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du Saint Coran, qui a révélé F Karr et
des excuses affectant le caractère sacré
du Coran et Abtan l'incapacité du
traducteur à se débarrasser de son
autorité intellectuelle,
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Summary :
This paper seeks to stand at the
"concept of reading at Jack Burke" who
tried in his study of the text of the
Koran to separate systematically and
knowledge of the balance left by the
French Orientalist, through a systematic
vision called "re-read the Koran," reintroduced many of the issues focused
on various circles Oriental , Such as the
rearrangement of the Koran, and we
will lay out the foundations upon which
Jack Burke relied on his abstractions,
and his methodology in selecting the
texts that serve the idea of the so-called
"apparent disintegration of the text of
the Qur'an." We also show here the
implications of the interpretative study,
F Karr and excuses affecting the
sanctity of the Koran and Abtan the
inability of the translator to get rid of
his intellectual authority,
Keywords: Orientalism, Criticism,
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: ثمهيد-1
بن الخضًض ًٖ الخُاب الاؾدكغاقي الفغوس ي
 وملاعباجه الىلضًت لللغآن الىغٍم،اإلاٗانغ
 ًًٗىا ؤمام حؿائالث،واللًاًا اإلاغجبُتبه
ال ًمىً ؤلاظابت ٖجها ما لم هدضص الؿُاق،هشحرة
ً وهظل،الخاعٍخي لهظه الضعاؾاث ومىهجُتها
الؼاوٍت التي هٓغ مً زاللها اإلاؿدكغكىن بلى
.اللغآن الىغٍم
زلف الاؾدكغاق الفغوس ي ٖبر جاعٍسه الُىٍل هما
هاثال مً الىهىم والىخاباث اإلاىظهت لىلض
 وهى ما ظٗل ٖلماء ؤلاؾالمُلفىهلمىاظهت،ؤلاؾالم
 والظي،ومجابهت هظا الىخاط الاؾدكغاقي اإلاتراهم
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حؿعى هظه الىعكت للىكىف ٖىض " مفهىم اللغاءة ٖىض
ظان بحرن " الظي خاوٌ في صعاؾخه للىو اللغآوي ؤن
ًىفهل مىهجُا ومٗغفُا ًٖ الغنُض الظي زلفه
"  مً زالٌ عئٍت مىهجُت ؤؾماها، الاؾدكغاقي الفغوس ي
بٖاصة كغاءة اللغآن" ؤٖاصث َغح الٗضًض مً اللًاًا التي
غاعٚ ٖلى، عهؼث ٖلحها مسخلف الضواثغ الاؾدكغاكُت
وؾيبحن اإلاغجىؼاث التي، مؿإلت بٖاصة جغجِب ؾىع اللغآن
 ومىهجُخه في اهخلاء، اٖخمض ٖلحها ظان بحرن في جسغٍجاجه
الىهىم التي جسضم فىغة ماؤؾماه "الخفىً الٓاهغي
 هما هبحن هىا مًامحن الضعاؾت الخفؿحرًت،" لىو اللغآن
التي ؤلخلها بىو جغظمخه إلاٗاوي اللغآن الىغٍم والتي
هكفذ ًٖ ؤفياع وجسغٍجاث جمـ بلضؾُت اللغآن وؤباهذ
ًٖ ٖضم كضعة اإلاترظم ٖلى الخسلو مً مغظُٗخه الفىغٍت
اللغآن،  اللغاءة،  الىلض،  الاؾدكغاق: الكلمات املفتاحية
.  الترظمت،
Résumé:
Cet article cherche à savoir quand « le
concept de la lecture quand Jack Burke
» qui a essayé dans son étude du texte
coranique à séparer systématiquement
et de l'équilibre cognitif laissé par
l'orientaliste français, grâce à la vision
d'une méthodologie qu'il a appelé « relire le Coran » réintroduite bon nombre
des problèmes mis en évidence par les
différents milieux orientalistes ,
similaire à la question de réarranger le
mur du Coran, et nous montrerons les
bases adoptées par Jack Burke en
Takrijath, et la méthodologie de la
sélection des textes qui servent l'idée
Maasmah « de la désintégration
virtuelle du texte du Coran », comme
nous le montrons ici le contenu de
l'étude explicative provoquée par le
texte de la traduction des significations
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ؤفغػجه مغاخل وؾُاكاث جاعٍسُت مسخلفت ،فلض
بضؤ هظا الهغإ بىخاباث ظضلُت مخُغفت ،ؤباهذ
ًٖ ٖضاثُت واضخت لإلؾالم،وبمغظُٗاث
اؾخمضث خًىعها مً الهغإ الضًني بحن ؤوعبا
اإلاؿُدُت والكغق ؤلاؾالمي ،مغوعا بمغخلت ؤلاعر
الاؾخٗماعي وجإزحراتها ،وونىال بلى نهاًت اللغن
الٗكغًٍ ،خُشتراظ٘ اإلافهىم الىالؾُيي
لالؾدكغاق ،وْهغث صواثغ ظضًضةحٗمل في خلىٌ
اإلاٗغفُت،وحؿدشمغ ألاصواث الخضًشت لضعاؾت
ؤلاؾالم واإلاجخمٗاث ؤلاؾالمُت .ومً ؤبغػ
اإلاؿدكغكحن الجضص ،هجضظان بحرن الظي اؾخُإ
ؤن ٌسجل خًىعه في مىٓىمت الاؾدكغاق
الخضًشت بأعاثه ،التي فخدذ الىلاف مً ظضًض
خىٌ ملىالث الاؾدكغاق اللضًمت .
بُٗضا ًٖ الخؿاؾُاث والخُاعاث التي ٖغفها
الخُاب الىلضي الٗغبي في هلضه للخُاب
الاؾدكغاقي،هداوٌ ملاعبت اإلاىيىٕ مً وظهت هٓغ
مسخلفت ،ال جؼٖم لىفؿها الخفغص بلضع ما جداوٌ
ؤن جلف ٖىض ؤبٗاص هظا الخُاب بلغاءة مٛاًغة
لىهىنه مً الضازل ،صون بنضاع ؤخيام كبلُت
ومؿبلت ،وبالخالي هكف وحٗغٍت اإلاُُٗاث
والخلفُاث التي قيلذ هظا اإلاُٗى اإلاٗغفي
باٖخباعه ظهضا مٗغفُا كابال للىلض .
لم ًإزظالاؾدكغاق الفغوس ي خله مً الضعاؾت،
باٖخباع ؤن الىشحر مً هخاباث خىٌ اللغآن الىغٍم
لم جىل خلها مً البدض والضعاؾت ،مشلما هى
الخاٌ م٘ هخاباث ظان بحرن ،التي صاع خىلها
الجضٌ زانت جغظمخه إلاٗاوي اللغآن الىغٍم .خُض
وان الؿُاق الخاعٍخي لٓهىع هظه الترظمت زانا
ظضا ،خغم اللاعت الٗغبي مً جبُان خلُلت هظا
الاهجاػ ،الظي كام به ظان بحرن هدُجت الهجىم
الىلضي اإلاًاص واإلادؿغٕ وٚحر اإلااؾـ في بٌٗ
ألاخُان مً َغف بٌٗ الضزالء ٖلى هظا الخلل
الٗلمي الكاثً اإلاخمشل في " ثرجمة النص الديني
" وبالخالي البض مً مداولت جفؿحر وهلض مىيىعي إلاا

هخج ًٖ الفٗل الترظمي مً جضاُٖاث  ،وبالخالي
فةن صعاؾت هظه الىهىم والىخاباث التي ًمىً
ؤن وؿمحها هىا ججاوػا هلضًت كض جيىن ؤخض
اإلاهاصع اإلاؿاٖضة في فهم هظا الخُاب وجفىًُ
()1
ملىالجه  .عفٌ ظان بحرن ؤن ًىٗض باإلاؿدكغق
هٛحره مً اإلافىغًٍ الخاصزُحن،ألن هظا الللب
ًىُىي ٖلى خمىالث جاعٍسُت وصالالث ؾلبُت،
وواهذ كض حٗالذ ؤنىاث جضٖى بلى الخىهل مً
وَإة هظا اإلاهُلر ،وبضء زُاب ظضًض ًهغف
اإلاخللي ًٖ ؤلاعر الؿلبي الظي زلفه الاؾدكغاق
الىالؾُيي.ومً هظا اإلاىُلم جمؿً بحرن بإهه
صاعؽ للخاعٍش وماعر اؾخسضم الٗلىم الاظخماُٖت
الخضًشت هٗلم الاظخمإ وٖلم ألالؿيُاث والخاعٍش
وٖلم الىفـ.
ال ًسخلف ازىان ٖلى ؤن بحرن ٌٗض مً ٖماللت
الفىغ الفغوس ي اإلاٗانغ ،و واخضا مً ؤإلا٘
اإلاؿدكغكحن اإلاىلىٖحن بالكغق،هما ؤهه وان
نضًلا للٗغب واإلاؿلمحن ،لىً هظه اإلاحزة ألازحرة
لم جضم َىٍال ،خُض اهللبذ ألامىع عؤؾا ٖلى
ٖلب بٗض نضوع جغظمخه إلاٗاوي اللغآن الىغٍم
ٖام 1999م ،والتي للُذ اهخلاصا ٖىُفا ،لضعظت
ؤهه ٖمض بلى وي٘ ملخم جدذ ٖىىان بٖاصة كغاءة
اللغآن .
وم٘ جىانل اإلاض الهجىمي ٖلُه مً كبل هلاص
الاؾدكغاق ،ؤٖاص َب٘ الترظمت في َبٗت زاهُت ٖام
1991ؤصزل ٖلحها بٌٗ الخٗضًالث ،مؿذ بٌٗ
ألالفاّ ،بال ؤهه في الىكذ هفؿه جدفٔ ٖلى
بٌٗ الاهخلاصاث ،و زفف مً خضة اهخلاصاجه بلى
اللغآن الىغٍمَ ًٖ ،غٍم الدكضق بالٗباعاث
اللٛىٍت التي جُغى ٖلى اإلاٗنى،لخسفي وعاءها الىشحر
مً ألاقُاء .وهى ما ظٗل البٌٗ ًهفه
باػصواظُت الخُاب في حٗامله م٘ اللغآن « فهى بن
خايغ في البالص الٗغبُت ؤو ؤظغي خىاعا ٖغبُا ،عاح
ًدكضق بيل ؤوناف الاهبهاع بإؾلىب اللغآن
ومًامُىه وملانضه ،وؤلافهاح ًٖ مضي
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بعجابه ببظوع الٗلالهُت والغوخاهُت الؿامُت التي
ًخًمجها اللغآن الىغٍم ،ؤما بطا زاَب ظمهىع
الفغوؿُحن فةهه ال ًخىاوى في اللضح في مًامحن
اللغآن ،وجإهُض ؤهه ًدخىي ٖلى ؤمىع ٚحر مٗلىلت
ومخجاوػة »(.)1
وان ٖلى ظان بحرن بٗض الاهخلاصاث التي وظهذ
بلُه ؤن ًفصر ًٖ الضواف٘ التي واهذ وعاء كُامه
بهظه الترظمت ،ومما كاله « :ؤعصث ؤن ؤكضم فهما
وصًا لللغآن باللٛت الفغوؿُت ،وؤن ؤوضر مٗاوي
اللغآن الٗلالهُت ألن ما ًضان ٖلُه ؤهثر الٗغب
()3
واإلاؿلمحن الُىم هى ٖضم الٗلالهُت والخٗؿف »
.
انُضمذ هظه الترظمت بؿُاق جاعٍخي زام،
ولخٓت جللي زانت،اخخضم فحها الٗىف الفىغي
ججاه ملىالث الاؾدكغاقٖ،لى الغٚم مً ْهىع
جغظماث ٖضًضة إلاٗاهُاللغآن الىغٍم في جلً
اإلاغخلتونفذ بالخُحرة،ولم ًلخفذ بلحها
الىلض،وهظا ًفؿغ حجم التروٍج ؤلاٖالمي الظي
عافم ْهىع هظه الترظمت ،لكهغة الغظل ومىكٗه
اإلاخمحز في اإلاىٓىمت الفىغٍت الخضًشت .
-2الخطاب الاستشراقي الرؤية واملنهج :
هٓغ اإلاؿدكغكىن بلى ؤلاؾالم مً ٖضة ػواًا وفم
زلافت ول باخض وجسههه ،خُض جىٚل بًٗهم
في كًاًا ظؼثُت وجدلُلاث بظلىا فحها ظهضا هبحرا
،ؤؾهمذ في حكىُل عئٍت بؾدكغاكُت ال جؼاٌ
ٖاللت في وعي اللاعت واإلاخللي الٛغبي .وهي جىُلم
مً فىغة مؿبلت مفاصها ؤن اللغآن الىغٍم هو
ًلفه الٛمىى وَٗترًه الخفىً وٖضم
الاحؿاق.جغجىؼ هظه اللغاءاث في الخٗامل م٘
اللغآن الىغٍم ٖلى ؤهه وزُلت مً وزاثم الخاعٍش
ؤلاوؿاوي،ؤو ؤهه مجغص جغار بوؿاوي وان هخاط
ْغوف ومازغاث صازلُت وزاعظُت ؤؾهمذ في
وظىصه يمً ؾُاق الخاعٍش ،و اعجىؼث هظه
اإلاىهجُت البدشُت ٖلى مداوع ؤؾاؾُت هي:
-1اهجاػ جهيُف هغوهىلىجي للؿىع وآلاًاث.

-1عبِ اللغآن بؿُاكه الخاعٍخي والاظخماعي .
-3اهجاػ ؾحرة جاعٍسُت ههُت باللغآن جلابل الؿحرة
الىبىٍت وحؿاٖض ٖلى فهمها.
ٌٗض اعوؿذ عٍىان ؤوٌ مً مشل الاججاه الىلضي
الخاعٍخي في الاؾدكغاق الفغوس ي ،وطلً بمٗاًىت
ؤفياع ؤلاؾالم الضًيُت والؿُاؾُت والخاعٍسُت ،وال
قً ؤن ؤبغػ الجهىص بٗض جُىصوع هىلضهه هى ما
هخبه عٍجِؿبالقحرفي مالفه اللغآن ،وكض ؤفاص مً
جلؿُماث هىلضهه الؾُما جلُضه باإلاغخلت الؼمىُت
لخاعٍش هؼوٌ الؿىع،وخاوٌ ظان بحرن ؤن ًخمحز
ًٖ هاالء مً زالٌ جلضًمه ملاعبت مىهجُت،
ًؼٖم فحها ؤهه ًً٘ كُُٗت م٘ الغنُض اإلاٗغفي
الاؾدكغاقي ،والىٓغة الترازُت لللغآن الىغٍم .
قيلذ مؿإلت جغجِب ؾىع اللغآن الىغٍم خؿب
جاعٍش الجزوٌ وجضازل الؿىع ؤهبر اللًاًا التي
ؤٖاص ظان بحرن َغخها مً ظضًض ،هما فٗلذ
كبله ظل الضعاؾاث الاؾدكغاكُت التي ؤزظث
ؤصواتها مً مىاهجىلض الىخاب اإلالضؽ ؤو ما ٌٗغف
بالىلض ألاصوى وألاٖلى،وهي مداولت ملاعبت الىو
اللغآوي ،مً زاللضعاؾخه باإلاىهج الخاعٍخي باٖخباعه
ْاهغة جاعٍسُت ،ومىخج بكغي بُٗضا ًٖ الخٗالي
والخلضٌـ ،وبُٖاء ألاولىٍت للماصي والىاكعي
واإلاكغوٍ ٖلى خؿاب الُٛبي واإلاخٗالي واإلاُلم،
وبالخالي هؼٕ اللضاؾت ًٖ اللغآن ألن نفت
اللضاؾت في هٓغهم لِؿذ زانُت طاجُت فُه،
وبهما هي زانُت مًفاة ٖلُه في الخاعٍش.
اهخم اإلاؿدكغكىن بمؿإلت بٖاصة جغجِب وجلؿُم
الىو اللغآوي مىض ؤواؾِ اللغن الخاؾ٘ ٖكغ
اإلاُالصي ،واكترخىا في هظا الكإن هٓغٍاث ٖضة،
ؤبغػها ما ٖغف بمضعؾت اإلاغاخل ألاعبٗت ،التي
وي٘ ؤؾاؾها ظىعط وٍل في هخابه مضزل جاعٍخي
هلضي بلى اللغآن ،خُض كضم جغجِبه الؼمني
مؿخسضما زالزت مٗاًحر وهي «:ألاوٌ طو َاب٘
ؤؾلىبي يهخم بمٓهغ آلاًاث مً خُض ألاؾلىب
وؤلاًجاػ  ،الشاوي زانباألويإ الخانت التي
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خضصث مىاكف مدمض مً مٗاعيُه ،ؤما الشالض
ًسو الىهىم الًٗىٍت التي جيىن مجمىٖت
ًلخمـ مجها جدضًض الكٗاثغ ،واإلادغماث الٛظاثُت
والٗالكاث م٘ الىزىحن واإلاؿُدحن والحهىص »(. )6
اهُللذ الضعاؾاث الاؾدكغاكُت الفغوؿُت في
مؿإلت بٖاصة جغجِب ؾىع اللغآن مً فىغة ؤن
الىو اللغآهُِىخىفه الٛمىى والخفىً ،خُض
ونف بالقحر اللغآن « بظلً الىو الٛامٌ
ٖاصة ،والظي ًهٗب فهمه في ؾُاكه الظي ال
ًخفم م٘ اإلاغاخل ألاعب٘ اإلاخخالُت لىبىة مدمض في
مىت وفي اإلاضًىت» (، )7والفىغة هفؿها ؾاكها بصواع
ؾل خُض كاٌ « :بن جىاوٌ اللغآن وكغاءجه ٖلى
هدى مدؿلؿل ال ًللُان يىءا ٖلى خُاة ووكاٍ
الىبي،بل ٌكمالن ببؿاَت بعباوا لللاعت»)8وال
ًسخلف اإلاؿدكغق هجري ماؾُه ٖجهما في طلً
بلىله  « :هظا الترجِب الانُىاعي ،الظي جبىاه ػٍض
()9
وعفاكه ال ٌؿخُُ٘ ؤن ًغض ى الىفىؽ اإلافىغة »
وَٗض بالقحر مً اإلاؿدكغكحن الظًً جإزغوا بُغٍلت
هىلضهه في بٖاصة جغجِب ؾىع اللغآن،و عؤي فحها
الُغٍلت الىاجخت لجٗل كغاءة اإلاصخف ؾهلت
وممخٗت وبالخالي « ؤنبذ ممىىا مً آلان فهاٖضا
ؤن جىضر لللاعت ٚحر اإلاُل٘ ما ًجب ؤن ٌٗغفه
ًٖ اللغآن  ،لُفهمه بىىُٖخه ولُخسُى الللم
الظي ًيخابه ٖىض اَالٖه ٖلى هو ٌٛلب ٖلُه
الٛمىى » ( ،)19وبالخالي جيىن الؿىع مً وظهت
هٓغ بالقحر بُٗضة ًٖ جيىًٍ مجمىٖاث مخجاوؿت.
هظه الغئٍت اإلاىهجُت هللها عظِؿبالقحر مً
اإلاضعؾت الاؾدكغاكُتألاإلااهُت ،ممشلت في اإلاؿدكغق
جُىصوع هىلىه ،وهظا الخلؿُم للؿىع وآلاًاث وظض
جُبُلاجه الٗملُت في الترظمت التي كام بها بالقحر
ومً بٗضه الٗضًض مً اإلاؿدكغكحن اإلاترظمحن،
وؾاع جللُضا اؾدكغاكُاً ،خضزل مً زالله
اإلاترظم في الىو بإصواث اإلادلم ،ختى ؤن الىشحر
مً الترظماث جدىلذ بلى ما ًمىً ؤن وؿمُه هىا
جغظماث جدلُلُت ،ؤخاَذ الىو اللغآوي

بدىاش ي وحٗلُلاث هامكُت مُىلت حكىً في
صخت الىو اللغآوي .
-3جاك بيرك وإعادة قراءة القرآن :
بن اللغاءاث الخضازُت حؿعى بلى بًجاص بضاثل
مىهجُت في كغاءة الىو ،جمىذ فُه الؿلُت للاعت
الىو مً ؤظل ؤن ًماعؽ هظا اللاعت ؾلُخه
ٖلى الىو ،وبن وان ال ًمخلً اإلاٗاًحر واللىاٖض
التي ًلغؤ بها الىو ،هما ؤن الخإوٍالث الجضًضة
واهذ حؿعى ظاهضة بلى بفغا ٙالىو مً مُٗاعٍخه
ومً اإلاٗاوي اإلادمىلت فُه ،واهُلم الاججاه
الخضاسي في حٗامله م٘ الىو اللغآوي مً مجمىٖت
مً اإلاباصت التي ًغاها مؿلمت وؤؾاؾُت في كغاءة
الىهىم وهظه اإلاباصت جلىم ٖلى :
 ٖضم اٖخباع الىحي اللغآوي ْاهغة ُٚبُت مخٗالُتوملضؾت .
 اٖخباع الىحي اللغآوي ْاهغة وهها وزُابا .وهظا الخهىع الجضًض هلل الىحي اللغآوي مً
الُٛب بلى الٓاهغة ،مً الخٗالي بلى اإلاداًشت مً
الالجاعٍخي بلى الخاعٍخي  ،ومً اللضاؾت بلى ألاوؿىت
.
بن جدضًض مفهىم اللغاءة في الىخاباث الخضازُت
ٌٗض مً الهٗىبت بميان ،زانت بطا اعجبُذ
بالىو اللغآوي ،بط ؤن اإلاؿإلت جدخاط بلى جضكُم
في اإلاهُلخاث ،ألن هظه اإلاىاهج ال جمحز بحن
الىهىم الضًيُت و ٚحرها مً الىهىم
ألازغي،خُض ازخلف الخضازُىن في مٗنى اللغاءة،
فهي ٖىض ههغ خامض ؤبىػٍض ٖملُت هكف صالالث
وبزفاء ؤزغي بدؿب الٓغف الخاعٍخي( ، )11وٖىض
ٖلي خغب مهُلر « باث ٌكمل ؤي مُٗى،
وٍخهضع مفغصاث الخُاب اإلاخٗللت بالفهم
والدشخُو ؤو الخلُُم والخلضًغ »( )11وٍغي ٖبض
اإلاجُض الكغفي الخٗامل م٘ الىو اللغآوي « ًدخمل
هٓغٍا بدىم ؤػلُخه ٖضصا ال مخىاهُا مً اإلاٗاوي،
فؿمت ؤلاَالق فُه ججٗله ٌؿخىٖب كغاءاث » (.)13
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اهُللذ الىشحر مً الضعاؾاث في حٗاملها م٘ اللغآن
الىغٍم ٖلى ؤهه هو كابل إلٖاصة اللغاءة ،خُض
ًلىٌ ههغ ؤبى ػٍضَّ « :
ّ
الىو اللغآوي في خلُلخه
بن
ّ
وظىهغه مىخج زلافي؛ واإلالهىص بظلً َّؤهه حكيل في
الىاك٘ والشلافت زالٌ فترة جؼٍض ٖلى الٗكغًٍ
ٖاما » ( ،)11وفي الؿُاق هفؿه ًغجىؼ ّ
مدمض ؤعوىن
في مكغوٖه اللغاجي ٖلى جدلُل الخُاب ّ
الضًني ؤو
ّ
الصخُدت وببُاٌ
جفىُىه لخلضًم مٗاهُه
ّ
الخفاؾحر اإلاىعوزت ،و هؼٕ « نبٛت الىحي واللضاؾت
َّ
الي ْسخ ّ
الضًني بطا ما ؤعٍض ؤن ًُضعؽ صعاؾت
ٖلى
ٖلمُت ،وهظا ما ٌؿخضعي الاٖخماص ٖلى
ألاهثروبىلىظُا هفًاء مٗغفي ٌؿخٗان به في بُان
ّ
ّ
ّ
الىو بالشلافت ،وٍىْف آلُاتها إلاٗغفت
ٖالكت
ّ
ّ
الىو
الىو باللٛت ،فُضعؽ
َبُٗت ٖالكت
ّ
()11
هإي ّ
اإلالضؽ ّ
هو بكغي ».
وؤلاقيالُت الجىهغٍت هي ؤن« اللاعت ال ًلج الىو
الظي ًلغؤ بفىغ مداًض ،وبهما ًلغؤه بسبراجه
الشلافُت والجمالُت وبغئاه اإلاظهبُت هظلً » (،)16
بلى ظاهب ؤن اللغاءة وؿبُت وجدىمها ٖضة ٖىامل،
وال ًمىً ؤن جدُِ ولُا باإلاُلم الظي هى هالم
هللا حٗالى ،ومً هظا اإلاىٓىع « لِؿذ نضي للىو
ولِؿذ مىخهى الفهم له ،فهي حٗخبر هفؿها اخخماال
مً بحن اخخماالجه اإلاخٗضصة » وكض جخجاوػ وىنها
قغخا ؤو جفؿحرا بلى « ؤن جيىن جإوٍال ونغفا إلاا
ًدخمله الىالم مً اإلاٗاوي والضالالث ولىً كض
جخٗضي الخفؿحر والخإوٍل فخخجاوػ اإلاالف ومغاصه ؤو
اإلاٗنى واخخماالجه لخيىن حؿغٍدا وجفىُيا للبنى
وآلالُاث التي حؿهم في حكىُل الخُاب وبهخاط
اإلاٗنى » (.)17
ازخالف وظهاث الىٓغ خىٌ جدضًض مفهىم اللغاءة
وآلُاتها ظٗل اللغاءاث الىلضًت اإلاٗانغة جبدض
ًٖ مكغوُٖتها ٖلى مؿخىي الفهم والخإوٍل
واللغاءة ،ومً زم بلُذ ألاؾئلت ٖاللت خىٌ ما
هي ؤلايافت الىىُٖت التي كضمتها وؾخلضمها هظه
اإلاىاهج ؟ وهل اللغآن ًدخاط بلى بٖاصة كغاءة و

بإي مىهج ؟ وهل اخترمذ زهىنُت الىو
اللغآوي ؟
وبىاء ٖلى ما جلضم هل ًمىً ؤن هضعط مفهىم
اللغاءة ٖىض ظان بحرن في هظا الؿُاق؟ؤم ؤنها
جدبنى َغخا ومىهجا ظضًضا؟ وما مىكفه مً
الغنُض الظي زلفه الاؾدكغاق في صعاؾت الىو
اللغآوي ؟ .ولإلظابت ًٖ هظه الدؿائالث ًجب
الترهحز ٖلى جفىًُ اإلاىهج و آلُاجه وٖمل الخُاب
اإلاخمسٌ ٖىه والىكف ًٖ ملهضًخه اإلاٗغفُت .
بن بٖاصة كغاءة اللغآن ٖىض ظان بحرن جىضعط
يمً اإلاداوالث الغامُت بلى بٖاصة جغجِب ؾىع
اللغآن ،لىً بُغح ظضًض ًسخلف ًٖ ؾابلُه،
مً خُض الُغٍلت،واؾخٗمل بحرن ؤؾلىبا ٚامًا
ٌٗخمض ٖلى الاؾخيباَاث الكيلُت ،والخلمُذ صون
ؤلافهاح في الىشحر مً اإلاؿاثل ،واهُلم مً فىغة
مفاصها ؤن اللغآن الىغٍم ًدخاط بلى بٖاصة كغاءة
ألن اللغاءاث الؿابلت ٖلى خض ػٖمه فلضث
قغُٖتها في وكخىا الخالي،وؤنبدذ ال حؿخجُب
لخُلٗاث اللاعت الٛغبي ،ومً الىاخُت ؤلاظغاثُت
خضص مٗالم هظه اللغاءة مً مىكٗحن  :ألاوٌ هى
اإلاؿافت الؼمىُت الفانلت بحن فهم الصخابت
وفهمىا هدً الُىم ،ؤما الشاوي ًلىٌ ٖىه « لً
ؤكاعب مً مىكف ؤلاًمان ولىً مً مىكف البدض
واإلاىيىُٖت الىلضًت »(. )18
وهىا ؤعاص ؤن ًخمىك٘ بُٗضا ًٖ هظه اللغاءاث
ؾىاء التي جيخمي بلى الفًاء الٗغبي ؤلاؾالمي ،وبضا
لجان بحرن ؤن« هلض اإلاُُٗاث الخللُضًت ٌؿخُُ٘
ؤن ًدمل م٘ الخدلُل اإلاخجضص للىو هفؿه بياءة
وافُت ًيىن في زضمت بؾالم الخلضم »( ، )19ؤو التي
جيخمي بلى مىٓىمت الاؾدكغاق التي ًغي ؤنها
ؤؾؿذ هفؿها ٖلى الدؿلؿل الخاعٍخي للجزوٌ ،
وٍسلو في آزغ هخابه بٖاصة كغاءة اللغآن بىنف
ما كام به مً كغاءة بإنها جإمالث « جبضو ألاهثر
جمحزا في بٖاهت مؿلمي ٖهغها في بدثهم ًٖ
()19
ؤهفؿهم زالٌ الٗالم الظي ًهحر » .
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هٓغ بلى اللغآن الىغٍم مً مىٓىع عئٍت خضازُت
جمخلً ؤصواث وآلُاث ظضًضةً ،مىً لها ؤن جفخذ
الىو ٖلى جإوٍالث ظضًضة ،وخضص مىهجه ٖلى
الكيل الخالي « ؾإخاوٌ فُه ؤن اؾدبضٌ اإلاٗغفت
بالخإمل،واإلاضوهت بالخدلُل ،بنها بٖاصة كغاءة
اللغآن بطن ،وطلً هما هدب ؤن هلىٌ هظا ٖىضها
مىض ظُل ،ليي هبحن بإن ٖهغها ٌؿخُُ٘ بط
ًدؿلر بمىدؿباجه اإلاىهجُت الخانت ،وبدؿاؾِخه
الظاجُت ،ؤن ًدُِ مجضصا بالىهىم الىبري التي
فهمتها ألاظُاٌ الؿابلت ٖلى َغٍلتها»( . )11وٍفصر
ًٖ ٖضم اكخىاٖه بهظا اإلاغجىؼ وٍؼٖم ؤن اللغآن
ًجب « ؤن ًسً٘ مؿبلا بلى صعاؾت مىُلُت ،
وؾمُاثُتونىجُمُت في وكذ واخض وهظا ؤمغ في
خضوص ٖلمي لم ًلم به ؤخض »(.)11
وؿخيخج مما ؾبم ؤن بٖاصة اللغاءة ٖىض ظان
بحرن هي كغاءة جدضصها ٖضة مُُٗاث وجخدىم
فُه ٖىامل ٖضة وؤنها :
 -1كغاءة حٗخض بغنُضها اإلاٗغفي وؤصواتها
اإلاىهجُت ،وجً٘ كُُٗت م٘ اإلاُُٗاث
الخللُضًت وجهاصع مؿلماتها ،هما جؼٖم
ؤنها ال جلىم ٖلى فغيُاث و وملىالث
مضاعؽ الاؾدكغاق مىهجا وعئٍت .
 -1كغاءة جلىم ٖلى اؾدبضاٌ اإلاٗغفت
بالخإمل واإلاضوهت بالخدلُل.
- -3كغاءة جلىم ٖلى الخٗمُم في فغى
الخهىعاث وآلاعاء بمسخت كبلُت ،ووؿم
مجهجي جًفُه ٖلى جإوٍالتها واهخلاء ؤصلت
ونفُت ؾغَٗت طاث مىُم جبؿُُي.
خاوٌ بحرن في البضاًت ؤن ًمهض للغاءجه ببٌٗ
اإلاالخٓاث الكيلُت ،باإلقاعة لبٌٗ الخلؿُماث
لؿىع اللغآن الىغٍم ومًامُجها ،ولم هلمـ مجها
ؤي هخاثج جظهغ ،زم ًيخلل بلى ما ؤؾماه اإلالاعبت
اإلاًمىهُت خُض ًلىٌ «:فللض الخٓىا مىظ وكذ
مبىغ ،ؤهه تهُمً ملضما في ول ؾىعة هظه
الفىض ى الكاؾٗت التي جيلمذ ٖجها ،والتي جصبِ

ظضا همت اللغاء الٛغبُحن ،ؤظل ول ؾىعة هي
ؾىعة مخٗضصة اإلاىيىٖاث ،وللض وان هظا مً
كبل هى خاٌ الكٗغ في ؤلاؾالم ،زم ؤن ول ظؼء
مً ؾىعة ما ،هجضه مخٗضص اإلاؿخىٍاث وٍخىغع
()13
ٚالبا ».
وٍغي ؤن اهخلاٌ اللغآن مً مىيىٕ بلى ؤزغ ًسلم
هىٖا مً الازخالف والخىىًٕ ،دؿبه اللاعت
ألاعجمي مً كبُل الخىاكٌ ،ؤي جىاكٌ بحن
جغجِب الجزوٌ وجغجِب الجم٘ ،وَؿخضٌ بإمشلت مجها
ؾىعة ألاهفاٌ وؾىعة الخىبت .وٍداوٌ ؤن ٌؿىق
مجمىٖت مً اإلاازغاث والٗىامل والٓغوف البُئُت
والاظخماُٖت التي مً قإنها ؤن جيىن كض ؤؾهمذ
في طلً.
-4التفكك الظاهري عند جاك بيرك :
بن الخفىً الٓاهغي الظي الخٓه ظان بحرن ٖلى
ؾىع وآًاث اللغآن الىغٍمً ،دُل ٖلى الؿمت
اإلاكترهت التي جخلاَ٘ فحها ظل الضعاؾاث
الاؾدكغاكُت ،وهي ونف اللغآن بالخفىً وٖضم
الاحؿاق ،الظي ؤؾـ له مؿدكغكىن هباع مً
ؤمشاٌ جُىصوع هىلضههىعٍدكاع بُل مً زالٌ بٖاصة
جغجِب ؾىع اللغآن ،بذجت ؤنها بهىعتها التي هي
ٖلحها آلان ًجض مٗها اللاعت الٛغبي نٗىبت هبحرة
في اللغاءة والفهم،فًال ًٖ الهٗىباث التي
ًجضها اإلاترظم ،وهظا اإلاؿعى هى في خلُلخه بدض
ًٖ الىخضة والخىاؾم مً زالٌ الىخضاث
الفغُٖت (الؿىع ) وألاكؿام الضازلُت ( آلاًاث )،
وعٚم هلضه لترجِب اإلاؿدكغق الاهجلحزي عٍدكاع
بُل ،لم ٌؿخُُ٘ بحرن ؤن ًاؾـ للُُٗت
خلُلُت م٘ هظا الُغح ،وبهما وؾ٘ مً هامل
اإلاىاوعة لِكمل هظا الفٗل ؤلاظغاجي بٖاصة جفىًُ
هظا الىٓام ٚحر اإلاخىاؾم زم بىائه وجهيُفه مً
ظضًض وفم مىُم الخخاب٘ اإلاىُلي ،ألن بحرن ؤهض
ٖلى ؤن الىٓام اللاثم ؤبان ًٖ جىغاع ال ًسضم
الىو وَُٗم الفهم مبضًا اإلاالخٓاث الخالُت:
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 « اإلاىيىٖاث حٗىص هفؿها وجخلاَ٘ وؤن هظاصخُذ بلى صعظت ؤهىا وؿخُُ٘ ؤن هجض في
جفانُل بٌٗ الجمل هظه الدكابياث »(. )11
 « بن هظه الُبٗت والتي ؤهجؼث بكيل نهاجيفي ٖهض ٖشمان ،لم جخلُض بإي خاٌ مً
ألاخىاٌ بالىٓام الدؿلؿلي لخاعٍش ألاخضار
»(.)11
 « هٓام الٗغى ٌؿخجُب بكيل اخخماليللىٓام  ...بهه هٓام آوي في ػمىه وهى هٓام
ًهف في مٗٓم ألاخُان ظملت مً
الدكابياث ،واهه لُخٗاعى م٘ الىٓام
الترهُبي ؤي ًخٗاعى م٘ هٓام الخخاب٘ وهٓام
()16
ؤلاظغاء »
مً زالٌ هظه اإلاالخٓاث ًيخلل بلى جلضًم
مجمىٖت مً الكىاهض للخإهُض ٖلى نضق
فغيُاجه،وَؿخضٌ في الكاهض ألاوٌ باآلًاث ،19
 11 ،11مً ؾىعة ًىؾف ،وٍغي ؤن آلاًت11في
َ
َْ
َ َّ َ َ ُ
كىله حٗالى ﴿ ِطل ًَ ِل َُ ْٗل َم ؤ ِوي ل ْم ؤز ْى ُه ِبالِ ُْ ٛب َوؤ َّن
َّ
َ ْ َ
الل َه ال َي ْه ِضي ه ُْ َض الخا ِث ِى َحن ﴾ حكيل نٗىبت بالٛت
ؤمام اإلاترظمحن « طلً ألنها هما هى بضًهي ال ًمىً
ؤهخيؿب بلى امغؤة الٗؼٍؼ ولىً بلى ًىؾف هما هى
مفهىم ،وؤن آلاًت ً 11جب ؤن جلغا بٗض نهاًت آلاًت
زمؿحن ٚحر ؤن ألامغ ًدضر نٗىبت في اللغاءة
الترهُبُت ألافلُت )17(».وكام بٗملُت بخهاثُت
للٗباعاث الىاعصة في آلاًاث وكام بخهيُفها خؿب
هىُٖت الخُاب وحؿمُتها بدغوف ٖلى الكيل
الخالي  :الؿغص() ،Aالخُاب بإؾلىب مباقغ
( ،)Bالخُاب ٚحر اإلاباقغ) ، (Cؤفياع ًىؾف
هفؿه ()Dوزلو بلى ؤن هظا الخخاب٘ بهظا اإلاىُم
ًخىغع في اللغآن.
وما ًمىً ؤن وؿخيخجه مً طلً هى ؤن مىهج بحرن
ًلىم ٖلى الاهخلاثُت في ازخُاع آلاًاث والخفاؾحر
اإلاالثمت ،وٍٓهغ طلً ظلُا اهه اٖخمض ٖلى الخفاؾحر
في فهم جإوٍل آلاًت  11مً ؾىعة ًىؾف،
ووؿدكف مً طلً ؤهه عجر ما كاله الُبري في

جإوٍل آلاًت مً ؤن اللىٌ لُىؾفٗلى ماظاء في
الخفاؾحر ألازغي ،ال لص يء ؾىي ألن هظا الخفؿحر
ًسضم جىظه اللغاءة التي جلىم ٖلى ؤن هٓام جخاب٘
آلاًاث فُه مً الخلل ما ًغبً اللغاءة ،ومً هظا
اإلاىُلم ًلترح هلال مياهُا لهظه آلاًت بإن جلغؤ بٗض
نهاًت آلاًت زمؿحن .
ؤعاص بحرن ؤن ًاهض ٖلى ؤمغًٍ ازىحن:ألاوٌ الفىض ى
الكاجٗت في آلاًاث والتي قبهها بالكٗغ كبل
ؤلاؾالم،والشاوي جغظُده للخفؿحر اللاثل بإن اللىٌ
فُاآلًت ً 11يؿب بلى ًىؾف ولِـ بلىامغؤة الٗؼٍؼ
 ،وجغظم آلاًت ٖلىالكيل الخالي « :ختى ٌٗلم ؤهه لم
ًسىهه في ُٚابه وؤن هللا الًسفي الٛضع » وٖلم في
هامل الترظمت بما ًلي« بٌٗ اإلاٗللحن ٖلى هظه
آلاًت ًغظٗىنها بلى امغؤة الٗؼٍؼ  ،لىً مً الىاضر
ؤن الخضًض ٌٗىص ٖلى ًىؾف بؿبب لهجخه
()18
ألازالكُت »
وفي الكاهض الشاوي وبىفـ الُغٍلت ٌُٗض جغجِب
الٗباعاث الىاعصة في آلاًاث مً  111بلى  118مً
ؾىعة آٌ ٖمغان بٗض جفىُىها بلى ملاَ٘ حٗبر ًٖ
مٛؼي الخُاب الىاعص فحها،خُض ؤهض ٖلى جضازل
ٖىانغ الجملت مما ٌؿخضعي بٖاصة جغهُب
الٗباعاث صازل آلاًاث ،وٍلىٌ ًٖ طلً « ًمىً
عنض هظه الدكابياث في ملاَ٘ ٖضًضة  ،وبنها
لخٓهغ هما وٗخلض الخضازل هفؿه بحن اإلاُُٗاث
البيُىٍت واإلاُُٗاث الٓغفُت )19( ».وزلو بلى ؤن
هظه اإلالاَ٘ جدكابً لضعظت ؤنها حؿبب لللغاء
واإلاترظمحن نٗىباث هبحرة وٍظهب بهظا الاؾخيخاط
بُٗضا لُلترح هلال مياهُا لآلًت  111وَؿدىض في
طلً بلى الُاهغ بً ٖاقىع في جفؿحره لآلًاث
الؿابلت الظهغ.
وهما ؤؾلفىا فان بحرن ًغجىؼ في الىشحر مً
جسغٍجاجه ٖلى الخفاؾحر وهظه اإلاغة اؾدىض بلى
جفؿحر بً ٖاقىع خُض ًلىٌ«وللض هجض ؤن
مفؿغا مشل الُاهغ بً ٖاقىع ًترصص في ؤن ًغي في
صازل ؤخض اإلالاَ٘ ؤن جهبروا بلىأزغهاآلًت 111

194

2018

 ،جضزال لٗىهغًٍ مً ٖىانغ الجملت »( )39وبالخالي
ًلترح هلال مياهُاألخض اإلالاَ٘ مً آلاًت 111بٗض
خظف (بلى  ،هظا ،مىؾىمحن)لُهبذ جغجِب
اإلالاَ٘ ٖلى الكيل الخالي( :بن جهبروا
وجخلىا)(ًمضصهم عبىم بسمؿت آالف مً
اإلاالثىت)(وٍإجىهم مً فىعهم).
وٍلىٌ بحرن ؤن ابً ٖاقىع كض اؾخضٌ ٖلى طلً
بإمشلت مكابهت مإزىطة مً الكٗغ اللضًم وهظا ال
ؤؾاؽ له مً الصخت فبالٗىصة بلى جفؿحر بً
ٖاقىع هغجر ؤخض الاخخمالحن:
ألاوألن ظان بحرن حٗمض جإوٍل هالم بً ٖاقىع
وبنى ٖلُه هظه الفغيُت ،ؤما الشاوي  :كهىع
ظان بحرن فُفهم الكغح والخفؿحر الظي كضمه
بً ٖاقىع لآلًت .
وبُان طلً ؤن الُاهغ بً ٖاقىع في جفؿحره
لآلًاث وان بهضص قغح مؿالت لٛىٍت بدشت ظاء
فحها « فمىك٘ كىله وٍإجىهم مىك٘ وٖض فهى في
اإلاٗنى مُٗىف ٖلى ًمضهم عبىم وهإن خله ؤن
ًغص بٗضه  ،ولىً كضم ٖلى اإلاُٗىف ٖلُه حعجُال
للُمإهِىتبلى هفىؽ اإلاامىحن فُيىن جلضًمه مً
جلضًم اإلاُٗىف ٖلُه »(.)31واؾخضالٌ بً ٖاقىع
بالكٗغ لخىيُذ هظه اإلاؿإلت ولِـ لص ئ آزغ هما
طهغظان بحرن.
وهظا الىلل اإلاياوي الظي ظاء به بحرن لم ًسخلف
هشحرا في الُغٍلت ًٖ ما كام به عٍجِؿبالقحر الظي
هلل آلاًاث ًٖ ؤماهجها وعؤي في بًٗها آلازغ ؤنها
الخاكُت هؼلذ مخإزغة ًٖ آلاًت الؿابلت لها
،خُض ًً٘ الؿىعة الخاصًت والخمؿحن والشامىت
والؿخحن في بضاًت الفترة اإلاىُت الشاهُت  ،بِىما
ويٗها جُىصوع هىلضهه في وؾِ ونهاًت الفترة
اإلاىُت ألاولى وًٍ٘ الؿىعة الؿابٗت ٖكغ في الفترة
اإلاىُت الشالشت  ،بِىما ًضعظها هىلضهه في بضاًت
ونهاًت الفترة الشاهُت  ،وٍهل ٖضص الؿىع ٖىض
بالقحر بلى  116ؾىعة مسالفا بظلً بظمإ
اإلاؿلمحن واإلاؿدكغكحن في طهابهم بلى ؤنها 111

ؾىعة وطلً مً زالٌ جلؿُم الؿىعة الؿاصؾت
والدؿٗحن والغابٗت والؿبٗحن بلى ههفحن ،
وفي جغظمخه إلاٗاوي اللغآن الىغٍم كام في الٗضًض
مً اإلاىاؾباث بخلضًم وجإزحر الٗضًض مً آلاًاث
ًٖ مىايُٗها صون حٗلُل في الىشحر مً ألاخُان ،
وهظهغ ؤمشلت ٖلى طلً :
 -1ؾىعة اليؿاء ؤوعص آلاًت ٖ 11لب آلاًت 8
وآلاًت  9و 19مخخابٗخحن بحن  6و .7
 -1ؾىعة َه آلاًاث  61و 63و 61بحن آلاًت 69
والتي بٗضها.
 -3آلاًخان  11و 11مً ؾىعة للمان ًلترح
ويٗهما كبل الىناًا ألنهما حٗتريان ؾُاق
الىناًا.
 -1ؾىعة الؼزغف ً 69لضمها ًٖ آلاًت التي
حؿبلها .ومً الضعاؾاث التي جخلاَ٘ م٘ ما كام
به ظان بحرن صعاؾت ًغي ناخبها اإلاؿدكغق بُحر
هغابىن صي وابغوها ؤنها مخفغصة ومخمحزة حؿمذ
بخفؿحر ٖمُم وصكُم لؿىع اللغآن ،واهُللذ هظه
الضعاؾت مً فغيُت جخمشل في ؤن جيىن هظه
الىهىم حٗغيذ إلاشل ما حٗغى له الكٗغ
الجاهلي مً جبضًل و حٗضًل ووي٘ زُت مىهجُت
جلىم ٖلى :
 ظم٘ اهبر ٖضص مً اإلاُُٗاث ألاؾاؾُتاإلامىً ؤزضها مً اللغآن في ههه الخالي.
 جُبُم لٛت ألاعكام ٖلى ول هو ًمىىهكُاؾه وطلً مً بحن آلاًاث في زمؿحن
ؾىعة مً كهاع الؿىع اإلاىُت ٖلى
اٖخباع« ؤن هظه الؿىع هي ٚالبا ألاكهغ
وألاكضم ،ومً قان هظا اللهغ ؤن ًدُذ
لىا الاهخلاٌ مً البؿُِ بلى ألاكل
()31
بؿاَت ومً ألاكضم بلى ألاكل كضما».
اٖخمضوابغوها ٖلى مجمىٖت مً اإلالاًِـ التي
جغجىؼ ٖلى ٖضص ألاؾُغ ،مىاي٘ الىكف وٖضص
الخفُٗالث والىبراث الهىجُت  ،واللغآن خؿب
واعبىها خافل بالكٗغ وٍدخىي ٖلى صاللت زُُت ،
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وؤن الخِ ًلابل ؾُغ البِذ في الكٗغ والجمل
اللغآهُت جخجم٘ في ملاَ٘ مخىىٖت ومخىغعة ،وٍغي
ؤن الفغق بحن اللغآن والكٗغ الٗاصي هى ؤن
اللغآن ًخمخ٘ بدغٍت جامت في جضاوٌ الخفُٗالث
اإلاسخلفت وبصزاٌ الخبن ٖلحها وبصٚام بًٗها في
بٌٗ ٖىض الترجُل .وٖملُا وي٘ للىػن الكٗغي
لىخت حسجُل فحها ؤلاًلاٖاث اإلاؿخٗملت هإصاة
للىػن ؾُغا ؤو ظملت ؤو ملُٗا زم ًدص ي اإلاالف
جىغاع ول هىٕ مً ؤلاًلاٖاث .
ٖمض واعبىها بلى صعاؾت مجمىٖت مً الؿىع مجها
ؾىعة الخاكت التي ًغي ؤنها فحها زمؿت ٖىانغ
ٌؿمي هى ول واخض مجها بدغف وٍُلم ٖلى ول
مجها ٖباعة الىحي ألاولى وهظه الٗىانغ في قيلها
البؿُِ مً خُض الخيىًٍ ؤلاًلاعي ًدمل ول ما
جدمله ؾىعة كاثمت بغؤؾها .وٍإمل بطا خلذ
اإلاكيلت التي ٌؿمحها ؤلاًلإ في اللغآن ؤن ًهبذ في
ؤلاميان جغظمت اللغآن وجفؿحره ٖلى الىدى ًيخلل
الىاؽ مً مُضان الازخالف بلى مُضان الاثخالف.
-5املترجم وهاجس التلقي :
الضعاؾت الخفؿحرًت التي ؤلخلها بحرن بىو
جغظمخه إلاٗاوي اللغآن الىغٍم  ،جًمىذ الىشحر مً
ؤفياعه وآعاثه ًٖ اللغآن الىغٍم ،وؤعاص مً
زاللهاؤن ٌؿخضعن مافاجه في الترظمت وهي لِؿذ
مىظهت لللاعت الٛغبي ٖلى وظه الخدضًض،وبهما هي
مداولت الخخىاء الىلض اإلاىظه لٗمله  ،وهظه مً
ألابجضًاث التي حٗاعف ٖلحها اإلاؿدكغكىن الظًً
اقخٛلىا ٖلى جغظمت اللغآن  ،خُض بؿِ الىشحر
مجهم قغوخاث مُىلت جىاولىا فحها مىايُ٘ طاث
نلت باللغآن  ،وان الٛغى مجها الدكىَل ٖلى
اللاعت بىي٘ هالت مً الٛمىى ٖلى هو اللغآن
الىغٍم  ،ومً هظااإلاىُلم واهذ هظه اإلالضمت
جدذ ٖىىان بٖاصة كغاءة اللغآن ؤو هما جغظمها
البٌٗ كغاءة زاهُت لللغآن هي هو قاعح ألعاثه
وآلُاث مىهجه في الترظمت .

بن جغظمت مٗاوي اللغآن الىغٍم التي ؤهجؼها بحرن
ويٗها الٗضًض مً الىلاص في محزان الىلض ،
وجباًيذ آلاعاء الىلضًت بحن الغفٌ واللبىٌ ،
ولٗل ؤبغػها ما كامذ بهؼٍيب ٖبض الٗؼٍؼ في هخابها
وظهان لجان بحرن جغظماث اللغآن بلى ؤًً؟ التي
ؾاكذ مجمىٖت مً ألامشلت التي جاهض مً زاللها
ُٖىب هظه الترظمت والٗمل هفؿه كام به خؿً
ٖؼوػي في ؾغص هماطط مفهلت جبحن ألازُاء
الىشحرة التي وك٘ فحها اإلاترظم م٘ خغنه ٖلى
جهيُفها  ،هما اهخلض اخمض نبخي مىهىع مىهج
اإلاترظم باللىٌ « اإلاىيىٕ الظي ًخدضر فُه
ؤؾاؾا لِـ الغئٍت الترازُت لللغآن ؤو نىعة
اللغآن في الترار  ،ولىً اإلاىيىٕ هى جغظمخه
لللغآن ،بطن وان ًيبغي ٖلُه ؤن ًفٗل الٗىـ ؤن
()33
ًبضؤ باللغآن وٍىتهُباللغآن »
ؤما آلاعاء التي حؿاهضه وؿىق هىا عؤي واثل ٚالي
الظي كام بترظمت هو اإلالضمت الخفؿحرًت لىو
الترظمت خُض ًلىٌ بن ظان بحرن لم ًترظم
اللغآن كامىؾُا  ،وبهما جغظمه جفؿحرًا  ،مٗخمضا
ٖلى الخفاؾحر« وجىمً كُمت الترظمت والتي ال جسلى
مً ؤزُاء ؤنها جمؼط بحن الفله ؤلاؾالمي والفىغ
الفلؿفي واللٛىي اإلاٗانغ» ()31وما ًمىً ؤن
وسجله هىا هى ؤن واثل ٚلي خاوٌ ؤن ًلضم
مجمىٖت مً ألافياع والاؾخضالالث ٚحر اإلاخىاؾلت
واإلاخىاكًت التي اوؿاكذ بإؾلىب جبرًغي وعاء
ؤفياع واؾخيباَاث بحرن خىٌ جغجِب الؿىع ،وهظا
الىو الظي وؿدكهض به هىا ٌٗىـ حجم
الخىاكٌ الاعجبان الظي وك٘ فُه واثل ٚالي خُض
ًلىٌ « ألن جغجِب الؿىع وك٘ باظتهاص الصخابت
خحن هخبىا اإلاصخف  ،وبالخالي فةٖاصةجغجِب ظان
بحرن للمصخف ؤلامام هى بٖاصة جغجِب إلاا كام به
البكغ  ،ؤما الخىكُف مً الىبي نلى هللا ٖلُه
وؾلم فال ٌُٗض الىٓغ فُه  ،هما ال ٌُٗض كغاءة
الىحي هفؿه ،لىً جغجِبه خؿب هؼوٌ الىحي ًلىص
بالًغوعة الخخمُت بلى جغجِب ؤزغ ًجزٌ اللغآن
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الىغٍم مً خض ؤلاعجاػ الظي امخاػ به وٍسخلف
ازخالفا ظظعٍا ًٖ كغاءة الىبي نلى هللا ٖلُه
وؾلم في جغجِب آًاث الؿىع ٖلى هدى ما هى في
اإلاصخف الظي بإًضي اإلاؿلمحن الُىم»( )31وهظا
الىالم ٌٗبر ًٖ حجم الخسبِ الظي وكٗذ فُه
الىشحر مً اللغاءاث الىلضًت  ،وألامغ هفؿه ًىُبم
ٖلى اللغاءةالتي كضمها نبخي مىهىع بٗىىان
كغاءة للغاءة زاَئت جىظه فحها بالىلض لجان بحرن
خىٌ فُه اللاعت بلى مىيىٕ خلُلت ؤمُت الىبي
ٖلُه الهالة والؿالم مداولت مىه لبؿِ ؤمشلت
جُبن الىلض الظي ًمىً جىظحهه للترار .
اعجبُذ الترظمت بمفهىم الخيافا هٓغا لهٗىبت
جدلُم الخُابم بحن اللٛاث ألن م٘ ول جغظمت جخم
ًدضر يُإ ش يء مً اإلاٗنى  ،والًُإ هىٕ مً
عجؼ اإلاترظم ًٖ زلم قيل مً ؤقياٌ الغبذ في
لٛت الهضف ،هدُجت ٖىامل ٖضة  ،زانت ٖىضما
ًخٗلم ألامغ بترظمت الىو الضًني الظي جهٗب
مٗه جدلُم الخُابم الخام ٖلى وافت مؿخىٍاث
الترظمت وبالخالي لً جيىن الترظمت ؾىي جفؿحر ؤو
كغاءة بىظهت هٓغ ما لظلً الىو .
ٖملُا وٖلى اإلادً زمت نٗىباث اهدكفها
اإلاترظمىن خُض ًلىٌ هكغٍض « بوي وظضث
بالفٗل نٗىباث ظمت في جغظمت بٌٗ اليلماث
إلاا لها مً مٗاوي مسخلفت وم٘ طلً وبالغٚم مً
خغص ي الكضًض ٖلى طهغ ول الخإوٍالث اإلامىىت
لآلًت الىاخضة فال ًمىً للىو الفغوس ي ؤن ًلم
بيل اإلاٗاوي التي جىحي بها آلاًت اللغآهُت ولىً
الترظمت جمشل ما جىنل بلُه اظتهاص اإلاترظم هفؿه
وفهمه الخام مما ًلغب مٗاوي اللغآن مً ٖلىٌ
اللاعت بالفغوؿُت »( ، )36هظه الخلُلت ؤكغ بها
اإلاترظمىهبكيل نغٍذ هٓغا لخاظت جغظمت مٗاوي
اللغآن بلى بيافاث جفؿحرًت في اٖتراف نغٍذ
بهٗىبت الترظمت خُض ًلىٌ في هظا الهضص
خؿً ٖؼوػي«اللغآن ًجم٘ بحن الخٗلُض الكضًض
والبؿاَت اإلاخىاهُت مما ًجٗل الترظمت قبه

مؿخدُلت صون بيافت الخفؿحراث التي جىضر
بٌٗ اإلاٗاوي  ،وهظه الخفؿحراث كض جازغ بضوعها
في اللُمت الجمالُت للٗمل » ()37واإلاىهج الخفؿحري
ًترن للمترظم الفغنت لًُُف فهمه للىو
ألانلي مً وظهت هٓغه هما ًترن له ؤن ًيخج قيل
لٛىي ظضًض في لٛت الهضف.
وكض وان مخاخا ؤمام ظان بحرن ؤن ًخجاوػ هظه
اإلاؿاثل خُض وان ٖلُه « هٛحره مً اإلاترظمحن ،
ؤن ًىخفي بمداولت الخٗغف ٖلى اإلاٗاوي وٍىللها
صون اصٖاء هبحر  ،بالخٗغف ٖلى اللٛت لخلبت
بُٗضة ؤو صعاؾت الىدى والبُان ؤهثر مً ٚحرها ،
صون ؤن ًداوٌ هظا بلى حٗبحر ًُل بغؤؾه مً آن
آلزغ في اإلاثن ؤو في الهامل لًُفي جفؿحراث هشحرة
ال جغجبِ هشحرا بالىو  ،بل عبما جخجاوػه بلى
جفؿحراث زانت »(.)38
الفهم الخاَئ وؾىء الفهم وان جإزحره ٖىؿُا ٖلى
اللاعت وهي الخالنت التي جىنل بلحها خؿً
ٖؼوػي في مالخٓاجه ٖلى جغظمت بحرن خُض كاٌ «
بن مجمىٕ الخىاش ي والخٗلُلاث التي الخم ظان
بحرن جغظمخه بها ٌٗض هشحر مجها طا جإزحر زُحر في
فهم اللاعت ومضي اؾدُٗابه للمًامحن واإلاٗاوي
اللغآهُت اإلاغاص هللها بلى اللٛت الفغوؿُت فهي
هاكهت او ٚحر مفهىمت وكض جيىن ػاثضة بضون
فاثضة لىً الخُىعة اللهىي جىمً في بهماٌ
بُان ما ٌؿخدم الكغح والخىيُذ »( .)39ونىف
خؿً ٖؼوػي هظه الخٗلُلاث بلى نىفحن ألاولى
حٗلُلاث ٚحر ناثبت ًمىً الاؾخٛىاء ٖجها والشاهُت
حٗلُلاث جشحر هىٖا مً الدكىَل والبلبلت في طهً
اللاعت وهىا جىمً كضعة اإلاترظم في ؤلاخاَت
بميىهاث الىو مً زالٌ بُٖاء اليلماث مٗىاها
الخلُلي صون جدغٍف ؤو بيافت ؤو هلهان وصون
الخغوط ًٖ ملانض ومًامحن الخُاب اللغآوي
الن اإلاترظم ًخضزل باصًىلىظُخه وزلفُخه الفىغٍت
والشلافُت في جىظُه اللغاءة والفهم.
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هما ؤن بحرن ال ًخىاوى في اهخلاص جغظماث
اإلاؿدكغكحن  ،ألنها لم حؿخُُ٘ ؤن جلضم
ؤلاياءاث اليافُت مً زالٌ الهىامل والخىاش ي
التي ؤصزلها اإلاترظمىن ٖلى هو الترظمت .و « للض
وان مؿخدُال ٖلى اإلاغء ؤن ًجض هفؿه في هو
هشُف ال جفؿغه ٖىاوًٍ الؿىع  ،وال اإلالاَ٘ التي
اصزلها اإلاترظمىن كؿغٍا  ،وال الخهامُم ؤو
الفهاعؽ ألازغي التي ًؼٖمىن ؤنهم ًؼوصهىا بها ،
وفي الجهاًت وٖلى الغٚم مً بٌٗ اإلالاَ٘
الجمُلت فان اللغاءة مسُبت بالخإهُض »(.)19
بن جغظمت مٗاوي اللغآن الىغٍم ٖىض ظان بحرن
جخجاوػ مفهىم اللغاءة و الخفؿحر بلى الخدلُم
وججلى طلً في " جغظمت جدلُلُت" جداوٌ ؤن
جىْف مسؼونها اإلاٗغفي وؤلاظغاجي ،ألن الترظمت
الخفؿحرًت همفهىم ال جخُابم م٘ ما كام به بحرن
مً جفؿحر إلاٗاوي اللغآن فاألمغ ًسخلف جماما  ،ألن
مداولت بحرن بهظا اإلاٗنى كانغة ًٖ فهم اإلاٗاوي
الخلُلُت لللغآن الىغٍم ،وهظا ما ْهغ ظلُا في
الىشحر مً ألاخُان خُىما ًخٗلم ألامغ بمٗاوي
آلاًاث التي فحها جإوٍل فُٓهغ كهىع الفهم الظي
ًىٗىـ ٖلى ازخُاعاث اإلاترظم وبالخالي ٌؿلِ في
الؿُدُت وٖضم الضكت  ،فالترظمت هىا هكفذ
ًٖ ؤفياع جمـ بلضؾُت اللغآن  ،لظلً جبرػ
ؤمامىا خلُلت وهي ؤن اإلاترظم لم ٌؿخُُ٘ ؤن
ًخسلو مً طاجِخه في حٗامله م٘ هو واللغآن.
وٍغبِ ظان بحرن هجاح الترظمت بالغبِ اإلاىُلي
بحن آلاًاث وَؿمه بمىُم الخالوة  ،ماهضا في
الىكذ هفؿه ٖلى ٖضم وظىص خضوص بحن الترظمت
والخإوٍل ألن طلً« ٌٗىص الزخُاع اإلاترظم هل ًلهض
جغظمت يُلت ؤم جغظمت واؾٗت؟ وان الترظمت هي
بىفؿها هىٕ مً الخفؿحر »( )11ومىهج بحرن في
الخفؿحر هى اؾخسغاط مٗنى مىُلُا  ،واإلاىُم هى
ما خاوٌ ؤن ًبرهً ٖىه في ألامشلت الؿابلت ألهه
ًغي ؤهه آلاًاث ٚحر مترابُت ومىيىٖاتها مخباًىت
ومخضازلت ،وهظه الٗالكاث الفغٍضة والضكُلت

لآلًاث ال ًمىً ؤن ٌؿخىٖبها اللاعت الٛغبي مً
ٖضة هىاح وهي هظه الٗالكاث ظاهب مً ظىاهب
ؤلاعجاػ الن زمت زهاثو جمحز الخُاب اللغآوي
وججٗله فاعكا لٛحره مً الىهىم.
وفي مؿإلت لٛت اللغآن ٌؿخدًغ ظان بحرن
اإلالىالث الاؾدكغاكُت اللضًمت فمً خُض
اإلاًمىن ًدُل ٖلى الضًاهاث ألازغًإما ٖلى
مؿخىي اللٛت ًدُل ٖلى الكٗغ وٖلى الغٚم مً
ٖضم وظىص اؾخضالالث وافُت ومىاككت ٖمُلت
للمىيىٕ باألصلت والدجج الضامٛت بال ؤهه اهخفى
باإلقاعة بلٛت بوكاثُت ٌٛلب ٖلحها الاؾخُغاص
واؾخدًاع ألامشلت التي ال جسضم مىيىٕ البدض
فهى ًلف ٖىض ؾىعحي الٗاصًاث والظاعٍاث لُدُل
اللاعت ٖلى جإزحراث السج٘ اللغآوي في مداولت
للبدض ًٖ لٛت كغَل ؤو لهجت الكٗغاء الٗغب في
اللغآن و ٌُٗض عبِ طلً بالكٗغ « فمً ٌؿم٘
هظه اإلالاَ٘ الباهغة ...فؿُيىن اهُباٖه  ،الُىم
()11
بإهه ٌؿم٘ قٗغا ٖغبُا بإعقى مٗاوي اإلاهُلر »
بن اؾخيخاظاث مً هظا الىىٕ ال جسغط ًٖ ما جم
جضاوله في الضواثغ الاؾدكغاكُت خىٌ اللغآن
الىغٍم وٖالكخه بالىهىم والضًاهاث ألازغي
خُض جؼٖم ؤهه اؾخىٖبها ختى ؤنبدذ ظؼء مىه،
ٖلى الغٚم مً ؤن بحرن لم ًهغح بها مباقغة
مشلما وان الخاٌ م٘ اخخمالُت بكغٍت الىو
اللغآوي  ،وبٗض الىشحر مً الىالم اؾخيخج ما ًلي :
 «بن وؿم الضزىٌ الظي اؾخسضمهؤلاًهاٌ الىبىي كض جبلىع في وؿم لؿاوي
 ،جفازم في جىاٚم م٘ اليؿم ألاٖلى»(.)13
 « واهذ كغَل حؿخُُ٘ ؤن حٗغف فُهولماجه وٖباعاجه الانُالخُت ومىانفاجه
الكٗغٍت ولىً هظا وله مخٛحر الىظه
جلغٍبا وفي الخلُلت ؤن اللغآن هالم
(.)11
كغَل ولىىه صون بلٛت ؤزغي »
ومما ؾبم ًمىً ؤن ههل في ألازحر بلى الىخاثج
الخالُت :
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مداولت الىنىٌ ألن جيىن الؿىعة وخضة
مىيىُٖت وػمىُتمً زالٌ الخهغف في
جغجِب ؤظؼاء آلاًت اللغآهُت الىاخضة
والاٖخماص ٖلى الٗلل في الخٗامل م٘
آلاًاث والغؤي اإلاجغص مً الضلُل زانت
فُما ًخٗلم بالخلاثم الُٛبُت واللًاًا
التي وعصث فحها ؤخاصًض صخُدت كُُٗت
الضاللت .
ٖضم كضعة اإلاترظم ٖلى الخسلو مً
مغظُٗخه الفىغٍت  ،وؾىء اؾخسضام
اإلاعجم وٖضم اؾدُٗاب اإلاترظم للىشحر
مً الؿُاكاث ألاؾلىبُت والبالُٚت
اإلاسخلفت .
الاٖخماص ٖلى الهىامل و الخٗلُلاث
والخفؿحراث اإلاغجىؼة ٖلى اإلاغظُٗت
اإلاهُمىت.
مىهج بحرن ٚحر واضر اإلاٗالم  ،واللغاءة
ٖىضه كامذ ٖلى مالخٓاث و جسغظاث
قيلُت وؾُدُت في هشحر مً ألاخُان ألن
اإلاىهج « يابِ ؤزالقي ًجٗل هؼوٕ
الىفـ وألاهىاء واإلاازغاث الخاعظُت طاث
ازغ يئُل وؿبُا »( )11هما ٚلب ٖلى
ؤؾلىبه اإلاسخت اللبلُت التي جداوٌ
افخٗاٌ فىٍبا إلكىإ اللاعت ؤو نغفه
ًٖ الىو .
مىهج ظان بحرن ًجؿض اخض مفاهُم
الاؾدكغاق ألاهثر جضاوال وىهه ؤؾلىبا
فىغٍا كىامه جماًؼان ؤؾاؾُان «وظىص
مٗغفي بحن ٚغب ًضعي اهه ٌٗغف هفؿه
جماما – بىفؿه -وبحن قغق كابل إلاٗغفت
الٛحر  ،وٖاظؼا طاجُا ًٖ مٗغفت هفؿه
()16
».
ٖضم الاهخمام بالىهىم اإلاىاػٍت للىو
اللغآوي مً ٖلىم اللغآن وٚحرها التي
حؿاٖض ٖلى الفهم ،وٖضم ألازظ

بالخفاؾحر والخلىٍذ باآلعاء الكاطة في
الترار .
 فغيُت جإزحر الىخب الضًيُت الخىخُضًتومً بُجها ؤلاهجُل في اللغآن ؤو ما اؾماه
بحرن ٖضوي اإلاهاصع اإلاسخلفت زانت في
مجاٌ اللهو اللغآوي  ،فغيُت كخلها
الاؾدكغاق بدشا ولم ًهل فحها بلى هخاثج
 ،وبحرن لم ًلضم فحها ظضًضا.
الهوامش :
( )1جؼٖم هظا الُغح بغهاعص لىَـ  ،وعفٌ الىشحرون
هظه الهفت .
( )1خؿً بً بصعَـ ٖؼوػي،مالخٓاث ٖلى جغظمت اللغآن
للمؿدكغق
ظان
الفغوس ي
الىغٍم
بحرنwww.musiim-library.gom،
( )3ؤخمض الكُش،خىاع الاؾدكغاق ،مً هلض الاؾدكغاق بلى
هلض الاؾخٛغاب ،اإلاغهؼ الٗغبي للضعاؾاث الٗغبُت،1ٍ،
 ،1999م.17
( )6عٍجِؿبالقحر ،اللغآن ،هؼوله جضوٍىه ،جغظمخه
وجإزحره.جغ :عيا ؾٗاصة ،صاع الىخاب اللبىاوي ،بحروث،1ٍ ،
 ،1971م.11
( )7اإلاغظ٘ هفؿه  ،م.11
()8بصواع ص ؾل ،جُىع اللغآن الخاعٍخي ،جغ :مالً
مؿلماوي،صٍ،صث ،م.7
( )9هجري ماؾُه ،ؤلاؾالم ،جغ :بهُج قٗبان ،ميكىعاث
ٖىٍضاث ،بحروث لبىان ، 1977 ،1ٍ ،م.191
( )19عٍجِؿبالقحر ،اللغآن،م.39
( )11ههغ خامض ؤبى ػٍض ،الخُاب الضًني ،عئٍت هلضًت ،صاع
اإلاىخسب الٗغبي صعاؾاث بؾالمُت ،لبىان ٍ1991 ،1
،م.18
(ٖ )11لي خغب ،هىظا ؤكغؤ ما بٗض الخفىًُ،اإلااؾؿت
الٗغبُت للضعاؾاث واليكغ ،لبىان ،1991، ،1ٍ ،م.9
(ٖ )13بض اإلاجُض الكغفي،في كغاءة الىو الضًني ،الضاع
الخىوؿُت لليكغ، 1999،1ٍ،م.91
()11ههغ خامض ؤبى ػٍض،مفهىمالىو:صعاؾت في ٖلىم
اللغآن ،اإلاغهؼ الشلافي الٗغبي،بحروث،1ٍ،م.11
( )11مغػوق الٗمغي،بقيالُت جاعٍسُت الىو الضًني في
الخُاب الخضاسي الٗغبي اإلاٗانغ،ميكىعاث يفاف،
بحروث ،1911 ،1ٍ،م.63
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( )16الخبِب قِبل،ببضاٖاللغاءة،ؤٖماٌ هضوة الىو
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ٖ-11ماص الضًً زلُل،اللغآن مً مىٓىع ٚغبي،صاع
الفغكان لليكغ والخىػَ٘.1996، 1ٍ،
 -11لخبِب قِبل،ببضاٖاللغاءة،ؤٖماٌ هضوة الىو
واللغاءة في الشلافت ؤلاؾالمُت ،ميكىعاث مغهؼ الضعاؾاث
الاؾالمُت باللحروان،صٍ.1999،
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-13مدمض الهالر البىضاق،اإلاؿدكغكىن وجغظمت اللغآن،
صاع آلافاق الجضًضة ،بحروث.1989 ، 1ٍ ،
-11مغػوق الٗمغي،بقيالُت جاعٍسُت الىو الضًني في
الخُاب الخضاسي الٗغبي اإلاٗانغ،ميكىعاث يفاف،
بحروث.1911، 1ٍ،
-11ههغ خامض ؤبى ػٍض ،الخُاب الضًني ،عئٍت هلضًت ،صاع
اإلاىخسب الٗغبي صعاؾاث بؾالمُت،بحروث -لبىان الُبٗت
ألاولى ؾىت . 1991
 -16ههغ خامض ؤبى ػٍض،مفهىمالىو:صعاؾت في ٖلىم
اللغآن ،اإلاغهؼ الشلافي الٗغبي،بحروث.1ٍ،
-17هجري
بهُج
ؤلاؾالم.جغظمت
ماؾُه،
قٗبان.ميكىعاحٗىٍضاث.بحروث لبىان.1977 .1ٍ.
املجالت :
-1صي واعبىها صي وابغوها ،اللغآن ًىابُ٘ الىحي ؤلالهي
البيُت ؤلاًلاُٖت في الؿىع اإلاىُت ،جغظمت لبِب
الؿُٗضwww.books-cloud.com.
ٖ -1بض الٛني مهُفى  ،جغظمت ظان بحرن مً اللغاءة بلى
الخفؿحر ،مجلت الاظتهاصٖ،ضص.1991، 19
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