQQاھج البحQQث العلمQQي، و :عب
 .م1977

  

�ي .113���ى اaنس���ن يحي���رحمن ب���د ال��: ترجيQQQع ا4طيQQQار بمQQQرقص ا4شQQQعار، تحقيQQQق :عب
، صQنعاء، 2دار الكلمQة، ط. عبدالرحمن بن يحيى ا2رياني، وعبد 
 عبدا2له ا4غبQري

 .م1985
 

 .م1959أم القرى، الطبعة العمومية، حلب،  :الكواكبي عبد الرحمن .114
 

�د .115��� عب��دي مالس�، القQQاھرة، 2ا4سQQلوبية وا4سQQلوب، الQQدار العربيQQة للكتQQاب، ط :المس
 .م1982

 

ا4سس النظرية في مناھج البحث ا4دبي العربي الحديث، دار  :الشاذلي عبد الس�م .116
 .م1989، بيروت، 1الحداثة، ط

 

�د .117���بور عب���اھين الص��، بيQQQروت، 2فQQQي التطQQQور اللغQQQوي، مؤسسQQQة الرسQQQالة، ط :ش
 .م1985ھـ ـ 1405

 

الQدار العلميQة الدوليQة دئ ا2دارة العامQة، أصول ومبا :حبتور بن صالح بد العزيزع .118
 .م2000، عمان، 1ط. للنشر والتوزيع، ودار الثقافة

 

�ز .119��د العزي��ر عب�لحQQن العامQQة فQQي ضQQوء الدراسQQات اللغويQQة الحديثQQة، دار الكاتQQب  :مط
 .م1967ھـ ـ 1386ط، القاھرة، .العربي للطباعة والنشر، د

 

 :المقالح يزعبد العز .120

�ة، •��عرية الكامل��ال الش�ط، صQQنعاء، .إصQQدارات وزارة الثقافQQة والسQQياحة، د ا�عم
  . م2004ھـ ـ 1425

 .م1986ط، بيروت، .دار العودة، د شعر العامية في اليمن، •

ط، .في الشعر العربي المعاصQر، دار الكلمQة، د علي أحمد باكثير رائد التحديث •
 .ت.صنعاء، د

 

�د .121��ار عب��د الغف���ل حام�، 3علQQم اللغQQة بQQين القQQديم والحQQديث، مطبعQQة الجQQبHوي، ط :ھ
 .م1989القاھرة، 

 

، القQاھرة، 1المعيQار فQي التخطئQة والتصQويب، دار المعQارف، ط :س�ليم عبد الفتاح .122
 .م1991
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منQاھج البحQث العلمQي فQي  :العيس�وي محم�د وعب�د ال�رحمن، العيس�وي محمد عبد الفتاح .123
ـ  1996مكQQQان نشQQQر، .ط، د.لراتQQQب الجامعيQQQة، دالفكQQQر ا2سHQQQمي والفكQQQر الحQQQديث، دار ا

 .م1997
 

�ادر عب�د .124��ط الق�ا@تجQQاه الوجQQداني فQQي الشQQعر العربQQي المعاصQQر، مكتبQQة الشQQباب،  :الق
 .م1980ط، القاھرة، .د

 

�ريم .125���د الك���ن عب��المQQQنھج الموضQQQوعي، نظريQQQة وتطبيQQQق، المؤسسQQQة الجامعيQQQة  :حس
 .م1990ھـ ـ 1411، بيروت، 1للدراسات والنشر والتوزيع، ط

 

�د .126��ريم عب��د الك��وة ` عب�عمQQرك مQQا ضQQحكت، مركQQز عبQQادي للدراسQQات  :السوس
 .م2002ھـ ـ 1422، صنعاء، 1والنشر، ط

 

 .ط، عمان، دت.الد@لة اللغوية عند العرب، الضياء، د :المجاھد عبد الكريم .127
 

ط .ا4عمال الشعرية الكاملة، إصQدارات الھيئQة العامQة للكتQاب، د :البردوني عبد ` .128
 .م2004صنعاء، ــ 

 

، صQنعاء، 1أشعار الفضQول، الھيئQة العامQة للكتQاب، ط: نعمان الوھاب عبد ` عبد .129
 .م2008ھـ ـ 1429

 

  :الغذامي عبد ` .130

  .م1994ط، بيروت، .المركز الثقافي العربي، د القصيدة والنص المضاد، •

�ت�ف، •��اكلة واMخ� قQQراءة فQQي النظريQQة النقديQQة العربيQQة وبحQQث فQQي الشQQبيه المش
 .م1994ط، بيروت، .المختلف، المركز الثقافي العربي، د

 

بغيQة ا2يضQاح لتلخQيص المفتQاح فQي علQوم البHغQة، مكتبQة : عبد المتع�ال الص�عيدي .131
 .م1997ھـ ـ 1418، القاھرة، 9اkداب، ط

 

�ك .132��د المل��اض عب��رون مرت�دورة أبQQو القاسQQم الشQQابي، أبحQQاث النQQدوة ووقائعھQQا،  :وآخ
 .م1996سعود البابطين لlبداع الشعري، الكويت،  مؤسسة جائزة عبد العزيز

 

القات، مشكلة الQيمن الخطيQرة بQين التحليQل والتحQريم،  :ا�دھل سليمان حسين عبده .133
 .م2004ھـ ـ 1425، صنعاء، 1مركز عبادي للدراسات والنشر، ط

 

، القQاھرة، 2نقد النقد في التراث العربي، دار المعارف، ط :قلقيلة عبد العزيز عبده .134
 .م1993
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 .م1999ط، القاھرة، .فلسفة مناھج البحث العلمي، مكتبة مدبولي، د :عقيل حسين عقيل .135
 

المنسوب إلى لھجات اليمن في كتب التQراث العربQي،  :المخ�في ردمان غالب محمد علي .136
 .م2004ھـ ـ 1425ط، صنعاء، .إصدارات وزارة الثقافة والسياحة، د. دراسة لغوية

 

روح الQروح فيمQا جQرى بعQد المئQة  :ال�دين ش�رف ب�ن المطھ�ر ب�ن لط�ف بن عيسى .137
 .م1981ط، صنعاء، .التاسعة من الفتن والفتوح، وزارة ا2عHم، د

 

لھجQة تمQيم وأثرھQا فQي العربيQة الموحQدة، منشQورات وزارة  :المطلب�ي فاض�ل غالب .138
 .م1978ط، بغداد، .الثقافة والفنون، د

 

. ط. بQدوي طبانQة: الQدين، بعنايQةإحيQاء علQوم ): أبو حامد محمد بQن محمQد( الغزالي .139
 .م1957مكتبة عيسى الحلبي، القاھرة، 

  

 .م1967ط، القاھرة، .عصر ورجال، مكتبة ا4نجلو المصرية، د :رضوان فتحي .140
 

أحمQد يوسQف نجQاتي، : معQاني القQرآن، تحقيQق):  أبو زكريا يحيى ابن زيQاد( الفراء .141
ط، .ة المصرية العامQة للتQأليف، دالھيئ. ومحمد علي النجار، وعبد الفتاح إسماعيل شلبي

 .م1973ـ  1955القاھرة، 
 

�دي .142�مھQQQدي : كتQQQاب العQQين، تحقيQQق): أبQQو عبQQد الQQQرحمن الخليQQل بQQن أحمQQد( الفراھي
 .ت.ط، بيروت، د.دار ومكتبة الھHل، د. المخزومي، وإبراھيم السامرائي

 

، القQاموس المحQيط): 817ـQ 729(، )مجد الQدين محمQد بQن يعقQوب( أبادي الفيروز .143
ھQـ ـ 1420، بيQروت، 2محمQد المرعشQلي، دار إحيQاء التQراث العربQي، ط: إعداد وتقديم

 .م2000
 

 .م1955مكان نشر، .، د1ديوان أغاني الحياة، دار الكتب الشرقية، ط :الشابي القاسم أبو .144
 

اتجاھQات الھجQاء فQي القQرن الثQاني الھجQري، دار المسQيرة،  :التميمي رشيد قحطان .145
 .م1980ط، بيروت، .د

  

�ة اب�ن .146�المغنQQي فQي فقQQه ا2مQQام أحمQد بQQن حنبQل الشQQيباني، دار الكتQQب  :المقدس�ي قدام
 .ط، بيروت.العلمية، د

 

�اجني .147�محمQQد الحبيQQب بQQن : منھQQاج البلغQQاء وسQQراج ا4دبQQاء، تحقيQQق): حQQازم( القرط
 .م1986، بيروت، 3دار الغرب ا2سHمي، ط. الخوجة
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�ي .148�دار . إحسQQان عبQQاس: ھQQا، تحقيQQقفQQوات الوفيQQات والQQذيل علي): محمQQد شQQاكر( الكتب
 .م1974ط، بيروت، .صادر، د

 

�ن .149��ر اب�ط، .البدايQQة والنھايQQة، مكتبQQة المعQQارف، د): إسQQماعيل بQQن عمQQر الدمشQQقي( كثي
 .م1977بيروت، 

 

�اجم .150��ط، بيQQQروت، .الQQQديوان، دار صQQQادر، د): محمQQQود بQQQن الحسQQQين أبQQQو الفQQQتح( كش
 .م1997

 

عQدنان درويQQش، : الكليQات، تحقيQQق): أبQو البقQQاء أيQوب بQن موسQQى الحسQين( الكف�وي .151
 .م1976ط، دمشق، .وزارة الثقافة، د. ومحمد المصري

 

  :بشر كمال .152

  .م1971، القاھرة، 2دار المعارف، ط. 2قسم دراسات في علم اللغة، •

 .م2000ط، القاھرة، .دار غريب، د علم ا�صوات، •
  

 .م1994، بيروت، 34المنجد في اللغة وا4عHم، دار المشرق، ط :معلوف لويس .153
  

 .م2003ھـ ـ 1423، صنعاء، 2الموسوعة اليمنية، ط :الثقافية العفيف مؤسسة .154
 

. محمد عبد الخالق عضQيمة: المقتضب، تحقيق): أبو العباس محمد بن يزيد( المبرد .155
 .م1979، القاھرة، 2المجلس ا4على للشؤون ا2سHمية، ط

 

 ): ھـ354ت(أبو الطيب أحمد بن الحسين ( المتنبي .156

  .ت.ط، بيروت، د.دار الجيل، د الديوان، •

�ديوان، •�بشQQرحه المنسQQوب 4بQQي البقQQاء العكبQQري، ضQQبطه وصQQححه ووضQQع  ال
دار المعرفQة، . مصطفى السقا، وإبراھيم ا2بياري، وعبد الحفيظ شQلبي: فھارسه

 .ت.ط، بيروت، د.د
 

�دي .157��ة مج��ل، وھب��دس وكام�معجQQم المصQQطلحات العربيQQة فQQي اللغQQة وا4دب،  :المھن
 .م1984، بيروت، 2طمكتبة لبنان، 

 

  :العربية اللغة مجمع .158

 .م1983ط، القاھرة، .د المعجم الفلسفي، •

  .م1973، القاھرة، 2ط المعجم الوسيط، •

 .ت.ط، استانبول ـ تركيا، د.المكتبة ا2سHمية، د المعجم الوسيط، •
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�س .159���ى المجل���ؤون ا�عل����مية للش��موسQQQوعة الفقQQQه ا2سHQQQمي، دار الكتQQQاب  :اNس
 .ت.د. ط، القاھرة، وبيروت.د. كتاب اللبنانيالمصري، ودار ال

 

�ة .160��احثين مجموع�زھQQرة اkس فQQي فضQQائل العبQQاس، دار المناھQQل، وزارة الشQQؤون  :ب
 .م1997ھـ ـ 1417، المغرب، 1الثقافية، ط

 

�ة .161��اب مجموع�كتQQاب مجلQQة . ة، مھمQQة ا2صHQQح وسQQؤال المعرفQQةالمجHQQت الثقافيQQ :كت
 .م2007يوليو  15، الكويت، 1، ط)69(العربي 

 

�ة .162��اب مجموع�كتQQاب مجلQQة العربQQي .  مجلQQة العربQQي، نصQQف قQQرن مQQن ا@سQQتنارة :كت
 .م2008إبريل  15، الكويت، 1، ط)72(

 

�ة .163��اب مجموع� 15، الكويQQت، 1، ط)54(كتQQاب مجلQQة العربQQي .  مرفQQأ الQQذاكرة :كت
 .م2003أكتوبر

 

عبQد
 محمQد : ھQـ، تحقيQق1316ھQـ إلQى 1224حوليات يمانية، من سQنة  :مجھول .164
 .م1980ط، صنعاء، .وزارة ا2عHم والثقافة، د. حبشيال

 

�د .165��بلص محم��ف ح�ط، القQQاھرة، .مقدمQQة فQQي علQQم اللغQQة، دار الثقافQQة العربيQQة، د :يوس
 .م1997

 

  :` فضل حسين محمد .166

  .م1985، بيروت، 3المؤسسة الجامعية، ط الحوار في القرآن، •

 .م1997ط، بيروت، .دار المHك، د دنيا المرأة، •
 

�د .167��ي محم��د ` فض��ماري محم�إصQQدارات وزارة . لھجQQة ُخبQQان، دراسQQة لغويQQة :الش
 .م2004ھـ ـ 1425ط، صنعاء، .الثقافة والسياحة، د

 

منھجيQة البحQث العلمQي، القواعQد والمراحQل والتطبيقQات،  :محمد عبيدات، وآخرون .168
 .م1999، عمان، 2دار وائل للنشر، ط

 

�اني .169��د عن�ومعجQQم إنجليQQزي ـ عربQQي،  المصQQطلحات ا4دبيQQة الحديثQQة، دراسQQة :محم
 م1996، القاھرة، 1الشركة المصرية العالمية للنشر، لونجمان، ط

 

، كتQاب 2القات والطب، مركز عبQادي للدراسQات والنشQر، ط :محمد عوض باجبير .170
 م1999ھـ ـ 1420، صنعاء، )11: (الجيب
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�اقي .171���د الب���ؤاد عب���د ف��دار الكتQQQب المفھQQQرس 4لفQQQاظ القQQQرآن الكQQQريم،  المعجQQQم :محم
 .م1945ط، القاھرة، .لمصرية، دا

 

�ة .172��ود رحوم��د محم�، 1دراسQQات فQQي الشQQعر والمسQQرح اليمنQQي، دار الكلمQQة، ط :محم
 .م1985ھـ ـ 1406صنعاء، 

 

�ري .173���ود الزبي���د محم��ا4عمQQQال الشQQQعرية الكاملQQQة، إصQQQدارات وزارة الثقافQQQة  :محم
 .م2004ھـ ـ 1425ط، صنعاء، .والسياحة، د

 

ج النحوية، حتى نھاية القرن الثالQث الھجQري، الحج :محمد فاضل صالح السامرائي .174
 .م2004ھـ ـ 1424، َعّمان، 1دار عمار للنشر والتوزيع، ط

 

�دور .175��د من�دار . النقQQد المنھجQQي عنQQد العQQرب، ومQQنھج البحQQث فQQي ا4دب واللغQQة :محم
 .ت.ط، القاھرة، د.نھضة مصر، د

 

�ي .176��ادي الطرابلس��د الھ�علQQى خصQQائص ا4سQQلوب فQQي الشQQوقيات، المجلQQس ا4 :محم
 .م1996، القاھرة، 2للثقافة، ط

 

التقابل اللغوي وتحليل ا4خطQاء ـ  :محمود إسماعيل صيني، وإسحاق محمد ا�مين .177
ھQـ  1402، الرياض، 1تعريب وتحريرـ عمادة شؤون المكتبات، جامعة الملك سعود، ط

 .م1982ـ 
 

  :محمود فھمي حجازي .178

  .ت.ط، القاھرة، د.دار غريب، د البحث اللغوي، •

. مQدخل تQاريخي مقQارن فQي ضQوء التQراث واللغQات السQامية للغة العربية،علم ا •
 .م1973ط، الكويت، .وكالة المطبوعات، د

 .م2001ط، القاھرة، .دار قباء، د مدخل إلى علم اللغة، •
 

، القQاھرة، 3ط. كتاب المتنبي، مكتبة الخانجي، ودار الرفQاعي :محمود محمد شاكر .179
 .م1987والرياض، 

 

مركQز . الظمأ العQاطفي، فQي شQعر الفضQول وألحQان أيQوب :سعيد محيي الدين علي .180
 .م2002ھـ ـ 1423، صنعاء، 1عبادي للدراسات والنشر، ط

 

: الجنى الداني فQي حQروف المعQاني، تحقيQق): الحسن بن قاسم بن عبد 
( المرادي .181
 .م1983ط، بيروت، .دار اkفاق الجديدة، د. فخر الدين قباوة، ونديم فاضل

 



    ������� �	
� �	�� �� ������ 	�	��� ������ عبدهعبدهعبدهعبده....دددد                    ����� ����  

 

  

 Page 342 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية                 

   

الموشQح، فQي مآخQذ ): ھQـ384ـ296Q(، )أبو عبيد 
 محمد بQن عمQران( يالمرزبان .182
. محQQب الQQدين الخطيQQب: العلمQQاء علQQى الشQQعراء، وقQQف علQQى طبعQQه، واسQQتخرج فھارسQQه

 .ھـ1385، القاھرة، 2المطبعة السلفية ومكتبتھا، ط
 

ولQيم : ، تحقيق)415ـ414(أخبار مصر في سنتين ): محمد بن عبيد 
( المسبحي .183
 .م1980ط، القاھرة، .الھيئة المصرية العامة للكتاب، د. ميلورد. ج . 

 

 .م1996، القاھرة، 2أمريكا الضاحكة، مطبوعات أخبار اليوم، ط :أمين مصطفى .184
 

 .م1993ط، ا2سكندرية، .البيان فن الصورة، دار المعرفة، د :مصطفى الصاوي الجويني .185
 

 .م1994، القاھرة، 1، سينا للنشر، طنقد الذات في الرواية الفلسطينية :مصطفى عبد الغني .186
 

 : مصطفى ناصف .187

  .م1981ط، بيروت، .دار ا4ندلس، د الصورة ا�دبية، •

�ي، •��ر العرب��ع النث��اورات م�سلسQQلة عQQالم المعرفQQة، المجلQQس الQQوطني للثقافQQة  مح
 .م1997، فبراير )218(والفنون واkداب، الكويت، العدد 

 

اللغQة والتQراث، حQول مفQردات خاصQة فQي ) أ(المعجم اليمني  :مطھر علي اNرياني .188
 .م1996ھـ ـ  1417، دمشق، 1من اللھجات اليمنية، المطبعة العلمية، ط

 

�ي  .189��عيد(المغرب��ن س�دار . شQQوقي ضQQيف: الُمغQQرب فQQي ُحلQQى المغQQرب، تحقيQQق ):اب
 .م1964ط، القاھرة، .المعارف، د

 

�بي .190��د الض��ن محم��ل ب�م السHQQ أحمQQد محمQQد شQQاكر وعبQQد: المفضQQليات، تحقيQQق :المفض
 .م1974ط، القاھرة، .دار المعارف، د. محمد ھارون

 

 ): محمد بن مكرم(ابن منظور .191

�رب، •��ان الع�عبQQد 
 علQQي الكبيQQر، ومحمQQد أحمQQد حسQQب 
، وھاشQQم : تحقيQQق لس
ط، القQQQQQاھرة، .دار المعQQQQQارف، د. محمQQQQQد الشQQQQQاذلي، ورمضQQQQQان سQQQQQيد أحمQQQQQد

  .م1987ـ1981

 .م1997، بيروت، 1دار صادر، ط لسان العرب، •
 

أحمQد : نزھQة النQاظر فQي سQيرة الملQك الناصQر، تحقيQق :سى بن يحي�ى اليوس�فيمو .192
 .م1986ط، بيروت، .عالم الكتب، د. حطيط

 

 .م2006، بيروت، 40قاموس المورد، دار العلم للمHيين، ط :منير البعلبكي .193
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أساليب البحQث العلمQي، ا4سQس النظريQة وتطبيقاتھQا فQي  :نائل عبد الحافظ العواملة .194
 . م1997، عمان، 1مركز أحمد ياسين، ط .ا2دارة

 

�ار .195��ان النج��ة رمض�فصQQول فQQي الQQدرس اللغQQوي بQQين القQQدماء والمحQQدثين، دار  :نادي
 .م2006، ا2سكندرية، 1الوفاء، ط

  

�ا .196��ايف خرم�أضQQواء علQQى الدراسQQات اللغويQQة المعاصQQرة، سلسQQلة عQQالم المعرفQQة، : ن
 .م1978، سبتمبر )9(د المجلس الوطني للثقافة والفنون واkداب، الكويت، العد

 

ط، .قصصنا الشعبي، من الرومانسية إلى الواقعيQة، مكتبQة غريQب، د :نبيلة إبراھيم .197
 .ت.الفجالة، د

 

�رعي .198��ديم الش�متطلبQQات النمQQو ومشQQاكله، دراسQQة علميQQة عامQQة، وتطبيقQQات علQQى  :ن
 .م1998مكان نشر، . ، د1دار نشر، ط.د. الطفولة

 

دب العربي حتى القرن الرابع الھجري، دار السخرية في ا4 :نعمان محمد أمين طه .199
 .م1978ھـ ـ 1398، القاھرة، 1التوفيقية للطباعة، ط

 

نھايQة ا4رب فQي ): ھـ733ـ  677(، )شھاب الدين أحمد بن عبد الوھاب( النويري .200
ط، .فنQQون ا4دب، المؤسسQQة المصQQرية العامQQة للتQQأليف والترجمQQة والطباعQQة والنشQQر، د

 .ت.القاھرة، د
  

  :د ` نھرھادي عب .201

إصدارات وزارة الثقافة  نشوان بن سعيد الحميري وجھوده اللغوية والنحوية، •
  .م2004ھـ ـ 1425ط، صنعاء، .والسياحة، د

ط، .دار ا4مQل، د. ا@تجاھQات والمنQاھج وا2جQراءات البحوث اللغوية وا�دبية، •
 .م2005ھـ ـ 1426ا4ردن، 

 

�مي .202�اعة شQQعر العQQرب، مؤسسQQة الكتQQب ميQQزان الQQذھب فQQي صQQن): السQQيد أحمQQد( الھاش
 .م1989ھـ ـ 1409، بيروت، 1الثقافية، ط

 

 ): جمال الدين بن يوسف بن عبد 
( ھشام ابن .203

�ك، •��ن مال��ة اب��ى ألفي��الك إل��ح المس�مكتبQQة . المتعQQال الصQQعيدي عبQQد: تحقيQQق أوض
  .م1982ط، القاھرة، .اkداب، د


 محمد علي حمدمازن المبارك، و: تحقيق مغني اللبيب عن كتب ا�عاريب، • .
 .م1964ط، دمشق، .دار الفكر، د
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 .م1966، بيروت، 1شعراء اليمن المعاصرون، دار المعارف، ط :ھ�ل ناجي .204
 

�ة .205�قQQانون السQQلطة المحليQQة و@ئحتQQه التنفيذيQQة، مطQQابع وكالQQة  :وزارة اNدارة المحلي
 .م2000ھـ ـ 1421، صنعاء، 1، ط)سبأ(ا4نباء اليمنية 

 

�د .206��ولي محم�ورة الشQQعرية فQQي الخطQQاب البHغQQي والنقQQدي، المركQQز الثقQQافي الصQQ :ال
 .م1990، بيروت، 1العربي، ط

 

أبو العHء المعري ناقداً، دار الرشيد، منشورات وزارة الثقافة  :وليد محمود خالص .207
 .م1982، )307(وا2عHم، العراق، سلسلة دراسات 

  

�ورطي .208��ى الس��د عيس�ة عQQالم المعرفQQة، السQQلطوية فQQي التربيQQة العربيQQة، سلسQQل :يزي
ھـ 1430، ربيع اkخر )362(المجلس الوطني للثقافة والفنون واkداب، الكويت، العدد 

 .م2009ـ أبريل 
 

المنيريQة، القQاھرة، . شQرح المفصQل، ط): موفQق الQدين يعQيش بQن علQي( يع�يش ابن .209
 .م1947

  
 

  :ب ـ المراجع المترجمة
  

�ريمين .1�. جQQورج رزق: تعريQQب. Hج منھQQاالمشQQكHت الجنسQQية، أسQQبابھا والعQQ :إدوارد ب
 .م2000، بيروت، 1موسوعة الثقافة الجنسية، دار اkفاق الجديدة، ط

  
رفعQQت : ، ترجمQة)كتابQات المسQند(قواعQد النقQوش العربيQة الجنوبيQة  :بيس�تون. ل. ف. أ .2

 .م1995مؤسسة حمادة، إربد، . ھزيم
  

�المبرج .3��ل م�سQQات والبحQQوث عQQين الدرا. محمQQد حلمQQي ھليQQل: الصQQوتيات، ترجمQQة :برتي
 .م1994مكان نشر، .دط، .ا@جتماعية، د

 
ط، .مركQز ا2نمQاء القQومي، د. منذر العياشQي: ا4سلوب وا4سلوبية، ترجمة :بيير جيرو .4

 .ت.بيروت، د
 

�ورك .5��اكوب ك�ليQQون يوسQQف، : اللغQQة فQQي ا4دب الحQQديث، الحداثQQة والتجريQQب، ترجمQQة :ج
 .م1989ط، بغداد، .دار المأمون للترجمة والنشر، د. وعزيز عمانوئيل

 
جامعة . محمد زياد كبة: مدارس اللسانيات، التسابق والتطور، ترجمة :جفري سامسون .6

 .ھـ1417الملك سعود، الرياض، 
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: ترجمQة. نظريQات الQتعلم، دراسQة مقارنQة :جورج إم غ�ازدا، و ريمون�د ج�ي كورس�يني .7
المجلس الوطني سلسلة عالم المعرفة، . عطية محمود ھنا: علي حسين الحجاج، مراجعة

 .م1983، أكتوبر )70(للثقافة والفنون واkداب، الكويت، العدد 
 

سلسلة عالم المعرفQة، . ميشيل حنا متياس: العقل، مدخل موجز، ترجمة :سيرل. جون ر .8
 .م2007، سبتمبر )343(المجلس الوطني للثقافة والفنون واkداب، الكويت، العدد 

 
سلسلة عالم المعرفة، . شوقي جHل: الشرق، ترجمةالتنوير اkتي من  :جي ك�رك. جي  .9

 .م2007، ديسمبر )346(المجلس الوطني للثقافة والفنون واkداب، الكويت، العدد 
 

، بيQروت، 1دار الطليعة، ط. محمد برادة: درجة الصفر للكتابة، ترجمة :روMن بارت .10
 .م1981الرباط، 

  
�ز. ھ�ـ�.ر .11�سلسQQلة عQQالم . أحمQQد عQQوض: رجمQQةمQQوجز تQQاريخ علQQم اللغQQة فQQي الغQQرب، ت :روبن

 .م1997، نوفمبر )227(المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون واkداب، الكويت، العدد 
 

�ان .12��تيفن أولم�دار غريQQب للطباعQQة . كمQQال بشQQر: دور الكلمQQة فQQي اللغQQة، ترجمQQة :س
 .م1997، القاھرة، 12والنشر، ط

 
دار . أحمQد نعQيم الكQراعين :جمQةفصول في علم اللغة العام، تر :فرديناند دي سوسير .13

 .م1985ط، ا2سكندرية، .المعرفة الجامعية، د
 

. إنطQوان فيلQو: حياة العQزاب والمQراھقين الجنسQية والتناسQلية، تعريQب :فريدريك كھن .14
 .م2000، بيروت، 1موسوعة الثقافة الجنسية، دار اkفاق الجديدة، ط

 
�ه .15��ارل ب�نش�دار . ي رضQQا، وسQQوزان فQQرانعلQQ: واجبQQات المQQرأة الجنسQQية، ترجمQQة :ك

 .م1996، بيروت، قبرص، 1الرضا، ط
 

�ارل ر .16��وبر. ك�مQQارك : تحريQQر. أسQQطورة ا2طQQار، فQQي دفQQاع عQQن العلQQم والعقHنيQQة :ب
سلسلة عQالم المعرفQة، المجلQس الQوطني للثقافQة . يمنى طريف الخولي: نوترنو، ترجمة.أ

 .م2003مايو / ، إبريل)292(والفنون واkداب، الكويت، العدد 
 

�احثين .17���ن الب���ة م��ريمQQQى لوفQQQو، وفرانQQQك مرميQQQه، : الQQQيمن المعاصQQQر، إشQQQراف :مجموع
 .م2008، بيروت، كانون الثاني 1دار الفرات، ط. علي محمد زيد: ترجمة. وھوغستانبخ

 
الفاروق : علي سيد الصاوي، مراجعة: نظرية الثقافة، ترجمة :مجموعة من المؤلفين .18

جلQس الQوطني للثقافQة والفنQون واkداب، الكويQت، سلسلة عالم المعرفQة، الم. زكي يونس
 .م1997، يوليو )223(العدد 
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اتجاھات البحQث اللسQاني، ترجمQة، سQعد عبQد العزيQز مصQلوح، و وفQاء  :ميلكا إفيتش .19
 .ت.ط، القاھرة، د.المجلس ا4على للثقافة، د. كامل فايد

  
  
  
 
  

  :جـ ـ المج�ت والصحف والدوريات
  

HحظQة إحQدى طرائQق البحQث التربQوي، المجلQة العربيQة الم :أبو طالب محم�د س�عيد .1
، )2(للبحQQوث التربويQQة، المنظمQQة العربيQQة للتربيQQة والثقافQQة والعلQQوم، تQQونس، العQQدد 

 .م1986، يوليو )6(المجلد 
 

، غQِن عاليQاً : )ترجمة( أمين صالح  .2 VكQي شQون فQدما تكQة . المعجم الموسيقي، عنQمجل
، رجQب )55(ر وا2عHQن، مسQقط، العQدد ، مؤسسQة ًعمQان للصQحافة والنشQ)نزوى(

 .م2008ھـ ـ يوليو 1429
  

، )29(، السQنة )12،11(مجلة العQرب، الريQاض، جQـ . مكتبة العرب :حمد الجاسر .3
 .م1994، 1، كانون2تشرين 

 
، أبريQل )5(، السQنة )47(التنوع الثقافي، مجلة دبQي الثقافيQة، العQدد  :جابر عصفور .4

 .م2009، )نيسان(
 

 . م1996، )4(الضحك في أدب التوحيدي، مجلة فصول، جـ  :م محمدالسيد إبراھي .5
 

الترجمQة مQن حيQث ھQي عامQل ھQام مQن عوامQل العQدوى اللغويQة،  :صالح القرم�ادي .6
 .م1974، )11(حوليات الجامعة التونسية، العدد 

 
�اب .7��د الوھ��اد عب��ب رش�جيQQل التسQQعينات أبQQوي وامبريQQالي ومنتھQQي الصHQQحية،  :طي

 .م13/12/2007، )413(ز، العدد صحيفة الثقافية، تع
 

، )نQQزوى(التطQور الQد@لي لcلفQاظ فQي لھجQة أھQل قريQات، مجلQة  :عائش�ة الدرمكي�ة .8
، ربيQQQع ا4ول )46(مؤسسQQQة ُعمQQQان للصQQQحافة والنشQQQر وا2عHQQQن، مسQQQقط، العQQQدد 

 .م2006ھـ ـ  أبريل 1426
 

�ويجري .9��ان الت��ن عثم��ز ب��د العزي�نQQة، التنQQوع الثقQQافي فQQي ظQQل المQQؤثرات الراھ :عب
 .م12/2/2004، )229(صحيفة الثقافية، تعز، العدد 
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�رماني  .10��ي الش��رض(فتح�ا4دب الشQQعبي وطريقQQة الدراسQQة السQQاخرة، كتQQاب  ):ع
، )426(صQQQQحيفة الثقافيQQQة، تعQQQQز، العQQQQدد . نموذجQQQQاً ) شQQQرح المشQQQQعططات السQQQبع(

 .م20/3/2008
  

�الح .11��يد ص��ان رش�قQQراءة  وعQQرض فQQي التواصQQل اللغQQوي، صQQحيفة الثقافيQQة،  :قحط
 .م20/6/2002ھـ ـ 1423ربيع ثاني  9، )147( تعز، العدد 

 
مجلQة . نعQيش عصQر الحريQة المسQجونة: صQنع 
 إبQراھيم ):ح�وار(ماھر حس�ن  .12

، ذو )14(الدوحQQQة، إصQQQدارات وزارة الثقافيQQQة والفنQQQون والتQQQراث، الدوحQQQة، العQQQدد 
 .م2008ھـ ـ ديسمبر 1429الحجة 

  
 : مجمع اللغة العربية .13

  .م1953،  )7(القاھرة، جـ  ة العربية،مجلة مجمع اللغ  •

 .م1966، )20(القاھرة، جـ  مجلة مجمع اللغة العربية،  •
 

، المجلQد )1(مشاكل التعريب اللغوية، مجلة اللسان العربQي، جQـ  :محمد أبو عبده .14
 ..م1982، الرباط، )19(

 
أثQر الصQراع العربQي ا2سQرائيلي فQي حركQة الترجمQة  :محمد أحمد صالح حسين .15

ربية إلى العبرية، مجلة عالم الفكر، المجلس الوطني للثقافة والفنون واkداب، من الع
 .م2008ـ مارس  ، يناير)3(، الجزء )36(الكويت، المجلد 

  
حكايات نشأة النحو، مجلة جذور، إصدارات النQادي ا4دبQي  :محمد ربيع الغامدي .16

ـ يونيQQQه  ھQQQـ1428، جمQQQادى ا4ولQQQى )11(، المجلQQQد )24(الثقQQQافي بجQQQدة، العQQQدد 
 .م2007

 
في مفھومي القراءة والتأويل، مجلة عQالم الفكQر، المجلQس الQوطني  :محمد المتقن .17

، أكتوبرQQـ ديسQQمبر، )2(، الجQQزء )33(للثقافQQة والفنQQون واkداب، الكويQQت، المجلQQد 
 .م2004

 
�ب .18��دين محس��ي ال�فQQي عHقQQة المنطQQق بالQQدرس اللغQQوي فQQي التQQراث العربQQي،  :محي

،  ذو )10(، المجلد )22(نادي ا4دبي الثقافي بجدة، العدد مجلة جذور، إصدارات ال
 .م2005ھـ ـ ديسمبر 1426القعدة 

 
النقد ا4دبي، رؤى وأفكار، مجلQة عHمQات، إصQدارات النQادي  :ممدوح أبو الوي .19

ـQQ ديسQQمبر  ھQQـ1426، ذو القعQQدة )11(، المجلQQد )58(ا4دبQQي الثقQQافي بجQQدة، العQQدد 
 .م2005
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وإشQكالية التأصQيل، مجلQة ثقافQات، كليQة اkداب ـ جامعQة الترجمQة  :من�ذر عياش�ي .20
 .م2005، )13(البحرين، العدد 

 
، شQتاء )6(باتجاٍه أكثر استدارة، مجلQة غيمQان، صQنعاء، العQدد   :نادية الكوكباني .21

 .م2008
 

مجلة ا4سرة والتنميQة، تعQز، العQدد . شبوة، تكاليف الزواج مHيين :نبيل اليوسفي .22
 .م2008ديسمبر 31، )6(، السنة )57(

 
تعقيب ومناقشQة، مجلQة جQذور، إصQدارات النQادي ا4دبQي  :يحيى صالح المذحجي .23

 .م2003ھـ ـ سبتمبر 1424، رجب )7(، المجلد )14(الثقافي بجدة، العدد 
  

  

  :د ـ الرسائل العلمية
  

�حم .1��ي أس��م عل��د قاس�الصQQورة فQQي الشQQعر العربQQي المعاصQQر فQQي الQQيمن، رسQQالة  :أحم
، كليQQQة اkداب والعلQQQوم ـ جامعQQQة آل البيQQQت، ا4ردن، )نشQQQورةغيQQQر م(ماجسQQQتير 

 .م1999
  

�ي .2���د القاض���د الحمي���ادق عب��
  التقابQQQل واللغQQQة الشQQQعرية، ديQQQوان الشQQQاعر عبQQQد :ص
، مركQQز اللغQQات، جامعQQة تعQQز، )غيQQر منشQQورة(رسQQالة ماجسQQتير . البردونQQي نموذجQQاً 

 .م2004
 

شعرية عند حازم القرطاجني، ا4سلوبية، ومنھج الصناعة ال :يحيى صالح المذحجي .3
، كليQQة )غيQQر منشQQورة(أطروحQQة دكتQQوراه . فQQي كتابQQه منھQQاج البلغQQاء وسQQراج ا4دبQQاء

، جامعQQQQة الملQQQQك محمQQQQد الخQQQQامس، الربQQQQاط، )أكQQQQدال(اkداب والعلQQQQوم ا2نسQQQQانية، 
 .م2005ـ2004

  
 

  :ھـ ـ المقاب�ت
  

  :أحمد قاسم أسحم/ مقاب�ت مع الدكتور* 
 
 :المقابلة ا�ولى  .1

�انال •�مكتQQب نائQQب عميQQد كليQQة اkداب، (أحمQQد قاسQQم أسQQحم / مكتQQب الQQدكتور :مك
  .، كلية اkداب ـ جامعة تعز)للدراسات العليا والبحث العلمي

 .م29/3/2009ھـ ـ 1430ربيع اkخر 2 :صباح  يوم ا4حد :الزمان •
  

 :المقابلة الثانية .2
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�ان •�اkداب، مكتQQب نائQQب عميQQد كليQQة (أحمQQد قاسQQم أسQQحم / مكتQQب الQQدكتور :المك
  .، كلية اkداب ـ جامعة تعز)للدراسات العليا والبحث العلمي

 .م12/4/2009ھـ ـ 1430ربيع اkخر 16: صباح  يوم ا4حد :الزمان •
  
  

  :و ـ الوثائق
  

، المؤتمر العام لليونسكو، الQدورة الحاديQة إع�ن اليونسكو العالمي بشأن التنوع الثقافي .1
 .م2001الثاني  تشرين/ نوفمبر 2والثHثون، باريس، 

 
 .في رواق مؤسسة السعيد للثقافة والعلوم، بتعز لوحة الشرف .2
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2	��(���  
  

الصفحالصفحالصفحالصفح  الموضوعالموضوعالموضوعالموضوع  م
  ةةةة

  3  إھـداء  

  4  تقديم  

  5  مقدمة  

  12  التمهيد  

  12  .المولد، والنشأة: عباس السوسوةأ ـ     
  17  ب ـ حياته الدراسية   
  21  جـ ـ فترة التجنيد   
  23  معةد ـ العمل في الجا   
  23  ـ  واجھة التدريس 1     
  23  ـ  واجھة ا2شراف العلمي 2     
  25  ـ  واجھة المناصب ا2دارية 3     
  30  ھـ ـ السوسوة اNنسان  
  30  ـ البساطة 1     
  30  ـ التواضع 2     
  30  ـ ا@عتدال والوسطية 3     
  31  ـ تشاؤمه من يوم ا4ربعاء 4     
     5 H32  ت وا@بتعاد عن اللقاءات الجماھيريةـ رفض المقاب  

        الباب ا�ولالباب ا�ولالباب ا�ولالباب ا�ول  

��&&���  
34  

  35  مدخل  

  35  المنھج في اللغة   
  36  المنھج في ا@صطHح   
  38  المنھجية والمنھج   
  39  علم المناھج   
  41  تاريخ المنھج   
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  45  المنھج والدراسات اللغوية   
  46  الدراسات اللغوية عند القدماء   
  48  لغة الحديثعلم ال   

  ���� ��)��  

� ا����� ا���ر

49  

  54  :أوMً ـ مجال النحو  

  55  لشبه الجملة) الواو(أ ـ  مصاحبة    
  55    لHسم الموصول) الواو(ب ـ مصاحبة    
  57  جـ ـ الوظائف النحوية الجديدة للكاف الجارة   
  59  المضافة إلى اسم ظاھر) بين( د ـ تكرار   

  63  :الصرف ثانياً ـ مجال  

  63  أ ـ تعدد صيغ ا4فعال وما اشتق منھا   
  67  ب ـ التركيب وصوره   
  69  جـ ـ التركيب ا4وائلي   
  70  )ھات(د ـ ظاھرة الجمع بإضافة الHحقة    
  71  تأصيل تاريخي: في المحكية اليمنية) الذي(ھـ ـ    

  73  :ثالثاُ ـ مجال الدMلة والمعجم  

  73  غويتأصيل ل: ـ النكتة أ   
  76  ب ـ مستھتر   
  77  جـ ـ النخوة   
  79  د ـ في المحكية   

  82  :رابعاً ـ مجال ا�صوات  

  83  في النوع أ ـ مغايرة العدد للمعدود    
  85  ب ـ نطق ا4عداد المركبة    

  ��	*�� ��)��  


 ا����� ا����
92  

  94  :أوMً ـ مجال النحو  

  94  :أ ـ في الفصحى  
  94  ـ ا2عراب 1     
  96  ـ مصاحبة حرف الجر للفعل المبني للمجھول 2     
  98  :ب ـ في المحكية  

  100  :ثانياً ـ مجال الصرف  
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  100  :أ ـ في الفصحى   
  100  ـ جمع التكسير 1     
  101  ـ جمع المصدر 2     
  101  ـ النسب 3     
  102  ـ ا@شتقاق من ا4جنبي 4     
  102  :ب ـ في المحكية   
  102  في المحكية اليمنية) ّعال وِتفّعالفِ (ـ وزنا  1     
  104  في المحكية اليمنية) فعيل(ـ صيغة الجمع  2     
  104  ـ ا@شتقاق من الجامد 3     

  105  :ثالثاً ـ مجال الدMلة والمعجم  

  105  :أ ـ أشكال التطور الدMلي   
  105  ـ تخصيص الد@لة 1     
  106  ـ تعميم الد@لة 2     
  106  طاط الد@لةـ انح 3     
  106  ـ ارتقاء الد@لة 4     
  107  :ب ـ تعدد المعنى   
  107  ـ المشترك اللفظي 1     
  108  ـ الترادف 2     
  109  جـ ـ الوصف المعجمي   

  112  :رابعاً ـ مجال ا�صوات  

  113  أ ـ القاف والطاء في لھجة صنعاء القديمة   
  113  ب ـ القاف المھموسة   
  113  ل الطاء المھموسة المطبقة تاء مرققةجـ ـ إبدا   
  114  د ـ إبدال الثاء فاء   
  114  ھـ ـ قلب السين صاداً    
  115  و ـ تسھيل الھمزة في المحكية   
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  121  :أوMً ـ مجال الصرف  

  121  في المحكية اليمنية) ِفّعال وِتفعال: (أ ـ تاريخ وزني  
  123  اسماً للمكان ومصدراً في المحكية اليمنية): مفعالة/ مفعال(ن ب ـ وز  
  124  في المحكية اليمنية) فعيل(جـ ـ صيغة الجمع   
  125  د ـ التنوين والتمييم  

  126  :ثانياً ـ مجال الدMلة والمعجم  
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  126  أ ـ في نطاق الفرع الھندي   
  ب ـ في نطاق أسرة اللغات الھندية ا4وروبية   
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133  

  133  :أوMً ـ مجال النحو  

  133  ا2نجليزية والفرنسية: أ ـ المقابلة بين العربية الفصحى وبين اللغتين  

  134  ب ـ مقابلة المحكية بالفصحى  

  137  : ثانياً ـ مجال الصرف  

  138  أ ـ مقابلة المحكية اليمنية بالفصحى   
  138  بين المحكية اليمنية وبين اللغة الھنديةب ـ المقابلة    
  139  جـ ـ المقابلة بين المحكية اليمنية وبين المحكية المصرية   

  141  :ثالثاً ـ مجال الدMلة والمعجم  

  142  أ ـ المقابلة بين المحكية اليمنية وبين الفصحى   
  143  :ب ـ مقابلة المحكية اليمنية بالھندية   
  139  ـ الترادف 1     
  139  ـ تخصيص الد@لة 2     
  144  انتقال المعنىـ  3     
  145  جـ ـ المقابلة بين المحكية اليمنية وبين محكياٍت عربية   
  145  اNنجليزية والفرنسية: اللغتين مقابلة بين المحكية اليمنية وبيند ـ ال   

  147  :رابعاً ـ مجال ا�صوات  

  147  :لھجاتھاوبين المحكية والفصحى،  أ ـ المقابلة بين المحكية اليمنية   

  148  ب ـ مقابلة المحكية اليمنية بالھندية   
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  153  :أوMً ـ النقد المنھجي  

  154  أ ـ نقد ا4فكار والرؤى  
  156  ب ـ مآخذ على المحققين  
  159  جـ ـ مآخذ على التراجمة  
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  167  والمصادر والباحثين مع المراجع د ـ مآخذ على تعامل المؤلفين  

  167  :ثانياً ـ النقد اللغوي  

  168  :نقد النقد اللغوي أ ـ  
  168  ـ الصحاح ھل اقتصر على الصحاح؟ 1    
  169  ـ ميل البدو إلى ا4صوات الشديدة والحضر إلى ا4صوات الرخوة2    
  170  ـ رؤى المجامع اللغوية 3    
  170  ويينـ رؤى المصوبين اللغ 4    
  172  ب ـ التصويب اللغوي   

  175  :ثالثاً ـ النقد ا�دبي  

  175  أ ـ نقد أدبي  
  ب ـ نقد النقد ا4دبي  

  
179  

  ب الثانيب الثانيب الثانيب الثانيالباالباالباالبا  
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185  

  185  مدخل  

  185  أ ـ ا4سلوب في اللغة  
  185  ب ـ ا4سلوب في ا@صطHح  

  
  ��)�� ����  


 ا����ع ا��� �
189  

  190  :المعرفة اللغويةأوMً ـ   

  190  أ ـ معرفة لغوية قديمة   
  193  ب ـ معرفة لسانية حديثة   
  193  :جـ ـ التنوع اللغوي   
  193  ـ اللغة العربية الفصحى 1     
  194  :ـ المحكية 2     
  196  ـ في المحكية اليمنية           
  197  ـ في المحكيات العربية           
  200  ليزيةـ اللغة ا2نج 3     
  201  ـ اللغة الفرنسية 4     
  202  ـ اللغة الفارسية 5     
  203  ـ اللغة العبرية 6     
  203  ـ اللغة اليمنية القديمة 7     



    ������� �	
� �	�� �� ������ 	�	��� ������ عبدهعبدهعبدهعبده....دددد                    ����� ����  

 

  

 Page 355 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية                 

   

  203  ـ اللغة السريانية 8     
  204  :ـ لغات أخرى 9     
  205  ـ اللغة الھندية            
  205  ـ اللغة التركية            
  207  ـ اللغة الروسية            

  207  :ا�دبيةثانياً ـ المعرفة   

  208  أ ـ المؤلفات والدراسات ا�دبية   
  210  :ب ـ اNبداعات ا�دبية   
  210  ـ الشعر العربي القديم 1       
  211  ـ الشعر الحديث 2       
  212  ـ ا2بداعات العالمية 3       
  212  جـ ـ ا�دب الشعبي وا�دب العامي   

  217  :ثالثاً ـ المعرفة النقدية  

  217  :القديم ا�دبي أ ـ النقد   
  217  ـ مؤلفات نقدية قديمة 1       
  218  ـ دراسات نقدية لموضوعات أدبية قديمة 2       
  218  ـ موضوعات النقد القديم وقضاياه 3       
  219    :النقد ا�دبي الحديثب ـ    
  219  بي الحديثـ دراسات في النقد ا4د 1       
  220  ـ مصطلحات النقد ا4دبي الحديث 2       
  220  :ـ موضوعات النقد الحديث وقضاياه 3       
  221  ـ تصنيف ا4دباء              
  222  ـ بداية التجديد في الشعر العربي الحديث              
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  228  أوMً ـ الثقافة الدينية  

  232  ثانياً ـ الثقافة الرياضية  

  236  :ثالثاً ـ الثقافة الفنية  

  236  :أ ـ الثقافة السينمائية    
  237  ـ السينما العربية في مصر 1         
  239  ـ السينما ا4جنبية 2         
  240  ب ـ الثقافة الموسيقية والغنائية   

  244  رابعاً ـ الثقافة اMجتماعية  



    ������� �	
� �	�� �� ������ 	�	��� ������ عبدهعبدهعبدهعبده....دددد                    ����� ����  

 

  

 Page 356 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية                 

   

  �	*�� ��)��,  
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247  

  252  :أوMً ـ النكتة  

  252  أ ـ النكتة السياسية   
  253  ب ـ النكتة ا@جتماعية   
  255  جـ ـ النكتة الحسية   

  258  :ثانياً ـ السخرية  

  259  أ ـ السخرية السياسية   
  261  ب ـ السخرية ا@جتماعية  

  267  :ثالثاً ـ الفكاھة  

  268  أ ـ الفكاھة السياسية   
  269  الفكاھة ا@جتماعيةب ـ    
  271  جـ ـ الفكاھة الحسية   
  273  المحاكاة التھكمية*   
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 ا'&���رة

278  

  278  :مفھوم اMستعارة  

  278  أ ـ مفھوم ا@ستعارة عند القدماء    
  279  ب ـ مفھوم ا@ستعارة عند المحدثين    

  281  : أوMً ـ ا�ع�م  

  281  ضياء الدين بن جمال الذماريأ ـ الشيخ أبو ھاشم     
  282  ب ـ أعHٌم أخرى    

  286  : ثانياً ـ العناوين  

  286  أ ـ إشارات خاصة    
  288  ب ـ إشارات عامة    

  290  : ثالثاً ـ المضامين  

  291  أ ـ النسبة إلى مؤلفاٍت شھيرة    
  ب ـ النسبة إلى أعHم مشاھير    

  
  

292  
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295  

  295  :أوMً ـ اMستطراد بفائدة  

  297  أ ـ ا@ستطراد بفوائد من مؤلفات قديمة    
  298  ب ـ ا@ستطراد بفوائد من عناوين مستعارة    
  299  جـ ـ فوائد من استطرادات الشارح    

  301  :ثانياً ـ اMستطراد بلطيفة  

  301  أ ـ ا@ستطراد بلطائف من عناوين مستعارة    
  302  تطراد بلطائف منسوبة إلى أعHٍم معاصرة للشارحب ـ ا@س    

  302  جـ ـ لطائف من استطرادات الشارح    

  310  الخاتمةالخاتمةالخاتمةالخاتمة  

  310  النتائج   

      

  315  :الم�حق  

  315  الرسائل العلمية التي أشرف عليھا السوسوة: الملحق ا4ول   
  317  الرسائل العلمية التي ناقشھا السوسوة: الملحق الثاني   

  319  قائمة المصادر والمراجعقائمة المصادر والمراجعقائمة المصادر والمراجعقائمة المصادر والمراجع  

  319    المصادر الرئيسةأوMً ـ    
  325  المصادر والمراجع الثانوية ثانياً ـ   
  
  

  350  المحتويات
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  المؤلف في سطورالمؤلف في سطورالمؤلف في سطورالمؤلف في سطور

  

   .عبده منصور حمود المحمودي/ د •

  .من مواليد محافظة الضالع .وناشط ثقافي. شاعر وباحث أكاديمي •

 . أستاذ ا�دب والنقد الحديث المساعد ــ جامعة عدن •

 .ب اليمني المعاصر، والتحليل ا�نثروبولوجي للمتداول الشفاھي في اليمنمھتم بدراسة ا�د •

م بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف ا�ولى2014حاصل على درجة الدكتوراه في النقد ا�دبي الحديث، كلية اaداب ــ جامعة تعز،  •
 ".جماليات قصيدة الحزن في الشعر اليمني المعاصر: "عنوان أطروحته

 المنھج وقضايا ا�سلوب: "عنوان رسالته. م2009اللغة العربية وآدابھا، كلية اaداب ـ جامعة تعز،  ماجستير في •

 ".ي أعمال عباس السوسوةف •

 .م، بتقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف ا�ولى2005كلية التربيةـ جامعة تعز، » لغة عربية«بكالوريوس  •

 .م2006ليسانس آداب ـ جامعة تعز،    •

 .»مناصفة«م، 2006محافظة تعز، » مجال الشعر«ئيس الجمھورية للشباب فاز بجائزة ر   •

 .م2007فاز بالمركز ا�ول في مسابقة الشعر بجامعة تعز •

 .م2010حصل على درع جامعة تعز وجائزة رئيس جامعة تعز لbبداع ا�دبي والفني بالمركز ا�ول، مايو،  •

 .م2021سبتمبر  مصر،جائزة مسابقات المھرجان ا�دبية، حصل على درع مھرجان ھمسة الدولي للفنون واaداب، و •

 .م2022حصل على جائزة ناجي نعمان ا�دبية، في دورتھا العشرين،  •

أمانة : شارك في الملتقى الوطني للشباب المبدعين الفائزين بجائزة رئيس الجمھورية، ا�ول والثاني والثالث، التي أقيمت في •
 .م2009م ، وأمانة العاصمة نوفمبر2008ن ديسمبرم، ومحافظة عد2008العاصمة يناير

 .شارك في العديد من الفعاليات الشعرية والنقدية والثقافية، وحصل على العديد من شھادات التقدير   •

 .ُنِشَر كثيٌر من قصائده ودراساته ا�نثروبولوجية والنقدية، في عدٍد من الصحف والمج�ت اليمنية والعربية •

 .م2021، عن دار ھمسة في جمھورية مصر العربية "أقرب من وجع السؤال" :صدر له ديواٌن شعري •
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