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سياسة النرش
1-  تنرش املجلة البحوث التي تتامشى مع افضل املامرسات وقواعد سلوك اهليئات املهنية ذات 

الصلة او اهليئات التنظيمية الوطنية والدولية.
.)cope( 2-  تلتزم املجلة بدعم سجلها العلمي ِعرب التزامها بتعليامت جلنة َأخالقيات النرش
3-  االبتعاد عن كل ما من شأنه إحلاق الرضر بالثقة باملجلة والكفاءة املهنية للنرش العلمي.

4-  يلزم َأْن يكون البحث املقدم للنرش غري مقدم اىل أية وسيلة نرش أخرى.
5-  يلزم ان يكون البحث املقدم للنرش غري منشور مسبقا بأي شكل أو لغة.

6-  يلزم ان يكون البحث املقدم للنرش أصياًل وتقبل البحوث املستلة.
7-  تقبل املجلة البحوث التي فيها زوايا بحث جديدة تتعلق بتوسيع البحث السابق.

8-  توفري الشفافية بشأن إعادة استخدام املواد لتجنّب حماذير متعلقة بإعادة تدوير النصوص 
أو )الرسقة االدبية(.

9-  ال تقبل املجلة الدراسة املقسمة عىل عدة اجزاء لتقديمها للعديد من املجالت أو اىل جملة 
واحدة لكن عىل فرتات زمنية خمتلفة.

10-  ال تقبل املجلة النرش املتزامن أو الثانوي املربر.
11-  يلزم ان تكون نتائج البحث واضحة ورصحية دون او معاجلة بام يف ذلك التالعب القائم 

عىل املصدر.
12-  يلزم َأْن تكون طباعة البحث املرسل موافقة لقواعد اللغة العربية و الرشوط املهنية.

13-  احتواء البحث عىل عالمات الرتقيم والتقسيم املناسبة للنص.
14-  املجلة ملزمة بإجراء االستالل للبحوث للكشف عن الرسقات العلمية ونسبة االستالل.
15- يف حال اكتشاف رسقة علمية لدى الباحث يف بحثه املرسل للنرش يسجل اسم الباحث 

يف قائمة اإلبعاد لعدم التعامل معه مرة ثانية حفاظا عىل َأخالقيات النرش.
16-  يمكن للباحث سحب البحث قبل إرساله للتقييم ويشرتط يف سحبه حال إرساله وبعد 

التقييم دفع أجور املقيمني املحددة من إدارة املجلة.
17-  ينتقل البحث املرسل من خطوة إىل أخرى بعد إمتام املتطلبات اإلدارية من قبيل ملء 

االستامرات وإرسال املتطلبات إْن وجدت.
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رشوط النرش
1-  تقبل األَبحاث باللغتني العربية واالنجليزية عىل َأْن تكون مكتوبة بلغة سليمة خالية من 

األَخطاء النحوية واإلمالئية.
http://dawatjournal.com بصيغة  املوقع االلكرتوين  تقّدم طلبات نرش االبحاث عرب    -2

.)word(
3-  يستخدم يف األَبحاث املكتوبة باللغة العربية اخلط Simplified Arabic بحجم )14( دون 
ترك اية مسافات بني السطور، ويستخدم اخلط الغامق للعنوان الرئيس وللعنوانات الفرعية  

)حجم 14(، وبقية النص بخط عادي حجم )12(، و )10( عادي للجداول واالشكال.
4-  يستخدم يف االبحاث املكتوبة باللغة االنجليزية اخلط Times New Roman بحجم )12( 
وللعنوانات  الرئيس  للعنوان  الغامق  اخلط  ويستخدم  السطور،  بني  مسافات  اية  ترك  دون 
للجداول  عادي  و)10(   ،)12( حجم  عادي  بخط  النص  وبقية   ،)14 )حجم  الفرعية 

واالشكال.
يزيد عن )32(  وبام ال  كلمة،  البحث عن )15000-10000(  كلامت  يزيد عدد  أالّ    -5
صفحة حجم )A4(، بام يف ذلك األَشكال والرسوم واجلداول واهلوامش واملراجع، علام بأن 

املالحق ال تنرش و إنام توضع لغايات التحكيم فحسب.
6-  جيب أْن يتضّمن البحث صفحة منفصلة عليها: اسم الباحث / الباحثني وعناوينهم بعد 

عنوان البحث مبارشة باللغتني العربية واالنكليزية، ويذكر بريدهم االلكرتوين.
7-  جيب أْن يتضمن البحث ملخصًا مكتوبًا باللغتني العربية واالنجليزية، يف حدود )150-
200( كلمة، ويراعى ان يتضمن امللخص اهداف البحث ومنهجه وابرز النتائج التي توصل 

.)Key Word( اليها، ويثبت الباحث يف هناية امللخص ما ال يقل عن ثالث كلامت مفتاحية
8-  ان يتسم البحث باجلّدة واالصالة واملوضوعية، ويمّثل اضافة جديدة اىل املعرفة يف ميدانه.
9-  ان ال يكون منشورا او قّدم للنرش يف جملة اخرى، وان يتعّهد الباحث بذلك خطيا، موافقة 
املجلة  يف  النرش  رشوط  عىل  االطالع  بالرضورة  يفرتض  بحثه  وارسال  النرش  عىل  الباحث 
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وااللتزام هبا.
10-  ان ال يكون البحث فصال او جزءا من كتاب منشور.

11-  إن كان البحث مستاًل من رسالة ماجستري أو اطرحة دكتوراه، فعىل الباحث االشارة اىل 
ذلك يف هامش صفحة العنوان. 

12-  ال جيوز نرش البحث او اجزاء منه يف مكان اخر، بعد قبول عنوانه للنرش يف املجلة، االّ 
بعد احلصول عىل كتاب خطي من رئاسة حترير املجلة.

اما  فوقها.  عناوينها  وتكتب  متسلسال  ترقيام  وترّقم  النص  متن  يف  اجلداول  تدرج    -13
امللحوظات التوضيحية فتكتب حتت اجلداول.

14-  يستطيع الباحث تفسري ما يراه غامضا من كلامت او مصطلحات بان ترشح بني قوسني 
هالليني، أو يشار اىل املصطلح املراد توضيحه برقم يف اعاله، ثم يشار هلذه اهلوامش يف قائمة 

منفصلة قبل قائمة املصادر واملراجع
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دليل املقيمني 
البحث  يمني  املقوم  يقرأ  أن  للنرش، هي  املرسلة  للبحوث  العلمي  للمقوم  الرئيسة  املهمة  ان 
أكاديمي  علمي  ومنظور  رؤى  وفق  وتقييمه  فائقة  بعناية  العلمي  ختصصه  ضمن  يقع  الذي 
البناءة والصادقة حول البحث  الخيضع ألية آراء شخصية، ومن ثم يقوم بتثبيت مالحظاته 

املرسل اليه.
قبل البدء بعملية التقييم، يرجى من املقيم التأكد من استعداده الكامل لتقييم البحث املرسل 
اليه وفيام اذا كان يقع ضمن ختصصه العلمي أم ال، وهل يمتلك املقيم الوقت الكايف المتام 

عملية التقييم، وإال فيمكن للمقيم أن يعتذر ويقرتح مقياًم آخر.
بعد موافقة املقيم عىل اجراء عملية التقييم والتأكد من إمتامها خالل الفرتة املحددة، فإن عملية 

التقييم جيب أن جتري وفق املحددات التالية:
1- جيب أن ال تتجاوز عملية التقييم العرشة أيام كي ال يؤثر ذلك بشكل سلبي عىل املؤلف.

2- عدم االفصاح عن معلومات البحث وألي سبب كان خالل وبعد امتام عملية التقييم إال 
بعد أخذ اإلذن اخلطي من املؤلف ورئيس هيئة التحرير للمجلة أو عند نرش البحث.

3- عدم استخدام معلومات البحث ألية منافع شخصية أو لغرض إحلاق األذى باملؤلف أو 
املؤسسات الراعية له.

4- االفصاح عن أي تضارب حمتمل يف املصالح.
5- جيب أن اليتأثر املقيم بقومية أو ديانة أو جنس املؤلف أو أية اعتبارات شخصية أخرى.

6- هل ان البحث أصيل ومهم لدرجة جيب نرشه يف املجلة.
7- فيام اذا كان البحث يتفق مع السياسة العامة للمجلة وضوابط النرش فيها.

8- هل ان فكرة البحث متناولة يف دراسات سابقة ؟ ويف حال كوهنا متناولة، يرجى اإلشارة 
اىل تلك الدراسات.

9- مدى تعبري عنوان البحث عن البحث نفسه وحمتواه.
10- بيان فيام إذا كان ملخص البحث يصف بشكل واضح مضمون البحث وفكرته.

11- هل تصف املقدمة يف البحث مايريد املؤلف الوصول اليه وتوضيحه بشكل دقيق؟ وهل 
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وضح فيها املؤلف ماهية املشكلة التي قام بدراستها.
12- مناقشة املؤلف للنتائج التي توصل اليها خالل بحثه بشكل علمي ومقنع.

13- جيب ان جُترى عملية التقييم بشكل رسي وعدم اطالع املؤلف عىل أي جانب منها.
14- اذا أراد املقيم مناقشة البحث مع مقيم آخر فيجب ابالغ رئيس التحرير بذلك.

15- جيب ان التكون هنالك خماطبات ومناقشات مبارشة بني املقيم واملؤلف فيام يتعلق ببحثه 
املرسل للنرش، وجيب ان ترسل مالحظات املقيم اىل املؤلف من خالل مدير التحرير يف املجلة.
تلك  بيان  املقيم  عىل  توجب  سابقة،  دراسات  من  مستٌل  البحث  أن  املقيم  رأى  إذا   -16

الدراسات لرئيس التحرير يف املجلة.
قبول  قرار  يف  رئيس  وبشكل  عليها  سيعتمد  وتوصياته  العلمية  املقيم  مالحظات  إن   -17
نرش البحث من عدمه، كام يرجى من املقيم االشارة وبشكل دقيق اىل الفقرات التي حتتاج اىل 
تعديل بسيط ممكن ان تقوم به هيأة التحرير وإىل تلك التي حتتاج اىل تعديل جوهري جيب ان 

يقوم به املؤلف نفسه.
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املحتويات
مفهوُم البالغة _ قراءة يف املوروث ..................................................... 11 

أ. د. فالح حسن كاطع

متريُن الطالب يف النحو للشيخ أمحد بن القاسم احلّجار)ت1277هـ( – دراسة وحتقيق ... 42
أ.م.د عيل موسى عكلة

حتليُل النص األديب من البنية الصوتية إىل الدالالت العامة 
قصيدة )األم املرضعة للرصايف أنموذجا(.............................................. 72

أ.م.د عيل حسني يوسف

اللغُة بوصفها رشيكًا قراءة يف رواية )) بعد رحيل الصمت (( لعبد الرضا صالح ....... 114
م. د. عيل حسن هذييل

تواصليُة التأويل يف آيات من حمكم التنزيل ............................................ 131
م. د  كلثوم عامر شخري احلسيناوي

اختالُف دالالت حروف اجلّر )إىل، والاّلم( 
وأثرها يف الفروع الفقهّية )أمثلة ونامذج تطبيقّية( ...................................... 156

أ.د. عبد املطلب فريدي فر  -  م.د. عبد اهلادي الرشيفي

الفاُظ التوثيق والتضعيف وأثرها يف قبول الرواية أو رّدها دراسة حتليلية ............... 202
م.د. زين العابدين املقدس الغريفي

ّ )840هـ( .............................. 232 التامسُك النيّص يف مرثيات ابن العرندس احليلِّ
م.د. حمّمد حليم حسن الكروّي

تداوليُة احلدِث الكالمّي يف خطاِب املتنبي 
قصيدة ) عيٌد بأّيِة حاٍل ُعدَت يا عيُد( اختيارًا ......................................... 259

م. حنان بندر عيل

اخلطاُب السلطوي من التلّقي إىل تكوين اخلطاب املضاّد 
يف رواية ) كوخ العم توم( لـ "هارييت ستاو"........................................... 277

م.م. سناء جبار حياوي منهي العبودي

الوظّيفُة النحوّية والداللّية حلرف االستفهام  )هل( يف القرآن الكريم .................. 305
م . م   باسم شعالن خضري
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دراسٌة يف اخلطبة السادسة والثامنني لنهج البالغة يف ضوء نظرية أفعال الكالم ......... 321
الدكتور عيل أفضيل - سعيد هبمن آبادي - أمينة سليامين
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ملخص البحث
من يتحّرى البالغة العربّية جيدها ذات حتّوالت منحتها صفة العموم واملنعة والقّوة، ولعّل أبرز   
إمارات قّوهتا اّتصاهلا بالعلوم األخرى، حّتى غدت يف معناها ومفهومها دراسة الّتعبري اّللغوّي وكيفّية 

انتاج املعنى عرب دراسة أدوات الّتعبري. 
وجيد الباحث عن مفهوم البالغة تعّدد املفهوم، ولنقل تعّدد املفهومات أو الفهم، وإخال عّلة   
ذلك أّن كالًّ يصنع مفهوًما ينتفع به، فتعّددت املفهومات بتعّدد الفامهني، فضاًل عن تعّدد أنساغ املفهوم، 
وهذه عقبة كأداء يف طريق َمن يروم االنتهاء إىل مفهوم مستقّر؛ لذا وجدت البحث يف مشكلة مفهوم 
البالغة ذا جدًوى؛ لصلتها بالفكرة املجّردة حول البالغة؛ وألّن املفهوم من شأنه أن يعّمر عمًرا طوياًل 
عىل ما هو عليه، متضّمنًا ما به حاجة إىل تشذيب أو غري ذلك من أدواء املفهومات، فضاًل عن أّن املفهوم 
سة ينبع منها املصطلح اّلذي حيمل صفات املفهوم الوراثّية مع صفات)املعنى  ركيزة فكرّية معرفّية مؤسِّ
اّللغوّي(. ووصلت بالبحّث اىل أّن البحث البالغّي بدأ يف آراء وملحوظات نظرّية انطباعّية ذوقّية مع نزر 
من الّتعليل، ثّم آل األمر إىل العلمّية والّتعليل، يف مرحلة البحث يف إعجاز القرآن صعوًدا إىل اكتشاف 
إىل  الّصّحة  نشدان  عاّمة، وجتّلت علميتها يف  معرفة  كانت  أن  بعد  علاًم  البالغة  النّظم. وصارت  مجال 
جانب العناية باجلامل. وظهرت املعيارّية لتمّثل املثال الّشعرّي أو القرآيّن. وأّن الّصلة بني مفهوم البالغة 
ومعنى اّللفظ األصل، ذات منشأ بيئّي حيّس مكايّن، ثّم اجتاز املكانّية، وحتّول يف الفكر العريّب إىل مطلق 
الغاية. وكانت املرحلة املفهومّية والّتعريفّية األوىل، فاعمة باألنا والّتجزيئّية؛ ألّن حقبة صياغة الّتعريف 
حقبة الّثقافة الّشفاهّية والّطور الّشفاهّي ذي الّصبغة االنطباعّية غري املهّذبة بالنّظر والّتأّمل واالستقراء، 

اّلتي هي حقبة الّتنافس الّشفاهّي املنبثق عن غلبة احلواس والّرغائب.  
الكلامت املفتاحية: مفهوم، بالغة، قراءة

مفهوُم البالغة _ قراءة يف املوروث
أ. د. فالح حسن كاطع

الجامعة املستنرصيّة / كليّة الّتبية/ قسم اللّغة العربيّة

The concept of rhetoric _ reading in the inheritance
Prof. Dr. Falah Hassan Katea
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Abstract

	 Whoever	investigates	Arabic	rhetoric	finds	it	with	transformations	that	
endowed	 it	with	 the	quality	of	generality,	 invincibility	and	strength.	Perhaps	
the	most	prominent	signs	of	its	strength	are	its	connection	with	other	sciences.	
It	became	 in	 its	meaning	and	concept	 the	 study	of	 linguistic	expression	and	
how	to	produce	meaning	through	studying	the	tools	of	expression.
	 The	researcher	of	the	concept	of	rhetoric	finds	the	multiplicity	of	the	
concept,	i.e.,	the	multiplicity	of	concepts	or	understanding.	The	reason	behind	
this	is	that	everyone	makes	a	concept	that	benefits	from	it,	so	the	concepts	are	
multiplied	by	 the	multiplicity	of	understanding	as	well	as	 the	multiplicity	of	
the	concept’s	textures.	This	is	a	formidable	obstacle	in	the	way	of	those	who	
wish	 to	 reach	 a	 stable	 concept;	Therefore,	 I	 found	 research	 on	 the	 problem	
of	the	concept	of	rhetoric	useful	due	to	its	connection	to	the	abstract	notion	
of	rhetoric	and	because	the	concept	would	have	a	long	life	as	it	is,	including	
what	needs	to	be	trimmed	or	other	cures	of	concepts.	In	addition,	the	concept	
is	a	foundational	 intellectual	and	cognitive	pillar	from	which	stems	the	term	
that	 carries	 the	 concept's	 genetic	 characteristics	 with	 the	 attributes	 of	 (the	
linguistic	meaning).	I	reached	into	the	conclusion	that	the	rhetorical	research	
began	 in	 the	 views	 and	 observations	 of	 the	 theory	 of	 impressionistic	 taste	
with	a	 few	reasons.	Then,	 the	matter	 turned	 to	scientific	and	 justification	 in	
the	stage	of	research	in	the	miracle	of	the	Qur’an	up	to	the	discovery	of	the	
beauty	of	systems.	Rhetoric	became	a	science	after	it	was	a	general	knowledge;	
its	science	was	manifested	in	the	pursuit	of	health	as	well	as	beauty	care.	The	
normative	appeared	to	represent	the	poetic	or	Quranic	example.	And	that	the	
relationship	 between	 the	 concept	 of	 rhetoric	 and	 the	 meaning	 of	 the	 word	
origin,	has	an	environmental,	sensory,	spatial	origin.	Then	it	crossed	specialism	
and	transformed	in	Arab	thought	to	an	absolute	goal.	The	first	conceptual	and	
defining	stage	was	full	of	ego	and	fragmentation	because	the	era	of	formulating	
the	definition	is	the	era	of	oral	culture	and	the	oral	phase	of	an	impressionistic	
tint	 that	 is	 impolite	 in	consideration,	contemplation	and	 induction,	which	 is	
the	era	of	verbal	competition	that	emanates	from	the	predominance	of	senses	
and	desires.	
key	words:	Concept,	Rhetoric,	Reading
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1- املقّدمة
حيدوها  املوضوع  هذا  يف  الكتابة   
والنّقدّية  البالغّية  اّلدراسات  شهدته  ما 
تشهد  أن  مهامًّ  بات  إذ  واّللغوّية من جتديد، 
البحث  جماالت  شهدته  ما  العربّية  البالغة 

األخرى.
أّن  هي  حقيقة  إدراك  من  والبّد   
تقديس  قيد  من  االحرتاز  يقتيض  الّتجديد 
أو  عنه  الّتخيّل  أو  إمهاله  دون  من  املايض 
ذنب  ليس  املقصود  الّتقديس  ألّن  شتمه؛ 
املايض واملاضني، بل هو ما أراده الّدارسون 
ارتضوه  اّلذي  هنجهم  فهو  املحدثون، 

وأرادوه.
2- من يتحّرى البالغة العربّية جيدها ذات 
واإلطالق  العموم  صفة  منحتها  حتّوالت 
قّوهتا  أمارات  أبرز  ولعّل  والقّوة،  واملنعة 
يف  غدت  حّتى  األخرى،  بالعلوم  اّتصاهلا 
اّللغوّي  الّتعبري  دراسة  ومفهومها  معناها 
أدوات  دراسة  عرب  املعنى  إنتاج  وكيفّية 
والفنّّي  العلمّي  االستعامل  ولنقل:  الّتعبري، 
وُفهمت  املعاين،  وإنتاج  الّتعبري  ألدوات 

أيًضا بأهّنا إبداع النّص وحتليله.
حّتى  العموم  هذا  محلها  ولقد   
عاّمة،  معرفة  كانت  أن  بعد  علاًم  صارت 

العلم  بأداة  تعالقها  من  العلمّية  وحازت 
االّتصال  هذا  جتلّيات  أظهر  يف  )املنطق( 
العناية  جانب  إىل  الّصّحة  نشدان  هو  اّلذي 
)اإلحاطة  الّصفة  هاته  لزمتها  وقد  باجلامل، 
فالبالغة  علومها،  تعّدد  بداللة  والّسعة( 
والفنّّية  الفّن  يف  العلمّية  وتّتضح  وعلم  فّن 
وقواعد  بمنهج  الفّن  ضبط  من  العلم،  يف 
أّن  من  آتًيا  هذا  وإخال  ونظام،  واّتساق 
االنسان  لدى  األبرز  بالنّشاط  ُتعنى  البالغة 
اّلذي هو الكالم، وال ريب يف أّن الكالم فيه 
باتت  هلذا  ومعجمية،  واّتساق  ومجال  ذائقة 
فهي  الّصنعة  و  الّطبع  بني  وسطّية  البالغة 

هتذيب الّطبع ومجال الّصنعة.
3- يقود النّظر يف سريورة البالغة العربّية إىل 
أهّنا كانت آراء وملحوظات نظرّية انطباعّية 
ذوقّية مشوبة بنزر من الّتعليل، ثّم آل األمر 
والنّظر  والّتعليل  العلمّية  إىل  بالّتدريج 
الفاحص واكتشاف األنساق والنّظم فيام هو 
باهر ومبتكر، وحدث ذلك يف مرحلة البحث 
اكتشاف مجال  إىل  القرآن صعوًدا  يف إعجاز 
النّظم، فاجتمع اجلامل والنّظم، واجلامل شّق 
أّنه  غري  واملنطق،  العّلم  شّق  والنّظم  الفّن، 
بني الفينة واألخرى واملرحلة وتاليتها يغلب 
املساعدة  العوامل  بحسب  صاحَبُه  طرٌف 

مفهوُم البالغة _ قراءة يف املوروث



14

)2
02

2  
ب -

 )آ
)1

44
4 -

رم 
)حم

نة 
ثام

ة ال
سن

- ال
ون 

الث
والث

ث 
لثال

د ا
عد

- ال
ن 

ثام
د ال

جل
/ امل

واة
د

وتقّلبات األحوال.
وما سيادة اجلانب العلمّي إاّل وليدة   
املحاّجة والّتعليل والعقلنة والربهان يف طور 
اخّتاذ البالغة أداة إقناع وردع ومنافحة، يزيد 
عىل هذا أّن الّرافد الّثقايّف هو يف نفسه الوافد 
اّلذي به حاجة إىل اإلقناع، فضاًل عن وقوع 
دائرة  يف  نشأته  مستهّل  يف  البالغّي  البحث 
العقائد واإلعجاز، ورّبام من املفيد اإلشارة 
املثال  املعيارّية ظهرت من أجل متّثل  أّن  إىل 
واقتفاء أثر الفّن يف شكله الّشعرّي أو القرآيّن 
املوازنة  به حتت خيمة  العناية  اّلذي ظهرت 
له  منهجيًّا  علميًّا  إجراًء  بوصفهام  واملقارنة 

صفة األداة إلثبات اإلعجاز. 
4- لعّل من احلسنى االبتداء بمشكلة مفهوم 
البالغة)1(؛ ألهّنا بؤرة تصدر عنها مشكالت 
حول  املجّردة  بالفكرة  لصلتها  أخرى؛ 
يعّمر  أن  شأنه  من  املفهوم  وألّن  البالغة؛ 
عمًرا طوياًل عىل ما هو عليه، متضّمنًا ما به 
حاجة إىل تشذيب أو إحاطة أو غري ذلك من 
أدواء تعرتي املفهومات والسّيام الّتليد منها، 
معرفّية  فكرّية  ركيزة  املفهوم  أّن  عن  فضاًل 
حيمل  اّلذي  املصطلح  منها  ينبع  سة  مؤسِّ
صفات  جانب  إىل  الوراثّية  املفهوم  صفات 

العرق املدسوس)املعنى اّللغوّي(.

ولكي تكون البداية ناجحة البّد من   
االعرتاف بشهادة احلّق والّصدق أّن البحث 
العزيز،  الكتاب  مظّلة  حتت  نشأ  البالغّي 
القرآن  معاين  كتب  يف  يسرية  نظرة  وتؤّيد 
مصادر  هي  والسّيام  احلقيقة  هذه  وجمازه 

رئيسة مغدقة زّخارة إىل اليوم يف عطائها 
وال   _ العريّب  البالغّي  البحث  نشأ   -5
خيتلف  يشء  البالغة  ألّن  البالغة؛  أقول 
عن البحث و ألن البالغة جزء من الكفاية 
كلّية  مشرتكة  عاّمة  حاجة  من  اّللغوّية_ 
بلحاظ أّن البالغة يف هيأهتا العلمّية املنّظمة 
اإلسالم  جميء  بعد  سادت  اّلتي  احلال  نتاج 
عن  الكشف  مهّمة  علاًم  بوصفها  أّدت  إذ 
بن  أّبان  من  ابتداًء  الكريم،  القرآن  إعجاز 
كتاًبا  أّلف  اّلذي  الكويّف)ت141هـ(  تغلب 
جعفر  وأيب  إلينا،  يصل  مل  القرآن  معاين  يف 
يف  أيًضا  أّلف  اّلذي  الّرؤايّس)ت170هـ( 
معاين القرآن كتاًبا مل يصل إلينا، وبعدمها أّلف 
الفّراء)ت207هـ( كتابه معاين القرآن، ثّم أبو 
القرآن،  جماز  أّلف  اّلذي  عبيدة)ت210هـ( 
األوسط)ت215هـ(  األخفش  كتب  ثّم 
)ت276هـ(  قتيبة  ابن  تاله  القرآن،  معاين 
تالهم  القرآن،  مشكل  تأويل  تأليف  يف 
كتابه  أّلف  اّلذي  الواسطّي)ت306هـ( 
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الّضائع إعجاز القرآن، ثّم يأيت معاين القرآن 
إعجاز  يف  النّكت  ثّم  للّزجاج)ت311هـ(، 
بيان  وبعده  للّرمايّن)ت384هـ(،  القرآن 
وإعجاز  للخّطايّب)388هـ(،  القرآن  إعجاز 
والّرسالة  للباقاّليّن)ت403هـ(،  القرآن 
)ت471هـ(  اجلرجايّن  القاهر  لعبد  الّشافية 
إليها  زيدت  وما  اإلعجاز،  دالئل  وكتابه 
البغدادّي  ناقيا  البن  القرآن  تشبيهات  من 
)ت485هـ(، وبديع القرآن البن أيب اإلصبع 
املتضّمن  والّطراز  املرصّي)ت654هـ(، 
اإلعجاز  حقائق  وعلوم  البالغة  ألرسار 
ليحيى بن محزة العلوّي )ت749هـ(. فهذا 
كثري  وغريها  والكتب  الّرسائل  من  احلشد 
يف  العربّية  البالغة  أّن  عىل  ساطع  برهان 
شّقيها النّظرّي واإلجرائّي ذات منشأ قرآيّن.

6- يبقى الّسؤال: ما مفهوم البالغة؟
يف  متداواًل  البالغة  مفهوم  كان   
الّثاين)2(  القرن  أواخر  منذ  الّثقايّف  الوسط 
اهلجرّي ولقد أسهمت ترمجة آثار أرسطو يف 
زيادة االهتامم بالبالغة، ومّلا كان أثر أرسطو 
البالغّيني  لدى  الفهم  يسري)3(  غري  املرتجم 
وبياهنم  خطاهبم  إىل  مالوا  فقد  والنّقدة 
والبالغة  البلغاء  فصنّفوا  ونثرهم  وشعرهم 
ونصوصهم  تراثهم  استقراء  عىل  معتمدين 

اّلتي يف طليعتها القرآن الكريم.  
البالغة  مفهوم  عن  الباحث  جيد   
أو  املفهومات  تعّدد  ولنقل  املفهوم،  تعّدد 
يصنع  كالًّ  أّن  ذلك  عّلة  وإخال  الفهم، 
املفهومات  فتعّددت  به،  ينتفع  مفهوًما 
انساغ  تعّدد  عن  فضاًل  الفامهني،  بتعّدد 
املفهوم، وهذه عقبة كأداء يف طريق َمن يروم 
األثري  ابن  قال  مستقّر.  مفهوم  إىل  االنتهاء 
متعذٌر  باٌب  هذا  أنَّ  )اعلم  )ت637هـ(: 
الناهِج،  عىل  متوعر  ومسلٌك  الوالِج،  عىل 
وحديثِه  الوقت  قديم  من  العلامُء  َيَزْل  وملْ 
أجْد  وملْ  عنه،  والبحَث  فيه  القوَل  يكثروَن 

ُل عليه إالّ القليل()4(. من ذلك ما يعوَّ
7- البالغة يف اّللغة:

بداية  املهاد  هذا  بعد  ابدأ  أن  أريد   
مسنونة هي معنى البالغة اّللغوّي وتعريفاهتا 
اّلتي كثرت وكان جّلها نعوًتا وليس تعريفات 
صّمود:  مّحادي  د.  قال  كام  مانعة،  جامعة 
وانحصار  التعريف  بضوابط  التقّيد  )عدم 
اخلصائص  استعراض  يف  عندهم  مفهومه 
الغالبة  الّسمة  سيكون  الَبالغة،  حتّقق  اّلتي 
ولن  مراحلها،  كّل  يف  البالغة  تعريف  عىل 
الوقوف عىل  تروم  نجد صدى ألي حماولة 

احلّد اجلامع املانع()5(.

مفهوُم البالغة _ قراءة يف املوروث
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الوصول  اّللغة  يف  البالغة   
اّللغة  مقاييس  معجم  يف  جاء  واالنتهاء)6(، 
البن فارس: )بلغ،الباء والالم والغني أصٌل 
واحد وهو الُوصول إىل اليشء، تقول: َبَلْغُت 
ى امُلَشاَرَفُة  املكاَن إذا وَصْلَت إليه، وقد ُتَسمَّ
التي  الَبالَغة  املقاَربة...وكذلك  بحقِّ  ُبلوًغا 
ما  يبُلُغ هبا  اللِّسان، ألّنه  الَفِصيُح  ُيْمَدُح هبا 

يريده()7(.
القراءة 

فارس:  ابن  قول  يستوقفني  اّلذي   
اللِّسان،  الَفِصيُح  هبا  ُيْمَدُح  التي  )الَبالَغة 
تضّمن  اّلذي  يريده(،  ما  هبا  يبُلُغ  ألّنه 
كانت  ومّلا  والبالغة،  الفصاحة  إىل  اإلشارة 
أّن  فاملتبادر  والوضوح،  الّظهور  الفصاحة 
املعاين  وظهور  الّدالالت  وضوُح  املراد 
البالغة فهي صفة زائدة  أّما  باّللفظ،  املؤّداِة 
عىل الفصاحة، والحقة إّياها بحسب ترتيب 
الّصفتني، حتصل بحصوهلا وتنتفي بانتفائها 
املراد  أن  الّراجح  لذا  وال تستقّل استقالهَلا؛ 
هبا الّتأثري وليس فهم املعنى وإفهامه حسب.
ولعّل من املفيد حماولة إجياد الّصلة   
بني اّللفظ ومعناه األصل، فالبلوغ الوصول، 
املعّريّف  امَلنشأ  إلدراك  مفيدة  بينهام  والّصلة 
مكايّن  حيّس  بيئّي؛  منشأ  هو  اّلذي  بينهام، 

ألّن  املكانّية؛  جمتاٍز  بيئّي  إىل  آل  األصل،  يف 
يعرس  غايٌة  العربّية  البيئة  يف  الوصول  ذلك 
وحتّمل  جهٍد  بذل  إىل  حاجة  وهبا  إدراكها 
أّن  خيفى  وال  غايًة،  الوصول  فصار  مشّقٍة، 
احليّس  الوصول  هو  إّنام  املقصود  الوصول 
ابن فارس:  َذكرُت؛ لقول  ابتداًء كام  املكايّن 
)تقول: َبَلْغُت املكاَن(، اّلذي حتّول يف الفكر 

العريّب إىل مطلق الغاية.  
املنطلق  فالّتعريف ذو داللة مكانّية   
ما  وكّل  املعجم  يف  نجده  ما  ألّن  حسّيته؛ 
مادّية  داللة  ذو  اجلذر  هذا  حول  يدور 
اجلذر  هبذا  معه  املتآخية  املشتّقات  بشهادة 
هو  اّلذي  الّصبّي  كبلوغ  املحور)البيئة(،  أو 
اّلذي  الُبلغة والّتبّلغ)8(،  بلوغ جسدّي وكذا 
عىل  وتطّل  إليها،  انتهى  بيئّية  داللة  ذو  هو 

الواقع العريّب. 
ويدّل معنى الوصول و االنتهاء من   
وال  غائرة   غري  ضمنّية  داللة  أخرى  جهة 
بوصفه  الّتخطيط  عىل  البعاد،  يف  متوّغلة 
الرّشوع  قبل  االبتدائّي  األّول  اإلجراء 
صوب الغاية، فضاًل عن قطع مسافة معّينة، 
ومقتىض هذا )مقتىض املسافة( وجود وسيلة 
من  نوع  اخّتاذ  ويقتيض  خارجّية،  أو  ذاتّية 

احلركة أو كيفّية معّينة يف استعامل الوسيلة.



17

)2
02

2  
ب -

 )آ
)1

44
4 -

رم 
)حم

نة 
ثام

ة ال
سن

- ال
ون 

الث
والث

ث 
لثال

د ا
عد

- ال
ن 

ثام
د ال

جل
/ امل

واة
د

8- هناك قضايا رئيسة عاّمة ناجتة عن املعنى 
هذه  تركيز  وعند  اّللغوّي،  احلقيقّي  األّول 
النّاتج  باجّتاه  دالالهتا  واستيحاء  القضايا 
الكالمّي أو نشاط اإلنسان اّللغوّي، تّتضح 
اّللغة  بله  ومعاملها  العاّمة  اّللغة  مالمح 
املسافَة  هناك  املادّية  املسافُة  متّثل  إذ  األدبّية، 
بني العنارص الّركنّية يف الفعالّية الكالمية أو 
أو  امللحوظ  بحسب  تتعّدد  اّلتي  اإلبالغّية 
الّسياق اّلذي يكتنف الكالم، فهذه العنارص 
األركان قد تكون املؤّثر واملتلّقي وقد تكون 
نفسه  املبدع  تكون  وقد  ومعناها  اّللفظة 
فأّما  جمتمعة.  تكون  وقد  الّثقافّية،  وجتربته 
الّصنف األّول)املؤّثر واملتلّقي( فأمره واضح 
وسيلة  عرب  املتلّقي  باجّتاه  املؤّثر  ينطلق  إذ 
عاّمة  ورمزّية  إشارّية  من  تتضّمنه  بام  اّللغة 
وهنا  الّتأثري،  أو  اإلخبار  أو  اإلبالغ  قصد 
نشاطه  يف  املؤّثر  جتيّل  هي  مهّمة  قضّية  تربز 
)لغته  ووسيلته  املؤّثر  ارتباط  أي:  فعله،  أو 
أو إبداعه(، بمعنى أن يغدو فعله أو أدبه أو 
من  )األسلوب  قيل:  لذا  ذاته؛  كأّنه  نشاطه 
الّذات  هي  الكلمة  وكأّن  نفسه()9(،  الرجل 
النّاطقة نفسها، أي: تصبح الّرسالُة املرسَل.

أّما الّصنف الّثاين)اّللفظة ومعناها(   
وتفاوت  املعاين  أقدار  تفاوت  عىل  فداّل 

اّللغة، ألّن  بوساطة  الّدقة واإلصابة  مقادير 
قولنا: البالغة الوصول – يف هذا الّسياق أو 
وتفاوت  األلفاظ  قّوة  إىل  يشري   – الّصنف 
يف  األخرى  الوسائل  ختتلف  كام  رسعاهتا، 
يتشّظى  وهنا  ورسعاهتا،  وقدراهتا  جدواها 
الّدال إىل شّق مادّي بوصفه صوًتا ذا داللة، 
أو  الّذوقّي  الّتأثري  به  أريد  إذا  معنوّي  وشّق 

النّفيّس.
وثقافته  )املؤّثر  الّثالث  الّصنف  أّما   
وجتربته( فيكّرس األحادّية؛ ألّنه يبدأ باملؤّثر 
عىل  البالغة  تكون  وبذا  وإليه،  به  وينتهي 
املنتمى،  و  اجلذر  املعجمّي  الفهم  هذا  وفق 
اإلفصاح  من  مراده  إىل  املتكّلم  يصل  أْن 
والّتعبري، وهنا تذوي أو تتضاءل أو تضعف 
هذا  ونجد  اآلخر،  هو  أو  اآلخر  أنا  ثنائّية 
اجلاحظ  مرحلة  يف  حّتى  املادّي  املدلوَل 
وطوٍر  مرحلٍة  رأس  هو  اّلذي  )ت255هـ( 
سيادة  عقيب  البالغّي  البحث  أطوار  من 
الّطور اّللغوّي املحَكم، حيث يقول: )وقال 
ّناه  بعضهم- وهو ِمن أحَسن ما اجَتبْيناه وَدوَّ
البالغة  اسَم  يستحّق  الكالُم  يكون  ال   -

حتَّى يسابق معناه لفَظه ولفُظُه معناه()10(.
فهنا مسابقة توحي بالّطريق والّسري   
واملسافة، وأيًضا فيام ُنقل من أوصاف منها: 

مفهوُم البالغة _ قراءة يف املوروث
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قول اخلليل )ت175هـ( بحسب ابن رشيق: 
منتهاه()11(،  وبعد  َطَرفاه  َقُرَب  ما  )البالغة 
فهنا طرفان، أي: مسافة بني نقطتني، وكذلك 
بعد  ذات  نجدها  منتهاه(،  )بُعد  عبارة: 
ومنتهى )غاية(، أو مثابة مقصودة، وكذا قول 
املعنى  بلوغ  )البالغة  املعتّز)297هـ(:  ابن 
يتضّمن سفًرا و  َيُطْل َسَفُر الكالم()12(،  ومّلا 
مسافة مقطوعة، و قوهلم: )دنو املأخذ()13(، 

فيه )دنو( يعني الّسري أو احلركة باجّتاه.
نلحظ البعد املادّي ذا املنابت البيئّية   
يف  واالرحتال  الّرحلة  بمحور  يذّكرنا  اّلذي 
لثقافة  أمينًا  حافًظا  الّشعر  بوصف  الّشعر 
املرّبد:  وقال  هلا.  صادًقا  ومظهًرا  العرب 
باملعنى،  القول  إحاطة  البالغة  )حّق 
حتى  النظم،  وحسن  الكالم،  واختيار 
ومعاضدة  أختها،  مقاربة  الكلمة  تكون 
ب هبا البعيد، وحيذف منها  شكَلها، وأن يقرَّ

الفضول()14(، هنا أيًضا بعد وقرب.
البيئة  بلون  مصبوغ  الفهم  فهذا   
عاّمة.  العريّب  الفكر  لّونت  اّلتي  العربّية 
يقوم عىل  املفهوم  أدواء  بلسم  أّن  ويلوح يل 
اخلروج من حّيز اجلملة إىل األسلوب اّلذي 
قد يكون شخصيًّا وقد يكون أسلوب عرص 
واملوقف  بالّسياق  ويرتبط  أّمة  أو  مكان  أو 

واألصول  الّثقافّية  والّروافد  والوجدان 
األديّب  العمل  إىل  ينظر  بحيث  املعرفّية، 
كانت  ومّلا  واحًدا،  وجسًدا  متكاماًل  واحًدا 
ختضع  أن  يمكن  فال  خمتلفة  النّص  ثامر 

النّصوص مجيعها إىل ميزان واحد.
9- اجلاحظ و املتكّلمون و البالغة

البحث  مسرية  يف  النّظر  يقود   
البالغّي إىل ظهور تّيار بني اّلتيارات األخرى 
باملفهوم  عنوا  اّلذين  املتكّلمني،  تّيار  هو 
البالغّي، ومل يقترصوا يف ذا عىل البالغة بل 
شملت عنايتهم فنوًنا أخرى؛ لذلك ظهرت 
املعايري واألقيسة والنّزعة العقلّية املنطقّية يف 
فنون العربّية ومنها البالغة، يزيد عىل هذا، 
امليدان  واملؤّثر يف  الّرائد  العنرص  إِذن غياب 
ويطبعوه  البحث  يقودوا  بأن  للمتكّلمني 
نفسه؛  املفهوم  غياب  عن  فضاًل  بطابعهم، 
ومن  عليه،  للرّتكيز  ناجع  مسّوغ  غيابه  ألّن 
هو  وما  اجلاحظ  طريق  عن  وصلنا  ما  أقدم 
بملوم _ ال يعدو النّعوت االنطباعّية اهلائمة، 
فأبعد ما أورد: )قيل للفاريّس: ما البالغة؟ 
وقيل  الوصل،  من  الَفْصل  معّرفة  قال: 
لليونايّن: ما البالغة؟ قال: تصحيح االقسام 
واختيار الَكالم، وقيل للرومّي: ما البالغة ؟ 
قال: حسن االقتضاب عند البداهة والَغزارة 
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البالغة؟  ما  للهندّي:  وقيل  اإِلطالة،  َيْوَم 
الفرصة  وانتهاز  الّداللة  وُضوح  قال: 

وحسن اإلشارة()15(. 
هذه كلامت مقتضبة عاّمة ال تفصح   
مفهوم  عن  وال  متكامل  معريّف  أفق  عن 
ناضج  قائم َمِشيد، وَمُصوغ صياغة خامتة، 
وما نعتنا هذا، منقصة نراها يف هذه اآلراء؛ 
ألهّنا ختضع ملا خيضع له كّل أمر إّبان النّشأة 
جنى  من  أقوال  فهي  الّتطّور،  نواميس  من 
البالغة،  علم  جنى  من  وليست  البالغة 
الناُس  ذكر  )وقد  )ق4هـ(:  وهب  ابن  قال 
تشتمل عىل  مل  بأوصاف  البالغَة ووصفوها 
وصفت  ممّا  كثريا  اجلاحظ  وذكر  حّدها، 
اإلحاطة  عن  يقرص  منها  وصف  وكل  به، 

بحّدها()16(  
)ت  اخلفاجّي  سنان  ابن  وقال   
حّد  )وقد  وهب:  ابن  قول  مثل  466هـ( 
كانت  حّققت  إذا  بحدود  البالغة  الناس 
باحلدود  وليست  والعالئم  كالرسوم 

الصحيحة()17(.  
نقلها  اّلتي  النّصوص  تلك  تدّل   
مفهوم  غياب  إىل  عليه  دّلت  فيام  اجلاحظ 
أهّنا  يف  ريب  وال  العرب،  لغري  ألهّنا  عريّب؛ 
أبو  توّخى  وربام  عربّية،  غري  منابت  ذات 

عريّب  ملفهوم  يؤّسس  أن  بإيرادها  عثامن 
يف  عربيًّا  قواًل  يقول  أن  أراد  أو  إزاءها، 
نظرّي  بمهاد  يأيت  أن  أراد  لعّله  أو  البالغة، 
رأيه  عليه  يشّيد  وحميط  مستوعب  ثقايّف 
العريّب  القول  أّن  مراده  يكون  وقد  وقالته، 
هو  أو  عنها،  يشّذ  وال  األقاويل  تلك  جممع 
أشري  أن  وهيمني  خمضها.  وزبدة  خالصتها 
مسلًكا  سلك  اجلاحظ  أّن  إىل  املقام  هذا  يف 
يف  شّك  وال  باالستقراء  متقّوًما  ا  عامًّ ثقافيًّا 

أّن صنيعه هذا مزّية علمّية رائدة.
صياغات  األقاويل  صيغت  ورّبام   
أصاًل  تضّمنت  ألهّنا  واحد،  ملعنًى  خمتلفة 
)املعّرفة،  بألفاظ  يّتضح  منطقيًّا  فلسفيًّا 
وتصحيح، ووضوح وانتهاز( أحسبه جملوًبا 
أن  خيدشها  ال  اّلتي  املتبادرة  املنطقّية  بامللكة 
ذوقيًّا  أصاًل  تضّمنت  كام  باألّوليَّة،  تنعت 
وحسن(،  )اختيار،  ألفاظ  جتلوه  أسلوبيًّا 
طرائق  منها  يبني  ال  مقتضبة  آراء  بعُد  وهي 
إىل  انتهاء  أو  بالغّي  قوٍل  لتحقيق  الّتوّسل 
أن  ذلك  عىل  يزيد  يقال،  فيام  البالغة  رتبة 
وغابت  منتهاها،  هو  مثلام  املنشئ  مبتدأها 
اإلشارة إىل املتلّقي، ويف ذا مسّوغ إىل الّزعم 
واملنشئ حسب،  اإلنشاء  آراء يف بالغة  أهّنا 
وإيّن ألحسب البالغة الكلّية فيام رست إليه 

مفهوُم البالغة _ قراءة يف املوروث
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وانتهت عنده أو كام يراد هلا، إّنام هي بالغة 
للمتكّلم  أّن  فكام  واملتلّقي،  املنشئ  الّركنني 
بالغته ورشائط بالغّية، فكذا حال املتلّقي، 
اّلذي له ما للمنشئ وعليه ما عليه، والّرأي 
ثّمة بالغتان ركنّيتان: بالغة اإلنشاء  عندي 
العاّمة  البالغة  قوام  هبام  الّتلّقي،  وبالغة 
املفهوم، حيث  الكلّية، وهذا ضابط صياغة 
ذينك  إىل  اإلشارة  تضّمنه  عن  مندوحة  ال 
يف  متوافر  هذا  قائل:  يقولّن  وال  الّركنني، 
تعريف البالغة املوروث: )الَباَلَغُة يِف الكالِم 
فَصاَحتِِه()18(.  َمَع  احلَاِل  ملُِْقَتىَض  ُمَطابَقُتُه 
دليل  ال  ألّنه  املتلّقي؛  عىل  باحلال  ويستدّل 
املتلّقي،  حال  ههنا  باحلال  املراد  بأّن  يقطع 
فلعّل املراد هبا احلال اخلاّصة باملتكّلم أو حال 
املقصودة  احلال  كانت  فإْن  العاّمة،  القول 
حال املتكّلم فال ريب حينئذ بغياب اإلشارة 
حال  هبا  املراد  كان  وإن  وحاله،  املتلّقي  إىل 
هو  املتكّلم  حّظ  فإّن  حدًثا  بوصفه  القول 
ممّا  وراءمها  وما  الّتقديرين  وعىل  األعظم، 
حُيتمل، ليس للمتلقي إاّل الغياب أو القليل،  
أّن تلك األقاويل ذات  يزيد عىل هذا وذاك 
صميم  يف  أراها  اّلتي  االنطباعّية  من  قربى 
اإلطار األّول اّلذي هو إطار املعجم واملفردة 
اّلتي هي املرحلة األوىل والّتأسيسّية لصياغة 

مرحلة  هي  واّلتي  والّتعريفات،  املفهومات 
أّن  ذلك  وتعليل  والّتجزيئّية،  باألنا  فاعمة 
حقبة صياغة الّتعريف حقبة الّثقافة الّشفاهّية 
االنطباعّية  الّصبغة  ذي  الّشفاهّي  والّطور 
واالستقراء،  والّتأّمل  بالنّظر  املهّذبة  غري 
املنبثق  الّشفاهّي  الّتنافس  حقبة  هي  اّلتي 
يل  ويلوح  والّرغائب،  احلواس  غلبة  عن 
قصد  إّنام  األقوال  تلك  بإيراده  اجلاحظ  أّن 
الّشفاهّي  الّطور  به ذلك  هنًجا جديًدا هيجر 
كيّلّ  بفهم  والرّشوع  الّتجزيئّي،  اإلفرادّي 
والّتأّمل،  واالستقراء  اجلمع  إىل  مرتكز 
الغاية اجلاحظّية دعوة اجلاحظ  وأمارة تلك 
لتدوين الّثقافة العربّية)19(، وأنا يف هذا املقام 
الّتلّقي  بالغة  أصول  عن  البحث  إىل  أدعو 
أمر  وهي  البالغة  جناحي  أحد  بوصفها 
خليق باإلنصاف من لدن الباحثني والسّيام 

أويل اهلّمة والّتجديد.
خطوته  اجلاحظ  خطا  ولقد   
الفلسفّي  املعتزيّل  املنهج  باخّتاذ  الّتجديدّية 
نقله  هذا  وعالمة  بحث،  جاّدة  املنطقّي 
صحيفة برش بن املعتمر املعتزيّل )ت210هـ(
)20( اّلتي تعّد من أقدم النّصوص العربّية يف 

النّظر البالغّي، فضاًل عاّم رّصح به من مزّية 
ورؤساَء  املتكلمني  كباَر   ( بقوله:  املعتزلة 
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النّظارين كانوا فوَق أكثِر اخلَُطباء وأبَلَغ من 
الَعَرض  قالوا  البلغاء...ولذلك  من  كثرٍي 

واجلوهر... وذكروا اهلذّية  اهلُوّية()21(.
وخليق بالّذكر أن أبا عثامن اجلاحظ   
نعوت  فيها  اّلذي  جّل  هندّية  بصحيفة  جاء 
وهكذا  البالغة)22(،  مفهوم  وليس  البليغ 
بحسب   - الّدائرة  هذه  يف  اجلاحظ  يدور 
بني  الفرق  لبيان   – نقلها  اّلتي  األقاويل 
الفصاحة والبالغة وأّن البيت قد يكون بليًغا 
وال يكون فصيًحا وقد جتتمع فيه اخلّلتان كام 

يف قول الّشاعر)23(:  
با َصفًحا بِساِكنِِة الَغضا       مَتُرُّ الصَّ

َوَيصَدُع َقلبي َأن هَيُبَّ ُهبوُبـــها
َقريَبُة َعهٍد بِاحلَبيِب َوإِنَّام 

َهوى ُكلِّ َنفٍس َحيُث حلَّ َحبيُبها
هالل  أبو  قال   
العسكرّي)ت395هـ(: البيت األّول فصيح 
أراه  بليغ حسب)24(، واّلذي  وبليغ واآلخر 
غلبة  عىل  يدّل  وممّا  األّول.  يفوق  الّثاين  أّن 
هذا املنهج أّن أبا هالل العسكرّي بعد قرن 
بأّنه سار يف كتابه  ونصف بعد اجلاحظ قال 
بيد  واألدباء  الكّتاب  منهج  عىل  الّصناعتني 
فيام  املتكّلمني)25(،  بقاالت  أيًضا  أخذ  أّنه 
املْأَخذ  ُدُنوُّ  )البالغة  منها:  أقوال  من  أورده 

مُجَّاع  اهلند  بعض  و)قال  احلّجة()26(،  وَقرع 
ابُن  و)قال  ِة()27(،  باحلجَّ الَبرَصُ  البالغة: 
احلّق،  من  َغُمَض  ما  َكْشُف  البالغُة  ع:  املقفَّ
وتصويُر احلّق يف صورِة الباطِل()28(، ورشح 
صحيح... أمٌر  قاَله  )والذي  بقوله:  هذا 
الثابَت  الصحيَح  الظاهَر  األمَر  َأنَّ  وذلك 
ِة...فَأْعىَل  املكشوَف ُيناِدي عىل نفسه بالصحَّ
ُرَتِب البالغة أن حيتجَّ للمذموم حّتى خيرَجه 
حتى  وللمحمود  املحمود،  معرض  يف 

ه يف صورِة املذموم()29(. َ يصريِّ
هذا رضب من املغالطة والّسفسطة   
واجلدل، يدّل عىل الّطور الكالمّي للمفهوم، 
فالبالغة  ناضًجا،  فيه  املفهوم  يكن  مل  اّلذي 
أيًضا:  وهي  احلّجة()30(،  وَقرع  املْأَخذ  )ُدُنوُّ 
)اإلفصاُح عن حكمٍة ُمسَتْغِلقٍة و إبانُة علٍم 
العسكرّي  هالل  أبو  فانساق  ُمشِكٍل()31(، 
ممّا وعد  الّرغم  املفهوم احلجاجّي عىل  وراء 

به)32(.
مفهوم  أّن  إىل  اإلشارة  املهّم  من   -10
االنطباعّية  امللحوظات  طور  يف  البالغة 
إطار  هو  اّلذي  العاّم  اإلطار  إىل  املنتمية 
األثر  يغادر  اّلذي ال  املفردة واملعجم  سيادة 
أصول  يف  متجّذًرا  مفهوًما  كان  إّنام  البيئّي، 
طبيعة  هي  اّلتي  عاّمة  العريّب  األدب  طبيعة 

مفهوُم البالغة _ قراءة يف املوروث
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أثر  ذات  القرآن  هّزة  كانت  ومّلا  شعرّية، 
لذلك  طائعة  البالغة  استجابت  فقد  قوّي 
الّتحّول، كام أّن البالغة اإلغريقّية قد نشأت 
يف ظّل أثر قضايا امللكّية واحلاجة إىل اخلطابة 
واملحاججة حّتى استحالت إىل بالغة ذات 
البالغة  فكذلك  األصل،  منطقّية  سمة 
العربّية، إذ اّتسمت يف فهم الفامهني العرب 
فشهد  والّصنعة،  الّطبع  بني  وسطّية  إىل 
ا لدى النّقدة والبالغّيني، ذاك  مفهومها تغرّيً
البالغة  أمر  إليه  آل  وَما  العلمّية؛  منشأ  هو 
من استجابة إىل قرع احلّجة باحلّجة والّدليل 
كان  ومّلا  واإلعجاز،  العقيدة  حول  بالّدليل 
الفنّّي  املعجز  بوصفه  الّشعر  هو  امليزان 
للربهنة  القرآن  إليه  قيس  اّلذي  والّتخيييّل 
دون  الّتخيييّل  الفنّّي  املعجز  رتبة  نزول  عىل 
رتبة املعجز اإلهلّي، فقد سلك النّقد مسلك 
والّتعليل  والّتحليل  والربهان  املحاججة 
الّشعر واخّتاذ ضعفه عن  للفوز باألمثل من 
القرآن،  إعجاز  دلياًل عىل  القرآن  رتبة  بلوع 
الباقاّليّن  أّن  ذلك  عىل  األدّلة  أوضح  ومن 
المرئ  قصيدة  القرآن  إعجاز  يف  أورد 
مسبوق  هذا  أّن  يف  شّك  وال  القيس)33(، 
يف  واستقراء  مجع  من  الرّضورّية  باملراحل 

جمال اّللغة واألدب وتارخيهام.

بمفهومها  البالغة  أّن  املحصول   -11
باتت  املرحلة  هاتيك  يف  عنده  رست  اّلذي 
والّصنعة،  الّطبع  تتوّسط  فهي  وفنًّا،  علاًم 
فهي  والعلمّية،  والفّن  واملنطق،  والّشعرّية 
اجلامل،  وهتذيب  النّظام  بجامل  املعنّية 
جتلّياته  يف  وقواعده  أنساقه  واكتشاف 
الكالم  الكالم؛ ألّن وراء  اّلتي هي  الكربى 
النّظام،  مجال  فهناك  دقيًقا،  نظاًما  املعِجب 
وإخال أّن الّصفة املنطقّية إّنام أتت هبا احلاجة 
إىل متّثل املثال أي: اقتفاء أثر الفّن املعجز يف 
شكله الّشعرّي أو القرآيّن؛ فظهرت املوازنة 
البالغة  لذا  منطقّية؛  علمّية  جنبة  هي  اّلتي 
استعامل أدوات الّتعبري استعاماًل علميًّا وفنيًّا 

إلنتاج املعنى املؤّثر.
قول  إىل  املقام  هذا  يف  ولنذهب   
املعنى ألَنه  إفهام  البالغة  الّرّمايّن: )وليست 
قد يفهم املعنى متكلامن َأحدمها بليغ واآلخر 
عىل  اللفظ  بتحقيق  أيًضا  البالغة  وال  عّيي 
املعنى ألَنه قد يتحّقق اللفظ عىل املعنى وهو 
البالغة  وإّنام  متكّلف  ونافر  مستكره  غّث 
صورة  َأحسن  يف  القلب  إىِل  املعنى  إِيصال 
الّداللة  رصيح  الكالم  هذا  اللفظ()34(،  من 
والفنّّي؛  العلمّي  اجلانبني  بني  اجلمع  عىل 
ألّن )اإليصال(ال يكون إاّل عىل وفق قواعد 
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واالختيار  واعية،  مهّذبة  وطرائق  ومناهج 
عن  الواعي  االختيار  فهو  كذلك  املعجمّي 
قصد ودراية، و)القلب واحلسن( فن وذائقة 

ومجال.
12- البالغة يف املوروث – قراءة:

وتعريفاهتا  البالغة  نعوت  يقرأ  من   
جيد تعريفات متعّددة، وقد نشّدهتا يف مصادر 
متعّددة، وحاولت أن أرّتبها بحسب تسلسلها 

سنة  عىل  معتمًدا  ذلك  وسعني  ما  الّزمايّن 
حال  يف  املصدر  صاحب  ووفاة  القائل  وفاة 
تعّذرت معرفة القائل أو سنة وفاته، ورأيت 
أّن ما مجعته منها كاف، ثّم قرأهتا وانتهيت إىل 
مستخلص منها، وتلك الّتعريفات هي اآليت 

بياهنا مع خالصة قراءاهتا:

املضمونالنصت

رافع 1 بن  محامة  الَعدَوايّن)جاهيّل(  الظَِّرب  بن  عامر  )سأل   
الناس؟  أبلغ  من  فقال:  محري  ملوك  بعض  يدي  بني  ْويِسَّ  الدَّ
قال: من حىل املعنى املزيز باللفظ الوجيز، وَطبََّق املفصل قبل 

التحريز()35(. 

اّللفظ/اإلجياز/إيضاح  تقديم 
املطلوب من دون زيادة وال نقصان.

البالغة: 2 الّسالم  بن عيّل)ت50هـ( عليهام  اإلمام احلسن  قال 
)اإلفصاُح عن حكمٍة ُمسَتْغِلقٍة و إبانُة علٍم ُمشِكٍل()36(.

علم   / حكمة  املعنى/  إيضاح 
)جانب عقيّل(.

صحار بن عّياش العبدّي)40هـ( البالغة اإلجياز، و)اإِلجياز...3
أن جُتيب فال تبطئ وتقوَل فال ختطئ()37(.

وترك  اإلجياز)لفظ(/البداهة 
الّتكّلف )الكفاية( /إصابة املعنى.

به 4 جَتيش  البالغة:)يشٌء  )40هـ(  العبدّي  عّياش  بن  صحار 
صدوُرنا فَتقِذُفه عىل ألسنتنا()38(. 

امللكة والكفاية.

قال عبيد اهلل بن عتبة - لعّله عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة)ت98هـ(-5
:البالغة ) دنّو املأخذ وقرع احلّجة وقليل من كثري()39(.

بة  صا إ / ج حجا / ) لفظ ( ز جيا إل ا
املعنى.

)لّذ 6 بام  الكالم احلسن  وصف خالد بن صفوان )ت135هـ( 
عىل االفواه وحسن يف االسامع()40( َوَقاَل: )َأْحَسُن الَكاَلِم َما مَلْ 
َفْت  ِج، َوَلِكْن َما رَشُ َيُكْن بِالَبَدِويِّ امُلْغِرِب، َوالَ بِالُقَرِويِّ امُلَخدَّ
َمنَابُِتُه، َوَطُرَفْت َمَعانِْيِه، َوَلذَّ َعىَل األَْفَواِه، َوَحُسَن يِف األَْساَمِع(.

حسن  اّللفظ ومجاله.

قال خالد بن صفوان)ت135هـ(: )ليس البالغة بخّفة اللسان 7
وال بكثرة اهلذيان ولكنها إصابة املعنى والَقْرع باحلجة()41(

املعنى/جانب  إيضاح 
عقيّل)حجاج(.

مفهوُم البالغة _ قراءة يف املوروث
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قال ابن املقفع )ت142هـ(: )البالغة اسٌم جامٌع ملعاٍن جتِري 8
كوت، ومنها ما يكون  السُّ يف وجوٍه كثرية فمنها ما يكون يف 
يف  يكون  ما  ومنها  اإلشارة،  يف  يكون  ما  ومنها  االستامع،  يف 
ابتداًء،  يكون  ما  ومنها  جواًبا،  يكون  ما  ومنها  االحتجاج، 
َسْجعا وخطبا، ومنها  يكون  ما  يكون شعًرا، ومنها  ما  ومنها 

ما يكون رسائل()42(

العموم/طرائق إيصال املعنى.

وتصويُر 9 احلّق  من  َغُمَض  ما  َكْشُف  املقفع:)البالغُة  ابن  قال 
احلّق يف صورِة الباطِل()43(

حجاج /تأثري وإبداع وفّن.

يف 10 اّللفظ  )ختريُّ  البالغة:  )ت143هـ(  عبيد  بن  عمرو  قال 
حسن اإِلفهام()44(

إيضاح  اّللفظ/  تقديم   / اإلفهام 
املعنى.

سئل عمرو بن عبيد:)ما البالغة؟ قال: ما بلغ بك اجلنة، وعدل 11
بك عن النار، وما برصك مواقع رشدك وعواقب غيك. قال 
السائل: ليس هذا أريد. قال: من مل حيسن أن يسكت مل حيسن 
أن يستمع، ومن مل حيسن االستامع مل حيسن القول. قال: ليس 
هذا أريد. قال: قال النبي عليه الصالة والسالم:  »إنا معارش 
األنبياء َبّكاءون«. وكانوا يكرهون أن يزيد منطق الرجل عىل 
عقله. فقال له السائل: ليس هذا أريد. قال: كانوا خيافون من 
أريد.  هذا  ليس  فقال:  الصمت،  وسقطات  السكوت،  فتنة 
فقال: فكأنك إنام تريد ختري اللفظ، يف حسن إفهام، قال: نعم. 
وختفيف  املكلفني،  عقول  يف  اهلل  حجة  تقرير  أردت  إن  قال: 
املؤونة عىل املستمعني وتزيني تلك املعاين يف قلوب املريدين، 
رغبة  األذهان،  عند  املقبولة  اآلذان،  يف  املستحسنة  باأللفاظ 
باملوعظة  قلوهبم  عن  الشواغل  ونفي  استجابتهم،  رسعة  يف 
احلسنة، عىل الكتاب والسنة، كنت قد أوتيت فصل اخلطاب 

واستوجبت من اهلل سبحانه جزيل الثواب()45(

الّدينّية/ األخالقّية  الوظيفة 
والّتلّقي/ الّتأثري  حسن 
طريقة  /حسن  اّللفظ  تقديم 

الّتأثري)اإلقناع=حماججة(.

ل بن حمّمد الّضبيُّ )ت168هـ(:12 عن ابن األَعرايّب قال له املفضَّ
)قلت ألعرايّب منّا: ما البالغة؟ قال يل: اإلجياُز يف غري َعْجز، 
واإِلطناب يف غري َخَطٍل. قال ابن األعرايّب: فقلُت للمفّضل: 

ما اإلجياز عندك؟ قال:  َحْذف الفضول وتقريب البعيد()46(

/اإلجياز/إصابة  اّللفظ  تقديم 
املعنى.
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/اإلجياز/إصابة قال اخلليل )ت175هـ(: )البالغة كلمة تكشف عن البقية()47(13 اّللفظ  تقديم 
املعنى.

بالغة 14 فهو  احلاجة  إىل قضاء  أّدى  ما  )كل  البالغة  اخلليل:  قال 
فان استطعت أن يكون لفظك ملعناك طِْبقا، ولتلك احلال َوْفقا، 
وآخر كالمك ألّوله مشاهبا، وموارده ملصادره موازنا، فافعل()48(

والبالغة عنده أيًضا: )ما َقُرَب َطَرفاه، وبعد منتهاه()49(

/اإلجياز/إصابة  اّللفظ  تقديم 
املعنى.

إصابة قال خلف األمحر )ت180هـ(: )البالغة ملحة داّلة()50(15  / اإلجياز  اّللفظ/  تقديم 
املعنى.

سئل جعفر بن حييى الربمكّي )ت187هـ(: ما البيان؟ فقال: 
)أن يكون االسُم حييط بمعناك وجييّل عن َمغزاك، وخُتِْرَجه من 
كة وال تستعني عليه بالِفكرة واّلذي ال ُبّد له منه أن يكون  ْ الرشِّ
غنيًّا  التعّقد،  من  بريًئا  الّصنعة،  من  بعيًدا  التكلُّف،  من  سلياًم 

عن التأويل()51(

والكفاية  البداهة  اّللفظ/  تقديم 
والّتكّلف/الوضوح  الّصنعة  وترك 

وإصابة املعنى.

َمِكّي إىل عمرو بن مسعدة: 16 كتب جعفر بن حييى بن خالد الرَبْ
اإلجياز  كان  وإذا  تقصرًيا،  اإلجياز  كان  أبلغ  اإلكثار  كان  )إذا 

كافًيا كان اإلكثار عيًّا()52(

عىل  اّللفظ  اّللفظ/اإلجياز/  تقديم 
قدر إيصال املعنى.

قال األصمعي )ت216هـ(: )ليست البالغة بخفة اللسان وال 17
كثرة اهلذيان ولكن بإصابة املعنى والقصد اىل احلاجة وإن أبلغ 

ع  وال البدوي املعرب()53( الكالم ما مَل يكن بالقروي املجدَّ

باّللفظ  والعناية  املعنى  إصابة 
واملعنى.

َمْن 18 )كلُّ  البالغة:  )ت220هـ(  العّتايّب  عمرو  بن  كلثوم  قال 
فهو  استعانٍة  وال  ُحْبَسة  وال  إعادٍة  غري  من  حاجته  أفهمك 

بليغ()54(

الوضوح/ اإلجياز/سالمة النّطق.

مفهوُم البالغة _ قراءة يف املوروث
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ما 19 للفاريّس:  )قيل  )ت255هـ(:  للجاحظ  والّتبيني  البيان  يف 
البالغة ؟ قال: معّرفة الَفْصل من الوصل. 

واختيار  االقسام  تصحيح  قال:  البالغة؟  ما  لليونايّن:  وقيل 
الَكالم. 

وقيل للرومّي: ما البالغة؟ قال: حسن االقتضاب عند البداهة 
والَغزارة َيْوَم اإِلطالة. 

وانتهاز  الّداللة  وُضوح  قال:  البالغة؟  ما  للهندّي:  وقيل 
الفرصة وحسن اإِلشارة()55(.

واملعنى/إصابة  اّللفظ  انسجام 
املقام/  مناسبة  والوضوح/  املعنى 

تقديم اّللفظ / اإلجياز/الكفاية.

سئل الكندي )ت256هـ( عن البالغة، فقال: )ركنها اللفظ، 20
وهو عىل ثالثة أنواع: فنوع ال تعرفه العامة وال تتكلم به، ونوع 
تعرفة وتتكلم به، ونوع تعرفه وال تتكلم به، وهو أمحدها()56(.  

خترّي  عىل  اّللفظ/القدرة  تقديم 
اّللفظ.

اهلندّي: 21 قال  )ت279هـ(:  املدّبر  البن  العذراء  الّرسالة  يف 
يدع  أن  ثم  الفرصة،  بمواضع  واملعرفة  باحلجة،  البرص  )هي 
اإلفصاح هبا إىل الكناية عنها، إذا كان اإلفصاح أوعر طريقا، 

َرك، وأحق بالظفر()57(. وربام كان االطراق عنها أبلغ يف الدَّ
وقال آخر _ غري اهلندّي_:)مجاع البالغة التامس حسن املوقع، 
املعاين  من  التبس  بام  احلذق  وقلة  القول،  بساعات  واملعرفة 
وزين  قال  ثم  تعّذر.  و  اللفظ  من  عليك  رشد  وبام  وغمض، 
معتدلة،  الشامئل  تكون  أن  وحالوته،  وهباؤه  كله،  ذلك 
السنَّ  ذلك  جامَع  فإن  نقية.  واللهجة  موزونة،  واأللفاظ 

والسمَت واجلامَل وطوَل الصمت، فقد تّم كل التامم()58(.

املقام/  مناسبة  وحجاج/  عقل 
الّظاهر/سالمة  حسن  الوضوح/ 

النّطق.

بعضهم: 22 قال  املدّبر)ت279هـ(:  البن  العذراء  الّرسالة  يف 
إفهام  سوء  من  السامع  يؤتى  أالّ  البالغة  حظ  من  )يكفي 

الناطق، وال يؤتى الناطق من سوء فهم السامع()59(.

انسجام  والوضوح/  املعنى  إصابة 
أطراف اخلطاب)املقام(.

ورد عند املربد)ت286هـ: )حق البالغة احاطة القول...وان 23
يقّرب هبا البعيد()60(.

الوضوح.

املعنى 24 بـ)بلوغ  نعتها  أو  البالغة  املعتز )ت296هـ(  ابن  عّرف 
وملا َيُطْل َسَفَر الكالم()61(.

اإلجياز والوضوح.      
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املعنى 25 إصابة  هي  إنام  اآلمدّي)ت370هـ(:)البالغة  قال     
من  سليمة  مستعملة  عْذبة  َسْهلة  بَألفاظ  الغرض  وإدراك 
وال  احلاجة  قدر  عىل  الزائد  اهلََذر  تبلغ  ال  [كافية]  التكّلف 

تنقص نقصاًنا يقف دون الغاية()62(.

تقديم اّللفظ /الوضوح.

إفهام 26 البالغة  )وليست  )ت384هـ(:  الّرّمايّن  قال 
بليغ  َأحدمها  متكلامن  املعنى  يفهم  قد  ألَنه  املعنى 
عىل  اللفظ  بتحقيق  َأيًضا  البالغة  وال  عيي  واآلخر 
غّث  وهو  املعنى  عىل  اللفظ  حيّقق  قد  ألَنه  املعنى 
مستكره ونافر متكّلف وإِّنام البالغة إِيصال املعنى إىِل 

القلب يف َأحسن صورة من اللفظ()63(.

تقديم اّللفظ وخترّيه/ الّتأثري.

ايّن: )أصل البالغة الّطبع، وهلا - مع ذلك- 27 قال الّرمَّ
آالت تعني عليها، وتوصل للقوة فيها، وتكون ميزاًنا 
أرضب:  ثامنية  وهي  غريها،  وبني  بينها  وفاصلة  هلا، 
والنظم،  والبيان،  والتشبيه،  واالستعارة،  اإلجياز، 

والترّصف، واملشاكلة، واملثل()64(.

كفاية وعلم.

بعض 28 )ت395هـ(:قال  العسكرّي  هالل  أبو  أورد 
بمواقع  واملعرفُة  ِة  باحلجَّ الَبرَصُ  البالغة  )مُجَّاع  اهلند: 
إىل  اإلفَصاح  َيَدَع  َأْن  ِة  باحلجَّ الَبرَصِ  ومن  الُفْرَصة 
وكانت  َوْعًرا  اإلفصاِح  طريُق  كان  إذا  عنها  الكنايِة 

الكنايُة أحرص َنْفًعا()65(.

عقل وحجاج.

قال أبو هالل العسكرّي)ت395هـ(: البالغة )كلُّ ما 29
نِِه يف  نه يف نفسه كتمكُّ ُتَبّلُغ به املعنى قلَب السامع فتمكِّ

نفسك مع ُصورٍة مقبولة ومعرض حسن()66(.

تأثري/ خترّي اّللفظ.

قال ابن وهب الكاتب )ق4(:البالغة )القول املحيط 30
النظام  وحسن  الكالم  اختيار  مع  املقصود  باملعنى 

وفصاحة اللسان()67(.

تقديم اّللفظ/ إصابة املعنى.

مفهوُم البالغة _ قراءة يف املوروث
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إسامعيل 31 بن  امللك  عبد  منصور  أيب  كالم  من 
الّثعالبّي)ت429هـ(، )قال: قال بعضهم: البالغة ما 
الِفْطنَة. وقال: خري  التعاطي وسهل عىل  صعب عىل 
. وقال: أبلغ الكالم  الكالم ما قّل ودّل، وجّل ومل ُيَملَّ
ما حسن إجيازه، وقلَّ جَمَازه، وكثر إعجازه، وتناسبت 
من  جيتني  َمْن  البليغ  وقيل:  قال:  وأعجازه.  صدوره 

اَرَها، ومن املعاين ثامرها()68(. األلفاظ ّنوَّ

ملكة / اإلجياز)تقديم اّللفظ(.

 ورد يف العمدة البن رشيق )ت456هـ( سئل بعض 32
ال  وكثري  ُيْفَهم،  قليل  فقال:  البالغة؟  )ما  البلغاء: 

ُيْسأم()69(.

إصابة  /اإلجياز/  اّللفظ  تقديم 
املعنى /الّتأثري.

اّللفظ، 33 إجاعة  البالغة  آخر:  )قال  رشيق:  ابن  أورد 
وإشباع املعنى()70(.

غزارة  /اإلجياز/  اّللفظ  تقديم 
املعنى.

أورد ابن رشيق: سئل أحد عن البالغة )فقال: َمَعاٍن 34
كثرية، يف ألفاظ قليلة()71(.

غزارة  /اإلجياز/  اّللفظ  تقديم 
املعنى.

 أورد ابن رشيق: قيل ألحدهم: )ما البالغة؟ فقال: 35
إصابة املعنى وُحْسُن اإلجياز()72(.

غزارة  /اإلجياز/  اّللفظ  تقديم 
املعنى.

أبلغ 36 )َمْن  األعراب:  بعض  سئل  رشيق:  ابن  أورد   
الناس؟ فقال: أسهلهم لفًظا، وأحسنهم َبِدهيَيًة()73(.

تقديم اّللفظ /كفاية.

ما 37 لبعضهم:  قيل  رشيق)ت456هـ(:  ابن  أورد 
إفهام  بحسن  َحاَجَتُه  املتكّلم  إبالغ  فقال:)  البالغة؟ 

السامع، ولذلك سميت بالغة()74(.

مقام وأسلوب.

أورد ابن رشيق: قال آخر: البالغة)أن ُتْفِهَم املخاَطَب 38
بقدر فهمه، من غري تعب عليك()75(.

مقام وأسلوب.

مع 39 العبارة،  )حسن  البالغة  قيل:  رشيق  ابن  أورد 
صحة الداللة()76(.

تقديم اّللفظ/ إصابة املعنى.

أورد ابن رشيق قيل: البالغة )أن يكون أول كالمك 40
يدلُّ عىل آخره، وآخره يرتبط بأوله()77(.

وحدة عضوّية.

كفاية / فّن/ لفظ.قيل: )البالغة القوة عىل البيان، مع حسن النظام()78(.41
بعد 42 البالغة،  وصف  إىل  نرجع  )ثم  رشيق:  ابن  قال 

فنقول:  السيد،  الباب من ذكر  حنا هذا  أَفْضنَا ووشَّ ما 
وقالوا: البالغة ضد العّي، والعّي: العجز عن البيان()79(.

ملكة.
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 أورد ابن رشيق: قيل: )ال يكون الكالُم يستحّق اسَم 43
فال  معناه،  ولفُظُه  لفَظه،  معناه  يسابَق  حتَّى  البالغة 
يكوَن لفُظه إىل سمعك أسَبَق من معناه إىل قلبك()80(.  

تقديم الّلفظ /إصابة املعنى.

أورد ابن رشيق قيل لبعض اجللة: )ما البالغة؟ فقال: 44
تقصري الطويل، وتطويل القصري، يعني بذلك القدرة 

عىل الكالم()81(.

ملكة.

ُجل 45 الرَّ )ُبلوُغ  البالغة  الّرازّي)ت606هـ(:  قال 
بِعبارتِِه ُكنَْه ما يف قلبِِه َمَع االحرتاز عن اإلجياز امُلِخّل 

واإلطالة امُلِملَّة()82(.

تقديم الّلفظ/ إصابة املعنى.

الكالِم 46 يِف  )الَباَلَغُة  القزوينّي)ت739هـ(:  قال 
ُمَطابَقُتُه ملُِْقَتىَض احلَاِل َمَع فَصاَحتِِه()83(.

خترّي اّللفظ / مقام.

أنظار  يف  املفهوم  نجمل  أن  ويمكن   -13
هي:

باّللفظ  والعناية  اإلجياز  البالغة   -1
النّظر  هذا  ويتعالق  املعنى،  مع  وانسجامه 

بسالمة جهاز النّطق وحسن املظهر. 
2- البالغة إصابة املعنى ووضوحه وغزارته 

وانسجامه مع اّللفظ.
املقام  مع  واالنسجام  الكفاية  البالغة   -  3

والّتأثري. 
4- البالغة احلجاج واجلانب العقيّل. 

والفّن  واإلبداع  البالغةاألسلوب   -5
والوحدة العضوّية.

14- سأنتقي بعض األقوال وأقرؤها: 
عّرف عبد اهلل بن املقّفع )ت142هـ(   
يف  جتِري  ملعاٍن  جامٌع  )اسٌم  بأهّنا:  البالغة 

كوت،  السُّ يكون يف  ما  فمنها  كثرية،  وجوٍه 
ومنها ما يكون يف االستامع، ومنها ما يكون 
االحتجاج  يف  يكون  ما  ومنها  اإِلشارة،  يف 
يكون  ما  ومنها  جواًبا،  يكون  ما  ومنها، 
ابتداًء، ومنها ما يكون شعًرا، ومنها ما يكون 
َسْجعا وُخطبا، ومنها ما يكون رسائل()84(.   
بني  قّدم  املقّفع  ابن  أّن  واضح   
)االسم  هي  احرتازّية  ضابطة  تعريفه  يدي 
بالغة  عىل  الّتعريف  حُيمل  لئاّل  اجلامع(؛ 
البالغ  الّتأثري  أراد  وإّنام  حسب،  الكالم 
هذا  ويقودنا  مصاديقه،  من  عّدد  فيام  غايته 
بالغة  مع  يتعالق  مستقّل  حقل  إىل  الفهم 
عّرف  املقّفع  ابن  فكأّن  الّداللة،  هو  الكالم 
الّداللة، وهذا اّتساع يف االصطالح مستمّد 
من املفهوم املنطَلق يقودنا بال ريب إىل أنواع 

مفهوُم البالغة _ قراءة يف املوروث
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واخلّط  )اّللفظ  اجلاحظ  عند  الّدالالت 
واإلشارة والَعْقد والنِّصبة()85(.  

وعّرفها عمرو بن عبيد)ت143هـ(   
اّلذي هو برصّي معتزيّل، بأهّنا)خترّي اّللفظ يف 
حسن اإلفهام()86(، وليس بخاٍف ما يتضّمنه 
وجتربة  علمّية  معرفّية  َجنََبة  من  الّتعبري  هذا 
يستلزم  اّلذي  اإلفهام  وكذا  واسترشاف، 
اجلانب  خيفى  وال  الّتأثري  بطرائق  املعرفة 
اّللغوّي إذ جاء اّللفظ فصاًل يف الّتعريف كام 
يّتضح املعنى بمجيء اإلفهام فصاًل كذلك، 
وقد اجتمع عنرصا اجلامل والّذائقة يف حسن 
اإلفهام إىل تلك العنارص، وال ريب يف تبادر 
املؤّثر واملتلّقي يف  فة من  املؤلَّ الّثنائّية  الّركنّية 

هذا الّتعريف.
بن  برش  صحيفة  ويف   
أقدم  من  هي  اّلتي  املعتمر)ت210هـ( 
نجد  الرّتاث  يف  املنهجّية  العربّية  النّصوص 
املنطقّي  املفهوم  عىل  داّلة  الّصحيفة  مناسبة 
بإبراهيم  مّر  برًشا  ألّن  اخلطايّب؛  االقناعّي 
ابن جبلة اخلطيب الّسكويّن)87( يعّلم الّصبية 
عن  يرضبوا  أن  منهم  برش  فطلب  اخلطابة 
البالغّية  صحيفته  إليهم  ودفع  صفًحا  ذلك 
نلحظ البالغة هنا حتّل حمّل اخلطابة ومّلا كانت 
اخلطابة قائمة عىل اإلفهام واإلقناع وموظفة 

ألجلهام فكذلك البالغة يف مفهومها يف تلك 
الّصحيفة  أّن  عىل  الّتنبيه  يفوتنا  وال  احلقبة، 

كتبها رجل معتزيّل ونقلها معتزيّل.
الكالُم  يكون  )ال  اجلاحظ:  أورد   
معناه  يسابَق  حتَّى  البالغة  اسَم  يستحّق 
إىل  لفُظه  يكوَن  فال  معناه،  ولفُظُه  لفَظه، 

سمعك أسَبَق من معناه إىل قلبك()88(. 
عىل  ليس  تعريًفا  هذا  نعّد  أن  لنا   
أو  نعت  فهو  املنطقّي،  الّتعريف  رشائط 
بني  املالزمة  منه  لنا  تبنّي  وفهم،  إحساس 
واملعنى  اّللفظ  ويشرتك  واملعنى،  اّللفظ 
مالزًما  منهام  كالًّ  جتعل  واحدة  بمشرتكات 
اآلخر، فال مناّص للفظ من مزاًيا وصفات 
حمبوًبا  فيه  مأنوًسا  الّسمع  إىل  رسيًعا  جتعله 
أن  من  فالبّد  املعنى  وكذا  الّسامع،  لدى 
جتعله  وصفات  ومزاًيا  سامت  فيه  تتوافر 
مع  اشرتاك  فهنا  حمبوًبا،  مأنوًسا  متبادًرا 
اّللفظ واملعنى  ثنائّية  االستقالل هو اشرتاك 
واشرتاك أطراف اخلطاب، وهنا أيًضا سمع 
)سمعك _ سمع املتلّقي _( و قلب)قلبك _ 
قلب املتلّقي _( وهناك باّث يستهدف ذينك 
الوصف  وهذا  والقلب(،  )الّسمع  الّشيئني 
ركنّية   _ البالغة  يف  العاّمة  بالّركنّية  ُيعنى 
واملعنى،  اّللفظ  وركنّية   _ واملتلّقي  الباّث 
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أو  الّركنّية  إىل  واملعنى  اّللفظ  ركنّية  وتفيض 
اّللفظ  قّدم  اجلاحظ  ألّن  األخرى؛  الّثنائّية 
واملعنى، وهذا جعل املؤّثر واملتلّقي خمتفيني 
لكّن  واملعنى  اّللفظ  وراء  االختفاء  بعض 
املهّم أّن املالزمة القطعّية بني اّللفظ واملعنى 
البدّية  عن  تشّف  واخلصائص  املزايا  يف 
هي  اّلتي  األخرى  الّركنّية  الّثنائّية  يف  املامثلة 
هو  املالزمة  هذه  ومنشأ  واملتلّقي،  املؤّثر 
الّركنّية نفسها، أي: ال يمكن االستغناء عن 

الّركن. 
بن  كلثوم  العّبايّس  الّشاعر  وعّرف   
عمرو العّتايّب)ت220هـ( البالغة بأهّنا: )كلُّ 
َمْن أفهمك حاجته من غري إعادٍة وال ُحْبسة 
وال استعانٍة فهو بليغ()89( وعّقب أبو هالل 
هذا  مَحَْلنَا  لو  بقوله:)  هذا  عىل  العسكرّي 
األَْلَكُن  يكوَن  أن  للزم  ظاهره  عىل  الكالم 
بليغا؛ ألنه ُيْفِهمنا حاجته، بل ويلزم أن يكوَن 
كلُّ الناس ُبَلَغاء حّتى األطفال؛ ألنَّ كلَّ أحد 
ال يعدم أن يدلَّ عىل غرضه بُعْجَمتِه أو ُلْكنَته 
نَّْور  أو إيامئه أو إشارته، بل لزم أن يكوَن السِّ
بليغا، ألنَّا نستدّل بُضَغائه عىل كثري من إِرادته 
عنده  فالبالغة  اإلحالة()90(  ظاهُر  وهذا 
قدرة عىل اإلفهام ولعّل هذا القول ذو قربى 
الكالُم  يكون  )ال  بقوله:  اجلاحظ  مراد  من 

معناه  يسابَق  حتَّى  البالغة  اسَم  يستحق 
لفَظه ولفُظُه معناه()91(، وخليق باإلشارة أّن 
تعريَف كلثوم بن عمرو تعريُف البليغ وليس 
تعريف البالغة، وكأّن العّتايّب يعّرف البالغة 
يزيد عىل  إجراًء،  بوصفها  امليدانّية  بوظيفتها 
اإلشارة  مضت  اّلتي  الّركنّية  يؤّكد  أراه  هذا 
البالغة،  الّتداولّية يف  إليها كام يؤّكد الوجهة 
منتهى  إىل  عنده  البالغة  معنى  يصل  ويكاد 
يتبادر  ما  والّصياغة وهذا  الّتكوين  اليرس يف 
يف  شّك  وال  االستعانة،  عن  االستغناء  من 
أّن هذه سعة وتيسري جيعالن البالغة ميسورة 
متاحة، أّما ما آلت إليه البالغة بعُد فال يّتفق 
علاًم  غدت  البالغة  ألّن  الّتصّور؛  هذا  مع 

وأفانني وزخرًفا.
رؤية  يمنحنا  العّتايّب  تعريف  أجد   
يف  البالغة  ماهية  عن  الّساذج  الّتصور  عن 
بعض األوساط الّثقافّية يومذاك، عىل الّرغم 
من أّنه يساير اجّتاه الفهم الواعي اّلذي اشتّد 
انتهى إىل ما هو عليه  خالل سريورته حّتى 

اليوم.
املفهومات  هذه  أّن  امللحوظ   
حمسوسة  البالغة  وكأّن  تفصيلّية  ليست 
من  املجّرد  مكنون  يف  ومستودعة  إحساًسا 
فمفهوم  الّتنفيذّية،  وامللكة  املنجزة  الّذائقة 

مفهوُم البالغة _ قراءة يف املوروث
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ليست  البالغة  ألّن  غائًبا؛  ليس  البالغة 
قائاًم عىل  بعُد هتذيًبا  مهّذب  لكنه غري  غائبة 
االستقراء والفرز والّتقنني، فال ذكر للمجاز 

واالستعارة والّتشبيه والكناية وغريها.
الّتنبيه  سبيل  عىل  نقول  هنا   
الّتفاصيل،  عن  سائل  يسأل  قد  واإلشارة: 
وكيف يكون الّتخرّي؟ وكيف يتحّقق حسن 
اإلفهام؟ وكيف يسابق املعنى اّللفَظ واّللفُظ 
املعنى؟ هذا كّله مسكوت عنه، وال تفصح 
املرحلة  هذه  يف  البالغّيني  مقاالت  عنه 
تلك  متخّطًيا  القول  وهيمني  الّتأسيسّية. 
أّن  املذكورة:  الّسؤاالت  يف  الّتفصيالت 
الّصياغات الّتعريفّية إّبان هذه املرحلة بل يف 
من  املستمّدة  األدبّية  بالّصياغة  حماّلة  غريها 

النّسغ املعريّف الّثقايّف.  
بحسب  عندها  نرسو  اّلتي  النتيجة   
أّن  موروثة،  مفهومّية  شذرات  من  ُذكر  ما 
مرشع  بوصفه  به  والعناية  البالغة  مفهوم 
منتصف  منذ  بدأ  وماهيتها  البالغة  فلسفة 
اجلاحظ  أّلف  حّتى  واستمر  الّثاين  القرن 
البديع  كتابه  املعتّز  ابن  أّلف  وبعده  كتابيه 
اّلذي يعّد جنى املرحلة الّتأسيسّية اجلاحظّية؛ 
مخسة  وتضّمن  نقدّية  رؤية  عىل  أقامه  ألّنه 
واملطابقة  والّتجنيس  االستعارة  هي  أبواب 

ورّد العجز عىل الّصدر واملذهب الكالمّي، 
فضاًل عن الّركيزة املنهجّية العميقة اّلتي هي 

استقراء املوروث واملوازنة. 
بجهد  اهلجرّي  الّثالث  القرن  ُختم   -15
عبد اهلل بن املعتّز وكتابه البديع وحّل القرن 
بالبالغة  االهتامم  فيه  ازدهر  اّلذي  الّرابع 
وماهّيتها وتعريفها وتقسيامهتا وال غرابة يف 
هذا؛ ألّن ثّمة نشاًطا عالًيا حصل يف استعامل 
بإعجاز  البحث  جمال  اّتساع  مع  البديع 
عبيدة يف  أيب  قبل  بدأه  اّلذي  الكريم  القرآن 
الّضائع  كتابه  القرآن وتاله اجلاحظ يف  جماز 
نظم القرآن، وبعده نجد ابن وهب الكاتب 
)ت335هـ( ممّن عّرفوا البالغة بأهّنا: )القول 
الكالم  اختيار  مع  املقصود  باملعنى  املحيط 
اللسان()92(،  وفصاحة  النظام  وحسن 
ويظهر الّرمايّن )ت386هـ( برسالته النّكت 
البالغة  معّرًفا  قال  اّلذي  القرآن  إعجاز  يف 
عىل  فهي  البالغة  )فأّما  بقوله:  إّياها  وفامها 
ثالث طبقات: منها ما هو أعىل طبقة ومنها 
ما هو أدنى طبقة، ومنها ما هو يف الوسط بني 
أعالها  يف  كان  فام  طبقة،  وأدنى  طبقة  أعىل 
طبقة فهو معجز وهو بالغة القرآن، وما كان 
منها دون ذلك فهو ممكن كبالغة البلغاء من 
الناس وليست البالغة إفهام املعنى؛ ألّنه قد 
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واآلخر  بليغ  أحدمها  متكلامن  املعنى  يفهم 
اّللفظ عىل  بتحقيق  أيًضا  البالغة  عّيي، وال 
املعنى؛ ألّنه قد حيّقق اّللفظ عىل املعنى وهو 
غّث مستكره ونافر ومتكّلف، وإّنام البالغة 
ايصال املعنى إىل القلب يف أحسن صورة من 

اّللفظ()93( 
ونأخذ  الّرمايّن مدخاًل  نّص  لنجعل   
البالغة،  تعريف  هو  اّلذي  حسب،  بآخره 
ونستنتج منه أصلني: اإلبالغ  واألبلغ، أو ما 
يمكن أن نسّميه مجال اإليصال، هنا يرى بعض 
الباحثني أّن مفهوم البالغة املتمظهر بتعريف 
البيان عند اجلاحظ: )البيان اسٌم جامٌع لكلِّ 
يشٍء كَشَف لك ِقناَع املعنى...()94(، قد تطّور 
عند الّرمايّن فيام ُذكر، ويف قوله يف البيان: )هو 
االحضار ملا يظهر به متّيز اليشء من غريه يف 
الّتطّور  أّن هذا  يلوح يل  اّلذي  االدراك()95(، 
الكالمّي  املنحى  من  مستمّد  فلسفّي  باهت 
ًرا  متأّثّ كان  ألّنه  الّرمّايّن؛  انتهجه  اّلذي 
قوله:  الّتأّثر  هذا  أمارة  ولعّل  باجلاحظ، 
واشارة  وحال  كالم  اقسام:  اربعة  )والبيان 
وعالمة()96(، هذه هي عينها أرضب الّداللة 
إّن  القول:  النّافع  من  ولعّله  اجلاحظ.  عند 
الّرمايّن رصحية يف اجلمع بني اجلانبني  مقالة 
ونظم  تقنني  فاإليصال  والفنّي  العلمّي 

قصد  كذلك  واالختيار  ومنهج  وقواعد 
وذائقة  فّن  واحلُسن  والقلب  ومعجمّية 

ومجال.
العسكرّي  هالل  أبا  ونجد   
ما  )كلُّ  البالغة:  يف  يقول  )ت395هـ( 
يف  نه  فتمكِّ السامع  قلَب  املعنى  به  ُتَبّلُغ 
مقبولة  ُصورٍة  مع  نفسك  يف  نِِه  كتمكُّ نفسه 
هذا  بحسب  البالغة  حسن()97(،  ومعرض 
بيد  كينونته  يف  مستقّل  خارجّي  يشء  الفهم 
بمعنى  وسيلة  فهي  به  مسكون  املتلّقي  أّن 
الّسعة  صبغة  هي  صبغة  ذات  وملكة  قدرة 
)كّل(،  لفظ  من  مستفادة  إليها  أرشنا  اّلتي 
أّن فهم العسكرّي مرتكز إىل  يزيد عىل هذا 

اآليت بيانه:
1- املؤّثر 

2- املتلّقي
3- األدوات املؤّثرة

4- اجلامل والفنّّية
تارخيّي غري مستقّر  البالغة هلا مفهوم   -16
الّزمان،  عرب  الّثقافّية  األطوار  بتغرّي  ومتغرّي 
يقف  والنّقدة  البالغّيني  كالم  يقرأ  ومن 
اجلاحظ  عند  مفهومها  إذ  احلقيقة  هذه  عىل 
عند  غريه  هو  اّلذي  القاهر  عبد  عند  غريه 

الّسّكاكّي وهكذا. 

مفهوُم البالغة _ قراءة يف املوروث
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ثّم نغادر هذه املرحلة إىل عبد القاهر   
لطيف  من  اّلذي  اجلرجايّن)ت471هـ( 
خدمت  منذ  أزل  )ومل  قوله:  إليه  املدخل 
العّلم أنظر فيام قاله العلامء يف معنى الفصاحة 
والبالغة والبيان والرباعة ويف بيان املغزى من 
هذه العبارات وتفسري املراد هبا فأجد بعض 
اخلفاء  يف  واإلشارة  وااليامء  كالرمز  ذلك 
ليطلب  اخلبء  مكان  عىل  كالّتنبيه  وبعضه 
فيخرج...  عنه  ليبحث  الدفني  وموضع 
نظام  ههنا  ان  عىل  عليه  املعّول  ووجدت 
وتصويرا  وصياغة  وتركيبا  وتأليفا  وترتيبا 
يف  املعاين  هذه  سبيل  وان  وحتبريا  ونسجا 
الكالم اّلذي هي جماز فيه سبيلها يف األشياء 
هناك  يفضل  كام  وانه  فيها  حقيقة  هي  اّلتي 

النظم النظم والتأليف التأليف()98( 
هنا قضيتان: أوالمها مل تكن البالغة   
علاًم قائاًم يمكن االصطالح عليه، وأخرامها 
بالغة  أسس  إجياد  مهّمة  إزاء  اجلرجايّن  أّن 
ببالغة  متوّساًل  القرآن  بالغة  هي  حمددة، 
الّشعر اّلتي جهد الباقاّليّن يف إعجاز القرآن 
لتفّوقها  وزهنا؛  من  ينقص  أو  منها  ليغّض 
بالغة القرآن عرب املوازنة بني الّشعر والقرآن 
موازًنا  القيس  المرئ  قصيدة  ذكر  أّنه  حّتى 
إّياها بالقرآن وعّدت هذه املحاولة الباقاّلنّية 

أّما  بالقرآن،  الّشعر  صلة  لقطع  إجراًء 
اجلرجايّن فكان ينتهج هنًجا آخر هو الوقوف 
ثّم  القرآن  وبالغة  العريّب  الّشعر  بالغة  عىل 

املوازنة ليّتضح علو بالغة القرآن.
الّسّكاكّي  جهد  يأيت  هذا  بعد   
بلوغ  بأهّنا)  البالغة  عّرف  اّلذي  )626هـ( 
اختصاص  له  حّدا  املعاين  تأدية  يف  املتكّلم 
بتوفية خواص الرتاكيب حّقها وايراد أنواع 
وهلا  وجهها  عىل  والكناية  واملجاز  التشبيه 

أعني البالغة طرفان أعىل وأسفل()99(. 
مفهوم  اختالف  أسباب  ومن   
أحياًنا  االضطراب  حّد  إىل  وتغرّيه  البالغة 
أّن البالغة ذات صلة بعلوٍم متعّددٍة وقد عرّب 
منهاجه  يف  ت648هـ(  القرطاجنّّي)  حازم 
أّن  إنسان  يظّن  )وكيف  بالقول:  ذلك  عن 
الزمن  يف  حتصيلها  يتأّتى  البالغة  صناعة 
القريب، وهي البحر الذي مل يصل أحد إىل 
هنايته مع استنفاد األعامر فيها()100( هذه هي 
البالغة كلام سألنا: ما البالغة؟ كان اجلواب: 

ما البالغة؟ 
ويمكن أن نجد ثمرة من عطاء هذا   
الفهم منه تداويّل وآخر لغوّي وغريمها ثقايّف 

وللمستزيد أن يبحث عن خبيئه.
كتابه  يف  )ت716هـ(  الّطويّف  قال   
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هذه  ورود  فائدة  ما  قلت:  )فان  اإلكسري: 
األقسام اّلتي حيتاج بعض قرائها إىل التفسري 
يف القرآن...قلت: فائدته من وجوه: أحدها 
العرب ولغتهم وهي  بلسان  نزل  القرآن  ان 
وغريه  املتضح  أعني  القسمني  عىل  مشتملة 
موضعه... يف  حسن  بليغ  عندهم  وكالمها 
مقرصا  لكان  أحدمها  من  القرآن  خال  فلو 
عن رتبة اّللغة فال يصلح إذن لإلعجاز()101( 
الغموض  أّن  يثبت  الّطويّف  نلحظ   
نسّميه  أن  يمكن  ما  أو  املعنى-  غموض   –
الّتغميض اّلذي هو سمة شعرّية من أسباب 

البالغة واحلسن.
حسن(  )بليغ  قوله:  هذا  عىل  يزيد   
يفيدنا أّن البليغ ذو رتب منها البليغ احلسن 
والبليغ حسب)وال أقول غري احلسن( وهذا 
يدعو إىل الّسؤال: كيف يكون الكالم بليًغا 
اجلواب:  ولعّل  حسنًا؟  يكون  أن  دون  من 
أّن البليغ – بلحاظ الغموض- منه ما يكون 
واضح املعنى اّلذي هو البليغ ومنه ما يكون 
غامض املعنى اّلذي هو بليغ أيًضا، أّما رتبة 
الواضح  ألّن  مقامّية؛  فهي  احلسن  البليغ 
الوضوح  يقتيض  مقام  يف  بوضوحه  حيسن 

والغامض حيسن بغموضه يف مقامه. 
الّتداول يف مفهوم  ويدّلنا قوله عىل   

القسمني  عىل  مشتملة  )وهي  بقوله:  البليغ 
أعني املتضح وغريه( وقوله: )لكان مقرصا 
عن رتبة اّللغة( فاإليضاح أو الوضوح جزء 
اّللغوّي مثلام الغموض  من إنجاز الّتواصل 
مغروسة  لغوّية  سمة  هذا  وجعل  كذلك، 
معنى  إىل  باّللغة  خرج  بذا  ولعّله  فيها، 
الّتواصل وكانت اّللغة عنده هي الّتواصل، 
واالسهاب يف بيان الّتواصل بالغموض غري 

حممود يف هذا املقام.
جعل  إّنه  أيًضا:  القول  وهيّمني   
وأحسب  اّللغة،  لرتبة  متاًما  القسمني  حيازة 
هذه الّرتبة من جهة اّللغة بام هي لغة، الّرتبة 
والغموض،  الوضوح  حيّدها  اّلتي  األقّل 
وبعد أن ينجز ذانك احلّدان تّتجه اّللغة نحو 
وقد  مقتضياته،  له  اّلذي  األعىل  الّرتبة  حّد 
ودرجاهتا  البالغة  رتب  إىل  الّرمايّن  أشار 
كالباقاّليّن  به  تأّثر  من  ذلك  عنه  وأخذ 

وسواه)102(،  
من  قلناه  ما  إّن  القول:  نافلة  من   
إىل  يقودنا  الّشعر  سامت  من  التغميض  أّن 
الّطويّف؛  به  قال  اّلذي  احلسن  مفهوم  معّرفة 
ألّن الّشعرّية صفة مجالّية مطلقة حسّية وغري 
حسّية فالكالم البليغ يرقى إىل البليغ احلسن 
باكتسابه الّصفة الّشعرّية )اجلاملّية( اّلتي هي 

مفهوُم البالغة _ قراءة يف املوروث



36

)2
02

2  
ب -

 )آ
)1

44
4 -

رم 
)حم

نة 
ثام

ة ال
سن

- ال
ون 

الث
والث

ث 
لثال

د ا
عد

- ال
ن 

ثام
د ال

جل
/ امل

واة
د

يف مذهب الّطويّف الغموض، اّلذي هو عاّمة 
رضورّي لتحّقق صفة اّللغة، وبعد هذا تأيت 
بالّطويّف  وكأيّن  القرآن،  يف  اإلعجاز  رتبة 
القرآن معجًزا من  يكون  القول: كيف  أراد 
دون أن يكون حائًزا عىل املقدمة الرّضورّية 
ابتداًء اّلتي هي اّللغة وتلك املقدمة ال تكون 
بوصفهام  والغموض  الوضوح  بتوازي  إاّل 

خّطي سريورة جدلّية. 
هذا  الّطبيعّي  البالغة  واقع  ولعّل   
متوافر يف الّرؤية املتأّخرة يف تعريف القزوينّي 
ُمَطابَقُتُه  الكالِم  يِف  )الَباَلَغُة  739هـ(:  )ت 
كانت  فلاّم  فَصاَحتِِه()103(،  َمَع  احلَاِل  ملُِْقَتىَض 
البالغة  فإّن  ومتغرّية  مقّيدة  غري  عاّمة  احلال 

كذلك.
خامتة البحث ونتائجه

1- بدأ البحث البالغّي يف آراء وملحوظات 
الّتعليل،  من  نزر  مع  ذوقّية  انطباعّية  نظرّية 
والنّظر،  والّتعليل  العلمّية  إىل  األمر  آل  ثّم 
إعجاز  يف  البحث  مرحلة  يف  ذلك  وحدث 

القرآن صعوًدا إىل اكتشاف مجال النّظم.
كانت  أن  بعد  علاًم  البالغة  صارت   -2
تعالقها  من  العلمّية  وحازت  عاّمة،  معرفة 
إىل  الّصّحة  نشدان  يف  ذلك  وجتىّل  باملنطق 

جانب العناية باجلامل.

املثال  متّثل  أجل  من  املعيارّية  ظهرت   -3
واقتفاء أثر الفّن يف شكله الّشعرّي أو القرآيّن 
املوازنة  به حتت خيمة  العناية  اّلذي ظهرت 
له  منهجيًّا  علميًّا  إجراًء  بوصفهام  واملقارنة 

صفة األداة إلثبات اإلعجاز.
5- الّصلة بني لفظ البالغة ومعناه األصل، 
مفيدة إلدراك امَلنشأ املعّريّف بينهام، اّلذي هو 
إىل  آل  مكايّن يف األصل،  بيئّي؛ حيّس  منشأ 
بيئّي جمتاٍز املكانّية، ثّم حتّول يف الفكر العريّب 
إىل مطلق الغاية.  تعّددت مفهومات البالغة 
أنساغ  تعّدد  عن  فضاًل  الفامهني،  بتعّدد 
جّلها  كان  اّلتي  تعريفاهتا  وكثرت  املفهوم،  

نعوًتا وليس تعريفات جامعة مانعة.
والّتأسيسّية  األوىل  املرحلة  كانت   -6
مفعمة  والّتعريفات،  املفهومات  لصياغة 
صياغة  حقبة  ألّن  والّتجزيئّية؛  باألنا 
والّطور  الّشفاهّية  الّثقافة  حقبة  الّتعريف 
الّشفاهّي ذي الّصبغة االنطباعّية غري املهّذبة 
اّلتي هي حقبة  بالنّظر والّتأّمل واالستقراء، 
احلواس  غلبة  املنبثق عن  الّشفاهّي  الّتنافس 

والّرغائب.
اخلروج  عىل  يقوم  املفهوم  أدواء  بلسم   -7

من حّيز اجلملة إىل األسلوب.
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اهلوامش:
صليبا:  جلميل  الفلسفّي  املعجم   -1

   .403/2
املنسوب  النّثر  نقد  كتاب  مقّدمة  ينظر:   -2
حسني  طه  د.  بحث   .4 جعفر:  بن  لقدامة 

)البيان العريّب(.
3- ينظر: م. ن: 17-15.

والّشاعر  الكاتب  أدب  يف  الّسائر  املثل   -4
البن األثري )ت 637ه(: 90/1.  

أسسه  العرب  عند  البالغّي  الّتفكري   -5
وتطّوره إىل القرن الّسادس: 113.   

6- ينظر: املثل الّسائر: 94/1.
)ت  فارس  البن  اّللغة  مقاييس  معجم   -7

395هـ(: مادة )ب ل غ(.  
8- ينظر: م. ن: مادة )ب ل غ(.  

9- دفاع عن البالغة ألمحد حسن الزّيات: 
  .67

للجاحظ)ت255ه(:  والّتبيني  البيان   -10
.115/1

11- العمدة يف حماسن الّشعر وآدابه ونقده 
 /1 457هـ(:  القريوايّن)ت  رشيق  البن 

  .245
12- م. ن: 246/1.

العسكرّي  هالل  أليب  الّصناعتني   -13

)ت395ه(: 16.
14- البالغة للمرّبد) ت285ه(: 81. 

15- البيان والّتبيني: 88/1.  
وهب  البن  البيان  وجوه  يف  الربهان   -16

الكاتب )ق 4ه(: 163.  
17- رس الفصاحة البن سنان اخلفاجّي)ت 

466ه(: 59.  
البالغة  علوم  يف  الّتلخيص   -18

للقزوينّي)ت739ه(: 33.  
19- كتاب احليوان للجاحظ:33.    

20- البيان والّتبيني: 135/1.
21- م. ن: 139/1.  

22- ينظر:  م. ن:1 /92.
23- الّصناعتني: 9.  
24- ينظر: م. ن: 9.
25- ينظر: م. ن:9.

26- م. ن: 16.

27- م. ن: 15.
28- م.  ن: 53.
29- م. ن: 53.
30- م. ن: 16.

هالل  أليب  املعاين  ديوان  ينظر:   -31
وُنسب   .435/1 العسكرّي)ت395ه(: 
هناية  يف  الّسالم  عليه  عيّل  اإلمام  إىل  القول 
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األَرب،  ينظر: هناية األَرب: 7 /ص8.
32- ينظر: الّصناعتني: 9.  

القرآن  إعجاز  ينظر:   -33
للباقاّليّن)ت403هـ(: 159.

للّرّمايّن  القرآن  إعجاز  يف  النّكت   -34
يف  رسائل  ثالث  ضمن  يف   - )ت384هـ( 

إعجاز القرآن-:75. 
35- العمدة 1/ 245. 

36- ينظر: ديوان املعاين: 435/1.  
37- البيان والّتبيني: 96/1. 

38- م. ن: 96/1.
39- الّصناعتني:16. 

النّبالء  أعالم  سري   -40
للّذهبّي)ت748ه(:226/6.   

بن  إلبراهيم  العذراء  الّرسالة   -41
املدّبر)ت279ه(: 46.

42- البيان والّتبيني: 1/ 115. 
43- الّصناعتني: 53.

44- البيان والّتبيني: 114/1.
45- الّرسالة العذراء: 47.

46- البيان والّتبيني: 97/1.
47- العمدة: 242/1.

48- الّرسالة العذراء:48.
49- العمدة: 1/ 245.

50- م. ن: 242/1.  
51- البيان والّتبيني: 1/ 106.

52- العمدة )456(: 1/ 242.
الفضالء،  ونزهة  العقالء  روضة   -53
الّتميمّي  ِحبان  بن  حمّمد  حاتم  أليب 

البستّي)ت354هـ(: 211.
54- البيان والّتبيني: 113/1.

55- م. ن 88/1.
56- العمدة: 247/1.

57- الّرسالة العذراء: 45.
58- م. ن:45.
59- م. ن:47.

60- البالغة للمرّبد:81.
61- العمدة: 246/1.

والبحرتّي  متّام  أيب  شعر  بني  املوازنة   -62
لآلمدّي )ت 370ه(:1 /424.

63- النّكت:75.
64- العمدة: 243/1.

65- الّصناعتني: 15.
66- م. ن: 10. 

67- الربهان: 163. 
68- العمدة: 1/ 246.

69- م. ن: 1/ 242.

70- م. ن: 1/ 242.
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71- م. ن: 1/  242.

72- م. ن: 1/  242.
73- م. ن: 1/ 242.
74- م. ن: 1/ 244.
75- م. ن: 1/ 244.

76- م. ن: 1/  244.
77- م. ن: 1/ 244.
78- م. ن: 1/ 243.

79- م. ن: 1/ 245. 
وينظر:   ،115/1 والّتبيني:  البيان   -80

العمدة: 1/ 245.
81- العمدة: 1/  245.

اإلعجاز  دراية  يف  اإلجياز  هناية   -82
للّرازّي)ت 606هـ(: 31.  

83- الّتلخيص: 33.  
84- البيان والّتبيني: 115/1.

85- م. ن: 76/1.
86- م. ن:114/1. 

 ،135/1 والّتبيني:  البيان  ينظر:   -87
البن  عساكر،  البن  دمشق  تاريخ  وخمترص 

منظور)ت711هـ(: 41.  

88- البيان والّتبيني: 115/1.
89- م. ن: 113/1.

90- الّصناعتني: 11. 
91- البيان والّتبيني:115/1.

92- الربهان: 129.  
93- النّكت: 75.

94- البيان والّتبيني: 76.
95- النّكت: 106.

96- م. ن: 106. 
97- الّصناعتني: 10.

للجرجايّن  اإلعجاز  دالئل   -98
)ت474هـ(: 34.  

للّسّكاكّي)ت626ه(:  العّلوم  مفتاح   -99
.526

األدباء  ورساج  البلغاء  منهاج   -100
للقرطاجنّّي)ت 648هـ(: 88.  

101- االكسري للّطويّف)ت716ه(: 34.
102- ينظر نظرّية البالغة متابعة جلاملّيات 
األَْسَلبة العربّية لعبد امللك مرتاض: 105.  

103- الّتلخيص: 33.

مفهوُم البالغة _ قراءة يف املوروث
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املصادر واملراجع:
الّطّيب  بن  حمّمد  بكر  أبو  القرآن،  إعجاز   -1
الباقاّليّن)ت403هـ(، حتقيق: الّسّيد أمحد صقر، 

ط5، دار املعارف، مرص، 1997م.
عبد  بن  سليامن  الّتفسري،  علم  يف  اإلكسري   -2
البغدادّي  الرّصرصّي  الكريم  عبد  بن  القوّي 
الّطويّف)ت736ه(،حتقيق: د. عبد القادر حسني، 

مكتبة اآلداب القاهرة،)د.ت(.
3- الربهان يف وجوه البيان، أبو احلسني إسحق 
الكاتب)ق4(،  إبراهيم بن سليامن بن وهب  بن 
احلديثّي،  خدجية  ود.  مطلوب  أمحد  د.  حتقيق: 
ساعدت جامعة بغداد عىل نرشه. ط1،1387هـ 

.1967=
4- البالغة، أبو العباس حمّمد بن يزيد املرّبد)ت 
ط2،  الّتّواب  عبد  رمضان  د.  حتقيق:   285ه( 
 = 1405ه  القاهرة  الّدينّية،  الّثقافة  مكتبة 

1985م.
بحر  بن  عمرو  عثامن  أبو  والّتبيني،  البيان   -5
الّسالم  اجلاحظ)ت255ه(، حتقيق ورشح: عبد 
بالقاهرة،  اخلانجي  مكتبة  ط5،  هارون،  حمّمد 
بمرص،  الّسعودّية  املؤّسسة  املديّن،  مطبعة 

1405هـ=1985م.
البالغّي عند العرب أسسه وتطّوره  الّتفكري   -6
إىل القرن الّسادس، د. مّحادي صّمود، منشورات 
للجمهورّية  الّرسمّية  املطبعة  الّتونسّية،  اجلامعة 

الّتونسّية، 1981م.
7- الّتلخيص يف علوم البالغة، جالل الّدين حمّمد 
اخلطيب)ت739ه(،  القزوينّي  الّرمحن  عبد  بن 
ضبطه ورشحه: عبد الّرمحن الربقوقّي، ط1، دار 

الفكر العريّب، 1904م.
8- دفاع عن البالغة، أمحد حسن الّزّيات، مطبعة 

الّرسالة، 1945م.
9- دالئل اإلعجاز، أبو بكر عبد القاهر بن عبد 
الّرمحن بن حمّمد اجلرجايّن النّحوّي)ت474هـ(. 
مكتبة  نرش  شاكر،  حمّمد  حممود  عليه  وعّلق  قرأه 
بالقاهرة،  املديّن  مطبعة  بالقاهرة،  اخلانجّي 

)د.ت(.
العسكرّي)ت  هالل  أبو  املعاين،  ديوان   -10
حسن  أمحد  نّصه:  وضبط  رشحه  هـ(،   395
لبنان،  العلمّية، بريوت،  بِسج، ط1، دار الكتب 

1414ه=1994م. 
11- الّرسالة العذراء، إبراهيم بن املدّبر)ت279 
ه(، تصحيح ورشح: د. زكّي مبارك، ط2، مطبعة 
دار الكتب املرصّية بالقاهرة، 1350ه=1931م.
أبو حاتم  العقالء ونزهة الفضالء،  12- روضة 
البستّي)ت354هـ(،  الّتميمّي  ِحبان  بن  حمّمد 

)د.ت(.
بن حمّمد  اهلل  أبو حمّمد عبد  الفصاحة،  رّس   -13
بن سعيد بن سنان اخلفاجّي احللبّي)ت 466ه(، 
 = 1404هـ  بريوت،  العلمّية،  الكتب  دار  ط1، 

1982م.
حمّمد  الّدين  شمس  النّبالء،  أعالم  ِسرَي   -14
حتقيق:  الّذهبّي)ت748هـ(  عثامن  بن  أمحد  بن 
دار   ،2 ط  األسد،  وحسني  األرناؤوط  شعيب 

الّرسالة، 1982م.
15- العمدة يف حماسن الّشعر وآدابه ونقده، أبو 
احلسن بن رشيق القريوايّن األزدّي) ت457هـ(، 
دار  الّدين عبد احلميد، ط5،  حتقيق: حمّمد حميي 
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اجليل، 1407هـ = 1981م.
بن  عمرو  عثامن  أبو  احليوان،  كتاب   -16
ورشح:  حتقيق  اجلاحظ)ت255ه(،  بحر 
مكتبة  رشكة  ط2،  هارون،  حمّمد  الّسالم  عبد 
بمرص،  وأوالده  احللبّي  البايّب  مصطفى  ومطبعة 

1384هـ=1965م.
17- كتاب الّصناعتني، أبو هالل احلسن بن عبد 
العسكرّي)ت395هـ(،  سعيد  بن  سهل  بن  اهلل 
وحمّمد  البّجاوّي  عيّل  حمّمد  حتقيق: 
العرصّية،  املكتبة  إبراهيم،  الفضل  أبو 

بريوت،1406هـ=1986م.
والّشاعر،  الكاتب  أدب  يف  الّسائر  املثل   -18
ضياء الّدين بن األثري)ت637ه(، تقديم وتعليق: 
د. أمحد احلويّف، ود. بدوي طبانة، دار هنضة مرص 

للّطبع والنرّش القاهرة، )د.ت(.
19- خمترص تاريخ دمشق البن عساكر، حمّمد بن 
مكّرم املعروف بابن منظور)ت711هـ(، حتقيق: 
إبراهيم صالح، ط 1، دار الفكر، سورية، دمشق، 

1408هـ =1987م.
بن  يوسف  يعقوب  أبو  العّلوم،  مفتاح   -20
حمّمد بن عيّل الّسّكاكّي) ت626ه(، حتقيق: عبد 
العلمّية،  الكتب  دار   ،2 ط  اهلنداوّي،  احلميد 

بريوت، لبنان، 2011م.
21- املعجم الفلسفّي،  د. مجيل صليبا، الرّشكة 

العاملّية للكتاب، بريوت،1414ه=1994.
أمحد  احلسن  أبو  اّللغة،  مقاييس  معجم    -22
عبد  حتقيق:  395هـ(،  زكرّيا)ت  بن  فارس  بن 
الّسالم حمّمد هارون، دار اجليل– بريوت 1420ه 

=1999م.

أبو  والبحرتّي  متّام  أيب  شعر  بني  املوازنة   -23
اآلمدّي)ت370ه(،  برش  بن  احلسن  القاسم 
املعارف  دار  ط2،  صقر،  أمحد  الّسّيد  حتقيق: 

بمرص، 1392هـ =1972م.
األَْسَلبة  جلاملّيات  متابعة  البالغة  نظرّية   -24
العربّية د.عبد امللك مرتاض، ط1، هيأة أبو ظبي 
اإلمارات  الّشعر،  أكاديمّية   – والرّتاث  للّثقافة 

العربّية املّتحدة، 1432ه =2011م.  
بن  لقدامة  املنسوب  النّثر  نقد   -25
وعبد  حسني  طه  د.  حتقيق:  جعفر)ت337ه(، 
املرصّية  الكتب  دار  مطبعة  العبادّي،  احلميد 

بالقاهرة، 1351هـ=1933م.
القرآن) يف ضمن ثالث  النّكت يف إعجاز   -26
عيّل  بن  احلسن  أبو  القرآن(،  إعجاز  يف  رسائل 
حمّمد  حتقيق:  الّرّمايّن)ت384هـ(،  اهلل  عبد  بن 
دار  ط3،  ساّلم،  زغلول  حمّمد  د.  و  اهلل،  خلف 

املعارف1976م.
27- هناية األرب يف فنون األدب، شهاب الّدين 
النّويرّي)ت733هـ(،  الوهاب  عبد  بن  أمحد 
حتقيق: عيّل بو ملحم، ط1، دار الكتب العلمّية، 

بريوت 1424 ه =  2004 م.
28- هناية اإلجياز يف دراية اإلعجاز فخر الّدين 
الّرازّي)ت606هـ(،  احلسني  بن  عمر  بن  حمّمد 
، ط1، دار  حتقيق: د. نرص اهلل حاجي مفتي أوغيّلّ

صادر، بريوت، 2004م.
احلسن  أبو  األدباء،  البلغاء ورساج  منهاج   -29
حمّمد  حتقيق:  القرطاجنّّي)ت648هـ(،  حازم 
احلبيب بن اخلوجة، ط 3، دار املغرب اإلسالمي، 

بريوت، لبنان، 1986م.

مفهوُم البالغة _ قراءة يف املوروث
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ملخص البحث
رسالة مترين الطالب يف النحو تأليف: الشيخ أمحد بن القاسم احلّجار)ت1277هـ(،   
دراسة  يف  املبتدئني  مستوى  تناسب  التي  املخترصات  ضمن  ُتصنّف  النحو،  يف  مقدمة  هي 
وبلغة  مبّسط  تعليمي  بأسلوب  العريب  النحو  قواعد  املؤلف  فيها  اخترص  العريب،  النحو 
واضحة، تناسب مستوى الناشئة، واقترص فيها عىل األبواب واملسائل التي تدعو احلاجة إليها 
القرن  الشامية خالل  البيئة  التعليمي يف  النحو  أنموذجًا من منهجية  نطقًا وكتابة، وهي متّثل 
الثالث عرش، ومتيزت بجودة الرتتيب والتنسيق واإلكثار من األمثلة التعليمية. وقد اشتملت 
الرسالة عىل قسمني، األول: الدراسة وتضّمنت: سرية املؤلف، وبيان حمتوى الرسالة، وحتقيق 
عنواهنا، ونسبتها إىل املؤلف، ومنهج حتقيقها. والقسم الثاين: النّص املحّقق. آماًل أن أكون قد 
وّفقت خلدمة لغتنا اجلميلة وتراثنا الزاخر بالنوادر وإفادة املعنيني من الباحثني والدارسني، وما 

توفيقي إالّ باهلل، عليه توكلت وإليه أنيب.

متريُن الطالب يف النحو للشيخ أمحد بن القاسم 
احلّجار)ت1277ه( – دراسة وحتقيق

أ.م.د عيل موىس عكلة

كلية التبية- جامعة ميسان
Grammar Practice for Students: By Sheikh Ahmed Bin Al-
Qassim Al-Hajar )d. 1277 AH( - Investigation and study
Asst Prof. Dr. Ali Musa Okla



43

)2
02

2  
ب -

 )آ
)1

44
4 -

رم 
)حم

نة 
ثام

ة ال
سن

- ال
ون 

الث
والث

ث 
لثال

د ا
عد

- ال
ن 

ثام
د ال

جل
/ امل

واة
د

Abstract

	 The	thesis	of	training	students	in	grammar،	written	by	Sheikh	Ahmed	
bin	Al-Qasim	Al-Hajjar	(d.	1277	AH)،	is	an	introduction	to	grammar،	which	is	
classified	among	the	abbreviations	that	suit	the	level	of	beginners	in	the	study	
of	Arabic	grammar.	In	it،	the	author	summarized	the	rules	of	Arabic	grammar	
in	a	simplified	teaching	style	and	in	a	clear	language	that	suits	the	elementary	
level.	He	confined	himself	to	the	chapters	and	issues	that	were	needed،	both	
verbally	 and	 in	writing.	 It	 represented	 a	model	 of	 the	 educational	 grammar	
curriculum	in	Syria	during	the	thirteenth	century،	and	it	was	distinguished	by	
the	quality	of	 coordination	and	 the	abundance	of	educational	examples.	The	
thesis	included	two	parts:	in	the	first	one،	it	includes	the	author's	biography،	
thesis	content،	and	the	investigation	of	the	title،	its	attribution	to	the	author،	
and	the	method	of	 its	 investigation.	The	second	section	includes	the	verified	
text.	 I	hope	that	 I	have	succeeded	 in	serving	our	beautiful	 language	and	our	
rich	heritage	of	anecdotes،	benefiting	the	concerned	researchers	and	scholars.

متريُن الطالب يف النحو للشيخ أمحد  ...
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املقدمة
بعض  أفعال  ردود  كانت  لقد   
قدماء النحاة حيال الصعوبات التي تكتنف 
الدرس النحوي تسري يف   اجتاهات خمتلفة، 
تناسب  التي  املخترصة  الكتب  تأليف  منها 
وتتوّخى  املتعلمني،  من  الناشئة  مستوى 
إليه  حيتاج  ال  وما  الفضول  بحذف  التيسري 
علميًا  نظاًم  القواعد  نظم  ومنها  املتكلم، 
هبا،  واإلحاطة  حفظها  لتسهيل  توّخيًا 
والرسالة التي نقّدم هلا هي من النوع األول 
الذي نال عناية النحاة منذ وقت مبكر، وما 
القبيل  هذا  ومن  اليوم،  إىل  مستمرًا  فتئ 
األمحر  خللف  النحو(  يف  )مقدمة  كتاب 
للكسائي  النحو(  و)خمترص  180هـ(،  )ت 
ليحيى  النحو(  يف  و)خمترص  189هـ(،  )ت 
نحو  و)خمترص  )ت202هـ(،  املبارك  بن 
وكتاب  225هـ(،  )ت  للجرمي  املتعلمني( 
الزجاج  إسحاق  أليب  النحو(  يف  )خمترص 
النحو(  يف  )التفاحة  وكتاب  هـ(،  )ت310 
وكتاب  )ت339هـ(،  النحاس  جعفر  أليب 
الزجاجي  القاسم  أليب  النحو(  يف  )اجلمل 
)ت340 هـ(، وكتاب )الواضح( أليب بكر 
)ت379هـ(،  النحوي  األشبييل  الزبيدي 
وكتاب )اللمع يف العربية( أليب الفتح عثامن 

بن جني )ت392هـ(، وكتاب )األجرومية( 
وغريها  723هـ(  )ت  املغريب  أجروم  البن 

كثري. 
وتأيت أمهية رسالة العامل اجلليل أمحد   
كوهنا  )ت1277هـ(  احلّجار  القاسم  بن 
التعليمي  النحو  منهجية  من  أنموذجًا  متّثل 
القرن  خالل  الشامية  البيئة  يف  للمبتدئني 
عن  النحو  فصل  عىل  القائمة  عرش  الثالث 
الرصف، وامليل إىل اإلجياز الشديد مع قصد 
أن  املؤلف  اجتهد  فقد  والشمول،  اإلحاطة 
عىل  مقترصًا  ورقة  عرشة  ثالث  يف  خيرجها 
إليها،  احلاجة  تدعو  التي  األبواب واملسائل 
بالبساطة  متّيز  تعليمي  بأسلوب  وعرضها 
والتدّرج وجودة الرتتيب والتنسيق ووضوح 
بعيدًا  التعليمية،  األمثلة  من  واإلكثار  اللغة 
املتشّعبة  ومسائله  التخّصيص  النحو  عن 
قيمة  يربز  ذلك  وكل  الدقيقة،  وبحوثه 
يف  وأمهيتها  العلمية  الناحية  من  الرسالة 
جمال تلّقيها وهدف تأليفها لتناسب مستوى 

املتعلمني الذهني والعلمي.
وقد جعلت هذا البحث يف قسمني،   
املؤلف،  سرية  وتشمل:  الدراسة  األول: 
عنواهنا،  وحتقيق  الرسالة،  حمتوى  وبيان 
حتقيقها.  ومنهج  املؤلف،  إىل  ونسبتها 
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والقسم الثاين: النّص املحّقق. آماًل أن يسهم 
حتقيقها يف خدمة لغتنا العربية وإفادة املعنيني 

من الباحثني والدارسني. 
ومن اهلل التوفيق، عليه نتوكل وإليه ننيب.

القسم األول: الدراسة
املبحث األول: سرية املؤلف)1(

الرمحن  أبو عبد  الشيخ  العاّلمة  هو   
الشهري  شنّون  قاسم  بن  أمحد  الشهاب 
الدمشقي  ومولدًا،  وفاًة  احللبي  باحلّجار)2( 
األرشاف  بالسادة  نسبه  يتصل  حمتّدًا، 
زاهد  وأصويل  حنفي  فقيه  اجلنزير،  آل 
وفريض وأديب ونحوي، قيل: إنه ولد سنة 

)1190هـ()3( يف حلب ونشأ هبا.
القرآن  قرأ  وتالمذته:  شيوخه   
أمحد  بن  عيسى  بن  الكريم  عبد  الشيخ  عىل 
واإلتقان،  بالضبط  وحفظه  الرتمانيني)4(، 
وقرأ عنده مقدمات العلوم من النحو والفقه 
شجاع)5(  أيب  وغاية  كاألجرومية  وغريمها 
وسوامها، إىل أن برع وصنّف وقتئٍذ رسالته 
يف  الطالب  )مترين  لتحقيقها  نقدم  التي 
كان  املبتدئني،  من  جلامعة  وأقرأها  النحو(، 
الكريم  عبد  شيخه  ابن  أمحد  السيد  منهم 
ُعدَّ  وبذا  )ت1293ه ()6(،  الرتمانيني 

احلّجار يف شيوخه)7( .

يف  والتبّحر  للتحصيل  جتّرد  ثم   
العلوم، فالزم الشيخ أمحد بن حممد اهلرباوي 
علامء  ء  أجالَّ من  وغريه  1224هـ()8(  )ت 
حلب يف ذلك العرص، منهم العالمة والويل 
اهلاليل  دمهان  بن  حممد  بن  إبراهيم  العارف 
علوم  عنه  ى  تلقَّ الذي  1238هـ()9(،  )ت 
يف  له  أذن  ثم  يديه،  عىل  وسلك  التوحيد 
الرحلة إىل دمشق الشام، فهاجر إليها، ونزل 

يف املدرسة البدرائية عرشين سنة ونّيفًا.
الذين  العرص  ذلك  فضالء  ومن   
احللبي  سعيد  الشيخ  العالمة  عنهم:  أخذ 
بن  الرمحن  عبد  واملوىل  1259هـ()10(،  )ت 
والشيخ  )ت1262ه ()11(،  الكزبري  حممد 
والرساج  العطار)ت1262ه ()12(،  حامد 
الداغستاين)13(، ومّلا هاجر الشيخ ضياء الدين 
دمشق،  إىل  )ت1242هـ()14(   النقشبندي 
علم  من  شيئًا  عليه  وقرأ  احلّجار  الزمه 
ورحل  وأجازه،  يديه  عىل  وسلك  الكالم 
معًا  عادا  ثم  املقدس،  بيت  زيارة  إىل  معه 
النقشبندية  اخِلرقة  ألبسه  حيث  دمشق  إىل 
وأقامه خليفًة له، لكن غَلب عليه االشتهاُر 
بالعلم وتدريسه، وانتفع به كثري من مريديه 

وتالمذته هناك.
العلوم  حتصيل  يف  مشتغاًل  يزل  ومل   

متريُن الطالب يف النحو للشيخ أمحد  ...



46

)2
02

2  
ب -

 )آ
)1

44
4 -

رم 
)حم

نة 
ثام

ة ال
سن

- ال
ون 

الث
والث

ث 
لثال

د ا
عد

- ال
ن 

ثام
د ال

جل
/ امل

واة
د

إليه،  لالحتياج  حلب  أهُل  استدعاه  حتى 
وُقلِّد هبا فتوى السادة الشافعية، والتدريس 
يف مدرسة بني العشائر واملدرسة الصالحية 
وغريمها، مع اإلمامة واخلطابة يف الشعبانية.

منهم:  كثري،  خلٌق  به  وانتفع   
)ت  األصيل  هاشم  بن  مصطفى  الشيخ 
اللبابيدي  إسامعيل  والشيخ  1279ه()15(، 
)ت1290ه()16(، والشيخ هاشم بن عيسى 
شهيد  والشيخ  )ت1292ه()17(،  الشافعي 
أبو  مة  والعالَّ الدار عزاين )ت1298ه()18(، 
حممد عبد القادر بن عمر احلبَّال )ت1300ه(
الرتمانيني  شهيد  حممد  والشيخ   ،)19(

)ت1301ه()20(، والشيخ حممد عيل الكحيل 
أفندي  صالح  والشيخ  1304ه()21(،  )ت 
اجلندي العبايس )ت 1311ه()22(، والشيخ 
سعيد السنكري )ت 1312ه()23(، والشيخ 
إبراهيم بن حممد اللبابيدي )ت 1314ه()24(، 
)ت  محيدة  حممد  الشيخ  األديب  والشاعر 
)ت  البدوي  حممد  والشيخ  1321ه()25(،  
النعساين)27(،  حييى  والشيخ  1331ه()26(، 

وغريهم. 
زاهدًا  كان  خلقه:  ومكارم  خصاله   
بجّبته  الطريق  يف  يسترت  الطريقة،  نقشبندي 
وكان  تعاىل،  اهلل  يغضب  ما  إىل  ينظر  لئال 

كتابًا  رأى  إذا  انه  حتى  الكتب  اقتناء  حيّب 
ثيابه  نزع بعض  دراهم،  يكن معه  يباع، ومل 
أنه  الكتاب يف احلال، ونقل  وباعه واشرتى 
بلغت قيمة مكتبته بعد موته أربعني ألفًا مع 

أهنا بيعت بغري أثامهنا.
العلم  بطلب  اشتغاله  مع  وكان   
مشتغاًل  والتعليم  والتصنيف  والرحلة 
بإحياء املدارس واملساجد التي تقادم العهد 
عمل  إىل  ساعيًا  معظمها،  واندرس  عليها 
اخلري ولو عىل إتالف نفسه، آمرًا باملعروف، 
ناهيًا عن املنكر، يقيض حوائج العامة وحيّل 
احلكام،  عند  هلم  ويستشفع  مشكالهتم، 
وكان مقبول الشفاعة، مرعي اجلانب، نافذ 
يف  جسور  انه  مع  الكلمة،  مسموع  األمر، 
الدخول عليهم، ال تأخُذه يف اهلل لومُة الئم، 
جاه  عن  العامل  يسأل  اهلل  "إّن  يقول:  وكان 

العلم)28(".
الطباخ  راغب  حممد  يقول  وفاته:   
فيام نقل عن ولد املرتجم الشيخ عبد الرمحن 
لبعض  أرسله  كان  بكتاٍب  )ت1336هـ( 
أصحابه: إّنه "تويّف رمحه  اهلل مساء يوم الثالثاء 
ومائتني  ألف  سنة  شوال  شهر  عرش  حادي 
وسبع وسبعني، ودفن من الغد يف تربة كليب 
باب  خارج  بالكلياميت)29(  املعروفة  العابد 
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قنرسين")30(، لكن جاء يف عنوان الرتمجة التي 
نقلها الطباخ: الشيخ أمحد احلّجار املتوّف سنة 
)1278هـ()31(، ولعله وهم فيه، وتابعه عمر 
أبو  الفتاح  عبد  والشيخ  كحالة)32(،  رضا 
سنة  يف  باشا  تيمور  أمحد  وأثبتها  غدة)33(، 
أحد  ترمجته عن خّط  نقل  )1270ه(، وقد 
أتباع املرتجم وتالمذته)34(. ورّجحنا ما نقله 
وسبعني"  وسبع  ومائتني  ألف  "سنة  الطباخ 
عبد  الشيخ  ولده  عن  كتابًة  مقيدًا  لكونه 

الرمحن.
يف  نافعة  تصانيف  ترك  مصنفاته:   
أحكام  يف  العباد  إرشاد  منها:  شتى،  علوم 
اجلهاد، وبشائر النرص يف نصائح أويل األمر، 
والتحفة السنية يف نظم رسالة الفتحية، وقد 
إسامعيل  الشيخ  ابن  أمحد  الشيخ  رشحها 
املعاين،  كنز  عىل  املعاين  وحتفة  اللبابيدي، 
التي  املسائل  ابن عابدين يف  وتنقيح حاشية 
مترين  ورسالة  الطحطاوي،  عىل  فيها  انتقد 
الطالب يف النحو، ورسالة يف االستعارات، 
يف  ورسالة  الدخان،  حتريم  يف  ورسالة 
عىل  ورشح  الطب،  يف  ورسالة  احليض، 
املعاين  وكنز  البكري،  مصطفى  الشيخ  ورد 
املنطق،  الشيخ قاسم اخلاين يف  رشح رسالة 
)ت1336هـ(  الرمحن  عبد  ولُده  وكتب 

امُلعاين عىل  )حُتفة  ها  نفيسة سامَّ عليه حاشية 
كنز امَلعاين(، وخمترص نظم الرساجية للشيخ 
عبد اهلل امليقايت احللبي، ومعفّوات الصالة، 
الشافعي،  اإلمام  مذهب  عىل  ورشحها 
خمدرات  ومنظومة  الرمال،  يف  ومنظومة 
احلور يف احلّل والكسور، وقد رشحها ولده 
نفيسًا  رشحًا  )ت1336هـ(  الرمحن  عبد 
احلور(،  خمدرات  عىل  املنثور  )اجلوهر  ساّمه 
ورشحها أيضًا الشيخ مصطفى الشهري بابن 
باقو احللبي)ت1355هـ(، ونظم أسامء أهل 
ونظم  الفقه،  يف  األبصار  تنوير  ونظم  بدر، 

اجلمل وأقسامها مطلعها: 
يقول أضعُف العباِد أمَحُد:

اهللَ ربَّ العاملنَي أمَحُد
نظاًم  ألفاظها  بإعراب  رشحها  وقد   
احللبي.  الصابوين  حممد  الشيخ  الفاضل 
الفقه احلنفي،  املنار يف أصول  ونظم خمترص 
ورشحه تلميذه الشيخ عبد القادر احلّبال)35(.
ما  سوى  شعره  من  يبق  مل  شعره:   
يف  نقلوه  ما  ويقترص  له،  املرتمجني  عن  ورد 
ولغته  والتشطري،  التخميس  أشكال  بعض 
فيه سهلة قريبة املأخذ، ومنه هذا التخميس 
بعض  يف  احللبي  الطباخ  وجده  الذي 

املجاميع)36(: ]الطويل[

متريُن الطالب يف النحو للشيخ أمحد  ...
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حللتم فؤادي فاهلياُم بكم حيلو
سلبتم ُرقادي والغراُم بكم يعلو  

أيا من بذكراهم يلذُّ يل العذُل
يمينًا بكم أن ال أحول وال أسلو  

ولو فتكْت يّف اآلسنُة والنبُل
ألنتم ضيا عيني ونوُر بصرييت

وأنتم منائي يف رخائي وشّديت  
سلوُت الورى ُطّرًا سواكم بجملتي

وكيف سلّوي عنكُم يا أحبتي  
وما يّف عضٌو من حمّبتِكم خيلو 

طرحُت الورى ُطّرًا سواكم وما السوى
سواكم غدًا دائي وأنتم هو الدوا  

وإذ كنتم روَح الوجوِد وما حوى
تعّشقتكم طفاًل وما أدري ما اهلوى  

وشاب عذاري والغراُم بكم طفُل
سعيُت ألن أحيا بحسِن رضاكُم

ومهُت لكي أحظى بطيِب لقاكُم  
وأعرضُت عن كلِّ األناِم سواكُم

وضيعُت عمري يف انتظاري هواكُم
فيا خيبَة املسعى إذا مل يكْن وصُل  

ومنه قوله)37( :]الكامل[
إين ألعجُب واحلجارُة صنعتي

وأشدُّ ما فيها عيلَّ هيوُن)38(   

كيف ابتليُت بقلبك القايس الذي
عمري أعاجلُه وليس يلنُي   
الدين  لشهاب  بيتني  مشطرًا  وله   

اخلفاجي )ت1069هـ()39(: ]الوافر[

وحّق املصطفى يل فيه حبٌّ
بديٌع يف الربايا ال ُيشبَّْه   

حما حبُّ الورى عنّي ولكن

وحقُّ املصطفى يل فيه حبٌّ
بديع يف الربايا ال ُيشبَّه

حما حبُّ الورى عني ولكن
إذا َمِرض الغرام يكون طبَّه

إذا َمِرض الغراُم يكون طِبَّْه  
وال أرىض سوى الفردوِس مأوًى

أللقى وْجَه َمن أمسيُت صبَّه  
وال حتلو جناُن اخلُلِد ِإاّل

إذا كان الفتى مع َمن َأحبَّه   
وحتقيق  بالرسالة،  التعريف  الثاين:  املبحث 

عنواهنا ونسبتها، ومنهج حتقيقها
هذه  وحمتواها:  بالرسالة  التعريف   
الرسالة هي مقدمة يف النحو ُتصنّف ضمن 
الشيخ  مؤلفات  فاحتة  وتعّد  املخترصات، 
من  جلامعة  يقرئها  كان  وأنه  احلجار،  أمحد 
سريته  مؤلفي  عن  ُنقل  ممّا  ويتبنّي  املبتدئني، 
العلامء  بعض  واهتامم  الرسالة،  هذه  أمهية 
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برشحها، فقد ذكرها األديب واملؤرخ أمحد 
تيمور باشا ضمن قائمة تصنيفاته، ووصفها 
النحو  يف  "ورسالة  وقال:  الرتتيب  بحسن 
ها: )مترين الطالب( رتَّبها ترتيبًا حسنًا،  سامَّ
وأقرأها  سنِّه،  حداثة  يف  ألَّف  ما  أول  وهي 
أمحد  السيد  منهم  كان  املبتدئني،  من  جلامعة 
ه يف شيوخه")40(. الرتمانيني الشهري، وبذا عدَّ

أّن  احللبي  الطباخ  الشيخ  وأّكد   
يقرأ  املكتب  يف  كان  حني  ألفها  احلجار 
والفقه  النحو  من  العلوم  ومقدمات  القرآن 
وغريمها عىل الشيخ عبد الكريم الرتمانيني، 
قال:  تأليفها  يف  أخلص  املؤلف  وأّن 
"وصنف وقتئذ رسالته املعروفة بـ)ـالتمرين 

يستدّل  مباركة  مقدمة  وهي  النحو(،  يف 
تأليفها،  يف  اإلخالص  عىل  هبا  االنتفاع  من 
وأقرأها وهو يف املكتب لولد شيخه شيخنا 
الشهاب أمحد الرتمانيني، وهبذا كان يعّد يف 

مشايخ شيخنا الرتمانيني")41(.
يعّد  وهو  آخر  موضع  يف  وذكر   
مصنفاته أّن له مقدمة يف النحو ساّمها )مترين 
الطالب(، وقد رشحها الفاضل الشيخ عمر 
وجاء  حافاًل)42(.  رشحًا  احللبي  الطرابييش 
املخملجي  حممد  بن  عمر  الشيخ  ترمجة  يف 
الطرابييش املتوف سنة )1285هـ( من كتاب 

)الفتح  املؤلفات  من  له  أّن  النبالء  إعالم 
أمحد  للشيخ  التمرين(  رسالة  رشح  املبني 

احلّجار)43( .
تصنيف  يف  املؤلف  منهج  أّما   
رسالته، فإنه اجتهد يف اختصار قواعد النحو 
متدّرج،  مبّسط  تعليمي  بأسلوب  العريب 
وبلغة واضحة، مكثرًا من األمثلة التعليمية، 
يتناسب  بام  والسهولة  التيسري  هنج  متوخيًا 
النحو  متعلمي  من  الناشئة  مستوى  مع 
يف  وجعلها  فيها،  يتوّسع  مل  ولذلك  العريب، 
األبواب  عىل  مقترصًا  ورقة،  عرشة  ثالث 
بعيدًا عن  إليها  التي تدعو احلاجة  واملسائل 
التعّمق يف مسائل النحو وتعليالته وخالفاته 
استعمل  وقد  املبتدئني،  إدراك  تفوق  التي 
البرصية  املدرستني  مصطلحات  فيها 
والكوفية، لكن غلب فيها استعامل مصطلح 
البرصي  املذهب  هليمنة  البرصي،  النحو 
النحوي، وشهرة مصطلحاته،   الدرس  عىل 
يف  الواردة  الكوفية  املصطلحات  ومن 
و)حروف  و)اخلفض(  )النعت(  الرسالة: 
بعد  باملقصود  بدأ  أنه  واملالحظ  اخلفض(، 
أو مقدمة،  البسملة مبارشة من دون توطئة 
مراعاًة ملنهج االختصار، ومل يرش إىل املصادر 
التي اعتمدها يف تصنيف رسالته، وامتازت 

متريُن الطالب يف النحو للشيخ أمحد  ...
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القرآنية  والشواهد  النحوية  احلدود  بندرة 
والشعرية وغريها.

أّما حمتوى الرسالة، فقد بدأ املؤلف   
وهي:  أقسامها  وذكر  الكلمة،  بتعريف 
أقسام  وبنّي  واحلرف،  والفعل،  االسم، 
واملبهم،  واملضمر،  املظهر،  وهي:  االسم، 
املايض،  وهي:  الفعل،  أقسام  وّضح  ثم 
واملضارع، واألمر، وقّسم احلرف إىل خمتّص 

باالسم، وخمتّص بالفعل، ومشرتك بينهام.
فهو  االسم،   إعراب  ببيان  بدأ  ثم   
إّما مرفوع، أو منصوب، أو خمفوض، وذكر 
عالمات الرفع، ثم فّصل أقسام املرفوعات، 
وهي: إّما فاعل، أو نائب فاعل، أو مبتدأ، أو 
خرب، أو اسم )كان( وأخواهتا، أو خرب )إّن( 
وأخواهتا، أو تابع للمرفوع عىل أنه نعٌت له، 
أو توكيٌد، أو معطوٌف عليه، وذكر حروف 
البدل،  أنواع  وذكر  منه  بدل  أو  العطف، 

وجعل لكل قسم فصاًل.
أن  بعد  املنصوب  يف  فعل  وكذلك   
بنّي عالماته،  وجعل لكل قسم منه فصاًل، 
واملنصوبات هي: إّما مفعول به، أو مفعول 
أو  معه،  مفعول  أو  ألجله،  مفعول  أو  فيه، 
مفعول مطلق، أو حال، أو متييز، أو مستثنى، 
أو  وأخواهتا،  )كان(  خرب  أو  منادى،  أو 

النافية  )ال(  اسم  أو  وأخواهتا،  )إّن(  اسم 
نعٌت  أنه  عىل  للمنصوب  تابٌع  أو  للجنس، 
له، أو توكيٌد، أو معطوٌف عليه، أو بدٌل منه.
فقد  املخفوض،  باب  يف  وهكذا   
االسم  يف  الفتحة  ومنها  عالماته،  بذكر  بدأ 
الذي ال ينرصف، وبنّي املمنوع من الرصف 
وأقسامه، ثم  ذكر أّن املخفوض إّما خمفوٌض 
أو مضاٌف  اخلفض،  باحلرف وذكر حروف 
إليه، أو تابٌع للمخفوض عىل أّنه: نعٌت له، 
منه،  بدٌل  أو  عليه،  معطوٌف  أو  توكيٌد،  أو 

وجعل لكل منها فصاًل. 
التوابع  من  واحد  كّل  أّن  وبني   
رفعه  كّله،  إعرابه  يف  قبله  ما  يتبع  األربعة 
املنعوت  النعت  ويتبع  وخفضه،  ونصبه 
أيضًا يف تعريفه وتنكريه، فاملعرفة ستة وذكر 
واسم  والعلم،  املضمر،  وهي:  أقسامها، 
بال،  واملحىّل  املوصول،  واالسم  اإلشارة، 
االسم  هي  والنكرة:  املعرفة.  إىل  واملضاف 
دخول  يقبل  أن  وعالمته  جنسه،  يف  الشائع 

أل.
اللفظي  اإلعراب  أنواع  بني  ثم   

والتقديري واملحيل، ومواضع كّل منها.  
ذكر  عىل  اقترص  الفعل  باب  ويف   
إّما  فهو  وأقسامه،  املضارع  الفعل  عالمات 
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فاملرفوع  جمزوٌم،  أو  منصوٌب،  أو  مرفوٌع، 
بالنيابة،  النون  لكن  نون،  أو  ضمة  عالمته 
وتكون يف األفعال اخلمسة، وهي: يفعالن، 

وتفعالن، ويفعلون، وتفعلون، وتفعلني.
وختم الرسالة بجملة قواعد، منها:   
الفعل  من  املركب  اللفظ  جلملة  يكون  قد 
اإلعراب  من  حمٌل  واخلرب  واملبتدأ  والفاعل 
كصلة  هلا  حمل  ال  أو  املحل،  ذلك  بحسب 

املوصول وغريها.
الظرف  وهو  اجلملة،  شبه  وأن   
وقد  متعّلق،  من  له  البّد  واملجرور  واجلار 

حُيذف وجوبًا.
وأن اجلملة وشبهها بعد املعرفة حال، وبعد 

النكرة صفة.
وأن كل فعٍل ال بّد له من فاعل أو   

نائب فاعل، ظاهر أو مضمر.
يسّد  ما  أو  خرٌب،  له  مبتدأ  كّل  وأن   

مسَد اخلرب، وقد ُيستغنى عنه.
أفادت معنى حيسن  وأن اجلملة إن   

السكوت عليه، فهي الكالم.
حتقيق العنوان: مل يرد يف متن الرسالة ما يشري 
إىل تسميتها من قبل املؤلف، فقد رشع فيها 
العنوان  هنا ورد  تقّدم، من  مقدمة كام  دون 
بصوٍر خمتلفة، ففي صفحة عنوان املخطوط 

بخّط  العنوان  يسار  وعىل  املبتدئ(،  )مترين 
أمحد  وعن  النحو(،  علم  يف  )رسالة  خيالفه 
تيمور باشا )مترين الطالب()44(، ويف إعالم 
النبالء ورد مرًة بعنوان )التمرين يف النحو(، 
وأخرى بعنوان )مترين الطالب()45(، وجاء يف 
عنوان شارحها ما يشري إىل أّن اسمها )رسالة 
عىل  ينطبق  تقّدم  ما  وكل  التمرين()46(. 
حمتوى الرسالة وقصد مؤلفها من تصنيفها، 
وضعها  النحو  يف  خمترصة  مقدمة  فهي 
للمبتدئني من الطالب، ولعل عنوان )مترين 
الطالب يف النحو( هو األمجع بني العنوانات 
كـ)مترين  املتقدمني  عند  نظري  وله  املتقّدمة، 
الطالب يف صناعة اإلعراب( للشيخ خالد 
وعند  )ت905هـ(،  األزهري  اهلل  عبد  بن 
الترصيف  يف  الطالب  كـ)مترين  املتأخرين 

واإلعراب( للرشتوين )ت1324هـ(.
ما  أجد  مل  املؤلف:  إىل  الرسالة  نسبة  حتقيق 
إىل  الرسالة  هذه  نسبة  يف  اخلالف  عىل  يدّل 
يتبنّي  بل  احلّجار،  القاسم  بن  أمحد  الشيخ 
ممّا ُنقل يف األثبات املدونة يف سريته االتفاق 
عنوان  صفحة  يف  وجاء  إليه)47(،  نسبتها  يف 
املخطوط ما يرّصح هبذه النسبة: "هذا كتاب 
شيخ  الفهامة  الفخر  للعالمة  املبتدئ  مترين 
شنون".  قاسم  بن  أمحد  شيخنا  والدين  امللة 

متريُن الطالب يف النحو للشيخ أمحد  ...
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الطالب  مترين  النسخة:"  مفهرس  وعن 
تأليف: احلجار أمحد بن قاسم شنون".

هلذه  أجد  مل  النسخة:  وصف   
الرسالة غري خمطوطٍة واحدة عىل الرغم من 
أيّن بذلت غاية وسعي يف البحث والتحّري 
فهارس  وتصّفح  اخلربة،  ذوي  بمراجعة 
تيرّس  التي  والعاملية  العربية  املخطوطات 
هي  املعتمدة  والنسخة  عليها،  الوقوف  يل 
رقمه  رسائل  ثالث  من  جمموع  يف  األوىل 
جامعة  مكتبة  خزانة  يف  حمفوظ   ،)5672(
وعدد  املخطوطات،  قسم  سعود-  امللك 
حممد  الرسائل:  وناسخ  ق(،   24( أوراقه 
كامل بن حممد اهلرباوي)48(، وتاريخ النسخ 
املؤلف  حياة  يف  مكتوبة  فهي  )1276هـ(، 
الطباخ،  رواية  بحسب  )1277هـ(  املتوف 
1/5672م.  املجموع  يف  النسخة  ورقم 
معتاد،  نسخ  خطها  حسنة،  نسخة  وهي 
وعدد أوراقها )13( ورقة، وعدد األسطر 
يف الصفحة الواحدة )13( سطرًا، وأبعادها 
يف  التعقيبة  كلمة  وتوجد  )15×10سم(. 
أسفل اجلهة اليمنى من صفحاهتا إشارة إىل 

بداية الصفحة التي تليها.
أو  فعل،  أو  اسم،  إّما  "الكلمُة:  أوهلا: 
أو  كـ)رجل(،  ُمظَهر  إّما  فاالسم  حرف. 

ُمضَمر كـ)أنا(، أو ُمبَهم كـ)هذا(".
حيسن  معنى  أفادت  إن  "واجلملة  وآخرها: 
هلل  واحلمد  الكالم.  فهي  عليه،  السكوت 
بعده،  نبّي  ال  من  عىل  اهلل  وصىل  وحده، 
وعىل آله وصحبه وسلم. وكان الفراغ منها 
القعدة،  ذي  عرش  ستة  يف  األربعاء،  هنار 
بعد  ومائتني  وسبعني  ست  سنة  شهور  من 
املعرتف  احلقري،  الفقري  يد  عىل  األلف، 
ابن  كامل  حممد  الشيخ  والتقصري،  بالذنب 

الشيخ حممد هرباوي".
الرسالة  هلذه  مّهدت  التحقيق:  منهج 
عنوان  وحتقيق  املؤلف،  سرية  عن  بدراسة 
الرسالة ونسبتها وحمتواها ومنهج حتقيقها، 
املحّقق، معتمدًا يف  بالنص  أتبعتها  ثم  ومن 
آنفًا،  املذكور  اخلّطي  األصل  عىل  حتقيقه 
حماوالً  )األصل(،  اهلامش  يف  وسّميته 
التزامًا  املؤلف  أراده  ما  إثبات  الوسع  قدر 
بنسخة األصل الفريدة، إالّ يف موارد قليلة 
الواضحني،  والتحريف  التصحيف  من 
فقد أثبّت يف املتن ما رأيته صحيحًا ونّبهت 
كان موجودًا يف األصل،  ما  إىل  اهلامش  يف 
التي  الرضورية  األلفاظ  بعض  وجعلت 
قليلة  موارد  وهي  معقوفتني،  بني  أثبّتها 
النّص  وحّررت  النص.  تقويم  يتطّلبها 
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اليوم،  املتبعة  الكتابة  قواعد  وفق  عىل 
دور  من  هلا  ملا  الرتقيم  بعالمات  مستعينًا 
وعنيت  وتنظيمه،  وفهمه  النص  تقطيع  يف 
ما حيتاج  كل  بالشَّ النّص، وضبطت  بتقويم 
أو  لقراءهتا،  تسهياًل  كلامته  من  الضبط  إىل 
بإيراد  وقمُت  فيها،  اللبس  الحتامل  جتنّبًا 
تعليقات مقتضبة عىل بعض املسائل ألجل 
اإليضاح والبيان، ووضعت أرقامًا ألوراق 
حارصتني،  بني  النّص  داخل  املخطوط 
من  جديدٍة  صفحٍة  ابتداء  إىل  فأرشت 
ووضعت  مائلني//،  بخّطني  املخطوط 
الرقم  مع  وجعلت  بينهام،  الصفحة  رقم 
احلرف )و( رمزًا لصفحة الوجه، نحو: /6 
الظهر،  لصفحة  رمزًا  )ظ(  واحلرف  و/، 
القرآنية  اآليات  وخّرجت  ظ/.   6/ نحو: 
التخريج  يتطّلب  ما  وكل  الشواهد  وبعض 
واملراجع  للمصادر  وأفردت  مظانه،  من 
ثبتًا  والدراسة  التحقيق  يف  اعتمدهتا  التي 

جعلته يف آخر البحث. 
يف  جهدي  غاية  بذلت  اين  أخريًا،   
وفقت  قد  أكون  أن  آماًل  األثر،  هذا  حتقيق 
خلدمة لغتنا اجلميلة وتراثنا الزاخر بالنوادر 
والدارسني،  الباحثني  من  املعنيني  وإفادة 
وما توفيقي إالّ باهلل، عليه توكلت وإليه أنيب. 

صورة صفحة العنون

 صورة الورقة األوىل من األصل

صورة الورقة األخرية من األصل

متريُن الطالب يف النحو للشيخ أمحد  ...
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القسم الثاين: النّص املحّقق
بسم اهلل الرمحن الرحيم

أو  فعل،  أو  اسم،  إّما  الكلمُة:   
أو  كـ)رجل(،  ُمظَهر  إما  فاالسم  حرف. 
كـ)هذا(.  ُمبَهم)49(  أو  كـ)أنا(،  ُمضَمر 
مضارع  أو  َب(،  كـ)رَضَ ماٍض  إّما  والفعل: 
ْب(. واحلرف:  كـ)يرِضُب(، أو أمر كـ)ارْضِ
إّما خمتّص باالسم كـ)ِمن(، أو خمتّص بالفعل 

كـ)مل()50(، أو مشرتك كـ)هل(.
ومن عالمات االسم: اخلفض)51(،   

والتنوين، ودخول )ال()52( .
التأنيث  تاء  الفعل:  عالمات  ومن   
املؤنثة  وياء  املايض،  عالمة  وهي  الساكنة، 
عالمة  /2ظ/  وهي  الطلب،  مع  املخاطبة 
عالمة  وهي  )سوف(،  ودخول  األمر، 

املضارع.
ثّم االسم إّما مرفوع، أو منصوب،   
أو  ضّمة،  عالمته:  فاملرفوع  خمفوض،  أو 
واو، أو ألف، لكن ما سوى الضّمة بالنيابة، 
مجع  يف  والواو  املثنى،  يف  األلف  وتكون 
وهي:  اخلمسة،  األسامء  ويف  السامل،  املذكر 

أبوه، وأخوه، ومحوه، وفوه، وذو مال.
نائب  أو  فاعل،  إّما  املرفوع:  ثم   
)كان(  اسم  أو  خرب،  أو  مبتدأ،  أو  فاعل، 
تابع  أو  وأخواهتا،  )إّن(  خرب  أو  وأخواهتا، 
للمرفوع عىل أنه نعٌت)53( له، أو توكيٌد، أو 

معطوٌف عليه، أو بدٌل منه.
كـ)قام  مرفوٌع،  الفاعل  فصل:   
و)خرج  الزيدان(،  و)يقوُم/3و/  زيٌد(، 

الزيدون(، و)خيرُج أبوه(، وما أشبه ذلك.
مرفوٌع،  الفاعل  ونائب  فصل:   
الزيدان(،  و)ُيرَضُب  زيٌد(،  َب  كـ)رُضِ
و)ُأكِرم الزيدون(، و)ُيكَرُم أبوه(، وما أشبه 

ذلك.
مرفوعان،  واخلرب  واملبتدأ  فصل:   
قائامن(،  و)الزيدان  قائٌم(،  )زيٌد  نحو: 

و)الزيدون قائمون(، و)أخوه ذو مال(.
هي:  )كان(  وأخوات  فصل:   
وبات،  وظّل،  وأضحى،  وأمسى،  أصبح، 
وصار، وليس، وما زال، وما فتئ، وما برح، 
نحو:  مرفوع  واسمها  ومادام.  انفّك،  وما 
)كان زيٌد قائاًم(، و)ُيصبُِح الزيدان قائمني(، 
أبوه  زال  و)ما  أغنياء(،  الزيدون  و)أمسى 

قائاًم(، وما أشبه ذلك./3ظ/  
فصل: وأخوات )إّن(: أّن، ولكّن،   
مرفوٌع،  وخربها  ولعّل.  وليت،  وكأّن، 
نحو: )إّن زيدًا قائٌم(، و)بلغني أّن الزيدين 
مقبلون()54(،  الزيدين  و)كأّن  أخوان(، 

و)ليت زيدًا ذو علم(، وما أشبه ذلك.
مرفوٌع،  املرفوع  ونعت  فصل:   
الزيدان  و)جاء  العاقُل(،  زيٌد  )جاء  نحو: 
العاقلون(،  الزيدون  و)جاء  العاقالن(، 
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و)رجٌل ذو علم مقبٌل(، وما أشبه ذلك.
مرفوٌع،  املرفوع  وتوكيد  فصل:   
الزيدان  و)جاء  عينُُه(،  نفُسُه/  زيٌد  كـ)جاء 

أنفُسهام(، و)جاء الزيدون كلُّهم أمجعون(.
الواو،  العطف:  وحروف  فصل:   
والفاء، وثّم، وأو، وأم، وبل، وال، وحتى. 
مرفوٌع،  املرفوع  عىل  هبا  واملعطوف/4و/ 
الزيدان  و)جاء  وعمٌرو(،  زيٌد  كـ)جاء 
العمرون(،  ثّم  الزيدون  فالعمران(، و)جاء 

و)جاء أبوه ال أخوه(، وما أشبه ذلك.
فصل: وبدل املرفوع مرفوٌع، وهو:   
أبوك(،  زيٌد  كـ)جاء  كّل  من  كّل  بدل  إّما 
زيٌد  ب  )رُضِ نحو:  كل  من  بعض  بدل  أو 
زيٌد  )ُسِلب  نحو:  اشتامل  بدل  أو  ِرجاله(، 
ثوُبُه(، أو بدل إرضاب كـ)أقبل بكٌر خالٌد(، 

وما أشبه ذلك.
فتحة،  عالمُته:  واملنصوب  فصل:   
سوى  ما  لكن  ياء،  أو  كرسة،  أو  ألف،  أو 
األسامء  يف  األلف  وتكون  بالنيابة،  الفتحة 
السامل،  املؤنث  مجع  يف  والكرسة  اخلمسة، 

والياء يف املثنى ومجع املذكر السامل.
مفعول  /4ظ/  إّما  املنصوب:  ثّم   
أو  ألجله،  مفعول  أو  فيه،  مفعول  أو  به، 
مفعول معه، أو مفعول مطلق، أو حال، أو 
متييز، أو مستثنى، أو منادى، أو خرب )كان( 
اسم  أو  وأخواهتا،  )إّن(  اسم  أو  وأخواهتا، 

)ال( النافية للجنس، أو تابٌع للمنصوب عىل 
أنه نعٌت له، أو توكيٌد، أو معطوٌف عليه، أو 

بدٌل منه.
نحو:  منصوٌب،  به  املفعول  فصل:   
و)رأيت  أباه(،  و)أكرمُت  زيدًا(،  )رضبُت 
الصاحلني(،  و)ُأِحبُّ  واألبوين(،  اهلنداِت 

وما أشبه ذلك.
أّنه  عىل  منصوٌب  فيه  واملفعول  فصل: 
يومني(،  أو  يومًا،  كـ)ُصمُت  زمان،  ظرف 
و)أقمُت ساعاٍت أو سنني(. أو ظرف مكان 
كـ)جلسُت /5و/عنَدَك، أو أماَمَك، أو فوَق 
ِميلني()55(،  أو  َفْرَسخًا  و)رسُت  السطِح(، 

و)جئُت مَع)56( زيٍد(، وما أشبه ذلك.
منصوٌب،  ألجله  واملفعول  فصل:   
و)رضبُت  للشيخ(،  إجالالً  )قمُت  نحو: 

زيدًا تأديبًا(، وما أشبه ذلك.
نحو:  منصوٌب،  معه  واملفعول  فصل: 
والنيَل(،  و)رسُت  واخلشبَة(،  املاُء  )استوى 

وما أشبه ذلك.
منصوٌب،  املطلق  واملفعول  فصل:   
قيامًا(،  و)قمُت  رضبًا(،  )رضبُت  نحو: 
و)رضبُت  األمرِي(،  جلوَس  و)جلسُت 

رضبتني أو رضباٍت()57(، وما أشبه ذلك.
نحو:  منصوٌب،  واحلال  فصل:   
راكَبني(،  الزيدان  راكبًا(، و)جاء  زيٌد  )جاء 
و)جاء الزيدون راكبنِي(، و)جاءْت اهلنداُت 

متريُن الطالب يف النحو للشيخ أمحد  ...
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/5ظ/ راكباٍت(، وما أشبه ذلك.
نحو:  منصوٌب،  والتمييز  فصل:   
)اشرتيُت رطاًل زيتًا(، و)ُمنََوين)58( عساًل(، 
زيٌد  و)طاب  نعجًة(،  وتسعني  و)تسعًا 
ماالً،  وأكثر  أبًا،  منك  أكرم  و)زيٌد  نفسًا(، 

وأحسن خلقًا(، وما أشبه ذلك.
بـ)إاّل(،  منصوٌب  واملستثنى  فصل:   
نحو: )قام القوُم إاّل زيدًا(، و)خرج الناُس 
)جاءت  نحو:  وبـ)خال(،  الزيدين()59(،  إاّل 
نحو:  وبـ)عدا(،  اهلنداِت(،  خال  ما  النساُء 

)جاء اجليُش ما عدا أباك(، وما أشبه ذلك.
نحو:  منصوٌب،  واملنادى  فصل:   
اجلالِل  ذا  و)يا  املستغيثني!(،  غياَث  )يا 
و)يا سميعًا  لطُفُه(،  و)يا خفيًا  واإلكرام!(، 
و)يا  بالعباد!(،  رؤوفًا  و)يا  عبِدِه!(،  دعاَء 
طالعني /6و/ جباًل!(، و)يا قانتاٍت لياًل!(، 
و)يا غافاًل واملوُت يطلُبه!(، وما أشبه ذلك.
وأخواهتا  )كان(  وخرب  فصل:   
فهي  مرفوٌع،  اسمها  أّن  وتقّدم  منصوٌب، 
ترفُع االسم وتنصب اخلرب، نحو: )كان زيٌد 
و)ظلَّ  َوِرعًا(،  الفقيُه  و)أضحى  ماٍل(،  ذا 
اهلنداُت ساهراٍت(،  أخوه صائاًم(، و)باتْت 
الزماُن  و)ليس  كاسدًا(،  الِعلُم  و)صار 
بِرح  نافعًا(، و)ما  الِعلُم  فتِئ  منصفًا(، و)ما 
اجلهُل ضارًا(، )وما انفكَّ الزيدان قائمني(، 
مرتّددين  القاسطون  مادام  أصحبك  و)ال 

إليك(.
فصل: ومثل )ليس(: )ما( النافية احلجازية، 
)ما  نحو:  يف  اخلرَب،  وتنصُب  االسَم  فرتفُع 
زيٌد محا هنٍد(، و)ما الزيدان/6ظ/ قائَمني(، 

و)ما اهلنداُت عابداٍت(، وما أشبه ذلك.
وأخواهتا  )إّن(  واسم  فصل:   
فهي  مرفوٌع،  خربها  أّن  وتقّدم  منصوٌب، 
تنصُب االسَم وترفُع اخلرب، عكس )كان(، 
أباه  أّن  و)عِلمت  أخوك(،  زيدًا  )إّن  نحو: 
جالٌس(،  زيدًا  لكّن  القوُم  و)قام  منطلٌق(، 
و)كأّن الزيَدين)60( أخوان(، و)ليت اهلنداِت 
أبكاٌر()61(، و)لعّل اهللَ راحٌم()62(، وما أشبه 

ذلك.
)ال(  )إّن(:  عمل  ويعمل  فصل:   
وترفع  االسم  فتنصب  للجنس،  النافية 
حارٌض(،  رجٍل  غالَم  )ال  مثل:  يف  اخلرب 
و)ال ذا ُمُروءٍة حارٌض(، و)ال طالِعني جباًل 
مقيمون(، و)ال مكرماٍت عمرًا عندنا(، وما 

أشبه ذلك.
)إّن(  اسم  وأصل  فصل:   
و)كاَن(/7و/ وأخواهتام هو املبتدأ، وأصل 
عليهام  فدخلت  املبتدأ،  خرب  هو  خربمها 

وعملت عماًل خمتلفًا.
واخلرب  املبتدأ  عىل  ويدخل  فصل:   
أهنام  عىل  فتنصبهام  وأخواهتا،  )ظّن(  أيضًا 
مفعوالن هلا، وهي: ظّن، وحِسب، وخال، 
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تقول:  وزَعم،  ورأى،  ووَجد،  وعِلم، 
)ظننُت زيدًا)63( منطلقًا(، و)حسبُت الزيَدين 
طائعاٍت(،  اهلنداِت  و)خلُت  أخوين(، 
و)علمُت الزيَدين جاهَلني(، و)وجدُت أباه 
ذا علٍم(، و)رأيُت اجلهَل مرّضًا(، و)زعمُت 

الزيوَد)64( قيامًا(، وما أشبه ذلك.
منصوٌب،  املنصوب  ونعت  فصل:   
والزيَدين  العاقَل،  زيدًا  )رأيُت  نحو: 
ذا  ورجاًل  العاقالِت،  واهلنداِت  العاقَلني، 

ماٍل(، /7ظ/ وما أشبه ذلك.
فصل: وتوكيد املنصوب منصوٌب،   
نحو: )رأيُت زيدًا نفَسه، والزيَدين أعُينَهام، 
كلَّهم  والزيِدين  مُجع،  كلَّهّن  واهلنداِت 

أمجعني(، وما أشبه ذلك.
املنصوب  عىل  واملعطوف  فصل:   
و)إّن  وفاه(،  يديه  )رأيُت  نحو:  منصوٌب، 
أم  زيدًا  و)رأيَت  ذاهبان(،  وَعمرًا  زيدًا 
ُعمَر؟(، و)ما كلمُت الزيَدين بل اهلنداِت(، 
وما  رأَسها)65((،  حتى  السمكَة  و)أكلُت 

أشبه ذلك.
منصوٌب،  املنصوب  وبدل  فصل:   
و)أكلُت  أباك(،  ]زيدًا[)66(  )رأيُت  نحو: 
عبَده(،  زيدًا  و)رسقُت  ثلثيه(،  الرغيَف 

و)ركبُت زيدًا الفرَس(، وما أشبه ذلك.
املخفوض  املخفوض:  باب   
عالمته: كرسة/8و/، أو ياء، أو فتحة، لكن 

األسامء  يف  الياء  وتكون  بالنيابة،  سوى  ما 
اخلمسة والتثنية واجلمع، والفتحة يف االسم 
الرصف:  من  له  واملانع  ينرصف،  ال  الذي 
العلمية  أو  كـ)أمحد(،  الفعل  ووزن  العلمية 
وزيادة األلف والنون كـ)عثامن(، أو العلمية 
والعجمة  العلمية  أو  كـ)عمر(،  والعدل 
املزجي  والرتكيب  العلمية  أو  كـ)إبراهيم(، 
كـ)بعلبك(، أو العلمية والتأنيث كـ)زينب(، 
الوصفية  أو  كـ)أمحر(،  والوزن  الوصفية  أو 
الوصفية  أو  كـ)سكران(،  والزيادة 
اجلموع  منتهى  صيغة  أو  كـ)ُأَخر(،  والعدل 
التأنيث  ألف  أو  و)مصابيح(،  كـ)مساجد( 
كـ)محراء(  واملمدودة  كـ)حبىل(،  املقصورة 

و)أشياء(.
خمفوٌض  إّما  املخفوض/8ظ/  ثم   
باحلرف، أو مضاٌف إليه، أو تابٌع للمخفوض 
معطوٌف  أو  توكيٌد،  أو  له،  نعٌت  أّنه:  عىل 

عليه، أو بدٌل منه.
من،  هي:  اخلفض)67(  وحروف   
والباء،  ورّب،  ويف،  وعىل،  وعن،  وإىل، 
وعدا،  وخال،  وحتى،  والالم،  والكاف، 
القسم  وحروف  ومنذ،  ومذ،  وحاشا، 
تقول: )رسُت  والتاء،  والباء،  الواو،  وهي: 
عن  اهلل  و)ريض  املسجِد(،  إىل  البيِت  من 
السطِح(،  عىل  و)صعدُت  املؤمنني(، 
صالٍح  رجٍل  و)ربَّ  اجلنِة(،  يف  و)النعيُم 

متريُن الطالب يف النحو للشيخ أمحد  ...
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و)زيٌد  بالزيدين(،  و)مررُت  لقيته(، 
َمْطَلِع  و)َحتَّٰى  هللِ(،  و)امللُك  كاألسِد(، 
أبيك،  القوُم خال  و)قام  اْلَفْجِر()68( /9و/ 
مْذ  و)جئُت  عمٍرو(،  وحاشا  أخيك،  وعدا 
يومني، ومنُذ عرشين يومًا(، و)واهللِ، وباهللِ، 

وتاهللِ ال يفلح الظامل أبدًا)69((.
خمفوٌض،  إليه  واملضاف  فصل:   
عمٍرو،  أيب  وغالما  زيٍد،  غالُم  )جاء  نحو: 
وخاتَم   ، خزٍّ ثويب  واشرتيت  زيٍد،  وضاربو 

فضٍة(، وما أشبه ذلك.
املخفوض خمفوٌض،  فصل: ونعت   
وبالزيدين  العاقِل،  بزيٍد  )مررُت  نحو: 
العاملِ،  وبعثامَن  التاجِر،  وبأمحَد  الفاضلني، 
وببعلبَك  العابِد،  وبإبراهيَم  العاقِل،  وبعمَر 
أمحَق،  وبسكراَن  العاقلِة،  وبزينَب  العامِر، 
رشيفٍة،  وبمساجَد  ُأخَر،/9ظ/  وبنسوٍة 

وبأشياَء كثريٍة(، وما أشبه ذلك.
فصل: وتوكيد املخفوض خمفوٌض،   
كلِّهم  وبالقوِم  نفِسِه،  بزيٍد  كـ)مررُت 

أمجعني(، وما أشبه ذلك.
فصل: واملعطوف عىل املخفوض خمفوٌض، 
فأخيك،  وبالزيدين  ويزيَد،  بزيٍد  كـ)مررُت 
مررُت  و)ما  أصدقاَء(،  ال   )70( وبدوابَّ

بحمزَة لكن عمراَن(، وما أشبه ذلك. 
خمفوٌض،  املخفوض  وبدل  فصل:   
نحو: )مررُت بزيٍد أبيك، وبالقوِم بعِضهم، 

ثلثيهم، ثلثِهم(، وما أشبه ذلك.
من  واحدة  كّل  أّن  واحلاصل:   
يف/10و/  قبله  ما  يتبع  األربعة  التوابع 
فالنعت  إعرابه كّله، رفعه ونصبه وخفضه، 
د،  املؤكَّ يتبع  والتوكيد  املنعوت،  يتبع 
واملعطوف يتبع املعطوف عليه، والبدل يتبع 

املبّدل منه.
يف  أيضًا  املنعوت  النعت  ويتبع   
املضمر  ستة:  فاملعرفة  وتنكريه،  تعريفه 
ومكة(،  كـ)زيد،  والعلم  ونحن(،  كـ)أنا، 
وهذين،  وهذه،  كـ)هذا،  اإلشارة  واسم 
كـ)الذي،  املوصول  واالسم  وهؤالء(، 
والتي، واللتني، واللذين، والذين، والالئي، 
كـ)الرجل،  بال  واملحىل  وما(،  وَمن، 
والكتاب(، واملضاف إىل املعرفة، فانه معرفة 
كـ)غالمي، وغالم زيٍد، وغالم هذا، وغالم 

الذي قام، وغالم الرجل(./10 ظ/
يف  الشائع  االسم  هي  والنكرة:   
جنسه، وعالمته أن يقبل دخول أل كـ)رجل، 

وفرس()71( . 
من  االسم  آخر  انتقال  أّن  واعلم   
الرفع إىل النصب، ومن النصب إىل اخلفض، 
وهذا  االسم،  إعراب  يسّمى  بالعكس  أو 
كام  لفظًا  امُلظَهر  االسم  يف  يكون  اإلعراب 
وغالمي،  الفتى،  كـ)جاء  تقديرًا  أو  تقّدم، 
وغالمي(،  الفتى،  و)رأيت  والقايض(، 
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و)مررت بالفتى، وغالمي، والقايض(.
املنادى املفرد العلم،  أو حمالًّ كام يف   
الضّم يف  مبنّي عىل  فإنه  املقصودة،  والنكرة 
رجُل(  و)يا  زيُد(،  )يا  نحو:  نصب،  حمل 
مبني  فاّنه  املفرد،  النافية  )ال(  واسم  ملعنّي، 
َأَحَد  )الَ  نحو:  نصب،  حمل  يف  الفتح  عىل 

/11و/ أْغرَيُ ِمَن اهللِ()72( .
ويكون اإلعراب يف املضمر واملبهم   
رفع عىل  يكون يف حمّل  فاملضمر  فقط،  حماًل 
ْبنا(،  و)رَضَ ْبُت(،  )رَضَ نحو:  فاعل،  أنه 
ْبُتام(،  و)رَضَ ْبِت(،  و)رَضَ ْبَت(،  و)رَضَ
َب(،  و)رَضَ ْبُتّن(،  و)رَضَ ْبُتم(،  و)رَضَ
ُبوا(،  و)رَضَ َبا(،  و)رَضَ َبْت(،  و)رَضَ

ْبَن(. و)رَضَ
ْبُت(،  )رُضِ نحو:  فاعل،  نائب  أو   
مضموٌم  والفعل  آخرها،  إىل  ْبنا(  و)رُضِ

األول مكسور ما قبل آخره، وهو الراء. 
أو مبتدأ، نحو: )أنا قائٌم(، و)نحن   
قائمٌة(،  و)أنِت  قائٌم(،  و)أنَت  قائمون(، 
و)أنُتّن  قائمون(،  و)أنتم  قائامن(،  و)أنتام 
قائامٌت(، و)هو قائٌم(، و)هي قائمٌة(، و)مها 

قائامن(، و)هم قائمون(، و)ُهّن قائامٌت(.
أو اسم كان وأخواهتا، نحو: )كنُت   
إىل  مسلِمني(،  /11ظ/  و)أصبحنا  قائاًم(، 

آخرها.
أنه  عىل  نصب  حمل  يف  ويكون   

َبنا(،  و)رَضَ َبني(،  )رَضَ نحو:  به،  مفعوٌل 
َبُكام(،  و)رَضَ بِك(،  و)رَضَ َبَك(،  و)رَضَ
َبُه(،  و)رَضَ َبُكّن(،  و)رَضَ َبُكم(،  و)رَضَ
هَبُم(،  و)رَضَ هَبُام(،  و)رَضَ هَبا(،  و)رَضَ
و)ما  أكرْمَت(،  )إياي  ونحو:  هَبُّن(.  و)رَضَ
وقس  قصْدُت(،  و)إياه  إياك(،  إاّل  أكرمُت 

الباقي.
أو اسم )إّن( وأخواهتا، نحو: )إيّن   

قائٌم(، و)إننا قائمون(، وقس الباقي. 
باحلرف  خفض  حمل  يف  ويكون   
و)مّر  غالمي(،  يب  )مّر  نحو:  باملضاف،  أو 
به  و)مّر  غالمَك(،  بَك  و)مّر  غالمنا(،  بنا 

غالُمُه(، إىل آخرها.
نحو:  قبله،  ملا  تابعًا  يكون  وقد   
املبهم،  /12و/  وهكذا  وأنت(.  أنا  )قمت 
نحو: )جاء هذا(، و)رأيت هذا(، و)مررُت 
و)رأيُت  أبوه(،  قام  الذي  )جاء  أو  هبذا(، 
الذي قام أبوه(، و)مررُت بالذي قام أبوه(، 
و)جاء زيٌد الذي قام أخوه(، وما أشبه ذلك.
إّما  املضارع  الفعل  الفعل:  باب   
فاملرفوع  جمزوٌم،  أو  منصوٌب،  أو  مرفوٌع، 
بالنيابة،  النون  لكن  نون،  أو  ضّمة  عالمته 
وتكون يف األفعال اخلمسة، وهي: يفعالِن، 
وتفعلنَي.  وتفعلوَن،  ويفعلوَن،  وتفعالِن، 
ناصٌب  عليه  يدخل  مل  الذي  هو  املرفوع  ثّم 

وال جازٌم، نحو: أقوُم.

متريُن الطالب يف النحو للشيخ أمحد  ...
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اجلمع  ورفع  بالياء)73(،  واجلمع   
ورفع  بالواو،  اخلمسة  واألسامء  /12ظ/ 
باأللف،  اخلمسة  األسامء  ونصب  املثنى 
ونصبها  بالنون،  اخلمسة  األفعال  ورفع 
باحلذف،  املعتّلة  األفعال  وجزم  وجزمها 
بالكرسة،  السامل  املؤنث  مجع  ونصب 
بالفتحة،  ينرصف  ال  الذي  االسم  وخفض 

وما سوى ذلك عىل األصل.
اللفظ  جلملة  يكون  قد  قواعد:   
واخلرب  واملبتدأ  والفاعل  الفعل  من  املرّكب 
املحل، كام  اإلعراب بحسب ذلك  حمٌل من 
أبوه(،  قام  كـ)زيٌد  خربًا  اجلملة  وقعت  إذا 
أو  طالعٌة(،  والشمُس  زيٌد  كـ)جاء  حاالً  أو 
يكتب(،/13و/  برجٍل  كـ)مررُت  صفة 
بالفاء  واقرتنت  جازم  رشط  جواب  أو 
الرابطة، نحو: )إن جاء زيٌد فاكرمه(، فان مل 
يكن رابط نحو: )إن جاء زيد جاء عمرو(، 
فاجلملة ال حمّل هلا كصلة املوصول وغريها، 

والفعل وحده يف حمّل جزم.
واجلار  الظرف  وهو  اجلملة،  وشبه   
حُيذف  وقد  متعّلق،  من  له  البّد  واملجرور 
أو  الدار(،  يف  كـ)زيٌد  خربًا  كان  إذا  وجوبًا 
صلة كـ)رأيُت الذي عندك(، أو حاالً كـ)جاء 
زيٌد عىل الفرس(، أو صفة كـ)مررُت برجٍل 

حتت الشجرة(.
حال،  املعرفة  بعد  وشبهها  واجلملة   

وبعد النكرة صفة.
من  له  /13ظ/  البّد  فعٍل  وكل   
فاعل أو نائب فاعل، ظاهر أو مضمر، متأّخر 
قام( فهو ضمرٌي  فان مل يكن)74( كـ)زيٌد  عنه، 

مسترٌت.
وكّل مبتدأ له خرٌب، أو ما يسّد مسَد   
اخلرب، وقد ُيستغنى عنه، كقولك: )أقلُّ رجٍل 

يقول ذلك()75(، وقوله : ]املديد[ 
غرْيُ مأُسوٍف َعىَل َزَمٍن

َينَْقيِض باهْلَمِّ واحلََزن)76(   
و)َحْسُبك()77(.

حيسن  معنى  أفادت  إن  واجلملة   
السكوت عليه، فهي الكالم.

عىل  اهلل  وصىل  وحده،  هلل  واحلمد   
من ال نبّي بعده، وعىل آله وصحبه وسلم.

وكان الفراغ منها هنار األربعاء، يف   
ستة عرش ذي القعدة، من شهور سنة ست 
وسبعني ومائتني بعد األلف، عىل يد الفقري 
الشيخ  والتقصري،  بالذنب  املعرتف  احلقري، 

حممد كامل ابن الشيخ حممد هرباوي.
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اهلوامش:
1- ترجم له أمحد تيمور باشا )ت1348هـ( 
العرص  يف  اإلسالمي  الفكر  أعالم  يف 
خط  عن  ترمجته  نقل  وقد   ،228 احلديث: 
أحد أتباع احلجار وتالمذته، وحممد راغب 
إعالم  يف  )ت1370هـ(  احللبي  الطّباخ 
 ،295/  7 الشهباء:  حلب  بتاريخ  النبالء 
عبد  الشيخ  احلجار  ولد  عن  الرتمجة  ونقل 
بكتاٍب كان  بن أمحد )ت1336هـ(  الرمحن 
/  7 ج  يف  وقال  أصحابه،  لبعض  أرسله 
يف  الكاتب  بكري  الشيخ  "ترمجه  ص298: 
الغيد  )مراح  سامها:  التي  الكبرية  جمموعته 
)ت  كحالة  رضا  وعمر  التغريد("،  وطوائر 
املؤلفني:48/2،  معجم  يف  1408هـ( 
والشيخ عبد الفتاح أبو غدة )ت1417هـ( 
شدائد  عىل  العلامء  صرب  من  صفحات  يف 

العلم والتحصيل:278.
2- احلّجار: الذي يعمل يف احلََجر. املعجم 
الوسيط، مادة )حجر(. ويدّل عليه قوله من 
قصيدٍة له تأيت الحقًا: إين ألعجُب واحلجارُة 

صنعتي * وأشدُّ ما فيها عيّل هيون!
3- نقله الطباخ احللبي يف إعالم النبالء: 7 / 
298 عن الشيخ بكري الكاتب يف جمموعته 
وطوائر  الغيد  )مراح  سامها  التي  الكبرية 

يف  اإلسالمي  الفكر  أعالم  ويف  التغريد(، 
العرص احلديث: ص228  "ُولِد رمحه اهلل يف 
بعد األلف  املائة األوىل  التسعني من  حدود 
املائة  من  يقول:  أن  ويقتيض  اهلجرة"  من 

الثانية.
تقع  صغرية  بلدة  ترمانني:  إىل  منسوب   -4
تابعة  وكانت  حلب،  مدينة  من  الغرب  إىل 
هلا، ثم ارتبطت إداريًا بناحية الدانا يف منطقة 

حارم، حمافظة إدلب.
يف  خمترص  االختصار:  غاية  أو  الغاية   -5
)التقريب(،  ويسمى  الشافعي،  الفقه  فروع 
شجاع،  أيب  أمحد،  بن  احلسني  بن  ألمحد 
)ت  األصفهاين  الطيب  أيب  الدين  شهاب 
العربية  املطبوعات  معجم  ينظر:  593هـ(. 
واملعربة/ اليان رسكيس: 318/1، وأعالم 

الزركيل:116/1.
وتعلم  ترمانني،  يف  ولد  حلبّي،  فاضل   -6
يف  الربانية  اهلبات  كتبه:  من  باألزهر، 
املنطق، ورشح عىل القطر يف النحو، ورشح 
البرش/  حلية  ينظر:  وغريها.  الشافية  عىل 
البيطار:216، وإعالم النبالء بتاريخ حلب 
 /1 الزركيل:  وأعالم   ،349  /7 الشهباء: 

155، ومعجم املؤلفني: 1/ 281.
7- ينظر: أعالم الفكر اإلسالمي يف العرص 

متريُن الطالب يف النحو للشيخ أمحد  ...



62

)2
02

2  
ب -

 )آ
)1

44
4 -

رم 
)حم

نة 
ثام

ة ال
سن

- ال
ون 

الث
والث

ث 
لثال

د ا
عد

- ال
ن 

ثام
د ال

جل
/ امل

واة
د

وإعالم  باشا:231،  تيمور  امحد  احلديث/ 
النبالء بتاريخ حلب الشهباء: 7 /295.

املنقولة  العلوم  يف  مشارك  عامل   -8
منظومة  تصانيفه: رشح عىل  واملعقولة. من 
البقاعي  صفوة الصفوة، رشح عىل منظومة 
يف املجاز. ينظر: إعالم النبالء بتاريخ حلب 
 /2 املؤلفني:  ومعجم   ،176  /7 الشهباء 

.168
9- ينظر: حلية البرش: 11، وإعالم النبالء 
 222 ص  ونقل    ،1192 برقم   221  /7:
أواسط  يف  تويف  أنه  الرفاعي  الوفا  أيب  عن 
ناهز  وقد  )1248هـ(  سنة  األول  ربيع 

الثامنني.
عثامن  أبو  أمحد،  بن  حسن  بن  سعيد   -10
ولد  حنفي،  عرصه،  يف  الشام  فقيه  احللبي، 
وتويف  دمشق،  واستوطن  حلب،  يف  ونشأ 
هبا، مجع خليل العامدي إجازاته يف ثبت سامه 
ينظر:  األستاذ(.  إجازات  يف  اإلسناد  )عامد 
فهرس الفهارس/ الكتاين: 2/ 984 برقم 
558، وحلية البرش: 667، وإعالم النبالء: 
7/ 261 برقم 1212، واألعالم: 3/ 93.
11- الشيخ عبد الرمحن بن حممد الكزبري 
الشامية،  الديار  حمدث  الدمشقي،  الشافعي 
ثبت.  له  حاجًا،  بمكة  وتويف  بدمشق  ولد 

املؤلفني:  البرش:833، ومعجم  ينظر: حليه 
.177/5

12- الشيخ حامد بن أمحد بن عبيد العطار 
حلية  ينظر:  الدمشقي،  األشعري  الشافعي 

البرش :462.
يف  اإلسالمي  الفكر  أعالم  ينظر:   -13

العرص احلديث: 229.
البهاء،  أبو  بن أمحد بن حسني،  14- خالد 
صويّف،  املجددي،  النقشبندي  الدين  ضياء 
من بالد شهرزور، هاجر إىل بغداد يف صباه، 
ورحل إىل الشام، وتويف يف دمشق بالطاعون، 
من كتبه )رشح مقامات احلريري(، و)رشح 
فاريس(  شعر  و)ديوان  العضدية(،  العقائد 
وغريها. ينظر: حلية البرش :570، وفهرس 
الفهارس: 1/ 373، واألعالم: 2/ 294، 

وهدية العارفني:344/1.
عامل،  األصيل.  هاشم  بن  مصطفى   -15
املعراج(،  )نظم  آثاره:  من  ناظم،  أديب، 
إعالم  ينظر:  "ص"(.  النبي  مولد  و)نظم 
النبالء: 7/ 305-306، ومعجم املؤلفني: 

.289/12
اللبابيدي  صالح  بن  إسامعيل  الشيخ   -16
متأدب من علامء حلب، مولده ووفاته هبا، 
من آثاره: )رشح األجرومية(. ينظر: أعالم 
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الفكر اإلسالمي يف العرص احلديث: 229، 
وإعالم النبالء: 7/ 335. وأعالم الزركيل: 

 .315/1
17- هاشم بن حسني بن عمر املشهور بابن 
أهل  من  مفرس،  نحوي،  الشافعي.  عيسى 
التفسري(،  يف  )تعليقات  آثاره:  من  حلب، 
و)رشح عىل األلفية يف النحو(. ينظر: أعالم 
احلديث:229،  العرص  الفكر اإلسالمي يف 
واألعالم:8/   ،346  /7 النبالء:  وإعالم 

65، ومعجم املؤلفني: 131/13.
إىل  منسوب  ونحوي،  شافعي،  فقيه   -18
آثاره:  دارة عزة: قرية من قرى حلب،  من 
)رشح عىل قطر الفاكهي(، وله شعر. ينظر: 
 /7 الشهباء:  حلب  بتاريخ  النبالء  إعالم 

364، ومعجم املؤلفني: 310/4.
القادر بن عمر بن صالح  19- الشيخ عبد 
فقيه،  مذهبًا،  احلنفي  نسبًا،  الزبريي  احلّبال 
نتيجة   ( كتبه:  من  حلب،  أهل  من  صويف، 
األفكار نظم تنوير األبصار( يف فقه احلنفية. 
العرص  يف  اإلسالمي  الفكر  أعالم  ينظر: 
 ،372 النبالء:7/  وإعالم  احلديث:229، 

واألعالم: 4/ 42.
20- الشيخ حممد شهيد بن عبد العزيز، ولد 
فتوطنها،  حلب  إىل  وقدم  ترمانني،  قرية  يف 

احلجار.  أمحد  ومنهم  مشاخيها،  عن  وأخذ 
ينظر: إعالم النبالء: 7/ 379.

املعروف  بن حسني  الشيخ حممد عيل   -21
فقهاء  أحد  احلنفي،  احللبي  بالكحيل، 
العربية عىل  العلوم  تلقى  حلب وفضالئها، 
وغريمها.  والرتمانيني  احلجار  األمحدين 

ينظر: إعالم النبالء: 7/ 386.
جانب  عىل  كان  النعامن،  ة  معرَّ مفتي   -22
عظيم من العلم والعمل واللطف والظرف 
والسخاء. ينظر: أعالم الفكر اإلسالمي يف 
العرص احلديث:230، هنر الذهب يف تاريخ 

حلب/ الغزي:338/1.
النجار،  سعيد  بن  عمر  بن  سعيد   -23
القفال، السنكري، الشافعي، فقيه، فريض، 
نحوي، منطقي. من تصانيفه: )كفاية العوام 
والصيام(،  الصالة  من  عليهم  جيب  فيام 
وغريمها.  واملنطق  النحو  يف  رسائل  وعدة 
ومعجم   ،428  /7 النبالء:  إعالم  ينظر: 

املؤلفني: 228/4.
24- إبراهيم بن حممد بن إبراهيم اللبابيدي، 
مدينة  إىل  نسبة  األصل  األعزازي  احللبي، 
له:  صويف،  شاعر،  حلب،  توابع  من  أعزاز 
الدين(  علوم  إحياء  نظم  يف   املتني  )القول 
و)املدد  املبني(،  )الضياء  ورشحه  للغزايل، 

متريُن الطالب يف النحو للشيخ أمحد  ...
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الربهان  رشح  يف  املسدد  والقول  املجدد 
 ،431  /7 النبالء:  إعالم  ينظر:  املؤيد(. 

ومعجم املؤلفني: 82/1.
النرييب،  املجيد  عبد  بن  محيدة  حممد   -25
حلب،  أحياء  من  النريب،  باب  إىل  نسبة 
األصّم،  النارص  )محدو(  الشيخ  له  ويقال 
شاعر حلبي، له نظم يف )ديوان( و )ختميس 
 ،478  /7 النبالء:  إعالم  ينظر:  الربدة(. 
املؤلفني:  ومعجم   ،274  /9 واألعالم: 

.131/13
املشهور  حممد  بن  امحد  بن  حممد   -26
بالبدوي، من عشرية بني جرادة، عامل مشارك 
آثاره:  من  وغريمها،  والترصيف  املنطق  يف 
العالمة  رشح  عىل  الرباين  الفتح  )حاشية 
التفتازاين( يف الرصف، و)فتح الوهاب عىل 
 /7 النبالء:  إعالم  ينظر:  الطالب(.  مغني 

530، ومعجم املؤلفني: 319/8.
الذين  احلجار  الشيح  تالمذة  من   -27
 /7 النبالء:  إعالم  ينظر:  يده.  عىل  نجحوا 

.298
يف  اإلسالمي  الفكر  أعالم  ينظر:   -28
 7 النبالء:  وإعالم  احلديث:232،  العرص 

/296 و298.
حملة  تتبع  املقربة  هذه  أن  الغزي  ذكر   -29

العابد  كليب  مقربة  وهي  قنرسين،  باب 
ببني  املعروفون  طه  بنو  إليه  ينتسب  الذي 
الكلياميت،  بمقربة  املقربة  وتعرف  اجللبي، 
فسيحة  شهرية  مقربة  وهي  الكليبايت،  أو 
املساحة. ينظر: هنر الذهب يف تاريخ حلب/ 

الغزي: 84/2 و208. 
30- إعالم النبالء:7 /298.

رقم   295  /7 النبالء:  إعالم  ينظر:   -31
الرتمجة: 1227.

32- ينظر: معجم املؤلفني: 48/2.
العلامء عىل  ينظر: صفحات من صرب   -33

شدائد العلم والتحصيل:278.
34- ينظر: أعالم الفكر اإلسالمي:228.

يف  اإلسالمي  الفكر  أعالم  ينظر:   -35
باشا:230،  تيمور  امحد  احلديث/  العرص 
 7 الشهباء:  حلب  بتاريخ  النبالء  وإعالم 
/297- 298. ونقل الطباخ )بشائر النرص 
يف نصائح أويل األمر( و)رسالة يف احليض( 
التي  عن الشيخ بكري الكاتب يف جمموعته 

سامها: )مراح الغيد وطوائر التغريد(.
36- إعالم النبالء: 7 /298.

العرص  يف  اإلسالمي  الفكر  أعالم   -37
احلديث:231، إعالم النبالء:7 /298.

ما  احللبي: واصعب  الطباخ  38- يف رواية 
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هذا  يف  الوزن  خيتل  وفيها  هيوُن.  عيلَّ  فيها 
الشطر.

العرص  يف  اإلسالمي  الفكر  أعالم   -39
كتابه  يف  اخلفاجي  وبيتا  احلديث:231. 
 ،143 الدنيا(:  احلياة  وزهرة  األلّبا  )رحيانة 

وروايتهام:

وحقِّ املصَطَفى يل فيه ُحبٌّ
جاُء يكون طِبَّا إذا مرَض الرَّ  

وال أرىَض ِسوى الِفْرَدوِس َمْأوًى
إذا كان الفتى َمَع َمن أَحبَّا   
العرص  يف  اإلسالمي  الفكر  أعالم   -40

احلديث/ امحد تيمور باشا :231.
41- إعالم النبالء ج 7 /295.

42- ينظر: إعالم النبالء ج 7 /297.
43- ينظر: إعالم النبالء: 7 / 322. 

العرص  يف  اإلسالمي  الفكر  أعالم   -44
احلديث:231.

45- إعالم النبالء: 7 /295 و297.
)الفتح  تقدم:  كام  الرشح  عنوان   -46
عمر  للشيخ  التمرين(  رسالة  رشح  املبني 
الطرابييش. ينظر: إعالم النبالء: 7 /322.

يف  اإلسالمي  الفكر  أعالم  ينظر:   -47
 7 النبالء:  وإعالم  احلديث:231،  العرص 

/295 و297.

حممد  الشيخ  بن  كامل  حممد  الشيخ   -48
شيوخ  من  )ت1346هـ(  احللبي  اهلرباوي 
ذكره  الطباخ،  راغب  حممد  الشيخ  املؤرخ 
يف ترمجة الشيخ حممد شهيد الرتمانيني )ت 
العلم...  عنه  تلقى  وممن  قال:"  1301هـ(، 
 ." اهلرباوي  كامل  الشيخ  باإلجازة  شيخنا 

إعالم النبالء: 7 /379.
املبهم: مأخوذ من اإلهبام، وهو عدم   -49
اإلشارة،  أسامء  نوعان:  وحتته  اإليضاح، 
مفرسِّ  إىل  حتتاج  ألهنا  املوصوالت؛  وأسامء 
بد  ال  اإلشارة  فاسم  هبا،  املراد  ويعني  يبني 
له من إشارة حسية وال يعرف املراد إال هبا، 
تبني  إىل مجلة صلة  املوصول حيتاج  واالسم 
منه إال  املراد  يفهم  املوصول، وال  املراد من 
نظم  رشح  يف  الربية  رب  فتح  ينظر:  هبا. 

األجرومية/ احلازمي:433.
50- يف األصل: كمن، ورسمها يوحي أهنا 
)من(  تكون  أن  يصح  وال  كلم،  تصحيف: 
النحويني  أن  والغالب  باألفعال،  خمتصة 
يمثلون هلذا املورد بأحرف الرشط أو اجلزم 
أو النصب أو العرض أو التحضيض. ينظر: 
أوضح املسالك/ ابن هشام:51/1، ورشح 
مالك:24/1،  ابن  ألفية  عىل  عقيل  ابن 

وحاشية الصبان:65/1.

متريُن الطالب يف النحو للشيخ أمحد  ...
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51- )اخلفض( من اصطالحات الكوفيني، 
البرصيني. ينظر: رشح  ويرادفه )اجلّر( عند 

املفصل/ ابن يعيش:123/2.
واإلسناد  النداء  قبول  كذلك:  ومنها   -52
و85،  املفصل:81/1  رشح  ينظر:  إليه. 
 ،275/1 املرادي:  املقاصد/  وتوضيح 

ومهع اهلوامع/ السيوطي:29-27/1.
اصطالحات  من  )النعت(،  مصطَلح   -53
الوصف  ونه  يسمَّ والبرصيون  الكوفيني، 
قال  أنه  اهلمع:145/3  يف  وجاء  والصفة. 
الكوفيني،  به اصطالح  "والتعبري  أبو حّيان: 
عندهم  واألكثر  البرصيون،  قاله  وربام 

الوصف والصفُة".  
54- يف األصل: مقلبون، حتريف، صحيحه 

ما أثبتناه.
55- الَفرَسخ: الُفْرَجُة. قال الفراء: فاريّس 
مجعه:  عريب.   هو  دريد:  ابن  وقال  معرب. 
الذي  الكثري،  الدائم  واليشء  فراسخ. 
والنهار:  الليل  فراسخ  يقال:  ينقطع،  ال 
مقابيس  من  ومقياس  وأوقاهتام.  ساعاهتام 
عرش  اثني  أو  أميال،  بثالثة  يقدر  الطول 
د. سعدي   / الفقهي  القاموس  ذراع.  ألف 
للطول  مقياس  واملِيل:  جيب:282.  أبو 
امليل  وهو  ذراع،  آالف  بأربعة  قدياًم  ُقّدر 

ُيقّدر  فالربي  برّي وبحرّي،  اهلاشمي، وهو 
األمتار،  من   )1609( يساوي  بام  اآلن 
والبحري بام يساوي )1852( من األمتار. 

املعجم الوسيط )مال(.
عىل  منصوبة  وهي  ظرف،  )َمَع(   -56
اسم  وهي  )َمْع(،  لغة  تسكن  وقد  الظرفية، 
ملكان االجتامع يف املكان أو الزمان، بحسب 
ما تضاف إليه. فتح رب الربية يف رشح نظم 

األجرومية/احلازمي: 522.
املصدر  جاء  والثاين  األول  املثالني  يف   -57
املثال  ويف  معناه،  لتأكيد  الفعل  لفظ  من 
لبيان  األخري  املثال  ويف  نوعه،  لبيان  الثالث 

عدده. 
وغريه،  السمن  به  يكال  الذي  امَلنَا:   -58
والتثنية:  رطالن،  به  يوزن  الذي  وقيل: 
سبب  مثل:  َأْمنَاٌء،  واجلمع:  َمنََواِن، 
بالتشديد،   ، َمنَّ متيم:  لغة  ويف  وأسباب، 
لفظه.  عىل  َمنَّاِن،  والتثنية:  َأْمنَاٌن،  واجلمع: 

املصباح املنري: )منا(.
59- يف األصل: إال الذين، حتريف صحيحه 

ما أثبتناه.
60- يف األصل: الزيدان، وال يصح.

61- يف األصل: أبكارًا، وال يصح.
62- قوله: لعّل اهلل راحم، يراد به ارتقاب 
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الرتجي  تفيد  لعّل  ألّن  املحبوب؛  اليشء 
واإلشفاق، والفرق بينهام أّن الرتجي يكون 
يف املحبوب، نحو: لعل اهلل يرمحنا، واإلشفاق 
يف املكروه نحو: لعل العدو يقدم. رشح ابن 

عقيل عىل ألفية ابن مالك:346/1.
63- يف األصل: زيد، وال يصح.

64- الزيود: مجع تكسري زيد، ويصح مجعه 
يف  يقول سيبويه  زيدون،   ساملًا:  مذكر  مجع 
باب مجع أسامء الرجال والنساء: "فمن ذلك 
إذا سميت رجاًل بزيد أو عمرو أو بكر، كنت 
شئت  وإن  زيدون،  قلت:  شئت  إن  باخليار 
شئت  وإن  أبياٌت،  قلت:  كام  أزياٌد،  قلت: 
العمرون،  قلت:  شئت  وإن  يود؛  الزُّ قلت 
واألعمر".  العمور  قلت:  شئت  وإن 

الكتاب:395/3.
65- بنصب )رأَسها( عطفًا عىل )السمكة(، 
فتعطفه  عطف  حرف  الواو  جتعل  أن  عىل 
السمكَة ورأَسها،  السمكة، أي: أكلُت  عىل 
الواو  جتعل  أن  عىل  )رأُسها(  رفع  ويصّح 
مرفوعًا  فيكون  )اسئناف(،  ابتداء  حرف 
حتى  وتقديره:  حمذوف،  وخربه  باالبتداء 
عىل  )رأِسها(  جّر  ويصح  مأكوٌل،  رأُسها 
أرسار  ينظر:  جر.  حرف  حتى   جتعل  أن 

العربية/ ابن االنباري:242. 

66- زيادة يقتضيها السياق.
)حروف  أو  اخلفض(  )حروف   -67
وقد  الكوفيني،  اصطالحات  من  اإلضافة( 
ويرادفها  الصفات(،  )حروف  وهنا  ُيَسمُّ
مهع  ينظر:  البرصيني.  عند  اجلر(  )حروف 
وحاشية  السيوطي:413/2،  اهلوامع/ 

الصبان عىل األشموين: 302/2.
68- سورة القدر/من اآلية: 5.

زمان  ظرف  وهو  أبد.  األصل:  يف   -69
منصوب عىل الفتح

ألنه  الرصف؛  من  ممنوع  دواّب   -70
وزن  عىل  فهو  اجلموع،  منتهى  صيغة  عىل 
ينظر:  دوابب.  أصله  ألن  تقديًرا  )مفاعل( 
وحاشية   ،307/1 األشموين:  رشح 

الصبان: 355/1 .
ابن  امللحة/  رشح  يف  اللمحة  ينظر:   -71

الصائغ:119/1.
72- هذا جزء من حديث رشيف ونصه: )الَ 
َم الَفَواِحَش َما  َأَحَد َأْغرَيُ ِمَن اهللَِّ، َولَِذلَِك َحرَّ
َظَهَر ِمنَْها َوَما َبَطَن...(. صحيح البخاري- 
َظَهَر  َما  الَفَواِحَش  َتْقَرُبوا  )َوالَ  َقوله:  باب 
 ،4634 رقم   57  /6 َبَطَن(:  َوَما  ِمنَْها 
 2114 التوبة:4/  كتاب  مسلم-  وصحيح 
رقم 33 و34. وقد استشهد به النحاة حول 

متريُن الطالب يف النحو للشيخ أمحد  ...
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مل  إذا  للجنس،  النافية  ال  خرب  ذكر  وجوب 
الرضب/  ارتشاف  ينظر:  دليل.  عليه  يدّل 

أبو حيان: 3/ 1298.
الياء عن الفتحة والكرسة  73- أي: تنوب 
يف حالتي النصب واجلر يف مجع املذكر السامل.
74- أي: مل يكن الفاعل متأخرًا عن الفعل 
مسترت،  ضمري  فالفاعل  عليه،  متقدم  بل 

واالسم املتقدم مبتدأ. 
75- قد يستغنى بالصفة عن اخلرب يف قوهلم: 
مرفوع  فـ)أقل(  كذا(،  يقول  رجٍل  )أقل 
باالبتداء، ويقول: صفة لرجل، وخرب املبتدأ 
ما  معنى:  بالصفة؛ ألنه يف  استغناء  حمذوف 
املفيدة/صالح  الفصول  رجٌل.  ذلك  يقول 

الدين العالئي: 263.
76- البيت منسوب أليب نواس، ومل يرد يف 
مأسوف  )غري  قوله:  فيه:  والشاهد  ديوانه، 
املبتدأ  خرب  عن  استغني  حيث  زمن(  عىل 
مأسوف:  مبتدأ،  وغري:  الفاعل.  بنائب 
مضاف إليه، عىل زمن: جار وجمرور متعلق 
بمأسوف عىل أنه نائب فاعل سّد مسّد خرب 

املبتدأ. ينظر: مغني اللبيب: 211، واملقاصد 
ورشح   ،482/1 العيني:  النحوية/ 
األدب/  وخزانة   ،180  /1 األشموين: 
البغدادي: 1/ 345، وحاشية الصبان: 1/ 

.280
مرتفع  حسبك:  أّن  الرساج  ابن  ذكر   -77
قول  وهو  حمذوف،  واخلرب  باالبتداء 
األخفش وغريه من النحويني. ونقل عن أيب 
لعلتني؛ إحدامها:  أّن اخلرب حمذوف  العباس 
أنك ال تقول )حسبك( إال بعد يشٍء قد قاله 
فعلت،  ما  أي:  يكفيك،  ومعناه:  فعله،  أو 
فقد  اسم،  حسبَك  ألّن  كافيَك؛  وتقديره: 
فعل.  مما  شاهدت  بام  اخلرب  عن  استغنيت 
حسٍب  عىل  االقتصار  يف  األخرى  والعلة 
بغري خرٍب: أّن معنى األمر ملا دخلها استغنت 
تقول:  األمر،  أفعال  تستغني  كام  ذلك،  عن 
)اْكُفْف  تقول:  كام  الناُس،  َينَِم  حسُبَك 
ابن  النحو/  يف  األصول  النّاُس(.  َينَِم 

الرساج:36/2.
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املصادر واملراجع:
- القرآن الكرم

العرب/  لسان  من  الرضب  ارتشاف   -1
حتقيق:  )ت745هـ(،  األندليس  حيان  أبو 
الدكتور رجب عثامن حممد، مكتبة اخلانجي 
األوىل  الطبعة:  املدين،  مطبعة  بالقاهرة، 

)1418هـ -1998م(.
األنباري  ابن  العربية/  أرسار   -2
بن  الرمحن  عبد  الربكات  أبو  )ت577هـ(، 
حممد بن أيب سعيد، دراسة وحتقيق: الدكتور 
اجليل،  دار  قداره،  سليامن  صالح  فخر 

بريوت، الطبعة: األوىل )1995م(. 
بن  حممد  بكر  أبو  النحو/  يف  األصول   -3
حتقيق:  316هـ(،  )ت  الرساج  ابن  سهل، 
مؤسسة  بريوت،  الفتيل،  احلسني  عبد  د. 
)1408هـ-  الثالثة  الطبعة:  الرسالة، 

1988م(.
الزركيل  الدين  خري  األعالم/   -4
للماليني،  العلم  دار  )ت1396هـ(، 

بريوت، طـ/5 )1980م(.
العرص  يف  اإلسالمي  الفكر  أعالم   -5
باشا)ت1348هـ(،  تيمور  أمحد  احلديث/ 
)1423هـ- القاهرة   العربية-  اآلفاق  دار 

2003م(.
الشهباء/ حلب  بتاريخ  النبالء  إعالم   -6
احللبي)ت1370هـ(،  الطّباخ  راغب  حممد 

كامل،  حمّمد  طباعته:  عىل  ووقف  نقحه 
منشورات دار القلم العريب، حلب، الطبعة: 

الثانية )1408هـ - 1988م(.
مالك/  ابن  ألفية  إىل  املسالك  أوضح   -7
راجعه  )ت761هـ(،  األنصاري  هشام  ابن 
البقاعي،  حممد  الشيخ  يوسف  وصححه: 

دار الفكر، بريوت )1420هـ - 2000م(.
ألفية  املقاصد واملسالك برشح  8- توضيح 
ابن مالك/ بدر الدين املرادي )ت749هـ(، 
عيل  الرمحن  عبد  الدكتور  وحتقيق:  رشح 
 - )1428هـ  العريب  الفكر  دار  سليامن، 

2008م(.
األشمونى  رشح  عىل  الصبان  حاشية   -9
الصبان  عيل  بن  حممد  مالك/  ابن  أللفية 
العلمية-  الكتب  دار  )ت1206هـ(، 
هـ   1417( األوىل  الطبعة:  بريوت، 

-1997م(.
الثالث  القرن  تاريخ  يف  البرش  حلية    -10
)ت  البيطار  الرزاق  عبد  الشيخ  عرش/ 
1335هـ(، حققه ونسقه وعلق عليه حفيده: 
بريوت،  صادر-  دار  البيطار،  هبجة  حممد 

الطبعة: الثانية  )1413 هـ - 1993م(.
لسان  لباب  ولّب  األدب  خزانة   -11
البغدادي  عمر  بن  القادر  العرب/عبد 
حممد  السالم  عبد  حتقيق:  )ت1093هـ(، 
الطبعة:  القاهرة،  اخلانجي،  مكتبة  هارون، 

متريُن الطالب يف النحو للشيخ أمحد  ...
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الرابعة )1418 هـ - 1997م(.
الدنيا/  احلياة  وزهرة  األلّبا  رحيانة   -12
اخلفاجي  حممد  بن  أمحد  الدين  شهاب 
حممد  الفتاح  عبد  حتقيق:  )ت1069هـ(، 
احللو، مطبعة عيسى البابى احللبى ورشكاه، 

الطبعة: األوىل )1386 هـ - 1967م(.
13- رشح األشموين عىل ألفية ابن مالك/ 
نور الدين عيل بن حممد األشموين)929هـ(، 
دار  احلميد،  عبد  الدين  حميي  حممد  حتقيق: 
األوىل  الطبعة:  بريوت،  العلمية-  الكتب 

)1419هـ- 1998م(.
14- رشح ابن عقيل عىل ألفية ابن مالك/ 
هباء الدين عبد اهلل بن عقيل العقييل املرصي 
الدين عبد  )ت769هـ(، حتقيق: حممد حمي 
الطبعة:  القاهرة،  الرتاث-  دار  احلميد، 

العرشون )1400هـ -1980م(.
يعيش  ابن  املفصل/  رشح   -15
العلمية، بريوت،  الكتب  دار  )ت643هـ(، 

الطبعة: األوىل )1422 هـ - 2001 م(.
16- صحيح البخاري/ حممد بن إسامعيل، 
أبو عبداهلل البخاري اجلعفي )ت 256هـ(، 
دار  النارص،  نارص  بن  زهري  حممد  حتقيق: 

طوق النجاة، الطبعة: األوىل )1422هـ(.
احلجاج  بن  مسلم  مسلم/  صحيح   -17
حممد  حتقيق:  261هـ(،  )ت  النيسابوري 
العريب  الرتاث  إحياء  دار  الباقي،  عبد  فؤاد 

 - )1375هـ  األوىل  الطبعة:  بريوت.   –
1955م(.

18- صفحات من صرب العلامء عىل شدائد 
غدة  أبو  الفتاح  عبد  والتحصيل/  العلم 
اإلسالمية،  املطبوعات  مكتبة  )1417هـ(، 
الطبعة:  بريوت،  اإلسالمية-  البشائر  دار 

العارشة، )1433هـ-2012م(.
نظم  رشح  يف  الربية  رب  فتح   -19
مساعد  بن  عمر  بن  أمحد  اآلجرومية/ 
املكرمة،  مكة  األسدي-  مكتبة  احلازمي، 

الطبعة: األوىل )1431 هـ - 2010م(.
املزيدة/  الواو  يف  املفيدة  الفصول   -20
الدمشقي  سعيد  أبو  الدين  صالح 
حسن  الدكتور  حتقيق:  العالئي)تـ761هـ(، 
الطبعة:  عامن،  البشري،  دار  الشاعر،  موسى 

األوىل )1410هـ -1990م(.
ومعجم  واألثبات  الفهارس  فهرس   -21
حممد  واملسلسالت/  واملشيخات  املعاجم 
عبد احلي بن عبد الكبري احلسني اإلدرييس 
إحسان  حتقيق:  )ت1382هـ(،  الكتاين 
بريوت،  اإلسالمي،  الغرب  دار  عباس، 

الطبعة: الثانية )1982م(.
أبو  سعدي  د.  الفقهي/  القاموس   -22
الثانية  الطبعة:  دمشق،  الفكر-  دار  جيب، 

)1408 هـ - 1988 م(.
برش  أبو  سيبويه(/  )كتاب  الكتاب   -23
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)ت180هـ(،  قنرب  بن  عثامن  بن  عمرو 
مكتبة  هارون،  حممد  السالم  عبد  حتقيق: 
الثالثة  الطبعة:  القاهرة،  اخلانجي، 

)1408هـ- 1988م(.
بن  حممد  امللحة/  رشح  يف  اللمحة   -24
اهلل،  عبد  أبو  اجلذامي،  ِسباع  بن  حسن 
الصائغ  بابن  املعروف  الدين،  شمس 
بن سامل  إبراهيم  )املتوف: 720هـ(، حتقيق: 
باجلامعة  العلمي  البحث  عامدة  الصاعدي، 
األوىل  الطبعة:  املنورة،  املدينة  اإلسالمية- 

)1424هـ-2004م(.
البهية يف قواعد اللغة العربية/ 25- اللمع 
حممد حممود عوض اهلل، دار الكتب العلمية 

– بريوت )2019م(.
حممد  آُجروم،  ابن  اآلجرومية/  متن   -26
اهلل  عبد  أبو  الصنهاجي،  داود  بن  حممد  بن 
)1419هـ- الصميعي،  دار  )ت723هـ(، 

1998م(.
حممد  بن  أمحد  املنري/  املصباح   -27
الفيومي)ت بعد 770هـ(، اعتنى به: يوسف 
الشيخ حممد، املكتبة العرصية، صيدا، لبنان 

)1428هـ-2007م(.
واملعربة/  العربية  املطبوعات  معجم   -28
)ت1351هـ(،  رسكيس  اليان  يوسف 
مطبعة رسكيس- مرص)1346- 1928م(.
29- معجم املؤلفني/ عمر رضا كحالة، دار 

إحياء الرتاث العريب، بريوت )1408هـ(.
األعاريب/  كتب  عن  اللبيب  مغني   -30
حتقيق:  )ت761هـ(،  األنصاري  هشام  ابن 
دار  اهلل،  محد  عيل  وحممد  املبارك  مازن  د. 

الفكر، بريوت )1985م(.
شواهد  رشح  يف  النحوية  املقاصد   -31
الكربى(/  الشواهد  )رشح  األلفية  رشوح 
حتقيق:  هـ(،  )ت855  العيني  الدين  بدر 
أمحد  والدكتور  فاخر،  حممد  عيل  الدكتور 
حممد توفيق السوداين، والدكتور عبد العزيز 
ط1  القاهرة،  السالم،  دار  فاخر،  حممد 

)1431هـ - 2010م(. 
كامل  حلب/  تاريخ  يف  الذهب  هنر   -32
بالغزي  الشهري  احللبي،  البايل  حسني  بن 
حلب،  القلم-  دار  1351هـ(،  )املتوف: 

الطبعة: الثانية )1419 هـ(.
باشا  إسامعيل  العارفني:  هدية   -33
املثنّى،  مكتبة  )ت1339هـ(،  البغدادي 
مطبعة  طبعة  عن  مصورة  نسخة  بغداد، 

وكالة املعارف، استانبول)1951م(.
اجلوامع/  مجع  رشح  يف  اهلوامع  مهع   -34
911هـ(،  )ت  السيوطي  الدين  جالل 
املكتبة  هنداوي،  احلميد  عبد  حتقيق: 

التوفيقية - مرص.

متريُن الطالب يف النحو للشيخ أمحد  ...
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ملخص البحث
هذا البحُث حماولة لبيان أمّهية املستويات الرتكيبية يف الكشف عن مضامني النص ودالالته،   

إذ يمكن للدارس من خالل هذه الطريقة يف التحليل أخذ اجلوانب اخلارجية )السياقية( واجلوانب 
الداخلية )النسقية( كاّل باألمهية نفسها، فمن املعلوم أن غاية ما يصبو إليه التحليل النقدي كشف 
الكاتب  معرفة  إن  إذ  فيه   ريب  ال  نظر  وهو  معا،  للنص  الداخلية  واجلوانب  اخلارجية  اجلوانب 
وظروف كتابة النّص ال تقّل أمهية يف كشف مكنونات النص، لذلك نعتقد أن اتباع هذه الطريقة يف 

حتليل النصوص يوّفر لنا معرفة عن سياقاته اخلارجية وأنساقه الداخلية يف الوقت نفسه.
الرصيف،  الصويت،  اآليت:  الشكل  وفق  عىل  تصاعديا  تتدّرج  للنص  الرتكيبية  واملستويات    
يف  املستويات  هذه  دراسة  ُتعتمد  وقد  والرمزي،  الداليل  البالغي،  النحوي،  والرتكيبي،  املعجمي 
ـ يف  االعتبار  بنظر  تأخذ  املناهج ال  تلك  أن  إالّ  مثال،  السيميائية(   )البنيوية،  نقدي  منهج  أكثر من 
أغلب األحيان ـ ارتباط الدالالت املتوّلدة عنها أي أهنا ال تويل ارتباط السياقات اخلارجية باملكّونات 
النسقية للنص عنايتها ألسباب عدة منها: حرص كّل منهج عىل خصوصية معّينة ينامز هبا عن غريه 
هذا  حياول  وهلذا  ذلك،  لتحقيق  حمّددة  وطرائق  ومقوالت  بآليات  ومتّسكه  االخرى،  املناهج  من 
البحث دراسة تلك املستويات بنيويا ويف الوقت نفسه حياول الوقوف عىل السياقات اخلارجية من 
خالل اإلفادة من املناهج النقدية األخرى بغية اخلروج بنظرة شاملة للنص وعدم االنحسار ببنيته 

اللغوية، فهذه طريقة يمكن أن تكون مالئمة لقراءة النصوص الشعرية واخلروج بنتائج مرضية.
إن ما يسّوغ االعتامد يف التحليل النيص عىل املستويات البنائية التي مّر ذكرها هو أهنا تعّد   

حتليُل النص األديب من البنية الصوتية إىل الدالالت العامة 
قصيدة )األم املرضعة للرصايف أمنوذجا(

أ.م.د عيل حسني يوسف

كلية التبية- جامعة ميسان
Analysing the literary text from phonemic structure to 
general connotations in ‘The Breastfeeding Mother’ by Al-
Rusafi as a Model
Asst Prof. Dr Ali Hussein Yusuf
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الركيزة األساسية يف قيام الوحدات البنائية املكونة فال يمكن القفز عليها أو جتاوزها مطلقا، وسيعمد 
الباحث إىل حتليل قصيدة الشاعر العراقي معروف الرصايف )األرملة املرضعة( ليكون اجرائيا تطبيقيا 

الختبار الطريقة التي ارتأيناها.

Abstract
	 This	study	is	an	attempt	to	show	the	importance	of	the	structural	levels	
in	revealing	the	contents	and	connotations	of	the	text.	Through	this	method	of	
analysis،	the	student	can	take	all	the	external	(contextual)	and	internal	(systemic)	
aspects	 into	consideration.	 It	 is	known	that	the	goal	of	critical	analysis	 is	 to	
pay	 attention	 to	 the	 external	 aspects	The	 internal	 aspects	 of	 the	 text	 are	 of	
the	same	importance،	which	is	an	undoubted	consideration،	as	the	knowledge	
of	the	writer	and	the	conditions	of	writing	the	text	are	no	less	important	in	
revealing	 the	 contents	 of	 the	 text.	Therefore،	we	 believe	 that	 following	 this	
method	of	analyzing	texts	provides	us	with	knowledge	of	its	external	contexts	
and	internal	formats	at	the	same	time.
	 The	 structural	 levels	 of	 the	 text	 are	 gradual	 ascending	 according	 to	
the	following	form:	phonetic،	morphological،	lexical،	syntactic،	grammatical،	
rhetorical،	semantic،	and	symbolic.	The	study	of	these	levels	may	be	adopted	
in	more	 than	 one	 critical	 approach	 (structuralism،	 semiotics،	 for	 example)،	
but	 these	 approaches	 do	 not	 take	 into	 account	 -	 In	most	 cases،	 the	 related	
semantics	generated	by	it.	That	is،	it	does	not	pay	attention	to	the	connection	of	
external	contexts	with	the	systemic	components	of	the	text	for	several	reasons،	
including:	the	keenness	of	each	approach	to	what	distinguishes	it	from	other	
curricula	and	adhere	to	specific	mechanisms،	sayings	and	methods	to	achieve	
this	 aim.	Therefore،	 this	 research	 attempts	 to	 study	 those	 levels	 structurally	
and	at	the	same	time	tries	to	identify	the	external	contexts	by	making	use	of	
the	Other	critical	approaches	in	order	to	come	up	with	a	comprehensive	view	
of	the	text	and	not	to	decline	in	its	linguistic	structure.	This	is	a	method	that	
can	be	appropriate	for	reading	poetic	texts	and	obtaining	satisfactory	results.
	 What	justifies	the	reliance	in	the	textual	analysis	on	the	structural	levels	
mentioned	above	is	that	it	is	the	main	pillar	in	the	building	of	the	constituent	
units،	and	it	cannot	be	skipped	or	bypassed	at	all.	The	researcher	will	analyze	
the	poem	of	the	Iraqi	poet	Marouf	Al-Rasafi	(The	Breastfeeding	Widow)	to	be	
an	applied	procedural	to	test	the	method	we	saw.

حتليُل النص األديب من البنية الصوتية  ...
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املقدمة
بحسب  النقدية  املناهج  تعّددت   
وقد  منها،  للنّص  ُينظر  التي  النظر  وجهة 
أن  إىل  وتكاثرها  املناهج  تلك  تنّوع  أّدى 
أن  إىل  احلال  وصل  حتى  بينها  فيام  تتقاطع 
تنظر املناهج املعارصة )النسقية( إىل املناهج 
جدوى  ذات  غري  بأهنا  )السياقية(  التقليدية 
النص  بخارجيات  انشغلت  أهنا  بحجة 
ـ  الصنيع  هذا  فمثل  الداخيل  عامله  وأمهلت 
بحسب زعمها ـ ال يكشف من النص شيئا، 
فيام ُتتَّهم املناهج املعارصة بفصل النص عن 
حّدي  عىل  الطرفان  أصبح  وهكذا  تارخيه، 
نقيض، ومع التسليم بتلك التهم املتبادلة أالّ 
املناهج  تلك  بني  التقريب  للدارس  يمكن 
منها  لإلفادة  تقاطعها  حّدة  من  والتخفيف 

مجيعا؟.
اإلجابة  حياول  هذا  بحثنا  إنَّ   
وذلك  تطبيقيا  املحوري  السؤال  هذا  عىل 
فمن  للنص  )املستويايت(  التحليل  بتوظيف 
املستويات  بحسب  النص  حتليل  أن  املعلوم 
تلك  تضافر  يتطّلب  قد  بنيويا  له  املكّونة 
التعارض  من  يبدو  ممّا  الرغم  عىل  املناهج 

وتباين املشارب.
قسمت  املوضوع  لطبيعة  وتبعا   

الدراسة عىل ثالثة مباحث، كان األول مبحثا 
األساسية  باملفاهيم  التعريف  قام عىل  نظريا 
للدراسة، فيام قام املبحث الثاين عىل دراسة 
املستويات الثالثة األوىل: الصويت والرصيف 
دراسة  الثالث  املبحث  كان  فيام  واملعجمي، 
النحوي  األخرى:  الثالثة  املستويات  يف 

والبالغي والداليل.
اعتمدت يف البحث مصادر متباينة   
ومنها  القديم  الرتاثي  فمنها  تارخيها  يف 
موضع  بحسب  وكل  املعارص  احلديث 
أن  اهلل  نسأل  الدراسة....  يف  منه  اإلفادة 

يوّفقنا ملا فيه اخلري والصالح.       
املبحث األول

التحليل يف اللغة واالصطالح 
اللغوي  اجلذر  من  التحليل   
َل   حلَّ العرب:  لسان  ويف  )حلََّل(،  املضعَّف 
إىل  َرَجَعُه  اليشَء:  حلََّل   َحلَّها،  العقدَة: 
نفسيََّة  وحلََّل   الدَم،  حلََّل   يقال:  عنارصه، 
فالن: درسها لكشف خباياها، حلََّل اليمنَي 
ًة، وحَتِالًّ: جعلها َحالالً بكفارة،  حتلياًل، وحَتِلَّ
واهلل  يقول:  كَأن  امُلتَّصل،  باالستثناء  َأو 
يقال: فعل  أْن يكوَن كذا،  إاِلّ  ألفعلنَّ ذلك 
اليشَء:  حلََّل   فيه،  يبالغ  ال  ملا  حْتِلياًل:  كذا 

أباحه.)1(
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ويف االصطالح فإن التحليل تقسيم   
عنارصه  إىل  اليّشء  ورّد  أجزائه  إىل  الكّل 
ويدّل عىل تقسيم الكل إىل أجزاء أو عنارص 

فهو ضد الرتكيب)2(.
ال  التحليل  فإن  تقّدم  ما  عىل  وبناء   
نجد  لذلك  واحد  معريف  حقل  عىل  يقترص 
العلوم  عدد  بقدر  ربام  منه  كثرية  أنواعا 
والتحليل  الريايض  التحليل  فهناك:  نفسها 
والتحليل  الطبي  والتحليل  الكيميائي 
والتحليل  ومدرسته  فرويد  عند  النفيس 

النحوي والتحليل األديب.
األديب  العمل  جتزئة  النص  وحتليل   
بقراءة  ُيعنى  فهو  له)3(،  املكّونة  عنارصه  إىل 
النقدية،  املناهج  إحدى  ضوء  يف  النص 
احلديث  النقد  يف  متداول  مصطلح  وهناك 
يف  بذاته  منهجا  يعني  لكنه  نفسها  بالتسمية 
النقد األديب قوامه التحليل املفصل للمؤلَّف 

األديب جزءا جزءا، ظهر يف فرنسا)4(.
حتليل  مصطلح  من  املقصود  أّما   
النص يف بحثنا هذا فهو قراءة النص باإلفادة 
النقد ومناهجه عامة ما أمكن  من معطيات 
ذلك وعدم االقتصار عىل منهج حمّدد، ملا يف 
ذلك من أمّهية يف كشف جوانب النص كلها 
))فقاعدة  والتعاطف  املوضوعية  من  بدافع 

الناقد  تعاطف  التعاطف(()5(؛  هي  النقد 
اجلهد  أّما  الشاعر  شغل  الذي  املوضوع  مع 

الفكري للناقد فله شأن آخر.
املنهج والنص

واملنهج بصورة عامة وسيلة حمّددة   
أّما املنهج النقدي  توّصل إىل غاية معّينة)6(، 

فهو وجهة نظر حتليلية تتبنّى فكرة حمّددة.
عنايتها  تويل  ما  منها  واملناهج   
السياقية  كاملناهج  وحميطه  للمؤلف 
ونعني  والنفيس(،  واالجتامعي،  )التارخيي، 
اجتاه  يف  املؤّثرة  العوامل  جمموعة  بالسياق: 
املجتمع  يف  يتمّثل  وقد  تشكيله،  ويف  النص 
به  جييء  ما  كل  يف  يتمّثل  وقد  والتاريخ 
التعامل مع النص)7(، ومن هنا  القارئ قبل 
وأن  النص  خارج  يمّثل  السياق  أن  نفهم 
املناهج السياقية هي التي  تعنى بخارجيات 
للنص  عنايتها  تويل  ما  املناهج  النص، ومن 
فحسب، مثل تلك املناهج التي  تعنى ببنية 
النص والتي يصطلح عىل تسميتها باملناهج 
والنقد  الفني  )النقد  النسقية  أو  النصية 
البالغي واألسلوبية والسيميائية والبنيوية(، 
ونعني بالنسق: التنظيم الذايت الذي يشتمل 
املوّجهة  التفاعالت  جانب  إىل  األثر  عليه 
الذي  التنظيم  أي  الذاتية،  وحداته  نحو 

حتليُل النص األديب من البنية الصوتية  ...
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الوحدات  وعالقات  اجتاهات  عىل  ينطوي 
الوحدات  اللغوية وعالقة هذه  أو  الشكلية 
من  ثالث  نوع  وهناك  ببعض)8(.  بعضها 
وطرائق  بالقارئ  تعنى  النقدية   املناهج 
والتفكيكية  )االنطباعي  كاملناهج  التلّقي 
يويل  ما  املناهج  ومن  التلّقي(  ونظريات 
معا  اخلارجية  والسياقات  للنص  عنايته 

كالنقد الثقايف والتداولية)9(.
وبام أن النصَّ األديب يرتبط ارتباطا   
والتاريخ  كاملؤّلف  خارجية  بأشياء  وثيقا 
يتكّون من  واملجتمع ومن جهة أخرى فهو 
اللغوية  بنيته  يف  تتمّثل  أيضا  داخلية  أشياء 
نص  لكل  أن  يعني  ذلك  فإن  امللموسة 
هذا  كان  الفهم  هذا  ومن  وخارجا،  داخال 
اجلوانب  تلك  قراءة  حياول  الذي  البحث 
بتحليل مستوياته البنائية وربطها بالسياقات 

اخلارجية.
السياقات  تلك  باخلارج  ويقصد   
النص  مناسبة  معرفة  مثل  بالنص  املحيطة 
الذي  والعرص  املؤّلف،  عىل  والتعّرف 
قراءته،  بعد  العام  معناه  ورشح  فيه،  قيل 
وتقسيمه موضوعيا)10(، وهنا يمكن اإلفادة 
من املناهج اخلارجية أو السياقية )التارخيي، 

واالجتامعي، والنفيس(.

النص  عامل  به  فيقصد  الداخل  أّما   
مكّونة  بنفسها  قائمة  لغوية  بنية  بوصفه 
بالشكل  ونقصد  ومضمون،  شكل  من 
واجلمل  والرتاكيب  واأللفاظ  األصوات 
الداخيل  واإليقاع  العام،  والبناء  والفقرات 
أّما املضمون فيقصد به  واإليقاع اخلارجي، 

األفكار واملعاين والعواطف واألخيلة.
الداخل  دراسة  يف  اإلفادة  ويمكن   
الفني  )النقد  الداخلية  النصية  املناهج  من 
والسيميائية  واألسلوبية  البالغي  والنقد 

والبنيوية()11(. 
شكل  من  يتكون  ـ  إذًا  ـ  فالنص   
عىل  الشكل  ويدرس  ـ   مّر  كام  ـ  ومضمون 
الصوت  من  تبدأ  تدرجيية  مستويات  وفق 
لتنتهي بالداللة العامة للبناء، فشكل النص 
املعنى  يكون  وقد  بالفكرة  وظيفيا  يرتبط 
حقيقيا أو جمازيا)12( أّما املضمون )العواطف 
يف  متثاّلته  نجد  أن  املمكن  فمن  واألخيلة( 
تلك املستويات فإن ))املعنى الشعري املعّقد 
وهو  ـ  الناقد  من  يتطّلب  وتنظيمه  تأليفه  يف 
قارئ واع ـ جهدا موازيا جلهد الشاعر ورؤيا 
نافذة كرؤياه، وهلذا يغدو التهاون يف عملية 
إنقاصا  الشعري  املعنى  أعامق  عن  الكشف 

من جالله(()13(...
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من  املستويات  هذه  عدد  خيتلف   
منهج نقدي آلخر فقد تنازع عليها أكثر من 
كاتب  من  ـ  أيضا  ـ  عددها  وخيتلف  منهج 
آلخر تبعا للمنهج الذي يراد توظيفه، وربام 
ختتلف تسميتها أيضا، فنجدها عند الدكتور 
تنقسم  البنيوية  عن  كالمه  يف  فضل  صالح 
إىل املستويات: الصويت، الرصيف، املعجمي، 
تراكيب  لتحليل  القول  مستوى  النحوي، 
اجلمل، الداليل، الرمزي)14(، وتبعه يف ذلك 
الدكتور فائق مصطفى والدكتور عبد الرضا 

عيل)15(.
يوسف  الدكتور  عند  نجدها  فيام   
األسلوبية  عن  حديثه  يف  العدوس  أو 
بالشكل اآليت: الصويت، الرتكيبي، الداليل، 

البالغي)16(.
دمج  رضورة  الباحث  ويرى   
مستوى  يف  والرتكيبي  املعجمي  املستويني 
بنيويا،  بعضهام  من  قريبني  كوهنام  واحد 
كذلك دجمنا املستويني الداليل والرمزي  إذ 
قمنا  ما  وهذا  واحدة،  كليهام  من  الغاية  إن 
هذه  فأضحت  البحث،  هذا  يف  بتطبيقه 
املستويات عىل وفق الرتتيب اآليت: املستوى 
الصويت، املستوى الرصيف، املستوى املعجمي 
املستوى  النحوي،  املستوى  والرتكيبي، 

البالغي، املستوى الداليل والرمزي.
وال بد من اإلشارة إىل أنه ال يشرتط   
أن تكون هذه املستويات ممّثلة كلها يف النص 
وال يشرتط أيضا أن ُيلزم الدارس نفسه بتتّبع 
تفاصيل هذه املستويات مجيعا، فهذا أمر ال 
نظرا  الواقع  أرض  عىل  كليا  حتقيقه  يمكن 
املستويات  تلك  يف  البحث  مناحي  لتعّدد 
ونظرا الختالف النصوص وتباين توّجهات 
ما ييضء  الرتكيز عىل  املمكن  من  لذا  النقاد 
ويكشف  دالالته  ويرّبز  فحسب  النص 
هذه  فيه  تبحث  ما  بحسب  مجالياته  عن 
وربام  وجزئيات،  تفاصيل  من  املستويات 
مستوى  من  واحدة  نقطة  عىل  عمله  اقترص 
واحد إن كان ذلك كافيا بتسليط الضوء عىل 

النّص موضوع التحليل.
الشاعر والقصيدة موضوع التطبيق 

أّما الشاعر صاحب النص املدروس   
القرغويل  حممود  الغني  عبد  معروف  فهو 
الرصايف املولود يف بغداد عام 1875 واملتوف 
ُنسب،  رصافتها  وإىل   ،1945 عام  فيها 
الكالسيكيني  العراقيني  الشعراء  من  وهو 
املعروفني، عرف بقوة الشخصية والشجاعة 
يف الرأي، فقد كان معارضا عنيدا للسلطات 
ولقضايا  للفقراء  قويا  ونصريا  املتعاقبة، 

حتليُل النص األديب من البنية الصوتية  ...



78

)2
02

2  
ب -

 )آ
)1

44
4 -

رم 
)حم

نة 
ثام

ة ال
سن

- ال
ون 

الث
والث

ث 
لثال

د ا
عد

- ال
ن 

ثام
د ال

جل
/ امل

واة
د

املرأة العراقية، عمل يف بداية حياته معّلام ثم 
دار  يف  استاذا  ثم  املعارف  وزارة  يف  موظفا 
وكتب  باالستانة،  أقام  العالية...  املعلمني 
جريدة  أصدر  عودته  وبعد  صحفها،  يف 
العراقية  السلطات  أغلقتها  التي  )األمل( 
آنذاك، انتخب الرصايف أكثر من مرة عضوا 

يف جملس النواب العراقي.
طبع  كبري؛  شعر  ديوان  للرصايف   
أخرى  مؤلفات  ـ  أيضا  ـ  وله  مرة،  من  أكثر 
موته  بعد  ـ  له  ُوجد  وقد  واألدب،  اللغة  يف 
طبع  وقد  املحمدية(  )الشخصية  كتاب  ـ 
نرشه  بعد  الكتاب  هذا  القى  وقد  مؤخرا 
موّجة من االعرتاضات، ينامز شعر الرصايف 
عند  خاصة  العاطفة  وبروز  السبك  بقوة 

القضايا االجتامعية والسياسية)17(.
فهو  الدراسة  موضوع  النص  أّما   
البسيط  بحر  عىل  منظومة  عمودية  قصيدة 
الفقر  تعاين  مرضعة  أرملة  عن  تتحّدث 
ما  مكان  يف  الشاعر  التقاها  قد  واحلرمان 
وتأّثر حلاهلا، وقد عمد الرصايف إىل استعامل 
تكون  أن  واألصل  بالتاء  )مرضعة(  لفظة 
بدوهنا عىل الرغم من إهنا وردت يف القرآن 
تعاىل  قوله  يف  وذلك  أيضا  املربوطة  بالتاء 
))َيْوَم َتَرْوهَنَا َتْذَهُل ُكلُّ ُمْرِضَعٍة َعامَّ َأْرَضَعْت 

النَّاَس  َوَتَرى  مَحَْلَها  مَحٍْل  َذاِت  ُكلُّ  َوَتَضُع 
َعَذاَب  َوَلِكنَّ  بُِسَكاَرى  ُهْم  َوَما  ُسَكاَرى 
اهللَِّ َشِديٌد(( احلج/2، ويعّلل الدكتور فاخر 
اليارسي ورود اللفظة بالتاء بقوله: إن املراد 
بفعل  املشتغلة  اإلرضاع  فاعلة  باملرضعة 
اإلرضاع فعال ال الوصف املجرد بمعنى أن 
الساعة تأيت فتذهل األم عن طفلها عىل شدة 
الرهيبة)18(،  اللحظة  تلك  يف  عليه  ها  حنوِّ
نفسها  القرآنية  الداللة  أراد  الرصايف  وكأن 
أن  سيام  ال  الشكل  هبذا  املفردة  كتب  حني 
اللغة  بخفايا  الدقيق  بإملامه  عرف  شاعرنا 

العربية ومجالياهتا.
قصيدة  رحاب  إىل  الدخول  وقبل   
إن  القول  من  بد  ال  املرضعة(  )األرملة 
السياقات املتحّكمة يف القصيدة تشري إىل أهّنا 
من األدب امللتزم، واألدب امللتزم هو ذلك 
األدب اهلادف الذي يقوم عىل حرية االختيار 
الذاتية االجيابية الواعية واملسؤولة  واملبادرة 
جتاه القضايا االنسانية)19( وقد ُعرف الرصايف 
تعّرض  أنُّه  حتى  أدبه  يف  الشديد  بالتزامه 
ملضايقات  القضايا  تلك  عن  دفاعه  بسبب 
السلطات السياسية مرارا، والقصيدة ترتبط 
بحادثة واقعية فهي ليست من نسج اخليال 
انطالقا  مؤّثرا  نّصا  منها  صنع  الشاعر  لكن 
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من إيامنه بقوة تأثري الكلمة يف نقد السلبيات 
االجتامعية وهذا مسعى إنساين نبيل يف حّد 
ـ  سارتر  تعبري  حّد  عىل  ـ  فالكلامت  نفسه، 
جيب أن تكون )مسدسات عامرة بقذائفها( 
قذائفه  يصّوب  فإنام  الشاعر،  تكلم  فإذا 
لكنه  يصمت  أن  له  يمكن  الذي  الوقت  يف 
تكلم)20(، ثم أن حياة األديب جزء من أدبه 
فالرتكيب الفسيولوجي واملواهب وأسلوب 
الرتبية واملجتمع واحلالة االقتصادية واملظهر 
حيملها...  التي  واملبادئ  والثقافة  اجلسامين 
كل هذه تعمل عىل تكوين شخصية األديب 

وتوجيه حياته)21(.
املبحث الثاين

املستويات: الصويت والرصيف واملعجمي
املستوى الصويت

يدرس املستوى الصويت األصوات   
عىل  للوقوف  هبام  يتعّلق  وما  واحلروف 
منهام)22(، مثل ظواهر:  أنواعهام وداللة كلٍّ 
واإلبدال،  والقطع،  والنرب،  الوقف، 
املوسيقى  يف  كله  ذلك  ليصّب  واالدغام، 
للنّص،  اخلارجية  واملوسيقى  الداخلية 
التحليل  يف  املستوى  هذا  أمهية  تكمن  وهنا 
النصويص، فاللغة عادات صوتية متناسبة ال 

خترج عن اشرتاطات الزمان واملكان)23(. 

نرصد  أن  يمكن  املستوى  هذا  ويف   
موضوع  النص  يف  صوتية  ظاهرة  من  أكثر 
الدراسة، وال بد من اإلشارة إىل أن اللغويني 
االستطالة  أحرف:  عىل   احلروف  قّسموا 
والصامتة  والذلقة  واللني  والغنة  واملجوفة 
واملستفلة  واملستعلية  والشفوية  والصائتة 
واملنطبقة ومنها املفخمة واملرققة واالنفجارية 
والرخوة، فالفروقات بينها تظهر تقارهبا أو 
تباعدها من ناحية الشدة والعلّو، والدرجة 
ذلك  من  والغرض  والرتّدد،)24(،  والنوع، 
التي  النطقية  التغريات  عىل  الوقوف  كله 
واعتالهلا)25(،  صحتها  حال  يف  عليها  تطرأ 
فلكل داللته الصوتية)26( كام يف داللة )ألف 
االطالق( بعد القافية )اهلائية( التي تتناسب 
متاما مع موضوع القصيدة، ففي قول الشاعر 

يف البيت األول من القصيدة: 
َلِقيُتها َلْيَتنِـي َما ُكنُْت َأْلَقاَهـا 

مَتيِْش َوَقْد َأْثَقَل اإلْمالُق مَمَْشاَهـا
يمكن للقارئ أن يلحظ شدة الوطأة   
األبيات  ))أكثر  فإن  األوىل،  الوهلة  منذ 
سطوة مطلع القصيدة العمودية فهو يفرض 
فبحره  أبياهتا  بقية  عىل  ومّيزاته  خصائصه 
وما  رضهبا،  ورضبه  روهيا،  ورويه  بحرها، 
يمتنع  وما  فيها  جيوز  الزحاف  من  فيه  جيوز 

حتليُل النص األديب من البنية الصوتية  ...
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عليه يمتنع عليها(()27(، ثم أن تكرار حرف 
ييش  البيت  يف  مرات  أربع  القوي  )القاف( 
نفسية  عىل  وضغطها  احلادثة  وقع  بقوة 
الشاعر، وقد عضد الشاعر تكرار )القاف( 
بتكرار حرف املّد )األلف()28(  ثالث مرات 
التزمها  التي  بينها )ألف اإلطالق(  كان من 
وكلها  كلها،  القصيدة  أبيات  يف  الشاعر 
باحلرسة  يوحي  ممّا  اهلاء  حرف  بعد  جاءت 
والتفّجع التي تعتلج يف قلب الشاعر بوصفه 
شعوريا،   املرتابط  الوجود  هذا  من  جزءا 
فالوجود كله ))جسد حي، إذا جرح عضو 
نسيج  الوجود  أنفسنا،  نجرح  فكأنام  منه 
سائر  له  اهتّز  جانب  منه  اهتّز  إذا  مرهف 
التسليم  إىل  حييلنا  ما  وهذا  األجزاء(()29( 
بأن امليزة الصوتية يف النّص الشعري بصورة 
عامة تتحّدد عن طريق تشخيص العالقة بني 
اإليقاع)30(،  خالل  من  أو  واملعنى  الصوت 
نفسها  بالصيغة  )األلف(  حرف  تكّرر  وقد 

يف البيت التايل: 
َماَت الذي َكاَن حَيِْميَها َوُيْسِعُدَها    

ْهُر ِمْن َبْعِدِه بِالَفْقِر َأْشَقاَهـا َفالدَّ
يف  املمدودة  املقاطع  فاستعامل   
األلفاظ )حَيِْميَها، َوُيْسِعُدَها، َأْشَقاَهـا( دّلت 
ورود  أّما  ـ  أيضا  ـ  التفّجع   عىل  ريب  دونام 

واحدة  بصيغة  كلمتني  يف  )الراء(  حرف 
موسيقى  أضاف  فقد  والفقر(  )الدهر 
وكأّن  الشدة  حروف  من  فهو  واضحة 
املرأة  آلالم  تكرار  الشكل  هبذا  تكراره 
الصنيع  لذلك  الشاعر  عمد  وقد  ومتاعبها، 
من  أخرى  بوجوه  ليأيت  البداية  بصدد  وهو 
الدالالت ال  ملا يف ذلك من  الصويت  التأثري 

خيفى أثرها عىل املتلّقي، ففي قوله:
امَلْوُت َأْفَجَعَهـا َوالَفْقُر َأْوَجَعَها      

َواهلَمُّ َأْنَحَلَها َوالَغمُّ َأْضنَاَهـا
بفن  البالغيون  يسّميه  ما  هنا  نجد   
البديعي  ن  املحسِّ فهذا  التقسيم(  )حسن 
جعل من البيت أربعة أجزاء متوازنة صوتيا 
لكنها تضّج باحلركة واملوسيقى األمر الذي 
تطّلب من الشاعر أن يمنح لنفسه شيئا من 
االسرتخاء واهلدوء يف البيت الذي أعقبه :  

َفَمنَْظُر احلُْزِن َمْشُهوٌد بَِمنَْظِرَهـا     
َوالُبْؤُس َمْرآُه َمْقُروٌن بَِمْرآَهـا
نجد النربة قد خّف وقعها واهلدوء   
أطّل بجلبابه من خالل هلجة الشكوى التي 
بالتناظر  ختمت  والتي  البيت  فيها  صيغ 
ِوَمْرآَهـا(  )بَِمنَْظِرَهـا  الشطرين  هنايتي  بني 
البيت  عىل  خاصة  صوتية  مجالية  أضفى  ما 
من خالل القصدية الواضحة، فالقصد من 
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بدوره  األخري  وهذا  توظيفها  حّدد  العبارة 
حّدد معناها)31(، وما عّزز ذلك تكرار حرف 
هدوء  بني  يوازن  الشاعر  وكأن  )الراء( 
الشكوى وقوة احلادثة، فالتكرار: إعادة حرف 
امللفوظ  لتأكيد  فاصل  بعد  أكثر  أو  كلمة  أو 
بصورة أكرب، وقد يسّمى )تكرار أو تكرير( 
بحسب تسمية الدكتور رشيد العبيدي الذي 
قرصه عىل حرف )الراء( فحسب فهو ارتعاد 
اللسان  طرف  يف  يكون  ذبذبة  أو  ترعيد  أو 
أن  وأحسب  )الراء()32(،  حرف  تلّفظ  عند 
املعنى  ترسيخ  حماولة  يف  داللته  للتكرار 
املقصود وتثبيته يف ذهن املتلّقي، فضال عىل 
ما أضفاه عىل املوسيقى الداخلية للبيت)33(. 
وامليل إىل جنبة اهلدوء فرض اإلتيان   
ببيت ال ريب يف هدوء نربته من خالل تكرار 

احلروف املوحية بذلك، يقول الشاعر: 
َما َأْنَس ال أْنَس َأينِّ ُكنُْت َأْسَمُعَها     

َا أْوَصاَب ُدْنَياَهـا َتْشُكو إىَِل َرهبِّ
)السني(  حرف  تكرار  أن  شك  ال   
الشاعر  تأمّل  يؤّكد  مرات  ثالث  املهموس 
وتوّجعه ملنظر املرأة، فهو يف موضع التحرّس 
حدثها  مّر  حكاية  بصدد  فهو  الواضح 
قد  وهنا  األبيات  من  تقّدم  فيام  الصاعد 
وصلت إىل مرحلة احلدث النازل حينام يبدأ 

ففي  الرسدي،  باالنفراج  احلكاية  موضوع 
قوله: 

ْك باَِل َلَبٍن          ، ال َترْتُ َتُقوُل َيا َربِّ
ِضيَعَة َواْرمَحْنِي َوإَياَهـا َهِذي الرَّ
)يا(  النداء  أداة  الشاعر  استعمل   
للقدر ال  التحرّس واالستسالم  للداللة عىل 
سيام أهنا جاءت مع لفظة )يارب( التي هي 
األخرى حتمل من دالالت الشكوى اليشء 
أساليب  من  ع  نوِّ الشاعر  أن  السيام  الكثري، 
لتحقيق  الشعرية  مقدرته  بحسب  الشكوى 
يف  نالحظه  ما  ذلك  من  املطلوب،  التأثري 

قوله: 
َيَكاُد َينَْقدُّ َقْلبِي ِحنَي َأْنُظُرَهـا          

َتْبِكي َوَتْفَتُح يِل ِمْن ُجوِعَها َفاَهـا

املوسيقي  التناسق  نجد  وهنا   

َفاَهـا(  ُجوِعَها،  )َأْنُظُرَهـا،  األلفاظ:  يف 

ويف  ـ  لكننا  واضحا  وتفتح(،  و)تبكي 

العاطفة  صوت  أن  نجد  ـ  نفسه  الوقت 

واألخرى  الفينة  بني  ويشتّد  يقوى  قد 

لألوضاع  الشاعر  رفض  عن  للتعبري  كناية 

الناس  جرت  التي  والسياسية  االجتامعية 

إىل هذه املعاناة، ففي قول الشاعر: 

حتليُل النص األديب من البنية الصوتية  ...
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ـا            َّ هِبَ َتْبِكي لَِتْشُكَو ِمْن َداٍء َأمَل

َوَلْسُت َأْفَهُم ِمنَْها ُكنَْه َشْكَواَهـا
داللة  )الكاف(  حرف  لتكرار  إن   
العطف  وغياب  املعاناة  شدة  عىل  واضحة 
وقسوة،  قوة  من  احلرف  هذا  يف  ملا  والرمحة 
إىل  قصيدته  ختام  يف  عمد  الشاعر  وكأن 
العودة بحديث قّوي مسموع ليكون حديثه 
موازيا حلالة األم املزرية كل ذلك من خالل 

توظيف اشرتاطات اإليقاع املناسب)34(.
يمكن  التي  الصوتية  الظواهر  ومن   
التي  )الوقف(  ظاهرة  النص  يف  رصدها 
غالبا ما ترتبط بوصف املرأة ملا يف ذلك من 
دالالت ايقاعية وأخرى ختّص املعنى، يقول 

الشاعر:  
فأرسلْت نظرة رعشاء راجفة           

ترمي السهام وقلبي من رماياها
وأخرَجت زَفراٍت من جوانحها         

كالنار تصعد من أعامق أحشاها
وأجهشت ثم قالت وهي باكية:         

ـــــة واها! واًها ملثلك من ذي رقَّ
يقرب  ما  إىل  الشاعر  عمد  فقد   
قوله:  يف  الثالثة  األبيات  يف  )الوقف(  من 
)فأرسلت، وأخرجت، وأجهشت( والوقف 
وجائزا  تاما  ويكون  احلركة،  انعدام  وهو 

يقصدها  ومعان  لدالالت  تبعا  وحسنا، 
أو  بالتسكني  يكون  و)الوقف(  القارئ، 
كثرية  أحكام  وللوقف  املنون،  عىل  بالوقف 

مفّصلة يف الدراسات الصوتية)35(.
صوتية  ظاهرة  بالوقف  تتعّلق  وقد   
جيدها  التي  )القطع(  ظاهرة  وهي  أخرى، 
هو  و)القطع(  القصيدة،  يف  ماثلة  املتلّقي 
يسمح  بام  للملفوظات  الصويت  التقطيع 
ما)36(   دااّل  ن  تكوِّ التي  الكمية  بتقدير 
باستعامل الفونيم: وهو أصغر وحدة صوتية 
يستطيع املرء تغيريها يف الكلمة للتمييز بني 
كلمة وأخرى يف الداللة، كام يف حريف )السني 
والباء( يف هناية الكلمتني )درس ودرب()37( 
واأللوفون: عضو الوحدة الصوتية، صوت 
الواحد)38(،  الفونيم  من  جزءا  يعّد  كالمي، 

والتكرار. كام قول الشاعر:
املوت أفجعها والفقر أوجعها        

واهلمُّ أنحلها والغمُّ أضناها
 ) والغمُّ )اهلمُّ  املفردتني  فنجد   
متّثالن كاّم صوتيا حمّددا ييش بالدعوة لتأّمل 
للوقوف عىل كل منهام ملا هلام من دالالت ال 

ختفى لتوصيف حال األرملة.
)النرب(  ظاهرة  تقّدم  ممّا  يقرب  وممّا   
بيت، والنرب وهو  أكثر من  التي تصادفنا يف 



83

)2
02

2  
ب -

 )آ
)1

44
4 -

رم 
)حم

نة 
ثام

ة ال
سن

- ال
ون 

الث
والث

ث 
لثال

د ا
عد

- ال
ن 

ثام
د ال

جل
/ امل

واة
د

ارتفاع الصوت بالنطق بصوت رفيع لتمييزه 
وهو  األخرى)39(،  الكلمة  أصوات  بني  من 
اهلمز  نرب  املنبور:  حيث  من  أنواع  ثالثة 
البيت  يف  كام  التضعيف)40(  ونرب  املّد  ونرب 
البيت  ويف  حافية(  )والرجل  قوله  يف  الثاين 
تضعيف  حيث  وأصفّر(  )فأمحّرت،  الثالث 
البيتني الرابع واخلامس  حرف )الراء(، ويف 
والسادس حيث نجد نرب املّد يف قوله )مات، 
يف  عرش  الثالث  البيت  ويف  مرآه(،  واملوت، 
وقد  وأوصاب(،  أنس،  ال  أنس  )ما  قوله 
تكّررت أنواع النرب كثريا يف النص موضوع 

الدراسة.
إىل  جلأ  الشاعر  أن  أيضا  ونجد   
موضع،  من  أكثر  يف  )اإلبدال(  ظاهرة 
و)االبدال( تبديل حرف مكان آخر من غري 
يقع يف احلروف  )ادغام(، وهو  )قلب( وال 
االعالل  من  الضد  عىل  والصحيحة  املعّتلة 
نحو:  املعتّلة،  احلروف  يف  إالّ  يقع  ال  الذي 
الشاعر  قول  يف  كام  اصطرب()41(،  )اصترب: 

حيث استبدل التاء بالباء يف قوله )تربيب(:
ما تصنع األم يف تربيب طفلتها   

ها الرضُّ حتى جفَّ ثدياها إن مسَّ
املستوى ظاهرة  وممّا يدخل يف هذا   
بمنزلة  حرفني  جعل  هو:  الذي  االدغام 

أنواع  وهو  صوتيهام  بتقريب  واحد  حرف 
فهناك ادغام املتقاربني وادغام املثلني وادغام 
املتجانسني، وهناك ادغام كبري وآخر صغري 
قول  يف  كام  كيل)42(  ورابع  جزئي  وثالث 

الشاعر: 
عة           ها طفلًة باتت مروَّ ويُلمِّ

وبتُّ من حوهلا يف الليل أرعاها!
وأمها(  )ويل  مفرديت  أدغم  فقد   
ها(. لتصبح كلمة واحدة هبذه الصورة )ويُلمِّ
تصوير حالة  إىل  الشاعر  وقد جينح   
الضعف بام يضاّدها أي تصويرها باحلروف 
القوية واملفردات الصلبة، وحيسب الباحث 
أن مثل هذا الصنيع ال تفسري له إالّ بام يدّل 
عليه التعارض نفسه من قوة وكأننا بحاجة 
النخوة  مشاعر  فينا  توقظ  عنيفة  صدمة  إىل 
أمام  ونحن  التأّثر  مكامن  وهتيج  املطلوبة 
قسوة  وأهنكتها  القدر  عاكسها  قد  امرأة 

احلياة، يقول الشاعر:  
كرُّ اجلديدين قد أبىل عباَءهتا         

فانشقَّ أسفلها وانشق أعالها
ق الدهُر  ويُل الدهِر  ِمئزرها     ومزَّ

حتى بدا من شقوق الثوِب َجنباها
متيش بأطامرها والربد َيلسعها        

كأنــّــــه عقرٌب شالت ُزباناها

حتليُل النص األديب من البنية الصوتية  ...
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حتَّى غدا جسُمها بالربِد مرجتًفا   
ت ثناياها كالُغصن يف الريح واصطكَّ
وبسهولة  يلحظ  أن  للقارئ  يمكن   
املفردات  يف  واملفردات  احلروف  قوة 
مّزق،  انشق،  أبىل،  اجلديدين،   ، )كرُّ
عقرب،  جنباها،  شقوق،  مئزرها،  الدهر، 
عىل  الوقوف  أيضا  السهل  ومن  اصطّكت( 
داللة تلك القوة والصالبة فماّم ال ينكر أننا 
أمام حالة هتّز الوجدان بالصورة نفسها التي 
والكلامت  احلروف  تلك  وقع  فيها  نسمع 
وهو ما جعل النص يبدو عىل قدر كبري من 
التكافؤ والتعادل بني مكّوناته الصوتية)43(، 
مؤملة  نتيجة  يف  املطلوبة  الداللة  لتصّب 

صورها الشاعر يف قوله: 
حتَّى غدا جسُمها بالربِد مرجتًفا   

ت ثناياها   كالُغصن يف الريح واصطكَّ
متّثالت  أن  إىل  تقّدم  ممّا  ونخلص   
مع  منسجمة  كانت  الصويت  املستوى 
كان  اخلارجي  فاإليقاع  النص  موضوع 
منسابا ومالئام ملوضوعها فالقصيدة منظومة 
)مستفعلن  التام:  بشكله  البسيط   بحر  عىل 
فاعلن  مستفعلن  فْعلْن  مستفعلن  فاعلن 
مستفعلن فْعلْن( ومن خصائص هذا البحر 
اتساعه للموضوعات التي تتطّلب إفاضة يف 

القول وتطويال، وذلك كله جعل املوسيقى 
ملوضوعها،  مالئمة  للنص  اخلارجية 
خاصة  اخلارجية  املوسيقى  أن  ومعروف 
فالوزن  والقافية  الوزن  يف  وتتمّثل  بالشعر 
التي  املعروفة  املحّددة  التفعيالت  تلك  هو 
ينبني عىل أساسها الشعر ونظامها، بحسب 
حني  الفراهيدي  أمحد  بن  اخلليل  وضعه  ما 
وضع مخسة عرش وزنا رئيسا أو قالبا ساّمها 
بحورا وزاد األخفش واحدا)44(، أّما القافية 
تكون  التي  الصوتية  املقاطع  تلك  وهي 
وحركات  حروف  وهلا  األبيات،  آخر  يف 
أمحد  بن  اخلليل  عند  والقافية  وعيوب، 
أقرب  إىل  البيت  يف  حرف  آخر  الفراهيدي 
الساكن،  قبل  الذي  املتحّرك  يليه مع  ساكن 
لكنها عند األخفش هي الكلمة األخرية من 
البيت، وعند قطرب هي احلرف الذي تبنى 

عليه القصيدة وتنسب إليه)45(.
املستوى الرصيف

ُيعنى املستوى الرصيف)46( بدراسة:
أبنية الكلامت والتبّدالت التي تطرأ   
ذلك  اللفظ  أو  املعنى  يتطّلب  حني  عليها 
مرّكبة،  غري  مفردة  الكلمة  كانت  حال  يف 
والصحيح  واملزيد  األصيل  عىل  والوقوف 
السوابق  دالالت  ورصد  منها،  واملعتّل 
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واللواحق واحلشو والقلب املكاين، وحتديد 
بـ  يسّمى  ما  أو  الرصفية  الوحدات  دالالت 
الكلامت  بنية  يف  تداخل  التي  )املورفيامت( 
والصيغ)47(، ودراسة دالالت معاين أحرف 
الزمان  يف  والدخول  كالتعدية  الزيادة 
واملكان والسبب واإلزالة والكثرة واملبالغة 
أحوال  ومعرفة  واملطاوعة)48(،  واحلكاية 
االسم الصحيح واملقصور واملمدود وأنواع 
يف  داللته  لبيان  والنسب  والتصغري  اجلموع 
تلك األحوال، وبيان أثر االعالل واالبدال 
)وقد  والوقف  واإلمالة  والفتح  واالدغام 
يف  الدراسة  تعّدت  وربام  املعنى،  يف  مّرت( 
هذا املستوى ما تقّدم إىل دراسة داللة مهزيت 
الكلمة  بنية  يف  فالترّصف  والقطع،  الوصل 
من الناحية الرصفية هو أمر تتطّله حاجات 

املتكلمني)49(.
الرصيف  املستوى  يدرس  كذلك   
الرصيف:  بامليزان  يسّمى  ما  أو  الكلمة  وزن 
ملعرفة  العلامء  وضعه  الذي  املقياس  وهو 
أحوال أبنية الكلمة، وقد جعلوه مكّونا من 
ثالثة أصول )ف ع ل()50(، ويرتبط يف الوزن 
الفاعل  اسم  املشتقات:  تشخيص  الرصيف 
والصفة  املبالغة  وصيغ  املفعول  واسم 
وأسامء  اآللة  واسم  التفضيل  واسم  املشّبهة 

ملعرفة  وأنواعها  واملصادر  واملكان  الزمان 
دالالهتا.

البيت  يف  الرصايف  معروف  يقول   
األول من القصيدة موضوع التطبيق:

َلِقيُتها َلْيَتنِـي َما ُكنُْت َأْلَقاَهـا       
مَتيِْش َوَقْد َأْثَقَل اإلْمالُق مَمَْشاَهـا

)اللواحق(  تعّدد  البيت  يف  نجد   

الشطر  ففي  املتصلة،  بالضامئر  ممثال 

الدالة  الضامئر  تعدّدت  البيت  من  األول 

بوقوع  كلها  لتفيد  الشاعر  شخصية  عىل 

حّركت  حتى  الشاعر  مرأى  أمام  احلادثة 

جاء  فقد  الثاين  الشطر  يف  أّما  قرحيته،  فيه 

املرأة مرتني  الذي يعود عىل  الغائب  ضمري 

ويمكن اخلروج من ذلك أن احلادثة كانت 

تكون  أن  قبل  الشاعر  عىل  الوطأة  شديدة 

ترتك  شاعرا  بوصفه  نفسها  املرأة  عىل 

نفسيته)51(،  عىل  بّينة  آثارا  اآلخرين  معاناة 

زوائد  كانت  واحلشو  واللواحق  فالسوابق 

دالالت  أضافات  لكنها  بالكلامت  أحلقت 

أصل  وهذا  األصلية،  الدالئل  عىل  جديدة 

وظيفتها يف اللغة كام يرى العلامء)52(.

ويف قول الشاعر:

حتليُل النص األديب من البنية الصوتية  ...
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َفَمنَْظُر احلُْزِن َمْشُهوٌد بَِمنَْظِرَهـا     
َوالُبْؤُس َمْرآُه َمْقُروٌن بَِمْرآَهـا
نلحظ استعامل صيغة اسم املفعول   
وقوع  عىل  لداللته  َمْقُروٌن(  و  )َمْشُهوٌد 
هو  فاملجتمع  الضحية،  ومثول  احلدث 
يف  العدالة  مبدأ  بتغييبه  املعاناة  يف  )الفاعل( 
نقف  جيعلنا  ممّا  الناس  بني  الثروات  توزيع 
متفاعل  جمتمعه  بقضايا  ملتزم  شاعر  أمام 
نظر  يف  أصبح  ))قد  احلق  فاألديب  معها 
ويوّجه  الضامئر  يريّب  إماما  أو  كاهنا  قرائه 

األخالق(()53(.
وقد جيد الشاعر يف أساليب الرصف   
وأبوابه عرضا للحالة التي هو بصدد بسطها، 

ففي قوله: 
َما َأْنَس ال أْنَس َأينِّ ُكنُْت َأْسَمُعَها     

َا أْوَصاَب ُدْنَياَهـا َتْشُكو إىَِل َرهبِّ
يف  املتكلم  ضامئر  استعامل  نلحظ   
وهذا  النفيس،  األثر  لتعضد  األول  الشطر 
منحى يف التعبري نلمسه واضحا يف القصيدة 

كلها تقريبا، ففي قوله:
ـا            َّ هِبَ َتْبِكي لَِتْشُكَو ِمْن َداٍء َأمَل

َوَلْسُت َأْفَهُم ِمنَْها ُكنَْه َشْكَواَهـا
لتكرار  إن  القارئ  يلحظ  قد  فهنا   
عىل  داللة  الغائب  عىل  الدالة  الضامئر 

حضوره يف الذهن، فالغائب هنا صورة املرأة 
التي علقت يف خميلة الشاعر ودفعته إىل نظم 
قصيدته، وهذه الصورة لو مل تكن مؤّثرة ملا 
علقت هبذا الشكل، وقد عضد ذلك بصيغ 
يف  كام  التأثريية  داللتها  ختفى  ال  التي  النداء 

قوله: 
ْك باَِل َلَبٍن         ، ال َترْتُ َتُقوُل َيا َربِّ

ِضيَعَة َواْرمَحْنِي َوإَياَهـا َهِذي الرَّ
النداء  استعمل  الرصايف  نجـد  فهنا   
نـفس  يف  وقع  من  له  ملا  باإلدغام  مصحـوبا 

املتلّقي.
املستوى املعجمي والرتكيبي

يدرس هذا املستوى: 
من  وأنواعها  والرتاكيب  األلفاظ   
والتعقيد،  والسهولة  واأللفة  الغرابة  ناحية 
ومدى  للنص،  العام  بالسياق  وعالقتها 
الواقع، وما يعرتهيا من  بعدها عن  أو  قرهبا 
وظواهر  والتضاّد،  واالشرتاك  الرتادف 
املستوى  هذا  ويدرس  واالشتقاق،  النحت 
أن  املعروف  فمن  املعجمية،  احلقول  أيضا 
الفارق الزمني بني وضع النص وزمن تلّقيه 
وحتويل  الكلامت  من  عدد  بتعويم  كفيل 
ألسباب  احلالية  معانيها  عن  اآلخر  بعضها 

كثرية)54(. 
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النص  أن  املستوى  هذا  يف  ونجد   
سهل  العبارة،  واضح  كان  التطبيق  موضع 
املورد،  قريبة  ألفاظه  كانت  فقد  األلفاظ، 
القصيدة  موضوع  يعّلل  وقد  املأخذ،  يسرية 
هذا الصنيع، إالّ أننا ال نعدم ألفاظا قد نحتاج 
لفهمها إىل الرجوع إىل املعجم اللغوي، من 

ذلك ما ورد يف قوله: 
ْت َمَداِمُعَها    َبَكْت ِمَن الَفْقِر َفامْحَرَّ

َواْصَفرَّ َكالَوْرِس ِمْن ُجوٍع حُمَيَّاَهـا
مفردة  الشاعر  استعمل  فقد   
الصورة  وقع  عىل  هبا  ليدّل  )الورس( 
يشبه  أصفر  نبات  فالَوْرس:  وتأثريها، 
وربام  بصفرته)55(،  املثل  يرضب  السمسم، 
عضدت هذه اللفظة من تأثري احلقل اللوين 
الذي تكّون يف البيت بفعل ورود ألفاظ داّلة 
(، وقد جلأ الشاعر  ، أصفرَّ عىل األلوان )أمحرَّ
إىل استعامل مفردة قاموسية أخرى حتتاج إىل 

رشح وتوضيح يف قوله: 
َما َأْنَس ال أْنَس َأينِّ ُكنُْت َأْسَمُعَها     

َا أْوَصاَب ُدْنَياَهـا َتْشُكو إىَِل َرهبِّ
بدل  أوصاب  مفردة  استعامل  إن   
وقع  شّدة  لبيان  جاء  وأتعاب)56(  أمراض 
مفردة  إىل  إضافتها  وقعا  زاد  وممّا  الكلمة 
دالالت  من  اللفظة  هذه  حتمله  بام  الدنيا 

معروفة وهنا أصبح الرتكيب موحيا بشكل 
كبري، لذلك يمكن القول إن الرتكيب اجلديد 
يف  واملتلّقي  باملبدع  تربطه  حساسية  ذا  صار 
أن  إىل  نخلص  هنا  ومن  نفسه)57(،  الوقت 
عىل  يعتمد  ال  املتجّدد  الشعري  ))املعنى 
)فحسب(  جديدة  كلامت  الشعر  تضمني 
جديدة  عالقات  عقد  عىل  يعتمد  ولكن 
تفرضها رؤى الشعراء ومواقفهم من احلياة 

والكون(()58(.
قد  أخرى  لفظة  ترد  آخر  بيت  ويف   
ال يتّيرس معناها للقارئ من غري الرجوع إىل 

املعجم اللغوي، يقول الشاعر: 
ـا            َّ هِبَ َتْبِكي لَِتْشُكَو ِمْن َداٍء َأمَل

َوَلْسُت َأْفَهُم ِمنَْها ُكنَْه َشْكَواَهـا
هناية  تعني  التي  )ُكنْه(  لفظة  إن   
ملا  للمقام  مالئمة  جاءت  ومتامه)59(  اليشء 
التوضيح  عىل  تستعيص  قد  سعة  من  فيه 
ما  نوعا  الغامضة  )كنه(  فمفردة  واإلطالة 
ما  لغموض  موضوعيا)60(   معادال  متّثل 

تتطّلبه حالة هذه املرضعة.
التي يمكن  الظواهر األخرى  ومن   
كان  فقد  الرتادف  املستوى  هذا  يف  رصدها 

بّينا يف القصيدة كام نرى يف األبيات: 

حتليُل النص األديب من البنية الصوتية  ...
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أو كان يف الناس إنصاٌف ومرمحة    

مل تشــُك أرملـــة َضنًكا بدنياها

فأرسلْت نظرة رعشاء راجفــــــــة      
ترمي السهام وقلبي من رماياها

وأخرَجت زَفراٍت من جوانحها         
كالنار تصعد من أعامق أحشاها

سمعت يا ُأخت شكوى هتمسني        
هبا يف قالٍة أوجعت قلبي بفحواها
واضحا  )الرتادف(  القارئ  يلحظ   
)رعشاء  وبني  ومرمحة(  )أنصاف  بني 
وبني  وأحشاها(  )جوانحها  وبني  وراجفة( 
)شكوى وقالة(، وبام أن الرتادف ))اختالف 
هبذا  توظيفه  فإن  املعنى()61(  واتفاق  اللفظ 
ال  داخليا  إيقاعيا  دفقا  النص  منح  الشكل 

خيفى.
عىل  ـ  فإننا  الرتادف  وجود  ومع   
لظاهرة  نجد  ال  قد  ـ  ذلك  من  الضّد 
)االشرتاك اللغوي( أثرا يف القصيدة ويبدو 
ظاهرة  طغيان  إىل  يعود  ذلك  تعليل  أن 
بني  العالقة  كام  بينهام  فالعالقة  الرتادف، 
الوجود والعدم إالّ إذا استثنينا قول الشاعر:

ثم اجتذبت هلا من جيب ملحفتي       
درامًها كنت أستبقي بقاياها
قوله  يف  خجول  هنا  فاالشرتاك   

إالّ  يفهم  ال  إنه  إذ  وبقاياها(  )استبقي 
بمعنى  )استبقي(  مفردة  تفهم  أن  برشط 
بمعنى  )بقاياها(  مفردة  وتفهم  )أحفظ( 
)بقية اليشء(، واالشرتاك هو )اتفاق اللفظ 
ينطبق  نفسه  واحلال  املعنى()62(،  واختالف 
)إطالق  هو  الذي  بالتضاد  يسمى  ما  عىل 
اللفظ عىل املعنى وضده()63(، فال نكاد نبنّي 

له أثرا يف النص.
ـ إىل  أيضا  ـ  الشاعر قد عمد  ونجد   

)النحت( يف قوله: 
عة          ها طفلًة باتت مروَّ ويُلمِّ

وبتُّ من حوهلا يف الليل أرعاها!
ها(  فالنحت متحّصل يف قوله )ويُلمِّ  
التي متّثل املفردتني )ويل وأمها(، والنحت، 
حالة  خللق  كلمتني)64(  من  كلمة  انتزاع  هو 

يتطلّبها املقام.
وكان لالشتقاق حضور يف القصيدة   
ملا يتضّمنه من دالالت مجالية ومعنوية، ففي 

قول الشاعر:
لقيتها ليتني ما كنت ألقاها!        

متيش وقد أثقل اإلمالق ممشاها
)ممشاها(  اهليأة  اسم  اشتقاق  نجد   
من الفعل متيش لوصف حال املرأة موضوع 
من  كلمة  أخذ  وهو  االشتقاق  القصيدة، 
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أخرى بتغيري ما مع التناسب يف املعنى)65(. 
املعجمي  املستوى  عىل  ونلحظ   
والرتكيبي عودة الشاعر بني الفينة واألخرى 
حالة  لتأكيد  الداّلة  املعجمية(  )احلقول  إىل 
هو،  به  خاصة  أو  املرأة  بتلك  خاصة  معينة 

ففي قوله:
َماَت الذي َكاَن حَيِْميَها َوُيْسِعُدَها     

ْهُر ِمْن َبْعِدِه بِالَفْقِر َأْشَقاَهـا َفالدَّ
حقلني  من  مفردات  استعمل   
وفاة  قبل  املرأة  حايل  بني  ليقارن  متقاطعني 
زوجها وحاهلا بعد الوفاة، األول: دّلت عليه 
َأْشَقاَهـا(،  الَفْقِر،  ْهُر،  الدَّ )َماَت،  األلفاظ 
)حَيِْميَها،  األلفاظ  عليه  دّلت  والثاين 

َُيْسِعُدَها(، أّما يف قوله: 
امَلْوُت َأْفَجَعَهـا َوالَفْقُر َأْوَجَعَها      

َواهلَمُّ َأْنَحَلَها َوالَغمُّ َأْضنَاَهـا
من  ألفاظا  الشاعر  استعمل  فقد   
املعاناة  عىل  كلها  تدّل  واحد  معجمي  حقل 
واهلّم  والوجع  والفقر  والفجيعة  )املوت 
احلقول  وتظّل  والضنى(،  والغّم  والنحول 
الدراسة،  موضوع  النص  يف  وظيفيا  بارزة 

ففي قوله:
َفَمنَْظُر احلُْزِن َمْشُهوٌد بَِمنَْظِرَهـا     

َوالُبْؤُس َمْرآُه َمْقُروٌن بَِمْرآَهـا

نجد ألفاظا تعود إىل حقل )النظر(   
للداللة عىل مشهدية احلالة وواقعيتها )َمنَْظُر 
وَمْشُهوٌد وَمنَْظِرَهـا وَمْرآُه وَمْرآَهـا(، وبام أن 
خمزونه  أن  بد  فال  التأّثر  موضع  يف  الشاعر 
بام  لينجده  النفسية  اللغوي يستجيب حلالته 
يتالءم واملعنى املطلوب من األلفاظ، وتتأّتى 
براعة  أوهلام:  اثنني؛  عاملني  من  املشهدية 
ثراء  واآلخر  اخليال،  توظيف  يف  الشاعر 
احلادثة موضوع النص، فالقصيدة يمكن هلا 
اللغوية  بوسائلها  الصورة  متّثله  ما  تفرّس  أن 

واإليقاعية)66(.
ويف قوله:

ْك باَِل َلَبٍن          ، ال َترْتُ َتُقوُل َيا َربِّ
ِضيَعَة َواْرمَحْنِي َوإَياَهـا َهِذي الرَّ
حالة  تصوير  إىل  الشاعر  يعود   
البؤس حينام استعمل ألفاظا تدّل عىل حقل 
ارمحني  الرضيعة،  )لبن،  مثل:  الطفولة 
األبيات  يف  املسعى  هذا  ويتواصل  وإياها(، 

األخرى، ففي قوله: 
َيَكاُد َينَْقدُّ َقْلبِي ِحنَي َأْنُظُرَهـا          

َتْبِكي َوَتْفَتُح يِل ِمْن ُجوِعَها َفاَهـا
وَتْبِكي  َقْلبِي  )َينَْقدُّ  األلفاظ  نجد   
حلقل  كلها  تنتمي  وجوعها(  َفاَهـا  َوَتْفَتُح 
واحد ييش باملرارة واألسى، كذلك يف قوله:

حتليُل النص األديب من البنية الصوتية  ...
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ـا            َّ هِبَ َتْبِكي لَِتْشُكَو ِمْن َداٍء َأمَل
َوَلْسُت َأْفَهُم ِمنَْها ُكنَْه َشْكَواَهـا
حقل  من  ألفاظا  الشاعر  استعمل   
شكواها(،  أملّ،  داء،  تشكو،  )تبكي،  واحد 

أّما يف قوله: 
أْو َكاَن يف النَّاِس إِْنَصاٌف َوَمْرمَحٌَة     

مَلْ َتْشُك َأْرَمَلٌة َضنَْكًا بُِدْنَياَهـا
متقابالن  معجميان  حقالن  يوجد   
َوَمْرمَحٌَة(  )إِْنَصاٌف  الرمحة  عىل  يدّل  األول 
)الشكوى  القسوة  عىل  يدّل  اآلخر 

والضنك(.
وممّا تقّدم يتحّصل لدينا أن احلقول   
املعجمية عبارة عن جمموعة من ألفاظ اللغة 
حتديد  ويتّم  املعنى،  يف  ارتباط   بينها  التي 
داللة األلفاظ من خالل املجموعة الداللية 
التي تقع يف إطارها، دون أن تبتعد لفظة عن 
أخرى عمال باملبدأ الذي يرى وجود عالقة 

بني الكلامت داخل العائلة اللغوية)67(.
وأوىل باحلقول املعجمية أن تدرس   
املعجمي  احلقل  ألن  الداليل  املستوى  يف 
يعني  الذي  الداليل  احلقل  أوجه  من  وجه 
جمموعة وحدات معجمية مرتابطة فيام بينها 
ذهنيا)68(، ونظرية احلقل الداليل رأي ذهب 
أن  عىل  وينص  وآخرون  تراير(  )جي  إليه 

أجزاء من مفردات لغة ما يمكن حتليلها عىل 
أساس الرتاكيب)69(. 

املبحث الثالث
املستويات: النحوي والبالغي والداليل

املستوى النحوي
يدرس هذا املستوى: 

النص  يف  اإلعرابية  احلاالت   
أنواعها؛ وتكرارها)70(، واجلملة  املدروس؛ 
والقرص،  والطول  النوع  ناحية  من  النحوية 
واملوصوف  كالصفة  النحوية  والعالقات 
املفردة:  وحاالت  إليه،  واملضاف  واملضاف 
اإلفراد والتثنية واجلمع والتذكري والتأنيث، 
والبناء للمعلوم والبناء للمجهول، والصيغ 
تلك  إن  إذ  والتأخري،  والتقديم  الفعلية 
االستبداالت بأنواعها تعرّب عن قضية مهّمة 
والتعبري  اجلمل  مضمون  توسيع  يف  تتمّثل 

عنه بأكثر من صيغة)71(.  
الدراسة  موضوع  النصِّ  يف  نجد   
تنويعا كبريا يف أنواع اجلمل  إذ إن الرصايف 
يناسب  توظيفا  نوع  كل  توظيف  إىل  عمد 

املعنى املطلوب، يقول الشاعر:
َلِقيُتها َلْيَتنِـي َما ُكنُْت َأْلَقاَهـا       

مَتيِْش َوَقْد َأْثَقَل اإلْمالُق مَمَْشاَهـا
البيت  فقد استعمل الشاعر يف هذا   
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املصحوب  التمنّي  لغرض  )ما(  األداة 
منظر  من  شاهده  ملا  )لو(  بمعنى  باحلرسة 
تلك  تعزيز  إىل  الشاعر  جلأ  ثم  ومن  حمزن، 

الداللة بتكريس اجلمل األسمية يف قوله:
ْجُل َحافَِيـٌة        ـٌة والرِّ َأْثَواُبـَها َرثَّ

ْمُع َتْذِرُفُه يف اخلَدِّ َعْينَاَهـا َوالدَّ
بينها  أسمية  مجل  ثالث  هنا  نلحظ   
اجلمع  يفيد  الذي  )الواو(  العطف  حرف 
هذه  تعانيها  التي  املعاناة  شّدة  عىل  ليؤّكد 
بمعنى  )يف(  اجلر  حرف  واستعمل  املرأة، 
)عىل( ليؤكد تأثري الدمع عىل خّدهيا لكثرته، 
يؤّدي  )يف(  اجلر  حرف  أن  املعروف  ومن 
أّما  واالحتواء،  والدخول  التضّمن  مطلب 
واالقرتان،  املصاحبة  إلرادة  فيستعمل  الباء 
واألهلية  امللك  ملعاين  فيستعمل  الالم  أّما 

واالستحقاق)72(.
وفضال عىل ما تقّدم نلحظ التقديم   
والتأخري يف الشطر الثاين للرتكيز عىل مفردة 
)الدمع( املوحية باألسى، ومن ناحية أخرى 
يمكن  النحوية  الظواهر  هذه  مثل  فإن 
جيعل  بام  بنيويا  متاسكا  النص  تعطي  أن 
العالقات )النحوية ـ الداللية( وثيقة الصلة 
بربط اجلمل فيام بينها، فاجلملة تعّد الوحدة 

املحورية للنص)73(.

أّما يف قوله: 
َماَت الذي َكاَن حَيِْميَها َوُيْسِعُدَها    

ْهُر ِمْن َبْعِدِه بِالَفْقِر َأْشَقاَهـا َفالدَّ
عىل  للداللة  أفعال  أربعة  فنجد   
الفعلني  يف  املايض  بصيغة  معّززة  املأساة 
الشاعر  حّول  وقد  وأشقاها(،  )مات، 
األفعال املضارعة إىل صيغة املايض بوساطة 
الفعل املايض الناقص )كان( للداللة عىل أن 
أن  ويبدو  اليوم،  وليدة  ليست  املرأة  معاناة 
القصيدة،  يف  كبريا   شأنا  اإلسمية  للجملة 

فبعد البيت األسبق يصادفنا، قول الشاعر:
امَلْوُت َأْفَجَعَهـا َوالَفْقُر َأْوَجَعَها      

َواهلَمُّ َأْنَحَلَها َوالَغمُّ َأْضنَاَهـا
وهنا نجد أربع مجل أسمية أخبارها   
املأساة  حركية  عىل  للداللة  فعلية  مجل  كلها 
التي تعانيها هذه املرأة، فاجلمل هبذا الرتكيب 
تفيد كلها بأن اخلرب ييش بفائدة داللية واحدة 
وهي املعاناة فبام أنَّ املبتدآت أسمية كلها فإنَّ 
تـأّثر  التنويع للمعنى الواحد يفيد شّدة  هذا 
الشاعر بام جيعل املعنى الواحد ال يستوعب 
يفوقها  فالنص حيتوي اجلملة وما  مشاعره، 
ذلك  الشاعر  د  عضَّ وقد  دوهنا)74(،  هو  وما 

يف قوله:  

حتليُل النص األديب من البنية الصوتية  ...
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ى َولِيَدهَتَا      ِمُل بِالُيرْسَ مَتيِْش َوحَتْ
ْدِر َمْدُعوَمًا بُِيْمنَاَهـا مَحْاًل َعىَل الصَّ
الفعلية  اجلمل  تكرار  نجد  فهنا   
املطلق  املفعول  صيغة  نجد  كذلك  املوحية، 
التي تفيد نوع احلمل؛ فقد كان عىل الصدر 
األم  بني  الرابطة  وشّدة  القلب  موقع  حيث 

ووليدهتا.
 ويف قوله:  

َما َأْنَس ال أْنَس َأينِّ ُكنُْت َأْسَمُعَها     
َا أْوَصاَب ُدْنَياَهـا َتْشُكو إىَِل َرهبِّ
فقد استعمل الشاعر أسلويب النفي   
لغرض  األول  الشطر  يف  مرتني  واجلزم 
للقصيدة  األساسية  الثيمة  عىل  التأكيد 
اجلمل  بني  فالعالقات  أْنَس(،  ال  َأْنَس  )َما 
واالجتاه  واملدى  النوع  حيث  من  ختتلف 
النص)75(، ويف  العالقات بني مكونات  عن 

قوله:
َيَكاُد َينَْقدُّ َقْلبِي ِحنَي َأْنُظُرَهـا          

َتْبِكي َوَتْفَتُح يِل ِمْن ُجوِعَها َفاَهـا
)يكاد(  الفعل  استعامل  أن  نلحظ   
جاء لتحقيق الداللة عىل قرب وقوع احلدث 
)تبكي  الفعلني  واستعامل  التأثر،  وشّدة 
يف  أّما  البكاء،  شّدة  عىل  للداللة  وتفتح( 

قوله: 

أْو َكاَن يف النَّاِس إِْنَصاٌف َوَمْرمَحٌَة     
مَلْ َتْشُك َأْرَمَلٌة َضنَْكًا بُِدْنَياَهـا
املايض  الفعل  استعامل  كان  فقد   
الناقص )كان( رضوريا للداللة عىل غياب 
االنصاف والرمحة عند الناس منذ القدم، ال 
مجلة  يف  والتأخري  التقديم  استعامل  أّن  سيام 
)كان(، واستعامل الفعل جمزوما بـ )مل( أمور 

كلها تدّل عىل القطع والتأكيد.
يف  غرّي  الشاعر  أن  نجد  تقّدم  وفيام   
أنواع اجلمل ليكون يف ذلك متسع ملشاعره 
األداة  وّظف  فقد  املرأة،  حالة  يصور  وهو 
باحلرسة  املصحوب  التمنّي  لغرض  )ما( 
حمزن،  منظر  من  شاهده  ملا  )لو(  بمعنى 
واستعمل يف أحد األبيات ثالث مجل أسمية 
يفيد  الذي  )الواو(  العطف  حرف  بينها 
تعانيها  التي  املعاناة  شدة  عىل  ليؤّكد  اجلمع 
هذه املرأة، واستعمل حرف اجلر )يف( بمعنى 
)عىل( ليؤّكد تأثري الدمع عىل خدهيا لكثرته، 
والتقديم والتأخري يف الشطر الثاين ليؤّكد عىل 
مفردة الدمع املوحية باألسى، ويف بيت آخر 
مأساهتا،  عىل  للداللة  أفعال  أربعة  استعمل 
األفعال  يف  املايض  صيغة  استعمل  وكذلك 
مات وأشقاها وحّول األفعال املضارعة إىل 
أن  عىل  للداللة  كان  بوساطة  املايض  صيغة 
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معاناهتا ليست وليدة اليوم، وأورد أربع مجل 
بيت واحد، وجعل األخبار كلها  اسمية يف 
التي  املأساة  حركية  عىل  للداللة  فعلية  مجل 
الرتكيب  هبذا  فاجلمل  املرأة،  هذه  تعانيها 
تفيد كلها بأن اخلرب ييش بفائدة داللية واحدة 
موّحدة كذلك  املبتدآت  املعاناة وكأن  وهي 
الواحد  للمعنى  التنويع  هذا  لكن  األخبار 
نجد  مثلام  رآه،  بام  الشاعر  تـأّثر  شّدة  يفيد 
يف  املطلق  واملفعول  املوحية  الفعلية  اجلمل 
أحد أبيات القصيدة، والنفي واجلزم مرتني 
يف الشطر األول لغرض التأكيد )َما َأْنَس ال 
عىل  للداللة  يكاد  الفعل  واستعامل  أْنَس(، 
قرب وقوع احلدث وشّدة التأّثر، واستعامل 
شّدة  عىل  للداللة  وتفتح(  )تبكي  الفعلني 
الناقص  املايض  الفعل  واستعامل  البكاء، 
واملرمحة  االنصاف  غياب  عىل  للداللة 
التقديم  واستعامل  القدم،  من  الناس  يف 
الفعل  واستعامل  كان،  مجلة  يف  والتأخري 

جمزوما بـ )مل( يدّل عىل القطع والتأكيد.
توظيف  إمكان  إىل  تقّدم حييلنا  وما   
محوالت  من  تتضّمنه  مما  لإلفادة  اجلملة 
املنطلق  هذا  بحسب  هناك  فليس  معنوية، 
النص  أثبته  ما  وهذا  املعنى  من  فارغة  مجل 
إليه  ذهبت  ممّا  الضّد  عىل  الدراسة  موضوع 

مدرسة بلومفيلد البنيوية التي أّولت اهتامما 
اجلملة  جاعلة  للجمل  الصورية  للنامذج 
نفس املعنى واجلملة اخلالية من املعنى نفس 

قيمة واحدة)76(. 
املستوى البالغي 

ويدرس املستوى البالغي: 
البيان، وفنونه: التشبيه واالستعارة   

واملجاز والكناية.
ودالالته  اخلرب  وأساليبه:  واملعاين   
وأنواع  اخلربية  اجلمل  وأنواع  واإلنشاء 
والنداء،  األمر،  اإلنشاء)االستفهام، 
والنهي(  والتعّجب،  والدعاء،  والقسم، 

والوصل والفصل والقرص واإلسناد.
اللفظية  وحمّسناته  والبديع،   
والطباق  والسجع  اجلناس  واملعنوية: 
والتضمني  واالقتباس  والتورية  واملقابلة 
والترصيع والرتصيع ورّد العجز عىل الصدر 
الذم  وتأكيد  الذم  يشبه  بام  املدح  وتأكيد 
وحسن  احلكيم  وأسلوب  املدح،  يشبه  بام 

التعليل واالطناب واإلجياز. 
ويف هذا املستوى نلحظ أن الشاعر   
البديع وأساليب  أكثر من توظيف حمّسنات 

املعاين وفنون البيان، ففي قوله:  

حتليُل النص األديب من البنية الصوتية  ...
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َلِقيُتها َلْيَتنِـي َما ُكنُْت َأْلَقاَهـا       
مَتيِْش َوَقْد َأْثَقَل اإلْمالُق مَمَْشاَهـا
تام  غري  جناسا  البيت  يف  نجد   
وفيه  ممشاها(،   / متيش  ألقاها،   / )لقيتها 
أيضا استعارة مكنية يف قوله )َأْثَقَل اإلْمالُق 

مَمَْشاَهـا(، أّما يف قوله: 
ْجُل َحافَِيـٌة        ـٌة والرِّ َأْثَواُبـَها َرثَّ

ْمُع َتْذِرُفُه يف اخلَدِّ َعْينَاَهـا َوالدَّ
غري  اإلنشاء  الشاعر   استعمل  فقد   
الطلبي ليؤّكد تقريرية احلالة وحقيقتها، ويف 

قوله: 
ْت َمَداِمُعَها    َبَكْت ِمَن الَفْقِر َفامْحَرَّ

َواْصَفرَّ َكالَوْرِس ِمْن ُجوٍع حُمَيَّاَهـا
ناجحة  بصورة  الشاعر  وظَّف   
أسلوب التقديم والتأخري والتشبيه يف الشطر 
)الورس(،  بـ  املرأة  وجه  شّبه  حيث  الثاين 
عليه  أمحـر  لونه  مربقش  نبات  والورس: 
إىل  الشاعر  يلجأ  وقد  مّر،  كام  أصفـر  زغب 

الرتادف، ففي قوله: 
َماَت الذي َكاَن حَيِْميَها َوُيْسِعُدَها     

ْهُر ِمْن َبْعِدِه بِالَفْقِر َأْشَقاَهـا َفالدَّ
/أشقاها(  )مات  يف  الرتادف  نجد   

ويف )حيميها /يسعدها(، أّما يف قوله: 

امَلْوُت َأْفَجَعَهـا َوالَفْقُر َأْوَجَعَها      
َواهلَمُّ َأْنَحَلَها َوالَغمُّ َأْضنَاَهـا
/ )امَلْوُت  يف  الرتادف  نجد  فإننا   
( و)َأْفَجَعَهـا /َأْوَجَعَها(  الَفْقُر و)اهلَمُّ /الَغمُّ
هذا  من  يقرب  وممّا  /َأْضنَاَهـا(،  و)َأْنَحَلَها 

توظيف أسلوب املقابلة، ففي قوله: 
َفَمنَْظُر احلُْزِن َمْشُهوٌد بَِمنَْظِرَهـا     

َوالُبْؤُس َمْرآُه َمْقُروٌن بَِمْرآَهـا
)َمْشُهوٌد  قوله:  يف  املقابلة  نجد   
وقوله:  بَِمْرآَهـا(  َمْقُروٌن   / بَِمنَْظِرَهـا 
كذلك  َوالُبْؤُس(،  َمْرآى   / احلُْزِن  )َمنَْظُر 
/َمنَْظِرَهـا  )ََمنَْظُر  قوله:  يف  اجلناس  نجد 
)البؤس  قوله  يف  ونجد  /َمْرآَهـا(،  و)َمْرآُه 
البؤس عىل  اشتّد  مرآه( استعارة مكنّية فقد 
يشء  أي  مثل  يرى  كأنه  صار  حتى  األرملة 
نظرا  جمازا  هذا  قوله  يكون  وقد  مادي، 
والبؤس( ال  )املرآى  بني  اإلسنادية  للعالقة 
بأنواعها  االستعارة  يعّد  من  هناك  أن  سيام 
عىل  تدّل  كلها  وهذه  املجاز)77(  فروع  من 
ينضب يف صنع صوره  الشاعر ال  أنَّ معني 
بيته  يبني  أن  يستطيع  ))فالشاعر  وخياالته 
الشعري من املواد العضوية وغري العضوية، 
والعامل  العلامء  الفيزياوية،  وغري  الفيزياوية 
اجلبال  واألبطال،  اجلبناء  والفالحني، 
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والصحاري،  البحار  واحلقول،  والسهول 
واألساطري  احلقائق  والنجوم،  األقامر 

واخلرافات...(()78(، ويف قوله:
ى َولِيَدهَتَا      ِمُل بِالُيرْسَ مَتيِْش َوحَتْ

ْدِر َمْدُعوَمًا بُِيْمنَاَهـا مَحْاًل َعىَل الصَّ
قٍة       طتها بأهدام ممزَّ قد قمَّ

يف العني منرشها َسمـج وَمطواها
ملحّسن  الشاعر  توظيف  نالحظ   
و  يمناها(   / )اليرسى  قوله:  يف  )الطباق( 
اجلناس  نجد  مثلام  مطواها(،   / )منرشها 
غري التاّم يف قوله: )حتمل / محال(، والبيتان 
تأثريها،  خيفى  ال  عيانية  صورة  شّكال  معا 
فالقارئ إزاء البيتني كأنه أمام امرأة حقيقية 
تتحّرك أمامه وهي حتمل وليدهتا بكل ذلك 
األحداث  وترية  أن  نجد  وهنا  األسى، 
أن  عىل  قادرا  املعنى  ))ليكون  تصاعدت 
نفسه  هو  يصبح  حتى  احلدث  مع  ينمو 

حدثا(()79(.
كذلك استعمل الشاعر )املقابلة( يف قوله: 

َما َأْنَس ال أْنَس َأينِّ ُكنُْت َأْسَمُعَها     
َا أْوَصاَب ُدْنَياَهـا َتْشُكو إىَِل َرهبِّ
/ال  أنس  )ما  قوله:  يف  املقابلة  نلحظ  وهنا 

أنس(، ويف قوله: 

ْك باَِل َلَبٍن          ، ال َترْتُ َتُقوُل َيا َربِّ
ِضيَعَة َواْرمَحْنِي َوإَياَهـا َهِذي الرَّ
النداء  عدة:  أساليب  الشاعر  استعمل 
واألمر  ترتك(  )ال  والدعاء  )يارب( 

)ارمحني(.
ويف األبيات املتتالية:

ما تصنع األم يف تربيب طفلتها    
ها الرضُّ حتـــى جفَّ ثدياها إن مسَّ

يا ربُّ ما حيلتي فيها وقد ذبلت     
كزهرة الروض َفْقُد الغيث أظامها

ما باهلا وْهي طول الليل باكيٌة      
واألمُّ ساهـــرة تبـــــــكي ملبـكاها
ثالث  االستفهام  أسلوب  تكّرر   
)ما تصنع،  )ما(  باألداة  مرات كلها جاءت 
)ما(  أنَّ  املعلوم  ومن  باهلا؟(  ما  حيلتي،  ما 
وهو  العاقل  لغري  يستخدم  استفهام  اسم 
انسانية  مناشدة  أمام  وكأننا  جوابا  يتطّلب 
ملّحة تتطّلب أجوبة من قبل أفراد املجتمع 
هذه  النتشال  الناس  أمور  عىل  والقائمني 
بمعنى  اجلر)فيها(  حرف  واستعمل  املرأة، 
أظامها(  الغيث  )فقد  قوله  يف  ونجد  )هلا(، 
التشبيهية  الصورة  تعتمد عىل  صورة جمازية 
التي سبقتها، فقد شّبه الطفلة بزهرة الروض 
الزهرة  هبيأة  فصّورها  التشبيه  يف  زاد  ثم 

حتليُل النص األديب من البنية الصوتية  ...



96

)2
02

2  
ب -

 )آ
)1

44
4 -

رم 
)حم

نة 
ثام

ة ال
سن

- ال
ون 

الث
والث

ث 
لثال

د ا
عد

- ال
ن 

ثام
د ال

جل
/ امل

واة
د

الذابلة، فالصورة املجازية تعّد جزءا أساسيا 
من عملية اإلدراك وهي من ثم مرتبطة متام 
الكون  ورؤية  املعرفية  باملفاهيم  االرتباط  
ويوجد داخل كل نّص ركيزة أساسية عادة 
ما ترتجم نفسها إىل صور جمازية يستعملها 
عن  للتعبري  وعي  بدون  أو  بوعي  الشاعر 

تلك الرؤى)80(.
ويف قوله:

ـا         َّ هِبَ َتْبِكي لَِتْشـــــُكَو ِمْن َداٍء َأمَل
َوَلْسُت َأْفَهُم ِمنَْها ُكنَْه َشْكَواَهـا

قد فاهتا النطق كالعجامء أرمحها      
ولســـــت أعلم أي السقم آذاها
 نلحظ تكرار استعامل )النفي( بـ )ليس( )لست 
أفهم، لست أعلم( للداللة عىل حرية الشاعر 
التي من املمكن أن تكون حرية ممّن يشعرون 
باألسى مجيعا أمام تلك املشاهد  ))فالشاعر 
إنسان يستطيع أن جيّدد العهد بتأّثرات حّسية 

معينّة كام لو كانت حتدث أول مرة(()81(.
ويف قول الشاعر:

أْو َكاَن يف النَّاِس إِْنَصاٌف َوَمْرمَحٌَة     
مَلْ َتْشُك َأْرَمَلٌة َضنَْكًا بُِدْنَياَهـا 
أسلوب  الشاعر  استعمل  فقد   
الرغبة  عىل  يدّل  البيت  صدر  يف  التمنّي 
توزيع  يف  االجتامعية  العدالة  حتقيق  يف 

تفقد  الشعري  ))البيت  ففي  الثروات، 
حّية  وتبدو  كثافتها  الواقعية  املوضوعات 
شفافة ال حتّد من رؤية الشاعر وال تعيقها((
)تشكو  قوله  يف  اجلناس  نجد  كذلك   ،)82(

/ )تبكي  قوله:  يف  والرتادف  شكواها(،   /
تشكو(، وهنا يضع الشاعر اللوم عىل الذات 
يعني  الذات  لوم  ))إن  إذ  املجتمع  يف  ممّثلة 
هبا  واالعرتاف  األخطاء،  مسلسل  استعادة 
عسى أن يكون يف ذلك حمو آلثارها النفسية 
حلظة(( كل  اإلنسان  تالحق  التي  القاسية 
)83(، ونلحظ أيضا استعامل حرف اجلر )يف( 

بمعنى عند. 
املستوى الداليل والرمزي

والرمزي)84(  الداليل  املستوى  يعّد   
أو جمموعة  فرادى  املتقدمة  املستويات  ثمرة 
من ناحية داللتها عىل املعاين املراد توصيلها، 

ويمكن ـ أيضا ـ يف هذا املستوى دراسة: 
الكلامت  هي  املفاتيح:  الكلامت   
مضمون  عىل  خالهلا  من  يستّدل  التي 
حمّددة  كلامت  رصد  ويمكن  املوضوع)85(، 
الدراسة،  موضوع  النص  يف  أساسية  لكنها 
من هذه الكلامت: )األرملة املرضعة، الطفلة 
اليتيمة، شخصية الشاعر، الفقر( فقد كانت 

القصيدة كلها تدور حول هذه املفاتيح. 
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السياقية  الرتابطية  العالقات   
هلا  أشار  وقد  والتجاورية،  واالستبدالية 
اإلحالية  العالقات  عليها  وأطلق  سوسري 
بني  الرتابطية  العالقات  صيغ  وتشمل 
املرتادفات والطباق والكلامت نفس اجلرس 
النحوية  والوظائف  املتشابه  املوسيقي 

املتقاربة)86(.
املستوى  هذا  مظّلة  حتت  ويمكن   
دراسة )املصاحبات اللغوية(، وهي: ))جميء 
أيضًا:  وعرفت  أخرى،  كلمة  بصحبة  كلمة 
لغة  يف  ما  لكلمة  االعتيادي  االرتباط  بأهنا: 
ما بكلامت أخرى معينّة دون غريها،  أو هي 
جرت  أكثر  أو  لكلمتني  معجمية  جتمعات 
العادة عىل تالزمها وتكّرر حدوثها وترابطها 
دالليا  نحو قطيع من الغنم وال يقال قطيع 
تويف  ويقال  الطري،  من  رسب  بل  الطري  من 
الرجل وال يقال تويف احلامر بل نفق احلامر((
)87(، ويمكن للقارئ أن يعثر عىل مثل تلك 

يف  بسهولة  النص  يف  املتصاحبة  املفردات 
تْذرفه،  والدمع  حافيٌة،  ْجُل  )الرِّ الرتاكيب: 
، زهرة الروض، وريَب الدهر،  ها الرضُّ ومسَّ

واملوت والُيتم، وأجهشت باكية(.
يلّخص املستوى الداليل املستويات   
الشاعر  أن  عىل  كلها  تدّل  التي  املتقّدمة 

عىل  اجتامعية،  حلالة  مؤّثرة  حكاية  بصدد 
اجلميع أن يسعى ملعاجلتها، وأمام مثل هذه 
النصوص امللتزمة بقضايا اإلنسان املصريية 
اآلخر  هو  مسؤوال  يكون  أن  للنقد  بد  ال 
حاله حال النص نفسه، والنقد املسؤول هو 
))الذي يؤمن صاحبه بأننا ال نقرأ القصيدة 
األدب  من  األدنى  املستوى  عند  لنبقى 
ولكن لنتجاوز ذلك إىل املستوى األعىل ذي 
املخرب األكثر جالال، أو النقد الذي يتجاوز 
لّب  إىل  األديب  العمل  من  السطح  قرشة  بنا 
املعنى األكثر  يقيم هناك خمتبئا  الثمرة حيث 

عمقا(()88(.
يقول الرصايف:

َلِقيُتها َلْيَتنِـي َما ُكنُْت َأْلَقاَهـا       
مَتيِْش َوَقْد َأْثَقَل اإلْمالُق مَمَْشاَهـا

ْجُل َحافَِيـٌة       ـٌة والرِّ َأْثَواُبـَها َرثَّ
ْمُع َتْذِرُفُه يف اخلَـــدِّ َعْينَاَهـا َوالدَّ
حقوال  يستحرض  هنا  والشاعر   
ألقاها،  )لقيتها،  اللقاء:  متعاضدة:  داللية 
)الرجل  املتعب:  واجلسد  ممشاها(  متيش، 
واخلد والعينني( وتعابري الفقر: )رّثة وحافية 
احلالة،  بفجائعية  بذلك  ليوحي  وتذرف( 

ويف قوله:

حتليُل النص األديب من البنية الصوتية  ...
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ى َولِيَدهَتَا      ِمُل بِالُيرْسَ مَتيِْش َوحَتْ
ْدِر َمْدُعوَمًا بُِيْمنَاَهـا مَحْاًل َعىَل الصَّ
قوله  إن  الداليل  املستوى  عىل  نجد   
عىل  داللة  اليمنى  دون  باليرسى(  )حتمل 
وضع الطفلة يف جهة القلب ممّا ييش بعاطفة 
يؤّكد  )محال(  املطلق  واملفعول  األمومة، 
عامة  والفنون  الشعر  فهدف  الفعل،  تأكيد 
نقل فكرة أو موضوع متخّيل، وهذا التخّيل 
عريض  االنفعال  لكن  انفعال  يصحبه 
الشعر األصيل)89(، ويف  إىل مقصد  بالقياس 
البيت صورتان األوىل )متيش وحتمل( وهي 
متحّركة واألخرى )محال عىل الصدر( وهي 
ثابتة إالّ أننا يمكن أن نستنتج من الصورتني 
يقف  الشاعر  وكأن  مرّكبة  واحدة  صورة 
أمام صورة املرأة حني كتب بيته وال مشاحة 
تواشج  والتصوير  الشعر  فبني  ذلك  يف 
وأن  واحد،  فن  والكتابة  كبري))فالرسم 
الشاعر يستطيع أن يرسم كام يستطيع الرسام 

أن يكتب قصائد بال صوت(()90(.
ما  الداليل  باملستوى  يتعّلق  وممّا   
يمكن أن نطلق عليه )احلوار املشهدي( وهو 
طريقة يف احلوار تكون برسم مشهد كامل من 
األبيات تنطق عىل لسان كل متحاور لغرض 
احلدث  والكونية عىل  اإلنسانية  إسباغ صفة 

املوصوف، فالرؤية الكونية ))ليست معطى 
جتريبيا مبارشا، بل عىل العكس، وسيلة عمل 
املبارشة  التعابري  مفهومية ال بد منها إلدراك 

للفكر الفردي(()91(.
الطريقة يف  أن هلذه  الباحث  ويعتقد   
به  ملا حتفل  املتلّقي  نفس  كبريا يف  أثرا  احلوار 
من دالالت عميقة ومؤّثرة عن طريق اخليال 
فاخليال ))خيلق نظاما واحدا تتالءم عنارصه 
تالؤما مظهره الوحدة والتنّوع.... ومصدرمها 
يقول  الداللة(()92(،  إدراك  واحدة  كلمة  يف 

الرصايف: 
عها        َويح ابنتي إنَّ ريَب الدهر روَّ

بالفقـــر واليتم، آًها منهام آهـا!
كانت مصيبتها بالفقـــــــر واحدًة        

ومــــوت والدها بالُيتــــم ثنَّاهـا
هذا الذي يف طريقي كنت أسمعه       

منها فأثَّر يف نفســـــي وأشجاها
حتى دنوت إليها وْهــي ماشيـــٌة       

وأدمعي أوسعت يف اخلدِّ جمراها
وقلت: يا ُأخُت مهاًل إنني رجــٌل       

ا يف بالياها أشارك الناس ُطــــرًّ
سمعت يا ُأخت شكوى هتمسيــن       

هبا يف قالٍة أوجعت قلبي بفحواها
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هل تسمح األخت يل أين أشاطرها    
ما يف يدي اآلن أسرتيض به اهلل

ثم اجتذبت هلا من جيب ملحفتي       
درامًها كنــــــــت أستبقي بقاياها

وقلت: يا ُأخت أرجو منك تْكرمتي    
ــاها بأخـــذها دونــام َمـــــنٍّ تغشَّ
وهو  كامل،  مشهد  إزاء  هنا  فنحن   
ليؤّدي  وضع  أنه  أي  حمايد  غري  مشهد 
وقد  الشاعر  حال  وصف  األول:  غرضني، 
متّثل يف قوله: )أثر يف نفيس، أدمعي أوسعت، 
اجتذبت هلا(، واآلخر هو التساؤل فاملشهد 
من  موّجهة  أسئلة  جمموعة  بأمجعه  يشّكل 
األخت؟  تسمح  )هل  األرملة  إىل  الشاعر 
صنيع  أن  نلحظ  وهنا  منك؟(  أرجو 
الشاعر مل يقترص عىل التفسري، فالبد للنص 
املشاركة  إىل  التفسري  عرب  املرور  من  األديب 
الوجدانية فهام حلظتان من عملية واحدة)93(، 
فنحن هنا إزاء وصف وتساؤل األمر الذي 
اجلواب  بمثابة  ليكون  آخر  مشهدا  تطّلب 
أّما  معرّبة  فالقصيدة  األول  املشهد  عىل 
فبائسة وجمدبة، والشعر وحده  من  احلقيقة 
واملجتمع...عىل  احلياة  ))موجودات  يظهر 
شفافا،  يصبح  املعتم  فالصلد  حقيقتها  غري 
والناطق  بعيدا،  والقريب  قريبا،  والبعيد 

تتكلم،  األحجار  ناطقا..  واألصّم  أصاّم، 
الغيوم  حتاور،  األطيار  ترقص،  األشجار 
والنجوم عذال ومراسلون...(()94(، لذلك 

يواصل الشاعر مسعاه فيقول:
فأرسلْت نظرة رعشاء راجفـــة        

ترمي السهام وقلبي من رماياها
وأخرَجت زَفراٍت من جوانحها         

كالنار تصعد من أعامق أحشاها
وأجهشت ثم قالت وهي باكيــة:        

ة واها! واًها ملثــــــلك من ذي رقَّ
ك يل      لو َعمَّ يف الناس ِحسٌّ مثل حسِّ

ما تاه يف َفَلوات الفقر َمـن تاها
أو كان يف الناس إنصاٌف ومرمحة       

مل تشـــُك أرملـة َضنًكا بدنياها
مشهد  أمام  أنفسنا  نجد  وهنا   
نظرة  )فأرسلت  املرأة:  حال  لنا  يصّور 
رعشاء راجفة، أخرجت زفرات، اجهشت 
مجيعا  فالشعراء  باكية(،  وهي  قالت  ثم 
يف  وااليقاع  الفنية  الصور  يستعملون  حني 
نصوصهم، حيملوهنا طاقة التعبري عن جتارب 
انسانية عميقة بنوها عىل أساس من الرصاع 
بني عاملني متضاّدين: مها موقف الشاعر من 
احلياة والقيم، وموقف اخلصوم منهام، ومن 
بني  احلاّد  االستقطايب  الرصاع  ذلك  خالل 

حتليُل النص األديب من البنية الصوتية  ...
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النص: صورة  لغة  املوقفني)تتكامل(  هذين 
وإيقاعا وداللة)95(.

الباحث  يرى  كام  ـ  بالذكر  واجلدير   
طرفني  بمثابة  كانا  املتقّدمني  املشهدين  أن  ـ 
متّثل  ثالث  بطرف  إالّ  تكتمل  مل  جدليٍة  من 
قصيدته،  من  بيتني  آخر  يف  الشاعر  قول  يف 

ومها:
هذي حكاية حاٍل جئت أذكرها      

وليس خيفى عىل األحرار َمغزاها
َأوىل األنام بعطف الناس أرملٌة   

وأرشف الناس َمن يف املال وأساها
تركيبة  أمام  الشاعر  يضعنا  وهنا   
واملرأة  نفسه،  الشاعر  من:  مؤلفة  ثالثية 
النّص، واملتلّقي، وكأّنه يضعنا  املقصودة يف 
أخريا أمام مسؤولياتنا اإلنسانية واألخالقية 
احلكيمة،  الوّصية  ُيشبه  بام  ه  نصَّ خيتم  وهو 
األشياء  من  نسق  إىل  جينح  قد  فالشاعر 
خيالف به ما نرى وما نعرف وذلك من أجل 
وأيضا  باقية،  مستقّرة  حقائق  إىل  الوصول 
من أجل ارتياد الدفائن واألرسار)96(  وهذا 

ختام حسن يف مثل هذه املواضع. 
اخلامتة

يمكن لنا يف خامتة البحث أن نستنتج   
التي  املستويات  وفق  عىل  النص  دراسة  أنَّ 

يتكّون منها جتعل الدارس وجها لوجه أمام 
املستويات  وبحسب  أغلبها  النص  دالالت 
البنيوية املتدرجة التي حيّلل يف ضوئها، فعىل 
الداخيل  اإليقاع  اعتمد  الصويت  املستوى 
ظواهر،  عىل  الدراسة  موضوع  للقصيدة 
النداء  وأدوات  الصويت(،  )التكرار  مثل: 
)حَيِْميَها،  املمدودة  واملقاطع  واإلدغام 
التقسيم  وحسن  َأْشَقاَهـا(  َوُيْسِعُدَها، 
)بَِمنَْظِرَهـا  األشطر  هناية  بني  والتناظر 
)َأْنُظُرَهـا،  يف  املوسيقي  والتناسق  َوَمْرآَهـا( 
وكان  وتفتح(  و)تبكي  َفاَهـا(  ُجوِعَها، 

لذلك كله أثر واضح يف موسيقى النص.
لوحظ  الرصيف  املستوى  وعىل   
توظيف )اللواحق( يف عدد من أبيات النص 
الشاعر  شخصية  عىل  الداّلة  بالضامئر  ممّثلة 
بالفعل  حصلت  القصة  أن  عىل  للداللة 
أيضا  املستوى  الشاعر، ويف هذا  أمام مرأى 
ضامئر  مع  الغائب  ضامئر  تعاضد  لوحظ 
املرأة  صورة  حضور  عىل  للداللة  املتكّلم 
الشاعر، فضال عىل استعامل صيغة  يف ذهن 

اسم املفعول )َمْشُهوٌد و َمْقُروٌن(.
ألفاظ  كانت  املعجمي  املستوى  وعىل   
عدد  باستثناء  املعاين  قريبة  سهلة  القصيدة 
ألفاظ:  كاستعامل  املقام  تطلّبها  األلفاظ  من 
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)الورس، أوصاب، كنه(، وكانت املفردات 
عىل  الداللة  ظاهرة  معجمية  حقول  ضمن 
الَفْقِر،  ْهُر،  الدَّ )َماَت،  واحلرمان:  الفقر 
و)املوت  َُيْسِعُدَها(  )حَيِْميَها،  و  َأْشَقاَهـا(، 
والنحول  واهلم  والوجع  والفقر  والفجيعة 
والغّم والضنى( و)َمنَْظُر وَمْشُهوٌد وَمنَْظِرَهـا 
وَمْرآُه وَمْرآَهـا( و )َينَْقدُّ َقْلبِي وَتْبِكي َوَتْفَتُح 
أملّ،  داء،  تشكو،  و)تبكي،  وجوعها(  َفاَهـا 

شكواها(.
وعىل املستوى البالغي حفل النصُّ   
واملحّسنات  األساليب  يف  الكبري  بالتنّوع 
يف  تاّم  غري  كاجلناس  البالغية  والفنون 
)لقيتها / ألقاها، ومتيش /ممشاها( و)حتمل 
اإلْمالُق  )َأْثَقَل  املكنية  واستعارة  /محال(، 
 / )تشكو  الطلبي  غري  واإلنشاء  مَمَْشاَهـا( 
والتشبيه  والتأخري  والتقديم  شكواها(، 
)حيميها  و  /أشقاها(  )مات  بني  والرتادف 
/ َو)اهلَمُّ  /الَفْقُر(  و)امَلْوُت  /يسعدها( 
/ و)َأْنَحَلَها  /َأْوَجَعَها(  و)َأْفَجَعَهـا   ) الَغمُّ
يف  واملقابلة  /تشكو(،  و)تبكي  َأْضنَاَهـا( 
قوله: )َمْشُهوٌد بَِمنَْظِرَهـا / َمْقُروٌن بَِمْرآَهـا( 
و  َوالُبْؤُس(  /َمْرأى  احلُْزِن  )َمنَْظُر  وقوله: 
/ )اليرسى  والطباق  أنس(،  /ال  أنس  )ما 
يمناها(، وأساليب النداء )يارب(  والدعاء 

الدعاء  إىل  خرج  الذي  واألمر  ترتك(  )ال 
)ارمحني( والتمني )لو( يف صدر البيت يدّل 
يف  االجتامعية  العدالة  حتقيق  يف  الرغبة  عىل 

توزيع الثروات.
الطريقة  تكون  أن  الباحث  يأمل   
الدارسني  أنظار  حمط  هذه  بحثه  يف  امّلتبعة 
موضوعية  تكاملية  من  فيها  ملا  والباحثني 
ويف الوقت نفسه إهنا تفيد من املدونة النقدية 
املعارصة  النقدية  املنهجيات  ومن  الرتاثية 

بالقدر نفسه.  
امللحق

نصُّ قصيدة األرملة املرضعة)97(
1. لقيتها ليتني ما كـــــنت ألقاها!     

متيش وقد أثقل اإلمالق ممشاها
ْجُل حافيــــــٌة      ٌة والرِّ 2. َأثواهُبا رثَّ

والدمع تْذرفه يف اخلـــــدِّ عيناها
ت مدامعها   3. بكت من الفقر فامحرَّ

واصفرَّ كالَوْرس من جوٍع حُمياها
4. مات الذي كان حيميها ويسعدها     

فالدهر من بعده بالفقــر أشقاها
5. املوت أفجعها والفقر أوجـعها       

واهلــمُّ أنحلها والغــــــمُّ أضناها
6. فمنظر احلزن مشهود بمنظرها      

حتليُل النص األديب من البنية الصوتية  ...
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والبؤس مرآُه مقروٌن بمـــرآها
7. كرُّ اجلديدين قد أبىل عباَءهتا        

فانشقَّ أسفلها وانشق أعـــالها
ق الدهُر ويُل الدهِر ِمئزرها   8. ومزَّ

حتى بدا من شقوق الثوِب َجنباها
9. متيش بأطامرها والربد َيلسعها         

كأنه عقــرٌب شالت ُزباناها
10. حتَّى غدا جسُمها بالربِد مرجتًفا   

ت ثناياها كالُغصن يف الريح واصطكَّ
11. متيش وحتمل بالُيرْسى وليَدهتا      

ْدر مدعوًما بُيمناها مَحْاًل عىل الصَّ
قٍة              طتها بأهدام ممزَّ 12. قد قمَّ

يف العني منرشها َسمج وَمطواها
13. ما أنَس ال أنَس أين كنُت أسمعها     

تشكو إىل رهبا أوصاَب دنياها
14. تقول: يا ربُّ ال ترتك باِل لبٍن        

هذي الرضيعة وارمحني وإياها
15. ما تصنع األم يف تربيب طفلتها    

ها الرضُّ حتى جفَّ ثدياها إن مسَّ
16. يا ربُّ ما حيلتي فيها وقد ذبلت      

كزهرة الروض َفْقُد الغيث أظامها
17. ما باهلا وْهي طول الليل باكيٌة        

واألمُّ ساهرة تبـــــــكي ملبكاها

18. يكاد ينقدُّ قلبي حني أنظرها          
تبكي وتفتح يل من جوعها فاها

عة          ها طفلًة باتت مروَّ 19. ويُلمِّ
وبتُّ من حوهلا يف الليل أرعاها!

20. تبكي لتشكَو من داٍء أملَّ هبا           
ولســـــت أفهم منها ُكنَه شكواها

21. قد فاهتا النطق كالعجامء أرمحها      
ولســـــت أعلم أي السقم آذاها

عها      22. َويح ابنتي إنَّ ريَب الدهر روَّ
بالفقر واليتم، آًها منهام آهــــا!

23. كانت مصيبتها بالفقر واحدًة          
وموت والدها بالُيتــــــــم ثنَّاها

24. هذا الذي يف طريقي كنت أسمعه      
منـها فأثَّر يف نفيس وأشجاها

25. حتى دنوت إليها وْهي ماشيٌة        
وأدمعي أوسعت يف اخلدِّ جمراها

26. وقلت: يا ُأخُت مهاًل إنني رجٌل       
ا يف بالياها أشارك الناس ُطرًّ

27. سمعت يا ُأخت شكوى هتمسني    
هبا يف قالٍة أوجعت قلبي بفحواها

28. هل تسمح األخت يل أين أشاطرها    
ما يف يدي اآلن أسرتيض به اهلل
29. ثم اجتذبت هلا من جيب ملحفتي       
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درامًها كنت أستبقي بقاياها
30. وقلت: يا ُأخت أرجو منك تْكرمتي       
اها بأخذها دونام َمــــــنٍّ تغشَّ

31. فأرسلْت نظرة رعشاء راجفة         
ترمي السهام وقلبي من رماياها

32. وأخرَجت زَفراٍت من جوانحها         
كالنار تصعد من أعامق أحشاها
33. وأجهشت ثم قالت وهي باكية:           
ة واها! واًها ملثلك من ذي رقَّ

ك يل      34. لو َعمَّ يف الناس ِحسٌّ مثل حسِّ
ما تاه يف َفَلوات الفقر َمن تاها

35. أو كان يف الناس إنصاٌف ومرمحة       
مل تشُك أرملة َضنًكا بدنياها

36. هذي حكاية حاٍل جئت أذكرها      
وليس خيفى عىل األحرار َمغزاها

37. َأوىل األنام بعطف الناس أرملٌة   
وأرشف الناس َمن يف املال وأساها

حتليُل النص األديب من البنية الصوتية  ...



104

)2
02

2  
ب -

 )آ
)1

44
4 -

رم 
)حم

نة 
ثام

ة ال
سن

- ال
ون 

الث
والث

ث 
لثال

د ا
عد

- ال
ن 

ثام
د ال

جل
/ امل

واة
د

اهلوامش:

1- ينظر، لسان العرب : مادة )حلل(.

العريب  النقد  ينظر، معجم مصطلحات   -2

القديم: 142.

يف  العربية  املصطلحات  معجم  ينظر،   -3

اللغة واألدب: 90.

4- ينظر، م ن: 90.

التشكيل  الشعري،  املعنى  مجاليات   -5

والتأويل: 37.

العربية  املصطلحات  معجم  ينظر،   -6

العلوم  ومعجم   ،393 واألدب:  اللغة  يف 

اإلنسانية : 1021. 

املصطلحات  معجم  املتقن،  ينظر،   -7

ومعجم   ،46 احلديثة:  واألدبية   اللغوية 

حتليل اخلطاب: 133. 

البنيوية:  وعرص   ،216 ن:  م  ينظر،   -8

.291

9- ينظر، مناهج النقد األديب احلديث: 11.

احلديث  األديب  النقد  يف  ينظر،   -10

منطلقات وتطبيقات: 38.

احلديث،  األديب  النقد  يف  ينظر،   -11

منطلقات وتطبيقات: 38.

12- ينظر، اللغة واملعنى، دراسة يف فلسفة 

لودفيج فتغنشتاين املتأخرة: 48.

التشكيل  الشعري،  املعنى  مجاليات   -13

والتأويل: 35

األديب:  النقد  يف  البنائية  نظرية  ينظر،   -14

.321

احلديث  األديب  النقد  يف  ينظر،   -15

منطلقات وتطبيقات: 243.

16- ينظر،. األسلوبية، الرؤية والتطبيق  : 

.50

شعراء  الرصايف:  ترمجة  يف  ينظر   -17

ومعروف   ،56 العرشين:  القرن  يف  العراق 

 ،10 ومواقفه:  واثاره  حياته  الرصايف، 

الشعراء  ومعجم   ،64 الرصايف:  وأدب 

وهلم  احلديث  العرص  يف  املتوفني  العراقيني 

العرصي  واألدب   .401 مطبوع:  ديوان 

وآراء   .196 ـ   67  /1 العريب:  العراق  يف 

واالجتامع،  والدين  السياسة  يف  الرصايف 

سعيد البدري: 8، والرصايف: آراؤه اللغوية 

عراقيون:11،  وشعراء   ،12 والنقدية: 

ومصادر أخرى مثل: الرصايف: حياته وآثاره 

األخرية،  أعوامه  يف  والرصايف  وشعره، 
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والرصايف   ، وحضيضه  أوجه  يف  الرصايف 

به وصيته، وحمارضات عن معروف  صلتي 

الرصايف حياته وشعره، ومعروف الرصايف، 

حياته  الرصايف  ومعروف  طبانة،  د.بدوي 

شاعر  الرصايف  ومعروف  السيايس،  وأدبه 

مذاهب  سلسلة  )ضمن  والعروبة   احلرية 

وشخصيات(.

18- ينظر، خطرات يف اللغة القرآنية: 40.

19- ينظر، االلتزام يف الشعر العريب: 14.

20- ينظر، م ن: 15.

21- ينظر، األديب وااللتزام: 78.

الصوت  بني  الدارسون  يفرق   -22

نشاط،  إنام  مادة  ليس  فالصوت  واحلرف، 

قد  تصنيفية  وحدة  فهو  احلرف  أما  طاقة، 

يشتمل عىل أكثر من صوت، ينظر: أصوات 

اللغة العربية: 6.

البعد  يف  مقاربة  اللغة،  كائن   -23

الزمني:157.

24- ينظر، أصوات اللغة العربية: 11

املقارن،  األصوات  علم  يف  ينظر،   -25

العربية  اللغة  التدرجيي لألصوات يف  التغري 

واللغات السامية: 6 وما بعدها.

العربية  احلروف  خائص  ينظر،   -26

ومعانيها:47 ــ 51.

27- فضاء البيت الشعري  : 5.

صفة  حول  اللغة  علامء  نظرة  تباينت   -28

وبني  بينها  كبري  خلط  حدث  فقد  اهلمزة 

بحرف  األبجدية  يبدأ  كان  فاملربد  األلف 

حمدد  شكل  ال  ألف  اهلمزة  أن  ويرى  الباء 

صورة  األلف  أن  إىل  جني  ابن  وذهب  له 

للهمزة، ويقول ابن يعيش بأن اهلمزة ألف، 

ينظر ـ أصوات اللغة العربية: 69.    

29- الصورة األدبية: 7.

30- ينظر، علم األصوات: 199.

31- ينظر، اللغة واملعنى، دراسة يف فلسفة 

لودفيج فتغنشتاين املتأخرة: 134.

32- ينظر، معجم الصوتيات:  73. 

الداخلية من خالل  املوسيقى  تتحقق   -33

جمموعة  وهي  واملقابلة  مّر،  وقد  التكرار 

عىل  املعنى  يف  أخرى  جمموعة  ضد  كلامت 

والطباق   .35 البالغة:  قصة  ينظر،  التوايل 

فهو  الكالم   يف  الضدين  بني  اجلمع  وهو 

البالغة  ينظر،  املعنى،   كلمة ضد أخرى يف 

والتطبيق: 420.

حتليُل النص األديب من البنية الصوتية  ...
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مرئية  غري  حركة  بأنه  اإليقاع  يعرف   -34

داخل  توازيات  بصورة  القراءة  تظهرها 

يف  بحث  الصفة،  التؤديه  ما  ينظر،  النص، 

اإليقاع: 45. 

35- ينظر، علم الوقف واالبتداء يف القرآن 

الكريم واللغة العربية: 32.

36- ينظر، معجم اللسانيات : 351.

37- ينظر، معجم الصوتيات: 132.

38- ينظر، معجم اللغة واللسانيات : 29.

39- ينظر، أساس البالغة: 434. 

40- ينظر، مباحث يف علم لسانيات اللغة: 

.82

41- ينظر، معجم القواعد العربية يف النحو 

والترصيف وذيل باإلمالء: 10.

42- ينظر، جهد املقل  : 181.

43- يف قراءة النص: 121.

44- ينظر، املعجم األديب: 47 و292. 

األدب:  يف  املفصل  املعجم  ينظر،   -45

.698/2

46- الرصف علم بأصول تعرف هبا أحوال 

بناء.  وال  بإعراب  ليست  التي  الكلمة  بنية 

أبنية الرصف يف كتاب سيبويه: 23،  ينظر، 

والتطبيق الرصيف: 7. 

47- ينظر، معجم الصوتيات: 198.

48- ينظر، الرصف: 29.

البعد  يف  مقاربة  اللغة،  كائن  ينظر،   -49

الزمني:  147.

50- ينظر، التطبيق الرصيف: 10.

بقضايا  اهتاممه  الرصايف  عن  عرف   -51

التزامه  من  انطالقا  عنها  ودفاعه  املرأة 

يف  االلتزام  ينظر:  عامة،  بصورة  الشعري 

الشعر العريب: 198.

52- ينظر، معجم األسلوبيات: 43.

53- األدب للشعب: 9.

البعد  يف  مقاربة  اللغة،  كائن   -54

الزمني:174.

 : املحيط  القاموس  معجم  ينظر،   -55

.1392

56- ينظر، م ن: 1401.

57- ينظر البالغة واألسلوبية : 145.

التشكيل  الشعري،  املعنى  مجاليات   -58

والتأويل: 37

املحيط:  القاموس  معجم  ينظر،   -59

.1151
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أحداث  جمموعة  املوضوعي:  املعادل   -60

إذا ذكرت فإهنا متثل ذلك االنفعال األصيل، 

اللغة  يف  العربية  املصطلحات  معجم  ينظر، 

واألدب: 370.

61- ينظر، املزهر يف علوم اللغة وأنواعها: 

.407/1

62- ينظر، م ن: 369/1.

63- التضاد يف ضوء اللغات السامية: 69.

64- ينظر، فقه اللغة العربية وخصائصها : 

.208

65- ينظر، االشتقاق: 2.

الشعر   ( وصورة  قصيدة  ينظر،   -66

والتصوير عرب العصور (: 21.

بني  الداللة  علم  يف  بحوث  ينظر،   -67

القدماء واملحدثني: 135.

68- ينظر، معجم اللسانيات: 205.

69- معجم اللسانيات واللغة: 483.

الوظائف  اإلعرابية  باحلاالت  يقصد   -70

اجلملة  داخل  املفردات  تتوالها  التي 

واملنصوبات  املرفوعات  عىل  تقسم  والتي 

واملجرورات.

البعد  يف  مقاربة  اللغة،  كائن  ينظر،   -71

الزمني: 139.

72- ينظر، خطرات يف اللغة القرآنية: 8ـ9.

73- ينظر، التحليل اللغوي للنص، مدخل 

اىل املفاهيم االساسية واملناهج: 31.

74- ينظر، نسيج النص، بحث يف ما يكون 

به امللفوظ  نصًا: 16.

به  يكون  ما  يف  بحث  النص،  نسيج   -75

امللفوظ  نصًا: 19.

نقدية يف  قراءات  النص،  أقنعة  ينظر،   -76

األدب: 25.

ووحدة  التوحيد  بني  واملجاز،  اللغة   -77

الوجود: 12.

78- فضاء البيت الشعري: 19.

التشكيل  الشعري،  املعنى  مجاليات   -79

والتأويل: 40.

ووحدة  التوحيد  بني  واملجاز،  اللغة   -80

الوجود: 18.

81- الصورة األدبية:31.

82- فضاء البيت الشعري: 15.

التشكيل  الشعري،  املعنى  مجاليات   -83

والتأويل: 66.

الذي  الفرع  ذلك  هو  الداللة،  علم   -84

حتليُل النص األديب من البنية الصوتية  ...
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الرمز  يف  توافرها  الواجب  الرشوط  يدرس 

ينظر،  املعنى،  محل  عىل  قادرا  يكون  حتى 

علم الداللة: 11.

العربية يف  املصطلحات  ينظر، معجم   -85

اللغة واألدب: 376.

األساسية  املصطلحات  معجم  ينظر،   -86

يف علم العالمات )السيميوطقا( : 22.

شعالن  )مقال(،  اللغوية  املصاحبة   -87

عبد عيل سلطان اليساري، شبكة االنرتنيت، 

http://humanities.uobabylon.edu.iq/

68223=lcid&10=lecture.aspx?fid

التشكيل  الشعري،  املعنى  مجاليات   -88

والتأويل:42.

89- ينظر، الصورة األدبية:16.

والتصوير  الشعر   ( وصورة  قصيدة   -90

عرب العصور(: 15.

لدى  البنيوي  املنهج  النص،  تأصيل   -91

لوسيان غولدمان:41.

92- الصورة األدبية: 14.

البنيوي  املنهج  النص،  تأصيل  ينظر،   -93

لدى لوسيان غولدمان: 11.

94- فضاء البيت الشعري: 11.

الشعري،  املعنى  مجاليات  ينظر،   -95

التشكيل والتأويل: 34.

96- الصورة األدبية: 15.

97- ديوان الرصايف: 206.
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املصادر واملراجع:
والدين  السياسة  فـي  الرصايف  آراء   .1
ط1،  بغداد،  البدري،  سعيد  واالجتامع، 

.1954
2. أبنية الرصف يف كتاب سيبويه، د.خدجية 
ط1،  بغداد،  النهضة،  مكتبة  احلديثي، 

.1965
القاهرة،  عيل،  مصطفى  الرصايف،  أدب   .3

ط1، 1947.
العريب،  العراق  يف  العرصي  األدب   .4
ط،  مرص  السلفية،  املطبعة  بطي،  رفائيل 

.1923
مكتبة  موسى،  سالمة  للشعب،  األدب   .5

اخلانجي، مرص، ط1، 1961.
اجلومرد،  حممود  وااللتزام،  األديب   .6

مطبعة املعارف، بغداد، 1980.
أبو  حممود  اهلل  جار  البالغة،  أساس   .7
القاسم حممود بن عمر الزخمرشي )ت 538 
دار  الرحيم حممود،  هـ( حتقيق األستاذ عبد 
ط1،  بريوت،  والنرش،  للطباعة  املعرفة 

.1979
8. األسلوبية الرؤية والتطبيق، أ د. يوسف 
والتوزيع  للنرش  املرسة  دار  العدوس،  أبو 

والطباعة، عامن، األردن، ط2، 2010.

التأليف  جلنة  أمني،  اهلل  عبد  االشتقاق،   .9
والرتمجة والنرش، القاهرة، ط1، 1985.

الكتب،  دار  ترزي،  فؤاد  االشتقاق،   .10
بريوت، ط1، 1968.

الغفار  د.عبد  العربية،  اللغة  أصوات   .11
ط2،  القاهرة،  وهبة،  مكتبة  هالل،  حامد 

.1996
12. أقنعة النص، قراءات نقدية يف األدب، 
سعيد الغانمي، دار الشؤون الثقافية العامة، 

بغداد، ط1، 1991.
ابو  د.أمحد  العريب،  الشعر  يف  االلتزام   .13
ط1،  بريوت،  للماليني،  العلم  دار  حاقة، 

.1979
القدماء  بني  الداللة  علم  يف  بحوث   .14
ابراهيم،  ابراهيم حممد  واملحدثني، د.جمدي 
دار الوفاء لدنيا الطبع والنرش، االسكندرية، 

مرص، ط1، 2014.
عبد  د.حممد  واألسلوبية،  البالغة   .15
للكتاب،  العامة  املرصية  اهليأة  املطلب، 

مرص، 1984.
مطلوب  د.أمحد  والتطبيق،  البالغة   .16
بريوت  مطابع  الصغري،  حسن  ود.كامل 

احلديثة، بريوت، ط2، 2010.
لدى  البنيوي  املنهج  النص،  تأصيل   .17

حتليُل النص األديب من البنية الصوتية  ...
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لوسيان غولدمان، حممد نديم خشفة، مركز 
اإلنامء احلضاري، حلب، ط1، 1997.

مدخل  للنص،  اللغوي  التحليل   .18
كالوس  واملناهج،  االساسية  املفاهيم  اىل 
والتوزيع،  للنرش  املختار  مؤسسة  برينكر، 

القاهرة، ط1، 2005.
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ملخص البحث
عندما يتحّدث اجلاحظ عن معان مطروحة يف الطريق، إّنام يتحّدث عن املادة اخلاّم   
التي ستتوّزع عىل مجيع الروائيني بالتساوي، ومن ثم، إذا كانت املادة اخلاّم، أي احلدث قبل 
ن، هو الرشيك األول يف كتابة الرواية، فإن اللغة التي ُتَدِون ذلك احلدث هي الرشيك  أن ُيَدوَّ
الثاين، وثمة طريقتان يف استخدام اللغة، طريقة إبداعية تعيد ختليق املادة اخلام، وترتك ندوهبا 
عىل القارئ، وطريقة غري إبداعية حتافظ عىل املادة اخلام كام هي، من دون أْن ترتك أثرًا ما، كام 
هي أغلب روايات ما بعد 2003، فإىل أية هاتني الطريقتني تنتمي لغة صالح يف هذه الرواية؟ 
تكّون بحثنا من مقدمة ومبحثني: خلّصنا يف املقدمة ثيمة الرواية، أّما املبحث األول فقد حتّدثنا 
عندما  به،  النطق  تستطيع  ال  بام  الشخصيات  انطق  الروائي  أن  وكيف  الرواية،  لغة  عن  فيه 
أخذ يتحّدث بالنيابة عنها، أّما املبحث الثاين، فقد نجح الروائي نسّبيا يف ختّطي هذه املشكلة، 

لنخرج بنتيجة مفادها أنَّ اللغة رشيك فاعل يف كتابة النص الروائي.  
الكلامت املفاتيح: اللغة بوصفها رشيكا، بعد رحيل الصمت، لغة احلوار 

اللغُة بوصفها رشيكاً
قراءة يف رواية )) بعد رحيل الصمت (( لعبد الرضا صالح

م. د. عيل حسن هذييل

مدرس عىل مالك مديرية تربية ميسان
Language As a Partner: A Reading in The Novel “After the 
silence is gone” by Abdul-Ridha Salih
Lect. Dr Ali Hassan Hadli 
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Abstract

	 When	 Al-Jahiz	 talks	 about	 the	 meanings	 that	 are	 on	 the	 way،	 he	 is	

talking	about	the	raw	material	that	will	be	distributed	among	all	the	novelists	

equally.	Then،	if	the	raw	material،	i.e.،	the	event	before	it	was	written،	is	the	

first	partner	 in	writing	 the	novel،	 then	 the	 language	 that	 records	 that	 event	

is	the	second	partner.	There	are	two	ways	of	using	language،	a	creative	way	

that	 recreates	 the	 raw	material،	 leaving	 its	 scars	 on	 the	 reader،	 and	 a	non-

creative	method	that	preserves	the	raw	material	as	it	is،	without	leaving	any	

trace،	as	is	the	case	with	most	of	the	novels	after	2003.	To	which	of	these	two	

methods	 does	 Saleh's	 language	 belong	 in	 this	 novel?	Our	 research	 consisted	

of	 an	 introduction	 and	 two	 sections.	 In	 the	 introduction،	 I	 summarized	 the	

theme	of	the	novel.	As	for	the	first	topic،	we	talked	about	the	language	of	the	

novel	and	how	the	novelist	made	the	characters	utter	what	they	could	not	do	

when	he	started	speaking	on	their	behalf.	As	for	the	second	topic،	the	novelist	

has	 relatively	 succeeded	 in	 overcoming	 this	 the	 problem	 to	 come	 with	 the	

conclusion	that	language	is	an	active	partner	in	writing	the	narrative	text.

Keywords:	language	as	a	partner،	after	leaving	silence،	the	language	of	dialogue.										

اللغُة بوصفها رشيكًا قراءة يف رواية ...
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مقدمة
رحيل  »بعد  رواية  فإنَّ  بدءًا،   
ومعانيه  اجلاحظ  إىل  ستحيلنا  الصمت« 
متناول  يف  هي  التي  الطريق  يف  املطروحة 
نظره،  وجهة  من  كذلك،  وألهنا  اجلميع. 
املعاين  قّرر »أنَّ األفضلية للشكل، ألنَّ  فقد 
إنام  فاملبدعون  الناس«)1(،  بني  مشرتٌك  قدٌر 
املعاين  تلك  من  األخذ  يف  ليس  يتفاضلون 
وإعادة  صياغتها،  كيفية  يف  بل  املطروحة، 
ال  مطروحة،  غري  معايَن  لتكون  تشكيلها، 
سيام أنَّ املعنى، بحسب التجربة، غري سابق 
عىل الكتابة، بل هو يتشّكل يف أثنائها، أو بعد 
االنتهاء منها، أّما تلك النظرية التي ترى أنَّ 
أي  التي تصوغه)2(،  اللغة  املعنى سابق عىل 
سوى  الكتابة  وما  األذهان،  يف  موجود  هو 
عملية استدراج له، فربام تتحّدث عن الكتابة 
طريقة  »أنَّ  يعني  وهذا  األدبية،  ال  العلمية، 
الروائي يف اختيار مفردات اللغة وصياغتها 
وترتيبها، هي عامل حاسم يف جعل قصصه 

متتلك قوة االقناع، أو تفتقر إليها«)3(  
إنَّ السؤال الذي ينبثق عند االنتهاء   
هل  التايل:  هو  الرواية  هذه  قراءة  من 
استطاعت  رواية »بعد رحيل الصمت« أن 
إىل  الطريق  يف  مطروحة  كوهنا  من  ترتقي 

كوهنا غري مطروحة؟ لذا فإنَّ اجلاحظ عندما 
يتحّدث  إنام  مطروحة،  معان  عن  يتحّدث 
مجيع  عىل  ستتوّزع  التي  اخلام  املادة  عن 
كاًل  ينحتوها  أْن  وهلم  بالتساوي،  الروائيني 
بطريقته، ومن ثم، إذا كانت املادة اخلام، أي 
األول  الرشيك  هي  ُيَدَون،  أن  قبل  احلدث 
يف كتابة الرواية، فإنَّ اللغة التي ُتَدِون ذلك 
طريقتان  وثمة  الثاين،  الرشيك  هي  احلدث 
ختليق  تعيد  إبداعية  طريقة  التدوين،  يف 
املادة اخلام، وترتك ندوهبا عىل القارئ وبني 
عىل  حتافظ  إبداعية  غري  وطريقة  ضلوعه، 
املادة اخلام كام هي، من دون أْن ترتك أثرًا ما، 
كام هي أغلب روايات ما بعد 2003، فإىل 
أية هاتني الطريقتني تنتمي لغة صالح يف هذه 

الرواية؟
من  الصمت«  رحيل  »بعد  رواية  تكونت 
ألنه  أيوب،  قصة  األوىل  سنسّمي  قصتني، 
أحد  كونه  عن  فضال  يروهيا،  الذي  هو 
من  جمموعة  عن  تتحدث  وهي  أبطاهلا، 
وابراهيم  حييى  املقاوم-  العراقي  الشباب 
كريمة  أو  وكريم  وأيوب  وأمحد  ويونس 
املسجد،  يف  تربوا  نظمهم-  الذي  واألستاذ 
حزب  صفوف  يف  وانتظموا  منه،  قريبًا  أو 
إىل  املجموعة  هذه  أمر  انتهى  وقد  الدعوة، 
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القصة  أّما  اهلجرة.  أو  السجن  أو  اإلعدام 
الثانية، فهي قصة نديم التاجر العراقي الذي 
اللبنانية  وزوجته  البعث،  سجون  يف  ضاع 
التي تبحث عنه، وقد تداخلت القصتان، ال 
يف أحداثهام، إذ ال عالقة بني احلدثني إالّ يف 
الذي  واالستبداد  الظلم  عىل  عالمة  كوهنام 
تناوب  يف  تداخلتا  العراقي.  بالشعب  حلق 
وإْن  التداخل،  يستدعي  والتناوب  احلكي، 
من  يبدأ  هنا  فالراوي  ظاهريًا،  تداخاًل  كان 
ثم  الثانية،  إىل  ينتقل  ثم  القصتني،  إحدى 
وهكذا  الثانية...  إىل  ثم  األوىل،  إىل  يعود 
القصة  كانت  هل  هو:  والسؤال  دواليك، 

الثانية- قصة نديم- رضورية؟ 
فمتأّتية  املوضوعية،  رضورهتا  أّما   
تنوي  التي  الرسالة  يف  تدخل  كوهنا  من 
حزب  تعرية  رضورة  إيصاهلا:  الرواية 
القمع  وتوثيق  عورته،  وكشف  البعث، 
العراقي  الشعب  طال  الذي  واالرهاب 
ال  وأديانه،  ومذاهبه  طوائفه  بمختلف 
مسيحي،  تاجر  القصة  هذه  بطل  أنَّ  سيام 
إبان  معلنة،  أو  جمهولة،  ألسباب  أعتقل، 
حسني«  »صدام  قادها  التي  الظاملة  احلملة 
عىل التجار زمن احلصار األمريكي، وأعدم 
بعضهم بحجة التآمر عىل الشعب العراقي. 

وال شك أنَّ هذا الفعل الفضائحي   
للدولة املستبّدة رضورٌي، وال نكاد نختلف 
معه، ولكننا سنختلف بالتأكيد عىل الطريقة 
كأننا  أنتحدث  الفعل:  هذا  هبا  نامرس  التي 
التي  هي  الواقعة  نجعل  أم  مقالة،  نكتب 
عن  اإلجابة  قصة؟  نكتب  كأننا  تتحدث، 
صالح  غري  يف  ستكون  ربام  السؤال  هذا 
عىل  لنجيب  مؤّقتا  سنؤّجلها  لذا  الرواية، 

سؤال الرضورة الفنية: 
ذلك  من  متأّتية  الفنية  الرضورة   
االنتقال  حيث  والتداخل  والتنّوع،  الثراء، 
بني القصص واحلكايات والتفاصيل الكبرية 
إحدى  ختّص  التي  )الكبرية  والصغرية 
ال  التي  والصغرية  منها،  وتتفّرع  القصتني 
تنتمي ألي منهام، كقصة األرسى الكويتيني( 
صعودًا  وتأخريًا،  تقديام  بالزمن  والتالعب 
األوىل  القصة  احتوت  فقد  ونزوالً، 
والسبعينيات  الستينيات  يف  وقعت  أحداثًا 
التسعينيات،  إىل  وصوال  والثامنينيات، 
عندما مل يبَق من املجموعة سوى حييى الذي 
استشهد يف أحداث صالة اجلمعة وهدمت 
أحداثها  فكانت  الثانية،  القصة  أّما  داره، 
قبل السقوط وبعده، وإْن كان مكاهنا أوسع 
قليال من القصة األوىل التي حرصت نفسها 

اللغُة بوصفها رشيكًا قراءة يف رواية ...
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بني ميسان وبغداد والنجف وإيران ومرص، 
وأربيل وسوريا  واملوصل  بغداد  ألنه شمل 
ولبنان وتركيا، وإن كان بعض هذه األمكنة 
عىل  الذكية  داللته  مَحََل  أنه  إالّ  عرضًا،  يأيت 
من وقف مع الشعب العراقي يف حمنته، ومن 
وقف مع السلطة احلاكمة املستبّدة، فيونس 
أبناء  كبقية  حُيَْتَضن  إيران  إىل  هيرب  عندما 
من  قادم  هو  ملا  تأهيله  ُيعاد  وربام  املقاومة، 
مرص،  إىل  هرب  الذي  األستاذ  أّما  األيام، 
فتدهسه سيارة بعملية مشرتكة للمخابرات 
العراقية واملرصية. ومن ثمَّ فرواية األحداث 
هبذه الطريقة هي تاريخ للحقيقة، ورضورة 
أصحاهبا،  إىل  األحداث  نسبة  يف  ارشاكها 
نفسه؛  الراوي  سيبدهيا  التي  املساعدة  مع 
الواقع،  تستنسخ  تكاد  توثيقية  لرضورات 
أعلن  طاملا  ألسباب  األسامء،  تغرّيت  وإْن 
من  رواياهتم  مقدمات  يف  الروائيون  عنها 
واألحداث، يف هذه  الشخصيات  إنَّ  قبيل: 
يف  تشابه  وأي  اخليال،  خلق  من  الرواية، 

األسامء، فهو حمض صدفة.
واحلق إنَّ القصتني، وإن مل تلتقيا إىل   
اإلنسان  قصة  واحدة،  قصة  فإهنام  النهاية، 
وتنتهي  الوالدة،  منذ  تبدأ  التي  العراقي 
أو  ُيسَجن،  أو  هبا،  ُيقَتل  التي  بالطريقة 

ر، أو ينتحر، أو يتصّوف، فإذا ما تتبعنا  هُيَجَّ
مصائر شخصيات الرواية، نجد أنَّ إبراهيم 
هياجر،  ويونس  كذلك،  وحييى  يستشهد، 
وكريمة  ُيْعَدم،  وداود  ُيْسَجن،  وأيوب 
تدهسه  واألستاذ  ُتْعَدم،  وربام  ُتْعتَقل، 
سيارة، أما نديم املسيحي، فقْد فقَد الذاكرة، 
يف إشارة رمزية إىل أنَّ العراقي جيب أْن يفقد 
آمنة  جديدة  حياة  ليعيش  وتارخيه،  ذاكرته 
ومستقّرة ومن دون مشاكل، وهذا ما حدث 
مع نديم عندما وجدته زوجته أخريًا، وهو 

فاقد لذاكرته العراقية. 
هي  ليس  رواية-  أية  الرواية-  إنَّ   
كيفام  وحكايات  وقصصًا  أحداثًا  حتشد  أْن 
صالح-  فيه  يقع  مل  اخلطأ  وهذا  اتفق- 
 2003 بعد  ما  روائيي  أغلب  يفعل  كام 
موضوعتك،  حتّدد  أْن  الرواية  العراقيني)4(. 
ثم تدور حوهلا، أو فيها، بحسب طريقتك يف 
املعاينة، معاينة قد تفقد السيطرة عليها، ألن 
وصريورته  يشء،  الكتابة  قبل  النص  ختّيل 
أنك  ذلك  يف  والسبب  آخر،  يشء  اثنائها 
أحداثا  بل  وقعت،  أحداثا  تروي  أالّ  جيب 
الواقعة  أنَّ  بمعنى  للوقوع،  طريقها  يف 
احتامليًا،  طابعًا  تكتسب  لغويا  تصاغ  عندما 
هذا  والوقائع،  املمكنات  من  جمموعة  بني 
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الطابع االحتاميل هو الذي جيعل الروائي يف 
مواجهة خياراته من جهة، وخيار شخصياته 
اخليارات،  بني  والتقاطع  أخرى،  جهة  من 
يعني  عدمه  ألن  رضوريًا،  سيكون  هنا، 
أنَّ  بمعنى  الدكتاتورية،  وإما  الفوىض،  إّما 
الروائي إّما أْن يفقد السيطرة كليًا، وينساق 
إىل رغبات بناته الكلامت، وإّما أْن يتحّول إىل 
كلها،  األصوات  خيرس  عندما  قمعي  كائن 
نجده  ما  وهذا  هو.  صوته  سوى  يبقي  وال 
فإنَّ  لذا  تفاصيله،  وبعض  صالح،  لغة  يف 
والفائض  الفن  يف  الرضوري  عن  احلديث 
أن  أردنا  ما  إذا  مهاًم،  سيكون  احلاجة  عن 

نثبت الرضوري، ونعيد النظر فيام عداه. 
املبحث األول

يتحّدث  أيوب  املثال:  هبذا  لنبدأ   
رياض  ألستاذه  قصته  ويروي  نفسه،  عن 
يبدأ حديثه  يفعل ذلك ال  إذ  األديب، وهو 
من: »كنا ثّلة من الصبيان الضالني.. جيمعنا 
مدرسة  ويف  نفسه..  الزقاق  يف  واحد  حي 

واحدة...«)5(، بل يبدأ هبذه الطريقة: 
أستاذ،  يا  أبدأ  أين  من  أعرف  »ال   
حمطة،  إالّ  هي  ما  نعيشها  التي  احلياة  فهذه 
بعد  أنحائها  يف  ونتجّول  إليها  نصل  إن  ما 
أشياء  فيها  نرى  كبري،  وعناء  طويل  سفر 

نشاهد  مجة،  حوادث  ونصادف  كثرية 
نحّس  أخرى،  عىل  ونتعّرف  خمتلفة  وجوها 
والوفاء  والفقر  والفرح  باألمل  خالهلا  من 
واحدة  أمة  الناس  كان  والشقاء...  واملرح 
وطوائف  وقوميات  وأصوال  شيعا  فتفّرقوا 
وقبائل وأحزابا وأفرادا ال جيمعها أي يشء، 
كل له فلسفته، وكل يرى األشياء كام يراها 
من شاشة معتقداته فقط، ومن جتاوز ذلك 
حتدث  هنا  ومن  له،  وجود  ال  باطل  فهو 
الفرقة بني الناس، فيقفز أحدها إىل الساحة 
أيديولوجية  متجاهال  بقوة  أفكاره  ويطرح 
يف  وضعك  معه  اختلفت  أن  وما  اآلخر، 
قائمة النّد، وحسب لك ألف حساب، فيبدأ 
بإعداد العدة لك وهيّيئ أساليبه الرشيفة أو 
عن  إزاحتك  شأهنا  من  التي  الرشيفة،  غري 

طريقه...« )6(.
باحلديث،  أيوب  يستمّر  وهكذا   
املقالية  اللغة  هبذه  سطرًا،   35 ويستهلك 
املخلوطة بقليل أو كثري من احلديث اليومي 
أولئك  من  كثريا  سنسمعها  التي  املستهلك 
الكلامت  جتميع  يف  يربعون  الذين  املتثاقفني 
اجلوفاء من قبيل هييئ أساليبه الرشيفة وغري 
الرشيفة، قبل أْن يصل إىل قوله: »كنا ثلة من 
هو  ليس  أيوب  أنَّ  يعني  وهذا  الصبيان«. 

اللغُة بوصفها رشيكًا قراءة يف رواية ...
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املتحدث، ولو ترك اخليار له لسمعنا حديثًا 
آخر، لغة أخرى غري هذه، وهذا ما سيتكّرر 

عىل الرواية بطوهلا.
طبعا لن نتحدث عن ثنائية الرتاث   
قرن  بعد  بالرواية  يفرتض  ألنه  والواقع، 
جتاوزت  قد  تكون  أْن  الزمان،  من  ونّيف 
اللغة الرتاثية يف صياغة جتربتها، واستبدلتها 
مصحوبة  واملألوف  اليومي  إىل  تنتمي  بلغة 
الروائي  الفن  ممّيزات  من  أصبحت  بنثرية 
حيث اإليقاع الداخيل الذي يتلّبس الكلامت 
التقليدي.  باملعنى  أْن حييلها شعرًا  دون  من 
إنَّ اللغة هي أداة الفكر، لذا فإنَّ أول مبادئ 
دراسة اللغة يف اإلدراك العميق لرابطة اللغة 
الكاتب  فلسفة  انعكاس  فهم  ويف  والفكر، 
احلياتية، ونظرته لإلنسان واملجتمع عىل بناء 

الكالم عنده)7(  
الفهم،  التباس  يف  نقع  ال  وكي   
تكون  أالّ  رواية، جيب  أية  الرواية،  لغة  فإنَّ 
تراثية فخمة ذات جرس مّدوي، وال شعرية 
ذات ايقاع موسيقي عال، بل هي لغة تأخذ 
عدم  مع  حتتاجه،  الذي  املقدار  االثنني  من 
ومشكلة  اليومية،  احلياة  بلغة  التضحية 
أنَّ لغته مل حتّقق تلك الرشوط، فهي  صالح 
عىل األغلب لغة سطحية، مل تستطع التغلغل 

القصيص  النص  كان  وإذا  النفوس.  يف 
يروي  القول »رسدي  من  نمطني  إىل  يتّوزع 
والتحّوالت،  املشاهد  ويتعّقب  األحداث 
فإن  الشخصيات«)8(  عن  يصدر  وخطايب 
الشخصية، هنا، فقدت خصوصيتها لصالح 
الراوي عندما أخذ يتحّدث نيابة عنها، ومن 

دون أْن يرتكها تعرّب عن نفسها. 
بني  احلواري  املثال  هذا  لنأخذ   
إبراهيم وأيوب، حيث يقّرر إبراهيم الذهاب 
وللدراسة  أوالً،  أمنية  ألسباب  النجف  إىل 
باصطحاب  ويرغب  ثانيًا،  العلوم  وحتصيل 
قد  أيوب  وكان  نفسها،  لألسباب  أيوب 
هرب إىل بيت عّمه يف أحد البساتني الكائنة 

يف ضواحي املدينة.
- إين أعرف جيدا إنك مل تأت هنا   
لألنس واالستجامم، ال بد أنَّ وراءك أمرا...
يعرفوننا،  املدينة  هذه  يف  الكل   -  
خمالب  من  أفلت  األستاذ  إن  احلظ  وحلسن 
وانقطع  رشهم،  واتقى  بأعجوبة  الذئاب 
أنا وأنت، وما عسانا  فيه  نتدىّل  الذي  اخليط 
أن نفعل إذا كانت دورهتا علينا؟ من يضمن 
حياته هذه األيام، وقد نزلت وحوش الشـر 
يف الشوارع والطرقات والساحات؟ مكرّشة 
عليها،  لتنقّض  الفرائس،  تبحث عن  أنياهبا 
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اخلراف،  قود  اآلمنة  مكامنهم  من  يقودهم 
أجسادا  لتجدهم،  املنون  كأس  ويسقيهم 
أنت  املكامن...  تلك  عتبات  عىل  مذبوحة 
وهلذا  إليك..  وإخاليص  لك  حبي  تعرف 
فأنا ال أخفي عليك رغبتي يف تكملة درويس 
احلوزوية يف مدينة النجف، وهذا هو السبب 
الذي دعاين لزيارتك هنا إلقناعك باالنضامم 

إيل... 
طبائع  ولكن  كبري،  لرشف  إنه   -  
تزال  ما  فهي  ذلك،  عن  تصّدين  نفيس 
إين  ثم  املنى،  وهيواها  الندى  يغرهيا  غّضة 
ارتقي  أن  امتنى  وكم  قامتك،  بحجم  لست 

إليها.!!!)9(
إبراهيم  هنا؟  املتحدث  من  ترى  يا   
لنا حديثهام؟  ينقل  الذي  الراوي  أم  وأيوب 
وهل باإلمكان أْن يتحّدث اثنان هاربان من 
فرض  وعىل  الطريقة؟  هبذه  السلطة  بطش 
اإلنشاء،  حيب  ال  املثقف  فإنَّ  مثقفان،  أهنام 
وإذا فرض عليه ذلك ألسباب ختّص القضية 
جمموعة  إنشاءه سيكون  فإنَّ  هبا،  يبرّش  التي 
املستمعني،  حترك  التي  املفيدة  األخبار  من 
هذه  أنَّ  نرى  لذا  البعيد.  إىل  هبم  وتنتقل 
اجلمل  تنسجم وصياغة  )الفخمة( ال  اللغة 
لغة  لنفسها  كّيفت  الرواية  ألن  الروائية، 

بكل  الكلامت موضوعاهتا  فيها  تبسط  نثرية 
الوطيدة  عالقتها  عن  وتعرّب  خصوصيتها، 
من  قرون  مواجهة  يعني  وهذا  بالواقع، 
التقليد األسلويب النقيض الذي مل يكن هيتّم 
الكلامت وموصوفاهتا،  بني  باملطابقة  أساسا 

بقدر اهتاممه بمظاهر اجلامل اخلارجية)10(. 
مصادرة  عىل  آخر  مثاًل  لنأخذ   
أو  املؤلف: حوار كريم،  الشخصية لصالح 
هذا  إىل  نصل  أْن  وقبل  أيوب،  مع  كريمة، 
أو  نتعّرف عىل كريم،  أْن  املهم علينا  احلوار 
هبا،  به/  أحاطت  التي  والظروف  كريمة، 
تلك  عىل  متوّقف  احلوار  ذلك  فهم  ألن 

املعرفة: 
رحيل  »بعد  كريمة  فإنَّ  بدءًا   
»مدينة  كريمة  إىل  ستحيلنا  الصمت« 
الصور« للؤي محزة عباس، فهام )كريمتان( 
متشاهبتان إىل درجة كبرية، سوى أنَّ األوىل 
مارست دورًا رجوليًا يف طفولتها، حتى ظّن 
رفاقها، الذين يلعبون معها طم خريزة، أهنا 
ولد، وعندما اكتشف أحدهم أنوثتها، أخذ 
وحبستها  املجموعة،  ففارقت  هبا،  يتحرش 
بجامتها  نزعت  أن  بعد  البيت،  يف  أمها 
بعد  هويتها.  يفضح  ثوبا  وألبستها  الَواّلدّية 
جنسية  عالقة  يف  كريمة  ستدخل  سنوات 

اللغُة بوصفها رشيكًا قراءة يف رواية ...
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إىل  تنتقل  ثم  املجموعة،  أفراد  أحد  مع 
خُتِْلص هلذا األخري،  آخر - أيوب- ولكنها 
ويتعاهدان عىل الزواج، ولكن أيوب هيرب 
فيتأّجل  تنظيمية،  أمنية  ألسباب  بغداد،  إىل 
النهاية،  إىل  مؤّجال  ويبقى  الزواج،  مرشوع 
قدر  وكريمة،  بأيوب  تتعّلق  ال  ألسباب 

تعّلقها بالسلطة. 
متشاهبتان،  كريمتان  فهام  إذن   
الدور  يف  أو  اآلثمة،  اجلنسية  العالقة  يف 
مع  أنه  والغريب  لعبتاه،  الذي  اإلنساين 
وتتوّهج،  ختتلف  الروائي  لغة  حتى  كريمة 
وقد ترك هذا التوّهج وقعه اإلجيايب لصالح 
الرواية، وأثرها يف املتلقي. يف الروايتني تبدع 
كريمة يف أداء دورها وتتأّلق، ال سيام يف تلك 
كريمة  حبيبها:  فيه  يموت  التي  اللحظات 
وعقلها  شخصيتها  وقوة  هبدوئها  عباس 
الرزن، وكريمة صالح بشجاعتها وصخبها 

وحتدهيا للسلطة. 
اللتان  مها  الكريمتني  أنَّ  أدعي  لذا   
من  واألهّم  فيه،  وقعتا  ممّا  الروايتني  انقذتا 
أنقذت  التي  هي  صالح«  »كريمة  أن  ذلك 
وعّفتهم  أبطاهلا  عصمة  ادعاء  من  الرواية 
ستقع  الذي  اخلطأ  وهو  أخالقهم-  وسمّو 
وفتحت  اإلسالمية-  الروايات  معظم  فيه 

ال  حتى  البرشية،  للشخصية  الرّسي  امللف 
يظن أحد أن تلك املجموعة التي انتظمت يف 
املعارضة اإلسالمية، من جنس املالئكة، بل 
اجلنس،  يامرسون  كانوا  عاديون،  أناس  هم 
املجالت  لتصّفح  اخلفاء،  يف  ويلتقون 
ياسني  يفعل  كان  كام  بالضبط  اإلباحية، 
ويوسف والراوي يف رواية »مدينة الصور«، 
املراهقة،  سّن  يف  كلهم  أهنم  الشبه  ووجه 
وربام أصغر قليال، وقد ال يمّيزون بني اخلطأ 
والصواب، أو احلالل واحلرام، يف بيئة يبدو 

أهنا حتّب احلرام، ولكنها ختفي ممارسته. 
النفسية  احلقيقة  يعكس  ال  وهذا   
يعكس  هو  بل  فحسب،  الرواية  ألبطال 
املثقف  إنَّ  تقول:  التي  التارخيية  احلقيقة 
يغري  أْن  يستطيع  باألستاذ-  ممثال  الرسايل- 
ومهومهم،  وطبائعهم  عاداهتم  الناس: 
اهلموم  إىل  الصغرية  اهلموم  من  هبم  وينتقل 
ورضورة  بالوطن،  تتعّلق  التي  الكبرية 
انقاذه من االستبداد، لذا فإن أبطال »مدينة 
املجالت،  يتصّفحون  سيبقون  الصور« 
يكون  أن  دون  من  أوهامهم  ويعيشون 
املستقبل  يف  حتقيقها  إىل  يسعون  قضية  هلم 
ذلك  جيدوا  مل  ألهنم  البعيد)11(،  أو  القريب 
األستاذ الرسايل الذي ظهر يف رواية صالح 
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أن  بعد  سلوكياهتم،  يف  انقالبًا  وأحدث 
عالج هياجهم اجلنيس، وصّحح مفاهيمهم، 
ومل يكتف بذلك، بل أعاد الروح الثورية إىل 
جمموعات  يف  ونظمهم  املهزومة،  نفوسهم 

ملقاومة االحتالل البعثي. 
أو هاجر  أعتقل،  أو  أعدم،  أن  بعد   
وأيوب  إبراهيم  كريمة-  أحباب  مجيع 
حتب  أصبحت  وحييى-  وأمحد  ويونس 
أن  »وما  أحد،  أي  عىل  والبكاء  النواح 
كاملجنونة،  إليه  هترع  حتى  بعزاء  تسمع 
وترتك ولدهيا ألي أحد، تشاركهن التعزية، 
عىل  وحتثهن  هلن  )تكول(  عزاؤها،  وكأنه 
كريمة  حتّولت  األيام  وبمرور  اللطم«)12(، 
بعد  آخر.  إىل  عزاء  من  تنتقل  )كّوالة(  إىل 
يستشهد  حتديدًا،   1979 ويف  سنوات، 
إبراهيم يف املظاهرة التي خرجت يف النجف، 
احتجاجا عىل قتل حممد باقر الصدر، وتقام 
بغداد،  من  أيوب  ويأيت  العامرة،  يف  الفاحتة 
صديقه،  عزاء  يف  واملشاركة  الفاحتة  لقراءة 
فيلتقي حبيبته كريمة يف العزاء، ويدور بينهام 

هذا احلوار 
هذا  غري  يف  نلتقي  أن  متنيت  كم   -  

الظرف وأحدثك عن كل صغرية وكبرية..
أن  تستطيع  ال  احلياة  هي  هكذا   -  

تأخذ قرارك كام حتّب.. 
مثلام  أخبارك  نعرف  ال  لكننا   -  

تعرفني عنا..
- وما هي أخباري؟ ما أنا إال امرأة   

ضاعت من اليوم الذي هاجرت فيه 
- أنت تعرفني جيدا الظروف التي   

اضطرتني إىل الرحيل عن أهيل ونايس
- وهل تعنيك أخباري؟  

الروح  وأنت  تعنيني  ال  وكيف   -  
التي امتزجت مع روحي

- أنت تعرف كريمة جيدا إهنا روح   
جبلت من أديم خمتلف عن أديم اآلخرين، 
فهي روح هائمة ال يسعها مكان، وال حيّدها 
زمان، روح تضجر من كتل اجلدران، وحتّسها 
متنعها  ال  منطلقة  فتهفو  السجون؛  كقضبان 
فراشة  إهنا  النهايات.  ترّدها  وال  احلدود، 
تغرهيا  أخرى،  إىل  زهرة  من  تتنقل  حقول، 
األرض،  خرضة  وتدعوها  السامء،  زرقة 
تستنشق الرحيق، وتتذّوق الندى عىل طول 
رحاهلا  كلكلت  الليل  جّن  ما  ومتى  النهار، 
عىل غصن طرّي، ونامت مع مهومها... لقد 
ارتابت أمها يف خروجها املتكّرر من البيت، 
واقتفت أثرها خفية، اقتادهتا من يدها، ويف 
اهنالت عليها رضبًا، خلعت مالبس  البيت 

اللغُة بوصفها رشيكًا قراءة يف رواية ...
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البنات...  مالبس  وألبستها  عنها  األوالد 
يف  أقربائها  أحد  من  زّوجتها  ما  ورسعان 
بغداد، بعد رحيلك إىل العاصمة، وهجرانك 

هلا، ورسعان ما انجبت طفلني)13( 
املنوال  هذا  عىل  كريمة  وتستمّر   
عن  »تتحدث  وهي  أليوب،  قصتها  ترسد 
الغائب«)14(، وكأن ما حدث  نفسها بصيغة 
أنَّ  يعني  الغائب  ضمري  ألن  يعنيها،  ال 
املتكلم غري موجود. هذا االنتقال من ضمري 
املتكلم إىل ضمري الغائب تقنية رسدية يلجأ 
قوله  يريد  بام  تتعّلق  ألسباب  املؤلف،  إليها 
التقنية،  هبذه  هلا  عالقة  فال  كريمة،  أّما  هو، 
ال تعرفها ومل تقرأ عنها، ثم أهنا ال متلك من 
الثقافة ما يّؤهلها لتلك املعرفة التي صُعبت 
عىل املتخصصني، ال يف معرفة ضمري الغيبة 
االنتقال  فلسفة  يف  بل  احلضور،  وضمري 
بينهام. ولقاء كريمة مع حبيب الروح يفرض 
عليها أْن تتحّدث بضمري املتكلم، ألهنا تريد 
وتعيشها  اللحظة،  هذه  متتلك  أْن  قوة  بكل 
ذلك  عىل  العميق  حزهنا  أّما  بجوارحها، 
أليمة،  ذكريات  من  يستدعيه  وما  احلبيب، 
فكان يفرض عليها أن تروي حكايتها بلغة 
واقعية، إذ إنَّ لغة املجاز ال تصلح أْن تكون 
لغة تعبري عن احلزن »وإذا ما سمعت إنسانا 

أو  منه،  أسخر  أْن  فإّما  البيان،  بلغة  يتوّجع 
الراوي  ولكن  عميق«)15(،  سبات  يف  أغّط 
أبى إالّ أْن ينطق كريمة هبذه الطريقة الغريبة، 
وغرابتها ذات بعدين: األول لغوي والثاين 
كريمة  اختصاص  من  ليس  وكالمها  تقني، 

الكّوالة. 
املبحث الثاين

ال  خطرية،  مشكلة  إزاء  هنا  إننا   
أولئك  حتى  بل  وحده،  »صالح«  يعانيها 
إدارة  عىل  بقدرهتم  اعرتفنا  الذين  الروائيني 
، من أمثال »غائب طعمة  حوار ناجح وُمعربِّ
فرمان«، مثال، الذي قال يوما: يف كل عمل 
أقدم عليه تربز أمامي، قبل كل يشء، مسألة 
أي  أشخايص؟  سيتحدث  كيف  اللغة... 
املشكلة  هي  اللغة  سيستخدمون؟  تعابري 
التي أجاهبها يف كل عمل، وهي ما تزال غري 
بلغة  قناعة  يل  وليست  يل،  بالنسبة  حملولة، 
فصحى،  هي  وال  عامية،  هي  ال  متوسطة، 
مضطر  ولكني  حمفوظ...  نجيب  يفعل  كام 
جتربك  حاًل  وسطًا،  ليس  حاًل،  أجد  أن  إىل 
مقتنعًا  أكن  مل  وإْن  أْن تضعه،  الظروف عىل 

به قناعة تاّمة)16(. 
اللغة  من  »الفرماين«  القلق  هذا   
يكون  أن  يمكن  الذي  الكبري  الدرس  هو 
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حّق  يسلبون  الذين  الروائيني  ألولئك  حاًل 
الشخصية يف الثرثرة، وينطقوهنا بام ال تريد. 
فال  الشخصيات،  عىل  لغته  يفرض  ال  فهو 
بلغة  املثقف  املثقف، وال  بلغة  اخلبازة  ينطق 
التي  للظروف،  ذلك  يرتك  بل  اخلبازة، 
تتداخل فيها ثقافة الشخصية، والواقع الذي 
تعيشه، فضال عن إحساس الروائي بطينتها 
القلق الذي  التي هي من صنع يديه. ولعل 
وعدمه  فرمان،  من  الرواية  كتابة  يصاحب 
من صالح، هو سبب نجاح األول، وإخفاق 

الثاين يف ايصال التجربة أو اإلحساس هبا. 
الرواية،  لغة  أن  هنا  تقريره  نريد  ما   
معه  يشعر  الذي  االنفعايل  طابعها  فقدت 
الروائي،  أن  أو  يقرأ،  بام  معني  بأنه  القارئ 
الذي  بالقدر  فيه،  يفكر  كان  يكتب،  وهو 
يفّكر فيه بشخوصه وأحداثه. إنَّ ما تقوم به 
الرواية، أو ما يفرتض أن تقوم به، هو حماولة 
بأن  االهيام  واالنفعال،  التقرير  بني  اجلمع 
نفسه  الوقت  د حقيقي وواقعي، ويف  رُسِ ما 
وإشعاره  القارئ،  بإثارة  واقعيته  حيّقق  هو 
املتواصل بأنه حارض يف ذهن املؤلف ونصه، 
بمعنى أن الروائي وهو يكتب، وهو منهمك 
يف تتّبع شخوصه وأحداثه، عليه أن ينظر إىل 
ثمة  أن  سريى  النظر  يدّقق  وعندما  البعيد، 

ينتقل  أن  عليه  لذا  النظارة،  من  جمموعة 
يروهيا  التي  األحداث  من  الكامريا  بعدسة 
ال  وعندما  النظارة،  وجوه  عىل  أثرها  إىل 
عمله  فإن  الوجوه،  استحضار  يف  يفلح 
سيكون تقريرًا للكذب، وليس رؤية للحياة 

حتمل موقفا ما. 
وهذا ال يعني أن رواية »بعد رحيل   
الصمت« خلت من املوقف، بل املوقف فيها 
واضح، ولكنه مل يعرّب عن نفسه هبذه الطريقة 
التي جتمع بني التقرير واالنفعال، وإنام عرّب 
إيديولوجية شعاراتية، ال  بطريقة  نفسه  عن 
تتناسب ولغة الرواية، بل لعلها متّثل بدايات 
الراوي  الرواية، عندما كانت حظوظ  كتابة 

أكرب من حظوظ شخصياته.
واحلوار   اللغة،  فإنَّ  عموما   
يصدر  يكن  مل  الرواية،  هذه  يف  خصوصا، 
عن الشخصيات، بل عن الروائي، فالروائي 
بلساهنا،  وينطق  عنها،  يتحّدث  الذي  هو 
الرواية  أنَّ  علمنا  ما  إذا  ذلك،  يف  ضري  وال 
تتضّمن رسالة ايديولوجية، وفعال أخالقيا، 
يعرّب عن رؤية العامل، سواء هلذا الروائي، أو 
الروائي  فإنَّ  ذلك  ومع  االجتامعية،  لطبقته 
أْن  دون  من  رسالته  يوصل  أْن  يستطيع 
يتدّخل يف شؤون الشخصيات، أو يتحّدث 

اللغُة بوصفها رشيكًا قراءة يف رواية ...
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حّريف،  روائي  إىل  حيتاج  وذلك  بلساهنا، 
وأقنع  ممارستها،  يف  وبرع  الصنعة،  عرف 
قراءه برضورة أن تكون األمور كام يروهيا، 
الناس  نبخس  ال  ولكي  صاحلا-  أنَّ  ويبدو 
لذا  اإلشكالية،  هلذه  واعيا  كان  أشياءهم- 
مساحتها،  للشخصية  يمنح  أحيانا  تراه 
من  ختلو  ال  مفارقة  يف  ولغتها،  ورؤيتها، 
الذين  أولئك  بحجم  كبرية  استفهام  عالمة 
عليهم  عطف  ثم  لساهنم،  صالح  )رسق( 

وأنطقهم بام يريدون: 
- مرحبا أخ

- أهال ومرحبا
- حرضتكم صحفي

- نعم
بنتي  وهيدي  لبنان  من  مادلني  الست  أنا   -
جوا  لبنان  من  وصلنا  مبارح  مريام... 
عن  بغداد  عىل  جيت  واليوم  أربيل،  إىل 
أوتيل  عىل  تدلني  برتجاك  املوصل،  طريق 
مناسب... سمعت أنو األوتيالت مش آمنة 

هبيدي األيام)17( 
باللهجة  أهنا  واألمجل  جدا،  مجيل   
العامية، وهي هلجة واجبة، هنا، ال مستحبة، 
أربيل،  إىل  تقول:  اللبنانية ال  اللهجة  ولكن 
عىل بغداد، عن طريق، عىل أوتيل، بل تقول: 

ألربيل، َع بغداد، َع طريق، َع أوتيل. عموما 
الشخصية،  أنَّ  واملهم  قضية،  ليست  فهذه 
هنا، هي التي تتحّدث، وتّعرف عن نفسها. 
وعندما تتحّدث الشخصية ويرتفع صوهتا، 
يرتاجع صوت املؤّلف، ويعود لكل ذي حق 
حّقه، ما للشخصية للشخصية، وما للمؤلف 
حيرض،  الشخصية  صوت  إنَّ  بل  للمؤلف، 
ونعني  املؤلف.  بذكاء  مصحوبا  أحيانا، 
بالذكاء، هنا، أنَّ املؤلف مل جيعل الشخصية 
تتحّدث بلساهنا فحسب، بل إن هذا احلديث 
كشف عن هويتها احلقيقية، أعني مرجعيتها 
وطائفتها واجتاهها السيايس، كالذي حدث 

بني أيوب واملحّقق:
- أنت أيوب الصالح؟

- نعم 
أيام،  ثالثة  إبراهيم  بعزاء  موجودا  كنت   -

فبامذا تفرس ذلك؟
عاداتنا  إن  ثم  بأخيه،  القوية  لعالقتي   -

االجتامعية تستوجب ذلك.
ياَوْل،  شوف  حْتَجي؟..  هيج  عجل   -
ظليت  وإذا  هسه..  رساحك  أطلق  اعرتف 

عىل هرجك أخليك أتعّفن هنا)18( 
اختزلت  وحدها،  )عجل(  الـ  هذه   
الكثري ممّا يمكن أن ُيقال، ورضبت جمموعة 
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أْن  فبمجّرد  واحد،  بحجر  العصافري  من 
حسني  صدام  بقوة  حيرض  العبارة  تلفظ 
منه،  الذين كانوا نسخة  وعشريته، وأولئك 
هنا  الراوي  أخرى.  طوائف  من  كانوا  وإْن 
ال حيتاج أْن يقول لنا: إنَّ املحّقق من عشرية 
الدولة إىل  التي حولت  العوجة  صدام، من 
املستبّد  اإلقطاعي  بعقلية  وحكمتها  قرية، 
برش  من  عليها  وما  األرض  أنَّ  يرى  الذي 
لقد  وحده.  له  مسخٌر  ونبات  وحيوان 
تلك  باستخدام  موجز  بأسلوب  ذلك  فعل 
كان  هرجك(.  ياول،  )عجل،  العالمات: 
يمكن للراوي أْن يستخدم لغة أخرى، كأن 
ما  إذا  والعباس  املحّقق:  لسان  عىل  يقول 
تعرتف، أنعل والديك، ولكنه مل يفعل، ألن 
العباس، هنا، سيكون عالمة غري بريئة، فهي 
واستخدامها،  املحّقق،  مرجعية  إىل  تشري 
هنا، سيزور احلقيقة التارخيية التي تقول: إنَّ 
أنصار العباس مل يكونوا هم الذين أكلوا حلم 
الشعب العراقي ورشبوا دمه. بل فعل ذلك 
أيدهيم، وأريق  ُقطَِّعْت  فقد  أّما هم  غريهم. 

ماء قربتهم من أجل العراق. 
إطارها  يف  الرواية،  فإنَّ  وبعد،   
اللغة،  ضعف  باآليت:  اتسمت  العام، 
الراوي  حتدث  وتعاليه،  احلوار  ضعف 

رؤيتهم،  ومصادرة  الشخصيات،  بلسان 
الرواية،  القارئ مع شخصيات  عدم توّحد 
ألن املؤلف يتحّدث عنهم وكأنه غري معنّي 
هبم، ولكن ثمة ما ينبغي أن حيسب للرواية: 
بانتصار  املؤمن  املتفائل  النفس  ذلك  اعني 
التفاؤل يف  بعد حني، ظهر هذا  احلق،  ولو 
الُذّرّية التي تركها أولئك الذين أعدموا، أو 
روا، أو استشهدوا، وستعاد  اعتقلوا، أو ُهجِّ
إبراهيم وأيوب، يف  األسامء نفسها، ال سيام 
إشارة إىل أهنم مل يموتوا، وأن احلكاية ستعاد 
من جديد، ما دام ثمة طغيان، لتعطي األمل 

بنهار جديد.
اخلامتة

التجربة، غري سابق  املعنى، بحسب  أنَّ   -1
أو  أثنائها،  يف  يتشّكل  هو  بل  الكتابة،  عىل 
بعد االنتهاء منها، أّما تلك النظرية التي ترى 
أنَّ املعنى سابق عىل اللغة التي تصوغه، أي 
الكتابة  وما  األذهان،  يف  موجود  املعنى  أنَّ 
سوى عملية استدراج له، فربام تتحّدث عن 

الكتابة العلمية، ال األدبية وال االبداعية.
أن  قبل  احلدث  اخلام-  املادة  كانت  إذا   -2
ن- الرشيك األول يف كتابة الرواية، فإنَّ  ُيَدوَّ
ن ذلك احلدث هي الرشيك  ُتَدوِّ التي  اللغة 
اللغة،  استخدام  يف  طريقتان  وثمة  الثاين، 

اللغُة بوصفها رشيكًا قراءة يف رواية ...
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اخلام،  املادة  ختليق  تعيد  إبداعية  طريقة 
اتباعية  وطريقة  القارئ،  عىل  ندوهبا  وترتك 
املادة اخلام كام هي، من دون أْن  حتافظ عىل 

ترتك أثرًا ما.
تكون  أالّ  رواية، جيب  أية  الرواية،  لغة   -3
تراثية فخمة ذات جرس مّدوي، وال شعرية 
ذات ايقاع موسيقي عال، بل هي تأخذ من 
التضحية  عدم  مع  احلاجة،  بمقدار  االثنني 
بلغة احلياة اليومية، ومشكلة صالح أنَّ لغته 
مل تستطع أْن حتّقق تلك الرشوط، فهي عىل 
األغلب لغة  سطحية، مل تستطع التغلغل يف 

النفوس.
هذه  يف  خصوصًا،  واحلوار  اللغة،  إنَّ   -4
الشخصيات،  عن  يصدر  يكن  مل  الرواية، 
بل عن الروائي، فالروائي هو الذي يتحّدث 
أغلب  يف  ظهر  كام  بلساهنا،  وينطق  عنها، 
إذا  ذلك،  يف  ضري  وال  الرواية،  حوارات 
علمنا أنَّ الرواية تتضّمن رسالة أيديولوجية، 
ومع  العامل،  رؤية  عن  يعرّب  أخالقيا،  وفعال 

ذلك فإنَّ الروائي يستطيع أْن يوصل رسالته 
من دون أْن يتدّخل يف شؤون الشخصيات، 
كان  صاحلا  أنَّ  ويبدو  بلساهنا،  يتحّدث  أو 
واعيا هلذه اإلشكالية، لذا تراه أحيانا يمنح 
يف  ولغتها،  ورؤيتها،  مساحتها،  الشخصية 
كبرية،  استفهام  عالمة  من  ختلو  ال  مفارقة 
بحجم أولئك الذين )رسق( صالح لساهنم، 

ثم عطف عليهم، وأنطقهم بام يريدون.
بلسان  احلديث  السابقة-  املفارقة   -5
تتحّدث  تركها  أو  وتسطيحها،  الشخصية 
التي  األهّم  النتيجة  هي  نفسها-  عن  وتعرّب 
هلذه  احلفرية  القراءة  من  هبا  اخلروج  يمكن 
الروائي  من  نتوّقع  كنا  نتيجة  الرواية، وهي 
ولكن  الالحقة،  نصوصه  يف  يتخّطاها  أن 
َل أْن يامرس  هذا مل حيدث، بل ربام هو يفضَّ
ذلك  وليس  شخوصه،  عىل  دكتاتوريته 
يتنفس  جمتمع  يف  يعيش  روائي  من  بغريب 

الدكتاتورية وينام معها.
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اهلوامش:
1- تاريخ النقد األديب عند العرب: 98.
2- ينظر: تقنيات الفن القصيص: 286. 

3- رسائل إىل روائي شاب: 33. 
"نساء  املثال ال احلرص:  4- ينظر عىل سبيل 
اخلراب"  و"بوهيميا  حسني،  هلدية  العتبات" 

لصالح صالح. 
5- بعد رحيل الصمت: 35
6- بعد رحيل الصمت: 45

7- ينظر: األفكار واألسلوب: 25. 
العربية:  الرواية  يف  والتمويه  املتاهة   -8

 .134
9- بعد رحيل الصمت" 63- 65. 

10- يف مشكالت الرسد الروائي: 30.
11- ينظر: مدينة الصور. 

12- بعد رحيل الصمت: 140
13- بعد رحيل الصمت: 143- 144. 

14- بعد رحيل الصمت: 144.
15- يف مشكالت الرسد الروائي: 29. 

16- ينظر: حوارات يف الرواية: 94. 
17- ينظر: بعد رحيل الصمت: 36- 37

18- بعد رحيل الصمت: 182

اللغُة بوصفها رشيكًا قراءة يف رواية ...
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املصادر واملراجع:
1- األفكار واألسلوب، أ: ف. تشيترشين، 
الثقافية-  الشؤون  دار  رشارة،  حياة  د.  تر: 

العراق، بغداد.
عيل،  الرضا  عبد  الصمت،  رحيل  بعد   -2
والنرش-  للدراسات  العربية  املؤسسة 

بريوت، ط1- 2014.
صالح  )رواية(،  اخلراب  بوهيميا   -3
بريوت،  والنرش-  للطباعة  التنوير  صالح، 

ط3- 2009. 
د.  العرب،  عند  األديب  النقد  تاريخ   -4
لبنان،  الثقافةبريوت  دار  عباس،  إحسان 

ط2- 1978.
الراوي  عرب  القصيص  الفن  تقنيات   -5
واحلاكي، د. أمحد درويش، الرشكة املرصية 

العاملية للنرش- لونجامن، ط1- 1998.
نجم  الدكتور  الرواية،  يف  حوارات   -6

الرشوق- عامن، ط1-  دار  اهلل كاظم،  عبد 
.2004

7- رسائل إىل روائي شاب، ماريو بارغاس 
للثقافة  املدى  دار  تر: صالح علامين،  يوسا، 

والنرش- سوريا، دمشق، ط1- 2005.
سعيد  املعنى،  وجتربة  الروائي  الرسد   -8
بنكراد، املركز الثقايف العريب- الدار البيضاء، 

بريوت، ط1- 2008.
9- يف مشكالت الرسد الروائي، جهاد عطا 
العرب-  الكتاب  احتاد  منشورات  نعيسة، 

سورية، 2001.
العربية،  الرواية  يف  والتمويه  املتاهة   -10
بريوت،  اآلداب-  دار  سويدان،  سامي 

ط1- 2006.
العتبات )رواية(، هدية حسني،  11- نساء 

دار فضاءات- ط2- 2010.
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ملخص البحث
      التأويُل من اآلليات املهمة يف الدرس التواصيل يف النص القرآين ، ألنه ينامز بحّل 

رموز النص كعامل والعامل كنص ، لذا فقد رّكز البحث عىل هذه اآللية وتطّرق لدراسة تواصلية 
التأويل يف النصوص املتشاهبة ملا فيها من آراء تتقارب أحياًنا يف تفسري النص املتشابه وختتلف 
يعّد عالقة حوار واستامع و حدس  الدرس احلديث  التأويل يف  ، وألن  أحياًنا أخر  وتتباعد 

وتفاعل مشرتك بني السامع واملتكلم.
تواصلية  وحتتاج   ، بالفكر  اللغة  عالقة  من  باملوقف  يتأّثر  ا  معقدًّ عماًل  التأويل  ُعدَّ   
التأويل إىل متلقٍّ مثايلٍّ  يفرّس النص القرآين بآليات متّكنه من فهم النص القرآين والسيام املتشابه 

منه .
  وقد أّكد البحث عىل دراسة النصوص القرآنية التي تضّمنت احلروف املقّطعة ، والتي 
تعّد من اآليات التي يظهر فيها إعجاز القرآن من جهة األسلوب واللغة  ، كام تطّرق  البحث 
اآليات من أمهية يف دراسة  ملا هلذه  اهلل  فيها صفات  التي ذكرت  النصوص  التواصلية يف  إىل 

وحماولة فهم الذات اإلهلية وبيان ما يتّيرس من صفاهتا القدسية .
و درس البحث التأويل التقابيل  وتواصله يف النص القرآين ، ألنه حتّول فاحص ومتأّن   
ملكامن املعاين وكيفيات صياغتها ، والتقابل يعني التكامل والتتميم ، فالرمحن تقابل الرحيم .

تواصليُة التأويل يف آيات من حمكم التنزيل  
م. د. كلثوم عامر شخري الحسيناوي 

كلية العلوم اإلسالمية/ جامعة ذي قار 

The Continuity of Interpretation in Verses from the Holly 
Quran
Lect. Dr Kulthum Amer Shakhir Al-Husseinawi 
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Abstract

	 Interpretation	is	one	of	the	important	mechanisms	in	the	communicative	

lesson	 in	 the	 Qur’anic	 text،	 because	 it	 is	 characterized	 by	 deciphering	 the	

symbols	of	the	text	as	a	world	and	the	world	as	a	text.	Also،	interpretation	in	

the	modern	lesson	is	a	relationship	of	dialogue،	listening،	intuition	and	a	joint	

interaction	between	the	listener	and	the	speaker.	

Interpretation	 is	 considered	 a	 complex	work	 that	 is	 affected	by	 the	position	

of	 the	 relationship	 between	 language	 and	 thought،	 and	 the	 continuity	 of	

interpretation	requires	an	ideal	recipient	who	interprets	the	Qur’anic	text	with	

mechanisms	 that	 enable	 him	 to	 understand	 the	Qur’anic	 text،	 especially	 the	

similar	ones.

	 The	research	emphasized	the	study	of	the	Qur’anic	texts	that	included	

the	 syllable	 letters،	which	are	among	 the	verses	 in	which	 the	miracle	of	 the	

Qur’an	appears	in	terms	of	style	and	language.	The	research	also	touched	on	

communicativeness	in	the	texts	in	which	the	attributes	of	God	were	mentioned	

due	to	the	importance	of	these	verses	in	studying	and	trying	to	understand	the	

Divine	Essence	and	clarifying	what	is	available	from	its	divine	attributes.

	 The	research	studied	contrastive	interpretation	and	its	continuity	in	the	

Qur’anic	 text	because	 it	 is	a	careful	 transformation	of	 the	meanings	and	 the	

ways	of	formulating	them.
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مقدمة يف مفهوم التواصلية والتأويل 
إىل  يشء  ))ضّم  هو  لغة:  التواصل   
يشء حتى َيْعَلَقه... والَوْصل ضد اهلجران(()1(، 
))ووصلني بعد اهلجر و واصلني ورصمني 
وتصارموا  والوصال  والصلة  الوصل  بعد 
املظاهر  من  والتواصل  التواصل  (()2(،  بعد 
مجيعا،  الناس  بني  باالستمرارية  تعنى  التي 
العملية  أطراف  بني  التواصل  ويتحّقق 
التواصلية، أي  جيب أن يكون هناك مرسل 
ورسالة ومرسل إليه ليتحّقق الفعل من انجاز 
ابن  عند  التواصل  الفهم.و  وهو  الرسالة 
اليشء  ))وصلت  هو:  منظور)ت711هـ( 
والوصل  اهلجران،  ضد  والوصل  وصال، 
مل  باليشء  اليشء  واتصل  الفصل...  خالف 
ينقطع... واتصل الرجل: انتسب... ووصله 
ووصاال،  مواصلة،  وواصله  وصله  وصال، 
ودعاته...  احلب  عفاف  يف  يكون  كالمها 

والصلة اجلائزة والعطية(()3(.
التفاعل  يعني  االصطالح  ويف   
املصاغ بوساطة الرموز الذي خيضع للمعايري 
انتظارات  حتّدد  والتي  هبا  العمل  اجلاري 
وجوًبا  يتعنّي  حيث  متبادلة  سلوكات 
طرف  من  هبا  ومعرتفا  مفهومة  تكون  أن 
والتواصل  األقل)4(،  يف  فاعلني  شخصني 

بني  أدلة  ))تبادل  هو  واملتلقي  املرسل  بني 
تنطلق  حيث  مستقبلة  وذات  مرسلة  ذات 
الرسالة من الذات األوىل نحو الذات االخرى 
وتقتيض العملية جواًبا ضمنًيا أو رصحًيا(()5(، 
عىل  العربية  اللغوية  املعاجم  فـي  والتأويل 
وزن )تفعيل( مادته )أوُل( من آل يؤول)6(، 
و  العني:))التأول  كتاب  صاحب  وقال 
ختتلُف  ٱّلذي  ٱلكالِم  تفسرُي  التأويُل:- 
لفظِه(()7(،  غري  بِبياٍن  إالّ  َيِصحُّ  ال  َو  معانيه 
الرجُل  وآل  َرجَع،  يؤول:   اليشُء  و))آل 
ومن  سياستها.  أحسن  إذا  يؤوهلا:  رعّيَته 
ٱمَلجازي فقيل:"  ٱمَلعنى  د  ٱحلقيقي تولًّ ٱملعنى 

ه".  ره وفرسَّ أول ٱلكالَم وتأّوله: إذا دبًّره وقدَّ
ها  فرسَّ إذا  تأوياًل:  ُيؤّوهلا  الرؤيا  أول  وقيل 
وذكر معناها وانتقل التأويل – بعد هذا – من 
فصار  االسمّي،  املعنى  إىل  املصدري  املعنى 
ُيطلق عىل ما ُفرسِّ به الكالم(()8(، و))تدور 
و  الّرجوِع  معنى  عىل  اللغة  يف  )أوَل(  كلمة 
إىل  به  الرجوع  هو  الكالم  تأويل  يعني  هذا 
ُمراد املتكلم، وهو عىل قسمني: األول:بيان 
الثاين:  التفسرُي.  هو  وهذا  املتكلِّم،  مراد 

املوجود الذي يؤوَل إليه الكالُم(()9(.
ويف املفهوم احلديث: ))التأويل سبيل   
كنص(()10(،  والعامل  كعامل  النص  رموز  حلّل 

تواصليُة التأويل يف آيات من حمكم التنزيل
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وقد يدّل التأويل عىل عملية استامع وتفاعل 
)شالير  أّكده  ما  وهذا  واملتكلم  السامع  بني 
و  حوار  عالقة   ...(( التأويل:  ان  ماخر( 
استامع وحدس وتفاعل مشرتك بني السامع 
واملتكلم... والتأويل بذلك عمل معّقد يتأثر 
بالفكر...فالفهم  اللغة  عالقة  من  بموقفنا 
إىل  اإليامء  من  ويشتّق  اللغة  من  يشتّق  يشء 

عقل املتكلم مًعا(()11(.
و يف البالغة املعارصة اختذ التأويل   
التأويل  او  االستغناء  منها  متعّددة،  صوًرا 
تارة  العمل  والغاء  تارة  االضامر  او  بالرتبة 
اخرى، فقد ))تعّددت صور التأويل ما بني 
وتأويل  باالستغناء  وتأويل  للعمل،  إلغاء 
اإلضامر،  أو  باحلذف  وتأويل  بالرتبة، 

والتأويل بمراعاة املعنى(()12(.
و  ))البيان  فهو:   لغة  التفسري  أّما   
اإليضاح، وكشف امُلَغّطى ثم اسُتخدم جماًزا 
اّما  يف معنى كشف املراد من اللفظ املشّكل 
كثريٍة  بتعريفاٍت  ُعّرَف  فقد  االصطالح  يف 
سورهتا  و  اآلية  نزوِل  علُم  هو  أشهرها: 
فيها  النازلِة  اإلشاراِت  و  أقاصيصها  و 
حمكمها.  و  مدنّيها،  و  مكّيها،  ترتيُب  ثمَّ 
و  َمنسوِخها،  و  ناسِخها،  و  ُمتشاهِبها.  و 
خاّصَها، و عامها، و مطلقها، و مقيّدها،  و 

حرامها،  و  َحالهِلا،  و  لها،  مفصًّ و  جمملها، 
و  هنيها،  و  أمرها،  و  ووعيِدها،  ووعِدها، 

عربها،و أمثاهِلا(()13(.
التفسري  أن  إىل  بعضهم   وذهب   
هو بيان ما أراده اهلل تعاىل بكالمه يف القرآن 
بيان  بالتفسري  املراد  ))إنَّ  فقيل:  الكريم 
املعنى الَّذي أراده اهللُ بكالمِه،... وهو البياُن 

أو الكشف أو الرشح أو اإليضاح(()14(.   
عموما  هناك  ان  يتضح  تقّدم  ممّا   
وخصوصا ما بني الّتأويِل و الّتفسرِي، فمهمة 
النصوص  ورشح  فهم  هي   التفسري  علم  
وبيان معانيها أّما التأويل فريّكز عىل بيان قصد 
املتكّلم أو )الباّث( وخروج الكالم )الرسالة( 
إىل الواقع املحسوس لدى املتلقي. وقد رأى 
بعضهم ان التفسري والتأويل مرتادفان يف حني 
ذهب البعض اآلخر إىل ان التأويل أخّص من 
التفسري، إذ ان ))التأويل... مرادف للتفسري. 
وقد كان ٱلطربي يف تفسريِه يقول:)القول يف 
تأويل قوله: كذا وكذا(، و يقول:)واختلف 
ومراده  اآلية...(  هذِه  يف  التأويل  أهُل 
من  أخصَّ  يكون  التأويل  ٱلتفسري...فأن 
التفسري عىل  رأي، ويكون غري  ٱلتفسرِي عىل 
منهام  كاًل  ان  والظاهر  آخر((.)15(.  رأي 
يشمل  التفسرِي  وإن  ده  ويعضِّ اآلخر  يكمل 
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فيختّص  ٱلتأويل  أما  املتشابه  و  املحكم 
باملتشابه لتعّدد اآلراء يف فهمه.

و  التفسري  بني  فروًقا  ذكر  وبعضهم 
التأويل)16(: 

1- التفسري: هو القطع بأن ٱملراَد من اللفظ 
امُلحَتِمالت  احد  ترجيُح  والتأويل:  كذا. 

دون قطع.
2- التفسري يتعلَّق بالرواية، والتأويل يتعلَّق 

بالدراية.
األلفاظ،  يف  التفسري  ُيستعمل  ما  أكثر   -3

والتأويل يف املعاين، كتعبري الرؤيا.
مفردات  يف  التفسري  ُيستعمل  ما  أكثر    -4

األلفاظ، والتأويل يف اجلمل.
وممّا تقّدم نستنتج َأنَّ كالًّ من التفسري   
والتأويل من العوامل اهلامة لعملية التواصل 
إىل  بحاجة  املتلّقي  ألن  القرآنية  للنصوص 
هذه  وأبعاد  وحدود  معنى  وإدراك  فهم 
التفسري  من  كالًّ  يؤديه  ما  وهذا  النصوص، 
لدى  التواصلية  العملية  لتكتمل  والتأويل 
متفاوتون  املتلقني  إن  علمنا  ما  إذا  املتلقي 
هلذه  واإلدراك  الفهم  مستوى  حيث  من 
بسيط،  ومتلقٍّ  مثايل  متلقٍّ  فهناك  النصوص 
وآخر  مؤمن  متلقٍّ  هناك  آخر  جانب  ومن 

ليس بمؤمن.

املطلب االول: تأويل متشابه القرآن
لعملية تأويل النص القرآين الكريم   
يف الرتاث العريب واإلسالمي حضوٌر كبرٌي،  
ومنه  حمكم  منه  الكريم  القرآن  أن  السيام 
متشابه، فاملحكم هو ما اتفق عليه املسلمون 
يف بيانه وتفسريه، لكن املتشابه هو ما اختلف 
يف تفسريه وتأويله عىل وفق الفرق اإلسالمية 
للتأويل  القرآين  النص  وخضع  واملذاهب، 
ُنوُر  }اهللَُّ  اسمه:  عّز  قوله  يف  ورد  ما  نحو 
اَمَواِت َواأْلَْرِض َمَثُل ُنوِرِه َكِمْشَكاٍة فِيَها  السَّ
َا  َكَأهنَّ َجاَجُة  الزُّ ُزَجاَجٍة  يِف  امْلِْصَباُح  ِمْصَباٌح 
يٌّ ُيوَقُد ِمْن َشَجَرٍة ُمَباَرَكٍة َزْيُتوَنٍة  َكْوَكٌب ُدرِّ
ِقيٍَّة َواَل َغْربِيٍَّة َيَكاُد َزْيُتَها ُييِضُء َوَلْو مَلْ  اَل رَشْ
َناٌر ُنوٌر َعىَل ُنوٍر هَيِْدي اهللَُّ لِنُوِرِه َمْن  مَتَْسْسُه 
ُب اهللَُّ اأْلَْمَثاَل لِلنَّاِس َواهللَُّ بُِكلِّ  َيَشاُء َوَيرْضِ
يف  التأويالت  تعّددت  فقد  َعِليٌم{)17(،  ٍء  يَشْ
السابقة، ومن ذلك )اهللُ نوُر  تفسري اآليات 
كمشكاٍة(  نورِه  مثٌل  واألرِض  الساموات 
))قيل هي فاطمة )سالم اهلل عليها(، وقوله 
تعاىل: )فيها مصباح(  احلسن )عليه السالم( 
احلسني)عليه  زجاجة(  يف  )املصباح  وقوله: 
كأهنا  )الزجاجة  تعاىل:  وقوله  السالم(، 
السالم(  )عليها  فاطمة  درّي(  كوكب 
)يوقُد  الدنيا،  أهِل  نِساِء  بني  دريٌّ  كوكٌب 

تواصليُة التأويل يف آيات من حمكم التنزيل
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ِمن شجرٍة مباركة(  إبراهيم )عليه السالم(، 
هيودية  ال  أي  والغربيٍة(  الرشقيٍة  )زيتونٍة 
يعني  ُييضء(،  زيتها  )يكاُد  نرصانية،  وال 
نار  متسسه  مل  )ولو  هبا،  ينفجر  العلم  يكاد 
نوٌر عىل نور(  إمام منها بعد إمام، )هيدي اهلل 
)عليهم  لألئمة  اهلل  هيدي  يشاء(،  من  لنوره 
السالم( من يشاء(()18(، وقيل املشكاة قلب 
حممد )صلوات اهلل عليه وعىل آله( واملصباح 
شجرٍة  من  و)يوقُد  العلم  فيه  الذي  النور 
إبراهيم  املباركة  الشجرة  فأصل  مباركٍة(  
القنديل  يف  املشكاة  السالم(،وقيل  )عليه 
اهلل  )صىل  حممٌد  واملصباح  مصباح(،  )فيها 
نحن  زجاجة(   يف  )املصباُح  وآله(   عليه 
عيل  مباركٍة(:  شجرٍة  من  )توقُد  الزجاجة  
)عليه السالم(  "زيتونة": معروفة  )الرشقيٍة 
و الغربيٍة( ال منكرة وال دعية، )يكاد زيتها 
عىل  )القرآن(  نور  نار  متسسه  مل  ولو  ييضء 
اهلل  ويرضب  يشاء  من  لنوره  اهلل  هيدي  نور 
بأن  عليم(   يشء  بكل  واهلل  للناس  األمثال 

هيدي من أحب إىل واليتنا)19(.
أّولت  اإلسالمية  الفرق  وبعض   
اآليات السابقة تأوياًل خمتلًفا،  فإضافة النور 
إىل السموات واألرض إما للداللة عىل سعة 
إرشاقه، أو يراد به أهل السموات واألرض 

العجيبِة،واملشكاة  لصفته  به  يستضيئون 
الكّوُة يف اجلداِر، واملصباح الرساج الضخم 
الشام  الثاقب، والزجاجة قنديل من زجاج 
أزهري، فقد شّبه به أحد الكواكب املعروفة 
ألهنا  أو  املنافع،  كثرية  شجرة  أي  ومباركة 
الشام  منبتها  املباركة وقيل  تنبت يف األرض 
يف  كثري  ابن  ذكر  و  فيه)20(.  الزيتون  وأجود 
املباركة  اآليات  هلذه   آخر  تأوياٍل  تفسريه 
قائالً:  ))وقوله: )مثل نوره( يف هذا الضمري 
قوالن: أحدمها: أنه عائد إىل اهلل، عز وجل، 
أي: مثل هداه يف قلب املؤمن، قاله ابن عباس 
إىل  عائد  الضمري  أن  والثاين:  )كمشكاة(. 
املؤمن الذي دّل عليه سياق الكالم: تقديره: 
مثل نور املؤمن الذي يف قلبه، كمشكاة. فشبه 
قلب املؤمن وما هو مفطور عليه من اهلدى، 
وما يتلّقاه من القرآن املطابق ملا هو مفطور عليه، 
ِه َكَمْن  كام قال تعاىل: }أََفَمْن َكاَن َعىَل َبيِّنٍَة ِمْن َربِّ
َبُعوا أَْهَواَءُهْم{)21(، فشّبه  َن َلُه ُسوُء َعَمِلِه َواتَّ ُزيِّ
بالقنديل  نفسه  يف  صفائه  يف  املؤمن  قلب 
وما  اجلوهري،  الشفاف  الزجاج  من 
اجليد  بالزيت  والرشع  القرآن  من  يستهديه 
فيه  كدر  ال  الذي  املعتدل،  املرشق  الصايف 
ابن  قال  )كمشكاة(:  فقوله:  انحراف.  وال 
وغري  كعب،  بن  وحممد  وجماهد،  عباس، 
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واحد: هو موضع الفتيلة من القنديل. هذا 
هو املشهور; وهلذا قال بعده: )فيها مصباح(، 
العويف، عن  التي تيضء، وقال  الذبالة  وهو 
و  الساموات  نور  )اهلل  قوله:  يف  عباس   ابن 
مصباح(:  فيها  كمشكاٍة  نوره  مثل  األرض 
وذلك أن اليهود قالوا ملحمد )صىّل اهلل عليه 
وآله وسلم(: كيف خيلص نور اهلل من دون 
السامء؟ فرضب اهلل مثل ذلك لنوره، فقال: 
نوِره(.  مثُل  واألرض  الساموات  نوُر  )اهلل 
مثل  وهو  قال:   - البيت  يف  كّوة  واملشكاة: 
نورا،  طاعته  اهلل  فسّمى  لطاعته.  اهلل  رضبه 
ثم ساّمها أنواًعا شتى، وقال ابن أيب نجيح، 
غريه  وزاد  احلبشة.  بلغة  الكّوة  جماهد:  عن 
هلا.  منفذ  ال  التي  الكّوة  املشكاة:  فقال: 
يعلق  التي  احلدائد  املشكاة:  جماهد:  وعن 
أن  وهو:  أوىل،  األول  القنديل،والقول  هبا 
القنديل;  من  الفتيلة  موضع  هي  املشكاة 
الذي  النور  ِمْصباح( وهو  وهلذا قال: )فيها 
املصباح:  كعب:  بن  أيب  قال  الذبالة.  يف 
النور، وهو القرآن واإليامن الذي يف صدره. 
يف  )املصباح  الرساج.  هو  السدي:  وقال 
زجاجة( أي: هذا الضوء مرشق يف زجاجة 
واحد:  وغري  كعب  بن  أيب  قال  صافية. 
كأهنا  )الزجاجة  املؤمن.  قلب  نظري  وهي 

الداّل  بضّم  بعضهم  قرأ  دري(:  كوكب 
كوكب  كأهنا  أي:  الدّر،  من  مهزة،  غري  من 
" دريء  و   " " دريء  دّر. وقرأ آخرون:  من 
الدرء  اهلمز، من  الدال وضّمها مع  " بكرس 
به  رمي  إذا  النجم  أن  وذلك  الدفع;  وهو 
األحوال،  سائر  من  استنارة  أشّد  يكون 
الكواكب  من  يعرف  ال  ما  تسّمي  والعرب 
ميضء.  كوكب  كعب:  بن  أيب  قال  دراري. 
قتادة: ميضء مبني ضخم. )يوقد من  وقال 
شجرة مباركة( أي: يستمّد من زيت زيتون 
بيان  شجرة مباركة )زيتونة( بدل أو عطف 
)ال رشقية وال غربية( أي: ليست يف رشقي 
أول  من  الشمس  إليها  تصل  فال  بقعتها 
الفيء  عنها  فيتقّلص  غربيها  يف  وال  النهار، 
قبل الغروب، بل هي يف مكان وسط، تفرعه 
فيجيء  آخره،  إىل  النهار  أول  من  الشمس 

زيتها معتداًل صافًيا مرشًقا(()22(.
اآليات  يف  التأويالت  وتعددت   
تعاىل:}ُهَو  قوله  يف  ذلك  ويتضح  املتشاهبة، 
ِذي َأْنَزَل َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمنُْه َآَياٌت حُمَْكاَمٌت  الَّ
ِذيَن  الَّ ا  َفَأمَّ ُمَتَشاهِبَاٌت  َوُأَخُر  اْلِكَتاِب  ُأمُّ  ُهنَّ 
اْبتَِغاَء  ِمنُْه  َتَشاَبَه  َما  َفَيتَّبُِعوَن  َزْيٌغ  ُقُلوهِبِْم  يِف 
اْلِفْتنَِة َواْبتَِغاَء َتْأِويِلِه َوَما َيْعَلُم َتْأِويَلُه إاِلَّ اهللَُّ 
اِسُخوَن يِف اْلِعْلِم َيُقوُلوَن َآَمنَّا بِِه ُكلٌّ ِمْن  َوالرَّ

تواصليُة التأويل يف آيات من حمكم التنزيل
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اأْلَْلَباِب{)23(،  ُأوُلو  إاِلَّ  ُر  كَّ َيذَّ َوَما  نَا  َربِّ ِعنِْد 
استطاعوا  الذين  هم  العلم  يف  فالراسخون 
ٱألئمُة  هم  وهؤالء  القرآن،  متشابه  تأويل 
هلم  السالم(  النبي)عليهم  بيت  أهل  من 
ما  ضوئها  عىل  يقبل  حمّددة  وقيم  أعراف 
يقبل ويرفض ما يرفض ليصل للتأويل)24(، 
ويؤكد ذلك ماذكره السيد حممد حسني فضل 
َيْعَلُم  اهلل حيث ذكر يف تفسريه لآلية: ))َوَما 
اِسُخوَن يِف اْلِعْلِم((: واملراد  َتْأِويَلُه إاِلَّ اهللَُّ َوالرَّ
هبم الذين يملكون  رسوًخا يف العلم باملستوي 
الذي يستطيعون به أن يفهموا كتاَب اهلل ودينَه 
وجوده  عىل  احلياة  الداّلة  وحقائَق  ورشيعَته 
وتوحيده وحركة احلكمة يف جتربتهم العملية 
قد  األحاديث  بعُض  كانت  وإذا  احلياة.   يف 
وآله(  عليه  اهلل  )صىل  النبي  عن  حتدثت 
واألئمة )عليهم السالم( فإنَّ  ذلك وارٌد عىل 

سبيل أهنم أفضل املصاديق(()25(.
زمن  الكريم  القرآن  ان   
يفرّس  كان  وآله(  عليه  اهلل  الرسول)صىل 
اإلسالمية،  احلياة  تطور  مع  لكن  ويرشح، 
والدينية  السياسية  االجتاهات  وتعّدد 

توّسعت دائرة التأويل لذلك)26(.
املطلب الثاين: تأويل احلروف املقطعة

حيتاج التأويل إىل متلقًّ يفرس النص   

وخصوصا  فهمه،  من  متّكنه  بآليات  القرآين 
اآليات املتشاهبة التي اختلف املفرسون فيها 
ومن تلك اآليات فواتح السور القرآنية التي 
بدأت باحلروف املقطعة مثل))امل، و املص، 
و ألر، حم، عسق، كهيعص، عسق، طسم، 
}امل  تعاىل:  قوله  يف  كام  يس((،  ن،طه،  ق، 
َذلَِك اْلِكَتاُب اَل َرْيَب فِيِه ُهًدى لِْلُمتَِّقنَي{)27(، 
َفاَل  إَِلْيَك  ُأْنِزَل  ِكَتاٌب  تعاىل:}املص  وقوله 
َوِذْكَرى  بِِه  لُِتنِْذَر  ِمنُْه  َحَرٌج  َصْدِرَك  يِف  َيُكْن 
لِْلُمْؤِمننَِي{)28(، وقوله تعاىل: }الر تِْلَك َآَياُت 
}الر  تعاىل:  وقوله  احْلَِكيِم{)29(،  اْلِكَتاِب 
َلُدْن  ِمْن  َلْت  ُفصِّ ُثمَّ  َآَياُتُه  ُأْحِكَمْت  ِكَتاٌب 
تِْلَك  }املر  تعاىل:  وقوله  َخبرٍِي{)30(،  َحِكيٍم 
َربَِّك  ِمْن  إَِلْيَك  ُأْنِزَل  ِذي  َوالَّ اْلِكَتاِب  َآَياُت 
ُيْؤِمنُوَن{)31(،  اَل  النَّاِس  َأْكَثَر  َوَلِكنَّ  احْلَقُّ 
وقوله تعاىل: }كهيعص ِذْكُر َرمْحَِة َربَِّك َعْبَدُه 
ا{)32(. وقوله تعاىل: }طه َما َأْنَزْلنَا َعَلْيَك  َزَكِريَّ
تعاىل:}طسم  لَِتْشَقى{)33(،وقوله  اْلُقْرَآَن 
امْلُبنِِي{)34(، وقوله تعاىل:  اْلِكَتاِب  َآَياُت  تِْلَك 
ُمبنٍِي{)35(،  َوِكَتاٍب  اْلُقْرَآِن  َآَياُت  تِْلَك  }طس 

احْلَِكيِم{)36(،  َواْلُقْرَآِن  }يس  تعاىل:  وقوله 
ْكِر{)37(.   الذِّ ِذي  َواْلُقْرَآِن  }ص  تعاىل:  وقوله 

فللمفرسين يف ذلك آراء وأقوال منها:
هذه  املفرسون  عّد  األول:  الرأي   
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احلروف املقطعة من اآليات التي يظهر فيها 
يكمن  إعجازه  ألن  الكريم،  القرآن  إعجاز 
يف  اخلوض  عن  وامتنعوا  ولغته،  أسلوبه  يف 
تأويلها وتفسريها، ألهنا ممّا استأثر اهلل تعاىل 
أفضل  فيها  اخلوض  عن  بعلمه،والسكوت 
به)38(،  اهلل  استأثر  ما  هو  أو  الترصيح،  من 
))حروف اهلجاء يف أوائل السور من املتشابه 
القرآن  رّس  وهو  بعلمه،  اهلل  استأثر  ٱلذي 
إىل  فيها  العلَم  ونكُل  بظاهره،  نؤمُن  فنحن 

اهلل سبحانه وتعاىل(()39(.
الذي  الرأي  وهو  الثاين:  الرأي   
يف  املقطعة  احلروف  تأويل  عىل  فيه  اعتمد 
وآراء  أقوال  وللمفرسين  السور  فواتح 
إسم  هي  املقطعة  احلروف  أن  منها  خمتلفة، 
من أسامء القرآن الكريم نحو الفرقان والذكر، 
أو إسم للسور القرآنية)40(، وجعلها بعضهم  
حتمل معنى اسم اهلل تعاىل، أو اسم اهلل األعظم 
الذي أقسم به تعاىل فقيل ))أمل: يعني )انا اهلل 
و)الالم(:اهلل،  أنا،  )األلف(:  فيعني  أعلم( 
و)امليم(: أعلم؛ ألن القرآن نزل بلغة العرب، 
والعرب قد كانت تذكر حرفا، وتريد به متام 
الكلمة(()41(، وقيل إن معنى )الر( هو ))أنا 
اهلل أرى، ومعنى )أملر(:أنا اهلل أعلم وأرى، 
و)احلاء(:  الرمحن،  حروف  بعض  و)حم(: 

جميد،وقيل  و)امليم(:مفتاح  محيد،  مفتاح 
)األلف(: مفتاح اسمه ولطفه، و)امليم(:جمد 
بـ)ق،  السور  افتتاح  إن  وقيل  اهلل(()42(، 
عىل  حتوي  لكلامت  تكرار  هو  ص(  و 
السور، مثل سورة)ق(  الواردة يف  احلروف 
القرآن،  رقيب،  كلامت)قول،  فيها  تكررت 
وكذلك  اخللق(  باسقات،  ألقيا،  تنقص، 
حتوي  مفردات  فيها  سورة)ص(كثرت 
اصربوا،  مثل)مناص،  احلرف  ذات  عىل 

أصحاب،صيحة،فصل، اخلصم()43(.
لفواتح  املفرسين  تأويالت  إن   
مرجعيته  حسب  كل  اِختلفت  السور 
التأويالت  جعل  ممّا  واملعرفية،  العلمية 
يف  يعرف  ما  هو  وهذا  وتتنّوع،  ختتلف 
أو  النموذجي  بـ)القارئ  احلديثة  املناهج 
بتحليل  يقوم  املفرّس  اخلبري()44(، ))فالقارئ 
النصية، وقد عّدت  خمتلف االسرتاتيجيات 
أكثر  تدخاًل  القارئ  يملؤها  التي  الفراغات 

من جمرد تفسري النص(()45(.
وفرّس بعض املفرسين احلروف التي   
بدأت هبا السور عن طريق موضوعاهتا وما 
احتوته من أهداف وقيم فقيل، ))كل سورة 
بدأت بـ)أمل( تذكر بدء اخللق حرف)األلف( 
اخللق  وهناية  حرف)الالم(،  اخللق  وسط 

تواصليُة التأويل يف آيات من حمكم التنزيل
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السور  كل  أن  قالوا  وقسم  )امليم(،  حرف 
موسى  بقصة  تبدأ  بحرف)ط(  تبدأ  التي 

أوال(()46(.
السور  اشتامل  العلامء  والحظ   
واألوامر،  والرشائع  وهنايته  اخللق  عىل 
التسعة  املعجم  حروف  ورود  عن  فضال 
املهموس،  عىل  واحتوت  فيها،  والعرشين 
واملستعلية،  واملطبقة،  والشديد،  واملجهور، 
أن  حاولوا  كذلك  والقلقلة،  واملنخفضة، 
لكل  أعطوا  إذ  رياضيًا،  تفسريًا  يفرّسوها 
و)الالم(  ستة،  )األلف(  مثل  رقام  حرف 

ثالثون، و)امليم(أربعون وهكذا)47(.
نلحظ من آراء الكثري من املفرسين   
فواتح  يف  جاءت  التي  املقطعة  للحروف 
التأويل،  عىل  اعتمدوا  أهنم  القرآنية  السور 
النص  مضمون  ناحية  من  فرّسها  وبعضهم 
القرآين، وبعضهم فرّسها من ناحية اعتامدهم 
عىل االرقام، يف حني نجد بعضهم قد امتنع 
أمحد  بن  عيل  حممد  ايب  أمثال  تفسريها  عن 
ٱليزيدي، و الشعبي  والثوري إذ ))ان هذه 
املتشابه  هو  السور  فواتح  يف  التي  احلروف 
الذي استأثر اهلل بعلمه، و سائر كالمه تعاىل 
بن  عيل  حممد  ابو  ذهب  هذا  وإىل  حمكم. 
والثوري  الشعبي  قول  وهو  اليزيدي،  أمحد 

ومجاعة من املحدثني، قالوا: هي رسُّ اهلل يف 
اهلل  ٱنفرد  الذي  املتشابه  من  وهي  القرآن، 
بعلمه  و ال جيب أن نتكلم به، و لكن نؤمن 
بل  ٱجلمهور:  قال  و  جاءت.  كام  متّر  و  هبا 
التي  الفوائد  ُتلتمس  َو  فيها  يتكلم  أن  جيب 
حتتها، واملعاين التي تتخّرج عليها، واختلفوا 
ابن  قال  قّدمناه.  الذي  االختالف  ذلك  يف 
فنفرّس  اجلمهور،  قال  ما  والصواب  عطية: 
هذه احلروف ونلتمس هلا التأويل ألنا نجد 
نظاًم  املقطعة  باحلروف  تكلمت  قد  العرب 
املقطعة  احلروف  وهذه  وضًعا...(()48(،  و 
هي من إعجاز اهلل تعاىل وحتّديه للعرب يف أن 
يأتوا بمثله فأقام القرآن الكريم))نسًقا جديًدا 
ال يستطيعه البرش مع اهنم يملكون احلروف، 
أن  يعجزون  ولكنهم  الكلامت  ويعرفون 
يصوغوا منها مثل ما تصوغه القدرة املبدعة 

هلذا القرآن(()49(.
املطلب الثالث: تأويل صفات اهلل 

التي  املتشاهبة  اآليات  ومن   
املفرسين،  عند  التأويل  من  نوًعا  أظهرت 
التي  تعاىل  اهلل  صفات  أي  الصفات  آيات 
َعْن  نََّك  َيُصدُّ }َواَل  تعاىل:  قوله  يف  وردت 
إِىَل  َواْدُع  إَِلْيَك  ُأْنِزَلْت  إِْذ  َبْعَد  اهللَِّ  َآَياِت 
ِكنَي َواَل َتْدُع َمَع  َربَِّك َواَل َتُكوَننَّ ِمَن امْلُرْشِ
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َهالٌِك  ٍء  يَشْ ُكلُّ  ُهَو  إِالَّ  إَِلَه  اَل  َآَخَر  إِهَلًا  اهللَِّ 
ُتْرَجُعوَن{)50(،  َوإَِلْيِه  احْلُْكُم  َلُه  َوْجَهُه  إِالَّ 
وقوله تعاىل: }َوَيْبَقى َوْجُه َربَِّك ُذو اجْلَاَلِل 
ْكَراِم{)51(، وقوله تعاىل: }َوَقاَلِت اْلَيُهوُد  َواإْلِ
َيُد اهللَِّ َمْغُلوَلٌة ُغلَّْت َأْيِدهيِْم َوُلِعنُوا باَِم َقاُلوا 
َيَشاُء{)52(،  َكْيَف  ُينِْفُق  َمْبُسوَطَتاِن  َيَداُه  َبْل 
َأْن  َمنََعَك  َما  إِْبِليُس  َيا  }َقاَل  تعاىل:  وقوله 
ُكنَْت  َأْم  َت  َأْسَتْكرَبْ بَِيَديَّ  َخَلْقُت  ملَِا  َتْسُجَد 
ِمَن اْلَعالنَِي{)53(، وقوله تعاىل: }َولُِتْصنََع َعىَل 
ِري بَِأْعُينِنَا َجَزاًء  َعْينِي{)54(، وقوله تعاىل: }جَتْ

ملَِْن َكاَن ُكِفَر{)55(.
جتسيم  الكريمة  اآليات  من  نلحظ   
الذات اإلهلية وبيان صفاهتا، وهو ما اختلف 
فيه املفرسون كونه من اآليات املتشابة التي 
رًسا  وجعلوها  تفسريها  عن  بعضهم  امتنع 
من أرسار القرآن الكريم وإعجازه الذي ال 
واليد  الوجه  سيام  وال  تعاىل،  اهلل  إالّ  يعلمه 

وباقي الصفات)56(.
الذين  العلامء  من  آخر  نوع  ويظهر   
منها  تعاىل  اهلل  لصفات  تأوييل  منحى  هلم 
به  يراد  أن  ))حيتمل  الوجه:  يف  قوهلم 
اجلارحة، ألنه أرشف األعضاء، أو ألنه فيه 
الذات(( به عن  أو ألنه عرّب  أكثر احلواس، 
)57(، وقيل الوجه مستعمل يف معنى الذات، 

اهلل تعاىل، فإن ما  أي كل موجود هالك إالّ 
عداه)58( هالك.

كذلك إثباهتم لصفة اليد يف اآليات   
اليد متداول عند  السابقة فقيل إطالق لفظ 
العرب فقد يكون للجارحة، أو للنعمة، أو 
للقوة وامللك، والنرصة، فال جيوز أن حيمل 
عليه  جيوز  ال  تعاىل  اهلل  ألن  اجلارحة؛  عىل 

التبعيض)59(.
هلل  الصفات  هذه  َاثبت  وبعضهم   
واألشاعرة  واملعتزلة  املتكلمون  وهم  تعاىل 
واليزال  يزل  مل  التي  هي  ذاته  فـ))صفات 
والبرص  والسمع  احلياة  وهي  هبا  موصوًفا 
والكالم..والبقاء والوجه والعينان واليدان 
والغضب والرضا..(()60(، وأن عينه ليست 
اجلوارح  تشبه  وال  احلواس،  من  بحاسة 
مريًدا  يزل  مل  سبحانه  وأنه  واألجناس، 
و  راضًيا،  و  مبغًضا،  و  حمًبا،  و  شائًيا،  و 
و  رحياًم،  و  معادًيا،  و  موالًيا،  و  ساخًطا، 
إىل  راجعٌة  الصفات  هذه  مجيع  ألن  رمحاًنا. 
سبحانه  كان  إذ  عباده،  يف  ومشيئته  إرادته 
هو  كام  واألهواء  والنفور  امليل  عن  متعاليًا 
لعامل  كان  لذلك  البرش)61(،  عند  احلال 
القراء  الكبري يف حتفيز عقول  الدور  التأويل 
يف تلقيهم للنص القرآين املتشابه الذي أغلق 

تواصليُة التأويل يف آيات من حمكم التنزيل
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بعضهم تفسريه وأوقفوا علمه عند اهلل تعاىل، 
وبعضهم قد حّفز عقله عىل التأويل مستنًدا 
تلقيهم هلذه  عىل معطيات معرفية خمتلفة يف 
اآليات الكريمة وكل بحسب اجتهاده، لكن 
لقارئ  أنموذجًا  املفرسون  لنا هؤالء  أخرج 
إىل  وحيّوله  النص  شفرات  يفّك  نموذجيٍّ 
نص مفتوح بعدما كان نًصا مغلًقا وهذا ما 
رّكزت عليه النظريات احلديثة للتواصل  يف 

تلّقي النصوص وتأويلها.
املفرسون  أّوهلا  التي  اآليات  ومن   
واحتاجت  الكريم،  القرآين  النص  يف 
صفة  بيان  آيات  نموذجيني  ومتلّقني  لقراء 
ُكُم اهللَُّ  االستواء والعلّو يف قوله تعاىل: }إِنَّ َربَّ
اٍم  اَمَواِت َواأْلَْرَض يِف ِستَِّة َأيَّ ِذي َخَلَق السَّ الَّ
النََّهاَر  ْيَل  اللَّ ُيْغيِش  اْلَعْرِش  َعىَل  اْسَتَوى  ُثمَّ 
َوالنُُّجوَم  َواْلَقَمَر  ْمَس  َوالشَّ َحثِيًثا  َيْطُلُبُه 
َتَباَرَك  َواأْلَْمُر  اخْلَْلُق  َلُه  َأاَل  بَِأْمِرِه  َراٍت  ُمَسخَّ
اْلَعْرِش  َعىَل  مْحَُن  }الرَّ اْلَعامَلنَِي{)62(،  َربُّ  اهللَُّ 
عىل  االستواء  يف  وللمفرسين  اْسَتَوى{)63(، 
دون  من  هبا  آمن  من  منهم  أقوال  العرش 
باجلهة  نطق  من  ومنهم  كيف،  أو  جدال 
وأّول  اجلهة  جهل  من  ومنهم  والكيف، 
الكيف، وهذا للعلامء يف أقواهلم كل بحسب 

توّجهه وفكره.

هلل  ))صفة  العرش  عىل  فاالستواء   
تعاىل بال كيف واملعنى أنه تعاىل استوى عىل 
عن  منّزًها  عناه  الذي  الوجه  عىل  العرش 
االستقرار والتّمكن والعرش اجلسم املحيط 
بسائر األجسام سّمي به الرتفاعه، أو للتشبيه 
برسير امللك(()64(، وقيل إن معنى االستواء 
من  ومنهم  املجاز،  عىل  ال  احلقيقة  عىل  هو 
االستيالء))ملجيء  بمعنى  االستواء  جعل 
إالّ  يكون  ال  االستيالء  ورود  لكن  )الالم( 
وردَّ  يغالبه)65(أحد((،  ال  واهلل  املغالبة،  بعد 
االستواء،  يّؤولون  الذين  عىل  الباقالين)66( 
وعىل الذين يقولون أنه يف كل مكان وأورد 
تعاىل:  قوله  منها  ذلك  يف  قرآنيًة  نصوًصا 
ِميُع اْلَبِصرُي{)67(،  ٌء َوُهَو السَّ }َلْيَس َكِمْثِلِه يَشْ
نصوص  يف  التأويالت  اختالف  ويتعّلق 
املتشابه وقدرة املّؤول يف تفسريه وبيان قدرته 
النص  ملدركات  وختّطيه  والعلمية  املعرفية 
وما حول النص ليتمّكن من كشف املعنى، 
وهؤالء هم العلامء وخواّصهم فالراسخون 
املنطقية  القوانني  ))أتقن  من  هم  العلم  يف 
املّؤول،  اخلطاب  وأحاط  والكونية،  العقلية 
فكري  سبق  له  وكان  له،  املّؤول  وأوضاع 
ضوئها  عىل  يقبل  حمّددة  وقيم  أعراف،  ذو 
ودون  يرفض....  ما  ويرفض  يقبل  ما 
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هؤالء رتبة هم اجلدليون واخلطابيون، وهم 
العلم،  يف  خاص..فالراسخون  تأويل  أهل 
وخواص العلامء أوصياء عىل التأويل، وعىل 

نرشه، أو منعه((68(.
املطلب الرابع: التأويل التقابيل

ويكون التأويل التقابيل )اخلّفي( آلية   
}احْلَْمُد  تعاىل:  قوله  ففي  التأويل  آليات  من 
َيْوِم  َمالِِك  ِحيِم  الرَّ مْحَِن  الرَّ اْلَعامَلنَِي  َربِّ  هللَِِّ 
اَط  َ اَك َنْسَتِعنُي اْهِدَنا الرصِّ اَك َنْعُبُد َوإِيَّ يِن إِيَّ الدِّ
َغرْيِ  َعَلْيِهْم  َأْنَعْمَت  ِذيَن  الَّ اَط  رِصَ امْلُْسَتِقيَم 

الِّنَي{)69(. امْلَْغُضوِب َعَلْيِهْم َواَل الضَّ
القرآين  للنص  للمتلقي  يكون   
للتربك  خفّي  تقابل  إىل  يشري  أن  الكريم 
باسم اهلل مقابل الترّبك باسم غري اهلل )العزى 
والالت( – مثاًل –  كام كان يفعل اجلاهليون، 
فعل  صحة  عىل  دليل  اهلل  اسم  حضور  إنَّ 
لنا  ويسمح  بغريه  للترّبك  ونفي  به  الترّبك 
امللكوت املعجمي )اهلل( بإبراز التقابل بني: 
- اهلل / املألوه، واهلل أصله اإلله، وهو اسم 

جنس ال يطلق إالّ عىل املعبود بحق)70(.
ارتبط  اجلاهيل  العرص  أن  نرى   
التقابيل  التأويل  بعملية  اإلسالمي  بالعرص 
يف هذه السورة املباركة، وإذا تعّمقنا يف داللة 
والدهشة  التحرّي  عىل  تدّل  أهنا  نجد  )إله( 

وتدهش  معرفته  يف  األوهام  تتحرّي  اهلل  ألن 
الفطن)71(.

ٱملتحريين  فان  املعنى  هذا  وعىل   
تعاىل،  اهلل  فيه  املتحرّي  مقابل  اخللق  هم 
متّد  املعجمية  واملداخل  اللغوية  املعاين  وإن 
معنوية  تواصلية  بإمكانات  التقابيل  التأويل 
كلام  اللغوي  البحث  توّسع  فكلام  غنية، 
يتوّقف  وال  جديدة  بمعان  القراءة  اغتنت 
الظاهرة  املعاين  عند  إالّ  البسيط  القارئ 
من  العميقة  املعاين  استخالص  ويظّل 
والتفسري  اللغة  أهل  من  املتخصصني  عمل 

والفقه)72(.
إن التأويل  التقابيل  حتّول  فاحص و   
متأن ملكامن املعاين و كيفيات  صياغتها)73(، 
يعني  ال  والتقابل  الرحيم  تقابل  فالرمحن 
أيًضا  يعني  وإنام  التامثل،  أو  التضاد  فقط 
تناول  )الرمحن(  فصفة  والتتميم،  التكامل 
جالئل معاين الرمحة وعظائمها و)الرحيــم( 
تتميم ملا لطف منها، والرمحة معناها العطف 
ما  عىل  النعطافها  الرحيم  ومنها  واحلنّو، 
اهلل،  بني  الثالثي  التقابل  ونجد  فيهــا)74(، 
يثبت  تتميمي  تقابل  وهو  الرحيم  الرمحن، 
معنى  األلوهية احلّقة، ومعنى الرمحة الكاملة 
وجدت  تفكرت  ))إذا  الغزايل:  قال  بالعباد 

تواصليُة التأويل يف آيات من حمكم التنزيل
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الفاحتة عىل إجيازها مشتملة عىل ثامنية مناهج 
فقوله: بسم اهلل الرمحن الرحيم نبأ عن الذات، 
من  صفة  عن  نبأ  الرحيم(  )الرمحن  وقوله 
صفات خاصة، وخاصيتها اهنا تستدعي سائر 

الصفات من العلم والقدرة وغريمها(()75(.
وهم  ـ   باخللق  تتعّلق  والتواصلية   
ويشّوقهم  به،  يؤنسهم  بشكل  ـ  املرحومون 
َربِّ  هللَِِّ  }احْلَْمُد  طاعته،  يف  ويرّغبهم  إليه  
يِن{،  الدِّ َيْوِم  َمالِِك  ِحيِم  الرَّ مْحَِن  الرَّ اْلَعامَلنَِي 
كفرا  مرتوك؛  وهو  حاصل،  هلل  واحلمد 
ثابت  املطلق  احلمد  وضالال:  وجحودا 
ال  احلمد  بعض  النسبي:  واحلمد  مقابل، 
يدخل يف تعليم اهلل خلقه وما يريده هلم، ثم 
ان احلامدين هم املؤمنون  واملسلمون مقابل 

املحمود )اهلل تعاىل()76(
بني  التواصيل  والرابط  والصورة   
تتجّسد  اّنام  واخللق  وجل(  عز  )اهلل  اخلالق 
يف احلمد الدائم ثابت ومستقّر مقابل احلمد 
كلمة  احلمد  ألن  اطالقا؛  وارد  غري  املؤقت 
من اهلل أوال مقابل احلمد من املخلوقني بعد 

ذلك وهو تعليم من اهلل مقابل احلمد.
بأن  يفتح  للكالم  ابتداء  هلل:  احلمد   
اخلرب  مقابل  ملن؟  احلمد  اخلرب:  السؤال عن 
جممل  إن  التباس،  كل  يبعد  الذي  )هلل( 

استقصاء  إليها  يفيض  التي  اخلالصات 
هلل(  )احلمد  يف  التي  التواصلية  التقابالت 
كل  احلمد  إن  ييل:  كام  جتميعها  يمكن 
عىل  الرمحة  كفضل  الغزايل  قال  كام  احلمد 

الغضب)77(.
الرّب  العاملني(  )رّب  وكذلك   
يقابل  وهو  مربوبني،  وجود  ضمنًا  يقابله 
الرب  واملريّب،  واملدّبر  املصلح  السيد  داللًيا 
رب  تقابل   تعاىل  باهلل  خاص  بالتعريف 
رب  مثل  صاحبه   أي  باإلضافة  اليشء 
البيت. إن تشقيق املعاين انطالًقا من األلفاظ 
واملّؤول  املتفّهم  القارئ  يمنح  اليسرية 
تعّلق  الداللة سواء  لتوسيع  هائلة  إمكانات 
أو  املعنوي  التامثل  أو  الرتادف  بتقابل  األمر 
األشيــاء  ألن  والتخالف؛  التضاّد  تقابــل 
نوًعان:  خللقه  اهلل  وتربية  بنظائـرها،  تتحىّل 
تواصل  أو  تواصلية  وهذه  وخاصــة  عامـّـة 
عبارة)الرمحن  يف  تتجىّل  باخلالق  اخللق 
و  للمخلوقني  خلقه  هي  فالعامُة  الرحيم( 
رزقهم وهذا يتّم ملا فيه مصاحلهم ٱلتي فيها 

ًبقاؤهم يْف ٱلدنيا. 
فريبّيهم  ألوليائه،  تربية  واخلاصة   
الصوارف،  يدفع  و  يكّمله هلم،  و  باإليامن، 

و العوائق احلائلة بينهم و بينه)78(.
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النص  تفسري  إىل  بعضهم  واجته   
والسيام  ولغته،  أسلوبه  طريق  عن  القرآين 
يف اآليات التي حتتاج إىل تأويل لغوي يفرّس 
أخرى  لفظة  مكان  لفظة  استعامل  للقارئ 
فِْرَعْوَن  إىَِل  }اْذَهْب  تعاىل:  قوله  يف  ما  نحو 
يف  لفظ)فرعون(  فاستعمل  َطَغى{)79(،  ُه  إِنَّ
استعمل  بينام  السالم(،  )عليه  موسى  قصة 
قوله  يف  )ع(  يوسف  قصِة  يف  لفظ)امللك( 
تعاىل: }َوَقاَل امْلَِلُك اْئُتويِن بِِه َأْسَتْخِلْصُه لِنَْفيِس 
َمُه َقاَل إِنََّك اْلَيْوَم َلَدْينَا َمِكنٌي َأِمنٌي{)80(،  َفَلامَّ َكلَّ
َا  واستعامل لفظ )العزيز( يف قوله تعاىل: }َيا َأهيُّ
اْلَعِزيُز إِنَّ َلُه َأًبا َشْيًخا َكبرًِيا َفُخْذ َأَحَدَنا َمَكاَنُه 

ا َنَراَك ِمَن امْلُْحِسننَِي{)81(. إِنَّ
إن اختيار النص القرآين للفظ دون   
النص،  بفهم  متعّلقة  سياقية  دواٍع  له  لفظ 
وهو ذو منحى تأوييل يف كشف أرسار النص 
وإعجازه، ففي اآليات السابقة اعتمد املفرّس 
التارخيية،  املعطيات  عىل  القرآين  للنص 
موسى  قصة  يف  لفظ)فرعون(   فاستعمل 
هو ))ترمجات دقيقة ملا كان يستعمل يف تلك 
لفظ)العزيز(  –واستعامل  السحيقة  األزمان 
يف  املنصب  بذلك  يقوم  ملن  ترمجة  أدّق   –
يفّرقون  كانوا  القدامى  املرصيني  حينه، ألن 
كانوا  إذ  فيها  حيكموهنم  الذين  امللوك  بني 

غري  فامللك  مرصيني،  غري  أو  مرصيني 
)امللك(  يسمونه  كانوا  األصل   املرصي 
وأن  )فرعون(  يسّمونه  األصل  واملرصي 
غري  يوسف  زمن  يف  مرص  حيكم  كان  الذي 
مرصي، وهو من اهلكسوس فّسامه )امللك(، 
هو  موسى  زمن  حيكمها  كان  الذي  وإن 
واحد  كل  فسّمى  )فرعون(،  فساّمه  مرصي 

بام كان يسّمى يف األزمنة السحيقة(()82(.
اعتمد املفرّس املؤّول للنص القرآين   
كشف  من  مّكنته  تارخيية  معطيات  عىل 
والتنقيب  آخر،  لفظ  مكان  لفظ  استعامل 
اآليات  تفسري  لبيان  التأرخيية  احلقائق  عن 
الرغم  عىل  اللفظ،  استعامل  فيها  تنّوع  التي 
من أن القصص القرآنية لآليات حدثت يف 
أرض مرص، لكن تفاوت األزمنة هو الذي 
استعامل  يناسب  بام  االستعامل  هذا  فرض 

كل عرص، وهو من إعجاز القرآن الكريم.
النص  يف  التأويل  عملية  إن   
ينسجم  بام  النص  فرّست  الكريم  القرآين 
املؤّول،  للمفرّس  الفكرية  التوجهات  مع 
أو  أو عقلية،  واعتامده عىل معطيات لغوية، 
تأويلية  مدارس  ذلك  من  ونشأت  فكرية، 
عن  ونتج  القرآين،  النص  تفسري  يف  خمتلفة 
ألن  واملّؤول،  النص  بني  العالقة  بيان  ذلك 

تواصليُة التأويل يف آيات من حمكم التنزيل
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بالنص،  املفرس  عالقة  عىل  يرّكز  التأويل 
أكانت  سواء  تأويلية  معطيات  عن  وكشفه 
تتصُل  سياقية  أم  لغوية،  أم  تأرخيية،  حقائق 
املوضوعي  املعنى  إىل  للوصول  بالنصِّ 
لكن  تعاىل،  قصديته  بيان  يف  القرآين  للنص 
عملية التأويل تعني فهم النص لكنها ليست 
إىل  هتدف  معّقدة  عملية  وإنام  سهلة،  غاية 

الكشف عن املعنى الباطني للنص.
كان  الكريم  القرآين  النص  ويف   
املقّطعة  باحلروف  املتعّلقة  املسائل  لبعض 
واملجاز،  اهلل،  وصفات  السور،  أوائل  يف 
تأويلية  اجتاهات  نشوء  والوعيد،  والوعد، 
للنص القرآين الذي عّده بعضهم نّصا مغلقا 
وعلمه عند اهلل تعاىل، فيام رأى االجتاه اآلخر 
لكشف  القرآين  النص  يف  التأويل  رضورة 
وسًطا  موقًفا  ثالث  اجتاه  ووقف  إعجازه، 
كان  االجتاهات  هذه  لكن  االجتاهني،  بني 
هلا األثر الكبري يف اثراء الدراسات القرآنية، 
النقدية،  املناهج  تطور  أمام  املجال  وفتح 
وتعّدد الرأي، وهذا ما ظهر صداه حديثا يف 
النص  تناولت  التي  احلديثة  النقدية  املناهج 

عىل مجيع االصعدة.
من  التأويل  ان  القول  وخالصة   
تلّقي  كيفية  عىل  يعتمد  و  التواصل،  آليات 
أولو العلم النص القرآين وتفسريهم اآليات 

القرآنية من حمكم ومتشابه، وال سيام متشابه 
تأويالت  اختلفت  الذي  الكريم  القرآن 
الفرق اإلسالمية له، عىل وفق تفكري املّؤول 
وخيضع  والفكرية،  الثقافية  مرجعياته  و 
ألن  النموذجي  أو  اخلبري  للقارئ  التأويل 

القارئ له مرجعيات ثقافية تّؤهله للتأويل.
خامتة 

ممّا تقّدم ومن خالل دراسة وحتليل   
النصوص  متشابه  من  استعراضه  تّم  ما 
القرآنية نستنتج ان التأويل أحد أنواع وآليات 
التواصل  والن  القرآين،  النص  يف  التواصل 
يف أحد مفاهيمه هو ضّم يشء إىل يشء نجد 
ومتسقة...  منتظمة  القرآنية  النصوص  ان 
السور  و  النصوص  تواصلية  عىل  هذا  يدّل 
داخل  اآليات  واتساق  وتواصلية  بينها،  فيام 
إىل   البحث  خلص  وقد  الواحدة،  السورة 

استنتاجات من أبرزها: 
1. التأويل آلية مهمة من آليات التواصل يف 

النصوص القرآنية.
وأثر هذه  اهلل  البحث عىل صفات  2. وقف 

الصفات عىل العباد إجيابيا.
اإلفصاح  يف  واضح  أثر  التقابيل  للتأويل   .3
عن انه آلية مهّمة يف تواصلية التأويل، والتي 
تظهر بشكٍل واضٍح ومتخفٍّ  خلف أنساق 

تلك النصوص.



147

)2
02

2  
ب -

 )آ
)1

44
4 -

رم 
)حم

نة 
ثام

ة ال
سن

- ال
ون 

الث
والث

ث 
لثال

د ا
عد

- ال
ن 

ثام
د ال

جل
/ امل

واة
د

اهلوامش:
بن  أمحد  احلسني  أبو  اللغة،  مقاييس   -1
حتقيق  395هـ(،  )ت  زكريا  بن  فارس 
دار  هارون،  حممد  السالم  عبد  وضبط: 
ـ  الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، 1399ه 

1979م 156/5.
الزخمرشي  اهلل  جار  البالغة:  أساس   -2
عيون  باسل  حممد  حتقيق:  )ت538هـ(، 
ط1،  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  السود، 

1998م: 339/18.
منظور  بن  الدين  مجال  العرب:  لسان   -3
الكبري،  عيل  اهلل  عبد  حتقيق:  )ت711هـ(، 
حممد  وهاشم  اهلل،  حسب  أمحد  حممد  و 
)د.ط(،  القاهرة،  ـ  املعارف  دار  الشاذيل، 

)د.ت(: 449/6  
الفلسفة  يف  والتواصل  احلداثة  ينظر:   -4
أفاية،  الدين  نور  حممد  املعارصة،  النقدية 
ط2،  البيضاء،  الدار  الرشق،  أفريقيا 

1998م: 136.
5- اللسانيات ونظرية التواصل، عبد القادر 
الغزايل، دار احلوار، الالذقية، سوريا، ط1، 

2003م: 29.
مج  منظور  ابن  العرب:  لسان  ينظر:   -6

11، مادة أول:32

بن  أخلليُل  ألفراهيدي  العني:  كتاب   -7
مهدي  و  السامرائي  إبراهيم   حتقيق  امحد: 
 _ بريوت  ٱلعلمية،  ٱلكتب  داُر  املخزومي، 

لبنان، ج 8، مادة أول: 3
الكريم إعداد نخبة من  القرآن  8- قاموس 
للتقدم  الكويت  العلامء والباحثني، مؤسسة 

العلمي، ط1، 1412هـ 1992 م:170
واالستنباط   والتأويل  التفسري  مفهوم   -9
الطيار،  نارص  بن  سلامن  واملفرس،  والتدبر 
دار ابن اجلوزي  ط 2 شوال 1427 هـ: 91
10- أحلجاج يف ٱلبالغة ٱملعارصة - بحث 
حممد  سآمل  حممد  املعارص،  النقد  بالغة  يف 
ٱملتحدة  ٱجلديد  ٱلكتاب  دار  االمني،الطلبة، 

2008، بنغازي ليبيا، 2008:61
11- نطرية التأويل، مصطفى ناصيف،جملة 

النادي األديب، جدة عدد 111 مارس:53
األرشاف،  سفر  من  القطاف  ألذ   -12
األستاذ الدكتور سعدون أمحد عيل الربعي، 
دار األيام للنرش والتوزيع، عامن االردن، ط 

69 :2016 ،1
13- قاموس القرآن الكريم إعداد نخبة من 

العلامء والباحثني:170
واألستنباط   والتأويل  التفسري  مفهوم   -14
والتدبر واملفرس، سلامن بن نارص الطيار، دار 

تواصليُة التأويل يف آيات من حمكم التنزيل
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ابن اجلوزي  ط 2 شوال 1427 هـ: 54
15- قاموس القرآن الكريم إعداد نخبة من 

العلامء والباحثني:171
16- ينظر:املصدر نفسه: 171

17- سورة النور: 35.
هـ(:   329 )ت  الكليني  الكايف:   -18
أبواحلسن  تفسريالقمي،  وينظر:   ،5:195
عىل بن إبراهيم القمي )ت329هـ(،،السيد 
دار  مؤسسة  اجلزائري،  املوسوي  طيب 

الكتاب للطباعة والنرش، ط2، 2: 102.
املجليس  األنوار،  بحار  ينظر:   -19
العلوي،  الزهراء  عبد  ت:  )ت1111هـ(، 
)د،ط(،  االسالمية،  الكتب  أحياء  مركز 

1983م.: 23: 324.
أبو  ٱلسليم:  ٱلعقل  إرشاد  ينظر:   -20
مصطفى:  حممد  بن  حممد  العامدي  السعود 

.50 :5
21- سورة هود:17.

الفداء  أبو  العظيم،  القرآن  تفسري   -22
)ت774هـ(،  القريش  كثري  بن  اسامعيل 
طيبة  دار  سالمة،  حممد  بن  سامي  حتقيق: 
للنرش والتوزيع، السعودية، الرياض، ط2، 

60 :1999
23- سورة آل عمران:7.

التنظري،  إىل  القراءة  من  ينظر:النص   -24
حممد مفتاح، املكتبة األدبية، الدار البيضاء، 

املغرب، ط1، 2000م: 76.
السيد حممد  القرآن:  تفسري من وحي   -25
حسني فضل اهلل النارش: دار املالك للطباعة 

والنرش والتوزيع ط 2: 1998:  240. 
26- ينظر: ظاهرة التأويل وصلتها باللغة، 
الرياض،  للنرش،  بيانات  الغفار،  عبد  أمحد 

ودار الرشيد للنرش، ط1، 1980م: 7.
عمران:1- وآل  البقرة:2-1،  سورة   -27
 ،2-1 والسجدة:  2،ولقامن:2-1، 

والعنكبوت:1، والروم:1.
28- سورة األعراف: 2-1.

29- سورة يونس: 1، وسورة يوسف:1.
إبراهيم:1،و  وسورة  هود:1،  سورة   -30

سورة احلجر:1. وسورة مريم:2-1.
31- سورة الرعد:1

32- سورة مريم:2-1.
33- سورة طه: 2-1.

34- سورة الشعراء:2-1.
35- سورة النمل:1.

36- سورة يس:2-1
37- سورة ص:1.

العظيم:  القرآن  تفسري  ينظر:   -38
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الكبريللرازي  والتفسري   ،1:156 القريش: 
بريوت،  الفكر،  دار  ط1،  )ت604هـ(، 
الكريم  تيسري  و  1981م:1:266،  لبنان، 
الرمحن  عبد  املنان،  كالم  تفسري  يف  الرمحن 
عبد  ت:  )ت1376هـ(،  السعدي 
ط1،  الرسالة،  مؤسسة  اللوحيق،  الرمحن 

2000م:1:40.
معرفة  عىل  االعانة  يف  املنري  الرساج   -39
حممد  اخلبري،  احلكيم  ربنا  كالم  بعض 
بوالق  مطبعة  )ت977هـ(،  الرشبيني 
وينظر:   ،1:29 1285هـ:  ط1،  األمريية، 
الدين  جالل  القرآن،  علوم  يف  االتقان 
حممد  حتقيق:  )ت911هـ(،  السيوطي 
العامة  املرصية  اهليئة  إبراهيم،  الفضل  أبو 

للكتاب، )د،ط(، 1974م:2 21.
–النكت  املاوردي  تفسري  ينظر:   -40
والعيون-، أبو احلسن عيل بن حممد البرصي 
ابن  السيد  حتقيق:  )ت450هـ(،  املاوردي 
الكتب  دار  الرحيم،  عبد  بن  املقصود  عبد 
)د،ت(:1:64،  )د،ط(،  بريوت،  العلمية، 

وتفسري القرآن العظيم: القريش: 1: 157.
41- تفسري بحر العلوم: السمرقندي:1:6و 
 1:157 العظيم:القريش:  القرآن  وتفسري 
 ،1:157  :،1:64 املاوردي:  تفسري 

واجلواهر احلسان يف تفسري القرآن:1:6.
وتفسري  العلوم:1:6،  بحر  تفسري   -42
املنري:1:29،،  والرساج   ،1:64 املاوردي: 

وتفسري القرآن العظيم:1:13.
43- ينظر: ملسات بيانية يف نصوص التنزيل، 
د فاضل السامرائي، دار عامر، األردن، ط3، 

2003م: 712.
العريب  الفكر  يف  التفكيكية  ينظر:   -44
اجلرجاين  القاهر  عبد  )جهود  القديم 
القلم  محد:دار  خرض  عبداهلل  انموذجا(:د 

للطباعة والنرش والتوزيع:114.
هولب:  روبرت  االستقبال:  نظرية   -45

.171
د.  التنزيل:  نصوص  يف  بيانية  ملسات   -46
االردن  عامر  السامرائي:دار  صالح  فاضل 

ط3:2003 م: 712.
العظيم:  القرآن  تفسري  ينظر:   -47
علوم  يف  والربهان   ،13/1 القريش: 
 ،1:166 الزركيش:  الدين  بدر  القرآن: 
عيل  بن  حممد  القدير،  فتح  القدير:  فتح  و 
كثري،  ابن  دار  )ت1250هـ(،  الشوكاين 
ط1،  بريوت،  دمشق،  الطيب،  الكلم  ودار 

ت1414هـ:1:17..
االندليس  حيان  أبو  املحيط،  البحر   -48

تواصليُة التأويل يف آيات من حمكم التنزيل
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وعيل  أمحد،  عادل  حتقيق:  )ت745هـ(، 
معوض، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 

1993م: ج1: 60 .
قطب:  سيد  القرآن:  ظالل  يف   -49

.4:2301
50- سورة القصص:88.

51- سورة الرمحن:27.
52- سورة املائدة:64.

53- سورة ص:75.

54- سورة طه: 39.
55- سورة القمر: 14.

56- ينظر: التحرير والتنوير: ابن عاشور: 
.124)1( 20

األندليس:  حيان  أبو  املحيط:  البحر   -57
.1:469

ابن  والتنوير:  التحرير  ينظر:   -58
والكشاف:  عاشور:20:124، 
العقل  وارشاد  الزخمرشي:3:441، 
حممد  بن  حممد  العامدي  السعود  السليم:أبو 

مصطفى:5:247.
59- ينظر: تفسري القرطبي،اجلامع ألحكام 
القرطبي )ت671هـ(،  أبو عبد اهلل  القرآن، 
اطفيش،  وإبراهيم  الربدوين،  أمحد  حتقيق: 
دار الكتب املرصية، القاهرة، ط2، 1964م: 

6:239، و لباب التأويل يف معاين التنزيل، 
أبو احلسن اخلازن )ت741هـ(، حتقيق: عبد 
الكتب  دار  شاهني،  وعيل  حممد،  السالم 
2004م:2:70،وارشاد  ط1،  العلمية، 
العقل السليم: أبو السعود العامدي حممد بن 

حممد مصطفى:3:58.
60- التمهيد يف علوم القرآن، حممد هادي 
ط2،  املقدسة،  قم  التمهيد،  موسسة  عرفة، 

2009م:262.
)ت  الباقالين  اإلنصاف:  ينظر:   -61
الكوثري:  زاهد  حممد  حتقيق:  هـ(   403

 .24 :2010،ISLAMICBOOK.WS

62- سورة األعراف:54.
63- سورة طه:5.

السعود  أبو  السليم:  العقل  ارشاد   -64
و  ٱلتنزيل  أنوار  وينظر:  العامدي:3:232، 
البيضاوي،  بتفسري  ٱملعروف  التاويل  ارسار 
عمر  بن  اهلل  عبد  اخلري  أبو  الدين  نارص 
البيضاوي  الشافعي  الشريازي  حممد  بن 
املرعشيل،  الرمحن  )ت641هـ(،  حممد عبد 
ط1،  بريوت،  العريب،  الرتاث  إحياء  دار 

)د.ت(:1:25.
والرد  خللقه  ومباينته  اهلل  علو  إثبات   -65
عىل من زعم أن معية اهلل للخلق ذاتية، محود 
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بن عبد اهلل التوجيري )ت1413هـ(، مكتبة 
املعارف، الرياض، ط1، 1985م: 1:20.

مصطفى  القرآن،  إعجاز  يف  مباحث   -66
2005م:  ط3،  القلم،دمشق،  دار  سامل، 

254
67- سورة الشورى:11.

حممد  التنظري:  إىل  القراءة  من  النص   -68
مفتاح: 76.

69- سورة الفاحتة:7-2.
70- تقابالت النص وبالغة اخلطاب )نحو 
العربية  الدار  بازي،  حممد  تقابيل(:  تأويل 
االختالف،  ومنشورات  بريوت،  للعلوم، 

اجلزائر، ط1، 2010م:150.
71- ينظر: الكشاف:الزخمرشي: 6/1.

72- ينظر: َتقابالت ٱلنص وبالغة ٱخلطاب 
)نحو تاويل تقابيل(:حممد بازي:15

73- ينظر: املصدر نفسه:17.
74- ينظر:الكشاف:الزخمرشي:8/1.

الغزايل  حامد  أبو  القرآن،  جواهر   -75
رضا  رشيد  حممد  حتقيق:  )ت505هـ(، 
ط1،  بريوت،  الرتاث،  إحياء  دار  القباين، 

1985م: 38.
76- ينظر:تقابالت النص وبالغة اخلطاب 

)نحو تأويل تقابيل(:: حممد بازي:18.
77- ينظر:جواهر القرآن:الغزايل:39.

كالم  تفسري  يف  الرمحن  الكريم  تيسري   -78
املنان: عبد الرمحن بن نارص السعدي: 1:39

79- سورة طه: 43.
80- سورة يوسف: 54.
81- سورة يوسف:87.

صالح  فاضل  د.  بيانية:  ملسات   -82
السامرائي: 7-6.  

تواصليُة التأويل يف آيات من حمكم التنزيل
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املصادر واملراجع:
• القرآن الكريم.

الدين  جالل  القرآن،  علوم  يف  اإلتقان   -1
حممد  حتقيق:  )ت911هـ(،  السيوطي 
العامة  املرصية  اهليئة  إبراهيم،  الفضل  أبو 

للكتاب، )د.ط(، 1974م.
2- إثبات علو اهلل ومباينته خللقه والرد عىل 
من زعم أن معية اهلل للخلق ذاتية، محود بن 
مكتبة  )ت1413هـ(،  التوجيري  اهلل  عبد 

املعارف، الرياض، ط1، 1985م.
الكتاب  مزايا  إىل  السليم  العقل  إرشاد   -3
الكريم، أبو السعود العامدي حممد بن حممد 
الرتاث  إحياء  دار  )ت982هـ(،  مصطفى 

العريب، بريوت، ط1، 2010م.
الزخمرشي  اهلل  جار  البالغة:  أساس   -4
عيون  باسل  حممد  حتقيق:  )ت538هـ(، 
ط1،  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  السود، 

1998م
5- ألذ القطاف من سفر األرشاف، األستاذ 
دار  الربعي،  عيل  أمحد  سعدون  الدكتور 
األيام للنرش والتوزيع، عامن االردن، ط 1، 

.2016
هـ(،   403 )ت  الباقالين  اإلنصاف:   -6
الكوثري،املكتبة  زاهد  حممد  حتقيق: 

االزهرية للرتاث، القاهرة، ط2، 2000
املعروف  التأويل  التنزيل وأرسار  أنوار   -7
اخلري  أبو  الدين  نارص  البيضاوي،  بتفسري 
عبد اهلل بن عمر بن حممد الشريازي الشافعي 
وتقديم:  إعداد  )ت641هـ(،  البيضاوي 
إحياء  دار  املرعشيل،  الرمحن  عبد  حممد 

الرتاث العريب، بريوت، ط1، )د.ت(.
املجليس  باقر  حممد  األنوار،  بحار   -8
الزهراء  عبد  حتقيق:  )ت1111هـ(، 
االسالمية،  الكتب  أحياء  مركز  العلوي، 

)د.ط(، 1983م.
األندليس  حيان  أبو  املحيط،  البحر   -9
وعيل  أمحد،  عادل  حتقيق:  )ت745هـ(، 
معوض، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 

1993م.
الدين  بدر  القرآن،  علوم  يف  الربهان   -10
أبو  حممد  حتقيق:  )ت794هـ(،  الزركيش 
الفضل إبراهيم، دار الرتاث، بريوت، ط1، 

1957م.
11- تفسري التحرير والتنوير، حممد الطاهر 
تونس،  للنرش،  التونسية  الدار  عاشور،  ابن 

ط1، 1984م.
الفداء  أبو  العظيم،  القرآن  تفسري   -12
)ت774هـ(،  القريش  كثري  بن  إسامعيل 
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طيبة  دار  سالمة،  حممد  بن  سامي  حتقيق: 
للنرش والتوزيع، السعودية، الرياض، ط2، 

.1999
ألحكام  القرطبي،اجلامع  تفسري   -13
القرطبي )ت671هـ(،  أبو عبد اهلل  القرآن، 
اطفيش،  وإبراهيم  الربدوين،  أمحد  حتقيق: 
دار الكتب املرصية، القاهرة، ط2، 1964م.

بن  عىل  احلسن  أبو  القمي،  تفسري   -14
صححه  )ت329هـ(،  القمي  إبراهيم 
املوسوي  طيب  السيد  له  وقدم  عليه  وعلق 
للطباعة  الكتاب  دار  مؤسسة  اجلزائري، 

والنرش، ط2، )د.ت(.
الدين  فخر  حممد  الكبري،  التفسري   -15
بريوت،  الفكر،  دار  )ت604هـ(،  الرازي 

لبنان، ط1، 1981م.
والعيون-،  –النكت  املاوردي  تفسري   -16
املاوردي  البرصي  أبو احلسن عيل بن حممد 
عبد  ابن  السيد  حتقيق:  )ت450هـ(، 
الكتب  دار  الرحيم،  عبد  بن  املقصود 

العلمية، بريوت، )د.ط(، )د.ت(.
17- تفسري بحر العلوم، أبو الليث نرص بن 
حممد بن إبراهيم السمرقندي )ت375هـ(، 
حتقيق: حممود مطرجي، دار الفكر، بريوت، 

)د.ط(،)د.ت(.

18- تفسري من وحي القرآن تأليف: السيد 
املالك  دار  النارش:  اهلل  فضل  حسني  حممد 

للطباعة والنرش والتوزيع ط 2، 1998.
القديم  العريب  الفكر  يف  التفكيكية   -19
انموذجا(:د  اجلرجاين  القاهر  عبد  )جهود 
عبداهلل خرض محد:دار القلم للطباعة والنرش 

والتوزيع، بريوت، ط 1، 2017.
20- تقابالت النص وبالغة اخلطاب )نحو 
العربية  الدار  بازي،  حممد  تقابيل(:  تأويل 
االختالف،  ومنشورات  بريوت،  للعلوم، 

اجلزائر، ط1، 2010م.
21- التمهيد يف علوم القرآن، حممد هادي 
ط2،  املقدسة،  قم  التمهيد،  مؤسسة  عرفة، 

2009م.
كالم  تفسري  يف  الرمحن  الكريم  تيسري   -22
السعدي  نارص  بن  الرمحن  عبد  املنان، 
معال  الرمحن  عبد  حتقيق:  )ت1376هـ(، 

اللوحيق، مؤسسة الرسالة، ط1، 2000م.
23- اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن، عبد 
الثعالبي )875ه(، حتقيق:  الرمحن بن حممد 
دار  املوجود،  عبد  وعادل  معوض،  عيل 

إحياء الرتاث العريب، ط1، 1997م.
الغزايل  حامد  أبو  القرآن،  جواهر   -24
رضا  رشيد  حممد  حتقيق:  )ت505هـ(، 

تواصليُة التأويل يف آيات من حمكم التنزيل
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ط1،  بريوت،  الرتاث،  احياء  دار  القباين، 
1985م.

)بحث  املعارصة   البالغة  احلجاج يف   -25
حممد  سامل  حممد   ،) املعارص  النقد  بالغة  يف 
األمني الطلبة، دار الكتاب اجلديد املتحدة، 

بنغازي، ليبيا، ط1، 2008.
26- احلداثة والتواصل يف الفلسفة النقدية 
أفريقيا  أفاية،  الدين  نور  حممد  املعارصة، 

الرشق، الدار البيضاء، ط2، 1998م
معرفة  عىل  اإلعانة  يف  املنري  الرساج   -27
بن  حممد  اخلبري،  احلكيم  ربنا  كالم  بعض 
أمحد اخلطيب الرشبيني )ت977هـ(، مطبعة 

بوالق األمريية، ط1، 1285هـ.
أمحد  باللغة،  وصلتها  التأويل  ظاهرة   -28
ودار  الرياض،  للنرش،  بيانات  الغفار،  عبد 

الرشيد للنرش، ط1، 1980م.
بن  حممد  القدير،  فتح  القدير:  فتح   -29
عيل الشوكاين )ت1250هـ(، دار ابن كثري، 
ط1،  بريوت،  دمشق،  الطيب،  الكلم  ودار 

1414هـ.
30- يف ظالل القرآن، سيد قطب، إبراهيم 
دار  1385هـ(،  )ت  الشاذيل  حسني 

الرشوق، بريوت، لبنان، ط17، 1412هـ.
31- قاموس القرآن الكريم إعداد نخبة من 

للتقدم  الكويت  العلامء والباحثني، مؤسسة 
العلمي، ط1، 1412هـ 1992 م .

32- الكايف، حممد بن يعقوب الكليني )ت 
طهران،  االسالمي،  الكتب  دار  329هـ(، 

ط1، 1363 هـ
اخلليل  الفراهيدي  العني:  كتاب   -33
املخزومي  مهدي  حتقيق  أمحد:  بن 
العلمية،  الكتب  دار  السامرائي،  وإبراهيم 

بريوت،لبنان، د.ط . د.س، ج 8، .
وعيون  التنزيل  حقائق  عن  الكشاف   -34
األقاويل يف وجوه التأويل، أبو القاسم جار 
اخلوارزمي  الزخمرشي  عمر  بن  حممود  اهلل 
)ت538هـ(، رشكة مكتبة ومطبعة مصطفى 

البايب احللبي وأوالده، مرص، 1966م.
أبو  التنزيل،  معاين  يف  التأويل  لباب   -35
عبد  حتقيق:  )ت741هـ(،  اخلازن  احلسن 
الكتب  دار  شاهني،  وعيل  حممد،  السالم 

العلمية، ط1، 2004م.
بن منظور  الدين  العرب: مجال  36- لسان 
الكبري،  عيل  اهلل  عبد  حتقيق:  )ت711هـ(، 
حممد  وهاشم  اهلل،  حسب  أمحد  حممد  و 
)د.ط(،  القاهرة،  ـ  املعارف  دار  الشاذيل، 

)د.ت(
د.  التنزيل:  نصوص  يف  بيانية  ملسات   -37
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األردن  عامر  السامرائي:دار  صالح  فاضل 
ط3:2003 م.

مصطفى  القرآن،  إعجاز  يف  مباحث   -38
سامل، دار القلم، دمشق، ط3، 2005م.

واالستنباط   والتأويل  التفسري  مفهوم   -39
والتدبر واملفرس، سلامن بن نارص الطيار، دار 

ابن اجلوزي  ط 2،شوال 1427 هـ.
أمحد  احلسني  أبو  اللغة،  مقاييس   -40
حتقيق  395هـ(،  )ت  زكريا  بن  فارس  بن 
دار  هارون،  حممد  السالم  عبد  وضبط: 
ـ  الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، 1399ه 

1979م.
حممد  التنظري،  إىل  القراءة  من  النص   -41
البيضاء،  الدار  األدبية،  املكتبة  مفتاح، 

املغرب، ط1، 2000م.
مصطفى  التأويل،  نطرية   -42
 111 عدد  جدة  األديب،  ناصيف،النادي 

مارس  .
هولب،  روبرت  االستقبال،  نظرية   -43
األديب  النادي  اسامعيل،  الدين  عز  ترمجة: 

الثقايف، جدة، ط1، 1994م.
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ملخص البحث
هيدُف هذا  البحث إىل دراسة )معاين حروف اجلّر وأثرها يف الفروع الفقهّية( وحلروف اجلّر   

مجلة من املعاين املتنّوعة عند اللغويني واملفرّسين وما هلا من آثار كبرية يف بنّية اجلملة  العربية، وتوجيه 

األحكام الرشعّية. وقد أّدى هذا التنّوع يف املعاين إىل  االختالف يف نتائج املسائل الرشعّية عند الفقهاء 

من مجيع املذاهب؛ فكانت مورد عناية علامء األصول والفقه.

منهام،  حرف  كّل  معاين  عىل  والوقوف  أمهيتهام،  وبيان  احلرفني،  هبذين  التعريف  وجرى   

اللغة والفقه،  ُيعنى  بتوضيح العالقة بني  والكشف عن أثرمها  يف احلكم الرشعي. فكان هذا البحث 

فال يمكن للفقيه أن يتجاوز دالالت حروف اجلّر عند معاجلته للمسائل الفقهّية؛ ألّن حروف اجلّر إذا 

دخلت يف الرتكيب أكسبته معنًى جديدًا، وهذا املعنى اجلديد يؤّثر يف نتائج املسائل الفقهية.

ومّلا كانت حروف اجلّر كثرية، واملسائل الفقهّية املرتّتبة  عليها أكثر ال تستوعبها مقالة واحدة،   

اقترص البحث عىل حرفني منها، ومها: )إىل، والاّلم(، ومل يتعّرض البحث حّتى إلستقصاء مجيع األحكام 

الفقهّية املرتّتبة عىل هذين  احلرفني، وإّنام ذكرت بعض تلك األحكام كأمثلة ونامذج تطبيقّية.

األصليني،  أصحاهبا  إىل  ونسبتها  العلامء،  ذكرها  التي  النصوص  بذكر  البحث  اهتّم  وقد   

لالستشهاد والرتجيح. ويشتمل البحث عىل مطالب عدة ومسائل فقهية متنّوعة.

اختالُف دالالت حروف اجلّر )إىل، والاّلم( وأثرها يف 
الفروع الفقهّية )أمثلة ومناذج تطبيقّية(

The difference in semantics of prepositions )اىل ‘to’، and الم 
‘for’( and their impact on jurisprudential branches )examples 
and application(
Prof. Dr Abdul Muttalib Freddy Far
Lect. Dr Abdul Hadi Al Sharifi

م.د. عبد الهادي الرشيفي أ.د. عبد املطلب فريدي فر 
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Abstract

   		This	research	aims	to	study	(the	meanings	of	prepositions	and	their	impact	on	

the	branches	of	jurisprudence).	Prepositions	have	a	number	of	diverse	meanings	

for	linguists	and	commentators،	and	their	significant	effects	on	the	structure	

of	 the	 Arabic	 sentence،	 and	 the	 guidance	 of	 legal	 rulings.	 This	 diversity	 of	

meanings	has	led	to	a	difference	in	the	results	of	legal	issues	for	jurists	of	all	

schools	of	thought.	Thus،	it	became	a	source	of	attention	of	scholars	of	assets	

and	jurisprudence.

	 These	 two	 letters	were	 defined،	 their	 importance	was	 explained،	 the	

meanings	of	each	letter	were	identified،	and	their	 impact	on	the	 legal	ruling	

was	 revealed.	 This	 research	 was	 concerned	 with	 clarifying	 the	 relationship	

between	language	and	jurisprudence.	The	jurist	cannot	go	beyond	the	semantics	

of	prepositions	when	dealing	with	doctrinal	issues	because	prepositions،	if	they	

enter	 into	 the	structure	of	a	sentence،	give	 it	a	new	meaning،	and	 this	new	

meaning	affects	the	results	of	jurisprudence	issues.

Since	 the	prepositions	are	many،	and	 the	 jurisprudential	 issues	arising	 from	

them	cannot	be	accommodated	in	one	article،	the	research	was	limited	to	two	

of	them،	namely:	الى	‘to’،	and	لام	‘for’.	The	research	did	not	even	investigate	all	

the	 jurisprudential	 rulings	arising	 from	these	 two	 letters،	but	 some	of	 those	

rulings	were	mentioned	as	examples	and	models.	

	 The	research	was	concerned	with	highlighting	the	texts	mentioned	by	

scholars	and	attributed	them	to	their	original	authors	for	citation.	The	research	

also	includes	several	demands	and	various	doctrinal	issues.

اختالُف دالالت حروف اجلّر )إىل، والاّلم(...
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املقّدمة
والصالة  العاملني،  رّب  هللّٰ  احلمد   
حممد  برّيته  وسّيد  خلقه  خري  عىل  والسالم 

وعىل أهل بيته الطّيبني الطاهرين.
علی  اختياري  وقع  فقد  وبعد:   
»اختالف  وهو:  البحث  هذا  موضوع 
وأثره  والالم(  )إىل،  اجلّر  حروفی  دالالت 
يف الفروع الفقهّية« وكان هذا االختيار يعود 

لعّدة أسباب رئيسة مهّمة، منها:
علی  االستداليل  الفقه  دراسة  عند   -1
الُسنّة،  أهل  ومذهب  اإلمامي  املذهب 
املختلفة  والدالالت  املعاين  توارد  يستوقفنا 
يف  وتواردها  عمومًا  املعاين  حروف  علی 
وأّما  الرشيف،  واحلديث  الكريم  القرآن 
كبريا  بابا  هلا  أفردوا  فقد  االُصوليني،  عند 
علی  فعزمُت  الفقه  أصول  كتب  ر  تصدَّ
األحكام  يف  احلروف  هذه  معاين  أثر  دراسة 
علی  اقترصت  وتشّعبها  ولسعتها  الفقهّية؛ 
ومجعُت  فدرستها  والالم(  )إىل،  اجلّر  حريف 
والنحاة واألصوليون فی  اللغويون  كتبه  ما 
دالالت  يف  بحثوا  مجيعًا،  فهؤالء  معانيها، 
هذه احلروف، واتفقوا يف كثري من دالالهتا 
يف  كذلك،  بعضها  يف  واختلفوا  بينهم  فيام 
التناوب بني احلروف، والتضمني، والتأويل 

علی  وبناًء  واالشرتاك،  والزيادة،  النحوي، 
هذا االختالف وقع االختالف يف األحكام 
الفقهّية فيام بني الفقهاء من خمتلف املدارس 

الفقهية.
باللغة  البحث  هلذا  الراسخة  العالقة   -2
العربية بشكل عام وبالنحو بشكل خاّص، 
فإّن كّل من كتب يف علم النحو، أو يف اللغة 
الكثرية،  ودالالهتا  اجلّر  حروف  يف  بحث 
أصول  علم  يف  نجده  نفسه  األمر  وهذا 
اللغة  من  أخذت  األصول  فقواعد  الفقه، 
العربية، وانتظم بحث مهم يف علم األصول 
سّمي بفصل )مباحث األلفاظ( تصّدر كتب 
الكبري  األثر  له  الفصل  وهذا  الفقه،  أصول 
يف االستنباط الفقهي، وعليه اعتمد الفقهاء 
يف  تدخل  التي  االُخری  األدلة  إلی  مضافًا 

عملية االستنباط.
3- عالقة هذا املوضوع بعلم الفقه، وبعلم 
أن  للفقيه  يمكن  فال  فيها،  ريب  ال  التفسري 
يتجاوز دالالت حروف اجلّر، أو االستعانة 
لكي  الفقه؛  وأصول  واللغة  النحو  بقواعد 
ألّن  املطلوب،  الرشعي  احلكم  إلی  يصل 
حروف اجلّر إذا دخلت الرتاكيب واجلمل، 
أكثر  حتتمل  وأحيانًا  حمددًا،  معنٰی  تكتسب 
دخل  له  االحتامل  هذا  ويكون  معنٰی،  من 
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يف تنّوع النتائج الفقهية، واختالف الفقهاء، 
من  فالبّد  احلرف،  داللة  تقتضيه  ما  بسبب 
التي  القرائن  بسبب  معنّي،  معنی  ترجيح 

حتّف بالنّص.
االستعانة  يف  البحث  هذا  أمهّية  تظهر   -4
اخلطاب  فهم  يف  احلروف،  هذه  بدالالت 
الرشعي للمكّلفني يف كثري من أبواب الفقه، 
الطهارة،  يف:  كام  االبتالء  حمّل  هي  التي 
والنكاح،  واحلّج،  والصوم،  والصالة، 
واإلقرار،  والعقود  والوصايا،  والطالق، 

وغريها. 
منهج البحث

املنهج  البحث  هذا  علی  يغلب   
طبيعة  يناسب  الذي  التحلييل  الوصفي 
من  الباحث  ليتمّكن  وذلك  الدراسة،  هذه 
اجلّر  حروف  حتملها  التي  املعاين  وصف 
النصوص  علی  وتطبيقها  دقيقًا،  وصفًا 
يف  وردت  التي  بخاّصة  وحتليلها،  الرشعية 
األحاديث  يغفل  وال  األحكام،  آيات  كتب 
احلروف،  معاين  عن  تكشف  التي  الرشيفة 
والتي تساهم يف استنباط األحكام الرشعية.
املطلب األول: تعريف احلرف عند اللغويني
واجلانب  الّطْرف  اللغة:  يف  احلرف   
<وحرف كلِّ يشٍء: َطَرَفه وشفريه وحّده>)1(، 

د.  ومن ذلك حرف اجلبل، وهو أعاله املحدَّ
واحلرف: واحد حروف اهلجاء)2(.

واحلرف من األمر: أي: علی ناحية   
منه، تقول: هو علی حرٍف من أمره، أي: علی 
ناحية منه، قال تعالی: }َو ِمَن النّاِس َمْن َيْعُبُد 
واحد.  وجه  علی  أي:  َحْرٍف{)3(،  َعىل   اهللَّ 

.)4( وقيل: علی حرف، أي: علی شكٍّ
تعريف احلرف اصطالحًا: )عند النحاة(

تأليف  عنارص  من  مهّم  عنرص  احلرف  إّن 
والفعل  االسم  قسيم  وهو  اجلملة، 
عندهم)5(، وقد حّدد النحاة احلرف من عدة 

حلاظات، هي: 
ومن  اللغوية،  الداللة  حيث  من   
البنية  حيث  ومن  النحوية،  الوظيفة  حيث 
كان  النحاة  اهتامم  ألّن  وذلك  الرصفية؛ 
اإلعرابية  احلركات  تبادل  منصّبًا غالبًا علی 
احلرف  تعريف  يتداولوا  ومل  والرصفية، 
املهم عندهم هو عمل  بشكل أسايس، ألّن 
احلركات  تبادل  يف  وأثرها  احلروف،  هذه 
فرع  اإلعراب  كان  مّلا  ولكن  اإلعرابية؛ 
الذي  حديثهم  أّن  نعرتف  أن  فالبّد  املعنی، 
يمزج بني الداللة النحوية والوظيفة النحوية 
يصّب يف النهاية يف غاية مهمة وهي املعنی، 

فالنحاة أكثروا يف حتديد معنی احلرف.

اختالُف دالالت حروف اجلّر )إىل، والاّلم(...
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لسيبويه  هو  تعريف  وأقدم   
جاء  ما  »احلرف:  بقوله:  )ت180ه ـ( 
)ثّم(  فنحو:  فعل،  وال  باسم  وليس  ملعنٰی 
اإلضافة(  و)الم  القسم(  و)واو  و)سوف( 
بني  ُعرف  نّص  أقدم  وهو  هذا«)6(.  ونحو 

النحاة يف حتديد معنی احلرف.
جاء  احلرف  أّن  عبارته:  وظاهر   
ملعنی خيتلف عن املعنی الذي جاء له االسم 
ما  علی  التعريف  وهذا  الفعل،  معنی  وعن 
فيه من إهبام باعتبار أّن هذا التعريف وصف 
للحرف ال حّد له؛ ألّن االسم والفعل كذلك 
جاءا ملعنى، وأّن عبارته: »جاء ملعنی« تشعر 
أّن هذا املعنی للحرف ال يتأّتی إاّل بتعّلقه بام 

بعده. 
الّزّجاجي  القاسم  أبو  جاء  ثّم   
بدأها  كثرية  تعريفات  وأورد  )ت340ه ـ(. 
دّل علی معنی يف غريه«  ما  بقوله: »احلرف 
نحو )ِمن( و)إلی( و)ثّم( وما أشبه ذلك)7(. 

وهذا قريب من تعريف سيبويه.
صلة  وأقرهبا  التعريفات  وأفضل   
باملوضوع، هو تعريف الريض االسرتابادي 
دّلت  »كلمة  واحلرف:  وهو:  )ت686ه( 
علی معنٰی ثابت يف لفظ غريها«)8(. فاحلرف 
عىل  يدّل  أي:  غريه.  لفظ  يف  ملعناه  موجد 

بعد تركيبه يف مجلة. فاحلرف  معنى يف غريه 
عىل  يدّل  فهو  لوحده،  باملفهومّية  يستقّل  ال 
بانضامم  معنى يف غريه، أي: ال يف نفسه بل 
)يف  قوله  عليه  يدّل  وهذا  إليه،  آخر  لفظ 
معنى،  للحرف  أّن  يرى  فالريض  غريه(؛ 
لكنّه يراه قائاًم بالغري، وليس له استقالل يف 
ال  احلرف  إّن  يقال:  ال  ولذا  عليه،  الداللة 
معنى له أصاًل؛ ويكفينا يف ذلك تبادر املعاين 
بأّن ما  احلرفّية من احلروف، وعدم االلتزام 
جمازًا  إاّل  يستعمل  ال  األسامء  عليه  تدخل 

دائاًم.
فاحلرف معناه يف غريه هو املشهور   
)يف  وتعبري  االُصوليني)9(،  وعند  النحاة  بني 
يفتقر  ما  وهو  اآليل:  املعنى  به  يقصد  غريه( 
باأللفاظ  اقرتانه  إىل  عليه  داللته  يف  اللفظ 

األخرى وانضاممه إليها.
فقد  للحروف معاين،  أّن  فإذا صّح   
املعنى  ذلك  طبيعة  يف  االُصوليون  اختلف 

عىل أقوال، أشهرها:
)االحتاد  احلريف  املعنى  آلية  األّول:  القول 

الذايت والتغاير الَعريَض(: 
املحّقق  خمتار  هو  القول  وهذا   
يقول:   ) )ت1329ه   اخلراساين  اآلخوند 
»إّن معاين احلروف هي نفس معاين األسامء 
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معنى  إّن  الريض  قول  رصيح  وهذا  ذاتًا«، 
بينهام  الفرق  وإّنام  سواء  و)االبتداء(  )من( 
اختصاص كّل منهام بوضع معنّي، أي: من 
لرياد  االسم  وِضع  حيث  اللحاظ؛  ناحية 
ووضع  نفسه.  ويف  هو  هو  بام  معناه  منه: 
وهذا  لغريه،  وحالة  آلة  هو:  بام  احلرف 
االختالف يف الوضع هو الذي يكون موجبًا 
اآلخر  موضع  أحدمها  استعامل  جواز  لعدم 

وإن اتفقا فيام له وضع)10(. 
معنی  إّن  القول:  هذا  علی  بناًء   
)ِمن( وكلمة )االبتداء( كلتامها تداّلن علی 
معنی واحد، بال فرق وهو مفهوم االبتداء، 
وهذا املعنٰی الواحد ُوضع له لفظان: )من( 
وضعت  )من(  كلمة  نعم،  و)ابتداء(، 
باللحاظ  لوحظ  إذا  فيام  االبتداء  ملفهوم 
كلمة  بخالف  بطرفني،  متقّومة  أي:  اآليل، 
فيام  االبتداء  ملفهوم  فإهّنا موضوعة  )ابتداء( 
وكذلك  االستقاليل،  باللحاظ  لوحظ  إذا 
)االستعالء(  كلمة  معنی  هو  )علی(  معنی 
ومعنی )يف( كلمة الظرفية... وهكذا. وإّنام 
)احلرف(  أّن  وهي  ُأخری؛  جهة  من  الفرق 
وضع ألجل أن يستعمل يف معناه إذا لوحظ 
حالة وآلة لغريه، وأّن )االسم( وضع ألجل 
يف  مستقاًل  لوحظ  إذا  معناه  يف  يستعمل  أن 

نفسه.  فيتحّصل أّن الفرق بني معنٰی احلرف 
ومعنی االسم بناء علی هذا القول، هو: 

حني  املستعمل  يالحظه  احلرف،  أّن  أ( 
االستعامل آلة لغريه، وغري مستقّل بنفسه. 

االستعامل  حني  يالحظ  االسم،  أّن  ب( 
، وأّن اللحاظ ليس جزًءا من املعنٰی  مستقالًّ

وإّنام هو قيد يف الوضع)11(. 
كلمة  بدل  )من(  كلمة  استعامل  إّن  ج( 
ويف  حقيقي  استعامل  بالعكس  أو  )ابتداء( 

املعنٰی املوضوع له، غايته بال وضع)12(. 
مناقشة هذا الرأي: 

ـ ما ورد عن بعض األصوليني: من   
أّن معانيها لو كانت مّتحدة؛ لصّح استعامل 
احلروف مكان األسامء وبالعكس شأن كّل 
مرتادفني، فيقال يف مثال: »رست من البرصة 
إلی بغداد« »رسُت ابتداًء برصة انتهاًء بغداد« 
وعدم الصحة يف هذا من رضورات كّل من 

يتكلم اللغة العربية. 
ال  بأّنه  اإلشكال:  هذا  دفع  وقد   
اآلخر؛  موضع  أحدمها  استعامل  يصّح 
)من(  داللة  يف  اشرتط  الواضع  أّن  بدعوی 
– أي عند  علی معناه اإلفرادي ذكر متعّلقه 
ذلك  يشرتط  ومل   – مستّقل  معناه غري  حلاظ 

يف )االبتداء()13(. 

اختالُف دالالت حروف اجلّر )إىل، والاّلم(...
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صحيح؛  غري  الدفع  هذا  أن  إاّل   
اتباع ما يشرتطه  ألّنه ال دليل علی وجوب 
خصوصية  اشرتاطه  يوجب  مل  إذا  الواضع، 
يف املعنی توجب افرتاق أحدمها عن اآلخر 
إلينا رشط  ثّم كيف وصل  الفرض.  كام هو 
الواضع؟ وال شّك أّن خمالفة الرشط توجب 
أّن  لبداهة  الكالم)14(؛  غلط  ال  العصيان 
ما  اللفظ يف غري  الغلط استعامل  املقياس يف 

وضع له مع عدم املناسبة. 
واالسمي  احلريف  املعنی  بأّن  القول  إذن، 

مّتحدان ال وجه له. 
إّن  الذايت()15(:  )التباين  الثاين:  القول 
حقيقتها  يف  مباينة  ملعاٍن  موضوعة  احلروف 
املعاين  فإّن  االسمية؛  للمعاين  وسنخها 
أنفسها،  يف  مستقّلة  ذاهتا  حدِّ  يف  االسمية 
هي  بل  هلا،  استقالل  ال  احلروف  ومعاين 
يف  إاّل  للتصّور  قابلة  وغري  بغريها.  متقّومة 
أمر  كل  يشّبه  هنا  ومن  آخر،  مفهوم  ضمن 
بني  الربط  حيدث  بل  نفسه،  يف  مستقّل  غري 

املفردات باملعنی احلريف. 
قوهلم  أن  الرأي،  هذا  من  ويستفاد   
االستقاليل،  املعنٰی  يفيد  نفسه(  يف  )مستقّل 

و)متقّوم يف غريه( يفيد املعنٰی اآليل.

خالصة الرأي املختار:
إّن للحروف معاين متتاز عن معاين   
األسامء باهلوية، وال جامع بني املعنٰی احلريف 
وضعت  احلروف  وإّن  االسمي،  واملعنٰی 
وضعت  واألسامء  الغري،  يف  معنًی  إلجياد 
العقل)16(  وعاء  يف  املقررة  املفاهيم  بإزاء 
فاحلروف  االستعامل،  عن  النظر  بغّض 
بني  العالقة  أو  النسبة،  إلجياد  إجيادية، 
اجلملة، من دون  استعامهلا يف  األلفاظ حني 
أن يكون هلا سبق حتّقق قبل االستعامل، بل 

إّن وجودها بنفس استعامهلا.
التطبيق األُصويل للحروف:

احلريف  املعنى  األصوليون  رّسى   
)صيغ  اهليئات  إىل  واألدوات  احلروف  من 
اجلملة،  منظومة  يف  النسبة  وإىل  املشتّقات( 
فقالوا: »هيئات املشتّقات، وهيئات اجلمل« 
أيضًا هي معان حرفية؛ وذلك ألّن اهليأة يف 
أن  تستطيع  ال  ـ  صورة  هي  بام  ـ  املشتّقات 
تستقّل بوجودها من غري أن تكون قالبًا ملادة 
أهّنا  بام  ـ  اهليئة يف اجلمل  املواد، وكذلك  من 
تقوى  ال  ـ  واالرتباطات  النسب  سنخ  من 
عىل  االعتامد  غري  من  بوجودها  تستقّل  أن 

طرفني.
التعبري  عىل  أصوليًا  وُيصطلح   
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كانت  سواء  نسبة،  كّل  عن  احلريف؛  باملعنى 
الناقصة،  اجلملة  هليأة  أو  للحرف،  مدلولة 
أو هليأة اجلملة التامة، وباملعنى االسمي: عاّم 

سوى ذلك من املدلوالت)17(.
عند  احلرفية  املعاين  أّن  والنتيجة:   
األدوات،  أو  باحلروف  تتمّثل  األصوليني 
وهيئات األفعال، وهيئات األسامء املشتّقة، 
قابلة  احلرفية  املعاين  وأّن  اجلمل.  وهيئات 

لإلطالق والتقييد.
املصطلح  يف  احلريف  فاملعنى   
وإن  نسبة،  كّل  يشتمل  ما  هو:  األصويل، 
يدّل  للهيئة ال احلرف. فكّل ما  كانت مفادًا 
أصوليًا:  عنه  يعرّب  نسبّي  ربطي  معنى  عىل 

باملعنى احلريف.
حرصها  فقد  األسامء  وأّما   
ومواد  واجلوامد،  األسامء،  يف:  األصوليون 
كل  وهو:  املشتّقة،  األسامء  ومواد  األفعال، 
ما يدّل عىل معنى استقاليل، وهو ما يعرّب عنه 

أصوليًا: باالسم.
مادة  من  مكّون  هو:  الفعل،  وأّما   
وهيأة، ويراد باملادة )األصل الذي اشتّق منه 
التي  اخلاّصة  )الصيغة  باهليأة  ويراد  الفعل( 

صيغت هبا املادة(.
الفعل  أّن  ذلك:  من  ونستخلص   

اسم،  فامدته  وحرف،  اسم،  من  مرّكب 
بأّن  القول:  صّح  هنا  ومن  حرف،  وهيأته 
قسمني:  إىل  تنقسم  األصوليني  عند  الكلمة 

األسامء واحلروف)18(.
للكلمة  النحوي  التقسيم  بخالف   
وفعل،  اسم،  إىل:  يقّسموهنا  فهم  املعجمية 
املشهور،  الثالثي  التقسيم  وهو  وحرف، 
الصحيفة  طريق  عن  إلينا  وصل  الذي 
املنسوبة إىل أمري املؤمنني برواية أيب األسود 

الدؤيل)19( )ت 150 هـ(.
املطلب الثاين: حتديد حمل البحث والنزاع: 

هذه  يف  نتداوله  الذي  احلرف   
النحويني  يطلقه  الذي  احلرف  هو  الدراسة 
علی ما يقابل االسم والفعل، أي: ما يكون 
هلام  مغاير  ملعنی  وهيأته  بامدته  موضوعًا 

فحسب، وأخّص بالذكر حروف اجلّر. 
وال نريد باحلرف املعنی الذي ذهب   
املعنی  هذا  تضّمن  الذي  األصوليون،  إليه 

آنف الذكر، وما يشبهه.
معاين حروف اجلر

حلروف  عامة  معاين  النحاة  حّدد   
حرف  بكّل  خاّصة  معاين  حّددوا  كام  اجلّر، 
اآلخر  عن  املعنى  خيتلف  حيث  حدة،  عىل 
وهي  فيه،  املستعمل  الرتكيب  باختالف 

اختالُف دالالت حروف اجلّر )إىل، والاّلم(...
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معاٍن وظيفّية تساهم مع غريها من املعاين يف 
بيان املعنى العام أو املراد.

معنٰی اجلَّر: اجلّر: هو اجلَْذب، يقال:   
ُه جُيّرُه جّرًا، وجررت احلبل وغريه َأجّره  جرَّ
جّرًا، وانجرَّ اليشُء: انجذب)20(، واجلّر نوع 
عن  ويمّيزها  األسامء،  خيّص  اإلعراب  من 
غريها، وتسّمٰی حروف اجلّر أيضًا بحروف 
اإلضافة، قالوا: سّميت بذلك؛ ألهّنا تضيف 
معاين األفعال قبلها إلی األسامء ـ  أي تنسبها 
فإّن  بزيد«  »مررُت  كـ  ـ  إليها  توصلها  أو 

)الباء( تضيف معنٰی املرور إلی زيد.
)الباء(  فإّن  باجلاّرة؛  تسميتها  وأّما   
إلی  املرور  معنٰی  جتّر  بزيد«  »مررت  يف 
يف  اجلّر  تعمل  ألهّنا  وإّما  إليه،  وتضيفه  زيد 
األسامء وجتّر مدخوهلا؛ كام سّميت حروف 
بعدها  تأيت  األفعال  ألّن  واجلزم؛  النصب 

منصوبة أو جمزومة)21(.
باعتبار  األرجح،  هو  األخري  وهذا   
عملها، فهذا احلروف تسّمٰی بحروف اجلّر؛ 

بسبب أثرها النحوي وعملها اللفظي.
واجلر عبارة يستخدمها البرصيون،   
إلحداثها  )باخلفض(؛  أيضًا  عنه  ويعرّبون 
ولذلك  اجلّر،  وهو  بعدها،  فيام  اخلفض 
ذهب  اخلافضة،  باحلروف  عليها  أطلق 

بعض الكوفيني أيضًا إىل تسميتها باحلروف 
فقالوا: النخفاض  فرّسوه،  فإهّنم  اخلافضة؛ 
إىل  وميله  به،  النطق  عند  األسفل  احلَنك 

إحدى اجلهتني)22(.
ـ  أيضًا  ـ  احلروف  هذه  سّميت   
به  اختّص  ممّا  وهذا  اإلضافة،  بحروف 
بحروف  عليها  يصطلحوا  ومل  الكوفيون، 
إىل  قبلها  األفعال  معاين  تضيف  ألهّنا  اجلّر؛ 

األسامء بعدها، أي تربط بينها.
يقول الريض: »فهي تسّمى حروف   
فهي  النسبة،  معنى  من  تؤّديه  ملا  اإلضافة؛ 
ما  اىل  معناه  أو  الفعل  إلضافة  وضع  ما 

يليه«)23(.
)حروف  بـ  الكوفيون  نعتها  كذلك   
من  قبلها  ملا  صفات  تقع  ألهّنا  الصفات(؛ 
النكرات)24(؛ ولعّلهم يذهبون هنا إىل اجلملة 
وآخر،  اسم  بني  احلرف  ووصل  االسمية 
من  االسم،  يف  صفة  من  حتدثه  ما  وبسبب 
ظرفية، وغاية، وابتداء، وانتهاء، واستعالء، 
يف  يصري  واملجرور  اجلار  أّن  أو  وغريها، 

املعنى صفة ملا تعّلق به.
يف  االختالف  يظهر  كّله،  ذلك  من   
حّد حروف اجلّر، واالختالف يف تسميتها، 
ومع ذلك نالحظ االتفاق بينهم عىل وظيفة 
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اجلّر، وعملها ال سّيام وظيفة وعمل  حرف 
حروف اجلّر فيام بعدها، أي: جّر ما بعدها.

آخر  جّر  هو:  عملها  أن  شّك  وال   
حمتومًا؛  جّرًا  مبارشة  يليها  الذي  االسم 

ظاهرًا، أو مقّدرًا، أو حملّيًا.
اجلّر  حريف  ملعاين  تفصيل  ييل  وفيام   

)إىل، والالم(.
اللغويني  بني  )إىل(  اجلّر  حرف  معاين  أوالً: 

واملفرّسين
الظاهر  جيّر  أصيل  جّر  حرف  )إلٰی( 
احلروف  من  سيبويه  وعّدها  واملضمر)25(، 
أشهرها  معاٍن  بني  ويتنّقل  املحضة)26(، 

ستة)27(، ذكرها علامء اللغة والنحو وهي:
1- انتهاء الغاية زمانًا ومكانًا:

منتهٰی  بعدها  ما  أّن  علی  للداللة   
أصل  هو  املعنی  وهذ  قبلها،  ما  حكم 
يذكر سيبويه )ت180هـ( غري  معانيها، ومل 
األصيل  املعنى  هو  وهذا  املعنى)28(،  هذا 
)ت  املرادي  يقول  احلرف.  هلذا  واملركزي 
هلا  يثبتوا  مل  البرصيني  أكثر  »إّن  هـ(:   749
غري معنى انتهاء الغاية، ومجيع هذه الشواهد 

عندهم متأّول«)29(.
قبلها  فيام  بعدها  ما  دخول  ويف   
بعدها  ما  أّن  عىل  قرينة  تقْم  مل  فإذا  أقوال، 

داخل فيام قبلها أو غري داخل، ففي دخوله 
الدخول  وعدم  مطلقًا،  الدخول  مذاهب: 

مطلقًا؛ وعليه أكثر املحّققني)30(. 
نحو  مكانية،  تكون  قد  والغاية،   
بَِعْبِدِه  َأرْسى   اّلذي  }ُسْبحاَن  تعالی:  قوله 
َلْياًل ِمَن امْلَْسِجِد احْلَراِم إىَِل امْلَْسِجِد ْاألَْقَص{ 
قوله  نحو  زمانّية،  تكون  وقد  ]اإلرساء:1[ 
]البقرة:  الّلْيِل{  إىَِل  ياَم  الصِّ َأمِتّوا  }ُثّم  تعالی: 
مادّية،  حّسية  غاية  تكون  وربام   ،]187
تكون  وقد  البرصة«  إلٰی  »رست  كقولك: 
إلی  الطالب  »َماَل  نحو:  معنوية،  غاية 
إىل  ُنسبت  التي  األخرى  املعاين  أّما  العلم«. 

هذا احلرف، فهي: 
معنٰی  وهو  )مع(  بمعنٰی  )إلی(   -2
)املصاحبة()31( وذلك إذا ضممت شيئًا  إىل 

يشء آخر:
من  ومجاعة  الكوفيون،  به  قال   
البرصيني)32( يف قوله تعالی }َمْن أَْنصاري إىَِل اهللِّ{ 
ـ(.،  ]آل عمران: 52[ ذهب الفراء)33( )ت207ه
والشيخ  ـ()34(،  )ت436ه املرتضٰی  والسيد 
والطربيس  )ت460هـ()35(،  الطويس 
)مع(  بمعنٰی  تكون  أهّنا  )ت548هـ()36(: 
 .} اهللِّ إىَِل  َأْنصاري  }َمْن  تعالی:  قوله  يف 
َتْأُكُلوا  }َوال  تعالی:  قوله  ويف  اهللّ،  مع  أي: 

اختالُف دالالت حروف اجلّر )إىل، والاّلم(...
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ابن  أجاز  ]النساء:2[  َأْموالُِكْم{  إىِل   َأْمواهَلُْم 
ـ()38(،  ه  460( والطويس  ـ()37(،  )ت276ه قتيبة 
تكون  أن  548هـ()39(:  )ت  والطربيس 

بمعنٰی )مع(، أي: مع أموالكم.
3- )إلی( بمعنٰی )يف( )الظرفية(:

أّن  هـ(:   702 )ت  املالقي  ذكر   
وذكر  لقّلته)40(،  السامع؛  عىل  موقوف  ذلك 
أماليه)41(:  يف  )ت542هـ(،  الشجري  ابن 
)مع(  وبمعنى  )يف(  بمعنى  تكون  )إىل(  أّن 
)ت  الريض  ذلك  أّول  وقد  و)الباء(، 

688هـ( ومل يقبله)42(.
أّن  )ت672هـ(:  مالك  ابن  وذكر   
هشام  ابن  وقال  )يف(.  بمعنى  تأيت  )إىل( 
قوله  منه)43(  يكون  أن  يمكن  )ت761هـ(: 
َرْيَب  الَ  اْلِقَياَمِة  َيْوِم  إىَِل  }َلَيْجَمَعنَُّكْم  تعاىل: 

فِيِه{ ]النساء:87[.
4- )إلی( بمعنٰی )الالم( )مرادفة الالم(:

نحو قوله تعالی: }قاُلوا َنْحُن ُأوُلوا   
إَِلْيِك...{  َوْاألَْمُر  َشديٍد  َبْأٍس  َوُأوُلوا  ُقّوٍة 
ألّن  لك)44(؛  واألمر  أي:  ]النمل:33[ 
)األمر( يتعّدٰی بالالم، وقيل: النتهاء الغاية 
الذي  املعنى  هو  وهذا  إليك)45(.  ُمنتٍه  أي: 
يعود  فالقرار  الكريمة،  اآلية  يؤّديه )إىل( يف 
إىل سبأ ومنته هلا، وليس خاّصا هبا وحدها 

كام توحيه )الاّلم( لو كان معنى )إىل( )الاّلم( 
هنا، أي: أّن القرار صادر عنها ومنته إليها، 

وهلا اخليار.
يف  و)إىل(  آية  يف  )الاّلم(  فمجيء    
تكون  أن  بالرضورة  يعني  ال  أخرى،  آية 
نائبة عنها وموافقة هلا، فهذا يعود إىل السياق 

وداللة اللفظ، فهام حيّددان حاجة احلرف.
)إىل(  إّن  قيل:  التي  املعاين  ومن   
ِذيَن  الَّ }إِنَّ  تعاىل:  قوله  )الاّلم(،  بمعنى  تأيت 
ِْم  َرهبِّ إىَِل  َوَأْخَبُتوا  احِلَاِت  الصَّ َوَعِمُلوا  آَمنُوا 
اجْلَنَِّة...{]هود:23[  َأْصَحاُب   ُأولِئَك 
الفراء )ت 207 هـ(: »معناه خيشعوا  يقول 
العرب  )لرهّبم( و)إىل رهّبم(، وربام جعلت 
اآلية  معنى  فيكون  )الاّلم(.  موضع  )إىل( 
موضع  )إىل(  فوضع  لرهّبم«  »وأخبتوا 
)الاّلم(، كام قال سبحانه »أوحى هلا« بمعنى 

)أوحى إليها«)46(. 
5- التبيني)47(:

جمرورها)48(  لفاعلية  املبّينة  وهي   
بعدما يفيد حّبًا أو ُبغضًا من فعل تعّجب، أو 
ْجُن َأَحّب إيَِلّ  السِّ }َرّب ِ  اسم تفضيل، نحو: 
مِمّا َيْدُعوَنني إَِلْيِه{ ]يوسف:33[. »فُعرف بـ 
)إلٰی( أّن جمرورها - وهو املتكلم، املراد به 
الذي  للحدث  يعني  الفاعل،  هو  يوسف× 
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.» دّل عليه: أحبُّ
6- )إىل(:

قرْص  أي:  االختصاص،  بمعنى   
يشٍء عىل آخر كقوهلم: »األب راعي األرُسة، 
املحكومني،  راعي  واحلاكم  إليه،  وأمرها 

وأمرهم إليه«)49(.
هذه أشهر معاين احلرف )إىل(، وال   
شّك أّن املعنى األصيل واملركزي هو )انتهاء 
جمازّية،  معاين  هي  املعاين  وبقّية  الغاية(، 

يمكن أن تطّبق عىل هذا احلرف كام مّر.
ثانيًا: معاين حرف اجلّر )الالم( بني اللغويني 

واملفرّسين
تنّوعت استعامالت حرف )الالم( اجلاّرة يف 
اللغة العربية، وهي مكسورة مع كّل ظاهر، 
نحو: »لِزيد« إاّل مع املستغاث املبارش لـ )يا( 
تعّددت  وقد  هللَّ«)50(.  »يا  نحو:  فمفتوحة، 
اآلراء يف تعّدد معانيها، وُأّلفت الكتب فيها، 
ككتاب )الالمات( البن فارس )ت395ه( 
الزّجاجي  لعبدالرمحن  و)الالمات( 
)ت337ه( وعّدد هلا ابن هشام )ت761هـ( 
اثنني وعرشين معنی)51(، وذكر  يف )املغني( 
هلا املرادي )ت749ه( ثالثني معنی، اّدعٰی 
أّنه مجعها من كالم النحاة)52(، وسنذكر هنا 

أهّم معانيها وأشهرها:

1- امللك)53(:
احلقيقي،  امللك  )الالم(  تفيد   
]األعراف:   } هللِِّ ْاألَْرَض  }إِّن  تعالی:  كقوله 
َلُه  اهللَّ  َأّن  َتْعَلْم  مَلْ  }َأ  تعالی:  وقوله   ]128
]البقرة:107[  َوْاألَْرِض{  الّسامواِت  ُمْلُك 
سبحانه  اهللَّ  فإّن  احلقيقي،  للملك  فالالم، 
هو من يملك أمورهم ويدّبرها عىل حسب 
مصاحلهم)54(. وقد جعل بعضهم هذا املعنٰی 
)امللك( أصل معانيها)55(. ويف هنج البالغة، 
»إّن  السالم(:  )عليه  أمرياملؤمنني  يقول 
قولنا: »إّنا هللّ« إقراٌر علی أنفسنا بامللك«)56(.
وتأيت للتمليك، نحو: »وهبُت لزيد   
برضا  آخر  مالك  للدينار  فيصبح  دينارًا«، 
املالك األّول، ومنه: }َوَوَهْبنا هَلُْم ِمْن َرمْحَتِنا{ 

]مريم:50[
2- االختصاص:

ومعناه: أهّنا تدّل علی أّن بني األول   
والثاين نسبة، باعتبار ما دّل عليه متعّلقه)57(، 
ومنه:  له«  وأخ  لزيد،  صديق  »هذا  مثل: 
»اجلنّة للمؤمنني« و»الباب للدار« ويعرّب عنه 
بـ »شبه امللك« كقوله تعالی: }إِذا ُيْتىل  َعَلْيِهْم 
]اإلرساء:107[  ُسّجًدا{  لأِْلَْذقاِن  خَيِّروَن 
ذقنه  جعل  ومعناه:  لالختصاص،  )الالم( 
هو  وقيل:  به  واختّص  للخرور  ووجهه 

اختالُف دالالت حروف اجلّر )إىل، والاّلم(...
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أصل معانيها)58(.
بني  فيه  تقع  التي  وهي  االستحقاق:   -3
للمجاهدين،  الفوز  نحو:  وذات،  معنًی 
والفرق  التمّلك)59(،  له  ُيتصّور  ما  هو  أو 
بينه وبني امللك؛ أّن امللك مّلا حصل وثبت، 
حكم  يف  هو  لكن  بعد،  حيصل  مل  مّلا  وهذا 
قاله  استحّق؛  قد  ما  حيث  من  احلاصل، 
قوله  ذلك  من  األصفهاين)60(.  الراغب 
ُسوُء   َوهَلُْم   الّلْعنَُة   هَلُُم   }ُأولِئَك  تعالی: 
الّداِر{ ]الرعد:25[ فهم قد استحقوا الّلعنة 
والطرد من رمحة اهللّٰ، واستحقوا جهنم جزاًء 

هلم بام كانوا يعملون.
)الم(  وتسمٰی  العّلة(:  )الم  التعليل   -4

السبب، أو الغرض، أو القصد
وهي التي يصلح يف موضعها )من   
ُنْطِعُمُكْم  }إِّنام  تعالی:  قوله  نحو  أجل()61( 
)الالم(  ولكّن  ]االنسان:9[.   } اهللِّ لَِوْجِه 
ال  االختصاص،  معنٰی  من  أصلها  علی 
هو  إذ  عاجلة؛  مكافأة  اإلطعام  هبذا  نطلب 

مفعول لوجه اهللّٰ تعالی)62(.
َبْطني  يف  ما  َلَك  َنَذْرُت  }إيِّن  تعالی:  وقوله 
الم  )الالم(  عمران:35[،  ]آل  حُمَّرًرا{ 
االحتباس  أو  بيتك،  خلدمة  أي:  السبب؛ 
ملعنی  يعود  والسبب  طاعتك،  علی 

)االختصاص( فهي خّصت نذر ما يف بطنها 
هللّٰ تعالی)63(.

5- )الم( التبليغ:
لقول،  السامع  السم  اجلاّرة  وهي   
له،  وأذنُت  له،  قلُت  نحو:  معناه.  يف  ما  أو 
إِْذ  }َو  تعالی:  قوله  ونحو  له)64(،  وفرّسُت 
)الالم(  ]البقرة:30[،  لِْلَمالِئَكِة{  َرّبَك  قاَل 
ُموسى   قاَل  إِْذ  }َو  تعالٰی:  وقوله  للتبليغ، 

لَِقْوِمِه{ ]البقرة: 54[ )الالم( للتبليغ)65(.
6- الصريورة:

و)الم(  العاقبة،  )الم(  وتسّمٰی   
املآل، نحو قوله تعالی: }َفاْلَتَقَطُه آُل فِْرَعْوَن 
 ،]8 ]القصص:  َوَحَزًنا{  َعُدّوا  هَلُْم  لَِيُكوَن 
أي: ليكون آلل فرعون يف عاقبة أمره عدّوًا، 
ال أهّنم أخذوه هلذا، كام يقال ملن كسب ماالً 
كسب  إّنام  واهلالك:  احلتف  إلی  ذلك  فأّداه 
فالن حلتفه، وهو مل يطلب املاَل للحتف)66(.

7- )الالم( بمعنٰی )إلی(:
أي تكون النتهاء الغاية، والشواهد   
احلرفان مواقعهام؛  يتبادل  علی ذلك كثرية، 
َرّبَك َأْوحى  هَلا{  }بَِأّن  من ذلك قوله تعالی: 
وذكر  )إليها()67(،  بـ  هلا  فُقّدر   ]5 ]الزلزلة: 
بـ  وقّدر  املعنٰی،  هذا  310هـ(  )ت  الطربي 

)إليها( أيضًا)68(.
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ويف قوله تعالی: }إيِّن َوّجْهُت َوْجِهَي لِّلذي 
 ]79 ]األنعام:  َوْاألَْرَض{  الّسامواِت  َفَطَر 

فرّسها الريض بمعنٰی )إلی()69(.
َسِمْعنا  إِّننا  }َرّبنا  تعالی:  قوله  يف  و   
عمران:193[  ]آل  لإِْليامِن{  ُينادي  ُمناِدًيا 
»إلی  معناه:  لإِْليامِن{  }ُينادي  وقوله: 
اإليامن« كقوله: }احلمد هللّٰ الذي هدانا هلذا{
»إلی هذا«. ومثله  ]األعراف:43[ ومعناه: 
قوله: }بَِأّن َرّبَك َأْوحى  هَلا{]الزلزلة: 5[)70( .

8- الالم بمعنٰی )يف(:
أّن  إلی  النحاة  من  كثري  يذهب   
هلا  واستشهدوا  )الالم(  معاين  من  الظرفية 
لغرض  الكريم،  القرآن  من  اآليات  ببعض 
علی  إبقائها  إمكان  مع  النظم  إليه  هيدف 
أصل معناها، من ذلك قوله تعالی: }َو َنَضُع 
امْلَوازيَن اْلِقْسَط لَِيْوِم اْلِقياَمِة َفال ُتْظَلُم َنْفٌس 

َشْيًئا{ ]األنبياء: 47[.
»قيل  ه(:   548 )ت  الطربيس  قال   
فيها،  الجور  التي  املوازين  نحرض  معناها: 
القيامة،  يوم  ألهل  وقسط  عدل  كّلها  بل 
ذلك  إلی  ذهب  و  القيامة«)71(.  يوم  يف  أو 
ذهب  املعنٰی  هلذا  و  تفسريه،  يف  اآللويس 
الكوفيون: أّن )الالم( بمعنٰی )يف( ووافقهم 
)ت672  مالك  وابن  )276هـ(،  قتيبة  ابن 

هـ( و هي بمنزلة )يف( يف قوله تعالٰی: }ألّول 
)ت  فارس  ابن  عند   ]2 ]احلرش:  احلرش{ 

395هـ()72(.
9- )الالم( بمعنٰی )الباء(.

ه(   745 )ت  حّيان  أبو  رّجح   
َأْن  }َأَفَتْطَمُعوَن  تعالی:  قوله  يف  )الالم( 
ُيْؤِمنُوا َلُكْم{ ]البقرة: 75[ بمعنٰی )الباء( أو 

للعّلة)73(.
َرّبُه  ىّل  جَتَ }َفَلاّم  تعالی:  قوله  ويف   
السيد  ]األعراف:143[جعلها  لِْلَجَبِل{ 
)الباء(  مقام  تقوم  )ت436ه(  املرتضٰی 

فاملعنٰی )باجلبل()74(.
10- )الالم( بمعنٰی )عن(:

علی  الدالة  )الالم(  ُعرفت   
عن  فيها  تنوب  إهّنا  قيل:  والتي  املجاوزة، 
اجلارة  بأهّنا  هلا وهو )عن(  املوضوع  حرفها 
اسم من غاب حقيقة أو حكاًم عن قول قائل 
اّلذيَن  }َوقاَل  تعالی:  قوله  نحو  به،  متعّلق 
َسَبُقونا  ما  ا  َخرْيً كاَن  َلْو  آَمنُوا  لِّلذيَن  َكَفُروا 
الذين  عن  أي:  ]األحقاف:11[  إَِلْيِه{ 
)ت646ه(  احلاجب  ابن  وقال  آمنوا)75(. 

بمعنٰی )عن()76(.
11- )الالم( بمعنٰی )عند(

تكون بمعنی »ِعنَْد« مثل قوله جّل   

اختالُف دالالت حروف اجلّر )إىل، والاّلم(...
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و  ]طه:14[  لِِذْكري{  الّصالَة  }َوَأِقِم  ثناؤه 
}َأِقِم الّصالَة لُِدُلوِك الّشْمِس{ ]اإلرساء:78[ 
ابن فارس )ت395ه( ملعنی  َأورده  ما  هذا 

)عند()77(.
12- )الالم( بمعنٰی )علی(:

بمعنٰی  )الالم(  جميء  شواهد  من   
ُسّجًدا{  لأِْلَْذقاِن  }خَيِّروَن  تعالی:  قوله  )علی( 
]االرساء:107[ والتقدير: )علی األذقان()78(، 
لِْلَجبنِي{  َوَتّلُه  َأْسَلام  }َفَلاّم  تعالی:  قوله  ويف 
»علی  عنده:  والتقدير   ]103 ]الصافات: 

اجلبني«، وكذلك قّدرها الريض)79(.
َجَهنَّم  }َوَعَرْضنا  تعالی:  قوله  ويف   
)الالم(  قيل:  َعْرًضا{،  لِْلكافِريَن  َيْوَمِئٍذ 

بمعنی )علی()80(
13- )الالم( بمعنٰی )من(:

)الالم(  )ت415(  اهلروي  جعل   
»سمعُت  قوهلم:  وشاهده  )من(،  مكان 
زيد«)81( وذكره  »من  عنده:  والتقدير  لزيد« 
والُكُم  لِلحامِر  »الرَأُس  له:  ومثاله  املالقي 

لِلجَبِة«)82(.
هذه أهّم معاين )الالم( التي ذكرها   
النحويون واملفرّسون، وقد ُاختلف يف أصل 
وقد  وامللك)83(،  االختصاص  بني:  معناها 
ذكرُت املعاين الفرعية، وكان بعضها مستقاّل 

بذاته، وُاخرٰی أدرجتها ضمن معاٍن أخرٰی 
لتقارهبا يف الداللة، والختالف العلامء فيها.

املطلب الثالث: الطبيقات الفقهّية
األحكام  يف  )إىل(  دالالت  أثر   

الفقهية لدى علامء اإلمامّية:
املطلب  هذا  يف  البحث  سيكون   
آَمنُوا  ِذيَن  الَّ َا  َأهيُّ }َيا  الوضوء:  آية  حول 
ُوُجوَهُكْم  َفاْغِسُلوا  اَلِة  الصَّ إىَِل  ُقْمُتْم  إَِذا 
بُِرُؤوِسُكْم  َواْمَسُحوا  امْلََرافِِق  إىَِل  َوَأْيِدَيُكْم 
...{ ]املائدة:6[ وهذه  َوَأْرُجَلُكْم إىَِل اْلَكْعَبنْيِ
اآلية الكريمة تدّل عىل أّن فرائض الوضوء 
وغسل  الوجه،  وغسل  النّية،  وهي:  سبعة، 
الرجلني،  ومسح  الرأس،  ومسح  اليدين، 

والرتتيب، واملواالة)84(.
املسألة األوىل:

غسل اليدين إىل املرفقني يف الوضوء:
الثالث  الفرض  هو  اليدين،  غسل   

من فروض الوضوء.
نّص املسألة:

آَمنُوا  اّلذيَن  َأهّيَا  }يا  تعالی:  قال   
ُوُجوَهُكْم  َفاْغِسُلوا  الّصالِة  إىَِل  ُقْمُتْم  إِذا 

َوَأْيِدَيُكْم إىَِل امْلَرافِِق...{ ]املائدة: 6[.
وجوب غسل املرفقني:

عىل  اإلمامّية  من  الفقهاء  اّتفق   
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يف  اليدين  مع  املرفقني  غسل  وجوب 
الوضوء.

)ت436(:  املرتىض  السيد  يقول   
»وممّا انفردت به اإلمامّية: االبتداء يف غسل 
أطراف  إىل  واالنتهاء  املرافق  من  اليدين 
الطويس  عن  ما  ومثله  األصابع«)85(. 

)ت460هـ()86( .
يف  املرافق  إدخال  لوجوب  اسُتدّل   

الَغسل  واالبتداء هبا بأمور:
القول بـ أّن )إىل( بمعنى )مع(

َأْيِدَيُكْم إىَِل امْلَرافِِق{  قوله تعالی: }َو   
)مع(،  معنٰی  تفيد  )إلی(   أّن  ]املائدة:6[؛ 
علی  يدّل  املعنى  هذا  عىل  بناًء  اآلية  فظاهر 
ومن  اليدين.  مع  املرافق  غسل  وجوب 
هذا  يف  )إلٰی(  تكون  أن  إلی  رّجحوا  الذين 
القطب  هو  )مع(  بمعنٰی  جاءت  املوضع 
الراوندي )ت 573 ه( الذي ذكر أكثر من 
دليل استدّل به علی دخول املرافق يف الغسل، 
و)إلی(  هـ()87(:  )ت573  الراوندي  يقول 
َتْأُكُلوا  ال  }َو  كقوله:  )مع(،  بمعنٰی  اآلية  يف 
قلنا  وإّنام  ]النساء:2[  َأْموالُِكْم{  إىِل   َأْمواهَلُْم 
ذلك؛ ألّن )إلی( قد تكون بمعنٰی )الغاية(، 
وال  فيهام،  حقيقة  )مع(  بمعنٰی  تكون  وقد 
خالف بني أهل اللسان أّن كّل لفٍظ مشرتك 

يتمّيز بعضها  إّنام  أو معاٍن كثرية  بني معنيني 
القرائن،  من  إليها  يقرتن  بام  بعض  دون 
بمعنٰی  فهي  )إلی(  لفظة  اشرتاك  صّح  فإذا 
استعارة  )مع( حقيقة - ال  )الغاية( ومعنٰی 
وهو  منهام  واحد  إلی  وانضاف   - وجمازًا 
أردناه  ما  ثبت  الطائفة(؛  )إمجاع  ذكرناه:  ما 
من وجوب ابتداء غسل األيدي من املرافق 

وغسلها معها إلی رؤوس األصابع.
وقد قال مجاعة من اخلاّصة والعاّمة:   
معنٰی  علی  املوضع  هذا  يف  )إلی(  محل  إّن 
)الغاية(؛  معنی  علی  محله  من  أولی  )مع( 
اخلطاب،  فائدة  يف  زيادة  وفيه  أعّم،  ألّنه 
بدخول  واستظهار  الطهارة،  يف  واحتياط 
)الغاية(  معنٰی  ويف  الوضوء.  يف  املرافق 
وإبطال  االحتياط،  وترك  الفائدة،  إسقاط 
أهل  قراءة  ذلك  ويؤّكد  ذكرناه،   ما  سائر 
من  وأيديكم  وجوهكم  »فاغسلوا  البيت: 

املرافق«)88(.
علی  اعتمد  فالراوندي  أقول:   
)إلی(  اجلّر  حرف  وفرّس  السياق،  قرينة 
بمعناه الذي جاء يف آيات ُاخری من القرآن 
من  معنٰی  أّنه  علی  أيضًا  واستدّل  الكريم، 
األخري  ودليله  للحرف،  احلقيقية  املعاين 
الذي  املعنٰی  أّن  وهو  عقليًا،  دلياًل  كان 

اختالُف دالالت حروف اجلّر )إىل، والاّلم(...
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اختاره وهو )مع( فيه: »زيادة أعّم وفائدة يف 
واستظهار  الطهارة،  يف  واحتياط  اخلطاب، 
األخذ  بينام  الوضوء،  يف  املرافق  بدخول 
وإبطال  للفائدة،  اسقاط  )الغاية(،  بمعنٰی 

لالحتياط«)89(.
بقراءة  هذا  دليله  الراوندي  وأّكد   
السالم(،  )عليهم  البيت  أهل  إلی  منسوبة 
واردة بـ )من( بدل من )إلٰی(، وهذه القراءة 
خمالفة لرسم املصحف، وهو أحد الرشوط 
لصحة  القراءات  علامء  وضعها  التي 

القراءة)90(.
ذلك  عن  العاملی  احلّر  دافع  وقد   
تفسري  هي  وإّنام  ُاخری،  قراءة  ليست  بأهّنا 
»وحيتمل أن يكون املراد بالتنزيل: التفسري، 
يف  )إلی(  أّن  فحاصله:  والتأويل،  والعمل، 
اآلية بمعنٰی: )من( وأّن حروف اجلّر جييء 

أحدها بمعنٰی اآلخر.
معنٰی  أّن  ترجيح  إلی  ذهب  وممّن   
ملعنٰی  إنكار  دون  من  )مع(  بمعنٰی  )إلی( 
)ت436ه(:  املرتضٰی  السيد  هو  )الغاية( 
دخول  علی  االستدالل  مقام  يف  يقول 
َأْيِدَيُكْم  }َو  آية  يف  الوضوء،  يف  املرفقني 
الفرقة  إمجاع  بعد   ]6 ]املائدة:  امْلَرافِِق{  إىَِل 
املحّقة، يقول: »ولفظة )إلٰی( قد تستعمل يف 

)الغاية(، وتستعمل أيضًا بمعنٰی )مع( وكال 
َتْأُكُلوا  ال  }َو  تعالی:  قال  حقيقة،  األمرين 
َأْمواهَلُْم إىِل  َأْموالُِكْم{ ]النساء: 2[ أراد - بال 
خالف - )مع( أموالكم... وبعد، فإّن لفظة 
واحتملت  )الغاية(،  احتملت  إذا  )إلی( 
معنٰی  علی  فحملها  )مع(  بمعنٰی  تكون  أن 
)مع( أولی؛ ألّنه أعّم يف الفائدة، وأْدَخل يف 
الطهارة)91(. ويف اخلالف  االحتياط لغرض 
ثبت  قد  )ت460ه(:  الطويس  للشيخ   -
بمعنٰی  )إلی(  أّن  السالم  األئمة عليهم  عند 

)مع(«)92(.
القول بأّن )إىل( بمعنى )الغاية(:

كنز  يف  ه(   826 )ت  السيوري  املقداد 
العرفان:

)إلی(  بأّن  القول  رّجح  فقد   
القول  يرفض  ومل  للغاية،  حقيقتها  علی 
)إلی(  »قيل  يقول  )مع(.  معنٰی  علٰی  بأهنا 
 } اهللِّٰ إىَِل  َأْنصاري  }َمْن  يف:  كام  )مع(  بمعنٰی 
رضورة،  املرفق  فيدخل  عمران:52[  ]آل 
انتهاء  وهو  حقيقتها،  علی  )إلی(  وقيل: 
مّلا  ألّنه  أيضًا؛  املرفق  بدخول  فقيل  الغاية، 
بمحسوس،  الغاية  ذي  عن  الغاية  تتمّيز  مل 
للغاية،  أهّنا  واحلّق  الغاية.  دخول  وجب 
قبلها، وال  فيام  بعدها  ما  وال تقتيض دخول 
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خروجه لوروده معها... بل كّل من االبتداء 
اهلل  |صىل  النبي  بيان  من  مستفاد  والدخول 
الوجه  بأعلی  وابتدأ  توضأ  فإّنه  واله؛  عليه 
خالف  لكان  وإاّل  وأدخلهام،  وباملرفقني 
ذلك هو املتعنّي؛ ألّنه| قال: »هذا وضوء ال 

يقبل اهللّٰ الصالة إاّل به«)93( أي بمثله)94(.
فبناًء عىل رأي السيوري، أّن شمول   
حرف  إىل  يستند  ال  للمرافق  الغسل  حكم 

اجلّر )إىل(، بل إىل ما بّينته السنّة من احلكم.
النتيجة:

ومقتىض  الكريمة،  اآلية  ظاهر  إّن   
يدّل  ذلك  كّل  واإلمجاعات  البيانية  األخبار 

عىل النتائج التالية:
1ـ الظاهر اتفاق فقهاء اإلمامّية عىل وجوب 
موضع  عىل  املستديرة  البرشة  متام  غسل 
بأي  العظمني،  بني  والتداخل  التواصل 
معنى أخذ املرفق، فيجب غسل املرفق بتاممه 
مذهب  هو  وهذا  العضد.  من  آخر  ويشء 

أهل البيت عليهم السالم.
}َو  الكريمة  اآلية  يف  )إلی(  أّن  ثبت  2ـ 
غري  وهو  )مع(  بمعنٰی  امْلَرافِِق{  إىَِل  َأْيِدَيُكْم 
أكثر  مذهب  وهو  االستعامالت،  يف  عزيز 
البيت  الفقهاء)95(، وقد ثبت ذلك عن أهل 
عليهم السالم كام تقّدم، فيحمل عليه، وهو 

البيانية  باألخبار  مؤّيدا  احلكم،  يف  العمدة 
ففي  املرفق،  علی  املاء  لوضع  املتضّمنة 
علی  فأفرغ  غرفًة،  هبا  »فغَرف  أّنه|:  بعضها 
املرفق  من  ذراعه  به  فغسل  اليمنٰی،  ذراعه 

إلی الكّف، ال يرّدها إلی املرفق«)96(.
والنصوص  باالية  االستدالل  وأّما   
األصيل  معناه  علی  )إلی(  حلرف  املتضّمنة 
وهو )الغاية(، فال تصلح إلثباته، بعد معرفة 
إاّل  مدخوهلا  عن  اخلروج  فيه  األصل  أّن 
حمسوس)97(.  مفصل  ال  حيث  أو  بالقرينة، 
وإنام علمنا بوجوب إدخال املرافق واالبتداء 
هبا من الُسنّة الرشيفة، كام أّن محل )إىل( عىل 
األصابع  من  االبتداء  يوجب  الغاية  أهنا 
مذهب  خالف  وهو  املرافق،  إىل  واالنتهاء 

أهل البيت عليهم السالم.
املسألة الثانية: أثر داللة )إىل( يف فرض مسح 

الرجلني يف الوضوء عند اإلمامّية
عند  الرجلني  مسح  يف  الكعبان  يدخل  هل 

الوضوء؟
نّص املسألة:

قوله تعاىل: }...َفاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم   
بُِرُؤِسُكْم  َواْمَسُحوا  امْلَرافِِق  إىَِل  َوَأْيِدَيُكْم 

...{ ]املائدة:6[ َوَأْرُجَلُكْم إىَِل اْلَكْعَبنْيِ
الوضوء:  من  اخلامس  الفرض   

اختالُف دالالت حروف اجلّر )إىل، والاّلم(...
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مسح الرجلني علی ظاهر القدمني.
علی  مبنّي  باملسح   القول  إّن   
علی  عطفًا  النصب  املشهورتني؛  القراءتني 
علی  عطفًا  اجلّر،  أو  »برؤوسكم«،  حمل 
املرتضٰی  السيد  رّجح  وقد  »برؤوسكم«، 

)ت436ھ( يف رسائله)98(، القراءة باجلّر.
إلی وجوب  باجلّر، ذهب  قرأ  فمن   
من  و  الرأس.  مسح  وجب  كام  مسحهام، 
نصبها، ذهب إلی أّنه معطوف علی موضع 
الرؤوس؛ ألّن موضعها نصب؛ لوقوع املسح 
عليها، و عطف )األرجل( علی )الرؤوس( 
كلتامها  فالقراءتان  الغسل،  ال  املسح  يفيد 
مذهب  هو  و  احلكم،  هو  املسح  أّن  علٰی 

اإلمامّية)99(.
احلكم الرشعي من خالل نظم اآلية  
مسح  يف  )إىل(  معنى  يف  االختالف  أثر 

الرجلني:
 } }َواْمَسُحوا بُِرُؤِسُكْم َوَأْرُجَلُكْم إىَِل اْلَكْعَبنْيِ

]املائدة: 6[.
}َواْمَسُحوا  تعالی:  قوله  ظاهر  إّن   
]املائدة:   } اْلَكْعَبنْيِ إىَِل  َوَأْرُجَلُكْم  بُِرُؤِسُكْم 
الرشيفة،  اآلية  يف  الكعبني(  )إلی  أّن   ]6
وقعت غاية للممسوح، و ظاهر الغاية عدم 

الدخول يف )املغّيا( و عدم خروجه؛ و يؤيد 
فإهّنا  السياق،  قرينة  للممسوح   غاية  كوهنا 
القول:  علی  للمغسول  غاية  )املرفقني(  يف 
النتهاء  كانت  اليدين  غسل  يف  )إلی(  إّن 
الدخول، فكقولك: »حفظُت  أّما  و  الغاية، 
اخلروج  أّما  و  آخره«،  إلی  أّوله  من  القرآن 
إىَِل  َياَم  الصِّ ُّوا  َأمِت }ُثمَّ  تعالٰی:  قوله  فمثل 
داللة  ال  حينئٍذ  و   ،]187 ]البقرة:  ْيِل{  اللَّ
فيها علی  الكعبني، و ال داللة  إدخال  علی 
االبتداء  من  كّل  بل  األصابع،  من  االبتداء 
صىل  النبی  بيانات  من  مستفاد  الدخول  و 
عليهم  بيته  أهل  من  واألئمة  واله  عليه  اهلل 
و  املسح،  مسّمٰی  كفاية  فيجوز  السالم، 
منكوسًا أيضًا؛ إلطالق اآلية؛ و كذلك فإّن 
ظاهر اآلية، ال يدّل علی وجوب االستيعاب 
الذي يوجب أن يكون الرشوع من رؤوس 
األصابع، و االنتهاء بالكعبني؛ و يؤّيد ذلك 
صحيحة األخوين )زرارة، و ُبكري( عن أيب 
جعفر عليه السالم: »... ثم قال }َواْمَسُحوا 
فإذا   } اْلَكْعَبنْيِ إىَِل  َوَأْرُجَلُكْم  بُِرُؤوِسُكْم 
قدميه  من  بيشء  أو  رأسه،  من  بيشٍء  مسح 
فقد  األصابع،  أطراف  إلی  الكعبني  بني  ما 
املسح  أّن  تؤّيد  الرواية  هذه  و  أجزأه«)100(. 
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يف  إدخاهلام  لزوم  بال  الكعبني  إلی  يمتّد 
عدم  الغاية  ظاهر  أّن  عىل  فضاًل  املسح، 
أّما دليل جواز النكس  الدخول يف املغّيا. و 
بإطالق  االستدالل  بعد  القدمني؛  مسح  يف 
عن  مّحاد  صحيحة  فيؤكده  الكريمة،  اآلية 
القدمني مقباًل  أيب عبداهللّ: »ال بأس بمسح 

و مدبرًا«)101(.
عند  عليه  جممع  الرجلني  مسح  و   
به  النصوص  ولعّل  حمّققًا،  إمجاعًا  اإلمامّية 
متواترة، بل إّن السيد املرتضٰی بالَغ يف عدد 
أكثر  »إهّنا  بقوله:  باملسح  القائلة  الروايات 
داللة  مع  واحلصٰی«)102(،  الرمل  عدد  من 
اآلية الكريمة أيضًا سواء قرئت بالنصب أو 

باجلّر.
معنی الكعبني:

واستدار،  عال  ملا  اسم  الكعب:   
وأئمة  الفقهاء  اختلف  وقد  كعاب،  ومجعها 

اللغة يف معنٰی الكْعب علی قولني:
القدمني)103(،  قبتا  ومها  األول:  القول 
أو  القدم،  وسط  يف  الناتئان  العظامن  أومها: 
ومثله  إمجاعنا«)104(،  وعليه  الرشاك،  معقد 
وابن  ه()105(،   548 )ت  الطربيس  عن  ما 

ادريس)106( )ت 508 ه( وغريمها)107(.
األثري  ابن  قال  اللغة:  أهل  وأّما   

أهّنام  إىل  قوم  »وذهب  )ت606هـ(: 
العظامن اللذان يف ظهر القدم، وهو مذهب 
وتاج  القاموس،  يف:  ونحوه  اإلمامّية«، 

العروس، ولسان العرب)108(.
الساق  ملتقٰی  هو  الكعب  إّن  الثاين:  القول 
الساق  بني  باملفصل  عنه  املعرّب  والقدم، 
والقدم، وأّول من ذهب إلی هذا القول هو 

العالمة احلّلی )ت 726 ه()109( .
العلامء  اتفاق  أن  والتحقيق:   
العالمة  زمان  إلی  واملتأخرين  القدماء 
هو:  الكعب،  أّن  علی  )ت126هـ(،  احليّل 
االبتالء  كثرة  مع  القدم«  يكون يف ظهر  »ما 
اإلمجاع،  ودعواهم  يوم،  كّل  يف  بالوضوء 
يوجب القطع هبذا املعنٰی، وكذلك األخبار 
الواردة يف باب قطع رجل السارق)110(، تدّل 
أّن املراد من الكعب هو وسط القدم،  علی 
ومعاقد  الفقهاء،  كلامت  ظاهر  وكذلك 
القّبة)111(،  هو:  الكعب  أّن  هو  امجاعاهتم، 

وهذا املعنى هو الصحيح املتداول.
أحكام  يف  )إلی(  داللة  أثر  الثالثة:  املسألة 

احلّج عند اإلمامية
يف  يستقّر  متمّتعًا   باحلّج  َأهّل  من  املسألة: 

ذمته )دٌم(
نّص املسألة: 

اختالُف دالالت حروف اجلّر )إىل، والاّلم(...
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َفإِْن  هللِِّٰ  َواْلُعْمَرَة  احْلَّج  }َوَأمِتّوا  تعالی:  ذقوله 
ُتْم َفاَم اْسَتْيرَسَ ِمَن اهْلَْدِي... َفإِذا َأِمنُْتْم  ُأْحرِصْ
]البقرة:  احْلَّج ....{  إىَِل  بِاْلُعْمَرِة  مَتَّتَع  َفَمْن 

]196
املعنى  العام:

من  أي  َأِمنُْتْم{  }َفإِذا  تعالی:  قوله   
أو  مرض  ]من  املوانع  من  ونحوه  الصّد 
أمن  حال  يف  كنتم  و  ذلك[  غري  أو  عدٍو 
}َفَمْن مَتَّتَع{ أي: أحّل، ومتّتع بام حيرم  وسعة 
واملخيط،  كالطيب،  املحِرم،  به علی  التمّتع 
بسبب  أي  }بِاْلُعْمَرِة{  ذلك  ونحو  والنساء، 
إلی  أي  احْلَّج{  }إىَِل  وإكامهلا  بالعمرة  اإلتيان 
اهْلَْدِي{ هو  ِمَن  اْسَتْيرَسَ  }َفاَم  أن حيرم باحلّج، 

هدي املتعة و هو 
التنزيل)112(،  لظاهر  عندنا؛  نسك   
الشافعي  عند  و  ُنسك،  حنيفة  أيب  عند  و 
هو جربان)113(، جيری جمری اجلنايات، وال 
يأكل منه؛ بسبب نقص إحرامه لوقوعه من 
غري املواقيت. وال يصّح ذلك عندنا؛ ألنه ال 
نقص فيه، بل ميقاته مّكة، كام أّن غريه ميقاته 

خارج عنها.
حّجة  يف  التمتع  هذا  ع  رُشّ وقد   
الوداع، وهو أظهر من أن ينكر، وقد كثرت 
لقوله  والتمّتع؛  اإلحالل  أمر  يف  الرواية 

من  استقبلُت  »لو  واله(|:  عليه  اهلل  )صىل 
أمري ما استدبرت ملا ُسقُت اهلدَي، ولفعلُت 
كام  »ُأحلُّ  أو  أمرُتكم«  »كام  أو  فعلتُم«  كام 
العمرة  تأّسفًا منه| علی فوات  أحّلوا«)114(؛ 
علی  يتأسف|  أن  يمكن  وال  هبا،  املتمّتع 
علی  يشتمل  وألّنه  األفضل؛  غري  فوات 

نسكني، فيكون أفضل من ُنسٍك واحد.
احلكم الرشعي من خالل النظم وأثر )إىل( 

فيها:
متمّتعًا؛  باحلّج  املكّلف  أحرم  »إذا   
ويستقّر  باحلّج،  أهّل  إذا  )دم(  عليه  وجب 
}َفَمْن  تعالی:  قوله  ذلك:  دليل  ذّمته...  يف 
مَتَّتَع بِاْلُعْمَرِة إىَِل احْلَّج ِ َفاَم اْسَتْيرَسَ ِمَن اهْلَْدِي{ 
لوجوب  غاية  احلّج  فجعل   ]196 ]البقرة 
اهلدي، والغاية وجود أّول احلّج دون إكامله؛ 
إىَِل  ياَم  الصِّ َأمِتّوا  }ُثّم  تعالی:  قوله  عليه  يدّل 
دخول  الغاية  كانت   ]187 ]البقرة:  الّلْيِل{ 

أّول الليل دون إكامله كّله«)115(.
بمعنٰی  )إلی(  أّن  ذلك:  معنٰی   
إذا  فيام  املغّيا،  يف  الغاية  تدخل  ال  و  الغاية، 
كالعمرة  املغّيا،  جنس  غري  من  الغاية  كانت 
و احلج، أو كالليل و النهار، يف الصوم، فكام 
الختالف  الليل؛  يف  النهار  صيام  يدخل  ال 
يف  العمرة  تدخل  ال  كذلك  بينهام،  اجلنس 



177

)2
02

2  
ب -

 )آ
)1

44
4 -

رم 
)حم

نة 
ثام

ة ال
سن

- ال
ون 

الث
والث

ث 
لثال

د ا
عد

- ال
ن 

ثام
د ال

جل
/ امل

واة
د

العمرة،  جنس  من  ليس  احلّج  ألّن  احلّج؛ 
إحالل  قبل  اهلدي  إخراج  جيوز  ال  فيها  و 
العمرة، و كذا بعد إحالهلا، قبل إحرام احلّج 
أّول  وجود  هي  فالغاية  الغاية،  هو  الذي 
النحر  يوم  حمّله  و  إكامله،  دون  احلّج  أعامل 

بمنٰی، و هو ما عليه اإلمامية)116(.
هبذا  سميت  إنام  احلّج  متعة  و   
اللذة بإباحة  االسم؛ ملا فيها من املتعة، أي: 
املتخلّلة  املدة  تلك  يف  اإلحرام  حمظورات 
عمر  حّرمه  ما  هذا  و  اإلحرامني،  بني 
و  عثامن،  تبعه  و  عليه،  وهّدد  خالفته  أيام 
معاوية، و غريمها)117( و كان يف مقابل ذلك 
و  للدين  احلافظ  السالم  عليه  أمرياملؤمنني 
»شهدُت  قال:  مروان،  فعن  عنه،  املحامي 
عثامن و عليا، و عثامن ينهٰی عن املتعه و أن 
هبام:  أهّل  ذلك،  عيلٌّ  رأی  فلام  بينهام،  جُيمع 
عيل  أي   – قال  معًا«  ة  حجِّ و  بعمرة  »لبيَك 
النبّي  ُسنة  ألدع  كنت  »ما   :– السالم  عليه 

لقول أحد«)118(.
)الالم(  حرف  دالالت  أثر  الرابع:  املطلب 

يف األحكام الفقهّية لدى علامء اإلمامّية:
املسألة األوىل: مصارف الزكاة:

نّص املسألة:
َوامْلَساكنِي  لِْلُفَقراِء  الّصَدقاُت  }إِّناَم   

قاِب  َواْلعاِملنَي َعَلْيها َوامْلَُؤّلَفِة ُقُلوهُبُْم َويِف الرِّ
َواْلغاِرمنَي َويف َسبيِل اهللِّٰ َواْبِن الّسبيِل َفريَضًة 

ِمَن اهللِّٰ َواهللُّٰ َعليٌم َحكيٌم{ ]التوبة: 60[
املعنٰی العام:

اهلل  رسول  عىل  املنافقون  طعن  ملا   
من  الصدقة  يعطي  بأّنه  واله  عليه  اهلل  صىل 
بقوله:  سبحانه  عنهم  حكى  كام   ، أحبَّ
َفإِْن  َدَقاِت  الصَّ يِف  َيْلِمُزَك  َمن  }َوِمنُْهْم 

ُأْعُطوا ِمنَْها َرُضوا َوإِن مَلْ ُيْعَطْوا ِمنَْها إَِذا ُهْم 
اآلية  هذه  أنزل   ]58 ]التوبة:  َيْسَخُطوَن{  
ألطامعهم،  قطعًا  احلرص؛  بأداة  املصّدرة 
وبيان  هبا،  اهتموه  التي  للتهمة  ودفعًا 
اختصاصها باملذكورين، وأهّنم هم مرصفها 
داللة  وفيها  نصيب،  فيها  لغريهم  وليس 
عىل أّن املراد بالصدقة هنا هو زكاة األموال 

املفروضة)119(. 
أّنه  اآلية:  هذه  يف  تعالی  اهللّٰ  أخرب   
األموال  زكاة  هي  التي  الصدقات،  ليست 
للفقراء  األصناف:  هبذه  خاصة  وهي 
اآلية،  هذه  يف  ذكرهم  ومن  واملساكني... 
فهي بيان ملوارد رصف الصدقات الواجبة؛ 
}َفريَضًة ِمَن  بدليل قوله تعالی يف آخر اآلية 
فرض  واملعنى:  مصدر،  و)فريضة(   ،} اهللِّٰ
}إِّناَم{  وجاءت  ثامنية،  وهم  فرضا،  ذلك  اهلل 

اختالُف دالالت حروف اجلّر )إىل، والاّلم(...
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لقرص جنس الصدقات علی هذه األصناف، 
وأهّنا خمتّصة هبا ال تتجاوزها إلی غريها. وال 
يف  ظاهرة  ليست  واآلية  سواهم،  يستحّقها 
أزيد من هذا املقدار، فجعل تعاىل الصدقات 

مشرتكة بني هؤالء.
و»الُفَقراِء«:  للترشيك،  و)الواو(   
يسألون.  ال  الذين  املتعففون  هم 
و»العاملون  يسألون،  الذين  و»املساكني«: 
»واملؤلفة  يقبضوهنا،  الذين  الُسعاة  عليها«: 
اهللّٰ  رسول  كان  العرب،  أرشاف  قلوهبم«: 
أن  علی  |يتأّلفهم  واله(  عليه  اهلل  )صىل 
ُيسّلموا، فريضخ هلم شيئًا منها، حني كان يف 
املسلمني قّلة، و»الرقاب«: املكاتبون ُيعانون 
والعبيد  ق،  الرِّ من  رقاهبم  فّك  يف  منها 
وُيعتقون،  ُيشرتون  شّدة،  يف  كانوا  إذا 
الديون يف  ركبتهم  الذين  و»الغارمني«: هم 
اهللّٰ«:  سبيل  »ويف  إرساف،  وال  معصية  غري 
وهو اجلهاد، ومجيع مصالح املسلمني، »ابن 
ماله.  عن  به  املنقطع  املسافر  وهو  السبيل«: 

هؤالء فرض اهللّٰ الصدقات هلم)120(.
وأثر  اآلية  نظم  خالل  من  الرشعي  احلكم 

)الاّلم( فيها: 
يف  )الالم(  أن  إىل  اإلمامّية  علامء  ذهب  1ـ 
لالختصاص  هي  »للفقراء...«  تعاىل:  قوله 

هنا  ويراد  الصدقات،  رصف  موارد  وبيان 
قوله  بدليل  الواجبة؛  الزكاة  بالصدقات: 
وهي  اهلل«  من  »فريضة  اآلية:  آخر  يف  تعاىل 
ثامنية أصناف؛ إذ ال خالف يف أّن الصدقات 
إعطائهم  قبل  بالوجوب  الفقراء  يملكها  ال 
ُعطف  وملن  هلم  حّقًا  تصري  بل  إياها، 
)الالم(  جمرور  أّن  يعني:  وهذا  عليهم، 
الصدقة جمازًا ال حقيقة،  الفقري يملك  وهو 
الترّصف،  يف  االختصاص  بمعنى:  فامللك 

واستبعدوا القول بامللك)121(.
2ـ بناًء عىل معنى االختصاص يف )الالم( جّوز 
ولو  كان،  صنف  ألّي  الزكاة  إعطاء  فقهاؤنا 
لصنف واحد من األصناف، وإن كان األفضل 

اإلعطاء للجميع )البسط()122(. 
بن  حذيفة  ذهب  الرأي  هذا  وإىل   
اليامن )ت36هـ(، وابن عباس )ت68هـ(، 
محل  ويؤيد  الصحابة)123(،  من  وغريمها 
)الالم( عىل )االختصاص( وبيان املرصف، 
واله،  عليه  اهلل  صىل  النبي  لفعل  موافقته 
اهلل  ذكره  الذي  املنافقون،  عليه  عابه  الذي 
ُهْم  إَِذا  ِمنَْها  ُيْعَطْوا  مَلْ  }َوإِن  قوله:  يف  تعاىل 
بحسب  فاآلية  ]التوبة:58(  َيْسَخُطوَن{ 
املنافقني  اعرتاض  عن  كاجلواب  السياق 
للصدقات  إّن  اجلواب:  فكان  وملزهم، 
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مواضع خاّصة ترصف فيها وال تتعّداها.
3 ـ لو كانت )الالم( يف اآلية للملك، لكان 
األصناف  مجيع  إىل  رصفها  بوجوب  القول 
واحد  صنف  ترك  جيوز  ال  حتى  املتعنّي  هو 

منها، كام ذهب إليه الشافعي)124(.
إذن، القول بأّن )الالم( للملك، ال   
وجه له؛ فإّن املستحّق ال يملك قبل األخذ، 
وال ريب أّن االختصاص هو املعنى األصيل 
معاٍن  يصحبها  وقد  ُيفارقها،  ال  لـ)الالم(، 
وجدهتا  األخرى،  املعاين  تأملَت  وإذا  ُأخر، 

راجعة إىل االختصاص.
سؤال وجواب:

األصناف  يف  العّد  اختالف  بسبب   
الثامنية، واختالف احلروف يف اآلية الكريمة 
أّنه جاء يف األصناف  مفاده:  اعرتاض،  ُاثري 
األربعة األُول بـ )الالم( ويف األربعة األخرية 
بـ )يف(، ثّم كّررها، فقال: »ويف سبيل اهلل«؟ 
أي: أّنه عدل عن )الالم( إىل )يف( يف األربعة 

األخرية، فام هو الرّس يف تغرّي السياق فيها؟
اجلواب عن هذا اإلشكال من وجهني:

الوجه األّول: إّنام عدل عن )الالم( إىل )يف( 
هؤالء  بأّن  لإليذان  األخرية؛  األربعة  يف 
ممّن  عليهم  التصّدق  استحقاق  يف  أرسخ 
و)للظرفية(،  للوعاء  )يف(  ألّن  ذكره؛  سبق 

فيهم  توضع  بأن  أحّقاء  أهّنم  عىل  فنّبه 
هلا؛  ومصّبًا  مضنّة  وجُيعلوا  الصدقات، 
أو  الكتابة  من  الرقاب(  )فّك  يف  ملا  وذلك 
من  الغارمني(  )فّك  ويف  األرس،  أو  الّرق 
الغرم والتخليص واإلنقاذ، وجلمع )الغازي 
الفقر  بني  احلّج(  يف  )املنقطع  أو  الفقري(، 
بني  جامع  السبيل(  )ابن  وكذلك  والعبادة، 

الفقر والغربة عن األهل واملال.
تعاىل:  قوله  يف  )يف(  تكرار  وأّما   
فيه  فألّنه  الّسبيِل{،  َواْبِن  اهللِّ  َسبيِل  }َويف 

)الرقاب  عىل  الفردين  هلذين  ترجيح  فضل 
والغارمني()125(.

الثاين: إّن األصناف األربعة األوائل  الوجه 
يأخذونه  وإّنام  إليهم،  يدفع  عساه  ملا  مالك 
هبم،  الئقًا  )الالم(  دخول  فكان  ملكًا، 
ُابيح  ممّا  شاؤوا  وكام  أرادوا،  ما  هبا  يفعلون 

هلم.
وأّما األربعة األواخر، فال يملكون   
إليهم،  يرصف  وال  بل  نحوهم،  يرصف  ما 
هبم،  تتعّلق  مصالح  يف  ترصف  ولكن 
التي  الصدقة  أّن  عىل  تدّل  )يف(  فلفظة 
هلام،  ليست  هي  والغارم  للمكاتب  تعطى 
وأهليهام،  أنفسيهام  عىل  ينفقا  أن  هلام  وليس 
فاملال  والذّمة،  الرقبة  فّك  يوضعان يف  وإّنام 

اختالُف دالالت حروف اجلّر )إىل، والاّلم(...
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السادة  يتناوله  إّنام  الرقاب  الذي يرصف يف 
املكاتبون والبائعون، فليس نصيبهم مرصوفًا 
إليهم، حتى يعرّب  عن ذلك بـ )الالم( املشعرة 
بتمّلكهم ملا يرصف نحوهم، وإّنام مها حمال 
وأّن  به،  املتعلّقة  واملصلحة  الرصف،  هلذا 
ألرباب  نصيبهم  ُيرصف  إّنام  الغارمني، 

ديوهنم؛ ختليصًا لذممهم، ال هلم.
وأّما )سبيل اهللّ( فواضح فيه ذلك،   
املسلمني،  مصالح  ويف  اجلهاد  يف  يرصف 
وأّما )ابن السبيل(، فهو كالغارمني والرقاب 
ال يدفع إليه نصيبه، وإّنام يرصف يف املصلحة 
املتعّلقة به من الزاد والراحلة، حتى يصل إىل 

وطنه.
هذا اجلواب الثاين وجيه، باعتبار أّن   
)الالم( مشعرة بتمّلكهم ملا يرصف نحوهم، 
هلذا  حمال  هم  فأّنام  )يف(  مدخول  بخالف 
إليهم  مرصوفًا  نصيبهم  وليس  الرصف، 
)الالم(  بـ  جير  فلم  أيدهيم،  إىل  يصل  وال 
أموال  إليهم  تدفع  الرقاب  أن  يتوّهم  لئاّل 
يف  األموال  تلك  تبذل  ولكن  الصدقات، 
عتق الرقاب، أو دفع نجوم الكتابة، أو فداء 

األرسى، وغريها.
إّن  الصحيح:  القول  عىل  بناًء   
)الالم( يف اآلية الكريمة هي: )لالختصاص 

بامللك،  القول  واستبعاد  األصناف(  وتبيني 
عقلية،  قرينة  إىل  مضافا  ذكرناه،  ملا  استنادا 
ملا  الزكاة ال يكون مالكًا  أّن مستحّق  وهي: 

يعطى من الزكاة قبل إعطائه إياها.
لقاسم  إّن  علامؤنا:  ذهب  هنا  من   
الزكاة أن يضعها يف أي صنف من األصناف 
يضعها  ال  املتأخرين  بعض  وكان  شاء)126(، 
قلوهبم  املؤلفة  ألن  أصناف؛  سبعة  يف  إاّل 
عن  اإلنسان  قّسمها  وإن  انقرضوا،  قد 
نفسه ستكون حينئٍذ ستة أقسام؛ ألّنه أبطل 
الطويس  الشيخ  وذهب  العامل.  سهم 
)ت460هـ(  إلی أهّنا مخسة أصناف باعتبار: 
وسهم  والسعاة،  قلوهبم  املؤلفة  سهم  »أن 
اخلمسة  يف  ويقّسم  اليوم،  سقط  قد  اجلهاد، 
الباقية كام يشاء رّب املال، هذا كّله بناء عىل 
أّن )الالم( لالختصاص وبيان األصناف ال 
امللك، وإن وضعها يف فرقة منهم جاز«)127(.
اإلمامّية  عند  اخلمس  قسمة  الثانية:  املسألة 

وأثر )الاّلم( فيها:
نّص املسألة:

َأّنام  اْعَلُموا  }َو  سبحانه:  اهللّٰ  قال   
َولِلّرُسوِل  مُخَُسُه  هللِِّٰ  َفَأّن  يَشْ ٍء  ِمْن  َغنِْمُتْم 
َواْبِن  َوامْلَساكنِي  َواْلَيتامى   اْلُقْربى   َولِِذي 
الّسبيِل إِْن ُكنُْتْم آَمنُْتْم بِاهللِّٰ...{ ]األنفال:41[
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املعنٰی العام:
اهلل  فرضه  مايل  حّق  هو  اخلمس:   
له،  خمصوص،  مال  يف  عباده  عىل  تعاىل 
الشّك يف وجوب  ينبغي  ولبني هاشم، وال 
اخلمس يف اجلملة بعد تطابق الكتاب والسنّة 
ين،  الدِّ رضورات  من  وهو  عليه،  واإلمجاع 
وإّنام سمي مُخسًا؛ ألّن الواجب إخراجه منها 

هو بمقدار اخلمس)128(.
الكتاب  يف  بالغنيمة  املراد  الغنيمة:   
من  بالقتال  يؤخذ  ملا  اسم  هو:  الكريم، 
بني  عليه  مّتفق  املعنى  وهذا  الكّفار)129(. 
املذاهب مجيعًا. وأّن املغنم يف اآلية الكريمة 

استعمل يف هذا املعنى.
اخلمس  هو:  باآلية  يثبت  فالذي   
احلرب،  دار  غنائم  أي:  خاّصة،  الغنائم  يف 
والتي هي أحد األصناف السبعة التي جيب 

فيها اخلمس عند اإلمامّية.
فقهاء  عّممها  التي  األصناف  وأّما   
للخمس  موضوعًا  وجعلوها  اإلمامّية 
مجيع  وهي:  احلرب،  دار  غنائم  عن   فضاًل 
والزراعات  التجارات  أرباح  يستفاد من  ما 
والصناعات يف كّل ما يفضل عن مؤونة سنة 
اإلنسان وعياله، والكنوز، واملعادن، واملال 
احلالل املختلط باحلرام ومل ُيعلم قدر احلرام، 

وال من هو صاحبه، واألرض التي اشرتاها  
الذّمي من املسلم)130(.

العامة،  فقهاء  عند  الغنيمة  وأّما   
دون  غري،  ال  احلرب  دار  من  ُأخذ  ما  فهي: 
أوجب  نعم،  عندنا،  املذكورة  األشياء 

بعضهم اخلمس يف بعض األصناف)131(.
عند  اخلمس  فيه  جيب  ما  إذن،   
احلرص  وهذا  أصناف،  سبعة  هي:  اإلمامّية 
األدلة  تتّبع  خالل  من  مستفاد  استقرائي 
يف  للغنيمة  املفرّسة  والنصوص  الرشعّية، 
الطويل:  الصحيح  ففي  فائدة؛  بكّل  اآلية 
عليهم  واجبة  فهي  والفوائد،  الغنائم  »فأّما 
أن  إىل  اآلية...  وساق  عام،...  كّل  يف 
فهي  ـ  اهلل  يرمحك  ـ  والفوائد  والغنائم  قال: 
تفيدها،  والفائدة  املرء،  يغنمها  الغنيمة 
واجلائزة من اإلنسان لإلنسان التي هلا خطر، 
حُيتسب من غري أب وال  الذي ال  واملرياث 

ابن...«)132(.
ويف فقه الرضا عليه السالم، بعدما   
الناس  أفاد  ما  »... وكّل  قال:  اآلية...  ذكر 
واملعادن،  الكنوز،  بني  فرق  ال  غنيمة، 
والغوص... وربح التجارة، وغّلة الضيعة، 
والصناعات،  واملكاسب  الفوائد  وسائر 
غنيمة  اجلميع  ألن  وغريها؛  واملواريث 

اختالُف دالالت حروف اجلّر )إىل، والاّلم(...
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وفائدة«)133(.
الكريمة،  باآلية  يثبت  ما  إذن،   
سائر  وأّما  خاّصة،  الغنائم  يف  اخلمس  هو 

األصناف، فقد ثبت بام ييل:
موضوع  عّمموا  العلامء  فإّن  بالسنة؛  1ـ 
عىل  بناًء  السبعة،  األصناف  إىل  اخلمس 
)عليهم  األئمة  عن  الواردة  الروايات 

السالم()134(.
2ـ اإلمجاع: فقد استدّل عىل ثبوت اخلمس يف 
واملنقول،  املحّصل  باإلمجاع  األصناف  هذه 
اجلنيد، ولعله  ابن  إاّل من  ينقل اخلالف  ومل 
يريد به التحليل للشيعة ال نفي أصل ثبوت 
اخلمس. فقد ذكر السيد املرتىض )ت 436 
بأّن  القول:  اإلمامّية  به  انفردت  »وممّا  هـ(:  
املغانم واملكاسب،  اخلمس واجب يف مجيع 
والغوص،  املعادن  من  استخرج  وممّا 
التجارات  أرباح  من  فضل  وممّا  والكنوز، 
املؤونة  بعد  والصناعات  والزراعات 
والكفاية يف طول السنة عىل االقتصاد«)135(.
اخلمس،  هذا  ثبوت  عىل  العملية  السرية  3ـ 
عليهم  أئمتهم  إىل  بدفعه  الشيعة  والتزام 
السالم.. أو إىل وكالئهم، ومل يتعاملوا معه، 
وال مع نصفه تعامل الزكاة، من الرصف عىل 
الفقراء من بني هاشم، فلو كان نصف امللك 

ملكًا جلهة الفقراء من السادة النعكس هذا 
بشكل واضح يف ارتكاز املترّشعة وعملهم، 
فقد  املترّشعة  عند  مؤّكدًا  ارتكازًا  نجده  بل 
لإلمامة  حّق  بتاممه  اخلمس  أّن  يرون  كانوا 
لإلمام  إيصاله  من  البّد  بحيث  والوالية، 

عليه السالم أو وكيله.   
رّشع  إّنام  اخلمس  أّن  عىل  العلامء  تأكيد  4ـ 
إكرامًا  الزكاة؛  عوض  )اهلاشميني(  للسادة 
ومن  الناس،  أوساخ  عن  وصيانة  هلم 
الواضح أّن مخس غنائم احلرب قليل التحّقق 

يف مجيع األزمان.
تشتمل  أهّنا  الرشيفة  اآلية  وظاهر   
احلال  هو  كام  ينقطع،  ال  دائم  ترشيع  علی 
فيها  احلكم  وأّن  القرآنّية،  الترشيعات  يف 
احلرب  غنيمة  كانت  سواء  بالغنائم،  يتعّلق 
من، الكّفار أو غريها ممّا يطلق عليها الغنيمة 
لغة، كأرباح املكاسب والغوص، والكنوز، 
غنيمة  اآلية  مورد  كان  وإن  واملعادن، 
احلرب؛ فإّن املورد ال خيّصص العام، وعلی 
اخلمس  موضوع  تعميم  من  الرأي  هذا 
عليهم  األئمة  عن  الرشيفة  الروايات  دّلت 
موارد  إلی  يرسي  نفسه  واألمر  السالم)136( 
الرصف التي ذكرهتا اآلية، فإهّنا قد حرصت 
موارد الرصف يف تلك األقسام الستة، وأّن 



183

)2
02

2  
ب -

 )آ
)1

44
4 -

رم 
)حم

نة 
ثام

ة ال
سن

- ال
ون 

الث
والث

ث 
لثال

د ا
عد

- ال
ن 

ثام
د ال

جل
/ امل

واة
د

، كام هو احلال  لكّل منهم سهاًم منها مستقالًّ
يف آية الزكاة،  وليس ذكر األصناف هنا من 

قبيل التمثيل.
5ـ إّن اخلمس يشتمل عىل سهام ستة ـ بغّض 
مالكة  أو هي جهة  مرصفًا  النظر عن كوهنا 
العناوين  عدد  عن  ناتج  وهذا  للخمس، 
الروايات  ويف  املباركة،  اآلية  يف  هبا  املرّصح 
إشكال  ال  السهام  تسديس  فأصل  الكثرية، 
فيه بني فقهاء املسلمني، وهنا يقع البحث يف 

موردين:
األّول: إّن السهام هل تكون عىل نحو امللك، 
فيكون اخلمس مشاعًا بني السهام من حيث 
امللك يف عرض واحد؟ أو أّن اخلمس جلهة 
واحدة، والعناوين املذكورة بيان للمصارف 

ال أكثر.
القربى(،  )ذي  من:  املراد  هو  ما  الثاين: 

واليتامى، واملساكني، وأبناء السبيل.
اجلواب:

1ـ املعروف بني فقهاء اإلمامية، أّن اخلمس 
ثالثة  أقسام:  ستة  عىل  ُجعل  قد  باألصل 
منها هي: اهللّ تعاىل، والرسول صىل اهلل عليه 
واله، واإلمام عليه السالم، وهي املعرّب عنها 
اليوم  وهي  السالم(  عليه  اإلمام  )بسهم 
منها  اهلل فرجه، وثالثة  لإلمام احلجة عجل 
السبيل  وأبناء  وللمساكني،  لأليتام،  هي:  

من بني هاشم، وهو املعرّب عنه بسهم )فقراء 
السادة(.

2ـ املراد من )ذي القربى( هو اإلمام املعصوم 
عليه السالم «)137( وهو مالك السهام الثالثة 
األوىل، ولفظ )ذي القربى( مفرد، ال يتناول 
أكثر من واحد، فينرصف إليه عليه السالم، 
حيمل  فهو  اجلمع،  بلفظ  جاء  ما  اذا  وحتى 

عىل إرادة جمموع األئمة عليهم السالم.
اآلية  سياق  أّن  إىل  مضافًا:  هذا   
عىل  القربى(  )ذي  عطف  يف  الكريمة 
واله،  عليه  اهلل  صىل  والرسول  تعاىل   اهللّ 
أن  يناسب  عليه  )الالم(  حرف  وإدخال 
الذي يكون مشرتكًا مع  املقصود منه  يكون 
يف  واله  عليه  اهلل  صىل  والرسول  تعاىل،  اهلل 
املالكة  القانونية  أو  الرشعية  واجلهة  احليثية 
للخمس بامللكّية التخصيصية، بعد استظهار 
العنوانني األولني، وسيأيت  إرادة امللكية من 
أّن هذه اجلهة هي جهة اإلرشاف واحلاكمية 
املعصوم  باإلمام  خاّصة  وهي  والوالية، 
واله؛  عليه  اهلل  صىل  النبي  بيت  أهل  من 
الكاظم  اإلمام  عن  روي  ما  ذلك  ويؤيد 
وسهم  اهللّ،  وسهم   ...« قوله:  السالم  عليه 
رسوله ألويل األمر من بعد رسول اهلل صىل 
اهلل عليه واله وراثة؛ فله ثالثة أسهم: سهامن 
وراثة، وسهم مقسوم له من اهللّ، وله نصف 

اختالُف دالالت حروف اجلّر )إىل، والاّلم(...



184

)2
02

2  
ب -

 )آ
)1

44
4 -

رم 
)حم

نة 
ثام

ة ال
سن

- ال
ون 

الث
والث

ث 
لثال

د ا
عد

- ال
ن 

ثام
د ال

جل
/ امل

واة
د

بني  الباقي  اخلمس  ونصف  كماًل،  اخلمس 
أهل بيته...«)138( .

ومل يعرف خالف عند اإلمامّية، يف   
صىل  للنبي  ملك  وجّل(  )عّز  اهللّ  سهم  أّن 
اهلل عليه واله حقيقة، يترّصف به كيف شاء 
الرسول صىل  وبعد  أمالكه)139(،  كغريه من 
اهلل عليه واله يكون اإلمام عليه السالم ولّيًا 
من قبل اهللّ تعاىل، أو من قبل الرسول صىل 

اهلل عليه واله)140(.
2ـ حكي عن ابن اجلنيد حممد بن أمحد )ت 
سهم  بحذف  مخسة،  السهام  إّن  هـ(:   381
الغنيمة  آية  يف  به  افتتح  وإن  فإّنه  تعاىل؛  اهللّ 
كّلها  فاألشياء  وإاّل  والترّبك،  للُيّمن  أّنه  إاّل 
من  املطلق  إرادة  أيضًا:  عنه  حكي  كام  له، 
القرابة من  الثالثة، وإرادة مطلق  األصناف 

ذوي القربى ال خصوص املعصومني)141(.
اجلنيد فضاًل  ابن  إن خالف  أقول:   
باإلمجاع؛  يقدح  ال  حمكّيه  أو  إليه  نسب  عاّم 
تقسيم  يف  األخبار  استفاضة  بعد  بخاّصة 
)ذي  بـ  املراد  وأّن  أقسام،  ستة  إىل  اخلمس 

القربى( هو اإلمام املعصوم عليه السالم.
توزيع اخلمس من خالل نظم اآلية   

الكريمة وأثر )الالم( فيها:
اخلمس  تقسيم  يف  ظاهرة  اآلية  إّن   
إىل ستة أسهم، والغنيمة إذا فرّست بـ )مطلق 

الفائدة(، كانت اآلية بنفسها دلياًل عىل قسمة 
املذكورة  السهام  إىل  اخلمس يف متام أصنافه 
اليوم  منها  األوىل  الثالثة  تكون  والتي 
والثالثة  فرجه،  اهلل   عجل  احلجة  لإلمام 
الفقري، واليتيم، وابن  األخرية منها لطبيعي 
يف  التأّمل  وبعد...  هاشم،  بني  من  السبيل 
الروايات  ومراجعة  اخلمس،  آية  دالالت 
ملك  اخلمس  أّن  يتبنّي  املقام،  يف  الواردة 
إمام،  هو  بام  لإلمام  أي:  اإلمامة،  ملنصب 
امللكّية  يف  )الالم(  ظهور  من  املستفاد 
معانيها،  أصل  وهي  االختصاص،  بمعنى 
وحيث إّن هذا املنصب يكون هللّ تعاىل أّوالً 
عليه  اهلل  صىل  للرسول  منه  ثّم  وبالذات، 
واله، ومنه لإلمام عليه السالم، فجاء التعبري 
عن ذلك: بأّن اخلمس هللّ وللرسول’ ولذي 
القربى ليكون ذلك إشارة إىل مصداق هذا 
بني  طويل  بنحو  فيه  ينحرص  ومن  املنصب 
العناوين الثالثة األوىل، وجعله لإلمام عليه 
بل   اخلاّصة،  للملكّية  متعنّي  غري  السالم 
لإلرشاف واحلاكمية ومن أجل الرصف يف 
األصناف  وأّما  واحلاكمّية،  الوالية  شؤون 
واملساكني،  اليتامى،  أي:  األخرى،  الثالثة 
مصارف  لبيان  ُذكرت  فقد  السبيل،  وابن 
هذا احلّق، والتي ترجع إىل املحتاجني وأهل 
العوز من بني هاشم. والظاهر أّن عدم ذكر 
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األخرية  الثالثة  املوارد  يف  )الالم(  األداة 
وال  للخمس،  مرصف  هؤالء  بأّن  مشعر 

يملك هؤالء حصصهم، إاّل بعد القبض.
نصف  فإّن  ذلك:  كّل  عىل  بناًء   
اهلل  صىل  النبي  لقرابة  جعل  إّنام  اخلمس 
الزكاة،  عن  بدالً  هاشم(  )بني  واله  عليه 
التي حّرمت عليهم تكرياًم هلم عاّم يف أيدي 
الناس، فال يأخذ الفقري منهم املال من أيدي 
يأخذه  وإّنام  أوساخهم،  من  ليكون  الناس؛ 
)تعاىل(  اهللّ  ومن  السالم  عليه  اإلمام  من 
من  ينقل  فاخلمس  يشء،  كّل  يملك  الذي 
املكّلف إىل اهللّ تعاىل والرسول صىل اهلل عليه 
واله واإلمام عليه السالم، ثّم هو يرصفه عىل 
موارده، والتي منها سّد حاجات اهلاشميني؛ 
فيكون االنتقال من كيس اإلمام عليه السالم 
وملكه، ال من ملك وكيس الغني الذي عليه 
اخلمس، وهذا يعني أن يكون اخلمس بتاممه 
واإلمارة؛  واإلرشاف  اإلمامة  ملنصب  ملكًا 
بني  لفقراء  ملكًا  اخلمس  نصف  كان  فلو 
تكريم  فال  كالزكاة،  الغني  هاشم من كيس 
حينئٍذ يف البني، وستكون من أوساخ الناس، 

أو ممّا يف أيدي الناس.
يقول اإلمام اخلميني )ت1413ه(:   
»إّن اهللّٰ ويلٌّ أصالة حّقًا، والرسول صىل اهلل 
عليه واله ويلٌّ من قبله، وبعد الرسول صىل 

السالم  عليه  اإلمام  يكون   | واله  عليه  اهلل 
ولّيًا من قبل اهللّٰ تعالی، أو من قبل الرسول 
سهام  تثليث  وأّما  واله...  عليه  اهلل  صىل 
واملساكني،  اليتامی،  أّن  فلبيان:  السادة، 
وأبناء السبيل من أهل البيت عليهم السالم 
كبيان  منها،  ارتزاقهم  ويمكن  مصارف، 

املرصف يف الزكاة«)142(.
النتيجة: اّن )الالم( يف املوارد الثالثة األولی 
للملكية التخصيصية )لالختصاص(، وهي 
باقية إلی األبد، وأن املوارد الثالثة األخرية 
انتسب  مصارف لنصف اخلمس، وهم من 
واله،  عليه  اهلل  صىل  النبّي  جّد  هاشم  إلی 
القبض،  بعد  إاّل  اخلمس  يملكون  ال  وهم 
فتكون )الالم( هنا: لبيان املرصف واملحّل. 
القربٰی( هو لإلمام  وال شّك أّن سهم )ذي 
عليه السالم بأصل اجلعل ويدّل عليه ظاهر 
املعطوف  مغايرة  الظاهر  إّن  حيث  اآلية، 
مطلق  املراد  كان  ولو  عليه،  للمعطوف 
القرابة ال يبقٰی التغاير الكيّل، فإن لفظ »ذي 
واحد،  من  أكثر  يتناوله  فال  مفرد،  القربٰی« 
يكون  السالم  عليه  اإلمام  إلی  فينرصف 
الرسول  قبل  من  ووليًا  تعالی،  اهللّٰ  من  وليًا 
صىل اهلل عليه واله من بعده، باإلضافة إلی 
رواية  مثل:  ذلك،  علی  الروايات  تأكيد 
جعفر  بن  موسٰی  الصالح،  العبد  عن  محاد 

اختالُف دالالت حروف اجلّر )إىل، والاّلم(...
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عليه السالم  )ت83 ه( يف حديث: »فسهم 
بعد  من  األمر  ألُويل  اهللّٰ  رسول  وسهم  اهللّٰ 
سهامن  أسهم:  ثالثة  وله  وراثة  اهللّٰ،  رسول 
وراثة، وسهم مقسوم له من اهللّٰ، وله نصف 

اخلمس كماًل...«)143(.
اخلامتة

اجلّر  حريف  معاين  البحث  عرض   
)إىل، والاّلم( وأوضحها باألمثلة والشواهد 
عند النحاة واملفرّسين والُفقهاء، وقد خلص 

البحث إىل النتائج التالية:
مركزي،  أو  أصيل  معنى  اجلّر  حلرف  1ـ 
للمعنى  تعود  أو هي  ومعان أخرى جمازية، 
أكثر  األصلية  الداللة  أّن  ووجدنا  األصيل، 
حضورًا يف استنباط األحكام الرشعّية، وقد 
عّزز الفقهاء معاين احلروف بنصوص قرآنّية 
معاين  الختالف  وكان  مقاصدهم،  لتأييد 
احلروف أثر كبري يف نتائج األحكام الفقهّية.

إىل  أّدى  )إىل(  معنى  يف  االشرتاك  2ـ 
االختالف يف احلكم الرشعي لغسل املرافق 
ودخوله يف الغسل وعدم دخوله، فمن قال: 
إّن )إىل( بمعنى )مع( أدخل املرافق يف غسل 
إهّنا  قال:  ومن  الراجح،  الرأي  وهو  اليد، 
عدم  أو  الدخول  عىل  فيها  داللة  فال  للغاية 
البيانّية،  الروايات  إىل  استند  وإّنام  الدخول، 

عالوة عىل ان محل )إىل( عىل الغاية يوجب 
إىل  واالنتهاء  األصابع  من  بالغسل  االبتداء 
الداللة يرتّتب حكم رشعي  املرافق، وهبذه 

خمالف ملا عليه الفقهاء.
3ـ املراد من )الكعب( يف آية الوضوء. هو: 
ظهر القدم، أو ُقبة القدم، وهو ظاهر كلامت 
الفقهاء، ومعاقد إمجاعاهتم، مع كثرة االبتالء 

بالوضوء يف كّل يوم.
أن  احلّق  الزكاة  ملالك  أّن  الفقهاء  ذهب  4ـ 
جيب  وال  واحد  صنف  إىل  الزكاة  يدفع 
بناٌء  هذا  األصناف،  اجلميع  إىل  استيعاهبا 
بأّن )الاّلم( بمعنى االختصاص  عىل القول 
بأّن  القول  يمكن  وال  املرصف.  وبيان 
)الاّلم( للملك ألّن مستحّق الزكاة ال يملك 
رصفها  فيجب  وعليه  أخذها،  قبل  الزكاة 
عىل مجيع األصناف، ألّن اآلية أضافت مجيع 
ورشكت  امللك،  )الم(  بـ  إليهم  الصدقات 

بينهم بـ )واو( الترشيك.
املوارد  آية اخلمس يف  )الاّلم( يف  5ـ جاءت 
الثالثة األوىل للملكّية التخصيصّية، وجعله 
لإلمام عليه السالم متعّينا له. وهو اإلرشاف 
األخرى  الثالثة  األصناف  وأّما  واحلاكمية، 
فـ )الاّلم( لبيان مصارف اخلمس، ال امللك.
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اهلوامش:
1- اجلوهري، إسامعيل بن محاد )ت 393 
مادة  العربية،  وصحاح  اللغة  تاج  هـ(، 

)حرف( ج4، ص 1342.
2- ابن جني، أبو الفتح عثامن بن جنّي )ت 
392 هـ(، رّس صناعة اإلعراب، ج 1، ص 
فارس،  ابن  هنداوي؛  حسن  حتقيق:   ،13
هـ(،  فارس )ت 395  بن  أمحد  احلسني  أبو 

مقاييس اللغة، ج 2، ص 42. 
3- سورة احلج: 11. 

4- ابن جني، رّس صناعة اإلعراب، ج 1، 
هـ(،   817 )ت  آبادي  الفريوز  13؛  ص 

القاموس املحيط، ج 3، ص 126. 
5- يقول سيبويه: يف الكتاب  ج1، ص12: 
ملعنی  جاء  وحرف،  وفعل  اسم  »فالكلم 

ليس باسم وال فعل«.
6- سيبويه، عمرو بن عثامن، الكتاب، ج 1، 
ص 12، حتقيق: عبد السالم حممد هارون. 

إسحاق،  بن  عبدالرمٰحن  الزجاجي،   -7
اإليضاح يف علل النحو، ص 54، حتقيق: د. 

مازن املبارك.
الدين االسرتآبادي )ت  الريض، ريض   -8
الكافية، ج 1،  الريض علی  686 ه( رشح 
يوسف  وتعليق:  تصحيح   37  -  36 ص 

طهران،  الصادق،  مؤسسة  عمر،  حسن 
1375 ه - 1975 م.

9- ينظر: املظفر، حممد رضا )ت1383هـ( 
ـ 18؛ الصدر،  الفقه، ج1، ص 16  أصول 
هـ(،   1400 )ت  باقر  حممد  الشهيد  السيد 
ـ  ص84  ج2،  األصول،  علم  يف  دروس 
86؛ ابن العريب، حممد بن عبداهلل )ت 543 
 ،39 ص  الفقه،  أصول  يف  املحصول  هـ( 
حتقيق: حسني عيل، نرش: دار البيارقـ  عاّمن، 
ط1، 1420 هـ ؛ واآلمدي، عيل بن أيب عيل، 
اإلحكام يف أصول األحكام، ج1، ص 61، 

حتقيق: عبدالرزاق العفيفي، بريوت. 
اخلراساين  كاظم  حممد  اآلخوند،   -10
 11 ص  األُصول،  كفاية  ه (،   1329 )ت 
– 12 املقّدمة، األمر الثاين، تعريف الوضع 
وأقسامه، وأنظر: حمارضات يف ٌأصول الفقه، 
الفياض، ج 1، ص 54، األمر الرابع، اجلهة 

الرابعة، يف أقسام الوضع، املقام الثاين. 
11- انظر: الفضيل، د. عبد اهلادي، دروس 
 –  178 ص   ،2 ج  اإلمامية،  فقه  أصول  يف 
املظفر، ج 1،  الفقه  نقاًل عن أصول   .179

ص 14. 
12- انظر: اإليرواين، باقر، احللقة الثالثة يف 

ُاسلوهبا الثاين، ج 1، ص 330.

اختالُف دالالت حروف اجلّر )إىل، والاّلم(...
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13- انظر: الريض، رشح الكافية، ص 10. 
14- املظفر، الشيخ حممد رضا )ت 1383 
هـ(، ُأصول الفقه، ج 1، ص 16؛ احلكيم: 
جتارب  من  هـ(،   1421( تقي  حممد  السيد 

األُصوليني يف املجاالت اللغوية، ص 69. 
بني  املشهور  املسلك  هو  الرأي:  هذا   -15
املحققني، كالنائيني املريزا حممد حسني )ت 
1355 ه   (؛ والسيد اخلوئي )ت 1413 ه  
حممد  الشيخ  الكاظمي،  أنظر:  وغريهم.   )
عيل )ت 1365 هـ   (، فوائد االصول، ص 
34 – 51؛ السيد اخلوئي، أبو القاسم، أجود 
التقريرات، ج 1، ص 14 – 17؛ الفياض، 
الفقه،  أصول  يف  حمارضات  اسحق،  الشيخ 
ج 1، ص 70 – 71، بحث التمهيد؛ املظفر، 
الشيخ حممد رضا، أصول الفقه، ج 1، ص 

 .16
فوائد  حسني،  حممد  املريزا  النائيني،   -16

االُصول، ص 50.
حممد  الشهيد  السيد  الصدر:  راجع:   -17
يف  دروس  هـ(،   1400 )ت  الصدر  باقر 
الفضيل،  84؛  ص  ج2،  األصول،  علم 
الدكتور عبداهلادي، دروس يف أصول الفقه 

اإلمامية، ج2، 86. 
باقر،  حممد  الشهيد  السيد  الصدر:    -18

دروس يف علم األصول، ج1، ص77.
الدين  كامل  الربكات،  أبو  األنباري:   -19
نزهة  هـ(   513 )ت  حممد  بن  عبدالرمحن 
حتقيق:   ،4 ص  األدباء:  طبقات  يف  اآللباء 
مرص،  النهضة،  دار  الفضل،  أبو  حممد 
القاهرة، اجلمعي: حممد بن سالم )ت 231 
دار   ،5 ص  الشعراء:  فحول  طبقات  هـ( 

النهضة العربية، بريوت.
ص   4 ج  العرب،  لسان  منظور،  ابن   -20
ه، نرش  مادُة )جرر(، ط 1، 1405   ،126

أدب احلوزة. قم.
الريض  رشح  االسرتآبادی،  الريض،   -21
الربدعي،  354؛  ص   ،2 ج  الكافية،  علی 
متن  علی  الدقائق  حدائق  اهللّٰ،  سعد 
 ،1 ط   ،376 ص  للزخمرشي،  االنموذج 
انتشارات رضائي، قم، 1984 م؛ بركات، 
ص   ،4 ج  العريب،  النحو  إبراهيم،  إبراهيم 
دارالنرش  القاهرة،  ط1،   ،209-208

للجامعات، 2007 م.
22- الّزجاحي، أبو القاسم )ت 337 هـ(، 

اإليضاح يف علل النحو، ص 93.
23- الريض، األسرتآبادي، الوافية يف رشح 

الكافية، ج1، ص 229. 
رشح  عيل،  بن  يعيش  يعيش،  ابن   -24
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املفّصل، ص 8ـ  9؛ ابن الّسكيت، األهوازي 
املنطق، ص  )ت 244 هـ(، ترتيب إصالح 

 .35
      يقول : »الكوفيون يسّمون حرف اجلّر 
الطبع  مؤسسة  هـ،   1412 ط1،  صفة«، 
املقّدسة،  الرضوية  االستانة  يف  والنرش 

مشهد.
25- عباس حسن، النحو الوايف، ج 2، ص 

.433
26- سيبويه، الكتاب، ج 1، ص 209.

27- نفس املصدر، ج 2، ص 310.
28- الكتاب، ج2، ص 310.

29- اجلنى الداين، ص 376؛ وينظر معه: 
57؛  ص  ج4،  سيدة،  البن  املخصص 
املفّصل يف صنعة اإلعراب للزخمرشي، ص 

380؛ وغريها.
30- ابن هشام )ت 711 هـ( مغني اللبيب، 
هـ(   204 )ت  الشافعي  156؛  ص  ج1، 
 688 )ت  الريض  221؛  ص  التمهيد، 
هـ(، رشح الكافّية، ج2، ص324؛ الشهيد 
هـ(،   964 )ت  اجلبعي  الدين  زين  الثاين، 

متهيد القواعد، ص 344.
آلخر  يشء  انضامم  هي:  املصاحبة،   -31
أو  معًا،  عليهام  يقع  أمر  يف  تالزمهام  يقتيض 

يّتصل هبام بنوع من أنواع االتصال، وعالمة 
اجلّر،  حرف  حذف  يصّح  أن  املصاحبة: 
املعنی.  يتغرّي  فال  مكانه،  )مع(  كلمة  وضع 
 ،2 ج  الوايف،  النحو  حسن،  عباس  ]انظر: 

].434
32- عدة من االساتذة، مغني األديب، ج 

1، ص 39.
33- الفراء، معاين القرآن، ج 1، 218.

34- السيد املرتضٰی، تفسري القرآن الكريم، 
ج 2، ص 225، إعداد: اخلطاوي.

ص   ،4 ج  التبيان،  تفسري  الطويس،   -35
.97

36- الطربيس، جممع البيان، ج 2، 447.
37- تأويل مشكل القرآن، ص 571.

ص   ،4 ج  القرآن،  تفسري  يف  التبيان   -38
.348

39- جممع البيان، ج 3، ص 9.
40- رصف املباين، ص 169.

األمايل،  عيل،  بن  اهلل  هبة  الشجري،   -41
ج2، ص 301.

ص  ج2،  الكافّية،  عىل  الريض  رشح   -42
.301

ألسلوب  دراسات  عضيمة،  انظر:   -43
القرآن، القسم األّول، ج1، ص 379.

اختالُف دالالت حروف اجلّر )إىل، والاّلم(...
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 ،493 ص   ،1 ج  املغني،  هشام،  ابن   -44
حتقيق: د. عبداللطيف اخلطيب.

45- املرادي، اجلنى الداين، ص 387.
 ،9 ص  ج2،  القرآن،  معاين  انظر:   -46
اجلنى  هـ(،   749 )ت  املرادي  معه:  وينظر 
مغني  هشام،  وابن   ،374 ص  الداين، 
الطربيس  وينظر:  493؛  ص  ج1،  اللبيب، 
)ت 548هـ(، جممع البيان، ج5، ص 286.
ص   ،1 ج  اللبيب،  مغني  هشام،  ابن   -47
كتاب  يف  مالك  ابن  ذكره  ملعنی  هذا   .493
التسهيل، ص 145؛ ونقل املرادي يف اجلنٰی 
الداين، ص 386 عن ابن مالك، ونسبه إلی 

صاحبه.
كونه  هبا  املجرور  االسم  إّن  أي:   -48
الصناعة  بحسب  ال  املعنٰی،  بحسب  فاعاًل 
النحوية، وما قبلها مفعول به يف املعنٰی، ال يف 
بعد  تقع  أن  الصناعة كذلك، وذلك برشط 
املشتقني  التعجب،  فعل  أو  التفضيل،  اسم 
وما  البغض،  أو  احلّب  علی  يدّل  لفظ  من 
عباس  ]انظر:  والكره.  كالود  بمعنامها، 

حسن، النحو الوايف، ج 2 ص 434[.
الوايف،  النحو  حسن،  عباس  ينظر:   -49

ج2، ص 434.
مغني  احلوزة،  أساتذة  من  عدة   -50

األديب، ج 1 ص 173، املنتخب من مغني 
اللبيب البن هشام.

51- مغني اللبيب، ج1، ص 173.
52- اجلنٰی الداين، ص 96.

53- انظر: الّزجاجي، كتاب الالمات، الم 
امللك، ص 47 - 50.

هـ(،   538 )ت  الزخمرشي  انظر:   -54
الكشاف، ج 1، ص 175.

55- املرادي، اجلنٰی الداين، ص 143؛ ابن 
هشام، املغني، ج 1، 410.

ص  عبده،  حممد  رشح  البالغة،  هنج   -56
.485

57- الزركيش )ت 79 هـ(، الربهان، ج 4، 
ص 339.

الكشاف،  538هـ(،  )ت  الزخمرشي   -58
ج 2، ص 672؛ املرادي، اجلنى الداين، ص 

.96
59- األربيل )ت 741هـ(، جواهر األدب، 

ص 32.
60- عن راجي األسمر، معجم األدوات، 

يف القرآن الكريم، ص 203.
الكريم،  القرآن  يف  األدوات  معجم   -61

الزركيش، الربهان، ج 4، ص 340.
اجلامع،  جوامع  تفسري  الطربيس،   -62
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النرش  مؤسسة  حتقيق:   ،694 ص   ،3 ج 
اإلسالمي.

تفسري  يونس،  بن  حممد  حّيان،  أبو   -63
البحر املحيط، ج 2، ص 437.
64- املصدر، ج 1، ص 187.

65- أبو حيان، تفسري البحر املحيط، ج 1، 
ص 139، ص 205.

جممع  احلسن،  بن  الفضل  الطربيس،   -66
البيان، ج 7، ص 442.

67- الفّراء، معاين القرآن، ج 1، ص 250.
68- الطربي، تفسري الطربي، ج 15، ص 

.391
الكافية،  الريض، االسرتابادي، رشح   -69

ج 2، ص 306.
ص    ،2 ج  البيان،  جممع  الطربيس،   -70
ص  ج1،  القدير،  الفتح  الشوكاين،   ،565

.518
71- نفس املصدر، ج 7، ص 97.

72- انظر: البحر املحيط، ج 6، ص 316؛ 
 ،2 ج  الرمحن،  به  مّن  ما  إمالء  والعكربي، 
 ،187  ،2 ج  املغني،  هشام،  ابن  70؛  ص 
الصاحبي،  34؛   ،4 ج  الربهان،  الزركيش، 

ص 148؛ ؛ روح املعاين، ج 7، ص 243.
73- البحر املحيط، ج 1، ص 272.

74- آمايل السيد املرتضٰی، ج 2، 220.
أبو   ،99 ص  الداين،  اجلنی  املرادي،   -75

حيان، البحر املحيط، ج2، ص 287.
ص   ،1 ج  املغني،  هشام،  ابن  عن   -76

.178
77- الصاحبي، ص 48.

– 299؛  78- اهلروي، األزهية، ص 298 
ص  ج6،  املحيط،  البحر  تفسري  حّيان،  أبو 
البيان،  جممع  الطربيس،  وينظر:  89؛  ـ   88

ج6، ص 348.
79- ينظر: رشح الكافية، ج 2، ص 329؛ 
 ،2 ج  القرآن،  اعراب  يف  التبيان  العكربي، 

ص 51.
80- أبو حيان، تفسري البحر املحيط، ج 6، 

ص 165.
81- األزهية، ص 219.

82- رصف املباين، ص 219.
ص   ،4 ج  الكتاب،  سيبويه،  انظر:   -83
 ،96 ص  الدايل،  اجلنٰی  املرادي،  217؛ 
العكربي، اللباب يف علل البناء و اإلعراب، 

ج 1، ص 360.
حسن  حممد  الشيخ  النجفي،  ينظر:   -84
)ت 1266 هـ(، جواهر الكالم، ج2، ص 

.75

اختالُف دالالت حروف اجلّر )إىل، والاّلم(...
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بن  عيل  الرشيف   املرتىض،  ينظر:   -85
حممد  الشيخ  الطويس،  99؛  ص  احلسني،  

بن احلسن، اخلالف، ج1، ص 78.
بن  عيل  الرشيف   املرتىض،  ينظر:   -86
حممد  الشيخ  الطويس،  99؛  ص  احلسني،  

بن احلسن، اخلالف، ج1، ص 75.
القرآن،  فقه  الدين،  قطب  الراوندي،   -87

ج1، ص 14.
احلّر  احلسن  بن  حممد  العاميل،  انظر:   -88
)ت 1104 ه(، وسائل الشيعة، ج 1، ص 
 .1 ح  الوضوء،  أبواب  من   19 ب   ،405
الرسائل هي: رواية  والرواية كام وردت يف 
أبا  سألت  قال:  التميمي،  عروة  بن  اهليثم 
تعالی:  قوله  عن  السالم(  )عليه  عبداهللّٰ 
امْلَرافِِق{  إىَِل  َوَأْيِدَيُكْم  ُوُجوَهُكْم  }َفاْغِسُلوا 
فقلت: هكذا؟ ومسحت من ظهر كّفي إلی 
املرافق، فقال: ليس هكذا تنزيلها، إّنام هي: 
املرافق«  من  وأيديكم  وجوهكم  »فاغسلوا 

ثّم أمّر يده من مرفقه إلی أصابعه«.
89- الراوندي، فقه القرآن، ج 1، ص 15.
 310 )ت  جريد  بن  حممد  الطربي،   -90

ه(، جامع البيان، ج 1، ص 146،
احلسني،  بن  عيل  الرشيف  املرتضٰی،   -91
 ،118  -  116 ص  النارصيات،  مسائل 

املسألة الثامنة والعرشون، عن كتاب تفسري 
القرآن للرشيف املرتضٰی، ج 3، ص 104، 

إعداد: وسام خطاوي.
أمني،  حممد  بن  مرتضٰی  األنصاري،   -92
كتاب الطهارة، ص 613، عن كتاب البحث 
األنصاري،  الشيخ  كتب  يف  التفسريي 

إلبراهيم األنصاري، ص 100.
93- الصدوق، حممد بن عيل القمي، من ال 

حيرضه الفقيه، ج 1، ص 38.
كنز  عبداهللّٰ،  املقداد  السيوري،   -94

العرفان، ج 1، ص 4.
ص   ،6 ج  البيان،  جممع  الطربيس،   -95

.330
96- العاميل، احلّر حممد بن احلسن وسائل 
من   15 الباب   ،388 ص   ،1 ج  الشيعة، 

أبواب الوضوء، ح 3.
97- الشهيد الثاين، زين الدين بن عيل )ت 
965 ه(، متهيد القواعد، ص 344 - 345، 

ذكرٰی الشيعة، ج 2، ص 131.
98- رسائل املرتضٰی، ج 3، ص 63.

ص   ،1 ج  اخلالف،  الطويس،  انظر:   -99
89، مسألة: 39؛ النهاية: ص 13.

ب  ج1،  الشيعة،  وسائل  العاميل،   -100
15، من أبواب الوضوء.
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101- نفسه، ب 20، ح 2.
حمسن،  السيد  احلكيم،  عن:   -102

مستمسك العروة الوثقٰی، ج 2، 372.
103- انظر: املفيد، الشيخ حممد بن النعامن 
املرتضٰی،  44؛  ص  املقنعة،  ه(،   413 )ت 
الطويس،  115؛  ص  االنتصار،  الرشيف، 
حممد بن احلسن، اخلالف، ج 1، ص 920.

بن  حممد  األّول،  الشهيد  العاميل،   -104
مّكي، ذكری الشيعة يف أحكام الرشيعة، ج 

2، ص 150.
105- جممع البيان، ج 3، ص 273.

106- الرسائر، ج 1، ص 100.
107- املعترب يف رشح املخترص، ج 1، ص 
ص   ،1 ج  املقاصد،  جامع  العاميل،   ،151

221 وغريها.
واألثر،  احلديث  غريب  يف  النهاية   -108
 817 )ت  الفريوزآبادي  178؛  ص  ج4، 
65؛  ص  ج1،  املحيط،  القاموس  هـ(؛ 
الزبيدي، حممد مرتىض )ت 1205هـ(، تاج 
ابن منظور )ت  العروس، ج2، ص 374؛ 

711 هـ(، لسان العرب، ج5، ص 411.
ص   ،1 ج  الفقهاء،  تذكرة  انظر:   -109
223؛  ص   ،1 ج  األذهان،  إرشاد  270؛ 

خمتلف الشيعة، ج 1، 293.

الشيعة،  وسائل  احلّر،  العاميل،   -110
حّد  أبواب  من   4 ب   ،252 ص   ،28 ج 

السارق، ح 3، 4.
مستمسك  حمسن،  السيد  احلكيم،   -111
380؛   –  379 ص   ،2 ج  الوثقی،  العروة 
التبيان،  الطويس، حممد بن احلسن،  وينظر: 
يف:  اإلمجاع  نقل  من  هو  ص456  ج3، 
اخلالف، ج1، ص 93؛ الطربيس )ت 548 

هـ(، جممع البيان، ج3، ص 277.
الطويس، اخلالف، ج2، ص  انظر:   -112

.269
التفسري  هـ(،   606 )ت  الرازي   -113
الكبري، ج5، ص 168؛ النووي )ت 676 
دار  نرش:   ،176 ص  ج7،  املجموع،  هـ(، 

الفكر.
جواد  حممد  الشيخ  البالغي،  انظر:   -114
ص   ،1 ج  الرمحن،  آالء  ه(،   1352 )ت 
الطويس، هتذيب األحكام،  318 - 320؛ 
ج 5، ص 25، ح 74؛ الصدوق )ت 381 
ه( علل الرشائع، ج 2، ص 116، 117، ب 
153، ح 1؛ البخاري، صحيح البخاري، ج 
2، ص 309 - 310؛ صحيح مسلم، ج 2، 
بيان  باب  احلّج،  كتاب  ص 883 - 884، 

وجوه اإلحرام، ح 141 / 1216.

اختالُف دالالت حروف اجلّر )إىل، والاّلم(...
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احلسن،  بن  حممد  الطويس،  انظر:   -115
اخلالف، ج 2، ص 273، مسأله 44.

ص   ،1 ج  العرفان،  كنز  السيوري،   -116
.297

 ،1 ج  القرآن،  أحكام  اجلصاص،   -117
ص 285.

118- مسند أمحد، ج 1، ص 95.
 ،552 ص  ج3،  الكايف،  الكليني،   -119

ج7، 8، دار األضواء ـ بريوت.
ص   ،7 ج  التبيان،  الطويس،  انظر:   -120
206 - 208؛ الطربيس، جوامع اجلامع، ج 
2، ص 63 - 64؛ الراوندي، فقه القرآن، ج 
1، ص 224 - 228؛ الطباطبائي، امليزان، 

ج 10، ص 310 - 314.
ج1،  القرآن،  فقه  الراوندي،  انظر:   -121
ج1،  العرفان،  كنز  السيوري،  ص228؛ 

ص 243.
الطويس، اخلالف، ج4، ص  انظر:   -122
ص  ج5،  الفقهاء،  تذكرة  العاّلمة،  226؛ 

 .338
ج3،  املبسوط،  الرسخيس،  انطر:   -123
ص 10، العاّلمة، تذكرة الفقهاء، ج5، ص 

.331
املجتهد، ج1، ص  بداية  ابن رشد،   -124

.284
125-  انظر: الراوندي )ت 573 هـ(، فقه 
)ت  الزخمرشي  257؛  ص  ج1،  القرآن، 

538 هـ(، الكّشاف، ج2، ص 438.
ص   ،1 ج  القرآن،  فقه  الراوندي،   -126

228، عن رواية لالمام الباقر×.
مسألة   ،154 ص   ،2 ج  اخلالف،   -127

196؛ املبسوط، ج 1، 255.
الكالم،  جواهر  النجف،  انظر:   -128
األحكام،  مدارك  العاميل،  ص2؛  ج16، 
القاموس  مرعي،  حسني  359؛  ص  ج5، 

الفقهي، ص 83.
129- سعدي أبو جيب، القاموس الفقهي، 
ص 287؛ الطربيس، جممع البيان، ج4، ص 
ج3،  البيضاوي،  تفسري  البيضاوي،  543؛ 

ص 60.
الفقهاء، ج5،  تذكرة  العالمة  انظر:   -130
ج1،  الوثقى،  العروة  اليزدي،  405؛  ص 
ص  ج2،  اخلالف،  الطويس،  ص374؛ 

.116
ص  ج2،  األم،  الشافعي،  انظر:    -131
اخلمسة،  املذاهب  عىل  الفقه  مغنّية،  42؛ 
ج1، ص 295؛ الرسخيس، املبسوط، ج2، 

ص 211.
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ص  ج6،  الشيعة،  وسائل  العاميل،   -132
350، ب 8 من أبواب ما جيب فيه اخلمس، 

ج5، وانظر أيضًا: ح6.
 ،294 ص  الرضا،  فقه  الصدوق،   -133

باب 49، يف الغنائم واخلمس.
ص  ج5،  الكايف،  الكليني،  راجع:   -134
291؛  ص  اخلصال،  الصدوق،  125؛ 
هتذيب  الطويس،   ،40 ص  ج2،  الفقيه، 
33؛  ص  ج6،   ،139 ص  ج4،  األحكام، 

االستبصار، ج2، ص 17.

135- االنتصار، ص 86.
ص   ،5 ج  الكايف،  الكليني،  انظر:   -136
 ،4 ج  األحكام،  هتذيب  الطويس،  125؛ 

ص 139؛ ج 6، ص 33.
ص  ج1،  املطلب،  منتهى  العالمة،   -137

550، وذكر أن عليه اإلمجاع.

138- العاميل، الوسائل، ج6، ص 358، 
ب1، من أبواب قسمة اخلمس، ح8.

139- النجفي، جواهر الكالم، ج16، ص 
.84

البيع،  كتاب  اهلل،  روح  اخلميني،   -140
ج3، ص 662، وما بعدها.

ج1،  املختلف،  العالمة،  انظر:    -141
ص205، س 20، حكاه عن ابن اجلنيد.

)ت  اهللّٰ  روح  االمام،  اخلميني،   -142
 ،662 ص   ،3 ج  البيع،  كتاب  ه(،   1413

وما بعدها.
احلّر،  احلسن  بن  حممد  العاملی،   -143
أبواب   ،513 ص   ،9 ج  الشيعة،  وسائل 

قسمة اخلمس، ح 8.

اختالُف دالالت حروف اجلّر )إىل، والاّلم(...
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املصادر واملراجع:
القرآن الكريم.

هنج البالغة.
احليّل،  منصور  بن  حممد  إدريس،  ابن   -1
لتحرير  احلاوي  الرسائر  هـ(،   598 )ت 
الفتاوي، حتقيق: مؤسسة النرش اإلسالمي، 

قم املقّدسة، 1410 هـ .
حممد  بن  املبارك  الدين  جمد  األثري،  ابن   -2
غريب  يف  النهاية  هـ(،   606 )ت  اجلزري 
احلديث واألثر، حتقيق: طاهر أمحد، وحممود 
حممد، نرش املكتبة العلمية ـ بريوت، 1399 

هـ ـ 1979م.
 292 )ت  عثامن  الفتح  أبو  جني،  ابن   -3
النجار،  حممدعيل  حتقيق:  اخلصائص،  هـ(، 
لبنان،   - بريوت  العريب،  الكتاب  دار 

1952م.
4- ــــــــــــــــــــــــــ؛ رس صناعة اإلعراب، 
رشكة  وزمالئه،  السقا  مصطفی  حتقيق: 
 ،1 ط  احللبي،  البايب  مصطفی  ومطبعة 

1374 ھ 1954 م.
مسند  ھ(،   241 )ت  أمحد  حنبل،  ابن   -5
اإلمام أمحد، وهبامشه منتخب كنز العامل يف 
سنن األقوال واألفعال، دار صادر، بريوت، 

)د.ت(.
أمحد  بن  حممد  الوليد،  أبو  رشد،  ابن   -6
القرطبي )ت 595 ھ(، بداية املجتهد وهناية 

املقتصد، حتقيق: عقيل الربيعي، وعبداألمري 
املجمع  نرش:  طهران  وآخرين،  الوردي، 
العاملي للتقريب بني املذاهب اإلسالمية، ط 

 ،2
1432 ھ - 2011 م.

 395 )ت  زكريا  بن  أمحد  فارس،  ابن   -7
أمحد  حتقيق:  اللغة،  فقه  يف  الصاحبي  ھ(، 

صقر، مطبعة البايب احللبي، القاهرة، 1977 
م.

مسلم  بن  عبداهللّٰ  حممد  أبو  قتيبة،  ابن   -8
)ت 276 ھ(، تأويل مشكل القرآن، حتقيق: 
العربية،  الكتب  إحياء  دار  صقر،  السيد 

1372 ھ - 1954 م.
مكرم  حممد  الدين  مجال  منظور،  ابن   -9
العرب،  لسان  ھ(،   761 )ت  األنصاري 
طبعة دار صادر، بريوت، 1375 ھ 1956 

م.
؛  ابن هشام األنصاري )ت 761هـ(   -10
حتقيق:  األعاريب،  كتب  عن  اللبيب  مغني 
العرصية،  املكتبة  عبداحلميد،  الدين  حميي 

صيدا، بريوت 1407 ھ 1987 م.
بدر  بن  عيل  بن  الدين  عالء  اإلربيّل،   -11
جواهر  ھ(،   741 )ت  حممد  بن  الدين 
املكتبة  العرب،  كالم  معرفة  يف  األدب 
ط  األرشف،  النجف  ومطبعتها،  احليدرية 

2، 1389 ھ - 1970 م.
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الدين )ت 688  12- االسرتابادي، ريض 
تصحيح  الكافية،  علی  الريض  رشح  ؛  هـ( 
وتعليق: يوسف حسن عمر، نرش: مؤسسة 

الصادق، طهران، 1398 ھ - 1978م.
13- اآللويس، حممود شكري )ت 1270 
العظيم  القرآن  تفسري  يف  املعاين  روح  هـ(، 
بوالق،  األمريية،  املطبعة  املثاين،  والسبع 

ط1، مرص.
)ت  حممدجواد  الشيخ  البالغي،   -14
القرآن،  تفسري  يف  الرمٰحن  آالء  ھ(،   1352
حممدي،  وعباس  فرادي،  لطيف  حتقيق: 
 ،2 ط  اإلسالمي،  الرتاث  إحياء  مركز  قم، 

1431 ھ - 2010 م.
15- البيضاوي، عبداهلل بن عمر الشريازي 
التنزيل  أرسار  691هـ(،  )ت  البيضاوي 
وأرسار التأويل )تفسري البيضاوي(، إعداد: 
حممد عبدالرمحن، بريوت، دار إحياء الرتاث 

العريب، ط1، 1418 هـ ـ 1998م.
عيل  بن  أمحد  أبوبكر  اجلصاص،   -16
ھ(،   370 )ت  احلنفي  اجلصاص  الرازي 
البهية، مرص، ط 1،  القرآن، املطبعة  أحكام 

1397 ھ.
الشيخ حممد بن احلسن  العاميل،  احلّر   -17
)ت 1104 ھ(، وسائل الشيعة إلی حتصيل 
آل  مؤسسة  وحتقيق:  نرش  الرشيعة،  مسائل 
قم  الرتاث،  إلحياء  السالم(  البيت)عليهم 

املرشفة، املطبعة: مهر - قم، ط2: 1414 ھ.
دار  الوايف،  النحو  عباس،  حسن،   -18
املعارف بمرص، القاهرة، )ب ت( انتشارات 
نارص خرسو، طهران، أوفسيت، ط 3، ب 

ت.
الفقهي،  القاموس  مرعي،  حسني   -19
نرش: دار املجتبى ـ بريوت، ط1، 1413 هـ 

ـ 1992م.
الطباطبائي  حمسن  السيد  احلكيم،   -20
)ت 1390 ھ(، مستمسك العروة الوثقٰی، 
 ،3 ط  اآلداب،   مطبعة  األرشف،  النجف 

1388 ھ - 1968 م.
أحكام  إىل  األذهان  إرشاد  احليّل،   -21
احلسون،  فارس  الشيخ  حتقيق:  اإليامن، 
نرش: مؤسسة النرش اإلسالمي، قم املقّدسة، 

1410 هـ .
22- احليّل، العالمة احلسن بن يوسف )ت 
ونرش:  حتقيق  الفقهاء،  تذكرة  هـ(،   726
قم  السالم(،  البيت)عليهم  آل  مؤسسة 

املقّدسة،  1420 هـ .
يف  الشيعة  خمتلف  ــــــــــــــــــــــــــــ؛    -23
األبحاث  مركز  حتقيق:  الرشيعة،  أحكام 
والدراسات اإلسالمّية، قم املقّدسة، 1412 

هـ .
جعفر  الدين  نجم  املحقق  احليّل،   -24
رشح  يف  املعترب  هـ(،   676 )ت  احلسن  بن 

اختالُف دالالت حروف اجلّر )إىل، والاّلم(...
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املخترص، طبع: مدرسة أمري املؤمنني، نرش: 
مدرسة سيد الشهداء، قم املقّدسة.

بن  حممد  الدين  فخر  أبوبكر  الرازي،   -25
عمر )ت 606 ھ(، مفاتيح الغيب، املشهور 
القاهرة،  األمريية،  املطبعة  الكبري،  بالتفسري 

أوفسيت: دار الكتب العلمية بطهران.
بن  سعيد  الدين  قطب  الراوندي،   -26
حتقيق:  القرآن،  فقه  ھ(،   573 )ت  اهللّ  هبة 
السيد أمحد احلسيني، قم، نرش: مكتبة السيد 

املرعيش النجفي، ط 2،  1405ھ.
عيسی  بن  عيل  احلسن  أبو  الرماين،   -27
حتقيق:  احلروف،  معاين  ھ(،   384 )ت 
النهضة  دار  شلبي،  إسامعيل  عبدالفتاح 

للطباعة والنرش، القاهرة، مرص، 1973 م.
حممد  بن  حممد  ين  الدِّ حمب  الزبيدي،   -28
جواهر  من  العروس  تاج  1205هـ(،  )ت 
بريوت  احلياة،  مكتبة  منشورات  القاموس، 

- لبنان، )د.ت(.
عبدالرمٰحن  القاسم  أبو  الزجاجي،   -29
الالمات،  كتاب  ھ(،   377 )ت  اسحق  بن 
العلمي  املجمع  املبارك، طبعة  حتقيق: مازن 

العريب بدمشق، 1389 هـ ـ 1969م.
يف  اإليضاح  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ؛   -30
علل النحو، حتقيق: مازن املبارك، مكتبة دار 
املعرفة، مطبعة املدين، 1378 ھ ـ  1959 م.
31- الزركيش، بدر الدين حممد بن عبداهللّٰ 

القرآن،  علوم  يف  الربهان  ھ(،   794 )ت 
طبعة  إبراهيم،  الفضل  أبو  حممد،  حتقيق: 

عيسی البايب احللبي ورشكاه ط 2، ب ت.
32- الزخمرشي، جار اهللّٰ أبو القاسم حممود، 
)ت 538 ھ(،املفّضل يف علم العربية، وبذيله 
كتاب املفّضل يف رشح أبواب املفصل للسيد 
احليّل،  النعامين  فراس  أبو  الدين،  بدر  حممد 

دار اجليل للنرش والتوزيع والطباعة، 
طبعة  عن  مصورة  طبعة  لبنان،  ـ  بريوت 

مطبعة التقدم بمرص، ط2، 1323 هـ .
عن  الكشاف  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ؛   -33
وجوه  يف  األقاويل  وعيون  التنزيل  حقائق 
التأويل، دار املعرفة للطباعة والنرش، بريوت 
احللبي  البايب  طبعة  عن  مصورة  لبنان،   -

القاهرة، 1387 ھ - 1968 م.
34- الرسخيس، حممد بن أمحد بن أيب سهل 
حتقيق:  الرسخيس،  أصول  ھ(،   490 )ت 
الكتاب  دار  مطابع  األفغاين،  الوفا  أبو 

العريب، القاهرة، 1372ھ.
الفقهي  القاموم  حبيب،  أبو  سعدي   -35
ط2،  دمشق،  ـ  الفكر  دار  واصطالحًا،  لغة 

1408 هـ ـ 1988م.
 180 )ت  عثامن  بن  عمرو  سيبويه،   -36
هارون،  عبدالسالم  حتقيق:  الكتاب،  ھ(، 

ھ   1403  ،3 ط  بريوت،  الكتب،  عامل 
1993 م.
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بن  املقداد  عبداهللّ  أبو  السيوري،   -37
عبداهللّ السيوري )ت 826 ھ(، كنز العرفان 
يف فقه القرآن، حتقيق: السيد حممد القايض، 
بني  للتقريب  العاملي  املجمع  نرش:  طهران، 
 - ھ   1431  ،2 ط  اإلسالمية،  املذاهب 

2010 م.
38- السيوطي، جالل الدين بن أيب بكر )ت 
وأنواعها،  اللغة  علوم  يف  املزهر  ھ(،   911
أمحد  حممد  عليه:  وعلق  وصححه  رشحه 
جاد املولی، وعيل حممد البجاوي، حممد أبو 
العربية،  الكتب  إحياء  دار  إبراهيم،  الفضل 
ورشكاه،  احللبي  البايب  عيسی  مطبعة 

)د.ت(.
39- الشافعي، حممد بن إدريس بن العباس 
الفكر،  دار  األم،  ھ(،   204 )ت  عثامن  بن 

1403 هـ ـ 1983م.
الرسالة،  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ؛   -40
البايب  مصطفی  مطبعة  شاكر،  أمحد  حتقيق: 

احللبي، ط 1، سنة 1358 ھ.
القرآن،  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ؛ أحكام   -41
احلسني  بن  أمحد  أبوبكر  اإلمام:  مجع 
البيهقي، تقديم حممد زاهد الكوثري، طبعة 
 - ھ   1400 بريوت،  العلمية،  الكتب  دار 

1980م.
عيل  بن  الدين  زين  الثاين،  الشهيد   -42
اجلبعي )ت 965 ھ(، متهيد القواعد، إعداد 

اإلسالمي،  الرتاث  إحياء  مركز  وحتقيق: 
والثقافة  للعلوم  العاملي  املركز  نرش:  قم، 

اإلسالمية، ط 1، 1434 ھ - 2013 م.
43- الصدر، الشهيد السيد حممد باقر )ت 
دار  األصول،  علم  يف  دروس  ھ(،   1400

الكتاب اللبناين، ط 1، 1978م.
بابويه )329 هـ(،  بن  الصدوق، عيل   -44
فقه الرضا، حتقيق: مؤسسة آل البيت)عليهم 
لإلمام  العاملي  املؤمتر  وطبع:  نرش  السالم(، 

الرضا×، مشهد املقدسة، ط1، 1406 هـ .
45- الطباطبائي، السيد حممد كاظم اليزدي 
)ت 1337 هـ(، العروة الوثقى، نرش: مدينة 

العلم، قم، ط1، 1414 هـ .
حممد  السيد  العالمة  الطباطبائي،   -46
تفسري  يف  امليزان  ھ(،   1402 )ت  حسني 
ط3،  إسامعيليان،  مؤسسة  قم،  القرآن، 

1393 ھ - 1973 م.
الفضل بن احلسن  أبو عيل  الطربيس،   -47
اجلامع،  جوامع  تفسري  ھ(،   548 )ت 
حتقيق: مؤسسة النرش اإلسالمي، قم» ط8، 

1438 ھ.
جرير  بن  حممد  جعفر  أبو  الطربي،   -48
آي  تأويل  عن  البيان  جامع  ھ(،   310 )ت 
والتوزيع:  والنرش  للطباعة  الفكر  القرآن، 

1415 ھ - 1995 م.
احلسن  بن  حممد  جعفر  أبو  الطويس،   -49

اختالُف دالالت حروف اجلّر )إىل، والاّلم(...
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تفسري  من  األحكام  آيات  ؛  ھ(،   460 )ت 
يف  الفقه  قسم  وحتقيق:  تصنيف  التبيان، 
املقّدسة،  مشهد  اإلسالمية،  البحوث  جممع 
لآلستانة  التابعة  والنرش  الطبع  مؤسسة 
الرضوية املقّدسة، ط 1، 1437 ھ - 1395 

ش.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ؛ التبيان يف تفسري  50-ـ 
اإلسالمي،  النرش  مؤسسة  حتقيق:  القرآن، 

قم، ط 1، 1413 ھ.
يف  التبيان  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ؛   -51
البجاوي،  عيل  حتقيق:  القرآن،  إعراب 

مطبعة عيسى البايب احللبي، مرص.
هتذيب  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ؛   -52
اخلرسان،  حسن  السيد  حتقيق:  األحكام، 
نرش: دار الكتب اإلسالمية ـ طهران، ط3، 

1406 هـ .
يف  اخلالف  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ؛   -53
األحكام، أو مسائل اخلالف، حتقيق وطبع: 
مؤسسة النرش اإلسالمي، ط1، قم املقّدسة، 

1411 هـ .
بن  حممد  األّول،  الشهيد  العاميل،   -54
مكي ) ت 786 هـ(، ذكرى الشيعة، الطبعة 

احلجرية، طهران.
بن  عبداهللّ  البقاء  أبو  العكربي،   -55
احلسني )ت 616 ھ(؛ اللباب يف علل البناء 
النبهان،  عبداإلله  د.  حتقيق:  واإلعراب، 

ـ  هـ   1416 ط1،  دمشق،  الفكر،  دار  نرش: 
1995م.

56- العكربي، أبو البقاء عبداهللّ بن احلسني 
القرآن،  إعراب  يف  التبيان  ھ(،   616 )ت 
العلمية،  الكتب  دار  البجاوي،  حتقيق: عيل 

بريوت، لبنان، ط 1، 1419 ھ 1989 م.
)ت  زياد  بن  حييٰی  زكريا  أبو  الفراء   -57
عيل  حممد  حتقيق:  القرآن،  معاين  ھ(،   207
الكتب، بريوت، ط  النّجار و آخرون، عامل 

3، 1983 م.
58- الفراهيدي، أبو عبدالرمحن اخلليل بن 
العني(،  )كتاب  العني  ھ(،   175 )ت  أمحد 
حتقيق الدكتور: مهدي املخزومي والدكتور: 
اهلجرة،  دار  مؤسسة  السامرائي،  إبراهيم 

مطبعة صدر، إيران، ط2، 1409 ھ.
59- الفضيل، الدكتور عبداهلادي، دروس 
يف أصول فقه اإلمامّية، مراجعة وتصحيح: 
بريوت،  الفضيل،  العاّلمة  مؤّلفات  جلنة 
اإلسالمية،  للدراسات  الغدير  مركز  نرش: 

ط 2، 1427 ھ - 2006 م.
جمد  الشيخ  الشريازي،  الفريوزآبادي   -60
ھ(،   817 )ت  يعقوب  بن  حممد  الدين 
بطراز  احلوايش  مويش  املحيط،  القاموس 
العلم  دار  اهلوريني،  نرص  الشيخ  العالمة 

للجميع، بريوت - لبنان )د.ت(.
أمحد  بن  حممد  عبداهلل  أبو  القرطبي،   -61
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ألحكام  اجلامع  ھ(،   671 )ت  األنصاري 
ھ  القرآن، دار الكتاب العريب، ط3،1987 

1967 م. )مصورة(.
احلسني  بن  عيل  املحقق،  الكركي،   -62
العاميل )ت 940 هـ(، جامع املقاصد، حتقيق 
البيت)عليهم  آل  مؤسسة  ونرش:  وطبع 

السالم(، قم املقّدسة، 1408 هـ .
بن  حممد  جعفر  أبو  الرازي،  الكليني   -63
الكايف  ھ(،   329 )ت  إسحاق  بن  يعقوب 
)الفروع(، صححه وقابله وعلق عليه: عيل 
اكرب الغفاري، النارش دار الكتب اإلسالمية، 

املطبعة: حيدري، ط3، 1388 ھ.
عبدالنور  بن  أمحد  جعفر  أبو  املالقي،   -64
رشح  يف  املباين  رصف  ھ(،   702 )ت 
اخلراط،  أمحد حممد  املعاين، حتقيق:  حروف 
دمشق،  العربية،  اللغة  جممع  مطبوعات 

1395 ھ - 1975 م.
القاسم )ت 749  بن  املرادي احلسن   -65
ھ(، اجلنی الداين يف حروف املعاين، حتقيق: 

فاضل،  نديم  وحممد  قباوة،  الدين  فخر 
املكتبة العربية، حلب، 1973 م.

احلسني  بن  عيل  الرشيف  املرتىض،   -66
املرتضٰی  أمايل  436هـ(،  )ت  املوسيوي 
القالئد(، حتقيق: حممد  الفوائد ودرر  )غرر 
الفكر  دار  القاهرة،  إبراهيم،  أبوالفضل 

العريب، ط 1، 1998 م.

احلسني  بن  عيل  الرشيف  املرتضٰی،   -67
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ملخص البحث
ال شك يف إن داللة اللفظ ليست عىل مستوى واحد من حيث توثيق الرواة وتضعيفهم   
يف البحث الرجايل، بل هلا مراتب متفاوتة فبعضها نص يف املطلوب حيث ال تدل إال عىل معنى 
واحد ومدلول فارد لتكون داللتها حينئٍذ قطعية وتستمد حجيتها من حجية القطع، وبعضها 
التضعيف كلفظ ضعيف  أو  التوثيق كلفظ عني  ظاهرة يف املطلوب حيث تدل عىل رجحان 
السالم،  عليه  املعصوم  قبل  املمضاة من  العقالء  بمقتىض سرية  أهنا حجة  بيد  ظنية  وداللتها 
وبعضها جمملة حيث ال مرجح ألحدى الدالالت عىل األخرى مما يقتىض التوقف فيها، فال 

يكون اللفظ حينئٍذ حجة إال يف اجلامع إن وجد. 
مراد  من  الواقعي  الغرض  إىل  والوصول  املعاين  معرفة  كبري يف  أثر  له  البحث  وهذا   
املتكلم وتفسري النصوص الصادرة عنه، إذ إن االختالف يف األلفاظ ينتج تبعًا له اختالفًا يف 
املعاين والدالالت مما يستتبع قطعًا االختالف يف احلكم ؛ ويكفي هذا أن يدعو لبحث تلك 

الدالالت وحتقيق الكالم حوهلا .

     

الفاُظ التوثيق والتضعيف 

وأثرها يف قبول الرواية أو رّدها - دراسة حتليلية 
م.د زين العابدين املقدس الغريفي

أستاذ يف الحوزة العلمية / النجف األرشف
Documentation and weakening words and its impact on 
accepting or rejecting the novel: An Analytical Study
Lect. Dr: Zain Al-Abidin Al-Maqdis Al-Gharifi 
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Abstract

	 Undoubtedly،	the	significance	of	the	word	is	not	on	one	level	in	terms	

of	documenting	the	narrators	and	their	weakness	in	the	men’s	research;	rather	

it	has	different	ranks،	some	of	which	are	 textual	 in	 the	required	where	they	

indicate	only	one	meaning	and	a	unique	connotation	so	that	its	significance	at	

that	time	is	definitive	and	derives	 its	authority	from	the	authoritativeness	of	

the	pieces،	others	are	apparent	 in	what	 is	 required،	where	 they	 indicate	 the	

preponderance	of	documentation	as	the	word	 'ayn،	or	weakness	as	the	word	

‘weak’.	Its	significance	is	speculative	in	the	sense	that	it	is	an	argument	according	

to	the	biography	of	the	wise،	which	was	signed	by	the	infallible،	peace	be	upon	

him.	However،	some	of	them	are	general،	as	one	of	the	indications	is	not	likely	

over	the	other،	which	necessitates	stopping	in	them،	so	the	expression	at	that	

time	is	not	an	argument	except	in	the	whole،	if	it	exists.

	 This	research	has	a	great	impact	on	knowing	the	meanings	and	reaching	

the	 real	 purpose	 of	 the	 speaker’s	 intent	 and	 the	 interpretation	 of	 the	 texts	

issued	by	him،	as	the	difference	in	the	words	results	in	a	difference	in	meanings	

and	 connotations،	 which	 definitely	 entails	 the	 difference	 in	 judgment.	 This	

suffices	to	call	for	the	examination	of	these	connotations	and	the	realization	of	

talk	about	them.

الفاُظ التوثيق والتضعيف وأثرها يف ...
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أثر  له  اللفظ  داللة  يف  البحَث  إن   
كبري يف معرفة املعاين والوصول إىل الغرض 
الواقعي من مراد املتكّلم وتفسري النصوص 
البالغة  علامء  اعتنى  ولذا  عنه،  الصادرة 
جهودًا  وبذلوا  فائقة  عناية  بذلك  وغريهم 
قاموا  حتى  ذلك  حتقيق  سبيل  يف  بالغة 
واملستعمل  له  املوضوع  املعنى  بني  بالتمييز 

فيه عىل سبيل املجاز والكناية ونحوها.
َينُتج  األلفاظ  يف  االختالف  إن  إذ   
ممّا  والدالالت  املعاين  يف  اختالٌف  له  تبعًا 
ويكفي  احلكم؛  يف  االختالف  قطعًا  يستتبع 
هذا أن يدعو لبحث تلك الدالالت وحتقيق 

الكالم حوهلا.
لتقسيم  االصوليون  تعّرض  وقد   
األلفاظ من حيثية داللتها عىل املطلوب إىل 
أقسام ثالثة: )النص، والظاهر، واملجمل(، 
لغرض فهم الكتاب والُسنة وحتصيل القدرة 
عىل األخذ هبام ولذا جعل فهم هذه األلفاظ 

من متّمامت حجّيتهام)1(.
داللتها  عن  البحث  أنَّ  حني  يف   
كلامت  فهم  إىل  يرجع  الرجايل  البحث  يف 
التوثيق  عىل  داللتها  ومدى  الرجال  علامء 
يف  األثر  هلا  يكون  وبالتايل  والتضعيف، 
األثر  هلا  وأن  رّدها،  أو  الراوي  أخبار  قبول 

األخبار،  بني  التعارض  عند  الرتجيح  يف 
علم  بني  يربط  منهج  إنتاج  يف  يساهم  مّما 
الطالب  ويساعد  الرجال،  وعلم  األصول 

عىل فهم األلفاظ والتمييز بينها. 
ولذا قسم البحث عىل مطالب ثالثة:

املطلب األول: داللة النص.
وهو ما ال حيتمل إالّ معنى واحدًا،    
أو هو ما ال حيتمل فيه غري ما فهم منه)2(، أو 
قل: )ما دّل عىل املراد منه من غري احتامل()3(، 
أو: )ما تعنّي معناه ومل حيتمل بحسب اللغة 
التي وقع هبا التخاطب سواه )4(، أو: )اللفظ 
احتامل  دفع  مع  معنّي  معنى  يدّل عىل  الذي 
ارادة غريه()5( ونحو ذلك من التعريفات)6(.
وعدم االحتامل ينشأ تارة من ذات   
اللفظ عرب الوضع اللغوي فال يدّل إاّل عىل 
معنى واحد وفارد وأخرى ينشأ من وجود 
قرينة ودليل خيّصص اللفظ يف معنى معنّي، 
يف  متكّثرة  مصاديق  للنص  يكون  وبذلك 

النص الرشعي واللغوي.
املعنى  هذا  عىل  داللته  فأّن  ولذا   
تارة تكون عن طريق الوضع اللغوي كقوله 
من  وأخرى  َأَحٌد[)7(،  اهللَُّ  ُهَو  ]ُقْل  تعاىل: 
أن  من  أعّم  وهو  العريف  االستعامل  خالل 
املعني هو  أكان  أو جمازًا سواء  يكون حقيقة 
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فإن  املدينة(  األمري  )بنى  كقولك:  العرف 
العقالء ال يفهمون سوى أمره للعامل بالبناء 
ال مبارشته بالفعل مع أن الوضع اللغوي ال 
إىل  الصارفة  القطعية  القرينة  أم  عليه،  يدّل 
معنى حمّدد نحو قولك: )رأيت أسدًا يرمي( 
فإن وصف الرمي ال يتناسب مع محل اللفظ 
عىل  جمازًا  فيحمل  املفرتس  احليوان  عىل 

الرجل الشجاع)8(.
عند  املتواتر  الغدير  حديث  ومنه   
عيل  فهذا  مواله  كنت  )من  املسلمني:  مجيع 
مواله()9( فإن للموىل معايَن متعّددة، إالّ إن 
قيام القرائن القطعية احلالية واملقالية تكشف 
واألوىل  الوايل  وهو  واحد  معنى  إرادة  عن 

بالترّصف.  
تارة  اللفظ  داللة  إن  آخر:  وبتعبري   
من  التصّوري  املدلول  مرحلة  يف  تتعنّي 
تتعنّي  وأخرى  اللغوي،  الوضع  خالل 
خالل  من  التصديقي  املدلول  مرحلة  يف 
القرينة احلالية  العريف حيث تدّل  االستعامل 
عىل  اللفظ  داللة  اختصاص  عىل  املقالية  أو 
اللفظ  دّل  إذا  فإنه  غريه،  دون  حمّدد  معنى 
إرادته  يف  ريب  فال  حمّدد  معنى  عىل  وضعًا 
بني  التطابق  أصالة  بمقتىض  املتكلم  من 
أراد  فإذا  والتصديقي،  التصوري  املدلول 

معنى مغاير لزم عليه نصب قرينة تّدل عليه.
حيث  من  حجيته  يف  ريب  وال   
وهو  واليقني  القطع  إىل  لرجوعه  الداللة 
حّجة ذاتية، بال حاجة إىل جعل تعبدي من 
يف  جهده  حينئٍذ  الفقيه  ليرصف  الشارع، 
البحث عن جهة الصدور فيام إذا كان الدليل 

ظنيًا.
الصدر  باقر  حممد  الشهيد  يقول   
)ت:1400هـ(: )ويف هذه احلالة يعّد حّجة 
يف داللته عىل إثبات ذلك احلكم، الن اليقني 
حّجة واالطمئنان حّجة، من دون فرق بني 
بالداللة  واليقني  الوضوح  هذا  يكون  أن 
آنية من  قائام عىل أساس كوهنا داللة عقلية 
احلرمة،  املعصوم عىل عدم  فعل  قبيل داللة 
يتحّمل  الدليل لفظا ال  أو عىل أساس كون 
بحسب نظام اللغة وأساليب التعبري، سوى 
إفادة ذلك املدلول وهو املسّمى بالنص، أو 
بقرائن  اللفظي  الدليل  احتفاف  عىل أساس 
آخر،  مدلول  احتامل  تنفي  عقلية  أو  حالية 
وإن كان ممكنا من وجهة نظر لغوية وعرفية 

عامة()10(.
ثالثة  ألفاظًا  الرجاليون  ذكر  وقد   
وعدل،  )ثقة،  وهي:  الوثاقة  عىل  تنّص 
عنهم  الطرحيي  الشيخ  نقل  إذ  وحّجة(، 

الفاُظ التوثيق والتضعيف وأثرها يف ...
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االتفاق عىل ثبوت التوثيق هبا)11(.
قبيل:  من  الضعف  عىل  يدّل  ما  قباهلا  ويف 
أدّلة  من  املستفاد  ألنَّ  وكذاب(؛  )كاذب، 
متصفًا  كان  من  خرب  قبول  هو  احلّجية 

بالعدالة أو الوثاقة. 
ولذا سوف يقسم البحث عىل جهتني:

اجلهة األوىل: ما كان نصًا يف التوثيق.
وأمّهها موردان:

1- عدل.
القضايا  العدالة من  وتنقيح مفهوم   
من  كثرٍي  لتوقف  اإلسالمي  الفقه  يف  املهمة 
الفقيه  بوصفها رشطًا يف  ثبوهتا  مسائله عىل 
املقلَّد وإمام اجلامعة والشاهد يف القضاء)12(، 
كام يتوّقف عليها قبول اخلرب كام نقح يف علم 
جهة  من  بحثه  ينبغي  وهلذا  األصول)13(، 

اللغة واالصطالح.
أّما لغة:

الفراهيدي  اخلليل  قال  فقد   
الناِس  من  امَلْريضُّ  )الَعْدَل:  )ت:175هـ(: 
فإذا  َعْدٌل،  وهم  َعْدٌل،  هذا  وُحْكُمُه.  قوُلُه 
مها  قلت:  العّدة  عىل  عدوٌل  فُهْم  قلت: 
والُعُدوَلُة  العدل.  بنّي  عدٌل  وهو  عدالن، 
هو  ويقول:  باحلّق....  احلْكُم  والَعْدُل: 
َيْعِدُل، أي: حيُكُم باحلّق والعدِل. وهو َحَكٌم 

عدٌل ذو َمْعَدَلٍة يف ُحْكمه()14(.
)الَعْدُل:  )ت:393هـ(:  اجلوهري  وقال 
القضّية  يف  عليه  َعَدَل  يقال:  اجلََور.  خالف 
فهو عاِدٌل... ورجٌل َعْدٌل، أي ِرضًا وَمْقنٌَع 

يف الشهادة. وهو يف األصل مصدٌر()15(. 
وأّما امحد بن فارس )ت:395هــ(   
َأْصاَلِن  ُم  َوالالَّ اُل  َوالدَّ )اْلَعنْيُ  أن:  فيذكر 
ْيِن:  َكامْلَُتَضادَّ ُمَتَقاباَِلِن  َلِكنَُّهاَم  َصِحيَحاِن، 
َعىَل  َيُدلُّ  َواآْلَخُر  اْستَِواٍء،  َعىَل  َيُدلُّ  ا  َأَحُدمُهَ
ُل اْلَعْدُل ِمَن النَّاِس: امْلََريِضُّ  اْعِوَجاٍج. َفاأْلَوَّ
ا  َومُهَ َعْدٌل،  َهَذا  ُيَقاُل:  ِريَقِة.  الطَّ امْلُْسَتِوي 

َعْدٌل... ()16(.
واالستواء  االستقامة  هي  فالعدالة   
امليل  بمعنى  اجلور  ضّد  وهي  امليل،  وعدم 
أخرى،  دون  جهة  أو  آخر  دون  أحد  نحو 
وهلذا كان العادل مرضيًا بني الناس يف قوله 
يف  االنصاف  حصول  يقتيض  ممّا  وفعله، 

القول والفعل.
وأّما اصطالحًا: 

فقد اختلفوا يف تعريف العدالة عىل   
آراء ثالثة)17(  بل مخسة)18(:

األول: حتّقق اإلسالم، فإن كل من ظهر منه 
اإلسالم فهو عدل من دون أن ينقضه بفسق 
ظاهر، ونسب إىل ابن اجلنيد اإلسكايف )من 
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املسلمني  )كل  قوله:  الثالث(  القرن  أعالم 
يزيلها()19(،  ما  منه  يظهر  أن  إىل  العدالة  عىل 
بقوله:  )ت:460هـ(  الطويس  والشيخ 
طاٍر  والفسق  العدالة،  االسالم  يف  )األصل 

عليه حيتاج إىل دليل()20(.
وإليه يرجع القول بأصالة العدالة يف   

املسلم.
يف  مستقياًم  كان  فإذا  الظاهر،  حسن  الثاين: 
أفعاله  يف  الرشع  ألحكام  ومطابقًا  تعامله 
وسلوكه العام كان ذلك كافيًا يف حتّقق العدالة 
وال يبحث عن باطنه، وهو املنسوب إىل أكثر 
القدماء)21( كاملفيد )ت:413هـ()22( وابن محزة 

الطويس )من أعالم القرن السادس()23(.
وترك  الواجبات  بفعل  )االتيان  الثالث: 
مجهور  من  الظاهر  وهو  املحرمات( 
قال:  إذ  محزة  ابن  ومنهم  املتقدمني)24(، 
الكبائر،  من  االجتناب  الدين:  يف  فالعدالة 
وابن  الصغائر)25(،  عىل  االرصار  و)عدم( 
الصالح )ت:447هـ( إذ قال: )العدالة رشط 
يف صحة الشهادة عىل املسلم ويثبت حكمها 
واجتناب  وااليامن  العقل  كامل  و  بالبلوغ 
القبائح أمجع()26(، وابن ادريس )ت:589هـ( 
خيّل  ال  الذي  هو  العدل،  )وحدُّ  قال:  إذ 
بواجب، وال يرتكب قبيحا()27( وغريهم كام 

ذهب إليه كثري من العامة فيعّرفها اجلرجاين 
االستقامة  عن  )عبارة  بأهنا:  )ت:816هــ( 
حمظور  هو  عاّم  باالجتناب  احلق  طريق  عىل 

دينًا()28(. 
)هي  بأهنا:  فعّرفت  امللكة،  حتّقق  الرابع: 
مالزمة  عىل  تبعث  راسخة  نفسانية  كيفية 
املروءة والتقوى)29(  أو قل هو ملكة نفسانية 

فهي أمر وجودي ينبغي حتقيق وجوده.
عن  الصادرة  الفعلية  االستقامة  اخلامس: 
يتفق  مل  من  عىل  العدالة  تصدق  فال  ملكة، 
امللكة لوجود عالقة  له فعل كبرية مع عدم 
يتحّقق  فال  واملسّبب  السبب  بني  تالزم 
االجتناب إالّ إذا حتّقق ابتالء املكلف بظرف 

املعصية)30(.
املائز بني األقوال:

عىل  العدالة  تعريف  يصّح  وال   
القولني األوليني ألحد أمرين:

1- إن حسن الظاهر أثر مرتّتب عىل العدالة، 
ماهيتها،  أو جزء  العدالة  ماهية  أنه حيّقق  ال 
من  كوهنا  الفقهاء  من  واحد  غري  ذكر  ولذا 

الطرائق الكاشفة عن العدالة)31(.
العدالة  حتقق  ملعرفة  طريق  كليهام  إن   -2
عند املكلف، وامُلعَرف ـــ بفتح الراء ـــ مغاير 

للمعِرف ـــ بكرسها.

الفاُظ التوثيق والتضعيف وأثرها يف ...
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نسق  عىل  ليست  الصفات  أن  بلحاظ 
عىل  هبا  االتصاف  يتوّقف  فبعضها  واحد 
يتوّقف  ال  وبعضها  كالشهرة  أخرى  صفة 
الثاين  العدالة من  أن  كالشجاعة، وال خيفى 
بخالف حسن الظاهر فإنه من القسم األول.
باآلراء  بتعريفها  األمر  فينحرص   
الثالثة األخرية باالستقامة مع عدم امللكة أو 

بثبوهتا أو االستقامة الفعلية مع امللكة. 
وأّما القول الثالث: فإنه ال يشرتط فيها ثبوت 
امللكة بحيث إن املكلف ما دام مل تصدر عنه 
معصية فهو عادل وبصدورها تنتفي بحيث 
بإجياد  اخلارجية  األفعال  هي  العدالة  تكون 

الواجبات واعدام املحّرمات. 
وأّما القول الرابع: فإنه ال يكفي فيه العمل 
ما مل يصدر عن هيأة راسخة يف النفس تكون 

سببًا يف عدم صدور املعصية.
سابقه  عن  يتمّيز  فإنه  اخلامس:  القول  وأّما 
لزوم  توافر  بل  امللكة  شأنية  كفاية  بعدم 
الداعي  حتّقق  مع  املعصية  باجتناب  الفعلية 

إليها.
إىل  يرجع  منها  الراجح  وحتقيق   

املطّوالت يف علم الفقه.
رشطية العدالة يف علم الرجال: 

يف  األعالم  بني  اخلالف  وقع  وقد   

عىل  الراوي  يف  املرشوطة  العدالة  ماهية 
قولني:

األول: هو امللكة الباعثة عىل مالزمة التقوى 
وترك ارتكاب الكبائر ونحوها باملعنى نفسه 
اجلامعة،  وإمامة  اإلشهاد  يف  يشرتط  الذي 
من  األعالم  مشهور  إليه  ذهب  ما  وهو 
)ت:676هـ()32(  احليل  كاملحّقق  املتأخرين 
وصاحب  )ت:726هـ()33(  احليّل  والعاّلمة 
املعامل )ت:1011هـ( ونسبه إىل املشهور)34(. 
ال  الراوي  يف  املعتربة  العدالة  إن  الثاين: 
بالكذب  االتصاف  وعدم  الوثاقة  تتعّدى 
ذهب  ما  وهو  اجلهات،  مجيع  من  وليست 
الطويس  كالشيخ  األعالم  من  عدد  إليه 
خمطئًا  كان  من  )فأّما  قال:  إذ  )ت:460هـ( 
يف بعض االفعال أو فاسقا بأفعال اجلوارح 
فان  فيها،  متحّرزًا  روايته،  يف  ثقة  وكان 
العمل  وجيوز  خربه،  رّد  يوجب  ال  ذلك 
الرواية حاصلة  املطلوبة يف  العدالة  به؛ ألن 
من  يمنع  اجلوارح  بأفعال  الفسق  واّنام  فيه، 
خربه،  قبول  من  بامنع  وليس  شهادته  قبول 
مجاعة  أخبار  الطائفة  قبلت  ذلك  وألجل 

هذه صفتهم()35(.
وقد وافقه مجع من االعالم كاملحّقق   
القمي )ت:1231هــ()36( والشيخ املامقاين 
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)ت:1351هــ()37(.
وهو الراجح لكونه مضافًا إىل سرية   
العقالء  عمل  الشيخ،  نقلها  التي  املترّشعة 
الكذب؛  بتوّرعه عن  اذا علم  الفاسق  بخرب 
لكونه طريقًا حمضًا لنقل اخلرب، بل إن آية النبأ 
عن  والتوّقف  التثّبت  من  أكثر  عىل  تدّل  ال 
يصطلح  ما  أو  النقل  يف  الفاسق  خرب  قبول 
الرشعي،  الفاسق  ال  اخلربي  بالفاسق  عليه 
السيام إذا علمنا بعدم وجود حقيقة رشعية 
مطلق  منه  يراد  وإنام  املتأّخر  بمعناه  للفاسق 
االنحراف وخيّصص ويقّيد بالقرائن اللفظية 
واحلالية، وهلذا ناسب محل اآلية عىل الفاسق 

اخلربي دون غريه.
الصدر  الشهيد  رّصح  ولذا   
الذي  بالفاسق  املراد  بان  )ت:1400هـ( 
يكون خربه غري حّجة هو الفسق اخلربي ال 
الرشعي بحيث خيتّص بعدم صدور الكذب 
بأحد  النبأ  آية  يف  ذلك  قرب  حيث  منه، 

وجهني:
األول: تشخيص ذلك عىل أساس مناسبات 
احلكم واملوضوع للحكم املبنّي فيها، حيث 
يف  املناسب  امليزان  هو  اخلربي  الفسق  إن 
التوّقف والتثّبت عن اخبار املخرب خصوصًا  
ان كلمة الفاسق مل تكن بعد قد اصطلح فيها 

عىل املعنى الرشعي، وإّنام كان يراد هبا املعنى 
اللغوي العام من مطلق االنحراف واملروق، 
يف  املذكورة  املناسبات  بمقتىض  فيتعنّي 
االنحراف يف مقام اإلخبار املساوق مع عدم 
من  أقّل  وال  واالفرتاء  الكذب  عن  التوّرع 
املخصص  احتامل ذلك وإمجال  توجب  أهنا 

املنفصل.
الثاين: استظهار ذلك بقرينة التعليل يف ذيلها 
باجلهالة التي تكون بمعنى السفاهة جزمًا أو 
احتامالً عىل أقّل تقدير، والسفاهة اّنام تكون 
الثقة وإن  الثقة ال  التعويل عىل خرب غري  يف 

كان فاسقًا من سائر اجلهات()38(. 
2- ثقة.

وهي من أهّم األلفاظ عىل اإلطالق   
يف  الرجاليني  ألسنة  عىل  تداوالً  وأكثرها 
تعديل الراوي، وتارة تذكر مفردة، وأخرى 
مّكررة للتأكيد وبيان قوة التوثيق ورسوخه 
ترمجة  يف  )ت:450هــ(  النجايش  فعل  كام 
ينبغي  وهلذا  اجلواليقي)39(،  سامل  بن  هشام 

بيان ماهية اللفظ لغة واصطالحًا.
أّما لغة:

واألحكام  االئتامن  فمعناه   
واالعتامد، إذ يقول اخلليل الفراهيدي )ت: 
175هـ(: )َوثِْقُت بفالٍن أثُِق به ثِقًة وأنا واثٌِق 

الفاُظ التوثيق والتضعيف وأثرها يف ...
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به وهو َمْوُثوٌق به...  والَوثيُق: امُلْحَكُم َوُثَق 
إحكاُمه  األمر:  يف  والَوثيقُة  َوثاقًة...  َيْوُثُق 
واألَْخُذ بالثِّقِة واجلميع َوثاِئُق، واملِيثاُق: من 
امَلْوثُِق تقول: واَثْقُته  امُلواَثقِة وامُلعاَهِدة ومنه 
ورد  ما  منه  وقريب  كذا()40(،  ألَْفَعَلنَّ  باهللِّ 
)ت:  فارس  ابن  ويذكر  الصحاح)41(،  يف 
َتُدلُّ  َكِلَمٌة  َواْلَقاُف  َوالثَّاُء  )اْلَواُو  395هــ(: 
َء: َأْحَكْمُتُه.  ْ ْقُت اليشَّ َعىَل َعْقٍد َوإِْحَكاٍم. َوَوثَّ
َقُة اخْلَْلِق. َوامْلِيَثاُق: اْلَعْهُد امْلُْحَكُم.  َوَناَقٌة ُمَوثَّ
ائتمن  فإذا  بِِه()42(،  َوثِْقُت  َوَقْد  ثَِقٌة.  َوُهَو 
شخصًا آخر وثق به وصار بينهام عقد وعهد 

موثق.
وأّما اصطالحًا: 

إذ  اللغوي  معناه  عن  خيتلف  فال   
ورد  وقد  الكذب،  عن  املأمون  عىل  يطلق 
هبذا املعنى يف األخبار نحو قول أيب احلسن 
فام  ثقتي  )العمري  السالم(:  )عليه  اهلادي 
لك  قال  وما  يؤّدي  فعني  عني  إليك  اّدى 
فإنه  واطع،  له  فاسمع  يقول،  فعني  عني 
الثقة املأمون()43(، وهلذا استعمل الرجاليون 
غريه  ومع  تارة  اإلمامي  مع  )الثقة(  لفظ 
العدالة  عىل  بمفردها  تدّل  فال  أخرى،  تارة 

بمعناها املصطلح عند املترّشعة.

عدالة  استكشاف  يمكن  نعم؛   
القرائن  خالل  من  إيامنه  أو  الراوي 
خالل  من  أو  عليه،  الداّلة  والشواهد 
أن  بلحاظ  احلكمة  ومقدمات  االطالق 
هي  وديدنه  )ت:450هــ(  النجايش  طريقة 
واجتاهه  الراوي  مذهب  عىل  التنصيص 
كون  عىل  دّل  ذلك  يذكر  مل  فإن  العقدي، 
عىل  دليل  يدّل  مل  ما  عدالً  إماميًا  الراوي 

خالفه.
النسبة بني الوثاقة والعدالة.

العموم  هي  بينهام  النسبة  إن   
ثقة،  هو  عدل  فكل  املطلق  واخلصوص 
وليس كل ثقة عدالً بلحاظ صدقه عىل غري 
أكان  سواء  الكذب  عن  يتحّرز  ممّن  العادل 

إماميًا أم غريه.
الوثاقة  ثبوت  من  يلزم  ال  وبالتايل   
السيد  ذهب  وهلذا  عادالً،  يكون  أن  لراٍو 
أو  الراوي  استفادة عدالة  إىل عدم  الغريفي 

إيامنه من توثيق الرجايل له)44(.
بيد أن عددًا من األعالم)45( ذكروا   
فإنه  )ثقة(  بــ  راويًا  وصف  إذا  الرجايل  أن 
يكشف عن عدالته غالبًا أو دائاًم، بل نسب 
إىل  القول  هذا  )ت:1351هــ(  املامقاين 
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الوصفني  بني  جعلوا  فكأنام  اإلمجاع)46(، 
نسبة التساوي؟!.

البهبهاين  الوحيد  قال   
الرواية  ان  خيفى  )ال  )ت:1205هــ(: 
"عدل  قال:  إذا  انه  املقبولة  املسّلمة  املتعارفة 
ثقة"  "فالن  غريه  أو  كان  النجايش  إمامي" 
عدل  بانه  القول  هذا  بمجرد  حيكمون  اهنم 

إمامي كام هو ظاهر()47(.
ولذا لزم ذكر الوجوه التي استندوا   

اليها يف بيان ذلك: 
عن  املحكي)48(  االتفاق  األول:  الوجه 
اللفظة  هذه  استعامل  عدم  يف  األصحاب 
فإذا  العدل،  خصوص  يف  إالّ  جمردة 
فساد  عىل  التنبيه  لزم  غريه  يف  استعملت 
السند  يصّححون  تراهم  ولذا  العقيدة؛ 
عدم  مع  رواته  بحّق  التوثيق  صدور  ملجرد 

الترصيح بعدالتهم أو إيامهنم.
إن  بلحاظ  الوهن  واضح  ولكنه   
عن  لنا  تكشف  ال  املتأّخرة  االمجاعات 
واقع عمل املتقدمني السيام إذا علمنا بكثرة 
استعامل لفظ )الثقة( مع غري اإلمامي، فإنه 
حتى مع عدم الترصيح بفساد العقيدة يبقى 
التصّوري يف مرحلة  بمدلوله  اللفظ حمتفظًا 

الثبوت.
)ت:413هـ(  املفيد  الشيخ  فتجد   
)عليه  الصادق  أصحاب  يصف  ــ  مثاًل  ــ 
اختالف  إىل  التفاته  مع  بالثقات  السالم( 
العقدية  واجتاهتهم  ومذاهبهم  مشارهبم 
احلديث  أصحاب  )إن  فيقول:  والفقهية، 
عىل  الثقات  من  عنه  الرواة  أسامء  مجعوا  قد 
اختالفهم يف اآلراء واملقاالت فكانوا أربعة 
آالف رجل()49( وتابعه عىل ذلك غري واحد 

من األعالم)50(.
وأّما تصحيح السند فإنه أيضًا أعّم   
بلحاظ أن منهج املتقدمني خيتلف عن منهج 
إن  حيث  احلديث،  تقسيم  يف  املتأخرين 
التقسيم الرباعي حُمَدث عىل يد ابن طاووس 
ترصيح  يكشف  فال  العاّلمة،  وتلميذه 
عن  احلديث  بصحة  عارصه  ومن  الشيخ 

كون الراوي عدالً إماميًا فتأّمل.
يف  يرّصح  النجايش  جتد  وهلذا   
غري  يف  احلديث  بصحيح  الرواة  وصف 

االمامي من الواقفة، ومثاله:
ذكر  إسامعيل،  بن  احلسن  بن  أمحد   -1
عمرو  أبو  )قال  )ت:450هــ(:  النجايش 
الكيش كان واقفًا... وهو عىل كل حال ثقة، 

الفاُظ التوثيق والتضعيف وأثرها يف ...
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صحيح احلديث، معتمد عليه()51(.
القالء حيث قال  2- عيل بن حممد بن عيل 
يف  واقفًا  احلديث،  يف  ثقة  )كان  النجايش: 
ثبتا، معتمدا عىل  الرواية،  املذهب، صحيح 

ما يرويه()52(. 
البهبهاين  الوحيد  رصح  ولذا   
احلديث  أن  )اعلم  )ت:1205هــ(: 
الصحيح عند القدماء هو ما وثقوا بكونه من 
املعصوم )عليه السالم( ـــ أعّم من أن يكون 
أو  الثقات  من  الراوي  كون  وثوقهم  منشأ 
ــــ ويكونوا يقطعون بصدوره  أمارات ُأخر 

عنه )عليه السالم( أو يظنون()53(. 
الثقة  لفظ  استعامل  كثرة  إن  الثاين:  الوجه 
ه حقيقة يف هذا املعنى، فنقل  يف العدل صريَّ
من معناه اللغوي وهو األمانة إىل اصطالح 
فإن اطالق  الرجال، ولذا  جديد عند علامء 
هذا اللفظ مع عدم وجود قرينة ينرصف إىل 

العدالة)54(.
ولكنه مناقش نقضًا وحاًل:

والنجايش  الشيخ  فإن  نقضًا  أّما   
غري  عىل  الثقة  لفظ  يطلقان  ما  كثريًا 
أو  العقيدة  بفساد  الترصيح  مع  اإلمامي 
الترصيح:  عدم  عىل  الشواهد  فمن  عدمه، 

رصح  كام  واقفي  وهو  مهران  بن  سامعة 
والطويس  )ت:381هـ()55(  الصدوق 
رصح  النجايش  أن  إالّ  )ت:460هـ()56(، 
ذكر  دون  من  ثقة()57(  )ثقة،  بأنه:  حّقه  يف 

عقيدته.  فساد  عىل  قرينة 
ومن شواهد التوثيق مع الترصيح:

األسدي،  األنامطي  صالح  بن  إبراهيم   -1
وصفه النجايش: )ثقة روى عن أيب احلسن 

ووقف()58(.
عنه  قال  إذ  الرساج،  برش  أيب  بن  أمحد   -2
موىل،  )كويف،  )ت:450هــ(:  النجايش 
يكنى أبا جعفر، ثقة يف احلديث، واقف()59(.
ذكر  إسامعيل،  بن  احلسن  بن  أمحد   -3
كان  الكيش  عمرو  أبو  )قال  النجايش: 
صحيح  ثقة،  حال  كل  عىل  وهو  واقفًا... 

احلديث، معتمد عليه()60(.
تكشف  التي  املوارد  من  ونحوها   
اإلمامي  لغري  )ثقة(  صفة  إثبات  عن 
الشيخ  فإن  ذلك  إىل  إضافة  الرواة،  من 
األحيان  من  كثري  يف  وأرضاهبم  والنجايش 
تكشف  عبارات  )ثقة(  لفظ  عىل  يعطفون 
)صالح  قبيل  من  واإليامن  العدالة  عن 
إذ  املغايرة،  يقتيض  ممّا  ونحوها،  االعتقاد( 
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لو كان اللفظ كافيًا ملا كان هناك داٍع للتكرار 
إىل  يميلون  أهنم  علمنا  إذا  السيام  والتأكيد 
أمثلة  ومن  األلفاظ  يف  واالختصار  اإلجياز 

ذلك:
1- أمحد بن إبراهيم بن أيب رافع األنصاري، 
يف  ثقة  )كان  فيه:  النجايش  قال  حيث 

احلديث، صحيح االعتقاد()61(.
قال  إذ  احلرضمي،  زائدة  بن  حجر   -2
النجايش فيه: )ثقة، صحيح املذهب، صالح 

من هذه الطائفة()62(.
3- عيل بن إبراهيم بن هاشم القمي، إذ قال 
النجايش فيه: )ثقة يف احلديث، ثبت، معتمد، 

صحيح املذهب، سمع فأكثر...()63(.
املتقدمني  عند  فليس  حاًل،  وأّما   
غري  )ثقة(  لفظ  معنى  يف  خاص  اصطالح 
مدلوله اللغوي، بل لو كان يدّل عىل العدالة 
ما  وكل  تطبيقاهتم  خالل  من  واتضح  لبان 
هذا  أن  نفهم  وبالتايل  ذلك،  خالف  تقّدم 
اللفظ ال داللة فيه عىل بيان مذهب الراوي 
الراوي  أمانة  عىل  داللته  سوى  غريه  وال 
عليه  ويدّل  الكذب،  عن  وتوّرعه  النقل  يف 
دون  من  ذلك  إىل  الذهن  وانسباق  التبادر 

ضميمة اضافية.

اجلهة الثانية: ما كان نصًا يف التضعيف.
وهي ألفاظ عّدة أمّهها:

1- كّذاب.
فإهنا صيغة مبالغة ملن يتخذ الكذب   
سجية وطريقة، فيكون إخباره خمالفًا للواقع 
يوجب  ممّا  للصواب،  خمالفة  نسبته  أو 
وصفه  ونحوه  حجّيته،  وعدم  حديثه  رّد 
قال  ولذا  احلديث)64(،  واختالق  بالوضع 
عىل  )وأنّصها  )ت:1041هــ(:  داماد  املري 

التوهني الكذوب والوضاع()65(.
من  الرجال  علامء  إمجاع  حمّل  وهو   
وحيّرمون  الكاذب  خرب  فريّدون  املسلمني، 
عىل  ماضية  العقالء  سرية  بل  به،  العمل 
الرواة  من  مجاعة  عن  ف  عرِّ وقد  ذلك، 
وصف الكذب والوضع، ومنهم: املغرية بن 
روى  فقد  وأرضاهبم،  اخلطاب  وأيب  سعيد 
السالم(:  )عليه  الرضا  عن  بسنده  الكيش 
)كان املغرية بن سعيد يكذب عىل أيب جعفر 
احلديد()66(،  حّر  اهلل  فأذاقه  السالم(  )عليه 
الرمحن  عبد  بن  يونس  عن  الكيش  وروى 
إنه قال: )إن أبا اخلطاب كذب عىل أيب عبد 
اخلطاب،  ابا  اهلل  لعن  السالم(  )عليه  اهلل 
وكذلك اصحاب ايب اخلطاب يدّسون هذه 

الفاُظ التوثيق والتضعيف وأثرها يف ...
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يومنا هذا يف كتب أصحاب  األحاديث إىل 
أيب عبداهلل )عليه السالم(...()67(.

2- واهي احلديث.
الرجايل  إنكار  عىل  تدّل  فإهنا   
ولذا  وأحاديثه،  الراوي  بروايات  العمل 
)واٍه:  )ت:965هــ(:  الثاين  الشهيد  يقول 
يف  ضعف  أي:  وهى.  من  فاعل  اسم 
الغاية، تقول: وهى احلائط اذا ضعف وهّم 
و  ضعفه  شّدة  عن  كناية  وهو  بالسقوط. 

سقوط اعتبار حديثه()68(.
الطويس  الشيخ  وصف  قبيل  من   
عقيل  بن  حممد  بن  اهلل  لعبد  )ت:460هـ( 
ممّا  الثاين  اخلرب  عىل  الكالم  )وأّما  بقوله: 
وهو  واحد  رجل  راويه  ان  فهو  به  احتّجوا 
عندهم  وهو  عقيل  بن  حممد  بن  اهلل  عبد 

ضعيف واٍه ال حيتّجون بحديثه()69(.
املطلب الثاين: داللة الظهور.

متعّددة  معاٍن  له  كان  ما  والظاهر   
حيث  العرف،  عند  أحدها  رجحان  مع 
بأنه:  )ت:413هـ(  املفيد  الشيخ  عّرفه 
حتقيقًا  عنه  العبارة  خلاّص  املطابق  )هو 
سبحانه:  كقوله  اللسان،  أهل  عادات  عىل 
النَّاَس  َوَلِكنَّ  َشْيًئا  النَّاَس  َيْظِلُم  اَل  اهللََّ  ]إِنَّ 

العارفون  فالعقالء  َيْظِلُموَن[)70(،  َأْنُفَسُهْم 
اللفظ  هذا  ظاهر  من  يفهمون  باللسان 
املراد()71( وهذا التعريف يقابله الباطن وهو 
أعّم  العبارة وحقيقتها فيكون  ما خرج عن 

من النص والظاهر.
)ت:676هـ(  احليل  املحّقق  وعّرفه   
أحد حمتمالته  الداّل عىل  اللفظ  بقوله: )هو 
داللة راجحة، وال ينتفي معها اإلحتامل()72(. 
وعّرفه آخرون بأنه: )املعنى الراجح   

من اللفظ من بني جمموعة احتامالت()73(. 
ال  الذي  الواضح  )املعنى  قل:  أو   
حيتاج يف إدراكه من بني املعاين األخرى التي 

يدّل عليها اللفظ إىل تأّمل أو تأويل()74(. 
فهو أدنى رتبة من النص من حيث   
اللفظ  من  يستفاد  احتامل  من  أكثر  وجود 
تكون  أحدها  أن  بيد  فيه  الوارد  السياق  أو 

أرجح. 
ظنية،  الظاهر  داللة  تكون  وعليه   
من  املمضاة  العقالء  سرية  أن  األمر  غاية 
والركون  به  العمل  عىل  جرت  قد  الشارع 
إليه من دون االلتفات إىل سائر االحتامالت؛ 
باألوامر  واالصوليون  الفقهاء  عمل  ولذا 
واملفاهيم  واالطالقات  والعمومات 
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ونحوها من الظواهر مع كوهنا ظنّية الداللة.
وبتعبري آخر: أن جريان السرية بني   
اجتاهاهتم  بمختلف  عقالء  هم  بام  العقالء 
العمل  عىل  والعقدية  الفكرية  ومدارسهم 
والتخاطب  املحاورات  يف  العريف  بالظهور 
ألجل ايصال االفكار وتفهيم املعاين سلوك 

عام مقطوع النسبة اليهم.
عن  كاشف  الشارع  وسكوت   
وجب  وإالّ  هبا  وقبوله  السرية  هلذه  امضائه 
عليه الردع السيام إذا علمنا بأن هذا السلوك 
ممّا هيّدد غايات الشارع وتعقيب الردع ببيان 
الطريق املقبول عنده يف تفهيم مراده، وإذ مل 

يردع دّل عىل حّجيتها.  
           قال املحّقق اخلراساين )ت:1329هــ(: 
)ال شبهة يف لزوم إتباع ظاهر كالم الشارع 
يف تعيني مراده يف اجلملة، الستقرار طريقة 
تعيني  يف  الظهورات  اتباع  عىل  العقالء 
عنها،  الردع  بعدم  القطع  مع  املرادات، 
لوضوح عدم اخرتاع طريقة أخرى يف مقام 
اإلفادة ملرامه من كالمه، كام هو واضح()75(.

وهذه السرية جارية يف مجيع القضايا   
يف  والتضعيف  التوثيق  عىل  دّل  ما  ومنها 
كقضية  حجيته  أخذت  إذ  الرجال،  علم 

اعتامده  بلحاظ  الرجال،  علم  يف  مسّلمة 
إيصال  يف  األلفاظ  عىل  األساس  بالدرجة 
صنف  من  وأغلبها  مقصده،  وحتقيق  مراده 

الظواهر. 
بحيث  جدًا،  كثرية  ألفاظ  وهي   
البحث  خيرج  مجيعًا  وذكرها  استقراءها  إن 
أمّهها  أقترص عىل  عن مقصده، ولذا سوف 
مراجعة  الباحث  وعىل  ـــ  تداوالً  وأكثرها 
املطّوالت يف ذلك)76( ــــ وهي عىل قسمني: 

القسم األول: الفاظ التعديل والتوثيق.
وهي كثرية ومتعّددة، إالّ إن أمّهها: 

1- عني.
ويراد منه الرشيف يف قومه واملقدم   
أعضاء  بالعني من سائر  له  تشبيهًا  عندهم، 
الوصف عىل رجل  أطلق هذا  فإذا  اجلسد، 

دّل عىل كونه ذا مكانة وحظوة يف قومه.
فإهنا  الراوي  عىل  اطلق  اذا  وأّما   
تدّل عىل تقّدمه عىل غريه من أقرانه، وهبذا 
الدخيل  املدح  أو  الوثاقة  عىل  تدّل  اللحاظ 

يف قبول الرواية.
البهبهاين  الوحيد  ذهب  ولذا   
)ت:1205هــ()77(  وغريه من األعالم)78( 

إىل كوهنا تفيد املدح.

الفاُظ التوثيق والتضعيف وأثرها يف ...
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2- وجه.
بني  من  وأمهيته  بالوجه  له  تشبيهًا   
سائر االعضاء، كام تقّدم يف العني، إذ استعري 

للداللة عىل تقّدم الرجل بني قومه وأمثاله.
فإذا اطلق عىل راٍو، دّل عىل تقّدمه   
بني أمثاله من الرواة ممّا يدلُّ عىل الوثاقة أو 

املدح الدخيل يف قبول الرواية.  
البهبهاين)79(  الوحيد  ذهب  ولذا   

وغريه من األعالم)80( إىل كوهنا تفيد املدح.
3- ممدوح.

من  حيمل  بام  الرجل  ذكر  وهو   
مزاياه  بإبراز  عليه  والثناء  حسنة  صفات 
من  مقبوالً  كونه  عىل  يدّل  مّما  وخصائصه، 
املادح وحممودًا عنده، وبذلك يعّد نحوًا من 

أنحاء التزكية يف اجلملة.
بيد أهنا ال تدّل عىل الوثاقة والعدالة؛   
عىل  حتمل  فقد  كثرية،  املدح  جهات  ألن 
إنه  كقوهلم  الكذب  عن  حتّرزه  وعىل  صدقه 
مسكون  كقوهلم  أو  اإلجازة  مشايخ  من 
اعتقاده  قوة  بيان  عىل  حتمل   أو  روايته،  إىل 
وصالح عقيدته كقول الرجايل يف سليم بن 
قيس أنه من )أولياء أمري املؤمنني( أو كقوهلم 
فالن دّين أو كبري املنزلة، أو حتمل عىل بيان 

غريها،  أو  سلوكه،  وصالح  أخالقه  حسن 
فيقتيض أن يندرج حديثه ضمن احلسن. 

القسم الثاين: الفاظ اجلرح التضعيف.
وهي كثرية إالّ أنَّ أمهها:

1- ضعيف.
السبب  بيان  دون  من  اطالقه  فإن   
الظاهر  أن  إالّ  متعّددة  معان  عىل  حيمل  قد 
منها هو عدم قبول روايته ورّدها ما مل يعلم 
بطالن السبب الداعي إىل التضعيف. ويدّل 
عليه التبادر إىل رّد حديث كل من ُضعِّف أو 

التوّقف فيه. 
البهبهاين  الوحيد  أورد  ولذا   
عىل  محلها  الرجاليني  عىل  )ت:1205هــ( 
يفهمون  األكثر  )ونرى  بقوله:  التضعيف 
به  وحيكمون  الرجل  نفس  يف  القدح  منه 
يف  سنذكر  ملا  ضعف  من  خيلو  وال  بسببه 
داوود بن كثري وسهل بن زياد وأمحد بن حممد 
بن خالد وغريهم وف إبراهيم بن يزيد جعل 
كثرة اإلرسال ذّما وقدحا ويف جعفر بن حممد 
ابن مالك الرواية عن الضعفاء واملجاهيل من 
عيوب الضعفاء... إىل غري ذلك... )وباجلملة( 
العدالة  عىل  مقصور  غري  تصحيحهم  ان  كام 
فكذا تضعيفهم غري مقصور عىل الفسق وهذا 
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غري خّفي عىل من تتّبع وتأّمل()81(.
2- ُطعن عليه أو ُغمز فيه.

عليه  الطعن  صدور  عىل  وداللتها   
الذي  املقام  لكون  ظاهرة؛  األصحاب  من 
وجه  وال  الضعف،  إثبات  هو  له  سيقت 
قوله،  ُيقبل  وال  به  يعبأ  ال  من  طعن  لذكر 

فتدّل عىل ضعف الراوي.
منشأ  يف  اخلالف  وقع  نعم،   
كونه  عىل  القرينة  قامت  فإذا  التضعيف، 
االعتبار  عن  الرواية  سقوط  يوجب  سببًا 
احلديث  يضع  عليه  املطعون  كون  قبيل  من 
لزم رّد حديثه وتضعيفه، وإن قامت القرينة 
عن  خارجا  أمرا  التضعيف  منشأ  كون  عىل 
أهل  ومن  مغاليًا  كونه  قبيل  من  احلديث 
االرتفاع أو نحو ذلك ممّا ال يعارض وثاقته 
يف نقل احلديث فإنه يبقى ثقة وُتقبل روايته، 
ينايف  فإنه ال  املقام،  القرينة يف  انعدمت  وإن 
علمنا  لعدم  ـــ  وجد  إن  ــــ  الراوي  توثيق 

بجهة الطعن وسبب الطعن ومدركه)82(. 
3- ليس بيشء.

ونحوها من األلفاظ من قبيل: )ال   
فإهنا  وغريها،  عليه(  ُيعتمد  و)ال  به(  ُيعبأ 
ظاهرة يف نفي احلجية عن روايته وسقوطها 

عن اإلعتبار.
بل ذكر الشهيد الثاين أن قوهلم )ال   

يشء(: )مبالغة يف نفي اعتباره()83(.
4- منكر احلديث.

فإهنا  الرواية،  كمجفي  وأرضاهبا   
العمل  وترك  بالراوي  الطعن  يف  ظاهرة 
يقتيض  الذي  االطالق  عليه  ويدّل  بروايته، 
االستيعاب والشمول لكل حديثه وإالّ   ملا 

صدق هذا الوصف يف مجيع حاالته.
ال  للرواية  وصف  النكارة  أن  بيد   
يكون  فقد  للداللة،  تابعة  وهي  للراوي، 
عىل  يغلب  إنه  إالّ  نفسه  يف  ثقة  الراوي 
يمكن  وبذلك  والشذوذ،  النكارة  رواياته 
إذا وجد هلا شاهد من  االعتامد عىل رواياته 
بذلك  لينتفي  عقل  دليل  أو  ُسنة  أو  كتاب 

وصف النكارة عنها.
املطلب الثالث: داللة املجمل.

إن املجمل ما يكون يف قبال الظاهر،   
فإذا كان الظاهر املعنى الراجح من بني عدة 
معان، فإن املجمل ما دّل عىل معاٍن متعّددة 
وإالّ  اآلخر  عىل  ألحدها  ترجيح  دون  من 

لكان أحدها ظاهرًا وهو حّجة)84(.
)هو  األصوليني:  عند  فاملجمل   

الفاُظ التوثيق والتضعيف وأثرها يف ...
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معرفة  يف  بنفسه  يستقّل  ال  الذي  اخلطاب 
املراد به()85( وبعبارة أوجز: )هو ما مل تتضح 
داللته()86(، وهو مأخوذ من املعنى اللغوي 
واإلمجال  واالشتباه،  اإلهبام  يتضّمن  الذي 
اللفظ  أكان  سواء  كثرية  أسباب  إىل  يرجع 
وإهبامًا  خفاًء  يوجب  ممّا  مركبًا)87(  أم  مفردًا 
يف املعنى عند العرف، ويقابله املبنّي وهو ما 

اتضحت داللته سواء أكان نصًا أم ظاهرًا.
يف  يدخل  املرتكز  املعنى  هبذا  وهو   
العقالء  بني  والتخاطب  املحاورات  مجيع 
كعلم  متعّددة  علوم  يف  منه  واستفيد 
ونحو  األخبار،  داللة  تقسيم  يف  الدراية)88( 
كلامت  داللة  تقسيم  يف  الرجال  علامء  ذلك 
يف  ألفاظهم  بعض  وقعت  إذ  الرجاليني، 

اإلمجال.   
وال يمكن الرجوع إىل املجمل يف إثبات أحد 
منه وعدم وجود  املراد  اتضاح  لعدم  طرفيه 
مرجح يف البني، وإنام يثبت احلّجية للجامع 

فيام لو كان هناك أثر لتنجيز اجلامع.
الصدر  الشهيد  فيذكر   
عند  املجمل  حكم  بيان  يف  )ت:1400هـ( 
األصوليني بقوله: )اّما املجمل فيكون حّجة 
كان  اذا  املحتمالت  بني  اجلامع  إثبات  يف 

حيصل  مل  ما  للتنجيز  قابل  أثر  إمجاله  عىل  له 
إّما  التنجيز،  هذا  يبطل  اخلارج  من  سبب 
بتعيني املراد من املجمل مبارشة، وإّما بنفي 
أحد املحتملني، فانه بضّمه إىل املجمل يثبت 
كون املراد منه املحتمل اآلخر، وإّما بمجمل 
املراد  بان  ويعلم  حمتملني،  بني  مرّدد  آخر 
باملجملني معا معنى واحد وليس هناك إالّ 
عليه،  فيحمالن  معا  هلام  قابل  واحد  معنى 
حمتميل  أحد  إثبات  عىل  دليل  بقيام  وإّما 
لتعيني  يكفي  ال  كان  وإن  فانه  املجمل 
بني  التنايف  عدم  حالة  يف  املجمل  من  املراد 
حّجية  سقوط  يوجب  ولكنه  املحتملني، 
تنجزه...  وعدم  اجلامع  إثبات  يف  املجمل 
إن  حيث  السابقة  احللقة  يف  ذلك  أوضحنا 
يبقى  فال  بدليل  ثبت  إذا  املحتملني  أحد 
باألصل  اآلخر  املحتمل  نفي  يف  حمذور 

ن()89(. العميل املؤمِّ
الرجاليني  عند  اإلمجال  وجه   
عدم  منها:  إحتامل  من  أكثر  إىل  يرجع 
اللفظي  لالشرتاك  نتيجة  الداللة  وضوح 
حيتمل  أو  التصورية  الداللة  يف  املعنوي  أو 
عدة معان بحسب الداللة التصديقية إذ إن 
عىل  يدّل  قرينة  أية  عن  جمّردا  الوصف  ذكر 
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وجهني أو أكثر من دون مرّجح يف البني، من 
قبيل الرتّحم إذ حيتمل أن يكون مرضيًا عنده 

أو يكون دعاًء جمردًا عن أي قيد.
التوثيق  منه  احتمل  ما  األول:  القسم 

والتعديل.
وهي ألفاظ كثرية منها:

1- الرتيض والرتّحم عىل الراوي.
فإن ترّحم الرجايل وترضيه عىل راٍو   
ال؟  أو  العدالة  أو  الوثاقة  عن  يكشف  هل 
فإن مل تدّل عليها فهل يستكشف منها املدح 

أو ال؟ 
الرضا  طلب  هو  الرتيّض  إن  إذ   
والرتّحم هو طلب  العبد  تعاىل عىل  اهلل  من 
الرمحة فهو دعاء من الرجايل للراوي بذلك.

ويوجد يف املقام احتامالن:
عىل  تدّل  كوهنا  بلحاظ  كاشفيتها.  األول: 
له  املدعّو  بالراوي  واهتامم  خاصة  عناية 
وهو ال يتناسب إالّ مع من كان حسن احلال 
االعالم  بعض  ذهب  ولذا  عندنا،  ومقبوالً 
الوحيد  ومنهم  املدح  إمارات  من  كوهنا  إىل 

البهبهاين )ت:1205هــ()90(.
إذ  املترّشعة،  سرية  ذلك  ويؤّيد   
نجدهم ال يرتمّحون إالّ عىل من كان مرضيًا 

عندهم، ولذا يستنكرون عىل من يرتىّض أو 
يرتّحم عىل قتلة وأعداء أهل البيت )عليهم 
السالم( وليس ذلك إالّ ألجل كونه كاشفًا 

عن حتّقق رضا الداعي قبل دعاِئِه. 
الدعاء  أن  بلحاظ  كاشفيتها.  عدم  الثاين: 
استدّل  فقد  ولذا  وغريه،  للمؤمن  يتحّقق 
ترّحم  )ت:1413هـ()91(  اخلوئي  املحّقق 
السيد  عىل  السالم(  )عليه  الصادق  اإلمام 
معروفًا  كونه  مع  احلمريي)92(  اسامعيل 
بالفسق، فيكون من باب أوىل عدم كاشفية 
حسن  عن  الصدوق  أو  الكليني  ترّحم 

الراوي.
النجايش  ترّحم  إىل  مضافًا   
قبل  من  ُضعِّف  راٍو  عىل  )ت:450هـ( 
عبيد  بن  حممد  بن  أمحد  وهو  األصحاب 
هذا  )رأيت  فيه:  قال  حيث  اجلوهري  اهلل 
الشيخ، وكان صديقا يل ولوالدي، وسمعت 
يضّعفونه،  شيوخنا  ورأيت  كثريا،  شيئا  منه 
أهل  من  وكان  وجتنّبته،  شيئا  عنه  أرو  فلم 
العلم واألدب القوي وطيب الشعر وحسن 

اخلط، رمحه اهلل وساحمه()93(.
اآلخر،  عىل  الحدمها  مرّجح  وال   
به  التمّسك  يمكن  ولكن  اإلمجال،  فيقتيض 

الفاُظ التوثيق والتضعيف وأثرها يف ...
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كقرينة عىل تأييد التوثيق ال استقالالً.
الرتيّض  بني  يفّرق  قد  نعم؛   
املترّشعة ماضية  بلحاظ أن سرية  والرتّحم، 
وغريه  العدل  عىل  الرتّحم  صدق  عىل 
ألسباب ودواٍع متعّددة، وله أمثلة وجدانية 
عىل  إالّ  يطلق  فال  الرتيّض  بخالف  كثرية، 
عندهم  الشأن  وعلّو  باجلاللة  وصف  من 
الرواة  وكبار  والفقهاء  واألولياء  كالعلامء 

وأرضاهبم.
2- كثري الرواية:

حيث ذهب بعض األعالم كالتقي   
العمل  إىل  )ت:1070هـ()94(  املجليس 
قبل  من  به  الطعن  وجود  عدم  مع  بروايته 
بل  احلسان،  من  رواياهتم  وعّد  الرجاليني 
ذهب العاّلمة احليل )ت:726هـ( إىل كوهنا 
عىل  وتابعهم  الرواية)95(،  قبول  أسباب  من 

ذلك املامقاين )ت:1351هــ()96( وغريه.
ولعل السبب يف ذلك يرجع إىل ما   
السالم(  )عليهم  البيت  أهل  أئمة  عن  ورد 
من أخبار تدّل عىل كون اإلكثار من الرواية 
وقبول  مدح  جهة  السالم(  )عليهم  عنهم 
نحو ما رواه حممد بن سنان، عن حذيفة بن 
منصور، عن أيب عبد اهلل )عليه السالم( قال: 

)اعرفوا منازل الرجال منا عىل قدر رواياهتم 
عنا()97(. 

أيب  عن  حنظلة،  بن  عيل  رواه  وما   
عبد اهلل )عليه السالم( قال: )اعرفوا منازل 

الناس عىل قدر رواياهتم عنّا()98(. 
وغريمها  اخلربين  هذين  ظاهر  فان   
أهل  عن  روايته  كثرت  من  إنَّ  عىل  يدّل 
البيت قربت منزلته منهم، إذ إن هذه الكثرة 
لو  ومعها  منهم  والقرب  املالزمة  تقتيض 
كان الراوي ضعيفًا أو به غمز لبنّي املعصوم 
األصل  فإن  يبنّي  مل  وحيث  السالم(  )عليه 

هو الوثاقة.
بيد أن هذا يمكن مناقشته من جهتني:

ينفي  ممّا  األخبار  هذه  سند  ضعف  األوىل: 
التمّسك هبا فضاًل عن  حّجيتها، فال يمكن 

إفادهتا لقاعدة كلية يف املقام.
عىل  مبني  غري  ذلك  استظهار  إن  الثانية: 
كثرة الرواية املجردة فإهنا لوحدها ال تكون 
دلياًل عىل الوثاقة أو املدح إذ من املمكن أن 
تكون رواية الكاذب أكثر من الصادق، بل 
القرائن إلفادة  البد من انضامم جمموعة من 
وثاقته وصدقه سواء احلالية من قبيل مالزمة 
أم  ذلك  ونحو  السالم(  )عليه  املعصوم 
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مدحه،  أو  بوثاقته  الرجايل  كترصيح  املقالية 
فتأّمل.  

القسم الثاين: ما احتمل منه التضعيف.
وهي ألفاظ كثرية منها: 

1- االضطراب يف الرواية.
نقل  يف  االضطراب  يكون  قد   
يف  باختالل  كاالعتقاد  جهات  يف  الرواية 

مذهبه أو عقيدته أو غري ذلك.
فيه  فإن  الرواية،  نقل  يف  كان  فإذا   

احتامالت: 
باجلملة،  التضعيف  عىل  داللته  األول: 
بلحاظ أنه طعٌن يف نقل الراوي وروايته ممّا 
يقتيض عدم قبول روايته، وممّا يؤّكد ذلك قول 
اخلامس(  القرن  أعالم  )من  الغضائري  ابن 
يف إسامعيل بن مهران: )ليس حديثه بالنقي 
فاملقابلة  أخرى()99(  ويصلح  تارة  يضطرب 
وجود  تقتيض  والصالح  االضطراب  بني 

اخللل املانع من قبول مجيع أخباره.
اجلملة،  يف  التضعيف  عىل  داللته  الثاين: 
عىل  ليست  الراوي  هذا  أخبار  أن  بلحاظ 
عن  يروي  أن  قبيل  من  واحد،  مستوى 
أو  أخرى،  الضعفاء  وعن  تارة  الثقات 

يصدق تارة ويكذب أخرى، ونحو ذلك.

الراوي  تضعيف  عىل  فيه  داللة  ال  الثالث: 
يف نفسه، لتكون جهات الضعف طارئة عىل 

رواياته وعارضة عليها 
اخلوئي  املحّقق  ذهب  وقد   
يف  االضطراب  أن  إىل  )ت:1413هـ( 
يروي  قد  الراوي  كون  إىل  يرجع  الرواية 
ينايف  ُينكر وهذا ال  ما  يروي  ُيعرف وقد  ما 
بن  املعىل  ترمجة  يف  بذلك  رصح  كام  الوثاقة 
حممد البرصي)100(، وأكده يف ترمجة املفضل 
النجايش  قول  فإن  اجلعفي)101(،  عمر  بن 
ال  الرواية(  )مضطرب  عنه:  )ت:450هـ( 

ينايف كونه من الثقات أو املمدوحني.
الغريفي  السيد  بني  وهلذا   
أن  يثبت  )مل  بقوله:  ذلك  )ت:1412هـ( 
خيّل  أمر  الراوي  حديث  اضطراب  منشأ 
أخرى،  ويصدق  تارة  يكذب  كأن  بوثاقته، 
ينايف  ممّا  ونحوه  بالضعف  لوصف  وإالّ  
الثقة ال يكذب دائاًم، ولذا  وثاقته؛ الن غري 
نظن استناد االضطراب إىل كونه يروي تارة 
خيالفه  ما  أخرى  ويروي  املذهب  يوافق  ما 
من الغلّو ونحوه، أو يروي عن الثقات تارة 
املراسيل،  ويعتمد  أخرى،  الضعفاء  وعن 
مفاد  يف  النظر  فيلزم  ذلك،  احتامل  ويكفينا 

الفاُظ التوثيق والتضعيف وأثرها يف ...
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رواياته وحال من يروي عنه()102(.
سببًا  االضطراب  يكون  ال  وعليه   
غالبًا،  الرواية  رّد  أو  الراوي  بذات  للطعن 
ث  لو حدَّ كام  السبب  بارتفاع  ما علمنا  فإذا 
قرينة  أو وجدت  الضابط  الثقة  الراوي عن 
يف املقام من شاهد أو متابع عىل صحة اخلرب، 

فال يبقى مانع من قبول روايته.  
2- فساد العقيدة.

ذهب بعض املتقّدمني من الرجاليني   
كامحد بن حممد بن عيسى وبعض القميني إىل 
تضعيف الرواة ونسبتهم إىل الكذب من خالل 
الغلّو وفساد العقيدة)103(،   فالغلّو بمثابة الكذب 
ـ  والغضائري ربام  فأمحد بن حممد بن عيسى ـ
ينسبان الراوي إىل الكذب ووضع احلديث أيضا 
بعد ما نسباه اىل الغلّو وكأنه لروايته ما يدّل عليه 

وال خيفى ما فيه()104(.
كون  إىل  يرجع  احلكم  هذا  ومنشأ   
الغلّو واالرتفاع موجبًا يف الغالب للكذب، 
يمكن  األخبار  ووضع  بالكذب  إنه  إذ 
عىل  ويشهد  املنشودة،  غايته  حتقيق  للمغايل 
َمَثَل  ذلك الظهور القرآين كقوله تعاىل: ]إِنَّ 
ِعيَسى ِعنَْد اهللَِّ َكَمَثِل َآَدَم َخَلَقُه ِمْن ُتَراٍب ُثمَّ 
َنْبَتِهْل َفنَْجَعْل َلْعنََة  َقاَل َلُه ُكْن َفَيُكوُن... ُثمَّ 

اْلَكاِذبنَِي[)105(، حيث وصف غالة  َعىَل  اهللَِّ 
النصارى بالكاذبني.

اهللَِّ  اْبُن  ُعَزْيٌر  اْلَيُهوُد  ]َوَقاَلِت  تعاىل:  وقوله 
َوَقاَلِت النََّصاَرى امْلَِسيُح اْبُن اهللَِّ َذلَِك َقْوهُلُْم 
ِمْن  َكَفُروا  ِذيَن  الَّ َقْوَل  ُيَضاِهُئوَن  بَِأْفَواِهِهْم 

َقْبُل َقاَتَلُهُم اهللَُّ َأنَّى ُيْؤَفُكوَن[)106(.
تذّم  أخبار  من  السنة  يف  ورد  وما   
ابن  عن  بسنده  الكيش  رواه  ما  نحو  الغالة 
السالم(:  أبو عبد اهلل )عليه  قال  قال:  سنان 
)اّنا أهل بيت صادقون، ال نخلو من كذاب 
يكذب علينا، فيسقط صدقنا بكذبه علينا عند 
الناس... ثم ذكرنا املغرية بن سعيد، وبزيعًا، 
وبشارًا  ومعّمرًا،  اخلطاب،  وأبا  والرسي، 
االشعري، ومحزة الزبيدي، وصائد النهدي، 
فقال: لعنهم اهلل اّنا ال نخلو من كّذب يكذب 
كل  مؤونة  اهلل  كفانا  الرأي،  عاجز  أو  علينا 

كذاب وأذاقهم اهلل حّر احلديد()107(.
ويمكن مناقشته:

الغلو  ثبوت  بني  التالزم  بعدم   
وصدور  له،  الكذب  إثبات  وبني  للراوي 
يف  كالنصارى  الغالة  بعض  من  الكذب 
ال  السالم(  )عليه  لعيسى  األلوهية  إدعاء 
الغالة  إذ  اجلميع،  إىل  الكذب  نسبة  يوجب 
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عىل مراتب وأصناف فلربام كان الغلّو نتيجة 
من  لنص  خاطئ  تفسري  يف  اشتباه  حلصول 
الكتاب والُسنة أو نتيجة العتامد عىل أخبار 
البيت  أهل  لسان  عىل  ومكذوبة  موضوعة 
)عليهم السالم( أو نحو ذلك ممّا ال يوجب 
وثاقة  حيث  من  الراوي  ذات  عىل  طعنًا 
نقله، وهلذا مل يعتن مجلة من األعالم ببعض 
عن  منها  مجلة  خلروج  القميني  تضعيفات 
الكذب  ينسبون  األسباب املوضوعية فإهنم 

إىل الراوي بمجرد اهتامهم له بالغلّو. 
اخلامتة

يدّل  تارة  والتضعيف  التوثيق  إن   
يف  املذكورة  الدالالت  بإحدى  اللفظ  عليه 
علم األصول، وأخرى ال، فإّما داللة اللفظ 
فبعضها  واحد،  مستوى  عىل  ليست  فإهنا 
معنى  عىل  إالّ  تدّل  ال  حيث  املقام  يف  نص 
حينئٍذ  داللتها  لتكون  فارد  ومدلول  واحد 
القطع،  حّجية  من  حجّيتها  وتستمّد  قطعية 
عىل  تدّل  حيث  املقام  يف  ظاهرة  وبعضها 

التضعيف  أو  عني  كلفظ  التوثيق  رجحان 
أهنا حّجة  بيد  كلفظ ضعيف وداللتها ظنّية 
قبل  من  املمضاة  العقالء  سرية  بمقتىض 
جمملة  وبعضها  السالم(،  )عليه  املعصوم 
عىل  الدالالت  إلحدى  مرّجح  ال  حيث 
األخرى ممّا يقتىض التوّقف فيها، فال يكون 
وجد،  إن  اجلامع  يف  إالّ  حّجة  حينئٍذ  اللفظ 

وهذا البحث من شؤون علم األصول.
فإنه  اللفظ،  ورود  عدم  عند  وأّما   
إىل  املفيض  باجلهالة  الراوي  عىل  حيكم 
تضعيف حديثه ورد روايته، إالّ إذا استطعنا 
والوسائل  الطرائق  بإحدى  وتوثيقه  تعديله 
حتشيد  أو  العدالة  أصالة  عىل  كاالعتامد 
أو  وثاقته  عىل  الداّلة  والشواهد  القرائن 
توثيق الراوي تبعًا للوثوق بصدق مضامني 

أخباره أو نحو ذلك.
رب  هلل  احلمد  أن  دعوانا  وآخر   
والسالم عىل سيدنا حممد  والصالة  العاملني 

وآله الطاهرين.

الفاُظ التوثيق والتضعيف وأثرها يف ...
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اهلوامش:
الفقه:  أصول  رضا:  حممد  املظفر،  ظ:   -1

.137/2
يوسف:  بن  احلسن  احليل،  العالمة   -2
64؛  األصول:  علم  إىل  الوصول  مبادئ 
األصول:  زبدة  احلسني:  بن  حممد  البهائي، 

  .55
3- املحقق احليل: املعترب: 28/1.

علم  يف  املحصول  حمسن:  األعرجي،   -4
األصول: 95/1.

علم  يف  دروس  اهلادي:  عبد  الفضيل،   -5
األصول: 321/1.

6- يطلق احلنفية )داللة النص( عىل مفهوم 
احلكم  ثبوت  عىل  املنطوق  فيدل  املوافقة، 
أجنبي  وهو  منه،  أوىل  لكونه  عنه  ملسكوت 

عن مورد بحثنا.
أصول  امحد:  بن  حممد  الرسخيس،  ظ: 

الرسخيس: 241/1، وغريه.
7- االخالص /1.

8- ظ: األعرجي، حمسن: املحصول يف علم 
األصول: 94/1.

امحد:  مسند  حنبل:  بن  امحد  ظ:   -9
يعقوب:  بن  حممد  الكليني،  118/1؛ 
الكايف: 1/ 420 باب فيه نكت ونتف من 

التنزيل يف الوالية ح 42.
علم  يف  دروس  باقر:  حممد  الصدر،   -10

األصول: 133/2.

11- ظ: الطرحيي، فخر الدين: جامع املقال 
فيام يتعلق بأحوال احلديث والرجال: 27.

احلسن:  أبو  الغريفي،  املقدس  ظ:   -12
األمة:  عىل  واليته  وحدود  الفقيه  حاكمية 

305؛ وغريه.
13- ظ: العاميل، حسن بن الشهيد الثاين: 
427؛  املجتهدين:  ومالذ  الدين  معامل 
القوانني  القاسم:  أبو  القمي،  املحقق 
 459  /2 املتقنة:  واالصول  املحكمة 

و483؛ وغريمها.
العني:  امحد:  بن  اخلليل  الفراهيدي،   -14

38/2 مادة عدل.
محاد:  بن  اسامعيل  اجلوهري،   -15

الصحاح: 1760/5 مادة عدل.
16- امحد بن فارس: معجم مقاييس اللغة: 

246/4 مادة عدل.
مكي  بن  حممد  األول،  الشهيد  ظ:   -17
العاميل: الذكرى: 269؛ الوحيد البهبهاين، 
حممد باقر بن اكمل: تعليقة عىل منهج املقال: 
مهدي:  حممد  بن  امحد  النراقي،  81/1؛ 
اهلندي،  النقوي  /64؛   18 الشيعة:  مستند 
اجلوهرة   : آبادي  النصري  حممد  بن  عيل 

العزيزية يف رشح الوجيزة: 408 ــ 415.
رسالة  مرتىض:  األنصاري،  ظ:   -18
كتاب  ذيل  يف  املدرجة   148 العدالة:  يف 

املكاسب.
يوسف:  بن  احلسن  احليل،  العالمة   -19



225

)2
02

2  
ب -

 )آ
)1

44
4 -

رم 
)حم

نة 
ثام

ة ال
سن

- ال
ون 

الث
والث

ث 
لثال

د ا
عد

- ال
ن 

ثام
د ال

جل
/ امل

واة
د

خمتلف الشيعة: 88/3.
اخلالف:  احلسن:  بن  حممد  الطويس،   -20

218
رسالة  مرتىض:  األنصاري،  ظ:   -21
كتاب  ذيل  يف  املدرجة   148 العدالة:  يف 

املكاسب.
22- ظ: املفيد، حممد بن حممد بن النعامن: 

املقنعة: 725.
إىل  الوسيلة  محزة:  ابن  الطويس،  ظ:   -23

نيل الفضيلة: 370.
24- ظ: املقدس الغريفي، أبو احلسن محيد: 
األمة:  عىل  واليته  وحدود  الفقيه  حاكمية 

.306
نيل  إىل  الوسيلة  محزة:  ابن  الطويس،   -25

الفضيلة: 230.
26- احللبي، أبو الصالح: الكايف يف الفقه: 

.435
منصور:  بن  حممد  احليل،  ادريس  ابن   -27
الرسائر احلاوي لتحرير الفتاوى: 280/1.

28- اجلرجاين، عيل بن حممد: التعريفات: 
147 العدالة .

يوسف:  بن  احلسن  احليل،  العالمة   -29
قواعد االحكام: 494/3.

رسالة  مرتىض:  األنصاري،  ظ:   -30
كتاب  ذيل  يف  املدرجة   149 العدالة:  يف 

املكاسب.
العروة  كاظم:  حممد  اليزدي،  ظ:   -31

أبو  اخلوئي،  23؛  مسألة   15/1 الوثقى: 
القاسم: منهاج الصاحلني: 8/1 مسألة 20؛ 

وغريمها.
احلسن:  بن  جعفر  احليل،  املحقق  ظ:   -32

معارج األصول: 149.
33- ظ: العالمة احليل، احلسن بن يوسف: 
 232 األصول:  علم  إىل  الوصول  هتذيب 
ونحوه يف مبادئ الوصول إىل علم األصول: 

.206
34- ظ: العاميل، حسني بن الشهيد الثاين: 

معامل الدين ومالذ املجتهدين: 427.
يف  العدة  احلسن:  بن  حممد  الطويس،   -35

أصول الفقه: 152/1.
القاسم:  أبو  القمي،  املحقق  ظ:   -36
املتقنة:  األصول  يف  املحكمة  القوانني 

.475/2
37- ظ: املامقاين، عبد اهلل: مقباس اهلداية 

يف علم الدراية: 334/1.
علم  يف  بحوث  حممود:  اهلاشمي،   -38
الصدر(:  الشهيد  لبحث  )تقرير  األصول 

.424/4
رجال  العباس:  أبو  النجايش،   -39

النجايش: رقم 1165.
العني:  امحد:  بن  اخلليل  الفراهيدي،   -40

202/5 مادة وثق.
محاد:  بن  اسامعيل  اجلوهري،   -41

الصحاح: 1562/4 مادة وثق.

الفاُظ التوثيق والتضعيف وأثرها يف ...
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42- امحد بن فارس: معجم مقاييس اللغة: 
85/6 مادة وثق.

الكايف:  يعقوب:  بن  حممد  الكليني،   -43
330/1 باب يف تسمية من رآه ح1.

قواعد  الدين:  حميي  الغريفي،  ظ:   -44
احلديث: 41/1 و 93/3.

45- ظ: الشهيد الثاين، زين الدين العاميل: 
الدراية:75 ــ 76 ونحوه يف الرعاية: 224؛ 
أكمل:  بن  باقر  حممد  البهبهاين،  الوحيد 
اهلل:  عبد  املامقاين،  الثانية؛  الفائدة   96  /1
421/1؛  الدراية:  علم  يف  اهلداية  مقباس 
 122/1 الرجال:  عدة  حمسن:  األعرجي، 

الفائدة اخلامسة؛ وغريها. 
46- ظ: املامقاين، عبد اهلل: مقباس اهلداية 

يف علم الدراية: 417/1.
47- الوحيد البهباين، حممد باقر بن اكمل: 

الفوائد الرجالية: 18.
بن  باقر  حممد  البهبهاين،  الوحيد  ظ:   -48
املامقاين،  الثانية؛  الفائدة   96  /1 أكمل: 
الدراية:  علم  يف  اهلداية  مقباس  اهلل:  عبد 

.420/1
النعامن:  بن  حممد  بن  حممد  املفيد،   -49
العباد:  عىل  اهلل  حجج  معرفة  يف  اإلرشاد 

173 باب12.
شهر  بن  عىل  بن  حممد  املازندراين،   -50
324/2؛  طالب:  أيب  آل  مناقب  اشوب: 
الفتال النيسابوري، حممد بن الفتال: روضة 

بن  الفضل  الطربيس،  207؛  الواعظني: 
احلسن: إعالم الورى بأعالم اهلدى: 535؛ 
األربيل، عيل بن عيسى بن أيب الفتح: كشف 

الغمة يف معرفة األئمة: 317/3.
رجال  العباس:  أبو  النجايش،   -51

النجايش: 74 رقم 179.
رجال  العباس:  أبو  النجايش،   -52

النجايش: 260 رقم 679.
منهج  عىل  تعليقة  البهبهاين:  الوحيد   -53

املقال: 106/1.
54- ظ: الشهيد الثاين، زين الدين: الدراية: 

76؛ وغريه.
ال  من  عيل:  بن  حممد  الصدوق،  ظ:   -55
حيرضه الفقيه: 75/2 باب فيام جيي عىل من 

أفطر أو جامع يف شهر رمضان ح21.
56- ظ: الطويس، حممد بن احلسن: رجال 

الطويس: 337 رقم 5021.
رجال  العباس:  أبو  النجايش،   -57

النجايش: 193 رقم 517.
رجال  العباس:  أبو  النجايش،   -58

النجايش:  15 رقم 13.
رجال  العباس:  أبو  النجايش،   -59

النجايش: 75 رقم 181.
رجال  العباس:  أبو  النجايش،   -60

النجايش: 74 رقم 179.
رجال  العباس:  أبو  النجايش،   -61

النجايش: 203 رقم 203.
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رجال  العباس:  أبو  النجايش،   -62
النجايش: 148 رقم 384.

رجال  العباس:  أبو  النجايش،   -63
النجايش: 260 رقم 680.

قواعد  الدين:  حميي  الغريفي،  ظ:   -64
احلديث: 152/3.

الرواشح  باقر:  حممد  الداماد،   -65
الساموية: 103.

اختيار  احلسن:  بن  حممد  الطويس،   -66
معرفة الرجال املعروف بــ )رجال الكيش(: 

489 رقم399
67- املصدر نفسه: 490 رقم 401.

الدراية:  الدين:  زين  الثاين،  الشهيد   -68
.79

هتذيب  احلسن:  بن  حممد  الطويس،   -69
العول  ابطال  يف  باب   266/9 االحكام: 

والتعصيب ح971.
70- يونس/44.

النعامن:  بن  حممد  بن  حممد  املفيد،   -71
خمترص التذكرة: 18 ــ 19.

احلسن:  بن  جعفر  احليل،  املحقق   -72
املعترب: 28/1.

73- ظ: العالمة احليل، احلسن بن يوسف: 
65؛  األصول:  علم  إىل  الوصول  مبادئ 
األصول:   زبدة  احلسني:  بن  حممد  البهائي، 

 .55
74- الفضيل، عبد اهلادي: دروس يف علم 

األصول: 326/1. 
كفاية  كاظم:  حممد  اخلراساين،   -75

األصول: 47/2.
الدراية:  هناية  حسن:  الصدر،  ظ:   -76
قواعد  الدين:  حميي  الغريفي،  385؛ 

احلديث: 71/3؛ وغريها.
باقر:  حممد  البهبهاين،  الوحيد  ظ:   -77

تعليقة عىل منهج املقال: 116/1.
الرواشح  باقر:  حممد  الداماد،  ظ:   -78

الساموية 103. 
باقر:  حممد  البهبهاين،  الوحيد  ظ:   -79

تعليقة عىل منهج املقال: 116/1.
الرواشح  باقر:  حممد  الداماد،  ظ:   -80

الساموية 103. 
81- الوحيد البهبهاين، حممد باقر بن اكمل: 

تعليقة عىل منهج املقال: 1/ 126 ــ 127.
قواعد  الدين:  حميي  الغريفي،  ظ:   -82

احلديث: 157/3 ــ 158.
الدراية:  الدين:  زين  الثاين،  الشهيد   -83

.79
28/1؛  املعترب:  احليل:  املحقق  ظ:   -84

وغريه.
85- املرتىض، عيل بن احلسني: الذريعة إىل 

أصول الرشيعة: 323/1.
الشهيد  بن  حسن  الشيخ  العاميل،   -86
الثاين: معامل الدين ومالذ املجتهدين: 389، 
القوانني  القاسم:  أبو  القمي،  منه  وقريب 

الفاُظ التوثيق والتضعيف وأثرها يف ...
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الباب   196/2 املتقنة:  واالصول  املحكمة 
اخلامس يف املجمل واملبني. 

87- ظ: العاميل، الشيخ حسن بن الشهيد 
الثاين: معامل الدين ومالذ املجتهدين: 389، 
املحكمة  القوانني  القاسم:  أبو  القمي، 
الباب   199 ــ   196/2 املتقنة:  واالصول 

اخلامس يف املجمل واملبني.
88- ظ: املامقاين، عبد اهلل: مقباس اهلداية: 
244/1؛ السبحاين، جعفر: أصول احلديث 

واحكامه:97؛ وغريمها.
علم  يف  دروس  باقر:  حممد  الصدر،   -89
األصول )احللقة الثالثة(: 158/2 ــ 159.

بن  باقر  حممد  البهبهاين،  الوحيد  ظ:   -90
اكمل: تعليقة عىل منهج املقال: 157.

91- ظ: اخلوئي، أبو القاسم: معجم رجال 
احلديث: 72/1.

92- ظ: الطويس، حممد بن احلسن: اختيار 
معرفة الرجال )رجال الكيش(: رقم 133.

رجال  العباس:  أبو  النجايش،   -93
النجايش: رقم207.

روضة  تقي:  حممد  املجليس،  ظ:   -94
املتقني: 14/ 92.

95- ظ: العالمة احليل، احلسن بن يوسف: 
خالصة األقوال: 49 رقم 9 

96- ظ: املامقاين، عبد اهلل: مقباس اهلداية: 
10/2 ــ 11.

97- احلر العاميل، حممد بن احلسن: وسائل 
الرجوع  وجوب  باب   149/  27 الشيعة: 
من  احلديث  رواة  إىل  والفتوى  القضاء  يف 

الشيعة ح37.
98- الكليني، حممد بن يعقوب: الكايف: 1 

/50 باب النوادر ح12 
99- الغضائري، امحد بن احلسني: الرجال: 

38 رقم 7.
رجال  معجم  القاسم:  أبو  اخلوئي،   -100

احلديث:  18 /296.
101- اخلوئي، أبو القاسم:  معجم رجال 

احلديث: 19 /330.
قواعد  الدين:  حميي  الغريفي،   -102

احلديث: 162/3 ــ 163.
103- ظ: النوري الطربيس، حسني: خامتة 
املازندراين، حممد بن  املستدرك: 5 /214؛ 
اسامعيل املعروف بايب عيل احلائري، منتهى 
املقال يف احوال الرجال:  426 – 429 رقم 

الرتمجة 1406.
بن  باقر  حممد  البهبهاين،  الوحيد   -104

اكمل: الفوائد الرجالية: 39.
105- آل عمران/59 ـــ 61.

106- التوبة/30.
اختيار  احلسن:  بن  حممد  الطويس،   -107
رقم   593 الكيش(:  )رجال  الرجال  معرفة 

.549
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املصادر واملراجع:
القرآن الكريم.

1. امحد بن فارس بن زكريا )ت: 395هــ(: 
السالم  عبد  حتقيق  اللغة،  مقاييس  معجم 
ــ  1399هــ  الفكر،  )دار  هارون،  حممد 

1979م(. 
)ت:  عيل  بن  حممد  آبادي،  االسرت   .2
أحوال  حتقيق  يف  املقال  منهج  1028هــ(: 
البهبهاين:  الوحيد  تعليقة  ومعه  الرجال، 
السالم(  )عليهم  البيت  آل  مؤسسة  حتقيق 
 1422 ايران،  ــ  قم  ط1،  الرتاث،  إلحياء 

هــ.
3. األعرجي، حمسن بن احلسن بن مرتىض 
علم  يف  املحصول  )ت:1227هــ(: 
)مركز  طه،  الشيخ  هادي  حتقيق  األصول: 
النجف  ط1،  الرتاث،  إلحياء  املرتىض 

األرشف ــ العراق، 1437هــ ــ 2016م(.
العدالة:  يف  رسالة  مرتىض:  األنصاري،   .4
)مؤسسة  املكاسب،  كتاب  ذيل  يف  املدرجة 

مطبوعات ديني، قم ــ ايران، 1382هــ(.
5. البهائي، حممد بن حسني بن عبد الصمد 
حتقيق  األصول،  زبدة  1-30هــ(:  )ت: 
ويل  مدرسة  )منشورات  حسون،  فارس 

العرص، ط1، قم ــ ايران، 1423هــ(.

6. اجلرجاين، عيل بن حممد )ت:816 هــ(: 
دار  العلامء،  من  مجاعة  حتقيق  التعريفات: 
ــ  العلمية، ط1، بريوت، 1403هــ  الكتب 

1983م.
)ت:  احلسن  بن  حممد  العاميل،  احلر   .7
حتصيل  إىل  الشيعة  وسائل  1104هـ(: 
الرباين  الرحيم  مسائل الرشيعة، حتقيق عبد 
الشريازي، )ط4، دار احياء الرتاث العريب، 

بريوت ــ  لبنان(.
447هــ(:  )ت:  الصالح  أبو  احللبي،   .8

الكايف يف الفقه: حتقيق رضا أستادي، بال.
بن  امحد  بن  منصور  بن  حممد  احليل،   .9
احلاوي  الرسائر  هـ(:   589 )ت:  ادريس 
لتحرير الفتاوى، مؤسسة النرش اإلسالمي، 

قم ــ ايران.
)ت:1413هـ(:   القاسم  أبو  اخلوئي:   .10
مطبعة  )ط2،  احلديث،  رجال  معجم 
النجف  1978م،  ــ  1398هـ  اآلداب، 

األرشف ــ العراق(.
11. اخلوئي، ابو القاسم : منهاج الصاحلني، 
اإلمام اخلوئي، ط30،  آثار  احياء  )مؤسسة 

2003م(.
احلسيني  باقر  حممد  الداماد،   .12
الرواشح  )ت:1041هــ(:  األسرتآبادي 

الفاُظ التوثيق والتضعيف وأثرها يف ...
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ها  قيرصيه  حسني  غالم  حتقيق  الساموية، 
ونعمة اهلل اجللييل، )منشورات دار احلديث، 

ط1، قم ــ ايران، 1422هـ(.
أيب  بن  امحد  بن  حممد  الرسخيس،   .13
الرسخيس،  أصول  هــ(:  )ت:483  سهل 

منشورات دار املعرفة، بريوت.
العاميل  الشهيد األول، حممد بن مكي   .14
أحكام  يف  الشيعة  ذكرى  786هـ(:  )ت: 
البيت  آل  مؤسسة  ونرش  حتقيق  الرشيعة، 
)عليهم السالم( إلحياء الرتاث، ط1، قم ــ 

ايران، 1419 هــ.
الدراية:  الدين:  زين  الثاين،  الشهيد   .15
ــ  اأِلرف  النجف  ط1،  النعامن،  )مطبعة 

العراق، 1379هــ ــ 1960م(. 
16. الصدر، حسن العاميل الكاظمي )ت: 
الوجيزة  )رشح  الدراية  هناية  هــ(:   1354
الغرباوي،  ماجد  )حتقيق  البهائي(،  للشيخ 

منشورات املشعر، بال(.
املقال  جامع  الدين:  فخر  الطرحيي،   .17
فيام يتعلق بأحوال احلديث والرجال: حتقيق 
التاريخ  )مؤسسة  الطرحيي،  كاظم  حممد 
ــ  1432هــ  لبنان،  ــ  بريوت  ط1،  العريب، 

2011م(.
عيل  بن  حممد  جعفر  أبو  الطويس،   .18

القرن  أعالم  )من  محزة  بابن  املعروف 
السادس(: الوسيلة إىل نيل الفضيلة، حتقيق 
حممد احلسون، )مكتبة املرعيش، ط1، قم ــ 

ايران، 1408هـ(. 
19. الطويس، حممد بن احلسن )ت: 460 
املحققني،  من  مجاعة  حتقيق  اخلالف،  هـ(: 
ايران،  ــ  قم  اإلسالمي،  النرش  مؤسسة 

1407 هـ.
 460( ت  احلسن  بن  حممد  الطويس،   .20
هـ(: رجال الطويس، حتقيق جواد القيومي، 
جلامعة  التابعة  اإلسالمي  النرش  مؤسسة 

املدرسني، ط3، 1427 هـ.
يوسف  بن  احلسن  احليل،  العالمة   .21
معرفة  يف  االحكام  قواعد  هـ(:  )ت:726 
احلالل واحلرام: حتقيق ونرش مؤسسة النرش 
االسالمي التابعة جلامعة املدرسني، ط1، قم 

ــ ايران، 1418 هــ.
يوسف  بن  احلسن  احليل،  العالمة   .22
أحكام  يف  الشيعة  خمتلف  هـ(:  )ت:726 
النرش  مؤسسة  ونرش  حتقيق  الرشيعة، 
)ط1،  املدرسني،  جلامعة  التابعة  اإلسالمي 

قم ــ ايران، 1412 هــ(.
23. الغريفي، حميي الدين: قواعد احلديث، 
املؤسسة  الغريفي،  رضا  حممد  حتقيق 
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ط5،  واملعلومات،  للبحوث  اإلسالمية 
1429 هــ ــ 2008م.

عبيد  بن  احلسني  بن  امحد  الغضائري،   .24
)الضعفاء(، حتقيق  الرجال  ابراهيم:  بن  اهلل 
حممد رضا اجلاليل، منشورات دار احلديث، 

ط2، 1428 هـ.
)ت:  امحد  بن  اخلليل  الفراهيدي،   .25
املخزومي  مهدي  حتقيق  العني،  هـ(:   175
اهلجرة،  دار  السامرائي، )مؤسسة  وابراهيم 

قم ــ ايران، ط2، 1409 هـ(. 
26. املازندراين، حممد بن اسامعيل املعروف 
بايب عيل احلائري )ت:1216 هــ( : منتهى 
ونرش:  حتقيق  الرجال،  احوال  يف  املقال 
الحياء  السالم(  )عليهم  البيت  آل  مؤسسة 

الرتاث، قم ــ ايران.
)ت:1351هــ(:  اهلل  عبد  املامقاين،   .27
مقباس اهلداية يف علم الدراية: حتقيق حممد 
ط2،  ما،  دليل  )منشورات  املامقاين،  رضا 

قم ــ ايران، 1435 هــ(.
احلسن  بن  جعفر  احليل،  املحقق   .28
املخترص:  رشح  يف  املعترب  هـ(:   676 )ت: 
)عليه  الشهداء  سيد  مؤسسة  منشورات 

السالم(، قم ــ ايران، 1364هــ.

محيد  احلسن  أبو  الغريفي،  املقدس   .29
واليته  وحدود  الفقيه  حاكمية  )معارص(: 
عىل األمة، )منشورات مكتب أنصار احلجة 
اإلسالمي، ط1، بريوت ــ لبنان، 1438هــ 

ــ 2017م(.
عيل  بن  امحد  العباس  أبو  النجايش،   .30
)مؤسسة  النجايش،  )ت: 450هــ(: رجال 
النرش اإلسالمي، قم ــ ايران، ط8، 1427 

هــ(.
مهدي  حممد  بن  امحد  النراقي،   .31
احكام  يف  الشيعة  مستند  هــ(:  )ت:1245 
)عليهم  البيت  آل  مؤسسة  حتقيق  الرشيعة، 
السالم( إلحياء الرتاث، ط1، قم املقدسة ــ 

ايران،  1417 هــ.
32. النوري الطربيس، حسني )ت: 1320 
هــ(: خامتة مستدرك الوسائل: حتقيق ونرش 
إلحياء  السالم(  )عليهم  البيت  آل  مؤسسة 
الرتاث، ط1، بريوت ــ لبنان، 1429 هــ ــ 

2008م.
33. اليزدي، حممد كاظم )ت:1337 هـ(: 
العروة الوثقى، تعليق السيد عيل السيستاين، 

)ط2، 1418 هــ ــ 1998م(.

الفاُظ التوثيق والتضعيف وأثرها يف ...
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ملخص البحث
     حياول هذا البحث أن يقف عىل أشكال التامسك النيّص يف مرثيات ابن العرندس 

خبايا  يكشف  لساين،  مبحث  وهو  واالنسجام(،  )باالتساق  بـ  تتمّثل  والتي  )840هـ(  ّ احليلِّ
رّكز   واملضمون.  الشكل  مستوى  عىل  هلا  املكّونة  وعنارصها  تشّكلها،  وكيفية  النصوص 
البحث عىل مفهوم التامسك النيّص بعنرصيه ) االتساق واالنسجام(، وقد عمدت إىل جعله  

يف مبحثني:
واإلحالة،  الوصل،   ( وتضّمن   ، ّ احليلِّ العرندس  ابن  مرثيات  يف  االتساق  األول:  املبحث 

واحلذف، والتكرار(.
املوضوعية،  الوحدة   ( وتضّمن   ، ّ احليلِّ العرندس  ابن  مرثيات  يف  االنسجام  الثاين:  املبحث 

والتدّرج، واملعرفة اخللفيَّة، والبنية الكليَّة(.
ّ قصائده  وقد كشفت لنا هذه األدوات عن الكيفية التي بنى هبا ابن العرندس احليلِّ  
وطرائقه يف ترابط نصه الشعري، التي مثّلت موضوًعا يف غاية األمهية أال وهو بيان مظلومية 
آل الرسول)صىلَّ اهلل عليه وآله وسلم( مستغاًل موضوع الرثاء الذي يمّثل اإلطار العام الذي 

مجع فيه قضايا معركة الطف وشخوصها يف رسد شعرّي حفل بالعاطفة والشجون.

 التامسُك النيّص

ّ )840ه( يف مرثيات ابن العرندس احللِّ
م.د. محّمد حليم حسن الكروّي

مديرية تربية بابل
Textual Coherence in the Epitaphs of Ibn Al-Arandas Al-Hilli 
)840 AH(
Lect. Dr Mohamed Halim Hassan Al-Karawi
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Abstract

	 This	research	attempts	to	stand	on	the	forms	of	textual	coherence	in	the	

epitaphs	of	Ibn	Al-Arandas	Al-Hilli	(840	AH)،	represented	by	consistency	and	

harmony.	It	is	a	linguistic	study	that	reveals	the	mysteries	of	texts،	how	they	

are	formed،	and	their	constituent	elements	at	the	level	of	form	and	content.	

	 The	research	focused	on	the	concept	of	textual	cohesion	with	its	two	

elements	(consistency	and	harmony)،	and	I	have	endeavored	to	make	it	in	two	

sections:	The	first	topic	is	Consistency	in	the	elegies	of	Ibn	Al-Arandas	Al-Hilli،	

which	included	(connection،	reference،	omission،	and	repetition.	The	second	

topic	 is	 harmony	 in	 the	 elegies	 of	 Ibn	 Al-Arandas	 Al-Hilli،	 which	 included	

(objective	unity،	gradation،	background	knowledge،	and	overall	structure.	

	 These	 tools	 revealed	 to	 us	 the	way	 in	which	 Ibn	Al-Arandas	Al-Hilli	

built	 his	 poems	 and	 his	methods	 in	 the	 coherence	 of	 his	 poetic	 text	which	

represented	a	very	important	topic	that	is	the	statement	of	the	injustice	towards	

the	 family	 of	 the	Messenger	 (may	 God	 bless	 him	 and	 his	 family	 and	 grant	

them	peace).	It	takes	advantage	of	the	topic	of	lamentation	that	represents	the	

general	framework	in	which	he	collected	issues	from	The	Battle	of	Tuff	and	its	

characters	in	a	poetic	narration	filled	with	passion	and	sorrow.

 التامسُك النيّص يف مرثيات ابن العرندس ...
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مقدمة
علم  بالقلم،  عّلم  الذي  هلل  احلمد   
والسالم عىل  والصالة  يعلم،  مل  ما  اإلنسان 
آله  وعىل  حممد   القاسم  أيب  املرسلني  خري 

الطيبني الطاهرين.
أّما بعد...

 ّ احليلِّ العرندس  ابن  فالشاعر   
يف  احلّلة  مدينة  شعراء  أهّم  من  )840هـ( 
متّيز  اهلجريني؛  والتاسع  الثامن  القرنني 
شعره  باحليوية الشعرّية املشحونة بالعاطفة 
قضية  معاجلة  يف  الصادقة  واألحاسيس 
مل  ذلك  من  الرغم  عىل  لكن  ا  شعريًّ الطف 
يسّلط عليه ضوء البحث ومل يتعّرض شعره 
دفعنا  الذي  األمر  الدراسات  من  لكثري 
لدراسة شعره والوقوف عىل ميزاته النصية، 
الرسول  آل  بقضية  اختصاصه  عن  فضاًل 
وحماولته  وسلم(،  وآله  عليه  اهلل  )صىلَّ 
املسرية  تلك  رافقت  التي  احلوادث  إيصال 
والتكثيف  بالوضوح  امتاز  شعري  بقالب 
مرثياته  مجيع  ويف  األحداث  لتلك  الفكرّي 
من  القضية  تناول  فقد  التكرار،  عن  بعيًدا 
القصائد  من  جمموعة  لنا  أفرزت  عدة  زوايا 

الرثائيَّة التي تطفح بالعاطفة والشجون.
التي  الدراسات  أفضل  من  ولعل   

النصوص  حقيقة   عىل  تقف  أن  يمكن 
هي  عدمها  من  جودهتا  وتكشف  األدبية 
بتامسك  تتعّلق  التي  اللسانية  الدراسات 
النص عىل مستوى الشكل والداللة؛ لذلك 
ابن  مرثيات  يف  واالنسجام  االتساق  كان 
الذي  البحث  هذا  هدف   ّ احليلِّ العرندس 
جاء بعنوان )التامسك النيّص يف مرثيات ابن 

 .) ّ العرندس احليلِّ
تناولنا يف  مبحثني  إىل  البحث  قّسم   
ابن  مرثيات  يف  األول:)االتساق  املبحث 
(، بيَّنُت فيه مفهوم االتساق  ّ العرندس احليلِّ
كـ)الوصل،  بالشكل  تتعّلق  التي  وأدواته 
يف  والتكرار...(،  واحلذف،  واإلحالة، 
النيّص  االنسجام  الثاين  املبحث  تناول  حني 
كـ)الوحدة  باملضمون  تتعّلق  التي  وأدواته 
واملعرفة  والعنوان،  والتدّرج،  املوضوعيَّة، 
اتبعُت  وقد  الكليَّة...(.  والبنية  اخللفيَّة، 
التي  للمواضع  الوصفي  التحليل  أسلوب 
الوقوف عىل متاسك  نستشهد هبا يف حماولة 
واملضمون  الشكل  جهة  من  املرثيات  هذه 
من  رشحت  التي  بالنتائج  ذلك  اتبعت  ثم 
البحث لتكون اخلامتة التي أردفتها باملصادر 
واملراجع املعتمد عليها يف البحث. واهلل ويل 

التوفيق.
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املبحث األول

ّ االتساق يف مرثيات ابن العرندس احليلِّ
من  كبرًيا  اهتامًما  االتساق  نال  لقد   
قبل علامء النص، فوّضحوا مفهومه وأدواته 
تكّونه  عوامل  كذلك  ودرسوا  ووسائله، 
ورشوط ظهوره يف النصوص األدبّية، وهو 
املوجودة  العالقات  بذلك يكون عبارة عن 
بني األشكال النصّية، التي تؤّدي إىل متاسك 
مفهوم  أيًضا  وهو  عنارصه،  برتابط  النص 
ة القائمة يف  داليل حييل إىل العالقات املعنويَّ
صفه  ومتنحه  حتّدده   عنارص  وهي  النص، 

النصّية)1(. 
الضامئر  يرصد  االتساق  إنَّ   
املتنّوعة  الربط  وأدوات  واإلحاالت 
)كالوصل، اإلحالة، واالستبدال، والتقسيم، 
واإلضامر/احلذف، واالستدراك...( وغريها 
من األدوات التي تسهم يف ترابط النص عىل 
ابن  مرثيات  يف  وتظهر  الشكل،  مستوى 
الربط  أدوات  من  جمموعة   ّ احليلِّ العرندس 
بغية  نّصه  يف  الشاعر  وّظفها  التي  الشكليَّة 
الذي  املوضوع  خيدم  بشكل  احلدث  تقديم 
بالنحو  توضيحها  ويمكن  للمتلقي،  يقّدمه 

اآليت:

أواًل: اإلحالة
مقامه  يقوم  وما  الضمري  عود  هي   
لفظ  إعادة  أو  تعريف  أداة  أو  إشارة  من 
العالقات  من  عالقة  فهي  معنى)2(،  أو 
العبارات  بني  تقع  النص،  يف  املوجودة 
فاللفظة  واملسمّيات،  واملواقف  واألحداث 
املكونات  سائر  عن  بذاهتا  مستقّلة  تقوم  ال 
املورفيمية، املشّكلة للنص، وتتمّثل يف عودة 
لفظية  عنارص  عىل  امللفوظ  عنارص  بعض 
نقّدرها  أن  يمكن  عليها(  أخرى)متقّدمة 

داخل السياق أو يف املقام)3(.
تقسم اإلحالة عىل نوعني)4(، مها:

داخل  إحالة  وهي  النصّية:  اإلحالة   -1
كالضامئر  النص،  اتساق  يف  تسهم  النص، 
الغيبة...،  وضامئر  واملنفصلة(،  )املتصلة 
الضامئر  بربط  واضًحا  االتساق  فيكون 
بالعنرص املحال عليه فتؤّدي، عماًل مهامًّ يف 
اتساق النص وترابطه، وتقسم  هذه اإلحالة 

إىل:
أ - اإلحالة القبليَّة: وتكون فيها اإلحالة إىل 
سابق أو متقّدم أي أنَّ املحال عليه يذكر ثم 

تأيت اإلحالة ثانًيا.
ب - البعدّية: وهي عكس السابقة، إذ تكون 

اإلحالة عىل الالحق أو املتأّخر مقاًما.

 التامسُك النيّص يف مرثيات ابن العرندس ...
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إحالة  عن  عبارة  هي  املقامّية:  اإلحالة   -2
ويكشفها  النص،  خارج  عنرص  إىل  عنرص 
يذكر  ال  النوع  هذا  ويف  املقام،  أو  السياق 

املحال عليه رصاحة. 
ابن  مرثيات  يف  اإلحالة  ظهرت  وقد 
وكام  السابق،  التقسيم  غرار  عىل  العرندس 

يأيت:
- اإلحالة النصّية 

تقسم اإلحالة النصّية يف نص ابن العرندس 
ّ عىل  قسمني:  احليلِّ

أ - اإلحالة القبلية: وقد ظهرت عىل مستوى 
احلوادث  ألنَّ  مكّثف؛  بشكل  النصّية  البنية 
التي يقّدمها الشاعر تقّرر الشخصيات التي 
يدور حوهلا احلدث العام، ويقصدها الشاعر 

منذ البداية، فيقول)5(:
وامُلنَقُب األموّي َحوَل خَبائِه ال                   

نََّبوّي قد َمأل الَفَدافِد ُفدَفدا
ت بَِخيِلِهم الفَضا        ُعصٌب َعَصت، غصَّ

َغَصَبت ُحُقوَق َبنِي الويِص وأمَحَدا
مُحَّت َكَتاِئُبُه وَثار َعَجاُجُه                                
مُّ امُلزَبَدا فَحَكى اخِلَضمَّ امُلدهَلِ
يف هذه األبيات حُييل ضمري الغائب )اهلاء( 
األحداث واملضامني الشعرّية عىل شخوص 
قبلية أخذت موقعها مسبًقا يف النص، فأحال 

إليها الشاعر بواسطة الضمري.
خيلهم،  )خبائه،  يف  الضمري  ورد  وقد 
وكتائبه، وعجاجه( فأّما كلمة )خبائه( فهي 
السالم(،  احلسني)عليه  اإلمام  عىل  إحالة 
احلسني)عليه  اإلمام  ترثي  فالقصيدة 
حدثت  التي  الطف،  واقعة  راوية  السالم( 
الشاعر  بنيَّ  وقد  )61هـ(،  عام  كربالء  يف 
القصيدة  بداية  يف  عليها  املحال  الشخصية 

عندما قال)6(: 
نُد احلسني َأَعّم َأهـ            يُد السَّ السِّ

ِل اخلَافَِقني َنًدى واسَمَحُهم َيَدا
مجاعة  دارت  كيف  يصّور  هنا  فالشاعر 
املنقب األموّي حول خّيم آل الرسول)صىلَّ 
اهلل عليه وآله وسلم(، ثم أحال مرة أخرى 
وكّلها  وعجاجه(،  وكتائبه،  بقوله)خيلهم، 
اإلمام  خليم  املهامجة  اجلامعة  عىل  إحاالت 
إحاالت  وهي  السالم(،  )عليه  احلسني 
رت  قبلية جعلت النص أكثر اتزاًنا مما لو كرُّ
أسامؤهم وصفاهتم يف كل مرة حيتاج ذكرهم 
ما  وربط  ذلك  اخترص  الضمري  لكن  فيها، 
التكرار  إىل  احلاجة  دون  من  تأّخر  بام  تقّدم 
واجلاملّية،  الداللّية  قيمته  النص  يفقد  الذي 
فالضمري من أهّم وأنجع أدوات الربط عىل 

مستوى البناء العام للنص.
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ومل تكن اإلحالة فقط بضمري الغائب فحسب 
أحالت  التي  املتصلة  الضامئر  تنّوعت  بل 

ة، فيقول الشاعر)7(: املضامني الشعريَّ
يت                يت عنَد شدَّ َسَأنُدبُكم يا ُعدَّ

وأنِدُبُكُم ُحزًنا إذا أقبَل الَعشـُر
  وأبكيُكم ما ُدمُت حيًّا فإْن َأُمت           

عُر سَتبِكيُكُم َبعِدي املراثيُّ والشِّ
الضمري)الكاف(،  الشاعر  استخدم  لقد 
وبذلك  السالم(،  )عليهم  طه  آل  خماطًبا 
استوف كثرًيا من األسامء واملعاين، فقد لقبهم
ذكرها  شخصية  من  أكثر  ليشمل  طه(  )بآل 
إليهم إشارة قبلية  يف بداية القصيدة، فأشار 
مستغالًّ ضمري اخلطاب الكاف، وإسهامه يف 
إرشاد الذهن إىل املعنى املطلوب، والشاعر 
ال يعمل ذلك اعتباًطا بل البد من قرينة تدّل 
عىل ذلك وتربز الكاف كوسيلة ربط تؤّدي 
متدّرج  الشعرّي  فالنص  املعنى،  اتساق  إىل 
أحال  عندما  فهو  واملضامني،  األحداث 
بالكاف كانت هناك قرينة تساعد عىل الربط 
أراده  الذي  واملعنى  املستخدم  الضمري  بني 

الشاعر، وهي قوله)8(:
ُمَصاُبُكم يا آل طه ُمِصيَبٌة           

وُرْزٌء عىل اإلساَلِم َأحَدَثُه الُكفُر
بني  يربط  سوف  الشعرّي  للنص  فالقارئ 

معنى الضمري والشخصيات التي حييل إليها 
يف سابق النص مما يوّلد اتساًقا نصيًّا واضًحا 

عىل مستوى البنية الشكلّية للنص.
مرثيات  يف  الضمري  استخدام  إنَّ   
ابن العرندس جاء ليسّد ثغرتني مها التكرار 
الشعرّية  املعاين  وربط  منه  طائل  ال  الذي 
بحيث يفهمها القارئ من دون عناء وبذلك 
النص  بتقّبل  النصّية  سامت  إحدى  تتحّقق 
الشعرّي من قبل القراء؛ وهذا يؤرّش تناسًقا 
البن  الشعرّي  النص  أجزاء  بني  واضًحا 

. ّ العرندس احليلِّ
ومل يقترص األمر عىل الضمري املتصل فحسب 
لكن  أيضا  املنفصل)9(  الضمري  يظهر  بل 
املتصل،  الضمري  مقابل  ُتعّد  تكاد  ال  بنسبة 
النص  اتساق  يف  أثر  له  كان  ذلك  مع  لكن 
مستوى  عىل  قّلتها  من  الرغم  عىل  الشعرّي 

البنية الشعرّية.
يف مقابل الضمري وإسهامه يف اتساق النص، 
نجد إسهاًما ألسامء اإلشارة وكذلك لالسم 
ابن  مرثيات  من  عدة  مواضع  يف  املوصول 
األسامء  هبذه  حييل  فنجده   ، ّ احليلِّ العرندس 
اإلحالة  عملية  يف  وآلياته  طرائقه  منّوًعا 
طالب  أيب  بن  عيل  مادًحا  فيقول  القبلّية، 

)عليه السالم( ضمن مرثياته)10(:

 التامسُك النيّص يف مرثيات ابن العرندس ...
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ي َحاَز الُعلوَم بأرِسَها          َهَذا الذَّ
َما َكاَن ِمنَها جمَماًل وُمفّصاَل

ي بَصالتِه وِصالتِه                َهَذا الذَّ
نَيا َأتمَّ وَأكَماَل يِن والدُّ للدِّ

ي بُحَساِمِه وقنَاتِِه                   َهَذا الذَّ
ال يف َخيرَب َصعُب الُفُتوِح َتَسهَّ
هذه  يف  املوصول  واالسم  اإلشارة  فاسم 
األبيات حييل عىل شخص اإلمام عيل)عليه 
أيًضا،  قرينة  لذلك  قّدم  وقد  السالم(، 

فقال)11(:
ي              الِم َعىَل الذَّ الُم ِمَن السَّ ثمَّ السَّ

ُنصَبت َله يِف ُخمَّ َراَيات الِواَل
األبيات  إىل  يصل  أن  إىل  بوصفه  يقوم  ثم 
اإلشارة  اسم  فيستخدم  سابًقا،  املذكورة 
)هذا( واالسم املوصول)الذي(، وقد قصد 
عمل  وقد  السالم(،  )عليه  عليا  اإلمام  هبام 
وترابطه  النص  متاسك  عىل  اإلشارة  اسم 
للقارئ  إليها  املشار  الشخصية  باستحضاره 
أو  عنه  متقّدمة  الشخصية  كانت  سواء 
باملعاين  السابقة  املعاين  تنقل  فهي  متأّخرة، 
يف  مهّمة  بوظائف  تقوم  وبذلك  الالحقة، 
الرتابط النصـّي كأن حتّل بدياًل عن لفظة أو 
مجلة أو نص)12( بعيًدا عن التكرار واإلعادة، 
اإلمام  للقارئ  استحضـرت  األسامء  فهذه 

عن  بدياًل  وجاءت  السالم(  )عليه  عليا 
االسم الصـريح له )عليه السالم(،فأسهمت 
حمور  للشخصية  متكامل  وصف  اعطاء  يف 
الشكيّل  املعطى  ربطت  و  الشعرّي،  احلدث 
باملعطى الداليّل ووضعته أمام املتلّقي الذي 

ليس عليه إاّل إعادة إنتاج النص وتأويله.
من  الكالم  ربط  فقد  املوصول  االسم  أّما 
االسم  بعد  الواقعة  الصلة  مجلة  خالل 
املوصول  االسم  توّضح  فالصلة  املوصول، 
ارتباًطا  باملوصول  وارتباطها  وختّصصه، 
شديدا لذا جيريان جمرى االسم الواحد)13(، 
فصلة  النصـّي،  االتساق  حيّقق  وبذلك 
بحسامه(  بَصالته،  العلوم،  )حاز  املوصول 
األمر  معه  وارتبطت  االسم  خّصصت  قد 
املعنى  يفهم  ال  واحًدا  اساًم  جيعلهام  الذي 

بأحدمها من دون اآلخر.
ة  ب - اإلحالة  البعديَّ

النص  يف  البعدية  اإلحالة  ظهرت   
من  بأكثر   ّ احليلِّ العرندس  البن  الشعري 
النصّية  الكثافة  تلك  حتقق  مل  لكنها  مرثية، 
سبب  ولعل  القبلية؛  اإلحالة  حقّقتها  التي 
ذلك يرجع إىل كون األحداث التي يتناوهلا 
الشاعر قد حدثت يف الزمن املايض، فنجده 
الفنية  اللمحة  لكن  إليها،  يرجع  ما  دائاًم 
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عندما  احلال  هذا  يعكس  عندما  تتحّقق 
يقّدم الشاعر املضمون ثم حييل عىل صاحبه 
فيكون النص يف حركية دائمة  تتحّرك معها 
مستمّر  تفكري  يف  إياه  جاعلة  القارئ  ذهنية 
يف  فيقول  املعنى،  وضبط  النص  لتحليل 

مقدمة قصيدة )بات العذول()14(:
مِس َفوَق َجبِينِِه           َقَمٌر ِهالُل الشَّ

مُس ِمنُه إَذا بَدا  َعاٍل، َتَغاُر الشَّ
َبا             َوَقَواَمُه َكالُغصِن َرنَّحُه الصَّ

َدا فِيِه مَحَاُم احلَيِّ َباَت ُمَغرِّ
َفإَِذا أَراَد الَفتَك َكاَن َقَواُمُه           

دَت اللََّحاُظ ُمَهنََّدا َلْدًنا، َوَجرَّ
إىل أن يقول:

َسبُط النَّبِيُّ امُلصَطَفى اهلَاِدي الذي       
الِل َوَأَرَشَدا َأهَدى األََناَم ِمَن الضَّ

نُد احلُسنُي َأعّم َأه                 يُد السَّ السِّ
ِل اخلَافَِقنِي َنًدى َوَأسَمَحُهم َيِدا
ضمري  بواسطة  حدثت  البعدية  االحالة  إنَّ 
ممدوحه  بوصف  يستمّر  إذ  )اهلاء(،  الغائب 
وحمياًل  به  متغّزاًل  السالم(،  احلسني)عليه 
عليه بواسطه الضمري، وقد أّكد ذلك عندما 
يف  كام  بممدوحه  أبيات  عدة  بعد  رّصح 
عكسية  العملية  فكانت  اآلخرين،  البيتني 
اخلاص  واملضمون  األوصاف  بذكر  بدأ  إذ 

بالشخصية بؤرة القصيدة باستخدام الضمري 
ثم حّدد بعد ذلك تلك الشخصّية، فتحّققت 

اإلحالة البعدّية يف هذا النص الشعرّي.
- اإلحالة املقاميَّة

وتتوّقف  السياقّية،  أيًضا  وتسّمى   
سياق  عىل  اإلحالة  من  النوع  هذا  معرفة 
حتيط  التي  واملواقف  األحداث  أو  احلال 
النوع  هذا  يتّم  وكسابقتها  بالنص)15(، 
تتحّقق  األدوات  من  باالعتامد عىل جمموعة 
)الضمري،  وهي:  املقامّية،  اإلحالة  بفعلها 
واسم االشارة، واالسم املوصول(، وغريها 
النص  خارج  حتيل  التي  األدوات  من 
الشعرّي، إاّل أنَّ النص الشعرّي الذي نحن 
بصدده يعتمد يف هذا النوع من اإلحالة عىل 

الضمري فقط.
الشعري  نصنِّا  يف  املقامّية  اإلحالة  تظهر 
أكثر  تتكّرر  وأحيانا  للقارئ  جيّل  بشكل 
بعض  ففي  الواحدة،  القصيدة  يف  مرة  من 
البداية،  منذ  ذاته  إىل  الشاعر  حييل  قصائده 
مستعماًل  القصائد  خامتة  يف  احلال  وكذلك 
املقامّية،  االحالة  حتقيق  يف  املختلفة  الضامئر 

فيقول مثال)16(:
هذا الذي َأمَسى َعذويِل َعاِذِري           

دا فيه وَراِقُد ُمقَلَتيه َتسهَّ
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ريٌم رَمى َقلبِي بِسهٍم حِلاظِِه           
عن قوِس حاجبيه َأَصاَب املقَصَدا

ثم يقول يف خامتتها)17(:
فاآلن هذِه قَصتِي يا َساِئيل                  

و َنجيُع  َدمِعي َسائٌل لن جيَمَدا
فاخلطاب يف هذه األبيات ينعكس عىل مقام 
عىل  حزنه  شدة  الشاعر  يصف  إذ  الشاعر،  
ما حدث يف واقعة الطف، وموضع الشاعر 
املتكلم(  )ياء  الضمري  فيحيل  النص  خارج 
هو  الذي  الشاعر  مقام  عىل  مقامّية  إحالة 
عاذري،  )عذويل،  فالكلامت  النص،  خارج 
ذات  عىل  مجعيها  تعود  دمعي...(  سائيل، 
خيفى  وال  املتكلم،  ضمري  بواسطة  الشاعر 
عىل أحد ما حيّققه استعامل الضامئر من إجياز 
النص  وحدات  ترابط  عىل  ينعكس  فني 
مرثياته  معظم  خامتة  يف  وكذلك  الشعرّي، 
خارج  موقعه  إىل  الكالم  ُيرجع  ما  دائاًم 

النص)18(.
ثانيًّا: الوصل

من  جمموعة  بواسطة  الوصل  يتّم   
مظهًرا  النص  تعطي  التي  اللغوّية  األدوات 
يسعى  التي  املعاين  ظّله  يف  تتجىّل  اتساقيًّا 
الشاعر إىل إيصاهلا للقارئ، والوصل خيتلف 
عن العالقات االتساقية األخرى؛ ألنَّه حتديد 

بالسابق  الالحق  هبا  يتصل  التي  للطريقة 
بشكل منّظم ومنّسق، فالنص بموجب هذا 
متعاقبة  ومتتاليات  مجل  عن  عبارة  الكالم 
خطيًّا، ولكي ُتدَرك كوحدة متامسكة حتتاج 
أجزاء  بني  تصل  متنّوعة  رابطة  عنارص  إىل 

النص)19(.
هي:  عّدة)20(،  أنواع  عىل  والوصل   
االستدراكي،  الوصل  اإلضايف،  )الوصل 

الوصل العكيس، الوصل الزمني(
ّ نجده  وعند استقراء شعر ابن العرندس احليلِّ
حَيفل بالوصل اإلضايف والزمني، مستخدًما 
الشعري  نّصه  بناء  يف  مبارشة  نصّية  تقنيات 
فيها،  كتب  التي  احلادثة  لنوع  يرجع  وذلك 

وبيان ذلك فيام يأيت:
أ - الوصل اإلضايّف 

يتّم الوصل اإلضايّف  بواسطة جمموعة   
حتى،  ثم،  الفاء،  )الواو،  وهي  احلروف  من 
وكلُّها  املتصلة()21(،  أم  ال،  بل،  لكن،  إّما، 
احلكم،  يف  قبلها  بام  بعدها  ما  إرشاك  تقيض 
ما  يغاير  بعدها  فام  األخرية  الثالثة  عدا  ما 
قبلها وخيالفه)22( لكن مجيعها تؤّدي الرتابط 

الشكيل للنص عموًما.
ابن  مرثيات  يف  اإلضايف  الوصل  يتجىّل 
كـ)الواو،  عّدة  حروف  يف   ّ احليلِّ العرندس 
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حرفا  ويربز  لكن...(،  حتى،  ثم،  الفاء، 
مشّكلني  بينها  من  والفاء(  )الواو  العطف 
ظهوًرا واضًحا عىل مستوى البنية السطحيَّة 
جعل  مكّثف  وبشكل  الشعرّي  للنص 
إذ  األمهية  غاية  يف  الربط  عملية  يف  دورمها 
الفت  وبشكل  ومواضعها  معانيها  تنّوعت 

لنظر القارئ.
ومن اجلدير بالذكر أنَّ الرتكيز سيكون عىل 
ا  األدوات التي تتكّرر بشكل كبري حمتّلة حيزًّ
التي  األداة  ألنَّ  الشعرّية؛  الساحة  يف  كبرًيا 
هلا  يكون  ال  مرتني  أو  واحدة  مرة  تستخدم 
تأثري نيص يف بنية النص؛ لذلك ركزُت عىل 
يف  مستمرة  بصورة  تكّرر  التي  األدوات 

املرثيات، و حسبام ما يأيت:
- الواو  

الركائز  من  الواو  حرف  يعّد   
فهو  النيّص،  الوصل  منظومة  يف  األساسية 
األول  يف  الثاين  إرشاك  يفيد  وصل  حرف 
وتعمل  وإعراًبا)23(،  معنًى  مطلقة  بصورة 
ترابط  زيادة  عىل  اإلجرائية  الوظيفة  هذه 
متكامل  بشكل  وإظهارها  النصيَّة  البنية 

اإلركان، يقول الشاعر)24(:
اِر التي ُكنُتم هبا                 َوَقفُت َعىَل الدَّ

وَمغنَاُكم ِمن بعِد َمعنَاُكُم َقفُر

ُروُس، وطاملا           وقد ُدِرَست منها الدُّ
كُر س العلُم اإلهلّي والذِّ هبا ُدرِّ

وح من بعِد ُبعِدُكُم             َفَراَق فِراُق الرُّ
اِر يف َخاطِري الِفكُر وَداَر برسِم الدَّ

وَسالت عليها ُدُموِعي َسَحائٌب                
دُر مِع والسِّ ى الباُن بالدَّ إىل أن َتَروَّ

د            وقد َأقَلعْت عنها الّسحاُب ومل جَتُ

وال َدرَّ من بعِد احلَُسنِي هلا درُّ
)ثامين  الواو  حرف  الشاعر  استعمل  لقد 
رابًطا  الشعرّي،  املقطع  هذا  يف  مرات( 
الواو  الشعرية بحرف  األحداث واملضامني 
يعطف  فمرة  استخداماته،  تنّوعت  الذي 
اساًم عىل اسم، ومرة أخرى ُيستأنف  الكالم 
وظيفته  مطلقا  يغادر  ال  لكنه  بواسطته 
األساسيَّة وهي االشرتاك املطلق بني عنارص 
التي  احلزن  معاين  جامًعا  الشعرّي،  النص 
أي  الدار–  عىل  وقوفه  عند  الشاعر  انتابت 
املكان القديم الذي عاش فيه الرسول )صىلَّ 
الشاعر  قصد  وربام  وسلم(،  وآله  عليه  اهلل 
مكان املعركة واخليم التي أقام فيها احلسني 
)قفر(،  مهجور  فاملنزل  السالم(-  )عليه 
قد  والدموع  وانمحت،  ُعفيت  قد  واآلثار 
املنازل  عن  انحرست  واألمطار  اهنمرت، 
بعد استشهاد اإلمام احلسني)عليه السالم(، 
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فالواو فضاًل عن ربطه عنارص البنية النصّية، 
وتقديمه  املضمون  صياغة  يف  دور  له  كان 

للقارئ.
حروف  تكرار  أنَّ  بالذكر  اجلدير  ومن 
النربة  صعود  مع  متتاٍل  بشكل  العطف 
عن  لنا  يكشف  مثاًل   )الواو(  يف  املوسيقية 
حلظة  الشاعر  هبا  يمّر  التي  النفسيَّة  احلالة 
يعني  املتالحق  فالتكرار  الشعري،  خماضه 
مع  واالندماج  االنفعال)25(  حّدة  تصاعد 
موضوع القصيدة، يف حماولة لدفع أكرب قدر 
جتّسد  التي  واملعطيات  األحداث  من  ممكن 
مأساة واقعة الطف، وممّا يؤّكد ذلك وصفه 

حلالته  بقوله)26(: 
ي وَتَساؤيِل هَلا              َو مَلا َرأت َوهَلِ

يَب َقلبِي َناَرُه َلن خُتَمَدا وهَلِ
فهاًم  ويعطينا  الشاعر،  حال  ح  يوضِّ فالبيت 
الربط  يف  ودوره  الواو  حرف  لتكرار  معّينًا 
أخرى  ناحية  ومن  ناحية،  من  هذا  النيص 
خالل  من  تشذيبيَّة  ميزة  الواو  حلرف  كان 
الذي  تكرارها  وعدم  األلفاظ  اختصار 

يسّبب ضياًعا للشكل واملعنى الشعري.
- الفاء

خيتلف حرف الفاء عن حرف الواو    
وامتداًدا،  سعة  أكثر  فهي  الزمن  جزئية  يف 

احلدث  متّثل  يف  مقدرة  الشاعر  يعطي  وهذا 
الشعري، يقول الشاعر)27(:

فَرَموُه َعن صفِر الِقسـِي بَأسُهٍم            
من غري ما ُجرٍم َجنَاُه وال اعَتَدى

ت           َفَهَوى اجلََواُد عن اجلواِد، فُرجَّ
داد، وكان َيوًما أنَكَدا بع الشِّ السَّ

مُر َرأًسا طاملا                     واحَتزَّ منه الشِّ
َأمَسى َلُه ِحجُر النُّبوِة َمرَقَدا

امَوات الُعىَل                   فَبَكتُه َأمالُك السَّ
َدا هُر َباَت َعَليه َمشَقوق الرِّ والدَّ
والتعقيب)28(  الرتتيب  الفاء  أفادت  لقد 
بني  بذلك  رابطة  الترشيك  عن  فضاًل 
رموه  فقد  التارخييَّة،  ومعطياهتا  األحداث 
أواًل بالسهام فهوى اجلواد، ثم ُرّجت السامء 
رأسه  الشمر  احتّز  ثم  أنكدا،  يوًما  فكان 
بات  والدهر  السامء  أمالك  فبكته  الرشيف، 

عليه حزينًا مشقوق الردا.
وما كان هذا املعنى ليتحّقق لوال حرف الفاء 
الذي سمح بتقديم األحداث مرّتبة متعاقبة 
واحدة تلو األخرى، مع مالحظة دور الواو 
يف  الفاء  مع  النص  باتساق  أسهم  الذي 

املقطعني السابقني.
أن  الشاعر  استطاع  الشكل  وهبذا   
يوصل املعنى مع حالة من الدّفق الشعورّي 
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عن  نتج  الذي  االتساق  حالة  وفرته 
استخدام حرف الفاء. وقد استخدم الشاعر 
بصورة  السابق  معناها  إىل  باإلضافة  الفاء 
املعطيات،  بعض  لتعّلل  جاءت  أي  تعليلية 
بالسهام،  ُرمي  قد  اجلواد  ألنَّ  سقط؛  فهو 
أمالك  فبكته  الرأس  حّز  لعملية  تعّرض  ثم 
السامء، فالفاء ربطت األحداث مع مسامهة 

فاعلة يف تسبيبها.
ب - الوصل الزمنّي

هو عالقة بني مجلتني أو أكثر، تشري   
إليها حالة التتابع الزمني عىل مستوى احلدث 
األدوات  من  جمموعة  بواسطة  وتتّم  العام، 
الفاء، ثم، قبل، بعد...(، ويعّد  مثل)الواو، 
النيّص  االتساق   أدوات  من  الزمنّي  الربط 

التي تؤّدي إىل متاسك النص)29(.
يف  النص  متاسك  يف  ودوره  الزمن  يتضح 
التتابع  يف   ّ احليلِّ العرندس  ابن  مرثيات 
التي  واملواقف  األحداث  لرسد  الزمني 
رافقت واقعة الطف مستخدًما يف ذلك حريف 
احلدث  توايل  يف  أسهام  إذ  والفاء(  )الواو، 
الداخيّل من طريق  )القصة( واحلدث  العام 
فوّفر  بعضها،  مع  وربطها  املفردات  عطف 
دون  من  الشعرّي  للنص  زمنيًّا  تتابًعا  ذلك 
ل يف جمرى الزمن أو رسد األحداث  أي حتوِّ

املرثيات  هذه  لكون  ذلك  ويرجع  ا؛  شعريًّ
تعتمد عىل حادثة تارخيّية، اليستطيع الشاعر 
ويتضح  وأحداثها،  مالحمها  من  كثري  تغيري 

ذلك يف قول الشاعر)30(:
بُط خَيرَتُق املَواِكَب َحاِماًل           والسِّ

بَِعِزيِمٍة ُترِدي اخلَِميَس اجلَحَفاَل
  َفبِِسنِي ُسمِر اخَلّط َيطَعُن َأنَجاَل             

َوبَِباِء بِيِض اهِلنِد َيضـِرُب َأهَداَل
  َفَتَخاُل َطاَء الطَّعِن َأنَّى ُأعِجَمت   

اَل ـرِب َكيَف َتشكَّ ُنَقًطا َوَضاَد الضَّ
بُط آن مَمَاُتُه                      حّتى إذا َما السِّ

اَل َوَعَليِه ُسْلَطاُن احِلاَمِم َتَوكَّ
    داروا به النفر الطغاة بنو الزنا            

ة العاهرات وطبقوا رحب الفال
  ورماه بعض املارقني بعيطل            

سهام فخرَّ عىل الصعيد جمدال
 وأتى بغي بني ضباب صائال             

بالقس تغميض القطامي األجدال
 وجثا عىل صدر احلسني وقلبه           

حقدا وعدوانا عليه قد امتال
 فربى بسيف البغي رأًسا طاملا           

لثم النبي َثنِيََّتيه وقبال
يوم  يف  التارخيّية  األحداث  أنَّ  فاملالحظ 
الطف حتّولت إىل متتالية شعرّية، وقد سمح 
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بذلك حرفا )الواو والفاء( من خالل ربطهام 
اللغة  من  حتّوهلا  يف  ومسامهتهام  لألحداث 
إىل  يسري  فالرسد  ة،  الشعريَّ اللغة  إىل  ة  النثريَّ
ليتمَّ  كان  ما  والذي  متتابع،  وبشكل  األمام 
يف  تكرارها  فنالحظ  الربط،  حروف  لوال 
كل بيت شعري؛ لرتبط األحداث واألفكار 
يف حبكة زمنية صّورت حادثة الطف بتقنية 
النيّص  الربط  أدوات  فاعلية  عىل  اعتمدت 

املكّررة وبصورة تتابعيَّة.
ثالًثا: اإلضامر / احلذف        

باإلجياز  العربيَّة  اللغة  اتسمت   
باإلجياز  البالغة  قيل  حتى  به،  واشتهرت 
ولذلك  باإلطناب)31(؛  البيان  من  أنجع 
من  وعّدوه  اإلجياز،  الفصحاء  توّخى 
أمري  عن  روي  املعنى  وهبذا  الفصاحة، 
رأيت  ما  قال:»  أنَّه  السالم(،  املؤمنني)عليه 
املعاين  ويف  إجياز  القول  يف  له  إالّ  قط  بليًغا 
اإلجياز  أدوات  أهّم  من  ولعل  إطالة«)32(، 
ما  عىل  يطلق  الذي  )احلذف(  االضامر  هو 
يبقى أثر له يف اللفظ، فهو  احلذف مع بقاء 
أّن هنالك تقاربا  بالذكر  األثر، ومن اجلدير 
كبريا بني احلذف واإلضامر حتى أّن البعض 
بمعنى  منهام  كاًل  فيستعمل  بينهام،  يفّرق  ال 
فاحلذف  بينهام  يمّيز  من  وهناك  اآلخر، 

لفًظا ومعنًى، واإلضامر هو  الشـيء  إسقاط 
إسقاط الشـيء لفًظا ال معنًى)33(.

النص  يرّشح  ذلك  عىل  وبناء   
الشعري لنا نوعني من اإلضامر/ احلذف

- االسمّي
- الفعيّل

إذ تكرر احلذف/ اإلضامر االسمّي   
لذلك  فكانت  أكثر من قصيدة؛  والفعيّل يف 
فالزيادة  الشكلّية،  البنية  مستوى  عىل  فائدة 
يف غري حمّلها كالنقصان الذي ينعكس سلًبا 

عىل النص ومعناه، وبيان ذلك بام يأيت: 
أ - احلذف/ اإلضامر االسمّي

االسمّي  اإلضامر  احلذف/  يتحّقق   
بصورة  الشعرّي  العرندس  ابن  نص  يف 
مبارشة عندما حيذف اساًم يمكن إظهاره أو 

تقديره، فيقول الشاعر)34(:
َفَقاَم الَفَتى مَلا َتَشاَجرت الَقنَا                    

َوَصاَل، َوَقد َأوَدى بُِمهَجتِِه احلَرُّ
ُه                     َوَجاَل بَِطرٍف يف امَلِجاِل كأنَّ

تِِه الَفجُر ُدَجى الليِل أَلاْلِء ُغرَّ
الفتى،  )وصال  الكالم:  فتقدير   
االسم  أضمر  فحذف/  الفتى(،  وجال 
الذي  الواو  منه  بداًل  واستعمل  )الفتى( 
قام  التي  املتتالية  األفعال  يف  الفتى  أرشك 
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النص  سريبك  الذي  تكراره،  دون  من  هبا 
والوزن الشعرّي وموسيقاه يف حال تكراره 

مع ضياع للداللة التي يسعى إليها النص.
ب - احلذف/ اإلضامر الفعيّل

قال الشاعر)35(:
َفَلوالُهم مل خَيُلق اهلل آدًما           

َوال َكان زيٌد يف األَناِم َوال َبكُر
ويقول)36(:

َونَعاُه ِجرِبيُل َوِميَكاُل َوإرَِسا        
فِيُل َوالَعرُش امَلِجيُد َتَزلَزاَل
لقد حذف/ أضمر الشاعر يف البيت األول 
قوله:)وال  يف  )كان(  الناقص  املايض  الفعل 
مسبًقا  ظهوره  قرينة  من  مستفيًدا  بكر(، 
حرف  مستخدًما  زيد(،  كان  قوله:)وال  يف 
العطف الواو إلرشاك )بكر( يف حكم )زيد( 

ا وإعرابيًّا. معنويًّ
الثاين  البيت  يف  أضمر  حذف/  حني  يف 
ميكائيل(  والتقدير)ونعاه  )نعاه(  الفعل 
فضاًل  له  السابقة  القرينة  -أيًضا-  معتمًدا 
السامح  يف  )الواو(  العطف  حرف  دور  عن 
التي  الكلامت  إضامر  حذف/  يف  للشاعر 
بنية  يف  سلًبا  تؤّثر  والتي  لتكرارها  داعي  ال 

النص وترابطه.
أنجع  من  اإلضامر  احلذف/  يعّد  وبذلك 

استخدمت  ما  إذا  تسهم-  التي  األدوات 
واتساقه،  النص  ترابط  يف   - سليم  بشكل 
األهداف،  من  جمموعة  بتحقيقه  وذلك 
ويعمل  التكرار،  وعدم  باإلجياز  يسهم  فهو 
الكالم  يزّين  فهو  املوسيقي،  التناغم  عىل 
املتلّقي ويزيد  يؤنس  الذي  األمر  ويسجعه، 
من رغبته يف متابعة النص إىل هنايته، ويسهم 
خيّلص  فهو  املتكلم  مراد  توضيح  يف  أيًضا 
حيتاجه  ال  ما  بحذفه  الزوائد  من  النص 
الداللة  تشويه  إىل  يؤدي  قد  الذي  النص 
يف  واضح  احلذف  وأثر  املقصودة)37(، 
األبيات السابقة التي لو مل ُيعمل فيها احلذف 
لكانت عبارة عن حشو لغوي ال طائل منه، 
ولقىض ذلك عىل موسيقى وعاطفة احلادثة 

التي يدور حوهلا احلدث العام.
رابًعا: االتساق املعجمي

يتحّقق االتساق املعجمي من خالل   
عنرصيني مها )التكرار، والتضام(، وكالمها 
ترتيب  عىل  تقوم  اتساقية  نزعة  يكونان 
األلفاظ بشكل يزيد من ترابط النص نغميًّا 
الوظيفة  هذه  التكرار  جّسد  وقد  ودالليًّا، 
آخًذا حّيًزا كبرًيا عىل مستوى النص الشعري 
يف مقابل غياب للتضاّم فلم نجد يف املرثيات 
ومن  التضاّم  لقرينة  كثرية  أمثلة  العرندسيَّة 
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ثمَّ مل تؤّثر يف اتساق النص؛ يف مقابل إسهام 
النصيَّة  البنية  كبري للتكرار يف ربط وحدات 

الشعريَّة.
يف  خمتلفة  بأشكال  التكرار  جاء   
فتارة  بصدده  نحن  الذي  الشعرّي  النص 
وأخرى  الفعل،  يكّرر  وتارة  االسم،  يكّرر 
بذلك  وهو  احلرف،  أو  األداة  فيها  يكّرر 
القارئ إىل معنى معنّي  هيدف إىل لفت نظر 
للمتلّقي،  نقلها  وحياول  نفسيته  به  تأّثرت 

فيقول  مكّرًرا فعل )لعن()38(:
فأللَعننَّ َبنِي ُأَمَيَة َما َحَدا           

ت الرَكاِئُب ُقفَّال َحاٍد، وَما رَسَ
وأللَعنَنَّ َيِزيَدَها وِزِياَدَها         

وَيِزيُدَها َريِب َعَذاًبا رَسَمَدا
كّرر الشاعر يف هذين البيتني فعل )اللعن(، 
بنون  اللعن  مؤّكًدا  أيًضا،  الواو  وحرف 
احلزن  حالة  عن  ليكشف  الثقيلة؛  التوكيد 
فهو  الشاعر،  ذات  يف  املتفّجرة  والغضب 
بني  ربط  الذي  الواو  بحرف  خطابه  ع  يسـرِّ
نجده  إذ  متوالية،  بصورة  واألبيات  اجلمل 
الطف  يقّرر حقيقة  التكرار عندما  يمعن يف 

وأسباهبا، فيقول)39(: 
َوابُكوا َعليـِه َطرحيًا بالَطُفوِف َعىَل الرَّ         

َقِن مَضاِء خُمتَضَب األَوَداِج َوالذَّ

َوابُكوا َعىَل َصدِرِه بالطَِّف َترُضُضُه             
ُخيوُل َأهِل اخلَنـا َو احِلقِد َواإِلَحِن
مِح ُمشَتِهًرا                  َوابُكوا َعىَل َرأِسِه بِالرُّ

ُدِن ابِِل اللَّ كالَبدِر َيـرشُق َفوَق الذَّ
َوابُكوا َبنَاَت َرُسـوِل اهلل َبنَي َبنِي                  

الّلئاِم ُيشَهرَن يِف األَمَصاِر َوامُلِدِن
أثر  عىل  باالعتامد  احلادثة  فجاعة  يقرر  فهو 
بذلك  مفّرًغا  البشـرية،  النفس  يف  التكرار 
الشحنات العصبيَّة التي متّكنت منه فجعلته 
ا  يكّرر فعل البكاء فأعطى بذلك دفًقا شعوريًّ
تكرار  يف  نصيَّا  األحداث  معه  تصاعدت 
طلب البكاء، وهنا مل يستفد من حرف الواو 
من ناحية إرشاك السابق والالحق يف املعنى؛ 
حجم  عىل  التأكيد  التكرار  هبذا  أراد  ألنَّه 
املصاب الذي أملَّ بالناس جراء واقعة الطف.

املبحث الثاين
    ّ االنسجام يف مرثيات ابن العرندس احليلِّ

اآلخر  الطرف  االنسجام  يمّثل   
بل  االتساق  يقابل  فهو  النصّية،  للعملية 
الداليّل  باملحمول  يتعّلق  ألّنه  منه؛  أهّم  هو 
ا كبرًيا  ووسائله، وقد احتّل هذا املفهوم حيزًّ
من  وأول  احلديثة،  اللسانّية  الدراسات  يف 
جمموع  إنَّه:  يقول  إذ  جراند(  بو  )دي  عّرفه 
األفكار  ترابط  إىل  تؤّدي  التي  اإلجراءات 
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األحداث  ترتيب  عىل  مبنيًّا  منطقيًّا  ترابًطا 
واملناسبات، وما يتوّقعه الناس)40(.

أنَّه:»جمموع  الفقي  إبراهيم  وعّرفه   
يف  األقوال  معاين  تربط  التي  العالقات 
وهذه  النص،  يف  اجلمل  معاين  أو  اخلطاب 
الروابط تعتمد عىل معرفة املتحدثني)السياق 
متّثل  العالقات  هذه  هبم()41(.  املحيط 
االستمرارية الداللية التي تتجىّل يف منظومة 
هذه  بني  الرابطة  والعالقات  املفاهيم 

املفاهيم«)42(.
هو  االنسجام  أنَّ  تقّدم  ممّا  نفهم   
الشاعر،  يقصده  الذي  املعنى  حتّقق  كيفية 
األدوات  من  جمموعة  بواسطة  ذلك  ويتّم 
اللسانيون  حّدد  وقد  بالداللة،  تتعّلق  التي 
النص  داللة  حتّقق  التي  االنسجام   مظاهر 
ا مع مظاهر االتساق  التي يريدها املبدع توازيًّ
التي تؤّدي إىل متاسك النص وترابطه، وهي:
التدّرج،  املوضوعّية،  )الوحدة   
املعرفة اخللفيَّة، العنوان، التناقض، التكرار، 
الترصيح، البنية الكليَّة(، وغريها من املظاهر 

التي تسهم يف ترابط املعنى وفهمه.
العرندس  البن  الشعرّي  النص  إنَّ   
التي  املظاهر  من  العديد  عىل  ينطوي   ّ احليلِّ
تعمل عىل انسجام النص، لكننا سنرّكز عىل 

وهي:  النص،  يف  حضوًرا  األكثر  العنارص 
العنوان،  التدّرج،  املوضوعّية،  )الوحدة 

املعرفة اخللفّية، البنية الكليَّة(.
أواًل: الوحدة املوضوعيَّة 

املوضوعيَّة:  بالوحدة  املقصود   
وحدة املوضوع ووحدة املشاعر التي يثريها 
من  ذلك  يستلزم  وما  الشعري،  املوضوع 
أن  عىل  القصيدة،  خامتة  إىل  يفيض  ترتيب 
جزء  ولكل  احلية  كالبنية  أجزاؤها  تكون 
وظيفته ويؤّدي بعضها إىل بعض عن طريق 

التسلسل يف التفكري واملشاعر)43(.
 ّ احليلِّ العرندس  ابن  مرثيات  إنَّ   
القرن  منتصف  إىل  الثامن  هناية  يف  ُكتبت 
الزمان  هبذا  تكون  فهي  اهلجري،  التاسع 
والذي  القديم،  الشعري  للبناء  خاضعة 
فالشعر  املوضوعّية،  الوحدة  عن  يبتعد 
بل  ة  فكريَّ أو  موضوعيَّة  وحدة  بال  القديم 

نفسيَّة يف خيال الشاعر  فقط)44(.
فقصائد  نسبية  املسألة  تبقى  لكن   
الوحدة  عىل  اشتملت   ّ احليلِّ العرندس  ابن 
مقتضيات  ملطابقتها  وذلك  املوضوعية 
هذه  أوىل  ومن  املوضوعيَّة،  الوحدِة 
أن  إّما  أي  املوضوع(،  )وحدة  املقتضيات 
دون  من  غزاًل...  أو  رثاًء  أو  مدًحا  يكون 
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اختالط فيام بينها، وهذا متحّقق يف مرثيات 
واحد  موضوع  ضمن  فهي  العرندس  ابن 
السالم(  احلسني)عليه  اإلمام  رثاء  وهو 
بقية  له  تعّرضت  الذي  الظلم  حجم  وبيان 
وسلم(،  وآله  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رسول 
التي  التارخييَّة  احلادثة  املوضوع  جيّسد  إذ 
جمموعة  إىل  النص  داخل  متشظيًة  تسلسل 
هناية  يف  وتصّب  تعود  التي  األحداث  من 

القصيدة ضمن املوضوع ذاته وهو الرثاء.
التي  املشاعر(   )وحدة  وكذلك   
هذه  يف  متقدة  فالعاطفة  املوضوع،  يثريها 
متّثلت  حزينة  عاطفة  وهي  القصائد، 
من  الدائم  والتوّجع  املستمر  احلزن  بحالة 
إىل  العاطفية  احلالة  هذه  من  اخلروج  دون 
وحدة  مع  يتالءم  ما  وهو  أخرى،  حالة 
واألفكار  الصور  ترتّتب  الذي  املوضوع، 
يف طياته بحسب ما تفرضه احلادثة التارخييَّة 
تتقّدم  والصور،  األفكار  فنجد  ة(،  )الرسديَّ
باحلدث العام شيًئا فشيًئا حتى تنتهي بخامتة 
فاألفكار  للقصائد،  العام  واملضمون  تتفق 
والصور مبنية بشكل منتظم ال تناقض فيه، 
إذ يؤّدي كل جزء وظيفته وصواًل إىل اخلامتة.
هذه اللحمة بني املوضوع والصور   
ا عامل رئيس يف حتّقق  واألفكار ال جرم أهنَّ

الوحدة املوضوعية يف نصنا الشعري.
ثانيًّا: التدرج

يعّد التدّرج من العنارص األساسيَّة   
يف انسجام النص، وهو أن يتوّفر النص عىل 
نوع من العرض أو الرسد أو التحليل، وهو 
ما جيعل القارئ حيّس بأن للنص مساًرا معينًا 
يف تقديم األحداث، ويرى )فان دايك( أن 
التدرّج )الرتتيب( مظهر من مظاهر انسجام 
متتالية  يف  األحداث  ورود  أنَّ  ذلك  النص؛ 
مبادئ  وحتكمه  عادي  لرتتيب  خيضع  معينّة 

خمتلفة عىل رأسها معرفة العامل)45(.
والتدّرج عىل أنواع:

- خطّي: أي يتخذ مساًرا تصبح فيه املعلومة 
اجلديدة مكتسبة يف اجلملة التالية هلا.

- ثابت: أي أن يكون املوضوع واحًدا لكل 
اجلمل غري أّن معلوماهتا خمتلفة.

- املعّقد: هو أكثر األنامط تعقيًدا، ويستخدم 
املوضوعات  فيه  تنحدر  الوصف،  يف 

)املعلومات اجلديدة( من موضوع رئيس. 
إنَّ التدرج يف النص الشعرّي الذي   
الذي  العام  احلدث  يلتزمه  بصدده  نحن 
وهو  فيه،  يكتب  موضوًعا  الشاعر  اختاره 
حدًثا  بوصفها  التي  الطف  واقعة  أحداث 
يلتزم  متواليًّا  ا  رسديًّ منحى  تأخذ  تارخييًّا 
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القصيدة،  هناية  إىل  البداية  منذ  الشاعر  فيه 
طريقة  فرض  الذي  هو  التارخيّي  فاحلدث 
يبدأ  فالشاعر  الشعرّي،  املضمون  عرض 
خرب  يرسد  ثم  عليه  تعود  بمقدمة  عادة 
فيه  يذكر  شعرّي  بشكل  فيه  وما  الطف 
معظم أحداث الطف إىل أن يصل إىل هناية 
القصيدة، وقد التزم أيًضا بدفق عاطفي مأل 
تدّرج  يف  ذلك  فأسهم  ة،  الشعريَّ املضامني 
عن  بعيد  وواضح  سلس  بشكل  األحداث 
العام  فالتدّرج  املعنوّي.  أو  اللفظّي  التعقيد 
أنواع  من  األول  النوع  يتخذ  للمرثيات 
ُيعتمد  الذي  اخلطّي  التدّرج  وهو  التدّرج 
املعلومة  ليضيف  املعطاة  املعلومة  عىل  فيه 
كل  يف  لكن  واألخرى  الفينة  بني  اجلديدة 
مرحلة يذّكرنا باملوضوع األساس وهو رثاء 

اإلمام احلسني)عليه السالم()46(. 
وهو  التدّرج  من  الثاين  النوع  أّما   
مرثيات  يف  مصاديقه  أيًضا  فنجد  الثابت 
النوع  ضمن  لكن  احليّلّ  العرندس  ابن 
يذكر  إذ  داخله  أي  عاًما   وليس  األول 
موضوع  يف  تصّب  لكنها  عدة  موضوعات 
)عليه  اإلمام احلسني  استشهاد  أساس وهو 
احلسني)عليه  اإلمام  فيكون  السالم(، 
يكون  الذي  الرئيس  املوضوع  السالم(هو 

كـ  األخرى  املوضوعات  حوله  تدور  ثابًتا 
السالم(،  )عليه  العباس  األموّي،  )املنقب 
يزيد،  السالم(،  )عليه  العابدين  زين 
)عليها  زينب  السالم(،  )عليها  سكينة 
هذه  فكل  الرياحّي...()47(،  احلّر  السالم(، 
املوضوعات مرتبطة باملوضوع األول، فكل 
جديًدا  موضوًعا  يضيف  الشاعر   يتقّدم  ما 

لكنه يرتبط باإلمام احلسني )عليه السالم(.
مع  )املعّقد(  الثالث  النوع  يتسّيد  حني  يف 
قصائده  معظم  ففي  القصائد  بقية  اخلطّي، 
الشاعر  وصف  فقد  الوصف،  إىل  جينح 
فيقول  األحوال،  من  كثري  يف  موضوعاته 
ضمن  السالم(  )عليه  عليا  اإلمام  واصًفا 

رسد شعري طويل)48(:
ُسوِل، ُمطلُِّق ال         َزوُج الَبُتوِل َأُخ الرَّ

نَيا، َوَقالِيَها بِنرَِياِن الِقاَل دُّ
َرجٌل َترَسَبَل بِالَعَفاِف، َوَحبََّذا                 

َرجٌل بَِأثَواِب الَعَفاِف َترَسَباَل
ويقول واصًفا احلسني) عليه السالم()49(:

َقَمٌر َقِويُم َقَواِمِه َكَقنَاتِِه                         
َوحِلَاُظُه يِف الَقتِل حَتِكي امَلنَصاَل

ٌة، َوُعُيوُنُه                          َوجنَاُتُه ُجوِريَّ
ٌة، َتسبِي الَغَزاَل األَكَحاَل ُحوِريَّ
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التي  الثالثة  بأنواعه  التدّرج  إّن   
 ّ احليلِّ العرندس  ابن  مرثيات  يف  وردت 
فهو  القارئ  فيه  يسري  الذي  الطريق  بمثابة 
التي  الزوايا  يتدّرج مع النص ويدخل تلك 
حتقيق  إىل  وصواًل  الشعري  املعنى  هبا  يمّر 
الذي  فالنص  املضمون،  وإيصال  اهلدف 
تتدّرج موضوعاته تكون بنياته أكثر انسجاًما 
وترابًطا شكاًل ومضموًما، وهذا ما أّكد عليه 

)فان دايك( يف بداية كالمنا عىل التدّرج.
ثالًثا: املعرفة اخللفيَّة

إنَّ قراءة النص تعتمد عىل ما تراكم   
جتمعت  سابقة  معارف  من  القارئ  عند 
احلفاظ عىل  قادر عىل  متمّرس  لديه كقارئ 
ب  والتجار  للنصوص  العريضة  اخلطوط 

السابقة له وقراءهتا ومعاجلتها)50(.
ال  خطاًبا  يواجه  حينام  القارئ  أنَّ  بمعنى 
يستعني  بل  الوفاض  خايل  وهو  يواجهه 
فهم  عىل  تساعده  إذ  السابقة؛  بتجاربه 
واملعرفة  اخلطاب.  يقّدمها  التي  املعطيات 
املعرفيَّة،  وأداته  املتلّقي  ثقافة  تعني  اخللفيَّة 
التصّور  يملكه من قدرات تساعد عىل  وما 

الذهنّي ألشياء)51(.    
وملا كانت رؤانا للعامل نسبية فإنَّ بنية   
النص يمكن أّنى تنتج قاعدة جديدة لإلدراك 

التي  العامل  صورة  أن  ذلك  العام،  البرشي 
يشّكلها القارئ ال تكون بالرضورة مطابقة 
لصورة النص؛ ألنَّه يصّور العامل كام نعرفه، 

وقد يؤّكد النص لك أو خيالفه)52(.
مدى  ومعرفة  النص  حتليل  فإنَّ  هذا  وعىل 
عدمها  من  بالنصّية  عليه  واحلكم  انسجامه 
القارئ من  تراكم لدى  ما  أيضا عىل  يعتمد 
بمعنى  املوضوع)53(،  عن  سابقة  معارف 
قريًبا من  أن يكون  املنسجم جيب  النص  أنَّ 

األحداث اإلنسانيَّة.
ابن  مرثيات  يف  اخللفّية  املعرفة  إنَّ   
ّ تكاد تكون من أميز عنارص  العرندس احليلِّ
وهو  فاملوضوع  عليها  املتعارف  االنسجام 
اآلفاق،  مأل  بل  ا  جدًّ مشهور  الطف  واقعة 
ومعطياهتا حمفوظة يف أذهان القراء املثقفني؛ 
تأويلها  يف  صعوبة  القارئ  جيد  لن  لذلك 
املضمون  األغلب  يف  وسيتطابق  وإنتاجها، 
الذي سينتجه القارئ مع النص؛ ألنَّ احلادثة 
ثقافيَّا مّتفق عليها من قبل اجلميع، هذا من 
أيًضا  فخلفيته  الشاعر  أّما  النص،  ناحية 
الثامن  القرن  يف  عاش  شاعر  فهو  معروفة 
مركًزا  كانت  التي  احللَّة  مدينة  يف  اهلجرّي 
تكون  أن  البدهّي  فمن  إماميًّا)54(،  ا  فكريًّ
موضوعات  هكذا  نحو  وتوّجهاته  قصائده 
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متصلة بالفكر اإلمامّي.
املرثيات  قّدمتها  التي  واألسامء  فاألحداث 
هي خطوط عريضة يف ذهن القارئ املثقف 
وتأويله  النص  انسجام  يف  أسهمت  التي 
تكمن  وهنا  الشاعر،  أرادها  التي  بالصورة 
مساعد  عامل  فهي  اخللفية  املعرفة  فائدة 
)دالليًّا(  انسجامه  ثمَّ  ومن  النص  فهم  عىل 
يف  ة  الفكريَّ العوائق  بإزالة  كفيلة  فهي 
الكربى  البنية  إدراك  النص، وتسّهل عملية 

للنصوص.
الداّل  بني  العالقة  الشاعر  وّظف  لقد 
واملدلول بطريقة استدعائية؛ نتيجة للتصّور 
املتلقي  عند  الداّل  حيدثه  الذي  الذهني 
النص  بني  مشرتكة  ثقافة  وجود  حال  يف 
ابن  مرثيات   يف  نجده  ما  وهذا  واملتلّقي، 
بمنظومة  مرتبط  فالنص   ّ احليلِّ العرندس 
األحداث التي يعرفها أغلب القراء املتابعني 

للحدث التارخيّي.
رابًعا: البنية الكليَّة

كشفها  يتوّقف  جمّردة،  بنية  هي   
عند  اإلدراك  ودينامية  الوعي  مستوى  عىل 
لذا  األوىل،  بالدرجة  داللية  وهي  املتلقي، 
النص  ومعنى  الكيل  الرتابط  تصّور  هي 

القضايا  من  أعىل  مستوى  عىل  يستقّر  الذي 
التتابع  يؤّلف  أن  يمكن  وبذلك  الفردية، 
الكيل أو اجلزئي ملجموعة من القضايا وحدة 

داللية عىل مستوى أكثر عمومية)55(.
إنَّ البنية الكربى للنص هي الفكرة   
ة التي يعمل املؤلف عىل تقديمها يف  اجلوهريَّ
ضوء جمموعة من القضايا ختدم بناء القضية 
الكربى، إهّنا متّثل موضوع اخلطاب الشامل 

الذي تقّدمه النصوص أًيا كان نوعها.
تفسري  عىل  الكربى  البنية  تعمل   
شمولية  نفهم  أن  لنا  وتتيح  املوضوع، 
الشاعر؛  عنها  يعرّب  التي  اإلبداعية  الظاهرة 
ا تؤّدي دًورا رئيًسا يف املعاجلة اإلداركية  ألهنَّ
يف  الفاعلة  مسامهتها  عن  فضاًل  للنص، 
توازن النص وختليصه من الرتهل والتشّتت، 
وتعمل  النص  الكربى  البنية  حتكم  وبذلك 
ذو  لكنه  مغلًقا  نًصا  فيصبح  متاسكه،  عىل 
بنية مفتوحة، جتعل من النص كتلة ديناميكية 
التي ختدم املضمون  الدالليَّة  قابلة لإلضافة 

العام للنصوص)56(.
 ّ احليلِّ العرندس  ابن  مرثيات  إنَّ   
البنى  مجيع  حوهلا  تدور  كلّية  بنية  عىل  تقوم 
متعّددة  بنية  وهي  األخرى  الصغرى 
واحدة  قضية  تستهدف  لكنها  األشكال 
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وهي قضية آل الرسول )صىلَّ اهلل عليه وآله 
مجيع  بؤرة  هي  احلسينيَّة  فالقضية  وسلم(، 
هذه  قّدم  الذي   ّ احليلِّ العرندس  ابن  قصائد 
القضية يف مجيع شعره الذي وصل إلينا من 
لتكون  قصيدة،  أية  يف  عنها  حييد  أن  دون 
باقي  حوهلا  تدور  التي  الكربى  القضية 
القضايا اجلزئية، ومل يضع الشاعر كثرًيا من 
ة أو األسلوبيَّة للوصول إىل   العراقيل اللغويَّ
إليها  التي أشار  العمليات  - فال نحتاج إىل 
)فان دايك( - البنية الكربى والتي تتلّخص 
بنيتها  إىل  للوصول  النص  اختزال أجزاء  يف 
الكلية  بل عىل العكس كان هو اآلخر يدور 
حوهلا وحياول أن يربزها يف مرثياته؛ وذلك 
التي  والعاطفيَّة  النفسيَّة  احلالة  إىل  يعود 
املذهب  يمّثل  شاعر  فهو  عليه،  سيطرت 
يف  تعمل  هواجسه  مجيع  فكانت  اإلمامّي، 
الظلم  و مدى  احلسينيَّة  القضية  إبراز  سبيل 
الطف،  موكب  هلا  تعّرض  التي  والقسوة 
تكاد  وهنا  اهلل(،  )لعنه  يزيد  زبانية  قبل  من 
البنية  بنية كربى أخرى لكنها داخل  تتكون 
األصل )القضية احلسينية(، فهي تساوهيا يف 
التي  األحداث  كاشفة  وترافقها،  األحداث 
أهل  خيانة  من  الطف  واقعة  يف  حصلت 
وموقف  األموّي،  اجليش  وهجوم  الكوفة، 
السيدة  وآالم  )العباس(،  الفضل  أيب 

)زينب(، وعطش األطفال، وبروز األبطال 
إىل ميدان الشهادة.

احلسينية  القضية  إبراز  يستهدف  ذلك  كل 
الرسول  آل  عىل  الواقع  الظلم  مدى  وبيان 
عن  فضاًل  وسلم(،  وآله  عليه  اهلل  )صىلَّ 
)عليه  احلسني  اإلمام  لدور  كامل  وصف 
التي  املأساوية  الساعات  تلك  يف  السالم( 
عاشتها بقية رسول اهلل )صىلَّ اهلل عليه وآله 

وسلم(.
ابن  مرثيات  يف  الكليَّة  فالبنية   
احلسينيَّة  القضية  متّثلها   ّ احليلِّ العرندس 
كثرًيا  الشاعر  استفاد  وقد  تفاصيلها،  بكل 
فوّظف  الطف،  لقصة  الرسّدي  احلدث  من 
البنية  تكوين  سبيل  يف  املحكية  األحداث 

الكليَّة للنص الشعري الذي نحن بصدده.
ابن  مرثيات  جاءت  تقّدم  ما  عىل  وبناًء 
إىل حدٍّ كبري  ّ متامسكة نصيَّا  العرندس احليلِّ
والداللية،  الشكلية  البنية  مستوى  عىل 
الطف  حادثة  فداحة  تبنّي  أن  فاستطاعت 
ت اخلطاب الذي  وفضحت شخوصها فعرَّ
برتابط   إاّل  ليتّم  كان  ما  يمثلونه، وكل ذلك 
مستوى  عىل  وجتانسها  املرثيات  أجزاء 
الشكل واملضمون، وبأسلوب شعري متلؤُه 
العاطفة التي كانت أداة نفسّية قبل كّل يشء 
ليكون  ومتاسكه  النص  ترابط  عىل  عملت 
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كالقطعة الواحدة عىل الرغم من أنَّه أكثر من 
مرّثية واحدة.         

اخلامتة
من  جمموعة  إىل  البحث  توّصل  اخلتام  يف 

النتائج وهي: 
ّ  جاء متامسًكا  1- إّن نص ابن العرندس احليلِّ
عىل مستوى الشكل واملضمون؛ ويرجع ذلك 
والوصل  كاإلحالة  النصّية  املعطيات  لتوافر 
أخرى  عنارص  عن  فضاًل  املوضوع  ووحدة 

زادت من متاسك النص وترابطه.
من  الناجتة  الشعورية  احلالة  شكّلت   -2
العاطفة املتقدة نوًعا من التواصل النفيس بني 
قصائد ابن العرندس احليلِّ األمر الذي أسهم 

يف وحدة املوضوع وجتانس الدالالت.
الكثافة  تلك  البعدية  اإلحالة  حتّقق  مل   -3
النصّية التي حّققتها اإلحالة القبلية يف النص 
ألّن  وذلك  ؛  ّ احليلِّ العرندس  البن  الشعري 
األحداث التي ذكرها الشاعر قد حدثت يف 

الزمن املايض.
من   ّ احليلِّ العرندس  ابن  مرثيات  خلت   -4
النص  ترابط  من  يقّلل  األمر  وهذا  العنوان 

للمتلّقي  مهم  مدخل  فالعنوان  الشعري 
شعر  فهو  الشعري  املوضوع  يعّوضه  لكن 
عنوان  بال  يكتب  الذي  القديم  النمط  عىل 
لكن يعتمد عىل الغرض الشعري يف حماورة 

املتلقي.
)الواو  بحريف  الوصل  ألسلوب  كان   -5
الشكليَّة  البنيَّة  تالحم  يف  كبري  دور  والفاء( 
الشعري،  النص  مع حبكة  متاشيًّا  وتطّورها 
الواقعة  بتحويل  للشاعر  سمحت  فقد 

التارخييَّة إىل نص شعري مرتابط األجزاء.
العرندس  ابن  مرثيات  استطاعت   -6
فاضحة  الّطف  حادثة  فداحة  تبنّي  أن   ّ احليلِّ
يمثّلونه،  الذي  اخلطاب  معّريًة  شخوصها 
أجزاء  برتابط   إاّل  ليتّم  كان  ما  ذلك  وكل 
عىل  وجتانسها   ّ احليلِّ العرندس  ابن  مرثيات 
وبأسلوب  واملضمون،  الشكل  مستوى 
شعري متلؤُه العاطفة التي كانت أداة نفسية 
النص  ترابط  عىل  عملت  يشء  كل  قبل 
عىل  الواحدة  كالقطعة  ليكون  ومتاسكه 

الرغم من أنه  أكثر من مرّثية واحدة.

 التامسُك النيّص يف مرثيات ابن العرندس ...
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اهلوامش:

لسانيات  يف  األساسية  املصطلحات   -1

لسانيات   ،81 اخلطاب:  وحتليل  النص 

انسجام اخلطاب(: 15،  إىل  النص )مدخل 

وما بعدها.

 ،204 العريب:  النحو  يف  املوقعية  ينظر   -2

النص  لسانيات  يف  األساسية  املصطلحات 

وعلم اخلطاب: 88.

3- ينظر لسانيات النص )مدخل إىل انسجام 

اخلطاب(: 17. واملصطلحات األساسية يف 

لسانيات النص وعلم اخلطاب: 81.

ولسانيات   .117 النص:  نسيج  ينظر   -4

واإلجراء(:  التأسيس  يف  )مباحث  اخلطاب 

والتطبيق(:  )النظرية  النص  لغة  46. وعلم 

123-120

.40 : ّ 5- ديوان صالح ابن العرندس احليلِّ

6- م. ن: 40.

.72 : ّ 7- ديوان صالح ابن العرندس احليلِّ

.72: ّ 8- ديوان صالح ابن العرندس احليلِّ

العسكريُّ  اإلماِم  ابن  هو  ذلك:  مثال   -9

العلُم  الطاهُر  النقيُّ  ال             تقيُّ  حممٌد 

. احلَرْبُ

.67: ّ ديوان صالح ابن العرندس احليلِّ

.101 : ّ 10- ديوان ابن العرندس احليلِّ

.97 : ّ 11- ديوان ابن العرندس احليلِّ

 /2 اخلطاب:  حتليل  أصول  ينظر   -12

.1065

 ،188  /1 العربية:  يف  اللمع  ينظر   -13

النحو الوايف: 1/ 373.

 : ّ احليلِّ العرندس  ابن  صالح  ديوان   -14

.36

لسانيات   ،12 النص:  لغة  علم  ينظر   -15

النص )مدخل إىل انسجام اخلطاب(: 16. 

 : ّ احليلِّ العرندس  ابن  صالح  ديوان   -16

.35

.48 : ّ 17- ديوان ابن العرندس احليلِّ

18- م. ن:  49،  73، 106.

إىل  النص)مدخل  لسانيات  ينظر   -19

لسانيات   ،23  ،22 اخلطاب(:  انسجام 

واإلجراء(:  التأسيس  يف  اخلطاب)مباحث 

.49 ،48

واالجراء:  والنص  اخلطاب  ينظر   -20

346، علم لغة النص )النظرية والتطبيق(: 

112، وما بعدها. 
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واإلجراء:  واخلطاب  النص  ينظر   -21

انسجام  النص )مدخل إىل  348، لسانيات 

اخلطاب)مباحث  لسانيات  و   ،23: النص( 

يف التأسيس واإلجراء(:111.

22- األصول يف النحو: 1/ 443.

 ،59  /2 النحو:  يف  األصول  ينظر   -23

النحو الوايف: 3/ 628.

 : ّ احليلِّ العرندس  ابن  صالح  ديوان   -24

.54

الصورة  بناء  يف  الكلمة  دور  ينظر   -25

الشعرية: 124، وما بعدها.

.48: ّ 26- ديوان صالح ابن العرندس احليلِّ

 : ّ احليلِّ العرندس  ابن  صالح  ديوان   -27

.45

28- األصول يف النحو: 1/ 443، النحو 

الوايف: 3/ 628.

واإلجراء:  واخلطاب  النص  ينظر   -29

351، وما بعدها، علم اللغة النيّص )النظرية 

)النظرية  النص  لغة  علم   ،23 والتطبيق(: 

والتطبيق(: 112، 165. 

 : ّ احليلِّ العرندس  ابن  صالح  ديوان   -30

.89 ،88

وما   ،175 الصناعتني:1/  ينظر   -31

بعدها.

32- م. ن: 1/ 174.

 /3 القران:  تفسري  يف  الربهان  ينظر:   -33

البيضاين:  تفسري  الشهاب عىل  73، حاشية 

.180 ،179 /1

 : ّ احليلِّ العرندس  ابن  صالح  ديوان   -34

.59

 : احليّلّ العرندس  ابن  صالح  ديوان   -35

 .69

36- م. ن:90.

وما   ،173 النص:  لغة  علم  ينظر   -37

بعدها.

 : ّ احليلِّ العرندس  ابن  صالح  ديوان   -38

.49

  : احليّلّ العرندس  ابن  صالح  ديوان   -39

.110 ،109

يف  األساسية  املصطلحات  ينظر   -40

 ،92 اخلطاب:  وحتليل  النص  لسانيات 

االتساق واالنسجام يف رواية سمرقند: 52.

النظرية  بني  النيّص  اللغة  علم  ينظر   -41

والتطبيق: 94.

 التامسُك النيّص يف مرثيات ابن العرندس ...
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الشعرّي:  للنص  أجروميَّة  نحو  ينظر   -42

.154

يف  العربية  املصطلحات  معجم  ينظر   -43

األديب  النقد   ،431  ،430 واألدب:  اللغة 

احلديث: 373، وما بعدها.

44- ينظر النقد األديب احلديث: 374.

)مدخل  النص  لسانيات  ينظر   -45

واالتساق   .38 اخلطاب(:  انسجام  إىل 

واالنسجام يف رواية سمرقند:57.

العرندس  ابن  صالح  ديوان  ينظر   -46

.77 ،52 ،36 : ّ احليلِّ

العرندس  ابن  صالح  ديوان  ينظر   -47

.82 ،63 ،44 ،40 : ّ احليلِّ

48- م. ن: 98.

49- م. ن: 76.

إىل  )مدخل  النص  لسانيات  ينظر   -50

انسجام اخلطاب(: 61.

51- ينظر فعل القراءة )نظرية يف االستجابة 

اجلاملّية(: 31، وما بعدها.

والتفكيك  التفسري  ينظر   -52

وااليديولوجيا: 80، وما بعدها.

53- لسانيات اخلطاب: 61.

54- ينظر: الطليعة من شعراء الشيعة: 1/ 

.240

متداخل  النص)مدخل  علم  ينظر   -55

بعدها،   وما   ،73 االختصاصات(: 

عند  العليا  والبنية  الكربى  البنية  مصطلحا 

واملعيار  املفهوم،  يف  )مقاربة  دايك  فان 

النص)النظرية  لغة  علم   ،33 والوظيفة(: 

والتطبيق(: 195.

56- ينظر بنية النص الكربى: 439.
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املصادر واملراجع:

النظرية  يف  اخلطاب  حتليل  أصول   -1

املؤسسة  الشاوس،  حممد  العربية:  النحوية 

العربية للنرش والتوزيع، تونس، 2001م.

تح:  الرساج،  ابن  النحو:  يف  األصول   -2

القاهرة،  الدينية  الثقافة  مكتبة  عثامن،  حممد 

ط1، 1430هـ، 2009م.

3- بنية النص الكربى: صبحي الطعان، جملة 

علم الفكر، الكويت، ع1- 2، 1994م.

وااليديولوجيا:  والتفكيك  التفسري   -4

فصول،  صليحة،  تر:هناد  بطلر،  كريستوفر 

ع3، 1985م.

 ( ّ احليلِّ العرندس  ابن  صالح  ديوان   -5

840هـ(: صنعه الدكتور سعد حداد، مطبعة 

الكوثر، قم، ط1، 1438هـ، 2017م.

أبو اهلالل العسكرّي، تح:  6- الصناعتني: 

ط1،  إبراهيم،  الفضل  أبو  البجاوي،  حممد 

1971م.

7- الطليعة من شعراء الشيعة: الشيخ حممد 

دار  اجلبوري،  سلامن  كامل  تح:  الساموّي، 

1422هـ،  ط1،  بريوت،  العريب،  املؤرخ 

2001م.

والتطبيق(:  )النظرية  النيّص  اللغة  علم   -8

ط1،  قاهرة،  قباء،  دار  الفقي،  صبحي 

1431هـ، 2000م.

متداخل  النص)مدخل  علم   -9

سعيد  تر:  دايك،  فان  االختصاصات(: 

للكتاب،  القاهرة  دار  البحريي،  حسن 

القاهرة، ط1، 1421هـ، 2001م.

والتطبيق(:  النظرية  النص)  لغة  علم   -10

القاهرة،  اآلداب،  مكتبة  حممد،  شبل  عزة 

ط1، 1438هـ، 2007م.

11- فعل القراءة  نظرية مجالية التجاوب)يف 

األدب(: آيزر، تر: محديد حلمداين، اجلاليل 

الكدية، مكتبة املناهل، فاس، د. ط، د. ت.

إبراهيم  النص:  ونحو  اللسانيات  يف   -12

والتوزيع،  للنرش  امليرسة  دار  خليل،  حممود 

عامن، ط1، 1427هـ، 2007م.

13- لسانيات اخلطاب ) مدخل إىل انسجام 

النص(: حممد خطايب، املركز الثقايف العريب، 

املغرب، ط2، 2006م.

يف  مباحث  اخلطاب)  لسانيات   -14

دار  قرة،  بو  نعامن  واإلجراء(:  التأسيس 

1433هـ،  بريوت،  العلمية،  الكتب 

 التامسُك النيّص يف مرثيات ابن العرندس ...



258

)2
02

2  
ب -

 )آ
)1

44
4 -

رم 
)حم

نة 
ثام

ة ال
سن

- ال
ون 

الث
والث

ث 
لثال

د ا
عد

- ال
ن 

ثام
د ال

جل
/ امل

واة
د

2012م.

تح:  جني،  ابن  العربية:  يف  اللمع   -15

سميح أبو مغيل، دار جمدالوي، عامن، د. ط 

1988م.

وجماالت  النص  علم  إىل  مدخل   -16

تطبيقه: حممد األخرض الصبيحّي، منشورات 

االختالف، اجلزائر، د.ط، د.ت.

العليا  الكربى والبنية  البنية  17- مصطلحا 

واملعيار  املفهوم،  )مقاربة يف  دايك  فان  عند 

كلية  جملة  مزعل،  توفيق  خالد  والوظيفة(: 

الكوفة،  اإلنسانية،  للعلوم  للبنات  الرتبية 

ع18، 2016م.

لسانيات  يف  األساسيَّة  املصطلحات   -18

معجميَّة(:  اخلطاب)دراسة  وحتليل  النص 

عامن،  احلديثة،  الكتب  عامل  قرة،  بو  نعامن 

ط1، 1429هـ، 2009م.

اللغة  يف  العربية  املصطلحات  معجم   -19

املهندس،  كامل  وهبة،  جمدي  واألدب: 

مكتبة لبنان، بريوت، ط2، 1984م.

20- نحو أجرومية للنص الشعرّي) دراسة 

جملة  مصلوح،  سعد  جاهلية(:  قصيدة  يف 

فصول، القاهرة، مج10، ع 2-1.

املركز  الزنَّاد،  األزهر  النص:  نسيج   -21

الثقايف العريب، بريوت، ط1، 1993م.

دي  واإلجراء:  واخلطاب  النص   -22

الكتب،  عامل  حسان،  متام  تر:  بوجراند، 

القاهرة، ط1، 1418هـ، 1998م.

غنيمي  حممد  احلديث:  األديب  النقد   -23

والنرش  للطباعة  مرص  هنضة  هالل، 

والتوزيع، مرص، 1997م.
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ملخص البحث
انتقت الدراسة مفهوم ))احلدث الكالمي(( بعّده أحد أبرز األعامل يف كثري من أعامل   
الدرس التداويل، الذي يعنى بامللفوظات ذات النظام الشكيل والداليل واالنجازي والتأثريي، 
فهو يطمح إىل أن يكون امللفوظ فعاًل كالميًا ذا تأثري يف املخاطب اجتامعيًا ومؤسساتيًا ومن ثم 

إنجاز يشء ما.
ويعّد خطاب املتنبي يف قصيدة )عيد بأي حال عدت يا عيد( سلسلة من األحداث   
مّيزت السلوك اإلنساين لعدة أشخاص هم املعنيون بوصفهم فاعلني متزامنني وغري متزامنني، 
وتظهر القيمة اإلنجازية هلذا احلدث الفعيل من فاعليته التداولية ومن خاصيته احلكائية، فام 
القضايا واألحداث؟ هذه  الربط بني  يتّم  يتأسس؟ وكيف  ماذا  الكالمي؟ وعىل  هو احلدث 

األسئلة وغريها ما نحاول الكشف عنها يف هذه الدراسة.
أفعال  اإللزاميات،   اإلعالنيات،  املبارشة،  االفعال  الكالمي،  احلدث  املفتاحية:  الكلامت 

الكالم غري املبارشة.

 تداوليُة احلدِث الكالمّي يف خطاِب املتنبي

قصيدة ) عيٌد بأّيِة حاٍل ُعدَت يا عيُد( اختياراً
م. حنان بندر عيل

جامعة ذي قار - كلية التبية للعلوم اإلنسانية - قسم اللغة العربية

The pragmatics of the speech acts in Al-Mutanabbi’s speech
The poem )Eid، in any case، you are back، Eid( as an option
Lect. Hanan Bandar Ali 



260

)2
02

2  
ب -

 )آ
)1

44
4 -

رم 
)حم

نة 
ثام

ة ال
سن

- ال
ون 

الث
والث

ث 
لثال

د ا
عد

- ال
ن 

ثام
د ال

جل
/ امل

واة
د

Abstract

	 The	 study	 choses	 the	 concept	 of	 ‘speech	 acts’	 after	 being	 one	 of	 the	

most	prominent	works	in	many	of	the	works	of	the	pragmatic	lesson،	which	is	

concerned	with	utterances	that	have	formal،	semantic،	executory	and	influence	

system.	It	aspires	to	be	a	verbal	act	that	has	a	social	and	institutional	impact	

on	the	addressee	and	then	accomplishing	something.	Al-Mutanabbi’s	speech	in	

the	poem	(Eid	Anyway،	you	came	back)	is	a	series	of	events	that	characterized	

the	human	behavior	of	several	people	who	are	concerned	to	be	simultaneous	

and	asynchronous	actors.	The	performance	value	of	this	actual	event	appears	

from	its	deliberative	effectiveness	and	 its	narrative	 feature.	What	 is	a	speech	

act?	On	what	is	it	based?	How	are	the	issues	and	events	linked?	These	and	other	

questions	are	what	I	try	to	uncover	in	this	study.

Keywords:	speech	act،	direct	verbs،	declarations،	compulsions،	indirect	speech	

acts.
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مة:      املقدِّ
أحد اجلسور  الكالمي  يعدُّ احلدث   
الصوري  الشكيل  املنحنى  بني  يربط  الذي 
يف  الوظيفي  واملنحنى  البنيوية،  بزعامة 
أّنه  دايك(  )فان  ويرى  احلديثة،  اللسانيات 
جيب النظر إىل النص بوصفه فعاًل للكالم أو 
بوصفه سلسلة من األفعال الكالمية، كام أّنه 
من املمكن حتليل النص عىل أّنه متوالية من 
اجلمل، ويمكن النظر إىل النص عىل أّنه فعل 
كالمي أكرب من أفعال اللسان)1(، أّما )جورج 
قائاًل:  الكالمي  احلدث  عّرف  فقد  بل(، 
))هو مفهوم من املفاهيم التي تدور يف فلك 
األفعال  من  سلسلة  وهو  الكالمي،  الفعل 
التفاعالت  يف  يظهر  نشاط  أو  الكالمية 
اخلطابية واللغوية بطريقة تواضعية تفيض إىل 
نتيجة ما ويمكن أن حيتوي عىل فعل كالمي 
أن حيتوي عىل  أيضا  يمكن  مركزي، ولكن 
متتابعة  أفعال  ردود  إىل  تقود  منطوقات 
احلدث  ويرتبط  املركزي(()2(،  الفعل  تبني 
التخاطبية  األطراف  بني  بالتفاعل  الكالمي 
الذي يفيض إىل الكشف عن الفعل املركزي 
وتتضافر  مضمرًا،  كان  أم  به  رّصح  سواء 
ولعل  إنشائه،  يف  األخرى  األفعال  سلسلة 

عن  للتعبري  األقرب  هو  الكالمي  احلدث 
وهلذا  ما،  حدثًا  بوصفها  األدبية  األعامل 
من  واملكان  الزمان  استيعاب  طاقة  احلدث 

جهة وجتاوزمها من جهة أخرى.)3(
قصيدة  يف  للمتمّعن  ويتضح   
املتنبي )عيٌد بأّيِة حاٍل ُعدَت يا عيُد( بناؤها 
أفعال كالمية خمتلفة  القائم عىل سلسلة من 
إليهم  وّجه  الذين  الشخوص  باختالف 
الفعلية  السلسلة  تلك  تندّرج  اخلطاب، 
مقصد  إىل  وتشري  اإلمجايل  الكالم  بفعل 
كان  الذي  النفيس  التأّزم  هو  واحد،  إمجايل 
وقد  القصيدة،  نظم  إبان  الطيب  أبو  عليه 
األول  حمورين،  عىل  الدراسة  توّزعت 
اشتملت  وقد  املبارشة،  الكالمية  األفعال 

عىل اجتاهني:    
املبارشة  األفعال  جتليات  األول:  االجتاه      

ووظائفها يف قصيدة )عيٌد بأّيِة حاٍل..(:
لقد ُعّدت األفعال الكالمية من أهّم   
نشوء  تزامن  فقد  التداويل،  الدرس  معايري 
الكالمية)4(،  األفعال  نظرية  مع  التداولية 
أوستن(  )جون  الربيطاين  اللغوي  أكد  وقد 
عىل مقاصد املتكلم يف اخلطاب، واعتقد أّن 
لكل مقولة مغزًى معينًا)5(، بمعنى أّنه وضع 

تداوليُة احلدِث الكالمّي يف خطاِب املتنبي ...
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املتكلم نصب عينيه يف عملية الكالم بوصف 
العالقة بني ))املتكلم واللغة التي يستعملها 
ألن  اللساين؛  للدرس  األسايس  اإلشكال 
التأويل  يف  تتحّكم  التي  هي  العالقة  هذه 
الداليل(()6(، وقد تركت األسس التي سنها 
ثغرات  الكالمية  األفعال  نظرية  يف  أوستن 
متعدّدة فأكمل تلميذه )سريل( تلك النظرية، 
يف  الثغرات  تلك  يسّد  أن  جاهدًا  وحاول 
حيث  من  اخلطابية)7(،  للمقوالت  حتليله 
تفسري املستمع أو املخاطب، ووضع رشوطا 
موقفية لإلنجازات غري العرفية التي أمهلها 
أوستن عند وضعه رشوطا عىل االنجازات 
وضع  وقد  وحسب)8(،  الشعائرية  العرفية 
نظريته  يف  املبارشة  اإلنجازية  لألفعال  حدًا 
اإلنجازية  قوهتا  ))تطابق  إىل  تشري  فهي 
مراد املتكلم أي أن يكون ما يقوله مطابقًا ملا 

يعنيه(()9(.
إّن احلدث الكالمي يمكن أن يشغل   
أدرج  وقد  اخلطاب،  يف  متعّددة  وظائف 
)سريل( مخسة أنواع لوظائف عامة تنجزها 
تلك  عىل  اآلن  وسنعّرج  الكالم)10(،  أفعال 
تقسيم )سريل(  وفق  الكالمية عىل  األفعال 
التي  الوظائف  حتديد  يف  االنجازية  وقوهتا 

خترج اليها:
التي  األفعال  من  وهي  اإلعالنيات:   -1
صنفها )سريل( وتقتيض أن ))يكون الفعل 
توقع  فأنت  الوجود،  يف  للفظه  مقارنًا  فيها 
نجاحًا  حتّقق  وكي  فعاًل(()11(،  بالقول 
القضوي  حمتواها  مطابقة  من  البد  تداوليًا 
احلدث  ويتسع  أنتجها)12(،  الذي  للمقام 
ليشمل  األفعال  من  النوع  هذا  يف  الكالمي 
وإعالن  والدعوى،  واإلقرار،  الوصية، 
واإلجارة...  واهلبة،  والطرد،  احلرب، 
وغريها)13(، وقد بدأ املتنبي قصيدته بإعالن 

جميء العيد بقوله)14(:
عيٌد بأّيِة حاٍل ُعدَت ياعيُد       

باَِم مىض أم ألْمٍر فيَك جتديُد 
أّما األِحبُة فالَبْيداُء دوهَنُم       

َفَليَت دوَنَك بِيدًا دوهَنَا بِيُد
األفعال  من  مجلة  الشاعر  استعمل   
يف  األساس  حجر  كانت  التي  الكالمية 
عن  اإلعالن  هدفه  كالمي  حدث  تأسيس 
للسعادة  جانبًا  يمّثل  الذي  العيد  جميء 
زمنيًا  له  مواٍز  آخر  بإعالن  يقابله  والبهجة، 
وهو  الشاعر  نفسية  يف  د  تّوّّ معه  ومتضاٍد 
لتحقيق  األحبة،  لفقد  احلزن  حالة  إعالن 
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وراء  من  إليه  الشاعر  سعى  تداويل  قصد 
تلك السلسلة الفعلية فنراه يعمد إىل األفعال 
أدت  التي  ليت(  مىض،  )عدت،  التداولية 
غرضًا إنجازيًا، يمّثل يف احلقل التداويل قصد 
املتكلم من وراء استعامهلا، وهو: احلزن الذي 
الفرح  بطعم  حيس  مل  معه  الذي  بالشاعر  أملّ 
وحرية  بأزمة  يمر  فالشاعر  واالحتفال، 
وواقع مرير يتمّثل يف فقدان الشاعر ألحبته، 
فرتاه يفقد طعم التلّذذ باحلياة وأفراحها كأن 
الزمن توّقف عند ذلك الفراق، فاإلحساس 
الفرح  متظهرات  من  يصاحبه  وما  بالعيد 
والبهجة قد تالشى عند الشاعر، مع غياب 
احلبيب، وبذلك يكون احلدث الكالمي يف 
احلزن  حالة  عن  اإلعالن  هو  املقدمة  تلك 
والفعل  العيد،  جميء  مع  تزامنت  التي 
القويل )فليت دونك بيدًا...( له بنية قضوية 
تداولية عميقة تتجّسد فيام محلت لفظة البيد 
الفيزيائي  الواقعي  البعد  من بعدين أحدمها 
املسافة الطويلة، واآلخر البعد النفيس الذي 
من  الطويلة  الصحاري  يف  املرء  يصاحب 
ولذلك  النجاة؛  واستحالة  واليأس  البؤس 
حلالة  نفسية  بؤرة  الكالمي  احلدث  جّسد 
به  يقصد  كان  الذي  احلبيب،  مع  الشاعر 

نجح  وعليه  احلمداين(،  الدولة  )سيف 
الشاعر يف خلق تواصل بينه وبني خماطبه عرب 
جعل نصه مرتبطًا بموقف اجتامعي وحدث 

واقعي.
2- اإلخباريات )املمثالت(: يؤدي املتكلم 
ينمُّ  كالميًا  حدثًا  األفعال  من  النوع  هذا  يف 
عن وظيفة إخبارية عن طريق نقل ))واقعة 
ما بدرجات متفاوتة من خالل قضية حمّددة 

يعرّب هبا عن هذه الواقعة(()15(.
من  النوع  هلذا  التداويل  التصور  إنَّ   
الوقائع  للتعبري عن  يتمّثل يف هدفه  األفعال 
التارخيية، فهذه األفعال اإلنجازية ال ختضع 
إىل معياري الصدق والكذب بل تستند إىل 
فعندما يكون  النجاح والفشل)16(،  معياري 
تبنّي أفكار يؤمن  النية والقصد يف  للمتكلم 
فإّنه  وجدانه،  يف  راسخة  ومعتقدات  هبا، 
يعرّب عنها بصدق وإخالص، مالئاًم يف ذلك 
وبذلك  الواقعي)17(،  والعامل  ملفوظاته  بني 
التواصل  يف  تداوليًا  نجاحًا  حّقق  قد  يكون 
عندما يستميل خماطبه ويقنعه بام أتى به من 
يقوله  بام  متفاعاًل  وجيعله  إخبارية،  أفعال 

ويؤمن به.
ومن األفعال اإلخبارية التي وردت   

تداوليُة احلدِث الكالمّي يف خطاِب املتنبي ...
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يف خطاب املتنبي قوله)18(: 
إيّن َنَزْلُت بَكّذابنَِي َضْيُفُهُم       

َعِن الِقَرى َوَعِن الرْتحاِل حمُْدوُد
جوُد الّرجاِل من األيدي َوُجوُدُهُم       

مِن الّلساِن َفال كانوا َوال اجلُوُد
اخلطاب  هلذا  التداويل  املحيط  إنَّ   
حييل إىل أفعال كالمية أّدت وظيفة إخبارية 
منجزة وصفًا لواقعة حقيقية عىل وفق طبقة 
الوظيفة  بتلك  اضطلع  وقد  حمددة،  مقامية 
بَكّذابنَِي  َنَزْلُت  )إيّن  بقوله  الكالم  حائل 
األخبار  برسد  احلائل  قام  وعليه  َضْيُفُهُم(، 
املصادر  تشري  إذ  األخشيدي،  كافور  عن 
بعدما  عندهم  نزل  املتنبي  أّن  إىل  التارخيية  
باملال  إياه  واعدًا  ذلك  منه  األخري  طلب 
البخل والتقشف  واجلاه، لكنّه مل جيد سوى 
عنوانًا له، وبذلك الرسد اإلخباري اكتسب 
التداولية  وفاعليته  اإلقناعية،  قوته  اخلطاب 
واحلكائية)19(،  اإلخبارية  خاصيته  من 
اشرتطوا  حيث  التداوليون،  نصه  ما  وهذا 
بني  ما  تناظرها  هو  األفعال  تلك  نجاح  يف 
مفردات  معاين  -جمموع  القضوي  حمتواها 
–السياق  اخلارجي  والوجود  اخلطاب– 
القول:  يمكننا  وعليه  أنتجها)20(–  الذي 

كالميًا  حدثًا  يؤدي  أن  استطاع  الشاعر  إنَّ 
تفاعليًا تواصليًا بينه وبني خماطبه عرب مطابقة 
واألحداث  للوقائع  اخلطابية  ملفوظاته 

املوجودة يف العامل اخلارجي.
األفعال  جمموعة  وهي  التعبرييات:   -3
احلالة  عن  تعبريية  وظيفة  تؤدي  التي 
بخربة  خمتصة  وهي  للمتكلم)21(،  النفسية 
الصدق  رشوط  تعينها  وجتربته)22(،  املتكلم 
القضوي  املحتوى  حيّددها  ما  واقعة  حول 
للجملة)23(، ويمكن أن تتخذ شكل ))مجل 
تعرّب عن رسور، أو أمل، أو فرح، أو حزن... 
أو  املتكلم  به  يقوم  يشء  يسّببها  أن  يمكن 
املطابقة  فيها  يشرتط  وال  املستمع(()24( 
تلك  أمثلة  ومن  والواقع)25(،  الكلامت  بني 

األفعال قوله)26(:
إذا أَرْدُت ُكَمْيَت الّلْوِن َصافَِيًة       

َوَجْدهُتَا َوَحبيُب النّفِس َمفُقوُد
ماذا َلقيُت مَن الّدْنَيا َوأْعَجُبُه       

أين باَم أَنا شاٍك ِمنُْه حَمُْسوُد
هذا  يف  الكالمي  احلدث  بؤرة  إنَّ   
اخلطاب هي االنكسار النفيس، لذا نجد أنَّ 
الشاعر يعتمد سلسلة من األفعال الكالمية 
التوترات  عن  تعبريية  وظيفة  أّدت  التي 
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الشعورية التي اعرتته بعد احلالة التي وصل 
الدولة(،  )سيف  احلبيب  فقد  من  إليها، 
وخذالن اآلخر له، وكذب الوعود )كافور 
األخشيدي(، مكّونًا سياقًا تداوليًا لديه من 
لكي  نسقًا  حتّدد  التي  النفسية  العوامل  كل 
فلو  التعبريية،  الكالمية  األفعال  تلك  تالئم 
فعل  أنه  لوجدنا  اخلطاب  يف  النظر  أنعمنا 
فاخلطاب  اللسان)27(،  أفعال  من  كالمي 
يتكّون من متوالية كالمية تعبريية قد تكون 
يشرتط  بعضها  لكن  اليشء،  بعض  مستقّلة 
نحو  مجيعًا  تتمحور  إذ  اآلخر)28(،  بعضها 
حالة االنكسار النفيس التي يعيشها الشاعر؛ 

لتكون تلك األفعال كاآليت:
- أَرْدُت ُكَمْيَت الّلْوِن: )اخلمرة(.

)يفتقد  َمفُقوُد:  النّفِس  َوَحبيُب  َوَجْدهُتَا   -
سيف الدولة(.

- ماذا َلقيُت: شعوره بعدمية ماكان سابقًا.
- شاٍك: إعالن اهلزيمة وترصيح باالنكسار 

بعدما كان يقارع الزمن.
املتواليات  الفعل القضوي يف مجيع تلك  إنَّ 

هو:
الشاعر  بني  حصل  الذي  الفراق   
سيف  األحّب  وصديقه  األثري،  وممدوحه 

باالنكسار  يشعر  نراه  لذا  احلمداين،  الدولة 
إعالن  عىل  محله  الذي  النفيس،  والتمّوج 
اهلزيمة والترصيح بحزنه وكمده، وعبثية احلياة 
التي عاشها، وهذا استلزم معنى آخر يتجّسد 
يف أنًّ الشاعر ربط زهوه النفيس وحياته كلها 
مع سيف الدولة وبذهابه  ذهب كل يشء حتى 

شخصية املتنبي وعظمته.
مسّميات  إىل  ترمجت  اإللزاميات:   -4
متعّددة، فقد سّميت امللزمات)29(، واألفعال 
ويقصد  الوعد)31(،  وأفعال  اإللزامية)30(، 
بالنهوض  املتكلم  ُتلزم  ))التي  األفعال  هبا 
بسلسلة من األفعال املستقبلية، ومن أمثلتها 
أفعال العرض، والوعد والوعيد()32(، ويتمّثل 
فعله  املتكلم  ينوي  بام  اإلنجازي  غرضها 
التخاطبية)33(،  العملية  أعضاء  أحد  كونه 
اخلارجي،  للعامل  كلامته  مطابقة  عليه  وجيب 
وقد  والقصد)34(،  الصدق  فيها  ويشرتط 
الكالمي  احلدث  من  النوع  هذا  سّجل 
الدراسة،  قيد  املتنبي  قصيدة  يف  حضورية 

ومن ذلك قوله)35(:
َلْوال الُعىل مل جُتْب يب ما أجوُب هَبا        

َوْجنَاُء َحْرٌف َوال َجْرداُء َقْيدوُد
إن َّخطاب املتنبي عبارة عن حدث   

تداوليُة احلدِث الكالمّي يف خطاِب املتنبي ...
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متسلسلة  كالمية  أفعال  من  يتشّكل  كالمي 
)لوال العال، مل جتب، ما أجوب(، مّثلت تلك 
تلك  إنجاز  ويتّم  اخلطاب،  بؤرة  األفعال 
الكالمية  األفعال  إنجاز  طريق  عن  البؤرة 
االنجازية  القوة  هي  عالقة  تربطها  التي 
تداولية  وظيفة  أّدت  التي  األفعال،  لتلك 
العال حتى  بطلب  نفسه  الشاعر  إلزام  وهي 
أحبته،  فراق  حساب  عىل  ذلك  كان  لو 
فالنص يتمحور حول األسباب التي دفعت 
طلبًا  والصحاري  الفيايف  طي  إىل  الشاعر 
جهده،  إليه  وسعى  أراده  طاملا  الذي  للعال 
يف  الشاعر  به  تقّدم  الذي  العرض  وبذلك 
منّبهًا  خلق  العال(،  )لوال  خطابه  معرض 
إىل  الوصول  عىل  املخاَطب  يعني  سياقيًا 
النتيجة التداولية من وراء سفر الشاعر عن 
وطنه وفراق أحبته، لذا نراه يعمد إىل صيغ 
ماأجوب(،  جتب،  )مل  نفي  بأدوات  مسبوقة 
خمتلفة  بتقلّبات  اللفظة  تكرار  عن  فضاًل 
والعال  الشاعر  أنَّ  لنفهم  أجوب(،  )جتب، 
شيئان ال يفرتقان، ومن دون العال مل يستطع 
الشاعر أن يامرس حياته بصورة طبيعية، بل 
لديه،  احلياة  رضوريات  من  العال  طلب  أنَّ 

فهو يفّضله عىل قربه من أحبابه.

األفعال  جمموعة  هي  التوجيهيات:   -5
عىل  خماطبه  محل  املتكلم  هبا  يقصد  التي 
القيام بأعامل  فعل يشء ما)36(، بتوجيهه إىل 
حياول  ))املوّجه  وباستعامل  هبا)37(،  يرغب 
للكلامت(()38(،  مالئاًم  العامل  جعل  املتكلم 
الرغبة  يف  يتمّثل  فيها  اإلخالص  ورشط 
خماطبه)39(،  إقناع  يف  املتكلم  لدى  الصادقة 
ونواٍه،  وتعليامت،  أوامر،   )أشكال  وتتخذ 

ومقرتحات()40(.
     وقد شغلت هذه األفعال حّيزًا من خطاب 
ومن  الدراسة،  موضوع  قصيدته  يف  املتنبي 

ذلك قوله)41(:
ال َتْشرَتِ الَعْبَد إاّل َوالَعَصا َمَعُه        

إنَّ الَعبيَد ألْنَجاٌس َمنَاِكيُد
عىل  اخلطابية  البنية  هذه  اشتملت   
أفعال كالمية متعّددة مثل النهي )التشرِت(، 
ألنجاس(،  العبيد  )إن  اللفظي  والتوكيد 
والتوكيد املعنوي يف لفظة )مناكيد(، ويبدو 
الطولية  البنية  من  اإلمجالية  الوظيفة  أنَّ 
توجيه  هي  الكالمي  احلدث  لسلسلة 
من  جاعاًل  املهجّو،  صفات  إىل  املخاَطب 
املعاين اخلَلقية )السواد، واللؤم، والنجاسة، 
يف  أّصلها  فقد  ُخلقية،  معاين  اخلري(،  وقلة 
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بني  الرتابط  عليه  دلَّ  ما  وهذا  نفوسهم، 
ا  وكأهنَّ األلفاظ  فظهرت  السالسل،  تلك 
معاٍن ُخلقية، أّما الفعل اإلنجازي من تلك 
أرواحهم  أن  املخاَطب  إقناع  فهو  األفعال 
يقبضها  أن  املوت  أراد  فإذا  اللؤم،  من  نتنة 
منها،  تقذرًا  بعود  يرفعها  بل  بيده  يرفعها  ال 
الكالمي  التسلسل  من  النوع  هذا  ويسّمى 
أطلق  إذ  الكربى(،  )التداولية  باخلطاب 
ملتواليات  الكيل  ))التنظيم  عىل  دايك(  )فان 
وعالقتها  والسياقات  الكالمية،  األفعال 
ببنية اخلطاب( إسم )التداولية الكربى(()42(، 
املتوالية  تلك  تؤّديه  الذي  الكالمي  فالفعل 
الفعلية هو فعل كالمي إمجايل، وهو أنَّ العبد 
اليصلح لسيده إالّ بالعصا لسوء خلقه، أّما 
املعنى القضوي التداويل الذي أّدّى بالشاعر 
الرتتيب  من  املنحى  هذا  بخطابه  ينحى  أن 
واستعامالهتا  الصيغ  تلك  أنَّ  فهو:  الفعيل 
عىل  وتساعد  واللبس  واخللط  الشبهة  تزيل 
إدراك القصد التداويل)43(، لذا شحن خطابه 

بتلك الصيغ. 
يف  الكالمي  احلدث  متّثالت  اآلخر:  االجتاه 

أفعال الكالم غري املبارشة:
التأويل  أنَّ  التداوليون  الحظ   

الكايف جلمل اللغات الطبيعية يصبح متعذرًا 
إذا اكتفينا بام حتتويه الصيغة من معلومات، 
كيف  وهو  إشكال،  هناك  كان  هنا  ومن 
كالميًا  حدثًا  يكّون  أن  للمتكلم  يتسنّى 
وقد  آخر؟  شيئًا  يقصد  وهو  معّينة  بصيغة 
الصيغ،  تلك  من  مجلة  التداوليون  رصد 
دراسة  من  انطالقًا  تفسريها  حاولوا  التي 
بني  املشرتكة  واملعلومات  الكالم  أفعال 
القيام  املتكلم واملستمع، وقدرة املتلقي عىل 

باستنتاجات)44(.
الفعل  التداوليون  عّرف  وقد   
متى  ثانوي  فعل  بأنَّه  املبارش  غري  الكالمي 
ظاهر  من  مايفهم  ))خالف  املتكلم  أراد  ما 
اللفظ، وبلغ أكثر مّما قال وسمع كان العمل 

اللغوي املتحّقق غري مبارش(()45(.    
اللغوي  العمل  فإنَّ  لذلك  وتبعا   
القائل حيّقق عماًل  أنَّ  يتمّثل يف  املبارش  غري 
عمل  بوساطة  القول  يف  متضّمنًا  أوليًا 
ثانوي متضّمن يف القول، وهو يقصد ذلك 
التداوليون  ذلك، والحظ  يعلم  واملخاطب 
احلريف  املعنى  بني  التفرقة  يف  أثرًا  للمقام  أنَّ 
قصيدة  يف  وجدنا  وقد  القضوي،  واملعنى 
املتنبي ما جيّسد تلك احلموالت الداللية يف 

تداوليُة احلدِث الكالمّي يف خطاِب املتنبي ...
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قوله)46(: 
ّرُكني         أَصْخَرٌة أَنا ما يل الحُتَ

َهِذي امُلداُم َوال َهذي األَغاِريد ُ
النص  هلذا  املتمعنّة  القراءة  إنَّ   
)أصخرة  الشاعر  عبارة  أنَّ  تظهر  الشعري 
فالشاعر  االستفهام،  إىل  البتة  تشري  ال  أنا( 
الذات واملشاعر  الالإحساس وفقدان  يقّدم 
ومن  واملشاعر،  الذات  متّثل  التي  األنا  عىل 
ثم فإنَّ القصد االستفهامي الشعري يرتاجع 
إىل الوراء لتتصّدر داللة التعّجب بدالً عنه، 
يف  صورة  تتكّون  األسلويب  امللفوظ  وهبذا 
التي  الشعورية  الشحنة  عن  املخاطب  ذهن 
كفيل  بمفرده  السياق  فهذا  الشاعر،  انتابت 
للبيت،  التداويل  القصد  للقارئ  يبنّي  بأن 
وهو درجة التأّزم النفيس الذي كان عليه أبو 
الطيب إّبان نظم القصيدة موضوع الدراسة. 
متعّددة  مرات  املتنبي  توّسل  وقد   
ذلك  ومن  مقصده،  لتحقيق  باالستفهام 

قوله)47(:
َمْن َعلََّم األْسَوَد امَلخيِصَّ مكُرَمًة        

يُد أَقْوُمُه البِيُض أْم آَباؤُه الصِّ
أْم ُأْذُنُه يف َيِد النَّّخاِس دامَيًة       

أْم َقْدُرُه َوْهَو بالَفْلَسنِي َمْردوُد 

الدّقة  من  ييش  النص  استقراء  إنَّ   
الشاعر  قول  تصّور  من  املخاَطب  متّكن 
عىل  البيض(  أقومه  األسود،  عّلم  )من 
عن  خرجت  استفهامية  أسلوبية  تقنية  أنَّه 
معناها احلقيقي بطلب العلم باليشء)48( إىل 
االستفهام االستنكاري لفعل ذلك األسود، 

ويقصد به )كافور األخشيدي( العبد
نصب  الذي  أسياده  من  الفار   
السيادة  هذه  للمأل  وأعلن  سيدًا،  نفسه 
اجلديدة، وهذا االستفهام االستنكاري أتاح 
للمخاطب أن يوّجه برصه نحو معنى تداويل 
العبد  صريورة  يف  القدر  من  السخرية  يف 
وحاكم  للبالد،  قائدًا  أسياده  من  اهلارب 
األحرار  فاستعبد  الناس  ورئيس  املدينة 
التداولية  البنية  تلك  إنَّ  العبيد،  وسّود 
املبارش  غري  الفعل  عرب  الكالمي  للحدث 
للدناءة  رمزًا  املهجّو  من  جعلت  االستفهام 
واحلقارة بقوة تضاهي ما ألفيناه عندما جعل 
للقوة والعظمة جامعًا بذلك  املمدوح رمزا 
صورة  مكّونًا  والساخر  اجلاّد  اهلجاء  سيف 
حية للمهجّو تتجّسد يف أبشع صور الدناءة، 
احلدث  أّن  نجد  القصيدة  يف  التبّحر  وعند 
مبارش  غري  آخر  فعل  يف  يتجّسد  الكالمي 
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وهو النفي، كام يف قوله)49(:
ما ُكنُت أْحَسُبني أْحَيا إىل َزَمٍن       

ُييِسُء يب فيِه َعْبٌد َوْهَو حْمُموُد
ُت أنَّ النّاّس َقْد ُفِقدوا         وال َتَومّهْ

وأنَّ ِمْثَل أيب الَبْيضاِء َمْوجوُد
أبعادًا  عامة  بصورة  للنص  إنَّ   
تداولية تتمّثل أمهيته البالغة يف توثيق حدث 
شخصية  هناية  عىل  الستار  يسدل  كالمي 
تلك  املمدوحني  مقصد  كانت  التي  املتنبي، 
الشخصية الفريدة الفذة التي عاشت ترشط 
عىل سيف الدولة أالّ ينشد إالّ وهو جالس، 
وقائم إذا كان األمري قائاًم، وعليه يقوم النص 
عىل االختالف يف املواقف، ويستقيم بوجود 
االنجذابات بني أطرافه املتباينة)50(، فالشاعر 
يستعمل فعاًل غري مبارش وهو النفي، ليعرّب 
عن انكساره ويعلن هزيمته أمام املمدوحني، 
باب  يطرق  الشعراء  من  كغريه  أصبح  فهو 
يف  رغبة  فيه  وليس  ويمدحهم  املمدوحني 
السياق  به  ماييش  وهذا  وكرمهم  عطاياهم 
فيه  )يسرّيين  النفي:  بعد  أتى  الذي  اللفظي 
النفي  ذلك  عضد  الذي  حممود(،  وهو  عبد 
)والتّومهت(،  الثاين  البيت  يف  جاء  الذي 
الذي خرج هو اآلخر من معناه احلقيقي إىل 

معنى السخرية واالستهزاء بشخصية كافور 
األخشيدي، فهو مل يظّن أّن الكرام قد ماتوا، 
ويبقى بعدهم من هو مثل كافور إالّ بعد أن 

رآه.
غري  الفعل  هذا  يف  التداولية  النكتة   
املبارش املكّون من احلدث الكالمي أّنه عندما 
يتحّدث عن نفسه يأيت بصيغة الفعل املايض 
العظيمة  ليستذكر هبا شخصيته  )ما كنت(، 
آل  عاّم  يتحّدث  وعندما  للدهر،  املقارعة 
)يسرّيين(،  املضارعة  بصيغة  يتحّدث  إليه 
هبزيمة  متّثل  تداوليًا  قوالً  تضّمنت  التي 
الشخصية  تلك  وانتهائها،  الشخصية  تلك 
وأضفت  بمثلها،  يأيت  أن  الدهر  وأد  التي 
كذب  استمرارية  يف  اعتقاده  من  الوثوق  له 
وتأسيسًا  إليه  بعهده  وفائه  وعدم  كافور، 
يف  النفي  املبارش  غري  الفعل  أّدى  ذلك  عىل 
التحّول  مقام  يف  متّثل  تداوليًا  بعدًا  النص 
ومتنبي  األمس  املتنبي  بني  حصل  الذي 
اليوم، وهذا ما رامه الشاعر يف هذا احلدث 

الكالمي. 
)عيد  نصوص  معاجلة  ضوء  ويف   
سلسلة  بوصفها  عيد(  يا  عدت  حال  بأية 
الكالمي  أفعال كالمية يف إطار احلدث  من 

تداوليُة احلدِث الكالمّي يف خطاِب املتنبي ...
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فيها  استذكر  نوستاجلي  أساس  عىل  بنيت 
بركان  أثارت  التي  التفاصيل  أدّق  الشاعر 
والشجون  األمل  مابني  املنفصلة  املشاعر 
واحلزن، وأصداء الزمن اجلميل والعالقات 
االجتامعية التي كان عليها، وانعكاس األيام 
االنتقائي  التفكري  فيها  ملحنا  واألحداث، 
الذي  السلبي  االنتقاء  يربز  حيث  للمتنبي 
أضمر بني ثناياه االنتقاء االجيايب مكّونًا نسقًا 
تداوليًا، وتتجىّل أنامط من تلك األفعال عىل 

وفق معيار النوع يف قول املتنبي)51(:-
َوأنَّ ذا األْسَوَد امَلْثُقوَب ِمْشَفُرُه         

ُتطيُعُه ذي الَعَضاريُط الّرعاديُد
َجْوعاُن يأُكُل ِمْن زادي ِوُيمِسكني         

لَكْي ُيقاَل َعظيُم الَقدِر َمْقُصوُد 
تتهيكل  احلواري  النموذج  هذا  يف   
متتالية من األفعال الكالمية بنائيًا بالنحو ال

آيت:-                          
التمهيدية  األفعال  األول  البيت  شكل   -1
اإلنجازي  للفعل  مقّدمة  أو  ممّهدة  بوصفها 
املتكلم  لنا  رسم  القسم  هذا  ويف  األكرب، 
من  األخشيدي(  لــ)كافور  اجلسمي  البعد 
)مثقوب  الوجه  وشكل  )األسود(،  اللون 
مشفره(، وقد وّظف املتنبي يف قوله )تطيعه 

ذي العضاريط الرعاديد( اإلسرتاتيجية غري 
يشري  ألّنه  قصده؛  عن  التعبري  يف  املبارشة 
القوم،  بتلك األوصاف اىل عزوف سادات 
وكبار الشعراء عن حضور جملسه وجمالسته، 

فام يتبعه إالّ أراذل الناس وأدناهم.
ــ  يأكل  )جوعان  امللفوظ  يؤدي   -2
الفعل  وظيفة  اخلطاب  بنية  يف  ويمسكني( 
فعل  كل  )هو  املساعد  والفعل  املساعد، 
فعل  لنجاح  كافيًا  رشطًا  نتيجته  تقصد 
باحة  يف  املتنبي  وجود  فلوال  رئيس()52(، 
والوعود  بالقوة  به  والتمّسك  "األخشيدي" 
الكاذبة  مل تتحّقق نّية األخري يف جعل املتنبي 
عمل  أّدى  كام  بالطه.  يف  ومتواجدا  شاعره 
ألنَّ  املساعد؛  الفعل  وظيفة  "األخشيدي 
االتيان بتلك األفعال التي من نتيجتها كان 
عظيم  جعله  األول  كافور  شاعر  املتنبي 
واالرشاف  الشعراء  لكبار  ومقصدًا  القدر 
من العرب )لكي يقال عظيم القدر حممود(.
3- تؤلف األفعال االنجازية يف البيت الثاين 
)يأكل من زادي، يمسكني( الفعل الكالمي 
الكذب  لفعل  املركب  احلدث  أو  املركب 
من  )يتكّون  احلدث  أنَّ  كام  العهد  ونقض 
عدة أحداث تنتظم مستقيمة االجتاه، إالّ أهنا 
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مستوى  يف  واحد  كحدث  تصّور  أو  تدرك 
معنّي من الوصف()53(.

ورغبة  اإلنجازية  األفعال  تلك  إنَّ   
املتنبي  عىل  اإلبقاء  يف  اإلخشيدي(  )كافور 
الفعل  إىل  تتجه بخط مستقيم  كلها  بجواره 
تلوح  كام  والشامل،  املبارش  غري  اإلنجازي 
نتيجة  إىل  القدر حممود(  )يقال عظيم  عبارة 
اللغوية  الوحدات  تأيت  ثم  سلفا  خمّططة 
لتصوير  زمانيا  املتعاقبة  األفعال  ملتوالية 
الفعل  أو  املركزي  للحدث  الكيل  املشهد 

األكرب.
اخلامتة:

بالقصيدة  حتيط  التي  األجواء  كانت   -1
نلحظه  ما  وهذا  متأّزمة،  نفسية  أجواء 
حتته  انطوى  وما  الكالمي  احلدث  بوساطة 

من أفعال مبارشة وغري مبارشة.
من  التداويل  املعنى  استيحاء  من  متكنّا   -2
التي  اإلسقاطات  عرب  األحداث  تلك 

)سريل(  تقسيامت  عىل  السري  من  أجريناها 
)االعالنيات،  عرب  املبارشة  لألفعال 
واإللزاميات،  والتعبرييات،  واإلخباريات، 
غري  األفعال  عن  فضاًل  والتوجيهيات(، 
املبارشة التي جتّسدت يف االستفهام والنفي.

مراعاة  املتكلم  يلزم  املعنى  تأويل  إنَّ   -3
فهم  عليه  يتّوفر  الذي  التداويل  النص  حميط 
مناسبة  بمعرفة  ذلك  ومتّثل  وتأويله،  املعنى 
فضاًل  فيه،  قيلت  الذي  ومقامها  القصيدة 

عن العالقات اللغوية داخل البنية النصية.
الكالمي  احلدث  تداولية  يف  وجدنا   -4
التي  الشخصية  هناية  ملعرفة  رحبًا  ميدانًا 
عىل  والناس  والنقاد  املمدوحني  أّرقت 
يضمن  أن  الشاعر  استطاع  فقد  سواء،  حّد 
لغوية  بألفاظ  النصية  وانكساراته  أحاسيسه 
نقدية  وإجراءات  آليات  تكون  أن  هلا  قّدر 
معارصة تستعمل لكشف االستلزام اخلطايب 

للنصوص األدبية.  

تداوليُة احلدِث الكالمّي يف خطاِب املتنبي ...
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اهلوامش:

متداخل  النص  علم  ينظر:   -1

وتعليق:  ترمجة  دايك،  فان  االختصاصات، 

د. سعيد حسن البحريي، دار القاهرة، ط1، 

.128 :1991

د.  ترمجة:  بول،  جورج  التداولية،   -2

الدار العربية للعلوم والفنون  قيص العتايب، 

نارشون، ط1، 2010م: 157.

أشعار  مجهرة  الشعري،  النص  تداولية   -3

شيرت،  رحيمة  الدكتوره  انموذجًا،  العرب 

دار الكتاب احلديث األردن، ط1 2001م: 

.158

اللغوي  البحث  يف  جديدة  آفاق  ينظر:   -4

املعرفة  دار  نخلة،  أمحد  حممود  املعارص، 

اجلامعية )د.م(، )د.ط(، 2002م: 42. 

علم  بني  الكالمي  الفعل  نظرية  ينظر:   -5

الرتاث  يف  اللغوية  واملباحث  احلديث  اللغة 

مكتبة  خليفة،  عبداهلل  اإلسالمي،  العريب 

لبنان نارشون، لبنان،ط1، 2007 م: 107.

6- التداوليات علم استعامل اللغة من بحث 

للملفوظات  التداويل   - الداليل  التأويل 

وأنواع الكفايات املطلوبة يف املؤول، أدريس 

علوي،  اسامعيل  حافظ  تقديم،  رسحان، 

ط1،  األردن،  إربد،  احلديثة،  الكتب  عامل 

2011م: 127. 

)مصدر  الكالمي  الفعل  نظرية  ينظر:   -7

سابق(: 108.

8- املصدر نفسه والصفحة.

9- آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعارص 

)مصدر سابق(: 44..

10- ينظر: التداولية )مصدر سابق(: 89.

اللغوي  البحث  يف  جديدة  آفاق   -11

املعارص )مصدر سابق(: 98.

12- ينظر: التداولية بني النظرية والتطبيق، 

النابغة للنرش والتوزيع،  د. أمحد كنون، دار 

جامعة القاهرة، ط1، 2015 م: 83.

يف  واحلجاجي  التداويل  البعد  ينظر   -13

اخلطاب القراين، قدور عمران، عامل الكتب 

احلديث، األردن، ط1، 2012م: 61.

للطباعة  بريوت  دار  املتنبي،  ديوان   -14

-1983م:  بريوت،1403هـ  والنرش، 

.506

يف  اإلنجازية  األفعال  الربامجاتية  يف   -15

معجم  يف  داللية  دراسة  املعارصة  العربية 
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سياقي، عيل حممود حجي الرصاف، مكتبة 

اآلداب الكويت، ط1، 2010م:61. 

يف  واحلجاجي  التداويل  البعد  ينظر:   -16

اخلطاب القراين )مصدر سابق(: 50.

17- ينظر: تبسيط التداولية من أفعال اللغة 

الدين  هباء  د.  السيايس،  اخلطاب  بالغة  إىل 

حممد مزيد، شمس للنرش والتوزيع القاهرة، 

ط1، 2010م:52.

18- الديوان: 507.

19- ينظر االستعارة احلجاجية بني أرسطو 

https: // الويل،  حممد  بريملان،  وشايم 

07alwali.-wwwaljabriabed.net.\n61

:htm

20- ينظر: آفاق جديدة يف البحث اللغوي 

املعارص )مصدر سابق(: 55.

21- ينظر: التداولية )مصدر سابق(: 90.

مدخل  الوظيفية  اللسانيات  ينظر:   -22

اجلديدة  الكتاب  دار  املتوكل،  أمحد  نظري، 

املتحدة، لبنان، ط2، 2010م: 25..

23- ينظر: املصدر نفسه والصفحة.

24- التداولية بني النظرية والتطبيق )مصدر 

سابق(: 82.

النظرية والتطبيق  التداولية بني  ينظر:   -25

)مصدر سابق(: 82.

26- ديوانه: 506.

27- ينظر: النص والسياق )مصدر سابق(: 

.231

28- ينظر: النص والسياق )مصدر سابق(: 

.231

29- ينظر: التداولية )مصدر سابق(: 91.

)مصدر  الوظيفية  اللسانيات  ينظر:   -30

سابق(: 25.

اخلطاب  يف  احلجاجي  التداويل  البعد   -31

القراين )مصدر سابق(: 61.

32- ينظر: املصدر نفسه والصفحة.

33- ينظر: التداولية )مصدر سابق(: 91.

مقاربة  اخلطاب  اسرتاتيجيات  ينظر:   -34

دار  الشهري،  عبداهلادي  تداولية،  لغوية 

الكتب اجلديدة املتحدة، لبنان، ط1،2004 

م:183.

35- ديوانه:506.

)مصدر  الوظيفية  اللسانيات  ينظر:   -36

سابق(: 25.

37- ينظر التداولية )مصدر سابق(: 90.

تداوليُة احلدِث الكالمّي يف خطاِب املتنبي ...
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38- املصدر نفسه والصفحة.

النظرية والتطبيق  التداولية بني  ينظر:   -39

)مصدر سابق(: 82.

40- التداولية )مصدر سابق(: 90

41- ديوانه: 507.

سابق(:  )مصدر  والسياق  النص   -42

.214

مقاربة  اخلطاب  اسرتتيجيات  ينظر:   -43

لغوية تداولية )مصدر سابق(: 13.

البعد  دراسة  القراين  اخلطاب  ينظر:   -44

مكتبة  صوينت،  آل  مؤيد  د.  التداويل، 

1431هـ  ط1،  لبنان،  بريوت  احلضارات، 

- 2010م: 38. 

45- التداولية اليوم علم جديد يف التواصل، 

آن روبول، دياك موشالر، تر: سيف الدين 

العربية  املنظمة  الشيباين،  حممد  د.  غفوس، 

للرتمجة، ط 1: 2003: 268.

46- ديوانه:506.

47- ديوانه: 508.

النحو  يف  املخاطب  مراعاة  ينظر:   -48

العلمية،  الكتب  دار  اخلفاجي،  بان  العريب، 

لبنان، ط1،2008م: 25.

49- الديوان: 507.

50- ينظر: احلوار يف شعر حممد حسن فقي 

عبداهلل  بن  حممد  )رسالة(،  تداولية  دراسة 

سعود  بن  حممد  اإلمام  جامعة  الشهري، 

 -1433 السعودية،  الرياض،  اإلسالمية، 

1434هـ: 71؟

51- ديوانه، 508

يف  البحث  استقصاء  والسياق  النص   -52

دايك،  فاين  والتداويل،  الداليل  اخلطاب 

الرشق،  افريقا  قيني،  القادر  عبد  ترمجة 

املغرب، 2000م، 240.

53- املصدر نفسه والصفحة.
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املصادر واملراجع:

1- آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعارص، 

اجلامعية  املعرفة  دار  نخلة،  أمحد  حممود 

)د.م(، )د.ط(، 2002م.

لغوية  مقاربة  اخلطاب  اسرتاتيجيات   -2

الكتب  دار  الشهري،  عبداهلادي  تداولية، 

اجلديدة املتحدة، لبنان، ط1،2004 م

أرسطو  بني  احلجاجية  االستعارة   -3

https: // الويل،  حممد  بريملان،  وشايم 

07alwali.-wwwaljabriabed.net.\n61

:htm

اخلطاب  يف  واحلجاجي  التداويل  البعد   -4

القراين، قدور عمران، عامل الكتب احلديث، 

األردن، ط1، 2012م.

إىل  اللغة  أفعال  من  التداولية  تبسيط   -5

بالغة اخلطاب السيايس، د. هباء الدين حممد 

مزيد، شمس للنرش والتوزيع القاهرة، ط1، 

2010م.

6- التداولية بني النظرية والتطبيق، د. أمحد 

جامعة  والتوزيع،  للنرش  النابغة  دار  كنون، 

القاهرة، ط1، 2015 م.

د.  ترمجة:  بول،  جورج  التداولية،   -7

الدار العربية للعلوم والفنون  قيص العتايب، 

نارشون، ط1، 2010م.

8- التداوليات علم استعامل اللغة من بحث 

للملفوظات  التداويل   - الداليل  التأويل 

وأنواع الكفايات املطلوبة يف املؤول، أدريس 

علوي،  اسامعيل  حافظ  تقديم،  رسحان، 

ط1،  األردن،  إربد،  احلديثة،  الكتب  عامل 

2011م.

أشعار  مجهرة  الشعري،  النص  تداولية   -9

شيرت،  رحيمة  الدكتوره  انموذجًا،  العرب 

دار الكتاب احلديث األردن، ط1 2001م.

10- التداولية اليوم علم جديد يف التواصل، 

آن روبول، دياك موشالر، تر: سيف الدين 

العربية  املنظمة  الشيباين،  حممد  د.  غفوس، 

للرتمجة، ط 1: 2003.

11- احلوار يف شعر حممد حسن فقي دراسة 

تداولية )رسالة(، حممد بن عبداهلل الشهري، 

اإلسالمية،  سعود  بن  حممد  اإلمام  جامعة 

الرياض، السعودية، 1433- 1434هـ.

12- اخلطاب القراين دراسة البعد التداويل، 

احلضارات،  مكتبة  صوينت،  آل  مؤيد  د. 

بريوت لبنان، ط1، 1431هـ - 2010م. 

تداوليُة احلدِث الكالمّي يف خطاِب املتنبي ...
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للطباعة  بريوت  دار  املتنبي،  ديوان   -13

والنرش، بريوت،1403هـ -1983م.

االختصاصات،  متداخل  النص  علم   -14

حسن  سعيد  د.  وتعليق:  ترمجة  دايك،  فان 

البحريي، دار القاهرة، ط1، 1991.

يف  اإلنجازية  األفعال  الربامجاتية  يف   -15

معجم  يف  داللية  دراسة  املعارصة  العربية 

سياقي، عيل حممود حجي الرصاف، مكتبة 

اآلداب الكويت، ط1، 2010م.

نظري،  مدخل  الوظيفية  اللسانيات   -16

أمحد املتوكل، دار الكتاب اجلديدة املتحدة، 

لبنان، ط2، 2010م.

العريب،  النحو  يف  املخاطب  مراعاة   -17

لبنان،  العلمية،  الكتب  دار  اخلفاجي،  بان 

ط1،2008م.

يف  البحث  استقصاء  والسياق  النص   -18

دايك،  فاين  والتداويل،  الداليل  اخلطاب 

الرشق،  افريقا  قيني،  القادر  عبد  ترمجة 

املغرب، 2000م.

اللغة  بني علم  الكالمي  الفعل  نظرية   -19

احلديث واملباحث اللغوية يف الرتاث العريب 

لبنان  مكتبة  خليفة،  عبداهلل  اإلسالمي، 

نارشون، لبنان،ط1، 2007 م.
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ملخص البحث
   إن تلقي اخلطابات وتفكيكها يعتمد عىل سلطة اخلطاب والشفرة الباعثة لقوة التأثري، 

سواء أكان اخلطاب مكتوًبا أو ملفوًظا، فإنَّه رشط رضوري الحداث الِفْعل التواصيل؛ ألن من 
الصعب جًدا أن يتّم تفسري اخلطابات دون املرور بنظرّية التلقي، فالتلقي هو عملية انتاج ذات 
ياق اللفظي  فاعلية هتدف إىل الفهم واالستجابة، وجانبها اللُّغوّي يتّحدد يف إعادة إنتاج السِّ

اجلديد، عىل وفق دالالت تعكس قيمة التخاطب.
    لكن بعد املرور بعملية التلقي املتحّكم بالباعث والتي تعّد معّقدة جًدا، فهذه املساحة تشرتط 
فهاًم جيًدا للدالالت املرسلة، والتي تقع عىل عاتق املتلقّي يف  تأويل نربة اخلطاب والتقاط تلك 
الشفرات من املخاطِب، وهنا تتحّدد لنا القدرة التواصلية، وبالغة اخلطاب يف النسيج اللُّغوّي 

التفاعيل، فالبد من إدراك وفهم لكل عملية تواصل.
التلّقي  الكشف عن عملية  التحلييل يف  الوصفي  املنهج  الدراسة عىل  اعتمدت هذه      وقد 
أثناء  وحتديد أنواع االستجابات للخطاب اللفظي بني املخاطِب واملخاَطب ، التي تظهر لنا 

فهم الدالالت وعملية بنائها استناًدا إىل اخللفية املعرفية  ملتلّق اخلطاب.
الكلامت املفتاحية: اخلطاب، السلطة، التلقي، توجيه الداللة، اخلطاب املضاد.

اخلطاُب السلطوي من التلّقي إىل تكوين اخلطاب املضاّد

يف رواية ) كوخ العم توم( لـ "هارييت ستاو".
م.م. سناء جبار حياوي منهي العبودي          

املديرية العامة للتبية يف محافظة ذي قار
Authoritarian Discourse from Receiving to Forming 
Counter-discourse in ‘Uncle Tom's Cabin’ by Harriet Stowe.
Asst Lect. Sanaa Jabbar Hayawi Munhi Al-Aboudi
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Abstract

	 Receiving	and	dismantling	speeches	depends	on	the	power	of	speech	and	

the	code	that	 triggers	 the	power	of	 influence،	whether	 the	speech	 is	written	

or	fabricated.	It	is	a	necessary	condition	for	the	events	of	the	communicative	

act	 because	 it	 is	 very	 difficult	 to	 interpret	 speeches	 without	 going	 through	

the	theory	of	receiving.	The	receipt	 is	an	effective	production	process	aimed	

at	 understanding	 and	 response	 and	 its	 linguistic	 aspect	 is	 determined	 by	

reproducing	the	new	verbal	context،	according	to	indications	that	reflect	the	

value	of	communication.	However،	after	going	through	the	process	of	receiving	

the	 controlling	 spacing،	 which	 is	 very	 complex،	 this	 space	 requires	 a	 good	

understanding	of	the	sent	connotations،	which	demands	from	the	recipient	to	

interpret	the	tone	of	the	speech	and	capture	those	codes	from	the	addressee.	

Here	we	 are	 determined	by	 the	 communicative	 ability	 and	 the	 eloquence	 of	

the	 speech	 in	 the	 interactive	 linguistic	 fabric.	 Each	 communication	 process	

must	be	understood.	This	study	relied	on	the	descriptive	analytical	approach	

in	 detecting	 the	 receiving	 process	 and	 identifying	 the	 types	 of	 responses	 to	

verbal	speech	between	the	speaker	and	the	addressee،	which	appear	to	us	while	

understanding	 the	 semantics	 and	 the	process	 of	 building	 them	based	on	 the	

cognitive	background	of	the	speech	recipient.	

Keywords:	 discourse،	 authority،	 receiving،	 directing	 indication،	 counter-

discourse.
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حتديد املفاهيم:
لغة واالصطالح:- الً: اخلطاب يِف الُّ أوَّ

إّن اخلطاب لفٌظ يأيت من ))خطب   
واخلطاُب  أخطبه،  أو  فخطبُه  فالنة،  فالن 
خاطبه  وقد  الكالم،  مراجعة  واملخاطبُة، 
يتخاطبان،  ومها  وخطاًبا،  خماطبة،  بالكالم 
مصدر  واخلطبة  األمر،  سبب  واخلطُب: 
املنرب...  عىل  اخلاطُب   وخطب  اخلطيب، 
إالّ  جيوز  وال  اخلطيب  مصدر  اخلطبة  إن 
نقول  األزهري:  قال  واحد.  وجه  عىل 
ومجعه:  يسري  وخطب  جليل  خطٌب  هذا 
ترتقي  واخلَاطُب  واخلََطَب  خطوب(()1(، 
اخلطبة  ))أّي  املنرب  يعتيل  من  مستوى  إىل 
التي تلقى إىل اجلمهور من املستمعني وهي 
ع ونحوُه، ورجٌل  امُلَسجَّ املنثور  الكالم  متّثل 
يعني  اخلُطَبُة(()2(واخلطاب  َحسُن  َخطِيٌب: 
هو  وكذلك  الكالم  أو  الرسالة  مراجعة 
ونقيضه  وصاحبه،  الرجل  بني  املواجهة 

اجلواب.
أّي بمعنى رسالة موّجهة إىل الذوات   
وبينهم، فيحمل))السامع أو القارئ ويكتب 
نظام  عىل  بناء  اآلخر  ويفهمها  رسالة  األّول 
دائرة كالمّية  بينهام(()3(، عرب  لغوّي مشرتك 
املخاطِب  هو:  أحدمها  بالطرفني:  خاصة 

بينهام  التفاعل  فيحدث  املخاَطب  واآلخر: 
لينتج اخلطاب.

املفردة  فرتد  الكريم  القرآن  يف  أّما   
َخاَطَبُهُم  تعاىل:﴿َوإَِذا  الكالم كقوله  بمعنى 
خاطبه  بمعنى  َساَلًما﴾)4(،  َقاُلوا  اجْلَاِهُلوَن 
َوآَتْينَاُه  ُمْلَكُه  قوله:﴿ََشَدْدَنا  خياطبه وكذلك 
أن  ويعني  َطاِب﴾)5(،  اخْلِ َوَفْصَل  ْكَمَة  احْلِ
إذن؛  الصيغ،  بتنّوع  متنّوعة  اخلطاب  دائرة 
بثالثة  يرتبط  اخلطاب  أن  لدينا  يتضح 
واملحادثة  املخاَطب،   )املخاطِب،  أطراف 
الناس بطبيعتهم  التواصل(، لكن  أو رسالة 
والتعبريية  الكالمّية  القدرة  يف  خمتلفون 
الرتتيب من بعض  يتعَذر عليه  فمنهم))من 
قادًرا عىل ضبط  يكون  الوجوه، ومنهم من 
املعنى والتعبري عنه إىل أقص الغايات، وكل 
من كانت هذه القدرة يف حّقه أكمل  كانت 
حّقه  يف  النطقّية  النفس  عن  الصادرة  اآلثار 
كانت  أقّل  حّقه  يف  كانت  من  وكّل  أعظم، 
اخلطاب  فصل  ألن  أضعف؛  اآلثار  تلك 
كل  عن  التعبري  عىل  قادًرا  كونه  عن  عبارة 
ما خيطر بالبال(()6(، وحيمل اخلطاب بذلك 
وسيلة  الكالم  عّد  ويمكن  الرسالة  معنى 
الرسالة  وايصال  اآلخر  إلفهام  خطاب 
الداللة  من  هو))نقل  أي  غموض  دون 

اخلطاُب السلطوي من التلّقي إىل تكوين ...
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الداللة  إىل  الزمن  من  املجّرد  احلدث  عىل 
األصولّيني  ُعرف  يف  فأصبح  األسمية،  عىل 
يدّل عىل ما خوطب به(()7(، ويتيح اإلنتاج 
مغلق،  غري  كالمّي  تنظيم  ألنه  الكالمّي؛ 
طويل  ))ملفوظ  بأنه  اخلطاب  يعرف  وهلذا 
من  يمكن  متعّلقة  اجلمل  من  متتالية  أو 
العنارص  من  سلسلة  بنية  معاينة  خالهلا 
جيعلنا  وبشكل  التوزيعية  املنهجية  بواسطة 
فعل  أي  حمض(()8(،  لساين  جمال  يف  نظّل 
النطق أو فاعليته، وهو ما يامرسه املخاطِب، 
قام  ثم  )احلوار(  بأنه  فيحّدده  "موشري"،  أّما 
للخطاب)احلوار(. وكانت  بإجراء حتليالته 
التي  )بريفكام(  مدرسة  بآراء  بتأثره  توحي 
أثرت  والتي  احلوار  يف  اخلطاب  حرصت 
ِذين  الَّ الّلسانّيني  من  العديد  تعريفات  يف 
يف  هو(  )مايكل  مثال  باإلنكليزّية  يكتبون 
كتابه )حول ظاهرة اخلطاب( الَِّذي أكد بأنه 
)يتعامل مع اخلطاب بكونه املنولوج شفوًيا 
يتطّلب  اخلطاب  فأن  وعليه  كتابيًّا()9(،  أو 
هلذا  تواصل،  ونظام  تفاعلية  عالقة  وجود 
اخلطابات  إنتاج  يف  ملحوًظا  تنّوًعا  نجد 
تبًعا للظروف ومقتضياهتا، فهناك خطابات 
اجتامعية، واقتصادية، وسياسية وعسكرية، 
ونفسية،  وفقهية،  ومعرفية،  وفقهية، 

وطبيعية، كام اهنا تتداخل يف بعض األحيان 
لتنتج خطاًبا مسّمى واحدا متعّدد التفريعات 
كاخلطاب الديني مثاًل: الَِّذي يشمل الدعاء، 
واإلرشاد،  والزهد،  واملوعظة،  والنّصح، 
بني  املشرتك  العامل  لكن  واألخالق)10(، 
يتّم حتديده من قبل رومان  التواصل  طبيعة 
جاكبسون)Jakobson  Romand(  وهو عىل 

النحو اآليت:
الرسالة   املخاطب 

املخاطب       
اخلطاب

الرسالة  أن  يرى  ذاته  الوقت  ويف   
حتليل  بوساطة  إالّ  تتحّدد  ال  اللُّغوّية 
عملية  عىل  تسيطر  التي  الست   الوظائف 

التخاطب أّي
ياق                            السِّ

املخاطب                    الرسالة                         املخاطب
املبدع                                                        املتلقّي

وظيفة انفعالية     وظيفة إنشائية      وظيفة 
إبالغية اتصالية

بني  شفرية  حيمل  املخّطط  وحسب   
واملتلقي  الرسالة  طبيعة  ينسج  الَِّذي  املبدع 
تعّدد  من  الرغم  وعىل  هلا)11(،  املفّكك 
املفاهيم اخلاصة باخلطاب التي طرحت من 
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اختالفات  ووجود  الباحثني،  خمتلف  قبل 
أنه يمكننا القول إن  واضحة فيام بينهم، إالّ 
اخلطاب يستمّد الوجود من النظام الداخيل 
املتمّثل باللُّغة أّي هو)) الطريقة التي تتشّكل 
نسق  يف  به  تسهم  متتابًعا  نظاًما  اجلمل  هبا 
َنْحو  عىل  أو  اخلواص  ومتحد  متغري  كيل 
اخلطاب  يف  اجلمل  تتّألف  أن  معه  يمكن 
عىل  ينطوي  أوسع  خطاًبا  لتشّكل  بعينه 
اخلطاب  يوصف  وقد  مفرد  نص  من  أكثر 
اللفظّي  بأنه جمموعة داّلة من أشكال األداء 
يوصف  أو  العالقات  من  جمموعة  تنتجها 
تستخدم  التي  املتعّينة  العالقات  مساق  بأنه 
لتحقيق أغراض مّعينة(()12(، وكل ما تقّدم 
فيه  اختلفت  وإن  اخلطاب  أن  لنا  يوّضح 
اآلراء فهو رسالة ذات معنى تشرتط وجود 

طرفني إلمتام الرسالة االبالغية.
لغة واالصطالح:- ثانيا: السلطة يف الُّ

مفهوم  يف  الباحث  عىل  يصعب   
لتعّدد  واضًحا  مفهوًما  جيد  أن  السلطة 
تأيت  العرب  لسان  يف  داللتها  لكن  صفاهتا، 
والَساَلطة  الطُة،  السَّ َتَسلُّط:  جذر))  حتت 
أي  َسِليط،  رجل  ويقال:  القهر،  بمعنى 
و)  )الَساَلطة(  بني  اللسان  حديد  فصيح 
وقوة  اللسان  فصاحة  بمعنى  الُسُلوَطة: 

الربهان، ويضيف: والُسلطان إنَّام سّمي ُسلطاناً؛ 
لطة  ة اهلل يف أرضه، كام يشري إىل أنَّ السُّ ألنه حجَّ
الُسلطان  من  ويشتّق  الُسلطان،  منها  يشتقُّ 
ة والربهان(()13(، وألهنا  الَسليط: بمعنى احلجَّ
ة  باحلجَّ يتعّلق  بام  أيًضا  ترد  املعنى  واسعة 
من  للحّق  ا  إمَّ ُسلطانًا  ة  احلجَّ سمّي  أّي)) 
عىل  تسلُّطه  أكثر  لكنَّ  القلوب  عىل  اهلجوم 
النّص  يؤكد  واحلّكمة(()14(،  الّعلم  أهل 
رضورة أن يمتلك السلطان أو القائد  احلّجة 
بقوله:  ذلك  إىل  )الفراء(  ويشري  والقدرة، 
ُر  يذكَّ ة  احلجُّ هو))  العرب  لدى  السلطان 
الرجل،  اىل  به  ذهب  ذكره  فمن  ويؤنَُّث، 
ة(()15(،  احلجَّ معنى  إىل  به  ذهب  أنَّثه  ومن 
وأيًضا فيام ورد يف قول ابن عباس )رض(، 
إذ قال:))ما كان يف القرآن من ُسلطان فهو 
اعتبار  يعود  التسمية  فسبب  ة(()16(،  ُحجَّ
إقناع  من  متّكنه  وُحّجة  قدرة  للسلطان  أن 
إذن؛  إخضاعهم،  عىل  قدرته  مع   رعيته 
يراد  األّول:  أن  والسلطة  القوة  بني  الفرق 
أو  اإلقناع  طريق  عن  اإلذعان  حتقيق  به 
حّق  فهي  الثَّايِن:  إّما  الضغط،  أو  التهديد 
فيه  واإلذعان  احلاكم،  من  ومفهوم  مدرك 
حيدث عرب االلتزام األخالقي واملعنوّي من 
من  الرغم  وعىل  ذاته،  املحكوم  أو  الشعب 

اخلطاُب السلطوي من التلّقي إىل تكوين ...
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اختالف رأي الفالسفة إالّ أهنم اتفقوا عىل 
أهنا ذات طابعني )معنوّي وأخالقي(، وهي 
عىل  احلرية  هلا  والسلطة  الطاعة)17(،  واجبة 
مرشوع استعامل القوة، فهي)) رشط أسايس 
حمايدة  أداة  ة  القوَّ ولكنَّ  احلكم،  لتحقيق 
للرّش،  أو استعامهلا  يمكن تسخريها للخري، 
من  استعامل  عىل  يتوّقف  االستخدام  وهذا 

يملكها(()18(.
أّما يِف االصطالح:

ألجل توضيح مفهوم السلطة البد   
أن نعّي أن داللة املفردة العربية حتمل معنى 
والقانونية،  السياسية  الداللة  وأيًضا  القوة، 
االختالف،  معنى  الداللة  يمنح  ما  وهو 
قانونية  وٌأخر  سياسية  تقاليد  جمتمع  فلكل 
وعليه  هبا،  اخلاص  املجتمع  بحسب  مّتبعة 
فإننا نجد بعض التعريفات التي سنشري إىل 
 Authority(( السلطة  مفهوم  أن  بعضها: 
هو))كل ما حيّدد سلوًكا أو رأًيا العتبارات 
خارجية عن القيمة الذاتية لألمر أو القضية 
الشخص  عىل  أيًضا  وتطلق  املعروضة. 
يّعول  مصدًرا  يصبح  من  كل  وهو  احلّجة، 
والسلطة  معنّي(()19(،  وعلم  رأي  يف  عليه 
أيًضا تنبع من حاجة املجتمع إىل نظام يوّفر 
مفهومًا  نجد  هذا  ومع  واألمن،  االستقرار 

القوة  ))بأهنا  داللتها  يوّضح  للسلطة  آخر 
الترّصف  يف  الرشعي  احلّق  أو  الطبيعية، 
واصدار األوامر يف جمتمع معنّي، ويرتبط هذا 
الشكل مع القوة بمركز اجتامعي يقبله أعضاء 
خيضعون  ثم  ومن  رشًعا،  بوصفه  املجتمع 
لكن  وقراراته(()20(،  وأوامره  لتوجيهاته 
للرقابة عىل بعض  املفرط واالفتقار  الرتكيز 
ممارسات السلطة يؤّدي إىل إساءة الترّصف 
فيها، وهو اجلانب االستبدادي الَِّذي خيالف 
تفرض  السلطة  فإن  وعليه  الشعب،  رغبة 
استبدادها بالقوة وحيّلل )انتوين غدنز( بيان 
القدرة  بأن هلا  القوة  السلطة واختالفها عن 
املصالح  وإبراز  واجلامعات  األفراد  عىل 
وفئات  معارضني  وجود  يف  حتى  واهلموم 
أخرى، لكن السلطة تتضّمن أيًضا استعامل 
وجود  يعني  وهذا  مرشوعة،  بصورة  القوة 
احلاكمة)21(،  والسلطة  اخلاضعني  بني  قناعة 
بني  والفرق  االختالف  نكتشف  هنا  من 

السلطة والقوة.
للتحليل  احلديث  املعجم  يف  أّما   
السيايّس، فنجد داللة املصطلح شأنه ))شأن 
والنفوذ  القوة  وهي  هبا  املتصلة  املفاهيم 
والقيادة، قاعدة لضامن املوافقة عىل االمتثال 
إىل قرار أو أسلوب عمل القدرة عىل ضامن 
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اإلذعان(()22( إذن؛ السلطة هلا معنى واسع 
النفوذ،  )القوة،  منها  متعّددة  معاين  وتأخذ 
من  الرغم  التأثري(،وعىل  السيطرة،  القدرة، 
بعض  بني  متّيزًا  نجد  أننا  إىل  معانيها  تعّدد 
املفاهيم، وهذا ما أعطى املفهوم ازدواجية، 
لفهمها،  أساسيان  منظوران  ))هناك  إذ 
طبيعة  )وجود  جوهًرا  فيها  يرى  األّول، 
مظهر  عىل  يرّكز  والثاين،  للسلطة(،  جمّردة 
يتواّله بعض األفراد  العالقة )السلطة كيان 
أختالف  ولعل  كقوة(()23(،  ويمتلكونه 
وجهات النظر يف حتديد داللة املفهوم يعود 
اخلاصة  والذاتية  املوضوعية،  الظروف  إىل 
سلبية  نظرة  هلا  ينظر  من  فمنهم  بالذوات، 
بكوهنا تنظيم سيئ  يضطهد األفراد، وآخر 
عىل  واحلفاظ  األمن  لبّث  رضورية  جيعلها 
اشكالية  هناك  ذلك  كل  ومع  االستقرار، 
بني  للدالالت  التأسيس  يف  املفهوم  تواجه 
)الرشعية  وأيًضا  والسلطة(  )السلطان، 
قبول  قائم عىل  تقّدم  ما  واملرشوعية(، وكل 

األفراد كي  تكتسب السلطة مرشوعيتها.
ضوء  يف  السلطة  خطاب  األّول:  املحور 

نظرّية التلقي.
توم(  العم  رواية)كوخ  خطاب  يمّيز  ما  إنَّ 
خطاهبا  نزوع  هو  ستاو"  "ييت  للكاتبة 

السلطوي  اخلطاب  هيمنة  إىل  اللُّغوّي 
واخلطاب املضاّد هلا، فتتخذ من لغة اخلطاب  
املجتمعات  لطبيعة  ونقد  تعرية  أسلوب 
العبودية  سياسة  تنتهج  التي  القديمة، 
الذاتية،  قداسته  وانتهاك  اإلنسان  واستعباد 
الكاتبة تأسيس عالقة متبادلة بني  إذ حتاول 
اخلطاب وبنيته الزمنية، التي حتّقق التناسب 
يف  تكمن  وسلطته  اخلطاب  فقيمة  املرّجو، 
مفهوم  وألن  النّص؛  يطرحها  التي  األلفاظ 
الرصد  عيص  سابًقا  أرشنا  كام  اخلطاب 
األخرى،  املفاهيم  بني  وتداخله  والضبط، 
فاخلطاب يتحّدد لنا من زاوية التلّقي، إذن؛ 
الَِّذي  النّص  بسلطة  السلطة حمكوم  خطاب 
لغة  اختالف  إّما  التبليغية،  الوظيفة  يؤّدي 
التواصل  الستجالء  املحّدد  فهي  اخلطاب 
الرواية  مطلع  يف  رؤيته  يتّم  وما  واقصائه، 
استعالء  عن  الناتج  اخلطاب  هيمنة  هو 
املندرجة  واخلطابات  الذوات،  عىل  السلطة 
ال مناص من اخلوض فيها لرضورة حدوث 
اجلدل  من  جانب  وهو  الِفْعل  ورد  الِفْعل 
البرشية، وعليه فإن  القائم بني طبيعة احلياة 
))ال  النّص  يف  املستهّلة  اخلطابية  الوظيفة 
ُتتعب نفسك، فلن أبيعه. إين يا سيدي رجل 
حضن  من  الغالم  أنتزع  أن  وأكره  إنسايّن 

اخلطاُب السلطوي من التلّقي إىل تكوين ...
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أسلوب  فيه  املخاطِب  يستعمل  أمه(()24(، 
قوة  أكثر  اخلطاب  جلعل  والنفي،  النهي 
وتأثريًا لدى املخاَطب، فيحمل اللُّغة أيقاًعا 
وتلّقي  استقبال  برضورة  ألشعاره  بدياًل 
بتشكيل  اآلخر  فيبدأ  السلطة،  خطاب 
املقصود)إين  املعنى  يشابه  خطاب  وإخراج 
يا سيدي رجل إنسايّن( لينتج خطاًبا مضاًدا 
حيمل بناًء لغوّيًا مدركًا فيصف الراوّي ذلك: 
))مل يكن من التاجر إالّ أن رشع حيّدث سيد 
شيلبي عن إنسانّيته هو، وعاّم  يعمر قلبه من 
عطف عىل العبيد جعله موضع تنّدر زمالئه 
وسخريتهم. حتى إذا آنس من خماطبه نزعة 
األمل  من  بربيق  عيناه  تصديقه أرشقت  إىل 

وقال: _ واآلن ماذا ترى؟(()25(.
إن الوعي املضاّد للمخاَطب مل يأِت   
ِذي  اعتباًطا إّنام جاء نتيجة التمويه الذايت  الَّ
املخاطِب؛  قوة  حّدة  لتخفيف  لديه؛  َتكوَن 
املتلّقي  نفس  يف  ))التأثري  ذلك  يف  والغاية 
الذات  ألن  املناسب(()26(؛  انفعاله  وإثارة 
واآلخر كالمها متلٍق خلطاب اآلخر، وعليه 
إليصال  ضمنية  معرفة  هي  املقصِدّية  فإن 
الرسالة وتأكيدها، أي  بأنه ذو نزعة إنسانّية، 
يتفاعل  اخلطاب  سياق  جعل  ما  وهذا 
ويف  مغايًرا،  قراًرا  السلطة  ختاذ  ال  ويتحّول 

قدرات  حُتجم  السلطة  نجد  آخر  موضع 
الذات، فبعد أن ))علم سيد اإلقطاعية، وكان 
إىل  فهرع  االخرتاع  بنبأ  القلب،  غليظ  فظًّا 
املصنع لريى اآللة البارعة. وفيام كان جورج 
يعرض عىل سيده اخرتاعه، مزهّوًا بام ابتدع، 
بالنقص،  الشعور  من  رضًبا  ّيد  السِّ استشعر 
فإذا به يثور ويرغي ويزبد، ويأمر الّقيم عىل 
املصنع بفصل جورج ونقله إىل أحد احلقول 
يوّضح  وينكشها(()27(،  األرض  ليعزق 
فتغاىض  وهيمنتها،  السلطة  عجز  النّص 
باالستكانة  الذاتية  املنقوصات  عن  السلطة 
هبذا  وهي  اآلخر،  عىل  اخلطاب  هيمنة  إىل 
تستعيد ما خرج عن سلطاهنا ابداعًيا وتعيد 
فاحلضور  وصياغتها،  احلدود  بناء  أيًضا 
الذات  وجود  نفى  املخاطِب  لسلطة  القوي 
ومتوضعه يف املكان، إذ ال خيرج إالّ بعد ))أن 
عن  استبداده  إدامة  يف  تسانده  بنيات  أوجد 
بعد، وإن كان يتحّقق من خالل ذيوله بعد 
أن هّيأ هلم ظروًفا أوسع... فهو املتعايل عىل 
بكل  ويتمّتع  سلطة  كل  جيّسد  يشء،  كل 
الترّصف  إمكانية  تعطيه  التي  الصالحيات 
الفردي(()28(، إن اخلطاب السلطوي حمكوم 
بدوره  واملحكوم  الشخيص  املزاج  بسلطة 
بالنرجسية والفوقية، وهذا ما جيعل الصورة 
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العامل  لطبيعة  نظًرا  بالنمطية  يتسم  وخطاهبا 
إذ  والقمعية،  باالستبداد  املوبوء  السلطوي 
فيقول:  الفرض  أسلوب  الشخصية  تصف 
قريًبا من  ُيلّوح بسوطه  ّيد،  السِّ ابن  ))رأيت 
كثري  يف  فسألته  أفزعها.  لقد  حتى  الفرس، 
يف  فاستمّر  ذلك   عن  يقلع  أن  التأّدب  من 
عبثه السمج، حتى إذا التمست منه اإلقالع 
عن عبثه،كرة أخرى، ارتّد إيّل وأخذ يلهب 
لنا  النّص  فيوضح  بسوطه(()29(،  جسدي 
ينتهك  ِذي  الَّ االستبدادي  اخلطاب  سلطة 
النفس واجلسد، وما يشرتك بينهام هو الفزع، 
تدفع  حالة  والنفار  االنقباض  يشّكل  إذ 
إىل  اشارة  أو  واخلوف  التفكري  إىل  اإلنسان 
اخلطاب)30(،  سلطة  يالزم  الَِّذي  االنقباض 
من  هي  وصورته  صيغته  فإن  وعليه 
يمنحه  ما  هو  ألنه  ذاته؛  اإلنسان  مسؤولية 
صورتني  يكون  إذ  والتسدّيد،  االنكامش 
ترتفع  األّوىل  لألخرى،  نقيض  أحدامها 
أسلوب  تنتهج  والثَّانِية  بشعوهبا،  وترتقي 
االستبداد)31(،  وممارسة  واهليمنة  الفرض 
والكاتب حياول املزج بني الصورتني، فيمنح 
خطاب  وتقويض  الرفض  حرية  الشخصية 
السلطة، لكن ازدراء لغة اآلخر جيعل الذات 
الشخصية  فتبدأ  اخلطاب،  بامهية  حمكومة 

إالّ  األب  من  كان  ))فام  بقوهلا:  الوصف 
وشّدين  عينيه  من  يتطاير  والرش  أقبل  أن 
من  عدًدا  الصغري  للسيد  وقطع  شجرة  إىل 
ينهكه  أن يرضبني هبا حتى  وأمره  القضبان 
رشوع  النّص  يوّضح  هنا  التعب(()32(، 
الذات  تلّقي  وحتجيم  األقبال  إىل  األب 
خلطاب السلطة، فيدفع باخلطاب السلطوي 
إىل استعادة ممارساته من جديد؛ وألن زمام 
تنجح  سلطته  مساحة  يف  مازال  املبادرة 
السلطة يف اعادة الضبط  خلطاهبا، وتطمس 
يف  السلطة   أن  ويبدو  اآلخر،  حرية  معها  
إىل  تؤدي  فجوة  أّي  ألن  حاذقة؛  خطاهبا 
تلّقيه،  وطريقة  جتاهه  مفرطة  أبعاد  حدوث 
يتطاير،  باألفعال)أقبل،  اخلطاب  جاء  هلذا 
قوة  ضامن  عىل  داللة  ينهكه(  يرضبني، 
نجده  آخر  موضع  ويف  ووحدته،  اخلطاب 
حيمل قصِدّية أفعال الوعي، إذ تربط املؤلفة 
اجلسدية،  احلركة  وهيمنة  اللُّغة  هيمنة  بني 
إالّ  هي  ))وما  بقوله:  ذلك  الراوّي  فيصف 
حلظة حتى فتحت الباب رفسة غري لبقة وال 
بعد  نكًدا  ّيد هييل مغتاًظا  السِّ حمتشمة، وبدا 
الَِّذي عاناه ليلة أمس من جهد ذهب أدراج 
الرياح وصاح: _ "تعال أهيا العبد! هل أنت 
بسوطه.  الفرس  هييل  حارض؟"...أهلب 

اخلطاُب السلطوي من التلّقي إىل تكوين ...
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النّص  يكشف  هبام(()33(،  العربة  وانطلقت 
الِفْعل  داللة  من  املتوّلد  الرهبة  معنى  عن  
املتعّدي )رفس( والَِّذي يعني رضبه بالقدم، 
خطاًبا  تنتج  هنا  الِفْعل  داللة  فإن  وعليه 
التواصلّية واإلبالغّية  ظاهًرا لتأدية الوظيفة 
مًعا؛ ألن هدف الذات ارسال اشارة إحيائية 
لآلخر، وتعميق اهلّوة بينها وبني اآلخر وأّية 
يمكنها  ال  صورة  وأّية  للفرار،  منه  حماولة 
واجلاملية  البنائية  دالالهتا  تكتسب  أن 
عن  إالّ  التأثريية  وأيًضا  التعبريية  ووظائفها 
متنحها  ظاهرة   مرجعية  إىل  إسنادها  طريق 
وسيلة  بوصفه  نوعيًا  وسياقًا  بالغّيًا  معنى 

للتبليغ)34(.
الذات  خلطاب  اآلخر  استجابة  إنَّ   
محل معادلة تأسيسية، وقدرة إجرائية لضبط 
النفس، إذ ال يمكن للذات إدراك ذلك إالّ 
إىل  يعيدنا  وهذ  العميقة،  القراءة  طريق  عن 
التأويل  قّسم  حني  إيكو(  )إمربتو  تقسيم 
الِفْعل احلر  إىل تيارين كبريين أسند لألّول: 
وعدم اخلضوع ألي نوع من أنواع الضوابط 
والثَّايِن: يؤمن بتعددية القراءات للنصوص 
يتّم نسج  ورموزها)35(، وعىل هذا األساس 
اخلطاب  سلطة   بني  املرئية  غري  العالقة 
داخل  إالّ  للخطاب  قيمة  فال  ومتلّقيه، 

اخلطاب  يكون  وحني  وقصديتها،  الرسالة 
أبلغ؛  بشكل  املكتوم  املعنى  يوصل  مفتوحًا 
اخلطاب  تكوين  عىل  بدوره  ينعكس  ألنه 
واالستقبال  بامليض  اآلخر  يبدأ  إذ  املضاّد، 
حًقا  لسعيد  إين  ّيد،  السِّ أهيا  ))أوه  فيقول: 
كثرًيا...  تفرحني  رؤيتك  إن  أراك.  بأن 
الوغد.  هذا  أرضب  أن  جيب  للعار!  يا   "_
أجل جيب!" _ " ال، ال تفعل يا سيدي. وال 
فليس من احلكمة  تتحّدث بصوت مرتفع. 
هي  اخلطاب  إنتاج  فطريقة  إغضابه(()36(، 
متنح  والتي  التلقّي،  بزاوية  مرتبط  ذايت  بناء 
اآلخر بعًدا تأويلًيا لردة فعل السلطة املالكة 
وعليه  معارضته،  حال  املرعب  وخطاهبا 
فإن اخلطاب باعث للتأويل وإن كان املعنى 
ثابتا _أّي يتحّدد بعنف املوقف وقوته _ لكن 
الداللة املتغرّية تأيت من تعّدد القراءة وعدم 
التأويل  اختالف  أو  بالذات  اآلخر  معرفة 
جتسيد  فإن  وهبذا  السلطة،  خلطاب  الداليّل 
أيديولوجية  السلطة  متنح  التسّلط  داللة 
مرتبط  السلطة  عليه  تتكئ  ما  ألن  زمنية؛ 
بالنّص  مرتبطًا  القصد  أكان  سواء  بالوعي 
وتأليفه أم بفاعلية التلّقي والتأويل خلطابات 

السلطة. 
اخلطاب  يف  الكائنة  اإلشارات  إّن   



287

)2
02

2  
ب -

 )آ
)1

44
4 -

رم 
)حم

نة 
ثام

ة ال
سن

- ال
ون 

الث
والث

ث 
لثال

د ا
عد

- ال
ن 

ثام
د ال

جل
/ امل

واة
د

إذ  ومتلقيه،  اخلطاب  بني  عالقة  تفرض 
فيقول  التلقائي،  باالنزياح  اخلطاب  يبدأ 
رفاًقا  أشرتي  أن  اعتزمت  الراوي:))لقد 
اجتامعيني  يكونوا  أن  وأرجو  ياتوم،  لك، 
قريبني إىل القلب حتى تنعم برفقتهم. لذلك 
مبارشة  واشنطن  إىل  نقصد  أن  علينا  يتعنّي 
إلمتام  وأنرصف  السجن،  سأودعك  حيث 
الصفقة." وتلّقى توم هذا النبأ بصرب، وراح 
من  واحًدا  كم  نفسه  وبني  بينه  فيام  يتساءل 
إذا  وما  وأوالد،  زوج  له  البائسني  هؤالء 
عند  هو،  به  شعر  بالَِّذي  سيشعرون  كانوا 
فراقهم(()37(، يشري النّص إىل بداية التحّول 
خطاب  قولبة  إن  إذ  السلطة،  لغة  وختفيف 
طريق  عن  لآلخر  مستجيبًا  أصبح  الذات 
اإلقناع  بفعل السلوك، فبقدر تزّمت الذات 
املضاّد  اخلطاب  إن  إالّ  سابًقا،  وخطاهبا 
احلدث  مع  التناغم  نحو  موجّهًا  تلقيه  كان 
وحقيقته، فال يستطيع اآلخر إالّ االستسالم 
اآلخر  يرشع  إذ  اخلاص،  لعامله  والرضوخ 
للتخفيف  تثريه  جديدة  دالالت  بإمتالك 
النتاج  واظهار  اللُّغوّي،  اخلطاب  عنف  من 
مضامني  مع  يتالحم  الَِّذي  اجلديد  اخلطايب 
واألحاسيس  فاملشاعر  الفكرية،  اآلخر 
تدرجيًيا  يتحّول  ذهني  شعوري  عنرص  وأي 

يرتبط باخلطاب األصيل،  إىل خطاب قرائي 
يوّفر  الذوات  خطاب  أن  فيه  شك  ال  وممّا 
الذات  تسخر  فحني   جديدة،  قراءات 
حاجتِك  ما  ))ولكن  اآلخر:  من  بخطاهبا 
إليه يا إيفا؟ أتريدين أن تتخذي منه حصاًنا 
الكاتبة  نجد  ماذا؟(()38(،  أم  هزاًزا  خشبًيا 
خطاب  إبراز  ألجل  فنية؛  قصدية  تقّدم  هنا 
من  واالستخفاف  بالتحقري  ممزوج  نقدي 
آخر  لفظي  وخطاب  املعروضة،  العينة 
موّجه للاملك يرسم له طبيعة تلّقي " سانت 
املطلوب  واملبلغ  اجلسامنية  للصورة  كالر"  
مل  اجلديد  ّيد  السِّ خطاب  فإن   وعليه  فيها، 
يكن إالّ إلرسال الرسالة اللفظّية الساخرة، 
النّص  متنح  هنا  واالستخفاف  والسخرية 
يؤدي  موضع  يف  نجدها  إذ  جديدة  داللة 
داللة التنفيس وطريقة مبّطنة إلعالء مكانة 
يفحصه  أدولف  كان  حني  الشخصية))يف 
من خالل نظارة من نظارات اإلوبرة يف كثري 
سانت  وصاح  واالستخفاف.  االزدراء  من 
الطريقة  هي  هذه  هل  أدولف!   "_ كالر 
التي تعامل هبا مرؤوسيك ؟... إنه يساوي 

رجلني مغرورين من مثلك(()39(.   
يعرض النّص دالالت خمتلفة ترتبط   
مضاًدا،  خطاًبا  تنتج  والتي  بالسلطة  جمملها 

اخلطاُب السلطوي من التلّقي إىل تكوين ...
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إلعادة متوقعها  كمرجعية أساسية، وتقليل 
بدوره  يرسل  الَِّذي   " "أدولف  نفوذ  وتقنني 
اشارة سيميائية مفادها إن حدود السلطة ال 
االسياد  عىل  أو  احلاكمة  الطبقة  عىل  تقترص 
الذات  بمكانة  مرتبطة  السلطة  إّنام  فقط 
فيه  تعيش  الَِّذي  احلّيز  داخل  خطاهبا  وقوة 
عىل  تعمل  األساسية  املرجعية  فإن  وعليه 
وحتديد  واحدة  بسلطة  اخلطابات  ربط 
احلدود بني الذات واآلخر، فصيغة اخلطاب 
متصل  اسم  يعقبه  تصديقي  باستفهام  تقرن 
داللة  الكاف:"  وهو"  إليه  مضاف  بضمري 
اآلخرين  ومرجعية  "أدولف"  مرجعية  عىل 
درجات  حتّدد  من  بدورها  وهي  للسلطة، 

ومكانة كل منهام.
تؤّديان  القراءتني  من  تقّدم  ما  إن   
الذات  رؤية  لتحقيق  املقصود،  املعنى 
وفق  عىل  اخلطاب  إيصال  وطريقة  اخلطابية 
ياق السلطوي الَِّذي يضع اهليمنة أساًسا  السِّ

ملرجعية األصل.
لكن مسألة الرضوخ لعنف اخلطاب   
اخلطاب  ألن  مستبعد؛  أمر  الذوات  لبعض 
أكثر،  مضاّد  خطاب  يقابله  االضطهادي 
فطبيعة الذوات الشخصية والنفسية ختتلف 
نجده يف  ما  إىل االستسالم وهذا  النزوع  يف 

بأعينكم  ترون  ))أنتم  يقول:  الَِّذي  النّص 
أي شياطني أعددهتا لكم إذا ما سّولت لكم 
أنفسكم الفرار.لقد نشأت هذه الكالب عىل 
تعّقب العبيد الفاّرين وافرتاسهم... سامبو، 
دونك  حظريهتم.  إىل  األوالد  هؤالء  سق 
هذه اجلارية التي اشرتيتها لك...  وصاحت 
ّيد... أنا لست امرأتك.  املرأة رفًقا يب، أهيا السِّ
سبيلك(()40(،  يف  فاذهب  أكون.  ولن 
االستعبادي  األسلوب   لنا  النّص  يوّضح 
ملنفعتهم  تبًعا  اآلخرين  وجود  يلغي  ِذي  الَّ
املادية واجلسدية، فانصياع الذات يف خطاهبا 
تفاعاًل  ينتج  والرتهيب  العنف  سياسة  نحو 
عن  مضاد  آخر  خطاب  لتكوين  ملحوًظا 
يِف  ذاته  اخلطاب  لفعل  آنية  استجابة  طريق 
اآلخر؛ ألن  نفس  النفس وحتدًيا يف  مكامن 
ياق التواصيّل األصيل  اخلطاب هو وليد للسِّ
التأثري  ملدى  طبيعي  انعكاس  فهو  وبالتايل 
والسطوة)41(، فإذا كان اخلطاب املهيمن غري 
العنف  مناخ اآلخر نجد  لفظًيا مع  متناسب 
ما  وهذا  للمقاومة  سالًحا  املضاّد  اللُّغوّي 
بقدمي هذه  النّص حني ))سأرفسك  يفرّسه 
_ يف استطاعتك أن تقتلني أيًضا، إذا شئت. 
ينتج  وكلام أرسعت كان ذلك أفضل(()42(، 
ضدين  بني  متقاباًل  مضاًدا  حواًرا  النّص 
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األّول يرى أن العنف اجلسدي بوابة لتقنني 
النفس قولبتها بصورة نمطية، والثَّايِن  يضع 
لغة  إىل  للوصول  بوابة  اجلسدي  العنف 
مماثلة وهي ترسيخ فكرة اليأس يف السيطرة 
عىل الوجود الداخيل؛ ألنه يرى أن االنزياح 
يقابله انزياح تلقائي آخر، ومن هنا يلحظ أن 
مقاربة الشخصية خلطاهبا املضاّد أشبه بلعبة 
مني.  حذرك  ))خذ  فتقول:  األدوار،  تبادل 
ذلك.  يف  احلق  لك  وإن  مني،  خائف  أنت 
كن حذًرا فإن يف غطائي الشيطان. ومهست 
ودفعها  مهًسا...  أذنه  يف  األخرية  بالكلامت 
لسكري بعيًدا عنه، ونظر إليها نظرة تنضح 
يف  اخلطاب  يشّكل  مكبوت(()43(،  بغيظ 
بطبيعتها  االجابة  ألن  مباغتا؛  حواًرا  النّص 
ال حتوي عىل خطاب مباغت، فهي ال حتمل 
إىل  يروم  هنا  واملخاطِب  األخبار،  فعل 
سريورة  يف  يتموقع  مضاد  خطاب  أحداث 
اخلطاب  مع  تتناسب  تواصلية  جديدة 
األصيل، ويفهم من هذا أن اخلطاب املضاّد 
عالقته  ترتبط  تواصيل  فعل  لرّد  وليد  هو 
متلٍق  بني  درجته  وختتلف  إنتاجه،  بسياق 
والتفاعل  التقارب  عامل  لكن  وآخر، 
والقدرة  اللُّغة  إلشغال  سيدوم  النّص  يف 

التواصلّية.

االستجابات  وأنواع  التلقّي  الثَّايِن:  املحور 
اجلامهريية:

التلقّي  بنََظِرّية  اخلاصة  املبادئ   إن    
أبرزها  من  وُأسٌس  منطلقات  عىل  تعتمد 
مقروءًا  أم  مقصودًا  أكان  سواء  اخلطاب  أن 
لتلك  "القارئ"  متلٍق  دون  له  قيمة  ال 
بمثابة  هي  القارئ  طبيعة  ألن  اخلطابات؛ 
عملية  أّي  هنائية،  ال  دالالت  النّص  منح 
فعل  هو  هنا  حيّددها  من  لكن  له،  خلق 
اجلدل  بوابة  تفتح  فالقراءة  االستجابة، 
جمموعة  حوهلا  يثري  إذ  ديالكتيكي،  وحوار 
من األسئلة التي قد جيد إجابتها يف اخلطاب 
"النّص" أو ال جيدها، وعليه فإن العالقة بني 
الداّل واملدلول ال حتّدد بجانب واحد، وهذا 
يتسم  ال  النّص  أو  اخلطاب  متلقّي  جيعل  ما 
أّي  واحدة،  بداللة  ينحرص  وال  بالثبوت 
انفتاح اخلطاب عىل الدالالت الالمنتهية مع 
والقراءة  التلقّي  فعملية  وقراءة،  تلقّي  كل 
بني  لالستجابة  وفكري  عقيل  تفاعل  هي 
بحسب  والنّص  الذايت،  والوعي  املوضوع 
املتلقّي  "ياوس" ينتج تفاعاًل بني  ما أشار له 
مجالية  من  تتحّقق  اجلاملية  واملتعة  واخلطاب 
وما  بالظروف  ترتبط  التي  والتأثري،  التلقّي 
التأويل،  بعملية  املتلقّي  وقيام  النّص  حييط 

اخلطاُب السلطوي من التلّقي إىل تكوين ...
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ولكي يتّم حتديد التوازن الوجودي البد من 
التي  اجلامهريية  االستجابات  أنواع  معرفة 

سنتناوهلا عرب حمورين مها:
1- التلقي القمع واإلرهاب.

2- التلّقي املعارض بصورة املواجهة.
1- تلقي القمع واإلرهاب:

أخطر  من  واإلرهاب  القمع  يعّد   
ينتهجها  التي  القمعية  السياسية  املامرسات 
أشكاالً  ويتخذ  السلطوي  اخلطاب 
وأساليب متعّددة ما بني القتل، والتعذيب، 
وما  األساليب،  من  وغريها  والسجن، 
القمعي  للخطاب  اآلخر  تلّقي  هنا  يعنينا 
واجلسدي"،  "النفيس  "بشقيه  واإلرهايب 
سواء أكان اخلطاب متباداًل بني الشخصيات 
طريق  عن  املتواري  أم  الرصحية  بصورته 
يستحث  املتلقّي  فإن  اإلخفاء،  أو  التلميح 
من  متّكنه  التي  الفجوات  الكتشاف  ذاته 
التواصل)44(، فينقل داللة اخلطاب كرّد فعل 
ليوّضح املقصود ويستحرض لنا الكيفية التي 
اللفظّي واجلسدي، وعليه  اخلطاب  أنتجت 
فإن تلقي اخلطاب كـ))رسالة ما بني عمليتي 
العمليتان مها  اإلرسال واالستقبال وهاتان 
تعبريات معّينة يف الطاقة الصوتية والسمعية 
من  معّينة  مدلوالت  يف  التأثري  إىل  هتدف 

بالتواضع  معناها  ويتحّدد  وأشياء  أفكار 
أو االصالح املسبق ما بني املرسل واملتلّقي 
وتفرتض هاتان العمليتان يف حال التواصل 
اإلشارات  من  مشرتًكا  نظاًما  اللفظّي 
ُتعتمد  إذ  اجتامعية(()45(،  طبيعة  ذا  اللُّغوّية 
اخلطاب عن طريقها  السمعية وحيّقق  القناة 
وظيفته اإلبالغّية، ومن هنا نجد إن الكاتبة 
لتلّقي  الداليّل  البعد  اللُّغة  طريق  عن  تنقل 
اخلطاب؛ لتحّقق الوظيفة التفاعلية، فتصف 
إذ  الذات  عىل  اآلخر  من  الظاهر  السلوك 
تقول: )) اآلن، جون، أحب أن أعرف ما إذا 
القانون عادل منسجم  كنت تعتقد أن ذلك 
من  يشء  يف  فقال  املسيحية؟  التعاليم  مع 

السخرية:
_ إنك لن تطلقي النار عيلَّ إذا قلت أين أجده 

عادل... 
_ لكنك مل تصّوت مع القانون طبًعا!.

_ لقد فعلت!.
ثوراًنا  بريد  ّيدة  السِّ فازدادت   
يا  نفسك  من  ختجل  أن  جيب  وهيجاًنا:_ 
رشير... كافر،  خمجل،  لقانون  إنه  جون. 
وألهنا  سوداء،  برشة  املخلوقات  هلذه  ألن 
لالستغالل  عمرها  طوال  ُأخضعت 

واإليذاء(()46(.
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الدالالت  املقطع  لنا  يوّضح   
واملخاَطب،  املخاطِب  بني  املتباينة  الذهنية 
إذ إن عملية التقاط الرسالة وتلقيها تعكس 
ِذي  الَّ القمعي  اخلطاب  مع  السلبي  التفاعل 
يامرس ضد املضامني اإلنسانّية، التي تؤّثر يف 
اجلمهور املتلقّي، فإذا كان اخلطاب السلطوّي 
ينتج  بالتايل  فهو  القومية  املنفعة  مع  يتلون 
ثقافة خطابية جديدة تغّذي هبا حميطها، لكن 
خلق  يروم  املتكّلم  إن  النّص  يف  نجده  ما 
التطويع،  ترفض  تواصلّية  خطابية  سريورة 
والرتويض، وتطرح طرائق لإلقناع مّما جيعل 
فاعلية  أكثر  خطاًبا  بوصفه  االستجابة  فعل 
أن  تستطيع  هراء.  تقوله  ما  تقول:))كل  إذ 
ولكنك  الفجر  مطلع  حتى  اآلن  من  تتكلم 
لن تقنعني. ولكي ترى مدى الوحشية التي 
ه إليك  ينطوي عليها قانونكم أحّب أن أوجَّ
خملوقة  اآلن  بابك  طرقْت  لو  السؤال:  هذا 
وترتكها  تنهرها  فهل  جائعة،  مرجتفة  بائسة 
كسرية اخلاطر والفؤاد، ملجرد أهنا هربت من 

ياط جالدهيا القساة...(()47(. سِّ
مباغت  كعنرص  اخلطاب  جاء  لقد   
بخطاب  وتلّقيه  اخلطاب  إنتاج  ختتزل  فهي 
وتبنّي  تواصلًيا،  تفاعاًل  لتحدث  آخر 
عىل  والقدرة  تقارهبا،  وعملية  الفجوات 

التلّقي  فعل  مع  يتقارب  جديد  سياق  إنتاج 
إىل  باآلخر  فتدفع  مًعا،  للذاتني  والتأويل 
عىل  قائم  حتاوري  إنسايّن  خطاب  إنتاج 
من  فتتخذ  اآلخرين،  يف  مؤّثرة  ورؤيا  نظام 
اإلقناع مساحة إلشغال اللُّغة؛ ألنه ))عبارة 
نظاًما  بوصفه  التواصيّل  السلوك  نظام  عن 
بني  )احلوار(  املتبادل  والِفْعل  للتفاعل 
نظاًما  أو بوصفه  التواصلية  العملية  أطراف 
واحد)اخلطاب  طرف  من  والِفْعل  للتسّلط 
للتبعية  نظاًما  بوصفه  أو  االستعالئي( 

واخلضوع(()48(.
املتلقّي  سلطة  هي  هنا  السلطة  إن   
باعتبار  التحّول  صفة  اخلطاب  متنح  التي 
والتغيري،  للتحّول  قابل  مجهور  الذوات  إن 
عملية  يف  املتلقي  يدخل  اخلطاب  فتلقي 
املتلقّي  الختالف  تبًعا  ختتلف  تواصلّية 
ما  وهذا  الذايت،  والتوجه  التفكري  وطريقة 
لنا  فتصف  النّص  يف  إثارته  الكاتبة  حتاول 
"هييل"،  النخاس  "لقمع  "توم  العم  تلّقي 
واشنطن  إىل  نقصد  أن  ))علينا  يقول:  إذ 
مبارشة سأودعك السجن، وأنرصف إلمتام 
الصفقة. وتلّقى توم هذا النبأ، وراح يتساءل 
هؤالء  من  واحًدا  كم  نفسه  وبني  بينه  فيام 
يوّضح  وأوالد(()49(،  زوج  له  البائسني 

اخلطاُب السلطوي من التلّقي إىل تكوين ...
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النخاس  يعطي  الَِّذي  السلبي  التلقّي  النّص 
العّم  عىل  واملكانية  الزمنية  املامرسة  فعل 
"توم"، إذ ينّظم بخطابه سياًقا قمعًيا يتجاوز 
أبعاد  ثالثة  وخيتزل  السابق،  التلقّي  فعل  به 
خاصة بالسلطة، وهي نطاق حدود السلطة، 
السلطة  وجمال رفض اآلخر، ومدى فاعلية 
عىل اآلخر، وعليه فإن فلسفة التلقّي؛ تعتمد 
اساًسا عىل طبيعة السلطة ذاهتا، وقائمة عىل 
ركيزتني األّوىل: كظاهرة مجعية، والّثانِية غري 
قابلة للتمّلك، ومعيار النخاس هنا أحداث 

خطاب مقصود.
كام إن استعامل املتلقي الِفْعل الذايت   
واإلقناع  احلوار  بقصد  التلّفظ  طريق  عن 
ألن  املواجهة؛  فعل  من  خيلو  ال  والتأثري 
اخلطاب ))ال ينهض مستقاًل عن أي خطاب 
آخر بل ينشأ اخلطاب ليكون يف مواجهة مع 
تفرض  التلّفظ  وطبيعة  آخر(()50(  خطاب 
االستجابة  منه  واهلدف  ومتلقيًا،  متكلاًم 
والتأثري فيام بينهام أو فرض خطاب احدمها 
بخطاهبا  هاجر"  تنهض"  حيث  اآلخر،  عىل 
قبل تقّبل اخلطاب النهائي، فتقول: ))اشرتين 
ّيد، أستحلفك باهلل! اشرتين،  السِّ أيًضا، أهيا 
وإالّ قضيت نحبي من الغم واحلزن! ولكن 
يف  هييل  وصاح  لتوسالهتا...  يأبه  مل  هييل 

غلظة:
_ تعالوا! ابعدوها من هنا. ال يمكن   
أن تستمر عىل هذه الشاكلة(()51(، لقد أبقى 
ألن  لكليهام؛  القصِدي  الواقع  عىل  التلّقي 
واخلطاب  املرسل  قوة  تفوق  املتلقّي  قوة 
الباعث،  املرسل  قدرة  من  سلطته  يستمّد 
والفاعل األسايس يف اخلطاب عىل اعتبار إن 
))اللُّغة األداة األهّم يف التفاعل مع املرسل 
إنجازها  عىل  القدرة  طريق  عن  وذلك  إليه 
وهي  بالقواعد(()52(،  املتقّيدة  صورهتا  يف 
نوع من أنواع االستجابة أيًضا، إذ  توّظفها 
اخلطاب  فيتنّوع  التلّقي،  عملية  يف  الذوات 
وتأويله؛ ألهنا تتجاوز قيود السلطة ممّا جيعل 
ومتلٍق،  ملٍق  بني  وتفاعلها  ختتلف  قيمتها 
وهذا ما تعمد الكاتبة عىل إبرازه يِف النّص، 
فالعملية الرسدية هي أشبه بعملية قفز إلبراز 
أنواع االستجابات، وتصف  لنا ذلك التنوع 
أحًدا  أن أرشك  أريد  الراوّي:))لست  بقول 
أسألكم  ما  كل  أهيل.  وعن  عني  الدفاع  يف 
إياه أن تعريوين مركبتكم وتوّجهوين... إين 
سأقاتل حتى النفس األخري قبل أن ينتزعوا 
ذلك  يف  أنا  فهل  وولدي...  زوجتي  مني 

ملوم(()53(.
إحساس  عن  املقطع  هذا  يكشف   
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اإلنسانّية،  وخصوصيتها  هبوّيتها  الذات 
مدرك  أّنه  إذ  الثبوت،  صفة  يأخذ  فرصاعه 
أثناء  القوي  وحضوره  نزعته  يف  ومتامسك 
للتعامل  صورًا  فيفرض  اآلخر،  قمع  تلّقي 
املستبّدة وإن  الوعي  نظرة  بعيًدا عن  عاجلة 
متسّلطة  والفكرية  الثقافية  ))اآلفاق  كانت 
إالّ  غريّية...  أية  عن  التعبري  فكرة  نحو 
فكرة األسود "العبيد"(()54(، وهنا يتّم إلغاء 
املفاهيم النمطية عىل وفق منطلقات التلّقي، 
االنغالق  صورة  عىل  التغّلب  فيستطيع 
النفيس  واإلرهاب  القمع  شدة  من  املفتعلة 
املتكّرر نتيجة فعل املالحقة، فتضعنا الكاتبة 
يقول  إذ  للمشهد،  كاملة  تصّورات  أمام 
يرى  هل  معهم؟.  اهلل  ))وهل  متسائاًل: 
كلها  األشياء  هذه  يدع  ملاذا  يفعلون؟  ما 
التي  الوجهة  العامل  ويوّجهون  حتدث؟... 
البائسون  الصادقون  واملسيحيون  يريدوهنا، 
أو  صالًحا  يساووهنم  ِذين  الَّ _املسيحيون 
_ يعّفرون الرتاب حتت أقدامهم.  يفوقوهنم 
ويتاجرون  ويبيعوهنم،  يشرتوهنم  إهنم 
بدماء قلوهبم وتأّوهات صدورهم، ودموع 
النقيض  أن  األمر  وحقيقة  أعينهم(()55(، 
السلطة  للمتلقّي، وهو جيابه عنف  الداخيل 
يفرض عىل ذاته وحميطه جمموعة من األسئلة 

وتلقّيهام  الصورتني  بني  تفصل  قد  التي 
خيتزل  اإلهلي  فاالستفهام  القمع  لطرائق 
املؤسسة  تغّذيه  ما  ألن  التلّقي؛  فعل  لديه 
اإلهلية هو تبّجيل وجودية اإلنسان، ومتركزه 
االنفعاالت  فإن  وعليه  قيد،  أو  متيز  دون 
الوجدانية التي نستشعرها يف النّص تنتج لنا 
خطاًبا واعيا غري قابل للتواصل حلظة تلّقي 
العبيد  من  مجاعة  نتعقب  ))نحن  اخلطاب 
اثنني من رجال  اهلاربني... ولقد اصطحبنا 
الدرك للقبض عليهم... أنا جورج هاريس، 
من  هاريس  ّيد  السِّ يدعى  رجال  كان  لقد 
اآلن  ولكني  ملكه.  يعتربين  كانتاكي،  أهايل 
رجل حّر، وأقف عىل أرض اهلل احلرة، وأنا 
أعترب زوجتي وولدي يل من دون الناس... 
أن يصبح عىل مرمى مسدساتنا سيلقى حتفه 
رجل  آخر  حتى  والثالث،  الثاين،  وسيتبعه 

منكم(()56(.
اللُّغوّي  العنف  من  الرغم  فعىل   
وكيانه  الغري  وجود  عىل  والسطو  املامرس، 
ومصادرة  باالنصياع،  اآلخر  يطالب  الَِّذي 
حيمل  إذ  له،  املحّرك  العامل  وهي  حريته 
ثم  ومن  النفيس،  للضغط  صورة  اخلطاب 
فإن استعامله للقوة الظاهرة ال يؤّثر يف عملية 
التلقي، فهو ارتداد عكيس بصيغة أكثر حّدة؛ 

اخلطاُب السلطوي من التلّقي إىل تكوين ...
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ألن النظام الداخيل لآلخر أكثر اندفاًعا نْحو 
القول  يمكننا  هنا  ومن  االستجابة،  فعل 
عىل  املامرس  اخلطاب  لصيغ  االستجابة  إن 
األفراد ال يمكن أن تكون عىل وترية واحدة؛ 
ورؤيتها  للشخصيات  العامة  الطبيعة  ألن 
ختتلف تبًعا الختالف الذوات أنفسهم، هذا 

ما يمنح النّصوص وخطاباهتا صفة التنّوع.
2- التلقي املعارض بصورة املواجهة:

تتجىّل صورة التلّقي هنا بمعناها غري   
للوعي  انعكاسا  اخلطاب  يأيت  إذ  النمطي، 
الشفرة  يستقبل  املتلّقي  إن  حيث  الذايت، 
بتفكيكها   ويقوم  املرسل،  من  "الرسالة" 
وخيضعها إىل سلطانه، ويبدأ املتلّقي "اآلخر" 
الرسالة،  تلك  لتحليل  نشاطه  وعي  بإعادة 
الضّدية  الطبيعة  إىل  بالرجوع  يقوم  فحني 
والتخّلف  والقمع  التسّلط  بني  وتالزمها 
يف  والعدالة  التحّرر  ))وبني  والتبعية 
وامتالك  االجتامعّي  النهوض  مع  تالزمهام 
تناقضية رصاعية  ثنائية  لذاهتا. وهي  الذات 
كطبقات...(( املجتمع  مستوى  عىل  قائمة 
لفعل  مسوًغا  اخلطاب  صيغة  من  جيد   ،)57(

السلطة  قوة  بني  التناقض  فيزيح  املواجهة، 
للعبودية  الذات  رفض  وبني  وخطاهبا 
الذات  حوار  يف  نتلّمسه  ما  وهذا  املطلقة، 

واآلخر ))سيدي! ومن الَِّذي جعله سيدي؟ 
.؟ أنا  ذلك ما يقّض مضجعي.أي حّق له عيلَّ
إنسان بقدر ما هو إنسان. بل إنني خري منه. 
فأنا أعلم منه بالتجارة، ويف ميسوري أنا أقرأ 
منه.  بالرغم  تعلمت  يقرأ...بل  ممّا  أحسن 
واآلن بأي حّق ينتزعني من عميل وحيملني 
عىل القيام بأعامل يستطيع أي حصان أن يقوم 

هبا(()58(. 
املرتفعة  النربة  املقطع  هذا  يوّضح   
لفوقية  املعارضة  للصورة  املتشّكل  والوعي 
السلطة، فيبدأ اآلخر عىل أثر ذلك  باستشعار 
اجلدل  طريق  عن  لذاته  احلقيقية  الداللة 
واالختالف  والضعف  القوة  مكامن  حول 
بني الذوات، فهو يعي إن قيمته الوجودية ال 
يمكن إلغاؤها قرًسا ورفضه لسياسة خطاب 
والتسّلط،  القمع  ضدية  من  مّتأٍت  "اآلخر" 
لرصاعه  تأييد  هي  املواجهة،  فإن  وبالتايل 
يرغب  التي  والتبعية،  احلرية  بني  الفكري 
يف التخّلص منها، وامتالك الفرد الدالالت 
بشكل  لنا  وتربز  النفس  تثري  التي  اجلديدة 
السلطوّية  للمضامني  معارض  خطايب  نتاج 
اخلطايب،  املسار  يف  حتّول  هو  والطبقية 
يمنح  الَِّذي  املضاّد  اللُّغوّي  للبناء  وتقويض 
فيؤّدي  املعاين  يف  وتعدًدا  انفتاًحا  اخلطاب 
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المتناهية)59(،  ُأخرى  معاٍن  توّلد  إىل  بذلك 
للخطابات  اآلخر  تلقي  أن  فيه  شّك  ال  ممّا 
" القلق" وحالة الفكر التي  مرتبط  بوجوده 
ترتجم عملية التلّقي بشكل فعل ورد فعل، 
))لقد  اللفظّي  خطابه  يف  جورج  يقول  إذ 
صربت طوياًل. ولكن األمر مل يعد يطاق. إن 
اللحم والدم ال ِقَبل هلام بمثل هذا احلال... 
أمس كنت منهًكا يف نقل احلجارة إىل العربة 
بسوطه  يلّوح  ّيد،  السِّ ابن  توم  رأيت  عندما 
فسألته  أفزعها.  حتى  الفرس،  من  قريًبا 
ذلك...،  عن  يقلع  أن  التأّدب  من  كثري  يف 
بسوطه...  جسدي  يلهب  وأخذ  إيّل  ارتّد 
ولكني  ورفسني...  فرصخ  بيده  فأمسكت 
األيام(()60(،  يوًما من  بذلك  أذكره  أن  البدَّ 
النّص  قارئ  أنظار  ستاو"  هارييت   " فتوّجه 
اآلخر  عىل  تسيطر  التي  الِفْعل  مركزية  إىل 
فعل  إلطالق  الداخيل  الكبت  واستغالل 
النفيس  اإلحباط  بعد  العفوي،  املواجهة 
فيبدأ  اخلطاب،  وودية  الذات  رفض  من 
اآلخر بالتشّتت الداخيل واالنزياح التلقائي 
إلحداث رّد فعل مقاوم للخطاب اجلسدي، 
ويمّثل لنا ذلك حلظة التمّرد وتطويع الذات 

لالجتاه املعارض.
لقد أفاد اخلطاب  اختالف إرادتني:   

حتاول  واألخرى  املقاومة،  ترفض  األّوىل 
فيصف  مًعا،  والِفْعل  احلدث  صيغة  تغيري 
الغيظ  ليتآكله  قلبي  ذلك:))إن  الراوّي  لنا 
ولست أستطيع أن أسّلم أمري إىل اهلل. وال 
عىل  األمور  جتري  بأن  اهلل  يسمح  ملاذا  أفهم 
أعصايب.  فقدُت  ممّا  أكثر  الشاكلة...  هذه 
إين أمتنّى لو أجد إىل الطمأنينة سبياًل. ولكن 
قلبي يشتعل، وليس يف اإلمكان خمادعته، ولو 
كنِت مكاين ملا استطعِت الصرب، وبخاصة إذا 
إىل  القصة(()61(، عمد اخلطاب  بقية  علمِت 
الصيغة الِفْعلية التي توّضحها داللة األفعال 
تؤّدي  التي  النيّّص،  ياق  السِّ يف  املضارعة 
زمنية  وظيفة  األّوىل  أساسيتني:  وظيفتني 
ختتّص بحدوث الِفْعل، وأخرى معنوية متّثل 

احلركة أو احليوية أو الوصف.
لكن الداللة السلبية املبارشة نجدها   
مؤّطرة بمالمح الرفض الداخيل واخلارجي 
االصطدام  صورة  املقطع  لنا  يرسم  إذ  مًعا، 
بحديث الذات وكمية البوح واملناورة التي 

يثريها اآلخر يف الالوعي الذايت.
تفاوًتا  تفرض  البرشية  الطبيعة  إن   
وسطوهتا  العصبية  حاالت  يف  ملحوًظا 
وبني  علنية  بصورة  تظهر  التي  الذات،  عىل 
املؤثر  بشكلها  وتنعكس  خفاء،  أكثر  هو  ما 

اخلطاُب السلطوي من التلّقي إىل تكوين ...
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عىل السلوك والقرار واملوقف)62(، وحظوته 
بشكل غري مرشوط  به  االعرتاف  تكمن يف 
قائم  مستقّل  ذايت  ككيان  به  االعرتاف  أي 
ابطاهلا  خلطابات  الكاتبة  فتوظيف  بذاته، 
املعارضني يأيت بقصدية تفاعلية مع احلدث 
جورج  زوجة  كانت  أن  فبعد  واملوقف، 
حتاول إبعاد األفكار السلبية عن زوجها نجد 
مباغًتا،  طريًقا  منها  يتخذ  النفيس  الضغط 
يتغرّي  إذ  ذات،  خبايا  يف  معارضتها  فتظهر 
تطلعت،  إهنا  ثم  أنفاسها.  ))لوهنا وضاقت 
الصبي  كان  حيث  الرشفة  إىل  عصبية،  يف 
بالَِّذي  لزوجها  تبوح  وكادت  يلعب... 
إىل  أن تضيف  آثرت  ولكنها  فؤادها  يقبض 

جراحه جرحا جديًدا(()63(. 
لقوة  املعارضة  واخفاء  التكّيف  إن   
البطلة  يضع  ومضمون  كفكرة  اخلطاب 
إىل  رؤيتها  تنعكس  إذ  مبدئية،  قراءة  امام 
ونوازع  الداخلية  املعارضة  بتلك  االحتفاظ 
اخلوف وعدم اشعار جورج هبا؛ ألهنا تعي 
بخطاهبا اجلديد ستقدم فعاًل مضاًدا ينعكس 
سلًبا عىل املتكّلم واملعرتض بمشهد خطايب 
تبدأ  وهنا  الداخيل،  املنولوج  من  تستشعره 
وباستباق  اللحظة  تلك  ملواجهة  بالتأسيس 
حماولًة  املكاين  التحّول  طريق  عن  ذايت 

فتصف  السلطة  خطاب  املأزق  من  اخلروج 
الرواية حلظة اخلروج ))"أنا هاربة، أهيا العم 
وأيتها العمة كلو، هاربة بطفيل من اجلحيم. 

ّيد للنخاس!" فقد باعه السِّ
ّيد  السِّ سمعت  لقد  باعه!  أجل   "_   
هاري،  صغريي  باَع  إنه  للسيدة  يقول 
وباعك أنت أيًضا أهيا العم توم... لن أبرح 
انتهت  الغروب،  وقبيل  املكان...  هذا  من 
أليزا إىل هنر أوهري الفاصل بينها وبني أرض 
األمواج،  متالطم  النهر  وكان  احلرية... 
وكانت قطع كبرية من اجلليد تتأرجح فوق 

سطحه اهلائج(()64(.
يعطي  النّص  يف  املكاين  املدلول  ان   
اخلطاب قراءة جديدة، إذ  يشّكل لدهيا نقطة 
يف  واملواجهة  القوة  عىل  داللة  أي  ارتكاز 
توم"   العم"  فعل  رّدة  نقيض  عىل  واحد،  آن 
وهنا  واحلدود،  اخلطوط  لتجاوز  الرافض 
يدلُّ  األّول:  لبطليها  داللتني  الكاتبة  تعطي 
استبدال  عىل  واإلقدام  والقوة  اجلرأة  عىل 
املكان وتأثرياته السلبية عىل استالب الذات 
الرفض  إنسايّن له حق  وهدر قيمتها ككيان 
توم  اضطراب  عىل  يدلُّّ  والثَّايِن:  والقبول، 
فتجعل  ذاته،  عىل  اخلوف  وتسّلط  وضعفه 
املواجهة،  لفعل  حّيا  انعطافا  الصورة  من 
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ضد  دفاعية  آليات  "أليزا"  لدى  تتشّكل  إذ 
هذه  وأغلب  السلطوي،  اهلدر  عمليات 
تكون  ثم  عفوي  بشكل  تأيت  اآلليات 
مدرسة  أشارت  وكام  هلا،  وخمّططا  مقصودة 
اجلشطلتي التي تطّورت عىل يد "بريلز" حني 
اإلنسان  دفاع  لطبقات  نموذًجا  عرضت 
لطبيعة  النفسية  البنية  مع  يتالءم  بام  النفيس 
مّثلت مخس طبقات  التي  املهدور،  اإلنسان 
اليافعات،  طبقة  هي:  الشخصية  يف  تتكّون 
الدفاعية، وطبقة  الطبقة  أو  املأزقية  والطبقة 
واالهنيار  املوت  وطبقة  واأللعاب،  األدوار 
والتي  والوثابة)65(.  احلياة  وطبقة  الداخيل، 
األعمق  الطبقة  يف  الدخول  "أليزا"   حتاول 
هبا، فنجد خطاهبا  أكثر ثورة ومترّدا ملا متنحه 
يسرتّد  حّية  طاقة  من  األخرية  الطبقة  هذه 
التبّلد  عن طريقها اإلنسان ذاته ويبتعد عن 
املأزقية،  واحلالة  لألقدار،  واالستسالم 
عملية  أن  نجد  وهنا  فيها،  وضعها  تّم  التي 
تواجه  حيث  دفاعي  إطار  يف  تسري  التلّقي 
باخلطر  أليزا  أحّست  إذا  ))حتى  "النخاس" 
نحو  وانطلقت  طفلها  محلت  هبا  املحدق 
النخاس  وحلق  البرص.  ملح  يف  فبلغته  النهر 
البالغة...  الشجاعة  وبتلك  معه.  ومن  هبا 
وثبت من الشاطئ إىل أول قطعة من اجلليد 

العائمة يف النهر... لقد أفلتت فردة حذائها 
من رجلها، ومتّزق جورهبا، وصبغ الدم كل 
تَر شيًئا، ومل  خطوة من خطواهتا، ولكنها مل 

تشعر بيشء(()66(.
يبدو أن حمنة "أليزا" وقلقها الداخيل   
يف تلّقي نبأ وصول النخاس جعلها تستشعر 
مساحة  لذاهتا  تعطي  فال  املرتقبة،  اللحظة 
وضعها  التي  العقبات  تتجاوز  بل  للتفكري، 
القدر بقوة فاعلة، فتستقبل أفق التغيري التي 
مدروسة،  غري  بافرتاضات  عنها  تبحث 
هنا  وانتاجه  اخلطاب  معنى  بناء  فإن  وعليه 
حمكوم بأفق انتظار وصوهلا إىل هناية الطريق 
اجلسد  حركات  فخاخ  إىل  االكرتاث  دون 

واملاديات املتعلّقة به.  
اخلامتة:

ما  عىل  نقف   أن   الُبدَّ  اخلتام   ويف   
وتتلّخص  نتائج،  من  دراستنا  إليه  توّصلت 

باآليت:- 
ا يفرض  _ يشّكل مفهوم اخلطاب لفًظا لغويًّ
من  سلطته  يستمّد  إليه،  ومرسال  مرساًل 
ويؤدي  اللُّغوّي،  للنظام  الداخيل  البناء 
هتدف  التي  واالبالغّية،  اللُّغوّية  وظيفته 
نظام  إحداث  فضاًل عن  والتأّثر،  التأثري  إىل 

تفاعيل تواصيل مع الذوات.

اخلطاُب السلطوي من التلّقي إىل تكوين ...
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_  إنَّ طبيعة اخلطاب وشكله املبارش يتحّدد 
فهو  فيه،  اللُّغة  دور  أّما  التلقي،  زاوية  من 

حمّدد آخر إلحداث االستعالء أو اإلقصاء.
ساحة  إىل  سلطته  لنا  التلّفظ  مقام  حيمل   _
املواجهة أو الرصاع بني املخاطِب واملخاَطب 
عن طريق تدّفق األفعال التي توحي بفوقية 

الذات وتضخيم خطاهبا.
_ لقد  أنتجت اخلطابات السلطوية خطابات 
لفعل  عكيس  ارتداد  هي  مضاّدة،  أخرى 
االستجابة، هلذا نجد خطاًبا لتهميش اآلخر 
اخلطاب  مقام  بإقرار  يسمح  وآخر  وإلغائه، 

املضاّد عن طريق املواجهة.
حمكوم  الرواية  يف  السلطوّي  اخلطاب   _
تشّكل  التي  الفوقية،  والنظرة  باملزاجية 
آخر  خطاًبا  ينتج  إنه   إالّ  األوسع  املساحة 

غري قابل للتغيري أو االنزياح التلقائي.
ألنواع  حمدًدا  اخلطاب  سياق  كان    _
آنية  تكون  قد  التي  وفعلها،  االستجابة 
الحقة  تكون  قد  أو  مبارشة،  وغري  مبارشة 

غري مبارشة لعملية التلّقي.
_ نزع اخلطاب القمعي اإلرهايب إىل إحداث 
استجابة غري متوقّعة فكرس التلقي أفق التوقع 
بإنتاج صورة مضاّدة  لنمطية الصورة، التي 

ترفض تطويًعا وترويًضا للذوات. 
مساحة  واجلسدي  اللُّغوّي  األقناع  شّكل   _
للمتلّقي  فعكس  اللُّغة،  أشغال  عملية  يف 
املخاطِب  بني  وتأثريه  اخلطاب  قوة  مدى 
االستجابة   فعل  أنتج  وعليه  واملخاَطب، 

املتحّدد من الوعي الذايت للفرد.
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اهلوامش:
مادة  منظور،  ابن  العرب،  لسان   -1

)خطب(: 361.
بن  الدين  جمد  املحيط،  القاموس   -2
توثيق:  )817هـ(،  آبادي  الفريوز  يعقوب 
بريوت_  املعرفة،  دار  شيحا،  مأمون  خليل 

لبنان،ط2، 2007م، مادة خطب:445.
إميل  األدبّية،  اللُّغوّية  املصطلحات   -3
يعقوب، دار العلم للماليني، بريوت،ط1، 

1987م، مادة )خطب(: 233.
4- سورة الفرقان، اآلية)63(.

5- سورة ص، اآلية)20(.
حممد  الغيب(،  )مفاتيح  الكبري  التفسري   -6
العلمية،  الكتب  دار  الرازي،  الّدين  فخر 

بريوت، ط1، 1983م: 188-187.
استثامره،  وطرق  الرشعي  اخلطاب   -7
الدار  العريب،  الثقايف  املركز  إدريس محادي، 

البيضاء، ط1، 1994م: 21.
يقطني،  الروائي،سعيد  اخلطاب  حتليل   -8
بريوت،ط1،  العريب،  الثقايف  املركز 

1997م: 17.
9- م. ن: 25-24.

الشعر  يف  اآلخر  خطاب  ينظر:   -10
 _ بريوت  البصائر،  ومكتبة  دار  السبعيني، 

لبنان، ط1، 2015م:22.
روالن  الشعرية،  قضايا  ينظر:   -11

الدار  الويل،  حممد  ترمجة:  جاكبسون،، 
البيضاء، 1988م: 24.

إىل  سرتاوس  ليفي  من  البنيوية  عرص   -12
العربية،  اآلفاق  دار  عصفور،  جابر  فوكو، 

بغداد، 1985م: 269.
ج7،  منظور،  ابن  العرب،  لسان   -13

مادة)تسلط(: 362-361.
أبادي،  الفريوز  املحيط،  القاموس   -14
الكتب  دار  اهلوريني،  نرص  وتعليق:  تقديم 

العلمّية،ط2، 2007م: 693.
15- جامع البيان يف تأويل القرآن، حممد بن 
بريوت،  الرسالة،  مؤسسة  الطربي،  جرير 

ط1، 1420هـ: 5.
16- م. ن: 239.

اندرو  السياسية،  النظرّية  ينظر:   -17
هيوود،  ترمجة: لبنى الزيدي، املركز القومي  

للرتمجة، القاهرة، 2013م: 225.
ألسوأ  نامذج  والتسلُّط:  لطة  السُّ  -18
املعني  عبد  التاريخ،   عرب  املتسلطني  احلكام 
والتوزيع،  للنرش  الشواف  دار  الشواف، 

ط1، 2016م: 13-12.
مدكور،  إبراهيم  الفلسفي،  املعجم   -19
األمريية،  املطابع  لشؤون  العامة  اهليئة 

القاهرة،1983م: 98.
الطيب،  زايد  مولود  االجتامع،  علم   -20
أبريل،  من  السابع  جامعة  منشورات 

اخلطاُب السلطوي من التلّقي إىل تكوين ...
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بنغازي، 2007م: 76.
غدنز،  انتوين  االجتامع،  علم  ينظر:   -21
ترمجة: فايز الصياغ، املنظمة العربية للرتمجة، 

بريوت، 2007م:106.
السيايس،   للتحليل  احلديث  املعجم   -22
الدار  اجللبي،  الرحيم  عبد  سمري  ترمجة: 
1999م:  بريوت،  للموسوعات،  العربية 

.35
اشكالية  ورشعيتها:  السلطة  مفهوم   -23
املعنى والداللة، أ.م.د. احسان عبد اهلادي 

النائب، جامعة السليامنية،2017م79.
24- كوخ العم توم، هارييت ستاو،  ترمجة: 
منري البعلبكي، دار العلم للماليني، بريوت_ 

لبنان، ) د. ت(: 11.
25- م. ن: 12-11.

البالغة  ألساليب  النفسية  األسس   -26
العربية، د. جميد عبد احلميد ناجي، املؤسسة 
والتوزيع،  والنرش  للدراسات  اجلامعية 

بريوت_ لبنان، 1984م: 177.
27- كوخ العم توم: 14.

 " اجلديدة  العربية  الرواية  قضايا   -28
رؤية  يقطني،  سعيد  د.  واحلدود"،  الوجود 

للنرش والتوزيع،ط1، 2010م: 216.
29- كوخ العم توم:16.

30- ينظر: مفردات ألفاظ القرآن الكريم، 
حتقيق:  425هـ(،  االصفهاين)  الراغب 

صفوان عدنان داوودي، دار القلم، دمشق، 
ط1، 1997م: 635.

31- ينظر: اإلنسان املهدور" دراسة حتليلية 
حجازي،  مصطفى  د.  اجتامعية"،  نفسية 
 _ البيضاء  الدار  العريب،  الثقايف  املركز 

املغرب، ط2، 2006م: 75- 76.
32- كوخ العم توم: 16.

33- كوخ العم توم:38-37.
الرواية..  يف  الرسدية"  الصورة  ينظر:   -34
التجليات  يف  السينام")قراءة  القصة.. 
القاهرة،  والتوزيع،  للنرش  رؤية  النّصية(، 

ط1، 2006م: 15.
فريد  والتأويل،  النّص واجلسد  ينظر:   -35
زاهي، أفريقيا الرشق، ط 1، 2013م: 57.

36- كوخ العم توم:40-39.

37- كوخ العم توم:44-43.
38- م. ن: 61.
39- م. ن:67.

40- كوخ العم توم:207-205.
مفاهيم  اجلمهور..  بالغة  ينظر:   -41
ومنطلقات" دراسة حمكمة"، حترير وتقديم: 
الوهاب  عبد  د.  حاوي_  حسن  صالح  د. 
ط1،  البرصة،  شهريار_  دار  صديقي. 

1017م: 65.
42- كوخ العم توم: 207.

43- م. ن:226.
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يف  مقاالت  النّص  يف  القارئ  ينظر:   -44
روبني  سوزان  حترير:  والتأويل،  اجلمهور 
حسن  ترمجة:د.  كروسامن،  إنجي  سليامن، 
نظام، عيل حاكم صالح، دار الكتب اجلديدة 
2007م:  ليبيا،ط1،   _ بنغازي  املتحدة، 

.134
اللُّغوّيني،  ِعند  ياقية  السِّ الداللة   -45
دار  املصطفى،  كنوش  عواطف  د.  أ. 
لندن،  والتوزيع،  والنرش  للطباعة  السياب 

ط1،2007م: 25.
46- كوخ العم توم:24.

47- م. ن:  25.
العالقة،  "املفهوم،  واخلطاب  النّص   -48
املؤسسة  احلمريي،  الواسع  عبد  السلطة"، 
والتوزيع،)د.  والنرش  للدراسات  اجلامعية 

م(، ط2، )د.ت(: 175.
49- كوخ العم توم: 44.

50- ما اخلطاب وكيف نحلله، عبد الواسع 
احلمريي، املؤسسة اجلامعية للنرش والتوزيع، 

بريوت، )د. ط(، 2009م: 107.
51- كوخ العم توم: 47.

القرآين،  النّص  يف  اخلطاب  مجاليات   -52
مؤسسة  اجلودي،  حممد  فكري  لطيف 

املختار، ط3، 2014م: 88.
53- كوخ العم توم: 84.

54- ينظر: خطاب اآلخر يف الشعر العراقي 

عيل  د.  م.  والتأويل"،أ.  "التلقي  السبعيني 
ومكتبة  دار  اإلزيرجاوي،  طالب  هاشم 
2015م:  ط1،  لبنان،   _ بريوت  البصائر، 

.52
55- كوخ العم توم: 87.

56- م. ن: 93.
57- الرواية العربية" املتخيل وبنيته الفنية"، 
بريوت_  الفارايب،  دار  العيد،  يمنى  د. 

لبنان،ط1، 2011م: 140.
58- كوخ العم توم: 16.

واستدراج  التأويل  إغواء  ينظر:   -59
النّص الشعرّي بالتحليل النحوي، د، سعد 
، الدار البيضاء_  كموين، املركز الثقايف اْلَعَريبِّ

املغرب، ط1، 2011م:144.
60- كوخ العم توم:16. 

61- م. ن: 17.
62- ينظر: اإلنسان املهدور " دراسة حتليلية 
حجازي،  مصطفى  د.   ،" اجتامعية  نفسية 
 _ البيضاء  الدار   ، اْلَعَريِبّ الثقايف  املركز 

املغرب،ط2، 2006م: 52.
63- كوخ العم توم" 18.

64- م. ن: 22.
65- ينظر: اإلنسان املهدور" دراسة حتليلية 

نفسية اجتامعية: 201.
66- كوخ العم توم: 23.

اخلطاُب السلطوي من التلّقي إىل تكوين ...
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املصادر واملراجع:
البالغة  ألساليب  النفسية  األسس   -1
العربية، د. جميد عبد احلميد ناجي، املؤسسة 
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ملخص البحث
يسلُط البحث الضوء عىل حرف االستفهام)هل( يف القرآن الكريم فيسعى إىل مقاربته   

يف الوظيفة النحوية والداللية مبّينا أهّم أغراضه ومعانيه،  مشريا إىل مواطن متوضعه يف النص 
القرآين، وتقديم مسحة إحصائية بذلك، مستشهدا بتشكيالت )هل( عىل املستوى الرتكيبي 
والداليل وتقديم نامذج خمتارة لتلك التشكيالت،  سالكا يف ذلك املنهج الوصفي، وتوّصل 
البحث إىل نتائج عدة ،من أبرزها أن الغالب عىل حرف االستفهام)هل( يف النص املبارك، هو 

خروجه عن أصل وضعه إىل مستوى بالغي يؤّدي فيه معاين بالغية جمازية حيّددها السياق
Abstract

    	 	 	 	 	 	The	research	aims	to	shed	 light	on	the	 interrogative	 letter	 (Is)	 in	 the	

Holy	Qur’an.	It	seeks	to	approach	it	in	the	grammatical	and	semantic	function،	

indicating	 its	most	 important	purposes	and	meanings،	pointing	to	 its	position	

in	the	Qur’anic	text	and	providing	a	statistical	tinge	with	that،	citing	forms	(Is)	

at	 the	 structural	 and	 semantic	 level	 and	 presenting	models.	 After	 a	 selection	

of	those	formations،	following	that	descriptive	approach،	the	research	reached	

several	results،	 the	most	prominent	of	which	 is	 that	 the	question	 letter	 (is)	 in	

the	blessed	text	is	predominant	in	its	departure	from	the	origin	of	its	position	

to	 a	 rhetorical	 level	 in	 which	 it	 leads	 to	 metaphorical	 rhetorical	 meanings	

determined	by	the	context.

الوظّيفُة النحوّية والداللّية 

حلرف االستفهام  )هل( يف القرآن الكريم 
م . م   باسم شعالن خضري

مديرية تربية النجف االرشف
The grammatical and semantic function of the interrogative 
letter ‘is’ )هل( in the Holy Quran
Asst lect. Basim Shaalan Khudair 
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مقدمة
بعد احلمد و الثناء ومزيد من الشكر   
عىل  والسالم  الصالة  وبعد  تعاىل  اهلل  آلالء 

النبي املختار وآله االطهار.
وبعد.....

ذاته،  بحّد  قائم  نظام  اللغة  إن   
التي  اخلاصة  وطبيعته  قواعده،  مقنّن،له 
ختتلف باختالف اللغات، ولكل لغة ميزاهتا 
وخصائصها، ولعل أهّم مايمّيز  اللغة العربية 
التنّوع يف األساليب اللغوية، وحيوات تلك 
األساليب خارج أصول الوضع، األمر الذي 
يمنحها مرونة، وقدرة مهولة عىل التعبري عن  
دالالت متنّوعة عىل مستويات النص كافة، 
االستفهام  أسلوب  األساليب  تلك  ومن 
الذي حيتّل مساحة قرآنية واسعة، عرب أدواته 
املتنّوعة، ويف هذه الدراسة ارتأى البحث أن 
يتناول حرف االستفهام )هل( يف  اخلطاب 
القرآين ودراستها من منظور وظيفي نحوي 
عىل  الضوء  البحث  ويسّلط  آن،  يف  وداليل 
)هل( يف القرآن الكريم فيسعى إىل مقاربتها 

مقاربة وظيفية نحوية وداللية.
هل  معاين  عن  الكشف  وحماولة   
وأغراضها، ثم متوضعها يف القرآن الكريم، 

وتقديم مسحة إحصائّية عنها.
توضيح  إىل  البحث  هيدف  كام   

القرآن الكريم عىل املستوى  أنامط )هل( يف 
األنامط )هل  لتلك  أمثلة  وتقديم  الرتكيبّي، 
الفعلية-   واجلملة  هل   - االسمية  واجلملة 

هل و أم(.
كام هيدف البحث إىل دراسة  )هل(   
الداليّل،  املستوى  عىل  الكريم  القرآن  يف 
ودراستها  أمثلة  تقديم  خالل  من  وذلك 
يف  )هل(  لـــ  الوضعّية  الداللة  تتبنّي  لكي 
تلك األمثلة، ومن ثّم التعّرف عىل االنزياح 
واألغراض  واملعاين  )هل(  لـــــ  الداليّل 
املجازية التي يؤّدهيا هذا االنزياح، وُيّتبُع يف 

ذلك املنهج الوصفي. 
واهلل ويل التوفيق.

القرآن  يف  ومتوضعها  هل  األول:  املبحث 
الكريم، مسحة إحصائّية:

1- هل معانيها وأغراضها:
إن )هل(هي إحدى أدوات أسلوب   
االستفهام و االستفهام كام حيّدده اجلرجاين 
هو ))االستخبار، واالستخبار هو طلب من 

املخاطب أن خيربك(()1(.   
عىل  االستفهام  أدوات  تنقسم   
حرف  )هل(  تعّد  فيام  وأسامء،  أحرف 

استفهام.)2( 
معنى  عن  فضال  هل  وتفيد   
ورودها  ومثال  معنى)قد()3(  االستفهام 
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البارئ عّز وجل: ))َهْل  بمعنى )قد(  قول 
ْهِر مَلْ َيُكْن َشْيًئا  ْنَساِن ِحنٌي ِمَن الدَّ َأَتى َعىَل اإْلِ

َمْذُكوًرا(()4(. 
وهل هنا جاءت بمعنى )قد( فاملعنى   
التقرير،  عىل  أتى  ))قد  هو  هنا  هبا  املراد 

والتقريب مجيعًا(()5(.
كام تفيد )هل(  زيادة إىل )قد( معنى   
النفي، بيد ))أن النفي هبل خيتلف عن النفي 
بحروف النفي الرصحية يف نقاط أمّهها(()6( 

1- إن النفي بـــ )هل( ليس نفيًا حمضًا.
2-  إن النفي بــــ )هل( استفهام  قد أرشب 

معنى النفي.
تؤّديه  الذي  النفي  معنى  إىل  قد يضاف   -3

هل  معاين اإلنكار والتعّجب.
4- إن النفي الرصيح هو إقرار من املخرب.

االستفهام  منه  االستفهام  بطريق  النفي   -5
رشيكًا  املخاطب  جعل  به  يراد  )هل(  بـــ 
ليقّدم  املتلّقي مدعّو   ليبدو وكأن  األمر،  يف 

إجابة
الوضع  أصل  يف  االستفهام  داللة  إّن   -6
واالستخبار،  باليشء  العلم  طلب  تفيد 
االستفهام  ومنه  عامة  االستفهام  أن  غري 
وضعه  أصل  عن  خيرج  قد  )هل(  بــــ 
من  تفهم  جمازية  أو  بالغية  أغراضًا  ليؤّدي 
فيجري  قباًل؛  املتكلم  وحيدّدها  السياق، 

إلصابة  به،   العلم  مع  يشء  عن  االستفهام 
تلك الغايات واملقاصد الداللية عىل تنّوعها 
بتنّوع السياقات النصية،))ولعّل أهّم املعاين 
النفي،  االستفهام:  يؤّدهيا  التي  البالغية 
والتعظيم،  والتقرير،  والتوبيخ،  واإلنكار، 
واألمر،  والتعّجب  والتشويق،  والتحقري، 

واالستبطاء، والتمنّي((.)7( 
عىل  القبض  للمتلّقي  ويمكن   
التي  البالغية  األغراض  أو  املعاين  تلك 
معّينة،  نصية  سياقات  يف  االستفهام  يؤّدهيا 
إىل  تقوده  ومقامية،  مقالية  قرائن  بمساعدة 
عرب  املتكلم  يريدها  التي   املقصودة  الداللة 

انزياح االستفهام عن أصل وضعه.
2- مواضع )هل( يف الكتاب العزيز:

لقد أتت )هل( يف آيات الكتاب يف املقامات 
اآلتية:

• سورة البقرة:
وردت هل يف موضعني: اآليات )210( و  

.)246(
• سورة  آل عمران: 

موضع واحد اآلية )154(.
• سورة املائدة:

 ،)60(  ،)59( اآليات   مواضع:  أربعة 
.)112( ،)91(
• سورة األنعام:

الوظّيفُة النحوّية والداللّية حلرف االستفهام ...



308

)2
02

2  
ب -

 )آ
)1

44
4 -

رم 
)حم

نة 
ثام

ة ال
سن

- ال
ون 

الث
والث

ث 
لثال

د ا
عد

- ال
ن 

ثام
د ال

جل
/ امل

واة
د

 ،)50(  ،)47( اآليات  مواضع:  أربعة   
.)158(،)147(

• سورة األعراف:
يف  مرتان   ،)44( اآليات  مواضع:  أربعة 

اآلية )53(، )147(.
• سورة التوبة:

مرتان )52(، )127(.
• سورة يونس: 

 ،)35(  ،)34( اآليات  مواضع:  أربعة 
.)102(،)52(

• سورة هود:
مرتان:)14(،)24(.

• سورة يوسف:
مرتان: )64(،)89(.

• سورة الرعد: 
مرتان يف اآلية )16(.

• سورة إبراهيم:
مرة واحدة )21(.

• سورة النحل:
أربعة مواضع: )33(،)35(،)75(،)76(.

• سورة اإلرساء:
مرة واحدة )93(.

• سورة الكهف:
ثالثة مواضع: )66(،)94(،)103(.

• سورة مريم:

مرتان:)65(،)98(.
• سورة طه: 

ثالثة مواضع: )9(،)40(،)120(.
• سورة األنبياء:

ثالثة مواضع: )3(،)80(،)108(.
• سورة احلج:

مرة واحدة )15(.
• سورة الشعراء:

مخسة مواضع: 
.)221(،)203(،)93(،)72(،)39(

• سورة النمل: 
مرة واحدة )90(.
• سورة القصص:
مرة واحدة )12(.

• سورة الروم:
مرتان )28(،)40(.

• سورة سبأ: 
ثالثة مواضع: )7(،)17(،)33(.

• سورة فاطر:
مرتان )3(،)43(.
• سورة الصافات:
مرة واحدة )54(.

• سورة ص:
مرة واحدة )21(.

• سورة الزمر:
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أربعة مواضع: )9(،)29(،)38(.
• سورة غافر: 

مرتان )40(،)47(.
• سورة الشورى:

 مرة واحدة )44(.
• سورة الزخرف: 
مرة واحدة )66(.
• سورة األحقاف:
مرة واحدة )35(.

• سورة حممد:
مرتان )18(،)22(.

• سورة ق:
ثالثة مواضع: مرتان يف اآلية )30(،)36(.

• سورة الذاريات:
مرة واحدة )24(.

• سورة القمر:
مواضع  ستة 

.)51(،)40(،)32(،)22(،)17(،)15(
• سورة الرمحن:

مرة واحدة)60(.
• سورة الصف:

مرة واحدة )10(.
• سورة امللك:

مرة واحدة )3(.
• سورة احلاقة:

مرة واحدة )8(.
• سورة اإلنسان: 
مرة واحدة )1(.

• سورة النازعات:
مرتان )15(،)18(.

• سورة املطففني: 
مرة واحدة )36(.

• سورة الربوج:
مرة واحدة )17(.

• سورة الغاشية:
مرة واحدة )1(.

• سورة الفجر:
مرة واحدة  اآلية )5(

املجموع الكيل: ثالث وتسعون مرة.
املبحث الثاين: أنامط )هل( يف القرآن الكريم 

عىل املستوى الرتكيبّي:
1- هل واجلملة االسمية:

ترتكز اجلملة االسمية عىل العالقة   
)املسند  واخلرب  املبتدأ  تربط  التي  اإلسنادية 
االسمية  اجلملة  أفادت  إذ  املسند(  إليه_ 

معنى الثبوت واالستقرار بصورة عامة.
القرآن  يف  )هل(  جاءت  ما  وكثريًا   
معنى  ألداء  االسمية  اجلملة  مع  الكريم  
من  األحيان،  غالب  يف  جمازي  بالغي  هو 
إبراهيم:  سورة  من  تعاىل  قوله  اخرتنا  ذاك 

الوظّيفُة النحوّية والداللّية حلرف االستفهام ...
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ِذيَن  لِلَّ َعَفاُء  الضُّ َفَقاَل  مَجِيًعا  هللَِِّ  ))َوَبَرُزوا 
ُمْغنُوَن  َأْنُتْم  َفَهْل  َتَبًعا  َلُكْم  ُكنَّا  ا  إِنَّ وا  اْسَتْكرَبُ
َهَداَنا  َلْو  َقاُلوا  ٍء  يَشْ ِمْن  اهللَِّ  َعَذاِب  ِمْن  َعنَّا 
َنا َما  اهللَُّ هَلََدْينَاُكْم َسَواٌء َعَلْينَا َأَجِزْعنَا َأْم َصرَبْ

يٍص(()8(. َلنَا ِمْن حَمِ
إذ كان النمط الرتكيبي لـــ )هل( يف   

اآلية الكريمة كام ييل:
 هل      +      مجلة اسمية

                                                                     
     هل              مبتدأ + خرب + 

                     تتمة اجلملة
                                       

                      أنتم مغنون  عنا 
                    من عذاب اهلل من يشء

معرض  يف  سيتجّدد  ما  إبراز  وألن   
العناية بحصوله من  أدّل عىل كامل  ))الثابت 
إبقائه عىل أصله(()9( كان تركيب )هل( مع 
اجلملة االسمية يف هذا املقام أكثر قدرة عىل 
املتلقي.  ذهن  يف  وتعميقها  الداللة،  ترسيخ 
فاالستفهام بــ )هل( يف هذا املوضع خرج عن 
الداللة الوضعية لالستفهام ليصيب أغراضًا 
بالقرائن  باالستعانة  تبينّها  يمكن  جمازية 
النيص  السياق  يف  هبا  اإلنكاري  فاالستفهام 
لآلية الكريمة أفاد قصدية التقريع و التوبيخ: 
))من وّبخ أي الم وأّنب، يقال وبّخت فالنًا 

لسوء فعله توبيخًا((.)10( كام أفاد معنى النفي 
أي لستم مغننّي عنا من عذاب اهلل من يشء، 

مشوبًا بالتعجب واإلنكار.
2- هل واجلملة الفعلية:

الكريم  القرآن  يف  )هل(  أنامط  من   
عىل املستوى الرتكيبي زيادة عىل تركيبها مع 
الفعلية،  اجلملة  مع  تركيبها  االسمية  اجلملة 
َكاَم  تعاىل:))َفاْصرِبْ  قوله  اخرتنا  ذلك  ومن 
َتْسَتْعِجْل  َواَل  ُسِل  الرُّ ِمَن  اْلَعْزِم  ُأوُلو  َصرَبَ 
َيْلَبُثوا إاِلَّ  ُْم َيْوَم َيَرْوَن َما ُيوَعُدوَن مَلْ  هَلُْم َكَأهنَّ
اْلَقْوُم  إاِلَّ  هُيَْلُك  َفَهْل  َباَلٌغ  هَنَاٍر  ِمْن  َساَعًة 
لـــ  اْلَفاِسُقوَن((.)11( إذ كان النمط الرتكيبي 

)هل( يف اآلية الكريمة كام ييل:
 هل      +      مجلة فعلية

                                                                    
     هل              فعل + فاعل +

                     تتمة اجلملة
                                       

                     هل هُيَلُك إال القوم 
                     الفاسقون

أدى االستفهام بـــــ )هل( يف نمطه   
الفعلية  اجلملة  مع  صهره  الذي  الرتكيبي 
عن  بعيدًا  به  انزاحت  جمازية  بالغية  معاين 
الفعل  وألن  لالستفهام،  الوضعي  املعنى 
منح  االستمرارية،  معنى  يفيد  املضارع 



311

)2
02

2  
ب -

 )آ
)1

44
4 -

رم 
)حم

نة 
ثام

ة ال
سن

- ال
ون 

الث
والث

ث 
لثال

د ا
عد

- ال
ن 

ثام
د ال

جل
/ امل

واة
د

واالستمرارية  الدوام  معنى  الرتكيب 
فعل  هو  الفاسقني  إهالك  ففعل  واحلركية؛ 

مستمّر ودائم وممتّد باجتاه املستقبل. 
قوله  يف  اإلنكارّي  االستفهام  إن   
الفاسقون((  القوم  إالّ  هيلك  ))هل  تعاىل 
لالستفهام  الوضعي  املعنى  عن  خرج 
باليشء   العلم  طلب  إطار  يف  حيرصه  الذي 
واالستخبار إىل مستوى بالغي أعىل وأعمق 
تفهم  متعّددة  معاين  االستفهام  فيه  يؤّدي 
السائل  وهو  وجل  عز  فاهلل  ؛  السياق  من 
ممّا  السؤال  إجابة  ويعلم  يشء  بكل  عامل 
األول،  املقام  يف  استنكاريًا  استفهامًا  جيعله 
طليعتها  يف  يأيت  ُأخر  معان  إىل  يتشّعب  ثم 
القوم  إالّ  )الهيلك  مقصود  فالنفي  النفي؛ 
معنى  االستفهام  حيمل  كام  الفاسقون(، 
يفهم  الذي  والوعيد  التهديد  يتمّثل يف  آخر 
من السياق؛ فاهلل عز وجل يتوّعد الفاسقني 
الذين  قبلهم  الفاسقني  شأن  شأهنم  باهلالك 
دأب اهلل تعاىل عىل إهالكهم عىل مّر األزمنة، 
املقصودين  الفاسقني  بانتظار  عينه  واملصري 
يف اخلطاب اإلهلي، ويمتّد ليشمل من سيأيت  

بعدهم مستقباًل من الفاسقني.
3- هل و أم:

إّن )أم( عندما تأيت بعد)هل( تكون   
منقطعة، من ذلك ورودها يف قول الرسول 

بكرًا  تزوجت  ))هل  جلابر)رض(:  )ص( 
منقطعة  هنا  )أم(  جاءت  حيث  ثّيبًا؟   أم 
لإلرضاب مع استفهام آخر، واملعنى املراد: 

بل هل تزوجت ثيبًا((.)12( 
واجلدير بالذكر أن ))أم( املنقطعة ال   
يبارحها اإلرضاب، فحينًا تكون لإلرضاب 
جمّردًا، وحينًا تشتمل مع ذلك عىل استفهام 

إنكاري أو طلبي(()13( 
يف  )هل(  لــ  الرتكيبي  النمط  من   
قوله  ومنه  أم،  مع  ورودها  الكريم  القرآن 
َواْلَبِصرُي  اأْلَْعَمى  َيْسَتِوي  َهْل  )قْل  تعاىل(: 
َأْم َجَعُلوا هللَِِّ  ُلاَمُت َوالنُّوُر  َأْم َهْل َتْسَتِوي الظُّ
َكاَء َخَلُقوا َكَخْلِقِه َفَتَشاَبَه اخْلَْلُق َعَلْيِهْم ُقِل  رُشَ
اُر(()14(. ٍء َوُهَو اْلَواِحُد اْلَقهَّ اهللَُّ َخالُِق ُكلِّ يَشْ

إذ كان النمط الرتكيبي لـــ )هل( يف   
النص املبارك كام ييل:

                   هل            +          أم  املنقطعة
                                                                                  

                   هل +                         أم + مجلة 
          مجلة االستفهام                  االستفهام

                                                                              
تستوي  هل  أم  األعمى         يستوي  هل   

الظلامت 
            والبصري                              والنور 

                                                             

الوظّيفُة النحوّية والداللّية حلرف االستفهام ...
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                              أم جعلوا هلل رشكاء  
يف  )هل(  بـــــ  االستفهام  أّدى  لقد   
مشوبًا  النفي  معنى  السابق  الرتكيبي  نمطه 
اليستوي  واملراد  والتعجب  باإلنكار 
الظلامت  والتستوي  والبصري  األعمى 
لإلرضاب  منقطعة  أم  وجاءت  والنور، 

ومتضّمنة استفهامًا انكاريًا.
املبحث الثالث: )هل( يف القرآن الكريم عىل 

املستوى الداليّل:
1- الداللة الوضعّية:

)هل(  بــــ  االستفهام  عىل  يغلب   
الداللة  عن  ينزاح  أن  الكريم  القرآن  يف 
جمازية  بالغية  أغراض  لتحقيق  الوضعية 
النصية ومقاصدها  السياقات  بتنوع  متنّوعة 
الداللية، بيد أنه قد يأيت االستفهام بــــ )هل( 
ومن  لالستفهام،  الوضعية  الداللة  ليؤّدي 
َلُه  ))َقاَل  تعاىل:  قوله  اخرتنا  املواضع  تلك 
َمِن مِمَّا ُعلِّْمَت  بُِعَك َعىَل َأن ُتَعلِّ ُموَسى َهْل َأتَّ
َتْسَتطِيَع  َلن  إِنََّك  َقاَل  }الكهف/66{  ُرْشًدا 

ا }الكهف/67{(()15(. َمِعَي َصرْبً
الرجل الصالح،  يسأل موسى )ع(   
للعامل  املتعلّم  السؤال هو سؤال  أن هذا  بيد 
ال عىل وجه اإللزام والرتفع، فيقول: ))هل 
أصحبك وأرافقك عىل أن تعّلمني مّما عّلمك 
اهلل شيئًا أسرتشد به يف أمري، من علم نافع 

وعمل صالح، فيجيب اخلرض موسى: إنك 
لن تقدر عىل صحبتي((.)16( 

لقد أّدى االستفهام يف اآلية الكريمة   
املتكّلم  يطلب  إذ  االستخبار،  معنى  أعاله 
بيد  باليشء،  والعلم  اإلخبار  املخاطب  من 
أن هذا املعنى ُيزاد عليه يشء من التلّطف يف 

السؤال، جيعله بمنزلة الطلب.
فيها  حيمل  التي  املواضع  من   
الوضعي  املعنى  عىل  )هل(  بـــ  االستفهام 
ُأْخُتَك  مَتيِْش  ))إِْذ  تعاىل:  قوله  أيضًا  نذكر 
َفَرَجْعنَاَك  َيْكُفُلُه  َمْن  َعىَل  ُكْم  َأُدلُّ َهْل  َفَتُقوُل 
َوَقَتْلَت  َزَن  حَتْ َواَل  َعْينَُها  َتَقرَّ  َكْي  َك  ُأمِّ إىَِل 
َفَلبِْثَت  ُفُتوًنا  َوَفَتنَّاَك  اْلَغمِّ  ِمَن  ْينَاَك  َفنَجَّ َنْفًسا 
َيا  َقَدٍر  َعىَل  ِجْئَت  ُثمَّ  َمْدَيَن  َأْهِل  يِف  ِسننَِي 

ُموَسى(()17(.
تفسري اآلية الكريمة: إذ متيش اخت   
موسى )عليه السالم( مستقصيًة حاله قائلة: 
ُكْم َعىَل َمْن  كام يذكر النص القرآين ))َهْل َأُدلُّ
وتضّمه  ترضعه  امرأة  عىل  أي  َيْكُفُلُه(()18( 
إليها، فقد كان ال يقبل ثدي امرأة فلام قالت 
َك َكْي  أخته ذلك قالوا نعم)َفَرَجْعنَاَك إىَِل ُأمِّ
َتَقرَّ َعْينَُها(، فجاءت باألم فقبل ثدهيا، )َواَل 
َنْفًسا  )َوَقَتْلَت  حزهنا،  عنها  ويذهب  َزَن(  حَتْ
( أي قتلت قبطيًا فنجينّاك  ْينَاَك ِمَن اْلَغمِّ َفنَجَّ
))أي  ُفُتوًنا(:  )َوَفَتنَّاَك  القتل وكربه  غّم  من 
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َأْهِل  يِف  ِسننَِي  )َفَلبِْثَت  اختبارًا  اختربناك 
َمْدَيَن( أي فمكثت بعد خروجك من مرص 
ترعى الغنم عرش سنني، )ُثمَّ ِجْئَت َعىَل َقَدٍر 
َيا ُموَسى( ثم جئت عىل القدر الذي قدرت 
أنك جتيء وعىل املوعد الذي وعد اهلل  قدر 

أن يوحى إليه(()19( 
إن السياق النيص لآلية جيعلنا نذهب   
بــــــ  الوضعي لالستفهام  باملعنى  القول  إىل 
هل  تسأل:  فأخته  الكريمة؛  اآلية  يف  )هل( 
أدّلكم عىل امرأة ترضــعه وتضّمه، وجييبون 
بالقبول فيعود بذلك إىل أمه وتقّر عينًا، كام 

حيمل السؤال معنى العرض أيضًا.
2- االنزياح الداليّل:

إن الغالب عىل االستفهام بـــ )هل(   
أصل  عن  خروجه  هو  الكريم  القرآن  يف 
معاين  فيه  يؤّدي  بالغي  مستوى  إىل  وضعه 

بالغية جمازية حيّددها السياق. 
أن  البالغة  ميدان  يف  ))والثابت   
االستفهام يمكن أن يتوّجه إىل معنى بالغي 
اللغوي  املعنى  حدود  فيه  يتخّطى  جمازي، 
آخر((.)20(  معنى  إفادة  بغرض  الظاهر 
بوساطة  املعاين  تلك  إىل  الوصول  يمكننا 
القرائن وهي التي حتيلنا إىل املعنى املراد من 
املقايل  بشقيه  السياق  هو  منبعها  و  الكالم، 

واملقامي.)21( 

عن  )هل(  خروج  مواضع  ومن   
املعنى الوضعي لالستفهام نذكر:

اَمَواِت َواأْلَْرِض  1- قوله تعاىل: ))َربُّ السَّ
َوَما َبْينَُهاَم َفاْعُبْدُه َواْصَطرِبْ لِِعَباَدتِِه َهْل َتْعَلُم 

َلُه َسِميًّا(()22(. 
تعاىل:  قوله  يف  هبل  االستفهام  وقع   
))َهْل َتْعَلُم َلُه َسِميًّا((: أي هل تعلم له شبيهًا 

ومثيالً؛ فالسمّي هو املثيل أو الشبيه.)23( 
))هل  أعاله  اآلية  يف  فاالستفهام   
وضعه  أصل  عن  خرج  سّميًا((  له  تعلم 
عن  بعيدة  جمازية  بالغية  معاين  ليؤّدي 
يقودنا  باليشء،  العلم  وطلب  االستخبار 
انكاري يعلم فيه  السياق؛ فاالستفهام  إليها 
سؤاله  من  يبتغي  أنه  بيد  اجلواب  املخاطب 
أغراًضا اليطلب فيها احلصول عىل إجابة أو 
خرب، ومنها إقحام املتلقي يف عملية اإلقرار 
بعد التفكري يف جواب السؤال ليقّر بعد تأمل 

أن ليس ثمة مثيل وال شبيه هلل جل وعال.
ومن املعاين التي أصاهبا االستفهام   
َتْعَلُم  هنا النفي؛ فاملراد يف قوله تعاىل ))َهْل 
َلُه َسِميًّا((: هو النفي: ليس له سمّيًا. وهذا 
فاملراد  الكريمة؛  اآلية  تفسري  يؤّكده  املعنى 
الرشيك  َسِميًّا(:  َلُه  َتْعَلُم  )َهْل  تعاىل  بقوله 
له والمثل، السّمي هلل والعدل له، كل يقّر 

له، ويعرتف أنه خالقه، ويعرف ذلك.)24( 

الوظّيفُة النحوّية والداللّية حلرف االستفهام ...
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بـــــ )هل( يف اآلية  أّدى االستفهام   
والنفي  اإلنكار  معاين  املذكورة  الكريمة 

والتقرير بعد انزياحه عن داللته الوضعية.
وا  َوَأرَسُّ ُقُلوهُبُْم  ))اَلِهَيًة  تعاىل:  قوله   -2
َبرَشٌ  إاِلَّ  َهَذا  َهْل  َظَلُموا  ِذيَن  الَّ النَّْجَوى 
وَن(()25(. ْحَر َوَأْنُتْم ُتْبرِصُ ِمْثُلُكْم َأَفَتْأُتوَن السِّ
وقع االستفهام يف قوله تعاىل:))َهْل   
خرج  الذي  واملعنى  ِمْثُلُكْم((  َبرَشٌ  إاِلَّ  َهَذا 
ليس  فاملقصود:  النفي؛  هو  االستفهام  إليه 

هذا إالّ برش مثلكم. 
اإلنكار  معنى  االستفهام  محل  كام   
اهلل  هنا  وهو  والتعّجب؛ فاملتّكلم  
عىل  ينكر  أنه  بيد  اإلجابة  يعلم  وجل  عز 
املخاطب وهو هنا الغفلة، أي غفلة الظاملني 
عن   النبوة  ونفي  تلك  ونجواهم  ألنفسهم 
النبي االكرم )صىل اهلل عليه واله(، وطلب 
صحة  يف  ينظروا  كي  منه  املستحيالت  فعل 
ثّم يؤمنون هبا فهم عىل شّك  الدعوة، ومن 

دائم منها.
الذكر  تفسري  إليه  مانذهب  صحة  يؤيد 
يقول  الطربي  تفسري  يف  جاء  إذ  احلكيم 
غافلة  ))أي  ُقُلوهُبُْم((،  ))اَلِهَيًة  تعاىل:  اهلل 
يلعبون  وهم  إالّ  القرآن  اليستمعون 
وا  ))َوَأرَسُّ واليتفكرون.  واليتدبرون 
أولئك  وأرّس  َظَلُموا((:  ِذيَن  الَّ النَّْجَوى 

فيام  غفلة  يف  وهم  منهم  الساعة  دنت  الذي 
من  رسول  أنه  يزعم  الذي  هذا  هل  بينهم: 
اهلل إالّ برش مثلكم عىل صورتكم وخلقكم 
فقال  وَن((:  ُتْبرِصُ َوَأْنُتْم  ْحَر  السِّ ))َأَفَتْأُتوَن 
بعضهم لبعض: أتقبلون السحر وتصّدقون 
به وأنتم تعرفون أنه سحر ويقصدون القرآن 
الكريم، كام أهنم اهتّموا النبي )صىل اهلل عليه 

واله( أنه ساحر(()26( 
معنى  هنا  هبل  االستفهام  أفاد   

اإلنكار والتعّجب والنفي.
ُبوا  َكذَّ ِذيَن  ))َوالَّ قائل:  من  عز  قوله   -3
َهْل  َأْعاَمهُلُْم  َحبَِطْت  اآْلَِخَرِة  َولَِقاِء  بَِآَياتِنَا 

َزْوَن إاِلَّ َما َكاُنوا َيْعَمُلون(()27(. جُيْ
اخلطاب  يف  االستفهام  خرج   
َزْوَن إاِلَّ َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن((  املقدس: ))َهْل جُيْ
السياق  إليها  يقودنا  إىل معان بالغية جمازية 
بعد تتّبع القرائن، والسؤال هنا قبل كل يشء 

هو سؤال العارف، فأّدى معنى اإلنكار.
صيغة  يف  صّب  ))واإلنكار   
االستخبار، فاملتّكم ال يستفهم بقصد طلب 
يتغّيا  بل  يشء،  بكل  عارف  فهو  اإلجابة، 
مجلة مقاصد أخرى حيّققها اإلنكار يف صيغة 
السامع  تنبيه   " أمّهها:  ولعل  االستخبار 
ويرتدع..  فيخجل  نفسه  إىل  يرجع  حتى 
وإّما  اخلطأ،  وعرف  تنّبه،  فيه  روجع  فإذا 
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مثله"(()28(.  يوجد  ال  أمر  وجود  جّوز  ألنه 
املعلوم  إنكار  ونفيه  العلم  بإنكار  ))واملراد 

ونفيه وذلك عىل أبلغ وجه مؤّكد((.)29( 
النفي؛  معنى  االستفهام  محل  كام   
عن  الفعل  نفي  معنى  يعطي  فاالستفهام 
اهلل سبحانه وتعاىل فهو جّل وعال ال جيزهيم 
َما  إاِلَّ  َزْوَن  جُيْ ))َهْل  يعملون  كانوا  ما  إالّ 
ما كانوا  َيْعَمُلوَن((: أي ال جيزون إالّ  َكاُنوا 

يعملون.
يف  )هل(  بــــ  االستفهام  يفيد  كام   
التقرير؛  هو  آخر  معنى  أيضًا  أعاله   اآلية 
يف  املتلّقي  إرشاك  أراد  هبل  فاالستفهام 
إىل  حيمله  الذي  جوابه  يف  والتفّكر  السؤال 
ماكانوا  إالّ  الجيزهيم  تعاىل  اهلل  بأن  اإلقرار 

يعملون.
4- قوله تعاىل: ))َهْل َينُْظُروَن إاِلَّ َأْن َتْأتَِيُهُم 
َآَياِت  َبْعُض  َيْأيِتَ  َأْو  َربَُّك  َيْأيِتَ  َأْو  امْلَاَلِئَكُة 
َربَِّك َيْوَم َيْأيِت َبْعُض َآَياِت َربَِّك اَل َينَْفُع َنْفًسا 
يِف  َكَسَبْت  َأْو  َقْبُل  ِمْن  َآَمنَْت  َتُكْن  مَلْ  إِياَمهُنَا 

ا ُمنَْتظُِرون(()30(  ا ُقِل اْنَتظُِروا إِنَّ إِياَمهِنَا َخرْيً
يف  )هل(  بـــــ  االستفهام  وقع   
َتْأتَِيُهُم  َأْن  إاِلَّ  َينُْظُروَن  ))َهْل  الباري:  قول 
َآَياِت  َبْعُض  َيْأيِتَ  َأْو  َربَُّك  َيْأيِتَ  َأْو  امْلَاَلِئَكُة 
َربَِّك((، واملراد بقوله تعاىل كام جاء يف تفسري 
الطربي: ))يقول جّل وعال هل ينتظر هؤالء 

أن  إالّ  واألصنام  األوثان  برهبم  العادلون 
يوم  ربك  يأتيهم  أو  باملوت  املالئكة  تأتيهم 
القيامة أو يأتيهم بعض آيات ربك واملقصود 

طلوع الشمس من مغرهبا(()31( 
اآلية  يف  هبل  االستفهام  انزاح   
معاين  معه  أفاد  إىل مستوى بالغي  الكريمة 
اهلل عز وجل  ينكر  إذ  اإلنكار   منها  متعّددة 
عىل أولئك سلوكهم وما سيجّره عليهم من 
التهديد  إىل  اخلطاب  ينهي  و  ونقمة،  وبال 
والوعيد الذي يقّوي معناه قوله تعاىل ))ُقِل 
ا ُمنَْتظُِروَن(( األمر الذي يضاعف  اْنَتظُِروا إِنَّ
معنى  ويرّسخ  اإلحيائية،  االستفهام  طاقة 

التهديد والوعيد يف ذهن املتلقي.
5-  قول اهلل تعاىل: ))َوَكْم َأْهَلْكنَا َقْبَلُهْم ِمْن 
هَلُْم  َتْسَمُع  َأْو  َأَحٍد  ِمْن  ِمنُْهْم  حُتِسُّ  َهْل  َقْرٍن 

ِرْكًزا(()32(  
أفاد االستفهام يف قوله تعاىل ))َهْل   
ِرْكًزا((  هَلُْم  َتْسَمُع  َأْو  َأَحٍد  ِمْن  ِمنُْهْم  حُتِسُّ 
النفي واملراد  ال حتّس منهم من أحد  معنى 

وال تسمع هلم.
معنى  هنا  هبل  االستفهام  أفاد  كام   
التهديد والوعيد الذي ييش به السياق ليدفع 
سلوكية  أنامط  عن  العدول  إىل  باملخاطب 
مصري  يف  التأّمل  بعد  أخرى  وتبنّي  معّينة 

السابقني واالتعاظ هبم.

الوظّيفُة النحوّية والداللّية حلرف االستفهام ...
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ْيَطاُن  الشَّ إَِلْيِه  ))َفَوْسَوَس  تعاىل:  قوله   -6
َك َعىَل َشَجَرِة اخْلُْلِد َوُمْلٍك  َقاَل َيا َآَدُم َهْل َأُدلُّ

اَل َيْبىَل(()33( 
الباري:  قول  يف  االستفهام  خيرج   
َوُمْلٍك  اخْلُْلِد  َشَجَرِة  َعىَل  َك  َأُدلُّ ))َهْل 
والتزيني،  العرض،  معنى  إىل  َيْبىَل((  اَل 
)عليه  آلدم  إبليس  فسؤال  واإلغراء؛ 
السالم( ليس سؤاالً بغرض االستخبار بل 
واحلّض  والتزيني،  اإلغراء،  طياته  يف  حيمل 
خدمته  عرض  جانب  إىل  بعينه،  فعل  عىل 
التي ستنتهي بآدم )عليه السالم( إىل معصية 

اهلل وهي غاية إبليس.
))إن طبيعة اللغة تتيح  للمتلّقي أن   
يؤّسس دالالت هلا متتّد خارج ثغور  الواقع، 
تتفعل  معّينة  نصية  سياقات  ضمن  وذلك 
فيها  وتتفاعل مستويات بالغية لغوية مجالية 
يف آن معًا، تتموضع  خلف حدود القواعد، 

والغايات املبارشة(()34(  
انزياح االستفهام  الواقع مل يكن  يف   
وال  عبثًا  وال  نافلة  الوضع  أصل  عن   هبل 
حشوًا، بل جاء هذا االنزياح مثقاًل بوظائف 
منه  جتعل  وداللية  وإحيائية  تعبريية  متنّوعة 
واإلحياء،  بالطاقات  تنضح  داللية  بؤرة 
ثغور  ومتتّد  الداللة،  حقول  حوهلا  تتوالد 
املألوفة  الوضعية  حدوده  خارج  االستفهام 

ليضّم إليه معاين ودالالت حتيا فيه حيوات 
جديدة.

خامتة:
البحث إىل  يف ضوء ماسبق توّصل   

نتائج نلّخصها باآليت:
ثالثا وتسعني  اهلل  1-  وردت هل يف كالم 

مرة.
2- إّن داللة االستفهام يف أصل الوضع تفيد 
أن  غري  واالستخبار،  باليشء  العلم  طلب 
بـــــ )هل(  االستفهام عامة ومنه االستفهام 
أغراضًا  ليؤّدي  وضعه  أصل  عن  خيرج  قد 
بالغية أو جمازية تفهم من السياق، وحيّددها 
املتكلم قباًل؛ فيجري االستفهام عن يشء مع 
واملقاصد  الغايات  تلك  إلصابة  به،   العلم 
السياقات  بتنّوع  تنّوعها  عىل  الداللية 
التي  البالغية  املعاين  أهّم  ولعل  النصية، 
والرفض،  الثبوت،  االستفهام: عدم  يؤّدهيا 
واألمر،  والتحقري،  والتعظيم،  والتوبيخ، 

واالستبطاء، والتمنّي...
االستفهام  معنى  إىل  إضافة  هل  تفيد   -3

معنى قد.
4- تفيد )هل(  إضافة إىل  معنى االستفهام 

ومعنى )قد(  معنى النفي.
5- كثريًا ما جاءت )هل( يف القرآن الكريم 
يف تركيب يصهرها مع اجلملة االسمية ألداء 
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معنى هو بالغي جمازي يف أغلب األحيان.
نمطه  يف  )هل(  بــــــ  االستفهام  أّدى   -6
الفعلية  اجلملة  مع  ظهر  الذي  الرتكيبي 
عن  بعيدًا  به  انزاحت  جمازية  بالغية  معاين 
الفعل  وألن  لالستفهام،  الوضعي  املعنى 
واالستمرارية  احلركية  معنى  يفيد  املضارع 
واالستمرارية  الدوام  معنى  الرتكيب  منح 

واحلركية؛ واالمتداد باجتاه املستقبل. 
7- لقد أّدى االستفهام بـــــ )هل( يف نمطه 
النفي  منها   جمازية  معان  أم  مع  الرتكيبي 
مشوبًا باإلنكار، وجاءت أم بعدها منقطعة 

لإلرضاب ومتضّمنة استفهامًا انكاريًا.
)هل(يف  بــ  االستفهام  عىل  الغالب  إن   -8
القرآن الكريم هو خروجه عن أصل وضعه 
بالغية  معاين  فيه  يؤّدي  بالغي  مستوى  إىل 

جمازية حيّددها السياق. 
يف  )هل(  بــــ  االستفهام  عىل  يغلب   -9
القرآن الكريم أن ينزاح عن الداللة الوضعية 
لتحقيق أغراض بالغية جمازية متنّوعة بتنّوع 
بيد  الداللية،  ومقاصدها  النصية  السياقات 
ليؤّدي  )هل(  بــــ  االستفهام  يأيت  قد  أنه 

طلب  وهي  لالستفهام  الوضعية  الداللة 
العلم باليشء واالستخبار.

اآلية  يف  )هل(  بــــ  االستفهام  انزاح   -10
معاين  معه  أفاد  إىل مستوى بالغي  الكريمة 
والوعيد،  والتهديد  اإلنكار   منها:  متعّددة 
واإلغراء،  والتزيني،  والعرض،  والنفي، 

واحلض.
تلك  عىل  القبض  للمتلقي  ويمكن   -11
يؤّدهيا  التي  البالغية  األغراض  أو  املعاين 
معينة،  نصية  سياقات  يف  االستفهام 
إىل  تقوده  ومقامية،  مقالية  قرائن  بمساعدة 
عرب  املتكلم  يريدها  التي   املقصودة  الداللة 

انزياح االستفهام عن أصل وضعه.
12- يف الواقع  مل يكن انزياح االستفهام هبل 
عن  أصل الوضع نافلة وال عبثًا والحشوًا، 
بل جاء هذا االنزياح مثقاًل بوظائف  متنّوعة 
بؤرة  منه  جتعل  وداللية  وإحيائية،  تعبريية، 
تتوالد  واإلحياء،  بالطاقات  تنضح  داللية 
حوهلا حقول الداللة، ومتتّد ثغور االستفهام 
إليه  ليضّم  املألوفة  الوضعية  حدوده  خارج 

معاين ودالالت حتيا فيه حيوات جديدة.

الوظّيفُة النحوّية والداللّية حلرف االستفهام ...
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ملخص البحث
هدف هذا البحث دراسة اخلطبة السادسة والثامنني لنهج البالغة يف ضوء أفعال الكالم لتبيني   

)عليه  عيل  فاإلمام   . هلا  )رسل(  تقسيم  ضوء  يف  الكالمية  األفعال  إلی  بالتطّرق  والتواصل  اخلطاب 

السالم( وّظف نسبة كبرية لفعيل الكالم اإلخباري والتوجيهي ووصف الباري عّز وّجل باستعامل الفعل 

اإلخباري. أّن اهلل مل خيلق اإلنسان عبثًا وهو بالتأكيدعامل وحميط باألمور إذ إّن اإلمام عليا )عليه السالم( 

سعى من خالل الفعل التوجيهي اىل توجيه داللة األمر والتوصية والنصيحة والنهي والتحذير مطالبًا 

املستخدمة  الكالمية  األفعال  مع  اخلطبة  مقام  تناسب  فإّن  وهلذا  واحلياة  السلوك  يف  بالتغيري  املخاطب 

وسياقها ونتاجها الداليل يشري إىل قوة اإلمام عيل )عليه السالم( يف معرفة مقام املخاطب باإلضافة إىل 

التوجيهي  الكالمي  الفعل  إّن  للمقام واملخاطب يف حني  املناسبة  الكالمية  األفعال  القدرة يف توظيف 

النصيحة  الكالم وداللته خاصة  املعاين وتوجيه  التعبري عن  أثرًا أساسيًا يف  وّجه ضمنيًا وتلوحيًا وأّدى 

والتحذير بينام مل يستخدم اإلمام عيل )عليه السالم( األفعال الكالمية االلتزامية واإلعالنية والتعبريية 

ألهّنا ال تتالءم مع مقام اخلطبة.   

الكلامت املفتاحية: األفعال الكالمية، رسل، هنج البالغة، اخلطبة السادسة والثامنون.

دراسٌة يف اخلطبة السادسة والثامنني

لنهج البالغة يف ضوء نظرية أفعال الكالم

A Study of the Eighty-sixth Sermon of Nahj al-Balaghah in 
the Light of the Theory of Speech Acts
Dr. Ali Afzali
Saeed Bahman Abadi
Amina Suleimani

الدکتور عيل أفضيل
أستاذ مشارك، قسم اللغة العربیة وآدابها 

بجامعة طهران، إیران

سعید بهمن آبادي
طالب مرحلة الدکتوراه، قسم اللغة العربیة 
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أمینة سلیامين
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Abstract

	 The	aim	of	this	research	is	to	study	the	eighty-sixth	sermon	of	Nahj	al-

Balaghah	in	the	light	of	speech	acts	to	clarify	the	discourse	and	communication	

by	addressing	the	speech	acts	according	to	Searl’s	divisions.	Imam	Ali	 (peace	

be	 upon	 him)	 used	 a	 large	 proportion	 of	 	 informative	 verbs	 and	 directives،	

describing	 the	 Almighty	 Allah	 by	 using	 the	 informative	 verb.	 God	 did	 not	

create	 man	 in	 vain،	 and	 he	 is	 certainly	 all-knowing	 and	 all-encompassing.	

The	Imam	Ali	(peace	be	upon	him)	sought	through	the	directive	act	to	direct	

the	 significance	 of	 the	 command،	 recommendation،	 advice،	 prohibition	 and	

warning،	 asking	 the	 addressee	 to	 change	 in	 behavior	 and	 life.	 That	 is	 why	

the	appropriateness	of	the	sermon’s	position	with	the	speech	acts	used،	their	

context	and	semantic	output	indicates	the	power	of	Imam	Ali	(peace	be	upon	

him)	 in	 knowing	 the	 position	 of	 the	 addressee	 in	 addition	 to	 the	 ability	 to	

employ	the	speech	acts	that	are	appropriate	to	the	position	and	addressee،
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1- املقدمة
للنص  احلديثة  الدراسة  تعّد   
واخلطاب دراسة فتية وحديثة يف اللسانيات 
وتتناول  اجلملة  وصف  تتجاوز  املعارصة، 
املعاين الكامنة واخلفية وحتظی نظرية األفعال 
اخلطاب.  تبيني  يف  عالية  بمكانة  الكالمية 
آستني(  )جون  مرة  ألول  النظرية  هذه  قّدم 
ثم طّورها طالبه وقسموها عىل مخسة اقسام 
والتوجيهات  اإلخباريات  عناوين:  حتت 
وااللتزاميات  واإلعالنيات  والتعبريات 
وخاصة  النصوص  معاجلة  ويمكن 
هذا  من  والعقائدية  السياسية  النصوص 
والدالالت  املعاين  عىل  واحلصول  املنطلق 

الكامنة وتفسريها بشكل واضح.
تناول  إىل  البحث  وهيدف  هذا   
البالغة  لنهج  والثامنني  السادسة  اخلطبة 
مستالًّ  الكالمية،  األفعال  نظرية  ظّل  يف 
األفعال الكالمية وذلك بناء عىل مقام النص 

ومقتضاه وهلذا حيّدد األهداف اآلتية:
لدى  الكالمي  املقصود  عىل  الوقوف   -

اإلمام عيل )عليه السالم( من بيان اخلطبة.
- التطّرق إىل البالغة اللغوية لنهج البالغة.

وبناء عىل هذا نطرح هذين السؤالني:
استعملها  التي  الكالمية  األفعال  هي  ما   -

اإلمام عيل )عليه السالم( يف اخلطبة لغرض 
التعبري عن األهداف الكالمية؟ 

يف  كبرية  بنسبة  حيظی  كالمي  فعل  أي   -
التوظيفات الكالمية؟
1-2- منهج البحث

النيّص  املقام  يتناول  البحث  هذا   
املنهج  معتمدًا  والثامنني،  السادسة  للخطبة 
باديء  يف  شارحًا  التحلييل،  الوصفي- 
الكالمية  اللغوية، واألفعال  التداولية  األمر 
لتبيني  وأقسامها اخلمسة جلون رسل وذلك 
)عليه  عيل  اإلمام  لدى  الكالمي  الغرض 
بتحليل  نقوم  التطبيقي  القسم  ويف  السالم( 
املذكورة  النظرية  ضوء  علی  اخلطبة  نّص 

آنفّا.
1-3- خلفية البحث

مل يعثر الباحثون عىل دراسة مشاهبة   
عنوانًا إالّ من اذ املادة وهي عبارة عن مقال 
سبک-شناسی  به  "نگاهی  عنوان  حتت 
خطبه 86 هنج البالغه" نرش يف ))كنفرانس 
در  انسانی  علوم  نوين  رويكردهای  ملی 
قرن 21، عام 1396 شـ، علی پريانی شال 
وارشف پرنوس واهله متيمی(( وتوّصل إىل 
املستويات األسلوبية الصوتية والنحوية  أن 
والبالغية متسقة للتعبري عن أغراض اإلمام 

دراسٌة يف اخلطبة السادسة والثامنني ...
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عيل )عليه السالم( املعنوية وتنسجم مع آراء 
اإلمام عيل )عليه السالم(.

هذا وخيتلف املقال عن بحثنا منهجًا   
األفعال  عىل  يقوم  البحث  ألّن  واجتاهًا 
يف  للخطبة  جديدة  دراسة  ليقّدم  الكالمية 

ضوء األفعال الكالمية.
2- البحث النظري

1-2- التداولية
اللغة  لتتناول  التداولية  ظهرت   
وذلك  املعنى  يف  االجتامعي  أثرها  وتبنّي 
ما  داللة  لتعالج  والسياق  املقام  خالل  من 
املتلقي  مع  التواصل  حني  املتكلم  ينطقه 
الضوء  وألقت  السقيمة  للقراءات  تفاديًا 
عىل التواصل إذ تعّد القضايا املقامية أساسًا 
ينطقه  ما  داللة  ولفهم  املتلّق  مع  للتواصل 

املتكلم.
يف  مستقلة  نظرية  التداولية  تعّد   
امليالدي  العرشين  القرن  من  السبعينيات 
علم  مثل  من  الشكلية  االجتاهات  بسبب 
باذ  الداللة  بعلم  ومتأّثرة  التوليدي  الداللة 
تدّل االجتاهات اللغوية أّن اللغويني يعتنون 
يتناولون  الفالسفة  أّن  كام  التواصلية  باللغة 
اللغة بوصفها نظامًا شكليًا وأداًة للحصول 
بناًء  فاللغة  وهلذا  العلمية،  اإلنجازات  عىل 

للتواصل  وسيلة  املعارصة  النظريات  عىل 
وسيلة  اللغة  تعّد  هذا  وعىل  املجتمع،  بني 
املعاين  لغرض  املجتمع  يوّظفها  للتواصل 

والتواصل االجتامعي.)1( 
اللغة  أّن  نستنتج  جاء  ملا  وتبعًا   
مجاعية  وظاهرة  للتواصل  معّقدة  وسيلة 
خيتارها املتكلم للتعبري عن املعنى وبحسب 
الوظائف  خالل  من  وذلك  واملتلّقي  املقام 
اللغوية إنجازًا للداللة وترك األثر املطلوب 

عىل املخاطب.
الفلسفية  االجتاهات  مجيع  تتّفق   
بني  الواقع  الغرض  أّن  عىل  الداللة  حول 
السياق ولو  بناًء عىل  يفرّس  واملتلقي  املتكلم 
التداولية  تشرتك  فيام  متاميزة  بوجوه  حيظون 
السياق  يف  اللغة  وتفرّس  املبدأ  هذا  مع 
وظيفة  تعالج  "التداولية  إّن  أخرى  وبعبارة 
التواصل االجتامعي وتعتني هبا  األلفاظ يف 

يف املحادثات وحني التواصل.")2(
املستخدم  هيتم  أن  الرضوري  فمن   
تواصل  ألجل  وهادفة  دقيقة  ألفاظ  بانتقاء 
املقام  عىل  البصامت  ويضع  بالغرض  ناجح 
من  املخاطب  إىل  املعنى  لينقل  واملقتىض 
من  املطلوب  املعنى  عىل  وحيصل  جانب 
جانب آخر باذ يمكن القول إّن املقام يؤّدي 
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ويف  املتكلم  مقصود  استيعاب  يف  بارزًا  أثرًا 
نقله إىل السامع.

اجلمل  داللة  التداولية  يف  تعالج  وهلذا 
إىل  تؤّثر  باذ  للغة  الناجتة  البيئة  يف  وذلك 
من  خمتلفة  عنارص  اللغوية  العنارص  جانب 
واالجتامعية  والزمنية  املكانية  الداللة  مثل 

والتارخيية واألدبية يف تأويل النص.)3(
عاجلوا  النقاد  أّن  بالذكر  واجلدير   
إىل  إضافًة  للسياق  اخلاضعة  املعاين  خمتلف 
أصل السياق ليتسنّى فهم السياق من خالل 
غموض  من  جوانب  وتنكشف  األلفاظ 

دالالت املتكلم وذلك من خالل الكالم.
إىل  التداولية  هتدف  و"ال  هذا   

األلفاظ بل إىل األفعال وأغراضها")4(
التداولية  أثر  يأيت  جاء  ملا  ووفقًا   
عىل  بناًء  املتحدث  وداللة  بالسياق  لتعتني 
املقام  مع  تناسبًا  األلفاظ  وتوظيف  املقام 
ألجل  وذلك  املقامية  والعنارص  واخلطاب 
التعبري عن املعنى للمخاطب والتفاعل معه 

نفسيًا.
السامع يف مثل  استيعاب  يقوم  وال   
يدخل  بل  املتكلم  كالم  عىل  تواصل  هكذا 
املتكلم  لغرض  السامع  تأويل  احليز  هذا  يف 
التواصل  "إّن  أخرى  وبعبارة  للمقام  وفقًا 

الكالمي ناتج من النقل الداليل للمتكلم إىل 
السامع")5(

هكذا  يتحقق  ال  أنه  إىل  ونشري   
واجلمل  باملفردات  الواقع  عامل  يف  تواصل 
إىل  نحتاج  باذ  باملقام  يتوّجه  بل  والتأويل 
إىل  اللغة  املعنى ومن  إىل  الشكل  التنقل من 

التداولية أو املعنى السياقي.
2-2- نظرية األفعال الكالمية

لدى  مرة  ألول  النظرية  ظهرت   
الفيلسوف  طّورها  ثم  أوستن(  )جون 
حقيقة  عىل  وتعتمد  سريل(  )جون  الراحل 
يتخذ جانبًا موضوعيًا  أن  يمكن  الكالم  أّن 
لنظرية  الرئيسة  األمهية  تكمن  باذ  وعمليًا 
جديدة  طرائق  ظهور  يف  اللغوي  الفعل 
للدراسات اللغوية يف أّن هذه النظرية ختلق 
املجّردة  اللغوية  النظرية  بني  وبيئًة  جرسًا 
املالحظات  إىل  إضافًة  املوضوعية  واحلقائق 
متنحنا  كام  اللغة  استخدام  كيفية  حول 
االستخدام  حول  لالهتامم  مثرية  معلومات 

املوضوعي للغة.
يعّد الفعل الكالمي بحّد ذاته جانبًا   
مهاّمً من التداولية اذ إّنه يناقش معاين حمددة 
مكّونات  إىل  اخلطاب  يف  املسامهون  وحييله 
النص بناًء عىل معرفتهم اخللفية وتفسريهم 

دراسٌة يف اخلطبة السادسة والثامنني ...
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لسياق النص)6(.
الذي  النمط  أّن  االستنتاج  يمكن   
هو  للغة  الكالمي  الفعل  نظرية  قّدمته 
يف  اللغة  معنى  استعامل  حول  املوقف 
صميم  يف  اللغوي  السلوك  وتضع  السياق، 
عنها  تنشأ  التي  والبيئة  االجتامعية  الظروف 

والداّلة عىل التواصل والسلوك. 
باسم  الكالمي  الفعل  ترتبط نظرية   
تشكيل  أوستن  يقّدم  مل  اذ  أوستن"  "جون 

ألن  الكالم  عمل  الكالمي  الفعل  نظرية 
النهاية عبارة عن جمموعة من  عمله كان يف 
التي ألقيت يف جامعة هارفارد  املحارضات 
"كيف  يف عام 1955، تليها عنوان حمارضة 
أنه  أوستن  اقرتح  فيام  الكلامت"  مع  تتعامل 
للغة،  الوصفي  األثر  عىل  التأكيد  من  بدالً 
لفعل  كوسيلة  اللغة  تعريف  األفضل  من 
األشياء. وهيدف أوستن يف البداية إىل حتّدي 
الرأي،  ما ساّمه مغالطة وصفية. ووفًقا هلذا 
مجل  إلنتاج  للغة  الرئيس  األثر  اعتبار  تم 
إخبارية أو لوصف الواقع. وهلذا كان هدفه 
األكثر حتديدًا هو االستجابة الجتاه الوضعية 
فيام تتعّلق بالعقالنية. فكانت معارضته، يف 
وراء  تكمن  التي  الثالثة  للمبادئ  الواقع، 
فيينا،  دائرة  يف  الوضعّيني  املنطقيني  موقف 

النوع  كوهنا  اإلخبارية  باجلمل  تتعّلق  فيام 
بوصفها  اجلمل  وإبالغ  للجمل،  الرئيس 
صدق  وحتديد  للغة،  الرئيس  االستعامل 

الكالم وكذبه)7(
الوضعينّي  تقسيم  برفضه  وهكذا،   
فئتني:  إىل  اخلطابات  قّسم  للغة،  املنطقيني 
اإلخبار واإلنشاء، إذ عّد الفرق بني االثنني 
يف قدرة االفرتاضات عىل الصدق والكذب، 
ورسعان ما أظهرت دراسات أوستن األكثر 
اللغة  تقسيم  اخلطأ  من  أّنه  وعمقًا  تفصياًل 
إىل إخبار وإنشاء ألّن ما ينطبق عىل اإلخبار 
أّن  ذكر  وأخريًا  اإلنشاء،  عىل  أيضًا  ينطبق 
اإلنشاء  نوع  من  هي  الكالمية  األفعال 

والفعل.
هبا  توّصل  التي  الطريقة  هي  هذه   
الكالمية وقّدمها  نظرية األفعال  إىل  أوستن 
باذ  فلسفية  نظرية  ستار  حتت  مرة  ألول 
يقّدم تعريفا جديدا لنظرية الفعل الكالمي، 
املستويات  عىل  التعّرف  عىل  يقوم  والذي 
الثالثة للعمل املنجز من خالل الكالم، بدالً 
والتعبريات وُيطلق  األفعال  التمييز بني  من 
األقوال  اجلديد  العمل  هذا  غالف  عىل 
تعّد  فيام  والعاطفية  والقصدية  التعبريية 
أو  الكالمي  الفعل  بمثابة  التعبريية  األفعال 
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هذا  ويتضّمن  داليل،  لغوي  خطاب  إنتاج 
عن  عبارة  فرعية  أفعال  ثالثة  نفسه  الفعل 

صويت وبنيوي وبالغي.)8(
أي  الكالم؛  القصدية  عىل  ُيطلق   
التعبري  تعادل  التي  العبارات  عن  التعبري 
عن األقوال أو اإلنذارات وإصدار األوامر 

واألسئلة ونحو ذلك.
مع  فريتبط  القصدي  الفعل  أّما   
هذا  ويعني  تلوحيًا  وتعبريه  املتكلم  مقصود 
أّن املتكلم يقصد داللًة من خالل كالم ما.)9(
الفعل  هو  الثالث  املستوى  لكن   
ويرتكه  املتلقي،  إىل  يعود  الذي  العاطفي 
وفهم  اللغوية،  بعباراته  املتلقي  إىل  املتكلم 
ويتطّلب  املشاعر  خالل  من  وخيلقه  موقفه 
مجيع  االعتبار  يف  يأخذ  أن  املتكلم  مهارة 
جوانب املقام واملقتىض ليكون ناجحا وعىل 

عالقة فعالة يف نفس الوقت.
فعاًل  املستوى  هذا  يف  املتكلم  ينتج   
احلقيقة  يف  يرتبط  ألّنه  املتلقي  مشاعر  يثري 
مع السامع وبيئته ويتحّقق من خالل ردود 

املتلقي)10(
أخريا، جتدر اإلشارة إىل أّن أوستن   
يقسم الفعل الكالمي إىل أنواع مبارشة وغري 
بالضمري  يبدأ  املبارش  الفعل  إن  باذ  مبارشة 

"أنا" ويتبعها فعل، وحتتوي اجلملة عىل فعل 
)بموجب  "أنا  مثل:  فعل،  تليها  مضارع 
املقبل  األسبوع  من  بدءا  بذلك  أعدك  هذا( 
أدرس". فهذه اجلملة تبدأ بضمري، وحتتوي 
الكالم.  فعل  مع  يتناسب  "واعد"  فعل  عىل 
وهو  به،  القيام  يريد  ما  املتكلم  يذكر  ثم 
فعل  هو  املبارش  غري  الفعل  لكن  الدراسة. 
عىل  مبارش  بشكل  اجلملة  فيه  حتتوي  ال 
"سأدرس  مثل  ما  بيشء  القيام  يعني  فعل 
يذكر  مل  اجلملة،  ففي هذه  املقبل".  األسبوع 
العمل بذاته. وأيضا مل يذكر ضمريا يف بداية 
اجلملة. فمن الواضح أن هذا التقسيم يقوم 
عىل ظهور الفعل وعمله غري التعبريي. وإذا 
الكالمية  األفعال  تقسيم  احلديث عن  أردنا 
أن  فعلينا  التعبريي،  غري  الفعل  أساس  عىل 
وغري  اإلخبارية  األفعال  من  نوعني  نذكر 
التعبريية بناًء عىل نظرية جون سريل، والتي 

سنتحّدث عنها فيام ييل.
2-3- األفعال اخلامسية القصدية لرسل

هو  أوستن  أن  من  الرغم  عىل   
تارخيًيا؛  الكالمية  األفعال  نظرية  مؤسس 
كان  رسل  جون  أن  فيه  شك  ال  ممّا  لكن 
القرن  منتصف  يف  الفلسفة  يف  بارز  أثر  له 
وتوضيح  وتفسري  رشح  خالل  من  املايض 

دراسٌة يف اخلطبة السادسة والثامنني ...
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وتطبيق  املواد  واستخراج  األساسيات 
نتائج نظرية األفعال الكالمية وهلذا  يمكن 
نظر  وجهات  ربط  يف  مهاًم  عاماًل  رسل  عّد 
بنظريات  التقليدية  اللغة  مدرسة  فلسفة 
العرشين.  القرن  منتصف  يف  العقل  فلسفة 
"أفعال  كتابه  يف  أوستن  تفكري  رسل  اتبع 
الكالم"، والذي خيتّص بفعل الكالم و يقّدم 
أنواع األفعال القصدية ويرشح كل منها بناًء 
عىل الظروف، فضاًل عن ربط نظرية الكالم 

بقضايا اللغة العامة.
أ. األفعال الكالمية:

عن  الفعل  هذا  يعرّب  اإلخباري:  الفعل   .1
ويسعى  األحداث  بصّحة  الراوي  إيامن 
املتحّدث إىل تطبيق حمتوى االفرتاضات مع 
وظواهر  أحداث  وصف  اخلارجي.  العامل 
املتحّدث  رأي  عن  والتعبري  اخلارجي  العامل 
واعتقاده بصحة النظرية هي بعض القضايا 
األفعال  االخباري.  الفعل  يف  أثريت  التي 
عن  التعبري  هي:  الفئة  هذه  يف  تندرج  التي 
اإلدعاء،  واالستنتاج،  اإلقرار  الواقع، 

اإلفرتاض، التنّبؤ  وما إىل ذلك.
2. الفعل التوجيهي: يف هذا الفعل، يستخدم 
اجلمهور  لتوجيه  خاصة  أفعااًل  املتحّدث 
يف  اإلكراه  أو  املهمة  حالة  يف  نشاط  بأداء 

حياول  واإلجيابية.  السلبية  اجلوانب  من  كل 
االقرتاح  حمتوى  مع  العامل  تطبيق  املتحّدث 
للمستمع.  املستقبيل  العمل  يتضّمن  الذي 
األمر،  الطلب،  تشمل  التوجيهية   األفعال 
وما  االقرتاح  التشجيع،  التحذير،  النصح، 

إىل ذلك.
التعبريية  غري  القوة  التعبريي:  الفعل   .3
احلاالت  عن  يعرّب  الفعل  هذا  )القصدي( 
املواقف واألحداث  العقلية حول  واملشاعر 
املحددة. ويرافق هذا العمل املديح والتهنئة 
والسخرية  والثناء  واالعتذار  والتقدير 

واإلدانة والندم وما إىل ذلك.
يلتزم  الفعل،  هذا  يف  االلتزامي:  الفعل   .4
لذلك   املستقبل؛  ما يف  بأداء عمل  املتحدث 
هذا  يتضّمن  املتحدث.  نية  عن  يعرّب  فإنه 
الفعل وعوًدا وهتديدات ورفًضا والتزامات.  
املتحدث باستعامل هذا الفعل يتعّهد بمواءمة 

حمتوى املقرتحات مع العامل اخلارجي.
الفعل  هذا  بني  الفرق  اإلعالين:  الفعل   .5
تغيريات  إحداث  هو  السابقة  واالفعال 
اخلارجي. يف هذا  والعامل  املتلّقي  جديدة يف 
الفعل، يعلن املتحّدث عن الظروف اجلديدة 
تغيريات  إجراء  أن  بالذكر  جدير  للمتلّقي؛ 
حقيقية يف العامل اخلارجي من قبل املتحدث 
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يعتمد عىل امتالك الكفاءات الالزمة للتأثري 
عىل العامل اخلارجي. يعّد تطبيق الكلامت مع 
العامل احلقيقي أحد أهداف هذا الفعل. تعّد 
وما  والتعيني  واإلدانة  اإلعالن  مثل  أفعال 

إلی ذلك من األفعال االعالنية)11(.
ب. الفعل الكالمي اللفظي والضمني

من  املتحّدث  قصد  بني  رسل  يمّيز   
جهة واملعنى احلريف للقضايا من جهة أخرى. 
بالضبط  احلرفية  اجلملة  يف  املتحدث  يقصد 
مع  املقصود  يتوافق  لذلك  اجلملة؛  معنى 
أهنا  عىل  تفسريها  يتّم  والتي  اجلملة،  معنى 
التعبري  يف  ذلك،  ومع  مبارش.  كالمي  فعل 
عىل  يعتمد  يقال  ما  معنى  فهم  فإن  جمازي، 
يف  آخر،  بمعنى  املتحّدث.  مقصود  فهم 
هو  ما  املتحدث  يقصد  املبارش،  غري  الفعل 
يف ذهن املتحّدث وحتتوي اجلملة عىل عبء 

غري معرّب)12(.
إن  القول  يمكن  املثال،  سبيل  عىل   
مراعاة األدب عادة ما تؤّدي إىل فعل كالمي 
مثل  املتحّدث،  نية  منه  ُيطلب  مبارش  غري 
املاء  كوب  تعطيني  أن  يمكن  "هل  اجلملة: 
هذا" الذي يبدو أنه سؤال ولكنه طلب من 

املتلّقي الذي يتّم التعبري عنه بأدب.
رسل يف مقالته عام 1975، يعّرف   

"فعل  أنه  عىل  املبارش  غري  األقوال  فعل 
القصدي  الفعل  تنفيذ  يتّم  التي  األقوال 
بشكل غري مبارش ومن خالل فعل قصدي 
يمكن  "هل  اجلملة  املثال  سبيل  عىل  آخر". 
اجلملة،  هذه  مثل  الكتاب؟"  تعطيني  أن 
املتحدث، هلا فعل قصدي  نّية  باإلضافة إىل 
عّده  يمكن  القول  من  اجلزء  هذا  ألن  آخر 
من  املقصود  لكن  للسؤال،  هادًفا  فعاًل 
ما.  يشء  لفعل  طلب  الواقع  يف  هو  تعبريه 
الفعلني   هذين  من  كل  ظروف  رسل  يعّدد 
الرئيس  القصدي  الفعل  يدعو  وبالتايل 
ا من املقصود  للقصد األسايس  ويعّده مشتقًّ

الثانوي جلزء الكالم أو نفس السؤال)13(.
أن  عىل  االستدالل  يمكن  لذلك،   
وغري  املبارش  الكالم  فعل  بني  يمّيز  رسل 
املبارش ويعتقد أن الكلمة يمكن أن يكون هلا 
فعل هادف باإلضافة إىل املعنى الظاهر الذي 
للسياق  وفًقا  ويفهمه  املتحّدث  فيه  ينوي 
أنه  القول  عن  وغنّي  للكلمة.  االستقرائي 
املعنى  أن  يعتقد  املبارش،  الكالم  فعل  يف 

الظاهري للجملة هو نفس نية املتحّدث.
3- سياق اخلطبة

الناس  عموم  اخلطبة  ختاطب   
املعاين  إىل  تطّرقت  باذ  املسجد  يف  وألقيت 

دراسٌة يف اخلطبة السادسة والثامنني ...
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العقائدية واألخالقية فيام استهّلت احلديث 
واملخلوقات،  للعامل  املطلقة  اإلهلية  بالقدرة 
وعّرجت عىل أن املخلوقات ملك اهلل واهلل 
األحوال  بجميع  وعامل  يشء  كل  عىل  قادر 
كام يعظ اإلمام عيل )عليه السالم( املخاطب 
واملوت  الباليا  من  كاالتعاظ  بموضوعات 

و.....
4- دراسة األفعال الكالمية يف اخلطبة

األفعال  املطاف  هذا  يف  البحث  درس 
والدالالت  املعاين  تبنّي  ألهّنا  الكالمية 
بشكل أفضل ملا قصده الكاتب أو اخلطيب.

- "قد علم الرسائر وخرب الضامئر" 
يعّد  إذ  وجل  عز  الباري  توصيف   
هذا الكالم إخباريا ليوّجه اإلمام عيل )عليه 
احليطة واحلذر حول  إىل  املخاطب  السالم( 
علم اهلل بكل يشء ألجل التحّول يف أعامله 
فيام يتسم الكالم يف هذا املقطع باحلذر وذلك 
رافعًا  املايض،  الفعل  مؤكدًا  "قد"  الستعامله 
الشّك والرتديد ألجل إثبات الداللة وتدّل 
السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  أّن  القضية  هذه 
وتثبته  املعنى  تؤكد  لغوية  وظيفة  وّظف 
الرئيس ال  الفعل الكالمي  أّن  باإلضافة إىل 

يتناسب مع التوظيف شكاًل.
لنهج  املفرسين  بعض  وفرّس  هذا   

معنى  يف  والثانية  األوىل  اجلملة  البالغة 
منسجمة  داللة  يؤكدان  إهّنام  قائلني  متسق 
بينام  والكوامن  باخلفايا  اهلل  علم  عىل  تدّل 
" بفتح الباء تدّل عىل  يعتقد البعض أّن "َخرَبَ
االبتالء وبكرس الباء تدّل عىل العلم وذلك 
بناء عىل استعامل اإلمام عيل )عليه السالم( 

بالفتح يف قول "إّنام مثل من خرب الدنيا".
ورغم هذا فيتناسب تفسري االبتالء   
بالعلم  االبتالء  ينتهي  ولو  الصواب  مع 
باإلضافة إىل أّن االبتالء قد يكون كناية عن 
اهلل  بعلم  يتسم  الغرض  إّن  حني  يف  العلم 
حول األرسار واخلفايا وهو عامل بكل يشء، 
عارف بخبث اإلنسان وأفعاله ظاهرًا وباطنًا 
احلفاظ  اإلنسان  عىل  أّن  التوظيف  يدّل  فيام 

عىل األفعال واألعامل.
- "له اإلحاطة بكل يشء والغلبة لكل يشء 

والقوة عىل كل يشء"
السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  سعى   
وذلك  اهلل  خصائص  لوصف  الكالم  هبذا 
حرش  اذ  املخاطب  ذهن  يف  إلحضارها 
)اإلحاطة  األسمية  اجلمل  بواسطة  الداللة 
الكالمي  الفعل  للداللة عىل  بكل يشء...( 
)عليه  عيل  اإلمام  وهيدف  اإلخباري 
التحذير  إىل  السياق  خالل  من  السالم( 
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املنحرفة عّمت  واألفكار  العقائد  ألّن وهن 
السالم(  )عليه  اإلمام  املجتمع وهلذا حياول 
الكالم  هذا  خالل  من  الدالالت  يوّجه  أن 
لرتك اجلرائر والذنوب باذ ينقل اإلمام )عليه 
السالم( إىل املخاطب ضمن الفعل الكالمي 
التوجيهي  الكالمي  الفعل  اإلخباري 
يف  يساهم  الذي  التكرار  إىل  باإلضافة 
املعنى  يؤّصل  ألّنه  ضمنيًا  الكالم  اتساق 
ألجل  العواطف  ويقّوي  الكالم  ويمحور 
اتساق  يف  املوسيقى  ويقود  الكالم  تقوية 
صويت حمّدد)14( باذ استعملت حروفا متسقة 
املوسيقى ألّن  املعاين واالتساق  للتعبري عن 
يؤّكد  الكالم  هذا  يف  الالم  صوت  تكرار 
االتساق  عىل  يدّل  الالم  صوت  أّن  كام  هذا 
عىل  يدّل  الالم  تكرار  بينام  واإللصاق)15( 

قدرة اهلل عىل كل يشء.
اإلحاطة  )له  مجله  وتؤكد  هذا   
اخلاص  بعد  وذلك  العام  عىل  يشء(  بكل 
السابق يتحّدث عن إحاطة اهلل  الكالم  ألّن 
العلمية بخفايا اإلنسان كام تتحّدث اجلملتان 
الرابعة واخلامسة عن القدرة املطلقة هلل رغم 
متوّقفة عىل غلبة اهلل عىل  الرابعة  أّن اجلملة 
كل يشء بينام اجلملة اخلامسة تعرّب عن قدرة 

اهلل يف القيام بأي يشء.

وبناء عىل هذا يقول البعض اخلالف   
إنشاء  عىل  القدرة  تعني  القوة  أّن  بينهام 
والغلبة تدّل عىل السيطرة بعد الوجود اذ ال 
قدرة للمخلوقات دون اهلل بعد اخللق وهلذا 
فإّن اخلصائص اخلمس املذكورة  تفسري علم 
اهلل املطلق وقدرته ملا أّن التفات اإلنسان بام 
يمنعه من الذنوب ويساعده عىل إطاعة اهلل.

قبل  مهله  أيام  يف  منكم  العامل  "فليعمل   -
إرهاق أجله ويف فراغه قبل أوان شغله"

السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  يقوم   
و  بنصح  اخلطبة  هذه  من  األول  اجلزء  يف 
وإدراكه  وقدرته  اهلل  معرفة  حول  ارشاد 
وضامئرهم  األفراد  وأرسار  الكون  ألرسار 
هذا  يف  الثاين  للتحذير  مقّدمة  الواقع  ويف 
اهلل  أنبياء  حول  التحذير  اخلطبة:  من  اجلزء 
وقديسيه مجيعهم يف قوله: » كّل من يفعل بام 
يقول فعليه أْن يستغّل الفرصة املتاحة للقيام 
ويفقد  موته  وقت  حيني  أْن  وقبل  بالعمل 
يتوّرط فهو حياول جاهدًا  أْن  الفرص وقبل 

يف أيام راحته.«
األوىل،  اجلملة  يف  الواقع،  يف   
ويف  والعمل،  اجلهد  مبدأ  عن  نتحّدث 
تناوهلام،  سيتّم  اللتني  األخريتني  اجلملتني 

فإنه حيّدد اجتاهه.

دراسٌة يف اخلطبة السادسة والثامنني ...
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مهله(  )أيام  تفسري  أن:  إىل  ويشار   
التاليتان؛  اجلملتان  تفرّسه  مغلق  معنى 
َأَجِلِه(  ِإْرَهاِق  )َقْبَل  األوىل  اجلملة  يف  ورد 
)َويِف  الثانية  اجلملة  ويف  احلياة  نعمة  مبدأ 
مواجهة  يف  الراحة  نعمة  ذكرت  َفَراِغِه...( 

األعامل والزوجة واألوالد.
عيل  اإلمام  يوّجه  قيل،  ما  كل  مع   
اخلطاب  من  اجلزء  هذا  يف  السالم(  )عليه 
خماطبه للتفكري حول اآلخرة والنظر فيها هلذا 
العامل يف األيام التي تسبق املوت قبل وصول 
الكالمي:  الفعل  استعامل هذا  ويتّم  املوت. 
إىل  استناًدا  ولكن  املقنع  العمل  عن  ليعرّب 
أن  عىل  االستدالل  يمكن  واملقام،  السياق 
ضمنيًا  هيدف  السالم(  )عليه  عليا  اإلمام 
العامل  يغمره  الذي  املخاطب،  حتذير  إىل 
اإلمهال  نوم  من  يستيقظ  لكي  ومظاهره، 
أعاله،  للتفسري  فوفقا  املوت  قبل  وذلك 
حافزا  اخلطاب  هلذا  الكالمي  الفعل  يعّد 
للتحذير اذ يعني هذا الكالم أن اإلمام عليا 
)عليه السالم( قد استعمل أسلوب املواجهة 
الروحية لنقل املعنى، وهو ما يتجىّل يف "أيام 
تكرار  زخرف  كام  أجله"  إرهاق  قبل  مهله 
التضاّد هذه اخلطبة فيام أّن التضاّد أو املقابلة 
املوسيقى  النسجام  معروفة  بالغية  صنعة 

واتساق الكالم املعنوي اذ حياول اإلمام عيل 
)عليه السالم( تصوير حقيقة التقوى اإلهلية 
باإلضافة  استعامله،  أن  فيام  الكالم،  هذا  يف 
إىل مجالية الكلمة، يساعد عىل فهم املزيد من 
املعاين وإن التضاّد املستخدم يف هذا الكالم 
يزيد من قوة املوسيقى وتوليد املعنى املنشود 

لدى املخاطب.
دار  من  وليتزّود  وقدمه  لنفسه  "لُيمّهد   -

ضغنه لدار إقامته"
من  السابق  اجلزء  يف  ورد  وكام   
السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  قال  الكالم، 
والعمل  اجلهد  هذا  من  الغرض  بيان  يف 
من  وليتزّود  وقدمه  لنفسه  "لُيمّهد  واجتاهه: 

دار ضغنه لدار إقامته" 
ْد...( إىل إعداد  تشري اجلملة )َوْلُيَمهِّ  
ْد( إىل  دار اآلخرة، بينام تشري اجلملة )َوْلَيَتَزوَّ
لذلك  واألمتعة.  األطفال  علی  احلصول 
ترغيبي،  فعل  هو  الكالمي  الفعل  فإن 
لكن  لنفسه".  "ليمّهد  فعل  يف  يظهر  الذي 
القول  يمكن  اخلطبة،  ولنّص  للسياق  وفًقا 
إىل  هيدف  السالم(   )عليه  عليا  اإلمام  إن 
عىل  وإن  ملخاطبه  والتوصية  النصح  تقديم 
كل إنسان أن يعّد للذهاب وأن يكون لديه 
مكان  العامل  هذا  ألن  العامل  هذا  من  أمتعة 
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فينبغي  اجلميع،  عىل  املوت  وسيأيت  اهلجرة 
يف  واجلهد  بآخرته  التفكري  اإلنسان  عىل 
سنحت  طاملا  العامل  هذا  يف  اإلهلية  التقوى 
له الفرصة  لذلك وفًقا للتفسري أعاله، فإن 
الفعل الكالمي هو النصيحة. تنّمي اآللّيات 
اإلقناع  عىل  املتخاطبني  قدرة  البالغّية 
ولتحقيق هذا الغرض جيب أْن تكون عملية 
اإلقناع بطريقة منّظمة يستجمع فيها املتكّلم 
من أدوات بالغّية خمتلفة للتأثري يف اآلخرين 
يقبلون  جيعلهم  باذ  وعقائدهم  وأفكارهم 
فحني  معنّي  موضوع  يف  النظر  وجهة  عىل 
إىل  لتصل  القول  فن  مراعاة  تتعنّي  التكّلم 
الوظيفة  عنه  تتوّلد  هنا  وعقله  املتلّقي  قلب 
التي  األدوات  ومن  اإلقناعية)16(  اإلفهامّية 
يتوسل هبا للتحقيق اإلقناعي هي التضاّد كام 
صناعة  السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  استعمل 
اللفظ وتضاّده  التضاّد يف هذا الكالم ذاكرًا 
يف )دار الضغن ودار اإلقامة( وذلك إلقناع 

املخاطب وإلثارة املعاين.
- "فاهلل اهلل أهّيا الناس، فيام استحفظكم من 

كتابه واستودعكم من حقوقه"
يف هذا الفعل الكالمي يرشح اإلمام   
عيل )عليه السالم( واجبات املخاطب أمام 
لألفعال  سريل  لتصنيف  ووفًقا  تعاىل  اهلل 

إخباريا  الكالمي  الفعل  ُيعّد  الكالمية، 
ليحّذر املخاطب حول احرتام حقوق اهلل اذ 
يمكن استنتاج ذلك من سياق نّص اخلطبة 
السالم(  )عليه  عليا  اإلمام  أن  إىل  إضافة 
ويبدو  اهلل"  "اهلل  التحذير  أسلوب  استعمل 
أنه يتامشى مع نية اإلمام عيل )عليه السالم( 
املخاطب.  لدى  ومعنوية  داللية  قوة  ليرتك 
السالم(   )عليه  عيل  اإلمام  استعان  كام 
يدالّن  اللذين  بلفظي )استحفظ واستودع( 
جتاه  واجباهتم  أداء  عىل  الناس  حتفيز  عىل 
تّم  كام  اإلنذار،  معنى  له  هذا  وبالطبع  اهلل، 

استنتاج املعنى من سياق النص.
- "فإنَّ اهلل مل خيلقكم عبثا ومل يرتككم سدی"
عيل  اإلمام  يعرّب  الكالم  هذا  يف   
خيلقهم  مل  تعاىل  اهلل  أن  عن  السالم(  )عليه 
عبثا ومل يرتكهم لوحدهم وشأهنم، لذا فإن 
الفعل الكالمي هلذا االستعامل هو إخباري 
يرتككم  ومل  عبثًا  خيقلكم  )مل  فعيل  عىل  بناء 
يدّل  فإنه  النص  لسياق  وفًقا  ولكن  سدی( 
املخاطب حول اجلهل  التحذير إلبالغ  عىل 
هذا  معنى  اذ  سلوكه  ومراجعة  اإلمهال  و 
الفعل الكالمي جاء باستعامل التأكيد الذي 
تّم  والذي  )إّن(  طريق  عن  عنه  التعبري  يتّم 
استعامهلا لتقوية الكالم لدى ذهن املخاطب. 

دراسٌة يف اخلطبة السادسة والثامنني ...
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التوكيد يف حتقيق احلجاج واإلقناع  أثر  يأيت 
يف ارتباطه باملخاطب اذ يأيت التوكيد لتقرير 
قلبه  يف  ومتكينه  املخاطب  نفس  يف  املؤكد 
أو  توّهم  أو  شّك  من  نفسه  يف  ما  وإزالة 

غفلة)17(.
هلا  واصربوا  أيامكم  بقية  "فاستدركوا   -

أنفسكم"
السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  يسيطر   
ألّنه  الكالم  هذا  طريق  عن  املخاطب  عىل 
الفعل  رشوط  من  وهو  املخاطب  يف  نافع 
أثرا  ليرتك  للمخاطب  التوجيهي  الكالمي 
خالل  من  املفهوم  هذا  يتعنّي  إذ  كالميا 
للداللة  واصربوا(  )استدركوا  استعامل 
والصرب  احلياة  من  الباقية  األيام  درك  عىل 
آنفا،  التحليل  عىل  فبناء  الصعاب.  علی 
سريل  لتصنيف  وفقا  الكالمي  الفعل  فإن 
ولكن  آمر(  نوع  او  )ترغيبي  نوع  من  هو 
)عليه  عليا  اإلمام  فإن  النص،  لسياق  وفقا 
السالم( حيّذر املخاطبني، وهم عامة الناس 
ويدركوا  الغفلة  من  ويستيقظوا  لينتبهوا 
بقية احلياة وأعامرهم املتبقية وهلذا إّن الفعل 
الكالمي للكالم يدّل عىل التوجيهيه جاء يف 
نظام التحذير ما يتناسبان شكاًل وداللًة باذ 
استعمل اإلمام عيل )عليه السالم( أسلوب 

صوت  تكرار  وهو  األصوات  يف  التكرار 
االحتكاک   " عىل  يدّل  الذي  )الكاف( 
أّن  إىل  إضافًة  والتوكيد")18(  والضخامة 
)عليه  عيل  اإلمام  حتذير  يؤكد  التكرار  هذا 
السالم( كام يتناسب الفعل الكالمي شكاًل 

ومعنًى.
بكم  فتذهب  ألنفسكم  ترّخصوا  "ال   -

الرخص مذاهب الظلمة"
السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  ينهى   
املخاطبني من حترير النفس وجاء هذا يف قوله 
فعل  عىل  للداللة  ألنفسكم(  ترّخصوا  )ال 
تقسيم  ضمن  يصنف  كام  توجيهي  كالمي 
توجيهي  الكالمي  الفعل  بحسب  رسل 
ألّن  التحذيري  السياق  بحسب  ولكن 
املخاطب  حيّذر  السالم(  )عليه  عيل  اإلمام 
من  واإلغواء  النفس  حترير  يف  الوقوع  من 
الشيطان ألّنه هو هيلككم إىل مهلكة. فيدّل 
وشكاًل  واقعًا  التوجيه  عىل  الكالمي  الفعل 
يتناسبان معًا كام استعمل اإلمام  ما  حتذيريا 
عيل )عليه السالم( اجلناس لتوليف الكالم 
ألجل اجلاملية لتذّوق املخاطب من اذ اجلاملية 
الفنية باذ يستدرك املتلقي من خالل اجلناس 
االتساق  إىل  اجلناس  يؤدي  ما  ذهنًا  املعنى 
وهلذا  استعامله  كثرة  يقبح  ولو  واالنسجام 
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وينرش  الداخلية  املوسيقى  اجلناس  يشّكل 
اخليال)19(  ويوسع  النفس  ويسخر  املعاين 
السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  وّظف  وهلذا 
والرخص،  )ترّخصوا  االشتقاقي  اجلناس 
ويؤّثر يف  الداللة  ليسّخر  واملذهب(  تذهب 

املخاطب.
- "جانبوا الكذب فإّنه جمانب لإليامن"

السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  يوّجه   
يبعد  ألّنه  الكذب  جتنّب  إىل  املخاطب 
اإلنسان  هتلك  صفة  إىل  ويشري  اإليامن، 
الكذب  صفة  تعارض  ما  اإليامن  ويواكبها 
والكذب  اإليامن  صفتي  أّن  ونعني 
معًا  اإلنسان  يف  جيتمعان  ال  اذ  تتعارضان 
اإلنسان  يف  اإليامن  خصائص  إحدى  ألّن 
الكفر  عالمة  الكذب  أّن  كام  الصدق  هي 
الفعل  عىل  وتدّل  )جانبوا(  يف  ظهرت  ما 
ولكن  اإللزام  نوع  من  التوجيهي  الكالمي 
الكذب  من  الناس  حتذير  عىل  السياق  يدّل 
هبم  وينتهي  اإليامن  يبعد  ألّنه  إياه  تاركني 
الفعل  إّن  هذا  عىل  وبناء  مشؤوم  مصري  إىل 
التوجيهي بحسب  الكالمي حتذيري ضمن 
التحذيري  يتناسب  ما  رسل  جون  تصنيف 

شكال والتوجيهي ضمنًا.
بالنسبة  لإلنسان  إمكانية  هناك   

قلب  يمكنه  العامل  يف  املخلوقات  سائر  اىل 
والباطل  الباطل  إىل  احلق  وحيّول  الوقائع 
هيأة  ارتدى  ذئبا  أّن  سمعتم  وهل  احلق  إىل 
ماعز  استرشب  أو  مكاهنا؟  وحل  املاعز 
فاكهة  شجرة  أثمرت  أو  الرضاوة؟  طبع 
لإلنسان  يمكن  ولكن  ؟  الفاكهة  غري  ثمرة 
بحسب  وذلك  والوقائع  احلقائق  حيّول  أن 
اجلناة  أّن  نشاهد  كام  واحلرية  االختيار  قوة 
واملفسدين  اإلنسان  حقوق  عن  يدافعون 
يطلقون عىل  ما  حياولون اإلصالح بحسب 
أنفسم دعاة حقوق اإلنسان ودعاة اإلصالح 
وهكذا جاء يف القرآن عن هوالء  )إن هم إالّ 

كاألنعام بل هم أضّل()20(.
العامل  أّن  اإلنسان  يصدق  ولو   
نظام هادف وأجزائه مرتبطة  بناء عىل  خلق 
ومتسقة ومنتظمة اذ لو وجد خلال يف النظام 
الكذب،  إىل  اإلنسان  يلجأ  ومل  اخللل  لظهر 
العامل  بأحداث  مرتبط  الكذب  فأن  وهلذا 
األحداث  ويربك  الكالم  نظام  عىل  ويوتر 
ينكشف  فيام  واملسّبب  بالسبب  املرتبطة 

اخللل نتيجًة للفشل املحدث.
يوسف  اهلل  نبي  بحق  القرآن  قال   
أباهم  )وجاءوا  وأخوته  السالم(  )عليه 
نستبق  ذهبنا  إّنا  أبانا  يا  قالوا  يبكون  عشاء 

دراسٌة يف اخلطبة السادسة والثامنني ...
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وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما 
وجاءوا  صادقني  كنا  ولو  لنا  بمؤمن  أنت 
عىل قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم 
نبي اهلل  أفهم  أمرًا فصرب مجيل()21(  أنفسكم 
طريق  عن  أوالده  السالم(  )عليه  يعقوب 
قميص  يمزق  مل  ألّنه  كاذبون  أهّنم  اإلجابة 
قال  فكام  عليه  املوجود  الدم  رغم  يوسف 
الكذاب  أّن  السالم(  )عليه  عيل  اإلمام 
أكاذيبه  تنكشف  عندما  ويعّرى  يفضح 

ويسقط إىل اهلاوية.
)عليه  عيل  اإلمام  كالم  وبشأن   
التعليل  استعمل  إّنه  القول  يمكن  السالم( 
التعليل  موظفًا  الكذب  من  التجنّب  لتبيني 
جمانب  )فإّنه  قوله  بحسب  وذلك  السببي 
اللغوية  الطريقة  هذه  تؤّدي  ما  لإليامن( 
يف  وتساعد  به  والتأثري  املخاطب  إقناع  إىل 
املتكلم إلقامة  باذ يوّظفه  فهم معاين اخلطبة 
التي  اللغوية  احلجة واإلقناع؛ من األدوات 
العملية  يف  مضمونه  اخلطاب  بنية  ختدم 
احلجاجّية توظيف ما يعرف بألفاظ التعليل 
خطابه  لرتكيب  املرسل  يستعملها  والتي 
املفعول  فيه و منها  احلجاجي وبناء حججه 

ألجله، كلمة السبب وأِلّن....)22(.
- "الصادق عىل شفا منجاة وكرامة والكاذب 

عىل رشف مهواة ومهانة"
السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  يبنّي   
الكاذب  عاقبة  الكالم  استعامل  طريق  عن 
الكرامة  عن  ويعرّب  وهنايتهام  والصادق 
اهلاوية  العذاب، وعن  وانقاذه من  للصادق 
للكاذب باذ قّدم اإلمام عيل )عليه السالم( 
الفعل الكالمي عن طريق )عىل شفا منجاة 
وكرامة والكاذب عىل رشف مهواة ومهانة( 
الفعل الكالمي للجملة عبارة عن  أّن  وفيام 
إخباري للتعبري عن العاقبة بينام الداللة تدّل 
عىل التوصية وذلك بناء عىل السياق لريصد 
هبا اإلمام عيل )عليه السالم( داللة االقتداء 
بالصدق والتحذير عنه ألجل االجتناب من 
التوجيهي  داللة  ضّم  إىل  باإلضافة  الكذب 
للفعل الكالمي بحسب التوصية والتحذير 
الداخلية ألّنه  املوسيقى  السجع يف  يؤّثر  كام 
مثل القافية يف الشعر وينظم موسيقى الكالم 
)عليه  عيل  اإلمام  وّظف  إذ  املعاين  ويبنّي 
السالم( يف الكالم السجع املتوازي بحسب 
)منجاة، مهواة، كرامة، مهانة( لينقل املعاين 
ويرتك بصامت التأثري عىل املتلّقي واختلفت 
هنج  يف  النّص  نوع  باختالف  السجع  نسبة 
البالغة وقد حازت اخلطب عىل نسبة عالّية 
واحلكم  الرسائل  يف  ورد  ما  قلة  مقابل  منه 
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فن  تعّد  اخلطبة  أّن  إىل  يرجع  ذلك  ولعل 
عن  واستاملته)23(  وإقناعه  اجلمهور  مشافهة 
واالعتامد  والوجدان  العقل  خماطبة  طريق 
حيتاج  لذلك  أكثر  يكون  السمع  عىل  فيها 
املتكّلم إىل مؤّثرات سمعّية جيسدها السجع 
شأهنا  من  اللغة  إمكانات  توظيف  تستلزم 
اإلحيائّية  املعاين  مع  متفاعاًل  املتلّقي  جعل 
إىل  إيصاهلا  املتكّلم  يروم  التي  واألفكار 

متلّقيه.
)عليه  عيل  اإلمام  يقول  هذا  وعىل   
السالم( يف كالم له "ثمرة الكذب املهانة يف 

الدنيا والعذاب يف اآلخرة")24( 
إّن للصدق والكذب صدًى واسعًا   
اقيم  لو  وهلذا  اإلنسان  حياة  يف  ويؤثران 
الصدق  عىل  وشعب  وجمتمع  أرسة  بنيان 
نتيجة  الثقة فيها ولن هتلك  فلن يعم فقدان 
اخللق  نظام  يناسب  الصدق  ألّن  الكذب 
مع  تطابقه  ألجل  ذلك  يف  استمرارية  وله 
إّن الكذب  اذ  الطبيعة  نظام اخللق وناموس 
يعارض نظام اخللق وبناًء عىل هذا إّن القرآن 
"واذكر يف  بالصدق  الرسل واألنبياء  يصف 
الكتاب إبراهيم إّنه كان صديقا نبيا")25( كام 
بالصادقني والتعايش  املؤمنني االقتداء  يأمر 
معهم واملالزمة هلم "يا أهيا الذين آمنوا اتقوا 

اهلل وكونوا مع الصادقني")26(.
هذا ولو تأّسست أرسة وجمتمع عىل   
الكذب واخليانة لعّمهام فقدان الثقة والتشاؤم 
واخليانة والغدر والعداوة ولرتكهام اهلل عىل 
حاهلام وهيملهام وذلك بحسب آية "إّن اهلل ال 
هيدي من هو كاذب كفار")27( باإلضافة إىل 
ُعرف  "من  السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  قول 
الكذب  جتنّب  من  به  الثقة  قّلت  بالكذب 
يعارض  الكذب  ألّن  أقواله")28(  صدقت 

نظام اخللق ولن يدوم.
- "فال حتاسدوا فإن احلسد يأكل اإليامن كام 

] تأكل النار احلطب["
  عن ينهى اإلمام عيل )عليه السالم( 
ضمنيًا  احلسد  جمانبة  الكالم  يف  املخاطب 
عن طريق األمر يف قول )فال حتاسدوا( كام 
التوجيهي  حتت  الكالمي  الفعل  ينضوي 
بالتحذير  يتسم  ولكن  رسل  لتصنيف  وفقًا 
اإلمام  ألّن  ذلك  واملقام  السياق  عىل  بناء 
من  املخاطب  حيّذر  السالم(  )عليه  عليا 
اإليامن  ويعدم  اإلنسان  هيلك  ألّنه  احلسد 
عىل  يشتمل  حتذيري  الكالمي  الفعل  إّن  إذ 
عيل  اإلمام  استعامل  عن  فضاًل  التوجيهي 
)عليه السالم( االستعارة للتأثري يف املخاطب 
مشبهًا )يأكل( بـ)يمحو( مع توظيف القرينة 
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اإلمام  وّظف  إذ  التشبيه  إلثبات  )احلسد( 
عيل )عليه السالم( االستعارة لإلقناع يمكن 
االستعارة أن تتحّول إىل حّجة عندما تعمل 
فتصبح  الزخرفة  تتعّدى  إذ  اإلقناع  عىل 
إىل  ملفوظًا جمّردًا  ل  حُتوَّ إقناعّية حقيقّية  أداة 
القارئ)29( وهلذا  سجل جمازي مقبول لدى 
الفعل  يتناسب  املذكور  الرشح  عىل  وبناء 

الكالمي الشكيل والضمني.
السالم( يف  )عليه  اإلمام عيل  يشري   
الصفات  من  وهي  احلسد  صفة  إىل  الكالم 
خطر  وهي  اإليامن  هتلك  والتي  املشؤومة 
يعدم  هبا  واملصاب  والعافية  الصحة  عىل 
البذيئة  الصفة  هذه  يعالج  مل  ولو  النعمة 
كام  كذلك  واجلسم  والنفس  القلب  تعّم 
"صحة  إّن  السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  قال 
اجلسد من قلة احلسد")30( وهلذا ترتبط صحة 
القضية  هذه  تدّل  باذ  النفس  هبدوء  اجلسم 
ارتباط كثري  أثبت  القضايا الصحية ألّنه  إىل 
يؤّثر  وهلذا  واملعنوية  بالنفس  األمراض  من 
يكون  أن  ويمكنه  والصحة  باجلسم  احلسد 
أن  ذلك  واألمراض  للعاهات  مصدرًا 
الناس  نعيم  مشاهدة  حني  يضطّر  احلاسد 
ومتجاهاًل  العلم  دون  نفسه  هيلك  حني  يف 

صحته وفقًا لقول اإلمام عيل )عليه السالم( 
سالمة  عن  احلساد  لغفلة  "العجب  عيل 
)عليه  عيل  اإلمام  ولقول  األجساد")31( 
قبل  بنفسه  مرّض  "احلاسد  الصادق  السالم( 
أن يرّض باملحسود")32( باإلضافة إىل ترصيح 
"أم حيسدون الناس عىل ما أتاهم اهلل  القرآن 
حسد"  إذا  حاسد  رّش  "ومن  فضله")33(  من 

.)34(

وينيس  العقل  ُيسهي  األمل  أّن  "وأعلموا   -
الذكر"

)عليه  عيل  اإلمام  حّذر  أن  بعد   
هذا  يف  حّذره  احلسد  من  املجتمع  السالم( 
احلسد  مصدرها  التي  األماين  من  الكالم 
والبغض ألّن اإلنسان يصاب باالضطرابات 
واألماين،  اآلمال  ينال  ال  عندما  النفسية 
حني  يف  عليهم  وحيقد  اآلخرين  ويبغض 
يعيش اإلنسان يف األحالم واألماين الومهية 
ويتسىّل هبا وصوالً هلا ويرتك العمل وذلك 
اإلمام  يشري  وهلذا  املساعي  بذل  خالل  من 

عيل )عليه السالم( إىل آثار األماين السلبية.
العقل  ونسيان  الغفلة  تبيني  ويمكن   .1
أن  لألمنيات  وكيف  العقل(  لـ)ويسهي 
واملساعي؟  للعمل  جتربه  حني  العقل  تغفل 
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وجيب القول إّن األمنية ختتلف عن األمل يف 
املعقولة  الطلبات  األمل عبارة عن  إّن  حني 
املسعى  إىل  وبحاجة  املعيشية  واحلوائج 
والتعّقل والدعاء والرجاء من اهلل للوصول 
غري  طلب  عن  عبارة  األمنية  إّن  باذ  إليها 
النشاط  بالعقل ومتنعه من  معقول وقد ختّل 
التي  والوقائع  احلقائق  اإلنسان  يرتك  فيام 
واألماين  باألوهام  ويتسىّل  احلياة  يف  تأمله 
الومهية ويترّضر عندما ال يناهلا ويفقد العقل 

ويصاب باالضطراب النفيس والكآبة.
2. و)ينيس الذكر( ثاين عالمة نسيان الذكر 
هلل باذ ال يعّد ذكر اهلل بالتسبيح فقط بل جيب 
ونفسًا كام  قلبًا وروحًا  اهلل  احلفاظ عىل ذكر 
األماين واألوهام  ال مكانة هلل يف قلب ضّم 
وهلذا من الرضوري أن يكون ذكر اهلل واقعيا 
حقيقيا إذ ال جيتمع ذكر اهلل واألماين معًا وال 
وذلك  الشيطان  صحب  قلب  يف  هلل  وجود 
الذين كفروا لو كانوا  "ربام يوّد  آية  بناء عىل 
ويلههم  ويتمتعوا  يأكلوا  ذرهم  مسلمني 

األمل فسوف يعلمون")35(.
يف  السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  يبنّي   
الكالم أّن األماين  جتعل العقل غافال وناسيًا  
)أّن  اإلسمية  اجلملة  مستعمال  اهلل  لذكر 

والداّلة  الذكر(  وينيس  العقل  يسهي  األمل 
إىل  إضافًة  الكالمي  الفعل  اإلخباري  عىل 
ومديدة  طويلة  أمنيات  من  املجتمع  حتذير 
أّنه  الكالم  يدل  كام  سياقًا  هبم  ترّض  ألهّنا 
حتذيري توجيهي فاإلمام عيل )عليه السالم( 
ألثرها  )إّن(  توكيدّية  أداة  استعمل  قد  )ع( 
يف تقرير املؤكد يف نفس املخاطب ومتكينه يف 
أو  وشبهة  شّك  من  نفسه  يف  ما  وإزالة  قلبه 

توّهم أو غفلة)36(.
- "أكذبوا األمل فإّنه غرور"

السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  يلزم   
ويكذبوها  األماين  يكذبوا  أن  املجتمع 
يدّل  باذ  السابق  الكالمي  للفعل  نتيجًة 
أّنه ترغيبي وفقًا لـ)أكذبوا(  الفعل الكالمي 
حتذيري  عن  عبارة  واملقام  السياق  ولكن 
)عليه  عيل  اإلمام  حيذر  باذ  للمخاطب 
تغري  ألهّنا  األماين  من  الناس  السالم( 
وهلذا  متكرّبة  شخصية  إىل  وحتّوله  اإلنسان 
يكون الفعل الكالمي املبارش للكالم عبارة 
عن توجيهي ولكنّه حتذيري بحسب السياق 
مع  الكالمي  الفعل  يتناسب  كام  واملقام 
عيل  اإلمام  استعامل  إىل  باإلضافة  السياق 
ألجل  لإلقناع  غرور(  )فإّنه  السالم(  )عليه 

دراسٌة يف اخلطبة السادسة والثامنني ...
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حتذير الناس حول التجنّب من األماين وفقًا 
لقوله "األمل كالرساب يغّر من رآه وخيلف 

من رجاء")37(.  

هذا وقام البحث بتصنيف األفعال   
اخلطبة  يف  لإلمام  املستخدمة  الكالمية 
السادسة والثامنني يف اجلدول أدناه تلخيصًا:

للخطبة  الكالمية  لألفعال  االستعامل  نسبة 
السادسة والثامنني لنهج البالغة:

لإلجابة  وذلك  االستنتاج  يمكن   
)عليه  عليا  اإلمام  أّن  املطروح  السؤال  عن 
اإلخباري  الكالمي  فعيل  استعمل  السالم( 
والتوجيهي لنقل الكالم والتأثري باملخاطب 
خاصًة واملجتمع عامًة اذ مل يوّظف األفعال 
الكالمية االلتزامية واإلعالنية والتعبريية كام 
تكثر نسبة استعامل التوجيهي بنسبة 70 باملئة 

تتناسب  مل  باذ  باملئة   30 بنسبة  واإلخباري 
احلقيقة  مع  الشكلية  الكالمية  األفعال 
ويعني هذا أّن شكل األفعال الكالمية بنسبة 
30 باملئة ختتلف مع الداللة واملعاين والرشح 
تتناسب  كام  واملقام  السياق  عىل  بناء  وذلك 
بنسبة  الواقع  الشكلية مع  الكالمية  األفعال 

70 باملئة.
النتائج:

تواصلية  الكالمية  األفعال  أّن   
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التواصل  هبدف  والكاتب  املتكلم  يوّظفها 
مع املخاطب.

األفعال  رشح  خالل  من  تبنّي   
السالم(  )عليه  عليا  اإلمام  أّن  الكالمية 
هبدف  الكالمية  األفعال  خمتلف  استعمل 
التواصل مع املخاطب باذ وّظف اإلخباري 

والتوجيهي.
يستخدم اإلمام عيل )عليه السالم(   
خالل  من  وذلك  عزوجل  اهلل  وصف 
بنسبة  اإلخباري  الكالمي  الفعل  توظيفه 
الفعل  هذا  ألّن  بالتوجيهي  مقارنة  قليلة 
إىل  باإلضافة  اهلل  وصف  يمكنه  الكالمي 
وعاقبة  واالتعاظ  اخللق  عبثية  عدم  تبيينه 
اليها  املعاين املشار  الصدق والكذب وسائر 

ضمن املقال.
التوجيهي  الكالمي  الفعل  حيتّل   
املرتبة األوىل يف االستعامل ويبدو أّن اإلمام 
عليا )عليه السالم( سعى إىل حتذير املجتمع 

واالتعاظ  واللهو،  واحلسد  الكذب  من 
يف  التحّول  ألجل  اآلخرة  والتفكري  املوت 

السلوك والعمل يف احلياة.
جاء توظيف اإلخباري والتوجيهي   
الذي  االتعاظي  اخلطاب  رضورة  ألجل 
يستخدم  باذ  كالمية  أفعال  هكذا  يستدعي 

هكذا خطاب، هذه األفعال الكالمية.
الفعل  استعامل  عدم  أّن  يبدو   
لعدم  جاء  وااللتزامي  واإلعالين  التعبريي 
عيل  اإلمام  داللة  عن  التعبري  يف  إمكانيتها 
كام  اخلطبة  يف  املقصودة  السالم(  )عليه 
سياقًا  الكالمية  األفعال  هذه  تستدعي 

ومقامًا خيتلف مع اخلطبة املذكورة.
أّن  اخلطبة  خالل  من  ونستنتج   
أفعاالً  وّظف  السالم(  )عليه  عليا  اإلمام 
كالميًة تلوحيية وضمنية تنكشف من خالل 

السياق واملقام يف اخلطبة.

دراسٌة يف اخلطبة السادسة والثامنني ...
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اهلوامش:
العربية  البالغة  بني  البديع  مجيل،   -1

واللسانيات النصية، ص67
 Philosophy of language، a ليكن،   -2

contemporary.، introduction، ص137

متن¬شناسی  حتليل  وآخرون،  نجفي   -3
كنش  نظريه  اساس  بر  شقشقيه  خطبه 

گفتاری رسل"، ص1
4- كوك، زبانشناسی كاربردی، ص 58

ص  گفتامن،  انتقادي  حتليل  فريكالف،   -5
235

)دفرت  پراكنده  نوشته¬هاي  صفوي،   -6
اول( معنی شناسی، ص 272

7- صحراوي، التداولية عند العلامء العرب 
دراسة تداولية لظاهرة األفعال الكالمية يف 

الرتاث اللساين العريب، ص 45
حرضت  خطبه  ونعمتي،"حتليل  ايشاين   -8
كنش  نظريه  اساس  بر  كوفه  در  زينب 

گفتاری رسل"، ص30
اخلطاب  اسرتاتيجيات  الشهري،   -9

)مقاربة لغوية تداولية(، ص 75
 Expression and meaning، رسل،   -10
 ،;studies in the theory of speech acts

صص ۱۱۲-۱۱۹
11- املصدر نفسه، ص 30

زبانشنايس، ص  به  فلسفه  از  12- شيمن، 
۲۱۸

املعارص،  الشعر  قضايا  املالئكة،   -13
ص56.

العربية  احلروف  خصائص  عباس،   -14
ومعناها، ص 83

اخلطاب  يف  اإلقناع  آليات  بلخري،   -15
القرآين سورة الشعراء نموذجا، ص 127

العربية،  علم  يف  املفصل  الزخمرشي،   -16
صص111-112 والعلوي اليمني، الطراز 
حقائق  وعلوم  البالغة  ألرسار  املتضمن 

اإلعجاز، ص 176
العربية  احلروف  خصائص  عباس،   -17

ومعناها، ص 85
"زيباشناسی  زاده،  وحاجي  سامل   -18
گونه¬های سجع در هنج البالغه"، ص 85

19- سورة الفرقان/ 44
20- سورة يوسف/ 16

اخلطاب  اسرتاتيجيات  الشهري،   -21
)مقاربة لغوية تداولية(، ص 487

22- حسني، فن البديع،  ص 5
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احلكم  غرر  تصنيف  اآلمدي،  متيمي   -23
ودرر الكلم، ص220

24- سورة مريم/ 41
25- سورة التوبة/ 119

26- سورة الزمر/ 3
احلكم  غرر  تصنيف  اآلمدي،  متيمي   -27

ودرر الكلم، ص 220
عباد  ابن  رسائل  يف  "احلجاج  ثابتي،   -28

الزندي"، ص 303
29- دشتي، ترمجه ورشح هنج البالغه، ص 

670
30- املصدر نفسه، ص 676

لدرر  اجلامعة  األنوار  بحار  جمليس،   -31
أخبار األئمة األطهار، ص255

32- سورة النساء/ 54
33- سورة الفلق/ 2

34- سورة احلجر/ 3-2
شعر  يف  احلجاج  الذراحي،"بالغة   -35
ص  اليمن"،  شعراء  أمري  اهلبل  بن  حسن 

286
احلكم  غرر  تصنيف  اآلمدي،  متيمي   -36

ودرر الكلم،ص 312

دراسٌة يف اخلطبة السادسة والثامنني ...
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املصادر واملراجع:
القرآن الكريم

اإلقناع  آليات   ،)2012( هشام  بلخري،   -1
نموذجا،  الشعراء  سورة  القرآين  اخلطاب  يف 
والعلوم  اآلداب  كلية  خلرض،  احلاج  جامعة 

اإلنسانية.
حممد  بن  عبدالواحد  اآلمدي،  متيمي   -2
)1410(، تصنيف غرر احلكم ودرر الكلم، 
دارالكتب  قم:  رجايي،  مهدي  سيد  تنقيح 

اإلسالمي.
بني  البديع   ،)1988( عبداملجيد  مجيل،   -3
مرص:  النصية،  واللسانيات  العربية  البالغة 

اهليئة املرصية العامة للكتاب.
4- حسني، عبدالقادر )1403(، فن البديع، 

بريوت: دارالرشق.
5- دشتي، حممد )1385(، ترمجه ورشح هنج 

البالغه، طهران: فهرست.
 ،)1323( عمر  بن  حممود  الزخمرشي،   -6
مطبعة  مرص:  ط1،  العربية،  علم  يف  املفصل 

التقدم.
هنج  ه.ق(:   1410( الريض  الرشيف   -7
البالغة لإلمام عيل بن أبيطالب )عليه السالم(، 
األولی،  الطبعة  عبده،  حممد  اإلمام  رشح 

بريوت: دار املعارف.

 ،)2004( ظافر  بن  عبداهلادي  شهري،   -8
اسرتاتيجيات اخلطاب )مقاربة لغوية تداولية(، 

ط1، بريوت: دارالكتاب اجلديد.
به  فلسفه  از   ،)1384( شيوان  شيمن،   -9
زبانشنايس، ترمجة حسني صايف، طهران: كام 

نو.
10- صحراوي، مسعود )2005(، التداولية 
لظاهرة  تداولية  دراسة  العرب  العلامء  عند 
العريب،  اللساين  الرتاث  يف  الكالمية  األفعال 

بريوت: دارالطليعة.
11- صفوي، كوروش )1391( نوشته¬هاي 
ط1،  شناسی،  معنی  اول(  )دفرت  پراكنده 

طهران: نرش علمي.
خصائص   ،)1998( حسن  عباس،   -12
احلروف العربية ومعناها، دمشق: احتاد كتاب 

العرب.
13- العلوي اليمني، حييي بن محزة )1914(، 
الطراز املتضمن ألرسار البالغة وعلوم حقائق 
اإلعجاز، حتقيق سيد بن عيل املرصفي، مرص: 

دارالكتب اخلديوية.
حتليل   ،)1387( نورمن  فريكالف،   -14
پريان  شايسته  فاطمة  ترمجة  گفتامن،  انتقادي 
واآلخرين، طهران: دفرت مطالعات و توسعه 

رسانه¬ها.
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زبانشناسی   ،)1389( كاي  كوك،   -15
رضا  وحممود  روحاين  عيل  ترمجة  كاربردی، 
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ملخص البحث
لعل الشخصية يف جمموعة الشــاعر املعارص صادق الطرحيي )بيت القارئات(؛ واحدة   

من املرتكزات البنائيـــة عنده، التي يتشّكل منها عصب اإلبداع ويتفّرع عنها النسيج بام تكتنزه 
توظيف،  خري  ويوّظفها  دورها  يمتص  ثقافيـة،  محولة  من  اختيارها  أحسن  وقد  ـ  الشخصية 
حضورهــا،  وتعّرفـْت  الذاكــرة  ثقفتها  التي  معطياتـها  مع  أو  معها،  يتناّص  أو  حياورها،  أو 
 : التتابع  علـى  هـي  أصنـاف،  أربعــة  علــى  تـتـوّزع  الشخصيـــات  هــذه  أّن  وجــدُت  وقـد 
الشخصيـة الدينيـة، والشخصيـة التارخييــة، والشخصيـة األسـطوريـة، والشخصية الرمزية، 
وقد جعلت كاًل منها حمورًا أدرت البحث حوله. وال يفوتنــــي القول إن هـذه الشخصيـــات 
قد تتداخـل يف خصائصـها الفنيـة يف أكـثر من حمور، لكنني اختذت من دورها الظاهر أساسًا يف 

التصنيف.

 الشخصيُة يف شعر صادق الطرحيي 

)بيت القارئات( إمنوذجا
أ.م.د. وسام محمد منشد بندر الهاليل

قسم اللغة العربية/ كلية التبية/ جامعة القادسية
The Character in the Poetry of Sadeq Al-Tarihi )The House 
of the Female Readers( as a Model
Asst Prof. Dr Wissam Muhammad Munshid Bandar Al-Hilali
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Abstract

Perhaps	the	character	in	the	collection	of	the	contemporary	poet	Sadeq	Al-Tarihi	

(The	House	of	the	Female	Readers)	is	one	of	the	structural	foundations	for	him،	

from	which	the	nerve	of	creativity	forms	and	the	fabric	branches	off	from	it	

with	the	treasures	of	the	personality.	He	chose	this	character	carefully	from	a	

cultural	load،	absorbing	its	role	and	employing	it	in	the	best	way،	conversing	

and	 interfering	with	 it	 or	with	 its	 data	 that	 the	memory	 has	 cultivated	 and	

recognized	its	presence.	I	found	that	these	personalities	are	divided	into	four	

categories،	which	are،	in	sequence:	the	religious	figure،	the	historical	figure،	

the	mythical	figure،	and	 the	 symbolic	figure.	 I	made	each	of	 them	the	 focus	

of	my	research.	I	do	not	fail	to	say	that	these	characters	may	overlap	in	their	

artistic	 characteristics	 in	 more	 than	 one	 axis،	 but	 I	 have	 taken	 from	 their	

apparent	role	a	foundation	in	the	classification.

 الشخصيُة يف شعر صادق الطرحيي ...
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ـ املقدمة: 
إن الشعر هو ذلك املنجز اإلبداعــي   
اخلليـــقة  منــذ  اإلنسـان  اختذه  الذي  واجلاميل 
األولــى للتعبيــر عاّم يعانيــه ويكابـده، فضاًل 
عــن كونه أداة فاعلة للتعبيـــــــر عن مكنونات 
ذلك  حتقيـق  أجل  ومن  ومعاناهتا.  الذات 
استــــطاع الشعراء أن يعرّبوا عن ذلك بواسطة 
ألشياء  الفني  التوظيف  قوامها  فنية  تقنية 
الظواهر  تعّددت  لذلك  سياقية،  خارجيــة 
األدبية يف شــعرنا العراقــي املعاصــر، بحيث 
شّكلت كل ظاهرة منها ملمحًا أدائيـًا خاصًا 
عن  سواه  مـن  الشاعر  هذا  يتمّيز  خالله  من 

الشــعراء.
إن الظاهرة األدبيـــة باختالفها تشّكل   
فيـها اجلامل واجلامليـــة،  فنيــة جيتمــع  قيمــة 
املعارص  العراقــي  الشــعر  كان  هنــا  ومـن 
شعرًا متمثالًّ لظواهر فنيةـ  أدبية عكست ثقافة 
الشــاعر نفســه وقدرته عىل التفاعل احلّي مع 
جمريات احليــاة والتعبيــر عنها شعرًا، وبحثنا 
الشعراء  أحد  شعر  يف  ظاهرة  يدرس  هذا 
)صادق  الشاعر  وهو  املعارصيـن  العراقيني 
الشعريـــة  جمموعته  يف  وحتديدًا  الطرحيي(، 
)بيت القارئات(، إذ يقوم البحث عىل دراسة 
)الشخصيـة( يف هذه املجموعة، فكان عنوان 

صادق  شــعر  فـــي  )الشخصيــة  البحث: 
القارئـــات إنموذجــــًا(،  بـيــت  ـ  الطرحيـــي 
الذي  التحلييل،  املنهج  عىل  اعتمدت  وقد 
الشعريــة  النمـــاذج  الوقوف عىل  تّم  خاللـه 
يف هذه املجموعــة، حملليـن هلــا وكاشفني عن 

القيم اجلاملية  للشخصيات.
ــ مفهوم الشخصية: 

الشخصية: كلمة مشتّقة من شخص   
والشخص سواء أكان اإلنسان أم غريه، فسواد 
اإلنسان إذا رأيته من بعيد، وكل يشء رأيت 

جثامنه فقد رأيت شخصه)1( 
)ش،  مادة  العرب  لسان  يف  وجاء   
تعني:  والتي  لفظة )شخص(،  أن  خ، ص(، 
غريه،  أم  اإلنسان  أكان  سواء  الشخص 
والشخص كل جسم له ارتفاع وظهور، ومجعه 
أشخاص وشخوص، وشّخص يعني ارتفع،  
ص ببرصه،  والشخوص  ضد اهلبوط، وشخَّ
عاّم  ومّيزه  عّينه  اليشء،  ص  وشخَّ رفعه،  أي 

سواه )2(. 
له  الوسيط: )كل جسم  املعجم  ويف   
ارتفاع وحضور، وصفات متّيز الشخص عن 
ذو  قوية:   فيقال:  فالن ذو شخصية   غريه، 

صفات متمّيزة و إرادة و كيان مستقّل()3(.
ويف االصطالح: فقد عرف الشخصية   
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)كاميل( و)وران(، بأهنا: النظام العقيل الكامل 
لإلنسان عند مرحلة  معينة من مراحل نموه، 
وهي تتضّمن كل ناحية من النواحي النفسية، 
والعقلية، واملزاجية، وكذلك مهاراته  وأخالقه، 
واجتاهاته التي كوهنا من خالل حياته)4(، وعند 
)مورتن برنيس(،  تعّد الشخصية: جمموع  ما 
لدى الفرد من استعدادات و دوافع و نزعات 
غرائز فطرية و بايلوجية،  كذلك  ما لديه من 
نزعات و استعدادات مكتسبة )5(،  وأّما بودون 
الثابتة  امليول  تلك  "هي  الشخصية:  أنَّ  فريى 
عند الفرد، التي تنّظم عملية التوافق بينه وبني 

البيئة ")6(
كذلك فإن الشخصية هي " العنرص   
تقّل  وال  الدرامي  البناء  عنارص  من  اآلخر 
أصبحت  إذ  العنارص،  باقي  عن  أمهيتها 
عنرصًا ذا فاعلية كبرية يف العمل األديب بعامة، 
والدرامي بخاصة، إذ إن الشخصية هي التي 
حتّرك األحداث وتقودها وتسري هبا إىل األمام، 
يضاف إىل هذا أن حركات الشخصيات هي 
و  معه")7(  وتتداخل  احلدث  مسار  حتّدد  التي 
يف  وفاعلة  جديدة  صورًا  ذلك  إثر  عىل  تبني 

النص.
ـ أنواع الشخصيات:

يف  تتنّوع  و  الشخصيات  ختتلف   

كيفية  و  مـــن  شاعر آلخر،  الشعري  النص 
توظيفها، فمرة تكون شخصية واقعية، يستند 
ومرة  حقيقيني،  شخوص  إىل  الشاعر  فيها 
إليها  هيرب  الشاعر،  خميلة  من  جمازية  تكون 
وهناك  أحيانا0ً  املزري  واقعه  بسبب  الشاعر 
شخصيات أخرى جمهولة حياول الشاعر أن ال 
جيعلها غريبة عن املتلقي و إالّ أدخلت يف خانة 
ما  الشاعر غالبًا  أنَّ  الغموض والتعمية،  كام 
جيعل شخصياته مرتبطة باألحــداث ارتبــاطًا 
وثيـــقًا، وبعنرصي الزمان واملكان، ومن هذه 

الشخصيات التي وردت يف شعر الطرحيي:
1ـ  الشخصية الدينية: 

أهّم  إحدى  الدينية،  الشخصية  تعّد   
املعارص،  العريب  الشاعر  وّظفها  التي  الرموز 
بشخوصها  عريقة  أمة  تراث  له  متّثل  ألهنا 
للشاعر  بالنسبة  الرتاث  يمّثل  إذ  وأحداثها، 
املعاصــر: الينبوع الدائم التفجر بأصل القيم 
وأنصعها وأبقاها، و األرض الصلبة التي يقف 
عليها ليبني حارضه الشعري اجلديد عىل أرسخ 
القواعد وأوطدها، واحلصن املنيـــع الذي يلجأ 
إليـــه كلمــا عصــفت به العواصــف، فيمنحه 

األمن و السكينة )8(.
بيت  ديوان  يف  قليالً  تأّملنا  ولو   
القارئات، لوجدنا أغلب الشخصيات الدينية 

 الشخصيُة يف شعر صادق الطرحيي ...
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التي وّظفها الشاعر الطرحيي، مستوحاة مـن 
القرآن الكريم، وال " غرابة إذا اشتّدت أوارص 
التصاقًا  أشّد  فهو  برتاثه  العربـي...  األديــب 
من غريه ملا يرى يف ماضيه من جمد وعز ويف 
حارضه من تقهقر وانكسار فيستذكر ما كان 
لعله خيّفف من وطأة الواقع املرير الراهن عىل 
نفسه، كام أنه يلجأ إىل الرتاث ليخّبئ فيه ما مل 

يستطع التعبري عنه رصاحًة " )9(.
ومن الشخصيات الدينية التي أشار   
شخصية  هي  شعره،  يف  رمزي  بشكل  إليها 

النبي يوسف )عليه السالم(، إذ يقول: )10(
نبيا.....

بذاكرة النص ملقى 
بال أخوة يكذبون 

بال رفقٍة حيملون السالَح
لطرد الذئاب من املنطقة 

بال صحبٍة حيملون السيوف
لتحرير أرض العراق 

يف هذا املقطع نلحظ أن الشاعر وّظف   
شخصيـــة النبي يوسف )عليه السالم(، وما 
يتعّلق هبذه الشخصية من شخوص وأحداث، 
يعرف  بام  أي  الداليل،  التكثـــــــيف  بطريقة 
استــــطاع  آخر  بمعنى  املرّكز.  بالنــــص 
أكبـــر قدر ممكن من  يوّظف  أن  الشـــــــاعر 

األحداث واملواقف التي وردت يف قصة النبي 
األســــــــطر  هبذه  السالم(،  )عليه  يوسـف 
املعدودة. وهذا االهتامم بالرتاث التارخيي يعود 
القصيدة  يمنح  الرتاث  بأنَّ  الشاعر  إيامن  إىل 
لو وصلت  فيام  هلا  تعبريية ال حدود  طاقات 
الرتاثية  املعطيات  ألن  وذلك  هبا  أسالهبا 
تكتسب لونًا خاصًا من القداســـة يف نفوس 
األمة، والشاعر حني يتوّسل إىل الوصول إىل 
وجدان أمته بطريق توظيـفه لبعض مقومات 
الوسائل  بأقوى  إليه  توّسل  قد  يكون  تراثها 
تأثريًا عليه،  فيختار الشخصيـــات الرتاثية، التي 
يمكن أن تؤّثر يف وجدان املتلقي وســــــــمعه 
بأبعاد من جتربته املعارصة التي يضفي عليها 
اكساهبا  طريق  عن  الفنية  األصالة  من  نوعًا 
يف  واكســـاهبا  احلضاري  التارخيي  البعد  هذا 
نفس الوقت لونًا من الكليــة والشمول بحيث 
تتخّطى حاجــز الزمـــن فيمتــزج يف إطارها 

املايض واحلارض يف وحدة شاملة )11(0 
ويف هذا النص نلحظ أن الشاعر أفاد   
لنا  التي ذكرها  كثريا من بعض الشخصيات 
)النبي(،  الرئيســة  الشخصية  وهي  التاريخ، 
التي يصّورها الشاعر بأهنا مسّجلة يف سجل 
التاريخ، وهذه الشخصية ليست كام قرأنا عنها 
السالم(  )عليه  يوسف  النبي  شخصية  وهي 
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فهم  معه،  وقســـاوهتم  أخوته  من  القاه  وما 
السالم(  )عليه  يوسف  أخاهم  آذوا  الذين 
وكادوا له برميه يف ظلمـات البئـر، فهذا النبــي 
بال أخوة يكذبون  وبال رفقة حيملون السالح، 
وبال صحبة حيملون السيوف، كام يف املخطط 

اآليت:
حيملون   = السالح  حيملون  صحبة،   = رفقة 

السيوف 
استعمل  الشطريــــن  هذين  ففي   
الشاعر أسلوب الرتادف، فالرفقة هي الصحبة 
فالسيوف  الكل  من  البعض  عالقة  وكذلك 
استطاع  وهكذا  األسلحة.  أنواع  من  نوع 
فيه  معاجلـًا  معارصًا  نصًا  ينتج  أن  الشاعر 
بعض مشاكل الواقع الذي يعيشه، من خالل 
توظيف  من  املستـوحاة  السيميائية  الداللة 
الشخصية الدينية وما يتعّلق هبا، لتحرير موطنه 
)العراق(، مــن مشاكله املختلفة التي امّلت به، 
لذا جلأ لتوظيـف شخصية النبي يوسف )عليه 
يف  مصـر  ختليــص  استـطاع  الذي  السالم( 
عهده من مشـاكلها االقتصادية و االجتامعيـة، 
وهكذا يلمح الشـاعر إىل ما يّمر به بلـده العراق 

كمـا   يقول: )لتحرير أرض العراق(. 
األخرى  الدينية  الشخصيات  ومن   
)عليه  اخلرض  شخصيـة  الطرحيي،  شعر  يف 

السالم(، إذ يقول: )12( 
مجيلٌة أنِت وعراقية

سومريٌة من نسغ دجلة
ما أمجل وجهك حلظة الصعود!

أنفك،
كمنارة اخلرض املبنية من ألواح سومر

                  لتعارف اللغات،
منارٌة من ورق اجلنة والسواد،
                  لسامع النشيد......

وكأنام اخلرُض يصعُد فيها اآلن،
يقرأ من نشيد سومر، سورَة احلب

)عليه  اخلرض  شخصية  جاءت  لقد   
مها  واملوضعان  موضعني،  يف  هنا  السالم( 
يف التشبيه  كام يف قولـــه: )كمنارة اخلرض( و 
)كأنـام اخلرض(، فـي األول يشـبه أنف حبيبته 
بمنارة اخلضـر، ووجه الشبه بينهام هو اجلامل 
والرفعة والنضارة، وقد بنى تشبيهه هنا عىل 
املوضــع املكاين لشخصية دينية هلا حضورها 
فهو  النص،  فاعلية  يف  ذلك  زاد  ممّا  املستقبيل 
املرأة  )شخصيـة  خيـال  هو  ما  بيـن  يربط 
العراقيـة السومرية(، و بني  ما هو حقيقة )منارة 
اخلرض(، وهكذا بالنسبة للتشبيــه الثاين الذي 
بنــاه علـى التمثيل، أي التشبيه التمثييل، وذلك 
بعد أن وصف لنا الشـاعر أنَّ تلك املنارة التي 
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تشبه أنف حمبوبته، إنام هي خليط من ورق اجلنة 
واخلرض)عليه  العراق،  أي:  السواد،  وأرض 
السالم(، يصعد تلك املنارة ليقرأ سورة احلب، 
التي هي قبس من نشيد سومر  ذلك الوطن 
الشـاعر  أن  الذي جاءت منه حبيبته. ويبـدو 
بتوظيفه لشخصيـة اخلضـر وهو يتلو سورة من 
أن يكسـب  أراد  إنام  كتاب سومري مقدس، 
الذي  األزيل  احلب  لذلك  القداسة  صفة 
يبتدئ من حضارة سومــر وال ينتهي أبدًا ألنـه 
مرتبـط بشخصيـة اخلرض )عليه السالم(، تلك 
الشخصيـة اخلالــدة التي كام هو معروف عنـها 

ما  تزال حية يف مكان ما من ملكوت الرب. 
2ـ الشخصية التارخيية:

هناك الكثري من الشخصيات التارخيية   
التي وردت يف شعر الطرحيـــــي، وهذا يعود 
إىل أن التاريخ يعّد منبعًا ثّرًا من منابع اإلهلام 
الشعري، الذي يعكس الشاعــــر من خالل 
االرتداد إليه روح العرص، ويعيد بناء املايض 
إنســــانية معارصة، تكشــف  عىل وفق رؤية 
وأحالمه،  ومعاناتـه  اإلنســان  مهـوم  عن 
معه  ويرتبط  احلارض  يف  يعيش  فاملاضـــــي 
بعالقة جدلية عىل تعتمد التأثري والتأّثر، جتعل 
النص الشــــعري ذا قيمة توثيقية،إذ يستلهم 
املاضــي  أحداث  بني  التشابه  أوجه  الشاعر 

ووقائع العرص و ظروفه، ســواء أكانت سلبــــًا 
الشــــاعر  جلوء  يكون  إجيابـــاً)13( وأحيــاناً  أم 
املرتّدي،  الواقـــع  من  هرباً  التأريخ  إلـــى 
وحمـاولــة إســـقاط تطّلعه ومعاناتـــه وآمالــــه 
إكمـــال  إىل  املنتظر  بالطموح  ذلـك  مؤّطراً 
مسيــرة ما بدأه املاضــون الذين حّطموا عروشًا 

وجاؤوا بأخرى جديدة )14(.
القصيـــدة  يف  الشاعر  جيمع  وقد   
من  شخصية  من  أكثر  بيـــن  الواحدة 
من  نـوع  إلبـراز  التاريـخيـة،  الشخصيات 
الواقــــع  بيـن  اجلامعيــــــة،  املفـارقـــــــة 
إليه  آل  ما  الشخصيات، وبني  الرتاثـــي هلذه 

أمرهم يف احلارض )15(  
 يقول: )16(

ولست كاملهلهِل، زير نساء
لسُت عسكريًا يف هندسة احلرِب

أو ثوريًا كصديقي برناد شو
لسُت حمررًا يف صحيفة عربية 

أو عربية 
لسُت إسالميًا يف توقيع اهلدنة 

أو رفع السالح 
لسُت ديمقراطيًا يف فن اإلغراء
أو مجهوريًا يف توريث العرش 

بل عمريًا يف احلبِّ 



353

)2
02

2  
ب -

 )آ
)1

44
4 -

رم 
)حم

نة 
ثام

ة ال
سن

- ال
ون 

الث
والث

ث 
لثال

د ا
عد

- ال
ن 

ثام
د ال

جل
/ امل

واة
د

أدين بدين احلب، 
أنَّى توّجهْت ركائبه

فاحلب ديني وإيامين. 
ـ  هنا  ـ  الشـــاعر  وّظف  لقد   
خـال  )املهلـهل  ومها  تأرخييـة،  شخصيـات 
فضال  ربيعة(،  أيب  بن  وعمر  القيس،  امرئ 
لكل  أن  ويبدو  شو(،  )برناد  شخصيــة  عن 
املقطع  هذا  يف  دورًا  الشخصيتني  هاتني  من 
عمر  بينام  نساء،  زير  فاملهلهل  القصيدة،  من 
وغزله.وقد  حبه  يف  عذري  ربيعة  أيب  بن 
استعمل الشاعر مفردة )لست(  مخس مرات 
يف هذا املقطع، ليؤكد براءته وعدم انتامئه لتلك 
الشخصيات ونفيـــــها عن ذاته، وهذه الذوات 
املحّرر،  الثوري،  العسكري،  )املهلهل،  هي: 
اإلسالمي، الديمقراطي، اجلمهوري(، والذي 
هيّمنا من هذه الشخصيات، هـــــو املهــلهــل، 
بوصفه الشخصية التأرخييــة الشعريــة، والتي 
عّدها مع الشخصيــات املرفوضــة األخرى، 
والتـي كان لكــل منـها وظيفتــه التــي ينفرد 

بـها، ويمكن توضيــح ذلك باملخطط اآليت: 
املهلهل = زير نساء

 العسكري = هندسة احلرب
الثوري=برنارد شو

املحرر = صحيفة

اإلسالمي = توقيع اهلدنة
الديمقراطي = فن اإلغراء السيايس

اجلمهوري = توريث العرش
فكل ذلــك ال تنتمــي لــه شخصيــة   
أبعاٍد  من  الشخصيات  تلك  يف  ملا  الشـاعر،  
يرّصح  ولذا  بآخر،  أو  بشكل  أيديولوجية 
الشـاعر أن انتامءه فقط، لشخصية الشاعر عمر 
بن أيب ربيعة، يف حّبه العذري، اخلايل من أية 
مصلحة، أو دافع، سوى احلب الطاهر. وهنا 
أيب  بن  و عمر  )الشاعر  الشخصيــتان  تلتقي 
ربيعة(، يف النقاء وخلو الرسيرة، وهلذا نجده 
احلب(،  بدين  )أدين  بقولــه:  ذلك،   يؤكد 

فاحلب يمّثل له دينه وإيامنه الثابت.
ويف نفس القصيدة يقول: )17(

أحبِك كام شيخي املعرّي
أو حميي الدين بن عريب.

التارخييتني  الشخصيـتيـن  هنا  فذكر   
)املعرّي، ابن عريب( اللتيــن تشكالن له املثل 
األعىل يف احلب احلقيقي السامي. فاألحداث 
التارخييــة ليست جمرد ظواهر  والشخصيات 
كونية عابرة، تنتهي بانتهاء وجودها الواقعي 
الشمولية  داللتها  ذلك  جانب  إىل  هلا  وإنام 

الباقية والقابلة للتجدد )18(.     
ويف موضع آخر يقول الشاعر: )19(
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آن يل..
أن أتعلق بأستار أوروك

لسُت خائفًا من ميليشيا احلّجاج
لسُت خائفًا من كواتم اخلليفة
لسُت خائفًا من تطبيق احلدود

لكنني أخاف منكم
شخصيــة  هنــا  الشــاعر  وّظف   
تاريـخيــة أخرى، هي شخصيــة )احلجاج بن 
يوســــــــف الثقفي( يف مقطع قائم عىل املفارقة، 
إذ جعل ألوروك أســتارًا، كام للكعبة، كذلك 
استعمل مصطلحًا جديــدًا هو )ميليشـــيـــا( 
بدال مـن مفردة )جنـد( أو )جيـش(، وكذلك 
مفردة الكواتم، وربطها أيضًا بجند اخلليــفة، 
وكل من مفرديت )امليليشــــيا والكواتم( مــن 
بينــــام  املعاصــرة،  العســــكرية  املــفردات 
مـن  به  يتعّلق  وما  احلجــــاج،  شــخص 
العرص  من  هو  اجليــش،  أو  اجلند  دالالت 
االموي، وقد بنى هذه املفارقة عـــىل مفارقة 
أعّم، شكلت البؤرة األساسية يف هذا املقطع، 
وهي عبارة )لسُت خائفا(، فقد كّررها ثالث 
مرات، وكانت الرابعة بيت املفارقة حينام قال: 
)لكنني أخاف منكم(. ويمكن توضيح ذلك 

من خالل املخطط اآليت:

3ـ الشخصية األسطورية: 
األسطورية  الشخصية  جاءت  لقد   
القارئات،  يف أكثر من موضع يف ديوان بيت 
ومن أبرز تلك الشخصيــات هـي شخصيـة 
بـ  الطرحيي  الشـــاعر  وسمهـا  التـي  عشتـار، 

)احلبيبة(: )20(
َمن هذه السيدة التي وجهها

كوجه شبعاد يف احلسن
من هذه املتشبثة ببغداد ضحى

كي ال نودعها؟
أخرجن، منشداٍت يا بنات بغداد،

وانظرَن احلبيبة َ عشتار
بعباءهتا البغدادية 

عباءهتا التي من سندس ٍ واستربٍق
وعليها أساوُر من ذهٍب

وقالئٌد من مجان
يفتتح هذا املقطع باســتفهام انكاري   
عـن حبيبته بقولــه: )من هذه السيـدة( التـي 
مجاهلا كجامل امللكة السومرية )شبعاد(، )من 
هذه املتشبّثة ببغداد(؟ وإن توظيفه لشخصية 



355

)2
02

2  
ب -

 )آ
)1

44
4 -

رم 
)حم

نة 
ثام

ة ال
سن

- ال
ون 

الث
والث

ث 
لثال

د ا
عد

- ال
ن 

ثام
د ال

جل
/ امل

واة
د

املرأة تأتى من خالل رســم مالحمهـا " الظاهـرة 
اخلارجي  اإلطار  تشـّكل  والتـي  للعيـان، 
من  اخلارجية  الشخصيـــة  مالمح  إهنا  هلـا.  
حيث الطول، ولون العيون، وشـكل الوجه، 
والوظيفــة والســن، واحلالة االجتامعية 000 
الخ، وأّما الداخيل فهو ما ال نراه ظاهريًا رؤية 

العني ")21(
مهــاّمً  دورًا  للوصــف  أن  ويبــدو   
عند  األسطوريـة  الشخصيــات  أغلب  يف 
الشاعر صادق الطرحيي، والتي تدخل ضمن 
"ينتقي  فيه  إذ  )االنتقائي(،  اإلمجايل  الوصف 
بعض  أو  األشياء  أجزاء  بعض  الواصف 
الدقيقــة  التفصيالت  مراعــاة  دون  أحواهلــا 
النص  ثنايا  بني  انتقاه  ما  يضفي  ثم  هلا")22(، 
الشـعري، ممـّـا خيلـق دورًا فاعالً مع األساليب 
االقتباس  ظاهرة  منها  التي  األخرى،  الفنية 
القرآنــي، كمــا يف: )عباءهتا التي من سندس 
فقد  ذهٍب(،  من  أساوُر  وعليها  واستربٍق     ٍ
اقتبــس الشــاعر هذيـن الشطرين من القرآن 
الكريم، من قوله تعاىل: " أولئك هلم جنــات 
عدن جتري مــن حتتهم األهنار حيلون فيها من 
أســاور مــن ذهــب ويلبســون ثيابًا خرضًا من 
األرائك  عىل  فيها  متكئني  وإستربق  سندس 
نعم الثواب وحسنت مرتفقا")23(، فكام نرى أن 

الشاعر ضمن شخصيته  األسطورية عشتار، 
ممّا جاء فــي القرآن، مـن خالل تلك املالبس 
والزينة التي وصفت ألهل اجلنة، وهكذا تشــّع 
مالمح احلبيبة التــي تزّينت بعباءهتا البغدادية 
وأســاورها  واستربق،  سندس  من  هي  التي 

الذهبيـة وقالدئها التي هي من لؤلؤ )مجان(.
الشاعر  توظيـف  أَن  ويبدو   
لألســــطورة مل يأت مصادفة، ف " لألسطورة 
اإلنســـان  بني  تصل  ألهنا  خاصة،  جاذبية 
والطبيعة وحركة الفصول وتناوب اخلصب، 
وبذلك تكفل نوعًا مــن الشــعور باالستمرار، 
كام تعني عىل تصّور واضح حلركة التطّور يف 
احلياة اإلنسانية، كام أهنا من ناحية فنية تسعف 
الشاعر عىل الربط بني أحالم العقل البــاطن 
ونشــاط العقل الظــاهر، والربــط بني املاضــي 
الذاتية  التجربة  بني  والتوحيد  واحلاضــر، 
إلـى  والتجربة اجلامعية")24(، وهـذا كله يعود 
اهتمـام الشاعر برجوعه إىل الرتاث، وموقفه 
التـي مّرت  منه يف أغلب نصوصـه الشعريـة 
والتي سنتناوهلـا فـي املحـاور الالحقـة، فقـد 
صـار " الرتاث اإلنسـاين لدى الشاعر املعارص 
جتربة  أن  ذلك  الشعري،  تكوينه  من  جانبًا 
الستيعاب  جاهدة  حماولة  املعارص  الشاعر 
إطار  خالل  مـن  علمـه  اإلنسانـي  الوجدان 
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الشاعر  موقـف  وحتديـد  العرص  حضارة 
كإنسان معارص")25(.

4ـ الشخصية الرمزية: 
يف  الرمزية  الشخصية  جاءت  لقد   
جمموعة بيت القارئات، بشكل غري مرّصح به، 
فهو مل يذكر لنا تلك الشخصية رصاحة، وإّنام 

ذكر ما يتعّلق هبا، كام فـــي قوله:)26(
األزرُق

ظُل املاِء عىل الشموِع
مساُر ساقيٍة خجول،

وذاكرُة النهر قبَل اجلفاف.
االزرُق..

وجه السامِء غبَّ البكاء
عطُر زهرٍة بللها املطُر احللُو

فصارت قبلًة عىل شعِر أمي.
األزرُق..

صوُت ستارٍة يف مرسٍح شعبّي
ترسحيُة ممثلٍة يف الكورس الوطنّي

وأوُل رسالٍة لسيدة املقام.
األزرُق طائٌر حيسُن الكالَم

ويتقُن فنَّ اإلصغاء
جييُد التغزَل باملمثلِة التي يف املرسح الشعبّي.

الفنانـة  إلـى  مهـداة  القصيـدة  هـذه   
التشكيليـة عايدة الربيعـي)27(، والتـي كانـت 

وقد  القصيـدة،  هذه  فـي  الرئيسة  الشخصية 
فكان  القصيـدة،  اللون هذه  تسيـّدت ظاهرة 
القصيدة،  أحداث  ممّيز يف  دور  األزرق  للون 
باقي  دون  األزرق  للون  اختيـاره  أن  ويبدو 
األلوان، ألن اللـون األزرق هو لون احليـاة لون 
املـاء والسمـاء، جيري فـي ساقية باستمرار داللة 
علـى احليـاة بالرغـم مـن بطئـه، ال يتوّقـف عند 
حّد،وذاكرة النهر قبل اجلفاف، وما حيمله النهر 
الزهر،  السـامء،وعطر  ووجه  ذكريات،  من 

بّللها املطر، كلها صور تعّج باحلياة.
وكثرية هي الشخصيات الرمزية التي   
ما   ضمنها  القارئات،  بيت  ديوان  يف  وردت 
وّظفها بشكل مبارش، ومنها ما جاءت بشكل 

غري مبارش، كام يف بعض النصوص السابقة.
التي  الرمزية  الشخصيات  ومن   
وردت يف نصوص الطرحيي، شخصية )أنيتا(، 
يف قصيـدة )أنيتا يف البالد(، إذ يتحّدث الشـاعر 
أحّبها  التـي  املرأة  عـن  القصيـدة  هذه  فـي 

الشاعر اجلواهري، يقول الشاعر: )28(
حبيبي

أحبَك..
حني تكون القصيدُة..
غيثًا يغرّي طعم القراءْة.

أنا امرأٌة عاشقْة
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خزنُت بعينّي قمح اجلنوْب
ورسحُت شعري 

ليشبَه ظّل البحريات
هذه القصيدة عبارة عن رسالة بلسان   
استطاع  اجلواهــري،  حبيبها  إىل  أنيتا  حال  
التي  التفاصيل  أدّق  فيها  يذكر  أن  الشـاعر 
وصفت فيها أنيتا حبها األزيل لــه، فكانت هذه 
القصيـدة إحدى الرسـائل التـي كانت تبعثهـا 
قصائد  بحّقها  اجلواهـري  كتب  أن  بعد  لـه، 

عدة. 
الشـاعر  يصّور  املقطع  هذا  يف  وهنا   
)أنيتـا(  شخصيه  بني  العالقــة  تلك  طبيعة 
حبهــا  تصف  فأنيتـــا  اجلواهـري،  وحبيبهـا 
كالغيث  القصيدة  تكون  حينام  للجواهري 
به عن غريه  يتمّيز  له طعم  السامء  النازل من 
من املياه األرضية، فخاطبته باللغة التي يفهمها 
احلبيب، أال وهي لغة الشـعر. بعد ذلك تصف 
لـه نفســها، وتبيـّن معدنـها، فهــي ليـست ككل 
النســاء، بل هـي امرأة عاشقـة، يمـأل عيـنيـها 
وتسـرح  بقمحـه،  املتمّثل  اجلنـوب،  أصـالـة 

شعرهــا ليشبــه ظل بحرياته.
أحيانا ً تكون الشخصية نقطة ارتكاز   
مفاهيم  طرح  يف  األديب  يعتمدها  أساسية 
والوجـود)29(،  والكون  احليـاة  يف  خاصة 

وأحيانـًا تكون الشخصيـة نقطـة لطرح بعض 
تكون  أو  والديـن،  بالفلسـفة  املتعّلقة  اآلراء 
نفسـها أو مقاربة أليديولوجية األديب سواء 

أكان شاعرًا أم كاتبًا.
فالشخصيـة الرمزية: هي "الشخصيـة   
تتشّكل  اإلنسانيـــة مـن حيــث هـي صورة  
وارتباطات  عالقات  من  ينظّمها  ما  عرب 
داخليــة وخارجية، ترسم أبعاد فعلها وحتّدد 
أنامط وصيغ حركتها احليويـة")30(، ومــع ذلك 
فهي مـن صنـع املبدع، إذ يقوم بتحويل الصور 
احلقيقية أحيانـًا إلـى صور خياليـة ختدم فكرته، 
وأحيانًا يبقيها كام هي ؛ ألن كل الشخصيات 
اخليالية واحلقيقية هلا أصل ووجود يف حياتنا، 
نشعر هبا ونعيـش واقعها أحيانًا، وتؤّثر فينــا 
أغلب األحيــان، إذا صاغهـا املبــدع بطريقة 

فنية مؤثرة.
الشخصية  هي  الرمزية  فالشخصية   
الشخصية  وراءهـا  ختتفــي  التــي  اخليالية 
احلقيقية، والتي غالبًا ما تكون رمزية غامضة، 
دون  النص  يف  األساسيــة  الوظيفــة  تؤدي 
الشاعر  قول  ذلك  ومن  بحقيقتها  الترصيح 

صادق الطرحيي: )31(
يف آخر هذا النص...

ستظهر امرأة.

 الشخصيُة يف شعر صادق الطرحيي ...



358

)2
02

2  
ب -

 )آ
)1

44
4 -

رم 
)حم

نة 
ثام

ة ال
سن

- ال
ون 

الث
والث

ث 
لثال

د ا
عد

- ال
ن 

ثام
د ال

جل
/ امل

واة
د

يف آخر هذا النص 
وقبل هنايته بقليل...

ستظهر امرأة،
امرأة سومرية.

يف آخر هذا النص
وقبل هنايته بقليل،

قبل أن تنتهي من قراءته
ستظهر امرأة سومرية

وسمها كأسامء الفرات.
يف هذا النص يلعب التكرار دورًا ممّيزًا   
والتوكيد  الرمزية  الشخصية  إىل  اإلشارة  يف 

عليها، فقد كّرر العبارات اآلتية: 
مرات  ثالث  النص(  هذا  آخر  )يف   
الشخصية  كّرر  ثم  الثالثة،  املقاطع  بداية  مع 
املركزية يف هذا النص بقوله: )ستظهر امرأة( 
ثالث مرات يف املقاطع الثالثة أيضًا، ثم كّرر 
وكلمة  مرتني،  بقليل(  هنايته  )وقبل  عبارة: 

)امرأة( مخس مرات.
املتتاليـة  التكـرارات  هـذا  كل   
اإليـقاع  حتمـل  أغنيــة  شّكلـت  واملتناسـقة 
والـداللــة املوحية بالغرض األسـاس، الــذي 
هـو املــرأة السومريــة، التــي شغلت الشــاعر  
إذ  املتلقـّي،  مع  مفتــوح  حوار  يف  وجعلته 
يدعوه إىل التأّمل هبذا النص ليكتشف من هي 

توحي  النص  هنايات  أن  ويبدو  املرأة،  تلك 
بذلك، لذا أكد عليه بقوله: )قبل أن تنتهي من 
قراءته...( فوضع لــه هذه النقـاط الثالث هنـا، 
ويف بداية النص ووسطه لكـي جيعل القـارئ 
تفيض  بام  احلذف  هذا  ويشغل  معه  يتفاعل 
عليه خمّيلته من دالالت  تزيد من كامل النص 
من  ببعض  له  رّصح  أنه  خصوصًا  ومعناه، 
عالمات تلك املرأة السومرية يف آخر شطر من 

القصيدة، بقوله: )وسمها كأسامء الفرات(. 
ومن ذلك قوله أيضًا:)32(

أأنِت من بغداد؟
...

أهبذا القطار البارد عرب النهر..
قادمٌة أنِت !؟

أعابرٌة أنِت هذا الصباح الرسويب..
أم مقيمٌة ما أقاَم السواد؟

يستفهم الشاعر هنا عن أماكن عدة   
ممكن أن تتواجد فيها تلك الشخصية الغامضة 
النهر،  القطار،  )بغداد،  األماكن هي:   وهذه 
الصباح الرسويب، السواد(، فقد وّظف  الشاعر 
أداة  االستفهام )اهلمزة(،  للسؤال عن  هذه  
مباشـرًا  كان  اخلطاب  أسلوب  و  الشخصية، 
الشــاعر  التـي وّظفها  باستخدام هذه األداة، 
من  )أأنت  قوله:  يف  كام  التعّجب،  بأسلوب 
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بغداد(، و قوله: )أهبذا القطار... قادمة أنت(، 
الرسويب(،  الصباح  أنِت هذا  )أعابرة  وقوله: 

وقوله: )أم مقيمة ما أقام السواد(.
األماكن  تعّدد  عىل  الشاعر  فاعتامد   
وعىل أسلويب االستفهام والتعّجب، يدّل عىل 
درجة عالية من التشويــق النفســي الـذي يمّر 
بــه الشـاعر، وامتزاج ذلـك التشويـق بتجربة 
الشاعر احلارضة يف هذا املقطع، اململوءة حنينًا 

وشغفاً باملحبوبة.
ـ اخلامتة:

يف هــذه الدراســة التي قّدمناها، قد   
وقفنــا عند ظاهرة فنيــة فـي شــعر )صــادق 
الطرحيي(، وتكمن تلك الظاهرة يف استدعاء 
الشـاعر للشخصيــات يف شـعره سواء أكانت 
أسطوريــة  أم  تراثيــة  أم  دينيــة  شخصيــات 
اخلاّصة  داللتها  شخصية  فلكل  رمزية،  أم 
مدى  بأخرى  أو  بطريقة  عكست  شعره،  يف 

تلك  متّثل  عىل  وقدرته  نفسه  الشاعر  ثقافة 
الشخصيــات وصهرها يف النسيــج الشعري، 
فكان االستدعاء فنيــًا طلبــاً للمعنـى الشـعري، 
وطلبـًا للقيم اجلاملية داخل النص، وهذا يعني 
الشــاعر  يروم  قصديــًا  كان  االستدعاء  أن 
مــن ورائــه متثـّل الظاهرة وجتسيدها شعريًا، 
ومن ثم مجاليًا، فالشخصيــة التارخيية والدينية 
الطرحيي  شعر  داخل  والرمزية  واألسطورية 
يف جمموعـة )بيت القارئات(، شّكلت جمتمعة 
بنائيــة  ملتطلبات  خضعت  أسلوبيـة،  ظاهرة 
التوظيف  ذلك  يكن  فلم  خاصة،  وشكليـة 
توظيفًا  كان  وإنام  التقليد،  أساس  عىل  مبنيـًا 
قائاًم عىل أسس مجالية تستحّق الدراسة والنظر 
والتأّمل، بناًء عىل معطيات املهيمن األسلوبـي 
شكـّلت  التــي  الراكزة  النوعيــة  واألســس 

بمجموعها هوية النص الشعري. 

 الشخصيُة يف شعر صادق الطرحيي ...
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 اهلوامش:
دار  الفراهيدي،  أمحد  بن  اخلليل  العني،  1ـ 

إحياء الرتاث العريب، بريوتـ  لبنان: 469
2ـ ينظر: لسان العرب، أبو الفضل حممد بن 
مكرم مجال الدين ابن منظور األنصاري، دار 

املعارف املرصية، القاهرة: 2211ـ 2212
أمحد  مصطفى،  إبراهيم  الوسيط،  املعجم  3ـ 
حسن الزيات، حامد عبد القادر،ج1، مؤسسة 

الصادق للطباعة والنرش: 475
4ـ ينظر: الشخصية ومتثالهتا يف رواية )بقايا 
صور(، للروائي حنا مينا، م.م. أوراس سلامن 
العدد: 33،  القاسم اخلرضاء،  كعيد، جامعة 
الرتبوية  للعلوم  األساسية  الرتبية  كلية  جملة 
 :2017 حزيران  بابل،  جامعة  واإلنسانية، 

 385
اإلبداع  و  املسلم  األديب  ينظر: شخصية  5ـ 
الفكرية،  الرؤى  يف  تأصيلية  دراسة  األديب، 
عامن،  املأمون،  دار  السعودي،  عطية  حممد 

األردن، ط1،2010: 16
6ـ املصدر نفسه: 17

العراقي احلديث  الشعر  الدرامية يف  البنية  7ـ 
رسالة  حممد  جاسم  زينب  1990ـ1999، 
القادسية،  جامعة  ـ  اآلداب  كلية  ماجستري، 

2001م: 50

8ـ  ينظر: استدعاء الشخصيات الرتاثية: 13ـ  
17

ديوان  يف  القرآنية  الشخصيات  استدعاء  9ـ 
ايرواين،  الغني  عبد  )بحث(،  اجلبل،  بدوي 
أمحد هنريات، بحث يف جملة اجلمعية اإليرانية 
للغة العربية وآداهبا، العدد )11( سنة 2009م: 

1ـ 18 
10ـ ديوان بيت القارئات، من يوميات النبي 

السامي: 103
يف  الرتاثية  الشخصيات  استدعاء  ينظر:  11ـ 
الشعر العريب املعارص، عيل عرشي زايد، دار 

الفكر العريب، القاهرة، 1997م: 16
12ـ ديوان بيت القارئات، قصيدة حب مهربة 

إىل حبيبتي رايس: 27   
حييى  شعر  يف  الدرامية  البنية  ينظر:  13ـ 
الساموي، هدى مصطفى طالب االمني، متوز 
2017م:  ط1،  والتوزيع،  والنرش  للطباعة 

122
جمموعة  عبيد،  صابر  حممد  شعر  ينظر:  14ـ 
)هكذا أعبث برمل الكالم( دراسة فنية، زينب 
اآلداب  كلية  ماجستري،  رسالة  مزيد،  خليل 

جامعة ذي قار 2012م: 80
يف  الرتاثية  الشخصيات  استدعاء  ينظر:  15ـ 
الشعر العريب املعارص، عيل عرشي زايد: 129
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16ـ ديوان بيت القارئات، قصيدة حب مهربة 
إىل حبيبتي رايس: 19
17ـ املصدر نفسه: 19

الرتاثية:  الشخصيات  استدعاء  ينظر:  18ـ 
120

19ـ ديوان بيت القارئات، الطريد: 135
20ـ املصدر نفسه: 22

فرمان  طعمة  غائب  عامل  يف  الشخصية  21ـ 
اصدارات  سلامن،  خليفة  طالل  الروائي، 
دار  العربية،  الثقافة  عاصمة  بغداد  مرشوع 
الشؤون الثقافية العامة، ط1، بغداد، 2012م: 

 97
جربا  إبراهيم  جربا  أدب  يف  الشخصية  22ـ 
الروائي، فاطمة بدر، إصدارات بغداد عاصمة 

الثقافة، بغداد، ط1، 2012م: 26
23ـ سورة الكهف: 31 

24ـ اجتاهات الشعر العريب املعارص، إحسان 
عباس، سلسلة كتب ثقافية شهرية، يصدرها 

واآلداب،  والفنون  للثقافة  الوطني  املجلس 
عامل املعرفة، الكويت، 1978م: 129

مقوماهتا  احلديث،  العريب  الشعر  لغة  25ـ 
وطاقاهتا اإلبداعية، السعيد الورقي، دار املعرفة 

اجلامعية، االسكندرية، مرص 2002م: 40 
وأبواب:  قباب  القارئات،  بيت  ديوان  26ـ 

 137
27ـ ينظر: املصدر نفسه: 137

28ـ املصدر نفسه: 50
29ـ ينظر: الشخصية وآثارها يف البناء الفني 
إبراهيم  نجيب حمفوظ، نرص حممد  لروايات 
عكاظ  مكتبات  رشكة  منشورات  عباس، 

للنرش والتوزيع، جدة، ط1، 1984م: 40
30ـ حماولة فهم شخصية الفرد العراقي، حممد 
مبارك، منشورات البزاز، دار مواقف عربية، 
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ملخص البحث
َوِر املِِئنِي، ومدى أمهية  هيدُف هذا البحث إىل بيان ظاهرة توكيد اجلملة االسمية يف السُّ  

القرآن  املعنى، فمن حّق  الكريم والكـشف عـن جوانبهـا وأثرها يف  القرآن  الظاهرة يف  هذه 
م سـر بالغته وخواصه، وما تدلُّ عليه  علينا أْن ندرس خصائص أساليبه ومزايا آياته، ونـتفهَّ
كيب الذي فيه  من معاٍن، واقتضت طبيعة الدراسة اعتامد املنهج الوصفي التحلييل، برصد الرتَّ
وِر املِِئنِي، والتعليق عليه وحتليله، وذكر آراء العلامء واختالفاهتم  موطن الشاهد النحوي يف السُّ
–إْن وجدت- حوله من كتب اللغة والتفسري، ناظًرا إىل املوضوع من جهاٍت متعّددٍة بقصد 

اإلحاطة بمداخله ومدلوالته.
Abstract

This	 research	 aims	 to	 clarify	 the	 phenomenon	 of	 emphasizing	 the	 nominal	
sentence	in	Al-Ma’een	(the	Centenary)	surahs	and	the	extent	of	the	importance	
of	this	phenomenon	in	the	Holy	Qur’an،	revealing	its	aspects	and	its	impact	on	
the	meaning.	It	is	the	right	of	the	Qur’an	that	we	should	study	the	characteristics	
of	 its	methods	and	the	advantages	of	 its	verses	and	understand	the	secret	of	
its	eloquence	and	its	characteristics،	and	the	meanings	it	indicates.	The	nature	
of	the	study	necessitated	the	adoption	of	the	descriptive-analytical	approach،	
monitoring	 the	 structure	 in	which	 the	grammatical	witness	 is	 located	 in	Al-
Ma’een	(the	Centenary)	surahs،	commenting	on	it،	analyzing	it،	and	mentioning	
the	opinions	and	differences	of	scholars	-	if	any	-	about	it	from	the	language	
and	interpretation	books.	It	also	looks	at	the	subject	from	multiple	sides	with	
the	intention	of	being	aware	of	its	entrances	and	implications.

َوِر املِِئنِي توكيُد اجلملة االسميَّة يف السُّ

Emphasis of the Nominal Sentence in the Centenary Surahs
Prof. Dr Makki Mohie Idan Al-Kalabi
The researcher: Firas Abdel Zaid Kazem Shcherir (Master student)

أ.د. ميك محيي عيدان الكاليب 
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املقدمة
موا  قسَّ العلامء  إّن  الربهان  يف  جاء   
ُسوَر القرآن الكريم باعتبار الطول والقرص 
وُر  السُّ اآليت:  وفق  عىل  أربعة،  أقسام  عىل 
وقد  ل،  وامُلَفصَّ وامَلَثايِن،  وامْلِِئني،  الّطَوال، 
ُأمور،  ة  عدَّ إىل  هذا  تقسيمهم  يف  استندوا 
األكرم  النبي  عن  حديٍث  يف  جاء  َأنَّه  منها: 
))ُأْعطِيُت  قال:  َأنَّه  واله(  عليه  اهلل  )صىل 
بَع الطَُّواَل مكاَن التَّوراِة َوُأعطِيُت امْلِِئنَي  السَّ
ُبوِر  مكاَن اإلنجيِل َوُأْعطِيُت امَلَثايِنَ مكاَن الزَّ

ِل(()1(. ْلُت بِامْلَُفصَّ َوُفضِّ
املِِئنُي: اسٌم يطلق عىل كل  َوُر  والسُّ  
آياهتا  عدد  يكون  الكريم  القرآن  يف  ُسورة 
أقّل  أو  بقليل  أكثر  أو  آية  مائة  من  نحو 
بقليل)2(، وهناك اختالف يف عددها، فجاء 
يف اإلتقان أنَّ عددها )إحدى عرشة سورة(، 
وهود،  والنحل،  التوبة،   ( سورة   : ُهنَّ
والكهف، واإلرساء، واألنبياء، واملؤمنون، 
ُسوريت  بإضافة  والصافات()3(،  والشعراء، 
وِر املِِئنِي، وعدم  الشعراء والصافات إىل السُّ
ذكر ُسورة يونس، وعند العودة إىل تعريف 
ور املِِئني، واملتَّفق عليه لدى مجيع العلامء  السُّ
بأنَّ كل ُسورة تكون عدد آياهتا نحو مائة آية 
ور  أو فوقها بقليل أو دوهنا بقليل ُتَعدُّ من السُّ
تقسيمهم  يف  العلامء  أسَتنَد  ما  وإىل  املِِئني، 

عدد  يف  والقرص  الطول  وهو  ور-  للسُّ
ور املِئنِي ُسورة  اآليات-، فعليه ُتظم إىل السُّ
احِلْجر؛ ألنَّ عدد آياهتا )تسع وتسعون آية(، 
وُسورة مريم؛ ألنَّ عدد آياهتا )ثامن وتسعون 
آية(، وُسورة النمل؛ ألنَّ عدد آياهتا )ثالث 
ألنَّ  يونس  ُسورة  وكذلك  آية(،  وتسعون 
عدد آياهتا )مائة وتسُع آيات(؛ والختالفهم 
عليها أِهَي من الطَِّوال أم من املِِئني، وأيًضا 
ت من املِِئني وعدد  ور التي ُعدَّ هناك من السُّ
آياهتا فاق عدد اآليات التي يف ُسورة يونس، 
كُسورة طه )مائة ومخس وثالثون(، وُسورة 
وُسورة  وعرشون(،  وتسع  )مائة  التوبة 
وخالصة  وعرشون(،  وثامن  )مائة  النحل 
ور املِئنِي )ثالَث عرشَة  ذلك يكون عدد السُّ
هود،  يونس،  )التوبة،  ييل:  وكام  سورًة(، 
يوسف، احِلْجر، النحل، اإلرساء، الكهف، 
مريم، طه، األنبياء، املؤمنون، النمل(، وهذه 
ور هي التي سكون موضوع الدراسة يف  السُّ

البحث.
دُة  اجلملُة االسميَُّة امُلؤكَّ

والتثبيت،  التشديد  يعني  التَّوكيد   
فِيِه  َواهْلَْمُز  َأوَثَقه،  والَعْهَد:  الَعْقَد  َد  و))َوكَّ
إِيكادًا،  وآَكْدُته  ْدُته  وَأكَّ َأْوَكْدُته  ُيَقاُل:  ُلَغٌة. 
األْمر  َد  وَتَوكَّ َشَدْدُته،  َأي  َأفصح،  َوبِاْلَواِو 
خالد  الشيخ  وذكر  بَِمْعنًى(()4(،  َد  وتَأكَّ

َوِر املِِئنِي  توكيُد اجلملة االسميَّة يف السُّ
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األزهري )تـ905هـ( أنَّ الواو أكثر، ولذلك 
شاع استعامله بالواو عند النحويني)5(.

النفس،  يف  اليشء  متكني  وهو   
وتقوية أمره، وفائدته إزالة الشكوك وإماطة 
الشبهات عامَّ أنت بصدده، وجدوى التَّوكيد 
رت املؤّكد، وما علق  رت فقد قرَّ أنَّك إذا كرَّ
نته يف قلبه، وأمطَّت  به يف نفس السامع ومكَّ

شبهًة ربام خاجلته)6(،
عملية  إنجاح  إىل  التَّوكيد  وهيدف   
يف  ي  املتلقِّ حضور  عىل  ويدلُّ  التخاُطب، 
يدلُّ  وال  املتكلِّم،  أو  النص،  ُمنشئ  ذهن 
استعامله ــ بالرضورة ــ عىل إنكار املخاَطب 
ذلك،  يكون  قد  بل  فيه،  ه  شكِّ أو  للخرب، 
املعنى،  بطبيعة  يتعلَّق  ممَّا  غريه،  يكون  وقد 
نفس  يف  تثبيته  فرُياد  أمهية  ذا  يكون  بأْن 
املخاطَّب)7(، وذلك كقوله تعاىل: }َفَلامَّ َأتاها 
َنْعَلْيَك  َفاْخَلْع  َربَُّك  َأَنا  إيِنِّ  يا ُموسى  ُنوِدَي 
ُطوًى{]طه:12-11[،  ِس  امْلَُقدَّ بِاْلواِد  إِنََّك 
)إيِنِّ  مجلة  يف  )أنا(  املتكلِّم  ضمري  فتكرير 
املعرفة،  وحتقيق  الداللة،  لتوكيد  َربَُّك(  َأَنا 

وإماطة الشبهة)8(.
الناس،  كالم  يف  جاٍر  والّتوكيد   
نفسًيا  إليه  داعية  واحلاجة  وحديًثا،  قدياًم 
دة  املؤكِّ للمعاين  ي  واملتلقِّ واجتامعًيا، 
لفهم  تأوييل  بجهد  القيام  إىل  حيتاج  ال 

التوقعات  كل  ينفي  التَّوكيد  ألنَّ  املعنى؛ 
كتاب  الكريم  والقرآن  واالفرتاضات، 
معاين  حوى  كّلها،  اإلنسانية  إىل  اخلالد  اهلل 
بأفكار  العرب  وخاَطب  األمهية،  عظيمة 
ناقضت مألوفهم، فتبقى احلاجة إىل التَّوكيد 
عرب،  غري  أو  عرًبا  ني  املتلقِّ كل  مع  قائمة 

ففيه معاٍن عامة ُأِكَدت بأساليب خمتلفة.
صوٍر  عىل  االسميَّة  اجلملة  د  وتَؤكَّ  
متعّددٍة، منها ما كان توكيًدا لفظًيا، ومنها ما 
كان معنوًيا، ومنها ما كان بحروف التَّوكيد، 

ومنها ما كان بالقرص، وكاآليت:
أواًل: التَّوكيد اللَّفظي يف اجلملة االسميَّة:  

وهو اللفظ املكّرر يف اجلملة باللفظة   
نفسها، ويتناول أنواع الكلمة مجيًعا، واجلملة 
اجلملة  د  ُتؤكَّ ما  وكثرًيا  أيًضا)9(،  بأنواعها 
سياقات  يف  اللفظي  بالتَّوكيد  االسميَّة  
اخلطاب القرآين متمثِّاًل يف إعادة اللفظ نفسه، 

و))الكالم إذا تكّرر تقّرر(()10(.
اللفظي  التَّوكيد  ويكون   
املراد  اللفظ  إعادة  أوالمها:  بطريقتني)11(: 
توكيده وتثبيته بنفس لفظه يف اجلملة، كقوله 
بِاهللَِّ  ُيْؤِمنُوَن  اَل  َقْوٍم  َة  ِملَّ َتَرْكُت  }إيِنِّ  تعاىل: 
من  ]يوسف:  َكافُِروَن{  ُهْم  بِاآْلِخَرِة  َوُهْم 

اآلية 37[.              
املنفصل  الضمري  تكرار  تّم  فقد   
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وذلك  التَّوكيد،  إلفادة  اجلملة،  يف  )هم( 
لغرض رفع أمارات الشّك والرتّدد من ذهن 
املخاَطب، وجاء هنا توكيًدا لفظًيا ال ضمري 
ي)12(،  فصل، فُقيِّدت اجلملة؛ توكيًدا للمتلقِّ
وهنا أفاد التَّوكيد تثبيت الكالم والعمل عىل 

إزالة التوّهم والشّك عنه.
ما  تؤدِّي  كلامت  جميء  وثانيتهام:   
الضمري  كتوكيد  نفسه،  اللفظ  تكرار  يه  يؤدِّ
املنفصل،  بالضمري  املسترت  أو  املتَّصل، 
كقوله تعاىل: }ُقْلنَا اَل خَتَْف إِنََّك َأْنَت اأْلَْعىَل{

اأْلَْعىَل( مجلة  َأْنَت  ]طه:68[، فجملة )إِنََّك 
و)َأْنَت(  واسمها،  إنَّ  من  متكّونة  استئنافية 
يف  الكاف  توكيد  لغرض  جاء  فصل  ضمري 
(، إذ أنَّ الضمري  )إنَّك(، و)اأْلَْعىَل( خرب )إنَّ
متَّصل،  ضمري  ألي  توكيًدا  يقع  املنفصل 
جر؛  أم  نصب  أم  رفع  ضمري  أكان  سواء 
وأصالته)13(،  الفصل  ضمري  لقوة  وذلك 
باالستئناف  اجلملة  هذه  ًأِكَدت  وقد 
وبالتشديد وبتكرير الضمري-ضمري الفصل 
العلّو وهو  التعريف وبلفظ  )أنت(- وبالم 
الغلبة الظاهرة وبالتفضيل، ويف ذلك تثبيت 
السالم(وبعث  موسى)عليه  اهلل  نبي  لقلب 

الطمأنينة فيه)14(.
ثانًيا: التَّوكـيِد املعـنوي يف اجلملِة االسميَِّة:

أنواع  أحد  املعنوي  التَّوكيد  ُيعدُّ   

نفس  يف  املعنى  بتثبيت  ُتعنى  التي  التَّوكيد 
بمعناه،  ل  األوَّ اللفظ  توكيد  و«هو  ي،  املتَلقِّ
لإلحاطة  أحدمها  رضبني:  عىل  وهو 
والتمكني«)15(،  للتثبيت  واآلخر  والعموم، 
ومن ألفاظ التَّوكيد املعنوي املفيدة لإلحاطة 
والعموم والشمول: كل وكلتا وأمجع ومجيع 
املفيدة  الفاظه  ومن  وأبصع،  وأكتع  وعامة 
اإلسناد  توّهم  ورفع  والتخصيص  للتمكني 
وبعد  وعني)16(،  نفس  هي:  املتبوع  غري  إىل 
َوَر املِِئنَي قد خلت من  ص نجد أنَّ  السُّ التفحُّ
اخلربية  االسمية  اجلملة  فيه  وردت  تركيٍب 

مقيدًة بالتَّوكيد املعنوي.
بحروِف  االسميَِّة  اجلملِة  توكيد  ثالًثا: 

التَّوكيِد:
توكيد  بحروف  االسميَُّة  اجلملُة  د  ُتؤكَّ

خاصة، منها:
أ . التَّوكيد بـ) إِنَّ (: 

اتفق النحويون عىل أنَّ من احلروف   
االسميَّة  اجلملة  مضمون  هبا  د  ُيؤكَّ التي 
واخلرب،  املبتدأ  عىل  تدخل  التي   ،) )إِنَّ هي: 
خرًبا  اخلرب  وترفع  هلا،  اساًم  املبتدأ  فتنصب 
ومعنى؛  لفًظا  األفعال  أشبهت  وقد  هلا، 
كالفعل  الفتح  عىل  مبنيَّة  ا  فإهنَّ اللفظ  ا  فأمَّ
ا املعنى فمعانيها معاين األفعال  املايض، وأمَّ
والتَّمني  واالستدراك  والتَّشبيه  التَّوكيد  من 

َوِر املِِئنِي  توكيُد اجلملة االسميَّة يف السُّ
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يطلب  منها  حرف  كل  وإنَّ  جي،  والرتَّ
ي، ومن ثم  املتعدِّ الفعل  اسمني كام يطلبهام 
نصب اسمها تشبيًها باملفعول، ورفع خربها 

تشبيًها بالفاعل)17(.
نِْعَمَة اهللَِّ اَل  وا  َتُعدُّ }َوإِْن  قال تعاىل:   
ُصوَها إِنَّ اهللََّ َلَغُفوٌر َرِحيٌم{ ]النحل:18[،  حُتْ
والاّلم  اجلاللة،  لفظ  عىل  الداخلة   ) )إِنَّ
 ) )إنَّ خرب  و)غفوٌر(  للتوكيد،  املزحلقة 
حيث  الثاين)18(،  خربها  و)َرِحيٌم(  ل،  األوَّ
م  ( و)الالَّ دة بـ)إِنَّ جاءت اجلملة مقيَّدة ومؤكَّ
والرمحة  الغفران  صفتي  لتوكيد  املزحلقة(؛ 
لة  متأصِّ صفات  وهي  وتعاىل،  سبحانه  هلل 
)املزحلقة(،  م  الالَّ  ) )إنَّ ورافقت  دة،  ومؤكَّ

وفائدهتا توكيد مضمون اجلملة )19(. 
ب . التَّوكيد بـ) َأنَّ ( :

وتفيد  النون،  وتشديد  اهلمزة  بفتح   
ومن  املعاين،  من  املكسورة   ) )إِنَّ تفيده  ما 
اجلملة  يف  اإلسناد  طريف  بني  النسبة  توكيد 
ودحض  عنها  الشك  ونفي  االسميَّة، 
 ) )إِنَّ عن  ختتلف   ) )َأنَّ وإنَّ  هلا)20(،  اإلنكار 
دوهنا  فهي  تسُبقها،  ضميمة  إىل  حتتاج  ا  بأهنَّ
عليه)21(،  السكوت  حيسن  معنى  تؤدِّي  ال 
اْلَغُفوُر  َأَنا  }َنبِّْئ ِعَباِدي َأينِّ  نحو قوله تعاىل: 
اأْلَلِيُم{ اْلَعَذاُب  ُهَو  َعَذايِب  َوَأنَّ  ِحيُم  الرَّ
توكيد  حرف   ) فـ)َأنَّ ]احلجر:50-49[، 

ضمري  و)ُهَو(  اسمها،  و)َعَذايِب(  ونصب 
فصل توكيد لِلفظة عذايب، و)اْلَعَذاُب( خرب 
(، و)اأْلَلِيُم( صفة للعذاب)22(، وينامز  لـ)َأنَّ
بمؤّكدين:  ورد  بَأنَّه  اآلية،  هذه  يف  التَّوكيد 
ولعلَّ  الفصل،  وبضمري   ،) بـ)َأنَّ التَّوكيد 
من  الكفار  من  يتوقَّع  ما  إىل  عائد  ذلك 
هو  أو  العذاب  من  التخلُّص  حماوالت 
امُلنِكر  مع  الكالم  كان  و))إذا   ، هنيِّ عذاب 
أنَّك  وذلك  أشّد؛  التأكيد  إىل  احلاجة  كانت 
أحوج ما تكون إىل الزيادة يف تثبيت خربك، 
إذا كان هناك من يدفعه وُينِكر صحته(()23(.

ج. التَّوكيد بـ)الم االبتداء( املفتوحة:
بوساطة  االسميَّة  اجلملة  ُتَؤَكد   
االبتداء  الم  وهي  فيها،  ترد  عاملة  غري  الم 
 ) فرتد يف اجلملة االسميَّة غري املسبوقة بـ)إنَّ
االسميَّة  اجلملة  ُسبِقت  إذا  ا  أمَّ صدرها،  يف 
م امُلزحلقة(؛  ى )الالَّ فتنتقل إىل اخلرب، وُتسمَّ
اجلملة،  صدر  يف  َدين  مؤكِّ الجتامع  كراهًة 
ا التصقت  دة للخرب فقط؛ ألهنَّ ا مؤكِّ وقيل إهنَّ
هو  ذلك  فإنَّ  مفتوحة  كوهنا  أّما  به)24(، 
ا عىل حرف  مقتىض القياس فيها؛ وذلك أهنَّ
البناء عىل السكون  واحد، ومن ثم تستحّق 
ملَّا  ولكن  املبنيَّة،  الكلامت  أصل  هو  الذي 
ة ألْن ُيبتدأ هبا، والساكن ال يمكن  كانت ُمَعدَّ
أقرب  ا  ألهنَّ بالفتحة؛  كت  فُحرِّ به؛  االبتداء 
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م  إىل السكون، وأيًضا للتمييز بينها وبني الالَّ
اجلازمة، ألنَّ  م  الالَّ و  اجلارة  م  العاملة كالالَّ

كاًل منهام مكسورة)25(.
}َوَلَداُر  تعاىل:  قوله  يف  ورد  ما  مثل   
َتْعِقُلوَن{ َأَفال  َقْوا  اتَّ ِذيَن  لِلَّ َخرْيٌ  اآلِخَرِة 
الم  دخلت   ،]109 اآلية  من  ]يوسف: 
)َوَلَداُر  االسميَّة  اجلملة  عىل  هنا  االبتداء 
م  والالَّ استئنافية،  فالواو   ،) َخرْيٌ اآلِخَرِة 
مضاف،  مرفوع  مبتدأ  وداُر  االبتداء،  الم 
املبتدأ،  خرب  وخرٌي  إليه،  مضاف  واآلخرِة 
وقد ُقيَِّدت اجلملة االسميَّة هنا بدخول الم 

االبتداء )التَّوكيد( عىل املبتدأ. 
رابًعا: توكيد اجلملُة االسميَُّة بالَقرِص:

يشء  بثبوت  هو))احلكم  الَقرُص   
ي  تعرِّ االختصاص، وعدم  آلخر عىل جهة 
يشء  سلب  فيه  حكم  أو  والثَّاين،  ل  األوَّ
االختصاص(()26(،  جهة  عىل  آخر  عن 
آخر  مصطلح  )القرص(  مصطلح  وُيرافق 
السيوطي  ذكره  ما  وهو  )احلرص(،  وهو 
وُيقال  احلرص،  ا  ))أمَّ بقوله:  )تـ911هـ( 
تعريف  بيان  من  ويبدو  القرص(()27(،  له 
وهو  املقصور،  مها:  طرفني،  له  بأنَّ  القرص 
سواء  القرص،  مجلة  يف  اًل  أوَّ املذكور  االسم 
عليه  واملقصور  املوصوف،  أم  الصفة  أكان 
املقصور  تعيني  وإنَّ  ثانًيا)28(،  املذكور  هو 

يف  كبري  أثر  وله  دقيق،  أمٌر  عليه  واملقصور 
حممد  فعل  إنَّام  قلت:  ))فلو  املعنى،  تغيري 
وإذا  هذا...  يفعل  مل  حممًدا  أنَّ  أفاد  هذا، 
فعل  أنَّ  أفاد  حممد،  هذا  فعل  إنَّام  قلت: 
هذا مقصور عىل حممد، وأنَّه مل يفعله غريه، 

والفرق بينهام كبري(()29(. 
يؤدِّي  به،  خاصة  طرائق  وللقرص   
وظيفته من خالهلا، وهي القرص باالستثناء 
بعد النفي، وإِنَّام،  والعطف، وكذلك تقديم 
باعتبار  القرص  وُيقَسم  التَّأخري)30(،  ه  ماحقَّ
الصفة،  عىل  املوصوف  قرص  عىل  طرفيه 
من  وكل  املوصوف،  عىل  الصفة  وقرص 
فيهام  القرص  يكون  قد  السابقني  كيبني  الرتَّ

حقيقًيا، أو جمازًيا )إضايف()31(.
عىل  تعاىل  قوله  يف  جاء  ما  ومنه   
لسان املأل من قوم نوح)عليه السالم(:  }إْن 
بَُّصوا بِِه َحتَّى ِحنٍي{  ُهَو إاِلَّ َرُجٌل بِِه ِجنٌَّة َفرَتَ
اآلية  يف  القرص   ،]25 اآلية  من  ]امْلُْؤِمنُوَن: 
إاِلَّ  ُهَو  )إْن  اخلربية  اجلملة  يف  وقع  املباركة 
دت اجلملة بالقرص من خالل  َرُجٌل(، فقد ُأكِّ
قرص املبتدأ )ُهَو(-أي نوح)عليه السالم(- 
باخلرب)َرُجٌل(، ومجلة )بِِه ِجنٌَّة(  صفة لرجل، 
نفي  من  قومه  غاية  مع  مطابًقا  جاء  وهذا 
جمنوٌن)32(،  رجٌل  بأنَّه  له  واهتامهم  الرسالة 
والقرُص هنا قرص موصوف عىل صفٍة، وهو 

َوِر املِِئنِي  توكيُد اجلملة االسميَّة يف السُّ
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الصفة  ))مادامت  ألّنه  كذلك؛  قلب  قرص 
قرص  فالقرص  املنفية،  للصفة  منافية  املثبتة 
اجتامعهام(( اعتقاد  يتصّور  ال  حيث  قلب؛ 

.)33(

ومنه أيًضا ما جاء يف قوله تعاىل: }إِنَّام   
َوِكيٌل{]هود:  ٍء  يَشْ ُكلِّ  َعىل  َواهللَُّ  َنِذيٌر  َأْنَت 
من اآلية 12[، من مؤكدات اجلملة االسميَّة 
تتألَّف من تضاّم  بـ)إِنَّام(، والتي  القرص  هي 
النسبة، و)ما(  لتأكيد  التي   ) )إنَّ أداتني مها: 
)تـ 626هـ(  السكاكي  الكافَّة)34(، وقد ذكر 

ذلك ُمبيِّنًا داللتها عىل معنى القرص)35(.
ففي اآلية املباركة تّم توكيد اجلملة   
التي  بـ)إٍنَّام(،  القرص  بأسلوب  االسميَّة 
أفادت الثبات واالستمرارية، وداللة القرص 
التي  الصفة،  عىل  املوصوف  قرص  هي  هنا 
تقّرر أنَّ النبي حممدا )صىّل اهلل عليه وآله( قد 
إشارة  فهي  الوصف،  هذا  يف  غريه  يشاركه 

إىل األنبياء)عليه السالم( مجيًعا)36(.
اإلنذار  صفة  إلثبات  القرص  فجاء   
للنبي)صىّل اهلل عليه وآله(، ونفي أْن يكون 
هنا  والقرص  باهلل،  يؤمنون  بجعلهم  ملزًما 
قرص إضايف؛ ألنَّ النبي)صىّل اهلل عليه وآله(، 
مل يأِت ليكون نذيًرا فقط، بل رسالته تتعّدى 
املتكلَّم  إيراد  الفائدة من  إىل غري ذلك، وإنَّ 
املخاَطب  تنبيه  هي  كالمه  سياق  يف  لـ)إنَّام( 

لغرض  وإنَّام  معنّي ال جيهله؛  أمر  أمهية  عىل 
تأكيده وتقريره يف ذهنه)37(.

ومن املالحظ بأنَّ ال فرق يف حكم   
)إِنَّام( املكسورة يف القرص، وبني حكم )َأنَّام( 
االسميَّة  اجلملة  ُتقيِّد  فكلتامها  املفتوحة، 
ن كل منهام  بالقرص، وُتفيد التَّوكيد، وتتضمَّ
فيهام  اإلثبات  إنَّ  إاّل   ،) إاّل  و  ما   ( معنى 
أظهر منه يف أسلوب القرص باالستثناء بعد 
النفي)38(، فجميع املفرسين تتساوى عندهم 
إنَّ  إاّل  احلكم،  يف  واملفتوحة  املكسورة 
شهاب الدين اخلفاجي )تـ 1069هـ(، يذكر 
يف حاشيته عىل تفسري البيضاوي )تـ 685ـ(، 
ق بينهام؛ وذلك  بأنَّ أبا حيان )تـ 745هـ( فرَّ
لة بـ)ما وإاّل( وُتفيد  ألنَّ املكسورة عنده مؤوَّ
لة بـ)مصدر  ا املفتوحة فعنده مؤوَّ القرص، فأمَّ
وحتمل  بعدها،  ما  يف  تعمل  مفرد(،  واسم 

معنى التَّوكيد، وال حتمل معنى القرص)39(.
وقد اجتمعتا يف آية واحدة من قول   
اَم  اَم َأَنا َبرَشٌ ِمْثُلُكْم ُيوَحى إيَِلَّ َأنَّ تعاىل: }ُقْل إِنَّ
إهَِلُُكْم إَِلٌه َواِحٌد{]الكهف: من اآلية 110[، 
اجلملة  يف  اهلمزة  مكسورة  )إنَّام(  فجاءت 
الوجهة اإلعرابية  (، من  َبرَشٌ َأَنا  اَم  )إِنَّ األُوىل 
املعنى  حيث  من  ا  أمَّ ومكفوفة،  كافة  هي 
الصفة،  عىل  املوصوف  قرص  عىل  فعملت 
وهو قرص إضايف، أي ما أنا إالَّ برش مثلكم، 
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وأنَّ  باملغيبات،  العلم  إىل  البرشية  أجتاوز  ال 
وآله(   عليه  اهلل  الرسول)صىّل  إىل  الوحى 

مقصور عىل استئثار اهلل بالوحدانية)40(. 
اَم إهَِلُُكْم  ا يف مجلة القرص الثانية )َأنَّ أمَّ  
مفتوحة  )أنَّام(  وردت  فقد  َواِحٌد(،  إَِلٌه 
اهلمزة، وهذا هو موضع اخلالف، فقد ذكرها 
))احلروف  فقال:  538هـ(  )تـ  الزخمرشي 
وكأن  ولكن  وأّن  إّن  وهي  بالفعل،  املّشبهة 
فتعزهلا  الكافة  ما  وتلحقها  ولعل.  وليت 
عن العمل، ويبتدئ بعدها الكالم. قال اهلل 
فهي  واحٌد(()41(،  إلٌه  إهلُكم  ))أنام  تعاىل: 
عنده مساوية يف احلكم مع املكسورة ودليله 

ما جاء يف قوله تعاىل أعاله.
ما  اىل  749هـ(  )تـ  املرادي  وذهب   
كفَّت  ))إذا  فيقول:  الزخمرشي،  إليه  ذهب 
وأجاز  عملها.  َبُطل  بـ)ما(  املفتوحة   ) )أنَّ
وذهب  ُيسمع.  ومل  قياًسا،  إعامهلا  بعضهم 
 ) و)أنَّ املكسورة   ) )إنَّ أنَّ  إىل  الزخمرشي 
ُتفيدان  بـ)ما(  َتا  ُكفَّ إذا  كلتيهام،  املفتوحة، 
احلرص، كقوله تعاىل: » قل: إنَّام يوحى إيلَّ أنَّام 
ه الشيخ أبو حيان، يف  إهلكم إله واحد ». وردَّ
 . ( كهي مع كأنَّ ولعلَّ تفسريه بأنَّ )ما( مع )إنَّ
والرتّجي،  التشبيه،  يف  احلرص،  تفيد  ال  فكام 

فكذا ال تفيده مع إن املكسورة.(()42(.
ا أداة قرص هنا  وهذا ممَّا يدلُّ عىل أهنَّ  
إعامهلا  بعضهم  )وأجاز  املرادي  قول  بدليل 
كالم  يف  ُيسمع  مل  أي  ُيسمع(،  ومل  قياًسا، 
ما  يف  املفتوحة  )أنَّام(  إعامل  يؤيد  ما  العرب 

بعدها. 
نتائج البحث

يف  فريًدا  أسلوًبا  القرآين  كيب  الرتَّ ُيعد   •
كيب  الرتَّ أغلب  استوعب  واألداء  التعبري 
يف تعبريه عـن الظواهر اللغوية موّظًفا إّياها 
خللق دالالت متنّوعة، والقرآن الكريم َمعني 
ال ينضب، فهو يملك الفؤاد، ويستويل عىل 
العقل والوجدان، وهو النّص األسمى ألنَّه 

من لدن خبري عليم. 
دة  امُلؤكَّ القرآنية  الرّتاكيب  جاءت  لقد   •
ونكًتا  أغراًضا  معها  حتمل  املِِئنِي  وِر  السُّ يف 
وتأكيده  الكالم  تثبيت  كإفادة  دالليًة، 
عنه،  والشّك  التّوهم  إزالة  عىل  والعمل 
بوساطة  جديد  معنى  إضفاء  عىل  وعملت 

هذا التأكيد. 
َوَر املِِئنَي قد خلت  • تبنيَّ من البحث أنَّ  السُّ
اإلسميَّة  اجلملة  فيه  وردت  تركيٍب  من 

دة بالتَّوكيد املعنوي. مؤكَّ

َوِر املِِئنِي  توكيُد اجلملة االسميَّة يف السُّ
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اهلوامش:
1- الربهان يف علوم القرآن1: 244، وينظر 
 ،101  :1 القرآن  تأويل  يف  البيان  جامع 
والناسخ واملنسوخ للنحاس 481، وأحكام 
يف  واإلتقان   ،446  :2 العريب  ألبن  القرآن 

علوم القرآن 1: 201.
 ،35 قتيبة  البن  القرآن  غريب  ينظر   -2
وجممع   ،114  :1 القرآن  ألحكام  واجلامع 
البيان يف تفسري القرآن 1: 41، والربهان 1: 

.244
3- ُينظر: اإلتقان يف علوم القرآن 1: 224 . 

4- لسان العرب 3: 466 .
5- ُينظر: رشح الترصيح عىل التوضيح  2: 

.120
النحو  ويف   ،238  :1 ب  املقرَّ ُينظر:   -6

العريب- نقد وتوجيه 234 .
تفسري  يف  القرآنية  البالغة  ُينظر:   -7
الزخمرشي ، حممد حسنني ابو موسى 342.

8- ُينظر: الكشاف 42:3.
بن  ألفية  عىل  املسالك  أوضح  ُينظر:   -9

مالك 328:3، ورشح ابن عقيل 214:2.
10-  الربهان يف علوم القرآن4: 10.

العريب-نقد وتوجيه  النحو  ُينظر: يف    -11

.244 – 243
 ،240:24 والتنوير  التحرير  ُينظر:   -12

واإلتقان 5: 1646.
ورشح   ،43:3 ل  املفصَّ رشح  ُينظر:   -13
الريض 384:2، ورشح الترصيح 128:2.

14-  ُينظر: الكشاف 3: 74.
15-  اخلصائص 102:3.

ورشح   ،112 ل  املفصَّ ُينظر:    -16
ورشح  االشموين234:2ومابعدها، 

الترصيح 120:2.
ورشح   ،120:3 الكتاب  ُينظر:   -17
 ،8:2 التسهيل  ورشح   ،54:8 ل  املفصَّ
اهلوامع  ومهع   ،128:2 الرضب  وارتشاف 

.486
18-  ُينظر: إعراب القرآن وبيانه 284:5.

19-  ُينظر: مهع اهلوامع 1 : 502.
أبو  د.عيل  االسمية،  اجلملة  ُينظر:    -20

املكارم 133.
21- ُينظر: مهع اهلوامع 1: 493.

22-  ُينظر: إعراب القرآن وبيانه 5 : 244.
23-  دالئل اإلعجاز 214.

 ،128-124 الداين  اجلنى  ُينظر:    -24
 1 الترصيح  ورشح  اللبيب:300،  ومغني 
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.311:
ل 9 : 25. 25-  ُينظر: رشح املفصَّ

26-  اإليضاح 3: 5.
27-  اإلتقان 3: 166.

28-  ُينظر: اإليضاح3: 13.

29- دالالت الرتاكيب  34.
30-  ُينظر: اإليضاح3: 21 ، واإلتقان 3: 

.167
وعلوم   ،167  :3 اإلتقان  ُينظر:    -31

البالغة 156.
32-  ُينظر: نظم الدرر13: 132، وإعراب 

القرآن وبيانه 6: 506.

33- دالالت الرتاكيب 61.
34-  ُينظر: اجلنى الداين 38. 

35-  ُينظر: مفتاح العلوم 403.
 ،129  :6 املحيط  البحر  ُينظر:    -36

واألمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل 6: 32.
37-  ُينظر: دالئل اإلعجاز 330.

38-  ُينظر: اإليضاح3: 25.
39-  ُينظر: حاشية الشهاب 6: 278.

40-  ُينظر: التحرير والتنوير 16: 55.
ل 1: 389.  41-  املفصَّ

42-  اجلنى الداين 417.

َوِر املِِئنِي  توكيُد اجلملة االسميَّة يف السُّ
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املصادر واملراجع:
• القرآن الكريم.

الدين  جالل  القرآن،  علوم  يف  اإلتقان   -1
السيوطي )تـ911هـ(، تح: حممد أبو الفضل 
إبراهيم، اهليئة املرصية العامة للكتاب، القاهرة، 

)د. ط(، 1974م. 
2- أحكام القرآن، القايض حممد بن عبد اهلل 
أبو بكر بن العريب االشبييل املالكي )تـ543هـ(، 
راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه: حممد 
عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، 

ط3، 2003م.
ب من لسان العرب، أبو  3- ارتشاف  الرضَّ
رجب  د.  تح:  )تـ745ه(،  األندليس  حيان 
مكتبة  عبدالتواب،  رمضان  د.  حممد،  عثامن 

اخلانجي، القاهرة، ط1، 1998م.
4- إعراب القرآن وبيانه، حميي الدين درويش، 
ط4،  محص،  اجلامعية،  للشئون  اإلرشاد  دار 

1415ه.
5- األَمثل يف تفسري كتاب اهلل امُلنَزل، الشيخ 
عيل  اإلمام  مدرسة  الشريازي،  مكارم  نارص 

)عليه السالم(، قم املقدسة، ط1، 1426ه.
مالك،  ابن  ألفية  إىل  املسالك  أوضح   -6
)تـ761هـ(،  هشام  بن  يوسف  بن  اهلل  عبد 
تح: يوسف الشيخ حممد البقاعي، دار الفكر 

للطباعة والنرش، بريوت، )د. ط(، )د. ت(.

7- اإليضاح يف علوم البالغة، جالل الدين 
القزويني )تـ739ه(، تح: د. حممد عبداملنعم 

خفاجي، دار اجليل، بريوت، ط3، 1993م.
أبو حيان أثري  التفسري،  البحر املحيط يف   -8
الدين األندليس )تـ745ه(، تح: صدقي حممد 

مجيل، دار الفكر، بريوت، )د. ط(، 1420ه. 
9- الربهان يف علوم القرآن، بدر الدين حممد 
حممد  تح:  )تـ794هـ(،  الزركيش  عبداهلل  بن 
أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، 

القاهرة، ط1، 1957م.
الزخمرشي  تفسري  يف  القرآنية  البالغة   -10
وأثرها يف الدراسات البالغية، د. حممد حسنني 
أبو موسى، دار الفكر العريب، القاهرة، )د. ط(، 

)د. ت(.
11- التحرير والتنوير »حترير املعنى السديد 
الكتاب  تفسري  من  اجلديد  العقل  وتنوير 
التونيس  عاشور  بن  الطاهر  حممد  املجيد«، 
تونس،  للنرش،  التونسية  الدار  )تـ1393هـ(، 

)د. ط(، 1984م. 
)تفسري  القرآن،  تأويل  البيان يف  12- جامع 
الطربي  أبو جعفر  الطربي(، حممد بن جرير 
مؤسسة  شاكر،  حممد  أمحد  تح:  )تـ310هـ(، 

الرسالة، بريوت، ط1، 2000م.
13- اجلامع ألحكام القرآن، أبو عبد اهلل حممد 
)تـ671هـ(،  القرطبي  الدين  بن أمحد شمس 
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دار  أطفيش،  وإبراهيم  الربدوين  أمحد  تح: 
الكتب املرصية، القاهرة، ط2، 1964م.

املكارم،  أبو  عيل  د.  االسمية،  اجلملة   -14
ط1،  القاهرة،  للنرش،  املختار  مؤسسة 

2007م.
حروف  يف  الداين  اجلنى  الداين  اجلنى   -15
بن قاسم  الدين حسن  بدر  أبو حممد  املعاين، 
قباوة  الدين  فخر  د.  )تـ749هـ(،  املرادي، 
الكتب  دار  فاضل،  نديم  حممد  -األستاذ 

العلمية، بريوت، ط1، 1992م.
16- حاشية الشهاب َعىَل تْفسرِي الَبيَضاِوي، 
عىل  ايض  الرَّ وكفاية  الَقايِض  ِعناية  ة:  امُلسامَّ
بن  أمحد  الدين  شهاب  البيَضاوي،  تفسري 
احلنفي  املرصي  اخلفاجي  عمر  بن  حممد 
ط(،  )د.  بريوت،  صادر،  دار  )تـ1069هـ(، 

)د. ت(.
جني  بن  عثامن  الفتح  أبو  اخلصائص،   -17
العامة  املرصية  اهليئة  )تـ392هـ(،  املوصيل 

للكتاب، القاهرة، ط4، )د.ت(.  
18- دالالت الرتاكيب دراسة بالغية، حممد 
حممد أبو موسى، مكتبة وهبة، القاهرة، ط2، 

1987م.
19- دالئل اإلعجاز يف علم املعاين، أبو بكر 
عبد القاهر اجلرجاين)تـ471هـ(، تح: د. عبد 
احلميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بريوت، 

ط1، 2001م.
20- رشح ابن عقيل عىل ألفية ابن مالك، ابن 
عقيل عبد اهلل بن عبد الرمحن العقييل اهلمداين 
الدين  حميي  حممد  تح:  )تـ769هـ(،  املرصي 
مرص  دار  القاهرة،  الرتاث،  دار  احلميد،  عبد 

للطباعة، القاهرة، ط20، 1980م.
مالك،  ابن  ألفية  عىل  األشموين  رشح   -21
الشافعي  األُْشُموين  الدين  نور  احلسن  أبو 
بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  )تـ900هـ(، 

ط1، 1998م.
د.  تح:  مالك،  البن  التسهيل  رشح   -22
عبدالرمحن السيد و د. حممد بدوي املختون، 
هجر للطباعة والنرش، القاهرة، ط1، 1990م.
أو  التوضيح  عىل  الترصيح  رشح   -23
الترصيح بمضمون التوضيح يف النحو، خالد 
بن عبد اهلل األزهري )تـ905هـ(، دار الكتب 

العلمية، بريوت، ط1، 2000م.
24- رشح الريض لكافية ابن احلاجب، ريض 
حييى  د.  تح:  )تـ686ه(،  اإلسرتابادي  الدين 
بن  حممد  جامعة  منشورات  مرصي،  بشري 

سعود اإلسالمية، ط1، 1996م.
يعيش  بن  الدين  موفق  ل،  املفصَّ 25- رشح 
)تـ643ه(، قّدم له ووضع هوامشه وفهارسه: 
العلمية،  الكتب  دار  يعقوب،  بديع  إميل  د. 

بريوت، ط1، 2001م.

َوِر املِِئنِي  توكيُد اجلملة االسميَّة يف السُّ
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26- علوم البالغة )البيان، املعاين، البديع(، 
)تـ1371هـ(،  املراغي  مصطفى  بن  أمحد 
راجعه وأرشف عىل تصحيحه:  حممود أمني 
النواوي، املكتبة املحمودية التجارية، املطبعة 

العربية، ط6، )د.ت(. 
27- غريب القرآن البن قتيبة، أبو حممد عبد 
اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري )تـ276هـ(، 

تح: سعيد اللحام، )د. ط(، )د. ت(.
28- يف النحو العريب_ نقد وتوجيه، د. مهدي 
ط2،  بريوت،  العريب،  الرائد  دار  املخزومي، 

1986م.
29- الكتاب، أبو برش عمرو بن عثامن بن قنرب 
امللقب سيبويه )تـ180هـ(، تح: عبد السالم 
حممد هارون، مكتبة اخلانجي، القاهرة، ط3، 

1988م.   
30- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، 
أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد الزخمرشي 
)تـ538هـ(، دار الكتاب العريب، بريوت، ط3، 

1407ه.
31- لسان العرب، أبو الفضل، مجال الدين 
ابن منظور األنصاري اإلفريقى )تـ711هـ(، 

دار صادر، بريوت، ط3، 1414ه.
أمني  القرآن،  تفسري  يف  البيان  جممع   -32
اإلسالم الفضل بن حسن الطربيس )تـ778ه(، 

دار املرتىض، بريوت، ط1، 2006م.

33- مغني اللبيب عن كتب األعاريب، ابن 
مازن  د.  تح:  )تـ761ه(،  األنصاري  هشام 
املبارك، حممد عيل محد اهلل، دار الفكر، دمشق، 

ط6، 1985م.
34- مفتاح العلوم،  يوسف بن أيب السكاكي 
اخلوارزمي )تـ626ه(، ضبطه وكتب هوامشه 
وعلق عليه: نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، 

بريوت، ط2، 1987م.
ل يف صنعة اإلعراب، أبو القاسم  35- املفصَّ
بو  عيل  د.  )تـ538ه(،  الزخمرشي  بن  حممود 
ملحم، مكتبة اهلالل، بريوت، ط1، 1993م.  
اس  النَّحَّ أبو جعفر  واملنسوخ،  الناسخ   -36
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ملخص البحث
مل تتوقْف ِداللُة املبالغِة يف القرآن الكريم عند صيغ املبالغة املعروفة، بل جتاوزهتا إىل   

احلاكم  هو  السياق  ويكون  الرتاكيب  ضمن  تقع  حني  األدوات  منها  متنّوعة،  أخرى  صور 
لداللتها عىل املبالغة، وهيدف البحث اىل اقتناص هذه األدوات الداّلة عىل التكثري واملبالغة يف 

تفسري أيب السعود بعد موازنتها مع أقوال اللغويني، ورصد أقوال بقية املفرسين فيها.
الكلامت املفتاحية: املبالغة، األدوات، أبو السعود، التفسري، النحو

Abstract

The	significance	of	exaggeration	in	the	Holy	Qur’an	did	not	stop	at	the	well-

known	exaggeration	formulas،	but	rather	 transcended	them	to	various	other	

forms،	including	the	tools	when	they	fall	within	the	structures	and	the	context	

is	the	ruling	for	its	evidence	of	exaggeration،	The	research	aims	to	identify	these	

tools	indicating	the	exaggeration	and	multiplication	in	the	interpretation	of	Abi	

Al-Saud	after	balancing	it	with	the	words	of	the	grammarians	or	rhetoricians.	

It	also	observes	the	sayings	of	the	rest	of	the	commentators.

Keywords:	exaggeration،	tools،	Abu	Al-Saud،	interpretation،	grammar

املبالغُة باألدواِت يف تفسرِي)إرشاد العقل السليم إىل مزايا 

القرآن الكريم( أليب السعود العامدّي)ت982هـ(

Exaggeration of tools in the interpretation of )Guiding a 
sound mind to the merits of the Noble Qur’an( by Abu Al-
Saud Al-Emadi )d. 982 AH(
Prof. Dr Salam Mujid Khalkhal
Researcher: Mazen Bandar Mohsen

أ. د: سالم موجد خلخال
جامعة كربالء-كلية التبية للعلوم اإلنسانية-

قسم اللغة العربية

مازن بندرمحسن
طالب دراسات عليا - ماجستري
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املقدمة:
والصالة  العاملني  ربِّ  هللِ  احلمُد   
بيته  آل  وعىل  ٍد  حممَّ سيدنا  عىل  والسالم 
املنتجبني  وصحبه  الطاهرين  الطيبني 

وبعد...
ُتعدُّ املبالغُة من وسائل تقوية الكالم   
هبذا  الكريم  القرآن  زخر  وقد  وتأكيده 
الكالم  تثبيت  يف  أمهية  من  له  ملِا  األسلوب 
املتلقي ترغيًبا أو ترهيًبا،  وترسيخه يف ذهن 
بدراسة  املفرسون  اهتمَّ  املنطلق  هذا  ومن 
هذه الظاهرة، واستخراج صورها، وكشف 
أساليبها، ومنهم حمّمد بن حمّمد بن مصطفى 
)ت982هـ(  السعود  بأيب  امللقب  العامدّي، 
تفسريه  يف  واسعًا  حيًزا  املبالغة  شغلت  إذ 
مزايا  إىل  السليم  العقل  )إرشاد  بـ  املوسوم 
بالدراسة   هلا  الكريم(،فتعّرض  القرآن 
واملناقشة والتحليل مبينًّا صورها بني األبنية 

والرتاكيب.
ويف هذا البحث سلَّطنا الضوء عىل   
دراسة  ودراستها  املبالغة  صور  من  صورة 
من  يأيت  ال  فيها  املبالغة  وجه  ألن  نحوية؛ 
مستوى  عىل  وقوعها  من  بل  اللفظة  بنية 
املبالغة  بيان  هي  الصورة  وهذه  الرتكيب، 
عدم  اقتضت  البحث  وطبيعة  املصادر،  يف 

هذه  ببيان  واالكتفاء   مباحث  عىل  تقسيمه 
يف  ُتذكر  نقاط  أو  حماور  شكل  عىل  الصور 
العام  اإلطار  حول  اللغويني  آراء  منها  كل 
ذكره  بام  هلا  وُيستشَهد  املدروسة،  للمفردة 
أبو السعود من أمثلة قرآنية، ثم رصد أقوال 

باقي املفرسين فيها.
واستقى البحث مصادره من منابع   
الكريم،  القرآن  مقدمتها  يف  جاء  متعّددة 
ومن ثم كتب اللغة من نحو ورصف وبالغة 
التفاسري  وكتب  الشعراء،  دواوين  وبعض 

وعلوم القرآن. 
بملّخٍص  مادته  البحث  واستهّل   
باللغتني العربية واإلنجليزية، فمقدمة ومن 
ثم مادة البحث، فخامتة ذكرت فيها أهّم ما 
ووضعت  البحث،  نتائج  من  إليه  توّصلت 
للمصادر  وأخرى  البحث  هلوامش  قائمة 

واملراجع، 
توطئة:

وهي  الكالم،  أقسام  إحدى  األداة   
القسم الثالث منه حسب تقسيم سيبويه، إذ 
األداة  بـ)احلرف(  ويقصد  ها)حرًفا()1(،  سامَّ
البرصيني  بني  التسمية  فارق  مع  نفسها 
برصي  مصطلح  فاحلرف  والكوفيني، 
قدامى  وباتفاق  كويف)2(،  مصطلح  واألداة 
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أو  لألداة  معنى  ال  فأنَّه  وحمدثيهم  النحاة 
احلرف يف نفسها إنام تأخذ معناها من داخل 
املخزومي  مهدي  بنّي  وقد  الرتكيب)3(، 
معناها بأهنا:)كلامت إذا أخذت مفردة، غري 
مؤّلفة، فليس هلا داللة معنى، وال تدّل عىل 

معانيها إالّ يف أثناء اجلملة()4(.
األدوات مجيًعا يف داللتها  وتشرتك   
عىل معنى وظيفي عام وهو التعليق، واملعاين 
التي تؤدهيا هي من نوع التعبري عن عالقات 
يف السياق، وهذه العالقات إنام تكون بالربط 

بني أجزاء اجلملة املختلفة)5(.
وتتعّدد وظائف األداة داخل اجلملة   
كام  كلامٍت  من  جتاورها  فيام  فتؤّثر  والنص، 
القرائن  من  بجملة  كذلك  معناها  يتحّدد 
لبعضها  يكون  وقد  اللغوي  السياق  داخل 
أو  احلركة  جيلب  وظيفي  دور  َدْوران: 
)السكون( ودور داليل عام تشرتك  يعدمها 
قرينة  أو  مفتاح  وكأهنا  األدوات،  مجيع  فيه 
عىل أسلوب اجلملة)6(، فاألداة إذن وظيفتها 
الربط بني عنارص الرتكيب، وينتج عن هذا 

الربط إضافة معاٍن نحوية أو داللية.
هذه  من  عدًدا  السعود  أبو  وذكر   
وردت  ما  ضوء  يف  احلروف  أو  األدوات 
أرسارها  مبينًا  احلكيم،  الذكر  آيِّ  من  فيه 

التي  السياق  ضوء  يف  دالالهتا  عن  وكاشًفا 
َوَردت فيه، وَرَصدُت يف تفسريه طائفة منها 
املبالغة  أبو السعود داللتها عىل  التي كشف 

وهذه احلروف:
األخرى  بدل  الضّدين  إحدى  استعامل   .1

من األدوات:
للربط  عامة  بصورة  األدوات  وظيفة  تّتحد 
معها  ليتحّقق  عنارصها  بني  أو  اجلمل،  بني 
املتنّوعة  األدوات  وهذه  املطلوب،  املعنى 
تؤّدهيا  ال  خمتلفة  وظيفة  منها  كل  يؤدي 
ما  األدوات  هذه  ومن  أخرى،  أدوات 
تؤّدي معنيني يمكن أن نسّميهام باملتضادين، 
خمتّص  حرف  )وهي  مثال  )قد(  فاألداة 
من  املجّرد  املثبت  اخلربي  املترّصف  بالفعل 
مضارًعا( أو  كان  ماضًيا  وجازم...  ناصب 
)7(، حتمل عدة معاٍن: فهي تستعمل للتوّقع 

للتقليل  وتستعمل  والتحقيق،  والتقريب، 
والتكثري وتستعمل لكليهام مع املضارع)8(.

ويمكن استعامل أحد معانيها لرياد   
السعود يف  أبو  فقد ذهب  به معنى آخر هلا، 
ُه  إِنَّ َنْعَلُم  }َقْد  تعاىل:  قوله  يف  الواردة  )قد( 
ُبوَنَك  ُيَكذِّ اَل  ُْم  َفإهِنَّ َيُقوُلوَن  ِذي  الَّ َلَيْحُزُنَك 
{)9( عىل  جَيَْحُدوَن  اهللَِّ  بَِآَياِت  الظَّاملنَِِي  َوَلِكنَّ 
ا:))بمعنى"  التكثري،ألهنَّ ملعنى  خرجت  ا  أهنَّ

املبالغُة باألدواِت يف تفسرِي)إرشاد العقل...
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رّب" التي جتيء لزيادة الفعل وكثرته (()10(، 
زيادة  عىل  لينّبه  هبا  وأتى  للتقليل،  فأصلها 
ليحزنك  إنه  نعلم  ))"قد  فقال:  الفعل)11(، 
لتسلية،  مسوق  استئناف  يقولون"  الذى 
عن  وسلم  وآله  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول 
احلزن الذي يعرتيه ممّا حكي عن الكفرة من 
ببيان  فيه  واملبالغة  التكذيب  عىل  اإلرصار 
أنه عليه الصالة والسالم بمكانة من اهلل عز 
وجل وأن ما يفعلونه يف حقه فهو راجع إليه 
العلم  لتأكيد  قد  وكلمة  احلقيقة...  يف  تعاىل 
بام ذكر املفيد لتأكيد الوعيد كام يف قوله تعاىل: 
}َقْد  تعاىل:  َعَلْيِه{)12(وقوله  َأْنُتْم  َما  َيْعَلُم  }َقْد 

ِقنَي{)13( ونحومها بإخراجها إىل  َيْعَلُم اهللَُّ امْلَُعوِّ
مثل  يف  ربام  إليه  خيرج  حسبام  التكثري  معنى 

قوله)14(:
وإن متس مهجور الفناء    

فربام أقام به بعد الوفود وفود
جريا عىل ُسنن العرب عند قصد اإلفراط يف 

التكثري(()15(. 
يف  واملفرسون  النحاة  واختلف   
الكريمة  اآلية  يف  الواردة  األداة  معنى 
عّدها  من  فمنهم  حوهلا،  اآلراء  وتباينت 
تعاىل  علمه  أنَّ  باب  من  توقُّع)16(،  حرف 
إرصار  نتيجة  حزن  من  اعرتاه  ممّا  متوَقع 

الكفار عىل تكذيبهم له، فأبو حيان مل يكتف 
بذكر معناها بل رّد دعوى القائلني بمجيئها 
التكثري  معنى  أن  ذلك  يف  وحّجته  للتكثري، 
النحاة  لدى  فيها قول غري مشهور  والزيادة 

وإن استدّل بعضهم بقول الشاعر)17(:
ا أنامُلُه    َقد أترك القرن مصفرًّ

كأنَّ أثواَبه جُمَّت بفرصاِد 
بقتل  حيصل  ال  واملدح  فالفخر   
يفهم  فالتكثري  الوقوع  بكثرة  إنام  قرن واحد 
كأداة،  نفسها  قد  من  ال  الكالم  سياق  من 
والتكثري والزيادة يف الفعل ال يمكن تصّوره 
علمه  ألن  الكريمة:  اآلية  يف  الواردة  قد  يف 
والتكثري)18(،  الزيادة  يقبل  ال  وعال  جّل 
ومنهم من عّدها حرف حتقيق، لدخوهلا عىل 
املضارع،فتقلل وقوعه أو متعّلقه يف املستقبل 
قواًل  مالك  ابن  ونسب  املايض،  إىل  وتقربه 
فقال:))وإذا  للتقليل  فيه  اىل سيبويه جاءت 
يف  كرّبام  فهي  املضارع  عىل  "قد"  دخلت 
التقليل، والرصف إىل معنى امليض، وتكون 
قد   " تعاىل  كقوله  والتوكيد  للتحقيق  حينئذ 

نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون"(()19(. 
ومن استعارة املعنى آلخر ضده ما   
عند  حرف  هي  التي   ) )ُربَّ األداة  يف  حتّقق 
أغلب النحاة)20(، واختلفت أقوال النحاة يف 
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ا للتقليل  معناها عىل عدة أقوال، األول؛ أهنَّ
للتكثري  ا  والثاين،أهنَّ النحاة،  أكثر  رأي  وهو 
للتقليل  ا  أهنَّ والثالث؛  اخلليل،  وهو مذهب 
األضداد،وهو  من  تعّد  فهي  والتكثري، 
ا  أهنَّ والرابع؛  الفاريس،  و  الكوفيني  مذهب 
واختاره  فيها،  نادر  والتقليل  كثرًيا  للتكثري 
أكثر،  للتقليل  ا  أهنَّ واخلامس؛  مالك،  ابن 
والتقليل  إثبات  حرف  ا  أهنَّ والسادس؛ 
أهنا  والسابع؛  السياق،  من  يستفاد  والتكثري 

للتكثري يف موضع املباهاة واالفتخار)21(.
وانساق املفرسون يف أقواهلم خلف   
الشاهد  يف  آراؤهم  فتباينت  النحاة،  آراء 
ِذيَن  الَّ َيَودُّ  تعاىل:}ُرَباَم  قوله  ففي  الواحد، 
أبو  ذكر  ُمْسِلِمنَي{)22(،  َكاُنوا  َلْو  َكَفُروا 
السعود أنَّ )ُرب( ذهبت إىل معنى التكثري، 
إالَّ  يدخل  فيها:))ورّب حرف جر ال  فقال 
عىل االسم وما كافَّة مّصححة لدخوله عىل 
الفعل، وحّقه الدخول عىل املايض، ودخوله 
أنَّ  ملِا  كفروا"  الذين  يوّد   " تعاىل  قوله  عىل 
املرتقب يف أخباره تعاىل كاملايض املقطوع يف 
حتّقق الوقوع، فكأنه قيل ربام وّد الذين كفروا 
واملراد كفرهم بالكتاب والقرآن وكونه  من 
عند اهلل تعاىل... واحلق أنَّ ذلك حممول عىل 
فليست  الودادة  نفس  ا  وأمَّ ودادهتم،  شدة 

مقّررة  هي  بل  وقت  دون  بوقت  بمختّصة 
املراد  وأنِّ  عليهم،  يمّر  آن  كل  يف  مستمّرة 
بيان ذلك عىل ما هو عليه من الكثرة، وإنَّام 
جيء بصيغة التقليل جرًيا عىل ُسنن العرب 
فيام يقصدون به اإلفراط فيام يعكسون عنه، 
من  عندك  كم  العساكر  قواد  لبعض  تقول 
ال  أو  عندي  فارس  رب  فيقول:  الفرسان 
من  مجة  مقانب  وعنده  فارسا،  عندي  تعدم 
الكتائب، وقصده يف ذلك التامري يف تكثري 
د  فرسانه، ولكنَّه يريد إظهار براءته من التزيِّ
وإبراز أنَّه ممّن يقّلل لعلّو اهلمة كثري ما عنده 
إنَّام  الطريقة  القليل، وهذه  تكثري  فضاًل عن 
بحيث  الوضوح  من  األمر  كان  إذا  تسلك 
ال حيوم حوله شائبة ريب فيصار إليه هضاًم 

للحّق(()23(.
وتفسري أيب السعود هلذه اآلية ُيشمُّ   
األداة  أنَّ  ينكر  مل  فهو  املبالغة،  رائحة  منه 
لبيان  هبا  جاء  ولكنه  للتقليل،  ُوِضعت 
اإلفراط  عن  لُتعربِّ  املعنى،  ظاهر  من  الضّد 
يف الفعل، فمن أساليب املبالغة عند العرب 
قول  ومنه  ه)24(  بضدِّ املعنى  عن  التعبري 

املتنبي)25(: 
وجَلدَت حتى ِكدَت َتبخَل حائاًل... 

للُمنتَهى ومَن الرسوِر ُبكاُء. 

املبالغُة باألدواِت يف تفسرِي)إرشاد العقل...
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معنى  إىل  هبا  ذهب  من  وهناك   
قائال  اجلوزي  الفرج  أبو  منهم  التقليل، 
" كلمة موضوعة للتقليل، كام أن  فيها:))"ُربَّ
"كم" للتكثري... فإن قيل: إِذا قلتم: إِن " ُربَّ 

" للتقليل، وهذه اآلية خارجة خمرج الوعيد، 
فإنام يناسب الوعيد تكثرُي ما ُيتواَعد به؟ فعنه 
أحدها:  األنباري:  ابن  ذكرها  أجوبة  ثالثة 
يقع  التقليل والتكثري، كام  "رّبام" تقع عىل  أن 
عىل  واجلَْون  ان،  والريَّ العطشان  عىل  الناهل 
األسود واألبيض. والثاين: أن أهوال القيامة 
فإذا  عليهم،  تكُثر  األهوال  من  يقع هبم  وما 
إِليهم عقوهلم، َودُّوا ذلك. والثالث:  عادت 
فوا به، لو كان مّما ُيَودُّ يف حال  أن هذا الذي ُخوِّ
واحدة من أحوال العذاب، أو كان اإِلنسان 
خياف الندم إِذا حصل فيه وال يتيّقنُه، لوجب 
البيضاوي  سعيد  وأبو  اجتنابه(()26(،  عليه 
بأهنم  فيه اإليذان  التقليل  إذ قال:)) ومعنى 
أن  فباحلرّي  مرة  اإِلسالم  يودون  كانوا  لو 
كل  يّودونه  وهم  فكيف  إليه،  يسارعوا 
فإن  القيامة  أهوال  تدهشهم  وقيل  ساعة. 
متنّوا  األوقات  بعض  يف  إفاقة  منهم  حانت 
عزا  الذي  عاشور  بن  والطاهر  ذلك(()27(، 
معنى التقليل فيها إىل دخوهلا عىل الفعل)28(.
فيها  املفرسين  آراء  عرض  وبعد   

بني  أقواهلم  يف  التباين  هذا  أنَّ  نستنتج 
السياق،  دور  إىل  ه  مردُّ والتقليل  التكثري 
اللفظة  من  يتحّدد  ال  األداة)ُرّب(  فمعنى 
هو  فيه  ُوِضعت  الذي  السياق  إنَّام  نفسها، 
الذي حيّدد معناها، فهي ذات معنى تركيبي 
واحدا  معنى  حتمل  ال  ا  أهنَّ ومعناه  سياقي، 
ثابتا مالزما هلا)29(، فالزخمرشي نفسه جعلها 
مرة حرف تقليل يف حديثه عن قد التي هي 
للتقليل فقال:)) تكون للتقليل بمنزلة ربَّام إذا 
الكذوب  أنَّ  كقوهلم:  املضارع  عىل  دخلت 
جعلها  آخر  موضع  ويف  يصدق(()30(،  قد 
ذكر  له  قواًل  مالك  ابن  نسب  فقد  للتكثري، 
وقد  فقال:))  التكثري،  تفيد  )ربَّام(  أنَّ  فيه 
ُهدي الزخمرشي إىل احلّق يف معنى رّب فقال 
يف تفسري }َقْد َنَرى َتَقلَُّب َوْجِهَك{ قد نرى: 
ربام نرى، ومعناه كثرة الرؤية. وقال قد يف " 
قد نعلم إنه ليحزنك" بمعنى ربام الذي جييء 
لزيادة الفعل وكثرته. وقال يف " قد يعلم ما 
هم  بام  علمه  لتوكيد  قد  أدخل  عليه"  أنتم 
عليه، وذلك أنَّ قد إذا دخلت عىل املضارع 
كانت بمعنى رّبام، فوافقت رّبام يف خروجها 

إىل معنى التكثري(()31(. 
2. أم املنقطعة بمعنى بـل:

يف  استعامل  أوجه  لألداة)أم(   
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ومنقطعة  متصلة  تستعمل:  فهي  اجلملة، 
وزائدة، واملنقطعة تقع بني مجلتني، وسميت 
بذلك؛ ألنَّ اجلملة بعدها مستقّلة عاّم قبلها، 
وتقع  لإلرضاب،  تكون  )بل(  مثل  وهي 
اإلنكار،  مهزة  وبعد  املحض،  اخلرب  بعد 
واألصل  اهلمزة)32(،  بغري  االستفهام  وبعد 
أو  لالستفهام،  استعامهلا  املنقطعة  أم  يف 
اإلرضاب  مع  تتضّمن  لذا  االستفهام،  مع 
النفي،  ومعناه  باهلمزة)32(  ا  إنكاريًّ استفهاًما 
السعود  أبو  ذكره  السياق،كام  عليه  ويدّل 
ُدونِِه  ِمْن  َُذوا  اختَّ }َأِم  تعاىل:  بقوله  مستشهًدا 
َوُهَو  امْلَْوَتى  حُيِْيي  َوُهَو  اْلَويِلُّ  ُهَو  َفاهللَُّ  َأْولَِياَء 
فيها:)مجلة  قال  إذ  َقِديٌر{)34(،  ٍء  يَشْ ُكلِّ  َعىَل 
أن يكون  انتفاء  قبلها من  ملا  مستأنفة مقّررة 
للظاملني ويّل أو نصري، وأم منقطعة وما فيها 
من بل لالنتقال من بيان ما قبلها إىل بيان ما 
عىل  ونفيه  الوقوع،  إلنكار  واهلمزة  بعدها، 
أبلغ وجه وآكده ال إلنكار الواقع واستقباحه 
كام قيل، إذ املراد بيان أنَّ ما فعلوا ليس من 
كون  فرع  ذلك  ألن  يشء  يف  األولياء  اختاذ 
أي  املمتنعات  أظهر  وهو  أولياء  األصنام 
بل أختذوا متجاوزين اهلل أولياء من األصنام 
وغريها هيهات()35(. فاالستفهام االنكاري 
هنا وبداللة السياق مع تضّمنه معنى النفي، 

زاد عىل هذا املعنى ليدّل عىل املبالغة يف ذلك 
النفي حيث ذهب أبو السعود.

َنْجَعُل  تعاىل:}َأْم  قوله  يف  ومثله   
َكامْلُْفِسِديَن  احِلَاِت  الصَّ َوَعِمُلوا  َآَمنُوا  ِذيَن  الَّ
اِر{)36(،  َكاْلُفجَّ امْلُتَِّقنَي  َنْجَعُل  َأْم  اأْلَْرِض  يِف 
أبو السعود: ))أم منقطعة وما فيها من  قال 
بل لإلرضاب االنتقايل عن تقرير أمر البعث، 
واحلساب واجلزاء بام مّر من نفي خلق العامل 
تقريره،  إىل  واملصالح  احلكم  عن  خالًيا 
التسوية بني  إنكار  بام يف اهلمزة من  وحتقيقه 
وآكده،  وجه  أبلغ  عىل  ونفيها  الفريقني، 
كالكفرة  املصلحني  املؤمنني  أنجعل  بل  أي 
املفسدين يف أقطار األرض كام يقتضيه عدم 
البعث، وما يرتّتب عليه من اجلزاء الستواء 
الفريقني يف التمّتع باحلياة الدنيا، بل الكفرة 
ذلك  املؤمنني،لكّن  من  منها  حظًّا  أوفُر 
اجلعل حمال، فتعني البعث واجلزاء حتاًم لرفع 
إىل  اآلخرين  ورد  عليني،  أعىل  إىل  األولني 

أسفل سافلني(()37(.
3. بـــل:

العطف  ملعنى  به  يؤتى  حرف   
واالستئناف،  واالنتقال  واإلرضاب 
العاطفة  يف  القدماء  النحاة  آراء  وتباينت 
للعطف  جميئها  جّوز  من  فمنهم  منها، 

املبالغُة باألدواِت يف تفسرِي)إرشاد العقل...
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واشرتط  منعه  من  ومنهم  مجلة،  وبعدها 
املحدثون،  ا  أمَّ مفرد)38(،  بعدها  يأيت  أن 
تكون  حتى  بعدها  املفرد  وقوع  فاشرتطوا 
بنفي  عاطفة، وحينام تكون عاطفة وسبقت 
أو هني تكون كـ)لكن( العاطفة، حيث تعني 
وإثبات  حالته  عىل  السابق  احلكم  إقرار 
نقيضه مّلا بعدها، كقولنا: ما حرض حممد بل 
عيل، وإذا ُسبَِقت بمثبت فتعني )اإلرضاب( 
وهو رصف النظر عاّم يسبقها من كالم كأنه 
مل يكن وُينَقل حكمه إىل ما بعدها، كقولنا: 

رأيت ماًء بل رساًبا)39(.
وإذا ُتليت )بل( بجملة تكون حرف   
معنيان:  هلا  ويكون  واستئناف،  إرضاب 
األول إرضاب إبطايل يكون بإلغاء حكم ما 
قبلها وتقريره ملا بعدها، كقولنا: جاء أخوك 
انتقايل  إرضاب  والثاين  صديقك،  جاء  بل 
وهو ال يلغي حكم ما قبلها بل يقّرره وينتقل 
منه إىل حكم آخر بعدها، و)بل( التي تليها 
مجلة حرف ابتداء واجلملة ما بعدها مستأنفة 

ال حمّل هلا من اإلعراب يف كال معنييها)40(. 
هذا  أن  إىل  السعود  أبو  وذهب   
لبيان  به  يؤتى  قد  االنتقايل  اإلرضاب 
ففي  األول،  احلكم  تأكيد  يف  املبالغة  وإفادة 
اَمَواِت  السَّ يِف  َمْن  َيْعَلُم  اَل  }ُقْل  تعاىل:  قوله 

اَن  َأيَّ َيْشُعُروَن  َوَما  اهللَُّ  إاِلَّ  اْلَغْيَب  َواأْلَْرِض 
ُهْم  َبْل  اآْلَِخَرِة  ِعْلُمُهْم يِف  اَرَك  ادَّ َبِل  ُيْبَعُثوَن 

يِف َشكٍّ ِمنَْها َبْل ُهْم ِمنَْها َعُموَن {)41(   
}َبِل  قال أبو السعود يف قوله تعاىل:   
عنهم  نفى  ))ملَّا   :} اآْلَِخَرِةِ يِف  ِعْلُمُهْم  اَرَك  ادَّ
شعورهم  بنفي  ذلك  د  وأكَّ الغيب  علم 
يف  بولغ  حمالة،  ال  مصريهم  هو  ما  بوقت 
م  أهنَّ وبنيَّ  عنه  أرضب  بأن  وتقريره  تأكيده 
بعثهم  بوقت  جهلهم  من  أفحش  جهل  يف 
مطلًقا مع  اآلخرة  أحوال  يعلمون  حيث ال 
تعاضد أسباب معرفتها، عىل أنَّ معنى اّدارك 
علمهم يف اآلخرة؛ تدارك وتتابع علمهم يف 
شأن اآلخرة التي ما ذكر من البعث حال من 
يبق هلم علم بيشء  انقطع،ومل  أحواهلا حتى 
ممّا سيكون فيها قطًعا لكن ال عىل معنى أنَّه  
انتفى  ثم  احلقيقة  عىل  بذلك  علم  هلم  كان 
بتنزيل  املجاز  طريقة  عىل  بل  فشيًئا،  شيًئا 
العقلية  الدالئل  من  ومباديه  العلم  أسباب 
تساقطها عن  نفسه وإجراء  منزلة  والسمعية 
درجة اعتبارهم كلام الحظوها جمرى تتابعها 

إىل االنقطاع(()42(. 
فبعد بيان نفي علمهم الغيب وتأكيد   
هذا النفي بجهلهم بميعاد بعثهم  قام بتقرير 
حرف  مستعماًل  وتأكيده  النفي  هذا  حكم 
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قبله،  ما  تقرير  من  فيه  ملا  األرضاب)بل( 
تأكيد  يف  ليبالغ  آخر  حكم  إىل  بعده  وانتقل 
هذا النفي، إذ جاء بعده بجملة مّبينا حاهلم، 
بوقت  جهلهم  من  أفحش  جهل  يف  فهم 
اآلخرة  بحال  جهلهم   وهو  أال  البعث، 
واستعامله  فيها،  مصريهم  إليه  سيؤول  وبام 
بجملة   وإتباعه  املذكور  اإلرضاب  حلرف 
يف هذا املوضع، ملِا فيه من حكم آخر انتقل 
جاء  ما  معناها  يف  تفّوق   التي  ألمّهيته  إليه، 
قبل حرف اإلرضاب، قال الريض يف رشحه 
اجلمل،  تليها  التي  "بل"  للكافية:))وأّما 
أهّم  أخرى،  إىل  مجلة  من  االنتقال  ففائدهتا 

من األوىل(()43(. 
4. التعدية بالباء:

اجلارة  احلروف  من  حرف  الباء   
لالسم، وأصُل معناها االلصاق وهو املعنى 
الوحيد الذي ذكره هلا سيبويه)44(، وُذِكرت 

هلا عدة معاٍن، ومنها التعدية)45(.
الفعل  بعد  تدخل  التعدية  وباء   
ها:))وباء  حدِّ يف  مالك  ابن  وقال  الالزم 
يف  النقل  مهزة  مقام  القائمة  هي  التعدية 
كالتي  به،  مفعول  إىل  الالزم  الفعل  إيصال 
بسمعهم  "لذهب  و  بنورهم"  اهلل  "ذهب  يف 
بعد  الباء  هذه  وتأيت  وأبصارهم"(()46(. 

الفعل املتعّدي أحيانًا)47(، وجميئها بعده يمكن 
أن يؤدي وظيفة داللية، والتفت أبو السعود 
قوله  يف  الواردة  الباء  يف  الوظيفة  هذه  إىل 
بُِعوُه َواَل  اطِي ُمْسَتِقياًم َفاتَّ تعاىل: }َوَأنَّ َهَذا رِصَ
َق بُِكْم َعْن َسبِيِلِه{)48(، فقد  ُبَل َفَتَفرَّ َتتَّبُِعوا السُّ
دخلت الباء بعد الفعل املتعّدي )تفّرق( وهلا 
مدلول داليل مل يكن ليتحّصل بعدم دخوهلا 
فيها:))"فتفرق  السعود  أبو  قال  الفعل،  عىل 
للتعدية  والباء  التاءين  إحدى  "بحذف  بكم 
أي فتفّرقكم حسب تفرقها أيادي سبا فهو كام 
ترى أبلغ من تفّرقكم كام قيل من أن ذهب به 
ملا فيه من الداللة عىل االستصحاب أبلغ من 

أذهبه(()49(.
وبنّي الزخمرشي القيمة الداللية لباء   
احلكيم  الكتاب  من  آخر  التعدية يف موضع 
قوله  ملعنى  توجيهه  عند  القول  فّصل  حني 
َناًرا  اْسَتْوَقَد  ِذي  الَّ َكَمَثِل  }َمَثُلُهْم  تعاىل: 
بِنُوِرِهْم  اهللَُّ  َذَهَب  َحْوَلُه  َما  َأَضاَءْت  َفَلامَّ 
الفًتا  وَن{)50(  ُيْبرِصُ اَل  ُظُلاَمٍت  يِف  َوَتَرَكُهْم 
إىل الفرق الداليل بني التعدية باهلمزة والباء 
فقال:)والفرق بني أذهبه وذهب به، أن معنى 
أذهبه: أزاله وجعله ذاهبا. ويقال: ذهب به 
واملعنى:  معه...  به  ومىض  استصحبه  إذا 
" وما يمسك فال  أخذ اهللَّ نورهم وأمسكه، 

املبالغُة باألدواِت يف تفسرِي)إرشاد العقل...
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مرسل له" فهو أبلغ من اإلذهاب()51(.
استصحاب  هو  باليشء  فالذهاب   
معنى  من  فيه  وهذا  به،  وامليض  اليشء 
ى بالباء، وإمساٌك  االحتجار للمفعول امُلعدَّ
إىل  والعودة  رجوعه  يمكن  ال  بحيث  له 
الباء  بغري  املتعدي  للفعل  وليس  مكانه، 
االحتجار  معنى  إلزالة  املعنى،  هذا  محل 
املعنى  هذا  ضوء  وعىل  عنه)52(.  واإلمساك 
الفعل  مبالغة  بيان  يف  السعود  أبو  سار 
عىل  بالباء  مفعوله  إىل  املتعّدي  )تفّرق( 

حساب املتعدي بنفسه.
5. كـــــاّل:

الردع  معنى  ليؤّدي  به  يؤتى  حرف   
رشح  يف  جاء  النحاة،  من  كثري  عند  والزجر 
وزجٌر.()53(.  ردٌع  هو  سيبويه:  )قال  املفصل: 
أو  يستوجبه،  بام  ُسبق  إذا  هبذا  واستعامله 
البرصيني  أكثر  عند  وهو  عليه.  يدّل  بام 
رأى  من  ومنهم  املعنى،  هذا  عن  الخيرج 
الكريم  القرآن  يف  وروده  مواضع  كل  أّن 
التهديد  معنى  حلمله  فقط  والردع  للزجر 

والوعيد)54(. 
يف حني رأى نحاة آخرون فيه عدم   
توّقف معناه عىل الردع والزجر، فزادوا فيه 
رأى  من  فمنهم  فيه:  واختلفوا  ثانًيا،  معنًى 

أنَّه  قال  ومنهم  )حّقًا(،  بمعنى  يكون  أنَّه 
حرف استفتاح وتنبيه )َأال(، ومنهم من عّده 
حرف جواب بمعنى )نعم(، وعّده آخرون 

حرف نفي)55(.
للزجر  إفادته  السعود  أبو  وذكر   
ْنَساَن  اإْلِ إِنَّ  }َكالَّ  تعاىل:  بقوله  مستشهًدا 
َلَيْطَغى{)56(، فقال يف معناه:))" كال " ردع ملن 
كفر بنعمة اهلل تعاىل بطغيانه وإن مل يسبق ذكره 
مفرسون  ورأى  الزجر(()57(،  يف  للمبالغة 
إنَّام  للزجر،  ال  املوضع  هذا  يف  ا  أهنَّ آخرون 
بمعنى )حّقًا(، فالقرطبي مثاًل ذهب إىل هذا 
املعنى، مستدالًّ بأنه مل ُيسبق بيشء)58(، وإنَّام 
ُيؤتى للزجر، إذا ُسبق بام يدّل عليه كام أرشنا 
إليه، وما جعل أبو السعود يستعمله للزجر 
لداللة الكالم عىل ما يستوجب الزجر، وهو 
إذ قال:))َكالَّ ردع  الزخمرشي،  إليه  ما أشار 
ملن كفر بنعمة اهلل عليه بطغيانه، وإن مل يذكر 

لداللة الكالم عليه(()59(.
السعود  أيب  ذهاب  خيّص  فيام  أّما   
الزجر  املبالغة يف  احلرف عىل  إىل داللة هذا 
هبذا  عالقة  األداة  لبناء  يكون  أن  فيمكن 
بسيطة  تأيت  ا  أهنِّ بنائها  يف  ُذِكر  فقد  املعنى، 
من  مرّكبة  تكون  أو  والزجر،  الردع  بمعنى 
وتشديدها  )ال(  عىل  الداخلة  التشبيه  كاف 
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للمبالغة يف الزجر)60( من باب زيادة املعنى 
لزيادة املبنى. 

6. الم االبتداء:
لتوكيد  هبا  يؤتى  مفتوحة  الم  هي   
يعيش:)  ابن  عنها  قال  اجلملة،  مضمون 
ًفا،  ترصُّ الالمات  أكثُر  الالم  هذه  أنَّ  اعلم 
اجلملة  معنى  حتقيُق  وهو  التوكيد،  ومعناها 
وإزالة الشّك. وهي مفتوحة، وذلك مقتىض 
القياس فيها ويف كل ما جاء عىل حرٍف ُيبتدأ 
به، إذ الساكن ال يمكن االبتداء به، فوجب 
وكانت  به،  االبتداء  جواز  رضورة  حتريكه 
الفتحة أخّف احلركات، وهبا نصل إىل هذا 
الغرض()61(، إذن فهي أداة توكيد وال عمل 
والفعل  املبتدأ  عىل  وتدخل  هلا)62(،  إعرايب 

املضارع.
أدوات  من  أداة  كأي  الالم  وهذه   
املبالغة)63(،  إلفادة  هبا  يؤتى  قد  التوكيد، 
املبالغة  معنى  إىل  السعود  أبو  والتفت 
َتنِْكُحوا  }َواَل  تعاىل:  بقوله  مستشهًدا  فيها 
َخرْيٌ  ُمْؤِمنٌَة  َوأَلََمٌة  ُيْؤِمنَّ  َحتَّى  َكاِت  امْلُرْشِ
يف  فقال  َأْعَجَبْتُكْم{)64(،  َوَلْو  َكٍة  ُمرْشِ ِمْن 
الالم واردة الذكر يف اآلية الكريمة:)"وألمة 
مواصلتهن  عن  للنهي  تعليل  مؤمنة" 
بالم  صدر  املؤمنات  مواصلة  يف  وترغيب 

االبتداء الشبيهة بالم القسم يف إفادة التأكيد 
مبالغة يف احلمل عىل االنزجار()65(.

7. لو الوصلية:
هي نوع من أنواع األداة )لو( ذات   
كـ)لو(  وهي  السبعة)66(،  االستعامالت 
الرشطية ولكن جواهبا حمذوف يدّل عليه ما 
قبلها، وتستعمل للوصل والربط وجمّردة من 
النحاة  آراء  اختلفت  بواو  وتسبق  الرشط، 
من  وجتّردها  وحالية)67(،  عاطفة  كوهنا  بني 
عنه  واالستغناء  جواهبا،  وحذف  الرشط، 
السعود  أبو  جعل  عليه،  قبلها  ما  بداللة 
جميئها  يعزون  هذا  رأيه  خلف  انساق  ومن 
و  )لو(  يف  فقال  املبالغة،  لغرض  اجلملة  يف 
ما  حتّقق  لبيان  املواضع:)  هذه  ملثل  حتقيقها 
بالواسطة  أو  بالذات  السابق  الكالم  يفيده 
حال  كل  عىل  املنفي  أو  املوجب  احلكم  من 
مفروض من األحوال املقارنة له عىل اإلمجال 
أبعدها منه، وأشّدها منافاة له  بإدخاهلا عىل 
ليظهر بثبوته، أو انتفائه معه ثبوته، أو انتفاؤه 
ملِا  األولية  بطريق  األحوال  من  ماعداه  مع 
أنَّ اليشء متى حتّقق مع املنايف القوي، فألن 
يتحّقق مع غريه أوىل، ولذلك ال يذكر معه 
بذكر  عنه  األحوال،ويكتفى  سائر  من  يشء 
الواو العاطفة للجملة عىل نظريهتا املقابلة هلا 

املبالغُة باألدواِت يف تفسرِي)إرشاد العقل...
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وهذا  هلا،  املغايرة  األحوال  جلميع  املتناولة 
عىل  األحوال  الستقصاء  ا  قوهلم:أهنَّ معنى 
اخلرب  يف  ظاهر  املعنى  وهذا  اإلمجال  سبيل 
املوجب واملنفي واألمر والنهي كام يف قولك 
فالن جواد يعطي ولو كان فقرًيا وبخيال ال 
يعطي ولو كان غنيًّا، وقولك أحسن إليه ولو 
لبقائه عىل  إليك، وال هتنه ولو أهانك  أساء 
حاله()68(. ثم بني صفة املبالغة فيها مستدالًّ 
امْلَْوُت  ُيْدِرُكُكُم  َتُكوُنوا  تعاىل:}َأْيناََم  بقوله 
قال:))يف  إذ  ُمَشيََّدٍة{)69(  ُبُروٍج  يِف  ُكنُْتْم  َوَلْو 
حصون رفيعة أو قصور حمصنة... وجواب 
عليه،  قبله  ما  داللة  عىل  اعتامًدا  حمذوف  لو 
يدرككم  مشّيدة  بروج  يف  كنتم  ولو  أي 
املوت، واجلملة معطوفة عىل أخرى مثلها، 
كنتم  ولو  مشّيدة  بروج  يف  تكونوا  مل  لو  أي 
الخ، وقد اطَّرد حذفها لداللة املذكور عليها 
املانع  حتّقق  إذا  اليشء  فإن  واضحة،  داللة 
هذه  وعىل  أوىل،  عدمه  عند  يتحّقق  فألن 
التأكيد  من  الوصلية  لو  يف  ما  يدور  النكتة 
تعاىل:  قوله  ما ورد يف  واملبالغة(()70( ومثله 
}َقاُلوا َحْسُبنَا َما َوَجْدَنا َعَلْيِه َآَباَءَنا َأَوَلْو َكاَن 

َآَباُؤُهْم اَل َيْعَلُموَن َشْيًئا َواَل هَيَْتُدوَن{)71(.
وما أورده أبو السعود حول داللتها   
كثري  إليه  ذهب  ما  مع  يتوافق  املبالغة  عىل 

عاشور:))وحرف  ابن  قال  النحاة،  من 
قبله  ما  لداللة  جوابه  وحذف  ط  للرشَّ "لو" 
كالم  يف  شائع  االستعامل  هذا  ومثل  عليه، 
العرب، ولكثرته قال كثري من النحاة: إّن لو 
معنى  عن  جمّردتان  مثله  يف  الرشطيتني  وإن 
ولّقبومها  املبالغة،  إالّ  هبام  ُيقصد  ال  الرشط 
بالوصليتني: أي اهنام ملجّرد الوصل والربط 

يف مقام التأكيد(()72(
8. ما الزائدة:

متنّوعة  بطرائق  العربية  اللغة  تزخر   
من  غريها  عن  متّيزها  املعنى  إىل  للوصول 
املعنى  تعّدد  الطرائق  هذه  ومن  اللغات، 
ذات  حتمل  كلامت  فهناك  الواحدة،  للفظة 
معانيها  وتنّوع  تعّدد  مع  اللفظي  البناء 
التي  اخلاصة  رشوطه  استعامل  لكل  فيكون 
ختتلف عن غريه، ومن هذه الكلامت األداة 
)ما(، فهذه األداة تستعمل اساًم)73(، فتكون 
استفهام واسم رشط، واسم موصول  اسم 
ومصدرية  نافية  فتكون  حرًفا،  وتستعمل 

وزائدة وغريها)74(.
وأّما الزائدة تكون كافَّة وغري كافَّة،   
يف  "ما"  زيدت  املفصل:))قد  رشح  يف  جاء 
الكالم عىل رضبني: كافًة، وغري كافة ومعنى 
كان  عاّم  عليه  تدخل  ما  تكّف  أن  الكافة 
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حُيِدث فيه قبل دخوهلا من العمل... والثاين 
وذلك  كافٍة،  غرَي  مؤّكدة  زائدًة  استعامهُلا 
من  تكون عوًضا  أن  أحدمها:  عىل رضبني: 
أن  وهو  الثاين:  الرضب  وأّما  حمذوف... 
فهو  للكلمة،  الزمة  غرَي  التأكيد  ملجرد  تزاد 
كثري يف التنزيل والشعر وسائر الكالم. ومن 
َفـ  ُجْرم"،  ما  غرِي  من  "غضبَت  قوهلم:  ذلك 

"ما" زائدٌة، واملراُد من غري جرم(()75(.

أخرى  فائدًة  املفرسون  وأضاف   
وهي  الكالم   تقوية  غري  منها  للزائدة 
الزائدة  )ما(  السعود  أبو  ذكر  إذ  املبالغة، 
}َوَقاُلوا  تعاىل:  قوله  يف  جاء  بام  مستشهًدا 
َفَقِلياًل  بُِكْفِرِهْم  اهللَُّ  َلَعنَُهُم  َبْل  ُغْلٌف  ُقُلوُبنَا 
َما ُيْؤِمنُوَن{)76( موّضًحا فائدهتا للمبالغة، إذ 
قال يف قوله تعاىل: }َفَقِلياًل َما ُيْؤِمنُوَن{ ))ما: 
يؤمنون،  قلياًل  فإيامًنا  أي  للمبالغة،  مزيدة 
فزماًنا  وقيل  الكتاب،  ببعض  إيامهنم  وهو 
قلياًل يؤمنون، وهو ما قالوا آمنوا بالذي أنزل 
آخره  واكفروا  النهار  وجه  آمنوا  الذين  عىل 
وكالمها ليس بإيامن حقيقة وقيل أريد بالقلة 
العدم، والفاء لسببية اللعن لعدم اإليامن()77(، 

هذا  يف  نوعها  حول  النحاة  آراء  وتباينت 
املوضع من اآلية الكريمة، فقالوا يف احتامهلا 
مصدرية  أو  نافية  تكون  فقد  أوجه:  ثالثة 
حرًفا  تكون  وقد  اسم،  الوجهني  يف  وهي 
-وهذا الوجه املعتمد عند املفرسين- وتأيت 
ا زائدة ملجّرد تقوية الكالم، أو إلفادة  هنا، إمَّ
تقليل  فتكون  ما،  أكاًل  أكلُت  مثل:  التقليل 
بعد تقليل)78(، وهذا الوجه هو ما أختاره أبو 

السعود وقسم من املفرسين)79(.
اخلامتة ونتائج البحث:

• للمبالغة صور متنّوعة إضافة لصيغ املبالغة، 
ووجه املبالغة يظهر يف هذه الصور عن طريق 

ه قاعدة معينة. املعنى وال حتدُّ
• إحدى صور املبالغة املعنوية هي األدوات، 
يف  مشرتكة  لوظيفة  تأديتها  من  الرغم  وعىل 
مجيع األدوات وهي الربط بني أجزاء اجلملة، 
فضاًل عن وظيفتها الداللية، فهي تفيد أحياًنا 
احلاكم  هو  واملعنى  اجلملة  يف  املبالغة  لبيان 

لتلك اإلفادة. 
• أنَّ للسياق أثًرا يف بيان قصد التكثري واملبالغة 
دونام أن ُيرّصح هبا علنًا يف بعض املواطن من 

القرآن الكريم.

املبالغُة باألدواِت يف تفسرِي)إرشاد العقل...
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اهلوامش:
1- ينظر: الكتاب: 12/1

2- ينظر: يف النحو العريب قواعد وتطبيق: 19
3- ينظر: اجلنى الداين: 88 واملفصل:379، 

والنحو األسايس: 279. 
4- يف النحو العريب قواعد وتطبيق: 37.

وما   123 ومعناها:  مبناها  اللغة  ينظر:   -5
بعدها. 

بنيتها  النحوية  األدوات  ينظر:   -6
عند  املبالغة  وينظر:   ،12-11 ووظيفتها: 

أيب حيان)أطروحة(: 143 
7- النحو القرآين شواهد وقواعد: 538

 258-257 الداين:  اجلنى  ينظر:   -8
واملوسوعة النحوية والرصفية امليرسة: 418

9- سورة األنعام: اآلية/33
اهلل  لكتاب  املفصل  اإلعراب   -10
التقليل  أدوات  وينظر:  املرتل:207/3، 
منشور(:  الكريم)بحث  القرآن  يف  والتكثري 

 140
11- ينظر: إعراب القرآن وبيانه:100/3

12- سورة النور: من اآلية/64
13- سورةاألحزاب: من اآلية/18

واسمه  السندي  عطاء  أليب  البيت   -14

الشعر  يف  قتيبة  ابن  أورده  كام  )مرزوق( 
والشعراء: 755/2

15- إرشاد العقل السليم: 126/3 وينظر 
إعراب  يف  واجلدول  الكشاف:17/2 

القرآن:133/7
يف  املحيط  البحر  ينظر:   -16

التفسري:487/4
األبرص،  بن  عبيد  للشاعر  البيت   -17

ديوانه: 56 
18- ينظر البحر املحيط يف التفسري:487/4
19- رشح التسهيل: 29/1 وينظر: اللباب 
يف علوم الكتاب:111/8 و زهرة التفاسري: 

2484/5
20- ينظر ُرّب معناها واستعامالهتا )بحث 

منشور(: 5920
 1737/4 الرضب:  ارتشاف  ينظر   -21

وما بعدها، ومعاين النحو: 37/3
22- سورة احلجر: اآلية/2

23- إرشاد العقل السليم: 64/5
24- ينظر الكشاف)اهلامش(: 201/1

25- ديوان املتنبي: 128
 522/2 التفسري:  علم  يف  املسري  زاد   -26

523-
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27- أنوار التنزيل: 206/3 
28- ينظر التحرير والتنوير:10/14 

29- ينظر النحو امليرس: ص594
30- املفصل: 433

31- رشح التسهيل: 180/3
32- ينظر: النحو القرآين شواهد وقواعد: 

482
33- ينظر: معاين النحو:264/3

34- سورة الشورى:اآلية/9
35- إرشاد العقل السليم: 24/8

36- ص: اآلية/28
السليم:224/7وينظر  العقل  إرشاد   -37

فتح البيان: 36/12
38- ينظر: توضيح املقاصد: 1022/2

39- ينظر: النحو األسايس: 524
أصوات  يف  املحيط  ينظر:   -40

اللغة:126/3 والنحو األسايس: 312
41- سورة النمل: اآلية/66-65

42- إرشاد العقل السليم: 297-296/6
احلاجب:  ابن  لكافية  الريض  رشح   -43

1354
ومعاين   218/4 الكتاب:  ينظر:   -44

النحو: 19/3

 149/3 التسهيل:  رشح  ينظر:   -45
ومعاين   1695/4 الرضب:  وارتشاف 

النحو: 20/3
وينظر   149/3 التسهيل:  رشح   -46

دراسات ألسلوب القرآن: 19/2
 1695/4 الرضب:  ارتشاف  ينظر:    -47

واجلنى الداين: 37
48- سورة األنعام: من اآلية/153
49- إرشاد العقل السليم: 200/3

50- سورة البقرة: من اآلية/18
51- الكشاف: 74/1

احلويف(:  )ت  السائر  املثل  ينظر:   -52
167/2

53- رشح املفصل: 132/5
والنحو   249 اللبيب:  مغني  ينظر:   -54

القرآين شواهد وقواعد: 539 
55- ينظر: دراسة يف قواعد النحو العريب يف 

ضوء علم اللغة احلديث: 243
56- سورة العلق: اآلية/6

57- إرشاد العقل السليم:178/9
القرآن:  ألحكام  اجلامع  ينظر:   -58

123/20
أنوار  وينظر   777/4 الكشاف:   -59

املبالغُة باألدواِت يف تفسرِي)إرشاد العقل...
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املحيط:10/  والبحر  التنزيل:325/5 
508

60- ينظر:تفسري ابن فورك:173/3 
61- رشح املفصل: 146/5

62- ينظر: أدوات اإلعراب: 185
63- ينظر: اجلملة العربية واملعنى: 218

64- سورة البقرة: من اآلية/221
65- إرشاد العقل السليم: 221/1 وينظر 
الوسيط  والتفسري  املعاين:512/1  روح 

لطنطاوي:490/1
النحو  أدوات  يف  الوايف  املعجم  ينظر   -66

العريب: 288
67- ينظر التحرير والتنوير: 306/3

68- إرشاد العقل السليم: 189/1

69- سورة النساء: من اآلية/78
70- إرشاد العقل السليم: 205/2

71- سورة املائدة: من اآلية/104
72- التحرير والتنوير: 306/3

73- ينظر: النحو األسايس: 318
74- ينظر: دراسة يف قواعد النحو العريب يف 

ضوء علم اللغة احلديث: 219
75- رشح املفصل: 67/5 وما بعدها

76- سورة البقرة: من اآلية/88
77- إرشاد العقل السليم:128/1

78- ينظر: مغني اللبيب: 417
وورح   93/1 التنزيل:  أنوار  ينظر:   -79
البيان:178/1 والتحرير والتنوير:600/1
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املصادر واملراجع:
القرآن الكريم

1- أدوات اإلعراب: ظاهر شوكت البيايت، 
للدراسات  اجلامعية  املؤسسة  جمد  النارش: 
الطبعة:  لبنان،   – بريوت  والتوزيع،  والنرش 

األوىل، 1425 هـ - 2005 م
العرب:  لسان  من  الرضب  ارتشاف   -2
أثري  حيان  بن  يوسف  بن  حممد  حيان  أبو 
الدين األندليس )ت745 هـ( حتقيق:رجب 
عثامن حممد، مراجعة: رمضان عبد التواب، 
الطبعة:  بالقاهرة،  اخلانجي  مكتبة  النارش: 

األوىل، 1418 هـ - 1998 م
الكتاب  مزايا  إىل  السليم  العقل  إرشاد   -3
الكريم: أبو السعود العامدي حممد بن حممد 
بن مصطفى )املتوف: 982هـ(، النارش: دار 

إحياء الرتاث العريب - بريوت
الدين  حميي  وبيانه:  القرآن  إعراب   -4
)ت1403هـ(  درويش  مصطفى  أمحد  بن 
سورية،   - محص   - اإلرشاد  دار  النارش: 
الطبعة:  بريوت(،   - دمشق   - الياممة  )دار 

الرابعة، 1415 هـ، 
املرتَّل:  اهلل  لكتاب  ل  املفصَّ اإلعراب   -5
هبجت عبد الواحد صالح النارش: دار الفكر 
الطبعة:  عامن  والتوزيع،  والنرش  للطباعة 

الثانية، 1418 هـ 
نارص  التأويل:  وأرسار  التنزيل  أنوار   -6
حممد  بن  عمر  بن  اهلل  عبد  سعيد  أبو  الدين 
685هـ(،  )املتوف:  البيضاوي  الشريازي 
املحقق: حممد عبد الرمحن املرعشيل النارش: 
دار إحياء الرتاث العريب - بريوت،الطبعة: 

األوىل - 1418 هـ
القاسم  أبو  النحو:  علل  يف  اإليضاح   -7
املحقق:  هـ(   337 )املتوف:  اجي  جَّ الزَّ
النفائس  دار  النارش:  املبارك  مازن  الدكتور 
هـ   1406 اخلامسة،  الطبعة:  بريوت   -

-1986م.
8- البحر املحيط يف التفسري: أبو حيان حممد 
بن يوسف بن عيل بن يوسف بن حيان أثري 
الدين األندليس )املتوف: 745هـ(، املحقق: 
 - الفكر  دار  النارش:  مجيل  حممد  صدقي 

بريوت، الطبعة: 1420 هـ.
بن  الطاهر  حممد  والتنوير:  التحرير   -9
التونيس  عاشور  بن  الطاهر  حممد  بن  حممد 
)املتوف: 1393هـ(، النارش: الدار التونسية 

للنرش – تونس، سنة النرش: 1984  
احلسن  بن  حممد  فورك:  ابن  تفسري   -10
بكر  أبو  األصبهاين،  األنصاري  فورك  بن 
عالل  وحتقيق:  دراسة  406هـ(،  )املتوف: 

املبالغُة باألدواِت يف تفسرِي)إرشاد العقل...
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عدد  )ماجستري(  بندويش  القادر  عبد 
 - القرى  أم  جامعة  النارش:   ،1 األجزاء: 
األوىل:  الطبعة  السعودية،  العربية  اململكة 

1430 - 2009 م
الكريم:  للقرآن  الوسيط  التفسري   -11
هنضة  دار  النارش:  طنطاوي  سيد  حممد 
الفجالة -  للطباعة والنرش والتوزيع،  مرص 

القاهرة،الطبعة: األوىل.
برشح  واملسالك  املقاصد  توضيح   -12
ألفية ابن مالك: بدر الدين حسن بن قاسم 
بن عبد اهلل املرادي )املتوف: 749هـ( رشح 
دار  النارش:  سليامن،  الرمحن  عبد  وحتقيق: 
 - 1428هـ  األوىل  العريب،الطبعة:  الفكر 

2008م 
املشهور  القرآن  إلحكام  اجلامع   -13
بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  القرطبي(:  بـ)تفسري 
أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي 
)املتوف:671هـ(  القرطبي  الدين  شمس 
أطفيش،  وإبراهيم  الربدوين  أمحد  حتقيق: 
القاهرة   – املرصية  الكتب  دار  النارش: 

الطبعة: الثانية، 1384هـ - 1964 م 
الكريم:  القرآن  إعراب  يف  اجلدول   -14
)املتوف:  صايف  الرحيم  عبد  بن  حممود 
 - دمشق  الرشيد،  دار  النارش:  1376هـ( 

الرابعة،  الطبعة:  بريوت  اإليامن،  مؤسسة 
1418 هـ 

الدكتور  واملعنى:  العربية  اجلملة   -15
ابن  النارش:دار  السامرائي،  صالح  فاضل 

حزم، الطبعة األوىل،1421ه- 2000م.
أبو  املعاين:  حروف  يف  الداين  اجلنى   -16
عبد  بن  قاسم  بن  حسن  الدين  بدر  حممد 
749هـ(،  )املتوف:  املرادي  عيّل  بن  اهلل 
املحقق: د فخر الدين قباوة -األستاذ حممد 
العلمية،  الكتب  دار  النارش:  فاضل،  نديم 
بريوت - لبنان، الطبعة: األوىل، 1413 هـ 

- 1992 م.
الكريم:  القرآن  ألسلوب  دراسات   -17
1404هـ(  )ت  عضيمة  اخلالق  عبد  حممد 
دار  النارش:  شاكر  حممد  حممود  تصدير: 

احلديث، القاهرة 
18- دراسة يف قواعد النحو العريب يف ضوء 
علم اللغة احلديث: الدكتور حازم عيل كامل 
رمضان  الدكتور  وتقديم:  مراجعة  الدين، 

عبد التواب، النارش: مكتبة اآلداب.
19- ديوان عبيد ابن األبرص: رشح: أرشف 
  - العريب  الكتاب  دار  النارش:  عدرة،  أمحد 

بريوت، الطبعة األوىل 1414ه-1994م.
بن  أمحد  الطيب  أبو  املتنبي:  ديوان   -20



395

)2
02

2  
ب -

 )آ
)1

44
4 -

رم 
)حم

نة 
ثام

ة ال
سن

- ال
ون 

الث
والث

ث 
لثال

د ا
عد

- ال
ن 

ثام
د ال

جل
/ امل

واة
د

دار  اجلعفي)ت354ه(،النارش:  احلسني 
بريوت للطباعة-بريوت، 1403ه-1983م
بن  حقي  إسامعيل  البيان:  روح   -21
مصطفى اإلستانبويل احلنفي اخللويت ، املوىل 
النارش: دار  الفداء )املتوف: 1127هـ(،  أبو 

الفكر – بريوت 
العظيم  القرآن  تفسري  يف  املعاين  روح   -22
والسبع املثاين: شهاب الدين حممود بن عبد 
1270هـ(،  )املتوف:  األلويس  احلسيني  اهلل 
دار  النارش:  الباري عطية  عبد  املحقق: عيل 
األوىل،  الطبعة:  بريوت،   - العلمية  الكتب 

1415 هـ  
23- زاد املسري يف علم التفسري: مجال الدين 
اجلوزي  عيل  بن  الرمحن  عبد  الفرج  أبو 
املهدي،  الرزاق  عبد  املحقق:  )ت597هـ( 
بريوت   - العريب  الكتاب  دار  النارش: 

الطبعة: األوىل - 1422 هـ
بن  أمحد  بن  حممد  التفاسري:  زهرة   -24
زهرة  بأيب  املعروف  أمحد  بن  مصطفى 
الفكر  دار  النرش:  دار  1394هـ(،  )املتوف: 

العريب.
عبد  بن  حممد  الفوائد:  تسهيل  رشح   -25
اهلل، ابن مالك الطائي اجلياين، أبو عبد اهلل، 
د.  املحقق:  672هـ(،  )املتوف:  الدين  مجال 

عبد الرمحن السيد، د. حممد بدوي املختون، 
األوىل  الطبعة:  للطباعة  هجر  النارش: 

)1410هـ - 1990م(
بن  يعيش  للزخمرشي:  املفّصل  رشح   -26
عيل بن يعيش ابن أيب الرسايا حممد بن عيل، 
املوصيل،  األسدي  الدين  موفق  البقاء،  أبو 
املعروف بابن يعيش وبابن الصانع )املتوف: 
643هـ( قدم له: الدكتور إميل بديع يعقوب 
النارش: دار الكتب العلمية، بريوت - لبنان 

الطبعة: األوىل، 1422 هـ - 2001 م
27- رشح الريض لكافية ابن احلاجب: محد 
بن احلسن الريض اإلسرتاباذي، نجم الدين 
بشري،  حييى  حتقيق،  686هـ(،  )املتوف: 

الطبعة األوىل1417ه-1996م
28- الشعر والشعراء: أبو حممد عبد اهلل بن 
مسلم بن قتيبة الدينوري )املتوف: 276هـ( 
النرش:  عام  القاهرة  احلديث،  دار  النارش: 

1423هـ.
أبو  القرآن:  مقاصد  يف  البيان  فتح   -29
الطيب حممد صديق خان  البخاري،الِقنَّوجي 
)ت1307هـ(، وقّدم له: َعبد اهلل بن إبراهيم 
ة للطَباعة  األنَصاري، النارش: امَلكتبة العرصيَّ
والنرّْش، َصيَدا - َبريوت، عام النرش: 1412 

هـ - 1992 م.

املبالغُة باألدواِت يف تفسرِي)إرشاد العقل...
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عىل  وتطبيق  قواعد  العريب  النحو  يف   -30
مهدي  الدكتور  احلديث:  العلمي  املنهج 

املخزومي، الطبعة الثالثة 1985م
قنرب  بن  عثامن  بن  عمرو  الكتاب:   -31
سيبويه  امللقب  برش،  أبو  بالوالء،  احلارثي 
السالم  عبد  املحقق:  180هـ(،  )املتوف: 
اخلانجي،  مكتبة  النارش:  هارون،  حممد 
القاهرة،الطبعة: الثالثة، 1408 هـ - 1988 

م  
غوامض  حقائق  عن  الكّشاف   -32
بن  عمرو  بن  حممود  القاسم  أبو  التنزيل: 
أمحد، الزخمرشي جار اهلل )املتوف: 538هـ(، 
النارش: دار الكتاب العريب - بريوت الطبعة: 

الثالثة - 1407 هـ.
حفص  أبو  الكتاب:  علوم  يف  اللباب   -33
رساج الدين عمر بن عيل الدمشقي النعامين 
وعيل  أمحد  عادل  املحقق:  )ت775هـ( 
العلمية  الكتب  دار  معوض،النارش:  حممد 
- بريوت / لبنان الطبعة: األوىل، 1419 هـ 

-1998م.
متام  الدكتور  ومعناها:  مبناها  اللغة   -34
النجاح  الثقافة، مطبعة  دار  النارش:  حسان، 
اجلديدة- الدار البيضاء، سنة النرش: 1994
35- املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر: 

حممد  بن  اهلل  نرص  األثري،  بن  الدين  ضياء 
احلويف،  أمحد  املحقق:  637هـ(،  )املتوف: 
مرص  هنضة  دار  النارش:  طبانة،  بدوي 
للطباعة والنرش والتوزيع، الفجالة ـ القاهرة 
نحوها  العربية  أصوات  يف  املحيط   -36
النارش:دار  األنطاكي،  حممد  ورصفها: 

الرشوق العريب- بريوت، الطبعة الثالثة.
صالح  فاضل  د.  النحو:  معاين   -37
للطباعة  الفكر  دار  النارش:  السامرائي، 
والنرش والتوزيع – األردن، الطبعة: األوىل، 

1420 هـ - 2000 م  
38- املعجم الوايف يف أدوات النحو العريب: 
مجيل  يوسف  احلمد،  توفيق  عيل  د.  صنّفه: 
الثانية:  الطبعة  األمل،  دار  النارش:  الزعبي، 

1414ه-1993م.
األعاريب:  كتب  عن  اللبيب  مغني   -39
عبد اهلل بن يوسف بن أمحد بن عبد اهلل ابن 
هشام  ابن  الدين،  مجال  حممد،  أبو  يوسف، 
)املتوف: 761هـ(، املحقق: د. مازن املبارك 
 - الفكر  دار  النارش:  اهلل،  محد  عيل  حممد   /

دمشق الطبعة: السادسة، 1985
أبو  اإلعراب:  صنعة  يف  ل  املفصَّ  -40
القاسم حممود بن عمرو بن أمحد، الزخمرشي 
جار اهلل )املتوف: 538هـ(، املحقق: د. عيل 
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بريوت،   - اهلالل  مكتبة  النارش:  ملحم  بو 
الطبعة: األوىل، 1993 

امليرسة:  والرصفية  النحوية  املوسوعة   -41
أبو بكر عبد العليم، النارش: مكتبة ابن سينا 

_ القاهرة.
خمتار  أمحد  الدكتور  األسايس:  النحو   -42
النحاس-الدكتور  مصطفى  عمر-الدكتور 
 - السالسل  ذات  النارش:  محاسة،  حممد 
الكويت، الطبعة الرابعة 1414ه-1994م 

وقواعد:  شواهد  القرآين  النحو   -43
مكتبة  النارش:  ظفر،  أمحد  الدكتورمجيل 
الطبعة  املكرمة،  مكة  الوطنية-  فهد  امللك 

الثانية1418ه- 1998م.
خري  حممد  الدكتور   : امليرسَّ النحو   -44
حلواين، النارش: دار املأمون للرتاث، الطبعة 

األوىل 1435ه- 2013م.
الرسائل واألطاريح:

األندليس: عيل  أيب حيان  عند  املبالغة   -45
دكتوراه  أطروحة  الكريطي،  سلامن  حريب 
للعلوم  الرتبية  العربية-كلية  اللغة  قسم 
كربالء،1442ه- اإلنسانية/جامعة 

2020م 
البحوث:

القرآن  يف  والتكثري  التقليل  أدوات   -1
عامر  د.   – الدليمي  عيل  عمر  د.  الكريم: 
للعلوم،  تكريت  جامعة  جملة  كريم،  صبار 

املجلد:19،العدد:7 متوز 2012
بنيتها ووظيفتها-:   – النحوية  2- األدوات 
خضري،  حممد  جامعة  خان،  حممد  الدكتور 

اجلزائر، العدد الرابع 2009م.
عدنان  د.  واستعامالهتا:  معناها   ، ُربَّ  -3
معان،  احلسني،  جامعة  جري،  أبو  خلف 

األردن.

املبالغُة باألدواِت يف تفسرِي)إرشاد العقل...



398

)2
02

2  
ب -

 )آ
)1

44
4 -

رم 
)حم

نة 
ثام

ة ال
سن

- ال
ون 

الث
والث

ث 
لثال

د ا
عد

- ال
ن 

ثام
د ال

جل
/ امل

واة
د

ملخص البحث
هيدف هذا البحث إىل بيان األثر الّداليل اّلذي حُيدثه التبادل بني الصوامت والصوائت القصرية   

وموقف  الكريمة،  القرآنّية  النصوص  يف  واملفرسين  العلامء  رأي  وبيان  والمها،  وعينها  الكلمة  فاء  يف 

السيد مري عيل احلائري من هذا التبادل يف تفسريه)مقتنيات الدرر وملتقطات الثمر(.

Abstract

	 This	research	aims	to	clarify	the	semantic	effect	caused	by	the	exchange	

between	 consonants	 and	 short	 vowels	 in	 the	 Faa’	 	،(فاء) Ain	 	،(عين) and	 Lam	

	on	commentators	and	scholars	of	opinion	the	of	explains	It	word.	the	of	(لام)

the	noble	Qur’anic	texts،	and	the	position	of	Sayyid	Mir	Ali	Al-Hairi	on	this	

exchange	in	his	interpretation	of	“Durar	collectibles	and	Fruit	Pickers”.

التبادُل الفونيمّي يف الصوامت والصوائت القصرية  يف تفسري 

)مقتنيات الدرر وملتقطات الثمر( للسيد مري عل احلائري )ت1353هـ(    

Phonemic Exchange in Consonants and Short Vowels in the 
Interpretation of )Pearls Collectibles and Fruit Pickers( by 
Sayyid Mir Ali Al-Hairi )d. 1353 A.H.(
Prof. Laith Qabel Al-Waeli
Researcher: Kadhum Tarish Abd Ali Sayeh

أ.د. ليث قابل الوائيل
جامعة كربالء-كلية التبية للعلوم االنسانيّة- 

قسم اللغة العربيّة

كاظم طارش عبدعيل صايح

طالب دراسات عليا - ماجستري
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مة املقدَّ
ِحيِم مْحَِن الرَّ بِْسِم اهللَِّ الرَّ

كثريًا  محدًا  العاملني  رّب  هلل  احلمُد   
عددًا  اخلالئق  له  والحتيص  أبدًا  الينقطع 
وأفضل الصالة والسالم عىل حبيبه املختار، 
وآل بيته الكرام األطهار، وصحبه املنتجبيـن 

األبرار.
وبعد...

بني  مشرتكٌة  لغويٌة  ظاهرٌة  التبادُل   
قيايس  هو  ما  منها  والرصِف،  الصوِت 
خيضع لضوابط حمّددة مثلام حيصل يف صيغة 
العربّية  باللهجات  يتصل  ما  )افتعل( ومنها 
العرب )جدت وجدف( ويقصد  مثل قول 
بنية  يف  آخر  حرف  مكان  حرف  إحالل  به 
واملخرج  الصفة  يف  له  مقاربًا  يكون  املفردة 
حروف  سائر  عىل  اإلبقاء  مع  كليهام،  أو 
أثر  إحداث  إىل  التبادل  الكلمة ويؤدي هذا 
يف داللة املفردة؛ نتيجة ما حيمله احلرف من 
الفونيمي  التبادل  ويدخل  تعبريّية،  قيمة 
ببنية الكلمة يف مجيع حروفها، فقد يكون يف 
فائها أو عينها أو المها، وقد ورد يف تفسري 
)مقتنيات الدرر( ما يمّثل هذه الظاهرة، مع 
اإلشارة إىل األثر الّداليل اّلذي حيدث نتيجة 

اإلبدال.
من  جمموعة  عىل  اعتمدت  وقد   
بحثي  إثراء  يف  أسهمت  واملراجع  املصادر 
العني،  ومعجم  الكريم،  القرآن  أمّهها: 
والشيخ  الطربي،  وتفسري  سيبويه،  وكتاب 
والتنوير،  والتحرير  والكشاف،  الطويس، 

وتفسري مقتنيات الدرر وغريها.
التبادل  بتعرِف  البحث  بدأ  وقد   
البحث  وتضّمن  واالصطالح،  اللغة  يف 
الفونيامت  بني  التبادل  األّول:  حمورين: 
الصامتة يف اللفظ القرآيّن، أّما املحور الثاين: 
التبادل الفونيمّي بني الصوائت القصرية يف 
اللفظ القرآيّن، وقد اعتمدنا يف كال املحورين 
واملفرسين،  اللغة  علامء  آراء  تقيّص  عىل 
ما  وترجيح  احلائري،  السيد  رأي  وإبراز 

ينسجم منها مع النّص القرآين.
وتضّمنت خامتة البحث أهّم النتائج   
التي توّصل الباحث إليها، ونرجو أن نكون 
املتواضع،  البحث  هذا  كتابة  يف  وّفقنا  قد 
وصىّل اهلل عىل حمّمد وآله وصحبه، واحلمد 

هلل رّب العاملني. 
توطئة:

)بدل(  مادة  من  اللغة  يف  التبادل:   

التبادُل الفونيمّي يف الصوامت والصوائت...
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مكاَن  ثوبًا  واستْبَدْلُت  التغيري.  :"التبديل: 
امُلباَدلُة.  َأٍخ، ونحُو ذلَك  َثوٍب، وَأخًا مكاَن 

واإلبداُل")1(. 
ُيؤَخُذ  األبدال:"اليشء  املنجد  ويف   

مكاَن غريه")2(. 
ويف االصطالح: هو ظاهرٌة مشرتكٌة   
قياسيا،  ويكون  والترصيِف،  الصوِت  بني 
)افتعل(  تاء  مثل  معّينٍة،  حروٍف  يف  ويقع 
فإهنا  اإلطباق  حروف  أحد  بعدها  جاء  إذا 
ُتبَدُل طاء، كقوهلم يف اصترب: اصطرب، وغري 
كالم  يف  مطرد  غري  سامعي  وهو  قيايّس، 
القبائِل،  باختالِف  خيتلُف  ولكنّه  العرب، 
فقبيلة تقول: مدح، باحلاء، وأخرى: مدح، 
للصواب  جمانًبا  خمالفه  ُيعدُّ  وال  باهلاء. 
حروف  مجيع  يف   - غالًبا   - ويقع  اللغوي، 
فيام  تتعاقُب  احلروُف  كانت  ومّلا  املعجم، 
فيام  تتعاقُب  احلركات  هذه  فكذلك  بينها، 
وُعِزَي  العربية،  القبائل  لغات  يف  بينها 
فيها  تعاقبت  ألفاظ  األزد  قبائل  بعض  إىل 
احلركات ما بني فتٍح وكرٍس، أو ضمٍّ وكرٍس، 
صويت  أثٌر  التبادل  وهلذا   ،)3( وضمٍّ فتٍح  أو 
يف  ورد  وقد  الّداللة،  تغيري  عىل  يعمل 
تفسري مقتنيات الدرر مثل هذا التعاقب بني 

الصوامت والصوائت وبيان ما له من داللة.
اللفظ  يف  الصامتة  الفونيامت  يف  التبادل  أ - 

القرآيّن: 
ألفاٌظ كثريٌة  العربّية  اللغة  توجد يف   
تشرتك يف داللِتها، ويف بِنَيتِها وحروفها، إاّل 
يف حرف واحد ُيمّيزها، فيشرتك اللفظان يف 
الّداللة من ِجَهِة العموم، ويفّرقهام الصوت 
وتّية، لداللة  املتاميز، بناًء عىل خصوصّيتِه الصَّ

أحدمها عن سواه من وجه اخلصوص.
وقد تّطّرق ابن جني إىل هذا التاميز   
بنية  يف  اللفظني  بني  التعاقب  حُيدثه  اّلذي 
وقضم،  خضم  قوهلم:  ذلك  الكلمة:"من 
فاخلضم ألكل الرطب كالبطيخ والقثاء وما 
والقضم  الرطب،  املأكول  من  نحومها  كان 
الدابة  قضمت  نحو:  اليابس  للصلب 

شعريها ونحو ذلك")4(. 
ابن  عن  ُنِقَل  ما  أيًضا  ومنه   
العرب  ُسنَن  قوله:"من  فارس)ت395هـ( 
بعٍض:  مقام  بعضها  وإقامُة  احلروف  إبداُل 
ِرَفّل وِرَفّن وهو كثري  َمَدَحه وَمَدَهه وفرس 

مشهور")5(. 
بني  بالفونيامت  التبادل  وهذا   
العربية  عرفتها  التي  املسائل  من  الكلامت 
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حريف  بني  حصل  اّلذي  فالتعاقب  قدياًم، 
وقضم(،  )خضم  كلمتي  يف  والقاف  اخلاء 
واحلاء واهلاء يف كلمتي )َمَدَحه وَمَدَهه( أّدى 
هذا  حيِدث  وقد  املعنى،  يف  االختالف  إىل 
التعاقُب بني األلفاظ يف فاء الكلمة أو عينها 
أو المها، وقد جاء يف تفسري السيد احلائري 
ِذكٌر هلذا التعاقب بني احلروِف وما تبعه من 

تبابني يف الّداللة.
)أّز  الكلمتني  يف  الكلمة  فاء  يف  التبادل   -1

و هّز(:
فكلمة )أّز( وردت يف قوله تعاىل من   
َياطِنَي َعىَل  ا َأْرَسْلنَا الشَّ سورة مريم: }َأمَلْ َتَر َأنَّ
وكلمة  ا{)مريم:83(،  َأزًّ ُهْم  َتُؤزُّ اْلَكافِِريَن 
ي  }َوُهزِّ نفسها:  السورة  يف  وردت  )هّز( 
ُرَطًبا  َعَلْيِك  ُتَساِقْط  النَّْخَلِة  بِِجْذِع  إَِلْيِك 
عينامها  الفعلني  إّن  إذ  )مريم:25(،  َجنِيًّا{ 
فّك  فعند  املشّدد،  الزاي  حرف  والمامها 
فالتعاقب  وهزز(،  يصريان:)أزز،  التشديد 

بني اهلمز واهلاء. 
من  احلرفني  هذين  القدماء  عّد  إذ   
أعمق احلروف خمرًجا، واهلمزة من احلروف 

املجهورة وأّما اهلاء فمهموسة)6(. 
)تصاقب  باب  يف  جني  ابن  وذكر   

أخت  اهلمز  بأّن  املعاين(  لتصاقب  األلفاظ 
لتقارب  اللفظان  فتقارب  املخرج،  يف  اهلاء 
باهلمزة  املعنى  هذا  خّصوا  وكأهّنم  املعنيني. 
املعنى أعظم يف  اهلاء، وهذا  أقوى من  ألهّنا 
؛ ألّنك قد هتّز ما ال بال له  النفوس من اهلزِّ

كاجلذع وساق الشجرة)7(. 
395هـ(،  )ت  فارس  ابن  وذكر   
اهلمزة  معنى  اللغة(  )مقاييس  معجمه  يف 
اُء َيُدلُّ َعىَل  والزاي جمتمعتني :"َواهْلَْمَزُة َوالزَّ

ْزَعاِج")8(. ِك َوالتَّْحِريِك َواإْلِ التََّحرُّ
الشوكاين)ت1250هـ( وذكر   
عنهام:"األّز  فقال  وهّز(،  )أّز،  معنى  عن 
َوالتَّْهِييُج  التَّْحِريُك  معناه  واالستفزاز  واهلّز 
الشياطني  َأنَّ  ُسْبَحاَنُه  اهللَُّ  َفَأْخرَبَ  ْزَعاُج،  َواإْلِ
َوَذلَِك  َوُتْغِوهيِْم،  يُِّجُهْم  َوهُتَ اْلَكافِِريَن  ُك  رِّ حُتَ

ُهَو التَّْسِليُط هَلَا َعَلْيِهْم")9(. 
السيد  هبا  جاء  التي  واخلالصة   
واالستفزاز  واهلّز  األّز  قال:  بأّنه  احلائري 
يكون  األّز  أّن  إاّل  التهييج  بمعنى  أخوات 
تزعجهم   : أي  أًزا،  تؤّزهم  معنى  فإّن  أشّد 

إزعاًجا من الطاعة إىل املعصية)10(. 
واملتتّبع للخطاب القرآين يف اآليتني   
هنا  والياء  هزّي-  لفظ  يف  املخاَطب  جيد 

التبادُل الفونيمّي يف الصوامت والصوائت...
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عليها  )مريم  -السيدة  املؤّنث  للمخاطب 
يف  ألهّنا  واضًحا؛  التلّطف  فيبدو  السالم(- 
أو  املخاض،  الناتج من  ان  حالة تعب وهو 
قد يكون التلّطف هلا من اهللِ تعاىل كوهنا مريم 
أّما  السالم(  )عليها  العذراء  عمران  بنت 
ه اخلطاب  لفظة األّز  فجاء يف اآلية التي وجِّ
زجر،  موضع  يف  هم  اّلذين  للكافرين  فيها  
اللفظني  بني  متباينة  الّداللة  جعل  واّلذي 
ُوِصفا  كام  فاحلرفان  واهلاء،  اهلمز  حرفا  هو 
بأهّنام من أبعد احلروف خمرًجا، إاّل أّن اهلمز 
صوٌت شديٌد جمهوٌر واهلاء صوت مهموس، 
فتبادل الفونيامت أّدى إىل اختالف الّداللة.   
2- التبادل يف عني الكلمة بني حريف الصاد 
والطاء يف لفظ )حصب(: نحو قوله تعاىل: 
َحَصُب  اهلل  ُدوِن  ِمن  َتْعُبُدوَن  َوَما  }إِنَُّكْم 
َواِرُدوَن{)األنبياء:98(،  هَلَا  َأنُتْم  َجَهنََّم 
بني  التبادل  وهذا  والطاء،  بالصاد  فُقِرئت 
النطق  يف  االختالف  إىل  يؤّدي  احلرفني 
الدرر  مقتنيات  فجاء يف  الّداللة،  وتباين يف 
بأّن احلطَب غري احلصِب، فاملراُد من احلصِب 
أهّنم  يرمون يف جهنّم كام ترمى احلصباء)11(، 
هذا  يف  مسّوًغا  االطباق  صفة  تكون  وقد 
مهموٌس  صوٌت  الصاَد  أّن  إاّل  التعاقب 

رخٌو، والطاء جمهور شديد)12(.
هذا  الزّجاج)ت311هـ(  وذكر   
التعاقب يف القراءات فقال:"فمن قرأ حَصُب 
فمعناها كل ما يرمى به يف جهنم، ومن قال 
حطب فمعناه ما توقد به جهنم، كام قال عزَّ 

: }َوُقوُدَها النَّاُس واحِلَجاَرُة{")13(.  وجلَّ
الناُر باحلجارِة أشّد من  اّتقاد  وقيل   
من  احلجارة  هذه  ألّن  باحلطب؛  اّتقادها 
ُأوِقد  إذا  حّرا  األشياء  أشّد  وهى  كربيت 
الرائحة  ونتن  االّتقاد  رسعة  وهلا  عليها، 
باألبدان،  االلتصاق  وشّدة  الدخان  وكثرة 
الناس  وُقِرن  أشّد،  هبا  العذاب  فيكون 
أرباًبا  واخّتذوها  نحتوها  ألهّنم  باحلجارة؛ 
جعل  اّلذي  يكون  وقد  اهلل)14(،  دون  من 
احلصب  معنى  رشح  إىل  يذهبون  املفرسين 
واحلطب كون املتعارف عليه بأن النار توقد 
باحلجارة،  إيقادها  واستحالة  احلطب،  من 
النار  هبا  ُتوقد  التي  احلجارة  كانت  إن  هذا 
نفسها التي نعرفها نحن، وقد يكون مسّوًغا 
عني  يف  التعاقب  فحدث  القراءات،  لتعّدد 

هذه اللفظة، وأنتج لنا تباينا يف املعنى. 
ومنه  الكلمة  الم  يف  الفونيمّي  التبادل   -3
مَلْ  باَِم  ُت  َبرُصْ }َقاَل  تعاىل:  قوله  يف  جاء  ما 
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ُسوِل  الرَّ َأَثِر  ِمْن  َقْبَضًة  َفَقَبْضُت  بِِه  وا  َيْبرُصُ
َلْت يِل َنْفيِس{)طه:96(.  َفنََبْذهُتَا َوَكَذلَِك َسوَّ
وقال  التعاقب  هذا  احلائري  السيد  روى  إذ 
وهي  القاف  بضّم  )ُقبضًة(  "ُقِرئ  معناه:  يف 
اسم للمقبوض من اسم املفعول من تسمية 
وُقِرئ  األمري،  كرضب  باملصدر،  املفعول 
)قبضة( بالصاد، والفرق يف املعنى أّن الضاّد 
بأطراف  املهملة  والصاّد  الكّف  بجميع 

األصابع")15(.
والقبضة والقبصة لغة:"َقاَل اللَّْيث:   
َوَقاَل  اليشِء.  عىل  الَكفِّ  بِجمع  القبُض 
َك ُكّله،  َغريه: القبضُة: َما أخذَت بُجْمع كفِّ
اد")16(. َفإِذا َكاَن بأصابعك َفِهَي الَقْبَصُة بالصَّ
التعاقب  العربية  عرفت  وقد   
حتّدث  إذ  علامئها،  من  األوائل  عند 
معنى  عن  تفسريه  يف  الزّجاج)ت311هـ( 
بجملِة  فقال:"فالقبضة  والقبصة  القبضة 
ويقرأ  األَصابِع.  بأطراف  والقبصة  الكِف، 

بالصاد والضاد")17(.
التناوب  هذا  أّن  تقّدم  ممّا  ويبدو   
نتج عنه تغيرٌي يف داللِة لفظِة )قبضة( عندما 
ُقِرئت بالصاد، قد يكون التقارب يف الّداللة 
هو اّلذي أّدى هلذا التناوب، فإّن خمرج الضاد 

غري خمرج الصاد، وقد يكون العامل املشرتك 
بينهام هو صفة االطباق فقط، فالضاُد صوٌت 

جمهوٌر شديٌد، والصاُد مهموٌس رخٌو)18(. 
ويتبنّي أن صفة اجلهر والشّدة التي   
جعلت  )قبضة(  حروف  مجيع  يف  اجتمعت 
واإلمساك  الكّف  مجيع  إغالق  معناها  من 
باألصابِع  القبصة  وأّما  والشدة،  القوة  هبذه 
فيدلُّ عىل عدِم التشبِث والرخاوِة باإلمساِك 
داللة  يف  الرخوة  الصاد  صوت  أثُر  وهذا 
بالضاد  )قبضة(  قراءة  أّن  ويبدو  الكلمة، 
رأى  قد  السامري  ألّن  للصواب؛  أقرب 
جربائيل وقبض عىل أثره، أي: الرتاب اّلذي 
داس عليه فرسه، وأهوال انشقاق البحر، ثم 
فكان  وأغرقهم،  وجيوَشُه  فرعوَن  املاُء  عال 
السامري يف حالٍة من اخلوِف والتوّتِر نتيجة 
األهواِل، فمن االستحالة أّن يقبض الرتاب 

بأطراف أصابعه. 
ب- التبادل الفونيمّي يف الصوائت القصرية 

يف اللفظ القرآيّن:
حتديد  يف  كبرًيا  دوًرا  للحركة  إّن   
بِنيتِها  معنى الكلمة، سواء أكان عىل صعيِد 
اإلعرابّيِة،  حالتِها  صعيِد  عىل  أم  التشكيليِة 
تشكيُل  شأنِِه  من  اّلذي  السكون  وكذا 

التبادُل الفونيمّي يف الصوامت والصوائت...
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هبذه  احلركات  وتسمية  الكلمِة،  مالمح 
عىل  ويدّل  خصائِصها،  من  مأخوذ  األسامء 
هذا ما قام به أبو األسود الدؤيل عندما أراد 
عمله  أخضَع  إذ  الرشيف،  املصحف  تنقيط 
عىل  اعتامًدا  للحركات،  والتذّوِق  للتجريِب 

وضع الشفاه من فتح وكرس وضّم)19(.
وقد حرص السيد احلائري عىل أن   
ُيبنّيَ هذا املعنى اّلذي حُتدثه تبادل احلركة بني 

احلرف الواحد يف الكلمة.
1- التبادل الفونيمي بني الكرس والضّم يف 

اللفظ القرآين:
عقد ابن السكيت )ت244هـ( هلذا   
ساّمه)باب  بابًا  والكرس  الضّم  بني  التبادل 
هلذا  غزيرة  أمثلة  فيه  ذكر  وُفْعلة(  فِْعلة 
و  وُخْفَية  وُنْسَبة،  نِْسبة  التبادل، ومن ذلك: 

ِخْفية ِذْروٌة وُذرَوٌة)20(. 
التبادل  هذا  احلائري  السيد  وذكر   
ْجَز  يف تفسريه )للرجز( يف قوله تعاىل: }َوالرُّ
َفاْهُجْر{ )املدثر:5(، فقال:"والرجُز بالكرِس 
ما  اهجر  واملراُد  الصنم،  وبالضّم  العذاب، 
القبيح  الفعل  أو جانب  العذاب،  إىل  يؤّدي 
واخللق الذميم")21(. ففّرق بينهام يف الّداللة، 

منّبهًا أيضًا عىل ما بينهام من معنى. 

وذكر الفراء )ت207هـ( يف معانيه   
تعّدد قراءة لفظ الراء يف الزجر فقال:"كرسه 
عاصم واأْلَْعَمش واحلسن، ورفعه السلمي 
ْجَز  َوالرُّ فقرأوا:  املدينة  وأهل  وجماهد 

َفاْهُجْر")22(. 
مثل  الَقَذُر،  لغًة:"الِرْجُز:  والرجز   
}والِرْجَز  تعاىل:  قوله  وقرئ  الِرْجِس. 
هو  جماهٌد:  قال  والضّم.  بالكرس  فاْهُجْر{ 
ا قوله تعاىل: }ِرْجزًا من السامء{  الصنم. وأمَّ

فهو العذاب")23(. 
قوله  يف  )الذكر(  كلمة  أيًضا  ومنه   
تِي  الَّ نِْعَمتَِي  اْذُكُروا  اِئيَل  إرِْسَ َبنِي  }َيا  تعاىل: 
يف  جاء  َعَلْيُكْم{)البقرة:40(،  َأْنَعْمُت 
بمعنى  الذال  بضّم  الدرر:"الذكُر  مقتنيات 
بكرِس  والذكر  النسيان،  يضاّد  اّلذي  احلفظ 
الذال، يقع عىل الذكر باللسان، أي: احفظوا 

باجلنان، واشكروا باللسان نعمتي")24(.
النوع  هذا  يف  أخرى  أمثلٌة  وهناك   
تفسري  يف  وردت  الفونيمّي  التبادل  من 
قوله  يف  كلمة)اخلطبة(  منها  الدرر  مقتنيات 
بِِه  ْضُتْم  َعرَّ فِياَم  َعَلْيُكْم  ُجنَاَح  }َواَل  تعاىل: 
بنّي  )البقرة:235(، وقد  النَِّساِء{  ِخْطَبِة  ِمْن 
السيد مري عيل احلائري الفرق يف الّداللة بني 
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بالكرِس  فقال:"واخلطبُة  وضّمها  اخلاء  كرس 
التامس النكاح وبالضّم الكالم املشتمل عىل 
يف  خاطبها  أي  املرأة  خطب  يقال:  الوعظ، 

أمر النكاح")25(. 
التبادل الفونيمي بني الضّم و الفتح يف   -2

اللفظ القرآيّن: 
عبيدة  وأبو  الفراء)26(،  روى   
التبادل،  هذا  مثل  جمازه  يف  )ت208هـ()27( 
يف  الدرر  مقتنيات  تفسري  يف  جاء  ما  ومنه 
َسبِيِل  َعْن  لُِيِضلَّ  ِعْطِفِه  }َثايِنَ  تعاىل:  قوله 
اْلِقَياَمِة  َيْوَم  َوُنِذيُقُه  ِخْزٌي  ْنَيا  الدُّ يِف  َلُه  اهللَِّ 
كلمة  فُقِرئت   ،)9 احْلَِريِق{)احلج:  َعَذاَب 
التعاقب  وهذا  وفتحها  الياء  بضّم  )ليضّل( 
أّدى إىل تباين يف املعنى، واّلذي قال به السيد 
احلائري يف تفسري:" }لُِيِضلَّ َعْن َسبِيِل{ أي: 
)لَيضّل(  قرأ  ومن  احلق.  عن  الناس  ليضّل 
احلق  طريق  عن  هو  ليضّل  أي:  الياء  بفتح 
غري  من  جدله  أي:  هلل،  التوحيد  إىل  املؤّدي 
عن  لضاللته  سببا  صار  والدليل  العلم 

توحيد اهلل")28(. 
ومعنى )يضّل( لغة من "ضلَّ يضلُّ   
يِف  وضل  اهلدى.  ضد  والضالل  ضالال 

اأْلَمر ضالال إِذا مل هيتد َلُه")29(.

)ت542هـ(  عطية  ابن  ذكر  وقد   
حيث  يضّل  كلمة  القراءة يف  التعّدد يف  هذا 
الياء،  بضّم  )ليضّل(  اجلمهور  "وقرأ  قال: 
الياء، وكذلك  بفتح  وقرأ جماهد وأهل مكة 

قرأ أبو عمرو"))30(. 
)ت927هـ(  احلنبيل  أّكد  وقد   
اختالف  القرآن  تفسري  يف  الرمحن  فتح  يف 
بفتح  "لَِيضلَّ  فقال:  القراءتني  بني  الّداللة 
الياء عىل اللزوم، وقرأ الباقون: بالضّم، أي: 

لُيضّل هو الناَس")31(. 
ويبدو ممّا تقّدم أّن معنى )يضّل( هو   
ضد اهلداية سواء كانت بضّم الياء أم فتحها، 
الضاللة  أّن  أي:  الياء،  بضّم  يضّل  أن  إالّ 
هذه  عليه  وقعت  فقد  نفسه  للشخص 
تعني:  الضاد  يفتح  قراءة من  بينام  الضاللة، 
بأّن هو اّلذي أوقع الناس بالضاللة بإضالله 
هلم، فهذه املعاقبة بني الضّم والفتح جعلت 
من وقع عليه الفعل هو من أوقع هذا العمل 

بغريه، أي: من ُمَضّل إىل ُمِضّل.
وهذا التعاقب بني الضّم والفتح َيِرُد   
ََذ  }َواختَّ كثريا يف العربية ومنه يف قوله تعاىل: 
اهللُ إِْبَراِهيَم َخِلياًل{ )النساء:125(، إذ فرّس 
بأّنه  )اخلليل(  لفظ  )ت640هـ(  الطويس 

التبادُل الفونيمّي يف الصوامت والصوائت...
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مشتّق من اخلُّلة، وهو:"بضّم اخلاء الصداقة، 
يف  واستعمل  احلاجة،   اخلاء:  بفتح  واخلَّلة 
فيام  الفقري  يلحُق  اّلذي  لالختالل  احلاجة 
فألّن  الصداقة؛  بمعنى   واخلُّلة  إليه،  حَيتاج 
كّل واحد منهام يسّد خلل صاحبه يف املوّدة 

واحلاجة")32(. 
وقد ساق السيد مري احلائري الكثري   
من األمثلة يف هذا النوع منها كلمة )اخلطوة( 
ْيَطاِن  يف قوله تعاىل: }َواَل َتتَّبُِعوا ُخُطَواِت الشَّ
ُه َلُكْم َعُدوٌّ ُمبنٌِي{ )البقرة:168(، جاء يف  إِنَّ
من  املّرة  بالفتح  "اخلطرة  الدرر:  مقتنيات 
نقل القدم وبالضّم بعد ما بني قدمي املايش، 
إذا  عقبه  عىل  ووطئ  خطواته  أتبع  يقال: 
)غرفة(  وكلمة  بسنّته")33(،  واستّن  اقتدى 
َف  اْغرَتَ َمِن  إاِلَّ  ِمنِّي  ُه  }َفإِنَّ تعاىل:  قوله  يف 
ُبوا ِمنُْه{)البقرة:249(، فقال  ُغْرَفًة بَِيِدِه َفرَشِ
احلائري يف معناها: "قرئ )ُغرفة( بضّم الغني 
بالكّف وبالفتح  اّلذي حيصل  القليل  اليشء 
ومثله  واحدة  مّرة  االغرتاف  وهو  قرئ 
)األُكلة( و)األَكلة( فإّن األكل بالضّم، أي: 
ولكن  وأشباهها،  كاللقمة  القليل  اليشء 
األكلة بالفتح، أي: مرة واحدة، يقال: فالن 
يأكل بالنهار أكلة واحدة يعني مّرة، واملعنى 

دون  باليد  الغرفة  اغرتاف  يف  الرخصة 
الكروع")34(.

التبادل الفونيمي بني الكرس والفتح يف   -3
اللفظ القرآين: 

ذكر ابن جني بأّن العرب تفرُق بني   
فهم  الكلمة،  بِنَيِة  يف  احلركة  بتبادل  املعنيني 
للمعنى  األقوى  احلركة  صوت  خيتارون 
احللو:  اليشء  األقوى، ومن ذلك قوهلم يف 

حىَل يف فمي، حيَلو، وحيِل يف عيني)35(. 
والفارق يف الّداللة بني ما كان حلًوا   
يف املذاق وحلًوا يف العني، هو تعاقب احلركة 
وقد  والكرسِة،  الفتحِة  بني  الفعِل  عنِي  يف 
التباين  إظهار  عىل  احلائري  السيد  حرص 
يف الّداللة يف مثل هذا التبادل، ومنه يف قوله 
لَِيْذُكُروا  َمنَْسًكا  َجَعْلنَا  ٍة  ُأمَّ }َولُِكلِّ  تعاىل: 
اأْلَْنَعاِم  هَبِيَمِة  ِمْن  َرَزَقُهْم  َما  َعىَل  اهللَِّ  اْسَم 
ِ امْلُْخبِتنَِي{  َفإهَِلُُكْم إَِلٌه َواِحٌد َفَلُه َأْسِلُموا َوَبرشِّ
إىل  احلائري  السيد  أشار  إذ  )احلج:34(، 
فُقِرئت  )منسكا(  كلمة  يف  القراءات  تعّدد 
أخرى،  مرة  وبفتَحها  مرة،  السني  بكرس 
وهلذا التبادل يف بنية الكلمة أثٌر يف اختالف 
الّداللة، فقولنا من )منَسكا( بالفتح فتعني: 
فتعني:  نسًكا وعبادًة، وأّما قولنا: )منِسكا( 
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املوضع)36(، 
العني:  يف  جاء  اللغة  يف  و)نسًكا(   
"نسك: النُّْسُك: العبادة. َنَسَك َينُْسُك َنْسكًا 

فهو ناِسٌك")37(. 
الذي  اللغة:"املوضع  يف  واملنسك   

فيه النسائك. واملنسك: النسك نفسه")38(. 
ومثل هذا التعاقب وارد يف العربية   
ومنه ما ذكره ابن عطية يف قراءة كلمة )عوج( 
فقال: "والعوج بكرس العني يف األمر واملعنى 

وبفتحها يف األشخاص")39(. 
وقد أشار السيد احلائري إىل العديد   
من هذه األمثلة ومنها كلمة )العدل( يف قوله 
تعاىل: }َواَل ُيْقَبُل ِمنَْها َشَفاَعٌة َواَل ُيْؤَخُذ ِمنَْها 
وَن{)البقرة:48(، فقال:  َعْدٌل َواَل ُهْم ُينرَْصُ
خالف  من  اليشء  مثل  بالفتح  "والعدل 

جنسه، وبالكرس مثله من جنسه")40(. 
ومنه أيضا كلمة )املفّر( يف قوله تعاىل: }َيُقوُل 
{)القيامة:1(،  امْلََفرُّ َأْيَن  َيْوَمِئٍذ  ْنَساُن  اإْلِ

أي:"أين الفرار أين موضع الفرار")41(. 

الزجاج:"املفّر  قول  احلائري  ونقل   
موضع  وبالكرس  الفرار  الفاء  بفتح 

الفرار")42(. وغريها من األمثلة)43(.
اخلامتة وأبرز النتائج

)الصوامت(  احلروف  تبادل  أّن  يتضح   -1
الكلمة  يف  القصرية)الصوائت(  واحلركات 
املعنى،  يف  اختالف  إىل  يؤدي  الواحدة 
ممّا  بأكمله  السياق  عىل  ينعكس  وبدوره 
عليها  يرتّتب  قد  خمتلفة،  دالالت  توليد  إىل 
أراده  اّلذي  القصد  خيالف  رشعي  حكم 

الشارع املقدس.
2- وممّا تقّدم يتضح أّن السيد احلائري كان 
حتديد  يف  وفاعليته  الصويت  لألثر  مدركا 
د قدرة السيد مري  داللة اللفظ، وهذا ما يؤكِّ
عيل احلائري وما يتمّتع به من خمزون لغوّي 
التمييز  القدرة عىل  يمتلك  إذ كان  ومعريّف؛ 
اختلفت عنها  لفظة وأخرى وإن  بني داللة 

بصامت أو صائت واحد فقط.

التبادُل الفونيمّي يف الصوامت والصوائت...
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6- ينظر: الكتاب 433/4. 
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املصدر نفسه )فيّحل( 130/7.
26- ينظر: معاين القران: 2/ 222.
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41- املصدر نفسه: 7/12.
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املصادر واملراجع:
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بن  أمحد  احلديث:  اللغة  علم  ضوء  يف 
باملدينة  االسالمية  اجلامعة  قشاش،  سعيد 

املنورة،1422هـ. 2002م.
سعيد  حسام  العربية:  عامل  جنـي  ابن   -2
العامة،  الثقافية  الشؤون  دار  النعيمي، 

الطبعــة  األوىل، بغداد، 1990 م .
3- إصالح املنطق: أبو يوسف يعقوب بن 
حتقيق:  )ت244هـ(،  السكيت  بن  اسحاق 
أمحـد  حممد شاكر وعبد السالم هارون، دار 

املعارف، مرص، الطبعة الثالثة، 1970م.
ابراهيم  الدكتور  اللغوية:  األصوات   -4
األنجلو  مكتبـة  اخلامسة،  الطبعة  أنيس، 

املرصيـة القاهرة، 1957م.
5- التبيان يف تفسري القرآن: أبو جعفر حممد 
حتقيق  )ت460هـ(،  الطويس  احلسن  بـن 
وتصحيح: أمحد شوقي األمني وأمحد حبيب 
النعامن،  ومطبعة  العلمية  املطبعة  قصري، 

النجف، 1957ه 1965م.
6- تفسري مقتنيات الدرر وملتقطات الثمر: 
احلائري)ت1353ه(،  عيل  مري  للسيد 
حتقيق: السيد حممد وحيد احلائري، مؤسسة 
األوىل،  الطبعة  االسالمي،  الكتاب  دار 

1433ه. 2012م.
7- هتذيب اللغة: أبو منصور حممد بن أمحد 
يعقوب  حتقيق:  )ت370هـ(،  األزهـري 
النجار،  عيل  حممد  مراجعة  النبي،  عبد  بن 
الدار املرصية للتأليف والرتمجة، مطـابع كـل 

العرب بالقاهرة.
8- مجهرة اللغة: أبو بكر حممد بن احلسن بن 
طبعة  )ت321هـ(،  البرصي  األزدي  دريد 

باألوفسيت، دار صادر، بريوت.
بن  عثامن  الفتح  أبو  اخلصائص:   -9
جني)ت392هـ(، حتقيق: حممد عيل النجار 

وآخرين، عامل الكتب، بريوت ـ لبنان.
بن  حقي  إسامعيل  البيان:  روح   -10
مصطفى اإلستانبويل احلنفي اخللويت، املوىل 
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بريوت.
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التبادُل الفونيمّي يف الصوامت والصوائت...
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 – العلمية  الكتب  دار  حممد،  الشايف  عبد 

بريوت، الطبعة األوىل، 1422هـ.
الطيب  أبو  النحويني:  مراتب   -18
أبو  حممد  حتقيق:  اللغوي)ت1974ه(، 
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الفتاح اسامعيل شلبي، اهليأة املرصية العامة 

للكتاب، 1972م .
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ملخص البحث

            اهلدُف من هذا البحث هو دراسة األلفاظ الدالة عىل عدم االنسجام السيايس يف شعر أمحد مطر، 

التي ترتبط داللُتها بمفهوٍم عامٍّ جيمعها حقٌل داليلٌّ واحٌد، وترتيب األلفاظ التي تضّمنها احلقل بحسب 

كثرِة تكرارها وورودها ال بحسب منهج الرتتيب األلف بائي، ويف حني تتساوى لفظتان يف احصائهام 

نتّبع املنهج األلف بائي، ومن ثمَّ بيان العالقات الداللية داخل كلِّ فيها إن وجدت، وحماولة معرفة كيفية 

استعامل الشاعر للفظ السيايس بمدلول لغوي او سيايس معارص. ومن ثم دراسة تلك األلفاظ  دارسة 

لغوية وبيان األصل اللغوي الذي تندّرج حتته كل لفظة.
Abstract

The	aim	of	this	research	is	to	study	the	words	on	the	political	 inconsistency	in	

Ahmed	Matar’s	poetry،	whose	significance	is	 linked	to	a	general	concept	that	is	

combined	by	one	 semantic	field	and	 to	arrange	 the	words	 included	 in	 the	field	

according	to	their	frequency	and	occurrence،	not	according	to	the	alphabetic	order	

method.	While	 two	words	are	equal	 in	 their	statistics،	we	follow	the	alphabetic	

approach،	and	then	clarify	the	semantic	relations	within	each	field،	if	any،	and	try	

to	know	how	the	poet	uses	the	political	term	with	a	contemporary	linguistic	or	

political	connotation.	Then	I	study	of	these	words	linguistically	with	a	statement	

of	the	linguistic	origin	under	which	each	word	falls.

األلفاُظ السياسية الدالّة عىل عدم االنسجام السيايس 

يف شعر أمحد مطر   

Political Expressions Indicating Political Inconsistency in 
Ahmed Matar's poetry: A study in the Light of the Theory of 
Semantic Field
Youssef Abdel-Zahr Yassin
Supervised by: Prof. Dr. Jinan Mansour Kadhum

أ.د جنان منصور كاظميوسف عبد الزهرة ياسني
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املقّدمة
احلمُد هللِ ربِّ العاملني وأتّم التسليم   
رمحة  املبعوث  ونجيبه  وصفّيه  حبيبِه  عىل 
أيب  الطاهرين  الطيبني  آله  وعىل  للعاملني، 
القاسم حممد وعىل آلِه الطيبني الطاهرين أّما 

بعد...
تناولنا يف هذا البحث أبرز األلفاظ   
السياسية الّدالة عىل عدم االنسجام السيايس 
هذا  من  اهلدف  وكان  َمَطر،  أمحد  شعر  يف 
البحث هو دراسة هذه األلفاظ التي ترتبط 
داليلٌّ  حقٌل  جيمعها  عامٍّ  بمفهوٍم  داللُتها 

واحٌد.
اللّية  الدَّ الدراساُت  َحظيِت  فقد   
القدم،  ُمنذ  والدارسنَي  العلامِء  باهتامِم 
دراسة  يف  حديثة  داللية  نظريات  وظهرت 
األلفاظ، ومن هذِه النظريات نظرّية احلقول 
هذه  وُتعدُّ  دراستِنا،  أساس  وهي  اللّية  الدَّ
دراسة  َتَسُع  والتي  األفضل  هي  النظرّية 
ودالالهتا  معانيها  عىل  والوقوِف  األلفاظ 
عىل َوْفِق طريقٍة انسيابيٍة َتَسُع ألكثر عدٍد من 

األلفاظ.
وقد أفدت من جمموعة ِمَن املصادر   
واملراجع القديم منها واحلديث وهي متعّددة 

اللغة واملعاجم  ومتنّوعة، يف صدارهتا كتب 
من)هتذيب  بدءًا  البحث،  عامد  متّثل  التي 
اللغة( أليب منصور حممد بن أمحد األزهرّي 
بن  ألمحد  اللغة(  و)مقاييس  )ت370هـ(، 
فارس )ت395هـ(، و)لسان العرب( البن 
احلديثة  املعاجم  ومن  )ت711هـ(،  منظور 
)معجم ألفاظ القرآن الكريم( ملجمع اللغة 
املعارصة(  العربية  اللغة  و)معجم  العربية، 
القواميس  عن  فضاًل  عمر،  خمتار  ألمحد 
للمصطلحات  امليرسة  السياسّية كاملوسوعة 
الفتاح  عبد  أسامعيل  للدكتور  السياسّية 
الدكتور  السياسة:  وموسوعة  الكايف،  عبد 
البحث  وختمُت  الكيايل.  الوهاب  عبد 
بمجموعة من النتائج خلّصُت فيها أمّهها، ثم 
اهلل  نسأل  واملراجع.  املصادر  بقائمة  أتبعتها 
أْن ُيلهمنا الرشد والصالح والعلم والعمل، 
وأْن جينّبنا من اخللل والزلل، واهلل من وراء 

ُه نعم املوىل ونعم النصري. القصد، إنَّ
1- املخرب

 : واخلرََبُ ُته،  ْ وَخربَّ ُته  أْخرَبْ ))خرب:   
النََّبُأ، وجْيَمُع عىل أخبار. واخلبرُي: العامِلُ باألمر. 
(()1(. وجاء يف  : خَمرَْبُة اإلنسان إذا ُخرِبَ واخلرُْبُ
ْن  هتذيب اللغة ))خرب:اخْلرََبُ َما َأَتاك من نبأ َعمَّ
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ُتُه(()2(. ْ ُتُه َوَخربَّ َتْسَتْخرِب. تقوُل: َأْخرَبْ
َناًرا  َآَنْسُت  ))إيِنِّ  تعاىل:  قوله  ويف   
َقَبٍس  بِِشَهاٍب  َآتِيُكْم  َأْو  بَِخرَبٍ  ِمنَْها  َسَآتِيُكْم 
َلَعلَُّكْم َتْصَطُلوَن(()3(. مل ترد لفظة )خمرب( يف 
تطّورت  ثم  الصيغة)4(.  الكريم هبذه  القرآن 
الشخص  عىل  لتدّل  اللفظة  هذه  دالالت 

املكّلف من الدولة جلمع املعلومات.
)املخرب(  فكلمة  االصطالح  ويف   
وتكلِّفه  حمكمة  تعيِّنه  شخص  ))خُمرِْب،  هو: 
وإبداء  الوقائع  بعض  عن  بالكشف 
مالحظاته يف تقرير تستند إليه يف حكمها من 
أو  األخبار لغرض  املعلومات  يقوم بجمع 

معنّي(()5(.
وردت  فقد  مطر  أمحد  شعر  يف  أّما   
لفظة )خمرب( بدالالت خمتلفة جاء منها ليدّل 
فيها  تتحّكم  التي  البوليسية  الدولة  عىل: 
الشاعر  أجهزة األمن واملخابرات، ويستمّر 
وقد  مرة،  عرشة  مخس  اللفظة  هذه  بتكرار 
ملا  االسم  هلذا  الشاعر  تكرار  سبب  يكون 
نتيجة  تولّدت  الشاعر  نفس  له من رهبة يف 
التي  الشخصية  هذه  مع  العديدة  جتاربه 
أين  وأعامله  حتركاته  ملراقبة  بوجودها  يشعر 
املخرب  ليدّل عىل مالزمة  ما ذهب، وكذلك 

والضيق  واالنزعاج  كلهّا  اليومية  حياته 
فيقول  الشكوى،  له سوى  متنّفس  الذي ال 

يف قصيدة "الواحد يف الكل")6(.
خُمرٌب يسكُن جنبي
خُمرٌب يلهو بجيبي

خُمرٌب يفحُص عقيل
خُمرٌب ينبُش قلبي.....

لتدّل  اللفظة  هذه  ايضًا  وجاءت   
املراقبة يف كل مكان وزمان  و  املطاردة  عىل 
يرمز  حيث  املستسلمة،  الغافلة  للجامهري 
يدور  حاكمها  دولة  الساعة  لدائرة   الشاعر 
و  بالعصا،  باألرقام  املتمّثلة  اجلامهري  عىل 
يطاردانه  خمربين  العقربني  الشاعر  جيعل 
 " قصيدة  يف  هو  كام  وزمان  مكان  كل  يف 

الساعة")7(:
دائرٌة ضيقٌة

وهارٌب ُمداْن
أماَمُه و خلفُه يركُض خُمرباْن.

ليدّل  اللفظة  الشاعر هذه  وقد ذكر   
التي  العربية  احلكومات  من  السخرية  عىل 
جعلت شعوهبا مراقبة يف كل مكان وزمان، 
حيث يصّور الشاعر املخرب أمامه أينام سار، 
و يسكن يف القبلة وصورته تطلع يف احللم، 

األلفاُظ السياسية الداّلة عىل عدم االنسجام ...
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كام هو يف قصيدة " قبلة بوليسية")8(:
فحيُث رسُت خمرٌب

ُيلقي عيلَّ ظِلْه
 يلصق يب كل النملْة..

حتى إذا َقبلُت - يومًا – زوجتي 
أشُعُر أنَّ الّدولْه 

قد وضعْت يل خُمربًا يف الُقبلْه.
أن  عىل  لتدّل  اللفظة  هذه  وجاءت   
من  هربا  إليه  جلأوا  قد  الكهف  أصحاب 
ظلم احلاكم، لكّن أصحاب الكهف يف هذا 
وأجهزة  الرصد  عرص  يف  يعيشون  العرص 
النملة  صوت  تسمع  التي  االستخبارات 
ُيعتقلون  فإهنم  لذا  الغفلة،  وعي  وترصد 
وُيسامون صنوف العذاب، كام هو يف قصيدة  

"بالد ما بني النحرين")9(:
وملا أوى الِفْتيُة املؤمنون

إىل كهِفهم
كان يف الكهِف من َقْبلهْم خُمربوْن!

ظننُتْم إذن، أنَّنا غافلوْن؟
الوحدة  الشاعر  استعمل  وقد   
من  اهلزلية  املفارقة  عىل  للداللة  املعجمية 
األمن الذي يوفره احلكام ألبناء الوطن، إالّ 
فأمري  بصلة،  الواقع  إىل  متت  ال  ألفاظها  أن 

املؤمنني الذي أختم البالد باألمن هي داللة 
أبناء  حركة  يرصدون  الذين  املخربين  كثرة 
ومكّبلني  حريتهم  بذلك  مقّيدين  الوطن 
آماهلم وطموحاهتم، ممّا يدّل عىل بّث اخلوف 
يف  فيقول  املواطنني،  نفوس  يف  والرعب 

قصيدة "عالّمات عىل الطريق")10(:
حفَظ اهللُ أمرَي املؤمنني

فلقد أختَم باألمن بالِد املسلمنْي.
ا الناُس اطمئنّوا أهيُّ

هذه أبواُبكم حمروسٌة يف كلِّ حني
فدخلوها  بسالٍم.. آمنني!

2- إرهاب
ْرَهُبُه  َأ َء  اليشَّ َرِهْبُت  ))رهب:   
ْرَهْبت  وَأ خفته.  أي:  وَرْهبًة،  َرَهبًا 
الّراهب،  مصدُر  ْهبانِّيُة:  والرَّ فالنا. 
واجلميع:  َصْوَمعٍة،  يف  التََّعبُُّد  ُهُب:  َ والرتَّ
))َكاُنوا  تعاىل:  وقوله   .)11 هبان(() الرَّ
َرَغًبا  َوَيْدُعوَننَا  اِت  اخْلرَْيَ يِف  ُيَساِرُعوَن 
ومن   .)12 َخاِشِعنَي(() َلنَا  َوَكاُنوا  َوَرَهًبا 
))و  السالم:  عليه  عيل  اإلّمام  حكم 
ِعبادُة  فتلك  َرْهَبًة  اهلل  َعَبُدوا  قومًا  إنَّ 

.)13 ( لعبيد(( ا
فإن  السيايس  االصطالح  يف  أّما   
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ضد  السيايس  ))العنف  يعني:  اإلرهاب 
ثانوية  مجاعات  قبل  من  العّزل  املواطنني 
منهج  أنه  أو  املواطنني،  بني  الرعب  إلثارة 
إىل  خالله  من  الفاعل  يرمي  إجرامي  فعل 
أو  املجتمع  عىل  بالرهبة  سيطرته  فرض 
عالقات   عىل  املحافظة  أجل  من  الدولة 
أو  تغيريها  أجل  من  أو  عامة  أو  اجتامعية 

تدمريها(()14(.
وردت  فقد  مطر  أمحد  شعر  ويف   
منها  خمتلفة،  بدالالت  )اإلرهاب(   لفظة 
العربية  البالد  يف  احلرية  أن  عىل:  يدّل  ما 
تسّمى )إرهابًا(، وهذا يدّل عىل موت احلرية 
تضطهد  التي  العربية  األنظمة  مفهوم  يف 
املواطنني وتقمع احلريات، فيقول يف قصيدة 

"دمعة عىل جثامن احلرية")15(:

لقد شيعُت فاتنًة
ُتسمى يف بالد الُعرِب إرهابًا

وطعنًا يف القوانني اإلهليْه.
الشاعر  أن  عىل  يدّل  ما  ومنها   
القمعية وكبت  يعجز عن كشف األساليب 
احلريات من قبل األنظمة العربية من خالل 
ال  أن  ويأمل  لألكاذيب،  املتعّددة  الصورة 
حقائق  بأهنا  توحي  لكنها  أحد،  يصّدقه 

القصيدة  حروف  من  حرف  بكل  تنبض 
جاءت  ألهنا  االعرتافات؛  هذه  بتكذيب 
فيقول  التهديد واإلرهاب،  الضغط و  حتت 

يف قصيدة " اعرتافات كذاب")16(:
بملِء رغبتي أنا 

ودوَناَم إرهاْب
أعرتُف اآلن لكم بأنني كذاْب !

مْه وقفُت طوَل األشُهر املنرَصِ
أخَدُعكْم باجلُمِل امُلنمنَمْه...

الشاعر  أن  عىل  لتدّل  وجاءت   
التناّص  املسؤولية، مستخدمًا  احلكام  حُيّمل 
كلكم  و  راع  كلكم  الرشيف  احلديث  مع 
يتحّملون  فاحلكام  رعيته،   عن  مسؤول 
يف  حيصل  ممّا  والدينية  التارخيية  املسؤولية 
البالد العربية من التفريط يف حقوق الرعية 
كام  الناس،  واضطهاد  والكبت  واإلرهاب 

هو يف قصيدة "القضية")17(:
ُكلُّهْم راٍع ومسؤوٌل 

عن التفريِط يف حقِّ الرعّيْه!
وعن اإلرهاِب و الكبِت.

الوحدة  وردت  وقد   
الترصحيات  عىل  لتدّل  املعجمية)االرهاب( 
القائمة عىل اإلدعاء والزيف والتهم املختلفة 

األلفاُظ السياسية الداّلة عىل عدم االنسجام ...
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التي يوّجهها احلكام لألصوليني وما خّلفوه 
من إرهاب ومن مآس لالمة، فالشاعر أراد 
الكشف عن مكنون احلكام وحقيقتهم، فهم 
يبحثون عن وسيلة خيلو هبا مسؤولياهتم عن 
شؤون  إليه  آلت  وما  والنكبات  اإلرهاب 
الناس، حماولني رصف األنظار عن عجزهم 
قصيدة  يف  هو  كام  التحديات،  مواجهة  يف 

"الغزاة")18(:
األُصوليوَن قوٌم ال حيبوَن املحبْه

مألوا االوطاَن باإلرهاِب
حتى امتأَل اإلرهاُب رهبْه!

3- انقالب
مقاييس  معجم  يف  جاء   
َأْصاَلِن  َواْلَباُء  ُم  َوالالَّ اْلَقاُف  اللغة:))َقَلَب: 
ٍء  يَشْ َخالِِص  َعىَل  َيُدلُّ  ا  َأَحُدمُهَ َصِحيَحاِن: 
إىَِل  ِمْن ِجَهٍة  ٍء  َردِّ يَشْ َواآْلَخُر َعىَل  يِفِه،  َورَشِ
َب  رَضَ َباِب  ِمْن  َقْلًبا  ))َقَلْبُتُه  ِجَهٍة(()19(. 
وٌف  َمرْصُ َمْقُلوٌب  َوَكاَلٌم  َوْجِهِه  َعْن  ْلُتُه  َحوَّ
َوَجَعْلُت  ْلُتُه  َحوَّ َداَء  الرِّ َوَقَلْبُت  َوْجِهِه  َعْن 
َء لاِِلْبتَِياِع َقْلًبا َأْيًضا  ْ َأْعاَلُه َأْسَفَلُه َوَقَلْبُت اليشَّ
ْحُتُه َفَرَأْيُت َداِخَلُه َوَباطِنَُه َوَقَلْبُت اأْلَْمَر  َتَصفَّ
ُقلٌَّب:  َوَرُجٌل  ُتُه(()20(.  اْخَترَبْ لَِبْطٍن  َظْهًرا 
لبْطٍن،  َظْهًرا  وَتَقلََّب  شاَء.  َكْيَف  َيَتَقلَُّب 

ٌل ُقلٌَّب  ل. وقوهُلم: ُهَو ُحوَّ وَجنْبًا جلَنٍْب: حَتوَّ
َأي حُمتاٌل، َبِصرٌي بَتْقليِب األُمور)21(.

فِْتنٌَة  َأَصاَبْتُه  ))َوإِْن  تعاىل:  وقوله   
ْنَيا َواآْلَِخَرَة َذلَِك  اْنَقَلَب َعىَل َوْجِهِه َخرِسَ الدُّ
اُن امْلُبنُِي(()22(. ومن خطب اإلّمام  ُهَو اخْلرُْسَ
عىل  الُعْرجة  ))وأِقلُّوا  السالم:  عليه   عيل 
من  بحرضتكم  ما  بصالح  وانقلبوا  الدنيا، 

الزاد(()23(.
السيايس  االصطالح  يف  أّما   
العسكري  ))إِستيالء  يعني:  ف)االنقالُب( 
القوة  خالل  من  الرشعية  احلكومة  عىل 
دون  بالقوة  احلكم  نظام  وتغيري  املسلحة 
العسكري(  للناخبني)باألسلوب  الرجوع 
يطيح  ما  وأّما  احلكومة،  هي  هنا  والسلطة 

بالدولة فيسّمى الثوار(()24(.
وردت  فقد  مطر  أمحد  شعر  يف  أّما   
خمتلفة  ودالالت  بصيغ  )االنقالب(  لفظة 
منها: أن الشاعر يلجأ إىل كثرة االحتامالت 
املوتى  أولئك  شأن  يف  األوضاع  وتعّدد 
السامء وكل حيمل  القادمني من األرض إىل 
هذا  ليدّل  اآلخرين،  عن  هبا  يتفّرد  مأساة 
اإلنسان  يعيشها  التي  املأساة  بعمق  التعّدد 
" بوابة  عىل هذه األرض، كام هو يف قصيدة 
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املغادرين")25(:
أنا من تلك الكرْه

... يف انقالٍب عسكريِّ
أنا من تلَك..

اجتياٌح أجنبيٌّ
أنا من...

أعامُل عنٍف يف كراتيش..أنا..
عامدها  صورة  الشاعر  رسم  وقد   
عند  احلرية  مستوى  من  والتهّكم  السخرية 
الشعوب بعد أن يطلب منه بعدم استخدام 
السكاكني وسفافيد الكباب يف الطبخ، فهي 
يتهمونك  وربام  األنظمة  عند  أسلحة حمّرمة 
بإعداد انقالب ال بإعداد الطعام، كام هو يف 

قصيدة "الوصايا")26(:               
لَك يف املطبِخ آالٌت تثرُي االرتياْب...

و  الثقاْب،  أعواَد  و  السكاكني  تنَس  ال 
سفافيَد الكباْب

عندَك هذي األسلحْه ؟!
هل ُترى تقنعهْم

أنَك مشغوٌل بإعداِد طبيٍخ
ال بإعداِد انقالْب؟!

ومنها جاءت ليصّور الشاعر ساعة   
االستالب  حتّب  ال  بأهنا  الشعب  أي  الرمل 

حيسب  وعندما  والقوة،  بالقهر  واألخذ 
احلاكم أنه أفرغ روحها تستعيد هذه الساعة 
للحكام  يرمز  حيث  باالنقالب،  روحها 
إفراغ  يمكن  ال  فإنه  بالوقت،  والسالطني 
وإن  باالستالب  وأخذها  الشعب  روح 
أخذت فإهنا تعود إذا ما انقلب الشعب واحتّد 

ضد الظلم، فيقول يف قصيدة "درس")27(:
ساعُة الرمِل بالٌد

ال حُتبُّ االستالْب
كلَّام أفرغها الوقُت من الروِح

استعادْت روَحها
...باالنقالْب !

4- عميل
َأْصٌل  ُم  َوالالَّ َوامْلِيُم  اْلَعنْيُ  ))َعِمَل:   
َفُهَو  َعَماًل،  َيْعَمُل  وَعِمَل  َصِحيٌح،  َواِحٌد 
بِنَْفِسِه،  َعِمَل  إَِذا  ُجُل،  الرَّ َواْعَتَمَل   ; َعاِمٌل 
َيْعَتِمُل  ُجُل  َوالرَّ ُعِمَل،  َما  َأْجُر  َواْلِعاَمَلُة: 
ُه(( َغرْيَ َوَيْسَتْعِمُل  لَِقْوٍم،  َوَيْعَمُل  لِنَْفِسِه، 
)28(. والَعَمل: املِْهنة والِفْعل، َواجْلَْمُع َأْعاَمل، 

واْسَتْعَمَله،  َغريُه  وَأْعَمَله  َعَماًل،  َعِمَل 
واْسَتْعَمَل  بِنَْفِسِه،  َعِمَل  الرجُل:  واْعَتَمَل 
ُفاَلٌن غرَيه إِذا َسَأله َأن َيْعَمل َلُه، واْسَتْعَمَله: 
يِف  اْضَطَرَب  واْعَتَمَل:  الَعَمل.  إِليه  َطَلب 

األلفاُظ السياسية الداّلة عىل عدم االنسجام ...
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ِمْن  َعَماًل  َويَل  إِذا  ُفاَلٌن  واْسُتْعِمَل  الَعَمل. 
)عميل(  لفظة  ترد  ومل  ْلَطاِن)29(.  السُّ َأْعامِل 
يف القرآن الكريم)30(. ثم تطورت داللة هذه 
شخص  كل  عىل  ُتطلق  وأصبحت  اللفظة 
يعمل لصالح دولة أجنبية و غالبا ما يوصف 

باخليانة.
لفظة  فتعني  االصطالح  يف  أّما   
دولة  لصالح  يعمل  ))جاسوس  عميل: 

أجنبيَّة(()31(.
وردت  فقد  مطر  أمحد  شعر  ويف   
لفظة )عميل( بصيغ ودالالت خمتلفة منها: 
الشاعر  أن  عىل  لتدّل  اللفظة  هذه  جاءت 
يصّور الواقع الذي تعيشه الشعوب العربية 
يف بلداهنم، فهم مراقبون ومعتقلون من قبل 
عليهم،  التهم  تلقي  التي  العربية  األنظمة 
إّما  فهو  احلرية  يامرس  أن  يريد  من  فكل 
يف  هو  كام  متآمر،  أو  جاسوس  أو  عميل 
قصيدة "قف و رتل سورة النسف عىل رأس 

الوثن")32(:
كل أصحابك رهن االعتقال

فالذي نام بمأواك أجري متآمر
ورفيق الدرب جاسوس.. عميل للدوائر

وذكر الشاعر هذه اللفظة لتدّل عىل   

أن احلكام هم سبب البالء و التخّلف الذي 
احلياتية،  اجلوانب  خمتلف  يف  األمة  تعيشه 
التواطيء  يف  املشبوه  دورهم  إىل  يشري  وهو 
العمالء  احلكام  صورة  مبينا  االستعامر،  مع 
العدوان  رّد  عن  يعجزون  الذين  املتخاذلني 
املحتّل  هبم  جاء  عمالء  فهم  الطغاة،  وصّد 
يف  هو  كام  مصاحله،  عىل  احلفاظ  أجل  من 

قصيدة "ما أصعب الكالم")33(:
عرشون عامًا و النظام هو النظام

مع اختالف اللون و األسامء
متيض به و تعيده دبابة

تستبدل العمالء بالعمالء
رسقوا حليب صغارنا من أجل من

كي يستعيدوا موطن اإلرساء؟
بعض  الشاعر  يستخدم  وأحيانا   
بني  الناقص  كاجلناس  البالغية  األساليب 
والفنادق(،  والبنادق  )اخلنادق  الكلامت 
التي ختتلف يف احلرف األول منها، للداللة 
عىل شعارات النضال احلقيقي واملزيف وما 
أن  أكثر  ما  لكن  الشعارات  ترفع  أن  أسهل 
ختالف احلقائق، فحرف واحد يمّيز املناضل 
احلقيقي من املناضل العميل اخلائن، فيقول 

يف قصيدة "ما أصعب الكالم")34(:
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اهلاربني من اخلنادق و البنادق... 
للفنادق يف محى العمالء

5- جدال
أي  جِمداٌل  َجدٌل  رجل  ))جدل:   
خصٌم خمصام، والفعل جادل جيادل جُماَدلًة. 
رصيعًا،  فانجدل  جمزوٌم،  جدالً،  وَجَدلُته 
رصعته،  أي  جتديال  جدلته  يقال:  ما  وأكثر 
َجِدٌل(()35(.  جلدٌر  أنه  الَعِرِد:  َكِر  للذَّ ويقال 
َكاَن  إِذا  جَلَِدٌل  ))إِنَّه  اللغة:  هتذيب  يف  ورد 
جادل  َوقد  مَلِْجَدٌل،  ُه  َوإنَّ َصام،  اخْلِ َشِديد 
الدروع  يت  سمِّ وجمادلة،  ِجداالً  فاَلنا 
ُيَقال:  َكاَم  َحَلِقها  إلحكام  وجَمُْدَلًة  َجْدالََء 
َأي  َجْدالً  ودُجِدَلْت  مفتول،  جمدول:  َحْبٌل 
قوله  التنزيل  ويف  إحكامًا(()36(.  ُأحكَمت 
َفَرَض  َفَمْن  َمْعُلوَماٌت  َأْشُهٌر  ))احْلَجُّ  تعاىل: 
فِيِهنَّ احْلَجَّ َفاَل َرَفَث َواَل ُفُسوَق َواَل ِجَداَل 
(()37(. ويف احلديث:))َما أو يِتَ َقْوم  يِف احْلَجِّ
ة  احلُجَّ ُمقاَبلة  َضلُّوا((.اجلََدل:  إاِلَّ  اجلََدل 
واملخاَصمة.  امُلناَظرُة  وامُلَجاَدَلة:  ة.  باحلجَّ
اْلَباطِِل،  َعىَل  اجْلََدُل  احلَديث  يِف  بِِه  َوامْلَُراُد 

وَطلُب املغاَلبة بِِه)38(.
يعني:  فاجلدال  االصطالح  ويف   
))مناقشة تتميز عن آراء متضاّدة، واجلدال: 

شدة اخلصومة بالباطل، وجتادل املجتمعون 
جمادلة  و  بعضا،  بعضهم  وناقش  ختاصموا 

حزبية(()39(.
وردت  فقد  مطر  أمحد  شعر  يف  أّما   
ما  منها  خمتلفة،  بدالالت  )اجلدال(  لفظة 

يدّل عىل: 
السخرية والتحقري من الواقع الذي   
تعيشه الشعوب العربية التي تنشغل باجلدال 
ال  التي  األحداث  وترهات  تافهة  أمور  يف 
احلقيقي،  الرأس  بقيمة  تبايل  إذ ال  هلا،  قيمة 
يعّمها  الشعوب  هذه  أن  عىل  يدّل  ممّا 
التخّلف واالنشقاقات، وأهنا أمة ال أمل هلا 
قضايا  جتاه  مسؤولياهتا  وحتّمل  النهوض  يف 

األمة، قال يف قصيدة " أقزام طوال")40(:
ا الناُس ِقفا نضحْك أهيُّ

عىل هذا املاْل
رأُسنا ضاَع فلم نحزْن
ولكنّا غرقنا يف اجلداْل

عند فقدان النِعاْل!
وردت هذه اللفظة لتدّل عىل اهليمنة   
إنه  بحيث  بالده،  عىل  وسيطرهتا  األمريكية 
كلام يريد فعله طلب رخصة أمريكا، ساخرا 
املستعمر  مع  بجدال  اإلذن  طلب  يف  هازئا 

األلفاُظ السياسية الداّلة عىل عدم االنسجام ...
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يف  فيقول  بالده،  استقالل  حفلة  إلقامة 
قصيدة " فروض املناسبة")41(:

استأذنا من أمريكا....
بعد جدال طال و طال 

و امتدَّ ثالثة أجيال...
أعطونا اإلذن بمثقاْل

احلمد َلُه..
عىل  لتدّل  اللفظة  هذه  وردت  وقد   
العربية  األنظمة  عالقة  يصّور  الشاعر  أن 
الذي  واالضطهاد  القمع  ومدى  بشعوهبا، 
تتعّرض له هذه الشعوب، فال حيّق ألحد أن 
الذي  املرير  الواقع  يمتعض من  أو  يعرتض 
خالف  أو  جدال  وقع  ما  وإذا  يعيشونه، 
بينهام فالنتيجة واضحة وحمسومة هي األرس 

واالعتقال، فيقول يف قصيدة "تفاهم")42(:
عالقتي بحاكمي ليس هلا نظري...

لو وقع خالف فيام بيننا
نحسمه يف جدٍل قصري

أنا أقوُل كلمًة وهو يقوُل كلمًة
و إنه من بعد أن يقوهلا يسرْي

و إنَّني من بعد أن أقوهلا أسرْي!
6- حصار

ِذي حُيْرَص فِيِه  ))احِلَصاُر: امْلوضع الَّ  

وه  وه َحرْصًا، وحارَصُ ْنَسان، َتقول: َحرَصُ اإْلِ
ى  َتَشكَّ حَمْصوٍر  ِمْدَحة  رؤبة:  َقاَل  َوَكَذلَِك 
امْلَْحُبوس،  باملحصور:  َيْعنِي  َقاَل:  احلَرْصا 
َقاَل: واإلْحَصاُر: َأن حُيْرَص احلاجُّ َعن ُبُلوغ 
َقاَل: واحلَصور:  َأو َنحوه.  بَِمَرض  امَلنَاِسِك 
واحلَصوُر  النَِّساء:  يِف  َلُه  أَرَب  اَل  ِذي  الَّ
ورد  ء(()43(.  ْ اليشَّ َعن  امُلْحِجُم  كاهلَُيوب: 
َعيَّ  أي  َحرَصًا:  ))َحرِصَ  العني:  معجم  يف 
املرء:  صدر  وحرص  الكالم.  عىل  َيْقِدر  فلم 
: اعتِقاُل  أي ضاق عن أمٍر َحرَصًا. واحلُرْصُ
حَمُْصور.  وهو   ، ُحرْصٌ وبه   ، ُحرِصَ الَبْطن 
امَلرُء، َحرَصوه  فيه  حُيْرَص  َموضع  واحِلصار: 
َتَعاىَل:  َقوُله  َوِمنْه  وه(()44(.  َحرْصًا، وحارَصُ
ُعْدَنا  ُعْدُتْم  َوإِْن  َيْرمَحَُكْم  َأْن  ُكْم  َربُّ ))َعَسى 

َوَجَعْلنَا َجَهنََّم لِْلَكافِِريَن َحِصرًيا(()45(. 
ويف االصطالح احلديث فاحلصار:   
من  بلد  عىل  ا  اقتصاديًّ الّتضييق  به  ))يراد 
وصول  ومنع  الوسائل  بمختلف  البلدان 
احلياة  وسائل  وقطع  والّذخائر،  امُلَؤن 
إىل  أهلها  لدفع  وذلك  عنها؛  واالتِّصاالت 

االستسالم(()46(.
وردت  فقد  مطر  أمحد  شعر  يف  أّما   
ما  منها  خمتلفة،  بدالالت  )احلصار(  لفظة 
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مرير  واقع  من  السخرية  عىل  عىل:  يدّل 
الشعوب  عىل  العربية  األنظمة  تفرضه 
وتفرض  البالد  يف  اخلراب  فتنرش  العربية، 
الرقابة  عىل  يدّل  ممّا  الكلمة،  عىل  احلصار 
وجتهيل  األفواه  وتكميم  الكلمة  حرية  عىل 
كشف  يف  دور  من  للكلمة  ملا  املجتمع، 
مفاسد احلكام، فيقول يف قصيدة "اعرتافات 

كذاب")47(
فتنرش اخلراب 

وجتعُل األناَم كالدواْب
وترضُب احلصاَر حول الكلمْه.

واستعمل الشاعر هذه اللفظة لتدّل   
أمحد  الشاعر  عىل  املفروض  احلصار  عىل 
مطر، حيث يبنّي أن احلاكم العريب هو جوهر 
بشبابه،  منّعام  يعيش  تدعه  ال  التي  مأساته 
البرش،  كباقي  اخلاصة  بعواطفه  منشغال 
ما  لكن  احلب  أعرف  إنني  يقول  فالشاعر 
وظلم  اضطهاد  من  العربية  الشعوب  به  متّر 
وفرض  السياسية  األشعار  ألزمه  وقمع 
حصار حول أشعار احلب، كام هو يف قصيدة 

"أعرف احلب و لكن")48(:
مَع آه لو مل يزرعوا الدَّ

جواسيس عىل عيني بعيني

وُيقيموا حاجزًا بيني و بيني
آه لو مل ُيطبقوا حويل احلصارا..

7- املؤامرة
))َوُيَقاُل  العرب:  لسان  يف  ورد   
القوُم  واْئَتَمَر  األَمر،  َذلَِك  يِف  ُفاَلًنا  اْئَتَمْرُت 
وا بِِه َوَتَشاَوُروا  إِذا َتَشاَوُروا، اْئَتَمُروا بِِه إِذا مَهُّ
فِيِه. واالْئتاِمُر واالْستِْئامُر: املشاَوَرُة، َوَكَذلَِك 
امُلْسَتبِدُّ  وامُلْؤمَتُِر:  التَّفاُعل.  َوْزِن  َعىَل  التَّآُمُر، 
ِذي َيْسبُِق إىِل اْلَقْوِل(()49(.  برْأيه، َوِقيَل: ُهَو الَّ
ويف القرآن الكريم:))َوَجاَء َرُجٌل ِمْن َأْقَص 
َيْأمَتُِروَن  امْلَأَلَ  َيا ُموَسى إِنَّ  امْلَِدينَِة َيْسَعى َقاَل 
بَِك(()50(. َأي: يتشاورون يِف َقتلك، َوقيل: 
َيْأمر َبعضهم َبْعًضا بقتلك)51(. ويف احلديث: 
(( َأْي: شاِوُروهّن  ))آِمُروا النَِّساَء يِف َأْنُفِسِهنَّ

يِف َتْزِوجيهّن)52(. 
احلديث  السيايس  املفهوم  يف  أّما   
فاملؤامرة هي: ))خطة سياسية يتّم التخطيط 
بوسائل  تنفيذها  عىل  والعمل  اخلفاء  يف  هلا 
التي  اآلليات  إحدى  هي  و  مرشوعة  غري 
يتّم غالبا استخدامها يف الدول التي حتكمها 
أم  السلطة  قبل  من  سواء  استبدادية  دول 
تسلك  أن  إىل  يؤّدي  ممّا  املعارضة  قبل  من 
السياسة طريق املؤامرات لتحقيق أهدافها و 

األلفاُظ السياسية الداّلة عىل عدم االنسجام ...
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مراميها(()53(. وهذا يعني أن لفظة )مؤامرة( 
داليل  معنى  إىل  املشاورة  معنى  من  انتقلت 

آخر هو الغدر واملكيدة واخليانة. 
لفظة  فقد  مطر  أمحد  شعر  ويف   
يدّل  ما  منها  خمتلفة،  بدالالت  )مؤامرة( 
الذين  العرب  حلكام  يرمز  الشاعر  أن  عىل: 
الكالم،  وتنميق  السيف  تلميع  يف  حيرتفون 
مواجهة  يف  ذلك  غري  يفعلون  ال  لكنهم 
الوطن  احتّل  الذي  العدو  مؤامرات 
الضعف  من  ساخرا  األرض،  واغتصب 
املحتّل،  مواجهة  يف  والعاملة  والتخاذل 
تكتيكا  يستخدم  "عباس  قصيدة  يف  فيقول 

جديدا")54(:
وصوُت )عباٍس( يدوي خلفُه

فلتسقِط املؤامرْه
فلتسقط ِاملؤامرْه... فلتسقِط املؤامرْه

عباُس واخلنجر ما حاجتُه؟!
للمعضالِت القاهرْه.

املعجمية  الوحدة  هذه  وجاءت   
الذي  الفكري  القمع  طبيعة  عىل  لتدّل 
حيث  بلداهنم،  يف  العربية  الشعوب  تعيشه 
ُيدان اإلنسان ألتفه األشياء وألدنى شبهة، 
صيحة  كل  يظّن  موسوس  إنسان  فاحلاكم 

عليه وكل شتيمة، ممّا يدّل عىل حماربة احلكام 
كشف  يف  دور  من  هلا  ملا  املثقفة  للطبقة 
قصيدة  يف  هو  كام  شعوهبم،  أّمام  املفسدين 

"مبادئ الكتابة العربية")55(:

اكتب كام تشاء... كتابة بيضاء
ليس هلا عالقٌة هبذه الدنيا و ال باآلخرة

فكل إبداٍع لدينا: بدعٌة
وكل مظهر لنا: مظاهرْة

وكل أمر عندنا: مؤامرْة!
8- َتَبَعيٌة

التتّبُع  ومنه  التايل،  الّتابع:  ))تبع:   
َيْتَبُعُه  َتبَِعه  يتلوه.  يتَبعه:  واملتابعة، واإلّتباع، 
َتَبعًا. والتََّتبُُّع: فعلك شيئًا بعد يشء. تقول: 
تتّبعُت علمه، أي: اّتبعت آثاره، وَأْتَبَع فالٌن 
))والتابُِع:  رّشا(()56(  ُيريد  َتبَِعه  إذا  فالنًا 
والتََّبُع:  وَتَبعة.  وُتبَّاٌع  ُتبٌَّع  َواجْلَْمُع  التَّايل، 
وطالٌب  وَخَدم  خاِدٌم  َوَنظِرُيُه  لِْلَجْمِع  اْسٌم 
وطَلٌب، والتِّباُع: الِوالُء. ُيَقاُل: تاَبَع ُفاَلٌن َبنْيَ 
اَلِة َوَبنْيَ اْلِقَراَءِة إِذا واىَل َبْينَُهاَم َفَفَعَل َهَذا  الصَّ
َرَمْيُتُه  َوَكَذلَِك  َبْينَُهاَم،  ُمهلة  باَِل  َهَذا  إِْثر  َعىَل 
فَأصبته بَِثاَلَثِة َأسهم تِباعًا َأي ِوالء. وَتتاَبَعِت 
األَشياُء: َتبَِع بعُضها َبْعًضا. وتاَبعه َعىَل األَمر: 
))َوَلْواَل  التنزيل:  يف  و  َعَلْيِه(()57(.  َأْسعَده 
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ْيَطاَن  الشَّ َبْعُتُم  اَلتَّ َوَرمْحَُتُه  َعَلْيُكْم  اهللَِّ  َفْضُل 
إاِلَّ َقِلياًل(()58(.

فالتبعية  السيايس  أّما يف االصطالح   
تعني: ))مصطلح يقصد به أن تكون دولة تابعة 
لدولة أو دول أخرى بسبب اعتامدها التجاري 
و  االقتصادية  اجتاهاهتا  عىل  يؤّثر  ممّا  عليها 
يف  سواء  اخلارج  عىل  االعتامد  أي  السياسية، 
الدولة  عىل  يفرض  مّما  التصدير  أو  التجارة 

عالقات غري متكافئة(()59(.       
وردت  فقد  مطر  أمحد  شعر  ويف   
خمتلفة،  ودالالت  بصيغ  )التبعية(  لفظة 
عن  يتكلم  الشاعر  أن  عىل:     يدّل  ما  منها 
التدّخل األمريكي يف البالد العربية، والغزو 
الثقايف الذي شنّه عىل العرب وأخذ هويتهم 
العربية، فالشاعر يدعو اهلل سبحانه و تعاىل 
أن يمنحه جنسية أمريكية  لكي حييى كرياًم 
يف بالده العربية؛ ألن العرب ليسوا كراما يف 
بالدهم بسبب العمالء و التابعني لألجنبي،

فيقول يف قصيدة "شؤون داخلية")60(:
و بجاه التبعية 

اعطنا يا ربُّ جنسية أمريكية
لكي نحيا كراّما

يف البالد العربية.

لتدّل  اللفظة  هذه  وردت  وقد   
عىل  العربية  الشعوب  الشاعر  حتريض  عىل 
التابعني  والعمالء  احلكام  بوجه  الوقوف 
وقمع  الشعوب  اضطهد  الذي  لألجنبي 
ويصبح  سيتغري  الراية  فمعنى  احلريات، 
مشنقة  الراية  سارية  تصبح  أن  بعد  أطهر 
والشاعر  التبعية،  رموز  جثامن  منها  يتدىّل 
يعلن  التحريض ضد اليأس واألمل القوي 
يف  فيقول  املظلم،  الواقع  ونسف  التغيري  يف 

قصيدة "الراية")61(: 

معنى الراية يف ذهني يتغريَّ
ُيصبح أطهر

فأرى سارية الراية و الراية
يف كل سامء عربية

مشنقًة
يتدىّل منها جثامن رموز التبعيْه!

9- تطّرف
َوَطْرُف  َك  رَّ حَتَ َطْرًفا،  اْلَبرَصُ  ))َطَرَف        
ِه  َوَغرْيِ اْلَواِحِد  َعىَل  َوُيْطَلُق  َنَظُرَها  اْلَعنْيِ 
َأَصْبُتَها  َطْرًفا  َعْينَُه  َوَطَرْفُت  َمْصَدٌر  ُه  أِلَنَّ
اْلَبرَص  َوَطَرْفُت  َمْطُروَفٌة  َفِهَي  ٍء  بيَِشْ
َواجْلَْمُع  النَّاِحَيُة  َوالطََّرُف  ْفُتُه  رَصَ َعنُْه 
ٌف  وُمَتَطرِّ طِْرٌف  َوَرُجٌل  َأْطَراٌف(()62(. 

األلفاُظ السياسية الداّلة عىل عدم االنسجام ...
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وُمْسَتْطِرٌف: اَل َيْثُبُت َعىَل َأْمٍر، ُيَقاُل َطَرْفُت 
ٍء، وَطَرَفه َعنُْه  ْفَته َعْن يَشْ ُفاَلًنا َأْطِرُفه إَِذا رَصَ
ُه؛ َوَرُجٌل َطِرٌف وامرَأة َطِرَفٌة  َأي رَصفه َوَردَّ
إَِذا َكاَنا اَل َيْثُبَتاِن َعىَل َعْهٍد، وكلُّ َواِحٍد ِمنُْهاَم 
حُيِبُّ َأن َيْسَتْطِرَف آَخَر َغرْيَ َصاِحبِِه وَيطَِّرَف 
َغرْيَ َما يِف َيِدِه َأي َيْسَتْحِدَث)63(. ومل ترد لفظة 
)التطّرف( يف القرآن الكريم)64(. ثم انتقلت 
دالالت هذه اللفظة من حدِّ اليشِء و َطَرَفه 
إىل معنى داليل آخر وهو الغلّو يف عقيدة أو 

مذهب أو فكرة.
أّما يف االصطالح السيايس احلديث   
أو  السياسية  ))املغاالة  الكلمة:  فتعني 
الدينية أو  املذهبية أو الفكرية، وهو أسلوب 
بعض  تبذل   " اجلامعة  أو  للفرد  ر  مدمِّ خطِر 
ف  التطرُّ عىل  للقضاء  مضنية  جهوًدا  الدول 

اإلرهايب)65(.
وردت  فقد  مطر  أمحد  شعر  يف  أّما   
ما  منها  خمتلفة،  )التطّرف(بدالالت  لفظة 
العريب  الواقع  يصّور  الشاعر  أن  عىل:  يدّل 
لدور  احلكام  قبل  من  الشديدة  واملراقبة 
يصّور  حيث  الكريم(،  و)القرآن  العبادة 
كون  وتعاىل(  )تبارك  اهلل  عىل  القبض  حالة 
حتّد  جاءت  املقدس  الكتاب  هذا  تعليامت 

حتقيقها،  رسعة  احلكام  رغبات  حتقيق  من 
ممّا يدّل عىل أن كل ما خيالف رغبات احلكام 
واخليانة،  بالتطّرف  يتهّم  فإنه  وأهواءهم 

فيقول يف قصيدة "املشبوه")66(:
ألقي القبُض عىل اهلل

... و كانت هتمة املدعو:
أصويل

ُمتطّرف.
العقلية  تطّرف  إىل  الشاعر  ويشري   
العربية التي تريد اخللود األبدي أو االندثار 
واالنقراض، وإّما أهنا نجم عال أو ما حتت 
فال  األزهار،  نلّوث  حقدنا  ففي  النِعال، 
العقلية  يف  اعتدال  وال  منطقية  وال  وسطية 
أمحد مطر، كام جاء يف  العربية حسب كالم 

قصيدته "مشاجب")67(:
متطّرفون يف كل حال
أّما اخللود أو  الزوال

أّما نحوم للعال
أو ننحني حتت النعال!

يف حقدنا: ُأرُج النسائِم.. جيفٌة!
10- ختريب

َأْصٌل  َواْلَباُء  اُء  َوالرَّ اخْلَاُء  ))َخِرَب:   
الثُّْقَبُة.  َفاخْلُْرَبُة:  ِب.  َوالتََّثقُّ ِم  التََّثلُّ َعىَل  َيُدلُّ 
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َواْلَعْبُد اأْلَْخَرُب: امْلَْثُقوُب اأْلُُذِن، َوِمَن اْلَباِب، 
اْلِعاَمَرِة(()68(.  ِضدُّ  اخْلََراُب:  اأْلَْصُل،  َوُهَو 
َأْخِربٌة.  َواجْلَْمُع  الُعْمراِن،  ِضدُّ  واخلَراُب: 
وداٌر  َخِرٌب،  َفُهَو  َخَربًا،   ، بِاْلَكرْسِ َخِرَب، 
ُب  َبه امُلَخرِّ َخِربٌة، وَأْخَرهَبا صاحُبها، َوَقْد َخرَّ
ُبه  خَتِْريبًا، والتَّْخِريُب: اهلَْدُم، واملراُد بِِه َما خُيَرِّ
اخلَراِب  ِمن  وَتْعُمُره  الُعْمراِن،  ِمن  امُلُلوُك 

َشْهوًة اَل اْصاَلًحا)69(. 
ُبُيوهَتُْم  ِرُبوَن  ))خُيْ َتَعاىَل:  َقوُله  َوِمنْه   
بَِأْيِدهيِْم(()70(. و يف احلديث: ))ِمن ْاقرتاِب 
اخْلََراِب((،  َوِعاَمَرُة  اْلَعاِمِر  إِْخَراُب  اعة  السَّ
َخِربًا،  امْلَْوِضُع  ك  ُيرْتَ َأْن  اإْلْخَراُب: 

والتَّْخِريُب اهلْدم)71(.    
أّما يف االصطالح فالتخريب يعني:   
هبدف  عامة  ومنشآت  ملباٍن  د  متعمَّ ))تدمري 
املعتادة  للعملّيات  إعاقة  أو  غالًبا،  سيايّس 
من قبل املدنينّي أو عمالء العدّو يف احلرب 

"سياسة التَّخريب"(()72(. 

وردت  فقد  مطر  أمحد  شعر  يف  أّما   
القيود  و  التهم  عىل  داللة  )ختريب(  لفظة 
ومنع  العربية  الشعوب  عىل  املفروض 
العربية ختريبا  التي تعّدها األنظمة  احلريات 
احلكام  مساوئ  تكشف  ألهنا  وإرهابا، 

البلدان  يف  ممنوعة  فاحلرية  ومفاسدهم، 
العربية وجيّرم كل من يعمل هبا وفق القوانني 
جثامن  عىل  "دمعة  قصيدة  يف  فيقول  اإلهلية، 

احلرية")73(:
لقد شيعُت فاتنًة

تسّمى يف بالد الُعرب ختريبًا
وإرهابًا

وطعنًا يف القوانني اإلهليْه..
11- تقسيم

))الَقْسُم:  العرب:  لسان  يف  ورد   
فاْنَقَسَم،  َقْساًم  َيْقِسُمه  اليشَء  َقَسَم  َمْصَدُر 
َأه،واملِْقَسم  جزَّ َمه:  وَقسَّ َمْقِسم.  َوامْلَْوِضُع 
ُيَقاُل:  ِء.  ْ ِمَن اليشَّ اإِلنسان  َنِصيُب  والَقِسيم 
ُكلَّ  وَأعطيت  َكاِء  َ الرشُّ َبنْيَ  َء  ْ اليشَّ َقَسْمت 
وَقِسيمه(()74(.  وِقْسمه  ِمْقَسمه  يٍك  رَشِ
والِقْسُم: احلظُّ والنصيب، ُيَقال: َهَذا ِقْسُمَك 
َقَسْمُت  ُيَقال:  اللَّْيث:  َوَقاَل  قسمي  َوَهَذا 
والَقسيَمُة:  وِقْسَمًة.  َقساًم  َبينهم  اليشَء 
مصدُر االقتسام)75(. و يف قوله تعاىل: ))َكاَم 
َأْنَزْلنَا َعىَل امْلُْقَتِسِمنَي(()76(. َويِف َحِديِث َعيِلٍّ 
عليه السالم )أَنا َقِسيم الناِر( َأَراَد َأنَّ النَّاَس 
فِريقان: فريٌق َمِعي، فُهم َعىَل ُهًدى، َوَفِريٌق 

، فُهم َعىَل َضالل)77(. عيلَّ

األلفاُظ السياسية الداّلة عىل عدم االنسجام ...
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فالتقسيم  السيايس  االصطالح  ويف   
عىل  تقدم  التي  السياسية،  يعني:)التجزئة 
والدول  االمربيالية  الدول  وتنفيذه  تصميمه 
واألحداث  احلروب  إثر  يف  العظمى 
معاهدات  يف  وتثبته  الكربى  والغزوات 
دولية بوصفها جزءا من خطة للسيطرة عىل 

الشعوب األخرى()78(. 
وردت  فقد  مطر  أمحد  شعر  يف  أّما   
لفظة )تقسيم( بدالالت خمتلفة، منها ما يدّل 
عىل: تقسيم البالد العربية ومتزيقها بني الدول 
الشاعر)بالدباب(  يرمز  حيث  الكربى، 
فأصبحت  ألمريكا،  و)النسور(  لروسيا 
الدول  هذه  بني  مقّسمة  جمّزأة  األوطان 
والشعوب العربية مستسلمة ومذعنة لعمالء 
أوصلتهم  التي  االستعامرية  الدول  هذه 
قصيدة  يف  فيقول  ملصاحلها،  خدمة  للحكم 

"املنتحرون")79(:
و ليست هذه األوطان إال أرضحة
قسمت أشالئها بني دباب و نسور

و أقيمت يف زواياها القصور
لكالب املرشحة!

الدولة  تقسيم  عىل  لتدّل  وجاءت   
للكيان  منها  كبرية  أرض  وضّم  الفلسطينية 

اإلرسائييل، ساخرا من الثوار الذين حيملون 
مّر  عىل  فلسطني  لتحرير  املقاومة  شعار 
شعار  حيملون  الذين  ثراء  يزداد  العصور، 
الثرى من حني  ينقص  املقابل  التحرير، ويف 

حلني، فيقول يف قصيدة "جمهود حريب")80(:
و أخريا قبل الناقص بالتقسيم
فانشقت فلسطني إىل شقني:

للثوار: فلس
و إلرسائيل طني!

أهّم العالقات و الظواهر الداللية:
لفظتي  بني  ترادفا  وجدنا  الرتادف:   -1
عىل  يدالّن  فكالمها  )تطّرف(،  و  )إرهاب( 
ضد  العنف  متارس  دينية  أو  سياسية  جهة 

الناس. 
عليها  وقفنا  التي  الداللية:  الظواهر   -2
لفظة )انقالب(، إذ كانت تعني قلب اليشء 
احلارض  وقتنا  يف  أّما  وجهه،  عن  حتويله  و 
بقوة  احلكم  عىل  العسكري  االستيالء  تعني 
وجدنا  كذلك  و  النظام.  وتغيري  السالح 
فكانت  )عميل(،  لفظة  يف  دالليا  تطّورا 
احلارض  وقتنا  يف  أّما  الفعل،  و  املهنة  تعني 
لصالح  يعمل  الذي  اجلاسوس  عىل  فتدّل 
دولة أجنبية، ووجدنا تطّورا دالليا يف لفظة 
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إرهاب  قدياًم  تعني  كانت  إذ  )إرهاب(، 
أو  سياسية  جهة  عىل  تطلق  واليوم  اإلبل، 

دينية متطّرفة متارس العنف ضد الناس
جدول األلفاظ الداّلة عىل عدم االنسجام 

السيايس

اخلامتة و النتائج
السياسية بصورة طاغية  الصبغة  1- برزت 
فقد  مطر،  أمحد  الشاعر  ديوان  يف  وصارخة 
االجتامعية  الصبغة  من  ظهورا  أكثر  كانت 
األلفاظ  بكثافة  شعره  متّيز  إذ  الوجدانية،  و 
الشاعر  جتربة  و  ينسجم  ممّا  السياسية، 

السياسية النابعة من الواقع االجتامعي امليلء 
املعّذبني بام فيهم ذات  أبنائه  هبموم و مآيس 

الشاعر.
الشاعر  ديوان  يف  الدراسة  أظهرت  كام   -2
مجيع  ورود  تتضّمن  ال  أهنا  مطر  أمحد 
الداليل  احلقل  ضمن  الداللية  العالقات 
الواحد، أو ربام ختلو من العالقات الداللية 
داليل  حقل  حتت  وقوعها  من  الرغم  عىل 

واحد.
دالالت  إىل  األلفاظ  بعض  انتقال   -3
تدّل  وردت  التي  )ارهاب(  كلفظة  جديدة 
متارس  متطّرفة  دينية  أو  سياسية  جهة  عىل 
العنف ضد الناس، و هي باألصل تدّل عىل 
عىل  نفسه  اليشء  ينطبق  و  اإلبل،  إرهاب 

ألفاظ أخرى كلفظة انقالب.

األلفاُظ السياسية الداّلة عىل عدم االنسجام ...
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اهلوامش:
1- معجم العني:258/4.

2- ينظر: هتذيب اللغة: 157/7.
3- سورة النمل:7.

4- معجم ألفاظ القران الكريم:339.
5- معجم اللغة العربية املعارص:608/1.

6- املجموعة الشعرية:257.

7- املجموعة الشعرية:316.
8- املجموعة الشعرية: 21.

9- املجموعة الشعرية: 175.

10- املجموعة الشعرية: 41.
11- معجم العني)رهب(:4 /47. 

12- سورة االنبياء:90.
قصار  البالغة،  هنج   -13

احلكم:592/237.
للمصطلحات  امليرسة  املوسوعة   -14

السياسية:47.
15- املجموعة الشعرية:33.
16- املجموعة الشعرية: 45.
17- املجموعة الشعرية:69.

18- املجموعة الشعرية:215.
19- مقاييس اللغة مادة )قلب(:17/5.

20- املصباح املنري:)قلب(:512/2.
21- ينظر: اللسان: 685/1.

22- سورةاحلج:11.
23- هنج البالغة،خطبة372/204.

للمصطلحات  امليرسة  املوسوعة   -24
السياسية:64.

25- املجموعة الشعرية:77.

26- املجموعة الشعرية:94.
27- املجموعة الشعرية:317.

28- مقاييس اللغة مادة )عمل(:145/4.
29- نظر: السان العرب: 475/11.

30- معجم ألفاظ القرآن الكريم:791.
املعارص:  العربية  اللغة  معجم   -31

1556/2
32- املجموعة الشعرية:49.

33- املجموعة الشعرية:6.

34- املجموعة الشعرية:6.
35- معجم العني:79/6.

36- هتذيب اللغة: 342/10.
37- سورة البقرة:197. 

و  احلديث  غريب  يف  النهاية   -38
االثر:248/1.

مادة  املعارص  العربية  اللغة  معجم   -39
)جدل(:351/1.

40- املجموعة الشعرية:75.
41- املجموعة الشعرية: 246.
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42- املجموعة الشعرية:145.
43- هتذيب اللغة: 136/4.
44- معجم العني:113/3.

45- سورة االرساء:8.
املعارص:  العربية  اللغة  معجم   -46

 .506/1
47- املجموعة الشعرية:45.

48- املجموعة الشعرية:170.
49- ينظر: اللسان:30/4.

50- سورة القصص من اآلية:20.
51- ينظر: التحرير و التنوير: 96/20.

و  احلديث  غريب  يف  النهاية   -52
االثر:66/1.

53- دليل املصطلحات السياسية:275.
54- املجموعة الشعرية: 109.
55- املجموعة الشعرية:155.

56- معجم العني:79/2.
57- اللسان:27/8.

58- سورة النساء من آية:83.
للمصطلحات  امليرسة  املوسوعة   -59

السياسية:90.
60- املجموعة الشعرية:91.

61- املجموعة الشعرية: 114.

62- املصباح املنري:371/2.

63- ينظر: اللسان:213/9.
64- معجم ألفاظ القرآن الكريم:706.

العربية  اللغة  معجم   -65
املعارص:1396/2.

66- املجموعة الشعرية:116.
67- املجموعة الشعرية: 151.

68- مقاييس اللغة مادة)خرب(:174/2. 
69- ينظر: اللسان: 347/1.

70- سورة احلرش آية:2.
71- النهاية يف غريب احلديث:17/2.

72- معجم اللغة العربية املعارص:624/1.
73- املجموعة الشعرية:33.

74- ينظر: اللسان: 478/12.
75- ينظر: هتذيب اللغة: 61/8.

76- سورة احلجر اية:90.
و  احلديث  غريب  يف  النهاية   -77

االثر:61/4. 
78- ينظر املوسوعة السياسية:687/1. و 

قاموس املصطلحات السياسية:101.
79- املجموعة الشعرية:61.

80- املجموعة الشعرية:325.

األلفاُظ السياسية الداّلة عىل عدم االنسجام ...
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املصادر و املراجع:
1- القرآن الكريم.

2- املجموعة الشعرية: ألمحد مطر، دار 
عام  االوىل،  الطبعة  بريوت،  العروبة، 

2011م.
املعنى  حترير  التنوير،  و  التحرير   -3
تفسري  من  اجلديد  العقل  وتنوير  السديد 
حممد  بن  الطاهر  حممد  املجيد:  الكتاب 
التونيس  عاشور  بن  الطاهر  حممد  بن 
التونسية  الدار  1393هـ(،  )املتوف: 

للنرش – تونس،1984م.
بن  أمحد  بن  حممد  اللغة:  هتذيب   -4
)املتوف:  منصور  أبو  اهلروي،  األزهري 
مرعب،  عوض  حممد  حتقيق:  370هـ(، 
بريوت،   – العريب  الرتاث  إحياء  دار 

الطبعة: األوىل، 2001م
عبد  السياسية:  املصطلحات  دليل   -5
التنمية  مركز  مودع،  حسني  النارص 
املدنية، مؤسسة فريدرش آيربت، الطبعة 

الثانية، 2004م.
بن  مكرم  بن  حممد  العرب،  لسان   -6
عىل، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور 
األنصاري  )املتوف: 711هـ( دار صادر، 

بريوت، الطبعة الثالثة.
جممع  الكريم:  القرآن  ألفاظ  معجم   -7
للمعجامت  العامة  االدارة  العربية  اللغة 
العربية،  و احياء الرتاث، مجهورية مرص 

1409ه – 1988م.
8- معجم العني: أبو عبد الرمحن اخلليل 
الفراهيدي  متيم  بن  عمرو  بن  أمحد  بن 
د  حتقيق:  170هـ(،  )املتوف:  البرصي 
مهدي املخزومي، د إبراهيم السامرائي، 

دار ومكتبة اهلالل.
املعارص:  العربية  اللغة  معجم   -9
عمر،  احلميد  عبد  خمتار  أمحد  الدكتور 

عامل الكتب
بن  أمحد  اللغة:  مقاييس  معجم   -10
الرازي،  القزويني  زكرياء  بن  فارس 
حتقيق::  395هـ(،  )املتوف:  احلسني  أبو 
الفكر،  دار  هارون،:  حممد  السالم  عبد 

1399هـ - 1979م.
الرشح  غريب  يف  املنري  املصباح   -11
الفيومي  عيل  بن  حممد  بن  أمحد  الكبري: 
نحو  )املتوف:  العباس  أبو  احلموي،  ثم 

770هـ(، املكتبة العلمية – بريوت. 
عبد  الدكتور  السياسة:  موسوعة   -12
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املؤسسة  اهلدى،  دار  الكيايل،  الوهاب 
لبنان  النرش،  و  للدراسات  العربية 

بريوت، الطبعة الثانية، 1993م.
للمصطلحات  امليرسة  املوسوعة   -13
الدكتور  انكليزي(:   – )عريب  السياسية 
الكايف، مركز  الفتاح عبد  إسامعيل  عبد 

االسكندرية للكتاب، 2005م.
واالثر:  احلديث  غريب  يف  النهاية   -14
بن  املبارك  السعادات  أبو  الدين  جمد 
حممد بن حممد بن حممد ابن عبد الكريم 
)املتوف:  األثري  ابن  اجلزري  الشيباين 

حممود   - الزاوى  أمحد  طاهر  606هـ(، 
 - العلمية  املكتبة  الطناحي،  حممد 

بريوت، 1399هـ - 1979م.
ما  جمموعة  وهو  البالغة،  هنج   -15
اختاره الرشيف ابو احلسن حممد الريض 
من  )ت406ه(،  املوسوي  احلسن  بن 
طالب  أيب  بن  عيل  املؤمنني  أمري  كالم 
نصوصه  ضبط  و  رشحه  السالم،  عليه 
بريوت،  املعارف  مؤسسة  عبده،  حممد 

الطبعة األوىل، 1410ه – 1990م.

األلفاُظ السياسية الداّلة عىل عدم االنسجام ...
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ملخص البحث

املفرسون  كان  حني  التفسري،  ركاب  يف  ودالالهتا  احلروف  معاين  عن  احلديُث  نشأ   

يفصلون املعاين املختلفة لألداة الواحدة، يف النّصوص القرآنية إىل أن استقّل بميدانه اخلاص 
وعناية  بالتفسري،  وعالقتها  اللغة  أمهية  بيان  والتفسري  اللغة  علامء  من  كثري  فحاول  املتّميز، 
املفرسين هبا، وأثر بعض هذه احلروف يف تفسري اآلية، واملعنى الذي توحي به من دالالت 
هذه احلروف، وقد كثرت الكتابات يف بيان معاين احلروف واالستشهاد عىل هذه املعاين من 

خالل اآليات القرآنية.
Abstract

The	talk	arose	about	the	meanings	of	prepositions	and	their	connotations	
in	meaning	 interpretation.	Until	 it	was	 taken	 in	 its	own	distinct	field،	
the	 exegetes	were	 separating	 the	 different	meanings	 of	 the	 same	 tool،	
in	 the	Qur’anic	 texts.	Many	 linguists	 and	 interpreters	 tried	 to	 explain	
the	 importance	 of	 the	 language	 and	 its	 relationship	 to	 interpretation،	
the	care	of	the	interpreters	in	it،	the	impact	of	some	of	these	letters	on	
the	interpretation	of	the	verse،	and	the	meaning	that	they	suggest	from	
the	 connotations	 of	 these	 preposition،	 and	 the	 writings	 abounded	 in	
explaining	 the	meanings	of	 the	prepositions	and	citing	 these	meanings	
through	the	Qur’anic	verses.

حروُف املعاين يف القرآن الكريم    

Prepositions of Meanings in the Holy Qur’an
Prof. Dr. Hassan Abdul Ghani Al-Asadi
Hoda Fadel Hanash

هدى فاضل حنش

كلّية التبية للعلوم اإلنسانية / جامعة كربالء

أ.د حسن عبد الغني األسدّي

كلّية التبية للعلوم اإلنسانية / جامعة كربالء
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املقدمة:
والصالة  العاملني  رّب  هلل  احلمّد   
املبعوث  ونبّيه  خلقه  أرشف  عىل  والسالم 

رمحًة للعاملني حممد وآله الطيبني الطاهرين.
وبعد...  

القسم  املعاين  حروف  مّثلت  لقد   
الغالبية  نجد  إذ  النحو،  كتب  من  األعظم 
العظمى من املسائل التي تطّرقوا هلا متعّلقة 
واستعامالهتا  ومعانيها  املعاين،  بحروف 
مكان  أحدها  وورود  الكريم،  القرآن  يف 
خالفت  التي  القرآنية  واستعامالهتا  اآلخر، 
فيها االستعامل يف غريها من مصادر دراسة  
وتناثرت  وغريمها،  والنثر  كالشعر  النّحو 
وتكّررت  أحادية،  بصورة  احلروف  هذه 
الشواهد لدى خمتلف علامء  النّحو ممّا تطّلب 
علامء   من  كل  وطرح  التدقيق،  من  املزيد 
للشواهد  تعّرضهم  عند  والتفسري  النّحو 
االحتامالت  من  لعدد  الكريم  القرآن  من 
يمكن أن يصلح له الشاهد وعدم اجلزم بأّن 
كانوا  وربام  كذا،  يفيد  اآلية  هذه  الشاهد يف 
كّلف  ممّا  أوجه  مّحال  القرآن  ألّن  حمّقني؛ 
الباحث املزيد من اجلهد يف إثبات الشواهد 

يف مواضعها.

والشواهد  األمثلة  بعض  يأيت  وفيام   
القرآنية عىل حروف املعاين:

الالم يف القرآن الكريم:
تأيت الالم للداللة عىل انتهاء الغاية،   
ملُِْسَتَقرٍّ  ِري  جَتْ ْمُس  }َوالشَّ تعاىل:  قوله  نحو 
اْلَعِليِم{،)يس:38(  اْلَعِزيِز  َتْقِديُر  لَِك  َذٰ هَلَا 
نحو  االختصاص  عىل  للداللة  وتأيت 
َأْصَحاِب  ِمْن  َلَك  }َفَساَلٌم  تعاىل:  قوله 
ختتّص  أّنك  أّي  اْلَيِمنِي{،)الواقعة:91( 
هنا  وأفادت  اليمني  أصحاب  من  بالسالم 
نحو  الّظرفّية  عىل   للداللة  وتأيت  الدعاء، 
َيْوَمِئٍذ  بَِجَهنََّم  َيْوَمِئٍذ  }َوِجيَء  تعاىل:  قوله 
َيا  َيُقوُل  ْكَرٰى  الذِّ َلُه  ٰى  َوَأنَّ ْنَساُن  اإْلِ ُر  َيَتَذكَّ
)الفجر:24-23(،  حِلََيايِت{،  ْمُت  َقدَّ َلْيَتنِي 
وتأيت للداللة عىل املجاوزة نحو قوله تعاىل: 
َكاَن  َلْو  آَمنُوا  ِذيَن  لِلَّ َكَفُروا  ِذيَن  الَّ }َوَقاَل 

ا َسَبُقوَنا إَِلْيِه{،)االحقاف:11( وتأيت  ا مَّ َخرْيً
للعاقبة نحو قوله تعاىل:}َفاْلَتَقَطُه آُل فِْرَعْوَن 

ا َوَحَزنًا{،)القصص:8(. لَِيُكوَن هَلُْم َعُدوًّ
َدَقاُت  الصَّ تعاىل:}إّنام  قوله  ويف   
َفِة  لِْلُفَقَراِء َوامْلََساِكنِي َواْلَعاِمِلنَي َعَلْيَها َوامْلَُؤلَّ
َسبِيِل  َويِف  َواْلَغاِرِمنَي  َقاِب  الرِّ َويِف  ُقُلوهُبُْم 
َعِليٌم  َواهللَُّ  ِمَن اهللَِّ  َفِريَضًة  بِيِل   السَّ َواْبِن  اهللَِّ 

حروُف املعاين يف القرآن الكريم    
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القرآيّن  القول  أّن  نرى  َحِكيٌم{)التوبة:60( 
قد خّص اجلهات التي جيب أن ترصف فيها 
ومستحّقني  هلا  أهال  لكوهنم  الصدقات: 
لرصفها، ولكنه اختار أدّق احلروف للتعبري 
املعنى،  حرف  باستعامل  املراد  املعنى  عن 
فهو قد خّص اجلهات األربع األوىل بحرف 
املعنى )الالم( ومل يستعمل حرًفا آخر؛ وذلك 
للتدليل عىل امللكّية واألهلّية واالستحقاق، 
عن  يعدل  القرآيّن  األسلوب  نلحظ  بينام 
حرف )الالم( الذي خّص املصارف األربعة 
الثالثة  املصارف  يف  )يف(  الوعاء  حرف  إىل 
يستحقون  ممّن  بأهّنم  لإليذان  األخرية؛ 
بالالم؛ ألّن  التصّدق عليهم ممّن سبق ذكره 
)يف( للوعاء فنّبه عىل أهّنم أحّقاء بأن توضع 

فيهم الصدقات)1(.
للتوكيد وتسّمى  أيًضا  الالم   وتأيت   
الالم  مثاهلا  املزحلقة،  الالم  أو  االبتداء  الم 
اآليتني  ففي  واخلرب  املبتدأ  عىل  تدخل  التي 
فِيَها  َرْيَب  الَّ  آَلتَِيٌة  اَعَة  السَّ }إِنَّ  املباركتني 
ُيْؤِمنُون{)غافر:59(  اَل  النَّاِس  َأْكَثَر  ِكنَّ  َوَلٰ
ُكلُّ  لُِتْجَزٰى  ُأْخِفيَها  َأَكاُد  آتَِيٌة  اَعَة  السَّ }إِنَّ 
الالم  فاقرتنت  )طه:15(  َتْسَعٰى{  باَِم  َنْفٍس 
بخرب إّن يف اآلية األوىل ومل تقرتن به يف اآلية 

الداليل  دخوهلا  يف  السبب  فكان  الثانية، 
و  إّن  خرب  يف  الواقعة  الالم  أّن  هو  وعدمه، 
الكالم،  تؤّكد  اخلرب  حمّل  حّلت  إذا  اسمها 
موضعه،  يف  التوكيد  عىل  حترص  والعرب 
بــ)إّن(  موضعه،فالتأكيد  غري  يف  وترتكه 
موّجه  اخلطاب  ألّن  األوىل  اآلية  يف  والالم 
لقوم كفار ينكروهنا، بينام مل تقرتن يف خربها 
الثانية ألّن اخلطاب موّجه إىل موسى  باآلية 
اهلل  كالم  ضمن  يف  وهي  السالم(  )عليه 
تعاىل:}إيِنِّ َأَنا َربَُّك َفاْخَلْع َنْعَلْيَك إِنََّك بِاْلَواِد 
وقوله:}َوَأِقِم  ُطًوى{)طه:12(  ِس  امْلَُقدَّ
َأَكاُد  ءَاتَِيٌة  اَعَة  السَّ إِنَّ  لِِذْكِري،  اَلَة  الصَّ
ُأْخِفيَها{، وليس من املعقول أن ينكر موسى 
)عليه السالم( قيام الّساعة فيؤّكد له سبحانه 
الكالم كتوكيده عىل املنكرين له واجلاحدين 
فضله، فإذا دخلت الالم يف خربها كان آكد، 
وصارت إّن والالم عوًضا من تكرير اجلملة 
أيًضا  ذلك   عىل  يدّل  وممّا  مرات)2(،  ثالث 
َأْصَحاَب  َثاًل  مَّ هَلُم  ْب  تعاىل:}َوارْضِ قوله 
َأْرَسْلنَا  إِْذ  امْلُْرَسُلوَن،  َجاَءَها  إِْذ  اْلَقْرَيِة 
َفَقاُلوا  بَِثالٍِث  ْزَنا  َفَعزَّ ا  ُبومُهَ َفَكذَّ اْثننَْيِ  إَِلْيِهُم 
َبرَشٌ  إاّل  َأنُتْم  َما  َقاُلوا  ْرَسُلون،  مُّ إَِلْيُكم  ا  إِنَّ
إاّل  َأنُتْم  إِْن  ٍء  يَشْ ِمن  مْحَن  الرَّ َأنَزَل  َوَما  ْثُلنَا  مِّ
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ا إَِلْيُكْم مَلُْرَسُلوَن،  نَا َيْعَلُم إِنَّ َتْكِذُبوَن، َقاُلوا َربُّ
َوَما َعَلْينَا إاّل اْلَبالُغ امْلُبنُِي{،)يس:17-13( 
توكيد  ْرَسُلون{  مُّ إَِلْيُكم  ا  }إِنَّ تعاىل:  فقوله 
قال  االنكار  يف  بالغوا  وعندما  إلنكارهم. 
مَلُْرَسُلوَن{ فأّكد بإّن وبالم  ا إَِلْيُكْم  تعاىل: }إِنَّ
تأكيًدا،  أعظم  ليكون  خربها  يف  التوكيد 
إىل  احلاجة  ألّن  املنكر؛  مع  الالم  فتكون 
أن  اإلنكار  يف  ويشرتط  أشّد،  معه  اإلثبات 
تعلمه أو تظنّه وال يكفي تومّهه، وقد جتيء 
أهّيا  منك  كان  قد  الظّن  أّن  عىل  للداللة 
إاّل يكون  املتكلم يف الذي كان وكنت تظن 
فتصري رًدا عىل نفسك ظنّك الذي ظننت ال 

أّن الظّن واقع من املخاطب)3(.
)يف( يف القرآن الكريم:  

املعلوم أّن )يف( حرفا للوعاء، ولكّن   
يف  يتأّنق  أّنه  القرآيّن  األسلوب  يف  امللحوظ 
استعامل هذا احلرف، فانظر إىل بداعة املعنى 
جزالة  واحلظ  وبراعته،  املقصود  احلرف 
هذا  موقع  خمالفة  يف  واالنتظام  االتساق 
}ُقْل  تعاىل:  قوله  من  القرآيّن  القول  احلرف 
اَمَواِت َواأْلَْرِض ُقِل اهللَُّ  َمْن َيْرُزُقُكْم ِمَن السَّ
اُكْم َلَعىَلٰ ُهًدى أو يِف َضاَلٍل ُمبنٍِي{ ا أو إِيَّ َوإِنَّ
)سبأ:20( وقد جاءت هذه املخالفة يف هذه 

يف  استعامله  املعتاد  املعنى  يف  الكريمة  اآلية 
هبام؛  والتلّبس  والباطل  احلّق  عىل  الدخول 
لعلّو حّجته؛ وهلذا  يعلو  ألّن صاحب احلق 
إىل  إشارة  )يف(  الوعاء  حرف  له  استعمل 
املعنى  وهذا  عليه،  هو  فيام  وتيهانه  ضاللته 
حرص عليه القرآن وتأّنق فيه باستعامل هذا 
احلرف، قّلام يراعى مثله)4(، وجاء وروده يف 

القرآن الكريم لغاية مقصودة.
الباطل والّضالل  منغمًسا يف  فكان   

حّتى كأّنه صار وعاًء له.
َأْيِدَيُكْم  ويف قوله تعاىل: }َفأَلَُقطَِّعنَّ   
َبنَُّكْم يِف ُجُذوِع  ْن ِخاَلٍف َوأَلَُصلِّ َوَأْرُجَلُكم مِّ
َوَأْبَقٰى{،  َعَذاًبا  َأَشدُّ  نَا  َأيُّ َوَلَتْعَلُمنَّ  النَّْخِل 
معنى  لتعطي  هنا  )يف(  جاءت  )طه:71( 
تناسب  والّظرفّية  للظرفّية،  ألهّنا  الظرفية، 
كّل يشء، ونعلم أّن خشبة اإلعدام كالظرف 
والوعاء بالنسبة للفرد الذي يعّلق لإلعدام، 
أو إّنه شبه متكن املصلوب يف اجلذع بتمكن 
يف  قيل:  فلذلك  وعائه  يف  املوعى  اليشء 

جذوع النخل.
تضمني )ُأصلبنكم( معنى )َأثِوينكم   
أو ُأِكنُكم(، ومعروف أّن الّصلب يكون عىل 
اجلذوع وليس فيها فلَم جاء فيها؟ إّن احلرف 

حروُف املعاين يف القرآن الكريم    
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واألكنان،  التثوية  إلفادة  به  جيء  إّنام  )يف( 
فتكون اجلذوع قبورا وأرضحة هلذه األشالء 
تكون  وال  وتسمريها  لتثبيتها  ال  هبا  امُلمثل 
النّحاة  من  أبطله  َمن  عليها،  تتعّلق  ِمْشجًبا 
ما  أمجل  فضاع  والتناوب  التعاور  بحجة 

فيه)5(.
تصوير  يف  املبالغة  )يف(  فأفادت   
شّدة  من  فرعون  لكأّن  حّتى  املراد  املعنى 
غيظه عىل إيامن السحرة مل يكتف بإلصاقهم 
النخل، وإّنام غرس أجسادهم فيها  بجذوع 

غرًسا)6(.
إّنام  )يف(  استعامل  أّن  هنا  فنالحظ   
الكالم،  بالغة  يف  وزاد  جديًدا  معنى  أفاد 
وأضفى عليه عمًقا أكرب، فبنّي لنا فظاعة ما 
كان يقوم به فرعون يف تعذيبه لبني إرسائيل، 
فلو أّنه استعمل )عىل( يف هذه اآلية املباركة 
يكون  الصلب  أّن  العلامء  بعض  يرى  كام 
ذاته  والتصوير  املعنى  كان  ملا  اجلذوع،  عىل 
عىل  دليل  أكرب  وهذا  عليه)يف(  دّلت  الذي 
استعامل  وبداعة  الكريم  القرآن  خصوصية 
الذي  املعنى  لتعطي  مواضعها  يف  األلفاظ 
الرتابط  مدى  نالحظ  ثّم  ومن  يناسبها، 

والتالحم بني  النّحو واملعنى.

}َوَدَخَل  تعاىل:  قوله  إىل  نظرنا  ولو   
َفَوَجَد  َأْهِلَها  ْن  مِّ َغْفَلٍة  ِحنِي  َعىَلٰ  امْلَِدينََة 
َذا  َوَهٰ ِشيَعتِِه  ِمن  َذا  َهٰ َيْقَتتاَِلِن  َرُجَلنْيِ  فِيَها 
فامللحوظ  )القصص:15(  ِه{،  َعُدوِّ ِمْن 
ظرفية  )حني(  أّن  الكريمة  اآلية  تعبري  يف 
العادة  وجه  عىل  إليه  يصل  والفعل  زمانية، 
بحرف  الّظرفّية أو حرف الوعاء وهو )يف( 
أّن  عىل  ليدّل  )عىل(  باحلرف  جيء  ولكن 
يشبه شيًئا  فوق وهو  من  كان  الدخول  هذا 
هنا  فاحلرف  منقًضا،  مستعلًيا  ارتقى  قد 
منه  ويشعر  والفوقية  االستعالء  معنى  أفاد 
من  يتأّتى  ال  هذا  وكل  واملباغتة،  باملفاجأة 
ُيذكر،  مل  أم  ُذكر  )يف(سواء  الّظرفّية  حرف 
أّي  املجازي،  لالستعالء  )عىل(  تكون 
مالبسًا ألمر قد قدر ومتمكنًّا منه)7(،" وعىل 
حني غفلة حال من املدينة أو من فاعل دخل 
أّي خمتلًسا ومن أهلها صفة لغفلة قيل كان 
القائلة  وقت  وقيل  العشاءين  بني  الوقت 
وقيل يوم عيد ومعنى )عىل( هنا  الّظرفّية أّي 
َيْقَتتاِلِن هذا  َرُجَلنْيِ  فِيها  "َفَوَجَد  عىل حني، 
ِه" فوجد عطفا عىل  ِمْن ِشيَعتِِه َوهذا ِمْن َعُدوِّ
دخل وفيها متعّلقان بوجد ورجلني مفعول 
مبتدأ  وهذا  لرجلني  صفة  يقتتالن  ومجلة  به 
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ومن شيعته خرب واجلملة صفة ثانية لرجلني 
وقيل حال، واحلال من النكرة أجازه سيبويه 
عطف  عدوه  من  وهذا  رشط،  غري  من 
الغائب ألهنا  إىل  عليها. والعرب تشري هبذا 

حكاية حال ماضية)8(.
الّظرفّية،  أو  الوعاء  )يف(  فمعنى   
قوله  نحو  األصيل  املعنى  هو  وهذا 
ُأويِل  َيا  َحَياٌة  اْلِقَصاِص  يِف  تعاىل:}َوَلُكْم 
)البقرة:179(  َتتَُّقوَن{،  ُكْم  َلَعلَّ اأْلَْلَباِب 
ِمْن  َكَفُروا  ِذيَن  الَّ امْلَأَلُ  }َقاَل  تعاىل:  وقوله 
ِمَن  َلنَُظنَُّك  ا  َوإِنَّ َسَفاَهٍة  يِف  َلنََراَك  ا  إِنَّ َقْوِمِه 
عىل  يدّل  وقد  )األعراف:66(،  اْلَكاِذبنَِي{، 
وقد  القرآيّن،  السياق  بحسب  أخرى  معان 
ومن  معاٍن،  بعدة  الكريم  القرآن  يف  ورد 
أهنا  البحث  جزئية  يف  الواردة  املعاين  هذه 
تعاىل:  قوله  يف  وذلك  )إىل(  بمعنى  وردت 
)الصافات:88(  النُُّجوِم{  يِف  َنْظَرًة  }َفنََظَر 
حيث جاءت )يف( بمعنى )إىل(، إذا يتعّدى 
آيات  يف  اجلر)إىل(  بحرف  )نظر(  الفعل 
ْنَساُن  اإْلِ }َفْلَينُْظِر  تعاىل:  قوله  منها:  كثرية 
تعاىل:  وقوله  )عبس:24(،  َطَعاِمِه{،  إىل 
ُه َقاَل َربِّ  َمُه َربُّ }َومَلَّا َجاَء ُموَسٰى ملِِيَقاتِنَا َوَكلَّ

َأِريِن َأْنُظْر إَِلْيَك{، )األعراف:143(، وقوله 

َكْيَف  َفْوَقُهْم  الّسامء  إىل  َينُظُروا  تعاىل:}َأَفَلْم 
ُفُروٍج{، )ق:6(  ِمن  هَلَا  َوَما  نَّاَها  َوَزيَّ َبنَْينَاَها 
َولِنَْجَعَلَك  مِحَاِرَك  إىَِلٰ  تعاىل:}َوانُظْر  وقوله 
لنَّاِس َوانُظْر إىل اْلِعَظاِم َكْيَف ُننِشُزَها ثّم  آَيًة لِّ
َ َلُه َقاَل َأْعَلُم َأنَّ اهللََّ عىل  َنْكُسوَها حَلْاًم َفَلامَّ َتَبنيَّ
ٍء َقِديٌر{،)البقرة:259( "ألّنه نظر إىل  ُكلِّ يَشْ
الّسامء متفّكرًا حّتى يالحظ حاله وهل يقدر 
عىل املغادرة معهم أم ال، والعرب تقول ملن 
جواب  يف  النّجوم(متفّكرًا  يف  )نظر  تفّكر: 
سؤال القوم، كام يفعل أحدنا عندما يريد أن 
يفّكر يف يشء ويؤّيد ذلك أّنه )عليه السالم( 
قاله عندما دعاه قومه إىل اخلروج معهم لعيد 
هلم، فعند ذلك نظر إىل النّجوم وأخربهم بأّنه 
خارج  إىل  اخلروج  أّن  املعلوم  ومن  سقيم، 
كان  بل  الليل  يف  يكن  مل  التنّزه  ألجل  البلد 
مطلع  عند  الدعوة  كانت  فلو  الضحى،  يف 
إىل  النظر  يكن  مل  الضحى  وأّول  الشمس 
الفلكية،  األوضاع  مالحظة  بمعنى  النّجوم 
يكن  فلم  غاربة،  عندئذ  النجوم  كانت  إذ 
والّتأمل،  الّتفكر  إاّل  النّظرة  اهلدف من هذه 
نعم لو كانت الدعوة يف الليل ألجل اخلروج 
يف   النّهار كان النّظر إىل النّجوم مظنّة ملا قيل، 
فّكر  بمعنى  هنا  ونظر  ثابت")9(،  غري  ولكنّه 

حروُف املعاين يف القرآن الكريم    
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وهو يتعّدى بـ)يف(، ويقال نظرت إىل كذا إذا 
إليه رأيته أو مل تره، ونظرت  مددت طرفك 
عىل  يدّل  ما  وتدبرته)10(،  رأيته  إذا  فيه 
َمَلُكوِت  يِف  َينُظُروا  }َأَومَلْ  تعاىل:  قوله  ذلك 
ٍء  يَشْ ِمن  اهللَُّ  َخَلَق  َوَما  َواأْلَْرِض  اَمَواِت  السَّ
َب َأَجُلُهْم َفبَِأيِّ  َوَأْن َعَسٰى َأن َيُكوَن َقِد اْقرَتَ
ُيْؤِمنُوَن{،)األعراف:185(  َبْعَدُه  َحِديٍث 
خلقها،  يف  حكمته  تأّمل  عىل  حّث  فذلك 
ونظر اهلل تعاىل إىل عباده: هو إحسانه إليهم 

وإفاضة نعمه عليهم. 
َعَرًضا  َكاَن  تعاىل:}َلْو  قوله  ويف   
َبُعَدْت  ِكْن  َوَلٰ َبُعوَك  اَلتَّ َقاِصًدا  َوَسَفًرا  َقِريًبا 
اْسَتَطْعنَا  َلِو  بِاهللَِّ  َوَسَيْحِلُفوَن  ُة   قَّ الشُّ َعَلْيِهُم 
َيْعَلُم  َواهللَُّ  َأْنُفَسُهْم  هُيِْلُكوَن  َمَعُكْم  خَلََرْجنَا 
ُْم َلَكاِذُبوَن{،)التوبة:42( فاملتجيّل للنّظر  إهِنَّ
مقرتًنا  )بُعد(  بالفعل  جاء  القرآن  تعبري  إّن 
النّاس  من  أن  لنا  ليبنّي  )عىل(؛  باحلرف 
أّن  يف  شك  وال  اجلهاد،  عن  يتقاعس  من 
القريب أّي:  الذين أرادوا العرض  املنافقني 
ممّا سهل املنال، والّسفر القاصد أّي: قاصًدا 
الغنيمة، لكنهم ختّلفوا  الدنيا بقصد  بعرض 
بمشّقة  تقطع  التي  املسافة  وتقاعسوا بسبب 
الطريق وأهواله واستثقاله وصعوبة مسلكه 

الفعل  مع  )عىل(  احلرف  جاء  وعرسه،لذا 
قيمته  وجتلية  له  الداليل  البعد  لنا  ليبنّي 
التي  واملشّقة  الصعوبة  هذه  بأّن  التعبريية 

اكتنفت معناه أيًضا)11(.
يأيت  تارة  القرآيّن  األسلوب  وجتد   
ينتقل  أخرى  وتارة  )عىل(.  اجلر  بحرف 
هذا  إّن  الباء،  بحرف  فيأيت  آخر  حرف  إىل 
التحّول الوظيفي إّنام يدرك بالتأيّن والتدقيق 
التلوين  وهذا  التعبريّية،  القرآن  مسالك  يف 
نلتّمسه  أن  يمكن  اجلر  حروف  باستعامل 
)عليه  موسى  لسيدنا  تعاىل  قوله  خالل  من 
السالم(: }َوَأْلَقْيُت َعَلْيَك حَمَبًَّة ِمنِّي َولُِتْصنََع 
َعىَلٰ َعْينِي{،)طه:۳۹( وقوله تعاىل يف خماطبة 
نوح )عليه السالم(: }َواْصنَِع اْلُفْلَك بَِأْعُينِنَا 
ُْم  إهِنَّ َظَلُموا  ِذيَن  الَّ يِف  خُتَاطِْبنِي  َواَل  َوَوْحِينَا 
األوىل  اآلية  هود:۳۷(.يف  ُمْغَرُقوَن{،)سورة 
اجلر  حرف  استعمل  َعْينِي(  عىل  )َولُِتْصنََع 
)عىل( لفظ العني للداللة عىل إظهار أمر كان 
خفًيا وكشف ما كان مستوًرا مكتوًما، فكان 
األطفال يغذون ويصنعون رًسا، فلاّم أراد أن 
يصنع موسى أّي يرعى ويربى ويغّذى عىل 
اخلوف  وطأة  حتت  الّظهور  و  األمن  وجه 
تنبيها  )عىل(  احلرف  دخل  االستتار  و 
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معنى  يعطي  احلرف  هذا  ألّن  املعنى؛  عىل 
واإلبداء،  الظهور  عىل  ويدّل  االستعالء 
معنى  لتضّمنها  اآلية  تعبري  يف  العني  وذكر 
الرعاية وقد جاءت بصيغة اإلفراد؛ ألّن فيها 
االختصاص الذي خّص اهلل تعاىل به موسى 
َواْصنَِع   " الثانية  اآلية  أّما  السالم(،  )عليه 
السفينة  اصنع  هبا  فرياد  بَِأْعُينِنَا"،  اْلُفْلَك 
حتت نظرنا وبحفظنا ورعايتنا، وال يريد هنا 
إبداء يشء وال إظهاره بعد كتم)12(؛ ولذلك 
اذ مل حيتج إىل  مل يستعمل حرف اجلر )عىل( 
حرف  استعمل  وإّنام  اآلية،  تعبري  يف  معناه 
وردت يف  التي  العني  لفظة  مع  )الباء(  اجلر 
هبا  يراد  قد  ألهّنا  اجلمع؛  بصيغة  اآلية  هذه 
القرآن  يف  طرائق  فهناك  تعاىل،  اهلل  مالئكة 
الكريم متشّعبة يف التلوين األسلويّب املقصود 
املتوافق مع املعنى املراد، لطيفة ودقيقة خافية 

خمفّية تنتظر من ينظر ويتأّمل ويعقل)13(.
)من( يف القرآن الكريم:

حُتِبُّوَن  ُكنُْتْم  إِْن  تعاىل:}ُقْل  قوله  يف   
بِْبُكُم اهللَُّ َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم  بُِعويِن حُيْ اهللََّ َفاتَّ
َواهللَُّ َغُفوٌر َرِحيٌم{، )آل عمران:31( وقوله 
َلُكْم  َوَيْغِفْر  َأْعاَمَلُكْم  َلُكْم  }يْصِلْح  تعاىل: 
ُذُنوَبُكْم َوَمْن ُيطِِع اهللََّ َوَرُسوَلُه َفَقْد َفاَز َفْوًزا 

َعظِياًم{ )األحزاب:31(،وقوله تعاىل:}َيْغِفْر 
ِمْن  ِري  جَتْ َجنَّاٍت  َوُيْدِخْلُكْم  ُذُنوَبُكْم  َلُكْم 
َعْدٍن  َجنَّاِت  يِف  َطيَِّبًة  َوَمَساِكَن  اأْلهَْنَاُر  تَِها  حَتْ
وقوله  اْلَعظِيُم{،)الصف:12(  اْلَفْوُز  َذلَِك 
َفاطِِر  َشكٌّ  اهللَِّ  َأيِف  ُرُسُلُهْم  تعاىل:}َقاَلْت 
َلُكْم  لَِيْغِفَر  َيْدُعوُكْم  َواأْلَْرِض  اَمَواِت  السَّ
ى  ُمَسمًّ َأَجٍل  إىل  َرُكْم  َوُيَؤخِّ ُذُنوبُِكْم  ِمْن 
َأْن  ُتِريُدوَن  ِمْثُلنَا  َبرَشٌ  إاّل  َأْنُتْم  إِْن  َقاُلوا 
بُِسْلَطاٍن  َفْأُتوَنا  َآَباُؤَنا  َيْعُبُد  َكاَن  َعامَّ  وَنا  َتُصدُّ
تعاىل:}َيْغِفْر  وقوله  ُمبنٍِي{،)إبراهيم:10(، 
ى  ْرُكْم إىل َأَجٍل ُمَسمًّ َلُكْم ِمْن ُذُنوبُِكْم َوُيَؤخِّ
ُكنُْتْم  َلْو  ُر  ُيَؤخَّ اَل  َجاَء  إَِذا  اهللَِّ  َأَجَل  إِنَّ 
سبحانه  اهلل  أّن  نجد  َتْعَلُموَن{،)نوح:4(، 
اآليات  بعض  يف  )من(  استعمل  وتعاىل 
املباركة، ومل يستعملها يف آيات أخر، وذهب 
وأنكر  )ِمْن(زائدة،  أّن  إىل  النّحاة  بعض 
سيبويه زيادهتا، فاحتملوا هلا معنيني أحدمها: 
تّوسعًا،  اجلمع  وأراد  هنا،  بعضهم  ذكر  أّنه 
لتكون  أّي:  للبدل،  )ِمْن(ههنا  أن  والثاين: 
لتضمن  فدخلت  نوِب  الذُّ من  بدالً  املغفرة 
نوِب، أّي: أنكم  املغفرة معنى إبداهلا من الذُّ
من  هي  التي  نوب  الذُّ لكم  يغفر  تبتم   إذا  
فال  الصغائر،  من  تكون  التي  ا  وأمَّ الكبائر، 

حروُف املعاين يف القرآن الكريم    
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حاجة إىل غفراهنا؛ ألهّنا يف أنفسها مغفورة، 
إاّل  تغفر  ال  ككبائرهم  صغائرهم،  والكفار 
من  مغفورة  غائر  الصَّ تكون  وإّنام  بالتَّوبة، 
املوّحدين من حيث يزيد ثواهبم عىل عقاهبم 
ا من ال ثواب له أصاًل، فال يكون يشء  فأمَّ
فال  يشء،  له  يغفر  فال  صغرية،  ذنوبه  من 

تكون املغفرة إاّل ملا ذكره وتاب عنه)14(.
والظاهر إّن املراد بــ)من( للتبعيض   
أّي يغفر لكم بعض ذنوبكم وهو من معانيها 
املباركات  اآليات  يف  تأّملنا  فلو  املعروفة؛ 
يغفر  تعاىل:"  قوله  أّن  لوجدنا  الذكر  آنفة 
لكم ذنوبكم( جاءت مع أمة حممد واآليات 
لكم  يغفر  تعاىل:"  قوله  أّما  عنهم،  املتحدثة 
من ذنوبكم( جاءت مع أمة حممد وغريهم، 
وهذا يعني إّن من أمة حممد )صىل اهلل عليه 
وآله( من يغفر هلم مجيع ذنوهبم، ومن الناس 
من  كانوا  سواء  ذنوهبم  بعض  هلم  يغفر  من 
أمة حممد )صىل اهلل عليه وآله( أم ال، وعليه 
فقط  خاصا  مجيًعا  الذنوب  غفران  يكون 
ببعض أمة نبّينا األكرم )صىل اهلل عليه وآله(.
اهللَُّ  َح  رَشَ }َأَفَمْن  تعاىل:  قوله  ويف   
َفَوْيٌل  ِه  َربِّ ِمْن  ُنوٍر  َفُهَو عىل  لإِْلِْساَلِم  َصْدَرُه 
ِئَك يِف َضاَلٍل  لِْلَقاِسَيِة ُقُلوهُبُْم ِمْن ِذْكِر اهللَِّ ُأوَلٰ

)ِمْن  تعاىل:  قوله  ففي  )الزمر:22(،  ُمبنٍِي{، 
كام  للمجاوزة،  )من(  جاءت  اهللَِّ(  ِذْكِر 
اهلل،  ذكر  عن  واملعنى:  املفرسين،  عند  ورد 
الزخمرشّي  ذكره  فقد  اآلية  هذه  يف  فاملعنى 
يف الكشاف بقوله: فإن قلت: ما الفرق بني 
)من( و )عن( يف هذا؟ قلت: إذا قلت: قسا 
أّن  من  ذكرت  ما  فاملعنى  اهلل،  ذكر  من  قلبه 
القسوة من أجل الذكر وبسببه، وإذا قلت: 
عن ذكر اهلل، فاملعنى: غلظ عن قبول الذكر 
وجفا عنه. ونظريه: سقاه من الغيمة، أّي من 
أرواه  إذا  الغيمة:  عن  وسقاه  عطشه،  أجل 
من  أبلغ  وهو  العطش")15(  عن  أبعده  حّتى 
أن يكون )عن(؛ ألّن القايس من أجل اليشء 
لسبب  عنه  القايس  من  قبوله  عن  تأبًيا  أشّد 
بالقبول  أولئك  وصف  يف  وللمبالغة  آخر، 
وأسنده  الصدر  رشح  ذكر  بامتناع  وهؤالء 
وأسنده  القلب  بقساوة  وقابله  تعاىل  اهلل  إىل 

إليه)16(.
)من(  كذلك  وردت  وقد   
هَلُُم  }َوآَيٌة  اآلتية:  املواضع  يف  للمجاوزة، 
ْيُل َنْسَلُخ ِمنُْه   النّهار َفإَِذا ُهْم ُمْظِلُموَن{،  اللَّ
املفرسون  وذكر  )من(  جاءت  )يس:37( 
هبذا  أوردها  فقد  )عن(،  عن  نأيت  من  أّن 
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املعنى أّي ننزع عنه النّهار، كأّنه قيل: نسلخ 
بالنهار،  ونذهب  بالظلمة  فنأيت  النهار،  عنه 
الَِّذي  َنَبَأ  َعَلْيِهْم  }َواْتُل  تعاىل:  قوله  ومنه 
ْيَطاُن  الشَّ َفَأْتَبَعُه  ِمنَْها  َفانَسَلَخ  آَياتِنَا  آَتْينَاُه 
)األعراف:175(  اْلَغاِويَن{،  ِمَن  َفَكاَن 
فكذلك  وتركها،  عنها-  منها-  خرج  أي: 
انسالخ الليل من النهار، وقال ابن عاشور:" 
السلخ  يف  ملا  أيًضا  )عن(   بحرف  ويتعّدى 
املباعدة واملجاوزة بعد االتصال.  من معنى 
فمفعول )َنْسَلُخ( هنا هو )النََّهاَر( بال ريب، 
)من(  ب  ْيُل(  )الَّ ضمري  إىل  السلخ  وعّدي 
إزالِة  حال  يف  هلم  آية  الليل  املعنى:  فصار 
غشاء النور   النّهار عنه فيبقى عليهم الليل، 
فشّبه   النّهار بجلد الشاة ونحوها يغّطي ما 
الليل يف  النّهار ظلمَة  يغّطي    كام  منها  حتته 
الصباح. وشّبه كشف   النّهار وإزالته بسلخ 
جسم  بمنزلة  الليل  فصار  الشاة،  عن  اجللد 
الليل  وليس  جلده،  منه  املسلوخ  احليوان 
بمقصود بالتشبيه وإّنام املقصود تشبيه زوال  
النّهار عنه، فاستتبع ذلك أّن الليل يبقى شبه 
أّن  ذلك  عنه جلده. ووجه  املسلوخ  اجلسم 
الظلمة هي احلالة السابقة للعوامل قبل خلق 
عدم  الظلمة  ألن  النرّية؛  األجسام  يف  النّور 

والنّور وجود، وكانت املوجودات يف ظلمة 
وُيوِصل  النرّية  الكواكب  اهلل  خيلق  أن  قبل 
نورها إىل األجسام التي تستقبلها كاألرض 
والقمر")17(، ويف هذه اآلية التفاتة لطيفة ال 
بأس من اإلشارة إليها، فقد قّدم اهلل سبحانه 
النّهار  من    أسبق  ألّنه  النّهار  عىل    وتعاىل 
كان  الشمس  خلق  قبل  ألّنه  الوجود؛  يف 
لياًل حّتى  كله ليال. قبل خلق الشمس كان 
األصل،  هو  الليل  قالوا  القدامى  املفرسون 
ننزع    يعني  نسلخ  كالغالف،  هو  النّهار  و 
إذن  مظلمون،  هم  فإذا  ليال  فيصري  النّهار 
هذا التقديم مقصود بحّد ذاته داخل القرآن، 
إذا قال يولج الليل يف   النّهار ال ُيفهم منها 
قد  النّهار  الليل؛ ألّن    النّهار يف  يولج    أّنه 
يقرص وقد يطول والليل  أيًضا قد يقرص وقد 
يطول، فهو يولج هذا يف هذا ويولج هذا يف 
هذا الليل يدخله يف   النّهار و النّهار يدخله 
ويف  حلظة،  كل  يف  حاصل  وهذا  الليل  يف 
النّهار  و  النّهار  من    يأخذ  الليل  وقت  كل 
يأخذ من الليل، عندما يولج   النّهار يف الليل 
يصبح الليل أطول وبالعكس ملا يولج الليل 
الصيف    النّهار أطول يف  النّهار يصري    يف   
النّهار أطول؛ ألّنه يأخذ جزءًا من الليل وهذا 

حروُف املعاين يف القرآن الكريم    
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من مجلة ما ُذِكر، ليس هذا فحسب، وإّنام هو 
ويولج   النّهار  يف   الليل  يولج  حلظة  كل  يف 
النّهار يف الليل ألّن األرض كروية ففي كل 
حلظة ينتقل الليل و  النّهار يف بقاع األرض 
التي  هنارًا،  يكون  ومرة  لياًل  يكون  مرة 
كانت لياًل أصبحت هنارًا والتي كانت هنارًا 
أصبحت لياًل فهو يف كل حلظة يولج الليل يف  
النّهار ويولج  النّهار يف الليل ومن هذا نفهم 
ورب  املرشقني  رب  واملغرب،  املرشق  رب 
)رب  واملغارب،  املشارق  رب  املغربني، 
املشارق واملغارب( من مجلة ما ذكر فيها أن 
الّسنة يف  الشمس ختتلف عىل مدار  مشارق 
وتغرب  مكان  من  الشمس  ترشق  يوم  كل 
يف مكان آخر ومنها قالوا مشارق الكواكب، 
مشارق  فلها  وحدها،  الشمس  تكن  فلم 
وهلا مغارب يف كل يوم بل يف كل حلظة فيها 
مرشق ومغرب ألهّنا يف كل حلظة ترشق يف 
مكان وتغرب يف مكان عىل مدار الّسنة إذن 
هي مشارق ومغارب للشمس يف كل حلظة 
فيها  الكواكب  وكذلك  السنة،  مدار  وعىل 
يف  واملغربني  املرشقني  ومغارب،  مشارق 
الّسنة مرتني  والشتاء ألّنه يف  الصيف  الّسنة 
نفسه  املكان  من  ترشق  املوضع  لنفس  تأيت 

واملغرب  نفسه واملرشق  املكان  وتغرب من 
عىل العموم)18(.

معنى  أّن  اللغة  معاجم  يف  ورد   
من  يكون  إّنام  والسلخ  انكشف  انسلخ 

اليشء الواحد كانسالخ جلد احلية)19(.
والنّهار جزءان متعاقبان يف  والليل   
اليوم الواحد، ينسلخ الليل لينكشف   النّهار 
الداللة  وفق  عىل  من  يناسبه  املعنى  وهذا 
اللغوية لكلمة)انسلخ( التي جاءت يف اآلية 

املباركة.
الواو العاطفة يف القرآن الكريم:

خالف  وقع  العطف  )واو(  ويف   
ال،  أم  الرتتيب  تفيد  هي  هل  النّحاة  بني 
والكسائّي،  الفّراء،  ومنهم  بعضهم  فذهب 
وثعلب، والربعّي، وابن درستموه، وبه قال 
بعض الفقهاء أهّنا للرتتيب، ودليل اجلمهور 
الرتتيب، وذهب  فيه  فيام يستحيل  استعامهلا 
سيبويه إىل أهّنا ال تفيد الرتتيب فقال: "وليس 
يف هذا دليل عىل أّنه بدأ بيشء قبل يشء، وال 
بيشء مع يشء، ألّنه جيوز أن تقول )مررت 
بزيد وعمرو(، واملبدوء به يف املرور عمرو، 
وجيوز أن يكون زيًدا، وجيوز أن يكون املرور 
وقع عليهام يف حالة واحدة، فالواو جيمع هذه 
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األشياء عىل هذه املعاين، فإذا سمعت املتكّلم 
قد  ألهّنا  شئت  أهيا  عىل  أجبته  هبذا  يتكّلم 
مجعت هذه األشياء")20(، فهي ملطلق اجلمع، 
األدّلة  من  الكثري  الكريم  القرآن  يف  ونجد 
التي تقطع نزاع القوم مثاًل يف قوله تعاىل:}َيا 
َمَع  َواْرَكِعي  َواْسُجِدي  لَِربِِّك  اْقنُتِي  َمْرَيُم 
فالركوع يسبق  اِكِعنَي{ )آل عمران:43(  الرَّ
وبخاّصة  العبادية  األعامل  يف  السجود 
الّصالة)21(، وقوله تعاىل: }إِْن ِهَي إاّل َحَياُتنَا 
َوَنْحَيا{)املؤمنون:37( فاحلياة  َنُموُت  ْنَيا  الدُّ
املباركة  اآلية  ولكّن  املوت  تسبق  الدنيا 
بدأت باملوت ثّم احلياة، وقوله تعاىل:}ُقوُلوا 
آَمنَّا بِاهللَِّ َوَما ُأْنِزَل إَِلْينَا َوَما ُأْنِزَل إىَِلٰ إِْبَراِهيَم 
َواأْلَْسَباِط  َوَيْعُقوَب  َوإِْسَحاَق  َوإِْساَمِعيَل 
النَّبِيُّوَن  ُأويِتَ  َوَما  َوِعيَسٰى  ُموَسٰى  ُأويِتَ  َوَما 
َلُه  َوَنْحُن  ِمنُْهْم  َأَحٍد  َبنْيَ  ُق  ُنَفرِّ اَل  ِْم  َرهبِّ ِمْن 
الوحي  فنزول  )البقرة:136(  ُمْسِلُموَن{ 
نزوله  سبق  السالم(  )عليهم  األنبياء  عىل 
وآله( ولكّن  عليه  اهلل  نبينا حممد )صىل  عىل 
اهلل سبحانه وتعاىل قد بدأ باألقرب إىل زمن 
األنبياء  بني  الرتتيب  إىل  انتقل  ثّم  النّزول 
بني  مجعت  اآلية  فهذه  السالم(،  )عليهم 
تعاىل:  قوله  ويف  وعدمه،  الرتتيب  األمرين 

اَلِة  الصَّ إىل  ُقْمُتْم  إَِذا  آَمنُوا  ِذيَن  الَّ َا  َأهيُّ }َيا 
امْلََرافِِق  إىل  َوَأْيِدَيُكْم  ُوُجوَهُكْم  َفاْغِسُلوا 
َواْمَسُحوا بُِرُءوِسُكْم َوَأْرُجَلُكْم إىل اْلَكْعَبنْيِ 
َمْرىَضٰ  ُكنُْتْم  َوإِْن  ُروا  َفاطَّهَّ ُجنًُبا  ُكنُْتْم  َوإِْن 
اْلَغاِئِط  ِمَن  ِمنُْكْم  َأَحٌد  َجاَء  أو  َسَفٍر  عىل  أو 
ُموا  َفَتَيمَّ َماًء  جَتُِدوا  َفَلْم  النَِّساَء  اَلَمْسُتُم  أو 
َوَأْيِديُكْم  بُِوُجوِهُكْم  َفاْمَسُحوا  َطيًِّبا  َصِعيًدا 
َحَرٍج  ِمْن  َعَلْيُكْم  لَِيْجَعَل  اهللَُّ  ُيِريُد  َما  ِمنُْه 
َعَلْيُكْم  نِْعَمَتُه  َولُِيتِمَّ  َرُكْم  لُِيَطهِّ ُيِريُد  ِكْن  َوَلٰ
هذه   يف  نجد  َتْشُكُروَن{)املائدة:6(  َلَعلَُّكْم 
أجزاء  بني  للرتتيب  مراعاة  املباركة  اآلية 
ُهْم َواَل  الوضع، ويف قوله تعاىل:}َما اَل َيرُضُّ
اَل  }َما  تعاىل:  وقوله  َينَفُعُهْم{)يونس:18(، 
نجد  ُهْم{)الفرقان:55(  َيرُضُّ َواَل  َينَْفُعُهْم 
وتأخريا  تقديام  املباركتني  اآليتني  هاتني  يف 
األوىل  اآلية  فجاء  للرتتيب،  مراعاة  وعدم 
عىل العكس من اآلية الثانية، وهذا ال يعني 
أّن املعنى واحد يف مجيع ما سبق من اآليات، 
ولكننا بصدد البحث يف مسألة إفادة )واو( 
قولنا  معنی  ليس  وعدمه،  الرتتيب  العطف 
للرتتيب  تأيت  ال  إهنا  الرتتيب،  تفيد  ال  إهّنا 
البتة، بل قد تأيت للرتتيب وتأيت لغريه، فقد 
املعطوف  بعد  املعطوف  يكون  أن  يصّح 

حروُف املعاين يف القرآن الكريم    
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مصاحبة  أو  قبله  يكون  أن  يصّح  كام  عليه، 
له، فهي قد تأيت للرتتيب وال مانع من ذلك، 
أهّنا ال تكون  الذين يزعمون  وإّنام رّدنا عىل 
الكريم  القرآن  يف  نرى  ولذا  للرتتيب،  إاّل 
قد  ثّم  موضع،  يف  اليشء  عىل  اليشء  تقديم 
يتأخر املتقدم يف موضع آخر، وذلك لتقديم 

الرضر والنفع)22(.
صالة  كيفية  نعلم  ال  إّننا  والواقع   
مريم )عليها السالم( وهل هي تشابه صالة 
املسلمني أم ال، إضافة إىل أّن املتأّمل يف اآلية 
إىل  املوّجه  اإلهلي  اخلطاب  أّن  يرى  املباركة 
مريم يأمرها بالسجود والقنوت وحدها، ثّم 
يأمرها بالركوع مع الراكعني أّي الركوع هو 

فقط العبادة التي تتشارك مع غريها فيها.
السامرائي  فاضل  الدكتور  ويرى   
إّن التقديم والتأخري بالواو، يدخل يف عموم 
إّنام  فالتقديم  والتأخري،  التقديم  موضوع 
وختتلف  باملتّقدم،  والعناية  لالهتامم  يكون 
العناية باختالف املواطن، فقد يعني املتكلم 
العناية  تكون  وقد  فيقّدمه،  بأمر  موطن  يف 
اليشء،  ذلك  فيقّدم  بأمر  آخر  موطن  يف 
متعّددة  ومواطنها  ومظاهرها  عاّمة،  وهي 
دون  من  هبا  االكتفاء  حيسن  وال  متشّعبة، 

مثاًل  قلت  إذا  فإنك  االهتامم،  وجه  نبنّي  أن 
سبأ  سورة  يف  األرض  عىل  الّسامء  قّدم  إّنام 
للعناية بالّسامء، وقّدم األرض عىل الّسامء يف 
سورة يونس للعناية باألرض، قيل لك: ومل 
باألرض،  وهنا  بالّسامء  هناك  العناية  كانت 
متعّددة  أسباب  له  والتأخري  فالتقديم 
يقتضيها السياق، فقد يكون السياق مندرًجا 
فيرّتتب  الوجود،  واألولية يف  القدم  حسب 
وقد  األساس،  هذا  عىل  املعطوفات  ذكر 
يكون الكالم متدّرًجا من القّلة إىل الكثرة أو 

العكس)23(.
فهي ال جتيء حّتى يكون املعنى يف   
هذه اجلملة وفًقا ملعنى يف األخرى، ومضاّمة 
أو  أخوين  كانا  وعمًرا  زيًدا  إّن  مثل  له، 
اجلملة،  عىل  األحوال  مشتبكي  أو  نظريين 
من  أحدمها  عليها  يكون  التي  احلال  كانت 
قيام أو قعود أو ما شاكل ذلك مضمومة يف 
التي عليها اآلخر من غري  احلال  إىل  النفس 
ذلك  يف  واملعاين  أبًدا،  السبيل  وكذا  شّك، 
كاألشخاص، ثّم إنه قد يؤتى بالواو للداللة 
تزاد  فقد  بعدها،  بام  واالهتامم  التأكيد  عىل 
الواو للتأكيد، وجعل منه قوهلم )ما من أحد 

إاّل وله نفس أمارة()24(.
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ليس  القرآن  أن  سبق  ممّا  نستشّف   
العرب  يألفها  مل  تراكيب  عىل  حيتوي  فقط 
من قبل ومل يتكّلموا هبا، أو مل يتطّرقوا إليها 
العرب،  لكالم  الناقص  استقرائهم  بسبب 
القول  أيًضا  الكريم   القرآن  يف  نجد  بل 
الفصل يف اخلالفات التي وقعت بني النحاة، 
فالشاهد القرآين كفيل بأن يبنّي ما جاز وما 
ال جيوز وما أفاد وما مل يفد، سواء من حيث 
داللة األداة ومعناها وما اسُتعملت فيه، أو 
من حيث عملها وعدمه، ويمكن القول أّن 
االستعامل القرآيّن هو القول الفصل يف كونه 

مقبواًل أو ال.
بقوله تعاىل:  يبدأ  النّص  أّن  ونلحظ   
يِف  َجاِعٌل  إيِنِّ  لِْلَماَلِئَكِة  َربَُّك  َقاَل  }َوإِْذ 

اأْلَْرِض َخِليَفًة{،)البقرة:30(، فعطفت الواو 
قصة خلق أيب البرش عىل قصة خلق الّساموات 

واألرض انتقااًل هبام يف االستدالل عىل أن اهلل 

ذكر  وانتقاله  رشكهم،  بطالن  وعىل  واحد 
اخلليفة  خلق  إىل  واألرض  الساموات  خلق 
إليه  ينساق  فالذي  )اإلنسان()25(،  فيها 
عىل  العطف  يكون  أن  فيه  النظم  أسلوب 
اأْلَْرِض  يِف  ا  مَّ َلُكم  َخَلَق  ِذي  الَّ }ُهَو  مجلة 
يف  ما  لكم  خلق  أّي  مَجِيًعا{،)البقرة:29( 

األرض وكونه ألجلنا هيّيئ الّسامع املرّتقب 
ألجل  خلق  ما  شأن  ذكر  بعد  شأننا  ذكر 
اتفق  كام  وأرض)26(،  سامء  من  اإلنسان 
الظرف  مع  املايض  عىل  الداّل  الصيغة  زمن 
أّن  يعني  ممّا  أيًضا  املايض   عىل  الداّل  )إذ( 
عن  خيرب  ألنه  الصيغة)27(؛  من  أّكد  الظرف 
أن  وذلك  الزمن،  جمهولة  ماضية  أحداث 
)إذ( حرف يدّل عىل جمهول من الوقت، وال 
عربة يف حتديد الزمن يف مثل هذه السياقات، 
ولكن ربام ندرك من خالل انعدام الفاصل 
الرتكيبي بني املوضوعني، والربط فيام بينهام 
زمنّي  فاصل  هناك  يكن  مل  أّنه  )الواو(  ب 
وخلق  واألرض  الّساموات  خلق  بني  كبري 
)إذ(  ارتباط  أن  كام  األرض،  له  خلقت  من 
ماضية  نسبة  لزمان  املوضوعة  الّظرفّية 
وإضافتها إىل الفعل املايض )قال( فيه داللة 

عىل حركة الفعل)28(.
َوامْلَْرَوَة  َفا  الصَّ }إِنَّ  ويف قوله تعاىل:   
ِمْن َشَعاِئِر اهللَِّ َفَمْن َحجَّ اْلَبْيَت أو اْعَتَمَر َفاَل 
ا  َخرْيً َع  َتَطوَّ َوَمْن  هِبِاَم  َف  َيطَّوَّ َأْن  َعَلْيِه  ُجنَاَح 
َفإِنَّ اهللََّ َشاِكٌر َعِليٌم{، )البقرة:158( وقوله 
ِمنُْكْم  َكاَن  َفَمْن  َمْعُدوَداٍت  اًما  }َأيَّ تعاىل: 
اٍم ُأَخَر َوَعىَل  ٌة ِمْن َأيَّ َمِريًضا أو َعىَلٰ َسَفٍر َفِعدَّ

حروُف املعاين يف القرآن الكريم    
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َع  ِذيَن ُيطِيُقوَنُه فِْدَيٌة َطَعاُم ِمْسِكنٍي َفَمْن َتَطوَّ الَّ
ا َفُهَو َخرْيٌ َلُه َوَأْن َتُصوُموا َخرْيٌ َلُكْم إِْن  َخرْيً
استعمل  )البقرة:184(  َتْعَلُموَن{،  ُكنُْتْم 
حرف العطف يف نص ما مغايًرا له يف نص 
يف  كام  الواحد،  املوضوع  سياق  ضمن  آخر 
األول:  النّص  يف  قال  القرآنيني،  النصني 
ا { ويف النّص الثاين: }َفَمْن  َع َخرْيً }َوَمْن َتَطوَّ

ا{، فالفاء كام هو معلوم للتعقيب  َع َخرْيً َتَطوَّ
مع السبب، والتعقيب أّي يأيت بعدها مبارشة 
يف عقب اليشء، أّما الواو فهي ملطلق اجلمع 
فالنّّص  تعقيب،  أو  ترتيب  عىل  يدّل  وال 
والعمرة  احلّج  عن  فيه  احلديث  جاء  األول 
بعبادة أخرى  أّي من جاء  ومن تطّوع خريا 
العبادة  وليس  والعمرة  واحلج  كالّطواف، 
احلديث  فجاء  الثاين  النّص  أّما  نفسها، 
كيف  تطّوع(  )فمن  قال  الصيام،  عن  فيه 
يتطّوع؟ يزيد يف الفدية يف املسألة نفسها ويف 
الّطاعة نفسها، ليست طاعة مستحدثة؛ ألن 
هذه فدية، كيف يتطّوع أكثر؟ مكان مسكني 
أّما  مستحدثة  أخرى  عبادة  تلك  مسكينني 

هذه العبادة نفسها، لذا جاءت بالفاء. 
اخلامتة:

يمكن أن نوجز أبرز النتائج باآليت:

األسامء  ربط  املعاين  حروف  وظيفة   .1
عن  الكالم  باألسامء،  واألسامء  باألفعال 
إّن  مع  الكالم  أقسام  أقّل  املعاين  حروف 
إىل  حيتاج  إّنام  قبل  من  االستعامل  يف  أكثرها 
غريها من االسم أو الفعل أو اجلملة وليس 

كذلك غريها، 
دالالت  من  له  وضع  ملا  احلرف  توجيه   .2
اعتامًدا عىل الشعر وكالم العرب، ومن هذا 
املنطلق قيس القرآن باللغة العربية، وأخذت 
اللغة وأحواهلا، فلم  آياته تفرّس عىل مناحي 
العكس،  عىل  بل  البليغ  عىل  األبلغ  يطّبقوا 
ومعانيها  احلروف  يف  تأويالت  إىل  فأّدى 
من  إلخ  والتناوب...  بالزيادة  القول  من 
جديًدا  قرآنًيا  مفصاًل  يعّد  و  القضايا،  هذه 
وهو تنّوع الربط بحروف املعنى يف الرتكيب 
اختالف  التنّوع  هذا  عن  ينتج  ممّا  القرآين، 
هذه  يف  نلحظه  ما  وهذا  التعبري،  داللة  يف 

الدراسة.
معنى  حرف  لكل  أن  البحث  كشف   .3
وداللة، فال يمكن حلروف املعاين أن ينوب 
املراد  الغرض  يتّم  وال  اآلخر  عن  بعضها 
من النص إاّل من خالل احلرف الذي انتقاه 

النص القرآين.
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ملخلص البحث

يدرُس هذا البحث اهلوية يف رواية خرط القتاد، لكاتبها العراقي أمحد سامل خشان، وقد فازت   

بعدة جوائز، ملا حتويه من طاقة فنية وإبداعية وصدرت من الدار العربية للعلوم نارشون، وقامت الدراسة 

بالبحث عن ضياع اهلوية لشخوصها، ومستوى تشكيلها يف الرواية وفق ثالثة مستويات وأنواع أمّهها 

اهلوية املنسلخة واملغلقة والالهوية، ودرست أيضا أثر املكان يف حتواّلت اهلوية، وما أردفته من أثر عىل 

هؤالء  الشخوص.

الكلامت املفتاحية:اهلوية ،استالب، تشكل، خرط القتاد .

Abstract

	 This	research	studies	the	identity	in	the	novel	Kharat	al-Qatad،	by	its	

Iraqi	writer	 Ahmed	 Salem	Khashan.	 It	was	 granted	 several	 awards،	 because	

of	its	artistic	and	creative	energy.	It	was	issued	by	the	Arab	House	of	Science	

Publishers.	The	study	searched	for	the	loss	of	identity	for	its	characters،	and	

the	level	of	its	formation	in	the	novel	according	to	three	levels	and	types،	the	

most	important	of	which	are	the	detached،	closed	and	non-identical	identity.

Keywords:	identity،	alienation،	morphology،	astragalus	mapping.

ضياُع اهلويِة يف روايِة خرُط القتاِد ألمحِد سامل خشان

The loss of identity in the novel “Khart al-Qatad” by Ahmed 
Salem Khashan
Asst lect.  Shams Al-Duha Hassan Farhoud
Prof. Dr Dhia Ghani Al-Aboudi

م.م. شمس الضحى حسان فرهود

جامعة ذي قار - كلية التبية للعلوم االنسانية

ا.د. ضياء غني العبودي 

جامعة ذي قار - كلية التبية للعلوم االنسانية
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القاسم  بمثابة  يعّد  اهلوية  مفهوم   
اجلامعة؛  عليها  اتفقت  الذي  املشرتك، 
عن  السؤال  وأصبح   غريها،  ليمّيزها  عن 
اهتاممات  يف  حيويًا،  مكانًا  يأخذ  اهلوية، 
العديد من الشعوب، فهي تشمل شكال من 
أفراد  تربط  التي  الرابطة  األوارص  أشكال 
الترشذم  ببعض،  ومتنع  بعضهم  املجتمع  
تربط  قوية  هوية  دون  ومن  والتفكيك،  
وتدعم تلك  األوارص فلن تقوم قائمة ذلك 
يذوب  ما  ورسعان  األمة،  وتلك  الكيان، 
وبام  وهيمنة،  قوة  هويات  أكثر  يف  أفرادها 
أنَّ الرواية من أقدر األجناس األدبية  تعبريًا 
عن الواقع وأكثرها استيعابًا ملختلف قضايا 
تطويرها  عىل  النقاد  عمل   الراهن،  العرص 
 وحتديد عنارصها الفنية، الستكامل رصحها  
عنها  لتعرّب  املهمة،  املوضوعات  وهيمنة 
خرط  وجاءت)رواية  أكثر،  وجدة  برؤية 
)لتميط  خشان،  سامل  امحد  القتاد  لكاتبها 
منها  يعاين  وأزمة،  معّقدة  ظاهرة  اللثام  عن 
و  عامة  وبصورة  العريب،  اإلنسان  واقع 
متمثلة  حال،  هلا  جيد  ومل  الفكرية  اجتاهاته 

باهلوية وضياعها .
لكل جمتمع هويته املتجّذرة متّيزه عن   
اإلشكاالت  الدراسة  هذه  وطرحت  غريه، 

التي تتطّلب، البحث فيها  بغية رصد طبيعة 
ضياع اهلوية يف شخوص خرط القتاد، وهل 
عىل  مبنية  عالقة  عن  تكشف  األنا  مالمح 
كونية  عن  النظر  بغّض  املتبادل  االحرتام 
التهميش  عىل  مؤسسة  كانت  أم  اهلوية؟ 

واالحتقار والتمييز؟.
توّزع  أن  البحث  طبيعة  واقتضت   
مفتتحًا  ومبحثني،  ومتهيد  مدخل  عىل  املادة 
بمقدمة ومنتهيًا بنتائج، إذ توّقف البحث يف 
أّما  ومفهومها،  اهلوية  تعريف  عىل  التمهيد 
يف املبحث األول، فجاء بعنوان )مستويات 
أنواع  باستجالء  وذلك  اهلوية(،  تشكيل 
اهلوية يف الرواية، وهي عىل ثالثة أنواع. بينام 
وحتوالت  اهلوية   عن  الثاين  املبحث  أفصح 
اليه  توصلت  ما  أهّم  عن  املكان.فضال 
الدراسة من نتائج متبعة بعد ذلك بقائمة من 
يف  عليها   اعتمدت  التي  واملراجع  املصادر 

البحث.
التمهيد

مفهوم اهلوية
لدى  وقلقا  حرية  اهلوية  مسألة  تثري   
املجاالت  شتى  يف  والدارسني،  الباحثني 
األدبية والفلسفية واالجتامعية..... واهلوية 
يف اللغة واملعجامت ترد عىل وجهني:أحدامها 

ضياُع اهلويِة يف روايِة خرُط القتاِد ألمحد ...
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)َهوية( واآلخر بضّمها )هُ وية(  اهلاء،  بفتح 
اهلوية  اآلخر،  عن  معناه  خيتلف  وكالمها 
بالفتح ترتبط باحلب والعشق ولفظ )ُهوية( 
من  و"اهلوية  دراستنا  خيّص  وهو  بالضّم، 
القعر،  بعيدة  احلفرة  وقيل  البئر  اهلوى  
أهوية  أراد   هوية،  )عرش(  الرواية  وقيل 
فلام سقطت اهلمزة، رّدت الضمة اىل اهلاء)1(  
"تتضح داللة اهلوية يف املفهوم اللغوي، عىل" 
أهنا حقيقة اليشء من حيث متّيزه عن غريه، 

وتسّمى أيضًا وحده الذات)2( "
هلا  االصطالحي  املعنى  يف  أّما   
اخلصائص  من"  جمموعة  عن  عبارة  فهي 
واالجتامعية،  األساسية  واملميزات، 
حقيقه  عىل  بوضوح  تدّل  التي  والفلسفية، 
عن  فتمّيزهم  هذه،  بأمجعهم  قوم  كيان  أو 
أو  الثقافة  أو  اإلنسان  فهوية  اآلخرين 
أن  اي  وحقيقتها.  جوهرها  هي  احلضارة 
عن  متّيزها  التي  صفاهتا  هي  أمة  اي  هوية 
باقي األمم لتعرّب عن شخصيتها احلضارية، 
التي  العقيدة  عنارص:  لثالثة  اجتامع  وهي 
به  يعرب  الذي  واللسان  الوجود  يف  تؤّثر 

والرتاث الثقايف.
من  األشخاص،  هوية  وتعّرف   

ودواخلهم  ذاهتم  سريورة  انعكاس  خالل 
عىل سلوكياهتم وترّصفاهتم، من دون وعي 
وبذلك "يكون معرفة اهلوية وإدراكها طريق 
انعكاسها عىل الشخص صاحبها عن طريق 

انعكاس صورة ال شعوريه له)3(". 
املبحث األول: مستويات تشكيل اهلوية: 

به  تفيض  عاّم  املعربِّ  اهلوية  تعّد   
رئيس  متظهر  وهي  االنسانية،  الذات 
وهي  إليه.  تنتمي  التي  املحيط،  ملرجعيات 
وليدة املجتمع والبيئة التي ولدت ووجدت 
القتاد(  )خرط  رواية  كشفت  وقد  فيها، 
مالحمها،  واستنطاق  شخوصها  هوية  عن 
وخلجات  أبطاهلا  بروح  مرتبطة  فجاءت 
الذي  االجتامعي،  النمط  باجتاه  ذواهتم 

فرضه املجتمع عليهم.
ما  خالل  من  اهلوية  تشّكل  ويظهر   
واضطراب،  قلق  من  الشخصية  يصيب  
احلياة.  يف  وجوده  معنى  لتحديد  حماولة  يف 
باكتشاف ما يناسبه من األهداف واألدوار، 
التشكل  مستويات  ألزمت  القضايا  وهذه 
وأنواع؛  لبنى  فتقسم  اهلوياتية،  للبنية 
وحتاول  حدة،  عىل  منها  كال  لتشّخص 
إلنجاز  جتتازها؛  أن  خالهلا  من  الشخصية 
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هوية منسجمة، وكشفت لنا هذه الرواية عن 
بعض أنامط من اهلويات، عكست لنا الواقع 
للذوات،  السوسيولوجية  واألبعاد  النفيس 
فهوية  دقيقا،  الواقع تصويرًا  وصورت هذا 
الفرد تنبع من هوية املجتمع، فهي تتشّكل من 
خالل البنية الثقافية، واالجتامعية للمجتمع 
للمحيط  أنَّ  الحظنا  فيه،كام  تعيش  الذي 
بنائها، فأي تفّكك  اثرًا واضحًا يف  األرسي 
وللمجتمع  اهلوية،  يف  اهنيار  يتبعه  أرسي 
باهلوية  متّثلت  التي  أنواعها،  بلورة  يف  دور  
املنسلخة، واملغلقة، والالهوية، عاجلت هذه 
اهلويات، من خالل نصوصها  تلك  الرواية 
مّثلت  التي  الروائية  وشخوصها  الرسدية 

نظام اهلويات للواقع املعاش.
اوال: اهلوية املنسلخة:

الفرد  أن  يف  اهلوية  هذه  وتتمّثل   
ينسلخ من أزمة اهلوية  أو أي تعّهد أو التزام 
فاملفهوم  األدوار،  أو  املهنة  أو  باملعتقدات، 
اخلروج  عىل  "يدّل  أنسلخ  للفعل  اللغوي 
درعها  املرأة   سلخت  اليشء  من  والنزوع  
ومن  منه....  خرجت  الشهر:  سلخ  نزعته، 

معانيه االخرى، الكشف واخللع)4(".. 
وتعّر ف اهلوية املنسلخة باهلوية"التي   

يسعى فيها،الفرد أو اجلامعة إىل االنسالخ من 
هويتهم، لعدم إيامهنم هبا وحتميلهم عقبات 
حقوقهم،  وحتفظ  حرمات  من  فيه  هم  ما 

وتلبي حاجاهتم ورغابتهم)5(".
يعّد   اهلوية  انسالخ  أن  شك  وال   
وااليديولوجية  النمطية،  عن  خروجا 
أن  حياول  الذي  املجتمع،  ألطر  التكوينية 
ال  كي  الفرد،  عىل  هوياتيا  أنموذجا  يفرض 
خيرج عن أطره التقليدية واملعهودة، فجاءت 
اخلروج  يتضّمن  فعل  رد  املنسلخة،  اهلوية 
عن تلك اهلوياتية والقوانني االجتامعية، التي 
تولِّد إحساسًا باحليف والظلم واالستالب.

يقوم  فعل  هو  االنسالخ  وسلوك   
من  وإخراجها  جديدة،  هوية  لبناء  الفرد  به 
التهميش  النفسية،  والرصاعات   األزمات 
اهلوية  هتديم  يف  تسهم  التي  والتّقيد، 
وتشظيها، فيكون فعل التمّرد لتأكيد الذات.
إن اهلوية املنسلخة يف رواية )خرط   
عىل  حتملها  لرؤية  نتاجا  مّثلت  القتاد(، 
قضايا  متّثل  التي  والتوّجهات،  الرؤى  وفق 
اإلنسان بشكل عام، وقضية اهلوية وتشّتت 
االنتامء بشكل خاّص، فالقفز من حّيز هويايت 
آلخر، هو بحّد ذاته ترمجة للواقع املستلب، 

ضياُع اهلويِة يف روايِة خرُط القتاِد ألمحد ...
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فالعائلة السورية التي تركت البالد )سوريا( 
تفّجرت  إذ  العرشين،  القرن  ثامنينيات  يف 
قوات  بني   والصدام  محاة  مدينة  أحداث  
األسد ومجاعة األخوان املسلمني، من ذلك 
احلني، أصبح للعائلة أوطان ال وطن واحد، 
تتنقل من هوية  اىل أخرى، تبحث عن من 
األردن  فمن  احلقيقي،  االنتساب  يسّد رمق 
فالكويت.  البحرين،  إىل  اإلمارات  إىل 
النسقية  تلك  سافرت  عبور  حمطات  كلها 
الوجودية، باحثًة عن شجر االنتامء، وشعور 
االنتساب.يف كل هذه املّمرات كان يرافقهم 
ذلك الشعور املسيطر بوجود الذات، يف غري 

حمّلها وتشّتتها وتشّظيها. 
القتاد(  )خرط  رواية  رسمت  وقد   
التي  املنسلخة،  للهوية  متعّددة  وجوها 
اهلويايت،  التقاليد  نمط  من  اخلروج  متّثل 
الرواية،  يف  النص  مضامني  عن  كشفنا  ولو 
عىل  متّردت  الرواية،  بطلة  عائشة  لوجدنا 
سبب،  من  وأكثر  موضع  من  بأكثر  واقعها 
هبا  احتفى  التي  التدّين  معايري  عىل  حتى 
والدها رسالن، إذ كان الالوعي حارضًا يف 
املامرسة السلوكية، بوصفه رّد فعل للتعّصب 
الديني الذي كان يرافق والدها؛ ألّن سلوك  

مذهبا  وال  رؤية  ال  ذهنيا  احتجاجا  التمرد 
يؤّدي  الذي  املفاجئ،  االنفعال  يطبعه  له 
بالتهّور  موسوم  عنيف  حركي  فعل  رّد  اىل 

واالندفاع عادة، وعدم التحّفظ".)6( 
عن  انسالخها  أعلنت  فعائشة   
القابع  األعمى  والرضوخ  والدها،  عادات 
إلكامل  فحبها  املتعّصبة،  أطره  خلف 
لكلية  لالنضامم  وحبها  اجلامعية،  دراستها 
والدها  أفكار  عارض  ذلك  كل  اهلندسة، 
احللم،  ذاك  لتحقيق  حائال  تقف  والتي 
بحجة أن فيها االختالط ومنكرات الرشيعة 
يف  الوقوع  عليك  وأخشى  االختالط  حتّرم 

اإلثم.)7( 
مكتوفة  عائشة  تقف  مل  ولكن   
األيدي، بل انسلخت من تلك األيديولوجية 
لتلك  الرضوخ  وأبت  لوالدها  املثالية، 
الرغبة، لعل حبها  لكلية اهلندسة، كان سببا 
يف بناء نموذج هويايت جديد، ينسلخ من كل 
التخيّل  أن  أحست  هلا،"  املانعة  واملثل  القيم 
عائشة  عن  التخيّل  هو  اهلندسة  كلية  عن 
داخيل  لذاته  استقالة  قّدم  فقد  اإلنسانة  
وقررت أن ال تتخىل عن حلمها وأْن تتغّلب 
ولو ملرة واحدة عىل عائشة الصوفية، ها أنا 
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عائشة اإلنسانة أظهر للمرة األوىل وأخالف 
العمياء  أليب  طاعتي  كذلك  األوىل،  للمرة 
كلية  إىل  الذهاب  يف  استأذنه  أيّن  وأخربته 
اهلندسة، وهو تفاجأ". فرفض والدها بحجة 
ختّوفه من طمس الثقافة الدينية، لدى عائشة 
عرف بتعّصبه املفرط املبالغ، وّلد هذا تأزما 
يف اهلوية هلا، ومايؤّيد ذاك اخلضم التعّصبي 
التي  األصل،  كانت  أبيها  اجلّدة)والدة 
الذي  لألب،  التعّصبية  اهلوية  منها  تشّظت 
العقد  يف  امرأة  فهي  جديت  فرعها"أّما  مّثل 
السابع من عمرها عجوز غريبة األطوار يف 
كل يشء تّدعي التّصوف.... كانت تتدّخل 
يف كل تفاصيل حياتنا، حتى األكل والرشب 
كيفية  يف  وإرشادها،  وعظها  يف  حصة،  له 
تناوله ومايقال قبله وبعده.... مل تكن راضية 
عنا وترضبنا ألقّل األسباب وال خيرج أحد 

من البيت إالّ بأذهنا وترصحيها حتى أمي".
يف  التدّخل  خالل  من  فتعاملها   
بنوع  املتمّثلة،  اخلاصة  رغباهتا  شؤون 
واختيار  اخلروج  وحتى  والرشب،  األكل 
األصدقاء، فبعد أن مرت عائشة برصاعات 
يف  انقالبًا،  حتدث  أن  أرادت  متعّددة، 
ذات  عن  البحث  دوامة  فدخلت  هويتها، 

من  االنتامء  هوية  تغيري  خالل  من  جديدة، 
فوالدهتا  اإلماراتية،  إىل  السورية  اجلنسية 
له كوطن،  باالنتامء  اإلمارات وشعورها  يف 
"انِت سورية؟! ال أنا إماراتية" ولكنها تعود 
إىل تشتتها مرة أخرى، فتقول:"مل يكن ذلك 
أينَّ  مع  بلدي،  هو  فيه  عشت  الذي  البلد 
ولدت وترعرعت فيه، وال أعرف بلدًا سواه 
ولكن كنت يف عامل ال يعرتف بذلك، يؤمن 

بام لديك من أوراق تثبت أنك أماريت)8(
روحيًا،  اعرتافًا  النَّص  هذا  يربز   
عن  البحث  يف  تعويضه  عائشة  حاولت 
وتعيد  واالطمئنان،  بالراحة  تشعرها  منافذ 
املمرات  هبذه  فقدته  الذي  التوازن،  لذاهتا 
حياهتا  سنوات  خمتلف  عىل  عربهتا  التي 
أخرى  شخصية  عىل  بظالهلا  الغربة  وتلقي 
البطلة،  عمة  وهي  رزان  اسمها  الرواية  يف 
فتجعلها تنسلخ من انتامئها الصويف، وقيمها 

الدينية. 
عىل  اليتم  عانت  شخصية،  رزان   
والدها  طّلق  أن  بعد  الوالدين،  وجود  قيد 
األوىل،  الزوجة  لكنف  واالنطواء  أمها 
وإمهاله هلا وألمها، وكانت حتاول االندماج 
كمعـادل  ذاهتا  فيها  جتد  جديدة،  هوية  إىل 

ضياُع اهلويِة يف روايِة خرُط القتاِد ألمحد ...
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الذي  لوالدها  كرهها  بعد  فقدته  ملا  نفيس، 
العربية،  القيم  من  فانسلخت  أمها  ظلم 
أن  بعد  اليساري  االنتامء  إىل  وانزلقت 
صديقة  )إنجي(  صديقاهتا  عىل  تعّرفت 
املرحلة اإلعدادية التي، رفدهتا بالكتب التي 
واحلديث  الرأساملية،  االيديولوجية  حتاكي 
واملاركسية،  والشيوعية،  الديمقراطية،  عن 
كانت  التي  األقالم  قراءهتا  عن  فضال 
تتحّدث عن األطر، والتكتيكات التكوينية، 
سونغوبافوف،  كيم  أمثال:  املفاهيم  لتلك 
قطع  أن  فبعد  ولينبابيا،  لبنني،  وفالديمري 
قهر  من  عانته  وما  معها،  التواصل  والدها 
أنجي  صديقتها،  حاولت  وأمل،  وظلم، 
إىل  هبا  واالنضامم،  أزمتها  من  إخراجها 
تيار آخر، وصفه شكال من أشكال التمّرد، 
باألعراف  مكّبل  جمتمع  يف  ترّبت  ألهنا 
من  تنسلخ  أهّنا  إالّ  والدينية،  االجتامعية 
الثوابت، ويكون هذا االنسالخ، نوعا  هذه 
تأّثرت  التي  اجلديدة،  بالثقافة  الترّشب  من 
يف  نفسها  وجدت  حتى  وعي،  دون  من  هبا 
رأت،  كام  فبحديثها  جديد،  هويايت  نظام 
اجلديدة  األفكار  وعن  وسمعت،  وقرأت 
إنجي   املستوردة، من احلديث مع صديقتها 

تقول:" كل هؤالء وغريهم جعلوين انعطف 
ألّن  انجي؛  مثل  يسارية  وأصبحت  يسارا، 
تركة اليتم واحلقد عىل الرجال اآلن هّيأتني 
أنضّم هلذا الفيصل السيايس الفكري وكنت 
بأفكار  وأرّصح  للقضية  جدًا،  متحمسة)9( 
واملساواة  احلرية  مثل،  يساري  طابع  ذات 
واإلصالح،  والتقدمية  واحلقوق  اإلخاء  و 
كنت انتقم لوالديت وانتقم من أيب  يف الوقت 

نفسه"
أخرى  شخصية  الرواية  وقّدمت   
عن  االنسالخ  صور  من  صورة  متّثل  كانت 
واالنفكاك  االغرتاب  بتأثري  العربية،  اهلوية 
وهي  املجتمعي،  والرتابط  األرسي، 
التي  شخصية، صديقة رزان وأسمها منى، 
انسلخت عن اهلوية األخالقية، وتبنّت هوية 
الرقص،  ومتارس  اخلمر،  ترشب  منحرفة 
"عندما يعانق  والرذائل مع كل آت وراحل 
ضجيج  ببيتها  يرعد  منى  بيت  سامء  الليل 
مخرة  بال  سكرا  يرهقها  الذي  الغناء، 
املوسيقى يف ذاكرهتا املرهقة،، امتزج اجلنس 
اىل  حتّول  البيت  فهذا  هبا،  والليل  واخلمر 
حانة مخر،، هي عارية من أي خلق  يردعها 
والرضا  الفرح  من  عارية  حيكمها  دين  أو 
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عىل  والسخط  بإلياس  حمفوفة،  نفسها  عن 
نفسها)10(". 

املنسلخة  اهلوية  متحور  أن  فنالحظ   
يف شخوص خرط القتاد، شّكلت استبطانا 
بعد  ضمن  الواقع،  التواءات  لرسم 
االستالب يف الواقع املعييش، وتأثريها عىل 
مع  فيتجاوب  اإلنسان  شخصيات  دواخل 
واقعه، فهو يؤّثر فيه ويتأّثر به ويتأّثر معه")11( 
اذا  األمل  املنسلخة،  اهلوية  كانت  ،فام 
والبحث  االستالب،  طوق  من  للتخلص، 
باملكنونات  يفي  جديد،  هويايت  بعد  عن 
عىل  خشان  ويطالعنا  الداخلية،  النفسية 
الوطنية  األطر  من  انسلخت  شخصية 
وماترّبت عليه، وهي شخصية عبداهلل أخي 
لينضّم   قوميته،  نازعا  طريقه  ليشق  البطلة، 
هذه  رياح  وذهبت  اإلسالمية،  الدولة  إىل 
والتحق  أهله  غادر  حينام  بحياته،  الدولة 
عبد  فحاول  اهلل،  سبيل  يف  اجلهاد  ظنه  هبا، 
الكامنة  النفسية،  األنساق  يستنطق  أن  اهلل 
ذلك  ألزمه  رصاعا  فعانى  ذاته،  خلف 
ما  بعد  الراوية"  لسان  عىل  فيذكر  املنزلق 
أسبوعان  غيابه  عىل  ومىض  اهلل   عبد  غاب 
رسالة  لنا  لريسل  املجهول  غياهب  يف  وهو 

التي  العذاب  هي)رصاصة  األمل   من 
السالم  فيها:  ليقول  منا   كل  لّب  أصابت 
أمتنّى                                                                                      أمي  وبركاته:أيب  اهلل  ورمحة  عليكم 
إىل  تغريي  أعلنت  أنا  بخري  تكونا  أن 
الشام  يف  اهلل  سبيل  يف  اجلهاد  ساحات 
العراق  يف  اإلسالمية  الدولة  بايعت  وقد 
والسداد")12(.،  التوفيق  اهلل  أسال  والشام  
ذلك  إىل  هويته  من  االنسالخ  حماولة  ولعل 
االنتامء، ليتخّلص من كينونته املتحّولة، عرب 
وحيّطم  آلخر،  بلد  من  انتقالية  مدرجات 
والبناءات  املنتقل،  الطود  ذلك  أغالل 
االجتامعية النمطية واملطاطية، التي مل تدرج 
يرّبر  النزوع  ذاك  يف  فيجده،  ثابتة،  هوية  له 
ويصّحح، ملسار اهلوية املهّمشة، واالنسالخ 
وزحزحة  جديد،  منزلق  إىل  منها،  والتّحرر 
اهليمنة االنتقالية اجلدلية، إىل منكب واحد، 
بعيدا  واملكان،  الزمن  مع  الصلح  وإعالن 

عن كل  البنى التي تساعد يف هتميشها.
نسقًا  القتاد  خرط  رواية  فعرضت   
فرعيًا من األنساق االجتامعية، الذي يتمّثل 
درج  إىل  املائل،  التكوين  مدار  من  باليأس 
نظره  وجهه  كانت  وإن  مستقّل،  هويايت 
جانبه،  من  مرغوبة  ولكنها  صائبة،  غري 

ضياُع اهلويِة يف روايِة خرُط القتاِد ألمحد ...
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فاالنسالخ كان عىل صوره، وأسبابه أمنًا من 
اليأس، واإلنكباب عىل العادات، أو يكون 
الكالسيكية،  التقليدية  عىل  انتقاميا  مترّدا 
التمّرد  يكون  أو  اآلخر،  أمام  األنا  بتمّرد 
رزان  األرسة،  ايديولوجيات  عىل  انتقامًا 
باليتم  إحساسها  من  التخّلص  أرادت  التي 
وما عانته من قسوة وجربوت والدها، الذي 
بتفّكك  بالضياع،  الشعور  بداخلها  وّلد 
عىل  التحّدي  وإعالن  األرسية،  العالقات 
األوىل،  بزوجته  وانشغاله  األبوية،  السلطة 
بينهام،  الفجوة  فاتسعت  أمها،  وإمهاله 
واضحا،  القيم  هذه  من  االنسالخ  ويكون 
بل  معهم  يولد  االنسالخ ال  أن شعور  علاًم 
ظلم  من  الشخوص  به  متّر  ممّا  فعل   رد  هو 
وتعّسف وارتباك انتامئي، فام هذا االنسالخ 

والتمّرد إالّ انتقام من تلك األطر.
ثانيا:اهلوية املغلقة:

وتعني  املكّبلة،  باهلوية  وتسّمى   
"األفراد  الذين مل يمّروا بعد بخربة أزمة اهلوية 
املغلقة باالكتشاف االّ إهنم اختذوا ألنفسهم 
ومعتقدات،  وقيم  أهداف  نحو  التزامات، 
التوّحد  وتنشأ هذه االلتزامات عن كل من 
بالوالدين أو باآلخرين، اهلاّمني يف حياهتم، 

يرفض  ممّا جيعله  التنشئة  ومن جهود عملية 
انفتاحه عىل اآلخر، وانغالقه بذاته، وجدير 
اهلويايت  النظام  من  النوع  هذا  أن  بالذكر، 
جيعل ذات الفرد متقوقعا، فال تطّور حمتفظة  
بام تكنه من قيم ومبادئ، ال خترج عن نسقها 
يمتازون  أصحاهبا  أن  حيث  من  وأطرها، 
بالثبات واليقني، ضمن مصادر معرفة تآلفوا 
قد  جديد  كل  يرفضون  سلفا  معرفتها  عىل 
يدحض تلك املدجمات السلفية القديمة، ال 
يمكن ألحد أن يتجاوزها ويوّجه هلا سهام 
مجيع  تبدو  لذلك  والتساؤل،  والشّك  النقد 
اإلطالق  و  للنبذ  معرضة  التجديد  بوادر 
القيمي املسبب حوهلا، ذلك الثبات اهلويايت، 
اليتّم من تلقاء ذاته بل هناك عوامل حمّركة 
له، تشمل مجيع الفاعلني االجتامعيني، الذين 
يرّسخون ذلك الثبات واالنغالق، وهذا ما 
يظهر جلّيا يف شخصية رسالن والد عائشة، 
إذ تقول عنه:"ايب رجل متدّين حتى النخاع 
للدين  ربانا صغارا  ولكن من وجهة فهمه 
الفاضلة،  واألخالق  واحلرام،  احلالل  عىل 
للمجتمع، وإنَّ  الرفض  وكذلك علّمنا عن 
عنهم  االبتعاد  جيب  و  عصاة  كلهم  الناس 
وعدم خمالطتهم ورفض كل يشء من حولنا 
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أي تقنية جديدة خشية الوقوع يف االثم")13(.
الرواية،  من  النَّص  هذا  تأّملنا  إذا   
والقطيعة  االنغالق  يعلن  رسالن  نجد 
املوروث،  عىل  اخلوف  نتيجة  اآلخر،  مع 
وحفاظا عىل الدين واهلوية، فرفضه االنفتاح 
املعهود  عىل  والبقاء  اآلخر  مع  واالختالط 
واهلوية املوروثة، ليستمّد القوة منها، ويسري 
أكدت  السابق،  النَّص  ففي  قديم،  كل  عىل 
التي  الكالسيكية  الرؤيوية  عن  عائشة  لنا 
بنى عليها والدها رسالن بنيانه و جسدت، 
رفضت  إذ  املتكاملة،  ووحدته  هويته 
من  أفكاره  ورفضت  الكل  مع  االختالط 
حتمله  بام  نفسه،  عىل  فانغلق   جديد،  معني 
رؤياها  بكل  هو  مصّدق  مكّونات  من 
الفكرية، والعقائدية، ورفضت استرياد كل 
ما هو حديث جديد، ألنه يراعي أن هويته 

موروث ثقايف البد من العودة اليه.
املستوى،  هذا  وفق  اهلوية  إن  إذ   
ثابتة مكتملة وحمّققة يف املايض، وأن احلارض 
ماهو إالّ حماولة إلدراك  هذا النموذج، املثال 
"اهلوية  ويف هذا اإلطار يرى حممد عامرة أن 
تعني جوهر اليشء وحتقيقه، فهوية اإلنسان 
جوهرها  هي  احلضارة،  أو  الثقافة  أو 

وحتقيقها،،، هوية اليشء ثابتة، وهي ثوابت 
عن  وتفصح  تتجىّل  تتجّدد،  وال  تتغرّي  ال 
ذاهتا من دون أن ختيل مكاهنا لنقيضها، طاملا 
بقيت الذات عىل قيد احلياة1"،إذ ربط اهلوية 
بام هو ثابت ال يتقّبل التحّول، أو التغيري هو 
الزمن،"كان  عرب  استمرارها  حفظ  ضامن 
الطالب  بني  الروحية  بالصلة  يؤمن  تدّينه 
بعض  عىل  اهلل  يعّلمه  الشيخ  وأن  وشيخه 
الغيب وغريه")14(... ،فشخصية رسالن وما 
حتمله من أبعاد اجتامعية ودينية، وما حتيطها 
من هالة عظيمة، ومتجيد من قبله، بل يّعدها 
هذا  ضد  مواجهة  وأداة   ، مهاّمّ ثقافيا  مكّونا 
التهميش، أوالتعرية من أفق التمجيد الذي 
يف  احلديثة،  الثقافية  األنساق  بعض  متارسه 

الواقع احلي، فهو متامه بتلك اهلوية .
وشخصية اجلّدِة التي متّثل األصل،   
بّث  يف  البطلة،  والد  ورسالن  منه  تفّرع  و 
اجلّدة  فكانت  عليها  واحلفاظ  املفاهيم  تلك 
تنفر  كانت  وتأمر،  تنهى  التي  القاسية، 
محاقات  ظل  يف  إالّ  جديد،  هو  ما  كل  من 
التصّوف  تّدعى  كانت  برشوط"  مقّيدة، 
باخلرافات  واإليامن  للدروشة  وامليل 
وتؤمن  بالغيب  علام  فتّدعي  واخلزعبالت، 

ضياُع اهلويِة يف روايِة خرُط القتاِد ألمحد ...
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الكرامة  ذلك  ويسّمى  املشعوذين  بالكهنة 
افقه  ال  هبا  خاصة  طقوس  هلا  واملعجزة... 
اجلّدة  فشخصية  طالسمها)15(،  من  كثريا 
حيثيات  بكل  االندماج  متاًما،  رافضة 
بأفكارها  ألهنا  فكرها؛  جتّدد  قد  اجلديد، 
رشخًا  حتدث  قد  االندماج  فكرة  أن  تؤمن 
عىل  أسدلت  التي  اهلوية  هيّدد  وجوديًا، 
رساجها امللثم، واخلروج من دائرة القدسية 
واألعراف  اهلوية  عىل  فاحلفاظ  اهلوياتية، 
القدم  سابق  الثقايف  اخلزين  وهذا  والتقاليد 
ديدهنا،  كان  االجتاهات  بكل  ومتفصالته، 
العالئق  عىل  باحلفاظ  عليها،  واملحافظة 
التي  واالجتامعية،  والفكرية  الثقافية 
واإلنغالق  اهلوية،  تلك  ثبات  يف  أسهمت 
عليها، ورفض كل ما هو  وافد الذي يزعزع 
مركزية تلك املتمفصالت، وتفكيك أركانه 
مفاهيميا، وتظهر لنا شخصية سجى كانت 
صديقة البطلة عائشة عند انتقاهلا إىل األردن، 
فهي عىل لسان الراوي متّثل أهنا تشبه أيب إىل 
صغرية  وهي  لألشياء،  قراءهتا  يف  كبري  حّد 
ملتحفة  الطموح."فرتاها  وكبرية  التفكري 
حتيطها  خاصة  مشية  هلا  األسود  بخامرها 
هيبة، فهي تتعامل بطريقة عقابية مع الفتيات 

الاليت مل يغطني وجوههن والاليت مل يكن هلن 
توّجه ديني،... ولعل ذلك الذي أراه تعّصبا 
هي  ترّصح  كانت  كام  متّسك  احلقيقة  يف  هو 

بذلك...إن طريقة تدّينها متشنّجة)16(
املغلقة  اهلوية  بيان  الراوية  حاولت   
الربوزات  من  حزمة  خالل  من  لسجى، 
من  بدأ  شخصيتها،  يف  املكورة  الظاهرية 
حدود  وضيق  اخلامر،  لبس  لعدم  التعّصب 
التفكري، فهذه املتواريات الشخصية هي من 
الكينونة  داخل  هويتها،وحّجمتها  كّونت 
اجلديد،  اآلخر  وإقصاء  هلا،  التابعة  الثقافية 
الثقايف، بمعتقداهتا  انتامءها  وهتميشه، حمّققة 
االبتعاد  فتحاول  اهلوية،  لتلك  واعتزازها 
اخلاصة  رؤيتها  نبذ  عىل  يعمل  ما  كل  عن 
بنسيج اجلامعة  ينخرط فكرها  أن  بل حتاول 
الديني،فاالنتامء   االنتامء  لتحّقق  وأتباعها، 
عن  فضال  ويسندها،  اهلوية  يعّزز  من  هو 
للدكتور  أخ  املنعم   عبد  الدكتور  شخصية 
الذي  البطلة عائشة،  )جالل(  أحد أساتذة 
التكّن  عائشة،  ولكن  ألخيه  األخري  طلبها 
له أي مشاعر ودون حمبة، ألّنه يشبه والدها 
عىل حد قوهلا، يقول:" ومن الغريب أن أيب 
أبدى موافقته ورضاه؛ ألّن عبد املنعم حيمل 
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وقوهلا   " أيب  عند  التي  نفسها  العقلية  تلك 
))بدا أيب يعرض ميزات عبد املنعم وأّنه فقيه 
وليس  الشافعي،  اإلمام  عن  يتكلم  وكأنه 

عبد املنعم ".)17( 
عبد  شخصية  الراوية  وسمت   
حيمالن  وكالمها  بأبيها  شّبهته  عندما  املنعم 
ومغلقة،  حمدودة  لكوهنا  ذاهتا،  العقلية 
وعادات  وقيم   مثل  من  يتخلّلها  بام  مؤمنة 
دون  اجلوهرية،  بسامهتا  آمنوا  وتقاليد، 
فهذا  لآلخر،  الرؤيوية  األبعاد  إىل  النظر 
النص الذي ذكرته الراوية يويص باألنساق 
الفكرية واالجتامعية، التي شّكلت بروزات 
هذا  وعقلية  حال  هبا  خطابية،استنطقت 
بتكتيك  وصف  خالل  من  اخلطيب، 
الداخلية،لتلك  األبعاد  إىل  متّوغل  حكائي، 
الشخصية، وتشخيصها من خالل منظورها 
وتربئتها من الداخل واخلارج، للوقوف عند 
متّثل  بالعقلية  فالتشابه  لدهيا،  ثابت  هو  ما 
حتاول  التي  املغلقة،  هويته  بلورة  متظهرات 
دنس  من  خوفا  الدواخل،  أطر  يف  تبقى  أن 
اخلارج هلا، وهذا جزء من ثقافتها، والوعي 
السامت  فهذه  به،  املؤمنة  الفكري  بالرتاث 
ونسقا  اهلوية،  لتلك  ميثيولوجات  ثمّثل 

ثقافيا ايدلوجيا سلطويا، حتاول قدر اإلمكان 
البقاء يف حيزه، بحدود فضائه الضّيق.

ثالثا الالهوية:
عاماًل  يعّد  اهلوية  انتامء  حتديد  إن   
مهاًم، يزيد يف استقرار اهلوية، ويساعدها يف 
اإلنسانية....  اجلامعات  مع  اندماجها  قوة 
واالجتامعية،  النفسية  حاجاهتا  وإشباع 
بحاجة  فرد  كل  ألن  وذلك  واالقتصادية، 
إذ  نفسه،  عن  والتعريف  هويته  معرفة  إىل 
استطاع  متلّبسة  غري  األنا  "هوية  كانت  كلام 
اإلنسان الدخول يف حوار متكافئ مع اآلخر، 
فإهنا  إشكاليات  حمّط  اهلوية  كانت  إذا  أّما 
ستكون معّلقة أو مرجأة أو متأرجحة"1)18( 
وهذا يعني أن شعور الفرد بوجوده وهويته 
من  غريه،.....  ويشارك  يتفاعل،  جيعله 
حيرتمه،  اجتامعي  أنموذج  إجياد  خالل 
ويوّقره، ويتقّبله، داخل اجلامعة احلاضنة له. 
هوية  ولكل  هوية  فرد  لكل   
سواء  األخرى،  عن  هبا  يمتاز  خصوصية 
اجتامعية  او  ثقافية  أو  دينية  هوية  كانت 
مفهوم  من  نقصده  ما  لكن  ذلك.  غري  أو 
من  الفرد  هوية  أفق  حتديد  هو  الالهوية 
خالل رؤية األخر له، أي رؤية هوية الذات 
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عند اآلخرين، عندما يكون اإلنسان منبوذًا 
فيتوّلد   حوله،  ملا  انتامءه  ويفقد  حميطه  يف 
لديه شعور بالالهوية ويّؤدي اىل رصاعات 
ممّا  نفسية، وتوّترات واضطرابات سلوكية، 

جيعله يعاين االستالب والتشظي.
ألمحد  القتاد  خرط  رواية  عاجلت   
اهلوية،  وتأرجح  تشّتتت  موضوع  خشان 
وسّلطت  البرشية،  األجناس  وازدراء 
اهلوية  حتقيق  يف  اإلشكالية  هذه  عىل  الضوء 
االنسان....، وتكشف  يبحث  التي  الفردية 
لنا شخصية حممد البطل الذي حرم من حب 
حياته )عائشة(  ومل يتزّوج منها، وحممد ولد 
له   هوية  ال  »بدون«  أنه  وذنبه  الكويت  يف 
عاشاها  التي  والذكريات  األحالم  فكل 
متاهات وتالشت وذهبت  ذهبت يف  سويًة 
بأدراج الرياح. ومل يتبّق منها سوى حلظات 

عابرة صادها الزمن. 
عىل  الضوء  سّلط  حممد  حديث   
إقصاؤه،  تّم  وكيف  املهمة  اإلشكالية  هذه 
القضية  ال لسبب فقط؛ألنه »بدون«، وهذه 
تتعّلق  األمهية،ألهنا  هذه  عىل  استحوذت 
يفرض  الذي  واهلوية،والسؤال  باالنتامء 
نفسه عىل النص، من هم  البدون؟  واإلجابة 

ومرشوعية  باهلوية  تتعّلق  مسألة  تسبقها 
الوجود، واحلقوق وغريها، ويعرف البدون 
جنسية  »بدون  لكوهنم  نسبة  االسم  هبذا 
ويعّد  حمددهيا  غري  او  اجلنسية  عديمي  اي 
عموم  بني  خمترصًا  تعبريًا  البدون  مصطلح 
اجتامعية  فئة  عىل  للتدليل  اخلليج  يف  الناس 
لنا  صّورت  وقد  اجلنسية«.)19(  حمددة  غري 
الذي  واحلوار  عائشة  حديث  عرب  الراوية 
دار بينها وبني حممد،وكيف  تعاملت الدولة 
واقعًا  عاش  إّنه  اجتاهاهتا،"إذ  خمتلف  عىل 
النفسية،وشعور  بالرصاعات  مرتّديًا،متخام 
هذه  عىل  عاش  إنسان  الالهوية"أنا 
روحه،  فيها،  ذكرياته  فيها،  األرض،ولد 

نفسه فيها، ذنبي الوحيد أن أيب )بدون(. 
اجابني  بدون؟  معنى  ما  بدون   
بدون  )معناه  عينيه  من  ترتقرق  والدموع 
يثبت  يشء   بدون  حياة،  بدون  جنسية 
تعيش  انك  بدون  معنى  إنسان،  أنك 
بعدم  عانى  فقد  احلياة".)20(  هامش  عىل 
أرخى بظالله،  والذي  االعرتاف بحقوقهم 
أنظمتها  احلياة،وبكل  جوانب  خمتلف  عىل 
هوياتية  أزمة  إىل  أدى  مّما  السوسيولوجية، 
انتامئه  كينونة  يف  ثغرة  لديه  شكلت  كبرية، 



463

)2
02

2  
ب -

 )آ
)1

44
4 -

رم 
)حم

نة 
ثام

ة ال
سن

- ال
ون 

الث
والث

ث 
لثال

د ا
عد

- ال
ن 

ثام
د ال

جل
/ امل

واة
د

ملوطنه، لذلك حرم يف اإلدالل هبويته.
احلّد املعلوم باحثا عن وطن يمنحه   
الذي  عائشة   حب  إالّ  جيد  فلم  االنتامء، 
حرم منه لنفس السبب؛ألّنه بدون!، فعاش 
اجلهراء  مدينة  يف  يقول:"ولدت  كام  مهّمشا 
أوراق  لدي  ليست  القديمة،  املدينة  يف 
»غري  عليها  مكتوب  ميالد  شهادة  سوى 
كويتي«.....ليست لدي أية حقوق فالحّق 
العالج،...ندرس  يف  حتى  وال  بالتعليم  يل 
مقابل مال ندفعه هلذه املدرسة دون أي دعم 
موصدة  اجلامعة  أبواب  حكومي...كانت 
أمامي، وليست هنالك جامعة خاصة آنذاك 
ألقى  هبم  االعرتاف  عدم  الكويت"3.،  يف 
حرم  الذي  املدريس،  التعامل  عىل  بظالله 
منه، أي أن يكون جزءًا من كل، فكان يعاين 
والتوّتر  البدون،القلق  من  جنسه  أبناء  مع 
الدائم يف املدرسة، حتى إنه حرم من السفر 
و  اجلامعية،  الدراسة  إلكامل  البلد،  خارج 
عدم قدرة أهله لدفع مصاريف دراسته)21(، 
وتتعّمق مشاعر الالهوية عندما حاول حممد 
وجدت  جهد  وبعد  عمله"  عن  يبحث  أن 
وزارة  أشهر،كانت  ثالثة  حلد  ولكن  عمال 
الرشكات  تباغت  االجتامعية  األوقاف 

رجال  أحد  العاملني،...طلب  من  وتتحّقق 
املفارز التفتيش التابعة للوزارة بطاقة اهلوية، 
غري  كلمة  ملح  أن  للرشكة...وما  التابعة 
أمام  جنونه...وطردين  جّن  حتى  كويتي 
تكون  أن  مامعنى  حينها  أدركت  اجلميع، 
عاناه  الذي  الالهوية  شعور  إن   .1" بدونًا 
عدم  شعور  تّولد  التي  املؤّثرات  أبرز  حممد 

االنتامء، ألن انتامء الفرد يتوّلد من اهلوية.
و" الشعور القومي واالنتامء الفعيل   
ألمة من األمم او لشعب من الشعوب)22(،. 
فعدم االعرتاف بوصفهم مواطنني، ينتمون 
ناشئة  نفسية  أزمة  ولديه  ولدفيه  البلد،  هلذا 
من عدم حتديد هويته، فاهلوية ال تتحّدد االّ 
أتزوج؟  ملاذا  االنتامء،"  وضوح  خالل  من 
مولودا  وانجب  البدون،  أعداد  ألزيد  هل 
ويلعنني  احلياة،  يصارع  وأدعه  له  ذنب  ال 
عرشات املرات بأين سبب يف وجوده يف الدنيا 
حيّقق  أن  يستطيع  ال  فهو  كبدون)23(؟"3. 
)الزواج(، ألنه من  املطالب املرشوعة  أدنى 
فئة البدون، فالوطن الذي ولد فيه ال يعرتف 
احلقوق،  أدنى  حتى  يمنحه  وال  بوجوده، 
وال حتى جواز سفر كحال املواطنني،"حيث 
سفر  جواز  له  يصدر  أن  للبدون  سمحوا 

ضياُع اهلويِة يف روايِة خرُط القتاِد ألمحد ...
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مكتوب فيه أنه غري كويتي ما اشبه بوثيقة سفر 
ليس جوازا".)24( فهذا الشعور بعدم االنتامء 
وّلد عنده شعور العزوف عن الزواج، ألنه 
ال يريد أن ينجب أبناء هلم املصري نفسه؛ ألن 
حتديد  يف  الفرد  عن  ينشأ  الذي  اإلحساس 
املادية،  املشاعر  من  وانتامئه،"مرّكب  هويته، 
والتكامل  االنتامء  مشاعر  من  مرّكب  أو 
بالوجود")25(  واإلحساس  بالنفس  والثقة 
تظهر  النصوص،  تلك  جمّسات  خالل  من 
كيان  بأنه  حممد  يعانيها  كان  التي  األزمة 
اجلميع  له  ينظر  والهوية،  له،  الوجود 
وهذا  االحتقار،  عىل  تنطوي  دونية،  نظرة 
تزوجيها  عائشة  والد  عندما رفض  ملسناه  ما 
له، بحجة أنه بدون، وهذا ما ترك صداه عىل 
نفوس  يمأل  الالهوية  فهاجس  نفس حممد، 
ومنحهم  ذواهتم  إثبات  لعدم  البدون،  فئة 
والتعليم  العمل  يف  املرشوعة،  حقوقهم 
والسفر والزواج،ممّا وّلد هذا التأّزم اهلويايت، 
الذي عانى منه )حممد( وشعوره بالالهوية، 
ينخرط  عله  كويتي،  أنه  إدعائه  إىل  أّدى  ممّا 
من  لتخرجه  واهية  كانت   اهلوية،وإن  هبذه 
مأزق اهلوية،الذي تعّرض بسببها ملحاوالت 

االستالب والتشّظي الوجودي.  

املبحث الثاين: اهلوية وحتوالت املكان:
اهتّمت كثري من الدراسات باملكان   
يؤّسس  جغرافياًّ،  فضاًء  ه  الروائي،بعدِّ
للحقيقة،  مظهرا  للخيال  ويعطي  للرسد، 
ألن  بكثري،  تفوق  املكان  أمهية  ولكن 
وللواقع،  ألنفسنا  لتصورنا  أسايس  املكان 
او  فردية  اهلوية،  معامل  لتحديد  الزم  إنه  كام 
أيا  الفضاء  يف  تتكشف  فالذات  اجتامعية، 
كان اهلنا الذي ال متحى آثاره، او هلناك الذي 
يمّثل االختالف، وبمعنى آخر املكان رشط 
ولبلورهتا  الكتشافها  اإلنسانية،  للخربة 
خالهلا.)26(  من  الذات  واكتشاف  وصقلها، 
فالفضاء بشكل عام يتحّدد باهلوية، واحلقيقة 
أن كيان األنا ال حيّقق إالّ من خالل عالقته 
باملكان، وإنه عىل قدر إحساس اإلنسان بأنه 
مرتبط باملكان، يكون إحساسه بذاته،بل إهنا 
تؤكد أن" املكان قوة تقود اإلنسان بالرضورة 
إىل  يميل  املعرفة...  من  خمتلفة  دروب  إىل 
البحث لنفسه عن رقعة من األرض يرضب 
  )27(.2" هويته  فيها  وتتأّهل  بجذوره  فيها 
البحث  اهلوية  عن  البحث  يرتبط  هنا  ومن 

عن املكان.
وللمكان دور مهم يف حتديد اهلوية،   
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الرصاع  عنرص  األحيان  من  كثري  يف  وهو 
بروست  مارسيل  يقول  للهوية،  املنتج 
مل  فإنني  أين كنت موجودًا  "وألنني جهلت 

أعرف يف اللحظة األوىل حتى من كنت".)28( 
متصل  وجود  عنرص  فيكون   
بالعنارص األخرى، إلنتاج هوية الشخوص، 
والتفسري  بالتحّول  يصاحب  عندما  فاملكان 
سيفقد  بالتأكيد  فإنه  االستقرار،  وعدم 
مألوف،  وغري  غريبًا  وسيبدو  املائزة،  هويته 
أّما  ناحية  فيه، هذا من  حتى عىل من عاش 
من ناحية أخرى فإنه سيفقد ألفته وهناءآته، 
فيه  إليه،ملا  وننجذب  للمكان  نحّن  فنحن، 

من إمكانات مستعدة الحتضان اإلنسان،
والتخفيف من عناء احلياة ومشاّقها،   
تلك  سيفقد  فبالتأكيد  متاهة  إىل  حتّول  فإذا 
املكان  يمنحها  التي  واحلميمية،  األلفة 
متاهة  خشان  فيضع  املعروف،  الواقعي 
بذلك،  يكتف  ومل  بطلته  هبا  ضّيع  مكانية، 
الشخصية،  وهويتها  مالحمها  ضّيع  بل 
واقعها  السيام  اإلنساين،  الواقع  هبا  ليستقّر 
إىل  دولة  من  انتقاهلا  واملغرتب،  املشّتت 
هوية  فضياع  آلخر،  مكان  من  و  أخرى 
وموجات  اشكاليات،  عائشة،أنتج  البطلة 

اإلشكاليات  هذه  آخر،  إىل  بلد  من  هجرة 
جراء  احلقيقي،  االنتامء  وأضاعت  أّرقتها، 
عائلة  فسفر  االنتامء،  هلذا  الفعيل  االنسالخ 
لبقائها  وبحثا،  سعيا  الغربة  بالد  إىل  عائشة 
الذي  التشّتت  عن  يكشف  واستمراريتها، 
الشخصيات،  تلك  تكوين  مساق  يف  أحلقه 
عن  تعبريه  يف  واضحا  أثرا  املكان  ويرتك 
الظروف  خالصة  اإلنسانية  »فاحلياة  اهلوية 
والبيئة املحيطة والتاريخ والعادات...يأخذ 
من ذلك الكثريون حياولون من خالل املكان 
اذا  والسيام  هبويتهم،  متّسكهم  عن  التعبري 
كانوا ممّن يعانون أصاًل بسبب تلك اهلوية«.
الطائرة  يف  صعودًا   املطار  من  »خرجنا   )29(

أعامقنا  يف  للحزن  وانحدارا  السامء،  إىل 
وكأننا نتجّرد من أنفسنا ونعيش حلظة زهاق 

أرواحنا«)30(
و  اجلغرايف  إطاره  من  املكان  خرج   
كان اهلوية والكينونة واألمان، الذي انتشل 
الوصف  فجاء  العائلة،  تلك  كينونة  من 
وجتسيدها  املشاهد  الستحضار  معّضدا 
األحداث،  بواقعية  اإلحياء  واهلدف، 
بلد  كل  شواخص  تصف  وهي  فعائشة 
عىل  هويتها  تضع  وكأهنا  أقدامها،  تطأها 

ضياُع اهلويِة يف روايِة خرُط القتاِد ألمحد ...
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أخرى  هوية  بصنع  لتبدأ  اهلامشية،  حمّك 
سيل  التعب  بلغ  حتى  القادمة،  املحطة  يف 
فقدت  فقد  انا  »أّما  هتّمها  تعد  ومل  الزبى، 
نفيس فال هيّمني اىل أي بلد يذهب جسدي 
بقلبي  أرمقها  وأنا  عاّمن  شوارع  جبت  فقد 
حتترض«)31(.  التي  األماكن  تلك  وأتّفقد 
فاألثر الذي خلفّته تلك االنتقاالت أضفى 
بظالله عىل الشخصية، وتأّزمها واألمر عينه 
عائشة،  وصفتها  عندما  رزان  عند  وتلمحه 
بقوهلا:"أّما عمتي فكان الرحيل بالنسبة هلا، 
ليس بمغادرة األوطان، بل بمغادرة قلوب 
يف  جسدنا  تنّقل  داخلها،ومهام  استوطنت 
بقاع العامل، فإن القلوب هلا موطن ال ينتقل 

منها "1.
النتائج:

متّيز  ثقافية،  خصوصية  للهوية  إن   
املشاعر  وحدة  هي  فاهلوية  أخرى،  عن  أمة 
صورها  يف  املادية  والعنارص   الداخلية، 
عن  يمتاز  الشخص  جتعل  التي  املتكاملة، 
الذات. استجلت هذه  بانتامء  سواه، وحيّس 

يف  اهلوية،  تشّكل  مستويات  أهّم  الدراسة 
مستوياهتا  خالل  من  القتاد،  خرط  رواية 
واملغلقة  املعقّدة  املنسلخة  بني  ما  الثالثة، 
والالهوية، إذ إن اهلوية يف هذه الرواية جاءت 
بلورهتا   التي  األبعاد  من  بمجموعة  متأّثرة 
هذه األنواع، وهذه األبعاد مرتبطة ببعضها 
بعضا، منها ما تتعّلق بالسلطة الدينية،ومنها 
أي  وتقاليد،  عادات  أي  االجتامعية  بالبنى 
أن هذه  الكنى أثّرت وعكست عىل كينونة 
شخوص رواية خرط القتاد،ووجودهم،أي 
أن  هذه الرواية أكدت عىل أنه ال يمكن هلوية 
منصهرة  هي  وإّنام  بذاهتا،  تستقّل  أن  الفرد 
يف  اّما  هبا،  املحيطة  والرصاعات  بالظروف 
فكان  املكان   تناولت  التي  األخرى  العتبة 
اهلوية،  عن  تعبريه  حيث  من  استثنائيا  أثره 
اليه  والعودة  وانتقاالته،  تعدداته،  عرب 
معنى  رشيد،يقّدس  وكيان  لعائلة  كأيقونة 

األرض وهويتها.
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اهلوامش:
1- لسان العرب، 15 / 374

العربية،  اللغة  جممع  الفلسفي،  املعجم   -2
 208

3- الذكرة، احلضارة، ايان اسمن / 241
4- العني، اخلليل الفراهيدي 4/ 198

حممد  والتجيل،  املفهوم  الرسدية  اهلوية   -5
فليح اجلبوري، جملة جامعة الشارقة للعلوم 

االنسانية واالجتامعية، 2020 م،65 
النسائي  الذايت  السري  رسد  يف  التمرد   -6
السعداوي  نوال  سرية  املعارص،  العريب 

انموذجا، زوارشمحة، 143.
خشان،  سامل  امحد  القتاد،  خرط  رواية   -7

63
8- خرط القتاد: 201
9- املصدر السابق 57

10- خرط القتاد:  145 - 146
انعام  الطشاري،  رواية  يف  االغرتاب   -11

كاجه جي / 12
12- رواية خرط القتاد / 222

13- خرط القتاد / 22
14- املصدر نفسه / 22
15- املصدر نفسه/ 24

16- املصدر نفسه:64.
17- املصدر نفسه/ 130

املتلبسة  واملواطنة،البدائل  اهلوية   -18
واحلداثة املتقثرة عبداحلسني شعبان، / 21.
19- البدون يف اخلليج.. ملف معقد وحلول 

مؤجله جريدة الشاهد،الكويتص8.
20- الرواية، /289.

21- املصدر السابق / 26
22- نفس املصدر / 291

23- اهلوية اليكس ميكتشايل/ 129
24- الرواية، 292

نورالدين/  اهلوية واالختالف، حممد   -25
21-20

يف  العربية  السنوية  الرواية  يف  االخر   -26
خطاب املرأة/100.

األخريالرتاثالعريب،ماجدةمحو صورة   -27
د،ص24. 

محيد  الرسدي،  النص  بنية   -28
حلميداين،71.

29- املجتمع العريب املعارص،حليم بركات 
.59/

30- الرواية،/79.
31- املصدر نفسه / 198

ضياُع اهلويِة يف روايِة خرُط القتاِد ألمحد ...
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املصادر واملراجع: 
النسوية يف خطاب  الرواية  1- اآلخر يف 
مهيدات،  والثقافة،نضال  واجلسد  املرأة 

عامل الكتب احلديث 2008م.
الفكر االسالمي، حممد عامرة،  أزمة   -2
ط(   )د.  للنرش  االوسط  الشورى  دار 

1990 م.
النقد  بنية النص الرسدي من منظور   -3
الثقايف  املركز  احلمداين،  محيد  االديب  

العريب، ط4، 2014 م.
4- رواية خرط القتاد، أمحد خشان، الدار 

العريب للعلوم نارشون، ط1، 2020 م.
اسمني،  ايان  احلضارية،  الذاكرة   -5
املجلس  الغني،  بعد  احلليم  عبد  حتقيق، 

األعىل للثقافة، 2003م.
العريب،  للرتاث  االخرة  الصورة   -6
للعلوم  العريب  الدار  محود،  ماجدة  د. 

نارشون،ط 1، 2010 م.
الفراهيدي،  أمحد  بن  اخلليل  العني،   -7
الكتب  دار  هذاوي،  احلميد  عبد  حتقيق، 

العلمية،بريوت، 2003م.
دار  منظور،.  ابن  العرب،  لسان   -8

صادر، بريوت لبنان، ط 1، 1300 هـ.
9- املعجم الفلسفي، جممع اللغة العربية 
االمريية،  املطابع  لشؤون  العامة  اهلياة 

القاهرة، 1983م.
حممد  اهلوية،  عىل  العوملة  خماطر   -10
عامرة، دار النهضة، مرص )د. ط(  994م.
ميكتشيليل، حتقيق،  اليكس  اهلوية،   -11
 ،1 ط  الفرنسية،  النرش  دار  وطفة،  عيل 

1993 م.
التجيل،  املفهوم  الرسدية،  اهلوية   -12
الشارقة  جامعة  جملة  اجلبوري،  حممد 
للعلوم االنسانية واالجتامعية   2020م.

املستلية  البدائل  واملواطنة،  اهلوية   -13
شعبان،  احلسني  عبد  املبعثرة،  واحلداثة 
العربية،  الوحدة  دراسات  مركز 

بريوت،ط1  2003.م.
14- اهلوية واالختالف، حممد نور الدين 
أفاية، الدار البيضاء افريقيا الرشق )د.ط(  

1988م.
الرسائل واملجالت:

ألنعام  خشاوي  رواية  يف  االغرتاب   -1
ماجستري،  رسالة  توبة  اسامء  جي،  ماجة 
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اجلزائر، 2007م.
معقد،  ملف  اخلليج،  يف  البدون   -2
الكويت،  الشام  وحلول مؤجلة، جريدة 

عدد 45، أغسطس 2011 م.
شخصية  لسامت  مقنن  مقياس  بناء   -3
عيل  العراق،  يف  اإلعدادية  املرحلة  طلبة 
بغداد  جامعة  دكتوراه،  أطروحة  مهدي، 

كلية اآلداب،1994م.
4- التغيري القيمي وعالقته هبوية الذات 
يف االغرتاب النفيس، سناء عادل إبراهيم، 

اجلامعة  الرتبية،  كلية  ماجستري  رسالة 
اإلسالمية غزة، 2015م.

5- التمرد عىل السود السري ذايت زواش 
السانيا،  جامعة  ماجستري،  رسالة  رمحة، 

وهران -اجلزائر،2012م.
 6- املجتمع العريب املعارص حليم بركات 
والعالقات  األحوال  تفسري  يف  بحث 
طبع  العربية  الوحدة  دراسات  مركز 

األوىل 2016 م.

ضياُع اهلويِة يف روايِة خرُط القتاِد ألمحد ...
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ملخص البحث

ة يف استجالء أغوار النص وفتح مغاليقه، بوصفه العتبة  ُيعدُّ العنواُن من املفاتيح املهمَّ  

يه من دور  الرئيسة التي تفرض عىل الباحث أن يستنطقها قبل ولوجه إىل أعامق النص، ملا يؤدِّ
أبعادًا  حتمل  والثراء  التنّوع  شديدة  عالمة  فهو  األديب،  للعمل  العميقة  املقاصد  فهم  يف  مهم 
النص  ملمّرات  بارعة  تشّيده من إضاءات  بام  القارئ  املحتوى وتغري  وإيقونية ختتزل  رمزية 
املتشابكة. ومن هنا كان االهتامم به أمرًا حتميًا من لدن الدراسات النقدية احلديثة، والسيام 
السيميائية التي جعلت منه نظامًا سيميائيًا خاصًا يمّثل االنطالقة األوىل يف عمليات تتّبع داللة 
النص وفّك شفرته الرامزة. والبحث يف هذه الدراسة هيدف إىل مقاربة العنوان يف املجموعة 
الشعرية )بكاء املناجل( مقاربة سيميائية تكشف عن خصائصه الداللية واإلحيائية، وكذلك 

عن مدى انسجامه وتفاعله مع املحتوى الذي عنون به.

سيميائيُة العنوان يف املجموعة الشعرية )بكاء املناجل(

للشاعر الدكتور خضري درويش

Semiotics of the Title in the Poetic Group ‘the Weeping 
Sickles’ )Crying Al-Manajil( by the Poet Dr. Khudair 
Darwish
Prof. Dr. Karima Nomas Mohamed Al-Madani
Prof. Dr. Ammar Hassan Abdel-Zahra

م.د. عامر حسن عبد الزهرة
جامعة كربالء - كلية التبية للعلوم االنسانية

أ.د. كرمية نوماس محمد املدين
جامعة كربالء - كلية التبية للعلوم االنسانية
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Abstract

	 The	title	is	one	of	the	important	keys	in	elucidating	the	depths	of	the	

text	 and	 opening	 its	 locks	 since	 it	 is	 the	 main	 threshold	 that	 requires	 the	

researcher	 to	 question	 before	 entering	 the	 depths	 of	 the	 text.	 Also	 for	 the	

important	role	it	plays	in	understanding	the	deep	intentions	of	a	literary	work.	

It	is	a	very	diverse	and	rich	sign	that	carries	symbolic	and	iconic	dimensions	

that	reduce	the	content	and	entice	the	reader	with	its	ingenious	illumination	

of	the	interlocking	passages	of	text.	Hence،	interest	in	it	was	inevitable	from	

modern	critical	studies،	especially	semiotics،	which	made	it	a	special	semiotic	

system	that	represented	the	first	breakthrough	in	the	processes	of	tracing	the	

meaning	of	 the	 text	 and	deciphering	 its	 symbolic	 code.	The	 research	 in	 this	

study	aims	to	approach	the	title	in	the	poetic	group	(Crying	of	Al-Manajil)	a	

semiotic	approach	that	reveals	its	semantic	and	suggestive	properties،	as	well	

as	 the	extent	of	 its	harmony	and	 interaction	with	 the	content	 in	which	 it	 is	

titled.

سيميائيُة العنوان يف املجموعة الشعرية...
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املقدمة:
يف  واسعًا  اهتاممًا  العنوان  نال   
واملعارصة  احلديثة  اللغوية  الدراسات 
األفكار  فيها  خُتتزل  التي  البؤرة  بوصفه 
له  واملمّيزة  للخطاب،  الفارقة  والعالمة 
رضورة  فهو  األخرى،  اخلطابات  باقي  عن 
كتابية تعرتض املتلقي وتفرض عليه وجوب 
االستئذان واالستنطاق؛ ملا يمثّله من إشارٍة 
خمتزلٍة ذات عمٍق داليل تكشف عامَّ خيتلج يف 
وبذلك  وأهداف،  أغراٍض  من  املبدع  نفس 
بدَّ  ال  حاجًة  العنوان  عند  الوقوف  أصبح 
إىل  الوصول  جاّدًا  حياول  متلٍق  لكلِّ  منها 

مقاصد املنشئ.
ثالثة  عىل  الدراسة  مت  ُقسِّ وقد   
مباحث: األول جانب تنظريي تناول تعريفا 
فدرس  الثاين  ا  أمَّ العنوان،  بمفهوم  موجزا 
املبحث  توىلَّ  حني  يف  الغالف،  سيميائية 
الرئيس  للعنوان  السيميائي  التجيّل  الثالث 
ختم  ثمَّ  والقصائد،  الفرعية  العنوانات  يف 
التي  النتائج  أهّم  تناولت  بخامتة  البحث 

توّصلت إليها الدراسة. 
املبحث األول: مفهوم العنوان

العنوان لغًة:
وعناًء:  عنوًا  وعنيُت  فيهم  عنوُت   

والتعنية  أرسته،  وأعنيته:  أسريًا،  رصُت 
احلبس، والُعنوان والِعنوان: سمة الكتاب)1(. 
و))أْعَتنَّ اعرَتَض وَعَرَض... وعنَّ الكتاب 
َيِعنُّه َعنًّا وعنَُّه َكَعنَونتُه وَعْلَوْنتُه بمعنى واحد 
عنّنُت  اللحياين:  وقال  املعنى،  من  مشتّق 
الكتاب تعنينًا وعنَّيُتُه تعنِيًة إذا َعنَْوْنَته أبدلوا 

من إحدى النونات ياء(()2(. 
)العنوان(  مادة  أفادت  وقد   
والسمة،  )احلبس،  معاٍن:  ثالثة  لغويًا 
بينها  فيام  تتشابك  وهي  واالعرتاض(، 

لتكوين مفهوم العنوان العام.
العنوان اصطالحًا:

لغوية  ))رسالة  بأنَّه  العنوان  يعّرف   
د مضموهنا، وجتذب  ف بتلك اهلوية وحتدِّ تعرِّ
القارئ إليها، وتغريه بقراءهتا، وهو الظاهر 
وحمتواه(()3(،  النص  باطن  عىل  يدلُّ  الذي 
إليها  أشار  للعنوان  وظائف  ُحّددت  وقد 
مؤسيّس  من  يعّد  الذي  جينيت(،  )جريار 
التعينية،  الوظيفة  وهي:  العنونة،  علم 
االحيائية،  والوظيفة  الوصفية،  والوظيفة 
وظائف  وهناك  اإلغرائية)4(،  والوظيفة 
الباحثني،  بعض  ذكرها  للعنوان  ُأخرى 
واالنفعالية،  والتأسيسية،  التناصية،  مثل: 

االختزالية، والتكثيفية، وغريها)5(.
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املبحث الثاين: سيميائية الغالف
أخذ بعض األدباء يف اآلونة األخرية   
باالهتامم والعناية بأغلفة الكتب والكتيبات 
التي حتمل أعامهلم األدبية، وذلك من حيث 
الورق  ونوعية  التلوين،  وطريقة  الصور، 
ينتقون  وصاروا  اخلط،  وشكل  والطباعة، 
يصّمموهنا  أو  زة،  مركَّ بعناية  األغلفة  صور 
بام  أعامهلم  مضمون  تعكس  فنية  بأشكال 
هنا  ومن  وانفعاالت،  عواطف  من  حتمل 
األعامل  تغّلف  التي  الواجهات  أصبحت 
األدبية جزءًا من اإلبداع والفنية، ومرّد ذلك 
االهتامم بالغالف؛ ألنَّه يمثِّل ))العتبة األوىل 
من عتبات النص تدخلنا إشارته إىل اكتشاف 
عالقات النص بغريه من النصوص(()6(، بام 
املتلّقي  تواجه  وتقنيات  إشارات  من  حيمل 
ا  إمَّ وهي  وتأويالت،  دالالت  أمام  فتجعله 
له، وكل  رة  منفِّ أو  للمتلقي  زة  أن تكون حمفِّ
االختيار  يف  املبدع  فنية  عىل  يعتمد  ذلك 

والتنسيق والتنظيم بني الصور واأللوان.
سيميائي  رمز  عن  عبارة  فالصورة   
بشكٍل  املتلقي  إىل  مها  وُيقدِّ األشياء  خيتزل 
داليل مكّثف، وقدياًم قيل: ))صورة واحدة 
هلا قيمة ألف كتاب(()7(، ومن هنا أصبحت 
نفسها  اللغة  الذي هتب  الصورة: ))الشكل 

يف  األدبية  اللغة  فضائية  رمز  ا  إهنَّ بل  له، 
عالقتها مع املعنى(()8(.

وقد اختار الشاعر ملجموعته )بكاء   
من  جمموعة  من  مكّونًة  صورًة  املناجل( 
اجتاهاهتا،  كلِّ  من  النار  هبا  حتيط  السنابل 
النار  التهمته  قد  السنابل  هذه  وبعض 
وبعضها  أسود،  فحٍم  إىل  فحّولته  بعنفواهنا 
إىل  به وأصبح يف طريقه  اآلخر قد أحاطت 

أن يكون طعامًا للنار.
عرشة  )أربع  السنابل  عدد  وكان   
سنبلة( منها ست حمرتقاٍت سود، وثامن صفر 
غلَّف  وقد  االحرتاق،  إىل  طريقها  يف  ذهبية 
هذا املشهد اللون البني، وهو بطبقتني: العليا 
فىل فاحتة، وبعبارة أخرى هناك  غامقة، والسُّ
تدّرج باللون فهو يبدأ غامقًا من األعىل، ثمَّ 

هنا إىل األسفل. يبدأ بالتفّتح كلام اجتَّ
املجموعة  الغالف عنوان  ويتوّسط   
)بكاء املناجل( باللون األمحر حماط به اللون 
أفردت  ثمَّ  األول،  السطر  يف  هذا  األبيض، 
الثاين، وهي كذلك  السطر  لفظة )شعر( يف 
األبيض،  باللون  حماطة  األمحر  باللون 
يأيت  ثمَّ  العنوان،  من  حجاًم  أصغر  ولكنَّها 
السطر الثالث وهو اسم الشاعر )د. خضري 
باللون  حماطًا  األبيض  باللون  درويش( 

سيميائيُة العنوان يف املجموعة الشعرية...
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األول  السطر  عليه  كان  ما  بعكس  األمحر، 
والثاين.

الغالف  ندرس  أن  لنا  يمكن  وال   
التامزج  من  بينهام  ملا  العنوان،  عن  منفردًا 
والتشابك السيميائي، فهام يكّمالن بعضهام 
اآلخر. وستكون بداية الدراسة من العنوان 

)بكاء املناجل(.
وهو  منجل،  مفردها  واملناجل:   
للحصاد،  تستعمل  آلة  فهو  به)9(،  حُيصد  ما 
واحلصاد يكون بعد نضوج الزرع واستوائه 
لكن  قطافه،  وقت  حيني  بحيث  سوقه،  عىل 
فالشاعر  املناجل،  بكاء  يف  تكمن  املفارقة 
كيانًا  منها  وجعل  للمناجل،  البكاء  أسند 
أنَّ  عىل  فضاًل  وانفعاالت  عواطف  له 
موسم احلصاد يكون يف الغالب وقت فرح 
الذي  زرعه  فيه  جيني  الفالح  ألنَّ  وسعادة؛ 

انتظره ملوسم كامل فعالم البكاء إذن؟
والبكاء: هو حالة انفعالية تصاحب   
عن  نجيب  ولكي  األصل،  يف  احلزن 
وما  بالغالف  باالستعانة  السابق  التساؤل 
حوى من عالمات سيميائية من قبيل سنابل 
إىل  طورها  يف  التي  وتلك  املحرتقة،  القمح 
الذي  اجلواب  يظهر  وهنا  بالنار،  االحرتاق 
ا  أهنَّ وهو  املناجل،  وبكاء  حزن  سبب  يفرسِّ 

فقدت احلصاد الذي ُأّدخرت من أجله، علاًم 
الواجهة  صورة  يف  كانت  القمح  سنابل  أنَّ 
واملناجل  حصادها،  أوان  يف  وهي  ناضجة 
غاية  يف  تكون  الزراعة  من  املرحلة  هذه  يف 
ا ستعانق تلك السنابل  فرحها وترحها؛ ألهنَّ
حياهتا،  من  آخر  طور  إىل  لتنقلها  وتأخذها 
فبقيت يف  للمناجل  يتّم  مل  األمر  هذا  ولكن 
غمدها مل جتّرد؛ ألنَّ احلصاد قد سبقت إليه 

النار فالتهمته بال ترّدد.
وهذا املشهد ُيفرسِّ لنا اللون األمحر   
فهو  املناجل(  )بكاء  العنوان  به  ُكتِب  الذي 
حيمل عالمة سيميائية تيش باحلزن الشديد، 
ٍة مفرطة عىل  مفادها أنَّ املناجل قد بكت بشدَّ
جفاف  إىل  األمر  هبا  وصل  حتَّى  حصادها 
الدموع ليصبح الدم بدياًل عنها، وهذا يكون 

يف أشدِّ حاالت احلزن والبكاء.
مقترصة  تكن  مل  هذه  احلزن  وحالة   
السامء  شملت  بل  فحسب،  املناجل  عىل 
التي تلونت باللون البني، وهو ما يمكن أن 
نّمثله بالرياح املحملة باألتربة والغبار، وهو 
أسوأ مشهد يمكن أن متّر به السامء، ومن هنا 
وكل  برمته،  املشهد  عىل  خمّيام  كان  فاحلزن 
أكلته  الذي  تنعى احلصاد  الشخوص كانت 

النار وصار هشياًم تذروه الرياح.
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عليه  املسيطر  املشهد  هذا  وأمام   
باحلزن من مجيع اجلوانب يربز اللون األبيض 
املناجل(  )بكاء  يف  األمحر  باللون  املحيط 
منه  نفهم  أن  يمكن  الذي  )شعر(  ولفظة 
نافذة تيش بيشء من األمل وإن كان ضئياًل.

الذي  العريض  األبيض  اللون  ا  أمَّ  
منه  نفهم  أن  فيمكن  الشاعر  اسم  به  ُكتِب 
أنَّ الشاعر رغم ما مرَّ به من آالم وأحزان، 
ورغم اللون األمحر )الدماء( املحيطة به من 
كلِّ جانٍب إالَّ أنَّه ما زال ينبض باألمل، وما 

زالت نفسه تتوق إىل السالم واألمان.
حارضة  اللون  سيميائية  فكانت   
أخذت  وقد  الشعرية،  املجموعة  غالف  يف 
بني  التعالق  حمور  يف  السيميائي  دورها 
هلا  األلوان  إذ  الغالف،  داخل  العالمات 
بالظروف  وارتباطات  معيَّنة  ))دالالت 
تعليل  هذا  ويف  هبا،  مررنا  التي  واألحداث 
لألسباب التي جتعل بعضهم يميل إىل ألوان 
من دون أخرى(()10(؛ ألنَّ منها ما هي حاّرة 
تنعش  منطلقة  مفرطة  ومبهجة  وباردة، 
وهناك  والرسور،  الفرح  بمعاين  النفس 
من  غيومًا  للنفس  تبعث  بائسة  قامتة  أخرى 
والكدر)11(،  احلزن  أو  واخلمول  السكون 
وقد مازج الشاعر يف اختياراته أللوانه مابني 

املحزنة  بني  وما  األبيض،  كاللون  املفرحة 
بالغربة،  املمزوج  البني  كاللون  القامتة 
لون  عىل  الداّل  األمحر  اللون  وكذلك 
نوعًا  األلوان  هبذه  الشاعر  فخلق  الدماء، 
ل منه  من التضاّد يف العالمات السيامئية شكَّ
ما  للمتلقي  وترقٍُّب  ٍر  وتفكُّ استفهام  عالمة 
إشباع  أجل  من  بالنص  التصاقًا  أشّد  جيعله 

تساؤالته بأجوبة مقنعة. 
يتمّتع بطاقة  والعالمة هي: ))كيان   
يشء  عىل  تدلُّ  تواصليَّة،  ابالغيَّة  تعبريية 
تشري  ما  واكتشاف  الواقع(()12(،  عىل  حييل 
إليه العالمة من وظائف السيمياء التي تعمل 
داللية  لعالقات  واستكشاف  ))كشف  عىل 
غري مرئية من خالل التجيّل املبارش للواقعة، 
الضمني  التقاط  عىل  للعني  تدريب  ا  إهنَّ
واملتواري واملتمنِّع، ال جمرد االكتفاء بتسمية 
مكنونات  عن  التعبري  أو  النصيِّة،  املناطق 

املتن(()13(.
يف  سدًى  عنوانه  يرتك  مل  والشاعر   
يف  معه  يسري  كان  وإنَّام  املجموعة،  نافذة 
وجدانه بكافة تقلباته الشعرية، وقد آىل عىل 
أول قصيدتني يف  من  يفكَّ شفرته  أن  نفسه 
جمموعته، ليضع املتلقي عىل اجلادة السليمة 
يف فهم التعالق العالمايت بني العنوان الرئيس 

سيميائيُة العنوان يف املجموعة الشعرية...
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والقصائد فضاًل عن العنوانات الفرعية.
وقد جاءت القصيدة األوىل بعنوان   
العمودي،  الشعر  من  وهي  )العراق(، 
)دمانا(؛  هي  فيها  تصادفنا  كلمة  ل  وأوَّ
لفظة يف  ل  أوَّ من  احلزن  عامل  ليظهر جتليات 
الكلمة من األسى  بام حتمل هذه  املجموعة 
من  األول  البيت  أمتمنا  ما  وإذا  واألذى، 

القصيدة وجدناه:
دمانا فوق تربته ُتراُق

ويبقى يف مآقينا العراُق
الشاعر  أوضح  البيت  هذا  ويف   
فاللون  واضح،  بشكل  جمموعته  عنوان 
األمحر يف العنوان هو دم الشاعر وشعبه من 
أسند  وإنَّام  دمي،  يقل  مل  فهو  العراق،  أهل 
املتكلمني(؛  )نا  اجلامعة  ضمري  إىل  الدماء 
مهوم  عن  يعربِّ  لسانًا  نفسه  من  ليجعل 

اجلامعة.
تربة  عىل  ُأريقت  الدماء  وهذه   
العراق، ورغم ذلك يبقى العراق حارضًا يف 
أجهش  أي  الرجل  مأَق  من  واملآقي  املآقي. 
يأخذ  الفواق  ))شّبه  واملْأقة:  بالبكاء)14(، 
نفس  كأنَّه  والنشيج،  البكاء  عند  اإلنسان 
ممَّا  العني طرفها  يقلعه من صدره... ومؤق 

ييل األنف(()15(

باختياره  الشاعر  أحسن  وقد   
لأللفاظ يف رسم صوره هبذا البيت، فهو رسم 
اء  لنا صورة احلزن واألسى التي يمّر هبا جرَّ
أريقت  التي  الدماء  فرغم  )العراق(،  وطنه 
عىل أرضه بسبب احلروب والنزاعات لكنَّه 
يبقى حارضًا  يف املآقي، وهذه اللفظة محلت 
ة  شدَّ األوىل،  داللتني:  السيميائي  بعدها  يف 
وهو  بالنشيج،  عليه  ُيصطلح  الذي  البكاء 
النفس الذي يقلعه اإلنسان من صدره أثناء 
البكاء، وهذه احلالة متثِّل قمة احلزن واللوعة 
مقرتنة  هذه  احلزن  وحالة  معروف،  هو  كام 
لنا  ح  يوضِّ أن  أراد  فالشاعر  الدماء،  بإراقة 
البكاء  مع  الدماء  إراقة  بني  اآلين  االقرتان 
واللوعة واحلزن الشديد، وآية ذلك العطف 
احلكم،  يف  االشرتاك  يقتيض  الذي  بالواو 
ورغم هذه املشاهد وما حتمل من أسى يبقى 
من  هبا  ما  رغم  النفس  يف  حارضًا  العراق 

آهات.
سيميائية  تنقلنا  األخرى  والداللة   
من  لوعة  أقّل  أخرى  صورة  إىل  فيها  املآقي 
األوىل، مفادها أنَّه رغم إراقة الدماء عىل تربة 
باالعتامد  هذا  بأعيننا،  حارضًا  يبقى  العراق 

عىل املعنى الثاين للمآقي وهو العيون.
رمزية  من  ختُل  مل  القصيدة  وهذه   
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فاملناجل  املناجل(،  )بكاء  الرئيس  العنوان 
أراق  الذي  العراق  بشعب  تفسريها  يمكن 
بكلِّ  ُيضّحي  فراح  وطنه،  تربة  عىل  دماءه 
يشء دونه لكن من دون حصاد ُيذكر سوى 

البكاء واألمل واللوعة.
عىل  احلزن  سيميائية  سيطرت  وقد   
داّلة  ألفاظ  من  محلت  بام  القصيدة  جوانب 
عىل ذلك، من قبيل: )دمانا، مآقي، يشتكي، 
الفراق،  املرصع،  املوت،  البعد،  احرتاق، 

دماؤهم، تراق، جرح، غدر(.
ورغم حزن املناجل وبكائها إالَّ أنَّه   
يبقى اللون األبيض حارضًا حمتفظًا بحجمه 
ذلك  ويف  األخري  بالبيت  متمثالًّ  السيميائي 

يقول: 
فإن ُجرح العراق بسيف غدر

سريفأ ُجرحه األسد العراق
ورفأ  )َرَفَأ(  من  )سريفأ(  قوله:   
الثوب: ))ألم خرقه وضمَّ بعضه إىل بعض 

وأصلح ما وهى منه(()16(
بإرشاقة  األمل  يبدي  الشاعر  وهنا   
سيلتئم  العراق  ُجرح  أنَّ  يف  مستقبيلة 
زال  ما  فاألمل  جديد.  من  ليعود  وينصلح 
اآلهات  كلِّ  رغم  الشاعر  نفس  يف  حارضًا 
أكله  الذي  احلصاد  عىل  والبكاء  واألحزان 

سيف الغدر. 
العنوان  الداليل بني  التشابك  وهذا   
وضحت  قد  األوىل  والقصيدة  الرئييس 
السيميائي  املنهج  آليات  خالل  من  خيوطه 
حيث  من  ال  املعنى  يف  ))بحث  هو  الذي 
عن  انبثاقه  حيث  من  بل  وجوهره،  أصوله 
عمليات التنصيص املتعّددة، أي هي بحث 
تنبع  التي  )السريورة  السيميوز  أصول  يف 
داللة( وأنامط وجودها بكوهنا الوعاء الذي 

تصّب فيه السلوكات اإلنسانية(()17(.
اإلبانة  يف  الشاعر  يستمّر  ثمَّ   
ر  صدَّ الذي  عنوانه  سيميائية  عن  والكشف 
به جمموعته يف القصيدة الثانية، التي جاءت 
حتت عنوان )ازرع مجياًل( ومن مجلة ما قال 

فيها:
مجيلنا الذي زرعنا

نعته مناجلنا
ذات حصاد

مجيلنا الذي زرعنا بذوره
يف البحر

مل يرشْبه املاء
ومل تأكْله األسامك

لكنَّام
ضاع

سيميائيُة العنوان يف املجموعة الشعرية...
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يف بطون كالب البحر
ياحلزن مناجلنا

د الشاعر بفكِّ ما بقي من  وهنا يتعمَّ  
فيكشف  الرئيس،  العنوان  حول  غموض 
بني  الرابطة  السيميائية  اخلطوط  للمتلقي 

صورة الغالف والعنوان.
التي  القصيدة  هذه  يف  فالشاعر   
هها إىل صديقه الشاعر )حييى الساموي(،  يوجِّ
عتبته  مالمح  خصبة  بسيميائية  فيها  يؤرّش 
يف  العميق  حضورها  عن  ويكشف  الرئيسة 

قصيدتِه.
صديقه  مع  به  أملَّ  حدثًا  يروي  فهو   
ام بذرا زرعهام اجلميل يف البحر،  صه أهنَّ ملخَّ
املناسب  املكان  خيتارا  مل  ام  ألهنَّ ضاع  وهلذا 
صاحلة  ألرٍض  حتتاج  البذور  إذ  للزراعة، 
ضاع  ولذلك  طيبًا،  زرعًا  تنبت  كي  طيبة 
هذه  ويف  البحر،  كالب  بطون  يف  الزرع 
يمكن  مرتابطة  سيميائية  خطوط  العالمات 
قد  وصديقه  الشاعر  أنَّ  يف  نستشعرها  أن 
ه، إذ رسعان  منحا اجلميل ألناٍس ال تستحقَّ
ضاع  وبنكراهنم  اجلميل،  ذلك  أنكروا  ما 
تنتظر  كانت  التي  املناجل  فحزنت  احلصاد 
احلصاد  تنعى  وصارت  اجلميل،  زرعها  أثر 
يف  ذلك  متثَّل  وقد  واحلرسة،  اخليبة  بدموع 

قوله: 
يا حلزن مناجلنا
وعيوهنا تذرف

دموع اخليبة
وال موايس

نا احلاضنة إالَّ أكفَّ
نا أكفُّ

وهي متسح بمناديل أناملها
عن وجناهتا املصّفرة

ما زاد عن حاجة البحر
وهنا جلأ الشاعر إىل إشارة سيميائية   
التي  واحلرسة  احلزن  مدى  لبيان  ُأخرى 
اصفرار  احلصاد، وهي  اء ضياع  أصابته جرَّ
والتعب  املرض  عىل  تدلُّ  التي  الوجنات 

واإلرهاق.
أوضح  قد  الشاعر  يكون  هنا  وإىل   
وهلة  ل  أوَّ من  الرئيس  جمموعته  عنوان 
بشكل  قصيدتني  ل  بأوَّ له  فبني  للمتلقي، 
الغالف  برموز  العنوان  عالقة  واضح 
بني  يتقّلب  وهو  أمره  من  بينٍة  عىل  ليجعله 
قراءته  فإنَّ  ذلك  له  تمَّ  ما  وإذا  القصائد، 
من  تزيد  واعية  منتجة  قراءة  إىل  ستتحّول 
ة ارتباط املتلقي بالنص. ونتيجة ما سبق  شدَّ
تبنّي أن السيميائية تبحث يف ))كيفية اشتغال 
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النص وبنائه لتمثيالت إحالية تنزاح بالنص 
أحداث  جمرد  هو  بام  اخلارجي  العامل  عن 
تارخيية، لتشري إىل إحاالت ثواٍن يدور عليها 

اإلبداع الداليل للخطاب(()18(.
للعنوان  السيميائي  التجيّل  الثالث:  املبحث 

الرئيس يف العنوانات الفرعية والقصائد
كشف  نحاول  املبحث  هذا  يف   
العتبة  عالمة  بني  السيميائية  العالقات 
الرئيسة مع الغالف، وبني العنوانات الفرعية 
مع القصائد، إذ إنَّ الشاعر املوهوب عندما 
يستحرض  باللغة  ومشاعره  انفعاله  يرتجم 
ما  عة  املتوزِّ العالمات  من  مرتابطة  شبكة 
القصيدة،  وعنوان  املجموعة،  عنوان  بني 
وغرض القصيدة، فضاًل عن كلامهتا، وهذا 
ما حتاول السيميائية كشفه وحتديد مساراته، 
دراسة  ا  إهنَّ للعالمات؛  علاًم  ))ليست  فهي 
فالسيميوز  للمعنى،  املمكنة  التمفصالت 
خاّص  لشأٍن  تدبريًا  يكون  أن  يمكن  ال 
معزولة،  لعالمات  علاًم  وال  مفردة،  بعالمة 
املعنى  السيميائيات هي طريقة يف رصد  إنَّ 

وحتديد بؤره ومظاّنه(()19(.
التي  السيميائية  عن  الكشف  بعد   
حيملها الغالف مع العنوان الرئيس، وصلنا 
ل  س حلزن عميق متأصِّ إىل أنَّ الشاعر قد أسَّ

ذلك  عن  عربَّ  وقد  احلصاد،  ضياع  اء  جرَّ
احلصاد  وعن  املناجل(،  )بكاء  بــ  احلزن 
التي  أو  املحرتقة،  القمح  سنابل  بصورة 
أحاطت هبا النار وصارت بحكم املحرتق. 
الصورة  هذه  جتلّيات  نعرف  أن  بقي  واآلن 
السيميائية )فقدان احلصاد وبكاء املناجل( يف 
العنوانات الفرعية، وعالقة ذلك مع قصائد 
املجموعة. والعنوانات الفرعية التي اعتلت 
قصائد املجموعة هي: )العراق، ازرع مجياًل، 
أيب  املعلم،  بقربتي،  الفرات  األم،  البيت.. 
الشهيد كرار  لّص،  الورد،  متناثر،  املريض، 
اجلبوري، بكاء، دفء، األم، رسائل، هتك 
مواعيد،  مظاّلتنا،  حقود،  ضياؤها،  الظالم 
العصفور، الساعة، حقولنا، سبط الرسول، 
بقرة،  عيون،  هاربة،  غيوم  ملاذا،  أمواج، 
اجلامل  قمر،  أيب،  أحالم،  هديل،  الصمت، 

رمزيا(.
بينها  فيام  ترتابط  العنوانات  وهذه   
تتعاضد  متعّددة  سيميائية  مستويات  ضمن 
العتبة  وإنتاج  تشكيل  إعادة  يف  بينها  فيام 
املناجل(.  )بكاء  وهي  للمجموعة  األوىل 
تلك  من  بعض  دراسة  عىل  وسنعمل 
يتطّلب  الذي  للمقام  استجابة  املستويات 
التي  واملستويات  واالختصار،  اإلجياز 

سيميائيُة العنوان يف املجموعة الشعرية...
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سندرسها هي:
1. الوطن:

من  املستوى  هذا  سيميائية  ل  تتشكَّ  
ست قصائد تفرز بمجموعها العتبة الرئيسة 
للمجموعة )بكاء املناجل(، وهي: )العراق، 
أيب  دفء،  اجلبوري،  كرار  الشهيد  لّص، 

مريض، أيب(
فالزرع يتمّثل يف حبِّ الوطن ونجد   

ذلك يف قصيدة )العراق( بقوله:
رشبنا حبَّه حتى ثملنا    

لنا اهلوى ما ال ُيطاق فحمَّ
وبعٌض يشتكي وجدًا لبعٍض  

ففينا من حمبَّته احرتاق
فكيـــف فراقه والبعُد موٌت

ومرصعنا بمن هنوى الفراق
من  بالتضحية  أيضًا  الزرع  ويتمّثل   

أجل الوطن، كام يف قوله: 
وشوٌس إن دعا لبُّوا فهبُّوا     

هلم يف ساحة العليا سباق
كراٌم إن دعا داٍع تراهم      

 دماؤهُم لدعوته ُتراق
متمّثاًل  الزرع  نجد  وكذلك   
يف  حارضًا  الوطن  أجل  من  بالتضحية 
ويمكن  اجلبوري(،  كرار  )الشهيد  قصيدة 

س ذلك بقوله: تلمُّ
صاح الثرى وتنادت األنبار    

فابرشي نادى الفتى كرار
يبقى تراب عراقنا متوّحدًا    

يف سوحه يتدافع الثوار
يسقي الرجال تراهبم بدمائهم   

وبرتهبم يتوّضأ األطهار
رسمت دماؤك وردًة فوق الثرى    

فتعّطرت من طيبها األزهار
تشجى عليك نفوُسنا وعزاؤنا    

نفدي العراق كبارنا وصغار
بلدهم  قد زرعوا مع  العراق  فأبناء   
من  والتضحية  عنه  والدفاع  بحبِّه  خريًا 
مناجلهم  جّردوا  قد  بذلك  وهم  أجله، 
يف  وآالم  تضحيات  من  زرعوا  ما  حلصاد 
سبيل احلفاظ عىل بلدهم، ولكنَّهم مل جيدوا 
ا اجلحيم تلتهم  حصادًا وإنَّام وجدوا نارًا كأهنَّ
النار  وهذه  شيئًا،  منه  تذر  فال  حصادهم 
تسرتوا  اللصوص  من  بمجموعة  تتمثَّل 
بالدين فرسقوا كلَّ ما زرعه أبناء العراق من 
يف  ذلك  نجد  أن  ويمكن  وشقاء،  تضحية 

قصيدة )لص(، وفيها يقول:
فاخلع رداء املتقني

وأنت تعلم 
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علم اليقني
بأنَّ اهلل غدًا

سيحرشك يف النار
بني الكافرين

ا صالتك وصيامك وأمَّ
فستكون آياتك

يف املنافقني
فكم قتلت
وكم هلوت

وكم أجعت
وكم شبعت
وكم رسقت
وكٌل فعلت
باسم الدين

فغدًا سيشهد عليك
لسانك ويقول: كّذابًا

ويدك وتقول: قتَّاالً
اقًا وجيبك ويقول رسَّ

وحني تسأل
ا الدينء اللئيم أهيُّ

ملَ شهدتم عيلَّ
سيقولون: 

أنطقنا العراق العظيم
تقارن بني  ا  فإهنَّ ا قصيدة )دفء(  أمَّ  

فاستبرشت  انرصمت  إحدامها  مرحلتني 
النفس بام أتى، ولكنَّها وجدت اآليت كالسابق 
ليس فيه دفء ولذلك ظلت الروح متصلة 
بطقس الدم يف املرحلتني كلتيهام. ويمكن أن 
نفهم من هذه القصيدة مقارنة حال العراق 
الظامل،  بالبعث  املتمّثل  السابق  النظام  بني 
استبرشت  قد  والنفس  احلايل،  النظام  وبني 
من  زرعته  ما  لتحصد  البعث  ة  غمَّ بزوال 
ولكنَّها  جسام،  وتضحيات  مجيل  صرٍب 
ال  ولذلك  السابق،  كان  كام  اآليت  وجدت 

حصاد.
املناجل  أنَّ  املستوى  هذا  يف  واخلالصة 
املتمّثلة بشعب العراق، قد زرعت من أجل 
العراق التضحيات واحلب والصرب اجلميل، 
ولكنَّها يف النهاية مل جتد احلصاد؛ ألنَّ نريان 
حيتوي  األديب  فالنص  التهمته.  قد  اق  الرسُّ
املسترتة،  اللغوية  العالقات  من  شبكة  عىل 
حياول  الذي  الناقد  عمل  ينبثق  هنا  ومن 
أجل  من  االستتار  ذلك  تفكيك  جاهدًا 
الوصول إىل قعر النص واستخراج ما خفي 

من دالالت ومعاٍن.
س: 2. املقدَّ

عىل  سيميائيًا  املستوى  هذا  ينبني   
سبط  بقربتي،  )الفرات  مها:  قصيدتني 

سيميائيُة العنوان يف املجموعة الشعرية...
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هو  القصيدتني  هاتني  وموضوع  الرسول(، 
رمز  وهو  السالم(،  )عليه  احلسني  اإلمام 
يستذكر  والشاعر  املسلمني،  عند  س  مقدَّ
القصيدتني، وقد  ثورته يف كربالء يف هاتني 
للعتبة  السيميائي  التجيّل  فيهام  واضحًا  كان 
عندما  وذلك  املناجل(،  )بكاء  الرئيسة 
الكوفة  أهل  استنجاد  الشاعر  يستذكر 
باإلمام احلسني )عليه السالم( كي خيّلصهم 
إليه  فأرسلوا  معاوية،  بن  يزيد  الطاغية  من 
واجلهاد  بالنرصة  ويعدونه  يبايعونه  كتبهم 
بني  ما  عليه  انقلبوا  دعوهتم  لبَّى  وملَّا  معه، 
زرعه  حصاد  فكان  له،  وحمارٍب  متخاذل 
معهم أن لبَّى استرصاخهم هو الغدر به وقتله 
وسبي عياله، فاحلصاد مع أهل الكوفة كان 
لعيال احلسني )عليه  القتل والبكاء والسبي 
وعليهم السالم(، وهذا األمر نجده يف قول 

الشاعر من قصيدة )الفرات بقربتي(:
نادى الدعاة ملقدمي فأجبتهم    

لكنَّهم مل يأهبوا لندائي
ما زال رحيل بالوعود ُمعبًَّا    

وحمماًل برسائٍل خرضاء
عجبي عىل متخاذٍل عن نرصيت    

عشق احلياة فباعني هبباء
ت ما بني احلياة أو الردى     ُخريِّ

فرتكت موتًا يف احلياة ورائي
آثرت أن ألقى اإلله بجرمهم    

صاٍد ظمًى مترسباًل بدمائي
وممَّا قال يف هذا الصدد من قصيدة   

)سبط الرسول(:
قوٌم عىل آل النبي تآزروا    

فارتاع طفٌل منهم وحريم
فكأنَّ رسول اهلل ليس نبيَّهم   

وكأنَّ أبناء الرسول خصوم
يا حاملًا بالري تقتل دونه    

ما قام ُملك بالدماء يقوم
فالسيميائية تعتمد آلية اهلدم والبناء   
تعتمد  فهي  املعنى،  عن  الدؤوب  بحثها  يف 
مبتغاها:  إىل  للوصول  إجرائيتني  خطوتني 
النص  بناء  إعادة  قصد  والرتكيب  التفكيك 

من جديد وحتديد ثوابته البنيوية)20( 
3. األم: 

السيميائي  املستوى  هذا  ل  يتشكَّ  
األم(،  األم،  )البيت..  مها  قصيدتني  من 
بينهام  فيام  تتعاضدان  القصيدتان  وهاتان 
ال العتبة الرئيسة )بكاء املناجل(، وقد  لتشكَّ
التعالق  بيان  البدء  قبل  الواضح  من  يكون 
تزرع  فاألمُّ  الرئيس،  العنوان  ايقونة  مع 
تربيتهم  سبيل  يف  عمرها  ُتفني  ثمَّ  األبناء 
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ويف  للحياة،  حسنًا  إعدادًا  وإعدادهم 
الغالب يكون حصاد األم من ذلك بعد أن 
تضعف عزيمتها، ويشيخ جسمها، الوحدة 
الذين أصبحوا ما بني  والتحرسِّ عىل األبناء 
ترتيب  منشغل يف  بني  وما  لفضلها،  متناس 
أخرى  بامرأٍة  ه  حياته، وما بني مستبدل ألمِّ
تبكي  ما  كثريًا  ولذلك  له،  زوجة  منها  ذ  اختَّ

مناجل األم لضياع حصادها.
قصيدة  يف  املعنى  هذا  ورد  وقد   

)األم( التي قال الشاعر فيها:
أطعمتنا سنيَّ عمرك

فنحن نكرب 
وأنت تصغرين

تصغرين
وملَّا استوينا

رفعنا جناحًا
وما خفضنا اجلناح

وهجرنا حضنًا كان ُيكرمنا الدفء
وذهبنا نستجدي الدفء

بأحضان النساء
احلصاد  وكان  زرعت  قد  فاألمُّ   
تبكي.  أن  ملناجلها  حقَّ  ولذلك  لغريها، 
عىل  يركز  القصيدة  هذه  يف  الشاعر  فكان 
بيان عاطفة األم، وهي تنظر إىل ولدها الذي 

استحوذت عليه امرأة أخرى وصارت جتني 
احلرسة  عاطفة  فكانت  عنها.  بدالً  حصاده 
جاءت  وهي  القصيدة،  عىل  طاغية  واحلزن 
عىل لسان االبن رغم أنَّ موضوعها )األم(، 
ألنَّ األم احلنون وإن شعرت بتقصري ولدها 
حرسهتا  ُتضمر  بل  به  رأفة  تعاتبه  ال  فهي 
العمل  االنفعايل يف  اجلانب  وبيان  قلبها.  يف 
ا  السيميائية؛ ألهنَّ الدراسة  الفني من صميم 
اإلنساين  السلوك  مظاهر  كل  لقراءة  ))أداة 
ومرورًا  البسيطة،  االنفعاالت  من  بدءًا 
باألنساق  وانتهاًء  االجتامعية  بالطقوس 

االيدلوجية الكربى(()21(
4. احلبيبة: )رسائل، هتك الظالَم ضياؤها، 

مواعيد، ملاذا، عيون(
يتشّكل هذا املستوى السيميائي من   
مهوم  الشاعر  فيها  يستحرض  قصائد  مخس 
العاشق الذي تغدر به حبيبته فيغدو ما زرعه 
يف حبِّها رمادًا قد حرقه جفاؤها وجتاهلها له 
وكذهبا عليه ويمكن أن نجد ذلك يف قصيدة 

)رسائل(:
ال عليك

دق كذبِك كي أصِّ
ها أنذا

للمرة العرشين

سيميائيُة العنوان يف املجموعة الشعرية...
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أويص ساعي الربيد
أن خييَط

ثقوب حقيبتِه
عني التي تدَّ

كي ال تسقط
حروف رسائلِك

التي ترسلني 
دائاًم

كام تزعمني

وقوله يف قصيدة )مواعيد(
إىل َم

وأنِت تعبثني
مواعيدِك

بجيب الريح
أال تعلمني 

أنَّ جيوب الريح
مثقوبة

فالشاعر يستحرض ما زرعه العاشق   
واالنتظار  واألشواق  واللوعة  احلبِّ  من 
كذهبا  سوى  منه  حيصد  مل  الذي  حلبيبته 
له كذبًا،  الرسائل  إرسال  عي  تدَّ عليه، فهي 
هبا  تفي  ال  ثمَّ  املواعيد  له  ترضب  وكذلك 
ولذلك  األحوال،  كلِّ  يف  تتقّلب  الريح  كام 

ا ترى ما زرعته قد  فمناجله حزينة باكية ألهنَّ
احرتق بنريان غدر احلبيبة. 

5. الصديق: )ازرع مجياًل، حقود(
املستوى  هذا  يف  الشاعر  يستحرض   
األصحاب  بعض  غدر  السيميائي 
الصديق  حال  يستشعر  إنَّه  إذ  ألصحاهبم، 
له،  يستطيع  ما  كلَّ  لصديقه  يبذل  الذي 
واملحبَّة  واإلخالص  الودِّ  من  له  فيزرع 
حتَّى ترتعرع شجرة الصداقة وتستوي عىل 
سوقها وحيني حصاد ثمرها ثمَّ ال تلبث حتَّى 
جيتثها الصديق الغادر من جذورها وحيرقها 
ستبكي  الذي  الويف  صديقه  عن  بتخّليه 
بنريان  املحرتق  الصداقة  حصاد  مناجله 
الغدر. ويمكن أن نجد هذا املعنى ماثاًل يف 
الشاعر  هها  يوجِّ التي  مجياًل(  )ازرع  قصيدة 

إىل صديقه )الشاعر حييى الساموي(:
مجيلنا الذي زرعنا

نعته مناجلنا
ذات حصاد

مجيلنا الذي زرعنا بذوره
يف البحر

مل يرشبه املاء
ومل تأكله األسامك

لكنام
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ضاع
يف بطون كالب البحر

قصيدة  يف  املعنى  ذلك  نجد  أن  ويمكن 
)حقود(:

ملاذا يا صاحبي
صريتني

خصياًم أو
عدوًا لدود

يستحرض  القصيدتني  هاتني  ففي   
بعض  يغدر  التي  الصداقة  مهوم  الشاعر 
أصحاهبا بأصدقائهم فيرتكون فيهم جروحًا 
ال تندمل، فضاًل عامَّ يشعرون به من أمل ضياع 

زرعهم يف هذه الصداقة الزائفة.
6. احليوان: )بقرة(

أن  الشاعر  حُياول  املستوى  هذا  يف   
تلك  وخصوصًا  احليوان  مهوم  يستحرض 
احليوانات التي تتعّلق بصورة مبارشة بحياة 
اإلنسان وتكون جزءًا من غذائه، وينطلق يف 
م لإلنسان احلليب  التي تقدِّ البقرة  ذلك من 
مشتقات  عىل  حيتوي  متكامل  غذاء  وهو 
حقله  يف  له  إعانتها  عن  فضاًل  متعّددة، 
وزراعته، وكذلك تتكاثر فتنجب له، ورغم 
مها لإلنسان فهو  كل هذه املعطيات التي تقدِّ

هذا  نجد  أن  ويمكن  ذبحًا،  بالقتل  جيازهيا 
فيها  يقول  التي  )البقرة(  قصيدة  يف  املعنى 

الشاعر: 
يومًا ما

وعرفًا بجميلِك
أيتها اجلميلة

يومًا ما
سنذبحِك

ما  كِل  بعد  البقرة  حصاد  فكان   
زرعته مع اإلنسان الضياع ولذلك فمناجلها 

باكية.
7. املريّب: )املعلم(

يف هذا املستوى السيميائي يستحرض   
أثناء  يف  يزرعه  وما  املعلم  مهوم  الشاعر 
املجتمع  فهو يقيض عمره يف خدمة  وظيفته 
اجلهل  ظالم  طرد  أجل  من  حياته  ويفني 
الطريق  يعبِّد  فهو  ولذا  مكانه  النور  ليحّل 
بعصارة  فيسقيها  اآلمال  ويزرع  لألجيال 
حصاده  يكون  ذلك  ورغم  وعلمه  فكره 
من  بمقامه  يليق  بام  االهتامم  وعدم  اإلمهال 
بحرسة  مناجله  تبكي  ولذلك  الدولة  لدن 

شديدة. ويف هذا املعنى يقول الشاعر:
ما أجّلك 
أهيا الكبري

سيميائيُة العنوان يف املجموعة الشعرية...
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ما أنبلك
فأنت

تصغر
تصغر
تـــــــ

صـ
غـ
ر
.
.
.

ليكرُبَ 
اآلخرون

بالكلامت  يكتِف  مل  فالشاعر   
بالرمز  استعان  بل  املعلم  مهوم  الستحضار 
كذلك الذي يتجىّل بتجّزأته لكلمة )تصغر( 
هلموم  كاشفًا  حمورًا  الشاعر  منها  ذ  اختَّ التي 
أن  أجل  من  لديه  ما  كل  يبذل  الذي  املعلم 
يكرب اآلخرون. ومن هنا مل ترتك السيميائية 
جانبًا يف اللغة إالَّ وطرقته، فهي تدرس كلَّ 
الكائنات  متكن  التي  واألنظمة  ))الشفرات 
أو  األحداث  بعض  فهم  من  البرشية 
معنى(( بوصفها عالمات حتمل  الوحدات 

)22(

العنوان  إنَّ  القول  يمكن  هنا  وإىل   
وتتآزر  تتآلف  عالمات  جمموعة  من  يتّكون 
يبتغيه  الذي  القصد  عن  لتكشف  بينها  فيام 
كلامته  من  الرغم  وعىل  ورائها،  من  املؤلف 
القليلة مقارنة باملتن إالَّ أنَّه ينترش عىل مساحة 
آخر  من  انبثق  صغري  نصٌّ  وكأنَّه  واسعة، 
أكرب منه يكّمله ويدور يف فلكه)23(. وتسمية 
بمنهجني:  تسري  األديب  لدن  من  العنوان 
))أوهلام ذلك الذي يضع للمجموعة عنوانًا 
خاصًا بام هو غري عنوانات القصائد، عنوانًا 
يف  جتتمع  داللية  مهيمنات  داخله  يف  تكمن 
متون  من  اآلتية  النسيجية  اخليوط  فضائها 
القصائد كلها، وثانيهام هو أن خيتار الشاعر 
عنوان إحدى القصائد لتكون اساًم لديوانه، 
حينام يكون ذلك الديوان قادرًا عىل احتواء 
اتَّبع  قد  والشاعر  املهيمنات(()24(،  تلك 
جمموعته،  لعنوان  اختياره  يف  األول  املنهج 
وقد وفق يف اختياره للعنوان وكذلك لصورة 
الرئيس  العنوان  ثيمة  الغالف، ألنَّنا وجدنا 
كلَّ  مجعنا  ولو  القصائد،  كلِّ  يف  معنا  تسري 
الرئيس  العنوان  ألنتجت  املجموعة  قصائد 
والداللة.  القراءة  يف  خصوبة  من  حيمل  بام 
فالعنوان الفتٌة دالليٌة ذات إحياءات مكتنزة، 
وهو  به)25(،  املرور  من  ُبدَّ  ال  أّويل  ومدخٌل 
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متخذًا  به،  ماُعنِون  إىل  بالقارئ  يفيض  دليٌل 
دور الثريا التي ُتيضء دهاليز الرسالة)26(.

اخلامتة:
إىل  اإلشارة  يمكن  سبق  ما  ضوء  يف   
الدراسة،  عنها  متّخضت  التي  النتائج  أهّم 

وهي ما يمكن تلخيصه بالنقاط اآلتية:
اختياره  يف  موّفقًا  الشاعر  كان  لقد   .1
متامًا  متالئمة  جاءت  التي  الغالف  لصورة 
منهام  كل  يكّمل  أصبح  بحيث  العنوان،  مع 
اآلخر بام يمتلكان من تناسق داليل وتشابك 

سيميائي.
الرئيس  للعنوان  السيميائية  الثيمة  كانت   .2
الشعرية،  املجموعة  قصائد  كلِّ  يف  حارضة 
يف  الوارد  للشعر  موازيًا  ًا  نصَّ مثَّل  وبذلك 
من  حيمل  بام  العميق،  املستوى  عىل  املحتوى 
العنوان  تشييد  فكان  سيميائي،  عالئقي  بعد 

منه  ينطلق  دائري  شكل  عىل  املحتوى  مع 
ويعود إليه.

3. اكتسب العنوان عند الشاعر سمة اإلحالة 
واملرجعية، إذ تأيت خلف كلِّ عنوان منظومة 
الشاعر  مقاصد  تكشف  التي  املرجعيات  من 

التي تتجاوز املألوف.
الكونية  الشاعر  رؤية  العنوان عن  4. كشف 
قصائده  يف  ده  جسَّ الذي  للواقع،  وترمجته 
عىل  باكية  حزينة  درامية  مشاهد  خالل  من 
حصادها الذي فقدته، ومل يقترص يف ذلك عىل 
ع أدواره عىل ألوان  لون جمتمعي معنّي، بل وزَّ

متعّددة.
املناجل( بام حيتوي من  5. كان عنوان )بكاء 
كلمتني غزيرًا يف الداللة، ومتعّددًا يف القراءة، 
ومكتنزًا باإلحياء وبأعىل اقتصاٍد لغوي ممكن. 

سيميائيُة العنوان يف املجموعة الشعرية...
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اهلوامش:
1- ينظر: املحكم واملحيط األعظم: 2/ 

367 )مادة: َعنََو(.
)مادة:   290  /13 العرب:  لسان   -2

َعنََن(.
احلديث:  العريب  الشعر  يف  قراءات   -3

.34
املناص:  النص إىل  4- ينظر: عتبات من 

.72
5- ينظر: قراءة يف كتاب سيامء العنوان، 
د. بسام قطوس، الطيب بودبالة، امللتقى 
األديب،  والنص  للسيامء  الثاين  الوطني 
اجلزائرية،  اجلمهورية  باتنة،  جامعة 

منشورات اجلامعة، 2002: 26.
العربية  الرواية  النصوص يف  تداخل   -6
محاد،  حممد  حسن  عربية(،  )دراسات 
مطابع اهليئة العامة للكتاب، القاهرة، )د 

ط(، )د ت(: 148
7- سيميائية الصورة، قدور عبد اهلل ثاين، 
وهران،  والتوزيع،  للنرش  الغرب  دار 

اجلزائر، )د ط(، 2004: 152.
النقد  بنية النص الرسدي من منظور   -8

الثقايف  املركز  حلمداين،  محيد  األديب، 
العريب، املغرب، ط: 3، 2000: 61.

9- ينظر: لسان العرب، حممد بن مكرم 
بن عيل بن منظور األفريقي، دار صادر ـ 

بريوت، ط: 3، 1414هـ: 747/11.
العريب  الفن  يف  اللون  دالالت   -10
العامة،  الثقافية  الشؤون  دار  اإلسالمي، 

بغداد، العراق، ط: 1، 2002: 19.
عبد  عند  الشعرية  الصورة  ينظر:   -11
الكتاب  احتاد  منشورات  الربدوين،  اهلل 
 1996  ،1 ط:  سوريا،  دمشق،  العرب، 

م: 18.
عامر  السيميائية،  القراءة  يف   -12
تونس،  الفني،  التسفري  مطبعة  احللواين، 

ط: 1، 2005: 30
13- السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاهتا: 

.15
14- ينظر: املحكم واملحيط األعظم، أبو 
احلسن عيل بن إسامعيل بن سيدة، حتقيق: 
عبد احلميد هنداوي، ط: 1، 1421 هـ - 

2000 م: 481/6.
وصحاح  اللغة  تاج  الصحاح   -15
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محاد  بن  إسامعيل  نرص  أبو  العربية، 
الغفور  عبد  أمحد  حتقيق:  اجلوهري، 
عطار، دار العلم للماليني – بريوت، ط: 
4، 1407 هـ  - 1987 م: 4/ 1552 – 

.1553
16- لسان العرب: 1/

17- السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاهتا، 
سعيد بنكراد، دار احلور للنرش والتوزيع، 

سوريا، ط: 2، 2005 م.
18- يف قراءة السيميائية: 29.

19- السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاهتا: 
.53

مفاهيمها  السيميائيات  ينظر:   -20
وتطبيقاهتا: 12.

21- السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاهتا: 
.25

عامر  السيميائية،  القراءة  يف   -22
تونس،  الفني،  التسفري  مطبعة  احللواين، 

ط: 1، 2005: 25.
وسيميوطيقا  العنوان  ينظر:   -23
اجلزار،  فكري  حممد  األديب،  االتصال 
 ،1 ط:  مرص،  للكتاب،  املرصية  اهليئة 

.15 :1998
24- قراءات يف النص الشعري، برشى 
للطباعة  العريب  الكتاب  دار  البستاين، 
ط:  اجلزائر،  والرتمجة،  والتوزيع  والنرش 

.42 :2002 ،1
25- ينظر: الشعر والتلقي: 173.

26- ينظر: سيامء العنوان القوة والداللة 
ثامر  لزكريا  العارش  اليوم  يف  )النمور 
جامعة  جملة  حسني،  خالد  نموذجًا(، 
دمشق، مج 21، ع 4-3، 2005: 351.

سيميائيُة العنوان يف املجموعة الشعرية...
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املصادر واملراجع:
املصادر واملراجع:

النقد  بنية النص الرسدي من منظور   -1
الثقايف  املركز  حلمداين،  محيد  األديب، 

العريب، املغرب، ط: 3، 2000م.
العربية  الرواية  النصوص يف  تداخل   -2
محاد،  حممد  حسن  عربية(،  )دراسات 
مطابع اهليئة العامة للكتاب، القاهرة، )د 

ط(، )د ت(.
العريب  الفن  يف  اللون  دالالت   -3
العامة،  الثقافية  الشؤون  دار  اإلسالمي، 

بغداد، العراق، ط: 1، 2002م.
4- سيامء العنوان القوة والداللة )النمور 
نموذجًا(،  ثامر  لزكريا  العارش  اليوم  يف 
مج  دمشق،  جامعة  جملة  حسني،  خالد 

21، ع 3-4، 2005م.
وتطبيقاهتا،  مفاهيمها  السيميائيات   -5
سعيد بنكراد، دار احلور للنرش والتوزيع، 

سوريا، ط: 2، 2005 م.
6- سيميائية الصورة، قدور عبد اهلل ثاين، 
وهران،  والتوزيع،  للنرش  الغرب  دار 

اجلزائر، )د ط(، 2004م.

نقدية(،  )دراسات  والتلقي  الشعر   -7
للنرش  الرشوق  دار  العالق،  جعفر  عيل 
والتوزيع، عامن، األردن، ط1، 1997م.

8- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، 
اجلوهري،  محاد  بن  إسامعيل  نرص  أبو 
حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار، دار العلم 
للماليني – بريوت، ط: 4، 1407 هـ  - 

1987 م.
اهلل  عبد  عند  الشعرية  الصورة   -9
الكتاب  احتاد  منشورات  الربدوين، 
 1996  ،1 ط:  سوريا،  دمشق،  العرب، 

م.
املناص،  إىل  النص  من  عتبات   -10
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سيميائيُة العنوان يف املجموعة الشعرية...
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ملخص البحث
التي  الطرائق  معرفة  عن  البحث  حماولة  سياق  يف  الدراسة  هذه  تندرج   

ُقدمت هبا الشخصيات عرب دراسة نامذج منتخبة من الرسود الَبرْصية ، وقد تركزت 
انبثق حتت  الدراسة واإلستقصاء عىل الطريقة املبارشة والطريقة غري املبارشة وما 
ظِالل هاتني الطريقتني من تفرعات يف الكشف عن اجلوانب الداخلية واخلارجية 

واإلجتامعية والفكرية للشخصيات املتواجدة يف الروايات والقصص املدروسة .
الكلامت املفتاحية : التقديم ، املبارش ، غري املبارش 

Abstract

 This study falls within the context of an attempt to search for knowledge 
of the ways in which the characters are presented through the study of selected 
models of Basra narrations.The study and investigation focused on the direct 
method and the indirect method, and the branches that emerged under the 

shadows of these two methods in revealing the internal, external, social and 

intellectual aspects of the characters in the studied novels and stories.

تقديم الشخصيات يف الرواية الَبْصية* 

presenting characters in the novel of  Basra
 Dr. Hussein Aboud Al-Hilali
Hadiya Mons Sneed

هدية مونس سنيد أ . د. حسني عبود الهاليل
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املقدمة:
العجائبي:

التحديد اللغوي:
من  العجائبي  مصطلح  ُيعّد   
نجد  مل  التي  املستحدثة  املصطلحات 
لذا  اللغوية،  املعاجم  يف  ترمجة  هلا 
اللغوي  املعنى  عىل  وقفة  من  البّد 
العجيب،  ملفردة  واالصطالحي 
للفظ  معجميًا  املقابل  املصطلح  فهي 
أكثر  العجائبي  اّن  إاّل  العجائبي، 

توغاًل يف التعجيب.
اللغوي  املعنى  يندرج   
اللفظي  اجلذر  ضمن  للعجيب 
بدوره  حييل  والذي  )عجب(  ملادة 
بطون  هبا  زخرت  متنوعة  صيغ  إىل 
العربية  املعجمية  الكتب  أمهات 
أعاجيب،  عجاب،  مثل:)عجيب، 
معجم  يف  فوردت  الخ(،  عجائب  
بقوله  منظور  البن  العرب  لسان 
يرد  ما  إنكار  والَعَجُب:  الُعْجُب   ((

الَعَجِب:  ومجع  اعتياده،  لقلة  عليك 
أعجاٌب؛ قال: 

يا َعَجبًا للدهِر ذي األعجاِب        
األْحدب الرُبغوِث ذي األنياِب ((
)1(

اللغوية  الداللة  تقترص  وال   
بل  اإلنكار  عىل  العجيب  ملفردة 
النفيس  التأثر  لتعكس حالة  تتجاوزه 
معينًا  شيئًا  استعظامه  عند  لإلنسان 
أو  والذهول  االنبهار  حّد  به  يصل 
معرفة  لعدم  عليه  األمر  إهبام  عند 
مقاييس  معجم  يف  ورد  فقد  سببه. 
اللغة البن فارس: )) وتقول من باب 
أمٌر  َعَجبًا،  َيْعَجُب  َعِجَب  العجب: 
عجيب، وذلك إذا اسُتكرِب واسُتعظِم 

)2())
فنجد  الوسيط  املعجم  يف  أما   
اإلنساَن  تأخُذ  روعٌة  ))الَعَجَب:  إّن 
أمٌر  ُيقال: هذا  عند استعظام اليشء، 
عجٌب، وهذه قصٌة عَجٌب، و َعَجٌب 

تقديم الشخصيات يف الرواية الَبرْصية
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عاِجٌب: شديد )للمبالغة((()3(.
فجميع هذه املعاين تنطوي يف   
حقل داليل واحد وهو موقف املتلقي 
اليشء  جتاه  واإلنبهار  باحلرية  املتمثل 
الطبيعة  وقوانني  حدود  عن  اخلارج 
بني  العالقة  وإّن  عليها،  اعتاد  التي 
املبهم خفّي السبب  اإلنسان واليشء 
أي  واحلرية،  العجب  يوّلد  من  مها 
باليشء  يتعلق  ال  السبب  خفاء  ان 
باإلنسان  يتعلق  بل  منه،  املتعجب 
بحيث  له،  استجابته  ومدى  نفسه 
من  تعجبهم  درجة  يف  الناس  يتباين 
أسبابه،  ملعرفتهم  تبعًا  الواحد  اليشء 
الظواهر  تفسري  عىل  قدرهتم  ومدى 
وفقًا  تعرتضهم،  التي  املألوفة  غري 
الظروف  واختالف  الثقايف  خلزينهم 

املحيطة هبم.
التحديد االصطالحي:

العجائبي  ضبط  مسالة  إّن   
غري  مغامرة  يستوفيه  شامل  بتعريف 

الباحثني  آراء  تعددت  إذ  حمسومة، 
مفهوم  وضع  يف  واضطربت  والنقاد 
تعددت  لذلك  وتبعًا  له،  جامع 
مع  تداخلت  التي  املصطلحات 
الغرائبي،  ك)  العجائبي  مصطلح 
االستيهامي،  اخلوارقي،  اخلارق، 
الفانتازي...( والتي شكلت عقبة امام 
كل باحث يف موضوعة العجائبي الن 
يدور  جمموعها  بني  املشرتك  القاسم 
حول مضمون واحد هو داللتها عىل 
الالمألوف وإثارة اإلنبهار والدهشة، 
تعدد  من  متأٍت  االلتباس  هذا  ولعل 
 ،Fantastic ال  مصطلح  ترمجات 
من  هو  العجائبي  مصطلح  إّن  إالّ 
حظي باإلهتامم الوافر لدى الباحثني 
والدارسني كونه )) أقدر املصطلحات 

تعبريًا عن املفهوم املقصود (()4(.
الذين  العرب  أوائل  ومن   
زكريا  حييى  أبو  هو  العجب  تناولوا 
 (( بأنه  العجب  يصف  إذ  القزويني، 
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عن  لقصوره  لإلنسان  تعرض  حرية 
معرفة  عن  أو  اليشء  سبب  معرفة 

كيفية تأثريه فيه (()5(. 
اخلاصة  املفاهيم  تنوعت  وقد   
العريب  املستويني  عىل  بالعجائبي 
التنظري  إىل  تصل  مل  ولكنها  والغريب، 
من  ُيعّد  إذ  تودروف،  قّدمه  الذي 
حقل  يف  واملنظرين  النقاد  أشهر 
دراسة  له  أفرد  من  وأول  العجائبي 
إىل  )مدخل  كتابه  خالل  من  خاصة 
يف  أصدره  الذي  العجائبي(  األدب 

1970م.
هو  تودروف  عند  فالعجائبي   
يعرف  ال  كائن  حيّسه  الذي  ))الرتدد 
حدثًا  يواجه  فيام  الطبيعة  قوانني  غري 
الظاهر(()6(،  حسب  الطبيعي  فوق 
ال  العجائبي  يتحقق  لكي  أنه  أي 
جوهر  فهو  الرتدد،  حدوث  من  بّد 

العجائبي و أساس تكوينه.
العجائبي  فإّن  ذلك،  وعىل   

يدوم  ))ال  تودروف  رؤية  وفق 
بني  مشرتك  تردد  تردد،  زمن  إالّ 
القارئ والشخصية، اللذين ال بّد أن 
يقررا...إذا كان الذي يدركانه راجعًا 
القصة،  هناية  ويف  ال،  أم  الواقع  إىل 
هذا  باختيار  قرارًا  القارىء  يتخذ 
احلل او اآلخر، هنا بالذات خيرج من 
العجائبي، فإذا قرر أن قوانني الواقع 
بتفسري  تسمح  و  ممسوسة  غري  تظل 
األثر  إن  قلنا:  املوصوفة  الظواهر 
قرر  وإذا  الغريب،  جنس  إىل  ينتمي 
عىل  جديدة  قوانني  قبول  ينبغي  أنه 
الظاهرة  تكون  أن  يمكن  الطبيعة 
ُمفرسة خالهلا، دخلنا عندئذ يف جنس 
العجيب (()7(، فالقارئ يبقى مرتددًا 
بني تفسريين طبيعي وفوق الطبيعي، 
و حاملا خيتار هذا التفسري أو ذاك، فإنه 
سينتهي زمن الرتدد ويغادر العجائبي 
املجاورين:  اجلنسني  أحد  يف  ليدخل 
قول  حد  عىل  الغريب  و  العجيب 



496

)2
02

2  
ب -

 )آ
)1

44
4 -

رم 
)حم

نة 
ثام

ة ال
سن

- ال
ون 

الث
والث

ث 
لثال

د ا
عد

- ال
ن 

ثام
د ال

جل
/ امل

واة
د

تودوروف. 
طرائق تقديم الشخصيات العجائبية:
بتقديم  الّروائي  يقوم   
خشبة  عىل  ووضعها  شخصياته 
منفصل،  دال  عىل  إعتامدًا  النّص 
وإشارات  مميزات  جمموعة  عىل  أي 
والتي  الّشخصية  هبا  تنفرد  متناثرة 

يمكن تسميتها سمة الّشخصية)8(.
األساليب  تعددت  وقد   
الكّتاب  سلكها  التي  والطرائق 
الّروائية،  شخصياهتم  تقديم  يف 
الذين  الّروائيون  هناك  جهة  فمن 
حرصوا عىل رسم شخصياهتم بأدق 
عن  حيجب  من  وهناك  تفاصيلها، 
مظهري،  وصف  كّل  الّشخصية 
وأوصاف،  مالمح  كّل  من  فيجردها 
ويكتفي بتقديم معلومات ال تعكس 
الّشخصيات،  لتلك  واضحة  صورة 
يقّدم  من  هناك  أخرى  جهة  ومن 
شخصياته عىل نحٍو مبارش من خالل 

يوكل  أو  وأوصافها،  طبائعها  رصد 
مهمة التقديم إىل شخصيات أخرى، 
أو قد يلجأ إىل الوصف الذايت، حيث 
تتحدث الشخصية عن نفسها كام يف 

اإلعرتافات)9(.
األساس،  هذا  وعىل   
فالطرائق األساسية التي ُتعرض فيها 

الشخصيات الروائية هي: 
1- اإلخبار )الّتقديم املبارش(                

2- الكشف )الّتقديم غري املبارش(
)طريقة  املبارش  التقّديم  أوالً: 

اإلخبار(: 
فيها  يتوىّل  التي  الّطريقة  وهي   
وكشفها  شخصياته  وصف  الّروائي 
القارئ  من  جهد  أّي  دون  للمتلّقي 
الّشخصيات،  خفايا  عن  البحث  يف 
الوصف  عىل  الّطريقة  هذه  وتعتمد 
اخلارجي للّشخصية، برصد مالحمها 
وترصفاهتا،  وسلوكها  اجلّسدية 
إىل  الّروائي  ولوج  إىل  باإلضافة 
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للّشخصية  الّداخيل  البعد  تفاصيل 
أغوارها  لسرب  أعامقها  يف  والّتوغل 
واضحة  صورهتا  لتتجىل  الغامضة، 

أمام املتلقي.
عن  املعلومات  مصدر  إّن   
الّتقديمي  النّسق  هذا  يف  الّشخصية 
الّراوي حيث يبلغنا عن طبائعها  هو 
وأوصافها، أو قد يلجأ الروائيون إىل 
الّطرائق احلديثة يف تقديم شخصياهتم 
عن  الّروائية  الّشخصية  عرض  وهي 
يلقي  اذ  أخرى)10(،  شخصية  طريق 
شخصيات  إحدى  عىل  الّروائي 
عن  املعلومات  عرض  مهمة  القص 
الّتقديم  يتم  وقد  أخرى،  شخصية 
الذايت  الوصف  طريق  ))عن  املبارش 
البطل عن نفسه (()11(،  الذي يقدمه 
وهنا يتكفل البطل بتقديم املعلومات 
غري  من  مبارشة  نفسه  عن  الباطنة 
إستكشاف  عناء  املتلّقي  يكلف  ان 

صفاته ومالحمه.

1- وصف الراوي للّشخصيات: 
أ- الوصف اخلارجي:

فيها  يرّكز  طريقة  وهي   
احلّسية  املظاهر  عىل  الّروائي 
وعالمات  كالّلباس،  للّشخصيات 
الوجه، وتفاصيل اجلّسد، وكذا احلياة 
تعرتي  التي  والّظروف  اإلجتامعية 
حياة شخصيات الّرواية)12(، وكّل ما 
هلا،  املادّية  اجلسدّية  بالّصفات  يتعلق 
اجلّانب  هذا  سامت  عىل  الّتعرف  فاّن 
له أمهية كبرية يف مساعدة القارئ عىل 
فالقاص  األخرى،  اجلّوانب  كشف 
يتخذ من الوصف الّتفصييل للّجانب 
اجلّانب  كشف  عىل  دلياًل  اخلارجي 

النّفيس للّشخصية)13(.
))شبيه  رواية  يف  فنلحظ   
الّسامل((  بدر  وارد  للروائي  اخلنزير 
املحورية  للشخصية  خارجيًا  جتسياًم 
يف الرسد، والتي يدور حوهلا احلدث 
إذ  )الزم(،  باملسخ  املتمثل  العجائبي 

تقديم الشخصيات يف الرواية الَبرْصية
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اجلديدة  الصورة  يف  الّراوي  يضعنا 
حتوله  بعد  الزم  حال  إليها  آل  التي 
صورته  اىل  اإلنسانية  صورته  من 
الرجل  ))وجه  صار  فقد  اخلنزيرية، 
داكنًا وكأنه اختذ هيئة آدمية أخرى ال 
عىل  نام  إذ  القرية،  يف  أحد  هيئة  تشبه 
رمادي  شعٌر  وأنفه  وجبهته  خديه 
وقد  كّله؛  جلده  إىل  وزحف  خشن 
نبت  بام  موصوالً  رأسه  شعر  صار 
فقد  عيناه  أما  جبهته؛  يف  شعر  من 
استدارتا قلياًل، ونتأ فمُه بارزًا ومربعًا 
وبان  الزبد.  غّطاها  شمعية  بحواف 
ومدعمني  مدورين  منخريه  ثقبا 

بغضاريف صلبة (()14(.
إيصال  يف  الّراوي  تفنن  لقد   
عليها  صار  التي  اجلديدة  الصورة 
الدقيق  الوصف  خالل  من  )الزم( 
ملالحمه اخلارجية اجلديدة، لينقل قارئه 
من حدود الّصورة املوصوفة بالكالم 
برصيًا  جمّسمة  صورة  إىل  الرّسدي، 

املتلقي  هتيئة  أجل  ومن  واقعيًا،  و 
الكاتب  عمد  املعقول،  غري  للحدث 
إىل إدخال القارئ عىل نحٍو تصاعدي 
األمور  عرب  املسخية  الصورة  يف 
اخلرق  واضحة  األمور  إىل  املمكنة، 
الصدمة  حتمل  التي  الطبيعة  لقانون 
استعامل  عرب  للمتلقي  واالدهاش 
اجلمل التعبريية بالتناوب، إبتداًء من 
نمو الشعر عىل خديه وجبهته وأنفه، 
ثم األصعب يف الفهم والتقبل )اتصال 
يشكل  الذي  األصعب  ثم  الشعر(، 
الصدمة، إذ تدخل القارئ يف التفسري 
الشكل  حتّول  وهو  الطبيعي،  فوق 
اإلستعانة  خالل  فمن  واهليأة)15(. 
من  الّراوي  متكن  املسخ*  بتقنية 
إىل شخصية  حتويل شخصية )الزم( 
صورة  خلق  يف  أسهمت  حيوانية 
أبعادًا  حتمل  طبيعية  فوق  عجائبية 
احلدث  وشّكلت  ورمزية،  غرائبية 
اجلوهري الذي سرّي أحداث الرواية 
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متكن  وبذلك  بالعجائبية،  وشحنها 
الراوي من وضع املتلقي عىل االبعاد 
يتمكن  حتى  الزم  ملسخ  اخلارجية 
الواضحة  الصورة  رسم  من  املتلقي 

للشكل املتحول للبطل املركزي.
شخصية  عرض  ويأيت   
العجائبية يف رواية ))بوغيز  )بوغيز( 
للروائي ضياء جبييل(( من  العجيب 
اهليكل  بوصف  العليم  الّراوي  قبل 
البعد  عىل  إشتمل  الذي  اجلّسامين 
الّزنجي  »بوغيز«  كان   (( العجائبي 
عاليًا  أجشًا  صوتًا  أصدر  جاع  إذا 
ومزعجًا، كخوار الّثور يفعل ذلك يف 
هو   ... الطعام  عن  بحثًا  جتواله  أثناء 
ُيسمع  يكاد  وال  نادرًا،  إال  يتكلم  ال 
يرّشع  التي  األوقات  له صوت، عدا 
فيها باخلوار، حينام يبلغ به اجلّوع حّدًا 
يقف عنده عاجًزا عن حتّمل املزيد من 
اإلنتظار حتى يرمي له النّاس فضالت 
العمالق  هبيئة  يظهر  ربام  طعامهم، 

القوة  بمظاهر  يتمتع  الذي  املخيف 
والبطش، كام يبدو ذلك من عضالته 
يف  لكنّه  الّضخمة،  وبنيته  املفتولة 
الوقت نفسه ال يكون قادرًا عىل إيذاء 
نملة، ودائاًم ما يستأنس بالبكاء، متامًا 

كام يفعل األوالد الّصغار(()16(.
الّصفات  بني  الّروائي  مجع   
اهليكل  يف  واملتمثلة  لبوغيز  اخلارجية 
بالقوة  يوحي  والذي  له  اخلارجي 
الّداخلية  صفاته  وبني  والرشاسة، 
الّطفولية  بالّروح  جتّلت  التي 
والالوعي التي أوردها الّراوي وعرّب 
الرّسد،  من  متناثرة  مشاهد  يف  عنها 
ليضعنا أمام جانب مهم من شخصية 
والتناقض  املفارقة  عنرص  هو  بوغيز 
الّتناقض  يف  العنرص  هذا  ))ويكمن 
بوغيز  والّروح بني شكل  اجلّسد  بني 
كالعمالق  يظهر  الذي  اخلارج  من 
التي  الّداخلّية  مالحمه  وبني  املخيف، 
يسكن فيها طفل صغري غري قادٍر عىل 

تقديم الشخصيات يف الرواية الَبرْصية
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باللعب  سوى  يفكر  وال  أحد  إيذاء 
وأكل الّطعام(()17(.

اخلارجي  الّشخصية  فوصف   
املتلّقي  لدى  إنطباعًا  يعطي  أو  حييل 
النّفسية  للّدواخل  معينة  صورة  عن 
لكن  للّشخصية،  الّداخلية  والّسامت 
فلم  مغايرًا  جاء  )بوغيز(  مع  األمر 
تلك  لتعكس  اجلّسامنية  قوته  تكن 
القوة الّداخلية بل كان طفاًل يف جسد 
الداخلية  لصفاته  كان  لقد  عمالق، 
واخلارجية أثٌر يف إهيام املتلقي بواقعية 
للكشف  أعمق  والتوغل  الّشخصية 
والنفسية،  اإلجتامعية  أبعادها  عن 
يف  عالقة  الّشخصية  صورة  يرتك  مما 
التفصييل  الوصف  عرب  املتلقي  خميلة 

لألبعاد اخلارجية. 
بغداد  ))عجائب  رواية  ويف   
عرض  الّسامل((  بدر  وارد  للروائي 
القامة  للرجل  اخلارجية  لألبعاد 
الصحفي،  الّراوي  لسان  عىل 

يف  الّظاهرية  باملالمح  إستعان  الذي 
وما  العجائبية  الّشخصية  وصف 
خارقة  اسطورية  دالالت  من  حتمله 
الّشك  يصيبه  يشاهدها  من  جعلت 
))ثمة  الّراوي:  فيقول  والّدهشة، 
بنطاال  يرتدي  لرجل  مديدة  قامة 
شخص  وثمة  وحذاء...  وقميصًا 
عن  جييب  جانبه  إىل  يقف  غريه 
أن  إىل  أنتبه  مل  املراسلني]...[  أسئلة 
رأس!... له  ليس  الصامت  الرجل 
لنفيس  وأجد  قلياًل  أمتاسك  اآلن 
رؤيتي.  ترتيب  ألعيد  انتباه  فسحة 
يديه  حّيرك  املديد.  بطوله  يقف  رجل 
ال  رأس!  بال  لكنه  بوقوفه  ويتململ 
توجد عىل عيني غشاوة... نعم. رجل 
بشكل  تتحرك  رأس...القامة  بال 
تلتويان.  ساقاها  تتمطى.  طبيعي. 
يدها اليمنى تدخل يف جيب البنطال. 
خلف  يدهيا  تضع  أصابعها.  تطقطق 
القامة  من  ودنوت  ظهرها...جترأت 
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اجتاهات  من  صّورهتا  تتنفس.  التي 
رائحة  بأهنا  حلظة  أشك  ال  خمتلفة.. 
أنفاسه !  أكاد أسمع  رجل حقيقي.. 
بطن صغرية تعلو بالشهيق والزفري.. 

ال يشء ينقصه سوى الرأس (()18(.
املعامل  وصف  جاء  لقد   
اخلارجية للشخصية بام خيدم الرسد، 
الذي  اخلرق  عىل  املتلقي  ويضع 
من  الروائي  يطرحه  بام  منه  تتشكل 
سامت مادية ختالف الصفات البرشية 
الطبيعي،  اإلنسان  هبا  حييا  التي 
ان  بعد  الشخصية  هذه  أبعاد  فريسم 
والسيطرة  التحكم  مركز  من  جيردها 
عىل مجيع أنحاء اجلسم، حيث تكمن 
تعيش  بأهّنا  الشخصية  هذه  عجائبية 

بال راس.
يف  الّراوي  تدرج  ونلحظ   
اخلارجية  الوصفية  الصورة  إيصال 
بوصف  اوالً  فبادر  القامة،  هلذه 
مالبسها التي يظهر منها اهنا شخصية 

متكاملة اهلندام، ولكنه يعود فيباغت 
فهي  الشخصية  بعجائبية  املتلقي 
)قامة رجل بال رأس(، ولكن ذهول 
إىل  حّفزه  الّصورة  تلك  من  الّراوي 
عىل  الشخصية  وصف  يف  اخلوض 
املتلقي  ليكون  ومتكامل  جمسم  نحٍو 
عىل أعتاب اإلنزياح النيص عن الواقع 
الصفات  لتلك  وما  املدهش،  نحو 
الفانتازي  اجلانب  ترسيخ  يف  أثر  من 
يف الرواية، فيرشع بتوصيف حركات 
يدهيا ورجليها، ورغم اّن تلك األبعاد 
املسّلامت  من  الشخصية  وحركة 
ولكنها  إنسان  كل  عند  الطبيعية 
تكتسب صبغتها العجائبية من خالل 
مفارقتها الواقع كوهنا صفات ُنسبت 
لكائن كان من املفرتض أّنه فاقد احلياة 
واحلركة، فهو شخص بال رأس لكنه 
ويامرس  ويتحرك  يعيش  حيًا  يبدو 
بال  للراوي  هيدأ  ومل  اليومية.  حياته 
الشخصية  هذه  اّن  من  يتأكد  حتى 

تقديم الشخصيات يف الرواية الَبرْصية
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كائن حي فيعرج إىل بيان حركة بطنها 
وهي تتنفس، حماوالً من خالل ذلك 
كله تعزيز اجلانب الواقعي لألحداث 
الرهبة  حالة  بتجسيده  يعمقها  والتي 
هكذا  لرؤيته  انتابته  التي  واالرباك 
وممن  شاهدًا  كان  كونه  خارق  منظر 

رأى القامة مقطوعة الرأس.
ويف رواية ))األمرية يف رحلة   
غانم((  وحيد  للروائي  العقل  طائر 
املعامل  بعض  املشارك  الّراوي  يرصد 
لألمرية  الفيزيولوجية  اخلارجية 
)ُخزال( التي إنامزت هبا عن غريها، 
وهي  اخلانم  صوت  ))عال  فيقول: 
وتطويه  تقّبله  ثم  باحلجر  تومئ 
احلصان.  خرج  يف  وتدّسه  بخرقته 
عرشة  وكأن  ممزقًا  رخياًم  صوهتا  كان 
أحّب  حنجرهتا.  يف  تشدو  شحارير 
شفيق صوهتا، وعندما رفعت رأسها 
ضوء  يف  وجهها  بدا  نحوهم  لتنظر 
قويًا وصلبًا.  ويانعًا،  الّشمس مرشقًا 

اسنان  وهلا  سوداوين،  عيناها  كانت 
رائعة !(()19(.

من أجل خلق صورة واضحة   
املعامل عن الّشخصية البّد من الوقوف 
وتشخيصها  اخلارجية  أبعادها  عىل 
خاصة  قدرة  متتلك  ف))الرواية 
كأهنم  مقبولة  شخصياهتا  جعل  عىل 
جتربة  خيوضون  واقعيون،  أشخاص 
وذلك  تعاش،  أن  يمكن  أو  معاشة 
بالتصديق  إزاءهم  نشعر  أننا  لدرجة 
بمهارة  اإلعرتاف  يف  نرتدد  وال 
حقيقية  شخصيات  خلق  يف  الروائي 
من  ممكنة(()20(،  درجة  اقص  إىل 
خالل تشخيص كّل أبعاد الشخصية، 
ومن ثم اخراجها للمتلقي عىل خشبة 
والّصفات،  األبعاد  واضحة  النّص 
والغموض،  اإللتباس  عن  وبعيدًا 
صورة  أمام  يضعنا  الّراوي  نجد  لذا 
لالمرية  املادي  للجانب  متكاملة 
اخلارجي  البعد  عىل  معّوالً  )ثريا( 
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للّشخصية، واملتمثل بصوهتا الّرخيم 
ومجاهلا اآلخاذ، حيث يضاهي نورها 
ضوء الشمس إرشاقًا، وعيوهنا ذات 
الّسواد اللييل، و روعة أسناهنا، وهبذه 
األمرية  الّراوي  يمنح  األوصاف 
للنظر،  والفتة  مبهرة  مجالية  سامت 
صفات  عرض  الّروائي  اوكل  وقد 
حماولة  يف  الّشخصية  للّسارد  األمرية 
ملنح الوصف زمخًا واقعيًا إنطالقًا من 
من  للّسارد  القريبة  اجلغرافية  املكانة 

الّشخصية املوصوفة.
ويف رواية ))املشطور للروائي   
ضياء جبييل(( يرسم الّراوي املالمح 
بعد  للنصفني  اخلارجية  اجلسدية 
باخلرق  إنامزت  صورة  يف  شطرمها، 
مقاييسه  وضاعت  للواقع  الواضح 
مبارشة  الراوي  يعرضها  القانونية 
بالطريقة اإلخبارية،  فيقول:))هنض 
ساعد  ان  بعد  العزيزان،  النصفان 
أن  جّربا  وعندما  اآلخر،  أحدمها 

عملية  بعد  األوىل  خطوهتام  خيطوا 
يتخبطا  راحا  الفضيعة،  الشطر 
]كذا[ يف مكاهنام، اىل ان وقعا أرضا، 
الدماء  كانت  ببعضهام.  مرتطمني 
خشيا  جرحيهام،  من  تسيل  تزال  ما 
من  ويفرغا  أحشاءمها  تندلق  أن 
كانت  أهنا  وجدا  لكنهام  اعضائهام، 
بغراء.  ألصقت  أهنا  لو  كام  متامسكة، 
كان بإمكاهنام سامع القلب وهو خيفق 
برسعة، كبطل افريقي، واملعدة كقدر 
تغيل فيه آخر وجبة طعام ... وكانت 
األفاعي،  كرؤوس  ترقص  االوردة 
كأهنا تريد ان تنسل من أماكنها لتقاتل 
بعضها، يف منظر يبعث عىل اإلغامء، 
ما   ... الوقت  بمرور  هدأت  لكنها 
عدا الدم الذي صار ينضح عىل نحو 
بعد  يموتا  ان  يتوقعان  كانا  أخف. 
اخرى.  مرة  حاوال   ... وجيزة  فرتة 
ومها  املكان  وغادرا  بصعوبة  هنضا 
حيجالن كغراب معاق ... وبديا أثناء 

تقديم الشخصيات يف الرواية الَبرْصية
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ذلك كام لو أهنام سكريان تشاجرا يف 
حانة، وها مها اآلن جيمعان أشياءمها 
وينرصفان  العراك،  أثناء  املبعثرة 
األخر  عىل  أحدمها  يستند  مرتنحني، 

.)21())
قبل أن يلج الّراوي يف تفاصيل   
تفصيليًا  وصفًا  أمامنا  يضع  روايته 
للشخصية  اخلارجي  اهليكل  عن 
شطرها  عملية  عقب  العجائبية 
أصاهبا  الذي  والتحول  نصفني  إىل 
أبعادها  حدد  التي  الصورة  لرتتسم 
عىل  مرّكزًا  القارئ  خميلة  يف  الراوي 
وتكثف  الرسد  ختدم  التي  الصفات 
النصفني  حركة  فيصف  عجائبيته، 
والرتنح  بالتخبط  انشطارمها  بعد 
طبيعيًا،  امليش  عىل  اإلستطاعة  وعدم 
ثم يعرج إىل وصف أعضاء الشخصية 
ممزقة  أصبحت  التي  الداخلية 
من  فيض  يصحبها  للعيان  وظاهرة 
تكررت  صورة  وهي  املتدفقة  الدماء 

ولكن  العراقي  الواقع  مشهد  عىل 
من  نصه  إخراج  إىل  عمد  الروائي 
قيود الواقع إىل رحابة اخليال وسعته 
يف  عربها  يدخلنا  عجائبية  بإنعطافة 
العجائبية،  بالصور  مشحون  عامل 
املوت  إىل  مفضيًا  الشطر  يكن  فلم 
خمالفًا  جاء  -بل  متعارف  هو  -كام 
لدستور احلياة وحتمية املوت وبقيت 
بالديمومة  متشبثة  الشخصية  هذه 
رغم  املوت  تقاوم  فنجدها  والبقاء، 
النصفان  هنض  حتى  واألمل  التمزق 
رحلة  ليخوضا  اآلخر  أحدمها  يسند 
عجائبية يف بلد العجائب والغرائب.

ب - الوصف الّداخيل: 
الّداخيل  بالوصف  املقصود   
النفسية  اجلوانب  استكناه  هو 
والفكرية للّشخصية، ويتوىل الّراوي 
يف هذا النّسق الّتقديمي الكشف عن 
للّشخصية،  الّداخلية  وامليول  املزايا 
الكشف  يف  بالتعّمق  يقوم  حيث 
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للّشخصيات،  الداخلية  احلياة  عن 
مشكالت  من  تعانيه  عاّم  والكشف 
تعيشه  وما  عاطفية،  وحاالت  نفسية 
يف  صارخة  وتناقضات  ظروف  من 
حياهتا، وبالّتايل معرفة إنعكاس هذه 
وترصفاهتا  سلوكياهتا  عىل  الّظروف 
أحداث  تطور  أثناء  املختلفة 

الرواية)22(. 
غراب  ))مولد  رواية  يف   
يضعنا  الّسامل((  بدر  وارد  للروائي 
الّدقيقة  الّصورة  يف  الّراوي 
والواضحة لغراب من خالل الولوج 
الّشخصية،  هذه  ومداخل  أعامق  إىل 
الّروائي يف حتقيق مقاصده  وبام خيدم 
وقع  ما  فاّن  والعجائبية،  الرّسدية 
ال  مستعصية،  ))فضيحة  لغراب 
ويتعامل  يصّدقها  ان  منّا  أحد  يريد 
معها كحقيقة وقعت بإرادة اهلل جّلت 
عاقل  نصف  رجل  فحبُل  قدرته 
به  ألقت  رجل  وهو  خمبول،  ونصف 

ظروف ال نعرفها، نغالً ذات فجر عىل 
الثالثني  سنواته  وعاش  النهر،  كتف 
معزوالً ومنعزالً ووحيدًا يف كوخ من 
القصب بناه الشيخ حسن آل خيون يف 

اول مشيخته الطويلة(()23(. 
يتداخل  املقطع  هذا  عرب   
غراب  لشخصية  اخلارجي  الوصف 
املتلقي  يقرأ  فحاملا  الداخيل،  بوصفه 
غراب،  أصاب  الذي  احلمل  أمر 
ترتسم يف ذهنه مبارشة صورة لرجل 
احلوامل  كالنساء  البطن  منفوخ 
الذي  العجائبي  البعد  يتجسد  حيث 
ّنفسية  وّتداخالت  ابعاد  مع  يتزامن 
ليؤكد  غراب،  لّشخصية  وفكرية 
حياة  يف  مهمة  حقيقة  املقطع  هذا 
فهو  واإلجتامعية،  اجلسامنية  غراب 
إنسان ذو بنية جسدية خمالفة للجسم 
للرجل،  والبايلوجي  الطبيعي 
اضافة لذلك فهو إنسان منبوذ وغري 
نتيجة  جاء  لقيط  الّنه  فيه  مرغوب 

تقديم الشخصيات يف الرواية الَبرْصية
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أضفى  فالّراوي  رشعية،  غري  عالقة 
انعكاسات  هي  صفات  لغراب 
ماضية  إجتامعية  ملسببات  واقعية 
يف  تتمثل  املاضية  حارضة،  أو  كانت 
عن  ومنعزالً  وحيدًا  يعيش  كان  انه 
شّك  فال  عامًا،  ثالثني  طوال  النّاس 
اّن هذا اإلنعزال والوحدة هلا مردود 
والنّفيس  العقيل  اجلّانب  عىل  يسء 
وأّما  سوي،  غري  إنسانًا  فصار  له 
املسببات احلارضة فإهنا تتمثل بالفعل 
أصاب  الذي  احلمل  فعل  العجائبي 
تداعيات  من  أنتجه  وما  غراب، 
آنية ومستقبلية عليه، فمع اهنا  نفسية 
شنيعة  تبقى  لكنّها  مالزمة  غري  صفة 
به  أحلق  ما  إىل  مضافًا  منكرًا  وعماًل 

من صفات أخرى. 
العجيب  ))بوغيز  رواية  ويف   
الّروائي  فاّن  جبييل((  ضياء  للروائي 
بوغيز  شخصية  تقديم  يف  يرّشع 
عليه  فيضفي  العنوان  عتبة  منذ 

دفعًا  يعطي  مما  العجيب  سمة 
يف  للّسعي  ويشّده  للمتلقي  معنويًا 
الّشخصية  تلك  خفايا  عن  الكشف 
إحتفاء  طغى  فقد  وعجائبيتها، 
األبعاد  بتقديم  باإلستعانة  الّروائي 
إيراد  مقابل  الّشخصية  هلذه  النّفسية 
اجلانب العجائبي يف وصفها اخلارجي 
تنضوي  عجائبية  شخصية  فكل 
أو  كانت  الّداخلية  مالحمها  حتت 
ومبالغة  واقعية،  مفارقات  اخلارجية 
وتقديمها  تصويرها  يف  الّروائي  من 

للمتلقي بام يثري حريته وتردده.
ومن الّصفات الّداخلية لبوغيز   
رسده:  يف  الّراوي  أورده  ما  العجيب 
)) ائاًم ما يغض »بوغيز« الّسقا برصه، 
بعض  مشاكسة  من  باحلياء  ويشعر 
النّساء له، عندما ينفردن به يف البيوت 
واألزقة الّضيقة، يشيح بوجهه ناحية 
يطرق  أو  امرأة،  ظّل  فيها  يلمح  ال 
برأسه متأففًا بطريقة دائاًم ما تكون مثار 
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سخط كثري منهن(()24(.
جينح  املبارش  األسلوب  عرب   
أبرز  عن  آخر  كشف  إىل  الّروائي 
املميزات النّفسية التي أباحت لبوغيز 
الّتجوال بني منازل املحّلة واالّطالع 
وهي  رؤيته،  غريه  عىل  حيرم  ما  عىل 
اإلستجابة  وعدم  احلياء  صفة 
هذه  وتأيت  النساء،  إلغراءات 
للوضع  إنعكاسًا  بوغيز  عند  الّصفة 
يعيشه،  الذي  والنفيس  االجتامعي 
االجتامعي  املكون  من  فانطالقًا 
الّزنوج  بوغيز وهم  إليه  ينتمي  الذي 
الّسود والنّظرة العنرصية الّدونية جتاه 
هم  من  هلم  يرمقها  التي  الطبقة  هذه 
أعىل شأنًا، وما تعرض له هؤالء من 
الّظلم والقمع والتهميش وتعرضهم 
لظاهرة اإلخصاء الالنسانية، كّل هذه 
ال  مستويات  يف  أنزلتهم  األسباب 
تبيح هلم النّظر إىل من هم أعىل مرتبة، 
إتصاف  األهم  وهو  ذلك  إىل  مضافًا 

والوعي  والالمباالة  بالعته  بوغيز 
من  عصمته  العلل  هذه  كل  الطفويل 

تأثري العنرص النسائي.
بوغيز  كوخ  داخل  ومن   
للمكان،  حّية  صورة  الّروائي  يرسم 
جتسيم  إختار  الّروائي  اّن  واملالحظ 
بإعتباره  بوغيز  يؤوي  الذي  املكان 
هلا،  واحلاوي  للّشخصية  احلاضن 
جلأ  وقد  فيه،  واملؤثرة  فيها  املؤثر 
خيدم  بام  الوصف  هذا  إىل  الّروائي 
املتلّقي  إحساس  ويعّمق  رؤيته 
بالوضع املذل الذي تعيشه الّشخصية، 
فيحدد أبعاد املكان ويفّصل يف وصفه 
رصيفة  ))تقع  فيه.  نعيش  وكأننا 
بوغيز عىل ضفة النهر...أقام جدراهنا 
وسقفها  بنفسه،  السميكة  الطينية 
بأعمدة »اجلندل« اخلشبية و )باريات 
جدراهنا  بلطش  قام  ثم  القصب(، 
سطحها  عىل  ونرش  والتبن،  بالطني 
الرتاب الناعم ... ينام فيها عىل رسير 

تقديم الشخصيات يف الرواية الَبرْصية
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الزاوية  يف  ِوضع  النخل،  جريد  من 
عىل  املطلة  النافذة  فتحة  من  القريبة 
ليس  الرّسير،  هذا  وعدا   ]...[ النهر 
ثمة يشء يف تلك الرصيفة سوى كوز 
يكسو  »رصاي«   قذرة،  أواين  ماء، 
كبرية  »بستوقة«  السخام،  زجاجته 
القصب  من  أخرض،«بارية«  بطالء 
كبري  مسامر  الرصيفة،  أرضية  تغطي 
صدأ]كذا[ ُدّق يف الباب اخلشبي من 
الداخل يعّلق عليه »بوغيز«ثيابه، بينام 
عىل  اخلارج،  من  الكبرية  قربته  يعّلق 
عمود خشبي ناتئ من السقف(()25(.
املكان  وصف  تداعيات  متتد   
وقد  تقطنه  التي  الّشخصية  عىل 
يعيش  الذي  املكان  وصف  أعطى 
شخصيته،  عن  إنطباعًا  بوغيز  فيه 
وحتيلنا الوظيفة الوصفية للمكان إىل 
إثباهتا  الّروائي  حاول  صفات  عّدة 
املتنائي  الكوخ  ذلك  تصويره  عرب 
التي طغت يف  فالبساطة  النّاس،  عن 

الّشخصية  من  تستمد  املكان  وصف 
ذاهتا، أّما الّصفة االخرى التي أخذنا 
التي  الفوىض  فهي  الّروائي  إليها 
فنجده  حياته،  وعبثية  بوغيز  يعيشها 
يف  يسعى  وال  بالنظافة  مباٍل  غري 
النّهوض بحياته إىل األفضل ويمكن 
األول،  وسببه  ذلك  منشأ  يكون  ان 
بالبالهة  املتمثل  النفيس  اجلانب  هو 
والعته أهم صفتني يتميز هبام بوغيز، 
اىل  ايصاهلام  يف  الّراوي  سعى  وقد 

القارئ من خالل الرّسد.
املالمح  تبيان  مع  ونبقى   
غرابته  تنته  فلم  لبوغيز،  الّداخلية 
بإنتهاء حياته بل تضاعفت عجائبيته 
فعل  إسناد  إىل  الّروائي  جلأ  حينام 
عجائبي إىل هذه الّشخصية خرق هبا 
الواقع وخرج عن القوانني يف صورة 
جديدة هلا، جيسدها الّروائي بالعرض 
بوغيز  لشبح  النّفيس  للبعد  املبارش 
القدرة  الّروائي  منحه  حينام  املتمرد، 
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عىل التناسخ واإلنشطار لإلنتقام ممن 
ظلمه ونّكل به، فقد عاد شبح بوغيز 
روحه  تناسخت  ان  بعد  املحّلة  إىل 
مصدرًا  صار  حتى  كثرية،  أجساد  يف 
للّرعب واإلدهاش، بل أدخلت أبناء 
املحّلة يف حالة من اهللع والفزع. فقد 
الزنجي  »بوغيز«  أشباح  ))كثرت 
روحه  أن  األهايل  ظّن  املحّلة،  يف 
التي  األشباح  عرشات  إىل  انشطرت 
فوق  من  كالغوريالت  تقفز  راحت 
أسطح البيوت وعرب األسيجة، خرج 
غاضب  أسود  زنجي  بيت  كل  من 
الّسقاء  »بوغيز«  شاكلة  عىل  جائع 
حتى امتألت حمّلة )الكرخانة( بقطيع 
إّن  اجلياع(()26(.  السود  العاملقة  من 
عودة الّشبح جاء لغاية وّظفها الّروائي 
يف الرّسد وهي مضاعفة تعجيب هذه 
دياجري  من  هبا  واخلروج  الّشخصية 
إىل  حياهتا  مّدة  عليها  القابع  الّظالم 
فنلحظ  مماهتا،  بعد  والّثورة  الّتمرد 

بوغيز  شخصية  بني  بارزًا  تناقضًا 
اخلاضعة  الّشخصية  تلك  حياته  يف 
وبني  املواجهة،  عن  العاجزة  اخلانعة 
عىل  متمردًا  رشسًا  عاد  الذي  شبحه 
فالّروائي  بحياهتم.  عابثًا  ظلموه  من 
أراد اإلشارة إىل ميزة نفسّية يكشفها 
من خالل املقطع الرّسدي وهي مترد 
حمّوالً  ظلمه،  ممن  وانتقامه  بوغيز 

حياهتم إىل قلق وهواجس وخوف.
2- الّتقديم الّذايت للّشخصية: 

املبنى  الّشخصية وفق هذا  إّن   
عن  مستغنية  بذاهتا،  ذاهتا  ))تقدم 
يعزى  أن  يمكن  التي  الوسائط  كل 
املتعلقة  املعلومات  نقل  وظيفة  إليها 
هبا إىل امللتقي، حيث تعرض نفسها، 
أفكارها  وحتدد  ذاتيتها،  عن  وتعرب 
موقعها  تبلور  وبذلك  وطموحاهتا، 

اخلاص يف منظومة احلكي(()27(.
يف  ))األمرية  رواية  يف  ونبقى   
وحيد  للروائي  العقل  طائر  رحّلة 

تقديم الشخصيات يف الرواية الَبرْصية
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املجال  الّراوي  يفسح  إذ  غانم(( 
لألمرية لتفصح عن ساللتها واجلّذور 
التي متتد منها بقوهلا: ))انا من ورقة 
أعىل  غصن  املباركة  حفيدة  خرضاء، 
أمر  هو  ومجايل  القدوس..  نعتها  كام 
النور،  شجرة  من  فنحن  طبيعي، 
الدنيا  امرأة مثقفة أحب ثامر  ولو اين 

وأشعار اخلّيام(()28(.
املتكلم  ضمري  بإستخدام   
نستطيع الغور يف مكامن الّشخصيات 
ونفسيتها،  جوهرها  عىل  للتعرف 
فمهام كانت معرفة املتلّقي بالّشخصية 
منقوصة،  تبقى  املعرفة  تلك  اّن  إاّل 
عامل  يف  بنا  حتّلق  األمرية  اّن  فنجد 
خيايل من خالل اإلعالن عن ساللتها 
تنتسب  التي  اإلجتامعية  وجذورها 
إليها فهي من شجرة خيالية مباركة، 
الّشجرة  تلك  من  متجذر  ومجاهلا 
بنا  ثم هتبط  تنطلق عجائبيتها،  حيث 
إىل الواقع فتعلن عن مستواها الثقايف 

باهنا امرأة مثقفة وذات مشاعر رقيقة 
مالحظته  يمكن  ومما  الّشعر،  حتب 
الغرور  من  خيلو  ال  انه  كالمها  من 
واخليالء فنشم رائحة الّتباهي بجامهلا 
من  وثقافتها  االجتامعية  وعروقها 

خالل ما ترسده.
اّن  لإلنتباه  الالفت  ومن   
متناقضة  عتبة  عىل  تضعنا  األمرية 
عرب مزجها بني ما هو خيايل وما هو 
اخليالية  ساللتها  بني  فشتان  واقعي، 
وبني  النّور،  شجرة  تدعى  التي 
ثقافتها التي تشري اليها يف موضع آخر 
)) درسُت سنة يف جامعة عني شمس 

وغادرهتا (()29(.
احلامل  املرأة  لنا  وتعرض   
للروائي  سنجار  ))عذراء  رواية  يف 
من  مهاًم  جانبًا  الّسامل((  بدر  وارد 
التي  العصيبة  والّظروف  حياهتا 
محلها  أمر  عىل  وتطلعنا  هبا  مّرت 
الّذايت  الّتعريف  جاء  وقد  العجائبي، 
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عن النّفس للتأكيد عىل حقيقة املآيس 
الّسنجاري  الّشارع  إجتاحت  التي 
فتقول:  الّداعيش،  اإلحتالل  أّبان 
هنا  واختبأوا  مّروا  ))كثريون 
مفتوح  بيتي   ... وهاجروا  وغادروا 
للشنكاليني، اهنا حمنة تارخيية ال بّد ان 
اخلسائر  بأقل  لتمّر  بعضنا  مع  نتواطأ 
...أنا امرأة احلمل املستحيلة. لن ألد 
خياالً  هذا  ستجد   - موعدي  يف  إاّل 
امرأة  أنا   ... اآلن  تراه  لكنك  فذًا 
اخليال الذي يقتل الواقع لينترص عليه 
بالرغم من قسوته  وخيلقه من جديد 
وتركوين  ببساطة  زوجي  قتلوا   ...
األخري،  شهري  يف  حاماًل  لكوين 
من  بالرغم  اليوم  حتى  ألد  مل  لكنّي 
القديم  محيل  عىل  أشهر  أربعة  مرور 
ثالثة  صار  قد  محيل  يكون  وبذلك 
عن  تتوقف  مل  وبطني  شهرًا  عرش 
مأمن  يف  جعلني  ما  وهو  اإلنتفاخ، 
نسبي من زحف عنارص دولة اخلالفة 

اإلسالمية عىل جسدي(()30(.    
تقّدم لنا املرأة احلامل نبذة عن   
اجلّانب النّفيس الذي مّرت به ومجيع 
الضالة  اهلجمة  بسبب  اإليزيديني 
التي باغتتهم، فتعرض حجم املعاناة 
واآلمل الذي حلقهم جّراء ما تعرضوا 
النّص  يف  ويتجىل  أذى،  من  له 
اجلانب اإلنساين وروح الّتكاتف بني 
سّيام  وال  صوره  أهبى  يف  اإليزيديني 
بيتها  جعلت  التي  احلامل  املرأة  عند 
وطنًا حيتضن اجلميع، وهذا من شأنه 
ان يبني مدى متسكها هبويتها و والئها 
عجائبيتها  عن  تفصح  ثم  الوطني، 
املستحيلة(  احلمل  امرأة  )أنا  بقوهلا 
ولعل  الرّسد،  يف  كثريًا  ترددت  التي 
يف  احلدث  لتثبيت  جاء  التكرار  هذا 
ذهن املتلقي إلرتباطه باحلدث األكرب 
ينتهي  فال  الّداعيش  اإلحتالل  وهو 
هذا احلمل وال خيرج طفلها إىل الّدنيا 
إاّل بعد زوال الغمة وإنجالء الكرب 

تقديم الشخصيات يف الرواية الَبرْصية
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امرأة  ليست  فهي  سنجار،  بتحرير 
طبيعية بل اهنا امرأة اخليال كام عّرفت 

عن نفسها. 
بعد ذلك تعكف املرأة احلامل   
حياهتا  يف  املظلم  اجلّانب  تقديم  عىل 
وهي حلظة مقتل زوجها وما تبعه من 
وإجتامعية  وفكرية  نفسية  تداعيات 
عليها، ومن تلك الّتداعيات النّفسّية 
أسلفنا  وكام  عجائبية  بصيغة  جاء  ما 
وضع  يف  رغبتها  عدم  وهو  أنفًا  عنه 
محلها خوفًا عليه من الزمرة الّداعشية 
الثالث  الّشهر  إىل  محلها  يستمر  لذا 
عرش وقد جاء بتلك العجائبية ليكون 
اكثر تاثريًا وإثارة يف املتلقي ومن أجل 
إمداد  يف  الّروائي  أهداف  خيدم  ان 

النّص بعجائبية مضاعفة.
إيراده  خالل  من  الّراوي  إّن   
الضغط  يبني  أن  حياول  املقطع  هذا 
بالّظروف  يوحي  الذي  النفيس 
اإليزيديني،  عىل  جرت  التي  الّصعبة 

النّفسية  احلالة  بتصوير  اكتفى  وقد 
حرصه  من  أكثر  للقارئ  وتقديمها 
هلذه  اخلارجي  اجلّانب  تصوير  عىل 
اخلارجي  فالوصف  الّشخصية، 
النتفاخ بطن احلامل ما هو إاّل للتعبري 
األمان  بعدم  النّفسية  معاناهتا  عن 
يف  املجهول  املستقبل  من  واخلوف 

ظل عصابات ال ترى للرمحة سبياًل.
ومن أوجه التقديم الذايت ويف   
املرأة  عجائبية  تتعانق  الرواية  نفس 
فتقول:  جنينها،  بعجائبية  احلامل 
اريد  ال  الصباحية،  رضعته  ))هذه 
زوجي  أمانة  إنه  فيذبحونه.  ألده  أن 
نتكلم  بطني...  يف  ألده  إين  عندي.. 
فيطمئن  طوياًل  يشمني  لياًل  وهو  أنا 
دفئه(()31(.  إىل  فريجع  بخري  أين  إىل 
الذي تسّلمت  النص  من خالل هذا 
عن  التعريف  مهمة  احلامل  املرأة  فيه 
من  هبا  وأعلم  أبرص  كوهنا  نفسها 
بضمري  التعريف  يكون  إذ  غريها، 
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يف  اثرًا  وخيّلف  موثوقية  اكثر  املتكلم 
ومل  شيئًا  يعلم  ال  الذي  املتلقي  نفس 
اجلوانب  متكاملة  صورة  لديه  تكن 
عن كيفية تواصل املرأة بجنينها ليأيت 
عن  احلجاب  كاشفًا  العرض  هذا 
الشخصيات  تلك  وأرسار  خفايا 
التوافق  مدى  عن  ويعّرفنا  العجيبة، 
بني  والنفيس  اجلسدي  واالنسجام 
املرأة احلامل وجنينها ومدى متسكها 
به بحيث ال ترغب يف ان تلده وخترجه 
للوجود فتبقيه يف بطنها يامرس حياته، 
فتتجىل الصورة التي تدخل يف مضامر 
الالمعقول حيث يكمن العجائبي يف 
انه  املرأة احلامل جلنينها رغم  ارضاع 
اخرى  جهة  ومن  بطنها،  يف  زال  ما 
تؤكد باهنا تلده يف بطنها، وتتكلم معه 
التي عرضت هلا  لياًل، ولكن الصور 
الضبابية  يكتنفها بعض  املرأة احلامل 
ترضع  فكيف  كثرية  جوانب  يف 
جنينها وهو يف بطنها؟ وكيف تعرف 

انه يشّمها؟ وكيف تستشعر أحساسه 
باإلطمئنان؟ 

القصصية  املجموعة  ويف   
للكاتب  كالفينو  بدون  نفعل  ))ماذا 
حمنة  قصة  يف  نلمح  جبييل((،  ضياء 
الشخصية  تقوم  إذ  مبارشًا،  تقدياًم 
الداخلية  جوانبها  بعض  بعرض 
األيام  أحد  فتقول: ))يف  واخلارجية، 
حتت  ورمًا  فإكتشفت  استحم،  كنت 
آخر ضلع من جنبي األيرس ... وقد 
برز عىل نحٍو بعث الّرعب يف نفيس، 
أقلق نومي وأفقدين شهيتي، ودفعني 
إىل العزلة بعيدًا عن أهيل وأصدقائي 
الورم  كان  األثناء،  تلك  ويف   ...
بدا  حتى  هائلة،  برسعة  يكرب  الّلعني 
خرج  جسدي  يف  عضو  انه  لو  كام 
مقززة  غدة  إىل  وحتول  لإلحتجاج. 
الكرهية،  والروائح  االنتانات  تفرز 
وراحت تتضخم شيًئا فشيئًا، يف حني 
وتعاق  وطأهتا  حتت  أهزل  أنا  كنت 

تقديم الشخصيات يف الرواية الَبرْصية
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برسعة  جسدي  ويتضاءل  حركتي 
اجلراحني...حتى  أمهر  كبرية حريت 
ان  مفادها  نتيجة  إىل  أخريًا  توصلوا 
جنبي  يف  ينمو  مازال  الذي  اليشء 
)) إنام هو مسخ  أو غدة،  ليس ورمًا 

.)32(

عرض  يف  الروائي  يعمد   
خالل  من  القصة  هذه  شخصيات 
يف  املامزجة  إىل  الرّسدي  املقطع  هذا 
والّداخلية  اخلارجية  أبعادها  تقديم 
الذايت،  املبارش  الّتقديم  بإسلوب 
فالعالقة بني هذين اجلانبني - يف هذا 
ومسبب،  سبب  عالقة  هي   - املقام 
فال يكون الّتغيري اخلارجي لوال بروز 
داخلية  حالة  عن  ينّم  ظاهري  ورم 
غري صحية للّرجل، فقد رّشع الّرجل 
ظهور  إىل  أشار  حينام  لنفسه  تقديمه 
ثم  األيرس،  جانبه  يف  بسيط  ورم 
يتدرج يف الدخول إىل حبكة احلدث 
مع تصاعد الورم الذي أخذ يتضخم 

الّرجل  مع  عكسية  بعالقة  تدرجييًا 
لتتجىل  وهيزل،  يتضاءل  بدأ  الذي 
الوضع  إختالل  مرحلة  ذلك  بعد 
النفيس واجلسدي للرجل، فام يمّر به 
الّرجل ما هو إاّل حالة مرضية داخلية 
بتغري  خارجيًا  تداعياهتا  جتسدت 
باهلزال  للرجل  اخلارجي  الشكل 
والضعف والنّحول، وكذلك داخليًا 
النّفسية  احلالة  عن  يرّصح  حتى 
وخلخلت  إنتابته،  التي  املضطربة 
كيانه بعد هذا الورم، وذلك بقوله اّنه 
نومي  أقلق  نفيس،  يف  الرعب  )بعث 
العزلة  إىل  ودفعني  شهيتي  وأفقدين 
بعيدًا عن أهيل وأصدقائي(، فكانت 
والقلق،  واخلوف  تالحقه  اهلواجس 
اإلنعزال  إىل  احلال  به  وصل  حتى 
الرجل  ليصل  وأصدقائه،  أهله  عن 
يف تقديمه لذاته إىل األمر الذي حول 
باّن  يعلن  العجائبية عندما  إىل  الرّسد 
ما يعاين منه ليس ورمًا بل هو مسخ 
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األيرس  جانبه  يف  بالنمو  بدأ  متجذر 
لتنطلق مرحلة أخرى يف حياته وهي 
من  وعجائبية  خطورة  أكثر  مرحلة 

سابقتها.
الّشخصية  تقديم  جاء  وقد   
لذاهتا يف قصة ))لو يمهلني املالك(( 
))رجل  القصصية  املجموعة  ضمن 
الكاتب عالء  للّروائي  ذبابة  يف عقل 
بعرض  الّشخصية  فتقوم  شاكر((، 
بعد  والنّفسية  الداخلية  أبعادها 
فترسد  الدنيوي،  العامل  من  رحيلها 
ومحل  هبيبة،  ظهر  ))حينام  بقوهلا: 
حلظتها  خفف  كفّيه،  بني  روحي 
وقته ضّيق،  ان  وبام  قاتيل  حنقي عىل 
وهو  ضغينة  أّية  عليه  أمحل  ال  كنت 
أردت  ولكني  للصعود،  يستعجلني 
جسدي  ألرتب  يمهلني  أن  بقوة 
أو  الّطريق،  قارعة  عن  أرفعه  قلياًل، 
يرتكني  أو  سائبة،  كالبًا  عنه  أذّب 

أركض إىل بيتي أطرق بابه(()33(.

يستهل الّروائي قصته بإدخال   
عىل  طغى  الذي  الشأن  يف  القارئ 
الوحيد  القصة  بطل  بلسان  الرّسد 
جتزأت  التي  نفسه  يقّدم  أخذ  الذي 
عن  روحه  إنسالخ  بعد  قسمني 
اجلّسد  من  تتحرر  فالّروح  جسده، 
الفاين حلظة املوت، لتبقى اجلّزء اخلالد 
سلكت  وقد  البرشي،  الّتكوين  من 
أبعادًا إهلّية وساموّية ونورانّية علوّية، 
حمرّيًا)34(،  لغزًا  ظلت  ماهيتها  اّن  إاّل 
التقديم  إىل  يعمد  الّروائي  فنجد 
املبارش عىل لسان أنا ثالثة لتعرض ما 
أثناء  نفسية  دوافع  من  خيالج روحها 
ونستشعر  اآلخر،  العامل  إىل  رحلتها 
خضوع  العرض  هذا  خالل  من 
روحه  قبض  الذي  للمالك  البطل 
بني  إنفكاك  من  به  حّل  ملا  وإذعانه 
روحه وجسده، فهناك أمور ال يملك 
اإلنسان فيها خيارًا ومنها املوت الذي 
أختطفه من احلياة يف حلظة مل حيسب 

تقديم الشخصيات يف الرواية الَبرْصية
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الشخصية  تبتعد  هلا، من جانب آخر 
أوصاف ظاهرية  أّية  اخلوض يف  عن 
خارجية فهو مل يعرض ذلك اجلانب 
بل كان اهلم األكرب هو تصوير حالته 
اجلديد،  عامله  يف  الّداخلية  ومشاعره 
وعىل هذا األساس، مل نستطع تكوين 

صورة واضحة املالمح للّشخصية.
بعد ذلك جيسد رحلته إىل العامل   
اآلخر ))ها أنا أنتقل من عامل األحياء إىل 
عامل األموات أخرًيا، روحي مثل فراشة 
...واّن  املالك  بجناحيه  عليها  يقبض 
إحسايس باملتعة بالغ ال يتصوره أحد، 
كأيّن أسبح عىل الغيم برخاوة وسعادة 
... ال أعرف إن كنت سعيدًا أو حزينًا، 
خليط من املشاعر إنتابتني وأنا بصحبة 
املالك، غري خائف منه، ولكّن كّل ذاك 
عكرته فكرة عوديت إىل جسدي(()35(. 
أبعادها  إستعراض  الّروح  حتاول 
الوصف  مسلك  فتسلك  الّداخلية 
الّداخيل أثناء جتسيد رحلتها إىل العامل 

ونستشعر  الالرجعة،  عامل  اآلخر 
وبني  البطل  بني  نشأت  التي  العالقة 
عامله اجلديد، ومدى تأقلم الّشخصية 
مما  معه،  وإندماجها  الواقع  هذا  يف 
رسعة  مدى  عن  انطباعًا  يعكس 
وخضوعها  الّشخصية،  إستجابة 
فيصور  إليه،  آلت  الذي  املصري  إىل 
تلك  يف  باغته  الذي  اإلحساس 
مكنونات  عن  ويكشف  الّلحظات، 
يف  اخرتاقها  يمكن  ال  طبيعية  فوق 
عندما  تصورها،  يمكن  وال  الواقع 
عن  فيرّصح  دواخله  إىل  يتغلغل 
واملتعة  الّداخيل  النّفيس  شعوره 
التي جعلت روحه حتلق  الالمتناهية 
كالفراشة خلفتها بعد ختلصها من ثقل 
النهائي  املصري  ضبابية  رغم  اجلسد، 
النّار،  إىل  أم  اجلّنة  إىل  ينتظره  الذي 
السعادة  بني  مشاعره  ختتلط  حتى 
اجلديدة  باحلياة  السعادة  واحلزن، 
روحه  مأل  الذي  املالك  بصحبة 
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طمأنينة، وبني احلزن خوفًا من عودته 
إىل اجلسد.

تصور  فالقصة  ذلك  وعىل   
تنعتق  عبور،  مرحلة  بأنه  املوت 
يف  لتدخل  اجلّسد  من  الّروح  فيه 
الدنيوي،  العامل  من  متعة  أكثر  عامل 
وبذلك رسم الّروائي بقلمه ما قدمته 
الّشخصية ورفع احلجب عن مرحلة 
مل يتسَن ملن يدخلها الرجوع، وأمّدها 
بأبعاد نفسية عرب رسم مالمح البهجة 
البطل  روح  يف  والطمأنينة  والفرح 

املغادر عامله الدنيوي. 
أحدى  بواسطة  التقديم   -3

شخصيات القص:
هذه  وفق  الروائي  يعمد   
بعض  تقديم  مهمة  إسناد  إىل  التقنية 
أخرى  شخصيات  إىل  الشخصيات 
وصفًا  أكان  سواء  الرسد،  يف  معها 
الروائيون  ويتبع  داخليًا.  أم  خارجيًا 
أجل  الوصف من  األسلوب يف  هذا 

وكرس  الرسدي،  اخلطاب  يف  التنويع 
تراتبية التقليد. 

الوصف  ذلك  نامذج  ومن   
))عجائب  رواية  يف  نلحظ  املبارش، 
الّسامل((  بدر  وارد  للروائي  بغداد 
شخصيات  أحدى  املرسحي  الشاب 
الرواية وهو يقدم أخيه القامة مقطوعة 
الرأس، فيقول: ))هذا أخي.. هو أكرب 
مني.. اختطفته القاعدة ملدة أسبوع.. 
هو ال يستطيع أن يتكلم كام تشاهدون.. 
الزرقاوي  ذبحه  مقطوع..  رأسه 
غري  النهر..  يف  اتباعه  وألقاه  بنفسه،  
أن إرادة اهلل أكرب من الزرقاوي.. فعاد 
أخي بعد أن سبح يف النهر وترك رأسه 
من  الزرقاوي..!(()36(،  مجاعة  عند 
خالل هذا املقطع الرسدي العجائبي 
ذا  أخاه  املرسحي  الشاب  لنا  يصف 
الرأس املقطوع، ونتعرف منه ان أخاه 
لإلختطاف  تعرض  وقد  األكرب،  هو 
يمّهد  ثم  القاعدة،  مجاعة  أيدي  عىل 

تقديم الشخصيات يف الرواية الَبرْصية
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أمام  املتلقي  فيضع  األهم،  للحدث 
بالعجائبية  النص  متّد  معلومات 
واخلرق، حينام يبني ان اخاه ال يستطيع 
انه  ذلك  يف  الرس  ويكمن  يتكلم،  ان 
قامة بال رأس، فقد ُقطع رأسه عىل يد 
الزرقاوي، ولكن هذا اإلنفصال بني 
دون  ليحول  يكن  مل  والرأس  اجلسد 
سباحة  اهله  إىل  فعاد  الرجل،  حياة 
وهو بال رأس !!. عرب هذا التوصيف 
حتتشد  الغرابة  يف  املفرط  اخليايل 
خميلة  يف  وتتشابك  واالفكار  الصور 
املتلقي عن الصورة التي يرسمها عن 
تلك الشخصية، والتي جتسد إحدى 
صور الواقع بكل ما حيمله من مأيس 
بروح  عّطرها  الروائي  ولكن  وقتل، 
الفانتازيا حتى تالمس مشاعر املتلقي 

وتثريه يف الوقت نفسه.
يف  احلامل  املرأة  عىل  وتقع   
للروائي  سنجار  ))عذراء  رواية 
وارد بدر الّسامل(( مهمة تقديم اخلال 

الدواعش لعدم  الذي اعتقله  عفدال 
عفدال  ))اخلال  فتقول:  هلم،  إذعانه 
وهم  دينه  عىل  ثبت  الصالح  املؤمن 
مشدودًا  السطح  حافة  عىل  يوقفونه 
حلظته  كانت  مكان.  كل  من  باحلبال 
ببساطة   ... احلياة  مع  األخرية 
عىل  فسقط  السطح  أعىل  من  دفعوه 
ينفجر  مل   ... الطارمة  كونكريت 
اعتقدوا  كام  عفدال  اخلال  رأس 
األبرياء من  الشنكاليني  يرمون  حينام 
بل  احلكومية  والبنايات  السطوح 
حفر  الطارمة،  يف  كله  اخلال  غاص 
انه  لو  كام  رسيعًا  وغار  الكونكريت 
سقط عىل اسفنجة كبرية أو رغوة او 
مرسعني  السطح  من  ...هبطوا  قش 
يبحثون عن أثر اخلال عفدال فظهرت 
أمامهم حفرة بحجم جسده، عميقة، 
فمن  بئر(()37(.  كأهنا  جدًا  عميقة 
عىل  نقف  احلامل  املرأة  كالم  خالل 
شخصيات  إلحدى  عجائبية  صورة 
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مل  الذي  عفدال  اخلال  وهو  الرواية 
الزمر  لتهديدات  يرضخ  ومل  يذعن 
عن  يكشف  موقف  يف  الداعشية 
بالتحدي  متمثلة  الداخلية  مكنوناته 
فلم  املوت،  ومواجهة  والشجاعة 
مدعاة  الطغاة  وجربوت  سلطة  تكن 
للخال عفدال بان يرتك معتقداته وما 
يلقى  بان  مصريه  ليكون  به،  يؤمن 
ينحرف  األمر  اّن  إاّل  بيته،  أعىل  من 
من  أرحم  األرض  فتكون  بعجائبية 
بطنها  فتشق  القاسية  القلوب  تلك 
يف  فيغور  ومرونة،  برفق  وحتتضنه 
أعامقها وتبتلعه ذراهتا يف صورة خيالية 
وغرست  احلامل،  املرأة  عرضتها 
أهم  جُمسدة  املتلقي  خميلة  يف  صورهتا 
خصال شخصية اخلال عفدال الذي 
الدموي  باإلرهاب  يبايل  يكن  مل 
واملعتقدات  باملبادئ  التمسك  مقابل 
الرضوخ  من  أهون  املوت  فكان 
نفسه  الوقت  يف  مشريًا  واالستسالم 

إىل ما تعرض له اإلنسان من اضطهاد 
وقسوة، يف وصف فانتازي جتتمع فيه 
املكان  عجائبية  مع  عفدال  عجائبية 
الصورة  تلك  لُتبنى  احتضنه  الذي 

املغرقة يف اخليال.
)طريقة  املبارش  غري  التقديم  ثانيًا: 

الكشف(: 
يتنحى  التي  الطريقة  وهي   
خلفه  ومن  اخلارجي  الّراوي  فيها 
مانحًا  الّتقديم  عن  الضمني  املؤلف 
للّتعبري عن  املطلقة  الّشخصية احلرية 
بداخلها  خيتلج  ما  كّل  وعن  نفسها 
لتقوم  وميول  وعواطف  أفكار  من 
بوظيفتها الفنية بعيدًا عن أية تأثريات 
النّمط  هذا  ويتبلور  خارجية)38(. 
من  مبارشة  غري  بطريقة  العرض  من 
خالل األفعال والّترصفات التي تقوم 
احلوار  يفرزه  ما  أو  الّشخصية،  هبا 
االخرى،  الّشخصيات  وبني  بينها 
بني  احلوار  خالل  من  يتجسد  وقد 

تقديم الشخصيات يف الرواية الَبرْصية
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من  يتجسد  وقد  القص،  شخصيات 
الّصفات  ترد  فال  الرسائل،  خالل 
القارئ  عىل  بل  جاهزة  قوالب 
إستنباطها من خالل املشاهد التمثيلية 
الّشخصية  جتسدها  التي  احلوارية  أو 
الروائية داخل مدار احلكي، ولذلك 

سّمي بالّطريقة التمثيلية.
، ونقف اآلن عىل الطرائق األساسية 
وتقديم  رسم  بواسطتها  يمكننا  التي 

الشخصية عىل نحو غري مبارش:   
1- الّتشخيص بإستخدام احلوار    
2- الّتشخيص بتصوير األفعال     

3- الرسائل
1- التشخيص بإستخدام احلوار: 

)) يؤدي احلوار دورًا مهاًم يف   
تنمية احلدث بطريقة أو بأخرى، فهو 
قد يكشف عن شخصية صاحبه، أو 
تعامله  أسلوب  أو  تفكريه،  طريقة 
مع األشياء، أو أفكاره، أو قيمه، كام 
القارئ،  وينبه  الرّسد  رتابة  حيّطم  أنّه 

صحيح  حكم  إصدار  أجل  ومن 
كالم  وضع  جيب  ما،  شخصية  عىل 
وحوارها  القصصية  الّشخصية 
ان  ال  للحدث،  العام  اإلطار  ضمن 
الّسياق  عن  وبمعزل  جمردًا  نأخذه 

العام القصيص (()39(.
أ - حوار الّشخصيات: 

التي  البارزة  الوسائل  أحد   
ونمو  الّشخصية،  متّثل  عىل  تساعد 
اآلخرين  حديث  الّرواية  يف  صورهتا 
هبا  وتعريفهم  هلا،  وصفهم  و  عنها، 
كالم  يكون  بحيث  أحاديثهم،  عرب 
الّصورة  جلوانب  مكماًل  االخرين 
يتم  وقد  للّشخصية)40(،  ومنميًا 
وعرضها  كاملة  الشخصية  تصوير 
عرب احلوار املتبادل بني الّشخصيات، 
شخصيات  أحد  الّروائي  جيعل  فقد 
مالمح  عن  وتعلن  تتكلم  الّرواية 
متخذًا  اخرى،  شخصية  وصفات 
تلك الوسيلة ألغراض تعريفية بتلك 
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الّشخصية.
))وارد  الّروائي  جلأ  وقد   
غراب((  مولد  رواية  يف  الّسامل  بدر 
عن  العجائبية  شخصياته  تقديم  إىل 
الطريقتني،  بني  املزاوجة  طريق 
غراب  فأما  املبارشة،  وغري  املبارشة، 
وهو الّشخصية املحورية التي يتمركز 
العجائبي، فقد إعتمد  حوهلا احلدث 
غري  بالّطريقة  تقديمها  يف  الّروائي 
تقنية  إستعامل  خالل  من  املبارشة 
الّرواية،  شخصيات  بني  احلوار 
والكشف عن أبرز ما سعى إىل إيراده 
اهلدف  خلدمة  غراب  عن  الرّسد  يف 
الذي يروم حتقيقه وهو تعجيب النّص 
احلوارية  املقاطع  أحد  ففي  احلكائي، 
الّرواية  شخصيات  إحدى  تكشف 
إعرتى  الذي  العجائبي  اجلانب  عن 
الواقعي  من  وحّوهلا  غراب  حياة 
عرض  إىل  باإلضافة  العجيب،  إىل 
الذي  واإلجتامعي  النّفيس  الواقع 

يعيشه غراب، وقد جاء هذا العرض 
الّسيد  يف سياق احلوار الذي دار بني 
عنرب وأحد الّرجلني املبعوثني إليه من 
أجل الوصول إىل مفتاح اللغز الذي 
حرّي عقوهلم وهو حدث احلمل الذي 

إنتاب غراب. 
))- يا سيدنا الكريم، القضية   
ما  هذا  لكن  الثقيلة  الكذبة  تشبه 
حصل.. رجل حبل يف قريتنا لظروف 

ما قدرنا عىل تفسريها!...
مرعاكم  من  الّرجل  وهل   -  
وعشريتكم وقريتكم؟  هل هو إصبع 

من اصابعكم؟
يزيح  وهو  السيد  استفرس   

فراشة من عىل حاجبه.
نظرات  الّرجالن  فتبادل   
إاّل  مقصودة،  غري  تكون  قد  عاجلة، 

اهنام قاال سوّية: 
- ال..

غري ان أحدمها استدرك: 

تقديم الشخصيات يف الرواية الَبرْصية
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سنة  ثالثني  منذ  ولكنه   -  
يعيش يف قريتنا.
بينام قال اآلخر: 

غري  ولكنه  سوّيًا،  ليس  إنه   -  
خمبول.. مل يكن مؤذيًا(()41(.

عرب تقنية احلوار متكن الروائي   
املالبسات  عىل  املتلقي  وضع  من 
محل  حلدث  التفصيلية  واخلطوط 
غراب الذي هّز كيان القرية، ولتأكيد 
بانه  الرجال  أحد  ينعته  احلدث  هذا 
ملا  الثقيلة((  الكذبة  تشبه  ))قضية 
للواقع  خرق  من  احلدث  حيمله 
البايولوجي  البناء  بمخالفة  واملتمثل 
جلسم الرجل، فقد أضفى هذا احلدث 
غراب  شخصية  عىل  عجائبية  أبعادًا 
وقد  باحلدث،  تلبسها  خالل  من 
اإلشارة  خالل  من  الّروائي  حاول 
الّرجلني  بني  املتبادلة  النّظرات  إىل 
املبعوثني أن يدل عىل إرتباكهام بسبب 
وكأّن  يكتامنه،  حمرجًا  أمرًا  إخفائهام 

سؤال الّسيد جاء مباغتًا هلام، فاحلوار 
هنا جاء ليعلن عن اجلّانب العجائبي 
اإلجتامعي  الوضع  وكذلك  والعقيل 
من  فبالرغم  غراب،  لشخصية 
منذ  أي  والدته  منذ  غراب  مكوث 
ثالثني سنة يف القرية إاّل اّنه ليس من 
هذه  ستار  خلف  ويكمن  أفرادها، 
األمر يشء خطري، أّما بالنسبة لوضعه 
بأنه إنسان  النّفيس فتقدمه الّشخصية 
مضطرب نفسيًا وغري متزن، لكنه يف 
الوقت نفسه إنسان مسامل مل يبدر منه 

أي أذى جتاه أبناء القرية.
إذن فإّن غراب شخصية تبدو   
اخلارجية  اجلسدية  املالمح  مبهمة 
لتلك  العجائبي  اجلانب  سوى 
الّروائي  عليه  رّكز  والذي  الشخصية 
وهو حدث احلمل الذي دارت حوله 

أحداث الرواية.
اآلخرين  مع  الّشخصية  حوار   - ب 

وأقواهلا: 
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هامًا  دورًا  احلوار  يؤدي   
ويفصح  وتطوره،  احلدث  بناء  يف 
عن  بعضها  مع  الشخصيات  حوار 
وكشف  الغامضة  اغوارها  سرب 
مبارشة  غري  بصورة  املخفية  حقائقها 
تقديمها،  يف  الكاتب  تدخل  ودون 
والفكرية  النفسية  اجلوانب  فيتعرف 
للشخصية  واملادية  واالجتامعية 
خالل  من  مالحمها  ويرسم  اإلنسانية 
احلوار  فيكون  غريها،  مع  حديثها 
من  الشخصية  يقرب  منظار  بمثابة 
القارئ من خالل كشفه عن جوانبها 
بعدًا  احلوار  يمنح  ))كام  املختلفة. 
واقعيًا يسهم يف جتسيد الّشخصيات، 
الّراوي،  يقدمه  وصف  من  فتتحول 
إىل شخصيات تتبادل األحاديث التي 
تدور بني النّاس يف الواقع، مما يضفي 

عىل رسده شكاًل واقعيًا)42(.
ففي رواية ))األمرية يف رحّلة   
غانم((  وحيد  للروائي  العقل  طائر 

األمرية  ويرتك  جانبًا  الّراوي  يتنحى 
الّداخلية  سامهتا  لبعض  وصفًا  تقدم 
بينها وبني  من خالل مشهد حواري 

اجلزار قائد الباغدية:
))كان صوت )اجلزار( يرصخ   
بجاكونه  مهّددًا  الصوت  بمكرّب 
والبغلة متدّلية حتته. حتذيراته مسّجلة 

وتعاد مرارًا:
أيتها  خزال  استسلمي  -هيا   
إلنقاذ  بعقيدتنا  وأريض  املحاربة 
 ...  ! رأيس  تصدعي  وال  البرشية 
فتجيبه خزال احلسناء وهي عىل ظهر 

حصاهنا... 
مدمن  عبقري  قائد  أنت   -  
أحرتمك  وأنا  خطبك  تسجيل  عىل 
ألّنك متتلك صوتًا مجياًل !... سأقص 
اجلّبل  إقتحام  من  متكنت  لو  شعري 
! لو كان وراءك عرشة اآلف جندي 
خلفي  فأنا  مدفعًا،  ومخسون  ومائة 
عرش  أربعة  بقيادة  كتيبة  عرشة  إثنتا 

تقديم الشخصيات يف الرواية الَبرْصية
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كوكبًا !(()43(
من خالل هذا املقطع احلواري   
اخلصائص  بعض  عىل  نتعرف 
ثريا  األمرية  مّيزت  التي  اإلنفعالية 
الّتحدي  سمة  فتربز  افالطوين، 
األعداء  مواجهة  يف  والّشجاعة 
ذاهتا،  الّشخصية  صوت  بواسطة 
جعل  يف  موفقًا  الّروائي  كان  وقد 
ومزاياها  سامهتا  عن  تعرّب  الّشخصية 
بعد أن فسح هلا املجال للّتعبري، فليس 
بإمكان أحد ان يستكشف مكنوناهتا 
فاملتلقي  ذلك  وعىل  سواها،  املعنوية 
لسان  عىل  احلوار  هذا  عرب  يتعرف 
الّشخصية وبطريقة غري مبارشة أبرز 

مميزاهتا.
))عذراء  رواية  يف  ونالحظ   
الّسامل((  بدر  وارد  للروائي  سنجار 
التنوع يف طرائق الّتقديم بني املبارشة 
الطريقة  خالل  فمن  املبارشة،  وغري 
الذي  احلوار  وبواسطة  املبارشة  غري 

رسبست  وبني  احلامل  املرأة  بني  دار 
الذي حّل ضيفًا عليها، يتم الكشف 
املرأة  صفات  من  جوانب  عن 
ايضًا،  والفكرية  والنّفسية  الّداخلية 

فتقول املرأة احلامل:
بمجيء  اجلنني  حدثني   -((  

ضيوف هلذا مل أطفئ الشمعات ...
وصوته  ]رسبست[  قال   -  

خمتلج بالربد والتعب: 
فعاًل  متعبة  كانت  الرحلة   

واجلو كله مطر من هناك إىل هنا.
محلت املرأة بطنها املنتفخة وهنضت.. 
- عليك أن ترتاح يا أخ.. أنت متعب 

...
نظارته  وخلع  جسده  مدد   
كان  جانبه  إىل  عصاه  وأركن  الطبية 

املطر يشتد وهيز اضالع البيت
متتم الرجل؛ 

- كأنه بيتي..
قالت املرأة؛ 
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تقديم الشخصيات يف الرواية الَبرْصية

هذا  شنكايل  كل  أخ،  يا  بيتك  إنه   -
بيته.. كثريون مّروا من هنا..!

اخلبز  من  شيئًا  املرأة  جلبت   
والشاي والزيتون عىل صينية صغرية.

- انتام جائعان.. لكن الولد نام..
يأويه  مكانًا  جيد  حينام  املرء  يرتاح   -

وال يفكر بيشء غري هذا.
- رحلة متعبة..املهم سالمتكم؟ 

وسيطرات  طويل  طريق  نعم..   -
دولة  اهنم  مزعج..  وتدقيق  كثرية 

بحاهلا.
- اهنم دولة فعاًل (()44(

النّص احلواري  يربز عرب هذا   
مجلة من الّسامت التي حاول ان يمدنا 
هبا الّروائي منها ما هو عجائبي ومنها 
ما هو طبيعي، وزاوج يف عرضها بني 
املالمح  وبني  الداخلية  املالمح  إبراز 
إىل  اإلشارة  خالل  من  اخلارجية 
وما  احلامل،  للمرأة  املنتفخة  البطن 
بسامت  يتحىل  جنني  من  فيها  حتمله 

تنبؤيًا  حّسًا  إمتالكه  منها  عجائبية 
ملعرفة املستقبل، ومقدرة عىل التكلم 
تكررت  وقد  بطنها،  يف  وهو  أمه  مع 
من  اخرى  مواقع  يف  الصفات  هذه 
املرأة  عجائبية  عىل  للتأكيد  الرسد 
الوطن  رمزية  حتمل  التي  وجنينها 
مغبات  من  ابنائه  عىل  وخوفه  األم 

اإلرهاب وبطشه.
الّروائي  اّن  نجد  وكذلك   
النّفسية  اجلوانب  بإبراز  إهتم  قد 
واجلّوانب  احلامل  للمرأة  والّداخلية 
من  املتلقي  جيهلها  التي  الباطنية 
بعض  فتنفرج  احلوار،  هذا  خالل 
اخليوط الرّسدية لتكشف عن صفات 
دفينة يف شخصيتها أزاح احلوار عنها 
الّروائي يف صورة  فيصورها  الّستار، 
مفتوح  وبيتها  للخري  حمّبة  إنسانة 
سعيها  عىل  داللة  يف  جلدهتا  ألبناء 
يشعر  ال  فاإلنسان  املساعدة،  لتقديم 
فهو  بيته  يف  إاّل  واإلرتياح  بالّطامنينة 
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وقد  الّروح،  وسكينة  األمان  مصدر 
حتسس رسبست هذا الّشعور يف بيت 
الدفء  أضفى  فقد  احلامل،  املرأة 
رسبست  إستشعره  الذي  العائيل 
روحه  عىل  هبا  ألقت  طمأنينة  مسحة 
ولعل  املحيطة،  األرسية  الّظروف 
املرأة  به  حتّلت  ما  هو  ذلك  مصدر 
وعدم  األخّوة  روح  من  احلامل 
أو  الّضيوف  معاملة  يف  الّتكلف 
إستثقاهلم، بل كانت بسيطة متواضعة 
مع اجلميع، وكل ذلك كان له مردود 
العائيل  احلضن  عىل  نفيس  تعبوي 
وحبها  حناهنا  من  خلقته  الذي 
ويف  سنجار.  وأبناء  سنجار  لوطنها 
الكرم  صفة  نلمس  الوقت  نفس 
عىل  به  جتود  ما  خالل  من  واإليثار 
كانت  فقد  احلال  ضيوفها رغم عرس 
خري مضياف هلم، وكشف احلوار عن 
حول  انطباعاهتا  عرب  الفكرية  ميوهلا 

ما يسمى بدولة اخلالفة.

بني  دار  حواري  مقطع  ويف   
رسبست واملرأة احلامل أيضًا لتوضح 
عليه  إلتبست  التي  احلقائق  بعض  له 

وعىل القارئ، فتقول:
أمي..اعتقد  ليست  املرأة  ))هذه   -

كنت تظن هذا..!
- وما زلت أظن هذا..!

فيدخل  الباب  الكلب  يدفع   
ليحتمي بدفء الصالة بعض الوقت. 
يتشمم اجلميع السّيام بطن احلامل ثم 

خيرج اىل الطارمة.
- حتى هذا الكلب ليس كلبنا..!

ابتسامة  تشيع  وهي  اضافت   
فتكسبهم مالحة أخرى؛

تناديني  التي  نارين  لست  وانا   -
العجوز هبا..!

ضحك وهو يقول:
- جمموعة ألغاز اذن..! (()45(

ليجلو بعض  جاء هذا احلوار   
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األفكار والّتصورات التي تكونت يف 
التي  العجوز  املرأة  عن  املتلّقي  خميلة 
وتتلقى  احلامل  املرأة  بيت  يف  تسكن 
تكّونت  فقد  منها،  واإلهتامم  الّرعاية 
لدى املتلّقي من خالل الرّسد الّسابق 
يف  جتّلت  التي  الوّدية  العالقة  وعرب 
النّص بني املرأة العجوز واملرأة احلامل 
قويًا  رابطًا  هناك  اّن  مفادها  فكرة 
املتلّقي  وإعتمد  املرأتني،  بني  ومتينًا 
يف حكمه هذا عىل املعاملة التي كانت 
احلامل  املرأة  من  العجوز  تتلقاها 
الّرعاية والعطف، وما  به  وما توحي 
تبذله املرأة احلامل من جهٍد يف سبيل 
ليأيت  وّدها،  وكسب  العجوز  إرضاء 
هذا احلوار فينسف كّل هذه االفكار، 
احلامل  للمرأة  أّمًا  ليست  فالعجوز 
عالقة  سوى  بينهام  رابطة  عالقة  وال 
تطلقه  كانت  الذي  واالسم  الوطن، 
عليها ليس اسمها، وهذا يوجهنا إىل 
الوضع اإلجتامعي الذي كانت عليه 

العوائل املتبقية يف 
من  إحتضنت  فقد  سنجار   
له  لتكون  أهله  عن  وتفّرق  تشّتت 
الرغم  فعىل  أهله،  فقدانه  بعد  اهاًل 
من عدم وجود عالقة رابطة بني املرأة 
العجوز واملرأة احلامل إاّل اّن األخرية 
يبُد  ومل  كأّمها  واحتضنتها  احتوهتا 
ال  ان  بعيد  من  وال  قريب  من  عليها 
الوطن  رابط  ان  ليتضح  بينهام،  صلة 
هو أوثق العرى والّروابط بني البرش، 
ومن جانب آخر يكشف هذا احلوار 
تتمتع  الذي  اإلنساين  اجلّانب  عن 
وزهنا  وثقل  محلها  رغم  احلامل،  به 
لكنّها آثرْت اّن تقدم الّرعاية والّدعم 

للعجوز.
أفعال  بتصوير  التشخيص   -2

الّشخصية: 
واحدة  الطريقة  هذه  تعّد   ((  
لكشف  الطرائق  وانجح  أفضل  من 
فام  ودخيلتها.  القصصّية  الشخصية 
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تفعله الشخصية القصصّية أو ختفق يف 
عمله أو ما ختتار أن تفعله، له دالالت 
وتركيبها  نفسيتها  عىل  واضحة 
أّن  هذا  ويعني  والعاطفّي.  العقيّل 
واالستجابات  اخلارجّية  األحداث 
وقياسها  استخدامها  يمكن  الظاهرة 
لنفسية  الداخيّل  بالواقع  ومساواهتا 
فاألحداث  القصصّية.  الشخصية 
الداخلّية  البنية  تكشف  اخلارجّية 

للشخصية(()46(
إّن تطور الّشخصية والكشف   
بتطور  مرتبط  وسامهتا  مميزاهتا  عن 
معامل  جتيل  يف  يسهم  فهو  احلدث، 
شيئًا  وحتركاهتا  وسلوكها  الشخصية 
الوقائع  جمموعة  بإعتباره  فشيئًا، 
الّشخصية  جتسدها  التي  واألفعال 
هذا  يندرج  لذا  النّص،  خشبة  عىل 
املبارشة  غري  الّطريقة  حتت  اإلرتباط 
يف تقديم الّشخصية، النه حيتل دورًا 
بمعلومات  القارئ  تزويد  يف  كبريًا 

عن ماهية الشخصية وحقيقتها)47(.
بعض  إستنباط  ويمكننا   
الّصفات واملالمح التي أسفرت عنها 
))مولد  رواية  يف  عنرب  الّسيد  أفعال 
الّسامل((:  بدر  وارد  الروائي  غراب 
))ما ان أخذ الرّصاخ يتعاىل وبان اّن 
األخرية،  الوالدة  حلظات  يف  غراب 
خطوات  بضع  السيد  خطا  حتى 
حوله  ومن  املتداعي،  الكوخ  باجتاه 
نزداد  وكنا  الزرقاء،  اهلالة  تتعمق 
خوفًا، ويف دواخلنا تتفاقم احتامالت 
هذه   إىل  الليل  طيلة  فينا  تنامت  سيئة 
اخلطأ  كوخ  إىل  الذاهبة  اخلطوات 
الفارع  السيد  كاد  وما  واخلطيئة، 
يصل إىل الباب اخلشبي املتآكل حتى 
شيًئا  خيفت  أخذ  قد  الرّصاخ  كان 
فشيئًا ويتحول إىل أنني موصول. ثم 
ثانية  يلّفنا  يكّف كليًا فيعود الّصمت 
وتتوالد اهلواجس، إاّل اّن الّسيد يبدو 
ودخل  الباب  فدفع  األمر  حسم  اّنه 
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وبشعور  وراءه  أغلقه  ثم  منحنيًا، 
تعرتض  أقدامنا  كانت  إرادي  ال 
املسافات الصغرية، وتزحف متمهلة 
الكوخ، فلعلنا نسمع ما  لتقرتب من 
يقوله الّسيد أو نرى شيًئا مما يفعله أو 
كوخ  يف  بأعيننا  الّرهيبة  احلقيقة  نرى 
النّغل القديم وهو يستحوذ عىل  هذا 
الوقت  تقادم  ويف   ... بقسوة  أيامنا 
أحاطوا  الذين  الّرجال  شّم  احلرج 
أو  بخور  رائحة  متلصصني  بالكوخ 
ينبثق  ظّل  فشيئًا  شيًئا  ثم  آخر،  نبات 
نور حليبي شفاف من داخل الكوخ 
رصاخ  فجأة  انبثق  ثم   ... املتداعي 
نفتح عيوننا عىل وسعها  وليد جعلنا 
فعاًل  ولد  )غراب(  ان  مصدقني  غري 

...!
  وما كان أحد قادرًا عىل فهم 
صار  انه  مع  يفهم،  ان  يمكن  ال  ما 
قليل،  بعد  أمامنا  ستشخص  حقيقة 
وكان النّور األزرق يتقاطر هو اآلخر 

حليبي  نور  من  طافح  هو  بام  ممتزجًا 
شفيف كأّنه أول الفجر، وكان خيتلط 
ترتقب  وهي  املندهشة  الوجوه  أمام 
خيطو  إلينا،  خرج  الذي  عنرب  الّسيد 
كتلة  يديه  بني  حاماًل  الزرقاء  بأرديته 
غضة،  دماء  بلطخات  مشوبة  حلمية 
وثمة رصاخ وليد متخافت بعث فينا 
الّدهشة والّرعب ... مل يكن أمامنا إالّ 
اإلعرتاف بكّل يشء، باخلطأ اجلّسيم، 
فعاًل  ولد  لرجل  البشعة  والنّهاية 
لكن  متّت،  كيف  نعرف  ال  بطريقة 
هذا ما حدث فعاًل، وتزاحم الّرجال 
وكان  بالّدماء  املعفر  الوليد  لريوا 
شفاف،  أزرق  بلون  حمفوفًا  الّسيد 
عطر  فيه  نشّم  ان  الّسهل  من  كان 
والعنرب،  واملسك  واآلس  البخور 
هكذا خليط من رائحة عجيبة طوقته 
وامتدت أغصاهنا إلينا ونحن نتبارك 
بمرأى كّل يشء حيصل اآلن فنقرتب 
دوائر  بشكل  والوليد  الّسيد  من 
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متداخلة نلهج ونعرتف هبذه املعجزة 
مشهود  سيد  يد  عىل  حّلت  التي 
واحلكمة،  والعدل  بالكرامات  له 
والذي دخل الكوخ بقامته العمالقة 
وخرج بوليد عار ال يزال دم الوالدة 
قبله  وخرجت  الصغري  جسده  عىل 
واألنوار  الّروائح  من  أكداس  ومعه 
وأخرجت  القرية  فأنارت  املختلطة 
 ... الليل  حوصلة  من  سعيدًا  فجرًا 
حُماطًا  اهلادئة  خطواته  السيد  واصل 
باألنوار الزرقاء وروائح احلقول التي 
للحظته،  البازغ  الفجر  مع  تفتقت 
أمام  يديه  بني  الوليد  يرفع  وكان 
احلشد املهتاج، وهو يتمتم بكالم غري 
مفهوم. ظل الوليد مستكينًا بني يديه 
الرجال  انتظر  السيد  وقف  وعندما 
والنساء وغمرهم صمت مفاجئ ... 
وكان الّسيد ينظر إىل وجوهنا بعينني 
وهو  أبدًا  متفتح  وجه  و  واسعتني 
يقول: ما كانت عيونكم ترى ما أراه، 

خطيئة  ارتكبت  امرأة  رأتني  ولقد 
قبل ثالثني سنة ماضية، ورجل ضّل 
سنة،  ثالثني  عينيه  وأغمض  وطغى 
وبعضكم ممن أراه عاش زمن اخلطيئة 
األخرس  الشيطان  مثل  فسكت 
املرعى،  فخّرب  كاملة  سنة  ثالثني 
اهلل  بأمر  يعود  الزمن  هو  ها  ولكن.. 
اىل  الراجع  لريجع  سنة  ثالثني  تعاىل 
مرعاه وتتطهر االرحام من الفساد ... 
فجأة توقف الّسيد وترك عينيه بعيني 
الشيخ حسن وكانت املرأة لصيقة به 
ترتعش مثل سعفة،. قال هبدوء: - ما 
عاد غراب بينكم، ألنه مل يكن بينكم 
غيمة  أنظارنا  وجلبت   ... أساسًا 
الّسيد  حول  حتوم  كانت  زرقاء  بّراقة 
الذي  الكوخ  من  جزءًا  أنارت  ثم 
 ... أركانه  وتنكمش  يتصاغر  أخذ 
كان  فيام  وراءه،  توقفنا  توقف  عندما 
الكوخ عبارة عن شبح أخذ يتالشى 
إن  وحسبنا  يتبخر  كان  لو  كام  فعاًل 
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وحيدًا  و  عارّيًا  سيظهر  )غراب( 
فقد  حيدث  مل  هذا  ان  إال  وصارخًا، 
يكون ما نراه اآلن جمرد وهم أو حلم 
أو هو بقايا ُنعاس خاثر يف العيون، مل 
كوخ.  بوجود  يوحي  يشء  ثمة  يكن 
مثل  اغصاهنا  ترتاءى  سدرة  كانت 
حتتها  السيد  وقف  طويلة،  أصابع 
تكثفت  التي  الزرقاء  بالغيمة  مظلاًل 
واستقرت عىل رأسه كبقعة من السامء 
متوهجة ... ثم علت وهي حتوم فوق 
بأرديته  فاختلطت  عنرب  السيد  رأس 
الشبيهة، وعلت فوق سقوف النخيل 
واألشجار، ومل ترتك غري فراغ عطر، 
تشهق  وهي  ترقبها  عيوننا  وكانت 
عاليًا، كام لو أخذت معها شيئًا مدنسًا 

عاث فينا وقتًا طوياًل(()48(
الرّسدية  احلبكة  هذه  عرب   
الّشخصية  تقديم  من  الّروائي  متكن 
ذات  عنرب-  -السيد  العجائبية 
الباهرة  واملعجزات  اخلارقة  األفعال 

التي جاءت انعكاسًا ملالحمها وسامهتا 
جوًا  خلق  مما  املالئكية  الّسحنة  ذات 
عجائبية  تكثيف  يف  ساهم  سحرّيًا 
متتبعًا  الّسيد  سار  الرّسدي،  النّص 
له  حددها  التي  الرّسدية  اخلطوط 
بالغة،  وبحكمة  متكن  حتى  الروائي 
حلحلة  من  تعاىل  باهلل  عالية  وثقة 
غراب  قضية  يف  املتشابكة  اخليوط 
الّثقل  العجائبية، وأزاح  وقضية محله 
بفعل  القرية  أبناء  أفئدة  عىل  املرتاكم 
من  القرية  أخرجت  التي  معجزته 
النّور،  جتليات  إىل  اخلطيئة  ظالم 
التي  واملخاض  الطلق  حلظات  فبعد 
عانى منها غراب والتي تكللت فعاًل 
بوالدة طفل ولكن املعجزة والعجيب 
مولودًا  يكن  مل  انه  املولود  هذا  يف 
بفضل  عنرب  السيد  متكن  بل  لغراب 
ُيرجع  ان  اخلارقة  وبقدراته  دعائه 
إىل  أي  الوراء  إىل  عاًما  ثالثني  الزمن 
زمن اخلطيئة، ويعود غراب جنينًا قد 

تقديم الشخصيات يف الرواية الَبرْصية
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ولد توًا لتنتهي اخلطيئة وتتطهر القرية 
والديه.  أحضان  إىل  اإلبن  ويرجع 
وهبذا احلدث العجيب ينقلب احلكي 
طبيعتها  إىل  وترجع  األمور  وتتغري 
الرئيس  بداية احلدث  نقطة  متجاوزة 
التي  اللعنة  وتتالشى  عكيس  بخط 
حّلت بالقرية واملتمثلة بحدث احلمل 
)غراب(.  وهو  القرية  رجال  ألحد 
السيد  حكمة  تبنّي  األفعال  فتلك 
ألعتى  احللول  إجياد  عىل  ومقدرته 
الذي  واملخّلص  املنقذ  كونه  الُعقد 

يتطلع إليه النّاس بعد اهلل تعاىل. 
خلف  الكاتب  توارى  لقد   
األحداث  رشيط  وظل  كامريته 
شخصية  خفايا  كاشفًا  يتسلسل 
ُأسند  الذي  الفعل  خالل  من  الّسيد 
فاعل   - الّسيد  كان  فقد  إليها، 
األعمدة  أحد   - العجائبي  احلدث 
الرّسدي  النّص  عليها  إتكأ  التي 
اخليال  يف  مفرط  عامل  إىل  به  للّجنوح 

تسهم  الفعل  وهبذا  والعجائبية، 
الّروائي  احلدث  تنامي  يف  الّشخصية 
و الّسمو بالنّص الرّسدي إىل الفضاء 
هذه  تكون  أن  ويمكن  العجائبي، 
إقناعًا من  الّتقديم األكثر  الطريقة يف 
الّطريقة الّتقليدية املبارشة فهي جتعل 
الّشخصية  أفعال  مواجهة  يف  املتلّقي 
من  ومالحمها  صفاهتا  يستكشف 

خالل أفعاهلا وسلوكها.
3- الرسائل: 

املبارشة  غري  التقنيات  إحدى   
التي يوظفها الروائي يف الكشف عن 
ختاطبية  ))صيغة  وهي  شخصياته 
واملرسل  املرسل  طرفني:  بني  تربط 
بإعتامدها  الروائية  والّشخصية  إليه، 
الّتقديم،  صيغ  من  امللفوظ  هذا  عىل 
تقدم ذاهتا إىل شخصية اخرى )املرسل 
إليه( يف نظام إرسايل مبارش دون أي 
من  أو  احلكي  داخل  من  عارض 
خارجه، وذلك بقصد نقل معلومات 
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فيها  والتأثري  مشاعرها  وإثارة  هلا، 
هذا  من  منأى  يف  ليس  واملتلقي   ...
إىل  الّرسالة  إدخال  الّن  امللفوظ، 
العام  مفهومها  من  ينقلها  احلكي، 
تقنيات  إحدى  لتصبح  الّشائع، 
احلكي الّروائي، والّن منطق الّرسالة 
إليه،  املرسل  صوت  إختفاء  حيّتم 
صوت  حيّل  املرسل،  صوت  وإنفراد 
فاختزل  اليه،  املرسل  حمل  املتلّقي 
املسافة بني الّشخصية واملتلّقي الذي 
األخرى  اجلّوانب  كشف  يف  يسهم 
التي مل تفصح عنها الّشخصية (()49(.
رواية  يف  ثريا  األمرية  فنجد   
))األمرية يف رحلة طائر العقل للروائي 
وحيد غانم(( ترّصح يف رسالتها األوىل 
هذا  بمصائب  إنشغايل  ))برغم  بقوهلا 
الكتابة  عىل  نفيس  أجربت  فقد  العامل 
إليك. يشهد العيل الودود ايّن مل أراسلك 
ألخدعك  أو  املكاتيب  نتبادل  حتى 
واستدرجك بل لطلب واضح وضوح 

النهار. الّلطف هو من طباعي ومزاجايت 
املتقلبة، وإذا كان الّلطف جتاه عدو رشير 
مضيعة لألوقات، فأين أساير تعاليمنا 
بتجنب العنف، مع ايّن أميل مرات لتتبع 
قالع  عن  بالدفاع  القديمة  الغريبات 
قناعايت فألقى اللوم من مشاخينا بسبب 
هذي املواقف. أدري انك ال إختالف يف 
طباعك عن رفاقك فأنت عدو إنتهازي 
ال هيمك إالّ إستغالل ميويل. فأنا سيدة 
مساملة أحب ثامر الدنيا وأشعار اخلّيام. 
وقد درست سنة يف جامعة عني شمس، 
وغادرهتا فأنا ال أميل للدراسة والّتعلم 

إالّ من إهلامتنا املباركة(()50(.
والكاتبة  الرسالة  أول  منذ   
حتاول  لألمرية  قلمها  منحت  التي 
جلذب  احلقائق   بعض  عن  الكشف 
امللقاة  املهمة  عظم  إىل  القارئ  إنتباه 
تكمن  التي  فاملسؤولية  كاهلها،  عىل 
هلا  حرص  ال  العامل  مصائب  خلف 
هبموم  واإلنشغال  حلّلها،  منفذ  وال 

تقديم الشخصيات يف الرواية الَبرْصية
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سامت  من  هي  ومشاكله  العامل 
اإليثار واملحّبة والّتفاين يف نرش اخلري، 
وتفصح األمرية وهي تكتب رسائلها 
اجلّوانب  بعض  عن  الّظامل  رضا  إىل 
مثل  لشخصيتها،  الّداخلّية  اخلفّية 
الّسالم  وحّب  والّتسامح  الّلطف 
تتبعها  التي  فالعقيدة  العنف،  ونبذ 
عىل  حترض  للجميع  حمبة  عقيدة 
اإلبتعاد عن العنف حتى مع األعداء 
األمرية  اّن  ومع  الّسالم،  وحتبب 
بعدم  تبوح  لكنّها  الّتعاليم  تلك  تتبع 
اّن  وترى  جزئياهتا،  ببعض  قناعتها 
النّفوس  الّلطف مع النّاس أصحاب 

الرشيرة ما هو إاّل مضيعة للوقت، 
عىل  مرارًا  األمرية  وتؤكد   
للّتعلم  حبها  عدم  رغم  ثقافتها 
من  علومها  تأخذ  الهّنا  والّدراسة 
بالّطائفة  اخلاصة  واملبادئ  القوانني 
اإلنتامء  بعمق  ييش  وهذا  البهائية، 
إىل طائفتها، وشّدة اإلهتامم بالّتعاليم 

واملبادئ املفروضة، وترسيخ مبادئها 
التي تعد دستورًا ملن ينتسب إليها.

تقول:  الثانية  الرسالة  ويف   
مغرت  اّنك  القلب  بعني  ))أرى 
»املغمورين«  من  أنك  مع  بأوهامكم 
تكتب  أنت   ...! يفاجئني  ما  وهذا 
كالمًا مؤثرًا لكنه ال يصمد أمام نظر 
باعتباري  وأنا  الفاحصة..  العقول 
أعرف  درجة  أعىل  عقيل  غصن  من 
شيطانية.  تصورات  حتركك  كيف 
موافقتنا  لعدم  نعتذر  ال  نحن 
يف  وستعرف  وأطامعكم،  وحشيتكم 
األلفية،  تتكرر  عندما  الّزمان،  آخرة 
ندري  نحن  فائدة.  بال  محلتكم  ان 
األنحاء  تلك  من  متعصبني  بخطط 
رصد  بعد  اجلّزار  قائدكم  إلغتيال 
حتركاته، وهذا ما أظنّه رّسًا )نحن ما 
جيدًا  وأدري  العمل(  هذا  موافقني 
)كنزنا  اخوتنا خيططون إلستعادة  اّن 
خمافة  دون  سلبتموه  الذي  الثمني( 
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اهلل. أرجوك ال تشك بصدق حرويف 
أرث  من  نابع  لألمور  فهمي  فان 
الواحد  بشاطئ  املكنونة  الدالالت 
بالنّار  املحرتقني  واملباركني  األحد، 
البيضاء، فال حتاول نكران يش(()51(.
لنا  تكشف  الرسالة  هذه  يف   
التي  الثاقبة  بصريهتا  عن  األمرية 
)عني  مصطلح  إستعامل  عرب  متلكها 
القلب( فهي ترى من خالهلا ما وراء 
الذي  الوهم  تكشف  لذا  األشياء 
الذين  الباغدي  املعتقد  أنصار  يعيشه 
الرّشق،  قطار  سّكة  بمّد  يرغبون 
سمو  إىل  الوقت  نفس  يف  مشرية 
مستواها العقيل إلنحدارها من طبقة 
أعىل درجة، فمن خالل عقلها املدرك 
الّظامل  رضا  تضع  الثاقبة  وبصريهتا 
غيبية  أو  خمفية  حقائق  جمموعة  عىل 
اجلّزار  يقودها  التي  احلملة  كفشل 
تقادم  مع  الرّشق  قطار  سّكة  بمّد 
بعض  حييكها  التي  واخلطة  الوقت، 

إغتيال  أجل  من  للبهائية  املتعصبني 
اجلّزار وإسرتداد الكنز الثمني، لتجزم 
بعد ذلك عىل صدق كلامهتا وتنبؤاهتا، 
وعىل ذلك فهي متتلك معرفة مسبقة 
باألمور  وعيها  ألن  األمور،  بخفايا 

وفهمهام هلا نابع من حكم إهلي.
فيها:  جاء  الثالثة  الرسالة   
بضآلة  وأشعرين  كالمك  ))أحزنني 
خيااليت قدام ارثكم العتيد فأنت من 
تذكرت   ... الرّسي  احلّكائني  حمفل 
ودخنت  املرحوم  والدي  كالمات 
ثالث )جكاير(. ماذا تقصد؟ فقصة 
الرّسداب توحي يل بصور من عذاب 
سجن الّروح يف البدن، قال أيب أميش 
]كذا[ لبعيد يابنتي يف دروب امللكوت 
الّدنيا.  لزنازين  ]كذا[  تلتفتني  وال 
عليها  أقدر  فهل  عظيمة،  كالماته 
أنا  روحي؟  إنتهاك  يريد  من  وهناك 
أنا أميش  بدأت خطوات سريي وها 
يعرفها  دروب  يف  القمم  شاهق  إىل 

تقديم الشخصيات يف الرواية الَبرْصية
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مهربو األرواح الكبار. أنا ُأمنّي النّفس 
مكاتيبك  وتلقي  مراسلتك  بعدم 
الّصفر بعد اليوم راحًة يل فخياالتك 
يوم  يف  وأخاف  جتذبني،  وأوهامك 
بأشباح  وارىض  أساحمك  أن  جتربين 
العرشة آالف(()52(. تشري األمرية يف 
هذه الّرسالة إىل اهّنا شخصية شديدة 
خالل  من  بوالدها  واإلقتداء  التأثر 
حجة  بأهنا  وتراها  بأقواله  متسكها 
باّن  وتؤكد  حياهتا،  أمور  يف  عليها 
الّطموحات واألهداف  إىل  الوصول 
الكفاح واإلجتهاد  بخطوة ومع  يبدأ 
املعرقالت  جتاوز  يمكن  واملثابرة 
وحتقيق  القّمة  إىل  والقفز  والصعاب 
تكون  فمهام  املنشودة،  الغايات 
وقهر  فاملثابرة  بسيطة  البدايات 
املستحيل يمكن ان يقود إىل الغايات 
املرجوة، وتفصح عن عدم رغبتها يف 
الن  الّظامل  رضا  إىل  الكتابة  مواصلة 
إليه  إنجذاهبا  يف  سببًا  سيكون  ذلك 

مرهفة  امرأة  باهّنا  ييش  مما  وغوايتها 
باخلياالت  التأثر  شديدة  االحساس، 
وبالتايل  هلا،  يكتبها  التي  واألوهام 
اىل  أمامه  الضعف  هذا  يقودها  قد 
العفو عنه ومساحمته والقبول باملعتقد 

الباغدي.
الرسائل  لنا  كشفت  وبذلك   
مكنونة  داخلية  صفات  عن  الثالث 
ثريا  األمرية  شخصية  يف  جتسدت 
عن  اإلفصاح  جاء  وقد  افالطوين، 
الّشخصية  طريق  عن  اخلفايا  هذه 
موضع  هناك  يكون  ال  حتى  نفسها 
شك عند القارئ يف مصداقية ما جاد 

به الرّسد من حقائق ومعلومات.
اخلامتة:

الشخصيات  معرفة  يمكن  ال   -1
الواقع  يف  معها  والتعايش  القصصية 
الفني أو الوقوف عىل مواضع اخلرق 
الروائي رساًم  لنا  مل يضع  ما  الواقعي 
لسامهتا الداخلية أو اخلارجية وفقًا ملا 
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يتطلبه عمله الرسدي.
كال  بني  البرصة  روائيو  زاوج   -2
وغري  املبارشة  التصوير  وسيلتي 
شخصياهتم  تقديم  يف  املبارشة 
بكل  اإلحاطة  أجل  من  الرسدية، 
ولغرض  الّشخصيات  تفاصيل 
هلا  باحلياة  نابضة  حية  صورة  تقديم 

أمام املتلقي.
وفق  العرض  طرق  تراوحت   -3
عرب  التقديم  بني  اإلخبارية  الطريقة 
أحد  بواسطة  التقديم  وبني  الراوي 
التقديم  وبني  الروي  شخصيات 
فقد  التمثيلية  الطريقة  اما  الذايت. 
فيها  الشخصيات  صفات  انكشف 
أو  خالل حوارها  او من  افعاهلا  عرب 
حوار الشخصيات، أو عرب الرسائل.

مجيع  تكول  ان  يشرتط  ال   -4
الشخصية  تتحىل هبا  التي  األوصاف 
فقد  للمألوف،  خارقة  العجائبية 

يكمن العجائبي يف جانب دون آخر، 
متامًا  طبيعية  الشخصية  تبدو  وقد 
بوساطة  عجائبيتها  تكتسب  ولكنها 
اخلرق  يكون  ربام  أو  خارجي  مؤثر 
يف جزئية قد ال تبدو مرئية وال يمكن 

مالحظتها.
اجلوانب  إبراز  عىل  الرواة  ركز   -5
دون  شخصياهتم  يف  العجائبية 
وقد  االخرى،  باجلوانب  اإلهتامم 
يكون موضع العجائبي غري ظاهري 
أو غري خارجي بل قد يكون معنويًا 
عن  الشخصية  بعد  يعني  ال  وهذا 

إثارة دهشة املتلقي.
الشخصيات  أسامء  بعض  حتمل   -6
الشخصية،  تقديم  وجوه  من  وجهًا 
الوصف  خلف  ينطوي  وكذلك 
بعضا  الشخصية  تقطنه  الذي  املكاين 

من صفاهتا ومكنوناهتا الداخلية.

تقديم الشخصيات يف الرواية الَبرْصية



538

)2
02

2  
ب -

 )آ
)1

44
4 -

رم 
)حم

نة 
ثام

ة ال
سن

- ال
ون 

الث
والث

ث 
لثال

د ا
عد

- ال
ن 

ثام
د ال

جل
/ امل

واة
د

اهلوامش:
مدينة  اىل  النسبة  به  املراد  البرصية:   *

البرصة.
ابن  منظور،  ابن  العرب:  لسان   -1
منظور األفريقي املرصي، دار صادر، 
مج1،  األوىل،  الطبعة  لبنان،  بريوت، 

ص580 )مادة عجب ( 
2- مقاييس اللغة: ابن فارس، حتقيق 
وضبط عبد السالم حممد هارون، ج4، 
والتوزيع،  والنرش  للطباعة  الفكر  دار 

ص243
اللغة  جممع  الوسيط،  املعجم   -3
وآخرون،  مصطفى  إبراهيم  العربية 
مكتبة الرشوق الدولية، ط4، 2004م، 

ص584 
4- عجائبية النثر احلكائي أدب املعراج 
التكوين  خليل،  عيل  لؤي  واملناقب: 
دمشق،  والنرش،  والرتمجة  للتأليف 

2007م، ص10
وغرائب  املخلوقات  عجائب   -5
القزويني )605- زكريا  املوجودات: 

مكتبة  هج/1203-1283م(،   682
مؤسسة  منشورات  اإلسكندرية، 
األعلمي للمطبوعات، بريوت، لبنان، 

ط1، 2000م، ص10
6- مدخل يف األدب العجائبي: تزفتان 
عالم،  بو  الصديق  تر:  تودوروف، 
1993م،  ط1،  الرباط،  الكالم،  دار 

ص18
العجائبي،  االدب  إىل  مدخل   -7

تودروف ص65 
الّشخصيات  سيمولوجية  ينظر:   -8
سعيد  تر:  هامون،  فيليب  الّروائية: 
والتوزيع،  للنرش  احلوار  دار  بنكراد، 

سوريا، ط1، 2013م، ص58
9- ينظر: بنية الشكل الروائي الفضاء 
بحراوي،  حسن  الشخصية:  الزمن 
ط1،  بريوت،  العريب،  الثقايف  املركز 

1990م، ص223
الرّسدي  النّص  حتليل  ينظر:   -10
عزة،  بو  حممد  ومفاهيم:  تقنيات 
لبنان،  نارشون،  للعلوم  العربية  الدار 
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بريوت، ط1، 2010، ص44
حسن  الروائي:  الشكل  بنية   -11

بحراوي، ص223
12- ينظر: مجالية التفاصيل يف رواية 
املهدي  عن  البحث  ورحلة  حوبة 
املنتظر، عبد احلميد هيمة، جمّلة مقاليد، 
جامعة قاصدي مرباح ورقلة، اجلزائر، 

العدد12، 2017م، ص5
التحلييل:  التطبيقي  النقد  ينظر:   -13
الشؤون  دار  عبداهلل،  خالد  عدنان 
الثقافية، بغداد، ط1، 1986م، ص69
السامل،  بدر  وارد  اخلنزير:  شبيه   -14
والتوزيع،  للنرش  سطور  دار  إصدار 

بغداد، ط4، 2017، ص24- 25
15- ينظر: العجائبي يف روايات وارد 
عباس،  األمري  عبد  عالء  السامل:  بدر 
للعلوم  الرتبية  كلية  ماجستري،  رسالة 
2020م،  كربالء،  جامعة  االنسانية، 

ص37.
من  للكائنات  حتول  هو:  املسخ   *
آخر  جنس  إىل  عليه  املخلوقة  جنسها 

بعيدة عنه، مع احتفاظها بعد التحول 
األول:  جنسها  من  السامت  ببعض 
العريب  الرسد  يف  العجائبية  احلكايات 
القديم: نبيل محدي الشاهد، القاهرة، 
اهليئة املرصية العامة للكتاب، 2017م، 

ص363
جبييل،  ضياء  العجيب:  بوغيز   -16
األهلية،  املكتبة  دار  وتوزيع  نرش 
 ،2019 ط2،  البرصة،  العراق، 

ص19.
الرّسدّية يف روايات ضياء  البنية   -17
جبييل: نعامن ثابت حممد أمني اهليتي، 
2019م، رسالة ماجستري، جملس كلّية 

اآلداب، جامعة األنبار، ص50     
18- عجائب بغداد: وارد بدر الّسامل، 
لبنان،  نارشون،  للعلوم  العربّية  الّدار 

بريوت، ط1، 2012م، ص55-52
العقل:  طائر  رحلة  يف  األمرية   -19
للدراسات  نينوى  دار  غانم،  وحيد 
2019م،  ط1،  والتوزيع،  والنرش 

ص46

تقديم الشخصيات يف الرواية الَبرْصية
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حسن  الروائي:  الشكل  بنية   -20
بحراوي، ص300

21- املشطور: ضياء جبييل، منشورات 
اجلمل، بغداد، بريوت، ط1، 2017م، 

ص11-10
22- ينظر: مجالية التفاصيل يف رواية 
املهدي  عن  البحث  ورحلة  حوبة 

املنتظر، عبد احلميد هيمة، ص5
الّسامل،  بدر  وارد  غراب:  مولد   -23

ص64
جبييل،  ضياء  العجيب:  بوغري   -24

ص20
25- الرواية: ص23-22

26- الرواية: ص88
27- البنية والداللة يف روايات ابراهيم 
نرص اهلل: مرشد أمحد، املؤسسة العربية 
ط1،  بريوت،  والنرش،  للدراسات 

2005، ص45
العقل:  طائر  رحلة  يف  األمرية   -28

وحيد غانم، ص345 
29- الرواية: ص157

30- عذراء سنجار: وارد بدر الّسامل، 
ص96

31- الرواية: ص221
32- ماذا نفعل بدون كالفينو: ضياء 
الرافدين،  دار  شهريار،  دار  جبييل، 
2017م،  ط1،  العراق،  البرصة، 

ص56
33- رجل يف عقل ذبابة: عالء شاكر، 
البرصة،  يف  والكّتاب  األدباء  احتاد 

البرصة، ط1، 2009م، ص46
والبنية  املوت  رواية  ينظر:   -34
العربية،  الرواية  من  نامذج  السحرية 

تسنيم عامد شيخ، ص531
35- رجل يف عقل ذبابة: عالء شاكر، 

ص46
36- عجائب بغداد: وارد بدر السامل، 

ص53
37- عذراء سنجار: وارد بدر السامل، 

ص156-155
38- ينظر: تطّور البنية الفنية يف القصة 
املعارصة 1947 - 1985:  اجلزائرية 
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رشيبط أمحد رشيبط، منشورات احتاد 
1998م،  دمشق،  العرب،  الكتاب 

ص34
النّص األديب:  39- مدخل إىل حتليل 
اليف  حسني  رشيفة،  أبو  القادر  عبد 
قزق، دار الفكر، األردن، عاّمن، ط4، 

2008م، ص137
زينب  عند  الروائي  البناء  ينظر:   -40
بليل: محيدة أمحد عبد املجيد، أطروحة 
دكتوراه، جامعة أم درمان اإلسالمية، 

الّسودان: ص111
الّسامل،  بدر  وارد  غراب:  مولد   -41

ص35-34
كتاب  يف  احلوار  تقنية  ينظر:   -42
هارون:  بن  لسهل  والّثعلب  النمر 
ابو  حممد  بكر  حرب،  حممور  حممد 
اإلنسانية  العلوم  دراسات  معييل، 
عامدة  االردنية،  اجلامعة  واإلجتامعية، 
البحث العلمي، املجّلد 46، العدد2، 

2019م، ص335 
العقل:  طائر  رحلة  يف  األمرية   -43

وحيد غانم، ص70
44- عذراء سنجار: وارد بدر الّسامل، 

ص35-34
45- الرواية: ص93

46- النقد التطبيقي التحلييل: عدنان 
خالد عبداهلل، ص73

أعامل  يف  الّشخصية  بنية  ينظر:   -47
مؤنس الرزاز الروائية دراسة يف ضوء 
املناهج احلديثة: رشحبيل إبراهيم أمحد 
جامعة  دكتوراه،  اطروحة  املحاسنة، 

مؤتة،  االردن، 2007م، ص117
الّسامل،  بدر  وارد  غراب:  مولد   -48

ص79-72
49- البنية والداللة يف روايات ابراهيم 

نرصاهلل: مرشد أمحد، ص49
العقل:  طائر  رحلة  يف  األمرية   -50

وحيد غانم، ص157
51- الرواية: ص159-158
52- الرواية: ص163-162

تقديم الشخصيات يف الرواية الَبرْصية
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املصادر واملراجع:
الروايات والقصص: 

العقل:  طائر  رحلة  يف  األمرية   -1
للدراسات  نينوى  دار  غانم،  وحيد 

والنرش والتوزيع، ط1، 2019م.
2- بوغيز العجيب: ضياء جبييل، نرش 
العراق،  األهلية،  املكتبة  دار  وتوزيع 

البرصة، ط2، 2019م.
شاكر،  عالء  ذبابة:  عقل  يف  رجل   -3
البرصة،  يف  والكّتاب  األدباء  احتاد 

البرصة، ط1، 2009م.
الّسامل،  بدر  وارد  بغداد:  عجائب   -4
لبنان،  نارشون،  للعلوم  العربّية  الّدار 

بريوت، ط1، 2012م.
الّسامل،  بدر  وارد  سنجار:  عذراء   -5
بغداد،  العصامي،  ثائر  مؤسسة 

2018م.
ضياء  كالفينو:  بدون  نفعل  ماذا   -6
الرافدين،  دار  شهريار،  دار  جبييل، 

البرصة، العراق، ط1، 2017م.

7- املشطور: ضياء جبييل، منشورات 
اجلمل، بغداد، بريوت، ط1، 2017م.
8- مولد غراب: وارد بدر الّسامل، دار 
ط5،  بغداد،  والتوزيع،  للنرش  سطور 

2016م.
الكتب:

1- بنية الشكل الروائي الفضاء الزمن 
املركز  بحراوي،  حسن  الشخصية: 
الثقايف العريب، بريوت، ط1، 1990م.
2- البنية والداللة يف روايات ابراهيم 
نرص اهلل: مرشد أمحد، املؤسسة العربية 
ط1،  بريوت،  والنرش،  للدراسات 

.2005
تقنيات  الرّسدي  النّص  حتليل   -3
العربية  الدار  عزة،  بو  حممد  ومفاهيم: 
لبنان، بريوت، ط1،  للعلوم نارشون، 

2010م.
القصة  يف  الفنية  البنية  تطّور   -4
 :1985  -  1947 املعارصة  اجلزائرية 
احتاد  منشورات  رشيبط،  أمحد  رشيبط 
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الكتاب العرب، دمشق، 1998م.
الرسد  يف  العجائبية  احلكايات   -5
الشاهد،  محدي  نبيل  القديم:  العريب 
القاهرة، اهليئة املرصية العامة للكتاب، 

2017م.
6- سيمولوجية الّشخصيات الّروائية: 
دار  بنكراد،  سعيد  تر:  هامون،  فيليب 
ط1،  سوريا،  والتوزيع،  للنرش  احلوار 

2013م.
وغرائب  املخلوقات  عجائب   -7
-605( القزويني  زكريا  املوجودات: 
مكتبة  هج/1203-1283م(،   682
مؤسسة  منشورات  اإلسكندرية، 
األعلمي للمطبوعات، بريوت، لبنان، 

ط1، 2000م.
8- عجائبية النثر احلكائي أدب املعراج 
التكوين  خليل،  عيل  لؤي  واملناقب: 
دمشق،،  والنرش،  والرتمجة  للتأليف 

2007م.
ابن  منظور،  ابن  العرب:  لسان   -9

صادر،  دار  املرصي،  األفريقي  منظور 
بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، مج1.

األديب:  النّص  حتليل  إىل  مدخل   -10
اليف  حسني  رشيفة،  أبو  القادر  عبد 
قزق، دار الفكر، األردن، عاّمن، ط4، 

2008م.
العجائبي:  األدب  يف  مدخل   -11
بو  الصديق  تر:  تودوروف،  تزفتان 
ط1،  الرباط،  الكالم،  دار  عالم، 

1993م.
اللغة  جممع  الوسيط،  املعجم   -12
وآخرون،  مصطفى  إبراهيم  العربية 
مكتبة الرشوق الدولية، ط4، 2004م. 
13- مقاييس اللغة: ابن فارس، حتقيق 
وضبط عبد السالم حممد هارون، ج4، 

دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع.
التحلييل: عدنان  التطبيقي  النقد   -14
الثقافية،  الشؤون  دار  عبداهلل،  خالد 

بغداد، ط1، 1986م.

تقديم الشخصيات يف الرواية الَبرْصية
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الرسائل واالطاريح:
بليل:  زينب  عند  الروائي  البناء   -1
أطروحة  املجيد،  عبد  أمحد  محيدة 
دكتوراه، جامعة أم درمان اإلسالمية، 

الّسودان.
ضياء  روايات  يف  الرّسدّية  البنية   -2
اهليتي،  أمني  حممد  ثابت  نعامن  جبييل: 
اآلداب،  كلّية  جملس  ماجستري،  رسالة 

جامعة األنبار، 2019م.
مؤنس  أعامل  يف  الّشخصية  بنية   -3
الرزاز الروائية دراسة يف ضوء املناهج 
أمحد  إبراهيم  رشحبيل  احلديثة: 
جامعة  دكتوراه،  اطروحة  املحاسنة، 

مؤتة،  االردن، 2007م.

املجالت والدوريات:
1- تقنية احلوار يف كتاب النمر والّثعلب 
لسهل بن هارون: حممد حممور حرب، 
العلوم  دراسات  معييل،  ابو  حممد  بكر 
اجلامعة  واإلجتامعية،  اإلنسانية 
االردنية، عامدة البحث العلمي، املجّلد 

46، العدد2، 2019م.
حوبة  رواية  يف  التفاصيل  مجالية   -2
املنتظر،  املهدي  عن  البحث  ورحلة 
عبد احلميد هيمة، جمّلة مقاليد،  جامعة 
اجلزائر،  ورقلة،  مرباح  قاصدي 

العدد12، 2017م.
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ملخص البحث
ومتكينه  القارئ  حمورها  احلديث،  األديب  النقد  نظريات  أحدث  من  التلقي  مجالياُت   

من أن يكون أساسًا يف بناء النصِّ االبداعي، فال يوجد مؤّلف االّ والقارئ قائم يف تفكريه، 
فوجوده يف ذهن األديب أو أي مبدع آخر يعني أنَّ القارئ قد حتّكم يف ُمنشئ النّص وأفكاره.
أهّم  أحد  فالقارئ  التلقي،  القراءة ومجاليات  نظرية  دائرة  البحث ضمن  فكرة  فتقع   
أركان العملية االبداعية يف املنَتج األديب، بل هو هدف املنتِج يف ايصال املعنى إليه، فأصبحت 
ه من خالل  له سلطة وسطوة عىل منتِج النصِّ والنصِّ عىل نحو عام، فقد يشاركه يف انتاج نصِّ
تأويالته وثقافته القرائية وخياله، فيعمل عىل إنتاج النصِّ معه أو يعيد انتاجه من جديد، بعد 
الوجهة  ،فتغريت  ه  ونصِّ النّص  مبدع  عىل  منصب  بل  متجه  النقدي  والنظر  مهّمشًا  كان  أن 
النقدية اىل أن ُعّد التلقي تطّورا نوعيًا يف تأريخ النقد األديب احلديث، فالقارئ يف النصِّ األديب 
هو قارئ يف مكنونه وبنائه وليس قارئًا له باملفهوم القديم حني كان مستهِلكًا بتحليل وتفسري 
مقاصد املؤلِّف، فوقع االختيار عىل قصة قصرية بعنوان )ليلة الزفاف( لألديب توفيق احلكيم 
وكيف  للقصة  القارئ  نظر  وجهة  من  الفني  اإلبداع  مكامن  لكشف  تطبيقيًا  جانبًا  بوصفها 
يبني املعنى، فكانت مبحثًا ثانيًا بعد أن جعلنا األول لنظرية التلقي ومجالياهتا بإطارها النظري 
وآليات اشتغاهلا، ولعل أهّم نتيجة خرجنا هبا أن خيال القارئ بنى معنى رّبام يفوق خيال املنتِج 

نفسه. 
، ليلة الزفاف قصة قصرية  مفاتيح البحث: بناء املعنى صياغته جتديدًا ، القارئ متلّقي النصِّ

لتوفيق احلكيم

بناُء املعىن عند القارئ

يف قصة )ليلة الزفاف( لتوفيق احلكيم

م.د. دجلة صبّار منذور

جامعة بابل / كلية اآلداب
Constructing meaning for the reader In the story                
)The Wedding Night( by Tawfiq Al-Hakim

Dr.Dijla .S. Manthoor
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Abstract

	 The	 aesthetics	 of	 receiving	 is	 one	 of	 the	 latest	 theories	 of	 modern	

literary	 criticism,	 centered	 on	 the	 reader	 and	 enabling	 him	 to	 be	 a	 basis	 in	

building	 the	 creative	 text.	 Thus,	 the	 critical	 direction	 changed	 in	 the	 sense	

that	reviving	is	considered	a	qualitative	development	in	the	history	of	modern	

literary	criticism.	The	reader	in	the	literary	text	is	a	reader	in	its	potential	and	

structure	and	not	a	reader	of	it	in	the	old	concept	when	it	was	consumed	by	

analyzing	 and	 interpreting	 the	 author’s	 intentions.	The	 choice	was	made	 on	

a	short	story	entitled	(The	Wedding	Night)	by	the	writer	Tawfiq	Al-Hakim	as	

an	applied	aspect	to	reveal	the	sources	of	artistic	creativity	from	the	reader’s	

point	 of	 view	of	 the	 story	 and	how	 it	 constructs	 the	meaning.	The	 reader's	

imagination	built	meaning	beyond	the	imagination	of	the	producer	himself.

	 Keywords:	constructing	the	meaning,	formulating	it	renewal,	the	reader	

receiving	the	text,	the	wedding	night,	a	short	story	by	Tawfiq	al-Hakim.
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املقّدمة
له احلمد عىل نعامئه وله الشكر عىل   

آالئه وصىل اهلل عىل حممد وآله
احلديثة  النقدية  املناهج  تعّددت   
وكلها مناهج غربية يف إطارها النظري ويف 
الباحثون  عمد  ومعايريها،  بناها  تشكيل 
والنقاد العرب عىل إسقاط هذه املناهج عىل 
هذه  أوليات  ملعرفة  اكتشافًا  العريب  تراثنا 
املناهج يف معرفتنا العربية ومجع شتات الفكر 
الغربية،  املناهج  بطروحات  موازنًة  العريب 
هو  املناهج  هذه  وأهّم  أشهر  من  ولعل 
الثالث يف مثلث  بالركن  يعنى  الذي  التلّقي 
والقارئ،  والنص  املبدع  األديب:  اإلبداع 
وضعوا هلذه النظرية أسسًا ومفاهيم وآليات 
من  املتلقي  مّكنوا  حتليل  وضوابط  اشتغال 
اإلبداع  حّيز  يف  الصحيحة  مكانته  يتبّوأ  أن 
بعد أن كانت املناهج والنظرية هتتّم بالركنني 
جل  انصّبت  وقد  ونّصه  املؤلف  األّوليني: 
إىل  ينظرون  كانوا  حني  عليهام  جهودهم 
أن  االّ  معرفة  مستهلك  أنه  عىل  القارئ 
منتج  جعلته  )التلّقي(  اجلديدة  النظرية 
للتأسيس  مكان  هلا  النظرية  هذه  معرفة، 
وهلا زمان حمّدد وهلا رّوادها املؤسسون وهلا 
ركاهبا  يف  يأيت  البحث  هذا  ولعل  أتباعها، 

ويف خّطها النقدي، فظهرت بوادرها األوىل 
يف املانيا عام 1966م يف مدرسة كونستانس 
ابتكارها  تبنّوا  الذين  مؤسسيها  أشهر  ومن 
مها: هانز روبرت ياوس، وفولفغانج آيزر، 
تاريخ  يف  نقدية  ثورة  النظرية  هذه  عّدت 
الفكر  نقلت  إذ  احلديثة،  النقدية  املناهج 
النقدي اىل ّتوجه آخر يف تشكيل النصوص 
فخرجت من حّيز البحث يف حتليل األعامل 
الفنية اىل إطار تلّمس اجلامل وقياس مسافاته 
لتوقّعات  وكرس  انتظارات  بآفاق  االبداعية 
املتلقي، يعني سارت يف إطار جتديد السرية 
إانتاج  يف  األدوار  تفعيل  وتبادل  األدبية 

األدب.
فقد وقع االختيار عىل قصة قصرية   
الزفاف(  بعنوان)ليلة  احلكيم  لتوفيق 
منهج  بموازين  نضعه  تطبيقيًا  نّصًا  بوصفها 
التلقي ونظريته لكشف مكامن اجلامل األديب 
قصة  قارئ  بمنظار  االبداع  ومساحات 
األول  بمبحثني:  جعلناه  فقد  الزفاف،  ليلة 
وآليات  مفهومًا  للتلقي  النظري  اإلطار  يف 
بمسافتني:  التطبيقي  للجانب  عمله،والثاين 
التي  اخلامتة  ثّم  ومن  وخيبته،  االنتظار  أفق 
التي نظنُّ  النقدية  النتائج  خرجنا هبا ببعض 
أهنا جديدة يف قراءة هذه القصة بفكر القارئ 

بناُء املعنى عند القارئ يف قصة ) ليلة  ...
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املبدع وجتليات خياله.     
املبحث األول

نظرية التلقي
مفهوم التلقي، و) القارئ واملعنى(، وآليات 

االشتغال
أوالً: مفهوم التلقي.

اىل  تعود  النظرية  هذه  أّوليات   
يف  تطّورت  وتنظريًا  معرفًة  األملانية  أصوهلا 
يد  عىل  املايض  القرن  من  الستينيات  هناية 
)هانس روبرت ياوس( و )فولفغانغ آيزر( 
فقد كان ألفكارمها أثر كبري يف خروج هذه 
إطار  يف  تقع  النظرية  هذه  للنور)1(،  النظرية 

نظرية االتصال بوصفها نشاطًا إنسانيًا. 
وتعاملها  البنيوية  مع  للنزاع  فكان   
نظرية  تأسيس  يف  الكبري  أثره  األدب  مع 
نظرية  وهي  التلقي،  مجاليات  أو  التلقي 
كانت  فقد  البنيوية،  أنقاض  عىل  جاءت 
التي  النقدية  املناهج  عىل  ارتدادية  نظرية 
كانت تسّلط اهتاممها عىل النصِّ فقط وهتمل 
اإلبداعي  للنّصِّ  املكّونة  االخرى  األركان 
عىل  ارتدادًا  جاءت  نفسها  البنيوية  أنَّ  مع 
مفاهيم   بأنَّ  استقّرت  أن  اىل  املؤّلف  سلطة 
بتأويالته  القارئ  عىل  قائم  اجلامل  اكتشاف 
عدم  مع  وثقافيًا  معرفيًا  الذاتية  وامكاناته 

. امهال املؤلف والنصَّ
فهم  أنَّ  خرض  عودة  ناظم  ويرى   
التلقي والتأثري يأيت من املشكالت  مجاليات 
التأويل  مستوى  عىل  البنيوية  خّلفتها  التي 
وبناء املعنى وصلة البنية باإلدراك وأن هذه 
حتاول  البنيوية  بعد  ما  اجتاهات  من  النظرية 
مشكالته  وطرح  األدب  فهم  تنظيم  إعادة 

من خالل نظرية التلقي)2(.
مجالية  أنَّ  رشيف  الكريم  عبد  ويرى   
التلقي ال حتيل عىل نظرية واحدة، بل ضمن 
بينهام  التمييز  يمكن  متداخلتني  نظريتني 
التأثري()3(  )نظرية  و  التلقي(  )نظرية  ومها 
هذا  وهاب  خالد  اجلزائري  الباحث  تناول 
الرأي حتلياًل وبحثًا عن أدلة منطقية تدعمه 
االختالف  مواطن  حّدد  أْن  اىل  ترفضه  أو 
واالئتالف بني هاتني النظريتني، إذ يرى أن 
مواطن االئتالف تكمن يف اعرتاض كل من 
)ياوس و) ايزر( عىل ُأسس املقاربة البنيوية 
يف  التلقي  أمهية  عىل  وشّددا  عامة  والنصية 
وعملية  األديب  النوع  تطّور  مها:  قضيتني 
بناء املعنى، أّما مواطن االختالف فقد اهتم 
عىل  مرّكزا  األديب  النوع  بتطّور  )ياوس( 
بينام  األدب  وتأريخ  األدب  نظرية  مراجعة 
جنح )آيزر( إىل اهتاممه ببناء املعنى وطرائق 
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التفسري العتقاده أنَّ النصَّ ينطوي عىل عدد 
املتلقي  من  تستدعي  التي  الفجوات  من 

اجراءات ليكّون املعنى وحيّقق اإلنتاج)4(.
أنَّ  أيضا  آيزر  مؤسسها  ويرى   
يكون  أن  التلقي  نظرية  ملنظور  وفقًا  املتلقي 
لوضع  ومستعدًا  ومنفتحًا  مرنًا  قراءته  يف 
املتلقي  تقّدم  فكلام  سؤال،  موضع  قناعاته 
يف القراءة فسوف يطرح افرتاضات ويراجع 
أكثر  باستنباطات وتوقعات  قناعات ويقوم 

تعقيدًا)5(. 
وقد عّرفها الباحثون بتعريفات عّدة   
نورد تعريفني فقط عىل سبيل إعطاء صورة 

واضحة ملفهومها: 
 ( بأهنا   ) )آيزر  وهو  منّظرهيا  أحد  يرى   -

االنجاز املحّقق من طرف القارئ()6(
- يرى فيها د.باسل الزبيدي )هي النظريات 
العبث  املطلقة يف  السلطة  القارئ  التي متنح 
أنساقه  عن  بعيدًا  ومدلوالته  النصِّ  بسلطة 
للوصول  االشاري  ونظامه  بل  ودالالته، 
اىل غايات ومقاصد شطت كل الشطط عن 

غايات النص ومقاصده()7(.
ارتباطًا  التلقي  نظريات  فارتبطت   
وثيقًا بمصطلح القراءة التي أعطت السلطة 
عالقة  هي  القراءة  فكانت  للمتلقي  املطلقة 

سلطة  يف  بعضهم  وبالغ  بالنصِّ   املتلقي 
طبيعة  بتغيري  يقولون  جعلهم  مّما  املتلقي 
يتحّول  الذي  مقّدسًا  كان  وإْن  كليًا  النّص 
الطبيعة  إىل  )وحي(  اإلهلية  الطبيعة  من 
البرشية)8(، )ألنَّ النصَّ مفتوح وأن القارئ 
وهذه  مشاركة،  عملية  يف  ينتجانه  واملتلقي 
هي  وإنام  االستهالك  هي  ليست  املشاركة 
داللية  عملية  يف  والتأليف  القراءة  اندماج 
واحدة بحيث تكون ممارسة القراءة اسهاما 

يف التأليف()9(.
نظرية  يف  الباحثني  لبعض  وكان   
سلطة  للمتلقي  أعطى  إذ  مبالغات،  التلّقي 
عىل  نظره  وجهة  من  يقترص  فال  أخرى 
افرتاض الدالالت اجلديدة للنص، بل يميل 
عىل صاحب النص األلفاظ التي يستعملها 
يقول سعد كموين: )اذا كانت املعاين خاصة 
جيد  وأن  املتلقي،  ألفاظ  االلفاظ  فإن  املبدع 
ظفر  اذا  ناظره  بإزاء  معه  االلفاظ  املبدع 
باملعنى فهذا يعني أن املبدع حلظة الظفر تلك 
أن  يعني  وهذا  باملتلقي...  مسكونا  يكون 
بدايات  مع  تبدأ  النص  عىل  سلطة  للمتلقي 

التفكري عند املبدع()10(
وقد أبدى باحث معارص اعرتاضه   
بوصفها  معا  والنصِّ  املولِّف  استبعاد  بأنَّ 

بناُء املعنى عند القارئ يف قصة ) ليلة  ...
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عملية غري مستساغة ال منطقًا وال عقاًل حتى 
يف النصوص األدبية)11(.

و التلقي ليس املصطلح الوحيد يف   
عامل معرفة هذه النظرية، فقد حاولت الناقدة 
التأثري  مصطلح  عىل  التأكيد  ابراهيم  نبيلة 
مرادفًا،وهذا  مصطلحًا  بوصفه  واالتصال 
والقارئ  النصِّ  بني  الثنائية  العالقة  يرجع 
والقارئ  فيه  ويؤّثر  القارئ  يستفّز  فالنصُّ 
يفّك رموزه والتواصل معه)12(. ويرى أحد 
املشكلة؛  املصطلح ال حيّل  أنَّ هذا  الباحثني 
يكون  ألْن  يرقى  ال  سلبي  مصطلح  ألنه 
ترمجة فعلية ودقيقة ألنَّه مصطلح حمدود من 
املتلقي  فهم  كيفية  النقدية وال حيّدد  الناحية 

للخطاب األديب)13(.
إسامعيل  الدين  عز  اختار  وقد   
ثالثًا  مرادفا  بوصفه  االستقبال  مصطلح 
لدى  غريبًا  وقعًا  له  أن  يرى  للتلقي،إذ 
املتكلمني باالنكليزية الذين مل يواجهوه من 
التلقي  ملصطلح  الغلبة  ظّلت  وقد  قبل)14(، 
شاعت  التي  النظرية  لفظة  مع  ُركب  حتى 
القارئ  أو  احلديثة  النقدية  الدراسات  يف 
الذي شاع يف البحوث والدراسات عىل أنه 
فارس التلّقي وفاعله وموّجه املعنى وبانيه.

ثانيًا: القارئ يف النصِّ األديب ومعناه.
نظرية التلقي من االجتاهات النقدية   
احلديثة التي جاءت عىل انقاض البنيوية التي 
مع  بالنص  وعالقته  املؤلف  اىل  تنظر  كانت 
)القارئ(  الثالث  لرشيكهم  واضح  هتميش 
فلم نجعل عنوان هذا املطلب القارئ للنصِّ 
األديب، بل القارئ يف النصِّ األديب وستتضح 

احلكمة من ذلك. 
دائرة  ضمن  تقع  البحث  ففكرة   
فالقارئ  التلقي،  ومجاليات  القراءة  نظرية 
املنَتج  العملية االبداعية يف  أركان  أهّم  أحد 
األديب، بل هو هدف املنتِج يف إيصال املعنى 
إليه، فأصبحت له سلطة وسطوة عىل منتِج 
يشاركه  فقد  عام،  نحو  عىل  والنصِّ  النصِّ 
وثقافته  تأويالته  خالل  من  ه  نصِّ انتاج  يف 
القرائية للنصِّ فيعمل عىل انتاج النصِّ معه 

أو يعيد انتاجه من جديد.
أركان  نّلخص  أْن  حاولنا  واذا   
املثلث االبداعي ومراحل النظر النقدي إىل 
نجد  االبداعية  العملية  أركان  من  كل ركن 
يف  ُيعّول  فعليه  األوىل  السلطة  للمؤلف  أنَّ 
توجيه قراءة النصِّ وفهمه وتأويله، فلم يكن 
أكثر  وبحث  اهتامم  آخر  ابداعي  ركن  ألي 
اهتامم  عىل  استحوذ  الذي  النصِّ  كاتب  من 
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والدراسات  عام  نحو  عىل  األدبية  النظرية 
انتقل  ثم  ومن  خاص،  نحو  عىل  النقدية 
إىل  واالهتامم  الكشف  يف  النظري  املسار 
سلطة أخرى استحوذت - إْن صحَّ التعبري- 
سلطة  وهي  االبداعية  العملية  سياسية  عىل 
النقدي  البحث  بأفكار  التي حتكمت  النصِّ 
وسيطرة  سطوة  عىل  فعل  ردة  جاء  الذي 
األدب  نظرية  عىل  الزمن  من  حقبة  املؤلف 
موت  إىل  البنيوي  املنهج  فدعا  ونقدًا  بحثا 
املنتِج  بتغييب  بدوره  يقوم  الذي  املؤلف 

األديب 
اللسانية  للدراسات  كان  فقد   
املنحى  يف  كبري  أثر  البنيوية  واالنثربولوجية 
لنظرية األدب وظل زمنًا طوياًل يف  البحثي 
الباحثني  وأفكار  أقالم  يف  يتحّكم  سلطته 
الفكر  أغنت  كثرية  مؤلفات  ظهرت  حتى 

االنساين معرفًة.
نقطة  يعّد  الذي  الثالث  الركن  أّما   
فلم  القارئ  هو  املنتج  انتاجية  يف  االرتكاز 
ُينظر اليه عىل أنه ركن ابداعي بل كان ُيرمق 
عىل أنَّه املستهلك للمنَتج األديب، فقد أثارته 
ا مل تقف عنده ومل  الدراسات البنيوية إالّ أهنَّ
ُتدخله يف حّيز تنظريها املعريف ومل تبنّي عالقة 
أن  اىل  تأثريه  ومدى  األديب  بالنصِّ  القارئ 

املرتادفة  بمصطلحاهتا  التلقي  نظرية  بزغت 
اجلاملية  السمة  الركن  هذا  عىل  وأضفت 
الفرضيات  بتقنني  والقراءة  الكشف  يف 
ومصطلحات  االشتغال  وآليات  واملفاهيم 
للتفاهم املعريف فكانت للسانيات التواصلية 
األدب  ونظرية  التلقي  بحث  يف  أثرها 
له  أصبح  األديب  فالتواصل  عام،  نحو  عىل 
خصوصية يف النظر والقراءة النقدية، مع أننا 
ال يمكن أن نغفل اإلشارات الرتاثية التي قد 
نّوهت بعالقة املنتج بالقارئ واهتامم األول 
نرصده  أن  يمكن  ما  أقدم  ولعل  بالثاين 
مفهوم  إىل  اجلاحظ  إشارة  العريب  تراثنا  يف 

)الفهم واالفهام( )15(.
األديب  االهتامم  عىل  يالحظ  فالذي   
األديب  النص  إبداع  بأركان عملية  والنقدي 
املنطقي  التسلسل  عىل  انصّب  اهتامم  أنه 
بكل  الكاتب  إىل  اوال  نظروا  لألركان، 
ثّم  ومن  املنتج،  الفاعل  أنه  عىل  تفاصيله 
موضوع  النص  فكان  املعريف  النظر  تطّور 
واخريًا  احلقيقي  املنَتح  هو  أنه  مع  اهتاممهم 
التي  األركان  بآخر  النقدي  التفكري  ارتقى 
انتاٍج ال  كانت مستبعدة من أن تكون ركَن 
ركن استهالٍك فكانت نظرية التلقي بسامهتا 
اذا  ابداعيًا،  النص  مساحة  رسم  يف  اجلاملية 

بناُء املعنى عند القارئ يف قصة ) ليلة  ...
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تشكيل  إعادة  يف  القارئ  حالة  تشبيه  أردنا 
يف  كبري  فارق  مع   - الواعية  بقراءته  النصِّ 
القاممة  بتدوير  يكون  ما  أشبه   - التشبيه 
إلنتاج الطاقة الكهربائية التي أعطت حيوية 
للحياة وحتكمت بحركة املنتج ونّصه من هنا 
يتضح أنَّ القارئ يف النص األديب هو قارئ 
باملفهوم  له  قارئًا  وليس  وبنائه  مكنونه  يف 
وتفسري  بتفكري  مستهلكًا  كان  حني  القديم 

مقاصد املؤلف. 
االمريكي  النقد  اهتّم  فقد  ثمَّ  ومن   
واألوريب املعارص منذ ثامنينيات القرن املايض 
هبذا  واالهتامم  واجلمهور  والتلقي  بالقارئ 
النقدية  النظرية  وّجه  الدراسات  من  احلقل 

وجهة جديدة بمامرسة نقدية مكثفة)16(.
القارئ  من  يراد  الذي  املعنى  أّما   
النظرية  ضاّلة  فهو  النص  عىل  اضفائه 
نفهم  أن  من  أوالً  بدَّ  فال  اهتاممها،  وموطن 
مفهوم  فهو  الفراغات  أو  الفجوات  معنى 
وفقًا  رفض  إذ  انجاردن،  برومان  ارتبط 
ثنائية:  الظاهراتية  الفلسفة  يف  لتوجهاته 
أنَّ  يرى  إذ  املعرفة،  حتليل  يف  واملثال  الواقع 
العمل الفني واألديب خارج هذه الثنائية فهو 
ليس مستقالًّ بذاته وليس معنيا بصورة هنائية 
هيأة  يف  متشكالًّ  الوعي  عىل  اعتامده  أن  االّ 

عليه  تشتمل  عاّم  الناشئ  اإلهبام  عىل  تقوم 
القارئ  عىل  يتعنّي  فراغات  أو  فجوات  من 

ملؤها)17(.
ممّا جتدر اإلشارة إليه أنَّ املعنى الذي   
الثقافة  بحسب  متباين  به  الفراغ  ملء  يراد 
والقدرة الذهنية واخليال الواسع واملسبقات 
يقول  تشكيله،  يف  الثقافية  القارئ  بأنساق 
روبرت هولب: )ولكن القراء يف ممارستهم 
عملية التحّقق العياين جيدون الفرصة كذلك 
الفراغات  ملء  بأنَّ  ذلك  خياهلم  إلعامل 
بأشياء حمّددة يتطلب قوة ابداعية يضيف اليها 

انجاردن املهارة وحدة الذهن كذلك()18( 
العملية  طريف  من  امُلنشأ  واملعنى   
بحسب  خيتلف  والثالث  األول  اإلبداعية: 
بفهمه  املتلقي  وبناء  املؤلف  مقاصد  بناء 
ملسافات اجلامل، وقد ذكر  آيزر امَلعنيني فهو 
عند املنتِج األول )وظيفة من وظائف القصد 
املنتِج  عند  وهو  املؤلف()19(،  به  ُيديل  الذي 
ولكن  القارئ  انشاء  من  )أنَّه  القارئ  الثاين 
فإن  ثم  النصية ومن  التوّجهات  بإرشاد من 
حيّققوا  أن  يف  األمر  ظاهر  يف  أحرار  القراء 
أو  بطرائق خمتلفة معاين خمتلفة حتقيقًا عيانيًا 

يف أن خيلقوا خلقًا( نظرية التلقي)20(. 
مفهوم  أن  روبني  سوزان  وترى   
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القارئ يف النص األديب يبدو مفهوما متناقضا 
إىل حد بعيد، إذ ينّم عن غموض متأّصل يف 
مفهوم اجلمهور، والنصوص الفنية تتضّمن 
ُيستحرض  فاجلمهور  تأويلها  لكيفية  مفاتيح 
يظّل  الفعيل  اجلمهور  أن  غري  النصوص  يف 
هو نفسه غري قادر عىل االختزال ومستحوذًا 

عىل النصِّ يف ذوقه واغراضه اخلاصة)21(.
ثالثًا: اسرتاتيجيات اشتغال القارئ.

مجاليات التلقي من أحدث نظريات   
القارئ  حمورها  احلديث،  األديب  النقد 
النصِّ  بناء  يف  أساسًا  يكون  أن  من  ومتكينه 
والقارئ  االّ  مؤّلف  يوجد  فال  اإلبداعي، 
ذهن  يف  املتلقي  وجود  تفكريه،  يف  قائم 
القارئ  أنَّ  يعني  آخر  مبدع  أي  أو  األديب  
عىل  وأفكاره،  النص  ُمنشئ  يف  حتّكم  قد 
يكتب  عندما  النحوي  املؤلِّف  املثال  سبيل 
للتعليم  أكان  سواء  تعليميًا  نحوّيا  كتابا 
فكرة  فوجود  الثانوي  التعليم  أم  اجلامعي 
املستوى التعليمي والثقايف للذين يكتب هلم 
القّراء  عقول  ارشاك  إىل  بالرضورة  سيؤدي 
الدكتور  يقول  هلم،  يكتب  فيام  وامكاناهتم 
حمالة  ال  يكتب  )الشاعر  فضل:  صالح 
بشكل يدعو القارئ لتقّبل ما ينشئ وبدون 
هو  فالتقّبل  للشعر،  وجود  ال  التقّبل  هذا 

الذي يمنحه املرشوعية()22(. 
مشاركة  النصِّ  يف  يشارك  فالقارئ   
يمكن  فال  ترتيبه،  وإعادة  أفكاره  صياغة 
معّينة  اشتغال  آليات  من خالل  االّ  له ذلك 
متّكنه من أن يكون مبدعًا مع مبدعه احلقيقي 

وهذه اآلليات عىل النحو اآليت:
اوالً: أفق االنتظار:

من االسرتاتيجيات املهمة يف نظرية   
إمكانية  يف  الكبري  أثرها  هلا  التي  التلقي 
فأفق  وبياهنا،  املقاصد  كشف  عىل  القارئ 
)ياوس(  مصطلحات  من  ليس  االنتظار 
وإبداعه فقد وّظفه غادامري مفهوما)23( عىل 
أنه )ال يمكن فهم اي حقيقة دون أن نأخذ 
عليها؛  ترتّتب  التي  العواقب  االعتبار  بعني 
اخلاصة  والتأثريات  التفسريات  تاريخ  ألنَّ 
بعد  متكنّا-  التي  هي  ما  عمل  أو  بحدث 
فهمه  من  ماضيًا-  وصار  العمل  اكتمل  ان 
كواقعة ذات طبيعة تعّددية للمعاين وبصورة 
مغايرة لتلك التي فهمته هبا معارصوه()24(. 
التمنّي  يشوبه  انتظار  هو  فالتوقع   
بلوغها  املرء  يتمنّى  التي  النجاح  مثل درجة 
كرس  فهو  الالتوقع  أما  ما)25(،  عمل  يف 
التوقع)26(،  عملية  تصيب  وخيبة  لالنتظار 
السوابق  يعني  فلسفي  مفهوم  فهو  ثم  ومن 

بناُء املعنى عند القارئ يف قصة ) ليلة  ...
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أي األفكار السابقة عن يشء ما)27(، وترى 
القارئ  أنَّ  املعارصات  الباحثات  إحدى 
د.  عليه  اصطلح  فيام  النص  مع  يلتقي 
القراءة  مع  وذلك  بالقابلية  فضل  صالح 
حيدث  للنص  القارئ  مالمسة  وبعد  األوىل 
النص  بني  التامهي  أي  التقّبل،  يسّميه  ما 
عند  األفق  خيبة  مفاجآت  أّما  والقارئ، 
القارئ فلن يتمّكن النص أن يصمد وتكتب 
انتفاء املرشوعية من دون  ثم  احلياة ومن  له 
توافق ُأفق انتظار القارئ مع ُأفق النّص)28(.

ألفق  فهمه  يف  ياوس  ويسعى   
التأرخيي؛  بسياقه  النص  ربط  اىل  االنتظار 
معنّي  بقارئ  يرتبط   ال  االنتظار  افق  ألنَّ 
من  أوسع  مفهوم  وهو  معينة)29(،  مدة  يف 
األسلوبية  الدراسات  يف  شاع  الذي  التوّقع 
يتعامل  ال  مفهوم  والشعرية،فهو  واللسانية 
إىل  ينظر  بل  األدبية  النصوص  جزئيات  مع 
أفق  مع  منسجام  كان  إذا  فيام  كامال  النص 

توّقع القارئ أم ال)30(. 
أّما الرتاث العريب فقد أشار اجلاحظ   
املفاجأة واجلّدة واالستطراف والتعّجب  إىل 
يف خلق اللذة األدبية  عند املتلقي)31(، قال يف 
إذا كان: )من غري معدنه أغرب وكّلام  اليش 
كان أغرب كان أبعد يف الوهم وكلام كان أبعد 

يف الوهم كان أطرف وكلام كان أطرف كان 
أعجب وكلام كان أعجب كان أبدع()32(.

وأظّن أن وضوح فكرة ُأفق االنتظار   
وكرسه يف نصِّ اجلاحظ أبني من أن يعلق عىل 
النصِّ  القارئ يف كشف مكامن  فهمه أمهية 
بيان  يف  وأجىل  أوضح  مصداق  فال  الفنية، 
التلقي  لنظرية  التوّقع وفقًا  أفق  حقيقة كرس 

من قوله )كلام كان أعجب كان أبدع(.
اجلرجاين  القاهر  عبد  تابع  وقد   
قال:  اصطالحه،  دون  من  حقيقته  فهم  يف 
)التباعد بني الشيئني كلام كان أشّد كانت إىل 
النفوس أعجب وكانت النفوس هلا أطرب 
وكان مكاهنا إىل أن حتدث االرحيية أقرب... 
أنَّ اليشء اذا ظهر من مكان مل يعهد ظهوره 
منه وخرج من موضع ليس بمعدن له كانت 
صبابة النفوس به أكثر، وكان الشغف منها 
وإخراجك  التعّجب  إثارة  يف  فسواء  أجدر 
من  اليشء  وجودك  املستغرب  روعة  اىل 
مكان ليس من أمكنته ووجود يشء مل يوجد 

ومل يعرف من أصله يف ذاته وصفته()33(.
مع  اليها  اإلشارة  يف  األوضح  ولعل        
قاله  ما  هو  للقارئ  النفيس  بالبعد  ربطها 
من  وسيلة  عّده  حني  القرطاجني  حازم 
وسائل اثارة املتلقي ذهنيًا ونفسيًا)34(، قال: 
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للنفس  حركة  والتعّجب  االستغراب  )إنَّ 
انفعاهلا  قوَي  اخليالية  بحركتها  اقرتنت  إذا 

وتأّثرها()35(.
هلل دّر اجلرجاين والقرطاجني كيف   
عام  نظري  باطار  التلقي  نظرية  يؤّطرا  مل 
مصاديق  عن  تعرّب  رصحية  واصطالحات 
من  الثالث  للركن  القديم  النقدي  الفهم 

أركان العملية اإلبداعية )القارئ( 
ما أروع قول اجلرجاين يف فهم كرس   
من  ظهر  اذا  اليشء  )أن  رأى  حني  التوقع 
مكان مل يعهد ظهوره منه وخرج من موضع 
به  النفوس  صبابة  كانت  له  بمعدن  ليس 

أكثر(!.
ثانيًا: املسافة اجلاملية )كرس األُفق(:

هو مصطلح ألحد مؤسيس النظرية   
يقّدمه  ما  بني  )التعارض  يعني  )ياوس( 
ويرى  القارئ()36(  يتوّقعه  ما  وبني  النص 
يسمح  مفهوم  التوقعات  أفق  أن  أيضًا 
فنيًا  النص  خصائص  بتحديد  للمتلقي 

بآليتني: نوع النص ودرجته)37(.
مقّوما  معيارًا  املفهوم  هذا  ويعّد   
للنصوص األدبية فإمكان هذه األداة النقدية 
من  النصوص  جودة  عىل  احلكم  االجرائية 
سلطة  األديب  العمل  فيامرس  عدمها،)38( 

فإن  ثم  ومن  اجلاملية  املتلقي  جتربة  توّجه 
العمل  مع  ينسجم  قد  القارئ  توقع  أفق 
ياوس  اصطلح  وقد  ينسجم  ال  وقد  األديب 
القارئ مع أفق توقع  عىل تصادم أفق توقع 
هذا  من  فيتبنّي  اجلاملية،  باملسافة  النص 
قد  اجلاملية  املسافة  أنَّ  األفقني  بني  التصادم 
تربك القارئ وجتعل توّقعه االنتظاري خائبًا 
بسبب تداعيات هذا اخلرق اجلاميل الذي سام 

باألعامل الفنية وكتب هلا اخللود)39(.  
أهم  من  اجلاملية  فاملسافة   
وّظفها  التي  االجرائية  النقدية  امليكانزمات 
تاريخ  تدرس  التي  نظريته  ضمن  )ياوس( 
م الباحثون  تلّقي األعامل األدبية)40(، وقد قسَّ
املسافة اجلاملية اىل أربع مسافات تؤّدي كل 
متبنيات حيثياهتا عىل  منها رصدا مجاليا من 

النحو اآليت)41(:
1. املسافة اجلاملية والوظيفة االنتباهية:

تؤّدي املسافة اجلاملية وظيفة انتباهية   
واملتلقي  النص  بني  االتصال  عوامل  تقّوي 
وترتبط هذه الوظيفة بالسياق ارتباطًا مركبًا؛ 
متّوقعة  أحداث غري  املتلّقي حتت  تثري  ألهنا 

داخل النص الرسدي.
2. املسافة اجلاملية والسياق األصغر.

للسياق األصغر وهو املستوى اإلفرادي أثر 

بناُء املعنى عند القارئ يف قصة ) ليلة  ...
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كبري يف خلق التوقع وإظهار الالتوقع.
3. املسافة اجلاملية وأسلوبية العرض.

املفاجئ  القطع  أسلوب  الرسد  يستعمل   .4
منتقاًل من شخصيات إىل شخصيات جديدة 
فال بّد للقارئ من إجياد صالت بني السياق 

املألوف.
5. املسافة اجلاملية واملفاجآت املركبة.

مركبة  التوّقع  خيبات  أو  املفاجآت  تأيت  قد 
وعي  أن  بمعنى  الرسدي  املسار  داخل 
املتلقي يندمج بوعي الشخصيات فيشرتكان 

يف عملية االندهاش.
املبحث الثاين

قصة )ليلة الزفاف( دراسة تطبيقية 
قصة  بتحليل  الثاين  املبحث  ُيعنى   
اجلامل  مواطن  لنا  يبنّي  حتلياًل  الزفاف  ليلة 
ووسائل اإلبداع الفني برؤية املتلقي ونظره، 
وهو هدف البحث وغايته، فاملتلقي قد خيرج 
القصيص  الرسد  من  جتعل  مجال  بمواطن 
 ، النصِّ مؤلِّف  يريده  ما  غري  جديدًا  بناًء 
اجلديدة  برؤيته  النصِّ  بناء  يف  رشيك  فهو 
وبقراءاته املستوحاة من أفكاره وسعة خياله، 
وبام يرسمه ذهنه من مساحات مجالية.         

فوقعت قصة )ليلة الزفاف( لتوفيق   
احلكيم ضمن جمموعة تقع يف عرش قصص 

القصصية  املجموعة  عىل  أطلق  قصرية 
تسمية  باب  من  املغفلني(  )مدرسة  عنوان 
مدرسة   ( قصة  ألنَّ  اجلزء؛  باسم  الكل 
العرشة  القصص  أول  وقعت  املغفلني( 
املجموعة،  هبا  فسميت  املجموعة  ضمن 
وجاءت قصتنا رابعًا يف تسلسل املجموعة، 
ملجموعته  مقدمة  احلكيم  توفيق  وضع  وقد 
التي  املفاهيم  من  طائفة  فيها  بنّي  القصصية 
تلخص التجارب االجتامعية التي تدلُّ عىل 
أتقن  أديبًا  بوصفه  الفنية  وجتاربه  عمقها 
وال  ومرسحية،  ورواية  قصة  فن:  من  أكثر 
التي  املتلقني والعوامل  بأذواق  سيام معرفته 
تلخيص  ويمكن  اإلمزجة،  اختالف  أّدت 

مفاهيمه عىل النحو اآليت)42(:
املجتمع  تصوير  بني  فرق  هناك  أوالً: 
وتصوير احلياة فمصّور املجتمع ال بدَّ من أن 
اذا أراد أْن يكون  يتقيد بمشاهداته الواقعية 
يعرفها،  التي ال  بالبيئة  له  صادقًا، ال عالقة 
أما تصوير احلياة فأمر آخر متامًا؛ ألنَّ احلياة 
االنسانية  فاحلياة  الواقع،  من  وأشمل  أعم 

يدخل ضمنها الواقع وغري الواقع.
فنيًا  لونًا  بوصفها  القصرية  القصة  ثانيًا: 
فيجب أن تأخذ عىل عاتقها شؤون اإلنسان 

يف حياته وجمتمعه.



557

)2
02

2  
ب -

 )آ
)1

44
4 -

رم 
)حم

نة 
ثام

ة ال
سن

- ال
ون 

الث
والث

ث 
لثال

د ا
عد

- ال
ن 

ثام
د ال

جل
/ امل

واة
د

ثالثًا: القصة فن اقتضاب وتركيز، شأهنا شأن 
املرسحية والقصيدة، فكرة الرتكيز جيعل منها 
فن املستقبل ؛ ألنَّ أدب املستقبل ال يتحّمل 
تكفيه  نظره  وجهة  من  فاملتلقي  اإلسهاب، 
اللمحة واإلشارة عن االسرتسال واإلطالة.
أثر  احلكيم  توفيق  اإلديب  أدرك  رابعًا: 
واملطالعة  القراءة  يف  احلديثة  التكنلوجيا 
املتلقي يف  أن  مبكر فريى  منذ وقت  الكتبية 
الشخصيات  قراءة  يطيق  ال  التطور  زمن 

والتفصيالت املمّلة.
خامسًا: متطّلبات الزمن املعارص ومتعّلقاته 
وحّتمت  الطويلة،  القصة  حرست  املعّقدة 
القصرية  القصة  تركيز  مع  التفاعل 

واملرسحية.  
توفيق  مقدمة  عىل  ُيالحظ  والذي   
التفكري  لتطورات  مدرك  أنه  احلكيم 
مع  وتعاطيه  املرحلية  واحتياجاته  االنساين 
شكاًل  البنائية  وتطوراهتا  األدبية  االجناس 
املتلقني  أمزجة  تغرّي  فأدرك  ومضمونًا، 
التي  الطويلة  والقصص  الروايات  جتاه 
وكلام  الكبريين،  واالطناب  بالطول  تتسم 
عن  يبحث  أن  إىل  القّراء  يلجأ  العهد  تقادم 
تقّدم  معرفية  واجيازات  ثقافية  خمترصات 
احلاجة  فأصبحت  الرسيعة،  األفكار  هلم 

مبارشًا  العمل  يقّدم  الذي  للمرسح  ملّحة 
وأحداث  بنصوصها  القصرية   القصة  وإىل 
أبطاهلا الرسيعة، وربام أدراك توفيق احلكيم 
هذه احلقيقة هي نفسها التي جعلت التفكري 
األديب يلجأ إىل القصة القصرية جدًا  يف مطلع 
الستجابات  وفقًا  املايض  القرن  تسعينيات 
الواقع بكل متطلّباته التي أشار إليها احلكيم 

منذ وقت مبّكر.
بناء  كيفية  اتناول  أن  أراه  والذي   
الزفاف(  )ليلة  قصة  يف  للمعنى  القارئ 
التي  التلقي  نظرية  يف  فاعاًل  منتجًا  بوصفه 
أعطت مكانته احلقيقية يف اإلنتاج اإلبداعي 
املعاين  بناء  اشتغال  اسرتاتيجيات  أهّم  يف 

اجلاملية، ومها عىل النحو اآليت:   
املطلب األول: مجالية عتبة العنوان ومساحته 

الفنية.
من  بالعنوان  املتمثّلة  األوىل  العتبة   
تفتح  أديب  عمل  أيِّ  يف  الرئيسة  املحاور 
فلم  للقراءة،  املتلقي  إلثارة  اجلاملية  املسافة 
العنرص  هذا  احلديثة  النقدية  املناهج  تغفل 
وما  النصِّ  لفهم  مفتاحًا  ُيعّد  الذي  املهم 
إىل  املبدع  دفعت  نفسية  يكتنفه من حيثيات 

اختياره دون غريه، عّرفه جريار جينت:
نفسه  من  النصُّ  به  يصنع  ما  )هو   

بناُء املعنى عند القارئ يف قصة ) ليلة  ...
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قرائه  عىل  الصفة  هبذه  ذاته  ويفرض  كتابًا 
بالكتاب من  وعمومًا اجلمهور أي ما حييط 

سياج أويل وعتبات برصية ولغوية( )43(.
منطلَق  كونه  العنوان  أمهية  فتأيت   
معه،  حواره  وبداية  القارئ  مع  االحداِث 
متسعة  بمعاٍن  خمتزلة  إثارة  من  فيه  بّد  فال 
مع  احلوار  نحو  جاحمة  برغبة  املتلقي  تدفع 
وإمكانية  اجليد  والتلقي  القاص  أو  الراوي 
خلف  تكمن  التي  أفكاره  لكشف  حماكاته 
الرئيس  فالعنوان  عباراته،  وبني  سطوره 
اهلوية  وسمة  البداية  نقطة  يشّكل  الذي  هو 

األولية)44(.
والذي نراه أن حقيقة عتبة العنوان   
الذي  السطر  رأس  بفراغ  أشبه  وأمهيته 
األفكار،  تدوين  واستئذان  بالبداية  يوحي 
عتبَة  بوصفه  باملعاين  مملوءة  داللة  فالفراغ 

بياٍن ومنطلَق حواٍر.
ينطلق  سيمولوجية  إشارة  والعنوان   
منها العمل، وحقيقُته مرآة مصّغرة لكل ذلك 
النسيج النيص )45(، فعتبة العنوان سواء أكانت 
أْن  شأهنا  من  سينامئيًا  فلاًم  ام  رواية  أم  قصة 
يف  تفكريه  تسيل  قد  أو  املتلقي  لعاب  تسيل 
مساحة واسعة من فضاء التأويل املستوحى 
من الصورة الذهنية التي أضفتها تلك العتبة 

وفضاءات  الزفاف(  )ليلة  عنوان  يف  كام 
تلك  مجال  بمسافات  متتّد  قد  التي  التفكري 
داّلة  إشارية  )بنية  ا  ألهنَّ املتناهية  غري  الليلة 
حتمل الكثري ممّا قد خيفيه النص، بل قد حييل 
يقوله  ال  ما  العنوان  فيقول  يقوله  ال  ما  إىل 
الضاغطة  اسرتاتيجيته  خالل  من  النص 
ما  إذا  انفجارية  تعّد  التي  الداللية  وسلطته 

اسُتفزت قرائًيا()46(.
عتبة  أن  الباحثني  بعض  يرى   
العنوان يف القصة القصرية متّثل عالمة كتابية 
أدّق وأعمق من باقي الفنون األدبية بام يمثّله 
صغر حجم الفضاء الكتايب للقصة القصرية 
يف  الرسدية  النصوص  تتصّدر  جيعلها  بام 
أنَّ  آخر  باحث  ويرى  القراءة)47(،  منطقة 
كدليل  يشتغل  القصرية  القصة  يف  العنوان 
عىل  فائضة  طاقة  عىل  يتوافر  إذ  اسرتاتيجي 
النواة  العنوان  ليغدو  يسّميه  الذي  النصِّ 
)ليلة  النّص)48(  منها  تشّكل  التي  النووية 

الزفاف( بوصفها عتبًة.
منطقة  تشّكل  مثرية،  نصية  عتبة   
ومكوناته  النّص  بني  االتصال  بل  االلتقاء، 
وسعة  املتلقي  وبني  املؤلف  أرادها  التي 
تفكريه وخياله، فيبعث العنوان عىل مساحة 
الذهنية  التأويالت والتصّورات  واسعة من 
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املقدسة  الليلة  تلك  أْن حيدث يف  عاّم يمكن 
الوقت  يف  خميفًة  تكون  قد  التي  واحلميمة 

نفسه.        
الواسعة  بتأّمالته  العنوان  فهذا   
اخليال يفسح جماالً ألفكار متنّوعة يف عقول 
يف  ممّا  أبعد  املتلقي  خيال  يصل  قد  قارئيه 
القصة من أحداٍث، بل سيطرة ذهنية ترسل 
بخيال  واحد  القاص  ألنَّ  النّص؛  يفوق  بام 
فتتعّدد  القّراء  أّما  واحد،  بتفكري  واحد 
رؤاهم  بتعّدد  القراءات  بناء  يف  تأويالهتم 
قد  التصّورية،  اشتغاالهتم  ومساحات 
أتصّور ليلة الزفاف عىل أهنا فقط ليلة محراء 
إىل  العتبة  قارئ  تدفع  شهوانية  من  فيها  بام 
التمسك بإكامل قراءة النص ؛لريى أحداث 
هذه الليلة تلّذذًا، وقد أتصّورها ليلًة مقدسًة 
والسلوك  االنسانية  العالقة  يف  حتول  لبداية 
حتتويه  بام  جديدة  حياة  ودخول  عائلة  لبناء 
ا إسقاط  يف معرتك احلياة، وقد أراها عىل أهنَّ
عائلة  وتكوين  اجتامعي  أو  عائيل  فرض 
روحيًا  سموًا  أراها  وقد  الروتينية  بالطريقة 
يف اكتامل نصف الدين... وقد أراها.... وقد 
أراها مسافات مجالية منفتحة عىل تأويالت 
أنَّ عتبة  االّ  املعاين واألفكار  ال هناية هلا من 
هذه القصة بام ترمز إليه حاجة انسانية ودينية 

يظّل  واستمرارها  احلياة  بديمومة  تتعّلق 
االجيابية  العتبة  هذه  متلقي  ختيالت  فضاء 
من  أوسع  تفائاًل  املمتلئة  املشوقة  املفرحة 
اثنتي عرشة ساعة كمدة اقص لليلة واحدة، 
بل أوسع من كلمتي العتبة املتضايفتني )ليلة 
الزفاف( التي من شأهنا أن جتعل القصة حمور 
جديدًة   والدًة  تكون  قد  بل  جديدة،  حياٍة 
أراد  أفكار  من  العتبة  هذه  عليه  تنطوي  بام 
املؤلِّف إيصاهلا يف نقطة اتصال معينة أخذت 
يف  معاٍن  بناء  يف  أرحب  فضاء  إىل  بقارئها 
خيال ال حتده مسافة، شّكلها برؤيته اخلاصة 
تشكياًل جعل منه مبدعًا ثانيًا تزيد أمهيته عىل 

براعة املؤلِّف.
املطلب الثاين: أفق االنتظار يف أحداث قصة 

ليلة الزفاف.
أفق االنتظار من أهّم املفاهيم اجلاملية   
يف نظرية التلقي وأكثر آليات اشتغاهلا يف إعادة 
موسى  د.برشى  عرفته  وبنائه،  املعنى  إنتاج 
ورسم  املعنى  بناء  )عملية  أنه  عىل  صالح 
القارئ يف  للتحليل ودور  املركزية  اخلطوات 

إنتاج املعنى عن طريق التأويل األديب()49(.
فأفق اإلنتظار هو مجلة من التّوقعات   
الثقافية والفنية واألخالقية واملعرفية يف ذهن 
القارئ حول عمل أديب ما حلظة استقباله ممّا 

بناُء املعنى عند القارئ يف قصة ) ليلة  ...
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ومكوناته  لديه)50(،  مسبقة  تصّورات  يثري 
املعاين  كشف  يف  عليها  يعتمد  التي  البنائية 
يف أفق انتظارها هي اللغة بمكوناهتا البنائية 
واملحذوفات  والعدول  التناّص  واالحيائية: 
التواصل  تفصيالت  وكل  والتكرار 

اللغوي)51(.
ولقد بنّي الدكتور عبد العزيز محودة   
التلقي هو أفق االنتظار )ان  أن حمور نظرية 
من  أي  عليه  خيتلف  ال  الذي  التلقي  حمور 
اقطاب النظرية منذ ظهوره... هو أفق توّقع 
يتوّقع  ماذا  النص...  مع  تعامله  يف  القارئ 
القارئ أن يقرأ يف النص؟ وهذا التوّقع وهو 
املقصود حتّدده ثقافة القارئ وتعليمه وقراءته 

السابقة أو تربيته األدبية والفنية()52(.     
أْن نرصده يف أفق  وأولُّ نصِّ يمكن   
بام  مجالياً  فضاًء  القاص  فتح  القارئ  توقعات 
ينسجم وتوقعات املتلقي يف التخّيل وواقعية 
احلدث ملن قد سبق له ليلة زفاٍف يف قوله: ) كل 
زوج وال شّك يذكر حريته وهو يبحث يف رأسه 

عن أول كلامت خياطب هبا عروسه...()53(
رأَس  القاُص  فتح  النصِّ  هذا  ففي   
القارئ قبل أن يفتَح مساحَة انتظاره املتفاوتة 
اء،فكل قارئ قرأ النصَّ ليس بألفاظ  بني القرَّ
واجلمل  والعبارات  بالكلامت  ،بل  القاصِّ

التي قاهلا كلٌّ منّا لزوجته ليلَة زفافِه، وبذلك 
املتعّددة  املواقف  من  فضاًء  النصَّ  أعطى 
زفافهم،  ليايل  وأحداث  القصة  قّراء  بتعّدد 
وملء  النص  أفق  انتظار  يف  مجاليًة  واألكثر 
الفراغات املرتوكة للقارئ أن كلامت خماطبة 
بخيال  سترسح  الليلة  تلك  يف  العروس 
القارئ إىل تداعيات اختيار الزوجة وطبيعة 
الشعور يف تلك الليلة، هل كان االختيار عن 
واحلديث  اخلطاب  سياقات  أن  حتام  حب؟ 
احلبيب؟،  عىل  زفافه  لليلة  وفقا  ستكون 
هل كان الزواج باالكراه كام يف قصتنا؟ من 
جماملة  كلامُت  العروسني  ستنتاب  املؤكد 
وحقيقتها  الليلة  هذه  مراسيم  بني  متأرجة 
)يذكر  برتكيب  القاص  فاستطاع  املّرة، 
ذلك  يف  ة  املعربِّ الكلامت  بحث  يف  حريته( 
فجوات  ملء  يف  حريًة  يعطي  أن  املوقف 
ال  صحيحة  كّلها  متنّوعة  بإجابات  النصِّ 
العكس  عىل  بل  ُيمىل،  فراغ  أي  يف  خطأ 
ستنتج قراءات من هذه القصة لليال زفافات 
أروع من ليلة الزفاف بنظر القاص، ومن ثمَّ 
بمزاجه  الليلة  هذه  تشكيل  القارئ  سيعيد 
نفسه  املنتِج  خميلة  عن  ختتلف  التي  وخمّيلته 
املنتج  يستطع  مل  بام  املثرية  االحيائية  بطاقاهتا 

إثارهتا اصاًل.
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ُكررت  لفظًة  القاص  واستعمل   
سبع مرات فيها من داللة فتح فضاء التأمل 
والتأويل والسياحة الذهنية ما جيعلها مسافة 
خيالية من األفكار غري املتناهية يقول واصفًا 

اخللوة بني العروسني:
تلك  نحو  األعتاب  اجتازا  )وقد   
اللحظات..  كل  مثل  خُتلق  مل  التي  اللحظة 
تلك اللحظة التي تشّع كاللؤلوة البهيجة يف 
فيها  بذل  التي  اللحظة  تلك  الزمان...  تاج 
ما بذل... جاءت تلك اللحظة قمة السهرة 
وقبة احلفلة وحمراب الليلة حلظة اخللوة بني 

العروسني ويا هلا من حلظة(. 
تكرار  أن  جيّد  النصِّ  يف  فاملتأّمل   
ومرة  مفردة  مرات  ست  )اللحظة(  لفظة 
اعتباطًا؛ ألنَّ  تأيت  أن  واحدة مجعًا ال يمكن 
التكرار يدّل عىل تأكيدية ما خيتلج يف داخل 
املنتِج وال خترج عن جانب نفيس بام خيتلجها 

يف عواملها الداخلية ومشاعرها االنسانية.
عىل  الفالسفة  عند  اللحظة  وتطلق   
أو  املادي  التحّول  مراحل  من  مرحلة  كل 
واللحظة  اجلديل،  أو  االجتامعي  أو  النفيس 
معها  التي  العاطفة  أو  الفكرة  هي  النفسية 

العزم عىل الفعل)54(. 
النفس  ختتلج  بام  احلالية  فاللحظة   

واالرتياح  الواقع  إجيابيات  من  البرشية 
ما  وأوقع  أشّد  حلظات  يف  وهو  الداخيل 
فجاءت  فرح   من  النفس  يف  تقع  أن  يمكن 
هذه اللفظة املوحية بفلسفتها املكانية )غرفة 
الزفاف(  )ليلة  الزمانية  وفلسفتها  الزفاف( 
بتوقّعات  النّص  فضاءات  املؤلِّف  ليفتح 
حيتويه  بام  اللفظة  هلذه  االحيائية  الطاقات 
املكان من سعادة ال يمكن أن ُتوصف عرّب 

عنها 
اللحظة  تلك  اىل  األعتاب  )اجتازا   

التي مل خُتلق مثل كل اللحظات(.
تلك  مثل  خلق  عدم  فنفي   
املتلقي  االنتظار عند  أفق  اللحظات أعطت 
توّقعًا ملا يمكن أن تدور من أحداث يف تلك 
مسؤولية  تبقى  األحداث  فهذه  اللحظات، 
ُيعرف  ما  وهذا  خياله  توقع  يف  القارئ 
اللحظة  فت  ُعرِّ لذا  املعاين،  فراغات  بملء 
حمتمل  قارئ  تّوقع  ا  أهنَّ عىل  السايكلوجية 
لتلقي  ذهني  استعداد  نتيجة  رسدية  ملسودة 

احلدث عرب رسد حمكم)55(. 
لنا  ليبنّي  املبدع  اسرتسل  ثم  ومن   
)تلك  اللحظات  تلك  أوصاف  من  شيئًا 
يف  البهيجة  كاللؤلؤة  تشّع  التي  اللحظة 
بذل  التي  اللحظة  تلك  الزمان...  تاج 

بناُء املعنى عند القارئ يف قصة ) ليلة  ...
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قمة  اللحظة  تلك  جاءت  بذل...  ما  فيها 
أظّن  الليلة(  وحمراب  احلفلة  وقبة  السهرة 
اللحظات  تلك  بصفات  أراد  املؤلف  أن 
الزمان أراد هبا  أنه وصفها كاللؤلؤة يف تاج 
عىل  مبدئيًا  املبنية  الزوجية  العالقة  ديمومة 
هبجة  من  الزوجة  تضيفه  بام  االستمرارية 
وصفها بإشعاع اللؤلؤة، ووصُفه هلا بـ)بذل 
االعداد  اىل  واضحة  إشارة  بذل(  ما  فيها 
ما  أهّم  ذكر  ثم  ومن  الليلة  هلذه  والتهيّؤ 
يفّكر به القارئ ابتداًء من عتبة العنوان املثري 
فوصفها بـ)جاءت تلك اللحظة قمة السهرة 
الزوجية  حلظات  أروع  يعني  احلفلة(  وقبة 
ومتعتها،ومل هيمل اجلانب املقّدس فيها فقال 
فيها من جانب رشعي  ملا  الليلة(  )وحمراب 

بإحيائية لفظة ) املحراب(.      
أنَّ  متلقّيا  بوصفي  يل  يظهر  والذي   
ذهن  يف  متّوقعًة  ظّلت  اللحظات  هذه  أفق 
القارئ  مع غموض متجلٍّ بحجم االنتظار 
يف ختّيل ما يمكن تصّوره بدليل قوله )حلظة 
اخللوة بني العروسني ويا هلا من حلظة(  فضاء 
متسع بتوقعات متلقيه بسعة مجالية التعجب 
عنها  فعرّب  توصف  ال  التي  اللحظة  هذه  يف 

اثارًة )يا هلا من حلظة(. 

)خيبة  اجلاملية  املسافة  الثاين:  املطلب 
التّوقعات(.

به  ُتقاس  معيار  اجلاملية هي  املسافة   
اتسعت  كلام  األديب،  للعمل  الفنية  القيمة 
وانفتحت  ابداعًا  أكثر  النص  كان  املسافة 

رؤية املتلقي يف رصد أفق تأويل املعاين)56(.
فلقد تنّبه هانز روبرت ياوس إىل ما   
من  للنصِّ  قراءته  أثناء  يف  القارئ  حيدثه  قد 
يف  التباين  بسبب  معه  وتعارض  اختالف 
يعيش  فالقارئ  املعرفية  واملرجعية  الثقافة 
ترّقب  وسط   قراءته  أثناء  االنتظار  أفق  مع 
من  خوفًا  واحلذر  النهاية  من  ترّقبه  وحذر، 
بني  جدلية  عالقة  فهي  التوّقع  يف  خطئه 
تّوقع ما يكون وتذّكر ما كان وهو ما يدفع 
أفق  خييب  عندما  توّقعاته  يعيد  أن  بالقارئ 
مسافة  هناك  أن  ذلك  من  يتبنّي  انتظاره، 
انتظاره  أفق  وجتعل  القارئ  تربك  مجالية 
هي  اجلاملية  )فاملسافة  ثّم  ومن  خائبا)57(، 
املحّدد  الشكل  وبني  التوقعات  بني  الفرق 

لعمل جديد()58(.  
من  بعضًا  نحلَل  أن  فنستطيع   
املسافات  لنتبنّي  الزفاف  ليلة  نصوص قصة 
خيبات  متّت  وكيف  القصة  هذه  يف  اجلاملية 
تلك  أضفته  بام  أحداثها  يف  التوّقعات 
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مجاالً  القرائية  والفضاءات  املساحات 
للجانب الفني يف إبداع املؤلِّف.

وأول هذه النصوص اإلبداعية التي   
كرس فيها املؤلف توّقع القارئ حني وصف 
استحقاقها  بعمومية  الزفاف  ليلة  القاص 
التي تشّع كاللؤلؤة  اللحظة  االنساين:)تلك 
عىل  فرد  كّل  زمان  الزمان  تاج  يف  البهيجة 

األرض من امللوك والصعاليك()59(.
ففتح القاُص من اسمني متعاطفني   
مشرتكني بواو عطٍف يف تلك الليلة مساحة 
جهة  من  اإلنساين  اجلانب  اكتنفها  مجالية 
جهة  من  لإلنسان  البايلوجية  واحلاجة 
أخرى حني قال: )امللوك والصعاليك( فقد 
اجتامعيًا  متناقضتني  شخصيتني  بني  مجع 
امللك والصعلوك، ما كان للقارئ أن يتوّقع 
يقول  أن  انتظاره  أفق  إذ يف  بينهام،  أن جيمع 
بني  التناقض  فهذا  والوزير،  امللك  مثاًل  
وهي  مشرتك  قاسم  جيمعهام  الشخصيتني 
 – تكون  وقد  منها  يدخلها كل  الزفاف  ليلة 
هكذا فتح املسافة يف بناء املعنى- ليلة زفاف 
ليلة  الصعلوك أمجل وأصخب وأسمى من 
يف  متساويان  إنسانان  فكالمها  امللك  زفاف 
مظاهر  سوى  بينهام  فرق  وال  الليلة،  هذه 
الزفاف، أّما من الناحية البايلوجية فال خترج 

بّينا  الذي  أيضا  اإلنساين  اجلانب  إطار  عن 
الصعلوك  كاحتياج  امللك  فاحتياج  حقيقته 
البرشية  الغرائز  يف  يشرتكان  ام  ألهنَّ للزواج، 
وسعة  منهام،  كلِّ  مقام  عن  النظر  بغّض 
معاين هذه املسافة بني امللك والصعلوك إنَّام 
هي مسافُة قائمة طويلة ُتسّطر فيها أسامء كل 
من  وأعىل  ملك  من  أقّل  البرشية  املقامات 

صعلوك. 
أحداث  بمجريات  آخر  نص  ويف   
ليلة  العنوان  عتبة  عليه  دلَّت  بام  الليلة  تلك 
الزفاف ومضمون القصة بتفاصيلها فاملتوّقع 
يف مثل هذه الليلة أن تعّم السعادة والبهجة 
االّ  اخللوة  حلظة  يف  سيام  وال  عروسني  كل 
األحداث  ومفاجآت  االنتظار  خيبات  أن 
جاءت كرسًا لكلِّ التّوقعات بام أضافته تلك 
املسافة بني توقعات القارئ وأحداث القصة 
ا  أهنَّ عليها  يبد  فلم  الليلة  عروس  )أّما  قال: 
تنتظر شيئًا فام كاد باب حجرة العرس يغلق 
منضدة  إىل  واجتهت  عريسها  تركت  حتى 
الزينة وجلست ووضعت رأسها اجلميل يف 
كفيها... فلم جتب... ولكنه مل يلبث أن رأى 
قطرة دمع تفّر من بني أصابعها...فلم يسمع 
منها غري نشيج خافت... وقال هلا ال تبكي 
ًا وزوجًا  يا عزيزيت سونة سأكون لك أبًا وأمَّ

بناُء املعنى عند القارئ يف قصة ) ليلة  ...



564

)2
02

2  
ب -

 )آ
)1

44
4 -

رم 
)حم

نة 
ثام

ة ال
سن

- ال
ون 

الث
والث

ث 
لثال

د ا
عد

- ال
ن 

ثام
د ال

جل
/ امل

واة
د

معركًة...  جوفها  يف  كأن  وأخًا...فاهتّزت 
أريد أن أصارحك بيشء هل تسمح يل؟... 
أقوله لك وأرجو أن ال  نعم من واجبي أن 
آخر...  شخصًا  أحّب  إين  تغضب  أو  تتأمل 
كأهنا  العريس  أذن  يف  العبارة  هذه  ودّوت 
وال  أملا  حيّس  فلم  املفاجأة  وأذهلته  قذيفة 
أن  قبل  مّر  الذي  بالوقت  وال  غضبًا... 
تقول  كانت  رشده...  إىل  ويثوب  يتامسك 
وأطرق  ونشيج  ببكائها  تشهق  وهي  ذلك 
قال:  ثّم  ملّيًا  به  أفضت  فيام  وفكر  العريس 
من  أين  وثقي  عليه  غبار  وال  سليم  ترّصف 
جانبي عىل أتّم االستعداد ملعاونتك... احلق 
معك...أين أضع حريتك يف يديك منذ اآلن 

وأضع نفيس يف خدمتك()60(. 
الليلة  هذه  أحداث  يف  فاملتوّقع   
بحسب ثقافة أي قارئ اجتامعية أن تسودها 
ُتوصف  ال  بام  والسعادة  الوئام  حلظات 
ليلة  ا  ألهنَّ ُأخرى؛  ليلة  أي  هبا  تقارن  أو 
االنتظار  خيبات  أن  االّ  الليال  ككل  ليست 
انتظار  هكذا  ظّل  يف  األحداث  ومفاجآت 
متوّقع يأيت كرس توقع انتظار أحداثها بطريقة 
مغايرة جدا قّلام أو نادرًا ما حتدث فقد كان 
الليلة  هذه  سمة  هو  والبكاء  واألمل  احلزن 
يتصّور،  ما  أسعد  تكون  أن  هلا  ينبغي  التي 

والبكاء  باحلزن  كان  األول  التوقع  فكرس 
بدالً من الفرح والسعادة، واستطرد القاص 
كان  بكاءها  بأن  الزوج  تّوقع  مسارات  يف 
فبادر  متوفيًا  كان  أباها  وأن  والدهتا  ملفارقة 
باملواساة كأي زوج يف ليلة محيمية من جانب 
يكون  بأن  ثانيًا،وتعّهد  املوقف  وبإنسانية 
التي  الثانية  املفاجأة  وأخًا،فتأيت  وزوجًا  أبًا 
بأن  بكائها  سبب  يف  القارئ  توّقع  تكرس 
تعرتف له أهنا حتّب شخصًا آخر، وأظنها من 
أقوى وأشّد حلظات خيبات االنتظار يف مثل 
وقائعها  برسديات  املعروفة  املواقف  هذه 
وليضع أي متلٍق نفسه موضع هذا العريس 
يف مثل هذه الليلة وهبذه اخليبة غري املتوقعة 
انتظارًا، مل يكتف القاّص بمفاجآته املتكررة 
يف فتح مسافات مجالية تعطي للقارئ حرية 
كبرية يف بناء معانيه اجلاملية فيأيت ما هو غري 
متوقع يف رّد فعل العريس جتاه هكذا موقف 
أحّب  )إين  بعبارة  يشء  كل  خرس  أن  بعد 
شخصًا آخر( فاملتوقع منه العصبية واالهنيار 
وربام قد يصل األمر من رضهبا رضبًا مربحًا 
بعد أن غّشته يف قبول زواجه إىل أن وصال 
اىل خلوة العروسني فام كان ااّل كرسًا للتوقع 
بموقفه: )وفكر فيام أفضت به مليًا ثم قال: 
من  أين  وثقي  عليه  غباَر  وال  سليم  ترّصف 
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جانبي عىل أتّم اإلستعداد ملعاونتك... احلق 
معك...أين أضع حريتك يف يديك منذ اآلن 

وأضع نفيس يف خدمتك(.
فال يشّك أي متلٍق أهنا قوة شخصية   
تتأتى  أن  يمكن  ال  وحكمة  جأش  ورباطة 
ألي رجل يمّر بمثل هذا املوقف العصيب، 
هذه  باختيار  االلتفاتة  هبذه  القاّص  استطاع 
أفق  يناقض  أن  قصته  بطولة  يف  الشخصية 
انتظار القارئ مع أفق أحداث املتوقعات يف 
انتظار  خيبات  ثالث  فكانت  املشاهد،  هذه 
كرس  توايل  جدا،  قصري  حدث  يف  متوالية 
األفق املتتابعة أعطت القارئ شّدًا قرائيًا مع 
أحداث القصة وكأنه يريد أن يقفز إىل هنايتها 

ليعرف ماذا حدث يف خامتتها(.
ولعل أهّم ما يمكن أن نسّلط عليه   
الضوء يف هناية هذه القصة القصرية إحاطًة 
بمضموهنا ما يمكن أن يعّد مسافة مجالية يف 
العروسني  البطلني  أحداث  جمريات  رسم 
بام  انتظار  وخيبة  القارئ  لتوّقع  أخري  بكرٍس 
أثاره من مساحة فكرية يف بناء معاٍن )جاءت 
يف  يعوَد  أْن  الزوج  فتعّمد  األخرية  الليلة 
التعب  يكون  الليل حتى  من  األخري  اهلزيع 
قد أرغمها عىل النوم، ولكنه وجدها ساهرًة 
مستلقيًة فوق رسيرها... فقال هلا: عجبًا أمل 

تنعيس بعد 
- كنت أنتظر عودتك

- لو كنت أعلم جلئت مبكرًا
عميق،  صمت  بينهام  ووقع   ...  
واضطربت يف شفتيها كلامت، ومل جترؤ عىل 
إخراجها، هل..هل حتب أن تعرف شعوري 

اآلن... افصحي وكوين رصحية دائاًم 
- اذا طلقتني فإين أموت 

- قالتها رسيعا وأخفت وجهها بني كفيها 
- هل انت واثقة؟ 

- كل الثقة 
- ... وأطفأ النور وذهب إىل فراشه األريض 
إليه... حتى  يأوي  يكد  ومل  احلجرة  يف ركن 
سمع صوت سونة تثب من رسيرها واذا هي 
قد دلفت إىل فراشه واندّست حتت الغطاء إىل 
جواره... انت زوجي أمام اهلل والناس وقلبي 

ولن تفلت من ذراعي أبدًا()61(. 
فبعد أن اذرفت دموعها رفضًا هلذا   
الزواج منذ حلظة تعدي عتبة حجرة اخللوة 
واعرتافها بحّب رجل آخر، هذا ما اعتادت 
تأيت  القارئ  ذهن  يف  القصة  فكرة  عليه 
بأروع  بباله  خيطر  ال  بام  املتلقي  توّقع  خيبة 
عىل  املبني  الصدق  وجتليات  احلب  حلظات 
اجلأش  ورباطة  املوقف  ورزانة  اإلحرتام 

بناُء املعنى عند القارئ يف قصة ) ليلة  ...
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وقوة الشخصية حني رسم هلا خطًة لتحظى 
بحبيبها من دون فضائح تلك الصفات التي 
حتىّل به زوجها صاحب احلظ السيئ واذا هبا 

تقول له )إذا طلقتني فإين أموت(.
وقائع  رسم  يف  مجالية  مسافة  فهي   
بنائيًا  حمتوى  للقصة  أعطت  الفني  للنصِّ 
جديدًا، جعلت منه نّصًا خمتلفًا يف طرح رؤاه 
القارئ، فقد عمَد إىل  يتوّقعه  الفكرية بام ال 
خياله  من  كبرية  مساحة  ذات  برؤية  حتليله 
يف  اجلديدين  احلبيبني  بني  العالقة  تصّور  يف 
بتجارب  ُبنيت  صادقة  انسانية  عالقة  إطار 
واعية وعميقة يف تعاملها مع وقائع اجتامعية 
املجتمع،  يف  وقوعها  صدق  من  ختلو  ال 
اجتامعيًا  درسًا  القارئ  توقع  كرس  فأعطى 
يف معاجلة مشكلة بنفٍس واثقٍة وعقٍل منفتح 
ورؤية مستقبلية واعدة يف استرشاف القادم، 
كل هذه املجريات كان حمّكمها منطَق العقِل 
فكانت  الترّصف  وحسن  اجلأش  ورابط 
أروع حلظات سعادة  امللهاة يف  النتيجة  هذه 
أن  بعد  االّ  املتلقي  يتوّقعها  أن  هلا  كان  ما 
بنائها  برؤيته اجلاملية يف  الفني  للنصِّ  أّسس 
ورؤية  انتظاره  أفق  بني  الواسعة  ومسافتها 

النصِّ الفني الذي أراده املؤلِّف.   
االستنتاجات

بعد رحلة ماتعة يف القصة القصرية   
) ليلة الزفاف( أخذنا املؤّلف يف بنائه الفني 
االجتامعية  والتجارب  الواقعية  عوامل  اىل 
العميقة يف طرحها  ورؤاها بأنساقها الثقافية 
يف حقبة معّينة  بلغته اجلاذبة وأسلوبه األّخاذ 
القصة  شخصيات  إعطاء  يف  املمتع  ورسده 
يف  املتلقي  وأخذنا  الصحيحة،  أدوارها 
ومساحات  التخّيل  بمسافات  اجلاميل  بنائه 
الفراغات  وملء  التوّقعات  وكرس  االنتظار 
بام  التحليل  وتصّورات  الفجوات  وردم 
يفوق أصل البناء الفني اىل أْن شارك املؤلف 
يف بنائها فصار لدينا مبدعان: مؤلف وقارئ 
ومجاليًا،  فنيًا  إبداعي  نصِّ  إنتاج  عىل  تعاونا 
رأينا  ما  بنتائج يف حدود  نخرج  أن  ويمكن 
نرجو أن تروق أوالً وختدم املسار البحثي يف 

إطار نظرية التلّقي تنظريًا وتطبيقًا ثانيًا:
التفكري  تطّورات  احلكيم  توفيق  أدرك   .1
مع  وتعاطيه  املرحلية  واحتياجاته  اإلنساين 
شكاًل  البنائية  وتطوراهتا  األدبية  األجناس 

ومضمونًا.
2. أدرك تغرّي أمزجة املتلقني جتاه الروايات 
والقصص الطويلة واحلاجة النفسية للقّراء، 
فبدأ يبحث عن خمترصات ثقافية واجيازات 

معرفية تقّدم هلم األفكار رسيعة وخمترصة.
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احلاجة  تلك  احلكيم  توفيق  أدراك  ربام   .3
التي جعلت التفكري األديب يلجأ إىل القصة 
القرن  تسعينيات  مطلع  يف  جدًا  القصرية 
بكل  الواقع  الستجابات  وفقًا  املايض 

متطلباته التي أشار اليها منذ وقت مبكر.
فيها  نصيًة  عتبًة  للقارئ  القاص  قّدم   .4
تشّكل  ما  القرائية  واالستجابة  اإلثارة  من 
النّص  بني  االتصال  بل  االلتقاء،  منطقة 
املتلقي  وبني  املؤلف  أرادها  التي  ومكّوناته 
وسعة تفكريه وخياله، فكانت عتبته مساحة 
الذهنية  التأويالت والتصّورات  واسعة من 
بتأماّلت واسعة اخليال فسحت جماالً ألفكار 

متنّوعة يف عقول قارئيه.
اشتغال  بآليتي  املتلقي  خيال  وصل   .5
اجلاملية  التوقع،واملسافة  التلقي:أفق  نظرية 

برؤية  أحداٍث،  من  القصة  يف  مّما  أبعد  إىل 
توقعات،  وخيبات  انتظار  مجالية:مساحات 
إىل  بنائه  يف  الفني  النّص  يفوق  بام  ُترسل 
انتظاره  أفق  بني  زاوج  حني  مجاله  مسافة 

ورؤية النصِّ األديب.
يف  اإلبداعية  النصِّ  مسافة  اتسعت   .6
ممّا  الرسدية  بآلياهتا  الزفاف  ليلة  أحداث 
وسعة  اجلاملية  رؤيته  بانفتاح  للقارئ  سمح 
أفق التأويل حني تواىل كرس أكثر من توقعني 
جعلت  بطريقة  انتظاره  أفق  يف  متتابعني 
املسافة  تلك  فكانت  إبداعًا  أكثر  النصِّ  من 
اجلاملية معيارًا جلودة ما قّدمه لنا القاص من 

عمل أديب.

بناُء املعنى عند القارئ يف قصة ) ليلة  ...
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اهلوامش: 
التلقي،  لنظرية  املعرفية  ينظر: االصول   -1

ناظم عودة خرض: 121.
ثالثية  يف  والتأثري  التلقي  مجالية  ينظر:   -2
اطروحة  وهاب،  خالد  مستغانمي،  احالم 

دكتوراه 2015م اجلزائر: 12.
3- ينظر: من فلسفات التأويل اىل نظريات 

القراءة، عبد الكريم رشيف: 143
ثالثية  يف  والتأثري  التلقي  مجالية  ينظر:   -4

احالم مستغانمي: 21-20.
5- ينظر: الظاهراتية واهلرمينوطيقا ونظرية 
خطايب:  حممد  ت:  اجيلتون،  تريي  التلقي، 
القرآين،  الرسد  يف  التلقي  ومجاليات   14

د.يادكار لطيف الشهرزوري: 39 
حممد  نسقي(  تلق  اجل  )من  عن  نقال   -6
التلقي  نظرية  كتاب  ضمن   .36 مفتاح 
يف  بحوث  جمموعة  وتطبيقات،  اشكاالت 

التلقي، مطبعة النجاح الدار البيضاء.
يف  والتدبر  والقراءة  التلقي  مفهوم   -7
التلقي، د.باسل خلف محود  ضوء نظريات 

الزبيدي: 4.
8- ُينظر: املصدر نفسه: 4.

9- النص واالسلوبية بني النظرية والتطبيق، 
عدنان بن ذريل: 18.

10- العقل العريب يف القران: 47 

والتدبر  والقراءة  التلقي  مفهوم  ينظر   -11
يف ضوء نظريات التلقي: 5

يف  االتصايل  التطهريي  البعد  ُينظر:   -12
شعر حممود درويش، رسالة ماجستري، عبد 

اهلل بوسيف اجلزائر:14.
13- ُينظر: املصدر نفسه: 15.

روبرت  نقدية،  مقدمة  التلقي  نظرية   -14
هولب، ت: د.عز الدين اسامعيل:10.

االديب  والنقد  التلقي  نظرية  ينظر:   -15
العريب احلديث، امحد بوحسن: 18-17.

النص مقاالت يف اجلمهور  القارئ يف   -16
كروسامن،  وانجي  روبني  سوزان  والتأويل، 
مقدمة املرتمجني د.حسن ناظم وعيل حاتم: 7.
هولب:  روبرت  التلقي  نظرية  ُينظر:   -17
السعيد،  املختار  التلقي،  ونظرية   12
املعلومات  )شبكة  الشام  ادباء  رابطة  موقع 

الدولية(. 
18- نظرية التلقي روبرت هولب: 64.

التجاوب  مجالية  نظرية  القراءة  فعل   -19
يوئيل  ترمجة  فولفغانج،  آيزر  االدب،  يف 

يوسف، دار املامون، بغداد: 11.
20- ُينظر: نظرية التلقي روبرت هولب: : 

.158
21- املصدر نفسه: 12.

صالح  املعارصة،  الشعرية  أساليب   -22
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فضل: 23.
التلقي والتأثري يف ثالثية  23- ينظر: مجالية 

احالم مستغانمي، خالد وهاب: 50.
النارص  عبد  االديب،  التوصيل  نظرية   -24

حسن حممد: 102.)احالم مستغانمي(
علم  مصطلحات  معجم  ينظر:   -25

النفس: 82
26- مجالية التلقي يف الرسد القرآين: 235.

التلقي والتأثري يف ثالثية  27- ينظر: مجالية 
احالم مستغانمي: 52.

28- ينظر: قصيدة بلقيس لنزار قباين دراسة 
التلقي،  ومجاليات  القراءة  نظرية  ضوء  يف 

رسالة ماجستري / حفيظة زين: 9.
يف  دراسة  اجلاميل  التفضيل  ينظر:   -29
عبد  شاكر  د.  الفني،  التذوق  سايكلوجية 

احلميد: 350. )الشهزوري(
والتلقي:  االسلوب  مجاليات  ينظر:   -30
القرآين:  الرسد  يف  التلقي  مجاليات   .93

.239
31- ينظر: مجالية التلقي يف الرسد القرآن: 

.240
32- البيان والتبيني، اجلاحظ: 69/1.

33- ارسار البالغة، عبد القاهر اجلرجاين: 
.131 -130

الرسد  يف  التلقي  مجاليات  ينظر:   -34

القرآين: 239.
القرطاجني:  حازم  البلغاء،  منهاج   -35

.71
36- مجاليات االسلوب والتلقي، د.موسى 

ربابعة: 93.
37- ينظر: مجاليات التلقي من اجل تأويل 
جديد للنص االديب، هانس روبرت ياوس، 

ت: رشيد بنجدو:12. 
خملوف  واملشاهدة،  التلقي  ينظر:   -38

بوكروح: 19.
عبد  عند  التلقي  مجاليات  ينظر:   -39
القاهر اجلرجاين، زهرة عز الدين، اطروحة 
2018م:  باتنة  جامعة  اجلزائر،  دكتوراه، 

.51
اىل  التأويل  فلسفات  من  ينظر:   -40
نظريات القراءة، عبد الكريم الرشيف: 167. 

)احالم(59.
الرسد  يف  التلقي  مجاليات  ينظر:   -41

القرآين:255-230.
42- مدرسة املغفلني، توفيق احلكيم، مكتبة 

مرص للطباعة، مقدمة املجموعة: 5-3.
اىل  النص  من  جينيت  جريار  عتبات   -43

املناص، عبد احلق بلعابد: 44.
التأويل،  العالمات وبنى  ينظر: هوية   -44
وبناء  القراءة  وفعل   23 خليفي:  شعيب 

بناُء املعنى عند القارئ يف قصة ) ليلة  ...
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موسم  رواية  يف  اللغوي  الشكل  يف  املعنى 
اهلجرة اىل الشامل، د.مري الدين الريايض بن 

صالح الدين: 21.
للرواية،  املوازي  النص  ينظر:   -45
 46 العدد  الكرمل  جملة  حليفي،  د.شعيب 

سنة 1992م: 85-84.
السعدية،  حليمة  الرتاث،  يف  العنوان   -46
رسالة ماجستري معهد االداب جامعة االمري 

عبد القادر اجلزائر 2004 ص21.
النص  يف  العنوان  فاعلية  ينظر:   -47
يونس:  امحد  د.سعيد  )بحث(  القصيص 
احلكايا  ارض  جمموعة  يف  العنوان  وعتبة   5
م.  العبودي  غني  شعالن،د.ضياء  لسنان 
باحث شامل عبد اللطيف، شبكة املعلومات 

الدولية )دنيا الوطن(.
48- ينظر: يف نظرية العنوان مغامرة تأويلية 
حسني:  د.خالد  النصية،  العتبة  شؤون  يف 

.359
وتطبيقات،  اصول  التلقي  نظرية   -49

برشى موسى صالح: 45.
التأثري  نظرية  النص  يف  القارئ  ينظر:   -50
واالتصال، نبيلة ابراهيم، جملة فصول مج 5 

العدد االول 1984: ص102.
يف  املعنى  وبناء  القراءة  فعل  ُينظر:   -51
اىل  اهلجرة  موسم  رواية  يف  اللغوي  الشكل 

الشامل: 20
52- املرايا املحدبة من البنيوية اىل التفكيك، 

عبد العزيز محودة: 323.
53- مدرسة املغفلني: 27.

54- ُينظر: املعاجم العربية واالنطولوجيا، 
اللغات،  متعددة  معجمية  بيانات  قاعدة 
)حلظة  معنى  الدولية،  املعلومات  شبكة 

نفسية(.
55- ُينظر: املعاجم العربية واالنطولوجيا، 
اللغات،  متعددة  معجمية  بيانات  قاعدة 
)حلظة  معنى  الدولية،  املعلومات  شبكة 

السايكلوجية(.
56- ينظر: مجايات التلقي عند عبد القاهر 
وبناء  القراءة  وفعل   52  -51 اجلرجاين: 
موسم  رواية  يف  اللغوي  الشكل  يف  املعنى 

اهلجرة اىل الشامل: 20
والتأويل  القراءة  نظريات  ينظر:   -57
سحلول:  مصطفى  حسن  وقضايامها، 
القاهر  التلقي عند عبد  92-93. ومجايات 

اجلرجاين: 51
عبد  وآيزر،  ياوس  بني  التلقي  نظرية   -58

النارص حسن:19 
59- مدرسة املغفلني: 27.

60- املصدر نفسه: 28-27.

61- املصدر نفسه: 46-42.
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املصادر واملراجع:
صالح  املعارصة،  الشعرية  أساليب   -1

فضل، دار اآلداب ط1 1995.
اجلرجاين،  القاهر  عبد  البالغة،  أرسار   -2
املدين  مطبعة  شاكر،  حممد  حممود  حتقيق 

للنرش والتوزيع، ط3، 1992م.
ناظم  التلقي،  لنظرية  املعرفية  األصول   -3
للنرش  عامن  الرشوق،  دار  خرض،  عودة 

والتوزيع 1997.
اجلاحظ،  عمرو  ابو  والتبيني،  البيان   -4
اخلانجي  مكتبة  هارون  السالم  عبد  حتقيق: 

للطاعة والنرش،ط7، 1998م.
د.موسى  والتلقي،  االسلوب  مجاليات   -5
ربابعة، مؤسسة محادة للدراسات اجلامعية، 

اربد االردن، ط1، 2000م
القرآين،  الرسد  يف  التلقي  مجاليات   -6
الزمان  دار  الشهرزوري،  لطيف  د.يادكار 

للطباعة والنرش،ط1، 2010م.
جديد  تأويل  اجل  من  التلقي  مجاليات   -7
ياوس،  روبرت  هانس  االديب،  للنص 
للثقافة،  االعىل  املجلس  بنجدو،  ت:رشيد 

القاهرة،ط1 2004. 
سايكلوجية  يف  دراسة  اجلاميل  التفضيل   -8
عامل  احلميد،  عبد  شاكر  د.  الفني،  التذوق 

املعرفة 2001م
خملوف  املرسح،  يف  واملشاهدة  التلقي   -9
اجلزائر  وثقافة،  فنون  مؤسسة  بوكروح، 

)د.ط( 2004م
النص  من  جينيت  جريار  عتبات   -10
منشورات  بلعابد،  احلق  عبد  املناص،  اىل 

االختالف اجلزائر، ط1، 2008م.
11- العقل العريب يف القرآن، سعد كموين، 

املركز الثقايف العريب، 2005م.
التجاوب  مجالية  نظرية  القراءة  فعل   -12
:يوئيل  ترمجة  فولفغانج،  آيزر  االدب،  يف 

يوسف،  دار املأمون،  بغداد.
الشكل  يف  املعنى  وبناء  القراءة  فعل   -13
اللغوي يف رواية موسم اهلجرة إىل الشامل، 
الدين،  صالح  بن  الريايض  الدين  مري  د. 
والتنمية  للمعرفة  االفريقي  مؤسسة 

2021م.
تأويلية  مغامرة  العنوان  نظرية  يف   -14
حسني،  د.خالد  النصية،  العتبة  شؤون  يف 

التكوين للطباعة والنرش 2007م.
15- القارئ يف النص مقاالت يف اجلمهور 
والتأويل، سوزان روبني وانجي كروسامن، 
مقدمة املرتمجني د. حسن ناظم وعيل حاتم، 
دار الكتاب اجلديد املتحدة، ط1/ 2007م.

بناُء املعنى عند القارئ يف قصة ) ليلة  ...
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اشكاالت  التلقي  نظرية  كتاب   -16
التلقي،  يف  بحوث  جمموعة  وتطبيقات، 

مطبعة النجاح الدار البيضاء، د.ت.
17- مدرسة املغفلني، توفيق احلكيم، مكتبة 

مرص للطباعة )د.ت( )د. ط(
18- املرايا املحدبة من البنيوية اىل التفكيك، 
املعرفة  عامل  سلسلة  محودة،  العزيز  عبد 
واآلداب  والفنون  للثقافة  الوطني  املجلس 

الكويت 1998م.
19- معجم مصطلحات علم النفس، منري 
وهيبه اخلازن، دار النرش للجامعيني )د.ت( 

)د.ط(.
يف  والتدبر  والقراءة  التلقي  مفهوم   -20
التلقي، د.باسل خلف محود  ضوء نظريات 

الزبيدي، )د.ت( )د.ط(.
نظريات  إىل  التأويل  فلسفات  من   -21
منشورات  رشيف،  الكريم  عبد  القراءة، 

االختالف، اجلزائر، ط1، 1996.
االدباء،  ورساج  البلغاء  منهاج   -22
احلبيب  مهد  حتقيق:  القرطاجني،  حازم 
االسالمي،  الغرب  دار  اخلواجه،  بن 

بريوت،ط3، 1982م.
النظرية  بني  واالسلوبية  النص   -23
الكتاب  احتاد  ذريل،  بن  عدنان  والتطبيق، 

العرب 2000م .
النارص  عبد  االديب،  التوصيل  نظرية   -24
حسن حممد، املكتب املرصي للمطبوعات، 

القاهرة، )د.ط( 1999م.. 
وتطبيقات،  اصول  التلقي  نظرية   -25
برشى موسى صالح، املركز الثقايف العريب، 

الدار البيضاء املغرب 2001م.
عبد  وآيزر،  ياوس  بني  التلقي  نظرية   -26
العربية  النهضة  دار  النارش  حسن،  النارص 

2002م. 
النارص  عبد  االديب،  التوصيل  نظرية   -27
حسن حممد، املكتب املرصي للمطبوعات، 

القاهرة، )د.ط( 1999م.. 
روبرت  نقدية،  مقدمة  التلقي  نظرية   -28
كتاب  اسامعيل،  الدين  د.عز   : ت  هولب، 
1415هـ  ط،  بجدة  االديب  الثقايف  النادي 

1994م.
العريب  االديب  والنقد  التلقي  نظرية   -29
كتاب  يف  )بحث(  بوحسن،  امحد  احلديث، 
نظرية التلقي اشكاالت وتطبيقات، جمموعة 
الدار  النجاح  مطبعة  التلقي،  يف  بحوث 

البيضاء، د.ت.
وبناء  العتبات  يف  العالمات  هوية   -30
الثقافة  دار  خليفي،  شعيب  التأويل،  
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والنرش،2005م.
الرسائل واالطاريح

1- البعد التطهريي االتصايل يف شعر حممود 
درويش، رسالة ماجستري، عبد اهلل بوسيف 

اجلزائر.
احالم  ثالثية  يف  والتأثري  التلقي  مجالية   -2
مستغانمي، خالد وهاب، اطروحة دكتوراه 

2015م اجلزائر.
القاهر  عبد  عند  التلقي  مجاليات   -3
اطروحة  الدين،  عز  زهرة  اجلرجاين، 

دكتوراه، اجلزائر، جامعة باتنة .
يف  دراسة  قباين  لنزار  بلقيس  قصيدة   -4
ضوء نظرية القراءة ومجاليات التلقي، رسالة 

ماجستري / 
حفيظة زين، رسالة ماجستري، جامعة حممد 

خيذر بسكرة، اجلزائر 2005م.
السعدية،  حليمة  الرتاث،  يف  العنوان   -5
رسالة ماجستري معهد االداب جامعة االمري 

عبد القادر اجلزائر 2004 .
الدوريات

التأثري  نظرية  النص  يف  القارئ   -6
واالتصال، نبيلة ابراهيم، جملة فصول مج 5 

العدد االول 1984.
د.شعيب  للرواية،  املوازي   النص   -7
سنة   46 العدد  الكرمل  جملة  حليفي، 

1992م .
املواقع االلكرتونية

احلكايا  ارض  جمموعة  يف  العنوان  عتبة   -1
م.  العبودي   غني  ضياء  شعالن،د.  لسناء 
باحث شامل عبد اللطيف، شبكة املعلومات 

الدولية )دنيا الوطن(
ونظرية  واهلرمينوطيقا  الظاهراتية   -2
خطايب/  حممد  ت:  اجيلتون،  تريي  التلقي، 
جملة عالمات، العدد 3 السنة االوىل 1995.
موقع  السعيد،  املختار  التلقي،  نظرية   -3
املعلومات  شبكة   ( الشام  ادباء  رابطة 

الدولية(. 
قاعدة  واالنطولوجيا،  العربية  املعاجم   -4
شبكة  اللغات،  متعددة  معجمية  بيانات 

املعلومات الدولية

بناُء املعنى عند القارئ يف قصة ) ليلة  ...
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and	its	content
10-	A	statement	whether	the	research	summary	clearly	describes	the	content	
and	idea	of			the	research
11-	Does	the	introduction	in	the	research	describe	what	the	author	wants	to	
reach	and	clarify	accurately،	and	did	the	author	explain	in	it	what	the	problem	
he	studied	is?
12-	The	author's	discussion	of	the	results	he	reached	during	his	research	in	a	
scientific	and	convincing	manner

13-	The	evaluation	process	should	be	conducted	confidentially	and	the	author	
should	not	be	informed	of	any	aspect	of	it
14-	If	the	evaluator	wants	to	discuss	the	research	with	another	evaluator،	he	
must	inform	the	editor-in-chief	of	that
15-	There	should	not	be	direct	correspondences	and	discussions	between	the	
resident	and	the	author	regarding	what	he	receives	with	his	research	sent	for	
publication،	and	the	resident’s	notes	should	be	sent	to	the	author	through	the	
editorial	director	of	the	magazine
16-	If	the	evaluator	believes	that	the	research	is	extracted	from	previous	studies،	
the	evaluator	must	indicate	those	studies	to	the	editor-in-chief	of	the	journal
17-	The	evaluator’s	scientific	observations	and	recommendations	will	depend	
on	it	mainly	in	the	decision	to	accept	the	research	for	publication	or	not.	The	
author	himself.
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Evaluators Guide

The	 main	 task	 of	 the	 scientific	 evaluator	 of	 the	 research	 submitted	 for	
publication	is	for	the	assessor	to	read	the	research	that	falls	within	his	scientific	
specialization	very	carefully	and	evaluate	it	according	to	academic	and	scientific	
perspectives	that	are	not	subject	to	any	personal	opinions،	and	then	confirm	
his	constructive	and	honest	observations	about	the	research	sent	to	him.
Before	 starting	 the	 evaluation	 process،	 the	 evaluator	 is	 requested	 to	 ensure	
that	he	is	fully	prepared	to	evaluate	the	research	sent	to	him	and	whether	it	
falls	within	his	scientific	specialization	or	not،	and	whether	the	evaluator	has	
enough	time	to	complete	the	evaluation	process،	otherwise	the	evaluator	can	
apologize	and	suggest	another	evaluator.
After	the	evaluator	agrees	to	conduct	the	evaluation	process	and	ensure	that	
it	 is	 completed	within	 the	 specified	 period،	 the	 evaluation	 process	must	 be	
conducted	according	to	the	following	parameters:
1-	The	evaluation	process	should	not	exceed	ten	days	so	as	not	to	negatively	
affect	the	author
2-	Not	to	disclose	research	information	for	any	reason،	during	and	after	the	
evaluation	process،	except	after	obtaining	written	permission	from	the	author	
and	the	editor-in-chief	of	the	journal	or	when	publishing	the	research
3-	Not	 to	 use	 the	 research	 information	 for	 any	 personal	 benefit	 or	 for	 the	
purpose	of	causing	harm	to	the	author	or	its	sponsoring	institutions
4-	Disclose	any	potential	conflict	of	interest
5-	The	resident	should	not	be	affected	by	the	nationality،	religion،	gender	of	
the	author،	or	any	other	personal	considerations
6-	 Is	 the	 research	 authentic	 and	 important	 to	 the	 extent	 that	 it	 should	 be	
published	in	the	journal?
7-	Whether	the	research	is	consistent	with	the	general	policy	of	the	journal	and	
the	publication	controls	therein
8-	Is	the	research	idea	covered	in	previous	studies?	If	yes،	please	indicate	those	
studies
9-	The	extent	 to	which	the	 title	of	 the	research	expresses	 the	research	 itself	
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journal،	and	that	the	researcher	undertakes	to	do	so	in	writing.	The	researcher’s	

approval	of	publication	and	sending	his	research	necessarily	requires	review	of	

and	adherence	to	the	terms	of	publication	in	the	journal.

10-	The	research	should	not	be	a	chapter	or	part	of	a	published	book.

11-	 The	 researcher	 should	 indicate	 in	 the	margin	 of	 the	 title	 page	 that	 his	

research	was	 extracted	 from	a	master’s	 thesis	or	 a	doctoral	 thesis،	 if	 that	 is	

true.

12-	 It	 is	 not	 permissible	 to	 publish	 the	 research	 or	 parts	 of	 it	 elsewhere،	

after	accepting	its	title	for	publication	in	the	journal،	except	after	obtaining	a	

written	letter	from	the	editor-in-chief	of	the	journal.

13-	The	researcher	is	obligated	to	pay	the	expenses	resulting	from	the	arbitration	

procedures	in	case	of	his	request	to	withdraw	the	research	and	his	desire	not	

to	proceed	with	the	evaluation.

14-	The	tables	are	included	in	the	body	of	the	text	and	are	numbered	sequentially	

and	 their	 titles	 are	 written	 above	 them.	 The	 explanatory	 notes	 are	 written	

under	the	tables.

15-	The	researcher	can	interpret	what	he	sees	as	ambiguous	words	or	terms	

using	 the	 footnotes	 method	 in	 the	 text،	 where	 the	 term	 to	 be	 clarified	 is	

indicated	by	a	number	at	the	top	of	the	term،	then	these	footnotes	are	referred	

to	in	a	separate	list	before	the	list	of	sources	and	references
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Publication Terms

1-	Research	papers	are	accepted	in	both	Arabic	and	English،	provided	that	they	

are	written	in	a	sound	language	free	from	grammatical	and	linguistic	errors.

2-	Requests	 to	publish	 researches	 are	 submitted	 through	 the	website	http://

dawatjournal.com	in	(word)	format.

3-	In	researches	written	in	Arabic،	Simplified	Arabic	font	is	used	in	size	(14)	

without	 leaving	 any	 spaces	between	 the	 lines،	 and	bold	 font	 is	 used	 for	 the	

main	title	and	sub-headings	(size	14)،	and	the	rest	of	the	text	is	in	normal	font	

size	(12)،	and	(10)	normal	for	tables	and	figures.

4-	In	papers	written	in	the	English	language،	the	Times	New	Roman	font	is	

used	in	size	(12)	without	leaving	any	spaces	between	the	lines،	and	bold	font	

is	used	for	the	main	title	and	sub-headings	(size	14)،	and	the	rest	of	the	text	is	

in	normal	font	size	(12)،	and	normal	(10)	for	tables	and	shapes.

5-	The	number	of	search	words	shall	not	exceed	(10000-15000)	words،	and	

shall	not	exceed	 (32)	pages	of	 (A4)	size،	 including	figures،	drawings،	 tables،	

margins	and	references،	bearing	in	mind	that	the	supplements	are	not	published،	

but	are	placed	for	the	purposes	of	arbitration	only.

6-	The	following	research	must	include	a	separate	page	on	it:	the	name	of	the	

researcher(s)	 and	 their	 address	 immediately	 after	 the	 title	 of	 the	 research	 in	

both	Arabic	and	English،	and	their	email	address	is	mentioned.

7-	The	research	must	include	two	summaries،	one	in	Arabic	and	the	other	in	

English،	within	(150-200)	words	for	each،	and	it	is	taken	into	account	that	the	

two	summaries	include	the	objectives	and	methodology	of	the	research	and	the	

most	prominent	results	reached،	and	the	researcher	proves	at	the	end	of	the	

summary	with	no	less	than	three	key	words	(Key	Word).

8-	The	research	should	be	characterized	by	novelty،	originality	and	objectivity،	

and	represent	a	new	addition	to	knowledge	in	its	field.

9-	 That	 it	 has	 not	 been	 published	 or	 submitted	 for	 publication	 in	 another	
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Publication Policy

1-	The	journal	publishes	research	that	is	in	line	with	best	practices	and	codes	of	conduct	
of	relevant	professional	bodies	or	national	and	international	regulatory	bodies.
2-	The	journal	is	committed	to	supporting	its	scientific	record	through	its	commitment	to	
the	instructions	of	the	Publication	Ethics	Committee	(COPE).
3-	 Staying	 away	 from	 everything	 that	 would	 harm	 confidence	 in	 the	 journal	 and	 the	
professional	competence	of	scientific	publishing.
4-	The	research	submitted	for	publication	must	not	be	submitted	to	any	other	means	of	
publication.
5-	The	research	submitted	for	publication	must	be	previously	unpublished	in	any	form	or	
language.
6-	The	research	submitted	for	publication	must	be	original،	and	the	extracted	research	is	
accepted.
7-	The	journal	accepts	research	that	has	new	research	angles	related	to	the	expansion	of	
the	previous	research.
8-	Provide	transparency	about	the	reuse	of	materials	to	avoid	hazards	related	to	recycling.	
Texts	or	(literary	theft).
9-	The	 journal	 does	not	 accept	 the	 study	divided	 into	 several	 parts	 for	 submission	 to	
several	journals	or	to	one	journal،	but	at	different	time	intervals.
10-	The	magazine	does	not	accept	simultaneous	or	secondary	justified	publication.
11-	The	results	of	the	research	must	be	clear	and	explicit	without	any	treatment،	including	
manipulation	based	on	the	source.
12-	The	printing	of	the	submitted	research	must	be	in	accordance	with	the	rules	of	the	
Arabic	language	and	the	professional	conditions.
13-	The	search	contains	punctuation	marks	and	appropriate	division	of	the	text.
14-	The	journal	 is	obligated	to	conduct	research	to	detect	scientific	plagiarism	and	the	
percentage	of	plagiarism.
15-	 In	 the	 event	 that	 a	 researcher	 discovers	 scientific	 theft	 in	 his	 research	 sent	 for	
publication،	the	researcher’s	name	is	recorded	in	the	list	of	expulsion	to	not	deal	with	him	
again	in	order	to	preserve	the	ethics	of	publishing.
16-	The	researcher	can	withdraw	the	research	before	sending	it	for	evaluation،	and	it	is	
required	to	withdraw	it	once	it	is	sent	and	after	the	evaluation	pay	the	assessors’	wages	
specified	by	the	journal	administration.
17-	 The	 submitted	 research	 moves	 from	 one	 step	 to	 another	 after	 completing	 the	
administrative	requirements	by	filling	out	the	forms	and	sending	the	requirements،	if	any.
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