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قواعد النشر
 .1تنشر المجلة البحوث األصيلة الملتزمة بمنهجية البحث العلمي وخطواته المتعارف عليها عالميًا والمكتوبة بإحدى اللغتين العربية
واإلنكليزية في مجاالت اللغة العربية و آدابها والدراسات التربوية.
 .2يقدم األصل مطبوعا ً على ورق ()A4بثالث نسخ مع قرص مدمج( )CDبحدود ( )15000_10000كلمة وبخط simplified
 ))Arabicعلى أن ُتر ّقم الصفحات ترقيمًا متسلسالً بنظام (. ) WORD 2007
 .3تقديم ملخص للبحث باللغة العربية وآخر باللغة اإلنكليزية كل في حدود صفحة مستقلة على أن يتضم َّن الملخص عنوان البحث باللغتين.
 .4يجب أن تتضمّن الصفحة األولى من البحث اسم الباحث و عنوانه ،وجهة عملِه ورقم هاتفه وبريده االلكتروني  .مع عدم ذكر اسم الباحث
او الباحثين في صلب البحث أو أية إشارة إلى ذلك باللغتين العربية واإلنكليزية.
 .5يشار إلى المصادر جميعها بأرقام الهوامش التي تنشر في آخر البحث وتراعى األصول العلمية المتعارف عليها في التوثيق.
 .6يزود البحث بقائمة المصادر منفصلة عن الهوامش وفي حالة وجود مصادر أجنبية تخصص لها قائمة منفصلة عن قائمة المصادر العربية
ويراعى في ترتيبها نظام (األلف باء) .
 .7تطبع الجداول والصور واللوحات على أوراق مستقلة ويشار في أسفل الشكل إلى مصدره أو مصادره مع تحديد أماكن ظهورها في
المتن .
 .8إرفاق نسخة من السيرة العلمية إذا كان الباحث يتعاون مع المجلة للمرة األولى وعليه أن يشير إلى أنّ البحث قد قُ ِّدم إلى مؤتمر أو ندوة
وانه لم ينشر ضمن أعمالها -إن شارك به في مؤتمر أو ندوة -ويشار إلى اسم الجهة العلمية أو غير العلمية التي قامت بتمويل البحث أو
المساعدة في إعداده .
 .9يجب أن ال يكون البحث منشوراَ سابقا َ وليس مقدما َ الى اي وسيلة نشر أخرى .
 .10تع ّب ُر جميع األفكار المنشورة في المجلة عن آراء كاتبيها وال تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر جهة اإلصدار ويخضع ترتيب األبحاث
 .11تخضع البحوث لتقويم سري لبيان صالحيتها للنشر وال تعاد البحوث إلى أصحابها سواء أ قُبلت البحوث للنشر أم لم تقبل وعلى وفق
اآللية اآلتية :
أ .يبلغ الباحث بتسلم المادة المرسلة للنشر .
ب .يخطر أصحاب البحوث المقبولة للنشر بموافقة هيأة التحرير على نشرها وموعد نشرها المتوقع .
ت .البحوث التي يرى المقومون وجوب إجراء تعديالت أو إضافات عليها قبل نشرها تعاد إلى أصحابها مع المالحظات المحددة كي يعملوا
على أعدادها نهائيا للنشر .
ث .البحوث المرفوضة يبلغ أصحابها من دون ضرورة إبداء أسباب الرفض.
ج.يمنح كل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نشر فيه وتخصص للبحوث المشاركة مكافأة مالية باستثناء ما يكون منها مستالً أو منشوراً
ألغراض الترقية العلمية.
 .12يراعى في أسبقية النشر :
أ .البحوث المشاركة في المؤتمرات التي تقيمها جهة اإلصدار
ب .تاريخ تسلم رئيس التحرير للبحث
ت .تاريخ تقديم البحوث التي يتم تعديلها
ث .تنويع مجاالت البحوث كل ما أمكن ذلك
 .13ال يجوز للباحث أن يطلب عدم نشر بحثه بعد عرضه على هيأة التحرير إال ألسباب تقتنع بها هيأة التحرير على أن يكون ذلك في مدة
أسبوعين من تاريخ تسلم بحثه .
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كلمة العدد

قكلمة العدد

بسم الله الرحمن الرحيم
فضل اللغة العربية على سائر لغات البشر ّ
رب العالمين  ،الذي ّ
كافة  ،كما جاء في
الحمد ّلل ّ
ين َن َز َل ب ِه ال ُّروح َْ
َوإ َّنه لَ َتنز ُ
ون ِم َن ْال ُمن ِذ ِر َ
ين َعلَى َق ْل ِب َك لِ َت ُك َ
ال ِم ُ
يل َر ِّب ْالعَالَ ِم َ
ان َع َر ِب ٍّي
كتابه المبين :
ين ِبلِ َس ٍ
ِ
ِ
ِ
بين فارتفع بذلك شأن هذه اللغة  ،و كانت سائر اللغات قاصرة عنها  ،وبذلك ارتفع شأن متكلميها بين
ُّم ٍ
سائر البشر  .والصالة والسالم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمد العربي أفصح من نطق بالضاد من
العرب  ،والذي أُ ِث َر عنه (صلى الل عليه وآله وسلم)  :أحبوا العرب لثالث  :لني عربي  ،والقرآن عربي ،
وكالم الجنة عربي .
ث ّم الصالة والسالم على أهل بيته سفينة النجاة أئمة الهدى والبيان  ،وعلى صحبه الخلّص الميامين .
وبعد:
ّ
فإنه يطيب لنا في هذا المقام أن نق ّدم العدد الثامن من مجلة (دواة) مجلة اللغة العربية و آدابها  ،و الذي
الغي و البغي ،تلك االنتصارات التي ستبقى خالدة مدى
تتزامن معه انتصارات شعبنا العراقي البي ض ّد قوى ّ
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الدهر لتفخر بها الجيال القادمة بوصفها عنواناً لحب الخير والحق ومنارات للمجد والفخار.

و يتزامن ظهور هذا العدد أيضا مع الذكرى الثانية لوالدة هذا الصرح العلمي والدبي (دواة)  ،و بهذه
المناسبة يتقدم مالك المجلة بالشكر الجزيل إلى السادة الباحثين الذين استجابوا لنداء المجلة و أرسلوا إليها
نتاجاتهم العلمية و الدبية ,و الشكر موصول إلى السادة الق ّراء على تقبلهم ما صدر من نتاجات سواء أكانت
إيجابية أم سلبية ؛ فالمجتهد يصيب و يخطئ  ،ومع ازدياد عدد المتابعين ,وموافاتنا بآرائهم ّ
البناءة نتجاوز
السلبيات والعثرات إن شاء الل تعالى .
ً
شامخا ،ينهل
صرحا أكاديميًّا
و في الختام نسأل الل تعالى أن يجعل من مجلتنا هذه منتدى أدبيًا حراً و
ً
من معينه الباحثون في اللغة العربية و آدابها من مختلف أرجاء المعمورة .
و آخر دعوانا أن الحمد لل رب العالمين.

هيأة التحرير
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ُ
داللة المعطوف عليه االحتمالية
في النص القرآني
Possible Meanings of Conjunctives in the Quranic
Discourse

(By:Prof. Raheem Jabr Al-Hisnawi)Ph.D
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ملخص البحث
ٌ
بحث يدرسُ جانبا ً من جوانب داللة االرتباط في النص القرآني  ،ذلك هو  :داللة المعطوف عليه
هذا
االحتمالية .
وأقصد بها  :تعدد مواقع العطف المحتملة في التركيب السابق على المعطوف عليه  ،سواء أكان
المعطوف مفرداً ام تركيبا ً ؛ وما ينجم عنه من َتغي ٍُّر في داللة النص  .وتنقسم الداللة على قسمين هما :
االول الداللة االحتمالية للعطف على موقعين .
الثاني والداللة االحتمالية للعطف على ما زاد على الموقعين .
وسيتك ّفل المبحث األول بدراسة القسم األول من الداللة االحتمالية للمعطوف عليه  ،ويتك ّفل المبحث الثاني
بدراسة القسم الثاني مع مالحظة البدء بالوحدة الداللية األصغر أي  :البدء بالمفرد  ،ثم التركيب  ،ويلزم من
هذا المنهج دراسة الداللة االحتمالية في النصوص التي ورد فيها عطف المفردات تعقبها دراسة النصوص
التي اشتملت على عطف الجمل  .وأزعم أن هذا البحث من الداللة النحوية على وفق هذا التقسيم المنهجي
ُ
واعتمدت المنهج
جديد  ،وهو يفتح الباب أمام الدارسين اللتقاط كنوز المعرفة اللغوية في ظالل القرآن الكريم ،
التسلسلي في دراسة النصوص بحسب رسم المصحف برواية حفص عن عاصم  .وسأشفع المبحثين بالخاتمة
أودعها أهم ما يتوصل إليه البحث  ،ثم الهوامش وجريدة المصادر والمراجع .
والحم ُد هلل أوالً و آخراً .
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Abstract
This research examines one aspect of the Quranic text,that is the possible meanings of conjunctives. By this ,we mean, the potential places of
conjoining whether it comes to join a single conjunctive or a compound one ,
and the change of meaning it carries in the text when it occurs.
The meanings are of two types :
1.the meaning that occurs when joining occurs in two places .
2. the meaning that occurs when joining occurs in more than two places.
The first section examines the first type and the second section is concerned
with the second type taking in consideration that we start with the smaller
unit of single conjunctives then to the bigger one . This means that the analysis begins with words , then phrases , clauses and ends with sentences. The
methodology used in this research is a new one which mixes semantics with
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syntax .The research will a new open the door for students to capture the
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treasures of linguistic knowledge in the light of Quran. The time sequence
approach is adopted in the study of texts depending on Hafs Bin Asim’s citation of Quran . The research ends with conclusion, recommendation and
finally the references.

الدالل ُة االحتمالي ُة للعطف على موقعين :
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وتطالعنا هذه الداللة في قوله تعالى في سورة البقرة
أَو َ ُكلَّ َما َعا َه ُدو ْا َعهْداً َّن َب َذهُ َف ِر ٌ
يق ِّم ْنهُم َب ْل أَ ْك َث ُر ُه ْم
{البقرة }100/ونبدأ بتعقب الداللة
ون
الَ ي ُْؤ ِم ُن َ
االحتمالية للمعطوف عليه في هذا النص ألنه أول
ما يطالعنا بحسب تسلسل رسم المصحف على وفق
المنهج الذي اتخذناه سبيالً لدراسة الداللة االحتمالية
للمعطوف عليه على الرغم من تجاذب طرفي الداللة
االحتمالية بين عطف المفردات وعطف الجمل وفي
هذا النص نالحظ أنَّ بل  :عاطفة هنا واالحتمال
ون)  ،على
األول أن تعطف جملة (أَ ْك َث ُر ُه ْم الَ ي ُْؤ ِم ُن َ
جملة :
( َّن َب َذهُ َف ِر ٌ
يق ِّم ْنهُم) ويقول أبو حيان في داللة ذلك :
( يحتمل أن يكون من باب عطف الجمل وهو الظاهر،
( )...ومعنى هذا اإلضراب هو  :انتقال من خبر إلى
خبر  ،ويكون األكثر على هذا واقعا ً على ما ال يقع
عليه الفريق  ،كأنه أعم  ،ألن من نبذ العهد مندرج
تحت من لم يؤمن  ،فكأنه قال  :بل الفريق الذي
نبذ ذلك العهد  ،وغير ذلك الفريق  ،محكوم عليه
بأنه ال يؤمن )( ، )1واالحتمال الثاني  :أن يكون من
باب عطف المفردات  ،فيكون أكثرهم معطوفا ً على
فريق ،أي  :نبذه فريق منهم بل أكثرهم(. )2
ولما كان المعطوفُ عليه فريقا يطلق على القليل
والكثير ( وأسند النبذ إليه كان فيما يتبادر إلى الذهن
انه يحتمل أن يكون النابذون قليالً  ،فبين أن النابذين
هم األكثر وصار ذكر األكثر دليالً على أن الفريق هنا
ال يراد به اليسير منهم فكان هذا إضرابا ً عما يحتمله
لفظ الفريق من داللته على القليل ) ( ، )3وتتضح داللة
المعطوف عليه االحتمالية بين العطف على الجملة
والعطف على المفرد عند أبي الثناء اآللوسي إذ يقول
 ( :يحتمل أن يراد باألكثر النابذون وأن يراد من

عداهم  ،فعلى األول  :يكون ذلك رداً لما يتوهم أنّ
الفريق هم األقلون بنا ًء على أن المتبادر منه القليل
 ،وعلى الثاني  :ر ٌّد لما يتوهم بأن من لم ينبذ جهاراً
يؤمنون به سراً  ،والعطف على التقديرين من عطف
الجمل  ،ويحتمل أن يكون من عطف المفردات بأن
يكون أكثرهم معطوفا ً على (فريق)  ،وجملة (ال
يؤمنون) حال من (أكثرهم) والعامل فيها نبذه ) (. )4
وفي قوله تعالى في سورة البقرة ، 245/
والحديد 11/
للا َقرْ ضًا َح َس ًنا
َمن َذا الَّذِي ُي ْق ِرضُ َّ َ
ُضاعِ َف ُه َل ُه َو َل ُه أَجْ ٌر َك ِري ٌم {الحديد }11/عند تأمُّل
َفي َ
ُضاعِ َفهُ) تتضح داللة المعطوف عليه
قوله تعالى ( َفي َ
االحتمالية بين موقعين إذ قرأ ابن عامر وعاصم
بالنصب في البقرة والحديد  ،وقرأ الباقون بالرفع
فيهما ( ، )5ورسم المصحف بالنصب في اآليتين .
وأشار أبو البركات األنباري (ت577هـ) إلى داللة
المعطوف عليه االحتمالية  ،فقد َذ َك َر القراءتين ،
والحظ أن قراءة الرفع من وجهين :
أحدهما  :أن يكون معطوفا ً على صلة الذي ،
ُقرضُ )  ،فيكون داخالً في صلة الذي .
وهو(ي ِ
والثاني  :أن يكون منقطعا ً عما قبله .
وأما النصب  ،فعلى العطف بالفاء حمالً على المعنى
دون اللفظ  ،كأنه قال َ :منْ ذا الذي يكون منه قرضٌ
فتضعيف من للا تعالى  ،فقدر (أن) بعد (الفاء)
ونصب بها الفعل  ،وصيرها مع الفعل في تقدير
مصدر  ،ليعطف مصدراً على مصدر  ،وينتصر
لما أوضحه من داللة المعطوف عليه االحتمالية في
النصب عطفا ً بالفاء حمالً على المعنى دون اللفظ
بقوله  ( :وال يحسن أن يُجْ َع َل منصوبا ً على ظاهر
اللفظ في جواب االستفهام ألن القرض ليس مستفهما ً
عنه  ،وإنما االستفهام عن فاعل القرض ) (. )6
ويتابع أبو البقاء العكبري أبا البركات األنباري
في مالحظة الداللة مع شيء من التفصيل

فعل للا )) ( .)8ورأى أبو حيان في قراءة النصب :
( على أن يكون جوابا لالستفهام على المعنى  ،ألن
االستفهام وإنْ كان عن ال ُم ْق ِرض فهو عن اإلقراض
()9
للا أح ٌد َفيُضاعِ َف ُه )
في المعنى فكأنه قيل  :أ ُي ْقرضُ َ
ويرى في هذه القراءة ر ّداً على بعض النحويين ،
فيقول  (( :وذهب بعض النحويين إلى أنه  :إذا كان
االستفهام عن المسند إليه الحكم  ،ال عن الحكم  ،فال
يجوز النصب بإضمار أنْ بعد الفاء في الجواب ،
فهو َمحْ جُو ٌج بهذه القراءة المتواترة  ،وقد جاء في
فأستجيب له  ،من يستغفرني
الحديث  :من يدعوني
َ

بتغيُّر موقعه بين الذكر والحذف  ،وما يُبنى على
هذين االحتمالين من داللة  .يقول الزمخشري :
ُ
أسلمت ،
(( «ومن اتبعني « عطف على التاء في
وحس َُن الفاصل  ،ويجوز أن تكون الواو بمعنى مع ،
()11
فيكون مفعوال َم َع ُه )).
ويخالف أبو حيان ما أجازه الزمخشري في ما تحتمله
الداللة النحوية فيقول  (( :قيلَ « :منْ « في موضع
رفع  ،وقيل  :في موضع نصب على أنه مفعو ٌل
َم َع ُه وقيل :في موضع خفض عطفا ً على اسم للا ،
ُ
جعلت مقصدي باإليمان به  ،والطاعة له،
ومعناه :
ولمن ا َّتبعني بالحفظ له والتح ّفي بتعلمه وصحته،
فأما الرفع  ،فعطفا ً على الفاعل في أسلمت  ،قاله
الزمخشري وبدأ به  ،قال وحسن للفاعل يعني أنه
عطف على الضمير المتصل  ،وال يجوز العطف على
الضمير المتصل المرفوع إال في الشعر على رأي
البصريين ،إالّ إنْ فُصل بين الضمير والمعطوف،
فيحسن وقاله ابن عطية أيضا ً  ،وبدأ به  . )12( )).ثم
يناقش هذه اآلراء ،ويبسط القول في داللة المعطوف
عليه االحتمالية  ،فيقول  (( :وال يمكن حمله على
ُ
أكلت
ظاهره ،ألنه إذا عُطف على الضمير في نحو :
رغيفا ً وزي ٌد  ،لزم من ذلك أن يكونا شريكين في أكل
الرغيف  ،وهنا اليسوغ ذلك ،ألن المعنى ليس على
أنهم أسلموا هم وهو صلى للا عليه وآله وسلم وجهه
هلل  ،وإنما المعنى  :انه صلى للا عليه وآله وسلم
أسلم وجهه وهم أسلموا وجوههم هلل  ،فالذي يقوى
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فيقول (( :يُقرأ بالرفع عطفا ً على يقرض أو على
ب وفيه
االستئناف  ،أي فاهلل يضاعفُ ُه  ،ويُقرأ بال َّنص ِ
وجهان :
أحدهما  :أن يكون معطوفا ً على المصدر « يُقرض
« في المعنى  ،وال يصح ذلك إال بإضمار (أن)
ليصير مصدراً معطوفا ً على مصدر تقديره « :
من ذا الذي يكون منه قرضٌ
فمضاعفة من للا « .
َ
والوجه الثاني  :أن يكون جواب االستفهام على المعنى
ألن المُسْ َت ْف َه َم عنه وإنْ كان ال ُم ْق ِرض في اللفظ فهو
للا
عن اإلقراض في المعنى  ،فكأنه قال  :أَ َي ْقرض َ
أح ٌد فيضاعفه وال يجوز أن يكون جواب االستفهام
على اللفظ ألن المُسْ َت ْف َه َم عنه في اللفظ ال ُم ْق ِرضُ ال
القرض)) ( .)7ويتساءل العكبري ثم يجيب على طريقة
علماء األمة في المناظرة المتخيلة التي هي من أثر
المناظرة الحقيقية وسلطانها عليهم  ،فاسمعه يقول :
((فإن قيل لِ َم ال يعطف على المصدر الذي هو» قرضا
« كما يعطف الفعل على المصدر بإضمار أن نحو
َللُبْسُ عباء ٍة و َت َقرَّ َع ْينِي ؟ قيل ال يصح هنا  ،لوجهين
 :أحدهما أنَّ قرضا هنا مصدر مؤ ِّكد ،والمصدر
المؤ ِّكد ال يق َّدر بأن والفعل  ،والثاني  :أنَّ عطفه عليه
يوجب أَنْ يكون معموالً ليقرض  ،وال يصح هذا في
المعنى  ،ألن المضاعفة ليست ُم ْق َرضة وإنما هي من

فأغفر له  ،وكذلك سائر أدوات االستفهام ،اإلسمية
َ
()10
والحرفية )) .
وفي قوله تعالى في سورة آل عمران اآلية : )20(/
وك َفقُ ْل أَسْ َلمْ ُ
هلل َو َم ِن ا َّت َب َع ِن
ت َوجْ ِه َي ِ ّ ِ
َفإنْ َحآجُّ َ
ِّين أَأَسْ َل ْم ُت ْم َفإِنْ أَسْ َلمُو ْا
اب َواأل ُ ِّمي َ
ِين أ ُ ْو ُتو ْا ْال ِك َت َ
َوقُل لِّلَّذ َ
ْك ْال َبالَ ُغ َو ّ
للاُ بَصِ ي ٌر
َف َق ِد اهْ َتدَ و ْا وَّ إِن َت َولَّ ْو ْا َفإِ َّن َما َع َلي َ
ِب ْال ِع َبا ِد تطالعنا الداللة االحتمالية للمعطوف عليه

15
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في اإلعراب أنه معطوف على ضمير محذوف منه
المفعول  ،ال مشارك في مفعول أسلمت  ،والتقدير:
ومن اتبعني وجهه  .أو أنه مبتدأ محذوف الخبر
لداللة المعنى عليه  ،ومن اتبعني كذلك  ،أي  :أسلموا
وجوههم هلل  ،كما تقول  :قضى ٌ
زيذ نحْ َب ُه وعمرو،
أي  :وعمرو كذلك  ،أي قضى َنحْ َبه  .)13( )).ثم
يربط امتناع موقع المعطوف عليه على ظاهر الكالم
بامتناع المعية إذ يقول :
((ومن الجهة التي امتنع عطف « و َمنْ « على
الضمير إذا ُح ِم َل الكالم على ظاهره دون تأويل ،
يمتنع كون « َمنْ » منصوبا ً على أنه مفعول معه ،
ُ
أكلت رغيفا ً وعمراً  ،أي  :مع عمرو،
ألنك إذا قلت :
د َّل ذلك على أنه مشار ٌ
ك لك في أكل الرغيف  ،وقد
أجاز هذا الوجه الزمخشري  ،وهو ال يجوز لما ذكرنا
على كل حال  ،ألنه اليمكن تأويل حذف المفعول مع
كون
واو المع َّي ِة )) (. )14
الواو َ
ِ
ِ
َ
َّ
وفي سورة المائدة اآلية6 /
ِين
َيا أ ُّي َها الذ َ
آ َم ُنو ْا إِ َذا قُ ْم ُت ْم إِ َلى الصَّال ِة ْ
فاغسِ لُو ْا وُ جُو َه ُك ْم َوأَ ْي ِد َي ُك ْم
ين
إِ َلى ْال َم َراف ِِق َوام َ
ْسحُو ْا ِبرُؤُ وسِ ُك ْم َوأَرْ ُج َل ُك ْم إِ َلى ْال َكعْ َب ِ
َوإِن ُكن ُت ْم ُج ُنبًا َف َّ
ضى أَ ْو َع َلى
اط َّهرُو ْا َوإِن ُكن ُتم مَّرْ َ
َس َف ٍر أَ ْو َجاء أَ َح ٌد مَّن ُكم م َِّن ْال َغائِطِ أَ ْو الَ َمسْ ُت ُم ال ِّن َساء َف َل ْم
ْسحُو ْا ِبوُ جُو ِه ُك ْم
صعِي ًدا َط ِّيبًا َفام َ
َت ِج ُدو ْا َماء َف َت َي َّممُو ْا َ
َوأَ ْيدِي ُكم ِّم ْن ُه َما ي ُِري ُد ّ
للاُ لِ َيجْ َع َل َع َل ْي ُكم مِّنْ َح َر ٍج َو َلكِن
ي ُِري ُد لِي َ
ُون
ُطه ََّر ُك ْم َولِ ُي ِت َّم نِعْ َم َت ُه َع َل ْي ُك ْم َل َعلَّ ُك ْم َت ْش ُكر َ
وتتمثل الداللة االحتمالية في عطف « وأرج َل ُكم «
على موقعين للمعطوف عليه ،وهي منصوبة في
رسم المصحف برواية حفص عن عاصم وقرأ بها
(( نافع والكسائي  ،وابن عامر وحفص ()000
واختلفوا في تخريج هذه القراءة ،فقيل  :هو معطوف
على «وجوهكم وأيديكم الى المرافق « )000( ،
وفيه الفصل بين المتعاطفين بجملة ليست باعتراض
ٌ
منشئة حكما ً  0وقال أبو البقاء  :هذا جائز
 ،بل هي

بال خالف  .وقال األستاذ أبو الحسن ابن عصفور
وقد ذكر الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه ،
قال وأقبح ما يكون ذلك بالجمل  ،فد َّل قوله هذا على
أنه ِّ
ينزه كتاب للا عن هذا التخريج  .وهذا تخريج من
يرى أن فرض الرجلين هو الغسل)) (. )15
والموقع الثاني يتمثل بعطف «وأرج َلكم» على
موضع « برؤوسكم «  ،وداللته أن فرض الرجلين
هو المسح ،
(( ويجعل قراءة النصب كقراءة الجر دالة على
المسح )) ( . )16وذكر أبو حيان قراءة « وأرجلِكم
« بالخفض  ،فقال  (( :وقرأ ابن كثير وأبو عمرو،
وحمزة ،وأبو بكر  ،وهي قراءة أنس  ،وعكرمة ،
وال َّشعبي  ،والباقر ،وقتادة  ،وعلقمة  ،والضحاك
« وأرجلِ ُكم « بالخفض  ،والظاهر من هذه القراءة
اندراج األرجل في المسح مع الرأس  ،وروي وجوب
مسح الرجلين عن  :ابن عباس  ،وأنس  ،وعكرمة ،
وال َّشعبي  ،وأبي جعفر الباقر  ،وهو مذهب اإلمامية
من الشيعة . )17( )).
ومما يُالحظ أن أبا حيان في تفسيره آية
الوضوء بدأ بقراءة الخفض وكأنه ي َُغلّب فرض
المسح على الرجلين وهو ظاهر من تضعيفه وجه
العطف على موقع « وجو َهكم وأيديكم إلى المرافق
«  ،مستنداً إلى ما رواه عن مذهب ابن عصفور الذي
ِّ
ينزه القرآن عن الفصل بين المعطوف والمعطوف
عليه ألنه قبيح وأقبح منه إذا وقع الفصل بالجملة التي
ليست باعتراض  ،وهو حاصل على هذا التخريج
المفضي إلى فرض غسل األرجل في الوضوء ،
وقد استند في موقفه هذا إلى القرآن والسنة  ،فالقرآن
بقراءة الخفض الثابتة عنده بالتواتر ،والسنة بما رواه
عن الصحابة  ،رضي للا عنهم  ،والباقر ،صلوات
للا عليه  ،من أئمة أهل البيت  ،عليهم السالم ،
والتابعين رضي للا عنهم .
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ومن مجانبة الموضوعية في البحث العلمي أن يقول
أحد الباحثين المعاصرين  (( :والشيعة اإلمامية
الواجب ال َمسْ ُح  ،وقد حملوا عليه
يقولون  :إنَّ
َ
القراءتين النصب والخفض  ،ودافع عنه الطبرسي
بالتوجيه اإلعرابي واللغوي وهو يجعل « وأرج َلكم
« بالنصب معطوفة على محل» برؤوسكم» وهو
خالف قول النحويين  ،وفي مقدمتهم الزجاج وأبو
علي الفارسي اللذان حكى قوليهما في هذه المسألة ،
واعتمد عليهما كل االعتماد في تفسيره  ،وهو يقيسه
على العطف على محل خبر « ليس « المجرور
بالباء الزائدة  ،وهذا جائز  ،ولكن المقيس عليه بعيد
منه  ،وهو قياس غريب إلثبات حكم شرعي تواتر
فعل النبي صلى للا عليه وآله وسلم على خالفه  ،ولم
يقل به جمهور علماء المسلمين  ،ولكنه الدفاع عن
رأي الطائفة واالنتصار له . )18( )) .
وقد تجاهل هذا الباحث في حكمه هذا ما ذكره أبو
حيان ومن سبقه  ،ممن أشار إليه الطبرسي بقوله :
(( ْ
لف في ذلك  ،فقال جمهور الفقهاء  :إن
واخ ُت َ
فرضها الغسل وقال اإلمامية  :فرضها المسح دون
غيره  ،وبه قال عكرمة  ،وقد روى القول بالمسح
عن جماعة من الصحابة والتابعين كابن عباس وأنس
وأبي العالية وال َّشعبي . )19( )) .
على حين فصَّل القول شيخ المفسرين الطبري
(ت 310هـ ) في ذلك  ،وقد تجاهله أيضا ً ذلك
الباحث  ،فالطبري بعد أن ذكر قراءة النصب
واستوفى الرواية فيها وفي حكمها ذكر قراءة الخفض
فقال  (( :وقرأ ذلك آخرون من قرّ اء الحجاز والعراق
« وامسحوا برءوسكم وأرجلِكم بخفض األرجل «
وتأول قارئو ذلك كذلك أن للا إنما أمر عباده بمسح
األرجل في الوضوء دون غسلها  ،وجعلوا األرجل
عطفا ً على الرأس  ،فخفضوها لذلك )) ( . )20وبعد
أن فصل القول في قراءة الخفض وما يُبنى عليها

من حكم مسح األرجل  ،ومن قرأ بها من الصحابة
والتابعين  ،ينقل أمر والي العراق الحجاج بن يوسف
الثقفي بغسل الرجلين وتعليق أنس عليه فاسمعه يقول
بعد ذكر سند الرواية  (( :قال موسى بن أنس ألنس
ونحن عنده  :يا أبا حمزة إن الحجّ اج خطبنا باألهواز
ونحن معه  ،فذكر ّ
الطهور ،فقال  « :اغسلوا وجوهكم
وأيديكم وامسحوا برءوسكم وأرج َلكم « وإنه ليس
شيء من ابن آدم أقرب إلى خبثه من قدميه  ،فاغسلوا
بطونهما وظهورهما  ،فقال أنس صدق للا وكذب
الحجّ اج  ،قال للا « وامسحوا برءوسكم وأرجلِكم «
قال وكان أنس إذا مسح قدميه بلَّهما )). ) 21 (.
وهكذا نرى أن هذا الباحث المعاصر كان مجافيا ً
ما يستوجبه منهج البحث العلمي من كشف الحقيقة،
والدفاع عن الحق ،ووقع في التعصب الذي اتهم به
الطبرسي  ،والطبرسي منه براء  ،فأمْ ُر المسح وقراءة
الخفض لم يبتدعه الطبرسي  ،وإنما هو قرآن وسنة،
ٌ
والرجل
مسبوق بالطبري والطوسي وسواهما. )22(.
فأنت ترى أنّ تغيُّر موقع المعطوف عليه
يعقبه وينتج عنه تغ ُّي ٌر في الداللة  ،وهذا من أسرار
ً
سعة في الفهم والداللة
النظم القرآني الذي يعطي
تتناسب مع كونه كتابا ً بين د َّف َتيْن أُريدَ له أن ال يفرِّ َط
في شيء على مرِّ العصور واألزمان  .لذلك تج ُد
ً
فضفاضة مترامية
سبي َل االحتمال في الداللة ليجْ َع َلها
األطراف  ،وإنْ قيَّدتها بعض قيود القرائن الحالية
والتأويلية المتوارثة من عصر النص الذي ينتهي
بوفاة آخر صحابي عند بعض المسلمين  ،ويستمر
إلى عام ( )329للهجرة إذ بدأت الغيبة الكبرى لإلمام
المهدي َ ،عجَّ َل للاُ َف َر َج ُه ال َّشريف  ،آخر أئمة الشيعة
اإلمامية  ،وأوضح ما يكون ذلك  ،أي االحتمال في
الداللة  ،في آيات األحكام  ،واآلي المتشابهة  ،كما
الحظنا في آية الوضوء السابقة .
ِي أَ َ
وفي سورة االنعام االية 99
نز َل م َِن
َوه َُو الَّذ َ

17

دواة /مجلة فصلية محكمة تعنى بالبحوث والدراسات اللغوية والتربوية

18

ال َّس َماء َماء َفأ َ ْخ َرجْ َنا ِب ِه َن َب َ
ات ُك ِّل َشيْ ٍء َفأ َ ْخ َرجْ َنا ِم ْن ُه
َخضِ رً ا ُّن ْخ ِر ُج ِم ْن ُه َح ًّبا ُّم َت َرا ِكبًا َوم َِن ال َّن ْخ ِل مِن َط ْل ِع َها
ب َو َّ
ت مِّنْ أَعْ َنا ٍ
ِق ْن َوانٌ دَ ا ِن َي ٌة َو َج َّنا ٍ
َّان
ون َوالرُّ م َ
الز ْي ُت َ
ُم ْش َت ِبهًا َو َغي َْر ُم َت َش ِاب ٍه ُ
انظرُو ْا إِلِى َث َم ِر ِه إِ َذا أَ ْث َم َر َو َي ْن ِع ِه
إِنَّ فِي َذلِ ُك ْم آل َيا ٍ
ون
ت لِّ َق ْو ٍم ي ُْؤ ِم ُن َ
تطالعنا الداللة االحتمالية للمعطوف عليه في قوله «
جنات « بين النصب والرفع  ،فيتغير موقع المعطوف
عليه تبعا ً لذلك  ،ويُحد ُ
ِث ذلك التغيُّر تغيراً في الداللة
 ،وفي هذا يقول الطبري ( ت  310هـ) ْ (( :
ف
واخ َت َل َ
القُرّ اء في قراءة ذلك  ،فقرأه عامة القُرّ اء « وجنا ٍ
ت
« نصبا ً غير أنَّ التاء ُكسِ َر ْ
ت ألنها تاء جمع المؤنث
السالم  ،وهي ُت ْخ َفضُ في موضع النصب (  ) ...عن
الكسائي قال  :أخبرنا حمزة عن األعمش  ،أنه قرأ
ٌ
«و َج ّن ٌ
ات من أعنا ٍ
جنات «
ب « بالرفع  ،فيرفع «
َ :
على إتباعها لـ « قنوان « في اإلعراب وإنْ لم تكن
من جنسها  ،كما قال الشاعر :
ت زوجكِ في الوغى
ورأي ِ
( )23
متقلِّداً سيفا ً ورمحا )) .
.
ويقول الشيخ الطوسي ( ت  460هـ ) :
ٌ
وجنات « بالرفع ،
(( روى األعشى والبرجمي «
والباقون « جنا ٍ
ت « على النصب (  )...عطفا ً على
َ
نبات ك ِّل شيء «  ،فأخرجنا به
قوله « فأخرجنا به
ج ّنا ٍ
ت « ،ومن رفع عطفها على القنوان في اإلعراب
وإن لم يكن من جنسها )) (. )24
وتتضح الداللة االحتمالية للمعطوف عليه عند
الزمخشري في الكشاف إذ يقول  (( :وقوله «
وجنا ٍ
ت من أعناب « فيه وجهان  :أحدهما  :أن يُراد
ت أعنا ٍ
ت من أعنا ٍ
وث َّم ج ّنا ٍ
ب  ،وقُ ِرئ
ب أي  :من نبا ِ
َ
« وج ّنا ٍ
نبات ك ِّل شيء
ت « بالنصب عطفا ً على «
« أي  :وأخرجنا به ج ّن ٍ
ت من أعناب  ،وكذلك قوله :
« والزيتون والرمّان «  ،واألحسن أن ينتصبا على

االختصاص كقوله  « :والمقيمين الصالة « النساء /
 ، 162لفضل هذين الصنفين (. )25
والحظ ذلك ابن عطية ( ت  542هـ ) إذ يقول :
ت « بنصب ج ّنات عطفا ً
(( وقرأ الجمهور « ج ّنا ٍ
َ
نبات «  ،وقرأ األعمش ومحمد ابن أبي
على قوله «
ت عن أبي بكر عن عاصم « وج ّن ٌ
ليلى  ،ور ُِو َي ْ
ات
« بالرفع على تقدير « ولكم ج ّن ٌ
ات « أو نحو هذا ،
قال الطبري  :وهو عطف على « قنوان « )) (. )26
ويفصّل الطبرسي ( ت  548هـ) الداللة االحتمالية
للمعطوف عليه بقوله  (( :قرأ أبو بكر عن عاصم
برواية أبي يوسف األعمش  ،والبرجمي « وج ّن ٌ
ات
« بالرفع  ،وهي قراءة أمير المؤمنين علي بن أبي
طالب عليه السالم  ،وعبد للا بن مسعود  ،واألعمش
ويحيى بن يعمر  ،وقرا الباقون « وج ّنا ٍ
ت « على
النصب ( )...من قرأ « وج ّنا ٍ
ت « فإ ّنه عطفها على
قوله « َخضِ راً « أي  :فأخرجنا من الماء َخضِ راً
ب  ،ومن قرأ « وج ّن ٌ
ت من أعنا ٍ
وج ّنا ٍ
ات « بالرفع
فإنه عطفها على « قنوان « لفظا ً وإنْ لم يكن من
()27
جنسها كقول الشاعر  :متقلدا سيفا ً ورمحا ً ))
ثم يط ُّل علينا أبو حيان األندلسي بعقليته الناقدة
والمحلِّلة آلراء من سبقه السيما الزمخشري وابن
عطية  ،وربما ذهب إلى عمق التراث اللغوي في
ظالل النص القرآني  ،فيقع نقده على أمثال الفرّ اء
والنحّ اس  ،وهو في ك ّل ذلك أمْ َيل إلى الصناعة
النحوية البصريّة والتراكم المعرفي الذي ينحو
نحوها ،فاسمعه يقول :
(( « وجنا ٍ
ت من أعناب « قراءة الجمهور بكسر
َ
نبات «  ،وهو من عطف
التاء عطفا ً على قوله «
الخاص على العام لشرفه  ،ولمّا جُرِّ دَ النخ ُل جُرِّ دت
« ج ّنات « األعناب لشرفها  ،كما قال  « :أَ َي َو ُّد
نخيل وأعنا ٍ
أح ُدكم أن
ب « البقرة
يكون َل ُه َج َّن ٌة من
َ
ٍ
 . 266 /وقرأ محمد ابن أبي ليلى واألعمش وأبو
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بكر في رواية عنه عن عاصم « وج ّن ٌ
ات « بالرفع ،
وأنكر أبو عبيد وأبو حاتم هذه القراءة حتى قال أبو
حاتم  :هي محال ألنّ الج ّنات من األعناب ال تكون
()28
من النخيل ))
وربما ُي َف َّس ُر ر ُّد هذه القراءة بعدم ثبوتها عند أبي عبيد
وأبي حاتم أو أنه لم يبلغهم أنها قراءة علي بن أبي
طالب عليه السالم وعبد للا بن مسعود رضي للا
عنه  .على حين دافع عنها أبو حيان مبينا ً أن ر َّدها
ال يسوغ ولها التوجيه الجيد  ،والنظائر من القرآن ،
فيقول  (( :وال يسوغ إنكار هذه القراءة ولها التوجيه
الجيد من العربية  ،وُ جِّ ْ
هت على أنه مبتدأ محذوف
الخبر  ،فقدره النحاس « ولهم ج ّن ٌ
ات « وقدره ابن
عطية « ولكم ج ّن ٌ
ات «  ،وقدره أبو البقاء « ومن
ال َكرْ ِم ج ّن ٌ
ات «  ،وقدره ومن ال َكرْ ِم لقوله  « :ومن
ال َّن ْخ ِل « وقدره الزمخشري  :و َث َّم ج ّن ٌ
ات أي  :مع
ال َّن ْخل  ،ونظيره قراءة من قرأ « وحو ٌر عينٌ «
الواقعة  ، 22 /بالرفع بعد قوله  « :يُطافُ عليهم
بكأس من معين « الصافات  ، 45 /وتقديره « :
ٍ
ولهم حو ٌر « وأجاز مثل هذا سيبويه والكسائي ،
والفرّ اء ومثله كثير وقدر الخبر أيضا ً َّ
مؤخراً تقديره
« وج ّن ٌ
ات من أعنا ٍ
ب أَ ْخ َرجْ ناها «  ،ود َّل على تقديره
ُ
قوله قب ُل  « :فأخرجنا «  ،كما تقول :
أكرمت عبدَ
للا وأخوه  .التقدير  :وأخوه أكر ْم ُت ُه  ،فحذف أكرمته
ِ
()29
لداللة أكرمت عليه ))
ثم يعرض لتوجيه الطبري واالعتراضات الواردة
عليه  ،ويقدم توجيها ً رآه مناسبا ً لداللة المعطوف
عليه االحتمالية  ،فيقول  (( :ووجهها الطبري على
ات « ٌ
أنَّ « وج ّن ٌ
عطفٌ على « قنوان « قال ابن
عطية :وقوله ضعيف  ،وقال أبو البقاء ال يجوز أن
يكون معطوفا ً على « قنوان « ألنَّ العنب ال يخرج
من النخل  ،وقال الزمخشري  ،وقد ذكر أنَّ في رفعه
وجهين  :أحدهما  :أنْ يكون مبتدأ محذوف الخبر،

تقديره  « :و َث َّم ج ّن ٌ
ات «  ،وتقدم ذكر هذا التقدير
عنه ،قال  :والثاني  :أن يعطف على « قنوان «
وحاصله أو مخرجه من النخل «قنوان « وج ّن ٌ
ات
من أعناب « أي  :من نبات أعناب  ،انتهى  .وهذا
ُالح َظ فيه قيد « من النخل
العطف هو على أن ال ي َ
ٌ
ٌ
«  ،فكأنه قال  :من النخل قنوانٌ
وجنات من
دانية
ٌ
أعنا ٍ
حاصلة  ،كما تقول  :من بني تميم رج ٌل عاق ٌل
ب
ورج ٌل من قريش منطلقان . )30( )) .
ثم ينتقل إلى موقع آخر من مواقع الداللة االحتمالية
للمعطوف عليه في النص القرآني نفسه سبق إليه
الزمخشري قبل ذلك فيقول :
(( « والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه «
قرئ بالنصب إجماعا ً  .قال ابن عطية  :عطفا ً على
َ
نبات « وقال الزمخشري
«حبا ً « وقيل عطفا ً على «
َ
 :وقرئ « جنا ٍ
نبات
ت « بالنصب عطفا ً على «
ك ِّل شيء « أي « :وأخرجنا به جنا ٍ
ت من أعناب
ّان « انتهى .
« وكذلك قوله « :
والزيتون والرم َ
َ
َ
نبات « كما أن «
فظاهره أنه معطوف على «
جنا ٍ
ت « معطوفٌ عليه  ،قال الزمخشري واألحسن
أن ينتصب على االختصاص كقوله  :والمقيمين
الصالة
النساء  ،162 /لفضل هذين الصنفين .
انتهى  ،قال قتادة  :يتشابه في الورق ويتباين في
الثمر  ،وتشابه الورق في الحجم  ،وفي اشتماله
على جميع الغصن  ،وقال ابن ج َُريْح  :متشابها ً في
النظر وغير متشابه في الطعم مثل الرمانتين لونهما
واح ٌد وطعمهما مختلفٌ  ،وقال الطبري  :جائز أن
يتشابه في الثمر ويتباين في الطعم  ،ويحتمل أن يريد
تشابه الطعم وتباين النظر  ،وهذه األحوال موجودة
في االعتبار في أنواع الثمرات  ،وقال الزمخشري ،
بعضه متشابه وبعضه غير متشابه في القدر واللون
والطعم  ،وذلك دليل على التعمُّد دون اإلهمال .
()31
انتهى )) .
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ونكتفي بهذا القدر من األمثلة التي أوضحت الداللة
االحتمالية للمعطوف عليه المفرد .)32 32( .
ونعرض بعض األمثلة لداللة المعطوف عليه
االحتمالية الجملة  ،ويطالعنا من ذلك :
قوله تعالى في سورة البقرة اآلية 212 /
ُزي َِّن
ِين آ َم ُنو ْا
ُون م َِن الَّذ َ
ِين َك َفرُو ْا ْال َح َياةُ ال ُّد ْن َيا َو َيسْ َخر َ
لِلَّذ َ
ِين ا َّت َقو ْا َف ْو َق ُه ْم َي ْو َم ْال ِق َيا َم ِة َو ّ
للاُ َيرْ ُز ُق َمن َي َشاء
َوالَّذ َ
ِب َغي ِْر ح َِسا ٍ
ب {البقرة}212/
وتظهر الداللة االحتمالية للمعطوف عليه الجملة
في قوله « يسخرون « إذ يقول ابن عادل الدمشقي
(( وقوله  « :يسخرون « يحتمل أن يكون من باب
عطف الجملة الفعلية على الجملة الفعلية  ،ال من
باب عطف الفعل وحده على فعل آخر  ،فيكون من
عطف المفردات لعدم اتحاد الزمان  .ويحتمل أن
يكون « يسخرون « خبر مبتدأ محذوف  ،أي  :وهم
يسخرون  ،فيكون مستأنفا ً  ،وهو من عطف الجملة
االسمية على الفعلية  ،وجيء بقوله « ُزي َِّن « ماضيا ً
ً
داللة على أنَّ ذلك قد وقع  ،وفُ ِر َغ منه  ،وبقوله «
ً
ويسخرون « مضارعا ً
داللة على ال َّت َج ُّدد والحدوث))
(. )33
وننظر بعد ذلك في قوله تعالى في سورة األنعام
ِي إِالَّ َح َيا ُت َنا ال ُّد ْن َيا َو َما َنحْ نُ
اآلية 29 /
َو َقالُو ْا إِنْ ه َ
ِين
والجملة محط عناية العلماء في تبيان
ِب َم ْبعُوث َ
داللة المعطوف عليه االحتمالية هي  :جملة « وقالوا
« هل عطفت على جواب « لو « في اآلية التي
سبقت وهي قوله تعالى في اآلية 28 /
َب ْل َبدَ ا َلهُم
ون مِن َق ْب ُل َو َل ْو ُر ُّدو ْا َل َعا ُدو ْا لِ َما ُنهُو ْا َع ْن ُه
مَّا َكا ُنو ْا ي ُْخفُ َ
ُون {األنعام ،}28/أم على غيره ؟ وفي
َوإِ َّن ُه ْم َل َكا ِذب َ
هذا يقول السمين الحلبي ( ت756هـ) :
((قوله تعالى  « :وقالوا « هل هذه الجملة معطوفة
على جواب «لو» والتقدير  :ولو ُر ُّدوا لعادوا ولقالوا
 ،أو هي مستأنفة ليست داخلة في حيِّز « لو « أو

هي معطوفة على قوله « وإنهم لكاذبون « ؟ ثالثة
أوجه ذكر الزمخشري الوجهين األول واآلخر ،فإنه
قال  :وقالوا عطف على لعادوا  ،أي لو ُر ّدوا لكفروا
ولقالوا إن هي إالّ حياتنا الدنيا كما كانوا يقولون قبل
معاينة القيامة  ،ويجوز أن يُعطف على قوله « :
وإنهم لكاذبون « على معنى وإنهم لقو ٌم كاذبون في
()34
ك ِّل شيء )) .
ويالحظ تغير موقع المعطوف عليه  ،وهذا التغير
يقع ضمن الداللة االحتمالية التي ينتجها التعاطي مع
النص القرآني ومقاربة داللته من وجوه عِ َّدة بوصفه
يتسم بسعة الداللة وتعدد ماتكتنزه من وجوه محتملة .
ويرى الطاهر بن عاشور ( ت  1973م ) في
داللة المعطوف عليه وهو ينظر في النص القرآني
السابق  ،أن جملة « وقالوا « (( يجوز أن تكون
عطفا ً على قوله « لعادوا لما ُنهُوا عنه « فيكون
جواب « لو « أي لوُ :ر ُّدوا لعادوا لما ُنهُوا عنه «
َّ
أي  :لو ُر ُّدوا َّ
لكذبوا بالقرآن أيضا ً
ولكذبوا بالبعث
كما كانوا م َّدة الحياة األولى  .ويجوز أن تكون الجملة
عُطفت على « يقول الذين كفروا إنْ هذا إالّ أساطير
األولين « ويكون ما بين الجملتين اعتراضا ً يتعلق
بالتكذيب للقرآن )) (. )35
وتطالعنا داللة المعطوف عليه االحتمالية الجملة
ِين
في قوله تعالى من سورة الحج اآلية  25/إِنَّ الَّذ َ
للا َو ْال َمسْ ِج ِد ْال َح َر ِام الَّذِي
َك َفرُوا َو َي ُ
يل َّ ِ
ص ُّد َ
ون َعن َس ِب ِ
اس َس َواء ْال َعاكِفُ فِي ِه َو ْال َبا ِد َو َمن ي ُِر ْد فِي ِه
َج َع ْل َناهُ لِل َّن ِ
ِبإِ ْل َحا ٍد ِب ُ
ظ ْل ٍم ُن ِذ ْق ُه مِنْ َع َذا ٍ
ب أَل ٍِيم َّ

وفيها يقول أبو البقاء العكبري :
(( قوله تعالى « ويص ُّدون «  :حال من الفاعل في «
كفروا « وقيل  :معطوف على المعنى  :إذ التقدير »:
يكفرون ويص ُّدون أو كفروا وص ُّدوا « والخبر على
هذين محذوف  ،تقديره  « :م َُع َّذبون « د َّل عليه آخر
اآلية  ،وقيل  :الواو زائدة ،وهو الخبر )) (. )36

وفي الداللة االحتمالية لعطف جملة « فألقوا « على
موقعين يقول أبو حيان األندلسي  (( :والظاهر عطف
« فألقوا « على « تتوفاهم «  ،وأجاز أبو البقاء أن
يكون معطوفا ً على قوله « الذين «  ،وأن يكون
مستأنفا ً  ،وقيل ت َّم الكالم عند قوله  »:ظالمي أنفسهم
« ثم عاد الكالم إلى حكاية كالم المشركين يوم القيامة
 ،فعلى هذا يكون قوله  « :قال الذين إلى قوله فألقوا
« جملة اعتراضية بين اإلخبار بأحوال الكفار «
ما كنا نعمل من سوء « هو على إضمار القول أي
 :ونعتهم بعمل السوء  ،أما أن يكون صريح كذب
ركين
سورة
كما قالوا  :و ِ
للا ربِّنا ما ُك َّنا ُم ْش َ
األنعام  ، 23 /فقال تعالى  :أ ُ ْن ُ
ْف َك َذبُوا على
ظرْ َكي َ
أَ ْنفُسِ ِه ْم سورة األنعام  ، 24/وأما أن يكون المعنى
 :عند أنفسنا أي  :لو كان الكفر عند أنفسنا سواء ما
عملناه  ،ويرجح الوجه األول الرد عليهم ببلى  ،إذ لو
كان ذلك على حسب اعتقادهم لما كان الجواب عنه
بلى . )40( )).
ويقول صاحب ال ُّدر المصون  (( :قوله « فألقوا «
يجوز فيه أوجه  :أحدهما  :أنه خبر الموصول وقد
تقدم فساده  .الثاني  :أنه عطف على « قال الذين «
 .الثالث :أن يكون مستأنفا ً والكالم قد ت َّم عند قوله
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وفي إيضاح الداللة االحتمالية للمعطوف عليه في
هذا النص يقول أبو حيان (( المضارع قد ال ي ُْل َح ُ
ظ
فيه زمان معين من حال أو استقبال فيد ُّل إذ ذاك
على االستمرار  ،ومنه « ويص ُّدون عن سبيل للا
« كقوله :
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر
للا الرعد  28 /وقيل هو مضارع أُريد به الماضي
عطفا ً على « كفروا « وقيل هو على إضمار مبتدأ،
أي  « :وهم يص ُّدون « وخبر إن محذوف ق َّدره ابن
عطية بعد « والبا ِد « :خسروا أو هلكوا  ،وقدره
الزمخشري بعد قوله « الحرام «  :نذيقهم من عذاب
أليم  ،وال يصح تقديره بعده ألن « الذي « صفة
المسجد الحرام  ،فموضع التقدير بعد « والبا ِد « لكن
مق َّدر الزمخشري أحسن من مق َّدر ابن عطية ألنه
يد ُّل عليه الجملة الشرطية بع ُد من جهة اللفظ  ،وابن
عطية لحظ من جهة المعنى ألن من أ ُ َ
ذيق العذاب
خسر وهلك ))(. )37
وبعد هذا العرض لوجه من وجوه الداللة االحتمالية
للمعطوف عليه الذي زاوج فيه أبو حيان بين تحليل
عالقات األلفاظ واستجالء داللتها في التركيب مستفيداً
من عقليته الناقدة في تع ُّقب آراء السابقين ينتقل إلى
وجه آخر من وجوهها فيقول  (( :وقيل الواو في «
ويص ُّدون « زائدة وهو خبر إن  ،تقديره  :إنَّ الذين
كفروا يص ُّدون  ،قال ابن عطية  :وهذا مفسد للمعنى
المقصود . )38( )).
ويتساءل السمين الحلبي عن فساد المعنى الذي ذهب
إليه ابن عطية  ،فيقول  (( :وال أدري فساد المعنى
من أي جهة ؟ أال ترى أنه لو صُرِّ َح بقولنا  :إن الذين
كفروا يصدون لم يكن فيه فساد ُ معنى  ،فالمانع إنما
هو أم ٌر صناعي ٌّ عند أهل البصرة ال معنوي ٌّ اللهم
إالّ أن يريدَ معنىً خاصا ً يف ُس ُد لهذا التقدير فيحتاج إلى
بيانه .)39()) .
وهكذا تلحظ سعة الداللة التي يتيحها التعاطي مع

النص القرآني وتقليب وجوه الداللة النحوية فيه مع
دقة ال َت َن ُّقل من وجه إلى وجه ضمن المحيط القرآني
الذي ترسمه قراءاته المحفوظة  ،والقرائن الحافة
بنصِّه ضمن سقفه الزمني  ،وآفاقه المعرفية التي ال
حدود لها ما بقيت الحياة مصداقا ً لنص القرآن « ما
فرطنا في الكتاب من شيء « سورة األنعام  /من
اآلية . 38
وفي قوله تعالى في سورة النحل اآلية 2/
ِين َت َت َو َّفا ُه ُم ْال َمال ِئ َك ُة َظالِمِي أَنفُسِ ِه ْم َفأ َ ْل َقوُ ْا ال َّس َل َم
الَّذ َ
للا َعلِي ٌم ِب َما ُكن ُت ْم
َما ُك َّنا َنعْ َم ُل مِن سُو ٍء َب َلى إِنَّ ّ َ
ون
َتعْ َملُ َ
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« أنفسهم « ُث َّم عاد بقوله «فألقوا « إلى حكاية كالم
المشركين يوم القيامة  ،فعلى هذا يكون قوله قال
الذين أوتوا العلم
سورة النحل  27/إلى قوله «
أنفسهم « جملة اعتراض  ،الرابع  :أن يكون معطوفا ً
على « تتوفاهم «قاله أبو البقاء  ،وهذا إنما يتم ّ
شى
()41
على أن « تتوفاهم « بمعنى المُضيّ )) .
وفي قوله تعالى من سورة اإلسراء اآلية
1ــ2
ان الَّذِي أَسْ َرى ِب َع ْب ِد ِه َل ْيالً م َِّن ْال َمسْ ِج ِد
ُسب َْح َ
ار ْك َنا َح ْو َل ُه لِ ُن ِر َي ُه
صى الَّذِي َب َ
ْال َح َر ِام إِ َلى ْال َمسْ ِج ِد األَ ْق َ
مِنْ آ َيا ِت َنا إِ َّن ُه ه َُو ال َّسمِي ُع البَصِ ي ُر {اإلسراء}1/
اب َو َج َع ْل َناهُ ُه ًدى لِّ َبنِي إِسْ َرائِي َل
ُوسى ْال ِك َت َ
َوآ َت ْي َنا م َ
أَالَّ َت َّتخ ُِذو ْا مِن ُدونِي َوكِيالً {اإلسراءُ }2/ذرِّ َّي َة
ْ
ان َع ْب ًدا َش ُكورً ا {اإلسراء3/
وح إِ َّن ُه َك َ
َمنْ َح َمل َنا َم َع ُن ٍ
تتضح داللة المعطوف عليه االحتمالية من موقعين
في ما ذكره أبو حيان في البحر المحيط قال (( :
لما ذكر تشريف الرسول صلى للا عليه وآله وسلم
باإلسراء وإراءته اآليات ذكر تشريف موسى بإتيانه
التوراة  « ،وآتينا « معطوف على الجملة السابقة
من تنزيه للا تعالى وبراءته من السوء  ،وال يلزم من
عطف الجمل المشاركة في الخبر أو غيره  ،وقال
ابن عطية  :عطف قوله «وآتينا « على ما في قوله «
أسرى بعبده « من تقدير الخبر كأنه قال  « :أسرينا
بعبدنا وأريناه آياتنا وآتيناه «  .وقال العكبري  :وآتينا
()42
معطوف على أسرى  ،انتهى  ،وفيه بعد ))
ويفصل السمين الحلبي الداللة فيقول (( :قوله
تعالى « وآتينا «  :فيه ثالثة أوجه  ،أحدهما  :أن
تعطف هذه الجملة على الجملة السابقة من تنزيه الرب
تبارك وتعالى وال يلزم في عطف الجمل مشاركة في
خبر وال غيره  .الثاني  :قال العسكري  :إنه معطوف
على « أسرى « واستبعده الشيخ  ،ووجه االستبعاد
ٌ
صلة  ،فيؤدي التقدير إلى
أن المعطوف على الصل ِة
ضرورة التركيب  :سبحان الذي أسرى وآتينا  ،وهو

في قوة  :الذي آتينا موسى  ،فيعود الضمير على
ضمير تكلُّ ٍم من غير مسوِّ غ لذلك  .والثالث
الموصول
َ
 :إنه معطوف على ما في قوله « أسرى « من تقدير
الخبر كأنه قال  »:أسرينا بعبدنا وأريناه آياتنا وآتينا
()43
« وهو قريب من تفسير المعنى ال اإلعراب ))
وهكذا يتضح في هذا النص ومقاربته الداللية
صبَّة على العالقات النحوية أثر تغيُّر موضع
ال ُم ْن َ
المعطوف عليه بمقتضى ما يحتمله َت َع ُّقب الداللة
النحوية من احتماالت في إيضاح َس َعة داللة النص
القرآني في مستويات لغته كافة  ،ومنها المستوى
النحوي  ،وما ينبجس منه من داللة احتمالية تغني
الفهم من خالل قراءات متعددة يحتملها النص القرآني
وتقع في صلب مدار إعجازه وديمومة النظر فيه ،
وتجدده عبر األبعاد الزمانية والمكانية لتداول هذا
النص الكريم  ،وآفاقه التي ال حدود لها .
ثانيا ً  :الداللة االحتمالية للعطف على ما زاد على
الموقعين :
وقد يقع العطف على ما زاد على الموقعين
 ،فتتسع داللة المعطوف عليه االحتمالية في النص
القرآني .
وبتعدد موقع المعطوف عليه تتغير الداللة النحوية
من موقع إلى آخر  ،ومن ذلك ما يطالعنا في سورة
ون فِي ْالع ِْل ِم ِم ْن ُه ْم
ِن الرَّ اسِ ُخ َ
النساء اآلية  162 /لَّك ِ
ُ
ُ
نز َل مِن
نز َل إِ َل َ
ون ي ُْؤ ِم ُن َ
َو ْالم ُْؤ ِم ُن َ
يك َو َما أ ِ
ون ِب َما أ ِ
ون َّ
ون
ِين ال َّ
الز َكا َة َو ْالم ُْؤ ِم ُن َ
صالَ َة َو ْالم ُْؤ ُت َ
َق ْبل َِك َو ْال ُمقِيم َ
ِيه ْم أَجْ رً ا َعظِ يمًا
ِب ّ ِ
اهلل َو ْال َي ْو ِم اآلخ ِِر أ ُ ْو َلئ َ
ِك َس ُن ْؤت ِ
فذكر العكبري  (( :قراءة الجمهور بالياء وفيه عدة
أوجه  :أحدها أنه منصوب على المدح ،أي  :وأعني
المقيمين وهو مذهب البصريين ،وإنما يأتي ذلك بعد
تمام الكالم  ،والثاني  :إنه معطوفٌ على « ما « أي
 :يؤمنون بما أ ُ ْن ِز َل إليك وبالمقيمين  ،والمراد بهم
المالئكة  ،وقيل  :التقدير « :وبدين المقيمين « فيكون

« ومنها القراءة بالواو والنصب وفيها تعددت مواقع
المعطوف عليه  ،فهي أربعة  (( :أحدها أنه معطوف
على» يأتي « حمالً على المعنى  ،ألن معنى عسى
يأتي للا واحد  ،وال يجوز
يأتي  ،وعسى أن َ
للا أن َ
أنه يكون معطوفا ً على لفظ « أن يأتي «  ،ألن أن
يأتي خبر عسى  ،والمعطوف عليه في حكمه  ،فيفتقر
إلى ضمير يرجع إلى اسم عسى  ،وال ضمير في قوله
« ويقول الذين آمنوا « فيصير كقولك  :عسى للا أن
يقول الذين آمنوا  .والثاني  :إنه معطوفٌ على لفظ «
يأتي «على الوجه الذي ُج ِع َل فيه بدالً  ،فيكون داخالً
ض َّم َن ُه
في اسم عسى  ،واستغني عن خبرها بما َت َ
الحدَ ث  ،والوجه الثالث  :أن يعطف  ،على
اس ُم َها من َ
لفظ « يأتي» وهو خبر  ،ويقدر مع المعطوف ضمير
محذوف تقديره  :ويقول الذين آمنوا به  ،والرابع  :أن
يكون معطوفا ً على الفتح تقديره  :فعسى للا أن يأتي
()48
بالفتح وبأن يقول الذين آمنوا ))
و ُي َف ِّ
ص ُل أبو حيان داللة المعطوف عليه  ،وما
يُبنى على تغيُّر موقعه المحتمل من تغي ٍُّر في الداللة
مع تبيان آراء من سبقه مما لم يذكره أبو البقاء في
نصه السابق  ،فاسمعه يقول  (( :وأما قراءة « ويقو َل
هت على أن هذا القول لم يكن إالّ
« بالنصب  ،فوُ جِّ ْ
عند الفتح  ،وانه محمول على المعنى  ،فهو معطوف
يأتي «
يأتي «إذ معنى « فعسى للا أن
على « أن
َ
َ
يأتي للا  ،وهذا الذي يسميه النحويون
معنى عسى أن َ
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المراد بهم المسلمين  ،والثالث  :إنه معطوف على «
قبل « تقديره  « :ومن قبل المقيمين «  ،فحذف قبل
وأُقِي َم المضاف إليه ُم َقا َم ُه  ،والرابع  :إنه معطوف
على الكاف في « قبلك « الخامس  :إنه معطوف
على الكاف في « إليك « والسادس  :إنه معطوف
على « الهاء والميم في منهم « ))(. )44
ثم يصدر حكما ً ينسجم مع مذهبه البصري الذي
اليجيز عطف الظاهر على المضمر إالّ بعد إعادة
الجار  ،فيقول  (( :وهذه األوجه الثالثة عندنا خطأ ،
ألنَّ فيها عطف الظاهر على المضمر من دون إعادة
الجار ))(. )45
وذكر أبو حيان مواقع المعطوف عليه المحتملة
وداللتها مستعرضا ً آراء من سبقه إذ يقول (( :
وجوَّ زوا في عطف « المقيمين « وجوها ً  :أحدها
ْك « أي
 :أن يكون معطوفا ً على « بما أ ُ ْن ِز َل إ َلي َ
يؤمنون بالكتب وبالمقيمين الصالة « ؟  ،واختلفوا
في هذا الوجه َمنْ ال َمعْ نِي بالمقيمين الصالة  ،فقيل
 :األنبياء ،وذكره الزمخشري وابن عطية  ،وقيل
 :المالئكة  ،ذكره ابن عطية  ،وقيل  :المسلمون ،
والتقدير « :بدين المقيمين « ذكر ابن عطية معناه
 ،والوجه الثاني  :أن يكون معطوفا ً على الضمير
في « منهم « أي  :لكن الراسخون في العلم منهم ،
ومن المقيمين  .ذكره ابن عطية على قوم لم ي َُسمِّهم .
الوجه الثالث  :أن يكون معطوفا ً على « الكاف « في
«أولئك « أي  :ما أنز َل إليك وإلى المقيمين الصالة
 .الوجه الرابع  :أن يكون معطوفا ً على « كاف قبلك
« على حذف مضاف  ،التقدير :وما أنزل من قبلك
وقبل المقيمين الصالة  ،والوجه الخامس  :أن يكون
()46
معطوفا ً على « كاف قبلك « ويعني األنبياء )) .
وفي قوله تعالى  « :والمؤتون الزكاة « وقع العطف
مواقع ع ّدة  (( :أحدها  :هو معطوف على «
الراسخون «  ،والثاني  :إنه معطوف على الضمير

في» الراسخون «  ،والثالث  :هو معطوف على
الضمير في» المؤمنون «  ،والرابع  :هو معطوف
على « يؤمنون «. )47( )) .
وتطالعنا الداللة االحتمالية للمعطوف عليه فيما
زاد على الموقعين في سورة المائدة اآلية . 53 /
اهلل
ِين أَ ْق َسمُو ْا ِب ّ ِ
ِين آ َم ُنو ْا أَ َهؤُ الء الَّذ َ
َو َيقُو ُل الَّذ َ
َجهْدَ أَ ْي َمان ِِه ْم إِ َّن ُه ْم َل َم َع ُك ْم َح ِب َط ْ
ت أَعْ َمالُ ُه ْم َفأَصْ َبحُو ْا
ين إذ يذكر العكبري القراءات في « ويقول
َخاسِ ِر َ
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العطف على التوهُّم  ،فيكون الكالم في قالب فيق ِّدره
في قالب آخر  ،إذ اليصح أن يُعطف ضمير اسم
للا والشيء منه  ،وأجاز ذلك أبو البقاء على تقدير
ضمير محذوف  ،أي  :ويقول الذين آمنوا به  ،أي :
باهلل  ،فهذا الضمير يصح به الربط  ،أو هو معطوف
يأتي « بدالً
على « أن يأتي «على أن يكون «أن
َ
من اسم للا ال خبراً  ،فتكون عسى إذ ذاك تامة غير
ناقصة  ،كأنك قلت  :عسى أن يأتي ويقول أو
معطوف على « فيصبحوا « على أن يكون قوله «
فيصبحوا « منصوبا ً بإضمار أن  ،جوابا ً لعسى  ،إذ
فيها معنى التمني ))(.)49
ويُبدي أبو حيان نظره في هذا الوجه ويذكر تفاصيل
الداللة االحتمالية فيقول  (( :وقد ذكرنا أن في هذا
الوجه نظراً  ،وهو :هل تجري عسى في الترجِّ ي
مجرى ليت في التمني ؟ أم ال تجري ؟ وذكر هذا
الوجه ابن عطية عن أبي يعلى وتبعه ابن الحاجب ،
ولم يذكر ابن الحاجب غيره  ،وعسى من للا واجبة
فال ترجي فيها  ،وكال الوجهين قبله تخريج أبي علي
 ،وخرَّ جه النحاس على أن يكون معطوفا ً على قوله
« بالفتح « بأن ي ْف َتح َ ،ويقول  :وال يص ُّح هذا ألنه
أمر من عنده « وحقه أن
قد فصل بينهما بقوله « أو ٍ
يكون « بعده « ألن المصدر ينحل « ألن والفعل
«  ،فالمعطوف عليه من تمامه  ،فال يفصل بينهما ،
وهذا إن سل َم أن « الفتح « مصدر ينحل ألن والفعل ،
والظاهر أنه ال يراد به ذلك  ،بل هو كقولك  :يعجبني
من زيد ذكاؤه و َف ْه ُم ُه  ،ال يُراد به انحالله « ألن
الفعل»،وعلى تقدير ذلك ال يصح أيضا ً ألنَّ المعنى
ليس على  « :فعسى للا أن يأتي بأن يقول الذين آمنوا
كذا « وألنه يلزم من ذلك الفصل بين المتعاطفين
بقوله « فيصبحوا» وهو أجنبي من المتعاطفين  ،ألن
الظاهر « فيصبحوا أن يكون معطوفا ً على « وأن
يأتي « ))(. )50

ثم يستشهد لذلك بمثال مصنوع إليضاح هذا الوجه
من وجوه الداللة االحتمالية للمعطوف عليه فيقول :
(( ونظيره قولك  :هند الفاسقة أراد زيد إذايتها
بضر ٍ
ب أو حبس وإصباحها ذليلة  ،وقول أصحابه
 :أ هذه الفاسقة التي زعمت أنها عفيفة ؟ فيكون «
()51
وقول « معطوفا ً على بضر ٍ
ب ))
ثم يذكر قوالً البن عطية ويناقشه  (( :وقال ابن عطية
 :عندي في منع جواز» عسى للا أن يقول المؤمنون
« نظر ،إذ الذين نصرهم يقولون  :ننصره بإظهار
دينه  ،فينبغي أن يجوز ذلك ( )...وهذا الذي قاله
راجع إلى أن يصير سببا ً  ،ألنه صار في الجملة
ضمير عائد على للا  ،وهو تقديره بنصره وإظهار
دينه وإذا كان كذلك فال خالف في الجواز  ،وإنما
منعوا حيث ال يكون رابط ))(. )52
وأنت ترى أن داللة المعطوف عليه االحتمالية ال
يقتصر الكشف عنها على تقليب النظر في معاني
النظم القرآني  ،وتغيرها بتغير موقع المعطوف عليه ،
وإنما يحرص المفسرون كذالك على مراعاة األصول
النحوية والقواعد الكلية الني استخلصها اللغويون
والنحويون من لسان العرب  ،إذ ظهر حرص هؤالء
المفسرين على مراعاة قاعدة العطف على القريب
والحفاظ على تغليبها على قاعدة العطف على البعيد
السيما إذا كان الفصل بين المعطوف  ،والمعطوف
عليه بأجنبي من المتعاطفين .وهكذا يُالحظ أن نحو
المفسرين وإن كان نحو داللة ومعنى فإنه ال يخرق
قواعد النحويين ما وجد إلى ذلك سبيال  ،إالّ أنه
ٌ
منطلق منه وعائ ٌد إليه مع
محكو ٌم بالنص القرآني ،
مراعاة القرائن الداللية سواء اللفظية أو الحالية ألن
ِّ
يخطئ الوجه النحوي أو يصوِّ به  ،لذلك
التفسير قد
كان الفرّ اء (ت 207هـ) يكثر من القول  :هذا صحي ٌح
في العربية خطأ ٌ في التفسير ،ليبيِّن أن المأثور من
التفسير يخالف ذلك المعنى  ،والداللة المبنية على

الوجه النحوي .
ب
وفي سورة المائدة  59 /قُ ْل َيا أَهْ َل ْال ِك َتا ِ
ُ
نز َل إِ َل ْي َنا َو َما
ُون ِم َّنا إِالَّ أَنْ آ َم َّنا ِب ّ ِ
َه ْل َتن ِقم َ
اهلل َو َما أ ِ
ُ
ون
نز َل مِن َق ْب ُل َوأَنَّ أَ ْك َث َر ُك ْم َفاسِ قُ َ
أ ِ
الحظ الداللة االحتمالية للمعطوف عليه في
ُت َ

دواة /مجلة فصلية محكمة تعنى بالبحوث والدراسات اللغوية والتربوية

جملة « :وأنَّ أكثرهم فاسقون «  ،وفي هذا يقول أبو
حيان:
(( وقرأ الجمهور بفتح همزة « أنَّ « و ُخرِّ َج ذلك
على أنها في موضع رفع  ،وفي موضع نصب وفي
موضع جرّ ))(. )53
والذي يهمنا في بحثنا موضع النصب وموضع
الجرّ  ،لما يحتمله الموضعان من تغيُّر موقع
المعطوف عليه فينتج عن ذلك تغيُّر في الداللة .
فمحل النصب لهذه الجملة (( من وجوه  :أحدها :
أن يكون معطوفا ً على « أن آ َم ّنا « أي  :ما ينقمون
م ّنا إالّ إيماننا وفسق أكثرهم « فيدخل الفسق فيما
نقموه  ،وهذا قول أكثر المتأولين  ،وال يتجه معناه
ألنهم ال يعتقدون فسق أكثرهم  ،فكيف ينقمونه  ،لكنه
يُحمل على أنَّ المعنى ما تنقمون ِم َّنا إالّ هذا المجموع
من أ ّنا مؤمنون وأكثركم فاسقون  ،وإن كانوا ال
يسلِّمون إنَّ أكثرهم فاسقون  ،كما تقول  :ما تنقم
َ
كرهت م ِّني
م ِّني إالّ أني صدقت وأنت كذبت  ،وما
إالّ أني محببٌ إلى الناس  ،وأنت ُم َب َّغضٌ  ،وإن كان
ال يعترف أنه كاذبٌ وال أنه ُم َب َّغضٌ  ،وكأنه قيل :
ما تنقمون م َّنا مخالفتكم حيث دخلنا في اإلسالم وانتم
()54
خارجون )).
ثم يذكر داللة الوجه الثاني فيقول  (( :والوجه الثاني
أن يكون معطوفا ً على « أن آم َّنا «  ،إالّ انه على
حذف مضاف تقديره  :واعتقادنا فيكم أن أكثركم
فاسقون  ،وهذا معنى واضح  .ويكون ذلك داخالً
ً
في ما تنقمون
حقيقة  )55()) .ثم يذكر الوجهين الثالث
والرابع  ،لموقع المعطوف عليه الذي أفضى إلى

حكم الجر في الجملة المذكورة فيقول  (( :والجر
على أنه معطوف على قوله  « :بما أ ُ ْن ِز َل إلينا وما
أ ُ ْن ِز َل من قبل « و « بأنَّ أكثركم فاسقون «  ،والجر
على أنه معطوف على عل ٍة محذوف ٍة  ،التقدير  :ما
تنقمون منا إالّ اإليمان لقلة إنصافكم وفسقكم  ،ويد ُّل
عليه تفسير الحسن بفسقكم نقمتم ذلك علينا ))(. )56
ُالحظ أنَّ رسم المصحف برواية حفص عن
ومما ي َ
عاصم بفتح همزة «أنَّ « على حين أثبت المفسِّر
(أبو حيان ) النص بكسر همزة « إنَّ « في تفسيره
 ،على حين هي بفتح الهمزة «أنَّ « كذلك في رسم
()57
المصحف برواية ورش عن نافع .
ِين آ َم ُنو ْا
وفي سورة المائدة اآلية  69/إِنَّ الَّذ َ
اهلل
ارى َمنْ آ َم َن ِب ّ ِ
ص َ
ِين َها ُدو ْا والصابئون َوال َّن َ
َوالَّذ َ
صالِحً ا َفالَ َخ ْوفٌ َع َلي ِْه ْم َوالَ ُه ْم
وع ِم َل َ
َو ْال َي ْو ِم اآلخ ِِر َ
ون
الحظ داللة المعطوف عليه االحتمالية
َيحْ َز ُن َ
ُت َ
في قوله « والصابئون « فرسم المصحف على الرفع
 ،وسنفصل القول في داللة المعطوف عليه االحتمالية
على أساسه  ،ولكن نبدأ باحتمال النصب على قراءة
عثمان وأ ُ َبي  ،وعائشة وابن ُج َبيْر  ،والجحدري .
وبها قرأ ابن كثير ( . )58قال العكبري (( والنصب
عطفا ً على الذين  ،وهو شاذ في الرواية صحيح في
القياس ))(.)59
وفي قراءة الرفع وهي رسم المصحف كما ذكرنا
تتضح داللة المعطوف عليه االحتمالية  ،فهو ((
معطوف على موضع اسم إنَّ ألنه قبل دخول إنَّ كان
في موضع رفع  ،وهذا مذهب الكسائي  :فإنه أجاز
رفع المعطوف عليه على الموضع سواء كان االسم
مما خفي فيه اإلعراب  ،أو مما ظهر فيه  ،وأما
الفرَّ اء  :فإنه أجاز ذلك بشرط خفاء اإلعراب  ،واسم
إنَّ هنا خفي فيه اإلعراب )) (. )60
ويتغير موقع المعطوف عليه  (( ،مرفوع معطوف
على الضمير المرفوع في هادوا  ،وروي هذا عن
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الكسائي  .و ُر َّد بأنَّ العطف عليه يقتضي أنَّ الصابئين
تهوَّ دوا  ،وليس األمر كذلك . )61()) .
وذكر المفسرون وجها ً آخر لموقع المعطوف
عليه يقتضي تغيُّر معنى « إنَّ « وهو (( أن ال يكون
« إنَّ « بمعنى « نعم « حرف جواب  ،وما بعده
مرفوع باالبتداء  ،فيكون « الصابئون « معطوفا ً
على ما قبله من المرفوع  ،وهذا ضعيف  .ألن ثبوت
«إنَّ « بمعنى « نعم « فيه خالف بين النحويين ،
وعلى تقدير ثبوت ذلك من لس--ان العرب فتحتاج
إلى شيء يتقدمها يكون تصديقا ً له  ،وال تجيء
ابتدائية أول الكالم من غير أن تكون جوابا ً
لكالم
ٍ
سابق . )62()).
وفي سورة األنفال اآلية 51 /
َذل َِك ِب َما َق َّد َم ْ
ْس ِب َظالَّ ٍم لِّ ْل َع ِبي ِد
للا َلي َ
ت أَ ْيدِي ُك ْم َوأَنَّ ّ َ
تطالعنا الداللة االحتمالية للمعطوف عليه في تغير
موقع عطف قوله تعالى  »:وأنَّ للا ليس بظالّ ٍم
للعبيد « إذ تظهر الداللة االحتمالية في ما زاد على
الموقعين  ،فأكثر العلماء أنَّ الجملة معطوفة ولكنهم
اختلفوا في موقع المعطوف عليه  ،فقد ذكر النحاس
داللة اختالف موقع المعطوف عليه  :قال  (( :ذلك
في موضع رفع أي  :األمر ذلك  ،بما قدمت أيديكم
خفض بالباء  »،وأنَّ للا ليس بظالّ ٍم للعبيد « في
َ
َ
نصبت
شئت
موضع خفض نسق على «ما «  ،وإن
َ
وحذفت الباء بمعنى « وذلك أنَّ للا
بمعنى « وبأنَّ »
«  ،ويجوز أن يكون في موضع رفع نسقا ً على ذلك
))( . )63ويرى البيضاوي العطف على « ما « للداللة
على أنَّ السببية مقيدة بانضمامه إليه إذ لواله ألمكن
()64
أن يعذبهم بغير ذنوبهم  ،ال أن يعذبهم بذنوبهم .
.وعلَّق اآللوسي على ذلك بقوله  (( :وأراد بذلك الرد
على الزمخشري عامله للا تعالى بعدله  ،حيث جعل
كالًّ من األمرين سببا ً بنا ًء على مذهبه في وجوب
األصلح  ،فقوله  :ال أن اليعذبهم عطف على أن

يعذبهم والمعنى أن سبب هذا القيد دفع احتمال أن
يعذبهم بغير ذنوبهم ال احتمال أن يعذبهم بذنوبهم
فإنه أم ٌر حسن . )65()) .
وقد طال حديث العلماء في ما يحتمله العطف في
بظالم للعبيد « لما يثيره تغير
جملة « وأنَّ للا ليس
ٍ
موقع العطف من تغي ٍُّر في داللة النص القرآني السيما
البحث في نفي الظلم عن الخالق سبحانه وإيضاح
سبب العذاب الذي يقع بسبب الذنوب على اتساع
في بحث ذلك واستحضار قواعد البحث والمناظرة
وشيء من أصول الفقه والمعرفة الكالمية. )66(.
على حين أن الداللة االحتمالية للمعطوف عليه تنحو
صوب البحث اللغوي الخالص عند أصحاب كتب
إعراب القرآن  ،وقدامى المفسرين. )67(.

الخاتمة:
حاول البحث أن يقدم الداللة النحوية االحتمالية
للمعطوف عليه في النص القرآني  .وقد وجد أن
تغير موقع المعطوف عليه في تركيب النص السابق
ً
داللة كلما ت َّم التعاطي مع
على المعطوف عليه ينتج
النص بلحاظ االنتقال من موقع إلى موقع آخر من
مواقع المعطوف عليه .
وهذه الداللة تثري مقاربة النص وتقود إلى
زوايا متعددة من النظر فيه تستجيب لما ُ
ط ِب َع به
النص القرآني من َس َع ٍة في الداللة كانت سببا ً في
زمان  ،ومكان يُعْ َت َن ُق فيه
تجدد النظر فيه في ك ِّل
ٍ
اإلسالم  ،ألنَّ القرآن الكريم كتابُ حيا ٍة يتجد ُد النظر
فيه بتجدد الحياة ما يفسِّر التطور المعرفي في ظالل
نصِّه عبر القرون .
والحظ البحث تع ُّدد وجوه الداللة في عطف المفردات
وعطف التراكيب من جمل وأشباهها  .وأسهم هذا
التعدد في تيسير التعبُّد في آيات األحكام خاصة ،
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والسعة المصاحبة لتجدد النظر فيها كلما ج َّد جدي ٌد
بسبب تطور الحياة  ،وهذا أمر غالبٌ في دراسة
النص القرآني عامة  ،وهو يفسر كثرة الموسوعات
التفسيرية التي أُنتجت في ظالل النص القرآني عبر
العصور ،وال يقتصر على ما أنتجه النص القرآني
من ثرا ٍء داللي في آيات األحكام خاصة بسبب
الداللة االحتمالية للمعطوف عليه  ،وعامة الداللة
النحوية  ،وداللة األلفاظ  ،والسياق  ،وما الحظناه في
آية الوضوء يمثل جزءاً من ذلك  ،إذ أظهر البحث
أن القدماء درسوا الداللة االحتمالية للمعطوف عليه
في هذه اآلية مستندين الى القرآن والسنة فأثبتوا
قراءة الجر في قوله تعالى « وأرجلِكم « وما ينبني
عليها من حكم شرعي هو فرض مسح األرجل في
الوضوء.
وكشف البحث أن أبا حيان األندلسي بدأ
بقراءة الجر في « وأرجلِكم « ما يعني أن المصحف
الذي اعتمد عليه رسمه بالكسر ،وليس بالنصب كما
هو الحال في رسم المصحف برواية حفص عن

عاصم بن أبي ال َّنجود  .وكشف البحث كذلك رفض
أنس رضي للا عنه أمر الحجاج بن يوسف الثقفي
بغسل األرجل في الوضوء  ،وعده إياه كاذبا ً وقراءة
أنس آية الوضوء بجر األرجل في قوله تعالى «
وأرجلِكم « عطفا ً على « برءوسِ كم « فتشارك
الرءوس في فرض المسح.
األرج ُل
َ
لقد كشف البحث أثر داللة المعطوف عليه
االحتمالية في تعدد المذاهب الفقهية من هذا المنطلق
 ،وناقش بعض الباحثين الذين انحدر بهم التعصّب
المذهبي بعيداً عن جادة البحث العلمي وما يستوجبه
من حيدة وموضوعية فاتهموا كبّار علماء األمة
بما ران على قلوبهم هم من التعصب  ،متجاهلين
الحقائق العلمية التي ذكرها كبار المفسرين من مثل
الطبري والطوسي والطبرسي وأبي حيّان األندلسي
وسواهم .
والحمد هلل أوال وآخراً  ،ونسأله العفو والمغفرة ،
وسبل النجاة في الدنيا واآلخرة .
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ملخص البحث
التحو ُل الصرفيُّ ظاهرة نالت اهتماما ً واسعا ً في مص ّنفات علماء العربية فعبّروا عنه بمصطلحات مختلفة
 ،وإذا كان فريق من مفسري القرآن الكريم قد وهنوا وتقاعسوا عن تلمس دالالت طائفة من األبنية الصرفية
القرآنية على نحو دقيق  ،فركنوا إلى القول بالتحول تارة وإلى القول بتقدير محذوف تارة أخرى  ،نجد التماعات
داللية لدى فريق آخر تنبئ عن التمسك بداللة البناء القرآني دون القول بالتحول الصرفي من داللة بناء آخر
قيل إنها نابت عنه أو حولت منه  .ومن هنا كان لزاما على ذوي الصنعة أن يعيدوا تأويل طائفة من األمثلة
القرآنية التي عدت شواهد على التحول الصرفي تأويال مبنيا على الوصف المباشر الذي يحفظ للتعبير القرآني
هيبته وداللته المستقاة من ظاهره ال من تحوّ له من بناء آخر  .وهذا البحث ضمن سلسلة من البحوث تنقض هذه
الظاهرة برمتها السيما في ألفاظ القرآن الكريم  ،إذ هي ضرب من االفتراضات الذاتية التي أ ّدت إلى تشويه
معنى اللفظ الظاهر  ،وتحريف الكلم عن مواضعه  .وال يتحقق اإلعجاز القرآني بالمعنى العميق الذي اق ُترح بل
بمعنى اللفظ الظاهر كما هو في المصحف .وقد ُ
كثرت ألفاظ القرآن الكريم التي فُسِّرت بالتحول الصرفي كثرة
بالغة ومع كثرتها تع ّددت أقوال اللغويين والمفسرين في تلمّس داللتها سواء على مستوى اللفظ المفرد أو البناء
العام  ،ومع ذلك التعدد في األقوال برز القول بتحوّ ل األمثلة التي على بناء اسم المفعول من أمثلة تؤُ ول إلى
أبنية أخرى هي الصفات المشبهة أو أسماء الفاعلين أو صيغ المبالغة أو المصادر أو الجموع أو صيغ النسب
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أو تراكيب نحوية حذف جزء منها أو غير ذلك .من أنماط التحول الصرفي المزعوم إلى اسم المفعول  .إذ
فسر الصرفيون طائفة من أمثلة المفعول في العربيّة بالداللة على معان أخرى منها داللة مفعول على المصدر
كالمعقول بمعنى العقل والميسور بمعنى اليسر والمجلود بمعنى الجلد لكنّ منع سيبويه مجيء مصادر الثالثي
باق داال على المفعول .وأقرّ
على وزن (مفعول) وتأوّ ل ما ورد على هذا البناء وفيه حدث يجري على فعله بأ ّنه ٍ
علماء العربية داللة (مفعول) على (فاعل) كميمون ومشؤوم بمعنى يامن وشائم وبهذا فسرت جملة من أسماء
المفاعيل في التنزيل العزيز منها الحجاب المستور بمعنى الساتر والجزاء الموفور بمعنى الوافر لكن البحث
نقض هذا التحول الصيغي وأقرّ المفسّرون طائفة من أمثلة (مفعول) دالة على النسب بمعنى (ذو شيء)  ،وبهذا
فسّر بعضُهم المسحور بذي السحر وذكر أصحاب المعجمات :ثغ ٌر ملعوبٌ  ،أي :ذو لُعاب  ،ورجل َمنسوب ،
أي :ذو نسب  ،وجرح َمندوب  ،أي :ذو ُندَ ب  .وسعى البحث إلى نقض هذا التحول في جميع أمثلته بناء على
تلمس اإلعجاز اللغوي أللفاظ القرآن الكريم .

Abstract
Morphological transformation is a phenomenon that has gained a wide
attention by Arab scholars who refer to it through the use of different terms.
One team of Quran interpreters have not given any attention to the range of
morphological and semantic structures strictly used in the Quran .The other
group uphold the idea that the Quranic constructions have certain meanings
rather than having morphological transformation.
Quranic miracles cannot be achieved by the deep meaning which could
be argued over but in the apparent sense of the term as it happens in the
Quran. The Quran expressions which are interpreted by morphological transformation are numerous .Even though , linguists and commentators vary in
touching their meanings whether on the level of the individual unit or the general construction.
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participle are given by the morphologists when they use the present participle
to refer to other meanings , as in the case of referring to the base form like
“Makool” )reasonable( in the sense of “Akil” )reason(, or “Mysore” )be well of(
in the sense of “Yossr” )affluence (.
This research is one of series of researches that refute this whole phenomenon, especially in the words of the Holy Quran.

ُ
المقدمة
هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف المرسلين نبيّنا محمد وآله الطيبين الطاهرين  ،وبع ُد .
الحم ُد ِ
فالتحو ُل الصرفيُّ ظاهرةٌ نالت اهتماما ً واسعا ً في مص ّنفات علماء العربية فعبّروا عنه بمصطلحات مختلفة،
ونأى البحث عن مصطلح شائع في التعبير عن هذه الظاهرة الصرفية قديما وحديثا هو مصطلح العدول
الصرفي أل ّنه مصطلح يستدعي فاعال مُريدا إذ يقال  :عدل فالنٌ عن الشيء عدال وعدوال إذا حاد وعدل إلى
الشيء رجع  .ومثل هذه االستعمال الخاص للمصطلح ال يصح إطالقه على ألفاظ التنزيل العزيز ولو مجازا
ألنها من عند للا تعالى  .ولذا آثر البحث مصطلح التحول أل ّنه من باب التفعّل الذي غالبا ما تكون أفعاله الزمة
دالة التدرّ ج في حصول الفعل أو التكلف في اإلتيان به  .وعندما ينسب التحول الصرفي إلى ألفاظ القرآن الكريم
فإن المراد بفاعل هذا التحوّ ل هو اللفظ نفسه .
وإذا كان فريق من مفسري القرآن الكريم قد وهنوا وتقاعسوا عن تلمس دالالت طائفة من األبنية الصرفية
القرآنية على نحو دقيق  ،فركنوا إلى القول بالتحول تارة وإلى القول بتقدير محذوف تارة أخرى  ،نجد التماعات
داللية لدى فريق آخر تنبئ عن التمسك بداللة البناء القرآني دون القول بالتحول الصرفي من داللة بناء آخر
قيل إنها نابت عنه أو حولت منه  .ومن هنا كان لزاما على ذوي الصنعة أن يعيدوا تأويل طائفة من األمثلة
دواة /مجلة فصلية محكمة تعنى بالبحوث والدراسات اللغوية والتربوية
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القرآنية التي عدت شواهد على التحول الصرفي تأويال مبنيا على الوصف المباشر الذي يحفظ للتعبير القرآني
هيبته وداللته المستقاة من ظاهره ال من تحوّ له من بناء آخر .
ولذا جاء هذا البحث ضمن سلسلة من البحوث تنقض هذه الظاهرة برمتها السيما في ألفاظ القرآن
الكريم،إذ هي ضرب من االفتراضات الذاتية التي أ ّدت إلى تشويه معنى اللفظ الظاهر  ،وتحريف الكلم عن
مواضعه  .وال يتحقق اإلعجاز القرآني بالمعنى العميق الذي اق ُترح بل بمعنى اللفظ الظاهر كما هو في
المصحف.وقد ُ
كثرت ألفاظ القرآن الكريم التي فُسِّرت بالتحول الصرفي كثرة بالغة ومع كثرتها تع ّددت أقوال
اللغويين والمفسرين في تلمّس داللتها سواء على مستوى اللفظ المفرد أو البناء العام  ،ومع ذلك التعدد في
األقوال برز القول بتحوّ ل األمثلة التي على بناء اسم المفعول من أمثلة تؤُ ول إلى أبنية أخرى هي الصفات
المشبهة أو أسماء الفاعلين أو صيغ المبالغة أو المصادر أو الجموع أو صيغ النسب أو تراكيب نحوية حذف
جزء منها أو غير ذلك .من أنماط التحول الصرفي المزعوم إلى اسم المفعول .

توطئة  :اسم المفعول  /البناء والداللة .

أمثلة المفعول في العربيّة بالداللة على معان أخرى
أهمها:

بناء (مفعول) يد ّل في األصل على الحدث ومن وقع

أ -داللة مفعول على المصدر.

عليه الحدث ،وهو يشتق من الفعل المتع ّدي المبني

إذ منع سيبويه مجيء مصادر الثالثي على وزن

للمجهول على وزن (مفعول) من الثالثي  ،ومن

(مفعول) وتأوّ ل ما ورد على هذا البناء وفيه حدث

مضارع غير الثالثي بإبدال يائه ميما مضمومة وفتح

باق داال على المفعول وذلك
يجري على فعله بأ ّنه ٍ
ميسوره ودَ عْ
معسوره  ،فإنما يجيْ ء
نحو»:دَ عْ ُه إلى
َ
ِ

ما قبل اآلخر

()1

 .و»ليس بين الفاعل والمفعول في
وقد يلتبس بناء الفاعل

يُعْ َس ُر في ِه  ،وكذلك المرفوع والموضوع كأ ّنه يقول:له

والمفعول في بابي االنفعال واالفتعال إذا كان الفع ُل

ض ُعهُ»( .)4وك ّل هذه األمثلة التي
ما يرف ُع ُه وله ما َي َ

أجوف أو مض ّع ًفا  ،والفيصل هو السياق  .فلفظة
َ

على (مفعول) مؤوَّ لة «تأويال يساير اسم المفعول

(المُختار) تصلح للفاعل والمفعول ويفصل بينهما

في المبنى والمعنى دون التفا ٍ
ت إلى المصدر»(.)5

ما يقترن باللفظ من الكالم قبله وبعده  ،والتقدير

وأيّد بعضهم سيبويه في منعه داللة (مفعول) على

مختلف وإنْ ا ّتفقا قي اللفظ فعين الكلمة مع الفاعل

المصدر( )6على حين جوّ ز أكثرهم هذه الداللة ففسروا

قبل آخر حرف والفتحة»

()2

أي:ح ْل ًفا  ،وال َمجْ لُ ْودَ لفالن وال
قولهم:حلفت َمحْ لُوفا ،
َ

مكسورة وتقديره (م ُْخ َت ِير) وإنْ كان مفعوال فهي
مفتوحة  ،وتقديره(:م ُْخ َت َير) وعلى كال التقديرين الب ّد
من انقالب الياء أل ًفا  ،واللَّ ُ
فظ واحد  ،ولكن يق َّدر على

ذلك صرّ ح هؤالء بقلّة أمثلة المصادر التي على وزن

ٌ
وفتحة للمفعول .ومثل هذا اللبس
األلف كسرةٌ للفاعِ ِل

اسم مفعول( .)7وسيتضح الحقا أنّ ما قاله سيبويه

الصيغيّ الذي يعوّ ل على السياق في إزالته ما في نحو

َمعْ قُ ْو َل له  ،أي:ال َج َلد له وال َع ْقل  .وعلى الرغم من

أولى بأن َي َّت َب َع ألنّ سياق التعبير القرآني المشتمل

(محتلّ) في قولنا :على المحت ّل أن يحارب المحت ّل ،

على أسماء المفعول التي أولت بالداللة على المصدر

فالسياق يكشف عن إن اللفظة األولى اسم مفعول

يعضد رأي سيبويه ويضعف تحول بناء المفعول إلى

وقع عليه االحتالل والثانية فاعل قام باالحتالل.

المصدر .

وكذا يلحظ هذا اللبس الصيغي في بين المفعول

ب – داللة المفعول على اسم الفاعل .
علماء

العربية

داللة

(مفعول)

على

ّ
نحو(:ممزق،
والمكان والزمان والمصدر الميمي في

أقرّ

منقلب  ،مستقرّ ) وغيرها من األلفاظ القرآنية التي

(فاعل)( ،)8وجوّ ز األخفش مجيء مفعول داال على

ساقوا لتأويلها عدة معان بناء على ما يحتمله بناؤها

فاعل كميمون ومشؤوم بمعنى يامن وشائم كما (إنّ

الصرفي من دالالت(.)3وفسر الصرفيون طائفة من

فاعل) يرد بمعنى مفعول كالماء الدافق()9وبهذا فسرت
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جميع األفعال التي لحقتها الزوائد إال الكسرة التي

أمر ي ُْو َسر في ِه أو
هذا على المفعول كأ ّنه قال :دعْ ُه إلى ٍ
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جملة من أسماء المفاعيل في التنزيل العزيز منها ما
َوإِ َذا َق َر ْأ َ
آن َج َع ْل َنا َب ْي َن َك
في قوله تعالى:
ت ْالقُرْ َ
ون ِب ْاآلخ َِر ِة ح َِجابًا َمسْ ُتورً ا
ِين َال ي ُْؤ ِم ُن َ
َو َبي َْن الَّذ َ
ت َع ْد ٍن الَّتِي
[اإلسراء .)10(]45:وقوله تعالى:
َج َّنا ِ
ان َوعْ ُدهُ َمأْ ِت ًّيا
َو َعدَ الرَّ حْ َمنُ عِ َبادَ هُ ِب ْال َغ ْي ِ
ب إِ َّن ُه َك َ
َقا َل ْاذ َهبْ َف َمنْ
[مريم .)11(]61:وقوله تعالى :

رائحة تحريف الكلم عن مواضعه  ،تلك األلفاظ هي:
 -1مأتيّ
ضاعُوا
قال تعالى:
ف مِنْ َبعْ ِد ِه ْم َخ ْلفٌ أَ َ
َف َخ َل َ
ف َي ْل َق ْو َن َغ ًّيا إِ َّال َمنْ
الص ََّال َة َوا َّت َبعُوا ال َّش َه َوا ِ
ت َف َس ْو َ
ون ْال َج َّن َة َو َال
ِك َي ْد ُخلُ َ
صالِحً ا َفأُو َلئ َ
اب َوآ َم َن َو َع ِم َل َ
َت َ

َت ِب َع َك ِم ْن ُه ْم َفإِنَّ َج َه َّن َم َج َزاؤُ ُك ْم َج َزا ًء َم ْوفُورً ا
[اإلسراء .)12(]63:وسيتضح الحقا أن هذه األمثلة

ت َع ْد ٍن الَّتِي َو َعدَ الرَّ حْ َمنُ عِ َبادَ هُ
ُون َش ْي ًئا َج َّنا ِ
ي ُْظ َلم َ
[مريم]61 - 59:
ان َوعْ ُدهُ َمأْ ِت ًّيا
ِب ْال َغ ْي ِ
ب إِ َّن ُه َك َ
.وللمفسرين واللغويين أربعة أوجه في تأويل داللة

باقية على ظاهرها في الداللة على بناء المفعول .

(مأتيا) ،حمل اثنان منها اللفظة على التحول الصرفي

ج -داللة مفعول على ال َّنسب .

 ،وأخرجها الثالث على المجاز  ،وحملها الرابع

أقرّ المفسّرون طائفة من أمثلة (مفعول) دالة على

على ظاهرها في الداللة على معنى المفعولية  ،تلك

النسب بمعنى (ذو شيء)  ،وبهذا فسّر بعضُهم اسم
ُون
المفعول في قوله تعالى:
َنحْ نُ أَعْ َل ُم ِب َما َيسْ َت ِمع َ
ْك َوإِ ْذ ُه ْم َنجْ َوى إِ ْذ َيقُو ُل َّ
ُون
الظالِم َ
ُون إِ َلي َ
ِب ِه إِ ْذ َيسْ َت ِمع َ

األوجه هي:
فاعل واختار هذا الوجه فريق من الكوفيين واألخفش،

[اإلسراء،)13(]47:

إذ عضد الفراء تحوّ ل مأتيا من آتيا بأن «ك ّل ما آتاك

األول:أن يكون مأتيا بمعنى آتيا فهو مفعول بمعنى
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ُون إِ َّال َرج ًُال َمسْ حُورً ا
إِنْ َت َّت ِبع َ
وذكر أصحاب المعجمات :ثغ ٌر ملعوبٌ  ،أي :ذو

فأنت تأتيه ؛ أال ترى أنك تقول أتيت على خمسين سنة

لُعاب  ،ورجل َمنسوب  ،أي :ذو نسب  ،وجرح

وأتت عليّ خمسون سنة  .وك ّل ذلك صواب»(.)15

 .وحمل هذه الصيغ على

وصرّ ح علماء العربية أن تحوّ ل فاعل إلى مفعول

النسب ما هو إال نوع من التحول التصريفي الذي

يرد في ألفاظ منها في القرآن الكريم مأتيّا بمعنى آتيا

سعى البحث إلى نقضه في جميع أمثلته بناء على

ومستورا بمعنى ساترا وقليل غيرها( .)16ووصف

تلمس اإلعجاز اللغوي أللفاظ القرآن  .ولذا أحصى

ناس
ابن فارس القول بهذا التحوّ ل الصرفي أنه زع ُم ٍ

البحث عشرة أمثلة جاءت على بناء اسم المفعول من

منهم ابن السكيت فقال»:زعم ناس أنّ الفاعل يأتي

الثالثي المجرّ د فأولت تأويال احتماليا اعتمد فيه على

بلفظ المفعول به ويذكرون قوله جل ثناؤه (مأتيّا) أي

ما عرف لديهم بالتحوّ ل الصرفيّ كما في األنماط

آتيا قال ابن السكيت :منه عيش مغبون يريد أ ّنه غابن

40

المذكورة آنفا أو على التوجيه االعتباطي لسياق

غير صاحبه»(.)17

أسماء المفعول كالقول بالحذف والتقدير واإلضمار

ونقل كثير من المفسرين استدالل الفراء على تحوّ ل

وغير ذلك من التأويالت التصريفية التي يشم منها

آتيا إلى مأتيا بجواز وقوع اإلتيان من الفاعل والمفعول

َمندوب  ،أي :ذو ُندَ ب

()14

فيكون (وعده مأتيا) أصله «موعوده آتيا ال محالة
والمفعول هنا بمعنى الفاعل ألن ما أتيته فقد أتاك

تعالى
ُّون
ُون ِب َما أَ َت ْوا َو ُي ِحب َ
ِين َي ْف َرح َ
َال َتحْ َس َبنَّ الَّذ َ
أَن يُحْ َم ُدوا ِب َما َل ْم َي ْف َعلُوا َف َال َتحْ َس َب َّن ُه ْم ِب َم َف َ
از ٍة م َِن

وما أتاك فقد أتيته»( .)18أي أن الوعد هنا محوّ ل من

ب َو َل ُه ْم َع َذابٌ أَلِي ٌم
ْال َع َذا ِ

اسم المفعول موعود والمأتي محول من اسم الفاعل

بما َفعلوا( ،)25فيكون المأتيّ بمعنى المفعول .

آ ٍ
ت  ،والمراد من تحول التركيب (موعوده آتيا) إلى

الخامس :أن يكون مأتيا على بابه في الداللة على

(وعده مأتيا) بيان أن الوعد منه تعالى وإن كان بأمر

اسم المفعول فالظاهر من التعبير القرآني أن الوعد

غائب فهو كأ ّنه مشاهد وحاصل والمراد تقرير ذلك

هو الجنة وهم يأتونها  ،وهذا الوجه ذكره الطبري

في القلوب(.)19

أول مرة في قوله «وعده في هذا الموضع موعوده

الثاني:أن يكون (مأتيا) صيغة مفعول تد ّل على النسب

وهو الجنة  ،مأتيا  ،يأتيه أولياؤه وأهل طاعته الذين

أي :ذو إتيان ومثله حجابا مستورا أي ذو ستر وقولهم:

يدخلهموها للا»

ثم اختاره الزمخشري الذي

رجل مرطوب  ،ومكان مهول  ،وجارية مغنوجة ،

استظهر أن يكون مأتيا باقيا على موضوعه من

والمعنى ذو رطب وذو هول وذات غنج( .)20ورد

دالالته على المفعول إذ «الوجه أنّ الوعد هو الجنة

هذا بأن «األكثر في ذلك أن يجيء على فاعل كالبن

وهم يأتونها ،أو هو من قولك:أتى إليه إحسانا أي

()26

[آل عمران ]188:قرئ

الثالث:أن يكون التركيب (وعده مأتيا) من باب اإلسناد

وعد الرحمن وسيأتيه الذين وُ عد لهم ال محالة بغير

المجازي والمأتي بحسب الحقيقة عباد الرحمن يأتيهم

خلف والتعبير بـ(كان) لإليذان بتحقق الوقوع أليٍّ

وعد للا( .)22ولما كان المأتي هو الذي يأتيه غيره

كان ذلك مأتيا ال محالة ومن ثم يكون الفرق واضحا

استعير اإلتيان لحصول المطلوب المترقب تشبيها

بين قولك:أتيت فالن األمر إذ هو المبادر باإلتيان

لمن يحصّل الشيء بعد أن سعى لتحصيله بمن

وهو فاعله الحقيقي ،وقولك :أتى عليه األمر ،ثمّة من

مشى إلى مكان حتى أتاه  ،وتشبيها للشيء المحصّل

جلبه إليه لكن إيثار اسم المفعول مأتيا يدل على أنهم

بالمكان المقصود ففي قوله (مأتيا) استعارة تمثيلية

سيرغمون إلى مالقاة ما وعد للا .

اقتصر من أجزائها على إحدى الهيئتين وهي تستلزم
الهيئة األخرى ألن المأتي ال بد له من آ ٍ
ت(.)23

 -2مستور

الرابع :أنْ يكون (مأتيا) اسم مفعول من قولهم:أتي

َوإِ َذا َق َر ْأ َ
آن َج َع ْل َنا َب ْي َن َك َو َبي َْن
قال تعالى
ت ْالقُرْ َ
ون ِب ْاآلخ َِر ِة ح َِجابًا َمسْ ُتورً ا
ِين َال ي ُْؤ ِم ُن َ
الَّذ َ

إليه إحسانا أي َفعل به ما يُع ّد إحسانا وجميال فيكون
معنى (وعده مأتيا)  :وعده مفعوال أي مُنجزا مبلوغا

[اإلسراء . ]45:وللعلماء من لغويين ومفسرين

إليه( .)24ويعضد هذا الوجه أن (بما أتوا) في قوله

خمسة أوجه في تأويل داللة (مستورا) اثنان منها
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وتامر»(. )21

كان وعده مفعوال منجزا «

()27

فالعباد صائرون إلى
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التفسير االعتباطي وحمل وجه واحد منها اللفظة

ال يدرون أنهم ال يدرون ألنه حجاب يستر البصر

على ظاهرها فأقرّ داللتها على معنى المفعولية  ،تلك

فال يُبصر المحتجب به .فوصف الحجاب بالمستور

األوجه هي:

مبالغة في حقيقة جنسه فهو حجاب بالغ الغاية في

األول:أن يكون (مستورا) محوَّ ال من اسم الفاعل

حجب ما يحجبه(.)32

(ساتر)  ،ويقف األخفش في صدارة القائلين

ونقض ابن عطية أن يكون (حجابا مستورا) مبالغة
َ

بتحوّ ل مستور عن ساتر ،إذ صرّ ح بهذا التحول

ألنّ »المبالغة إنما تكون باسم الفاعل ومن اللفظ األول

ّفقال»:الفاعل قد يكون في لفظ المفعول كما تقول:إنك

()33

فلو قال  :حجابا حاجبا لكان التنظير صحيحا»

مشؤوم علينا وميمون وإنما هو شائم ويامن ألنه من

ومن ث ّم وصف هذا الوجه بأنه تكلّف ال داعية له

شأمهم ويمنهم والحجاب هاهنا هو الساتر»( .)28وإلى

وغير مسلم به وال بمثله(. ) ( )34

هذا أومأ الطبري في قوله »:كان بعض نحويي أهل

الثاني:أن يكون (مستورا) بمعنى ذي الشيء  ،وهو

البصرة يقول معنى قوله حجابا مستورا حجابا ساترا

على النسب كما جاء في (البن وتامر) أي ؛ ذو لبن

ولكنه أخرج على المفعول وهو فاعل كما يقال:إنك

وتمر  ،ويقال  :مكان مرطوب أي ؛ ذو رطوبة،

مشؤوم وميمون وإنما هو شائم ويامن ألنه من

وال يقال :رطبته  ،ومكان مهول أي ؛ فيه هول ،

ٌ
فريق من المفسرين
شؤمهم ويمنهم»( .)29ثم جوّ ز

وال يقال:هلت المكان بمعنى جعلت فيه الهول ،

أن تكون طائفة من ألفاظ القرآن الكريم التي جاءت

وسيل مفعم:ذو إفعام  ،وجارية مغنوجة  :ذات غنج،

على (المفعول) محوّ لة عن (فاعل) مستدلين ب(إنّ

والتقدير  :حجابا ذا ستر  ،ومعناه أنه حجاب ُنسب

فاعل) كما حوّ ل عن مفعول في قوله تعالى(:دافق)

إليه الستر لمّا كان الرسول مستورا به عن رؤيتهم

فالماء الدافق هو المدفوق  ،كذلك جاز تحول مفعول

 .وهذا الوجه صحّ حه كثير من المفسرين المتقدمين

عن فاعل أيضا «فإطالق كل من اسم الفاعل واسم

وعزاه أبو حيان إلى المبرد(.)35واختاره اآلوسي فذكر

المفعول وإرادة اآلخر أسلوب من أساليب اللغة

أن الحجاب مصدر بمعنى المنع من الوصول أريد به

العربية  ،والبيانيون يسمون مثل ذلك اإلطالق مجازا

الوصف فيكون معنى (حجابا مستورا) ذا ستر فهو
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قائمان على التحوّ ل الصرفي واثنان آخران ركنا إلى

المشركين قد ُ
طبع على قلوبهم وأبصارهم مرتين فهم

في التركيب (حجابا مستورا) يفيد معنى المبالغة إذ

الثالث:أن يكون في التعبير القرآني حذف وإيصال،
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إن تأويل المستور بالساتر يجعل التركيب (حجابا

وأصل التركيب حجابا مستورا به الرسول (صلى

مستورا) بتقدير (حجابا حاجبا) فيكون مبالغة كقولهم

للا عليه وآله وسلم) عنهم فحذف العائد (به الرسول

شعر شاعر( .)31والتقدير (حجاب ساتر) يفيد أنّ

عنهم) ووصل الكالم بما بعد المحذوف(.)37وهذا

عقليا»

()30

( ) .ورأوا أنّ تحوّ ل المفعول إلى الفاعل

للنسب كرجل مرطوب ومكان مهول(.)36

له ألن السياق خاطب النبي بضميري الحضور التاء

عن رؤية النبي وهو حجاب ال يراه أحد فكان مستورا

والكاف في (قرأت) و(بينك) فال يزعم بعدها أن اللفظ

عن األعين وال يُبصر ألنه من قدرة للا تعالى الذي

مستور متعلق بضمير الغائب (به) لعدم االتساق

حجب نبيّه الكريم عن أعين عُتاة قريش(. )43

حينئذ .

وجوزوا أن يكون هذا الحجاب المستور ما ّديا ألنه

الرابع :أن يكون حجابا مستورا تعبيرا مجازيا ال

«حجاب من دونه حجاب أو حجب فهو مستور

حقيقيا فليس ثمّة ستر للحجاب على وجه الحقيقة وإنما

بغيره»

أي أنه مستور في نفسه بحجاب آخر

المستور الحقيقي هو ما وراء الحجاب ال نفسه(.)38

فيكون إيذانا بتعدد الحجب أو مستورا كونه حجابا

الخامس :أن يكون مستورا باقيا على موضوعه

ماثال أمامهم وال يدرون أنهم ال يدرون به(.)45أو أن

من كونِه اسم مفعول ،وهذا الوجه ذكره الطبري

يكون المراد حجابا معنويا وهو ذلك الطبع الذي خلقه

قرينا لقول بعض نحويي الكوفة  -يريد األخفش

للا تعالى في قلوبهم فمنعهم عن أن يدركوا لطائف

 -ثم إ ّنه استظهره فقال ...»:وكان غيره من أهل

القرآن ومحاسنه وفوائده( .)46وقد ذكر القرآن عدة

العربية يقول:معنى ذلك حجابا مستورا عن العباد

ألفاظ عبر بها عن معنى الطبع منها األكنة والغشاوة

فال يرونه ،وهذا القول الثاني أظهر بمعنى الكالم

والغطاء والختم وغيرها ويبدو من التعبير القرآني
َوإِ َذا َق َر ْأ َ
ِين َال
آن َج َع ْل َنا َب ْي َن َك َو َبي َْن الَّذ َ
ت ْالقُرْ َ
 ،أنه حجاب
ون ِب ْاآلخ َِر ِة ح َِجابًا َمسْ ُتورً ا
ي ُْؤ ِم ُن َ

للقول األول وجه مفهوم»( .)39واستظهر فريق من

مستقل موجود فعال ولكنه غير مرئي وليس هو في

المفسرين هذا الوجه ألن سبب نزول اآلية يؤيد هذا

العيون وال على الجوارح مباشرة وليس مستترا

التأويل ذلك أنها نزلت في قوم كانوا يؤذون النبي

بحجب أخرى وقد ذكر بعده األكنة على القلوب والوقر

(صلى للا عليه وآله وسلم) باللسان إذا تال القرآن

على اآلذان ولم يتكلم عن العيون التي ترى وهي أشد

()40

الحواس في البحث والتفتيش أي أن ظاهر التعبير

ومن هنا قال ابن عطية(»:مستورا)  ،أظهر ما فيه

القرآني يصف الحجاب بالمستور عن الحواس فهو

أن يكون نعتا للحجاب أي مستورا عن أعين الخلق ال

خالف الحجب المتداولة بين الناس المعمولة لستر

يدركه أحد برؤية كسائر الحجب وإنما هو من قدرة

شيء عن شيء ألنه حجاب معنوي مضروب بين

للا وكفايته( »)41واختار أبو حيان هذا الوجه فابتدأ به

النبي (صلى للا عليه وآله وسلم) والمشركين الذين

قائال»:مستور على موضوعه من كونه اسم مفعول

ال يؤمنون باآلخرة يحجبه عنهم فال يستطيعون أن

ومعنى

يفقهوا حقيقة ما عنده من معارف القرآن ويؤمنوا

أن يكون المستور هو الحجاب ،فيكون معناه إنّ هلل
سترا عن أبصار الناس فال تدركه أبصارهم وإن كان

الكريم فحال للا تعالى بينه وبينهم حتى ال يؤذوه

أي مستورا عن أعين الكفار فال يرونه»

()42

()44
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التقدير الطويل للحذف من السياق بعيد وال موجب

هذا أنه حجاب يخلقه للا تعالى في عيونهم فيمنعهم
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به وال أن يذعنوا بأنه رسول من للا جاءهم بالحق

ومدلولها تلك األوجه هي:

 .وهذا الوجه يفسر إسناد جعل الحجاب وإيجاده

األول:أن يكون المسحور بمعنى الساحر فهو اسم

إلى الباري عز وجل (جعلنا) ولو كان حجابا كالذي

مفعول بمعنى الفاعل ،وهو وجه اختاره الطبري

يصنعه البشر لما استحق أن ينسبه للا تعالى إلى

وجوزه جم ٌع من المفسرين

نفسه( .)47وقد ثبت في أخبار كثيرة أن نفراً هموا

الوجه أن المفعول يرد في كالم العرب بمعنى الفاعل

اإلضرار بالنبي فما منهم إال وقد حدَ ث له ما حال بينه

كثيرا كالمستور بمعنى الساتر والمشؤوم والميمون

وبين همه وكفى للا نبيه شرهم .

بمعنى الشائم واليامن ومعنى اتهام النبي (صلى للا

 -3مسحور

عليه وآله) بأنه رجل مسحور أنهم قالوا له:يامحمد

وصف المشركون النبيّ محمّدا (صلى للا عليه وآله)

أنك معطى علم السحر بهذه العجائب التي تفعلها من

َوإِ َذا َذ َكرْ َ
ت
بالمسحور مرتين في قوله تعالى:
َ
ار ِه ْم ُنفُورً ا
َرب َ
َّك فِي ْالقُرْ ِ
آن َوحْ دَ هُ َولَّ ْوا َع َلى أ ْد َب ِ
ْك َوإِ ْذ
ُون إِ َلي َ
ُون ِب ِه إِ ْذ َيسْ َت ِمع َ
َنحْ نُ أَعْ َل ُم ِب َما َيسْ َت ِمع َ

سحرك وكذا تأويل اتهام موسى بالمسحور فهم ظنوا
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ُه ْم َنجْ َوى إِ ْذ َيقُو ُل َّ
ُون إِ َّال َرج ًُال
ُون إِنْ َت َّت ِبع َ
الظالِم َ
[اإلسراء . ]47 - 46:وقوله تعالى:
َمسْ حُورً ا
َو َقا َل َّ
ُون إِ َّال َرج ًُال َمسْ حُورً ا
ُون إِنْ َت َّت ِبع َ
الظالِم َ

وللمفسرين في تأويل داللة المسحور ثالثة أوجه حمل
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أحدها اللفظة على التحول الصرفي وحملها آخر على

ا ْن ُ
ُون
ضلُّوا َف َال َيسْ َتطِ يع َ
ض َربُوا َل َك ْاألَ ْم َثا َل َف َ
ْف َ
ظرْ َكي َ
َس ِب ً
[الفرقان. ]9-8:ووُ صف موسى (على
يال

نبينا وعليه السالم) بالصفة نفسها في قوله تعالى:
ت َب ِّي َنا ٍ
ُوسى تِسْ َع آ َيا ٍ
ت َفاسْ أ َ ْل َبنِي
َو َل َق ْد آ َت ْي َنا م َ
إِسْ َرائِي َل إِ ْذ َجا َء ُه ْم َف َقا َل َل ُه فِرْ َع ْونُ إِ ِّني َألَ ُ
ظ ُّن َك َيا
ُوسى َمسْ حُورً ا َقا َل َل َق ْد َعلِم َ
ْت َما أَ ْن َز َل َهؤُ َال ِء إِ َّال
م َ
صائ َِر َوإِ ِّني َألَ ُ
ظ ُّن َك َيا
َربُّ ال َّس َم َاوا ِ
ض َب َ
ت َو ْاألَرْ ِ
[اإلسراء. ]102 - 101:
فِرْ َع ْونُ َم ْثبُورً ا

النسب وأبقى ثالثها اللفظة على ظاهرها في الداللة
على اسم المفعول مع تفاوت بينها في سبيل اشتقاقها

()48

()49

وحجة من اختار هذا

أنه ساحر ولذا استعان عليه بكل ساحر عليم .إذ قال
الطبري في تأويل معنى قول فرعون (إِ ِّني ألَ ُ
ظ ُّنك
ُوسى َمسْ حُورً ا ) :إنّ المراد «إني ألظنك ياموسى
َيام َ
تتعاطى علم السحر،فهذه العجائب التي تفعلها من
سحرك،وقد يجوز أن يكون مرادا به إني ألظنك
ياموسى ساحرا  ،فوضع مفعول موضع فاعل،
كما قيل :إنك مشؤوم علينا وميمون ،وإنما هو شائم
ويامن»(. )50
وعارض ابن عطية هذا الوجه بأنهم قالوا لموسى
(على نبينا وعليه السالم) على جهة المدح إنك ساحر
ُوسى ِبآ َيا ِت َنا إِ َلى
في قوله تعالى:
َو َل َق ْد أَرْ َس ْل َنا م َ

ِين َف َلمَّا
فِرْ َع ْو َن َو َم َل ِئ ِه َف َقا َل إِ ِّني َرسُو ُل َربِّ ْال َعا َلم َ
يه ْم مِنْ
َجا َء ُه ْم ِبآ َيا ِت َنا إِ َذا ُه ْم ِم ْن َها َيضْ َح ُك َ
ون َو َما ُن ِر ِ
ب َل َعلَّ ُه ْم
ِي أَ ْك َب ُر مِنْ أ ُ ْخ ِت َها َوأَ َخ ْذ َنا ُه ْم ِب ْال َع َذا ِ
آ َي ٍة إِ َّال ه َ
َّك ِب َما َع ِهدَ
ُون َو َقالُوا َيا أَ ُّي َه السَّا ِح ُر ْاد ُع َل َنا َرب َ
َيرْ ِجع َ

اب إِ َذا ُه ْم
ون َف َلمَّا َك َش ْف َنا َع ْن ُه ُم ْال َع َذ َ
عِ ْندَ َك إِ َّن َنا َل ُم ْه َت ُد َ
[الزخرف ]50 - 46:وهؤالء القائلون
ون
َي ْن ُك ُث َ

إما أن يكون فرعون ليس فيهم فيستقيم مدحهم لموسى
وإما أن يكون فيهم لكنه ّ
عظمه في هذا الموضع وفي
هذا نظر(.)51
الثاني:أن يكون المسحور صيغة نسب إلى الحرفة

ورد ذكره على سبيل التفسير االحتمالي الجائز لدى
ضعّفه

فريق من المفسرين( .)56لكن ابن عطية
ا ْن ُ
ض َربُوا َل َك
مستدال بمجيء اآلية
ْف َ
ظرْ َكي َ
ُون َس ِب ً
ألن ضرب
يال
ضلُّوا َف َال َيسْ َتطِ يع َ
ْاألَمْ َثا َل َف َ
()57

بمعنى ذي الشيء يزاوله فال ينفك عنه  ،وهو وجه

األمثال المؤدي إلى الضالل والبعد عن السبيل ال

اختاره أبو عبيدة التيميّ ( )52وفي هذا الوجه تقديران،

يستقيم مع وصف األنبياء باآلدمية فهذا ليس تهمة

أحدهما أن يكون المسحور بمعنى ذي السَّحر بفتح

تستوجب ضالل صاحبها بل هي صفة حقيقية لهم

السين وهو الرئة أي أن للمسحور جوفا فال يستغني

.أما التقدير اآلخر فهو أن يكون المسحور مفعوال

عن الطعام والشراب فهو بشر مثلكم ،ومن هذا

من السِّحر بكسر السين يقال سُحر فالن فهو مسحور

قول العرب للجبان:قد انتفخ سحره  ،وقول امرئ

وأصل السحر الفساد ،فالمسحور هو الذاهب العقل

القيس(:)53

الذي أفسد من قولهم:طعام مسحور إذا أفسد عمله

ّ
عام وبال ّ
ألمر َغي ٍ
ب
شرا ِ
ب و ُن َ
أرانا مُوضِ َ
عين ِ
سح ُر بالط ِ

وأرض مسحورة أصابها من المطر أكثر مما ينبغي
ومعنى اتهامهم النبي بالمسحور يريدون

األنام
فإنْ تسألِينا في َم نحنُ فإ ّن َنا عصافي ُر مِنْ هذا
ِ
الم َُسحَّ ِر

أنه سحر فجنّ وخدع واختلط عقله واختل فكأنه
بمعنى المجنون والمخدوع والمختل أي أن مرادهم

واآلخر:أن يكون المسحور بمعنى ذي السِّحر بكسر

أن النبي قد خبله السحر فاختلط عقله فالتبس عليه

السين أي أنه تعلم السحر فاتخذه حرفة يتوصل بلطفه

أمره وهم يقولون ذلك لينفروا الناس عنه .
بهذا الوجه لظهور

ودقته إلى ما يأتي به ويدعيه  .ووصف ابن قتيبة هذا

واحتفى فريق من المفسرين

الوجه بأنه تفسير مستكره مع وجود أوجه واضحة

داللة اللفظة به فضال عن عضد السياق له فقد ذكر

غيره(.)55

التعبير القرآني قول فرعون اآلخر في اتهام موسى
َقا َل إِنَّ َرسُو َل ُك ُم الَّذِي أُرْ سِ َل إِ َل ْي ُك ْم َل َمجْ ُنونٌ
[الشعراء . ]27:وذكر أيضا اتهام المشركين النبي

الثالث:أن يكون المسحور على ظاهره في الداللة
على اسم المفعول  ،وفيه تقديران  :أحدهما أن

()59

يكون المسحور مفعوال من السحر بفتح السين بمعنى

َوإِنْ
بالجنون وهو يقرأ القرآن في قوله تعالى
ار ِه ْم َلمَّا َس ِمعُوا
ِين َك َفرُوا َلي ُْزلِقُو َن َك ِبأَب َ
َي َكا ُد الَّذ َ
ْص ِ
ِّ
ون إِ َّن ُه َل َمجْ ُنونٌ
[القلم ،]51:فوحدة
الذ ْك َر َو َيقُولُ َ

بالمسحور كناية عن آدميته فهو رجل مثلهم وهم

السياق تستدعي أن يكون ك ّل من المسحور والمجنون

يزعمون أن األنبياء مالئكة أو جنّ  .وهذا الوجه

اسمي مفعول .

التغذية واألكل ويقال لكل من أكل وشرب من آدمي
وغيره  :مسحور ومسحّ ر  ،فيكون وصفهم النبي

دواة /مجلة فصلية محكمة تعنى بالبحوث والدراسات اللغوية والتربوية

وقول لبيد(:)54

فأفسدها

()58
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وعامِراً
و َي ْو َم َش ِه ْد َناهُ ُس َليْما ً َ
ال نوا ِفلُه
ال ِّن َه ِ

َقلِي ٌل سِ َوى َّ
الطعْ ِن

اب
قال تعالى:
اف َع َذ َ
إِنَّ فِي َذل َِك َآل َي ًة لِ َمنْ َخ َ
ْاآلخ َِر ِة َذل َِك َي ْو ٌم َمجْ مُو ٌع َل ُه ال َّناسُ َو َذل َِك َي ْو ٌم
[هود . ]103:وفي تأويل داللة المشهود
َم ْشهُو ٌد

نفسه وجعله مشهوداً فيه  .وسبب هذا المنع لديه «أنّ

ثالثة أوجه للمفسرين واللغويين حمل واحد منها

الغرض وصف ذلك اليوم بالهول والعظم وتميّزه من

اللفظة على التحول الصرفي وفسرها الثاني تفسيرا

بين األيام  ،فإن جعلته مشهوداً في نفسه فسائر األيام

اعتباطيا فأقر لفظا محذوفا في سياقها وأبقاها الثالث

كذلك مشهودات كلها  ،ولكن يجعل مشهوداً فيه حتى

على ظاهرها في الداللة على المفعول  ،تلك األوجه

يحصل التميز كما تميز يوم الجمعة عن أيام األسبوع

هي:

بكونه مشهوداً فيه دونها ،ولم يجز أن يكون مشهوداً

األول:أن يكون المشهود اسم مفعول بمعنى الفاعل

في نفسه؛ ألنّ سائر أيام األسبوع مثله يشهدها ك ّل

كالمستور بمعنى الساتر والتقدير:اليوم الشاهد ألنه

َف َمن َش ِهدَ مِن ُك ُم ال َّشه َْر
من يشهده  ،وكذلك قوله:
َف ْل َي ُ
[البقرة ]185:الشهر منتصب ظرفا ً ال
ص ْم ُه

كونه شاهدا تأويالن أولهما إ ّنه من مشاهدة الشيء

مفعوال به  ،وكذلك الضمير في { َف ْل َي ُ
ص ْمهُ} والمعنى:

بمعنى النظر والرؤية  ،واآلخر إنه من الشهادة على

فمن شهد منكم في الشهر فليصم فيه  ،يعني :فمن

وهذا أبين من السابق ألن

كان منكم مقيما ً حاضراً لوطنه في شهر رمضان

المشاهدة مشاركة بين فريقين ويوم القيامة ال يشركه

فليصم فيه  ،ولو نصبته مفعوالً فالمسافر والمقيم

أحد في كونه مشهودا  .ويعضد تحوّ ل المشهود من

كالهما يشهدان الشهر  ،ال يشهده المقيم  ،ويغيب عنه

ْف إِ َذا ِج ْئ َنا مِنْ
الشاهد أن في قوله تعالى :
َف َكي َ
ُك ّل أ ُ َّم ٍة ِب َش ِهي ٍد َو ِج ْئ َنا ِبك َع َلى َهؤُ َال ِء َش ِهي ًدا

المسافر»(. )64واختار أبو السعود رأي الزمخشري

يكون شاهدا على الناس في يوم جمعهم  ،وفي

أي أنّ الزمخشري منع تأويل اليوم بالمشهود في
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األمّة التي بُعثت فيها  ،و(شهيد) الثاني بمعنى شاهد
على الرسل في أُممهم(. )61

بعد انقالبه مرفوعا ً(. )65

الثاني:أن يكون وصف اليوم بالمشهود على طريقة

الثالث:أن يكون المشهود حقيقة ال مجازا وليس

اإلسناد المجازي وأصله:المشهود فيه فحذف الظرف
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(فيه) توسّعا في معنى الظرف بإجرائه مجرى

محوال من الشاهد  .ألن المراد منه اليوم الذي يشهده
شاهدون  ،وهو يوم القيامة ُ ،
ال ّ
وطوي ذكر الفاعل

المفعول به وهو رأي الزمخشري( )62الذي عضد هذا

في (يوم مشهود) لتعميم مدلوله فليس القصد منه

الوجه بقول الشاعر(:)63

أنه يشهده شاهِدون معيّنون  .وفي هذا الوجه ثالثة

األمر بمعنى الحضور

()60

[النساء ، ]41:ورد (شهيد) األول بمعنى شهيد على

ونظر المجاز في (يوم مشهود) بما في قوله تعالى:
{ ت ِْل َك ءايات الكتاب الحكيم } وأص َله:الحكي ُم قائلُه ،
فحذف المضافُ وجُعل الضمير مستكنا ً في الحكيم

تأويالت(: )66
ـ أن يكون المشهود مفعوال من المشاهدة والمعنى إنه
يوم يُشهد شهوداً خاصا ً وهو شهود الشيء المهول ،

ُون ِبأ َ ِّي ُك ُم ْال َم ْف ُتونُ
َل َع َلى ُخلُ ٍق َعظِ ٍيم َف َس ُتبْصِ ُر َو ُيبْصِ ر َ
ض َّل َعنْ َس ِبيلِ ِه َوه َُو أَعْ َل ُم
َّك ه َُو أَعْ َل ُم ِب َمنْ َ
إِنَّ َرب َ
ِين
ِب ْال ُم ْه َتد َ

[القلم. ]7-1:وللمفسرين واللغويين

فليس المراد اإلخبار عنه كونه مرئيا ً ألن هذا شأن

في توجيه داللة المفتون اربعة أقوال هي:

جميع األيام بل المراد كونه مرئيا ً رؤية خاصة  .ـ

األول:أن يكون المفتون مصدرا على وزن اسم

أن يكون المشهود مفعوال من الشهادة فيكون بمعنى

المفعول بمعنى الفتنة وهو تفسير يعزى إلى الحسن

المح َّقق أيّ مشهود بوقوعه  ،كما يقالّ :
حق مشهود،

والضحاك

أيْ عليه شهود ال يستطاع إنكاره ألنه واضح

اللذين جوّ زا مجيء مصادر الثالثي على وزن

للعيان.ـ أن يكون المشهود بمعنى كثير ال ّ
شاهدين إيّاه

المفعول وذكروا ألفاظا قليلة جاءت مصادر على

لشهرته ،كقولهم:لفالن مجلس مشهود  ،ومنه قوله

وزن المفعول منها المجلود بمعنى الجلد والميسور

فكيف إذا جئنا من ك ّل أمّة بشهيد وجئنا

ومنه

تعالى:

بك على هؤالء شهيداً

[النساء. ]41:

()69

وإلى هذا ذهب الفراء واألخفش

()70

بمعنى اليسر والمعسور بمعنى العسر ،

المعقول بمعنى العقل في قول الراعي النميري(:)71

واألظهر :أن يكون المراد بمجموع ومشهود في

ح ّتى إذا لم يتركوا لعظامِه

اآلية اسمي مفعول في نفسيهما فمعنى { يوم مجمو ٌع

ومعنى اآلية في هذا الوجه(:فستعلم ويعلمون بمن

له الناسُ }:محشورون إليه أينما كانوا  .وعبَّر باسم

فيكم الفتنة والجنون)  .والباء تدل على اإللصاق

المفعول دون الفعل؛ للداللة على الثبوت واالستقرار،

والمالبسة  ،وقيل ظرفية بمعنى (في) وكأنّ المراد

ليكون أبلغ؛ ألن (مجموع) أبلغ من (يجمع) .

(في أيّكم المفتون) ،أي في أي الفريقين منكم يوجد

وكذا {وذلك يوم مشهود} أي:تشهده أهل السماوات

الجنون والفتنة  .وفي كلتا الحالين فعل اإلبصار

وأهل األرض؛ لفصل القضاء  ،ويحضره األولون

عامل في الجملة المستفهم عنها وليست الجملة (بأيكم

واآلخرون  ،القتضاء الثواب والعقاب(،)67وهي
الداللة نفسها في قوله تعالى :
أَق ِِم الص ََّال َة لِ ُدلُوكِ
آن ْال َفجْ ِر
آن ْال َفجْ ِر إِنَّ قُرْ َ
ْس إِ َلى َغ َس ِق اللَّي ِْل َوقُرْ َ
ال َّشم ِ

المفتون) استئنافا( .)72وذكر فعل البصر مع الفريقين
كناية عن أن أعداء النبي (صلى للا عليه وآله وسلم)
سيعلمون عند العذاب أن الفتنة كانت بهم حين تركوا
ّ
وكذبوا النبي الذي سيبصر عذابهم عيانا
دين للا

المالئكة(.)68

كي تقرّ عينه وال يحزن على ما لقيه من طغيانهم
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وعتوهم(. )73

ن َو ْال َق َلم َو َما َيسْ ُ
ُون َما أَ ْن َ
ت ِبنِعْ َم ِة
قال تعالى:
طر َ
ِ
ون َوإِ َّن َك
َرب َ
ون َوإِنَّ َل َك َألَجْ رً ا َغي َْر َممْ ُن ٍ
ِّك ِب َمجْ ُن ٍ

وعزا الطبري هذا الوجه إلى بعض الكوفيين كأنه
يُومئ إلى الفراء فقال»:قال بعض نحويي الكوفة:
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ان َم ْشهُو ًدا
َك َ

[اإلسراء .]78:أي تحضره

لحمًا وال لفؤاد ِه معقوال
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بأيكم المفتون ها هنا بمعنى الجنون وهو في مذهب

ثم حُذف المصدر المضاف (فتنة) وأقيم المضاف

ثم

إليه (المفتون) مقامه  .وعزا ابن عطية وآخرون هذا

الفتون كما قالوا :ليس له معقول وال معقود»

()74

اختار الطبري هذا الوجه بعد عرضه األقوال فرأى

الوجه إلى األخفش أيضا(.) ( )79

أنّ أولى األقوال في ذلك بالصواب قول من قال:معنى

الثالث:أن يكون المراد بالمفتون صفة السم صريح

ذلك بأيكم الجنون  ،فوجّ ه «المفتون إلى الفتون بمعنى

محذوف د ّل عليه سياق التعبير في اآلية السابقة وهو

المصدر ألن ذلك أظهر معاني الكالم إذا لم ينو إسقاط

«إن الكفار قالوا :إن النبي (صلى للا عليه وآله)

الباء وجعلنا لدخولها وجها مفهوما»( .)75ولما وجد

مجنون وأنّ به جنيّا فر ّد للا ّ
عز وج ّل ذلك عليهم
ُون ِبأ َ ِّي ُك ُم ْال َم ْف ُتونُ )
وتوعّدهم فقالَ (:ف َس ُتبْصِ ُر َو ُيبْصِ ر َ

ينقل هذا الوجه عن بعض نحويي الكوفة ويختاره

يعني الج ّني ألن الجني مفتون»(. ) ( )80

اختاره هو أيضا( .)76وعلى هذا ابن فارس الذي رأى

الرابع:أن يكون المفتون على ظاهره في الداللة على

أن من سنن العرب في كالمها «إقامة المفعول مقام
(بأ َ ِّي ُك ُم ْال َم ْف ُتونُ ) أي الفتنة
المصدر كقوله جل ثناؤه ِ

اسم المفعول ،إذ منع سيبويه مجيء مصادر الثالثي
على وزن المفعول وتأوّ ل أمثلتها التي فسّرت في

 .تقول العرب ما له معقول وحلف محلوفه باهلل وجهد

كالم العرب بالمصادر بأ ّنها أسماء مفاعيل فقولهم :

مجهوده ويقولون :ما له معقول وال مجلود ويريدون

خذ ميسوره ودع معسوره  ،معناه ما تيسّر له وما

العقل والجلد قال الشماخ:

عسُر عليه وكذا سائر األمثلة كالمرفوع والمجلود

أبو بكر ابن األنباري ذو النزعة الكوفية الطبري
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من اللّواتي إذا النت عريك ُتها

يبقى لها بعدها آل

والمعقول(. )81ومن هنا منع فريق من علماء العربية

ومجلود

الالحقين أن يكون المفتون مصدرا للثالثي وتأولوا

ويقول اآلخر:

إخراجه على ظاهره في الداللة على اسم المفعول

إن أخي المجلود من صبرا»

()77

فهو الذي فُتن أي مُحن بالجنون فض ّل فهو بمعنى

واختار ابن سيده هذا الوجه فذكر في باب المصادر

المجنون والمبتلى بالخبل وتخييل الرأي كما يبتلى

أن العرب استعملوا مصادر على وزن المفعول

المجنون بشدة الهوى فيقال :فُتن فالن بفالنة(.)82

«فالميسور عندهم بمنزلة اليسر والمعسور كالعسر

وتفسير المفتون بالمجنون أخرجه الطبري عن ابن

والمرفوع والموضوع والمعقول كالرفع والوضع
تعالى(:بأ َ ِّي ُك ُم ْال َم ْف ُتونُ ) بأيكم
والعقل وقالوا في قوله
ِ

عباس وابن جبير وفيه يكون المفتون اسم مفعول
من الفتنة بمعنى االبتالء وهو ابتالء بمعناه الخاص

الفتنة(.)78

بالجنون وفقدان العقل(. )83

الثاني:أن يكون المفتون مضافا إلى مصدر محذوف

ومنع الحريري وفاقا لسيبويه التوسّع في إباحة مجيء

والتقدير (فستبصر ويبصرون بأيكم فتنة المفتون)

مصادر الثالثي على المفعول فقال« :يقولون :مالي

فيه منفوع وال منفعة  ،فيغلطون فيه ألنّ المنفوع
َمن أُوصل إليه ال ّنفع والصّواب  ،أن يقال:ما لي فيه

وزيادة الباء في ِبأ َ ِّي ُك ُم ْال َم ْف ُتونُ تعني رفع (أيّ )
في اآلية إذ أجاز ابن األنباري  -نقال عن شيوخه

نفع وال منفعة  ،فإن توهّم متوهِّم أنه مما جاء على

الكوفيين – (بأيُّكم المفتون) برفع أيّ  ،واحتج بقول

المصدر فقد وهم فيه ألنه لم يجيء من المصادر على

الشاعر(: )90

وزن مفعول إال أسماء قليلة»(. )84

أباه ُل لو أنّ الرجا َل تبايعوا على أيّنا شرّ ا قبيال وأأل ُم

وفي إعراب (بأيكم المفتون)في هذا الوجه ثالثة آراء

ث ّم قال »:معنى الرفع عندي أنه أضمر النظر ورفع

هي:

أيّا بما بعدها  ،كأنّ المعنى :فستبصر ويبصرون بأن

1ـأن تكون الباء أصلية جارة ومعناها اإللصاق

تنظروا أيكم المفتون وكذلك معنى البيت :على أن

والمالبسة ويعرب الجار والمجرور (بأيكم) في محل

تنظروا أيّنا والنظر ال يعمل في أيّ ألنه من دالئل

رفع خبر مقدم و(المفتون) مبتدأ مؤخر  .والتقدير

االستفهام»(.)91

بأيٍّ منكم تلبست الجن والتصقت فصار مفتونا

وأيد فريق من المفسرين

ومجنونا .وهو ما اختاره المازني وفيه يكون الكالم

اآلية ورأوا أن االستفهام فيها بمنزلته في قوله
ُون َغ ًدا َم ِن ْال َك َّذابُ ْاألَشِ ُر
تعالى
َس َيعْ َلم َ

وهو استفهام يراد به الترداد بين أمرين ومعلوم نفي

[القمر ]26:فلم يفصل بين االستعالم

تاما في (يبصرون) ثم استأنف قوله (بأيكم المفتون)

()92

زيادة الباء في هذه

2ـأن تكون الباء زائدة للتوكيد و(أيكم المفتون)

في زيادة الباء فائدة معنوية وهي أ ّنها تفيد الداللة

مبتدأ وخبر وجملة (بأيكم المفتون) متعلقة

على تضمن(فستبصر ويبصرون) معنى فستعلم

باإلبصار،والتقدير فستبصر ويبصرون أيّكم أولى

ويعلمون أو فستخبر ويخبرون  .وذكروا من

بالشيطان  ،ونقل هذا التفسير عن قتادة( ،)86فيكون

شواهد زيادة الباء في القرآن الكريم قوله تعالى :
ُ
ور َس ْي َنا َء َت ْنب ُ
ُت ِبالدُّهْ ِن َوصِ ب ٍْغ
َو َش َج َر ًة َت ْخ ُر ُج مِنْ ط ِ
[المؤمنون ]20:أي تنبت الدهن ،
ِين
ل ِْل ِكل َ
للا ُي َفجِّ رُو َن َها
وقوله تعالى:
َع ْي ًنا َي ْش َربُ ِب َها عِ َبا ُد َّ ِ

إذا كان كذا  ،أي كيف أنت؟( .)87وقد ورد في كالم

َت ْف ِجيرً ا

[اإلنسان ]6:أي يشربها  ،وذكروا

العرب زيادة الباء كما في قول الراجز(:)88

أن زيادة الباء تفيد تأكيد تعلّق الفعل بمفعوله فهي

(بأيّكم المفتون) كالما متعلقا بما قبله والباء زائدة
كما زيدت في قولهم :بحسبك درهم  ،أي ؛ حسبك
 ،وخرجت فإذا بزيد  ،أي ؛ فإذا زيد  .وكيف بك

نحنُ بنو جعدة أصحابُ الفلج
ونرجو بالفرج

نضرب بالسيفِ

كالباء في قوله تعالى:

َوامْ َسحُوا ِب ُرءُوسِ ُك ْم

[المائدة. ]6:

أي فنرجو الفرج

()89

و ُ
ضعّف هذا الوجه ألن الباء ال تزاد في المبتدأ
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واالستفهام بحرف جر وهو األصل  ،ورأوا أن
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إال في حسبك فقط وال يجوز أن تكون الباء لغوا

فالرَّ احلون ُهمُو»(. )97

وال ذلك جائز في العربية( .)93وواضح داللة الباء

ويفاد من بقاء اسم المفعول على داللته على اسم

على االلصاق والمصاحبة في ( َت ْنب ُ
ُت ِبالدُّهْ ِن) وعلى
(ع ْي ًنا َي ْش َربُ ِب َها) وعلى التبعيض في
السببية في َ

المفعول أنه يراد به فرد أو طائفة ذلك أن (أي) اسم
مبهم يتعرف بما يضاف هو إليه  ،ويظهر أن مدلول

ْسحُوا ِب ُرءُوسِ ُك ْم) فال شاهد للقائلين بزيادة الباء
(وام َ
َ

(أي) فرد أو طائفة متميز عن مشارك في طائفته

في هذه اآليات .

من جنس أو وصف معلوم  ،وله مواقع كثيرة في

3ـأن تكون الباء ظرفية بمعنى (في) والتقدير (في

الكالم ،فقد يشرب (أيّ ) معنى الموصول  ،ومعنى

أيكم المفتون) أي في أي الفريقين يوجد المجنون أفي

الشرط ،ومعنى االستفهام  ،ومعنى التنويه بكامل ،

فرقة اإلسالم أم في فرقة الكفر فهي كالباء في قولنا:

ومعنى المعرّ ف بـ(ال) إذا وُ صل بندائه  .وهو في

زيد بالبصرة أي في البصرة وهذا التفسير يُعزى

جميع ذلك يفيد شيئا ً متميزاً عما يشاركه في طائفته

إلى مجاهد واختاره فريق آخر منهم الفراء والزجاج

بأيكم

وغيرهما

()94

ويعضده قراءة بعضهم (في أيكم

المدلولة بما أضيف هو إليه  ،فقوله تعالى :
المفتون

معناه :أيُّ رجل  ،أو أيُّ فريق منكم

المفتون) ( .)95واستحسن فريق تقدير الباء ظرفية في

المفتون  ،فـ(أي) في موقعه هنا اسم في موقع المفعول
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َ
تعلق المجرور
لـ( ُتبصر ويبصرون) أو متعلق به

وفهم ابن عاشور من تقدير الباء ظرفية أن التعبير

.أما زيادة الباء أو حملها على معنى الظرفية فغير

«تعريضا ً بأبي جهل والوليد بن

موجه واألولى أن تبقى دالة على اإللصاق والمالبسة

المغيرة وغيرهما من مدبّري السوء على دهماء

ذلك أن المذكور قبلها هو فعل اإلبصار والباء على

قريش بهذه األقوال الشبيهة بأقوال المجانين ذلك أنهم

هذا للمالبسة وهي مع مجرورها في محل خبر مقدم

وصفوا رجالً معروفا ً بين العقالء مذكوراً برجاحة

ّ
مؤخر  .وجملة (بأيكم المفتون)
و {المفتون} مبتدأ

العقل واألمانة في الجاهلية فوصفوه بأنه مجنون

أغنت عن مفعول اإلبصار .فالباء على أصلها من

فكانوا كمن زعم أن النهار ليل ومن وصف اليوم

التعدية واالصاق متعلقة بـ(يبصر ويُبصرون) .

الشديد البرد بالحرارة  ،فهذا شبه بالمجنون ولذلك

وبهذا يُضمن فعل ( ُتبصر ويبصرون)معنى :توقن

يجعل { المفتون } في اآلية وصفا ً ادعائيا ً على طريقة
التشبيه البليغ كما جعل المتنبي القوم الذين تركوا

ويوقنون  ،على طريق الكناية بفعل اإلِبصار عن
التحقق ألن أقوى طرق الحسّ هو البصر ويكون
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نزيلهم يرحل عنهم مع قدرتهم على إمساكه راحلين

لإلشارة إلى هذا التضمين  .والمعنى:
اإلِتيان بالباء ِ
فستعلم يقينا ً ويعلمون يقينا ً بأيّكم المفتون(.)98

أن ال تفارقهم

وجملة {فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون}

القرآني يكون

عن نزيلهم في قوله:
إذا َترحَّ ْلت عن قوم وقد قدروا

[القلم ]56:إخبار بأنّ الجانب المفتون هو الجانب

به على التوسع ألن الضمير ال يجوز نصبه على

القائل للنبي {إنك لمجنون} [الحجر ]6:إذ هم

الظرفية والجار ال يعمل بعد حذفه ومنه قولك :يوم

الضالّون عن سبيل ربّ النبي صلى للا عليه وآله

مشهود من قول الشاعر(:)102

ال محالة  .والمستحصل من بقاء المفتون داال على

َو َي ْو ٍم َش ْ
طعن ال ِّد َراكِ
هد َناهُ ُس َليْما ً َو َعامِراً َقلِي ٌل سِ َوى ْال ِ
َن َوا ِفلُهْ

لم تكن مجنونا بل متلبس بالنبوة ومتخلق بالخلق ولك

وهو وجه ذكره الزمخشري ولم يحتف به  ،ثم تمسك

عظيم األجر من ربك فسيظهر أمر دعوتك وينكشف

به أبو حيان بإيراده ابتداء

 .وما يقويه أنه أحد

على األبصار والبصائر من المفتون بالجنون أنت أو

وجهين يحافظان على ظاهر اللفظ دون قول بتحوله

المكذبون الرامون لك بالجنون(.)99

من غيره كما في الوجه األول الذي أقر تحول مكذوب

 -6مكذوب

من الكذب(. )104

ار ُك ْم
قال تعالى :
َف َع َقرُو َها َف َقا َل َت َم َّتعُوا فِي دَ ِ
َ
َّام َذل َِك َوعْ ٌد َغ ْي ُر َم ْك ُذو ٍ
[هود]65:
ب
َث َال َث َة أي ٍ

الثالث :رجح الزمخشري أن يكون نعت الوعد
بالمكذوب تعبيرا مجازيا «كأنه قيل للوعد :نفي

وهذا إخبار عن قوم صالح بأنهم عصوا للا تعالى

بك ،فإذا وُ فى به فقد ُ
ص ِّدق ولم يكذب»

فيما أمرهم وارتكبوا ما نهاهم عنه من أذى الناقة

اآللوسي من هذا التقدير أن التركيب «استعارة مكنية

وعقرها  .وفي داللة (مكذوب) ثالثة أقوال للمفسرين

تخييلية وقيل  :مجاز مرسل بجعل مكذوب بمعنى

واللغويين هي:

باطل ومتخلف»(. )106

األول:أن يكون (مكذوب) مصدرا على وزن اسم

وال يخفى ما في تسمية قدوم العذاب في مدة ثالثة

المفعول والتقدير:وعد ليس كذبا  ،والمعنى أن

أيام بالوعد ونعت الوعد بغير مكذوب من المبالغة في

ما وعدتم به من العذاب ونزوله بعد ثالثة أيام

التهكم ألن الوعد نفسه غير مكذوب ألنه قد وقع فعال

وعد صدق ليس كذبا وحجة هذا الوجه مجيء

فكان وعدا مصدقا ال مكذوبا أي ليس له من يكذب

المصدر على وزن اسم المفعول في كالم العرب

فيه فقد روي عن ابن عباس أن صالحا (عليه السالم)

كالمجلود والمعقول والمصدوق بمعنى الجلد والعقل

قال لهم :يأتيكم العذاب بعد ثالثة أيام فتصبحون اليوم

والصدق()100ووصف األلوسي هذا االستدالل بأن هذا

األول ووجوهكم مصفرة وفي اليوم الثاني محمرة

«سمع منهم لكنه نادر»(. )101

وفي اليوم الثالث مسودة فكان كما قال وأتاهم العذاب

الثاني:أن يكون في التركيب حذف وإيصال واألصل

اليوم الرابع وظهور أمارات العذاب تباعا في ثالثة

(وعد غير مكذوب فيه) فا ّتسع في الظرف بحذف

أيام دليل على صدق الوعد وعدم قدرتهم على اتهام

حرف الجر وإجراء االسم المجرور مجرى المفعول

الوعد بالكذب(. )107

معنى المفعولية تقريع على محصل ما تقدم أي فإذا

()103

()105

 .وفهم
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َو َنصِ يرً ا

َو َقا َل الرَّ سُو ُل َيا َربِّ إِنَّ َق ْومِي ا َّت َخ ُذوا
قال تعالى:
[الفرقان . ]30:وللمفسرين
آن َم ْهجُورً ا
َه َذا ْالقُرْ َ

هذا الوجه يكون على وجهين األول أنهم هجروا فيه
أما على زعمهم الباطل أنه أساطير األولين اكتتبها

ثالثة أوجه في تأويل داللة (مهجور) في اآلية

واآلخر أنهم هجروا فيه برفعهم أصواتهم بالهذيان لما

الكريمة أحدها حمل اللفظة على التحول الصرفي

قرأ لئال يسمعوه(. )113

وحملها الثاني على المجاز وأبقاها الوجه الثالث دالة

الثالث:أن يكون المهجور على ظاهره في الداللة

على معنى المفعولية  ،واألوجه الثالثة هي:
األول :أن يكون (مهجور) مصدرا على وزن المفعول

على معنى المفعولية وهو في األصل نعت للشيء
يقال:هجر فالن يهجُر َهجْ را :إذا بعُد ُ
وطرح
المطروح
َ

من الهجر بمعنى الهذيان إذ نقل الطبري اختالف

 ،والكالم مهجور بمعنى مُبعد متروك ،والهجر

«أهل التأويل في معنى اتخاذهم القرآن مهجورا ،

في الكالم الهذيان مثل كالم المحموم والمبرسم .

فقال بعضهم :كان ا ّتخاذهم ذلك هجرا  ،قولهم فيه

ومرام هؤالء أن القرآن كالم مهجور أي مطروح

()108

ومتروك  ،وقول الرسول (صلى للا عليه وآله):إنّ

ومجيء مفعول مصدرا مما أثبته الكوفيون لكن على

قومي ا ّتخذوا هذا القرآن مهجوراً  ،بمعنى أنهم

قلة( ،)109وهو ما جوزه الزمخشري في قوله»:يجوز

يهجرونني وإياه

ألنهم هجروا القرآن والرسول

أن يكون المهجور بمعنى الهجر كالمجلود والمعقول

بإعراضهم عنهما وتركهما ،يشهد لهذا قوله تعالى:

 .والمعنى اتخذوه َهجرا»()110ونقله آخرون وجها

آن َو ْال َغ ْوا
َو َقا َل الَّذ َ
ِين َك َفرُوا َال َتسْ َمعُوا لِ َه َذا ْالقُرْ ِ

السيئ من القول وزعمهم أنه سحر وأنه شعر»
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للا تبارك وتعالى نبيه الكريم (صلى للا عليه وآله)

[الفرقان .)112(]31:وحذف الجار في

()114

جائزا في تأويل داللة اللفظة(. )111

ُون
فِي ِه َل َعلَّ ُك ْم َت ْغلِب َ

الثاني:أن يكون وصف القرآن بالمهجور من باب

(قال الرسول) بمعنى (يقول الرسول) ،وهو قول

المجاز إذ أسند الهجر إلى القرآن وهو لما فيه

()116

الرسول في يوم القيامة

 .وذكر ابن فارس أن

والتقدير :ا ّتخذوا القرآن مهجورا فيه  ،ثم حذف

نكتة التعبير بالمهجور دون الفعل (هجروا)هي أن

ين ِب ِه َسا ِمرً ا
الجار .ويؤكده قوله تعالى{:مُسْ َت ْك ِب ِر َ
ُون} [المؤمنون . ]67:وهجرهم فيه أنهم قالوا
َت ْه ُجر َ

صى
النعت باالسم ألزم وأبلغ «أال ترى أنا
نقول{:و َع َ
َ

فيه غير الحق  ،كقولهم :إنه سحر  ،وشعر  ،وكذب،

ّ
َو َك َذل َِك َج َع ْل َنا لِ ُك ِّل َن ِبيٍّ َع ُد ًّوا
وساله بقوله تعالى:
ِّك َها ِديًا
ِين َو َك َفى ِب َرب َ
م َِن ْالمُجْ ِرم َ

[فصلت .)115(»]26:فيكون

عاص
آدَ ُم َر َّب ُه َف َغ َوى} [طه ]121:وال نقول:آد ُم
ٍ
ان عصى فِي
غاو ،ألن النعوت الزمة وآدم وإن َك َ
ٍ
شيء فإنه َلم يكن شأنه العصيان فيُسمى ِبهِ ،فقوله

ثناؤه{:و َال َتجْ َع ْل َيدَ َك َم ْغلُو َل ًة } [اإلسراء]29:
ج ّل
َ
ً
مغلولة .ومنه قوله
أي ال تكو َننّ عادَ ُتك فتكون يدك
ثناؤه{:و َقا َل الرَّ سُو ُل َيا َربِّ إِنَّ َق ْومِي ا َّت َخ ُذوا
ج ّل
َ

شأن
آن َم ْهجُورً ا} َو َل ْم يقلَ :ه َجرُوا ؛ ألنّ
َ
َه َذا ْالقُرْ َ

َمهيل

ان هجران القرآن  ،وشأنُ القرآن عندَ هم
القوم َك َ
ُهجر أبداً فلذلك قال وللا أعلم:ا َّت َخذوا َه َذا
أن ي َ

التفاعل (متهايل) والمعنى في هذا الوجه أن المهيل

القرآن مهجوراً

وهذا قياسُ الباب كله»

()117

.

()119

،والمهيل محول من اسم الفاعل من باب

هو الرمل الذي إذا وطئته القدم زل من تحتها وإذا
أخذت أسفله انهال(.)120

من المسلمين ،يشكو بين يدي للا أ ّنهم دفنوا القرآن بيد

الدقيق المبسوس بالرمل المتهايل واضحة  ،فقوله{:

النسيان ،القرآن الذي هو رمز الحياة ووسيلة النجاة،

ت الجبال َكثِيبا ً م َِّهيال } مطابق في المعنى لتفسير
َو َكا َن ِ

القرآن الذي هو سبب االنتصار والترقي ،القرآن

ت الجبال } بأن بسها هو تفتيتها وطحنها
{ َو ُب َّس ِ

الممتلئ ببرامج الحياة ،هجروا هذا القرآن فم ّدوا يد

لتكون كالرمل المتهايل الذي يؤول إلى هباء

االستجداء إلى اآلخرين ،حتى في القوانين المدنية

منثور بفعل فاعل فهباء منبث بنفسه(.)121

والجزائية.إلى اآلن ،لو تأملنا في وضع كثير من
البلدان اإلِسالمية ،ال سيما أُولئك الذين يعيشون تحت
هيمنة الشرق والغرب الثقافية ،لوجدنا أنّ القرآن بينهم

الثاني:أن يكون المهيل اسم مفعول في نفسه وليس
والمهيل :المسيل الليّن الرّ خو الذي تهيله الريح أي

كتاب للمراسم والتشريفات ،يذيعون ألفاظه وحدها

تنشره فوزنه مفعول  ،والمعنى أنّ الجبال تصير

بأصوات عذبة عبر محطات البث ،ويستخدمونه في

إذا ُنسفت يوم القيامة مثل الكثيب المنثور من هِي َل
ثر وأُسي َل .يقال :تراب مهيل ومهيول
َهيالً إذا ُن َ

منزل جديد ،أو لحفظ مسافر ،وشفاء مريض ،وعلى

أي مصبوب ومسيل

 .والمهيل :أصله مهيُول

األكثر للتالوة من أجل الثواب(. )118

كمضروب استثقلت الضمة على الياء فنقلت إلى

 -8مهيل

الساكن قبلها  ،وهو الهاء فالتقى ساكنان  ،فاختلف

ت
قال تعالى:
َي ْو َم َترْ جُفُ ْاألَرْ ضُ َو ْال ِج َبا ُل َو َكا َن ِ
ْال ِج َبا ُل َكثِيبا ً م َِّهيالً
المزمل .14وفي تأويل داللة

النحاة في العمل في ذلك :فسيبويه  ،وأتباعه حذفوا
الواو  ،وكانت أولى بالحذف  ،ألنها زائدة  ،وإن كانت

المهيل وجهان أقرّ أحدهما تحول اللفظة من بناء

القاعدة إنما تحذف اللتقاء الساكنين األول  ،ثم كسروا

الفاعل وأبقاها اآلخر على ظاهرها والوجهان هما:

الهاء لتصح الياء  ،ووزنه حينئذ مفُعل .والكسائي

األول:أن يكون الكثيب المهيل بمعنى الرمل المتهايل

والفراء واألخفش:حذفوا الياء  ،ألن القاعدة في التقاء

فالمهيل اسم مفعول من ه ِْل ُ
ت الرمل أهيلُه فهو

الساكنين إذا احتيج إلى حذف أحدهما حذف األول ،

يكون قول الرّ سول(صلى للا عليه وآله وسلم) هذا،
وشكواه هذه ،مستمرين إلى هذا اليوم من فئة عظيمة

زخرفة المساجد بعنوان الفن المعماري ،والفتتاح

محوال من اسم الفاعل والكثيب المهيل كدس الرمل،

()122
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ومن هنا استظهر الشيخ ناصر مكارم الشيرازي أن

وهذا الوجه يعضده ماجاء في سورة الواقعة
ت ْال ِج َبا ُل َب ًّسا
ت ْاألَرْ ضُ َر ًّجا َو ُب َّس ِ
إِ َذا رُجَّ ِ
َف َكا َن ْ
[الواقعة ]6 - 4:فمشابهة
ت َه َبا ًء ُم ْن َب ًّثا
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وكان ينبغي على قولهم أن يقال فيه :مهول إال أنهم

{جزاء موفورا}»

كسروا الهاء ألجل الياء التي كانت فقلبت الواو ياء ،

{ َج َزاء مَّوفُورً ا } أي  :وافراً مكمالً  ،يقال  :وفر

ووزنه حينئذ مفعول على األصل  ،ومفيل بعد القلب.

المال بنفسه يفر وفوراً ،فهو وافر( .)128أي إنّ (وفر)

واإلتمام في ذوات الياء لغة تميم  ،والحذف ألكثر

المستعمل الزما ً نحو وفر الما ُل يفر وفوراً بمعنى

العرب  .وهو مثل:مكيل ومكيول  ،ومدين ومديون

كمل وكثر إنما يعدى بالتضعيف فيقال و ّفر الما َل أي

 ،وذلك أن الياء تحذف منها الضمة فتسكن  ،والواو

كثره وكمله( ،)129فعلى هذا الوجه يكون التضعيف في

أيضا ً ساكنة  ،فتحذف الواو اللتقاء ساكنين(.)123

(و ّفر) للتعدية وليس للتكثير .

 -9موفور

الثاني  :أن يكون الموفور بمعنى المو ّفر فهو اسم

ذكروا في تأويل داللة (موفور) في قوله تعالى :
َقا َل ْاذ َهبْ َف َمن َت ِب َع َك ِم ْن ُه ْم َفإِنَّ َج َه َّن َم َج َزآؤُ ُك ْم

مفعول من المزيد (و ّفر) المتعدي بالتضعيف وهذا
منقول عن قتادة والمعنى :جزا ًء م َُو ّفرا عليكم ،الينقص

{اإلسراء }63/أربعة أوجه ثالثة

لكم منه( .)130واختار صاحب العين هذا الوجه فقال

منها قائمة على التحول الصرفي والثالث أبقى اللفظة

 »:المستعمل في التعديَ :و ّفرناه ْتوفيرا»(.)131يريد

دالة على معنى اسم المفعول من المجرد تلك األوجه

أنّ المجرد (وفر) لم يرد متع ّديا فال يص ّح اشتقاق اسم

هي :

المفعول منه أو تأويل الموفور بالوافر كما في الوجه

األول  :أن يكون الجزاء الموفور بمعنى الجزاء

السابق ولذا اشتق الموفور من المتعدي بالتضعيف

الوافر  ،وهذا التأويل نقله الطبري عن مجاهد

(و ّفر)  .ولم يجد هذا الوجه مناصرا ألن المجرد

بطريقين( .)124وجوز الطوسي هذا الوجه فقال «

(وفر) ورد في كالم العرب متعديا والزما فيقال »:

يقال( :موفورا) بمعنى وافر،فيقول مجاهد،كأنه

،وو َف َر الشي ُء بنفسه وُ فوراً»(.)132
َو َفرْ ت الشي َء َو ْفراً َ

َج َزاء م َّْوفُورً ا

()127

 .واختاره الشوكاني فقال :
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بتحوّ ل لفظ المفعول إلى لفظ الفاعل هنا لسماع الفعل

الثالث :أن يكون الموفور بمعنى المو ّفر فهو اسم

(وفر) الزما في كالم العرب واسم المفعول ال يشتق

مفعول من (و ّفر) الدال بالتضعيف على معنى

من الالزم بل من المتعدي المبني للمجهول  ،ولذا

المجرّ د (وفر)  ،إذ لمّا كان الفعل وفر يأتي متعديا

جوز الرازي هذا الوجه ألن الفعل (وفر) قد يجيء

والزما جوز الطبري هذا الوجه فأوّ ل (جزا ًء

متعديا ً والزما ً والالزم كقوله  :وفر المال يفِر وفوراً

ْ
موفُورً ا) بـ»ثوابا مكثورا مكمال»(.)133وجوز آخرون
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()126

فهو وافر فيكون معنى جزاء موفوراً :وافراً

هذا الوجه فاشتقوا الموفور من الفعل المتعدي ،

وقال الكفوي يأتي المفعول بمعنى الفاعل في ثالثة

ألن (وفر) المجرد المتعدي بمعنى (و ّفر) المزيد

مواضع أيضا {حجابا مستورا} { وعده مأتيا }

بالتضعيف  .فيكون المعنى جزاء موفوراً موفراً(.)134

ذو وفر ،كقولهم :البن او ذو لبن

()125

 .وإنما حُكم

فال حجة لمن أنكر تعديته كما في هذا الوجه .

أي إنهم ساووا بين داللتي الموفور والمو ّفر بناء على

دون فصل  .وأصل الكالم  :فإن جهنم جزاؤكم

مساواتهم بين معنى الفعلين وفرته وو ّفرته .واختار

موفوراً  .فانتصاب جزاء على الحال الموطئة  ،و

الزمخشري هذا الوجه ففسر الجزاء الموفور بالمو ّفر

{ موفوراً } صفة له ،و الحال في المعنى،أي جزاء

رضه ف َِر ًة،
واشتقه من قول العرب  :فِر لصاحبك عِ َ

غير منقوص»(.)142

أيو ّفر(. )135

والجزاء الموفور الذي أوعد للا تعالى به إبليس ومن

الرابع  :الموفور اسم مفعول من الثالثي المتعدي
(وفره ي ِفرُه) إذا ّ
مفعول
كثره()136و َموفُوراً اسم
ٍ

تبعه إنما عبر عنه باسم المفعول لإلشارة إلى أنّ للا
تعالى سعّر جهنم منذ أن خلق الخلق كله  ،فمن ابتغى

،من وفرته  ،ووفر يستعمل متع ِّدياً ،ومنه قول

لها سبيال لقي مبتغاه موفورا .ولو قيل انه بمعنى

زهير(:)137

الفاعل لفهم منه أنّ هذا الجزاء وافر بنفسه وهو غير

ومن يجعل المعروف في غير أهله ***

مفهوم(. )143

يكن حـــمــده ذما ً عليـــه ويندم

 -10ميسورا

الراغب  »:الوفر :المال التام .يقال :وفرت كذا:

َم ْيسُورً ا

تممته وكملته ،وو ّفرته على التكثير)140(».وقال

وللمفسرين واللغويين أربعة أقوال في توجيه داللة

مفعول مِنْ َو َفرْ ُته ،وو َف َر
السمين و» َم ْوفُوراً» اسم
ٍ
يُستعمل متع ِّدياً...،واآلي ُة الكريمة من هذا(. )141

الميسور  ،حمل ثالثة منها اللفظة على التحوّ ل
الصرفيّ وحملها الرابع على ظاهرها في الداللة على

وتأويل الموفور بالوافر بعيد ألن سياق اآلية يظهر

المفعول  ،تلك األوجه هي:

معنى المفعولية في الجزاء الموصوف بالوفرة ،

األول:أن يكون الميسور مصدرا للثالثي على وزن

فالموفور صفة للجزاء وهو « مصدر جزاه على

المفعول وهو بمعنى اليسر وهو اللين يقال:يسرت

عمل ،أي أعطاه عن عمله عوضا ً  .وهو هنا بمعنى

له القول أي ليّنته

.والميسور مصدر وصف به

اسم المفعول كالخلق بمعنى المخلوق .وأعيد جزاء

القول  ،والتقدير:فقل لهم قوال يسرا أو يسيرا  ،أي

إنا أنزلناه

ليّنا ال شديدا وال غليظا  ،والقول اللين مصداق لقوله
َفأَمَّا ْال َيتِي َم َف َال َت ْق َهرْ َوأَمَّا السَّا ِئ َل َف َال َت ْن َهرْ
تعالى:

واآلية الكريمة من هذا ،فعلى هذا يكون الموفور اسم
مفعول من المجرّ د (وفر) المبني للمجهول(،)138واختار
صاحب التهذيب هذا الوجه(.)139

ً
للتأكيد،اهتماما ً
وفصاحة ،كقوله :
قرآنا عربيا ً

[ يوسف ، ] 2 :وألنه أحسن في

جريان وصف الموفور على موصوف متصل به

[اإلسراء. ]28 - 26:

()144

ِّك َف َح ِّد ْ
ث
َوأَمَّا ِبنِعْ َم ِة َرب َ

[الضحى]11 - 9:
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وفي هذا الوجه يكون المزيد (و ّفر) للتكثير قال

ِين َواب َْن
قال تعالى:
َوآ ِ
ت َذا ْالقُرْ َبى َح َّق ُه َو ْالمِسْ ك َ
ان
ين َكا ُنوا إِ ْخ َو َ
يل َو َال ُت َب ِّذرْ َت ْب ِذيرً ا إِنَّ ْال ُم َب ِّذ ِر َ
الس َِّب ِ
ان ال َّشي َ
ضنَّ
ْطانُ ل َِر ِّب ِه َكفُورً ا َوإِمَّا ُتعْ ِر َ
ين َو َك َ
ال َّشيَاطِ ِ
ِّك َترْ جُو َها َفقُ ْل َل ُه ْم َق ْو ًال
َع ْن ُه ُم ا ْبت َِغا َء َرحْ َم ٍة مِنْ َرب َ
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والقول الميسور (الليّن) في هذا الوجه يحتمل أن يراد

أن المعنى «إن أعرضت يا محمد عن إعطائهم

به :

لضيق يد فقل لهم قوال ميسورا أي أحسن القول

ـ المداراة باللسان على قول من قال :إن المراد بهم
المشركون  ،وعلى هذا فاآلية منسوخة ألن النبي أُمر

لهذا الوجه استظهر ابن عطية أن يكون سبب نزول

في ما بعد بالغلظة والشدة وجهاد المشركين(. )145

«اآلية في قوم كانوا يسألون رسول للا (صلى للا

ـ الوعد الحسن  ،إذ نقل عن ابن عباس وقتادة وعكرمة

عليه وآله وسلم) فيأبى أن يعطيهم ألنه عليه الصالة

أن للا تعالى أمر النبي (صلى للا عليه وآله)  -إذا

والسالم كان يعلم منهم نفقة المال في الفساد فكان

أتاه أحد أقاربه أو غيره من المحتاجين ولم يكن لديه

يعرض عنهم رغبة األجر في منعهم لئال يعينهم على

ما يعطيه  -أن يعدهم عدة حسنة وذلك أن يقول لهم:

فسادهم فأمره للا تعالى بأن يقول لهم قوال ميسورا

سيكون  ،فإذا جاء شيء أعطيناكم  ،والعدة من رسول

يتضمن الدعاء لهم في الفتح واإلصالح»(.)152على

للا بمنزلة ال َّدين .وأكثرهم على أن هذا هو سبب

حين استظهر أبو حيان أن يكون النبي (صلى للا

نزول اآلية( . )146وأنس بعضهم( )147بهذا الوجه الذي

عليه وآله وسلم) قد خاطب أقاربه فقال  :واألظهر
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عُضد بأن المصادر التي على وزن فُعْ ل تأتي دالة
َوأَمَّا َمنْ آ َم َن
على المفعول كما في قوله تعالى:
صالِحً ا َف َل ُه َج َزا ًء ْالحُسْ َنى َو َس َنقُو ُل َل ُه مِنْ أَم ِْر َنا
َو َع ِم َل َ
[الكهف ]88:فاليسر بمعنى الميسور وهو
يُسْ رً ا

«أنه تعالى لما أمر بإيتاء ذي القربى ح ّقه ومن ذكر

الرحمة وهي كناية عن الرزق والتوسعة وطلب ذلك

وصف أقيم مقام موصوفه أي :قوال يسرا  ،وكذلك

ناشئ عن فقدان ما يجود به ويؤتيه من يسأله .)153(».

(الميسور)مفعول بمعنى المصدر أي (اليسر)(. )148

الرابع:أن يكون الميسور على ظاهره في الداللة

الثاني:أن يكون المراد بالقول الميسور مفعوال بمعنى

على اسم المفعول واختار الزمخشري هذا الوجه

الفاعل من لفظ اليسر كالميمون  ،والمعنى:عدهم

فقال»:يقال :يسر األمر وعسر مثل سعد ونحس

وعدا جميال من قولهم :يسرت لك كذا إذا أعددته(.)149

فهو مفعول»

ومن هنا أجاز الزمخشري تعلق

الثالث:أن يكون الميسور صيغة نسب على وزن اسم

(ابتغاء رحمة من ربك) بجواب الشرط المقدم عليه

المفعول والتقدير»:قوال ذا ميسور وهو اليسر أي

والتقدير:فقل لهم قوال ميسورا ابتغاء رحمة من ربك

دعاء فيه يسر»( ،)150وهو الدعاء لهم بالرزق والخير

ترجوها برحمتك عليهم  ،لكن أبا حيان رفض
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أي يسّر فقرهم بدعائك لهم  ،ومجمل معنى اآلية أنه

تعلق (ابتغاء رحمة من ربك) بجواب الشرط المقدم

سبحانه وتعالى أمر النبي (صلى للا عليه وآله وسلم)

؛ ألن ما بعد الفاء ال يعمل في ما قبلها فال يجوز

أن يدعو لهم دعاء يتضمن الفتح لهم واإلصالح أي

أن يقال:إن يقم فاضرب خالدا  .وأنت تريد :إن يقم

وأبسط العذر وادع لهم بسعة الرزق»

()151

وتأييدا

معه ونهاه عن التبذير قال :وإن لم يكن منك إعراض
عنهم  ،فالضمير عائد عليهم وعلّل اإلعراض بطلب

()154

خالدا فاضرب( .)155وكأن التقدير لديه:وإن تعرض

خاتمة البحث

أي أن االبتغاء متعلق

الصرفي في ألفاظ القرآن الكريم إذ إنّ المراد بالتحول

بالشرط والتقدير:إن أعرضت عنهم لفقد رزق من

الصرفي أن تنوب صيغة صرفية عن صيغة أخرى

ربك ترجو أن يفتح لك – فسمي الرزق رحمة –

تؤ ّدي معناها وتظفر بموقعها في السياق  ،وهو بهذا

فردهم ردا جميال  ،فوضع االبتغاء موضع الفقد ألن

المعنى ضرب من تحريف الكلم عن مواضعه  .وال

فاقد الرزق مبتغ له فكان الفقد سبب االبتغاء واالبتغاء

يتحقق اإلعجاز القرآني بالمعنى العميق الذي اقترحه

مسببا عنه فوضع المسبب موضع السبب(. )157

المفسر أو اللغوي بل بمعنى اللفظ الظاهر كما هو في

واألولى أن يكون الميسور مفعوال من اليسر وهو

المصحف .

السهولة وفعله مبنيا للمجهول يقال :يُسِ ر األمر كما

وقد اختار البحث لتطبيق فكرته الرئيسة عشرة

يقال سُعد الرجل و ُنحس  .والقول الميسور هو الذي

أمثلة قرآنية جاءت على بناء المفعول تع ّددت أقوال

جُعل يسيرا غير عسير وهو اللين الحسن المقبول

اللغويين والمفسرين في تلمّس داللتها سواء على

عندهم فشبه المقبول بالميسور في قبول النفس له

مستوى اللفظ المفرد أو البناء العام  ،ومع ذلك التعدد

ألن غير المقبول عسير( .)158وهذا القول المقبول

في األقوال برز القول بتحوّ ل هذه األمثلة من أمثلة

في النفس اللين السهل ال يتح ّقق إال في الدعاء ،

تؤول إلى أبنية أخرى هي أسماء الفاعلين أو صيغ

أي يسّر فقرهم عليك بدعائك لهم  .وأقرب نظير

المبالغة أو المصادر أو الجموع أو صيغ النسب

للقول الميسور هو القول المعروف في قوله تعالى:

أو تراكيب نحوية حذف جزء منها أو غير ذلك ،

صدَ َق ٍة َي ْت َب ُع َها
َق ْو ٌل َمعْ رُوفٌ َو َم ْغف َِرةٌ َخ ْي ٌر مِنْ َ
أَ ًذى َو َّ
[البقرة ]263:فالميسور
للاُ َغنِيٌّ َحلِي ٌم

واألمثلة القرآنية التي انتخبها البحث هي :

السبب وهو اإلعسار

()156

هو المعروف ألنّ القول المتعارف عليه ال يحوج

ت َع ْد ٍن الَّتِي َو َعدَ
 -1مأتيّا في قوله تعالى:
َج َّنا ِ
[مريم
ان َوعْ ُدهُ َمأْ ِت ًّيا
الرَّ حْ َمنُ عِ َبادَ هُ ِب ْال َغ ْي ِ
ب إِ َّن ُه َك َ

إلى تكلف.

. ]61
َوإِ َذا َق َر ْأ َ
آن
 -2مستورا في قوله تعالى :
ت ْالقُرْ َ
ون ِب ْاآلخ َِر ِة ح َِجابًا
ِين َال ي ُْؤ ِم ُن َ
َج َع ْل َنا َب ْي َن َك َو َبي َْن الَّذ َ
َمسْ ُتورً ا

[اإلسراء. ]45:

َوإِ َذا َذ َكرْ َ
َّك
 -3مسحورا في قوله تعالى:
ت َرب َ
َ
ار ِه ْم ُنفُورً ا َنحْ نُ أَعْ َل ُم
فِي ْالقُرْ ِ
آن َوحْ دَ هُ َولَّ ْوا َع َلى أ ْد َب ِ
ْك َوإِ ْذ ُه ْم َنجْ َوى إِ ْذ
ُون إِ َلي َ
ُون ِب ِه إِ ْذ َيسْ َت ِمع َ
ِب َما َيسْ َت ِمع َ
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عنهم إلعسارك  ،فوضع المسبب وهو ابتغاء موضع

يع ّد البحث محاولة جادة في نقض ظاهرة التحول
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َيقُو ُل َّ
ُون إِ َّال َرج ًُال َمسْ حُورً ا
ُون إِنْ َت َّت ِبع َ
الظالِم َ
[اإلسراء. ]47 - 46:
إِنَّ فِي َذل َِك َآل َي ًة لِ َمنْ
 -4مشهود في قوله تعالى:
اب ْاآلخ َِر ِة َذل َِك َي ْو ٌم َمجْ مُو ٌع َل ُه ال َّناسُ َو َذل َِك
اف َع َذ َ
َخ َ
َي ْو ٌم َم ْشهُو ٌد

[هود. ]103:

 -5المفتون في قوله تعالى:
ِبأ َ ِّي ُك ُم ْال َم ْف ُتونُ
[القلم. 6:

ُون
َف َس ُتبْصِ ُر َو ُيبْصِ ر َ

َي ْو َم َترْ جُفُ ْاألَرْ ضُ
 -8مهيل في قوله تعالى:
ت ْال ِج َبا ُل َكثِيبا ً م َِّهيالً
المزمل.14
َو ْال ِج َبا ُل َو َكا َن ِ
 -9موفورً ا في قوله تعالى:

َقا َل ْاذ َهبْ َف َمن

َت ِب َع َك ِم ْن ُه ْم َفإِنَّ َج َه َّن َم َج َزآؤُ ُك ْم َج َزاء م َّْوفُورً ا
{اإلسراء}63/

 -6مكذوب في قوله تعالى:
َ
َّام َذل َِك َوعْ ٌد َغ ْي ُر
َف َقا َل َت َم َّتعُوا فِي دَ ِ
ار ُك ْم َث َال َث َة أي ٍ
َم ْك ُذو ٍ
[هود]65:
ب

ت َذا ْالقُرْ َبى
 -10ميسورا في قوله تعالى :
َوآ ِ
يل َو َال ُت َب ِّذرْ َت ْب ِذيرً ا إِنَّ
َح َّق ُه َو ْالمِسْ ك َ
ِين َواب َْن الس َِّب ِ
ان ال َّشي َ
ْطانُ ل َِر ِّب ِه
ين َو َك َ
ين َكا ُنوا إِ ْخ َو َ
ْال ُم َب ِّذ ِر َ
ان ال َّشيَاطِ ِ
ِّك
ضنَّ َع ْن ُه ُم ا ْبت َِغا َء َرحْ َم ٍة مِنْ َرب َ
َكفُورً ا َوإِمَّا ُتعْ ِر َ

َو َقا َل الرَّ سُو ُل َيا

[اإلسراء- 26:

َف َع َقرُو َها

 -7مهجورً ا في قوله تعالى:
آن َم ْهجُورً ا
َربِّ إِنَّ َق ْومِي ا َّت َخ ُذوا َه َذا ْالقُرْ َ
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[الفرقان. ]30:

َترْ جُو َها َفقُ ْل َل ُه ْم َق ْو ًال َم ْيسُورً ا

. ]28
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 .80ظ  :المحرر الوجيز 394/6والجامع ألحكام القرآن  201/18وتفسير اللباب  402/15والبحر المحيط
 313/10وفتح القدير . 274/7
 .81المخصص 419/3
 .82ظ :الكتاب 7/4
 .83ظ :جامع البيان  530/23وتهذيب اللغة  14/5ومعالم التنزيل  191/8والكشاف  141/4والمحرر
الوجيز  394/6والفخر الرازي  269/3وأنوار التنزيل  312/5والبحر المحيط 313/10
 .84جامع البيان 530 / 23
 .85درة الغواص 55/1

 .88مغني اللبيب  42/1والبحر المحيط 313/10
 .89لرجل من بني جعدة كما في خزانة األدب 159/4

 .90ظ :معاني الزجاج 159/5
 .91بال عزو في الزاهر 431/1
 .92الزاهر 431/1
 .93ظ  :الكشاف  141/4والمحرر الوجيز  394/6والجامع ألحكام القرآن  201/18وإرشاد العقل السليم
 359/6وفتح القدير  274/7والبحر المديد . 383/6
 .94ظ  :الزاهر  431/1والتهذيب  14/5واللباب 402/
 .95ظ:معاني الفراء  173/3ومعاني الزجاج 159/5
 .96هي قراءة ابن أبي عبلة كما في المحرر الوجيز  394/6والبحر المحيط 313/10
 .97ظ  :التبيان للطوسي  375/1والمحرر الوجيز  394/6ومجمع البيان  73/10ومدارك التنزيل 455/3
وتفسير اللباب  402/15وإرشاد العقل  359/6وفتح القدير  274/7وروح المعاني  156/21والتحرير
والتنوير  237 /15والميزان  205/19واألمثل 523/18
 .98التحرير والتنوير .237 /15
 .99ظ  :التحرير والتنوير . 238/15
 238/15والميزان 205/19
 .101ظ  :التبيان للطوسي  16 /6والكشاف  279/2ومجمع البيان  266/5والجامع ألحكام القرآن 54/9
وأنوار التنزيل  107/3وتفسير اللباب  127/9والبحر المحيط  423/6وإرشاد العقل 336/3
 .102إرشاد العقل 336/3
 .103من شواهد الكتاب
 .104ظ  :البحر المحيط 423/6
 .105ظ  :الكشاف  279/2ومدارك التنزيل  32/2والبحر المحيط  423/6وإرشاد العقل  336/3وفتح
.106القدير 461/3
 .107الكشاف 279/2
 .108روح المعاني 293/3
 .109ظ  :أنوار التنزيل  434/8ومعالم التنزيل 73/4
 .110جامع البيان 264/19
 .111ظ  :وليس في كالم العرب  42ودقائق التصريف  56وشرح األشموني 351/2
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 .100ظ  :إرشاد العقل السليم  359/6وفتح القدير  274/7وروح المعاني  156/21والتحرير والتنوير
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 .112الكشاف 90/3
 .113ظ  :معالم التنزيل  82/6والفخر الرازي  415/11والبحر المحيط  361/8وإرشاد العقل 102/5
وروح المعاني . 86/14
 .114ظ  :التبيان للطوسي  748/7والكشاف  90/3والمحرر الوجيز  106/5والفخر الرازي 415/11
والجامع ألحكام القرآن  29/13واللباب  188/12وفتح القدير . 273/5
 .115ظ  :الكشاف  90/3وروح المعاني 86/14
 .116ظ  :العين  1869/3والتهذيب 253/2
 .117التبيان للطوسي 478/7
 .118ظ  :مجمع البيان  262/7والميزان 106/15
 .119الصاحبي 70/1
 .120ظ :األمثل 143-142/11
 .121ظ  :العين 1878/3
 .122ظ  :معاني الزجاج  188/5وإعراب النحاس  235/4والكشاف  343/4والبحر المحيط 572/9
و 317/10والنكت والعيون  177/4وأضواء البيان . 109/8
 .123ظ  :أضواء البيان 109/8
دواة /مجلة فصلية محكمة تعنى بالبحوث والدراسات اللغوية والتربوية

 .131الصحاح  1151واللسان . 292/21

64

 .132جامع البيان 146/15/9وإرشاد العقل السليم . 236/5

 .124ظ  :إرشاد العقل السليم  400/6والنكت والعيون 343/4والتسهيل لعلوم التنزيل 246/3وتفسير اللباب
 41/16والجامع ألحكام القرآن  693/23وأنوار التنزيل  338/5والبحر المحيط  372/10والفخر
الرازي 120/16
 .125ظ :الكتاب  348/4والمقتضب  100/1والمنصف  286/1والممتع 455/2
 .126جامع البيان  146/15/9وإرشاد العقل السليم  236/5وتفسير القرآن العظيم  278/3وفتح القدير
.311/3
 .127التبيان . 447/6
 .128الفخر الرازي  5/21/7واللباب . 328/12
 .129الكليات . 319/3
 .130فتح القدير . 311/3

 .133العين 1970/3
 .134الصحاح 1151

 .135جامع البيان 146/15/9
 .136ظ :إعراب القرآن للنحاس  382/2والفخر الرازي 5/21/7الدر المصون  405/4واللباب 328/12
 .137الكشاف  456/4وإرشاد العقل السليم  236/5والتحرير والتنوير 265/8
 .138ظ :الكشاف  456/4والتحرير والتنوير  265/8وروح المعاني 141/15
 .139ديوانه .122
 .140اللباب 328/12
 .141تهذيب اللغة 144/5
 .142المفردات (وفر)
 .143الدر المصون 405/4
 .144التحرير والتنوير  265/8وظ :الكشف . 61/4
 .145ظ :التبيان للطوسي 447/6
 .146ظ :المفردات (وفر)
 .147ظ  :زاد المسير . 158/4
 .148ظ :معاني الفراء  70/3ومجاز القرآن  65/1وإعراب النحاس  145/4والتبيان للطوسي 463/6
ومجمع البيان  217 /6والفخر الرازي  39/10والجامع ألحكام القرآن  218/10والنكت والعيون 420/2
 .149ظ :الجامع ألحكام القرآن  218/10وفتح الفدير . 301/4
 .150ظ  :الميزان . 45/13
 .151ظ  :الجامع ألحكام القرآن  218/10وأضواء البيان . 169/3
 .152الكشاف . 447/2
 .153الجامع ألحكام القرآن 218/10
 .154المحرر الوجيز . 223/4
 .155البحر المحيط 338/7
 .156الكشاف  447/2والتحرير 218/8
 .157ظ  :البحر المحيط 338/7
 .158ظ  :نفسه 338/7
 .159ظ  :البحر المحيط  338/7وأضواء البيان  169/3والميزان . 45/13
 .160التحرير والتنوير  218/8والفخر الرازي  39/10والجامع ألحكام القرآن . 218/10
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وفتح الفدير  301/4والميزان . 45/13
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المصادر والمراجع
 -1اإلتقان في علوم القرآن  :جالل الدين السيوطي

 -8أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك  :جمال الدين

(ت 911هـ) تحـ  :محمد أبي الفضل إبراهيم ،ط،1

عبد للا بن يوسف بن احمد بن هشام األنصاري

مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني  ،مصر 1387 ،هـ

(ت761هـ)  ،تقديم د .إميل بديع يعقوب  ،الطبعة

1967/م

الثانية .

 -2إرشاد العقل السليم الى مزايا الكتاب الكريم  :أبو

 -9البحر المحيط في التفسير  :أبو حيان محمد بن

السعود محمد بن محمد العمادي (ت  982هـ ) ،

يوسف األندلسي (ت 745هـ)  ،عناية  :الشيخ زهير

ط ، 4دار إحياء التراث العربي  ،بيروت 1414هـ

جعيد  ،دار الفكر  ،بيروت  1425 ،هـ  2005 ،م .

1994 /م .

 -10البحر المديد في تفسير القرآن المجيد  ،أبو

 -3األصول في النحو  :ابن السراج أبو بكر بن محمد

العباس أحمد بن عجيبة الحسني ت 1224هـ  ،تحقيق

بن سهل البغدادي (ت  316هـ) تحـ  :د .عبد الحسين

عمر أحمد الراوي دار الكتب العليمة 2010م .

الفتلي  ،مطبعة النعمان  ،النجف االشرف 1973م .

 -11البرهان في علوم القرآن  :بدر الدين محمد

 -4أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  :محمد

بن عبد للا الزركشي (ت 794هـ) تحـ  :محمد أبي

األمين الشنقيطي (ت1393هـ)  ،اعتنى به الشيخ

الفضل إبراهيم  ،الطبعة ، 1دار إحياء الكتب العربية
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العاليلي  ،ط  ، 1دار إحياء التراث العربي  ،بيروت

1958م

 1996م .

 -12البيان في غريب إعراب القرآن  :أبو البركات

 -5إعراب القرآن  :أبو جعفر احمد بن محمد بن

االنباري (ت 577هـ)  ،تحـ  :د .طه عبد الحميد

النحاس (ت 338هـ)  ،تعليق  :عبد المنعم خليل

طه  ،مراجعة  :مصطفى السقا  ،دار الكتاب العربي

إبراهيم  ،ط ،1دار الكتب العلمية  ،بيروت 1421هـ

1389هـ .

2001 /م .

 -13تأويل مشكل القرآن  :ابن قتيبة  ،شرح ونشر :

 -6األمثل في تفسير كتاب للا المنزل  :الشيخ ناصر

السيد احمد صقر  ،الطبعة الثالثة  ،دار الكتب العلمية

مكارم الشيرازي  ,تحـ  :الشيخ مهدي األنصاري ,

 ،بيروت 1401هـ 1981،م .

قسم الترجمة و النشر لمدرسة اإلمام أمير المؤمنين

 -14التبيان في إعراب القرآن  :ابو البقاء العكبري

عليه السالم.

(ت616هـ) تحـ  :علي محمد البجاوي  ،دار إحياء

 -7أنوار التنزيل وأسرار التأويل  :القاضي

الكتب العربية ( ،د.ت) .
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ناصر الدين أبو سعيد عبد للا بن عمر البيضاوي

 -15التبيان في تفسير القرآن  :أبو جعفر محمد

(ت791هـ)  ،تح :عبد القادر حسونة  ،دار الفكر ،

بن الحسن الطوسي (ت460هـ) تحـ  :احمد شوقي

بيروت 1996م .

األمين واحمد حبيب قصير – المطبعة العلمية ،

 -16التحرير والتنوير  ،الطاهر ابن عاشور  ،ط، 1

 -24الجامع ألحكام القرآن  :أبو عبد للا محمد

مؤسسة التاريخ العربي  ،بيروت .

بن احمد األنصاري القرطبي (ت671هـ)  ،خرج

 -17التسهيل لعلوم التنزيل  ،أبو القاسم محمد بن

أحاديثه محمد بن عيادي  ،الدار البيضاء 2005م .

أحمد بن جزى الكلبي ت  741هـ  ،تحقيق محمد

 -25حاشية الصبان على شرح االشموني على ألفية

سالم هاشم  ،دار الكتب العلمية  ،بيروت  ،ط، 2

ابن مالك  :محمد بن علي الصبان (ت1206هـ) ،

. 2007

تحـ  :محمود بن الجميل  ،مكتبة الصفا  ،القاهرة

 -18التطبيق الصرفي  :د.عبده الراجحي  ،دار

.1423

النهضة العربية  ،بيروت  1973م .

 -26خزانة األدب ولب لباب لسان العرب  :عبد

 -19التفسير الكبير او مفاتيح الغيب  :فخر الدين

القادر بن عمر البغدادي (ت1093هـ)  ،تحقيق عبد

محمد بن عمر التميمي البكري الرازي (ت604هـ)

السالم هارون  ،مكتبة الخانجي  ،القاهرة .

 ،ط ، 1دار الكتب العلمية  ،بيروت 1421هـ .

 -27دقائق التصريف :للقاسم بن محمد بن سعيد

 -20تفسير القرآن العظيم  ،الحافظ أبو الفداء

المؤدب (ت بعد  338هـ) ،تحقيق د .القيسي

إسماعيل بن عمر بن كثير (ت774هـ)  ،إشراف

والضامن وتورال  ،مطبعة المجمع العلمي العراقي

محمود عبد القادر األرناؤوط  ،ط ، 5دار صادر ،

1407هـ .

بيروت . 2009 ،

 -28الدر المصون في علوم الكتاب المكنون  ،السمين

 -21تفسير اللباب في علوم الكتاب  ،اإلمام أبو

الحلبي (احمد بن يوسف ت  756هـ) تحقيق احمد

حفص عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي

محمد الخراط  ،ط ، 1دار العلم دمشق . 1986 ،

(880هـ)  ،تحقيق  :الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

 -29درة الغواص في أوهام الخواص  ،الحريري

و الشيخ علي محمد معوض  ،ط ، 2دار الكتب

(ابو محمد القاسم بن علي ت  516هـ) ط، 1

العلمية  ،بيروت . 2011 ،

القسطنطينية  1299هـ .

 -22تهذيب اللغة  :أبو منصور محمد بن احمد

 -30ديوان زهير بن أبي سلمى  ،دار صادر .

األزهري (ت370هـ) تحـ  :يعقوب بن عبد النبي ،

 -31روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع

مراجعة  :محمد علي النجار  ،الدار المصرية للتأليف

المثاني  ،أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود

والترجمة .

اآللوسي البغدادي ،،تعليق محمد أحمد األمل وعمر

 -23جامع البيان عن تأويل آي القرآن  :أبو جعفر

عبد السالم السالمي  ،دار إحياء التراث العربي ،

محمد بن جرير الطبري (ت310هـ)  ،دار الفكر ،

لبنان  ،ط. 1999 ، 1

دواة /مجلة فصلية محكمة تعنى بالبحوث والدراسات اللغوية والتربوية

ومطبعة النعمان – النجف االشرف 1957م .

بيروت  1988/1408م .

67

الرحمن بن علي ابن الجوزي (ت597هـ)  ،ط، 1

 -39فقه اللغة وأسرار العربية  :أبو منصور الثعالبي

المكتب اإلسالمي لطباعة  ،دمشق 1964 ،م .

(ت429هـ)  ،وضع وتعليق  :د .ديزيرة سقال ،ط، 1

 -32الزاهر في معاني كلمات الناس  :ابن االنباري

دار الفكر العربي للطباعة والنشر  ،بيروت 1999م

(ت328هـ)  ،تحقيق الدكتور حاتم صالح الضامن ،

.

دار الشؤون الثقافية 1989 ،م.

 -40الكافية في النحو  :جمال الدين أبو عمرو عثمان

 -33شرح االشموني على ألفية بن مالك  :األشموني

بن عمر بن الحاجب (ت646هـ)  ،الطبعة الثانية ،

ت 929هـ ن تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ،

دار الكتب العلمية – بيروت 1979م .

مطبعة السعادة ن مصر ن 1955م.

 -41الكتاب  :أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر

 -34شرح المراح في التصريف  :بدر الدين محمود

(سيبويه) (ت180هـ) – تحـ  :عبد السالم هارون،

بن احمد العيني (ت855هـ)  ،تحقيق عبد الستار

ط ، 3الناشر  :مكتبة الخانجي  ،القاهرة 1408

جواد  ،مطبعة الرشيد  ،بغداد 1990م .

هـ1988/م .

 -35الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن

 -42الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل

العرب في كالمها  :ابو الحسن احمد بن فارس

في وجوه التأويل  :محمود بن عمر الزمخشري (ت

(ت395هـ)  ،تعليق  :احمد حسن بسج  ،ط،1

538هـ)  ،ط ، 1دار الفكر 1977 ،م

منشورات احمد بيضون  ،دار الكتب العلمية ،

 -43الكشف والبيان في تفسير القرآن المعروف

بيروت .1418

بتفسير الثعلبي  ،أبو إسحاق أحمد بن محمد الثعلبي

 -36الصحاح  ،معجم الصحاح قاموس عربي عربي

ت 427هـ  ،تحقيق سيد كسروي حسن  ،دار الكتب

مرتب ترتيبا ألفبائيا وفق أوائل الحروف  :إسماعيل

العلمية  ،بيروت.

بن حماد الجوهري (ت398هـ)  ،اعتنى به خليل

 -44الكليات (معجم في المصطلحات والفروق

مأمون شيحا  ،دار المعرفة  ،بيروت 2008،م.

اللغوية)  :أبو البقاء الحسين الكفوي (ت1094هـ) ،

 -37العين  /ترتيب كتاب العين للخليل بن أحمد

إعداد  :د.عدنان المصري  ،ط  ، 4مؤسسة الرسالة،
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 -31زاد المسير في علم التفسير  ،أبو الفرج عبد

دار الفكر ،بيروت ،لبنان ،دط  ،دت .

المخزومي  ،و د .إبراهيم السامرائي  ،طهران ،

 -45لسان العرب  :ابن منظور ابو الفضل جمال
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1425هـ .

الدين محمد بن مكرم (711هـ)  ،دار صادر ،

 -38فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من

بيروت 1956م

علم التفسير  ،محمد بن علي بن محمد الشوكاني ،

 -46ليس في كالم العرب  :ابن خالويه  ،ألبي عبد للا

الفراهيدي ( ت175هـ) :

تحـقيق  :د .مهدي

1998م .

عطار  ،دار العلم للماليين  ،بيروت ن 1979م.

(ت207هـ)  ،تقديم وتعليق  :إبراهيم شمس الدين ،

 -47مجاز القرآن  :أبو عبيدة معمر بن المثنى

ط ، 1دار الكتب العلمية  ،بيروت 1423هـ .

التيمي (ت210هـ) – معارضة وتعليق  :محمد فؤاد

 -55معاني القرآن وإعرابه  :أبو إسحاق إبراهيم بن

سزكين – الطبعة الثانية – مؤسسة الرسالة – بيروت

السري الزجاج (ت311هـ)  ،شرح وتحقيق  :د .عبد

1401هـ1981/م

الجليل عبده شلبي  ،ط ، 1بيروت 1408هـ .

 -48مجمع البيان في تفسير القرآن  :ابو علي الفضل

 -56المزهر في علوم اللغة وأنواعها  ،جالل الدين

بن الحسن الطبرسي (ت548هـ)  ،ط ، 2دار الكتاب،

السيوطي (ت911هـ)

 ،ضبط وصحيح محمد

ودار الفكر  ،بيروت 1377هـ 1957 /م .

أحمد جاد المولى وعلي محمد البجاوي  ،ومحمد أبي

 -49المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز  ،عبد

الفضل إبراهيم دار الفكر للطباعة والنشر بيروت

الحق ابن عطية ت  541هـ تحقيق احمد صادق

دون تاريخ .

المالح  ،المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية القاهرة

 -57معترك األقران في إعجاز القرآن  :جالل الدين

 1974م .

السيوطي – تصحيح وضبط  :احمد شمس الدين –

 -50المخصص  :أبو الحسن علي بن إسماعيل (ابن

دار الكتب العلمية – بيروت  1988م .

سيده)  ،دار الفكر .

 -58مغني اللبيب عن كتب االعاريب  :جمال

 -51مدارك التنزيل (تفسير القرآن الجليل المسمى

الدين بن هشام األنصاري (ت761هـ)  ،تحـ  :د.

النفسي (أبو

مازن المبارك ومحمد علي حمد للا  ،مراجعة سعيد

البركات عبد للا بن احمد بن محمد ت  710هـ)

األفغاني  ،الطبعة الخامسة  ،مؤسسة الصادق ،

بيروت . 1978 ،

طهران 1378 ،هـ .

 -52معالم التنزيل تفسير البغوي المسمى معالم

 -59المفردات في غريب القرآن  :البي القاسم

التنـزيل  ،أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي

الحسين بن محمد المعروف بالراغب األصفهاني

(ت516هـ)  ،ط ،1دار الكتب العلمية  ،بيروت ،

(ت502هـ) ،تحقيق محمد سيد كيالني  ،دار المعرفة،

لبنان 1425 ،هـ ـ 2004م

بيروت (د.ت)

 -53معاني القرآن  :أبو الحسن سعيد بن مسعدة

 -60المفصل في علم العربية  :الزمخشري  ،تحقيق

المعروف باالخفش األوسط (ت215هـ)  ،تقديم

محمد محيي الدين عبد الحميد .

وتعليق  :إبراهيم شمس الدين  ،الطبعة األولى  ،دار

 -61المقاييس في اللغة  :ألبي الحسين أحمد بن فارس

الكتب العلمية  ،بيروت 1423هـ .

(ت 395هـ)  ،تحـ  :شهاب الدين أبو عمرو  ،الطبعة

بمدارك التأويل وحقائق التأويل)
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الحسين بن احمد (ت370هـ)  ،تح أحمد عبد الغفور

 -54معاني القرآن  :أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء
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الثانية  ،دار الفكر  ،بيروت 1418هـ  1998/م .

القاهرة 1373هـ.

 -62المقتضب  :أبو العباس محمد بن يزيد المبرد

 -65الميزان في تفسير القرآن  :السيد الطباطبائي

(285هـ)  ،تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة  ،عالم

(ت1402هـ)  ,ط ،2009، 1بغداد

الكتب  ،بيروت  .دت .

 -66النحو الوافي  :عباس حسن  ،ط ، 3منشورات

 -63الممتع في التصريف  :ابن عصفور  ،تحقيق

ناصر خسرو – قم 1422هـ .

د .فخر الدين قباوة  ،الطبعة الثالثة  ،منشورات دار

 -67النكت والعيون  :أبو الحسن علي بن محمد بن

اآلفاق الجديدة  ،بيروت 1398هـ 1978 /م .

حبيب الماوردي البصري (ت450هـ)  ,تحـ  :السيد

 -64المنصف شرح لكتاب التصريف ألبي عثمان

عبد المقصود بن عبد الرحيم  ,دار الكتب العلمية ,

المازني  :ابن جني  ،تحـ  :إبراهيم مصطفى وعبد

بيروت  ,لبنان . 2007 ,

للا امين  ،ط ، 1مطبعة مصطفى البابي الحلبي –
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ُ َ َ َ
الكريم
القرآن
مادة (صرف) ومعانيها في
ِ
ِ

أ.م.د .حسن غازي السعدي
كلية الدراسات القرآنية -جامعة بابل
By: Assist.Prof.Hassan Ghazi Al-Sadi)Ph.D(,College
of Quranic Studies, Unicersity of Babylon

دواة /مجلة فصلية محكمة تعنى بالبحوث والدراسات اللغوية والتربوية

” The wordصرف“ (Sarafa( and its Meanings in the Holy
Quran
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ملخص البحث
هلل رب العالمين  ،والصالة والسالم على خاتم األنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم
الحم ُد ِ
أمّا بعد
فدراس ُة ماد ٍة ما جذراً ومشتقا ٍ
ت في القرآن الكريم مفيدةٌ ومهمة ألسباب عديدة ؛ منها:
-1

معرفة دالالت هذه المادة وتصريفاتها في اللغة العربية ألنّ الدارس يرجع بطبيعة البحث إلى كتب

اللغة والمعاجم.
-2

تعرف دالالت المادة وتصريفاتها في القرآن الكريم.

-3

إدراك الصلة بين تلك المشتقات والتصاريف ؛ إذ ال ب ّد من وجود مع ًنى مشترك بين تلك الصيغ.

-4

بعض من أسرار القرآن الكريم.
هذه الدراسة وأمثالها توفر أرضية لمعرفة
ٍ

وقد اقتضت الدراسة أن يُقسَّم البحث على مبحثين :
األول  :عن أبنية مادة صرف في القرآن الكريم وعدد صيغها ،فذكرت الصيغ واآليات التي وردت عليها
بإيجاز.
الثاني  :عن المعاني التي وردت بها هذه األبنية  ،وقد ذكرت ً
أوال معاني مادة صرف في المعاجم اللغوية ،
دواة /مجلة فصلية محكمة تعنى بالبحوث والدراسات اللغوية والتربوية
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ومن َث َّم ذكرت معانيها في القرآن الكريم مستعي ًنا بالتفاسير القرآنية.

Abstract
The study of the base form of the verb and its conjugations is important
for many reasons .
1-It is necessary in understanding the meanings of the verb form and its
conjugations in Arabic because learners normally refer to books of linguistics
and dictionaries for more information.
2-It is important in understanding the relationship between derivatives and
conjugations.
3.Such a study provides a background to understand some of the secrets of
the Holy Quran.
The study is divided into two sections:
The first section deals with the form of the verb ““) ”صرفSarafa( and its
possible conjugations . It focuses on the forms of this verb and the verses

 مجلة فصلية محكمة تعنى بالبحوث والدراسات اللغوية والتربوية/دواة

in which it occurs.The second section tackles the meanings of this verb in
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language dictionaries ,then the meanings of this verb as it occurs
verses of the Quran depending on books of Quran interpretation.

in the

ف) في القرآن الكريم
(ص َر َ
المبحث األول :أبنية مادة َ
ف) في القرآن الكريم بأبنية
(ص َر َ
لم ترد مادة َ

ْ
ُ
ْس
ِيه ْم َلي َ
إِ َلى أ َّم ٍة َمعْ ُدودَ ٍة َل َيقُولُنَّ َما َيحْ ِب ُس ُه أَ َال َي ْو َم َيأت ِ
َمصْ رُو ًفا َع ْن ُه ْم َو َح َ
ون
اق ِب ِه ْم َما َكا ُنوا ِب ِه َيسْ َته ِْز ُئ َ
( هود . )8 :

كثيرة بل جاءت على ( )7أبنية  ،أما عدد األلفاظ
التي جاءت بها األبنية ،وهي التي تشمل تصريفات

 4ـ َت ْف ِعيْل

ماض ومضارع وأمر  ،ومبني
المادة من اسم وفعل
ٍ

وردت المادة بزنة ( َت ْف ِعيْل) مرتين ؛
ض َبعْ دَ َم ْو ِت َها
 -1قوله تعالى:
َ ...فأَحْ َيا ِب ِه ْاألَرْ َ
َّ
ب
اح َوالس ََّحا ِ
َو َبث فِي َها مِنْ ُك ِّل دَ ا َّب ٍة َو َتصْ ِريفِ الرِّ َي ِ
ض َآل َيا ٍ
ون
ت لِ َق ْو ٍم َيعْ ِقلُ َ
ْالم َُس َّخ ِر َبي َْن ال َّس َما ِء َو ْاألَرْ ِ

للمجهول ومبني للمعلوم  ،فقد جاءت على ()30
لفظة موزعة على سور من القرآن المجيد
أوالً /األسماء

( البقرة .)164 :

وردت المادة بخمسة ألفاظ موزعة على ()4
أبنية ؛ هي:
 1ـ َفعْ ل
دواة /مجلة فصلية محكمة تعنى بالبحوث والدراسات اللغوية والتربوية

74

وردت المادة بزنة ( َفعْ ل) مرة واحدة  ،وذلك
ون َف َما
في قوله تعالى:
َف َق ْد َك َّذبُو ُك ْم ِب َما َتقُولُ َ
صرْ ًفا َو َال َنصْ رً ا َو َمنْ َي ْظلِ ْم ِم ْن ُك ْم ُن ِذ ْق ُه
ُون َ
َتسْ َتطِ يع َ
َع َذابًا َك ِبيرً ا

..و ْ
 -2قوله تعالى:
ار َو َما
َ
اخت َِالفِ اللَّي ِْل َوال َّن َه ِ
أَ ْن َز َل َّ
ض َبعْ دَ
للاُ م َِن ال َّس َما ِء مِنْ ِر ْز ٍق َفأَحْ َيا ِب ِه ْاألَرْ َ
اح آ َي ٌ
ون
ات لِ َق ْو ٍم َيعْ ِقلُ َ
َم ْو ِت َها َو َتصْ ِريفِ الرِّ َي ِ
( الجاثية .)5 :
ثانيا ً  /األفعال

(الفرقان )19 :

وجاءت المادة على األفعال بـ ( )25لفظة
موزعة على ( )3أبنية ؛ هي:

 2ـ َم ْفعِل

َ -1ف َع َل

وردت المادة بزنة ( َم ْفعِل) مرة واحدة ،
ار
وذلك في قوله تعالى:
ُون ال َّن َ
َو َرأَى ْالمُجْ ِرم َ
َف َظ ُّنوا أَ َّن ُه ْم م َُوا ِقعُو َها َو َل ْم َي ِج ُدوا َع ْن َها َمصْ ِر ًفا

أ ـ الماضي المبني للمعلوم :

(الكهف .)53 :
 3ـ َم ْفع ُْول
وردت المادة بزنة ( َم ْفع ُْول) مرة واحدة ،
اب
وذلك في قوله تعالى:
َو َلئِنْ أَ َّخرْ َنا َع ْن ُه ُم ْال َع َذ َ

وجاء في ( )4آيات ؛ مجرداً من الضمائر
في اثنتين  ،ومتصالً بـ (نا) في واحدة  ،وبالضمير
(كم) في أخرى  ،وهذه اآليات هي:
َوإِ َذا َما أ ُ ْن ِز َل ْ
ُورةٌ َن َظ َر َبعْ ُ
ض ُه ْم إِ َلى
•
تس َ
ف َّ
َبعْ ٍ
ص َر َ
ص َرفُوا َ
ض َه ْل َي َرا ُك ْم مِنْ أَ َح ٍد ُث َّم ا ْن َ
للاُ
ُون ( التوبة .)127 :
قُلُو َب ُه ْم ِبأ َ َّن ُه ْم َق ْو ٌم َال َي ْف َقه َ
•

ف َع ْن ُه َكيْدَ هُنَّ
ص َر َ
اب َل ُه َر ُّب ُه َف َ
َفاسْ َت َج َ

إِ َّن ُه ه َُو ال َّسمِي ُع ْال َعلِي ُم
•
ُون
ْك َن َفرً ا م َِن ْال ِجنِّ َيسْ َت ِمع َ
ص َر ْف َنا إِ َلي َ
َوإِ ْذ َ
ضرُوهُ َقالُوا أَ ْنصِ ُتوا َف َلمَّا قُضِ َي َولَّ ْوا إِ َلى
آن َف َلمَّا َح َ
ْالقُرْ َ
( يوسف .)34 :

ين
َق ْوم ِِه ْم ُم ْنذ ِِر َ

( األحقاف .)29 :

ض ِب َغي ِْر ْال َح ِّق َوإِنْ َي َر ْوا ُك َّل آ َي ٍة َال ي ُْؤ ِم ُنوا
فِي ْاألَرْ ِ
ِب َها ...
( األعراف .)146 :
د ـ المضارع المبني للمجهول :

ص َر َف ُك ْم َع ْن ُه ْم لِ َي ْب َتلِ َي ُك ْم َو َل َق ْد َع َفا
•
ُ ..ث َّم َ
َع ْن ُك ْم َو َّ
( آل عمران
ِين
للاُ ُذو َفضْ ٍل َع َلى ْالم ُْؤ ِمن َ

وجاء في ( )4آيات أيضًا؛ في آية واحدة
ً
متصال بالواو؛ و
مجر ًدا من الضمائر  ،و في ()3

.)152 :

هي:

ب ـ الماضي المبني للمجهول :

•

وجاء في آية واحدة متصالً بتاء التأنيث ؛
وهي:
َوإِ َذا ص ُِر َف ْ
ت
•
ار َقالُوا َر َّب َنا َال َتجْ َع ْل َنا
ال َّن ِ
( األعراف .)47 :

ب
ْصا ُر ُه ْم ت ِْل َقا َء أَصْ َحا ِ
أَب َ
َم َع ْال َق ْوم َّ
ِين
الظالِم َ
ِ

ْال َف ْو ُز ْالم ُِبينُ
( األنعام .)16 :
َ ...ذلِ ُك ُم َّ
للاُ َر ُّب ُك ْم َل ُه ْالم ُْل ُ
ك َال إِ َل َه إِ َّال ه َُو
•
ون ( الزمر .)6 :
َفأ َ َّنى ُتصْ َرفُ َ
َف َذلِ ُك ُم َّ
•
للاُ َر ُّب ُك ُم ْال َح ُّق َف َم َاذا َبعْ دَ ْال َح ِّق إِ َّال
( يونس .)32 :
ون
الض ََّال ُل َفأ َ َّنى ُتصْ َرفُ َ
•
للا
ون فِي آ َيا ِ
ت َّ ِ
ِين ي َُجا ِدلُ َ
أَ َل ْم َت َر إِ َلى الَّذ َ
ون
أَ َّنى يُصْ َرفُ َ

( غافر .)69 :

وجاء في ( )4آيات ؛ في كل آية مقرونا
بحرف من حروف المضارعة يختلف عن بقية

وجاء في آية واحدة ؛ هي:

اآليات  ،وهي:
َقا َل َربِّ السِّجْ نُ أَ َحبُّ إِ َليَّ ِممَّا َي ْدعُو َننِي
•
إِ َل ْي ِه َوإِ َّال َتصْ ِرفْ َع ِّني َكيْدَ هُنَّ أَصْ بُ إِ َلي ِْهنَّ َوأَ ُكنْ م َِن

ِين
ْال َجا ِهل َ

هـ ـ األمر :
اب
•
ون َر َّب َنا اصْ ِرفْ َع َّنا َع َذ َ
ِين َيقُولُ َ
َوالَّذ َ
(الفرقان .)65 :
ان َغ َرامًا
َج َه َّن َم إِنَّ َع َذا َب َها َك َ

( يوسف .)33 :

ال فِي َها مِنْ
•
َ
..و ُي َن ِّز ُل م َِن ال َّس َما ِء مِنْ ِج َب ٍ
َب َر ٍد َفيُصِ يبُ ِب ِه َمنْ َي َشا ُء َو َيصْ ِرفُ ُه َعنْ َمنْ َي َشا ُء َي َكا ُد
ار (النور .)43 :
َس َنا َبرْ ِق ِه َي ْذ َهبُ ِب ْاألَب َ
ْص ِ
•
ف َع ْن ُه السُّو َء َو ْال َفحْ َشا َء
َ ..ك َذل َِك لِ َنصْ ِر َ

ين
إِ َّن ُه مِنْ عِ َبا ِد َنا ْالم ُْخ َلصِ َ
•
ُون
ِين َي َت َك َّبر َ
َسأَصْ ِرفُ َعنْ آ َيات َِي الَّذ َ
(يوسف .)24 :

َ -2ف َّع َل
أ ـ الماضي المبني للمعلوم :
وجاء في ( )6آيات متصالً بـالضمير (نا)
في جميع اآليات ؛ و هي:
صرَّ ْف َنا
•
َو َل َق ْد أَهْ َل ْك َنا َما َح ْو َل ُك ْم م َِن ْالقُ َرى َو َ
(األحقاف .)27 :
ُون
ْاآل َيا ِ
ت َل َعلَّ ُه ْم َيرْ ِجع َ
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صرَّ ْف َناهُ َب ْي َن ُه ْم لِ َي َّذ َّكرُوا َفأ َ َبى أَ ْك َث ُر
َو َل َق ْد َ

•

اس إِ َّال ُكفُورً ا
ال َّن ِ

( الفرقان .)50 :

اس مِنْ
•
َو َل َق ْد َ
آن لِل َّن ِ
صرَّ ْف َنا فِي َه َذا ْالقُرْ ِ
ان ْاإلِ ْن َسانُ أَ ْك َث َر َشيْ ٍء َجدَ ًال ( الكهف
ُك ِّل َم َث ٍل َو َك َ
.)54 :

وفيما يلي جدول يبيّن توزيع أعداد األلفاظ على األبنية

ف) في القرآن
المبحث الثاني :معاني مادة
(ص َر َ
َ

صرَّ ْف َنا فِي ِه
•
َو َك َذل َِك أَ ْن َز ْل َناهُ قُرْ آ ًنا َع َر ِب ًّيا َو َ
ون أَ ْو يُحْ د ُ
( طه
ِث َل ُه ْم ِذ ْكرً ا
م َِن ْال َوعِ ي ِد َل َعلَّ ُه ْم َي َّتقُ َ

الكريم

.)113 :

(ص ر ف) ومشتقاتها تد ّل على رجع الشيء ؛ فقال :

آن لِ َي َّذ َّكرُوا َو َما
َو َل َق ْد َ
صرَّ ْف َنا فِي َه َذا ْالقُرْ ِ

•

َي ِزي ُد ُه ْم إِ َّال ُنفُورً ا

( اإلسراء .)41 :

آن مِنْ
•
َو َل َق ْد َ
اس فِي َه َذا ْالقُرْ ِ
صرَّ ْف َنا لِل َّن ِ
(اإلسراء :
اس إِ َّال ُكفُورً ا
ُك ِّل َم َث ٍل َفأ َ َبى أَ ْك َث ُر ال َّن ِ
.)89
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( التوبة .)127 :

ب ـ المضارع المبني للمعلوم :
•

وجاء في ( )4آيات جميعها بالنون ؛ وهي:
 ..ا ُ ْن ُ
ت ُث َّم ُه ْم
صرِّ فُ ْاآل َيا ِ
ْف ُن َ
ظرْ َكي َ

ذهب ابن فارس إلى أنَّ تصاريف مادة
(( الصاد والراء والفاء معظم بابه يد ُّل على رجع
صر ْف ُ
صرْ فا ً وانصرفوا،
ت القو َم َ
الشيء من ذلك َ
فر َجعوا .والص َِّريف :اللّ َبن ساع َة يُح َلب
إذا َر َجعْ َتهم َ
ُنصرف به ، )1()...وذكر أن مما ّ
شذ عن ذلك
وي َ
ولم يكن بمعنى رجع الشيء هو  :الص ََّر َفانُ ؛فقال:
((وممّا أحسبه ّ
شاذاً عن هذا األصل :الص ََّر َفانُ  ،وهو
الرَّ صاص))

()2

 ،إال أ ّنه يمكن عدم ع ِّده ًّ
شاذا بأنه

رجع عن أن يبلغ درجة الفضة وإن كان مقاربا ً لها
َ

ون
َيصْ ِدفُ َ

(األنعام .)46 :
..ا ُ ْن ُ
ت َل َعلَّ ُه ْم
صرِّ فُ ْاآل َيا ِ
ْف ُن َ
ظرْ َكي َ

حينئذٍ ،وقد ذكر نحواً من ذلك الراغب األصفهاني في

ُون
َي ْف َقه َ

(األنعام .)65 :

المفردات ((والصرفان :الرصاص ،كأنه ص ُِرف عن

•

ت َولِ َيقُولُوا دَ َرسْ َ
ت
صرِّ فُ ْاآل َيا ِ
َو َك َذل َِك ُن َ

•

ُون
َولِ ُن َب ِّي َن ُه لِ َق ْو ٍم َيعْ َلم َ
•

...
ُون
َي ْش ُكر َ

لِ َق ْو ٍم
 3ـ ِا ْن َف َع َل

(األنعام .)105 :
َك َذل َِك
(

صرِّ فُ
ُن َ
األعراف

:

في اللون فيكون بمعنى رجع الشيء وال يكون شاذاً

أن يبلغ منزلة الفضة)).

()3

 ،وكذلك الفيروز آبادي

(.)4

ت
ْاآل َيا ِ

وذكر الراغب األصفهاني أنّ

.)58

(صرف) تد ّل على :ر ّد الشيء ؛ قال (( :الصَّرف:

وجاء في آية واحدة بصيغة الماضي المتصل
ُ
...ث َّم
بواو الجماعة ؛ وذلك في قوله تعالى:
ف َّ
ُون
للاُ قُلُو َب ُه ْم ِبأ َ َّن ُه ْم َق ْو ٌم َال َي ْف َقه َ
ص َر َ
ص َرفُوا َ
ا ْن َ

معاني

ر ُّد الشيء من حالة إلى حالة ،أو إبداله بغيره ،يقال:
صرفته فانصرف .قال تعالى:
عنهم

(آل عمران ،)152/وقال:

يأتيهم ليس مصروفا عنهم

ثم صرفكم
أال يوم

( هود))...)8/

()5

وقد فصّل اللغويون في معاني (صرف ) في اللغة

ف) المجرّ دة وبقية الصيغ
(ص َر َ
األول  :ما كان من َ

العربية بحسب استعماالتها وورودها في الكالم ،

المأخوذة فهي بمعنى ر ّد الشيء .

وج ْودةُ
فمن ذلك :الصَّرْ فُ َ :فضْ ُل الدَّرْ َهم في القيمة َ
ال ِفضَّة وبيع َّ
صي َْرفِيُّ ل َتصريفه
ض ِة ومنه ال َّ
ب بالف َّ
الذ َه ِ

ف) المزيدة بتضعيف العين
الثاني  :ما كان من (صرَّ َ
فقد جاءت بمعنى التبيين.

َ
باآلخر(.)6
أحدهما
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وصرْ ف الكلمة إجراؤها
وصرْ ف الدَّهْ ِر َحدَ ُثه(،)7
َ
َ
()8
صرّ فُها من َوجْ ٍه
ياح َت َ
بالتنوين  ،و تصريف الرَّ ِ

صيغة(ص َر َفكم) في قوله تعالى:
 من ذلكَ
صدَ َق ُك ُم َّ
للاُ َوعْ دَ هُ إِ ْذ َت ُحسُّو َن ُه ْم ِبإِ ْذ ِن ِه َح َّتى إِ َذا َفشِ ْل ُت ْم
َ
َو َت َن َ
ص ْي ُت ْم مِنْ َبعْ ِد َما أَ َرا ُك ْم َما
ازعْ ُت ْم فِي ْاألَمْ ِر َو َع َ
ُّون ِم ْن ُك ْم َمنْ ي ُِري ُد ال ُّد ْن َيا َو ِم ْن ُك ْم َمنْ ي ُِري ُد ْاآلخ َِر َة ُث َّم
ُت ِحب َ

إلى َوجْ ٍه وحال إلى حال وكذلك تصريف الخيول
ُ
وال ُّسيُول واألمور( ,)9والصَّريفُ
صوت ال َب ْكر ِة

()10

،

َو َل َق ْد

 ،قال الراغب( :وقيل

صرفكم  :أي ر ّدكم بالهزيمة عنهم( ،)18وذهب بض

لكل خالص عن غيره :صرف  ،كأنه ص ُِرف عنه
ما يشوبه)( )14والصِّرفُ أيضًا :شيء أحم ُر يُد َبغ

المفسرين إلى أنّ معناه  :ك َّفكم عنهم حتى حالت الحا ُل
فغلبوكم

به األدِي ُم ( ،)15وقد يسمى الدم صرفا تشبيها به قال

السابق فكالهما بالمعنى ذاته.

والصَّريفُ اللَّ َبنُ الحليبُ ساع َة يُحْ َلب(، )11والصَّريفُ
َ
الخمْ ُر الطيَّب ُة

()12

و َشرابٌ صِ رْ فٌ لم ُيم َْزجْ

()13

()19

 ،وهذا التأويل ال يختلف عن التأويل

الشاعر:
كميت غير محلفة ولكن
به األدي ُم

كلون الصرفِ ُع َّل
ِ

()16

َمنْ يُصْ َرفْ َع ْن ُه َي ْو َم ِئ ٍذ َف َق ْد َر ِح َم ُه َو َذل َِك

 وقولهْال َف ْو ُز ْالم ُِبينُ

( األنعام  )16 :؛ أي َ :من يُر ُّد عنه

وفي حديث ابن مسعود رضي ّ
للا عنه أَ َتي ُ
ْت رسول
للا صلى ّ
ّ
للا عليه وآله وسلم وهو نائم في ظ ِّل ال َكعبة

(أيسر التفاسير) ؛ فقال( :من يُصْ رف عنه  :أي من

فاسْ َت ْي َقظ مُحْ مارّ اً وجْ هُه كأَنه الصِّرْ فُ (.)17

العذاب بمعنى ُيب َْع ُد عنه)

معاني أخرى من معاني مادة
وقد ذكر أهل اللغة
َ

يشيروا إلى معنى (يُصرف) وإ ّنما كانوا يشيرون

(صرف) و مشتقاتها.

دائما إلى نائب الفاعل المحذوف في الجملة وهو

العذاب ويُدفع  ،وقد ذكر نحواً من ذلك صاحب تفسير
( )20

(العذاب)

()21

وفي ضوء رجوعنا إلى المعاجم والتفاسير

 ،أمّا بقية التفاسير فلم

 ،والظاهر أ ّنهم لم يشيروا إلى معنى

الفعل أل َّنه معروف في ضوء السياق القرآني .

وكتب معاني القرآن الكريم وجدنا أنّ معاني مادة
(ص ر ف) في القرآن الكريم انقسمت على قسمين ؛

 -وقوله

َوإِ َذا ص ُِر َف ْ
ب
ْصا ُر ُه ْم ت ِْل َقا َء أَصْ َحا ِ
ت أَب َ
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،والصِّرفُ  :الخالصُ من ك ِّل شي ٍء

ص َر َف ُك ْم َع ْن ُه ْم لِ َي ْب َتلِ َي ُك ْم َو َل َق ْد َع َفا َع ْن ُك ْم َو َّ
للاُ ُذو َفضْ ٍل
َ
( آل عمران .)152 :
ِين
َع َلى ْالم ُْؤ ِمن َ
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ال َّنار َقالُوا َر َّب َنا َال َتجْ َع ْل َنا َم َع ْال َق ْوم َّ
ِين
الظالِم َ
ِ
ِ
( األعراف  ، )47 :أي  :إذا ُر ّدت أبصار أهل

قسم منهم أن المعنى :سأصرفهم عن االعتبار بالحجج.
:سأَصْ ِرفُ ُه ْم عن
( )26وذهب قسم آخر إلى أنّ المعنى َ
أَنْ َي َت َف َّكرُوا فِي آ َياتِي ( ، )27لكن سياق هذه اآلية يوحي

 ،أو :إذا

بهذا المعنى (أي :الرّ ّد)  ،وكذلك معنى هذه الصيغة

األعراف إلى أهل النار قالوا ربَّنا  ، ...وقد ذهب
المفسرون إلى أنّ المعنى :إذا نظروا
رأَ ْوا( ، )23ومعلوم أنَّ (صُرفت) ال تأتي بهذا المعنى
()22

 ،لكنهم يشيرون بتفسيرهم هذا إلى النتيجة  ،وهي

في اآليات األخرى التي وردت فيها.
اب
 وقولهون َر َّب َنا اصْ ِرفْ َع َّنا َع َذ َ
ِين َيقُولُ َ
َوالَّذ َ
(الفرقان ، .)65
ان َغ َرامًا
َج َه َّن َم إِنَّ َع َذا َب َها َك َ

أنَّ أبصارهم إذا ُر َّدت ِجهة _أو حيا َل_ أصحاب
النار نظروا أو رأَوا حالهم قالوا ربَّنا ،...وقد ذكر

أي ُر َّد عنا عذاب جهنم  ،وقد جاء في تفسير (روح

الزمخشري فيه أن صارفا ً يصرف أبصارهم لينظروا

البيان) إلسماعيل حقي( :صرفُه  :ر ُّده) ( ،)28و لم

فيستعيذوا ويوبخوا ( ، )24وفي هذه اآلية لطيفة ذكرها

يرد في كتب التفاسير القديمة تفسير (الصرف) في

أبو حيان األندلسي فقال( :دليل أنّ أكثر أحوالهم النظر

هذه اآلية ألنه معروف من السياق.

إلى تلقاء أصحاب الجنة وأن نظرهم إلى أصحاب
النار هو بكونهم صرفت أبصارهم تلقاءهم فليس

َو َلئِنْ أَ َّخرْ َنا
 صيغة ( َمصْ ر ُْوفاً) في قوله تعالى:اب إِ َلى أ ُ َّم ٍة َمعْ ُدودَ ٍة َل َيقُولُنَّ َما َيحْ ِب ُس ُه أَ َال
َع ْن ُه ُم ْال َع َذ َ
ْ
ْس َمصْ رُو ًفا َع ْن ُه ْم َو َح َ
اق ِب ِه ْم َما َكا ُنوا ِب ِه
ِيه ْم َلي َ
َي ْو َم َيأت ِ

على صرف أبصارهم ورأوا ما هم عليه من العذاب

أو مدفوعا ً أو مرفوعا ً  ،فقد ذكر بعض المفسرين

استغاثوا بربّهم من أن يجعلهم معهم)
ُون
 و قولهِين َي َت َك َّبر َ
َسأَصْ ِرفُ َعنْ آ َيات َِي الَّذ َ
ض ِب َغي ِْر ْال َح ِّق َوإِنْ َي َر ْوا ُك َّل آ َي ٍة َال ي ُْؤ ِم ُنوا
فِي ْاألَرْ ِ
ِب َها َوإِنْ َي َر ْوا َس ِبي َل الرُّ ْش ِد َال َي َّتخ ُِذوهُ َس ِب ً
يال َوإِنْ َي َر ْوا

أن معناه ليس مدفوعا ً
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الصّرف من قِبلهم بل هم محمولون عليه مفعول بهم

َس ِبي َل ْال َغيِّ َي َّتخ ُِذوهُ َس ِب ً
يال َذل َِك ِبأ َ َّن ُه ْم َك َّذبُوا ِبآ َيا ِت َنا
ِين ( األعراف .)146 :
َو َكا ُنوا َع ْن َها َغا ِفل َ

صيغة(صرف) المجردة و مشتقاتها.

أي أن الذين يتكبرون في األرض سير ُّدهم للا

القسم الثاني :الصيغ المأخوذة من المزيد بالتضعيف
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ويصرفهم عن أن يتفكروا في آيات للا  ،لم يذكر

معلوم أنَّ للزيادة بالتضعيف معاني كثيرة مثل

المفسرون هذا المعنى  ،بل إنّ أكثرهم لم يُشِ رْ إلى

التكثير أو المبالغة أو الجعل أو اإلغناء عن األصل

معنى الصرف هنا  ،بل ذكروا معنى اآلية  ،فقد ذكر

لعدم وروده  ،أو بعبارة أخرى إيجاد معنى جديد

ذلك ألنّ ذلك المطلع مخوف من سماعه فضالً عن
رؤيته فضالً عن التلبيس به والمعنى أنهم إذا حملوا
()25

ون
َيسْ َته ِْز ُئ َ

( هود  ، )8 :أي ليس مردوداً عنهم
()29

 ،وذكر بعضهم أن معناه

ليس مرفوعا ً( ، )30وفسره بعضهم بأنَّ معناه :ليس
معان متقاربة.
محبوسا ً( ، )31وهي
ٍ
وهكذا بقية اآليات التي وردت فيها

يختلف عن المعنى األصلي للفعل (الجذر)

()32

 ،وقد

وجدنا أنَّ ما كان من (صرّ ف) بالتشديد وتصريفاتها
فإ ّنها أتت في القرآن الكريم لمعنى (التبيين)  ،وهو

)50 :؛أي :بيّنا القرآن

()38

 ،قال القرطبيَ ( :يعْ نِي

ُّورةَِ :ق ْولُ ُه َت َعا َلى»:
آنَ ،و َق ْد َج َرى ذ ِْك ُرهُ فِي أَوَّ ِل الس َ
ْالقُرْ َ
ضلَّنِي َع ِن
قان»َ .و َق ْولُهَُ »:ل َق ْد أَ َ
بار َك الَّذِي َن َّز َل ْالفُرْ َ
َت َ

مع ًنى جديد يختلف عن المعنى األصلي للفعل ؛ أي

ِّ
الذ ْك ِر َبعْ دَ إِ ْذ جا َءنِي» َو َق ْولُهُ »:ا َّت َخ ُذوا َ
آن
هذا ْالقُرْ َ
َم ْهجُوراً»)( ، )39 ()30وذهب قسم من المفسرين

الجديد الذي يختلف عن معنى األصل المجرّ د.

إلى أنّ معنى (صرفناه)  :قسّمناه  ،وأنَّ ضمير الهاء

أنّ الزيادة بالتضعيف قد أفادت الفعل هذا المعنى
قُ ْل أَ َرأَ ْي ُت ْم
صرِّ ف) في قوله تعالى:
 من ذلك ( ُن َإِنْ أَ َخ َذ َّ
وب ُك ْم َمنْ
ْص َ
للاُ َسم َْع ُك ْم َوأَب َ
ار ُك ْم َو َخ َت َم َع َلى قُلُ ِ
للا َيأْتِي ُك ْم ِب ِه ا ْن ُ
ت ُث َّم ُه ْم
صرِّ فُ ْاآل َيا ِ
إِ َل ٌه َغ ْي ُر َّ ِ
ْف ُن َ
ظرْ َكي َ
ون
َيصْ ِدفُ َ

ت،
صرِّ فُ ْاآل َيا ِ
( األنعام ُ ، )33( )46 :ن َ

أي  :نبيّن لهم اآليات (.)34

ض ا ْن ُ
شِ َيعًا َو ُيذ َ
صرِّ فُ
س َبعْ ٍ
ْف ُن َ
ظرْ َكي َ
ض ُك ْم َبأْ َ
ِيق َبعْ َ
ُون ( األنعام  ، )65 :فهي
ْاآل َيا ِ
ت َل َعلَّ ُه ْم َي ْف َقه َ

بالمعنى ذاته للية التي قبلها ،أي بمعنى التبيين(.)35
َو َك َذل َِك أَ ْن َز ْل َناهُ
(صرَّ ْفنا) في قوله تعالى:
 -وكذا َ

ّ ،إال أنّ الراجح أنّ الضمير يعود على القرآن الذي
ِين َك َفرُوا َل ْو َال
سبق وروده في قوله :
َو َقا َل الَّذ َ
ُن ِّز َل َع َل ْي ِه ْالقُرْ آنُ جُمْ َل ًة َواحِدَ ًة َك َذل َِك لِ ُن َثب َ
ِّت ِب ِه فُ َؤادَ َك
َو َر َّت ْل َناهُ َترْ ت ً
ِيال

(.)32

ويؤيده قوله في آية سابقة{ :وجاهدهم به
جهادا كبيرا} ( ، )52ألن جهاد المشركين يكون
بالقرآن ال بالمطر  ،وقد استبعد ابن جُزي أن يكون
الضمير عائدا على المطر ؛ فقال( :الضمير للقرآن،
وقيل :للمطر وهو بعيد )

( )41

يزاد على ذلك أنَّ

قرينة ورود متصرّ فات(صرّ ف) في بقية اآليات

ون أَ ْو
صرَّ ْف َنا فِي ِه م َِن ْال َوعِ ي ِد َل َعلَّ ُه ْم َي َّتقُ َ
قُرْ آ ًنا َع َر ِب ًّيا َو َ
يُحْ د ُ
(طه  )113 :صرَّ فنا أي :بيّنا
ِث َل ُه ْم ِذ ْكرً ا

ومما يمكن أن يستثنى من ذلك هو ورود

في القرآن من أخبار األمم الماضية وما أصابهم

ف)  ،وهي المصدر
الصيغة االسمية من (صرَّ َ

 ،وقد ذهب بعض المفسرين إلى أنَّ

المعنى :كررنا فيه من الوعيد( )37ويمكن ع ّد ذلك من

اح }،
( َتصْ ريف) في قوله تعالىَ { :و َتصْ ِريفِ الرِّ َي ِ
فقد ذكر المفسرون أنها بمعنى التحويل أو التقليب أو

باب التبيين ألنّ التكرير إ ّنما يكون من أجل التبيين.

شماال ً
ً
لواقح وعقيمًا
قبوال ودبورً ا
اإلرسال يمي ًنا و
َ

بذنوبهم

()36

بمعنى (بي ََّن) ترجّ ح هذا المعنى .

()42

 ،إال أنَّ قسمًا منهم ذهب إلى أ ّنها وردت هنا بمعنى
 (صرّ فناه) في قوله تعالى :صرَّ ْف َناهُ َب ْي َن ُه ْم
َو َل َق ْد َ
(الفرقان
اس إِ َّال ُكفُورً ا
لِ َي َّذ َّكرُوا َفأ َ َبى أَ ْك َث ُر ال َّن ِ

(الرّ ّد)  -المعنى المفاد من الجذر (صرف) ، -يقول
السمين الحلبي( :تصريف :مصدر صرَّ ف  ،وهو

دواة /مجلة فصلية محكمة تعنى بالبحوث والدراسات اللغوية والتربوية

قُ ْل ه َُو ْال َقا ِد ُر َع َلى أَنْ َيب َْع َ
 وكذا في قوله:ث
ت أَرْ ُجلِ ُك ْم أَ ْو َي ْل ِب َس ُك ْم
َع َل ْي ُك ْم َع َذابًا مِنْ َف ْو ِق ُك ْم أَ ْو مِنْ َتحْ ِ

في (صرّ فناه) يعود على (المطر) المفهوم من آية
()40
(وأَ ْن َز ْل َنا م َِن ال َّس َما ِء َما ًء َطهُورً ا) )
سابقة ؛ وهي َ :
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الرّ ّد والتقليب)(  ، )43و ذكر القرطبي في تفسيره
ً
َوقِي َلَ :تصْ ِريفُ َها أَنْ
نحوا من ذلك ؛ إذ يقول:
َتأْت َِي ال ُّسفُنُ ْال ِك َبا ُر ِب َق ْد ِر َما َتحْ ِملُ َهاَ ،والص َِّغا ُر َك َذل َِك،
َويُصْ َرفُ عنهما ما يضر بهما

( ، )44والظاهر من

عنهما ما يضر بهما.
ومما تجدر اإلشارة إليه أن صرّ ف ومضارعها
وردت عشر مرات كلها متصلة بضمائر تعود على
صرِّ فُ .
صرَّ ْفنا  ،و ُن َ
الباري سبحانه ؛ َ

قوله (يُصرف عنهما ما يضر بهما) أنه يريد يُر ُّد

النتائج
-1

ف) في القرآن الكريم بأبنية كثيرة بل جاءت على ( )7أبنية  ،أما عدد األلفاظ التي
(ص َر َ
لم ترد مادة َ

جاءت بها األبنية ،فقد جاءت على ( )30لفظة موزعة على سور من القرآن المجيد  )4( ،أبنية لألسماء ( َفعْ ل
 ،و َم ْفعِل  ،و َم ْفع ُْول  ،و َتفعِيل)  ،و ( )3لألفعال ( َف َع َل  ،و َف َّع َل  ،و ِا ْن َف َع َل).
-2

ف) وتصاريفها معاني كثيرة  ،وهذه المعاني متغيرة بحسب االستعمال
(ص َر َ
ذكر المعجميون لمادة َ

ف) وتصاريفه في 18
(ص َر َ
وبحسب السوابق واللواحق  ،أمّا االستعمال القرآني فقد جاء في استعمال الجذر َ
دواة /مجلة فصلية محكمة تعنى بالبحوث والدراسات اللغوية والتربوية
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لفظة كلها كانت بمعنى ر ّد الشيء.
-3

وما كان من (صرّ ف) بالتشديد وتصريفاتها فإ ّنها تأتي لمعنى التبيين  ،وقد وردت في القرآن عشر
صرَّ ْف َناهُ
َو َل َق ْد َ

مرات ؛ س ّتا ً بالماضي وأربعا ً بالمضارع .وقد اختلف في معنى (صرّ فناه) في قوله تعالى :
[الفرقان  ]50 :فقد ذهب قسم من المفسرين إلى أنّ ضمير الهاء
اس إِ َّال ُكفُورً ا
َب ْي َن ُه ْم لِ َي َّذ َّكرُوا َفأ َ َبى أَ ْك َث ُر ال َّن ِ
َوأَ ْن َز ْل َنا م َِن ال َّس َما ِء َما ًء َطهُورً ا ()48
في (صرّ فناه) يعود إلى (المطر) المفهوم من آية سابقة؛ وهي:
 ،ويكون معنى (صرفناه)  :قسّمناهّ ،إال أنّ الراجح أنّ الضمير يعود إلى القرآن الذي سبق وروده في قوله
ِّت ِب ِه فُ َؤادَ َك َو َر َّت ْل َناهُ َترْ ت ً
ِين َك َفرُوا َل ْو َال ُن ِّز َل َع َل ْي ِه ْالقُرْ آنُ ُج ْم َل ًة َواحِدَ ًة َك َذل َِك لِ ُن َثب َ
(.)32
:
ِيال
َو َقا َل الَّذ َ

ويؤيده قوله في آية سابقة{ :وجاهدهم به جهادا كبيرا}( ، )52ألن جهاد المشركين يكون بالقرآن ال بالمطر
))  ،يضاف إلى ذلك قرينة ورود متصرّ فات(صرّ ف) في بقية اآليات بمعنى (بي ََّن) يرجّ ح هذا المعنى .
-4

في كثير من األحيان ال يذكر المفسرون معاني كلمات ألنها معروفة أو مفهومة من السياق العام للية.

-5

صرَّ ْفنا ،
صرّ ف ومضارعها وردت عشر مرات كلها متصلة بضمائر تعود على الباري سبحانه ؛ َ

صرِّ فُ .
و ُن َ

الهوامش
 -1مقاييس اللغة :مادة (صرف)  342 /3وما بعدها.
 -2المصدر ذاته .
.578/1 -3
 -4بصائر ذوي التمييز .26/4
 -5مفردات غريب القرآن578/1 :
 -6ينظر:العين :مادة (صرف)  ، 109/7و المحكم والمحيط األعظم مادة (صرف)  ،302/8و لسان العرب:
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 -12ينظر:العين :مادة (صرف)  ، 110/7وتهذيب اللغة :مادة (صرف)  ،114 /12ولسان العرب :مادة
(صرف) . 192/9
 -13ينظر:المحكم والمحيط األعظم ج/8ص ، 304النهاية  ،46/3و لسان العرب.192/9 :
 -14المفردات.578/ :
 -15ينظر :تهذيب اللغة  ، 115/12و المحكم والمحيط األعظم ج/8ص.304
 -16ينظر:الفائق في غريب الحديث واألثر  ،295/2والبيت لسلمة بن الخرشب األنماري :ينظر :المفضليات:
 ، 40/و المعاني الكبير . 6/1:
 -17ينظر :الفائق  ،295/2و النهاية في غريب الحديث و األثر ،46/3:و لسان العرب.129/9 :
 -18ينظر :تفسير الوجيز ،237/1و تفسير الوسيط ،.505/1و زاد المسير  ، 476/1و السراج المنير.206/1
 -19ينظر :تفسير البيضاوي  ، 103/2و تفسير النسفي ،185/1:و روح المعاني .90/4
 -20أيسر التفاسير لكالم العلي الكبير.41/2
 -21ينظر:تفسير الطبري  ،286/11و معاني القرآن و إعرابه للزجاج  ،233/2و معاني القرآن للنحاس
، 405/2و الهداية في بلوغ النهاية.1974/3 :
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 ، 586/1و لسان العرب :مادة (صرف)  ،189/9و تاج العروس :مادة (صرف) .15/24
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 -22ينظر:تنوير المقباس ، 128 /و الكشاف ، 103/2و تفسير النسفي ,14/12
 -23ينظر :تفسير ابن جزي  ،289/1و تفسير ابن كثير .422/3
 -24تفسيره. 103/2 :
 -25تفسيره.305/4 :
 -26ينظر :تفسير الطبري  ، 443/10و تفسير القرطبي . 283/7
 -27ينظر:تفسير ابن أبي حاتم  ،1567/5و الهداية لبلوغ النهاية . 2553 /4
.270/9 -28
 -29ينظر :السراج المنير  ، 52/2و تفسير الجاللين ، 285/و تفسير البحر المديد .197/3
 -30ينظر :روح المعاني ، 14/12:و مراح لبيد.501/1 :
 -31ينظر:فتح البيان  ، 146/6وفتح القدير .698/2
 -32ينظر :شرح التسهيل ،452/3و شذا العرف.32/
 -33و كذلك اآليات :األنعام ، 105 ،64و األعراف . 58
 -34ينظر :تنوير المقباس ، 109/و تهذيب اللغة .250/12
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 -35ينظر :تنوير المقباس ، 109/و تفسير القرطبي .11/7و كذلك اآليات:األنعام  ،65 :األعراف .58

 -43الدر المصون.206/2 :
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 -44تفسيره :

 -36ينظر :تنوير المقباس ، 266/و مجاز القرآن، 32/و تفسير الطبري ، 381/18و بحر العلوم ،413/2
و تفسير ابن أبي زمنين.129/3:
 -37ينظر :أبو السعود  ، 44/6الرازي، 105/22سراج .534/2
 -38ينظر :تفسير القرطبي  ،57/13و النكت الحسان  ،149/4و فتح البيان.321/9:
 -39ينظر :تفسير القرطبي 57/13
 -40ينظر :تنوير المقباس ،304:و الهداية إلى بلوغ النهاية ،5236/8 :و تفسير القرطبي.57/13 :
 -41تفسيره .84/2:
 -42ينظر:تنوير المقباس ،304:ومعاني القرآن للفراء ،97/1:و تفسير الطبري ،275/3:و تفسير
القرطبي.57/13:

المصادر والمراجع
-1

القرآن الكريم

-2

أساس البالغة :أبو القاسم محمود بن عمرو

مجموعة من المحققين  ،الناشر :دار الهداية.
-8

تفسير البغوي =معالم التنزيل في تفسير

بن أحمد ،الزمخشري جار للا (المتوفى538 :هـ)

القرآن :محيي السنة  ،أبو محمد الحسين بن مسعود

،تحقيق :محمد باسل عيون السود ،الناشر :دار الكتب

بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (المتوفى :

العلمية ،بيروت – لبنان ،الطبعة :األولى1419 ،

510هـ) ،المحقق  :عبد الرزاق المهدي ،الناشر :

هـ  1998 -م.

دار إحياء التراث العربي –بيروت ،الطبعة  :األولى

-3

أيسر التفاسير لكالم العلي الكبير :جابر بن

 1420 ،هـ.

موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر الجزائري

-9

،الناشر :مكتبة العلوم والحكم ،المدينة المنورة،

وأسرار التأويل) :ناصر الدين أبو سعيد عبد للا بن عمر

المملكة العربية السعودية ،الطبعة :الخامسة،

بن محمد الشيرازي البيضاوي (المتوفى685 :هـ)

1424هـ2003/م.

،المحقق :محمد عبد الرحمن المرعشلي،الناشر :دار

-4

بحر العلوم :أبو الليث نصر بن محمد بن

أحمد بن إبراهيم السمرقندي (المتوفى373 :هـ).

إحياء التراث العربي – بيروت ،الطبعة :األولى -
 1418هـ.
-10

تفسير ابن جزي واسمه (التسهيل لعلوم

تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى

دواة /مجلة فصلية محكمة تعنى بالبحوث والدراسات اللغوية والتربوية

-5

البحر المديد في تفسير القرآن المجيد :أبو

تفسير البيضاوي واسمه (أنوار التنزيل

تاج العروس من جواهر القاموس :محمّد بن

مزايا الكتاب الكريم :أبو السعود العمادي محمد بن
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ّ
الرزاق الحسيني ،أبو الفيض ،المل ّقب
محمّد بن عبد

محمد بن مصطفى (المتوفى982 :هـ)،الناشر :دار

بمرتضىَّ ،
الزبيدي (المتوفى1205 :هـ) ،المحقق:

إحياء التراث العربي – بيروت.

العباس أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحسني

التنزيل) :أبو القاسم ،محمد بن أحمد بن محمد بن عبد

الفاسي الصوفي (المتوفى1224 :هـ)

للا ،ابن جزي الكلبي الغرناطي (المتوفى741 :هـ)،

،المحقق :أحمد عبد للا القرشي رسالن ،الناشر:

المحقق :الدكتور عبد للا الخالدي ،الناشر :شركة دار

الدكتور حسن عباس زكي – القاهرة ،الطبعة:

األرقم بن أبي األرقم – بيروت ،الطبعة :األولى -

 1419هـ.

 1416هـ.

األنجري

-6

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب

-11

تفسير الجاللين :جالل الدين محمد بن أحمد

العزيز :مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب

المحلي (المتوفى864 :هـ) وجالل الدين عبد الرحمن

الفيروزآبادي (المتوفى817 :هـ) ،المحقق :محمد

بن أبي بكر السيوطي (المتوفى911 :هـ) ،الناشر:

علي النجار ،الناشر :المجلس األعلى للشئون

دار الحديث – القاهرة ،الطبعة :األولى.

اإلسالمية  -لجنة إحياء التراث اإلسالمي ،القاهرة.
-7

-12

-13

تفسير القرآن :أبو المظفر ،منصور بن محمد

بيروت ،الطبعة :الثالثة  1420 -هـ

بن عبد الجبار ابن أحمد المروزي السمعاني التميمي

-18

الحنفي ثم الشافعي (المتوفى489 :هـ) ،المحقق:

سليمان بن بشير األزدي البلخي (المتوفى150 :هـ)،

ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم ،الناشر:

المحقق :عبد للا محمود شحاته ،الناشر :دار إحياء

دار الوطن ،الرياض – السعودية ،الطبعة :األولى ،

التراث – بيروت ،الطبعة :األولى  1423 -هـ.

1418هـ 1997 -م.

-19

تفسير مقاتل بن سليمان :أبو الحسن مقاتل بن

تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق

تفسير القرآن العزيز :أبو عبد للا محمد

التأويل) :أبو البركات عبد للا بن أحمد بن محمود

بن عبد للا بن عيسى بن محمد المري ،اإللبيري

حافظ الدين النسفي (المتوفى710 :هـ) ،حققه وخرج

المعروف بابن أبي َز َمنِين المالكي (المتوفى:

أحاديثه :يوسف علي بديوي ،راجعه وقدم له :محيي

399هـ) ،المحقق :أبو عبد للا حسين بن عكاشة -

الدين ديب مستو،الناشر :دار الكلم الطيب ،بيروت،

محمد بن مصطفى الكنز ،الناشر :الفاروق الحديثة -

الطبعة :األولى 1419 ،هـ  1998 -م.

-14

مصر /القاهرة ،الطبعة :األولى1423 ،هـ 2002 -م

-20

تنوير المقباس من تفسير ابن عباس:ينسب:

تفسير القرآن العظيم البن أبي حاتم :أبو محمد

لعبد للا بن عباس  -رضي للا عنهما ( -المتوفى:

عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي،

68هـ) ،جمعه :مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب

الحنظلي ،الرازي ابن أبي حاتم (المتوفى327 :هـ)،

الفيروزآبادي (المتوفى817 :هـ) ،الناشر :دار الكتب

المحقق :أسعد محمد الطيب،الناشر :مكتبة نزار

العلمية – لبنان.

-15
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-17

84

محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي

مصطفى الباز  -المملكة العربية السعودية،الطبعة:

-21

الثالثة  1419 -هـ.

الهروي ،أبو منصور (المتوفى370 :هـ) ،المحقق:

-16

تفسير القرآن العظيم :أبو الفداء إسماعيل بن

عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى:

تهذيب اللغة :محمد بن أحمد بن األزهري

محمد عوض مرعب ،الناشر :دار إحياء التراث
العربي – بيروت ،الطبعة :األولى2001 ،م

774هـ) ،المحقق :سامي بن محمد سالمة ،الناشر:

-22

دار طيبة للنشر والتوزيع ،الطبعة :الثانية 1420هـ

جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي ،أبو جعفر

 1999 -م.

الطبري (المتوفى310 :هـ) ،المحقق :أحمد محمد

التفسير الكبير =مفاتيح الغيب :أبو عبد للا

جامع البيان في تأويل القرآن :محمد بن

شاكر ،الناشر :مؤسسة الرسالة  ،الطبعة :األولى،
 1420هـ  2000 -م.
الجامع

ألحكام

القرآن

= تفسير

الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوفى:

-23

606هـ) ،الناشر :دار إحياء التراث العربي –

القرطبي:المؤلف :أبو عبد للا محمد بن أحمد بن

أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدين

(ت672 :هـ) ،المحقق :د .عبد الرحمن السيد ،د.

القرطبي (المتوفى671 :هـ) ،تحقيق :أحمد البردوني

محمد بدوي المختون ،الناشر :هجر للطباعة والنشر

وإبراهيم أطفيش ،الناشر :دار الكتب المصرية –

والتوزيع واإلعالن ،الطبعة :األولى (1410هـ -

القاهرة ،الطبعة :الثانية1384 ،هـ  1964 -م.

1990م).

-24

روح البيان :إسماعيل حقي بن مصطفى

-30

غريب الحديث :جمال الدين أبو الفرج عبد

اإلستانبولي الحنفي الخلوتي  ,المولى أبو الفداء

الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت597 :هـ)

(المتوفى1127 :هـ)  ،الناشر :دار الفكر – بيروت.

،المحقق :الدكتور عبد المعطي أمين القلعجي ،الناشر:

زاد المسير في علم التفسير :جمال الدين

دار الكتب العلمية  -بيروت – لبنان ،الطبعة :األولى،

-25

أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي

.1985 – 1405

(المتوفى597 :هـ) ،المحقق :عبد الرزاق المهدي،

-31

الناشر :دار الكتاب العربي – بيروت ،الطبعة:

محمود بن عمرو بن أحمد ،الزمخشري جار للا

األولى  1422 -هـ.

(ت538 :هـ) ،المحقق :علي محمد البجاوي -محمد

-26

السراج المنير في اإلعانة على معرفة بعض

أبو الفضل إبراهيم  ،الناشر :دار المعرفة – لبنان ،
الطبعة :الثانية.
فت ُح البيان في مقاصد القرآن :أبو الطيب محمد

بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى:

-32

977هـ)،الناشر :مطبعة بوالق (األميرية) – القاهرة،

صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف للا الحسيني

عام النشر 1285 :هـ.

البخاري ال ِق َّنوجي (ت1307 :هـ) ،عني بطبع ِه وق ّدم

الشافية في علمي التصريف والخط :عثمان

األنصاري
له وراجعه :خادم العلم َعبد للا بن إبراهيم
َ

بن عمر بن أبي بكر بن يونس ،أبو عمرو جمال الدين

صيدَ ا –
،الناشر :ال َمكتبة العصريَّة للط َباعة وال ّن ْشرَ ،

ابن الحاجب الكردي المالكي (ت646 :هـ) ،المحقق:

َبيروت ،عام النشر 1412 :هـ  1992 -م.

-27

الدكتور صالح عبد العظيم الشاعر ،الناشر :مكتبة

-33

اآلداب – القاهرة ،الطبعة :األولى 2010 ،م

عبد للا الشوكاني اليمني (ت1250 :هـ) ،الناشر:

-28

شذا العرف في فن الصرف :أحمد بن محمد

الحمالوي (ت1351 :هـ) ،المحقق :نصر للا عبد
الرحمن نصر للا ،الناشر :مكتبة الرشد الرياض.

فتح القدير :محمد بن علي بن محمد بن

دار ابن كثير ،دار الكلم الطيب  -دمشق ،بيروت
،الطبعة :األولى  1414 -هـ.
-34

القاموس المحيط :مجد الدين أبو طاهر محمد

شرح تسهيل الفوائد :محمد بن عبد للا،

بن يعقوب الفيروزآبادي (المتوفى817 :هـ) ،تحقيق:

ابن مالك الطائي الجياني ،أبو عبد للا ،جمال الدين

مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة ،بإشراف:

-29
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معاني كالم ربنا الحكيم الخبير :شمس الدين ،محمد

الفائق في غريب الحديث واألثر :أبو القاسم

85

محمد نعيم العرقسُوسي ،الناشر :مؤسسة الرسالة

-41

للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت – لبنان ،الطبعة:

بن سهل ،أبو إسحاق الزجاج (ت311 :هـ) ،المحقق:

الثامنة 1426 ،هـ  2005 -م.

عبد الجليل عبده شلبي ،الناشر :عالم الكتب – بيروت

-35

كتاب العين :أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد

معاني القرآن وإعرابه :إبراهيم بن السري

،الطبعة :األولى  1408هـ  1988 -م.
المعاني الكبير في أبيات المعاني :أبو محمد

بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري (المتوفى:

-42

170هـ) ،المحقق :د مهدي المخزومي ،د إبراهيم

عبد للا بن مسلم بن قتيبة الدينوري (المتوفى:

السامرائي ،الناشر :دار ومكتبة الهالل.

276هـ) ،المحقق :المستشرق د سالم الكرنكوي

لسان العرب :محمد بن مكرم بن على ،أبو

(ت  1373هـ) ،عبد الرحمن بن يحيى بن علي

الفضل ،جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعي

اليماني ( 1386 - 1313هـ) ،الناشر :مطبعة دائرة

اإلفريقي (المتوفى711 :هـ) ،الناشر :دار صادر –

المعارف العثمانية  -حيدر آباد الدكن ،بالهند [الطبعة

بيروت ،الطبعة :الثالثة  1414 -هـ.

األولى 1368هـ1949 ،م] ،ثم صورتها :دار الكتب

-36

-37

مجاز القرآن :أبو عبيدة معمر بن المثنى

التيمى البصري (المتوفى209 :هـ) ،المحقق:

العلمية ،بيروت  -لبنان [الطبعة األولى 1405 ،هـ -
 1984م]

محمد فواد سزگين ،الناشر :مكتبة الخانجي –

-43

القاهرة،الطبعة 1381 :هـ

عبد الرحمن بن محمد الفارسي األصل ،الجرجاني
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المفتاح في الصرف :أبو بكر عبد القاهر بن

-40

86

بن محمد (ت338 :هـ) ،المحقق :محمد علي

-45

الصابوني،الناشر :جامعة أم القرى  -مكة

بن سالم الضبي (المتوفى :نحو 168هـ)  ،تحقيق

المكرمة،الطبعة :األولى.1409 ،

وشرح :أحمد محمد شاكر و عبد السالم محمد هارون

المحكم والمحيط األعظم :أبو الحسن علي بن

الدار (المتوفى471 :هـ) ،حققه وقدم له :الدكتور

إسماعيل بن سيده المرسي [ت458 :هـ] ،المحقق:

الح َمد ،كلية اآلداب  -جامعة اليرموك
علي توفيق َ

عبد الحميد هنداوي ،الناشر :دار الكتب العلمية –

 -إربد – عمان ،الناشر :مؤسسة الرسالة – بيروت

بيروت ،الطبعة :األولى 1421 ،هـ  2000 -م.

،الطبعة :األولى ( 1407هـ 1987 -م)

-38

-39

مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد :محمد

-44

المفردات في غريب القرآن :أبو القاسم

بن عمر نووي الجاوي (ت1316 :هـ) ،المحقق:

الحسين بن محمد المعروف بالراغب األصفهانى

محمد أمين الصناوي ،الناشر :دار الكتب العلمية –

(المتوفى502 :هـ) ،المحقق :صفوان عدنان

بيروت ،الطبعة :األولى  1417 -هـ.

الداودي ،الناشر :دار القلم ،الدار الشامية  -دمشق

معاني القرآن :أبو جعفر النحاس أحمد

بيروت ،الطبعة :األولى  1412 -هـ.
المفضليات :المفضل بن محمد بن يعلى

،الناشر :دار المعارف – القاهرة ،الطبعة :السادسة.

،الناشر :مجموعة بحوث الكتاب والسنة  -كلية

مقاييس اللغة :أحمد بن فارس بن زكرياء

الشريعة والدراسات اإلسالمية  -جامعة الشارقة،

-46

القزويني الرازي ،أبو الحسين (المتوفى395 :هـ)

الطبعة :األولى 1429 ،هـ  2008 -م.
الوجيز في تفسير الكتاب العزيز :أبو

،المحقق :عبد السالم محمد هارون ،الناشر :دار

-49

الفكر ،عام النشر1399 :هـ 1979 -م.

الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي،

النهاية في غريب الحديث واألثر :مجد

النيسابوري ،الشافعي (المتوفى468 :هـ) ،تحقيق:

الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن

صفوان عدنان داودي  ،دار النشر :دار القلم  ,الدار

محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن األثير

الشامية  -دمشق ،بيروت ،الطبعة :األولى1415 ،

(ت606 :هـ) ،الناشر :المكتبة العلمية  -بيروت،

هـ

1399هـ 1979 -م ،تحقيق :طاهر أحمد الزاوى -

-50

محمود محمد الطناحي.

الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي،

-47

الوسيط في تفسير القرآن المجيد :أبو

القرآن وتفسيره ،وأحكامه ،وجمل من فنون علومه:

وتعليق :الشيخ عادل أحمد عبد الموجود ،الشيخ علي

أبو محمد مكي بن أبي طالب َحمّوش بن محمد

محمد معوض ،الدكتور أحمد محمد صيرة ،الدكتور

بن مختار القيسي القيرواني ثم األندلسي القرطبي

أحمد عبد الغني الجمل ،الدكتور عبد الرحمن عويس،

المالكي (المتوفى437 :هـ) ،المحقق :مجموعة

قدمه وقرظه :األستاذ الدكتور عبد الحي الفرماوي،

رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي

الناشر :دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان ،الطبعة:

 -جامعة الشارقة ،بإشراف أ .د :الشاهد البوشيخي

األولى 1415 ،هـ  1994 -م.

-48

دواة /مجلة فصلية محكمة تعنى بالبحوث والدراسات اللغوية والتربوية

الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني

النيسابوري ،الشافعي (المتوفى468 :هـ) ،تحقيق
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الدكتور  /جبار كاظم المال
جامعة بابل  /كلية الدراسات القرآنية

89

ملخص البحث
إنَّ َ
والمسكين) وردَ تا في القرآن الكريم متفرقتين في نصوص كثيرة  ،ووردتا مجتمعتين في
(الفقير
لفظتي
ِ
ِ
نص واحد  .والوقوف على معنى كل واحد منهما منفرداً أو مجتمعا ً يتطلب دراسة لتحقيق هذا الغرض  ،أي
 :معرفة الداللة القصدية للنص القرآني  .تتكفل اإلجابة على مجموعة من الفرضيات  ،هل هما بمعنى واحد ،
؟ وإذا كان الجواب بـ (نعم)  ،أعند االجتماع معناهما واحد أم عند االفتراق ؟ وهل هما بمعنيين متغايرين ؟ ،
وإذا كان الجواب بـ (نعم)  ،فأيما اللفظتين أسوأ حاالً ؟  .وقد وردت هذه األلفاظ في القرآن الكريم مجتمعة تارة
ومتفرقة تارة أخرى  ،ولما كان القرآن الكريم موضوع دراسة ال ُم َفسِّر والفقيه  ،وإن كان التفسير أسبق ظهوراً
من الفقه ألن الفقه وُ لِدَ في أحضان الحديث  ،والحديث وُ لِدَ في أحضان التفسير ؛ لذا كان لزوما َ على الباحث
أن يبحث عن الداللة القصدية للفظتي (الفقير والمسكين) عند المفسرين أوال  ،وعند الفقهاء ثانيا ً  ،وقبلهما عند
أهل اللغة ؛ لكي نبين أن ما تبناه المفسرون والفقهاء من داللة قصدية هل هو اصطالح أهل اللغة؟  ،وإذا كان
الجواب بـ (نعم) هل ضيقوا داللته أو وسعوا داللته ؟  ،وإذا كان الجواب بـ (ال)  ،فهل كان لهم اصطالح خاص
بهم مغاير لما ورد عند أئمة أهل اللغة ؟ ولكي يقدم البحث اإلجابة الوافية على التساؤالت المذكورة آنفا َ انتظم
على ثالثة مباحث  ،هي  :المبحث األول  :داللة الفقير والمسكين عند أهل اللغة  ،والمبحث الثاني  :داللة الفقير
والمسكين عند المفسرين  ،والمبحث الثالث  :داللة الفقير والمسكين عند الفقهاء  .بعدها تولى البحث بيان الثمرة
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العلمية المترتبة على االختالف في الداللة  ،وتحديدا الكتب الفقهية التي ترتب أثراً على اختالف داللة (الفقير
والمسكين) وبيان األقسام الفقهية التي تندرج تحتها تلك الكتب  ،والمسائل الفقهية التي تناولتها  .واألقسام الفقهية
 ،هي  :العبادات العقود  ،واإليقاعات والمسائل الفقهية  ،هي  :مسألة الكفارات في كتاب الصوم  ،وكتاب
الحج من قسم العبادات  ،وكتاب الظهار من قسم اإليقاعات  ،ومسألة الوصية في كتاب الوصية من قسم العقود
 ،ومسألة النذر في كتاب النذر من قسم اإليقاعات  .فقد توصل البحث إلى أنه يترتب أثر على تحقيق الفرق بين
داللة الفقير والمسكين على مبنى من يقول بنظرية البسط في مصرف الزكاة  ،نعم ال يترتب أثر على مبنى من
يقول بنظرية عدم البسط كما هو المشهور عند اإلمامية  ،ولكن تظهر فائدة الخالف فيما إذا قصر الفرض عن
أكثر من واحد من مستحقي الزكاة فاألفضل األسوأ  ،وتظهر فائدة الخالف كذلك في باب النذر وباب الوصية
فإذا ثبت أنهما مفهومان مختلفان فالنذر والوصية إن كانت للفقير فال يجوز إعطاؤها للمسكين  ،والعكس بخالفه
 ،وتظهر فائدته كذلك في باب الكفارات  ،فالكفارات للمساكين  ،فإن ثبت كون الفقير أسوأ حاالً من استحق
إِ َّن َما الصَّدَ َق ُ
ات ل ِْلفُ َق َرا ِء
 ،وإال فال  ،وقد تفرعت هذه اآلراء على داللة الفقير والمسكين في قوله تعالى :
للا
ِين َع َل ْي َها َو ْالم َُؤلَّ َف ِة قُلُو ُب ُه ْم َوفِي الرِّ َقا ِ
يض ًة م َِّن ِ
يل ِ
يل َف ِر َ
ارم َ
ِين َو ْال َعا ِمل َ
ْن الس َِّب ِ
ِين َوفِي َس ِب ِ
للا َواب ِ
َو ْال َم َساك ِ
ب َو ْال َغ ِ
َوللاُ َعلِي ٌم َحكِي ٌم

سورة التوبة 60 /

Abstract
The two words , needy and poor , occur separately in many texts and
they also come together in one text. To understand the meaning of each word
whether they occur together or separately , a study is therefore needed to
achieve this purpose. This study attempts to find answers to some questions:
1-Do these words have the same meaning ? If the answer is yes, so do they
have the same meaning when they occur in different places or when they
come together ?
2-Do they have different meanings ? If the answer is yes, which is worse than
the other?
The researcher tries to investigate the meanings of the two terms according
to the interpreters’ view points and then according to the legitimists’.
To find answers to the above questions , the researcher divides the research
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cording to linguists.The second focuses on the meanings according to the
interpreters . The third deals with the meanings of the terms according to the
legitmists.

المقدمة
-

الحمد هلل رب العالمين  ،والصالة والسالم على أشرف خلق للا أجمعين محمد صلى للا عليه وآله وسلم

وعلى آله الطيبين الطاهرين صلوات للا عليم أجمعين  ،وعلى صحبه األخيار  .إنَّ البحث في داللة ألفاظ النص
القرآني أمر في غاية األهمية عند الفقهاء ومن تلك األلفاظ لفظتا (الفقير والمسكين) في سياق واحد
-

أهمية البحث  :إنَّ تتبع داللة ألفاظ النص القرآني بعامة والنص التشريعي منه بخاصة  ،وترجيح الداللة

التي تتناغم مع روح التشريع  ،واإلذعان لألدلة المرجحة لتلك الداللة أمر في غاية األهمية ؛ ألنَّ معرفة الداللة
طريق إلى تحديد الحكم  ،والسيما في األلفاظ ذات الدالالت المتعددة ؛ ومن هنا تظهر أهمية البحث فقد وجدت
في داللة لفظتي الفقير والمسكين – إذا اجتمعتا في سياق واحد  -آراء وأقواال  ،وأخذا وردا ؛ لذا اخترتها للبحث
 ،وقد سميته ( داللة الفقير والمسكين في سياق واحد في النص القرآني ) .
-

أسباب اختياره  :اخترت هذا الموضوع ؛ ألسباب  ،أحدها  :الختالف العلماء – اللغويين  ،المفسرين

والفقهاء – في داللة لفظتي الفقير والمسكين  ،والثاني  :لترتب اثر على الدالالت المختلفة عند الفقهاء إن لم
يكن في باب الزكاة  ،ففي أبواب أخرى  ،كباب الوصية  ،ثالثا ً  :لتلمس الصلة بين الداللة االصطالحية والداللة
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اللغوية  ،بمعنى آخر  :هل إن المعنى االصطالحي تبنى المعنى اللغوي تماما أم إنه تبناه مع تضييق الداللة
أو توسعتها  ،أم إنه تبنى اصطالحا جديدا مغايرا لالصطالح اللغوي  ،رابعا ً  :ألن اللفظتين وردتا مجتمعتين
في آية من آيات األحكام  ،وهي مدار بحث المتخصص بالفقه وأصوله  ،خامسا ً  :لبيان أن للخالف في الداللة
القرآنية ثمرة عند الفقهاء في كثير من أبواب الفقه  ،في حين أنه ال تترتب ثمرة على الخالف عند اللغويين
والمفسرين .
-

أهداف البحث  :يهدف البحث إلى  :أوالً  :إعطاء صورة واضحة عن البحث الداللي عند الفقهاء  ،ثانيا ً

 :بيان الداللة المترتبة عند الفقهاء على الدالالت المختلفة  ،ثالثا ً  :الكشف عن سبب من أسباب اختالف الفقهاء
 ،هو تعدد الدالالت للفظة الواحدة  ،رابعا ً  :تلمس الصلة بين المعنى االصطالحي – عند المفسرين والفقهاء –
والمعنى اللغوي  ،خامسا ً  :لبيان أن المفسرين والفقهاء ليس لهم اصطالح خاص بهم في بعض المعاني  ،فهم
يتبنون المعنى اللغوي  ،سادسا ً  :كشف النقاب عن عمق البحث الفقهي القرآني لأللفاظ التي تحتمل أكثر من
معنى .
-

مشكلة البحث  :هناك خالف في داللتي الفقير والمسكين في سياق واحد عند الفقهاء  ،دفع الباحث

لدراسة هذا الخالف  ،والوقوف على اآلراء واألقوال التي تفرعت عن بعضها؛ لبيان الراجح منها  ،وبيان كون
داللة الفقير والمسكين اصطالحا ً فقهيا ً أو اصطالحا ً لغويا اختاره المفسرون  ،وكذلك اختاره الفقهاء .

-

خطة البحث  :انتظم البحث على مقدمة وتمهيد وثالثة مباحث  ،ثم ختم البحث بالخاتمة ونتائج البحث

فثبت المصادر والمراجع  .أما المبحث األول فقد كان بعنوان داللة الفقير والمسكين عند علماء اللغة  ،وأما
المبحث الثاني فقد كان بعنوان داللة الفقير والمسكين عند علماء التفسير  ،وأما المبحث الثالث فقد كان بعنوان
داللة الفقير والمسكين عند علماء الفقه .
-

منهجية البحث  :إنَّ منهج البحث هو مجموعة مناهج ضم بعضها إلى بعض ؛ بغية الوصول إلى

هدف البحث  ،والمناهج التي اعتمدها  ،هي  :منهج االستقراء على ثالثة مستويات اللغوي والتفسيري والفقهي
ومنهج المقارنة عند عرض اآلراء الفقهية  ،ومنهج الموازنة ؛ لفرز اآلراء الراجحة وتمييزها عن اآلراء التي
فيها نظر  ،ومنهج االستدالل عند عرض اآلراء .
-

فرضية البحث  :انطلق البحث من فرضية كبرى مفادها  :إنَّ التأسيس خير من التوكيد  ،وإنَّ إيراد

لفظة المساكين بعد لفظة الفقراء في آية مصاريف الزكاة ال ب َّد أن يراد بها معنى غير معنى الفقراء  ،أو معنى
أدق منه وإن اشتركا في االحتياج المالي  ،وإن إيراد لفظة الفقراء في اآلية المباركة المذكورة آنفا ً قبل لفظة
المساكين ال ب َّد أن يكون لسبب  ،إال أنه قد يكون غير (قاعدة تقديم األهم)  ،فقد يكون من باب تقديم الظاهرة
العامة على الظاهرة الخاصة  ،أو غيرها  ،وللا أعلم .
عن لفظة المسكين  ،وال يتطرق إلى داللة لفظة المسكين إن جاءت مفترقة في السياق عن لفظة الفقير وإنما
حدود البحث لداللتي الفقير والمسكين مجتمعتين في سياق واحد في النص القرآني ؛ ولما كانت اللفظتان لم تردا
مجتمعتين إال في آية واحدة  ،هي آية مصاريف الزكاة  ،أي  :اآلية التي حددت األصناف المستحقة للزكاة ؛ لذا
فإن حدود البحث دائرة االحتياج المادي ولكون اللفظتين وردتا في آية الزكاة ؛ لذا هما في إطار االحتياج المادي
َيا أَ ُّي َها
(المالي)  ،فال يتعرض البحث إلى االحتياج مطلقا بوصفه مفهوما عاما للفقر قبال الفقر قال تعالى :
للا َوللاُ َه َو ْال َغنِيُّ ْال َحمِي ُد
ال َّناسُ أَ ْن ُت ُم ْالفُ َق َرا ُء إِ َلى ِ

( ، )1فالناس بلحاظ هذا المفهوم كلهم فقراء الحتياجهم إلى

للا جل جالله  ،والغني هو للا جل جالله  ،فكل ممكن الوجود في جميع شؤونه حتى في وجوده فقير محتاج إلى
واجب الوجود للا جل جالله  )2( ،وال يتعرض إلى داللة المسكين حين تطلق على غير المحتاج ماال  ،بوصفها
مفهوما قبال العزة  ،فقد أطلق للا تعالى لفظة المسكنة على بني إسرائيل مع كونهم أغنياء ماديا  ،قال تعالى
ت َع َلي ِْه ُم ِّ
...وض ُِر َب ْ
ض ٍ
( ،)3فهم يمتلكون أمواال طائلة  ،إال
للا ...
:
ب م َِّن ِ
الذلَّ ُة َو ْال َمسْ َك َن ُة َو َباءُوا ِب َغ َ
َ
أنهم ذليلون غير عزيزين .أما من جهة اآلراء  ،فحدود البحث مقتصرة على آراء اللغويين والمفسرين والفقهاء
؛ ألن تحديد الداللة أول ما يقف عليه عند أهل اللغة  ،ثم بعد ذلك عند أهل االصطالح ولما كان الفقه ولد في
أحضان الحديث  ،والحديث ولد في أحضان التفسير( )4؛ لذا وقف الباحث على آراء المفسرين  ،ثم آراء الفقهاء
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 .وهي مفاهيم اصطالحية عند أصحابها ال يرجع إليها إال بعد الوقوف على المفاهيم اللغوية  ،وتلمس الصلة
بين المفهومين اللغوي واالصطالحي قائم .
-

مجال اإلفادة منه  :يمكن اإلفادة من هذا البحث في مجاالت متعددة  ،منها  :علم الفقه  ،علم أصول الفقه

علم التفسير  ،آيات األحكام  ،علم اللغة  ،والبحث الداللي .
-

الدراسات السابقة  :لم أجد في حدود تتبعي دراسة تناولت داللة الفقير والمسكين بهذا النحو من

الشمولية واالستقراء والتتبع جمعت اللغويين والمفسرين والفقهاء في آن واحد  ،وقد راعت المقارنة في عرض
اآلراء الفقهية  ،أي  :راعت في عرضها آراء فقهاء ( اإلمامية  ،الحنفية  ،المالكية  ،الشافعية  ،والحنابلة ) .
وإن وجدت فهي في مجال واحد لغوي أو تفسيري أو فقهي  ،واألخير غير مقارن  ،وإن تناول المقارنة فهي
مقتصرة على المذاهب اإلسالمية األربعة من دون مذهب اإلمامية .
-

مصادر البحث ومراجعه  :رجع الباحث إلى ثلة من المصادر والمراجع  ،وجمع بين القديم والحديث ،

فحين أراد الوقوف على آراء اللغويين  ،رجع مجموعة كبيرة من المعجمات وكتب اللغة  .ومن أهمها  :كتاب
العين للفراهيدي (ت175/هـ)  ،ومعجم مقاييس اللغة البن فارس (ت395/هـ)  ،والفروق اللغوية ألبي هالل
العسكري (ت395/هـ)  ،ومختار الصحاح للرازي (ت666/هـ)  ،والمصباح المنير للفيومي (ت770/هـ)
دواة /مجلة فصلية محكمة تعنى بالبحوث والدراسات اللغوية والتربوية

94

والقاموس المحيط للفيروز آبادي (ت817/هـ)  .وحين أراد الوقوف على آراء المفسرين  ،رجع إلى مجموعة
من كتب التفسير  ،ومن أهمها  :الكشاف للزمخشري (ت538/هـ)  ،ومجمع البيان للطبرسي (ت548/هـ)
والجواهر الحسان للثعالبي (ت875/هـ)  ،والميزان لمحمد حسين الطباطبائي (ت1400 /هـ)  .وحين أراد
الوقوف على آراء الفقهاء رجع إلى مجموعة واسعة من المذاهب اإلسالمية الخمسة  ،ومن أهمها  :األم للشافعي
(ت204/هـ)  ،أحكام القرآن للجصَّاص (ت370/هـ)  ،كتاب السرائر البن إدريس الحلي (ت598/هـ)  ،شرائع
اإلسالم (ت676/هـ)  .الروضة البهية للشهيد الثاني (ت966/هـ)  ،وعبد الرحمن الجزيزي (ت1360/هـ) .
-

خاتمة البحث ونتائجه  :في نهاية المطاف تمكن الباحث من حل مشكلة البحث  ،وقد سجل آراء اللغويين

والمفسرين  ،والفقهاء من مدرسة أهل البيت صلوات للا عليهم كانوا أم من مدرسة الصحابة ؟ وقد بينت الراجح
من بين تلك اآلراء  ،وتجد النتائج التفصيلية في خاتمة البحث .

التمهيد  :جولة في آيات الفقير والمسكين
إنَّ لفظة (الفقير) وردت منفردة في نصوص
لقد سمع للا قول الذين قالوا إن للا

فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا...
وقال تعالى :
الفقير ...
فقير ...

إذا ذكر على االنفراد دخل اآلخر فيه )) ( )19لذا فإنَّ
الباحث ليس بصدد إثبات هذا األمر أو نفيه ( . )20وقد

()6

...فكلوا منها واطعموا البائس

تأتي اللفظتان مجتمعتين وقد جاءتا في آية واحدة
هي :

()7

وقال تعالى :

 ،أي  :إنها بمعنى الفقير  .وهذا األمر خارج عن
حدود البحث ؛ (( ألنَّ كل واحد من الفقير والمسكين

قرآنية كثيرة ( ، )5نحو :
قال تعالى :

وقيل  :إ َّنها إن افترقت عن لفظة الفقير اجتمعت

()18

...فقال رب إني لما أنزلت إلي

()8

ُون
يل ِ
للا َال َيسْ َتطِ يع َ
ل ِْلفُ َق َرا ِء الَّذ َ
ِين أُحْ صِ رُوا فِي َس ِب ِ
ض َيحْ َس ُب ُه ُم ْال َجا ِه ُل أَ ْغ ِن َيا َء م َِن ال َّت َع ُّففِ
َ
ضرْ با ً فِي ْاألَرْ ِ
اس إِ ْل َحافا ً
ون ال َّن َ
َتعْ ِرفُهُم ِبسِ ي َما ُه ْم َال َيسْ أَلُ َ

(. )9

 ،وهذا األمر خارج

(( وإنما يمتاز أحدهما عن اآلخر ويحتاج إلى الفرق
إذا اجتمعا في اللفظ )) ( ، )22أم إنهما بمعنى واحد

()23

 .وهذا األمر هو مدار البحث .

المبحث األول  :داللة الفقير والمسكين
عند علماء اللغة

عن حدود البحث  .كما إنَّ لفظة المسكين وردت

إنَّ الفقير والمسكين وصفان من أوصاف الفقراء(،)24

منفردة  ،في مواطن كثرة ( ، )12نحو :
أَمَّا ال َّسفِي َن ُة َف َكا َن ْ
ون
قال تعالى :
ِين َيعْ َملُ َ
ت لِ َم َساك َ
()13
فِي ْال َبحْ ِر ...

ولعلماء اللغة أكثر من رأي في داللة الفقير والمسكين،

وقال تعالى :

أَ ْو َمسْ كِينا ً َذا َم ْت َر َب ٍة

()14

.

وبعضها فيها أكثر من قول ؛ وللوقوف على تلك
اآلراء  ،وتلك األقوال ؛ خصص البحث لكل رأي
مطلبا  ،ولكل قول فرعا  ،وعلى التفصيل اآلتي :
المطلب األول :

ِين
وقال تعالى:
َو َال َيحُضُّ َع َلى َط َع ِام ْالمِسْ ك ِ
ُون َّ
الط َعا َم َع َلى ُح ِّب ِه
وقال تعالى :
َوي ُْط ِعم َ
مِسْ كِينا ً َو َيتِيما ً َوأَسِ يراً
(. )16

الرأي األول  :إن الفقير والمسكين بمعنى واحد
وتبنى هذا المذهب  :ابن األَعْ َرابي  :أبو عبد للا ،

ِين يُطِ يقُو َن ُه ف ِْد َي ٌة
َ ...و َع َلى الَّذ َ

محمد بن زياد الكوفي (ت232/هـ) ؛ ألنه ح َّد الفقير

(.)15

وقال تعالى :
ِين ...
َط َعا ُم مِسْ ك ٍ

()17

.

والمسكين بحد واحد هو  :من ال شيء له

()25

،
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وقيل  :إنها إن افترقت عن لفظة المسكين اجتمعت،
أي  :إنها بمعنى المسكين

للا َوللاُ َعلِي ٌم َحكِي ٌم
ِ

()21

 .وهنا وقع خالف

في داللتهما  ،هل باالجتماع افتراق في الدالالت

ِين
وقال تعالى :
ين الَّذ َ
ل ِْلفُ َق َرا ِء ْال ُم َها ِج ِر َ
ُ
للا
ون َفضْ الً م َِّن ِ
ار ِه ْم َوأَمْ َوال ِِه ْم َي ْب َت ُغ َ
أ ْخ ِرجُوا مِنْ ِد َي ِ
()10
َو ِرضْ َوانا ً ...
()11

إِ َّن َما الصَّدَ َق ُ
ِين
قال تعالى :
ات ل ِْلفُ َق َرا ِء َو ْال َم َساك ِ
ب
ِين َع َل ْي َها َو ْالم َُؤلَّ َف ِة قُلُو ُب ُه ْم َوفِي الرِّ َقا ِ
َو ْال َعا ِمل َ
يض ًة م َِّن
يل ِ
يل َف ِر َ
ارم َ
ْن الس َِّب ِ
ِين َوفِي َس ِب ِ
للا َواب ِ
َو ْال َغ ِ
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إن الفقير والمسكين بمعنى واحد عند ابن األعرابي،

وتابعه ابن األنباري وابن عبيد فيما ذهب إليه ؛ ألنه

فاللفظتان مترادفتان  ،ومعناهما  :عدمي  ،أي  :كل

ح َّد الفقير والمسكين بحدين مغايرين  .ويترتب على

منهما ال شيء له  ،ويترتب على هذا  :إن الفقير

هذا  :إن الفقير والمسكين صنفان وليس صنفا واحدا

والمسكين صنف واحد  .وعلى هذا المبنى تكون

وبنا ًء على هذا المبنى  :تكون األصناف المستحقة

األصناف المستحقة للزكاة سبعة ال ثمانية .

للزكاة ثمانية ال سبعة .

إنَّ حد ابن األعرابي ناظر إلى االحتياج المادي

إنَّ حد األصمعي ناظر إلى العدم المادي  ،والوجود

(المالي) .

له بما يسد الرمق .

المطلب الثاني :

الفرع الثاني :

الرأي الثاني  :إن الفقير والمسكين بمعنيين مغايرين

القول الثاني (إن المسكين أسوأ حاالً من الفقير)

وتبنى هذا المذهب األكثرون من علماء اللغة  ،إال

وتبنى هذا القول  :جمهور أئمة اللغة  ،وهم حدوا

أنهم اختلفوا في أيهما أسوأ حاالً ؛ الختالفهما في حد

الفقير والمسكين بأكثر من ح ِّد  ،وعلى التفصيل

الفقير والمسكين  ،فقد حدوا الفقير بحدين  ،والمسكين

اآلتي:أما الحد األول فهو  ،المسكين (من ال شيء

بحدين  ،واألخيران مغايران لألولين ؛ ولبيان ذلك

له) ،والفقير (من له بلغة من العيش) ( . )30وأما الحد

شرع الباحث بالوقوف على أقوالهم  ،وقد خصص

الثاني فهو المسكين (الذي يسأل)  ،والفقير (الذي

لكل قول فرعا وقف فيه على حدوهما عندهم وعلى

ال يسأل)

 .وفي نظري المتواضع  :أنَّ الحد

التفصيل اآلتي :

األول ناظر إلى العدم المادي والوجود القليل له ،

الفرع األول :

وأنَّ الثاني ليس بحد  ،وإنما هو  :تفسير وبيان للحد

القول األول (إن الفقير أسوأ حاالً من المسكين)

األول ؛ ألن العدم يدفعه إلى السؤال ؛ والبلغة تؤهله

وتبنى هذا القول  :األصمعي  :أبو سعيد  ،عبد

لعدم السؤال  ،ومن الذين وقف الباحث على أقوالهم–
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ويتضح للباحث مما تقدم :

إن الفقير أسوأ حاال من المسكين عند األصمعي

األصمعي إلى ما ذهب إليه – ومن تابعه – ألنه ح َّد
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( من

الملك الباهلي (ت216/هـ)

()26

ووافقه عليه  :ابن

األنباري :أبو بكر  ،محمد بن القاسم (ت328/هـ)
()27

 ،وأبو جعفر أحمد بن عبيد

()28

 ،وقد ذهب

الفقير بـ ( :من ال شيء له)  ،والمسكين بـ :

()31

مرتبة حسب التسلسل الزمني – في هذا الباب :
 -1يونس بن حبيب (ت182/ه) (. )32
فقد حكي عنه  ،أنه قال  (( :سألت أعرابيا ً  :أفقي ٌر
َ
للا بل مسكين ))
أنت؟  ،فقال  :ال  ،و ِ

()33

 -2أبو عبيدة َ ،معْ َمر بن المثنى التميمي (ت210/هـ)

له بلغة من العيش )(*). )29(،

(. )34

ويتضح للباحث مما تقدم :

 -3أبو زيد األنصاري  :سعيد بن أوس البصري

(ت215/هـ)

األصناف المستحقة للزكاة ثمانية ال سبعة .

()35

 -4ابن َّ
سالم الجمحي  :محمد (ت231/هـ)

الخالصة النهائية

()36
()37

لعلماء اللغة في داللة الفقير – في سياق واحد –

 -6ابن قتيبة الدينوري  :أبو محمد  ،عبد للا بن مسلم

رأيان  ،أما الرأي األول فهو  :إن الفقير والمسكين

 -5ابن السكيت  :أبو يوسف  ،يعقوب (ت244/هـ)
(ت276/هـ)

بمعنى واحد  ،وهو معنى عدمي  ،أي  :إن كل واحد

()38

 -7ثعلب  :أبو العباس  ،أحمد بن يحيى  ،الكوفي
(ت291/هـ) حكى قول يونس

()39

 -8ابن دريد األزدي  :أبو بكر  ،محمد بن دريد
البصري (ت342/هـ)

منهما ال شيء له  ،وتبنى هذا المذهب  :ابن األعرابي
الكوفي (ت232/هـ)  .وأما المذهب الثاني فهو  :إن
الفقير والمسكين بمعنيين مغايرين واختلف أصحاب
هذا المذهب في أيهما أسوأ حاال على قولين  ،هما :

()40

 -9األزهري  :أبو منصور  ،محمد بن أحمد

أما األول فهو  :إن الفقير أسوأ حاال من المسكين ،

(ت370/هـ)

وتبنى هذا القول  :األصمعي البصري (ت216/هـ)

إذ قال  (( :المسكين  :الذي يسأل  ،والفقير  :الذي ال

وأما الثاني فهو  :إن المسكين أسوأ حاال من الفقير ،

يسأل )) ( . )41وافق ابن عباس

()42

وتبنى هذا القول جمهور علماء اللغة  ،وأول من قال

(ت395/هـ)  :نقل قول األزهري  ،ثم قال  (( :وهذا

(ت182/هـ) .

يدل على أنه رأى المسكين أضعف حاالً وأبلغ في

المبحث الثاني  :داللة الفقير والمسكين
عند المفسرين

خالصة واستنتاج

للمفسرين أكثر من رأي في داللة الفقير والمسكين،

إن المسكين أسوأ حاالً من الفقير عند جمهور أئمة

وبعضها فيه أكثر من قول ؛ وللوقوف على تلك

اللغة  ،وأول من قال  :إن المسكين أسوأ حاالً من

اآلراء  ،وتلك األقوال ؛ خصص البحث لكل رأي

الفقير  ،هو يونس بن حبيب – حسب تتبع الباحث–

مطلبا  ،ولكل قول فرعا  ،وعلى التفصيل اآلتي :

وتابعه فيما ذهب إليه من جاء بعده من أئمة اللغة .

المطلب األول :

وأصحاب هذا القول اتفقوا على أن المسكين أسوأ

الرأي األول ( إن الفقير والمسكين بمعنى واحد)

حاالً من الفقير  ،إال أنهم ح َّدوا المسكين بحدين ،

وتبنى هذا الرأي  :أبو علي ال ُجبَّائي  :محمد بن عبد

وح ُّدوا الفقير بحدين  ،إال أن ح َّديّ الفقير مغايران

الوهاب (ت303/هـ)( – )44من كبار شيوخ المعتزلة

لح َّديّ المسكين  .ويترتب على هذا  :إن الفقير

في التفسير والعقيدة – وهذا يعني أنهما صنف واحد

والمسكين صنفان ؛ وبناء على هذا المبنى تكون

والزمه أن المستحقين للزكاة سبعة أصناف ال ثمانية.

جهة الفقير ))

()43

دواة /مجلة فصلية محكمة تعنى بالبحوث والدراسات اللغوية والتربوية

 -10أبو هالل العسكري  :الحسن بن عبد للا

به منهم – حسب تتبعي – يونس بن حبيب البصري
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الرأي الثاني ( إن الفقير والمسكين بمعنيين مغايرين)

للا
ون َفضْ الً م َِّن
ِ
مْوال ِِه ْم َي ْب َت ُغ َ
ار ِه ْم َوأَ َ
مِنْ ِد َي ِ
َو ِرضْ َوانا ً ...
( ،)46فال يصح االحتجاج به هنا

وتبنى هذا الرأي أكثر المفسرين  ،وهذا يعني أنهما

ألنه تعرض للفقير في سياق منفرد عن المسكين .

المطلب الثاني :

صنفان  ،والزمه أن المستحقين للزكاة ثمانية أصناف
ال سبعة  ،وأصحاب هذا الرأي اتفقوا على أنهما

الفرع الثاني :

صنفان  ،إال أنهم اختلفوا في أيهما أسوأ على قولين،

الحد الثاني

إال أنهم حدوا الفقير بثالثة حدود  ،وحدوا المسكين

الفقير  :الزمن المحتاج  ،والمسكين  :الصحيح

بثالثة حدود أيضا والحدود الثالثة األخيرة مغايرة

المحتاج ،وهو قول  :قتادة بن دعامة السدوسي  :أبو

للحدود الثالثة األولى ولبيان ذلك شرع الباحث

الخطاب البصري (ت116/هـ) ( . )47وهذا الحد ناظر

وعلى التفصيل

إلى المحتاج من جهة الزمانة والصحة ،فاألول الفقير،

بالوقوف على تلك الحدود عندهم
اآلتي :

والثاني المسكين  .وهذا الحد ال يصح االحتجاج به

المطلب األول :

هنا ؛ ألنه تعرض لمصداق من مصاديق المسكين

القول األول ( إنَّ الفقير أسوأ حاالً من المسكين )

غير االحتياج المادي ( ، )48وهو خارج مدار البحث .
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وتبنى هذا القول الضَّحّ اك  ،وإبراهيم النخعي ،

الفرع الثالث :

وقتادة ،وأصحاب هذا القول حدوا الفقير بأكثر من

الحد الثالث

حد ألن كل واحد منهم نظر إليه من زاوية معينة .

الفقير  :الذي يسأل  ،والمسكين  :الذي ال يسأل ،

وهي مغايرة لحدود المسكين  ،والحدود التي وقف

وهذان الحدان ذكرهما الطبرسي  :أبو علي الفضل

عليها الباحث – حسب تتبعه – هي :

بن الحسن (ت548/هـ)  ،ولم ينسبه ألحد ( . )49وهذا

الفرع األول :

الحد ناظر إلى المحتاج من جهة السؤال وعدمه

الحد األول

فاألول الفقير  ،والثاني المسكين .

الفقير  :المهاجر  ،والمسكين  :غير المهاجر ،

المطلب الثاني :

وهو قول  :الضحاك بن قيس الفهري  ،أبو أنيس

القول الثاني ( إن المسكين أسوأ حاال من الفقير )

القرشي (ت64/هـ)  ،وإبراهيم النخعي  :أبو عمران،

وتبنى هذا القول  :أغلب المفسرين وقد حاول الباحث

إبراهيم بن زيد (ت96/هـ)

 .وهذا الحد ناظر

الوقوف على أبرز األعالم األوائل الذين تبنوا هذا
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إلى المحتاج من جهة الهجرة وعدمها  ،فاألول

الرأي  ،ولم يغفل رأي المتأخرين والمعاصرين ،

الفقير  ،والثاني المسكين  .وهو حد مبني على قوله
ِين أ ُ ْخ ِرجُوا
ين الَّذ َ
تعالى  :ل ِْلفُ َق َرا ِء ْال ُم َها ِج ِر َ

والسيما البارزين منهم  ،وممن وقفت على آرائهم :

()45

 -1ابن عباس  :أبو العباس  ،عبد للا بن عباس

بن عبد المطلب الهاشمي (ت68/هـ) ح َّد الفقير

– وهو ما قال به ابن عباس عينه  -إال أنَّ جلوسهم

والمسكين فقال :المساكين  :هم الذين يسعون

على صفة رسول للا (صلى للا عليه وآله وسلم)

،

أمارة على فقرهم  ،فيُقدم لهم شيء  ،فهم مأواهم في

ويسألون  ،والفقراء :هم الذين يتصاونون

()50

وابن عباس تلميذ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

الليل المسجد  ،وفي النهار الصفة .

(عليه السالم) ،فما عنده في التفسير هو من أمير

 -7الثعالبي  :عبد الرحمن بن مخلوف (ت875/هـ)

المؤمنين؛ ألنه تلميذ له  .وتحريره  :المسكين  :الذي

تبنى رأي ابن عباس  ،وعلق عليه قائالً  (( :وهذا

يسأل  ،والفقير  :الذي ال يسأل  ،وهو حد مبني على
يل
قوله تعالى :
ل ِْلفُ َق َرا ِء الَّذ َ
ِين أُحْ صِ رُوا فِي َس ِب ِ
ض َيحْ َس ُب ُه ُم ْال َجا ِه ُل
ِ
ُون َ
للا َال َيسْ َتطِ يع َ
ضرْ با ً فِي ْاألَرْ ِ
اس
ون ال َّن َ
أَ ْغ ِن َيا َء م َِن ال َّت َع ُّففِ َتعْ ِرفُهُم ِبسِ ي َما ُه ْم َال َيسْ أَلُ َ
إِ ْل َحافا ً ( )51ويؤيده ما رواه ابن أبي بصير عن

 ،ثم أضاف قائالً :

وتحريره  :المسكين  :هو الذي يقترن بفقره سؤال
وتذلل وخضوع الفقير هو الذي ال مال له  ،إال
أنه ال يذل نفسه بالسؤال  ،إما لتعفف مفرط  ،وإما
لبلغة تكون له  ،كالحلوبة وما أشبهها فهذه  ،هي
المسكنة؛ ومما يؤيد ذلك  :أن للا سبحانه وتعالى

اإلمام الصادق (عليه السالم )

()52

الجوفي البصري
 -2جابر بن يزيد  :أبو ال َّشعثاء َ
()53

 -3مجاهد بن جبر  :أبو الحجاج المكي (ت104/هـ)

 -8محمد حسين الطباطبائي (ت1400/هـ)  ،قال :

()54

 -4الحسن البصري  :أبو سعيد  ،الحسن بن يسار
(ت110/هـ) وافق ابن عباس فيما ذهب إليه

()55

 -5ابن شهاب الزهري  :أبو بكر  ،محمد بن مسلم
(ت124/هـ) ح َّده بحّ ِّد ابن عباس نفسه

وصف بني إسرائيل بالمسكنة وقرنها بالذلة مع
ت َع َلي ِْه ُم ِّ
...وض ُِر َب ْ
الذلَّ ُة
غناهم ( ، )59قال تعالى :
َ
()60
َو ْال َمسْ َك َن ُة ...

()56

(( فالمسكين أسوأ حاالً من الفقير )) ( ، )61وح َّد الفقير
بحد صرَّ ح أنه مأخوذ من ظاهر اللفظ  ،إذ قال:
(( الفقير  :هو الذي اتصف بالعدم وفقدان ما يرفع
حوائجه الحيوية من المال قبال الغني الذي اتصف

 -6الفرَّ اء  :أبو زكريا  ،يحيى بن زياد الكوفي

والي َسار )) ( ، )62وح َّد المسكين
بالغِنى  ،وهو ال ِج َّدة ِ
بحد صرَّ ح أنه مأخوذ من ظاهر اللفظ  ،إذ قال :

األبواب والفقراء بـ  :هم أصحاب صفة رسول للا

(( المسكين  :هو الذي حلت به المسكنة والذلة مضافة

(صلى للا عليه وآله وسلم)  ،ممن ال عشائر لهم،

إلى فقدان المال )) ( ، )63أي  :إنَّ فقره يصل إلى حد

وكانوا يلتمسون الفضل بالنهار  ،ثم يأوون إلى مسجد

يستذله  ،فهو ال يجد بداً من أن يبذل ماء وجهه،

رسول للا (صلى للا عليه وآله وسلم) ( . )57ويفهم من

فيسأل كل كريم ولئيم  .وانتهى في نهاية مطاف

عبارته  :أنَّ المساكين يسألون  ،والفقراء ال يسألون

بحثه إلى أنَّ الفقير هو من اتصف بأمر واحد هو

(ت207/هـ) ح َّد المساكين بـ  :هم الطوَّ افون على

دواة /مجلة فصلية محكمة تعنى بالبحوث والدراسات اللغوية والتربوية

(ت93/ه) (@) ووافق ابن عباس فيما ذهب إليه
تبنى حد ابن عباس للفقير والمسكين

القول أحسن ما قيل ))

()58
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(فقد المال)  ،والمسكين هو من اتصف بأمرين هما:

سبعة )) (. )67

(فقد المال  +المسكنة والذلة) فالنسبة بينهما أع ُّم

الفرع الثاني :

وأخصُّ – من جهة فقد المال  -فكل مسكين فقير ،

الرأي الثاني (إنهما بمعنيين مغايرين)

وليس كل فقير مسكيناَ ،إال أنهما صنفان متغايران ،

ولما كان هذا الرأي قد تفرع عنه قوالن فقد اختار

أي  :إنَّ ذكر الفقير ال يغني عن ذكر المسكين ؛ ألنَّ

بعض الفقهاء القول األول  ،وبعضهم اختار القول

المسكين أعم من الفقير

وبمعنى آخر إنَّ للمسكين

مفهوما ً عاما ً له مصاديق متعددة  ،من مصاديقه (

أوال ً  :القول األول ( :الفقير أسوأ حاالً من المسكين)

فقد المال ) الذي يشترك به مع الفقير  ،إال أنه له

 -1عرض اآلراء

مصاديق أخرى ينفرد بها – ال يشاركه بها الفقير –

ذهب الشيخ الطوسي (ت460/هـ) في الخالف

()68

()64

والمبسوط ( )69والجمل والعقود ( )70إلى أن الفقير هو :

المبحث الثالث  :داللة الفقير والمسكين
عند الفقهاء

من ال شيء له  ،والمسكين هو  :من له بلغة من العيش
ال يكفيه طول سنته  .واختاره ابن ال َبرَّ اج الطرابلسي

وقد خصصت مطلبا لفقهاء اإلمامية  ،ومطلبا آخر

 :عبد العزيز بن نحرير (ت481 /هـ)  ،وابن حمزة

لفقهاء المذاهب اإلسالمية  ( :الحنفية  ،المالكية

الطوسي  :محمد بن علي (حي 566 :هـ) ( ، )71وابن

الشافعية  ،والحنابلة ) .

إدريس الحلي  :محمد بن أحمد (ت598/هـ) مؤسس

المطلب األول :

مدرسة الحلة الفقهية ( )72وعده صحيحا ؛ إذ قال (( :

عند فقهاء اإلمامية

وهو الصحيح من أقوال أهل اللغة والفقهاء ؛ ألن بين

لداللة الفقير والمسكين عند فقهاء اإلمامية رأيان ،

أهل الفريقين اختالفا في ذلك)) ( . )73وأثبت الباحث

وعلى التفصيل اآلتي :

أنه قول فيه نظر ؛ ألنَّ قول جمهور أئمة اللغة – وقد

الفرع األول :

مر ذكره  -وجمهور فقهاء المسلمين بعامة ومشهور

الرأي األول ( إنهما بمعنى واحد)

فقهاء اإلمامية بخاصة – كما سيأتي  -على خالفه .

وقد اختاره المحقق الحلي (ت676/هـ)  ،إذ قال :

 -2عرض األدلة

(( من الناس من جعل اللفظتين بمعنى واحد ومنهم

الدليل األول :

 ،وقد أفتى بالرأي

الدليل اللغوي

هي  ( :الزمانة – المرض – العرج  ،والعمى )
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الثاني  ،وعلى التفصيل اآلتي :

من فرَّ ق بينهما في اآلية ))

()65

 ،أي  :في

أ -ألن َفقِير صيغة مبالغة على وزن َ ( :فعِيل) بمعنى

الفتوى  .لذا تجده قد ع َّد األصناف سبعة ال ثمانية ؛

مفعول  ،كأنه مكسورة فقار الظهر ( ، )74أو ألن الفقير

ومما يؤيد ذلك قوله  (( :أصناف المستحقين للزكاة

مشتق من فقار الظهر  ،فكأن الحاجة قد كسرت فقار

األول  ،إذ قال  (( :واألول أشبه ))

()66

ظهره (. )75

صلى للا عليه وآله وسلم باهلل جل جالله من الفقر ،

ب -إن العرب في مخاطباتها تبدأ باألهم فاألهم ،

وطلب المسكنة فيه داللة على أن الفقر أشد حاالً من

وذكر الفقراء متقدما على المساكين يدل على شدة

المسكنة (. )83

حاجتهم وكثرة العناية بهم ( ، )76أي  :إنهم أسوأ حاال

ب -روي عن الرسول األعظم محمد صلى للا عليه

()77

وآله وسلم  ،أنه قال  (( :اللهم إني أعوذ بك من الفقر

من المساكين لالبتداء بذكرهم الدال على االهتمام

.

.

وأسألك المسكنة ))

الدليل الثاني :

ت -روي عن الرسول األعظم محمد صلى للا عليه

الدليل القرآني

وآله وسلم  ،أنه قال  (( :كاد الفقر أن يكون كفراً ))

إِ َّن َما الصَّدَ َق ُ
ِين
أ -قال تعالى :
ات ل ِْلفُ َق َرا ِء َو ْال َم َساك ِ
ب
ِين َع َل ْي َها َو ْالم َُؤلَّ َف ِة قُلُو ُب ُه ْم َوفِي الرِّ َقا ِ
َو ْال َعا ِمل َ
للا
يض ًة م َِّن ِ
يل ِ
يل َف ِر َ
ارم َ
ْن الس َِّب ِ
ِين َوفِي َس ِب ِ
للا َواب ِ
َو ْال َغ ِ

(. )85

()84

َوللاُ َعلِي ٌم َحكِي ٌم

( ،)78ووجه الداللة  :إن القرآن

الدليل الرابع :
الدليل العقلي
إذا اجتمع مهم وأهم يقدم األهم على المهم في باب

فاألهم ؛ ولما كان الفقراء أهم من المساكين وأسوأ

ثانيا َ  :القول الثاني ( :إنَّ المسكين أسوأ حاالً من

حاال منهم بدأ بهم القرآن الكريم (. )79
أَمَّا ال َّسفِي َن ُة َف َكا َن ْ
ِين
ب -قال تعالى :
ت لِ َم َساك َ
ون فِي ْال َبحْ ِر  ، )80( ...ووجه الداللة  :إن
َيعْ َملُ َ

الفقير)
إن المسكين أسوأ حاالً من الفقير هو اختيار

القرآن الكريم سماهم مساكين في حين أنه أثبت لهم

ابن الجنيد البغدادي  :محمد بن أحمد (ت381/هـ)

ملك سفينة بحرية تساوي جملة من المال  .وهذا

( )86والشيخ المفيد

َّ
وسالر الديلمي  :حمزة بن
،

بخالف ما ذهب إليه المخالف  :إن المساكين ال

عبد العزيز (ت448/هـ)

يملكون شيئا وهم أسوأ حاالً من الفقراء

()81

 -1عرض اآلراء

()87

()88

 ،والشيخ الطوسي

في النهاية ( ،)89والسيوري (ت826/هـ) – قطب

الدليل الثالث :

بارز من أقطاب مدرسة الحلة الفقهية  -إذ قال :

الدليل الروائي

(( واألقوى عندي هو الثاني)) ( ، )90أي  :إنَّ المسكين

أ -روي عن الرسول األعظم محمد صلى للا عليه

أسوأ حاالً من الفقير  ،واستند في ذلك إلى ثالثة أمور

وآله وسلم  ،أنه قال  (( :اللهم أحيني مسكينا وامتني

( ، )91أحدهما  :رواية أبي بصير عن اإلمام الصادق

مسكينا واحشرني في زمرة المساكين  ،ونعوذ باهلل

(عليه السالم)  ،إذ قال  (( :الفقير الذي ال يسأل

 .ووجه الداللة  :إن تعوذ النبي

والمسكين أجهد منه  ،والبائس أجهدهم)( ، )92والثاني:

من الفقر ))

()82
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الكريم نزل على لغة العرب  ،والعرب تبدأ باألهم

التزاحم

101

ألنه قول أئمة أهل اللغة  ،والثالث  :ما حكي عن

أَمَّا ْال َفقِي ُر الَّذِي َكا َن ْ
ت َحلُو َب ُت ُه

يونس  ،أنه قال  (( :قلت ألعرابي  :أفقير أنت؟ فقال

ال َف َل ْم ُي ْت َركْ َل ُه ُس َب ُد ()@(،)102
َو ْف َق ْال ِع َي ِ

 :ال وللا  ،بل مسكين )) ( ، )93ثم تبناه فقهاء اإلمامية

ً
حلوبة،
ووجه الداللة  :إن البيت الشعري جعل للفقير

المتأخرون والمعاصرون منهم  ،وحسب تتبع الباحث

والمسكين ال شيء له (. )103

من زمن السيوري (ت826/هـ) ( )94حتى زمننا

ث -إن الفقير يؤكد بالمسكين إذا أريد المبالغة في

الحاضر  ،فقد وقف الباحث على آراء فقهاء اإلمامية

الحاجة  ،فيقال  :فقير مسكين

المعاصرين  ،والسيما البارزين منهم نحو :صادق

الدليل الثاني :

الشيرازي ( ، )95والسيد الخميني  ،والسيد الخوئي

()96

()104

الدليل القرآني
أَ ْو َمسْ كِينا ً َذا َم ْت َر َب ٍة

.

 ،والمرجع الديني الكبير علي الحسيني السيستاني

أ -قال تعالى :

دام ظله الوارف( ،)97ومحمد سعيد الحكيم ،ومحمد

ووجه الداللة  :إن المسكين هو المطروح على التراب

إسحاق الفياض  ،واليعقوبي وهو المشهور عند

؛ لشدة حاجته  ،والفقير ليس كذلك

فقهاء اإلمامية ( ،)98بل يكاد أن يكون شبه إجماع عند

يل
ب -قال تعالى :
ل ِْلفُ َق َرا ِء الَّذ َ
ِين أُحْ صِ رُوا فِي َس ِب ِ
ض َيحْ َس ُب ُه ُم ْال َجا ِه ُل
ِ
ُون َ
للا َال َيسْ َتطِ يع َ
ضرْ با ً فِي ْاألَرْ ِ

فقهاء اإلمامية – المتأخرين والمعاصرين – على هذا

()105

()106
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الرأي  ،وعلى حد الفقير والمسكين  ،فقد حدوا الفقير

اس
ون ال َّن َ
أَ ْغ ِن َيا َء م َِن ال َّت َع ُّففِ َتعْ ِرفُهُم ِبسِ ي َما ُه ْم َال َيسْ أَلُ َ
إِ ْل َحافا ً (. )107
ووجه الداللة  :إن القرآن الكريم وصفهم بالفقر ،

 -2عرض األدلة

ومع ذلك أخبر عنهم بالتعفف ؛ ألن الجاهل يحسبهم

الدليل األول :

أغنياء؛ بسبب عدم السؤال  ،ولهم ظاهر جميل،

الدليل اللغوي

وعليهم بزة حسنة

 ،والمسكين ليس كذلك

أ -إن المسكين على وزن ِ ( :م ْفعِيل) مأخوذ من

فظاهره ليس جميالً  ،وهو يسأل .
أَمَّا ال َّسفِي َن ُة َف َكا َن ْ
ِين
ت -أما قوله تعالى :
ت لِ َم َساك َ
ون فِي ْال َبحْ ِر ، )109( ...فيمكن حمله على أنهم
َيعْ َملُ َ

ب -احتج أصحاب هذا الرأي بما نقل عن أئمة أهل

أجراء فيها ونسبها إليهم لتصرفهم فيها والكون

اللغة ،والسيما قول يعقوب  ،والمحكي عن يونس

فيها ،ومما يؤيد ذلك  :قال تعالى :

َ ...ال َت ْد ُخلُوا

102

وأبي زيد األنصاري  ،وأبي عبيدة  ،ويونس (. )100

ُبي َ
ُوت ال َّن ِبيِّ ...
( .)111ووجه الداللة  :أن البيوت للنبي
ُبيُو ِت ُكنَّ ...

ت -قال الشاعر الراعي النميري :

(صلى للا عليه وآله وسلم)  ،ونسبها ألزواجه لسكنهم

بأنه  :من ال يملك مؤونة سنته له ولعياله  ،وحدوا
المسكين بأنه  :من ال يملك مؤونة يومه له ولعياله

السكون  ،أي  :ذهاب الحركة  ،ويعني  :أسكنه الفقر
أي  :قلَّ َل حركته (. )99

ووجه الداللة  :إن قول أئمة اللغة حجة (. )101

()108

( ، )110ثم قال :

َو َقرْ َن فِي

فيها وتصرفهم (.)112

الرأي األول (إنهما بمعنى واحد)

الدليل الثالث :

ونسب هذا القول إلى أصحاب مالك

الدليل الروائي

أن األصناف المستحقة للزكاة سبعة ال ثمانية ؛

الرواية األولى  :صحيحة ابن مسلم

ألنه جعل الفقراء والمساكين صنفا ً واحداً  ،وإنما

ورد عن ابن مسلم :انه قال  :سألت اإلمام الصادق

أتى بالمساكين؛ لتأكيد الفقراء  ،ال لتغاير المعنى ،

عليه السالم عن الفقير والمسكين فقال (( :الفقير :

كقولهم :عطشان وبطشان (. )120

الذي ال يسأل  ،والمسكين  :أجهد منه الذي يسأل))

الفرع الثاني :

(. )113

الرأي الثاني (إنهما بمعنيين مغايرين)

الرواية الثانية :صحيحة أبي بصير

ويترتب على هذا الرأي أن األصناف المستحقة

ورد عن أبي بصير  ،أنه قال  :سألت اإلمام الصادق

للزكاة ثمانية ال سبعة  ،وأصحاب هذا القول اختلفوا

عليه السالم عن قوله تعالى ﴿ :إِ َّن َما الصَّدَ َق ُ
ات ل ِْلفُ َق َرا ِء
ِين ﴾ ( ، )114فقال  (( :الفقير  :الذي ال يسأل،
َو ْال َم َساك َ

في أيهما أسوأ حاالً على قولين  ،وعلى التفصيل
اآلتي :

والمسكين  :أجهد منه والبائس  :أجهدهم )) (،)115

القول األول :

وهذه الرواية أوضح حاالً من الرواية األولى ؛ ألنها

إنَّ الفقير أسوأ حاالً من المسكين

سألت عن الفقير والمسكين الواردين في اآلية في

ونسب هذا القول إلى مالك (ت179/هـ)

()119

 ،والزمه

حين الرواية األولى سألت عن الفقير والمسكين

قال الشافعي (ت204/هـ)

مطلقا ً( .)116وسند هذه الرواية سند صحيح ؛ ألن

القول إنما قالوا  :إنَّ الفقير أسوأ ؛ ألنهم حدوا الفقير

 ،وواضح مما تقدم  :أن

والمسكين بحدين مغايرين ؛ إذ قالوا ( :الفقير  :يسأل

الروايتين فرقتا بين الفقير والمسكين في السؤال

والمسكين  :متعفف ال يسأل) ( . )123ومستندهم في

وعدمه  ،فالمسكين يسأل ؛ لبلوغه مرتبة من الفقر

ذلك  :دليل قرآني  ،ودليل نبوي  ،أما الدليل القرآني
يل
فقوله تعالى :
ل ِْلفُ َق َرا ِء الَّذ َ
ِين أُحْ صِ رُوا فِي َس ِب ِ
ض َيحْ َس ُب ُه ُم ْال َجا ِه ُل
ِ
ُون َ
للا َال َيسْ َتطِ يع َ
ضرْ با ً فِي ْاألَرْ ِ
اس
ون ال َّن َ
أَ ْغ ِن َيا َء م َِن ال َّت َع ُّففِ َتعْ ِرفُهُم ِبسِ ي َما ُه ْم َال َيسْ أَلُ َ
إِ ْل َحافا ً ( .)124ووجه الداللة فيه  :إنَّ اآلية نزلت

لفقهاء المذاهب اإلسالمية في داللة الفقير والمسكين

في الفقراء إلحافا  ،ونصَّت على عدم السؤال بداللة
اس إِ ْل َحافا ً
 .وأما
قوله تعالى :
ون ال َّن َ
َال َيسْ أَلُ َ

الفرع األول :

الدليل النبوي  ،فقول النبي صلى للا عليه وآله وسلم:

رجال السند ثقات

()117

ألجأته إلى السؤال  ،في حين أن الفقير ال يسأل ؛ لعدم
بلوغه هذه المرتبة ولذا كان المسكين أجهد منه(. )118
المطلب الثاني :
عند فقهاء المذاهب اإلسالمية
رأيان  ،والرأي الثاني فيه قوالن  ،وعلى التفصيل اآلتي:

()122

 .وأصحاب هذا
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()121

 ،وبه
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(( ليس المسكين الذي تردده األكلة واألكلتان ،

هو يونس بن حبيب البصري (ت182/هـ)  ،ثم تابعه

والتمرة والتمرتان  ،ولكن المسكين ال يجد غنى

عليه جمهور أئمة اللغة وحجة يونس السماع عن أهل

فيغنيه وال يسأل الناس شيئا َ  ،وال يفطن به فيتص َّدق

اللغة  ،وكما يقال ( :أهل مكة أدرى بشعابها)  ،فقد

عليه )) (. )125

حكي عن يونس  :أنه قال  (( :سألت أعرابيا ً أفقير

القول الثاني :

أنت ؟  ،فقال  :ال وللا بل مسكين )) وقوله (أعرابياً)

إنَّ المسكين أسوأ حاالً من الفقير

فيه داللة على أنه سمع من أهل البادية  ،وهم أعرف

وبه قال أبو حنيفة (ت150/هـ) (. )126

بلغة العرب .

المبحث الرابع  :موازنة بين آراء اللغويين
والمفسرين والفقهاء

 -2وقد وجد الباحث آراء اللغويين وأقوالهم نفسها
عند المفسرين إال أنها اقترنت بأعالم من المفسرين

 -1في تحديد الداللة بدأ الباحث باللغويين  ،وبعد

وللمفسرين في داللة الفقير والمسكين رأيان  ،أما

ذلك بالمفسرين  ،وبعدهم بالفقهاء ؛ ألن الفقه ولد في

الرأي األول فهو  :إنهما بمعنى واحد  ،وتبنى هذا

أحضان الحديث  ،والحديث ولد في أحضان التفسير،

الرأي أبو علي ال ُجبَّائي (ت303/هـ)  ،وهو من

والتفسير في مراحله األولى قام على مبان لغوية

كبار أعالم المعتزلة في التفسير والعقيدة  ،وهذا

دواة /مجلة فصلية محكمة تعنى بالبحوث والدراسات اللغوية والتربوية

وللغويين في داللة الفقير والمسكين رأيان  ،أما الرأي

الرأي فيه نظر ؛ ألن الباحث لم يجد في حدود تتبعه

األول فهو  :إنهما بمعنى واحد  ،وتبنى هذا الرأي

أحدا غير أبي علي الجبائي  ،قد تبنى هذا الرأي

ابن األعرابي الكوفي (ت232/هـ)  ،وهذا الرأي فيه

من المفسرين  .وهو موافق لرأي ابن األعرابي من

نظر ؛ ألن الباحث لم يجد في حدود تتبعه أحدا غير

اللغويين  ،وأما الرأي الثاني فهو  :إنهما بمعنيين

ابن األعرابي قد تبنى هذا الرأي من اللغويين  .وأما

مغايرين وأصحاب هذا الرأي اختلفوا في أيهما أسوأ

الرأي الثاني فهو  :إنهما بمعنيين مغايرين وأصحاب

حاالً على قولين  ،أما القول األول  :إن الفقير أسوأ

هذا الرأي اختلفوا في أيهما أسوأ حاالً على قولين ،

حاالً من المسكين  ،وهذا الرأي فيه نظر ؛ ألنه لم

أما القول األول  :إن الفقير أسوأ حاالً من المسكين ،

يقل به غير الضَّحَّ اك بن قيس الفهري (ت64/هـ) ،

وهذا الرأي فيه نظر ؛ ألنه لم يقل به غير األصمعي

وتابعه على هذا الرأي إبراهيم النخعي (ت96/هـ)

(ت216/هـ) وتابعه على هذا الرأي ابن األنباري

وقتادة بن دعامة السدوسي (ت116/هـ)  ،وهو

(ت328/هـ)  ،وأحمد بن عبيد  .وأما الرأي الثاني

موافق لرأي األصمعي (ت216/هـ) من المفسرين
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فهو إن المسكين أسوأ حاالً من الفقير  .وهذا الرأي

 ،أما الرأي الثاني فهو إن المسكين أسوأ حاالً من

هو الرأي األقوى ألنه يكاد أن يكون قول جمهور

الفقير  .وهذا الرأي هو الرأي األقوى ألنه يكاد أن

أئمة اللغة  ،وأول من قال به – حسب تتبع الباحث –

يكون قول جمهور أئمة المفسرين  ،وأول من قال

وقيل (ت69/هـ)  ،ثم تابعه فيما ذهب إليه جمهور

علي الجبائي من المفسرين  .ورأي ابن األعرابي

المفسرين وقولهم هذا موافق لقول جمهور اللغويين

من اللغويين  ،وأما الرأي الثاني فهو  :إنهما بمعنيين

مما يزيده رجحانا على ما سواه من األقوال  .ويمكن

مغايرين وأصحاب هذا الرأي اختلفوا في أيهما أسوأ

القول  :إن المفسرين تبنوا المعنى اللغوي في المعنى

حاالً على قولين  ،أما القول األول  :فهو إنَّ الفقير

االصطالحي للفقير والمسكين في سياق واحد في

أسوأ حاالً من المسكين وهذا الرأي فيه نظر ؛ ألنه

النص القرآني .

لم يقل به غير ابن البراج الطرابلسي وابن حمزة

 -3وقد وجد الباحث آراء اللغويين وأقوالهم نفسها

الطوسي  ،وابن إدريس الحلي  ،واختاره الشيخ

عند الفقهاء  ،إال أنها اقترنت بأعالم من الفقهاء

الطوسي في الخالف والمبسوط  ،والجمل والعقود

وللفقهاء في داللة الفقير والمسكين رأيان  ،أما الرأي

من فقهاء اإلمامية  ،ونسب إلى مالك  ،وبه قال

األول فهو  :إنهما بمعنى واحد  ،وتبنى هذا الرأي

الشافعي من فقهاء المذاهب اإلسالمية  ،وهو موافق

المحقق الحلي (ت676/هـ)  ،من فقهاء اإلمامية ،

لرأي الضَّحَّ اك الفهري وابراهيم النخعي  ،وقتادة

ونسب إلى أصحاب مالك  .وهذا الرأي فيه نظر ؛

بن دعامة السدوسي  ،وهو موافق لرأي األصمعي

ألن الباحث لم يجد في حدود تتبعه أحدا غير المحقق

(ت216/هـ) من اللغويين أما الرأي الثاني فهو إن

الحلي من فقهاء اإلمامية قد قال به  ،ويبدو للباحث

المسكين أسوأ حاالً من الفقير  .وهذا الرأي هو الرأي

أن المحقق الحلي عدل عن هذا الرأي ؛ ومما يقوي

األقوى ألنه الرأي المشهور عند فقهاء اإلمامية ،

ذلك لديه أن المحقق الحلي في الشرائع بيَّن أن

وأول من اختاره ابن الجنيد البغدادي والشيخ المفيد

األصناف المستحقة للزكاة سبعة ؛ ومما يؤيد قوله

 ،وسالر الديلمي والشيخ الطوسي في النهاية  ،وجل

ولكنه

وبه قال أبو حنيفة

 (( :أصناف المستحقين للزكاة سبعة ))

()127

فقهاء المتأخرين من اإلمامية

عندما اختصر الشرائع في كتاب سماه (المختصر

من فقهاء المذاهب اإلسالمية األخرى  ،وهو موافق

النافع في فقه اإلمامية) بين أن األصناف المستحقة

لرأي جمهور المفسرين وجمهور اللغويين ؛ مما

للزكاة ثمانية  ،إذ قال  (( :أما األصناف فثمانية(، )128

يزيده رجحانا على ما سواه من األقوال  .ويمكن

ولما عاد مرة أخرى فشرح المختصر في كتاب سماه

القول  :إن الفقهاء تبنوا المعنى اللغوي في المعنى

(المعتبر في شرح المختصر) فبين أن األصناف

االصطالحي للفقير والمسكين في سياق واحد في

المستحقة للزكاة ثمانية ؛ ومما يؤيد ذلك قوله (( :

النص القرآني .

واألصناف ثمانية )) ( . )129أما ما نسب إلى أصحاب

 -4ثمرة الخالف (فائدته)

مالك فهو ال يتعدى هذا المقدار وعلى فرض ثبوته

ال تظهر فائدة الخالف عند ( اللغويين والمفسرين) ،
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به – حسب تتبع الباحث – ابن عباس (ت68/هـ)

فهو لم يبين من هم  .وهذا الرأي موافق لرأي أبي
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وتظهر عند الفقهاء وعلى النحو اآلتي :

ت -تظهر ثمرة الخالف في (باب الوصية) ؛ ألنَّ

أ -في باب (الزكاة) ال يترتب أثر على الخالف عند

الوصية تنصرف إلى فقراء ملة الموصِ ي  ،ويدخل

ألنهم

فيهم المساكين على رأي (إنهما بمعنى واحد) ،

قالوا بـ (نظرية عدم البسط)  ،فلو أعطيت الزكاة

ويدخل فيهم المساكين على قول (إن المسكين أسوأ

ألي صنف من األصناف المستحقة للزكاة لجاز

حاالً من الفقير)  ،في حين ال يدخل فيهم المساكين

العطاء ؛ ألنَّ الالم في قوله (للفقراء) عندهم لـ (لبيان

على قول (إن الفقير أسوأ حاالً من المسكين) ()141؛

المصرف( ،)133وهو قول حذيفة بن اليمان(ت35/هـ)،

ألن األحسن ال يشارك األسوأ ؛ ألنه مختلف عنه

وابن عباس (ت69/هـ) من الصحابة  ،وبه قال سعيد

معنى فهو أعم منه .

(اإلمامية ( ، )130الحنفية ( ، )131والمالكية

()132

اإلمامية  :البسط أفضل( ،)135كما أنهم قالوا – أعني:

ث -تظهر ثمرة الخالف في (باب ال َّن ْذر) ؛ فإن كان
ال َّن ْذر للفقراء  ،يدخل فيهم المساكين على رأي (إنهما

اإلمامية  -إذا قصر الفرض عن أكثر من واحد

بمعنى واحد)  ،ويدخل فيهم المساكين على قول (إن

 .في حين أنه يترتب أثر على

المسكين أسوأ حاالً من الفقير)  ،في حين ال يدخل

الخالف عند الشافعية ألنَّ الشافعي قال بـ (نظرية

فيهم المساكين على قول (إن الفقير أسوأ حاالً من

البسط) أي  :بسط الزكاة على األصناف المذكورة

المسكين) ( )142؛ ألن األحسن ال يشارك األسوأ ألنه

بن جبير (ت95/هـ) من التابعين

فاألفضل األسوأ

()136

()134

 ،نعم قال
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(للفقراء) عنده لـ (التمليك) ( ،)138وهو قول عكرمة

الخاتمة ونتائج البحث

مولى ابن عباس (ت104/هـ)  ،وبه قال  :ابن شهاب

 -1توصل البحث إلى إثبات الفرضية التي انطلق

الزهري  :أبو بكر  ،محمد بن مسلم (ت124/هـ) ،

منها  ،وهي ( :التأسيس خير من التوكيد)  ،وإن لكل

فقد روي عنه أنه كتب لعمر بن عبد العزيز تفريق

لفظ قرآني مقصدا خاصا  ،يختلف عن مقصد لفظ

الصدقات على األصناف الثمانية (. )139

آخر  ،وإن اشتركا في منطلق معين  ،إال أنَّ أحدهما

ب -تظهر ثمرة الخالف في (باب الكفارات) ؛ ألنَّ

يختص بمعنى أدق  ،وهذا ما أثبته البحث في داللة

الكفارات للمساكين فعلى رأي (إنهما بمعنى واحد)

الفقير والمسكين  .فهما يشتركان في معنى عدمي

يستحق الفقراء  ،وعلى قول (إن الفقير أسوأ حاالً

هو االحتياج المادي – المالي – إال أن النسبة بينهما

من المسكين) يستحق الفقير  ،في حين على قول (إن

أع ُّم وأخصُّ  ،فكل مسكين فقير  ،وال عكس
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المسكين أسوأ حاالً من الفقير) ال يستحق الفقير ()140؛

المسكين فقير وزيادة  ،والزيادة  ،هي المسكنة والذلة،

ألن األحسن ال يشارك األسوأ ؛ ألنه مختلف عنه

فهو مسلوب العزة ؛ بخالف الفقير الذي يمتلكها

معنى فهو أعم منه .

 -2إنَّ الفقير والمسكين صنفان متغايران  ،فالفقير

في آية مصاريف الزكاة

()137

؛ ألنَّ الالم في قوله

مختلف عنه معنى فهو أعم منه .

ألنَّ

يتصف بـ (فقد المال  +المسكنة)  ،فالقدر المشترك

هذا  ،ووافق رأيه رأي مشهور فقهاء اإلمامية وأما ما

بينهما فقد المال  ،وهو المصداق الوحيد للفقير في

نسب إلى أصحاب مالك  ،فهو ال يتعدى دائرة النسبة،

حين أنه إحدى مصاديق المسكين ؛ ألنه له مصاديق

وإن صحت فهي مبهمة ألنها لم تبيِّن من هم الذين

أخر  ،هي  ( :الزمانة – المرض – العرج والعمى).

نسب إليهم هذا الرأي .

 -3لعلماء اللغة والفقهاء والمفسرين – في داللة

 -6وإنَّ الرأي الثاني (إنهما بمعنيين مغايرين) ،

الفقير والمسكين – رأيان  ،أما الرأي األول  ،فهو(

وهو الرأي حسب ما أرى  ،وأصحاب هذا الرأي

إ َنهما بمعنى واحد)  ،وأما الرأي الثاني  ،فهو ( إ َّنهما

مع اتفاقهما على أنهما بمعنيين مغايرين  ،إال إنهم

بمعنيين مغايرين)  ،وأصحاب هذا القول اتفقوا على

اختلفوا في أيهما أسوأ حاالً ؛ لذا تفرع عن هذا الرأي

أنهما بمعنيين مغايرين  ،إال أنهما اختلفوا في أيهما

قوالن أما الرأي األول ففيه نظر  ،وأما الرأي الثاني،

أسوأ على قولين  ،أما القول األول  ،فهو (إن الفقير

فهو الذي يرجحه الباحث ويتبناه ؛ لوجود مرجحات

أسوأ حاالً من المسكين)  ،وأما الثاني  ،فهو ( إن

تؤيده .

المسكين أسوأ حاالً من الفقير) .

 -7إنَّ القول األول من الرأي الثاني هو( إنَّ الفقير

 -4ليس للمفسرين والفقهاء اصطالح خاص بهم

أسوأ حاالً من المسكين) وهو رأي فيه نظر – حسب

في داللة الفقير والمسكين  ،وإنما تبنوا االصطالح

ما يراه الباحث – ألنه لم يقل به غير األصمعي

اللغوي في الرأيين كليهما  ،وفي القولين كليهما في

(ت216/هـ)  ،ووافقه ابن األنباري (ت328/هـ) ،

الرأي الثاني  .وبمعنى آخر  :إنَّ المفسرين والفقهاء

وأبو جعفر أحمد بن عبيد من اللغويين – حسب تتبع

دورهم اختيار رأي  ،أو قول من اآلراء واألقوال

الباحث – واختاره من المفسرين  ،الضَّحاك بن قيس

اللغوية المطروحة في داللة الفقير والمسكين .

الفهري (ت64/هـ)  ،وإبراهيم النخعي (ت96/هـ) ،

 -5إن الرأي األول (إنهما بمعنى واحد)  ،وهو معنى

وقتادة (ت116/هـ) – حسب تتبع الباحث – واختاره

عدمي  ،أي  :إن كل واحد منهما ال شيء له  ،وإنما

ابن البراج (ت481/هـ)  ،وابن حمزة الطوسي

جيء بالمسكين توكيداً للفقير  .وهو رأي فيه نظر؛

(حي ، )566/وابن إدريس الحلي (ت598/هـ)

ألن التأسيس خير من التوكيد  ،عند األصوليين

من فقهاء اإلمامية ونسب إلى مالك (ـت179/هـ) ،

وألنه لم يقل به غير ابن األعرابي (ت232/هـ) من

وبه قال الشافعي (ت204/هـ) من فقهاء المذاهب

اللغويين – حسب تتبع الباحث  -واختاره أبو علي

اإلسالمية .

الجبائي (ت303/هـ) من المفسرين والمحقق الحلي

 -8وإنَّ القول الثاني من الرأي الثاني هو( إنَّ المسكين

(ت676/هـ) من فقهاء اإلمامية  ،ونسب إلى أصحاب

أسوأ حاالً من الفقير) هو الرأي الراجح – حسب ما
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ينطبق على من يتصف بـ (فقد المال)  ،والمسكين

مالك  .والذي أراه  :أنَّ المحقق الحلي عدل عن رأيه
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يراه الباحث – ألنه قول جمهور أئمة اللغة ،وقولهم

والفقهاء ال اصطالح لهما في هذا الباب  ،وإنما تبنوا

حجة  ،وأول من قال به منهم – حسب تتبع الباحث –

االصطالح اللغوي بعينه في اآلراء الرئيسة واألقوال

هو يونس بن حبيب (ت182/هـ)  ،واختاره جمهور

التي تفرعت عن أحدها  .ويتبنى الباحث  :أنَّ الفقير

المفسرين  ،الضَّحاك بن قيس الفهري (ت64/هـ) ،

والمسكين يشتركان في أنَّ كل واحد منهما ال يملك

وإبراهيم النخعي (ت96/هـ)  ،وقتادة (ت116/هـ)

قوتا ً  ،إال أنَّ األول ال يملك قوت سنته له ولعياله ،

– حسب تتبع الباحث – واختاره من فقهاء اإلمامية

والثاني ال يملك قوت يومه له ولعياله .

ابن الجنيد البغدادي (ت381/هـ) ،والشيخ المفيد

 -10ال تظهر فائدة الخالف عند اللغويين والمفسرين

(ت413/هـ)  ،والشيخ الطوسي (ت460/هـ)

 ،وتظهر عند الفقهاء  ،وعلى تفصيل  :في باب

في النهاية في مجرد الفقه والفتاوى  ،وهو الرأي

الزكاة تظهر عند الشافعي ؛ ألنه تبنى البسط  ،وال

المشهور عند فقهاء اإلمامية  ،ويكاد أن يكون عليه

تظهر عند اإلمامية والحنفية والمالكية ؛ ألنهم تبنوا

إجماع المتأخرين  ،وبه قال أبو حنيفة (ت150/هـ)

عدم البسط  ،في حين تظهر فائدة الخالف في أبواب

من فقهاء المذاهب اإلسالمية .

(الكفارات  ،الوصية  ،النذر  ،والوقف)  .فاألسوأ

 -9وبهذا يكون الباحث قد حسم قضية هي محل

يدخل مع األحسن  ،في حين األحسن ال يدخل مع

خالف شكلت جوهر مشكلة البحث  ،وبي ََّن أنَّ داللة

األسوأ ؛ ألن روح التشريع – في الجانب المادي –

الفقير والمسكين في سياق واحد في النص القرآني

ناظر إلى االحتياج الملح  ،وحفظ كرامة اإلنسان ،

ليستا بمعنى واحد  ،وإنما بمعنيين مغايرين  ،وإنَّ

وصون ماء الوجه من التذلل والسؤال .

المسكين أسوأ حاالً  ،وليس الفقير  ،وهو المشهور
عند اللغويين والمفسرين والفقهاء  ،وأنَّ المفسرين

الهوامش
 -1فاطر . 15 /
 -2ظ  :أبو القاسم الخوئي  /المستند في شرح العروة الوثقى . 2 / 14 ،
 -3البقرة . 61 /
 -4ظ  :محمد باقر الصدر  /المعالم الجديدة لألصول . 84 /
 -5ظ  :محمد فؤاد عبد الباقي  /المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم  /مادة  ( :فقر) .
 -6آل عمران . 181 /
 -7الحج . 28 /
 -8القصص . 24 /
 -9البقرة . 273 /
 -10الحشر . 8 /
 -11ظ  :ابن إدريس الحلي  /كتاب السرائر  ، 158 / 2ابن إدريس الحلي  /موسوعة ابن ادريس الحلي / 9 ،
 ، 158صادق الشيرازي  /تعليقات على شرائع اإلسالم ( 125 / 1 ،الهامش) .
 -12ظ  :محمد فؤاد عبد الباقي  /المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم  /مادة  ( :فقر) .
 -14البلد . 16 /
 -15الماعون . 3 /
 -16اإلنسان . 8 /
 -17البقرة . 184 /
 -18ظ  :ابن إدريس الحلي  /كتاب السرائر  ، 158 / 2ابن إدريس الحلي  /موسوعة ابن إدريس الحلي / 9 ،
 ، 158صادق الشيرازي  /تعليقات على شرائع اإلسالم ( 125 / 1 ،الهامش) .
 -19ظ  :ابن إدريس الحلي  /كتاب السرائر  ، 158 / 2ابن إدريس الحلي  /موسوعة ابن إدريس الحلي / 9 ،
 ، 158صادق الشيرازي  /تعليقات على شرائع اإلسالم ( 125 / 1 ،الهامش) .
 -20ظ  :الشهيد الثاني  /الروضة البهية . 106 / 3 ،
 -21التوبة . 60 /
 -22ابن إدريس الحلي  /كتاب السرائر  ، 158 / 2 ،ابن إدريس الحلي  /موسوعة ابن إدريس الحلي / 9 ،
 ، 158الشهيد الثاني  /الروضة البهية . 106 / 3 ،
 -23ظ  :فخر المحققين  /إيضاح الفوائد . 194 – 193 / 1 ،
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 -13الكهف . 79 /
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 -24قدامة بن جعفر  /جواهر األلفاظ . 49 /
 -25ظ  :الجوهري  /الصحاح  /مادة َ ( :ف َق َر)  ،الرازي  /مختار الصحاح  /مادة َ ( :ف َق َر)  ،الفيومي  /المصباح
المنير  /مادة َ ( :ف َق َر)  ،الفيروز آبادي  /القاموس المحيط  /مادة َ ( :ف َق َر)  ،ابن منظور  /لسان العرب /
مادة َ ( :ف َق َر) .
 -26ظ  :الجوهري  /الصحاح  /مادة ( :فقر)  ،الرازي  /مختار الصحاح  /مادة ( :فقر)  ،الفيومي  /المصباح
المنير /مادة ( :سكن)  ،الفيروز آبادي  /القاموس المحيط  /مادة ( :فقر)  ،ابن منظور  /لسان العرب /
مادة ( :فقر) .
 -27الطبرسي  /مجمع البيان . 56 / 5 ،
 -28ابن منظور  /لسان العرب  /مادة ( :فقر) .
(*) البلغة  :ما يبلغ من العيش  ،وال يفضل  [ .ظ  :الرازي  /مختار الصحاح  /مادة ( :بلغ) ] .
 -29ابن السكيت  /إصالح المنطق  ، 296 /الطبرسي  /مجمع البيان . 56 / 5 ،
 -30ابن السكيت  /إصالح المنطق . 296 /
 -31األزهري  /تهذيب اللغة  /مادة ( :سكن)  ،أبو هالل العسكري  /الفروق اللغوية  /مادة ( :سكن) .
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 -32ظ  :الجوهري  /الصحاح  /مادة َ ( :ف َق َر)  ،الرازي  /مختار الصحاح  /مادة َ ( :ف َق َر)  ،الفيومي  /المصباح
المنير  /مادة َ ( :ف َق َر)
 -33أبو هالل العسكري  /الفروق اللغوية  ، 200 /الفيومي  /المصباح المنير  /مادة ( :سكن) .
 -34الجوهري  /الصحاح  /مادة َ ( :ف َق َر) .
 -35المصدر نفسه  /مادة ( :فقر) .
 -36الجصاص  /أحكام القرآن . 158 / 3 ،
 -37ابن السكيت  /إصالح المنطق  ، 296 /الجوهري  /الصحاح  /مادة  ( :فقر) .
 -38الطبرسي  /مجمع البيان . 56 / 5 ،
 -39الجصاص  /أحكام القرآن . 158 / 3 ،
 -40الجوهري  /الصحاح  /مادة َ ( :ف َق َر) .
 -41أبو هالل العسكري  /تهذيب اللغة  /مادة ( :سكن)  ،الفروق اللغوية  ، 200 /ابن حجر العسقالني /
تهذيب التهذيب . 67 –66 / 1 ،
 -42أبو هالل العسكري  /الفروق اللغوية . 200 /
 -43الطبرسي  /مجمع البيان . 56 / 5 ،

 -44المصدر نفسه . 56 / 5 ،
 -45الحشر . 8 /
 -46المصدر نفسه . 56 / 5 ،
 -47ظ  :محمد حسين الطباطبائي  /الميزان في تفسير القرآن . 311 / 9 ،
 -48المصدر نفسه . 56 / 5 ،
 -49ابن عباس  /تفسير ابن عباس  ، 267 /الجصاص  /أحكام القرآن  ، 157 / 3 ،أبو هالل العسكري /
الفروق اللغوية  ، 200 /الثعالبي  /الجواهر الحسان . 123/2 ،
 -50البقرة . 273 /
 -51ظ  :الكليني  /الكافي . 501 / 3 ،
(@)وقيل ( :ت103/هـ)  ،أو (ت104/هـ)  [ .ظ  :ابن حجر العسقالني  /تهذيب التهذيب . ] 34 / 2 ،
 -52أبو هالل العسكري  /الفروق اللغوية  ، 200 /الثعالبي  /الجواهر الحسان . 123 / 2 ،
 -53الجصاص  /أحكام القرآن  ، 157 / 3 ،أبو هالل العسكري  /الفروق اللغوية  ، 200 /الثعالبي /
الجواهر الحسان 123 / 2 ،
 -55الثعالبي  /الجواهر الحسان . 123 / 2 ،
 -56الفراء  /معاني القرآن . 298 / 1 ،
 -57الثعالبي  /الجواهر الحسان . 123 / 2 ،
 -58المصدر نفسه . 123 / 2 ،
 -59البقرة . 61 /
 -60محمد حسين الطباطبائي  /الميزان في تفسير القرآن . 311 / 9 ،
 -61المصدر نفسه . 310 / 9 ،
 -62المصدر نفسه . 310 / 9 ،
 -63ظ  :المصدر نفسه . 311 – 310 / 9 ،
 -64المحقق الحلي  /شرائع اإلسالم . 125 / 1 ،
 -65المصدر نفسه . 125 / 1 ،
 -66المصدر نفسه . 125 / 1 ،
 -67الطوسي  /المبسوط . 132 / 2 ،
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 -54أبو هالل العسكري  /الفروق اللغوية  ، 200 /الثعالبي  /الجواهر الحسان . 123 / 2 ،
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 -68الطوسي  /المبسوط . 246 / 1 ،
 -69الطوسي  /الجمل والعقود . 103 /
 -70الشهيد الثاني  /شرح اللمعة الدمشقية . 349 / 1 ،
 -71د  .جبار كاظم المال  /التأصيل والتجديد عند مدرسة الحلة الفقهية دراسة تحليلية . 77 /
 -72ابن إدريس الحلي  /السرائر  ، 157 / 2 ،ابن إدريس الحلي  /موسوعة ابن إدريس الحلي . 157 / 9 ،
 -73المحقق الحلي  /المعتبر  ، 564 / 2 ،العالمة الحلي  /منتهى المطلب . 327 / 1 ،
 -74السيوري  /كنز العرفان . 342 / 1 ،
 -75ابن إدريس الحلي  /السرائر  ، 157 / 2 ،ابن إدريس الحلي  /موسوعة ابن إدريس الحلي ، 157 / 9 ،
المحقق الحلي  /المعتبر 564 / 2 ،
 -76فخر المحققين  /إيضاح الفوائد . 193 / 1 ،
 -77التوبة . 60 /
 -78ظ  :ابن إدريس الحلي  /السرائر  ، 157 / 2 ،ابن ادريس الحلي  /موسوعة ابن إدريس الحلي / 9 ،
 ، 157المحقق الحلي  /المعتبر  ، 564 / 2 ،العالمة الحلي  /منتهى المطلب  ، 327 / 1 ،فخر
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المحققين  /إيضاح الفوائد . 193 / 1 ،
 -79الكهف . 79 /
 -80ظ  :أبو هالل العسكري  /الفروق اللغوية  ، 201 /لعالمة الحلي  /منهى المطلب  ، 327 / 1 ،فخر
المحققين  /ايضاح الفوائد  ، 193 / 1 ،السيوري  /كنز العرفان . 342 / 1 ،
 -81البيهقي  /سنن البيهقي . 14 / 7 ،
 -82ظ  :المحقق الحلي  /المعتبر  ، 565 / 2 ،العالمة الحلي  /منتهى المطلب  ، 327 / 1 ،السيوري  /كنز
العرفان . 342 / 1 ،
 -83النسائي  /سنن النسائي . 361 / 8 / 2 ،
 -84الفاضل الهندي  /كنز العمال . 492 / 6 ،
 -85فخر المحققين  /إيضاح الفوائد  ،194 / 1 ،الشهيد الثاني  /شرح اللمعة الدمشقية . 349 / 1 ،
 -86المفيد  /المقنعة  ، 241 / 1 ،فخر المحققين  /إيضاح الفوائد . 194 / 1 ،
 -87سالر الديلمي  /المراسم العلوية  ، 132 /المحقق الحلي  /المختصر النافع . 161 / 1 ،
 -88الطوسي  /النهاية  ، 184 /العالمة الحلي  /منتهى المطلب . 326 / 8 ،
 -89ظ  :السيوري  /كنز العرفان . 343 / 1 ،

 -90المصدر نفسه . 343 / 1 ،
 -91الكليني  /الكافي . 501 / 3 ،
 -92الصحاح  /الجوهري  / 2 ،مادة ( :سكن) .
 -93ظ  :السيوري  /كنز العرفان . 343 / 1 ،
 -94صادق الشيرازي  /تعليقات على شرائع اإلسالم للمحقق الحلي ( 125 / 1 ،الحاشية) .
 -95ظ  :أبو القاسم الخوئي  /المستند في شرح العروة الوثقى . 4 – 2 / 14 ،
 -96علي الحسيني السيستاني  /منهاج الصالحين  ، 368 / 1 ،عبد الهادي محمد تقي الحكيم  /الفتاوى
الميسرة . 157 /
 -97أبو القاسم الخوئي  /المستند في شرح العروة الوثقى . 5 / 14 ،
 -98ظ  :الفراهيدي  /كتاب العين  / 2 ،مادة ( :سكن)  ،ابن فارس  /معجم مقاييس اللغة  /مادة ( :سكن) ،
الفيروز آبادي  /القاموس المحيط  /مادة ( :سكن) .
 -99المحقق الحلي  /المعتبر في شرح المختصر . 565 / 2 ،
 -100العالمة الحلي  /منتهى المطلب . 328 -327 / 8 ،
 ، 114ابن ادريس الحلي  /السرائر  ، 158 / 2 ،ابن إدريس الحلي  /موسوعة ابن ادريس الحلي 9 ،
 ، 158 /العالمة الحلي  /منتهى المطلب / 8 ،
 ، 327فخر المحققين  /ايضاح الفوائد  ، 194 / 1 ،السيوري  /كنز العرفان . 343 / 1 ،
(@)ال َّس َب ُد  :من ال ِّشعْ ِر  ،واللَّ َب ُد  :من الصُّوفِ [ الرازي  /مختار الصحاح  /مادة ( :سبد) ] .
 -102أبو هالل العسكري  /الفروق اللغوية . 201 /
 -103ظ  :العالمة الحلي  /منتهى المطلب  ، 327 / 8 ،فخر المحققين  /ايضاح الفوائد ، 194 – 193 / 1 ،
السيوري  /كنز العرفان . 342 / 1 ،
 -104البلد . 16 /
 -105العالمة الحلي  /منتهى المطلب  ، 327 / 8 ،فخر المحققين  /إيضاح الفوائد  ، 193 / 1 ،السيوري /
كنز العرفان  ، 342 / 1 ،ابن عشيرة البحراني  /بهجة الخاطر ونزهة الناظر. 64 /
 -106البقرة . 273 /
 -107أبو هالل العسكري  /الفروق اللغوية  ،200 /ابن عشيرة البحراني  /بهجة الخطر ونزهة الناظر 64 /
 -108الكهف . 79 /
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 -101الراعي  /الديوان  ، 64 /ابن السكيت  /مختصر تهذيب األلفاظ  ، 10 /األزهري  /تهذيب اللغة / 9 ،
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 -109األحزاب . 53 /
 -110األحزاب . 33 /
 -111أبو هالل العسكري  /الفروق اللغوية . 210 /
 -112الحر العاملي  /وسائل الشيعة . 210 / 9 ،
 -113التوبة . 60 /
 -114الحر العاملي  /وسائل الشيعة . 210 / 9 ،
 -115أبو القاسم الخوئي  /المستند في شرح العروة الوثقى . 4 / 14 ،
 -116الطوسي  /الفهرست  ، 541 ، 102/5 ، 461/1 ،منهاج المقال  ، 214 /أبو القاسم الخوئي  /المستند
في شرح العروة الوثقى . 5/14 ،
 -117أبو القاسم الخوئي  /المستند في شرح العروة الوثقى . 5 / 14 ،
 -118ابن عربي  /أحكام القرآن . 524 / 2 ،
 -119المصدر نفسه  ، 524 / 2 ،السيوري  /كنز العرفان . 340 / 1 ،
 -120ابن عربي  /أحكام القرآن . 533 / 2 ،
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َّ
المهذب . 197 – 196 / 6 ،
 -121الشافعي  /األم  ، 71 / 2 ،النووي الشافعي  /المجموع شرح
 -122ابن عربي  /أحكام القرآن . 523 / 2 ،
 -123البقرة . 273 /
 -124الترمذي  /سنن الترمذي . 195 / 4 ،
 -125الجصاص الحنفي  /أحكام القرآن  ، 322 / 4 ،السرخسي الحنفي  /المبسوط . 8 / 3 ،
 -126المحقق الحلي  /شرائع اإلسالم . 25 / 1 ،
 -127المحقق الحلي  /المختصر النافع . 161 / 1 ،
 -128المحقق الحلي  /المعتبر . 564 / 2 ،
 -129السيوري  /كنز العرفان . 339 / 1 ،
 -130الجصَّاص الحنفي  /أحكام القرآن  ، 344 / 4 ،الزمخشري  /الكشاف . 273 / 2 ،
 -131ابن عربي المالكي  /أحكام القرآن . 521 / 4 ،
 -132شبر  /تفسير القرآن الكريم . 196 /
 -133الزمخشري  /الكشاف 273 / 2 ،
 -134السيوري  /كنز العرفان . 339 / 1 ،

 -135فخر المحققين  /ايضاح الفوائد . 194 / 1 ،
 -136الزمخشري  /الكشاف  ، 274 / 2 ،ابن رشد القرطبي  /بداية المجتهد  ، 284 / 1 ،النووي الشافعي /
َّ
المهذب . 186 / 6 ،
المجموع شرح
 -137اإلسكندري  /االنتصاف بحاشية الكشاف  ، 273 / 2 ،السيوري  /كنز العرفان  / 1 ،ابن إدريس الحلي
 :عبد للا بن محمد (ت598/ه)
•

 -2كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي  ،تح  :محمد مهدي حسن الخرسان  /ط ، 1العتبة العلوية

الحيدرية  /النجف األشرف 1429 ،ه .
•

 -3موسوعة ابن إدريس الحلي  ،تح  :محمد مهدي حسن الخرسان  /ط ، 1العتبة العلوية الحيدرية /

النجف األشرف 1429 ،ه  ، .شبر /
تفسير القرآن الكريم . 196 /
 -138الزمخشري  /الكشاف . 247 / 2 ،
 -139فخر المحققين  /إيضاح الفوائد . 194 / 1 ،
 -140الشهيد الثاني  /اللمعة الدمشقية . 106 / 3 ،
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المصادر القديمة

محمد شاكر/دار التراث العربي  ،د  .ط /بيروت ،

 -1ابن إدريس الحلي  :عبد للا بن محمد (ت598/ه)

د.ت

 -2كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي  ،تح :

 -14الجصَّاص الحنفي  :أو بكر  ،أحمد بن علي

محمد مهدي حسن الخرسان  /ط ، 1العتبة العلوية

الرازي (ت370/ه)

الحيدرية  /النجف األشرف 1429 ،ه .

 -15أحكام القرآن  ،تح  :عبد السالم محمد علي

 -3موسوعة ابن إدريس الحلي  ،تح  :محمد مهدي

شاهين  /ط ، 3دار الكتب العلمية  /بيروت 1428 ،ه.

حسن الخرسان  /ط ، 1العتبة العلوية الحيدرية /

 -16الجوهري  :إسماعيل بن حمَّاد (ت393/ه)

النجف األشرف 1429 ،ه .

 -17الصِّحاح  ،تح  :أحمد عبد الغفور عطار  /ط،3

-4األزهري  :أبو منصور  ،محمد بن أحمد

دار العلم للماليين  ،بيروت 1404 ،ه .

(ت370/ه)

 -18ابن حجر العسقالني  :شهاب الدين  ،أحمد بن

 -5تهذيب اللغة  ،تح  :عبد السالم محمد هارون ،

علي (ت)/

مر  :محمد علي النجار  /ط ، 1المؤسسة المصرية

 -19تهذيب التهذيب  /ط ، 1دار الفكر  /بيروت ،

 /القاهرة 1964 ،م .

1985م .

 -6اإلسكندري  :أحمد بن المنير

 -20الحلي (العالمة)  :الحسن بن يوسف (ت26/ه)

 -7االنتصاف (بحاشية الكشاف)  ،تح  :محمد عبد

 -21منتهى المطلب في تحقيق المذهب  ،تح  :قسم

السالم شاهين  /ط ، 4دار الكتب العلمية  /بيروت ،

الفقه في مجمع البحوث اإلسالمية  /ط ، 2مجمع

1427ه .

البحوث اإلسالمية  /مشهد 1429 ،ه .

 -8ابن البراج الطرابلسي  :عبد العزبز بن البراج

 -22الحلي (المحقق)  :أبو القاسم  ،جعفر بن الحسن

(ت481/ه)

(ت676/ه)

 -9المهذب  /منشورات مؤسسة النشر اإلسالمي  ،د

 -23شرائع اإلسالم في مسائل الحالل والحرام  ،تح

 .ط  /قم 1406 ،ه .

 :صادق الحسيني الشيرازي  /ط ، 1مطبعة ستارة ،

 -10البيهقي  :أبو بكر  ،أحمد بن الحسن (ت458/ه)

منشورات الفقاهة  /قم 1427 ،ه .

 -11السنن الكبرى  /دار الفكر  ،د  .ط  /بيروت ،

 -24المختصر النافع في فقه اإلمامية  ،تح  :د .

د.ت.

عبد المحسن عبد السراوي  /ط ، 1مؤسسة البالغ /

 -12الترمذي  :أبو عيسى  ،محمد بن عيسى (ت/؟)

بيروت 1429 ،ه .

 -13سنن الترمذي (الجامع الصحيح)  ،تح  :أحمد

 -25المعتبر في شرح المختصر  /ط ، 1مؤسسة

 -26ابن حمزة الطوسي  :محمد بن الحسن

 ،د  .ط  /بيروت 1393 ،ه .

(ت852/ه)

ُ -40
شبَّر  :عبد للا بن محمد رضا العلوي الحسيني

 -27الوسيلة  ،تح  :محمد الحسون  /مطبعة الخيام ،

الكاظمي (ت1242/ه)

د  .ط  /قم 1408 ،ه .

 -41تفسير القرآن الكريم  /ط ، 10الدار اإلسالمية

 -28الرازي  :محمد بن أبي بكر (ت666/ه)

 /بيروت 1419 ،ه .

 -29مختار الصحاح  /ط ، 1دار الفكر العربي /

 -42الشهيد األول  :زين الدين بن علي (ت966/ه)

بيروت 1997 ،م .

 -43الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية  /ط،6

 -30الراعي النميري  :عبيد بن حصين

مجمع الفكر اإلسالمي  /قم 1432 ،ه .

 -31ديوان الراعي النميري  ،تح  :راينهرت فاييرت/

 -44الطبرسي  :أبو علي  ،الفضل بن الحسن

ط ، 1منشورات  :فرانتش شتايز بفيسبادن  /بيروت،

(ت548/ه)

1980م .

 -45مجمع البيان في تفسير القرآن  ،تح  :هاشم

 -32الزمخشري  :أبو القاسم  ،محمود بن عمر

الرسولي المحلالتي  /ط ، 1دار إحياء التراث العربي

(ت538/ه)

 /بيروت 1986 ،م .

 -33تفسير الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل

 -46الطوسي  :أبو جعفر  ،محمد بن الحسن

وعيون األقاويل في وجوه التأويل  ،تح  :محمد عبد

(ت460/ه)

السالم شاهين  /ط ، 4دار الكتب العلمية  /بيروت ،

 -47الخالف في الفقه  /ط ، 5مؤسسة النشر

1427ه .

اإلسالمي  /قم 1422 ،ه .

 -34السَّرْ َخسِ ي  :أبو بكر  ،محمد بن أحمد (ت490/ه)

 -48المبسوط في فقه اإلمامية  /ط ، 1مؤسسة النشر

 -35المبسوط  ،تح  :محمد راضي الحنفي  /ط، 3

اإلسالمي  /قم 1422 ،ه .

دار المعرفة  /بيروت 1398 ،ه .

 -49ابن عباس  :عبد للا (ت68/ه)

 -36السيوري  :المقداد بن عبد للا (ت826/ه)

 -50تفسير ابن عباس  ،المسمى صحيفة علي بن

 -37كنز العرفان في فقه القرآن  ،تح  :محمد القاضي

أبي طلحة (ت143/ه) في تفسير القرآن الكريم ،

 /ط ، 1دار الهدى  ،منشورات المجمع العالمي

تح :راشد عبد المنعم الرَّ جَّ ال  /ط ، 1مؤسسة الكتب

للتقريب بين المذاهب  /قم 1419 ،ه .

الثقافية  /بيروت 1411 ،ه .

 -38الشافعي  :أبو عبد للا  ،محمد بن ادريس

 -51ابن العربي  :أبو بكر  ،محمد بن عبد للا

(ت204/ه)

(ت543/ه)

دواة /مجلة فصلية محكمة تعنى بالبحوث والدراسات اللغوية والتربوية

التاريخ العربي  /بيروت 1432 ،ه .

 -39األم  ،تح  :محمد زهري النجار  /دار المعرفة
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 -52أحكام القرآن  ،تح  :محمد عبد القادر عطا /

 -64المصباح المنير  ،تح  :عزت زينهم عبد الواحد

ط ، 1دار الكتب العلمية  /بيروت 1408 ،ه .

 /ط ، 1مكتبة اإليمان  /المنصورة  ،د  .ت .

 -53ابن عشيرة البحراني  :يحيى بن سعيد (من

 -65قدامة بن جعفر  :قدامة بن جعفر بن قدامة بن

أعالم القرن العاشر الهجري)

زياد البغدادي (ت948/ه)

 -54بهجة الخاطر ونزهة الناظر ؛ في الفروق

 -66جواهر األلفاظ  ،تح  :محمد محيي الدين عبد

اللغوية واالصطالحية  ،تح  :أمير رضا عسكري

الحميد  /ط ، 1دار الطالئع  /القاهرة 2011 ،م .

زاده  /ط ، 1مؤسسة الطبع والنشر التابعة لألستانة

 -67المتقي الهندي  :عالء الدين  ،علي (ت975/ه)

الرضوية المقدسة  /مشهد 1426 ،ه .

 -68كنز العمال  /ط ، 5مؤسسة الرسالة  /بيروت،

 -55ابن فارس  :أبو الحسين  ،أحمد بن فارس

1405ه .

(ت395/ه)

 -69النووي  :أبو زكريا  ،محيي الدين بن شرف

 -56معجم مقاييس اللغة  ،تح  :إبراهيم شمس الدين

الشافعي (ت676/ه)

 /ط ، 1شركة األعلمي للمطبوعات  /بيروت ،

َّ
المهذب  /دار الفكر  ،د  .ط /
 -70المجموع شرح

1433ه .

بيروت  ،د  .ت .
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 -57الفراهيدي  :الخليل بن أحمد (ت175/ه)

 -71أبو هالل العسكري  :الحسن بن عبد للا

 -58كتاب العين  ،تح  :د  .عبد الحميد هنداوي /

(ت395/ه)

ط ،1دار الكتب العلمية  /ب

 -72الفروق اللغوية  ،تح  :محمد باسل عيون السود

 -59الفيروز آبادي  :محمد بن يعقوب (ت817/ه)

 /ط ، 1دار الكتب العلمية  /بيروت 2009 ،ه

بيروت 1424 ،ه .

المراجع الحديثة

 -60القاموس المحيط  ،تح  :محمد عبد الرحمن

 -73صادق الحسيني الشيرازي  :المرجع الديني

المرعشلي  /ط ، 2إحياء التراث العربي  /بيروت ،

 -74تعليقات على شرائع اإلسالم للمحقق الحلي

1424ه .

(ت676/ه)  /ط ، 1مطبعة ستارة  ،منشورات

 -61فخر المحققين (ابن العالمة الحلي)  :أبو طالب،

الفقاهة  /قم 1427 ،ه .

محمد بن الحسن (ت771/ه)

 -75عبد الهادي محمد تقي الحكيم

 -62ايضاح الفوائد في شرح إشكاالت القواعد  ،تح:

 -76الفتاوي الميسرة (وفق فتاوي سماحة آية للا
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حسين الموسوي الكرماني  ،علي بناه اإلشتهاردي ،

العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله

وعبد للا البروجردي  /د  .ط  /قم  ،د  .ت .

الوارف  /دار المؤرخ العربي  ،د  .ط  /بيروت ،

 -63الفيومي  :أحمد بن محمد (ت770/ه)

1416ه .

 -77علي الحسيني السيستاني  :المرجع الديني الكبير

 -84المعالم الجديدة لألصول  /دار التعارف

(دام ظله الوارف)

للمطبوعات  ،د  .ط  /بيروت 1989 ،م .

 -78منهاج الصالحين  /ط ، 4دار المؤرخ العربي /

 -85محمد فؤاد عبد الباقي

بيروت 1425 ،ه .

 -86المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم  /ط، 2

 -79عبد الرحمن الجزيري (ت1360/ه)

منشورات ذوي القربى  /قم 1423 ،ه .

 -80كتاب الفقه على المذاهب األربعة  /ط ، 3دار

الرسائل واألطاريح الجامعية

الكتب العلمية  /بيروت 1429 ،ه .

 -87جبار كاظم المال (الدكتور)

 -81أبو القاسم الموسوي الخوئي (ت1413/ه)

 -88التأصيل والتجديد عند مدرسة الحلة الفقهية

 -82المستند في شرح العروة الوثقى  /مؤسسة

أطروحة دكتوراه  /مقدمة إلى كلية الفقه جامعة

الخوئي اإلسالمية  ،د  .ط  /لندن  ،د  .ت .

الكوفة بإشراف األستاذ الدكتور صاحب محمد حسين

 -83محمد باقر الصدر  :المرجع الشهيد السعيد

نصار  /النجف األشرف 1434 ،ه .

(ت1404/ه)
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ملخص البحث
تقوم فكرة البحث على إبراز معالم اإلبداع والجمال الفني للمفردة القرآنية عبر الكشف عن أسرارها
الداللية ومقاصدها البالغية في ضوء استعماالتها السياقية في سورة المسد ؛ لذا ارتكز محور البحث والسيما
في جانبه التطبيقي على المنهج التحليلي آليات السورة المباركة بغية إبراز تلك المظاهر.
غير أن تشخيص مالمح الحسن والجمال ال تتجلى إال عن طريق تحليل المفردة  ،وذلك بوصفها عماد
الكالم وجوهره ،فحينما نتحدث مثال عن أوج ٍه داللي ٍة متــعدد ٍة للفظة (تبَّت) ؛ فإننا نستشعر تلك البالغ َة في اآلية
ت اآلي َة دالال ٍ
ت و ُن َكتا ً بالغية ،ال شك أنه لوال استـعما ُل المفـردة ذاتها؛ لما
القرآنية عن طريق اللفظة التي أكسب ِ
كان للية بالغتها المعهودة.
معان ،حملت إليها قمة الفصاحة والبالغة ،وال يكون
ومثل ذلك استعمال األداة (ما) التي أعطت للية ست َة
ٍ
ذلك لو اس ُتعملت األداة (ال) -على سبيل المثال -كما كان للتوجيه النحوي في مفردتي (امرأته) و (حمالة) بال ُغ
األثر في سبك النص وتماسكه تركيبيا ً ودالليا ً وبالغياً.
والذي نحاول الوصول إليه من ذلك أنه ال يمكن إغفال المفردة في دراسة التحليل البالغي للنظم القرآني،
ت وصر ٍ
وتحليل جوانبها اللغوية من صو ٍ
ونــحو ودالل ٍة ونعني بذلك بالغة المفردة  ،وبــذلك يتـكون النص
ف
ٍ
ً
ً
ورصانة ال تتفاوت أبدا في حسن النظم ،وقد جاء القرآن بها
متانة
القرآني من المفردات التي تعطي النصَّ
دواة /مجلة فصلية محكمة تعنى بالبحوث والدراسات اللغوية والتربوية
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ليكون أسلوبه التعبيري وجها ً من وجوه اإلعجاز البالغي القرآني.

Abstract
The idea of research is to highlight features of creativity and artistic beauty
of the Quranic vocabulary .It attempts to reveal their possible meanings and
rhetorical purposes by studying their context of use in Surat Al-Masad.So the
research is based , especially its practical part , on the analytical approach
to the verses of the holy Sura in order to highlight those features.
However, the features of elegance and beauty cannot be only achieved
unless an analysis of word is given because word represents a major unit
of speech and its essence. For example, when we talk about the possible
meanings of the word )“ (تبَّتTabet” )be ruined(, we sense the eloquence of
this word which gives this verse its meanings as well as its rhetorical power
. That is, the verse will not have this rhetoric power without the word itself.
What we want to confirm is that the word cannot be overlooked when doing a

 مجلة فصلية محكمة تعنى بالبحوث والدراسات اللغوية والتربوية/دواة

rhetorical analysis of Quran , or even in carrying out any study that deals with
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linguistic analysis of sound ,morphology , syntax and semantics .The Quran
consists of words which give the text its texture and durability.

المقدمة
الحم ُد هلل ربِّ العالمين ،والصالةُ والسال ُم على أشرف الخلق أجمعين أبي الزهراء محم ٍد وعلى آله الطيبين
الطاهرين أما بع ُد ...
ً
فال شك أن القرآن الكريم نص معجز من جميع وجوهه ً
،وبالغة ،وتشريعا ً  ،وأخباراً ،ومن أوضح
لغة
مظاهر اإلعجاز اللغوي في القرآن واعظمها بالغة مفرداته بما تميزت به من خصائص وسمات أسلوبية
معجزة ،كدقة اختيارها ،وقوة إيحائها ،وجمال ايقاعها كل ذلك م َّكنها من إصابة المعنى المراد  ،وتأدية الغرض
القرآني الذي سيقت من أجله في اكمل صورة وأجلى بيان .
ولما كانت اللفظة المفردة هي زمام المعنى في التعبير ،بل هي رو ُح ُه التي يستقيم فيها ؛ لما تؤديه من
معان وإيحاءات عبر السياق الذي تساق فيه جاء هذا البحث ؛ ليكون هادفا ً إلى بيان قيمة المفردة ،وإظهار
بالغتها ،وبيان جماليتها ،والكشف عن جواهرها ودررها المكنونة في االستعمال القرآني عن سواه من الكالم.
المحور األساس في دراسة النص القرآني؛
وجعْ لِ َها
َ
وتظهر أهمية البحث في التركيز على المفردة القرآنيةَ ،
ألنها جزء من التركيب فهي لبنة مهمة في بناء نظم الكالم ،وقد وقع اختياري على سورة المسد أنموذجا ؛ لبيان
الجوانب اللغوية واألسلوبية للمفردة في السورة ،فضال عن إبراز األثر الرئيس الذي يؤديه اللفظ المفرد في
تحقيق التناسق والترابط والتكامل في السورة ك ُّكل.
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ً
ُ
ملحقة بأبرز النتائج التي توصَّل
البحث مكونا ً من تمهيد ومطلبين،
وقد اقتضت طبيعة الدراسة أن يكون
صا ً للجانب التاريخي للسورة ،متمثالً بتسميتها ،وأسباب نزولها،
إليها البحث .وسيكون الحديث في التمهيد مُخص َّ
وفضل قراءتها ،وسيختصُّ المطلبُ األو ُل بالجانب النظري ،وقد تناولت فيه أهمية اللفظة المفردة في تحقيق
إعجاز القرآن واظهار بالغته عبر تميزها بمجموعة من الخصائص األسلوبية في سياق نظمها وتأليفها في
الكالم ،أما المبحث الثاني ؛ فجعلته مخصصا للجانب التطبيقي في السورة وقد درست فيه قيمة مفرداتها وما
لها من خاصية لغوية وأسلوبية في دالالتها على المراد وميزتها في اإلشارة إلى المقاصد البالغية على وفق
السياقات التي ترد فيها المفردة.
أما منهجي في البحث؛ فهو منهج وصفي تحليلي ؛ إذ يتمثل المنهج الوصفي بتقديم إضاءة معرفية عن
المفردة القرآنية بوصفها مظهرا من مظاهر اإلعجاز البالغي القرآني،وهذا ما تجلى في المطلب األول من
البحث  ،أما المنهج التحليلي ؛ فيتمثل بالمطلب الثاني عن طريق تحليل المفردة بالغيا وكشف اسرارها الداللية
َ
قلوبنا ،إنه
القرآن
التوفيق والسَّداد ،وأن يجعل
القدير
للا العليَّ
َ
َ
َ
في سياق آيات سورة المسد  ....وأسأل َ
ربيع ِ
سميع مجيبٌ .

التمـــهيد  :في رحـــــــــــاب سورة
المســـــد.

إنا لم نز ْل ُنعالجه من الجنون ،فت ّبا ً له وتعساً ،فنزلت
السورة(.)6

ٌ
سورةُ المسد سورةٌ
مكية ،عدد آياتها خمسٌ

وهكذا نزلت هذه السورة في أوائل الدعوة

باإلجماع ،نزلت في السنة الرابعة من البعثة بعد

العلنية ،وهي السورة الوحيدة التي تحم ُل هجوما ً

ُ
ذات
سورة الفاتحة وقبل سورة التكوير( .)1وهي

شديداً باالسم ،على أحد أعداء النبي (صلى للا عليه

وشأن عظي َميْن؛ إذ ورد في فضل قراءتها أنه :
فضل
ٍ
ٍ

وآله) ،وهو أبو لهب( .)7فقد كان هو وزوجه ،يحمالن

ُ
رجوت أال يجمع للاُ بينه وبين أبي له ٍ
ب
« َمنْ قرأها
دار واحدةٍ»( .)2وتجدر اإلشارة إلى أنّ لسورة
في ٍ
المسد تسميا ٍ
ت متعددة  ،فهي بجانب اسمها هذا سُميِّت

عِ دا ًء شديداً للنبيّ  ،وكانا يؤذيانه أيّما إيذاء ،وكانا
يُنشدان شعراً بذيئا ً ضده ،فيقوالن :مُذمِّما ً عصينا
وأمره أبينا ودينه قلينا
َ

()8

وقد نزلت هذه السورةُ

لتبين سببين ،األولُ :تفص ُح فيه للناس عن
المبارك ُة؛
َ
مدى عداوة أبي له ٍ
ب للنبي (صلى للا عليه وآله) ،

تقدير ذكر أبي لهب ،وسمّاها أبو حيان(ت745هـ)

والثاني :حتى ال يزعم أح ٌد أنّ قرابته من النبي ،

في تفسيره بسورة (اللهب)()3؛ لذكر صفة النار فيها
ً
تسمية
(اللهب)  ،وذكر أحد المفسرين المعاصرين

تمنحه البراءة من النار(.)9

لها ،وهي أن نسميها بــ ()111؛ تبعا ً لرقم تسلسلها
في المصحف(.)4

قال العلماءُ « :وفي هذه السورة معجزةٌ ظاهرةٌ،
ودلي ٌل واض ٌح على النبوة ،فإنه منذ نزل قولُه تعالى
اراً َذ َ
الح َطبِ .في
ات َل َهبٍ .وام َْرأَ ُت ُه َحمَّا َل َة َ
{س َيصْ َلى َن َ
َ

وسبب نزول السورة أن النبي (صلى للا عليه

فأخبر عنهما بالشقاء ،وعدم
ِجي ِد َها َح ْب ٌل من َم َسدٍ}،
َ

وآله) ،جمع أعمامه ،وق ّدم إليهم طعاما ً في صحفةٍ،

اإليمان ،لم ُي َقيِّضْ لهما أن يؤم َنا ،وال واحد منهما،

فاستحقروه ،وقالوا :إن أحدنا يأكل ك َّل الشاة ،فقال:

ال باطناً ،وال ظاهراً ،ال مُسرّ اً ،وال معلناً ،فكان

ُكلُوا ،فأكلوا حتى شبعوا ،ولم ينقص من الطعام إال

هذا من أقوى األدلة الباهرة ،الباطنة ،على النبوة

اليسير ،ثم قالوا فما عندك؟ فدعاهم إلى اإلسالم،
ض ُل عليهم؟ فقال (صلى للا
فقال أبو لهب :أفال أ ُ َف َّ

الظاهرة»(.)10
وهكذا تحققت النبوةُ القرآنية بأن مات كالهما

ض ُل ؟! فقال أبو لهبٍ :تبا ً لهذا
عليه وآله)  :بماذا ُت َف َّ

على الكفر ،فمحتوى السورة يدخل في باب الجبر

الدين الذي يستوي فيه أنا وغيري(، )5وقيل عن سبب

والتفويض ،وهو أن للا ـ ّ
عز وجل ـ يعل ُم من األزل

نزولها أيضا ً أنه جاء وف ٌد يريدون أن َي ْل َقوا النبي

بكل شيء ،بطاعة المطيعين ،ومعصية المذنبين،

(صلى للا عليه وآله)  ،فسألوا أبا له ٍ
ب عنه ،فقال

ويعل ُم منذ البداية أن أبا لهب وزوجته ،سيختاران

لهم :إنه ساحرٌ ،فقالوا :ال ننصرف حتى نراه ،فقال:

َ
طريق الكفر ،ال باإلجبار(.)11
بإرادتهما
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بسورة (تبت) ،تبعا ً للّفظ األول من السورة ،وسمّاها
ٌ
جماعة من المفسرين بسورة (أبي لهب)؛ على
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المطلب األول :المفردة القرآنية إضاءة معرفية:
«الكلمة في الحقيقة الوضعية ،إنما هي صوت
ً
النفس؛ ألنها تلبسُ
قطعة من المعنى ،فتختصُّ به
على وجه المناسبة ،قد َل َح َظ ْت ُه النفسُ فيها من أصل

أصح المعاني»(.)21
وعليه فإن المفردة القرآنية تتصل اتصاالً مباشراً
بدراسة اآلية في التعبير القرآني؛ ألنها األساس فيه(،)22
فهي ُتعطي الجملة بناءً ،أُح ِك َم ْ
ت لبنا ُته ،و ُنسِ َقت َّ
أدق

الوضع حين فصلت الكلمة على هذا التركيب» (.)12

تنسيق ،ح ّتى صار من العسير ،بل من المستحيل أن
ٌ
كلمة بكلمةٍ ،كما أنه ال يمكن االستغناء عنها،
ُتب َّد َل

والصدق في الداللة ،فالكلمة في الجملة كالقطعة في

وال الزيادة فيها شيئاً ،فالمفردات منتقاةٌ في نظام،

اآللة ،إذا وُ ضِ َعت في موضعها الصحيح(,)13وهي

ضعف في تأليف ،وال تعقيدَ في نظم ،بل حُسْ ن
فال
َ

أيضا ً معبرة موحية ،فيها االنسجام بين الصوت

تنسيق ،ودقة ترتيبٍ ،وإحكام في تالؤم( ،)23ومن هنا
ٍ

وهي أصل ال ّدقة في التعبير ،والوضوح في المعنى،

والمعنى ( .)14
لذا فإن المفردة ُت ِّ
مثل على مستوى نظم القرآن

ُع َّدت المفردةُ القرآني ُة جزءاً ال يتجزأ من البالغة
القرآنية بل هي عمود بالغة القرآن(.)24

– ذلك ال َّنظم البديع – تعبيراً ُم َّتسقا ً مُنسجما ً مُتآلفا ً
ً
أيَّما تآل ٍ
ممثلة
ف في التركيب الفني لليات القرآنية،

القرآني بفصاحتها ،بل هي في قمة الفصاحة؛ ألن

أعلى طبقات البالغة في الحسن ،أال وهي بالغة

وخال من النوادر الغريبة والشاذة،
بناءها حسنٌ ،
ٍ

القرآن( ،)15وهذا يعني أن المفردة القرآنية هي مرتكز

وغير متنافرة األصوات في تأليفها( ،)25من ذلك

وقد أنمازت المفردة في االستعمال
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الهذيان ،والعكس صحيح( ،)19وحاشا للمفردة القرآنية

ب الم َُخوَّ ِل
كفعل اليماني ذي ال ِع َيا ِ
ِ

ُ
ذات
من الهذيان فهي منتهى كمال البيان؛ إذ إنها
أُثر ملحوظٍ في إعجاز القرآن ،وفي تحقيق فصاحته

فأين لفظة (البعاع) الغليظة البشعة من لفظة الودق
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َّ
الخطابي (388هــ) إلى ذلك
وبالغته( ، )20وقد أشار

كما أنمازت المفردة القرآنية بجمال وقعها

بقوله  « :واعلم أن القرآن إنما صار مُعجزاً؛ ألنه

في السمع ،واتساقها الكامل مع المعنى الذي تؤديه،

جاء بأفصح األلفاظ في أحسن نظوم التأليف ،مضمنا ً

واتساع داللتها لما ال تتسع له دالالت المفردة من

الو ْد َق َي ْخ ُر ُج مِنْ خ َ ْ
ِاللِ ِه
َف َت َرى َ

ودعامة أساسية في التعبير القرآني( ،)16فإذا حسنت

قوله تعالى:

المفردة في التأليف أو التعبير صار الكالم َحسِ نا ً

[النور ،]43:فقد وصف القرآن الكريم خروج القطر
ٌ
فصيحة
من السحاب بلفظة (الودق) ،وهذه اللفظة

على حسب تر ُّتب المعاني في النفس»( .)18ثم إن

؛ لرقتها ولطافتها على عكس ما نجد في غيره من

ف ضربا ً خاصا ً من التأليف،
األلفاظ ال تفيد حتى ُتؤلِّ َ

الكالم كقول امرئ القيس(:)26
َفأ َ ْلقِيْ بصحرا ِء َ
بعاعه
الغبيطِ
َ

كلَّه(« ،)17ألنك تقتفي في نظمها آثار المعاني و ُتر ِّتبها

فالمفردة قد ُتخرج الكالم من كمال البيان إلى محال

المستعملة في القرآن( )27؟.

معان ومدلوالت في مواضع أُخر ،كما في قوله

وقد أشار الجاحظ (ت 255هـ) إلى دقة التعبير

س
سَ .وال ُّ
ْح إِ َذا َت َن َّف َ
تعالىَ :والَّ َلي ِْل إِ َذا َعسْ َع َ
صب ِ
[التكوير ،]18-17:فاللفظتان (عسعس) و (تنفس)

القرآني في استعمال المفردات ،وبفرقها عن كالم
الناس العادي ،إذ يقول« :وقد يستخفُّ الناسُ ألفاظا ً

إلى جانب جمال وقعهما في السمع قد أعطيا معنىً

ُّ
أحق بذلك منها .أال ترى أن
ويستعملونها ،وغيرها

واضحا ً قويا ً محسوسا ً مجسما ً لِ ُك ٍّل من الليل والنهار،

الجوع إال في
للا تبارك وتعالى لم يذكرْ في القرآن
َ

فحسبي أن أقول :إنَّ هاتين المفردتين قد صوّ را

موضع العقاب ،أو في موضع الفقر المُدقِع ،والعجز

والنهار بمدلول في غاية الدقة والجمال ،وهذا
اللي َل
َ

َّغب ،ويذكرون
الظاهر ،والناسُ ال يذكرون الس َ

مما ال يحويه الكالم العربي في التعبير عن هذين

الجوع في حال القدرة والسالمة ،وكذلك ذكر المطر؛
َ

المعن َييْن( .)28فالقــرآن الكــريم حينما يستعمل المفردة

ألنك ال تجد القرآن يلفظ به إال في موضع االنتقام.

ريب أنه يسوقها إلى
في سياقات ال ُج َمـل القرآنية ال
َ

والعام ُة وأكثر الخاصة ال يفصلون بين ذكر المطر،

ُوج ُد في سواها(.)29
معنىً مقصو ٍد ال ي َ

وبين ذكر الغيث  .)33(»...فالقرآن الكريم دقيق في

للمعاني المراد إبرازها في اآلية القرآنية ،فهي ُت َج ِّس ُم

معرفة فلِسب ٍ
لغرض
ب ما ،وإذا كان نكر ًة فيكون ذلك
ٍ

معال َم الدقة في معناها( ،)30ويظهر لنا ذلك في قوله
[الفاتحة]2:؛
ِين
تعالى
ْال َحمْ ُد ِ َّ ِ
هلل َربِّ ْال َعاْ َلم َ

معين(.)34
انظر لقوله تعالى:

َوا َّتقُوا َي ْو َما ً َال َتجْ ِزي

إذ اس ُتعْ ِم َلت مفردة (الحمد) مع اسمه سبحانه ،ولم

س َش ْي َئا ً
َن ْفسٌ َعنْ َن ْف ٍ

ُتستعم ْل مع وصف آخر ،فلم يق ْل للا َّ -
وجلَّ-
عز َ

جاءت لفظة (يوماً) بصيغة التنكير؛ لتفيدَ بذلك

( الحمد للعليم) ،وال (الحمد للقادر)؛ ألنه لو جاء بأيِّ
ُ
وص ٍ
فه َم أن الحمد إنما استحقه
ف بدل لفظ الجاللة ؛ أل ِ
بهذا الوصف دون غيره .فلو ذكر (العليم) أو (القادر)

المبالغ َة والتهوي َل ،وهذه الصورة من الفزع النفسي لم
المعروف ال ُتخشى عواقبُه ،ومن ثم
التعريف؛ ألن
َ

فه َم أن الحمد إنما استحقه بوصف العلم والقدرة.
ال ُ ِ

ال ينفع التحذير منه الجتناب عواقبه(.)35

[البقرة ،]123:ففي هذه اآلية

تكن على هذه الصورة لو جاءت الكلمة على صيغة

فجاء بالذات بدل غيره من صفاته الحسنى؛ ليد َّل على

وكذلك تنماز المفردة في التعبير القرآني بتالؤم

أن الحمد إنما استحقه لذاته هو ،فكان ذلك أولى(.)31

تنافر في أصوات الحروف
حروفها وانسجامها ،فال
َ

وتنماز المفردة في القرآن الكريم بدقة االختيار،

في مفردات القرآن إطالقا ً ( .)36فالقرآن الكريم ينتقي

ويعني ذلك أنه ال يُمكن أن ُتستبد َل مفردةٌ بمفردة

بناء األلفاظ على وفق مبدأ االنتقاء الصوتي(،)37

أخرى؛ ألنها مختارة من بين مجموعة من المفردات

حروف الكلمة ،وينتقي أصواتها ،صافية
فيتخير
َ

تح َّتم عليها في ذلك دقة معنى الجملة عامة(،)32

المخرج ،سهلة النطق ،مريحة السمع ،على أحسن
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ومما أنمازت به المفردة القرآنية دقة وصفها

اختيار األلفاظ  ،وانتقاء الكلمات ،فإذا اختار اللفظ
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ً
متناسقة تناسقا ً عجيباً،
هيئة في اإليقاع ،قوية اإليحاء،

والهالك( .)41جاء في (مفردات ألفاظ القرآن) أن التبَّ

لما تتضمنه من المعاني المراد إبرازها في اآليات

َذل َِك

والتباب هو االستمرا ُر في الخسران ،نحو:
َ
ه َُو ْال ُخسْ َرانُ ْالم ُِبينُ
[الزمر ،]15:وقيل :استتبَّ

[النحل ،]14:فلفظة

لفالن كذا ،أي :استمر ،و ( تبت يدا أبي لهب) أي
ٍ

َ
صوت
(مواخر) في هذه اآلية حملت إلى أذن السامع

 :استمرت في خسرانه( .)42وقيل :إن التبَّ معناه

البواخر ،وهي تمخر عباب البحر ،وتشق أمواج

القطعُ ،والظاهر أن المعنى العام الذي تدور حوله

الماء أمالً في الخير ،وابتغا ًء للرزق(.)38

لفظة (تب) هو القطع بدليل أن تقدم بعض حروفها

القرآنية الكريمة ،من ذلك قوله تعالى:
َم َواخ َِر ِف ْي ِه َولِ َت ْب َت ُغوا مِنْ َفضْ لِ ِه

َو َت َرى ْالفُ ْل َك

نخلص مما تقدم ذكره أن المفردة هي روح

على بعض عن طريق التقليب االشتقاقي نحو لفظة

الكالم وجوهره ،وعماده وقوامه ،فالمفردة «ال يبين

(بت) يفيد القطع أيضا مما يُظهر ارتباط مادتها

األسماع
فضلها إال في تضاعيف الكالم ،فتجذب
َ

اللغوية بمعنى عام واحد يجمعها (.)43

سائر المفردات التي تحوطها من هنا ومن هنا

دالليا ً(،)44إذ يُحتمل في معنى (تبَّت) في اآلية خمسة

كالدرة ،أو الياقوتة واسطة العقد .وكذلك الكلمة في

أقوال :األول :عن ابن عباس (ت98هـ) معناها خابت،

القرآن الكريم يبدو فضلها في تأليف نظمه الذي يبدو

والثاني :قول عطاء (ت114هـ) هي بمعنى ضلّت،

كله غرراً ،لها حسنها ورواؤها « (.)39

والثالث :عن ابن جبير (ت 95هـ) بمعنى هلكت،

المطلب الثاني  :بالغة المفردة القرآنية في سورة

صف َِرت من كل
والرابع :عن يمان بن رئاب قوله َ :

المســـد دراسة تحليلية:

خير ،والخامس :قاله قتادة (ت 118هـ) إنها بمعنى
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والنفوس ،ويبدو جالء رونقها ،وصفاء لونها بين

وقد أسهمت لفظة (تبَّت) في اتساع المعنى

لتوبيخ
فافتتاح السورة بال ّتبات يُش ِع ُر بأنها نزلت
ٍ
ّ
[
ِين
ووعيدٍ ،ومثلُها قوله تعالىَ :و ْي ٌل
للمط ِّفف َ

 ،وهو النتيج ُة الطبيعي ُة للخسران المستمر المؤدي

ُ
تحت السورةُ بالويل ،الذي دل
المطففين، ]1:
حيث اف ُت َ

بالهالك .والهالك والخسران أو هذه المعاني كلُّها
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على وعي ٍد للمطففين .وكذلك افتتاح سورة الهمزة،

يمكن أن تكون دنيويا ً  ،أو معنويا ً أخرويا ،أو كليهما

افتتاح بوعي ٍد لكل ذي همزة(.)40

معاً(.)48

الموضع االول :

َتبَّت َيدَ ا أَ ِبي َل َه ٍ
ب َو َتبَّ

[المســد ]1:

خسرت (.)45وذكر الفخر الرازي ( ت 604هـ) عن
عطاء تفسيراً آخر للفظة ( تبت) ؛إذ قال »:عن عطاء

استهالل،
ُي ّع ُّد االفتتاح في هذه السورة براع َة
ٍ

تبّت أي ُغلِ َبت؛ ألنه كان يعتق ُد أن يده هي العليا ،وأنه

مثل ما ُتفت َت ُح أشعا ُر الهجاء بما يؤذن بالذم والشتم؛

يُخرجه من مكة ،ويذله ويغلب عليه»(.)46
()47
ٌ
متقاربة في المعنى
وهذه التفسيرات كلُّها

وال ّتبُّ ً
لغة  :الخسارة ،والتباب :الخسران

وقوله ( تبَّت ) إخبا ٌر عن هالك عمله ،و

( َتبَّ ) إخبا ٌر عن هالك نفسه ،وقيل  :كالهما دعا ٌء

َلمَّا أَ َكب ْ
َّت َيد الرزايا

بالهالك( ،)49وذكر الفراء (ت207هـ) أن (تبَّت)

عليه نادى أال مخبرُ.

دعاء ،و(تبَّ ) خب ٌر( .)50ويكون المعنى على هذا قد

الثاني  « :إن اليد من محل القوة والتكسب ،فإسناد

وقع ما ُدعِ َي به عليه ،كقول الشاعر(:)51

التب إليهما يستلزم تباب الجميع ،بخالف ما لو

َج َزانِي َج َزاهُ للاُ َشرَّ َج َزا ِئ ِه
ت َو َق ْد َف َع ْل
او َيا ِ
َج َزا َء الكِال ِ
ب َ
الع ِ

قيل :تبَّ أبو له ٍ
ب الحتمل أنه تب لتوب ولده  ،أو

ويؤيِّد هذا المعنى الذي ذكرناه قراءةُ عبد للا
ُ
حيث قرأ(َ : )52تب ْ
َّت َيدَ ا أَ ِبي
بن مسعود (ت 32هـ)
ِ
َل َه ٍ
ب َو َق ْد َتبَّ .فامتنعت أن تكون الثانية دعاءً ،ألن
(قد) ال توصل على أفعال الدعاء(.)53

جاريته ،أو ضاع بعض ماله « ( .)58والدليل على
أن المقصود باليدين هو أبو لهب نفسه قوله (وتب)،
حيث عطف الكل على الجزء ،أي  :تبَّت يداه ،بل تبَّ
كلّه ،والمقصود بتبات اليد أعمالها الفاسدة ؛ وألن
العمل قد يُغ َفرُ ،وتناله الرحمة والشفاعة  ،وعندئ ٍذ

دعاء عليه مبني على الفتح ،والتاء تاء التأنيث الساكنة

النار؛ بوصفه غير مستحق للتوبة( .)59فيد اإلنسان

ال محل لها( ،)54وقال األخفش األوسط (215هــ) :

هي العضو الذي يتوصل به لتحصيل المقاصد،

«(تبَّت) جز ٌم؛ ألن تاء المؤنث إذا كانت في الفعل

عمل(»،)60
وتباب اليدين خسرانهما فيما تكتسبانه من
ٍ

وض َربْت) « (.)55
ب َ
ض َر َ
فهو جز ٌم نحو ( َ

فلمّا كان الهالك والخسران غالبا ً بما تكسبه الجوارح
ُّ
البت
واليد ،واليد أشد اختصاصا ً في ذلك أُسْ نِد إليها

و ُحذِفت نون المثنى في قوله (يدا) حذفا ً
واجبا ً لإلضافة ،وقيل :إنها على األصل ؛ ألن يدا
لغة في اليد( ،)56وقد يسأل سائ ٌل لماذا أُسْ نِدَ ال ّتبابُ

.الثالث :قيل :إن يديه كانتا فعالً تؤذيان النبيَّ

إلى اليدين دون غيرهما ؟ واإلجابة عن هذا السؤال

(صلى للا عليه وآله) ،ف ُخصِّصتا بالذكر؛ بوصفهما

تحتم ُل أوجها ً متعددة ذكرها المفسرون :األول  :إن

الرئيسيْن َ
اللذيْن صدرت منهما المظالم
العضوين
َ

أكثر العمل إنما يكون باليدين؛ لذلك ُخصَّتا بالتباب،
َ
َذل َِك
وقد ي َُع َّب ُر باليد عن النفس كقوله تعالى :

ُوي أن أبا له ٍ
يرمي
ب أراد أن
َ
واالعتداءات( .)62فر َ
النبيَّ (صلى للا عليه وآله) بحجر ،فمنعه للا من هذا

[الحج.، ]10:أي :نفسك فالمراد

الفعل ،وأنزل عليه هذه اآلية للمنع الذي وقع به(.)63

« (.)61

ِب َما َق َّد َم ْ
ت َيدَ اك
هالك جملته ،فالعرب ُتعبِّر كثيراً ببعض الشيء عن

ِف في قراءة (لهب) ،فقرأ ابنُ
واخ ُتل َ

كلِّه عن طريق المجاز ،كقولهم :أصابته ي ُد الدهر،

كثير(ت120هـ) وابنُ محيصن (ت123هـ) بإسكان

وأصابته ي ُد الرزايا ،وي ُد المنايا ،كقول الشاعر(:)57

الهاء ،أمّا الباقون فقرأوها بالفتح( .)64واتفقوا في
الثانية – أعني (ذات لهب) – بالفتح ؛ وإنما هذا
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و(تب ْ
ماض معناه االستقبال ،ألنه
َّت)  :فعل
ٍ

ال يكون التبات لذاته ،إال أنه إذا تبَّ كلّه تعينت عليه
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االتفاق هو لوفاق الفواصل( .)65قال أبو علي الفارسي

إن اسمه إنما كان (أبو لهب) على صورة الكنية(.)72

(ت 377هـ)  « :يشبه أن يكون َ :لهْبٌ و َل َهبٌ لغتين،

ورابعها :ألن في كنيته ما يتأتى به التوجيه

كالسَّمْ ِع وال َّس َمع ،وال َّنهْر وال َّن َهر ،واتفاقهم في الثانية
على الفتح يدل على أنه أوجه من اإلسكان ،وكذلك

بكونه صائراً إلى النار ،وذلك كناية عن كونه
جه َّنمياً؛ ألن اللهب ألسنة النار إذا اشتعلت ،وزال

[المرسالت]31:

عنها الدخان ،فكانت كنية أبي لهب صالحة ،موافقة

قوله :

ب
َو َال ي ُْغنِي م َِن الَّ َل َه ِ

«(.)66

لحاله من استحقاقه لهب جهنم  ،لينتقل من َجعْ ِل أبي

وتجدر اإلشارة إلى أن سورة المسد هي السورة
كرت فيها الكني ُة (أبو لهب)،
الوحيدة في القرآن التي ُذ َ

لهب بمعنى مالزم اللهب إلى الزم تلك المالزمة
في العرف  ،وهو أنه من أهل جهنم ،وهو لزو ٌم

كرت الكني ُة ؟ والكني ُة  -كما
والسؤال هنا  :لماذا ُذ َ

ادعائي مبنيٌّ على التفاؤل باألسماء ونحوها

،

نعلم -تكري ٌم واحترا ٌم !.

وهكذا يظهر أن لفظة (أبي لهب) مناسبة مع حاله

لقد ذكر المفسرون آرا ًء متعددة لإلجابة
عن هذا السؤال أولها « :أن يكون مشتهراً بالكنية
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()73

األخروي ،ومن اللطيف أن ُيسّبَّ بكنيته؛ ألنه من
المعا َقبين في اآلخرة(.)74

دون االسم ،فقد يكون الرجل معروفا ً بأحدهما؛ ولذلك

وخامسها :إن الخطاب القرآني يتقصد حذف

تجري الكنية على االسم ،أو االسم على الكنية عطف
ً
سمة
بيان ،فلما أراد تشهيره بدعوة السوء ،وأن تبقى

هذه األسماء وأمثالها  -أعني عبد العزى -من سياقاته
التركيبية ؛ ألن في ذكرها شهادة بصحتها ،وتخليداً

له ذكر األشهر من علميه ،ويؤيد ذلك قراءةُ من قرأ

بذكرها ،وهي فاسدةٌ وليس حذفها فاسداً ،وقد ذكر للا

( يدا أبو لهب) ،كما قيل  :علي بن أبو طالب» (.)67

َّ
عز وجل عدداً من األشخاص بالكنية ،بصفتها أسماء

ب اسمه عبد العزى ،إال َمنْ
ومن ذا يعرف أن أبا له ٍ
ُ
خب َر بذلك؟؛ لذا فقد جرت الكنية عليه ،حتى ُغلِبت
أ ِ
على اسمه ،فصار ال يكاد يُعرفُ إال بها(.)68

سوء ،وإن لم تكن أعالمهم الشخصية  ،كالشيطان،
ولم ُتفت َتح السورة بعبارة :قل ( تبَّت يدا

وثانيها :لم يُضفِ للاُ العبودية إلى صنم في

أبي لهب ) ،كما هو الحال في (سورة الكافرون)؛

كتابه الكريم؛ ألننا -كما علمنا -أن أبا لهب اسمه عبد

وذلك ألسباب ثالثة تحتملها اآلية جميعاً ،أولها :

َ
أوفق بحاله؛
العزى(،)69فاستكره ذكره ،فكانت الكني ُة

أن قرابة العمومة تقتضي رعاية الحرم ،فلم يقل

ليجانس قوله (ذات لهب)(.)70
ألنه من أهل النار ،أو
َ

له قل ذلك؛ لئال يكون مشافها ً لعمه بالشتم ،بخالف

وثالثها« :أن االسم أشرف من الكنية؛ فعدل إلى

(سورة الكافرون)؛ ألن الكفار ما كانوا أعماما له،

األنقص؛ ولذلك ذكر للا تعالى األنبياءـ عليهم الصالة

وثانيها  :أن الكافرين طعنوا في للا فقال للا تعالى:
ُون
يا أيها ال َّنبي أجب عنهم
قُ ْل َيا أَ ُّي َها ال َكا ِفر َ

والسالم ـ بأسمائهم  ،ولم ُي َكنِّ أحداً منهم»

()71

وقيل:

والفرعون(.)75

[ الكافرون ]1:أما في سورة المسد ؛ فإنهم طعنوا

معان تعبر
(ما) في قوله (ما أغنى) تحتمل ثالثة
ٍ

بالنبيِّ  ،فقال للا :اسكت أنت فإني أشتمهم  ،وثالثها:

عن فهم مختلف في داللة السياق لدى مفسري القرآن

أنهم لمّا شتموا ال َّنبي كان سكوت النبيِّ (صلى للا

ومعربيه ،وقد اجتمعت في نظم اآلية أيَّما اجتماع،

يندرج بقوله تعالى:
عليه وآله) أوجب ؛ حتى
َ
َخ َ
الجا ِهلُ ْو َن َقالُوا َس َال َما
اط َب ُه ُم َ

َوإِ َذا

[الفرقان ،]63:فاهلل

وهي:
األول :إنها اسم استفهام في موضع نصب

سبحانه هو المجيب عنه(.)76

بــ (أغنى)( ،)82فأفاد االستفهام هنا داللة اإلنكار،

ومن األساليب البالغية المستعملة في هذه اآلية
ّ
االطالع على عاقبة
الكناية ،والتي هي كناية عن

تأثير لماله وكسبه في دفع البالء عنه ؟
والمعنى :أيُّ
ٍ

األمر ،إذ نوَّ هت بعاقبة أبي لهب في جهنم ،حيث
الكناية ،واختصار اآلية(.)77

أو أين الغنى الذي كان لماله وكسبه ؟(.)83
الثاني :إنها نافية فال موضع لها من اإلعراب،
ومفعول (أغنى) محذوف تقديره :ما أغنى ماله

وال يفوتنا أن نذكر أهمية العنصر الصوتي في

وكسبه شيئا ً( ،)84والمعنى الذي زاده النفي على سياق

تحقيقه بالغة المفردة القرآنية ،واآلية ،فاألصوات
ً
ً
عنيفة ،حيث
صرخة
في مفردات هذه اآلية أعطت

اآلية أن ماله وما كسب بماله لم ينفعه ،أو ال ينفع شيئا ً
من ذلك(.)85

ويزيده عنفا ً التشديد ،والسكون بالتنوين ،أو السكون

ومرد هذا راج ٌع إلى أن االستفهام فيها حقيقي ،وهو

ً
األصلي ،ومجيئه مشدداً مقلقالً
قلقلة كبرى( ،)78وقد

األصل ،ثم خرجت إلى معنى النفي مجازاً( ،)86وفي
ٌ
ٌ
ٌ
وبالغية لطيفة ،مفادها «
قرآنية
نكتة
هذا االنزياح

تقرير مصير أبي لهب ،وأحدثت قرعا ً لألسماع

أن االستفهام في أصل وضعه يتطلب جوابا ً يحتاج

والسيما عند الوقوف عليها في أثناء القراءة ()79؛

إلى تفكير ،يقع به هذا الجواب في موضعه ،ولما كان

أسماعنا هذا المصير الشديد
ليقرع
«وإنما وقع ذلك
َ
َ

المسؤول يجيب بعد تفكير وروية عن هذه األســئلة

العاتي ،فيستظهره السامع دون جهد ،ويجري مجرى

بالنفـي ،كان في توجيه الســؤال إليه حمــالً لــه

األمثال في إفادة عبرتها وحجتها» (.)80

علــى اإلقرار بهذا النفي ،وهو أبلغ من النفي ابتداءً»

صوَّ رت موسيقى هذه األصوات العنف والشدة في

ومن دقة استعمال المفردات في هذه اآلية

( .)87وال يجوز أن تكون (ما) بأيِّ
حال من األحوال
ٍ

َّ
ليحقق
استعمال لفظة (تبَّ ) في صدر اآلية وعجزها؛

اسما ً موصوالً بمعنى (الذي)

بذلك فن التوازي الصوتي(.)81
ب
الموضع الثاني :
َما أَ ْغ َنى َع ْن ُه َمالُ ُه َو َما َك َس َ

إذ التقدير( :الذي أغنى ماله وما كسب ) ،وحينئذ
ُ
وقطعي
السياق فاسداً،
يصبح النفي إثباتاً ،وسيكون
َ

[المسد.]2:

البطالن(.)89

()88

؛النقالب المعنى
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تعدد حرف الباء ،وهو حرف شفوي انفجاري،

الثالث :إن (ما) استفهامية تحتمل معنى النفي،
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وقوله (وما كسب) يجوز في (ما) أن تكون

واالجتهاد بمنزلة االضطراب(.)94

مصدرية ،والتقدير :وكسبه ،والجملة معطوفة على

وقد جاء التعبير القرآني في هذه اآلية بصيغة

الجملة المنفية قبلها (ما أغنى) ،ويجوز أن تكون

ت بصيغة المضارع
الماضي (أغنى)  ،ولم يأ ِ
كما في قوله تعالى فيَ :و َما ي ُْغنِي َع ْن ُه َمالُ ُه إِ َذا

موصوالً اسميا ً بمعنى (الذي) ،والمعنى :الذي
فح ْذفُ الضمير العائد تخفيفا ً( ،)90ويُحتمل أن
كسبهَ ،
تكون (ما) استفهامية أيضا ً إن جعلنا (ما) األولى
استفهامية ،والتقدير « :أيُّ شيء كسب؟ أي لم

َت َر َّدى [الليل ]11:؛ وذلك لتحقيق وقوع عدم
اإلغناء ،فالتعبي ُر بلفظ الماضي يكون أكثر تأكيداً،
ومنه قوله تعالىَ :ما أَ ْغ َنى َع ِّني َمالِ َيه [الحاقة:

()95

أَ َتى أَمْ ُر للا َف َ ْ
ال َتسْ َتعْ ِجلُوهُ

يكسب شيئا ً «( ،)91وهذه المعاني كلُّها مُرجَّ حة ،فاآلية
ُم َّتسِ ٌ
عة في المعاني؛ وذلك إلسناد قوله (ما أغنى)

[النحل . ]1:ويُحت َم ُل في قوله (ماله) وجهان :األول:

إلى مُتعاطفين في قوله (...ماله وما كسب)(.)92

أنه أراد أغنامه ألنه كان صاحب سائمة ،والثاني:

وهكذا يتضح أن التعبير بــ (ما) في سياق

أنه أراد تليده ،وطارفه ،ومعنى التليد :الموروث،

هذه اآلية الكريمة مرتين ،ولك ِّل واحد ٍة منهما ثالثة

والطارف :المكتسب .أما قوله (كسب) ؛ ففيها وجهان

معان
احتماالت إعرابية ،أكسب اآلية اتساعا ً لستة
ٍ

أيضاً :أحدهما :العمل الخبيث ،وثانيهما :الولد (،)96

ممكنة ،أغنى عن ذكر تلك العبارات المختلفة؛ إذ
ً
مجتمعة بحر ٍ
ف واح ٍد (ما)
اختزلها الخطاب القرآني

فقد رُوي عن النبي (صلى للا عليه وآله) أنه قال»:

 ،]28وقوله
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يُغيِّر من المعنى؛ ألن (كسب) و(اكتسب) بمعنى

أما قوله (كسب)؛ فقد يكون المقصود به بمعنى

واحد في كالم العرب ،وألن المطاوعة في (اكتسب)،

الفعل االختياري ،ونتائجه ال بمعنى المال فحسب،

ليست على بابها ،وقيل  :إن اكتسب إذا اجتمع مع

فالفعل ونتائجه يصدق عليها المال والكسب(،)99

كسب ُخصَّ بالعمل الذي فيه َت َكلُّف( ،)93والقول الثاني
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هو األقرب للصواب؛ فقد ذهب سيبويه (ت180هـ)

ب
كما في قوله تعالى:
ئ ِب َما َك َس َ
ُك ُّل امْ ِر ٍ
ُث َّم ُت َو ّفى
رهين [الطور ، ]21:وقوله أيضاُ:
س َما َك َس َب ْ
ُون [البقرة]281:
ت َو ُه ْم َال ي ُْظ َلم َ
ُك ُّل َن ْف ٍ

بمعنى أصاب ،واكتسب بمعنى التصرف والطلب،

وقياسا ً على قوله تعالى:

الذي أفاد المعاني المشار إليها.

كسبهِ ،وإن ولدَ هُ من
أطيب ما أك َل الرج ُل من
إنَّ
َ
ِ
َكسْ ِب ِه « ( .)97ويجوز أن يكون المراد بماله :جميع

وقرأ ابن مسعود واألعمش (148هــ) (وما

ماله ،ويكون عطف (وما كسب) من ذكر الخاص

اكتسب) ،وقد تحدث ابن عاشور عن الفرق بين

بعد العام؛ لالهتمام به ،أي  :ما أغنى عنه مال ُه التالد،

َل َها َماْ َك َس َب ْ
ت

وهو ما ورثه عن أبيه عبد المطلب ،وما كسبه هو

(كسب) و(اكتسب) في قوله تعالى

َو َع َل ْي َها َما ا ْك َت َس َب ْ
ت [البقرة ، ]286:وذكر أنه ال

وابن قتيبة الدينوري (ت276هـ) إلى أن كسب

بنفسه ،وهو طريفه(.)98

ون ِزي َن ُة
ال َما ُل َوال َب ُن َ

ُ
أسبق حضورا ألذهان الناس ؛ إذ يرغب
ألنه

ً
صفة ألبي لهب في النار ،والثاني :تصليه النار ،أي
ً
صفة للنار ،وقد وُ صفت
تنضجه ،وهنا يكون الصلي

فيه الصغير والكبير ،والشاب والشيخ( .)100

النار باللهب؛ لقوتها ،وهي مرتفعة ،ومشتعلة ،وأن

وقد حققت المفردات في اآلية إيقاعا ً منسجما ً مع
َّ
قوله تعالى :تبَّت َيدَ ا أَ ِبي َل َه ٍ
وتمثل ذلك
ب َو َتبَّ ،

قوة النار تكون مع بقاء لهبها( ،)106وقيل :لزيادة تقرير

الح َيا ِة ال ُّد ْن َيا
َ

[الكهف ]46:قُ ِّد َم الما ُل في الذكر؛

المناسبة بين اسمه وكفره؛ إذ هو أبو لهب ،والنار

بتقديم شبه الجملة (عنه) على متعلقه (ماله)  ،ولوال

ذات لهب( ،)107وفي هذا إهانة وتنقيص له( ،)108وإنما

هذا التقديم لما حصل هذا اإليقاع الصوتي المنسجم

ُك ِّن َي بأبي لهبٍ؛ لتلهب وجهه وحسنه( ،)109فصار

الذي نلمسه عند قراءتنا للية(.)101

جماله ناراً ُتحرقه في اآلخرة(.)110

وآخ ُر ما نتحدث به عن هذه اآلية هو أنه في

وقد يكون الوصف باللهب؛ لمراعاة الفواصل،

يغن أبا لهب ماله وكسبه ؟ واإلجابة عن
أيِّ شي ٍء لم ِ

فالسورة تنتهي فواصلها السابقة والالحقة لكلمة

ذلك ما ذكره الرازي في تفسيره في أنه لم يغن عنه

(لهب) بالباء ،وبذلك يتحقق االنسجام ،والتناسق

عنه شيئا ً في دفع النار والعذاب عنه  ،بدليل قوله

من أسرار استعمال الفاصلة في القرآن( .)111وربما

(سيصلى) اآلتي بعد هذه اآلية(.)102

وُ صِ َفت النار باللهب؛ ألنه لما كان المقصود شدة

الموضع الثالث:

اراً َذ َ
ات َل َه ٍ
ب
َس َيصْ َلى َن َ

[المسد]3:
هذه اآلي ُة بيانٌ لقوله تعالى:
َمالُ ُه َو َما َك َسب

َما أَ ْغ َنى َع ْن ُه

 ،أي :ال يُغني عنه شي ٌء من عذاب

نكايته بأشد ما يكون من الحرارة ،والنار قد تكون
جمراً ثم تنطفئ عن قرب ،فوُ صفت النا ُر بأنها ذات
لهب ،أي ال تسكن وال تخمد قط ؛ ألن في ذلك مدلول
الصحبة المعبر عنها بـ (ذات)(.)112

جهنم( ،)103إذ صورت هالك أبي لهب بما يُظهر

وتظهر في هذه اآلية براع َة التعبير القرآني

معه عدم أغناء المال والكسب ،الذي أشارت إليه

في استعمال المفردات ،إذ استعمل صيغة التنكير

اآلية السابقة( .)104وفي هذه اآلية إخبا ٌر عن الغيب

في لفظتي (ناراً ولهب) ،ف ُن ِّك َرت النارُ؛ لهولها

بثالثة أوجه :أولها  :اإلخبار عن أبي لهب بالتبات

وفظاعتها( ،)113وجاء وصفها بصيغة التنكير أيضاُ؛

والخسارة ،وثانيها :اإلخبار عنه بعدم االنتفاع بالمال

ليد َل ذلك على عظمة لهب تلك النار(.)114

والكسب ،وثالثها :أخبرت عنه بأنه من أهل النار،

وقرأ ابنُ كثير (ت120هـ) ،واألعمش قوله

ويُحتمل في قوله (يصلى) أمران :األول:

بض ِّم الياء ،وفتح الصاد ،وتشديد
تعالى (سيصلى) َ
ُصلَّى) ،والمعنى سيصليه للا .وقرأ الحسن
(سي َ
الالم َ

أن صلي النار حطبا ً ووقوداً ،وعندئ ٍذ يكون الصلي

البصري (ت 110هـ) وابنُ أبي إسحاق الحضرمي

وفعالً مات أبو لهب وهو على الكفر(.)105
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ماله أو كسبه في عداوة الرسول ،وقيل :إنما لم يغنيا

الموسيقي بين فاصلة اآلية وباقي الفواصل ،وهذا س ٌر
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(سيُصْ َلى).
بض ِّم الياء وسكون الصاد َ
(ت117هـ) َ

ً
نمامة ،فهذه كناية عن النميمة ،فيُقال للنمَّام :يحمل
كانت

أما قراءة الجمهور؛ فهي بفتح الياء وإسكان الصاد

الحطب بينهم ،أي يوقد بينهم النار ،كقول الشاعر(:)124

(س َيصْ َلى) ،والمعنى سيصلى هو بنفسه(.)115
َ

ْ
ظهر ألم ٍة
تصطد َعلى
يض لم
الب ِ
مِن ِ
ِ

(س َيصْ َلى) للوعيد ،أي:
والسينُ في قوله َ

ب.
ولم
ب الرط ِ
بالح َط ِ
تمش بين الحيِّ َ
ِ

هو كائنٌ ال محال َة وإن تراخى وقته( ،)116قال ابنُ

فالن
وجاء في البحر المحيط« :فالنٌ يحطبُ على
ٍ

خالويه (377هــ) »:السين تأكي ٌد لالستقبال»(،)117

إذا وشى عليه»( ،)125وعن قتادة قال« :كانت تنق ُل

تض ُّم ِن ِه
إذ أشار إلى المستقبل بوساطة (السين) ،مع َ

َ
األحاديث من بعض الناس إلى بعض» (  .)126وهذا

معنى الحدوث والتجدد ،التي تحملها داللة الفعل

التأويل – كما ي َ
ُظنُّ – بعي ٌد؛ ألنه ُم َت َجا ٍ
ف عن ظاهر

المضارع( .)118وقد تكون (السين) للتحقيق فهي

اللفظ ،ونزوع إلى التأويل بال حجة وال ضرورة،

بمنزلة (سوف)؛ للداللة على تحقق الصلي بذلك(.)119
ب
الموضع الرابع :
الح َط ِ
َوام َْرأَ ُت ُه َحمَّا َل َة َ

وهو يتعارض مع الروايات المتمثلة بأسباب النزول،
أو سياق الحال الذي أحاط بالنص من أن الحطب كان

[المسد]4:

على الحقيقة ال المجاز(.)127

بذم امرأته()120؛ ألنها كانت ُتشاركه في إيذاء النبي

كانت ُت ّعيِّر الرسو َل األكر َم محمداً (صلى للا عليه
وآله) بالفقر؛ ألنه كان يحتطب( )128وربما وُ صِ َف ْ
ت
ً
بخيلة ،فقالوا « :إنها كانت بالغ َة
بذلك؛ ألنها كانت

وهو حمل الحطب في الدنيا ،فهي تحمل الحطب في

الحطب
الثراء ،ولكنها من بخلها وشحها كانت تحمل
َ

جهن َّم ليوقد به على زوجها ،وذلك خزيٌ لكليهما؛ إذ

وال تشتريه « ( .)129وذكر سعي ُد بنُ جبير(ت95هـ):

ُج ِع َل عذابه على يد أقرب الناس إليه ،وجعلها سببا ً

أن قوله (حمالة الحطب) كناية عن حملها الذنوب
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حين ذم للا أبا لهب في اآليات السابقة أعقبه

وقيل :إنما وُ صِ َفت بــ (حمالة الحطب)؛ ألنها

ْ
وكانت مثل أبي له ٍ
ت والصلي ،فال
ب في التبا ِ

والخطايا ( )130بدليل قوله تعالى:
ُ
ُورهِم [األنعام، ]31:
أَ ْو َز َ
ار ُه ْم َع َلى ظه ِ
وعلى ما يبدو فأن الحطب مستعار للخطايا

بكنيتها كما ذكر أبا لهب وذلك ؛ألن صفتها القباحة،

بجامع أن كالً منهما مبدأ لإلحراق( ،)131فكلــمة

وهذه الصفة ضد ما ُك ِّن َيت به()122؛ فقد وُ صِ َفت بــ
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(حطب) على ِزن ِة ( َف َعل) بفتح الفاء والعين ،وهي كل

(حمالة الحطب)؛ ألنها كانت تضع أغصان الشوك

ما ي َُع ُّد لإليقاد( ،)132وهي اسم جنس جمعي ،للداللة

في طريق رسول للا (صلى للا عليه وآله) ليالً

على اتقاد كل شيء؛ الن اسم الجنس الجمعي أقوى

لتؤذيه( .)123وقيل :إنها وُ صفِت بحمّالة الحطب؛ ألنها

داللة من باقي الجموع(.)133

(صلى للا عليه وآله) ،ولما حصل ألبي لهب وعيد
مقتبس المرأته من فعلها
س من كنيته جيء بوعي ٍد
اق ُت ِب َ
ٍ

لعذاب أقرب الناس إليها(.)121
ينفعها مالٌ ،وال حسبٌ  ،وال نسبٌ  ،ولم يذكرها القرآن

ون
َو ُه ْم َيحْ ِملُ َ

وذكر الشيخ ناصر مكارم الشيرازي أن

السابقة دالئل على ذلك .ومنه أيضا ً قوله تعالى:
َو َقا َل نِسْ َوةٌ فِي ْال َمدِي َن ِة َ َ
او ُد
يز ُت َر ِ
امْرأةُ ْال َع ِز ِ
[يوسف، ]30:
َف َتا َها َعنْ َن ْفسِ ِه َق ْد َش َغ َف َها ُحبَّا

المقصود بذلك التعبير هو وضعها الشوك في طريق

فاستعمال لفظة (امرأة) بدالً من لفظة (زوجة)؛ ألن

الرسول (صلى للا عليه وآله) ( ،)134وهو ما أميل

امرأة العزيز أرادت خيانة زوجها ،وهذا اختالل

إلى اختياره؛ وذلك لقرينتين :إحداهما :خارجية وهي

بين القرينين ف ُمن َِع استعمال لفظة (زوجة) واستبدلت

القرينة الحالية التي ذكرناها ،واألخرى :داخلية

بــ (امرأة) ،وما أجم َله من استعمال !.

كل التفسيرات التي قيلت في تعبير (حمالة الحطب)
صحيحة ،لكن المعنى األنسب عنده أن يكون

وقرأ عب ُد للا بنُ مسعود هذه اآلية

متمثلة بالسياق ،فقد جاء جزاؤها من جنس العمل

َوم َُر َّي ُت ُه

الذي كانت تؤذي به الرسول  ،بحملها ذلك الحطب،

حمَّال َة الحطب

فيكون في جيدها عذابا لها ،وهذه القرائن السياقية من

عباس على التصغير أيضاً ،لكنه أثبت الهمز َة تار ًة،

أهم ما يُعنى بها المفسر ويُف َه ُم به القرآن(.)135

وأبدلها ياءً ،وأدغم فيها أخرى( ،وم َُر َّي ُتهُ) (ومْ َريْئ ُتهُ)

ومن جماليات التعبير القرآني في هذه اآلية

على التصغير( ،)137وقرأها ابنُ

(.)138

ونظيرها في كثير من اآليات القرآنية ،إذ قال للا
ِين َك َفرُوا ام َْرأَ َة ُن ْو ٍح
عز وجل:
ب للاُ مثالً لِلَّذ َ
ض َر َ
َ
َوام َْرأَ َة لُ ْوطٍ َكا َن َتا َتحْ َ
ْن
ْن مِنْ عِ َبا ِد َنا َ
صال َِحي ِ
ت َعبْدَ ي ِ

متعدد ٍة عن طريق التوجيه النحوي( ،)139ففي إعراب

ب
َف َخا َن َتا ُه َما [التحريم ،]10:وقال أيضاً:
ض َر َ
َ
ِين آ َم ُنوا ام َْرأَ َة فِرْ َع ْو ِن [التحريم،]11:
للاُ َم َث َالً لِلَّذ َ

(وامرأته) وجهان :األول :إنها معطوفة على
الضمير المقدر المرفوع على الفاعلية الوارد في
قوله (سيصلى) ،والتقدير( :سيصلى هو وامرأ ُتهُ)
لوجود الفصل ،وألنه في جواز العطف يقوم مقام

السبب في ذلك أَنَّ التعبير بلفظة (الزوجة) ُي ْش ِع ُر
ولعل
َ

التأكيد ،واآلخر :الرفع على االبتداء ،والخبر (حمالة

باأللفة والمودة التي جعلها للا تعالى في الزوجين،

الحطب)– في قراءة َمن قرأها بالرفع – على ما

فلما كان عاقبة أمر أ ِّم جميل إلى الجحيم لم ُتسْ َتعْ مـَ ْل
لفظـة (الزوجة) ،فهـي كـانت فاسـد ًة بجـوار الرجـل

سيتضح بعد قليل -وقيل :الخبر قوله (فـي جيـدها

ْن بجوار
الفاسـد  ،وكانت امرأتا
نوح ولوطٍ فاسِ دَ َتي ِ
ٍ
ً
صالحة
الرجل الصالح ،أما امرأة فرعون ؛ فكانت

حبـل من مسـد) ،فحب ٌل مبتدأ مؤخر وشبه الجملة (في
جيدها) خب ٌر مقدم ،والجملة في موضع خبر للمبتدأ
(امرأته)َ ،ومنْ رفع بالعطف كان قوله (حبل) مرفوعا ً
بالظرف؛ لجريه حاالً على قوله (امرأته)(.)140

بجوار الرجل الفاسد(.)136
اختالل بين القرينين يوحي
وهذا يعني أَنَّ ُك َّل
ٍ

ومما تقدم ذكره ،نلحظ أن ما ذهب إليه البصريون

باستعمال لفظة (امرأة) بدالً من (زوجة) ،ففي اآليات

يتفق والنص القرآني الذي يمثل اعلى درجات الكالم
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استعمال لفظة (امرأته) دون لفظة (زوجه)،

معان
ويتس ُع قوله تعالى في هذه اآلية إلى
ٍ
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في البيان حيث جاء فيه العطف على الضمير

(ت 149هـ) قوله (حمَّال َة الحطبِ) نصبٌ هو ذ ٌم

المرفوع المتصل ،بعد الفصل والتوكيد وهو الكثير،

لها(.)146

أما الكوفيون؛ فإنهم أجازوا العطف دون الفاصل الذي

ومن هنا يظهر أن قراءة النصب جاءت:

اشترطه البصريون ،ويبدو لنا من ذلك أن المذهب

« للمبالغة في الذم باستعمال صيغة المبالغة ،وعليه

البصري قائ ٌم على أساس ذوقي؛ ألن الذوق الرفيع

ثان أكثر
تغير األسلوب من إخبار عادي إلى إخبار ٍ
ً
ذما ً
ومبالغة في التشنيع بعد تغيير اإلعراب ،زد على

ولفظة (حمَّالة) على ِز َن ِة (فعَّالة) وهي من
صيغ المبالغة التي يستوي فيها التذكير والتأنيث،

ذلك فإن تغيير المألوف يد ُّل على زيادة في التنبيه

يرفض العطف الذي أجازه الكوفيون(.)141

ومزيد من االهتمام؛ لذا فالنصب في (حمالة الحطب)

لكن القرائن السياقية المحيطة بالنص المتمثلة باللفظة

نصبٌ على الذم لها ،وكأنها ا ْش ُت ِه َرت بذلك ،فجرى
الوصف عليها للذم ال للتخصيص من موصوف

(حمالة الحطب) قد ح َّددت معناها وقيَّدتها بالداللة

غيرها ،أما قراءة الجمهور فقد جاءت لإلخبار عنها

على المؤنث دون المذكر( .)142وفي صيغة (فعَّالة):

دون إبالغية مقصودة» (. )147

السابقة لها (امرأة) فضالً عن التعريف باإلضافة

وقد أشار مكي بن أبي طالب القيسي (ت437هـ)
إلى أنك إذا نصبت لم تقصد إلى أن تزيدها تبيينا ً

ً
حزمة
بدالل ٍة أخرى جديدة وهي داللة مستقبلية تحمل

وتعريفاً ،إنما قصدت إلى ذمها ال لتخصيصها من

من نار يوم القيامة على هيأة االستمرار والمالزمة،

غيرها بهذه الصفة التي اختصصها بها(.)148وقد ذكر

وهذا المعنى متفق مع صفة الخلود للنار» (.)143

النصب في (حمَّالة) على
العكبري (ت 616هـ) أن
َ
الحال ،والمعنى :تصلى النار مقوالً لها ذلك ،والجيد
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« داللة على الحرفة والصنعة ،فإن أ َّم جميل كانت
تنشر األذى في طريق الرسول ،فوُ ِّظفت هذه الداللة

(حمالة الحطب) ،فقرأ عاص ُم بنُ أبي النجود
(حمَّا َل َة) ،ووافقه ابنُ
الكوفي (ت127هـ) بالنصب َ

ويبدو أن النصب على الحالية أكثر ترجيحا ً

محيصن (ت123هـ) في ذلك ،أما الباقون ،فقرأوها

من النصب على تقدير عامل محذوف؛ وذلك لسببين:

بالرفع( .)144والتأويل على قراءة النصب أشت ُم  ،أو

األول :إن النصب على الحال يجعل (امرأته) محكوما ً

أذ ُّم حمَّالة الحطب .قال سيبويه« :وبلغنا أن بعضهم
قرأ هذا الحرف نصباً( :وامرأته حمَّال َة الحطب) ،لم

عليها بالخسران مع زوجها؛ الشتراكهما في إيذاء
النبي(صلى للا عليه وآله) .واآلخر :إن هذا النصب
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يجعل الحمال َة خبراً للمرأة ،ولكنه كأنه قال :أذكر

يُغني عن تقدير ما ليس فيه دليل ،ل َمن يتوهم القول:

حمال َة الحطب شتما ً لها ،وإن كان فعالً ال يُستعم ُل

أشت ُم أو أذم .كما أنه يجعل الحك َم على أبي له ٍ
ب
ً
جملة واحدة في سياق موحد ،ال جملتين:
وامرأتِه

واختلف أئم ُة القراءات في قراءة قوله

()145
بن عمر الثقفي
إظهارُه»
 ،وقيل :عن عيسى ِ

انتصابها على الذم(.)149

(تبت يدا أبي لهب) و (تبت امرأته حمالة الحطب)

ثم إن صيغ المبالغة « أسما ٌء ُت ْش َت ُّق من األفعال للداللة

(.)150

على معنى اسم الفاعل ،مع تأكيد المعنى ،وتقويته،

وذكر األخفش األوسط لهذه القراءة تأويالً آخر
ً
الحطب) نكر ًة نوى
(حمالة
فقال « :ويجوز أن تكون
َ

والمبالغة فيه « ()157؛ ولذلك فإن صيغة المبالغة هي
األنسب لتحقيق المعاني التي سبق ذكرها.

بها التنوين فتكون حاالً لـ (امرأته) ،وتنتصب بقوله

بقيت في هذه اآلية مسألتان سنذكرهما:

(تصلى) « (.)151أما قراءة الرفع (حمَّال ُة الحطب)؛

األولى :لماذا لم يكتفِ القرآنُ بقوله (وامرأ ُتهُ) ،وإنما

ٌ
نعت لـ (امرأ ُته) مرفوع،
ففيها وجهان :األول:

تعدى ذلك بوصفها (حمَّال َة الحطب)؟ واألخرى :لماذا
َّ
(حطابة) ،وهي أيضا ً صيغة
لم يستعمل القرآنُ لفظ َة

الحطب ،والثاني :الرفع على أنها خب ٌر من (امرأ ُته)،
ً
مرفوعة باالبتداء ،والمعنى:
إذا جعلنا قوله (وامرأ ُتهُ)

مبالغة؟ .

نار جهنم هو وامرأته حمال ُة
والمعنى :سيصلى َ

وامرأ ُته حمَّال ُة الحطب في النار ،أو على إضمار
مبتدأ ،والتقدير هي حمَّال ُة الحطب(.)152

وجواب المسألة األولى :قيل إن ألبي له ٍ
ب
يظن أح ٌد أنه أراد ك ّل
امرأتين غير أ ُ ِّم جميل ،فح َّتى ال َ

قويتان ،ولكن قراءة الرفع أولى؛ ألنها قراءة جمهور

الحطب ،وهو ما يقوي المعنى الذي ذكرناه آنفا ً من

أكثر القراء ،ثم إن اإلعراب فيها ال يحتاج إلى تقدير

حملها للحطب والشوك في طريق رسول للا (صلى

فعل ،وإن كان النصب على الحال ال يحتاج إلى

للا عليه وآله)  .أما جواب المسألة األخرى؛ فإنها
ً
األجر
مهنة  ،أي :تحمله ؛ آخذ ًة
الحطب
كانت تحمل
َ
َ

الرفع قو ًة من حيث التعبير ،فالتعبير بالجملة االسمية

عليه ،ال أنها تبيعه ،وإال ُس ِّم َيت َّ
حطابة ،ولم يرد ذلك

أثبت ،وأوكد ،وأقوى من التعبير بالجملة الفعلية(.)153

في القرآن الكريم(.)159

تقدير؛ لذلك قراءة النصب قوية به  .وتزداد قراءة

وقرأ أبو قالبة (ت104هـ) بصيغة اسم
الفاعل (حامل ُة الحطب)( ،)154وهذه القراءة شاذة،

الموضع الخامس :

فِي ِج ْي ِد َها َح ْب ٌل مِنْ َم َس ٍد

[المسد]5:

وهي ضعيفة في المعنى؛ « ألن اسم الفاعل اسم

ال ِجي ُد في اللغة :هو الع ُنق ،أو مُقلَّده ،أو مُق َّدمُه،

يُش َت ُّق من الفعل للداللة على وصف من قام بالفعل،

وجمعه أجياد( .)160أما المسد :فهو الفتل ،و(حب ٌل من

فكلمة (كاتب) مثالً اسم فاعل تدل على وصف الذي

مسد) يعني حبال من لي ٍ
ف أو ليف المقل ،أو من أي

ُ
يصدق
قام بالكتابة « ( ،)155وعليه فإن اسم الفاعل

شي ٍء كان ،والجمع أمساد(.)161

على المرة الواحدة ،وعلى هذه القراءة تكون المعاني

(حمَّا َلة) خبر لـ (امرأته)
وإذا جعلنا قو َله تعالى َ

التي ذكرناها سابقا ً على خالف المقصود منها(.)156

كان قوله (في جيدها حبلٌ) مبتدأ وخبر في موضع
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وهاتان القراءتان – النصب والرفع – فصيحتان

َمن كانت امرأة له ،إذ ليس المُرا ُد إال أ ُّم جميل(.)158
ً
معروفة عند الناس بحمل
ونستنتج من ذلك أنها كانت
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الحال من المضمر في (حمّالة)  ،وكذلك جاز أن

المرأة ،وعلى موضع القالدة ،وإنما حسن ذكر ال ِجيد

تكون الجملة في موضع الحال من الهاء في قوله

هنا؛ ألنها امرأة ،والنساء تحلي أجيادهن ،وأ ُّم جميل

(ما أغنى) ،وقيل :إن (في جيدها) خبرا ثانيا لـ

حلي لها في اآلخرة إال ذلك الحبل في عنقها،
ال
َ
ُ
فذك َِر ال ِجي ُد لمّا قام مقام الحلي( ،)168وكما قال ابن

بوصف الحالة الفظيعة ،تلك الحالة التي عُوضِّت

الرومي(:)169

فيها أ ُّم جميل عن الحلي التي كانت تحلي به جيدها
بحبل في جيدها يكون عذابا ً لها ( « )163فما
في الدنيا
ٍ

ُ
وآنق من عِ ْق ِد العقيل ِة جي ُدها
وأحسنُ من سربالها المتجرد .

قيمة هذا الجيد الذي كان ظرفا ً لل ُحلِيِّ في الدنيا إذا

وعليه فإن التعبير القرآني بلفظ الجيد هو من

كانت صاحبته معاند ًة كافر ًة ،فاألولى به أن يكون

ُ
المؤمنات بارتداء
باب البشارة بالسوء ،فحين ُت َب َّش ُر
أحسن ال ُحلِيِّ يو َم القيامةُ ،ت َب َّش ُر أ ُ ُّم جميل امرأة أبي

(امرأته)(.)162وقد تقدم الخبر(في جيدها) لالهتمام

ظرفا ً
لحبل من النار في اآلخرة ،وما دام ال ِجيد
ٍ
هو الظرف في الحالين قُ ِّد َم اهتماما ً بحالة التنكيل
والتعذيب» ( ،)164ثم إن تقديم شبه الجملة (في جيدها)
َوام َْرأَ ُت ُه َحمَّال َة
كان مناسبا ً ؛ ألن اآلية السابقة

بلفظة (حبل) بوصفه عنصراً مشتركا ً بين هذه اآلية
واآلية السابقة؛ وإنما لم ي ُْذ َكرْ في اآلية السابقة؛ ألنه
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ب
ْال َح َط ِ

اشتملت على الضمير (الهاء) العائد على

لهب ِبحُليٍّ مختلف ال يليق إال بمثلها ،وهو الحبل
الذي ي َ
ُطوِّ ُق عن َقها ( .)170وقد صرَّ َح القرآنُ الكري ُم

إِ ِذ األَ ْغ َال ُل فِي أَعْ َناق ِِه ْم َوالس ََّالسِ ُل يُسْ َحبُون
[غافر ، ]71:والسؤا ُل هنا ،لِ َم استعمل ال ِجيد دون

يوم القيامة « (.)173وزعم بعضهم أن الكال َم يُحتم ُل

العنق ؟ .والجواب :إن لفظة (ال ِجيد) ُتذك ُر للمدح،
وإنما استعملها للقرآن ته ُّكما ً بـ (أ ِّم جميل)( )166؛ « فقد

أن يكون دعا ًء عليها بالخنق بالحبل ،وهو عن الذهن
مناط الثريا .نعم ُذك َِر أنها ماتت يوم ماتت مخنوقة

صوَّ رها القرآن تصويراً فيه منتهى الخسة والقماءة،

بحبل حملت به حزمة حطب(.)174
ٍ
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والمعنى :في جيدها حبل من مسد :من الحبال وأنها

وجاء في مفاتيح الغيب :أن حالها في نار جهنم

تحمل تلك الحزمة ،وتربطها في جيدها تخسيسا ً

يكون على صورتها ،التي كانت عليها عندما تحمل

لحالها» (.)167ثم إن ال ِجيد غلب استعماله على عنق

حزمة الحطب ،فال تزال تحمل حزمة من حطب

امرأة أبي لهب فهذا التقديم يثير تشويق المتلقي لسماع

مما يستلزمه االحتطاب من أدوات ؛ إذ اكتفى بداللته
ٌ
سلسة
العقلية ( )171والمراد بقوله (حب ٌل من مسد)

وقد استعمل القرآنُ لفظتي (عنق وأعناق) في

طولها سبعون ذراعا ً  ،يعني :أنها ُتسْ َل ُ
ك في السلسلة
سبعين ذراعاً ،ف ُت َّ
عذبُ بها (.)172

الذي علق في جيدها(.)165
ان
مواضع متعددة كما في قوله تعالى َو ُك َّل إِ ْن َس ٍ
أَ ْل َزمْ َناهُ َطائ َِرهُ فِي ُع ُن ِق ِه [اإلسراء ]13:وقوله أيضاً:

فاخر ،قالت:
جوهر
وقيل « :إنها قالدةٌ من
ٍ
ٍ
ألنفقنها في عداوة محمد ،فيكون ذلك عذابا ً في جيدها

النار ،وفي جيدها حب ٌل من سالسل النار .وإذا ُسئِل

هنا خرجت عن تلك المنظومة اإليقاعية؛ إذ ُختمت

عن الحبل ال ُم َّت َخذ من المسد كيف يبقى في النار أبدا؟

بصو ٍ
ت وحيد هو الدال(.)176

فالجواب :كما يبقى الجل ُد ،واللح ُم ،والعظ ُم ،أبداً في

« وتأتي الفاصلة في القرآن مستقرة في

النار ،ثم إن المسد يكون من الحديد وغيره ،و َمن ظن

قرارها ،مطمئنة في موضعها ،غير نافرة ،وال قلقة،

بأنه ال يكون من الحديد فهو خطأ(.)175
ومن الالفت للنظر في هذه اآلية تحول إيقاع

ُ
يتعلق معناها بمعنى اآلية كلّها ،تعلقا ً تاماً ،بحيث
ُ
لو ُ
واضطرب الفهم ،فهي
طرحت ألختل المعنى،

الفاصلة فيها؛ فقد بدأت السورة بتشكيل إيقاعي جرى

تؤدي في مكانها جزءاً من معنى اآلية « ()177؛ لذلك

نسق تتابعي منظم ،وبإيقاع رباعي توالت
على وفق
ٍ

فإن خروج الفاصلة عن النسق المنظوم هو من أجل

فيه منظومة صوت الباء ،في حين أن الفاصلة

االهتمام بالمعنى.
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نتائج البحث
تبيَّن لنا  -كما أسلفنا الذكر -أن دراس َة المفردة القرآنية تتصل اتصاالً مباشراً بدراسة اآلية في التعبير
نتائج مهمة عن بالغة المفردة القرآنية في
القرآني؛ ألنها األساس فيه ،وبعد دراستنا سورة المسد توصلنا إلى
َ
سياق السورة ،وتتمث ُل أبرز النتائج فيما يأتي:
ألكثر من احتمال داللي
أوالً :اتسمت السورة باتساع خطابها القرآني عبر انفتاح بعض مفرداتها بالتأويل
َ
كاستعمال (تبَّت) و (ما) و( حمَّالة)  ،وقد كان لهذا االتساع الداللي أثره في اغناء السورة بكثرة المعاني السياقية
مع المحافظة على قلة األلفاظ  ،وهو باب في االيجاز يمثل أعلى طبقات البالغة حسنا ً ورونقا ً وجماالً.
ثانياً :انمازت السورة بترابط أفكارها ،واتساق ألفاظها فيما بينها اتساقا محكما  ،فضال عن دقة مناسبة
مفرداتها في التعبير عن المعاني الموضوعة لها؛ حتى يكاد السامع يعتقد أن هذه المفردة خلقت بعينها لهذا
الموضع ومن أمثلة ذلك استعمال مفردة (الجيد) دون (العنق) و (امرأته) دون (زوجته) ،واستعمال (حمالة
ّ
(حطابة).
الحطب) دون
ثالثاً :مراعاة المفردات لمقام السياق الذي تتحدث عنه السورة ،فالمقام الذي تتحدث عنه السورة في تصوير
حالة أبي لهب وامرأته هو مقام تنكيل وتهويل ،وقد جاءت المفردات فيه ذات أصوات شديد ٍة مجهور ٍة قويةٍ،
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ناسبت المصير العاتي الذي ينتظر أبا له ٍ
ب وامرأته.
رابعاً :ح َّققت المفردات إيقاعا ً صوتيا ُ منسجما ً متوازياً ،مالئ ً
التركيب السياقي لليات ،وتمثل ذلك في
ِمة
َ
فواصل اآليات ،إذ جاءت نهاية المفردات في اآليات األربع األولى بحرف (الباء) ،في حين جاءت الفاصلة
األخيرة منتهية بحرف (الدال) وعلى الرغم من هذا الخروج لم يختل التوازن اإليقاعي للسورة ؛ألن حرفي
(الباء) و(الدال) ُ
ذات صفات مشتركة كالجهر والشدة والقلقلة.
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المصادر والمراجع
القرآن الكريم.

اإلسكندرية.2011،

أوالً :الكتب المطبوعة.

 -9اإلعجاز الفني في القرآن :د .عمر السالمي(،د.ط)،

 -1إتحاف فضالء البشر في قراءات القراء األربع

نشر وتوزيع مؤسسات عبد الكريم بن عبد للا ،

عشر :أحمد بن محمد الشهير بالب َّناء(1117هــ)،

تونس.1980 ،

تحقيق د.علي محمد الضبَّاع.1938 ،

 -10اإلعجاز في نظم القرآن :محمود السيد شيخون،

 -2االتساع في المعنى دراسة في جزء ع َّم يتساءلون:

الطبعة األولى ،مكتبة الكليات األزهرية ،القاهرة

د .مقبول علي بشير النعمة ،الطبعة األولى عالم

.1978

الكتب الحديث ،إربد.2011 ،

 -11إعجاز القرآن :د .سيد رضا مؤدب ،تعريب

 -3أحكام القرآن :ابن العربي (543هــ)  ،راجع

:قاسم البيضاني( ،د.ط) ،دار البذرة ،النجف

أصوله وخرج أحاديثه وعلق عليه :محمد عبد القادر

األشرف( ،د.ت).

عطا( ،د.ط) ،دار الكتب العلمية ،بيروت.1996 ،

 -12إعجاز القرآن الكريم :د .فضل حسن عباس

 -4اختالف الحالة اإلعرابية في القراءات السبع

 ،وسناء فضل عباس( ،د.ط) دار النفائس للنشر

دراسة نحوية داللية :د .جمال عبد الناصر ،الطبعة

والتوزيع ،دمشق (د.ت).
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األولى ،مكتبة اآلداب ،القاهرة.2010 ،

 -13إعجاز القرآن والبالغة النبوية :مصطفى صادق

 -5أدب الكاتب :ابن قتيبة الدينوري(276هــ) ،

الرافعي ،الطبعة الرابعة ،مطبعة االستقامة ،مصر،

حققه وضبط غريبه وشرح أبياته :محمد محيي الدين

.1940

عبدالحميد  ،دارالطالئع،القاهرة2009،

 -14اإلعجاز القرآني وأثره على مقاصد التنزيل

 -6إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم :ألبي

الحكيم :د .رجاء عودة ،الطبعة األولى ،مكتبة

السعود (982هــ) ،تحقيق :عبد القادر عطا أحمد،

العبيكان ،الرياض.2003 ،

(د.ط) ،مكتبة الرياض الحديثة ،الرياض( ،د.ت)..

 -15إعراب ثالثين سورة من القرآن الكريم :البن

 -7أسرار البالغة في علم البيان :عبد القاهر

خالويه (370هــ) ( ،د.ط) ،دار التربية للطباعة

الجرجاني(471هــ) تعليق  :محمد رشيد رضا

والنشر( ،د.م)( ،د.ت).

(د.ط) ،دار المعرفة ،بيروت( ،د.ت).

 -16إعراب القرآن :ألبي جعفر النحاس(338هــ)،

 -8األسرار الداللية في الظواهر اللغوية في

تحقيق  :د .زهير غازي زاهد ،الطبعة الثانية ،عالم
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بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز،

الكتب ،بيروت.1985 ،

الفيروز آبادي(817هــ) :د .مصطفى محمد عبد

 -17إعراب القرآن الكريم وبيانه :محيي الدين

المجيد ،الطبعة األولى ،مؤسسة حورس الدولية،

الدرويش ،الطبعة السابعة ،دار اليمامة للطباعة

 -18اإلعراب المفصل لكتاب للا المرتل :بهجت عبد

مكتبة دندنيس.2001 ،

الواحد صالح( ،د.ط) ،دار الفكر للنشر والتوزيع،

 -26البالغة القرآنية في تفسير الزمخشري وأثرها

(د.ت).

في الدراسات البالغية  :د .محمد محمد أبو موسى،

 -19األمثل في تفسير كتاب للا المنزل :ناصر

الطبعة الثانية ،مكتبة وهبة ،القاهرة.1998 ،

مكارم الشيرازي ،الطبعة الثانية ،األميرة للطباعة

 -27البناء الصوتي في السور المكية  :د .إبراهيم

والنشر والتوزيع ،بيروت.2009 ،

صبر الراضي ،الطبعة األولى ،دار الحصاد ،دمشق،

 -20أنوار التنزيل وأسرار التأويل  :ناصر الدين

.2014

البيضاوي(690هــ) ،إعداد وتقديم :محمد عبد

 -28بُنى البديع في القرآن الكريم (دراسة فنية) :د.

الرحمن المرعشلي  ،الطبعة األولى ،دار إحياء

أميرة جاسم خلف العتابي ،الطبعة األولى ،مؤسسة

التراث العربي ،بيروت( ،د.ت)
 -21بحر العلوم :للسمرقندي (375هــ) ،تحقيق:

البديل للدراسات والنشر ،بيروت.2012 ،
َّ
الخطابي (388هــ)،
 -29بيان إعجاز القرآن:

علي محمد معوض ،وعادل أحمد عبد الموجود ،ود.

مطبوع ضمن كتاب

(ثالث رسائل في إعجاز

زكريا عبد المجيد النوتي ،الطبعة األولى ،دار الكتب

القرآن) ،تحقيق :محمد خلف للا أحمد  ،د .محمد

العلمية ،بيروت1993 ،

زغلول سالم ،الطبعة الخامسة ،دار المعارف،

 -22البحر المحيط :أبو حيان األندلسي (745هــ)،

القاهرة.2008 ،

تحقيق :أحمد عادل عبد الموجود ،وعلي محمد

 -30البيان في إعجاز القرآن :د .صالح عبد الفتاح

معوض ،الطبعة األولى ،دار الكتب العلمية ،بيروت

الخالدي ،الطبعة الثالثة ،دار عمار ،األردن .1992،

.1993

 -31البيان في غريب إعراب القرآن :أبو البركات

 -23البرهان في تفسير القرآن :هاشم البحراني

األنباري (577هــ) ،تحقيق :د .طه عبد الحميد طه

(1107هــ) :تحقيق لجنة من العلماء والمحققين،

( ،د.ط) ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،القاهرة،

الطبعة الثانية ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات،

.1980

بيروت.2006 ،

 -32البيان والتبيين :الجاحظ (255هــ) ،تحقيق :عبد

 -24بالغة التقديم والتأخير في القرآن الكريم :د.

السالم هارون ،الطبعة األولى ،مكتبة ابن سينا للنشر

علي أبو القاسم عوني ،الطبعة األولى ،دار المدار

والتوزيع ،القاهرة.2010 ،

اإلسالمي ،ليبيا.2003 ،

 -33التبيان في إعراب القرآن :أبو البقاء العكبري

 -25بالغة القرآن الكريم في اإلعجاز إعرابا ُ وتفسيراً

(616هــ)  ،تحقيق :سعد كريم الفقي ،الطبعة األولى،
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والنشر والتوزيع ،دمشق .1999

بإيجاز :بهجت عبد الواحد الشيخلي ،الطبعة األولى،
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دار اليقين للنشر والتوزيع.2001 ،

دار الشروق  ،بيروت 1977

 -34تتمة أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن:

 -44الحجة للقراء السبعة :أبو علي الفارسي(377هــ)،

عطية محمد سالم ،الطبعة الثانية طبع على نفقة محمد

حققه بدر الدين قهوجي ،وبشير جويجاني ،الطبعة

بن الدن.1980 ،

األولى ،دار المأمون للتراث ،دمشق.1984 ،

 -35التحرير والتنوير :الطاهر بن عاشور(1394هــ)

 -45حرف (الواو) في القرآن الكريم دراسة نحوية

( ،د.ط) ،مؤسسة التاريخ ،بيروت( ،د.ت).

داللية  :د .سهاد جاسم السامرائي ،الطبعة األولى،

 -36التطبيق الصرفي :د .عبده الراجحي( ،د.ط)،

مركز البحوث والدراسات اإلسالمية في ديوان

دار النهضة العربية ،بيروت.2009 ،

الوقف السني ،بغداد.2012 ،

 -37التعبير الفني في القرآن :د .بكري شيخ أمين،

 -46خطرات في اللغة القرآنية :د .فاخر الياسري،

الطبعة الثانية ،دار الشروق ،بيروت.1976 ،

منشورات الموسوعة الثقافية دار الشؤون الثقافية

 -38تفسير ابن عرفة :البن عرفة (803هــ) ،تحقيق:

العامة ،بغداد.2008

جالل األسيوطي ،الطبعة األولى ،دار الكتب العلمية،

 -47دراسات نقدية في التفسير والحديث :د .كاصد

بيروت.2008 ،

ياسر الزيدي ،الطبعة األولى ،دار أسامة للنشر

 -39تفسير القرآن العظيم :البن كثير (774هـ)،راجعه

والتوزيع ،األردن.2006 ،

وخرج أحاديثه :أيمن محمد نصر الدين ،ود .عبد

 -48الدر المصون في علوم الكتاب المكنون :السمين

الرحمن الهاشمي( ،د.ط) ،مؤسسة المختار للنشر

الحلبي (756هــ) ،تحقيق  :د .أحمد محمد الخرَّ اط،

والتوزيع ،القاهرة.2006 ،

(د.ط) ،دار القلم ،دمشق( ،د.ت).

 -40تهذيب التفسير الكبير :للفخر الرازي (604هــ)،
َّ
هذبه وعلق عليه :حسين بركة الشامي ،الطبعة

 -49الدر المنثور في التفسير بالمأثور :جالل
الدين السيوطي (911هــ) ،تحقيق :د .عبد للا بن

األولى ،مؤسسة دار اإلسالم.1998 ، ،

عبد المحسن التركي ،الطبعة األولى ،مكتب هجر

 -41الجامع ألحكام القرآن :للقرطبي(671هــ) ،

للدراسات والبحوث العربية واإلسالمية ،القاهرة،

تحقيق :سالم مصطفى البدري ،الطبعة األولى ،دار

.2003

الكتب العلمية ،بيروت.2000 ،

 -50دالئل اإلعجاز في علم المعاني :عبد القاهر

 -42جماليات المفردة القرآنية :د .أحمد ياسوف،

الجرجاني  ،تحقيق  :د .عبد الحميد هنداوي ،الطبعة

الطبعة الثالثة ،دار الكتبي ،دمشق2009 ،

األولى ،دار الكتب العلمية ،بيروت.2001 ،

 -43الحجة في القراءات السبع :البن خالويه ،

 -51داللة االكتفاء في الجملة القرآنية دراسة نقدية

تحقيق :د .عبد العال سالم مكرم  ،الطبعة الثانية ،

للقول بالحذف والتقدير :د.علي عبد الفتاح محيي،

الطبعة األولى ،ديوان الوقف الشيعي ،المركز

األولى ،عالم الكتب الحديث ،األردن.2010،

الوطني لعلوم القرآن ،بغداد2010 ،

 -61فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية

 -52داللة البنية الصرفية في السور القرآنية القصار:

من علم التفسير :الشوكاني(1250هــ) ،اعتنى به

د .جالل الدين يوسف العيداني ،الطبعة األولى ،دار

وراجع أصوله :يوسف الغوش ،الطبعة الرابعة ،دار

الراية للنشر والتوزيع ،األردن.2010 ،

المعرفة ،بيروت.2007 ،

 -53ديوان ابن الرومي :تحقيق :د .حسين نصَّار،

 -62القاموس المحيط :الفيروز آبادي(817هــ)،

مطبعة دار الكتب .1974 ،

تحقيق :أبو الوفاء نصر الهورني ،الطبعة الثالثة دار

 -54ديوان امرئ القيس :تحقيق :محمد أبو الفضل

الكتب العلمية ،بيروت2009 ،

إبراهيم ،الطبعة الخامسة ،دار المعارف ،مصر ،

 -63قراءات في النظم القرآني :د .عبد الواحد زيارة

.2009

المنصوري ،الطبعة األولى ،دار الفيحاء للطباعة

 -55روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع

والنشر والتوزيع ،بيروت.2014 ،

المثاني :أبو الثناء اآللوسي (1270هــ)( ،د.ط)،دار

 -64الكتاب :سيبويه (180هــ) ،تحقيق وشرح:

إحياء الثراث العربي ،بيروت( ،د.ت).

عبد السالم هارون ،الطبعة الثالثة ،مكتبة الخانجي،

 -56السراج المنير في بيان نكات التفسير في الجزء

القاهرة.1988 ،

الثالثين :حبيب الكاظمي(،د.ط) ،دار الكفيل للطباعة

 -65الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون

والنشر والتوزيع( ،د.ت).

األقاويل في وجوه التأويل :جار للا الزمخشري

 -57سُنن النسَّائي الصغرى :النسّائي(303هــ)،

تحقيق :عادل أحمد عبد الموجود ،وعلي محمد

تحقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،الطبعة الثانية ،مكتب

معوض ،الطبعة األولى ،مكتبة العبيكان ،الرياض،

المطبوعات اإلسالمية ،حلب.1986 ،

.1998

 -58الصوت اللغوي في القرآن :د .محمد حسين

 -66الكشف عن وجوه القراءات السبع وحججها

علي الصغير ،الطبعة األولى ،دار المؤرخ العربي،

وعللها :مكي بن أبي طالب القيسي(437هــ)،

بيروت.2000 ،

تحقيق :د .محيي الدين رمضان ،الطبعة الثالثة،

 -59الطراز المتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق

مؤسسة الرسالة ،بيروت.1984 ،

اإلعجاز :يحيى بن حمزة العلوي(749هــ) ،تحقيق:

 -67كنز الدقائق وبحر الغرائب :محمد رضا
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الشربيني شريدة ،دار الحديث ،القاهرة.2010 ،

القمي(1125هــ)  ،تحقيق :حسين دركاهي( ،د.ط)

151

 -60ظواهر أسلوبية في القرآن الكريم التركيب

دار الغدير ،قم.2003 ،

والرسم واإليقاع  :د .عمر عبد الهادي عتيق ،الطبعة

 -68اللباب في علوم الكتاب :البن عادل

الدمشقي(بعد880هــ) ،تحقيق  :عادل أحمد عبد

ابن خالويه ،تحقيق :ج .برجستراسر ،الطبعة األولى،

الموجود ،وعلي محمد معوض ،الطبعة األولى ،دار

دار الوراق للنشر ،بيروت.2012 ،

الكتب العلمية ،بيروت.1998 ،

 -77مشكل إعراب القرآن :مكي بن أبي طالب

 -69لسان العرب :ابن منظور(711هــ) ،مراجعة

القيسي ،تحقيق :محمد عثمان ،الطبعة األولى ،مكتبة

وتدقيق :د .يوسف البقاعي ،وإبراهيم شمس الدين،

الثقافة الدينية ،القاهرة. 2009 ،

و نضال علي ،الطبعة األولى ،مؤسسة األعلمي

 -78معالم التنزيل :أبو محمد الحسين البغوي(

للمطبوعات ،بيروت.2005 ،

516هــ) ،تحقيق  :عبد الرزاق المهدي ،الطبعة

 -70لغة القرآن والحديث :د .عبد الغفار حامد

الثانية ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت.2002 ،

هالل ،الطبعة األولى ،دار العلوم للنشر والتوزيع،

 -79معاني القرآن :أبو زكريا الفراء(207هــ)،

القاهرة.2007 ،

الطبعة الثالثة ،عالم الكتب ،بيروت.1983 ،

 -71لمسات بيانية في نصوص من التنزيل :د.

 -80معاني القرآن :األخفش األوسط (215هــ)،

فاضل صالح السامرائي ،الطبعة الثانية ،شركة

تحقيق د.هدى محمود قراعة ،الطبعة األولى ،مكتبة

العاتك للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة2006 ،

الخانجي ،القاهرة.1990 ،

دواة /مجلة فصلية محكمة تعنى بالبحوث والدراسات اللغوية والتربوية

( -72ما) في القرآن الكريم دراسة نحوية :د .عبد

 -81معاني القرآن وإعرابه :ألبي اسحاق َّ
الزجاج

الجبار فتحي زيدان ،الطبعة األولى ،مكتبة الجيل

(311هــ) ،شرح وتحقيق :عبد الجليل عبده شلبي،

العربي ،الموصل.2009 ،

الطبعة األولى ،عالم الكتب ،بيروت.1988 ،

 -73مجاز القرآن :أبو عبيدة (210هــ) ،تعليق :د.

 -82مفاتيح األغاني في القراءات والمعاني :أبو

محمد فؤاد سزكين ( ،د.ط) مكتبة الخانجي ،القاهرة،

العالء الكرماني(بعد 563هــ) ،دراسة وتحقيق :د.

(د.ت).

عبد الكريم مصطفى مدلج ،الطبعة األولى ،دار ابن

 -74مجمع البيان في تفسير القرآن :للطبرسي

حزم ،بيروت.2001 ،

(548هــ) ،الطبعة األولى ،دار المرتضى ،بيروت،

 -83مفاتيح الغيب :فخرالدين الرازي  ،الطبعة

.2006

األولى ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.1981،

 -75المحرر الوجيز في تفسير كتاب للا العزيز :ابن

 -84مفردات ألفاظ القرآن :الراغب األصفهاني

عطية األندلسي (546هــ) ،تحقيق :عبد السالم عبد

(502هــ) ،تحقيق صفوان عدنان الداوودي ،الطبعة
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الشافي محمد ،الطبعة األولى ،دار الكتب العلمية،

الرابعة ،دار القلم ،دمشق.2009 ،

بيروت.2001 ،

 -85من أسرار التعبير في القرآن الكريم الحروف:

 -76مختصر في شواذ القراءات من كتاب البديع:

د.عبد الفتاح الشين ،الطبعة األولى ،دار الفكر

العربي ،القاهرة.2014 ،

الجزري(833هــ) ،تحقيق :زكريا عميرات ،الطبعة

 -86من أسرار التعبير في القرآن الكريم صفاء

الرابعة ،دار الكتب العلمية ،بيروت.2011 ،

الكلمة :د.عبد الفتاح الشين ،الطبعة األولى ،دار

 -94نظرات لغوية في القرآن :د .صالح بن حسين

الفكر العربي ،القاهرة.2014 ،

العايد ،الطبعة الثانية ،دار اشبيليا للنشر والتوزيع،

 -87من بالغة القرآن :د .أحمد أحمد بدوي ،الطبعة

الرياض.2002 ،

الرابعة ،نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع،

 -95نظم الدرر في تناسب اآليات والسور :برهان

القاهرة ’.2007

الدين البقاعي (885هــ)( ،د.ط) ،دار الكتاب

 -88من بالغة النظم القرآني دراسة بالغية تحليلية

اإلسالمي ،القاهرة( ،د.ت).

لمسائل المعاني والبيان والبديع في آيات الذكر

 -96النكت في إعجاز القرآن :للرماني(384هــ)،

الحكيم :د .بسيوني عبد الفتاح :الطبعة األولى:

مطبوع ضمن كتاب (ثالث رسائل في إعجاز

مؤسسة المختار ،القاهرة.2010 ،

القرآن) ،تحقيق :محمد خلف للا أحمد  ،د .محمد

 -89منة المنان في الدفاع عن القرآن:

محمد

زغلول سالم ،الطبعة الخامسة ،دار المعارف،

والنشر(د.م) .2001 ،

 -97ال ُّنكت والعيون تفسير الماوردي :أبو الحسن

 -90من هدى القرآن :محمد تقي المدرسي ،الطبعة

الماوردي (450هــ) ،راجعه وعلَّق عليه  :بن عبد

الثانية ،دار الكتاب العربي  ،بيروت.2008 ،

المقصود بن عبد الرحيم( ،د.ط) ،دار الكتب العلمية،

 -91من وحي القرآن :د .إبراهيم السامرائي ،الطبعة

بيروت( ،د.ت).

األولى ،مؤسسة المطبوعات العربية بيروت.1981 ،
 -92الميزان في تفسير القرآن :محمد حسين

ثانياً :الرسائل الجامعية:

الطباطبائي (1402هــ) ،الطبعة األولى ،مؤسسة

 -1قصار السور دراسة أسلوبية :كريم طاهر عباس

األعلمي للمطبوعات ،بيروت.1997 ،

البعاج (رسالة ماجستير) ،كلية التربية ،جامعة بابل،

-93

ال َّنشر

في

القراءات

العشر:

ابن

.2008
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شعر صر در
التناص في
ِ
Intertexuality in the poetry of Serr Derr
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By : Mrs. Hawra’a Kadhim Jwad Al-Khuzai
University of Kerbala , College of Islamic Studies ,
Dept. of Jurisprudence and its Principles

ملخص البحث
يُع ُّد انفتاح الشاعر صرِّ درَّ على التراث األدبي العربي وخصوصا ً األدب الجاهلي والتراث الديني من أبرز
، ً  فتارة نجد تناصا ً اقتباسيا ً لفظيا،  إذ من خالل هذا االنفتاح انعكست أبعاده الفنية المختلفة، خصائصه الفنية
 وتارة أخرى نجد، وهذا النوع من التناص يحتاج من الشاعر ثقافة أكبر وإحاطة بالنصوص، بلفظ أو لفظين
 وال يحتاج إلى جه ٍد وعناء للوصول إليه،تناصا ً اقتباسيا نصيا ً فهو األكثر وضوحا ً واألسهل للوصول إليه
 وصرِّ درَّ في ك ِّل هذا وذاك،  وإيحا ًء بالفكرة، كالتناص اللفظي الذي يمثل في أغلب صوره رمزا وتلويحا
 الذي يع ُّد القديم أفضل بصياغاته ووسائله وال سيما شعر المعلقات؛ ويبدو، من الشعراء المتمسكين بعمود الشعر
.هذا ما يفسر تأثره بهم وأخذه منهم وبالخصوص التناص الشعري

Openness of Serr Derr’s poetry into Arabic literary heritage ,especially the
pre-Islamic literature and religious heritage, reflects one of its literary characteristics.This openness highlights various technical dimensions. For example, we find the type of Intertexuality that includes quotation of expressions ,
either one or two expressions . This kind of Intertexuality needs more knowledge and understanding of the all texts .In addition , we sometimes find the
Intertexuality which includes quotation of another text .This type is the most
obvious and easiest to access, and requires no effort and trouble to achieve
than the previous one because it is represented by an image or a symbol or
a slight indirect indication . At any rate , the poet , Serr Derr , adhered to the
blank verse poetry of the traditionalists, and regarded the ancient poetry as
the best in wording , especially The Mu‘allaqāt )The Hanging Poems(. What
explains their influence on him appears in his poetic Inertextuality.
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المقدمة
الحمد هلل على ما انعم  ،وله الشكر على ما ألهم  ،والثناء على ما ق َّدم  ،فعلَّم اإلنسان ما لم يعلم  ،وميّزه على
سائر خلقه  ،والصالة والسالم على نبينا المبعوث أفضل من تأخر برسالته ومعجزته القرآن الكريم الذي ضم
أروع األساليب البيانية واج َّل الخصائص البالغية التي سيطرت على الملكات األدبية واجتذبتها حتى ورد في
قوله تعالى

يأتون بمثل ِه ولو كان بعضهم
ق ْل لئن اجتمعت األنسُ والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ال
َ

لبعض ظهيرا
ٍ
فقد َّأثر هذا الكتاب المقدس في اللغة العربية وترقيتها ونشرها في بقاع مختلفة من األرض  ،وحافظ على
()1

ديمومتها ،فبفضل القرآن الكريم توصل اإلنسان إلى علوم شتى في اللغة كالنحو والصرف والتفسير والفقه
واألصول وال يخفى تأثيره وما أحدثه من تغيير في مجال األدب والشعر حصرا  ،إذ اخذ الكثير من الشعراء
معانيه وألفاظه وأفكاره بصيغ متنوعة تناصا ً و اقتباسا ً وتضمينا ً  ،فهو المعين الذي ال ينضب  .فالوليد بن
المغيرة هذا المتكبر الجاحد والصلف المعاند يقرُّ برقي وإعجاز القرآن في قوله :
وللا إنَّ لكالم ِه لحالوة  ،وانَّ علي ِه لطالوة  ،وانَّ أسفل ُه لمغدق  ،وانَّ أعالهُ لمورق  ،و ِا َّن ُه ليعلو وال يُعلى
عليه وما هو بقول البشر

()2

وقد ارتأى الباحث دراسة الشاعر صرّ درَّ وهو من شعراء العصر العباسي المغمورين وكان لدراسته
بمثابة الهواء والماء  ،فهيمنت المرجعية الدينية على خطاباته الشعرية التي لم تأت بشكل عفوي إنما كانت
نابعة من صميم تجربته الشعرية الطامحة إلى التسامي في زحمة المساعي الحاقدة التي تبغي نسف القيم العربية
واإلسالمية  ،أضِ ف إلى تأثره ببعض شعراء عصره ،وشعراء العصر الجاهلي وبالخصوص شعراء المعلقات.
ُ
تناولت فيه الشاعر صرِّ ُدرَّ  :اسمه ولقبه ونسبه وانتماؤه
وقد ض َّم البحث ثالثة مباحث سبقها التمهيد الذي
العقائدي  ،وطريقته في عرض أفكار قصائده والثقافة التي أسهمت في بلورة شخصيته األدبية.
المبحث األول  /التعريف بمفهوم التناص لغة واصطالحا ً وبمفهومه الحديث والقاعدة التي ارتكز عليها
واالستئناس ببعض اآلراء حول تعدد مصطلحاته.
ُ
تناولت فيه (مرجعي َت ُه الدينية ) وبالخصوص التناص مع القرآن الكريم الذي هيمن بمفرداته
المبحث الثاني/
ومعانيه على أخيلة الشاعر وأسلوبه  ،وقد قسم فيه التناص إلى -:
أ-

التناص االقتباسي اللفظي (االستشهاد)
ب -التناص االقتباسي النصي (التضمين)

ُ
تناولت فيه التناص الشعري العربي ،إذ وجدت من خالل قراءتي المتفحصة لديوان الشاعر
المبحث الثالث /
كثرة االقتباسات من الشعر -والجاهلي والعباسي خصوصا ً – فضالً عن التضمينات وتحديدا في غرض
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هذه أسباب كثيرة منها إنَّ الشاعر من المتأثرين بالقرآن الكريم تناصا واقتباسا وتضمينا حتى تمثل التناص لديه
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الحكمة .
وال ُب َّد م َِن اإلشارة إلى كثرة المعوِّ قات التي واجهتني وأنا في مسيرة بحثي هذا؛ لألخذ من مصادر ومناهل
متعددة  ،ورغم كثرة المكتبات في مدينتي كربالء المقدسة إالَّ أني عانيت من صعوبة التنقل من مكان آلخر
والوقت يدركني والتي عكست واقعها في سعيي لكتابة البحث .
صدر  ،فلهم مني كل
وال يفوتني إالَّ أن أتقدم بجزيل شكري وامتناني إلى كل من ساعدني بحرف أو سعة
ٍ
العرفان والتقدير  ،وال أنسى في هذه األسطر القليلة أساتذتي الكرام الذين رموني إلى بحر العلم ألنتهل رشفات
قد تسد شيئا من رمقي .

التمهي ُد
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ُ
الموروث العباسي بكنوز نفيسة البد من
يزخ ُر
استلهامها وتسليط الضوء عليها فهي تمثل انعكاسا ورؤية
تفصيلية لجوانب الحياة في ذلك العصر ؛ الستخالص ما
يمكن أن يخدم قضايا األدب والنقد.
فالنص األدبي شعراً كان أم نثراً وليد ظروف الشاعر
ً
وثقافة  ،ومذهبا ً  ،لذا نجد إن الخطاب
نشأ ًة ،وفكراً ،
الديني في الشعر العباسي جدير بالدراسة ؛ لما له من
أهمية بالغة في والدة النصوص .
فالنص العباسي وبخاصة الشعر  ،غني بطاقات معبرة
عن إبداعات فنية ذات صبغة اجتماعية وسياسية
ودينية،خاصة إذا علمنا إن شعراء العصر العباسي ولدوا
في ظل الدين اإلسالمي وترعرعوا في ظل مذاهب
متنوعة فأُشربوا بالمعاني الدينية  .ويظهر تأثرهم الكبير
بالقرآن الكريم وفصاحته إضافة إلى انفتاحهم على سيول
من الثقافات األجنبية .
ولذا وجدَ الباحث من الجدير بالذكر التعرف على الشاعر
صرّ درَّ  ،وهو احد شعراء العصر العباسي وك َّتا َبه
واسم ُه أبو منصور علي بن الحسن بن الفضل البغدادي
بصرِّبعر ؛ لبخله ولكن حين اشتهر شعره قال
لُ ِّقب أبوه
َ
بعر» (. )3
له نظام الملك « :أنت صرِّدرَّ ال صرِّ َ
وقد نشا في ظالل بني بوبه ( )447-334ويبدو تأثرهُ
بالقرآن الكريم من خالل شاعريته فقد حفظ القرآن الكريم

وح َّد َ
ث كثيراً ( )4مما
في صِ َغ ِر سِ نه َ ،و َسم َِع الحديث َ
انعكس على نتاجاته الشعرية ؛ من خالل توظيفه ألفاظ
وصو َره وقصصهُ ،كقصة ذي القرنين
القرآن الكريم
َ
وسبأ وموسى ويوسُف (عليهما السالم) وقصة أصحاب
الكهف ،إضافة إلى ال ِّس َير النبوية كقضية طليحة بن
خويلد وحصن حسان بن ثابت.........الخ ْ
وقد ُع َّد بأن ُه
شاعر المديح من المقام األول حتى قيل عنه :
«إن شعر المديح بدئ باألعشى وانتهى بصرّ ُدرَّ»(.)5
ووصف بأنه «اكبر شعرائه على اإلطالق»(. )6
وقال عنه الزركلي بشأن وفاته « :كبت به فرسه فهلك
بقرب خراسان وكان هذا في صفر في شهر ربيع األول
سنة 465هجرية وعمره يومئذ أكثر من  65سنة»
وقال عنه أبنُ خلِكان «ا َّن ُه احد نجباء شعراء عصره
جمع بين جودة السبك وحسن المعنى  ،وعلى شعره
()7

طالوة رائقة  ،وبهجة فائقة»( )8وال عجب أن تشغل صفة
الكرم حيزاً كبيراً من شعره وخاصة انه شاعر المديح
األول .
هكذا وقد غلبت على قصائده ال ِح َكم واألمثال( )9؛ وقد
يكون السبب في ذلك كثرة مخالطته للغرباء واتساع
ثقافته ؛ ألنه عاش في عصر امتزجت فيه مختلف
الثقافات والفنون .

لذا وجدَ الباحث من الضروري استنهاض بعض
المصطلحات النقدية  ،كاالقتباس والتضمين واالستشهاد
من نماذج التناص التي استحضرها الشاعر لغايات
مذهبية أو إيديولوجية أو فكرية أو فنية ودراستها ،
والكشف عن مضامينها ودوافعها .
ُ
المبحث األول
التناصُّ ً
لغة واصطالحا ً
التناص ً
لغة  :تناصَّ القوم  :ازدحموا ( )10وقد
وردت كلمة التناص في لسان العرب بمعنى االتصال،
كما وردت في معجم تاج العروس بمعنى االنقباض
واالزدحام  ،وهو معنى يقترب من التناص بمفهومه
الحديث الذي يشير إلى تداخل النصوص فيما

له أو معايشة وفي نفس الزمان
فالتناص  :عل ٌم موضوعه النص  ،والنص كموضوع ال
ينسب إلى فلسفة أو علم  ،انه حقل منهجي ال وجود له
()12

إالَّ داخل خطاب لغوي مكتوب ( )13أو هو الفعل الذي
يعيد بموجبه نصا ما كتابة نصا ً آخر(.)14
لذا نجد إنَّ التناص قد استأثر بجهد تنظيري منقطع
النظير في الدراسات النقدية الحديثة وأصبح من
محاورها المهمة  ،فهو صيغة معاصرة لنقد المصادر
القديمة  ،ومنهم من عده – التناص  -بأنه «خبرة القارئ
أو تجربته في قراءة النص أو وعي القارئ بالتنوع
البنيوي فالقارئ عندما يكتشف أي نص يقترح نصا
آخر  ،فان األخير يزود المتقدم بوسائل تأويله  ،وتسويغ
خصوصياته الشكلية والداللية
ويرتكز المفهوم الغربي للتناص على قاعدة تمثل الفكر
()15

وتع ُّد (جوليا كريستيفا)( )16أول من استعمل مصطلح
التناص في كتاباتها متأثرة بالكاتب الكبير ميخائيل باختين
لذا خرجت بتصورات جديدة لم ُتطرح من قبل حيث
ترى « إنَّ كل نص عبارة عن لوحة فسيفسائية من
االقتباسات  ،وكل نص هو تشرب وتحويل لنصوص
أخرى « ( )17فالنص الذي يُكثر من االستشهاد يشبه
على الدوام الفسيفساء ]دليل ديكور يحتوي على قطع
قماش متنافرة [ أو بلوحة يكتب فيها الرسام مقطعات من
الصحف أو قطع من الورق المرسوم  )18(.فالنص األدبي
«خطابٌ يخترق وجه العلم واإليديولوجي والسياسة
ويتنطع لمواجهتها وفتحها وإعادة صهرها «
إذن التناص ما هو إال قراءة للماضي واستيعاب له في
ضوء متطلبات الحاضر  ،وهي ظاهرة فنية نراها أكثر
ما تختص بالخطاب الشعري مش ِّك َلة لوحة جمالية .
()19

ويرى بارت«:إنَّ كل نص هو تناص «(  )20باعتبار
إن النص الجديد ما هو إال تحويل بعد تفهم لنصوص
سبقته  ،وهو مفهوم عام للتناص وهو يكشف عن وجود
عالقة حميمة
« يتفاعل بواسطتها النص مع الماضي والحاضر
والمستقبل وتفاعله مع القراء والنصوص
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بينها .........
أما اصطالحا ً  :فالتناص ميزة نصية أساسية تأخذ النص
من تفرُّد ِه إلى عالقات وتداخالت مع نصوص أخرى ،
حيث ال يخلو نص من نصوص تدخل في نسيجه سابقة
()11

النقدي العربي ،فهناك نقاط اقتراب وتقاطع في صياغة
هذا المصطلح الجديد في فكرة االقتباس والتضمين ،فعند
ابن رشيق القيرواني ورد المصطلح من خالل( باب
السرقات ) وعند ابن خلدون في فصله (في صناعة
الشعر وتعليمه) في إطار الحفظ الجيد  ،وعندَ أبي هالل
العسكري في كتابه (الصناعتين ) في الفصل األول
من الباب السادس في حسن األخذ  ،وعند عبد القاهر
الجرجاني في كتابه (أسرار البالغة) ورد في حديثه
عن وجه االتفاق في الغرض لينفي وجود سرقة على
اإلطالق إال في حالة تكون فيها نسخا .
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األخرى «()21وإذا كان الفضل يعود إلى كريستيفيا في
صياغة فكرة التناص  ،فأن روالن بارت ي َُع ُّد من أكثر
النقاد والمنظرين قبوال ودفاعا عن هذه الفكرة فهو ال
يرى فرقا بين مصطلحات التناص والنقل والتحويل فكل
منهما يشير إلى عالقة النص بغيره ( )22ولذا ال بد من
استنهاض بعض المصطلحات كالتضمين واالقتباس
واإلحالة وغيرها من نماذج التناص التي استحضرها
الشاعر في ديوانه إما لغاية دينية أو مذهبية أو لغاية
فكرية أو أدبية فنية
وهذا ما أكده محمد مفتاح في قوله  :إن التناص عملية
تعانق نص للدخول في عالقة مع نصوص أخرى ويتم
ذلك في رأيه بآليات مختلفة  ،وهذه اآلليات هي االقتباس
والتضمين وغيرها
وقد وصل المطاف بفريق من الباحثين أنهم اكتشفوا
()23

أواصر بين التناص وموضوع السرقات الشعرية
وأنا اتفق مع الباحث محمد مصطفى ه َّدارة في قوله  :إن
التقليد الصحيح ميدان مفتوح لكل من يريد التفوق على
()24
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األقدمين ( ،)25فالفكرة مهما كانت قديمة يمكن أن يلبسها
األديب ُحلَّة جديدة كي تلقى قبوالً لدى المتلقي منسجمة
وروح العصر .
ويتساءل عبد الملك مرتاض في هذا الصدد « ال ْم يحنْ
أن يعتقد كل من يعنيه أمر األدب بمفهومه المعاصر أنَّ
النص األدبي ذو وجود شرعي مستقل عن مؤلفه إلى
حد بعيد على الرغم من أ َّنه ينتمي إليه فالنص األدبي
بالقياس إلى مبدعه يشبه النطفة التي ُت َقذف في الرحم ،
فينشأ عنها وجود بيولوجي  ،لكن الوليد على شرعيته
البيولوجية والوراثية ال يحمل بالضرورة كل خصائص
أبيه النفسية  ,والجسدية  ,والفكرية انه يستقل بشخصيته
عن األب مهما حاول األب أنْ ُي َن ِّشئ ُه على بعض ما
ُّ
ويشق في الغالب لنفسه طريقا ً خاصا ً به «
يجب ,
وهو يؤكد الفكرة التي سبقته لدى مصطفى هدارة ,
()26

ولكنه يشق لنفسه نظرة علمية بيولوجية أكثر مما هي
فنية أدبية بأن انفصال النص عن ماضيه ومستقبله يجعله
نصا عقيما ال خصوبة فيه .
وقد عمدَ المعاصرون للحفاظ على الشكل البنائي
(الداللي _ التعبيري ) للنص القرآني ؛وذلك بالنقل
الحرفي له فيكاد يخرج هذا النمط من دائرة التناص إلى
دائرة التنصيص (.)27
لذا نجد أن النقاد العرب قد تنوعت لديهم مفاهيم التناص
ابتداء من الحد األقصى وهو السرقة وانتها ًء بالحد
األدنى وهو المشترك العام وما بينهما درجات متنوعة
صنفوها وأطلقوا عليها مسميات متنوعة  ،فأطلقوا على
الحد األقصى منه (التالص)  -وهو السرقة  -عدوه فنا
وألحقوه بعلم البديع البالغي .
المبحث الثاني
التناص مع آي القرآن الكريم
وال تخفى على القارئ كثرة المتعالقات اللفظية
والنصية التي و ِج ْ
دَت في ديوان الشاعر صرِّ درَّ مع
القرآن الكريم وبروز مرجعيت ِه الدينية وعقيدت ِه اإلسالمية
من خالل هذا التناص الذي اتخذ شكلين أساسيين هما -:
األول /التناص االقتباسي اللفظي البسيط  :ويكون بلفظٍ
واحد أو لفظين ويتخذ شكل االقتباس وهذا النوع يحتاج
إلى ثقافة أكبر وإحاطة بالنصوص أكثر من النوع الثاني
فتشكل اللفظة جسرا بين النصين  ،وإذا كان النص
الشعري شبكة من االقتباسات فهذا يعني انفتاح الشاعر
على الذاكرة البشرية وفق مجموعة من القوانين تتحدد
بها مصطلحات التناص ومنطلقاته (.)28
ونجد في هذا النوع من التناص ثقافة أكبر وإحاطة
وإلماما وتمكنا من النصوص(.)29
ففي قول صر در :
تبا ً لهذا الدهر ال ميزا َن ُه
قسط وال في قسمه تعدي ُل

()30

ورد اقتباس لفظي من قوله تعالى

أالَّ تطغوا في

الميزان وأقيموا الوزن بالقسط وال ُتخسِ روا الميزان
فالشاعر يوقع بالالئمة على الدهر  -وهو اإلنسان-
وهي استعارة مكنية أحالت الدهر على إنسان ظالم ،
لذا فقد و َّف َر أطراً جمالية تتمثل في األسلوب األستعاري
والمجازي والسردي الذي أكسب النص مزيداً من
وهو ينكر أن تكون
الترميز والتكثيف والتشخيص َ ،
النفس البشرية عادلة بطبيعتها ونوازعها الفطرية لذا
أشار القرآن الكريم بإقامة العدل واألحقية في الوزن
والحذر من الوقوع بالحرام ؛ وهذا لعلم ِه تعالى بالنفس
البشرية ونوازعها نحو الشر والخسران في بعض
األحايين .
وجاء أيضا في قول الشاعر :
َ
بمحتاج إلى أنْ تعي َن ُه
فلست
ٍ

ب َمنْ
يواليك اِطرا
َ
مال ٌئ ْقل َ
ُعاديك َوقراً
ذن الَّذي ي
َ
با وأ ُ َ

()31

نضيد
فالباسقات من النخل هو نوع خاص من النخيل يتميز
()33

بطول ساقه( )34حتى يتجاوز الثالثين مترا في االرتفاع ،
فالشاعر تصرَّف بالمعاني القرآنية بشكل حاذق يستجيب
لسياقه الذاتي ومقصديته األساسية.
فالشاعر في قصيدته يشكر صديقا ً له كان قد أهدى إليه
عسال وتمرا ف َن َظ َم هذا البيت الذي ذكر فيه الباسقات من
الولد إشارة إلى النخلة  ،وهذا مصطلح قرآني عمد إليه
الشاعر؛ لما حمل ُه من إيحاءات وتعابير كثيرة كونها
أطول األشجار المثمرة التي ساعدها ارتفاعها على
تحمُّل الحرارة الشديدة والجفاف ومقاومة الرياح فضالً
عن تعدد نتاجها من الثمر شكالً  ،وطعما ً  ،ولونا ،
وحجما ً وفائدة .
وله أيضا بيت يقول فيه :

فاالقتباس اللفظي واضح من قوله تعالى كأنَّ في أ ُ ُذني ِه
وقراً

()36

وورد هذا االقتباس في سورة أخرى من قوله تعالى
والَّذين ال يؤمنون في آذانِهم وق ٌر
َ
ووفق في توظيفه وتحويله
فالشاعر أقتبس اللفظ القرآني
بما ينسجم وغاياته  ،منتقالً من أسلوب الذم الذي ورد في
القرآن إلى أسلوب المدح في النص الشعري لمدح عميد
الدولة ابن جهير  ،وفيه نوع من المبالغة التي فرضها
عصره على الشعراء المداحين والَّتي غالبا ً ما يكون
الغرض منها إما حفاوة مادية أو معنوية .
وللشاعر قصيدة مدح أخيرة نظمها قبل وفاته يظهر
التناص جليا بـ (االقتباس القرآني) ألكثر من لفظ واحد
في قوله :
وحسنُ تدبيرك المُردي أعاديه
()38

()37

بأغالل وأصفا ِد
مقرَّنين
ٍ
وفي هذا الخطاب الشعري تناص مع قوله تعالى

()39

وآخرين مقرَّنين في األصفاد ( )40أيضا ورد
هذا المعنى في سورة أخرى من قوله تعالى وترى
المجرمين يومئ ٍذ مقرَّنين في األصفاد
فهو ينتصف للممدوح لدرجة يجعل عدوه عدواً لإلسالم
،فقد أفاد من القيم الحركية واللونية في النص القرآني في
رسم صور حركية شعرية مستلهما ً طاقاته من اللوحة
األولى .
وللشاعر قصيدة في مدح اإلمام القائم بأمر للا يقول
فيها :
ُ
أرى
أعوذ
س أنْ َ
َ
بواديك المُق َّد ِ
()41

()42

َّاس
اص من
َفريسة ق َّن ٍ
الدهر نه ِ
ِ
وهذا تناص مع قوله تعالى إ ِّني أنا َربُك فأخلعْ
نعليك
َ
()43
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من ْ
ُ
الول ِد
بما ن َت َج ْت ُه
الباسقات َ
ويظهر في هذا البيت التأثر الواضح باقتباس لفظي من
القرآن الكريم في قوله تعالى والنخل باسقات لها طل ٌع

()32

()35

161

س ُ
طوى
ا َّنك بالوا ِد المُق َّد ِ
المعارض من القدسية اإللهية لواديه
فتحويل داللة النص
َ
المعارض أي القدسية البشرية
ن َّش َط شعرية النص
ِ
لواديه ؛وهذا ما يفرض ُه مقام المدح على الشاعر ومكانة
الممدوح .
إذ وظف الشاعر عبارة (الوادي المقدس ) لخدمة النص
الشعري  ،ففي اآلية القرآنية أم ٌر من للا تعالى لنبيه
موسى أن يخلع نعليه ألنه بوا ٍد مقدس وطاهر ينكر
تعالى أنْ يُرى فيه القتل  ،وسيطرة القوي على الضعيف
؛ ألن في قدسيته األمان والسكينة لساكنه ،فما وردَ لدى
الشاعر اقتباس لفظي وفكري في آن واحد؛ألن الشاعر
ينكر أيضا ً القتل والنهش بواديه لقدسيته ،ولكن الخطاب
وليس إلهياً.
بشري
َ
()44
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وهكذا نجد مرجعيته الدينية تتعزز كلما وقفنا على بيت
من أبيات شعره كما جاء في قوله :
ما يستدي ُر البد ُر إالَّ بعدما
كالعرجون
ُّمر
ِ
أبصرت ُه في الض ِ
والقمر
وهذا يذكرنا بقوله تعالى من سورة ياسين
َ

()45

مناز َل حتى عاد كالعرجون القديم
ق َّدرناه ِ
فالقمر قدر على منازل ومسافات حتى يعود كعود عذق
()46

النخلة العتيق

()47

وهو العرجون ( ، )48فالشاعر يرسم صورة تشبيهية
تمكن ُه من خلق عالقة فنية جديدة مع أسماء األعالم
واألماكن لبنية المقاطع النصية بما ينسجم ومقاصده أي
« أحال على المعهود بالمأثور»

()49

أما الشكل الثاني من التناص هو:
ثانيا /التناص االقتباسي النصي  :وهو أكثر وضوحا ً من
الشكل األول وأسهل للوصول إليه من خالل التعالقات
النصية وليس اللفظية وهو ال يحتاج إلى عناء وجهد

للوصول إليه  ،وهذا النوع اقرب ما يكون للتضمين ،
كما في قول الشاعر :
ُ
أطعت فيهم أنا ًة ال ي َُسوِّ ُغهُا
حِل ٌم  ،وقد ( ُخل َِق اإلنسانُ من َع َج ِل )

()50

وهذاتضمينمنقولهتعالى ُخل َِقاإلنسانمن َع َج ِل
فالقرآن الكريم يشير إلى خصلة من خصال اإلنسان
(الع َجلة ) لذا نجد أن
المذمومة التي يحذر منها وهي َ
الشطر الثاني جاء نصا من القرآن الكريم _تأكيدا عليه_
وهذا هو التضمين بعينه .
وقد أشار إليه محمد مفتاح في قوله  « :التناص عملية
تعانق نص للدخول في عالقة مع نصوص أخرى  ،ويتم
ذلك بآليات مختلفة منها االقتباس والتضمين وغيرها

()51

«( )52فالتضمين أو االستشهاد الشعري أو التنصيص
آن واحد
« هو اإليراد الواضح ٍ
لنص مق َّدم ومحدد في ِ
بين هاللين مزدوجين «
وأيضا قوله :
ضبحا
أُقسِ ُم بالعاديات َ

()53

حقا ً  ،وبالموريات قدحا
حيث ورد نص الخطاب الشعري في القرآن الكريم في
()54

ُ
ضبحا فالموريات قدحا ً «
قوله تعالى»
والعاديات َ
فالعاديات  :قسم بالخيل التي تعدو في الغزو ،وضبحاً:
صوت أنفاسها إذا َعدت  ،أما الموريات قدحا ً  :فهي

()55

المخرجات النار بصك حوافرها األحجار.
المعارض وببرنامجه
وقد ينتقي الشاعر ألفاظا ً من النص
َ
ُعارض من الديني
التحويلي الفني يُغيِّر مقاصد النص الم ِ
إلى الدنيوي ،أو من أعلى مراتب القسم وهو ( القسم
اإللهي ) إلى (القسم البشري ).
وقد ضمن الشاعر القسم القرآني في نصوصه الشعرية؛
لقوة المرجعية الدينية  ،بأن هنالك من البشر َمنْ
يتصفون بصفات مذمومة ؛ ذلك أنهم يقولون ما اليفعلون
()56

كلَّمه قال ِا َّنك اليوم لدينا مكينٌ أمينْ «
ف (يوسُف ) رم ٌز وتلويح إلى معنى الصبر وهو تذكير
بعاقبة المؤمن.

 ،وينقضون عهودهم .

()61

التناص والقصص القرآني
وورد التناص لدى الشاعر في قصص القرآن الكريم
وفي أكثر من موضع في ديوانه كقصة نبي للا موسى
ويوسُف عليهما السالم وقصة يأجوج ومأجوج  ،وقضايا
جاهلية أخرى نالت اهتمام المجتمع العربي واإلسالمي
كقضية وأد البنات وقتل البنين .
ففي قصيدة يمدح بها الشاعر رئيس الرؤساء أبا القاسم
بن مسلم يقول فيها :
رمى أهل» بابل «في سحرهم
برقشاء تلقفُ ما يأفكونا
وهي صورة مقتبسة من قوله تعالى «قال لهم موسى
القوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصَّيهم وقالوا َّ
بعزة
فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي
()57

يأفكون
وال يخفى على القارئ التناص االِشاري _ اإلحالة _ مع
قصص أخرى من القرآن الكريم كقصة يوسُف (عليه
السالم ) في قوله :
ليس يُوسُف بعد محنته
أو َ
()59

قصر
سجن إلى
نقلوهُ من
ٍ
ِ
وهذا التناص ورد الستخالص عِ برة لإلنسانية بأن َمن
يصبر على البالء وال يجزع يُمك َّنه للا في األرض
وينصره على عدوه كما هو نبيه يُوسُف الذي نجاه من
السجن إلى أمين خزائن مصر ،وهي إشارة إلى قوله
تعالى «وقال الملك ائتوني به أستخلص ُه لنفسي فلما
()60

ف (وأد البنات وذبح البنينا ) هي تناص مع قوله تعالى
وال تقتلوا أوالدكم من إمالق نحن نرزقكم وإياهم
ف (ام اللهيم ) :هي الداهية ،جعلها في موازنة مع القرآن
في قوله ( خشية أمالق ) إي الفقر  ،واإلشارة إلى هذا
المعنى ورد في موضع آخر من القرآن الكريم في قوله
تعالى وال تقتلوا أوالدكم خشية إمالق نحن نرزقهم
()63

وإياكم
فالشاعر ُي َلمِّح بأخذ الثأر ؛ ألنه دليل الشجاعة الح َّقة
()64

عندما يظفرْ بغايت ِه (. )65
وقوله :
أعادِي ِه لو ُعد ِْد ُتم «كيأجو
َيا َ
خلف س ِّد
ج «رماكم من كيد ِه
َ
ول ُه من قصيدة أخرى يشير فيها إلى قصة (يأجوج
ومأجوج ) في قوله :
األضالع  ،كأنَّ مثالها
مُقابلة
ِ

()66

بر الس ِّد»
قياسا لذي القرنين في ُز ِ
وقد ع ُِرف هذا السد بمتانت ِه وحصانت ِه وأول أشارة له
في القرآن الكريم في قوله تعالى «قالوا يا ذا القرنين
أنَّ يأجوج ومأجوج مفسدون في األرض فهل نجعل لك
()67
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تلقفُ ما يأفكون»
وهو تح ٍد بين الحق والباطل والخير والشر  ،ويتضح
أخيرا للعيان انتصار الحق وإحقاقه وهزيمة الباطل
وإزهاقه وورد هذا التناص في آية أخرى في قوله تعالى
إلى موسى إن الق عصاك فإذا هي تلقف ما
وأوحينا ِ
()58

وال بد من اإلشارة إلى إن الشاعر صرِّ درَّ تناول بعض
القضايا االجتماعية المهمة التي كانت تمثل وحشية
اإلنسان الجاهلي وعالجها القرآن الكريم  ،كما في قول
الشاعر :
َوال َق ْ
ت ب ِه الفُرْ سُ أ ُ َّم اللُّهي
()62
وأد البنات ُ
مْ :
بح ألبنينا
وذ َ
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خرجا على أنْ تجعل بيننا وبينهم س ًّدا« .....
ووصف القرآن هؤالء األقوام ب (يأجوج ومأجوج )
()68

( )69فالشاعر َر َم َز للشجاعة بالسد المنيع الذي يشكل الحد
الفاصل بين الخير والشر فأقتطع هذا المعنى من نظام
جمالي وداللي ووظفه في نظام جمالي وداللي آخر.
فالنسيج الَّذي جاءت به هذه القاصرة محكم  ،وكأنه
الدرع الَّذي أشتهر بها داوود أو هي السَّد الَّذي احكمه
األسكندر حتى صار مثاال (. )70
المبحث الثالث
التناص والشعر العربي
لقد تأثر صرِّ درَّ كثيرا بالشعراء الَّذين سبقوه وعلى وجه
الخصوص الجاهليين منهم  ،كامرئ ألقيس والنابغة
وزهير بن أبي سُلمى وآخرين  ،وكان تأثره بأبناء
عصره على أقله وخاصة المتنبي  ،وهذا التأثر اتخذ
معان أو تراكيب من شعراء
أشكاالً متعددة باقتباس
ٍ
سبقوهُ  ،وقد أطلق المحدثون على هذا التأثر بالتناص
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أو التو اشج
كما جاء في قول صرِّ درَّ :
سئمت َ
ُ
العيش َبعد فراقهم
لذيذ
ِ
()71

َّ
وحق لمثلي أن يم ُّل ويسأما
وهذا التناص ليس لفظيا فقط ،إنما تحقق التطابق المعنوي
أيضا مع قول زهير بن أبي سُلمى في غرض الحكمة :
ُ
تكاليف الحيا ِة و َمنْ َيعِشْ
ثمانين َحوالً -ال أبا
سئمت
َ
َ

()72

يسأم
لكِ -
فالسأم متحقق في الوجهين ؛ لكن الوجه األول بسبب
غربة الروح ومفارقة األحبة  ،أما َسأَم الحياة عندَ زهير
لقضية ملموسة وهي أن اإلنسان أذا بلغ الثمانين تكاسل
وأصبح عليالً خاويا يسأم الحياة ؛ ألنها تمثل األلم والعناء
الَّذي ال يستطيع احتماله .
فالنص الجديد  -نص صرِّ درّ -أعاد بناء وصياغة
النص القديم – نص زهير – ولكن ُه قد وجه داللته لخدمة
()73

مقاصده الخاصة .
ولصرِّ درَّ قصيدة يقول فيها :
بأخبار َمن َغدَا
ُت َرى را ِئ ٌح يأتي
ِ

وه ْل يك ُت ُم األنبا َء َمنْ َق ْد تزوَّ دا
وهي تناص مع الشاعر الجاهلي طرفة بن العبد في
قول ِه :
َستبدي لك األيام ما كنت جاهالً

()74

ويأتيك باألخبار َمن لم َ
تزوَّ ِد
ويرى محمد مفتاح « أن عملية االشتراك في مقوم أو
ع َّدة مقومات ضرورية لتجنيس الخطاب الالحق مع
السابق ،فكلما ق َّل االشتراك في المقومات زادت فُرادة
الخطاب التالي وأصالته  ،وكلما أشترك النص في كثير
من المقومات مع ما سبقه كاد أن يصبح نسخة مكرورة

()75

فاقدة لألصالة »...
وهكذا نجد صرِّ درَّ قد أكثر من االقتباسات من شعراء
المعلقات ً
لغة ومضمونا ؛ ذلك أن التناص ليس مجرد
تجمع عشوائي لما سبق،أنها عملية صهر وإذابة لمختلف
()76

المعارف السابقة في النص الجديد(. )77
وقال الشاعر في موضع آخر من قصيدة له :
وسُف ُع أثافيٍّ  ،كأنَّ َر َمادَ َها
َح َما ِئ ُم َلكِنْ هُنَّ َغ ْي ُر َط َوائ ِِر
فيه اقتباس من زهير بن أبي سُلمى في قوله :
ِرج ٍل
رس م َ
أثافي سُفعا م َُع ٍ

()78

ونؤيا ً
وض لم يتثلَّ ِم
كجذم َ
الح ِ
ِ
إنَّ المساهمة في بناء المعنى النموذجي هو « ترسيخ
آن  ،يرسخ الشاعر المعنى إذ يجري بريحه
وتجديد في ٍ
ويغترف من ُه  ،ولكن ُه يروم تجديده في اآلن نفسه ؛ إذ
يعيد أنتاجه فيفكك داللته األولى ويغير نظامه السابق
()79

ليعيد تشكيل الداللة وينظمها تنظيما ً جديداً «
ورغم ما تميز به صرِّ ُدرَّ من رقة اللفظ وسهولت ِه إالَّ
()80

أن شعرهُ ال يخلو من الجزالة والخشونة في مواضع
أخرى،وخاصة في تعالق نصوصه مع نصوص جاهلية
كما ورد في هذا الشعر  ،إذ أقتبس ألفاظا قد يجهلها
القارئ المعاصر وال يستطيع معرفتها إال بالرجوع إلى
المعجم .
ومن جديد نجد تعالق نصوص شعرية بين الشاعر صرِّ
ُدرَّ والشاعر الجاهلي زهير بن أبي سُلمى في قوله :
دَد ُ
ولقد َش ْ
ت َ
وثاق ك ِّل مُل َّم ٍة
يكوى عليها مُبر ٌم وسحي ُل
وهو تناص مع قول الشاعر زهير بن أبي سُلمى في
قوله :
يمينا لنعم السيدان و ِجد ُتما

()81

ومبرم
سحيل
حال من
ٍ
على ك ِّل ٍ
ِ
وقد اقتبس الشاعر صرِّ درَّ ألفاظا ً مغيراً توظيفها من
المدح إلى الحكمة في اتخاذ الرأي السديد  ،وهو تكرار
()82

وقوله أيضا :
ً
َّ
رغبة
وم
يزي ُد الحِسان
َ
البيض في الل ِ

صوُّ رُنا أنْ منهم يحسُنُ البخ ُل
َت َ
فوقع التناص اللفظي مع عمرو بن كلثوم التغلبي في
قوله :
على آثارنا بيضٌ حسانٌ

()84

نحاذر أن ُتقسَّم أو تهونا

()85

فالشاعر وظف معاني سُبق إليها في العصر الجاهلي
وصاغها بأسلوب الذم بما يشبه المدح بعد أن أقتطعها

«كأنهن َبيضٌ ()86مكنون «
وقوله في موضع آخر:
َك ُثر الك َِرا ُم ب ِه  ،وفي أمثالهم

()87

من قبل ِه  :أنَّ الك َِرا َم قلي ُل
فاللفظ والمعنى قد سبقه إليه السموأل بن عادياء في
قوله :
ُتعيرنا أ َّنا قلي ٌل َعدي ُد َنا
()88

ُ
فقلت لها أنَّ الكِرا َم قلي ُل
فالشاعر صرِّ درَّ جمع بين األضداد وهو ما يطلق عليه
ب (الطباق ) في ( َك ُث َر الكِرام  ،و الكرا ُم قلي ُل )
فهذه الفكرة مهما كانت قديمة في صياغتها ،فالشاعر
يستطيع أن يلبسها حلَّة جديدة لتظهر بمظهر جديد يتالءم
وروح العصر.
وال ب َّد من اإلشارة أنَّ مفاصل التناص التي ت َّم حصرها
والمتعلقة بالبناء والداللة ليست هي المفاصل الوحيدة
فث َّم اقتراب من أساليب التعبير القديمة كما في أسلوب
التكرار» الَّذي يُع ُّد إحدى الخصائص المميزة للنص

()89

العراقي القديم «

()90

وللشاعر صرِّ درَّ ٌ
بيت آخر يقول في ِه :
فسيانٌ من يبغي عُالك وطالبٌ
َ
ت ُسلُّما
ليبلغ أسباب السموا ِ
وهو تناص من قول زهير بن أبي سُلمى:
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لوحدة نصية من خطاب في خطاب آخر
بين األضداد .
وهذه سُنة العرب بأنهم يطلقون (السحيل )على األمر
السهل و(المبرم) األمر الصعب الشائك.
()83

؛ للجمع

نص مدحي  ،يصور حرص الجاهلي واعتزازه
من ٍ
بالمرأة في السلم والحرب .
ف(البيض الحسان )من األلفاظ الَّتي أشتهر بها الشعراء
في الجاهلية وتداولوها في نصوصهم الشعرية وال ُتع ُّد
سرقة ،فهي إشارة إلى المرأة ومكانتها ،فكان الرجال
إذا ذهبوا إلى الحرب يجعلون النساء وراءهم ؛ لتثير
فيهم الحمية فال يهربون ،فالتناص اللفظي واضح وبسيط
وتشبيه المرأة ب(البيض)مذكور في كتاب للا في قوله
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()91

و َمنْ هاب أسباب المنايا ينل َن ُه
وانْ َ
يرق أسباب السما ِء ب ُسلّ ِم
المعارض
فالشاعر صرِّ درَّ ينتقي ألفاظا ً من النص
َ
وببرنامجه التحويلي الفني يغير مقاصدهُ من الديني إلى
الدنيوي  ،وورد هذا التعالق اللفظي مع قوله تعالى
ابن لي صرحا ً لعلِّي أبلغ
وقال فرعون يا هامان ِ
األسباب أسباب السموات فأطلِّع إلى اله موسى وأ ِّني
()92

ألظ َّن ُه كاذبا ً

()93

وهكذا نجد أنَّ لغت ِه الشعرية تتسم بالرقة واالنسجام ،
وقد شهد ل ُه القدماء والمحدثون على السواء بالبراعة في
اختيار تلك اللغة

()94

وهو من الشعراء المتمسكين بعمود الشعر والَّذين
يعتبرون القديم بصياغاته ووسائله أفضل لمن يُريد أن
يُع َت َرف ب ِه في ركب الشعراء القدماء والسيما الفحول
وللشاعر صرِّ درَّ بيت يقول في ِه :
وما تجمع العين التوسُّم والبُكا
()96
فهل تعرفان م ً
ُقلة أستعيرها
()95
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وهذا تناص مع العباس بن األحنف المتوفى  818هج:
َمن ذا يُعيرك عين ُه تبكي بها
أرأيت عينا ً للبكا ِء ُتعا ُر

()97

لقد َّ
ف الشاعر األلفاظ المقتبسة في صورة بصرية
وظ َ
تجمع بين األضداد الفرح والحزن  ،بعد ما كانت في
أطار الحزن والبكاء فقط .
وهذا التداخل في روافد الصورة يعطي الصورة عمقا ً
وثرا ًء  ،مما جعل شوقي ضيف يصف صور ص ِّر درَّ
باالبتداع  ، )98( ،مع أنها في غالبها صور جزئية  ،قديمة
ومترابطة .
ولصرَّ درَّ قصيدة يمدح بها عميد الدولة بن جهير مهنئا ً

أياهُ بالنيروز الفارسي يقول فيها :
ْ
وتلفتت
ب ِه ازدانت الدنيا لنا
واضر
إلينا الليالي بالخدو ِد ال َّن
ِ
وهو اقتباس واضح من بيت محمد بن أمية في قول ِه :
الح بعارضيْ
رأتني الغواني الشيب َ

()99

واضر
فأعرضن عني بالخدود ال َّن
َ
ِ
ففي بيت صرِّ درَّ استعارة واضحة (لليالي )في عبارة
(الخدود النواضر)فالشاعر اقتبس هذ ِه العبارة من موضع
حقيقي لدى محمد بن أمية ووظفها توظيفا مجازياً ،مما
مكن ُه من تو ّف َير أُطر جمالية في األسلوب األستعاري
ْ
أكسبت النص مزيداً من التكثيف والتشخيص .

()100

وقال صرِّ درَّ في موضع آخر يمدح الوزير أبا العباس
الملقب ب (عالء الدين ) في واسط يقول :
هو  ،لكنْ فاقهم كرما
من الورى َ
َ
كذلك ال ُّد ُر والحصبا ُء أحجا ُر
وهذا المعنى وردَ لدى المتنبي في قول ِه :

()101

وما أنا منهم بالعيش فيهم
ولكن معدن الذهب َ
الرَّغا ُم
فنجد التداخل في روافد الصورة المقتبسة  ،واالكتفاء
باإلشارة عن طريق الرمز الَّذي يجيد توظيفه؛ مما
يُعطي الصورة عمقا ً وثراءً.
ٌ
بيت آخر يقول في ِه :
ول ُه
تثني عواذل ُه علي ِه بعذلهم

()102

نشر الثنا َء اللُّوَّ ُم
ولربَّما َ
وورد هذا المعنى عند أبي تمام في قول ِه :
نشر فضيل ٍة
وإذا أراد للا َ
طويت أتاح لها لسان حسو ِد
لوال اشتعال النار فيما جاورت
()103

ُعرفُ طيبُ َعرف العو ِد
ما كان ي َ
فقد اكتفى الشاعر باإلشارة مما يزيد من ثراء الصورة

()104

وعمقها ،ويظهر تأثره بأعالم الشعراء الَّذين سبقوهُ
وعاصروهُ واضحا ُ وهذا ما يسميه المحدثون «اإلطار
الثقافي للشاعر» ( ) 105أو « اإلطار الشعري «
ول ُه  -صرِّ درَّ  -أشارة إلى معنىً سبق ُه إليه بشار بن
برد في قوله :
َظل َ
ِلت مُغرىً بذي عينين تعذل ُه
()106

وقبل ُه قد تعاطى العشق بشا ُر
ُ
عشق بشار الَّذي ُي َتغنى ب ِه فيقول :
أما
ٌ
عاشقة
يا قوم أُذني لبعض الحي

()107

تعشق قبل العين أحيانا ً
ُ
واألُذنُ
ولبشار بن برد ٌ
بيت آخر في المعنى نفس ُه يقول في ِه :
ُ
فقلت لهم
قالوا بما ال ترى تهذي ؛
()109
األُذنُ كالعين تؤتي القلب ما كانا
()108

ويغترف من ُه ولكن ُه يروم تجديده في اآلن نفسه «

()110

وأخيرا أستطيع القول:
-1إن مفهوم التناص هو األكثر استعماالً وشيوعا ً
رغم صراع المصطلحات وكأن المحاوالت األخرى
للتمرد عليه جاءت لمجرد التمايز وأخيرا أنها تتفق
في فحواها وجوهرها.
المعارض –صرِّ درَّ – تعامل مع النصوص
-2أنَّ
ِ
المتناص معها وفق رؤية تحويلية تستند إلى وسائل
تناصية مختلفة حاولت كلها أن تجعل من المعارضة
الشعرية قراءة ال تكتفي بالتشابه التام مع مكونات
التراث األدبي بل تتجاوز ذلك إلى تأكيد االختالف
والتحويل والمناقضة .
-3هيمنة المرجعية الدينية على خطاباته الشعرية الَّتي
ت عفو الخاطر ؛ وإنما كانت نابعة من صميم
ل ْم تأ ِ
تجربت ِه الشعرية الطامحة إلى التسامي في زحمة
المساعي الحاقدة والتي تبغي نسف القيم العربية
واإلسالمية من أخالقياته .
 -4صرِّ درَّ من الشعراء المتمسكين بعمود الشعر ،
والذي يع ُّد القديم أفضل بصياغاته ووسائله والسيما
شعر المعلقات؛ ويبدو هذا ما يفسر تأثره بهم وأخذه
منهم وبالخصوص التناص الشعري
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فصرِّ درَّ ال يورد صورة العشق التشخيصية التي
صوَّ رها بشار في أكثر من موضع شعري حتى أشتهر
بها ؛ وإنما يكتفي باإلشارة إليها ؛ لشهرتها ؛ وألنها
أصبحت مثالً يُضرب على ألسُن الناس .
هو « ترسي ٌخ
فالمساهمة في بناء المعنى النموذجي َ
آن  ،يرسخ الشاعر المعنى إذ يجري بريحه
وتجديد في ٍ

الخاتمة
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-

ج  / 3ص 386

 -10يُنظر المعجم الوسيط  /إبراهيم مصطفى وآخرون  /ج / 2ص 926
دواة /مجلة فصلية محكمة تعنى بالبحوث والدراسات اللغوية والتربوية
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 -11يُنظر أنواع التناص في الشعر العربي – منتديات ستار الجيريا
WWW.STAR ALGERIA.NET/T3187-TOPIC
 -12يُنظر المصدر السابق نفسه
 -13في نظرية األدب  /شكري عزيز الماضي  /ص 194
 -14مدخل إلى التناص /ناتالي بيقي غردس  /ص 5
 -15التناص ..مقاربة نظرية شارحة  /بقلم مصطفى بيومي عبد السالم  /مجلة عالم الفكر /مج  / 40العدد/1
ص94
 -16جوليا كريستيفيا بلغارية األصل وتحمل الجنسية الفرنسية وهي أول َمن أستعمل مصطلح التناص عام
 1966م
يُنظر علم النص  /ت :جوليا كريستيفيا  /ترجمة فريد الزاهي /ص 14-13
 -17التناص نظريا وتطبيقا /أحمد الزعبي  /ص 2
 الخطيئة والتكفير  /عبد للا الغذامي /ص 326 -18ينظر مدخل إلى التناص  /ناتالي بيقي غردس  /ترجمة د .عبد الحميد /ص60
 -19علم التناص المقارن (نحو منهج عنكبوتي تفاعلي ) /عز الدين المناصرة /ص 139

 -20نظرية النص /بارت /مقال في مجلة العرب والفكر العالمي/ت  .محمد خير البقاعي من الموقع ماهية
التناص قراءة في أشكا ليته النقدية
 -21النقد والداللة نحو تحليل سمياني لألدب  /محمد عزام /ص 148
 -22ينظر التناص .مقاربة نظرية شارحة /بقلم  .مصطفى بيومي عبد السالم مجلة عالم الفكر  /مج  / 40ع
 / 1ص95-63
 -23ينظر تحليل الخطاب الشعري (إستراتيجية التناص)  /محمد مفتاح  ،ص121
 -24يُنظر التناص سبيالً إلى دراسة النص الشعري  /شربل داغر  /مجلة فصول/مج/ 16العدد / 1ص128
 -25يُنظر مقاالت النقد األدبي  /محمد هدارة /ص 50-32
البالغة العربية وقضايا النقد المعاصر /ربى عبد القادر الرباعي /ص 173 -26النص األدبي من أين والى أين؟ /عبد الملك مرتاض /محاضرات أُلقيت لطلبة الماجستير السنة الجامعية
1981 -1980

 /ص 42

 -27يُنظر التناص في شعر حميد سعيد /د .يسرى خلف حسين،ص26
يُنظر قراءات أسلوبية في الشعر الحديث  /محمد عبد المطلب  /ص177اإلنسانية واالجتماعية /مج  / 6ع / 2ص 75
 -29يُنظر التناص الديني في شعر السيد الحميري ( رسالة ماجستير في اللغة العربية )  /قدمها عبد ألمير
ماذي مذكور /ص 81
 -30ديوان صرِّ درَّ  /علي بن الحسن /تحقيق  :محمد سيد علي /ص44
 -31سورة الرحمن  /آية 908
 -32ديوان صرِّ درَّ  /علي بن الحسن /تحقيق  :محمد سيد علي /ص 258
 -33سورة ق  /آية 10

 ،النضيد  :المتراكب

 -34يُنظر المعجم الوسيط /إبراهيم مصطفى وآخرون /ج/ 2ص 57
 -35ديوان صرِّ درَّ  /علي بن الحسن /تحقيق  :محمد سيد علي  /ص 132
 -36سورة لقمان  /آية 7
 -37وقرت أذنه –تقرُّ وقرا  :ثقلت  ،أو ُ
صمَّت /المعجم الوسيط  /إبراهيم مصطفى وآخرون /ج / 2
1049-1048
 -38سورة فصِّلت  /آية 44

ص
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 -28يُنظر أشكال التناص الشعبي في شعر توفيق زياد /بقلم  :إبراهيم نمر موسى /مجلة جامعة الشارقة للعلوم
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 -39ديوان صرِّ درَّ  /علي بن الحسن /تحقيق  :محمد سيد علي /ص 139
 -40سورة ص /آية 38
ص َفدهُ صفدا :ش َّدهُ وأوثق ُه
 -41األصفاد َ ،

 ،المعجم الوسيط/إبراهيم مصطفى وآخرون  /ج/ 2ص 516

 -42سورة إبراهيم  /آية 49
 -43ديوان صرِّ درَّ  /علي بن الحسن /تحقيق  :محمد سيد علي  /ص  ، 9نهس اللحم نهسا  :أخذهُ بمقدم
أسنانه َو نتف ُه لألكل (المعجم الوسيط  /ص )958
 -44سورة طه /آية 12
 -45ديوان صرِّ درِّ  /علي بن الحسن /تحقيق  :محمد سيد علي  /ص 75
 -46سورة يس /آية 39
 -47يُنظر المعجم الوسيط /إبراهيم مصطفى وآخرون  /ص592
 -48العرجون  :أصل العذق الَّذي يعُّوج  ،وتقطع منه الشماريخ  /فيبقى على النخل يابسا مع َُّوجا  ،لسان
العرب /ألبن منظور ( :ع ر ج ن )
 -49منهاج البلغاء وسراج األدباء  /حازم القرطاجني  /تحقيق  :محمد الخوجة  /ص 98
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 -50ديوان صرِّ درَّ  /علي بن الحسن /تحقيق  :محمد سيد علي  /ص 33
 -51سورة األنبياء /آية 37
 -52تحليل الخطاب الشعري( إستراتيجية النص) /محمد مفتاح /ص 121
-53مدخل لجامع النص /جيرا جنيت /المترجم  :عبد الرحمن أيوب  /ص 90
 -54ديوان صرِّ درَّ  /علي بن الحسن /تحقيق  :محمد سيد علي /ص269
 -55سورة العاديات  /آية 2-1
 -56يُنظر الكشاف /للزمخشري محمود بن عمر  /ج/ 4ص 786
 -57ديوان صرِّ درَّ  /علي بن الحسن /تحقيق  :محمد سيد علي  /ص26
 -58سورة الشعراء  /آية 45-43
 -59سورة األعراف  /آية 117
 -60ديوان صرِّ درَّ  /علي بن الحسن /تحقيق  :محمد سيد علي /ص 220
 -61سورة يوسُف  /آية54
 -62ديوان صرِّ درَّ  /علي بن الحسن  /تحقيق  :محمد سيد علي /ص 29
 -63سورة األنعام  /آية 151

 -64سورة اإلسراء  /آية 315
 -65التراث في الشعر العراقي (أطروحة دكتوراه ) د .سعد مشتت ،ص131
 -66ديوان صرِّ درَّ  /علي بن الحسن /تحقيق  :محمد سيد علي /ص167
 -67الديوان نفسه /ص259
 -68سورة الكهف  /آية 96-94
 -69يأجوج ومأجوج  :قبيلتان من ولد يافث بن نوح  ،التفسير المعين  /محمد هويدي /ص303
 -70التراث في الشعر العراقي من العصر السلجوقي حتى سقوط بغداد ( أطروحة دكتوراه) /سعد جبار مشتت /
.

ص110

 -71يُنظر مقال ( الخيل والفروسية عند العرب) د .عبد الحميد شقير /مجلة ال َّدارة  /العدد ( /) 4-3ص143
 -72ديوان صرِّ درّ  /علي بن الحسن /تحقيق  :محمد سيد علي /ص 285
 -73ديوان زهير بن أبي سُلمى /ص110
 -74ديوان صرِّ در  /علي بن الحسن /تحقيق  :محمد سيد علي /ص 52
 -75ديوان طرفة بن العبد /شرح  :األعلم الشنتمري /ص 48
82
 -77بنية القصيدة في شعر محمود درويش /ص 129
 -78ديوان صرِّ ُدرَّ  /علي بن الحسن /تحقيق  :محمد سيد علي /ص 113
 -79ديوان زهير /ص 103

 ،األثافي  :حجارة القدر

 ،المرجل  :القدر//المعجم الوسيط ،إبراهيم

مصطفى وآخرون  ،ج ، 1ج، 2ص ، 6ص. 861
 -80التناص في الخطاب النقدي والبالغي ( دراسة نظرية تطبيقية ) /عبد القادر بقتشي  /تقديم  :محمد
العمري/ص 89
فن الشعر ورهان اللغة ( بحث في آليات الخطاب الشعري عند البحتري ) /أحمد حيزم /ص 426
بنية القصيدة في شعر محمود درويش
 -81ديوان صر درَّ  /علي بن الحسن /تحقيق  :محمد سيد علي  /ص45
 -82ديوان زهير أبن أبي سُلمى  /ص 105
 -83يُنظر نظرية التناص  /مارك دويبازي  /مجلة فكر ونقد /تعريب  :المختار حسيني  /ع  /28ص117
 -84ديوان صرِّ درَّ  /علي بن الحسن /تحقيق  :محمد سيد علي  /ص 266

دواة /مجلة فصلية محكمة تعنى بالبحوث والدراسات اللغوية والتربوية

 -76التناص في الخطاب النقدي والبالغي ( دراسة نظرية تطبيقية ) /عبد القادر بقتشي  /تقديم  :محمد العمري/
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 -85ديوان عمرو بن كلثوم/تحقيق :أميل بديع يعقوب  ،ص 86
 -86ف البيض :أي رقتهن كرقة الجلد الذي في داخل البيضة مما يلي القشر /المعجم الوسيط ،ابراهيم مصطفى
وآخرون  ،ص . 79
 -87سورة الصافات  /آية 49
 -88ديوان صرِّ درَّ  /علي بن الحسن /تحقيق  :محمد سيد علي  /ص45
 -89ديوان السموأل /صنعة أبي عبد للا  ،تحقيق وشرح  :واضح الصمد /ص 67
 -90المتخيل السردي ( مقاربات نقدية في التناص والرؤى والداللة  /عبد للا إبراهيم  /ص 60
 -91ديوان صرِّ درَّ  /علي بن الحسن /تحقيق  :محمد سيد علي /ص 117
 -92شرح ديوان كعب بن زهير  /اإلمام أبو سعيد الحسين السكري ت  /275ص 30
 -93سورة غافر  /آية 37 – 36
 -94وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان  /ألبي العباس شمس الدين أحمد بن خلِّكان ت  / 681تحقيق د أحسان
عباس /ج  / 3ص 386
 الوافي بالوفيات  /صالح الدين خليل ألصفدي  /ج  / 1ص 123دواة /مجلة فصلية محكمة تعنى بالبحوث والدراسات اللغوية والتربوية
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 صرِّ درَّ عناصر إبداعه الشعري  /د أحمد حسن صبره  /ص 126 عصر الدول واألمارات ( مصر – الشام  /د شوقي ضيف  /ص 384 -95يُنظر المذهب البديعي في الشعر والنقد  /د  .رجاء عيد  /ص 291
 -96ديوان صرِّ درَّ علي بن الحسن /تحقيق  :محمد سيد علي /ص57
 -97ديوان العباس بن األحنف ت  192هج  /ص 139
األغاني  /ألبي الفرج األصفهاني ت  356 .هج /ألبي الفرج محمد األصفهاني /ج  / 8ص 369 -98عصر الدول واألمارات ( مصر -الشام)  /د  .شوقي ضيف  /ص 384
 -99ديوان صرِّ درَّ علي بن الحسن /تحقيق محمد سيد علي  /ص 113
 -100العقد الفريد  /أحمد بن عبد ربه األندلسي ت  /328 .ص 43
 -101ديوان صرِّ درَّ علي بن الحسن  /تحقيق :محمد سيد علي /ص 39
 -102التبيان في شرح الديوان ( شرح ديوان المتنبي )  /ألبي البقاء العكبري  /ضبط ُه وصحح ُه ووضع
فهارسه  :مصطفى السقا  ،إبراهيم االبياري  ،عبد الحفيظ شبلي  /ج  / 4ص 70
 شرح ديوان المتنبي  /عبد الرحمن البرقوقي / /ج  / 4ص 191 -103ديوان صرِّ درَّ علي بن الحسن  ،تحقيق  :محمد سيد علي  ،ص 58

 -104ديوان أبي تمام ت / 231 .شرح الخطيب التبريزي  /تحقيق  :محمد عبده  /ج  / 1ص 397
 -105تاريخ النقد األدبي عند العرب /د .أحسان عباس  /ص 53
 -106مشكلة السرقات في النقد العربي  /د .محمد مصطفى ه َّدارة 281 /
الحسن ،تحقيق محمد سيد علي /ص37
 -107ديوان صرِّ درّ علي بن
َ
 -108ديوان بشار بن برد ت / 168 .جمع وتحقيق وشرح الشيخ محمد عاشور  /ج  / 4ص 228
 -109ديوان بشار بن برد ت / 168 .جمع وتحقيق وشرح الشيخ محمد عاشور  /ج  /3ص 145
 -110التناص في الخطاب النقدي والبالغي ( دراسة نظرية تطبيقية ) /عبد القادر بقتشي  /تقديم  :محمد
العمري/ص 89
-

فن الشعر ورهان اللغة ( بحث في آليات الخطاب الشعري عند البحتري ) /أحمد حيزم /ص 426

دواة /مجلة فصلية محكمة تعنى بالبحوث والدراسات اللغوية والتربوية

173

المصادر والمراجع
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 -1القرآن الكريم

 -11التناص في الخطاب النقدي والبالغي ( دراسة

 -2األعالم  ،خير الدين الزر كلي  ،ج  ، 4ط ، 15

نظرية تطبيقية)  ،عبد القادر بقتشي ،تقديم  :محمد

دار العلم للماليين -بيروت  2002 ،م.

العمري  ،أفريقيا الشرق  2007 ،م .

 -3األغاني  ،ألبي الفرج األصفهاني ت 356 .هج،

 -12التناص في شعر حميد سعيد  ،يسرى خلف

تحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم وآخرين ،القاهرة–

حسين  ،دار دجلة للنشر والتوزيع –عمان 2011،م.

الهيئة المصرية العامة للكتاب  1992 ،م .

 -13التناص نظريا وتطبيقا  ،احمد الزعبي  ،مكتبة

 -4البداية والنهاية  ،البن ُكثير (عماد الدين أبو الفداء

الك َّتاني – اربد  1993 ،م.

إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي (ت ، )774حققه

 -14الخطيئة والتكفير ،عبد للا الغذامي  ،ط، 4

وراجع ُه وعلَّق عليه :محمد عبد العزيز النجار ،ج،2

الهيئة العامة للكتاب  1998 ،م.

ط  ، 2دار الغد الغربي – القاهرة 1990-1411 ،م.

 -15ديوان أبي تمام ت 231 .هج ،شرح الخطيب

 -5البالغة العربية وقضايا النقد المعاصر  ،ربى عبد

التبريزي ،تحقيق  :محمد عبده ،القاهرة – دار

القادر الرباعي  ،ط  ، 1دار جرير للنشر والتوزيع،

المعارف ،ج  ، 1ط 1983 ، 4م .

 2006م .

 -16ديوان بشار بن برد  .ت ، 168جمع وتحقيق

 -6بنية القصيدة في شعر محمود درويش  ،ناصر

محمد طاهر عاشور ج  ، 3ج  - 4الجزائر  ،الشركة

علي  ،ط ، 2المؤسسة العربية للدراسات والنشر،

التونسية للتوزيع  ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،

بيروت 2001 ،م .

 1976م .

 -7تاريخ النقد األدبي عند العرب  . ،د .إحسان

 -17ديوان زهير بن أبي سُلمى  ،لألستاذ علي حسن،

عباس – بيروت  ،دار الثقافة  ،ط  1981 ، 3م .

ط  ،1دار الكتب العلمية 1988 ،م.

 -8التبيان في شرح الديوان( ديوان المتنبي )  ،ألبي

 -18ديوان السموأل  ،أبي عبد للا بن نفطويه ،

بقاء العكبري ت  616هج ،ضبط وتصحيح إبراهيم

تحقيق وشرح :د.واضح الصمد ،ط ، 1دار الجيل –

األبياري وآخرين ،ج  ، 4القاهرة -مطبعة عيسى

بيروت 1996-1416 ،م.

البابي  ،الطبعة األخيرة1971 ،م.

 -19ديوان الشاعر الرئيس أبي منصور علي بن

 -9تحليل الخطاب الشعري ( إستراتيجية النص )،

الحسن بن علي بن الفضل ،أخرجه :األستاذ احمد

محمد مفتاح  ،ط  ، 3المركز الثقافي العربي (الدار

نسيم  ،ط  ، 1مطبعة دار الكتب المصرية 1353،

البيضاء ) بيروت  ،د .ت .

 1934-م .

 -10التفسير المعين  ،محمد هويدي  ،منشورات

 -20ديوان صرِّ

مطبعة النور – بغداد 1425 ،هجرية .

،تحقيق  :محمد سيد علي عبد العال  ،ط 1

درَّ

 ،علي بن الحسن

 ،القاهرة – مكتبة الخانجي  2008 ،م .

التأليف والنشر والترجمة 1968 ،م .

 -21ديوان طرفة بن العبد  ،شرح  :األعلم الشنتمري،

 -30علم التناص المقارن (نحو منهج عنكبوتي

تحقيق  :علي الجندي  ،دار الفكر العربي –القاهرة،

تفاعلي)  ،عز الدين المناصرة  ،ط  ، 1دار مجدالوي

د.ت.

للنشر والتوزيع  ،عمان – األردن 2006-1427 ،م.

 -22ديوان العباس بن األحنف(192هج) ،بيروت-

 -31علم النص  ،جوليا كريستيفيا  ،ترجمة  :فريد

دار بيروت للطباعة والنشر 1402 ،هج 1998 ،م.

الزاهي ط  ، 1دار توبقال للنشر – المغرب ،

 -23ديوان عمرو بن كلثوم التغلبي  ،جمع وتحقيق:

1991م.

إميل بديع يعقوب  ،ط ، 2دار الكتاب العربي.1996،

 -32علوم البالغة (البيان  ،المعاني  ،البديع) ،احمد

 -24دمية القصر لعلي بن الحسن الباخرزي ت.

مصطفى المراغي  ،دار القلم بيروت – لبنان ،د.ت.

 467هج ،تحقيق ودراسة محمد التونجي  ،ج ، 1

 -33فن الشعر ورهان اللغة( في آليات الخطاب

بيروت  -دار الجيل  ،ط  1993، 1م

الشعري عند البحتري)  ،أحمد حيزم  ،ط  ، 1دار

 -25شرح ديوان زهير بن أبي سُلمى  ،صنعة اإلمام

محمد علي للنشر والتوزيع صفاقس  2001 ،م.
في نظرية األدب  ،شكري عزيز الماضي ،

مطبعة دار الكتب المصرية  ،ط  1416 ،2هج ،

دار المنتخب العربي –بيروت  1993 ،م .

 1995م .

 -35قراءات أسلوبية في الشعر الحديث  ،محمد

 -26شرح ديوان المتنبي  ،عبد الرحمن البرقوقي،

عبد المطلب  ،ط ، 1مطابع الهيئة المصرية العامة

ج  ،4بيروت  ،دار الكتاب العربي 1400،هج-

للكتاب1994 ،م .

1980م.

 -36الكامل في التأريخ  ،لعز الدين علي بن أبي

 -27صرِّ درَّ دراسة عناصر إبداعه الشعري ،

الكرم الشيباني المعروف بابن األثير ت ، 630 .ج

أحمد حسن صبره  ،منشأة المعارف –اإلسكندرية،

، 10بيروت دار صادر  1385 ،هج –  1965م .

 1997م

 -37الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل

 -28عصر الدول واألمارات (مصر – الشام ) ،

وعيون األقاويل في وجوه التأويل  ،محمود بن

الدكتور شوقي ضيف  ،دار المعارف – مصر،

عمر الزمخشري ،ط ، 3دار الكتاب العربي –

 1984م.

بيروت1987،م .

 -29العقد الفريد  ،ألحمد بن عبد ربه األندلسي ت.

 -38لسان العرب  ،ألبن منظور محمد مكرم بن علي

، 328شرح وضبط  :أحمد أمين وعبد السالم هارون

( )711-630مراجعة :عبد للا علي الكبير وآخرين،

وإبراهيم األبياري  ،ج  ، 3القاهرة – مطبعة لجنة

دار المعارف – القاهرة  ،د  .ت .
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 -39المتخيل السردي ( مقاربات نقدية في التناص

 -49الوافي بالوفيات  ،صالح الدين خليل ألصفدي

والرؤى والداللة)  ،عبد للا إبراهيم  ،ط ، 1المركز

(ت  764-696هج ) ،باعتناء المستشرق هلموت

الثقافي العربي  1990 ،م

رلتر،ج  ، 1جمعية المستشرقين األلمانية – دار

 -40مدخل إلى التناص  ،ناتالي بيقي غردس ،ترجمة:

نشر شتايتر بفيستادن  ،ط  1381، 2هج – 1962م

أ  .د عبد الحميد بورايو  ،دار نينوى للتأليف والنشر

 -50وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،ألبي العباس

والتوزيع  ،سوريا -دمشق 2012 -1433،م.

شمس الدين أحمد بن خلكان ت 681 .هج ،تحقيق

 -41المذهب البديعي في الشعر والنقد  ،د .رجاء

أحسان عباس ،ج ، 1ج  ، 3بيروت – دار الثقافة،

عيد ،اإلسكندرية  ،منشأة المعارف ( ،د.ت).

1970م

 -42مشكلة السرقات في النقد العربي  ،د .محمد

الرسائل الجامعية

مصطفى هدارة  ،بيروت المكتب اإلسالمي  ،ط ،3

 -1التراث في الشعر العراقي من العصر السلجوقي

 1981م .

حتى سقوط بغداد  656هجرية  ،أطروحة  :سعد

 -43معجم أعالم المورد  ،منير البعلبكي  ،ط، 1

جبار مشتت ؛ لنيل الدكتوراه في اللغة العربية

دار العلم للماليين – بيروت 1992 ،م .

وآدابها  ،اشراف  :أ  .أ  .د حافظ كوزي عبد العالي

 -44المعجم الوسيط  ،إبراهيم مصطفى وآخرون ،

المنصوري 2007 – 1428م

ج، 1ج  ، 2ط  ، 1دار الدعوة للتأليف والطباعة

 -2التناص الديني في شعر السيد الحميري  ،رسالة

والنشر -تركيا  1992 ،م .

قدمها  :عبد األمير ماذي مذكور لنيل الماجستير في

 -45مقاالت في النقد األدبي  ،محمد مصطفى هدارة،

اللغة العربية وآدابها  ،أشراف  :أ  .م.د عدنان كريم

دار القلم  1964 ،م .

رجب  2013- 1443 ،م .

 -46منهاج البلغاء وسراج األدباء  ،حازم القرطاجني

الدوريات

 ،تحقيق محمد الخوجة  ،بيروت – لبنان  ،دار الغرب

 -1أشكال التناص الشعبي في شعر توفيق زياد  ،بقلم

اإلسالمي  ،ط  1986 ، 3م .

إبراهيم نمر موسى  ،مجلة جامعة الشارقة للعلوم

 -47النص األدبي من أين والى أين  ،عبد الملك

اإلنسانية واالجتماعية  ،مج  ، 6ع  ، 2جمادي األول

مرتاض  ،محاضرات ألقيت لطلبة الماجستير ،السنة

 2009- 1430م .

الجامعية  ، 1981- 1980 :ديوان المطبوعات

 -2التناص سبيال إلى دراسة النص الشعري ،شربل

الجامعية –الجزائر 1983 ،م .

داغر  ،مجلة فصول  ،مج  ، 16ع  ، 1الهيئة

 -48النقد والداللة نحو تحليل سمياني لألدب  ،محمد

المصرية العامة للكتاب  ،صيف  1997م .

عزام  ،ط  ، .منشورات وزارة الثقافة  1996 ،م .

 -3التناص  ..مقاربة نظرية شارحة  ،بقلم مصطفى

بيومي عبد السالم  ،مجلة عالم الفكر  ،تصدر عن

العالمي  ،ت  .محمد خير ألبقاعي  ،ع  ، 3بيروت

المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب – الكويت،

من الموقع التالي-

1988م .

مدير التحرير  :موضي باني المطيري  ،مج ، 40ع

n-28o 9ماهية التناص -قراءة في أشكا ليته النقدي ِة

 1 ، 1يوليو  2011م .

fik assa. Htm./ www.algabriabed.net

 -4الخيل والفروسية عند العرب  ،د .عبد الحميد
شقير  ،مجلة الدارة  ،العددان ( ، ) 4-3المملكة
السعودية  ،السنة السادسة عشرة ،--جمادي اآلخر
1411 ،هجرية .
 -5نظرية التناص  ،مارك دويبازي  ،مجلة فكر ونقد،

االنترنيت:
أنواع التناص في الشعر العربي – منتديات ستار
الجيريا
www.star aljeria.net/t3187-topic

تعريب المختار حسيني  ،ع ، 28أبريل2000م .
 -6نظرية النص ،بارت  ،مجلة العرب والفكر
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اإلبداع الجاد في الكتابة اإلبداعية والتفكير
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ِ
التأملي لدى طالب المرحلة اإلعدادية

أ .م .د حمزة هاشم محيميد السلطاني
By Dr. Hamza Hashim Mehameed Al-Sultani
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ملخص البحث

ٌ
بحث استكنه أسباب مشكلة ضعف الطلبة في اللغة العربية التي زادت وتفشت حتى أصبحت ظاهرة
مقلقة من ظواهر التردي الثقافي والعلمي لدى الطلبة الذين يعانون من عدة مشاكل كإهمال التقديم للموضوع
واختتامه واالبتعاد عن عناصر الموضوع الرئيسة وضعف الربط بين الجمل وتفكك عباراته وضعف استعمال
التأمل والمجاز والصور البيانية واالختيار غير الدقيق لأللفاظ وضحالة األفكار والشواهد واألدلة غير المقنعة
وعدم تقديم حلول واقعية لألفكار والمشكالت وضعف التسلسل الزمني والمنطقي لألحداث واألفكار وكثرة
األخطاء النحوية والصرفية واإلمالئية والضعف في استعمال عالمات الترقيم وقد وضع البحث التوصيات
المالئمة لمعالجة هذا الضعف منها :التنوع في الطرائق التدريسية وبخاصة تلك التي تثير لدى الطالب الدافعية
والشوق والمتعة وتقضي على الملل والرتابة والطرائق التدريسية التي تجعل الطالب مشاركين فاعلين في
الصف الدراسي وتزيد من قابليتهم على الفهم واستثماره في حياتهم اليومية  .وايضا عمل الطالب بمجموعات
يساعد الطالب على فهم ما يكتبون من طريق تبادل المفاهيم وترسيخها في أذهانهم ويمكنهم من فهم ما يقرؤون
.
ناهيك عن ان إستراتيجيتي اإلبداع الجاد في الكتابة اإلبداعية والتفكير التأملي تسهمان في زيادة فاعلية
التدريس ورفع كفايته من طريق زيادة حيوية الطالب ونشاطهم بوصفهما إستراتيجيتين حديثتين في التدريس .
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Abstract

. The research deals with the problem of poor students’ ability in using
Arabic, which has increased lately to become a disturbing phenomenon .The
problem is widespread and might indicate a scientific and cultural failure on
the part of the students who have already suffered from several problems
.These problems are like the abandonment of the introduction and conclusion , diversion from the main theme , weak connection between sentences
, disintegration of phrases , poor reflection and misuse of metaphor and
images , inaccurate expressions , shallow ideas , unconvincing evidence ,
absence of realistic solutions to ideas and problems, weak chronological and
logical sequence of events, ideas , incorrect spelling, grammatical errors,
and weaknesses in the use of numbering.
The research gives some recommendations to remedy this weakness, such
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as the use of different methods of teaching, especially those that arouse stu-
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dents ‘ motivation ,desire and pleasure and eliminate boredom and monotony or those teaching methods that make students active participants in the
classroom and increase their ability to understand and use them in their daily
lives. In addition, the students can work in groups that help in understanding
what they write through the exchange of concepts , so they can understand
what they read.
The study also explains the students’ ability in creative writing and reflective
thinking that can help in increasing the effectiveness of learning process of
the learners.

الفصل األول
التعريفُ بالبحث
أوالً :مشكل ُة البحث
مدارس التعليم العام وفي الجامعات ضعفا ملحوظا في أوساط الطلبة في اللغة العربية  ،ضعفا علميا
نشه ُد في
ِ
ووظيفيا في القراءة والكتابة والتعبير واالستيعاب والتواصل وفي تحصيل علوم اللغة العربية وفي اإلقبال
عليها  .وقد زادت مشكلة ضعف الطلبة في اللغة العربية وتفشت حتى أصبحت ظاهرة مقلقة من ظواهر
التردي الثقافي والعلمي الذي يلف امتنا العربية .
إن مشكلة التعبير هي مشكلة فروع اللغة العربية كلها لكون التعبير هو الغاية التي يسعى لها مدرس اللغة
العربية إلى تعليمها للطلبة  ،إذ إن مادة التعبير ما زالت تعاني كثيرا من اإلهمال سواء أكان ذلك من حيث
المنهج أم من حيث التقدير (.الهاشمي . ) 14 :1988 ،
لقد تلمس الباحث هذا الضعف من طريق عمله تدريسيا في المرحلتين اإلعدادية والجامعية إذ وجد إن الطلبة
يعانون من مشكالت متعددة منها إهمال التقديم للموضوع واختتامه واالبتعاد عن عناصر الموضوع الرئيسة
وضعف الربط بين الجمل وتفكك عباراته وضعف استعمال التأمل والمجاز والصور البيانية واالختيار غير
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182

الدقيق لأللفاظ وضحالة األفكار والشواهد واألدلة غير المقنعة وعدم تقديم حلول واقعية لألفكار والمشكالت
وضعف التسلسل الزمني والمنطقي لألحداث واألفكار وكثرة األخطاء النحوية والصرفية واإلمالئية والضعف
في استعمال عالمات الترقيم  .وهذا ما أكدته الكثير من الدراسات منها على سبيل المثال ال الحصر دراسة
إبراهيم  1973ودراسة احمد  1983ودراسة الدليمي .1999
إن هذا الضعف ربما ناتج من أن مدرس مادة التعبير يسير على وفق طرائق تقليدية ال تنمي روح التحليل
والتفكير لدى الطلبة وكأن تعليم اللغة تعليما ميكانيكيا ال يكون للطالب أي دور في العملية التعليمية سوى الحفظ
وترديد ما يقوله المدرس .
وبناء على ما تقدم وأمال فيما يمكن أن تقدمه إستراتيجيتا اإلبداع الجاد في تدريس التعبير رأى الباحث أن
هناك حاجة ماسة للتأكد من فاعليتهما في الكتابة اإلبداعية والتفكير التأملي .
أهمية البحث
إن اللغة في الوعي اإلنساني تبدو وكأنها الكائن نفسه وعلم الكائن يبدو علمها فمن ألفاظها يتشكل إيقاع الوجود
وينبثق جوهر األشياء وكأن اللغة عند النطق بها تمثل الشكل اإليقاعي للطبيعة ( اودنيس  ، ) 88: 1989 ،وتعد
اللغة ضرورية في عملية التفكير فالحروف والمفردات والجمل هي التي تشكل األفكار واآلراء عند األفراد
 ،فالتفكير هو المحرك الرئيسي لعملية إنتاج اللغة وتنظيمها وترتيبها  ،إذن هي عالقة تأثر وتأثير ( الحالق

 ،)19 : 2007،ولما كان اإلنسان كائنا لغويا واجتماعيا فهو أيضا كائن مفكر نزاع الى المعرفة لذا أن إنسانية
اللغة يحتم عليها تربويا أن تكون محققة تطلعات اإلنسان وعلى هذا فان رقي المجتمع مرتبط الى حد كبير بنمو
لغته ،ويسري على اللغة ما يسري على المجتمعات من تغيير (الخطيب . ) 28 : 2009 ،
وكلما انتشرت اللغة وذاع انتشارها أثرت في متحدثيها فكرا وعمال وهذا ينطبق على اللغة العربية التي
ذاعت وانتشرت بين العرب وغيرهم  .إنها لغة العروبة واإلسالم ووعاء التنزيل الخالد قرآننا الكريم الذي
استمدت من كلماته روح المواجهة والثبات وتعاطت في آياته أكسير الحياة وسر البقاء  ،فأطلق عبقريتها وجعلها
راسخة القدم مبنى ومعنى  ،وقادرة على مواكبة الحضارة ( شاهين  ،د ت  ، ) 44 :إذ قال تعالى :

ِك َتابٌ

ص َل ْ
فُ ِّ
ُون
ت آ َيا ُت ُه قُرْ آنا ً َع َر ِب ّيا ً لِ َق ْو ٍم َيعْ َلم َ
العربية تنماز بجمالية أصواتها ووفرة مفرداتها ودقة معانيها واحتفظت بجمالها وكمالها مع تعاقب الزمان
وتطاول الخطوب  ،وقد مرت بأزمات طويلة كانت في صور بهائها ممتلئة حيوية وواعدة بمستقبل مشرق
(مصطفى . ) 16: 2000،
وبناء على ما تقدم فان من حق العربية علينا اليوم أن نخلص لها وان نبذل الجهود لرفع شانها ومن حقها
في الميدان التعليمي أن نوليها العناية والرعاية وان نتوجه إليها بكل نافع من طرائق التدريس وأساليبه  .وإذا
ضرورات دعم اللغة إلحيائها والخروج بها من مرحلة القوالب الى مرحلة االستعمال  ،فاللغة وضع واصطالح
( احمد ) 34 : 1985 ،
إن اللغة العربية تصنف في تعليمها إلى أربع مهارات رئيسة هي االستماع والكالم والقراءة والكتابة وتبرز
أهمية الكتابة من بين مهارات اللغة بوصفها أداة مهمة في نقل الثقافة والعلوم المختلفة عبر األجيال على درب
الحضارة اإلنسانية الممتد عبر العصور  ،إذ إن الكتابة عملية ذهنية غاية في الصعوبة والتعقيد تقوم على
اإليجاد واإلبداع إذ تتحول فيها األفكار والمعلومات والصور الذهنية المجردة لدى الكاتب إلى رموز خطية
تترجم األفكار وتعكس المعلومات في صور مرئية وعلى هذا األساس يعد تعليم التعبير الكتابي تدريبا عمليا
على التفكير من ناحية وعلى استعمال مهارات اللغة من ناحية أخرى() )402;1992 ,zamel
إن الكتابة اإلبداعية هي الكتابة التي تسعى إلى توظيف اللغة توظيفا جماليا بغرض التعبير عن الفكر
والمشاعر النفسية ونقلها إلى اآلخرين بأسلوب أدبي جميل بغرض التأثير في نفس القارئ واالرتقاء بمستواه
االنفعالي إلى مستوى يقارب الحالة االنفعالية لمبدع النص ذاته (عاشور  ،) 204: 2005 ،فالبعد الوظيفي
للكتابة اإلبداعية ال ينفصل عن الغاية األساسية منها وهي أنها تقدم للمتعلم وسيلة يوظفها في التعبير عن
فكره ومشاعره وتساعده على التنفيس عن انفعاالته ،وأنها األداة التي يطلق من طريقها المتعلم العنان لطاقاته
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اإلبداعية التي ستساعده على مواجهة المواقف الوظيفية المختلفة وحل المشكالت التي تعترضه في تعلمه أو
في حياته وتواصله مع اآلخرين  ،وتربط الطالب بتراثه األدبي واللغوي وتوسع األفق الثقافي لديه وتزوده
بالفكر والقيم اإلنسانية الراقية وتنمي لديه قوة المالحظة والتدقيق والتمعن اللغوي ألنها عمل فكري وفني محض
وتتجلى من طريقها عمليات البحث عن المعاني الجديدة واستخالص األفكار السديدة (زكريا. ) 178 :2000 ،
إن الكتابة والتفكير صنوان متالزمان ذلك أن الكتابة تعمل على اكتساب مهارات التفكير والكاتب قبل
عملية الكتابة يرسم مخططا لألفكار الرئيسة والفرعية ثم يراجع األفكار التي وضعها ويرتبها زمنيا أو مكانيا أو
منطقيا وفقا إلطار معين ويجمع األفكار المتقاربة ويحذف األفكار غير المتصلة ثم يبدأ في صب تلك األفكار
في قالب لفظي فيراجع ثروته اللغوية ويختار األلفاظ التي تدل على مالديه من أفكار ويرتبها في جمل مترابطة
ثم فقرات متناسقة( خوالدة.) 151 : 2012 ،ومن اجل تنمية الكتابة اإلبداعية لدى الطالب يرى الباحث أن
الطالب بحاجة إلى استراتيجيات تدريسية تساعدهم على إثراء معلوماتهم وتنمية مهاراتهم العقلية واتجاهاتهم
وميولهم عن طريق االعتماد على الحوار في أثناء التعليم بدال من التلقين وإعطائهم فرصة لمناقشة المعلومات
وصياغتها وتشجيعهم على طرح األسئلة وفرصة التعبير عن أفكارهم الجديدة وميولهم فاإلستراتيجية الناجعة
هي التي تؤدي إلى الغاية المنشودة وتثير عناية المتعلمين وميولهم وتحفزهم على العمل االيجابي والمشاركة
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الفاعلة في الدرس من طريق التفكير والحكم المستقل .

الذات وتطويرها والتمتع بالمرونة والتحليل الدقيق فيجعل المتعلم متأمال،إذ يعد التعليم التأملي اآللية التي
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تصبح معارف المتعلم من طريقها مترابطة ومتداخلة مع خبراته السابقة فيصبح الطالب فاعال قويا يستطيع

ومن هذه االستراتيجيات استراتيجيات اإلبداع الجاد التي تدفع المتعلم إلى البحث عن بدائل وطرائق
واقتراحات وآراء كثيرة قبل اتخاذ قرار ما  ،إذ إنها نوع من التفكير الذي يتطلب حل المشكالت بطرائق غير
تقليدية أو بطرائق تبدو غير منطقية  ،فاإلبداع الجاد يتضمن البحث عن بدائل إبداعية للمشكالت المطروحة
(.)2003:22,de brono
إن التدريس اإلبداعي عملية تربوية تندرج تحت مظلتها العوامل المكونة للتعليم كافة وتهدف إلى تحقيق أهداف
تربوية من طريق أداءات المتعلم والمعلم أو من طريق التعاون المشترك بينهما إذ يقوم المتعلم بتعلم المعلومة
وبنائها ببنيته وبطريقته الخاصة التي اكتسبها بمعنى يتواءم مع بنيته المعرفية ويعالجها مستثمرا كل إمكاناته
المعرفية واإلبداعية وبذلك تكسبه ثقة في قدراته ويطلق طاقاته الكامنة (إبراهيم .) 221 : 2005 ،
وبناء على ما تقدم أن التدريس على وفق اإلبداع الجاد يولد الرغبة لدى المتعلم في المشاركة وفي احترام

الربط بين ما يقرأ وما يعرف وما يشعر حتى يصبح التأمل أسلوبا تعليميا من طريق استعمال كل من التجربة
واالستكشاف والتطبيق والتأمل وتعديل األفكار  ،فإذا ما توقع المدرسون أن يفكر الطالب بطريقة إبداعية فعليهم

أن يعطوهم الحرية للتقصي والبحث والتأمل من دون خوف من الوقوع في اإلجابات الغلط أو غير المرتبة ،
وينبغي التخطيط الدقيق لعمليات التفكير واألنشطة اإلبداعية كجزء من الحصص المدرسية واألنشطة التعليمية
(سعادة .)243 : 2006،
ويرى الباحث انه باإلمكان تطبيق ذلك في المرحلة اإلعدادية الن الطالب في هذه المرحلة يميل إلى التعبير عن
نفسه وتسجيل أفكاره ويسجل مشكالته إذ تعد عالمات للنمو العقلي واالنفعالي وتتسع المدارك وتنمو المعارف
وصوال إلى وضع الحقائق مع بعضها البعض وتجريدها بل يصل إلى ما ورائها لذا على رجال التربية استثمار
االبتكار واإلبداع اللذين يميزان هذه المرحلة في صقل الكثير من جوانبها المعرفية بما فيها القدرة التعبيرية في
استعمال اللغة سواء أكان ذلك مشافهة أم كتابة لتحقيق االندماج الكامل .
ثانياً :هدف البحث
يهدف البحث الحالي إلى تعرف اثر إستراتيجيتي اإلبداع الجاد في الكتابة اإلبداعية والتفكير التأملي لدى
طالب المرحلة اإلعدادية ولتحقيق هدف البحث فرض الباحث الفرضيتين اآلتيتين:
.1

اليوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )0,05بين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية

التي تدرس التعبير بإستراتيجية اإلثارة العشوائية ومتوسط درجات طالب المجموعة التجريبية التي تدرس
في الكتابة اإلبداعية.
.2

اليوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )0,05بين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية

التي تدرس التعبير بإستراتيجية اإلثارة العشوائية ومتوسط درجات طالب المجموعة التجريبية التي تدرس
التعبير بإستراتيجية التحدي ومتوسط درجات طالب المجموعة الضابطة التي تدرس التعبير بالطريقة التقليدية
في التفكير التأملي.
رابعاً :حدود البحث
 . 1عينة من طالب الصف الخامس األدبي في المدارس اإلعدادية في مركز محافظة بابل للعام الدراسي
2013 -2012
 . 2درس التعبير
 . 3إستراتيجيتا اإلثارة العشوائية والتحدي
خامساً :تحديد المصطلحات
اإلستراتيجية :عرَّ فها كل من :
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اولفر بأنها :مجموعة من األنشطة وأساليب التفاعل االجتماعي واألكاديمي والبيئي التي يقوم بها الطلبة لتعلم
ما يهدف إليه المنهج )194;1977, Oliver( .
سجانك بأنها  :مجموعة من اإلجراءات اإلرشادية التي تحدد وتوجه عمل المعلم للوصول إلى مخرجات
التعليم أو تواجه المحدودة منها ما هو عقلي أو وجداني او حركي (. )113;2000,schunk
عطية بأنها  »:الخطوات األساسية التي خطط لها المدرس لغرض تحقيق أهداف
المنهج فيدخل فيها كل فعل أو إجراء له غاية أو غرض « (عطية . ) 30: 2008،
يتضح من التعريفات السابقة أن اإلستراتيجية هي خطوات يتبعها المدرس لتحقيق أهداف المنهج
لتمكين المتعلم من اكتساب وتخزين واستعمال المعلومات بجعل عملية التعلم أسهل وأسرع وأكثر فاعلية وذاتية
الوجود .
التعريف اإلجرائي :مجموعة الفعاليات واإلجراءات ونمط األفعال والتصرفات التي يحددها المدرس لغرض
تنفيذ خطوات يدرسها المدرس على وفق خطوات إستراتيجيتي اإلثارة العشوائية والتحدي .
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اإلبداع الجاد:عرَّ فه كل من:
دي بونو بأنه  :البحث عن بدائل وطرائق واقتراحات وآراء كثيرة قبل اتخاذ قرار ما .
() 79; 2003, de bono
ستين بأنه :إنتاج جديد ومقبول ونافع يحقق رضا مجموعة كبيرة في مدة معينة )36;1960,stein(.
العتوم بأنه  « :الوحدة المتكاملة لمجموعة العوامل الذاتية أو الموضوعية التي تقود الى تحقيق إنتاج جديد
وأصيل وذي قيمة من الفرد أو الجماعة « ( العتوم  ) 131 :2007يتضح مما سبق أن اإلبداع يركز على
إدراك عالقات جديدة من اجل تغيير الواقع أو هو القدرة على حل المشكالت من اجل إنتاج مبتكر جديد ينماز
باألصالة والمرونة .
التعريف اإلجرائي :توظيف طالب عينة البحث لخطوات إستراتيجيتي اإلثارة العشوائية والتحدي للموضوع
التعبيري المقدم إليهم وإنتاج شيء جديد ينماز باألصالة والمرونة.
الكتابة اإلبداعية :عرَّ فها كل من :
عاشور بأنها  »:الكتابة التي تسعى إلى توظيف اللغة توظيفا جماليا بغرض التعبير عن الفكر والمشاعر
ونقلها إلى اآلخرين بأسلوب أدبي جميل وبغرض التأثير في نفس القارئ واالرتقاء بمستواه االنفعالي إلى
مستوى يقارب الحالة االنفعالية لمبدع النص « (عاشور . ) 204: 2005 ,

زكريا بأنها »:تعبير التلميذ عما يدور في ذهنه من أفكار ومشاعر وآراء كتابة وتعكس هذه الكتابة شخصية الكاتب
ويستشف منها أشياء كثيرة كالقدرة اللغوية والقوة البالغية والتمكن العلمي وتسلسل األفكار وصحة المعلومات المكتوبة «
( زكريا) 178 : 2007،
الحالق بأنها« :قدرة اإلنسان على أن يكتب بوضوح وحسن عرض ودقة عما في الفكرة واألسلوب «
( الحالق . ) 70: 2010 ،
يتضح مما سبق أن الكتابة اإلبداعية هي قدرة الطالب على توظيف اللغة توظيفا جيدا لنقل أفكاره ومشاعره
بأسلوب أدبي جميل تعكس مهاراته اللغوية والبالغية بتسلسل وترابط في الفكرة واألسلوب .
التعريف اإلجرائي :قدرة طالب عينة البحث على كتابة ما يدور في أذهانهم من أفكار ومشاعر وآراء حول
موضوعات التعبير المختارة وتقاس هذه الكتابة بالدرجات التي يحصل عليها الطالب في اختبار الكتابة
اإلبداعية.
التفكير التأملي عرفه كل من :
شون بأنه  :قدرة حدسية للشخص تمكنه من استقصاء نشط ومتأن حول معتقداته وخبراته المفاهيمية لوصف
المواقف واألحداث وتحليلها واشتقاق االستدالالت منها وخلق قواعد مفيدة للتدريب والتعلم في مواقف أخرى
ثورب بأنه  :عمليات االختبار الداخلي واكتشاف القضايا المهمة والتعامل معها من طريق التجربة
وتوضيح المعاني للشخص وتكون النتيجة تعبير وجهات النظر والتطورات للموضوعات المختلفة (throb
.) 67; 2001,
خوالدة بأنه »:عملية تفكر واهتمام ومراقبة للموقف الذي يواجهه الفرد أو الموضوع الذي يكتب فيه «
( خوالده ) 70 : 2010 ،
يتضح مما سبق إن التفكير التأملي هو عملية عقلية تتضمن مراقبة الموقف الذي يواجهه المتعلم بغية تحليله
بعد فهمه واستيعابه من طريق اإلمعان بجوانبه المختلفة ومراجعته وتقويمه للوصول إلى استدالالت جديدة .
التعريف اإلجرائي :هو العملية العقلية التي ينظم بها طالب عينة البحث خبراتهم بطريقة جديدة تؤدي إلى حل
مشكلة معينة أو اتخاذ قرار أو تنظيم عالقات ويقاس بالدرجات التي يحصل عليها الطالب في اختبار التفكير
التأملي.
الفصل الثاني  :دراسات سابقة
1ـ دراسة حسين »:2008أثر برنامج الكورت في التحصيل وتنمية التفكير اإلبداعي لدى طالبات الرابع العام
في ما ّدة األدب والنصوص».

دواة /مجلة فصلية محكمة تعنى بالبحوث والدراسات اللغوية والتربوية

مشابهة ( . ) 88;1987,schon
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أجريت الدراسة في جامعة بابل  /كلية التربية األساسية  ،وهدفت إلى تعرّ ف أثر برنامج الكورت في التحصيل
وتنمية التفكير اإلبداعي لدى طالبات الرابع العام في ما ّدة األدب والنصوص  .بلغت عيّنة الدراسة (  ) 81طالبة  ،ت ّم
اختيارهن عشوائيا من إعدادية الطليعة للبنات في مركز محافظة بابل  ،بواقع (  ) 41طالبة في المجموعة التجريبية  ،و
(  ) 40طالبة في المجموعة الضابطة .
كافأت الباحثة بين مجموعتي البحث في متغيرات العمر الزمني  ،والتحصيل الدراسي لألب واألم  ،ودرجات
ما ّدة اللغة العربية للعام الدراسي السابق .
صاغت الباحثة (  ) 248هدفا سلوكيا  ،وأع ّدت خططا تدريسية للموضوعات المقرّ ر تدريسها في أثناء م ّدة
التجربة  ،وعرضتها على نخبة من الخبراء والمتخصّصين لمعرفة صدقها ومالءمتها  ،ودرّ ست الباحثة نفسها
مجموعتي البحث خالل م ّدة التجربة التي استمرّ ت (  ) 23أسبوعا .
أع ّدت الباحثة اختبارا لقياس التحصيل  ،واعتمدت مقياسا جاهزا لقياس القدرة على التفكير اإلبداعي وهو
مقياس سيد خير للا  .عالجت الباحثة بيانات الدراسة إحصائيا باستعمال االختبار لعيّنتين مستقلتين ،ومربّع
كاي ( كا ، ) 2ومعامل الصعوبة ،ومعامل قوّ ة التمييز .
أظهرت نتائج الدراسة تفوق طلبة المجموعة التجريبية على طلبة المجموعة الضابطة وختمت الدراسة
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بتوصيات ومقترحات عديدة .

(حسين 1 :2008،ـ )133

 . 2دراسة الجبوري »:2011اثر الشعر العمودي والشعر الحر في األداء التعبيري والميل نحو الكتابة
اإلبداعية لدى طالب الصف الخامس العلمي «
أجريت الدراسة في العراق وهدفت إلى معرفة اثر الشعر العمودي والشعر الحر في األداء التعبيري والميل
نحو الكتابة اإلبداعية لدى طالب الصف الخامس العلمي  .تكونت عينة الدراسة من  107طالب اختارهم
الباحث عشوائيا ،ووزعت عينة الدراسة بين ثالث مجموعات بواقع  36طالبا للمجموعتين التجريبيتين األولى
والثانية و 35طالبا للمجموعة الضابطة .
كافأ الباحث إحصائيا بين مجموعات البحث الثالث بالعمر الزمني محسوبا بالشهور والتحصيل الدراسي
للوالدين ودرجات اللغة العربية في اختبار نصف السنة ودرجات الطالب في االختبار القبلي ودرجات االختبار
القبلي للميل الكتابي  .كانت أداة البحث اختبارا في األداء التعبيري واختبار الميل نحو الكتابة اإلبداعية
استعمل الباحث تحليل التباين األحادي واختبار شيفيه ومربع كاي ومعامل ارتباط بيرسون للتعامل مع البيانات
إحصائيا .توصلت الدراسة الى تفوق المجموعتين التجريبيتين على طالب المجموعة الضابطة في األداء
التعبيري والميل نحو الكتابة اإلبداعية وختمت الدراسة بالعديد من التوصيات والمقترحات  ( .الجبوري ،

. ) 74- 18 :2011
 .3دراسة الشكري « :2013اثر التعلم التعاوني والمناقشة في التعبير الكتابي وفهم المقروء لدى طالب الصف
الخامس العلمي «
أجريت الدراسة في العراق وهدفت إلى اثر التعلم التعاوني والمناقشة في التعبير الكتابي وفهم المقروء لدى
طالب الصف الخامس العلمي  .بلغت عينة الدراسة من  103طالب اختارهم الباحث عشوائيا وزعت عينة
الدراسة بين ثالث مجموعات بواقع  34طالبا للمجموعتين التجريبيتين األولى والثانية و 35طالبا للمجموعة
الضابطة .
كافأ الباحث إحصائيا بين مجموعات البحث الثالث بالعمر الزمني محسوبا بالشهور والتحصيل الدراسي
للوالدين ودرجات اللغة العربية للعام السابق ودرجات اختبار فهم المقروء  .درس الباحث نفسه مجموعات
البحث الثالث في أثناء مدة التجربة .كانت أداة البحث اختبارا في األداء التعبيري واختبار فهم المقروء .استعمل
الباحث تحليل التباين األحادي واختبار شيفيه ومربع كاي ومعامل ارتباط بيرسون ومعادلة معامل الصعوبة
وقوة تمييز الفقرة ومعادلة فعالية البدائل غير الصحيحة للتعامل مع البيانات إحصائيا .توصلت الدراسة إلى
تفوق طالب المجموعتين التجريبيتين األولى والثانية على طالب المجموعة الضابطة في التعبير الكتابي وفهم
 .4دراسة هيرت « :1991استقصاء العالقة االيجابية بين استعمال التعلم التعاوني وتطوير مهارات كتابة
اإلنشاء لدى طلبة المرحلة الثانية في »freshman college
أجريت الدراسة في الواليات المتحدة األمريكية وهدفت إلى استقصاء العالقة االيجابية بين استعمال التعلم
التعاوني وتطوير مهارات كتابة اإلنشاء لدى طلبة المرحلة الثانية في  . freshman collegeبلغت عينة
الدراسة ( )40طالبا وطالبة من طلبة المرحلة الثانية قسموا بين مجموعتين ضمت كل مجموعة ( ) 20طالبا
وطالبة واختبرت المجموعتان في اإلنشاء قبليا من اجل التكافؤ  ،درس الباحث نفسه مجموعتي البحث  ،أما
أداة البحث فكانت اختبارا تحصيليا تالف من ( )35فقرة اتسم بالصدق والثبات  ،استعمل الباحث تحليل التباين
األحادي ومعامل ارتباط بيرسون واالختبار التائي وسائل إحصائية للتعامل مع البيانات  ،وتوصلت الدراسة
إلى تفوق المجموعة التجريبية على طلبة المجموعة الضابطة  ،وختمت الدراسة بمجموعة من التوصيات
والمقترحات .
الدراسات السابقة والدراسة الحالية
بعد أن عرض الباحث الدراسات السابقة  ،يحاول الكشف عن أوجه الشبه واالختالف بين هذه الدراسات
ودراسته الحالية على النحو اآلتي :
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 .1األهداف  :تباينت الدراسات السابقة في أهدافها بتباين مشكالتها فهدفت دراسة حسين ( )2008إلى معرفة
أثر برنامج الكورت في التحصيل وتنمية التفكير اإلبداعي  ،وهدفت دراسة الجبوري ( )2011إلى معرفة
اثر الشعر العمودي والشعر الحر في األداء التعبيري والميل نحو الكتابة اإلبداعية ،وهدفت دراسة الشكري
( )2013إلى معرفة اثر التعلم التعاوني والمناقشة في التعبير الكتابي وفهم المقروء ،وهدفت دراسة هيرت
إلى استقصاء العالقة االيجابية بين استعمال التعلم التعاوني وتطوير مهارات كتابة اإلنشاء  ،وهدفت الدراسة
الحالية إلى تعرف اثر إستراتيجيتي اإلبداع الجاد في الكتابة اإلبداعية والتفكير التأملي .
 .2المنهج  :اتبعت الدراسات السابقة المنهج التجريبي جميعها وشاركتها الدراسة الحالية .
 .3العينة  :اختيرت العينات في الدراسات السابقة بصورة عشوائية  ،وتباينت أحجام عيناتها  ،إذ بلغت ( 81
) طالبة في دراسة حسين ( ،)2008و (  )107طالب في دراسة الجبوري ( ، )2011و( )103طالب في
دراسة الشكري ( ، )2013أما الدراسة الحالية فقد بلغت عينتها (  ) 104طالب اختيروا عشوائيا .
 .4التكافؤ :كافأ الباحثون في الدراسات السابقة بين عيناتهم في بعض المتغيرات التي يعتقدون أنها تؤثر في
سير التجربة منها العمر الزمني  ،ودرجات التحصيل للعام الدراسي السابق  ،والتحصيل الدراسي للوالدين،
وشاركتها الدراسة الحالية .
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 .5المرحلة :أجريت الدراسات السابقة جميعها في المرحلة اإلعدادية إذ أجريت دراسة حسين ( )2008على

البحث،واختيار التصميم التجريبي المناسب،وإجراءات التكافؤ اإلحصائي،وصياغة الخطط التجريبية ،إعداد
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أداة البحث ،وصياغة األهداف السلوكية ،واختيار الوسائل اإلحصائية المناسبة إلجراءات البحث ،والنتائج التي

طلبة الصف الرابع اإلعدادي ودراسة الجبوري ( ) 2011فقد أجريت على طلبة الصف الخامس العلمي ،
ودراسة الشكري ( )2013على طالب الصف الخامس العلمي  ،فيما أجريت دراسة هيرت ( )1991على
طالب المرحلة الثانية الجامعية  ،أما الدراسة الحالية فقد أجريت على طالب الصف الخامس األدبي .
 .6أدوات البحث  :اختلفت الدراسات السابقة في أدواتها باختالف أهدافها .
 .7الوسائل اإلحصائية  :اعتمدت الدراسات السابقة وسائل إحصائية متعددة منها معامل ارتباط بيرسون،
واالختبار التائي  ،ومربع كاي  ،ومعامل الصعوبة ،وقوة تمييز الفقرة  ،وفاعلية البدائل الخطأ ،أما الدراسة
الحالية فهي تتفق مع الدراسات السابقة في استعمالها الوسائل اإلحصائية نفسها.
جوانب اإلفادة من الدراسات السابقة
أفاد الباحث من الدراسات السابقة في عدة أمور منها :تحديد مشكلة البحث وهدفه ،وصياغة فرضيتي

توصلت إليها وكيفية عرضها وتفسيرها .

الفصل الثالث :منهج البحث وإجراءاته
يتضمن هذا الفصل منهج البحث الذي اتبعه الباحث وهو المنهج التجريبي وعرض موجز للتصميم المتبع
ومجتمع البحث وعينته وأداة البحث والوسائل اإلحصائية وعلى النحو اآلتي :
أوال :التصميم التجريبي :اعتمد الباحث على تصميم تجريبي ذي ضبط جزئي مالئم لظروف البحث فجاء
التصميم على ما مبين في الشكل اآلتي :

يقصد بالمجموعة التجريبية األولى ،المجموعة التي يدرس طالبها مادة التعبير بإستراتيجية اإلثارة العشوائية،
ويقصد بالمجموعة التجريبية الثانية المجموعة التي يدرس طالبها مادة التعبير بإستراتيجية التحدي ،أما
المجموعة الثالثة الضابطة المجموعة التي يدرس طالبها مادة التعبير بالطريقة التقليدية.ويقصد بالكتابة
اإلبداعية المتغير التابع األول الذي يقاس بوساطة اختبار الكتابة عن موضوع تعبيري أما التفكير التأملي فهو
المتغير التابع الثاني الذي يقاس بوساطة اختبار يتبناه الباحث.
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ثانياً :مجتمع البحث وعينته
.1

مجتمع البحث

يتكون مجتمع البحث الحالي من المدارس الثانوية واإلعدادية النهارية للبنين في مركز محافظة بابل للعام
الدراسي  2013- 2012التي تحوي ثالث شعب فأكثر ،فكانت المدارس على ما مبين في جدول()1
المدارس اإلعدادية والثانوية النهارية للبنين في مركز محافظة بابل

يتضح من الجدول ( )1أن المدارس اإلعدادية والثانوية النهارية للبنين في مركز محافظة بابل ( )5مدارس
منها ( ) 4مدارس إعدادية  ,ومدرسة ثانوية واحدة
أ.

عينة المدارس  :بعد أن حدد الباحث المدارس المشمولة بالبحث وعددها ( )5مدارس اختار إعدادية
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عينة البحث :

ذلك وزع الباحث الطرائق التدريسية بين الشعب الثالث بالطريقة نفسها فكانت إستراتيجية اإلثارة العشوائية
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من نصيب شعبة (ب) وأطلق عليها المجموعة التجريبية األولى ،وإستراتيجية التحدي من نصيب شعبة (ج)

الثورة بطريقة عشوائية إلجراء بحثه فيها بعد استحصال موافقة مديرية تربية محافظة بابل .
ب.

عينة الطالب:بعد أن اختار الباحث عشوائيا إعدادية الثورة للبنين الواقعة في حي الثورة زار الباحث

المدرسة فوجد أنها تحوي ثالث شعب للصف الخامس األدبي وهي ( أ  ،ب  ،ج) اختار الباحث بطريقة
عشوائية* الشعب الثالث لتكون مجموعات بحثه  ،بلغ عدد طالبها( )109طالب منهم ( )37طالبا في شعبة
(أ) ،و ( )37طالبا في شعبة (ب) ،و( )35طالبا في شعبة (ج) ،وبعد استبعاد الطالب المخفقين البالغ عددهم
( )5طالب بواقع طالبين اثنين في شعبتي (أ ،ب) وطالب واحد في شعبة (ج) .أصبح عدد أفراد العينة ()104
طالب وحصل االستبعاد العتقاد الباحث أن الطالب المخفقين لديهم خبرة وهذه الخبرة قد تؤثر في دقة النتائج،
وقد أبقى الباحث عليهم في الشعب الثالث حفاظا ً على النظام المدرسي ولئال يحرموا من درس التعبير .بعد

وأطلق عليها المجموعة التجريبية الثانية ،والطريقة التقليدية من نصيب شعبة (أ) وأطلق عليها المجموعة
الضابطة .وجدول ( )2يبين ذلك.

جدول ()2
عدد طالب مجموعات البحث الثالث قبل االستبعاد وبعده جدول

أجرى الباحث تكافؤاً إحصائيا بين مجموعات البحث الثالث ،في المتغيرات اآلتية:
 . 1العمر الزمني للطالب محسوبا ً بالشهور.
 .2التحصيل الدراسي للوالدين.
 -3درجات مادة اللغة العربية لطالبات مجموعات البحث الثالث لنصف السنة للعام الدراسي .2013-2012
 .1العمر الزمني للطالب محسوبا ً بالشهور
أجرى الباحث تكافؤاً إحصائيا في العمر الزمني محسوبا ً بالشهور بين طالب مجموعات البحث الثالث
ولمعرفة داللة الفروق بين أعمار طالب مجموعات البحث الثالث استعمل الباحث تحليل التباين األحادي عند
مستوى داللة (  )0،05ودرجتي حرية (  )101 ، 2وجاءت النتائج على ما مبين في جدول (.)3
جدول ()3
نتائج تحليل التباين األحادي للعمر الزمني لطالب مجموعات البحث الثالث محسوبا ً بالشهور
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يلحظ من جدول ( )3انه ليست هناك فروق ذات داللة إحصائية بين أعمار طالب مجموعات البحث الثالث
إذ كانت القيمة الفائية المحسوبة ( )1,46وهي اقل من القيمة الجدولية البالغة ( )3,07وهذا يدل على تكافؤ
مجموعات البحث الثالث في العمر الزمني.
 .2التحصيل الدراسي للوالدين:
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أ .التحصيل الدراسي للباء  :أجرى الباحث تكافؤاً إحصائيا في التحصيل الدراسي آلباء مجموعات البحث
الثالث  ،ولمعرفة داللة الفروق بين مجموعات البحث استعمل الباحث معادلة اختبار (كا )2عند مستوى داللة
( )0.05ودرجة حرية ( )2فكانت النتائج على ما مبين في جدول(.)4

تكرارات التحصيل الدراسي آلباء مجموعات البحث الثالث وقيمة (كا )2المحسوبة والجدولية ودرجة الحرية
ومستوى الداللة
يلحظ من جدول ( )4انه ليست هناك فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل الدراسي بين آباء طالب
مجموعات البحث الثالث،إذ إن قيمة (كا )2المحسوبة ( )1,87وهي اقل من قيمة (كا )2الجدولية البالغة
( ،)5,99وهذا يدل على تكافؤ مجموعات البحث الثالث في التحصيل الدراسي للباء.
ب .التحصيل الدراسي لألمهات :أجرى الباحث تكافؤاً إحصائيا في التحصيل الدراسي ألمهات مجموعات
البحث الثالث ،ولمعرفة داللة الفروق بين مجموعات البحث استعمل الباحث معادلة اختبار (كا )2عند مستوى
داللة ( )0.05ودرجة حرية ( )2فكانت النتائج على ما مبين في جدول (.)5جدول ()5
تكرارات التحصيل الدراسي لمهات مجموعات البحث الثالث وقيمة (كا )2المحسوبة والجدولية ودرجة
الحرية ومستوى الداللة

مجموعات البحث الثالث ،الن قيمة (كا )2المسحوبة ( )0,6وهي اقل من قيمة (كا )2الجدولية البالغة ()5,99
وهذا يدل على تكافؤ مجموعات البحث الثالث في التحصيل الدراسي لألمهات.
.3

درجات مادة اللغة العربية لطالب مجموعات البحث الثالث لنصف السنة للعام الدراسي -2012

:2013
أجرى الباحث تكافؤاً إحصائيا بين مجموعات البحث الثالث في درجات مادة اللغة العربية في اختبار نصف
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السنة للعام الدراسي  ،2013 -2012التي حصل عليها من سجالت المدرسة ،ولمعرفة داللة الفروق بين
درجات طالب مجموعات البحث الثالث استعمل الباحث تحليل التباين األحادي عند مستوى داللة ()0,05
ودرجتي حرية ( )101 ، 2وجدول ( )6يبين ذلك.
جدول ()6
نتائج تحليل التباين الحادي لدرجات طالب مجموعات البحث الثالث في مادة اللغة العربية في اختبار نصف
السنة للعام الدراسي 2013- 2012
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يلحظ من جدول ( )6انه ليس هناك فروق ذات داللة إحصائية بين طالب مجموعات البحث الثالث إذ كانت
القيمة الفائية المحسوبة ( )0,63وهي اقل من القيمة الجدولية البالغة ( )3,07وهذا يدل على تكافؤ مجموعات
البحث الثالث في درجات مادة اللغة العربية في اختبار نصف السنة للعام الدراسي .2013-2012
رابعاً :ضبط المتغيرات غير التجريبية
زيادة على إجراء التكافؤ اإلحصائي بين مجموعات البحث الثالث في عدد من المتغيرات ذات التأثير في
المتغيرين التابعين ،حاول الباحث قدر اإلمكان ضبط بعض المتغيرات الدخيلة (غير التجريبية) التي قد تؤثر
في سالمة التجربة ،ومن هذه المتغيرات:
اختيار العينة  ،االندثار التجريبي  ،الحوادث المصاحبة ،العمليات المتعلقة بالنضج ،أداتا القياس
خامسا  :تحديد المادة التعليمية:
اعد الباحث استبانة ضمت موضوعات تعبيرية وعرضها على مجموعة من الخبراء المتخصصين في اللغة
العربية وطرائق تدريسها وقد عد الباحث حصول نسبة اتفاق ( )%80فأكثر من الخبراء مؤشرا لقبول كل
موضوع وعليه تم تحديد الموضوعات التعبيرية بصيغتها النهائية التي ستدرس لطالب مجموعات البحث في

أثناء مدة التجربة.
سادسا  :إعداد الخطط الدراسية:
إن إعداد الخطط التدريسية من متطلبات التدريس الناجح ،إذ يهتدي بها المدرس ليسير على وفق خطوات
مرسومة له من اجل إتمام الدرس بما يحقق أهدافه ،لذا اعد الباحث الخطط التدريسية للموضوعات المقرر
تدريسها في أثناء مدة التجربة وعرض الباحث ثالث خطط على مجموعة من الخبراء والمتخصصين في اللغة
العربية وطرائق تدريسها .
سابعا  :إجراء تطبيق التجربة :
بعد استكمال متطلبات التجربة باشر الباحث بتطبيق التجربة بتاريخ 2013/ 2/ 16بتدريس درس واحد
أسبوعيا لكل مجموعة إذ درس الباحث نفسه المجموعات الثالث  ،فدرس المجموعة التجريبية األولى
بإستراتيجية اإلثارة العشوائية والمجموعة التجريبية الثانية بإستراتيجية التحدي والطريقة التقليدية من نصيب
المجموعة الضابطة .
ثامنا  :أداتا البحث
أوالً :اختبار الكتابة اإلبداعية:

مدى وضوح الموضوع والوقت المناسب للكتابة فيه ،طبقه على عينة استطالعية مكونة من ( )30طالبا من
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إلعداد اختبار الكتابة اإلبداعية اتبع الباحث الخطوات اآلتية :

طالب إعدادية الجهاد  .بعدها صور الباحث كل إجابة من إجابات الطالب لتكون ثالث نسخ صحح إحدى النسخ
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.1

تحديد موضوع االختبار  :اعد الباحث استبانة ضمت خمسة موضوعات تعبيرية ووزعها على نخبة

من الخبراء والمتخصصين في اللغة العربية وطرائق تدريسها الختيار موضوع مناسب لطالب الصف الخامس
األدبي وقد اتفق الخبراء بنسبة ( )%80على موضوع قال الشاعر:
وطني لو شغلت بالخلد عنه
.2

نازعتني إليه بالخلد نفسي

تحديد معيار لتصحيح االختبار  :اعتمد الباحث معيار تصحيح الهاشمي الذي يتكون من إحدى عشرة

فقرة موزعة بين مجالين هما الشكل والمضمون  ،إذ يتضمن المجال األول خمس فقرات والمجال اآلخر ست
فقرات ودرجة المعيار الكاملة ( )100درجة موزعة على فقرات المعيار  ،وان سبب االعتماد كون المعيار
مطبقا في البيئة العراقية وعلى طالب المرحلة اإلعدادية ونائال صدقه وثباته .
.3

التطبيق االستطالعي لالختبار  :لكي يتحقق الباحث من مالءمة الموضوع الذي تم اختياره ولمعرفة

واحتفظ بالنسختين المتبقيتين ليجري بهما نوعين من االتفاق:
أ.

االتفاق عبر الزمن  :صحح الباحث النسخة الثانية من إجابات الطالب بعد مدة أسبوعين من التصحيح

األول واستعمل معامل ارتباط بيرسون لمعرفة الثبات فحصل على معامل ارتباط بنسبة() 84,0
ب.

االتفاق مع مصحح آخر  :أجرى مصحح آخر درَّ به الباحث على التصحيح في النسخة الثالثة من

إجابات الطالب وباستعمال معامل ارتباط بيرسون حصل على نسبة ارتباط ( ،)0 ،76وتأكد الباحث من
وضوح العنوان وتعرف على الوقت المناسب للكتابة فيه ( )40دقيقة وبذلك أصبح االختبار جاهزا للتطبيق .
.4

تطبيق االختبار  :طبق الباحث االختبار يوم  2013/4/30وقد روعي عند تطبيق االختبار ما يأتي:

إشراف الباحث على تطبيق االختبار بمساعدة ثالثة مدرسين .إجراء االختبار في وقت واحد.إجراء االختبار في ثالث قاعات متجاورة ليسهل السيطرة عليهم..5

تصحيح االختبار  :صحح الباحث إجابات الطالب على وفق معيار تصحيح الهاشمي وقد أظهرت

النتائج أن أعلى درجة حصل عليها طالب مجموعات البحث ( )78واقل درجة (. )39
.6

ثبات التصحيح  :سحب الباحث ثالثين إجابة عشوائيا من إجابات الطالب في المجموعات الثالث

وبواقع عشر إجابات من كل مجموعة ليجري عليها نوعين من االتفاق هما :
أ .االتفاق عبر الزمن  :صحح الباحث النسخة الثانية من إجابات الطالب بعد مدة أسبوعين من التصحيح األول
دواة /مجلة فصلية محكمة تعنى بالبحوث والدراسات اللغوية والتربوية

واستعمل معامل ارتباط بيرسون لمعرفة الثبات فحصل على نسبة ارتباط (.)0، 92

ت .صدق المقياس  :للتحقق من صدق المقياس اعتمد الباحث الصدق الظاهري لذا عرض الباحث فقرات
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االختبار على عدد من الخبراء والمتخصصين في اللغة العربية وطرائق تدريسها  ،وفي العلوم التربوية

ب .االتفاق مع مصحح آخر  :أجرى مصحح آخر درَّ به الباحث على التصحيح في النسخة الثالثة من إجابات
الطالب وباستعمال معامل ارتباط بيرسون حصل على نسبة ارتباط (.)0,89
ثانياً :اختبار التفكير التأملي :
أعد الباحث مقياس التفكير التأملي إذ كان على شكل استبانة تتضمن مجموعة من الفقرات موزعة على خمسة
مجاالت رئيسة هي ( توليد المعرفة ذات المعنى  ،والحوار التأملي  ،والتأمل في أثناء الكتابة  ،وحل المشكالت
 ،وربط عناصر المعرفة والتخطيط التأملي )  ،وعرضها على مجموعة من الخبراء والمتخصصين في اللغة
العربية وطرائق تدريسها وعلم النفس التربوي واعتمد الباحث في إعداد هذا المقياس على اإلجراءات اآلتية :
أ .اإلطالع على األدب التربوي المرتبط بالتفكير التأملي .
ب .مراجعة دراسات سابقة .

والنفسية إلبداء آرائهم ومالحظاتهم في صالحية الفقرات من عدمها في قياس ما وضعت لقياسه  ،وكانت نسبة
االتفاق ( )%100من مجموع الخبراء الكلي.

ث.ثبات المقياس :لكي يتحقق الباحث من ثبات المقياس طبقه على عينة استطالعية مكونة من ( )30طالبا من
طالب إعدادية الجهاد  .وتم معرفة الزمن المناسب لإلجابة عن فقرات المقياس إذ بلغ ( )45دقيقة  ،ثم صحح
الباحث أوراق العينة االستطالعية ليجري بهما نوعين من االتفاق هما االتفاق عبر الزمن فحصل على معامل
ارتباط نسبته ( ،)0، 87واالتفاق مع مصحح آخر فحصل على معامل ارتباط نسبته ( )0، 88وبذلك أصبح
المقياس جاهزا للتطبيق.
ج .تطبيق األداة :طبق الباحث المقياس يوم  2013/5/1وقد روعي عند تطبيق االختبار ما يأتي:
إشراف الباحث على تطبيق االختبار بمساعدة ثالثة مدرسين .إجراء االختبار في وقت واحد.إجراء االختبار في ثالث قاعات متجاورة ليسهل السيطرة عليهم.تاسعاً :الوسائل اإلحصائية :
استعمل الباحث الوسائل اإلحصائية اآلتية  :تحليل التباين األحادي  ،واالختبار التائي  ،ومعمل ارتباط بيرسون
 ،وطريقة شيفيه ومربع كاي .
الفصل الرابع  :عرض النتائج وتفسيرها
.1

نتائج فرضيات البحث المتعلقة بالكتابة اإلبداعية :جاءت النتائج على ما مبين في جدول ()1

جدول ()6
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات طالب مجموعات البحث في اختبار الكتابة اإلبداعية

دواة /مجلة فصلية محكمة تعنى بالبحوث والدراسات اللغوية والتربوية

أوال  :عرض النتائج
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يتضح من جدول( )6أن متوسط درجات المجموعة التجريبية األولى (اإلثارة العشوائية)هو ( )58،5وانحرافها
المعياري( )5،84وان متوسط درجات المجموعة التجريبية الثانية (التحدي)هو ( )55،44وانحرافها المعياري

( )5،54أما المجموعة الضابطة فبلغ متوسطها ( )49،94وانحرافها المعياري ( )4،99ولمعرفة داللة الفروق
اإلحصائية بين متوسطات درجات مجموعات البحث الثالث في الكتابة اإلبداعية استعمل الباحث تحليل التباين
األحادي  ،فكانت النتائج على ما مبين في جدول (.)7
جدول ()7
نتائج تحليل التباين الحادي لدرجات مجموعات البحث الثالث في الكتابة اإلبداعية
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يتضح من جدول ( )7أن القيمة الفائية المحسوبة ( )14،79اكبر من القيمة الفائية الجدولية ()3،07عند مستوى
داللة( )0،05ودرجتي حرية ( )101 ،2وهذا يدل على إن هناك فروقا ذات دالئل إحصائية بين مجموعات
البحث الثالث في اتجاه اختبار الكتابة اإلبداعية ولمعرفة اتجاه الفروق بين مجموعات البحث الثالث استعمل
الباحث طريقة شيفيه للموازنات بين األوساط على ما مبين في جدول ()8
جدول ()8
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يتضح من جدول ( )8اآلتي :
.1

إن قيمة شيفيه المحسوبة ( ) 8،557اكبر من قيمة شيفيه الجدولية ( ) 2،47وان الفرق لمنفعة

المجموعة التجريبية األولى وبذلك ترفض الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديلة .
.2

إن قيمة شيفيه المحسوبة ( )5،498اكبر من قيمة شيفيه الجدولية ( )2،47وان الفرق لمنفعة المجموعة

التجريبية الثانية وبذلك ترفض الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديلة .
.3

إن قيمة شيفيه المحسوبة ( )3،058اصغر من قيمة شيفيه الجدولية ( )2،47وهذا يدل على انه ال

يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين المجموعتين في الكتابة اإلبداعية  ،وبذلك تقبل الفرضية الصفرية.
.2

نتائج البحث المتعلقة بالتفكير التأملي :

بعد أن صحح الباحث إجابات طالب مجموعات البحث الثالث جاءت النتائج على ما مبين في جدول (:)9
جدول ()9
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات مجموعات البحث في اختبار التفكير التأملي

وانحرافها المعياري( )15وان متوسط درجات المجموعة التجريبية الثانية (التحدي)هو ( )65،38وانحرافها
المعياري ( )12،41أما المجموعة الضابطة فبلغ متوسطها ( )54،91وانحرافها المعياري ( )8،84ولمعرفة
داللة الفروق اإلحصائية بين متوسطات درجات مجموعات البحث الثالث في التفكير التأملي استعمل الباحث
تحليل التباين األحادي  ،فكانت النتائج على ما مبين في جدول (.)10
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يتضح من جدول( )9أن متوسط درجات المجموعة التجريبية األولى (اإلثارة العشوائية)هو ()62،68
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جدول ()10
نتائج تحليل التباين الحادي لدرجات مجموعات البحث الثالث في التفكير التأملي

يلحظ من جدول ( )10إن القيمة الفائية المحسوبة ( )6،67اكبر من القيمة الفائية الجدولية( )3،07عند مستوى
داللة ( )0،05ودرجتي حرية ( )101 ،2وهذا يدل على أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية بين مجموعات
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البحث في اختبار التفكير التأملي .
ولمعرفة اتجاه الفروق بين مجموعات البحث الثالث استعمل الباحث طريقة شيفيه للموازنات بين األوساط على
ما مبين في جدول ()11
جدول ()11
قيم شيفيه التجاهات الفروق بين مجموعات البحث الثالث في اختبار التفكير التأملي

يتضح من جدول ( )11اآلتي :
إن قيمة شيفيه المحسوبة ( )9،83اكبر من قيمة شيفيه الجدولية ( )2،47وان الفرق لمنفعة المجموعة

.1

التجريبية األولى وبذلك ترفض الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديلة .
إن قيمة شيفيه المحسوبة ( )18،23اكبر من قيمة شيفيه الجدولية ( )2،47وان الفرق لمنفعة المجموعة

.2

التجريبية الثانية وبذلك ترفض الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديلة .
إن قيمة شيفيه المحسوبة ( )0،46اصغر من قيمة شيفيه الجدولية ( )2،47وهذا يدل على انه ال يوجد

.3

فرق ذو داللة إحصائية بين المجموعتين في التفكير التأملي  ،وبذلك تقبل الفرضية الصفرية.
ثانيا  :تفسير النتائج
أظهرت النتائج تفوق طالب المجموعتين التجريبيتين اللتين درستا التعبير بإستراتيجيتي اإلبداع الجاد في
الكتابة اإلبداعية والتفكير التأملي  ،ويرى الباحث إن تفوق المجموعتين يعود إلى واحد من األسباب اآلتية :
.1

إن اعتماد إستراتيجيتي اإلبداع الجاد ساعد على توفير أجواء تفاعلية بين أفراد كل مجموعة وأصبح

بمثابة مثير يعمل على إثارة دافعية الطالب نحو مادة التعلم إذ تؤكد النظريات المعرفية إن المشاركة الجماعية
وقادرا عليه .
.2

إن التدريس على وفق إستراتيجيتي اإلبداع الجاد جعلت الطالب محور العملية التعليمية ومنحتهم

الحرية في التعبير عن آرائهم من غير تردد أو خوف.
.3

ظهور اتجاهات ايجابية نحو متابعة رأي اآلخرين واحترامها مما ولد اشتراك الطالب في توليد

األفكار.
.4

إن إستراتيجيتي اإلبداع الجاد تجعل التفكير عملية منطقية تجنب الطالب األخطاء الشائعة من طريق

التمهل في إصدار األحكام النقدية على القضايا المقدمة إليهم.
الفصل الخامس  :االستنتاجات والتوصيات والمقترحات
أوال  :االستنتاجات
.1

إن التنوع في الطرائق التدريسية وبخاصة تلك التي تثير لدى الطالب الدافعية والشوق والمتعة وتقضي

على الملل والرتابة تكون أكثر فاعلية وأكثر تقبال من الطالب وأجدى نفعا.
.2

إن الطرائق التدريسية التي تجعل الطالب مشاركين فاعلين في الصف الدراسي تزيد من قابليتهم على

الفهم واستثماره في حياتهم اليومية .
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في البيئة الصفية تساعد على نمو عمليات اإلدراك واالنتباه والذاكرة والفهم وتجعل الطالب راغبا في التعلم
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إن عمل الطالب بمجموعات ساعد الطالب على فهم ما يكتبون من طريق تبادل المفاهيم وترسيخها

.3

في أذهانهم ومكنهم من فهم ما يقرؤون .
إن إستراتيجيتي اإلبداع الجاد تسهمان في زيادة فاعلية التدريس ورفع كفايته من طريق زيادة حيوية

.4

الطالب ونشاطهم بوصفهما إستراتيجيتين حديثتين في التدريس .
ثانيا  :التوصيات
في ضوء النتائج التي توصل إليها الباحث فانه يوصي بما يأتي :
.1

اعتماد إستراتيجيتي اإلبداع الجاد في تدريس مادة التعبير في المرحلة اإلعدادية .

.2

تدريب مدرسي اللغة العربية ومدرساتها على كيفية استعمال إستراتيجيتي اإلبداع الجاد وعدم االقتصار

على الطرائق التدريسية التي تعتمد على الحفظ والتلقين .
ضرورة تأكيد المشرفين التربويين على أهمية استعمال اإلبداع الجاد في أثناء زياراتهم الميدانية

.3

لمدرسي اللغة العربية ومدرساتها .
ثالثا :المقترحات
استكماال لنتائج البحث الحالي يقترح الباحث ما يأتي :
.2

إجراء دراسة مماثلة لمعرفة اثر استعمال اإلبداع الجاد في متغيرات أخر .

.3

إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية على الطالبات .
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إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية في باقي فروع اللغة العربية .

أعزائي الطالب انتم تعلمون أنّ الوطن هو لإلنسان سكن  ،وأهل  ،وكرامة اقترنت به الحسرات  ،والمسرات،
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و ُ
ش ِغ َل به كل ذي َج َنان  .أنا  ،وأنتم  ،وكل كائن حي في هذه الدنيا ينتمي إلى وطن تهيأ له فيه أسباب العيش،

خطة أنموذجية لتدريس التعبير على وفق إستراتيجية اإلثارة العشوائية
المادة  :التعبير اليوم والتاريخ :
الصف  :الخامس األدبي
الموضوع  :بالدي وإنْ جارت عليّ عزيزةٌ
عرض الدرس

وأهلي وإنْ َشحوا عليّ كرا ُم

( )40دقيقة

المقدمة

وبلد آمن يعيش فيه  ،ومن أجله نحب أرض َبالدنا  ،وسما َءها  ،وكل ما فيها من زرع ٍ وضرع ٍ  ،بالدي
روحي  ،ووجودي .

يكتب المدرّ س الموضوع أمام الطالب في أعلى السبورة .

.1

ْ
جارت علي ّ عزيزة ٌ
بالدي وإن

وأهلي وإن شحوا علي ّ كرام ُ

يذكر المدرس  ،والطالب العناصر الرئيسة في الموضوع  ،وتدوينها على السبورة على النحو اآلتي :
أ ـ حب الوطن والدفاع عنه  .ب ـ بالدي هي أمي .ت ـ في بالدي تكمن السعادة الحقيقية .ث ـ بالدي المظهر
الحسن .
ج ـ بالدي الخير  ،والعطاء .
المدرّ س :

إن هذه العناصر ليست عناوين جانبية للموضوع وإنما تمثل اإلطار العام والفكرة المتكاملة

للموضوع وبإمكانكم زيادتها ؛ إذا أعطت تلك الزيادة للموضوع قو ًة  ،وكماالً
 2ـ تقديم المثيرات العشوائية :
يقدم المدرس والطالب عددا ًمن المثيرات العشوائية ؛ على أن يكون هناك مثي ٌر عشوائ ٌي لكل عنصر من
العناصر التي تم ذكرها سابقا
المدرّ س  :ليكن المثير العشوائي على سبيل المثال  ( :بيت ) فهل تختارون مثيرات عشوائية أُخر ؟
طالب  :شجرة  .طالب  :قلم حبر .طالب  :ثوب  .طالب  :سراج.

 3ـ توزيع الطالب بين مجموعات غير متجانسة :
يطلب المدرس من الطالب أن يتوزعوا بين خمس مجموعات كل مجموعة تضم (  ) 7طالب ،على أن
تكون المجموعات غير متجانسة  ،وكل مجموعة تختار طالبا يترأس مجموعتهم حتى يدون أفكارهم  ،ويقرأها
على المدرس مع مالحظة إن المدرس قد درَّ ب الطالب على أسلوب اإلثارة العشوائية  ،وكيفية التوزيع بين
مجموعات .
 4ـ الحديث عن عناصر الموضوع :يطلب المدرس من كل مجموعة أن تتناول عنصرا واحدا ًمن العناصر
التي ستشرح وتوضح  ،مع واحد من المثيرات العشوائية .ويجب على أفراد كل مجموعة أن يتناولوا العنصر
بالشرح ويتفقوا على ملخص يقرؤه قائد المجموعة لبقية مجاميع الصف .
 5ـ تقديم معلومات عن المثيرات العشوائية  :يبين المدرس للمجموعات انه البد من أن كل مجموعة تقدم
معلومات عن واحد من المثيرات العشوائية التي قدمت والمدرس يدوّ ن األفكار ،والمعلومات التي توافرت عن
المثير العشوائي  ،التي لها عالقة بالموضوع على السبورة  ،ويطرح ما ليس له عالقة.
 6ـ عملية الربط  :يطلب المدرس من الطالب إيجاد روابط ،وعالقات بين المثير العشوائي  ،وكل عنصر
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من عناصر موضوع الدرس من طريق مشاركة أفراد كل مجموعة بالتفكير ،والتأمل  ،والتخيل  ،ثم استنتاج
الروابط مع تدوين ذلك في دفتر التعبير  ،و يتولى قائد كل مجموعة مهمة قراءتها على المدرس والمجاميع ،
على أن تعمل المجموعات الخطوات (  ) 7 ، 6 ،5في وقت واحد حرصا على وقت الدرس .
 7ـ المناقشة  :يناقش المدرس الطالب في كل مجموعة في الخطوات (  ، ) 7 ، 6 ، 5ويطلب منهم تسجيل
ما يتم ذكره من عناصر ،ومثيرات عشوائية  ،وروابط  ،وشواهد في دفتر تلخيص خاص بالتعبير ،واستعماله
فيما بعد ؛ الستذكار ما تم ذكره .
المجموعة األولى  ،العنصر األول  ،المثير العشوائي ( بيت ) :
المدرس  :ماذا يعني لكم حب الوطن ؟
قائد المجموعة  :حب الوطن يعني أنني أقدس بالدي وأمجدها  ،وحب الوطن ال يوازيه حب فهو اشد من حب
األم  ،واألب  ،واألهل ،واألصدقاء  ،إذ ال قيمة اإلنسان بال وطن  ،فوطننا هو وجودنا  ،وال خير في إنسان
ال يحب وطنه  ،ويضحي من اجله قال الشاعر:
وطني لو ُ
شغ ُ
ِلت بالخلد عنه

نازعتني إليه بالخلد نفسي

الشاعر يعبّر عن حبه لوطنه  ،وإن ناله بجور ،وعذاب  ،ويصف أهله بالكرم  ،وإن شحوا فنار الوطن جنة ،
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وشح األهل جود .
المدرس  :ما المعلومات التي توصلتم إليها حول كلمة ( بيت ) ؟
قائد المجموعة  :البيت مكان آمن يسكن فيه الفرد  ،ويجد الراحة فيه.
المدرّ س  :وما عالقة ذلك بـ ( بالدي ) ؟
قائد المجموعة  :كرامة اإلنسان وأمنه ببالده فهو بمثابة البيت  .بالدي منامي أُسكن فيه  ،وهذا الحب ال يقتصر
على بني البشر بل حتى الحيوانات أماكن تواجدها بيوت.
المدرّ س  :بارك للا فيكم
المجموعة الثانية  ،العنصر الثاني  ،المثير العشوائي ( شجرة ) :
المدرس  :ماذا تقولون في العنصر الثاني وهو أنّ بالدي هو أمي الحقيقية ؟
قائد المجموعة  :بالدي كأمي التي أرضعتني حليب صدرها  ،ومألت قلبي بحنانها  ،وكستني من روائع ثيابها
.إن عطفها علي  ،وبرها بي هو أن تضمني إلى أحضانها .
المدرّ س  :وكيف أرضعتك بالدك ؟
قائد المجموعة  :شربت حبها منذ طفولتي ؛ فكان بعدها لوعتي  ،وحزني  ،وقربها فرحتي  ،وغطائي  ،ارتويت
من جداولها العذبة  ،وعيونها الفياضة  ،تضمني ألحضانها قال الشاعر:

أهيم بها وفي قلبي هواها

ويؤلمني الفراق أو المغيب

وال من شيء يسعدني سواها

وعيشي في سواها ال يطيب

المدرس  :وما المعلومات التي توصلتم إليها حول كلمة( شجرة)؟
قائد المجموعة  :يقرأ توصيفا عن الشجرة
المدرس  :وما عالقة ( بالدي ) بالشجرة ؟
قائد المجموعة  :بالدي شجرة أغصانها في أعالي السماء وجذورها في أعماق األرض تاريخها عريق ،
وجذورها متأصلة في نفوس أبنائها  ،بالدي شجرة تظلني بعطفها  ،وحنانها  ،وترويني ،وإخوتي  ،وتغذينا
فنقطف ثمارها من سني تعبها فينا  ،بالدي شجرة رؤوف تحبنا  ،وإن قسونا عليها  ،وآذيناها .
يتبع الباحث الخطوات نفسها مع المجموعات الباقية للربط بين المثيرات التي قدمها الطالب
 : 8الخاتمة  :يعطي الطالب خالصة عن الموضوع
 : 9الكتابة بالموضوع
خطة أنموذجية لتدريس التعبير على وفق إستراتيجية التحدي
الصف  :الخامس األدبي
الموضوع  :بالدي وإنْ جارت عليّ عزيزةٌ
خطوات عرض الدرس
.1

وأهلي وإنْ َشحوا عليّ كرا ُم

( ) 40دقيقة

المقدمة  :نفسها التي وردت في الخطة السابقة

(  ) 2دقيقة

 .2يكتب المدرّ س الموضوع أمام الطالب في أعلى السبورة  .يتبع المدرس اإلجراء نفسه المتبع في الخطة
السابقة
 3ـ توزيع الطالب بين مجموعات غير متجانسة :
يطلب المدرس من الطالب أن يتوزعوا بين خمس مجموعات كل مجموعة تضم (  ) 7طالب  ،على أن
تكون المجموعات غير متجانسة  ،وكل مجموعة تختار طالبا يترأس مجموعتهم حتى يدون أفكارهم  ،ويقرأها
على المدرس مع مالحظة إن المدرس قد درَّ ب الطالب على أسلوب اإلثارة العشوائية  ،وكيفية التوزيع
بين مجموعات .
 4ـ الحديث عن عناصر الموضوع :
توزع األفكار الرئيسة على المجموعات الخمس لغرض مناقشتها
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المجموعة األولى :الفكرة األولى في الموضوع هي :

حب الوطن والدفاع عنه

المدرس  :ماذا يعني حب الوطن والدفاع عنه؟
قائد المجموعة  :الوطن أقدس شيء  ،إذ ال قيمة لإلنسان من دون وطن فال بد من الدفاع عنه .
المدرس  :هذا بديهي  ،هذه الفكرة واضحة  .من يعطينا فكرة أخرى ؟
طالب  :الوطن هو األم  ،طالب  :الوطن يعني الحبيبة  ،طالب  :الوطن يعني األبوة
المدرس  :أحسنتم من يضيف؟
قائد المجموعة  :هي الثالثة مجتمعة
المدرس  :هل هناك فكرة أخرى؟
المدرس :الوطن يعني الدم  ،هو القلب النابض فحيثما سكن النبض وقف القلب  ،الوطن ديمومة الحياة  ،فهو
كالدم فلوال الدم لهلك اإلنسان  ،فالوطن دم يجري في عروقنا فيديم لنا الحياة .
قائد المجموعة  :أستاذنا الكريم أنت نقلتنا من معنى سطحي إلى معنى آخر يبين العمق في الفكرة إننا متفاجئون.
المدرس  :أعزائي البد من الخروج من الحلول التقليدية إلى حلول أخرى  ،واقصد البد من تحدي األفكار
التقليدية واإلتيان بحلول أخرى غير تقليدية .
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قائد المجموعة  :اآلن فهمنا ماذا تفصد بالتحدي ؟ نعم إن حب الوطن قوة سارية في اإلنسان  ،الوطن دون
الحبيبة يظل ناقصا الن الحبيبة دون الوطن تعني سعادة فردية زائفة فالوطن دون الحبيبة وطن ناقص ال تتحقق
فيه عالمات الدفء والتواصل والحب هو الذي يوحد ما بين االثنين .
المدرس  :هل هناك بدائل؟
قائد المجموعة  :هناك ترابط بين الوطن والبيت والحبيبة والقلب والوالدين واألرض فهي جميعها بدائل للفكرة
الرئيسة ألنها تدل على الحب .
المدرس  :أشكركم جميعا دونوا هذه األفكار وولدوا منها أفكارا أخر على أن تكون أفكارا غير تقليدية واقصد
تحدوا األفكار التقليدية وحسنوا األفكار المولدة ألننا في درس التعبير ننشد الجمال في الفكرة واألسلوب .
المجموعة الثانية :
المدرس  :ماذا تقولون في العنصر الثاني وهو أنّ بالدي هو أمي الحقيقية ؟
قائد المجموعة  :بالدي كأمي التي أرضعتني حليب صدرها  ،ومألت قلبي بحنانها  ،وكستني من روائع ثيابها
.إن عطفها علي  ،وبرها بي هو أن تضمني إلى أحضانها .
نعم يا أخوتي إننا مغرمون بالوطن  .الوطن الفراش والوسادة التي يستريح عليها الرأس من كل هم وغم ،
الوطن هنا القلب الحنون ،الطمأنينة ،الدفء  ،الراحة  ،العطف ،الرعاية  ،اإلخالص تمر الدرس .

وهكذا يستمر الدرس مابين المجموعات عن طريق طرح األفكار التقليدية ومن ثم تحديها بأفكار جديدة غير
تقليدية مستعملين عنصر المفاجأة وربط هذه األفكار بمثيرات بديلة على غرار ما تم بيانه في المجموعتين .
 .5الخاتمة  :إعطاء خالصة عن الموضوع من الطالب
 : 6الكتابة في الموضوع
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المرحلة اإلعدادية
Setting Up the criteria for Topic Selection for
Composition Subject at Secondary School

By: Dr.Allaa Abdulhssein Shibib Al-Hassnawy ,
Methods of Teaching Arabic
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ملخص البحث

ُ
البحث إلى بنا ِء معايير الختيار موضوعات التعبير عند مدرسي المرحلة اإلعدادية من خالل
يرمي هذا
اإلجابة عن السؤال اآلتي:
ما معايي ُر اختيار موضوعات التعبير عند مدرسي اللغة العربية في المرحلة اإلعدادية؟
ولإلجابة عن هذا السؤال استعمل الباحث المنهج الوصفي التحليلي لمالءمته مرمى البحث،ولتحقيق مرمى
ٌ
ُدرسة لمادة اللغة العربية في المرحلة اإلعدادية
البحث اختار الباحث عينة عشوائية شملت ( )268مُدرسا ً وم
يمثلون نسبة قدرها ( )%10من المجتمع األصلي البالغ ( )2576موزعين على مدارس مديريات تربية محافظة
بغداد الست ،استعان الباحث بمختصين في مجال طرائق تدريس اللغة العربية إضافة الى ما ذكرته األدبيات
التربوية في مجال التعبير في بناء معايير الختيار موضوعات التعبير ،تكونت قائمة المعايير من( )38معياراً
توزعت على خمسة مجاالت هي (المعرفي ،والتربوي ،والنفسي ،واللغوي ،واالجتماعي) تأكد الباحث من
صدقها وثباتها.
وزع الباحث المعايير على عينة البحث بخمسة مستويات (كبير ،وكبير جداً ،ومتوسط ،وقليل ،وقليل جداً)
حسب الباحث تكرارات إجابات العينة لك َّل فقرة من فقرات المجاالت ,وأفرغت لمعالجتها إحصائياً ،باستعمال
الوسط المرجح والنسبة المئوية أسفرت الدراسة عن االستنتاجات اآلتية:
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 -1على المدرسين والمدرسات أن يعطوا الختيار الموضوع أهمية كبيرة كون كتابات الطلبة تعتمد باألساس
على االختيار السليم للعنوان .
إن االختيار السليم والصحيح للعناوين على وفق معايير محددة تساعد كثيرا في رفع األداء التعبيري عند
َ -2
الطلبة .
أوصى الباحث بعدد من التوصيات منها ضرورة عقد الدورات والندوات للمدرسين والمدرسات لتزويدهم
باألسس والمعايير السليمة عند اختيارهم لموضوعات التعبير .
واقترح الباحث إجراء دراسة مماثلة لمدرسي ومدرسات المرحلة المتوسطة.

Abstract
This research aims to set up the criteria for selecting topics for composition at secondary school by answering the following question: what are the
criteria for selecting topics for composition by teachers of Arabic in secondary
school?
To answer this question a descriptive analytical approach is used. To achieve
the goal of the research , the researcher has built a random sample which
consists of )268( teachers of Arabic representing a proportion of )10%( of the
original community which makes up )2576( spread over the six Directorates
of Education in Baghdad province.The researcher consulted some experts
in methods of teaching Arabic and also the available in the topic selection of
composition subject.A list of criteria is set up and consist of )38( standards,
distributed on five areas )cognitive , pedagogy, psychology, linguistics, and
 مجلة فصلية محكمة تعنى بالبحوث والدراسات اللغوية والتربوية/دواة

social (. Validity and reliability of the list are achieved .
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The study has come with the following conclusions:
1. Teachers should give greater attention to topic selection because students’ writings rely primarily on the proper choice of topic.
2. Correct and proper choice of topics which is based on specific standards
helps in raising the performance of students significantly.
.

الفص ُل األول /التعريف بالبحث

إلى عدم إقبال الطالب عليه ،أو ربما يتهرب منه أو

مشكل ُة البحث Problem of Research : :

يعتمد على غيره في كتابة الموضوع؛ ليريحه من

إن ضعف الطلبة في التعبير من المشكالت العصية

هذا العبء الملقى على عاتقه  ،فاالختيار غير السليم

التي تتضاءل بجانبها المشكالت جميعها  ،كون التعبير

لموضوعات التعبير يعد سببا رئيسا في إخفاق الطلبة

هو الهدف النهائي الشامل لتعليم اللغة،وأنَّ فنون اللغة

في كتابة الموضوع ،كما يعيق هذا االختيار _غير

ومهاراتها تصب في التعبير(الهاشمي ،)55 :1988،

السليم _ طاقاتهم ومقدراتهم اإلبداعية األمر الذي

وتعددت اآلراء في تحديد األسباب التي تؤدي إلى

يؤدي إلى أهمية وضع مجموعة من األسس والمعايير

ضعف الطلبة في التعبير ،فعلى الرغم من تعددها فإنه

التي من المفترض أن يستند إليها المدرسون عند

يمكن أن تؤخذ هذه األسباب على محورين أساسيين

اختيارهم لموضوعات التعبير والتي من شأنها أن

هما :محور المُدرس ،ومحور الطالب  ،والى جانب

ترفع من قدرة الطالب في كتابة الموضوع .

هذين المحورين تقف أسباب أخرى تؤدي إلى ضعف

دواة /مجلة فصلية محكمة تعنى بالبحوث والدراسات اللغوية والتربوية
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ويتعزز شعور الباحث بمشكلة التعبير واإلحساس

الطلبة في التعبير( .إبراهيم)24:1973،

بها باعتماده نتائج الدراسات العلمية في هذا المجال

ومن خالل عمل الباحث كمدرس لغة عربية في

إذ أشارت دراسة محمد عبد القادر إلى أن عدداً من

المرحلة اإلعدادية تجلى له هذا الضعف جليا ً في

المستفتين ردوا أسباب عدم تحقق أهداف تدريس

ضوء كتابات الطلبة حيث امتازت بقلة األفكار

التعبير إلى ضعف فهم عنوان التعبير وقصورهم في

وبعدها عن األصالة وغموضها ،وقلة المحصول

تحقيق ذلك( .احمد )206: 1985،في حين أفضت

اللغوي وكذلك ضعف تطبيق ما تعلمه من قواعد

دراسة عبد عون التـي أجريت في بغداد إلى جملة مـن

اللغة العربية والتحول بها إلى الجانب التطبيقي،

النتائج مـن بينها أن الطرائق التدريسية المتبعة في

ويُرجع الباحث السبب في ذلك إلى عدة عوامل أهمها

تدريس التعبير ال تسهم في تكوين اتجاهات مرغوب

هو اختيار المُدرسين للموضوعات ،حيث يلجأ عدد

فيها نحو التعبير وال توفر عنصر التشويق وال تنمي

من المدرسين إلى فرض موضوعات تقليدية معينة

شخصية الطالب( .عبد عون )161 :1989،

على الطلبة ال تتناسب مع ميولهم وال اتجاهاتهم

وتأسيسا ً لما سبق فأن مشكلة البحث تتجسد في بناء

ورغباتهم ،وتتناول موضوعات بعيدة عن حياتهم

معايير الختيار موضوعات التعبير عند مدرسي

ومشكالتهم وال تمثل المواقف االجتماعية التي تحيط

المرحلة اإلعدادية

بهم وكذلك تبتعد في بعض األحيان عن زمنهم الذي

أهمية البحث والحاجة إليه of Research :

يعيشون فيه ،وبهذا قد يفتقر الطالب إلى الخبرة

Importance

الكافية في كتابة موضوع تعبيره وهذا بدوره يؤدي

إن اللغة وعاء يصب فيه اإلنسان أفكاره ومعتقداته،

ويعبر بها عما يجول بخاطره من تصورات ومعان

بخصائص كوّ نت شخصيتها العلمية والمنطقية من

فحواس اإلنسان تستقبل المثيرات الحسية

بين لغات العالم األخرى التي سبقتها ،فاتصفت بثراء

(مرئية /مسموعة) وتتفاعل مع ما بها من عواطف

مفرداتها ودقتها في التعبير عن المعنى المراد ،فهي

وانفعاالت وخبرات فتتكون مهارات اللغة (االستماع،

لغة متطورة بقياسها وسماعها ،ولغة علمية وأدبية

الكالم ،القراءة ،الكتابة) وتنشأ المدركات وتتراكم

شاعرة ( .غزوان)1: 2000،

الخبرات ،وإ َنها من أهم المعايير التي تقاس بها

وان عباراتها سلسة طبيعية ،يهون على الناطق

حضارة األمم من حيث التأثير والتأثر ،وهي في الوقت

صافي الفكر أن يعبّر بها عما يريده من دون تصنع

نفسه لغة فن لكل ما تنطوي عليه النفس اإلنسانية من

وتكلف  ،بإتباع ما يدل عليه القانون الطبيعي .

رؤى؛ ولكل ما يتحاور داخل اإلنسان من مشاعر

(األسود)2000:19،

فهي الترجمان عن آماله وطموحاته وغاياته ووسائله

واللغة العربية لغة إيجاز وإبالغ ولغة تعبير

ومثله العليا( .عاشور  ,ومحمد)2005:19,

وبيان،ولغة إفاضة ،استطاعت أن تتغلب على حوادث

ولما كانت وظيفة اللغة قائمة على الفهم واإلفهام فإنه

الزمن التي تعرضت لها على مرِّ العصور وخرجت

ال بدَ حتى يتحقق له ذلك من أن يتقن المهارات التي

في كل معركة ثرية غانمة( ،احمد،دت )169:وهي

تعينه على الفهم الجيد واإلفهام السليم .واللغة كيان ذو

أدق اللغات تصويراً لما يقع تحت الحس ،وأوسع

أجزاء يتكون كل واحد منها من مهارة كلية تندرج

تعبيراً عما يجول في النفس ،وذلك لمرونتها على

تحتها مجموعة من المهارات الفرعية ،فإن مجرد

االشتقاق ،وقبولها التهذيب  ،وسعتها في التعريب ،

إتقان واحدة من هذه المهارات أو حتى إتقان جميع

وقد جعلها القرآن الكريم أكثر رسوخا ً وأش ّد بنياناً،

المهارات ،منفردة ،ال يعني أن الفرد قد أجاد اللغة

وأقوى استقراراً ،وبفضله صارت أبعد اللغات

أن إتقان اللغة
واستعملها استعماالَ سليماً ،مما يعني َ

مدىً ،وأوسعها أفقاً ،وأقدرها على النهوض عبر

ال يتأتى ألي فرد إال بإتقان مهاراتها األربع (القراءة

التطور الدائم الذي تعيشه اإلنسانية ،واستطاعت في

والكتابة والحديث والسماع) وتعلمها بشكل مترابط

ظل عالمية اإلسالم أن تتسع لتحيط بأبعد انطالقات

متماسك بحيث ترمز كل واحدة منها األخرى،

الفكر،وترتفع حتى تصل إلى أدق اختالجات النفس .

وتتآلف معا ً لتحقيق الهدف من تعلم اإلنسان هذه

(سمك)31 : 1975،

اللغة( 0البجة)45 :2005 ،

وبهذا فاللغة العربية نالت درجة أعلى من غيرها في
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والكالم عن أهمية اللغة لغتنا العربية إذ تعد اللغة

الشرف والخلود والنماء والبقاء القترانها بالقرآن الكريم،
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العربية لغة حضارة ،وفكر ،وتأريخ ،وقد شرَّ فها للا

كما قال تعالى :بسم للا الرحمن الرحيم:

إنا أنزلناه

(سبحانه وتعالى) بأن جعلها لغة القرآن الكريم ،تميزت

قرآنا ً عربيا ً لعلكم تعقلون (0سورة يوسف :اآلية )2

وجعل القرآن للغة مكانة ال تعلوها مكانة بين اللغات

اللغات العالمية ،وتصبح لغة سادسة في منظمة األمم

ولقد ضربنا

المتحدة والهيئات التابعة لها منذ عام ( )1973جنبا ً

للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون،

إلى جنب مع اللغة اإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية

بقوله تعالى :بسم للا الرحمن الرحيم
قرآنا ً عربيا ً غير ذي عوج لعلهم يتقون

( 0سورة

الزمر :اآليتان )28-27

والروسية والصينية ( .الحطيبات)18: 2005,
وعليه يجب على كل فرد أن يملك لغة قومه ،

وألنها لغة القرآن الكريم فقد خضعت العربية للقرآن

حديثا ً وكتابة  ،وان األمم كلها جرت على أن يكتب

الكريم وتأثرت به فاتسعت مادتها وتشعبت أغراضها

أفرادها أو يتحدثوا بلغة سليمة  ،خالية من الخطأ،

ومعانيها بالتعبير عن عقيدة الدين الجديد ومقتضيات

تترابط فقراتها  ،وتتماسك عباراتها في بناء لغوي

الحضارة ومصطلحات العلوم وتهذيب ألفاظها ورقة

عام  ،يؤدي الغرض المطلوب من إبالغ اآلخرين

أساليبها ،واكسب القرآن الكريم اللغة عذوبة في اللفظ

فكرة معينة أو تجربة خاصة  ،وهذا الغرض يحققه

ووسع دائرة اللغة باستعمال األلفاظ الدينية كالصالة

التعبير  ،الذي تقتضيه ضرورات الحياة المختلفة

والزكاة والصيام والركوع والسجود والمؤمن

،ويستدعيه التعامل مع الناس في الحياة العامة  .ويحقق

والكافر( .إبراهيم)11 :1994،

لهم االتصال بغيرهم ( .العزاوي )75: 1988،

فإن العربية هي اللغة األم لما يزيد على ()200

يدور في خلده من أحاسيس ومدركات لالتصال

مليون من العرب والمسلمين  ,إذ تمتد بالدهم

بالمجتمع الذي يعيش فيه ويتفاعل معه ،وان األفكار

على رقعة واسعة من المحيط إلى الخليج ,واألمة

واألحاسيس ال تكاد تثبت وجودها ما لم تترجم إلى

العربية بوزنها الديني والثقافي والتاريخي السياسي

ألفاظ وعبارات بوساطة التعبير ,وال تتيح مجاال

واالقتصادي باتت تحظى بمكانة مهمة في العالم

لالطالع عليها واإلفادة منها ( .الرحيم)1991:39،
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هذا من الناحية الدينية ،وأما من الناحية اإلستراتيجية

والتعبير وسيلة اإلنسان األولى لإلفصاح عمّا

أما من الناحية التاريخية ,فإن اللغة العربية وعاء

التعبيرية ومهاراتها بإمكانه صـياغة العبارة الدقيقة,

لحضارة واسعة ممتدة التاريخ ،نقلت إلى البشرية

فالتعبير يشمل فنين من فنون اللغة هما :الحديث

طوال قرون عدة أسسا ً للحضارة وعوامل للتقدم

والكتابة  ,ويعتمد فـي امتالكها علـى فنين آخرين

في مختلف العلوم والمعارف اإلنسانية والتطبيقية،

هما  :االستماع والقـراءة فدراسة اللغة تتركز حوله .
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حملت أمانة نقل علوم اليونان وفالسفتهم إلى العالم

(الحمادي وظافر)205: 1984،

كله ( 0العزازي)7: 2009,

إن الشخص الذي يمتلك السيطرة على القدرات

كله ,في عصوره الوسطى وفي أكثر حقبه ظالماً،

إن إجادة الطالب في أدائه التعبيري دليل عملي

وبهذا فقد استطاعت أن تحتل مركزا مرموقا بين

على استيعابه ما تعلمه من مفردات ألنه وسيلة الفهم

واإلفهام  ,وهما جانبا عملية التفاهم بين األشخاص.

العمرية التي تعكس قدراً ال بأس به من النضج

(العكام)9 : 2000،

العقلي والوجداني والجسمي الذي يمكنهم من التفاعل

ويتوقف إتقان الطالب المواد الدراسية باختالفها

مع المجتمع الذي يعيشون فيه تفاعالً تتحقق معه

على إتقانه التعبير ،ويُرجع المربون إخفاق بعض

األهداف المنشودة ،إذا واجه هذا التفاعل من خالل

الطلبة في إتقان المواد الدراسية إلى عدم قدرتهم على

الممارسات التعليمية الصحيحة التي تأخذ بيده

التعبير ،فقد يكون الطالب مستوعبا ً المواد الدراسية

وتوجهه نحو إعمال العقل كي يفكر ،ثم يعبر ويبدع

إالّ أنه ال يستطيع التعبير عن أفكاره فيؤدي ذلك إلى

بما يعود عليه وعلى المجتمع الذي يعيش فيه بالنفع

إخفاقه  ،بل إن كثيراً من الناس َمن ال يستطيع التعبير

والفائدة( 0درويش )73 :1998،

الناس ال يستطيع التعبير عن نفسه في أثناء مناقشته

الصعيد الدراسي يعاني من معوقات تجعله مشكلة

اآلخرين مما يسبب له كثيراً من الحرج فـي حياته

ضمن مفردات اللغة العربية إذ إنه لم يلق العناية

العمـلية ،والحياة مليئة بالمواقف التي تستدعي أن

الدقيقة في المدارس بما يتناسب وأهميته من حيث

يعبر المرء فيها عن نفسه .من هذا كانت الحاجة

اإلعداد له وطريقة تدريسه حتى أصبح عبئا على

ملحّ ة إلى عناية المربين بهذا النوع من الفنون اللغوية

المدرس والطالب على حد سواء( .احمد)13: 1985،

منذ مراحل التعليم األولى ،لهذا كان التعبير غاية ال

وتقف وراء ضعف األداء التعبيري للطلبة

وسيلة على الوصول إلى الهدف المرجو ،وهو القدرة

أسباب عدة منها ما يرجع إلى الطالب نفسه وما

على التعبير( .حمدان وآخرون)143: 1990،

يمتلكه من قدرات وإمكانات لغوية ومنها ما يرجع
وما يمتلكه من طرائق

زيادة على ذلك فهو يتمثل في إتقان عنصري الفكرة

إلى المدرس وكفاياته

واألسلوب من خالل تزويد الطلبة بما يفيدهم من

وأساليب ومنها ما يرجع إلى طبيعة مادة التعبير

واقع حالهم من أفكار الطلبة وخبراتهم ومعلوماتهم

وما تتطلبه من قدرات على الصعيد اإلبداعي

وتدريبهم على صياغة األفكار بأسلوب جذاب والتعبير

ومن تنظيم على الصعيد اإلداري .وفي ما يخص

بجمل بسيطة وواضحة ونافعة وتعويدهم على التدرج

المحور األول وهو الطالب فهو يعاني من ضعف في

في الحديث وتنمية ذوقهم األدبي وتوسيع خيالهم

المكنون اللغوي إذ نجد إن معظم الطلبة يتخرجون

وإغنائهم بالثروة اللفظية( .خليفة)144: 1988،

في المرحلة اإلعدادية وهم ال يملكون حصيلة

وتزداد أهمية التعبير بالنسبة للمتعلمين في مراحل

كافية من المفردات اللغوية تساعدهم في التعبير

التعليم المختلفة والسيما المتعلمين في المراحل

مرض مما يدفعهم إلى تضمين
عن أنفسهم بشكل
ٍ

اإلعدادية أو ما يعادلها بوصفها من المراحل

كفاياتهم بعض األلفاظ العامية ( .احمد)12:1986 ,
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عن أفكاره فيؤدي ذلك إلى إخفاقه ،بل إنّ كثـيرا من

ومع األهمية التي يؤديها التعبير إال أنه مازال على
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أما فيما يخص المدرس الذي يعد المحور الثاني لضعف

إذا أسيء اختيار الموضوع فإن الطالب ال يقبل عليه،

الطلبة تعبيريا ً فإننا نراه يدرس اللغة العربية وهو ال

وربما جاءت صعوبة االختيار من أن الموضوعات

يراعي األسس النفسية والتربوية واللغوية التي يقوم

التي يعرضها المدرس ال تستجيب لرغبات الطلبة

عليها التعبير( .السعدي  ،)22: 1992فينعكس ذلك

جميعا ً لما بينهم من فروق في الرغبات واالهتمامات

سلبا ً على مستوى تعبير الطلبة فالمعروف أن الطالب

والميول(.أحمد)227: 1979،

المعروفة في التعبير أن يبسط المدرس الموضوع

 ،كانت عملية التعبير أكثر نجاحاً ،حيث يعمد كثير

للطالب ويجعله مستساغا ً لديه واشد من هذا أن اغلب

من المدرسين إلى فرض موضوعات تعبيرية

المدرسين يلزمون الطلبة بموضوعات يفرضونها

ال تراعي األسس العامة التي يقوم عليه التعبير

عليهم ( .الحريري وآخرون ،)81 :1980،وهذا

أي موضوعات تقليدية دون أن يفسحوا المجال

ذو أثر سلبي على الطالب ألنه يحس بأنه بعيد عن

لطالبهم بأن يختاروا الموضوع الذي يميلون إليه،

واقع الموضوع وبأنه مفروض عليه وهو مسلوب

ولهم فيه خبرة شخصية ،والذي يتعلق بنشاطهم

الحرية في عرض أفكاره كما هو مسلوب في اختيار

اليومي ،وباألحداث اليومية المحلية والدولية

األلفاظ والعبارات التي يصور بها معانيه بتزويده

التي يشاهدونها أو يسمعونها من طريق اإلذاعات

بموضوعات يطلب منه حفظها ومحاكاتها إلى جانب

)337:
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يتأثر بالمدرس ألنه قدوة حسنة له .ومن المسلّمات

إن موضوع التعبير كلما كان اقرب إلى الطلبة

ذلك أن اغلب الموضوعات التي يلزم بها المدرسون

إن اختيار موضوع التعبير من اشق العمليات

الطلبة هي موضوعات تقليدية تعاد كل سنة وليس

في تعليم التعبير  ،فليس من السهل أن يأتي المدرس

بالضرورة أن تكون موضوعات وظيفية تجعل

بالموضوع الذي يستجيب لرغبات الطلبة جميعاً،

الطالب في موقف نشيط وفاعل (احمد )228: 1985،

ومن ثم يطلب منهم الكتابة مع علمه بأن هناك

ولعل قضية اختيار موضوع التعبير من أهم القضايا

فروقا فردية بين الطلبة  ،لذا كان واجبا علينا إعداد

التي تثار في تعليم التعبير ؛ ألنه األساس الذي يقوم
عليه بناء التعبير فإذا أُحسن اختياره ،واتفق مع ميول

مجموعة من المعايير التي تستند إلى األسس العامة
للتعبير تساعد المدرس على اختيار الموضوع على

الطالب ورغباته ،ومس وجدانه ،واتصل بتجربة من

وفق مدخل علمي يراعي الفروق بين الطلبة ويذهب

تجاربه التي مر بها ،وحقق رغبة نفسية له ،اقبل

الباحث إلى إن هذا األسلوب في اختيار الموضوع
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عليه ،ورغب فيه ،وانطلق يعبر عنه ،وتبدو هذه

المناسب للتعبير يضفي على درس التعبير تنوعا ً

الرغبة واضحة في تعبيره الشفوي والكتابي ،وبذلك

وتجديداً ،كما انه يدفع الطلبة إلى التعبير الحر والذي

نحقق الغاية التي نهدف إليها من وراء التعبير ،أما

قد يكون إبداعيا عند عدد من الطلبة حيث يبعث فيهم

المسموعة،

والمرئية.

(البجة1999،

ومما سبق تبرز أهمية هذا البحث في اآلتي:

 -1مدرسو اللغة العربية ومدرساتها في المرحلة

 -1أهمية اللغة أل َّنها وسيلة التفاهم والتقارب في

اإلعدادية في محافظة بغداد.

األفكار والتعبير عن العواطف والمشاعر بأسلوب

 -2العام الدراسي . 2015 – 2014

فتان ،وإنَّ للغة دورا مهما في حياة الشعوب وينقل

تحديد المصطلحات Determine The terms :

خبرتها عبر الزمن وبذلك يصبح الماضي حاضرا ال

أوالً :المعايير : Norms

يغيب مهما تقادمت العصور.

 -1لغة  :جمع معيار ،والمعيار هو أنموذج

 -2أهمية اللغة العربية أل َّنهُا لغة القرآن الكريم ولغتنا

متحقق،أو متصور لما ينبغي أن يكون عليه الشيء.

الرسمية والقومية ويقع على عاتق أبنائها صيانتها

(مصطفى)639 :1999،

والحفاظ عليها.

 -2اصطالحاً :عّرفها ك ُّل من:

 -3أهمية المرحـلة اإلعدادية ،بوصفها المرحلة

أ -سعادة  :مجموعة من الشروط المضبوطة علميا ً

العمرية التي تعكس قدراً ال بأس به من النضج العقلي

التي يتم التوصل إليها بالدراسة العلمية والبحث

والوجداني والجسمي الذي يمكن الطالب من التفاعل

الدقيق ,بحيث تكون متفقا ً عليها ويمكن بتطبيقها

مع المجتمع .

تعرف نواحي القوة والضعف فيما يراد تقويمه ,

 -4أهمية التعبير اجتماعيا ً ،وتربوياً ،ودراسيا ً في

وإصدار الحكم عليه ( .سعادة) 24 :1986 ,

حياة الطلبة والمواد الدراسية األخرى ,فضالً عن

ب -شحاتة والنجار  :القواعد النموذجية أو األُطر

أهميته لفروع اللغة العربية األخرى .

المرجعية ,أو الشروط التي نحكم من خاللها أو نقيس

 -5أهمية اختيار موضوعات التعبير كونه األساس

عليها سلوكيات األفراد أو الجماعات  ,واألعمال ,

الذي يقوم عليه بناء التعبير.

وأنماط التفكير  ,أو اإلجراءات(.شحاته والنجار,

 -6أهمية المعايير التي يحتاج إليها المدرس في

 ,2003ص) 285

اختيار موضوع التعبير ,إذ إ َّنها تمثل الخطوط

ت -اللقاني والجمل  :هي آراء محصلة لكثير من األبعاد

العريضة التي يسير عليها درس التعبير .

السيكولوجية ،واالجتماعية ،والعلمية ،والتربوية،

تجر دراسة سابقة  -بحسب علم الباحث -حاولت
 -7لم ِ

يمكن من خالل تطبيقها أن تعرف الصورة الحقيقية

وضع أسس ومعايير الختيار موضوعات التعبير.

للموضوع المراد تقييمه ،أو الوصول إلى أحكام عن

هدف البحث The Aim of Study :

الشيء الذي تقومه( .اللقاني ،والجمل)279 :2003،

يرمي البحث الحالي إلى بناء معايير الختيار

 -3التعريف اإلجرائي  :هي األسس والقواعد التي

موضوعات التعبير عند مدرسي المرحلة اإلعدادية.

يمكن أن يستند إليها المدرس في عملية اختيار
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النشاط ويقضي على الملل والسآمة.

حدود البحث Limits of The Study :
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موضوعات التعبير في المرحلة اإلعدادية.

(إدريسُ ) عليه السالم لكثرة دراسته كتاب للا تعالى

ثانيا ً  :التعبير ُExpression
ٌ -1
لغة  :جاء في لسان العرب َ « :عب َّر عمّا في
وعبّر عنه َغ ْيرُه أَعرب عنه
ب و َبيّن َ ،
نفسهِ :أَعْ َر َ

وأسمُه أخنو ُخ بخاءين معجمتين بوزن مفعول،
ار َس َها) ،ودرس َّ
الثوبُ أخ َل َق
ب و( َتدَ َ
س) ال ُك ُت َ
و(دَ َر َ
صر .
وبابه َن َ

فالن  :تكلّم عنه«
واالسم العِبرةُ والعبارة َ .وعب َّر عن
ٍ

 -2اصطالحً ا  :عّرفه ك ُّل من:

( ابن منظور،مادة عبر ،د.ت ).

أ : )Good( -بأنه « الشخص الذي أكمل منهاجا ً

 -2اصطالحا ً  :عّرفه ك ُّل من:

مهنيا ً في أحد المعاهد التعليمية  ،وحصل على شهادة

أ -الطاهر  :هو أن يتحدث اإلنسان أو يعبّر عمّا

رسمية بإكمال إعداده في هذا المجال:534 ( .

في نفسه من موضوعات تلقى عليه أو عمّا يحس

)1973 ,Good

هو بالحاجة إلى الحديث عنه استجابة لمؤثرات في

ب -الموسويّ

المجتمع أو في الطبيعة (الطاهر ) 38: 1984

التربية  ,والحاصل على الشهادة الجامعية

ب -مدكور :القدرة على السيطرة على اللغة كوسيلة

األولية في االختصاصات التدريسية  ،والمعد

للتفكير والتعبير واالتصال.

لتدريس هذه االختصاصات في مرحلة الثانوية .

( مدكور) 267 :1991 ،

(الموسوي)28 : 1982 ،

ت -الهاشمي  :إقدار الطلبة على الكتابة المعبرة

ت -البدري  :الشخص المؤهل علميًا وتربويًا للقيام

عن األفكار والمشاعر ،بعبارات سليمة ،خالية

بمهماته في تحقيق األهداف التربوية (.البدري ،

( الرازي ) 302 : 1991 ,

 :المدرس المتخرج من كلية
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 .3التعريف اإلجرائي لموضوعات التعبير :هي

المدرس أو المُدرسة الذي أكمل منهجً ا أكاديميًا,

الموضوعات التي يختارها المدرس ويطلب من

مهنيًا  ,تربويًا وثقافيًا  ,في قسم اللغة العربية ,وحصل

الطلبة الكتابة فيها ويتم اختيار هذه الموضوعات على

على شهادة البكالوريوس في اللغة العربية  ,والذي

وفق معايير محددة.

يقوم بتدريس مادة اللغة العربية في المرحلة الثانوية

ثالثاً :المُدرس The teacher:
ٌ .1
لغة  :الفعل الثالثي منه (دَ َرس) الرسم َع َفا وبابه

في ضوء عدد من المهارات المهنية والعلمية .
رابعاً :المرحلة االعدادية preparatory stage :
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صر) يتعدى ويلزم
دَ َخل و(دَ َر َس ْته) الريح وبابه ( َن َ

تعريف وزارة التربية*  :هي مرحلة دراسية مدتها

س
صر و َك َتب ،ودَ َر َ
س) القرآن ونحوه من باب َن َ
و(دَ َر َ

ثالث سنوات يقبل فيها الطالب حامل شهادة الدراسة

الحنطة يد ُرسُها بالضم (د َِراسًا) بالكسر ،وقيل سُمي

المتوسطة وتهدف إلى ترسيخ ما تم اكتشافه من

من األخطاء  ،تتناسب ومستواهم اللغوي

( .

الهاشمي ،2006،ص)437

)166 : 2005
 .3التعريف اإلجرائي لمدرسي اللغة العربية:

قابليات الطلبة وميولهم وتمكنهم من بلوغ مستويات

 -تشجيع الطلبة على استعمال الثروة اللغوية التي

أعلى من المعرفة والمهارة مع تنويع بعض الميادين

يكتسبونها في دراسة المواد التي يتعلمونها باللغة

الفكرية والتطبيقية وتعميقها تمهيدا لمواصلة الدراسة

العربية .

العالية وإعدادا للحياة العملية واإلنتاجية.

 -مساعدتهم على التعبير عن أنفسهم ومشاعرهم

الفصل الثاني/جوانب نظرية ودراسات سابقة

وأفكارهم وآرائهم بسهولة ويسر وبلغة سليمة.

اوالً :التعبير:

 -تعويدهم على التفكير المنطقي وعلى ترتيب األفكار

باهتمام كبيٍر من علماء التربية ،إذ
يحظى التعبير
ٍ

وترابطها .

بالمادة التعبيرية  ،وامتالك الطلبة مهارات الكالم

اللسان والقدرة على االرتجال.

والكتابة واالهتمام بطرائق التدريس ،ألنَّ التعبير

 -مساعدة الطلبة على التدرج في اكتساب القدرة

يتبوأ مكانة بارزة بين فروع اللغة العربية ،فهو

التعبيرية  ،بدءاً من الوحدة اللغوية األولى (الجملة)،

سيد الفروع ،لذلك اتفق اللغويون والتربويون على

مروراً بالفقرة الواحدة التي تتضمن فكرة واحدة ،

أن اكتساب القدرة على التعبير الواضح السليم هو

وصوالً إلى الموضوع المتكامل المكون من أفكار

الحصيلة النهائية لتعليم اللغة العربية .

مؤلفة من فقرات متناسقة مترابطة .

فمفهوم التعبير في ضوء طرائق التدريس  :هو

 -تشجيع التالميذ الذين يعانون من االنكماش والخجل

اإلفصاح عمّا في النفس من أفكار ومشاعر ،بالحديث،

على الوقوف أمام زمالئهم والتحدث إليهم ضمن

والكتابة ،ومنه يمكن الكشف عن شخصية المتحدث

موضوعات التعبير المختلفة ( .معروف ،1991 :

أو الكاتب ،وعن مواهبه ،وقدراته ،وميوله ,لذا
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يمكن أن نحدد الهدف من التعبير بنوعيه الشفويّ

فلسفة التعبير:

والتحريريّ بأ َّنهُ :تمكين التالميذ من اإلفصاح

إنَّ الوظيفة األساسية للغة هي التعبير عن

عمّا يجول في خواطرهم في المواقف المختلفة

األفكار ،والعواطف،

والتبليغ من المتكلم إلى

التي يتعرضون لها في الحياة ،في داخل المدرسة

المخاطب ،فاللغة بهذا الوصف وسيلة التفاهم بين

وخارجها باألساليب النوعية حتى تنمو شخصياتهم،

البشر بالتعبير ،وأداة ال غنى عنها للتعامل بها في

وتقوى على مواجهة أعباء الحياة باإلسهام في خدمة

حياتهم  ،وهذا المعنى يتماشى مع المفهوم الجديد في

مجتمعهم  ( .وزارة المعارف ) 52 : 1980 ,

تدريس التعبير ،الذي يقوم على النظرية الوظيفية

ويمكن إجمال أهم أهداف تدريس التعبير في المراحل

في التربيةِ ،بع ِّده أسمى الغايات اللغوية التي يجب
على المدرسين أن يحرصوا على تمكين الطلبة

التعليمية المختلفة بما يأتي :
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عقدت الندوات والمؤتمرات التي دعت إلى االهتمام

 -إعدادهم للمواقف الحياتية التي تتطلب فصاحة
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منها ،أل َّنه الثمرة والمحصلة النهائية لتعليم اللغات،

،وعلمية ،واجتماعية .

وسواق ترفده ،
وأما باقي الفروع فهي روافد له،
ٍ
وتقيّم أركانه ،وتدعم بناءه ،فالقراءة تع ُّد مادة التعبير

 -2تنمية قوة المالحظة والفهم الواضح كأساسين
إلثراء التفكير ،وتعميق الخبرات الشخصية  ،والتعبير

وأفكاره ،والنحو ضابطه ،واألدب المصدر الذي

عنها ،واإلفادة منها ( .عفيفي )100 : 2008 ,

يثريه ويغذيه ،واإلمالء يحصنه من أخطاء الرسم

 -3تهيئة المتعلم لمواجهة المواقف الحياتية المختلفة

والكتابة ،أما الخط فهو جمال الرسم ورونقه0

التي تتطلب فصاحة اللسان والقدرة على االرتجال ،

ولما كان التعبير هو السياق الحقيقيّ للغة ،لذلك

دواة /مجلة فصلية محكمة تعنى بالبحوث والدراسات اللغوية والتربوية

222

والكتابة الرصينة  ،للعيش في المجتمع بفاعلية .

يجب تعليمها باستعمال معرفة المتعلم وخبرته من

 -3إكساب المتعلم مجموعة من القيم والمعارف

خالل األنشطة القرائية والكتابية ،مّما يجعله يستطيع

واألفكار واالتجاهات السليمة.

بنحو جيد في آليات اللغة من خالل قراءة
التحكم
ٍ

 -4تعويد المتعلمين على

النصوص وكتابتها ،المرتبطة بالحقيقة والواقع .

الفكر ،إذ يتركون إلعمال عقولهم دونما تقييد

أغراض التعبير :

بأسئلة ملقاة عليهم  ،أو ألفاظ ومعان يلتزمون

االستقالل في

إنّ الوظيفة األساسية للغة تتجاوز البحث العلميّ

بها حين الكتابة ( .شحاته )243 :2008،

المتواصل في رسم صورتها ،من تحقق االتصال،

 -6تعويد المُتعلّم سرعة التفكير  ،والتعبير  ،والتكيّف

وتيسير عملية التفكير ،والتعبير ،عما يجول في

مع المواقف الكتابية المفاجئة

النفس ،وحفظ حضارة اإلنسان ،وتطويرها وتشكيلها

 -7تكوين ملكة التفكير المتعدد ( الموضوعيّ ،

بأشكال مختلفة ،متجهة نحو سعادة اإلنسان ورفاهيته،

والعاطفيّ  ،الناقد  ،وااليجابيّ  ،واإلبتكاريّ ،

وتنمية قدراته اإلبداعية ،والوظيفية ،وترى الباحث

والموجّ ه )  ،والنظر ببصيرة ووعي في الخبرات

أنَّ أغراض التعبير بنوعيه الكتابيّ والشفويّ يمكن

الشخصية  ،والتعبير عنها  ،واإلفادة منها.

أنْ تدور بموضوعات بعضها يتصل بالخبرات

 -8السيطرة الكاملة على االستعماالت الصحيحة للغة،

وبعضها يتصل بالقيم أو باألسئلة التي تتطلب أجوبة

وعلى ضوابط التعبير الكتابيّ ومكوناته  ،كسالمة

مباشرة ،وجميعها تتطلب االستعماالت الصحيحة

الجملة  ،وتنوع األلفاظ  ،وتقسيم الموضوع على

للغة  ،وضبط التعبير الكتابيّ  ،وإلباسه المظهر

فقرات  ,والهجاء الصحيح  ،واستعمال عالمات الترقيم

اللغويّ الالئق ؛ لذلك كان إلزاما ً أنْ نعرض للتعبير

 ،ورسم الحروف والمظهر الالئق بالكتابة المعبرة

أغراضه المهمة في النقاط اآلتية -:

(عفيفي ( . )100 : 2008 ,البجة . )213 : 2005 ,

 -1تكوين القدرة على التمتع بالخبرات الواسعة

أسس التعبير:

المألوفة والغريبة والوعي بما فيها من جوانب ثقافية

تدخل اللغة في األصل معظم العلوم اإلنسانية ،إما

تكون عنصراً أساسيا ً في ميدان البحث ،وإما أنْ
أنْ
َ

 .2تؤخذ اللغة من المحاكاة والتقليد للوالدين أوالً ،

تكون أداة يتحتم استعمالها في التعبير عن معطيات هذا
َ

ثم المعلم واألقران في الوسط االجتماعيّ والمدرس،

العلم  ،فقد تداخلت مفاهيم علم اللغة  ،ونشأت عن هذا

لذلك على المدرس أن يحرص على سالمة لغته؛

التداخل تيارات فكرية وعلمية حديثة ،كعلم االجتماع

ألنَّ الطلبة لديهم من االستعدادات الفطرية ما يجعلهم

اللغويّ أو علم اللغة االجتماعيّ  ،وعلم النفس اللغويّ

يتأثرون بعوامل البيئة في أقوالهم وأساليب تعبيرهم،

أو علم اللغة النفسي(زاير .)389:2011،ونشأ عن

وتفكيرهم 0

الرئيسة للغة  ،وهي التعبير عن األفكار والمشاعر

عالج هو تشجيع المدرس لهم للقضاء على عوامل

فقد يكون لهذه األسس نجاح في درس التعبير ولهذه

النقص فيهم 0

األسس خمسة أنواع :

 .4وجود الدوافع أمر مهم لتنشيط الطلبة  ،والمدرس

األسس النفسية  :يجب على المدرس مراعاة ميول

الناجح هو الذي يخلق المواقف التي تحفز الطلبة

طلبته ورغباتهم وحاجاتهم بما يتفق مع المرحلة التي

للتعبير لتحقيق غرض يرغبون به 0

يمرون فيها ومساعدتهم في التعبير عن أنفسهم بحرية

 .5ميل الشباب في مرحلة المراهقة إلى التعبير عّما

وجرأة  ،وخاصة الطلبة الذين يتسمون بالخوف

في أنفسهم  ،والتحدث إلى أقرانهم وذويهم ،للتنفيس

والخجل الزائد من التعبير عن أنفسهم ومن هنا تظهر

عن انفعاالتهم ،والتعبير عن مشكالتهم التي تواجههم

قدرة المدرس على معالجة مثل هذا الخوف .ويمكن

في مواقف الحياة (0عدس)27: 1995،

تلخيص األسس النفسية التي تؤثر في التعبير في

األسس اللغوية  :وتتمثل بالعمل على إنماء المحصول

النقاط اآلتية:

اللغوي  ،حيث يستعمل التالميذ التعبير الشفهي قبل

 .1في أثناء محاولة التعبير يقوم الذهن بعمليات عقلية
ً
أهمية عمليتا التحليل والتركيب،
بالغة التعقيد أكثرها

التعبير الكتابي  ،إذ إنهم يتواصلون قبل المدرسة
مع غيرهم ممن يحيطون بهم  ،وعليه فأن توفير

ففي األولى يرجع الطالب إلى ثروته اللغوية ليختار

مجال التعبير الشفهي قبل التعبير الكتابي عند دخول

من بينها األلفاظ المؤدية لفكرته ،وفي األخرى يؤلف

المدرسة ،أمر البد للمعلم من االنتباه إليه ومراعاته،

الطالب العبارة المطلوبة من تلك األلفاظ المختارة

وان يعمل على إثراء لغة التالميذ بمفردات جديدة

 ،وتتم هاتان العمليتان معا ً بيسر عند المتمكنين من

مما يساعد في زيادة حصيلتهم اللغوية ويسهل

اللغة  ،وهنا يأتي دور المعلم ليأخذ بيد طلبته ،ويتذكر

مهمتهم في التعبير الشفهي من ثم التمهيد للتعبير

صعوباتهم في التعبير ،وضعف خبرتهم بطرائق نظم

الكتابي ( .السعدي وآخرون )79-78 :1992 ،

الجمل وتأليفها على النظام السليم 0

ومن األسس اللغوية التي ينبغي مراعاتها عند تعليم
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التعبير اآلتي-:

األسس التربوية  :تتمثل بتهيئة الطالب للتعبير النفسي

 -1التعبير الشفويّ أسبق من التعبير الكتابيّ ،

من خالل ربط موضوعات التعبير بخبراته السابقة

واقتدار الطلبة على التحدث بطالقة تقوي القدرة

ومساعدته على االنتفاع من اللغة المحلية الصرفة

على الكتابة السليمة ،إذ يكون التعبير في المرحلة

وتحويلها إلى لغة سليمة نوعا ً ما  ،وصوالً إلى اللغة

االبتدائية والمتوسطة ،وظيفياً ،ولكن قد يبرز التعبير

الفصيحة في المراحل المتقدمة  ،وعلى المدرس أن

اإلبداعيّ في أواخر المرحلة المتوسطة وفي المرحلة

يساعد الطلبة في استخدام الوسائل التعليمية التي

اإلعدادية ،وفي معاهد إعداد المعلمين والمعلمات 0

تسهل عليه صياغة تعبيرات وجمل مالئمة في

 -2زيادة رصيد الطلبة اللغويّ من طريق القراءة

التعبير عن نفسه  ،كذلك يجب عليه أن يزود الطالب

واالستماع وحفظ النصوص ،ويم ّد عدد من المدرسين

بالتغذية الراجعة المناسبة  ،وذلك لتصويبه أو تعديل

طلبتهم بالمفردات والتراكيب التي تعوزهم للتعبير

تعبيراته أو استحسان ما يبديه من عبارات وتراكيب

عن المعاني ،وقد أختلف المربون في هذا اإلمداد،

( .الوائلي )82 : 2004 :

فيرى بعضهم :أن يترك الطالب لفكرته وعبارته

ويمكن تلخيص أهم هذه األسس في النقاط اآلتية:

وأالّ يزود بشي ٍء ،فهو يعبر عمّا في نفسه ،ويرى

 -1من حق الطالب أنْ يتمتع بحريته عند التعبير

البعض اآلخر أنَّ الطالب فقي ٌر إلى الفكرة والعبارة ،

عن أفكاره ،وما يريد قوله ،باألسلوب الذي يختاره،

لذا ينبغي تزويده وإمداده حتى اليقف نموه الفكريّ

وال يجبر على تقليد غيره ،وبإمكان المدرس جعل

واللغويّ  ،ووقف قسم ثالث موقفا ً وسطاً ،فال يضنون

درس التعبير وسيلة مهمة لتدريب طالبه على التفكير

على الطالب بهذا اإلمداد ،على أنْ يجعلوا ذلك على

وإبداء الرأي الحر0

قدر الحاجة 0لذا فالباحث مع الرأي الذي يرى حاجة

 -2ال يقتصر التعبير على حصته اليتيمة األسبوعية،
ٌ
فليس للتعبير حصة محددة ،بل هو
نشاط لغويُّ

الطلبة إلى اإلمداد على أنْ ال يأتي ذلك قسراً
وبنحو
ٍ
مباشر ،ويمكن أنْ يؤدي المدرس ذلك في حديثه

مستمر ،فمجاله دروس اللغة العربية جميعها:

الشفويّ وفي اختيار عناصر الموضوع ،ويترك

القراءة ،واألدب  ،والقواعد ،واإلمالء 0

للطالب حرية االعتماد عليها

 -3إنَّ الحديث عن التعبير يفترض حديثا ً آخر عن

 -3االزدواج اللغويّ  :ويعني شيوع العامية إلى

الجمال ،الذي يجدر البدء به باكراً فأن طريقة تقديم

جدران المدرسة

الطالب للحديث وترتيبه ،ونوعيه الخط  ،تد ُّل على

جانب اللغة الفصيحة خارج

كثير
وداخلها ،وقد كشف أحد الباحثين في أوربا ،عن ٍ
من األخطاء التي يقع فيها الطلبة األوربيون ناجم من
اتصالهم بالطلبة العرب( .الهاشمي)47:1988،

ذوق الطالب وادبه0
 -4يتطلب التعبير قدراً كبيراً من التنظيم في تحديد
األفكار ،وتسلسلها ،وترابطها،

وحسن االبتداء،

التنظيم التي لها أهميتها في بناء شخصية الفرد0

مما يؤدي إلى التطور في ممارسة الطالب للكتابة.

 -5ال يستطيع الطالب التعبير عن شي ٍء ليس له علم

(الهاشمي )61 :2006،

سابق به ،ألنَّ فاقد الشي ِء ال يعطيه ،لذلك ينبغي

األسس االجتماعية :ويقصد بهذه األسس خصائص

اختيار الموضوعات المتصلة بأذهان الطلبة  ،التي

المجتمع ،ومطالبه ،ومشكالته ذات العالقة بالتعبير

لهم معرفة بها ،كي ال ينفروا منها 0

وبتعلمه ومن هذه األسس:

 -6تقويم كتابة الطلبة ينبغي أنْ يتجاوز التصحيح

 -1استثمار المواقف الطبيعية التي تمر بالطالب

السطحيّ  ،وأ َّن ُه عملية يُعد ُل فيها المدرس سلوك

ككتابة رسالة إلى زميل مريض تحمد للا على

الطالب من طريق إصالح مادة التعبير0

سالمته فهي تنطلق من مشاعر صادقة وتكون ذات

 -7إنَّ الصعوبة والتعقيد في الكتابة ،يتطلبان

تعابير جميلة.

تخطيطا ً دقيقاً ،لك ِّل خطوات التعبير عن الغرض

 -2استغالل األحداث الجارية على المستوى المحلي

المطلوب(طعيمة)50:1985 ،

أو العالمي مما يؤدي إلى تفاعل جيد من قبل الطالب

األسس المعرفية :لهذه األسس األهمية البالغة في

مع الحدث.

تعليم التعبير ويمكن تلخيصها في النقاط اآلتية:

 -3استثمار المناسبات الدينية واالجتماعية والوطنية

 -1استعمال طرائق التدريس واألساليب المناسبة

في كتابات الطالب فهي توفر جوا مناسبا للتعبير كون

التي من شأنها أن تنمي مهارات التفكير عند الطلبة

الطالب يمتلك قدراً جيداً من المعرفة بخصوص هذه

وتساعدهم على استمطار األفكار كطريقة العصف

المناسبة.

عال وتوليد األفكار.
الذهني والتفكير بصوت ٍ

األسس العامة في اختيار موضوعات التعبير استناداً

 -2ممارسة األنشطة الحرة كاإلذاعة المدرسية

إلى أسس التعبير:

وجماعة التمثيل وجماعة اإلرشاد البدني هي ميادين

 -1انتقاء الموضوعات المرتبطة بخبرات الطلبة .

حقيقية للتعبير.

 -2اختيار الموضوعات في ضوء خصائص النمو

 -3يجب على المدرس اختيار الموضوعات التي

العقلي للطلبة.

تدخل في مجال خبرة الطالب .

 -3التركيز في الموضوعات التي تنمي خيال الطلبة

 -4توجيه الطلبة نحو القراءة التي توفر المعرفة

لتوسيع أفقهم .

الالزمة والثقافة والخبرة .

 -4الميل إلى اختيار الموضوعات التي تمد الطلبة

 -5اعتبار المواد الدراسية األخرى هي روافد إثرائية

بالمعلومات المفيدة .

للتعبير .

 -5اختيار الموضوعات التي تشبع حاجات الطلبة
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الفكرية.

الطلبة روح الطموح إلى األفضل .

 -6اختيار الموضوعات التي تساعد على تنمية

 -19االرتكاز في الموضوعات غير المألوفة وغير

التذوق األدبي لدى الطلبة .

المحددة .

 -7اختيار الموضوعات المالئمة لقدرات الطلبة

 -20اختيار الموضوعات المناسبة للمستويات

اللغوية.

العمرية والثقافية والعقلية للطالبات.

 -8تبني الموضوعات التي ترتبط ببقية فروع اللغة
العربية وبالمواد الدراسية األُخر.

 -21انتقاء الموضوعات التي تنمي مخيلة الطلبة
إدراكهن.
وتوسع
َ

 -9تفضيل الموضوعات التي تنمي مهارات التعبير

 -22تفضيل الموضوعات التي تثير في الطلبة روح

اإلبداعي لدى الطلبة .

فيهن النشاط.
التفكير وتبعث
َ

 -10اختيار الموضوعات التي تتوافق مع قدرات

 -23اختيار الموضوعات المرتبطة بالمواقف

الطلبة التصويرية.

الحياتية لدى الطلبة .

 -11اختيار الموضوعات التي تنمي األصالة

 -24التكثير من الموضوعات التي توسع الخبرات

والطالقة لدى الطلبة .

وتهذب األذواق.

 -12انتقاء الموضوعات التي تكشف عن القاموس

 -25اختيار الموضوعات الحيوية غير المكررة

اللغوي لدى الطلبة .

والهادفة.

 -13التركيز في الموضوعات التي تشجع الطلبة على

 -26انتقاء الموضوعات التي تنمي قدرة الطلبة على

االطالع على المصادر والمراجع الثقافية المختلفة.

النقد والتميز والتحليل والتصور.

 -14التركيز في الموضوعات المرتبطة بأنشطة

(الندى)156-154 :2008,

الطلبة المحببة إلى نفوسهم وتتفق مع ميولهم واتجاههم

ثانيا ً  :الدراسات السابقة :

وتلبي احتياجاتهم.

 .1دراسة (المناصرة)1991،

 -15تقديم الموضوعات التي تم ّكن الطلبة من التعبير

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن األسس التي

عن هواياتهم الشخصية ورغباتهم الذاتية.

يعتمد عليها المعلمون للصف العاشر في مدارس

 -16التركيز في الموضوعات التي تنمي في الطلبة

األردن الحكومية عند اختيار موضوعات التعبير

الثقة بالنفس والجرأة والمبادرة.

وتصحيحها .تكونت عينة الدراسة من معلمي

 -17اختيار الموضوعات التي تنمي مهارات التفكير

ومعلمات مادة اللغة العربية في الصف العاشر

العليا لدى الطلبة .

في المدارس التابعة لمديرية التربية في اربد للعام

 -18اختيار الموضوعات التي تغرس في نفوس

الدراسي (.)1991 -1990

( )37فقرة احتوت على مجموعة من األسس السليمة

المرحلة اإلعدادية بمدارس قطر .ولتحقيق أهداف

الختيار موضوع التعبير وتصحيحه .كذلك شخصت

البحث استعمل الباحثان استبانة شملت ثالثة محاور

الدراسة األساليب الخاطئة في اختيار الموضوع أو

توقعوا أنها تشكل أهم معوقات تدريس التعبير .

تصحيحه .

كانت عينة البحث معلمي اللغة العربية ومشرفيها

توصلت الدراسة إلى إن هناك فروقا ذات داللة

(ذكورا،وإناثا) حيث بلغ عددهم ( ، )136توصلت

إحصائية تعزى إلى المؤهل العلمي للمعلم وكذلك

الدراسة إلى وجود اتفاق بين المعلمين والمشرفين

سنوات الخبرة.

على إن (المنهج الدراسي،وطريقة التدريس،واإلدارة

 .2دراسة (محمود )1993،

المدرسية) تعد من أهم معوقات تعليم التعبير في

هدفت الدراسة إلى تعرف أسباب ضعف الطالب في

المرحلة اإلعدادية .وكان الختيار موضوعات التعبير

الصف الثالث اإلعدادي بدولة البحرين في التعبير

الذي يندرج في محور طريقة التدريس األثر الفاعل

الكتابي .ولتحقيق هدف البحث قامت الباحثة ببناء

في ضعف التعبير عند الطلبة.

ثالث أدوات هي:

 .4دراسة (الندى )2008،

 .1بطاقة مالحظة لتقويم أداء المعلم في تخطيط

هدفت الدراسة إلى تعرف معايير اختيار موضوعات

المواقف التعليمية لتدريس التعبير الكتابي .

التعبير الكتابي اإلبداعي لدى معلمي الصف الحادي

 .2استبانة الستطالع آراء المعلمين حول أسس

عشر وعالقتها ببعض المتغيرات .ولتحقيق هدف

إنجاح عملية التعبير

البحث استعملت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي

 .3استبانة آراء الطالب والطالبات حول أسباب

لمالءمته موضوع دراستها  ،تكون مجتمع الدراسة

الضعف في التعبير

من معلمي ومعلمات اللغة العربية في المحافظات

تكونت عينة الدراسة من ( )150معلما ومعلمة

الجنوبية في دولة فلسطين للعام الدراسي (-2007

و( )184طالبا وطالبة  ،توصلت الدراسة إلى إن

 )2008وبلغ عددهم ( )88معلما ومعلمة .

هناك ضعفا ً ملحوظا ً في مهارات التعبير الكتابي

كانت أداة الدراسة عبارة عن قائمة معايير مكونة

عند الطالب والطالبات لعدة أسباب كان منها ضعف

من( )23معياراً تستند إلى اآلراء واألدبيات التربوية

المعلمين والمعلمات في اختيار الموضوعات المناسبة

توصلت الدراسة إلى إن هناك أثرا لعدد من المتغيرات

للتعبير.

في تدريس مادة التعبير أهمها التحصيل العلمي

 .3دراسة (المُال والمطاوعة)1997،

والخبرة كما كان لطريقة التدريس األثر الواضح في

هدفت الدراسة إلى تعرف العوامل التي تعيق

تنمية قدرات الطلبة في كتابة التعبير اإلبداعي .

دواة /مجلة فصلية محكمة تعنى بالبحوث والدراسات اللغوية والتربوية

كانت أداة البحث عبارة عن استبانة مكونة من

تنمية مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي لدى تالميذ
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ثالثاً_ مؤشرات ودالالت من الدراسات السابقة:
توصل الباحث إلى عد ِد من المؤشرات والدالالت من اطالعه على الدراسات السابقة ،ساعدته في إجراءات
بحثه ويمكن تحديدها بالنقاط اآلتية :
 .1معظم الدراسات تناولت أسباب الضعف في مادة التعبير
 .2معظم الدراسات السابقة كان لطريقة التدريس األثر األبرز في ضعف الطلبة في التعبير
 .3إن معظم الدراسات السابقة قد تناولت موضوع اختيار موضوعات التعبير بشيء من الجدية والتأكيد على
هذا المحور المهم .
 .4إن معظم الدراسات السابقة اعتمدت عيناتها من المعلمين والمعلمات الذين يقومون بتدريس مادة اللغة
العربية.
الفصل الثالث /منهج البحث وإجراءاته
اعتمد الباحث منهج البحث الوصفي لمالءمته لهدف هذا البحث ويتضمن هذا المنهج اإلجراءات اآلتية :
أوالً – مجتمع البحث وعينته :
 – 1مجتمع البحث :
دواة /مجلة فصلية محكمة تعنى بالبحوث والدراسات اللغوية والتربوية

مجتمع المدرسين والمدرسات  :بلغ عدد مدرسي اللغة العربية في المرحلة اإلعدادية في محافظة بغداد
للعام الدراسي ( )2576( )2015 – 2014مُدرسا ً ومُدرسة موزعين على مديريات تربية محافظة بغداد
والجدول ( )1يوضح ذلك .
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جدول ()1عدد مدرسي ومدرسات اللغة العربية في المرحلة اإلعدادية في محافظة بغداد

 –2عينة البحث :
شملت عينة المدرسين والمدرسات ( )268مُدرسا ومُدرسة يمثلون نسبة قدرها ( )%10تقريبا ً من مجتمع
المدرسين والمدرسات موزعين على المدارس اإلعدادية التابعة لمديريات تربية محافظة بغداد بواقع نسبة
قدرها ( )%10من المجتمع األصلي لكل مديرية والجدول( )2يوضح ذلك .
جدول()2عينة المدرسين والمدرسات موزعة على مديريات تربية بغداد

استعمل الباحث استبانة تحتوي على (  )38معيارً ا موزعة على ( )5مجاالت ،تدور حول اختيار عناوين
لموضوعات التعبير ،وعرضها على مجموعة من الخبراء والمختصين في تدريس اللغة العربية وفي العلوم
التربوية والنفسية وكذلك عينة البحث ،ولغرض التعرف على مدى صالحية وأهمية كل فقرة من فقرات
االستبانة وحسب المجاالت المحددة؛ وذلك لتحقيق الصدق الظاهري ،إذ تم وضع معيار لقياس كل فقرة هو (
صالحة ،غير صالحة ،بحاجة إلى تعديل)
مصادر بناء المعايير :
 .2مراجعة األدبيات التربوية المختصة بطرائق تدريس اللغة العربية والسيما ما يتعلق بتدريس مادة التعبير.
 .3مراجعة األدبيات ذات العالقة بإعداد المعايير.

دواة /مجلة فصلية محكمة تعنى بالبحوث والدراسات اللغوية والتربوية

ثانيا ً  :أداة البحث :
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ً
فضال عن خبراء العلوم
 .4آراء السادة الخبراء المختصين في تدريس اللغة العربية ومناهجها وطرائقها،
التربوية والنفسية المختلفة.
 .5آراء عدد من مدرسي ومدرسات مادة اللغة العربية في المدارس اإلعدادية.
مجاالت االستبانة
 .1المجال المعرفي.
 .2المجال التربوي.
 .3المجال النفسي.
 .4المجال اللغوي.
 .5المجال االجتماعي.
إعداد القائمة وتطبيقها:
 .1تحديد المجاالت التي تنتمي إليها المعايير استناداً إلى أسس التعبير.
 .2صياغة الفقرات التي تنضوي تحت كل مجال.
 .3إعداد قائمة أولية لعرضها على الخبراء والمختصين.
دواة /مجلة فصلية محكمة تعنى بالبحوث والدراسات اللغوية والتربوية
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 .4حذف الفقرات التي اجمع الخبراء والمختصون على حذفها.
 .5تعديل الفقرات التي شخصها المختصون.
 .6توزيع االستبانة على المدرسين والمدرسات عن طريقين (األول :شعبة الدراسات والبحوث التابعة لمديريات
التربية ،الثاني توزيع الباحث نفسه لالستبانات إلى عينة البحث )
وكانت إجابات المدرسين والمدرسات لكل فقرة وفق مقياس ليكارت الخماسي كاالتي

رابعا ً  -صدق األداة :
بنحو عام هو مجموعة من الشروط المضبوطة علميا ً يتم التوصل إليها عن طريق الدراسة
بما أن المعيار
ٍ
العلمية والبحث الدقيق بحيث يكون متفقا ً عليه ،ويمكن عن طريق تطبيقها التعرف على نواحي القوة ومواطن
تام بين الخبراء
الضعف فيما يراد تقويمه ،وإصدار الحكم عليه سعى الباحث جاه ًدا إلى
ٍ
تام أو شبه ٍ
اتفاق ٍ
والمختصين حيث قاموا بإبداء آرائهم ومالحظاتهم حول مناسبة فقرات األداة ومدى انتماء الفقرات إلى كل

مجال من المجاالت الخمسة لألداة وبهذا تحقق الصدق الظاهري لألداة وأصبحت المعايير في صورتها النهائية
جاهزة للتطبيق.
خامسا ً  -ثبات األداة :
إن أداة أي بحث ينبغي أن تتصف بالثبات حتى يمكن التصرف من طريقها بدقة وقد استند الباحث في استخراج
ثبات أداة بحثه إلى طريقة الفا كرونباخ ،إذ تراوحت قيمة معامل الثبات لمجاالت المعايير كافة بين (،0.81
 ،)0.88وبلغت معامل الثبات لجميع الفقرات ( ) 0.84وهي قيمة يمكن أن يُطمأن إليها كونها دالة إحصائيا.
سادسا ً  -الوسائل اإلحصائية  :استعمل الباحث الوسائل اإلحصائية اآلتية-:
 .1الوسط الحسابي :للتعرف على األوساط الحسابية لكل فقرة من فقرات كل مجال.
 .2الوسط المرجح :لقياس مدى تحقق كل معيار من معايير االستبانة
 .3الوزن المئوي :وذلك لإلفادة منه في تفسير النتائج وتعرف ترتيب الفقرات .
 .4معادلة ألفا ـ كرونباخ :استعمل الباحث هذه الوسيلة لحساب ثبات فقرات االستبانة.
الفصل الرابع/عرض النتائج وتفسيرها
هدف هذا البحث إلى بناء معايير الختيار موضوعات التعبير عند مدرسي المرحلة اإلعدادية وقد أجاب
العربية في المرحلة اإلعدادية ؟)
سيتناول الباحث في هذا الفصل عرضا ً لنتائج الدراسة وتفسيرها على وفق استجابات عينة الدراسة المكونة
من مدرسي ومدرسات مادة الجغرافية للمرحلة اإلعدادية ,إذ اتبع الباحث الخطوات اآلتية :
 -1حسب تكرارات إجابات العينة لكل فقرة من فقرات االستبانة على وفق البدائل الخمسة  ,وأفرغت في
استمارة خاصة لغرض معالجتها إحصائيا ً .
 -2اعتمد الباحث على معادلة الوسط المرجح والوزن المئوي لتحديد الفقرات المتحققة وغير المتحققة في كل
مجال من مجاالت االستبانة  ,وتم إعطاء البديل األول (متحققة بدرجة كبيرة جداً ) خمس درجات ,والبديل
الثاني ( متحققة بدرجة كبيرة ) أربع درجات ,والبديل الثالث (متحقق بدرجة متوسطة ) ثالث درجات  ,والبديل
الرابع ( متحققة بدرجة قليلة) درجتان  ,والبديل الخامس ( قليلة جداً ) درجة واحدة .
 – 3احتساب متوسط درجات المقياس الخماسي الذي هو ( ) 3

للفصل بين الفقرات

المتحققة وغير المتحققة  ,إذ تعد الفقرة التي حصلت على وسط مرجح

(  ) 3فما فوق فقرة

متحققة  ,في حين تعد الفقرة التي حصلت على وسط مرجح يقل عن ( ) 3

غير متحققة .

 – 4رتب الباحث فقرات االستبانة ترتيبا ً تنازليا ً من أعلى وسط مرجح ووزن مئوي إلى اقل وسط مرجح
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البحث على التساؤل الذي ينص (ما المعايير الواجب توافرها في اختيار موضوعات التعبير عند مدرسي اللغة
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ووزن مئوي ضمن كل مجال من المجاالت الخمسة.
 – 6ثم ناقش الباحث الفقرات غير المتحققة ضمن كل مجال من مجاالت االستبانة.
وفيما يأتي عرض لنتائج البحث ثم تفسيرها :
.1

دواة /مجلة فصلية محكمة تعنى بالبحوث والدراسات اللغوية والتربوية
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تحليل فقرات المجال المعرفي

جدول (  ) 3تحليل فقرات المجال المعرفي
تضمن المجال المعرفي على ( )8معايير  ,وقد أظهرت نتائج الدراسة أن المعايير المتحققة في هذا المجال
بلغت ( )7معايير وتراوحت أوساطها المرجحة ما بين ( )26,4إلى (  , )62,3وأما أوزانها المئوية فقد
تراوحت ما بين ( )28,86إلى ( ,)88,73وأما عدد المعايير غير المتحققة قد بلغت معيارا واحدا ,وبلغ وسطه
المرجح (  , )68,2وأما وزنه المئوي فقد بلغ ()58,60
حصل معيار (التركيز على المفاهيم المجردة) على التسلسل األخير بين معايير المجال المعرفي  ,وتشير هذه
النتيجة إلى إن نسبة كبيرة من أفراد عينة الدراسة من مدرسي ومدرسات مادة اللغة العربية يرون أن هذه الفقرة
ال تناسب غايات التعبير فالتعبير يعطي مجاال واسعا في األفكار ال ينحصر باألفكار المجردة .
ويرى الباحث إن قلة النسبة التي حصل عليها هذا المعيار يعود إلى صعوبة التعامل مع هذه المفاهيم
(المجردة ) من قبل المدرسين وكذلك الطلبة.
.2

تحليل فقرات المجال التربوي

جدول (  ) 4تحليل فقرات المجال التربوي

بلغت ( )5معايير وتراوحت أوساطها المرجحة ما بين ( )09,4إلى ( , )95,3وأما أوزانها المئوية فقد
تراوحت ما بين ( )92,81إلى ( ,)08,77وأما عدد المعايير غير المتحققة قد بلغت معيارين ,وبلغ وسطهما
المرجح (  )09,2و( , )96,1وأما أوزانهما المئوية فقد بلغت ( )92,41و ( .)34,39
حصل المعياران (إعطاء الطلبة حرية اختيار الموضوعات) و(اختيار الموضوعات التي ترتبط مادتها بمواد
دراسية متنوعة) على التسلسل األخير بين معايير المجال التربوي .
ويعزو الباحث هذه النتيجة في المعيار(إعطاء الطلبة حرية اختيار الموضوعات) إلى عدم التفات المدرسين
إلى إشراك الطلبة في اختيار الموضوعات التي تناسبهم  ،حيث أن إجبار المدرسين الطلبة على الكتابة في
موضوع معين يؤدي إلى أن يقوم الطالب بالكتابة من اجل واجب مدرسي فقط وليس رغبة في الكتابة لذا من
الضروري إشراك الطلبة في اختيار موضوع التعبير وهذا ما أشارت له األدبيات التربوية في مجال التعبير
كما في(قورة )1986،و(خاطر )1983،و(زاير)2012،
أما معيار (اختيار الموضوعات التي ترتبط مادتها بمواد دراسية متنوعة) يعتقد المدرسون بأن هذا

دواة /مجلة فصلية محكمة تعنى بالبحوث والدراسات اللغوية والتربوية

تضمن المجال التربوي على ( )7معايير  ,وقد أظهرت نتائج الدراسة أن المعايير المتحققة في هذا المجال
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النوع من الموضوعات ال تناسب إال الطلبة المتفوقين وهي تحتاج إلى وقت كبير لتحقيق الهدف  ،ويرى
الباحث إن هذا االعتقاد هو ليس صحيحا وذلك من خالل الدراسات التي أجريت في مجال التعبير على طلبة
المرحلة اإلعدادية حيث كانت لكتابات الطلبة اثر إبداعي ينم على مخيلة واسعة كدراسة (الحسيناوي )2014،
ودراسة(الساعدي )1012،حيث تنمو في هذه المرحلة عند الطلبة القدرات التفكيرية العليا وهذا ما يساعدهم
على ربط المواد الدراسية األخرى بدرس التعبير.
.3

تحليل فقرات المجال النفسي

دواة /مجلة فصلية محكمة تعنى بالبحوث والدراسات اللغوية والتربوية

جدول (  ) 5تحليل فقرات المجال النفسي
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تضمن المجال النفسي على ( )8معايير  ,وقد أظهرت نتائج الدراسة أن المعايير المتحققة في هذا المجال
بلغت ( )7معايير وتراوحت أوساطها المرجحة ما بين ( )58,3إلى (  , )02,3وأما أوزانها المئوية فقد

تراوحت ما بين ( )09,71إلى ( ,)28,61وأما عدد المعايير غير المتحققة قد بلغت معيارا واحدا ,وبلغ وسطه
المرجح (  , )58,2وأما وزنه المئوي فقد بلغ ()06,51
حصل المعيار (تفضيل الموضوعات التي تعبر عن هوايات الطلبة الشخصية) على التسلسل األخير بين
معايير المجال النفسي  ,وتشير هذه النتيجة إلى إن نسبة كبيرة من أفراد عينة الدراسة من مدرسي ومدرسات
مادة اللغة العربية يرون أن هذه الفقرة ال يمكن تنفيذها في الدرس وذلك لكثرة عدد الطالب داخل الصف
الدراسي الواحد بحيث ال يستطيع المدرس إفساح المجال لجميع الطلبة للتعبير عن هواياتهم الشخصية.
ويرى الباحث إضافة إلى ما ذكره المدرسون إن إعطاء درس التعبير حصة واحدة أسبوعيا هو أيضا سبب
في عدم استطاعة المدرسين في الكشف عن الهوايات الشخصية للطلبة فيلجأ المدرس إلى الدرس السطحي
دون الخوض في هذا المجال.
.4

تحليل فقرات المجال اللغوي

دواة /مجلة فصلية محكمة تعنى بالبحوث والدراسات اللغوية والتربوية
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جدول (  ) 6تحليل فقرات المجال اللغوي

تضمن المجال اللغوي ( )7معايير  ,وقد أظهرت نتائج الدراسة أن المعايير المتحققة في هذا المجال بلغت
( )6معايير وتراوحت أوساطها المرجحة ما بين ( )49,4إلى (  , )03,4وأما أوزانها المئوية فقد تراوحت ما
بين ( )84,89إلى ( ,)08,86وأما عدد المعايير غير المتحققة قد بلغت معيارا واحدا ,وبلغ وسطه المرجح (
 , )88,1وأما وزنه المئوي فقد بلغ (. )68,37
حصل المعيار (انتقاء الموضوعات التي تكشف عن القاموس اللغوي للطالب) على التسلسل األخير بين
معايير المجال اللغوي  ,وتشير هذه النتيجة إلى اعتقاد المدرسين بأن هذه الفقرة تحتاج إلى تمرين وصقل
للمواهب وتدريب مستمر حتى يستطيع الطالب توظيف ما يمتلكه من خزين لغوي في كتابة موضوعات التعبير.
ويرى الباحث إن هذا االعتقاد يؤدي إلى قتل اإلبداع عند الطلبة ويحد من قدراتهم الكتابية ،وكذلك ال يستفيد
الطالب من الدروس الداعمة للتعبير ككتاب المطالعة واألدب والنصوص وبالتالي ال يكون الختيار العنوان
المناسب للتعبير هدفا يسمو إليه الطالب .
.5
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جدول ( ) 7تحليل فقرات المجال االجتماعي

تضمن المجال االجتماعي على ( )8معايير  ,وقد أظهرت نتائج الدراسة أن المعايير المتحققة في هذا المجال
هي كل الفقرات وتراوحت أوساطها المرجحة ما بين ( )05,3إلى (  , )41,3وأما أوزانها المئوية فقد تراوحت
ما بين ( )12,70إلى (.)98,60
يعزو الباحث تحقق جميع فقرات المجال االجتماعي إلى أن هذه الفقرات تتناسب مع البيئة العراقية وما يمر
به البلد من وضع راهن ،حيث كان اغلب المدرسين والمدرسات يحثون طلبتهم على حب الوطن والدفاع عنه
والدعوة إلى التعايش بين أفراده بغض النظر عن الدين والقومية والمذهب ،وكذلك التمسك باألخالق والمُثل
العليا ،كما إن كثرة المناسبات الوطنية والدينية في المجتمع العراقي تدفع المدرسين والمدرسات إلى اختيار هذه
الموضوعات .وفي ضوء ما سبق اتفق أفراد العينة على جميع مضامين هذا المجال.
الفصل الخامس /االستنتاجات والتوصيات والمقترحات
اوالً :االستنتاجات :
وفي ضوء نتائج هذا البحث يستنتج الباحث ما يأتي :
 -1على المدرسين والمدرسات أن يعطوا الختيار الموضوع أهمية كبيرة كون كتابات الطلبة تعتمد باألساس
على االختيار السليم للعنوان .
إن االختيار السليم والصحيح للعناوين على وفق معايير محددة يساعد كثيرا في رفع األداء التعبيري عند
َ -3
الطلبة .
ثانيا ً  -التوصيات :
يوصي الباحث بالتوصيات اآلتية :
 -1أن يكون لدرس التعبير في المرحلة اإلعدادية منهاج واضح كونه يمثل الغاية من تدريس فروع اللغة العربية
.
 -2ضرورة عقد الدورات والندوات للمدرسين والمدرسات لتزويدهم باألسس والمعايير السليمة عند اختيارهم
لموضوعات التعبير.
 -3وجوب اهتمام المشرفين التربويين لمادة اللغة العربية بدرس التعبير وإعطائه األهمية من حيث عدد
الحصص واهتمام المدرسين .
 -4ضرورة مراعاة ميول الطلبة واتجاهاتهم ورغباتهم وذلك عن طريق طرح أكثر من موضوع للكتابة فيه.
ثالثاً -المقترحات
استكماالً لهذا البحث يقترح الباحث إجراء دراسات ترمي إلى :
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 -1إجراء دراسة مماثلة لمدرسي ومدرسات المرحلة المتوسطة.
 -2إعداد برنامج تعليمي لتدريب المدرسين على اختيار عناوين للتعبير على وفق معايير محددة.
 -3تقويم اختيار الموضوعات التعبيرية من وجهة نظر المدرسين والمدرسات.
 -4تعرف واقع تدريس التعبير في المدارس العراقية.

دواة /مجلة فصلية محكمة تعنى بالبحوث والدراسات اللغوية والتربوية

238

المصادر والمراجع

دواة /مجلة فصلية محكمة تعنى بالبحوث والدراسات اللغوية والتربوية

القرآن الكريم
 -1إبراهيم ،عبد العال، )1973(،الموجه الفني
لمدرسي اللغة العربية،ط ،7دار المعارف
بمصر،القاهرة
 -2إبراهيم ،مجدي :)1994( .األصول التربوية
لعملية التدريس ،مكتبة األنجلو المصرية ،القاهرة.
 -3ابن منظور ،أبو الفضل جمال الدين المصري.
(د.ت) :لسان العرب ،المجلد ( ،)13دار بيروت
للطباعة.
 -4أحمد ,محمد عبد القادر »,)1985( ,أثر طريقة
المواقف الوظيفة على تدريس التعبير التحريريّ لدى
طالبات الصف الثاني الثانويّ » ,رسالة ماجستير غير
منشورة ,كلية التربية ,جامعة عين شمس ,القاهرة,
جمهورية مصر العربية .
 -5األســــــود  ,محمود خليفة )2000 (،التمهيد في
علم اللغة  ،ط,2دار الكتب الوطنيـة  ,بنغازي ,
ليبيـا.
 -6البجة ،عبد الفتاح حسن :)2005( .أساليب
تدريس مهارات اللغة العربية وآدابها ،دار الكتاب
الجامعي ،العين ،اإلمارات العربية المتحدة.
 -7البدريّ  ,سميرة موسى« ,)2005( ,مصطلحات
تربوية ونفسية» ,ط ,1دار الثقافة للنشر والتوزيع,
َعمّان ,األردن .
 -8الحريــــري  ،حسن وآخرون ) 1980( ،الطرق
الخاصة بتدريس اللغة العربية والدين  ،مكتبة مصر.
 -9الحسيناوي ،عالء عبد الحسين شبيب،)2014(،
فاعلية برنامج مقترح في تنمية مهارات ما وراء
المعرفة عند طالب الصف الرابع األدبي وعالقتها
بأدائهم التعبيري ،أطروحة دكتوراه ،كلية التربية ابن
رشد للعلوم اإلنسانية  ،جامعة بغداد.
 -10الحطيبات ،عبد الرحمن عبد الحافظ:)2005( .
المشكالت اللغوية التي تواجه الطلبة غير الناطقين

باللغة العربية في الجامعات األردنية الرسمية
في مرحلة البكالوريوس ،أطروحة دكتوراه غير
منشورة ،جامعة مؤتة ،األردن.
 -11حمدان ,محمد صايل  ،وآخرون) 1990(،
مفاهيم أساسية في اللغة واألدب  ،دار الكندي ,اربد,
األردن.
 -12خليـــــــفة  ،عبد الكريم  )1988 (.اللغة العربية
والتعريب في العصر الحديث ،ط،2منشورات مجمع
اللغة العربية األردني  ،عمان .
 -13درويش ،عفت مصطفى :)1998( .مدخل إلى
نظرية ما وراء المعرفة وإستراتيجياتها ،دار الكتاب،
القاهرة.
 -14الرازيّ  ,محمد بن أبي بكر بن عبد القادر,
( »,)1991م ُْخ َتا ُر ال ِّ
ِاح» ,دار الرسالة ,الكويت.
صح ِ
 -15الرحيم  ,احمد حسن  )1991 (،طرائق تعليم
اللغة العربية .ط ,4مطبعة وزارة التربية  ,بغداد.
 -16زاير ،سعد علي ،وعايز ،إيمان
إسماعيل( ،)2011مناهج اللغة العربية وطرائق
تدريسها ،مؤسسة مصر للكتاب العراقي،مطبعة
ثائر،العراق -بغداد.
 -17سعادة ,يوسف جعفر )1986( ,تطوير برامج
اإلعداد المهني لمعلم المواد االجتماعية ,وكالة
المطبوعات للنشر  ,الكويت.
 -18سمك ,محمد صالح »,)1975( ,فن التدريس
للتربية اللغوية وانطباعاتها المسلكية وأنماطها
العملية» ,ط ,1مكتبة األنجلو المصرية ,القاهرة,
جمهورية مصر العربية .
 -19شحاته ,حسن السيد ( ،)2008تعليم اللغة
العربية بين النظرية والتطبيق ،ط ،2دار الكتب
المصرية اللبنانية 0
 -20شحاته ،حسن وزينب النجار :)2003( .معجم
المصطلحات التربوية والنفسية ،الدار المصرية

239

دواة /مجلة فصلية محكمة تعنى بالبحوث والدراسات اللغوية والتربوية

240

اللبنانية للطباعة والنشر والتوزيع  ،مصر.
 -21الطـــاهر  ,علــــي جواد  )1984 (،أصول
تدريس اللغـة العربيـة  .دار الرائد العـربي ,
بيـروت .
 -22طعيمة ,رشديّ احمد« ,)1985( ,األسس
العامة لتعليم مناهج اللغة العربية إعدادها ,تطويرها,
وتقويمها» ,دار الفكر العربيّ  ,القاهرة ،جمهورية
مصر العربية.
 -23ظافر ،محمد إسماعيل ،ويوسف الحمادي.
( :)1984التدريس في اللغة العربية ،دار المريخ
للطباعة والنشر ،السعودية.
 -24عاشور ،راتب ،ومحمد فخري مقدادي.
( :)2005المهارات القرائية والكتابية طرائق
تدريسها واستراتيجياتها ،دار الميسرة للطباعة،
األردن.
 -25عبد عون  ،فاضـــــل ناهي )1989 (،تقويم
تدريس مادة التعبير في المدارس المتوسطة في
العراق من وجهة نظر المدرسين  ،جامعة بغداد ،
كلية التربية (ابن رشد)  ،بغداد  ،رسالة ماجستير
(غير منشورة).
 -26عدس ,محمد :)1995( .تعليم القراءة بين البيت
والمدرسة ،ط ،1دار الفكر ،عمان.
 -27العزازي ،سلوى محمد أحمد :)2009( .تصور
مقترح لمنهج في اللغة العربية لتنمية المهارات
القرائية عند طلبة المرحلة اإلعدادية في مصر،
أطروحة دكتوراه غير منشورة ،جامعة دمياط،
مصر.
 -28العزاويّ  ,نعمة رحيم« ,)1988( ,من قضايا
تعليم اللغة العربية رؤية جديدة»  ,مطبعة وزارة
التربية ,بغداد ,جمهورية العراق .

 -29عفيفيّ  ,محمد« ,)2008(,التعبير واألنشطة
التربوية لجميع مدرسيّ وموجهيّ اللغة العربية»,
ط ,1هال للنشر والتوزيع ,الجيزة ,جمهورية مصر
العربية .
 30العكــــام ,لطــيف محمــد  )2000 (.أساليب
النثر الفني  ،المكتبـة الوطنيـة  ,بغــداد.
 -31غــــــزوان  ,عــــناد  ) 2000 (.أصداء
ودراسات أدبيـة نقـــــــدية  ،منشورات اتحاد
الكتاب العرب ،دمشق .
 -32اللقاني ،أحمد حسين،محمد الجمل:)2003( .
معجم المصطلحات التربوية والمعرفية في المناهج
وطرق التدريس ،دار الفكر ،القاهرة.
 -33محمود ,لطيفة محمود« ,)1993( ,دراسة
تقويمية لواقع التعبير الكتابيّ للصف الثالث اإلعدادي
بدولة البحرين» ,رسالة ماجستير غير منشورة,
جامعة البحرين ,المنامة ,البحرين .
 -34مدكور ,علي أحمد« ,)1991( ,تدريس التعبير
بين الموضوعات التقليدية والوظيفية» ,دراسات
تربوية ,مجلة كلية التربية ,جامعة الملك سعود ,مجلة
 ,5الرياض ,المملكة العربية السعودية .
 -35مصطفى ،إبراهيم  ،وآخــرون،)1999(.
المعجم الوسيط  ،ج ،1المكتبة العلمية  ،طهران،
إيران.
 -36معروف ،نايف محمود :)1991( .خصائص
اللغة العربية وطرائق تدريسها ،دار النفائس للطباعة،
بيروت.
 -37المناصرة ,مي حسين« ,)1991( ,أسس اختيار
موضوعات التعبير الكتابيّ وتصحيحها عند معلميّ
الصف العاشر في مدارس األردن الحكومية»,
رسالة ماجستير غير منشورة ,جامعة اليرموك,

إربد ,األردن.
 -38الموسوي  ،عبد للا حسن نعمة ( )1982تقويم
اإلعداد المهني لطلبة كلية التربية في الجامعات
العراقية  ،رسالة ماجستير  ،كلية التربية  ،جامعة
بغداد .
 -39الندى ,شفا جميل« ,)2008( ,معايير اختيار
موضوعات التعبير الكتابيّ اإلبداعيّ لدى معلميّ
الصف الحادي عشر وعالقتها ببعض المتغيرات»,
رسالة ماجستير غير منشورة ,كلية التربية ,الجامعة
اإلسالمية ,غزة ,فلسطين.
 -40الهاشميّ  ,عبد الرحمن عبد علي»,)1988 ( ,
مشكالت تدريس التعبير التحريريّ في المرحلة
اإلعدادية في جمهورية العراق» ,رسالة ماجستير
غير منشورة ,كلية التربية ,جامعة بغداد ,بغداد,

جمهورية العراق
 -41الوائليّ  ,سعاد عبد الكريم عباس,)2004( ,
«طرائق تدريس األدب والبالغة والتعبير بين
النظرية والتطبيق» ,ط ,1دار الشروق للنشر
والتوزيعَ ,عمّان ,األردن
42- Good Nasckera, A. )1973( Analysis of the role of communication educationand occupational experience
in the process of modernization in
developingcountries ,Disertation Abstracts International, 44, )4(.

دواة /مجلة فصلية محكمة تعنى بالبحوث والدراسات اللغوية والتربوية

241

دواة /مجلة فصلية محكمة تعنى بالبحوث والدراسات اللغوية والتربوية

242

26

quarterly journal for researsh and linguistics studies

Appearances in Present Arabic
Language. Baghdad: Dar General
Cultural Affairs.
Al-Dhalimi,
N.H.
2002.
Structure
of Arabic
Language.
Baghdad: Dar Al-Kutub.
Al-Salih, S. 1973. Studies in Language.
Beirut: Dar Al-Alm
Li
lmalayen.
Shalash, H.; Al-Azawi, R.; Al-Jumaili;
and Al-aloosi, A.
2003.
Grammar of Arabic Language. Baghd
ad:
Ministry
of Education.

quarterly journal for researsh and linguistics studies

Shafi, S. )1978). A Course in Spoken
Arabic. Bombay: Oxford Press
Shammas, N. 1999. Use of English.
Damascus: Ayadi
Printing
House.
Sobin,
Nicholas.2011.
Syntactic
Analysis
The
Basics.
West
Sussex: Wiley-Blackwell.
Stageberg, N. 1971. An Introductory
English Grammar.
New
York: Holt, Richard and Winston, Inc.
2- Arabic Bibliography
Al-A'amili, Q. A. 1985. Al-Ajrumia
Context. Beirut: Library
of
Al-Hilal.
Al-Azawi, R.N. 1990. Development

25

quarterly journal for researsh and linguistics studies

Bibliography

24

1- English Bibliography
Ackert, Patricia. 2002. Concept and
Comments. Arizona. The Dryden
Press.
Antworth, A. 1995. A Computational
Morphology
of
English.
Internet.www.sit.org/pckimmo/vz/
doc/englex.htm.
Bauer,
L.1983.English
WordFormation. London.CUP.
Beeston, A. F. L. )1987). Written
Arabic: An Approach to the Basic
Structure. Cambridge University,
London.
Block, B., & Tagger, G. )1972).
Outlines of Linguistic Analysis.
Linguistic Society of America.
Broukal,M.2003. TOEFL Grammar
Flash.
Canada: Prentice-Hall, Inc.
Cowan, D. (1986). An Introduction
to
Modern
Literary
Arabic.
Cambridge University Press.
Crystal, D. 1991. A Dictionary
of Linguistics and Phonetics.
Oxford: Oxford University Press.
Frank, M. 1972. Modern English: A
Practical English Guide. Englewood
Cliffs, N.J.: Prentice- Hall, Inc.
Frayha, A. (1958). The Essentials for
Arabic: A Manual for
Teaching
Classical and Colloquial Arabic (2nd
ed.). Beirut: Khayat.

Graham, S.
1982. Harbrace
College
(Workbook).
Berlin:
University of Tennessee Press
Hashim, E. 2005. Investigating the
Difficulties Encountered by Iraqi EFL
University Students in Using Nominal
Affixes. Unpublished
M.A.
Thesis: University of Babylon.
Hocket, C. )1970). A Course in
Modern Linguistics. New York
MacMillan.
Karin.C. R. (2005). A Reference
Grammar of Modern Standard Arabic
Cambridge: Cambridge
University Press.
Katamba, F. 1993. Morphology.
London: Macmillan.
Kosur, Heather. 2012. Deriving
Nouns from Verbs: Names for
People.
Tricia Goss. Bright
Hub Inc.
Liebert, B. )1971). Linguistics and
the New Language Teacher. New
York: MacMillan.
Quirk, R.; S. Greenbaum; G.
Leech; and J. Svartvik. 1985. A
Comprehensive Grammar of the
English Language. London: Longm
an
Sapir, A. 2005. Word Syntax.
Internet."http://www.facstaff"www.
facstaff
Bucknell. Edu/Rbeard/wrdsyn.htm.

Thus, it has been observed
that both languages share some
common features as well as several
differences. In the light of such
findings, the linguistic problems
of the Arabic speakers learning
English may be solved. In other
words, through this comparison and
contrast, the teacher will be aware
of the structure of the two languages
and the areas of difficulties of the
learners at the morphological level.
It is also hoped that the analysis and
results of this study would be useful
both to teachers and textbooks
writers of English and Arabic as
foreign languages.
Suggestions for Further Work
In the light of the results of the
present study, it is recommended
that a contrastive study of the
morphological structure of other
parts of speech can be conducted
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namely, nominative, accusative,
and genitive. These cases are
distinguished by changing the vowel
ling of the
final consonant.
12- Personal pronouns in English
system are not as complicated as
in Arabic. It is rather simple with
regard to number, gender and case
distinction. In Arabic, there is a full
set of distinction for number, gender,
and case.
13- In English, there is no gender
distinction between 2nd person
singular and plural, whereas, Arabic
gender distinction is made.
14- English does not make any
gender distinction of demonstrative
pronouns. It does distinguish
between near and far objects in
number. Arabic makes distinction of
gender as well as of number.
Recommendations
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/lukum/ 'Yours, for you'
/minhu/
'from him'
/minha:/ 'from her'
/lana:/ 'for
us, or ours'
In addition to personal pronouns,
Arabic has demonstrative, relative,
and interrogative pronouns.
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Section Four
Conclusions, Recommendations and
Further Reserch
Conclusions
This section sums up the main
conclusions arrived at throughout this
study. In addition, these conclusions
are meant to serve as a basis for
the pedagogical recommendations
and suggestions for further study in
the morphological structure of other
parts of speech.
The contrastive analysis of the
noun morphology in English and
Arabic, carried out in this research,
reveals the following facts:
1- Both English and Arabic share
some features in their derivational
structure. Both suffixes may be added
to form nouns. verbs and adjectives.
2- In Arabic, the root system
represents the basic morphological
characteristics in the structure of
nouns and verbs. Every word in
Arabic may be referred to a significant
root consisting of three consonants.

3- The derivational suffixes in both
languages determine the distribution
and function of words within the
sentence.
4- Both English and Arabic almost
use the same morphological
processes.
5- In Arabic, several nouns and verbs
are derived with the help of affixes
and vowel modifications within the
root.
6- Arabic derivational system,
in comparison to English, is very
complex which may cause a few
difficulties for the second language
learners.
7- Both English and Arabic have
the same number of word classes.
8- Both English and Arabic nouns
are inflected for the categories of
number, gender, case, and person.
9- English nouns have two numbers:
singular and plural. Whereas, Arabic
nouns have three numbers: singular,
dual and plural.
10- English has three genders:
masculine, feminine, and neuter.
Gender is solely confined to personal
pronouns. Whereas Arabic has
only two genders: masculine and
feminine.
11- English nouns are inflected for
genitive case. Whereas, in Arabic,
nouns are inflected for three cases,

3- Case
Arabic has three cases, and
they are simply distinguished by
changing the vowel ling of the final
consonant (except in the dual and
sound masculine plural endings).
These cases are as follows:
a) N o m i n a t i v e) رفع
b) A c c u s a t i v e) نصب
c ) G e n i t i v e)
جر
These cases are expressed by
:{the suffixes {-un, -an, -in
sa:riqun, sa:riqan , sa
: r i q i n' ' a t h i e f' '
4- P e r s o n
Personal pronoun are of
two types:
 ضمير منفصلI- Independent (free or
unattached)
 ضمير متصلII- Dependant
(bound)
They are suffixed to nouns,
verbs or prepositions:
a- Suffixed to verbs as direct
object:
/qra'ahu/ 'He read it'
b- Suffixed to nouns to indicate
possession:
/'q a l a m i : / ' M y p e n ' / k i t a
:buhu/ 'his book
baytukuma 'Your house' ) dual
masculine and feminine )
kita:buhuma: 'Their book'
)c) Suffixed to prepositions:
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of word forms, or patterns in Arabic:
/ qalamun/ 'a pen'-/aql
a:mun/ 'pens'
/malikun/ 'a king'/
mulu:kun/ 'kings'
2- Gender
Arabic exhibits two genders:
masculine and feminine.
Each
noun in Arabic is either masculine
or feminine as there is no neuter
gender. Gender is a grammatical
category in Arabic. Generally, the
feminine gender is formed from
the masculine (participle or noun
indicating profession) by adding the
suffix {-at}:
/ka:tib /'male writer', /katibatun /
'female writer'
ibn/ 'son', /ibnatun/ 'a daughter'
)Shafi, 1986: 13)
The gender category into which
a noun falls is semantically arbitrary,
except where nouns refer to human
beings or other living creatures.
Gender is marked on adjectives,
pronouns, and verbs, as well, but
not inherent, as it is in nouns. (Karin,
2005: 53)
Generally, all common and
proper nouns that denote females,
proper names of countries and towns
, names of the body and collective
nouns are feminine. (Frayha, 1958:
220)
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and adjectives have three numbers:
singular , dual and plural. The
singular words are unmarked.
A. The Dual
The dual is formed by adding the
suffix/-a:n / to the singular of the noun
( feminine and masculine) after the
removal of the case ending: /malik /
'a king', /malika:n / 'two kings'
Furthermore, if the singular ends in
/a:/, the /a:/ becomes /w/ in the dual:
/'asa:/ 'a stick' - /'aswa:n / 'two sticks'
If the feminine singular ends
in/a /, the hamza becomes /w/ in the
dual: /sahra'/ desert - /sahrawa:n/
two deserts.
In addition to word forms, appropriate
to the singular and to the plural, which
imply more than two entities, Arabic
also uses dual when the reference is
to two individual entities of category.
)Beeston, 1987:109)
B. The Plural
There are two kinds of plural in
Arabic. Firstly, Arabic language has
the 'sound plural' confined at least
in the masculine to participle and
the nouns indicating the profession
or habitual actions. Secondly, there
is the so called 'broken plural' which
is made according to a pattern by
altering the vowel within or outside
the framework of the
radical
consonant.

( C o w a n , 1 9 8 6 : 1 8)
The sound plural is of two
kinds: sound masculine plural
and the sound ) )جمع المؤنث السالم.
))جمع المذكر السالمfeminine plural
The sound masculine of nouns
and adjectives is formed by adding
the suffix /-u:n/ for nominative:
/mudarisu:n / 'male teachers'/
najaru:n/ 'carpenters'
and /-i:n / for the other cases after
the case ending of the nominative
singular has been dropped:
/najari:n / 'carpenters'
/ mu'alimi:n
/ 'teachers'
The sound feminine plural is
formed by changing the suffix /-atun/,
of the singular into/-a:tun/ for the
nominative:
/mudarisa:tun/ female teachers /
muslima:tun/ 'muslim women'
and /-a:t / for the other cases:
/mudarisa:t / 'female teachers', /
muslima:tin/ 'muslim women'
Some feminine nouns take a
masculine sound plural:
/sanat / 'a year', /sinu:n/ 'years'
and some masculine nouns take a
feminine sound plural:
/hayawa:n/ an animal - /hayawana:t/
animals
/naba:t/ plant - /nabata:t/ plants
As for the broken plural  جمع تكسير,
it is necessary to know the importance

Shareef shahm hasin
5- Preference Noun
This type is used to reflex a
similarity between two persons or
things in an adjective in which one
of them increases more than another
one: Akbar afdhal akram (ibid)
6- Time and Place Nouns
Time nouns refer to a noun which
is derived from a verb to indicate the
time or the place in which such verb
occurs:
Hadiqa
madrassa
mazrea'a
)Al-A'amili, 1985:5)
7- Instrument Noun
This type refers to a device or a
tool by which a verb happens:
Midraqa sayyara mil'aqa muknassa
ghassala
As well as there are nouns of
instrument that can be original and
head nouns: Sayf qalam bab (ibid)
3.4. Inflectional Categories
Arabic nouns are inflected for
number, gender, case, and person:
1- Number
"Arabic has three numbers
categories: singular, dual, and plural.
Whereas singular and plural are
familiar to most western learners, the
dual is less familiar." )Karin , 2005:
53-54)
A peculiar feature of the Arabic
language is that its nouns, verbs
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(Shlash et al, 2003:34)
2. Exaggeration Form
In order to emphasize and show
the increase in an action. The noun
of the subject can be changed into
its exaggeration form:
Wahib ~ waha'b
Shakir ~ shakoor
(shakoor) means the person
who thanks very widely. This type
functions as the same role of the
subject noun.
3. A Noun of the Object
This type refers to the person
whom are exposed to an action:
Kataba ~ maktoob
Sami'a ~ masmoo'a )ibid)
It is formed from a passive voice
form of a triverb:
Mahfoodh
mansoor
maqtoob
maqbool
In addition, this type can be
derived from other than triverb with
substituting its present letter for letter
)m) after the vowel sound )haraka) /u/
is used and /e/ after the letter before
the last one of a derived noun:
Mukarem mustakhrej munadhaf
muratab
4- Adjective Likes the Subject Noun
This type refers to a noun that
derived from an intransitive triverb to
show that an adjective is fixed with a
noun:
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3.2.1. Stem-Root Structure
The root system in Arabic gives the
basic morphological characteristics
of nouns, verbs and particles. The
great majority of nouns and verbs
have a stem consisting of three
consonantal roots. A great number
of word patterns can be made by
modifying the root by means of
affixation, both inflectional and deriv
ational.
For example, from the root /k-t-b/
various words can be derived:
/kataba/ 'he wrote', /kita:bun/ 'a book'
/maktabun/ 'an office', /ka:tibun/ 'a
writer'
3.2.2. Morphological Processes:
The various morphological processes
of stem formation are as follows
1. Affixation
2. Derivation
3.
Inflection
1- Affixation
The most frequent morphological
possess is affixation, which is of three
types: prefixes, infixes and suffixes.
Affixes are also of two types:
inflectional
and
derivational,
preceded or followed by parts of the
root:
/yadrusu / 'to study' /darasa/ 'he
studied' , /darasat/ 'she studied'
/darastu/ 'I studied' , /madrasatun/
'school', etc
2. Derivation

Derivation of a noun depends on the
gender of the subject. There should
be differentiation between female
and male:
Mualim
Mualima
Talib
Taliba
Mudaris
Mudarisa
La'aib
la'aiba
Fal'ah
fal'aha
3.3. The Types of Derived Nouns in
Standard Arabic
In standard Arabic, the derived
nouns are classified according to
their functions in the sentences in
which they are found:
1- A Noun of the Subject
This type refers to the person who
acts or does an action. In Arabic, this
type is derived from triverb whose
meter is )fa'il )
Kataba ~ katib
Nasara ~ nasir
Najaha ~ najih
Hafadha ~ hafidh
Besides, it is derived from other
than tri-verb which is like its present
form with substituting the present
letter with the letter (m) and using
certain (harakat) that mean (vowel
sounds) in English as using /u/ with
/m/ and /i/ with a letter before the last
one:
Muntasir ~ yantasir
Yunadhif ~ munadhif

Section Three
Morphological Structure of Arabic
Nouns
3.1. Introduction
In Standard Arabic, morphology
of nouns underwent significant
development in present Arabic and
passed from meter to another. In
standard Arabic, in order to form a

noun, it should be a change in the
internal structure or building of a
word not by adding any addition or
affix: yaktub-kitab
yaqra- qari
(Al-Dhalimi, 2003: 82)
3.2. Morphological Structure of
Nouns in Standard Arabic
It is considered as a great and
fascinating device for generating
utterances, specifying meanings,
word instance and connecting word
with its group to which it belongs.
Derivation is the relationship
between the origin or root and
branch. Arabic is analytic language,
its structures change according to
the change of meanings and its
parts are connected by bonds which
refer to their relationship. (Al-Azawi,
1990:99)
There are three opinions for
derivation of nouns from: root, verb,
and infinitive. The most famous is
from root. Nouns refer to meaning
and stability that has no movement.
)Al-Salih, 1973:147)
Arabic morphology structure
can be dealt with on bases of form,
function or both. The structure of
nouns in Arabic can be described in
the following terms:
1. Stem-root Structure
2- Morphological processes of stem
formation. (Al-Mutalibi, 1986:4)
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–s) the )-'s) is added to the end of
the noun:
A woman's bag
men's wear the
boy's bicycle
If the noun is a regular plural
(ending in –s), a simple apostrophe
is added to the end of the noun:
Boys' room
girls' school
dogs'
food students' centre
Classical names ending in –s
and also some less common English
names add only the apostrophe:
Keats' Poetry Socrates' philosophy
Moses' laws
The last component of the
compound takes the possessive
case ending:
My brother-in-law's car
the
door-keeper's key
Possession with "of" is more
commonly used for denoting nonliving things:
the leg of the table the front of the
bus the top of the mountain
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hero – heroine sultan – sultana
executive - executrix fox – vixe
2.6. 2. Number
In English, there are two numbers,
singular and plural. The plural of
nouns is generally formed by adding
"s/es" to the singular, they are regular
form of English plural:
Book-books bus-buses day-days
story-stories leaf-leaves
Foreign plurals often occur
along with regular plurals. They
are commoner in technical usage,
whereas the –s plural is more
natural in everyday language; thus
formulas (general) ~ formulae (in
mathematics), antennas ( general
and in electronics) ~ antennae (in
biology),
stimulus - stimuli
curriculum –
curricula
index – indices
(basis – basses criterion – criteria
ibid: 87)
Some nouns of Greek and Latin
origin retained their original plural
forms:
Analysis-analyses formula-formulae
phenomenon-phenomena
Some irregular plural forms are
characterized by the change of the
internal vowel of the singular form.
They are called "Mutation Plural".
Man-men mouse-mice tooth-teeth
goose-geese louse-lice

:Some nouns have the same form
for the singular as for the plural
Deer
sheep series means
species swine
:Some nouns singular in form, are
used only in a plural sense
People poultry mankind cattle
In compound nouns, the plural
sign is generally added to the
principal component:
Maidservant-maidservants motherin-law-mothers-in-law
Sometimes both components are
pluralized, especially where "man"
or "woman" is the first element of the
compound:
Manservant-menservants
woman
journalist -women journalists
2.6.3. Case
Case is the relation in which
a noun or a noun equivalent stands
to another word in the sentence.
English nouns have no case endings
except in the possessive case.
However, they may be nominative,
accusative, genitive, (possessive),
dative or vocative according to their
function in the sentence. Possession
is expressed in two different ways,
by using case endings (the Saxon
Genitive), or by using the preposition
of (the Norman Genitive).
If the noun is singular or an
irregular plural, (i.e., not ending in

expression of sex". The gender of
a noun in English only affects its
pronoun and possessive adjective.
There are four genders:
Masculine: male sex (human beings
and animals:)aman
boy dog lion husband
father son nephew horse
Feminine: female sex ( human beings
and animals:)bWoman girl bitch lioness wife
mother daughter niece mare
c- Common: either sex (human
beings and animals:
teacher baby child doctor driver
animal bird
d- Neutral: neither sex (inanimate
things):
stone book chair test reading
examination pen classroom
:The feminine gender of nouns is
formed in the following ways
I- By supplying an entirely different
base:
king – queen lord – lady uncle –
aunt cook – hen
II- By adding the suffix /-ess/:
host – hostess
waiter – waitress
tiger – tigress prince – princess
III- By placing a word before or after:
stepbrother - stepsister
stepson
stepdaughter
grandmothergrandfather
IV- By other endings:
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-ee, -age, -ment, -ure}:
habitant
contestant testee
examinee employee
Coverage
breakage marriage
(Bauer, 1983:223)
arrangement
management
movement
Failure
pressure enclosure
(Graham, 1982: 190)
5- Noun / Adjective Suffixes
There is a number of suffixes
{-ese, -)i)an, -ist, -ite} which yield
items that can be considered both as
nouns and adjectives:
Chinese
Japanese
Darwinian
Elizabethan violinist Chomskyite
Benthamite
(Quirk et al, 1985:
1552)
2.6. Inflectional Categories
English nouns are inflected for the
following categories:
1.Gender
2. Number
3. Case
2.6.1. Gender
English makes very few gender
distinctions. Where they are made,
the connection between the biological
category 'sex' and the grammatical
category 'gender' is very close,
insofar as natural sex distinctions
determine English gender distinction.
)Quirk & Greenbaum, 1973: 89)
In English, there is no grammatical
gender but "natural gender" or "the

15
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2- {-er}, having as dominant
characteristic, denizen of
Teenager
north-wester (of wind)
wheeler
villager
Londoner
In tone, this resembles the familiarity
markers:
Cooker roaster boiler [cooking apply,
boiling fowl, etc.], the base seems to
be a verb.
3- {-ess}, gender: Waitress
lioness
manageress stewardess
This prefix adds feminine marking
to animate nouns, sometimes the vowel
of the preceding unstressed agential
suffix is elided: wait- waiter- waitress
(Bauer, 1983:221)
:4- {-ette}, compact, fairly productive
Kitchenette dinerette dinette towelette
)Stageberg,1971:102)
Imitation as in: flannelette leatherette
(ibid)
:5- {-let}, small, unimportant
Booklet leaflet piglet starlet streamlet
ringlet anklet (ibid)
6- {-ling}, minor, off spring of:
Princeling duckling hireling underling
darling (ibid)
7- {-ster}, involved in:
Trickster gangster gamester
3- De-Adjectival Nouns
There are two very common suffixes
{-ity, -ness} by which abstract nouns
can be formed from adjective bases:

Rapid – rapidity
Elastic - elasticity
Big - bigness
Kind - kindness
(Sobin,2011:18)
There are other suffixes {-ce, -cy}
which form nouns particularly from
adjective which ends with {-ant, -ent }.
elegant - elegance
dependent
- dependence
efficient - efficiency
sufficient
- sufficiency )ibid)
4- Deverbal Nouns
It is possible to derive nouns from
verbs by adding the suffixes:
{-al, -)a)tion} to the verbal stem:
arrive – arrival
refuse – refusal
(Shammas, 1998:181)
Found – foundation,
exploreexploration (Ackert, 1999:225)
Some deverbal nouns are derived by
gerund:
Openopening,
wait-waiting
(Anthworth, 1992:8)
Another class of words having the
same status of full productivity is that
of agential nouns which refer to the
persons who act the verbs from which
such nouns are derived:
player
teacher
singer driver
(Sapir,2005:6)
baker
cleaner
dancer actor
(Kosur, 2012: 1)
Besides, there are suffixes combine
with verb base to produce nouns: {-ant,

Boyhood brotherhood childhood
(Antworth, 1995:5)
6- {-ing}: non count concrete
aggregates are fairly freely formed:
tubing paneling carpeting
7- {-ism}: doctrine of , practice of
impressionism racism absenteeism
idealism progressivism
The items concerning: religion,
politics, philosophy, and art usually
have a corresponding item in {-ist} to
denote adherents or practitioners.
8- {-ocracy} : system of, government
by:
Democracy aristocracy meritocracy
(ibid)
They can be count and have
corresponding personal nouns:
9- {-ship}, usually denotes, being:
Friendship membership relationship
(Hashim, 2005:28)
Most items with this limitedly
productive suffix can also be count
and some have an adjective base:
hardship.
2- Denominal Nouns Concrete
The following noun suffixes
combine with noun bases to yield
concrete and individualizing items
over a rather wide semantic range.
Only {-er} is freely productive: )Qui
rk,1985:1566)
1- {-eer}, skilled in, engaged in:
Pamphleteer profiteer racketeer
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(Hashim, 2005:20)
There is arbitrariness in the
nominal derivational affixes that are
different according to the class of a
word from which a noun can be der
ived:
arrange-arrangement
fail-failure
write-writing (ibid:33)
2.5. The Types of Derived English
Nouns
Derivation of nouns depends on
the sources from which they are for
med:
1- Denominal Nouns: Abstract
Nouns bases become largely
noncount abstract, or aggregate
nouns of status or activity by means
of the following suffixes:
1- {-age}: measure of , collection of:
baggage frontage mileage usage
(Graham, 1982:190)
2- {-dom}: domain, condition. This
suffix forms abstract, un-countable
nouns from concrete, countable
ones:
Kingdom
girldom
dollardom
(Bauer, 1983:220)
3- {-ery}, being:
Slavery drudgery nursery bakery
(Leech, 2001: 10)
4- {-ful}: the amount contained in:
Spoonful glassful mouthful (AlHamash and Jamal, 1979:100)
5- {-hood}: status, being:

13
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or inflected from another in the
same paradigm by internal change.
Nominal conversion is defined by
Crystal )1991: 92) as "a term used in
the study of word formation to refer to
the derivational process whereby an
item comes to belong to a new word
-class without the addition of an affix:
verb/ noun: smell, taste, hit".
The noun 'house and the verb
house' show consonantal change.
Similar paradigm of consonantal
change can be shown by: 'advice
and advise' .'
Internal change may also change or
affect the accent of the base or the
whole word, with or without vocalic
and consonantal change:
import' )n) - 'import' )v')
2.4.2.3. Compounding
Two or more stems combined to
form one stem is called compounding:
Blackboard post office blackbird
icebox typewriter(ibid)
2.3.2.4. Suppletion
Suppletion may be regarded as
an extreme kind of internal change,
in which the entire base- not merely
a part of it- is replaced by another
form.
In English, there are suppletive
affixes as well as suppletive bases.
The suffixes /-s, -z, -iz/ forms the
plural of most nouns in English, but

the plural of 'ox' is formed with the
suffix /-en/, and the plural of 'child'
with /-ren/, )accompanied by internal
change of the base). The suffixes
/-en and -ren/ are suppletive to the
regular suffix /-s, -z, -iz/.
2.4.2.5. Zero-Modification
It is always useful to speak
of zero-modification, )zero-suffix,
zero-change, etc.), in describing
the morphology of a language. As
it is known that the overwhelming
majority of English nouns form their
plural by adding /- s/ suffix to the
base, but sometimes a few words
form their plural by the addition of a
zero suffix symbolized as /0/: deer
sheep fish
2.4.2.6. Derivation
The most common wordformation process to be found in the
production of new English words.
This process is called derivation and
it is accompanied by means of a large
number of small 'bits' of the English
language which are not usually given
separate listing in dictionaries. These
small 'bits' are generally described
as affixes" )Yule. 2006: 57).
Derivation is the process by which
a new word of different class can be
formed. Derivation is considered as
inner and non-final.

1- Secondary derivatives have only
one stem and a derivational affix
movement
composition singer
actress
performance
2- Stem compounds, they have two
stems:
Aircraft
fingerprint
textbook
friendship handwriting (ibid)
2.4.2. Morphological Processes
The devices by which the
constituent words of a paradigm are
differentiated from one another are
known as morphological processes''.
)Block and Trager. 1972: 56)
Five
kinds
of
morphological
processes may be distinguished as
follows:
2.4.2.1. Affixation
Affixes are the recurrent formative
morphemes of words other than
roots. Affixes are of three types,
which are as follows:
)i) Prefixes: Prefixed to the root:
incomplete illegal dishonest
)ii) Suffixes: suffixed to the root:
houses treatment darkness
)iii) Infixes: Inserted within the root:
tooth-teeth man-men(ibid)
2.4.2.2. Internal Change (conversion)
Two or more words related in form
and meaning may differ from each
other in some phoneme or phonemes
of the base itself. One base is
then described as being derived
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2.4. Morphological Structure of
English Nouns
English nouns can be studied under
the following headings:
1- Stem Structure
2- Morphological processes
3- Derivation
4- Inflection
2.4.1. Stem Structure
A Stem is any construction to
which an affix can be added. Roots
always contain a single morpheme,
but a stem may contain a root plus
an affix. In "impossible", 'possible' is
the root to which /im -/ is prefixed.
In 'black-birds', 'black' and 'bird'
are roots and 'blackbird' is a stem
to which the suffix/-s/ is attached".
)Liebert. 1971: 104)
In English, there are two basic
processes of stem formation, i.e., the
addition of derivational affixes to roots
or stems, and the combination of two
or more stems, to stem compounds.
)Hocket. 1971: 240-241)
The following are the structural
classification of stems in English:
I. Simple stems: consisting of a single
morpheme:
Boy girl
woman pen book
car bag
II. Derived stems or derivatives,
consisting of more than one
morpheme:

11
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the process of forming a noun from
other word-class".
2.2. Properties of Nouns
There are some features or
properties which can recognize
nouns from other parts of speech:
(Sapir, 2005:3))
2.2.1. Formal or morphological
properties
I- Inflectional endings {-s} for plural
and {s'} for possession.
)Frank, 19721:23)
II- Derivation endings {-ment}, {-nce},
{-th}, {-ness}, etc. )ibid)
2.2.2. Positional or distributional
properties
Nouns appear in similar position
in the sentence, nouns can be
preceded immediately by determine
rs:
His ability, such happiness, the
agreement, my absence. (ibid))
2.2.3. Functional properties
Nouns can fit into certain functional
slots and they can be identified by their
position and function in a sentence.
So they can be subject, direct object,
and object of a preposition.
2.2.4. Semantic properties
For grammatical and semantic
reasons, nouns can be seen as
falling into different subclass:
i- Mass vs. count
ii- concrete vs. abstract

(Ackert, 1999:213) and (Broukal,
2003:134)
2.3. Types of Nouns
There two main types of nouns ,
abstract nouns and concrete nouns.
1- Abstract nouns are always
uncountable nouns and they refer to
quality, state, feeling or action:
Jealousy
sufficiency
sadness
education movement happiness
wisdom bravery cleverness peace
determination (Al-Wahab, 1985:22)
2- Concrete nouns used for naming
persons and things:
Girl teacher doctor school hospital
(ibid)
A concrete noun may be one of the
following three types:
i- Proper nouns refer to particular
person, organizations or places,
thing…ect, only proper nouns are
capitalized:
Iraq Paris the Nile The Queen Mary
Jim Nada… etc .
ii- Common nouns refer to persons
and things of a kind:
Dog car chair book pen pencil
nurse wife husband …. etc.
iii- Collective nouns refer to a group
of people or things or animals:
a crowd )a number of people) a flock
(a number of sheep)
a herd (a number of cattle) a forest
(a number of trees)

1.3. Scope of the Research
In this respect, contrastive analysis
will be useful. It will help discover the
differences and similarities between
the two languages concerned and

predict the difficulties the learners
will have to overcome. Teaching will
be directed at those points where
there are structural differences. This,
in turn, determines to a great extent
what the learner has to learn and
what the teacher has to teach.
The focus of the present study
is confined to noun morphology in
both languages. This paper will be
of practical value for teachers and
learners of English and Arabic as a
foreign language. It will also be helpful
in the preparation of the textbooks to
solve the problems of the learners at
the level of morphology, and to solve
the problem of the mother tongue in
terference.
Section Two
Morphological Structure of English
Nouns
2.1. Introduction
A noun is a word used to
refer to people, animals, objects,
substances, states, events and
feelings. Nouns can be a subject or
an object of a verb, can be modified
by an adjective and can take an
article or determiner. Nominalization
, the creation of nouns from other
categories, is the most common
kind of derivational morphology in
standard English. Nominalization is
defined by Crystal )1991: 260) as "
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Section One
1.1. Introduction
This paper deals mainly with
the morphology of nouns in both
languages (English and Arabic)
as a contrastive study. The main
cause behind this study is that the
morphology of nouns has a great
importance in both languages. Since
a noun is the most important part
of speech, it needs more studies to
comprehend and master it.
1.2. Objectives of the Research
This research aims at solving
the linguistic problems of the Arabic
speakers learning English by making
the contrastive study about the
structure of nouns in both languages,
English and Arabic,. In other words,
through this comparison, the teacher
will be more acquainted with the
structures of the two languages in
question and the areas of difficulties
at the morphological level. Besides,
this research aims at presenting a
comprehensive description of the
morphological structure of nouns in
both languages.
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This paper deals mainly with the morphology of nouns in both languages
(English and Arabic) as a contrastive study. The aim of this study is to present a
comprehensive description of morphology of nouns in both languages (English and
Arabic). The findings of the present study are hoped to have two values: a theoretical
value, which provides information about the structure of nouns in both languages
to pave the way for further investigation on this topic, and a pedagogical value to
teachers as well as students in that it can present more information about the topic
since it is a contrastive study. It can reflect the most similarities and differences in
the morphology of nouns between the two languages and such similarities and
differences are hoped to be useful in understanding the topic accurately.
In both languages, the term noun refers to meaning and stability, i.e, (has no
movement). In Arabic, a noun can be derived by making a change in the internal
structure of a word from which a noun derived not by adding any affix as in English.
Both languages accept that a noun can be preceded by an article, besides it has a
possessive form but the possessive form of nouns in Arabic is affected by a gender
whereas, in English, it is not. This paper consists of four sections . The first section
shows the objectives and the scope of this study. The second section is a theoretical
survey of the morphology of nouns in English, whereas, the third section includes
the structure of nouns in Arabic. The fourth section includes the most important
findings of this study.
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ملخص البحث
 والهدف العام فيها هو تقديم,تتناول هذه الورقة البحثية موضوع صياغة األسماء باللغتين العربية واإلنكليزية
 وتأمل هذه الدراسة ان تتمكن من احراز قيميتين اساسيتين,وصف مورفولوجي شامل لتركيب اسماء اللغتين
 وهاتان قيمتان مستمدتان,احداهما نظرية واالخرى تربوية عملية ينتفع بها كل من معلمين وتالميذ على حد سواء
من طبيعة المنهج التقابلي التي تقوم عليه تفاصيل هذه الدراسة تشترك كل من اللغتين العربية واإلنكليزية في
 وفي حين يكون اشتقاق االسم العربية اشتقاقا,)ان االسم فيهما يمتاز بخاصتي ثبوت االستقرار )انتفاء الحركة
بينا يكون اشتقاق في االنكليزية معتمدا على طريقتي االلحاق وااللصاق وكل من اللغتين يشتركان في إن االسم
فيهما يأتي عادة مسبوقا بأداة تعريف كما أن كل منهما يحتوي على صيغة تملك تنقسم هذه الدراسة الى اربعة
 القسم األول يتضمن سردا لموضوعاتها الرئيسية والمدى الذي تدرج فيه هذه الموضوعات والثاني يمثل:اقسام
,مسحا نظريا لصيانة االسماء اإلنكليزية في حين يتضمن القسم الثالث دراسة تركيب االسماء في اللغة العربية
.أما القسم الرابع فيشتمل على اهم النتائج المستفادة من هذه الدراسة

By:
L. EQBAL Khudheyer Hashim
Teachers› Institute for Girls
Directorate of Education in Babylon
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