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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.
2-  تلتزم املجلة بدعم سجلها العلمي ِعرب التزامها بتعليامت جلنة َأخالقيات النرش 

.)cope(
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.

ذلك  يف  بام  معاجلة  او  دون  ورصحية  واضحة  البحث  نتائج  تكون  ان  يلزم    -11
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.
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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.

حال  سحبه  يف  ويشرتط  للتقييم  إرساله  قبل  البحث  سحب  للباحث  يمكن    -16
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
َأْن تكون مكتوبة بلغة سليمة  1-  تقبل األَبحاث باللغتني العربية واالنجليزية عىل 

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

.)word( بصيغة
بحجم   Simplified Arabic اخلط  العربية  باللغة  املكتوبة  األَبحاث  يف  يستخدم    -3
اية مسافات بني السطور، ويستخدم اخلط الغامق للعنوان الرئيس  )14( دون ترك 
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 
اية مسافات بني السطور، ويستخدم اخلط الغامق للعنوان الرئيس  )12( دون ترك 
و)10(   ،)12( حجم  عادي  بخط  النص  وبقية   ،)14 )حجم  الفرعية  وللعنوانات 

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

واملراجع، علام بأن املالحق ال تنرش و إنام توضع لغايات التحكيم فحسب.
الباحثني   / الباحث  اسم  عليها:  منفصلة  صفحة  البحث  يتضّمن  أْن  جيب    -6
وعناوينهم بعد عنوان البحث مبارشة باللغتني العربية واالنكليزية، ويذكر بريدهم 

االلكرتوين.
7-  جيب أْن يتضمن البحث ملخصًا مكتوبًا باللغتني العربية واالنجليزية، يف حدود 
وابرز  ومنهجه  البحث  اهداف  امللخص  يتضمن  ان  ويراعى  كلمة،   )200-150(
النتائج التي توصل اليها، ويثبت الباحث يف هناية امللخص ما ال يقل عن ثالث كلامت 

.)Key Word( مفتاحية



7

)2
02

2  
ين -

الثا
ن 

رشي
( )ت

14
44

 - 
اين

 الث
يع

)رب
نة 

ثام
ة ال

سن
- ال

ون 
الث

والث
بع 

لرا
دد ا

الع
 - 

سع
التا

لد 
ملج

/ ا
واة

د

8-  ان يتسم البحث باجلّدة واالصالة واملوضوعية، ويمّثل اضافة جديدة اىل املعرفة 
يف ميدانه.

بذلك  الباحث  يتعّهد  وان  اخرى،  جملة  يف  للنرش  قّدم  او  منشورا  يكون  ال  ان    -9
عىل  االطالع  بالرضورة  يفرتض  بحثه  وارسال  النرش  عىل  الباحث  موافقة  خطيا، 

رشوط النرش يف املجلة 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. 

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

13-  تدرج اجلداول يف متن النص وترّقم ترقيام متسلسال وتكتب عناوينها فوقها. اما 
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 
املقوم يمني  يقرأ  أن  للنرش، هي  املرسلة  للبحوث  العلمي  للمقوم  الرئيسة  املهمة  ان 
ومنظور  رؤى  وفق  وتقييمه  فائقة  بعناية  العلمي  ختصصه  ضمن  يقع  الذي  البحث 
البناءة  علمي أكاديمي الخيضع ألية آراء شخصية، ومن ثم يقوم بتثبيت مالحظاته 

والصادقة حول البحث 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 
التحرير للمجلة أو عند  التقييم إال بعد أخذ اإلذن اخلطي من املؤلف ورئيس هيئة 

نرش البحث.
األذى  إحلاق  لغرض  أو  شخصية  منافع  ألية  البحث  معلومات  استخدام  عدم   -3

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 
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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.
بشكل  وتوضيحه  اليه  الوصول  املؤلف  مايريد  البحث  يف  املقدمة  تصف  هل   -11

دقيق؟ وهل 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.
فيام  واملؤلف  املقيم  بني  مبارشة  ومناقشات  هنالك خماطبات  ان التكون  15- جيب 
يتعلق ببحثه املرسل للنرش، وجيب ان ترسل مالحظات املقيم اىل املؤلف من خالل 

مدير التحرير يف املجلة.
16- إذا رأى املقيم أن البحث مستٌل من دراسات سابقة، توجب عىل املقيم بيان تلك 

الدراسات لرئيس التحرير يف املجلة.
17- إن مالحظات املقيم العلمية وتوصياته سيعتمد عليها وبشكل رئيس يف قرار 
قبول 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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ملخص البحث
العاملية،  الدالة عىل  للنداء  القرآين  تراكيب اخلطاب  البحث يف  تركزت فكرة   
اخلطاب  أبرزها  من  ولعل  القرآنية؛  باختالف سياقاهتا  الرتاكيب  اختلفت هذه  وقد 
ألفاظ  هنالك  كانت  ولربام  اإلنسان(؛  أهيا  و)يا  الناس(  أهيا  يا   ( و  آدم(  بني  )يا  بـ 
أخرى ستظهر يف صفحات البحث؛ ولكن الذي هيمنا الرتكيب وليس اللفظ املفرد، 
شمولية  األقل  إىل  واألوسع  األشمل  من  اخلطاب  يف  احلديث  يف  التدرج  وحاولت 

وكلها دالة عىل العاملية. 

Abstract

Hence the idea of the research, which was identified in the 
structures of the Qur’anic call that indicate universality, and 
these structures differed according to their different Qur’anic 
contexts; Perhaps the most prominent of them is the speech 
“Oh, children of Adam” and “Oh people” and “Oh, people”; 
There may be other terms that will appear in the search pages; 
But what matters to us is the composition, not the singular 
pronunciation.
And I tried to gradual talk in the discourse from the most 
comprehensive and broad to the least comprehensive, all of 
which are indicative of universality.

عاملية القرآن )وقفة حتليلية يف تراكيب النداء(



14

)2
02

2  
ين -

الثا
ن 

رشي
( )ت

14
44

 - 
اين

 الث
يع

)رب
نة 

ثام
ة ال

سن
- ال

ون 
الث

والث
بع 

لرا
دد ا

الع
 - 

سع
التا

لد 
ملج

/ ا
واة

د

املقدمة:
احلمد هلل عىل ما أنعم، وله الشكر   
عىل ما أهلم، والصالة والسالم عىل حممد 
وآله وسلم. أما بعد: فالقرآن الكريم ما 
فيه  الذي  الوحيد  املقدس  الكتاب  زال 
تبهر  التي  واملعجزات  احلقائق  كثري من 
وما  وأساليبه،  وتراكيبه  بألفاظه  املتلقي 
زالت الدراسات فيه ال تنفد وال ينتهي 
االستكشاف يف آياته، ومما لفت انتباهي 
من  مجلة  هنالك  أن  القرآين  اخلطاب  يف 
باستعامالهتا  توحي  التي  الرتاكيب 
الكتاب  هذا  عاملية  إىل  رصاحة  وتشري 
املعجز، وال تبدو خطاباته مقترصة عىل 
فئة معينة أو مكان حمدود أو زمان معني 
بل إنه خطاب لعموم البرش بغّض النظر 
عن جنسهم أو لوهنم فهو يتخطى عامل 

الزمن واملكان ويتجاوزمها.
البحث  فكرة  جاءت  هنا  ومن   
اخلطاب  تراكيب  يف  تركزت  التي 
وقد  العاملية  عىل  الدالة  للنداء  القرآنية 
باختالف  الرتاكيب  هذه  اختلفت 
أبرزها  من  ولعل  القرآنية؛  سياقاهتا 

اخلطاب بـ )يا بني آدم( )يا أهيا الناس( 
و)يا أهيا اإلنسان(؛ ولربام كانت هنالك 
صفحات  يف  ستظهر  أخرى  ألفاظ 
الرتكيب  هيمنا  الذي  ولكن  البحث؛ 

وليس اللفظ املفرد. 
سيكون  تقدم  ما  وبحسب   
البحث مقسام عىل ثالثة مباحث يكون 
اخلطاب  يف  الرتكيب  دراسة  يف  األول 
يف)يا بني آدم(، والثاين يف دراسة الرتكيب 
والثالث  الناس(  ا  َأهيُّ )يا  اخلطاب  يف 
ا  َأهيُّ اخلطاب)يا  يف  الرتكيب  دراسة  يف 
اإلنسان(، وحاولت التدرج يف احلديث 
إىل  واألوسع  األشمل  من  اخلطاب  يف 
العاملية.  عىل  دالة  وكلها  شمولية  األقل 
العاملية  ملوضوع  أصل  أن  وحاولت 
مفهومها،  وأبني  مصطلحها  وأحدد 
وهو ما عرضته يف التمهيد، مع الوقوف 
النداء  وتركيب  الرتكيب  مصطلح  عىل 
واخلطاب القرآين، وقبل كل هذا كانت 
البحث  للبحث، وانتهى  هنالك مقدمة 
بنتائجه يف اخلامتة، وقائمة املصادر التي 
وكتب  التفسري  كتب  بني  ما  توزعت 
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عاملية القرآن )وقفة حتليلية يف تراكيب النداء(

اللغة املختلفة وغريها من املصادر. 
التمهيد:

أوال: العاملية تأصيل املصطلح واملفهوم
)العاملية()1( يف  لفظة  ترجع أصول        
يبدو  ما  وعىل  جذر)َعِلَم(،  إىل  اللغة 
ما  وهو  العاَل،  لفظ  من  مأخوذة  فهي 
ورد عن كثري من اللغويني، قال الزجاج 
العاملني:))معناه  لفظة  أن  )ت311هـ( 
ربُّ  )َوهَو  َقال؛  َكاَم  اهللُ،  خلق  َما  كُل 
كل يشٍء( َوُهَو مَجْع َعاَل، َتقول: ُهؤالِء 
َعامَلوَن، ورأيُت عامَلنِي، وال واحَد لَعاَلٍ 
خمتلفة،  ألشياء  مجع  عامَلًا  ألن  َلْفظه  مْن 
صار  منها  لواحد  ))َعاَل((  ُجعل  وأْن 
مجعًا ألْشياء ُمَتِفَقة.«)2(، وقال األزهري 
يف  قيل  ما  مجلة  فهذه   « )ت370هـ(: 
مثال  عىل  بني  اسم  وهو  العاَل  تفسري 
فاَعٍل كام قالوا خاَتٌم وطاَبٌع وداَنٌق »)3( 
كلُّه  اخلَْلق  »والعاَلُ  منظور:  ابن  وقال  
وقيل هو ما احتواه بطُن الَفلك«)4(  فهو 

اسم جنس مجعّي ملا خلق هلل.
وأما مصطلح العاملية فقد حتدث   
فيها دارسو املعارف القانونية والترشيعية 

السياسية، وهي تساوي عندهم العوملة 
أحد  Globalisation  وذهب  وهي 
فكرة  جمرد  ليست  أهنا  إىل  الباحثني)5( 
صفة  تكون  ما  بقدر  األشياء  هبا  تتعلق 
يتكلمها  التي ال  فاللغة  العال،  فاعلة يف 
أّن  بمعنى  عاملية،  لغة  ليست  اجلميع 
املرجوة  الفائدة  بحصول  اليشء  فاعلية 
هي  لصاحلها  أو  البرشية،  لصالح 
أّما  بالعاملية.  للوصف  احلقيقّي  املعيار 
الناحية  عىل  السمة  هذه  اقترصت  إذا 
وصفها  يتّم  أن  فاألوىل  النظرية، 
اليشء  يف  روعي  أنه  بمعنى  باإلنسانية، 
وصلت  سواء  البرش،  لعامة  يكون  أن 
أن  فاألوىل  لذا  تصل.  ل  أو  هلم  منافعه 
يتّم إطالق لفظة اإلنسانية عىل الرسالة 
الرسالة  هذه  حتمله  ما  عىل  تدّل  التي 
للبرش عامة، واستعدادها لقيادهتم إىل ما 

فيه صالحهم.
نعّرف  أن  نستطيع  تقدم  ومما   
العاملية)6(: بأهنا اتصاف متعّلقها بالقدرة 
عىل  كله؛  للعال  مبادئه  لتحقيق  الفاعلة 
املحلية  اهلويات  إلغاء  تستبطن  ال  نحو 
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عاملية  جهة  ومن  املختلفة؛  للشعوب 
اإلسالم فخصوصيات تلك املجتمعات 
مسلمة كانت أم غري مسلمة حمرتمة؛ ملا 
سامحة  من  اإلسالمية  العقيدة  به  تتسم 
برفعها شعار ﴿ َل ِإْكَراَه ِفي الدِّيِن ﴾. 
الفعل  ذلك عىل مستوى  يتحقق  ل  وما 
بالقرآن  ممثال  اإلسالم  وصفنا  يبقى 
هنا  احلقيقة  إذ  احلقيقة،  دون  الكريم 
تعود إىل فاعلية االتباع يف األخذ بزمام 
عىل  وكتابه  اإلسالم  وطرح  املبادرة، 
آمال  وحتقيق  الفوائد،  جني  فيه  نحو 
يف  والسري  قيادهتام  ظل  يف  البرش  عموم 
أتباعه  عىل  جيب  ذلك  وألجل  ظلهام. 
واعتامد  احلضارية،  املبادرة  زمام  أخذ 

آليات تتناسب وضخامة هذا العمل.  
اليشء  وصف  فإن  ثّم  ومن   
أصبح  اليشء  ذلك  أّن  تعني  بالعاملية 
وأصوله  مبادئه  عىل  ومتعرفًا  معروفًا 
عىل  االتساع  صفة  مكتسبًا  وليس 
عىل  أمره  يقترص  ول  العال،  مستوى 
بالعال  متعلقا  أصبح  بل  حمّدد،  مكان 
العاملية  اللغة  املجال  هذا  يف  وترد  كّله. 

 )Universalism language(
أن  يمكن  التي  عىل))اللغة  تطلق  التي 
يف  الناس  مجيع  هبا  ويتفاهم  يتكّلم، 

العال(()7(.
ويبدو أن فاعلية عاملية اإلسالم   
جيب أن تؤسس يف احلياة املعارصة تبعا 
املرحلة  بمتطلبات  التارخيي  للوعي 
جهة،  من  هذا  منها  االقتصادية  السيام 
االتصال  وسائل  يف  التقني  والتطور 

للعرص من جهة أخرى)8(.
ثانيًا: تركيب النداء واخلطاب القرآين:

تعني  اللغة  يف  َرِكَب  مادة   
ابن  قال  واملنبت،  واألصل  العلو 
الدابَّة  »َرِكَب  منظور)ت711هـ(: 
َوااِلْسُم  َعَلْيَها،  َعال  ُرُكوبًا:  َيْرَكُب 
واحدٌة.  ٌة  مرَّ ْكبة  والرَّ  ، بِاْلَكرْسِ ْكبة،  الرِّ
واْرُتِكَب.«)9(  ُرِكَب  َفَقْد  ُعيِلَ  َما  وكلُّ 
األَصُل  َأيضًا:  ُب  »وامُلَركَّ أيضًا:  وقال 
ِب َأي  امُلَركَّ َتُقوُل: فالٌن كِريُم  وامَلنْبُِت؛ 

كِريُم َأصِل َمنِْصبِه يِف َقْوِمِه.«)10(  
االصطالح  يف  والرتكيب   
لبعض  ليس  ولكن  كالرتتيب، 



17

)2
02

2  
ين -

الثا
ن 

رشي
( )ت

14
44

 - 
اين

 الث
يع

)رب
نة 

ثام
ة ال

سن
- ال

ون 
الث

والث
بع 

لرا
دد ا

الع
 - 

سع
التا

لد 
ملج

/ ا
واة

د
عاملية القرآن )وقفة حتليلية يف تراكيب النداء(

وتأخًرا،  تقدًما  بعض  إىل  نسبة  أجزائه 
البسيطة  احلروف  مجع  والرتكيب: 

ونظمها؛ لتكون كلمة.)11( 
والرتكيب النحوي يراد منه ضمُّ   
ُهَو  وامْلركب  فأكثر)12(  مثِلها  إىل  كلمٍة 
امْلركب من َكِلَمَتنْيِ بَِمنِْزَلة اْسٍم َواِحٍد يِف 

ة ااِلْنِعَقاد.)13(   شدَّ
وداللة النداء ال خترج معانيها يف   
املعجامت اللغوية القديمة واحلديثة عن 
إطار الصوت، والدعاء، والرصاخ، قال 
الصوت  ))النِّداُء  الرازي)ت666هـ(: 
صاح  ونَِداًء  ُمنَاَداًة  وَناَداُه  ُيضم  وقد 
به(()14(، وقال ابن منظور)ت711هـ(: 
))والنََّدى َعىَل ُوُجوٍه: َنَدى املاِء، وَنَدى 
ْوِت،  الصَّ وَنَدى   ، ِّ الرشَّ وَنَدى  اخلرَِي، 

ْخنِة.(()15( وَنَدى احلُرْض، وَنَدى الدُّ
والنداء هو طلب إقبال املخاطب   
مناب  نائب  بحرف  خماطب  دعوة  أو 
فعـل: كـ )أدعو أو أنادي( واملنادى عند 
بحرف  إقباله  املطلوب  هو  النحويني 
وهي:  وأدواتـه  مقدر،  أو  ظاهر  نداء 
آ،  وآي،  )يا،  و  للقريب  وأي(  )اهلمـزة 

وأيـا، وهيا، ووا()16( مثل قولـه تعالـى: 
﴿َيا َأيَُّها النَّاُس اْعُبُدوا َربَُّكْم ﴾. )سورة 
إىل  الدعوة  »توجيه  هو  أو   )21 البقرة 
املخاطب، وتنبيهه لإلصغاء، وسامع ما 
أنواع  كبقية  والنداء  املتكلم«)17(.  يريده 
مطلوبًا  يستدعي  الذي  الطلبي  اإلنشاء 
غري حاصل -يف اعتقاد املتكلم - وقت 
يستلزم مطلوبًا ليس  ما  أو هو  الطلب، 
ألفاظه  خترج  الطلب)18(  وقت  حاصاًل 
إىل معان بالغية أخرى تفهم من سياق 
ذلك  عىل  تدل  التي  والقرائن  احلديث 
اإلغراء  إىل  خروجها  ومـنها  اخلروج، 
التعجب  وإىل  والتوجع  واالختصاص 
وإىل النـدبة وإىل االستغاثة وغريها)19(. 
هو  يعرض  آخر  إشكال  وثمة   
خربًا  وليس  إنشاء  أسلوب  النداء  أن 
الصدق  دائرة  خارج  فهو  وتركيبًا 
عند  اخلرب  يف  املشرتطة  لذاته  والكذب 
ملدلول  ليس  ألنه  واللغويني؛  النحويني 
لفظه قبل النطق به واقع خارجي يطابقه 
عليه  اعتمد  ما  وهذا  يطابقه،  ال  أو 
القدماء حينام فصلوا بني اخلرب واإلنشاء 
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فقال اخلطيب القزويني)ت937هـ(:
إما  الكالم  أّن  احلرص  »ووجه   
خرب أو إنشاء، ألّنه إما أن يكون لنسبته 
ال  أو  تطابقه،  ال  أو  تطابقه  خارج 
والثاين  اخلرب،  األول  خارج.  هلا  يكون 

اإلنشاء«)20(. 
يف  النداء  إن  القول  وخالصة   
ينادي، مناداة  الفعل نادى  اللغة: مصدر 
بمعنى الصوت، والدعاء، والرصاخ، فهي 

ثالثة دوال ملدلول واحد هو النداء)21( 
عالمة  النداء  أن  املالحظ  ومن   
من عالمات التواصل بني الناس، وهو 
ومن  اللغة،  اجتامعية  عىل  قوي  دليل 
يكاد خيلو  ثم فهو كثري االستعامل، وال 
لذلك  النداء؛  من  يوم  كل  إنسان  كالم 
كان للنداء أسلوب خاص، بل تركيب 
فهو  اللغويون؛  اختلف يف شأنه  خاص 
حني  كامال  معنى  يفيد  ال  ألنه  تركيب 
نقف عليه، وهو يتكون من حرف للنداء 
ومنادى، واجلملة املعروفة ال تتكون من 
حرف واسم فقط، وال بد أن يكون فيها 
إسناد بني اسم واسم أو بني فعل واسم؛ 

املحدثني  اللغويني  بعض  يرى  كله  هلذا 
قبول هذا الرتكيب عىل أنه مجلة لكنهم 
يطلقون عليها »مجلة غري إسنادية«. عىل 
النداء  مجلة  أن  يرى  العريب  النحو  أن 
األخرى  اجلمل  شأن  شأهنا  تامة  مجلة 
ألن  ظاهر؛  غري  إسناد  فيها  يتوافر 
به(،  )املفعول  من  نوع  عندهم  املنادى 
تقديره:  حمذوف  بفعل  منصوب  وهو 
يظهر  ال  الفعل  وهذا  أدعو،  أو  أنادي، 
مطلقا، وحرف النداء ينوب عنه ويعمل 
عمله. وهناك اعرتاض قديم عىل تقدير 
هذا الفعل؛ ألن مجلة النداء مجلة طلبية، 
خربية،  مجلة  إىل  حيّوهلا  التقدير  وهذا 
وهو اعرتاض ال موضع له يف التحليل 

النهائي هلذه اجلملة.)22( 
خطابه  يف  الكريم  القرآن  إن   
األمم  بني  يفّرق  ل  الناس  لعموم 
يصنّفها  ول  واألجناس،  والشعوب 
التقوى  جعل  وإنام  عنرصيا  تصنيفا 
التفاضل  معيار  هو  باملنهج  وااللتزام 
َأيَُّها  تعاىل:﴿َيا  قال  ولذلك  البرش،  بني 
َوُأْنَثى  َذَكٍر  ِمْن  َخَلْقَناُكْم  ِإنَّا  النَّاُس 
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عاملية القرآن )وقفة حتليلية يف تراكيب النداء(

ِإنَّ  ِلَتَعاَرُفوا  َوَقَباِئَل  ُشُعوًبا  َوَجَعْلَناُكْم 
َعِليٌم  اللََّ  ِإنَّ  َأْتَقاُكْم  اللَِّ  ِعْنَد  َأْكَرَمُكْم 
العدل  فهذا  )احلجرات13(  َخِبيٌر﴾ 
عاملية  مالمح  من  ملمح  املساواة  وهذه 
النبي  أكده  ما  وهو  القرآن.)23(  خطاب 
خطب  إذ  وسلم(  وآله  عليه  اهلل  )صىل 
أيام  يف  للمسلمني  مجع  أكرب  يف  الناس 
إِنَّ  َأاَل  النَّاُس،  َا  َأهيُّ َيا  الترشيق، فقال: » 
اَل  َأاَل  َواِحٌد،  َأَباُكْم  َوإِنَّ  َواِحٌد،  ُكْم  َربَّ
لَِعَجِميٍّ  َواَل   ، َعَجِميٍّ َعىَل  لَِعَريِبٍّ  َفْضَل 
َواَل  َأْسَوَد،  َعىَل  َأمْحََر  َواَل   ، َعَريِبٍّ َعىَل 
َأَبلَّْغُت؟   بِالتَّْقَوى  إاِلَّ  َأمْحََر،  َعىَل  َأْسَوَد 
َيْوٍم  َأيُّ  َقاَل:  ُثمَّ  اهللِ،  َرُسوُل  َغ  َبلَّ َقاُلوا: 
َهَذا؟، َقاُلوا: َيْوٌم َحَراٌم، ُثمَّ َقاَل: َأيُّ َشْهٍر 
َهَذا؟، َقاُلوا: َشْهٌر َحَراٌم، َقاَل: ُثمَّ َقاَل: 
َأيُّ َبَلٍد َهَذا؟، َقاُلوا َبَلٌد َحَراٌم، َقاَل: َفإِنَّ 
َوَأْمَواَلُكْم.  ِدَماَءُكْم  َبْينَُكْم  َم  َحرَّ َقْد  اهللَ 
َأْم  َأْعَراَضُكْم،  َأْو  َقاَل:  َأْدِري  َواَل  َقاَل: 
اَلـ َكُحْرَمِة َيْوِمُكْم َهَذا، يِف َشْهِرُكْم َهَذا، 
َغ َرُسوُل  يِف َبَلِدُكْم َهَذا َأَبلَّْغُت، َقاُلوا: َبلَّ

اِهُد اْلَغاِئَب«)24(     ِغ الشَّ اهلل، َقاَل: لُِيَبلِّ
عاملي،  القرآين  اخلطاب  إن   

مجيعا،  الناس  حياة  يستوعب  فهو 
جعلها  الرشيعة  هذه  اهلل  رشع  وحينام 
األرض،  كل  األرض  يف  كافة  للناس 
قال  الدين  يوم  إىل  زمان  كل  ويف 
ِللنَّاِس  َكافًَّة  ِإلَّ  َأْرَسْلَناَك  تعاىل:﴿َوَما 
َل  النَّاِس  َأْكَثَر  َوَلِكنَّ  َوَنِذيًرا  َبِشيًرا 
خطاب  فهو  َيْعَلُموَن﴾)سبأ28(؛ 
خطاب  ألنه  بأكملها،  احلياة  يستوعب 
قادر عىل استيعاب خصوصيات الناس 
وسائر أنامط حياهتم الثقافية واالجتامعية 
واألخالقية واالقتصادية...إلخ. كام أنه 
خطاب معجز، فهو ليس كأي خطاب؛ 
ألنه مطلق يستوعب اإلنسان واملجتمع 
ليستوعبه  والواقع أي واقع، ويتجاوزه 
املهيأ  اخلطاب  قدرات  من  حيمل  بام 

لذلك.   
السامء  فإن رسالة  العموم  وعىل   
املطلق  احلق  اتباع  إىل  والداعية  الواعية 
الكريم(  )القرآن  املقدس  بكتابه  ممثلة 
أن  لتعلن  مستفيضة  أطروحات  قدمت 
فحسب؛  للمسلمني  ليس  الكتاب  هذا 
جلميع  وشامل  عام  خطاب  هو  وإنام 
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أو  لون  أو  جنس  بني  متييز  دون  خلقه 
غريمها وهلذا فـ ))إّن العقيدة التي نتدين 
هي  وإنام  أيديولوجية؛  جمرد  ليست  هبا 
ووحي  واملحيط  والشامل  الكيّل  العلم 
املعصوم  احلق  املستقيم  وامليزان  السامء 
وال  يديه  بني  من  الباطل  يأتيه  ال  الذي 
من خلفه، وهي منظومة القيم التي متّثل 
مرجعيتنا يف السلوك، فهي ليست نسبية 

وال مرحلية(()25(.
املتلقي  ))إّن  سابقا  ذكرنا  وكام   
للقرآن الكريم هو اإلنسان، بغّض النظر 
عن عرقه، أو جنسه، أو ثقافته، أو انتامئه، 
وقد خاطبه القرآن، عىل امتداد صفحاته، 
وجعله مركز االهتامم، وموضع العناية، 
وهذا املتلقي النوعي مهام اختلف يؤول 
اخلطاب  مناط  هو  جامع  مشرتك  إىل 

القرآين(()26(.
وقد وّظف اخلطاب القرآين، يف   
العام، جمموعة  املتلقي  الداللة عىل هذا 
خطابه  إليصال  استثمرها  األلفاظ  من 
لفظ  رأسها  وعىل  كافة،  اإلنسانية  إىل 
)الناس(، و)العاملني(، و)األمة(، و)بني 

آدم(، و)اإلنسان(، وهي مفاهيم مركزية 
ضمن  كثريا  ترتدد  القرآين  اخلطاب  يف 
توزيع حمكم داخل القرآن الكريم، وقد 
مثلت نسيجًا مرتابطًا، ووحدة مفهومية 
كوين،  وُبعد  مقاصدي،  نسق  حيكمها 

وأفق إنساين رحب)27(.
وحدة   - بوصفه  النداء  ولكن   
قاعدية- يف اخلطابني الشفهي والكتايب، 
كونه  يف  تكمن  وأمهيته  بالغة،  أمهية  له 
عىل  دورانا  األكثر  اخلطابية  البنية 
هذه  به  تتمتع  ملا  واألقالم،  األلسنة، 
خمتلف  عن  التعبير  عىل  قدرة  من  البنية 
لذلك  اإلنسانية،  واملشاعر  األغراض 
املخاطبات  خمتلف  يف  يتقدمها  وجدناه 
للنفوس،  وهتيئة  لألذهان،  حتضريًا 
فالنداء  إليها،  يوجه  ما  عىل  تقبل  لكي 
الظاهرة  بصيغه  املثىل  الطريقة  هو 
واملحذوفة، وأشكاله املختلفة، وأساليبه 
املتنوعة للتعبير عن الغرض، حني تقرص 
وإيامءة  إشارة  من  األخرى،  الوسائل 
إليه  يلجأ  فقد  وبسمة،  وغمزة،   حركة 
املنبه، والداعي، والشاكي،  واملتضجر، 
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عاملية القرآن )وقفة حتليلية يف تراكيب النداء(

واملتعجب، واملتوعد،..الخ.)28( 
وهذا يعني أن للنداء أمهية بالغة   
وأمهيته  العربية،  اللغوية  املنظومة  يف 
احلياة  يف  يؤديه  الذي  األثر  يف  تتجىل 
بينهم،  التواصل  يف  ووظيفته  البرشية، 
هنالك  كان  إذا   إال  يتم  ال  والتواصل 
هذا  أدوات  أحد  النداء  فإن  ختاطب، 
التخاطب،  التخاطب؛ ألنه جيسد دورة 
الطاء  بكرس  خماطِب  عىل  يتوافر  إذ 
)منادى(  الطاء  بفتح  )منادي( وخماَطب 
تنوعت  خطابًا  النداء  كان  وملا  ورسالة، 
أغراضه بحسب صدوره وتوجهه، فهو 
من  أو  أعىل،  إىل  أسفل  من  يصدر  قد 
أعىل إىل أسفل، أو خماطبني متساويني)29( 
األعىل  من  صادرا  كان  ما  هيمنا  فالذي 
وهو اهلل سبحانه وتعاىل وموجها مرة إىل 
بني آدم فقال: يا بني آدم،  ومرة إىل الناس 
اإلنسان  إىل  ومرة  الناس  أهيا  يا  فقال: 
فقال: يا أهيا اإلنسان وهذه كلها متعلقة 
فكانت  املفردة  األلفاظ  أما  بالرتكيب؛ 
كثرية منها لفظة)كافة( التي وردت أربع 
عرشة  ثالث  )العاملني(  ولفظة  مرات 

مرة، ولفظة )كل( مئتني وست وثالثني 
مرة، ولفظة )مجيعا( ستًا وأربعني مرة. 

ونالحظ أن القرآن الكريم يبدع يف   
استعامل األدوات السيام األداة )يا( التي 
هي للنداء إذ يستعملها بدالالت خمتلفة 
الذي  السياق  بحسب  متعددة  ومعان 
تضاف  قد  للنداء  أداة  فـ)يا(  فيه  توضع 
آدم﴾)30(  تعاىل:﴿يا  كقوله  األعالم  إىل 
و﴿يا موسى﴾)31(، وقد تأيت للتنبيه كام 
ُنَرّدُ﴾  َلْيَتَنا  َيا  ﴿َفَقاُلوا  تعاىل:  قوله  يف 
يف  كام  للتمني  تأيت  وقد   ،)27 )األنعام 
قوله تعاىل:﴿َيا َلْيَتِني ُكْنُت َمَعُهْم َفَأُفوَز 
َفْوًزا َعِظيًما﴾ )النساء73(،  وللتحرس 
والتأسف يف قوله تعاىل: ﴿َوَقاَل َيا َأَسَفا 

َعَلى ُيوُسَف﴾ )يوسف84(.
باألداة  النداء  أسلوب  يأيت  وقد   
وأداة  النداء)يا(  أداة  من  املركبة  )يا( 
إىل  الوصل  لصعوبة  )أهّيا(  الوصل 
يكون  قد  واملنادى  مبارشة،  املنادى 
تعاىل:﴿َيا  قوله  يف  كام  أمنوا  الذين 
أو   ،)254 آَمُنوا﴾)البقرة  الَِّذيَن  َأيَُّها 
الكافرون كام يف قوله تعاىل: ﴿ُقْل َيا َأيَُّها 
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تستعمل  أو  )الكافرون1(  اْلَكاِفُروَن﴾ 
أَيَُّها  ﴿َيا  يقول:  إذ  الناس  عامة  لنداء 
الصدد  هذا  يف  هيمنا  والذي  النَّاُس﴾. 
التي  القرآنية  الرتاكيب  يف  البحث  هو 
للتواصل  وسيلة  النداء  بنية  فيها  تظهر 
بني املتكلم واملتلقي يف اخلطاب القرآين، 

والتي تدل عىل عاملية اخلطاب.   
القرآين﴿َيا  الرتكيب  األول:  املبحث 

َبِني آَدَم﴾ 
القرآن  يف  اخلطاب  كان  لقد   
الكريم موجها إىل بني آدم، وبني آدم هو 
منادى مضاف يتكون من وحدتني مها: 
ولفظ  و)آدم(،  اجلمع،  بصيغة  )بني( 
أي  )بنو(  واألصل،  االبن  واحد  بني، 
من البناء، واالبن فرع عن أبيه، فاألب 
بناء عليه،  أصل واالبن فرع عليه، فهو 
أنه  بينها  من  أقوال  ففيه  )آدم(  لفظ  أما 
وجهها،  أي  األرض،  أديم  من  مشتق 
السالم(.  )عليه  آدم  أبينا  اسم  وهو 
وكذلك:))آدم مشتقٌّ من األُْدَمة، وهى 
الَبياض  بني  َلْوٌن  وقيل:  اللَّْون.  َبياُض 
واِد كَلْون احِلنطة، وقيل: ألَنَّه ُخِلَق  والسَّ

من َأِدِيم األَْرِض(()32(. 
رسالة  القرآين  اخلطاب  ويعد   
أنزله  إبالغية ربانية عاملية لكل بني آدم 
وآله  عليه  اهلل  )صىل  نبيه  عىل  تعاىل 
ويف  نذيرًا،  للعاملني  ليكون  وسلم( 
َل  َنزَّ الَِّذي  تعاىل:﴿َتَباَرَك  قال  ذلك 
ِلْلَعاَلِميَن  ِلَيُكوَن  َعْبِدِه  َعَلى  اْلُفْرَقاَن 
الشأن  هذا  ويف  َنِذيًرا﴾)الفرقان1(. 
يقول الشيخ الغزايل: ))فخطاب القرآن 
عاملي ورسالته خامتة، وله بعد يف الزمان 
املايض واحلارض واملستقبل، وله بعد يف 

املكان بحيث يشتمل العال كله(()33(.  
إن السمة البارزة التي ال تفارق   
واإلقبال  الطلب  فكرة  هي  النداء 
القرآن  يف  ورد  وقد  واالستحضار، 
بمختلف صيغه االسمية والفعلية هبذه 
ما  هو  يعنينا  والذي  الدالالت)34(، 
الرتكيب  هبذا  القرآين  اخلطاب  فيه  جاء 
قرآنية  آيات  مخس  يف  آَدَم﴾  َبِني  َيا   ﴿
القرآين  اخلطاب  حاول  إذ  مباركات، 
طاقاته  مجيع  استثامر  اجلانب  هذا  يف 
اللغوية املختلفة يف اخلطاب؛ ألن اللغة 
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عاملية القرآن )وقفة حتليلية يف تراكيب النداء(

عنارص،  من  جمموعة  من  يتألف  نظام 
كل عنرص يؤدي وظيفته داخل النظام، 
اآلخر،  العنرص  عىل  يدل  عنرص  وكل 
منادى  وجود  عىل  تدل  النداء  فأداة 
وهذا املنادى قد يكون مفردا، أو مرّكبا، 
أو  مضافا  يكون  أال  هنا  باملفرد  وأعني 
فقد  متبوعا،)35(  يكون  وأال  به،  شبيها 
جاءت البنى الندائية القرآنية ألربع من 
ندائية  بنية  من  مكونة  اخلمس  اآليات 
مع  أدايت مذكور)يا(  مكونة من مركب 
مركب اسمي مكون من تركيب إضايف: 
هي  واإلضافة  إليه.  ومضاف  مضاف 
صلة معنوية بني املضاف واملضاف إليه، 
واملضاف هو اللفظ الذي يسبق املضاف 
إليه، والذي يأيت ليقيده وليحدد مدلوله. 
أما املضاف إليه فهو زيادة لفظية تفيض 
ال  فرعية  أو  جزئية  معنوية  زيادة  إىل 
األساس،  الرتكيب  معنى  حذفها  يغري 
فاملضاف إليه هو من الفضالت، أو من 
أو  اجلزئية،  التكملة  هو  أو  املكمالت، 

الفضلة التي تالزم اجلر دائام.)36(        
هذه  أن  للنظر  امللفت  ومن   

حصة  من  كلها  كانت  األربع  اآليات 
ِمَن  اْلَغَرَض  أِلَنَّ  األعراف؛  سورة 
ُكو  ُمرْشِ َعَلْيِه  َكاَن  َما  إِْبَطاُل  وَرِة  السُّ
َأْحَواِل  ِمْن  َوَتَوابِِعِه  ِك  ْ الرشِّ ِمَن  اْلَعَرِب 
موضوع  وهو   ،)37( اجْلَاِهيِلِّ ِدينِِهُم 
الصحيحة،  العقيدة  اثبات  يف  مهم 
التي  القرآنية  السياقات  يف  املتأمل  وإن 
هو  آَدَم﴾  َبني  اخلطاب﴿َيا  فيها  ظهر 
خطاب العموم فإنه خطاب ألهل ذلك 
مثل  مثله  بعدهم،  من  ولكل  الزمان 
ألبنائهم  اآلباء  هبا  يويص  التي  الوصايا 

وألحفادهم)38(.
وقد تواتر هذا الرتكيب يف صيغة   
املنادى مخس مرات يف كل القرآن، كان 
البرش،  جلميع  عاما  اخلطاب  كلها  يف 
وهو ما أكده أغلب املفرسين، ففي قوله 
تعاىل:﴿َيا َبِني آَدَم ُخُذوا ِزيَنَتُكْم ِعْنَد ُكلِّ 
َمْسِجٍد َوُكُلوا َواْشَرُبوا َوَل ُتْسِرُفوا ِإنَُّه 
)األعراف31(،  اْلُمْسِرِفيَن﴾  ُيِحبُّ  َل 
))ِخَطاٌب  القرطبي)ت671هـ(:  قال 
َمْن  هِبَا  امْلَْقُصوُد  َكاَن  َوإِْن  اْلَعاَل،  جِلَِميِع 
ُعْرَياًنا،  بِاْلَبْيِت  اْلَعَرِب  ِمَن  َيُطوُف  َكاَن 



24

)2
02

2  
ين -

الثا
ن 

رشي
( )ت

14
44

 - 
اين

 الث
يع

)رب
نة 

ثام
ة ال

سن
- ال

ون 
الث

والث
بع 

لرا
دد ا

الع
 - 

سع
التا

لد 
ملج

/ ا
واة

د

أِلَنَّ  اَلِة.  لِلصَّ َمْسِجٍد  ُكلِّ  يِف  َعامٌّ  ُه  َفإِنَّ
َبِب(()39( ويراد به  َة لِْلُعُموِم اَل لِلسَّ اْلِعرْبَ
بل  اللفظ  خيصص  ال  النزول  سبب  أن 
))هذا  الثعالبي:  وقال  للعموم،  جعله 
والزينة  العال...  جلميع  َعاٌم  خطاب 
دليل  اآلية  ويف  الساترة(()40(  الثياب 
واجبة  وهي  العورة،  سرت  وجوب  عىل 
وكافرهم،  مؤمنهم  آدم،  بني  كل  عىل 
سائر  عن  اإلنسان  يتميز  السرت  فبهذا 
احليوانات إىل جانب العقل الذي رشفه 
اهلل به وكرمه، وميزه، واللباس من مجلة 
النعم، فسرت العورة نعمة، ولذلك أكدها 
يف آية أخرى وهي قوله تعاىل:﴿َيا َبِني 
آَدَم َقْد َأْنَزْلَنا َعَلْيُكْم ِلَباًسا ُيَواِري َسْوآِتُكْم 
َوِريًشا َوِلَباُس التَّْقَوى َذِلَك َخْيٌر َذِلَك ِمْن 
)األعراف  َيذَّكَُّروَن﴾  َلَعلَُّهْم  اللَّ  آَياِت 
الثعالبي:))خطاب  عنها  ويقول   .)26
جلميع األمم وقت النبي )صىّل اهلل عليه 
قريش،  واملراد:  َبب  والسَّ وسّلم(  وآله 
طوافه  يف  يتعّرى  الَعَرِب  ِمَن  كان  وَمْن 

بالبيت.(()41(
آَدَم  َبِني  تعاىل:﴿َيا  قوله  وأما   

ْيَطاُن َكَما َأْخَرَج َأَبَوْيُكْم  َل َيْفِتَننَُّكُم الشَّ
ِمَن اْلَجنَِّة َيْنِزُع َعْنُهَما ِلَباَسُهَما ِلُيِرَيُهَما 
َسْوآِتِهَما ِإنَُّه َيَراُكْم ُهَو َوَقِبيُلُه ِمْن َحْيُث 
َأْوِلَياَء  َياِطيَن  الشَّ َجَعْلَنا  ِإنَّا  َتَرْوَنُهْم  َل 
ِللَِّذيَن َل ُيْؤِمُنوَن﴾ )األعراف27(. فهو 
))خطاب جلميع العال، واملقصود هبا يف 
ذلك الَوْقِت َمْن كان يطوف من الَعَرِب 
نفسه  والقول  ُعْرَيانًا.(()42(  بالبيِت 
ا  سحبه عىل قوله تعاىل: ﴿َيا َبِني آَدَم ِإمَّ
وَن َعَلْيُكْم آَياِتي  َيْأِتَينَُّكْم ُرُسٌل ِمْنُكْم َيُقصُّ
َفَمِن اتََّقى َوَأْصَلَح َفَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَل 
َيْحَزُنوَن﴾ )األعراف35(.إذ يقول:  ُهْم 
العال(( جلميع  اآلية  هذه  يف  ))اخِلَطاُب 

 .)43(

وأما قوله تعاىل:﴿أََلْم َأْعَهْد إَِلْيُكْم   
ْيَطاَن ِإنَُّه َلُكْم  َيا َبِني آَدَم َأْن َل َتْعُبُدوا الشَّ
َعُدوٌّ ُمِبيٌن * َوَأِن اْعُبُدوِني َهَذا ِصَراٌط 
ُمْسَتِقيٌم * َوَلَقْد َأَضلَّ ِمْنُكْم ِجِبلًّ َكِثيًرا 
َتْعِقُلوَن﴾ )يس62-60(.  َتُكوُنوا  َأَفَلْم 
يس،  سورة  يف  آدم(  )بني  لفظ  فداللة 
واضحة  البرشي  اجلنس  عمومية  عىل 
إذ  فيه،  وضعت  الذي  السياق  عرب 
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عاملية القرآن )وقفة حتليلية يف تراكيب النداء(

اتصفوا  من  وتقريع  توبيخ  بعد  جاءت 
باإلجرام ومتيزوا به.)44( ومطلب العبادة 
رأس املطالب القرآنية، وهو مطلب عام 
كيل تندرج حتته باقي املطالب، وترشحه 
وتوضحه، وليست العبادة هنا، باملعنى 
ونحوها  الصالة  عىل  املقترص  اخلاص 
عام،  مقصد  فالعبادة  اهلل،  رّشعه  مما 
مناسب  املعنى  وهذا  جامعة،  وكلّية 
ملعناها الوارد يف لغة العرب؛ إذ قيل يف 
بالطاعة،  اخلضوع هلل  إهنا  العبادة  معنى 
والتذلل له باالستكانة، وهي تطلق عىل 

غاية التذّلل.)45(      
املبحث الثاين: الرتكيب القرآين﴿َيا َأيَُّها 

النَّاُس﴾.
َا( أن األلف  قال سيبويه عن )َيا َأهيُّ  
ا( توكيدًا؛ فكأنك كررت  واهلاء حلقت )أيًّ
)يا( مرتني وصار االسم تنبيهًا،)46( وذكر 
يف  وضع  ))حرف  )يا(:  أن  الزخمرشي 
أصله لنداء البعيد، وهو صوت هيتف به 
الرجل بمن يناديه، وأما نداء القريب فله 

أي واهلمزة((.)47(.  
ولفظ )الناس( من أعّم األلفاظ،   

وأكثرها استعامال يف القرآن الكريم، فقد 
مئتني   )230( من  أكثر  يف  مفردا  ورد 
إىل  اللغوية  مادته  وترجع  مرة،  وثالثني 
معنى النَّوس واالضطراب واحلركة)48(، 
األنس  عىل  يشتمل  عام  لفظ  وهو 
واجلن)49(، كام يطلق ويراد به أيضًا، من 
ُوجد فيه معنى اإلنسانية؛ أي إنسان كان، 
وربام قصد به النوع)50(، وهو اسم مجع ال 

مفرد له من لفظه ومفرده إنسان)51(.
و)الناس( اسم مجع، نودي، هنا   
ف ب)أل( ليشمل كل أفراد مساّمه؛  وُعرِّ
فة بالالم للعموم، وهي  ألن اجلموع املعرَّ
يف العموم أنّص من عموم املفرد املحىل 

بأل)52(.
)يا  نحو:  للتعظيم،  )أي(  بـ  يؤتى  وقد 
ما  بخالف  العزيز(  أهيا  )يا  امللك(  أهيا 
لو قلت )يا ملك( )يا عزيز( فإنه ليس يف 

هذا تعظيم.)53(  
القرآن  يف  الناس  خطاب  إن   
يتأسس عىل رؤية شاملة دقيقة، وتقوم 
يشرتك  كونية  خصائص  عىل  مضامينه 
فيها كّل إنسان، فعندما خياطب القرآن 
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خياطبهم  فهو  والعجمي،  العريب 
 ، متلقٍّ كّل  فيفهمه  اجلامع،  باملشرتك 
خُياطب  ألنه  سامع،  كل  عنه  ويعي 
وحيدثه  إنسان،  كل  يف  اإلنسانية  أصل 
عاّم حيسُّ به، ويدركه إدراكا وجدانيا، 
وأثرا  صدقية  للخطاب  جيعل  ما  وهذ 

املخاطب.)54(     يف 
والذي يبدو أن اخلطاب القرآين   
خياطب النوع اإلنساين، موظفًا، بذلك، 
وقدرة  داللية،  طاقات  من  اللغة  يف  ما 
عىل  يقوم  وهو  والبيان،  البالغ  عىل 
جمموعة من املفاهيم الضابطة، والقضايا 
مفهوميًا  رابطًا  بينها  وينسج  املرتابطة، 
يف  رصينًا  خطابا  النهاية،  يف  يؤسس، 
العناوين، عميقا يف املضامني، هيدف إىل 
جعل اإلنسان املستخَلف حمور اخلطاب 

القرآين.)55( 
املبارش املوّجه إىل  النداء  إن هذا   
بحرف  كلها  املواضع  يف  اُفتتح  الناس 
يف  النداء  وقوع  كثرة  وعىل  )يا(  النداء 
)يا(،  بحرف  إال  نداء  يقع  ل  القرآن 
هبا  ينادى  إذ  النداء  حروف  أعّم  وهي 

واملندوب.  واملستغاث  والبعيد  القريب 
إقبال،  أسلوب  هو  النداء  وأسلوب 
ويكون  املخاطب،  عىل  املتكلم  به  ُيقبل 
ومجيل  التواصل،  لطيف  من  فيه 
نفعًا  املخاطب  عىل  ينعكس  ما  األثر، 

واستجابة)56( .
فاملعروف  النحوية  الناحية  ومن   
يف  تقع  التي  هي  االبتدائية  اجلملة  أن 
أو يف وسطه منقطعة عام  الكالم،  ابتداء 
قبلها، وعليه فال حمل هلا من اإلعراب؛ 
ندائية  النَّاُس﴾بنية  َأيَُّها  فالرتكيب﴿َيا 
وهي طلب ومجلة ابتدائية ال حمل هلا من 
اإلعراب. أما قوله تعاىل: ﴿اتَُّقوا َربَُّكْم 
َعِظيٌم﴾ فهي  َشْيٌء  اَعِة  السَّ َزْلَزَلَة  ِإنَّ 
جواب النداء وهو جواب الطلب ال حمل 
هلا من اإلعراب وما نقوله يف هذه اآلية 

جيري عىل غريها.
وفقه  الدعوة،  أصول  من  إن   
صدى  كبري  له  نجد  ال  الذي  اخلطاب، 
أن  هو  املعارص؛  الدعوي  اخلطاب  يف 
اجلامع،  باملشرتك  الناس  خطاب  يكون 
اخلطاب،  يف  املضمنة  املطالب  وتعليل 
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عاملية القرآن )وقفة حتليلية يف تراكيب النداء(

واإلدراك،  والشعور،  الوعي،  وخماطبة 
مستوى  إىل  اخلطاب  مقاصد  ورفع 
ألن  املفاسد؛  ودفع  املصالح،  جلب 
القرآن  يف  الدعوي  اخلطاب  أصول 
الرشيعة،  تتأسس دعوة  الكريم، وعليها 
مطالب  ألهنا  العاملني؛  عىل  تنفتح  وهبا 
حارضة يف كل جيل، وسامٌت بارزٌة يف كل 
جمتمع، وقضايا إنسانية عاّمة متّثل مرجعية 

اخلطاب، وأرضية التخاطب.)57(       
قوله:﴿َيا  يف  الندائي  والرتكيب   
الناس  جلنس  خطاب  هو  النَّاُس﴾  َأيَُّها 
عمومًا ال لكل فرد، وإال فمن املعلوم أن 
غري املكلف ال يدخل حتت هذا اخلطاب 
هذه  من  الداليل  التوسع  باب  من  وهو 

اجلهة)58(.  
الوظيفي  املفهوم  وبحسب   
قوله  يف  الندائية  البنية  فإن  للرتكيب 
من  مكونة  النَّاُس﴾  َأيَُّها  تعاىل:﴿َيا 
مركب  مع  مذكور)يا(  أدايت  مركب 
اسمي منادى)أهيا( وهو تركيب وصفي 
مكون من متبوع وتابعه )عطف بنوعيه، 
وهي  )الناس(  نعت(  توكيد،  بدل، 

عطف  مكمل،  ملحق  اسمي  مركب 
الوظيفيني  عند  والتوابع  بدل،  أو  بيان 
التي  الفضالت  أو  املكمالت  من  هي 
أو  الرئيسة  الرتكيب  عنارص  تكسب 
ينصون  والنحاة  جزئيًا.  معنى  الفرعية 
يف هذا املجال عىل أن كل ما بعد )أي( 
جامدًا يعرب عطف، بيان أو بدل.)59(.    
اخلطاب  تركيز  أن  يبدو  والذي   
بخصوصه،  اللفظ  هذا  عىل  القرآين 
يؤذن  األلفاظ،  من  غريه  عىل  واختياره 
البعد  عىل  الداللة  يف  وغنائه  بقيمته 
التي  القيم  وعىل  اإلنسان،  يف  اإلنساين 
حيملها هذا اإلنسان، والتي جاء القرآن 
أن  نجد  ولذا  ويبعثها،  ليزكيها  الكريم 
البعد احلركي واإلنساين متضّمن يف لفظ 
الناس؛ لذلك كان اختيار هذا اللفظ ملا 
احلركة،  بمقتىض  الفعل  من  يتضمنه 

ومن القيم بمقتىض اإلنسانية)60(.
القرآين  اخلطاب  دائرة  وتتسع   
السامعني  لتشمل  الرتكيب  هبذا 
أكده  مما  وهو  وغريهم  احلارضين 
الطاهر بن عاشور بقوله: ))َفإِْن َنَظْرَت 
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اَم َواَجَه بِِه َناًسا  َطاِب َفُهَو إِنَّ إىَِل ُصوَرِة اخْلِ
َساِمِعنَي َفُعُموُمُه ملَِْن َلْ حَيْرُضْ َوْقَت َساَمِع 
َبْعُد َيُكوُن  َهِذِه اآْلَيِة، َوملَِْن َسُيوَجُد ِمْن 
َقْصِد  َوَعَدِم  التَّْكِليِف  ُعُموِم  بَِقِرينَِة 
يَن َوَذلَِك َأْمٌر َقْد َتَواَتَر  خَتِْصيِص احْلَارِضِ
َنْقاًل َوَمْعنًى َفاَل َجَرَم َأْن َيُعمَّ اجْلَِميَع ِمْن 
إىَِل  َنَظْرَت  َوإِْن  اْلِقَياِس،  إىَِل  َحاَجٍة  َغرْيِ 
اَل  ِذي  الَّ َطاِب  اخْلِ ِب  َأرْضُ ِمْن  َهَذا  َأنَّ 
ُكلَّ  لَِيُعمَّ  التَّْعِينُي  فِيِه  ُك  َفُيرْتَ  ٍ ملَُِعنيَّ َيُكوُن 

َمْن َيْصُلُح لِْلُمَخاَطَبِة بَِذلَِك(()61(  
قول  الباحثني  أحد  رّد  وقد   
أن اخلطاب خاّص  املفرسين من  بعض 
مع  يتوافق  ))ال  بقوله:  مكة  بمرشكي 
مقتضيات السياق وداللة األلفاظ(()62( 
القرآنية  اآليات  يف  واملتأمل   
اخلطاب  يف  الرتكيب  هبذا  جاءت  التي 
نسق  يف  ترتبت  آياته  أن  يلحظ  القرآين 
بديع،  الرتتيب  من  وجه  عىل  القرآن 
كان أّوهلا مطلب العبادة يف قوله تعاىل: 
الَِّذي  َربَُّكُم  اْعُبُدوا  النَّاُس  َأيَُّها  ﴿َيا 
َخَلَقُكْم َوالَِّذيَن ِمْن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن﴾ 
)البقرة21(، وآخر آية مطلبها التعارف 

بني الناس، وبيان األكرمية بالتقوى، يف 
قوله تعاىل:﴿َيا َأيَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكْم 
ِمْن َذَكٍر َوأُْنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل 
ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّ َأْتَقاُكْم ِإنَّ 

اللََّ َعِليٌم َخِبيٌر﴾ )احلجرات13(.
عامة  دعوة  األوىل:  اآلية  ففي   
الناس، بعد  الناس، من رّب  شاملة إىل 
أن عرضهم هذا العرض الكاشف، من 
فالطريق  منافقني...  كافرين،  مؤمنني، 
إىل اهلل مفتوح للناس مجيعا، يسع بّرهم 
وبني  وكافرهم،  مؤمنهم  وفاجرهم، 
وأعالم  قائمة،  إنسان شواهد  كل  يدي 
اهلل،  إىل  تدعوه  الطريق،  عىل  منصوبة 
يف  نظر  هو  إذا  بوحدانيته،  اإلقرار  وإىل 
اهلوى،  عن  بعيدة  نظرة  الوجود،  هذا 

خالصة من الضالل والزيغ.)63(   
فهو  الثانية  اآلية  توجيه  أما   
األحكام  من  مجلة  عىل  عام  تعقيب 
السابقة،  اآليات  ذكرهتا  التي  واآلداب 
آمنوا،  للذين  خطابا  كانت  التي 
أنفسهم هبا، وليس  لريتلوها، ويأخذوا 
يراعوا  أن  عليهم  إن  بل  فحسب،  هذا 
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عاملية القرآن )وقفة حتليلية يف تراكيب النداء(

غري  مع  اآلداب  وتلك  األحكام  هذه 
من  مجيعا   الناس  مع  أي  املؤمنني، 
أخالق  إهنا  دين،  كل  ومن  أمة،  كل 
إنسانية، جيب أن تكون طبعا وجبّلة يف 
ومع  كلها،  احلياة  يف  هبا  يعيش  املؤمن، 
مع  يلبسه  ثوبًا  تكون  فال  مجيعا،  الناس 
املؤمنني، حتى إذا كان مع غري املؤمنني 
نزعه، فإنه هبذا إنام ينزع كامال خلعه اهللّ 
عليه، ويتعّرى من جالل كساه اهللّ إياه؛ 
وهلذا جاء اخلطاب هنا للناس مجيعا: ﴿
يا َأيَُّها النَّاُس﴾ واملستمع هلذا اخلطاب، 
والعامل به، هم املؤمنون، ثم أعقب هذا 
اخلطاب، تقرير هذه احلقيقة التي ينبغي 
ِمْن  َخَلْقناُكْم  ﴿ِإنَّا  املؤمنون:  يعيها  أن 
َذَكٍر َو أُْنثى﴾، فأنتم أهيا الناس مؤمنني 
وغري مؤمنني إخوة يف اإلنسانية، إذ كنتم 
من طينة واحدة، ومن جرثومة واحدة: 
إذا  وأنه  تراب،  من  وآدم  آلدم  كلكم 
وفضل  اهللّ،  عند  منزلة  للمؤمنني  كان 
عىل غري املؤمنني، فذلك رزق من رزق 
ينفقوا  أن  للمؤمنني  اخلري  من  وإن  اهللّ، 
من هذا الرزق عىل اإلنسانية كلها، وأن 

يكونوا الوجه الكريم الطيب، الرحيم، 
فيها.«)64(  

عام،  تواصيل  ملقام  جتريد  فهذا   
بني  متنقاًل  منسابًا  اخلطاب  فيه  توّجه 
األوىل  اآلية  وبني  واألمكنة.  األزمنة 
هبذا  النداء  آيات  من  األخرية  واآلية 
التي  املطالب،  من  جمموعة  الرتكيب 
مطلب  بني  اخلطاب  فيها  يرتاوح 
الرسول،  واتباع  واإليامن،  التقوى، 
األمثال،  وسامع  اهلل،  نعمة  وذكر 
عليه  اهلل  )صىل  بالرسول  والتعريف 
وجتنب  احلالل،  وأكل  وسلم(،  وآله 
مضامني  ووصف  الشيطان،  خطوات 
الترشيع بـ)الربهان، والنور، واملوعظة، 
واحلق(،  والرمحة،  واهلدى،  والشفاء، 
وبيان  االغرتار،  عاقبة  من  والتحذير 

افتقار اخللق إىل رهبم)65(.
القرآنية  للمواضع  املتتبع  إن   
جيدها  )الناس(  لفظ  فيها  نودي  التي 
دائام تشري إىل داللة العموم، فإن ل يكن 
عموما لكل اجلنس البرشي، فهو عموم 
لكل أفراد هؤالء الناس املعنيني بالنداء، 
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فالناس يف سورة البقرة يف قوله تعاىل:﴿
َيا َأيَُّها النَّاُس اْعُبُدوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم 
َوالَِّذيَن ِمْن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن﴾ )21(، 
ا  وقوله تعاىل: ﴿َيا َأيَُّها النَّاُس ُكُلوا ِممَّ
َتتَِّبُعوا  َوَل  َطيًِّبا  َحَلًل  اْلَْرِض  ِفي 
ْيَطاِن ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبيٌن﴾  ُخُطَواِت الشَّ
)168(، وإن ل يعم مجيع البرش، إال إنه 
من  فهو  بعضهم،  ال  الكفار  مجيع  يعني 
الندائي  واخلطاب  عموم،  الناحية  هذه 
إذ  البالغيون،  يقره  ما  عىل  التفات  هنا 
النداء،  إىل  اإلخبار  من  السياق  انتقل 
للسامع  هز  فيه  للتنبيه  التفات  فهو 
صنف  من  خروج  هو  إذ  له،  وحتريك 
إىل صنف، أما النداء الثاين هبذا اللفظ يف 
السورة نفسها، فلفظه عام كذلك وهي 
نزلت يف كل من حرم عىل نفسه شيئا ل 

حيرمه اهلل عليه.)66(.   
بداية  يف  )الناس(  لفظ  وأما   
َأيَُّها  تعاىل:﴿َيا  قوله  يف  النساء  سورة 
النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس 
َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمْنُهَما 
ِرَجاًل َكِثيًرا َوِنَساًء﴾ )النساء1(. فكان 

يف سياق التنبيه عىل اخلالق، وعىل افتتاح 
الوجود. 

أما نداء لفظ )الناس( يف السورة   
نفسها يف قوله تعاىل: ﴿َيا َأيَُّها النَّاُس َقْد 
ُسوُل ِباْلَحقِّ ِمْن َربُِّكْم َفآِمُنوا  َجاَءُكُم الرَّ
ِفي  َما  لِلَِّ  َفِإنَّ  َتْكُفُروا  َوِإْن  َلُكْم  َخْيًرا 
َعِليًما  اللَُّ  َوَكاَن  َواْلَْرِض  َماَواِت  السَّ
جلميع  فيها  فاخلطاب  َحِكيًما﴾)170( 
الناس، وهو يف سياق الدعاء إىل الرشع، 
والرسول )صىل اهلل عليه وآله وسلم(، 
قوله  يف  ورد  قد  كان  نفسه  والسياق 
تعاىل: ﴿َيا َأيَُّها النَّاُس َقْد َجاَءُكْم ُبْرَهاٌن 
إَِلْيُكْم ُنوًرا ُمِبينًا﴾  َوَأْنَزْلَنا  ِمْن َربُِّكْم 

)النساء174( من السورة نفسها.  
أما لفظ الناس املنادى يف سورة   
َأيَُّها  َيا  تعاىل:﴿ُقْل  قوله  يف  األعراف 
النَّاُس ِإنِّي َرُسوُل اللَِّ إَِلْيُكْم َجِميًعا الَِّذي 
َماَواِت َواْلَْرِض َل إَِلَه ِإلَّ ُهَو  َلُه ُمْلُك السَّ
ُيْحِيي َوُيِميُت َفآِمُنوا ِباللَِّ َوَرُسوِلِه النَِّبيِّ 
اْلُمِّيِّ الَِّذي ُيْؤِمُن ِباللَِّ َوَكِلَماِتِه َواتَِّبُعوُه 
َلَعلَُّكْم َتْهَتُدوَن﴾ )األعراف158(، يقول 
))وفيه  )ت850هـ(:  النيسابوري  فيه 
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عاملية القرآن )وقفة حتليلية يف تراكيب النداء(

وآله  عليه  اهلل  صىل  حممدا  أن  عىل  دليل 
لطائفة  خالفا  كافة  اخللق  إىل  مبعوث 
أتباع  العيسوية  هلم  يقال  اليهود  من 
حممدا  أن  زعموا  األصفهاين،  عيسى 
صىل اهلل عليه وآله وسلم رسول صادق 
خاصة(()67(  العرب  إىل  مبعوث  لكنه 
الرسل  كل  ألن  ظاهرة؛  فيه  فالعمومية 
حممدًا  نبينا  إال  خاصة  أقوام  إىل  بعثوا 
إىل  بعث  وسلم(  وآله  عليه  اهلل  )صىل 
جهة  ومن  جهة  من  هذا  عامة،  الناس 
تنفي عامليته  التي  للشبهة  أخرى هو رد 
أنه  بزعمهم  البرشي  للجنس  وشموله 

خاص بالعرب.)68(   
والداللة نفسها يف قوله تعاىل:  ﴿  
َيا أَيَُّها النَّاُس َقْد َجاَءْتُكْم َمْوِعَظٌة ِمْن َربُِّكْم 
ُدوِر َوُهًدى َوَرْحَمٌة  َوِشَفاٌء ِلَما ِفي الصُّ
الثعالبي:  قال  )يونس57(  ِلْلُمْؤِمِنيَن﴾ 

))ُخوطَِب هبا مجيُع الَعاَل،(()69(  
اآلية:        عىل  ينطبق  نفسه  والقول    
﴿ُقْل َيا َأيَُّها النَّاُس ِإْن ُكْنُتْم ِفي َشكٍّ ِمْن 
ِديِني َفَل َأْعُبُد الَِّذيَن َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن 
اللَِّ َوَلِكْن َأْعُبُد اللََّ الَِّذي َيَتَوفَّاُكْم َوُأِمْرُت 

َأْن َأُكوَن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن ﴾ )يونس104( 
فهي خماطبة للناس عامة أمجعني إىل يوم 

القيامة.
عىل  ينطبق  نراه  نفسه  والسياق   
نفسها:﴿ُقْل  السورة  من   )108( اآلية 
َيا َأيَُّها النَّاُس َقْد َجاَءُكُم اْلَحقُّ ِمْن َربُِّكْم 
َوَمْن  ِلَنْفِسِه  َيْهَتِدي  َفِإنََّما  اْهَتَدى  َفَمِن 
َضلَّ َفِإنََّما َيِضلُّ َعَلْيَها َوَما َأَنا َعَلْيُكْم 
خماطبٌة  هذه  الثعالبي:«  قال  ِبَوِكيٍل﴾، 
الدهر،  مدى  ومستمّرة  الكّفار  جلميع 
: هو القرآن والرْشُع الذي جاء به  واحْلَقُّ

النبيُّ صىّل اهلل عليه وآله وسّلم.«)70(  
قوله  يف  )الناس(  لفظ  أما   
تعاىل:     ﴿َيا َأيَُّها النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكْم ِإنَّ 
اَعِة َشْيٌء َعِظيٌم﴾ )احلج1(  َزْلَزَلَة السَّ
فعموميته واضحة، إذ قال عنه أبو السعود 
أنه:)) خطاٌب يعمُّ ُحكُمه املكلفني عند 
النُّزوِل وَمن سينتظم يف سلكهم بعُد من 
املوجودين القارصين عن رتبِة التكليِف 
واحلادثني بعَد ذلك إىل يوِم القيامِة(()71( 
اآلية  عىل  ينسحب  نراه  نفسه  والقول 
﴿َيا َأيَُّها النَّاُس ِإْن ُكْنُتْم ِفي َرْيٍب ِمَن 
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ِمْن  ُثمَّ  ُتَراٍب  ِمْن  َخَلْقَناُكْم  َفِإنَّا  اْلَبْعِث 
ُنْطَفٍة ُثمَّ ِمْن َعَلَقٍة ُثمَّ ِمْن ُمْضَغٍة ُمَخلََّقٍة 
من   )5( اآلية  آخر  إىل  ُمَخلََّقٍة﴾  َوَغْيِر 
سورةاحلج فهي أيضا لعموم الناس بمن 
فيهم املشككني يف زمن النزول ومن يأيت 
بعدهم قال الثعالبي: ))هذا احتجاج عىل 

العال بالبدأة األُوىل(()72( 
َأيَُّها  َيا  املباركة﴿ُقْل  اآلية  أما   
النَّاُس ِإنََّما َأَنا َلُكْم َنِذيٌر ُمِبيٌن﴾ )احلج 
خاصة  مكة  أهل  هبا  فاملقصود   )49
هلم  نذير  فهو  عامة،  الناس  وعموم 
لعموم  بعدهم  جاء  وملن  ولغريهم، 

رسالته.)73(    
النَّاُس  َأيَُّها  تعاىل:﴿َيا  قوله  أما   
الَِّذيَن  ِإنَّ  َلُه  َفاْسَتِمُعوا  َمَثٌل  ُضِرَب 
ُذَباًبا  َيْخُلُقوا  َلْن  اللَِّ  ُدوِن  ِمْن  َتْدُعوَن 
الذَُّباُب  َيْسُلْبُهُم  َوِإْن  َلُه  اْجَتَمُعوا  َوَلِو 
اِلُب  َيْسَتْنِقُذوُه ِمْنُه َضُعَف الطَّ َشْيًئا َل 
نفسها  السورة  من   )73( َواْلَمْطُلوُب﴾ 
فعموميتها واضحة، وهي تأيت يف سياق 
للمخلوقني  اإلهلي  والتحدي  اإلعجاز 
هذا  ))ويف  الشعراوي:  يقول  عامتهم 

لن  مضمونه  كلها  للبرشية  حتد  املثل 
خملوقا  تعدونه  الذي  الذباب  ختلقوا 

تافها ولو اجتمعتم مجيعا(()74(   
)الناس(  لفظ  أن  نرى  وال   
املنادى يف سورة النمل عىل لسان سليامن 
)عليه السالم( يبعد عن العمومية، إذ مما 
ال شك فيه أن خطاب سليامن كان لعامة 
اهلل  بنعمة  وإفادهتم  إلعالمهم،  الناس، 
يأيت  ومن  نحن،  ورائهم  ومن  عليهم، 
قولنا  يبتعد  وال  الساعة،  قيام  إىل  بعدنا 
هذا عن النداء الوارد يف سورة لقامن يف 
َربَُّكْم  اتَُّقوا  النَّاُس  َأيَُّها  قوله تعاىل:﴿َيا 
َواْخَشْوا َيْوًما َل َيْجِزي َواِلٌد َعْن َوَلِدِه 
َواِلِدِه َشْيًئا﴾  َوَل َمْوُلوٌد ُهَو َجاٍز َعْن 
ألنه  للعمومية،  أيضًا  فهو  )لقامن33(، 
ال أحد يكون مستغنيا عن التقوى حتى 

ولو كان نبيًا)75(.  
الوارد  )الناس(  لفظ  مناداة  أما   
َأيَُّها  تعاىل:﴿َيا  قوله  يف  فاطر  سورة  يف 
َهْل  َعَلْيُكْم  اللَِّ  ِنْعَمَت  اْذُكُروا  النَّاُس 
َماِء  ِمْن َخاِلٍق َغْيُر اللَِّ َيْرُزُقُكْم ِمَن السَّ
َواْلَْرِض﴾ )اآلية3( فالسياق يدل عىل 
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عاملية القرآن )وقفة حتليلية يف تراكيب النداء(

أنه لقريش إال أنه موّجه لكل كافر.)76(  
َأيَُّها  ﴿َيا  املباركة  اآلية  ونداء   
نَُّكُم  َتُغرَّ َفَل  َحقٌّ  اللَِّ  َوْعَد  ِإنَّ  النَّاُس 
نَُّكْم ِباللَِّ اْلَغُروُر﴾  اْلَحَياُة الدُّْنَيا َوَل َيُغرَّ
َأيَُّها  )فاطر5( وكذلك قوله تعاىل: ﴿َيا 
النَّاُس َأْنُتُم اْلُفَقَراُء إَِلى اللَِّ َواللَُّ ُهَو اْلَغِنيُّ 
اْلَحِميُد﴾ )اآلية15( من السورة نفسها، 
تذكري  آيتا  فهام  هبا،  مقطوع  فعموميتها 
تعاىل  اهلل  إىل  فقري  فاإلنسان  ووعظ، 
يستغني  ال  وجالئلها  األمور  دقائق  يف 
كل  عن  مستغن  وهو  عني،  طرفة  عنه 
واحد)77( وقد سبق ذكر ذلك، والناس 
يف فقرهم إىل اهلل متساوون فكلهم فقراء 
إليه مؤمنهم وكافرهم، غنيهم وفقريهم، 
الفقراء   وتعريف  وصغريهم،  كبريهم 

للمبالغة يف فقرهم)78(. 
العظة  لتأكيد  النداء  وتكرير   
التي  النداءات  والتذكري، ومن ثم فهذه 
سياق  يف  جاءت  نراها  العموم  تفيد 
الوعظ اإلهلي ملخلوقاته. والتكرار أينام 
كان فغرضه تأكيد الداللة وتكثيفها، أما 
داللة )الناس(الوارد يف سورة احلجرات 

يف قوله تعاىل: ﴿َيا َأيَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكْم 
ِمْن َذَكٍر َوأُْنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل 
ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّ َأْتَقاُكْم ِإنَّ 
اللََّ َعِليٌم َخِبيٌر﴾ )اآلية13( فال يامر أحد 
السورة  يف  موقعيته  بفضل  عموميته  يف 
اإليامن،  نداءات ألهل  بعد  بحيث جاء 
النداءات  تلك  ختتم  أن  طبيعيا  فكان 
ومنشئهم،  بأصلهم،  تذكرهم  بعمومية 
هو  اآلية  فمضمون  سواسية،  وأهنم 
إال  تفاضل  وأال  البرش،  بني  املساواة 

بالتقوى.)79(
اآليات  أن  أيضًا  املالحظ  ومن   
العموم  خطاب  يف  النداء  ضمنت  التي 
قضايا  عىل  ركزت  واالطراد  والشمول 
حمورية وهي قضايا إنسانية عاّمة، تتصف 
هبا البرشية يف أطوارها ومراحلها مجيعًا، 
نجملها ال نفصل القول فيها، أمهها)80(:
عّلة  االفتقار  االفتقار:  قضية   
ذاتية، وِسَمٌة أصلية، يترّصف اإلنسان 
له  وتعرض  مقتضاها،  عىل  حياته  يف 
له  وليس  ووزهنا،  وفقها  عىل  األمور 
لتوقف  االفتقار؛  دائرة  من  خيرج  أن 
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فاالفتقار  السمة.)81(  هذه  عىل  حياته 
سمة متأصلة يف اإلنسان ال ينفك عنها 
أموره  وتوقف  له،  اهلل  خلق  بمقتىض 
داخيل،  إحساس  واالفتقار  عليه، 
وحقيقة وجودية ترتمجها حاجة اإلنسان 
إىل املأكل، واملرشب، وأمور احلياة كلها. 
إذ ال يستقل اإلنسان هبا وحده؛ بل ال بد 
له من امُلعني املساعد، وحتى ما يعرض 
له من قوة الشباب نجده قوة بني ضعف 
جيعل  ما  الشيخوخة،  وضعف  الطفولة 
اإلنسان،  حياة  يف  بارزة  سمة  االفتقار 
عنها،  ينفك  ال  عليه،  بادية  به  حميطة 
بغريه  مستطيعا  اإلنسان  جيعل  وهذا 
غري قائم بذاته. وهذه احلقيقة الوجودية 
التي يشري إليها القرآن يف خطاب الناس 
االستغناء  إىل  دعوهتم  عليها  يؤسس 
ليعوضوا  عليه  والتوكل  باهلل  باإليامن 
النقص الكامن يف االفتقار بام يقابله من 

االستغناء باإليامن. 
قضية االغرتار: فاالغرتار سمة   
الوهم  سببها  طارئة  وعلة  عارضة، 
االحتياج،  وعدم  واالستقالل،  بالغنى 

عن  يتحدث  عندما  الكريم،  والقرآن 
اآلخر،  باليوم  يربطها  االغرتار،  قضية 
وبوعد اهلل تعاىل، يف إشارة واضحة إىل 
األشياء  رؤية  له  يتسنى  ال  املغرور  أن 

بوضوح)82(.     
هو  االعتبار  االعتبار:  قضية   
داخلية،  إصالحية  وآلية  ذايت،  وعي 
وتؤسس  واالغرتار،  االفتقار  بني  متّيز 
ملعرفة ذاتية وجدانية، تستجيب لدواعي 

الفطرة وتطلعاهتا.)83( 
النظر  آليات  واالعتبار مرّده إىل   
آليات  وهي  اإلنسان،  هبا  يتسم  التي 
التفكري.  وحرية  االختيار،  حّق  متنحه 
وأداة  للتقويم،  آلية  هي  الّسمة  وهذه 
بني  موقعه  اإلنسان  يتبنّي  هبا  للرتجيح، 
يسري  هداها  وعىل  واالغرتار،  االفتقار 
حتدثت  التي  واآليات  احلياة،  هذه  يف 
عىل هذه املسألة تبنّي بجالء، روافد هذا 
راجعة  التأمل،  عند  وهي،  االعتبار، 
فيها  يشرتك  التي  العقول،  مدارك  إىل 
الروافد  هذه  ووصفت  مجيعًا،  اخللق 
والربهان،  النور،  منها:  علّية  بصفات 
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عاملية القرآن )وقفة حتليلية يف تراكيب النداء(

واملوعظة،  والشفاء،  والرمحة،  واهلدى، 
البيان  فلك  يف  تدور  الصفات  وهذه 
القرآن يف معرض  أبرزها  وقد   ، والتبنيُّ
التعميم؛ ليبنّي أن الدعوة القرآنية تقوم 
عىل هذه األسس، وتتسم هبذه السامت 
اإلنسان  من  التأمل  عند  جتعلها،  التي 

امُلخاطب، موضع اعتبار.)84(     
القرآين﴿يا  الرتكيب  الثالث:  املبحث 

أيها اإلنسان﴾
يف  الكريم  القرآن  استثمر   
اللغوية)85(   الرتاكيب  مجيع  خطاباته 
التي أراد أن يوجه عباده إليها من أجل 
أن يكون خطابه عامًا شاماًل يشمل مجيع 
أخرى  مرة  خياطب  فههنا  البرش؛  أفراد 
بّينا  اإلنسان﴾، وقد  أيها  بالرتكيب﴿يا 
مع  النداء  )يا(  باألداة  جاء  ملاذا  سابقا 
نكرة  وهي  املنادى  الوصل)أي(  أداة 
مقصودة مبنية عىل الضم يف حمل نصب 
مع هاء التنبيه، ثم جاء بلفظة )اإلنسان( 

وهو بدل من أداة الوصل. 
اإِلنسان  تسمية  علة  يف  وقيل   
واإِلنساُن  َفنيََس،  إِليه  عهد  ألَنه  إِنسانًا، 

النِّْسيان؛  من  )إِْفِعالٌن(  إِْنِسياٌن  َأصله 
تصغريه:  يف  قالوا  مجيعهم  العرب  ألَن 
ُأَنْيِسياٌن فحذفت الياء األخرية يف تكبريه 
والواحُد  كالمهم،  يف  استعامهلا  لكثرة 

إِْنيِسٌّ وُأناٌس.)86(   
لسان  يف  جاء  ومما   
يف  لغة  َأيضًا  العرب:))واألََنُس 
الَوْحَشِة... خالف  اإِلْنس...واألََنُس 
اإِلْنس...  إىِل  منسوب  واإِلْنيِسُّ 
ومجعه  العني  إِنسان  َأيضًا  واإِلنساُن 
يرى  الذي  املِثال  العني  وإِنساُن  َأناِسُّ 
وَأصل  األَزهري  قال  واد..  السَّ يف 
اإِليناِس  من  واإِلنساِن  واألََنِس  اإِلْنِس 
َأي  وَأنَّْسُته  آَنْسُته  ويقال  اإِلْبصار  وهو 

َأبرصته(()87(  
لفظة  اشتقاق  يف  واختلف   
اإِلنسان فبعضهم قال من اإليناس، وهو 
اإِلبصار والعلم واإِلحساس لوقوفه عىل 
اشتقاقه  وقيل:  العلم،  بطريق  األَشياِء 
سّمي  التَّحرك؛  بمعنى  النَْوس  من 
يف  فه  وترصُّ العظام،  األُمور  يف  لتحّركه 

األَحوال املختلفة)88(   
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)ت817هـ()89(  الفريوزآبادي  وذكر 
ي إِنسانًا ألُْنسه بجنْسه، فاإِلنسان  أنه ُسمِّ
من اْجَتَمع فيه إِنسان ُأْنسه بالَغرْي وُأْنِس 
الَغرْيِ به، وقيل: اشتقاق من النَّْوِس وهو 
احلرَكة لكثرة َحَرَكته فيام َيَتَحّراه، وقيل: 
من اإِليناس وهو اإِلْبصاُر، ألَنَّه بَبرِصه 
ُرْشَده  َيَرى  الباطنة  وَبِصرَيته  الظَّاهر 

وَيِصل إِليه.
ْنساُن  اإْلِ يِف  والالم  واأللف   
َوَعىَل  لاِِلْستِْغَراِق،  َوُهَو  نِْس  اجْلِ َتْعِريُف 
َلْيَس  َأْي  يَن،  ِ امْلَُفرسِّ مُجُْهوُر  مَحََلُه  َذلَِك 
َذلَِك  َوَقِرينَُة  ُمَعيَّنًا،  إِْنَساًنا  منه  امْلَُراُد 
َكاَم  َعِقَبُه)90(.   َقْولِِه  َمَع  اْلَكاَلِم  ِسَياُق 
َمْن  ا  ﴿َفَأمَّ َقْولِِه:  يِف  التَّْفِصيُل  َعَلْيِه  َدلَّ 
ُأوِتَي ِكتاَبُه ِبَيِميِنِه﴾ إىَِل َقْولِِه: ﴿كاَن ِبِه 

َبِصيرًا﴾ )االنشقاق 15(.
الرتكيب                   يف  الندائية  والبنية   
مركب  من  مكونة  اإلنسان﴾  أيها  ﴿يا 
الوحيد  العنرص  وهو  مذكور)يا(  أدايت 
الندائية  البنى  يف  بالثبات  يتسم  الذي 
قابل لالستبدال، مع  فهو غري  القرآنية، 
مركب اسمي منادى مكون من تركيب 

مع  ومتبوع،  تابع  من  أي  وصفي)أهيا( 
مكمل  أو  ملحق  اسمي  مرّكب  مكون 
توكيد،  بدل،  بنوعيه،  )عطف  بالتبعية 
املجال  هذا  يف  ينصون  والنحاة  نعت(، 
يعرب  جامدا  بعد)أي(  كان  ما  أن  عىل 

عطف بيان، أو بدل.)91( 
وعده الزركيش )ت794هـ( يف   
الربهان من باب خطاب يعّم كل إنسان، 
وهو خطاب العام واملراد به العموم من 
القرآين،  للنداء  الداليل  التوسع  باب 
واملراد به توجهه لعموم الناس مؤمنيهم 
يف  أصله  خرج  هنا  فالنداء  وكافرهيم، 
هو  أو  العمومية.)92(  معنى  إىل  طلب 
فاخلطاب  الواحد  بلفظ  اجلمع  خطاب 
يف االثنني جلميع الناس، ولكنه جاء يف 
صيغة املفرد، فكان هذا من باب التوسع 

الداليل.)93(   
وجاءت لفظة )اإلنسان( منفردة   
الكريم،  القرآن  يف  مرة  ومخسني  أربعًا 
أيها  النداء ﴿يا  تركيب  وجاءت ضمن 
﴿َيا  تعاىل:  قوله  يف  مرتني،  اإلنسان﴾ 
َك ِبَربَِّك اْلَكِريِم﴾  َأيَُّها اإْلِْنَساُن َما َغرَّ
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عاملية القرآن )وقفة حتليلية يف تراكيب النداء(

َأيَُّها  تعاىل:﴿َيا  قوله  )اإلنفطار6(، ويف 
َكْدًحا  َربَِّك  إَِلى  َكاِدٌح  ِإنََّك  اإْلِْنَساُن 

َفُمَلِقيِه﴾ )االنشقاق6(.
اْستِْئنَاٌف  األوىل«  اآلية  ففي   
َمِة  امْلَُقدِّ بَِمنِْزَلِة  َقْبَلُه  َما  أِلَنَّ  اْبتَِداِئيٌّ 
امْلَْوِعَظِة  َهِذِه  ي  لَِتَلقِّ اِمِع  السَّ لَِتْهِيَئِة  َلُه 
واإلنذار  التهويل  ِمَن  َسَبَقُه  َما  أِلَنَّ 
امْلَْوِعَظُة  إِِذ  امْلَْوِعَظِة  لَِقُبوِل  النَّْفَس  هييئ 
ِحينَِئٍذ  اْلقلب  يِف  َتَغْلُغاًل  َأَشدَّ  َتُكوُن 
َنْفِسِه  اْنِكَساِر  ِمِن  اِمُع  السَّ بِِه  َيْشُعُر  ملَِا 
امْلَُكاَبَرِة  ُطْغَياُن  َعنُْه  َفَيُزوُل  َقْلبِِه  ِة  َوِرقَّ
ٍء  يَشْ َتَرقُُّب  النُُّفوِس  يِف  َفَخَطَر  َواْلِعنَاِد 

َذلَِك«.)94(   َبْعَد 
لِلتَّنْبِيِه  جاء  الذي  النداء  وأما   
بِاْلَكاَلِم  بِااِلْهتاَِمِم  ُيْشِعُر  َتنْبِيًها  فكان 
النَِّداُء  َفَلْيَس  لَِساَمِعِه  َوااِلْستِْدَعاِء 
بِِه  ُمَراًدا  َلْيَس  إِْذ  َحِقيَقتِِه  يِف  ُمْسَتْعَماًل 
لَِشْخٍص  ٌه  ُمَوجَّ ُهَو  َواَل  إِْقَباٍل  َطَلُب 
َعُلُه  جَيْ ِمْثُلُه  َبْل  ُمَعيَّنٍَة  مَجَاَعٍة  َأْو   ٍ ُمَعنيَّ
بَِقْصٍد  َيْسَمُعُه  َمْن  لُِكلِّ  ًها  ُمَوجَّ ُم  امْلَُتَكلِّ
إليه  سعت  ما  وهذا  َقْصٍد.)95(  بَِغرْيِ  َأْو 

آلية اخلطاب يف القرآن الكريم.

ُمَراٌد  اْلُعُموُم  هذا  أن  فضاًل عن   
ُوُقوِعِه  بَِداَلَلِة  اْلَبْعَث  َأْنَكُروا  ِذيَن  الَّ بِِه 
َوَيُدلُّ  اْلَبْعِث  بُِحُصوِل  ْنَذاِر  اإْلِ َعِقَب 
ُتَكذُِّبوَن  ﴿َبْل  َبْعَدُه:  َقْوُلُه  َذلَِك  َعىَل 
َا  َأهيُّ َيا  َفامْلَْعنَى:   )9 )االنفطار  ِبالدِّيِن﴾ 
َيُكوُن  َواَل  اْلَبْعَث  َأْنَكَر  ِذي  الَّ ْنَساُن  اإْلِ
إِْنَكاَر  أِلَنَّ  ًكا  ُمرْشِ إاِلَّ  اْلَبْعِث  ُمنِْكُر 
َفُهَو  َيْوَمِئٍذ  ُمَتاَلِزَماِن  َك  ْ َوالرشِّ اْلَبْعِث 
بِاْلَقِرينَِة  اخْلُُصوُص  بِِه  امْلَُراِد  اْلَعامِّ  ِمَن 
مُجُْهوَر  أِلَنَّ  اْلُعْريِفِّ  ااِلْستِْغَراِق  ِمَن  َأْو 
ْساَلِميَِّة  اإْلِ ْعَوِة  الدَّ اْبتَِداء  يِف  املخاطبني 

ُكوَن.)96(  ُهُم امْلُرْشِ
)اإلنسان(  الداللية  الوحدة  إذًا   
َك  يف قوله تعاىل:﴿َيا َأيَُّها اإْلِْنَساُن َما َغرَّ
جاءت  )اإلنفطار6(،  اْلَكِريِم﴾  ِبَربَِّك 
البعث  منكري  عىل  اإلنكار  سياق  يف 
من كفار قريش وإن كانت تعني الوليد 
العربة  فإن  بن خلف؛  أيب  أو  املغرية  بن 
السبب  بخصوص  ال  اللفظ  بعموم 
فداللة  ثم  ومن  األصوليون  يقول  كام 
منكري  تشمل  واضحة،  تصري  العموم 
من  بعده  ومن  النزول،  زمن  يف  البعث 
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منكري البعث اجلدد- يف زمن التلقي- 
يف كل عرص ويف كل مرص.)97( 

وعّلة  مانع،  سبب  واالغرتار   
مالحظة  عن  الناس  ترصف  صارفة، 
وجتعلهم  حاهلم،  وتأّمل  افتقارهم، 
يتومهون أهنم مستقلون أغنياء، ال حاجة 
هبم إىل غريهم، وال افتقار هلم إىل أحد.)98(    
العالمة  أن  للنظر  امللفت  ومن   
من  االغرتار  بني  يربط  الزخمرشي 
وذلك  العزة  رب  من  والكرم  اإلنسان 
بالكرم  )) كيف طابق الوصف  يف قوله: 
بالكريم،  يغرت  وإنام  به،  االغرتار  إنكار 
أنه  عنه(  اهلل  )ريض  عيل  عن  يروى  كام 
فنظر  يلبه،  فلم  كّرات  له  بغالم  صاح 
ل  مالك  له:  فقال  بالباب،  هو  فإذا 
وأمنى من  لثقتي بحلمك  قال:  جتبني؟ 
وأعتقه.  جوابه  فاستحسن  عقوبتك، 
أدب  سوء  الرجل  كرم  من  وقالوا: 
اإلنسان  حق  أّن  معناه  قلت:  غلامنه. 
حيث  عليه،  اهلل  بتكرم  يغرت  ال  أن 
خلقه حيا لينفعه، وبتفضله عليه بذلك 
فعىص  وكلفه  مكنه  ما  بعد  يطمع  كي 

يتفضل  أن  هبا  املتفضل  النعمة  وكفر 
اغرتارا  العقاب،  وطرح  بالثواب  عليه 
من  خارج  منكر  فإنه  األّول،  بالتفضل 

حد احلكمة.«)99(  
ِبَربَِّك﴾  َك  َغرَّ ﴿َما  وداللة   
َك  امْلُرْشِ َغرَّ  ِذي  الَّ ِء  ْ َعِن اليشَّ اْستِْفَهاِميٌَّة 
إِْنَكاِر  َوَعىَل  ِه  بَِربِّ اِك  رْشَ اإْلِ َعىَل  َفَحَمَلُه 
ْنَكاِر  اإْلِ يِف  جَمَاٌز  َوااِلْستِْفَهاُم  اْلَبْعِث. 
اَل  َأْي  بِاهللَِّ،  اِك  رْشَ اإْلِ ِمَن  َوالتَّْعِجيِب 
َأْن  إِالَّ  اْلَبْعِث  َوإِْنَكاِر  ِك  ْ لِلرشِّ ُموِجَب 
َعْن  ِكنَاَيًة  َعنَّا  ُه  َغرَّ ُغُروًرا  َذلَِك  َيُكوَن 
إِالَّ  اْلَعاِقِل  بَِباِل  خَيُْطُر  اَل  ِك  ْ الرشِّ َكْوِن 
َيُكوَن  َأْن  َفُيْحَتَمُل  َغار،  بِِه  يغره  َأْن 
يكون  اَل  َأْن  َوحْيَتمل  َمْوُجودا  اْلغُرور 

غُروًرا.)100(  
باَِم  ْطاَمُع  اإْلِ به  يراد  َواْلُغُروُر:   
، َوفِْعُلُه َقْد  ُه امْلَْغُروُر َنْفًعا َوُهَو رُضٌّ ُ َيَتَومهَّ
ُيْسنَُد إىَِل اْسِم َذاِت امْلُْطَمِع َحِقيَقًة ِمْثَل: 
نَُّكْم ِباللَِّ اْلَغُروُر﴾ )ُلْقاَمن 33(  ﴿َول َيُغرَّ
ْتُكُم اْلَحياُة الدُّْنيا﴾  َأْو جَمَاًزا َنْحَو: ﴿َوَغرَّ
اْلُغُروِر،  َزَماُن  احْلََياَة  َفإِنَّ   )35 )اجلاثية 
امْلََعايِن  ِمَن  َمْعنًى  اْسِم  إىَِل  ُيْسنَُد  َوَقْد 
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عاملية القرآن )وقفة حتليلية يف تراكيب النداء(

الَِّذيَن  َتَقلُُّب  نََّك  َيُغرَّ ﴿َل  َنْحَو:  َحِقيَقًة 
َكَفُروا ِفي اْلِبلِد﴾ )آل عمَران 196(. 
َتَعاىَل:﴿ُزْخُرَف  َقْولِِه  َنْحَو  جَمَاًزا  َأْو 
 .)112 )اأْلَْنَعام   ﴾ ُغُرورًا  اْلَقْوِل 
َوَقْد  َواِحٍد،  َمْفُعوٍل  إىَِل  فِْعُلُه  ى  َوَيَتَعدَّ
اْلغُرور  يَتَعلَّق  َما  اْسُم  َمْفُعولِِه  َمَع  ُيْذَكُر 
اْلَباِء  بِاْلَباِء، َوَمْعنَى  إَِلْيِه  ى  َفَيَعدَّ بشؤونه 
نَُّكْم  فِيِه امْلُاَلَبَسُة َكاَم يِف َقْولِِه: ﴿ َول َيُغرَّ

ِباللَِّ اْلَغُروُر﴾ )ُلْقاَمن: 33()101(  
ال  املغرور  أن  سابقا  وذكرنا   
ألّن  بوضوح؛  األشياء  رؤية  له  يتسنى 
من  متنعه  اغرتاره  أوجبها  التي  غفلته 
وطبيعتها،  وجهها  عىل  األشياء  معرفة 
الوهم  ملؤها  حياة  يف  يعيش  وجتعله 
واخلداع، يغرُت بام له من القوة الفكرية، 
أو اجلسدية، وينسى أن هذه قّوة عارضة 
كوهنا قّوة مكتسبة، وهذه الّسَمة مناقضة 
لسمة االفتقار، فإذا كان االفتقار يورث 
القصد،  ومعرفة  واإلقبال،  اليقظة، 
واإلدبار،  الغفلة،  يورث  االغرتار  فإن 

وجهل القصد.)102(     
أما داللة العموم يف اآلية الثانية   

يف قوله تعاىل: ﴿َيا َأيَُّها اإْلِْنَساُن ِإنََّك َكاِدٌح 
إَِلى َربَِّك َكْدًحا َفُمَلِقيِه﴾ )االنشقاق6(، 
من  التحذير  سياق  يف  جاءت  فإهنا 
السياق  من  أيضا  فمؤكدة  اهلل؛  عقاب 
بـ  بالرتكيب، إذ سبق  الذي حييط  املقايل 
وأتبع   ،)2( َوُحقَّْت﴾  ِلَربَِّها  ﴿َوَأِذَنْت 
َكْدًحا  َربَِّك  إَِلى  َكاِدٌح  ﴿ِإنََّك  بتوكيده 
عىل  تدل  عنارص  وهي   ،)6( َفُمَلِقيِه﴾ 
حتمية هناية الكائن احلي، قال القرطبي 
اجلنس  باإلنسان  ))املراد  )ت671هـ(: 
القرطبي  وقول  آَدَم.(()103(  بن  يا  أي 
لنا عىل صحة تصنيفنا  هذا يكون دليال 
واحد،  داليل  جمال  حتت  األلفاظ  هلذه 

ويف جمموعة داللية واحدة)104( . 
َكثرَِيٍة  َمَعاٍن  َعىَل  َاْلَكْدُح  وُيْطَلُق   
اْلَعَمِل  يِف  النَّْفِس  إِْتَعاُب  وَحِقيَقَتُه 
اآْلَيِة  َهِذِه  يِف  جَمُْروِرِه  َوَتْعِليُق   . َواْلَكدِّ
َعَمٌل  بِِه  امْلَُراَد  بَِأنَّ  ُتْؤِذُن  )إىَِل(  بَِحْرِف 
َن  ُيَضمَّ َأْن  َفَيُجوُز  اهلل  لَِقاِء  إىَِل  َينَْتِهي 
يِف  النَّاِس  َكْدَح  أِلَنَّ  َساٍع  َمْعنَى  كاِدٌح 
لغد  َعَماًل  اْلَيْوِم  بَِعَمِل  ُبوَن  َيَتَطلَّ احْلََياِة 
اْلُعُمِر  َزَمُن  بِِه  َيَتَقىضَّ  َوَذلَِك  َوَهَكَذا، 
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ِذي ُهَو َأَجُل َحَياِة ُكلِّ إِْنَساٍن، َوَيْعُقُبُه  الَّ
ْنَساِن إىَِل  ِذي ُهَو ُرُجوُع َنْفِس اإْلِ امْلَْوُت الَّ
ِف اهللَِّ، َفَلامَّ آَل َسْعُيُه َوَكْدُحُه  حَمِْض َترَصُّ
ُه  َفَكَأنَّ ِه.  َربِّ إىَِل  َكْدُحُه  ُجِعَل  امْلَْوِت  إىَِل 
َوُهَو  امْلَْوِت  إىَِل  َتْسَعى  َكاِدٌح  إِنََّك  ِقيَل: 

لَِقاُء َربَِّك.)105(
املقام  هذا  إن  نقول  وختاما   
الكريم،  القرآن  يؤكده  العام،  التواصيل 
يف  عاّمة  مرجعيات  استثامره  طريق  عن 
لينتقل عرب  اخلطاب، ما يؤهل اخلطاب 
ولذلك  واملكان.  والزمان،  املخاطبني، 
وفق  دعوته  القرآين  اخلطاب  يبني 
أساسها  وعىل  العاّمة،  املعرفية  األطر 
مقامًا  اخلاّص  التواصيل  املقام  من  جيرّد 
معه  التفاعل  يف  يشرتك  عاًمًا  تواصليًا 
املتضمنة يف  املطالب  أن  ثم  الناس.  كّل 
آيات النداء ُينظر إليها، يف السياق الطلبي 
ومن ثم السياق التداويل، بوصفها أفعاالً 
التداولية  بنيتها األبعاد  كالمية ختتزل يف 
وفق  تنجز  األفعال  وهذه  والسياقية، 
لغوي،  رشيك  كل  تعلمها  قد  قواعد 
اًم تامًا،  عن طريق حميطه االجتامعي، تعلُّ

اللغوي  التواصل  يف  الرشكاء  ويمتلك 
والرشوط  بالقواعد،  مشرتكة  معرفة 
للمتلقي  ويمكن  بالتواصل،  اخلاّصة 
بناًء عىل تلك القواعد والرشوط السارية 
التي  الفهم،  طريقة  إىل  ل  التوصُّ ُعرفيا، 

يطمح إليها املتكلم.)106(        
اخلامتة:

البحث،  من  انتهينا  أن  بعد   
نعرض هنا أهم ما جاء فيه من نتائج:

العاملية  ملصطلح  البحث  أّصل   -1
وبنّي أهنا تعني اتصاف متعّلقها بالقدرة 
عىل  كله؛  للعال  مبادئه  لتحقيق  الفاعلة 
املحلية  اهلويات  إلغاء  تستبطن  ال  نحو 

للشعوب املختلفة.
2-  ذكر البحث أن عاملية اإلسالم ممثلة 
خصوصيات  أن  تؤكد  الكريم  بالقرآن 
غري  أم  كانت  مسلمة  املجتمعات  تلك 
العقيدة  به  تتسم  ملا  حمرتمة؛  مسلمة 
اإلسالمية من سامحة برفعها شعار﴿ َل 

ِإْكَراَه ِفي الدِّيِن ﴾. 
النداء عالمة من  3- وّضح البحث أن 
وهو  الناس،  بني  التواصل  عالمات 
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عاملية القرآن )وقفة حتليلية يف تراكيب النداء(

ومن  اللغة،  اجتامعية  عىل  قوي  دليل 
يكاد خيلو  ثم فهو كثري االستعامل، وال 
لذلك  النداء؛  من  يوم  كل  إنسان  كالم 

كان للنداء أسلوب خاص. 
اختلف  خاصا  تركيبا  للنداء  إن   -4
ألنه  تركيب  فهو  اللغويون؛  شأنه  يف 
عليه،  نقف  حني  كامال  معنى  يفيد  ال 
وهي تتكون من حرف للنداء ومنادى، 
حرف  من  تتكون  ال  املعروفة  واجلملة 
واسم فقط، وال بد أن يكون فيها إسناد 

بني اسم واسم أو بني فعل واسم.
فهو  عاملي،  القرآين  اخلطاب  إن   -5
وحينام  مجيعا،  الناس  حياة  يستوعب 
للناس  جعلها  الرشيعة  هذه  اهلل  رشع 
ويف  األرض،  كل  األرض  يف  كافة 
خطاب  فهو  الدين،  يوم  إىل  زمان  كل 
خطاب  ألنه  بأكملها،  احلياة  يستوعب 
قادر عىل استيعاب خصوصيات الناس 
وسائر أنامط حياهتم الثقافية واالجتامعية 
واألخالقية واالقتصادية...إلخ. كام أنه 
خطاب معجز، فهو ليس كأي خطاب؛ 
ألنه مطلق يستوعب اإلنسان واملجتمع 

ليستوعبه  والواقع أي واقع، ويتجاوزه 
املهيأ  اخلطاب  قدرات  من  حيمل  بام 

لذلك.
النداء  ألسلوب  أن  البحث  وضح   -6
أمهية كبرية يف املنظومة اللغوية العربية، 
يرتكه  الذي  األثر  يف  أمهيته  وتتجىل 
عملية  يف  ووظيفته  البرشية،  احلياة  يف 
إال  يتم  ال  والتواصل  بينهم،  التواصل 
إذا كان هنالك ختاطب، فإن النداء أحد 
أدوات هذا التخاطب؛ ألنه جيسد عملية 

التخاطب.
يف  يبدع  الكريم  القرآن  أن  نالحظ   -7
األداة)يا(  والسيام  األدوات  استعامل 
بدالالت  يستعملها  إذ  للنداء  هي  التي 
السياق  بحسب  متعددة  ومعان  خمتلفة 

الذي توضع فيه.
8- أظهر البحث بنية النداء املختلفة كوهنا 
وسيلًة للتواصل بني املتكلم واملتلقي يف 
عاملية  عىل  تدل  والتي  القرآين،  اخلطاب 
اخلطاب، واختلفت تلك البنى فكانت﴿ 
َيا َبِني آَدَم ﴾، و﴿ َيا َأيَُّها النَّاُس﴾ و﴿ َيا 

َأيَُّها اإْلِْنَساُن﴾.
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القرآين  اخلطاب  أن  البحث  كشف   -9
آَدَم﴾ استثمر مجيع  َبنِي  َيا  يف الرتكيب﴿ 
طاقاته اللغوية املختلفة يف اخلطاب؛ ألن 
اللغة نظام يتألف من جمموعة من عنارص، 
النظام،  داخل  وظيفته  يؤدي  عنرص  كل 

وكل عنرص يدل عىل العنرص اآلخر.
10- خطاب الناس يف القرآن ﴿ َيا َأيَُّها 
النَّاُس﴾ يتأسس عىل رؤية شاملة دقيقة، 
كونية  خصائص  عىل  مضامينه  وتقوم 
خياطب  فعندما  إنسان،  كّل  فيها  يشرتك 
خياطبهم  فهو  والعجمي،  العريب  القرآن 
 ، متلقٍّ كّل  فيفهمه  اجلامع،  باملشرتك 
ويعي عنه كل ّسامع، ألنه خُياطب أصل 

اإلنسانية يف كل إنسان.
النداء  ضمنت  التي  اآليات  إن   -11
واالطراد  والشمول  العموم  خطاب  يف 
قضايا  وهي  حمورية  قضايا  عىل  ركزت 

يف  البرشية  هبا  تتصف  عاّمة،  إنسانية 
قضية  منها  مجيعًا  ومراحلها  أطوارها 

االفتقار واالغرتار واالعتبار.
املطالب  أن  إىل  البحث  انتهى   -12
إليها،  ُينظر  النداء  آيات  يف  املتضمنة 
السياق  ثم  ومن  الطلبي  السياق  يف 
ختتزل  كالمية  أفعاالً  بوصفها  التداويل، 
والسياقية،  التداولية  األبعاد  بنيتها  يف 
قد  قواعد  وفق  تنجز  األفعال  وهذه 
طريق  عن  لغوي،  رشيك  كل  تعلمها 
ويمتلك  تامًا،  اًم  تعلُّ االجتامعي،  حميطه 
معرفة  اللغوي  التواصل  يف  الرشكاء 
اخلاّصه  والرشوط  بالقواعد،  مشرتكة 
عىل  بناًء  للمتلقي  ويمكن  بالتواصل، 
تلك القواعد والرشوط السارية ُعرفيا، 
يطمح  التي  الفهم،  طريقة  إىل  ل  التوصُّ

إليها املتكلم. 
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اهلوامش:
1- هي مصدر صناعي ال يعتد بفصاحته 

لغة.
2- معاين القرآن وإعرابه: 46/1.

3- هتذيب اللغة 2/ 253 مادة " علم".
 " مادة   420  /12 العرب  لسان   -4

علم". 
والرسالة  الرسول  عاملية  ينظر:   -5
 178 الغربية  احلضارة  عوملة  عن  بديال 

.179-
6- ينظر: عاملية الرسول والرسالة بديال 

عن عوملة احلضارة الغربية 179.
العاملية،  العاملية:  العربية  املوسوعة   -7
والرسالة  الرسول  عاملية  وينظر:  اللغة، 

بديال عن عوملة احلضارة الغربية 178.
والرسالة  الرسول  عاملية  ينظر:   -8
الغربية180،  احلضارة  عوملة  عن  بديال 
وتأثريها  ونشوئها  ماهيتها  العوملة؛ 

االقتصادي:106.
9- لسان العرب 428/1 مادة "ركب".
 433-432/1 العرب  لسان   -10

مادة "ركب".
11- ينظر: التعريفات 56.

12- احلدود يف علم النحو أمحد األبذي 
.435

13- رسالة منازل احلروف 70.
14- خمتار الصحاح 653.

مادة   314  /15 العرب  لسان   -15
"ندى".

الكافية  عىل  الريض  رشح  ينظر:   -16
1/ 141، معاين النحو320/4.

17- النحو الوايف 10/4.
وينظر:   ،70 البالغة  جواهر   -18

أساليب بالغية 107. 
19- ينظر: علم املعاين 129، األساليب 

اإلنشائية يف النحو العريب 18.
األساليب  وينظر:   .13 االيضاح   -20
وما   13 العريب  النحو  يف  اإلنشائية 

بعدها.
21- ينظر: النداء يف القرآن 33.

22- التطبيق النحوي 276.
23- عاملية اخلطاب القرآين 55

رقم   .474/38 أمحد  مسند   -24
احلديث )23489(.

25- نقال عن العوملة واملواطنة واهلوية 
.259

الكريم  القرآن  يف  الناس  خطاب   -26
.6

القرآن  يف  الناس  خطاب  ينظر:   -27
الكريم 6.

عاملية القرآن )وقفة حتليلية يف تراكيب النداء(
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28- ينظر: النداء يف القرآن 2.

29- ينظر: النداء يف القرآن 4.
30- سورة البقرة اآلية 33و35 وسورة 

طه اآلية 117و120.
55و61،  اآلية  البقرة  سورة   -31

وغريها كثري.
لطائف  يف  التمييز  ذوي  بصائر   -32

الكتاب العزيز22/6. 
القرآن216،  مع  تتعامل  كيف   -33
وينظر: داللة اخلطاب القرآين دراسة يف 

ضوء تعدد األوجه النحوية31.
34- ينظر: النداء يف القرآن 33.

-196 القرآن  يف  النداء  ينظر:   -35
 .197

 -199 القرآن  يف  النداء  ينظر:   -36
.201

37- ينظر: التحرير والتنوير 8 / 72.
38- ينظر: النداء يف القرآن282.

39- اجلامع ألحكام القرآن 189/7.
القرآن  تفسري  احلسان يف  اجلواهر   -40

.22/3
41- املصدر السابق 17/3.

القرآن  تفسري  احلسان يف  اجلواهر   -42
.19/3

43- املصدر السابق 27/3.

44- ينظر: النداء يف القرآن 295.
القرآن  يف  الناس  خطاب  ينظر:   -45

الكريم 16.
46- ينظر: الكتاب 197/2.

47- الكشاف89/1.
 /5 اللغة  مقاييس  معجم  ينظر:   -48

369 مادة " نوس".
49- ينظر: لسان العرب 6/ 245 مادة 

" نوس".
القرآن  غريب  يف  املفردات  ينظر:   -50

 .532
10مادة   /6 العرب  لسان  ينظر:   -51
العروس 411/15 مادة  تاج  " أنس"، 

"أنس".  
52- ينظر: التحرير والتنوير325/1.

53- معاين النحو 4/ 330.
القرآن  يف  الناس  خطاب  ينظر:   -54

الكريم17. 
55- املصدر السابق 6.

القرآن  يف  الناس  خطاب  ينظر:   -56
الكريم 8. 

القرآن  يف  الناس  خطاب  ينظر:   -57
الكريم 12.       

النداء  وينظر:   ،226/2 الربهان   -58
يف القرآن 277.
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يف  النداء   ،77 العربية  األلسنية   -59
القرآن الكريم205-199.  

60- ينظر: خطاب الناس يف القرآن الكريم 
.7

61- التحرير والتنوير325/1.
الكريم  القرآن  يف  الناس  خطاب   -62
والبحر   ،121/1 الكشاف  وينظر:   ،8

املحيط1/ 232.
63- التفسري القرآين للقرآن40/1

64- التفسري القرآين للقرآن452/13.
القرآن  يف  الناس  خطاب  ينظر:   -65

الكريم 12-9.
66- ينظر: النداء يف القرآن 292.

الفرقان  ورغائب  القرآن  غرائب   -67
330/3هـ.

68- ينظر: النداء يف القرآن293، عاملية 
اخلطاب القرآين 60.

69- اجلواهر احلسان 251/3.

70- اجلواهر احلسان 270/3.
مزايا  إىل  السليم  العقل  إرشاد   -71

الكتاب الكريم6/ 91.
72- اجلواهر احلسان /109.

73- ينظر: النداء يف القرآن 293. 
ينظر:   ،263/3 القرآن  معجزة   -74

النداء يف القرآن 294.

75- ينظر: النداء يف القرآن 294.
76- ينظر: اجلواهر احلسان 382/4.

77- ينظر: املصدر السابق386/4.
78- ينظر: تفسري أيب السعود7/ 148، 

الكشاف272/3.
79- النداء يف القرآن الكريم 294.

80- خطاب الناس يف القرآن الكريم 9 
وما بعدها. 

81- ينظر: املصدر السابق 11.
القرآن  يف  الناس  خطاب  ينظر:   -82

الكريم11.
القرآن  يف  الناس  خطاب  ينظر:   -83

الكريم 12.
القرآن  يف  الناس  خطاب  ينظر:   -84

الكريم 11.
غري  للنداء  خطاب  تراكيب  ثمة   -85
الفعل  رصحية ل نعرض هلا منها )آال + 
النداء  أداة  كانت  ما  وكذا  االسم(،  أو 
نحو  هبا  النداء  عىل  منصوص  غري  فيه 
القراءات  بعض  يف  هلل(  يسجدوا  )أال 
)أال يا آسجدوا( ألهنا ليست من دواعي 
ألسلوب  دراسات  ينظر:  البحث. 
األساليب   ،611  /3 الكريم  القرآن 
اإلنشائية يف النحو العريب 142-139.

العرب 6/ 10 مادة  86- ينظر: لسان 

عاملية القرآن )وقفة حتليلية يف تراكيب النداء(
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" أنس".
 " مادة   10  /6 العرب  لسان   -87

أنس".
 423/15 العرب  لسان  ينظر:   -88
 /2 التمييز  ذوي  بصائر  أنس"،   " مادة 

.22/6 ،32
89- ينظر: بصائر ذوي التمييز 31/2-

.22/6 ،32
 /30 والتنوير  التحرير  ينظر:   -90

 .174
القرآن  يف  النداء  ينظر:   -91

الكريم199- 205.
النداء  وينظر:   ،217/2 الربهان   -92

يف القرآن الكريم 276.
الكريم  القرآن  يف  النداء  ينظر:   -93

.279
 .173  /30 والتنوير  التحرير   -94
اآليات السابقة املراد منها قوله تعاىل:﴿ 
َماُء اْنَفَطَرْت )1( َوِإَذا اْلَكَواِكُب  ِإَذا السَّ
 )3( َرْت  ُفجِّ اْلِبَحاُر  َوِإَذا   )2( اْنَتَثَرْت 
َوِإَذا اْلُقُبوُر ُبْعِثَرْت )4( َعِلَمْت َنْفٌس َما 

َرْت)5(﴾.  َقدََّمْت َوَأخَّ
 /30 والتنوير  التحرير  ينظر:   -95

.173
 /30 والتنوير  التحرير  ينظر:   -96

.173
وحقائق  التنزيل  مدارك  ينظر:   -97
يف  مباحث   ،337/4 التأويل 
القرآن  يف  النداء  القرآن221،  علوم 

الكريم296. 
القرآن  يف  الناس  خطاب  ينظر:   -98

الكريم 11.
99- الكشاف4/ 715.

 /30 والتنوير  التحرير  ينظر:   -100
.173

والتنوير30/  التحرير  ينظر:   -101
.174

القرآن  يف  الناس  خطاب  ينظر:   -102
الكريم11.

القرآن  ألحكام  اجلامع   -103
.271/19

الكريم  القرآن  يف  النداء  ينظر:   -104
.296

والتنوير30/  التحرير  ينظر:   -105
.221

القرآن  يف  الناس  خطاب  ينظر:   -106
الكريم 13.
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املصادر واملراجع:
خري ما نبتدئ به:

القرآن الكريم 
1- إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب 
بن  حممد  العامدي  السعود  أبو  الكريم: 
دار  982هـ(،  )ت  مصطفى  بن  حممد 

إحياء الرتاث العريب – بريوت.
-البالغة  الفصاحة  بالغية  أساليب   -2
أمحد  مطلوب  أمحد  الدكتور  -املعاين: 
وكالة  الرفاعي،  الصيادي  النارصي 
األوىل،  الطبعة  الكويت   – املطبوعات 

1980م.
3- األساليب اإلنشائية يف النحو العريب: 
اخلانجي  مكتبة  هارون،  السالم  عبد 
1399هـ-  الثانية  الطبعة  بمرص، 

1979م.  
طحان،  ريمون  العربية:  األلسنية   -4
 2 الطبعة  بريوت،  اللبناين،  الكتاب  دار 

السنة1981 م.
اخلطيب  البالغة:  اإليضاح يف علوم   -5
الرمحن  عبد  بن  حممد  الدين  جالل 
حممد  بإرشاف  جلنة  حتقيق:  القزويني، 

حميي الدين عبد احلميد، القاهرة.
حيان  أبو  التفسري:  يف  املحيط  البحر   -6

بن  يوسف  بن  عيل  بن  يوسف  بن  حممد 
حيان أثري الدين األندليس )ت 745هـ(، 
 – الفكر  حتقيق: صدقي حممد مجيل، دار 

بريوت، 1420 هـ.
الدين  بدر  القرآن:  الربهان يف علوم   -7
الزركيش  هبادر  بن  اهلل  عبد  بن  حممد 
الفضل  أبو  حممد  حتقيق:  794هـ(،  )ت 
إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية عيسى 
األوىل،  الطبعة:  ورشكائه،  احللبي  البايب 

1376هـ - 1957م.
8- بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب 
)ت817هـ(،  آبادي  الفريوز  العزيز: 
حتقيق: األستاذ حممد عيل النجار، املكتبة 

العلمية لبنان – بريوت. 
بن  الطاهر  حممد  والتنوير:  التحرير   -9
حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونيس 
 – للنرش  التونسية  الدار  )ت 1393هـ(، 

تونس، 1984 هـ.
عبده  الدكتور  النحوي:  التطبيق   -10
للنرش  املعارف  مكتبة  الراجحي، 
1420هـ- األوىل  الطبعة  والتوزيع، 

1999م.
11- التفسري القرآين للقرآن: عبد الكريم 
بعد 1390هـ(، دار  يونس اخلطيب )ت 

عاملية القرآن )وقفة حتليلية يف تراكيب النداء(
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الفكر العريب – القاهرة.
حممد  منصور  أبو  اللغة:  هتذيب   -12
عوض  حممد  حتقيق:  األزهري،  أمحد  بن 
مرعب، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت 

الطبعة األوىل 2001م. 
شمس  القرآن:  ألحكام  اجلامع   -13
حتقيق:  )ت671هـ(،  القرطبي  الدين 
دار  أطفيش،  وإبراهيم  الربدوين،  أمحد 
الطبعة:  القاهرة،   – املرصية  الكتب 

الثانية، 1384هـ -1964 م.
والبيان  املعاين  يف  البالغة  جواهر   -14
مصطفى  بن  إبراهيم  بن  أمحد  والبديع: 
وتدقيق  ضبط  1362هـ(،  )ت  اهلاشمي 
املكتبة  الصمييل  يوسف  د.  وتوثيق: 

العرصية، بريوت. 
القرآن:  تفسري  يف  احلسان  اجلواهر   -15
الرمحن بن حممد بن خملوف  أبو زيد عبد 
الشيخ  حتقيق:  )ت875هـ(،  الثعالبي 
أمحد  عادل  والشيخ  معوض  عيل  حممد 
عبد املوجود، دار إحياء الرتاث العريب – 

بريوت، الطبعة األوىل - 1418 هـ.
شهاب  النحو:  علم  يف  احلدود   -16
860هـ(،  )ت  األٌبَّذٌي  األندليس  الدين 
حتقيق: نجاة حسن عبد اهلل نويل اجلامعة 

العدد  الطبعة:  املنورة،  باملدينة  اإلسالمية 
112 السنة 33، 1421هـ-2001م.

الكريم  القرآن  يف  الناس  خطاب   -17
وأفاقها:  املضامني  نوعية  يف  قراءة 
يف  الورقة  هذه  ألقيت  إجانة،  عدنان 
الثابت  إنساين:  أفق  يف  )الرشيعة  ندوة: 
واملتحول؟(، املنعقدة بالرباط بتاريخ 11 
احممد  د.  تنسيق:   ،2015 أبريل   12  -
جربون  ود. صابر موالي أمحد. مؤسسة 
مؤمنون بال حدود للدراسات واألبحاث 

.2017
18- دراسات ألسلوب القرآن الكريم: 
حممد عبد اخلالق عضيمة )ت1404هـ(، 
تصدير: حممود حممد شاكر، دار احلديث، 

القاهرة.
دراسة  القرآين  اخلطاب  داللة   -19
أمحد  النحوية:  األوجه  تعدد  ضوء  يف 
كلية  دكتوراه،  أطروحة  نوح،  اهلل  عبد 
الرتبية للعلوم اإلنسانية/ جامعة البرصة 

2018م.
بن  عيل  احلروف:  منازل  رسالة   -20
احلسن  أبو  اهلل،  عبد  بن  عيل  بن  عيسى 
الطبعة:  384هـ(،  )ت  املعتزيل  الرماين 

الثالثة - 1414هـ.
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الريض  الكافية:  عىل  الريض  رشح   -21
االسرتباذي، العامرة، 1275.

الرسول والرسالة بديال عن  22- عاملّية 
الدكتور  األستاذ  الغربية:  احلضارة  عوملة 
)بحث  األسدي،  الغني  عبد  حسن 
املحكمة  الفصلية  العميد  جملة  يف  منشور 
املقدسة(،  العباسية  العتبة  تصدرها  التي 
العدد اخلاص)2( السنة الثانية1434هـ/ 

2013م.
الشيخ  القرآين:  اخلطاب  عاملية   -23
العمر، )بحث  الدكتور نارص بن سليامن 
نرش يف كتاب ))رسالة القرآن(( بمشاركة 
إدارة  والكتاب/  الباحثني  من  نخبة 
بوزارة  اإلسالمية  والدراسات  البحوث 
الطبعة  قطر،  بدولة  اإلسالمية  األوقاف 
شباط  األول1431هـ-  ربيع  األوىل، 

2010م. 
العزيز  عبد  الدكتور  املعاين:  علم   -24
العزيز عتيق )ت 1396 هـ(،  عتيق عبد 
والنرش  للطباعة  العربية  النهضة  دار 
الطبعة  لبنان،   – بريوت  والتوزيع، 

األوىل، 1430 هـ - 2009 م.
وتأثريها  ونشوئها  ماهيتها  العوملة؛   -25
جميد،  إدريس  هالل  أ.د.  االقتصادي: 

مقابسات، العدد5   2005.
الفرقان:  ورغائب  القرآن  غرائب   -26
حسني  بن  حممد  بن  احلسن  الدين  نظام 
النيسابوري )ت850هـ(، حتقيق:  القمي 
الكتب  دار  عمريات،  زكريا  الشيخ 
 - األوىل  الطبعة  بريوت،   – العلمية 

1416هـ.
حممد  بن  عيل  التعريفات:  كتاب   -27
اجلرجاين  الرشيف  الزين  عيل  بن 
وصححه  ضبطه  حتقيق:  )ت816هـ(، 
دار  النارش،  بإرشاف  العلامء  من  مجاعة 
الطبعة:  –لبنان،  بريوت  العلمية  الكتب 

األوىل 1403هـ -1983م.
غوامض  حقائق  عن  الكشاف   -28
القاسم حممود بن عمرو بن  أبو  التنزيل: 
اهلل )ت 538هـ(،  الزخمرشي جار  أمحد، 
الطبعة:  بريوت،   – العريب  الكتاب  دار 

الثالثة -1407 هـ.
حممد  القرآن:  مع  تتعامل  كيف   -29
الغزايل، إرشاف عام: دالة حممد إبراهيم، 
والتوزيع،  والنرش  للطباعة  مرص  هنضة 

الطبعة السابعة 2005م. 
ابن  الدين  مجال  العرب:  لسان   -30
اإلفريقي  الرويفعي  األنصاري  منظور 

عاملية القرآن )وقفة حتليلية يف تراكيب النداء(
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)ت 711هـ(، دار صادر – بريوت.
الشيخ  القرآن:  علوم  يف  مباحث   -31
الرسالة،  مؤسسة  القطان،  خليل  مناع 

بريوت، الطبعة8، 1401هـ-1981م.
بكر  أيب  بن  حممد  الصحاح:  خمتار   -32
الرسالة- دار  666هـ(،  )ت  الرازي 

كويت،1403هـ-1983م.
التأويل:  وحقائق  التنزيل  مدارك   -33
)ت  النسفي  الدين  حافظ  الربكات  أبو 
710هـ(، حققه وخرج أحاديثه: يوسف 
عيل بديوي، راجعه وقدم له: حميي الدين 
بريوت،  الطيب،  الكلم  دار  ديب مستو، 

الطبعة: األوىل، 1419هـ - 1998م.
أمحد  حنبل:  بن  أمحد  اإلمام  مسند   -34
األرنؤوط  شعيب  حتقيق:  حنبل،  بن 
وآخرون، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية 

1420هـ -1999م.
بن  إبراهيم  وإعرابه:  القرآن  معاين   -35
الزجاج  إسحاق  أبو  سهل،  بن  الرسي 
عبده  اجلليل  عبد  حتقيق:  311هـ(،  )ت 
الطبعة:  بريوت،   – الكتب  عال  شلبي، 

األوىل 1408 هـ - 1988م.
صالح  فاضل  د.  النحو:  معاين   -36
والنرش  للطباعة  الفكر  دار  السامرائي، 

األوىل،  الطبعة  األردن،   – والتوزيع 
1420 هـ -2000 م.

متويل  الشيخ  القرآن:  معجزة   -37
رشكة  زين  أمحد  إعداد:  الشعراوي، 
الرتاث/  مكتبة  اجلزائر،  الشهاب، 

القاهرة، الطبعة الثانية، السنة 1990م.  
بن  أمحد  اللغة:  مقاييس  معجم   -38
حممد  السالم  عبد  فارس)ت395هـ(، 
هارون، دار الفكر، 1399هـ -1979م.

39- املفردات يف غريب القرآن: الراغب 
هيثم  ضبط:  األصفهاين)ت502هـ(، 
العريب،  الرتاث  أحياء  دار  طعيمي، 
بريوت – لبنان، الطبعة األوىل 1423هـ-

2002م. 
نسخة  العاملية:  العربية  املوسوعة   -40

اليكرتونية ضمن املكتبة الشاملة.
)ت  حسن  عباس  الوايف:  النحو   -41
1398هـ(، دار املعارف، الطبعة اخلامسة 

عرشة.
مبارك  الكريم:  القرآن  يف  النداء   -42
تريكي، رسالة علمية مقدمة لنيل شهادة 
الدكتوراه يف اللغة العربية وآداهبا، السنة 
اجلمهورية   2006-2007م.  اجلامعية 
اجلزائرية / جامعة ابن يوسف – اجلزائر.
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خطاب الذات في الشعر اإلسالمي ، 
قراءة على وفق الفلسفة الحديثة

Self-discourse in Islamic poetry, reading 

according to modern philosophy
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ملخص البحث
اإلسالمي،  العرص  شعراء  بعض  عند  الذات  خطاب  يف  الدراسة  هذه  تبحث        
إذ كان له حضور خاص يف قصائدهم حينام يتصل بموضوعات تتعلق بالرجوع إىل 
الذات اإلنسانية وما حيدث فيها من رصاعات وما يمثله احلارض من قلق وجودي ، 
فقد كان الرجوع إىل املايض يمّثل هاجسا يقلق الشاعر ويشغله، فكانت عالقته معه 
قائمة عىل اخلوف منه مع معاناة احلارض وأوجاعه، ويف البحث نقرأ صور اخلطاب 
للذات يف حاالت معينة تكشف فيها عن حقيقتها، ويمثل حديث الذات صورة من 
صور البحث عن حقيقة تلك املشاعر الغائرة يف النفس اإلنسانية التي اندثرت مع أيام 
املتوارية، كام يكشف عن  الشباب، فيكون اإلفصاح عنها كاشفا ليشء من حقيقتها 
الذات املتأملة التي تنظر بيشء من احلكمة يف طبيعة الكون والبرش من خالل مصارحة 
الذات لذاهتا بام أحدثته النفس يف دوامة الرصاع مع الزمن يف جتارهبا احلياتية، فتصبح 
الذات موضوعا قابال للقراءة والتحليل عىل وفق املنظومة التأويلية والقراءة اجلديدة.

Abstract
      This study examines the discourse of the self among some poets 
of the Islamic era. It had a special presence in their poems when it 
relates to topics that revolve around the return to the human self, the 
conflicts that occur in it, and the existential anxiety represented by the 
present. The return to the past represented an obsession that worried 
and preoccupied the poet. Thus, his relationship with it was based on 
fear of it with the suffering and pain of the present. In the research, 
we read the images of the discourse of the self in certain cases in 
which it reveals its reality. The self-talk represents one of the forms of 
searching for the truth of those deep-seated feelings in the human soul 
that disappeared with the days of youth. Hence disclosing it reveals 
something of its hidden reality as it displays the contemplative self that 
looks with some wisdom into the nature of the universe and human 
beings through the self-explicitness of what the soul has caused in 
the spiral of conflict with time in its life experiences. Therefore, the 
self becomes a subject that is readable and analyzed according to the 
interpretive system and the new reading.
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خطاب الذات يف الشعر اإلسالمي ...

حول مفهوم الذات
اإلنسانية  الذات  حظيت   
الكربى  الفلسفات  كل  يف  كبري  باهتامم 
الذات  بأهنا  وصفت  إذ  القدم،  منذ 
حني  وذلك  أرسطو،  عند  العاقلة 
عاقال،  حيوانا  بكونه  اإلنسان  عّرف 
لزمن  مسيطرا  الوصف  هذا  ظل  وقد 
طويل حتى جميء ديكارت – يف العرص 
احلديث – فعّرف الذات اإلنسانية بأهنا 
كانت  إيامنويل  جاء  ثم  املفكرة،  الذات 
وأخالقية  ومفكرة  عاقلة  بأهنا  فوصفها 
من  بمجموعة  تتصف  أن  جيب  ألهنا 
الصفات)1(، إال أن الذات تبقى مفهوما 
فلسفيا معقدا يصعب حتديده الختالطه 
كاجلوهر  امليتافيزيقا  يف  كثرية  بمفاهيم 
املوجود  وحقيقة  واملوضوع،  واملاهية 
الفينومينولوجيا  يف  أما  وغريها،  املطلق 
يعني  الذات  مفهوم  إن  القول:  فيمكن 
واعيا  كائنا  كونه  حيث  من  اإلنسان 
يوجه  الفاعل  وهذا  للمعرفة،  وفاعال 
الساعية  قصديته  ويضبط  الوعي  عمل 
وذلك  واستيعاهبا،  املاهيات  إدراك  إىل 
وجودا  الوعي  لكون  املبارش  املعنى  هو 

الوعي كلها  لذاته، وهكذا فإن كيفيات 
تتدرج يف تعقيدها ووظائفها لكي حتقق 
يف النهاية وحدته وشعوره باألنا الواحد 
هويته  ويكّون  عليه،  ينطوي  الذي 
املتفردة، فالوعي إذ يقصد ذاته فإنه يبدأ 
الوحدة  وهذه  هبا،  وينتهي  وحدته  من 
هي ذاته التي يوجد ألجلها وبفعلها)2(. 
كارل  يراها  كام   – والذات   
املفرد  الشخص  هي  نظريته  يف   – يونغ 
بالنسبة  وهي  اخلاص،  منظوره  من 
من  وكذا  بكذا  املتسم  )أنت(  لآلخرين 
الشخص  إدراك  كان  وربام  الصفات، 
التي  الواقعية  الصورة  من  قريبا  لذاته 
الذات  وإدراك  اآلخرون،  عليها  يدركه 
يأيت عن طريق اجتاهني: اجتاه إجيايب ومن 
والتفوق  العظمة  أفكار  هتيمن  خالله 
يعني  وهذا  سلبي  واجتاه  عليه،  والنبوغ 
كالنقص  عليه  السلبية  املشاعر  هيمنة 
واالضطهاد، وقد حتدث تصادمات بني 
ومن  للذات،  والواقعية  املثالية  الصورة 
ثم تكون عمليات االنقسام واالزدواج 

واالضطراب لدهيا)3( .
حقيقته  هي  الشاعر  وذات   
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ممثال  به  يكون  ما  أي  الشعرية  وهويته 
خالل  من  شاعر،  أي  وليس  لذاته 
واملوضوعي  الواقعي  وجوده  مقومات 
كائنا  وبوصفه  متميزا  إنسانا  بوصفه 
اجتامعيا تنهض فيه إمكانية التفرد، فهو 
من جانب يكون منتميا إىل مجاعة إنسانية 
التنظيامت  من  سلسلة  يف  معها  يدخل 
املجتمع  رضورات  أوجدهتا  التي 
البرشي، ويرث أوضاعا اجتامعية سابقة 
عىل وجوده منها ما يرجع إىل األرسة أو 
إىل  يرجع  ما  ومنها  املجتمع،  أو  القرية 
وهذه  بعامة،  البرشي  اجلنس  أو  األمة 
األوضاع املختلفة منها ما هو اقتصادي 
حتى  أو  نفيس  أو  ثقايف  أو  سياس  أو 
بحيث  وتتشابك  تتداخل  وكلها  لغوي 
من  حلظة  كل  يف  نفسه  الشاعر  جيد 
حلظات حياته فيام يشبه املتاهة، لكنه من 
عاملها  هلا  متفردة  ذاتا  يمثل  آخر  جانب 

اخلاص)4(. 
املنظور  يف   – والذات   
املؤسس  هي   – الفينومينولوجي 
فالفينومينولوجيا  للظواهر،  الفعيل 
للمجال  اجلديد  العلم  بوصفها   –

املوضوعي – تأسست عىل الفهم املبارش 
يعرف  ما  طريق  عن  للموضوعات 
للظاهرة  الفينومينولوجي  باحلدس 
التي تؤسسها الذات العارفة من خالل 
ال  الظاهرات  وحدس  هبا،  الوعي 
بشكل  املوجودة  الظاهرات  إىل  ينسب 
املركبة  بصفتها  إليها  بل  موضوعي 
للذات  يكون  وهكذا  ذايت)5(،  نحو  عىل 
حتديد  يف  فاعل  فينومينولوجي  دور 
املوضوعات التي تتجه شعوريا نحوها.

كارل  بحسب   – الذات  أن  كام   
بدائي من  نموذج  أو  أويل  نمط   – يونغ 
بني أنامط كثرية كاحلياة واملوت، والليل 
من  وغريها  واملرأة  والرجل  والنهار، 
الذوات إال أن الذات اإلنسانية املتفردة 
املتكامل  الكل  ذلك  عىل  تدل  التي  هي 
والعقل  الشعوري  العقل  يوحد  الذي 
وتتحقق  للشخص،  الالشعوري 
هي  فتلك  تفردها،  خالل  من  الذات 
إنجاز  إىل  تسعى  التي  الدينامية  العملية 
ولدى  الشخصية،  يف  والتميز  التكامل 
األنا  حيث  للشخصية  مركزان  يونغ 
الذي  الوقت  يف  الواعية،  اهلوية  مركز 
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تكون فيه الذات مركز الشخصية الكلية 
كافة،  الشعورية والالشعورية  بجوانبها 

كام أهنا حتتوي عىل األنا أيضا)6(.
خطاب الذات يف الشعر اإلسالمي

الشاعر  عند   – الذات  تعمل   
الداخلية  مكنوناهتا  يف  التأمل  عىل   -
متغريات،  من  فيها  الزمن  أحدثه  وما 
فتنشغل بلحظات من التأمل االنعكاس 
حتلل فيها جتربتها املعيشة يف هذه احلياة، 
أعامق  متتلئ  تلك  التأمل  حلظات  ويف 
التي  التساؤالت  من  بالكثري  الشاعر 
يبحث هلا عن حلول يف نوع من خطاب 
أو  النفس  بحديث  أشبه  لذاهتا  الذات 
املفعم  التعبري  خالل  ومن  مصارحتها، 
باحلاالت الشعورية املتأججة يف دواخل 
عن  املعربة  الذات  صورة  تنجيل  النفس 
يف  جتربتها  خالصة  وتكون  حقيقتها، 
ليست  التحليل واملحاسبة، وهي  موقع 
فيستنفر  الشاعر  تستفز  آنية  مواقف 
طاقاته الفكرية يف اإلفصاح عنها يف التو 
واللحظة، لكنها خزين الذاكرة وتاريخ 
حلقبة   – عاش  الذي  الطويل  الرصاع 
فأصبح  ولياليه،  أيامه  قلق   – مديدة 

ليعود  التجارب  هذه  تفاصيل  يسرتجع 
يف  نتائجها  واستخالص  معايشتها  إىل 
حماولة الستكناه ما يف النفس من حقائق، 
والغوص يف أعامق الشعور إلعادة النظر 
يف مرآة الذات ومراجعتها للتوقف عىل 
حلظات الضعف التي مرت هبا يف مسرية 

احلياة الزاخرة بالتجارب.
أن  الزمن  مرور  مع  وافق  وربام   
تتغري نظرة الشاعر إىل الوجود فال يرى 
فال  السابق،  يف  يراها  كان  كام  األشياء  
استشعره  الذي  اإلحساس  بذلك  حيس 
يعيش جتربة جديدة  املرة األوىل ألنه  يف 
وليس  غريها،  اإلحساس  يف  تشبه  ال 
حاالت  من  الشاعر  به  يمر  ما  كل 
الشعور التي أثارت فيه عواطفه الكامنة 
عىل  تأيت  أن  قرحيته  زناد  لديه  وقدحت 
يشء من التطابق أو التامثل، فكل حلظة 
وترا  متس  أن  يمكن  الزمن  من  معينة 
هو  يكون  ال  الشاعر  قلب  يف  حساسا 
يمكن  ال  لذلك  مرة،  كل  يف  ذاته  الوتر 
يف  النظر  عن  يكف  )أن  حقيقي  لشاعر 
للرؤيا  وسيلته  فهي  الشعرية،  مراياه 
حلظات  متثل  لذلك  الذات،  ومراجعة 

خطاب الذات يف الشعر اإلسالمي ...
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من  عديدة  درجات  التأميل  االنعكاس 
كلها  تعود  ال  املبدع،  الشعري  الفكر 
إىل اإلعجاب بالذات يف طقس نرجيس 
مألوف، بل حتيل يف كثري من األحيان إىل 
أقىص حلظات الرتكيز الوجداين اللتقاط 
يف  وانحباسها،  اهنامرها  يف  اخللق  جتربة 

تدفقها وتعثرها()7(. 
املشبع  اإلحساس  هذا  مثل  يف   
إىل  يلجأ  ربيعة  بن  لبيد  نجد  بالتأمل 
من  أحدثته  ما  عىل  الذات  حماسبة 
املختلفة،  احلياة  جتارب  يف  مفارقات 
وتعلقها بحبال الرجاء الكاذب، فيبحث 
يف خالصة هذه احلوادث التي مرت هبا 
أحالم  عصارة  إال  جيدها  فال  الذات 
واهية ل خيرج من كل حصيلتها إال بقدر 
نفع  ذات  له  تكون  لن  التي  اآلثام  من 
األبدي  الفراق  بلحظة  مرهونة  وحياته 

التي سوف تقع لكل البرش. 
أرى النّفَس جلّْت يف رجاٍء مكّذِب        

وقْد جّربْت لو تقتدي باملجــّرِب 
وكائْن رأيُت من ملوٍك وسوقــــــة

وصاحبُت من وفٍد كراٍم وموكِب

وسانيُت من ذي هبجٍة ورقيتــــــــُه        
عليه الّسموط عابٍس ُمتغّضــــِب

وفارقتُه والوّد بيني وبينَـــــــــــــُه        
بحسِن الثناِء من وراِء املغّيــــِب

وأّبنُت من فقِد ابن عٍم وخّلـــــــــٍة  
وفارقُت من عٍم كريٍم ومــن أِب

فبانوا ول حُيدْث عيّل سبيُلهــــــم         
سوى أميل فيام أمامي ومْرغبي 

فأيُّ أواٍن ال جتئني منّيتــــــــــــي        
بقصٍد من املعروِف ال أتعّجـــِب  

فلسُت بركٍن من أباٍن وصاحـــــٍة        
وال اخلالداُت من سواٍج وغــّرِب
قضيُت لباناٍت وسلّيُت حاجـــــــًة        

ونفُس الفتى رهٌن بقمرِة مــؤرِب)8(  
حديث  هو  هنا  الذات  خطاب   
والكون  الطبيعة  يف  والتفكر  التأمل 
هذا  خيرج  وقلام  اإلنسانية،  والذات 
إطار  عن   – العام  جممله  يف   – احلديث 
بخالصة  تنطق  التي  املتأملة  الذات 
يف  الشعورية  وحي جتربتها  من  تأمالهتا 
احلياة وجتربتها الشعرية، فتجربة الشعر 
يف  السيام  مواربة  دون  بحقيقتها  تنطق 
احلس  هذا  يف  لذاهتا  الذات  مصارحة 
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فإن  هنا  ومن  والتفكر،  بالتأمل  املشبع 
الذات  وعي  من  تنبثق  املصارحة  هذه 
بكل  التجربة  تفاصيل  تستحرض  التي 
معطياهتا، لتحوهلا إىل قيم حياتية تكشف 
متتلك  التي  الفاعلة  الذات  صورة  عن 

القدرة عىل منح جتربتها سمة اخللود.
يف  كثريا  تأمل  الشاعر  أن  فالبد   
خبايا نفسه حتى وصل إىل هذه النتيجة 
التي يعلنها برصاحة )أرى النفس جلّت 
هو  الذات  فلوم  مكذب(،  رجاء  يف 
إرصار عىل حماسبة النفس عىل خطاياها، 
من  التقليل  أو  عنها  للتكفري  حماولة  يف 
حدة آثارها املدمرة للنفس، وهي حماولة 
النفيس  الرصاع  دوامة  من  للخروج 
هذا  خالل  ومن  والوجود،  الذات  مع 
التصور ملعاناة الذات ال يستعيص علينا 
املعذبة  اهلائمة  الروح  هذه  نستشعر  أن 
من  يشء  يف  النص  كلامت  يف  ترسي 
تولد  وهي  واملعنى،  اللفظ  بني  التناسق 

فينا لذة استشعارها. 
هبا  يزخر  التي  املعاين  هذه  إن   
النص تنكشف يف حمصلتها النهائية عن 
ومؤملة  مرة  حقيقة  لكنها  واحدة  حقيقة 

البرشية،  بالنفس  الحق  الفناء  أن  وهي 
وأن املنية آتية ألن اإلنسان ليس جلمودا 
غريه  أو  )إبان(  اجلبل  من  ركن  هو  وال 
من املعال التي تقاوم الفناء، وهي حقيقة 
أيقظت الشاعر من سباته وأفزعته، ألنه 
فيه  قىض  الذي  الطويل  العمر  هذا  بعد 
لباناته وسىل بعض حاجاته بال خشية أو 
وجل يكتشف أن حياته مرهونة بلحظة 
معينة إذا أتته فال مهرب له منها، كتلك 
قيمة  املقامر  فيها  يرفع  التي  اللحظة 
فيقع  األكرب  بالنصيب  ليفوز  الرهان 

الوقعة التي ال هنوض بعدها.
األبيات  التجانس يف هذه  عمق   
ينبه إىل وجود رصاع فكري نفيس عاشه 
املعاين يف  أن يمزج كل  الشاعر وحاول 
خميلته ليخرج بمعنى وحيد يعرّب فيه عن 
خشيته من وقوع تلك اللحظة احلاسمة، 
البحث  وحماولة  املوت  مواجهة  حلظة 
ترزح  الذات  وتبقى  النجاة،  طوق  عن 
حتت وطأة املعاناة يف ظل بقائها عاجزة 
عن إجياد سبيل اخلالص، ويف ظل بقائها 
يسمى  الذي  القفر  املهمه  هذا  يف  تائهة 

احلياة)9(.

خطاب الذات يف الشعر اإلسالمي ...
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املوت  من  الفرار  استحالة  إن   
وإلقاء  مواجهته،  عىل  حافزا  أصبحت 
وجودها  من  ممكن  هو  ما  إىل  الذات 
أن  إال  ملعنى،  حياهتا  افتقاد  عىل  تأكيد 
وعي الذات تنبه إىل هذه احلقيقة متأخرا، 
فاستحضار املوت يف الوعي بكل قسوته 
ورعبه يعني استباقه إىل املعنى ومواجهته 
الذات  يمنح  بأن  كفيل  وذلك  به، 
تبني  وهي  له  حدود  ال  غنى  الشاعرة 
اخرتاق  ألن  احلقيقية،  للحياة  وجودها 
املوت والدخول فيه واستخالص احلياة 
الذي  الوحيد  السبيل  هو  قبضته  من 
حيقق اخلالص لإلنسان)10( ، لذلك يرى 
هيدغر أن الشعر احلقيقي هو ذلك الذي 
تتحقق يف ماهيته الصلة احلميمة بالفكر 
الشعرية  فاألعامل  بالوجود،  ثمة  ومن 
بمجال  ترتبط  التي  تلك  هي  العظيمة 
التفكري، وتنتمي إىل شعراء يتيحون للغة 
أن تتكلم من خالهلم لتقول لنا شيئا، أي 
تظهر لنا شيئا من حقيقة الوجود يتجىل 

يف الكائن)11(.
من  ذاهتا  الذات  تواجه  وحينام   
املرآة  النظر يف  الذي يشبه  التأمل  خالل 

فإهنا  املرئية  الصورة  انعكاس  وتلحظ 
ويبدأ  اخلارج،  من  ذاهتا  بقراءة  تقوم 
حديث النفس عن طريق وصف الذات 
التي  اجلديدة  الصورة  ألن  وهتميشها، 
يف  الوجود  اختزلت  التأمل  أحدثها 
الذي ينطوي عىل مشاعر  املنظر األخري 
هذه  مالمح  أن  إىل  أضف  األسى، 
الذي  املحتوم  القدر  تدنيها من  الصورة 
يعني هناية الرحلة يف عال الوجود القائم 
خطاب  ويأيت  معها،  التعارض  عىل 
بوح  يف  املؤل  باالنكسار  مقرتنا  الذات 
مأساوي، ولذلك يرتاب النمر بن تولب 
من هذه التغريات الطارئة حينام تأّمل يف 
التحوالت  مقدار  ألن  فأنكرها،  ذاته 
التي اقتحمتها أشعرته بالغربة، كأن هذه 
الصورة ل تعد متّثل ذاته، فيأيت اخلطاب 
الذايت – بعد ذلك – عىل هذه اهليأة من 

االنشطار والتشظي بني الشاعر وذاته.
 َلعْمري لقْد أنكرُت نفيس َورابني       

مَع الّشيِب أْبدايل التي أتبــــــــــــّدُل
فضوٌل أراها يف أديمَي بعَدمـــــا      

يكوُن كفاُف الّلحِم أو هَو أْفضـــــُل
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وقويل إذا ما غاَب يومـًا بعرُيهم       
تالقونُه حتى يؤوَب املنّخـــــــــــُل

فيضحي قريبُا غرَي ذاهِب َغربـٍة       
وأرسُل أيمـــــــــــــاين وال أحتلُل

وظلعي ولْ ُأكرْس وإّن ظعينتــــي        
تلّف بنيها يف البجاِد وأعــــــــزُل
وَدهري فيكفيني القليُل وأننــــــي        

أؤوُب إذا ما شبــــــــُت ال أتعـلُل
وكنُت صّفي النّفِس ال يشء دونُه        

فقْد رصُت من إقصا حبيبى أذهُل  
وُبطئي عن الداعي فلسُت بآخـــٍذ        

إليه سالحي مثلام كنُت أفعــــــــُل
تدارَك من بعِد الّشباِب وقبلـــــــُه        

حوادُث أّياٍم مترُّ وأغَفـــــــــــــــُل
يودُّ الفتى بعد اعتداٍل وصحـــــٍة        

ينوُء إذا راَم القياَم وحُيمــــــــــُل 
يودُّ الفتى طوَل السالمِة والِغنـى         

فكيَف ترى طوَل السالمِة يفعـُل)12(   
الكربى  التأمل  حلظات  يف   
التي  التغريات  عمق  الذات  تكتشف 
يميز  ما  أهم  ولعل  أحواهلا،  عىل  تطرأ 
حلظات التأمل تلك أهنا تأيت – يف األعم 
– يف حاالت الشيب والعجز،  األغلب 

العمر  من  املتقدمة  املرحلة  تلك  ففي 
أفعال  من  أحدثته  ما  إىل  الذات  تتنبه 
عليها،  النفس  بمحاسبة  وتبدأ  وأقوال 
بن  النمر  بدأ  حتديدا  املرحلة  هذه  ويف 
ملا  وحماسبتها  النفس  بمحاكمة  تولب 
وجد تبدال يف أحواله، ووجد يف برشته 
فضوال من اجللد عىل هيأة جتاعيد كانت 
يف املايض تكتنز حلام، كام أنه ال يتحلل من 
أيامنه الواهية، ويشكو من عرجه وإن ل 
من  بالقليل  واكتفائه  كرس،  إىل  يتعرض 
نداء  تلبية  عىل  قدرته  وعدم  الطعام، 
احلرب ومحل السالح، كل عالئم الكرب 
يف  والنجاة  السالمة  يتمنى  جعلته  هذه 
من  أحدثه  ما  عواقب  من  األمر  هناية 

أحداث يف سنوات الشباب.
الفلسفة  واجب  من  لعل   
اليشء  ببيان  عادة  تتمثل  أهنا  احلديثة 
وبحسب  الوعي،  إىل  املضاف  املعطى 
العال  فإن  الفينومينولوجينة  الفلسفة 
به  ووعيها  مبارشة،  للذات  معطى 
العزلة  من  احلالة  وهذه  العال)13(،  حيدد 
إحداث  إىل  الذات  تلجأ  عندما  النفسية 
الذات  بني  االرتباط  فك  من  نوع 

خطاب الذات يف الشعر اإلسالمي ...
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هبفوات  القانعة  املستقرة  حالتها  يف 
الزمن،  لقضاء  واملستسلمة  النفس 
العال  عن  الباحثة  املتمردة  الذات  وبني 
متنحنا  التي  هي  واكتامال  نضجا  األكثر 
الوعي  حلظة  يف  للعال  الذات  رؤية 
النفس، وعىل  بالتأمل وحديث  املرتبطة 
يف  الذات  اختزال  يمكن  فال  حال  أية 
الرصاع  هذا  وجود  مع  واحدة  صورة 
النفس  لنا حديث  يكشفه  الذي  النفيس 
للذات  حساب  أو  عتاب  صورة  يف 
من  املختلفة  أطوارها  يف  اقرتفته  ما  عىل 
وفق  عىل   – والذات  احلياة،  جتارب 
مركز  هي   – الفينومينولوجي  املنظور 
تتحدد  خالله  من  الذي  االستقطاب 
املوضوعات وتعرف التجارب، وجتربة 
يف  وإحياء  ارتباطا  األكثر  هي  النفس 
املعرّبة  املعاين  من  املخبوء  داللة  كشف 

عن حقيقة الذات.
ضوء  يف   – الذات  قراءة  ولعل   
يمكن   – اإلسالمي  الشعري  اخلطاب 
وضوحا  األكثر  صورته  يف  تتجىل  أن 
بوصفه  النفس،  حديث  يف  وانكشافا 
معها  وامتزاجا  بروزا  األكثر  احلدث 

عن  ابتعاده  وبمقدار  عنها،  وتعبريا 
القصدي  بالوعي  والتصاقه  اخليال 
املواجهة  مالمح  تبني  يمكن  للشاعر 
وبني  اإلبداعي  لألثر  منتجا  الذات  بني 
يف  فاعال  ومؤثرا  له  حمتضنا  الوجود 

كينونته. 
املنتج  الفني  األثر  وال خيلو هذا   
من اشتامله عىل قيم مجالية، إال أن املزية 
اجلاملية ألي عمل برشي تتصل بموقف 
أشياء  إىل  فيتوجه  عمدا،  الوعي  يتبناه 
صورت عىل أهنا عمل عبقري أو ظهور 
لقوة إبداعية، وهذه املزية اجلاملية تعطى 
للذات يف خربة سامت املعيش التي عرب 
عنها غادامري بأن كل خربة من خربات 
خاصة  صورة  هي  املعيشة  الذات 
للكون، جمردة عن كل ارتباط تفسريي، 
املعيشة كان وما  لكن معنى هذه اخلربة 

يزال متصال برؤية حتليلية للكون)14(.  
الذات  بأحوال  والتأمل   
وتقلباهتا ييش بنوع من اإلدراك الواعي 
ملا يسكنها من املشاعر الزائفة التي متتزج 
هبا يف أحواهلا املختلفة واملتغرية، فتنتهي 
نكران  إىل   – تأمل  طول  بعد   – الذات 
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ويف  متثلها،  تعد  ل  التي  املشاعر  تلك 
خطاب رصيح للنفس تعلن براءهتا من 
مشاعرها األوىل، كأهنا بعد هذه املواجهة 
تلك  أن  تكتشف  ذاهتا  مع  الرصحية 
هذا  حقا،  متثلها  تكن  ل  السابقة  الذات 
تأمل  بن رواحة حينام  لعبداهلل  ما جرى 
– عالقته  النهار  – لغدوة من  مستذكرا 
القديمة بحب ليىل، فأنكر نفسه والمها، 
وعلم أن تلك األيام التي اندثرت ل متثل 

ذاته احلقيقية متثيال صحيحا.  
أشاقتَك ليىل يف اخلليِط امُلَجــــــــانِب      
نعْم فرشاُش الّدمِع يف الّصدِر غالبي

بَكى إثَر مْن شّطْت نواُه ولْ يقــــــْف
حلاجِة حمزوٍن شكا احلبَّ ناِصـــــِب

لدْن ُغدوٍة حّتى إذا الشمُس عارضْت
وراَح لُه من مّهِه كّل َعــــــــــــــازِب
تبنّيْ فإّن احلّب يعلُق ُمدبِــــــــــــــرًا        

قدياًم إذا ما ُخّلة لْ ُتصــــــــــــــاقِب)15(   
كثرية  أحايني  يف  الذات  حتتاج   
إىل حلظات التوقف لالستدراك والتأمل 
احلياة،  جتارب  من  مىض  ما  كينونة  يف 
ما  حقيقة  ملعرفة  النفس  أغوار  وسرب 
اآلخر،  جتاه  املشاعر  من  عليه  انطوت 

اندثرت  عابرة  جتربة  جمرد  ليىل  تكن  ول 
العمر،  جتارب  من  كغريها  اندثر  ما  مع 
لكنها جتربة فريدة تركت أثرها يف ذات 
اسرتجاع  عىل  عمل  وحينام  الشاعر، 
يتمكن  ل  دفينا  شوقا  هلا  وجد  ذكرياهتا 
عىل  الدمع  غلبه  حتى  مقاومته  من 
الكتامن، فأفىض بمكنونات صدره بكاء 
ول  عنه  بعيدا  الراحلة  تلك  عىل  وحزنا 
تقف لقضاء حاجته، وهو احلزين الذي 
حدد  وقد  مدنفا،  العشق  لواعج  يشكو 
لنا الشاعر وقت التأمل واستذكار تلك 
احلادثة فقد بدأ غدوة مع ساعات الفجر 
الظهرية عندما  األوىل، وانتهى يف وقت 
أضحت الشمس عارضة، وملا أصبح يف 
وضح النهار زال عنه مهه وغربت أحزان 
فتوصل  النفيس،  توازنه  واستعاد  نفسه 
هبا  يتمسك  أن  جيب  التي  احلقيقة  إىل 
يف  رصحية  أعلنها  وقد  خطاها،  ويقتفي 
خطاب مميز للذات )تبنّي !( فلم يعد يف 
األمر خفاء وقد انجلت الصورة، فكل 
عالقة حب هي إىل زوال إذا ل تبن تلك 

العالقة عىل اإلخالص والصدق.
يف هذه املرحلة من حتقيق الوعي   

خطاب الذات يف الشعر اإلسالمي ...
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بالذات يتم جتاوز الرغبة بوصفها رغبة 
خيرج  ال  موضوع  جمرد  وتكون  الذات، 
عن الواقع املعطى خلدمتها، لذلك يرى 
هو  صار  إذا  الرغبة  موضوع  أن  هيغل 
الوعي  خالل  من  يتحقق  ذاهتا  الرغبة 
احلياة  من  تتخذ  الرغبة  وهذه  بالذات، 
موضوعا هلا، ولذلك تقوم الذات بنفي 
طريق  عن  ذلك  ويتحقق  املوضوع، 
للموضوع  نافية  تكون  أخرى  رغبة 
تلك  النفي  عملية  خالل  ومن  األول، 
إىل  يصل  الذي  بالذات  الوعي  يتحقق 
طريق  عن  اإلشباع  أو  التحقق  اكتامل 
وجود  فإن  وهلذا  بالذات،  آخر  وعي 
اإلنسان بوصفه كائنا واعيا بذاته يقتيض 
دافعة  قوة  بمثابة  تكون  رغبة  وجود 
نفيها  أو  وإرضائها  إشباعها  إىل  يسعى 

وتدمريها)16(  . 
الشاعر  عالج  فقد  هذا  وعىل   
ما  أفرغ  أن  بعد  بنفسه  مشكلته  هنا 
امتأل به قلبه من فيض املشاعر وحديث 
الذكريات لتلك املرأة الغائبة عن املشهد 
احلارضة يف الوعي، وهي حلظة استذكار 
يف  الذات  استحرضهتا  احليس  للعال 

حوار داخيل اتسم باخلصوصية حتى بلغ 
هناية املراد يف حسم نتيجة ذلك الرصاع 
 – الشاعر  تيقن  فقد  وبعدها  الفكري، 
التأمل من الغدوة إىل الضحى  بعد هذا 
– أن احلب ل يعد له وجود يف ذاته وال 
حمل يف حياته يف نوع من اخلطاب املزدوج 
املخاطبة  والذات  الشاعرة  الذات  بني 
سمة  وهي  ذاته،  الشاعر  يمثلهام  اللتني 
عىل  القائم  النفس  حديث  سامت  من 
نوع من املرجعية الذاتية يف سيل متدفق 
القابعة  للمشاعر  الذايت  االنعكاس  من 

يف قرارة النفس.
اخلطاب  من  النوع  هذا  وحييلنا   
األنساق  تداخل  متابعة  عىل  الذايت 
الزمن  يف  التذكر  حلظات  بني  الزمنية 
اآلين مع حتديد ساعات الصباح األوىل 
الذاكرايت،  االسرتجاع  لعملية  موعدا 
تارخيية  يمثل  الذي  املايض  النسق  وبني 
الذات يف ضوء عالقتها بمعطيات تلك 
ولعل  حسية،  ارتباطات  من  املرحلة 
من  النوع  هذا  إىل  بشدة  حتتاج  الذات 
املايض  نحو  واالرتداد  الزمن  تعقب 
القصدي  والتفاعل  االتصال  لتحقيق 
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حتاول  التي  املايض  وأحالم  رؤى  بني 
من  عليها  تطل  نافذة  تفتح  أن  الذات 
يف  للذات  القصدي  الوعي  وبني  بعيد 
املعيش،  والواقع  احلقيقي  الوجود  عال 
فيصبح صدى التذكر آلية نفسية مالئمة 
لتحديد توجهات الذات املقبلة أتت من 
خالل حديث مصارحة الذات لذاهتا يف 

تلك الصورة الشعرية.
الصورة  استيعاب  خالل  ومن   
بالواقع  املرتبط  النفس  الشعرية حلديث 
املعيش للشاعر نلحظ – مثلام يرى باشالر 
الفينومينولوجية  الفلسفة  أن   – أيضا 
التي هي فلسفة اخلربة املعيشة هي األكثر 
للوعي  الصحيح  الفهم  لبلوغ  مالءمة 
اعتقد  فقد  األشياء،  يف  بالتأمل  املرتبط 
هي  الفينومينولوجيا  مهمة  أن  باشالر 
الوعي  فإن  لذا  املعيشة،  حتديد اخلربات 
واحدة  بكلمة  عنه  التعبري  يتم  باألشياء 
الوجود  واقع  تعني  التي  )معيش(  هي 
للوجود  وسيطا  يعد  الذي  اإلنساين 
فاستعامل  الشعرية،  للصورة  اخليايل 
الفينومينولوجي يف فهم الصورة  املنهج 
بخالف  واألفضل  األمثل  هو  الشعرية 

النفيس  املحلل  أن  إذ  النفيس،  التحليل 
يف  الشعرية  الصورة  دراسة  عن  يغفل 
يف  نفسه  حيرص  ألنه  وتدفقها  انبثاقها 
الفني  البحث عن أسباب اإلبداع  إطار 
منأى  يف  الفنية  الصورة  يبقي  نحو  عىل 
عنه، وجيعلها جمرد موضوع يدرس من 
املحلل  ينجح  أن  يمكن  لذلك  اخلارج، 
اإلنسانية  الطبيعة  دراسة  يف  النفيس 
للمبدع، لكنه خيفق يف االنفتاح عىل عال 
ال  وعليه  هبا،  واخلربة  الشعرية  الصورة 
وال  اخلالص  الشعر  دراسة  له  يمكن 
يرتك  بل  وتدفقه  انبثاقه  يف  فهمه  حماولة 
مهمة ذلك إىل التحليل الفينومينولوجي 

املرتبط بالتأويل الوجودي)17(.
الذات  خطاب  يكشف  وقد   
التمزق واالنكسار يف حديثها مع  حالة 
فريسة  الذات  تقع  حني  وذلك  النفس، 
هويتها  جتد  ألهنا  وهواهنا،  لعجزها 
احلقيقية يف حريتها وقدرهتا عىل مواجهة 
هذه  متتلك  ال  وحينام  اخلارجي،  العال 
خلف  تتوارى  صورهتا  فإن  القدرة 
الدائم  بحثها  يف  فالذات  العجز،  مرارة 
الوجود  لقهر  ختضع  ال  هويتها  عن 

خطاب الذات يف الشعر اإلسالمي ...
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أبا  فإن  لذا  بالسلطة،  أحيانا   – املتمثل 
حمجن الثقفي جيد أن هويته قد طمست 
يف  سيفه  رفع  عن  عاجزا  أصبح  حني 
مسخت  السجن  فقضبان  أعدائه،  وجه 
صورة الفارس املقاتل الذي هيوى قراع 
حالة  متثل  أخرى  صورة  إىل  الكتائب 
واهلوان،  احليلة  وقلة  والعجز  الضعف 
لذلك هو يتمنى املوت عىل دوام احلال 

هبذا الشكل املزري.
كفى حَزنًا أْن ُتطعَن اخليُل بالقنا       

وأصبُح مشدودًا عيّل وثاقيــــــــا
إذا قمُت عنّاين احلديُد وأغلقــْت       

مصاريُع مْن دوين تصّم املناديا
وقد كنُت ذا ماٍل كثرٍي وأخـــــوٍة      

فأصبحُت منهم واحدًا ال أخا ليــا         
فإن مّت كانت حاجٌة قد قضيُتها      

وخّلفُت سعدًا وحَدُه واألمانيـــــــا)18(  
الذكريات  حديث  يكون  ال  قد   
املسبب  هو  املايض  رؤى  واسرتجاع 
بل  بذاهتا،  الذات  الختالء  الوحيد 
أسباب  أهم  من  املستقبل  يكون  قد 
أبو  فهذا  ومكاشفتها،  الذات  مصارحة 
مصاريع  وجهه  يف  أغلقت  وقد  حمجن 

السجن  أبواب  عليه  وأوصدت  احلياة 
أل  من  به  أل  ما  بمقدار  نفسه  يكاشف 
املسلمني  جيوش  أن  يعلم  إذ  احلزن، 
تغزو البالد وهو يعجز عن انتضاء سيفه 
وامتطاء فرسه واللحاق بركب الفرسان 
هذه  أعباء  حتمل  فالذات  املقاتلني، 
الوحدة القاتلة وهذا الفراغ املوحش بال 
مال وال أهل وال رفقة، فلم جتد وسيلة 
املوت  أمنية  األمنية،  هذه  ترجي  غري 
فطاملا  الرجاء،  سبل  دوهنا  أغلقت  وقد 
كانت ترغب بالسقوط يف أرض املعركة 
قضاها  قد  حاجاهتا  آخر  تلك  فتكون 
الذي  أمريه  تاركا وراءه  لنفسه،  الشاعر 

أمر بحبسه.
يكن  ل  هنا  الذات  خطاب  إن   
حديث استلهام العرب من جتارب املايض 
هو  بل  أخطائها،  عىل  النفس  وحماسبة 
أعجز  الذي  والوهن  الضعف  حديث 
عىل  وأمانيها  رغباهتا  حتقيق  عن  الذات 
عىل  والقابلية  القوة  امتالك  من  الرغم 
وتغيريه  الواقع  ومواجهة  ذلك  فعل 
نحو األفضل، إال أن هذه الرغبة امللحة 
السلطة  بحاجز  اصطدمت  النفس  يف 
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وأعجزها  العزلة  بجدار  طوقها  الذي 
عن احلراك، فلم يتبق هلا إال قابلية احللم 
أمنية  خالل  من  الوجود  نسق  وحتطيم 

املوت.
هذه األمنية وإن ل يتيرس للذات   
القدرة عىل حتقيقها إال أهنا مرآة عاكسة 
احلبس  مرارة  من  الذات  يعتور  ملا 
الذات تشعر  فإن  الوجود،  والعزلة عن 
بمقدار التصدع والتهشم يف عال الغياب 
والعجز  النفيس  واالغرتاب  القرسي 
احلقيقي،  الوجود  عال  يف  احلضور  عن 
املرتبطة بشخصية  الذات  وال ريب فإن 
إال  حقيقيا  حضورا  هلا  جتد  ال  الفارس 
االنطواء  يف  وليس  املعركة،  أرض  يف 
املعركة  أرض  عن  فمنعها  والعزلة، 
وموتا،  هلا  قهرا  يمثل  واحلديد  بالقيد 
ووجودها  الذات  بني  املواجهة  وهذه 
تكشف لنا عن حالة التمزق التي تعانيها 
التأقلم  مواصلة  عن  التام  العجز  حلظة 
عليها  فرضته  الذي  املرير  الواقع  مع 
االتصال  عن  والعجز  السلطة،  قوى 
إىل  منفذا  يمثل  الذي  اخلارجي  بالعال 
احلياة لتحقيق رغبات الذات وتطلعاهتا 

ألنه  الفناء  يف  بالرغبة  ارتبطت  لو  حتى 
يمثل لدهيا سلام إىل املجد وإثبات هوية 

الذات الفاعلة يف عاملها احلقيقي. 
تتعرض  الذي  العقاب  هذا  إن   
انطالقا  تصوره  املمكن  من  الذات  له 
املامرس  العنف  ألن  نفسه،  الظلم  من 
التعبري  أشكال  كل  يلغي  اإلرادة  ضد 
والتجيل  احلرة  لإلرادة  الوجود  عن 
تكون  لن  اإلرادة  أن  بام  هلا،  اخلارجي 
فكرة أو حرية واقعية إال إذا تأصلت يف 
بوصفه  احلق  الغتصاب  وإن  اخلارج، 
بال  حدثا  يمثل  خارجيا  إجيابيا  وجودا 
تتمثل  سلبية  عىل  حيتوي  ولكنه  شك، 
الوجود  يف  بدوره  الداخل  باالغتصاب 
شيئا  ليس  احلق  واقعية  أن  إذ  الواقعي، 
سوى رضورهتا ألن تتصالح مع نفسها 

عن طريق إلغاء اغتصاب احلق)19(.
السمة  متثل  التي  الذاتية  أن  كام   
ومتثل  اإلنساين  الوجود  يف  األساسية 
احلرة،  باإلرادة  غالبا  ترتبط  فرادته 
واحلرية هي القوة أو القدرة عىل االختيار 
يف اختاذ القرار أو حتديد املصري، وأعظم 
مؤثر عىل وجود اإلنسان أو كينونته هو 

خطاب الذات يف الشعر اإلسالمي ...
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فقدانه احلرية، لكن عىل أن ال تتعارض 
هذه احلرية مع وجود اآلخر أو حريته، 
الدرجة  إىل  احلرية  هذه  تنفلت  ال  وأن 
ما  أبشع  فمن  إحلادا،  فيها  تصبح  التي 
أن  احلرية  وصف  يف  سارتر  إليه  ذهب 
فال  فعال  سيدا  اهلل  كان  )إذا  أنه  يرى 
حرا()20(،  يكون  أن  لإلنسان  يمكن 
سمة  بوصفها   – احلرية  تلتقي  ولكن 
بالذاتية   - اإلنساين  الوجود  يف  أساسية 
يف حق اختيار املكان وحتديد املصري دون 
اآلخرين  حدود  بسلبيتها  تتخطى  أن 

وحرياهتم. 
بمقدار  يزداد  بالذات  فالشعور   
الذات  ألن  باحلرية،  الشعور  ازدياد 
تستمد  التي  احلرة  الذات  هي  احلقيقية 
للوجود  الصايف  النبع  من  وجودها 
احلقيقي يف أقىص درجات احلرية التي متثل 
الوجودية)21(،  للفلسفة  البارزة  السمة 
ومنذ أن أسس بارمينيدس األنطولوجيا 
الكينونة  حددت  الوجود(  )علم 
بوصفها" ما يتامهى مع ذاته"، والتصور 
يف  جتىل  قد  اهلوية  خالل  من  للوجود 
أوضح صوره عند أفالطون الذي تابعه 

عىل الصعيد األنطولوجي فحدد الكائن 
ذاته،  يف  بام  ذاته  هو  يكون  ما  بأنه  احلق 
مساواته  هي  للكائن  األساسية  فالسمة 
مع نفسه، وهو الذي يمتلك عىل الدوام 
باستمرار،  ذاته  عني  يبقى  أي  هويته، 
واملعقولية  الوجود  مفاهيم  فإن  وهكذا 
الفكر  يف  متثيلها  تم  قد  املحض  والفكر 

اليوناين بدءا من فكرة اهلوية)22(. 
سمة  اهلوية  عن  البحث  ويمثل   
اإلسالمي،  الشعري  اخلطاب  يف  بارزة 
فاهلوية متثل وجودا مؤثرا ينم عن شغف 
وموروثها،  بأصالتها  متسكها  يف  الذات 
وعيها  يف  ممثلة  احلقيقية  صورهتا  وتظل 
هذه  عىل  احلفاظ  بقصدية  املوسوم 
وتطلعاهتا  تارخييتها  تعني  التي  اهلوية 
تعلقها  ويكون  الزمن،  مر  عىل  ورؤاها 
اآلخر،  مع  لرصاعها  وجوديا  رمزا  هبا 
لذلك نلحظ يف تأمالت عمرو بن أمحر 
الباهيل حماولته الفاعلة يف بناء جمد لنفسه 
من خالل احلفاظ عىل هويته املعربة عن 
والتمسك  باملقسوم،  والرضا  القناعة 
بالكرم مهام بلغت ذات يده من ميسور 

احلال أو من عرسها.
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إّن الفتى يقرتُّ بعَد الِغنـــــــى        
ويغتني من بعِد ما يفتقْر 

واحلّي كاملْيِت ويبقى التُّقـى        
والعيُش فنّاِن فحلٌو ومــْر

إّما عىل نفيس وإّما هَلــــــــا        
فعايش النّفَس وفيها َوَتْر

هل هُيلكني بسُط ما يف يدي       
أو خيّلدين منُع ما أّدخـْر

أو ينسأْن يومي إىل غيـــرِه       
أيّن حوايلٌّ وأيّن ِحــــذْر

ولن ترى مثيَل ذا شيبــــــٍة        
أعلُم ما ينفُع مما ُيضــــْر)23(  
خطاب  يف  نجد  أن  يمكن   
الذات يف شعر هذه احلقبة كثرة مساءلة 
النفس، وكأن يف هذا التساؤل – إضافة 
رسالة   – الذات  حقيقة  انكشاف  إىل 
موجهة حتمل جتارب احلياة وآثارها إىل 
عرب  واعية  بقصدية  ذلك  ويتم  اآلخر، 
لكنه  اآلخر  إىل  املوجه  اخلطاب  ذلك 
املصارحة  حلظة  يف  الذات  مهوم  حيمل 
حديث  تقانة  باستعامل  واملكاشفة 
النفس الذي ينبثق من خالل آلية احلوار 
أن  ويبدو  الذات،  مساءلة  يف  القصدية 

يف   – الباهيل  أمحر  بن  عمرو  الشاعر 
يف   – ذاته  مع  هذه  املصارحة  جلسة 
يف  نفسه  عن  للدفاع  دؤوبة  حماولة 
متسكه بإحدى اخلصال التي يراها سمة 
وجود ويراها غريه ظاهرة إرساف وهي 
أن دوام احلال  الكرم، فهو يرى  خصلة 
الغنى  يتقلب بني  الفتى  املحال وأن  من 
والفقر لكنه لن يبقى عىل إحدى حالتيه 
وإن حرص عىل ذلك، ألن احلياة ذات 
تقلب بني احللو واملر، ولن يبقى من ذكر 
به  تلهج  الذي  الصالح  عمله  إال  الفتى 
عىل  حرصه  وأما  بعده،  الناس  ألسنة 
املال  بذل  أن  مثلام  ذكره  خيلد  فلن  املال 
عمره  يطيل  فلن  وهكذا  هيلكه،  لن 
هذه  أجله،  يؤخر  أو  وحذره  حرصه 
خالصة جتربته الذاتية يقدمها درسا ملن 
يرغب يف أخذ املوعظة والنصح ممن هو 
أقدر عىل فهم احلياة ومتييز ما ينفع فيها 

مما يرض.
بتقنية  املوجه  اخلطاب  هذا  يف   
حديث الذات يمكن مالحظة انعكاس 
الذات  أعامق  عىل  وأشيائه  الوجود 
ضوء  يف  الوجود  تقرأ  التي  الواعية 

خطاب الذات يف الشعر اإلسالمي ...
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خالل  فمن  وجتارهبا،  احلياة  يف  التأمل 
تصل  النفس  مع  التساؤالت  إثارة 
بحدود  اخلاصة  قناعتها  إىل  الذات 
جتربتها مع احلياة يف فضائلها ومساوئها، 
التجربة  هذه  خالصة  بنتائج  تبعث  ثم 
فظاهر  هبا،  االتعاظ  يف  يرغب  من  إىل 
اخلطاب يمثل رسالة هادفة للحفاظ عىل 
قيم جمتمعية، والتمسك بأخالق فاضلة 
املجتمع،  لذلك  بالنسبة  حياة  قيم  هي 
لكن إمكانية البحث عن املعاين احلقيقية 
يمكن  الذات  صورة  لنا  تكشف  التي 
حييط  ما  طريق  عن  واكتشافها  تلمسها 
يف  حتمل  دالالت  من  اخلطاب  هبذا 
رمزيتها كشفا ألصل الذات يف ارتباطها 
تعدد  يف  احلياة  تقلبات  مع  وتأقلمها 
العال  صورة  تعكس  فالذات  أطوارها، 
والطبيعة  األشياء  وصورة  املوضوعي، 
قراءة  طريق  عن  رؤيتها  يمكن  التي 
ومهومها  مشاعرها  عن  املعرّبة  الذات 
إدراك  يمكن  وهكذا  الوجود،  جتاه 
الشاعرة  الذات  عرب  الوجود  حقيقة 
بوصفها ناقال أمينا لصورة احلدث فيه، 
معرّبا  يكون  أن  يمكن  الوجود  أن  كام 

له،  املدركة  الذات  وعي  عن  أصيال 
)فالعودة إىل الذات يف عالقة املعرفة هي 
املعرفية  اإلشكاليات  إىل صياغة  العودة 
يف  املعرفة  قضية  تطرح  بحيث  ذاهتا، 
يكون  ألن  قابل  معريف  خطاب  سياق 

موضوعا للتأويل()24(  .
لدى  االستعداد  هذا  أن  كام   
كام  الظهور  عىل  القدرة  يمنحها  الذات 
أن  بذلك  فتستطيع  اآلخرون،  يراها 
يشكل  ما  وهذا  اآلخرين،  مع  تتعاطف 
وضع  عىل  الستعدادنا  الرائع  األساس 
أنفسنا  وتصور  غرينا،  إهاب  يف  أنفسنا 
كام لو كنا مكان الشخص اآلخر فكيف 
نعمل؟)25(،  وكيف  ذلك؟  حني  نشعر 
عن   – بيننا  للحوار  بابا  يفتح  ما  وهذا 
يف  النص  وبني   – الذايت  فهمنا  طريق 

رؤيته وتارخيه وفلسفته.
وقد استطاع غادامري أن يوظف   
فكرة الفهم املسبق للرتاث بوصفه حمركا 
إىل  واالنتامء  إليه  االنصات  عرب  للفهم 
آذاننا  نصم  ال  أن  علينا  لذلك  فضائه، 
من  نفسه  عن  املعرّب  الرتاث  سامع  عن 
أي  استبعاد  بل جيب  النصوص،  خالل 
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الرتاث  فهم  من  يمنعنا  أن  يمكن  يشء 
بمقتىض موضوعه، لذلك يرى غادامري 
حتركنا  فهوم  جمموعة  هو  الرتاث  أن 
يمكن  وال  وقيميا،  وعرفيا  أنطولوجيا 
إىل  أشار  وقد  عنها،  مستقلني  نكون  أن 
 – يعني  الذي  بالتحام اآلفاق  ما يعرف 
التقاء   – الغادامريي  العرف  وفق  عىل 
من  وتارخيه  النص  بأفق  فهمنا  أفق 
خالل عملية التحاور معه، وهي حماولة 
تارخيا  واملوضوع  الذات  بني  للمزاوجة 

وفنا وفلسفة)26(.
يف  املتأملة  الذات  تنظر  وحني   
تنغمس  كانت  وما  السابقة،  انتامءاهتا 
فيه من مهاوي الفتنة والضالل يف أيامها 
الصحوة  حلظة  إىل  تصل  حتى  املاضية، 
تستدرك  فإهنا  احلق  نور  عىل  بانفتاحها 
اللحظة  مواجهة  يف  أيامها  من  بقي  ما 
الزمنية الراهنة التي تعني االنقالب عىل 
ذلك املايض، وحماولة نسفه واالنفالت 
منه، ألنه ل يعد يمّثل للذات إال مرحلة 
بل  ديمومتها،  يف  ترغب  ال  مظلمة 
تسعى إىل بناء ذاهتا من جديد يف صورة 
مغايرة، ويف مثل هذه الصحوة املتأخرة 

ينظر عبداهلل بن الزبعرى إىل تلك األيام 
نظرة  والضالل  الكفر  حياة  من  املاضية 
ساخطة، ويف حلظة التوقف عند مفرتق 
الطريق جيد نفسه وقد امتألت ندما عىل 
ما كان عليه من ضياع، ورغبة صادقة يف 
بنى عليه  الذي  تعديل ذلك اإلعوجاج 

حياته.  
رَسِت اهلموُم بمنزِل السهِم        

إْذ كّن بنَي اجللِد والعظِم
ندمًا عىل ما كاَن مــن زلٍل        

إْذ كنُت يف فنٍن من األثِم
حرياَن يعمُه يف ضاللتــــِه        

مستوردًا لرشائِع الظلــِم
عمٌه يزينُه بنو مُجــــــــــٍح        

وتوازرْت فيِه بنو سهـِم
فاليوَم آمن بعَد قســـــــوتِه       

عظمي وآمن بعدُه حلمـي 
بمحمٍد وبام جييُء بــــــــِه        

من سنِّة الربهاِن واحلُكِم)27(    
حاالت  يف  نراه  ملا  خالفا   
احلنني  كثرة  من  الذاكرايت  االسرتجاع 
حيمل  ألنه  عودته،  واشتهاء  املايض  إىل 
ذكريات أيام الشباب بمتعها ولذائذها، 

خطاب الذات يف الشعر اإلسالمي ...
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النفس  حديث  يف  التأمل  حاالت  نجد 
عىل  والتحرس  الندم  من  يشء  إىل  متيض 
وارتكاب  اآلثام  اقرتاف  من  فات  ما 
املساوئ من األعامل، فيأيت تذكر املايض 
نبذه  إىل  والسعي  منه  بالنفور  مقرتنا 
فيه  كان  مما  والتوبة  نسيانه،  وحماولة 
الذات  تعد  فلم  األفعال،  سيئات  من 
ترغب يف استعادة يشء من ذلك الزمن 
القديم، بل تسعى إىل طمسه وتطمح إىل 
االتصال  سبل  كل  وقطع  منه  اخلالص 
منازل  الزبعرى  ابن  لقي  وعندما  به، 
كالسهم  جسده  بأوصال  ترسي  اهلموم 
إال  ذلك  يكن  ل  وعظمه،  جلده  بني 
بسبب إحساسه بالندم عىل ما أمىض فيه 
حياته من فنون اآلثام، وتقلبه يف مسالك 
الضالل ودروب احلرية ورشائع الظلم، 
وما زاد من تلك الظلامت عليه ما كانت 
سهم  وبني  مجح  كبني  القبائل  له  تزينه 
الرسول  بمعاداة  أفعاله  استحسان  من 
)ص(، لكنه ملا استشعر اإليامن واهلدى 
يف قلبه أصبحت ذاته تطمئن إىل ما جاء 
احلنيف  اهلدى  من  )ص(   الرسول  به 
به  وآمن  إليه  وانقاد  له  استسلم  حتى 

إيامنا صادقا.
املعلن  الكشف  من  النوع  هذا   
استذكار  مرارة  من  الذات  تعانيه  عام 
خيتزل  ل  وإن  أحواله،  معظم  يف  املايض 
لنا الذات اختزاال كامال إال أنه يكشف 
لنا خالصة جتربة الذات يف حلظة عظمى 
من حلظات االنقالب بني كينونة سلفت 
غري  لوجود  احلضور  رمزية  من  فيها  بام 
حارضة  جديدة  وكينونة  فيه،  مرغوب 
اجلديد  الكائن  مقومات  من  متتلكه  بام 
احلارض يف نسق الذات، فأصبح خطاب 
الذات يتشكل يف الوعي املحض للذات 
العارفة باحلقيقة الكائنة للوجود املثايل يف 
الذات  انتشال  يف  التطور  وهذا  الواقع، 
افتكاك  وحماولة  املايض  مستنقع  من 
حماولة  هي  فيه  االنغامس  من  النفس 
لبعث الذات يف صورهتا اجلديدة اخلالية 
من الشوائب، واالبتعاد الكيل عن تلك 
السابقة  بالذات  املرتبطة  القامتة  الصورة 
اللحظة  إىل  املايض وصوال  يف وجودها 
اآلنية املتسمة باإلدراك احلقيقي للوجود 
املثايل الذي تكشف لنا من خالل حماسبة 

الذات لذاهتا. 
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هبا  يعرتف  التي  اخلطيئة  إن   
أو  اإلساءة  فعل  من  أقل  هي  اإلنسان 
العال  يف  كوننا  حالة  ويف  السوء،  عمل 
قدر  اخلطيئة  فإن  الوجود  بؤس  ومع 
مستبطن، وقد يأيت اخلالص إىل اإلنسان 
فالرش  آخر،  زمن  ويف  آخر  مكان  من 
ولكنه  طبيعة  وال  كائنا  وال  شيئا  ليس 
ينتج  وهو  حريتنا،  من  وجزء  منا  جزء 
يصبح  لكنه  اخلارج،  إىل  النفس  من 
فيه  وقعت  إذا  وعاملا  وشيئا  جسدا 
الكون،  من  جزءا  الرش  فيكون  النفس، 
للضياع  آلة  ذاته  بحد  الكون  ويكون 
يكون  ما  أعظم  لكن  اخلالص)28(،  أو 
الراحة  اخلالص عندما جتد الذات هذه 
الروحي عند توصلها إىل  يف االطمئنان 
احلقيقة وخروجها من دائرة الظلامت إىل 
بانخراطها  النور، وخالصها من ذنوهبا 

يف الدين اجلديد الذي جيّب ما قبله. 
للذنب  احلزين  التصور  وهذا   
طريقة  خالل  من  الذات  عند  يتشكل 
حرا  وجودا  وبوصفها  تكوينها، 
الذنب،  اقرتاف  إلمكانية  ومعرضة 
ويبدو أن ارتفاع الذات ال خيتلف كثريا 

عن سقوطها، ففكرة الذنب عند هيدغر 
تتخذ معنى أنطولوجيا غريبا سابقا عىل 
 )schuld( كلمة  فرتمجة  األخالق، 
الدين،  وتعني  الذنب  تعني  باألملانية 
للذنب  تفسريه  هيدغر  يربط  لذلك 
الذات  أن  يرى  وهو  دينا،  بوصفه 
وجودها  صميم  يف  تتسم  اإلنسانية 
فيه،  النقص  أو  الوجود  يف  باالنعدام 
تأخذ  أن  من  البد  األساس  هذا  وعىل 
عىل عاتقها مسؤولية وجودها بمحاولة 

االكتامل فيه)29(.
وجود  ال  أن  فريى  ليفيناس  أما   
نفسها  تدشن  أو  للتأثري  خاضعة  ألنا 
األنا  فهذه  اخلاصة،  بأفعاهلا  بنفسها 
للتأثري ال تنوجد إال بمرورها  اخلاضعة 
تأثريات  أو  أفعال  نتيجة  معينة  بحالة 
الذي  نيتشه  مع  متناقضا  خارجية، 
يرى أن الذات يمكن أن تنشأ عرب فهم 
يف  املتسببة  بوصفها  لنفسها  ارتدادي 
هتمة  فتكون  ذنب،  كاقرتاف  ما  أذى 
تنطلق  ألن  الذات  لدى  إمكانية  تنتج 
إىل عقاب نفسها عرب ردة فعل انعكاسية 
تعالج هبا نفسها بوصفها موضوعا، وهي 

خطاب الذات يف الشعر اإلسالمي ...
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حالة نحتاج عند فهمها العودة إىل فهم 
عالقتها األخالقية مع اآلخر، فاحلديث 
االختيار  عىل  القادرة  الذات  عن 
التي  الطريقة  يف  النظر  منا  يستدعي 
الظاهرايت  العال  أن  حيث  هبا،  تشكلت 
متاحا  يصبح  ال  واألشياء  لألشخاص 
إال بعد أن تتشكل الذات بتامسها املبارش 
إىل  الذات  بانسحاب  األنا  فتولد  معه، 
ذاهتا ليس من خالل عاطفة ذاتية مطلقة 

بل عاطفة بوساطة اآلخر حتديدا)30(.   
من خالل هذه الرؤية فإننا  جيب   
التفكري  يف  الطبيعي  اجتاهنا  نعكس  أن 
واملواقف  األفكار  قبل  ما  إىل  لنعود 
الرؤية،  عنا  حتجب  التي  الفلسفية 
هذه  من  أسبق  جمال  إىل  بذلك  فنرجع 
التجربة  مواطن  يف  يتمثل  األفكار 
احليوي  املجرى  هو  الذي  املعيشة 
اخلالص الذي يمكننا من رؤية ما حيتويه 
هذا املجال برؤية حدسية مبارشة أقر هبا 
هورسل من خالل مبدئه املتمثل بتعليق 
وهكذا نحصل  )اإليبوخيا()31(،  احلكم 
تلقيها  إمكانية  مع  التجربة  حقيقة  عىل 
واألحكام  التاريخ  مؤثرات  طريق  عن 

متكاملة  صورة  متنحنا  قد  التي  املسبقة 
املالمح للذات مع تغري أنامطها عىل وفق 

متطلبات احلياة ومتغرياهتا.
– من خالل تصور  الفهم  أن         كام 
هيدغر – هو يشء نكونه ويصبح دليال 
عىل  يتأسس  يشء  وهو  وجودنا،  عىل 
الوعي بوجودنا، وينشأ عن ممارسة هي 
أنطولوجية قبل كل يشء، فالفهم جيب أن 
ينظر إليه بوصفه مكونا لكينونة الكائن، 
وكيفية أساسية لوجوده ومقاربته للعال 
ولذاته، والفهم هو من صميم الدازاين 
أو  منهاجيا  مفهوما  وليس  له  ومالزم 
ديلتاي،  عند  هو  كام  تأويليا  أساسا 
احلياة  لوجود  أساسية  خاصية  هو  بل 
عىل  يؤكد  وغادامري  اإلنسانية)32(، 
مهارة  بوصفه  الفني  العمل  أنطولوجية 
أشكال  وإبداع  خلق  ويف  الوجود،  يف 
فتكون جتربة  فيه،  العالقة معه واالنتامء 
فيه  تنصت  شعريا  مدخال  الفني  العمل 
العلم  يسع  وال  الذات  نداء  إىل  احلقيقة 
وحدها  فاهلرمينوطيقا  إليه،  ينصت  أن 
ال  الفهم  يستمد  ومنها  الفهم  فن  هي 

هنائيته من طابع الفن الالمتناهي)33( .
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قبل   – احلديثة  الفلسفة  وألن          
الفينومينولوجيا – جتاهلت مفهوم العال 
املعيش، وتناست اإلنسان الذي حييا يف 
هذا العال، لذا فقد فشلت يف فهم اخلربة 
بني  التمييز  ذلك  عن  ونجم  اجلاملية، 
الفينومينولوجيا  أما  واملوضوع،  الذات 
ذاهتا  حيث  من  اخلربة  إىل  تنظر  فال 
اإلحالة  خالل  من  وإنام  وموضوعها، 
املتبادلة بينهام مما حقق نوعا من التكامل 
بني الذات وموضوعها، فلو أن التجربة 
التعبريية  فالقدرة  ضعيفة  كانت  املعيشة 
بالثبات  تسمح  التي  هي  الفني  للعمل 
قوة  فيه  وتبعث  النص،  الستمرارية 
املعيش  أن هورسل عرّب عن  املعنى، كام 
الستمرار  مطروح  معنى  وحدة  بأنه 

احلياة)34(.
التمثالت  انفتحت  وعندما   
مصدرا  بوصفها  اإلنسانية  الذات  عىل 
التي  للدالالت  ومصدرا  للمعرفة 
الوقت  ويف  املوضوعات،  إىل  تضاف 
من  غريها  مثل  موضوعا  نفسه 
العال،  إىل  تنتمي  التي  املوضوعات 
لفاعليتها  متعالية  ذاتا  أصبحت  لذلك 

املعرفية، وموضوعا ممكنا لتلك املعرفة، 
فالذات اإلنسانية حاملة لرشوط إمكان 
للمعرفة من  قيام كل معرفة وموضوعا 
أصبح  وهكذا  أخرى،  موضوعات  بني 
وسيدرك  وموضوعا،  ذاتا  اإلنسان 
عىل  فقط  تصب  ال  املعرفة  يف  رغبته  أن 
موضوعات العال، بل وعليه أيضا)35(. 

هذا ما دعا هيدغر إىل النظر إىل   
من  موضوعا  بوصفها  اإلنسانية  الذات 
موضوعات العال، إذ يرى أننا إذا أدركنا 
موضوعا  بوصفه  وتصورناه  العال 
سنكون خارج العال ألنه ال يمكن تصور 
موضوع دون ذات تقوم بموضعته، كام 
عنها  متيزه  ذاتا  يفرتض  املوضوع  أن 
وتضعه قبالتها، فال وجود ملوضوع دون 
أن  إال  موضوع،  دون  لذات  وال  ذات 
يفرتض  موضوعا  بوصفه  العال  حتديد 
يرى  لذلك  للعال،  منتمية  غري  ذاتا 
هيدغر أن كون اإلنسان يف العال ال يعني 
مسبقا  التوجه  يعني  بل  داخله  قائم  أنه 
وقابل  باستمرار  يتحرك  داليل  أفق  يف 
للتغيري فيه، فالعال الذي نعيش فيه ليس 
أبدا موضوعا قائام أمامنا بل هو السياق 

خطاب الذات يف الشعر اإلسالمي ...
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فتستمد داللتها  األشياء  لنا  ُيظهر  الذي 
التي  هي  الذات  وهذه  منه)36(،  انطالقا 
إعادة  عىل  وتعمل  العال  أشياء  تستنطق 
خلقها من خالل وعيها الذايت، فنمتلك 
خالل  من  وحقيقتها  الذات  صورة 
حقيقة العال وصورته يف وعيها اخلاص.

اخلامتة: 
 - رأينا  كام   – الذات  احتاجت   
إىل التأمل يف دواخلها وما أحدثه الزمن 
يف  متيض  فإهنا  لذا  متغريات،  من  فيها 
فيام  لذاهتا  الذات  خطاب  إىل  تأمالهتا 
يشبه حديث النفس الذي يمثل حديث 
والذات  والطبيعة  الكون  يف  التأمل 
املختلفة،  احلياتية  جتارهبا  يف  اإلنسانية 
النفس  حديث  من  النوع  هذا  ويمّثل 
مصارحة  عىل  تقوم  شعورية  جتربة 
التأملية  اللحظة  تلك  يف  لذاهتا  الذات 
جتربتها  خالصة  استذكار  عىل  القائمة 
حلديث  الذاتية  التجربة  وهذه  احلياتية، 
خالهلا،  من  العال  رؤية  متنحنا  النفس 
فوعي الذات بنفسها هو جزء من وعيها 
بالعال، وهذا العال هو جزء من إدراكنا 
الشخيص، لذلك كان التحليل عىل وفق 

الفلسفة احلديثة لدراسة الشعر قائم عىل 
اخلربة  فلسفة  خالل  من  فهمه  حماولة 
يف  التأمل  بخربة  متتزج  التي  املعيشة 
الذات اإلنسانية وما حييط هبا من أشياء، 
أشياء  تستنطق  التي  هي  الذات  وألن 
تصبح  فإهنا  هبا  وعيها  خالل  من  العال 
عىل  والتحليل  للقراءة  قابال  موضوعا 

وفق آليات القراءة احلديثة.
الشاعر  وعي  يف  الزمن  ويتمثل   
بام  الواعية،  الذات  شعور  خالل  من 
إحساس  من  الذات  صحيفة  يف  يتجىل 
عن  عليها،  وآثاره  الزمن  بتقلبات 
املدركة  الوعي  دائرة  يف  حضوره  طريق 
فتلجأ  الوجود،  يف  املتغرية  لألحداث 
املايض  الزمن  استحضار  إىل  الذات 
نفس  يف  يعتمل  بام  مرتبطا  يكون  حينام 
التذكر  الشاعر من إحساسات حتيل إىل 
ألحداث جرت يف السابق، متثل حمطات 
توقف مهمة يف تارخيية الذات، وتصبح 
الذاكرة وسيلة الستعادة ذكريات املايض 
لدى الذات ألمهيتها يف بناء هويتها عىل 
الذي  املايض  بصورة  ومتسكها  الدوام، 
يف  عليه  كانت  بام  واعتزازا  فخرا  يمثل 
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السابق، لرتسخ هلا وجودا فاعال ومؤثرا 
متغريات  ظل  يف  املعيش  الواقع  يف 
الزمن، وهي رغبة يف استحضار كينونة 
سلفت من أجل إعادة بنائها عن طريق 
عمق  من  املستمدة  قيمته  له  زمني  بعد 

املايض الذي يمثل تارخيية الذات.
عىل  الزمن  تأثري  يتوقف  وال   
أحداثه  خالل  من  الشاعرة  الذات 
يكون  إنام  فحسب،  واحلارضة  املاضية 
وعي  يف  ذهنيا  احلارض  للمستقبل 
أو اإلجيابية عليها،  السلبية  آثاره  الذات 
حلظة  يف  املبارشة  انعكاساته  خالل  من 
املواجهة بينها وبني ما يمكن أن يقع هلا 
عىل حساب السريورة الزمنية وما سوف 
الذات  فتمتلئ  أحداث،  من  به  تأيت 
اللحظة  من  والقلق  اخلوف  بمشاعر 
الذات  خطاب  وينطلق  القابلة،  الزمنية 
كاشفا عن حاالت النفس املتوقعة التي 
يمكن تبينها من خالل القراءة والتأويل 

الفينومينولوجي ألنساق الزمن املختلفة 
لسلسلة  املدركة  الذات  وعي  يف 
الزمنية  بتارخييتها  املرتبطة  األحداث 
وانتقاالهتا بني ما كان وما هو كائن وما 

يمكن أن يكون.
وعي  يف  املتمثل  املوقف  أن  كام   
الذات يمنحنا قراءة واعية حلقيقة الذات 
اخلاص،  خطاهبا  خالل  من  الشاعرة 
الفاعل  األثر  الذايت  التأمل  هلذا  فيكون 
يف إبراز املشاعر املختلفة والقلق النفيس 
حيال هذا التيه النفيس املرتبط بالذات، 
فيصبح كل ما يتصف به حديث النفس 
من تأمالت هو انعكاس ملا جيتاحها من 
فورة املشاعر وانفعاالهتا، ثم تكون هذه 
املشاعر مصدر الشعر الذي يفصح عن 
من  نتمثله  ثم  وآالمها،  الذات  طبيعة 
وغربته  الشاعر  معاناة  مالمسة  خالل 
التي تثريها آثار اخلطاب الذايت يف ذات 

الشاعر املتأملة واملتأملة.

خطاب الذات يف الشعر اإلسالمي ...
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اهلوامش:
أنطولوجيا  كانط،  إيامنويل  ينظر:   -1
الوجود )د. مجال حممد سليامن(: 257 

وما بعدها.
2- ينظر: مجاليات الشعر العريب، دراسة 
الشعري  الوعي  يف  اجلامل  فلسفة  يف 

اجلاهيل )د. هالل اجلهاد(: 256.
يف  وجتلياته  املفهوم  الغرابة،  ينظر:   -3

األدب )د. شاكر عبداحلميد(: 116.
4- ينظر: الذات الشاعرة يف شعر احلداثة 
العربية )د. عبدالواسع احلمريي(: 12.

ومشكالت  الشعري  النص  ينظر:   -5
التفسري )د. عاطف جودة(: 21.

يف  وجتلياته  املفهوم  الغرابة،  ينظر:   -6
األدب: 115 – 116.

7- نربات اخلطاب الشعري ) د. صالح 
فضل (: 59.

 ،43  –  41 ربيعة:  بن  لبيد  ديوان   -8
امللك  دون  ما  سوقة:  كم،  أي  كائن: 
سائرون،  قوم  موكب:  يسوقهم،  ألنه 
به،  رفقت  رقيته:  الطفت،  سانيت: 
إبان وسواج  التاج والقالئد،  السموط: 
وغرب: جبال، صاحة: هضبة، لبانات: 

مؤرب:  نسيت،  سليت:  حاجات، 
مقامر.

9- ينظر: جتربة الشعر والرصاع النفيس 
 ( ربيعة  بن  لبيد  املخرضم  الشاعر  عند 
الباحث (، جملة القادسية، املجلد 5، العدد 

 94 :2006 ،2
)د.  العريب  الشعر  مجاليات  ينظر:   -10

هالل اجلهاد (: 320.
وفلسفة  اللغة  ماهية  يف  ينظر:   -11

التأويل ) د. سعيد توفيق (: 65.
 –  98 تولب:  بن  النمر  ديوان   -12
اسم  املنخل:  البرشة،  األديم:   ،101
يرجى  ال  ملن  املثل  به  يرضب  شخص 
البجاد:  اخلفيف،  العرج  الظلع:  إيابه، 
أقيض  ال  أتعلل:  ال  والدثار،  الفراش 
الليل يف التعلل وهو السمر يعني أنه ينام 

مبكرا، إقصا حبيبى: األمور التافهة. 
سارتر  عند  الوعي  نظرية  ينظر:   -13
الفلسفة،  جملة  قادر(  جالل  كاوة  )م. 

العدد العارش، 2013: 33.
)فانتيمو(:  احلداثة  هناية  ينظر:   -14

.141 – 140
 ،123 رواحة:  بن  عبداهلل  ديوان   -15
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املجانب:  اجلار،  أو  املخالط  اخلليط: 
البعيد،  العازب:  الدار،  النوى:  املبتعد، 

تصاقب: تقارب.
املعرفة  فينومينولوجيا  ينظر:   -16

)مونيس بخرضة(: 147.
مجاليات  باشالر  جاستون  ينظر:   -17

الصورة )غادة اإلمام(: 146.
 ،17 الثقفي:  حمجن  أيب  ديوان   -18

القنا: الرماح، املصاريع: األبواب.
)بول  التأويالت  رصاع  ينظر:   -19

ريكور(: 418 – 419.
النقدية،  اهلرمينوطيقا  ينظر:   -20
حممود  )د.  التواصيل  العقل  مرشوعية 

خليف(: 107 – 108.
اطروحات  الشك،  فلسفة  ينظر:   -21
يف  وشواهدها  الفينومينولوجي  العقل 
الفكر العريب املعارص )د. حممد البرش(: 

.23
قراءات  واحلقيقة،  التأويل  ينظر:   -22
الثقافة العربية )عيل حرب(:  تأويلية يف 

.198
 64 الباهيل:  أمحر  بن  23- شعر عمرو 
ومنفعة،  قوة  وتر:  يفتقر،  يقرت:   ،65  –

ينسأ: يؤخر، حوايل: جيد الرأي واحليلة.

24- اللغة والتأويل )عامرة النارص(: 15.
الذات  عن  البحث  ينظر:   -25

)رولوماي(: 98.
26- ينظر: ماهية اهلرمينوطيقا، ارحتال 
مع  التفكري  التجول،  وفلسفة  املعنى 
عيل  )د.  وضدمها  وهابرماس  غادامري 
عبود املحمداوي( جملة لوغوس، العدد 

الثاين، فرباير 2014: 45.
 ،51 الزبعرى:  بن  عبداهلل  شعر   -27
بعضها  آزر  توازرت:  الضالل،  العمه: 

بعضا.
 – 28- ينظر: رصاع التأويالت: 320 

.322
29- ينظر: الوجودية )ماكوري( 224.
نفسها  تصف  الذات  ينظر:   -30

)جوديت بتلر(: 161 – 162.
31- ينظر: الفلسفة وقضايا اللغة )بشري 

خليفي(: 47.
عند  التأويل  اسرتاتيجية  ينظر:   -32

أدونيس )د. آمال مراد(: 39.
االغرتاب  فينومينولوجيا  ينظر:   -33
واألنية يف الفن عند هانز جورج غادامري 

خطاب الذات يف الشعر اإلسالمي ...
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لوغوس،  جملة  األمني(  حممد  )رحال 
 :2015 سبتمرب  والرابع،  الثالث  العدد 

.71
الفينومينولوجي  التحليل  ينظر:   -34
هورسل  إدموند  عند  اجلاملية  للتجربة 
كلية  ماجستري،  رسالة  نعيمة(  )هدية 
العلوم اإلنسانية، جامعة أيب بكر بلقايد، 

اجلزائر 2015: 62 – 64.
اخلطاب  يف  اإلنسان  موت  ينظر:   -35
عبدالرزاق  )د.  املعارص  الفلسفي 

الداوي(: 163.
36- ينظر: كتابات أساسية، منبع األثر 

الفني )هيدغر(: 30.
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املصادر واملراجع:
أدونيس:  عند  التأويل  اسرتاتيجية   -1
احلديث،  الكتب  عال  منصور،  آمال  د. 

أربد، األردن، ط 1، 2012.
الوجود:  أنطولوجيا  كانط  إيامنويل   -2
التنوير  دار  سليامن،  حممد  مجال  د. 

للطباعة والنرش، بريوت، 2009.
رولوماي،  الذات:  عن  البحث   -3
املؤسسة  اجلسامين،  عيل  عبد  د.  ترمجة: 
للدراسات والنرش، بريوت، ط  العربية 

.1993 ،1
4- التأويل واحلقيقة، قراءات تأويلية يف 
التنوير  دار  حرب،  عيل  العربية:  الثقافة 
ط  بريوت،  والتوزيع،  والنرش  للطباعة 

.2007 ،2
عند  النفيس  والرصاع  الشعر  جتربة   -5
حسن  ربيعة:  بن  لبيد  املخرضم  الشاعر 
املجلد 5،  القادسية،  لطيف، جملة  سعد 

العدد 2، أيلول 2006.
للتجربة  الفينومينولوجي  التحليل   -6
هدية  هورسل:  إدموند  عند  اجلاملية 
أيب  جامعة  ماجستري،  رسالة  نعيمة، 
اإلنسانية  العلوم  كلية  بلقايد،  بكر 

اإلنسانية،  العلوم  قسم  واالجتامعية، 
شعبة الفلسفة، اجلزائر، 2005. 

7- جاستون باشالر مجاليات الصورة: 
والنرش،  للطباعة  التنوير  اإلمام،  غادة 

بريوت، ط 1، 2010. 
يف  دراسة  العريب،  الشعر  مجاليات   -8
فلسفة اجلامل يف الوعي الشعري اجلاهيل: 
اطروحات  سلسلة  اجلهاد،  هالل  د. 
الوحدة  دراسات  مركز   ،65 الدكتوراه 

العربية، بريوت، ط 1، 2007.
أليب  الثقفي:  حمجن  أيب  ديوان   -9
هالل احلسن بن سهل، مطبعة األزهار 

البارونية، احلبانية، مرص.
بن رواحة ودراسة  ديوان عبداهلل   -10
يف سريته وشعره: د. وليد قصاب، دار 

العلوم للطباعة والنرش، ط 1، 1981.
11- ديوان النمر بن تولب العكيل: مجع 
طريفي،  نبيل  حممد  د.  وحتقيق:  ورشح 

دار صادر، بريوت، ط 1، 2000.
احلداثة  شعر  يف  الشاعرة  الذات   -12
احلمريي،  عبدالواسع  د.  العربية: 
والنرش  للدراسات  اجلامعية  املؤسسة 

والتوزيع، بريوت، ط 1، 1999.

خطاب الذات يف الشعر اإلسالمي ...
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جوديت  نفسها:  تصف  الذات   -13
التنوير  رحيم،  فالح  ترمجة:  بتلر، 
للطباعة والنرش، بريوت، ط 1، 2014.
ربيعة  بن  لبيد  ديوان  رشح   -14
إحسان  د.  له:  وقدم  حققه  العامري: 
عباس، سلسلة الرتاث العريب، الكويت، 

.1962
15- شعر عبداهلل بن الزبعرى: د. حييى 
اجلبوري، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط 

 .1981 ،2
16- شعر عمرو بن أمحر الباهيل: مجعه 
مطبوعات  عطوان،  حسني  د.  وحققه: 

جممع اللغة العربية، دمشق.
دراسات  التأويالت،  رصاع   -17
هرمينوطيقية: بول ريكور، ترمجة: منذر 
املتحدة،  اجلديد  الكتاب  دار  عيايش، 

بريوت، ط 1، 2005.
يف  وجتلياته  املفهوم  الغرابة،   -18
سلسلة  عبداحلميد،  شاكر  د.  األدب: 

عال املعرفة، الكويت، 2012.
العقل  أطروحات  الشك،  فلسفة   -19
الفكر  يف  وشواهدها  الفينومينولوجي 
سعود  بن  حممد  د.  املعارص:  العريب 

البرش، نسخة إلكرتونية 2013. 
قراءة  اللغة،  وقضايا  الفلسفة   -20
خليفي،  بشري  التحلييل:  التصور  يف 
بريوت،  نارشون،  للعلوم  العربية  الدار 
 ،1 ط  اجلزائر،  االختالف،  منشورات 

.2010
واألنية  االغرتاب  فينومينولوجيا   -21
يف الفن عند هانز جورج غادامري: رحال 
حممد األمني، جملة لوغوس، العددان 3 

و 4 سبتمرب 2015.
يف  دراسة  املعرفة،  فينومينولوجيا   -22
فلسفة الظاهر اهليغلية: مونيس بخرضة، 
والتوزيع،  للنرش  احلديث  الكتب  عال 

إربد، األردن، ط 1، 2013.
التأويل:  وفلسفة  اللغة  ماهية  يف   -23
اجلامعية  املؤسسة  توفيق،  سعيد  د. 
بريوت،  والتوزيع،  والنرش  للدراسات 

ط 1، 2002.
24- كتابات أساسية، منبع األثر الفني: 
مارتن هيدغر، ترمجة اسامعيل املصدق، 
املجلس األعىل للثقافة، القاهرة، ط 1، 

.2003
مقاربات  والتأويل،  اللغة   -25
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والتأويل  الغربية  اهلرمينوطيقا  يف 
اإلسالمي: عامرة النارص، دار الفارايب، 
بريوت،  نارشون،  للعلوم  العربية  الدار 
 ،1 ط  اجلزائر،  االختالف،  منشورات 

.2007
26- ماهية اهلرمينوطيقا، ارحتال املعنى 
غادامري  مع  التفكري  التجول،  وفلسفة 
عبود  عيل  د.  وضدمها:  وهابرماس 
 ،2 العدد  لوغوس،  جملة  املحمداوي، 

فرباير 2014.
27- موت اإلنسان يف اخلطاب الفلسفي 
دار  الداوي،  عبدالرزاق  د.  املعارص: 
الطليغة للطباعة والنرش، بريوت، ط 1، 

.1992
د.  الشعري:  اخلطاب  نربات   -28
صالح فضل، دار قباء للطباعة والنرش، 

القاهرة، 1998.
ومشكالت  الشعري  النص   -29

الرشكة  جودة،  عاطف  د.  التفسري: 
 ،1 ط  القاهرة،  للنرش،  العاملية  املرصية 

.1996
كاوة  سارتر:  عند  الوعي  نظرية   -30
اجلزائر،  الفلسفة،  جملة  قادر،  جالل 

العدد 10، 2013.
31- هناية احلداثة: جاين فاتيمو، ترمجة: 
نجم بو فاضل، املنظمة العربية للرتمجة، 

بريوت، ط 1، 2014.
مرشوعية  النقدية،  اهلرمينوطيقا   -32
خليف  حممود  د.  التواصيل:  العقل 
ضفاف،  منشورات  احلياين،  خضري 
بريوت، منشورات االختالف، اجلزائر، 

ط 1، 2016.
33- الوجودية: جون ماكوري، ترمجة: 
د. إمام عبدالفتاح، سلسلة عال املعرفة، 

الكويت، 1982.

خطاب الذات يف الشعر اإلسالمي ...



82

)2
02

2  
ين -

الثا
ن 

رشي
( )ت

14
44

 - 
اين

 الث
يع

)رب
نة 

ثام
ة ال

سن
- ال

ون 
الث

والث
بع 

لرا
دد ا

الع
 - 

سع
التا

لد 
ملج

/ ا
واة

د
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ملخص البحث
هذا البحث يتضمن قراءة يف  إحدى الدراسات التي بدت حارضة يف الدرس   
أثرًا الينكر يف استقطاب   القرآين ويبدو أن للتسمية  بالنحو  النحوي وهي  مايسمى 
أنصار هلذه الدراسات قد تتفاوت أصواهتم  املنددة بالنحو العريب - عىل حد تعبريهم 
- ولكنها تصب يف بودقة واحدة وتروم إىل يشء واحد مفاده: نزع الشواهد الشعرية 
من النحو،واالبتعاد عن اإلغراق يف اجلدل والفلسفة واملنطق واالعتامد عىل الشاهد 
القرآين فقط يف بناء القواعد، وترك ماسواه ومن ثم التناغم مع اهلدف األساس الذي 
ُولدت من رمحه هذه الدراسات وهو تيسري النحو والذهاب إىل ميدان الوصفية بعيدًا 

عن املعيارية الصارمة.

Abstract

This research includes a reading in one of the studies 
that appeared present in the grammar lesson, which is the 
so-called Qur’anic grammar, and it seems that the label 
has an undeniable effect in attracting supporters for these 
studies. Poetics of grammar, and avoiding immersion in 
controversy, philosophy and logic, relying on the Qur’anic 
witness only in building rules, leaving what is similar and 
then being in harmony with the primary goal that these 
studies were born from, which is to facilitate grammar 
and go to the field of descriptiveness away from strict 
normativeness.      

مرجعيات  النحو القرآين وغاياته ...
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املقدمة:
والصالة  العاملني  رب  هلل  احلمد   
الطيبني  وآله  حممد  عىل  والسالم 

الطاهرين وبعد.
العربية درة مكنونة  اجتهد اهلها   
املصونة  احلرة  فهي   عليها  احلفاظ  يف 
بحروفها  األعظم  اهلل  كتاب  نزل  التي 
األوىل  احلياة  منهاج  للعاملني  لريسم 
دنا  وعندما  اآلخرة،  يف  حاهلم  ويصلح 
منها اللحن القبيح ليفسد بعض تراكيبها 
شّمر أهلها عن سواعدهم ليدرأوا عنها 
أن  بعد  يدخل  أن  للحن  وأّنى  اخلطر 
من  وّلدوه  قويم  بعلم  أبواهبا  أوصدوا 
رمحها يقصد به صحيح القول ويدفع به 
العلم  النحو( هو  فاسده أال وهو )علم 
القياس،  آلة  استكمل  الذي  الرصني 
واستقرى  والفروع  الكليات  وحّدد 
من  الريب  يأتيه  يكاد  فال  العرب  كالم 
وله  معايريه،  له  يديه وال من خلفه  بني 
أصوله، وله مناهجه. كانت غايته األوىل 
اللحن  زيغ  من  اهلل  كتاب  عىل  احلفاظ 
حصني  بحصن  تطويقه  ثم  والتحريف 
من مأثور كالم العرب يعرف من خالله 

وقد  تراكيبه.  وعلو  ومعانيه  إعجازه 
الدقة  غاية  يف  طريقًا  العلم  هذا  سلك 
وهدفه تعليم الناس قواعد العربية سواء 
العرب  من  العامة  أم  منهم  األعاجم 
من  اختذ  وقد  ألسنتهم  فسدت  الذين 
التجريد سبياًل حقق به أهدافًا اسطاعت 
أن حتفظ الناس من درك اللحن الفاسد 
العلوم  منظومة  من  جزء  نعلم  كام  وهو 
العربية تأثر بالعلوم املرتمجة من اليونانية 
والفارسية وصار صنعة كالمية إىل حد 
ليس  رحبًا  علميا  نتاجًا  بقي  لكنه  ما 
طلسام أو نظام جفر أو ما شابه ذلك فيه 
املعتدل وفيه املغايل بتوظيف العقل ولك 
للطالب  يروق  ماشئت من االختيار مما 
وفيه  املخترص  وفيه  واملتعلم  والباحث 
رقيه  عىل  أمارات  وكلها  املبسوط 

واشتغال العلامء فيه.
إحدى  يف  القراءة  نوّد  تقدم  مما   
دراسات  )النحو القرآين(  التي خاضت 
يف  مسائل فرعية  ختص بعض املشكالت 
الرتكيبة ومن ثم أشكلت عىل النحويني 
عليهم  مثلبة  منهجهم فجعلتها  بحسب 
جادة  عن  وامليل  بالشطط  واهتمتهم 
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مرجعيات  النحو القرآين وغاياته ...

اهلل  كتاب  عن  نأوا  وأهنم  الصواب 
وفضلوا كالم العرب،وطالبوهم بمنهج 
فكأنك  البالغيني  منهج  إىل  أقرب  هو 
تلحظ من دعواهم طي اآلخر عىل األول 
نتاجات  األوائل يف ضوء  حيكمون عىل 
من  ويتخذون  البالغة   أهل  متأخري 
يف  القرآين  النص  جتاه  النحوي  وقفات 
كتابه دليال عىل سالمة منهجه أو فساده  
القرآن  نحو  كتاب  هو  بحثنا  ومصداق 
نحاول  اهلل   رمحه  اجلواري  لألستاذ 
قراءته  قراءة نقدية بناءة إن شاء اهلل تعاىل 
ماله وما عليه وعىل اهلل قصد السبيل.              

                                                   الباحث
أوالً: املؤلف:

الستار  عبد  أمحد  الدكتور  ولد   
1924من  عام  يف  بغداد  يف  اجلواري 
يف  الكرخ  جانب  استوطنت  عائلة 
آلبوجواري  إىل  نسبه  بغداد،ويرجع 
 1943 عام  وختّرج  اجلبور،  قبيلة  من 
بغداد،ثم  يف  العالية  املعلمني  دار  يف 
التحق بالبعثة الدراسية العلمية العراقية 
اليداب  بكلية  وذهب إىل مرص والتحق 
شهادة  عىل  القاهرة،وحصل  جامعة  يف 

رسالته  1947عن  عام  املاجستري 
عاد  وقد  العذري(  )احلب  املوسومة 
إىل وطنه وُعنيِّ مدرسًا  يف دار املعلمني 
القاهرة  بجامعة  ثانية  التحق  ثم  العالية 
عام  الدكتوراه  شهادة  عىل  وحصل 
)احلياة  املوسومة  أطروحته  1953عن 
األدبية يف بغداد حتى هناية القرن الثالث 
وشغل  امليالدي(،  )التاسع  اهلجري 
عميد  منها  عديدة   مناصب  بعدها 
للرتبية  وزيرا  أصبح  الرشيعة،كام  لكلية 
مرتني،ووزيرًا لألوقاف من عام 1975  
املجامع  يف  وعضوًا   1979 عام  حتى 

العلمية يف العراق والقاهرة ودمشق)1(.
- مؤلفاته)2(:

1- احلب العذري يف القاهرة )1948(.
هناية  حتى  بغداد  يف  األدبية  احلياة   -2

القرن الثالث اهلجري.
3- أسلوب التفضيل يف القرآن الكريم.

4- نحو الفعل.
5- نحو القرآن.
6- نحو املعاين.

7- نحو التيسري.
8- املقّرب البن عصفور )حتقيق( 1971.
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9- وله مقاالت كثرية منها:
أ- التعريب واالصطالح.

ب- حقيقة التضمني.
10- له قصائد شعرية.

مرجعياته الثقافية والعلمية)3(:
مع  بصالت  اجلواري  ارتبط   
الشيوخ  من  عرصه  علامء  من  كثري 
وأئمة املساجد، وله عالقة بقّراء القرآن 
منهم  فيأخذ  والعراقيني  املرصيني  من 
وأصول  القراءات  علم  ويناقشهم،يف 
قرأوا  الذين  من  أصبح  حتى  التجويد 
القرآن وفهموا أرسار تالوته،وقد تعّرف 
يف صباه بشيخه وأستاذه توفيق النارصي 
وتعلم عىل يديه القرآن وتالوته والتفقه 

يف الدين)4(.
الشيخ  جمالس  شبابه  يف  وحرض   
الديار،والشيخ  مفتي  القييس  قاسم 
منري  األعظمي،واألستاذ  محدي 
بالشيخ  واضحًا  تأثره  وكان  القايض، 
أنه كان عىل صلة  القييس، ويقال  قاسم 
حمسن  السيد  أمثال  النجف  بمراجع 
السيد  احلكيم،وقد كتب مقدمة لكتاب 
وعرف  الصدر)إقتصادنا(.  باقر  حممد 

اجلواري بتوجهاته القومية وإيامنه هبوية 
العراق احلضارية)5(.

دعوى  ضوء  يف  القرآن  نحو  ثانيًا: 
اجلواري إىل تيسري النحو:

عند  القرآن  نحو  قراءة  اليمكن   
أو  النحو  تيسري  عن   بمعزل  اجلواري 
القرآن( هو  إن )نحو  إذ  التيسري(  )نحو 
جيد  التيسري،والقارئ  يف  حجته  رأس 
السيام  الكتابني  بني  التناص  من  كثريًا 
ونصوصًا  عبارات  املقّدمة،وجيد  يف 
الكتابني،وأعني  مقدمتي  يف  مكررة 
القرآين  النص  باعتامد  مايتعلق  بذلك 
حديثه:   ونّص  النحوي  للتقعيد  أساسًا 
استشهدوا  أهّنم  نذكر  أن  ))وحسبنا 
ول  للرضورة  وهوخيضع  بالشعر 
يرصفوا عنايتهم إىل القرآن الكريم وهو 
القوة  غاية  بالغ  سلس  سهل  أسلوب 
فعلوا  أهنم  ولو  واالنسجام،  والرباعة 
هذه  غري  النحو  صورة  لكانت  ذلك 
))وقد  كذلك:  ويقول  الصورة(()6(. 
يرتّسموا  أن  العربية  نحاة  عىل  كان 
فيجعلوا  نحوه  وينحوا  القرآن  تركيب 
يديرونه  وحمورًا  لنحوهم  أساسًا  ذلك 
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عليه ثم البأس هبم بعد ذلك إذا عرضوا 
ملا خيالفه ويوازيه...(()7(.

إليه  مانذهب  ويؤكد   
))وقد  يقول:  إذ  الباحثني  أحد 
كتابه)نحو  هذه  دعوته  عن  متّخض 
يتابع  ثم   ،)8 القرآن(...(()
النص  بتمثل  ))وطالب  قائاًل: 
خيضع  ال  ألنه  الدراسة  يف  القرآين 

.)9 للرضورة...(()
القرآن(  )نحو  أن  لنا  يتضح   
التي  التيسري  مفردات  من  مهمة  مفردة 

جنح إليها اجلواري.
)نحو  يف  اجلواري  مرجعيات  ثالثًا: 

القرآن(:
عىل  املرجعيات  هذه  تقسيم  يمكن 

قسمني:
1- مرجعيات اقتنصها اجلواري اقتناصًا 
التي  التطبيقية  املنهجية  بذلك  وأعني 
يف  761هـ(  )تـ  هشام  ابن  عليها  اعتمد 
القرآين يف تأسيس  الشاهد  االعتامد عىل 
وأوضح  املغني  يف  النحوية  القواعد 
بقوله:  اجلواري  ذكرها  املسالك،وقد 
))ولقد بدأت هذه العناية بفضل ممارسة 

ما كتبه العالمة ابن هشام يف رشحه عىل 
)مغني  القدر  جليل  كتابه  يف  أو  األلفية 
اللبيب( وكانت مدارسة هذين الكتابني 
سيام  ال  النظر  وإنعام  التأمل  إىل  أدعى 
يف  دقة  من  القرآنية  العبارة  ماخلعته 
العبارة،واستبعاد للفضول يف االسلوب 

ويف القاعدة النحوية(()10(.
2- مرجعيات نظرية سلفية:تتمّثل بآراء 
الذي  واللغة  النحو  يف  السلفي  املذهب 
والتفسري  الفقه  يف   مذهبهم  إىل  يرجع 
اهلل  كالم  يفرّس  أن  جيوزون  ))ال  إذ 
واالعرايب  النحوي  االحتامل  بمجرد 
اجلملة  بناء  من  للمعرب  يرتاءى  الذي 
القرآن  يف  بام  يتيقيدون  وتركيبها؛ألهنم 
بعدم  واليكتفون  الكريم...(()11(. 
جتويز االحتجاج بغري القرآن بل يتهمون 
فني إذ يرصح ابن  بعض النحويني باملحرِّ
القيم اجلوزية قائاًل: ))والتحريف نوعان: 
العدول  يف  يكمن  الذي  اللفظ  حتريف 
بالزيادة  غريها  إىل  جهته  غري  عن  به 
أوالنقصان  أو تغيري حركة اإلعراب وهو 
والرافضة...وحتريف  اجلهمية  مسلك 
ويزيد  تأويالً(()12(.  املسمى  وهو  املعنى 

مرجعيات  النحو القرآين وغاياته ...
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عندهم  يصح  ))فال  بقوله:  ذلك  عىل 
حتريف كالم اهلل انتصارًا لقاعدة نحوية  
فهدم  مائة قاعدة أسهل من حتريف معنى 
آية،ولذلك يعد قوله عليه السالم: )من 
من  مقعده  فليتبوأ  برأيه  القرآن  يف  قال 

النار()13( منارًا هلم(()14(.
وقفة عند هاتني املرجعيتني تثري   
عددًا من التساؤالت واألجوبة مما ينتج 
يف  وأثرمها  املرجعيتني  بني  مقاربة  عنه 

اجلواري:
بني  الواضحة  العالقة  ماسبب   -1
دون  به  وتأثره  هشام  وابن  اجلواري 

غريه؟
اجلواب عن هذا السؤال ال خيفى   
عىل ذي لب فالعالقة الخترج عن مفهوم 
املدرسية،واالنتامء   النحوية  التلمذة 
عند  وقفنا  إذا  السيام  النحوي  املذهبي 
نقطة االشرتاك بني الرجلني وإن اختلف 
هي  االلتقاء  فنقطة  وتباعد  عرصمها 
)مرص( فإليها ينتمي ابن هشام إذ يقول 
أحد الباحثني: ))فإن مرص البلد الطيب 
نوره  يتّم  أن  إال  اهلل  أبى  الرؤوم  واألم 
العلم فيهافوهب هلا وقد عقم  عىل هذا 

السابقني   علم  وّرثه  ذكيًا  غالمًا  سواها 
وأنار بصريته لفقه كتابه املبني فكان ابن 
ممّا شابه  النحو  ى  نقَّ الذي  خر  املدَّ هشام 
من بحوث فلسفية ومصطلحات علمية 
تشوه مجاله ونحا عن األساليب املنطقية 
مؤلفات  يف  يبدو  كام  قواعده  توجيه  يف 
هشام  ابن  عىل  اهلل  نعم  ومن  املشارقة 
الكتاب  آيات  ختريج  من  إليه  ُهدي  ما 

الكريم وفق الذوق السليم(()15(. 
اجلواري  أن  سلفًا  علمنا  ونحن   
)املاجستري  العليا  دراسته  أتمَّ  قد 
حصل  وهنا  مرص  يف  والدكتوراه( 
وقد  النحوي  املذهبي  الفكري  االنتامء 
يف  واملكوث  املدارسة  هذا  عىل  ساعد 

جامعة القاهرة لعدد من السنني.
عّده  يمكن  آخر  يشء  وثمة   
بابن  اجلواري  تأثر  يف  مساعدًا  عاماًل 
عىل  اجلواري  اتكاء  عدم  وهو  هشام 
عنه  تدفع  قوية  مرشقية  نحوية  جذور 
يف  باالدب  اختصاصه  عن  فضال  التأثر 

املاجستري والدكتوراه.
لنفسه  اجلواري  ارتىض  وهكذ   
أن يدّرس طالبه مؤلفات ابن هشام بعد 
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عودته من مرص إىل دار املعلمني العالية 
أثرت  الكتابني  بغداد،وبمدارسة  يف 
االستشهاد  يف  هشام  ابن  منهجية  به 
بالشواهد القرآنية وعدم معارضتها عىل 

حد زعم اجلواري.
إذن فاإلمام ابن هشام والتلميذ اجلواري 
)مرص( هو  مشرتك  رحم  جيمعهام 
جممعها  يف  عضوًا  اجلواري  أصبح  التي 

اللغوي ملدة معينة.
ثمة  وهو:هل  الثاين  التساؤل  أّما   -2
قرينة جتمع ابن هشام واملذهب السلفي 

يف النحو؟
يتطّلب اجلواب عن هذا التساؤل   
يف  والتدقيق  النحو  تأريخ  إىل  العودة 
املغاربة،واملشارقة  بني  النحو  يف  الندية 
والتنافس عىل الزعامة النحوية )الصنعة 
))وصل  خلدون:  ابن  يقول  النحوية(، 
تأليف  من  العهد  هلذا  املغرب  من  إلينا 
من  العربية  الصناعة  أهل  من  رجل 
بابن هشام وظهر من  أهل مرص يعرف 
ملكة  من  غاية  عىل  استوىل  أنه  عالمه 
تلك الصناعة ل حتصل إال لسيبويه وابن 
منحرصًا  ليس  الفضل  أن  جني...ودّل 

يف املتقدمني(()16(.
وليس   يس:  العالمة  ))وقال   
ُيردُّ  ممّن  هشام-  ابن  يعني   - املصنف 
عليه بكالم الريض )تـ 688هـ( فإنه كان 
نحوي عرصه بشهادة أئمة عرصه(()17(.
هشام  ))ابن  الشأن:  هبذا  وقيل   
من  شابه  مما  النحو  نّقى  الذي  املّدخر 
علمية  ومصطلحات  فلسفية  بحوث 
تشوه مجاله ونحا عن األساليب املنطقية 
مؤلفات  يف  يبدو  كام  قواعده  توجيه  يف 

املشارقة(()18(.
مرتبط  االختالف  هذا  ولعّل   
بأمور أكثر عمقًا فمذهب املغاربة يعتمد 
ظاهر النص ويبتعد عن التأويل والربهنة 
الذي  املشارقة  مذهب  العقلية،بخالف 
احلاجة  اضطرته  إن  التأويل  إىل  يذهب 
إثبات  يف  العقيل  االستدالل  ويعتمد 

بعض القواعد.
املذهب  أصحاب  ذهب  ولقد   
إىل  اجلوزية  القيم  ابن  سيام  ال  السلفي 
بصورة  االختالف  هذا  إنتاج  إعادة 
أكثر تطرفًا وعمدوا إىل تكفري أصحاب 
من  وجعلوا  االستداليل  املذهب 

مرجعيات  النحو القرآين وغاياته ...
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فيقول  اجلهمية،  املذهب  هذا  مصاديق 
االعراب  حركة  تغيري  ))أو  القيم:  ابن 
املعنى  وحتريف  اجلهمية  مسلك  وهو 

وهو املسمى تأوياًل(()19(.
)ابن  املرجعيتان  وتلتقي   
املذهب  و  ومؤلفاته(  املرصي  هشام 
اجلواري  شهد  عندما  السلفي  النحوي 
العربية  اللغة  ملجمع  املؤمتراملشرتك 
العراقي  العلمي  واملجمع  بالقاهرة 
شباط  يف  القاهرة  يف  عقده  انتظم  الذي 
قول  من  ذلك  تبني  وقد   )20(1967
أن  يل  أذن  ))ومّلا  نّصه:  الذي  اجلواري 
أشهد املؤمتر املشرتك ملجمع اللغة العريبة 
العراقي  العلمي  واملجمع  بالقاهرة 
شباط  يف  القاهرة  يف  عقده  انتظم  الذي 
وبحث  املؤمتر  به  احتف  مما  1967كان 
يف رد شبهات يقع فيها بعض املفرسين 
لالستاذ  الكريم  القرآن  آلي  واملعربني 
تاج  الرمحن  عبد  الشيخ  املحقق  الثبت 
ألبحاث  العقد  واسطة  بحق  كان  وقد 
عطاؤهم  مازال  أجاّلء  ألساتذة  قيمة 
للمعرفة... وفيه اشارات اىل مسائل يف 
من  فريقا  جعلت  القرآنية  العبارة  نحو 

أهل الفضل حيثني أن أقدم عىل خوض 
هذا املدى الذي أجدين أقل ممن حيق هلم 
أن يوغلوا فيه... وهكذا يرّس  اهلل يل أن 

اتقحم هذا املجال...(()21(.
وال ختفى عىل املتأمل قرائن احتاد   
املرجعيتني يف املؤمتر ومن ثم أصبح سببًا 

مبارشًا لتأليف كتاب )نحو القرآن(.
ثالثة  عّدها  يمكن  مرجعية  وثمة   -3
يف  أنيس  إبراهيم  الدكتور  دعوى  وهي 
الشعر  ))إن  اللغة(:  أرسار  )من  كتابه 
يف  إال  يسعفهم  ل  عليه  اعتمدوا  الذي 
بظواهر  أمّدهم  فقد  األحيان  بعض 
وأساليب وقفوا منها مشدوهني حائرين 
بالشذوذ  اآلخر  بعضها  عىل  فحكموا 
ووجوب الوقوف عتد سامعه وقد كانوا 
بآيات  اكتفوا  م  أهنَّ لو  هذا  من  حلٍّ  يف 

القرآن الكريم(()22(.
رابعًا: قراءة يف نحو القرآن:

مقّدمة املؤلف:
يف  اجلواري  مع  نبدأ  عندما   
هبذا  عنايته  فيها  ذكر  التي  مقدمته 
))هذا  بقوله:  الزمن  من  مدة  املوضوع 
غري  الزمن  من  مدة  به  عنيت  بحث 
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يف  أنظر  وأنا  فكري  شغل  وقد  قصرية 
حني  القرآنية  العبارة  إىل  وإمعان  تأمل 

أتلوها أو حني أستمع إليها(()23(.
هو  اهلدف  أن  القارئ  يستشف   
هي  بل  الرتكيبية  القواعد  تتعدى  نظرة 
أسلوبه  وهباء  النص  مجاليات  يف  نظرة 
وما عساي أن أقول؟ فهذا ليس من نحو 

القرآن بل من مجاليات النص القرآين.
وقد اختذ اجلواري من ابن هشام   
إمامًا عندما وجده يعتمد عىل النصوص 
له  حُيسب  وهذا  االستشهاد  يف  القرآنية 
فاألخري من أعالم النحو ُعرف باعتداله 
يعرتض  منهج سابقيه ول  ول جينح عن 
عىل اعتامد الشاهد الشعري من السابقني 
القرآنية  الشواهد  من  أكثر  هو  بل  فقط 
وحاول قدر اإلمكان معارضتها السيام 
إن كانت يف قبال الشعر ولكن اجلواري 
ل يستّن بسنة إمامه يف حفظ منزلة أئمة 
واالستخفاف  التهكم  وعدم  النحو 
تلفظ  عندما  املحذور  يف  وقع  إذ  هبم 
بكلامت كان االوىل به أن  يرتكها ويتبع 
وهو  هلم   نقده  يف  املوضوعي  املنهج 
ذلك  خالل  من  برزت  ))وقد  القائل: 

النحاة  بتقصري  تنبئ  وحقائق  ظواهر 
حني  عندها  والوقوف  استقصائها  عن 

وضعوا قواعد النحو...(()24(.
تقصري  أي  شعري  فليت   
باستنباط  النحوي  أطالب  هذا؟عندما 
ليس  فهذا  ؟  بالغيٍّ أسلوب  معنى،أو 

من شأنه وشغله يف ذلك املقام.
هنا  اجلواري  عند  رأيناه  ما  إن   
نتابع  جيعلنا  أمثاله  سنجد  سطور  وبعد 
أحد الباحثني حني قال: ))ومن أسباب 
خروج التيسري عن مساره نقدهم للنحو 
والنحاة مما نتج عنه بعدًا عن املوضوعية 
حديثهم  يف  هذا  وجتىّل  العلمية  وافتقاد 
هبم  وهتكمهم  العلامء  شخص  عن 
واستخفافهم بفكرهم وآرائهم بعبارات 
يف  املوضوعية  عن  بعد  وهذا  ساخرة 

النقد....(()25(.
وقد مال اجلواري عن الصواب حني   
قال: ))أو حني أعملوا القياس واالستنتاج 
الذي ال يقوم عىل أساس موضوعي...(()26( 
اعتامدهم عىل  أمرين: أحدمها: ذكره  يف 
عىل  يعتمدوا  ل  فالنحويون  االستنتاج 
سبيل  االستنتاج  البتة؛ألن  االستنتاج 

مرجعيات  النحو القرآين وغاياته ...
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التخصيص)27(  إىل  التعميم  من  يميض 
عىل  باعتامدهم  قال  لو  قوله  يصح  نعم 
يميض  سبيل  األخري  فهذا  االستقراء 
وهم  التعميم)28(  إىل  التخصيص  من 
القواعد)29(.  يعرتفون باعتامده يف وضع 
عىل  القياس  إعامهلم  وهو  واآلخر: 
أهذا  أدري  موضوعي،وال  غري  أساس 
عىل  اعرتاض  أو  املنهج؟  عىل  اعرتاض 
القياس يف غري  اعتامد  أو  العقل؟  إعامل 

حمله؟
املنهج  عىل  اعرتاضا  كان  فإن   
إنام  لقبوله؛ألهنم  سبيل  فال  العلمي 
والتي  بأكملها  العربية  دراسة  أرادوا 
منهجهم  وقد شهد بصحة  القرآن  منها 
النظريات  الغرب أصحاب  حتى علامء 
اللغوية احلديثة إذ يقول أحدهم: ))إن 
ما يدين به علمنا لعلم العرب ليس هو 
لنظريات  اكتشافهم  من  لنا  قّدموه  ما 
يدين  العلم  إن  ساكنة  غري  مبتكرة 
هذا...ولكن  من  بأكثر  العربية  للثقافة 
الوضعية  املعرفة  ومجع  البحث  طرائق 
العال  إىل  العرب  أدخلها  التي  واملناهج 

األوريب(()30(.

وكذلك االعرتاض عىل استعامل   
العقل اليمكن قبوله بحال من االحوال 
العربية)31( علوم  كل  يف  حارض  فالعقل 
هلدف  كان  القياس  اعتامدهم  وأيضًا 
وغرض دقيق مفاده: القياس عىل األكثر 
ويسهل  القاعدة  تطرد  لكي  األشيع 
بالدرجة  تعليمي  فالغرض  تعّلمها 

األوىل ال علمي)32(.
قبول  من  مناص  ال  َثمَّ  ومن   
النحو  أهل  تفريق   بعدم  القائل  الرأي 
والنحو  العلمي  النحو  بني  القرآين 

التعليمي يف النقد والتيسري)33(.
الذي  املبارش  السبب  ذكر  ثم   
حضور  وهو  الكتاب  هذا  لتأليف  دفعه 
مؤمتر القاهرة وقد فّصلنا فيه حتت عنوان 

)املرجعيات( يف الصفحات السابقة.
هي  املهمة  املفاصل  من  وذكر   
عبد  الشيخ  ألقاها  التي  املحارضات 
يقع  شبهات  بخصوص  تاج  الرمحن 
آلي  املعربني  املفرسين  بعض  فيها 
القرآن الكريم.ثم بادر إىل إلقاء حمارضة 
إشارات  وفيها  العربية  اللغة  قدم  عن 
القرآنية)34(  العبارة  نحو  يف  مسائل  إىل 
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وبعدها يذكر كيف أن العلامء حثوه عىل 
القيام هبذا األمر فرشع طالبًا التوفيق من 

اهلل تعاىل.
إىل  بنا  تنتهي  املقدمة  عند  وقفة   

تسجيل بعض األمور واهلنات أمهها:
1- اخللط والعشوائية.

2- عدم حتديد اهلدف بمنهجية أكاديمية 
دقيقة.

3- اخللط بني املفرسين والنحويني.
4- ل يذكر املنهج الذي اعتمده يف بحثه 
أم  وصفي  منهج  هو  هذا.هل  اخلطري 

معياري أم حتلييل؟
غلو  من  خيلو  ال  للنحويني  وصفه   -5
اللغة  عن  جمّردين  كاملناطقة  عّدهم  إذ 

والشواهد التي هي من كالم العرب.
6- هذا فضاًل عن اهتام النحويني بأمور 

ينبغي عدم ذكرها وفاًء هلم.
هلذا  يؤسس  أن  له  ينبغي  كان   -7
وأساليب  )معاين  عنوان  حتت  النحو 
من  بمأمن  يكون  كي  القرآين(  النحو 
الندية  عن  يبتعد  أن  به  النقد،وجيدر 
غري  فمنهجه  النحويني  مع  والصدام 
فرض  أسباب  من  فليس  منهجهم 

أن حيّط من منهجهم ويستخّف  منهجه 
كالفيلسوف  زمانه  يف  به.فالنحوي 
لغوية  أطرًا  ووضع  الكلامت  صنّف 
استطاع من خالهلا أن يؤسس منهجه يف 

النحو التعليمي)35(.
قراءة يف التمهيد:

دراسته  سبب  اجلواري  يذكر   
خياجله  بام  ترتبط  القرآن(بأهنا  )نحو 
مستقرة  فكرية  بقناعة  ممتزج  شعور  من 
هي  القرآين  النحو  دراسة  بأن  ومطمئنة 
مغاليق  من  كثري  به  ينفتح  الذي  املفتاح 
ممن  كثري  عىل  استعصت  التي  النحو 
تصدى إىل تيسريه وهتذيبه ومتهيد سبله 

املتوعرة )36(.
من  واضح  اعرتاف  وهنا   
وسيلة  القرآن  نحو  دراسة  أن  اجلواري 
التيسري  أصحاب  يعتمدعليها  أن  البد 
لفك مغاليق النحو ومتهيد سبله املتوعرة 

املتشعبة.
واضح  بشكل  دعوى  وهي   
وأعتقد  الشعرية  الشواهد  رفض  إىل 
واضح  بشكل  أثر  الترصيح  هذا  أن 
متّثل  إىل  أيضًا  ذهبوا  آخرين  بباحثني 

مرجعيات  النحو القرآين وغاياته ...
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بناء  يف  إليه  واالحتكام  الكريم  القرآن 
مكي  أمحد  الدكتور  ومنهم  القواعد 
مكرم،  سال  العال  االنصاري،وعبد 
يف  القرآين  النحو  نظرية  كتاهبا  يف  وهناء 

ضوء لسانيات النص.
ثالثة  خطابه  حلن  من  وُيلحظ   
أمور هي: مغاليق النحو،وسبله املتوعرة 

املتشعبة،وهتذيبه.
أي أنه إن  ل يعتمد نحو القرآن   
وغري  متشعب  مغلق  التقليدي  فالنحو 
اجلواري  الدكتور  لنا  فيصورها  مهذب 
احلل  وأنه وجد  العريب  النحو  هنات يف 
ل عىل رأي ألمني  املناسب إلزالتها.ويعوِّ
اخلويل مقتنصًا وصفه للقرآن الكريم)37(
بسنة  يستّن  ل  ِلَ  اجلواري  من  اعجب  و 
إذ  النحويني  احرتام  يف  اخلويل  صاحبه 
والدقة  باإلجتهاد  يصفهم  األخري  كان 

يف االحكام )38(.
مجالية  إىل  اجلواري  يشري  بعدها   
األديب  التعبري  يف  ودقته  القرآين  النص 
املؤثر البليغ،ويرى أنه اخلليق بأن تكون 
به  يقتدى  الذي  املثال  وتراكيبه  أساليبه 

وينحا نحوه وهيتدى به)39(.

سلك  قد  اجلواري  أن  وأرى   
وهذ  النحو  معاين  أو  املعاين  نحو  سبيل 
من اختصاص أرباب البالغة واالعجاز 

القرآين)40(.
اخلطاب  يف  سبياًل  يسلك  ثم   
براء  منه  هم  بام  وصفهم  مفاده  خطريا 
ويصفهم  منهجهم  عليهم  وينكر 
بالشطط والعمى بقوله: ))فقد اشتطت 
املسالك  عليهم  وعميت  السبل  هبم 
فتنكبوا سبل القصد واعتمدوا يف وضع 
م  كال  من  بلغهم  ما  عىل  النحو  قواعد 
آثروا  أو  ومثله  ورجزه  شعره  العرب 
قبل  القاعدة  فتصورا  املنطق  جانب 
مركب  وركبوا  اللغوية  املادة  استقراء 
للقواعد  جيعلوا  أن  فحاولوا  الشطط 

املجردة سلطانًا(()41(.
بنا  تنتهي  النص  هذا  عند  وقفة   

إىل عدد من األمور:
التهجم  أسلوب  الخيفى   -1

واالستخفاف والقدح بجهود النحاة.
خطابه  حلن  من  تلحظ  دقيقة  أمور   -2
العرب((  كالم  من  ))مابلغهم  قوله: 
منهج  بان  السامع  توهم  العبارة  وهذه 
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النحاة يتصف بالرتهل وعدم اجلدية يف 
مجع املادة اللغوية،وقوله: ))آثروا جانب 
فيه  وقع  ووهم  خطأ  وهذا  املنطق(( 
اجلواري فامهية القياس املنطقي هي غري 
صوري  فاألول  النحوي  القياس  ماهية 
يتكون من مقدمتني ونتيجة رضورية يف 
حني الثاين يشبه القياس الفقهي أو قياس 
هذا  يف  معه  نتفق  فال  الكالم)42(  أهل 

الراي إذ فيه غلو وجمانبة للصواب.
قبل  القاعدة  ))تصّوروا  قوله:   -3
أقول:  اللغوية(()43(  املادة  استقراء 
الواقع ينفي ما زعمه به بدليل الشواهد 
القواعد  لتأكيد  يسوقوهنا  التي  الكثرية 
قال:  قليل  فقبل  نفسه  يناقض  أنه  ثم 
اعتمدوا عىل ما بلغهم من كالم العرب.
القرآن  من  آي  عىل  حكموا  قوله:   -4
الكريم بخروجها عن نحو العربية )44(، 
يف  خيطئوا  ل  أهنم  القارئ  يراه  والذي 
هذا األمر وال داعي الستعطاف اآلخر 
من  جزء  القرآن  املصاحف،فهل  برفع 
العربية أم العربية جزء من القرآن؟ يبدو 
العربية  القرآن جزء من  املتعارف أن  ان 
نزر  مع  يتوافق  ل  إن  حرج  ال  ثم  ومن 

يسري من قواعدهم فهم قد قاسوهاعىل 
كالم العرب ولتحقيق االطراد وإيضاح 
الطريق للمتعلمني وكي ال حتدث فوىض 
وهو  بالتأويل  استعانوا  أمامه  لألمثلة 
يفوهوا  ل  لكنهم  املحذوف)45(  تقدير 

بكالم بان هذا هو االسلوب القرآين.
سّلمو  أهنم  ))ولو  يقول:  ثم   
النحاة  بخس  وقد  للقرآن...(()46( 
حقهم فهم قد احتجوا به وجعلوه دلياًل 
نقضها  ويف  مرة  القواعد  استحداث  يف 
أخرى)47(.نعم  مرة  األحكام  وتفريع 
الواضح  النموذج  هشام  ابن  يكون  قد 
مثاًل  فكان  التأويل  عن  ابتعد  الذي 
أن يف  العلم  مع  للجواري  بالنسبة  أعىل 
كتابه كثريًا من الشواهد الشعرية وكالم 
يقاس  ال  هشام  ابن  أن  ثم   )48( العرب 
النحوي  الدرس  استقر  فقد  باملتقدمني 
فقياسه  االستقراء  مرحلة  وانتهت  قبله 

باملتقدمني بعيد عن الدقة.
اجلواري:  قول  كرب  وقد   
))وأصول مفتعلة مصطنعة تكاد تبعث 

عىل السخرية(()49(.
؟فأصول  أقول  أن  عساي  وما   

مرجعيات  النحو القرآين وغاياته ...
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ذلك  شاهد  دقيقة)50(   قويمة  النحو 
بقاؤها عىل مدى ثالثة عرش قرنًا.

عىل  الكرة  اجلواري  ويعيد   
النحويني حمددا أمورًا هي:

وفيه  الشعر  عىل  النحويني  اعتامد   -1
رضورات وشواذ بقوله: ))ألن أسلوب 
الرضورات  من  مرّبأ  وتركيبه  القرآن 

والشواذ التي حفل هبا الشعر(()51(
2- إهنم امهلوا كثريًا من أساليب القرآن 
أو  يستعملوها  ل  حتى  الرفيعة  العالية 
حياكوها بقوله: ))وقد فّرطوا يف جانب 
إىل  بالنحو  أّدى  تفريطًا  القرآنية  املادة 
القرآنية  األساليب  من  كثري  إمهال 
او  تستعمل  تعد  ل  حتى  الرفيعة  العالية 

حتاكى...(()52(.
بأساليب  وقّيدوهم  األدباء  حّددوا   -3
االدباء  ))وحّدد  بقوله:  وتراكيب 
وتراكيب  بأساليب  وقّيدهم  واملنسئني 
خيرجوا  أن  الواضعون  أولئك  يشأ  ل 

عليها(()53(.
بالشناعة  ويصفهم  النحويني  يتهم   -4
الشعرية  للشواهد  الرواية  وضعف 
النحاة  سقطات  أشنع  ))ومن  بقوله: 

يف  فإن  الرواية  يف  مهازيل  كانوا  أهنم 
كتب النحو كثريًا من القواعد قامت عىل 

شواهد ال ُيعلم قائلها(()54(.
أشبه  بأهنا  الشواهد  بعض  وصفه   -5
ال  بعضها  املستكره،وان  بالدخيل 

يستقيم له معنى ويذكر شاهد سيبويه: 
 دعوُت مّلا نابني مسورًا          

فلّبى فلبَّي يدي مسوِر)55(
ويمكن مناقشة هذه األمور عىل   

النحو اآليت:
الذي  األول  باألمر  مايتعلق   
أهنم  الشعر  عىل  النحويني  اعتامد  مفاده 
عندما  )69هـ(  عباس  ابن  بسنّة  استنّوا 
فرس القرآن به، ثم ان الشعر ديوان العرب 
ومن  الرفيعة  اللغة  أساليب  من  وهو 
إخراج  دقتهم  ومن  عليهم)56(  حرج  ال 
هذه  أن  حدة،وأظن  عىل  الرضورات 
األساليب  بني  التمييز  يف  املتناهية  الدقة 
اهلائل  الكم  مع  تقارن  ال  والرضورات 
كتبهم  الواردة يف  الشعرية  الشواهد  من 
والتي نّيفت عىل األلف يف أكثر الكتب 

النحوية)57(.
بالشاهد  تتعلق  فال  الشواذ  أّما   
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الشعري فحسب بل هناك شواهد نثرية 
ثّم  ومن  النحو  يف  كثرية  وهي  شّذت 

فهذا األمر مردود عليه.
عىل  مردود  الثاين  واألمر   
اجلواري فعدم ذكر بعض األساليب او 
عدم حماكاهتا اليعني إمهاهلا والتفريط هبا 
بل االمر غري ذلك إذ اهنم ما اقاموا النحو 
فكيف  الكريم  النص  هلذا  خدمة  إال 
باألساليب  يقصد  كان  إن  أّما  هيملوه؟ 
فاعتقد أهنا مهمة البالغيني وأهل املعاين 
ول يقرصوا يف ذلك وكتبهم شاهدة عىل 

ذلك)58(.
األدباء  حتديد  بشأن  ذكره  وما   
النحويني  مهمة  أهنا  أرى  بأساليب، 
اعرتفوا  الشعراء  ان  حتى  وصنعتهم 
قال:  حني  الفرزدق  لسان  عىل  بذلك 

نحن نقول وأنتم تتأولون)59(.
وعدم  الشاهد  برواية  ومايتعلق   
اجلواري  عّدها  الشواهد  بعض  نسبة 
من شنيع أفعال النحويني وقوله مردود 
وعاجلها  املسألة  هذه  من  ُفرغ  إذ  عليه 

املختصون بثالثة أمور هي:
قائلها  يعرف  ال  التي  الشواهد  قلة   -1

إذ هي مخسون فقط وال تقارن مع آالف 
الشواهد املوثوقة )60(.

2- تكفي روايتها عن سيبويه وقد أمجع 
القوم عىل عدالته فهو ثبت ثقة)61(.

قائلها  يعرف  ال  التي  االبيات   -3
استشهد هبا عىل أحكام فرعية أو إثبات 
القواعد  عىل  هبا  يستشهد  ول  رأي 

الكلية)62(.
إىل  ذلك  بعد  اجلواري  يعود   
الصوري  باملنطق  النحويني  إلصاق 
من  عندهم  ورد  ما  أن  معتقدًا 
الرتكيب  وأركان  اإلسناد  مصطلحات 
أهنا  إليه  ومسند  مسند  من  تتكون  التي 
ول  اعتمدوه  النحويني  وان  منطقي  أثر 
يروا غريه)63(.وقد رّد هذا الرأي مسبقًا، 
واحلق أن النحويني ل يعتمدوه فحسب 
سيام  ال  الداليل  التفسري  اعتمدوا  بل 

سيبويه والريض وغريهم)64(.
اجلواري   ل  يقوِّ ملاذا  أدري  وال   
فمن  يقولوه  أو  يروموه  مال  النحويني 
حيكمواعىل  أن  أرادوا  أهنم  يرى  كالمه 
قواعدهم  من  انتهوا  بعدما  القرآن  نحو 
هم  الذي  غري  مقام  يف  جيعلهم  إذ 

مرجعيات  النحو القرآين وغاياته ...
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نحو  درسنا  أننا  ))ولو  فيه،فيقول: 
احلكم  إىل  السبيل  أصال  بكونه  القرآن 
إىل   بام هو عليه دون االحتكام  عليه إال 

ما هو أقل منه أصالة(()65(.
واللبدي  مكرم  الدكتور  ولعل   
اجلواري  عىل  الرد  مؤونة  كفونا 

بخصوص هذا االمر)66(.
أّنه  اجلواري  عند  والعجيب   
املفرسين  بمناهج  النحويني  يؤاخذ 
االعراب  يف  يتكلفون  عندما  واملعربني 
األمر  هذا  أن  وأعتقد  املعنى  يؤلون  أو 
النحوي  ال  املعرب  أو  باملفرس  متعلق 
تعليمي  ملنهج  يؤسس  أن  أراد  فاألخري 
يرتقون  ذلك  وبعد  املتعلمون  يسلكه 
فالبد  املفرس  بشأن  أما  املعاين  تعلم  إىل 
والبالغية  النحوية  أدواته  له  تكون  أن 
توجيه  منها  يستطيع  وغريها  والرصفية 

النصوص.
فالتفسري النحوي هو جزء يسري   
إلحاطته  داعي  ال  التفسري  أجزاء  من 
املزعومة ولذلك ترى بعض  اهلالة  هبذه 

املفرسين املحدثني يفرد له بابًا)67(.
القواعد  يرى  اجلواري  ومازال   

يف  واقعني  والباحثني  كالقيود  النحوية 
يستسلم هلا وال  لن  وأنه سوف  أسارها 

يسّلم هبا)68(.
أقول: إن قصد قوهتا ورصامتها   
وفق  عىل  مبنية  فهي  معه  نختلف  فال 
)69( وهذا سبب  منهج معياري جتريدي 
بقائها عىل مدى عصور طويلة وتنم عن 
مايتعلق  النظر.أما  ودقة  العقل  اعامل 
بالباحثني فإن أرادوا اقتفاء كالم العرب 
ذلك  هلم  يرق  ل  وان  دليلهم  فالنحو 
دعا  ممن  وغريه  فرحية  انيس  فليتابعوا 
العربية  اللغة  قواعد  عن  اخلروج  اىل 

الفصحى)70(.
منها  موقفي  ))ولكن  قوله:  أما   
املسّلم  وال  هلا  املستسلم  غري  موقف 
آثارا  ترك  فقد  االطالق(()71(  عىل  هبا 
املحدثني  من  الكثري  دفع  إذ  غريمرضية 
اىل ان يتجراوا عىل النحويني ويتهموهنم 
سبيل  عىل  منهم  والسلطان  بالصنعة 
)لتحيا  كتاب  صاحب  احلرص  ال  املثال 

العربية وليسقط سيبويه()72(.
وبعدما أفرط الدكتور يف التهكم   
يعتذر  واالهتام  والتحريض  والسخرية 
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من  بلغته  ما  أن  أزعم  ))ولست  قائال: 
يقيمه عىل  أو  النحو مجلة  بناء  نتائج هيّد 
أسس غري أسسه األوىل ولكني أقرر أن 
كثريا من أصول النحو ونظرياته قد قام 

عىل غري أساس(()73(.
كام  اجلواري  زعم  بل  أقول:   
أوضحنا يف الصفحات السابقة ومازال 
أصول  من  كثريا  يقول:أن  حينام  يزعم 

النحو قد قام عىل غري أساس.
غري  يثبت  النحوي  الواقع   
بني  قد  الكثري  نجد  إذ  اجلواري  زعم 
ومن  العرب  كالم  من  شواهد  عىل 
نعته  الذي  القليل  أما  الكريم  القرآن 
بالكثري فهو ما يسمى باملشكل النحوي 
الوجهة  ووّجهته  مؤلفات  له  وضعت 

الصحيحة)74(.
يعود اجلواري مرة اخرى مطالبا   
النص  مجاليات  عىل  بالوقوف  النحوي 
الذي  باملنهج  مستخفا  التأويل  وترك 
الزموا به انفسهم حني وضعوا القواعد 
بقوله: ))وال هتمل تلك الصورة اجلميلة 
من التعبري أو يساء اليها بالتاويل والتقدير 
فيضيع معناها احلقيقي واثرها املقصود يف 

النفوس...(()75(.
من  جزئية  التأويل  أقول:   
من  أرادوا  البرصي  املنهج  جزئيات 
واالبتعاد  القاعدة  اطراد  استعامله 
املتعلم  عىل  يسهل  حتى  التفريع  عن 
النحوي  التأويل  ان  ثم  السبيل  ركوب 
من  املذكور  )تقدير(لغري  بحقيقته  هو 
االساءة  حد  اىل  يصل  ال  وهو  اجلملة 
متام  النحويني  نوافق  اننا  يعني  ال  هذا 
اذ  معتدل  سبيل  انه  نرى  ولكنا  املوافقة 
ل يتجرأوا وينسبوا النص اىل الشذوذ او 
التاويل  حاالت  ان  ثم  الندرة  او  القلة 
ما  اذا  قليلة  القرآنية  االيات  النحوي يف 
قورنت بمواضع اخرى تتسق مع النص 

القرآين.
يقف بعدها صاحبنا عند احلذف   
ولعله يف رأس هرم مسائله التي أدان هبا 
املبتدأوحذف  حذف  السيام  النحويني 
من  عددا  االمر  هلذا  وساق  الفاعل 
التمهيدل  يف  االمجال  سبيل  عىل  االمثلة 
فصول  يف  تناوهلا  عندها؛ألنه  نقف 
كتابه وسنقف عندها بيشء من التدقيق 

والتأمل.

مرجعيات  النحو القرآين وغاياته ...
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ينادي  أنه  منها  ماحصله  وزبدة   
عزلوا  النحويني  بان  حني  بعد  حينا 

املعنى عن النحو)76(.
قراءة يف فصول الكتاب:

عرش  أحد  من  الكتاب  يتألف   
ثامين  يتعدى  ال  فصل  وكل  فصاًل 
الفصول  هذه  صفحات،واشتملت 
يعتقد  الكريم  القرآن  من  ظواهر  عىل 
مقررات  مع  تتساوق  ال  أهنا  اجلواري 

النحو التقليدي.
- الفصل األول: املبتدأواخلرب:

يناقش مسألة الرتكيب االسنادي   
مفردات  ويذكر  واخلرب  املبتدأ  بني 
ويرى  املحذوف  تقدير  بشأن  النحويني 
ان ماورد يف القرآن من تراكيب من هذا 
الركنني(  احد  منه  حذف  )الذي  النوع 
بل  والتأويل  التقدير  اىل  حاجة  به  ليس 
ان التقدير خيرجها عن اسلوب التأثري يف 
النفس والسامع)77(. وساق لذلك سبعة 
عرش نصًا قرآنيًا وزاد عليها بعد سطور 

ستة نصوص منها:
1- ))وإن كنتم عىل سفٍر ول جتدوا كاتبًا 

فرهاٌن مقبوضٌة(()78(.

2- ))وما كان ملؤمٍن أن يقتل مؤمنًا إال 
خطأ ومن قتل مؤمنًا خطأ فتحرير رقبة 

مؤمنة...(()79(.
قائاًل ))لقد جرى  يعقب بعدها   
النحاة واملعربون عىل تقدير املحذوف يف 
املواضع التي مّر رسدها وما يامثلها من 
عن  يستغني  ال  الرتكيب  الرتاكيب؛ألن 
تقوم  قاعدة  أسلفنا  كام  الركنني  وجود 
العلمي  باألصل  والتعبأ  املنطق  عىل 
الذي ال جيوز له أن يفرتض البحث مهام 
حمذوف  وجود  عىل  االرصار  كانت... 

يذهب بام قصد اليه الكالم(()80(.
القارئ  من  االمر  تطّلب  وهنا   
النحو  كتب  من  كتابني  عىل  التعريج 
للريض  الكافية  رشح  كتاب  أحدمها: 
يف باب حذف املبتدأ أو اخلرب إذ وجدته 
من  وهذا  املحذوف  تقدير  عىل  حريصًا 

سامت املنهج التقليدي)81(.
املسالك  أوضح  كتاب  واآلخر   
البن هشام )إمام اجلواري( وجدته يذكر 
حمذوفا)82(  اخلرب  فيها  يرد  التي  املواضع 

ول ينكرعىل النحويني هذا االمر.
ل  ذكرها  التي  اجلواري  وأمثلة   
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يعني  هذا  النحويني  شواهد  من  أجدها 
كالم  من  الكثري  عىل  االمر  قاسوا  أهنم 

العرب واطردت القاعدة فيه.
يمكن  خارجية  قرينة  وثمة   
ثالثة  أن  مفادها:  اجلواري  الرد هبا عىل 
نسبة  التشكل  النصوص  من  وعرشين 
أمام الكم اهلائل من كالم العرب الذي 
قاسوا عليه إذ ا أخذنا بنظر االعتبار معيار 

الكثرة الذي اعتمده النحويون)83(.
والبعد  بالتقدير  مايتعلق  أما   
عن القصد فهذه مهمة البالغيني وأهل 

البيان واالعجاز القرآين.
اجلواري  كتاب  من  أملحه  الذي   
أنه كان يقتنص من كتب التفسري وكتب 
النصوص  يتتبع  فهو  القرآن  اعراب 
نحوية  شواهد  ال  اعرابية  كامدة  القرآنية 
اىل  السطحية  نظرته  ذلك  عىل  والدليل 
من  كتابه  حوايش  وخلو  النحو  كتب 
واعتقد  النحوية  الكتب  لتلك  إشارات 
ان يف هذا فرقا كبريا به حاجة اىل اعادة 

نظر.
عندما  الفراء  عىل  اعرتاضه  ثم   
له  وليس  عليه  دليل  املحذوف)84(  قّدر 

فالفراء ُعرف باستعداده لتفريع القواعد 
ر املحذوف وما هذا  ومع ذلك نجده يقدِّ

إال اعتقاد منه أنه طريق سليم.
ويتخذ من هذا االمر حّجة عىل   
املرتافعني  لقاعدة  الواضع  وأنه  الفراء 
املبتدأ( يرفع  واخلرب  اخلرب  )املبتدأيرفع 

حتى يسوغ له التقدير)85(.
عىل  يؤكد  الفّراء  ليس  أقول:   
سيبويه  بل  اآلخر  إىل  أحدمها  حاجة 

نفسه يؤكد ذلك يف باب االسناد)86(.
أمرين:  الفصل  ويؤكد يف خامتة   
واآلخر:  املشحون،  املعنى  أحدمها: 
الفني  التعبري  طرائق  من  وأهنام  السياق 
عن  عفوًا  هذا  قوله  يف  أن  واعتقد 
النحويني ألهنم اختصوا بوضع القواعد 
واملعاين  السياقات  معرفة  أما  املجردة 

فألرباب البالغة.
أيضًا  للمعربني  العذر  وألتمس   
هو  بل  املعنى  كل  ليس  االعراب  إذ 
معني عىل فهم املعنى يتضافر مع السياق 

والقرائن األخرى كي يفهم املعنى)87(.
الفصل الثاين: الفعل والفاعل:

هم  الفصل  هذا  يف  مازال   

مرجعيات  النحو القرآين وغاياته ...
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وهو  والتقدير  احلذف  إنكار  اجلواري 
يتساوق مع الباب السابع فالفاعل أيضًا 
عمدة الكالم وطاملا يسعى النحويون إىل 

تقديره.
من  عددًا  اجلواري  ساق  وقد   
األمثلة أراها قليلة اذا ماقيست بالقاعدة 
تنص  التي  وهي  املطردة  العامة  البدهية 

عىل رفع الفاعل)88(.
اىل  ويركن  اجلواري  ويتمسك    
الذي عّول  الفراء(  الكويف )رأي  الرأي 
عىل القرآن الكريم ورصح بكثرة االمثلة 

القرآنية)89(.
هذا  الفّراء  عند  وجد  مّلا  أقول:   
الرأي يعني أن األمر موجود يف جزئيات 
النحو التقليدي وهم عىل علم به اال ان 
طبيعة املنهج البرصي ختتلف عن املنهج 
الكويف يف أنه أكثر رصامة ومعيارية)90(.

الفصل الثالث: املفعول: 
للحديث  الفصل  هذا  خصص   
عن حاالت حذف املفعول به وساق ثالثة 
أمثلة من القرآن منوهًا فيها إىل ان املعربني  
ويستشهد  الصواب  جادة  اىل  اقرب  هنا 
لذهب  اهلل  شاء  ))ولو  تعاىل:  بقوله 

يذكر  اذ  وأبصارهم...(()91(.  بسمعهم 
مفعول  أن  مفاده  الذي  الزخمرشي  رأي 
الزخمرشي)92(  قّدره  وقد  حمذوف  شاء 
اىل  منوها  اجلواري  منه  عجب  ثم  ومن 
فال  فضلة  املفعول  يعدون  النحاة  ان 

يتكلفون تقديره.
اتضح  انه  املقام:  هذا  يف  اقول   
فاالول  والنحوي  املعرب  بني  الفارق 
برايه  االعتداد  اليمكن  املفرس  املعرب 
عىل انه يمثل النحويني فالذي يؤخذ عىل 
اجلواري هنا عذه هذه احلالة من صميم 

الدرس النحوي وهذا ليس صحيحًا.
اىل  يشري  ان  به  االوىل  كان   
والنص  النحوية  املقررات  بني  التقارب 
الكريم يف هكذا مسائل ولكن يبدو اهنا 

ل تات عىل ما هيوى ويريد.
الفصل الرابع: حذف القول:

احلديث  الفصل  هذا  يف  وتابع   
االلتفات   باب  من  عده  اذ  احلذف  عن 
موردًا عددا من األمثلة وقد تتجاوز عدد 
االصابع بقليل منها قوله تعاىل: ))ويوم 
أذهبتم  النار   عىل  كفروا  الذين  يعرض 
واستمتعتم  الدنيا  حياتكم  يف  طيباتكم 



103

)2
02

2  
ين -

الثا
ن 

رشي
( )ت

14
44

 - 
اين

 الث
يع

)رب
نة 

ثام
ة ال

سن
- ال

ون 
الث

والث
بع 

لرا
دد ا

الع
 - 

سع
التا

لد 
ملج

/ ا
واة

د

هبا(()93(. 
يذكر  األمثلة  هذه  عقب  ويف   
أنفسهم  به  النحاة  ألزم  الذي  املنهج 
بمقررات  يطالبهم  بل  يعفيهم  وال 
باملعاين  العناية  يف  البالغيني  مناهج 
استقرار  عوامل  من  املعنى  أن  ويرى 
))ألهنم  قائاًل:  النحوية  القواعد 
اىل  املعاين  باستبعاد  أنفسهم  ألزموا 
احلق  يف  وهي  البالغة  علوم  ماسّمي 
اال  النحو  اليستقيم  التي  النحو  معاين 
وهذا  عليها  اال  قواعده  تستقر  وال  هبا 
أوهلم  واحد...ولعل  غري  له  تنبه  أمر 
كتابه  يف  مصطفى  ابراهيم  االستاذ 

النحو()94(. )إحياء  اجلليل 
املنطق  خطوط  اجلواري  تعدي   
تنقد  أن  يقتيض  العلمية  والدقة  العلمي 
به  الزم  وما  منهجه  ضوء  يف  املقابل 

نفسه)95(.
فإذا كانت نظرية اجلواري يلمح   
فيها أنه يدعو اىل العودة اىل علم العربية 
غريه  والواقع  أوانه   فات  أمر  وهذا 
فكل  املحال  من  رضب  اليه  فالدعوة 
وشاهد  صنعته  له  اصبحت  ختصص 

العلوم(  )مفتاح  السكاكي  كتاب  ذلك 
اذ نجد فيه حتى علم البالغة قسم عىل 

علوم متعددة)96(.
الفصل اخلامس:حروف اجلر:

حتدث عن ان االصل يف حروف   
اجلر ثباهتا وعدم حذفها؛ألهنا دوال عىل 
قد)زعموا(  النحويني  أن  ويرى  معاٍن 
حذفها ال سيام عندما استطاعوا تقديرها 
بال  بالقول  أي  بالزعم  ووصفهم 
الكذب)98(.  عن  كناية  دليل)97( والزعم 
وقد ساق لذلك أمثلة قرآنية بلغت ثالثة 
عرش مثاالً قسم منها ورد فيه تناوب بني 
احلروف مثل قوله تعاىل: ))حتى اذا أتوا 
عىل وادي النمل قالت نملة ياأهيا النمل 
يعجب  اذ  مساكنكم...(()99(  ادخلوا 
بفطنة الزخمرشي حني بني سبب املجيء 
قطعوا  ألهنم  أو  االستعالء  هو  بعىل 

الوادي وأتوا عىل آخره)100(.
كانت  وان  املعاين  هذه  أقول:   
عىل  ويفضلها  اجلواري  يقبلها  حمتملة 

احلذف والتقدير وال أرى فرقًا بينهام.
واألمر الذي بدأ يستقر لدينا هو   
غريه  دون  الزخمرشي  اىل  رجوعه  كثرة 

مرجعيات  النحو القرآين وغاياته ...
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واملعربني  للمفرسين  مثاال  يعده  فهو 
والنحويني.

وكالعادة يف هناية الفصل ذكر ان   
باالعراب  النحويني  اعتناء  هو  السبب 

أكثر من املعنى)101(.
الفصل السادس: غري وسوى:

من  أهنام  عىل  اجلواري  أكد   
من  يعدوهنام  والنحويون  االسامء 
من  بنصوص  عليهم  وحيتج  االدوات 
تعاىل:  كقوله  اسميتها  مؤكدا  القرآن 
نخلفه  ال  موعدا  وبينك  بيننا  ))فاجعل 
نحن وال انت مكانا سوى(()102(ويؤكد 
يرد من  الشذوذ ول  أن رأهيم مبني عىل 
كالم العرب يف داللتها عىل االستثناء اال 

قول الفند الزماين:
ول يبق سوى العدوا

ِن دناهم كام دانوا)103(
ويف هذا الفصل يتفق مع الفراء   
تعاىل:  بقوله  حمتجا  اسميتها  يرى  الذي 
املؤمنني غري  القاعدون من  ))اليستوي 
واملجاهدون(()104(.برفع  الرضر  أويل 

)غري( لتكون كالنعت للقاعدين)105(.
وجد  قد  اجلواري  نجد  وهنا   

ضالته يف النحو الكويف وأظنه ال يدري 
النحويني  عند  مقبول  الرأي  هذا  أن 
املتأخرين بل هو من اآلراء التي رجحها 
فنظرة  البرصية)106(  اآلراء  عىل  الريض 
اجلواري موفقة هنا وهي تتوافق مع آراء 
كثري من املتأخرين أما مذهب البرصيني 
فقد اعتمد عىل املعنى اللغوي يف داللتها 

عىل املخالفة.
الفصل السابع: املصدر و حروفه:

يبتدئ هذا الفصل باحلديث عن   
املصدر وأنه صيغة كثرية التداول واسعة 
مفاده:أن  رأي  عىل  ول  يعِّ ثم  املعنى 
اغلب  عىل  االشتقاق  اصل  هو  املصدر 
وافق  أنه  هنا  والعجيب  اآلراء)107( 
له  يشفع  ال  هذا  ولكن  البرصي  الرأي 
االصوليون  أنكر  بل  املعلومة  بصحة 
الرأي وذهب بعضهم اىل ان اصل  هذا 
االشتقاق هو اجلذر اللغوي)108(أو اسم 
باملسالة  يقطع  ل  من  املصدر)109(ومنهم 

لعدم توفر الدليل)110(.
ان  اجلواري  أراد  حال  أية  عىل   
غري  عىل  عاماًل  يرد  املصدر  يقول:ان 
وهي  النحاة  يشرتطها  التي  الصورة 
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والفعل  ما  أو  والفعل  أن  وقوع  امكان 
فمن  اذهب  ))قال  تعاىل:  موقعه،قال 
جزاًء  جزاؤكم  جهنم  فإن  منهم  تبعك 
اىل  الرجوع  يفته  ول  موفورًا(()111( 
العامل يف )جزاء( قّدر  الزخمرشي حني 
يقول:  مضمر)112(  بفعل  منصوب  وأنه 
))واوضح هنا أن جزاء موفورا منصوب 

بجزائكم(()113(.
بلغت  االمثلة  من  عددا  وساق   
اربعة عرش مثاال من النصوص القرآنية.
وفعل اليشء نفسه فقد انكر عىل النحويني 
قائال:  املجاز  او  التأويل  اىل  جنوحهم 
اما  جينحون  اهنم  اذ  ديدهنم  هو  ))وهذا 
اىل التأويل...واما عىل تفسريه عىل صورة 

املبالغة واملجاز...(()114(.
ومنهجهم  سبيلهم  هو  أقول:   
لغري  النحو  لتعليم  أنفسهم  به  ألزموا 
االحكام  اطراد  منه  أرادوا  العرب 

واتساق القواعد.
الفصل الثامن: اسم الفاعل:

اسم  اعامل  مسألة  فيه  ناقش   
متضمن  انه  عىل  اعامله  وعدم  الفاعل 
ملعنى االسمية والفعلية ورأى انه يعمل 

يف القرآن عىل غري الصورة التي وضعها 
اسم  ان  زعموا  وقد  قال:((   اذ  النحاة 
الفاعل ال يعمل اال اذا دل عىل املعنى...
بخالف  ورد  القرآين  االستعامل  ولكن 
باسٌط  تعاىل:))وكلبهم  قال  ذلك)115(، 
النحاة  ان  يذكر  بالوصيد(()116(  ذراعيه 
وجهوها عىل سبيل احلكاية وأورد أمثلة 

أخرى أّكد اهنا تنقض رأهيم)117(.
أن  الفصل  هذا  يف  ويبدو   
القرآنية  اجلواري قد شعر بقلة شواهده 
فأورد  القراءات  من  شواهد  فالتمس 
آمنوا(( الذين  بطارٍد  أنا  ))وما  قراءة 
بالتنوين)118(، وقراءة ))ومن يتوكل عىل 

اهلل فهو حسبه إّن اهلل بالٌغ أمره(()119(.
من  يتخذ  للجواري  عجبًا   
القراءة القليلة شاهدا وهي هلجة ويرتك 
بمنهج  تأثر  اال  هذا  وما  املّطرد  الكثري 
اعرابه  ينقد  الزخمرشي  القّراء،وحسبه 
وال يكلف نفسه عناء مناقشة النحويني 
من أويل النظر فيتهمه بالتناقض والتخبط 

بني احلني واآلخر)120(.

مرجعيات  النحو القرآين وغاياته ...
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الفصل التاسع: مجلة النفي:
)من(  زيادة  مسألة  عىل  يركز   
حمتجًا  وينتهي  ليس  خرب  يف  و)الباء( 
يمكن  أنه  القرآنية  النصوص  ببعض 
ظاهر  عىل  اعتامدا  جمرورا  يكون  ان 

النص)121(.
أسأل اجلواري أولست أنت من   
النحويون  وهاهم  املعنى؟  عن  يبحث 
منصوب  لفظًا  جمرور  فقالوا  به  قالوا 
القواعد  اتساق  عىل  حيرصون  حمال 
وهذا منهجهم والداعي للتفريع يف هذه 

املسائل اليسرية.
الفصل العارش:أساليب قرآنية:

االيات  من  عددا  هنا  ذكر   
التعبري  مجالية  فيها  قرآنية  ألساليب 
ادعوكم  مايل  ))ياقوم  تعاىل:  كقوله 
النار(()122(  اىل  وتدعونني  النجاة  اىل 
ويتهم النحويني بأهنم قد خاهنم احلس 
التاويل  يف  فالتمسوا  اللغوي  والذوق 

وسيلة )123(.
اجلواري  به  فاجأنا  يشء  وثمة   
الفصحى  جتاه  نواياه  يف  نشك  جعلنا 
النحاة  يوجهها  ل  كلامت  هناك  ان  وهو 

اىل  فّرت  فكأنام  الصحيح  التوجيه 
واجلنوبية  املرصية  العامية  اللهجات 
العراقية، فهل هذا يعني دعوة اىل العامية 

بصورة غري مبارشة؟
الفصل احلادي عرش: مجلة احلال:

يذكر جميء مجلة احلال يف القرآن   
عىل غري قول النحويني بأن تكون ماضية 
))الذين  تعاىل:  كقوله  بقد  مسبوقة  غري 
ما  أطاعونا  لو  وقعدوا  الخواهنم  قالوا 
قالوا  أي  الزخمرشي  يقول  قتلوا(()124( 
الصناعة  اىل  االمر  ويرد  قعدوا  وقد 

النحوية.
اجلواري  نجد  اننا  والعجيب   
يتصالح مع الزخمرشي يف الفصل االخري 
التوجيه  احسن  انه  زاعام  عليه  يطري  اذ 
وبلغ غاية االصابة)125( عندما فرس قوله 
تعاىل: ))وإذ أخذنا ميثاقكم التسفكون 
من  انفسكم  خترجون  وال  دماءكم 
دياركم(()126( بأنه إخبار يف معنى النهي.

وأراد  أحرج  قد  اجلواري  وكأن   
ان  ))ولوال  فقال:  التخلص  حسن 
الزخمرشي معّرق يف فهم االساليب عميق 
يف ذوقها ويف التمييز ملا ألفيناه يصيب غاية 
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املعنى ومرماه(()127(.
بقوله:  الفصل  هبذا  خيتم  ثم   
))ويزيح عن العربية عقابًا صنعها قصور 
الفهم وضيق األفق عند كثري ممن أسسوا 

وأحكموا مغاليقها(()128(.
ثم يؤكد أن ماوضعه هو أساس   
ترصحيه  ويف  بعده)129(  قادمة  لدراسات 
أثره  الدارسني القتفاء  االخري هذا حيث 
وال أدري ماذا سيجدون غري النزر اليسري 
من  واستخف  وهتكم  به  تبّجح  الذي 
رهبان العلم وأساطني اللغة يف كتيبه هذا 

الذي بني ايدينا؟ غفر اهلل له.
اخلامتة والنتائج:

بعون اهلل انتهت القراءة اىل النتائج   
اآلتية:

الفكرية  اجلواري  ملرجعيات  كان   -1
يف   الواضح  األثر  واجلهوية  واملذهبية 

كتابه هذا.

2- املسائل التي أوردها اجلواري ليست 
هي  بل  النحوية  املسائل  كربيات  من 
مسائل فرعية حيدث فيها اخلالف حتى يف 

الشعر أحيانًا.
3- للجواري آراء غري دقيقة اعتمد عليها 
املوضوعي السيام  النحويني غري  نقد  يف 
يف باب املصدر وحروفه فهو يرصح بانه 
اصل االشتقاق وهذا امر خمتلف فيه اىل 

يومنا هذا.
علمهم  حدود  يف  النحويون  التزم   -4
بغريه  اجلواري  وطالبهم  )النحو( 

كالتفسري والبالغة وشتان بينهام.
5- أنكر التأويل واحلق أن التأويل امللتزم 
ال  مستساغ  النحوي  السيام  املنضبط 

يمكن رده فهو غري خمل بالنص القرآين.
* وآخر دعوانا ان احلمد هلل رب العاملني 

وعليه قصد السبيل  *

مرجعيات  النحو القرآين وغاياته ...
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اهلوامش:
1- ينظر: الدكتور أمحد الستار اجلواري 
وإسهاماته يف خدمة اللغةالعربية،  مقالة 
للدكتور ابراهيم خليل عالف، 2008م 

عىل شبكة األنرتنيت.
2- ينظر:املصدر نفسه.

عىل  منشورة  الثقافية  الكارينيا  جملة   -3
شبكة االنرتنيت.

4- ينظر: املصدر نفسه.

5- ينظر: املصدر نفسه.
6- نحو التيسري: اجلواري:3.

7- املصدر نفسه: 13-12.
8- وقفة يف كتاب نحو التيسري لالستاذ 
منشور  بحث  كناوي،  سهى  اجلواري: 
يف جملة جامعة ذي قار،  عدد4، 2013.

9- املصدر نفسه.
10- نحو القرآن:اجلواري:3.املقدمة.

اجلوزية  قيم  ابن  السلفي  املذهب   -11
وشيخه ابن تيمية:يف النحو واللغة: عبد 
جملة  منشوريف  احلموز:بحث  الفتاح 

مؤتة العدد االول 1986م.
12- املصدر نفسه.

13- صحيح البخاري:94/1.
القيم:  املرسلة:ابن  الصواعق   -14

.438

15- ابن هشام وأثره يف النحو العريب: 
يوسف الضبع:239.

16- مقدمة ابن خلدون:89.
17- املصدر السابق:237.

18- املصدر نفسه:239.
19- املذهب السلفي: بحث منشور.

20- ينظر: نحو القرآن:4.
21- املصدر نفسه:5.

أنيس:   اللغة:ابراهيم  أرسار  من   -22
النحو  نظرية  كتاب  يف  وقراءة    ،86

القرآين:حممد حسن عوادبحث.
23- نحو القرآن:3.
24- نحو القرآن: 3.

25- تيسري النحو بني اجلدوى واخلروج 
اللغة:عال بنت ياسني:143،  عىل واقع 
عبد  امللك  جامعة  ماجستري،  رسالة 

العزيز 2009م.
26- املصدر السابق:4.

27- ينظر:مقدمة لتأريخ الفكر العلمي 
يف االسالم:امحد سعيدان:27.
28- ينظر:املصدر نفسه:27.

النحوي:عيل  الفكر  تقويم  ينظر:   -29
ابو املكارم:98.

مفكري  عند  البحث  مناهج   -30
 ،277 النشار:  كسامي  االسالم 
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مع  التعامل  منهج  وينظر:حول 
الرتاث:66.

حممد  العريب:  العقل  ينظر:بنية   -31
عابد اجلابري:76.

32- ينظر: موضوعات يف نظرية النحو 
العريب:عبد االمري زاهد:48-45.

33- تيسري النحو بني اجلدوى واخلروج 
عىل واقع اللغة:34.

34- ينظر: نحو القرآن:5.
الفكر  تقويم  ينظر:   -35

النحوي:91-89.
36- ينظر: نحو القرآن:6.

37- ينظر: املصدر نفسه:6.
العريب:  النحو  ينظر: االجتهاد يف   -38

أمني اخلويل: املقدمة.
39- ينظر: نحو القرآن:7.

دالئل  كتاب  عىل  االطالع   -40
االعجاز: للجرجاين،  واعجاز القرآن: 

للباقالين مثاًل.
41- ينظر: املصدر السابق:7.

جني:  اخلصائص:ابن  ينظر:   -42
        .90/1

43- ينظر: نحو القرآن:7.
44- ينظر: املصدر نفسه:7.

النحوي:  التفكري  اصول  ينظر:   -45

عيل ابو املكارم:91.
46- ينظر: نحو القرآن:7.

القران  اثر  كتايب  عىل  االطالع   -47
للبدي،  العريب  النحو  يف  والقراءات 

والقران واثره يف النحو ملكرم.
48- االطالع عىل كتاب مغني اللبيب، 
وشذور الذهب، وقطر الندى، وأوضح 

املسالك للحاظ  الشواهد القرآنية.
49- ينظر:نحو القرآن:8.

التفكري  اصول  ينظر:   -50
النحوي:133.

51- نحو القران:9.
52- املصدر نفسه:9.
53- املصدر نفسه:9.
54- املصدر نفسه:9.

55- البيت قاله اعرايب من بني اسد.
56- ينظر:قيمة الشاهد الشعري:125.
عصفور:    الشعر:ابن  رضائر   -57

121، وفصول يف فقه العربية:163.
يؤكد  البالغة  كتب  عىل  االطالع   -58

ماذكرناه.
59- ينظر:قيمة الشاهد الشعري:166.
االبيات اخلمسني:  ينظر:اسطورة   -60
 ،101 الشعري:  الشاهد  وقيمة   ،32

االحتجاج بالشعر يف اللغة:66.

مرجعيات  النحو القرآين وغاياته ...
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61- ينظر:فصول يف فقه العربية:78.
النحوي:  التفكري  ينظر:اصول   -62

.133
63- ينظر: نحو القرآن:10-9.

64- ينظر: الظواهر اللغوية يف الرتاث 
النحوي:30-24.

65- ينظر: املصدر السابق:10.
والقراءات  القران  اثر  ينظر:كتابا   -66
يف النحو للبدي، والقران واثره يف النحو 

ملكرم.
الكريم:  القرآن  ينظر:تفسري   -67

مصطفى اخلميني: 52.
68- ينظر: نحو القرآن: 12.

واالدبية:  اللغوية  املناهج  ينظر:   -69
هادي هنر:33.

الف  اديب وصحايف  أنيس فرحية   -70
كتاب العربية بني العامية والفصحى.

71- ينظر: نحو القرآن:12.
وليسقط  العربية  لتحيا  كتاب   -72
وطبع  الشوبايش  رشيف  أفه  سيبويه 

طبعات كثرية.
73- ينظر: املصدر السابق:12.

74- ينظر: رشح االبيات املشكلة:22.
75- ينظر: نحو القرآن:13.

76- ينظر: املصدر نفسه:14.

77- ينظر: نحو القرآن:18.
78- البقرة:283.

79- النساء:81.
80- نحو القرآن:21.

رشح  ينظر:   -81
الريض:290-272/1.

82- ينظر: اوضح املسالك: 193/1-
.197

يف  واالستشهاد  ينظر:الرواية   -83
النحو: حممد عيد: 75-69.
84- ينظر:نحو القرآن:21.
85- ينظر: نحو القرآن:22.

86- ينظر: كتاب سيبويه:23/1.
87- ينظر: العربية معناها ومبناها: متام 

حسان:244-191.
يف  والقراءات  القرآن   أثر  ينظر:   -88

النحو: سمري اللبدي:233-194.
89- ينظر: معاين القرآن:328.

90- ينظر: مدرسة الكوفة:  65-43، 
والدرس النحوي يف بغداد:17-11.

91- البقرة:20.
الكشاف:  ينظر:   -92

الزخمرشي:43/1.
93- االحقاف:20.

اجلواري  مرجعيات  احدى   -94
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النحو.ولعله  تيسري  كتاب  يف  والسيام 
سار عىل خطاه.

رشف  واالجتهاد:  النص  ينظر:   -95
الدين:123.

العلوم  مفتاح  كتاب  عند  وقفة   -96
للسكلكي حيث قسم العلوم.

97- ينظر: التعريفات:اجلرجاين:23.
98- ينظر: مسائل نحوية يف غري كتب 

النحو: كاظم داخل:57.
99- النمل:18.

100- ينظر: الكشاف:137/3.
101- ينظر: نحو القرآن:60.

102- طه:58.
103- رشح احلامسة:35/1.

104- النساء 96.
105- ينظر: نحو القرآن:63.

106- ينظر: اآلراء الكوفية التي رجحها 
الريض يف رشح الكافية:اهليتي:45-2.

107- ينظر: املصدر السابق:68.
108- ينظر: دروس يف علم االصول: 

حممد باقر الصدر:189.
االصول:  علم  يف  ينظر:الذخر   -109

االردبييل:70-66.
علم  يف  الرافد  ينظر:   -110

االصول:47.
111- االرساء:63.

112- ينظر: الكشاف:366/2.
113- نحو القرآن:69.

114- املصدر نفسه:70.
115- ينظر: املصدر نفسه:77.

116- الكهف:18.
117- ينظر: نحو القرآن:77.

118- الكشاف:214/2.
119- املصدر نفسه:214/2.
120- ينظر: نحو القرآن:82.

121- ينظر: املصدر نفسه:92.
122- غافر:41.

123- ينظر: نحو القرآن:94.
124- ال عمران:168.

125- ينظر:املصدر نفسه:100.
126- البقرة:84.

127- نحو القرآن:101.
املصدر نفسه:102.  -128
املصدر نفسه:103.  -129

مرجعيات  النحو القرآين وغاياته ...
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املصادر واملراجع:
- القرآن الكريم.

1- ابن هشام وأثره يف النحو العريب: د. 
دار  الضبع،  ط1،   الرمحن  عبد  يوسف 
 - 1418هـ  القاهرة-مرص،  احلديث،  

1998م.
النحو  يف  والقراءات  اللقرآن  أثر   -2
 ،1 اللبدي:  سمري  حممد  د.  العريب: 
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ملخص البحث
ل يكن احلديث عن صورة الرسول باليشء اجلديد يف تراثنا األديب العريب،   
موضع اهتامم األنام من يوم مولده إىل يوم يبعث حيا، ملا امتلكه من شخصية  فقد كان
صنعها الباري عز وجل ومنحها من أبعاد الكامل الذايت واملعنوي، وهذا مما ال خيفى عىل 
، هذه الشخصية بمزاياها الفريدة كانت موضع اهتامم القرآن  القارئ أو املتتبع لسريته
الكريم فقد وردت اآليات الكريامت لرتسم بعض مالحمها اخلالدة. إىل جانب الشعر 
واألدب بشكل عام. وهي مجيعها ترسم صورة اجلامل والكامل بشقيه املادي واملعنوي، 
فقد كانت صورته حارضة يف أذهان الشعراء واألدباء وخميلتهم عىل مدى العصور 
واألزمنة، وقد جاء هذا البحث ليقف عند  مالمح صورته الرشيفة من خالل الوقوف 
عند تراث الشيخ الدكتور امحد الوائيل ملا متثله هذه الشخصية وما تتميز به من اجلمع بني 
املوهبة الشعرية يف قرض الشعر ونظمه وبني اخلطابة احلسينية التي برع فيها واشتهر هبا. 
فكان هذا البحث عىل قسمني، يتناول األول صورته املادية من خالل الشعر والنثر، 
والثاين صورته ومالحمه املعنوية من خالل  الشعر و املنرب احلسيني واخلطابة، فضال 
عام متتع به من صفات خاصة به . كل ذلك حاول البحث الوقوف عنده والكشف 
عن مالحمه ليصل بذلك إىل حقيقة مفادها إن إدراك الوائيل لعظمة شخصية الرسول
 جعله يكشف حالة الرصاع الناتج عن اإلحساس بالنقص والضياع التي يعيشها 
، األمر الذي جعله يكشف عن صور  املجتمع مقابل الشخصية الكاملة للرسول
يسعى إىل التمسك هبا واللجوء إليها للوصول إىل حالة من االستقرار النفيس والتوازن 
الذايت. ومن هنا فقد رّكزت األشعار عىل شخصية النبّي بوصفه النموذج الذي يقتدي 

به غريه ، وعىل أسلوبه يف إنجاز ما ُكّلف به من دعوٍة إىل احلق.

صورة الرسول  يف املنظور الشعري ...
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Abstract

 Talking about the image of the Messenger  (may God’s 
prayers and peace be upon him and his family) was not 
something new in our Arab literary heritage. He (PBUH) 
was the subject of people’s attention from the day he was 
born until the day he was resurrected because he possessed 
a personality made by Allah, endowed with dimensions of 
personal and moral perfection. This is something that is not 
hidden from the reader or follower of his biography (PBUH). 
This personality, with its unique characteristics, was the 
subject of interest in the Holy Qur’an, as the noble verses 
were received to paint some of its immortal features. This 
personality was also the interest of poetry and literature 
in general. They all paint for us the image of beauty and 
perfection, both material and moral. His image (PBUH) 
was present in the minds and imaginations of poets and 
writers throughout the ages and times. This research came 
to stand on the features of his honorable image by standing 
at the heritage of Sheikh Dr. Ahmed Al-Waeli for what this 
character represents and what is distinguished by him in 
combining poetic talent in loaning poetry and organizing it 
with the Husseini rhetoric in which he excelled and became 
famous.



119

)2
02

2  
ين -

الثا
ن 

رشي
( )ت

14
44

 - 
اين

 الث
يع

)رب
نة 

ثام
ة ال

سن
- ال

ون 
الث

والث
بع 

لرا
دد ا

الع
 - 

سع
التا

لد 
ملج

/ ا
واة

د

This research was divided into two parts, the first deals with 
his physical image (PBUH) through poetry and prose, and 
the second is his image (PBUH) and his spiritual features 
through poetry, the Husseini pulpit and rhetoric. In addition 
to the characteristics that he (PBUH) enjoyed. All of this, 
the research tried to stand with him and reveal his features, 
in order to reach the fact that Al-Waeli’s awareness of the 
greatness of the personality of the Messenger (PBUH) made 
him reveal the state of conflict resulting from the sense of 
inferiority and loss experienced by the society versus the 
complete personality of the Messenger (PBUH). This made 
him reveal images that he seeks to adhere to and resort to 
to reach a state of psychological stability and self-balance. 
Hence, the poems focused on the personality of the Prophet 
as a model for others to emulate, and on his method of 
accomplishing the call to truth he was entrusted with.

صورة الرسول  يف املنظور الشعري ...
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املقدمة:
هر فيـــــها فمــــزاياك يعرف الدَّ

ا ِذروة الـكامِل امُلتاح  أهنَّ
وسجاياك مفعامٌت بطهِر 

يف وضوح ما احتاج لإليضاح
صورة  عن  احلديث  يكن  ل   
تراثنا  يف  اجلديد  باليشء  الرسول 
موضع  كان  فقد  العريب،  األديب 
اهتامم األنام من يوم مولده إىل يوم يبعث 
صنعها  شخصية  من  امتلكه  ملا  حيا، 
أبعاد  من  ومنحها  وجل  عز  الباري 
ال  مما  وهذا  واملعنوي،  الذايت  الكامل 

املتتبع لسريته أو  القارئ  خيفى عىل 
، هذه الشخصية بمزاياها الفريدة كانت 
موضع اهتامم القرآن الكريم فقد وردت 
اآليات الكريامت لرتسم بعض مالحمها 
واألدب  الشعر  جانب  إىل  اخلالدة. 
صورة  ترسم  مجيعها  وهي  عام.  بشكل 
واملعنوي،  املادي  بشقيه  والكامل  اجلامل 
حارضة يف أذهان  فقد كانت صورته
مدى  عىل  وخميلتهم  واألدباء  الشعراء 
العصور واألزمنة، واملتتبع لكتب السرية 
النبوية وكتب الطبقات والرتاجم يلحظ 

ذلك، والسيام أشعار صدر اإلسالم.
غري ان ما يعني هذا البحث هو   
الرشيفة من خالل  تتبع مالمح صورته 
الدكتور  الشيخ  تراث  عند  الوقوف 
امحد الوائيل ملا متثله هذه الشخصية وما 
الشعرية  املوهبة  به من اجلمع بني  تتميز 
اخلطابة  وبني  ونظمه  الشعر  قرض  يف 
إىل  هبا.  واشتهر  فيها  برع  التي  احلسينية 
املحدثني،  الشعراء  من  كونه  جانب 
بوصفها  بالصورة،  التعبري  أمهية  برزت 
من  تتبدى  التي  الوسائل  من  واحدة 
لذلك  نتيجة  الشعراء،  مقدرة  خالهلا 
الصورة  لدراسة  دارس  غري  انربى 
عىل  ووقف  وتطبيقًا،  تنظريًا  الشعرية، 
وعىل  وأنامطها،  وعنارصها  مصادرها 
تنطوي  التي  الكبرية  األمهية  من  الرغم 
أحدا  إن  إال  الدراسات،  تلك  عليها 
الصورة  مصادر  دراسة  إىل  يتصد  ل 
الشاعر.  بذات  مقتفيًا عالقتها  وحدها، 
ومن هنا تربز أمهية هذا البحث، فليس 
وال  اليسرية،  املهام  من  الذات  متابعة 
الصور  مصدر  بني  العالقة  اكتشاف 
مهمة  النامذج  خالل  من  الشاعر  وذات 
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عىل  البحث  هذا  فكان  أيضا.  يسرية 
صورته  األول  يتناول  قسمني، 
والثاين  والنثر،  الشعر  خالل  من  املادية 
املعنوية من خالل   صورته ومالحمه 

املنرب احلسيني واخلطابة.
القسم األول:

الشعري  املنظور  يف  املادية  صورته
والنثري:

قارئ ديوان الشيخ الدكتور أمحد   
انه ل خيصص  الوائيل )رمحه اهلل( يلحظ 
قصيدتني  سوى  وملدحه  للرسول 
) الكريم الرسول  عند  )دعاء  مها 
لكن   )2() الرسول رحاب  و)يف   )1(

يف  حارضا  كان  الرسول شخص 
معظم قصائده التي تناولت أهل البيت 
االمتداد  من  يمثلونه  ملا  السالم(  )عليهم 
فهم  العظيمة،  الشخصية  هلذه  احلقيقي 
شخصياهتم  مالمح  رسمت  هلا  ترمجان 
من مداد شخصيته، هلذا يمكن القول إن 
البيت  آل  كل سمة من سامت شخصية 
سواء كانت مادية أو معنوية إنام هي متثل 
واألكمل  األسمى  الشخصية  من  جزءا 
الرسول  شخصية  وهي  واألوضح 

. األعظم حممد
وملا كان الوائيل ابن بيئة النجف   
التي ُعرفت واشتهرت بالشعر السيام يف 
كانت  التي  الدينية  واملحافل  املناسبات 
وجمالسها  الشعرية  منتدياهتا  يف  تقام 
أن  الطبيعي  فكان من  العامة واخلاصة، 
شعر  يقرأ   (( وان  األجواء  هبذه  يتأثر 
مثل  املتقدمني  الشعراء  من  جمموعة 
وشعر  مجيعا،  اجلاهيل  العرص  شعراء 
بعض شعراء العصور الالحقة(()3( وان 
حيفظ هلم، وكان من الطبيعي أن يتأثر هبم 
وبنتاجهم الشعري من حيث األسلوب 
الشعرية  الصورة  عن  فضال  والصياغة 
نلمسه  ان  نستطيع  ما  وهذا  والفنية، 
الرسول  صورة  ملالمح  رسمه  يف 
املادية؛ ذلك أن الصورة قد تكون عبارًة 
املجاز  من  وختلو  االستعامل  حقيقية 
ما  األخرى)4(، وهذا  البالغية  والوجوه 
إذ  هالل،  غنيمي  حممد  الدكتور  ذكره 
حقيقية  العبارات  تكون  ))فقد  يقول: 
االستعامل وتكون حقيقية التصوير دالًة 
عىل خيال خصب(()5( فإذا كان شعراء 
وصفوا  قد  اإلسالمية  الدعوة  عرص 

صورة الرسول  يف املنظور الشعري ...
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واألزهر  واألغر  باألبيض  الرسول 
وشبّهوه بالبدر، كام يف قول عم الرسول

أيب طالب:
"وأبيض يستسقى الغامم بوجهه          

ثاَِمل اليتامى عصمة لألرامل")6(
)باب  فتح  قد  طالب  أبو  يعد  وبذلك 
احلديث عن حممد وصفاته وطبيعة 

العالقة به()7(.
رسم  فقد  حارثة  بن  قطن  الشاعر  أما 
باألغر  تشبيهه  خالل  من  صورته

وبالبدر، وذلك يف قوله:
"أغرَّ كأنَّ البدر ِسنَُّة وجهه          

إذا ما بدا للناِس يف حلل الُعَصب")8( 
أما كعب بن مالك فقد وصفه باألزهر، 

وهذا ما نقرأه يف قوله:
"وَمَواعظ من ربنا هتدي هبا          

بلساِن أزهَر طيب األثواب")9(
إىل  ثابت  بن  حسان  وذهب   
بالبدر  شبهه  عندما  ذلك  من  أبعد 
)وبارك بصورته وبالضياء الذي ينبعث 

منها()10( وذلك يف قوله:
"مبارك كضياء البدر ُصوَرُتُه          

َما قال كان قضاًء َغرْيَ َمْردود")11( 

صورته  مالمح  من  ذلك  وغري 
الشخصية التي حاول الشعراء أن يقفوا 
كل  إن  ويبدو  ويرسموها)12(.  عندها 
ذلك وغريه قد اطلع عليه الشيخ الوائيل 
وقرأه وتأثر به وأدرك أهنا مجيعا تعرّب عن 
الذي  )النور(  صفة  هي  واحدة  صفة 
نور  عن  فضال  الكريم وجهه  عال 
فهذا  كيانا و شكال،  النور  فهو  رسالته، 
ما نقرؤه يف ديوانه وعىل وجه اخلصوص 
الغراء()13(  كعبة  )إىل  املعنونة  قصيدته 
الرسول  وجه  نور  إىل  يشري  حيث 
به  أحاط  الذي  والرسالة  الوحي  ونور 

وتغشاه، فهو بني نورين:
"وتشتار من نورين وجه حمـمد          

ووحي تغشاه، فأّي ثنائي" )14(     
تكشف  هذا النور الذي جتىل بوجهه
عنه أسارير حمياه اخلالدة عىل مر األزمان 

والعصور:
"يا أسارير من حميا أيب الّزهـــــ         

ـــراِء عاشت عىل الزمان املديد")15(
ويف نص ثالث أيضًا يشري الشيخ   
الوائيل إىل صفة النور التي ارتسمت عىل 
الذي  السناء  فهو  الرسول صورة 
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يستهدى به وهو النور الذي يبدد الظلمة 
) فـفي قصيدته )يف رحاب الرسول

)16( يترضع الوائيل بقوله:

هراء أن جئت أجتيل           "سامحًا أبا الزَّ

سنــــاك واســـتهـــدي اجلالَل واطلب
إذا لــــم تؤمل فيـــــَض نورك ظلــمتي

فمن أين يرجو جلوة النُّور غيهب")17(
وجهه  مأل  الذي  النور  هذا   
ونور  الرسالة  بنور  ارتبط  الكريم
مركز  بذلك  فكان  والقرآن،  النبوة 
االشعاع املادي والروحي  الذي جيذب 
إليه كل َمْن يبحث عن احلقيقة واحلكمة، 

وَمْن يتيه يف عال الضاللة والظلمة:
"عهدتك والقرآن نور وحكمة          

يشد إليه التائهني وجيذب")18( 
هبذا  التمسك  دائم  نلحظه  لذا   
وطريق  اهلداية  إىل  يسرتشد  فبه  النور 
احلق، وبه تستطاب احلياة وتعذب، لقد 
أسلوب  هنج  إىل  الوائيل  الشيخ  سعى 
صوره  تشكيل  يف  متفرد  و  متميز 
شعرية  لوحة  رسم  خالل  من  وذلك 
بمضمون  وثيقة  عالقة  يف  داخلة  تكون 
الصورة  هذه  تعكس  إذ  القصيدة، 

والفكري  والعاطفي  النفيس  املوقف 
للشاعر، من خالل خلق العالقات التي 
تربط جتربته هبذه الصورة. فكام األصيل 
ينري  نوره كذلك  احلياة  فجر  ينري 

دروب احلق واخلري والعدل:
"وردَّ لنا هذا األصيل لفجرنا          

إىل النبع هيمي النُّور ثرا ويسكب")19( 
ال بل إن سنا نوره كشعاع الشمس التي 

تتعب من ينظر إليها: 
"ومللمت طريف يف سناك وملِعِه

مس تعشو العني منها وتتعب")20(  كذا الشَّ
يلّم  أن  الشاعر  استطاع  لقد   
تطرق  التي  الشخصية  الصور  بجميع 

للرسول املعارصون  الشعراء  إليها 
يف  ليوحدها  بعدهم  جاءوا  والذين 
صورة واحدة وجيمعها يف صفة واحدة 
هي صفة )النور( هذا النور املادي الذي 
فضال عن  جتىل يف مالحمه الشخصية
إىل  شعاعه  امتد  الذي  املعنوي  النور 

يومنا هذا وسيظل إىل يوم يبعثون.
عدم  يف  السبب  يعود  وربام   
صورة  مالمح  إىل  الشاعر  تطرق 
وجده  ما  إىل  الشخصية  الرسول

صورة الرسول  يف املنظور الشعري ...



124

)2
02

2  
ين -

الثا
ن 

رشي
( )ت

14
44

 - 
اين

 الث
يع

)رب
نة 

ثام
ة ال

سن
- ال

ون 
الث

والث
بع 

لرا
دد ا

الع
 - 

سع
التا

لد 
ملج

/ ا
واة

د

التي وصفه  من مالمح الكامل واحلسن 
السري والرتاجم فضال عام  هبا أصحاب 
،ومن  جانب  من  هذا  الشعراء  ذكره 
جانب آخر هو املساحة الزمانية الكبرية 
وبني  والرسول  الرسالة  عهد  بني 
عرص الشاعر األمر الذي جيعل إمكانية 
ما  عىل  تعتمد  الشخصية  مالحمه  رسم 
قاله السابقون له، وربام يعود السبب إىل 
))التجربة  عىل  وتركيزه  الشاعر  اهتامم 
العمق  من  كبرية  بدرجة  تتمتع  التي 
الشعر،  منها  يبزغ  التي  التجربة  هي 
والشاعر يف حاجة إىل عمق التجربة أكثر 
قلت  وكلام  التفصيل،  إىل  حاجته  من 
تفصيالت الصورة واحلالة الشعرية زاد 
ال  التفصيالت  فكثرة  املبارش،  تأثريمها 

ترتك عماًل لإلحياء(()21(
أن  سبق  ما  يعيد  فهو  وبذلك   
يشء  إضافة  دون  من  الشعراء  تناوله 
جديد وهذا ما يبعده عن طريق اإلبداع 
اخلطابة  جمال  يف  أما  الشعر.  يف  واجِلدة 
الشيخ  اهتامم  أن  فيبدو  احلسيني  واملنرب 
قد  املعنوية  بمالمح صورته  الوائيل 
شغله عن الوقوف عند صفاته ومالحمه 

املادية.
القسم الثاين:

مالمح صورته املعنوية:
الصورة  ملفهوم  املتتبع  إن   
لغوي  ))تركيب  أهنا  يدرك  الشعرية 
متخيل   وعاطفي  عقيل  معنى  لتصوير 
تصويرمها  يمكن  شيئني  بني  لعالقة 
بأساليب عدة(()22(؛ أو أهنا ))تلك التي 
تقدم تركيبة عقلية وعاطفية يف حلظة من 

الزمن(()23(.  
أن  ممكن  وصف  أصدق  لعل   

الرسول صورة  معال  لنا  يوضح 
الكريم  القرآن  به  جاء  ما  هو  املعنوية 
وذلك يف قوله: )َوإِنََّك َلَعىل ُخُلٍق َعظِيٍم(
)24( حيث جتلت يف هذه اآلية املباركة كل 

فصفاته املباركة،  صورته  عظمة  مالمح 
الشعراء  اهتامم  العظيمة كانت مثار 
فهي  هذا  يومنا  إىل  الرسالة  عرص  منذ 
والذين  ملحبيه  منارا  جعله  الذي  املثال 
لذلك  بنهجه،  ويقتدون  أثره  يتبعون 
يشريون  النبوة  عرص  منذ  الشعراء  فإن 
معرض  يف  املعنوية  صورته  مالمح  إىل 
شعر  يميز  ما  أن  غري  والرثاء،  املدح 
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الشيخ الوائيل هو انه استطاع أن يوظف 
غرض  يف  املعنوية  صورته مالمح 
الدعاء والتوسل بل يف معرض توظيف 
األحداث التارخيية فهو حياول أن يمزج 
عارصها  التي  التارخيية  األحداث  بني 
مالمح  وبني  وعايشها  الرسول
نقول  بل  الرشيفة،  املعنوية  صورته 
األحداث  إن  وأدق  أوضح  بشكل 
التارخيية التي حصلت يف زمانه ما هي 
املعنوية صورته  ملالمح  انعكاس  إالّ 
رحاب  )يف  قصيدته  يف  ولنا   ،
أثناء  الشاعر  نظمها  التي   ) الرسول
 1976 عام  املنورة  للمدينة  زيارته 
شاهد عىل ذلك،  وترشفه بزيارة قربه
يف  التارخيية  مسريته  استحرض  أن  فكان 

نرش الدعوة اإلسالمية وذلك يف قوله:
" قطعُت إليك البيد شاسعَة املدى         
إذا ما َتقىضَّ َسْبَسٌب َجدَّ سبسُب

مل َأْن صار معربا           خيايل فيها الرَّ
إليك ودرٌب للحبـيب حمبب 

والح عليه رسم أخفاف ناقة            
غزوَت عليها يوَم هلل تغضب")25( 
ُيلحظ يف هذه املقطوعة إشارات   

من  وهجرته  الرسول  رحلة  إىل 
مكة إىل املدينة ومن ثم غزوة بدر وُأحد 
الصحابة  من  مجع  مع  قادمها   التي 
مالمح  بعض  أيضا  محلت  كام  الكرام. 

صورته املعنوية الرشيفة، ومنها:
غري  صفة  ولعلها  الغضب:   
حممودة لكن عندما تكون يف أمر مرشوع 
مطلوبة  محيدة  صفة  منها  جيعل  ما  فهذا 
معرض  يف  لكن  هبا اتسم  فقد 

الغضب هلل عز وجل.
اإلسالمية  للفتوحات  القيادة:   
الفكر  من  مزجيا  فكانت  تزعمها،  التي 
العميق والشجاعة التي ُوِسم هبا، وتلك 
حضارة  أي  لقيام  دعامتني  أهم  هي 
تسعى إىل املجد والبقاء فبالعقل القيادي 
ومعرفة  األمور  تنظيم  عىل  القادر 
والشجاعة  الضاربة  وبالقوة  أرسارها 
النهوض  أمة  ألية  يمكن  واإلقدام 
التي  الشجاعة  تلك  والتسامي،  والقيام 
وتفانيه  تعاىل  اهلل  يف  ذوبانه  من  جاءته 
ألصحابه  وقيادته  دعوته  نرصة  يف 
رسالته  لواء  حتت  ينضمون  وملن  وأمته 
وجل،  عز  للقائه  يتبارون  الذين  من 

صورة الرسول  يف املنظور الشعري ...
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فكانوا بذلك عونا له وظهريا يسانده يف 
بإحدى  والظفر  القتال  ميادين  اقتحام 
وكالمها  الشهادة  أو  النرص  احلسنيني، 
فوز يكشف عن شجاعة مريديه. وهذا 
عندما  خطبه  يف  الوائيل  الشيخ  أكده  ما 
))فجاهد يقول:  حيث  شجاعته  ذكر 
أن  وذلك  جهاده  حق  اهلل  سبيل  يف 
حلقه  حتى  غزوة  وثامنني  أربعا  خاض 
وبجسده  يرجع  فكان القتال  أذى 
وحني  آخر  نص  اجلراحات(()26(.ويف 
واملعارك  الغزوات  عن  الوائيل  يتحدث 
التي خاضها الرسول يصفه بأنه ))حيمل 
ذهنية القائد املنّظر املفكر وكانت خططه 
ذهنية  يمتلك  فكان  اإلبداع  يف  غاية 
ذهنية  تضاهيها  ال  فذة  وقتالية  حربية 
الشجاعة  صفة  جانب  وإىل  أبدا(()27( 
ملمحا  الوائيل  الشيخ  يرسم  والقيادة 
آخر من مالمح صورته املعنوية الرشيفة 

أال وهي:
بل  والعطاء،  والكرم  الرمحة   
الكامل االنساين  إن  الذايت ال بل  الكامل 
خماطبا  قوله  فنقرأ  وينسب،  إليه  ينتمي 
الرسول آمال فيض نوره الذي يبدد 

الظلمة
"إذا ل تؤمل فيَض نورك ظلمتي

فمن أين يرجو جلوة النُّور غيهب")28( 
أن  الوائيل  الشيخ  استطاع  لقد   
مالمح  رسم  يف  اخلطاب  لغة  يوظف 
وصفاته،  املعنوية  الرسول صورة 
ذلك))أن غرض أية صورة هو تكثيف 
تثريه  الذي  اإلحساس  أو  الشعور 
من  الشعرية  التجربة  تسعى  فكرة  أية 
وفكرًا  حسًا  جتسيده  إىل  صورها  خالل 
استعامل  خالل  من   )29( واحد((  آٍن  يف 
االستفهام  كإسلوب  البالغة  أساليب 
يرجو  أين  )فمن  قوله:  التقريري كام يف 
صفة  إىل  إشارة  غيهب(  النُّور  جلوة 
يرجو  أين  )فمن  واملعنوي  املادي  النور 
رمحة اهلل مذنب( إشارة إىل صفة الرمحة 
التشبيه  أما   ، هبا حتىل  التي  واملغفرة 
فقد وظفه يف رسم صورة عطاء الرسول
 وكرمه فهو بمنزلة السامء التي تنهل 
وجه  عىل  –والشاعر  الناس  بعطائها 
اخلصوص- واألرض التي ترشب هذا 
العطاء وهذه صورة معربة عن أثر عطاء 
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القرآن  إال  وما عطاؤه  الرسول وكرمه، 
الكريم، وهذا ما يشري إليه البيت:
"وَأغرى طاليب أن فيـــــَض معينه

مدى الدهر ثرٌّ ما جيفُّ وينضب")30(
عىل  باٍق  وكرمه  عطائه  ففيض   
جفاف  أو  نقص  يصيبه  ال  األيام  مدى 
ان  الوائيل  حاول  لقد  نضوب.  أو 
التوازن  وعدم  الرصاع  صورة  يعرض 
النفيس الذي يعيشه الشاعر أمام صورة 
بصورة  املتمثلة  واالطمئنان  االستقرار 
وهو  فالشاعر   ، األكرم الرسول 
هو  إنام  نفسه  عن  يتحدث  أن  حياول 
فإننا  لذا  بأكمله،  جمتمع  صورة  يعكس 

يمكن أن نقف عند أبياته عىل قسمني:
األول: يمثل حالة النقص الذي يعرتيه 
–الشاعر- ولنا أن نقول إن )أنا( الشاعر 
اجلامعة  )نا(  إىل  تشري  أو  ترمز  هي  إنام 
التي ينتمي إليها ويعيش بينها. ويتجسد 
من  عىل  ))فليس  قوله:  يف  النقص  هذا 
الشاعر  فشعور  معتب(()31(  باَبك  َأمَّ 
له  واحتياجه  النبي  باب  عىل  بالوقوف 
عىل  واضحة  داللة  حيمل  إنام  وسؤاله 
للتعريف  وسيلة  منه  جاعال  النقص، 

املعنوية  ومالحمه  الرسول  بصفات 
)الكامل(.

لقد رسم الشاعر أكثر من صورة   
تكشف لنا العالقة الوثيقة التي يرجوها 
، فبها  الوائيل من التمسك بالرسول
يشعر باالستقرار والتوازن النفيس وهذا 
الثاين،  النسق  يف  مالحظته  يمكن  ما 
صورة الكامل املتمثل بالصفات املعنوية 

: التي جتلت فيه
"َأهبت بنقيِص فاستجار بكامِل     

إىل ذاته ُينمى الكامل وُينسب" )32(
جدلية  جيل  بشكل  تتضح  وهنا   
متثل  والتي  اإلنسانية  للصفات  النقص 
وهنا  االعتيادي،  اإلنسان  شخصية 
أمام  الوائيل  الشاعر  شخصية  كانت 
الصفات  محلتها  التي  الكامل  جدلية 

. املعنوية للنبي
إن إدراك الوائيل لعظمة شخصية   
حالة  يكشف  جعله  الرسول
بالنقص  اإلحساس  عن  الناتج  الرصاع 
والضياع والظلمة التي يعيشها اإلنسان 
الشخصية  اجتاه  املجتمع  )الشاعر(/ 
من  حتمله  بام   ) )الرسول  الكاملة 

صورة الرسول  يف املنظور الشعري ...
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الذي  األمر  معنوية،  ومالمح  صفات 
جعله يكشف عن صور متقابلة متضادة 
إليها  واللجوء  هبا  التمسك  إىل  يسعى 
للوصول إىل حالة من االستقرار النفيس 

والتوازن الذايت:
ي يف َثرى مسَّ عفره          رت خدِّ "وعفَّ

ب" )33(  جلربيل من جنحيه ريُش مزغَّ
ويف جمال النثر أيضا أشاد الوائيل   
عظيم  رجل  انه  بالقول  حممد بالنبي 
املسلم  الشباب  ويدعو  عبقرية  يتفجر 
إىل رضورة معرفة الرسول معرفة كاملة 
الن معرفته تعني معرفة عال من البهجة 
ويذكر  والعطاء)34(  والنور  واإلرشاق 

األبيات اآلتية :
"قطعُت إليك البيد شاسعَة املدى                 
اذا ما تقىضَّ َسْبَسٌب ّجدَّ سبسُب
مل أْن صار معربا                  ختايل فيها الرَّ

إليك ودرٌب للحبيب حمبب")35( 
التي  املعنوية  الصفات  ومن   
يف  كثريا  هبا  ونادوا  العرب  أحبها 
الكرم،  صفة  األديب  وتراثهم  شعرهم 
التي يعتز  ولعلها تعد من أبرز اخلصال 

غريه  من  هبا  ويتميز  العريب  الفرد  هبا 
سجية  العرب  يعد))يف  الكرم  إن  ذلك 
متأصلة يف نفوسهم... ول يكن كرمهم 
يكرمون  كانوا  بل  احلدود  خاصًا ضيق 
ومن  يعرفونه  من  والبعيد،  الغريب 
أصبح  فقد  هنا  ومن  يعرفونه(()36(  ال 
املعنوية  للمالمح  مميزا  نوعا  الكرم 
مر  عىل  العربية  الثقافة  هبا  ُتعنى  التي 
عصورها، حتى ال تكاد ختلو نصوصها 
ما  أن  غري  إليها،  اإلشارة  من  اإلبداعية 
الوائيل  تناول  كيفية  هو  البحث  يعني 
شخصية  يف  امللمح  وهذا  امليزة  هلذه 
. ومعروف إن البيئة العربية  الرسول
بدوية  صحراوية  بيئة  أهنا  عنها  ُعِرف 
مصادر  عن  البحث  أساس  عىل  قائمة 
تفرض  بيئة  فهي  وطعام  ماء  من  احلياة 
القسوة واملعاناة  فيها  عىل ساكنيها حياة 
أما  فيها  بالثوابت  أشبه  فهي  هلا  شكال 
يعيشون  ومن  البيئة،  هذه  سكان  حركة 
التحول  من  نوعا  يشكلون  فإهنم  فيها 
مالمح  يف  مالحظته  يمكن  ما  وهذا 
عىل  فهو  للرسول املعنوية  الصورة 
الرغم من تأثره بالبيئة القاسية بمعطياهتا 



129

)2
02

2  
ين -

الثا
ن 

رشي
( )ت

14
44

 - 
اين

 الث
يع

)رب
نة 

ثام
ة ال

سن
- ال

ون 
الث

والث
بع 

لرا
دد ا

الع
 - 

سع
التا

لد 
ملج

/ ا
واة

د

املادية واملعنوية الثابتة فانه قد خرج عن 
نسقها املألوف وحتول إىل نسق مضاد هلا 
املادية  الناحية  بان كان كريام معطاًء من 
واملعنوية أيضا، فام كان منه إال ان حتول 
معينه  فيض  لطالبي  إغراء  موضع  إىل 
للزمان  حدودا  يعرف  ال  الذي  الواسع 

واملكان.
"وَأغرى طاليب أن فيـــــَض معينه         

مدى الدهر ثرٌّ ما جيفُّ وينضب" )37( 
رحاب  )يف  لقصيدة  القارئ  ان   
ان  كيف  يلحظ   )38() الرسول
الشاعر استطاع أن يرسم مالمح صورته 
الصفات  كل  هلا  مجع  فقد  املعنوية، 
احلميدة التي عرفتها البيئة العربية، تلك 
))منطلقا  املجسدة حلقيقته  الصورة 
الرتكيز  عرب  روحية...  رؤية  من  فيها 
فيها  يتجىل  التي  املحمدية  احلقيقة  عىل 
أمام  والنورانية(()39(  والتجيل  التفرد 
احلياة  يف  التوازن  وعدم  الضياع  حالة 
وحاجتها  األمة  تعيشه  الذي  الواقع  أو 
بنوره  واالستضاءة  بنهجه  التمسك  إىل 
واخلري  األمان  جادة  إىل  للوصول 
وهذا   . هلم  رسمه  الذي  والطريق 

ما يتضح من توظيف الشاعر ألسلوب 
الرمحة-  )النور-  التضاد  أو  الثنائيات 
العطاء- الكامل، مقابل الظلمة –الذنب 
عن  فضال  الخ(  النقص...  –احلاجة 
الرصينة  والكلامت  اجلزلة،  األلفاظ 
حتمله  وما  العبارة  ومتانة  السبك  وقوة 
من )) اتساق لغوي عىل مستوى الظاهر 
وانسجام عىل مستوى العمق الداليل((

)40( وهذا ما ترسمه لنا أبيات الشاعر:

هراء قوتًا فلم يعد           "فهبنا أبا الــــزَّ
بمـــزودنا ما يستطاب ويعذب

وردَّ لنا هذا األصيل لفجرنا          
إىل النبع هيمي النُّور ثرًا ويسكب

د خطانــــا بالطَّريق فدربنا سدِّ
طويل عىل أقدامنا متشعِّب")41(

الشجاعة والثبات عىل املبدأ
أكثر  من  الشجاعة  صفة  لعل   
مثار  كانت  التي  احلميدة  الصفات 
اعتزاز العريب واهتاممه، والقارئ للشعر 
العريب عىل خمتلف عصوره يلحظ كيف 
هذه  إضفاء  إىل  يسعى  كان  الشاعر  أن 
رئيس  أكان  سواء  ممدوحه  عىل  الصفة 
ملا  عسكريا  قائدا  أم  خليفة  أم  قبيلة 

صورة الرسول  يف املنظور الشعري ...
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يف  ورهبة  هيبة  من  الصورة  هذه  ألبعاد 
نفوس األعداء، وما حتمله يف طياهتا من 
وهذا  واالعتداد،  والفخر  القوة  مظاهر 
الوائيل  الشيخ  عنده  يقف  أن  حاول  ما 
وهي صورة  وهو يرسم صورة النبي
ل خترج عاّم ذكرته كتب السري والرتاجم 
ما  وكذلك  شخصيته  تناولت  التي 
ذكره شعراء عرصه وبعد عرصه، ولعل 
هذه  حقيقة  عن  يكشف  مثال  أروع 
ابن هشام يف سريته عنه ما رواه  الصفة 
نبيًا  بعثه اهلل سبحانه وتعاىل   عندما 
ورسوالً ألُمة العرب عندها طلب زعامء 
قريش من عمه أيب طالب ان يكف ابن 
يطلبه  ما  مقابل  دعوته  نرش  عن  أخيه 
اهلل  منه سالم  كان  فام  أموال وجاه،  من 
عليه إالّ ان ردهم برد يكشف الشجاعة 
احلقيقية له حيث قال: ))يا عم واهلل لو 
يف  والقمر  يميني  يف  الشمس  وضعوا 
حتى  األمر  هذا  أترك  أن  عىل  يساري 
يظهره اهلل أو أهلك فيه ما تركته(()42(. 
شجاعة  عمق  يكشف  إنام  النص  فهذا 
ثباهتا  ومدى  الكريمة  الشخصية  هذه 
عىل العقيدة واملبدأ الذي من أجله ُبعثت 

جانب  إىل  كافة،  الناس  إىل  وأرسلت 
الشجاعة التي تعني البطولة واإلقدام يف 
احلرب، وهذا ما يلحظ يف األبيات التي 
وقف عندها الوائيل وهو يرسم معاركه
 مبينا فيها شجاعته يف املعارك التي 
خاضها مع مجاعة من أصحابه مسرتجعا 
ذكريات بدر وُأحد يف لوحة تعج بصليل 
ووميض  السنابك،  ووهج  السيوف 
يعتليها  التي  اخليل  وأصوات  البيض، 

الفرسان وهم ينشدون اهلل أكرب:
"فــأراين وهــــــــج الســـــنابك من خيــ
ـلك تغزو بفكرة ال عديد

ضابحـاٍت َيْعِلْكَن باللُّْجِم والبِيــ
ـُض وميض وجذوة يف الغمود

يف رعيل من صحبك الُغرِّ لو شا          
َء لـنال السامء يف تصعيد

بنشيد:اهللُ أكرُب يف أفــ          
َواِهِهم بالقدس ذاك النشيد" )43(
وإىل جانب هذه الشجاعة البدنية   
يف قيادة املعارك فان هناك معارك معنوية 
خاضها تكشف عن شجاعته وثباته 
وحدها  بالسيف  فالشجاعة  املبدأ،  عىل 
أمة  يف  واملجد  النرص  احراز  تستطيع  ال 
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إن ل ترافقها شجاعة العقل والنهى، فام 
باقرتان )الفكر  العظمة واخللود إالّ  رس 
ما  وهذا  املجرب(  بـ)السيف  املعمق( 
ووقف عنده الشيخ الوائيل  كان عليه

يف قوله:
"والح عليــــــه رسم َأخفـاف ناقـــِة          

غـزوَت عليها يـوم هلل تغضب
وقـافــلة ما زال رجع حدائها

د فـــي بدِر وُأحد ويطرب يغـرِّ
حب الكرام عزائٌم           عليها من الصَّ

ب حـراِء منها تلهُّ إلـى اآلن بالصَّ
ٌق يقود هبا للفتح فكـٌر معمَّ

ب وحيُدو هبا للنَّرص سيٌف جمرَّ
وما قام جمٌد أو تسامت حضارٌة          

يف يرضب" )44( بغري النُّهى يفتنُّ والسَّ
لصفة  كان  النثر  جمال  ويف   
الشجاعة والثبات عىل املبدأ نصيب أيضا 
كان  الوائيل))حني  الشيخ  يذكر  ففيها 
من  كان  لإلسالم  القوم  يدعو  النبي
السالم(  وعيل)عليه  هو  يعود  ان  النادر 
خاليني من اجلراح وكان  النبي بام عرف 
الدم  يمسح  الكبرية  النفس  من  عنه 
ويتفحص ببرصه السامء فيقول :"اللهم 

اغفر لقومي إهنم ال يعلمون((")45(.
القائد  صفة  لنا  يبني  هنا   فهو   
جمرى  يغري  ان  استطاع  الذي  القيادي 
ذلك  وما  منابعه  اختالف  عىل  التاريخ 
املادية  إال بشموخه وعزيمته وشجاعته 
املواقف  لكل  التصدي  يف  واملعنوية 
وإىل  حياته  واجهت  التي  والصعاب 
يومنا هذا، وهبذا خاطب الشيخ الوائيل 

مؤكدا هذه احلقيقة فيه: الرسول
"وأنت شموخ يف النَّواِئب مرقـــــل         

عىل عـزماٍت كلُّهن توثُّب
وأنت إذا ما التاث رأي إصابٌة          

أي تعرب")46( دٌة عن صاِئب الرَّ مسدَّ
الصفات اخلاصة به:

بصفات  الرسول حظي   
خاصة به وهي من صفات األنبياء التي 
االعتياديون،  األُناس  فيها  يشاركهم  ال 
وقد وقف عندها تراثنا الشعري العريب، 
الوائيل  السيام يف جانب  الشيخ  ومنهم 
اخلطب والنثر حيث يقول عند حديثه عام 
قاله املؤرخون عن املعاجز التي حدثت 
إن احلديث عن  الرسول عند والدة 
هذه املعاجز ال رضورة له )) من خارج 

صورة الرسول  يف املنظور الشعري ...
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غني  ألنه  الرسول وشخصية  ذات 
عن ذلك فكل حلظة من حلظات حياته 
عطاء ومكسب من املكاسب هلذه األمة 
ويرفدها(()47(.وعن  يمدها  مازال 
أشار  فيه ولد  الذي  البيت  طهارة 
بقوله : ))ولد يف بيت طاهر ل يتطرق إىل 
نسبه يشء من العقود التي كانت سائدة 

يف اجلاهلية((.)48(. 
توسم  التي  الصفات  ومن   
من  ت  وعدَّ هبا  يعرف  وبات  هبا
ذكر  فقد  األمية  صفة  هي  معجزاته 
القراءة  يامرس  ل  بان))النبي الوائيل 
ينظم  ان  استطاع  لكنه  والكتابة(()49( 
يقول عنه  الذي  البدوي  املجتمع   ذلك 
يف  يسوده  كان  التخلف  التاريخ:))ان 
األبعاد فال علم وال أخالق وال اقتصاد 

وال تنظيم(()50(. 
أما عىل الصعيد االجتامعي فقد   
ان حيّول املجتمع  استطاع النبي حممد
فيه األرحام تقطع والدماء  الذي كانت 
يغري  به  فإذا  وسلب  هنب  بني  تسفك 
احلال حني ))جيند هؤالء للعبادة فالذي 
كان إذا جنه الليل ينهب ويسلب، إذا به 

هجوع  عند  احلصباء  من  حمرابا  يفرتش 
األنفاس ويستقبل القبلة ويتوجه إىل اهلل 
اإلنسان  هذا  وجه  اخلري،  منه  يستوحي 

إىل الصالة(()51(. 
الوائيل  الشيخ  منظور  ففي   
أن  العبقرية  الشخصية  هذه  استطاعت 
االقتصاد  تنمية  عن  ))املوانع  تعالج 
ان  بعد  العمل  تتقبل  النفوس  فجعل 
إال  ذلك  وما  منه(()52(؛  تأنف  كانت 
قدرة  من  الشخصية  هذه  به  متتعت  ملا 
التأثري عىل املجتمع من خالل اإلحاطة 
واالجتامعية  املعيشية  ظروفه  بجميع 
وفق  عىل  تغيريها  وحماولة  واالقتصادية 
ما  وهذا  والديني؛  اإلنساين  النسق 
))ابتدأ  قوله:  يف  الوائيل  الشيخ  يؤكده 
متكنه  معجزاته  وأول  الصفر  من  النبي 
يقرأ  ال  انه  مع  تكافيل  جمتمع  خلق  من 
فحسب  هذا  وليس  يكتب(()53(؛  وال 
وإنام سعى إىل خلق جمتمع ايامين صالح؛ 
فعىل يديه وبمعجزاته حتول املجتمع إىل 
))جمتمع قرآن وإذا الليل يمر عليهم بني 
باك وشاك ومترضع ومتأوه ومتقرب إىل 
اهلل ويصبح عليهم الصباح وقد استعدوا 
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التوحيد(()54(.  كلمة  عن  دفاعا  للجهاد 
كل  ))ان((  الوائيل:  قاله  ما  وحقا 
معجزة  النبي  حياة  جوانب  من  جانب 
وسعت  نفسا  الرجل  هذا  محل  فقد 

الدنيا بأمجعها(( )55(. 
يف  ذكره  ما  الكالم  هذا  ويؤكد   
عيل)عليه  غدير  عن  حديثه  معرض 
عيل  اإلمام  ملناقب  وذكره  السالم()56( 
من  أعدائه  من  لقيه  وما  السالم(  )عليه 
حماوالت لطمس مآثره ومناقبه، فام كان 
من الوائيل إال إن خاطبه بأنه نفس رسول 
اهلل وهي صفة ليست من إبداعه وإنام قد 
املوثقة، غري  التارخيية  النصوص  عرفتها 
انه تفرد بقوله عن اإلمام )عليه السالم(  
يف  وذلك  وموجود(  خملوق  )أثمن  بأنه 

قوله:
"فأنت نفس رسول اهلل وهو بال          

مــــراء أثمن خملوق وموجود")57(
خملوق  )أثمن  يكون  ال  كيف   
وكينونته  بكيانه  ينتمي  وهو  وموجود( 
اهلل  أفق  إىل  املقدسة،  اإلهلية  الذات  إىل 
وخلود  عظمة  من  االنتامء  هلذا  وما 

ُيستغنى به عن أي انتامء:

"ُأُفٌق ينتمي إىل ُأُفق اهلل   
وناهيك ذلك االنتامء")58( 
البيت يكشف عن عظمة  ولعل يف هذا 
هذه الشخصية وتفردها ومتيزها عىل مر 

الدهور واألزمنة.
بـاشتامله  عرف  الطفولة  فمنذ   
الفكر  وحصافة  الرأي  ))سداد  عـــىل 
عن  بعيدا  كان  الطاهر،  بالطهر  وعرف 
جاهليتها(()59(  تدنسه  فلم  قريش  آثام 
وقبل بعثته الرشيفة كان يلقب بالصادق 
هذه  صاحب  كان  ))ألنه  األمني: 
األمانة  وصفة  الصدق  صفة  الصفات 
بحيث إن قريشا كانت إذا ضاقها أمر ما 
رجعت إىل رأيه يف احلل وكانت تسميه 

املبارك(()60(.
من خالل ما تقدم يمكن القول   
تتكون  التي  الكلية  الصورة  مالمح  إن 
الصغرية  الصور  من  جمموعة  ))من 
اشتباكًا  بينها  فيام  تشتبك  التي  املستقلة، 
نسيجيًا، لتكون يف النهاية صورة النص 
الكلية، فان القصيدةـ الصورة هي صورة 
واحدة تؤلف نصًا شعريًا متكاماًل.لذلك 
فإن القصيدة الصورة، تعتمد يف تشكيلها 

صورة الرسول  يف املنظور الشعري ...
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الفني عىل نموذج  ))البناء التوقيعي((، 
اخلاطفة،  الشعرية  الرضبة  عىل  املعتمد 
طاقة  أكرب  فعلها،  يف  تستحرض  التي 
واإلشعاع،  والرتكيز  اإلحياء  من  ممكنة 
والضغط عىل نقطة التشكيل املركزية((
تؤكدها  وإنام  فحسب  هذا  ليس    .)61(

األبعاد النثرية التي حاول الشيخ الوائيل 
الصورة  هذه  أبعاد  يعزز  أن  خالهلا  من 
وحيفر مالحمها يف ذاكرة األجيال عىل مر 

التاريخ واألزمان.
اخلامتة 

احتوى البحث عىل نتائج، ُيذكر   
منها عىل سبيل اإلمجال ما يأيت:

حارضة  - كانت صورة النبي األكرم
يف أذهان الشعراء واألدباء وخميلتهم عىل 
مدى العصور، وهم يرسمون لنا صورة 

اجلامل والكامل بشقيه املادي واملعنوي.
- قارئ ديوان الشيخ الوائيل يلحظ انه 
سوى  وملدحه  للرسول خيصص  ل 
كان  قصيدتني لكن شخص الرسول
تناولت  التي  قصائده  معظم  يف  حارضا 
يمثلونه  ملا  السالم(  )عليهم  البيت  أهل 

الشخصية    هلذه  احلقيقي  االمتداد  من 
العظيمة.

- جاءت معظم الصور حقيقية وخالية 
من املجاز والوجوه البالغية األخرى.

متميز  أسلوب  هنج  إىل  الوائيل  سعى   -
من  وذلك  صوره  تشكيل  يف  متفرد  و 
داخلة  تكون  شعرية  لوحة  رسم  خالل 
إذ  القصيدة،  بمضمون  وثيقة  عالقة  يف 
النفيس  املوقف  الصورة  هذه  تعكس 

والعاطفي والفكري له.
-  يف جمال اخلطابة واملنرب احلسيني يبدو 
الوائيل بمالمح صورة  الشيخ  أن اهتامم 
املعنوية قد شغله عن الوقوف  النبي

عند صفاته ومالحمه املادية.
الرسول صورة  مالمح  وظف   -

املعنوية يف غرض الدعاء والتوسل بل يف 
معرض توظيف األحداث التارخيية فهو 
حاول أن يمزج بني األحداث التارخيية 
وعايشها  الرسول عارصها  التي 

وبني مالمح صورته املعنوية الرشيفة.
شخصية  لعظمة  الوائيل  إدراك  إن   -
جعله يكشف حالة الرصاع  الرسول
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الناتج عن اإلحساس بالنقص والضياع 
الشخصية  مقابل  املجتمع  يعيشها  التي 
، األمر الذي جعله  الكاملة للرسول
التمسك  إىل  يسعى  صور  عن  يكشف 
هبا واللجوء إليها للوصول إىل حالة من 

االستقرار النفيس والتوازن الذايت.
النبّي  شخصية  عىل  األشعار  رّكزت   -
به غريه،  يقتدي  الذي  النموذج  بوصفه 
من  به  ُكّلف  ما  إنجاز  يف  أسلوبه  وعىل 

دعوٍة إىل احلق.

صورة الرسول  يف املنظور الشعري ...
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اللغة الدينية وسؤال الحقيقة والمجاز
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ملخص البحث
إّن عددا من اهلواجس الفكرية املهمة قد متلكت اإلنسان يف نطاق بحثه عن   
التي  الدينية  الدعاوى  يتمثل يف اإليامن بصدق  احلقيقة وسعيه نحو الكامل، وهو ما 
حتملها النصوص املقدسة وكان من بني تلك اهلواجس موضوع احلقيقة واملجاز يف 
البالغ يف  األثر  األمهية وذات  القضايا شديدة  يمثل قضية من  إذ  الدينية،  النصوص 
القرآنية  القضايا  سائر  طرح  جرى  هل  أساسيا:  سؤاال  هنا  ونلقي  الدين،  لغة  جمال 
بنحو حقيقي أو أّن املجاز قد وجد طريقه إىل القرآن؟ وإن كان املجاز مستعمال يف 

القرآن فام طبيعته؟ وما آلياته يف الكشف عن املتعايل واملاورائي؟
الكلامت املفتاحية: اللغة الدينية، املجاز، الرمزية، احلقيقة.                     

Abstract

 A number of important intellectual concerns have 
possessed mankind in the scope of his search for the truth 
and his quest for perfection. It is represented in believing in 
the truthfulness of religious claims that the sacred texts carry. 
Among those concerns was the subject of truth and metaphor 
in religious texts as it represents one of the issues of great 
importance and impact in the field of the language of religion. 
Here we raise a basic question: Were all the Qur’anic issues 
genuinely presented, or has metaphor found its way into the 
Qur’an? If the metaphor is used in the Qur'an, what is its nature? 
What are its mechanisms in detecting the transcendental and 
metaphysical?
Keywords: religious language, metaphor, symbolism, truth.
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اللغة الدينية وسؤال احلقيقة واملجاز

املقدمة
الفكرية  اهلواجس  من  عددا  إّن   
املهمة قد متلكت اإلنسان يف إطار بحثه 
وهو  الكامل،  نحو  وسعيه  احلقيقة  عن 
الدعاوى  بصدق  اإليامن  يف  يتمثل  ما 
املقدسة  النصوص  حتملها  التي  الدينية 
موضوع  اهلواجس  تلك  بني  من  وكان 
الدينية،  النصوص  يف  واملجاز  احلقيقة 
شديدة  القضايا  من  قضية  يمّثل  إذ 
لغة  جمال  يف  البالغ  األثر  وذات  األمهية 
هل  أساسيا:  سؤاال  هنا  ونلقي  الدين، 
جرى طرح سائر القضايا القرآنية بنحو 
حقيقي أو أّن املجاز قد وجد طريقه إىل 
يف  مستعمال  املجاز  كان  وإن  القرآن؟ 
القرآن فام طبيعته؟ وما آلياته يف الكشف 

عن املتعايل واملاورائي؟
يستدعي البحث يف اللغة الدينية   
للقرآن الكريم، طرح السؤال اآليت: هل 
وراء  القرآين  للنص  خاصة  لغة  هناك 
تكون  بحيث  نتداوهلا،  التي  اللغة  هذه 
خمتلفة  تركيبية  وبنية  خاص،  نظام  ذات 
وطريقا  تعاىل،  اهلل  مراد  عن  للتعبري 
للبرش،  مراده  أو  ذاته  عن  اهلل  لكشف 

للغة  معرفيا  مائزا  بمجموعها  متثل  أي 
القرآن  لغة  أّن  هل  أم  القرآين؟  النص 
التي  الكريم هي لغتنا االعتيادية نفسها 
قادرة  لغة  وهي  مقاصدنا  عن  هبا  نعرّب 
عىل اإلشارة إىل املعاين واحلقائق العلوية 
مستويات  جلب  وعىل  احلسية.  غري 
جديدة من احلقيقة ال يمكن إدراكها أو 
تصورها أو حتى اإلشارة إليها بالتعابري 

املبارشة؟ 
أوال: طبيعة اللغة الدينية

أ - اللغة الدينية يف اخلطاب اإلسالمي
احتدم سجال حاد داخل الثقافة   
العربية اإلسالمية حول وقوع املجاز يف 
القرآن الكريم، فذهب مجع إىل وقوعه، 
اجلمهور)1(،  إىل  القول  هذا  نسب  وقد 
ومنع آخرون من وقوعه فيه وينسب هذا 
املذهب  إمام  الظاهري  داود  إىل  القول 
تيمية  ابن  وابنه حممد)2(، وإىل  الظاهري 
احلقيقة  لثنائية  كان  وقد  احلنابلة)3(.  من 
العريب،  الرتاث  يف  مكانتها  واملجاز 
العلامء  من  فريقا  أّن  األثري  ابن  ذكر  إذ 
الكالم  أّن  ويرون  املجاز  يمنعون  كانوا 
يزعمون  كانوا  آخرين  وأّن  كله حقيقة، 
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ثم  فيه،  حقيقة  وال  جماز  كله  الكالم  أّن 
برهن يف حديث مسهب عىل فساد هذين 
الذي ساد بني  للرأي  املذهبني، وانترص 
أّن  وهو  العلامء،  مجهور  من  الدارسني 
اللفظ قد يستعمل استعامال حقيقيا وقد 

يستعمل استعامال جمازيا)4(.
توجيه  بعضهم  حاول  هنا  ومن   
مشرتك  اسم  املجاز  بأّن  املانعني  قول 
الذي  الباطل  عىل  يطلق  ما  منه  يراد  قد 
ال حقيقة له، وربام كان هذا هو مقصود 
للمجاز،  القرآن  استعامل  أنكر  من 
عن  به  جُتّوز  الذي  اللفظ  منه  يراد  وقد 
موضوعه وهو ما ال ينكر يف القرآن)5(، 
من  الكلامت،  من  كثري  فهم  يمكن  فال 
َيُد اللَِّ  اْلَيُهوُد  مثل قوله تعاىل ))َوَقاَلِت 
َقاُلوا  ِبَما  َوُلِعُنوا  َأْيِديِهْم  ُغلَّْت  َمْغُلوَلٌة 
َبْل َيَداُه َمْبُسوَطَتاِن ُيْنِفُق َكْيَف َيَشاُء((
ولو  جمازيا،  فهمه  إال  )املائدة/64( 
فهمناها عىل ظاهر مفرداهتا )بحرفيتها( 
للزم علينا تصور مشهد حيس قائم عىل 
غّل اليد - وهو شّدها بالقيد إىل العنق- 
الفعالن  هذان  ورد  حني  عىل  وبسطها، 
البخل والعطاء، ومنه  للتعبري عن  جمازا 

َمْغُلوَلًة  َيَدَك  َتْجَعْل  ))َوَل  تعاىل  قوله 
البسط((  ُكلَّ  َتْبُسْطَها  َوَل  ُعُنِقَك  إلى 
))وال  الزخمرشي  قال  )اإلرساء/29(، 
غّل  وال  يد  إثبات  به  يتكلم  من  يقصد 

وال بسط(()6(.
الدراسات  يف  عليه  واملتسال   
القرآن  يف  املجاز  وجود  املعارصة، 
ولكن  إنكاره،  يمكن  وال  الكريم، 
استطاعت  مدى  أي  إىل  السؤال: 
التيارات الفكرية اإلسالمية االفادة من 
للغة  تقديم فهم متميز  هذه اخلاصية يف 

القرآن الكريم. 
معطيات  أّن  إىل  السلف  ذهب   
حقيقية  دالالت  هي  الدينية  النصوص 
تفسري  يف  البغوي  قال  فيها،  جماز  ال 
العرش"  على  استوى  "ثم  تعاىل  قوله 
الكلبي  ))قال   )األعراف/54(: 
ومقاتل: استقر، وقال أبو عبيدة: صعد، 
باالستيالء،  االستواء  املعتزلة  وأّولت 
فأما أهل السنة يقولون: االستقرار عىل 
العرش صفة هلل تعاىل بال كيف جيب عىل 
الرجل اإليامن به ويكل العلم فيه إىل اهلل 
آراء  كثري  ابن  أّيد  وقد  وجل(()7(،  عز 
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"ثم  تعاىل:  قوله  ))وأّما  بقوله  السلف، 
)احلديد/4(،  العرش"  على  استوى 
فللناس يف هذا املقام مقاالت كثرية جدا 
نسلك  وإنام  بسطها،  موضع  هذا  ليس 
الصالح  السلف  مذهب  املقام  هذا  يف 
سعد  بن  والليث  واألوزاعي  مالك 
راهويه  بن  واسحاق  وأمحد  والشافعي 
وغريهم من أئمة املسلمني قديام وحديثا 
وهو امرارها كام جاءت من غري تكييف 
وال تعطيل، والظاهر املتبادل إىل أذهان 
املشبهني منفي عن اهلل فهو ال يشبه شيئًا 
من خلقه "ليس كمثله شيء وهو السميع 
كام  األمر  بل  البصير")الشورى/11( 
قال األئمة منهم: نعيم بن محاد اخلزاعي 
بخلقه  اهلل  شبه  من  قال  البخاري  شيخ 
نفسه  به  اهلل  وصف  ما  جحد  ومن  كفر 
فقد كفر، وليس فيام وصف اهلل به نفسه، 
تعاىل  هلل  أثبت  فمن  تشبيه  رسوله  وال 
ما وردت به اآليات الرصحية واألخبار 
الصحيحة عىل الوجه الذي يليق بجالل 
فقد  النقائص  تعاىل  اهلل  عن  ونفى  اهلل، 

سلك سبيل اهلدى(()8(. 
املشهورة  مالك  مقولة  وما   

جمهول(  والكيف  معلوم  )االستواء 
محل  يف  املتقدم  املعنى  هلذا  تثبيت  إال 
صفات  من  تعاىل  اهلل  عن  ورد  ما  كل 
احلقيقة،  عىل  والبرص  والسمع  كالعلم 
كيفيته  ولكن  معلوم  السمع  مثال  فيقال 
جمهولة. أما ما عدا صفاته تعاىل وأحواله 
والكرس،  كـ)العرش،  مفاهيم  من 
والنار،  واجلنة،  والشياطني،  واملالئكة، 
إّما  فهي  والقلم(  واللوح،  والرصاط، 
حقيقة من احلقائق العينية التي هلا وجود 
العقل  هلا  اعترب  اعتبارية  وإّما  خارجي، 
مصداقا، ال أهّنا من صنف املجازات أو 

الرمزيات. 
أّن  إىل  الطباطبائي  ذهب  وقد   
خص  ما  أّن  عىل  يدل  تعاىل،  ))كالمه 
النعم  من  ورسله  أنبياءه  به  تعاىل  اهلل 
التي ختفى عىل إدراك غريهم من الناس، 
الروح  ونزول  والتكليم  الوحي  مثل 
واملالئكة ومشاهدة اآليات الكربى، أو 
واللوح  والشيطان  كامللك  به  أخربهم 
والقلم وسائر اآليات اخلفية عىل حواس 
واقعية  حقيقية  أمور  كله  ذلك  الناس، 
من غري جماز يف دعاوهيم مثل أن يسّموا 

اللغة الدينية وسؤال احلقيقة واملجاز
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القوى العقلية الداعية إىل اخلري مالئكة، 
الناس  ادراك  إىل  القوى  هذه  تلقيه  وما 
بالوحي، واملرتبة العالية من هذه القوى، 
وهي التي ترتشح منها األفكار الطاهرة 
بروح  اإلنساين  لالجتامع  املصلحة 
القدس والروح األمني، والقوة الشهوية 
الرش  إىل  الداعية  والنفسانية  والغضبية 
واألفكار  واجلن،  بالشياطني  والفساد 
أو  الصالح  لالجتامع  املفسدة  الرديئة 
املوقعة لسيئ العمل بالوسوسة والنزعة، 

وهكذا(()9(. 
مثاال  العرش  أخذنا  وإذا   
حقيقته  نجد  القرآين،  االستعامل  يف 
املفرسين،  خطاب  يف  ماثلة  الوجودية 
َربَِّك  َعْرَش  ففي قوله تعاىل ))َوَيْحِمُل 
)احلاقة/17(  َثَماِنَيٌة((  َيْوَمِئٍذ  َفْوَقُهْم 
فّصل املفرسون يف محلة العرش )) روي: 
األرض  ختوم  يف  أرجلهم  أمالك:  ثامنية 
السابعة، والعرش فوق رؤوسهم، وهم 
مطرقون مسبحون. وقيل: بعضهم عىل 
صورة  عىل  وبعضهم  اإلنسان،  صورة 
الثور،  صورة  عىل  وبعضهم  األسد، 
وروي:  النرس.  صورة  عىل  وبعضهم 

بني  ما  األوعال،  خلق  يف  أمالك  ثامنية 
عامًا.  سبعني  مسرية  ركبها  إىل  أظالفها 
منهم  أربعة  حوشب:  بن  شهر  وعن 
اللهم وبحمدك لك  يقولون: سبحانك 
وأربعة  قدرتك؛  بعد  عفوك  عىل  احلمد 
يقولون: سبحانك اللهم وبحمدك، لك 
وعن  علمك  بعد  حلمك  عىل  احلمد 
احلسن: اهلل أعلم كم هم، أثامنية أم ثامنية 
صفوف  ثامنية  الضحاك:  وعن  آالف؟ 
ال يعلم عددهم إال اهلل. وجيوز أن تكون 
الثامنية من الروح، أو من خلق آخر، فهو 

القادر عىل كل خلق(()10(. 
تعاىل  ))أّنه  إىل  الرازي  وذهب   
خاطبهم بام يتعارفونه، فخلق لنفسه بيتًا 
يزورونه، وليس أّنه يسكنه، تعاىل اهلل عنه 
وجعل يف ركن البيت حجرًا هو يمينه يف 
يعظموا  أن  كان من شأهنم  إذ  األرض، 
عىل  وجعل  أيامهنم،  بتقبيل  رؤساءهم 
جيوز  النسيان  ألّن  ليس  حفظة  العباد 
املتعارف  هو  هذا  لكن  سبحانه،  عليه 
أراد  إذا  امللك  مّلا كان من شأن  فكذلك 
رسير  عىل  إليهم  جلس  عامله  حماسبة 
يوم  اهلل  أحرض  حوله  األعوان  ووقف 
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القيامة عرشًا وحرضت املالئكة وحّفت 
بل  إليه  حيتاج  أو  عليه  يقعد  ألّنه  ال  به، 

ملثل ما قلناه يف البيت والطواف(()11(.
وأول من أّول كل ما ورد عن اهلل   
تعاىل من االستواء، واليد، والوجه عىل 
معنى االستيالء، والقدرة والذات، فرارا 
من شبهة التجسيم والتشبيه هم املعّطلة 
أنكر  من  أّول  أّن  ))يقال  واجلهمية، 
استواء اهلل عىل عرشه وأّوله باالستيالء 
أو  )105هـ(  قتل  الدمشقي  غيالن 
وقيل  )124هـ(  قتل  درهم  بن  اجلعد 
اجلهم بن صفوان قتل )128هـ((()12( ، 
وقد أنكر السلف عىل املعطلة واجلهمية 
أّن اهلل تعاىل استوى بمعنى استوىل، وقد 
شّبهوهم باليهود الذين أمروا أن يقولوا 
حّطة فقالوا حنطة، فصارت الم اجلهمية 
دفع  التأويل  وهذا  اليهودية)13(.  كنون 
خالد  قتله  الذي  درهم  بن  اجلعد  ثمنه 
بن  هشام  زمن  يف  العراق  وايل  القرسي 
عبد امللك واهُتم أنه زنديق حيرف كالم 

اهلل تعاىل.
حممد  هواجس  من  كان  وقد   
اإلسالم  مصلحة  أّن  األساسية  عبده 

تفسري  تقديم  يف  تكمن  واملسلمني 
ضغوطات  أمام  يصمد  للقرآن  عقالين 
العقل احلديث وفتوحاته املعرفية، فظهر 
يف قراءته للقرآن غري واحد من املواقف 
من  ونقد  اعرتاض  مثار  كانت  التي 
بغزارة  يعرتفون  كانوا  الذين  معارصيه، 

معرفته وسمو مقاصده.
املالئكة  عن  حديثه  ذلك  فمن   
وتوضيح مفهومهم، فقد ذهب إىل أهنم 
خلق غيبي ال نعرف حقيقته، وإنام نؤمن 
وال  عنده  تقف  التي  تعاىل  اهلل  بأخبار 
املالئكة  بأّن  ناطق  والقرآن  عليه.  تزيد 
وظيفة  صنف  ولكل  وأنواع  أصناف 
األمر  املالئكة  عمل  من  وأّن  وعمل، 

باخلري واهلداية إليه واإلعانة عليه)14(.
مفهوم  عن  حديثه  وأيضًا   
فقد  والنار(  واجلنة  وامليزان  )الرصاط 
كثرية  أمورًا  ذكر  القرآن  أّن  إىل  ذهب 
كالرصاط  اآلخرة،  بعال  تتعلق  وأشياء 
والصحف  والنار  واجلنة  وامليزان 
والكرام  املحفوظ  واللوح  والكتب 
الكاتبني. وقد أفاض بعض املفرسين يف 
وصفها وبيان ماهيتها من غري اعتامد عىل 

اللغة الدينية وسؤال احلقيقة واملجاز
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سند قوي، وعىل الرغم من إفاضتهم ل 
معرفة  يف  النفس  يشفي  ما  إىل  يصلوا 

حقائق هذه األشياء)15(. 
الالهويت  الفكر  يف  الدينية  اللغة  ب- 

الغريب
لغتنا  أّن  األكويني  توما  يعتقد   
أّنه  إال  اإلله  عن  احلديث  عن  قارصة 
أّن  عىل  التدليل  أخرى  جهة  من  حياول 
األلفاظ البرشية ليست عاجزة عن نقل 
معانيها اخلاصة، أي أّنه يمكن أن تكون 
مفردات  وسع  يف  أساسية  حقائق  ثمة 
أّن  إىل  ذهب  فقد  تتناوهلا.  أن  اللغة 
األلفاظ التي تستعمل يف اللغة االعتيادية 
ختتلف داللتها إذا ما استعملت يف اللغة 
الدينية خاصة إذا كانت مسندة إىل اهلل. 
عىل  أطلقت  إذا  مثال  )خرّي(  فكلمة 
اإلنسان وعىل اهلل فهي ال تكون بمعنى 
واحد، ألّن خريية اهلل ختتلف عن خريية 
عالقة  وجود  من  الرغم  عىل  اإلنسان 
البرشي)16(.  واخلري  اإلهلي  اخلري  بني 
يكون  إنام  اهلل  لفظة اخلري عىل  فاستعامل 
ينقسم  وهو  التمثييل؛  القياس  نحو  عىل 

عىل قسمني:

محل  من  نوع  وهو  النازل:  التمثيل   -1
اإلنسان  بني  املشرتكة  الصفات  بعض 
كاحليوانات  منه  مرتبة  أقل  وكائنات 
مثال بام يسمى بالتامثل، وهو محل ال عىل 
االنطباق  أو  املعنوي  االشرتاك  سبيل 
أو  ويّف  الكلب  إّن  نقول  فعندما  الكيل، 
بني  ساوينا  أننا  هذا  يعني  ال  خملص  إّنه 
القيمة،  مستوى  عىل  والكلب  اإلنسان 
أّن  بسبب  موجودا  الفارق  يبقى  بل 
صفة )ويّف( يف اإلنسان هي غريها عند 
عىل  اشرتكتا  صفتان  مها  وإنام  الكلب، 

سبيل التامثل فقط، وهو متاثل نازل.
صفة  محل  وهو  الصاعد:  التمثيل   -2
نريد  عندما  وذلك  اهلل،  عىل  ما  برشية 
أن  يمكن  ال  تعاىل  اهلل  عن  احلديث 
اللغة  نطاق  عن  بعيدة  لغة  نستعمل 
بأّنه  اهلل  وصفنا  فإذا  عندنا،  املستعملة 
األوصاف  هذه  فإّن  عادل  أو  كريم 
البرشي،  اللغوي  احلقل  إىل  تنتمي 
وإطالقها عىل اهلل املطلق الالحمدود من 
املتناهي،  من  الالمتناهي  تقريب  أجل 
أّن  يعني  و))هذا  صاعد،  متاثل  وهو 
احلمل التامثيل ليس أداة ملعرفة اهلل ورسم 
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طريقة  هي  بل  الالحمدودة،  لطبيعته 
أّن  بيد  إليه(()17(.  برشية  صفات  لنسبة 
فينا  املعرفية  الرغبة  يشبع  هذا احلمل ال 
الدينية  اللغة  خصوصية  إىل  التعرف  يف 
وطرائق تركيبها. فاحلمل التامثيل حياول 
معاجلة وجوه استعامل الكلمة يف ميدان 
املألوفة،  استعامالهتا  وجوه  عن  خارج 
يف  مماثل  استعامل  تسويغ  عىل  ويعمل 
وجوه  يبني  أن  دون  من  اإلهلية  الساحة 
املعنى اجلديد وسامت العال اآلخر الذي 
كشفه  أو  إلينا  نقله  وحياول  عليه  حُيمل 

لنا)18(.
الربوتستانتي  الالهويت  وذهب   
بول تيليش إىل أّن اللغة الدينية لغة رمزية، 
فـ))اإليامن الديني الذي هو بمثابة الغاية 
القصوى للوجود، ال يمكن التعبري عنه 
إال بلغة الرمز، ألّن كل ما يتصل بالغاية 
القصوى – بغّض النظر عن املصاديق – 
له معنى رمزي. ويستثني تيليش من ذلك 
رمزي،  معنى  هلا  ليست  واحدة  قضية 
الوجود  هو  الذي  اهلل(  )وجود  وهي 

املحض(()19(.
اهلل  اختالف  أّن  تيليش  ويعتقد   

اللغة  صالحية  وعدم  املخلوقات  عن 
البرشية للحديث عنه، هو بدرجة يصبح 
وصف  _أي  احلقيقي  الوصف  معها 
يسعنا  ال  أقىص  وكحد  مستحيال،  اهلل_ 
بطريقة  كلامت  بضع  استخدام  سوى 
ترمجة  يمكن  ال  أّنه  ويرى  رمزية)20(. 
توجد  وال  حقيقية،  دالالت  إىل  الرمز 
التفوه  يمكن  واحدة  حقيقية  قضية  إال 
وهي  الغائبة،  باحلقيقة  يتصل  فيام  هبا 
)أّن اهلل وجود حمض(، أّما ما عداها فهو 
الدين  لغة  فإّن  وهكذا  رمزية،  عبارات 
هي  اإلهليات  تتناوهلا  التي  والقضايا 
رمزية بالكامل وجمازية إىل درجة ال تتيح 
ومّلا  حقيقية)21(.  معطيات  إىل  حتويلها 
كان االعتقاد أو اإليامن الديني، بحسب 
تيليش، هو حالة من اإليامن باملطلق، فال 
يمكن هلذا اإليامن أن يعرّب عن نفسه إال 
يكتفي  ال  بحيث  فقط،  رمزية  بعبارات 
وراء  ما  إىل  باإلشارة  الرمزي  التعبري 
نفسه،  الرمز  يكون  بل  املعرّبة،  الذات 
وإثارات  عميقة  دالالت  من  خيتزنه  بام 
إليه،  للمرموز  وجدانية، رشيكا حقيقيا 
لغة  هي  الدينية  اللغة  أّن  يعني  ما  وهو 

اللغة الدينية وسؤال احلقيقة واملجاز
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جمازية. 
جـ- اللغة الدينية يف الفكر احلداثوي

التفسري  أّن  أركون  حممد  يعتقد   
املجاز  إىل  ينظر  يزال  ال  األرثوذكيس 
هدفها  بالغية  وسيلة  جمرد  بوصفه 
هذا  ويأخذ  جتميله،  أو  األسلوب  حتلية 
حرفّيتها  عىل  القرآن  كلامت  التفسري 
يأخذ  وال  القاموس،  املعنى  وبحسب 
أو  احلافة  الدالالت  االعتبار  بعني 
املحيطة )أي ظالل املعاين( عندما يفرس 
القرآن، ويبقي التفسريات التجسيمية أو 
))َعَلى  آية  مثل  حرفيتها  عىل  التشبيهية 
و))َعلََّم  )طه/5(،  اْسَتَوٰى((  اْلَعْرِش 
َسِميٌع  و))ِإنَُّه  )العلق/4(،  ِباْلَقَلِم(( 
َعِليٌم(( )األعراف/200(، و))أََلْم َيْعَلْم 
َلَنْسَفًعا  َيْنَتِه  َلْم  َلِئْن  َكلَّ  َيَرٰى  اللََّ  ِبَأنَّ 
)العلق/15،14()22(.  ِبالنَّاِصَيِة(( 
))وال يعرتفون بوجود املجاز يف القرآن 
املعنى  أو  احلقيقي  غري  التخييل  بمعنى 

القابل للتأويل بطريقة رمزية(()23(  
جمازي  كتاب  القرآن  أّن  بيد   
يغذي التأمل وحيث عىل التفكر، ويفتح 
بنية  ذو  أّنه  أي  والتجاوز  التعايل  آفاق 

والتشبيه  االستعارة  عىل  تتأسس  جمازية 
اللغة  جيعل  ما  وهذا  األمثال،  ورضب 
له،  تستجيب  العقل  قدرة  أمام  طّيعة 
ويمتلكها، ألّنه ))إذا ل تكن اللغة ملكا 
االجتامعي،  إلبداعه  وحمّصلة  لإلنسان 
أو  للعال  إدراكه  فال جمال للحديث عن 
عن فهمه له، إذ يتحول اإلنسان ذاته إىل 
جمرد طرف ُتلقى إليه املعرفة من مصدر 

خارجي حيتوهيا(()24(.
التملك لن يتحقق بحسب  هذا   
ما يرى أركون إال من خالل جتاوز الفهم 
الكالسيكي  )التقليدي  األرثوذكيس 
ال  الذي  الفهم  وهو  للمجاز،  املغلق( 
وإنام  املحيطة،  الدالالت  يف  يبحث 
وهبذه  فقط.  احلرفية  بالدالالت  يكتفي 
املجاز  مع  التعامل  يف  املزدوجة  الكيفية 
يتم تغييب حقيقة التمفصل بني اللغوي 
البعد  القفز عىل  واالجتامعي من خالل 
البعد  وهو  للمجاز،  األبستمولوجي 

الذي يفتح آفاق إنتاج املعنى.
الفهم  أّن  أركون  حممد  ويعتقد   
األرثوذكيس للمجاز، هو الفهم املكّرس 
يف الرتاث بشكل عام إذ تم التعامل مع 
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التزيينية  وظائفه  إىل  فـ))قّلص  املجاز 
)أي الفنية واجلاملية( امُلحلِّية للتعبري هنا 
كان الشارحون يبحثون دائام عن املعنى 
ضد  )املجاز  احلقيقي  األويل  األصيل 
احلقيقة( لكي يكتشفوا العالمة احلقيقية 
أو  اخلارجي  باليشء  الكلمة  تربط  التي 

الدال باملدلول(()25(.
أّنه  فاالكتفاء بدراسة املجاز عىل   
القرآن  يف  األسلوب  إلغناء  أدبية  أداة 
إبراز املجاز ))يف بعده  كان عىل حساب 
ووسيلة  حمال  بصفته  األبستمولوجي 
والدينية  الشعرية  التحويرات  لكل 
واإليديولوجية التي تصيب الواقع(()26(. 
وفهم املجاز هبذه الكيفية هو ما يشغل كل 
وتأويله  اإلسالمي  الفكر  بنقد  هيتم  من 
من جديد ألّن ))االستخدامات املختلفة 
للمجاز، تشري إىل أنامط ووظائف متنوعة 
اجتامعية  بمواقع  بدورها  ترتبط  للغة 

وأدوار سياسية حمددة(()27(.
أخذ  فيه  الالمفكر  ولتفاقم   
أكاديمية  دراسة  لكتابة  خيطط  أركون 
للخطاب  املجازية  )الرتكيبة  معّمقة عن 
إنجازه  عدم  سّوغ  ولكنه  القرآين(، 

بضيق  يصفه-  -كام  العمر  ملرشوع 
الوقت)28(.

اللغة  هلذه  أّن  أركون  ويرى   
خصوصية ال يمكن الدخول عليها من 
قواعد ومبادئ اللغة االعتيادية، بل هي 
تزال  وما  اآلن،  إىل  مكتشف  غري  جمال 
األلسنيات  ))تنقصنا  رأيه_  بحسب   _
)سيميوتيك(  املالئم  الدالالت  وعلم 
من أجل أن نحلل بدقة لغة كهذه(()29(.
زيد  أبو  حامد  نرص  عّد  وقد   
العريب  الفكر  إشكاليات  من  )املجاز( 
اإلسالمي التي ال يمكن دراستها معزولة 
عن سياق اخلالف العام الذي حّدده ابن 
من  ))فالبدء  )الطريقني()30(  يف  عريب 
)اهلل( جيعل )احلقيقة( هناك، بينام يكون 
)املجاز(  عال  هو  نحياه  الذي  العال 
من  البدء  أّن  بمعنى  صحيح،  والعكس 
عاملنا هذا جيعله عال )احلقيقة( بينام يكون 
الطبيعة.  وراء  ما  عال  سمة  )املجاز( 
املختلفني  اختالفات  أّن  ذلك  ومعنى 
حول املجاز ليست جمرد خالفات لغوية 
أو جمرد خالفات فكرية إيديولوجية، بل 
يف  العال(  )رؤية  إىل  متتد  خالفات  هي 

اللغة الدينية وسؤال احلقيقة واملجاز
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عمقها احلقيقي(()31(.
بني  زيد  أبو  حامد  نرص  ويميز   
اإلسالمي  العريب  الرتاث  يف  اجتاهني 
االجتاهان  وهذان  للمجاز،  رؤيتهام  يف 

مها)32(:
الطبيعي  الوجود  بحقيقة  القائلون   -1
إىل  يذهبون  الذين  وهم  واإلنساين، 
برشيا  نتاجا  بعّدها  اللغة(  )اصطالحية 
جمازية،  القرآن  فلغة  وعليه  خالصا، 
)الفالسفة(،  االجتاه  هذا  ويمثل 

و)املعتزلة(.
2- القائلون بمجازية الوجود الطبيعي 
إىل  يذهبون  الذين  وهم  واإلنساين، 
اهلبات  من  بعّدها  اللغة(  )توقيفية 
وعليه  لإلنسان،  وهبت  التي  اإلهلية 
فلغة القرآن حقيقية، ويمثل هذا االجتاه 
وجود  ينكرون  الذين  )الظاهرية( 
املجاز إنكارا تاما، و)األشاعرة( الذين 
التحفظ يف جماالت  يقرون بوجوده مع 
تطبيقه يف النصوص الدينية. ولتوضيح 

ذلك إليك هذا املخطط:

املعتزلة  عند  الرتكيز  فتم   
والفالسفة العقالنيني يف فهم النصوص 
الدينية عىل بعد )التنّزل(، أي أّن حركة 
اهلل  توّجه من جانب  الوحي هي حركة 
يف  لسعادته  حتقيقا  اإلنسان  ملخاطبة 
الدنيا ويف اآلخرة عىل السواء وهذا يعني 
وإذا  اإلنسان أصل احلركة وغايتها.  أّن 
كان اإلنسان يف هذا التصور هو األصل 
اتصال  يكون  أن  الطبيعي  فمن  والغاية 
الثقافة  آليات  وفق  اتصاال  به  الرب 
تشتمل  ما  بكل  و)اللغة(  أنتجها،  التي 
عليه من قوانني يف صلبها قانون املجاز 
والتغرّي يف الداللة، يف مركز القلب منها. 
حلركة  وفقا  تصورهم  هؤالء  بنى  وقد 
والتلقائية،  الطبيعية  املعرفية  العقل 
ومن  املجرد  إىل  املحسوس  من  احلركة 
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املدرك إىل املعقول)33(.
أما أهل الطريق الثاين )األشاعرة   
عىل  تصورهم  ُبني  فقد  والظاهرية( 
تتصور  التي  الدينية،  )االنطولوجيا( 
أصل  من  تبدأ  دائرية  حركة  الوجود 
العال  عنه  يتخلق   – اهلل  هو   – واحد 
واإلنسان، فاإلنسان كان يعيش يف جنة 
الرب منعام، لكن إبليس يغري اإلنسان 
فيناله  املعصية  يف  اإلنسان  يقع  وهكذا 
عقاب الرب باخلروج من اجلنة، واحلكم 
فيها.  والشقاء  بالسعي يف األرض  عليه 
فقد  اإلسالمي  الوحي  ملعطيات  ووفقا 
تقّبل اهلل توبة آدم، ووعده بأن يرسل له 
بني احلني واآلخر رسال تكون مهمتهم 
هداية بني البرش لطريق العودة إىل اجلنة 

التي خرج منها آدم بمعصيته)34(.
ويف مثل هذا التصور ال يمتلك   
اإلنسان شيئا، اذ اللغة والثقافة والرتاث، 
كي  اإلنسان  هبا  اهلل  زّود  وسائل  هي 
إليه،  العودة  اكتشاف طريق  يتمّكن من 
كّلها،  األسامء  آدم  عّلم  الذي  هو  فاهلل 
القدرة  ومنحه  بالعقل  زّوده  الذي  وهو 

عىل الفعل... وغريها)35(.

زيد  أبو  حامد  نرص  انترص  وقد   
القرآنية  اللغة  بمجازية  القائل  لالجتاه 
للغة  احلقيقي  الفهم  يرفض  الذي 
الدالالت  فــــ))اإليامن بحرفية  القرآن، 
الدينية  النصوص  يف  وردت  التي 
العرش  عن  ورد  ما  خاصة  اهلل،  عن 
حيملونه،  الذين  واملالئكة  والكرس 
األخروية  احلياة  عن  كذلك  ورد  وما 
القرب  وعذاب  واحلوض  كالرصاط 
املسيح  بام ورد يف  ناهيك  وناكر ونكري، 
بني  الفاصلة  النهائية  واملعركة  الدجال 
عىل  تأثريه  يامرس  ال  واإليامن،  الكفر 
من  األخطر  وحدها.  العقيدة  مستوى 
بنية  عىل  احلريف  الفهم  هذا  تأثري  ذلك 
الوعي االجتامعي والسياس، وهو تأثري 
مستويات  مجيع  يف  وملموس  واضح 

واقعنا العريب اإلسالمي(()36(. 
التمثيل  لغة  هي  الدين  فلغة   
وأّن  احلقيقة،  لغة  وليست  )املجاز( 
الدينية،  الكلامت  يف  املضمنة  املفاهيم 
والسيام يف الكتب املقّدسة ليست املعاين 
املقصودة يف االستخدامات العرفية)37(. 
القراءة  احلرفية  القراءة  من  واملقصود 

اللغة الدينية وسؤال احلقيقة واملجاز
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التي تؤمن باملعاين الظاهرة عىل حقيقتها، 
والتي يرى فيها نرص حامد ابو زيد سبب 

ختلف الواقع العريب اإلسالمي.
التعبري عن  الدينية يف  اللغة  ثانيا: طبيعة 

احلقيقة
القرآنية  املفاهيم  إىل  النظرة  إّن   
عن  أو  احلقيقة  عن  تعرّب  ال  أهّنا  عىل 
الواقع هي نظرة متأثرة ببعض التيارات 
الفكرية املا بعد حداثية وببعض املفاهيم 
اللغة،  مرجعية  إنكار  مثل  من  اللسانية 
للنص،  الذاتيني  واإلحالة  واالنتظام 
ومفادها  وضبابيتها)38(.  اللغة  وإعتام 
أو  سلفا،  موجودة  ليست  احلقيقة  ))أن 
يرى  فيام  هنائية  بصفة  موجودة  ليست 
كان  الذي  نيتشه  قبله  رأى  كام  دريدا 
وليس  حقيقة،  هناك  ليس  أن  يعتقد 
أن  يمكن  ومعقول،  أبدي  نظام  هناك 

يفهم بكل دقة(()39(.
املنطقي  االجتاه  ذهب  حني  عىل   
التجريبية-  الوضعية  االجتاهات  من   -
أن  إىل  ذهبوا  فقد  املطابقة،  تبني  إىل 
أو  والواقع،  اآلراء  بني  تطابقا  هناك 
يف  سار  ))وقد  و"الوظيفة"  "البنية"  بني 

)مدرسة  اللسانيني  بعض  االجتاه  هذا 
)مدرسة  والسيميائيني  شومسكي( 
كريامس إىل حد ما(. وغريهم ممن يقول 
إىل  يرجع  ومن   )...( اللغة  بشفافية 
التحاليل اللسانية التي أنجزها كثري من 
يرى  والسيميائيني  واللسانيني  املناطقة 
اللغة  تعابري  التباس  أهنا حتاول أن تزيل 
الطبيعية بوضع قواعد وقوانني ومعايري 
جتعل التعبري مطابقا للواقع اخلارجي أو 

للواقع الداخيل أو هلام معا(()40(.
يف  الواضحة  القضايا  من  إّن   
أو  ))تكلم((  اهلل  ))أن  اإلنساين  العقل 
وأن  اللغة.  خالل  من  نفسه  أظهر  أنه 
ذلك ل يتم بلغة غري إنسانية غامضة، بل 
بلغة مبينة قابلة للفهم. وهذه هي احلقيقة 
األوىل واحلاسمة، فمن دون هذا الفعل 
األساس من جانب اهلل، لن يكون ثمة 
للفهم  وفقا  األرض،  عىل  حقيقي  دين 
االسالمي لكلمة دين(()41(. فاهلل تعاىل 
أرسل  لذا  اإلنسان،  مع  التواصل  يريد 
))ِلَساٌن  مفهومة  برشية  بلغة  رسالته 

َعَرِبيٌّ ُمِبيٌن(( )النحل/103(. 
ومن خالل هذه اللغة بنّي كثريا   
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من احلقائق املتعالية واملاورائية املقدسة، 
وقد  تعاىل،  حقيقته  وأعقدها  أمهها  من 
بقوله  احلقيقة  النور عن هذه  آية  عرّبت 
َواْلَْرِض  َماَواِت  السَّ ُنوُر  ))اللَُّ  تعاىل 
َمَثُل ُنوِرِه َكِمْشَكاٍة ِفيَها ِمْصَباٌح اْلِمْصَباُح 
يٌّ  َجاَجُة َكَأنََّها َكْوَكٌب ُدرِّ ِفي ُزَجاَجٍة الزُّ
َل  َزْيُتوَنٍة  ُمَباَرَكٍة  َشَجَرٍة  ِمْن  ُيوَقُد 
َشْرِقيٍَّة َوَل َغْرِبيٍَّة َيَكاُد َزْيُتَها ُيِضيُء 
َوَلْو َلْم َتْمَسْسُه َناٌر ُنوٌر َعَلٰى ُنوٍر َيْهِدي 
اللَُّ ِلُنوِرِه َمْن َيَشاُء(( )النور/35(، فـ)) 
البنية العامة للمجاز هنا هي تقريب اهلل 
من اإلنسان من خالل استخدام عنارص 
الربط  يتم  املحسوس  اإلنسان  عال  من 
وتتم  النور(،  مثل  )اهلل  اهلل  وبني  بينها 
وعدم  التجاوز  )وتأكيد  الفصل  عملية 
للغاية،  مركب  نطاق  عىل  الكمون( 
تظهر يف تكثيف املجاز كي ال نرى مركزا 
واضحا، وال نرى عالقة حمددة بني اهلل 
والنور، إىل أن نصل إىل الصورة املجازية 
)نور عىل نور(، وهي صورة بال مركز، 
أو  حلول  أو  كمون  أي  من  متاما  خالية 
املتجاوز. وحني  املركز  تعرّب عن  جتسد، 

ندرك  فإننا  باملركز،  اإلحساس  نفقد 
اإلله من خالل املجاز، ولكننا ال نسقط 
يف اإلحساس بأنه متت اإلحاطة به متاما 
إذ  أرضية،  بعنارص  تشبيهه  خالل  من 
وجل  عز  اهلل  بتجاوز  إحساسنا  يظل 
فهو  عميقا،  إحساسا  والتاريخ  للطبيعة 
فليس  بنور..  ليس  ولكنه  النور،  مثل 

كمثله يشء(()42(.
املجازية  العملية  إىل  الرؤية  هذه   

تقتيض أن نقّر لسانيا بحقيقتني:
تنتمي  اصطالحية  اللغة  أّن  األوىل: 
وما  العال  تصف  حمدد،  لساين  نظام  إىل 
وراءه، وأّن املجاز هو وسيلتها للخروج 

من مأزق املطابقة.
النسق  وهو  اللساين  النظام  أّن  الثانية: 
حيّرر  أن  يستطيع  املجاز  بخاصية  املزّود 
من  الالمتناهي  يقّرب  بجعله  املستعِمل 

املتناهي.
فـ))املجاز  ذلك  عىل  وتأسيسا   
اإلنساين  الوجود  إلدراك  وسيلتنا  ليس 
أيضا  هو  وإنام  وحسب،  املركب 
يربط  إّنه  إذ  اإلله،  إلدراك  وسيلتنا 
املتجاوزة  اإلله  صفات  بعض  بني 

اللغة الدينية وسؤال احلقيقة واملجاز
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وبعض  جهة  من  واألبصار  لألسامع 
األسامع  تدركها  التي  املادية  الشواهد 
ربط  فهو  أخرى،  جهة  من  واألبصار 
والالحمدود  اإلنساين  املحدود  بني 
إدراك  اإلنسان  حماولة  ورغم  اإلهلي. 
اإلله من خالل املجاز، فإنه يف اإلطار 
يف  يدركه  لن  أّنه  يعرف  التوحيدي، 
كل جوانبه فهو ))َلْيَس َكِمْثِلِه َشْيءٌ(( 

)الشورى/11()43(.
من  وسيلة  هو  إذن  فاملجاز   
الكشف  جمال  يف  اإلدراك  وسائل 
يمكن  ال  عنها،  والتعبري  احلقيقة  عن 
أداة  إىل  حتويله  أو  عنه  االستغناء 
االنفصال  توسيع  خالل  من  للتامهي 
بني الدال واملدلول، كام فعلت الباطنية 
بني  باالتصال  القول  أو  والغنوصية، 
احلريف،  التفسري  يف  كام  واملدلول  الدال 
إنام العملية املجازية تقوم عىل االتصال 
وهذا  واملدلول،  الدال  بني  واالنفصال 
للتواصل،  صاحلة  أداة  اللغة  أّن  يعني 
من  الرغم  عىل  الواقع  إىل  تشري  فهي 

وجود مسافة بينهام.

لغة  ليست  الكريم  القرآن  لغة  إّن 
االعتيادية،  اللغة  عن  ختتلف  جديدة 
وجودها  أصل  يف  تنتمي  لغة  هي  إنام 
اللغة،  هذه  إىل  وغايتها  ووظيفتها 
وقوة  استعامهلا،  بدقة  تنامز  ولكنها 
الراقية،  الفنية  للخصائص  توظيفها 
التواصلية،  غايتها  مع  تتالءم  التي 

الدينية. وطبيعتها 
تقسيم  السديد  من  ليس  لذلك   
أو  دينية  لغة  أو  علمية  لغة  إىل  اللغة 
أدبية وغريها، ))وإنام الصواب أن  لغة 
وأسلوب  علمي،  أسلوب  هناك  يقال: 
 – الصحيح  باملعنى  لغة  وكل  ديني، 
صاحلة لتبنّي األسلوبني، ومن خواص 
العلمي دقة الداللة، وكوهنا  األسلوب 
دوران،  وال  فيها  لف  ال  مبارشة.. 
كاألسلوب  الديني  واألسلوب 
بالوضوح  يتسم  رمز،  فيه  األديب- 
واستعارة  جماز  وفيه  بالغموض،  أو 
وتشبيه.. يذهب العقل يف تفسريها كل 
مذهب، ويلتزم بحدود ال يتجاوزها.. 

من حيث الداللة والبيان(()44(.
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نستطيع  ال  فنحن  هنا  ومن   
جتنيس  ذات  دينية  لغة  عن  احلديث 
مغاير عن اللغة االعتيادية، بل نتحدث 
بمهمة  اضطلعت  اعتيادية  لغة  عن 
بخصائصها  اإلهلية  احلقيقة  عن  التعبري 
التعبري  فاستطاعت  والبيانية  األسلوبية 
والتصوير عن عاملي الشهود والغياب.
وخاصية  نظام  ذات  لغة  وهي   

مجيع  تستوعب  أن  استطاعت  متفردة 
املفاهيم  مجيع  وتقّرب  التصورات 
املجاز،  خاصية  خالل  من  املفارقة 
املتعالية  املفاهيم  ذات  الدينية  فاملعارف 
رصحية،  مبارشة  بلغة  إيرادها  يمكن  ال 
مكّونات  إليها  الوحيد  السبيل  بل 
واستعارة  تشبيه  من  األساسية  املجاز 

وكناية ومتثيل. 

اللغة الدينية وسؤال احلقيقة واملجاز
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يُغ واألَساليُب واألدواُت المتضّمنُة  الصِّ
َمعنى)أّي( الَكَماِلّيِة فْي الَعَرِبّية

د. أّيوب جرجيس العطّية
أستاذ مساعد)مشارك( يف وزارة الرتبية-العراق

Forms and Styles Denoting Perfection in Arabic
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ملخص البحث
    تسعى هذه الدراسُة إىل الكشِف عن الصيِغ واألساليِب الّداّلة عىل الكامل يف 
العربية، ومن املشهور أنَّ هناك صيغًة شائعًة يف كتب النحو، وهي )أيُّ الكاملّية(، لكن هل 

هناك صيٌغ وأساليُب تدلُّ عىل الكامِل يف العربية..؟
فأوجَب األمر االطالَع عىل كالِم العرِب، وأهِل اللغِة والتفسري؛ للكشِف عن تيك   
الصيغ، لبيان سعِة العربيِة، ووفرة أساليها، وتيسريا عىل مْن يستعملها. واقتىض البحُث أن 

يقسم إىل مقدمٍة ومتهيٍد وثالثة مباحث.
وتبني أن هناك وسائَل ُأخر غرَي )أّي الكاملّية( منها: )أل اجلنسّية(، و)احلذف(،   
و)صيغة التنكري(، و)تكرار املبتدأ واخلرب بلفظ واحد، أو تكرار لفظ اجلنس(، و)اجلمع 

بني أمرين(.
كلامت مفتاحية: الكاملّية، الصيغ، األساليب.

Abstract

 This study aims to reveal the formulas and methods that 
indicate perfection. It is well known that there is a common 
formula for scholars, which is (i.e. perfectionism), but are there 
other formulas indicating perfection in Arabic?
Accordingly, it is necessary to study the speech of the Arabs and 
the people of the language to reveal these formulas, to show the 
capacity of Arabic, the abundance of its methods, and to facilitate 
those who use it. The research required that it be divided into 
an introduction, a preface and three sections.
It turns out that there are other forms other than ( ايi.e., 
perfectionism), including: ( الthe nationality), (elimination), 
(indefinite form), (the repetition of the subject and predicate 
with one word, or the repetition of the word gender), and 
(combining two things).
Keywords: perfectionism, formula, methods

يُغ واألَساليُب واألدواُت املتضّمنُة ... الصِّ
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املقّدمة
بكثرِة  العربية  اللغُة  تّتسُم   
مجلة  ومن  مفرداهتا،  وسعِة  أساليبها 
هذه السعِة ما يدّل عىل الكامل، فأردُت 
الكشَف عنها، وبياَن الصيِغ واألساليِب 

غرِي املعروفة عند الدارسني.
عىل  )أّي(  تدلُّ  متى  البحث:  مشكلة 
وهل  تستعمل.؟  وكيف  )الكاملّية( 
يف  الكاملّية(  )أّي  غري  أخرى  صيٌغ  ثّمة 

العربية..؟ 
الصيِغ  عن  الكشُف  البحث:  أهداف 
واألساليِب الّداّلة عىل الكامل. والوقوُف 
عىل مرونِة العربيِة يف قواعِدها وصيِغها، 

وسعتها.
بيان  من  أمهيتها  تأيت  الدراسة:  أمهية 
عىل  الدالة  الرتاكيب  بعض  استعامل 
وتيرّسَ  العربيِة،  سعَة  لتبنّيَ  الكامل، 
هذا  استعامَل  والباحثني  الكتاب  عىل 

األسلوب. 
الدراسات السابقة: ل أقْف عىل دراساٍت 
عىل  الّداّلة  واألساليِب  الصيِغ،  عن 

الكامل حتى زمن إنجاز هذا البحث.

التمهيد:
وما  )الكامل(،  مفهوم  لتوضيح   
يتعلق به من مصطلحات متقاربة ال بدَّ 

من احلديث عاّم يأيت:
الكاملّية وتعريفها: هي مصدٌر صناعّي، 
وقد ُوصَفْت هبا بعض األسامء واحلروف 
التي تدلُّ عىل معنى الكامل يف استعامهلا، 
كقولنا: أنت رجٌل أيُّ رجٍل، فإن)أّي( 

هنا تسّمى الكاملّية عند النحويني)1(.
حتى  الوصف  يف  التَّنَاِهي  ُهَو  واْلَكاَمُل: 
فيه من خالِل  اجتمَع  وأّنه  منتهاه،  يبلَغ 
غريه،  جنس  مجيع  يف  تفّرق  ما  اخلري 
امْلِيِم  بَِفْتِح  )َكُمَل(  َماِضيِه  يِف  َوُيَقاُل 
بالضم،  مضارعه  يِف  َوَيْكُمُل  َها،  َوَضمِّ
وكاملُّ كلِّ يشء بَِحْسبِِه، َواْلَكاَمُل امْلُْطَلُق 

ًة)2(. اَم ُهَو هللَِِّ َتَعاىَل َخاصَّ إِنَّ
يف  ورَد  والتَّامم:  الَكامل  بني  الفرُق 
الكامل،  هو  اإلمتام  أّن  الّلغة  معجامت 
أنا،  كَمَل، وأمتمته  إذا  اليّشء،  تّم  ومنه: 
وكُمل  امليم،  بفتح  اليّشء  كَمل  ويقال: 
بضّمه فهو كامل، أي: تاّم. ونقرأ، أيضا: 
أ منه أجزاؤه)3(.  زَّ والكامل: الّتامم الذي جُتَ
وهذا الرشح قارص؛ ألّن تفسري    



167

)2
02

2  
ين -

الثا
ن 

رشي
( )ت

14
44

 - 
اين

 الث
يع

)رب
نة 

ثام
ة ال

سن
- ال

ون 
الث

والث
بع 

لرا
دد ا

الع
 - 

سع
التا

لد 
ملج

/ ا
واة

د

ل  بالّتاّم  الكامل  وتفسري  بالكامل  الّتاّم 
ُتْعَن  ل  التفسري  وكتب  مبهام.  يوّضْح 
بْل  و)اإلكامل(،  )اإلمتام(  بني  بالتفريق 
منهام.  بكلٍّ  املراد  يف  أصحاهُبا  اختلَف 
أّن  إىل  ذهب  بعضهم  أن  العَجب  ومن 
إىل حدٍّ ال حيتاُج  انتهاؤه  اليّشء هو  متام 
اليّشء  كامَل  وأّن  عنه،  زائٍد  يشٍء  إىل 
قيل:  فإذا  وزيادة،  منه  الغرض  حصوُل 
كُمل ذلك، فمعناه حَصل غرضه منه)4(.
غري أن بعَض علامِء اللغِة قاربت   
هالٍل  أبو  فعل  كام  بينهام  التفريق  من 
واملناوّي،  البقاء،  وأبو  العسكرّي، 
فاإلمتام عندهم هو إلزالة نقصاِن األصِل 
يف الوصف أو الفعل. واإلكامل: إلزالة 
األصل.)5(  متام  بعد  العوارض  نقصاِن 
من  َنَقص  باَِم  اإِلْتياُن  الّتامم  أن  بمعنى 
يادُة عىل التَّامِم، َفاَل  الناِقص، والَكامُل الزِّ
َيْفَهُم ِمْن رُجٍل تاّم اخلَْلِق إاِلّ َأّنه اَل َنْقَص 
أنه  إال  كامٍل  من  َوالَيْفَهُم  َأْعضائه،  يِف 
َمْعنَى زائد عىل التَّامِم كاحلُْسِن والَفْضِل، 
فالكامل االنتهاء إىل غاية ال مزيد وراءها، 
 ، أي: أن الَكامل مَتاٌم وِزياَدة، َفُهَو َأَخصُّ
ًزا، َوَعِليِه  وُّ َوقد ُيْطَلق ُكلٌّ عىل اآلَخِر جَتَ

ِديَنُكْم  َلُكْم  َأْكَمْلُت  ﴿اْلَيْوَم  َتعاىَل:  قوُله 
)امْلَاِئَدة: 3(،  ِنْعَمِتي﴾  َعَلْيُكْم  َوَأْتَمْمُت 
ياَم إَلى اللَّيل﴾  وقال تعاىل: ﴿َأتّموا الصَّ
َكلَمت  ﴿َوَتمَّت  وقال:  )البقرة:187(، 
)األنعام:115(،  َوَعدًل﴾  صدقًا  َربَّك 
قال تعاىل:     ﴿فَمن َلم َيجد فصَيام َثلَثة 
تلَك  َرَجعتم  إَذا  َوَسبَعة  الَحّج  في  َأيَّام 

َعَشَرٌة َكامَلٌة﴾ )البقرة:196()6( 
الفرق بني الكامل واملبالغة: أرى   
أهل  كالُم  يوحي  كام  بينهام  الفرَق  أّن 
اللغِة هو أّن املبالغة معناها: التكثري، أي: 
َصاحبِه،  من  احْلَدث  َذلِك  ُوُقوع  َكْثَرة 
وال يصل الوصف إىل منتهاه، أّما الكامل 
وأقىص  منتهاه  اليشُء  يبلَغ  أن  فمعناه: 
املبالغة،  من  درجة  أعىل  فهو  غايته، 

. وأشدُّ
يف  التَّنَاِهي  ُهَو  إذْن:  فالكامل   
وأقىص  منتهاه،  يبلَغ  حتى  الوصف 
اخلري  خالِل  من  فيه  اجتمَع  وأّنه  غايته، 
ما تفّرق يف مجيِع جنِس غريه، حميٌط هبذه 
درجة  أعىل  وهو  شاملًة،  إحاطًة  الصفة 

من امُلبالغة.

يُغ واألَساليُب واألدواُت املتضّمنُة ... الصِّ
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متُن البحِث:
طريقًة  هناك  أن  املعلوم  من   
واحدًة مشهورًة وهي )أّي الكاملّية( وهلا 
أحكاُمها، وبعض املصنفات تشرُي إىل )أل 
الصادقون(،  )هم  اجلنسية(..كقولنا: 
وثمة أساليُب وصيٌغ، وأدواُت تتضّمن 
بحسب  عنها  وسنتحدث  معنى)أّي(، 

املباحِث اآلتية:
املبحث األول: )أّي( الكاملّية وما جرى 

جمراها:
اْلَعَربيَّة  يِف  )أّي(  معاين  مْن   
تدعوا  َما  َتَعاىَل:﴿أّيا  َكَقْولِه  طِيَّة،  الرَشْ
وتكوَن  اْلُحسنى﴾،  اْلَْسَماُء  َفلُه 
استفهامية، َكَقْولِه َتَعاىَل: ﴿َفَأيُّ اْلَفِريَقْيِن 
وصفّيًة،  تكون  وَأن  بالمِن﴾،  َأَحقُّ 
َمعنى  تدلُّ عىل  فهي  فإذا كانت وصفّية 
َنْحو:  نكرة  إىل  تضاُف  وقد  الكامل، 
َمَرْرت بَِفاِرس َأيِّ َفارٍس، فهو كامل ٌيف 
الرجولة وبالغ منتهاه، ونحو: اجتهدُت 
أيَّ اجتهاٍد، بمعنى اجتهدُت اجتهادًا ما 
القصوى،  غايته  بلغ  وقد  اجتهاد،  بعده 
فإذا وقعت بعد النكرة ُتعرُب صفًة هلا، 
نحو: مررُت برجٍل أيِّ رجٍل، وبَِفاِرس 

َأيِّ َفارٍس، وكقول أيب العتاهية)7(:
باَب والَفراَغ واجِلَدْة أنَّ الشَّ

مفسَدٌة للمرِء أيُّ مفسَدْة
أّما  لـ)مفسدة(،  صفة  )أّي(  ف   
حاال،  فُتعرُب  املعرفة  بعد  وقعت  إذا 
رجٍل.)8(،  أيَّ  اهلل  بعبِد  مررُت  نحو: 

ومنه قوله: )9(
فأْوَمَأُت إِياَمًء َخِفيًا حِلَْبرَتٍ ... 

ِه َعْينَا َحْبرَتٍ َأّيام َفتى َفِللَّ
ومن   " سيبويه:  قاله  ما  ومثله   
النعت أيضا: مررت برجٍل أيامِّ رجٍل، فـ 
ه غرَيه،  )أياّم( نعت للرجل يف كامله وبذِّ

كأنه قال: مررت برجٍل كامٍل.. ")10( 
هذه  )أّي(  أن  )الريض(  ويرى   
منقولة من االستفهام كان األصل )أّي 
رجل هو(؟ عىل االستفهام الذي يراد به 
التفخيم والتهويل، وإنام دخله التفخيم؛ 
ألهنم يريدون إظهار العجز، واإلحاطة 
جيهل  عنه  يستفهُم  مما  فكأنه  لوصفه، 
االستفهام  باب  يف  فأدخلوه  كنهه، 
الذي هو موضوع ملا جيهل. فاستعريت 
من  معنى  يف  بالكامل  اليشء  لوصف 
واجلامع  حاله،  يف  والتعجب  املعاين 
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الكامل  غاية  البالغ  الكامل  أن  بينهام 
بحيث يتعجب منه يكون جمهول احلال، 

فيحتاج إىل السؤال عنه.)11( 
تكون  أن  النكرة  يف  وُيشرَتط   
مماثلة للموصوف لفظًا ومعنى، أو معنى 
فقط: )مررُت برجٍل أيِّ رجٍل(، بمعنى 
أو  واحد  بلفظ  بعَدها  وما  قبَلها  ما  أن 
بمعنى واحد، فال ُيقال: )مررُت برجٍل 
أيِّ عالٍ(؛ ألن عال ليس هو معنى رجل، 
إذا  لكن  اللفظ،  يف  له  ُمشاركًا  وليَس 
جاز،  رجٍل(  أيِّ  برجٍل  )مررُت  قلنا: 

و)مررُت برجٍل أيِّ إنساٍن( جيوز.
ما جرى جّمْرى )أّي( يف الرتكيب   

والداللة:
وُينعت  جمرى)أّي(،  جرى  وممّا   
بـه هو)كّل( و )جّد( و )حّق( مضافة إىل 
مثل متبوعها لفًظا ومعنى، نحو قولك: 
وحقِّ  الرجِل،  كلِّ  بالرجِل  )مررت 
هبا  واملقصود  الرجِل(،  وجدِّ  الرجِل، 

املبالغة يف الكامل وبلوغ الغاية.)12( 
قال سيبويه: "ومن الصفة: أنت   
بالرجل  ومررت  الرجٍل،  كلُّ  الرجل 
اهلل  عبُد  هذا  قلت:  فإن  الرجل.  كلِّ 

الرجل،  أو هذا أخوك كلُّ  الرجل،  كلُّ 
فليس يف احلُسن كاأللف والالم؛ ألنك 
إنام أردت هبذا الكالم هذا الرجل املبالغ 
الرجل  الكامل، ول ترد أن جتعل كلَّ  يف 
شيئا تعرف به ما قبله وتبينه للمخاطب، 
كقولك: هذا زيد. فإذا خفت أن يكون 
بنيت  ولكنك  الطويل،  قلت:  ُيعَرف  ل 
أثبت معرفته،  الكالم عىل يشء قد  هذا 

ثم أخربت أنه مستكِمٌل للِخصال.
العاِل  هذا  قولك:  ذلك  ومثل   
إنام  العال،  كلُّ  العال  وهذا  العاِل،  حقُّ 
أراد أنه مستحٌق للمبالغة يف العلم. فإذا 
قال هذا العال ِجدُّ العال، فإنام يريد معنى 
هذا عاِل جدا، أي هذا قد بلغ الغاية يف 

العلم. ")13( 
)كّل  معنى   " الريض:  وقال   
فيه من خالل اخلري  اجتمع  أّنه  الرجل( 
الرجال، ومعنى )جّد  تفرق يف مجيع  ما 
الرجل( أي كأن ما سواك هزل، و )حّق 

الرجل( أي: أن من سواك باطل".)14( 
وُجعل منه )أّي( يف قوله تعاىل:   
اْلِجَباُل  َوِإَذا   )9( ُفِرَجْت  َماُء  السَّ ﴿َِإَذا 
 )11( ُأقَِّتْت  ُسُل  الرُّ َوِإَذا   )10( ُنِسَفْت 

يُغ واألَساليُب واألدواُت املتضّمنُة ... الصِّ
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اْلَفْصِل  ِلَيْوِم   )12( َلْت  ُأجِّ َيْوٍم  ِلَيِّ 
)13( َوَما َأْدَراَك َما َيْوُم اْلَفْصِل﴾ )14( 
)َأّي(  أنَّ  عاشور  ابن  فريى   
ٌة َعىَل التَّْعظِيِم َوالتَّْهِويِل َوُهَو  َمْوُصوَلٌة َدالَّ
اْلَكاَمِل،  َمْعنَى  َعىَل  الِّ  بِالدَّ َعنُْه   ُ ُيَعربَّ َما 
َوَتُكوُن ِصَفًة ملَِْوُصوٍف حَمُْذوٍف َيُدلُّ َعَلْيِه 
(، َوَتْقِديُرُه: لَِيْوٍم َأيِّ  َما ُأِضيَفْت إَِلْيِه )َأيٌّ

َيْوٍم، َأْي: لَِيْوٍم َعظِيٍم.)15( 
ُكلَّ  ْقَناُهْم  ﴿َوَمزَّ َتَعاىَل:  َقْولِِه  يف  ومثله 
َتَعاىَل:  وَقْولِِه   ،]19 ]سبأ:  ٍق﴾  ُمَمزَّ
َعلى  َنُدلُُّكْم  َهْل  َكَفُروا  الَِّذيَن  َوقاَل  َ﴿
ٍق ِإنَُّكْم  ْقُتْم ُكلَّ ُمَمزَّ َرُجٍل ُيَنبُِّئُكْم ِإذا ُمزِّ
َلِفي َخْلٍق َجِديٍد﴾ ]سبأ اآليات 7 - 8[، 
واملمّزق ها هنا مصدر بمعنى التمزيق، 
الرجُل  )هو  يف:  كام  للمبالغة  هنا  وكّل 
ال  متزيقًا  قناهم  مزَّ أي  الرجل()16(،  كلُّ 
غاية وراءه بحيث ُيرضب به األمثال يف 
كلِّ ُفرقة ليس بعدها وصاٌل)17(، بحيث 
َوَسَمًرا  لِلنَّاِس،  َحِديًثا  اهللُ  َجَعْلهُم 
َق  ُثوَن بِِه، َوَكْيَف َمَكَر اهللَُّ هِبِْم، َوَفرَّ َيَتَحدَّ
َبْعَد ااِلْجتاَِمِع، َواأْلُْلَفِة َواْلَعْيِش  َشْمَلُهْم 
ُقوا يِف اْلباَِلِد غاية التفريق؛  اهْلَنِيِء، وَتَفرَّ
ُقوا:  َوهِلََذا َتُقوُل اْلَعَرُب يِف اْلَقْوِم إَِذا َتَفرَّ

وأيادي سبأ، وتفرقوا  َسَبأٍ  َأْيِدَي  ُقوا  َتَفرَّ
َشَذَر َمَذَر)18(.

 ما جرى جّمْرى )أّي( يف الرتكيب والداللة:
)أّي(،  جمرى  جرى  وممّا   
بـه هو: )َحْسبك(، و)ناهيك(،  وُينعت 
ك(، و)رشعك(، يتوّسُط نكرتني،  و)َهدَّ
الثانية متاثل األوىل لفًظا ومعنى، أو نكرة 
َحْسبِك  برُجٍل  مررُت  ومنه:  ومعرفة، 
من  حسبِك  بزيٍد  ومررت  رُجٍل.  من 
رجل، فهذا نعت للرجل بإِحسابِه إّياك 
من كّل رجٍل. وهو نْعٌت للرُجل بَِكاَملِه، 

ُجولِة فيه. واْجتاِمع كلِّ َمَعاين الرُّ
رجٍل،  من  كافيك  وكذلك:    
رجٍل،  من  وناهيك  رجٍل،  من  ومَهِّك 
رجٍل،  من  شئَت  ما  برجٍل  ومررُت 
رجٍل،  من  ِعك  رَشْ برجٍل  ومررُت 
ك من رجٍل، وبامرأٍة  ومررُت برجٍل َهدَّ
معنًى  عىل  كلُّه  فهذا  امرأٍة.  من  ك  َهدَّ
أصحاِب  بعض  وعلق  واحٍد.)19(، 
ومررُت  سيبويه:  قول  عىل  املعاجم 
))ُهَو  قالوا:  رجٍل،  من  ك  َهدَّ برجٍل 

ه َغريه(()20( نعت َلُه بَِكاَملِِه وبذِّ



171

)2
02

2  
ين -

الثا
ن 

رشي
( )ت

14
44

 - 
اين

 الث
يع

)رب
نة 

ثام
ة ال

سن
- ال

ون 
الث

والث
بع 

لرا
دد ا

الع
 - 

سع
التا

لد 
ملج

/ ا
واة

د

تتضّمُن  التي  األَساليُب  الثاين:  املبحث 
معنى)أّي( الَكاَملِّيِة:     

1- اإلهبام بالنفي:
وخاّصًة  العربية  يف  يأيت  قد   
ما  أمرًا  يصُف  املتكّلم  أن  القرآن  يف 
تعبريًا  اإلهبام؛  متضمنًا  النفي  بأسلوِب 
عن عدم معرفة املخاطبني به؛ لبيان كامل 
األمر أو الوصف، فال ُيعرُف كنُهُه، وال 
ه، ومنه قوله تعاىل: ﴿ََفل َتْعَلُم َنْفٌس  حدُّ
ِة َأْعُيٍن َجزاًء ِبما  ما ُأْخِفَي َلُهْم ِمْن ُقرَّ
 ]17 السجدة  ]سورة  َيْعَمُلوَن﴾  كاُنوا 
مقرب،  ملٌك  ال  أحٌد  يعلُم  ال  واملعنى: 
من  عظيم  نوع  أّي  ُمرسل،  نبيٌّ  وال 
عن  وأخفاه  ألولئك،  اهلل  ادخر  الثواب 
مجيع خالئقه، ال يعلمه إال هو مما تقرُّ به 
العدة، وال  عيوهنم، وال مزيَد عىل هذه 

مطمح وراءها.)21( 
ويف هذا اإلهبام لنعيم اجلنّة الذي   
أعّده اهلل سبحانه وتعاىل لعباده املؤمنني 
إطالٌق له من القيود واحلدود، فهو نعيم 
ما  فيه كل  قيود،  مطلق، بال حدود وال 
وبلَغ  األعنُي..  وتلذُّ  األنفُس  تشتهى 
القدس:  احلديث  يف  كام  وكامَلُه،  منتهاه 

عني  ال  ما  الصاحلني  لعبادي  )أعددت 
عىل  خطر  وال  سمعت،  أذن  وال  رأت 
)ما  تعاىل:  وقوله  برش...()22(.  قلب 
ُأْخِفَي هَلُْم( فيه إشارة إىل أن هذا النعيم، 
يف  يقع  وال  أحد،  بال  عىل  خيطر  ال 
فيام يعرف  له،  تصوره؛ ألنه مما ال شبيه 

الناس من نعيم الدنيا.)23( 
ورصح الرازي بأنه يفيد الكامل   
داُر  )هَلُْم  تعاىل:  قوله  عن  حديثه  عند 
الِم( )اأْلَْنَعام: 127( فقال: "َوَذلَِك  السَّ
اْلَكاَمِل  يِف  َبَلَغ  َء  ْ اليشَّ َذلَِك  َأنَّ  َعىَل  َيُدلُّ 
ْفَعِة إىَِل َحْيُث اَل َيْعِرُف ُكنَْهُه إاِلَّ اهلل  َوالرِّ
َتْعَلُم  ﴿َفل  َتَعاىَل:  َقْوُلُه  َوَنظِرُيُه  َتَعاىَل، 
َأْعُيٍن﴾  ِة  ُقرَّ ِمْن  َلُهْم  ُأْخِفَي  َما  َنْفٌس 

ْجَدِة: 17[)24( "  . ]السَّ
ُيكمُل  أحدمها  أمرين:  بني  اجلمع   -2

اآلخر نفيًا أو إثباتًا:
النصِّ  يف  النظر  خالل  من   
أمريِن  بني  اجلمَع  أن  وجدُت  القرآيّن، 
طرائِق  من  أيضا  أخرى  طريقٌة  مهّمنِي 
القرآن  أسلوب  ويف  العربية،  يف  الكامِل 
خاصة، فقد جيمع بني أمرين متناقضني 
وصف  يف  تعاىل  قوله  مثل  نفي،  بعد 

يُغ واألَساليُب واألدواُت املتضّمنُة ... الصِّ
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الكتاب: ﴿َوَيُقوُلوَن يا َوْيَلَتنا ماِل هَذا 
اْلِكتاِب ل ُيغاِدُر َصِغيَرًة َول َكِبيَرًة ِإلَّ 

َأْحصاها﴾ ]سورة الكهف آية 49[
األعامل،  صحف  هو  فاْلِكتاُب   
وهي  َكبرَِيًة،  َوال  َصِغرَيًة  يرتك  فال 
املعايص  من  يرتُك  ال  أي:  اإلحاطة، 
شيئا إال أحصاه، أْي: أحصاها كلها)25(، 
بني  مجع  حني  اإلحصاء  يف  منتهاه  فبلغ 

الصفتني  للداللة عىل كامِل الكتاب.
ليبلَغ  األمر؛  طريف  بني  جيمع  أو   
وبلوغه  القرنني  ذي  ذكر  يف  كام  كامَلُه 
حترك  وأنه  ومطلعها،  الشمس،  مغرب 
الشمس، وحتّرك  بلغ مغرب  غربًا حتى 
 : تعاىل  مطلعها..قوله  بلغ  حتى  رشقًا 
ْمِس َوَجَدَها  ﴿َحتَّى ِإَذا َبَلَغ َمْغِرَب الشَّ
ِعْنَدَها  َوَوَجَد  َحِمَئٍة  َعْيٍن  ِفي  َتْغُرُب 
ُتَعذَِّب  َأْن  ا  ِإمَّ اْلَقْرَنْيِن  َذا  َيا  ُقْلَنا  َقْوًما 
 )89(﴾.... ُحْسًنا  ِفيِهْم  َتتَِّخَذ  َأْن  ا  َوِإمَّ
َوَجَدَها  ْمِس  الشَّ َمْطِلَع  َبَلَغ  ِإَذا  ﴿َحتَّى 
َتْطُلُع َعَلى َقْوٍم َلْم َنْجَعْل َلُهْم ِمْن ُدوِنَها 
من  وجهاده  رحلتِِه  ذكُر   )90( ِسْتًرا﴾ 
اهلل  املغرب داللٌة عىل متكني  إىل  املرشق 

له، وكاملِِه.

للداللِة  أمرين؛  بني  اجلمع  أو   
اإليامن  بني  كاجلمع  الفعل  كامِل  عىل 
يف   والنذارة..كام  البشارة  أو  والعمل، 
َوَعِمُلوا  آَمُنوا  الَِّذيَن  ﴿ِإنَّ  تعاىل:  قوله 
اِلحاِت كاَنْت َلُهْم َجنَّاُت اْلِفْرَدْوِس  الصَّ
بني  مجع  وقد  )الكهف107(،  ُنُزًل﴾ 
عىل  للداللة  الصالح؛  والعمل  اإليامن 

كامل التقوى واإليامن.
إىل  إشارة  املفرسين  أقوال  ويف   
هذه الطريقة، من ذلك تفسريهم لقوله 
ِبَأْيِديُكْم  الل  ُيَعذِّْبُهُم  ﴿َقاِتُلوُهْم  تعاىل: 
َوَيْشِف  َعَلْيِهْم  َوَيْنُصْرُكْم  َوُيْخِزِهْم 
ُصُدوَر َقْوٍم ُمْؤِمِنيَن َوُيْذِهْب َغْيَظ ُقُلوِبِهْم 
َوَيُتوُب اللَُّ َعَلى َمْن َيَشاُء﴾ )14(، وملا 
كان ذكر )الشفاء=يشف صدوَر( وحده 
لكامله  حتقيقًا  أتبعه  الكامل،  به  يراُد  ال 

قوله:﴿ويذهب غيظ قلوبهم﴾ )26( 
وتفسريهم لقوله تعاىل: ﴿َيا َبِني   
َأْنَعْمُت  الَِّتي  ِنْعَمِتَي  اْذُكُروا  ِإْسَراِئيَل 
اْلَعاَلِميَن﴾  َعَلى  ْلُتُكْم  َوَأنِّي َفضَّ َعَلْيُكْم 
عىل  عطٌف  ْلُتُكْم﴾  َفضَّ ﴿َوَأّني   ،)47(
نعمتَي، عطف اخلاصِّ عىل العام لكامله 

أي: فضلُت آباَءكم)27( 
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مهمني  أمرين  بني  جيمع  أو   
القوِة  كامِل  عىل  للداللِة  مطلوبني 
تعاىل:﴿  قوله  نحو  والزينة،  واالقتداِر 
َوُهَو  ِلَصاِحِبِه  َفَقاَل  َثَمٌر  َلُه  َوَكاَن 
ُيَحاِوُرُه َأَنا َأْكَثُر ِمْنَك َماًل َوَأَعزُّ َنَفًرا﴾ 
) الكهف34(، وقوله: ﴿اْلَماُل َواْلَبُنوَن 
اِلَحاُت  ِزيَنُة اْلَحَياِة الدُّْنَيا َواْلَباِقَياُت الصَّ
َأَمًل﴾  َوَخْيٌر  َثَواًبا  َربَِّك  ِعْنَد  َخْيٌر 

)الكهف46(
َخرْيٌ  احِلاُت  الصَّ فاْلباِقياُت   
َوَتْقِريُر  َأَماًل،  َوَخرْيٌ  َثوابًا  َربَِّك  ِعنَْد 
ُمنَْقِرَضٌة  ْنَيا  الدُّ اِت  َخرْيَ َأنَّ  لِيِل  الدَّ َهَذا 
َباِقَيٌة،  َداِئَمٌة  اآْلِخَرِة  اِت  َوَخرْيَ ُمنَْقِضَيٌة، 
اِئُم اْلَباِقي َخرْيٌ ِمَن امْلُنَْقِرِض، َوَهَذا  َوالدَّ

وَرِة. ُ َمْعُلوٌم بِالرضَّ
إلثباِت  أفعاٍل  جمموعِة  نفي  أو   
قوله  يف  العموم  وكامِل  املطلقة،  قدرتِِه 
َماَواِت  السَّ َخْلَق  َأْشَهْدُتُهْم  ﴿َما  تعاىل: 
]سورة  َأْنُفِسِهْم﴾  َخْلَق  َول  َوالْرِض 
خلَق  أشهدهم  فام  الكهف:51[، 
السموات واألرض، وال خلق أنفسهم..
كامل  عىل  للداللة  أمرين  بني  اجلمع  أو 
النعمة، كقوله تعاىل: ﴿َوَجَعْلُت َلُه َماًل 

 )13( ُشُهوًدا  َوَبِنيَن   )12( َمْمُدوًدا 
أي:  )املدثر14(  َتْمِهيًدا﴾  َلُه  ْدُت  َوَمهَّ
والرياسة يف  العريض،  اجلاه  له  وبسطت 
واجلاه،  املال  نعمتي  عليه  فأمتمت  قومه، 
واجتامعهام: هو الكامل عند أهل الدنيا.)28( 
أو قد ُيثبت وصفًا ألمر، وينفي   
عنه وصفا آخر، كام يف قوله تعاىل: ﴿ِإنَّ 
اِلحاِت كاَنْت  َوَعِمُلوا الصَّ آَمُنوا  الَِّذيَن 
 )107( ُنُزًل  اْلِفْرَدْوِس  َجنَّاُت  َلُهْم 
ِحَوًل﴾  َعْنها  َيْبُغوَن  ل  ِفيها  خاِلِديَن 

)الكهف108( 
)اَل  َتَعاىَل:  َقوَله  يف:  َوُل  فاحْلِ  
من  ُل،  التََّحوُّ هو  ِحَواًل(،  َعنْها  َيْبُغوَن 
َيْعنِي:  ِحَواًل،  َمَكانِِه  ِمْن  َحاَل  الفعل: 
اهِتَا؛  َوَخرْيَ اجْلَنَِّة  ِسَعاَداِت  َعىَل  َمِزيَد  اَل 
َعىَل  اْلَوْصُف  ََهَذا  وَيُدلُّ  َها،  َغرْيَ يَد  فرُيِ
ْنَيا  الدُّ يِف  ْنَساَن  اإْلِ أِلَنَّ  اْلَكاَمِل؛  َغاَيِة 
يِف  َكاَنْت  َدَرَجٍة  َأيِّ  إِىَل  َوَصَل  إَِذا 
ما  إىل  الطرف  َطاِمُح  َفُهَو  َعاَداِت  السَّ

هو أعىل منها.)29( 
ط:  3- حذُف جواِب الرشَّ

قد حيذف جواب الرشط للداللة   
عىل التهويل والتعظيم والكامل كام نص 

يُغ واألَساليُب واألدواُت املتضّمنُة ... الصِّ



174

)2
02

2  
ين -

الثا
ن 

رشي
( )ت

14
44

 - 
اين

 الث
يع

)رب
نة 

ثام
ة ال

سن
- ال

ون 
الث

والث
بع 

لرا
دد ا

الع
 - 

سع
التا

لد 
ملج

/ ا
واة

د

عليه بعض املفرسين يف تفسريهم لقوله 
إَِلى  َربَُّهْم  اتََّقْوا  الَِّذيَن  ﴿َوِسيَق  تعاىل: 
اْلَجنَِّة ُزَمًرا َحتَّى ِإَذا َجاُءوَها َوُفِتَحْت 
َأْبَواُبَها َوَقاَل َلُهْم َخَزَنُتَها َسَلٌم َعَلْيُكْم 

ِطْبُتْم َفاْدُخُلوَها َخاِلِديَن﴾ )الزمر 73(
)َحتَّى  ِذْكُرُه  َم  َتَقدَّ ِذي  الَّ َفَهَذا   
َفَأْيَن  ُط  ْ الرشَّ ُهَو  َوُفتَِحْت(  َجاُءوَها  إَِذا 
َوامْلَْقُصوُد  حَمُْذوٌف،  بأنه  أجابوا  َجَواُبه؟ 
ُه َبَلَغ يِف اْلَكاَمِل  ِمَن احْلَْذِف َأْن َيُدلَّ َعىَل َأنَّ

إىَِل َحْيُث اَل ُيْمِكُن ِذْكُرُه.)30( 
َيَرى  ﴿َوَلْو  تعاىل:  قوله  ويف   
َة  الَِّذيَن َظَلُموا ِإْذ َيَرْوَن اْلَعَذاَب َأنَّ اْلُقوَّ
اْلَعَذاِب﴾  َشِديُد  اللََّ  َوَأنَّ  َجِميًعا  لِلَِّ 
أن  الظاملون  يرى  ولو  )165البقرة(، 
َلْو  جواب  وحذف  مجيعا،  هلل  القوة 

للمبالغة)31(
ُهنَالَِك،  ُيَعاِينُوَنُه  َما  يعلمون  لو   
امْلُنَْكِر  اْلَفظِيِع  اأْلَْمِر  ِمَن  هِبِْم  حَيِلُّ  َوَما 
ِكِهْم َوُكْفِرِهْم اَلْنَتَهْوا َعامَّ  اهْلَاِئِل َعىَل رِشْ

اَلِل)32( ُهْم فِيِه ِمَن الضَّ
َهَذا َجَواُب )َلْو( حَمُْذوٌف،  َفَعىَل   
َوُهَو َكثرٌِي يِف التَّنِْزيِل َكَقْولِِه: ﴿َوَلْو َترى 

ِإْذ ُوِقُفوا َعَلى النَّاِر﴾ ]اأْلَْنَعاِم: 27[.

َعىَل  أِلَنَّه  ََأْعَظُم؛  احْلَْذُف  َوَهَذا   
ُكلِّ  إىَِل  امْلُتلقي  َخاطُِر  َيْذَهُب  تْقِديِر 
القلُب  ليذهب  اْلَوِعيِد)33(؛  ِمَن  ٍب  رَضْ

فيه كّل مذهب.)34(
َهذِه  ِمْثِل  يِف  اجْلََواِب  َحْذُف   
امْلََواِضِع َأْبَلُغ، َوَأَدلُّ َعىَل امْلَُراِد بَِدلِيِل َأنَّ 
إَِلْيَك،  ُقْمُت  َلِئْن  لَِعْبِدِه:  َقاَل  إَِذا  يَِّد  السَّ
ُثمَّ َسَكَت، َتَزاَحَم َعىَل اْلَعْبِد ِمَن الظُّنُوِن 
َنصَّ  َلْو  َيَتَزاَحُم  اَل  َما  ِد  لِلتََّوعُّ َضِة  امْلُْعرَتِ
تقديره:  اْلَعَذاِب)35(   ِمَن  ٍب  رَضْ َعىَل 
رأيت  لو  تقول:  كام  عظياًم،  أمرًا  لرأيتم 
حذف  فإّنام  تأخذه.  والّسياط  فالنا 
أي:  معلوم)36(  املعنى  ألّن  اجلواب؛ 
العذاب األكرب الذي ال عذاب مثله)37(، 
بأن  لإلعالم  حمذوٌف؛  لو  وجواُب 
خروجه عن البياِن إّما لعدم اإلحاطِة به، 
لوجوب  وإما  عنه،  العبارِة  لضيق  وإما 

ذكره )38( .
4- تكراُر لفِظ اجلنس:

ومنها أن يكرر لفظ اجلنس عىل   
النحويون  نصَّ  كام  الكامل  معنى  إرادة 
عليه، نحو: )مررُت برجٍل رجٍل( أي: 
كامل. قال سيبويه: "ومثل ذلك: مررت 
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أنه  معنى  أردَت  إذا  أبوه،  رجل  برجٍل 
كامل...وقد تقوله عىل غري هذا املعنى، 
تريد  أبوه،  رجٌل  برجل  مررت  تقول: 
والرفُع  ذلك.  من  أكثر  واحدًا ال  رجاًل 
أنه  معنى  تريد  كنَت  وإن  أحسُن،  فيه 
مبالٌغ يف الشدة؛ ألّنه ليس بوصف")39( .
رجل(  برجل  )مررت  ومعنى:   
أسدًا  ورأيت  الرجولة،  يف  كامل  أي: 
أسدًا، أْي: كامال)40(. َوقد يكون الَرُجُل 
ُة والكامل، وَعىل  دَّ صفة يْعني بذلك الشِّ
َذلِك أَجاز ِسيَبَوْيٍه اجلَرَّ يِف َقْوله: )َمَرْرت 

برجٍل رجٍل َأبوُه(، َواأْلَْكَثر الّرْفع .)41( 
5- املبتدأ واخلرب بلفظ واحد:

قد يأيت املبتدأ واخلرب بلفظ واحد   
النَّْجِم  َأُبو  َأَنا  النجم:  أيب  قول  نحو 

َوِشْعِري ِشْعِري)42(
يِف  َبَلَغ  َقْد  ِشْعَره  َأنَّ  َوَمْعنَاُه:   
ِقيَل  َمَتى  َحْيُث  إىَِل  َواْلَفَصاَحِة  اْلَكاَمِل 
إىَِل  َمْدُحُه  اْنَتَهى  َفَقِد  ِشْعِري  ُه  إِنَّ فِيِه: 
َعَلْيَها،  ُيَزاَد  َأْن  ُيْمِكُن  اَل  تِي  الَّ اْلَغاَيِة 
َهَذا  ِمْن  َة  التَّامَّ امْلَُباَلَغَة  ُيِفيُد  اْلَكاَلُم  َفَهَذا 

الوجه.)43( 
َوصفه،  بلغك  َما  شعري  َأي:   

وفصاحته،  وبراعته،  بقوته،  َوسمعت 
لَتَضّمنه  َخربا  النَّْجم  أيب  إِيَقاع  َوَصحَّ 
نوع َوصِفيَّة واشتهاره بالكامل، َوامْلْعنَى: 
بالكامل،  امْلَْوُصوف  امْلَْعُروف  َذلِك  َأنا 

وشعري ُهَو امْلَْوُصوف بالفصاحة)44(.
اِبُقوَن  ﴿َوالسَّ تعاىل:  قوله  ومنه   
ُبوَن﴾ ]سورة  اْلُمَقرَّ ُأولِئَك  اِبُقوَن *  السَّ

الواقعة11-10[
هم؟  يشء  أيُّ  واملعنى:   
واملعنى:  السابقون،  والسابقون 
حاهلم  عىل  اطلعت  من  والسابقون 
وصفهم،  منتهى  وبلغك  عرفتها، 
ولإِْلَِشاَرِة  اهلل،  عبد  اهلل  وعبد  كقوهلم: 
إىل أن يف املبتدأ ماال حُيِيُط اْلِعْلُم بِِه، َواَل 
رَبُ َعنُْه، َواَل ُيْعَرُف ِمنُْه إاِلَّ َنْفُس امْلُْبَتَدأِ،  خُيْ
يِن  َأْخرِبْ ِه:  لَِغرْيِ اْلَقاِئُل  َيُقوُل  َكاَم  َوُهَو 
ِمَن  َأْعِرُف  اَل  َفَيُقوُل:  امْلَِلِك،  َحاِل  َعْن 
ابُِقوَن  َوالسَّ َفَقْوُلُه:  َمِلٌك  ُه  َأنَّ إاِلَّ  امْلَِلِك 
ْخَباُر َعنُْهْم،  ابُِقوَن، َأْي: اَل ُيْمِكُن اإْلِ السَّ
به  حييط  أن  َفْوَق  َعَلْيِه  ُهْم  َوَما  فَحاهَلُْم 

علُم البرش)45(.
َفاِت: 6- اْلَواُو اْلعاطَِفة َبنْيَ الصِّ

عليها  نصَّ  قد  الطريقُة  هذه   

يُغ واألَساليُب واألدواُت املتضّمنُة ... الصِّ
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حني  موضع،  من  أكثر  يف  الزخمرشي 
َربََّنا  َيُقوُلوَن  ﴿الَِّذيَن  تعاىل:  قوله  فرّس 
َعَذاَب  َوِقَنا  ُذُنوَبَنا  َلَنا  َفاْغِفْر  آَمنَّا  ِإنََّنا 
اِدِقيَن َواْلَقاِنِتيَن  اِبِريَن َوالصَّ النَّاِر * الصَّ
ِباْلَْسَحارِ﴾  َواْلُمْسَتْغِفِريَن  َواْلُمْنِفِقيَن 

)املائدة17-16(
))َواْلَواُو   : يُّ خَمرَْشِ الزَّ َوَقاَل   
َعىَل  اَلَلِة  لِلدَّ َفاِت  الصِّ َبنْيَ  َطُة  امْلَُتَوسِّ
ِمنَْها(()46(.  َواِحَدٍة  ُكلِّ  يِف  ْم  َكاَمهِلِ
))َواَل  بقوله:  حيان  أبو  عليه  واعرتض 
َيُدلُّ  بِاْلَواِو  َفِة  الصِّ يِف  اْلَعْطَف  َنْعَلُم 
احللبي:  السمني  قال  اْلَكاَمِل.(()47(  َعىَل 

))وقد َعِلَمه علامُء البيان(()48(
هذه  الباحثني  أحد  وجعل   
عىل  تدلُّ  العطف  واو  أن  الطريقة: 
وزعم  الزخمرشي،  إضافات  من  الكامِل 
أنه ل جيْد أحدًا قال بقول الزخمرشي، وال 
من اعتمده، فقال: ))أورد الزخمرشي يف 
وهو  العاطفة،  للواو  آخر  معنًى  كشافه 
وقع  فيام  نجد،  ول  الكامل،  عىل  داللتها 
النحوي،  الرتاث  كتب  من  أيدينا  بني 
املعنى ممن سبقوه، وال من  أقّر هبذا  من 

اعتمده ممن حلقوه(()49( 

السعوِد  وأبا  النَّسفّي  أّن  غري   
الواو،  هذه  ذكروا  احللبّي  والسمنَي 
هذه  العاطفة  الواو  أن  إىل  وذهبوا 
اجلامعة هي الواو املتوسطة بني الصفات 
للداللة عىل كامهلم يف كلِّ واحدة منها؛ 
باملدح  مستقلة  صفة  كل  بأن  ولإلشعار 
ذلك  من  الزخمرشي)50(،  ملذهب  اتباعا 
تفسريهم لقوله تعاىل: ﴿َوالَِّذيَن ُيْؤِمُنوَن 
َقْبِلَك  ِمْن  أُْنِزَل  َوما  إَِلْيَك  أُْنِزَل  ِبما 
البقرة  ]سورة  ُيوِقُنوَن﴾  ُهْم  َوِباْلِخَرِة 
العاطف  ُوسَط  أنه  فذكروا   ،]4 آية 
هو  قولك:  يف  الصفات  بني  يوسط  كام 
يراد  أن  حيتمل  واجلواد،....  الشجاع 
اهلل  كعبد  الكتاب  أهل  مؤمنو  هبؤالء 
آمنوا،  الذين  من  وأرضابه  سالم  بن 
عليه،  املعطوف  غري  املعطوف  فيكون 
وحيتمل أن يراد وصف األّولني، ووسط 
بني  اجلامعون  أهنم  معنى  عىل  العاطف 
الرازّي  وعبارة  الصفات)51(.  تلك 
َواَو  َهاُهنَا  َذَكَر  ُه  َأنَّ ))إاِلَّ  بذلك:  توحي 
ُكلَّ  َأنَّ  اهلل  ِعنَْد  َواْلِعْلُم  َوَأُظنُّ  اْلَعْطِف، 
َصاِل  اخْلِ َهِذِه  ِمْن  َواِحَدٌة  َمَعُه  َكاَن  َمْن 
َواْسَتْوَجَب  اْلَعظِيِم  امْلَْدِح  َت  حَتْ َدَخَل 
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قول  ومثله  اجلزيل(()52(  الثواب  هذا 
َهَذا  ِمْثِل  يِف  اْلَواِو  العكربي: ))َوُدُخوُل 
ُه ُيْؤِذُن بَِأنَّ ُكلَّ ِصَفٍة  ِب َتْفِخيٌم؛ أِلَنَّ ْ الرضَّ

ٍة بِامْلَْدِح(()53( ُمْسَتِقلَّ
بني  التغاير  تفيد  العاطفة  فالواو   
املعطوف واملعطوف عليه، وال بدَّ من أْن 
يكوَن املعطوُف غري املعطوف عليه بوجه 
كامل  يفيد  الواو  وجميء  الوجوه،  من 
عىل  منها  صفة  بكل  املوصوف  اتصاف 
تبِعه،  ومْن  الزخمرشي  رأي  عىل  حدة، 
عليه  واملعطوف  املعطوف  أن  ويلحظ 
بـ)أل( اجلنسية، وليسا نكرتني،  معرفان 
الظاملون(.  )هم  معاملة  عاملها  فكأنه 
وتعاىل-:               -سبحانه  قوله  يف  ذلك  ومن 
َواْلقاِنِتيَن  اِدِقيَن  َوالصَّ اِبِريَن  ﴿الصَّ
ِباْلَْسحاِر﴾  َواْلُمْسَتْغِفِريَن  َواْلُمْنِفِقيَن 
﴿ تعاىل:  قوله  ففي   .]17 عمران:  ]آل 
اِبِريَن َوالَّصاِدِقيَن َواْلَقاِنِتينَ﴾ ومثله  الصَّ
َواْلُمْسِلَماِت  ﴿اْلُمْسِلِميَن  تعاىل:  قوله 
الواو  هذه  َواْلُمْؤِمَناِت﴾  َواْلُمْؤِمِنيَن 
بلغ  قد  منها  بصفة  املوصوف  أن  تفيد 
الكامل يف كل صفة عىل انفراد. ونلحُظ 
يف  املوصوفني  كامل  عىل  دّلت  الواو  أن 

أن  يعني:  انفراد،  عىل  منها  واحدة  كل 
الكامل  بلغوا  الصفات  هبذه  املوصوفني 
الصدق،  يف  الكامل  وبلغوا  الصرب،  يف 
الطاعة،  أي:  القنوت  يف  الكامل  وبلغوا 
جاءت  إذا  أما  الصفات،  بقية  هكذا 
فإن  الواو،  بدون  متوالية  الصفات 
ذلك يفيد كامل اجتامع هذه الصفات يف 
-سبحانه  احلق  قول  يف  كام  املوصوف. 
وتعاىل-:﴿التَّاِئُبوَن الَعاِبُدوَن الَحاِمُدوَن 
اِجُدوَن  السَّ اِكُعوَن  الرَّ اِئُحوَن  السَّ
َعِن  َوالنَّاُهوَن  ِباْلَمْعُروِف  الِمُروَن 
ِر  َوَبشِّ الل  ِلُحُدوِد  َواْلَحاِفُظوَن  الُمنَكِر 
أن  نلحظ   ،)112 )التوبة:  الُمْؤِمِنيَن﴾ 
ترك الواو أفاد أن هذه الصفات جمتمعة 
الصفات  هذه  وكأن  املوصوفني،  يف 
وصارت  امتزجت  كأهنا  الواو  بدون 
صفة واحدة، وعىل هذا جاء قول امرئ 

القيس:
رٍّ ِمَفرٍّ ُمْقبٍِل ُمْدبٍِر معًا ...  ِمكَّ

ُه السيُل ِمْن َعِل كُجْلموِد َصْخٍر َحطَّ
الفّر،  ثم  الكّر،  فالصفات:   
يف  اجتمعت  قد  اإلدبار  ثم  واإلقبال، 
تكون  أن  غري  من  واحد  آٍن  يف  الفرس 

يُغ واألَساليُب واألدواُت املتضّمنُة ... الصِّ
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كأهنا  أصبحت  وإنام  متغايرة،  مستقلة 
ومفّر  مكّر  قال:  أنه  ولو  واحدة،  صفة 
أن  صحَّ  ملا  بالعطف  ومدبر،  ومقبل 
لكان  الواو  جاءت  لو  ألنه  مًعا؛  يقول: 
معنى ذلك: أن الفرس وصل يف الكر إىل 
درجة الكامل عىل االنفراد، وأنه يف الفر 
االنفراد،  عىل  الكامل  درجة  إىل  وصل 
الكامل  إىل درجة  اإلقبال وصل  وأنه يف 
يف اإلقبال عىل االنفراد، وأنه يف اإلدبار 
وصل فيه إىل درجة الكامل عىل االنفراد، 
وهو ال يريد هذا املعنى؛ ألنه لو جاءت 

الواو ما أفادت رسعة الفرس.
املبحث الثالث: الصيُغ واألدواُت التي 

تتضّمُن معنى)أّي( الَكاَملِّيِة:     
أوالً: الصيُغ:

1- النَّكرة:
ذكرت كتُب البالغة)54(، وعلوم   
ومنها:  التنكري(  )أغراض  القرآن)55( 
)التعظيم والتحقري والتكثري والتقليل(، 
املفرسين  لكنَّ  )الكامل(،  منها  وليس 
ملعنى  تأيت  قد  أّن)النكرة(  عىل  نّصوا 
ورشحهم  عرضهم  خالل  من  الكامِل 
َقْوُلُه تعاىل: ﴿ بعَض اآليات، من ذلك 

َربََّنا َأْفِرْغ َعَلْيَنا َصْبًرا َوَتَوفََّنا ُمْسِلِميَن﴾ 
يدلُّ  وذلك  رْب(،  )الصَّ ُروا  فنكَّ  ،)126(
َكاماًل  صربًا  أي:  والتَّاَمِم،  الكامِل  عىل 
تامًا)56(، ومثله قوله تعاىل: ﴿َوالل َيِعُدُكْم 
َمْغِفَرًة ِمْنُه َوَفْضًل َوالل َواِسٌع َعِليٌم﴾ 

)268(
الذنوب،  تكفري  باملغفرة  واملراد   
الكامل  عىل  للداللة  فيه  والتنكري 
لفظ  به  قرن  وقد  سّيام  ال  والتعظيم، 
)منه(؛ فإنَّ غايَة كرِمِه، وهنايَة جوِده مما 
اخلالئق.)57(،  عقول  إدراكها  عن  تعجز 
ٌة َكاِمَلٌة َعْن مَجِيِع  َوامْلَْعنَى: هَلُْم َمْغِفَرٌة َتامَّ

ُنوِب َوالتَّبَِعاِت.)58(  الذُّ
ومثله قوله تعاىل: ﴿َوَلَقْد َجاَءْت   
ُرُسُلَنا ِإْبَراِهيَم ِباْلُبْشَرى َقاُلوا َسَلًما َقاَل 
َحِنيٍذ﴾  ِبِعْجٍل  َجاَء  َأْن  َلِبَث  َفَما  َسَلٌم 

)69(
َنِكَرٌة،  َلْفَظٌة  )َساَلٌم(  فَقْوُلُه:   
َوالتَّْقِديُر:   ، َتامٌّ َكاِمٌل  َساَلٌم  ِمنُْه  َفامْلَُراُد 
يِف  َفالتَّنِْكرُي  َعَلْيُكْم)59(،  َتامٌّ  َكاِمٌل  َساَلٌم 

َهَذا امْلَْوِضِع َيُدلُّ َعىَل التَّاَمِم َواْلَكاَمِل.
)َسالٌم  أّن:  الرازي  ويرى   
اَلُم  )السَّ َقْولِِه:  ِمْن  َأْكَمُل  َعَلْيُكْم( 
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﴿َسلٌم  قوله:  يف  التَّنِْكرَي  أِلَنَّ  َعَلْيُكْم(؛ 
َوالتَّاَمَم.  َوامْلَُباَلَغَة  اْلَكاَمَل  ُيِفيُد  َعَلْيُكْم﴾ 
إاِلَّ  ُيِفيُد  اَل  ُه  َفإِنَّ اَلِم:  السَّ َلْفُظ  ا  َوَأمَّ

امْلَاِهيََّة)60(. وهو الصحيح.
ْيَنا  ﴿َوَوصَّ تعاىل:  قوله  ومثله   
جاَهداَك  َوِإْن  ُحْسنًا  ِبواِلَدْيِه  اإْلِْنساَن 
َفل  ِعْلٌم  ِبِه  َلَك  َلْيَس  َما  ِبي  ِلُتْشِرَك 
ُتِطْعُهما إَِليَّ َمْرِجُعُكْم َفُأَنبُِّئُكْم ِبما ُكْنُتْم 
َتْعَمُلوَن﴾ ]سورة العنكبوت 8[ ومثله:﴿
ِإْحسانًا﴾ ]البقرة: 83[ أي:  َوِباْلواِلَدْيِن 
َيْفَعَل  بَِأْن  ْنَساَن  اإْلِ َوصَّ  َتَعاىَل  اهلل  َأنَّ 
َواْلَقْوِل،  بِاْلِفْعِل  التََّأيبِّ  َوالَِدْيِه ُحْسَن  َمَع 
َر ُحْسنًا؛ لَِيُدلَّ َعىَل اْلَكاَمِل، َكاَم ُيَقاُل:  َوُنكِّ

إِنَّ لَِزْيٍد َمااًل.)61(   
التَّنِْكرِي  بَِلْفِظ  وَقاَل:)إِْحسانًا(   
َوامْلَْعنَى:  التَّْعظِيِم،  َعىَل  َيُدلُّ  َوالتَّنِْكرُي 
اْلَوالَِدْيِن  إىَِل  ِسنُوا  حُتْ َأْن  َربَُّك  َوَقىَض 
أِلَنَّ  َوَذلَِك؛  َكاِماًل،  َعظِياًم  إِْحَساًنا 
اْلَعظِيَمَة،  اْلدرجَة  َبَلَغ  إَِلْيَك  إِْحَساهَناَُم 
َْوالَِدْيك  إىِل  إِْحَساُنَك  َيُكوَن  َأْن  فَوَجَب 
ُصُل  مثله، ُثمَّ َعىَل مَجِيِع التَّْقِديَراِت، َفاَل حَتْ
َعىَل  َكاَن  َعَلْيَك  إِْنَعاَمُهاَم  أِلَنَّ  امْلَُكاَفَأُة؛ 
امْلَْشُهوَرِة:  اأْلَْمَثاِل  َويِف  ااِلْبتَِداِء،  َسبِيِل 

َأنَّ اْلَباِدَي بِاْلرِبِّ اَل ُيَكاَفُأ.)62( 
فاِكَهٌة  ﴿فِيها  تعاىل:  قوله  ومثله   
)الرمحن11(   اأْلَْكامِم﴾  ذاُت  َوالنَّْخُل 
لِْلَتْكثرِِي والكامل،  التَّنِْكرُي فيها  َو)َفاِكَهة( 
َأْي:  َماٌل،  لُِفاَلٍن  ُيَقاُل:  َكاَم  َكثرَِيٌة  َأْي 
حُيِيُط  اَل  َعظِيٌم  ُه  َأنَّ إىَِل  ُيِشرُي  ُه  َكَأنَّ َعظِيٌم، 
ُه َخاِرٌج  بِِه ُكلُّ َأَحٍد، َفَتنِْكرُيُه إَِشاَرٌة إىَِل َأنَّ

َعْن َأْن ُيدرَك ُكنُْهُه)63( .
2- اسم التفضيل:

ذهب معظم املفرسين إىل أّن اسم   
التفضيل )اأْلَْكَرم( يف قوله تعاىل: ﴿اْقَرْأ 
َوَربَُّك اْلَْكَرُم﴾ ]سورة العلق 3[  يدلُّ 
الزخمرشي:  فقال  املطلق،  الكامل  عىل 
كرمه  زيادة  يف  الكامل  له  الذي  "اأْلَْكَرُم 
عىل كل كرم، ينعم عىل عباده النعم التي 
يعاجلهم  فال  عنهم  وحيلم  حتىص،  ال 
بالعقوبة مع كفرهم وجحودهم لنعمه، 
األوامر،  وإطراحهم  املناهي،  وركوهبم 
بعد  عنهم  ويتجاوز  توبتهم،  ويقبل 
وال  غاية،  لكرمه  فام  العظائم،  اقرتاف 
بإفادة  التكرم  وراء  ليس  وكأنه  أمد، 

الفوائد العلمية تكرم.... ")64( 
امْلَُباَلَغِة  َعىَل  َتُدلُّ  ِصَفٌة  َواأْلَْكَرُم   

يُغ واألَساليُب واألدواُت املتضّمنُة ... الصِّ
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يِف اْلَكَرِم، فَكَرُمُه َيِزيُد َعىَل ُكلِّ َكَرٍم ُينِْعُم 
ُلُم َعىَل اجْلَايِن،  تِي اَل حُتْىَص، َوحَيْ بِالنَِّعِم الَّ
يَِّئِة)65(. السَّ َعِن  َوَيَتَجاَوُز  التَّْوَبَة،  َوَيْقَبُل 
يوازيه  ال  الذي  األكرم:  اخلّطايب:  وقال 

كريم، وال يعادله يف الكرم نظري.)66( 
ونظريه )األعىل( يف آيتي: ﴿َسبِِّح   
اْسَم َربَِّك اْلَْعَلى﴾، ﴿ِإلَّ اْبِتَغاَء َوْجِه 
التفضيل  اسم  ومثله  اْلَْعَلى﴾.  َربِِّه 
)أحرص( يف قوله:﴿َوَلَتِجَدنَُّهْم َأْحَرَص 
النَّاِس َعلى َحياٍة﴾ ]سورة البقرة 96[، 
ْرِص ُمَباَلَغًة يِف  َوَأَتى بِِصيَغِة َأْفَعَل ِمَن احْلِ

ِة َطَلبِِهْم لِْلَبَقاِء، َوَدَواِم احْلََياِة)67( ِشدَّ
3- الّتثنية: 

كالمهم  يف  العرُب  تستعمُل  قد    
بعينيه،  ينظُر  فيقولون:  العضو،  تثنيَة 
وُينفُق بكلتا يديه، ويسمُع بأذنيه، مبالغًة 
بعينه،  قالوا:  ولو  له،  وإكامالً  الفعل  يف 

وبيده، وبأذنه؛ لصحَّ الكالم.
ومنه قوله تعاىل: ﴿َوَقاَلِت اْلَيُهوُد   
َيُد الل َمْغُلوَلٌة ُغلَّْت َأْيِديِهْم َوُلِعُنوا ِبَما 
َكْيَف  ُيْنِفُق  َمْبُسوَطَتاِن  َيَداُه  َبْل  َقاُلوا، 

َيَشاُء﴾.)املائدة64(
أن  إىل  املفرسين  من  كثري  ذهب   

املبالغة  يفيد  َمْبُسوَطَتاِن(  )َيَداُه  التعبري 
اهلل  )َيُد  فَقْوهَلُْم:  والكامل،  والكثرة 
اْلُبْخِل،  َعِن  ِكنَاَيٌة  هو  جماز  َمْغُلوَلٌة( 
َكاَلِمِهْم،  مراد  َعىَل  اجلواُب  َفجاء 
َلْيَس  َأْي:  َمْبُسوَطتاِن(  َيداُه  فقال:)َبْل 
ُهَو  َبْل  وصفتم،  كام  اْلُبْخِل  ِمَن  هو 
َمْن  َفإِنَّ  اْلَكاَمِل.  َسبِيِل  َعىَل  َجَواٌد  كريم 
اْلُوُجوِه  َأْكَمِل  َعىَل  َأْعَطى  بَِيِديِه  َأْعَطى 
كام ذكر املفرسون)68(، فتثنية اليد مبالغة 
يف الوصف باجلود، فاملعنى: أن نعمَة اهلل 
متتابعة ليست كام اّدعى من أهنا مقبوضة 
أبلغ  اليدين  إىل  اجلود  نسبة  فإن  ممتنعة. 
من نسبته إىل اليد الواحدة؛ إلفادة الكثرة 
والكامل؛ فغايُة ما هيب اجلواد من ماله أن 

هيَب بيديه.)69( 
ثانيًا: األدواُت:

العرُب  استعمل  وقد  اجلنسّية:  أل   -1
يف  جمازيًا  استعامال  اجلنسية  )أل( 
ذًما،  أو  مدًحا،  الكامل  عىل  الداللة 
الرجل  وبئس   ، عيلٌّ الرجل  )نعم  نحو: 
الفتى  وأنت  عدالً،  املعلم  وأنت  ُعبيد. 
بطولًة(، فإن )أل( يف كل اجلُمل تسّمى 
الكاملية)70(، وهي تفيد اإلحاطة بجميع 



181

)2
02

2  
ين -

الثا
ن 

رشي
( )ت

14
44

 - 
اين

 الث
يع

)رب
نة 

ثام
ة ال

سن
- ال

ون 
الث

والث
بع 

لرا
دد ا

الع
 - 

سع
التا

لد 
ملج

/ ا
واة

د

﴿َوُخِلَق  تعاىل:  كقوله  اجلنس  أفراد 
وهي   ،)28 َضِعيفًا﴾)النساء  اإْلِْنساُن 
األفراد  خصائص  مجيع  شمول  تفيد 
الذم،  أو  املدح  يف  مبالغًة  وجتوًزا،  سعة 
تفرق  ما  وكمل  فيه،  اجتمع  أنه  ومعناه 
وتناثر يف اجلنس من هذه الصفة ونحوه، 
ما  فيه  اجتمع  أي:  املقدام(  فقولنا:)هو 

تفرق يف اجلنس من صفة اإلقدام.)71( 
االجتهاَد،  اجتهدُت  قلت:  فإذا   
هذه  و)أل(  مطلق،  مفعول  االجتهاَد: 
اجتهدت  يعني  عهدية،  أهنا  حيتمل 
معهود،  وبينك  بيني  الذي  االجتهاد 
االجتهاد  يعني  االجتهاَد  اجتهدت  أو: 
جنسية  )أل(  جعلنا  إذا  هذا  الكامل، 

للداللة عىل الكامل.
ومما ورد يف القرآن الكريم قوله   
اِلُموَن﴾   الظَّ ُهُم  ﴿َواْلَكاِفُروَن  تعاىل: 
ُهُم  َأْي:  فالظَّاملُِوَن  )254البقرة(، 
امْلَْبَلَغ  اْلَبالُِغوَن  ْلِم،  الظُّ يِف  اْلَكاِمُلوَن 
ُهُم  اْلُعَلاَمُء  ُيَقاُل:  َكاَم  فِيِه،  اْلَعظِيَم 
يِف  اْلَكاِمُلوَن  ُهُم  َأْي:  امْلَُتَكلُِّموَن 
﴿َوُأوَلِئَك  تعاىل:  قوله  ومثله  اْلِعْلِم)72(، 
أي:   )108 )النحل  اْلَغاِفُلوَن﴾  ُهُم 

الكاملون يف الغفلة؛ ألنَّ الغفلة عن تدبر 
الغفلة ومنتهاها)73(،  العواقب هي غاية 
ُكْن  َيُقوُل  ﴿َوَيْوَم  تعاىل:  قوله  ومنه 

﴾ )األنعام73(  َفَيُكوُن َقْوُلُه اْلَحقُّ
َقرْصٍ  ِصيَغُة   ) )احْلَقُّ فَقْوُلُه   
لِْلُمَبالَِغِة والَكامل، َأْي: ُهَو احْلَقُّ اْلَكاِمُل؛ 
ِمَن  َكثرٌِي  فِيَها  َكاَن  َوإِْن  ِه  َغرْيِ َأْقَواَل  أِلَنَّ 
َضٌة لِْلَخَطأِ، َوَما َكاَن فِيَها  احْلَقِّ َفِهَي ُمَعرَّ
ٍض لِْلَخَطأِ، َفُهَو ِمْن َوْحِي اهلل،  َغرْيَ ُمَعرَّ
َفَذلَِك  َصاَبِة،  َواإْلِ بِاْلَعْقِل  نِْعَمتِِه  ِمْن  َأْو 

ُه َراِجٌع إىَِل َفْضِل اهلل)74(.  اْعتَِداٌد بَِأنَّ
آَمُنوا  ﴿الَِّذيَن  تعاىل:  َقْوُلُه  ومنه   
اْلَحَياِة  ِفي  اْلُبْشَرى  َيتَُّقوَن*َلُهُم  َوَكاُنوا 
الدُّْنَيا َوِفي اْلِخَرِة﴾ )سورة يونس 63 

)64 -
ِإَشاَرٌة  اْلُبرْشى(  )هَلُُم  فَقْوله:   
َعىَل  َبِة  امْلَُرتَّ اْلَعظِيِم  ْلَطاِن  السُّ ِمَن  صاِدَرٌة 
َعىَل  َتُدلُّ  اْلَعظِيِم  ِط  ْ الرشَّ َذلَِك  ُحُصوِل 
يِف  َبَلَغ  َقْد  بِِه  اْلبَِشاَرُة  َوَقَعِت  ِذي  الَّ َأنَّ 
إىَِل  َيِصُل  اَل  َحْيُث  إىَِل  ْفَعِة  َوالرِّ اْلَكاَمِل 
َأنَّ  َفَثَبَت  َواأْلَْفَكاُر،  اْلُعُقوُل  ِحَها  رَشْ
َقْوَلُه: هَلُُم اْلُبرْشى َيُدلُّ َعىَل هِنَاَيِة اْلَكاَمِل 

َعاَدِة.)75(  َوالسَّ

يُغ واألَساليُب واألدواُت املتضّمنُة ... الصِّ
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خامتة الدراسة
إليها  توصل  التي  املهمة  النتائج  من   

البحث هي:
1- الكاملّية هي مصدٌر صناعّي، ُوصَف 
هبا بعض األسامء واحلروف التي تدلُّ عىل 

معنى الكامل يف استعامهلا كام يف )أّي(.
الوصف  يف  التَّنَاِهي  ُهَو  اْلَكاَمُل  أّن   -2
وأّنه  غايته،  وأقىص  منتهاه،  يبلَغ  حتى 
يف  تفّرق  ما  اخلرَي  خالِل  من  فيه  اجتمَع 
مجيع جنس غريه، حميٌط هبذه الصفة إحاطًة 

شاملًة، وهو أعىل درجة من املبالغة.
قاربت  اللغة  معاجم  بعض  أّن   -3
كام  والتَّامم  الَكامل  بني  التفريق  من 
البقاء  وأبو  العسكرّي  هالل  أبو  فعل 
إلزالة  هو:  عندهم  فاإلمتام  واملناوّي، 
الفعل.  أو  الوصف  يف  األصل  نقصان 
بعد  العوارض  نقصان  إلزالة  واإلكامل: 
باَِم  اإِلْتياُن  الّتامم:  متام األصل. بمعنى أن 
يادُة عىل  َنَقص من الناِقص، والَكامُل: الزِّ
التَّامِم، فالكامل: االنتهاء إىل غاية ال مزيد 

وراءها، أي أن الَكامل مَتاٌم وِزياَدة. 
أّن  واملبالغة:  الكامل  بني  الفرق  أّن   -4
بالرضورة  التكثري، وليس  املبالغة معناها 

الكامل  أّما  منتهاه،  إىل  الوصف  وصول 
وأقىص  منتهاه  اليشء  يبلَغ  أن  فمعناه 

غايته.
5- الصيغة املشهورة يف الكامل هي )أّي( 
الرتكيب  يف  )أّي(  جّمْرى  وممّا  الكاملّية، 
)جّد(  و  هو)كّل(  بـه  وُينعت  والداللة، 
لفًظا  متبوعها  مثل  إىل  مضافة  )حّق(  و 
ومعنى، وكذلك:)َحْسبك(، و)ناهيك(، 
)كافيك(،  )رشعك(،  ك(،  و)َهدَّ
ِعك(. ثم أقل شهرة هي  و)مَهِّك(، و)رَشْ

)أل( اجلنسّية. 
6- غري أن املفرسين ذكروا طرائق أخرى 
تفسريهم  خالل  من  الكامل  ملعنى  تأيت 

لبعض اآليات، منها:
- صيغ تتضّمُن معنى)أّي( الَكاَملِّيِة، هي: 

النَّكرة، واسم التفضيل، والّتثنية.
-أدوات هي: )أل( اجلنسّية.

الَكاَملِّيِة،  معنى)أّي(  تتضّمُن  -أَساليُب 
أمرين:  بالنفي، واجلمع بني  هي: اإلهبام 
إثباتًا،  أو  نفيًا  اآلخر  ُيكمُل  أحدمها 
لفِظ  وتكراُر  ط،  الرشَّ جواِب  وحذُف 
َفاِت،  الصِّ َبنْيَ  اْلعاطَِفة  واْلَواُو  اجلنس، 

واملبتدأ واخلرب بلفظ واحد.
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اهلوامش:
وابن،   )378  /5( العني  1-اخلليل، 

فارس، هتذيب اللغة )10/ 148(
القرآن  ألحكام  اجلامع  القرطبي،   -2

)83 /4(
)ص:  اللغوية  الفروق  العسكري،   -3

)263
 /8( القرآنية  املوسوعة  األبياري،   -4

)498
)ص:  اللغوية  الفروق  5-العسكري، 
14( وأبو البقاء، الكليات )ص: 296( 
مهامت  عىل  التوقيف  املناوي.  والشيخ 

التعاريف )ص: 284(
6- الزبيدي، تاج العروس )31/ 332(
كتب  عن  اللبيب  مغني  هشام،  ابن   -7

األعاريب )ص: 109( .
8- ابن مالك، رشح الكافية الشافية )1/ 
املسالك إىل  286(،وابن هشام، أوضح 
ألفية ابن مالك )2/ 259( و األشموين، 
 /1( مالك  ابن  أللفية  األشموين  رشح 
األشباه   = اخلالديني  154(ومحاسة 
والنظائر من أشعار املتقدمني واجلاهليني 

واملخرضمني )ص: 96(

للراعي  أبيات  الطويل من مجلة  9- من 
ول  أضياف،  به  نزل  وقد  قاهلا  النمريي 
جيد قرى فأشار إىل غالمه فنحر ناقة من 
رواحلها، فلام جاءته إبله عوض صاحب 

الناقة. والبيت يف الديوان ص 177.
10- سيبويه،  الكتاب 1/ 210، و ابن 
أبو   ،48  /3 يعيش  ابن  رشح  يعيش، 

البقاء الكفوّي، الكليات 89.
 /1 الريض  رشح  االسرتاباذي،   -11

332، د.فاضل، معاين النحو 3/ـ184
12- سيبويه ،الكتاب  1/ 223 - 224، 

ابن يعيش رشح ابن يعيش 3/ 48
 13  -12  /2 ،الكتاب   سيبويه   -13
اإلعراب  صنعة  يف  املفصل  الزخمرشي، 

)ص: 149(
صنعة  يف  املفصل  الزخمرشي،   -14

اإلعراب )ص: 149(
والتنوير  التحرير  عاشور،  ابن   -15

)426 /29(
حاشية  اخلفاجي،  الدين  شهاب   -16
=عنايه  البيضاوي  تفسري  عىل  الشهاب 

القايض وكفاية الرايض )7/ 198(
17- العكربّي، التبيان يف تفسري غريب 

يُغ واألَساليُب واألدواُت املتضّمنُة ... الصِّ
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القرآن )ص: 268(
العظيم  القرآن  تفسري  كثري،  ابن   -18

)450 /6(
19- الكتاب لسيبويه )1/ 422(

 /1( األعظم  واملحيط  املحكم   -20
و   ،)178  /8( العرب  ولسان   ،)371

تاج العروس )21/ 265(
حقائق  عن  الكشاف  الزخمرشي،   -21

غوامض التنزيل )3/ 512(
 2178/4 مسلم  )وصحيح   -22
ح2824- اجلنة وصفة نعيمها وأهلها( .
للقرآن  القرآين  التفسري  اخلطيب،   -23

)619 /11(
24- الرازي، مفاتيح الغيب أو التفسري 

الكبري )13/ 146(
حقائق  عن  الكشاف  الزخمرشي،   -25

غوامض التنزيل )2/ 726(
تناسب  يف  الدرر  نظم  البقاعي،   -26

اآليات والسور )8/ 397(
27-  أبو السعود ، إرشاد العقل السليم 
 ،)98  /1( الكريم  الكتاب  مزايا  إىل 

القاسمي، حماسن التأويل )1/ 302(
حقائق  عن  الكشاف  الزخمرشي،   -28

 ، الرازي  التنزيل )4/ 648(   غوامض 
الكبري )30/  التفسري  أو  الغيب  مفاتيح 
705( النسفي،  مدارك التنزيل وحقائق 
النيسابوري،  و   )563  /3( التأويل 
 /6( الفرقان  ورغائب  القرآن  غرائب 
 /10( البيان  روح  اآللوس،   )390

)228
29- الرازي،  مفاتيح الغيب أو التفسري 
حماسن  القاسمي،   )503  /21( الكبري 

التأويل )7/ 80(
30- الرازي ، مفاتيح الغيب أو التفسري 
الدين  عالء   )  )480  /27( الكبري 
املعروف باخلازن لباب التأويل يف معاين 

التنزيل )4/ 65(
31-  ابن عطية ، املحرر الوجيز يف تفسري 

الكتاب العزيز )1/ 235(
32- أبو حيان، البحر املحيط يف التفسري 

)2/ 96( ابن كثري )1/ 346(
33-  الرازي ، مفاتيح الغيب أو التفسري 

الكبري )4/ 179(
34-  النيسابوري، إجياز البيان عن معاين 

القرآن )1/ 130(
35- ابن عاشور، التحرير والتنوير )2/ 
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)94
36- الرازي، مفاتيح الغيب أو التفسري 
الدين  عالء   )  )480  /27( الكبري 
املعروف باخلازن لباب التأويل يف معاين 

التنزيل )4/ 65(
تناسب  يف  الدرر  نظم  البقاعي،   -37

اآليات والسور )2/ 306(
السليم  العقل  إرشاد  السعود،  أبو   -38

إىل مزايا الكتاب الكريم )1/ 186(
39- سيبويه، الكتاب )2/ 29(

40- الريض 1/ 335، ابن يعيش، رشح 
ابن يعيش 5/ 31 

41- ابن سيده، املخصص )1/ 60(
42- الرازي، مفاتيح الغيب أو التفسري 
البحر  حيان،  أبو   )400  /12( الكبري 

املحيط يف التفسري )4/ 322(
املغني 434،  البيُت يف:  ُينظر هذا   -43

واخلزانة 439/1، والّديوان 99.
ولب  األدب  خزانة  البغدادي،   -44
لباب لسان العرب للبغدادي )1/ 439(
45- الرازي ، مفاتيح الغيب أو التفسري 

الكبري )29/ 389(
حقائق  عن  الكشاف  الزخمرشي،   -46

غوامض التنزيل )1/ 343(
47- أبو حيان، البحر املحيط يف التفسري 
التأويل  حماسن  والقاسمي،   )58  /3(

)295 /2(
يف  املصون  الدر  احللبي،  السمني   -48

علوم الكتاب املكنون )3/ 71(
إضافات  من  مناد،   إبراهيم  د.   -49
جملة  العطف،  أسلوب  يف  الزخمرشي 
املجلد   – بدمشق  العربية  اللغة  جممع 

)86( اجلزء)4(ص1093
وحقائق  التنزيل  مدارك  النسفي،   -50
التأويل )1/ 242( السمني احللبي، الدر 
 /1( املكنون  الكتاب  علوم  يف  املصون 
 /2( التأويل  حماسن  القاسمي،   )97

)295
حقائق  عن  الكشاف  الزخمرشي،   -51

غوامض التنزيل )1/ 41( 
52- الرازي ، مفاتيح الغيب أو التفسري 

الكبري )7/ 168(
يف  التبيان  العكربي،  البقاء  أبو   -53

إعراب القرآن )1/ 247(
علوم  يف  اإليضاح  القزويني،   -54
البالغة )2/ 35(وعلوم البالغة البيان، 

يُغ واألَساليُب واألدواُت املتضّمنُة ... الصِّ
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املعاين، البديع )ص: 126(
55- الزركيش، الربهان يف علوم القرآن 
علوم  يف  اإلتقان  السيوطي   )91  /4(

القرآن )2/ 346(
56- الرازي،  مفاتيح الغيب أو التفسري 
احلنبيل،  بن عادل  الكبري )14/ 340(، 
 )269  /9( الكتاب  علوم  يف  اللباب 
لباب  باخلازن،  املعروف  الدين  عالء 

التأويل يف معاين التنزيل )2/ 237(
القرآن  غرائب  النيسابوري،    -57

ورغائب الفرقان )2/ 46(
58- الرازي، مفاتيح الغيب أو التفسري 

الكبري )15/ 519(
59- بن عادل احلنبيل ، اللباب يف علوم 
الكتاب )10/ 521(و  الرازي ، مفاتيح 

الغيب أو التفسري الكبري )16/ 137(
60-  الرازي ، مفاتيح الغيب أو التفسري 

الكبري )18/ 372(
61- املصدر نفسه )25/ 31(

62- املصدر نفسه )20/ 323(
63- املصدر نفسه )29/ 344(

حقائق  عن  الكشاف  الزخمرشي،   -64
غوامض التنزيل )4/ 776(

65- أبو حيان، البحر املحيط يف التفسري 
)507 /10(

 /4( التفسري  علم  يف  املسري  زاد   -66
باخلازن  املعروف  الدين  عالء    )466
 /4( التنزيل  معاين  يف  التأويل  لباب 
التنزيل  مدارك   = النسفي  تفسري   )448
ابن  662(تفسري   /3( التأويل  وحقائق 
 /2( التنزيل  لعلوم  التسهيل   = جزي 
اآليات  تناسب  يف  الدرر  496(نظم 

والسور )22/ 159(
 /1( التفسري  يف  املحيط  البحر   -67

)502
68- أبو حيان ،البحر املحيط يف التفسري 
الغيب  مفاتيح   ، الرازي   )315  /4(
( عالء  الكبري )12/ 396(  التفسري  أو 
الدين املعروف باخلازن لباب التأويل يف 

معاين التنزيل )2/ 60( 
مقاصد  يف  البيان  فتح  الِقنَّوجي:   -69

القرآن )4/ 13(
الشافية  الكافية  رشح  مالك،  ابن   -70
)1/ 286( وابن هشام، أوضح املسالك 
إىل ألفية ابن مالك )2/ 259( األشموين، 
 /1( مالك  ابن  أللفية  األشموين  رشح 
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الدروس  جامع  154(،الغاليينى، 
العربية ج3/ 81، وحممد سمري نجيب 
النحوية  املصطلحات  معجم  اللبدي، 
دار   ،2010 األوىل  الطبعة  والرصفية، 
الفالح للنرش والتوزيع األردن.ص205

النحو  السامرائي، معاين  71- د.فاضل 
116/1

72- الرازي، مفاتيح الغيب أو التفسري 

الكبري، )6/ 532(
وحقائق  التنزيل  مدارك  النسفي،   -73

التأويل )2/ 236( 
74- ابن عاشور، التحرير والتنوير )7/ 

)308
والتنوير  التحرير  عاشور،  ابن   -75

)176 /30(

يُغ واألَساليُب واألدواُت املتضّمنُة ... الصِّ
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املصادر واملراجع:
1- ابن اجلوزي: مجال الدين أبو الفرج 
597هـ(،  )املتوىف:  عيل  بن  الرمحن  عبد 
عبد  املحقق:  التفسري  املسري يف علم  زاد 
العريب،  الكتاب  دار  املهدي،  الرزاق 

الطبعة: األوىل - 1422 هـ، بريوت.
2- ابن جزي الكلبي الغرناطي )املتوىف: 
741هـ( التسهيل لعلوم التنزيل، املحقق: 
الدكتور عبد اهلل اخلالدي النارش: رشكة 
بريوت   - األرقم  أيب  بن  األرقم  دار 

الطبعة: األوىل - 1416 ه
حممد  حتقيق  اخلصائص،  جني،  ابن   -3

عيل النجار، ط2، دار اهلدى، بريوت.
4- ابن حبيب املاوردي: أبو احلسن عيل 
بن حممد البرصي، النكت والعيون حتقيق 
السيد بن عبد املقصود بن عبد الرحيم، 

دار الكتب العلمية - بريوت / لبنان  
الكتب  دار  املخصص،  سيده،  ابن   -5

العلمية، بريوت.
6- ابن عادل احلنبيل: أبو حفص رساج 
النعامين  الدمشقي  عيل  بن  عمر  الدين 
علوم  يف  اللباب  775هـ(،  )املتوىف: 
الكتاب، املحقق: الشيخ عادل أمحد عبد 
معوض،  حممد  عيل  والشيخ  املوجود 
الطبعة:  العلمية  اشلكتب  دار  النارش: 

بريوت،  -1998م،  هـ   1419 األوىل، 
لبنان

بن  أمحد  العباس  أبو  عجيبة:  ابن   -7
األنجري  احلسني  املهدي  بن  حممد 
1224هـ(،  )املتوىف:  الصويف  الفاس 
البحر املديد، دار الكتب العلميةـ  بريوت 

الطبعة الثانية / 2002 م - 1423 هـ
8- ابن عطية، عبد احلق، املحرر الوجيز 
عبد  حتقيق  العزيز  الكتاب  تفسري  يف 
 ، ط1  وآخرين،  األنصاري  إبراهيم  اهلل 
1985 ، مؤسسة دار العلوم ، الدوحة ، 

قطر.
الرمحن  عبد  بن  اهلل  عبد  عقيل:  ابن   -9
)املتوىف:  املرصي  اهلمداين  العقييل 
ألفية  عىل  عقيل  ابن  رشح  769هـ(، 
ابن مالك البن عقيل حتقيق حممد حميي 
الرتاث  دار  النارش:  احلميد  عبد  الدين 
سعيد  للطباعة،  مرص  دار  القاهرة،   -
جودة السحار ورشكاه الطبعة: العرشون 

1400 هـ - 1980 م
القادر  عبد  البغدادي:  عمر  ابن   -10
ولب  األدب  خزانة  1093هـ(  )املتوىف: 
ورشح:  حتقيق  العرب،  لسان  لباب 
النارش: مكتبة  عبد السالم حممد هارون 
الرابعة،  الطبعة:  القاهرة  اخلانجي، 
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1418 هـ - 1997 م.
إسامعيل  الفداء  أبو  كثري:  ابن   -11
ثم  البرصي  القريش  كثري  بن  عمر  بن 
تفسري  774هـ(،  )املتوىف:  الدمشقي 
حسني  حممد  املحقق:  العظيم،  القرآن 
شمس الدين النارش: دار الكتب العلمية، 
بريوت   - بيضون  عيل  حممد  منشورات 

الطبعة: األوىل - 1419 هـ 
بن  حممد  الدين  مجال  منظور:  ابن   -12
مكرم، لسان العرب، دار صادر، بريوت.

13- ابن هشام: عبد اهلل بن يوسف بن 
أمحد بن عبد اهلل ابن يوسف، أبو حممد، 
مغني  761هـ(،  )املتوىف:  الدين،  مجال 
اللبيب عن كتب األعاريب، املحقق: د. 
مازن املبارك، حممد عيل محد اهلل، النارش: 

دار الفكر – دمشق، الطبعة: السادسة. 
14- ابن يعيش، يعيش بن عيل بن يعيش 
رشح  املوصيل،  األسدي  الدين  موفق 
العلمية،  الكتب  دار  النارش:  املفصل، 
األوىل، 1422  الطبعة:  لبنان   - بريوت 

هـ - 2001 م.
15- أبو البقاء الكفوي: أيوب بن موسى 
1094هـ(،  )املتوىف:  احلنفي  احلسيني، 
الكليات معجم يف املصطلحات والفروق 
املحقق: عدنان درويش، حممد  اللغوية، 

املرصي، مؤسسة الرسالة، بريوت.
16- أبو السعود العامدي: حممد بن حممد 
إرشاد  982هـ(،  )املتوىف:  مصطفى  بن 
العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكريم، 
النارش: دار إحياء الرتاث العريب - بريوت
بن  حممد  الطربي:  جعفر  أبو   -17
جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلميل، 
)املتوىف: 310هـ(، جامع البيان يف تأويل 
القرآن املؤلف، املحقق: أمحد حممد شاكر 
النارش: مؤسسة الرسالة الطبعة: األوىل، 

1420 هـ - 2000 م
بن  حممد  األندليس  حيان  أبو   -18
حتقيق:  املحيط،  البحر  الشهري،  يوسف 
الشيخ  املوجود،  عبد  أمحد  عادل  الشيخ 
 - هـ  ط1، 1422،  معوض،  حممد  عيل 
لبنان،   – العلمية  الكتب  دار  م،   2001

بريوت.
اهلل  عبد  بن  احلسن  هالل  أبو   -19
مهران  بن  حييى  بن  سعيد  بن  سهل  بن 
العسكري )املتوىف: نحو 395هـ(، معجم 
بيت  الشيخ  املحقق:  اللغوية،  الفروق 
اإلسالمي،  النرش  ومؤسسة  بيات،  اهلل 
النارش: مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة 
األوىل،  »قم«الطبعة:  بـ  املدرسني  جلامعة 

1412هـ

يُغ واألَساليُب واألدواُت املتضّمنُة ... الصِّ
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إسامعيل  بن  إبراهيم  األبياري:   -20
القرآنية،  املوسوعة  )املتوىف: 1414هـ(، 
النارش: مؤسسة سجل العرب، الطبعة: 

1405 هـ
بن  حممد  منصور  أبو  األزهري   -21
حممد  أمحد  حتقيق  اللغة،  هتذيب  أمحد، 
شاكر وعبد السالم حممد هارون، طبعة 

رابعة، دار املعارف بالقاهرة.
حممود  الدين  شهاب  اآللوس:   -22
بن عبد اهلل احلسيني )املتوىف: 1270هـ( 
العظيم  القرآن  تفسري  يف  املعاين  روح 
النارش:  الباري عطية،  املحقق: عيل عبد 
الطبعة:  بريوت،   – العلمية  الكتب  دار 

األوىل، 1415 هـ.
أيب احلسن  الدين  برهان  البقاعي:   -23
تناسب  الدرر يف  نظم  بن عمر،  إبراهيم 
الرزاق  عبد  حتقيق:  والسور،  اآليات 
غالب املهدي، 1415هـ - 1995 م، دار 

الكتب العلمية – بريوت
عيل  حممد  عائشة  الشاطئ:  بنت   -24
عبد الرمحن املعروفة )املتوىف: 1419هـ( 
التفسري البياين للقرآن الكريم، دار النرش: 

دار املعارف، القاهرة الطبعة السابعة.
الشريازي،  سعيد  أبو  البيضاوي:   -25
ط1،  التأويل  وأرسار  التنزيل  أنوار 

1988، دار الكتب العلمية، بريوت.
مّحاد،  بن  إسامعيل  اجلوهري:   -26
الصّحاح )تاج اللغة وصحاح العربية(، 
العلم  دار  عطار،  الغفار  عبد  أمحد  تح: 

للماليني، ط 4 ،1987م بريوت. 
بن  عيل  الدين  عالء  اخلازن،   -27
الشهري  البغدادي  إبراهيم  بن  حممد 
لباب   ،1979/ هـ  باخلازن،1399 
التأويل يف معاين التنزيل، مدار النرش، دار 

الفكر - بريوت، لبنان 
28- اخلالديان أبو بكر حممد بن هاشم 
وأبو  380هـ(،  نحو  )املتوىف:  اخلالدي، 
عثامن سعيد بن هاشم اخلالدي )املتوىف: 
باألشباه   = اخلالديني  محاسة  371هـ(، 
والنظائر من أشعار املتقدمني واجلاهليني 
واملخرضمني، املحقق: الدكتور حممد عيل 
اجلمهورية  الثقافة،  وزارة  النارش:  دقة، 

العربية السورية، عام النرش: 1995.
هـ(،   739( القزويني  اخلطيب   -29
حممد  حتقيق  البالغة  علوم  يف  اإليضاح 
عبد املنعم خفاجي، ط2، مكتبة الكليات 

األزهرية، مرص –  د . ت .
الدكتور  حتقيق  العني،  اخلليل،   -30
إبراهيم  والدكتور  املخزومي،  مهدي 
السامرائي، )1982(، دار الرشيد للنرش، 
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بغداد.
إضافات  من  مناد،  إبراهيم  د.   -31
جملة  العطف،  أسلوب  يف  الزخمرشي 
املجلد   – بدمشق  العربية  اللغة  جممع 

)86( اجلزء)4(
معاين  السامرائي  فاضل صالح  د.   -32
النحو، دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع 
 - هـ   1420 األوىل،  الطبعة:  األردن   ،

2000 م.
الرازي أبو عبد اهلل حممد بن عمر   -33
الرازي  التيمي  احلسني  بن  احلسن  بن 
606هـ(  )املتوىف:  الري  خطيب  امللقب 
التفسري الكبري، الطبعة: الثالثة - 1420 

هـ، دار إحياء الرتاث العريب – بريوت
34- الرازي: إمام فخر الدين حممد بن 
عمر التميمي الشافعي، مفاتيح الغيب، 
ط1، 1421هـ - 2000 م، دار الكتب 

العلمية - بريوت 
القاسم  أبو  األصفهاين:  الراغب   -35
غريب  يف  املفردات  حممد،  بن  احلسني 
 - الشامية  الدار  القلم،  دار  ط:  القرآن 
دمشق بريوت، الطبعة األوىل 1412هـ، 

حتقيق: صفوان عدنان الداودي..
36- الريض االسرتاباذي، رشح الشافية، 
نور احلسن وآخرين، طبعة  حتقيق حممد 

1982، دار الكتب العلمية، بريوت.
37- الزبيدي، تاج العروس، حتقيق عبد 
اهلداية  دار  وآخرين،  فراج  أمحد  الستار 

الكويت. ، طبعة 1965.
الدين  بدر  اهلل  عبد  أبو  الزركيش:   -38
)املتوىف:  هبادر  بن  اهلل  عبد  بن  حممد 
القرآن  علوم  يف  الربهان  794هـ( 
املحقق: حممد أبو الفضل إبراهيم الطبعة: 
النارش:  م   1957  - هـ   1376 األوىل، 
البايب  عيسى  العربية  الكتب  إحياء  دار 
رته دار املعرفة،  احللبي ورشكائه )ثم صوَّ

بريوت، لبنان
بن  حممود  القاسم  أبو  الزخمرشي   -39
حقائق  عن  الكشاف  الزخمرشي،  عمر 
التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل 

)د. ت( دار الكتاب العريب، بريوت.
40- الزخمرشي، املفصل يف العربية طبعة 

ثانية، دار اجليل، بريوت.
بالواو  املفردات  عطف  يف  الرّس   -41
https:// :وفصلها. مقال: عىل املوقع
www .star t imes .com/f .

aspx?t=11111838
يف  املصون  الدر  احللبي،  السمني   -42
بن  أمحد   : ت  املكنون،  الكتاب  علوم 
ط.  دمشق،  القلم،  دار  اخلراط،  حممد 
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األوىل 1406هـ.
عبد  حتقيق:  الكتاب،  سيبويه،   -43
الكتب،  عال  دار  هارون،  حممد  السالم 

بريوت.
44- سيد قطب إبراهيم حسني الشاريب 
القرآن،  ظالل  يف  1385هـ(،  )املتوىف: 
السابعة عرش - 1412 هـ، دار  الطبعة: 

الرشوق، بريوت.
45- السيوطي: عبد الرمحن بن أيب بكر، 
جالل الدين )املتوىف: 911هـ( اإلتقان يف 
الفضل  أبو  حممد  املحقق:  القرآن  علوم 
العامة  املرصية  اهليئة  النارش:  إبراهيم 

للكتاب الطبعة: 1394هـ/ 1974 م.
46- شهاب الدين أمحد بن حممد اهلائم 
املرصي، التبيان يف تفسري غريب القرآن، 
دار  الدابويل،  أنور  د.فتحي  حتقيق: 
  ، الطبعة األوىل  الصحابة للرتاث بطنطا 

1992القاهرة
حاشية  اخلفاجي  الدين  شهاب   -47
الشهاب عىل تفسري البيضاوي )املسامة( 
النارش،  الرايض،  وكفاية  القايض  عناية 
غالب  الرزاق  عبد  الشيخ  التحقيق: 

املهدي، دار الكتب العلمية.
حممد  ت:  مسلم  مسلم:  صحيح   -48
الرتاث  إحياء  دار  الباقي،  عبد  فؤاد 

العريب، بريوت.
اخلطيب  يونس  الكريم  عبد   -49
)املتوىف: بعد 1390هـ(، التفسري القرآين 
للقرآن املؤلف، النارش: دار الفكر العريب 

– القاهرة.
50- الغالييني: مصطفى بن حممد سليم 
الدروس  جامع  1364هـ(  )املتوىف: 
العربية املؤلف، املكتبة العرصية، صيدا، 
والعرشون،  الثامنة  الطبعة:  بريوت 

1414 هـ 
51- القرطبي، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد 
بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي 
)املتوىف:  القرطبي  الدين  شمس 
671هـ(، اجلامع ألحكام القرآن، حتقيق: 
دار  أطفيش،  وإبراهيم  الربدوين  أمحد 
الكتب املرصية، القاهرة، الطبعة: الثانية، 

1384هـ - 1964 م
52- الِقنَّوجي: أبو الطيب حممد صديق 
اهلل  لطف  ابن  عيل  بن  حسن  بن  خان 
1307هـ(  )املتوىف:  البخاري  احلسيني 
فتُح البيان يف مقاصد القرآن عني بطبعِه 
اهلل  َعبد  العلم  خادم  وراجعه:  له  وقّدم 
امَلكتبة  النارش:  األنَصاري  إبراهيم  بن 
 - َصيَدا  والنرّْش،  للطَباعة  ة  العرصيَّ
َبريوت عام النرش: 1412 هـ - 1992 م
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53- املربد، املقتضب، حتقيق: حممد عبد 
اخلالق عضيمة، عال الكتب، د.ت، د.ط.
األسمر،  وراجي  التونجي  حممد   -54
املعجم املفصل يف علوم اللغة، دار الكتب 

العلمية، بريوت.
55- حممد الطاهر بن عاشور، التحرير 
طبعة  تونس.  التونسية،  الدار  والتنوير، 

 .1984
56- حممد بن عمر نووي اجلاوي البنتني 
)املتوىف: 1316هـ(،  بلدا  التناري  إقليام، 
املجيد  القرآن  معنى  لكشف  لبيد  مراح 
املحقق: حممد أمني الصناوي، النارش: دار 
الكتب العلمية – بريوت، الطبعة: األوىل 

- 1417 هـ
اللبدي،  نجيب  سمري  حممد   -57
معجم املصطلحات النحوية والرصفية، 
الطبعة األوىل 2010، دار الفالح للنرش 

والتوزيع األردن. 
املدعو  حممد  الدين  زين  املناوي،   -58
عيل  بن  العارفني  تاج  بن  الرؤوف  بعبد 

1031هـ(،  )املتوىف:  العابدين  زين  بن 
التوقيف عىل مهامت التعاريف، الطبعة: 
األوىل، 1410هـ-1990م، عال الكتب، 

القاهرة
59- النسفي: عبد اهلل بن أحد بن حممود، 
التأويل، ضبطه  التنزيل وحقائق  مدارك 
إبراهيم حممد رمضان، ط1، 1989، دار 

القلم، بريوت.
60- النيسابوري: حممود بن أبى احلسن 
الدين  نجم  القاسم،  أبو  احلسني  بن 
)املتوىف: نحو 550هـ(، إجياز البيان عن 
حنيف  الدكتور  املحقق:  القرآن،  معاين 
بن حسن القاسمي، النارش: دار الغرب 
 - األوىل  بريوت.الطبعة:  اإلسالمي، 

1415 هـ .
61- النيسابوري: نظام الدين احلسن بن 
حممد بن حسني القمي )املتوىف: 850هـ(، 
غرائب القرآن ورغائب الفرقان املحقق: 
الشيخ زكريا عمريات، الطبعة: األوىل - 
1416 هـ، دار الكتب العلمية - بريوت
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نقدية الدكتور عبد العظيم السلطاني
-المسار وتحّوالته-

أ.م. د. عيل حممد ياسني
جامعة كربالء - كلية العلوم اإلسالمية - قسم اللغة العربية
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ملخص البحث
العرص  ثقافة  متّثل  أن  ينبغي  كلّية  معرفة  تكمن  نقدية خاّلقة  رؤية  خلف كل   
بمواضعاته ومرجعياته ومنهجياته العلمية املتجددة واملحتاجة عىل الدوام إىل املراجعة 
بغية الكشف عن قيمة هذه الرؤية ومعرفة خصائصها وميزاهتا، ومن هنا يسعى هذا 
البحث إىل تقديم تصور موجز للمسار النقدي الذي اختطه أحد نقاد احلداثة العرب 
)الدكتور عبد العظيم السلطاين( عرب سبعة كتب أنجزت ضمن ثالثة عقود حاول الناقد 
خالهلا أن يصوغ خطابا نقديا خاصا ومعرّبا عن ذهنية منفتحة تؤمن برضورة التثاقف 
النقدي، ومتيل إىل حتمّية التحّول يف املامرسات واملواقف النقدّية بوصف ذلك رشطا 
أساسّيا من رشوط تقديم البدائل النظرية واملنهجّية املنسجمة واملتسقة يف خضم تلك 

الرؤية اخلاّلقة.  
الكلامت املفتاحية:  عبد العظيم السلطاين، املسار النقدي، املنهج النقدي، نقد النقد، 

النقد الثقايف.
Abstract

 Behind every creative critical vision lies a holistic 
knowledge that should represent the culture of the age with 
its topics, references, and renewable scientific methodologies 
that are always in need of revision in order to reveal the 
value of this vision and know its characteristics and features. 
Hence, this research seeks to present a brief depiction of the 
critical path that one of the Arab critics of modernity (Dr. 
Abdul-Azim Al-Sultani) charted through seven books that were 
completed within three decades, during which the critic tried to 
formulate a special critical discourse expressing an open mind 
that believes in the necessity of critical acculturation. It also 
tends to the inevitability of transformation in critical practices 
and attitudes as a prerequisite for presenting consistent and 
consistent theoretical and methodological alternatives in the 
midst of that creative vision.
Keywords: Abdul Azim Al-Sultani, the critical path, the critical 
method, criticism of criticism, cultural criticism.

نقدية الدكتور عبد العظيم السلطاين ...



196

)2
02

2  
ين -

الثا
ن 

رشي
( )ت

14
44

 - 
اين

 الث
يع

)رب
نة 

ثام
ة ال

سن
- ال

ون 
الث

والث
بع 

لرا
دد ا

الع
 - 

سع
التا

لد 
ملج

/ ا
واة

د

مقدمة
الكتب  جمموعة  تتمتع  هل   
الدكتور  كتبها  التي  النقدية  واملؤلفات 
العقود  خالل  السلطاين  العظيم  عبد 
واملوضوعية  باجلدية  املنرصمة  الثالثة 
بأهنا  املؤلفات  هذه  ننعت  لكي  الكافية 
مرشوع جدير بقراءة معرفية متأنية تنزل 
صاحبها املنزلة املستحقة ضمن النخب 

النقدّية العراقية والعربّية؟
جتيب  أن  الدراسة  هذه  حتاول   
التساؤل املطروح من خالل متابعة  عن 
وصفية هلذا املرشوع الذي ل يلق اهتامما 
املتمثَّل  املعريف  وزمخه  جدارته  يوازي 
كانت  التي  واآلراء  األفكار  بمجموعة 
الثالثني  من  يقرب  ما  قبل  انطالقتها 
عاما وحتى يومنا هذا عرب جمموعة كتبه 
التي دأب عىل نرشها متسلسلة -أدناه- 
التنبيه  مع  صدورها،  تواريخ  بحسب 
والبحوث  الدراسات  إدراج  عدم  عىل 
الكثرية التي نرشها الناقد املذكور خالل 
واالكتفاء  وهناك،  هنا  الطويلة  مسريته 
لكوهنا  املطبوعة  الفكرية  باملؤلفات 
الرجل  نقدية  موقع  إبراز  عىل  قادرة 

والعراقي  العريب  النقد  منظومة  ضمن 
أما  العامة،  مالحمها  وحتديد  احلديث، 

هذه املؤلفات فهي كاآليت:
1- خطاب اآلخر، خطاب نقد التأليف 
بنغازي  أنموذجا،   احلديث  األديب 

ليبيا،ط1 2005م.
الثقايف  املشهد  يف  منحنية  ثقافات   -2

الراهن، بنغازي ليبيا، ط1 2005م.
يف  املمكن  النقد  النص،  فسحة   -3
ليبيا،  بنغازي  احلديث،  الشعري  النص 

ط1 2006م..
وتأنيث  الكتابية  بني  املالئكة  نازك   -4
بغداد  الثقافية،  الشؤون  دار  القصيدة، 

2010م. 
5- مقاربات يف تنظري نقد النقد األديب، 

دار متوز، دمشق ط1 2018م.
سرية  يف  قراءة  الرفض،  خطاب   -6
بابل،  الصادق،  دار  وشعره،  السعربي 

2019م .
مساءلة  يف  رؤية  الثقايف،  النقد   -7
املفاهيم والضبط املعريف، دار الرافدين، 

بريوت، ط1 2021م.
وقد حّتمت طبيعة هذه الدراسة   
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نقدية الدكتور عبد العظيم السلطاين ...

تتطابق  مباحث  ثالثة  عىل  تتوزع  أن 
وسريورة األفكار املتحولة عىل ذاهتا يف 
منجز الدكتور السلطاين، وهذه املباحث 
عند  النقدي  الفكر  تطور  عن  معرّبة 
منها  األول  املبحث  تناول  إذ  الرجل، 
الكتب  خالل  من  املنجز  هذا  مالمح 
الثالثة األوىل التي متثل باكورة االشتغال 
األخذ  مع  األوىل،  وبداياته  النقدي 
وجهت  التي  الرؤية  طبيعة  باحلسبان 
انطالقته  بداية  يف  الناقد  هذا  مسار 
عىل  الثاين  املبحث  أخذ  فيام  املعرفية، 
عاتقه الوقوف عىل طبيعة اخلطوة التالية 
الثالثة  كتبه  مع  السلطاين  ابتدأها  التي 
ضمن  طبيعيا  حتوال  تعد  التي  الالحقة 
معطيات  استثامر  خالل  من  املسار  هذا 
آفاقها  الثقافية، واإلفادة من  الدراسات 
العريب  النقدي  الدرس  خّصبت  التي 
فقد وقف  املبحث األخري  أما  احلديث، 
الدراسة  عدته  الذي  األخري  كتابه  عند 
السلطاين،  عند  النقدي  للمنجز  تتوجيا 
باملامرسة  مشبع  جمال  نحو  وحتوال 
النصوص  حتليل  عىل  وقادر  املعرفية 
والدينية  األدبية  والظواهر  واألفكار 

املجال  وهذا  والثقافّية،  واالجتامعية 
هو: النقد الثقايف الذي تقوم نظريته عىل 
البحث عن الثقايف يف النيص وعن النيص 
الناقد  استثامر  يعني  ما  وهو  الثقايف،  يف 
قراءة  آللّية  األفق  هذا  ضمن  السلطاين 
األدبية، وما سواها من ظواهر  األعامل 
أخر اجتامعية وثقافّية يف ضوء السياقات 
بينها،  فيام  واملتقاطعة  املتنوعة،  الثقافية 

وكام سيتضح الحقا.
املبحث األول: البحث عن البدايات

النقد  أن  إىل  اإلشارة  جتدر   
العراقي الذي ينتمي إليه الناقد الدكتور 
بدوره  ينتمي  السلطاين  العظيم  عبد 
احلديث  العريب  النقد  مؤسسة  إىل 
التاسع  القرن  أواخر  مع  عرف  الذي 
حتوال  العرشين  القرن  وبدايات  عرش 
بفعل  وإجرائيًّا  واصطالحيًّا  مفاهيميًّا 
الغربية  النقدية  التجربة  عىل  االنفتاح 
الثاين  النصف  بعد  ثامرها  اكتملت  التي 
ذلك  سمح  مما  العرشين،  القرن  من 
بـ)تكامل املناهج النقدية مجيعا، الداخلية 
وتداخل  تفاعل  يف  واخلارجية  منها 
البنيوّية،  الشكالنّية،  منسجم:  منهجي 
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شعرّية  التأويل،  التفكيك،  السيمياء، 
واالجتامعية  جهة،  من  املفتوح  العمل 
املقارن،  األدب  التطورية،  التارخيية، 
الواقعية، نظرية الدفاع عن املؤلف، من 

جهة أخرى يف تالقح حواري فذ()1(. 
هؤالء  أعامل  يتابع  من  ولعّل   
النقاد سيجد اختالفا واضحا عند النقاد 
هذه  متّثل  درجة  يف  والعراقيني  العرب 
املفاهيم عند استعارهتا وتوظيفها، ومن 
هنا تتضح مرشوعية التساؤل عن أمهية 
املنجز املعريف الذي قدمه الناقد السلطاين 
النقدية  املادة  من خالل سعيه إلخضاع 
واالستيعاب  للفهم  )اخلام(  الغربية 
أوال، ومن ثم حماولة تكييف هذه املادة 
وفق  عىل  والتطبيق  اإلجراء  خالل  من 
متطلبات الواقع الثقايف العريب املختلف 
عن البيئة والثقافة التي ختلقت من رمحها 
عند  لنا  سيتضح  وكام  ثانيا،  املادة  تلك 
النقدية،  املؤلفات  هذه  عن  احلديث 

باآليت:
أن  نجد  القائمة  إىل  -بالعودة   
متثل  كانت  منها  األوىل  الثالثة  الكتب 
وقد  املرشوع،  هذا  من  األوىل  احللقة 

بوترية  إليها  املشار  املؤلفات  ُنرشت 
السلطاين  إقامة  أثناء  متسارعة -نسبيا- 
مع  جامعاهتا  إحدى  يف  أستاذا  بليبيا 
الثالثة، وقد أعقب هذه  بدايات األلفية 
عودته  بعد  لينرش  نسبي  فتور  الوترية 
بني  املالئكة  )نازك  املهم  كتابه  بلده  إىل 
الذي يمكن  القصيدة(  وتأنيث  الكتابية 
من  الثانية  املرحلة  بمثابة  أنه  عنه  القول 
الناقد  هذا  عند  النقدي  التأليف  زمن 
تأليفه  من  أعوام  ثامنية  بعد  عاد  الذي 
الوترية  إىل  املالئكة  نازك  عن  كتابه 
املتصاعدة ذاهتا لينرش خالل ثالثة أعوام 
ثالثة كتب يمكن القول إن األول والثاين 
زمن  من  الثانية  للمرحلة  امتداد  منها 
الرؤية  لتطور  اخلاضع  النقدي  التأليف 
)نقد  القائمة  كتب  آخر  أما  النقدية، 
البحث  آللية  حتوال  فيأيت  الثقايف(  النقد 
ما  مبادئ  من  انطالقا  )اخلطابات(  يف 
تتوجيا- يعّد  والكتاب  احلداثة،  بعد 
هلذه  الدراسة-  هذه  من  سيتضح  كام 
أن  نتمنى  التي  الطويلة  البحثية  الرحلة 
متتد طويال لتسهم بتأثيث املشهد املعريف 
العراقي بام ينفع الناس وال يذهب جفاء 
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مع األيام.
كتب  خالل  من  للقارئ  -يبدو   
السلطاين  الناقد  أّن  األوىل  املرحلة 
النقدّية  اآلليات  كّل  استغالل  حياول 
سليم  نقدي  لتعامل  واملتاحة  املمكنة 
األديب  املتن  طبيعة  أن  مبدأ  من  منطلقا 
االشتغال  حيدد  من  هو  عليه  املشتغل 
البكر  كتابه  يف  يرى  ولذلك  النقدي، 
لكتابه  الذي كان حمورا  التأليف  نقد  أن 
املذكور سينزلق –بالرضورة- إىل التأثر 
مقارنة  )السياقّية(  اخلارجية  باملوجهات 
بطبعه  يستجيب  ال  الذي  اإلبداع  بنقد 
يستجيب  فهو ال  تلك،  املقارنة  لعوامل 
اخلارجية  اإلنتاج  لعوامل  -بالنتيجة- 
النابعة  النص  لنداءات  استجابته  قدر 
من بنيته الداخلّية)2(، ولعّل هذه القناعة 
ال  السلطاين  األستاذ  جعلت  النقدية 
والظواهر  النصوص  صوب  يتحرك 
مسبقة  ومواقف  آراء  بحكم  األدبية 
املدروس  النص  عىل  فرضها  حياول 
شغلت  التي  األدبية  الظواهر  عىل  أو 
األول  كتابيه  يف  يتابعها  فراح  اهتاممه 
خمتربه  يف  الباحث  العال  بشغف  والثاين 

عن نتيجة ألفكاره أو عن اختبار ملواقفه 
الثقايف  النسق  لعالقة  كفحصه  اخلاصة، 
كتابات  خالل  من  التأليف  نقد  بظاهرة 
)1919م-  الطاهر  جواد  عيل  املرحوم 
يف  التأليف  نقد  عىل  املنصبة  1996م( 
األربع  الظواهر  وكتقّصيه  األول،  كتابه 
)ثقافات  الثاين  كتابه  هبا  حفل  التي 
ظاهرة  هي:  الظواهر  وهذه  منحنية(، 
الثقايف،  للموروث  القارصة  النظرة 
وظاهرة ثقافة املعاكسة املبنية عىل الرغبة 
حماورته،  من  بدال  اآلخر  إقصاء  يف 
يف  املتغلغل  الثقايف  االزدواج  وظاهرة 
باللغة، والظاهرة  وعينا اجلمعي متمّثال 
الوعي  انحسار  ظاهرة  هي  األخرية 
احليايت  الفضاء  يف   وتغييبها  بالذات 

املعارص.
تأكيد  اآلخر(  )خطاب  يف   -  
خالل  من  يتواصل  ال  اإلنسان  أن  عىل 
اللغة وحدها، فهناك لغة أخرى صامتة 
الثقافة  وهي  األوىل،  عن  أمهية  تقّل  ال 
فعل  أو  موقف  فكل  أبعادها،  بكّل 
مرجعياته  يضمر  ثقايف  أو  اجتامعي 
التحليل  ووظيفة  املهيمنة،  الثقافية 

نقدية الدكتور عبد العظيم السلطاين ...
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معرفة  عىل  القائم  )السوسيوثقايف()3( 
تفكيك  هي  للثقافة  االجتامعّية  النظم 
وآلية  بجذوره  والتعريف  الفعل  هذا 
فحاجات  وتفاعلها،  عنارصه  اشتغال 
التحليل- هي  هذا  وفق  اإلنسان -عىل 
واملسؤولة  األساسّية  السلوك  دوافع 
وهو  والثقافة)4(،  املجتمع  تفاعل  عن 
ما سيحاول األستاذ السلطاين أن جيعله 
إطارا مرجعيا حينام حّول الناقد املعارص 
)املرحوم الطاهر( هنا من )ذات دارسة( 
النظر  إىل )ذات مدروسة( هبدف إجالة 
الوقوف  أجل  منجزه  من  نامذج من  يف 
عالقة  بروز  يف  تتمّثل  )حقيقة  عىل 
ممثال  العام،  الثقايف  النسق  بني  جدلّية 
بالقيم الثقافية وطبيعة حركتها وتفاعلها 
وبني  التارخيي،  االجتامعي  بالوسط 
خطاب نقد التأليف األديب، وطبيعة أداء 

ذلك النقد يف حقبة تارخيية معينة()5(.
كتابه  يف  السلطاين  -يعود   
انشغاله  لتأكيد  منحنية(  )ثقافات 
الثقافة   -بوصف  الثقافة  بقضايا  املبكر 
عىل  البرشيني  والتعديل  اإلضافة 
من  وذلك  هبا)6(-  حتيط  التي  الطبيعة 

التي  الثقافية  الظواهر  جمموعة  خالل 
رؤيته  لتكريس  الصغري  كتابه  يرصدها 
غري املقّيدة بالنص األديب كميدان أوحد 
عىل  وعرضها  النقدّية  القابلية  لتجريب 
مقارباته  طبيعة  حتركت  ولذلك  القراء، 
عن  )بعيدا  الكتاب  هذا  يف  بحسبه-   -
التنظري،  يف  العائم  الثقايف  اإلنشاء  صفة 
هبذه  يّتصف  حني  الثقايف  فاخلطاب 
الظواهر  تشخيص  هُيمل  الصفات 
بأسامئها،  األشياء  وتسمية  الثقافية 
وهُيمل تلمس مكامن الضعف يف حياتنا 
تبلور  إىل  يشري  ما  وهو  الثقافية()7(، 
للنقد األديب  مالمح فهم خاص ومبكر 
عىل  الفهم  هذا  ويقوم  الناقد،  هذا  عند 
املعارف  النقد ممارسة كلّية تنهل من  أن 
بغية الوصول  املمكنة  املتعددة وامليادين 
إىل حتليل أو تقويم أو تفسري أو تأويل)8( 
السطوح  ساكنة  تبدو  التي  للظواهر 
بعيدة  سطوح  احلقيقة-  -يف  لكنها 
الغور، ال يمكن الوصول إىل أعامقها إال 

بعد جهد وعنت شديدين. 
واستقطب  السلطاين  شغل  -ما   
ظواهر  أربع  خالل  من  يتمثل  تفكريه 
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بطبيعة  مرتبطة  لكنها  )منحنية(  ثقافية 
من  نوع  إىل  وبحاجة  احلياتية،  أنامطنا 
احلفر املعريف لتفسري بقائها واستمرارها، 
فيحرصها  املنحنية  الظواهر  هذه  أما 
النظرة  هي:  حماور،  أربعة  يف  السلطاين 
قابلية  بني  واملازجة  للموروث  القارصة 
املوروث لالستحضار والتمثل وقابليته 
للداللة  منتجة  مادة  يكون  أن  عىل 
والعربة، والظاهرة األخرى متّثلت بثقافة 
املعاكسة التي تنبني عىل )الضدّية( وعىل 
الرغبة يف إقصاء اآلخر بدال من حماورته، 
مبدأ  وهيدد  التناحر  روح  يعمق  مما 
الظاهرة  وكانت  اإلنساين)9(،  التواصل 
الثالثة هي االزدواج الثقايف املتغلغل يف 
وبطريقة  باللغة  متمّثال  اجلمعي  وعينا 
توصيل املعلومات واألفكار من خالهلا 
املختلفة  الثقايف  التواصل  وسائل  عرب 
من  الكاشف  التوصيل  هذا  ومعوقات 
يستحرضها  كثرية  حية  أمثلة  خالل 
املثقفني  بعض  كتابات  من  السلطاين 
ثقافتنا  يف  متغلغل  ازدواج  عن  العرب 
الظاهرة  أّما  االجتامعي)10(،  ووعينا 
الوعي  انحسار  ظاهرة  فهي  األخرية 

احليايت  الفضاء  يف   وتغييبها  بالذات 
عىل  مثاال  السلطاين  اختذ  وقد  املعارص، 
)التسميات  خالل  من  التغييب  هذا 
العربية،  البلدان  بني  للشهور(  املختلفة 
وهي تسميات إما أن تكون ذات أصول 
الثقافية  الذات  عن  تعرّب  ال  إفرنجية 
)حملية(  ضيقة  تكون  أن  وإما  العربّية، 
تصنع فجوة أو هوة كبرية بني أفراد هذه 
الذات يف فضائها األرحب الواسع)11(.   
املرحلة  هذه  كتب  أهم  -يف   
اإلجراء  ناحية  من  النص(  )فسحة 
العظيم  عبد  الدكتور  يسعى  التطبيقي 
عىل  القصيدة  مع  التعامل  إىل  السلطاين 
خاص  وأسلوب  مركبة  لغوية  بنية  أهنا 
املقاربات  كانت  ومّلا  اللغة،  استدعاء  يف 
النقدية تتباين يف درجة اهتاممها باملعطى 
بالشخصية  أو  وسياقاته،  التارخيي 
والثقافية؛  السايكولوجية  ونوافذها 
يعلن  هذا  كتابه  السلطاين يف  الناقد  فإن 
مستوياته  يسائل  للشعر  ناقدا  نفسه  عن 
قارئا  بوصفه  الدالة  وبنياته  اللسانية 
ومواكبا  البنيوية  باالجتاهات  متصال 
التي  واألسلوبية  الشكلية  لألبعاد 

نقدية الدكتور عبد العظيم السلطاين ...
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عن  الكشف  يف  اإلسهام  إىل  وجهته 
اخلمسة  النصوص  يف  املعتمة  اجلوانب 
أبعادها  حتليل  يف  ُوظفت  التي  املختلفة 
حساهبا  يف  تضع  التي  احلداثة  مناهج 
أن اخلطاب الشعري ما هو إال كتلة من 
مستويات  لغوية تعكس الفكر واملشاعر 
لتقدم صورة مغرية عن مالمح اإلبداع 
وأرساره الباطنة والعميقة، وقد حرص 
من  التحليلية  نامذجه  اختيار  عىل  الناقد 
يوسف  قباين،  )نزار  احلديث  الشعر 
السّياب، حممود درويش، عبد  الصائغ، 
هذه  ضمن  يدرج  ول  حمجوب(  املنعم 
ولعل  كالسيكيا،  أنموذجا  النصوص 
يف ذلك تعبريا عن موقف نقدي يكشف 
الشعرّية  بالرؤى  الناقد  التزام  عن 
واملعرّبة  للحداثة،  املنترصة  التجديدية 

عن حركة التاريخ.
-حاول الناقد السلطاين يف هذا   
)االستجواب(  نص  يقرأ  أن  الكتاب 
شاملة  حتليلّية  قراءة  قباين  نزار  للشاعر 
من  الشعري  النص  )إضاءة  عىل  تعمل 
املتلقي  ومساعدة  مشّخصة  عدة  زوايا 
خبيئة()12(،  من  أكثر  عند  الوقوف  عىل 

نقدية  مراوحة  القراءة من  وتنطلق هذه 
توازن بني خارج النص وداخله اخلاضع 
ملنطق رسدي يتحدث فيه الراوي العليم 
باحلدث من خالل الشاعر عن تداعيات 
رمزّية  شخصية  وهو  اإلمام(  )مقتل 
املتفسخ)13(،  العريب  الواقع  أفرزها 
النقدية  القراءة  فتح  خالل  من  وذلك 
النص  يف  الرسد  حركة  توصيف  عىل 
حُيّتمها  مقاطع  مخسة  عىل  تقسيمه  عرب 
وإمكاناته  التكويني(  )البنيوي  املنهج 
النسق  وبني  السياق  بني  )املزج  يف 
اإلبداعي()14(،  النص  إشكالية  لفك 
بغية  للتحليل  أداة  الناقد  يّتخذه  عندما 
اخلارجّية  ببنيته  اللغوية  النص  بنية  ربط 
الناقد  أمٌر حدده  لنشوئه، وهذا  السابقة 
نقدي  وعي  عن  لنا  ليكشف  بوضوح 
معني ومقصود)15(. وبام أن النص األديب 
هو يف األصل نتاج وجتسيد لواقع حركة 
لغة  تشخيص  إىل  السعي  فإن  احلياة؛ 
النص سيكون مرتكزا هلذه القراءة التي 
أّنه  عىل  االستجواب  ونص  تعاملت 
واملتهاونة  )املّتكلة  متثيل لضمري اجلامعة 
خالل  من  املروي  قضاياها(  عن 
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للفعل  الطامح  )الشاعر  املفرد  ضمري 
وجود  إىل  يدعو  الذي  األمر  والتغيري(، 
صلة بني هذه الرؤية ورؤية )غولدمان( 
يكتبه  الذي  األديب  النص  يعّد  الذي 
فرد ما يف جمموعة ما تعبريا عن اإلبداع 

اجلامعي)16(.   
)دموع  لنص  قراءته  -ويف   
الناقد  يعّول  الصائغ  ليوسف  العني( 
الثالثة  النص  مستويات  عىل  السلطاين 
للكشف  الداليل(  الرتكيبي،  الصويت،   (
رغبة  عىل  القائم  اخلطاب  مضمون  عن 
التي  املتحرّضة(  )املدنية  السيدة  إقناع 
مغايرا  إقناعا  اخلطاب  إليها  يتوجه 
ويوازي  احلزين  مزاجها  يعدل  وفعاال 
انطالقا  واالعتبارية  االجتامعية  حالتها 
املانح معنى آخر للحياة  من مبدأ احلب 
كانت  فقد  ولذا  هبا)17(،  وتشبثا  وأمال 
باألسلوبية  تتوسل  السلطاين  قراءة 
الداللية  القيمة  عن  الكشف  هبدف 
خّبأها  وكام  املذكورة،  للمستويات 
النص يف تفاعل مستوياته، ويف مفاصله 
الناقد  بحسب  سيضيئها  التي  وزواياه 
اللغة(  طبيعة  )تشخيص  السلطاين 

واليومّية  احليوّية  بني  تراوحت  التي 
فضال  الرومانيس،  بالزخم  واالحتفاء 
السيدة  ولغة  النص  لغة  اشرتاك  عن 
عندما تعرّب عن نفسها داخل النص ببنية 

واحدة ختدم اخلطاب الشعري)18(.
عىل  )غريب  قصيدة  يف  أما   -  
السلطاين  اعتنى  فقد  للسياب(  اخلليج 
)املايض  الثالثة  األزمنة  جدل  برصد 
عىل  النص  مقسام  واملستقبل(  واحلارض 
اإلطار  حركة  عىل  اعتامدا  مقاطع  مخسة 
هبدف  القصيدة)19(   داخل  الزمني 
بالبعد  السياب  إحساس  عن  الكشف 
الزمني وكيفية جتيل ذلك اإلحساس من 
السلطاين  يراه  الذي  النص  لغة  خالل 
أدارها  زمانية  تشكيالت  من  )شبكة 
احلارض  يف  تسّمره  خالل  من  الشاعر 
الشعري  الزمن  قدرة  مستثمرا  املؤل، 
عىل التحرك وااللتواء من خالل حركة 
املايض  متعددة صوب  باجتاهات  الفعل 
وينتهي  املستقبل()20(،  أو  احلارض  أو 
السلطاين بعد إجراء إحصاء دقيق حلركة 
أن  إىل  اخلمسة  املقاطع  ضمن  األفعال 
جدل  عىل  الكلية  بنيته  يف  قائم  النص 

نقدية الدكتور عبد العظيم السلطاين ...



204

)2
02

2  
ين -

الثا
ن 

رشي
( )ت

14
44

 - 
اين

 الث
يع

)رب
نة 

ثام
ة ال

سن
- ال

ون 
الث

والث
بع 

لرا
دد ا

الع
 - 

سع
التا

لد 
ملج

/ ا
واة

د

احلارض  وطأة  حتت  سار  إذ  األزمنة، 
املايض  انطلق صوب  ثم  وقسوته حينا، 
بحثا عن األمس اجلميل قبل أن يتغرب 
عائدا  ينكرس  ثم  موطنه،  عن  الشاعر 
املواجهة  عىل  يقو  ل  وإذ  احلارض،  إىل 
والتحمل؛ فإّنه سينطلق صوب املستقبل 
احللم  تالشى  وحني  أمجل،  بغد  حاملا 
مستسلام)21(،  يائسا  احلارض  إىل  ارتد 
سعيا  باإلحصاء  القراءة  استعانت  وقد 
فكانت  فروضها)22(،  صحة  إلثبات 
وإن  البنيوية  املقاربات  روح  إىل  أقرب 
رأهتا  التي  األزمنة  بنية  بفحص  اكتفت 
القراءة البنية املركزية املفضية إىل ممكنات 

النص الداللّية)23(.
السلطاين  يتناول  -وعندما   
عام  الصادر  الغريبة  )رسير  جمموعة 
يسعى  فهو  درويش  ملحمود  1999م( 
النص  صنعة  مرتكزات  وصف  إىل 
محل  يف  املسهم  اهلندس  طرازه  ورصد 
شعري  ملجس  اخلاضعة  الكلية  الداللة 
مرهف كمجس حممود درويش يف هذا 
تقنيات  فيه  ُوّظفت  الذي  الديوان)24( 
النص  بنية  لتنفتح  وبرصية  طباعّية 

ولتتجاوز  ممكن،  مدى  ألقىص  الداللية 
األخرى  األلسنية  املستويات  بذلك 
آلية  عرب  النص  فضاء  ولتفتح  للنص، 
الفضاء  واستثامر  املكتوب  توزيع 
احلديث  الشعري  النص  يف  الطباعي 
الذي تكشف عملية رصد طرزه الكتابية 
عن مدى حساسية هذا النص الذي كل 
الداليل  دوره  وله  منه  جزء  هو  فيه  ما 
املنوطة  التوصيلية  ومهمته  اخلاص 
مدى  عىل  القراءة  تنفتح  وبذلك  به)25(، 
أوسع للوصول إىل مقاربة تستثمر آليات 
)مساءلة  خالل  من  السيميائي  املنهج 
يف  املفردات  هبا  ُوّزعت  التي  الكيفية 
نصوص املجموعة، وشّخصت خارطة 
ذلك  تأويل  يف  واجتهدت  املفردات، 
إىل  لتصل  أنموذج  من  أكثر  يف  التوزيع 

دالالت صورّية ومضمونية()26(.
- وخيتتم السلطاين كتابه بقراءة   
جمموعة  يف  الاليقني(  عنرص  )رسمدية 
املنعم  )عبد  للشاعر  )عزيف(  عنواهنا 
املجموعة  اختريت  وقد  املجذوب(، 
موضوعا للتحليل النقدي ألهنا )تطرح 
اإلنسان  حياة  يرافق  وجوديا  قلقا 
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حماوال  الاليقني  اىل  به  ويدفع  املحارص، 
واملغيبة  املهيمنة  الوهم  سلطة  زحزحة 
اللغوي  الفحص  ولعل  للوعي()27(، 
بعينها  ألفاظ  املتأين سيكشف عن كثافة 
املجموعة  قصائد  كل  عىل  ودوراهنا 
الليل،  كالـ)الرساب،  فألفاظ  الشعرية، 
العتمة،  الصحراء،  الظل،  الصمت، 
التيه، استتار، يضمر،  الريب، الضالل، 
ضباب،  غبار،  قش،  غيامت،  املتاهات، 
ألفاظ  هي  اهلاوية()28(  الطيف  أقنعة، 
الكيل،  املضمون  يستدعيه  ذات حضور 
وعىل  عصية  مدلوالت  عىل  تدل  وهي 
معان حيوم فيها القلق، لتدور يف جدلية 
موحية  املعنى()29(   وغياب  )املعنى 
باملضمون املشار إليه واملتمثل يف هيمنة 
ما هو ال يقيني، وما هو يف دائرة املجهول 
يف نصوص مراوغة كنصوص )جمموعة 
عزيف( املحتاجة إىل مقاربة )تفكيكّية( 
يف  وغيابه  املعنى  حضور  بني  توازن 

جتليهام املتعاضد. 
املختارة  النامذج  هذه  -ولعّل   
كون  تؤكد  الكتاب  هذا  ضمن 
القراءات  متنوع  ناقدا  السلطاين 

املعرفّية  واخللفيات  املرجعّيات  ومتعدد 
وجتليها  النقدي  خطابه  يضمرها  التي 
النص  تعامله مع  ممارساته اإلجرائّية يف 
قابلية االنفتاح  بوصفه ظاهرة لغوية هلا 
يأبه  ناقد ال  عىل خارجها، ال سيام وهو 
الثقافّية،  املرجعيات  هذه  مثل  لعرض 
النقدي  خطابه  يقرأ  من  يدركها  وإنام 
عنها  يبحث  رضورية  لوازم  بوصفها 
متميزا،  يكون  أن  خلطابه  يريد  ناقد  كّل 
الذي  العرص  لروح  ومواكبا  ومؤثرا، 

يعيشه بكل إشكاالته املعرفّية.
عن  املذكورة  النامذج  تكشف  -مثلام 
هذه  وسمت  التي  النقدية  السياقات 
املرحلة من خالل بحث الناقد السلطاين 
وبام  بالنص،  هتتم  منهجية  عن  الدائب 
أفرزهتا  وظواهر  قضايا  من  عنه  يفيض 
حداثة التعبري واختالف الرؤية الشعرية، 
سيتضح-  -كام  يستدعي  الذي  األمر 
القناعات  عندها  تتأسس  الحقة  خطوة 
النقدية  التجربة  اختامر  بعد  النظرية 
الناجم عن مراجعة الناقد حلصيلة عقد 

كامل من االشتغال النقدي.

نقدية الدكتور عبد العظيم السلطاين ...
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املبحث الثاين: املراجعة والتأسيس
املامرسة  إّن  القول:  يمكن   -  
احلياة  أشكال  كّل  عىل  املنفتحة  النقدية 
معرفية  بذخرية  واملتحصنة  الفكرية 
باتساع  تتصف  ممارسة  هي  متجددة 
ومها  النقدّية،  التجربة  وانفتاح  األفق 
كّل  لتأسيس  عنهام  مندوحة  ال  أمران 
جتديد  إىل  وطاحمة  متفاعلة  نقدّية  رؤية 
القناعات النظرّية واملواقف واملعاجلات 
النقدية يف املشهد الثقايف الذي ينتمي له 

الناقد األديب.
العام  وخالل  الصدد  هذا  -يف   
العظيم  عبد  الدكتور  يدشن  2010م 
السلطاين من خالل كتابه الالفت )نازك 
القصيدة(  وتأنيث  الكتابية  بني  املالئكة 
النقدي  االشتغال  من  جديدة  مرحلة 
ظهرت  قد  األوىل  بوادره  كانت  الذي 
اآلخر(  )خطاب  السابقني  كتابيه  يف 
يمكن  ما  وهو  منحنية(،  و)ثقافات 
مراحل  من  الثانية  باملرحلة  تسميته 
بدأ  إذ  بالثقايف،  املعتني  النقدي  اشتغاله 
خالهلا بتجاوز النص األديب أو اإلبداع 
ذهنية  من  خلفه  يكمن  ما  إىل  مضيا 

بآليات  اإلمساك  بغية  أنتجته  ذات  أو 
الوعي والتفكري التي حتكمها، )وهذا ما 
ال يستطيعه النقد األديب وال يطيقه()30(، 
ولعّل للمطلع عىل جممل إنتاج السلطاين 
كرس  عىل  قدرته  يسجل   أن  املعريف 
انغالق حدود التطبيق النقدي عىل جمال 
بعينه، وإمكانية فتح هذا املجال عىل آفاق 
معرفية خصبة متتلك خاصية القدرة عىل 
القيمة  معيار  عن  بعيدا  األدب  حماورة 
وقريبا من كونه )أي األدب( عاملا رمزيا 
التعبريية، وال حدود  ال هناية لصياغاته 
صداه  سنجد  ما  وهذا  الدالة،  لرمزياته 
التي أطلقنا عليها  املرحلة  يف كتب هذه 
واكتامل  والتأسيس  املراجعة  مرحلة 

القناعات.
-وبام أن السيمياء األدبّية تعالج   
للغة  نوعّيا  استعامال  بوصفه  األدب 
هبدف البحث عن بنيات األدب الشكلّية 
التأويلية  آلياته  أو  الداللّية  أنساقه  أو 
وبحسب طبيعة املسار املنهجي املتبع)31(، 
من  سيؤسس  السلطاين  الدكتور  فإّن 
-مار  كتابه  أطروحات  النظرّية  الوجهة 
معرفية  خلفية  عىل  معتمدا  الذكر- 



207

)2
02

2  
ين -

الثا
ن 

رشي
( )ت

14
44

 - 
اين

 الث
يع

)رب
نة 

ثام
ة ال

سن
- ال

ون 
الث

والث
بع 

لرا
دد ا

الع
 - 

سع
التا

لد 
ملج

/ ا
واة

د

يرصح  كام  متعددة  جماالت  من  ترتكب 
البنيوي  النقد  يف مقدمة كتابه لتمتد من 
السيميائي بحسب تصورات  إىل احلقل 
النقد  عند  منهجيا  لتنتهي  )بريس( 
الثقايف املعروف باستثامره مناهج منتقاة 
كالبنيوية  نصية  متعددة:  اجتاهات  من 
نفسية  اجتامعية  وسياقية:  والسيميائّية، 
أن  من  وانطالقا  وثقافية)32(.  تارخيية 
يشمل  مفهوم  جوهرها  يف  الثقافة 
كل  وإن  كافة،  اإلنسانية  املامرسات 
قبضة  من  تفلت  لن  املعرفية  اخلطابات 
السلطاين  يؤطر  ولذلك  املفهوم،  هذا 
دراسته املهمة هذه -نظريا واصطالحّيا 
تتآزر  مناهج  جمموعة  من  وإجرائّيا- 
املمكنة  واألبعاد  اجلوانب  تغطي  لكي 
هبدف أن تقدم الدراسة تفسريا )ثقافّيا( 
لعدول الشاعرة العراقية املجددة )نازك 
كتابة  عن  -2007م(  1923م  املالئكة 
واحدة  هي  كانت  عندما  التفعيلة  شعر 
تنظريا  به،  التبشري  راية  حاميل  أهم  من 
من خالل مقدمة ديواهنا )شظايا ورماد( 
ديواهنا  خالل  من  التنظري  هلذا  وتنفيذا 
املبكرة  األخرى  وقصائدها  املذكور 

وصوال  احلافلة،  الشعرية  مسريهتا  يف 
وارتدادها  الحقا  نكوصها  تفسري  إىل 
-كام  حداثية  كمبدعة  وانكامشها 
ما  وأمام  النثر،  قصيدة  أمام  يفرتض- 
وشباهبا،  فتوهتا  فوران  أيام  له  حتّمست 

وأعني به شعر التفعيلة نفسه.
العظيم  عبد  الناقد  يربط   -  
املالئكة  نازك  الشاعرة  كتابة  السلطاين 
الثقافة  نسق  بتمدد  التفعيلة  لقصيدة 
كمامرسة  الكتابة  وليس   - الكتابية 
شباهبا  مرحلة  يف  لدهيا،  إبداعية- 
عوامل  بفعل  املايض  القرن  أربعينيات 
نفسية متفاعلة -زمنيا- مع بداية هنوض 
األرسية  حياهتا  عىل  انعكس  جمتمعي 
اخلاصة، فضال عن اطالعها عىل الشعر 
النسق  تراجع  يفرّس  ما  وهو  الغريب، 
لصالح  املالئكة  نازك  لثقافة  الشفاهي 
محاس  هو  بام  يعبأ  ال  )كتايب(  نسق 
وإيقاعي صاخب وجملجل، وال ينشغل 
هبا  تطفح  التي  كاللغة  هائجة  بلغة 
العريب  الشعر  يف  الكالسيكية  القصيدة 
إليه  املالئكة وعادت  نازك  الذي خربته 
القومي  انتامئها  بفعل  اخلمسينيات  يف 

نقدية الدكتور عبد العظيم السلطاين ...
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النارصي بعد أن جمّته ونفرت منه سابقا، 
استمرار  عدم  سبب  يفرس  ما  وهذا 
الشكل  الشاعرة يف مرشوع حرية  نازك 
قصيدة  ضد  ووقوفها  عندها،  الشعري 
إىل  الحقة  حقبة  يف  وعودهتا  بل  النثر، 

كتابة القصيدة العموديّة!
السلطاين  فاألستاذ  هنا،  -ومن   
الثقافة ال وجود  يستند إىل مسّلمة كون 
عليها  الدالة  اإلشارات  أنظمة  دون  هلا 
وجود  يشرتط  فهو   معا،  هلا  واحلاملة 
يكتبه  الذي  النص  بني  دالة  عالقة 
مرسل متعني )نازك املالئكة هنا( والعال 
ال  تارخييا(  املعني  االجتامعي  )اإلطار 
بوصف هذا العال حمض أمور وأحداث 
تقع ضمن حميط ما، ولكن بوصفه حدثا 
قابل  عالمايت  نسق  وفق  عىل  منضبطا 
السيمياء،  منظور  من  والتقيص  للقراءة 
موقف  السلطاين  تأمل  عندما  ولذلك 
ذاتا  بوصفها  املالئكة  نازك  نكوص 
األيديولوجية  للضغوطات  خاضعة 
والثقافّية؛ فهو قد استنبط املعاين الثاوية 
الرشوط  مع  املتفاعلة  نصوصها  خلف 
النصوص  هذه  إلنتاج  املسببة  الثقافية 

النسقي  التغيري  رشوط  باحلسبان  آخذا 
املوقف  لكون  العميق  املعنى  ورشوط 
ذا أبعاد ثقافية بحتة، وليس موقفا أدبّيا 
عالقة  ذا  أو  عروضّيا،  أو  تارخيّيا  أو 
ذهب  كام  املالئكة  نازك  بأنوثة  مبارشة 
القراءة  هبذه  متوسال  البعض)33(، 
نصوص  ساءلت  التي  االستثنائية 
ختلقت  التي  املنابع  عن  باحثة  الشاعرة 
ذلك،  يف  املتحكمة  والعوامل  منها 
وجمموعة هذه النتائج ال يمكن الوصول 
إليها إال عىل يدي من تسّلح بعدة النقد 

الثقايّف. 
- بالرغم من أن كتابات الدكتور   
عبد العظيم السلطاين ل تكن لتعلن عن 
انتساهبا إىل مدرسة نقدية معينة أو اجتاه 
أو  تكوينها  طبيعة  خيصص  حمدد  نقدي 
خلفّية  إىل  صاحبها  انتامء  درجة  يقيس 
كتابات  فهي  حمددة؛  سياسّية  أو  فكرّية 
رؤية  إىل   - نفسه  الوقت  -يف  مشدودة 
نظرية نقدية )عامة( تتشابك ومعطيات 
بوصفها  املعرفية،  وإبداالهتا  احلداثة 
إىل  يدعو  فكريا  نسقا  احلداثة-  -أي 
أن  هبدف  والعقالنية  واملساواة  التحرر 
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جتمع هذه الكتابات بني بعدي )اجلاميل – 
الداليل( )التعبريي – االجتامعي الثقايف( 
عناية  إيالء  مع  املضموين(   – )الشكيل 
البناء  يف  النقدي  النشاط  لتفعيل  كبرية 
املجتمعي انطالقا من مبدأ حاجة املعرفة 
كرضورة  النقدية  للمساءلة  اإلنسانّية 
تتكامل من خالهلا هذه املعارف، ولعل 
هذا املوقف احلضاري كان أحد الدوافع 
الثاين  كتابه  وراء  تقف  التي  املعلنة  غري 
ضمن هذه املرحلة: )مقاربات يف تنظري 
نقد النقد األديب( الصادر عام 2018م، 
بوصف الكتاب تنويعا عىل إيقاع رئيس 
يستلهم رضورة الوعي بالعالقة الوثقى 
يف  والتطبيقي  التنظريي  بني  املوصلة 
عليها  تنطوي  التي  الفكرية  الوحدة 
وذلك  للنقد،  اخلاصة  املعرفية  الكينونة 
تكريسا ملا قدمته الرؤى احلداثية من أن 
النظرية النقدية ل تكن إال )نقدا مشاكسا 
واستكشافا  املألوف  اإلدراك  ملفاهيم 
عّده  عن  فضال  البديلة()34(  للمفاهيم 
تكريسا لالشتغال  الكتاب-  أي هذا   -
القول  يمكن  الذي  الدؤوب  النقدي 
واتساق  املنهج  النتظام  تأكيدا  يأيت  أنه 

املعرفية  األسس  شكلتها  التي  الرؤية 
املشار إليها.

-ففي هذا الكتاب دون غريه من   
املؤلفات األخرى يربز مصطلح )تنظري( 
عىل  حييل  الذي  العنوان  بنية  ضمن 
من  أوالمها  تبدت  واضحتني؛  رغبتني 
حيال  خاص  نقدي  موقف  تبنّي  خالل 
بصدد  املثارة  وااللتباسات  اإلشكاالت 
األديب  النقد  نقد  وبصدد  األديب،  النقد 
-وهنا يرّص السلطاين عىل إدراج النعت 
االصطالحية  الصياغة  ضمن  )األديب( 
األنشطة  عن  متييزه  بغية  النقد  لنقد 
األخرى  املعرفية  احلقول  يف  املشاهبة 
األديب،  النقد  أي  بوصفهام -  املجاورة، 
ونقد النقد األديب- ممارستني متالزمتني 
إيبستمولوجي  لوعي  ومستدعيتني 
مشرتك يراوح بني حقيل العلم والثقافة 
وتقنني  املنهجية،  احلدود  ضبط  هبدف 
االشتغاالت  ورشعنة  املصطلحات، 
الضوابط  مراعاة  دون  تكاثرت  التي 
واالشرتاطات املعرفية الالزمة، وجتلت 
نقد  تنظري  واقع  ثانيتهام عرب اخلوض يف 
النقد األديب وتطبيقاته يف منجز الباحثني 

نقدية الدكتور عبد العظيم السلطاين ...
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العرب وما حيّف بذلك من أسئلة تتعلق 
انسجامه،  ودرجة  املنجز  هذا  هبوية 
وأمهية اإلحاطة به معرفّيا وأكاديمّيا)35(.
عبد  الناقد  الدكتور  -يتبنى   
موضع  من  أكثر  يف  السلطاين  العظيم 
بكونه:  األديب  النقد  مصطلح  حتديد 
النصوص  حتّلل  فّعالّية  لكل  )مظلة 
جوهرّية  أسئلة  عن  وجتيب  اإلبداعّية 
النصوص()36(  تلك  بطبيعة  تتعلق 
موقفا  الفّعالّية  هذه  تضمن  مشرتطا 
األديب  النقد  كان  وملا  معرّبا،  نقدّيا 
بأنه  املعريف  بعده  حيث  من  موصوفا 
عىل  مستقر  غري  إشكايل،  موضوع 
موحدة،  اسرتاتيجية  أو  ثابتة  مرجعية 
يف  الدغمومي(  )حممد  يعرّب  كام  وبأنه 
النقد  وتنظري  النقد  نقد  الرائد  كتابه 
حيقق  دينامية  معرفة  )ميدان  العريب: 
من  خمتلفة  درجات  بإجياد  املقبولية 
املعقولّية التي ال تنفي التعارض، وتسّلم 
عن  احلديث  فإن  باالختالف()37(؛ 
الذي موضوعه  األديب  النقد  نقد  وضع 
النقد األديب - بوصفه معرفة تتجدد كي 
تعني عىل تلقي اإلبداع وتأصيله، وليس 

وختييال  خلقا  بوصفها  اللغة  موضوعه 
سيصبح  اجلاملية-  الوظيفة  فيهام  هتيمن 
من  والقيمة  األمهية  مضاعف  حديثا 
أجل أن يلقى خصوصيته املعرفية يف بيئة 
جدران  بني  يتصاعد  وثقافية  اجتامعية 
صوت  صباح-  -كّل  املحّطمة  مدهنا 
وهي  األنفاس،  حيبس  يكاد  أحادي 
تعزيز  إىل  -اليوم-  تكون  ما  أحوج 
كاإلقرار  احلداثي  بالوعي  مرتبطة  قيم 
وتقبل  اإلنساين،  واالختالف  بالتنوع 
بيئة  ولتشذيب  أوال،  الضديد  الرشيك 
ومن  الضارة  طفيلياهتا  من  األديب  النقد 
الفردي  الذوق  وآفات  االنطباع  خماطر 

املنفلت ثانيا.
نشاط  النقد  نقد  أن  -وبام   
النقدّية  النصوص  خُيضع  معريف 
تتعامل  فرضيات  ملجموعة  -حرصا- 
موضوع  أّنه  عىل  النقدي  اإلنتاج  مع 
زوايا  من  واالختبار  للمساءلة  مطروح 
تنوع  إىل  يؤدي  مما  متصلة  أو  خمتلفة 
عليها  يعّول  التي  واملناهج  املداخل 
هنا  فمن  املجاالت)38(،  تلك  دارسو 
نقد  تنظري  يف  )مقاربات  كتاب  سيكون 
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البحث  روح  إىل  أقرب  األديب(  النقد 
النقدي  الفعل  املؤكد ملبدأ كون  اخلاص 
عن  احلديث  خالل  من  إال  يكتمل  لن 
فحصا  الدوام  عىل  املحتاج  الفعل  هذا 
من  وحتققا  مناهجه  يف  وتدقيقا  خلباياه 
من  إال  يزدهر  ال  حقال  لكونه  نتائجه 
واملجادالت  للمنافشات  قابليته  خالل 
املعريف  احلوار  خيصبها  التي  الواسعة 
توسط  -وإن  فالكتاب  وبعد  الفعال، 
واحد-  مشرتك  جامع  جيمعهام  كتابني 
فهو حماولة للتفكري داخل النسق النقدي 
العقل  ممكنات  جتديد  هبدف  نفسه 
النقدي العريب عىل مستويات: النظرية، 
املنهجي)39(،  واإلجراء  واالصطالح 
حذرة  مساءلة  الكتاب-  -أي  وهو 
عالقتها  يف  العربّية  النقدّية  للنظرّية 
حد  عىل  والعربّية  الغربّية  بالثقافتني 

سواء.  
سيجد  السلطاين  الناقد  -ولعّل   
عنه  يعرف  يكاد  ال  مغمور  شاعر  يف 
يلبي  ما  االختصاص  أهل  حتى  شيئا 
واحد  عام  بعد  فيكتب  ورؤاه،  أفكاره 
الغريية،  الرتاجم  أدب  عن  مهام  كتابا 

يف  قراءة  الرفض،  )خطاب  كتاب:  هو 
سرية السعربي وشعره( وبام أّن الرتمجة 
ها  يعدُّ )رْصد صورة  األدبية حتيل عىل: 
مها عىل أهنا كذلك  الكاتب  حقيقة، ويقدِّ
ل  ذلك  فمع  ما...()40(،  شخص  عن 
بمعنى  خالصة  ترمجة  الكتاب  يكن 
الرتمجة، ول يكن منهج كاتبه )النسونيا( 
كام اعتيد يف مثل هذه الدراسات التي ال 
يمكن أن تنجو من براثن االنطباعية أو 
املنهج التارخيي الذي يستثمره السلطاين 
-هنا- من خالل تشغيله أوال، وجتاوزه 
تاريخ  يف  عرضية  واقعة  لقراءة  ثانيا، 
املجتمع أو يف تاريخ ثقافة املجتمع متّثلت 
من خالل التقاط حدث عابر، وبال قيمة 
تارخيية ولكنه مفعم بالداللة، وملخص 
ت  )السعربي  بشعور  متّثل  احلدث  هذا 
الوجودي  القلق  من  بنوع  1991م( 
ويأسا  إحباطا  له  مسببا  الزمه  الذي 
وإفالسا دفع به إىل رصاع )ثقايف( طويل 
من  رشسة  مقاومة  وإىل  حميطه)41(،  مع 
آياهتا رفض كلِّ ما ظنّه سببا هلذه التعاسة 
أو دفعها  التي ال يستطيع رّدها  القدرية 
عىل ما أويت من علم وعقل وقابلية عىل 

نقدية الدكتور عبد العظيم السلطاين ...
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مشاكلة هذا الواقع املّر -قبضا وبسطا- 
من خالل القوايف التي ال يملك سالحا 
أجدى منه حينام تعوزه الوسيلة ملواجهة 
وال  العدم  من  ببحر  )غرقى  هم  قوم، 

أمل يف اخلالص منهم()42(.
الرفض(  يقع كتاب )خطاب   -  
كتاب  سابقه  مع  واحد  نقدي  خط  يف 
وتأنيث  الكتابية  بني  املالئكة  )نازك 
الناقد  حماولة  خالل  من  متّثل  القصيدة( 
الشعري  النص  بني  الربط  السلطاين 
ولباسه  زّيه  خالل  من  قائله  وهيأة 
وسريته الذاتية بوصف هذه الدوال نصا 
الذي  الرئيس  النص  بمحاذاة  موازيا 
الكلّية  داللته  إىل  الوصول  يمكن  ال 
التقاط كّل ما يمكن  بعيدا عن  املكتملة 
تعني  ممكنات  من  خارجه  به  يفيض  أن 
ملنجز  املثىل  القراءة  حماولة  عىل  الناقد 

الشاعر واإلنسان عىل مرسح احلياة.
يف  الكتابية  التجربة  نوعية   -  
الناقد  موقف  تؤكد  الرفض(  )خطاب 
)راقية(  نصوص  بني  التمييز  رفضه  يف 
كام  راقية(  ليست   = )دونية  وأخرى 
العامة  تؤكد مبدأ الالمفاضلة بني ثقافة 

وثقافة النخبة، فرفض السعربي الشاعر 
التهميش  لثقافة  والرافض  املسحوق 
االجتامعي  واالزدراء  واإلقصاء 
إال  هو  ما   - السلطاين)43(  -بحسب 
عمل ثقايف قابل للدخول بحيز املامرسة 
العمل  هلذا  يمكن  ال  إذ  الدالة،  الثقافية 
أن ُيفهم إال ضمن سياقه الثقايف وضمن 
التي  األخرى  املامرسات  مع  عالقاته 
أفرزته ضمن سياق ثقافة سائدة ومغذية 
واالزدراء  واإلقصاء  التهميش  ملبدأ 

االجتامعي.
الكتابية  التجربة  هذه  لكن   -  
حد  إىل  اآلخر-  وجهها  يف   - شبيهة 
تراوح بني  التي  اإلبداعية  بالكتابة  بعيد 
يوسع  فالسلطاين  واملوضوعي،  الذايت 
والشعر  النقد  بني  القائمة  العالقة  دائرة 
القائمة  العالقة  إىل  ختطيها  خالل  من 
بني النقد والعال خمضعا هّم )السعربي( 
اهلّم  بمثابة  ليكون  والشخيص  اخلاص 
بوجود عالقة  العمومية، ال سيام  شديد 
الشاعر  بني  أي  الطرفني)44(،  بني  محيمة 
ختىّل  الذي  السلطاين  والناقد  السعربي 
احلداثي  الناقد  لبوس  عن  هذا  كتابه  يف 
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عن  كاشفا  )الصارم(  واملوضوعي 
إنسانّية حانية ال تأبه لفيض الذات حينام 
يرغم بفعل ظروف الكتابة عىل االمتزاج 

بفيض املوضوع.
احلقيقة  عن  البحث  كان  -وملا   
هو  مورا-  أندريه  يقول  كام   - التارخيية 
مطلب العلم، والبحث عن التعبري عن 
مطلب  أوىل  باب  من  هو  ما،  شخصية 
الفنان)45(، لذا فإّن سرية السعربي جتنح 
صورة  تكون  لكي  السلطاين  يدي  بني 
من صور التعبري اإلبداعي الذي تزدهر 
اللغة  فيه  وتتكثف  اإلنشاء  أساليب  فيه 
األدبّية، فال تتوقف عن االقتصاد الذي 
إىل  امليل  عن  وال  العلمّية،  الغاية  تربره 
للتعاطف  واستاملته  باملتلقي  التأثري 
السعربي   - الكتاب  )موضوع  مع 
التأثري  شديد  بدا  الذي  الشاعر( 
لوحة  يرسم  وهو  السلطاين،  بوجدان 
واملكلوم  جراحا،  املثخن  املحارب  هذا 
عىل  وحيدا  واملقتول  ومزاجا،  روحا 
ولكن  والثّوار)46(،  القديسني  طريقة 
مع  التعامل  من  السلطاين  يمنع  ل  هذا 
التحليلية التي  شعر السعربي يف قراءته 

الكتاب  من  الثاين  الفصل  هلا  خصص 
أنساق رمزية ال يمكن  أنه جمموعة  عىل 
بالبنية  التعرف عىل داللتها ما ل توصل 
أو  أنتجتها  التي  الثقافية  االجتامعية- 
سامهت يف إنتاجها بشكل من األشكال، 
فخطاب الرفض عند السعربي كام تبدى 
باالنكسارات  املليئة  سريته  خالل  من 
الذي  املتقّلب  مزاجه  خالل  ومن 
كحال  داّلة  ممارسة  هو  شعره  عكسه 
أن  يمكن  ال  أخرى  دالة  ممارسات  أية 
تؤول إال عرب اإلحاطة بأساسها الثقايف 
عن  واملعرّبة  الفاعلة  األنساق  ورصد 
واإلنسان  الشاعر  السعربي  شخصية 
الناس وسّخرهتم  دّجنت  لقيم  الرافض 
اإلرادة وفاقدي رشط  ليكونوا مسلويب 

وجودهم اإلنساين – احلرية!
هو:  هنا،  يتبادر  الذي  والسؤال   
هل كان السلطاين يف كتابه هذا يستبطن 
املتعاقب ضمن  الواعية عرب جتليها  ذاته 
معه  حتولت  خمتلفة  لذات  آخر  جمال 
موضوع  إىل  املعريف  االشتغال  بحكم 
بريئة؟  تكون  أن  يمكن  ال  لقراءة  قابل 

ربام.
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-ولعّل ما نستخلصه من مرحلة   
حماولة  يف  يتمّثل  والتأسيس  املراجعة 
البدايات  مرحلة  السلطاين جتاوز  الناقد 
يف  والشّكية  الرتدد  بطابع  املوسومة 
إشكالّية  اقتضته  طابع  وهو  املناهج، 
النقد  ختليص  ورغبة  املنهجي،  اهلم 
االنطباعّية  من  احلديث  العريب  األديب 
ذلك  ومتّثل  واأليديولوجّية)47(  والذاتّية 
من  ألكثر  السلطاين  جتريب  خالل  من 
منهج الستدراج النص الشعري ضمن 
البدايات( وصوال  مرحلة )البحث عن 
للثبات(  قابلة  فكرية  )سمة  تأسيس  إىل 
النظر  إعادة  عىل  وتقوم  املناهج،  تطوع 
يف الظواهر والقيم واملعايري واألحكام، 
متنا  املختارة  النصوص  يف  وحتى 

للتطبيق واالشتغال النقدي.
املبحث الثالث: رهان النقد الثقايف

- يف الكتاب األخري من القائمة   
إيذان بدخول اهلّم النقدي عند السلطاين 
املعريف،  االشتغال  من  جديدة  مرحلة 
يف  السلطاين  الدكتور  ينتهي  أن  فبعد 
النقد  نقد  تنظري  يف  )مقاربات  كتابه 
يف  النقد  دور  تنشيط  أن  إىل  األديب( 

حياتنا الثقافية ال يكتمل إال باحلوار وإال 
بانفتاح الذات عىل اآلخر، وإال بانخراط 
النخب الثقافية يف اهلم املجتمعي، حياول 
أعاله  القائمة  ضمن  األخري  كتابه  يف 
مساءلة  يف  رؤية  الثقايف،  النقد  )نقد 
أن  2021م(  املعريف،  والضبط  املفاهيم 
لعل  يرسمها،  أهداف  جمموعة  حيقق 
أبرزها مقاومة الرداءة الثقافية التي تقع 
واألكاديمية  الثقافية  النخب  بأحابيلها 
بعيدا  وقراءته  الواقع  فهم  تيسء  عندما 
عن جمموعة األبنية التي تنظم هذا الواقع 
إعادة  حماولة  ومنها  فيه،  الناس  وحركة 
العربية  للدراسات  املنحرفة  البوصلة 
للدراسات  نفسها  تنسب  التي  املتكاثرة 
هذا  بضوابط  ال  إملام،  دون  الثقافية 
املعرفية  باشرتاطاته  وال  اجلديد،  احلقل 
باجتاه مسارها الصحيح، ولذلك يسعى 
يف  )حماولة  يكون  لكي  الكتاب  هذا 
وضع أطر معينة ملفاهيم أساسية وإجياد 
إخراج  إىل  تسعى  مساعدة  منطلقات 
النقد الثقايف من اهلالمية واالستنتاجات 

املبنية عىل جمرد تصورات ()48(.
عدة  إىل  الكتاب  يتمفصل   -  
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هذه  هبا  ختّل  قد  وتطبيقية  نظرية  حماور 
الذي  الرجل  بمنجز  الرسيعة  اإلملامة 
قسم دراسته يف كتابه هذا إىل ثالثة فصول 
والتقاطع  التنافذ  يوضح  متهيد  يسبقها 
الثقافية،  والدراسات  الثقايف  النقد  بني 
االنسجام يف  منطق  يبحث  أول  وفصل 
وإجراءاته،  الثقايف  النقد  نقد  منطلقات 
كتب  يسائل  عميل  تطبيقي  ثان  وفصل 
عىل  باشتامهلا  العراقية  املدرسية  املناهج 
ظاهرة التمييز اجلنوس ضد املرأة يكون 
الظاهرة جزءا من مشاكل عميقة تتصل 
بجذور هلا يف الثقافة العربية االجتامعّية، 
حتوالت  يبحث  تطبيقي  ثالث  وفصل 
عند  االعرتاف  وثقافة  الثقافية  األنساق 

السّياب يف مدونته )كنت شيوعّيا(.
النقد  رائد  الغذامي  كان  وملا   -  
العريب ومتبني فرضياته يف كتابه  الثقايف 
)النقد الثقايف( قد حاول تفكيك ما رآه 
بني  واندس  اجلاميل  إىل  ترسب  خلال 
طّياته، إذ عندما يقول مثال: ) لقد أدى 
عىل  الوقوف  يف  مهام  دورا  األديب  النقد 
عىل  تدريبنا  ويف  النصوص،  مجاليات 
تذّوق اجلامل وتقبل اجلميل النصويص، 

ولكن النقد األديب مع هذا وعىل الرغم 
من هذا أو بسببه، أوقع نفسه وأوقعنا يف 
حالة من العمى الثقايف التام عن العيوب 
اجلاميل  عباءة  حتت  املختبئة  النسقّية 
نموذجا  صار  حتى  والبالغي  الشعري 
وعمليا،  ذهنيا  فينا  يتحكم  سلوكّيا 
وحتى صارت نامذجنا الراقية –بالغيا- 
فهو  النسقي()49(،  اخللل  مصادر  هي 
املراجعة  إىل  بحاجة  مسّلمة  من  ينطلق 
فهو  السلطاين-  بحسب   - والتصويب 
-أي الغذامي- يرى أنه آن األوان للنقد 
النقد األديب  يّكف عن مهمة  أن  الثقايف 
عىل  مستوجبا  إليها  ملح  التي  ووظيفته 
معينة  برتسيامت  االلتزام  الثقايف  الناقد 
متثلت برضورة أن يعيد تركيب أجهزته 
املعرفّية وأدواته النقدية لكي جيهد نفسه 
التفتيش عن نسق )قبحي( مضمر  بغية 
ظاهره  نص  يف  املتحقق  الظاهر  يناقض 
مجيل، وال ينتمي لألدب الرسمي املعتاد 
قدر انتامئه للجمهور الذي حيتفل به)50(، 
هبا  ألزم  اشرتاطات  من  ذلك  وسوى 
وفق  عىل  االشتغال  يريد  ومن  نفسه، 
الثقايف(  )النقد  كتابه  تبناها  التي  نظريته 
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والتي حددت مفهوم النسق الثقايف عند 
الغّذامي بأّنه: عنرص مضمر يف اخلطاب 
أو  املؤلف  وعي  يف  ليس  شعوري،  وال 
أحد  يكتبه  ل  ثقافيا  نسقا  لكونه  القارئ 
ما، وهو موجود بفعل الرتاكم والتواتر 
وبمن  باخلطاب  متلبسا  جعاله  اللذين 

يتعاطى اخلطاب من مؤلفني وقراء)51(.
السلطاين  كتاب  جوهر  -يقوم   
املسّلمة  هذه  دحض  عىل  )التطبيقي( 
)الغذامّية( مؤكدا طبيعة النقد السجالية 
املعرفّية،  املشاكسة  عىل  واملرتكزة 
شكال  الثقايف  النقد  كون  من  وانطالقا 
احلداثّية(  بعد  )ما  املعرفة  أشكال  من 
املفاهيم  مساءلة  إىل  باستمرار  املحتاجة 
اشرتاطات  أما  وجوده)52(،  بنت  التي 
الغذامي وترسيامته فال يقنع هبا الدكتور 
السلطاين ألهنا ستضّيق من مساحة النقد 
الغذامي  ألن  إمكاناته،  وتقزم  الثقايف 
عندما أوكل للنقد الثقايف مهمة البحث 
والتفتيش عن نسق مضمر عىل ما حيمله 
قد  السلطاين-  -بحسب  فهو  اخلطاب؛ 
للخطاب  حمركا  خفيا  آخر  نسقا  أغفل 
الثقايف  للناقد  تتاح  وبذلك  له،  ومنتجا 

قبحي(  )غري  نسق  عن  البحث  إمكانية 
يناقض ظاهر خطابه! 

منطلقات  تكتسب  ولكي   
السلطاين التصورية مصداقيتها وكفاءهتا 
فقد حاول إدخاهلا ضمن نسيج منهجه 
غري  لنسق  بديل  عن  البحث  عرب 
الثقايف  النقد  قدرة  عىل  ليربهن  قبحي 
وتوسيع  املفاهيمي  جهازه  تطوير  عىل 
خالل  من  اإلجرائّية  وآلّياته  اشتغاله 
يف  أوالمها  كانت  تطبيقيتني  دراستني 
وعنواهنا:  كتابه،  من  الثاين  الفصل 
املرأة يف اخلطاب  التمييز اجلنوس  ضد 
الرتبوي املعارص، حماوال فحص جتّليات 
والثقافة،  اللغة  اخلطاب من خالل  هذا 
للتحليل  خضع  الذي  اخلطاب  هذا  أّما 
فهو تسعة عرش كتابا مقررا من مقررات 
وزارة الرتبية العراقية يف مناهج التعليم 
املعلوم  ومن  والثانوي)53(،  االبتدائي 
اخلطابات  من  ليست  املناهج  هذه  أن 
لسالمة  الغّذامي  أوجبها  التي  اجلاملّية 

التحليل الثقايف.
-يذهب السلطاين إىل أن التمييز   
يعكس  التعليم  خطاب  يف  اجلنوس 
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السمة اهليكلية ملامرسة السلطة الذكورّية 
)البطريركية(  األبوّية  املجتمعات  يف 
يلتقط  ولذلك  العراقي،  جمتمعنا  ومنها 
املرأة  خالهلا  من  أصبحت  نامذج  الناقد 
ضحية لقوانني وعادات وثقافات نسقّية 
ذكورّية  اسرتاتيجيات  فرضتها  ظاملة 
بضمنها  متعددة  حياتية  جماالت  يف 
خطاب التعليم الذي يفرتض فيه العدل 
اإلنسان  بتنوير  الرتباطه  واإلنصاف 
وإخراجه من ظلامت نفسه وجمتمعه)54(، 
ولذلك فقد جّردت هذه االسرتاتيجيات 
من   - خمتلفة  مسميات  -حتت  املرأة 
يف  الفاعلة  ومسامهتها  وتأثريها  قوهتا 
رشيكها  بالرجل،  أسوة  املجتمع  خدمة 
ذلك  وصل  حتى  املفرتض،  االجتامعي 
جمال  ضمن  املخصصة  النصوص  إىل 
وخطاباته  الرتبوية  ومناهجه  التعليم 
املحتاجة إىل فك أحابيلها وألغازها  بغية 
فهم معانيها النسقّية املتوارية ضمن هذه 
هذه  عىل  القائمني  من  بوعي  اخلطابات 

اخلطابات أو بدون وعي منهم.
إىل  األقرب  وهي   - املرأة  -إن   
خطاب  يف  ُبخست  الرتبوي-  احلقل 

هذا احلقل عىل مستويات عدة، فهي ل 
تشرتك ضمن برنامج التأليف باملناصفة 
مقداره  بام  حظها  متّثل  بل  الرجل،  مع 
رجال()55(،  أربعة  بني  واحدة  )امرأة 
ول تتضمن النصوص املختارة بوصفها 
مادة تعليمية أي نص كتبته امرأة مقابل 
كثرة مفرطة لنصوص كتبها الرجال)56(، 
هذا فضال عن توظيف بعض األساليب 
املرأة  حضور  تطمس  التي  اللغوية 
االجتامعي، فعند توجيه اخلطاب للطلبة 
واإلناث  الذكور  من  املعلمني-وهم  أو 
عادة- نجد أساليب االستعامل اللغوي 
تاما()57(،  إمهاال  األنثى  خماطبة  )هتمل 
اإلقصاء  خطاب  يطال  أن  واألدهى 
التوضيحية  الصور  حتى  هذا  القرسي 
تتدنى  إذ  الرتبية،  برامج  وظفتها  التي 
الربنامج  يف  املرأة  صور  حضور  نسبة 
خارج  عاملة  املدروس  التعليمي 
داخل  وهي  صورها،  مخس  إىل  البيت 
فيه  يغّيبها  الذي  املكان  بوصفه  البيت 
جييل  سواه  وما  ذلك  ولعل  الرجل)58(، 
الوعي  يف  يعشش  ذكوريا  ثقافيا  نسقا 
ويوجه  للمجتمع  الثقايف  والالوعي 

نقدية الدكتور عبد العظيم السلطاين ...



218

)2
02

2  
ين -

الثا
ن 

رشي
( )ت

14
44

 - 
اين

 الث
يع

)رب
نة 

ثام
ة ال

سن
- ال

ون 
الث

والث
بع 

لرا
دد ا

الع
 - 

سع
التا

لد 
ملج

/ ا
واة

د

اخلطاب إىل مزيد من العزلة االجتامعية 
للمرأة، وإىل تكريس مبدأ الالتكافؤ بني 
إعادة  إىل  ما حيتاج  والرجل، وهو  املرأة 
النظر وإىل تغيري اسرتاتيجيات اخلطاب 
الرتبوي ليسهم يف ردم اهلوة التي تتسع 
لصنع  يتكامالن  طرفني  بني  يوم  كّل 

جمتمع متوازن ومستقر.
من  األخري  الفصل  -ويف   
يربهن  أن  السلطاين  حاول  الكتاب 
الغّذامي  عند  النسق  مفهوم  افتقار  عىل 
من  للتعديل  وقابليته  املعريف،  للضبط 
خالل قراءته مدونة ال تشتمل عىل بعد 
السياب  مدونة  وهي  إبداعي،  مجايل 
اعرتافاته  أو  اإلخبارية  الطبيعة  ذات 
كتبها  التي  شيوعيا(  )كنت  املسامة 
بالشيوعيني،  ومنّكال  وغاضبا  منفعال 
ول تتضمن هذه املدّونة أية مسحة كتابية 
ومتنحها  املتلقي،  تثري  مجايل  بعد  ذات 
الغذامي،  لرتسيامت  الدخول  سمة 
النقد  أن  عنه  الذي -ربام- غاب  الناقد 
باحثا  املختلفة  بالنصوص  هيتم  الثقايف 
الثقايف  للمنتوج  املشّكلة  السياقات  عن 
صورهتا  عىل  املختلفة  النصوص  هلذه 

النهائية. 
السياب  كتاب  نصوص  -حتفل   
مع  قطيعته  خالله  من  أعلن  الذي 
الشيوعيني  إساءة  بسبب  الشيوعيني 
الشيوعي  للحزب  انتامئه  بعد  للسياب 
تطعن  كثرية  خطرة  باعرتافات  العراقي 
اإلنسانية  وقيمه  ونزاهته  بأخالقيته 
احلزب  بصفوف  منخرطا  كان  عندما 
الشيوعي، وذلك هبدف الطعن باحلزب 
بحكم  العامة  نظر  يف  وتسقيطه  نفسه، 
الثقايف  حضوره  وأمهية  السياب  موقع 
تفكيك  أن  السلطاين  ويرى  -آنذاك- 
)كتابة  أهنا:  إىل  سينتهي  املدّونة  هذه 
للمكتوب  معاديا  خطابا  حتمل  ضدية 
رضٌر  املبارش  املركزي  وحمركها  عنه، 
مؤاخذات  من  خزين  يغّذيه  شخيّص 
النهوض  عىل  وقادرة  بالذات  حارضة 
معاديا  نصا  لتكون  الكتابة  بحيثّيات 
وهو  اخلصم()59(.  من  النيل  عىل  قادرا 
أن  املمكن  من  احلادثة  هذه  أّن  يعني  ما 
ُتقرأ عىل وفق نسقها الثاوي يف اخلطاب، 
ُييسء  أن  أراد  الذي  وبالقدر  فالسياب 
هذا  فإن  الشيوعي؛  للحزب  من خالله 
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احلزب يف الوقت نفسه أسهم يف صناعة 
أدبيات  حتمله  بام  ووعيه  السياب،  ذات 
من  متحررة  أيديولوجيا  من  احلزب 
األساطري والغيبيات، ومن وعي متقدم 
ذوات  صياغة  يف  األثر  كبري  له  كان 
ما  الذي  السياب  فيهم  بمن  له  املنتمني 
الثقايف  الفعل  لوال  هذا  كل  ليفعل  كان 
ضمن  يفكر  فبات  السياب  متّثله  الذي 
منظومة ثقافية تكّرس أنساقها بالرضورة 

بوعي السياب أو بدون وعيه!
-يمكن القول: إن هذا الكتاب   
يف  البحث  ملبدأ  وتتوجيا  حتوال  يمثل 
اخلطابات عىل خمتلف أشكاهلا وانطالقا 
عن  الباحثة  احلداثة  بعد  ما  مبادئ  من 
وسائل الستيعاب العجز الذي متخض 
عن معاجلات املناهج النقدية السابقة عىل 
النقد  يكون  فحني  مسّمياهتا،  اختالف 
آلة عمالقة مزودة بُعدد منهجية متنوعة 
النصوص  خمتلف  خضم  عىل  وقادرة 
ذاهتا  بالكفاءة  واخلطابات  والظواهر 
والفاعلية عينها سيكون النقد -حينها- 
بحثا  جتعله  خاصة  منهجية  صياغة 
أنظمة  عىل  يرّكز  الوجوه  متعدد  متشعبا 

وعىل  النيص،  اإلفصاح  وعىل  اخلطاب 
وفق هذا املنظور سيدمج النقد - يف آن 
متزامنتني،  متوازيتني  عمليتني  واحد- 
خارج  هو  ما  تأثري  يرصد   أن  أوهلام: 
النص يف النص، وثانيهام: أن يلتقط تأثري 
النص فيام هو خارجه، أي املجتمع الذي 
ُأنتج فيه)60(. ولعل الوعي بفعالية النقد 
الثقايف هذه سيمنحه بعدا مفهوميا يدل 
الفني  العمل  جمموعة  من  التحرك  عىل 
املجتمع،  باجتاه  اخلارج  نحو  والفكري 

والعكس صحيح أيضا. 
نتائج البحث

)خطاب  األول  كتابه  منذ   -  
األديب  التأليف  نقد  خطاب  اآلخر، 
احلديث أنموذجا، عام 2005م( وحتى 
كتابه األخري )نقد النقد الثقايف، رؤية يف 
عام  املعريف،  والضبط  املفاهيم  مساءلة 
يطور  السلطاين  الناقد  كان  2021م( 
اخلاصة  رؤيته  وجيدد  النقدية،  أدواته 
العاملية  النقدية  احلركة  مواكبة  هبدف 
االنتقال  لتحقيق  املعرفية  وإبداالهتا 
السلس صوب املنهجيات األكثر كفاءة 
والظواهر  النصوص  مع  التعامل  يف 

نقدية الدكتور عبد العظيم السلطاين ...
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والتحليل،  للقراءة  القابلة  واخلطابات 
ثالث  عرب  االنتقال  هذا  كان  ولقد 
مراحل متداخلة متكاملة وليست متتالية 

منفصلة عن بعضها. 
يف  السلطاين  سعى  لذلك   -  
مناهج  جتريب  إىل  النقدي  مساره  بداية 
للنص  املنهج  تطويع  هبدف  متعددة 
الشعري جامعا بني اخلارجي من املناهج 
التجريبي  النزوع  هذا  ولعل  والداخيل، 
تدّل  مرتجرجة  حماوالت  عن  يكشف 
املنهج  اختيار  يف  والشكية  الرتدد  عىل 
النص  مساءلة  عىل  القادر  املناسب 
كانت  عام  كلّيا  ختتلف  مساءلة  الشعري 
وربام  السابقة،  السياقّية  املناهج  تطرحه 
وجوهه  من  وجه  يف  النزوع  هذا  يمّثل 
النقد  صوب  التوّجه  بداية  -أيضا- 
الثقايف الذي ال مناص من ركوب موجته 

لقراءة ما ل يقرأ يف النص.
السلطاين  نقدية  متّيزت   -  
بتخطيها فخ الوقوع يف املجال التنظريي 
عىل حساب اجلهد التطبيقي الذي كانت 
من  انطلق  نقدي  اشتغال  يف  الغلبة  له 
واقع  من  ال  العربية،  النصوص  واقع 
جاءت  ولذلك  الوافدة،  النظريات 

التنظريات املالزمة للخطاب يف مراحله 
الثالث بمثابة مقدمات للجهد التطبيقي 
النصوص  تشّكل  آلية  عن  الكاشف 
بأبعادها املختلفة، وعن جدارة  احلداثّية 
عليها  املشتغل  واخلطابات  الظواهر 

بالدرس والتحليل. 
خالل  من  ذلك  متّثل  -وقد   
منهج  من  ألكثر  السلطاين  جتريب 
ضمن  الشعري  النص  الستدراج 
وصوال  البدايات(  عن  )البحث  مرحلة 
للثبات(  قابلة  فكرية  )سمة  تأسيس  إىل 
إعادة  بغية  وتستثمرها  املناهج  تطّوع 
واملعايري  والقيم  الظواهر  يف  النظر 
واألحكام، وحتى يف النصوص املختارة 

متنا للتطبيق واالشتغال النقدي.
-أفىض بحث السلطاين الدؤوب   
مع  التعامل  إىل  الثقافة  بمفهوم  ووعيه 
الرموز  من  نسق  أهنا  عىل  النصوص 
واألفكار املربوطة بالوقائع الثقافية، وإىل 
املختلفة  واخلطابات  الظواهر  مقاربة 
بوصفها صناعة ثقافية تضم غري اجلاميل 
إىل جانب اجلاميل، وحتتاج إىل منهجيات 
النقدّية  املعارف  لتالئم  للتعديل  قابلة 

املتجددة باستمرار. 
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املؤسسة  جمد  إسالمية،  عربية  برؤية 
والتوزيع،  والنرش  للدراسات  اجلامعية 

لبنان،ط1،2010،ص22-21..
د.  مثال:  ينظر  بذلك  ستزادة  لال   -4
الثقافة،  سوسيولوجيا  عامد:  الغني  عبد 
إىل  احلداثة  من  واإلشكاالت  املفاهيم 
العوملة، مركز دراسات الوحدة العربية، 

ط3، 2016م، ص11 وما بعدها.
5- ينظر، املصدر نفسه، ص9.

6- ينظر، د. حممد عبد املطلب: املسرية 
البينية للنقد األديب، اهليأة املرصية العامة 
ص  2018م،  ط1،  القاهرة،  للكتاب، 

.183
الثقايف  املشهد  يف  منحنية  ثقافات   -7  
2005م،  ط1  ليبيا،  بنغازي  الراهن، 

ص7.
8- ينظر املصدر نفسه، ص8.

9- ينظر نفسه، ص 31 وما بعدها.
10- ينظر، نفسه، ص 63.
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البنية البالغية وأثرها في انسجام النص القرآني

سورة الشورى أنموذًجا

أ.م. د. أمحد جاسم مسلم
جامعة القاسم اخلرضاء/ كلية التقانات اإلحيائية

The rhetorical structure and its impact on the harmony 

of the Qur’anic text: Surat Al-Shura as a sample

Asst prof. Dr Ahmed Jassim Muslim

University of Al-Qasim AlKhadhraa 
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ملخص البحث
     اهتمت هذه الدراسة املوسومة بـ )البنية البالغّية وأثرها يف انسجام النص 
النّص  انسجام  يف  البالغة  أساليب  أثر  ببيان  أنموذجًا(  الشورى  القرآين...سورة 
القرآين، واالنسجام معيار من معايري لسانيات النص التي هتتم بالرتابط الداليل عىل 
األدوات  عىل  السابقة  الدراسات  يف  االنسجام  تطبيقات  وجرت  النص،  مستوى 
اللغوية والنحوية وبيان أثرها يف جعل النص يتسّم باالستمرارية الداللية، ويف ضوء 
هذه الدراسة بّينت أن ألساليب البالغة أثًرا مهاًم ومركزًيا يف اإلسهام يف انسجام النص 
عاّمة والنص القرآين خاّصة، وحتدثت بدايًة عن معنى )البنية( ومعنى )االنسجام(، 
رشحت  ذلك  بعد  ثم  الكريم،  القرآن  يف  وموقعها  الشورى  بسورة  عّرفت  وأيضا 
بالتفصيل مواضع البالغة يف السورة الكريمة وأثرها الداليل ووظيفتها النصّية التي 
أسهمت يف انسجام سورة الشورى، وظهر أن أساليب البالغة كانت مقصودة بدّقة، 
وكشفُت عن العالقات الداخلية بني هذه األساليب التي جعلت نص السورة حمبوًكا 
مباحثها  بمختلف  للبالغة  أن  ظهر  الدراسة  هذه  ضوء  ويف  فيه،  تفاوت  ال  بنسيج 

وظائف نصّية مهمة ُتسهم يف ترابط النصوص عىل املستوى الداليل.  
الكلامت املفتاحية : ) البنية ، البالغة ، االنسجام ، النّص القرآين ، سورة الشورى(

البنية البالغية وأثرها يف انسجام النص ...
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Abstract

 This study deals with (the rhetorical structures and 
its impact on the cohesion of the Qur’anic text: Surat Al-
Shura as a sample). It is concerned with the impact of the 
rhetoric strategies on the harmony of the Qur’anic text. 
Cohesion is one of the standards of text linguistics that 
are concerned with semantic cohesion at the text level. 
The applications of cohesion in previous studies were 
made on linguistic and grammatical tools and their impact 
on making the text characterized by semantic continuity. 
In the light of this study, I showed that rhetorical 
strategies have a great and central effect upon creating text 
cohesion in general and the Qur’anic text in particular. 
The researcher also discusses the notion of structure and 
the notion of cohesion, identifying Surat Al-Shura, then 
explicates the places of rhetoric in the intended Surat and 
its semantic impact and its textual function on making the 
Surat cohesive. The study shows that rhetorical strategies 
are deliberately used. It also shows that the internal 
relations amongst such strategies participate in making 
the Surat well-structured in constant texture. In the light 
of the current study, rhetoric in its multifunction aspects 
has significant textual functions, which contribute to text 
cohesion at the semantic level.
Keywords: structure, rhetoric, cohesion, Quranic text, 
Surat Al-Shura)
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املقدمة
بسم اهلل الرمحن الرحيم... اللهّم   
صلِّ عىل حممٍد خاتِم األنبياء وصلِّ عىل 

آله اهلداة امليامني.
اهتّم هذا البحث ببيان أثر البنية   
القرآين،  النّص  انسجام  يف  البالغية 
وجاء ذلك يف ضوء التطبيق املبارش عىل 
نّص سورة الشورى، واالنسجام معيار 
النّص،  للسانيات  السبعة  املعايري  من 
الداليل  التامسك  ضوئه  يف  ُيكَشف 
بدراسة  املضموين  والتالحم  للنص 
العالقات الداللية املختلفة التي شّكلت 
النص، ويكاد يكون هو واالتساق الذي 
أبرز معايري هذه  بالتامسك الشكيل  هيتّم 

النظرية.
أن  حاولت  البحث،  هذا  ويف   
املختلفة  البالغة  أساليب  أن  أؤّكد 
الثالثة،  البالغة  علوم  حتت  املنضوية 
البديع  وعلم  البيان  وعلم  املعاين  علم 
هي عالقات ربط داللّية مهّمة أسهمت 
وبذلك  القرآين،  النّص  انسجام  يف 
العالقات  إىل  جديدة  عالقات  أضفت 
النظرية،  هذه  أصحاب  ذكرها  التي 

هي  ذكروها  التي  العالقات  فأغلب 
عالقات نحوية ولغوّية، وهذه الدراسة 
أرادت أن تثبت أّن للبالغة أثًرا مهاّم عىل 
ومستوى  األساليب  تشكيل  مستوى 

البنية النصّية باملجمل.
وقّدمت للبحث بتعريف موجز   
عن مفهوم البنية ومفهوم االنسجام، ثّم 
ومضموهنا  الشورى  سورة  عن  حتّدثت 
بيان  يف  رشعت  ذلك  بعد  عام،  بشكل 
أثر البنية البالغية يف انسجام نّص سورة 
التفسري  ضوء  يف  ذلك  وكان  الشورى، 
والتحليل بعد رصد مواضع البالغة يف 
البالغي  املنهج  اعتمدت  وقد  السورة، 
والنيّص يف التحليل وبيان أثر البالغة يف 

انسجام السورة املباركة.
وحسبي أّنني اجتهدت يف ذلك   
وإن  باهلل،  إال  توفيقي  فام  وّفقت  فإن 
أخطأت أو سهوت فأرجو الغفران من 

ريّب فهو الغفور الرحيم.
واحلمد هلل رّب العاملني

                                           الباحث       

البنية البالغية وأثرها يف انسجام النص ...
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البنية:  
وأخذ  البنية  مصطلح  ل  َتشكَّ  
املعرفية  الدراسات  عىل  يتوّسع  مدلوله 
القرن  مطلع  يف  واألدبية  والثقافية 
دي  العال  بأطروحات  متأثرًا  املنرصم 
من  العلامء  وحاول  اللغوية،  سوسري 
له  حّدًا  يضعوا  أن  دراساهتم  خالل 
عن  للكشف  املنهجية  اآللية  يبيَّنوا  وأن 
ما  وفق  عىل  بينها  فيام  والعالقة  األشياء 
وطروحات  أفكار  من  البنيوية  أفرزته 

ختدم بنية النصوص املنتَجة.
من  جولدمان  لوسيان  ويعّد   
قوله:  يف  البنية  ملفهوم  أّسس  من  أهم 
حُيّدد  ثابتة  داخلّية  عالقات  من  ))نظام 
ل  وُيشكِّ كيان،  ألّي  اجلوهرّية  الّسامت 
إىل جمرد  اختزاله  متكاماًل ال يمكن  كالًّ 
وبكلامت  عنارصه،  جمموع  حاصل 
أخرى ُيشري إىل نظام حيكم هذه العنارص 
وقوانني  بوجودها  بكيفّية  يتعلَّق  فيام 
البنية  جولدمان  وصف  تطّورها(()1(، 
العالقات  حيكم  داخيل  نظام  بأهنا 
هذه  حتديد  خالل  ومن  العنارص،  بني 
سامت  عن  الكشف  يمكن  العالقات 

أي جوهر أو كيان، وهناك تفاعل مّطرد 
تتحّكم  العنارص  هذه  بني  العالقات  يف 
القوانني  عن  تكشف  وأيضًا  بوجودها 
التي ُتسهم يف تطورها، فهو ليس نظاما 
هو  إنام  بسهولة،  وصفه  يمكن  ساكنا 
العنارص  هذه  حركة  لدينامية  خاضع 
وتفاعلها الداخيل عىل وفق نظام جيعلها 

يف تطّور مستمر.
بيانه  يف  بياجيه  جان  ويعتمد   
أن  يرى  إذ  النسق،  عىل  البنية  ملفهوم 
قوانني  ولتحوالته  نسق  هي  البنية 
املمّيزة  اخلصائص  مقابل  يف  خاّصة-  
النسق  هذا  صفات  ومن  للعنارص- 
الذي  لألثر  ثراًء  ويزداد  ثابتًا  يبقى  أن 
وشأن  نفسها،  التحّوالت  تلك  به  تقوم 
التحوالت أن ال خترج عن حدود  هذه 
عنارص  بأية  هتيب  أو  النسق،  ذلك 
أراد  عنه)2(،  خارجة  تكون  أخرى 
القوانني  البنية أن تتحّرر من  بياجيه من 
تبقى  أن  نفسه  الوقت  ويف  اخلارجية 
عىل  الداخلية  النسق  لقوانني  خاضعة 
الرغم من اتصافها بالكلّية والتحّوالت 
لذا  ومتحّركة،  ثابتة  بنية  يف  املستمرة، 
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لصعوبة  هبا،  اإلمساك  يف  صعوبة  هناك 
حتديد أو وصف العالقات بني العنارص 
لتعدد  وأيضا  نفسها،  البنية  داخل  يف 
إذا  خاصة  واختالفها  العالقات  هذه 
فتكون  النص،  بنية  الوصف خيّص  كان 
األنساق فيه متعددة وعالقاهتا متشابكة 
وكثرية، وبذا تكون التحوالت فيها غري 
تتبع قوانني  لقانون واحد وإنام  خاضعة 
لة هلذا النص.         األنساق مجيعها املشكِّ

يتوّسع  بالذات  الفهم  هذا  من   
إدراكها  يصعب  ثّم  ومن  البنية،  مفهوم 
للتحديد  خاضع  غري  مفهومًا  بوصفها 
والثرّية عىل  املستمرة  التحوالت  بسبب 
التي  العنارص  بني  العالقات  مستوى 
أنساًقا  لتكون  االختفاء  عىل  القدرة  هلا 
النص  بني  الالوعي  منطقة  يف  مضمرة 

والقارئ.
له  البالغية(  )البنية  ومصطلح   
بنية خاصة  البالغة  أن  أدركنا  إذا  أمهيته 
الُبنى  مع  تشرتك  العالية  للنصوص 
الكربى  البنية  انتاج  يف  لتسهم  األخرى 
والشكل،  املضمون  مستوى  عىل 
وحماولة  ودراستها  البنية  هذه  وتفكيك 

عنارصها  تؤّدهيا  التي  الوظائف  معرفة 
كاّفة  املستويات  عىل  وإظهارها 
ُيسهم  والتداولية  والداللية  األسلوبية 
بدرجة كبرية يف فهم النصوص وتلّقيها 

مجالًيا ومعرفًيا.
عن  يكشف  أن  حياول  فالبحث   
البنية البالغية يف سورة الشورى ومدى 
ومن  النص  نسيج  تشكيل  يف  إسهامها 
منه  جعل  الذي  املضموين  انسجامه  ثّم 
وحدة داللية متامسكة موصوفة بالرتابط 
للسورة  املعاين  من  املراد  مع  املتناسب 

املباركة.   
االنسجام:

التي  املهّمة  املعايري  ضمن  من   
باالستمرارية  يتسم  النّص  جتعل 
هو  النص  لسانيات  نظرية  يف  الداللية 
بالتامسك   هيتم  الذي  )االنسجام(، 
الداليل يف نصٍّ ما، والكشف عن البنى 
التي  الرابطة  واألدوات  األسلوبية 
وحدة  ليكون  انسجامه  يف  أسهمت 
داللية متامسكة، وقد اهتمت اللسانيات 
وحماولة  النحوية  بالبنى  خاًصا  اهتامًما 
بيان أهنا هي من جتعل النص مرتابًطا عىل 

البنية البالغية وأثرها يف انسجام النص ...



232

)2
02

2  
ين -

الثا
ن 

رشي
( )ت

14
44

 - 
اين

 الث
يع

)رب
نة 

ثام
ة ال

سن
- ال

ون 
الث

والث
بع 

لرا
دد ا

الع
 - 

سع
التا

لد 
ملج

/ ا
واة

د

مستوى السطح أو العمق، مع إشارات 
ختدم  التي  األساليب  لبعض  أخرى 
الدراسة  وهذه  النحوي،  البحث  أيًضا 
بعلومها  البالغة  أن  تثبت  أن  تريد 
انسجام  يف  كبري  بشكل  ُتسهم  الثالثة 
اللغة  يف  النصوص  فنسيج  النصوص، 
يمتاز  القرآين-  النص  خاصة  العربية- 
الذي حيكمه،  العايل  البالغي  بالتشكيل 
عّدة  وظائف  البالغي  التشكيل  وهلذا 

عىل املستوى الداليل والنيّص.
إىل  يشري  مفهوم  فاالنسجام   
العالقات الداللية التي توجد يف النص 
يكون  فاالنسجام  كنص،  تعّرفه  والتي 
بربطه  اخلطاب  يف  عنرصًا  تؤّول  عندما 
يفرتض  عنرص  وكّل  آخر،  بعنرص 
عنارص  أن  إىل  يشري  وهذا  اآلخر)3(، 
النص  بناء  يف  تشرتك  مجيعها  اخلطاب 
برشط  داللًيا،  متامسكًة  وحدًة  إلظهاره 
أن هذه العنارص يدّل بعضها عىل بعض 
النص،  أدوات رابطة بني أجزاء  لتكون 
فاالنسجام عىل وفق هذا يتوّسع ليشمل 
مفهوم  ببياهنا  هيتم  التي  السطحية  البنية 
انسجام  بيان  يمكن  فال  االتساق، 

مجله  متاسك  عن  احلديث  دون  ما  نصٍّ 
ا مرتابًطا  وترابطها مع بعض لتكّون نصًّ
من  ُتنتج  املضمونية  فالوحدة  دالليًّا، 
السطحي،  املستوى  عىل  النص  وحدة 
واالتساق  فاالنسجام  هذا  وفق  وعىل 
أحدمها ُيكمل اآلخر فهام وجهان لعملة 

واحدة.
االنسجام  مفهوم  ويتوسع   
يظهر  التي  والسياقات  النص  ليشمل 
السياق  عىل  ينفتح  أنه  بمعنى  فيها، 
الثقايف العام املتصل بالتاريخ، والقانون، 
النصية  املظاهر  دراسة  أي  واألدب، 
الذي  والتاريخ  الثقافة  منظومة  ضمن 
ينسجم  وأيًضا  النص)4(،  منها  يتشّكل 
مع سياق خاص، وهو السياق املشتمل 
التي  اخلاصة  الظروف  جمموعة  عىل 
دفعت إلنتاج النص، ويعّد هذا مقياًسا 
ِقيس  ما  إذا  ومتاسكه  النص  النسجام 
بالسياق الذي يظهر فيه)5(. وهذه النظرة 
لالنسجام جتعله يلتقي يف كثري من مبادئه 
مع حتليل اخلطاب رغم اختالف غرض 
ودراسته  االنسجام  يعّد  لذا  منهام،  كلٍّ 
وما  اخلطاب،  حتليل  مادة  من  جزًءا 
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البالغة  أثر  بيان  يعنينا يف بحثنا هذا هو 
الواضح يف تشكيل النص القرآين لتكون 
املعيار األساس الذي يكشف عن ترابط 

النص وانسجامه.      
مضمون سورة الشورى:

الرئيس  السورة  حمور  يدور   
أنواع  من  نوع  وهو  اإلحياء،  حول 
ورسله  وأنبيائه  تعاىل  اهلل  بني  االتصال 
من  السورة  مفتتح  يف  مذكور  هو  كام 
َوإِىَل  إَِلْيَك  ُيوِحي  }َكَذلَِك  تعاىل:  قوله 
ِذيَن ِمْن َقْبِلَك{)6(، وما جاء يف ختامها  الَّ
َمُه اهللَُّ  ُيَكلِّ َأْن  لَِبرَشٍ  َكاَن  }َوَما  من قوله: 
بعد  مرة  الكالم  وعودة  َوْحًيا{)7(،  إاِلَّ 
إَِلْيَك  َأْوَحْينَا  }َوَكَذلَِك  قوله:  يف  أخرى 
املضمون  هو  فالوحي  َعَربِيًّا{)8(،  ُقْرآًنا 
السورة،  ببيانه  اهتّمت  الذي  الرئييس 
التوحيد  معاين  لبيان  توّسعت  وأيًضا 
وما  والكّفار  املؤمنني  من  كّل  وصفات 
معادهم  يف  الفريقني  من  كاّل  ينتظر 

ورجوعهم إىل اهلل سبحانه)9(.
أثناء  يف  السورة   اسم  ُذِكر   
وجاء  املؤمنني،  صفات  عن  حديثها 
بمكانة  تنوهيا  التسمية  هذه  عنوان 

للمسلمني  الشورى يف االسالم وتعلياًم 
أن يقيموا حياهتم عىل هذا املنهج األمثل 
أثر  من  له  ملا  الشورى(  )منهج  األكمل 
عظيم يف حياة الفرد واملجتمع. وقد زيد 
يف افتتاحها بـ )حم( حروف أخرى هي 
)حم  بـ  أيًضا  تسمى  ولذلك  )عسق(، 
لقصد  عسق(  )سورة  وُتسّمى  عسق( 
بزيادة  ُخّصت  وقد  االختصار)10(، 
ما كان عليه  بسبب  )عسق( عىل )حم( 
وطعن  شديدة  معارضة  من  الكافرون 
السورة  هذه  نزول  زمن  يف  القرآن  يف 
باملعارضة،  هلم  ي  التحدِّ كان  لذلك 
زيادة  لبيان  التهّجي  حروف  فِزيدت 
لبيان  الشورى  وسورة  التحّدي)11(. 
النبّوة  وإثبات  التوحيد،  عىل  احلجج 
للرسول )ص( وتأكيد رشيعة االسالم، 
وبيان  القيامة،  آثار  بظهور  والتهديد 
ثواب العاملني يف الدنيا واالخرة، وذّل 
الظاملني يف يوم احلساب، ووعد التائبني 
بالقبول وبيان احلكمة يف تقدير االرزاق 
اآلثام  شؤم  عن  واإلخبار  وقسمتها، 
العافني  عىل  والثناء  واملدح  والذنوب، 
والتذكري  املجرمني،  ذنوب  الناس  من 

البنية البالغية وأثرها يف انسجام النص ...
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االمور  مرجع  أن  وبيان  االهلية  بالنعم 
كّلها اىل اهلل تعاىل)12(.

يف  االنسجام  يف  وأثرها  البالغية  البنية 
مفتتح السورة الكريمة.

القرآنية عن غريها  البالغة  متتاز   
بخصائص كثرية، أمّهها أن أساليبها تأيت 
املراد،  القرآين  املعنى  مع  متاًما  منسجمة 
وال تكاد متّيز تنّوع هذا االستعامل بسبب 
واالنسجام  والتناسق  التالحم  شّدة 
ومن  القرآين،  النص  مكونات  بني 
يف  البالغية  البنية  استعراض  خالل 
قّوة  نالحظ  سوف  الشورى  سورة 
بالغي  أسلوب  كّل  وأن  التالحم،  هذا 
مستعمل فيها يؤدي دوره التام يف تقديم 
هذه  أمهية  ندرك  سوف  وأيًضا  املعنى، 
األساليب يف االنسجام املضموين لنّص 

السورة الكريمة.      
} ح * عسق * َكَذِلَك ُيوِحي إَِلْيَك   
َوإَِلى الَِّذيَن ِمْن َقْبِلَك الل اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم*  
اْلَْرِض  َوَما ِفي  ماَواِت  السََّ َما ِفي  َلُه 
ماَواُت  السََّ َتَكاُد  اْلَعِظيُم*  اْلَعِليُّ  َوُهَو 
ْرَن ِمْن َفْوِقِهنَّ َواْلَمَلِئَكُة ُيَسبُِّحوَن  َيَتَفطَّ
ِفي  ِلَمْن  َوَيْسَتْغِفُروَن  َربِِّهْم  ِبَحْمِد 

حيُم*  اْلَْرِض َأَل ِإنَّ اللََّ ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّ
َوالَِّذيَن اتََّخُذوا ِمْن ُدوِنِه َأْوِلَياَء اللَُّ َحِفيٌظ 
َعَلْيِهْم َوَما َأْنَت َعَلْيِهْم ِبَوِكيٍل* َوَكَذِلَك 
َأْوَحْيَنا إَِلْيَك ُقْرآًنا َعَرِبيًّا ِلُتْنِذَر ُأمَّ اْلُقَرى 
َوَمْن َحْوَلَها َوُتْنِذَر َيْوَم اْلَجْمِع َل َرْيَب 
عيِر*   ِفيِه َفِريٌق ِفي اْلَجنَِّة َوَفِريٌق ِفي السَِّ
ة َواِحَدًة َوَلِكْن  َوَلْو َشاَء الل َلَجَعَلُهْم ُأمًَّ
الُموَن  ُيْدِخُل َمْن َيَشاُء ِفي َرْحَمِتِه َوالظَِّ

َما َلُهْم ِمْن َوِليٍّ َوَل َنِصيٍر{)13(.
بدأت السورة املباركة باحلروف   
احلواميم  سور  هبا  بدأت  التي  اهلجائية 
ِزيدت  السورة   هذه  يف  أّن  إال  )حم(، 
)عسق(،  وهي  عليها  حروف  ثالثة 
وابتداء السور القرآنية باحلروف املقّطعة 
أن  العلامء  حاول  التي  األرسار  من 
لوها بآراء كثرية ليس مناسبًا للبحث  يؤوِّ

ذكرها أو اخلوض فيها.
منذ  الكريمة  السورة  أّكدت   
ما يوحى  أن  أثبات حقيقة  مطلعها عىل 
إىل الرسول )ص( وما ُأوحي إىل الذين 
من قبله هو من اهلل تعاىل، الذي له ملك 
السموات واألرض، وأن القرآن الكريم 
نزل بلغة عربية ألهنا لغة أّم القرى ومن 
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حوهلا، لذلك يكون سهاًل عليهم معرفة 
ما فيه من موعظة وإنذار لتكون ضاللة 
من ظّل منهم عىل علم، ويف هذه اآليات 
السورة  مقاطع  يف  تفصيله  سيأيت  إمجال 
برباعة  اآليات  هذه  وامتازت  التالية، 
االستهالل واإلجياز واالقتصاد اللغوي 

الذي يتناسب مع افتتاحها.
من  مجلة  الكريمة  اآليات  يف   
بعضها  مع  املرتابطة  البالغة  أساليب 
يف  جعلتها  وداللّيًا،  أسلوبّيًا  البعض 
فالتعريف  التعبري،  من  عاٍل  مستوى 
إىل  اإلشارة  أفاد  لَِك(  )َكَذٰ يف  باإلشارة 
البعيد لبيان بعد املشار إليه وعلو مكانته، 
بإلقاء هذه  الوحي  إىل ذات  إشارة  وهي 
تبياًنا  فيكون  )ص(  النبي  إىل  السورة 
إليه  مشار  بفرد  بتشبيهه  الوحي  ملطلق 
مشهود للمخاطب)14(، فاإلشارة لتعظيم 
اهلل  من  بالقرآن  ينزل  الذي  الوحي  أمر 
التشبيه،  سبيل  عىل  اإلحياء  وجاء  تعاىل، 
أي إن مضمون السورة وغريه من السور 
ُيوحى إليك وإىل الذين من قبلك، ورأى 
أبو السعود ))أن مضمون السورة موافق 
املنزلة عىل  الكتب  ملا يف تضاعيف سائر 

مثل  إحياءها  أن  أو   .… املتقدمة  الرسل 
تنوهيها بذكر اسمها والتنبيه  بعد  إحيائها 
ابن  ورأى  شأهنا(()15(.  فخامة  عىل 
تعاىل:  قوله  إدماجًا يف  هناك  أن  عاشور 
باٍق  والتشبيه  قبلك(،  من  الذين  )إىل 
أوحى  قد  تعاىل  اهلل  أن  أي  أصله،  عىل 
إليك مثل ما أوحى إىل من قبلك، وهبذا 

فالتشبيه يفيد التسوية)16(.
للتعبري  القرآين  األسلوب  وجاء   
املضارع  الفعل  باستعامل  الوحي  عن 
فالوحي  املقام،  ملا عليه  )يوحي( خالفًا 
بالنسبة للسابقني قد مىض، فلم يستعمل 
إنام  للحال،  املناسب  املايض  الفعل 
هذا  ويف  املضارع  الفعل  استعمل 
االستمرار  بيان  لغرض  أسلويب  عدول 
والتجدد، أي أن الوحي مستمر متصل 
من  للمرشكني  تأييس  وفيه  منقطع  غري 
عكس  واملتعددة،  املنقطعة  عقائدهم 
العقيدة  وحدة  من  املسلمون  عليه  ما 
وجتددها، فــ ))املراد بالتجّدد يف املايض 

حصوله، ويف املضارع تكراره (()17(. 
إليك  )يوحي  تعاىل:  قوله  ويف   
م ذكر اإلحياء  وإىل الذين من قبلك(، ُقدِّ

البنية البالغية وأثرها يف انسجام النص ...
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إىل الرسول)ص( عىل اإلحياء إىل االنبياء 
والتخصيص  للترشيف  السابقني)ع(، 
املقام  وألن  بالسياق)18(،  األليق  ألنه 
مقام رّد عىل املرشكني إلنكارهم، فيفيد 

هذا التقديم أيضا التسلية والتثبيت.     
وتأخري ذكر الفاعل )اهلل( لتأكيد   
هذه العظمة ولتشويق املتلقي إىل معرفة 
وتقديم  القرآن،  هذا  )يوحي(  الذي 
)العزيز( عىل )احلكيم( ألنه عّز فلام عّز 
عىل  السبب  تقديم  باب  من  أو  حكم، 

املسبب)19(.
لبيان  احلكيم(  )العزيز  ووصف   
بينهام،  وما  واالرض  للسموات  ملكيته 
يأيت  أن  ويكثر  ذلك،  يف  يرشكه  أحد  ال 
لفظ  يأيت  بينام  مجًعا  )السموات(  لفظ 
إفراد  من  والغرض  مفرًدا،  )االرض( 
الدنيا  له  للتعريض بمن طابت  األرض 
وابتعد عن طاعة اهلل، ومجع )السموات( 
اهلل  بقدرة  والتنويه  شأهنا  لتعظيم  هو 
مقام  مع  يتناسب  وهو  وتعاىل  سبحانه 
ما ُذكر من السورة، لتكون منسجمة مع 
لألنبياء  اإلحياء  ذكر  أي:  املراد،  املعنى 
عليهم السالم، وأيضا تأيت منسجمة مع 

اسمي اهلل )العيّل( و )العظيم(. 
ْرَن  ماَواُت َيَتَفطَّ واآلية }َتَكاُد السََّ  
ومؤكدة  مستأنفة  جاءت   } َفْوِقِهنَّ ِمْن 
فينسجم  العظيم(،  العيل  )وهو  ملعنى 
وصف  مع  بالتفّطر  السموات  وصف 
استشعارها  بسبب  العظيم(،  )العيل 
للعظمة، وكّل ذلك منسجم مع وصف 
م  رهبِّ بحمد  يسّبحون  وهم  املالئكة 
وكان  األرض،  لسّكان  ويستغفرون 
الدال  املضارع  الفعل  بصيغة  ذلك 
وصيغة  والتجّدد،  االستمرار  عىل 
املبالغة،  تفيد  )يتفّطرن(  يف  )التفّعل( 
ظاهرة  تربز  املتحركة  الصورة  وهذه 
والتي  املكنية  باالستعارة  التشخيص 
صفة  واالرض(  )السموات  وهبت 
واالدراك)20(،  والوعي  والعقل  احلياة 
منسجمة  متالمحة  اآليات  جيعل  وهذا 
الذي  باملعنى  مرتبط  معنى  كّل  داللًيا، 

قبله وناشئ عنه. 
وقد تقدم التسبيح عىل االستغفار   
ألنه الغاية، واضافة )الرّب( إىل الضمري 

العائد عىل  املالئكة للترشيف. 
الرحيم(  )الغفور  بـ  اآلية  وختتم   
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ألهل  املالئكة  استغفار  مع  لينسجم 
بحرف  االسامن  ُسبِق  وقد  االرض، 
السامع  تنبيه  ))وفائدته  )إّن(  التوكيد 
أو القارئ أو املخاطب إىل عالقة وثيقة 
بني أجزاء الكالم لو جرى الوصل فيها 
ما  مبلغ  أثره  بلغ  ملا  العطف  بحرف 
يكون يف القطع الذي يتلوه حرف توكيد 
وتقوية وهو )إّن( (()21(، أي كان رابطًا 

للكالم فضاًل عن إفادته التوكيد. 
صفة  القرآين  اخلطاب  أثبت   
أمر  كّرر  أن  بعد  الكريم  للقرآن  أخرى 
إَِلْيَك  َأْوَحْيَنا  }َوَكَذِلَك  اآلية  يف  اإلحياء 
ُقْرآًنا َعَرِبيًّا ِلُتْنِذَر ُأمَّ اْلُقَرى َوَمْن َحْوَلَها 
َوُتْنِذَر َيْوَم اْلَجْمِع َل َرْيَب ِفيِه َفِريٌق ِفي 
وهي  عيِر{)22(،  السَِّ ِفي  َوَفِريٌق  اْلَجنَِّة 
لينسجم  الكريم،  القرآن  عربية  صفة 
العرب  من  املنَذرين  حال  مع  الوصف 
الترشيف  باب  من  مكة  أهل  وهم 
الرجوع  وإن  وملستخدميها،  اللغة  هلذه 
السورة  افتتاح  يامثل  بام  الوحي  لذكر 
والتأكيد عىل  املعنى  لتقرير  الكريمة هو 
السورة  يف  مركزّية  داللًة  بوصفه  أمهيته 
املباركة، وااللتفات من ضمري اخلطاب 

املتكّلم  ضمري  إىل  إَِلْيَك(  )ُيوِحي  يف 
)َأْوَحْينَا  قوله:  يف  التعظيم  يفيد  الذي 
إَِلْيَك( هو تنبيٌه للسامع ليتحّقق ملا سيأيت 

يف السورة الكريمة من أمور عظيمة.
    وارتبط الوحي باإلنذار ليفيد التعليل 
ِلُتْنِذَر{،  َعَرِبيًّا  ُقْرآًنا  إَِلْيَك  }َأْوَحْيَنا  يف 
السورة  سياق  تناسب  الصفة  هذه  ألّن 
منها  املرادة  املعاين  مع  وتنسجم  ككّل 
ل  لذلك  بالرسالة،  املخاطبني  ألنكار 
التبشري كام يف سياقات  يأِت معها صفة 

قرآنية أخرى. 
البالغية  البنية  لطائف  ومن   
القرى(  )أّم  بـ  مكة  عن  التعبري  اآلية  يف 
املضاف  بحذف  عليها  اإلنذار  وإيقاع 
املرسل بعالقة  املجاز  )أهل( عىل سبيل 
املحل  بلفظ  ))عرّب  حيث  املحلّية)23(، 
وألّنه  واختصارا  إجيازا  فيه  احلال  عن 
من  والغرض  وأبلغ(()24(،  أخّف 
اخليال  ولتنشيط  لالتساع  هنا  احلذف 
وإثارة االنتباه فّضاًل عاّم فيه من التهويل 

عىل النفوس)25(. 
وتكرار اإلنذار يف اآلية للتهويل،   
)يوم  لـ  الفعل  إسناد  مع  منسجاًم  وجاء 

البنية البالغية وأثرها يف انسجام النص ...
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أيضًا  ينسجم  اجلمع(  و)يوم  اجلمع(، 
مع ذكر امُلوَحى له )ص( ولباقي الرسل 

املذكورين يف مطلع السورة الكريمة. 
)تنذر(  مفعويل  ثاين  وُحذف   
)تنذر(  مفعويل  أول  وحذف  األول، 
)لتنذر  الكالم  لتقدير  اآلية،  يف  الثاين 
يوَم  الناَس  وُتنذر  العذاَب  القرى  أمَّ 
اجلمع(، وقد تقّدم إنذار )أم القرى( عىل 
إنذار )يوم اجلمع( وهو من ذكر اخلاص 
القرى(  أم  )تنذر  فقوله  العام)26(،  بعد 
يوم  و)تنذر  واآلخرة،  الدنيا  بأمور  عام 

اجلمع( خاص باآلخرة. 
جيري  ما  بتصوير  اآلية  خُتَتم  ثّم   
أسلوب  طريق  عن  اجلمع  يوم  يف 
}َفِريٌق  يف  والسعري  اجلنة  بني  املقابلة 
عيرِ{، وهذا  السَِّ ِفي  َوَفِريٌق  اْلَجنَِّة  ِفي 
اآلخرة  يف  الناس  مآل  صّور  األسلوب 
الرسل  إىل  اإلحياء  من  الغاية  لتتحّقق 
من  الناس  إنقاذ  وهي  السالم،  عليهم 
الوحي،  وتكذيبهم  لكفرهم  اخلرسان 
ونلحظ هذا االنسجام الداليل والرتابط 
األسلويب الذي أّدته مواضع البالغة يف 
اآلية فجاءت متناسبة مع مراد اخلطاب 

القرآين بأبلغ تعبري. 
املؤمنني  بني  التقابل  ونلحظ   
والكافرين يف اآلية: }َوَلْو َشاَء اللَُّ َلَجَعَلُهْم 
ِفي  َيَشاُء  َمْن  ُيْدِخُل  َوَلِكْن  َواِحَدًة  ة  ُأمًَّ
الُموَن َما َلُهْم ِمْن َوِليٍّ َوَل  َرْحَمِتِه َوالظَِّ
فذكر  واحتباك،  اجياز  اآلية  َنِصيٍر{، يف 
النفي للويّل والنصري فيام خيّص الظاملني 
املؤمنني  من  لغريهم  ثبوته  عىل  يدّل 
وهذا من قبيل االجياز، ومقتىض الظاهر 
عذابه  يف  يشاء  من  )ويدخل  يقال  أن 
ونقمته( ولكنّه ُعِدل عنه وسبب العدول 
يف  أبلغ  ألّنه  االنذار  يف  الكالم  إّن  هو 
ختويفهم إلشعاره بأن كوهنم يف العذاب 
بعد  أّنه  يف  الكالم  وإّنام  منه  مفروغ  أمر 
أو  بالدفع  خيلصهم  من  هلم  هل  حتّتمه 
الرفع فاذا نفي ذلك ُعِلم أهّنم يف عذاب 
يف  املبالغة  فنلحظ  منه)27(،  خالص  ال 
الوعيد وهذا هو غرض االحتباك ورّسه 
فوصفهم  أخرى،  مزية  وفيه  البالغي، 
وأّنه  املؤمنني  عدل  إىل  يوحي  بالظاملني 
ونفي  وينرصهم)28(،  يواليهم  تعاىل 
كناية عن كوهنم يف بؤس ورض  النصري 
هلم  كان  لو  نصري  إىل  حيتاجون  بحيث 
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ما  مع  تنسجم  املعاين  وهذه  نصري)29(. 
والغرض  الكريمة  السورة  أول  يف  جاء 

من اإلحياء إىل الرسل.
البنية البالغية وأثرها يف انسجام السورة 

الكريمة.
}َأِم اتََّخُذوا ِمْن ُدوِنِه َأْوِلَياَء َفاللَُّ   
ُهَو اْلَوِليُّ َوُهَو ُيْحِيي اْلَمْوَتى َوُهَو َعَلى 
ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر  * َوَما اْخَتَلْفُتْم ِفيِه ِمْن 
َشْيٍء َفُحْكُمُه إَِلى اللَِّ َذِلُكُم اللَُّ َربِّي َعَلْيِه 
ماَواِت  ْلُت َوإَِلْيِه أُِنيُب * َفاِطُر السََّ َتَوكَّ
َواْلَْرِض َجَعَل َلُكْم ِمْن َأْنُفِسُكْم َأْزَواًجا 
َوِمَن اْلَْنَعاِم َأْزَواًجا َيْذَرُؤُكْم ِفيِه َلْيَس 
 * اْلَبِصيُر  ميُع  السَِّ َوُهَو  َشْيٌء  َكِمْثِلِه 
َيْبُسُط  َواْلَْرِض  ماَواِت  السََّ َمَقاِليُد  َلُه 
ْزَق ِلَمْن َيَشاُء َوَيْقِدُر ِإنَُّه ِبُكلِّ َشْيٍء  الرِّ
ى ِبِه  َعِليٌم*  َشَرَع َلُكْم ِمَن الدِِّين َما َوصَّ
ْيَنا ِبِه  ُنوًحا َوالَِّذي َأْوَحْيَنا إَِلْيَك َوَما َوصَّ
ِإْبَراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى َأْن َأِقيُموا الدَِّين 
قوا ِفيِه َكُبَر َعَلى اْلُمْشِرِكيَن َما  َوَل َتَتَفرَُّ
َتْدُعوُهْم إَِلْيِه اللَُّ َيْجَتِبي إَِلْيِه َمْن َيَشاُء 
قوا  َتَفرَُّ َوَما  ُيِنيُب  *  َمْن  إَِلْيِه  َوَيْهِدي 
ِإلَّ ِمْن َبْعِد َما َجاَءُهُم اْلِعْلُم َبْغًيا َبْيَنُهْم 
َأَجٍل  َكِلَمٌة َسَبَقْت ِمْن َربَِّك إَِلى  َوَلْوَل 

ُمَسمًّى َلُقِضَي َبْيَنُهْم َوِإنَّ الَِّذيَن ُأوِرُثوا 
اْلِكَتاَب ِمْن َبْعِدِهْم َلِفي َشكٍّ ِمْنُه ُمِريٍب* 
َفِلَذِلَك َفاْدُع َواْسَتِقْم َكَما ُأِمْرَت َوَل َتتَِّبْع 
َأْنَزَل اللَُّ ِمْن  ِبَما  َأْهَواَءُهْم َوُقْل آَمْنُت 
َربَُّنا  اللَُّ  َبْيَنُكُم  ِلَْعِدَل  َوُأِمْرُت  ِكَتاٍب 
ة  َوَربُُّكْم َلَنا َأْعَماُلَنا َوَلُكْم َأْعَماُلُكْم َل ُحجََّ
َبْيَنَنا َوَبْيَنُكُم اللَُّ َيْجَمُع َبْيَنَنا َوإَِلْيِه اْلَمِصيُر 
ون ِفي اللَِّ ِمْن َبْعِد َما  * َوالَِّذيَن ُيَحاجَُّ
تُهْم َداِحَضٌة ِعْنَد َربِِّهْم  اْسُتِجيَب َلُه ُحجَُّ

َوَعَلْيِهْم َغَضٌب َوَلُهْم َعَذاٌب َشِديدٌ{)30(.
مواضع البالغة يف السورة عاّمة   
املستوى  عىل  داللية  ربط  أدوات  كانت 
العميق، وإدراكها يكشف لنا عن املغزى 
عن  فضاًل  املطلوبة  واملعاين  املسترت 
ففي  واجلاميل،  الفنّي  البناء  يف  إسهامها 
اآلية )9( نلحظ االستفهام االنكاري يف 
قوله تعاىل: )أم اختذوا من دونه أولياء(، 
فجاء  للكافرين،  موّجه  خطاب  وهو 
)أل(  بـ  القرص  بأسلوب  عليه  اجلواب 
الداخلة عىل اخلرب )الويل( مع  التعريف 
قوله: )اهلل هو  الفصل )هو(، يف  ضمري 
نفي  يف  أبلغ  األسلوب  وهذا   ،) الويلُّ
الناس  عىل  اهلل  والية  واثبات  األولياء 

البنية البالغية وأثرها يف انسجام النص ...
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عامة واملؤمنني خاّصة، وتعريف )الويل( 
وقد  جمهول  غري  معلوم  أنه  إىل  إشارة 
عّرف بنفسه من خالل الرسل واإلحياء 
مبارشة  يرتبط  املعنى  وهذا  إليهم، 

بغرض السورة الرئيس.
ثم يأيت البيان بعد اإلهبام يف قوله   
فـ  يشء(،  من  فيه  اختلفتم  )وما  تعاىل: 
وأيضا  والتعميم  اإلهبام  أفادت  )ما( 
والعموم،  للتنكري  جاءت  )يشء(  لفظة 
مهام  فيه  اختلفتم  يشء  أي  أن  بمعنى 
وأّيًا  زمن  أّي  ويف  كبريًا  أو  صغريًا  كان 
كان قدره فمرّده وحكمه إىل اهلل، وهذا 
تعاىل  اهلل  به  أوحى  ما  احلكم هو ضمن 
مهمة  ترشيعية  قاعدة  وهذه  ألنبيائه، 
تقّرها هذه اآلية، واإلشارة ب )ذلكم( 
لتأكيد  هي  )ص(  د  حُممَّ النبيِّ  قبِل  من 
أوحى  من  هو  اهلل  أن  أي  احلقيقة،  هذه 
الدنيا،  يف  الترشيع  خيّص  ما  كل  للنبي 
مع  التقديم  اآلية  نظم  مع  وينسجم 
)إليه(  و  ذكر)عليه(  تقدم  فقد  االيثار، 
إال  أتوّكل  ال  أي  االختصاص،  إلفادة 
عليه وال أنيب إال إليه، وُأوثر يف التوّكل 
استعامل الفعل املايض ويف اإلنابة الفعل 

سابًقا  كان  التوكل  بأّن  لإلحياء  املضارع 
من قبل أن يظهر له تنّكر قومه له، وإذا 
التوّكل بعد  كان ذلك كذلك فاستمرار 
انكارهم له حمّقق. أّما صيغة املضارع يف 
بتجّددها، ويعلم حتّققها  فُتوحي  اإلنابة 
ألن  التوّكل  بفعل  بمقارنتها  املايض  يف 
قبيل  من  ذلك  فيكون  منيب،  ل  املتوكِّ
توّكلت  عليه  والتقدير:  االحتباك، 
وأتوّكل، وإليه أنبت وُأنيب)31(، فلنحظ 
عىل وفق هذا كيف كان للبالغة األثر يف 
يرتبط  بام  القرآين  النص  وتتابع  انسجام 

باملعنى العام للسورة الكريمة.
قوله:  يف  التقديم  ذلك  ومن   
أزواجًا(،  أنفسكم  من  لكم  )جعل 
من  له  جعل  بأن  االنسان  خّص  أي 
التشبيه  وأيًضا  إليه،  يسكن  زوًجا  نفسه 
)ليس  تعاىل:  قوله  والتنكري يف  والكناية 
كل  عن  جّل  تعاىل  فاهلل  يشء(،  كمثله 
شبيه له من خلقه، وتنكري لفظة )يشء( 
للتعميم، أي كّل ما خلق من حيوان أو 
مجاد، أكان من ذوات العقول أم ل يكن، 
وهو كناية عن عدم ادراك اخللق له، فال 
يمكن لإلنسان أن يتومّهه أو يعقله أو أن 
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يبرصه.
قدرة  بيان  صدد  يف  فاآليات   
ومنها:  يشء،  بكّل  وإحاطته  تعاىل  اهلل 
َيْبُسُط  َواَلْرِض  َماَواِت  السَّ َمَقاِليُد  }َلُه 
ْزَق ِلَمْن َيَشاُء َوَيْقِدُر{، قّدمت شبه  الرِّ
وإلقرار  لالختصاص  )له(  اجلملة 
حقيقة أن كّل يشء هو ملك هلل ال لغريه. 
الطباق بني )يبسط... ويف اآلية   
ملا  تعليال  اجلملة  جاءت  وقد  ويقدر(، 
بـ  والتعبري  بعدها)32(،  ملا  ومتهيدًا  قبلها 
تدّل  التي  املكنية  لالستعارة  )املقاليد( 
واالرض  السموات  أمور  مجيع  أن  عىل 
وهو  وتعاىل،  سبحانه  بيده  وخرياهتا 
ملن  الرزق  )يبسط  بالعباد  البصري 
تفصيل  اجلملة  هذه  ويف  ويقدر(  يشاء 
االوىل،  اجلملة  تضّمنته  الذي  لإلمجال 
يملك  ملن  يسري  يشء  الرزق  فبسط 
دّقة  نلحظ  السموات واألرض،  مقاليد 
البالغة لتؤدي وظيفة  استعامل أساليب 
نّصية جتعل النص القرآين يف درجة عالية 

من االنسجام.
َلُكْم  }َشَرَع  الرشيفة:  اآلية  ويف   
ى ِبِه ُنوًحا َوالَِّذي َأْوَحْيَنا  ِمَن الدِّيِن َما َوصَّ

َوُموَسى  ِإْبَراِهيَم  ِبِه  ْيَنا  َوصَّ َوَما  إَِلْيَك 
ُقوا  َتَتَفرَّ َوَل  الدِّيَن  َأِقيُموا  َأْن  َوِعيَسى 
ِفيِه َكُبَر َعَلى الُمْشِرِكيَن َما َتْدُعوُهْم إَِلْيِه 
إَِلْيِه  َوَيْهِدي  َيَشاُء  َمْن  إَِلْيِه  َيْجَتِبي  اللَُّ 
بالفعل  ُيِنيُب{ تكرر لفظ )اإلحياء(  َمْن 
السورة  مفتتح  مع  لينسجم  )أوحينا( 
وللتأكيد  الرئيس،  غرضها  يمّثل  الذي 
عىل أن هذا اإلحياء من اهلل تعاىل جلميع 
)ع(،  عيسى  إىل  آدم  من  )ع(  األنبياء 
وأيضا ُخّص النبي حممد )ص( باخلطاب 
رسالتهم،  ومكّمل  األنبياء  خاتم  ألنه 
االستعارة  البالغية  األساليب  ونلحظ 
يف  والتقديم  وااللتفات  والتعريف 
تبتدئ  املرادة،  املعاين  مع  لتنسجم  اآلية 
اللفظ  وحيمل  )رشع(،  باستعارة  اآلية 
سياق  تناسب  كثرية  دالالت  املستعار 
اللغة هو يشء مفتوح  اآلية، فالرشع يف 
املورد لشاريب  ممتّد، ومنه الرشيعة وهي 
أنفذته  إذا  طريًقا  أرشعت  ويقال  املاء، 
وفتحته، ورشعت األبل إذا أمكنتها من 
الرشيعة)33(، أفادت االستعارة أن الدين 
الوحي  طريق  عن  تعاىل  اهلل  من  املرّشع 
باختالف  مجيًعا  للناس  ممتد  طريق  هو 

البنية البالغية وأثرها يف انسجام النص ...
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للجميع  منهل  وهو  واملكان  الزمان 
وممتّد ال انقطاع له.

لفظة  يف  التعريف  )أل(  و   
مجيع  ليشمل  للجنس،  )الدين( 
ذكر  وإنام  السابقة،  الساموية  الرساالت 
عددًا خمصوصًا لألنبياء ألهنم األهّم يف 
الغيبة  من  وااللتفات  البرشية،  املسرية 
أوحينا  )والذي  قوله:  يف  التكّلم  إىل 
ينبئ  لكم(،  )رّشع  قوله  بعد  اليك( 
ويشعر  إليه،  باملوحى  االعتناء  بكامل 
وبعد  )ص()34(،  الرسول  شأن  بتفخيم 
ذلك يبنّي اهلل ما قد رّشعه من الدين يف 
تتفّرقوا(،  وال  الدين  أقيموا  )أن  قوله 
وإقامة اليشء: جعله قائاًم فهي استعارة 
غري  من  به)35(،  العمل  عىل  للحرص 
واستعري  اضطراب،  وال  فيه  خالف 
يف  االختالف  عن  للتعبري  )التفّرق( 
األحوال واآلراء وأصله تباعد الذوات، 
أي اتساع املسافة بينها)36(، أّكدت اآلية 
السابقة  الرساالت  د  أيَّ اإلسالم  أن 
سبيل  عىل  موجزًا  اجلواب  كان  لذلك 
االستعارة يف قوله:)كرب عىل املرشكني(، 
أّي أّنه ثقل عليهم تقّبل رسالة اإلسالم، 

فكان اجلواب بتقديم لفظ اجلاللة )اهلل( 
عىل الفعل )جيتبي( للداللة عىل أن هذا 
واالجتباء  تعاىل،  باهلل  خمصوص  األمر 
وهي  اجلباية  من  مأخوذ  فهو  استعارة 
جلب اخلراج ومجعه، ملناسبة النهي عن 
االستعامل  وهذا  الدين)37(،  يف  التفّرق 
يدّل عىل أن مصدر اإلحياء واحد من اهلل 
تعاىل، كام أنه ينهى عن التفّرق يف الدين 

والتشّتت بعيًدا عن مصدر اهلداية. 
حول  القرآين  اخلطاب  يتمحّور   
السورة  هبا  استهلت  التي  اإلحياء  قضية 
ُقوا ِإل ِمْن  الكريمة، قال اهلل: }َوَما َتَفرَّ
َبْعِد َما َجاَءُهم اْلِعْلُم َبْغًيا َبْيَنُهْم َوَلْول َكِلَمٌة 
َسَبَقْت ِمْن َربَِّك إَِلى َأَجٍل ُمَسمًّى َلُقِضَي 
َبْيَنُهْم َوِإنَّ الَِّذيَن ُأوِرُثوا اْلِكَتاَب ِمْن َبْعِدِهْم 
َلِفي َشكٍّ ِمْنُه ُمِريٍب{)38(، فالضمري يف 
)تفّرقوا( عائد إىل أمم الرسل املذكورين 
قبل هذه اآلية)39(، بدأت اآلية بأسلوب 
إذ  واالستثناء،  النفي  بطريقة  القرص 
قرصت التفّرق عىل جميء العلم، ومجلة 
)بغيًا بينهم( أفادت االحرتاس، أي أهنم 
بعد  الدنيا  أجل  من  بينهم  فيام  تنافسوا 
ويف  التفّرق،  حصل  لذلك  العلم  نزول 
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لذا  تفّرقوا  الذين  هبؤالء  تعريض  اآلية 
ُأضمر ذكرهم ودّل عليه وجود الضمري 
يف الفعل )تفّرقوا(. وينسجم القرص مع 
املجاز العقيل يف )جاءهم العلم( إذ ُأسند 
عن  تعاىل  اهلل  بينام  العلم،  إىل  املجيء 
طريق اإلحياء هو الذي أنزل هلم العلم. 

التي  )كلمة(  لفظة  واستعريت   
جاءت نكرة لبيان اإلرادة اإلهلية، وأيًضا 
جاءت لفظة )أجل( نكرة لبيان أن لكّل 

أّمة من هذه األمم أجال مسّمى. 
اليهود  إىل  أشار  قوله  ويف   
والنصارى }َوِإنَّ الَِّذيَن ُأوِرُثوا اْلِكَتاَب{ 
لبيان  الكتاب  يف  اإلرث  واستعارة 
اختالفهم، و)ال( يف )الكتاب( للجنس 
التوراة واالنجيل، وقد جاء  كي يشمل 
اخلرب مؤكدًا بـ )إن( و )الالم( لالهتامم، 
وهذا االهتامم كناية عن احلّث عىل احلذر 

من مكرهم، وعدم الركون اليهم)40(. 
الكثري  والضمري يف )منه( أوجز   
من املعاين، اذ يمكن أن يعود عىل حممد 
يف  أي  مسمى(  )أجل  عىل  أو  )ص(، 
القرآن)41(،  عىل  أو  البعث،  من  شك 
يف  البالغية  األساليب  تالحم  نلحظ 

نظم معجز منسجم مع الداللة املركزية 
للسورة الكريمة. 

ويستمر التأكيد يف السورة عىل اتباع   
ما ُيوحي به اهلل تعاىل ألنبيائه وعدم اتباع 
أهواء الكافرين يف قوله تعاىل: }َفِلَذِلَك َفاْدُع 
َأْهَواَءُهْم  َتتَِّبْع  َوَل  ُأِمْرَت  َكَما  َواْسَتِقْم 
ِكَتاٍب  ِمْن  اللَُّ  َأْنَزَل  ِبَما  آَمْنُت  َوُقْل 
َوَربُُّكْم  َربَُّنا  اللَُّ  َبْيَنُكْم  َلْعِدَل  َوُأِمْرُت 
َة َبْيَنَنا  َلَنا َأْعَماُلَنا َوَلُكْم َأْعَماُلُكْم َل ُحجَّ
َوَبْيَنُكْم اللَُّ َيْجَمُع َبْيَنَنا َوإَِلْيِه اْلَمِصيُر{
اسم  وتقديم  باألمر  اآلية  ابتدأت   ،)42(

اإلشارة )ذلك( الذي يشري للبعيد لبيان 
ورفعته عىل غريه  إليه  املشار  منزلة  علو 
بـ )فادُع  من طرق الضالل، وتبع األمر 
للتأكيد  تتبع(  )وال  بـ  النهي  واستقم( 
هو  الذي  بالدين  االهتامم  استمرار  عىل 
لفظة  تنكري  وأفاد  مجيًعا،  األنبياء  منهج 
أنزله  كتاب  بأّي  أي  التعميم،  )كتاب( 
وبياًنا  للحق  حتقيًقا  ذلك  جاء  وقد  اهلل، 

التفاق الكتب)43(. 
يف  بتكليفه  الرسول  اهلل  ورّشف   
وإظهار  َبْيَنُكْم{  َلْعِدَل  }َوُأِمْرُت  قوله: 
وأن  العدل  مع  منسجاًم  كان  األمر 

البنية البالغية وأثرها يف انسجام النص ...
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وربُّكم(،  نا  ربُّ )اهلل  بعده  التوحيد  يذكر 
موضعني  يف  اجلملة  شبه  بتقديم  وأيضًا 
َأْعَماُلُكْم(  َوَلُكْم  َأْعَماُلَنا  )َلَنا  قوله:  يف 
وغريهم  املؤمنني  بني  التمييز  أجل  من 
عن  كناية  احلجة  ونفي  الكافرين،  من 
أن  شأهنا  من  التي  معهم  املجادلة  نفي 
بأهنم  تعريض  وهذا  االحتجاج،  توقع 
اآلخر  التعريض  عن  فضاًل  مكابرون، 
تعريض  فهو  بيننا(  جيمع  )اهلل  قوله  يف 
عليهم)44(،  له  سيكون  القضاء  بأن 
للتأكيد  )إليه(  اجلملة  شبه  وتقديم 
لكال  تعاىل  هلل  سيكون  الرجوع  أن  عىل 
بينهام،  حيكم  سوف  من  وهو  الفريقني 
بؤرة  كانت  املختلفة  البالغة  فأساليب 
وتتابعها  املعاين  انسجام  يف  مركزية 
وارتباطها باملعنى العام للسورة، وكانت 
روابط داللية مهمة يؤّدي الكشف عنها 
إىل فهم التعبري القرآين وما يرمي له من 

معاٍن بعيدة.   
وَن  يف قوله تعاىل: }َوالَِّذيَن ُيَحاجُّ  
ُتُهْم  ِفي اللَِّ ِمْن َبْعِد َما اْسُتِجيَب َلُه ُحجَّ
َغَضٌب  َوَعَلْيِهْم  َربِِّهْم  ِعْنَد  َداِحَضٌة 
َوَلُهْم َعَذاٌب َشِديٌد{)45(، بنّي اهلل تعاىل أّن 

حجتهم  فإن  حّق  بغري  جيادلونه  الذين 
العقيل،  املجاز  سبيل  عىل  داحضٌة 
يف  دحضهم  من  أبلغ  حّجتهم  فدحض 
التعبري، فهؤالء عليهم غضب اهلل وهلم 
)غضب  لفظتي  وتنكري  شديد،  عذاب 
تصّوره  يمكن  ال  عذاب  ألّنه  وعذاب( 
اجلملة  شبهي  بتقديم  والقرص  لشّدته، 
)عليهم( و)هلم( لبيان أهنم اختّصوا هبذا 

الغضب والعذاب الشديد.
بصفة  الكريم  الكتاب  وذكر   
تعاىل:  قوله  يف  العدل  امُلنزل  إىل  تستند 
}اللَُّ الَِّذي َأْنَزَل اْلِكَتاَب ِباْلَحقِّ َواْلِميَزاَن 
اَعَة َقِريٌب{)46(، كان  َوَما ُيْدِريَك َلَعلَّ السَّ
السابق  الكالم  يف  الذي  املعنى  لتقرير 
ولبيان حقيقة ما أنزله اهلل تعاىل بأنه هو 
التعريف  و)ال(  )الكتاب(  وهو  احلّق، 
املنزلة  الكتب  ليشمل مجيع  للجنس  فيه 
عىل األنبياء عليهم السالم، واالستعارة 
العدل  حقيقة  لتأكيد  )امليزان(  لفظة  يف 
أو الرشع الذي هو مدار احلّق يف الكتب 
ترتبط  االستعارة  وهذه  أمجع،  الساموية 
الساعة  عن  احلديث  من  بعدها  ما  مع 
توزن  حينها  فاألعامل  موعدها،  وقرب 
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بميزان العدل للجزاء، وممكن أن يكون 
)امليزان(  بآلته  العدل  التعبري  من   املراد 
يذكر  إذ  اآللّية،  وعالقته  مرساًل  جماًزا 
عنها)47(،  الناتج  األثر  واملراد  اآللة 
للتنبيه،  يدريك(  )وما  يف  واالستفهام 
واالشعار بقرب الساعة من أجل احلّض 

عىل العمل بام جاء به الكتاب.
ِبَها  }َيْسَتْعِجُل  تعاىل  قوله  ويف   
آَمُنوا  الَِّذيَن  َو  ِبَها   ُيْؤِمُنوَن  َل  الَِّذيَن 
ُمْشِفُقوَن ِمْنَها َو َيْعَلُموَن َأنََّها اْلَحقُّ َأَل 
اَعِة َلِفي َضَلٍل  ِإنَّ الَِّذيَن ُيَماُروَن ِفي السَّ
َبِعيٍد{)48( نلحظ طباق السلب يف )الذين 
وذكر  آمنوا(،  و)الذين  هبا(  يؤمنون  ال 
الفريقني جاء لبيان موقف كلٍّ منهام جتاه 
الساعة، فاستعجال الكافرين دليل عىل 

عدم إيامهنم بوقوعها. 
)مشفقون  بـ  املؤمنني  ووصف   
منها( لإليثار، فهم مشفقون من أهواهلا 
تصوير  يف  أبلغ  التعبري  وهذا  منها،  ال 
فهو  الساعة،  يوم  من  املؤمنني  خوف 
عليه  يدّل  ما  وهذا  بعناية  ممزوج  خوف 
فإنه  الكافرين  استعجال  أّما  اإلشفاق، 
لذلك  واخلوف  العناية  عنهم  ينفي 

استحّقوا وصف الضالل البعيد.   
عن  املؤمنني  ذكر  وتأّخر   
الكافرين يف اآلية، إليثار املؤمنني بصفة 
زيادة  مع  هلم،  تثبت  كي  )مشفقون( 
صفة ثانية يف قوله تعاىل: }ويعلمون أّنها 
للجنس  ًفا  معرَّ )احلّق(  بجعل  الحق{ 
عىل  املسند  بقرص  املبالغة  قرص  ليفيد 
يؤّكد كامل اجلنس يف  إليه، وهذا  املسند 

املسند اليه)49(. 
ويف اآلية: }َأَل ِإنَّ الَِّذيَن ُيَماُروَن   
َبِعيٍد{ ترصيح  َلِفي َضَلٍل  اَعِة  ِفي السَّ
للكافرين  الضالل  فإثبات  وكناية، 
بالساعة  اإليامن  وإثبات  ترصيح، 
للمؤمنني هبا كناية، أّما وصف الضالل 
بأنه )بعيد( فهو جماز عقيل، فالوصف يف 
عن  يبتعد  من  هو  ألنه  للضال  احلقيقة 
احلّق، فجاء الوصف للفعل ألنه أبلغ يف 

تأكيد املعنى. 
املؤمنني  موقف  اهلل سبحانه  بنّي   
والكافرين من يوم الساعة يف آية واحدة 
البالغة  أساليب  خمتلف  عىل  اشتملت 
املضموين  االنسجام  يف  سامهت  التي 
املوجز  املعنى  بتقديم  الكريمة  للسورة 

البنية البالغية وأثرها يف انسجام النص ...
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املؤثر الذي حّقق التناسب املطلوب.
اآلية الكريمة }اللَُّ َلِطيٌف ِبِعَباِدِه   
الَعِزيُز{ اْلَقِويُّ  َوُهَو  َيَشاُء  َمْن  َيْرُزُق 
تكشف  التي  اآليات  أسمى  من   ،)50(

فتنكري  بخلقه،  تعاىل  اهلل  عناية  عن 
اللطف،  هذا  إلهبام  )لطيف(  صفة 
عىل  وجاء  الظاهر،  ومنه  اخلفّي  فمنه 
العباد  للمبالغة، وإضافة  صيغة )فعيل( 
للضمري اهلاء لبيان كامل العناية هبم من 
التي  احلياة  سبل  بتوفري  تعاىل  اهلل  قبل 
القوّي  )وهو  ومجلة  أرزاقهم،  هلم  هُتيئ 
أن  يتوهم  ال  حتى  لالحرتاس،  العزيز( 
رزقه عن ضعف أو عن قّلة، وفيها قرص 
القوة والعّزة عليه تعاىل بـ )ال( التعريف 
الداخلة عىل هاتني الصفتني، وهو قرص 
راجعة  هي  وعّزة  قّوة  كّل  أّن  عن  ُينبئ 

لقّوته وعّزته تعاىل.     
يف  البالغة  مواضع  أن  نلحظ   
السورة املباركة متّثل نسيًجا حمبوًكا بنظم 
السورة  بداللة  متعّلق  مقصود  دقيق 
خيدم  األساليب  هذه  فتواشج  املركزّية، 
مضمونّيا،  املباركة  السورة  انسجام 
ففي قوله تعاىل: }َمْن َكاَن ُيِريُد َحْرَث 

الِخَرِة َنِزْد َلُه ِفي َحْرِثِه َوَمْن َكاَن ُيِريُد 
َحْرَث الدُّْنَيا ُنؤِتِه ِمْنَها َوَما َلُه ِفي الِخَرِة 
بني  املقابلة  أن  نلحظ  َنِصيٍب{)51(   ِمْن 
حرث  و)يريد  اآلخرة(  حرث  )يريد 
الدنيا( و )نزد له( و)نؤته منها( كشفت 
املؤمنني  بني  اإلرادة  يف  الفروق  عن 
تطلب  ما  تكسب  فئة  فكّل  والكافرين، 
اآلخرة(  وقّدم )حرث  إليه،  وما سعت 
عىل )حرث الدنيا( للتفضيل ولبيان أن 
ألنه  لإلنسان  الغاية  هو  اآلخرة  حرث 
خالد وال زوال له، واالستعارة التمثيلة 
صّورت أعامل اإلنسان يف الدنيا بعملية 
ومن  الثامر،  وجني  واحلراثة  الزراعة 

جيني ثامر اآلخرة هو الفائز.
يف  له  )ما  املنفي  اخلرب  وتقديم   
د  املؤكَّ )نصيب(  املبتدأ  عىل  اآلخرة( 
حصول  لنفي  هو  الزائدة،  )من(  بـ 
مكسب،  أي  عىل  اآلخرة  يف  الكافرين 
عملهم  كان  وإّنام  هلا  يعملوا  ل  ألهنم 

للدنيا.
بمعنى  الكريمة  اآلية  ابتدأت   
ُشَرَكاُء  َلُهْم  }َأْم  )أم(  يف  االستفهام 
َشَرُعوا َلُهْم ِمَن الدِّيِن َما َلْم َيْأَذْن ِبِه اللَُّ 
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َبْيَنُهْم َوِإنَّ  َلُقِضَي  اْلَفْصِل  َكِلَمُة  َوَلْول 
وهو  أَِليٌم{)52(،  َعَذاٌب  َلُهْم  اِلِميَن  الظَّ
التعجب  معنى  حيمل  انكاري  استفهام 
والتهكم،  بالتقريع  يوحي  وسياقه 
بتحقريهم  )رشكاء(  لفظة  تنكري  وأفاد 
ولفظة )رشعوا(  التهكم هبم،  من  وزاد 
هذا  وُأسندت  أيضًا،  التهّكم  أفادت 
الترشيع  عىل  له  قدرة  ال  من  إىل  اللفظة 
تعاىل  قوله  مع  وترتبط  األصنام،  وهم 
يف اآلية )13( }َشَرَع َلُكْم ِمْن الدِّيِن َما 
واضح  والفرق  ُنوًحا{)53(،  ِبِه  ى  َوصَّ
هنا بني األسلوبني، واملقارنة بني ما رشع 
بإسنادهم  الكفار  تومهه  وما  لعباده  اهلل 
مرسل  جماز  وهو  الرشكاء،  إىل  الرشع 
بعالقة السببية ألهنا سبب ضالهلم)54(. 

وأفاد اخلرب يف قوله تعاىل: }َوَلْول   
الوعيد،  َبْيَنُهْم{  َلُقِضَي  اْلَفْصِل  َكِلَمُة 
سابقة  آية  عىل  الكالم  هذا  يعود  وأيضا 
ِمْن  َسَبَقْت  َكِلَمٌة  }َوَلْول  تعاىل  قوله  يف 
َربَِّك إَِلى َأَجٍل ُمَسمًّى َلُقِضَي َبْيَنُهْم{)55( 
ومتاسًكا  انسجاما  أكثر  الكالم  ليكون 
تعاىل  وقوله  أوله،  عىل  آخره  بعودة 
اِلِميَن َلُهْم َعَذاٌب أَِليٌم{ تقديم  }َوِإنَّ الظَّ

قرص  أفادت  التي  )هلم(  اجلملة  شبه 
وتنكري  العذاب عليهم وختصيصه هبم، 
لفظة )عذاب( أفاد التهويل والتخويف 

خاصة بعد وصفه بأنه )أليم(.
ا  ِممَّ ُمْشِفِقيَن  اِلِميَن  الظَّ }َتَرى   
آَمُنوا  َوالَِّذيَن  ِبِهْم  َواِقٌع  َوُهَو  َكَسُبوا 
َرْوَضاِت  ِفي  اِلَحاِت  الصَّ َوَعِمُلوا 
اْلَجنَّاِت َلُهْم َما َيَشاُءوَن ِعْنَد َربِِّهْم َذِلَك 
الكريمة  اآلية  الَكِبيُر{)56(،  اْلَفْضُل  ُهَو 
قوله  من  سبقها  فيام  للتذييل  تفصيل 
اِلِميَن َلُهْم َعَذاٌب أَِليٌم{،  تعاىل: }َوِإنَّ الظَّ
الفاعل  اسم  استعامل  يف  اإليثار  نلحظ 
عىل  للداللة  )يقع(  الفعل  بدل  )واقع( 
آمنوا(  )الذين  وذكر  وقوعه،  حتمّية 
للمقابلة يف ذكر جزاء كّل فريق، فالقرص 
)الفضل(  وبقرص  )هلم(  اخلرب  بتقديم 
و)ال(  الفصل  بضمري  هبم  خاص  بأّنه 
لبيان  اخلرب  عىل  الداخلة  التعريف 
منزلتهم وأهّنم يف اجلنّات خالدون فيها، 
وإضافة الضمري الذي يعود عىل )الذين 
لترشيفهم،  )رّب(  لفظة  إىل  آمنوا( 
وكذلك اإلشارة للبعيد يف اسم اإلشارة 

)ذلك( لبيان منزلتهم وعلّوها.

البنية البالغية وأثرها يف انسجام النص ...
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الَِّذي  }َذِلَك  الكريمة  اآلية  يف   
َوَعِمُلوا  آَمُنوا  الَِّذيَن  ِعَباَدُه  اللَُّ  ر  ُيَبشُِّ
َأْجًرا  َعَلْيِه  َأْسَأُلُكْم  َل  ُقْل  الَحاِت  الصَِّ
َيْقَتِرْف  َوَمْن  اْلُقْرَبى  ِفي  اْلَمَودََّة  ِإلَّ 
َحَسَنًة َنِزْد َلُه ِفيَها ُحْسًنا ِإنَّ اللََّ َغُفوٌر 
مّر،  ملا  وتفسري  توضيح  َشُكوٌر{)57( 
ما  لتأكيد  )ذلك(  اإلشارة  اسم  فتكرار 
هم فيه من منزلة عالية، ووضع الظاهر 
لبيان  آمنوا(  )الذين  يف  املضمر  موضع 
اختصاصهم بالنعم دون غريهم، ولفظة 
)عباده( تفسري للقول السابق من السورة 
وهم  ِبِعَباِدِه{)58(،  َلِطيٌف  }اللَُّ  نفسها 
الصاحلات،  يعملون  الذين  املؤمنون 
بالضمري  وتعاىل  سبحانه  له  وإضافتهم 
بالنفي  والقرص  لترشيفهم،  )اهلاء( 
من  املطلوب  األجر  لبيان  واالستثناء 
القربى،  يف  املوّدة  وهو  الرسالة  تبليغ 
ولفظ )يقرتف( استعارة، فأصل القرف 
الشجرة،  عن  اللحاء  قرش  واالقرتاف 
من  أبلغ  وهو  اجلذع)59(،  عن  واجلليدة 
عىل  لداللتها  )يكسب(  الفعل  استعامل 
احلسنة  إحاطة  أي  واملخالطة،  االمتزاج 
االشتقاق  وجناس  بفاعلها،  وامتزاجها 

لبيان  وتنكرهيام  و)حسنًا(  )حسنة(  بني 
لبيان  وأيضا  كانت،  مهام  احلسنة  نوعية 

عظم اجلزاء.
البالغة  ألساليب  أن  نلحظ   
النص  نسيج  ربط  يف  أثًرا  املختلفة 
األثر  هذا  خيفى  فال  داللّيًا،  القرآين 
مع  منسجمة  السورة  جعل  يف  العميق 
للرسل  اإلحياء  من  الرئيس  الغرض 
الذي افتتحت به السورة الكريمة، ففي 
قوله عّز وجّل: }َأْم َيُقوُلوَن اْفَتَرى َعَلى 
َقْلِبَك  َيْخِتْم َعَلى  َيَشْأ اللَُّ  َفِإْن  َكِذًبا  اللَِّ 
َوَيْمُح اللَُّ اْلَباِطَل َوُيِحقُّ اْلَحقَّ ِبَكِلَماِتِه 
ُدوِر{)60( التي ابتدأ  ِإنَُّه َعِليٌم ِبَذاِت الصُّ
املتضّمن  اإلرضاب  تفيد  التي  )أم(  بـ 
لرّد  كان  التوبيخ  أفاد  الذي  االستفهام 
افرتاء الكافرين بأبلغ أسلوب، والرشط 
انتفاء  عن  كناية  اهلل(  يشأ  )فان  قوله  يف 
االفرتاء ألنه تعاىل ال يقّر من يكذب عليه 
هذه  حّققت  وقد  )ص(،  رسوله  وعىل 
الكناية اجيازا بديًعا، فضاًل عن أهّنا كناية 
عن اإلعراض عن قوهلم }افرتى عىل اهلل 
كذًبا{، فاهلل خياطب رسوله هبذا تعريًضا 
اجلاللة  لفظ  وإظهار  باملرشكني)61(، 
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عنايته  لبيان  اإلضامر  موضع  يف  )اهلل( 
يف  واملقابلة  الباطل،  وحمق  االفرتاء  برّد 
َوُيِحقُّ  اْلَباِطَل  اللَُّ  }َوَيْمُح  تعاىل:  قوله 
ِبَكِلَماِتهِ{ لتأكيد هذه احلقيقة وأن  اْلَحقَّ 
حّتى  الباطل  ويمحُق  احلّق  ينرص  اهلل 
كأن ال وجود له، والتذييل يف قوله: )ِإنَُّه 
ُدوِر( كناية عن علم اهلل  َعِليٌم ِبَذاِت الصُّ
سبحانه وتعاىل هبم، وأنه ال خيفى عليه 

الباطل، وفيه هتديد للكافرين.
العميقة  البنية  يف  أثرها  للبالغة   
الكريم  والقرآن  منه،  تتشّكل  ألي نص 
لذا  والفصاحة  للبالغة  أعىل  مثال 
العالية  بالبالغة  املحكم  نسيجه  امتاز 
وكانت  الداليل،  االنسجام  وذروة 
داللية  ربط  أدوات  البالغية  املباحث 
الحظنا  كام  الشورى،  سورة  يف  مهمة 
سيأيت،  فيام  وأيضا  السابقة  اآليات  يف 
َيْقَبُل  الَِّذي  }َوُهَو  قوله سبحانه:  يف  كام 
يَّئاِت  َوَيْعُفو َعِن السَِّ ِعَباِدِه  التَّْوَبَة َعْن 
الَِّذيَن  َوَيْسَتِجيُب   * َتْفَعُلوَن  َما  َوَيْعَلُم 
الَحاِت َوَيِزيُدُهْم ِمْن  آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَِّ
َفْضِلِه َواْلَكاِفُروَن َلُهْم َعَذاٌب َشِديٌد  * 
َلَبَغْوا ِفي  ِلِعَباِدِه  ْزَق  َبَسَط اللَُّ الرِّ َوَلْو 

ل ِبَقَدٍر َما َيَشاُء ِإنَُّه  اْلَْرِض َوَلِكْن ُيَنزُِّ
ل  ِبِعَباِدِه َخِبيٌر َبِصيٌر * َوُهَو الَِّذي ُيَنزُِّ
اْلَغْيَث ِمْن َبْعِد َما َقَنُطوا َوَيْنُشُر َرْحَمَتُه 
َخْلُق  آَياِتِه  َوِمْن  اْلَحِميُد *  اْلَوِليُّ  َوُهَو 
ماَواِت َواْلَْرِض َوَما َبثَّ ِفيِهَما ِمْن  السََّ
َدابٍَّة َوُهَو َعَلى َجْمِعِهْم ِإَذا َيَشاُء َقِديٌر{

.)62(

اهلل  عىل  التوبة  بقرص  اآلية  تبدأ   
عن  التوبة  يقبل  الذي  }وهو  سبحانه 
للعناية  )عباده(  لفظة  وتكرار  عباده{، 
 )19( اآلية  يف  جاء  ذكرهم،  بعد  هبم 
 )23( اآلية  ويف  بعباِدِه{  لطيٌف  }الل 
ر الُل عباَده{، ويف مجيع  }ذلك الذي يبشُِّ
آمنوا(،  )الذين  بـ  وصفهم  املواضع 
الذين  أن  عىل  التأكيد  التكرار  وأفاد 
هم  الصاحلات  وعمل  باإليامن  اتصفوا 
عليهم  يتوب  سوف  من  وهم  اهلل  عباد 
ويدخلهم رمحته وجنّته، وهذا الوصف 
الكافرين  بوصف  مقروًنا  يكون  دائام 
وقد  الصفات،  بمختلف  عذاهبم  وذكر 
أّكد اهلل تعاىل اخلرب عن طريق املبالغات 
اجلملة  بناء  وهي  تضّمنها،  التي  األربع 
وعىل  املوصولية،  وعىل  االسمية،  عىل 

البنية البالغية وأثرها يف انسجام النص ...
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بـ  الصلة  فعل  تعدية  وعىل  املضارعية، 
)عباده(  لفظ  وأوثر  )من(،  دون  )عن( 
بعباده  رفيق  اهلل  بأّن  لإلحياء  غريه  دون 
حيبُّ  والصانع  فاخلالق  العبودية،  ملقام 

صالح مصنوعه)63(. 
بالعذاب  الكافرين  اهلل  وخّص   
االسمية  اجلملة  بتصّدرهم  الشديد 
يكون  كي  )هلم(  اجلملة  شبه  وبتقديم 
للرتهيب  عليهم  مشتمال  العذاب  هذا 
جيعل  أن  تعاىل  اهلل  وقىض  والتهويل، 
ألنه  حكمته،  وفق  عىل  الناس  أرزاق 
أعرف بعباده، وأعرف بام يصلحهم لذا 
َخِبيٌر  ِبِعَباِدِه  }ِإنَُّه  بـ  القرآنية  اآلية  ذّيل 
دون  )عباده(  لفظة  فتكرار  َبِصيٌر{، 
تعاىل حميٌط  أنه  الضمري لإلحياء  استعامل 
ر أرزاقهم وكل  هبم وبأعامهلم وهو مقدِّ
أنزل  لذا  أن يصلح حاهلم،  ما من شأنه 
األرض،  يف  يبغوا  ال  حتى  بقدٍر  الرزق 
ل( استعارة لبيان أنه عطاء عظيم  و )ُينزِّ
ل، وتنكري  القدر، فالرزق ُيعطى وال ُينزَّ

)قدر( للتعظيم.
عليه  الغيث  انزال  وقرص   
الغيث(،  ل  ينزِّ الذي  )وهو  تعاىل: 

ُيغاث  ما  بإنزال  املرسل  املجاز  ونلحظ 
سبًبا  يكون  الذي  املطر  من  الناس  به 
بنرش  العقيل  واملجاز  الزرع،  إنبات  يف 
للرمحة  سببا  يكون  ما  نرش  أي  الرمحة، 
صفة  وقرص  احلياة،  ديمومة  أجل  من 
الويّل واحلميد عليه تعاىل، وتذييل اآلية 
الكريمني مناسب متامًا  هبذين االسمني 
الويّل  فهو  اآلية،  داللة  مع  ومنسجم 
لعباده، ومحيد،  الرزق  تيسري  ومن شأنه 
عباده  من  عليه  الكثري  احلمد  لوقوع 
حاهلم،  يصلح  قدر  عىل  رزقهم  ألنه 
للسموات  بخلقه  اختّص  تعاىل  فاهلل 
واألرض لذلك قّدم شبه اجلملة )ومن 
جعل  وأيضا  املعنى،  هذا  لبيان  آياته( 
الظروف  بتهيئة  للحياة  صاحلة  األرض 
أفادت  استعارة  )بّث(  ولفظ  املناسبة، 
إحاطته تعاىل وعلمه بكّل ما خلق وذرأه 
عىل هذه األرض، وهو رازقه ويقع حتت 
سلطته  عن  ذلك  كّل  خيرج  ول  رمحته، 
قدرته،  حتت  واقٌع  خلقه  فجميع  تعاىل، 
هذه اآليات تبنّي قدرة اهلل تعاىل وأنه عىل 
علم بام خلق، وال يرّضه كفر الكافر كام 

ال يزيد سعة ملكه إيامن املؤمن.    
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}َوَما َأَصاَبُكْم ِمْن ُمِصيَبٍة َفِبَما َكَسَبْت 

َأْنُتْم  َوَما   * َكِثيٍر  َعْن  َوَيْعُفو  َأْيِديُكْم 
ِبُمْعِجِزيَن ِفي اْلَْرِض َوَما َلُكْم ِمْن ُدوِن 

اللَِّ ِمْن َوِليٍّ َوَل َنِصيٍر{)64( 
الكريمتني  اآليتني  يف  انتظمت   
مجلة من موارد البالغة التي أسهمت يف 
}َوَما  قوله  يف  فاجلناس  بنيتهام،  تشكيل 
َأَصاَبُكْم ِمْن ُمِصيَبٍة{ قارب بني اإليقاع 
نفس  يف  أبعد  أثره  ليكون  والداللة 
للشمول،  )مصيبٍة(  وتنكري  املتلقي، 
صغرية  كانت،  مهام  مصيبة  أية  بمعنى 
أم كبرية، ويف أي زمن حصلت من عمر 
اإلنسان، واملجاز املرسل يف قوله تعاىل: 
عالقته  الذي  َأْيِديُكْم{  َكَسَبْت  }َفِبَما 
اجلزئية، أفاد معنى اكتساب االعامل مع 
موارد  من  )كثري(  لفظ  وتنكري  اإلرادة، 
الرمحة اإلهلية، إذ لو ُعوقب اإلنسان عن 

مجيع أعامله هللك يف الدنيا قبل اآلخرة.
واآلية الثانية جاءت لالحرتاس،   
َكِثيٍر( ليس عن ضعف  َعْن  فـ )َوَيْعُفو 
وسعت  التي  لرمحته  إنام  قدرة،  وعدم 
عىل  قادر  غري  فاإلنسان  يشء،  كّل 
له  وليس  تعاىل،  اهلل  قدرة  من  اخلروج 

من ويّل وال نصري يف عوامله كافة إال اهلل 
أفاد  )لكم(  اجلملة  شبه  وتقديم  تعاىل، 
ختصيص هذا املعنى، فموارد البالغة يف 
جاءت  مهمة  داللية  بؤًرا  كانت  اآليتني 
نص  سياق  ومع  بعضها  مع  منسجمة 

اآلية لتبليغ املعنى املراد.
لقدرة  بيان  التالية  اآليات  ويف   
نعمه عىل  وكثرة  رمحته  ولسعة  تعاىل  اهلل 
عباده، فهي مرتبطة بام سبقها من آيات، 
قال تعاىل:  } َوِمْن آَياِتِه اْلَجَواِر ِفي اْلَبْحِر 
يح َفَيْظَلْلَن  َكاْلَْعَلِم * ِإْن َيَشْأ ُيْسِكِن الرَِّ
َرَواِكَد َعَلى َظْهِرِه ِإنَّ ِفي َذِلَك َلَياٍت 
ِبَما  ُيوِبْقُهنَّ  َأْو  َشُكوٍر*   َصبٍَّار  ِلُكلِّ 
َكَسُبوا َوَيْعُف َعْن َكِثيٍر * َوَيْعَلَم الَِّذيَن 
ُيَجاِدُلوَن ِفي آَياِتَنا َما َلُهْم ِمْن َمِحيٍص{
)65(، يف اآلية تشبيه )اجلواِر(، أي السفن 

صورة  وهي  باجلبال،  البحر  يف  اجلارية 
الفلك  جعل  تعاىل  فبقدرته  متحّركة، 
اإلنسان  ليقيض  اللنّي  املاء  عىل  جتري 
يشاء  ولو  الصيد،  أو  التنّقل  يف  حاجته 
لإلنسان،  والبحر  الريح  سخر  مّلا  اهلل 
اهلل  عرفوا  الذين  يدركها  اآلية  وهذه 
وأكثروا من شكره، وجاء لفظ )صّبار( 

البنية البالغية وأثرها يف انسجام النص ...
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إىل  حيتاج  البحر  ركوب  ألن  للمبالغة، 
صدر  يف  جاء  ما  ذلك  فناسب  الصرب، 
ذلك(  )يف  اجلملة  شبه  وقّدمت  اآلية، 
لبيان أن هذه اآلية ال يؤمن هبا إال كثريو 
اآلية  معاين  وتلتحم  والشكر،  الصرب 
بام سبق يف قوله تعاىل: }َأْو ُيوِبْقُهنَّ ِبَما 
َكِثيرٍ{، وهو إشارة  َعْن  َوَيْعُف  َكَسُبوا 
لقوله يف اآلية )30( }َوَما َأَصاَبُكْم ِمْن 
ُمِصيَبٍة َفِبَما َكَسَبْت َأْيِديُكْم َوَيْعُفو َعْن 
أيدهيم،  كسبت  بام  يعاقبهم  أي  َكِثيٍر{، 
بعد  الرمحة  تعاىل عىل سعة  اهلل  يؤكد  ثم 
القدرة يف }َوَيْعُف َعْن َكِثيٍر{، ممّا جعل 
إحداها  بعضها  مع  منسجمة  اآليات 

حُتيل عىل األخرى برابط بالغي داليل.
اهلل  يفّصل  الكريمة  اآليات  ويف   
الذين  آمنوا  الذين  أوصاف  يف  تعاىل 
متاع  عن  معرضني  اهلل  عند  ما  يرجون 
احلياة الدنيا، قال تعاىل: }َفَما ُأوِتيُتْم ِمْن 
َشْيٍء َفَمَتاُع اْلَحَياِة الدُّْنَيا َوَما ِعْنَد اللَِّ 
َربِِّهْم  َوَعَلى  آَمُنوا  ِللَِّذيَن  َوَأْبَقى  َخْيٌر 
لوَن * َوالَِّذيَن َيْجَتِنُبوَن َكَباِئَر اإْلِْثِم  َيَتَوكَُّ
َواْلَفَواِحَش َوِإَذا َما َغِضُبوا ُهْم َيْغِفُروَن 
َوَأَقاُموا  ِلَربِِّهْم  اْسَتَجاُبوا  َوالَِّذيَن   *

ا  َوِممَّ َبْيَنُهْم  ُشوَرى  َوَأْمُرُهْم  لَة  الصََّ
َرَزْقَناُهْم ُيْنِفُقوَن * َوالَِّذيَن ِإَذا َأَصاَبُهُم 
اْلَبْغُي ُهْم َيْنَتِصُروَن {)66(، احلرف )من( 
للتأكيد عىل العموم، وتنكري )يشء( أفاد 
د بـ )من(، أّما تنكري )خري(  العموم املؤكَّ
املتعّلقة   اجلملة  شبه  وتقديم  فللتكثري، 
)عىل رهّبم( لقرص التوكل عىل اهلل تعاىل.
ما  عىل  اآلية  هذه  وعطفت   
للذين  الباطنية  الصفات  لبيان  قبلها 
َيْجَتِنُبوَن  }َوالَِّذيَن  تعاىل:  قوله  يف  آمنوا 
َكَباِئَر اإِلْثِم َواْلَفَواِحَش َوِإَذا َما َغِضُبوا 
عنهم  التعبري  وجاء  َيْغِفُروَن{)67(،  ُهْم 
والترشيف،  للتعظيم  املوصول  باالسم 
جتدد  إلفادة  )جيتنبون(  املضارع  وايثار 
وهي  اإليامن،  قّوة  ولبيان  منهم،  ذلك 
أو  الشهوات  اتباع  من  متنعهم  صفة 
الغضب، وُأوثرت )إذا( لتوحي بتحقق 
الطبائع  أّن الغضب من  الرشط، بسبب 
النفسّية التي ال تكاد ختلو عن نفس أحد 

مع التفاوت)68(. 
يف  املعنوي  الفاعل  وتقديم   
الصفة  هذه  قرص  أفاد  يغفرون(  )هم 
أهّنم  إىل  وُيوحي  غريهم،  دون  عليهم 
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واملجاز  االستغفار)69(،  قبل  يغفرون 
ُشوَرى  }َوَأْمُرُهْم  قوله  يف  العقيل 
للمتشاورين  تسند  فالشورى  َبْيَنُهْم{، 
إلصاق  املجاز  هذا  وأفاد  لألمر،  وليس 
صفة  لتكون  باملؤمنني  الشورى  صفة 
باجلملة  عنها  التعبري  جاء  لذا  هلم  ثابتة 
عىل  الصفات  هذه  وجاءت  اإلسمية، 
ثّم  أواًل  االستجابة  بذكر  الرتتيب 
اإلنفاق  ثّم  الشورى  ثّم  الصالة  إقامة 
عليهم،  الظلم  وقوع  بعد  االنتصار  ثّم 
َيْغِفُروَن(  )ُهْم  القرص يف  وتكرار صيغة 
بتقديم )هم( والفعل  وَن(  َينَْترِصُ و)ُهْم 
لتأكيد  التجّدد  يفيد  الذي  املضارع 
استمرارهم عىل هاتني الصفتني، نلحظ 
أن هذه املعاين اخلاّصة بوصف املؤمنني 
املختلفة  البالغة  بأساليب  عنها  املعربَّ 
للسورة  العامة  املعاين  مع  تنسجم 
الكريمة من اإلحياء للرسل لتبليغ الناس 

وحّثهم عىل اإليامن.
تتواشج  التالية  اآليات  ويف   
املعاين،  مع  بانسجامها  البالغة  مباحث 
ِمْثُلَها  َسيَِّئٌة  َسيَِّئٍة  }َوَجَزاُء  تعاىل:  قال 
َفَمْن َعَفا َوَأْصَلَح َفَأْجُرُه َعَلى اللَِّ ِإنَُّه َل 

الِميَن * َوَلَمِن اْنَتَصَر َبْعَد ُظْلِمِه  ُيِحبُّ الظَِّ
بيُل  َفُأوَلِئَك َما َعَلْيِهْم ِمْن َسِبيٍل * ِإنََّما السَِّ
َعَلى الَِّذيَن َيْظِلُموَن النََّاس َوَيْبُغوَن ِفي 
اْلَْرِض ِبَغْيِر اْلَحقِّ ُأوَلِئَك َلُهْم َعَذاٌب 
أَِليٌم * َوَلَمْن َصَبَر َوَغَفَر ِإنَّ َذِلَك َلِمْن 
باملشاكلة  فالتعبري  اْلُُموِر{)70(،  َعْزِم 
َسيَِّئٍة  }َوَجَزاُء  قوله  يف  املرسل  واملجاز 
عمل  اجتناب  أمهية  لبيان  ِمْثُلَها{  َسيَِّئٌة 
فجزاء  العقوبة،  لتجنّب  السيئات 
عنها  التعبري  جاء  إّنام  سيئة،  ليس  اهلل 
السيئات،  يعملون  من  لردع  باملشاكلة 
صاحب  إىل  ال  للسيئة  الفعل  واسناد 
الكبري  ألثرها  مرسل،  جماز  هو  السيئة 
األجر  وإهبام  االجتامعي،  النظام  عىل 
وعدم التعريف به ألّنه من اهلل وال يمكن 
وصفه أو تقديره لعظمته فيكون ترغيبًا 

للمؤمنني ليعفوا ويصلحوا.
َما  تعاىل}َفُأوَلِئَك  قوله  ويف   
باإلشارة  فالتعريف  َسِبيٍل{  ِمْن  َعَلْيِهْم 
بـ )أولئَك( لالهتامم هبم والقرص بالنفي 
املتعلقة  اجلملة  شبه  وتقديم  واالستثناء 
أن  للتأكيد  )عليهم(  املحذوف  باخلرب 
ليس عىل هؤالء الذين انترصوا من بعد 

البنية البالغية وأثرها يف انسجام النص ...
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حقوقهم،  من  حّق  وهو  يشء،  ظلمهم 
ليفيد  )من(  بـ  وتأكيده  )سبيل(  وتنكري 
العموم، أي مهام كان ليس عليهم يشء، 
وفيها استعارة لطيفة، فتسميته )سبياًل( 
ُيوصل  ألنه  الطريق  أشبه  فقد  استعارة 
حتى  ذلك  اطالق  وكثر  املراد،  إىل 
القرص  وأسلوب  احلقيقة)71(،  ساوى 
عىل  السبيل  حرص  ألجل  )إّنام(  ب 
باستعامل  )يبغون(  الذين  )يظلمون( و 
ذلك  يفعلون  هم  أي  املضارع،  صيغة 
أفادت  احلّق(  )بغري  ومجلة  باستمرار، 
يعّد  ال  والبغي  الظلم  فرّد  االحرتاس، 
)أولئَك(  بـ  هلم  واإلشارة  وبغيًا،  ظلاًم 
بني  التقابل  أفاد  وتكرارها  للتحقري، 
صفاهتم،  وبيان  والكافرين  املؤمنني 
هم  خلصِّ )هلم(  اجلملة  شبه  وتقديم 
بالعذاب األليم وقرصه عليهم، وتقديم 
)صرب( عىل )غفر( ألنه نتيجته، فاملغفرة 
هنا  اجلواب  وُحذف  الصرب،  بعد  تأيت 
تتخّيله  فمهام  عظيم  جزاء  فهو  لإلهبام، 
فهو أعظم، ويف قوله }ِإنَّ َذِلَك َلِمْن َعْزِم 
تعزم  ال  فاألمور  عقيل،  جماز  اْلُُموِر{ 
وإّنام ُيعزم عليها، وأفاد هذا املجاز حتبيب 

فمواضع  للمؤمنني،  واملغفرة  الصرب 
البالغة يف هذه اآليات الكريمة شّكلت 
نسيجًا مهاّم أّدى وظيفته الداللية بجعل 
مع  مرتابطًا  منسجاًم  القرآين  النص 

الداللة املركزية للسورة الكريمة.
يف  االنسجام  يف  وأثرها  البالغية  البنية 

آخر آيات السورة الكريمة.
السورة  آيات  آخر  أن  نلحظ   
املعاين  ُتلّخص  كأهنا  كانت  الكريمة 
البالغة  أساليب  معتمدة  تقّدمت  التي 
عىل  الكالم  آخر  عودة  ومنها  املختلف 
أوله، وأيضًا ذكر مصري الظاملني ومصري 

املؤمنني، قال تعاىل:
ِمْن  َلُه  َفَما  اللَُّ  ُيْضِلِل  }َوَمْن   
ا َرَأُوا  الِميَن َلمَّ َوِليٍّ ِمْن َبْعِدِه َوَتَرى الظَِّ
اْلَعَذاَب َيُقوُلوَن َهْل إَِلى َمَردٍّ ِمْن َسِبيٍل 
َخاِشِعيَن  َعَلْيَها  ُيْعَرُضوَن  َوَتَراُهْم   *
َخِفيٍّ  َطْرٍف  ِمْن  َيْنُظُروَن  الذُِّّل  ِمَن 
الَِّذيَن  اْلَخاِسِريَن  ِإنَّ  آَمُنوا  الَِّذيَن  َوَقاَل 
َخِسُروا َأْنُفَسُهْم َوَأْهِليِهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َأَل 
يف  ُمِقيٍم{)72(،  َعَذاٍب  ِفي  الِميَن  الظَِّ ِإنَّ 
اآليات مجلة من موارد البالغة أسهمت 
يف  وانسجامه  القرآين  املعنى  تقديم  يف 
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نفي  يف  الكناية  نلحظ  املباركة،  السورة 
سبب  لكّل  نفي  وهو  )الويل(،  لفظ 
الدنيا  يف  أكان  سواء  هلم  منجيًا  يكون 
)بعد(  اللفظة  واستعريت  اآلخرة،  أم 
إلرادة معنى )دون( أو )غري( ألن لفظة 
يف  غائبا  يرتك  للذي  موضوعة  )بعد( 
التارك  الضال  فشّبه  أو يف عمله،  مكانه 
يرتك  أن  دون  الويل  عنه  يغيب  بمن  هلل 
وصّيا وال وكيال ملواله)73(، واالستفهام 
أفاد  َسِبيٍل{  ِمْن  َمَردٍّ  إَِلى  }َهْل  يف 
التمنّي، أي متنيهم الرجوع إىل الدنيا بعد 
متنّي  وهو  والعذاب،  اخلذالن  رأوا  أن 
عن  يكشف  حتّققه  يمكن  ال  مستحيل 
حرسهتم وندمهم، وتنكري لفظ )سبيل( 
للشمول، يشمل أي سبيل مهام كان هو 
مقطوعًا عنهم وهو كناية عن خلودهم 
يف النار وعدم قدرهتم عىل اخلروج منها. 
بعدها  الكريمة  اآلية  تبدأ   
اخلطاب  وهذا  للتهويل،  الرؤية  بفعل 
لالعتبار بحاهلم ملن تسنّت له الرؤية، ثّم 
أضمرت النار زيادًة بالتهويل، واستعري 
الفعل )يعرضون( أي يمّرون هبم مرورا 
فيهم،  واحلكم  منهم  التمّكن  نتيجته 

لالحرتاس،  الذّل(  )من  اجلملة  وشبه 
كي  احرتس  )خاشعني(  تعاىل  ذكر  فلاّم 
كان  إّنام  املحمود  اخلشوع  يتوهم  ال 
وقوله  واهلوان،  الذّل  من  خشوعهم 
 } َخِفيٍّ َطْرٍف  ِمْن  }َيْنُظُروَن  تعاىل 
وحذف  أيضًا،  للتهويل  حلاهلم  جتسيد 
حرسهتم  شّدة  لبيان  )ينظرون(  معمول 
النعيم،  أهل  إىل  بذلٍّ  ينظرون  وهم 
وتوحي كلمة )خفي( بمعاٍن نفسية عّدة 
أوحت بتعبرٍي موجز وبديع عن خجلهم 

م وعن انكسارهم)74(.  من رهبِّ
لبيان  القرآين  اخلطاب  يتحّول   
موقف الذين آمنوا يف قوله تعاىل: }َوَقاَل 
الَِّذيَن آَمُنوا ِإنَّ اْلَخاِسِريَن الَِّذيَن َخِسُروا 
ِإنَّ  َأل  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  َوَأْهِليِهْم  َأنُفَسُهْم 
اِلِميَن ِفي َعَذاٍب ُمِقيٍم{، وهذا اخلرب  الظَّ
للمقابلة بني احلالني، وأيضا لبيان رسور 
الذين آمنوا، وتعبري )اخلرسان( استعارة 
لبيان انتفاء النفع الذي كان يعّده صاحبه 

للنفع)75(. 
ِإنَّ  }َأل  تعاىل:  قوله  وجاء   
عىل  رّدًا  ُمِقيٍم{  َعَذاٍب  ِفي  اِلِميَن  الظَّ
إَِلى  }َهْل  الدنيا  إىل  الرجوع  متنّيهم 

البنية البالغية وأثرها يف انسجام النص ...
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َمَردٍّ ِمْن َسِبيٍل{، وأعاد لفظ )الظاملني( 
الظاهر موضع املضمر ختصيصًا  لوضع 
بـ  العذاب  ووصف  هبم،  وتنكياًل  هلم 
الّدائم  املستمّر  فتشبيه  استعارة،  )مقيم( 
باّلذي اخّتذ دار إقامٍة فال يربحها أبدًا)76(.
َأْوِلَياَء  ِمْن  َلُهْم  َكاَن  }َوَما   
َيْنُصُروَنُهْم ِمْن ُدوِن اللَِّ َوَمْن ُيْضِلِل اللَُّ 
َفَما َلُه ِمْن َسِبيٍل *  اْسَتِجيُبوا ِلَربُِّكْم ِمْن 
َقْبِل َأْن َيْأِتَي َيْوٌم َل َمَردَّ َلُه ِمَن اللَِّ َما َلُكْم 
ِمْن َمْلَجٍإ َيْوَمِئٍذ َوَما َلُكْم ِمْن َنِكيٍر *  َفِإْن 
َأْعَرُضوا َفَما َأْرَسْلَناَك َعَلْيِهْم َحِفيًظا ِإْن 
َعَلْيَك ِإلَّ اْلَبَلُغ َوِإنَّا ِإَذا َأَذْقَنا اإْلِْنَساَن 
ِمنَّا َرْحَمًة َفِرَح ِبَها َوِإْن ُتِصْبُهْم َسيَِّئٌة 
َكُفوٌر{ اإْلِْنَساَن  َفِإنَّ  َأْيِديِهْم  َقدََّمْت  ِبَما 

.)77(

والتي  اآليات  هذه  يف  يتتابع   
)ِمن(  بـ  املؤكد  النفي  أسلوب  سبقتها 
سبل  لنفي  النكرة،  عىل  تدخل  التي 
اخلالص عن الذين كفروا، )فام هلم من 
أولياء( و)وما  كان هلم من  ويل( و)وما 
ملجأ(  من  لكم  ما  و)  سبيل(  من  له 
و)وما لكم من نكري(، وهو بالغ شديد 
أن  قبل  إليه  لريجعوا  هلم  تعاىل  اهلل  من 

اخلرسان  يصيبهم  الذي  اليوم  هذا  يأيت 
والتعميم  الشمول  أفاد  والتنكري  فيه، 
دة،  املؤكِّ )ِمن(  بعد  كّلها  مواضعه  يف 
هلم  النارص  وجود  عدم  عن  كناية  وهو 
َكاَن  }َوَما  تعاىل:  اليوم، وقوله  يف ذلك 
 }ِ َلُهْم ِمْن َأْوِلَياَء َيْنُصُروَنُهْم ِمْن ُدوِن اللَّ
من  السورة  أّول  يف  جاء  ما  عىل  عائد 
قوله تعاىل: }َأِم اتََّخُذوا ِمْن ُدوِنِه َأْوِلَياَء 
{)78(، وعودة آخر الكالم  َفاللَُّ ُهَو اْلَوِليُّ
ووحدته،  انسجامه  يف  أسهم  أوّله  عىل 
َقْبِل  }ِمْن  تعاىل:  قوله  يف  )يوٌم(  وتنكري 
َأْن َيْأِتَي َيْوٌم{ للتهويل، وإسناد اإلتيان 
أمرنا  )يأيت  واملعنى:  عقيل،  جماز  لليوم 
}ِإْن  قوله:  يف  والقرص  اليوم(،  ذلك  يف 
َعَلْيَك ِإلَّ اْلَبَلُغ{ لبيان وظيفة الرسول 
من  له  اإلحياء  عىل  تأكيد  وهو  )ص(، 
قبل اهلل تعاىل، وااللتفات من املتكّلم إىل 
الغائب يف قوله: }َوِإنَّا ِإَذا َأَذْقَنا اإْلِْنَساَن 
ِمنَّا َرْحَمًة َفِرَح ِبَها َوِإْن ُتِصْبُهْم َسيَِّئٌة{ 
والسيئة  تعاىل  اهلل  من  الرمحة  أن  أفاد 
منسجم  اخلطاب  وهذا  أنفسهم  من 
اإلهلية  واألوامر  القرآين  التوجيه  مع 
وإنزال  الرسل  إرسال  من  والغرض 
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)رمحًة(  اللفظتني  وتنكري  الكتب، 
رمحة  أية  أن  بمعنى  للتعميم،  و)سيئٌة( 
مهام كانت فهي من اهلل، وأية سيئة مهام 

كانت فهي من أنفسكم.
َواْلَْرِض  ماَواِت  السََّ ُمْلُك  }لِلَِّ   
ِإَناًثا  َيَشاُء  ِلَمْن  َيَهُب  َيَشاُء  َما  َيْخُلُق 
جُهْم  َوَيَهُب ِلَمْن َيَشاُء الذُُّكوَر*  َأْو ُيَزوُِّ
ُذْكَراًنا َوِإَناًثا َوَيْجَعُل َمْن َيَشاُء َعِقيًما ِإنَُّه 

َعِليٌم َقِديٌر{)79(.
)هلل(  اجلملة  شبه  تقديم   
واألرض  السموات  ملك  لتخصيص 
يأيت  إمجال  وهو  وتعاىل،  سبحانه  به 
به  املشيئة  فارتبطت  تفصيله،  بعده 
جلميع  احلقيقي  واملالك  اخلالق  ألنه 
بصحة  كان  والتفصيل  املوجودات، 
منه  باهلبة  ارتبطت  فاملشيئة  التقسيم، 
الذكور،  وهبة  اإلناث  هبة  أي  تعاىل، 
ألمهيتها  الذكور  عىل  اإلناث  وُقّدمت 
األصل  ألهنا  الكريمة،  اآلية  سياق  يف 
وتعريف  اإلناث  وتنكري  اإلنجاب،  يف 
الذكور هم األصل يف  أن  لبيان  الذكور 
َمْن  }َوَيْجَعُل  تعاىل  وبمشيئته  النسب، 
َيَشاُء َعِقيًما {، وكل ذلك واقع يف مدار 

تعاىل:  قوله  يف  والطباق  وقدرته،  علمه 
جُهْم ُذْكَراًنا َوِإَناًثا{ أيضًا لبيان  }َأْو ُيَزوُِّ
مشيئته  وحكم  خلقه  عىل  التامة  قدرته 

سبحانه وتعاىل.  
الكريمة،  السورة  ختام  يف   
يعطف سبحانه وتعاىل آخر الكالم عىل 
أّوله بام ُيسّمى يف البالغة برّد العجز عىل 
الصدر، قال تعاىل: }َوَما َكاَن ِلَبَشٍر َأْن 
ُيَكلَِّمُه اللَُّ ِإلَّ َوْحًيا َأْو ِمْن َوَراِء ِحَجاٍب 
َأْو ُيْرِسَل َرُسوًل َفُيوِحَي ِبِإْذِنِه َما َيَشاُء ِإنَُّه 
َعِليٌّ َحِكيٌم*  َوَكَذِلَك َأْوَحْيَنا إَِلْيَك ُروًحا 
ِمْن َأْمِرَنا َما ُكْنَت َتْدِري َما اْلِكَتاُب َوَل 
ِبِه  َنْهِدي  ُنوًرا  َجَعْلَناُه  َوَلِكْن  اإْلِيَماُن 
َمْن َنَشاُء ِمْن ِعَباِدَنا َوِإنََّك َلَتْهِدي إَِلى 
ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم*  ِصَراِط اللَِّ الَِّذي َلُه َما 
ماَواِت َوَما ِفي اْلَْرِض َأَل إَِلى  ِفي السََّ

اللَِّ َتِصيُر اْلُُموُر {)80(.
يف  للوحي  تفسري  اآليات  يف   
}َكَذِلَك  قوله سبحانه:  السورة يف  أّول 
ُيوِحي إَِلْيَك َوإَِلى الَِّذيَن ِمْن َقْبِلَك{)81( 
َعَرِبيًّا{ ُقْرآًنا  إَِلْيَك  َأْوَحْيَنا  و}َوَكَذِلَك 
)82(، وال خيفى ما حيّققه هذا الرجوع إىل 

أول السورة من االنسجام املضموين عىل 

البنية البالغية وأثرها يف انسجام النص ...
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بينهام من  ما كان  فكّل  النيّص،  املستوى 
مبارشا  ارتباطًا  مرتبط  هو  رشيفة  معاٍن 
وابتدأت  تعاىل،  اهلل  وبمشيئة  بالوحي 
واالستثناء  بالنفي  بالقرص  الكرية  اآلية 
تكليم  كيفية  لبيان  والتفصيل  واالمجال 
اهلل تعاىل للبرش، فالتفصيل جاء بأسلوب 
َأْو  َوْحًيا  }ِإلَّ  قوله:  يف  التقسيم  صحة 
َرُسوًل{،  ُيْرِسَل  َأْو  ِحَجاٍب  َوَراِء  ِمْن 
وهو رّد عىل الكافرين املنكرين للوحي 

ولرسالة الرسول )ص(.
قوله  يف  باإلشارة  والتعريف   
له  وأضافته  الوحي  لتعظيم  )وكذلَك( 
املشككني  عىل  للرّد  )أوحينا(  يف  تعاىل 
الرسالة مع ما حيمل  واملجادلني يف شأن 
من معنى التعظيم، واالستعارة يف )روحًا( 
لبيان ))أن اخللق حييون به يف دينهم كام حييى 
اجلسد بالروح (()83(، وتنكريها للتعظيم 
أيضا، و)نورًا( استعارة مرتبطة بمشيئته 
وإضافة  العباد،  من  يشاء  ملن  تعاىل 
)عبادنا( إليه تعاىل للتعظيم والترشيف، 
ِصَراٍط  إَِلى  َلَتْهِدي  }َوِإنََّك  اجلملة  ويف 
ُمْسَتِقيٍم{ جماز مرسل عالقته السببية، فاهلل 
استعارة  و)الرصاط(  هيدي،  الذي  هو 

الدين،  إليها  يدعو  التي  لالستقامة 
تعاىل:  قوله  يف  تفصيلها  إمجال  واجلملة 
ماَواِت  }ِصَراِط اللَِّ الَِّذي َلُه َما ِفي السََّ

َوَما ِفي اْلَْرِض{، فإضافة الرصاط إىل 
عىل  رّد  وفيه  احلّق  أنه  لبيان  تعاىل  اهلل 
والتقديم  للوحي،  واملنكرين  املجادلني 
واألرض  السموات  يف  ما  كّل  أن  لبيان 
هو من خلق اهلل تعاىل وواقع حتت قدرته 
ومشيئته وهو املترّصف به، والتذييل يف 
هناية السورة يف قوله تعاىل: } َأَل إَِلى اللَِّ 
َتِصيُر اْلُُموُر { أفاد الوعيد للكافرين 
والبرشى للمؤمنني، وهي تأكيد ملا ُذِكر 
التملك  خيّص  فيام  السورة  عرض  يف 

والعلم والقدرة واملشيئة.  
سورة  عىل  تطبيقنا  ضوء  يف   
يف  البالغية  البنية  أثر  لبيان  الشورى 
انسجام النص القرآين، تأّكد أّن أساليب 
وداللية  نصّية  مهيمنات  كانت  البالغة 
كّله،  السورة  نص  نسيج  ختللت  مهّمة 
وكانت هي األساس يف حتقيق االنسجام 
القرآن  إعجاز  يؤكد  وهذا  املضموين، 
البالغي، فأسلوبه املعِجز الفريد استفاد 
لتحقيق  العالية  البالغية  من اإلمكانات 
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حمَكم  الكريم  فالقرآن  اإلحياء،  غاية 
انسجاًما  ومنسجم  عجيبًا،  إحكامًا 
فريًدا، واألثر األكرب هلذا االنسجام كان 
يف  البالغّية  األساليب  تناسق  بسبب 
وداللّيًا،  فنّيًا  وتالمحها  الكريمة  السورة 
وحيّقق  بعضه  عىل  يعود  الكالم  فكان 
توّفره  ما  وفق  عىل  الداللية  استمراريته 
مهيمنة  عالقات  من  األساليب  هذه 

ومركزية.   
اخلامتة   

أن  املهّم  من  بحث  كّل  هناية  يف   
الباحث عاّم  فيها  م خالصة يكشف  ُتقدَّ
وفق  وعىل  نتائج،  من  بحثه  إليه  وصل 

ذلك سأدّون أبرز النتائج وهي:
- االنسجام النيّص معيار مهم من معايري 
لسانيات النّص، وهو هيتم ببيان الرتابط 
الداليل يف نصٍّ ما، ففي ضوئه يستطيع 
الباحث احلكم عىل النصوص أو هلا من 

حيث ترابطها املضموين.
خاصة  وُبنى  عامة  بنية  نّص  لكّل   -

ترتبط بالبنية العامة، فالبنية البالغّية من 
األسلوب  يف  ُتلَحظ  التي  املهّمة  الُبنى 
حتى  ُمهيمنة،  بنية  تكون  وتكاد  القرآين 
الكريم  القرآن  إن  العلامء  من  كثري  قال 

ُمعِجز ببالغته.
املباركة  السورة  نّص  - يف ضوء دراسة 
ظهر  فيها،  البالغي  التشكيل  وحتليل 
داللية  بؤرًا  كانت  البالغة  أساليب  أن 
السورة  نص  متاسك  يف  أسهمت 
أن  يمكن  فال  ملفت،  بشكل  مضمونًيا 
األقل  عىل  فيها  ليس  واحدة  مجلة  جتد 
اخلاص  باملعنى  مرتبط  بالغي  أسلوب 

لآلية أو املعنى العام للسورة.
البالغة  أساليب  أن  الدراسة  أثبتت   -
الثالثة  البالغة  لعلوم  العائدة  املختلفة 
تضاف  مهمة  داللية  عالقات  كانت 
أصحاب  ذكرها  التي  العالقات  إىل 
لسانيات النص، ويمكن االعتامد عليها 

لبيان انسجام النصوص من عدمه.
واهلل ويلُّ التوفيق.

البنية البالغية وأثرها يف انسجام النص ...
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1410هـ - 1990م . 
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عن  القرطبي،  األنصاري  أمحد  بن  حممد 
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حممد أصالن، 1422هـ - 2001م  . 
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صراع الهويات واالغتراب 
في رواية نوهدرا لكريم محسن الخياط

م.د. نبيل هادي ناهي
العراق ـ  مديرية تربية حمافظة بابل

The conflict of identities in the novel Nohadra by 

Karim Mohsen Al-Khayat

Lect. Dr. Nabeel Hadi Nahi

Iraq - Babel Education Directorate
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ملخص البحث
ثمة شاغل يساور الروائي العراقي بشكل عام، ومؤلف رواية )نوهدرا( بشكل   
أن يكون  املفرتض  الذي من  الرواية  املتعددة يف جمتمع  اهلويات  خاص، وهو حوار 
متخّياًل، لكن هذا املجتمع يبدو جليًا أنه ممثال للواقع، فتربز اهلويات املوروثة وكأهنا 
الروائي  يعمل  لذلك  املتخّيل؛  النص  يف  أثّر  الذي  الواقعي  املجتمع  ارتكبها  خطيئة 
عىل حرث الواقع من أجل إنبات نّص روائي يمثله، وحياور أبوة القوة السائدة التي 
ُتوهم الفرد املنتمي أنه يمتلك احلقيقة املطلقة، والتي ُتشظي اهلوية الوطنية إىل هويات 
صغرية تتصارع فيام بينها لتفيض إىل حروب صغرية وكبرية، تؤول بدورها إىل تقسيم 
املقسم، وتؤثر يف الشخصية التي ل تعد جتد ذاهتا إال باالنتامء السلبي لطائفة ما؛ وهو 

األمر الذي يؤول إىل تشظي الشخصية والشعور باالغرتاب. 
من هذه املنطلقات سأتناول يف هذا البحث موضوع رصاع اهلويات يف رواية   
)نوهدرا( ملؤلفها الدكتور كريم حمسن اخلياط والصادرة عن دار ديموزيـ  دمشق عام 
2021، وقد تطلبت الدراسة أن أقسمها عىل متهيد وحمورين: أقف يف التمهيد عىل 
)عنوان الرواية وحكايتها، ومفهومي اهلوية واالغرتاب(، وأدرس يف املحور األول: 
الذاكرة  بني  )اهلوية  فيه  فسأدرس  الثاين  املحور  أما  واالغرتاب(،  اهلويات  )رصاع 

ومهوم احلارض(. ثم أختم بأهم النتائج التي أتوصل إليها.
الكلامت املفتاحية: )رصاع، هويات، نوهدرا، اخلياط، اغرتاب، ذاكرة( 
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Abstract

The Iraqi novelist in general, and the author of Nohadra 
in particular, is concerned with the dialogues of multiple 
identities in a society that is supposed to be imaginary. 
However, it is clear that this society is representative of 
reality, so the inherited identities appear as if they were a 
sin committed by the real society that affected the text the 
imaginer. Therefore, the novelist works on plowing reality 
in order to germinate a narrative text that represents it. He 
also discusses the fatherhood of the dominant force that 
fragments the national identity into small ones that struggle 
with each other to lead to small and major wars, leading 
to the division of the divided, and affecting the personality 
that no longer finds itself except by negative belonging to a 
sect. This would lead to fragmentation of personality and a 
sense of alienation. From these perspectives, I will address 
in this research the issue of the conflict of identities in 
the novel (Nohadra) by its author, Dr. Karim Mohsen Al-
Khaiyat, published by Dimuzzi - Damascus in 2021. The 
study required that I divide it into a preface and two axes: 
The first axis: (the conflict of identities and alienation), 
while in the second axis, I will study (memory and the 
concerns of the present). Then I conclude with the most 
important results that I reach.
Keywords: conflict, identities, Nohdra, Al-Khaiyat, 
alienation, memory.

رصاع اهلويات واالغرتاب يف رواية ...
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املقدمة
معاناة  العربية  الرواية  عانت   
القرن  مطلع  يف  نشأهتا  منذ  كبرية 
الذوق  تفسد  بأهنا  اهتمت  إذ  العرشين، 
النقد  إىل  تعرضت  لذلك  العام؛  األديب 
والشتم،  التجريح  إىل  كّتاهبا  وتعّرض 
حتى وصل ذلك النقد إىل حد التجريم؛ 
يكتب  أن  إىل  الروائي  دعا  الذي  األمر 
يفتضح  أن  من  خوفًا  مستعار  باسم 
جريمته!  عىل  اجتامعيًا  ويعاقب  رسه، 
وبمرور الزمن، متكنت الرواية من شق 
السائد  سلطة  من  التحرر  نحو  طريقها 
ولعلها  الشعر،  تنافس  صارت  حتى 
تسّيدت عليه يف العرص الراهن؛ إذ حفل 
بتوجه  املعارص  العريب  األديب  املشهد 
نحو الرواية، السيام من جانب َمن كان 
ُيعرف عنهم أهنم شعراء، ومنهم مؤلف 
منذ  الشعر  كتب  الذي  )نوهدرا(  رواية 
وصدرت  العرشين  القرن  سبعينيات 
كثرية،)1(لكنه  شعرية  جمموعات  له 
وهذا  )نوهدرا(.  البكر  بروايته  فاجأنا 
وأختار  الرواية  هذه  أدرس  جعلني  ما 
ألقف  فيها؛  اهلويات(  )رصاع  موضوع 

عىل أثر الواقع يف املتخّيل. 
وقد عانى هذا البحث من ندرة   
يف  صدرت  ألهنا  الرواية؛  عن  ُكتب  ما 
إىل  جلأُت  لذلك  2021؛  العام  هناية 
اإلنفراد يف حتليلها والوقوف عىل رصاع 

اهلوايات فيها.
أقسمها  أن  إىل  الدراسة  دعت  وقد   
أتناول  وخامتة،  وحمورين  متهيد  عىل 
)عنوان  التمهيد  من  األول  القسم  يف 
الرواية وحكايتها(، وكان سبب وقويف 
إيضاحه  ألجل  هو  الرواية  عنوان  عىل 
ملا حيمل من غموض، وكان وقويف عىل 
يف  القارئ  أضع  لكي  الرواية؛  حكاية 
جو النص. أما القسم الثاين من التمهيد، 
وأتناول  اهلوية،  مفهوم  فيه  فأتناول 
أما  الثالث.  القسم  مفهوم االغرتاب يف 
)رصاع  فيه  فسأدرس  األول،  املحور 
اهلويات واالغرتاب(، ويف املحور الثاين 
احلارض(.  ومهوم  )الذاكرة  سأدرس 
التي  النتائج  أهم  اخلامتة  يف  وسأذكر 
توصلت إليها يف خالل مسرية البحث.  

التمهيد   
عنوان الرواية وحكايتها ـ اهلوية   
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رصاع اهلويات واالغرتاب يف رواية ...

ـ االغرتاب
أوالً : عنوان الرواية وحكايتها

التارخيي  االسم  هو  نوَهدرا:   
التي  العراقية  )دهوك(  ملدينة  الرسياين 
فهي  واملشارب،  األعراق  فيها  تتعدد 
يسكنها  كام  املسلمني  األكراد  تضم 
واآلشوريون  والرتكامن  والعرب  الكرد 
والشبك.  واأليزيديون  والكلدان 
من  جاءت  دهوك  مدينة  تسمية  ولعل 
اللهجة الكردية الكرمنجية والتي تعني 
صاعني أو مكيالني: )دو( )هوك(؛ الن 
موقع مدينة دهوك كان طريقًا للقوافل، 
من  صاعني  هي  املرور  رضيبة  وكانت 
هذه  بعض  وينسب  الشعري،  أو  القمح 
جبلني  وجود  إىل  )دهوك(  التسمية 
بيضتني  شكل  عىل  املدينة  يف  كبريين 
)هيك(  أو  )هوك(  اثنني  تعني  )دو( 

وتعني بيضة.
العرص  إىل  املدينة  أصل  يعود   
من  جزءًا  أصبحت  وقد  احلجري، 
اإلمرباطورية اآلشورية ومن ثم البابلية 
اإلسكندر  بيد  تقع  أن  قبل  واألمخينية 
أصبحت  ولقد  والرومان.  املقدوين 

حيث  الرسيانية  للمسيحية  هامًا  مركزا 
بيث   ) ) باسم  عرفت 
نوهدري، قبل أن تتالشى بعد غزوات 
نوهدرا  رواية  وترسد  تيمورلنك.)2( 
متعددي  الكهول  من  جمموعة  حكاية 
مدينة  يف  يلتقون  والثقافات  األجناس 
ألداء  2008م  سنة  )دهوك(  نوهدرا 
السادس  للصف  اخلارجي  االمتحان 
يف  ذكرياهتم  يستعيدون  ثم  اإلعدادي، 
بأسلوب  السابقة  واحلروب  الدراسة 
من  القادم  بطلها  "فحكاية  رمزي؛ 
التقاء  نقطة  حيث  دهوك-  إىل  بابل 
اجلامعة املتعددة- تتناص مع األسطورة 
البابيّل الذي  اآلشورية التي حتكي قصة 
دهوك،  إىل  بابل  من  )أكيتو(  عيد  نقل 
التي هي )نوهدرا( بالرسيانية، الضاربة 
)نوهدرا(  التاريخ...  قبل  ما  أعامق  يف 
ولغاهتا،  وقومياهتا  دياناهتا  يف  املتعددة 
للخصوبة  رمًزا  العيد  ذلك  ليصبح 
اآلشورية  امليثلوجيا  بحسب  والتجدد 
ليعمر  اآلفاق  يف  ذاع  ومنها   القديمة، 

ربوًعا أخرى، بمسميات متعددة".)3( 
زمنني  بني  الرواية  وتتوزع   
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العقد  هناية  يستغرق  زمن  رئيسني، 
العقد  بداية  إىل  العراق  يف  السبعيني 
وزمن  الذاكرة،  زمن  وهو  الثامنيني، 
زمن  وهو  2008م،  عام  يف  ينحرص 
الرواية  الذي جيمع شخصيات  احلارض 
إذن،  "فالرواية،  الثقافات.  متعددي 
العبثية  احلروُب  تركت  ممن  تتخذ 
وصّدعت  نفسه،  يف  آثاًرا  والطائفية 
الصدع  رأب  حاولت  وقد  روحه، 
النهوض،  أجل  من  الذات  وترميم 
بعد  )الصيانة  فكرة  تبنت  أهنا  بمعنى 
يف  البطل  شخصية  وتندرج  التدمري(، 
التي  اإلجيابية  الشخصية  نمط  ضمن 
حتمل رؤية أممية، مستعينة برمز حضاري 
إىل حدِّ أن يكون الرمز هو حكاية البطل 
يفرتض  وهنا   نفسه")4(  )الراوي( 
الرواية  أن  جرب  الكاظم  عبد  الدكتور 
تارخيية  برموز  حمملة  ذاتية  سرية  بمثابة 

تدعم حكاية الرواية.
فيقول  بنائها،  حيث  من  أما   
الدكتور عبد الكاظم جرب: يف دراسة له 
"تقرتب من فن  عن رواية نوهدرا: إهنا 
ري والرحالت، أو متتح منهام. وتدور  السِّ

أحداثها يف التاريخ املعارص، وقد عرف 
هيتبل  وكيف  يتعهدها،  كيف  الكاتب 
وأحالمه  لرؤاه  ليعرض  املناسبات؛ 
وهو  املرسوق،  وعمره  املقموعة، 
بذلك، يعرض لرؤى اجلامعة وأحالمها 
عنايته  تتجه  أن  يف  غرابة  وال  وعمرها، 
ضّيعتهم  الذين  روايته  بشخوص 
مقاعد  ومجعتهم  ومالبساهتا،  احلروب 
هذه  اقرتاب  إن  اخلارجية".)5(  الدراسة 
يدعم  الذاتية  السرية  رسد  من  الرواية 
فكرة البحث حول متثيل املتخّيل للواقع. 
وتعدد  الرواية  شخصيات  تعدد  وإن 
انتامءاهتم جعل من هذا التعدد يفيض إىل 
رصاع بني ممثيل اهلويات يتحول تدرجييًا 

إىل املنتمني هلا. 
ثانيًا : مفهوم اهلوية 

عىل  اهلوية  مصطلح  يدل   
هبا  تتسم  التي  املميزات  من  جمموعة 
تلك  أكانت  سواًء  بعينها  شخصية 
املميزات طبيعية أم موروثة، لكن أغلب 
التي  السامت  عىل  ركزوا  قد  الدارسني 
عرفها  فقد  واالنتامء،  بالفكر  تتعلق 
الظروف،  "جمموع  بأهنا:  )الروس( 
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الشخص  من  جتعل  التي  احليثيات  أو 
أن  نالحظ  حمددًا".)6(  أو  مميزًا  شخصًا 
ل  إذ  عام؛  تعريف  )الروس(  تعريف 
ذكرها،  التي  واحليثيات  الظروف  حيدد 
الفلسفية  املوسوعة  يف  ورد  ما  وكذلك 
التي عرفت اهلوية بأهنا: "مقولة تعرّب عن 
تساوي ومتاثل موضوع أو ظاهرة ما مع 
ذاهتا أو تساوي موضوعات عديدة"،)7( 
فعىل الرغم من الغموض الذي يكتنف 
اهلوية  أن  منه  نستشف  أننا  إال  التعريف 
هي سمة يتصف هبا الفرد جتعله متوازنًا 

مع العال.
االجتامعي،  املستوى  عىل  أما   
املعايري  "نسق  بأهنا:  اهلوية  عّرفت  فقد 
التي ُيعرف هبا الفرد وُيعّرف".)8( فاهلوية 
وإىل  واحدة  دفعة  يعطى  كيانًا  "ليست 
األبد. إهنا حقيقة تولد وتنمو، وتتكون 
األزمات  من  وتعاين  وتشيخ  وتتغاير، 
من  يتبني  واالستالب".)9(  الوجودية 
إذ  ثابتة  ليست  اهلوية  أن  التعريف  هذا 
به  يمر  ما  بحسب  باستمرار  تتغري  إهنا 
حضارية،  وظروف  مواقف  من  الفرد 
الصفات  تتغري  مثلام  إذ  طبيعية ونفسية، 

اجلسدية الطبيعية عند الفرد، فإن االنتامء 
بحسب  باستمرار  يتبدالن  والفكر، 
يتحاور  الذي  واملجتمع  واملكان  الزمان 
معه الفرد، فهي "معايري عرفية ومقومات 
عقلية وسامت ثقافية واقتصادية تتهيكل 
بوتقة  يف  لتنصهر  تارخيي  تطور  عرب 
الذات  هذه  عالقة  بذلك  حمددة  الذات، 
بام حييط هبا".)10( وهي أيضًا "مركب من 
موضوع  بتعريف  يسمح  الذي  املعايري، 
الشعور  وينطوي  ما.  داخيل  شعور  أو 
باهلوية عىل جمموعة من املشاعر املختلفة، 
كالشعور بالوحدة، والتكامل، واالنتامء، 
بالثقة  والشعور  واالستقالل،  والقيمة، 
املبني عىل أساس من إرادة الوجود".)11( 
التي  املقاييس  من  جمموعة  أهنا  بمعنى 
مميزة  صفة  فتكون  الزمن  عرب  ترتاكم 
ينصهر  ما  اجتامعية  طبقة  أو  ما  ملجتمع 

فيها الفرد لكي يشعر بوجوده.
ثالثًا : مفهوم االغرتاب:

والفالسفة  العلامء  توسع  مثلام   
يتوسعون  نجدهم  اهلوية،  تعريف  يف 
عند  فهو  االغرتاب.  تعريف  يف  أيضًا 
بعضهم: "حالة عجز اإلنسان يف عالقاته 

رصاع اهلويات واالغرتاب يف رواية ...
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باملؤسسات واملجتمع والنظام العام".)12( 
بمعنى أن هناك حائاًل حيول بني اإلنسان 
ذاتيًا  احلائل  ذلك  أكان  سواًء  وحميطه، 
السلطات  أو  السائد،  سلطة  بسبب  أم 
"يتمثل  املتعالية، فاالغرتاب عند روسو 
وانفصاله  املجتمع  يف  اإلنسان  ضياع  يف 
جاك  جان  يضيف  وهنا  ذاته".)13(  عن 
وهو  االغرتاب  من  آخر  نوعًا  روسو 
االنفصال عن الذات الذي يمثل العنرص 
السلبي لالغرتاب، أي انفصال اإلنسان 
عن ذاته، وعن العال انفصاالً يصبح معه 
التناغم واالنسجام ال مع  غري قادر عىل 
نفسه وال مع العال.)14( يف حني تستعمل 
يستشعره  "عام  للتعبري  االغرتاب  كلمة 
وما  كونية  غربة  من  احلديث  اإلنسان 
وما  وعتمتها،  احلياة  زيف  من  حيسه 
بعضهم  األفراد  عالقات  عىل  يلحظه 
وال  واستغالل  سطحية  من  ببعض 
إنسانية".)15( نجد يف هذا التعريف نوعًا 
ثالثًا من االغرتاب، وهو شعور يتأتى من 
القول بشعور اإلنسانية بشكل عام بعدم 
الغامض،  الكون  هذا  يف  احلياة  جدوى 
االجتامعي  االغرتاب  إىل  باإلضافة 

واالغرتاب الفردي. 
وضع  أخرى  ناحية  ومن   
سياقات  ثالثة  يف  االغرتاب  الباحثون 
بمعنى  قانوين.  "سياق  هي:  رئيسة 
وحتوهلا  صاحبها  عن  امللكية  انفصال 
إىل آخر، وسياق نفيس اجتامعي، بمعنى 
انفصال اإلنسان عن ذاته وخمالفته ملا هو 
شائع يف املجتمع، وسياق ديني، بمعنى 
ولعل  اهلل".)16(  عن  اإلنسان  انفصال 
هيغل قد وقف عىل هذه السياقات الثالثة 
بقوله إن االغرتاب هو: "حالة الالقدرة 
عندما  اإلنسان  يعانيها  التي  العجز  أو 
ومنتجاته  خملوقاته  عىل  سيطرته  يفقد 
بدال  غريه  لصالح  فتوظف  وممتلكاته، 
من أن يسطو هو عليها لصاحله اخلاص. 
تقرير  عىل  القدرة  الفرد  يفقد  وهبذا 
األحداث  جمرى  يف  والتأثري  مصريه 
التارخيية بام فيها تلك التي هتمه وتسهم 
وهنا  وطموحاته".)17(  ذاته  بتحقيق 
بواعث  أو  سياقات  ثالثة  هيغل  حدد 
املخلوقات،  فقدان  أوهلا:  لالغرتاب، 
وثانيها: فقدان املنتجات، وثالثها: فقدان 
املمتلكات، وهنا يتحول االغرتاب عىل 
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يد هيغل من مشكلة صغرية يعاين منها 
الفرد إىل مفهوم عميق يشمل اإلنسانية 
أبو  أنه  هيغل  عىل  أطلق  لذلك  مجعاء، 

االغرتاب)18( 
نستشف من التعريفات املذكورة   
آنفًا، أن االغرتاب هو عجز يصيب الفرد 
يؤدي  اإلنسان،  جنس  أو  املجتمع  أو 
عن  أو  نفسه  عن  أما  الفرد  انفصال  إىل 
الكون، وأن سبب هذا  أو عن  جمتمعه، 
العجز، هو أما سلطة تتمكن من اهليمنة 
أو  املجتمع  أو  اإلنسان  بحوزة  ما  عىل 
ملكًا  يعدها  أشياء  من  اإلنسان  جنس 
له، أو عجز يصيب الفرد وحده بسبب 

شعور سلبي أو خلل بايولوجي. 
املحور األول

رصاع اهلويات واالغرتاب
رواية  يف  اهلويات  رصاع  يتجىل   
نوهدرا يف مستويات عدة، منها القومي 
والديني واملذهبي، فعىل مستوى الرصاع 
القومي، نقرأ الرصاع التارخيي بني الكرد 
)البادينانيني( والكرد )السورانيني(، فقد 
متكن الروائي من توظيف هذا الرصاع يف 
سياق ختييل، ونقرأ ذلك عندما اسرتجع 

العامدّية:  مدينة  عن  ذكرياته  الراوي 
وهو  مرت  نتسلق1400  أن  علينا  "كان 

مستوى  عن  البادينانيني  عاصمة  ارتفاع 
الطريق  نراقب  ونحن  البحر  سطح 
وهي  للمدرعة  األمامية  الزجاجة  عرب 
القمة  إىل  لنصل  مربعا  قدما  تتجاوز  ال 
الكرد  ظل  السعادة...  غاية  يف  ونحن 
هذه  من  املنطقة  حيكمون  البادينانيون 
العاصمة قرابة مخسة قرون، وقد صمدت 
أمام الغزوات الصفوية والعثامنية ببسالة 
القرن  منتصف  يف  سقطت  أخريا  لكن 
إمارة كردية أخرى  يد  التاسع عرش عىل 
املقطع  هي إمارة سوران".)19( ففي هذا 
يقدم الراوي البابيل أثر الرصاع الفكري 
عىل  والصفويني  العثامنيني  بني  الكبري 
الكرد، ومن جانب آخر يعرض الرصاع 
حول  أنفسهم  الكرد  بني  ما  القومي 

هويات قومية حمدودة للكرد أنفسهم.
متعددة  بأهنا  دهوك  مدينة  تنامز   
األعراق واألطياف، وقد أكدت الرواية 
إىل  الطريق  :"يف  الراوي  قول  يف  ذلك 
الرسيانية  بني  يمزج  دانيال  كان  غرفتي 
)بشينا،  ويردد:  والعربية  والكردية 

رصاع اهلويات واالغرتاب يف رواية ...
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الرسير  عىل  جلسنا  أن  إىل  زين(  باش، 
ينظر أحدنا لآلخر وكالنا يردد: )صدكـ 
رمزية  هناك  أن  نالحظ  جذب(!".)20( 
كلامت:  ترديد  أن  وهي  النص،  هذا  يف 
سعادته  عن  يعرّب  زين(  باش،  )بشينا، 
املتداولة  اللغات  بكل  الراوي  بلقاء 
والكردية  الرسيانية  وهي   دهوك  يف 
هذه  بأن  ييش  الرتديد  هذا  والعربية، 
تعايش  مثل  بعض  مع  تتعايش  اللغات 
الراوي ودانيال، إال أن هناك من يغذي 
خمتلفة،  ألسباب  اهلويات  بني  الرصاع 
فعىل الرغم من اختالف دانيال والراوي 
أهنام  إال  والديني،  القومي  املستوى  عىل 
رصاعًا  هناك  أن  نجد  لكننا  صديقان، 
ذلك  يتضح  آخر  وحينًا  حينًا  خفيًا 
دينني  بني  الديني  املستوى  عىل  الرصاع 
هذا  عىل  نقف  أن  ويمكننا  خمتلفني، 
الرصاع يف قراءتنا للحوار الذي دار بني 
الشاب الكردي روهان والراوي العريب 
الذي  الفندق  أصحاب  حول  البابيل 
روهان  بدأ  وقد  الراوي،  فيه  يسكن 

احلوار بقوله: 
الفندق  أصحاب  تدري  أنت   -"

ايزيديني؟
= نعم أدري، أخربين السو ذلك قبل أن 

أسكن.
- يعني أنت ما تتنَكس منهم.  

=  ال، أبدًا، بل بالعكس، أجدهم برشًا 
مثيل.

- غريب، لعد ليش املسلمني يضوجون 
منهم ويعدوهنم نَكسني؟

اجلمعي،  بالوعي  تتعلق  القضية   =
ال  مساكني  املسلمون  فالشباب 
الرواية املغرضة عن  يستطيعون مقاومة 

اآلخر املختلف".)21(
الكردي  الشاب  أن  نالحظ   
عن  الشائعة  بالروايات  متأثر  روهان 
األيزيديني من وجهة نظر دينية إسالمية، 
من  بالضد  يقف  الراوي  نجد  حني  يف 
آخر  رصاع  يربز  وهنا  الروايات،  تلك 
يف  رصاع  وهو  احلوار  هذا  من  ينضح 
اإلنساين  التفكري  بني  الفكري  املستوى 
العقالنية  بني  أو  املحدود،  والتفكري 
الديني، وهو ما نستشفه من  واملوروث 
روهان،  وفكر  الراوي  فكر  بني  خالف 
هوية  عىل  تعّرف  قد  الراوي  أن  علاًم 



277

)2
02

2  
ين -

الثا
ن 

رشي
( )ت

14
44

 - 
اين

 الث
يع

)رب
نة 

ثام
ة ال

سن
- ال

ون 
الث

والث
بع 

لرا
دد ا

الع
 - 

سع
التا

لد 
ملج

/ ا
واة

د

الذي  احلوار  صديقه روهان عن طريق 
دار بينهام، إذ سبب هذا االنتامء السلبي 
الكثري من املشاكل والكوارث بني أبناء 
أبناء  وبني  جانب،  من  الواحد  الشعب 
جانب  من  والعرب  الكردي  الشعب 
آخر، وهذا ما يمكننا تلمسه من خالل 
يتحدث  كان روهان  "بينام  البطل:  قول 
انتابني شعور بأنه سوراين أو من احلزب 
أوضح  بشكل  أو  الكردستاين،  الوطني 
يسكن  لكنه  طلباين،  مجاعة  من  أنه 
دهوك التابعة للربزانيني. كنت أرجو أن 
يكون شعوري هذا خطأ؛ ألين ال أحب 
االنتامء إىل أية جهة حتى لو كانت قادمة 
من السامء، مما جعلني أوشك أن أسأله، 
املحاولة.  هذه  عىل  نفيس  أّنبت  لكني 
قال يل: )إذا كان عدكم القتل عىل اهلوية 
فعدنا القتل عىل اللون، رصنا لونني: أمحر 
وأصفر. ترشدنا يف اجلبال ملرات عديدة 
أحيانًا بسبب الدول املحيطة بنا، وأحيانًا 
بسببنا نحن(، وحني سألته إىل هذا احلد 
وصلت احلرب األهلية هنا، أجابني بأهنا 
حرب قديمة من أيام الدولتني البادينانية 
حديثة،  تعد  التي  والسورانية  التارخيية 

بأسلوب  ولكن  بانتامئه  يل  أباح  وهنا 
القومية،  العصبية  عن  يبتعد  هادئ 
من  مثيل  يعاين  أنه  أخربين  حينام  وذلك 
فهم مادة اللغة الكردية، وأنه دخل دورة 
لدراستها استمرت ثالثة أشهر؛ ألنه ال 
باللغة  الكتاب، ألنه مكتوب  يفهم هذا 
كبريًا بني  اختالفًا  البادينانية، وأن هناك 
من  فعرفت  اللغة،  وهذه  األصلية  لغته 
ذلك أنه سوراين. لكن انتامءه األكرب إىل 
بوجود  أحسست  العال.  إىل  ثم  الكرد 
نزعة أممية لدى روهان لكن هذه النزعة 
القومية  عن  احلديث  عند  تتالشى 
الطويل  النص  هذا  ففي  الكردية".)22(  
الكردي  الشاب  إدعاء  أن  الراوي  شعر 
السوراين )روهان( للعلامنية يشوبه كثري 
التفكري  يستطيع  ال  هو  إذ  الشك؛  من 
خارج املركزية القومية، فروهان يتوقف 
بالقومية  األمر  يتعلق  حني  علامنيته  عن 
الرصاع  أثر  النص  ويعرض  الكردية. 
عىل  الكرديتني  القوميتني  بني  التارخيي 
يمثل  حزبان  تشكل  أن  بعد  احلارض 
كل حزب منهام قومية فرعية، ونالحظ 
"رضب  )روهان(:  كالم  يف  جليًا  ذلك 

رصاع اهلويات واالغرتاب يف رواية ...
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روهان بكفه عىل صدره وهو يلفظ كلمة 
العداء  هذا  حتول  وقد  )السورانيني(. 
القديم بني اإلمارات الكردية إىل رصاع 
مستمر، بني القادة الكورد، فالبادينانيون 
الديموقراطي  )احلزب  يمثلهم  صار 
أربيل  عىل  يسيطر  الذي  الكردستاين( 
الربازانية،  العائلة  بقيادة  ودهوك، 
)االحتاد  يمثلهم  صار  والسورانيون 
عىل  يسيطر  الذي  الكردستاين(  الوطني 
السليامنية بقيادة العائلة الطلبانية. وبعد 
وهو  قال  بأحزانه  روهان  جاش  أن 
غاضب: )يعني إحنه وحد ما عدنه دولة 
ونبقى مقسمني(؟".)23( ويف هذا النص 
روهان  الكردي  الشاب  أن  نالحظ 
خِجل  وهو  الكردية،  بالوحدة  مهموم 
فهي  الكردية،  القومية  إليه  تؤول  مما 
كبريتني  قوميتني  بني  رصاع  من  تتحول 
ذلك  ينكمش  ثم  حزبني  بني  رصاع  إىل 

التمثيل إىل عائلتني. 
الرواية  من  آخر  موضع  ويف   
املوروثة  اهلوية  بثقل  الراوي  يشعر 
بأنه  تفاجأ  عندما  وذلك  واالغرتاب، 
بلده،  يف  وهو  األجانب  معاملة  يعامل 

"جرت  الراوي:  قول  نقرأ  ذلك  ويف 
البداية لكن  التقديم بسالسة يف  معاملة 
بعرقلة  قام  االمتحانات  مدير  نائب 
هاي  أوقع  ما  )آين  قائاًل:  التقديم  سري 
إيل  التمهيدي  االمتحان  ألن  املعاملة 
جيري يف 1 نيسان يستمر أسبوعني وهذا 
طبيعي، ولكن االمتحان النهائي يستمر 
تبقى  يصري  ما  وأنت  األقل،  عىل  شهرا 
الزم  يعني  إقامة،  بدون  شهر  باإلقليم 
إن  األسايش(".)24(  من  إقامة  جتيب 
كان سببًا  الراوي  إقامة من  طلب ورقة 
اهلوية  بسلبية  يشعر  الرواي  جعل  يف 
املحلية املوروثة، إذ شعر أنه يف بلد آخر 
كردستان  إقليم  يف  فالبقاء  بلده،  غري 
قبل  من  مقبوالً  أمرًا  كان  أسبوعني  ملدة 
شهر  ملدة  البقاء  أما  اإلقليم،  سلطات 
قبل  إقامة من  فيستوجب احلصول عىل 
دائرة املخابرات: )األسايش(، وبمجرد 
إحالة املوضوع إىل املخابرات فإنه يعني 
أجنبي،  سائح  مع  يتعامل  اإلقليم  أن 
وهذا ما جعل الراوي يشعر بأنه يف بلد 

آخر غري العراق.
إىل  الراوي  ذهب  وعندما   
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فكري  برصاع  شعر  املخابرات  دائرة 
الطوائف  بني  املذهبي  املستوى  عىل 
املستوى  عىل  رصاع  يرافقه  اإلسالمية، 
ويتجىل  والكرد،  العرب  بني  القومي 
الراوي  بني  حديث  من  دار  فيام  ذلك 
الكردي،  املخابرات  وضابط  البابيل 
فعندما ذهب الراوي لطلب اإلقامة من 
دائرة )األسايش( قال له النقيب: "بنربة 
حادة: )كردي لو عريب(؟ فأجبته هبدوء 
مشوب باحلذر: )عريب( ، وبعد أن سمع 
مكانه  من  فقام  القلق  عليه  بدا  إجابتي 
عاد  ثم  لدقيقتني  املكتب  يف  وتركني 
ما  له  فرويُت  أريد،  عاّم  وسألني  مبتساًم 
قلياًل  فصمَت  بالتفصيل،  معي  حدث 
شيعيًا  أم  سنيًا  كنُت  إذا  عاّم  وسألني 
كرهي  ولشدة  حمياه،  عىل  باِد  واخلجل 
طلب  عن  أختىل  أن  قررت  السؤال  هلذا 

اإلقامة فأجبته بأين عراقي، فقال: 
- كلنا عراقيني. بس من يا مذهب أنت؟

= ما عندي مذهب.
- زين شلون تصيل جتتف لو تسبل؟

= آين ما أصيل.
- زين أبوك شلون يصيل؟

= ما شايف أبوي يصيل.
- زين من يا حمافظة؟

= اآلن ببابل.
وجهه  عىل  االطمئنان  رأيت   
أنه  عليه  فبدا  بابل،  كلمة  يسمع  وهو 

اطمأن عىل اإلقليم من اإلرهاب".)25(
أن  السابق  النص  يف  نالحظ   
من  التخلص  جاهدًا  حاول  الراوي 
موقفه  عىل  وأثرها  املوروثة  اهلوية  ثقل 
حاول  قد  الراوي  أن  فنرى  الراهن، 
ضابط  أسئلة  إجابة  من  التملص 
كيف  عرف  الضابط  لكن  املخابرات، 
آخر  جانب  ومن  يريد.  ما  إىل  يصل 
بلده،  يف  وهو  الراوي  معاناة  لنا  تتضح 
إذ إن جمرد طلب استحصال اإلقامة فإنه 

ُيشعر باالغرتاب. 
الرواية  من  آخر  موضع  ويف   
املستوى  عىل  رصاعًا  هناك  أن  نجد 
اإليديولوجي مع اهلوية القومية، وذلك 
عن طريق النقاش الذي دار بني الراوي 
حمافظة  بني  احلدودية  السيطرة  وضابط 
نينوى وحمافظة دهوك. إذ إن اجلنود قد 
وحجزوا  وفتشوهم  املسافرين  أنزلوا 

رصاع اهلويات واالغرتاب يف رواية ...
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الليل  حّل  وعندما  معه،  ليحققوا  شابًا 
شعر الراوي أنه سوف يتأخر يف دخول 
"عندما  الراوي:  يقول  وهنا  دهوك، 
تأخر التحقيق وقاربت الساعة العارشة 
لياًل تربعُت بأن أسأل أحد الضباط عن 
أحدهم  سألت  وحني  الشاب،  مصري 
الشاب  أن  تبني  فقد  الرحيل،  منّا  طلب 
اجلنسية  حيمل  هو  إنام  عراقيًا  ليس 
الرتكية، وسبب احتجازهم له ليس ألنه 
إىل  عدت  البككة.  من  ألنه  إنام  تركي 
األمر".)26(  من  مستغرب  وأنا  السيارة 
الشاب كرديًا من دولة تركيا، وقد  كان 
حجزه ضابط كردي أيضًا لكنه عراقي، 
يشفع  ل  القومي  االنتامء  أن  نجد  وهنا 
اهلوية  هتيمن  وهنا  الكردي،  للشاب 
اإليديولوجية عىل اهلوية القومية، وهذا 
إذ  جرى،  مما  مستغربًا  الراوي  جعل  ما 
إنه كان يظن أن حكومة إقليم كردستان 
يف  الكرد  وحدة  إىل  تطمح  أهنا  تدعي 

العراق وتركيا وإيران وسوريا.
اهلويايت  االختالف  هذا  كل   
الرواية  أبطال  من  كثري  شعور  إىل  أدى 
باالغرتاب وهم يف بلدهم، ومن متثالت 

االغرتاب يف رواية نوهدرا قول الراوي 
البابيل الذي يقيم مؤقتًا يف مدينة دهوك 
أسمع  "وكنت  )نوهدرا(:  العراقية 
والرسيانية  الكردية  منها  عديدة  لغات 
العربية  الكلامت  وبعض  والرتكامنية 
التي تتقافز هنا وهناك".)27( إذ يمكن أن 
نشعر باغرتاب الراوي وهو يسمع لغات 
كثرية ال يفهمها بينام جيد بعض مفردات 
وهي  وهناك،  هنا  تتقافز  األم  لغته 
فالراوي  األخرى.  اللغات  يف  موظفة 
عريب وهو من املفرتض أنه مقيم يف بلده 
فرض  فقد  االنتامء،  هبذا  يشعر  ال  لكنه 
الطويلة من  املسافة  يسافر هذه  أن  عليه 
بابل إىل دهوك ألداء االمتحان اخلارجي 
للسادس األديب عىل الرغم من حماوالته 
حمافظة  يف  امتحانه  يؤدي  ألن  الفاشلة 

بابل.
أن هناك رصاعًا  تقدم،  يتبني مما   
بني هويات كثرية يف رواية نوهدرا، وقد 
عدة،  مستويات  يف  الرصاع  ذلك  جتىل 
هي املستوى القومي، واملستوى الديني، 
واملستوى املذهبي، والفكري، وقد تفرع 
قوميات  إىل  ليصل  القومي  املستوى 
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ويف  الكبرية.  القوميات  داخل  نشأت 
بطل  شعر  كيف  الحظنا  نفسه  الوقت 

الرواية باالغرتاب يف مواضع كثرية. 
املحور الثاين

ومهوم  الذاكرة  بني  اهلويات  رصاع 
احلارض

وصفها  كام  نوهدرا  رواية  لعل   
انتامًء  تعد  عبادة  جواد  عيل  الدكتور 
الساخر،  حّسها  يف  احلداثة  بعد  ما  إىل 
فيها  الفكاهة  الناقد.  والتهكمي 
عىل  شخصياهتا  تفّوق  بالتفوق؛  متعلقة 
جنودًا  أنفسهم  وجدوا  إذ  األحداث؛ 
للدفاع عن القوميات امُلفتعلة، وحروب 
فتمسكوا  الالإنسانية،  الطوائف 
ذاكرايت،  استعادي  رسد  َعرْب  بالفكاهة 
بل  فحسب،  أنفسهم  عن  سوا  لُينفِّ ال 
لينتقموا مما كان ُيقيدهم.)28(  إذ ل يكتف 
الروائي بإبراز رصاع اهلويات يف حارض 
لذلك  التأصيل  حاول  بل  الرواية، 
مها  حقبتني،  بني  جتوله  عرب  الرصاع 
حقبة السبعينيات والثامنينيات من القرن 
العرشين من جانب، وحقبة هناية العقد 
األول من القرن احلادي والعرشين من 

جانب آخر.
ومما غلب عىل رواية نوهدرا أن   
عسكرية  مواقف  إىل  تعود  فيها  الذاكرة 
سبعينيات  هناية  يف  حدثت  حربية 
يف  الثامنينيات،  وبداية  العرشين  القرن 
نوهدرا  مدينة  العراق وحتديدًا يف  شامل 
الرواية  أبطال  كان  إذ  احلالية(،  )دهوك 
العراقي  الشعب  رشائح  خمتلف  من 
ينتمون إىل وحدة عسكرية واحدة. ويف 
أحد املواقف يتذكر البطل حادثًا خطريًا 
كان قد حدث له يف مطلع الثامنينيات، يف 
أثناء احلرب العراقية اإليرانية، إذ يقول: 
أنا وآزاد نلعب الكرة الطائرة أمام  "كنا 

إىل  انتبهنا  وفجأة  رسسنك،  يف  قاعتنا 
أكثر  عددهم  يبلغ  األكراد  من  جمموعة 
من مئة قادمني يف سيارتني من نوع إيفا 
يدخلون املعسكر بزهيم الكردي الكاكي 
وهم يف هرج ومرج، فدخلنا مبارشة إىل 
الذي  الشخيص  سالحنا  فأخذنا  قاعتنا 
كالشنكوف  رشاشة  عن  عبارة  كان 
لكننا  عليهم،  نسدد  ونحن  وخرجنا 
الحظنا أهنم بال سالح وأهنم ال يفعلون 
شيئَا سوى اهلرج واملرج، وحني رصخنا 

رصاع اهلويات واالغرتاب يف رواية ...
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هبم: )ارفعوا ايدكم( ورمينا رصاصات 
أحدهم  اهلواء، هبتوا مجيعهم وصاح  يف 
احلانوت،  أبو  رايض  )آين  عال  بصوت 
فاكتشفنا  احلانوت(،  أبو  رايض  آين 
مؤخرَا أهنم جنود املغاوير، استعان هبم 
بوصفهم  الشمس(  )طائر  فليم  منتج 
قصة  حيكي  الذي  الفلم  هلذا  كومبارسًا 
العراقي قاسم حسن".)29(  ييش  الطيار 
هذا املقتبس بأن الوضع يف رسسنك يف 
وتبوح  خميفًا،  كان  قد  الثامنينيات  بداية 
كانت  الكردية  املعارضة  بأن  الرواية 
متباعدة،  فرتات  يف  املعسكرات  هتاجم 
وكان آزاد يشعر بتناقض شديد بني كونه 
عسكريًا يدافع عن العراق، وكونه كرديًا 
عليه أن يدافع عن قوميته، وهذا ما جعله 
جينح إىل جهة اهلوية القومية بعد أن حتول 
وإيران:  العراق  بني  رصاع  إىل  الرصاع 
بالدوام  االلتزام  غاية  ملتزمًا  آزاد  “كان 

دوامه  لكن  العراق،  شامل  يف  كنا  عندما 
بدأ يتذبذب يف البرصة بعد أن وجد أننا 
إىل  وحدتنا  ُنقلت  فقد  العراق،  يف  لسنا 
عمق 50 كيلومرتًا يف األرايض اإليرانية. 
فعندما  ما،  يشء  من  خيشى  آزاد  كان 

يف  كيلومرتات   10 عمق  إىل  ندخل  كنا 
الرتكية نجده يتحجج لكي ال  األرايض 
أن  املالحظ  الواجب".)30(  هبذا  يشرتك 
العراق،  خارج  حرب  إىل  يميل  ال  آزاد 
األرايض  إىل  الدخول  يريد  ال  فهو 
الرتكية عندما كان يف زاخو، ول يرغب 
عندما  اإليرانية  األرايض  إىل  بالدخول 
يشعر  ال  فهو  البرصة،  إىل  نقله  تم 
باالنتامء  يشعر  إنام  العراق،  إىل  باالنتامء 

إىل قوميته.
يتبني من خالل أحداث الرواية   
رسسنك  يف  الكرد  بني  العالقة  أن 
يرام،  ما  عىل  تكن  ل  العراقي  واجليش 
كثرية  مواقف  عن  الرواية  حتدثت  وقد 
بينه  خالفًا  البطل  استذكر  عندما  منها 
بلوط  شجرة  حول  كردي  فاّلح  وبني 
بأخشاهبا،  ليتدفأ  قطعها  الراوي  أراد 
فحاول الفالح منعه، وملا حتجج الراوي 
الفالح:  قال  للدولة  ملك  الشجرة  بأن 
"حتى لو مو مال أحد ما يصري تكطعها. 

تقبل آين أكطع نخلة من البرصة؟".)31( 
جنوب  إىل  حتول  اخلالف  أن  نالحظ 
بني  قارن  الكردي  الفالح  وأن  وشامل 
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الذي  األمر  والنخيل؛  البلوط  أشجار 
حييل إىل رصاع عىل املستوى القومي، إذ 
ترمز شجرة البلوط لألكراد والنخلة إىل 

العرب.
ويف موقف آخر تسرتجع الرواية   
موقفًا يف أثناء معركة بني اجليش العراقي 
كانت  الكردية  املعارضة  من  وجمموعة 
الشاحنات  ثامنية من سواق  قد خطفت 
بضاعة  ينقلون  كانوا  الذين  األتراك 
العراقية  احلرب  أثناء  يف  العراق  إىل 
اإليرانية. وقد صدرت أوامر من بغداد 
عصيبة،  معركة  وبعد  األتراك،  لتحرير 
من  كرديًا  رجاًل  العراقي  اجليش  أرس 
مصابًا،  الرجل  هذا  وكان  املختطفني، 
يف  األمواج  مكرسة  يف  الراوي  فوضعه 
بأن  أمرًا  تلّقى  وبعدها  املدرعة،  مقدمة 
يسقطه ويدوسه باملدرعة، إال أن السائق 
بعجالت  يدسه  ول  أسقطه  )الراوي( 
وأنا  شديد  بغضب  "شعرت  املدرعة: 
املدرعة،  فأوقفت  األمر  هذا  أتلقى 
كبرية،  صخرة  بجانب  بإنزاله  وقمنا 
وبعد أن تفحصنا كتفه اليمنى ل نجد ما 
يدل عىل أنه مقاتل، ثم تفحصنا إصابته 

إبرة  وزرقه  دانيال  فضمده  عجالة،  عىل 
مسكنة لألل، ووضعت قربه زمزمية ماء 
وبعض األرزاق اجلافة، وتركناه يف املكان 
وهو ينظر إلينا بوجه شاحب، غري مدرك 
فعلته  ما  عىل  آزاد  فشكرين  حيدث...  ملا 
آزاد،  مع  صداقتي  آخرها  كثرية  ألمور 
منها أنه أسري، ومنها أين كنت أؤيد حقه 
اعتبارات  ومنها  أرضه،  عن  الدفاع  يف 
إنسانية".)32(  نالحظ أن املقاتلني الثالثة 
خمتلفة  قوميات  من  هم  املدرعة  يف 
الكردي(  و)آزاد  األشوري(  )دانيال 
و)الراوي العريب(، وأهنم حياولون إنقاذ 
سائقي شاحنات )أتراك(، وإن الرصاع 
هذا  لكن  كثرية،  قوميات  مستوى  عىل 
النفس  إىل  يصل  لكي  يمتد  ل  الرصاع 
عىل  كرب  مهام  أنه  بمعنى  اإلنسانية، 
عندما  يصغر  أنه  إال  السلطات  مستوى 

يصطدم باملواقف اإلنسانية.
الرواية  يف  الذاكرة  تكن  ل   
فعىل  فقط  عسكرية  مواقف  تسرتجع 
الرغم من أن الذكريات كانت عسكرية 
إال أهنا أحيانًا تبدو مطرزة باحلب، ومن 
بقوله:  الراوي  رواه  ما  الذكريات  تلك 

رصاع اهلويات واالغرتاب يف رواية ...
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"كنت أسري مع صديقتي ليليان يف منطقة 

ال نعرفها، متجهني إىل مكان ما. كنا يف 
خيفف  معها  حديثي  وكان  اهلدوء  غاية 
تدريب  من  العسكرية  احلياة  تعب  عني 
طريق  محاية  وواجبات  ليلية  وواجبات 
فكان  املتِعب،  ماس(  كاين  )زاخو- 
يشفيني  بلسام  أتذكره،  الذي ال  حديثها 
من ذلك الشقاء املخيف".)33( نالحظ يف 
سيناريو  يستعيد  الراوي  أن  النص  هذا 
إال  اآلشورية،  ليليان  بصديقته  عالقته 
أنه  يتذكر من حديثها شيئًا سوى  أنه ال 
العسكرية،  احلياة  تعب  عنه  خيفف  كان 
ولعل نسيان تفاصيل احلديث مع ليليان 
التي  الكبرية  املواقف  ثقل  من  متأت 
بمعنى  العاطفية،  العالقات  عىل  هتيمن 
كافة  املستويات  عىل  الرصاعات  أن 
جتعل من عاطفة احلب أمرًا ثانويًا، األمر 
السخرية  إىل  يلجأ  الراوي  جيعل  الذي 
حتاول  التي  العصيبة  املواقف  تلك  من 
أن جتعله يتخىل عن إنسانيته، ومن تلك 
بالسخرية  املمزوجة  العصيبة  املواقف 
خارجي:  اسرتجاع  يف  الراوي  قول 
مواقف  بدانيال  عالقتي  "شهدت 

عصيبة كثرية، فمرة كنا يف واجب مراقبة 
الطائرات اإليرانية التي حيتمل أن هتاجم 
 ...1981 األول  كانون  يف   45 اللواء 
قبل جنود  كثيف من  نار  سمعنا إطالق 
املغاوير، وحني نظرُت من الفتحة الزلفية 
حتلق  هيليكوبرت  طائرة  رأيت  للمدرعة 
من  هبا  يرتطم  والرصاص  وحدتنا  فوق 
كل جانب، قفز دانيال إىل كرس الرامي 
نحو  املدرعة  رشاشة  توجيه  وحاول 
أننا نستطيع  الطيار  الطائرة، وحني شعر 
املدرعة  فوق  حلق  بسهولة  إسقاطه 
لتوجيه  فرصة  لدانيال  يعط  ول  مبارشة 
للرشاشة  إليه، ألن أقىص ميل  الرشاشة 
دانيال  شاهد  وعندما  درجة،   45 هو 
مرتبك:  وهو  قال  مبارشة  فوقنا  الطائرة 
أخرجت  عندها  املدرعة(،  يشيل  )راح 
بأن  فتفاجأت  العلوي  الباب  من  رأس 
الطائرة عراقية، وفورَا طلبت من دانيال 
لنُفهم  األسفل  إىل  الرشاشة  ُينزل  أن 
الطيار أننا عرفنا بأن الطائرة عراقية".)34( 
مما ينامز به هذا النص أنه حمّمل بكثري من 
حدث  قد  احلادث  أن  منها  املضامني، 
اإليرانية،  العراقية  احلرب  بداية  عند 



285

)2
02

2  
ين -

الثا
ن 

رشي
( )ت

14
44

 - 
اين

 الث
يع

)رب
نة 

ثام
ة ال

سن
- ال

ون 
الث

والث
بع 

لرا
دد ا

الع
 - 

سع
التا

لد 
ملج

/ ا
واة

د

ومنها أن أبطال الرواية يف مكان يبحثون 
بأهنا  املتهمة  الكردية  املعارضة  عن  فيه 
بالضد من اجليش  إيران وتقاتل  تساعد 
ال  احلرجة  املواقف  أن  ومنها  العراقي، 
)راح  قال:  فدانيال  السخرية،  من  متنع 
ساخرة.  عبارة  وهي  املدرعة(  يشيل 
وتكمن السخرية أيضًا يف املوقف بشكل 

عام. 
له  ذكرى  الراوي  ويستعيد   
ذهب  حني  وذلك  دانيال،  صديقه  مع 
الراوي مع دانيال إىل مكان خلف بحرية 
بالك  قنينة  أخذا  أن  بعد  دهوك  سد 
أن  دانيال  "أخربين  قال:  إذ  وايت،  آند 
اخلمر  يتعاطون  ال  دهوك  يف  املسيحيني 
يف البارات واملطاعم، لذلك جلأ إىل هذا 
املكان".)35( فدانيال يشعر أن املسيحيني 
من  أكثر  اخلمور  بتعاطي  متهمون 
التخفي،  حياول  نجده  لذلك  املسلمني 

وهذا ما يشعره بالقلق واالغرتاب. 
أحيانا يأيت اهلم بسبب قانون ما   
الراوي،  إليه  يطمح  ما  مع  ينسجم  ال 
يف  نوهدرا  رواية  عليه  أكدت  ما  وهذا 
إىل  البطل  سافر  فعندما  عدة؛  مواطن 

دهوك لغرض أداء االمتحان شعر بفرح 
قوائم  ضمن  اسمه  شاهد  عندما  شديد 
اخلارجي،  االمتحان  سيؤدون  الذين 
فقال:  ذلك،  بعد  مزاجه  تعكر  أنه  إال 
وهو  أحالمي،  حطم  بأمر  "تفاجأت 
اللغة  مادة  امتحان  أؤدي  أن  جيب  أين 
أعيش  كنت  كأنني  شعرت  الكردية 
إىل  حتولت  لكنها  خيالية  حكاية 
إلخبار  فأرسعت  خميف.  كابوس 
فأجابني  عريب،  بأين  املوظفني  أحد 
فطلبت  مشكلته،  ليست  هذه  بأن 
فأخربين  الرتبية،  عام  مدير  مقابلة 
تربية  آخر  أن  بدليل  كردستاين،  بأين 
تربية  هي  وزاريا  امتحانا  فيها  أديت 
كردستان  قانون  أن  فبام  دهوك".)36( 
العراق يعّد كل من أدى امتحان الثالث 
وأن  كردستانيًا،  كردستان  يف  املتوسط 
الوزاري  االمتحان  أدى  حقيقة  الراوي 
للثالث املتوسط يف زاخو؛ فإنه جيب أن 
يؤدي امتحان مادة اللغة الكردية. وهنا 

بدا احلارض أسود بعني الراوي.
قد  الراوي  أن  من  الرغم  عىل   
فشل يف امتحان اللغة الكردية التمهيدي 

رصاع اهلويات واالغرتاب يف رواية ...
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يستعد  أن  وقرر  املشكلة  جتاوز  أنه  إال 
يامرس  بدأ  ثم  النهائي،  االمتحان  يف  له 
حياته؛ إذ يروي البطل قصة احتفاله مع 
الشباب األيزيديني بمناسبة رأس السنة 
األيزيدية وهو ما يسمى لدهيم باألربعاء 
جسدي  "فدسست  فيقول:  األمحر، 
يتحدثون  وهم  معهم  واحتفلت  بينهم 
الكردية التي رسبت هبا هذا اليوم لكني 
حاول  لقد  باالحتفال".)37(  استمتعت 
بدس  نفسه  عن  التخفيف  الراوي 
األيزيديني.  الشباب  احتفال  يف  جسده 
ورفاقه  الراوي   قرر  آخر  موقف  ويف 
"رسنا  القيامة،  عيد  مسرية  حيرضوا  أن 
يل  أوحت  الرسيانية.  األعالم  نرفع  معًا 
رسيانية،  مدينة  دهوك  بأن  املسرية  هذه 
أجواء  يف  الرسيان  ثقافة  أثرت  إذ 
املدينة  شباب  عىل  يبدو  فكان  املدينة، 
واأليزيديني  والعرب  الكرد  فيهم  بام 
أن  من  الرغم  وعىل  رسيانيون،  أهنم 
املساجد أكثر من الكنائس إال أنه ل يكن 
املدينة...".)38(  يف  إسالمي  طابع  هناك 
نالحظ أن الطابع اإلنساين لدى الراوي 
جسده  يدس  فهو  اهلويات،  ثقل  يقاوم 

األعالم  ويرفع  اإليزيديني،  احتفال  يف 
ثم  الرسيان،  املسيحيني  مع  الرسيانية 
وطنية  مواقف  عن  ذاكرته  يف  يفتش 
نارفني عىل  "دعاين  القدامى:  ألصدقائه 
أين  وأخربته  له  اعتذرت  لكني  الغداء، 

أنتظر صديقا ل أره منذ 30 عامًا:
- منو؟

= مغديد ترزي.
- كردي؟

- ال، تركامين من كركوك.".)39(
قال:  بمغديد  التقى  وعندما   
"أخربت مغديد أين تذكرت ما فعله يف 
عملية دهي وأين ما زلت أذكر تفاصيل 
فاغرورقت عينانا ونحن  العملية،  تلك 
نتذكر حمطات من تلك العملية، فتحدث 
عن آزاد وموقفه الصعب تلك األيام إذ 
كردًا،  يقاتل  أن  عليه  وكان  كرديًا  كان 
عراقيون  نحن  إذ  مثله  نحن  له  فقلت 
مثلنا". عراقيني  نقاتل  أن  علينا  وكان 
)40( نالحظ هنا أن الذاكرة عىل اختالف 

احلارض،  مهوم  مع  اندجمت  قد  موقفها 
كانت  الذاكرة  أن  من  الرغم  فعىل 
مصحوبة باهلموم إال أهنا أخف وطأًة مما 
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جيري يف احلارض، فعندما جتمع األصدقاء 
يف الفندق الذي يقيم فيه البطل تناقشوا 
يف أمور منها موضوع الشبك: "فعباس 
بينام  مستقلة  قومية  الشبك  أن  يدعي 
لكن  كردية،  أصوهلم  أن  روهان  يرى 
قالت:  حني  املوضوع  حسمت  ليليان 
بالضبط؟  أصله  يعرف  من  هو  )هسه 
يمعودين ترى األنساب مثل الروايات 
جمرد  وهي  مزيفة،  أغلبها  التارخيية 
سوالف أغلبها خيالية وبعدين صارت 
وطاليب(  ونظريات  وقوميات  عقائد 
فضحك اجلميع واتفقوا عىل أن هيتموا 
البطل  معرفة  وبعد  بدروسهم".)41( 
ليفرحوا  اجتمعوا  ناجح  وإنه  بالنتيجة 
وصلنا  إن  "وما  يقول:  إذ  بنجاحهم، 
األبيض  اجلبل  يف  جوارسني  كهف  إىل 
عىل  الطعام  بتحضري  ليليان  بدأت 
األربعة  األعمدة  أحد  جنب  األرض 
بني  جتمع  عراقية  أغنية  تغني  وهي 
والرتكية  والكردية  الرسيانية  الروح 
النص  هذا  يتضمن  والعربية".)42( 
تلخيصًا لفكرة الرواية، إذ يقول الدكتور 
لرواية  دراسته  يف  جرب  الكاظم  عبد 

األعمدة  ذو  جورسني  "كهف  نوهدرا: 
آخر  يف  عنده،  اجتمعوا  الذي  األربعة، 
ليكون  األبيض،  اجلبل  يف  املطاف، 
إيقونة وعالمة سيميائية يف النص، وهو 
ما يناظر اجتامع اللغات األربع )الرسيانية 
كان  إذ  والعربية(،  والرتكية  والكردية 
األصدقاء قد رفعوا أصواهتم بالغناء بروح 
جتمع هذه اللغات- يف كهف، يف مججمة 
يشتغل  فهو  األبيض-  اجلبل  العراق، يف 
الرامزة".)43(  الكنائية  الصورة  طرح  عىل 
مقاومة  حياولون  األصدقاء  أن  نالحظ 
املستفيدون  خلفه  يقف  الذي  الرصاع 
منه، وأن هذا الرصاع عىل الرغم من أنه 
يتوغل يف نفوس الكثريين، إال أن هناك 
بعيدًا  باالنتامء  االعتزاز  يمكنهم  أفرادا 

عن الرصاع.
اخلامتة

1- توزعت رواية )نوهدرا( بني زمنني، 
الزمن املايض وهو حقبة هناية سبعينيات 
الثامنينيات،  بداية  إىل  العرشين  القرن 
والزمن احلارض الروائي وهو هناية العقد 
والعرشين،  احلادي  القرن  من  األول 

وحتديدًا عامي 2008م و2009م. 

رصاع اهلويات واالغرتاب يف رواية ...
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الرواية هم ذاهتم يف  2- أن شخصيات 
الزمنني، إذ جرت أحداث الرواية ما بني 
جتاوز  وحماولة  األول  للزمن  اسرتجاع 
إبطال  الثاين، والذي جعل  الزمن  مهوم 
املستقبل  إىل  يتجاوزون احلارض  الرواية 
هو التعددية الثقافية املتأتية من التعددية 

الدينية والقومية.
فكان  الرواية  يف  الرصاع  تعدد   -3
القومي  املستوى  هي  مستويات،  عىل 
املذهب  واملستوى  الديني،  واملستوى 

واملستوى الفكري.
جتاوز  الرواية  شخصيات  حاولت   -4

مستفيدة،  أطراف  تغذيه  الذي  الرصاع 
وهي يف الغالب السلطات املستبدة.

يتبني أن سبب تسمية مدينة دهوك   -5
أن  هو  )نوهدرا(  الرسياين:  بلفظها 
الرسيان يف املدينة حاولوا جتنب الرصاع 
والوقوف عىل احلياد، وذلك من خالل 
شخصيتا  هبا  متر  التي  األحداث  تتبع 

)دانيال( و)ليليان(. 
اساًم  حيمل  ال  الراوي  أن  يالحظ   -6
وال جذورا اجتامعية لتجنب االنتامء عن 

طريق داللة االسم. 
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األلفاظ الشعرية
طبيعتها وإيحاءاتها العاطفية

د. حممود حممد عيل احلسن)1(
باحث يف مجمع اللغة العربية بدمشق

Poetic expressions: its nature and emotional 

suggestions

Dr. Mahmoud Muhammad Ali Al-Hassan
Researcher at the Academy 

of the Arabic Language in Damascus
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ملخص البحث
الذي  العاطفي  باإلحياء  تتعلق  الشعر  قضايا  من  قضية  البحث  هذا  يتناول   
الشعرية، حيث سيظهر  باأللفاظ  التي اصُطِلح عىل تسميتها  األلفاظ،  ختتزنه بعض 
امُلبدع  الشاعر  الظاهرة، وأن  ارتباطها هبذه  أن ثمَة فروًقا كبرية بني األلفاظ بحسب 
هو الذي يعرف ما يف األلفاظ من إحياءات عاطفية، فيستعملها يف مواضعها، وحُيِسن 
ق لشعره مزية إضافية من مزايا التعبري واجلامل، ُتضاف إىل  توظيفها يف أماكنها، ليحقِّ

غريها من العنارص التي ُيبنى عليها العمل الفني.

Abstract

 This research deals with an issue of poetry related to 
the emotional suggestions that are stored in some words 
and expressions, which have been called poetic words. It 
will appear that there are great differences between the 
words according to their relation to this phenomenon 
and that the creative poet is the one who knows the 
emotional suggestion in the words so as he uses them in 
their positions and improves their use in their places in 
order to achieve an additional advantage of expression 
and beauty for his poetry in addition to the other elements 
on which the artwork is built.

األلفاظ الشعرية طبيعتها وإحياءاهتا العاطفية
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املقدمة:
التي  والنقد  البالغة  كتُب  كثريٌة   
وعذوبتها،  األلفاظ  مجال  عن  ثت  حتدَّ
عدة،  بتعابري  املسألة  هذه  عن  ت  وعربَّ
وسالستها،  ورونقها،  األلفاظ،  كسحر 
الذوق  صفة  أضافت  كام  ذلك،  وغري 
إبداعه  يف  حيتكم  الذي  لألديب  العايل 
وذائقة  مرَهف،  إحساس  إىل  األديب 
إدراك  نه من  مُتكِّ فريدة،  لغوية، وموهبة 
فيلتقطها  لأللفاظ،  اجلاملية  القيم 
النصُّ  فيبدو  كالمه،  سلك  يف  وينّظمها 
القارئ  قلَب  يستهوي  ُمتقنًا،  ِعقًدا 

بجوهره وبريقه ونظامه العجيب.
مجال  عن  احلديث  ولكن   
مما  ذلك  وغري  وعذوبتها،  األلفاظ 
يقوم  ال  والبالغيون،  النُّقاد  تداوله 
منطقية  ومعايري  منهجية،  ُأسس  عىل 
واضحة، وكلُّ ما استطعُت استخالَصه 
من كتبهم ال يتجاوز اإلشارات القليلة، 
واألمثلة املحدودة، وغالًبا ما يصدرون 
كام  الشعري،  ذوقهم  عن  أحكامهم  يف 
َيِكلون فهمها إىل ذوق القارئ ووجدانه.
وقد لفَت نظري جانب مهمٌّ من جوانب 

بُحسن  ى  ُيسمَّ فيام  يتمثَّل  األديب،  النقد 
النقد  كتب  يف  فبحثُت  األلفاظ،  اختيار 
والبالغة، ولكنَّني ل أظفر بتوجيه ُمقنِع، 
واضحة،  ُأسس  أو  ساطع،  دليل  أو 
يستطيع املرء أن َيبني عليها قواعد ثابتة 
ُيدركون  كانوا  وربَّام  راسخة،  ومعارَف 
ما ُيريدون بذوقهم وإحساسهم، لكنهم 

وا عن ذلك بأقواهلم وأقالمهم. ل ُيعربِّ
من  قضية  يتناول  البحث  فهذا   
العاطفي  باإلحياء  تتعلق  الشعر  قضايا 
التي  األلفاظ،  بعض  ختتزنه  الذي 
اصُطِلح عىل تسميتها باأللفاظ الشعرية، 
بني  كبرية  فروًقا  ثمَة  أن  ح  توضَّ حيث 
األلفاظ بحسب ارتباطها هبذه الظاهرة، 
يعرف  الذي  هو  امُلبدع  الشاعر  وأن 
عاطفية،  إحياءات  من  األلفاظ  يف  ما 
وحُيِسن  مواضعها،  يف  فيستعملها 
ق لشعره مزية  توظيفها يف أماكنها، لُيحقِّ
إضافية من مزايا التعبري واجلامل، ُتضاف 
ُيبنى عليها  التي  العنارص  إىل غريها من 

العمل الفني.
ثالثة  عىل  البحث  ع  توزَّ وقد   
املبحث  يف  ثُت  حتدَّ وخامتة،  مباحث 



295

)2
02

2  
ين -

الثا
ن 

رشي
( )ت

14
44

 - 
اين

 الث
يع

)رب
نة 

ثام
ة ال

سن
- ال

ون 
الث

والث
بع 

لرا
دد ا

الع
 - 

سع
التا

لد 
ملج

/ ا
واة

د

يف  والبالغيني  النّقاد  جهود  عن  األول 
حتديد األلفاظ الشعرية، واجلوانب التي 
فيه  وانتهيت  ُمصنَّفاهتم،  يف  تناولوها 
موضوَع  خيصُّ  فيام  موا،  ُيقدِّ ل  أهنم  إىل 
وأهنم  عابرة،  إشارات  إال  البحث، 
استعاضوا عن الدراسة ووضع األسس 
عند  الشعري  الذوق  تربية  عىل  بالعمل 
رواية  إىل  توجيهه  طريق  عن  القارئ، 
املختارات  وقراءة  وحفظه  الشعر 

واحتذاء النامذج العالية.
ويف املبحث الثاين تناولُت نامذَج   
من أسامء الذوات، التي ُتدَرك باحلواس، 
العاطفي،  باإلحياء  عالقَتها  وبيَّنت 
بالظروف  ارتباطها  من  تكتسبه  الذي 
كلُّ  هبا  يمرُّ  التي  والذكريات  واملواقف 
جيعلها  العاطفي  اإلحياء  وهذا  إنسان، 
إىل  حمبَّبة  دة  جمرَّ صوًرا  الذهن  يف  ترتسم 
ُتشبه  الوجدان،  يف  مستساغة  النفس، 
الشكل،  حيث  من  احلقيقية،  صورها 
الصفات  بعض  يف  عنها  ختتلف  ولكنها 
واأللوان، فيبدو القلب مثاًل عىل صورة 

تفاحة ملونة، أو جوهرة من الياقوت.

ويف املبحث الثالث تناولت عالقة ألفاظ 
املعاين باإلحياء العاطفي، وأقصد بألفاظ 
واألفعال،  فات  والصِّ املصادر  املعاين: 
يف  بينها  فيام  تتفاوت  أهنا  إىل  فانتهيُت 
فبعضها  والوجدان،  العواطف  مالمسة 
ال يؤدِّي إال داللته املعجمية، عىل حني 
اإلحياءات،  من  هالة  خيتزن  بعضها  أن 
والوجدان،  احلس  أبواب  تطرق  التي 
املشاعر  من  فيه  ما  القلب  من  وخُتِرج 
املواقُف  فيه  غرَستها  التي  واألحاسيس 

والظروف والذكريات.
ويف اخلامتة عرضُت النتائج التي   

ل إليها البحث. توصَّ
وُيمكن تصنيف البحث عىل أنه   
حتتاج  التي  واألفكار  القضايا  باب  من 
وتعليل،  وإثبات  ودراسة  متابعة  إىل 
يد  عىل  العلم  مستوى  إىل  يرتقي  كي 
فتح  منه  والغرض  الباحثني،  اإلخوة 
اللغوية  الدراسات  أمام  جديدة  أبواب 
والنقدية، تتناول الرتاث الشعري والنثر 

الفني.
وعىل اهلل االعتامد، وهو املوفق للصواب. 

األلفاظ الشعرية طبيعتها وإحياءاهتا العاطفية
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جهود النُّقاد والبالغيني يف احلديث عن 
األلفاظ الشعرية:

النُّقاد  أن  فيه  شكَّ  ال  مما   
الشعراء  توجيه  يف  أسهموا  والبالغيِّني 
احلسنة،  األلفاظ  اختيار  إىل  واألدباء 
شعرية  نصوص  من  ُيبدعونه  فيام 
ونثرية، ولكن ال نعثر يف الرتاث النقدي 
حلُسن  واضحة  معايري  عىل  والبالغي 

األلفاظ ومالءمتها للمعاين.
ولعلَّ السبب يف ذلك أن املنهج،   
يقوم  املجال،  عليه يف هذا  الذي ساروا 
عىل تربية الذوق اللغوي، وخماطبة الطبع 
نفس  يف  نقدية  َمَلكة  وبناء  الفطري، 
القارئ، بحيث يستطيع بواسطة ذلك أن 
دون  ووجدانه،  بقلبه  ُيريدون  ما  ُيدرك 
احلاجة إىل الترصيح واإلقناع، أو خماطبة 

العقل باألدلة والرباهني واحلقائق.
غرضهم  بلوَغ  استطاعوا  وقد   
مجعوها  التي  املختارات،  طريق  عن 
يدي  بني  ووضعوها  الشعر،  عيون  من 
كبري  أثٌر  املختارات  هلذه  فكان  القارئ، 
وتربية  الُقّراء،  لدى  الطباع  هتذيب  يف 
وبناء  نفوسهم،  يف  الشعري  الذوق 

بحيث  قلوهبم،  يف  الشاعرية  املَلكة 
وحيتكمون  الفّن،  هذا  يألفون  أصبحوا 
التي  األدبية  أذواقهم  تستسيُغه  ملا  فيه 
عىل  مطبوعًة  باجلامل،  مصقولة  باتت 

إدراك احلُسن ومتييزه.
322هـ(:  )ت  طباطبا  ابن  قال   
أشعار  من  اخرتناُه  ما  مجعنا  »وقد 
»هتذيب  سّميناُه  كتاب  يف  عراء  الشُّ
قول  َتعاطى  َمن  لريتاض  الّطبع«، 
الّشعر بالنّظر فيه، ويسُلك املنهاج الذي 
اللطيفة  املعاين  عراُء، ويتناول  الشُّ سلكُه 
تلك  عىل  فيحتذي  إّياها،  كتناُوهلم 
أقواهَلُم  فوا  رصَّ التي  الُفنُون  يف  األمثلة 

فيها«)2(.
والبالغيِّني  النُّقاد  فمنهج   
تربية  عىل  األساس  يف  يقوم  القدامى 
عن  القارئ،  لدى  الشعري  الذوق 
طريق املختارات، ويدعو َمن يريد إتقان 
السابقني،  الشعراء  احتذاء  إىل  الشعر 
ومعانيهم  وأساليبهم  أغراضهم  يف 
التعبري  يف  وطرائقهم  وألفاظهم، 
ذلك،  وغري  القصيدة،  وبناء  والتصوير 
آداب  عن  حديثه  يف  رشيق  ابن  قال 
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الشعر  بحفظ  نفَسه  »وليأُخْذ  الشاعر: 
العرب،  وأيام  النسب  ومعرفة  واخلرب، 
ليستعمل بعض ذلك فيام يريده من ذكر 
اآلثار، ورضب األمثال، ولَِيعَلق بنفسه 
طِباِعِهم،  بقوة  وَيقوى  أنفاِسهم،  بعُض 
املطبوعني  من  الشاعر  وجدنا  فقد 
املتقدمني َيفضل أصحاَبه برواية الشعر، 
فوقه  بَِمن  والتَّلمذة  األخبار،  ومعرفة 
شاعر  فالن  فيقولون:  الشعراء،  من 
راوية عرف  إذا كان  أنه  يريدون  راوية، 
الكالم،  مأخذ  عليه  وسهل  املقاصد، 
األصمعي:  وقال  املذهب.  به  يضق  ول 
ال يصري الشاعر يف قريض الشعر فحاًل 
ويسمع  العرب،  أشعار  يروي  حتى 
يف  وتدور  املعاين،  ويعرف  األخبار، 

مسامعه األلفاظ«)3(.
املختارات،  جانب  وإىل   
نجد  وروايته،  الشعر  حلفظ  والتوجيه 
إىل  أشاروا  قد  والبالغيِّني  النُّقاد  بعض 
الشعرية،  النصوص  يف  اجلامل  مواطن 
يف  تصبُّ  عامة،  بعبارات  مكتفني 
ودقة  واالستحسان  اإلعجاب  جمال 
ابن  فعل  كام  األلفاظ،  وسالسة  املعاين 

كتابه  يف  685هـ(  )ت  املغريب  سعيد 
مجع  حيث  واملطربات«،  »امُلرقِّصات 
مخسة  عىل  عها  وزَّ شعرية،  نامذج  فيه 
واملقبول  وامُلطِرب  امُلرقِّص  أنواع، هي: 
نوٍع  لكلِّ  ووضع  واملرتوك،  واملسموع 
ا، دون تفصيل، معتمًدا عىل  مفهوًما عامًّ
كثرة األمثلة، تارًكا لذوق القارئ مهمة 

احلكم النهائي عىل األبيات)4(.
فالغالُب  األلفاظ  خيصُّ  وفيام   
األحكاُم  والبالغة  النقد  كتب  عىل 
الذوق  عىل  اإلدراك  َتِكل  التي  العامة، 
االستحسان  بعبارات  والطبع، وتكتفي 
والثناء، ومن هؤالء ابن األثري )ت 637 
السائر«  »املثل  كتابه  يف  عقد  الذي  هـ(، 
أشار  األلفاظ،  عن  للحديث  فصاًل 
عىل  حتتوي  األلفاظ  بعض  أن  إىل  فيه 
ق عىل غريها،  تتفوَّ مزايا مجالية، جتعلها 
املفردة،  األلفاظ  مزايا  بني  خلط  لكنه 
ومزايا التعابري، وبنى استحسانه لبعض 
األلفاظ عىل ورودها يف القرآن الكريم، 
وواضحة  دة  حمدَّ معايري  يذكر  أن  دون 
ذاهتا  باألمثلة  أتى  كام  األلفاظ،  جلاملية 
والنقاد،  البالغيني  عاّمة  يتداوهلا  التي 

األلفاظ الشعرية طبيعتها وإحياءاهتا العاطفية
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من املرتادفات التي يكون بعضها مألوًفا 
حسنًا، يف رأهيم، وبعضها غري مألوف، 
السحاب  مثل  بالُقبح،  عليه  فيحكمون 
والبعاق، والغصن والعسلوج، والسيف 

واخلنشليل...
ومن أمثلة ما جاء عنده قوله يف   
هذا  والشهد: »وعىل  العسل  بني  الفرق 

ورد قول األعرج من أبيات احلامسة)5(:
َنحُن َبنو امَلوِت إذا امَلوُت َنَزْل

ال عاَر بِامَلوِت إذا ُحمَّ األَجْل
امَلوُت أحىَل ِعنَدنا ِمَن الَعَسْل

وقال أبو الطيب املتنبي)6(:
إذا ِشئُت َحفَّت يِب َعىَل ُكلِّ سابٍِح

ِرجاٌل كأنَّ امَلوَت يف َفِمها َشهُد  
»العسل  مها  لفظتان  فهاتان   
ُمستعَمل،  َحَسن  وكالمها  والشهد«، 
وقد  واستعامله،  حسنه  يف  ُيَشكُّ  ال 
دون  القرآن،  يف  »العسل«  لفظة  وردت 
لفظة »الشهد«، ألهنا أحسن منها، ومع 
بيت  »الشهد« وردت يف  لفظة  فإن  هذا 
لفظة  من  أحسن  فجاءت  الطيب،  أيب 

»العسل« يف بيت األعرج«)7(.
التي  أن األحكام  الواضح  ومن   

ُيطلقها ابن األثري عىل األلفاظ، ال سيَّام 
عىل  تقوم  ال  آخر،  عىل  لفظ  تفضيل 
ما  ضمن  تندرج  بل  موضوعية،  أسس 
ى يف النقد املعارص بالنقد االنطباعي  ُيسمَّ
أو التأثُّري)8(. ثم يعرض ابُن األثري آراء 
اللفظ،  فصاحة  يف  اخلفاجي  سنان  ابن 
اإليقاعية،  الناحية  يف  تصبُّ  آراء  وهي 
ومدى انسجام احلروف وتنافرها داخل 
اللفظ الواحد، وهي مسألة معروفة عند 
املختصني يف البالغة والنقد، وال تتَّصل 

بموضوع هذا البحث)9(.
النقاد  أن  م  تقدَّ ما  إىل  ُيضاف   
سياق  يف  األلفاظ  عن  ثوا  حتدَّ القدامى 
أن  إىل  فذهبوا  واملعنى،  اللفظ  مسألة 
اللفظ قد يكون حسنًا، واملعنى بخالفه، 
أو أن املعنى قد يكون حسنًا، واأللفاظ 
زعموا  بشواهد  وأتوا  كذلك،  ليست 
درجة  عىل  ليسا  فيهام  واملعنى  اللفظ  أن 
فيها  جاءت  بشواهد  أتوا  كام  واحدة، 
حيث  من  املعاين  مستوى  عىل  األلفاظ 

اجلودة واحلسن)10(.
يف  األلفاظ  عن  إذن  فاحلديث   
النقد والبالغة ل يرَق إىل مستوى  كتب 
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املعلَّلة،  الواضحة  واألحكام  التقعيد، 
اآلراء  مستوى  عىل  متداوالً  كان  وإنام 
عن  ثوا  حتدَّ والذين  التأثُّرية،  االنطباعية 
عيوب الشعر خلطوا بني عّدة قضايا يف 
موضع واحد، من بينها قضية األلفاظ، 
حتديد  عن  بعيًدا  حديثهم  بقي  ولذلك 
متمثِّلًة  الشعرية،  األلفاظ  خصائص 
رحلتها  يف  األلفاظ،  تلك  اكتسبته  بام 
ومزايا  شعورية،  إحياءات  من  الطويلة، 
الفن  مع  تنسجم  جعلتها  ختييلية، 
ُن  الشعري وتتداخل مع أغراضه، فتتلوَّ
عاطفية،  بصبغة  واإليقاعات  املعاين 
يف  امُلتدفِّقة  الشاعر  عاطفة  إىل  ُتضاف 
اخليال  إكساب  يف  ُتسهم  كام  األبيات، 
مزايا  من  به  اختصت  بام  ًقا،  وتدفُّ قوًة 
ختييلية متتدُّ ظالهلا عىل التعابري والصور.
قلياًل  اقرتب  املعتّز  ابن  ولعل   
من موضوع البحث، برأٍي قاله يف بيت 
لألعشى، أورده املرزباين )ت 384هـ(، 
حيث قال فيه ابن املعتز: »وممّا اسُتضعف 

من معانيه قوله)11(:
فَرَميُت غفلَة َعينِِه َعن شاتِِه

فأَصبُت َحّبَة َقلبِها وطِحاهَلا

وقد عاَبه قوم بذلك، ألهنم رأوا   
د كثرًيا يف  ذكر القلب والفؤاد والكبد يرتدَّ
الشعر، عند ذكر اهلوى واملحبة والشوق، 
من  األعضاء  هذه  يف  امُلغَرم  جيده  وما 
الطِّحاَل  جَيُِدوا  ول  والكرب،  احلرارة 
له  ُصنَع  ال  إذ  احلال،  هذه  يف  اسُتعِمَل 
فيها، وال هو ممّا َيكَتِسُب َحرارًة وحركًة 
يف ُحزٍن وال ِعشق، وال َبرًدا وُسكوًنا يف 

فرح أو َظَفر؛ فاستهجنوا ِذكَرُه«)12(.
ُيفيض  املعتّز  ابن  كالم  ومؤدَّى   
إىل أن األلفاظ، التي يستعملها الشعراء، 
من  هالًة  االستعامل  من  تكتسب 
والعواطف،  واالنفعاالت  األحاسيس 
مع  وحتمل  الداللية،  حدودها  فتتجاوز 
يالمس  وجدانيًّا،  صًدى  حروفها  إيقاع 
احلسَّ الداخيّل، وما يدور يف النَّفس من 
وانفعاالت  واحلزن،  الفرح  ذكريات 
األمل،  وتطلُّعات  والسعادة،  األل 

وانكسارات اخليبة.
هالة  أن  سبق  ما  إىل  ُيضاف   
باأللفاظ  حتيط  التي  األحاسيس، 
دة، يرسمها  الشعرية، ُتكسبها صورة جمرَّ
الفكر بأشكال وألوان حمبَّبة إىل النفس، 

األلفاظ الشعرية طبيعتها وإحياءاهتا العاطفية
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النفور  فيها  ُيثري  ما  كلِّ  من  خالية 
تبدو  القلب  بصورة  فإذا  واالشمئزاز، 
يبدو  بالفؤاد  وإذا  زاهية،  محراء  كتفاحة 
عة،  متنوِّ أحاسيس  حيمل  واسًعا  فضاًء 
مع  يتوافق  بام  َرسمها،  يف  النفس  ُتبدع 
الشاعر  يعيشها  التي  النفسية  احلالة 
ل  والقارئ، فإذا بأحاسيس الفؤاد تتحوَّ
قد  الطبيعة،  من  مناظر  إىل  اخليال  يف 
تكون رياًضا وأزاهري وماء وضياء، وقد 
حُتطِّمها  وُسفنًا  وأعاصري  غيوًما  تكون 
التي  الكبد،  بأحاسيس  وإذا  الريح، 
غالًبا ما تكون مرتبطة باحلزن والفراق، 
الظالم  من  ساكنة  صوًرا  للنفس  خُتيِّل 
صورُة  وتبدو  املمتدة،  القفر  واألرض 
ُتشبه  ال  نة،  ملوَّ قطعة  الفكر  يف  الكبد 
وتظهر  الشكل،  يف  إال  احلقيقية  الكبَد 
عىل  واالنكسار  احلزن  عالمات  فيها 

شكل شقوق.
أما لفظ الطحال فقد أحسن ابن   
املعتّز يف استبعاده من األلفاظ الشعرية، 
الشعراء  ألن  وذلك  التعليل،  يف  وأجاد 
إليه املشاعر واألحاسيس، كام  ل ينسبوا 
ه من املشاعر  هو الشأن يف الكبد، وُخُلوُّ

للقلب  التي  دة  املجرَّ الصورة  أفقده 
يتخيَّله  الفكر  فأصبح  والكبد،  والفؤاد 
عىل  رة،  امُلنفِّ احلقيقية  صورته  وفق 
شكل قطعة حلم ملطَّخة بالدم، وهلذا ال 
ُيستساغ ِذكره يف الشعر، لنفور الطَّبع من 
التي  الشعورية  للهالة  وفقدانه  صورته، 
والكبد  والفؤاد  القلب  ألفاظ  حتملها 

وغريها.
النُّقاد  بأن  القول  ويمكن   
األلفاظ،  مجالية  إىل  أشاروا  والبالغيِّني 
بعض،  عىل  بعضها  بتفضيل  وحكموا 
ويغلب  عامة،  كانت  أحكامهم  لكن 
وقد  واالرجتال،  االنطباعية  عليها 
العلمية  األُسس  وضع  عن  استعاضوا 
نامذج شعرية  من  اختاروه  بام  الواضحة 
احتذائها  إىل  الشعراء  داعني  رفيعة، 
عىل  التأكيد  مع  منواهلا،  عىل  والنسج 
تربية  بغرض  وروايته،  الشعر  حفظ 
وصقل  القارئ،  لدى  النقدي  الذوق 
موهبته الشعرية، وإكسابه ملكًة يستطيع 
والسري  الفن،  هذا  أرسار  إدراك  هبا 
التفّوق  عىل  القدرة  مع  هًدى،  عىل  فيه 

واإلبداع.   
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بأسامء  وعالقته  العاطفي  اإلحياء 
الذوات:

ابن  أن  السابق  املبحث  يف  تبنيَّ   
تعليقه  يف  استطاع،  247هـ(  )ت  املعتز 
جانب  إىل  ُيشري  أن  األعشى،  بيت  عىل 
ولكن  الشعرية،  األلفاظ  مزايا  من 
نوا  يتمكَّ ل  بعده  جاؤوا  الذين  النُّقاد 
ُيمكن  دقيقة،  معايري  إىل  الوصول  من 
إليها يف حتديد تلك األلفاظ،  االحتكام 
أغراض  ع  تنوُّ إىل  يعود  السبب  ولعلَّ 
اللفظ  أن  وجدوا  إذ  ومقاصده،  الشعر 
الذي ال ُيستساغ يف األغراض الوجدانية 
مثاًل ُيستعمل يف أغراض أخرى كالفخر 
جمال  فَسعة  ر،  والتندُّ والفكاهة  واهلجاء 
ع أغراضه حاال دون حتديد  الشعر وتنوُّ

األلفاظ اخلاّصة به.
ويف هذا املوضع سأتناول أسامء   
ُيدَرك  ى  ُمسمًّ عىل  تدلُّ  التي  الذوات، 
باإلحياء  وعالقتها  غالًبا،  باحلواس 
يف  تكتسب  جيعلها  الذي  العاطفي، 
الذهن صوًرا حمبَّبة إىل النفس، مستساغة 

يف الذوق والوجدان)13(.
كام  ذلك،  عىل  األمثلة  ومن   

والكبد  والفؤاد  القلب  أن  سابًقا،  مرَّ 
والصدر  واحلشا  والنفس  والعيون 
ألهنا  الشعرية،  األلفاظ  من  واجلوانح 
مع  تتناغم  األحاسيس،  من  هالة  حتمل 
يف  تأثرُيها  فيتجاوز  القارئ،  أحاسيس 
ويمتدُّ  املعجمية،  داللتها  حدوَد  نفسه 
وأفراحه،  وآالمه  ومواقفه،  ذكرياته  إىل 
هذا  من  وُيستثنى  وجدانه،  ومكامن 
استعملوا  الشعراء  بعض  أن  احلكم 
نوها  ُيضمِّ أن  دون  األلفاظ  هذه  بعَض 
مستساغة  غري  فجاءت  األحاسيس، 
الشعورية،  هالتها  من  دها  جترُّ جهة  من 
الذهن لصورهتا  ومن جهة مطابقتها يف 
احلقيقية اخلالية من اجلامل، وقد وقع يف 

هذه املآخذ كبار الشعراء، كام سيظهر.
هالة  ذات  ليست  ألفاظ  وهناك   
عر،  الشِّ يف  ُمستساغة  ولكنها  شعورية، 
التخيُّل،  عند  حمبَّبة  صورة  ذات  ألهنا 
فاه،  والشِّ واخلدود  عر  والشَّ كاألسنان 
صورهُتا  هبا  ترتقي  األلفاظ  هذه  فمثل 
مستوى  إىل  واخليال  احلّس  يف  املحبَّبة 

األلفاظ الشعرية.
الرئة  ألفاظ  فإن  املقابل  ويف   

األلفاظ الشعرية طبيعتها وإحياءاهتا العاطفية
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واألضالع  واألمعاء  والدم  والطحال 
الشعرية،  األلفاظ  من  ليست  والِعظام 
أن  كام  باألحاسيس،  تقرتن  ل  ألهنا 
للصورة  متاًما  مطابقة  املتخيَّلة  صورهتا 
احلقيقية، التي ال تنتظم يف سلك اجلامل، 
شعوًرا  أحياًنا  النفس  يف  تبعث  بل 
بالنفور، وُيستثنى من هذا احلكم بعُض 
احلاالت املجازية، كام سيظهر يف األمثلة.  
وفيام ييل أعرض نامذج لأللفاظ   
الشعرية، ذات اإلحياء العاطفي، ولتلك 
األلفاظ التي ل حُيِسن الشعراء استعامهلا، 
عىل  الغالبة  األلفاظ  من  اكانت  سواء 

الشعر، أم كانت مما ال خيتص به.
فلفظ »الكبد« مثاًل من األلفاظ   
ن  يتضمَّ ألنه  سابًقا،  ُذكر  كام  الشعرية، 
أكسبته  التي  األحاسيس،  من  هالة 
دة يف الذهن، حمبَّبة يف الطبع،  صورة جمرَّ
وقد شاع عند الشعراء والنقاد أن تكون 
الكبُد حمالًّ ملشاعر احلزن واألل واحلنني 
القشريي  الصّمة  أتقن  وقد  والشوق، 

استعامل هذا اللفظ يف قوله)14(:
وأذُكُر أّياَم احِلَمى ثم أنَثنِي

عا عىل َكبِِدي ِمن َخشيٍة أن َتَصدَّ

التي  األيام،  يتذكر  حني  فهو   
حرارة  هتيج  قومه،  منازل  يف  قضاها 
خوًفا  عليها،  فينحني  كبده،  يف  الشوق 

ق.  من أن تنفطر وتتشقَّ
ملا  الكبد حمالًّ  تبدو  االستعامل  ففي هذا 
واحلنني،  الشوق  نار  من  الشاعر  ُيعانيه 
بوجدانه  »الكبد«  لفظ  ى  يتلقَّ والقارئ 
وفكرة، فيتخلَّل الوجداَن مشحوًنا هبالة 
تتفاعل مع أحاسيس  التي  من املشاعر، 
وذكرياته  أحزانه  وهُتيِّج  القارئ، 

ومواقفه، وترتك أثًرا يف أعامقه.
»الكبد«  لفظ  ى  فيتلقَّ الفكر  أما   
ال  دة،  جمرَّ صورة  هلا  يتخيَّل  وهو  هنا، 
الشكل،  يف  إال  احلقيقية  الصورة  ُتشبِه 
فيها،  الدم  جيري  ال  ملونة،  صورة  إهنا 
ع  التصدُّ حتى  لوهنا،  مجال  ُيلطِّخ  وال 
مصحوًبا  يكون  ال  الفكر  يتخيَّله  الذي 

بسيالن الدم، أو ما يدعو إىل النفور.
غالب  يف  الكبد،  أن  ومع   
االستعامالت، ُتعدُّ من األلفاظ الشعرية، 
بام هلا من هالة شعورية، وصورة حمبَّبة يف 
اخليال، إال أن بعض الشعراء استعملوها 
عن  فخرجت  األحاسيس،  من  دة  جمرَّ
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رة  منفِّ صورة  عىل  وجاءت  َسمتها، 
بن  العباس  قول  يف  كام  مقبولة،  غري 

األحنف)15(:
يا فوُز ال َتسمعي ِمن َقوِل واشيٍة

ت عىل َكبِدي لو صاَدَفت َكبِدي َعضَّ
مع  األحنف،  بن  فالعباس   
شهرته باأللفاظ الرقيقة ذات الشحنات 
لفظ  باستعامل  هنا  ُيوفَّق  ل  العاطفية، 
األحاسيس،  من  دها  جرَّ إذ  »الكبد«، 
ممجوجة  الفكر  يف  صورهُتا  فأصبحت 
قطعة  كوهنا  تتجاوز  ال  مستساغة،  غري 
اللحم، تعضُّ عليها أسنان، فيسيل  من 
منها الدم، وتتلطَّخ الصورة بام تنفر منه 

الطباع، وتشمئزُّ منه النفوس.
ذات  الشعرية  األلفاظ  ومن   
العاطفي كلمة »الصدور«، وقد  اإلحياء 

أتقن استعامهلا جمنون ليىل يف قوله)16(:
َدَعوُت إهَلي َدعوًة ما َجِهلُتها

دوُر َبصرُي وَريّب باِم خُتفي الصُّ
موطن  الصدور  جعل  فقد   
فجاء  املخبوءة،  واألماين  املّرة،  املعاناة 
اللَّفظ متلبًِّسا هبالة من املشاعر، تتفاعل 
ما  مع  تتناغم  ألهنا  القارئ،  نفُس  معها 

اللوعة  النفس من ذكريات  تلك  ختتزنه 
التي  الصعبة  واملواقف  واحلرمان، 
ماثلًة  ألواهُنا  وبقيت  انطوت صفحاهتا، 

يف القلب، متَّحدًة بالوجدان.
فراس  أيب  قول  ذلك  ونحو   
وفاهُتا  بلغه  وقد  ه،  أمِّ رثاء  يف  احلمداين 

وهو يف األرس)17(:
أيا ُأمَّ األسرِي َسقاِك غيٌث

َ ال ُيقيُم وال َيسرُي حَتريَّ
وغاَب حبيُب قلبِِك عن مكاٍن

امِء به ُحضوُر مالئكُة السَّ
إىل َمن أشَتكي، وملَِن ُأناجي

دوُر إذا ضاَقت بام فيها الصُّ
أبو  جعل  األبيات  هذه  ففي   
اهلموم واآلالم،  الصدور موطَن  فراس 
التي  فجاءت مرتبطًة بنوع من املشاعر، 
تتناغم مع مثيالهتا يف وجدان القارئ.   

استعمل  َمن  الشعراء  ومن   
من  آخر  بنوع  متلبِّسًة  »الصدور«  كلمة 
موطنًا لألرسار،  املشاعر، حيث جعلها 
عىل  عالمًة  باألرسار  البوح  جعل  ثم 
والرسور،  واملتعة  الفرح  الغاية يف  بلوغ 

كام يف قول الرسي الّرّفاء)18(:

األلفاظ الشعرية طبيعتها وإحياءاهتا العاطفية
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وِر َدعانا إىل اللَّهِو داعي الرسُّ
دوِر فبِتنا َنبوُح بام يف الصُّ
بمشاعر  مرتبطة  هنا  فالصدور   
يتلقاها  وحني  واالبتهاج،  السعادة 
قلبه  يف  ما  مع  وختتلط  تتفاعل  القارئ 
بأحاسيس  حمفوفة  مجيلة  ذكريات  من 
وجدانه  يف  تركت  ومواقف  الرسور، 

عبًقا من النشوة واحلبور.
َمن  الشعراء  من  نجد  املقابل  ويف 
الشعورية،  هالتها  من  َعِرّيًة  استعملها 
اجلامدة،  احلقيقية  فجاءت عىل صورهتا 

كام يف قول أيب متام)19(:
َحراٌم عىل أرماِحنا َطعُن ُمدبٍِر

دوِر ُصدوُرها وَتنَدقُّ يف أعىل الصُّ
ال  البيتني  يف  »الصدور«  فكلمة   
تدلُّ إال عىل الصورة احلقيقية اخلالية من 
فالبيتان  ذلك  ومع  املشاعر،  أنواع  كل 
لفظية  فنّي، يعود إىل عنارص  فيهام مجال 
كلمة  ليست  أخرى،  وداللية  وشعورية 

الصدور أساًسا يف بنائه. 
ومن الشعراء َمن جعل الصدور   
ه القارئ، بل  موطنًا خلُِلٍق مذموم ال ُيِقرُّ
ؤ منه، وَنفِي حصوله يف  جيتهد عىل التربُّ

عند  بوجوده  يعرتف  كان  وإن  نفسه، 
غريه، كاحلقد واجلُبن والبغضاء والنِّفاق 
وغريها، ويف مثل هذا االستعامل ال ختلو 
الكلمة من خصائص اإلحياء الشعوري، 
لكنها تكون يف أدنى درجاته، كام يف قول 

البحرتي)20(:
فرأيُت ِغشَّ ُصدوِرهم بُعيوهِنِم

والَعنُي يف احلاالِت أعَدُل شاِهِد
فقد جعل الصدور موطنًا للغّش   
والنِّفاق، وهذا االستعامل جيتذب اهتامم 
ما  مع  ويتناغم  مشاعَره،  وُينبُِّه  القارئ، 
ختتزنه الذاكرة من مواقف كانت املعاناُة 
يف  ُيصادف  ال  ولكنه  وإكليلها،  تاَجها 
من  نابًعا  أصياًل  إحساًسا  القارئ  نفس 
كانت  مهام  القارئ  ألن  ووجدانه،  ذاته 
النفاق،  خلق  من  الرباءة  يدعي  صفته 
َوْقع  يزيد  فال  منه،  ؤ  التربُّ عىل  وجيتهد 
مشاعر  استجاشة  عىل  االستعامل  هذا 
نامذج  بعض  من  والنفور  واملعاناة  األل 
البرش الذين عرفهم يف حياته، وخالطهم 

يف جتاربه.
األلفاظ  يف  الشعوري  واإلحياء   
طريقة  أو  اللفظ،  نوع  عىل  يقترص  ال 
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أحياًنا  يعود  وإنام  الرتكيب،  استعامله يف 
وطبيعة  للكلمة،  الرصيف  البناء  إىل 
األحرف التي تتألف منها، ومثال ذلك 
أضُلع  عىل:  جُتمع  »ِضلع«  كلمة  أن 

وُضلوع وأضالع وأضالع.
فهي  »ِضلع«  املفرد  صيغة  فأما   
تدلَّ عىل مساّمها فحسب، دون أي إحياء 
فليست  قليل،  بعد  سيأيت  كام  شعوري، 

من األلفاظ الشعرية.
وأما صيغ اجلمع فال تزيد كتب   
والقول  األوزان،  ِذكر  عىل  الرصف 
القلة،  مجوع  من  وأضالع«  »أضلع  بأن 
الكثرة،  مجوع  من  وأضالِع«  و»ُضلوع 
مع جواز أن ُتستعمل صيغ القلة للداللة 
لغرض بالغي  وبالعكس،  الكثرة،  عىل 

أو لرضورة الوزن الشعري)21(.   
اإلحياء  يف  النظر  عند  ولكن   
أن  نجد  السابقة  للكلامت  الشعوري 
الكثرة  ومجوع  القلة  مجوع  بني  تصنيفها 
نفسه،  البناء  القيمة يف  وإنام  له،  قيمَة  ال 
وخلّوها  اللفظ،  يف  األحرف  وترتيب 
من أحرف املد يف هذا املثال، عىل النحو:
أفُعل،  وزن  عىل  »أضُلع«  كلمة   -1

بينها  ليس  أحرف،  أربعة  من  وتتألف 
حرف مّد، فتامسك حروفها عند التلفظ 
ورسعة  الصويت،  مدرجها  وِقرَص  هبا، 
يف  تبدو  جعلها  ذلك  كلُّ  هبا،  النطق 
احلّس ُمالِمسًة لألحشاء، منطوية عليها، 
الُعرف  يف  فاكتسبت  بحرارهتا،  ُمرَشبًة 
وأصبحت  املشاعر،  من  هالة  اللغوي 
من األلفاظ الشعرية التي ُيكثر الشعراء 
بن  العباس  قول  يف  كام  استعامهلا،  من 

األحنف)22(:
كأنَّ مُهوَم اجِلنِّ واإلنِس ُأسِكنَت

فؤادي، فام َتعُدو فؤاِدي وأضُلعي
وقول البحرتي)23(:

َشوٌق إليَك َتفيُض منُه األدُمُع
وَجًوى َعليَك َتضيُق ِمنُه األضُلُع

ُفُعول،  َوزن  عىل  »ُضلوع«  كلمة   -2
ثالثها  أحرف،  أربعة  من  وتتألف 
فيها  املّد  حرف  ووجود  مّد،  حرف 
قلياًل،  يطول  الصويت  مدرجها  جعل 
عن  بانفصاهلا  احلسِّ  يف  فأوحت 
بقاء  مع  عنها،  قلياًل  وُبعدها  األحشاء، 
فيه  يفيض  وما  الباطن  بحرارة  تأثُّرها 
مراتب  يف  جاءت  ولذلك  املشاعر،  من 

األلفاظ الشعرية طبيعتها وإحياءاهتا العاطفية
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اإلحياء بعد كلمة »أضُلع«، وهكذا حاهلا 
يف االستعامل لدى الشعراء، كام يف قول 

البحرتي)24(:
وَكم ُحفرٍة يف َغوِر َنجراَن أشَفَقت

عا ُضلوِعي عىل أصداِئها أن ُتَروَّ
نُها عندهم أن تكون يف القافية، كام  وحُيَسِّ

يف قول املتنبي)25(: 
َشوقي إليَك َنفى َلذيَذ ُهجوِعي

فاَرقَتني فأقاَم بنَي ُضلوِعي
أفعال،  وزن  عىل  »أضالع«  كلمة   -3
ثانيها  حروف،  مخسة  من  وتتألف 
وسكون  مّد،  حرف  ورابعها  ساكن 
جعل  املد  حرف  ووجود  الثاين  احلرف 
ُيؤدَّى  ولفظها  النطقي طوياًل،  مدرجها 
ع(،  ـال   )أْضـ   صوتية  مقاطع  بثالثة 
ُتؤدَّى  السابقتني  الكلمتني  أن  عىل حني 
كلٌّ منهام بمقطَعني صوتيَّني عىل النحو: 
مدرجها  وطول  ع(،  ُضُلو   ـُلع،  )أْضـ  
الصويت ومقاطعها الثالثة جعالها تبدو 
األحشاء،  عن  متاًما  منفصلًة  احلّس  يف 
بعيدة من حرارهتا وما فيها من املشاعر، 
الذهن  يف  املتخيَّلة  صورهتا  فاقترصت 
صاحلة  تعد  ول  احلقيقية،  الصورة  عىل 

لالستعامل يف الشعر.
يف  الشعراء  من  استعملها  وَمن   
موازاة األضلع والضلوع ل يكن ُمصيًبا، 
االستعامل  هذا  إىل  أجلأه  الغالب  ويف 
قول  يف  كام  القافية،  أو  الشعري  الوزن 

مجيل بثينة)26(:
فقد َيَرى اهللُ أينِّ قد ُأِحبُُّكُم

ُحبًّا أقاَم َجواُه بنَي أضالعي
وقول ابن سنان اخلفاجي)27(:

قًة وأنَكُروا يِبَ أسقاًما ُمؤرِّ
وَلوعًة َتَتوارى َبنَي أضالعي
بعض  يف  استعامهُلا  ساغ  وربام   
يقصد  ل  حني  قّلتها،  عىل  األشعار 
الشعراء اإلحياءات العاطفية، كام يف قول 

جمنون ليىل أو العباس بن األحنف)28(:
ُفؤادي بنَي أضالعي غريُب

ُينادي َمن حُيِبُّ فال جُييُب
وأرادها  األضالع  استعمل  فقد   
من  اخلالية  احلقيقية  صورهتا  وفق 
تبدو  فجعلها  العاطفية،  اإلحياءات 
القلُب  يتخبَّط  مهجور،  كوخ  كخشب 
فهذه  مستوحًشا،  حائًرا  كئيًبا  زواياه  يف 
واألضالع  للقلب  املتخيَّلة  الصورة 
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قال:  أنه  ولو  الروعة،  غاية  يف  جاءت 
بني  أو  غريب،  أضلعي  بني  فؤادي 
ضلوعي، ملا أدَّت إحدامها املقصد الذي 
يف  ُبعدها  ألن  األضالع،  كلمة  ته  أدَّ
يف  أسهم  واألحشاء  القلب  عن  احلّس 

تعميق غربة القلب ووحشته.
4- كلمة »أضالِع« عىل وزن أفاِعل، من 
صيغ منتهى اجلموع، التي ليس هلا نظري 
اللفظ،  حيث  من  ثقيلة  فهي  املفرد،  يف 
التنوين،  من  وأمثاهَلا  منعوها  ولذلك 
حرف  ثالثها  أحرف،  مخسة  من  تتألف 
فاأللف  حرفان،  وبعده  وقبله  مّد، 
متساوَيني،  قسمني  إىل  اللفظ  قسمت 
إىل  احلّس  يف  أيًضا  ى  امُلسمَّ فانقَسَم 
املتخيَّلة  الصورة  واختلطت  قسمني، 
الضلوع  ألن  تتالشى،  كادت  حتى 
واحدة  جمموعة  إال  ختيُُّلها  ُيمكن  ال 
الكلمة  نأت  وهلذا  ُمرتاّصة،  متكاملة 
عن أن تكون مستساغة يف الكالم عامًة، 

فكيف هبا يف الشعر؟
وُيؤيِّد ذلك أهنا قليلة االستعامل   
يف الشعر، ويكاد ينحرص استعامهلا لدى 
كبار الشعراء يف القافية للرضورة، كقول 

عنرتة)29(:
ن ُأِحبُُّه رَب َعمَّ وكيَف ُأطيُق الصَّ

وقد ُأرِضَمت ناُر اهلَوى يف أضالِعي
وقول ابن املعتّز)30(:

وَهْبنِي أَريُت احلاِسِديَن جَتلًُّدا
نَْتُه األضالُِع فكيَف بُحبٍّ ُضمِّ

ال  الطبع  أن  الواضح  ومن   
وال  معها،  يتفاعل  وال  يستسيغها، 
من  والضلوع  األضلع  يه  ُتؤدِّ ما  ُتؤدِّي 
كبار  ُيدرك  وربَّام  العاطفية،  اإلحياءات 
أجلأهتم  ولكن  احلقيقة،  هذه  الشعراء 

القافية إىل هذا االستعامل.
ال  الضلوع  أن  د  ُيؤكِّ والذي   
جمموعة  أهنا  عىل  إال  ختيُّلها  ُيمكن 
ق  حُتقِّ ال  التي  األلفاظ  وأن  متكاملة، 
هذه الصورة املتخيَّلة ال ُتعدُّ من األلفاظ 
لفظ  يف  قليل  قبل  ورد  ما  الشعرية، 
يندرج  ال  أنه  تبنيَّ  إذ  »ِضلع«،  املفرد 
إىل  ُيضاف  الشعرية،  األلفاظ  ضمن 
للداللة  ُوِضعت  التي  األسامء  أن  ذلك 
ل  منها  اجلزء  أو  املفردة  الضلع  عىل 
ومن  الشعري،  االستعامل  يف  تشع 
آخر  والُقَصريى« وهي  »الُقرصى  ذلك 

األلفاظ الشعرية طبيعتها وإحياءاهتا العاطفية
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سالسة  فمع  األسفل،  من  األضالع 
كبار  أن  إال  وعذوبته  وسهولته  اللفظ 
يدل  ال  ألنه  يستعملوه،  ل  الشعراء 
جمموعة  بكوهنا  كلها،  الضلوع  عىل 
متكاملة تالمس األحشاء وتتَّقد بحرارة 

الوجدان.
األسامء  أن  سبق  ما  إىل  ُيضاف   
الضلوع،  أجزاء  عىل  تدلُّ  التي 
ييل  مما  األضالع  رؤوس  كاحلناجف: 
الصلب، مفردها حنجوف، والَعالِعل: 
ُعلُعل،  مفردها  األضالع،  أطراف 
أطراف  يف  الغضاريف  والرشاسيف: 
فهذه  رشسوف،  مفردها  األضالع، 
ألهنا  الشعرية،  األلفاظ  من  ليست 
اإلحياء  من  خالية  مسميات  عىل  تدّل 

العاطفي.   
وضلوع  »أضلع  فالكلامت   
ِضلع،  مجع:  كلها  وأضالع«  وأضالع 
مصدرها  إحيائية  فروق  بينها  ولكن 
اختالف الوزن الرصيف، تتمثَّل يف قرهبا 
من األحشاء أو بعدها عنها، وتداخلها 
عنها،  انفكاكها  أو  الباطن  حرارة  مع 
أو  ومالمسته  القلب  عىل  والتوائها 

قوة  وبحسب  وجمافاته،  عنه  يها  تنحِّ
د  حتدَّ ضعفه  أو  فيها  العاطفي  اإلحياء 
وفق  الشعرية،  األلفاظ  بني  موقُعها 
بعني  األخذ  مع  السابق،  الرتتيب 
املتميزة  االستعامالت  بعض  االعتبار 

التي مرَّ احلديث عنها.
اإلحياء  الرصيف يف  الوزن  وتأثري   
من  كثري  عىل  ينطبق  لأللفاظ  العاطفي 
قد  لكنَّه  الوزن،  يف  املتشاهبة  األلفاظ 
يأخذ وجًها خمتلًفا بحسب طبيعة اللفظ 
مثاًل  ودموع«  »أدمع  فكلمتا  وداللته، 
الوزن  يف  وضلوع«  »أضلع  ُتشبهان 
الرصيف، وكذلك ينطبق عليهام ما ينطبق 
عىل »أضلع وضلوع«، من حيث درجة 
خمتلف،  بوجه  لكن  العاطفي،  اإلحياء 
بأن  ُيوحي  األدمع  لفظ  أن  يف  يتمثل 
مع يضيق به خمرُجه وتعترصه العيون  الدَّ
اعتصاًرا، وهذا جعل لفظه أكثر مالءمة 
للتعبري عن املعاناة واحلرقة واألل، كام يف 

قول البحرتي)31(: 
ت عىل ما يف َضِمرِيي أدُمِعي َنمَّ

َعداِء ِمن أنفاِس وتتاُبُع الصُّ
امتداد  فإن  »الدموع«  لفظ  أما   
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وسهولة  الدمع  بغزارة  ُيوحي  فيه  الواو 
خمرجه، فهو ذو إحياء عاطفي كالضلوع، 
إذا كان  لكنه أضعف إحياء من األدمع، 
التعبري عن احلرقة واملرارة  ُيريد  الشاعر 
د  واألل، أما إذا كان ُيريد التعبري عن جمرَّ
احلزن والشكوى فال بأس بأن يستعمل 

الدموع، كام يف قول ابن خفاجة)32(:
أال ساِجْل ُدموِعي يا َغامُم

وطاِرْحنِي بَِشجِوَك يا مَحاُم
اختالف  أن  إىل  اإلشارة  وجتدر   
البناء الرصيف ال ُيَعدُّ مقياًسا ثابًتا لتمييز 
فهو  غريها،  عن  الشعرية  األلفاظ 
بدليل  فقط،  األلفاظ  بعض  يف  يصدق 
بسبب  اسُتبِعدت  »أضالع«  كلمة  أن 
أن  حني  عىل   ، مرَّ كام  الرصيف،  وزهنا 
الوزن  يف  ُتشبهها  التي  »جوانح«  كلمة 
واملعنى مستساغة حيثام جاءت  الشكيل 
والتخييل،  اإلحياء  الشعر، من حيث  يف 

كام يف قول العباس بن األحنف)33(:
نيا، وُحبُُّكُم ألخُرَجنَّ ِمَن الدُّ

بنَي اجلَوانِِح ل َيشُعْر به أحُد
ومفردها  الضلوع،  فاجلوانح:   
عىل  جلنوحها  بذلك  يت  وُسمِّ جانحة، 

وانحنائها)34(.  عليه  ميلها  أي  القلب، 
هو  عليه  واحتواؤها  القلب  من  فقرهبا 
ما  وهذا  التسمية،  أصل  يف  مراًعى  أمٌر 
يف  كلها  مرادفاهتا  عىل  ق  تتفوَّ جعلها 

انتساهبا إىل األلفاظ الشعرية.
استبعاد  يف  السبب  يعود  وربام   
ما  مع  »اجلوانح«،  وقبول  »األضالع«، 
بينهام من اّتفاق يف الوزن الشكيل، الذي 
يتمثَّل يف عدد احلروف وترتيب احلركات 
والسكنات، هو االختالف يف اعتبارات 
بكون  ُسّمِيت  األضالع  فكأن  التسمية، 
فأوحت  اخلارج،  من  الصدر  إىل  النظر 
عىل  انقسامها  إىل  وسطها  يف  األلف 
عند  الواقع،  يف  تبدو  كام  جمموعتني، 
فربَّام  اجلوانح  أما  الصدر،  إىل  النظر 
الداخل،  من  إليها  النظر  بكون  َيت  ُسمِّ
القلب،  عىل  انحناؤها  فيه  ُروِعي  الذي 
لُيحاكي  الواو  بعد  األلف  امتداد  فجاء 
وليس  وانحناَءها،  وامتدادها  طوهلا 

فصلها إىل جمموعتني.
فليس  »جانحة«  مفردها  أما   
مرادفه  شأن  وشأنه  عاطفي،  إحياء  فيه 
عن  خروجهام  حيث  من  »الضلع«، 

األلفاظ الشعرية طبيعتها وإحياءاهتا العاطفية
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الضلوع  ألن  الشعرية،  األلفاظ  زمرة 
املتخيَّلة  وصورهتا  إحياؤها  يكتمل  ال 
ولكن  متكاملة.  جمموعة  عدها  عىل  إال 
يف  توظيفها  استطاعوا  الشعراء  بعض 
يف  تبدو  جعلتها  متميزة  استعامالت 
من  ال  التخييل  حيث  من  الروعة  غاية 
ابن  العاطفي، كام يف قول  حيث اإلحياء 

خفاجة)35(:
هَتاداين لِِذكِرُكُم ارتِياُح

فبِتُّ وكلُّ جانِحٍة َجناُح
ُمعجًبا  كان  الشاعر  أن  ويبدو   
فيها من مجال  ما  وُيدِرك  الصورة،  هبذه 
يف  شعره،  يف  رها  كرَّ ولذلك  التخييل، 

نحو قوله)36(:
َخَفَقت لِِذكِرَك أضُلِعي فكأنَّ يل

يف كلِّ جانحٍة جناًحا خَيفُق
من  األصل  يف  ليست  فاجلانحة   
اإلحياء  من  خللوها  الشعرية،  األلفاظ 
عىل  التخييل  يف  واقتصارها  العاطفي، 
عند  لكنها  احلقيقية،  صورهتا  جتسيد 
فيه  ينبت  أصل  إىل  لت  حتوَّ خفاجة  ابن 
اجلناح، وصورة اجلناح يف غاية اللطف 
والتخييل  العاطفي  اإلحياء  حيث  من 

اجلانحة  بني  ما  ذلك  إىل  ُيضاف  مًعا. 
أضفى  اشتقاق،  جناس  من  واجلناح 
عليهام مجاالً لفظيًّا يتمثَّل يف التشابه بني 
ا، يتمثل فيام ُيلقيه  احلروف، وآخر معنويًّ
ذاك،  من  هذا  أن  من  القارئ  نفس  يف 

وكأهنام من طينة واحدة)37(.
*****

اإلحياء  أن  يتضح  م  تقدَّ مما   
به األلفاظ  العاطفي هو أهم ما تتصف 
الشعرية، وهو يعود إىل طبيعة األلفاظ، 
أو بنائها، أو طريقة توظيفها، فإذا كانت 
العاطفي،  اإلحياء  من  خالية  األلفاظ 
القارئ  إحساس  ُيالمس  الذي 
األلفاظ  نطاق  خارج  فهي  ووجداَنه، 
حاذًقا  الشاعر  كان  إذا  إال  الشعرية، 
جديًدا،  إبداعيًّا  توظيًفا  ُيوظفها  بحيث 
جيعلها تكتسب من اإلحياءات والتخييل 
األلفاظ  زمرة  من  لتكون  لها  ُيؤهِّ ما 

الشعرية.
اإلحياء العاطفي يف ألفاظ املعاين:

عن  السابق  املبحث  يف  حتدثَُّت   
الشعرية،  األلفاظ  يف  العاطفي  اإلحياء 
من  كانت  تناولُتها  التي  األمثلة  لكن 
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باحلواس،  ُتدَرك  التي  الذوات  أسامء 
من  تكتسبه  ما  بفضل  أهنا  تبنيَّ  وقد 
التارخيية،  رحلتها  يف  عاطفية،  إحياءات 
دة يف الذهن، حُمبَّبًة  ُيصبح هلا صورة جمرَّ
مستَلّذًة  الطبع،  يف  مألوفًة  النفس،  إىل 
دة  املجرَّ الصورة  وهذه  الوجدان،  يف 
مأخوذة يف األصل من الصورة احلقيقية، 
لكن بعد َتصفيتها من كلِّ ما ُيثري النفوَر 
عىل  مثاًل  القلب  فيبدو  واالشمئزاز، 
التي  باأللوان  ًنا  ملوَّ التفاّحة،  صورة 
ُتوافق املزاج وترتاح هلا النفس، وهكذا.
تقوم  الشعر  جودَة  أن  تبنيَّ  وقد   
من  النوع  هبذا  الشاعر  خربة  مدى  عىل 
فُيصبح  توظيفها،  يف  والدقة  األلفاظ، 
البيت أو املقطوعة أو القصيدة مشحونًة 
هبالة كبرية من اإلحياءات العاطفية، التي 
امُلصاحبة  اجلزئية  اإلحياءات  من  حتصل 
عىل  كبرية  قدرة  فتمتلك  لفظ،  لكل 
قلبه  مع  والتفاعل  القارئ،  يف  التأثري 

ووجدانه.
عن  ث  سأحتدَّ املوضع  هذا  ويف   
تدلُّ  التي  األلفاظ  يف  العاطفي  اإلحياء 
هلا  وليس  بالذهن،  ُتدرك  معاٍن  عىل 

التي  وهي  باحلواس،  ُمدركة  صورة 
ما  مع  باملصادر،  الرصفيون  يها  ُيسمِّ
أفعال  من  احلال  بطبيعة  منها  ُيشَتقُّ 

وصفات)38(.
أن  املجال  هذا  يف  ُيذَكر  فماّم   
من  حتمله  فيام  متساوية  ليست  املعاين 
الُبكاء واحلزن  إحياءات عاطفية، فنحو: 
واحلب  والشعور  والشوق  واألل 
إحياءات  فيها  واألمل...  كرى  والذِّ
عاطفية ُتالمس قلب القارئ ووجدانه، 
وإذا ما استعملها الشاعر فإنه يكون قد 
ُتضاف  عاطفية،  بنفحات  شعره  أغنى 
اجلاملية  والعنارص  األلفاظ  دالالت  إىل 
القارئ  قلب  فيشغل  األخرى،  والفنية 
بلّذة اإلحساس، كام يشغل ذهنه وخياله 
باملعاين والصور، ومن ذلك قول أشجع 

السلمّي)39(:
فإن َبُعَد اهلَوى وبعدُت عنُه

جوُن ويف ُبعِد اهلوى تبدو الشُّ
فأعَذُر َمن رأيُت عىل ُبكاٍء

َغريٌب عن أِحّبتِِه َحزيُن
استعامل  يف  الشاعر  أجاد  فقد   
احلزين،  العاطفي  اإلحياء  ذات  األلفاظ 

األلفاظ الشعرية طبيعتها وإحياءاهتا العاطفية
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يصحبه  وما  الفراق  مع  تتناسب  التي 
فحشد  الشوق،  وحرارة  احلزن  أل  من 
والشجون  واهلوى  الُبعد  البيتني:  يف 
والبكاء والغربة واألحبة واحلزن، وكل 
ال  حزينة،  إحياءات  ن  يتضمَّ منها  لفظ 
حتى  القارئ  وجدان  يف  تسقط  تكاد 
تطرَق فيه أبواب التجارب والذكريات، 
املواقف  من  لقطات  وتستحرَض 
مما  صوًرا  وتستعرَض  واالنفعاالت، 
طواه الزمن وتناَسْته األّيام، وخُتِرج مجًرا 

ملتهًبا من حتت أكوام الرماد.
يقترص  ال  األلفاظ  هذه  فمثل   
وإنَّام  املعاين،  من  حتمله  ما  عىل  تأثريها 
املعنى،  جوهرها  الالمعة،  َرر  كالدُّ هي 

وبريقها الالمع هو العاطفة.  
أما نحو: الِعلم واجلهل، والنوم   
والسؤال  م،  والذَّ واملدح  حو،  والصَّ
فهي  والقراءة...  والتفكري  واجلواب، 
أي  حتمُل  وال  فقط،  معانيها  عىل  تدلُّ 
إحياءات عاطفية، إال إذا استطاع الشاعر 
إدخاهلا يف منًحى تعبريي متميِّز، كام يف 

قول ابن خفاجة)40(:
كتبُت، وقلبِي يف َيديَك أسرُي

ُيقيُم كام شاء اهلوى وَيسرُي

ويف كلِّ حنٍي ِمن َهواَك وأدمعي
بكلِّ مكاٍن روضٌة وغديُر

األلفاظ  من  فالكتابة يف األصل   
لكن  فقط،  معانيها  عىل  تدلُّ  التي 
ُيكسَبها  أن  برباعته  استطاع  هنا  الشاعر 
جعلها  حني  العاطفي،  اإلحياء  من  شيًئا 
تقرتن باحلّب، وخضوع القلب للهوى. 
الذوات،  أسامء  من  والغدير  والروضة 
من  هلام  ملا  الشعرية،  األلفاظ  من  ومها 
النفس،  وجتلو  اخليال  ُتثري  لطيفة  صور 
هنا،  إضافيًّا  عاطفيًّا  إحياًء  اكتسبا  ولكن 
حني جعل الشاعُر الروضَة جَمىل اهلوى، 

وجعل الغدير ملتقى الدموع.
ألفاظ  يف  العاطفي  فاإلحياء   
والصفات  املصادر  أي  املعاين، 
واألفعال، قد يرجع إىل نوع اللفظ، كام 
يف الرشح السابق، وقد يكون له ارتباط 
يتألف  التي  واألحرف  الرصيف  بالوزن 
ذلك  أمثلة  ومن  ترتيبها،  وطريقة  منها 
الشعرية  األلفاظ  من  مثاًل  »اللَّوم«  أن 
به  ظ  التلفُّ ألن  العاطفي،  اإلحياء  ذات 
املشاعر  من  مجلًة  القارئ  نفس  يف  ُيثري 
هبا،  مرَّ  بمواقف  مرتبطة  واألحاسيس، 
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وظروٍف عاشها، كام يف قول أيب فراس 
احلمداين)41(:

َعِذيري ِمَن الالئي َيُلمَن عىل اهلَوى
أما يف اهلوى، لو ُذقَن َطعَم اهلَوى، 
ُعْذُر؟

أَطلَن عليِه اللَّوَم حتى َتَركنَُه
وساعُته َشهٌر، وَليلُته َدهُر

غري  عدد  له  »اللَّوم«  ولفظ   
منها  كثرًيا  أن  إال  املرادفات،  من  قليل 
الشعرية،  األلفاظ  مستوى  إىل  يرقى  ال 
حروفها  جرس  إىل  تعود  العتبارات 
االعتبارات  وهذه  الرصفية،  أوزاهنا  أو 
ُيكثِروا  ل  الشعراء  أن  يف  سبًبا  كانت 
رحلتها  يف  تكتسب،  فلم  استعامهلا،  من 
لها  التارخيية، من اإلحياء العاطفي ما ُيؤهِّ

لتكون من األلفاظ الشعرية.
اللَّوماء  اللَّوم:  مرادفات  فمن   
واملالمة  وامَلالم  والالئمة  واللَّوَمى 
مامة والَعْتب  ّم والذَّ والبسل والثَّلب والذَّ
والَعذل والَعْذم والَعْزر واللَّحي، وهذه 
دة،  جمرَّ ثالثّية  أصول  إىل  تعود  األلفاظ 
والتأنيب والتَّبكيت والتَّثريب والتَّعنيف 
والتقريع  والتَّقبيح  والتَّفنيد  والتَّعيري 

إىل  تعود  وهذه  والتوبيخ،  والتنديد 
أصول ثالثية مزيدة)42(.

األخرية،  املرادفات  أن  الواضح  ومن 
ل  املزيدة،  الثالثية  األصول  ذات 
يف  إال  الشعراء  فحول  يستعملها 
ل اللَّيثّي)43(: الرضورة، كام يف قول املتوكِّ

َشطَّت َنواها، وحاَنت ُغربٌة قَذٌف
وِذكُر ما قد َمىض بامَلرِء َتفنيُد

وقول البحرتي)44(:
ُشغالِن من َعْذٍل وِمن َتفنيِد

وَرِسيِس ُحبٍّ طاِرٍف وَتِليِد
كلمة  األول  استعمل  فقد   
الثاين  واستعملها  القافية،  يف  »تفنيد« 
األول  الشطر  بني  الترصيع  إلقامة 

والثاين.
مرادفات  بأن  القول  وُيمكن   
املزيدة،  الثالثية  األصول  ذات  اللَّوم، 
الشعرية،  األلفاظ  من  اسُتبعدت  قد 
الرصيف،  الوزن  إىل  ترجع  العتبارات 
األلفاظ  من  أثقل  شّك  بال  إهنا  حيث 
دة، ول يشع  ذات األصول الثالثية املجرَّ
يف االستعامل منها إال فعل التعيري، كقول 

العباس بن األحنف)45(:

األلفاظ الشعرية طبيعتها وإحياءاهتا العاطفية
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ين بُطوِل ُصُدوِدُكم ُ كَتبْت ُتعريِّ
واهللُ يعَلُم كيَف كاَن َجوايب
يف  فهي  »التَّثريب«  كلمة  أما   
غاية احلسن، وقد وردت يف قوله تعاىل 
خماطًبا  السالم  عليه  يوسف  لسان  عىل 
إخوَته: )قاَل ال َتثِريَب َعَليُكم الَيوَم َيغِفُر 
اهللُ َلُكم وهو أرَحُم الّرامحنَي( ]يوسف: 
الكريم  القرآن  يف  ورودها  لكن   ،]62
مستساغة  تعد  فلم  به،  ختتصُّ  جعلها 
ذلك  وُيؤيَّد  البرش.  كالم  من  غريه  يف 
الغالب  الشعراء استعملوها يف  أن كبار 
قول  يف  كام  القرآين،  بسياقها  مرتبطة 

جرير)46(:
ُكونوا َكُيوُسَف مّلا جاَء إخوُتُه

واسَتعَرُفوا قاَل ما يف الَيوِم َتثريُب
ذات  اللَّوم،  مرادفات  أما   
فاللَّوماء  دة،  املجرَّ الثالثية  األصول 
واللَّوَمى والالئمة ل تشع يف الشعر، وال 
حتى يف النثر، ألن صيغها ليست خمتصة 
والثانية  )َفعالء(  فاألوىل  باملصادر، 
باسم  املشبهة  بالصفة  خمتصتان  )َفعىَل( 
من  املشبَّهة  الصفة  جتيء  وال  الفاعل، 
، والثالثة )فاِعلة( خمتصة  اللَّوم ألنه متعدٍّ

استعامل  فكثر  املؤنث،  الفاعل  باسم 
اللوم،  من  مشتقة  صفة  بعّدها  الالئمة 
أما األوىل والثانية فلم ُيستعمال يف باب 
الصفات، ول ُيستعمال يف باب املصادر 

إال نادًرا، كام يف قول بشار بن برد)47(:
َدعا َلوَم امُلِحبِّ إذا مَتاَدى

داِد فام َلوُم امُلِحبِّ ِمَن السَّ
َلَعلَّكام عىل اللَّوماِء فيها

ثُُّكام الطَّامعُة بارتِياِد حَتُ
مامة  والذَّ لُب  والسَّ البسُل  أما   
والَعذم والَعزُر فليس فيها إحياء عاطفي، 
عن  فضاًل  النثر،  يف  استعامهلا  ندر  وقد 
الشعرية،  األلفاظ  من  فليست  الشعر، 
وأما اللَّحي فالشائع استعامهلا يف اهلجاء 
العاطفي،  اإلحياء  من  دة  جمرَّ والشتائم، 

كام يف قول الفرزدق)48(:
حلى اهللُ َقوًما شاَرُكوا يف دماِئنا

 وُكنّا هلم َعوًنا عىل الَعَثراِت
وأما ما تبقى من مرادفات اللَّوم،   
والَعتب  م  والذَّ وامَلالمة  امَلالم  وهي 
الشيوع  كثرية  ومشتقاهتا  فهي  والَعذل، 
رحلتها  يف  اكتسبت  وقد  الشعر،  يف 
التارخيية هالة من اإلحياء العاطفي، عن 
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به اإلنسان عادة  ارتباطها بام يمرُّ  طريق 
من مواقف وظروف وذكريات، فيصبح 
الذكريات  لتلك  مدعاة  هبا  ظ  التلفُّ
ُيرافقها  ملِا  استحضاٍر  مع  واملواقف، 
من انفعال وتأثُّر، فهي إذن من األلفاظ 

الشعرية. 
ومن األمثلة عىل استعامهلا عند الشعراء 

قول جرير)49(: 
فال َتعَجبا ِمن َسورِة احلُبِّ وانُظرا

أَتنَفُع ذا الَوجِد امَلالمُة أو ُتسيل؟
وهيجاُنه.  ِحّدُته  احلّب:  فَسورة   
اهلمَّ  ُتزيل  وُتسيل:  احلّب.  والَوجد: 
لفظ  جرير  استعمل  فهنا  واحلُزن. 
الشعرية،  األلفاظ  من  وهو  »امَلالمة« 
بام  الرتباطه  العاطفي،  اإلحياء  ذات 
ومواقف  ظروف  من  اإلنسان  به  يمرُّ 
وغريها  واحلزن،  اهلمَّ  فؤاده  يف  تزرع 
واللوعة،  واخليبة  الشوق  مشاعر  من 
اإلنسان  ُيكابده  ما  ليزيد  اللَّوم  فيأيت 
وبذلك  واملواقف.  الظروف  تلك  من 
اإلنسان،  الكلمة جزًءا من حياة  تصبح 
يستدعي  غامًضا  وحلنًا  الداخيّل،  وعامله 

املواقف، ويستحرض الذكريات.

ومثلها قول العباس بن األحنف   
يف الَعْتب)50(:

َعَتبِت، وال أستطيُع الِعتابا
وَحسبي بُِطوِل ُسُكوٍت َعذابا  

أُزوُر، وال ُبدَّ يل أن أُزوَر،
إذا ُكنُت ال أستطيُع اجتِنابا
األلفاظ  من  أيًضا  فالَعْتب   
العاطفي،  اإلحياء  ذات  الشعرية، 
النفس والوجدان،  الرتباطه بأحاسيس 
الذكريات  مع  التفاعل  عن  نشأت  التي 

واملواقف والظروف.
ُيشتقُّ  وما  »الَعذل«  لفظ  ولعل   
النفس،  يف  تأثرًيا  األلفاظ  أكثر  من  منه 
من  اإلنسان  عىل  يصبُّ  بام  ارتبط  ألنه 
طريق  يف  والوقوف  احلّب،  عىل  اللَّوم 
الشعراء  حديث  كثر  ولذلك  امُلحبِّني، 
به  ضيقهم  عن  وا  وعربَّ الَعذول،  عن 
املستمّر  وسعيه  وبسلوكه  وبنصائحه 
حلرماهنم من لذة احلياة ومن احلب، قال 

مجيل بثينة)51(:
يا عاِذيَلَّ ِمَن امَلالِم َدعايِن

إنَّ الَبِلّيَة فوَق ما َتِصفاِن

األلفاظ الشعرية طبيعتها وإحياءاهتا العاطفية
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َزَعَمت ُبَثينُة أنَّ ُفرَقَتنا َغًدا
ال َمرَحًبا بَِغٍد فقد أبكايِن
بني  شاع  فقد  ّم«  »الذَّ لفظ  أما   
من  العاطفي  إحياَءه  واكتسب  الشعراء، 
العاثر،  واحلظِّ  باخلَيبة،  عادًة  ارتباطه 
والشكوى من الناس والزمان، عىل نحو 

قول البحرتي)52(: 
يا ناِزًحا قد نأى عِن الَوَطِن

أوَحشَت َطريف ِمن وجِهَك احلََسِن
أُذمُّ فيَك اهلَوى وأمَحُدُه

وَر باحلََزِن فيَك مَزجُت الرسُّ
وجتدر اإلشارة إىل ما ظهر سابًقا   
الشعرية،  األلفاظ  عن  احلديث  لدى 
اإلحياء  أن  تبنيَّ  إذ  الذوات،  أسامء  من 
بالتَّخييل،  عادة  يرتبط  فيها  العاطفي 
فتكون لأللفاظ ُصَوٌر حسنة يستعرضها 
الذهن، ويتفاعل معها الوجدان، أي إن 
من  خُيرجه  اللفظ  يف  العاطفي  اإلحياء 
دة،  صورته التي هو عليها إىل صورة جمرَّ
ال ُتشبِه الصورة احلقيقية إال يف الشكل، 
اإلحياء  يرسمها  دة  املجرَّ الصورة  وهذه 
النَّفس، خالية  العاطفي بألوان حمبَّبة إىل 
االشمئزاز،  أو  النُّفور  ُيثري  ما  كلِّ  من 

نتخيَّلها وهي  التي  القلب مثاًل  كصورة 
ُمكلَّلة بمشاعر احلب عىل صورة ُتفاحة 

زاهية األلوان، أو حجر من الياقوت.
أن  إىل  التنويه  من  بدَّ  ال  وهنا   
مادهتا  ختتلف  امُلتخيَّلة  دة  املجرَّ الصورة 
بحسب  وآخر،  شخص  بني  وألواهنا 
الفوارق يف العاطفة والشخصية والثقافة 
ذهن  يف  أيًضا  ختتلف  كام  والتجارب، 
الشخص نفسه، بني حني وآخر، بحسب 
ر الشخصية، واملهمُّ  احلالة النفسية وتطوُّ
يدلُّ  الذي  لليشء،  املتخيَّلة  َور  الصُّ أن 
من  حسنًة  تكون  الشعري،  اللفظ  عليه 
وال  واملادة،  واأللوان  الشكل  حيث 
النفسية  للحالة  رموز  من  ألواهنا  ختلو 

والوجدانية.
املعاين  ألفاظ  كانت  إذا  ولكن   
وليس  بالذهن،  ُيدَرك  حدٍث  عىل  تدلُّ 
ثمَة  فهل  باحلواس،  ُمدَركة  صورة  هلا 
التَّخييل؟ وهل يكون  بينها وبني  عالقٌة 
اإلحياء العاطفي فيها مصحوًبا بنوع من 
َور التي ُيمكن أن تتوارد عىل الذهن  الصُّ

عند التلفُّظ هبا؟
اللغة،  علامء  عند  الثابت  من   
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ُتدَرك  املعاين  أن  فّيون،  الرصَّ سيَّام  ال 
ُتدَرك  َصَور  هلا  وليس  هن،  بالذِّ
ظ مثاًل باحلب واملروءة  باحلواس، فالتلفُّ
ُيرافقها،  ال  وغريها  والِقتال  والشجاعة 
من حيث الظاهر، ُصَوٌر متخيَّلة، ألن ما 
ال ُيدرك باحلواس ال تستقرُّ له صورٌة يف 
رها العلامء،  الذهن، وهذه حقيقة ثابتة قرَّ

قها الواقع اللغوي. وَصدَّ
املعنى  أن  فيه  شكَّ  ال  ممّا  ولكن   
التي  األمور  إال بمجموعة من  ُيفهم  ال 
به،  ظ  التلفُّ يستدعيها  والتي  به،  تتعلَّق 
فاعاًل  به  ظ  التلفُّ يقتيض  مثاًل  ب  فالرضَّ
وأداًة  عليه،  يقع  به  ومفعوالً  حُيدثُِه، 
ومكاًنا وزماًنا وغري ذلك من املتعلَّقات 
التي أسهب النحاة يف احلديث عنها)53(.
ب ليس له صورة  ومع أن الرضَّ  
ُمدركة باحلواس أو ُمتخيَّلة بالذهن، إال 
اخليال،  من  عارًيا  يمرُّ  ال  به  َظ  التلفُّ أن 
يتخيَّلها  خمتلفة،  صور  ُيصاحبه  بل 
ومفعوله  الرضب  لفاعل  القارئ، 
ولكن  وآثاره...  وزمانه  ومكانه  وأداته 
بام أن هذه الصور التي يستدعيها املعنى 
فإن  دة  حمدَّ غري  عامة  يات  بُمسمَّ تتعلَّق 

ة  ومتغريِّ مبهمة  تكون  املتخيَّلة  َور  الصُّ
واالنتقال،  واالختفاء  ل  التشكُّ ورسيعة 
وفيها متَّسع لتخيُّل ُصَور من التجارب 
والظروف التي عاشها القارئ، وُفسحة 

الستحضار املواقف والذكريات.
تتوارد  مثاًل  باحلبِّ  ظ  التلفُّ فعند   
يات كثرية ترتبط  عىل الذهن صور ملُسمَّ
حمبوب  وصورة  حُمّب  كصورة  به، 
باحلّب...  يليق  مجيل  مكان  وصورة 
نحو  رات  التصوُّ ه  تتوجُّ وأحياًنا 

دة. أشخاص معروفني، وأشياء حمدَّ

إذا  بأنه  القول  يمكن  وبذلك   

كان لفظ القلب مثاًل يستدعي يف الذهن 

قد  ما  مع  باحلواس،  امُلدَركة  صورَته 

فإن  املحبَّبة،  األلوان  من  عليها  يطرأ 

لوحة  الذهن  يف  يستحرض  احلبِّ  لفظ 

والذكريات،  واملشاهد  الصور  من  تاّمة 

التي يؤثِّر استحضارها يف إثارة املشاعر، 

واستجاشة األحاسيس.

ومن أمثلة ذلك قول أيب متام)54(:
وُق َيسَفُحها، فَلو َتَرى َعربيت، والشَّ

ملا التفتَّ إىل يشٍء من امَلَطِر

األلفاظ الشعرية طبيعتها وإحياءاهتا العاطفية
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يف  يستحرض  الشوق  فلفظ   
لفاعله  الذهن  يف  صوًرا  األصل 
ومفعوله، مع بعض املواقف والذكريات 
واألشجان التي يمرُّ هبا عادة كلُّ إنسان، 
صورة  اكتسَب  هنا  أنه  ذلك  إىل  ُيضاف 
قوله  يف  االستعارة  بفضل  اإلنسان 

»َيسفحها«.
األلفاظ  أن  يتَّضح  هنا  ومن   
الشعرية ترتبط باخليال، سواء كانت من 
أسامء الذوات أم من ألفاظ املعاين، فهي 
بنوعيها متتلك اإلحياء العاطفي، واملوقع 

احلسن يف التخييل.  
*****

املعاين،  ألفاظ  أن  ممّا سبق يظهر   
أي املصادر والصفات واألفعال، ينطبق 
عليها ما ينطبق عىل أسامء الذوات التي 
عالقتها  حيث  من  باحلواس،  ُتدَرك 
لتكون  لها  ُيؤهِّ الذي  العاطفي،  باإلحياء 
أن  ح  توضَّ وقد  الشعرية،  األلفاظ  من 
يرجع  املعاين  ألفاظ  العاطفي يف  اإلحياء 
أو  الرصيف،  وزنه  أو  اللفظ،  نوع  إىل 
وأن  منها،  يتألَّف  التي  األحرف  طبيعة 
باخليال،  مصحوًبا  يكون  اإلحياء  ذلك 

التارخيية،  رحلته  يف  اللفظ  ويكتسبه 
الناس  جتارب  من  أحرفه  بني  خيتزنه  مما 

ومواقفهم وظروف حياهتم.
اخلامتة والنتائج:

عن  األول  املبحث  يف  ثُت  حتدَّ  
وجهود  الشعرية،  األلفاظ  مفهوم 
ثم  عنها،  احلديث  يف  والبالغيِّني  النقاد 
تناولت يف املبحث الثاين أسامء الذوات 
الشعرية، وعرضُت  ورتبتها يف األلفاظ 
ومدى  املعاين  ألفاظ  الثالث  املبحث  يف 

انتساهبا إىل لغة الشعر.
وانتهى البحث إىل النتائج التالية:

1- اإلحياء العاطفي يف األلفاظ يتمثَّل يف 
هالة من األحاسيس واملشاعر، يكتسبها 
والوجدانية،  التارخيية  رحلته  يف  اللفُظ 
من ارتباطه الوثيق بالتجارب والظروف 
واملواقف والذكريات الذي يمرُّ هبا كلُّ 
ما  به  ظ  التلفُّ يستدعي  بحيث  إنسان، 
ختتزنه النفس والوجدان من مشاعر جتاه 

املحطات اهلامة يف مسرية احلياة.
اعُتِمد  اصطالح  الشعرية  األلفاظ   -2
من  نوع  عىل  للداللة  البحث،  هذا  يف 
تتميَّز  الشعر،  يف  املستعملة  الكلامت 
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إحياءات عاطفية  فيها من  بام  عن غريها 
توجيه  إىل  البحث  يسعى  وختييلية، 
الشعراء وُكّتاب النثر الفني إىل اعتامدها 

يف كتاباهتم وإنتاجهم.
وإحياءاهتا  الشعرية  األلفاظ  مفهوم   -3
وجهود  سابًقا،  ُيدَرس  ل  العاطفية 
ى  تتعدَّ ال  فيه  واملحدثني  القدماء 
املصنفات  ثنايا  يف  العابرة،  اإلشارات 

النقدية والبالغية.
الشعرية  النامذج  عىل  االطالع   -4
العالية، وما يف كتب املختارات، ُيوحي 
كانوا  النقاد  وُقدامى  الشعراء  كبار  بأن 
من  األلفاظ  بعُض  به  تتميَّز  ما  ُيدركون 
اإلحياء العاطفي وُحسن التخييل، لكنَّهم 
الذوق  عىل  الغالب  يف  لون  ُيعوِّ كانوا 
س وُيصقل  اللغوي واألديب، الذي ُيؤسَّ
عن طريق رواية الشعر ومالزمة فحوله 
يف  يلتفتوا  ل  ولذلك  إنتاجهم،  وقراءة 
ووضع  التفصيل  إىل  النقدية  دراساهتم 
بوضع  اكتفوا  وإنَّام  واألسس،  املعايري 
املختارات، والتوجيه إىل احتذاء النامذج 

العالية.

اإلحياء  ذات  الشعرية،  األلفاظ   -5
أسامء  من  يكون  ما  منها  العاطفي، 
يات ُتدَرك  الذوات، التي تدلُّ عىل ُمسمَّ
من  يكون  ما  ومنها  غالًبا،  باحلواسِّ 
ألفاظ املعاين، أي املصادر وما يرتبط هبا 

من الصفات واألفعال.
األدباء  توجيه  البحث  من  الغرض   -6
الداللية  القيم  إدراك  إىل  والشعراء 
وتوظيف  لأللفاظ،  واجلاملية  واإلحيائية 
بغية  عامًة،  األديب  إنتاجهم  يف  ذلك 
الوصول إىل أدب متميِّز، حُياكي املستوى 
الشعراء  كبار  إليه  وصل  الذي  األديب 

واألدباء.
7- ُيمكن أن ُيصنَّف هذا البحث ضمن 
التي  والقضايا،  بالفرضيات  ى  ُيسمَّ ما 
الباحثني،  من  ودراسة  متابعة  إىل  حتتاج 
واملأمول أن يفتح باًبا جديًدا لدراسات 
األلفاظ  خصائص  تتناول  نقدية  لغوية 

يف الرتاث الشعري.   

األلفاظ الشعرية طبيعتها وإحياءاهتا العاطفية
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اهلوامش:
العربية  اللغة  جممع  يف  باحث   -1

بدمشق.
الشعر،  عيار  مثاًل:  ذلك  يف  ُينظر   -2
حتقيق:  322هـ(،  )ت  طباطبا  البن 
عبد العزيز بن نارص املانع، ط1، مكتبة 

اخلانجي، القاهرة، ص10.
وآدابه،  الشعر  حماسن  يف  العمدة   -3
463هـ(،  )ت  القريواين  رشيق  البن 
احلميد،  عبد  الدين  حميي  حممد  حتقيق: 
 :1  ،1981 بريوت  اجليل،  دار  ط5، 

.197
4- ُينظر: عنوان املرقِّصات واملطربات، 
685هـ(،  )ت  املغريب  سعيد  البن 

القاهرة 1286هـ، ص34- 35.
5- ُينظر رشح ديوان احلامسة أليب متام، 
الكتب  دار  421هـ(،  )ت  للمرزوقي 

العلمية، بريوت 1: 211.
الرمحن  لعبد  املتنبي،  ديوان  رشح   -6
القاهرة  هنداوي،  مؤسسة  الربقوقي، 

2014، ص 393.
)ت  األثري  البن  السائر،  املثل   -7
وبدوي  احلويف  أمحد  حتقيق:  637هـ(، 

 :1 القاهرة،  مرص،  هنضة  دار  طبانة، 
.165

التأثري:  النقد  مفهوم  يف  ُينظر   -8
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 الجهود االدبية والنقدية 

في كتاب )حياة الحيوان الكبرى( للدميري ت)808هـ(

The Literary and Critical Efforts in Al-Dimiri’s 

(The great life of the Animal) (d.808H)

Lect. Dr. Bashar Latif Jawad
Ahl al-Bayt University

Lect. Dr. Jafar Ali Ashour

م.دبشار لطيف جواد
جامعة اهل البيت 

م.د جعفر عيل عاشور 
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ملخص البحث
االمهية  غاية  يف  كان  القديم  العريب  الرتاث  عن  الكشف  يف  العرب  علامء  جهود  إنَّ   
انه  إرث  تأرخيي   املهتمني  بل  نثرًا  كام يرتاءى  لبعض  او  بالنسبة هلم،فالرتاث  ليس شعرًا 
والفلسفة  والفن   العلم   إىل  االدب  الرضوب، جياوز  متلون  االجتاهات   متعدد   وحضاري 
احلركة  وجوه  من  وجهًا  يكون   أن  يمكن   ما  وكل  واللغة   والتاريخ   والفقه   واالخالق  
اظهار  يف  الدمريي  نظر  وجهة  تبلورت  االساس  هذا  القديمة،وعىل  والفكرية  االجتامعية  
املوروث العريب بجوانبه الفكرية والثقافية والعلمية والتارخيية عىل الرغم من ان كتاب حياة 
احليوان الكربى قد تبنى  دراسة اصناف احليوانات بالدرجة االساس،وعليه تبنت الدراسة 
املنهج  عن  فضاًل  املوضوعية  فيه  متبعني  الكتاب  هذا  يف  والنقدية  االدبية  اجلهود  أهم  رصد 
التحلييل،حماولني من ذلك رصد العالقة القائمة بني ماورد من نصوص شعرية ونثرية وبني 
ما ورد من موضوعات تارخيية ودينية وفقهية وعلمية ُمعتمدين يف ذلك عىل بعض املصادر 

واملراجع بام اسهم يف اِيراد القصد واهلل املوفق.
Abstract

The efforts of Arab scholars in revealing the ancient Arab heritage 
were of the utmost importance to them. This is because the heritage 
is not poetry or prose as it seems to some interested people; rather 
it is a multi-directional historical and cultural heritage of various 
kinds, which goes beyond literature to science, art, philosophy, 
ethics, jurisprudence, history, language and everything that can 
an aspect of the ancient social and intellectual movement. On 
this basis, Al-Damiri’s view was crystallized in showing the Arab 
heritage in its intellectual, cultural, scientific and historical aspects 
despite the fact that the book ‘The great Life of the Animal’ has 
mainly adopted the study of animal species. Accordingly, the 
study adopted the monitoring of the most important literary and 
critical efforts in this book, following the objectivity as well as 
the analytical method, trying to monitor the relationship between 
the poetic and prose texts that were mentioned and the historical, 
religious, jurisprudential, and scientific topics, relying on some 
significant sources and references. 
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التمهيد
1- التعريف بامُلؤَلف

هو  الكربى،  احليوان  حياة   
تبنى  اجلوانب  ُمتعدد  موسوعي  كتاب 
ملجموعة  تارخيية  تفاصيل  صاحبه  فيه 
السياسية  احلياة  احداث  من  واسعة 
واالدارية واالقتصادية للمجتمع العريب 
وحتى  التارخيية  العصور  اقدم  منذ 
الدولة  سقوط  بعد  املتأخرة  الفرتات 
يف  ُمعتمدًا  هجرية  عام656  العباسية 
ذلك عددًا من الكتب االدبية والتارخيية 
أنواع  ذكر  تبنى  كام  والطبية،  والفقهية 
وطريقة  وطباعها  وصفاهتا  احليوانات 
قام  اذ  وتقاليدها،  وعاداهتا  حياهتا 
عىل  كتابه  تقسيم  عىل  الدمريي  منهج 
باب  كل  يف  تناول  بابًا  وعرشين  ثامنية 
احليوانات  اسامء  من  جمموعة  منها 
متعددة  دراسة  عىل  قائم  اسلوب  وفق 
الطريقة  عىل  مجيعها  يف  سار  اجلوانب 
من  االول  احلرف  عىل  إعتامدًا  اهلجائية 
من  جمموعة  ذلك  ختللت  احليوان  اسم 
النثرية  والنصوص  الشعرية  االبيات 
واحلكايات  واالمثال  كاحلكم  االدبية 

والتارخيية،  الدينية  االخبار  عن  فضاًل 
ما اضاف روح التنوع يف الكتاب وُبعد 
القارئ عن السأم وامللل وهو ٌيطالع هذا 

الكتاب املوسوعي الكبري املتنوع.
2- التعريف بامُلؤلِف

حممد  الدين  كامل  البقاء  أبو  هو   
الدمريي،  بن موسى بن عيسى بن عيل 
من اهل دمرية بمرصٌولِد ونشأ بالقاهرة 
العلم  عىل  أقبل  ثم  باخلياطة  وتّكّسب 
الشيخ  يد  عىل  تفقه  مبكرة)1(،  سن  يف 
أماكن)2(،  عيل احلراوي ودّرس يف عدة 
حظ  وذا  الشافعية  فقهاء  من  وكان 
كرامات  عنه  ٌذكرت  وقد  العبادة،  من 
عىل  وأحاهلا  أظهرها  وربام  خُيفيها  كان 
ارجوزة  الفقه  يف  نّظم  وقد  غريه)3(، 
طويلة، وصنّف)رشح املنهاج( يف اربعة 
جملدات، له كتاب)حياة احليوان( ٌكربى 
طول  عن  فيها  أبان  ووسطى  وُصغرى 
باعه وكثرة اطالعه،  ورّشع يف)رشح ابن 
بعضه)4(،  وبّيض  مسّودة  ماجة(فكتب 
ودّرس بمكة امُلرشفة وتزوج هبا وُرزق 
ثالث  يف  بالقاهرة  وتويف  أالوالد،  فيها 

مجادي األوىل سنة 808هجرية)5(

اجلهود االدبية والنقديةيف كتاب )حياة ...
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الشعرية  االختيارات  االول/  املبحث 
واسسها

الشعر ديوان العرب وهو سجل   
عمد  ذلك  من  وأجمادهم،   مآثرهم 
أغلب املؤلفني اىل اختيار بعض االشعار 
يف كتبهم،  حتى وإن كانت تلك الكتب 
غري أدبية،  مثل الكتاب الذي بني ايدينا 
الرغم  فعىل  الكربى(،  احليوان  )حياة 
يبحث  علميا  كتابا  الكتاب  كون  من 
احليوانات  أنواع  ذكر  عن  مؤلفه  فيه 
عيشها  وطرائق  ومسمياهتا  وأجناسها 
االبيات  بعض  كتابه  ضّمن  أنه  إال 
واملقطوعات الشعرية يف ثنايا تلك املادة 
هذا  يف  وسنُحاول  الكبرية،  املوسوعية 
إختيارات  من  له  ورد  ما  رصد  املبحث 
عرب  االختيارات  تلك  واسس  شعرية 

دراسة:
أوالً: االختيار الزمني

)موضع  للكتاب  تصفحنا  عند   
واضح  تنوع  للدارس  يتبني  الدراسة( 
ليسوا  فالشعراء  املؤلف،  اختيارات  يف 
واحدة،  طبقة  من  وال  واحد  جيٍل  من 
امتدت  متعددة  عصور  عىل  توزعوا  إذ 

من العرص اجلاهيل وحتى اواخر العرص 
وجدنا  اجلاهيل  العرص  فمن  العباس، 
اجلاهيل  العرص  لشعراء  عدة  اختيارات 
وامرئ  النابغة  امثال  من  وفحوله 
القيس واالعشى )6( منها ما كان إعجابًا 
ذلك  غري  كان  ما  ومنها  واستحسانا)7( 
ورد  ممّا  و  واالختيارات،   الشواهِد  من 
يف  شداد  بن  لعنرتة  قول  ذلك   يف  له 
االبقع:)8(                                                                                                                الغراب  عن  احلديث  حمل 

ظعن الذين فراقهم أتوقع         
وجرى ببيتهم الغراب األبقع                                                                    
يأيت  الشاعرإلن  حرص  لقد   
عاش  الذي  واقعه  من  واضحة  بصورة 
مشاعراحلزن  دقة  وبكل  راساًم  فيه 
جاهدًا  ورحيلهم  االحبة  سفر  نتيجة 
بدت  التي  اللغوية  ثروته  استخدام  يف 
تلك  مؤكدًا  فيها  ُمتكلف  غري  مطبوعة 
للفعل )ظعن( وما  استعامله  املعاين عرب 
حيمله من داللة فضاًل عن الفعل )جرى( 
وما فيه من معنى االنتقال من مكان اىل 
وجود  الفعلني  هذين  عن  فنتج  اخر 
الغراب االبقع، ولعًل للون وداللته أثر 
كبري يف نفس الشاعر، فاألسود ما هو اال 
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هو  عاّم  فضاًل  حزن،  من  يكنه  ملَِا  متثيل 
موروث عند العرب من داللة وما ُيثريه 
يف متلقيه من كآبة بينام االبيض هو تعبرٌي 

عن كل ما هو خري جتاه املحبوبة.)9(
صدر  عرص  شعراء  عن  أما   
ألشهر  الدمريي  متّثل  فقد  االسالم، 
شعراء ذلك العرصمن امثال حسان بن 
ثابت واحلطيئة وكعب بن زهري)10(، كام 
من  فيه  ملِا  منهم  بعض  كالم  استحسن 
جودة وصورة فنية)11( وممّا ورد يف ذلك 
من  وُيستجاد  ُيستحسن  )وممّا  قوله:)12( 

كالم كعب ريض اهلل عنه قوله(: 
لوكنت أعجب من يشء ألعجبني

              سعي الفتى وهو خمبوء له القدر
يسعى الفتى ألمور ليس يدركها 

فالنفس واحدة واهلم منترش
 واملرء ما عاش ممدود له امل

ال تنتهي العني حتى ينتهي االثر
اعجاب  يثري  بأن  جديٌر  فاملعنى   
اسالمية  حكمة  من  فيه  ملَِا  الكاتب 
فام  والقدر،   بالقضاء  وترصيح  وزهد 
عن  فضاًل  يدركه  املرء  يتمناه  ما  كل 
بام  هبا  ظهر  التي  البالغية  الفنية  احللية 

واهلم(  االجياب)النفس  طباق  من  ورد 
فيه  خيتلف  ل  ما  وهو  ومنترش(  )واحدة 
قوله  أورد  كام  وسلبا)13(  اجيابًا  الضدان 
انواع  من  كنوع  وتنتهي(  تنتهي  )ال 
استعملتا  فالكلمتان  اللغوي،  املجاز 
لوجود  وذلك  له  وضعتا  ما  غري  يف 
عالقة مع قرينة حالت دون إيراد املعنى 
احلقيقي، ولعّل املخاطب ُمنكر للحكم 
إال  للشاعر  يكن  ل  وبالتايل  له  جاحٌد 
من  ورد  بام  الفكرة  وصول  يضمن  أن 
وسائل تقوية اخلطاب والتوكيد ممّا يدفع 
التسليم.                                                                                                                       اىل  إياه  داعيًا  املخاطب  انكار 
نصوص  بعدة  الدمريي  واستشهد 
تفضيل  ُمبديًا  ُأمية  بني  عرص  لشعراء 
بحق  الفرزدق  قاله  ما  ولعّل  بعضها، 
االمام السجاد)عليه السالم( من اهم ما 
أثار اهتامم الدمريي إعجابًا واستحسانًا 
خيص  ما  لرواية  حُمبة  روحًا  يعكس  ممّا 
اهلل  اهلل)صىل  رسول  بيت  أهل  ُتراث 

عليه واله(، قال الفرزدق بحقهم:)14( 
من معرٍشحبهم دين وبغضهم

كفر وقرهبم منجى ومعتصٌم

اجلهود االدبية والنقديةيف كتاب )حياة ...
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مقدٌم بعد ذكر اهلل ذكرهم 
يف كل بدء وخمتوم به الكلم 
إذ جلأ الشاعر اىل املقابلة لُيطابق   
والقرب  والُبعد  والبغض  احلب  بني 
والدين والكفر والبدء واخلتام،  فاملقابلة 
يف النص ما هي إال اسلوب قد ٌأقيم عىل 
للفرزدق  ذلك  اتاح  ممّا  الصفات  تعداد 
بام  والتذكري  نفسه  يف  عام  الترصيح 
)صىل  الرسول  بيت  أهل  به   اهلل  خّص 
وصفات.                                                                                                      فضائل  من  واله(  عليه  اهلل 
الطبيعة  شعر  عن  الدمريي  يغفل  ول 
وعن أن يأيت بشواهد لشعراء اندلسيني 
ابو  ومنهم  بعضهم  شعر  ُمستحسنًا 
للورد  وصفه  حمل  يف  القوطية  بن  بكر 

والسوسن:)15(
 قم فاسقينيها عىل الورد الذي نعام

وباكر السوسن الغض الذي نجام
 كأنامارتضعا خلفا سامئهام 

فارتضعت لبنا هذا وذاك دما   
جسامن قد كفر الكافور ذاك وقد 

عق العقيق امحرارا ذا وما ظلام 
ففي النص باكر الشاعر يف رشب   
أزهار  وبني  الطبيعة  أفياء  حتت  اخلمرة 

الورد والسوسن اجلميلة ُمشخصًا إيامها 
جاعاًل منهام طفلني يرتضعان فضاًل عن 
الوصف احليس املبارش للورد جامعًا عرب 
التشبيه والتشخيص بني الصور البرصية 
والشمية واحلركية مصورًا ماهو معنوي 
اكتسبت  وقد  مجيلة،  مادية  صورة  يف 
املزج  تم  حينام  احلقيقي  معناها  امُلحاكاة 
بني ما هو حيس وذهني لتكّون)تشكيال 
مجاليا للواقع مرتبطا باالحساس ورؤيته 
بخصوص  اما  اخلاصة()16(،  اجلاملية 
توظيف الشاعرللونني االمحر واالبيض 
متّثل  إذ  عليهام،  تدل  بألفاظ  جاء  فقد 
العقيق(،   - دما   – بقوله)الورد  االمحر 
لبنا-  ب)السوسن-  االبيض  متّثل  بينام 
موسيقى  من  ورد  عاّم  كافور(فضال 
كفر  فأرضعت-  بني)وارتضعا  جناسية 
يف  أسهم  ممّا  والعقيق(  وكافور-عق 
إيراد الصورة الشعرية من حيث التوافق 
هبا  جاء  التي  والدالالت  املعاين  مع 
بشواهد  الدمريي  واستشهد  النص. 
كثرية من أشعار العرص العباس، وهذا 
من  درة  العباس  )فالعرص  بدهيي  يشء 
تاريخ  التاريخ ومفخرة من مفاخر  درر 
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واتساعها  كلها  االسالمية  احلضارة 
الشعوب  من  بغريهم  العرب  وامتزاج 
ونشطت  التدوين  وكثرة  واالمم  
ذلك  شّكله  الرتمجة()17(وما  حركة 
االنفتاح من علوم ومعرفة بطبائع بعض 
مادة  شّكل  ممّا  وسلوكياهتا  احليوانات 
الشواهد  ومن  الكتاب،  لصاحب  ثرية 
فيه  وصف  نٍص  يف  نواس  أليب  ورد  ما 
بني  مازجًا  والصيد  الكالب  صورة 
بقوله:)18(                                                                                                                       واحلدث  االنسانية  العاطفة 

اتعبت كلبا أهله يف كده 
قد سعدت جدودهم بجده  

فكل خري عندهم من عنده  
وكل رفد ناهلم من رفده 

يظل مواله له كعبده 
يبيت أدنى صاحب من فهده
هي  )أتعبت(  الفعلية  فاجلملة   
الشاعر  هبا  افتتح  التي  االنطالق  نقطة 
وبرتكيز  الكلب  اىل  النظر  ممعنًا  طريدته 
الكشف عن  النعت حماوالً  حيقق هدف 
فقد  واجلسدية،  املعنوية  صفاته  بعض 
املنعوت(مكونًا  الكلب)الصائد  يكون 
له،  املالكني  أهله  مكونات  من  اساسيًا 

وقد كان املعنى واضحًا حينام أسبغ عليه 
إال  االنسانية  الصفات  بعض  الشاعر 
اإلنتباه  أثارت  قد  الشعرية  الصورة  أن 
املعنى  حتتوي  فالصورة  أكثر،  للمعنى 
وتدل عليه فُتحِدُث فيه تأثريًا ُمتميزًا)19( 
بالفعل حينام جعل من  ما حصل  وهذا 
الكلب رفيقًا مدلاًل وصديقًا، ولعّل إجادة 
الصاحب  شّبه  حينام  واضحة  الشاعر 
الكلب  من  وجعل  للوفاء  كرٍد  بالعبد 
أنجز وكسب.                                                                                                                            بام  اخلدمة  يستحق  سيدًا 
عىل  الكاتب  اختيارات  تقترص  ول 
كان  وإنام  اهلجري  الثاين  القرن  شعراء 
شعر  من  كثرية  لنصوص  اختيارات  له 
وممّا  اهلجريني  والرابع  الثالث  القرنني 
رثاء  العالف يف  ما روي البن  ورد عنه 

اهلر:)20( 
أل ختف وثبة الزمان كام 

وثبت يف الربج وثبة األسد  
عاقبة الظلم التنام وإن 

تأخرت مدة من املد 
أردت أن تأكل الفراخ وال 

يأكلك الدهر أكل مضطهد

اجلهود االدبية والنقديةيف كتاب )حياة ...
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فالتحول الذي احدثه الزمن هو   
حتول مأساوي كشف عن مرحلة انتقال 
من حال اىل أخرى، وقد أجاد الشاعر يف 
رسم الصورة االستعارية بام ورد له من 
يف  ورد  عاّم  فضاًل  الدهر(  قول)يأكلك 
القصيدة من معنى الرثاء وداللته الفنية، 
فرثاء احليوان هو من الفنون التي برزت 
يف العرص العباس)21( إال أن هناك رواية 
تقول بأن اهلر هو رمز أِلبن املعتز وقيل 
ابن الفرات)22(، وأبراج الفراخ ما هي إال 
ابن  اىل اخلالفة ولربام كان حتذير  إشارة 
العالف يف قصيدته الطويلة إنام هو حتذيُر 
األبراج.                                                                                                              هذه  اىل  اهلر  دخول  من  وهنُي 
وكان للدمريي اختيارات لشعراء القرن 
اخلامس والسادس منها ما جاء إعجابًا 
يف  الشواء  املحاسن  أِليب  قوٍل  يف  كام 

صديٍق ال يكتم الرس:)23(
 يل صديق غدا وإن كان ال ين 

طق إال بغيبة أو حمال  
اشبه الناس بالصدى إن حتدثـ

ـه حديثًا أعاده يف احلال 
الصورة  بيان  إىل  الشاعر  جلأ   
إال  الصديق  ينطق  ل  فحينام  السمعية، 

وهو  بالصدى  الشاعر  شبهه  بالغيبة 
فهو  االذن  إىل  العائد  الصوت  رجع 
كذلك إذا حّدثه حديثًا نرشه وأعاده يف 
التو واللحظة،  فالصورة السمعية تقوم 
السمع  بحاسة  يتعلق  ما  توظيف  عىل 
يف  ووقعها  االلفاظ  أصوات  عن  فضاًل 
االداء الشعري مفردة كانت أو بمشاركة 
الشاعر  حرص  ولقد  ْاخر)24(،  حواس 
واالحساس  الصورة  تلك  رسم  يف 
املتلقي.                                                                        جتاه  منه  فعٍل  كردِة  هبا 
نخلص من ذلك ان اختيارات الدمريي 
ل تقم عىل اساس زمني حمدد وإنام قامت 
حرص  إذ  ثقايف،  معريف  اساس  عىل 
املناسبة  الشعرية  بالشواهد  يأيت  أن  عىل 
وتصنيف  حديث  حمل  من  عليه  هو  ملَِا 
للحيوانات ُملتزمًا يف ذلك مجيع عصور 
االدب العريب إال أن امُللفت للنظر أنه ل 
من  له  ٌمعارصًا  كان  ملن  بالشواهد  يأِت 
الشعراء بل انه اكتفى بإيراد قليل ممّا قاله 
شعرية،  مقطوعات  من  عرصه  علامء 
ولربام كان السبب يف ذلك أن الدمريي 
العريب  الشعر  رواية  اىل  مياًل  أكثر  كان 
القدماء  العلامء  من  كأقرانه  القديم 
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من  عنه  ورد  ما  السيام  املوسوعيني 
وذلك  ادبية  واحاديث  شعرية  روايات 
ممّا يعكس درايته وحفظه لكثري ممّا قالته 
العرب من اشعار.                                                                                                               
2/االختياراملوضوعي                                                       

التي  االدبية  االختيارات  إنَّ      
يف  كانت  كتابه  يف  الدمريي  انتقاها 
من  ومتنوعة  متعددة  موضوعات 
تلك  عىل  الضوء  البحث  ُيسلط  ذلك 
اهم  ومن  وتنوعاهتا،  االختيارات 
هو  ورودًا  وأكثرها  املوضوعات 
أن  إذ  مسّوغ  للكثرة  ولعلَّ  الوصف، 
أغلب ما ورد عن املؤلف من استشهاد 
احليوانات  تلك  وصف  ألغراض  كان 
ابن  قال  هبا،  حُييط  وما  عنها  واحلديث 
اىل  راجع  اقله  إال  )الشعر  رشيق:)25( 
حرصه  اىل  سبيل  وال  الوصف،  باب 
للصور  كان  ذلك  من  واستقصائه( 
اختيارات  يف  واسع  حضور  الوصفية 
الكاتب منها ما ورد  له من قوٍل  للطامخي 

يف حمل وصفه للكلب االسود:)26(  
أعددت للذئب وليل احلارس 

مصدرًا أتلع مثل الفارس

يستقبل الريح بأنف خانس
يف مثل جلد احلنظباء اليابس 
وصف  يف  املأموين  الطيب  أيب  وقول 

الدجاجة:)27( 
قد بعثنا بذات حسن بديع 

 كنبات الربيع بل هي أحسن
يف رداء من جلنار وآس

وقميص من ياسمني وسوسن
الشعري  النص  خيتار  قد  او   
احليوانات  لبعض  جزئية  وصِف  يف 
الفرج  ايب  لقول  اختياره  يف  فعل  مثلام 

االصفهاين يف وصف البيضة:)28(
خلطان مائيان ما اختلطا عىل

شكل وخمتلف املزاج رقيق
اجلزئيات  إحدى  هي  فالبيضة   
املؤلف  هبا  جاء  بالدجاج،  تتصل  التي 
عن  واحلديث  الدجاج  ذكر  صدد  يف 
انواعه وليس ذلك فحسب بل عمد يف 
موضٍع آخر اىل وصف ما حٌيدثه احليوان 
من أذًى لإلنسان وكام يف قول النابغة يف 

وصفه للسليم:)29(

اجلهود االدبية والنقديةيف كتاب )حياة ...
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فبت كأين ساورتني ضئيلة
من الرقش يف أنياهبا السم ناقُع

تبادرها الراقون من رش سمها
فتطلقٌه يومًا ويومًا تراجُع                                                                   
بوصف  الكاتب  يكتِف  ول   
وسمومها  ولدغاهتا  واحلّيات  االفاعي 
بالشعر  آخريأيت  موضٍع  يف  نجدُه  وإنام 
يف  ذكرها  معينة  حادثة  بيان  لغرض 
مثلام  معني  حيوان  عن  احلديث  سياق 
البوم  طائر  عن  حديثه  سياق  يف  فعل 
املأمون  مع  حادثة  من  جرى  ما  ورسِد 

العباس:)30(
يومًا  أرشف  املأمون  ).....أن   
من قرصه فرأى رجاًل قائاًم وبيده فحمة 
فقال  يكتب هبا عىل حائط قرصه،  وهو 
ذلك  اىل  اذهب  خدمه  لبعض  املأمون 
الرجل وانظر ما يكتب وائتني به، فبادر 
عليه  وقبض  مرسعًا  الرجل  اىل  اخلادم 

وتأمل ما كتبه فإذا هو:
يا قرصمجع فيك الشؤم واللوم

يوم  البوم  اركانك  يف  يعشش  متى 
أكون  فرحي  من  البوم  فيك  يعشش 
أول من ينعيك مرغوُم......( فاألبيات 

ما  وتوثيق  اخلرب)31(،  وظيفة  أدت  قد 
جرى من حادثة سياسية ما يعكس إملام 
الكاتب بأصول التاريخ واسس روايته.                                                                                                                                       
واقعة  عن  للكشف  بالشعر  يأيت  وقد 
يف  شأنه  مهاًم  إجتامعيًا  طابعًا  تعكس 
ذلك شأن ُعلامء العرب والرواة القدماء 
واالصمعي  الضبي  املفضل  امثال  من 
يف  ورد   مثلام   ،)32( العالء  بن  وعمرو 

روايٍة له:)33(
بن  للحارث  وكان   ........(  
صعصعة ُندماء ال ُيفارقهم وكان شديد 
متنزهاته  بعض  يف  فخرَج  هلم،  املحبة 
واحد  منهم  فتخّلف  ندماؤه  ومعه 
ثم  ورشبا  فأكال  زوجته  عىل  فدخل 
اضطجعا فوثب الكلب عليهام فقتلهام، 
وجدمها  منزله  إىل  احلارث  رجع  فلام 
يقول:                                                                                                        فأنشأ  االمر  فعرف  قتيلني 

وما زال يرعى ذمتي وحيوطني
وحيفظ عرس واخلليل خيون

 فيا عجبا للخل هيتك حرمتي
ويا عجبا للكلب كيف يصون(
فاملنهجية التي وضعها الدمريي   
أشعار  لكثري من  لنفسه جعلته ُمرتصدًا 
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العرب وما تبعها من الروايات، فالشعر 
)ديوان  وهو  لألحداث  موثٍق  خرُي 
العرب.... فإذا كان ذلك كذلك فحاجة 
بلغة  متأدب  وكل  واخلطيب  الكاتب 
ماسة  إليه  علومها  يف  ناظر  أو  العرب 
جاء  وما  شديدة()34(   روايته  اىل  وفاقته 
مؤرش  شك  دون  من  هو  الدمريي  عن 

عىل تطلعه الواضح.
من  اقرب  الكالم  يكون  وقد   
فعل  ردة  للدمريي  نرصُد  حينام  هذا 
وأشعار،  روايات  من  ورد  ما  جتاه 
احلمريي:)35(                                                                                                                                      توبة  عن  ورد  كالذي 

ولو أن ليىل األخيلية سّلمت
عيّل ودوين جندُل وصفائح

لسلمت تسليم البشاشة أو زقا
إليها صدى من جانب القرب صائح
ويف هذه االبيات قال الدمريي: )36(  

أن  أكاذيبها  يف  العرب  وتزعم   ...(
اإلنسان إذا مات أو ُقتل تتصور نفسه يف 
صورة طائر ترصخ عىل قربه مستوحشة 
جلسدها، والطائرذكر البوم.....( إال أن 
القول ب)تزعم( دليُل عىل أن الدمريي 
بقدر  الرواية  يف  جاء  بام  مؤمنًا  يكن  ل 

اجتامعية  بيان ظاهرة عرفية  كان مهٌه  ما 
كانت سائدة يف ذلك العرص.

الشعري  بالنص  يأيت  وقد   
علمية  أوحقيقة  معينة  حكمة  لبيان 
عنه  يتحدث  الذي  احليوان  ختص 
اليمني  لعامرة  ابيات  من  ورد  ما  مثل 
العقرب:)37(                                                                                                              لسعة  من  الرباءة  يف 

إذا ل يساملك الزمان فحارب
وباعد إذا ل تنتفع باألقارب

وال حتتقر كيد الضعيف فربام
متوت االفاعي من سموم العقارب
وعن االبيات قال الدمريي:)38(  
إذا  العقرب  أن  القزويني  كتاب  )ويف 
لسعت احلية فإن أدركتها وأكلتها برئت 
إستطاع  املعنى  وهبذا  ماتت..(.  وإال 
العلمية  باحلقيقة  يأيت  أن  الدمريي 
هو  وممّا  موعظة  من  ورد  عاّم  فضاًل 
االجتامعي،  الواقع  صور  من  ُمشاهد 
عاّم  ُيعرب  أِلن  الواقع  عليه  أخذ  ولربام 
لكل  بالنقد  متوجهًا  شعرًا  نفسه  يف 
االجتامعية  احلياة  أِلصول  خُمالف  ماهو 
والدينية القويمة كام ورد له من قول:)39(                                                                                         

حممد خري مجيع اخللق
جاء من احلق لنا باحلق

اجلهود االدبية والنقديةيف كتاب )حياة ...
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دعوة إبراهيم اخلليل
بشارة املسيح يف التنزيل

الطيب االصول والفروع
الطاهر املحتد والينبوع 

 آباؤه قد طهرت أنسابا
ورشفت بني الورى أحسابا
إال  يكن  ل  الشعري  فالنص   
الرسول  بنسب  شككوا  من  عىل  ردًا 
هبا  أراد  واله(  عليه  اهلل  )صىل  حممد 
ُأحِلَق به من اذى  الكاتب تربئة النبي ممّا 
وادعاء ممّا يعكس ذلك جزءًا من ُمعاناة 
فيه.                                                                                   عاش  الذي  والواقع  الدمريي 
االختيارات  تنوع  أن  ذلك  من  نستنتج 
وضعه  بام  ُمتعلُق  أمٌر  هو  املوضوعية 
الكاتب لنفسه من منهجية، فكتاب حياة 
احليوان هو كتاُب موسوعي ومن املؤكد 
اختيارات  املوسوعية  لتلك  يكون  أن 
ُمتطلبات وكأدلة  من  عليه  ملِا هي  وافية 
َيِرُد من تساؤالت السيام وقد  ملِا  قطعية 
اجلزئيات  مناقشة  يف   الدمريي  اعتنى 
وتفصيل ما يوجب ذلك ُمستندًا إىل كل 
ما له صلة من احاديث وروايات تارخيية 
العريب  املجتمع  واقع  رصد  عن  فضاًل 

التي  االجتامعية  املقومات  أهم  وبيان 
يستند إليها.

3/اسس االختيارات الشعرية                                                          
عن  يكشف  )فن  هو  االختيار   
ذوقه  عن  وُيرتجم  صاحبه  شخصية 
إليها()40(  ينزل  التي  والنزعة  ومزاجه 
من  قطعة  الرجل  )شعر  إنَّ  قدياًم  وقيل 
واختياره  علمه  من  قطعة  وظنه  كالمه 
تقوم  ذلك  من  عقله()41(  من  قطعة 
وال  ذوقي  اساس  عىل  االختيار  عملية 
تتأتى إال ملن امتلك ثقافة نقدية تراكمية 
أنتجتها كثرة القراءة والتدرب واملامرسة 

يف الكتب االدبية والنقدية.
اختياراته  يف  الدمريي  سار  وقد   
أن  ُيمكن  ومعايري  اسس  عىل  الشعرية 
ثنايا  يف  موجزة  أشارات  منها  نلمح 
أن  القادمة  السطور  كتابه وسنحاول يف 
بتداخلها  نقر  أننا  فيها عىل  القول  نوجز 
فيام  الفاصلة  احلدود  وضع  وصعوبة 
معيار  املعايري،  تلك  أهم  ومن  بينها،  
أعتمد  والذي  واالستحسان  اجلودة 
إذ  اخلالصة،  االنطباعية  املؤلف عىل  فيه 
كان يستحسن بيتًا أو نصًا دون أن يعلل 
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سبب ذلك االستحسان مثل ما ورد يف 
املتنبي(:                                                                         شعر  حماسن  )ومن  قوله)42( 

بدت قمرًا ومالت خوط باٍن
وفاحت عنربًا ورنت غزاالً 
حسنها  يف  قمرًا  مشبهة  بدت  إذ   
ُحسن  يف  بان  غصن  مشبهة  ومالت 
مشيها وفاحت مشبهًة عنربًا يف رائحتها 
مقلتها  سواد  يف  غزاالً  مشبهة  ورّنت 
ل  إذ  احلال،  موضع  االسامء  واضعًا 
وإنام  به  واملشبه  املشبه  ذكر  من  يكتِف 
ما  وهذا  ُأخرى،  مشبهات  إيراد  اىل  جلأ 

ٌيسمى بالتشبيه املفروق)43(.
جمموعة  الدمريي  استحسن  كام   
أن  دون  من  واحد  لشاعر  نصوص 
اىل  أشار  إنام  الستحسانه  سببًا  ُيعطي 
جودهتا فقط منها قوله:)44( )وما احسن 

قول ابن الساعايت(:
والطلل يف سلك الغصون كلؤلؤ

رطب ُيصافحه النسيم فيسقط
والطري يقرأ والغدير صحيفة

والريح يكتب والغامم ينقط
نقاط  الشاعر  صّور  النص  ففي   
الذي  باللؤلؤ  بالغصون  املتعلقة  املطر 

ُيصافحه النسيم فيسقط عنها، أما الطري 
من  زاد  وقد  الريح  كتبه  ما  يقرأ  فكأنه 
الوارد يف  التقسيم  النقلية  الصورة  مجال 
البيت الثاين والذي أغنى الصورة وأشاع 
فيها االيقاع العذب اجلميل ُملتقطًا وجه 
الشبه احليس)كلؤلؤ( بني أمرين خمتلفني 
ُمصورًا االشياء جامدة وُمتحركة وُمتابعًا 
رسدي  عربمشهد  حركتها  يف  إياها 
رؤية.)45(                                                                            من  العني  ترصدُه  ما  يعكس 
إلستحسانه  سببًا  الدمريي  ُيعطي  وقد 
حينام توجه بالنقد القائم عىل االجياب ملِا 

قاله عامد الكاتب من أبيات:)46(
أما الغبار فإنه

مما أثارته السنابك
واجلو منه مظلم

لكن أنار به السنا بك
يا دهر يل عبد الرحيم

فلست أخشى مس نابك
ملمحًا  اللفظي  اجلناس  كان  إذ   
)السنابك-  االبيات  أواخر  يف  بارزًا 
السنا بك- مس نابك( ممّا أضفى للنص 
التكثيف والداللة، فااللفاظ ُمتفقة لفظًا 
خُمتلفة من حيث املعنى، وهذا هو اجلناس 

اجلهود االدبية والنقديةيف كتاب )حياة ...
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املفروق)47( فلكل من هذه االلفاظ داللة 
)بالغبار(  األوىل  ُعنيت  فقد  خاصة، 
)بالدهر(  والثالثة  )باجلو(   والثانية 
أتفقت  مجيلة  موسيقية  رنة  أحدث  مما 
وجتانست  صوتية  عنارص  خالهلا  من 
كلامت من حيث التكرار ممّا أضفى ذلك 
عن  فضاًل  الداخلية  املوسيقى  من  نوعًا 
كان  الدمريي  ولعلَّ  اللفظية،  اجلاملية 
قال:)48()وهذا  حينام  لذلك  رصدًا  أكثر 
يعكس  ممّا  احلُسن(  غاية  يف  التجنيس 
االشعار.                                                                 من  نوع  هكذا  بمثل  اعجابه 
معيار  عىل  الدمريي  اعتامد  نلحظ  كام 
كتابه  أشاريف  إذ  والسريورة،  الشهرة 
الشعريةالتي  النصوص  من  إىل جمموعة 
واشتهرت،   العريب  االدب  يف  ُعِرفت 
العرب  قالته  ما  بأمحق  ُوِصَف  ما  منها 

كقول أيب حمجن الثقفي يف اخلمرة:)49(
إذا ِمُت فادفني إىل جنب كرمة

تروي عظامي بعد مويت عروقها                                                   
وال تدفنني يف الفالة فإنني

أخاف إذا مت أن ال أذوقها                                                                                    
من  للخمرة  ما  خيفى  وال   
كانت  فقد  اجلاهيل،  الشاعر  عند  مكانة 

كناية  وهي  الذايت)50(،  للفخر  ُمدعاة 
وهي  املوصوف  إىل  وإشارة  حبه  عن 
عظامي(  )تروي  فقوله  العنب،  شجرة 
ذكر  إذ  اجلزئية،  عالقته  مرسل  جماز 
الذي  الكل  وأراد  اجلزء)عظامي( 
هواجلسم، وفيه تأخري ما حقه التقديم، 
بعد  عظامي  عروقها  )تروي  واألصل 
مويت(، إذ أخر عروقها لرضورة بالغية 
أما  الشعرية)51(،  الرضورة  عن  فضاًل 
جماز  فهو  الفالة(  يف  تدفنني  قوله)وال 
لفظ  أطلق  فقد  العموم،  عالقته  مرسل 
السهلية  األرض  )الفالة( وهي  العموم 
أراد  وكأنام  البرص،  مد  عىل  املبسوطة 
القول أن كل أرض ُيدفُن فيها هي فالة 

مقفرة إال ما كان بجنب كرمة.
الدمريي  استحسان  يقترص  ول   
وإنام  وحسب  الشعراء  عن  ورد  ملِا 
األمراء  عن  ورد  ما  بعض  استحسن 
بن  أسامة  يف  كقوله  الشعر  قالوا  ممّن 
أسامة  االمري  أحسن  )وقد  منقذ:)52(: 
بن منقذ حيث قال ملغزًا يف رضسه وقد 

قلعه(:
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وصاحب ال أمل الدهر صحبته                           
يسعى لنفعي ويسعى سعي جمتهد

ل ألقه مذ تصاحبنا فمذ وقعت
عيني عليه افرتقنا فرقة األبد
ففي النص رسم الشاعر لرضسه   
بوصفه  مجيلة  بديعية  صورة  املقلوع 
صحبته   ُّ مُتل  ال  خُملصًا  قدياًم  صاحبًا 
ُمعربًا عاّم يف نفسه من أحاسيس صادقة 
بام ورد له من تكرار يف األلفاظ فضاًل عاّم 
)صاحب-  بقوله  جناسات  من  له  ورد 
صحبة( و )يسعى- سعي( ُمعززًا ذلك 
بالتشبيه املؤكد )أفرتقنا فرقة( ممّا يعكس 
ذلك أمهية تلك املوسيقى يف إيراد الغاية 

االساس وهي اللغز.
لكثري  مواكبًا  الدمريي  كان  لقد   
وحُمدثني  فقهاء  عن  يِرُد  ممّا  العلوم  من 
ومفرسين وفالسفة، ولعّل األمر طبيعي 
أن  املؤكد  ومن  موسوعي  عالٌ  فهو 
ملطالعاته أثرًا كبريًا يف ما وصل إليه من 
له من  البحث واالستقصاء، ولربام هتيأ 
وأن  دقة  بكل  يقرأ شعرالُعلامء  أن  ذلك 
ما  بحكم  جتاهها  نقدية  احكامًا  ُيبدي 
متتع به من ثقافة وممّا ورد عنه استحسانه 

لتشبيه ايب حامد الغزايل:)53(  
حلت عقارب صدغه من خده

قمرًا جيل به عن التشبيه
ولقد عهدناه حيل بربجها

ومن العجائب كيف حلت فيه                                                                  
فشأن الغزايل شأن اكثر العلامء يف   
قوهلم للشعر،  إذ ل يكن ُمكثرًا وال ُمبدعًا 
وال ُيمكن عده شاعرًا جُميدًا عىل رغم ما 
اسلوب.                                                                                                         وحالوة  تشبيه  من  عنه  ورد 
االختيارات  بإيراد  الدمريي  يكتِف  ول 
رشح  إىل  جلأ  وإنام  وحسب  الشعرية 
رشحًا  استحسانه  تمَّ  ما  بعض 
أبيات  من  ورد  وكام  دقيقًا  لغويًا 
الميته:)54(                                                                                                           ختمه  يف  للطغرائي 

ترجو البقاء بدار ال ثبات هلا
فهل سمعت بظٍل غري منتقل

قد رشحوك ألمر لو فطنت له
فاربأ بنفسك أن ترعى مع اهلمل
األبيات:)55(  يف  الدمريي  قال   
))أحيسب  تعاىل  قوله  إىل  به  )أشار 
ُمعطاًل  أي  سدى((  ٌيرتك  أن  اإلنسان 
أسديت  ُيقال  ينهى،   وال  ُيؤمر  ال 
أي  سدى  إبُل  ضيعتها،   أي  حاجتي 

اجلهود االدبية والنقديةيف كتاب )حياة ...
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فرسه  كذا  راع  بال  شاءت  حيث  ترعى 
إىل  الدمريي  أشار  إذ  وغريه(،  الثعلبي 
من  وهو  القرآين،  االقتباس  موضع 
ذلك  يعكس  ممّا  اإلشاري)56(  النوع 
املعاين.                                                                           إيراد  يف  القرآنية  االلفاظ  أمهية 
النقد  غري  ٌأخرى  مهامًا  هناك  ولعلَّ 
الدمريي  فأعجاب  والرواية،  والرشح 
الشعرية  النصوص  لبعض  واستحسانه 
قد أخذه أِلن ُيرتجم لقائل تلك االبيات 
كام ورد عنه للصاحب هباء الدين زهري 

قوله:)57( 
 وأسود عار أنحل الربد جبسه

وما زال من أوصافه احلرص واملنع
شعٌر  )وله   ")58( الدمريي:  قال   
ُيسمى  الصناعة  أهل  عند  وشعره  جيٌد 
امللك  من  ُمتمكنًا  وكان  املمتنع  السهل 
وكانت  باخلري  إال  يتوسط  وال  الصالح 
رمحه  وستامئة  ومخسني  ست  سنة  وفاته 

اهلل تعاىل(".
وال ُيشرتط أن يكون اإلعجاب   
الشعرية  النصوص  اختيارات  يف  سببًا 
عند الدمريي وإنام جاء ببعض النصوص 
لُيثبت نسبتها إىل قائلها،  قال الدمريي:)59(                                                                                                               

)وذكر ابن خلكان يف تارخيه، أن اإلمام 
صائن الدين أبا بكر القرطبي كان كثريًا 

ما ُينشد هذين البيتني:
 جرى قلم القضاء بام يكون

فسيان التحرك والسكون
جنون منك أن تسعى لرزق

ويرزق يف غشاوته اجلنني
الواسطي رمحة  الكاتب  ومها أليب اخلري 

اهلل عليه.(
الدمريي  معرفة  ذلك  ُيثبت  ممّا   
كان  ومن  ُمعارصيه  أِلشعار  الدقيقة 

سابقًا له.
بعض  رصد  عن  يغفل  ل  كام   
يف  تشاُبٍه  من  الشعراء  عن  َيِرُد  ما 
ذلك  يف  راٌي  له  كان  إذ  املعنى، 
العتايب:)60(                                                                                                                                      بشعر  استشهد  حينام 

طاف اخليال بنا لياًل فحيانا
 أهاًل به من ملم زار عجالنا
وذكر بعد ذلك بيتًا لعيل بن حممد   

بن نصري يف املعنى نفسه:)61(
وكان خياهلا يشفي سقامًا

فضنت باخليال عىل اخليال                                                               
أن  يعني  ما  املعنى(  )يف  فبقوله   
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وبحسب  اخلواطر،  يف  تواردًا  هناك 
)املعاين  قوله:)62(  اجلاحظ  عن  ورد  ما 
العريب  يعرفها  الطريق  يف  مطروحة 
ينفي  أن  أراد  وكأنام  والعجمي....( 
السيام  بينهام  فيام  شعرية  رسقة  وقوع 
الشاعرين  بني  اختالفًا  هناك  وان 
الفني.                                                                                                             والشكل  االداء  حيث  من 
الرواة  أراء  فيذكر  بالشعر  يأيت  أن  أو 
روايته  يف  واختالفهم  فيه  اللغة  ورُشاح 

كام ورد عنه من أبيات:)63(
وهل هند إال مهرة عربية

سليلة أفراس حتللها بغل
فإن نتجت مهرًا كريام فباحلرى

وإن يك إقراف فمن قبل الفحل
الدمريي:)64( قال  االبيات  ففي   
هكذا  رشحه:  يف  البطليوس  )قال 
والرواية  الفحل،  قبل  فمن  رويناه، 
أنجب  فام  إقراف  يك  وإن  األٌخرى، 
الشعر  هذا  ُروي  وقد  وقال:  الفحل، 
حلميدة بنت النعامن بن بشري وأهنا قالته 
رواه  فمن  الثقفي،  عقيل  بن  الفيض  يف 

حلميدة روى:وما أنا إال مهرة عربية(.
وله أيضًا يف رواية أراء  النُقاد فيام   

قاله الشعراء وتفضيل بعضهم عىل بعض، 
املعري  العالء  قول أليب  له من  كام ورد 
الشعراء  بقية  عىل  املتنبي  فّضل  حينام 
لقوله:)65( لك يا منازل يف القلوب منازُل                                                                                                                         
ممًا  جاعاًل  أكثر  الكاتب  توسع  وقد 
النقد  صور  من  واضحة  صورة  اختاره 
واستعراض أراء غريه ما بني استحسان 
ورفض فضاًل عاّم ورد له من رشح وبيان 
اختالف الرواية، وذلك بام ورد عنه من 
أبيات للشيخ أيب الفضل اجلوهري حينام 
عليه  اهلل  حممد)صىل  النبي  مدينة  شاهد 
واله(: )66(                                                                                              وإذا 

املطي بنا بلغن حممدًا 
فظهورهن عىل الرجال حراُم

قد زورتنا خري من وطئ الثرى
فلها علينا حرمة وذماُم

لفظة  معنى  الدمريي  اعطى  إذ   
احلرمة  وهي  املعجمة  بالذال  )الذمام(، 
فضاًل عن إيراده لقول السهييل يف غزوة 

مؤتة: 
وإذا املطي بنا بلغن حممدا.....)67(

هذا  يف  الدمريي  قال  إذ   
البيت:)68(

اجلهود االدبية والنقديةيف كتاب )حياة ...
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)هو من شعر ايب نواس، قال: وقد احسن 
قال:                                                                                                                           حيث  الشامخ  أساء  وقد  ذلك،  يف 

إذا بلغتني ومحلت رحيل
عرابة فارشقي بدم الوتني(
فالكاتب ل يكن إال يف حمل بيان   
ما  وبني  القول  من  َحُسن  ما  بني  الفرق 
َقرُص عن أداء معنى الرحلة ومتاعها.             
نستنتج من ذلك، أن اختيارات   
عىل  مبنية  تكن  ل  الشعرية  الدمريي 
بقدر  واالستحسان  اإلعجاب  أساس 
ما  بيان  اساس  عىل  قائمة  ماكانت 
الفكرة  وتأكيد  حديث  من  عليه  هو 
االساس، إذ استثمر الكاتب مجيع ما وقع 
فني وموضوعي،  بشكل  االختيار  عليه 
ُمتتبعًا  وجدناه  املوضوع  حيث  فمن 
الذي  املوضوع  تفاصيل  دقيق   ٍ وبشكل 
التارخيية  جذوره  ُمتعقبًا  فيه  يتحدث 
فقد  الفن،  حيث  من  أما  واالجتامعية، 
من  عنه  ورد  ممّا  لكثري  ُمتطلعًا  وجدناه 
القول  أصول  يف  ُمتشعبًا  اللغة   حيث 
املنطق،  أصحاب  الُعلامء  بآراء  آخذًا 
لكثري  ناقدًا  وجدناه  إنام  هبذا  يكتِف  ول 
نظم  من  له  ورد  عاّم  فضاًل  القضايا  من 

إملامه  ذلك  يعكس  ممّا  لنصوص شعرية 
واطالعه الواسع يف لغة العرب.

املبحث الثاين/ االختيارات النثرية                                  
النثر، هوالكالم الذي ل ُينظم يف   
أوزاٍن وقواٍف إال أنه ال ُيغايل يف استعامل 
الصور واألخيلة والتقريب من اسلوب 
التفاهم فإذا كان الشعر يعمل عىل توليد 
اخليال واإلنفعال بتأثري نسبي من العقل 
ويستعني  أوالً  العقل  يعتمد  النثر  فإن 
أِلن  واالنفعال،  باخليال  متفاوتة  بنسب 
حقيقة  عن  التعبري  اساس  منه  الغاية 
األول  رضبني،  عىل  األشياء)69(وهو 
النثر العادي الذي ُيقال يف لغة التخاطب 
وليست  الناس  بني  اليومية  واملعامالت 
هلذا الرضب قيمة ادبية وال ضوابط فنية 
إال ما جيري فيه احيانًا من أمثال وحكم، 
الذي  النثر  فهو  الثاين  الرضب  وأما 
مهارة  فيها  لغة  إىل  أصحابه  فيه  يرتفع 
عني  الذي  هو  الرضب  وهذا  وبالغة 
أطوار  من  به  مرَّ  ما  وبيان  ببحثه  النُقاد 
وأمتاز به من خصائص، وهو يتفرع إىل 
نوعني كبريين مها اخلطابة والكتابة الفنية 
وُيسميه بعض الباحثني باسم النثر الفني 
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والرسائل  املكتوبة  القصص  يشمل  كام 
االدبية املعرّبة وقد يتسع فيشمل الكتابة 
دراسة  ولغرض  املنمقة)70(،  التارخيية 
الدراسة  موضع  الكتاب  يف  النثر  أنواع 
وإعطاء صورة وافية عنها تم تقسيم هذا 

املبحث عىل قسمني مها:                         
1/النثر 

الفني)املرسل(
احليوان  )حياة  كتاب  اشتمل   
متعددة  نثرية  فنون   عىل  الكربى( 
قيلت  اخبار  شكل  عىل  اغلبها  جاء 
واخلرب  االعتيادي،  النثر  طريقة  عىل 
بالكتابة  يتحقق  باللسان  يتحقق  كام 
بالفعل  ُوجد  ما  وهذا  والرسالة)71(، 
حياة  كتاب  يف  األخبار  أغلب  أن  إذ 
التزم  كانت مكتوبة،  من ذلك  احليوان 
والتوثيق  العرض  طريقة  صاحبها  فيها 
أهم  من  وكان  عنه،   باحلديث  عني  ملِا 
وّثقت  التي  تلك  األخبار  من  ورد  ما 
جوانب مهمة من تاريخ العرب وآداهبم 
عىل  فيها  ٌمعتمدًا  حياهتم  وشؤون 
املرجعية  أمهها  كان  متعددة  مرجعيات 
احلياة  جوانب  من  وثق  وممًا  التارخيية، 

االجتامعية إيراده خلرب الزباء:)72(
)وكانت الزباء عاقلة أديبة عربية   
السلطان  شديدة  البيان  حسنة  اللسان 
يكن  ول  الكلبي:  ابن  قال  اهلمة،  كبرية 
يف نساء عرصها أمجل منها وكان اسمها 
فارعة، وكان هلا شعر إذا مشت سحبته 
وراءها وإذا نرشته جللها فسميت الزباء 

لذلك....(.
يف  الدقة  الدمريي  توخى  إذ   
التارخيية  األخبار  تلك  ملثل  إيراده 
الرواية  هذه  شهرة  ذلك  يف  ُمعتمدًا 
مهاًم  معيارًا  العرب  عند  وسريورهتا 
ما  كل  واٍع  وبشكٍل  ناقاًل  االختيار  يف 
موثوقة.                                                                                             روايته  جعل  ممّا  هبا  يتعلق 
احليوانات  ذكر  الدمريي  استثمر  كام 
ففي  األحداث،  من  لكثري  نقله  يف 
حادثة  أهم  ذكر  االوز  عن  حديثه  حمل 
سياسية يف العهد اإلسالمي ناقاًل رواية 
بن  احلسني  عن  املناقب  يف  أمحد  اإلمام 
كثري عن أبيه وكان قد أدرك اإلمام عيل 

)عليه السالم(:)73(
طالب  ايب  بن  عيل  ")خرج   
صالة  إىل  عنه  تعاىل  اهلل  ريض 

اجلهود االدبية والنقديةيف كتاب )حياة ...
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وجهه  يف  يصحن  إوز  فإذا  الفجر 
فإهنن  دعوهن   فقال:  فطردوهن، 
ملجم....("                                                                                                           ابن  فرضبه  نوائح 
اما االخبار الدينية،  فقد كان هلا حضور 
الفت يف ثنايا الكتاب، إذ نقل الدمريي 
حممد)صىل  النبي  تاريخ  من  جانبًا 
من  معه  حصل  وما  واله(  عليه  اهلل 
بقوله:)74(                                                                                   والدته  خرب  ذاكرًا  أحداث 
)قال أهل التاريخ: ولد النبي  صىل اهلل 
عليه وآله وسلم عام الفيل، وأقام يف بني 
سعد مخس سنني ثم توفيت أمه باألبواء 
عبد  جده  وكفله  سنني،  ست  ابن  وهو 
سنني  ثامن  ابن  وهو  تويف  ثم  املطلب 

فكفله عمه أبو طالب....(
الكلب  عن  حديثه  حمل  ويف   
الصادق)عليه  االمام  لنا رواية عن  نقل 

السالم(:)75(
كتاب  يف  الرب  عبد  ابن  )ذكر   
قيل  أنه  املجالس  وانس  املجالس  هبجة 
جلعفر الصادق ريض اهلل عنه وهو أحد 
الرؤيا؟   تتأخر  عرش:كم  االثني  األئمة 
اهلل  صىل  النبي  أِلن  سنة،  فقال:مخسني 
عليه وآله وسلم رأى كأن كلبًا أبقع ولغ 

يف دمه، فأوله بأن رجاًل يقتل احلسني ابن 
بنته ريض اهلل تعاىل عنه، فكان الشمر بن 
ذي اجلوشن قاتل احلسني وكان أبرص، 

فتأخرت الرؤيا بعده مخسني سنة(.
أما األخبار التي ختص أهل بيت   
رسول اهلل)صىل اهلل عليه واله( فقد ذكر 
مهتاًم  وكان  منها،  كبريًا  جانبًا  الدمريي 
خرب  عن  ورد  ما  منها  وسندها  بروايتها 

ابن السكيت وحادثة مقتله بقوله:)76(
)قيل:جلس أبو يوسف يعقوب   
وكان  املتوكل  مع  يومًا  السكيت  بن 
يؤدب أوالده، فجاء املعتز واملؤيد ولدا 
أحب  أيام  يعقوب  له:يا  فقال  املتوكل 
واحلسني؟  احلسن  أم  هذان  ابناي  إليك 
أيب  بن  عيل  خادم  قنربًا  إن  واهلل  فقال 
فقال  ابنيك،  ومن  منك  خري  طالب 
قفاه  من  لسانه  سلوا  لألتراك:  املتوكل 

ففعلوا به....(.
االخرى  الدينية  األخبار  ومن   
ما كان خيص أحكام الرشيعة ممّا يعكس 
ذلك تطلع الدمريي الواسع وإمكانية أن 
يأيت بأحكام وآراء وحماججات ملا خيص 
ذلك، إذ كان كثريًا ما يستشهد بأحاديث 
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رسول اهلل )صىل اهلل عليه واله( لتأكيد ما 
يأيت به من أحكام، ففي حمل حديثه عن 
الغراب وحرمة أكله روي عن البخاري 

أن النبي)صىل اهلل عليه واله( قال:)77(
عىل  ليس  الدواب  من  )مخس   
والفأرة  واحلدأة  جناح:الغراب  قاتلهن 

واحلية والكلب العقور(.
املؤلف  وجد  فحينام   
جاء  الغراب  قتل  حكم  يف  إختالفًا 
ذلك  ألثبات  رشيف  نبوي  بحديث 
فيه.                                                                                          تقولوا  من  كل  ورِد  احلكم 
األدبية  األخبار  الكتاب  يف  ٌتطالعنا  كام 
الذي  املنقول  اخلطاب  من  )نوع  وهي 
القناعة  للتعبريعن  مميزة  وسيلة  يعد 
مغامرة  من  جزءًا  ليس  ونقلها....فهو 
ذلك  من  خيدمه()78(  هو  بل  االدب 
الكربى(  احليوان  كتاب)حياة  اشتمل 
املضامني  متنوعة  أدبية  أخبار  عىل 
تفسري  أبرزها  كان  الغايات  ومتعددة 
ذكر  يف  والتعمق  األلفاظ  بعض  معاين 
كثري  الدمريي  استوقف  إذ  تفصيالهتا، 
من معاين األلفاظ فعمَد اىل الرجوع إىل 
صُعَب  ما  لرشح  العربية  اللغة  معاجم 

منها، من ذلك قوله يف بيان احلديث عن 
احلنش ٌمستشهدًا بقول ذي الرمة:)79(

وكم حنش ذعف اللعاب كأنه
عىل الرشك العادي نصف عصام
قال الدمريي:)80( )وقيل احلنش   
أو  الثعبان  مثل  غليظة  بيضاء  حية 
أعظم، وقيل إنه أسود احليات، واحلنش 
من  ُيصاد  ما  كل  بالتحريك    أيضًا 
الطريواهلوام، ويف كتاب )العني( احلنش 
أبرص  وسام  احليات  رؤوس  أشبه  ما 

ونحوها...(.
دون  اللفظة  بمعنى  يأيت  وقد   
الرجوع إىل املعاجم اللغوية، وإنام نجدُه 
ناقاًل  ذلك  يف  اختص  من  إىل  ُمستندًا 
يف  ورد  كام  والقزويني،  السهييل  أقوال 
استشهد  إذ  السعالة،  عن  حديثه  حمل 
داللة  من  فيه  ملِا  أيوب  بن  عبيد  بقول 

موضوعية:)81( 
 وساحرة عيني لو أن عينها

رأت ما أالقيه من اهلول جنت
أبيت وسعالة وغول بقفرة

إذا الليل وارى اجلن فيه أرنت
موضحًا معنى السعالة بإيراد ما   

اجلهود االدبية والنقديةيف كتاب )حياة ...
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قاله القزويني فيها:)82(
يف  السعالة  توجد  ما  )وأكثر   
الفياض، وهي إذا ظفرت بإنسان ترقصه 
بالفأر...(،  القط  يلعب  كام  به  وتلعب 

وقوٌل للسهييل:( :83(
للناس  يرتاءى  ما  )السعالة   
للناس  يرتاءى  ما  والغول  بالنهار، 

بالليل(.
بام  اكتفى  الدمريي  ولعل   
العلامء،  أِلقوال  اختيارات  من  له  ورد 
فاألختيارهو قطعة من عقل الرجل)84(. 
وممّا ورد من النثر الفني)املرسل(   
ما عمد إليه الدمريي يف بيان حديثه عن 
يراها  التي  وبخاصة  احليوانات  بعض 
االنسان يف منامه ذاكرًا مدلوالهتا ومعانيها 
سريين  ابن  تفسري  إىل  ذلك  يف  ُمستندًا 
يف  ماأورده  ذلك  ومن  لألحالم  الشهري 
حمل حديثه عن رؤية القرد يف املنام:)85(                                                                                                   
)القرد يف املنام رجل فيه كل عيب خمالف 

أِلن اهلل تعاىل هناه فلم ينته فمسخه...(
كام أورد الدمريي قول القزويني   
القرد:)86(                                                                                                                            عن  املخلوقات  عجائب  يف 
)أن من تصبح بوجه قرد عرشة أيام آتاه 

الرسور وال يكاد حيزن....(
جاء  ما  يف  رأي  للدمريي  ولعلًّ   

عن القزويني بقوله:)87(
)وفيام قال نظر ظاهر(، ممّا يؤكد   
أقرب  إنام  له،  بالنسبة  اخلرب  صحة  عدم 
الصدق  إىل  منه  والكذب  لألفرتاء 
للقارئ  تتضح  ذلك  من  واالثبات، 
عن  ورد  ملِا  واضحة  نقدية  صورة 
الدمريي من رأي ممّا يعكس ذلك تأمله 
الصائب  التفسري  اختيار  يف  وتدقيقه 
واألقرب اىل الواقع، بل وتعمق يف ذلك 

أكثر لٌيكذب خربًا طبيًا ملن قال:)88( 
)املداومة عىل أكل حلم الدجاج   

تورث البواسري والنقرس(
الرأي  الدمريي  اعطى  وقد   
)وهذا  بقوله:)89(  املسألة  هبذه  الرصيح 

قوُل جاهل بالطب(
ملثل  االختيار  أمهية  ُيثبت  ّما   
الرد  من  والغاية  نثرية  نصوص  هكذا 
عليها والدافع من ذلك.  أّما عن الرتاجم 
الواردة يف الكتاب فقد محلت يف طياهتا 
أخبارًا تارخيية وأدبية وفرية منها ما كان 
األدب  يف  مشهورة  بشخصيات  خُمتصًا 
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يف  الدمريي  عن  وردت  كالتي  العريب 
ترمجته لصاحب اليتيمة الثعالبي:)90(

العالمة  لإلمام  )وُيقال   
حممد  بن  امللك  عبد  منصور  أيب 
النيسايوري:رأس املؤلفني إمام املصنفني 
واالداب  الفائقة  التصانيف  صاحب 
الرائقة كثامر القلوب وفقه اللغة ويتيمة 
الدهر يف حماسن أهل العرص، وغري ذلك 
من التصانيف...ويتيمة الدهر أكرب كتبه 

وأحسنها...(
صورة  هي  ذاهتا  بحد  فالرتمجة   
من  الكاتب  نفس  يف  ملِا  واضحة 
اعجاب  من  بدر  ما  والسيام  استحسان 
بكتاب يتيمة الدهر عىل وجه اخلصوص.                                                                                                                     
يمنح  أِلن  املرسل  النثر  أسهم  ذلك  من 
يأيت  أن  يف  الكافية  املساحة  الكاتب 
شأن  له  ما  وكل  واألخبار  بالروايات 
ولكون  االساس،  الفكرة  إيصال  من 
النثر املرسل هو نثرغري حمكوم بلغة فقد 
فكر  من  قريبًا  يكون  أن  يف  ذلك  أسهم 
العريب بشكل عام وأكثر متثياًل  اإلنسان 
والديني  واالجتامعي  التارخيي  للواقع 
بشكٍل خاص.                                                            

ثانياً/النثر الفني                                                                                           
اشتمل الكتاب عىل بعض فنون   
العريب،  األدب  يف  املعروفة  النثرالفني 
واملثل  األمثال،  الفنون  تلك  أهم  ومن 
املعنى  صائب  سائٌر  موجٌز  هو)قوٌل 
تشّبه به حالة حادثة بحالة سالفة()91( إذ 
حظيت األمثال بمنزلة مرموقة يف نفوس 
العرب حتى عدها ابن عبد ربة االندليس 
)أبقى من الشعر وأرشف من اخلطابة ول 
يرس يشء مرساها وال عمًّ عمومها حتى 
قيل أسرّي من مثل()92( من ذلك جاءت 
بشكٍل  الدمريي  كتاب  يف  األمثال 
أو  احلدث  ملناسبتها  إياها  ناقاًل  عريض 
للخرب الذي هو يف حمل احلديث عنه من 

مثل ما ورد:)93( )أضعف من بقة(.
بذكر  الدمريي  يكتِف  ول   
األمثال وحسب وإنام كان يرشح بعضا 
التي  واحلادثة  قوهلا  مناسبة  ذاكرًا  منها 
ورد  ما  مثل  مفصل  بشكٍل  عليها  دلت 

من قول:)94( )تتابعي بقر(
الدمريي:)95(  قال  ذلك  ويف   
االسدي  احلارث  برشبن  أن  )زعموا 
فمروا  قومه  فيها  جهد  سنة  يف  خرج 

اجلهود االدبية والنقديةيف كتاب )حياة ...
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ببقر فنفرت منهم، فقام عىل رأس جبل 
بنفسها  تلقي  فجعلت  بقوسه  فرماها 
تكرّست،  حتى  بقر  يقول:تتابعي  وهو 
أِلكلها،  فدعاهم  قومه  إىل  رجع  ثم 

ُيرضب لتتابع األمر ورسعته.(
حتى  الفن  هذا  ذكر  يف  وتعمق   
ليذكر ما قد تكرر القول فيه، ولعلًّ أكثر 
ما اشتهر عند عامة الناس ما تمًّ توظيفه يف 
الشاعر:)97(                                                                                                            قول  يف  ورد  الشعر)96(وكام 

أكلت بنيك أكل الضب حتى
تركت بنيك ليس هلم عديُد       
إذ برزت وظيفة املثل من خالل   
تأدية الغرض الذي قيل من أجله السيام 
خاصية  الشعري  النص  أكسب  وانه 
مع  املثل  فتداخل  والتداول،  الديمومة 
إحياء  الشعر  منح  قد  الشعري  النص 
اختيارًا  بوصفه  لغويًا  وثراًء  وتأثريًا 

لسانيًا تناهت عنده الذائقة العربية.)98(
أما احلكاية، فلم تكن أقل شأنًا من   
األمثال ملا هلا من داللة وأمهية، إذ يتمثل 
نقلها بصورهتا التي قيلت فيها، أي)نقل 
أو نقصان  زيادة  االحداث كام هي دون 
مع الدقة والضبط يف عملية النقل بشكٍل 

جيعلها متكاملة الصورة()99( وقد وردت 
احلكاية يف عدة مواضع من كتاب حياة 
احليوان كان أمهها ما ورد عن الدمريي 
من حكاية واقعية قد مثلت جانبًا تارخييًا 
حمل  يف  الياممة  زرقاء  حكاية  وهي  مهاًم 

حديثه عن اليامم:)100(
)وهي إمرأة من بني نمري كانت   
الليل  يف  البيضاء  الشعرة  ُتبرص  بالياممة 
أيام،  ثالثة  مسرية  من  الراكب  وتنظر 
وكانت ُتنذر قومها باجليوش إذا غزهتم 
له،  استعدوا  وقد  إال  جيش  يأتيهم  فال 
فأمر  غزاهم،  من  بعض  عليها  فاحتال 
وأمسكوها  شجرًا  فقطعوا  أصحابه 
الزرقاء  فنظرت  عسكره  أمام  بأيدهيم 

فقالت:إين أرى الشجر قد أقبلت....(
دوره  الوصفي  اجلانب  أخذ  إذ   
يف الكشف عن الشخصية الرئيسة زرقاء 
به  الراوي ما اتصفت  الياممة ُمستعرضًا 
العرض، وهي  وُملتزمًا مهمة  مزايا  من 
العام  اإلطار  حددت  قد  أساسية  مهمة 

للفن احلكائي.)101(
أدب  الكتاب  يف  ُيطالُِعنا  كام   
هلل  املوجه  هو)الكالم  والدعاء  الُدعاء، 
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القبول  ربه  من  العبد  فيه  يطلُب  حرصًا 
كتاب  يف  ورد  وقد  والغفران...()102( 
الُدعاء  يف  نصوص  عدة  الدمريي 
دعاء  منها  سبحانه  اهلل  إىل  واالبتهال 

اخلرض)عليه السالم(:)103(
)اللهم إين أسألك يا من ال تراه   
يصفه  وال  الظنون  ختالطه  وال  العيون 
وال  احلوادث  تغريه  وال  الواصفون 
ومكاييل  اجلبال  مثاقيل  يعلم  الدهور 
االمطار وعدد ورق  قطر  البحار وعدد 

األشجار... (
كان  فام  وثناء،  عبادة  دعاء  وهو   
يف  فهو  واللهم(  بلفظ)اهلل  االدعية  من 
الواضح  ومن  عبادة)104(،  دعاء  غالبه 
رصيف  توازن  جيمعها  الفقرات  هذه  أن 
الكلامت  حروف  عدد  أِلن  وعرويض 
احلركات  ومواضع  واحد  املتوازنة 
التوازن  وهلذا  أيضًا،  واحد  والسكنات 
ادى  إذ  النص  إيقاع  يف  خفي  غري  أثر 
املوسيقية  النغمة  تفعيل  يف  إجيابيًا  دورًا 

وإيصاهلا اىل مستوى فني عال.
أما احلكمة، فهي مزيج من عقل   
وشعور ومن موضوعية وذاتية وأصدقها 

احلياة وما كان  نابعًا من جتارب  ما كان 
الرتاث  اىل  نفسه  الوقت  يف  ُمستندًا 
يف  ورد  وممّا   )105( واالعتقادي،  الثقايف 
االخبار أن اهلل سبحانه وتعاىل أوحى اىل 
موسى)عليه السالم( حكمة بليغة:)106(                                                                                                                     
)إذا رأيت الفقر ُمقباًل إليك فقل مرحبًا 
الغنى  رأيت  وإذا  الصاحلني،  بشعار 
ُمقباًل إليك فقل ذنُب عُجلت عقوبته.(

رصحية  دعوة  إال  ماهو  فالنص   
مجيع  ونبِذ  الدنيا  يف  والقناعة  الزهد  إىل 
قد  املعاين  هذه  وأن  السيام  شهواهتا 
وردت يف كتاب اهلل وما جاءت به رسله 
ورشائعه، ولعلًّ هذا املعنى ل يكن ببعيد 
عاّم ورد من وصية لإلمام جعفر الصادق 
)عليهام  الكاظم  موسى  اإلمام  البنه 
السالم(، فقد برزت فيها احلكمة بشكٍل 

كبري:)107(
)....يا ُبني إن من قنع بام قسم له   
استغنى، ومن مد عينيه اىل ما يف يد غريه 
مات فقريًا، ومن ل يرض بام قسم اهلل له 

اهُتِم يف قضائه...(.
النثر  فنون  من  هي  فالوصية،   
الفنية هلا ما تتميز به من إجياز وإجادة من 

اجلهود االدبية والنقديةيف كتاب )حياة ...
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حيث اللغة والبالغة واملنطق، ولقد عّرف 
الدكتور عيل اجلندي الوصية بقوله:)108(                                                                                                                         
واإلرشاد  النصح  بمعنى  )الوصية 
والتوجيه، وهو قوٌل بليغ مؤثر ويتضمن 
فيمن  حبًا  نافع  طيب  سلوك  عىل  حثًا 

توجه إليه.....(
وقد بذل الدمريي ٌجهدًا يف إيراد   
َحُسَن  ما  ُمنتقيًا  البليغة  النثرية  الشواهد 
منها وبخاصة ما جاء يف روايته عن حييى 
ُعلامء  إىل  توجه  حينام  الرازي  معاذ  بن 
قائمة  رائعة  نثرية  بلغة  زمانه  يف  الدنيا 

عىل البالغة العالية والسجع:)109(
قصوركم  العلم  أصحاب  )يا   
وأثوابكم  كرسوية،  وبيوتكم  قيرصية، 
طالوتية، وأخفافكم جالوتية، وأوانيكم 
فرعونية، ومراكبكم قارونية، وموائدكم 
فأين  شيطانية،  ومذاهبكم  جاهلية، 

املحمدية؟ (
يكن  ل  البليغ  النثري  فالنص   
برسالة  أشبه  هو  أو  موّجها  خطابا  إال 
إياهم عرب  خُماطبًا  العلامء  إىل جمموع من 
قائم  مجايل  موسيقي  بإيقاع  )ياء(النداء 
عىل التوازن،إذ كلام كان السجع ُمعتدالً 

يعكس  ممّا   ، ُمتناسقًا  كان  كلام  مجله  بني 
ذلك ظاهرة حتول اإليقاع اىل النثر )110(

هو  ما  عىل  األمر  يقترص  ول   
فنية  رسالة  الدمريي  أورد  وإنام  جمموع 
خيرج  ال  وهو  الفاضل،  للقايض  نثرية 
تويف  فحينام  سياسية،  قضية  بيان  عن 
الدين  صالح  النارص  امللك  السلطان 
يوسف أرسل رسالة تعزية إىل ولده امللك 
فيها:)111(                                                                                                                                  قال  حلب  صاحب  الظاهر 
)لقد كان لكم يف رسول اهلل أسوة حسنة، 
إن زلزلة الساعة يشء عظيم، كتبت إىل 
موالنا السلطان امللك الظاهر أحسن اهلل 
عزاءه وجرب مصابه وجعل فيه اخللف يف 

الساعة املذكورة....(
عىل  جاء  ما  االخوانيات  ومن   
نثري  نوع  وهي  تعزية،  رسائل  شكل 
إجتاهًا  ُتشكل  ل  أهنا  إال  متأخرًا  ظهر 
القرن  إالبعد  الرسائل  كتابة  يف  فنيًا 
القايض  رسالة  عن  أّما    )112( الثالث، 
فيها  إنتقل  بناها عىل خطة  فقد  الفاضل 
من العموم اىل املخصوص باخلطاب، إذ 
والتفجع  الوعظ  معاين  فيها  تواشجت 
مع  املعاين  هذه  وتكاملت  والشكوى 
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بعضها مؤكدًا عىل فكرة ضعف اإلنسان 
ذاتية  حرضت  وقد  السيام  وعجزه 
منه  مشاركًة  حزنه  تصوير  يف  املرسل 

للُمعزى يف آالمه. 
النص  يكون  أن  املؤكد  من   
من  الكاتب  عليه  كان  ما  مع  ُمتناسبًا 
حديث وُمنسجاًم من حيث إيراد الفكرة 
كذلك  االمر  يكون  وحينام  االساس، 
فمن الطبيعي أن تكون شواهد الدمريي 
النثرية املنسوبة إليه ُمسامهة وبشكٍل كبري 
يف إيراد ما يكنُه من معاٍن ودالالت وممّا 
ورد له، رسالة اىل فارس الدين شاهني 

ُمقرًا بفضله ومنزلته:)113(
وُيسارع  اخلريات  يستبق  ).....مازال 
اىل جرب القلوب بأنواع املرسات، ويبذل 
ويرسل  والقريب  البعيد  اىل  معروفه 
الداعي  دعوة  يلبي  مازال  الذي  جوده 

وجييب....(
بإيراد  الدمريي  يكتِف  ول   
موضٍع  يف  نجدُه  وإنام  النثرية  الشواهد 
النصوص  بعض  نقِد  اىل  متوجهًا  آخر 
للميداين  ورد  ما  استحسن  إذ  النثرية،  
من خطبة بقوله:)114( )وما أحسن قول 

االمثال(:                                                                                               جممع  كتابه  خطبة  يف  امليداين 
)فإن أنفاس الناس ال يأيت عليها احلرص، 
أعتذر  وأنا  العرص،  ينفد  تنفد حتى  وال 
يراه  خلل  من  الكتاب  هذا  يف  للناظر 
لنفسه  كاملنكر  فأنا  يرضاه  ال  لفظ  أو 

املغلوب عىل حسه وحدسه...(.
استحسان  يكون  أن  املؤكد  من   
من  ُمنطلقا  اخلطبة  هلذه  الدمريي 
النثر،  ختص  وأحكام  وقواعد  أسس 
واالسلوب،  واإلقناع  الفصاحة  منها 
فقد  فني  جنس  هي  اخلطابة  أن  وبام 
النُقاد  بعناية  اآلخر  هو  اخلطيب  حظي 
غايته،  لتحقيق  رشوطًا  فيه  وأشرتطوا 
املوهبة  عن  فضاًل  الثقافةالواسعة  منها 

الفطرية.)115(
وال تكاد ختفى امهية فنون النثر،   
شواهد  من  ورد  عاّم  شأنًا  تقل  ل  فهي 
شعرية وبخاصة األمثال، إذ مثلت جانبًا 
مهاًم من جوانب احلياة العربية والرتاث 
األديب االجتامعي عىل وجه اخلصوص، 
من  األٌخرى  النثرية  األنواع  عن  أما 
وردت  فقد  ووصايا  ورسائل  حكم 
فكان  الشاهد  إليها  يتطلب  ما  بحسب 

اجلهود االدبية والنقديةيف كتاب )حياة ...
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ورد  ممّا  لكثرٍي  وتوثيقًا  توضيحًا  غالبها 
عن الدمريي من تصانيف وأخبار.

اخلامتة 
يأيت  أن  عىل  الدمريي  حرص   -1
عليه  هو  ملَِا  املناسبة  الشعرية  بالشواهد 
للحيوانات  وتصنيف  حديث  حمل  من 
األدب  عصور  مجيع  ذلك  يف  ُملتزمًا   
ل  أنه  للنظر  امُللفت  أًن  إال  العريب 
له  ُمعارصًا  كان  ملن  بالشواهد  يأِت 
بإيراد  اكتفى  أنه   بل  الشعراء  من 
شعر.                                                                                                              من  عرصه  علامء  قاله  ممّا  قليٍل 
عليه  وقع  ما  مجيع  استثمرالدمريي   -2
فمن  فني وموضوعي،  بشكل  األختيار 
وبشكٍل  متتبعًا  وجدناه  املوضوع  حيث 
يتحدث  الذي  املوضوع  تفاصيل  دقيق 
فيه ُمتعقبًا جذوره التارخيية واالجتامعية، 
ُمتطلعًا  الفن فقد وجدناه  أما من حيث 
اللغة  حيث  من  عنه  ورد  ممّا  لكثري 

بآراء  آخذًا  القول  أصول  يف  ُمتشعبًا 
املنطق، كام ووجدناه  العلامء وأصحاب 
ورد  عاّم  فضاًل  القضايا  من  لكثري  ناقدًا 
له من نظٍم لنصوص شعرية ممّا يعكس 
ذلك إملامه واطالعه الواسع يف لغة الع
رب.                                           3- أسهم 
املساحة  املؤلف  منح  يف  املرسل  النثر 
بروايات وأخبار وكل  يأيِت  الكافية ألن 
ما له شأن من إيصال الفكرة األساس، 
نثٌر غري حمكوم  النثر املرسل هو  ولكون 
قريبًا  أن يكون  بلغة فقد أسهم ذلك يف 
متثياًل  وأكثر  العريب  االنسان  فكر  من 
للواقع التارخيي واالجتامعي والديني.   

وحكم  أمثال  من  النثرية  الفنون  4-أما 
بحسب  وردت  فقد  ورسائل  ووصايا 
غالبها  كان  إذ  الشاهد،  إليها  يتطلب  ما 
توثيقًا وشواهد ملَِا ورد عن الدمريي من 

تصانيف وأخبار.        
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اهلوامش:      
1- ينظر: االعالم خري الدين الزركيل:  

118/7
2- ينظر: شذرات الذهب يف أخبار من 
ذهب ابن العامد احلنبيل: 118/9_119                                         
قايض  ابن  الشافعية،  ينظر:طبقات   -3

شهبة:77/4
4- ينظر:الذيل التام عىل دول االسالم 
للذهبي، شمس الدين السخاوي :442
يف  الذهب  شذرات  ينظر:   -5
119/9وطبقات  ذهب:  من  اخبار 

الشافعية:77/4 
6-ينظر:حياة احليوان الكربى الدمريي: 
 ،365/1  ،240/1  ،42/1  ،24/1
 ،213/2  ،501/1  ،391/1
 ،507/1  ،228/1  ،355/2
 ،440/1 ،130/2 ،39/2 ،532/1
 316/2 ،607/1 ،524/1 ،449/1
7- م.ن: 13/1                                                                                                            
8-م.ن :103/2                                                                                                                       
خمتار  امحد  واللون،  اللغة  ينظر:   -9

عمر: 72-70
 ،380/1 الكربى:  احليوان  حياة   -10

 ،549/1  ،543/1  ،650/1
 ،172/2  ،79/2  ،601/1
 ،336/1  ،240/1  ،295/2
                                                                                            200/2  ،134/2  ،130/2
11- م.ن:217/2                                                                                                      
12- م.ن :1 /24                                                                                                                  
13- ينظر: االيضاح يف علوم البالغة–
اخلطيب  والبديع،  والبيان  املعاين 

القزويني : 226-225
14-حياة احليوان الكربى:15/1                                                                                                       
15- م.ن: 59/2                                                                                                                            
العريب  النقد  يف  الشعرية  الصورة   -16
احلديث، د.برشى موسى صالح :87                                                       
العباس،  العرص  االدبية يف  احلياة   -17

حممد عبد املنعم خفاجة :11
18- حياة احليوان الكربى: 261/2                                                                                                     
الرتاث  يف  الفنية  ينظر:الصورة   -19
جابر  العرب،  عند  والبالغي  النقدي 

عصفور:227                                        
20- حياة احليوان الكربى:403/2

21- ينظر :مالمح من رثاء احليوان يف 
الشعر العباس، د.طه حسني :87

العريب-  االدب  ينظر:تاريخ   -22

اجلهود االدبية والنقديةيف كتاب )حياة ...



356

)2
02

2  
ين -

الثا
ن 

رشي
( )ت

14
44

 - 
اين

 الث
يع

)رب
نة 

ثام
ة ال

سن
- ال

ون 
الث

والث
بع 

لرا
دد ا

الع
 - 

سع
التا

لد 
ملج

/ ا
واة

د

ضيف  د.شوقي  الثاين،  العباس  العرص 
218/ 2 :

23- حياة احليوان الكربى : 1 /610
24- ينظر : الصورة السمعية يف الشعر  
العريب قبل االسالم. - دراسة، صاحب 

خليل ابراهيم :21    
25- العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ابن 

رشيق القريواين:292/2
26- حياة احليوان الكربى : 380/1

27- م.ن :477/1
28- م.ن: 469/1

29- م.ن : 391/1
30- م.ن :227/1

الشعر  يف  الرسد  اليات  ينظر:   -31
هالل  النارص  د.عبد  املعارص،  العريب 

23:
32- ينظر:تاريخ االدب العريب-العرص 

اجلاهيل ، بالشري:170 وما بعدها
33- حياة احليوان الكربى:253/2

الكتابة  الصناعتني-  كتاب   -34
والشعر، أبو هالل العسكري :144

35- حياة احليوان الكربى : 266/1
36- م.ن : 226/1

37- م.ن :2 /50
املخلوقات  ينظر:عجائب   -38

وغرائب املوجودات، القزويني:292
39- حياة احليوان الكربى: 207/2

رشح  يف  املرزوقي  عيل  أيب  منهج   -40
الشعر، طاهر االخرض:229

41   - البيان والتبيني، اجلاحظ: 77/1
42- حياة احليوان الكربى: 120/2                                                                                                      
د.امحد   والتطبيق،  البالغة  ينظر:   -43

مطلوب : 296
44- حياة احليوان الكربى :663/1

املعارص  العريب  الشعر  ينظر:   -45
عز  واملعنوية،  الفنية  وظواهره  قضاياه 

الدين اسامعيل :38
46- حياة احليوان الكربى : 617/1

العزيز  عبد  البديع،  علم  ينظر:   -47
عتيق:157

48- حياة احليوان الكربى:617/1
49- م.ن : 316/2                                                                                                              
50- ينظر:الفخر الذايت يف معلقة طرفة 
)دراسة بالغية نقدية(  د.شعبان شوقي 

عبد املحسن )بحث(: 2614
الرتاث  يف  الفنية  الصورة   : ينظر   -51
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جابرع العرب،  عند  والبالغي  النقدي 
صفور:349                                               

52- حياة احليوان الكربى:64/1
53- م.ن :63/2

54- م.ن :407/2
55- م.ن:407/2

شعر  يف  القرآين  االقتباس  ينظر:   -56
)ت193ه(  االحنف  بن  العباس 
خضري  زهرة  م.د  حتليلية،  دراسة 

عباس)بحث(:153
57- حياة احليوان الكربى :105/2                                                                                                        
شذرات  وينظر:   105/2: م.ن   -58

الذهب يف أخبار من ذهب: 276/5
59- م.ن :308/1
60- م.ن :296/2
61- م.ن:296/2

-131/3: اجلاحظ  احليوان،   -62
132

63- حياة احليوان الكربى :154/2
64- م.ن: 154/2

65- م.ن : 261/2
66- م.ن : 315/2

67- ينظر: م.ن: 315/2

68- م.ن : 315/2                                                                                                                               
عبد  صبور  االديب  املعجم  69-ينظر: 

النور:277
النثر  يف  ومذاهبه  الفن  ينظر:   -70

العريب، د.شوقي ضيف:15
العريب  االدب  يف  اخلرب  ينظر:   -71
د.حممد  العربية،  الرسدية  يف  دراسة   -

القايض :43
  43/2: الكربى  احليوان  حياة   -72
هالل  ابو  االمثال،  مجهرة  وينظر: 

العسكري: 212/1
خمترص  وينظر:     67/1: م.ن   -73

تاريخ دمشق، ابن منظور: 88/18
الرحيق  وينظر:   166/1 م.ن:   -74
الرمحن   صفي  الشيخ  املختوم، 

املباركفوري:55-54
بحار  وينظر:    255/2 م.ن:   -  75
-60/62: املجليس  العالمة  االنوار، 

61
وينظر:    199-198/2 م.ن:   -76
امليانجي  االمحدي  الشيعة،  مواقف 

337/2:
77- م.ن: 110/2

اجلهود االدبية والنقديةيف كتاب )حياة ...
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العربية  اللغة  اداب  معجم   -78
واالدب، الفرانكفوين املغاريب :206

79- حياة احليوان الكربى: 379/1
80- م.ن : 379/1
81- م.ن :558/1

املخلوقات  ينظر:عجائب   -82
وغرائب املوجودات : 236

83- حياة احليوان الكربى :558/1
84- ينظر:البيان والتبيني :77/1

85- حياة احليوان الكربى : 205/2
86- م.ن: 202/2
87- م.ن: 202/2
88- م.ن: 474/1
89- م.ن: 474/1

90- م.ن: 253/1_254
حتليلية  دراسة   - العربية  االمثال   -91
عبد املجيد قطامش : 2                                                

ربة  عبد  ابن   ، الفريد  92-العقد 
االندليس: 69/3

93- حياة احليوان الكربى : 218/1
94- م.ن : 216/1
95- م.ن : 216/1

يف  اإلجناس  التداخل  ينظر:   -96

شعر اجلواهري - املثل العريب انموذجًا 
)بحث(  مهدي عيدان الوائيل :155

97- حياة احليوان الكربى : 637/1
98- ينظر: التداخل اإلجناس يف شعر 
اجلواهري )املثل العريب( أنموذجًا:155
العريب  الشعر  واحلكاية يف  القصة   -99
االموي  والعرص  االسالم  صدر  يف 

د.برشى حممد عيل:24
100- حياة احليوان الكربى : 438/2
الشعر  يف  الرسد  ينظر:اليات   -101

العريب املعارص:136 وما بعدها
النجاة  ومصباح  الفالح  مفتاح   -102
حممد  الشيخ  الصباح،  دعاء  رشح  يف 

اسامعيل املازندراين :207
6/1  : الكربى  احليوان  حياة   -   103
                                                                                                 59

القرأن  يف  االنبياء  دعاء  ينظر:   -104
الكريم وداد حممد نرص:62

اللغة  يف  املفصل  املعجم  ينظر:   -105
واالدب، ميشال عايص : 250/1

106 -حياة احليوان الكربى :478/1
107 - م.ن : 5/2

108- يف تاريخ االدب اجلاهيل، د.عيل 
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اجلندي :268
109- حياة احليوان الكربى : 518/1
الصويف  اخلطاب  حتليل  110-ينظر: 

امنة بلعيل :128
111- حياة احليوان الكربى : 179/1
ودورها  االدبية  الرسائل  ينظر:   -112
يف تطوير النثر العريب القديم، صالح بن 

رمضان:392
113- حياة احليوان الكربى : 595/1

114 - م.ن :412/1
115- ينظر: مفهوم النثر الفني واجناسه 
البرش  القديم، مصطفى  العريب  النقد  يف 

قط:99   

اجلهود االدبية والنقديةيف كتاب )حياة ...
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املصادر واملراجع
الكتب                                                                                                                          

1- القرأن الكريم
دار  الزركيل،  الدين  خري   ، االعالم   -2
العلم للماليني بريوت.ط15، 2002م

العريب  الشعر  يف  الرسد  اليات   -3
مركز  هالل،  النارص  د.عبد  املعارص، 
االوىل  العربية  الطبعة  العربية،  احلضارة 

القاهرة، 2006م
حتليلية،  دراسة  العربية،  االمثال   -4
عبد املجيد قطامش، دار الفكر، دمشق، 

ط1، 1988م.
5 - اإليضاح يف علوم البالغة - املعاين 
القزويني  اخلطيب  والبديع،  والبيان 
الدين،  جالل  الرمحن  عبد  بن  حممد 
حتقيق ابراهيم شمس الدين، دارالكتب 

العلمية، بريوت، 2003م.
املجليس،  العالمة  االنوار،  بحار   -6
ط2،  البهبودي،  الباقر  حممد  حتقيق 

1983م.
7- البالغة والتطبيق د.امحد مطلوب- 
التعليم  وزارة  البصري  حسن  د.كامل 
العايل والبحث العلمي، ط2، 1999م.
ت)255(   اجلاحظ  والتبيني  البيان   -8

دار  هارون  حممد  السالم  عبد  حتقيق 
اهلالل، بريوت، 1442ه.

العريب-العرص  االدب  تاريخ   -9
اجلاهيل، رجييس بالشري، تعريب ابراهيم 

كيالين، دار الفكر، دمشق، )د.ت(.
العرص  العريب-  االدب  تاريخ   -10
،دار  ضيف  د.شوقي  الثاين،  العباس 

املعارف، القاهرةط13 ،2004م.
ضوء  يف  الصويف  اخلطاب  حتليل   -11
بلعيل،  د.امنة  املعارصة،  النقدية  املناهج 
والتوزيع،  والنرش  للطباعة  االمل 

ردمك، ط3، 2009م.
هالل  ابو  االمثال  مجهرة   -12
هوامشه  وكتب  ضبطه  العسكري، 
د.امحد عبد السالم، خّرج احاديثه حممد 
العلمية،  الكتب  دار  بسيوين،  بن  سعيد 

بريوت، ط1، 1988م.
العباس،  العرص  االدبية يف  احلياة   -13
الوفاء  دار  خفاجة،  املنعم  عبد  حممد 

للطباعة والنرش، ط1، 2004م .
14- حياة احليوان الكربى، كامل الدين 
حممد بن موسى الدمريي ت)808هـ(، 
منشورات   - قم  الريض،  منشورات 

نارص خرسو، طهران، ط2، 1970م .
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عبد  حتقيق  اجلاحظ،  احليوان،   -15
العريب،  الكتاب  دار  هارون،  السالم 

بريوت، ط1، 1969.
دراسة  العريب-  االدب  يف  16-اخلرب 
القايض،  د.حممد  العربية،  الرسدية  يف 
الغرب  دار   - تونس  االداب،  كلية 

االسالمي،  بريوت، ط1، 1998م.
االسالم  دول  عىل  التام  الذيل   -17
حممد  اخلري  أيب  الدين  شمس  للذهبي 
السخاوي  حممد  بن  الرمحن  عبد  بن 
حمسن  عليه  وعلق  حققه  ت)902ه( 
حممود  له  وقّدم  قرأه  اسامعيل، 
للنرش  العروبة  مكتبة  األرناؤوط، 
والتوزيع، الكويت، دار ابن العامد للنرش 

والتوزيع، بريوت، ط1، 1999م .
يف  ودورها  االدبية  الرسائل   -18
)رشوع  القديم  العريب  النثر  تطوير 
قراءة شعرية(،  صالح ابن رمضان، دار 

الفارايب، بريوت، ط2، 2007م.
19- الرحيق املختوم )بحث يف السرية 
املباركفوري،  الرمحن  الشيخ  النبوية(، 
االسالمية،  والشؤون  االوقاف  وزارة 

قطر، 2007م.
من  اخبار  يف  الذهب  شذرات   -20

املسرية،  دار  احلنبيل،  العامد  ابن  ذهب 
بريوت، ط2. 1979م .

من  اخبار  يف  الذهب  شذرات   -21
ذهب، ألبن العامد االمام شهاب الدين 
حممد  بن  امحد  بن  احلي  عبد  الفالح  ايب 
ارشف  الدمشقي ت)1089ه(،  احلنبيل 
القادر  عبد  احاديثه  وخّرج  حتقيقه  عىل 
حممود  عليه  وعلق  حققه  األرناؤوط، 
األرناؤوط، دار ابن كثري، دمشق، ط1، 

1993م .
قضاياه  املعارص-  العريب  الشعر   -22
الدين  د.عز  واملعنوية،  الفنية  وظواهره 
ط3،  العريب،  الفكر  دار  اسامعيل، 

2009م.
23- الصورة السمعية يف الشعر العريب 
د.صاحب  دراسة،   – االسالم  قبل 
منشورات   من  ابراهيم،  خليل 
2000م.                                                                                                                         العرب،  الكتاب  احتاد 
العريب  النقد  يف  الشعرية  الصورة   -24
احلديث، د.برشى موسى صالح، املركز 

الثقايف العريب، بريوت، ط1، 1993م.
النقدي  الرتاث  يف  الفنية  الصورة   -25
عصفور،  جابر  العرب،  عند  والبالغي 
دار  القاهرة،  املرصي،  الكتاب  دار 

اجلهود االدبية والنقديةيف كتاب )حياة ...



362

)2
02

2  
ين -

الثا
ن 

رشي
( )ت

14
44

 - 
اين

 الث
يع

)رب
نة 

ثام
ة ال

سن
- ال

ون 
الث

والث
بع 

لرا
دد ا

الع
 - 

سع
التا

لد 
ملج

/ ا
واة

د

الكتاب اللبناين بريوت، ط1، 2003م .
قايض  ابن  الشافعية،  طبقات   -26
ط1،  بريوت،  الكتب،  عال  شهبة، 

1407م .
وغرائب  املخلوقات  عجائب   -27
حممود  بن  حممد  بن  زكريا  املوجودات، 
منشورات  )682ه(،  ت  القزويني 
خرسو،  نارص  منشورات  الريض       

طهران، ط4، 1970م.
ربة   عبد   ابن  الفريد   العقد      -  28
الزين  امني  امحد  رشح  االندليس، 
وابراهيم االيباري، مطبعة جلنة التأليف، 
القاهرة، ط3، 1969                                                                                                                                          
29- علم البديع، عبد العزيز عتيق، دار 

اآلفاق العربية، القاهرة،2004م .
30- العمدة يف حماسن الشعر وآدابه  ابو 
عيل احلسني بن عيل بن رشيق القريواين 
احلميد،  عبد  الدين  حمي  حممد  ،حتقيق 

مطبعة السعادة، مرص، 1955م .
العريب،  النثر  يف  ومذاهبه  الفن   -31
الدراسات  مكتبة  ضيف،  د.شوقي 
االدبية، دار املعارف، ط13، 1978م .

عيل  اجلاهيل،  االدب  تاريخ  يف   -32
دار  طبعة  الرتاث،  دار  مكتبة  اجلندي، 

الرتاث االول، 1999م.
العريب  الشعر  واحلكاية يف  القصة   -33
االموي،  والعرص  االسالم  صدر  يف 
وزارة  اخلطيب،  عيل  حممد  د.برشى 
الثقافة واالعالم، بغداد، ط1، 1990م 

.
الكتابة  الصناعتني-  كتاب   -34
عبد  بن  احلسن  هالل  ايب  والشعر، 
)395ه(،  ت  العسكري  سهل  بن  اهلل 
ابو  البجاوي-حممد  حممد    عيل  حتقيق 
الفضل ابراهيم، دار الفكر العريب، ط2، 

1992م .
- اللغة واللون، د.امحد خمتار، عال   35
القاهرة، ط2،  والتوزيع،  للنرش  الكتب 

1997م .
36- خمترص تاريخ دمشق، ابن منظور، 
حتقيق جمموعة من املحققني، دار الفكر، 

دمشق، ط1، 1984م .
العربية،  اللغة  أداب  معجم   -37
بن  الدين  مجال  املغاريب-  الفرانكفوين 
املؤسسة  الصمد،  مصباح  ترمجة  شيخ، 
والتوزيع،  والنرش  للدراسات  اجلامعية 

2008م .
النور،  38- املعجم االديب، صبور عبد 
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ط2،  بريوت،  للماليني،  العلم  دار 
1984م .  

39- املعجم املفصل يف اللغة واالدب، 
إميل بديع يعقوب - ميشال عايص، دار 

العلم للماليني، ط1، 1987م .
النجاح  ومصباح  الفالح  مفتاح   -40
حممد  الشيخ  الصباح،  دعاء  رشح  يف 
حتقيق  املازندراين،  احلسن  بن  اسامعيل 
البحوث  جممع  الرجائي،  مهدي  السيد 
االسالمية، مشهد، ايران، ط1، 1993م 
يف  واجناسه  الفني  النثر  مفهوم   -41
النقد العريب القديم، مصطفى البرش قط، 

دار البازوري العلمية، عامن، 2009 .
رشح  يف  املرزوقي  عيل  أيب  منهج   -42
الشعر، الطاهر االخرض، الدار التونسية 

للنرش، 1984م.
االمحدي  الشيخ  الشيعة،  مواقف   -43
االسالمي،  النرش  مؤسسة  امليانجي، 

ط1 ،1997 م.       

البحوث والدراسات
العباس  شعر  يف  القرأين  االقتباس   -1
حتليلية،  ت)193ه(دراسة  االحنف  بن 
كلية  جملة  عباس،  خضري  زهرة  م.د 
بغداد ،ع73،  الرتبية االساسية، جامعة 

سنة2012م .
شعر  يف  االجناس  التداخل   -2
اجلواهري )املثل العريب( انموذجًا مهدي 
عيدان الوائيل، اجلامعة املستنرصية   كلية 

الرتبية،  ع2، 2016م .
الكريم،  القرأن  يف  االنبياء  دعاء   -3
النجاح  جامعة  نرص،  حممد  طاهر  وداد 
العليا،  الدراسات  كلية  الوطنية، 

اطروحة دكتوراة، 2010م.
 - طرفة  معلقة  يف  الذايت  الفخر   -4
شوقي  د.شعبان  نقدية،  بالغية  دراسة 
العربية  اللغة  كلية  جملة  املحسن،  عبد 
بأسيوط، العدد34، ج7، 2015م .                                                                                                         
الشعر  يف  احليوان  رثاء  من  مالمح   -5
أداب  جملة  حسني،  د.طه  العباس، 
الرافدين، ع7 ،1976م.                                                      

اجلهود االدبية والنقديةيف كتاب )حياة ...
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معرفة قصد المتكلم في تحليل الخطاب عند 

سيبويه.

Knowing the intention of the speaker in 

analyzing the discourse in Sibawayh’s work.   

Dr. Mohammed Sallal Wthah

Directorate of Education in Kerbala

Dr. Haider Fadhil Abbas

Directorate of Education in Kerbala

م.د حيدر فاضل عباس
مديرية الرتبية يف كربالء

م.د  حممد صالل وذاح
مديرية الرتبية يف كربالء
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ملخص البحث
بيان جزئية مهمة من جزئيات اخلطاب وأعني هبا )قصد  إىل  البحث  هيدف   
املتكلم( التي ُيستند إليها بنحو كبري يف معرفة املعنى وتوجيه الرتكيب اللغوي، فُيعرف 
عن طريقه حتليل اخلطاب ومعناه ومسوغات استعامله، وقد كانت اإلشارة إىل قصد 
املتكلم كعنرص مهم من عنارص اخلطاب وآلية تفسريه للكالم يف الوقت نفسه، وأثره 

الذي حيدثه يف الكالم يتحّصل عند سيبويه يف أمرين:
من  حيدثها  وما  الرتكيبية،  الصياغات  باختالف  يتعلق  نوع  ل:  األوَّ األمر   
تغيريات أو جييء عىل خالف من ظاهر القياس يف االستعامل من لدن املتكلم لقصده، 

وتفصيل ذلك بعد أن نعرف األثر اآلخر مما حيدثه قصد املتكلم.
النوع  هذا  ويتعلق  الرتكيبية،  الصياغات  بوحدة  يتعلق  نوع  الثاين:  األمر   
بالتغيري الداليل احلاصل من التنوعات التي حيدثها القصد من التغيريات الصوتية من 
املتكلم، من هذا  ُتنسب إىل قصد  الداللة إالَّ بعد أن  املتكلم، فال يمكن معرفة  لدن 
وذاك أثمر البحث عن أمهية قصد املتكلم بوصفه وسيلة من وسائل التقعيد النحوي، 
وعنرص رئيس من عنارص االتصال اللغوي، وركن من أركان عملية الفهم واإلفهام؛ 
فهو يربز مفصاًل مهاًم من مفاصل اخلطاب التي ال يمكن االستغناء عنها جاء به سيبويه 
يف تفسري االستعامل اللغوي وتسويغه؛ فيكون االحتكام إىل القاعدة النحوية ذا طابع 

تفسريي لالستعامل اللغوي.

معرفة قصد املتكلم يف حتليل اخلطاب ...



366

)2
02

2  
ين -

الثا
ن 

رشي
( )ت

14
44

 - 
اين

 الث
يع

)رب
نة 

ثام
ة ال

سن
- ال

ون 
الث

والث
بع 

لرا
دد ا

الع
 - 

سع
التا

لد 
ملج

/ ا
واة

د

Abstract

The purpose of the research is to identify an important part of speech, 

namely the speaker’s intention which is largely based on in knowing 

the meaning and directing the linguistic structure, through which the 

discourse analysis, its meaning and justifications for its use are known. 

At the same time, the effect it has on speech is evident in Sibawayh in 

two ways:

The first is a type related to the difference in syntactic formulations, 

and the changes that occur in them or come in a contradiction from 

the apparent analogy in use by the speaker’s intention, and its detail 

after knowing the other effect of what the speaker’s intention causes.

The second matter: a type related to the unity of syntactic formulations. 

This type is related to the semantic change that occurs from the 

variations caused by the intent of the phonemic changes from the 

speaker, so the connotation can only be known after it is attributed to 

the speaker’s intent.

From this and that, the research resulted in the importance of the 

speaker’s intent as a means of grammatical recitation, a major element 

of linguistic communication, and a cornerstone of the process of 

understanding. It highlights an important and indispensable part of 

the discourse that Sibawayh came up with in explaining and justifying 

linguistic use. The invocation of the grammatical rule is of an explanatory 

nature for linguistic use.
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املقدمة
بسم اهلل الرمحن الرحيم

والصالة  العاملني  ربِّ  هلل  احلمُد   
وآله  حممد  املرسلني  سّيد  عىل  والسالم 

الطيبني الطاهرين وسّلم تسلياًم كثرًيا.
وبعُد:

يف  كبري  أثٌر  للخطاب  كان  فقد   
التواصل  بعملية  عالقة  عن  يندُّ  ما  كلِّ 
اللغوي  الدرس  يقترص  ول  اللغوي، 
وصًفا،  األثر  ذلك  بيان  عىل  القديم 
إىل  ليصل  الوصف  حدود  تعدى  بل 
املتكّلم  قصد  طريق  عن  لُيكِمل  التطبيق 
اللغوي،  الرتكيب  وتوجيه  املعنى  معرفة 
اخلطاب  يكون  أن  من  أتّم  املنظور  وهذا 
متتاليات مجلية أو تسلسل مجيل ال يراد منه 

سوى الرسد.
ملكون  بادرة  يف  سيبويه  ويطالعنا   
تفسري  يف  وأثره  اخلطاب  مكونات  من 
قصد  يف  البادرة  هذه  وتتجىل  املعنى، 
للمخاطب  إفادته  يكون  عندما  املتكلم 
غريمها  يعرفها  ال  أخبار  أو  بمعلومات 
معرفة  يف  التعاون  مبدأ  حيقق  ما  وهو 

املعنى من قصد املتكلم.

متهيد  عىل  البحث  كان  وقد   
ومطلبني سبقتهام مقدمة:

اخلطاب،  مفهوم  التمهيد  تضمن   
ل  ا املطلب األوَّ وبيان أبعاده األساسية، أمَّ
املتكلم(،  قصد  )معرفة  بيان  يف  فكان 
لـ)إرادة  الثاين  املطلب  ُخِصص  حني  يف 

اإلفهام من قصد املتكلم(.
ن البحث خامتة شملت  وقد تضمَّ  

ل من نتائج تضمنها البحث. ما حتصَّ
واهلل ويل التوفيق.

التــمهــيـد
مفهوم اخلطاب:

هي  اخلطاب  إىل  اإلشارة  إنَّ   
اإلشارة إىل مفهوم اللغة التواصيل، إذ إنَّ 
اخلطاب "وحدة تواصلية تبليغية ناجتة عن 
خماطِب معنّي موجهة إىل خماَطب معنّي يف 
فإّن  آخر  جانب  ومن  معنّي")1(،  سياق 
مفهومه الرتكيبي يرتبط بمفهومه اجلميل؛ 
اللغوي  معناه  حيث  من  اخلطاب   " ألنَّ 
اجلملة  من  أكرب  ملفوظ  كلِّ  عىل  يدّل 
التسلسل  قواعد  حيث  من  إليه  منظوًرا 
فإنَّ  اللسانيات  نظر  جهة  ومن  اجلميل، 
اخلطاب ال يمكن أن يكون سوى مرادف 

معرفة قصد املتكلم يف حتليل اخلطاب ...
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للملفوظ")2(.
أي أنَّه يمكن ألية مجلة أن تكون   
ملفوًظا  كوهنا  عن  النظر  بغض  خطاًبا 
أمحد  الدكتور  ذلك  وأّكد  مكتوًبا،  أو 
ملفوظ-  كّل  خطاًبا  ُيعدُّ   " إذ  املتوكل، 
مكتوب يشّكل وحدة تواصلية تاّمة")3(، 
اخلطاب  يكون  أن  من  أتّم  املنظور  وهذا 
إذ  مجيل،  تسلسل  أو  مجلية  متتاليات 
يمكن للجملة الواحدة أن تكون خطاًبا، 
الذكر  من  يستقى  متأّصل  املنظور  وهذا 
عىل  اخلطاب  مفهوم  يتضح  إذ  احلكيم، 
ومنه  مفهوم،  أو  دال  موّجه  كالٌم  أنَّه 
قوله تعاىل "وإذا خاطبهم اجلاهلون قالوا 
سالما" ]الفرقان:36[ وقوله تعاىل ]ربُّ 
السموات واألرض وما بينهام الرمحن ال 

يملكون منه خطابا[ ]النبأ:37[.
اخلطاب  فإنَّ  ذلك  ضوء  ويف   
يكّونان  مهمني  عنرصين  من  يتكون 
األساس الذي يؤّلف منه كالًما تواصلًيا 

بني املتكلمني مها:
تأليف  إليه  يرجع  الذي  املتكلم:   .1
إظهار  به  يريد  من  إىل  وإرساله  الكالم 

القصد، وفهم الكالم.

2. امُلخاَطب: الذي يتلقى الكالم ويرجع 
إليه حتليل اخلطاب.

طول  مع  اخلطابية  فالعملية  إًذا   
مرسل  عىل  قائمة  قرصه  أو  اخلطاب 
اخلطاب  فإنَّ  ثمَّ  ومن  إليه،  ومرسل 
ليتلقاها  املتكلم  يرسلها  لغوية  مراسلة 

املستمع.
إلقاء  عىل  يقوم  اخلطاب  دام  وما   
بعدين  فيه  فإنَّ  املخاَطب؛  املتكلم وتلقي 

أساسيني:
إرشادية:  ال  لغوية  وسيلة  ل:  األوَّ البعد 
أو  املكتوبة  الصورة  مع  يتعامل  فهو 
امللفوظة حتى وإن كانت مجلة واحدة)4(.

عىل  يقوم  الذي  التداويل:  الثاين:  البعد 
عنارص  من  فإنَّ  ولذا  التواصل،  مفهوم 
والرتكيب  واملعجم  األصوات  اخلطاب 

واملعنى والتداول)5(.
يقوم  اخلطاب  مفهوم  دام  وما   
فإنَّ  املتكلم  وإلقاء  املخاطب  فهم  عىل 
القدماء،  عند  متأصاًل  نجده  املفهوم  هذا 
يف  واملخاطب  املتكلم  عىل  رّكزوا  إذ 
اإلشارة  ويف  دقيًقا،  فهاًم  الرتكيب  فهم 
أثر  يف  مفاهيم  من  نه  دوَّ وما  سيبويه  إىل 
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يمكن  ال  ما  املخاطب  وعلم  التداول 
يف  ذلك  أطَّر  إذ  الصدد،  هبذا  إنكاره 
بإرادة  هيتم  سيبويه  فـ"  احلال،  سياقات 
كّل من املتكلِّم واملخاطب وما يف نفسيهام 

من معنى")6(.
املتحقق  الفهم  من  املفهوم  وهذا   
بني املتكلم واملخاطب هو ما حيقق البعد 
التواصيل،  املفهوم  أي  بينهام،  التداويل 
لدن  من  االهتامم  فإنَّ  آخر  جانب  ومن 
يكشف  وقصده  املتكلم  لغرض  سيبويه 
عن قصد املعنى، وهذا الغرض أو القصد 
آلية تفسريية  أثر عند سيبويه يف جعله  له 
ويتحقق  اللغوي،  االستعامل  توجيه  يف 

ذلك عنده يف جانبني:
يف  املتكلم  قصد  مراعاة  ل:  األوَّ اجلانب 
اللغوي  الرتكيب  وتوجيه  املعنى  معرفة 
يف  تتضح  ذلك  وإشارات  أثره،  عىل 
ِلَ  للرجل  الرجل  ويقول   " سيبويه:  قول 
فعلت ذلك فيقول ِلَ أنَّه ظريف، قال: ملَِه، 
قلت: ألنَّ ذاك كذلك. وتقول إذا أردت 
أن خُترب ما يعني املتكلم، أي إيّن نجٌد إذا 
أنا نجٌد وإن شئت  ابتدأت كام صّح أي: 
أيّن نجٌد كأّنك قلت: أي ألينَّ  قلت: أي 

نجٌد")7(، فإنَّ إرادة قصد املتكلم حصلت 
من املخاَطب بذكر األخبار يف اجلملة )ِلَ 
ا  كأهنَّ نجٌد(  أينَّ  )أي  ومجلة  ظريف(،  أنَّه 
ألنَّك  أي  نفسك  عن  خترب  بأْن  تعليل 
التعليل  ذكر  ولذا  نجد،  وألنَّك  ظريف، 
كذلك(  ذاك  )ألنَّ  القصد  أنَّ  سيبويه 

و)أي ألينَّ نجٌد(.
اخلطاب  أنَّ  ذلك  بعد  ويتضح   
مرِسل  أو  متكلم  يرسله  لغوي  حدٌث   "
إفادته  قصد  إليه  مرَسل  أو  خماَطب  نحو 
مقام  يف  جديدة  أخبار  أو  بمعلومات 
حمددة  تبليغية  وسيلة  وباستعامل  حمدد 
واالنطالق من ظروف وأحوال وأوضاع 
يعرفها  ال  املتخاطبني  بني  مشرتكة 

غريمها")8(.
النّص  هذا  مفهوم  رؤيا  وتتضح   
الكالم  من  املحذوف  أنَّ  نجد  عندما 
به،  لعلمه  معينة  بلفظة  املخاطب  حيدده 
وإن ل يوجد دليل يدّل من الرتكيب عليه 

لعلمه مسبًقا بذلك احلذف.
يكون  عندما  املتكلم  قصد  وكذا   
إفادته للمخاطب بمعلومات أو أخبار ال 
يعرفها غريمها وهو ما حيقق مبدأ التعاون 

معرفة قصد املتكلم يف حتليل اخلطاب ...
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يف معرفة املعنى من قصد املتكلم من لدن 
املخاَطب كام أوضحه )غرايس()9(.

ومعرفة  املخاطب  علم  الثَّايّن:  اجلانب 
احلذف  يكون  إذ  الكالم،  من  املحذوف 
والتتابع  التفاعل  يف  املخاطب  من  دراية 
مع الكالم ليحقق االنسجام التداويل عن 
عىل  للمخاطب  الذهني  التحريك  طريق 
يف  يقع  الدليل  عليه  الداّل  املحذوف  أنَّ 

مسألتني: 
1. علم املخاطب باملحذوف.

لدن  من  الكالم  إمتام  يف  التواصل   .2
املخاطب.

إذ احلذف عامل يف إجياد التفاعل   
دراية  طريق  عن  اخلطايب  واالنسجام 
التواصل،  روح  يصنع  فهو  املخاطب، 
نجد  لذا  التداويل،  البعد  حيقق  ثمَّ  ومن 
ال  املخاطب  بعلم  احلذف  يفرّس  سيبويه 
االستخفاف،  عىل  بالتفسري  االقتصار 
بالكالم أو االختصار، وكذا ل  أي اخلّفة 
نجده  كالذي  عليه  الدليل  بداللة  ُيفرس 
عند ترصحيات بعض النحويني من القول 

بوجود اللفظ الدال من الرتكيب.
وإشارة سيبويه إىل علم املخاطب   

" إذا  تتضح يف مواضع كثرية، ومنه قوله 
فاالسم  لك  أبا  وال  لك  يدّي  ال  قلت: 
إليه  املضاف  وبني  بينه  ليس  اسم  بمنزلة 
أظهرت  زيد...وإن  مثل  ال  نحو:  يشء 
ما  علم  وإن  توكيًدا  تقول  ثم  فحسن 

تعني")10(.
فالنّص يبني أمهية علم املخاطب   
يف معرفة املحذوف من الكالم عىل )لك( 
املحذوف  عن  املخاطب  علم  لوال  إذ 
اجلار  بغري  املحذوف  تقدير  لكان  )لك( 
مع  املخاطب  علم  ولكن  واملجرور، 
االستغناء وترك املحذوف يعلم بام ُحِذف 
لك(،  يدي  وال  لك  أًبا  )ال  التقدير  أنَّ 
الثاين  اجلانب  املقام  يعنينا يف هذا  والذي 
سريد  الذي  املتكلم  قصد  مراعاة  وهو 

ذكره تفصياًل. 
ل: معرفة قصد املتكّلم املطلب األوَّ

السياقات  من  املتكلم  قصد  ُيعدُّ   
طريقه  عن  فُيعرف  بالكالم  حُتيط  التي 
استعامله،  ومسوغات  ومعناه  حتليله 
حال  سياق  هو  إذ  خارجّي،  سياق  وهو 
)مقام( فهو عىل ذلك ما حُييط باخلطاب " 
والغرض  وامُلخاطِب  املخاَطب  من حال 
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الذي سيق إليه")11(.
والغرض هو املفهوم الذي يرتبط   
بعضهم  ساّمه  ما  عىل  أو  املتكلم  بقصد 

"نفس املتكلم")12(، أو "نية املتكلم")13(.
التي  التعبريات  أوضح  يف  فهو   
ُيعّد  الكالم  به  حيلل  الذي  مستواه  تالئم 

قرينة حالية)14(.
بعض  اختيار  يف  يقوم  فاملتكلم   
التعبريات الكالمية وصياغاهتا بصياغات 
مثل  وحتليل  تفسري  إىل  حتتاج يف ظاهرها 
أو  والتأخري  التقديم  أو  احلذف  وجود 
صياغات قد ختالف يف ظاهرها القاعدة، 
التعبريي  النسق  "اختيار  إىل  راجع  وهذا 
املعنى  وينقل  يلبي حاجته وقصده  الذي 
أو  املخاطب  إىل  إيصاله  يبتغي  الذي 
من  النسق  هذا  يتخلل  قد  ما  مع  املتلقي 
تغيري  أو  تأخري  أو  تقديم  أو  اختصار 

لبعض األحكام اإلعرابية")15(.
املتكلم جاهًدا ملعرفة  " يسعى  إذ   
احلال التي يكون عليها املخاطب ليتسنى 
احلال؛  تلك  وفق  عىل  كالمه  صياغة  له 
ألنَّ مراعاهتا تسهم كثرًيا يف كيفية صياغة 
خيتلف  لذا  للجملة،  الرتكيبي  البناء 

وكيًفا  كامًّ  املتكلم  يتبعه  الذي  األسلوب 
مع السامع")16(.

أثرها  هلا  املخاطب  حال  ومعرفة   
وأنامط  الرتكيب  صياغات  حتديد  يف 
باملتكلم  الكالم  يرتبط  ثّم  ومن  احلمل، 
فرياعي  املخاطب،  حال  مراعاة  عند 
عىل  فيصوغ  إيصاله  يريد  الذي  القصد 

إثره الكالم فيتكّون النوع اخلطايب.
املتكلم  معرفة  والقصد عىل وفق   
وهذا املفهوم ما نجده متأصاًل عند سيبويه، 
فإنَّنا نلحظ مفهوم قصد املتكلم قد تأّصل 
للصياغات  التحليل  مراعاة  يف  عنده 
الرتكيبية املتعددة، وإرجاع ذلك إىل قصد 
املتكلم، وما يريده من معنى يرتبط به أو 
بغريه وأكثر ما يشري إليه سيبويه يف معرفة 
املتكلم،  بإرادة  التعبري  هو  املتكلم  قصد 
ويتضح ذلك يف قوله: " وإذا قلت: كنت 
... وكذلك حسبتني عبد  به  زيٌد مررت 
اهلل مررت به... فإنَّام أراد أن يقول: كنت 
قال  كام  حايل  هذه  وحسبتني  حايل،  هذه 
فإنَّام  عمرو،  َيرضبه  وزيد  اهلل  عبد  لقيت 
ول  حاله  هذه  وزيٌد  اهلل  عبد  لقيت  قال: 
ل ليكون يف مثل  يعطفه عىل احلديث األوَّ

معرفة قصد املتكلم يف حتليل اخلطاب ...
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اهلل  لعبد  علمت  قد  ذلك  ومثل  معناه... 
به  أراد  أنَّه  يدّلك  الالم  فدخول  ترضبه، 
فإرادة  قبله يشء")17(،  إذا ل يكن  أراد  ما 
املتكلم هنا يعني هبا سيبويه قصده تفسري 
به(  مررت  وزيد  )كنت  مجلة  من  املعنى 
به(  مررت  اهلل  عبد  )حسبتني  ومجلة 
يريد به بيان حال املتكلم من دون وجود 
قصد  إرادة  أنَّ  سيبويه  فأوضح  العطف، 
وحسبتني  حايل  هذه  )كنت  هي  املتكلم 
وعبد  بزيد  املرور  من  فجعل  حايل(  هذه 

اهلل هي احلال التي يوصف هبا املتكلم.
املتكلم  قصد  مفهوم  يتضح  وقد   
سيبويه  نجد  ولذا  باخلرب،  عارًفا  لكونه 
يؤكد عىل قصد املتكلم ومراعاة املخاطب 
يف إيصال قصده لتصّح خماطبته بنوع من 
أو  القصد  حدِّ  عن  خيرج  ال  الرتكيب 
 " بقوله:  سيبويه  إليها  يشري  التي  املعرفة 
وال يستقيم أن خترب املخاطب من املذكور 
املخاطب  به  ينزل  بالذي  هذا  وليس 
منزلتك يف املعرفة فكرهوا أن يقربوا باب 

اللبس")18(.
فإشارة سيبويه " ينزل به املخاطب   
قصد  مفهوم  حتقق  املعرفة"  يف  منزلتك 

املتكلم ومراعاة املخاطب يف إيصال هذا 
اللغة  انَّ  أيًضا مفهوم  إليه وحتقق  القصد 
أداة تواصل يف طبيعتها ُيراعى فيها حال 

املتكلم واملخاطب.
املتكلم من  ويتضح مفهوم قصد   
صياغات متعددة عند سيبويه ُيستقى منها 

أنَّ سيبويه ُيراعي فيها قصد املتكلم)19(.
املتكلم  قصد  حيدثه  الذي  واألثر   
يف الكالم يتحّصل عند سيبويه يف أمرين:
باختالف  يتعلق  نوع  ل:  األوَّ األمر 
من  حيدثه  وما  الرتكيبية،  الصياغات 
ظاهر  خالف  عىل  جميء  أو  تغيريات 
املتكلم  لدن  من  االستعامل  يف  القياس 
لقصده وتفصيل ذلك بعد أن نعرف األثر 

اآلخر مما حيدثه قصد املتكلم.
األمر الثاين: نوع يتعلق بوحدة الصياغات 
بالتغيري  النوع  هذا  ويتعلق  الرتكيبية، 
التي  التنوعات  من  احلاصل  الداليل 
الصوتية  التغيريات  من  القصد  حيدثها 
 " سيبويه:  قول  ففي  املتكلم،  لدن  من 
أتاين رجٌل يريد واحًدا يف  الرجل:  يقول 
أتاك رجٌل، أي  ما  فيقال:  اثنني  العدد ال 
رجٌل  أتاين  يقول  أو  ذلك  من  أكثر  أتاك 
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امرأة  أي  رجٌل  أتاك  ما  فيقال  امرأة،  ال 
يف  أي  رجٌل  اليوَم  أتاين  ويقول:  أتتك، 
أي  رجٌل،  أتاك  ما  فتقول  ونفاذه،  قّوته 

أتاك الضعفاء")20(.
جعلنا  إذا  النصِّ  يف  فالتحوالت   
ملا  التحتي  النظري  البناء   " هو  النّص 

يسمى عادة خطاًبا")21(.
حتدث  الداللية  التحوالت  فإنَّ   
من  حيدثه  ملا  املتكلم  قصد  طريق  عن 
الصوتية  التغريات  ألنَّ  صوتية؛  تغريات 
وهذه  لديه،  القصد  يف  تغري  من  نابعة 
الصوتية  القرائن  من  هي  التغريات 
التنغيم  وهذا  بالتنغيم)22(،  توسم  التي 
مسارين  يف  يتسع  املتكلم  لقصد  املرافق 
النص  حتوالت   " يف  الداليل  التوسع  من 

وحتوالت األسلوب")23(.
عن  آنًفا  ذكرناه  الذي  إىل  وعودة   
التنغيم  مع  الرتكيب  وحدة  فإنَّ  سيبويه 
تركيبية  صياغة  من  أكثر  إىل  أوحت 
بيَّنه  ما  عىل  أو  املتكلم  بقصد  الرتباطها 
)يريد(،  لفظة  من  املتكلم  إرادة  سيبويه 
فالصياغة الرتكيبية: ما أتاك رجٌل أنتجت 
الداليل  مفهومها  يف  متعددة  صياغات 

وهي عىل النحو اآليت:
1. ما أتاك رجٌل + تنغيم )قصد املتكلم( 
من  أكثر  إرادة  أنتجت  رجٌل.  أتاين   =

رجل، أي إرادة العدد.
2. ما أتاك رجٌل + تنغيم )قصد املتكلم( 
الداللة  أنتجت  امرأة.  ال  رجٌل  أتاين   =

إرادة اجلنس، أي: امرأة.
3. ما أتاك رجٌل + تنغيم )قصد املتكلم( 
= أتاين اليوم رجٌل. أنتجت الداللة إرادة 

النوع، أي: أتاك الضعفاء.
وال يمكن معرفة هذه الدالالت   
ألنَّ  املتكلم؛  قصد  إىل  ُتنسب  أن  إالَّ 
داللة  منه  ُيفهم  قد  واحد  الرتكيب 
الظاهر يف احلكم عىل هذا  أو هو  واحدة 
الرتكيب، لكّن قصد املتكلم مع ما أحدثه 
يف  تنوعات  أحدث  تنغيمية  تنوعات  من 

الداللة.
الذي  األّول  النوع  خيّص  ما  ا  أمَّ  
يف  الرتكيبية  الصياغات  باختالف  يتعلق 
قصد املتكلم بأكثر من غرض أو قصد ملا 
الرتكيبية  الصياغات  اختالف  من  يريده 
يف  مقاصده  يف  تنوعات  نجد  إذ  عنده، 
به  يريد  ما  ومنه  الرتكيبية  التنوعات  هذه 

معرفة قصد املتكلم يف حتليل اخلطاب ...
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التنبيه، ومن ذلك قول سيبويه: " وحدثنا 
بعض العرب أنَّ رجاًل من بني أسد قال: 
منه  فتطريَّ  أعور  بعري  َجَبلَة واستقبله  يوم 
فقال يا بني أسد أعور وذا ناب فلم يرد أن 
وصّحته  َعَوِره  عن  لُيخربوه  يسرتشدهم 
أعوَر  أتستقبلون  قال:  كأنه  نبههم  ولكنّه 
اهم  وذا ناب، فاالستقبال يف حال تنبيهه إيَّ
كان واقًعا كام كان الّتلّون والتنقل عندك 
ىل وأراد أن يثبت هلم  ثابتني يف احلال األوَّ
بالنداء  األعور ليحذروه")24(. قد يكتفى 
تكون  عندما  تنبيه  موضع  يكون  أن 
املنادى،  وذكر  نداء  حرف  من  الصياغة 
ُيرافقها  وما  تنبيه  لذاهتا  النداء  )ياء(  إذ 
الكالم  يبتعد  وقد  الصوت،  مّد  من 
ويأيت  النداء  عىل  الدالة  الصياغات  عن 
بقصده  ترتبط  أخرى  بصياغات  املتكلم 
وُيراد منها التنبيه، إذ بنّي سيبويه يف نّصه 
املذكور آنًفا أنَّ قصد املتكلم عندما نادى 
يسرتشدهم  )أن  يريد  ال  أنَّه  أسد(  )بني 
ليخربوه عن عوره وصحته(، بل هو تنبيه 
الفهم،  منه  الغرض  ليس  باستفهام  هلم 
أعور  يستقبلوا  أن  عليهم  إنكار  هو  بل 
وذا ناب، لذا قال سيبويه )فاالستقبال يف 

حال تنبيهه إيَّاهم( فكشف عن احلال التي 
يستقبلون هبا من تكون صفته األعور.

املوضع  هذا  سيبويه  وشّبه   
كان  )كام  بقوله  االستفهام  يف  بالنصب 
التّلون والتنقل عندك ثابتني( أراد بقوله: 
فجاء  أخرى")25(،  وقيسًيا  مرة  أمتيمًيا   "
ملا  مرفوًعا  به  يأِت  ول  منصوًبا  باالسم 
قصده  عن  الكشف  من  املتكلم  يريده 
فكان النصُب حاصاًل من القصد يف تنبيه 
قال  ولذا  الفعل،  عىل  البناء  ال  املتكلم 
سيبويه: " هذا باب ما جرى من األسامء 
األسامء  جمرى  الفعل  من  تؤخذ  ل  التي 
بذلك  أراد  الفعل")26(.  من  ُأخذت  التي 
وقيسًيا  )أمتيمًيا  يف  النص  عن  ُينّبه  أن 
ليس  بالرفع  ال  بالنصب  جاءت  وأعور( 
أن  املتكلم  قصد  بل  الفعل  عىل  بالبناء 
يظهر املعنى الذي يقصده فشبه امُلقبِل عىل 

بني أسد باملثل السائر )أعور وذا ناب(.
الصياغات  من  النحو  وهذا   
من  املفهوم  عىل  يقترص  ال  الرتكيبية 
القواعد يف ترتيب اجلُمل، إذ ال جيعل من 
ا " منظومة من  اللغة عند املتكلمني عىل أهنَّ
فهموها  وإنَّام  فحسب  املجردة  القواعد 
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غرض  ألداء   ... معنّي  لفظ  ا  أهنَّ عىل 
أهداف  من  جعلوا  تواصيل...لذلك 
معنى  املخاطب  إفادة  النحوية  الدراسة 
اخلطاب وإيصال رسالة إبالغية إليه")27(.
الدرس  يكن  "ل  فإنه  وكذلك   
النحوي يف كتاب سيبويه قائاًم عىل أساس 
رضورة  يرى  بحت...فهو  شكالين 
واملكون  الشكيل  الرتكيبي  املكون  اتساق 
للغة  اإلبالغية  الوظيفة  لتحقق  الداليل 

العربية")28(.
سيبويه  تفسري  يف  ظاهر  وهذا   
جاء  ما  ُيفرّس  إذ  اللغوي،  لالستعامل 
بحسب  التي  الرتكيب  يف  التغريات  من 
التقعيد، وجيعل من قصد  الظاهر ختالف 
االستعامل  هلذا  مسوًغا  تفسرًيا  املتكلم 

مراعاة للمعنى املراد.
عليها  يدّل  التي  املواضع  ومن   
املتكلم  يقصده  مما  الرتكيب  اختالف 
من  املعنى  بيان  يف  سيبويه  إليه  أشار  ما 
ذكره  يف  خاص  تركيب  يف  )أم(  استعامل 
إذ  الضمري،  من  بداًل  الرصيح  االسم 
قال: " وذلك قولك أزيٌد عندك أم عمرو 
وأزيًدا لقيت أم برًشا فأنت اآلن مّدع أن 

عندك  ام  أهيَّ قلت  إذا  ألنَّك  أحدمها  عنده 
قد  املسؤول  أنَّ  مّدٍع  فأنت  لقيت  وأهّيام 
أنَّ  إالَّ  أحدمها  عنده  أنَّ  أو  أحدمها  لقي 
أهّيام  تدري  ال  فيهام  استوى  قد  علمك 
أزيٌد عندك  أنَّ قولك:  هو، والدليل عىل 
أنَّك  عندك  أهّيام  قولك  بمنزلة  عمرٌو  أم 
لو قلت أزيٌد عندك أم برٌش فقال املسؤول 
عندك  أهّيام  قال  إذا  أنَّه  كام  حمااًل  كان  ال 
فقال ال فقد أحال وأعلم أنَّك إذا أردت 
ألنَّك  أحسن  االسم  فتقديم  املعنى  هذا 
عن  تسأله  وإنَّام  اللقى  عن  تسأله  ال 
فبدأت  هو  أهّيام  تدري  ال  االسمني  أحد 
باالسم ألنَّك تقصد قصد أن يبنّي لك أي 
االسم  وجعلت  احلال  هذا  يف  االسمني 
ل فصار الذي ال تسأل  اآلخر عدياًل لألوَّ

عنه بينهام")29(.
املعنى  إرادة  من  املتكلم  فقصد   
بـ)أزيٌد  الرتكيبية  الصيغة  حدد  اخلاص 
برًشا(  أم  عندك  وأزيًدا  عمرو،  أم  عندك 
املتصلة من يكون  فأراد سيبويه من )أم( 
عندك أو لقيت فاالسم مستفهم عنه من 
أو  عندك  موجود  بأحدمها  العلم  دون 
د سيبويه عىل  إنَّك لقيت أحدمها، ولذا أكَّ

معرفة قصد املتكلم يف حتليل اخلطاب ...
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بـ)أزيٌد  أم  دون  من   " كان  إذا  التعبري  أنَّ 
وبرًشا  )أزيًدا  أو  عندك(  أهّيام  وعمرو 
لقيت  )قد  يكون  املعنى  فإنَّ  لقيت(  أهّيام 
أحدمها أو أنَّ عنده أحدمها إالَّ أنَّ علمك 
قد استوى فيهام ال تدري أهّيام هو(، أي أنَّ 
املتكلم يقصد أنَّه ال علم له بأهّيام موجود 
عندك أو الذي لقيت فكان التعبري بـ)أم( 
املتصلة مع ذكر االسم الرصيح من دون 
الضمري الدال عليهام. فاملعنى الذي ُأريد 
عنده،  أحدمها  بأنَّ  عامًلا  املتكلم  قّيد  بيانه 
عن  مستفهاًم  ال  هو  من  يعلم  ال  ولكن 
وجود أحد أو ال " فنجد سيبويه ينفذ إىل 
قصد  وفق  عىل  التسوية  عىل  )أم(  داللة 
فاملتكلم  خماطبه،  مع  وتواصله  املتكلم 
إنَّ  يعلم  وهو  أكثر  أو  شيئني  عن  يسأل 
أنَّ  إالَّ  بأحدمها،  واقع  اخلرب  أو  الفعل 
أهّيام  يدري  فال  فيهام  استوى  قد  علمه 

هو")30(.
قصد  أنَّ  يبنّي  سيبويه  نجد  ولذا   
اليشء  وجود  عن  االستفهام  ال  املتكلم 
االسم  عن  االستفهام  بل  له  اللقّي  أو 
اللقّي،  أو  بالوجود  عنه  ُيستفهم  الذي 
لك  يبنّي  أن  قصد  تقصد  )ألنَّك  فقال: 

أنَّه  احلال( أي حال  أّي االسمني يف هذا 
لقي فالن، ولذا توسطت  أنَّه  أو  موجود 

)أم( ففهم قصد املتكلم عن طريقها.
وقد يكون توجيه احلركة اإلعرابية   
توضيحه  يريد  وما  املتكلم  قصد  بسبب 
من معنى، إذ احلركة اإلعرابية واحدة من 
كان  فإذا  املعنى)31(،  عىل  الدالة  القرائن 
االحتكام إىل اجلانب الوظيفي من وجود 
للنصب  العامل  الفعل عىل أن يكون هو 
يف االسم أو يكون فيه الرفع لالبتداء، فإنَّ 
ينأى  قد  املتكلم  التفسريي لقصد  الطابع 
يمثل  الذي  القواعدي  التحليل  هذا  عن 
إذ  الرتكيبية،  للصياغات  الشكيل  الطابع 
وتغرياهتا  اإلعرابية  احلركة  وجود  ُيفرّس 
يف ضوء قصد املتكلم ملا يريده من معنى، 
الذي  العامل  بمثابة  املتكلم  ُيعّد قصد  إذ 
قد  إذ  إظهار احلركة اإلعرابية  يتحّكم يف 
الرفع هو املستعمل يف لغة الكالم  يكون 
النصب  عىل  االستعامل  لغة  نجد  بينام 
يريد  فيام  املتكلم  لقصد  مراعاة  ذاك  كّل 
أعمل  املفهوم  وهذا  معنى  من  إظهاره 
تفسريية  آلية  وجعله  فكره  سيبويه  فيه 
قوله:  ذلك  ومن  االستعامل،  لتسويغ 
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فذو  العبُد  ا  وأمَّ عبيٍد،  فذو  العبيُد  ا  أمَّ  "
عبٍد، وإنَّام ُأختري الرفع ألنَّ ما ذكرت يف 
هذا الباب أسامء واألسامء ال جتري جمرى 
فأنت  العبيُد  ا  أمَّ قالوا  م  كأهنَّ املصادر... 
فيهم أو أنت منهم ذو عبيٍد، أي لك من 
قوًما  أنَّ  يونس  وزعم  نصيب...  العبيد 
ا العبيَد فذو عبيٍد،  من العرب يقولون أمَّ
ا العبَد فذو عبٍد جيرونه جمرى املصدر  وأمَّ
ا العبيُد فأنت ذو عبيد  سواء... ولو قال أمَّ
يريد عبيًدا بأعياهنم قد عرفهم املخاطب 
ا العبيُد الذي  كمعرفتك. كأنك قلت: أمَّ
جاز  رفًعا...وإنَّام  إالَّ  يكن  ل  هلم  نتعرف 
معروًفا  شيًئا  جيعلهم  ل  حني  النصب 

بعينه")32(.
فالتعليل واالفرتاض عند سيبويه   
عىل  عبيٍد(  فذو  العبيُد  ا  )أمَّ يف  للرفع 
لكّن  املصادر  جمرى  جيري  ال  االسم  أنَّ 
للمعنى  مرافًقا  جعله  له  اآلخر  التعليل 
هلذا  املسّوغ  هو  إذ  املتكلم،  قصد  وإرادة 
عبيٍد،  فذو  العبيُد  ا  )أمَّ قال  حيث  الرفع 
يريد عبيًدا بأعياهنم قد عرفهم املخاطب( 
ال  بأعياهنم  املقصودين  العبيد  فتعيني 
املتكلم،  عند  املقصودين  هم  غريهم 

وعرفهم املخاطب.
سيبويه  علَّل  فقد  النصب  يف  ا  أمَّ  
والتعليل  املصادر  جمرى  األسامء  بإجراء 
قال:  لذا  املتكلم،  لقصد  أرجعه  اآلخر 
 – جيعل  ل  حني  النصب  جاز  )وإنَّام 
املتكلم- شيًئا معروًفا بعينه(، ولذا ُأختري 

الرفع؛ ألنَّ العبيَد معروفون بأعياهنم.
قصد  يف  اإلفهام  إرادة  الثاين:  املطلب 

املتكلم.
املتكلم  قصد  نختزل  أن  يمكن   
املخاطب من  إىل  إيصاله  يريد  ما  بيان  يف 

معنى وإفهام يف جانبني:
من  املتكلم  يعنيه  ما  ل:  األوَّ اجلانب   .1

قصد لنفسه:
الرتاكيب  بعض  من  يتخذ  قد   
إفهامه  لنفسه عند  بيان قصده  به  يريد  ما 
عاّم  يفصح  أن  يريد  ألنَّه  املخاطب؛ 
الرتاكيب  صياغة  من  وجيعل  نفسه  يف 
يف  التفسري  إىل  حيتاج  ما  يستعملها  التي 
القصد  إالَّ  نلحظ  وال  استعامهلا،  تسويغ 
فإذا  وتسويغه،  االستعامل  هذا  تفسري  يف 
الطابع  هو  القاعدة  إىل  االحتكام  كان 
التفسريي لالستعامل اللغوي فإنَّ سيبويه 

معرفة قصد املتكلم يف حتليل اخلطاب ...
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مع متسكه بقواعد اللغة العربية " نجده يف 
كثري من احلاالت جُييز بعض الرتاكيب أو 
هو  بام  بالنحو  تتصل  ال  ألسباب  يمنعها 
حدود  ترسم  قواعد  أو  إعرابية  أحكام 
التأليف من تقديم أو تأخري أو تعريف أو 
تنكري وما سوى ذلك...بل جيعل طريقة 
ذلك،  يف  الفيصل  هي  الكالم  يف  العرب 
وبخاصة إذا ُأمن اللبس، وَفِهم املخاطب 

ُمراد امُلتكلم")33(.
نا  فإنَّ املتكلم  قصد  ضوء  ويف   
بعض  املتحكم يف  املتكلم هو  نجد قصد 
 " جنّي  ابن  قال  هلا،  واملفرًسا  الرتاكيب 
وقد حُيذف املميز وذلك إذا ُعِلم من احلال 
)حكاًم ما( كان منها به وذلك يف قولك: 
عندي عرشون، واشرتيت ثالثني... فإن 
ل ُيعلم املراد لزم التمييز إذ قصد املتكلم 
اإللغاز  وأراد  ذلك  يرد  ل  فإن  اإلبانة، 
وحذف جانب البيان ل يوجب عىل نفسه 
ويفسده  يصلحه  إنَّام  وهذا  التمييز  ذكر 

غرض املتكلم وعليه مدار الكالم")34(.
تأصيله  نجد  املفهوم  وهذا   
قصد  وّظف  إذ  سيبويه،  عند  التفسريي 
عندما  االستعامل  وتفسري  لبيان  املتكلم 

لنفسه  القصد  لبيان  املتكلم  ُيفصح 
قوله:  ذلك  ومن  املخاطب  إىل  وإيصاله 
"إنَّ رجاًل من إخوانك ومعرفتك لو أراد 
أن خُيربك عن نفسه أو عن غريه بأمر فقال: 
أنا عبُد اهلل منطلًقا، وهو زيٌد منطلًقا كان 
حمااًل ألنَّه إنَّام أراد أن خُيربك باالنطالق ول 
أنت عن  استغنيت  أنا حتى  يُقْل هو وال 
للمضمر  عالمتان  وأنا  هو  ألنَّ  التسمية 
من  عرفت  قد  أنَّك  علم  إذا  يضمر  وإنَّام 

يعني")35(.
سيبويه  جعل  النَّّص  هذا  ففي   
إرادة  مع  اللغة  يف  االجتامعي  الطابع 
هبا  ُيفرّس  التي  العوامل  من  املتكلم  قصد 
)أنا(  الضمري  فذكر  اللغوي  االستعامل 
و)هو( ال مسّوغ له ما دام املخاطب هو من 
معرفة وخاصة املتكلم عندما ُيريد املتكلم 
أن يفصح عن قصده لنفسه واإلخبار عن 
حاله، وجعل سيبويه ذكر الضمري يف )أنا 
عبد اهلل منطلًقا( و )هو زيد منطلًقا( حمااًل 
ولكن  لنفسك،  تعني  ملا  املخاطب  لِعلم 
خلف  كان  لو   " الضمري  ذكر  حسنًا  كان 
فقلت من  فيه  أو يف موضع جتهله  حائٍط 
أنت فقال أنا عبد اهلل منطلًقا يف حاجتك 
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أن  يريد  عندما  فاملتكلم  حسنًا")36(،  كان 
ُيبنّي ما يف نفسه من إخبار أو ذكر للحال 
تقّيده إرادته يف حتديد الصياغة التي تالئم 

السياق الذي يرسل كالمه فيه.
ولذا " يتأثر مستوى احلديث تبًعا   
لقصد املتكلم مع مراعاة املخاطب ثقافًيا 
واجتامعًيا... وربَّام كان من شأن خطاب 
للمتكلم  النفسية  باحلالة  يتأثر  أن  املتكلم 
ذاته")37(. إذ قد يكون القصد من املتكلم 
إيضاح املعنى الذي يتصل به من اإلخبار، 
احلقيقي  االستفهام  أسلوب  يكون  وقد 
إيضاح  عىل  ترتكز  التي  األساليب  من 
املتكلم  لنفسه عندما يكون  املتكلم  قصد 
للمعلومة  الفهم  طلب  يف  الذهن  خايل 
ذلك  ومسائل  اليشء  عن  واإلخبار 

واضحة عند سيبويه)38(.
من  املتكلم  يعنيه  ما  الثاين:  اجلانب   .2

قصده للمخاطب نفسه:
ُيراعي املتكلم يف قصده من بيان   
املعنى واإلخبار أو األمر أو النهي مراعاة 
موجًها  القصد  فيكون  املخاطب  حال 
قصد  من  الغالب  هو  وهذا  للمخاطب 
املسائل  هذه  من  واحد  فالتنبيه  املتكلم، 

يعلم  أن  قصده  يف  املتكلم  يريد  التي 
املتكلم،  له  يوجهه  ما  نفسه  املخاطب 
 " إذ  للمخاطب،  تنبيه  مثاًل  فالتحذير 
أمر مكروه  املخاطب عىل  تنبيه  التحذير: 
املنّبه  فاالحرتاز  منه")39(،  االحرتاز  جيب 
املخاطب  عىل  منه  ف  ُيتَخوَّ ما  أو  عليه 

حتى ال يقع فيه.
احلذف  مع  الرتكيبية  والصياغة   
تكشف  التي  الغالبة  الصياغة  هي 
املفاهيم  يف  املتكلم  قصد  أو  مراد  عن 
رجعنا  ما  وإذا  املتكلمني،  بني  التواصلية 
يف  املتكلم  إرادة  وجدنا  التحذير  إىل 
املسائل  من  واحدٌة  واحلذف  االقتصار 
املخاطب،  حال  املتكلم  هبا  ُيراعي  التي 
وحذفوا   " سيبويه:  قول  ذلك  ومن 
استعامهلم...ومن  لكثرة  اك  إيَّ من  الفعل 
أو  خّل  قال:  كأنَّه  واحلائط  رأسه  ذلك 
معه  مفعول  فالرأس  واحلائط،  رأسه  َدْع 
فيه  يكن  ل  شئت  مجيًعا...وإن  فانتصبا 
قال  كأّنه  جيد  عريبٌّ  فهو  املعنى،  ذلك 
احلائط...ومثل  وعليك  رأسك  عليك 
أهَلك  باِدر  قال  كأنَّه  والليل  أهَلَك  ذلك 
قبل الليل وإنَّام املعنى أن حيّذره أن ُيدركه 

معرفة قصد املتكلم يف حتليل اخلطاب ...
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الليل والليُل حمّذر منه")40(. ومع التعليل 
فإنَّ  الفعل  حذف  يف  االستعامل  بكثرة 
سيبويه جعل من إرادة وقصد املتكلم أن 
املسّوغ  هو  التحذير  الكالم  معنى  يكون 

اآلخر لبيان احلذف.
)رأسه  االستعامالن  كان  ولذا   
وعليك  رأسك  و)عليك  واحلائط( 
املعنى  إرادة  دامت  ما  جائزين  احلائط( 
التحذير للمخاطب؛ ولذا قال سيبويه: " 
مع  أردَت يف معنى  ما  ينقض هذا  فليس 

من احلديث")41(.
ويتضح مما مرَّ أنَّ مسّوغ الرتاكيب   
ملراعاة قصد املتكلم حال املخاطب عندما 
بالتعريف  املتعلق  املعنى  سيبويه  أوضح 
فإنَّام  الطويل  قال  وإذا   " قال:  للصفة، 
يريد أن يعرفك شيًئا بقلبك وال يريد أن 
ُينعت  هذا  صار  فلذلك  بعينك  يعرفكه 
كان  إذا  ذلك  فكُل   ، الطويل...")42( 
يف  ما  املخاطب  ُيعّرف  أن  يريد  املتكّلم 

نفسه.
اخلامتة ونتائج البحث

يف  االجتامعي  الطابع  سيبويه  جعل   .1
اللغة مع إرادة قصد املتكلم من العوامل 

فذكر  اللغوي  االستعامل  هبا  ُيفرّس  التي 
دام  ما  له  )أنا( و)هو( ال مسّوغ  الضمري 
املتكلم  املخاطب هو من معرفة وخاصة 
عندما ُيريد املتكلم أن يفصح عن قصده 

لنفسه واإلخبار عن حاله.
التي  سيبويه  نصوص  لنا  أوضحت   .2
سقناها يف طيات البحث الوجهة املعرفية 
الكبرية له بخصائص الكالم عند العرب 
ذلك  بمقام  األخذ  مع  املختلفة،  بأحواله 

الكالم.
قد  املتكلم  قصد  مفهوم  أنَّ  حلظنا   .3
للصياغات  التحليل  مراعاة  يف  تأّصل 
الرتكيبية املتعددة وإرجاع ذلك إىل قصد 
املتكلم، وما يريده من معنى يرتبط به أو 
بغريه وأكثره ما يشري إليه سيبويه يف معرفة 

قصد املتكلم هو التعبري بإرادة املتكلم.
4. أفرز لنا البحث أنَّ قصد املتكلم مع ما 
من  جمموعة  تنغيمية  تنوعات  من  أحدثه 

التنوعات يف الداللة للجملة الواحدة.
5. جعل سيبويه من قصد املتكلم تفسرًيا 
مسوًغا لالستعامل اللغوي مراعاة للمعنى 
يف  التغريات  من  جاء  ما  فرّس  إذ  املراد، 
خالفت  الظاهر  بحسب  التي  الرتكيب 

التقعيد يف أمثلته التي ساقها.
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ملخص البحث
األهوازية  اللهجة  عن  ُألَِّف  كتاب  أشمل  األهوازية  اللهجة  موسوعة  تعدُّ   
حتى اآلن، تضمُّ هذه املوسوعة املفردات العامية اجلارية عىل أفواه العرب يف األهواز 
العامة  أذهان  يف  داللتها  أو  معناها  وشاِرحة  اللفظة  مسجلة  إيران،  غريب  جنوب 
وموّضحة أصلها. هذه الدراسة باالعتامد عىل املنهج التأثييل والتقابيل ترصد األخطاء 
من  وختليصها  املوسوعة  هتذيب  هو  ذلك  من  املتوّخی  والغرض  اإليتيمولوجية 

الشوائب وإيصال املعلومة الدقيقة للمتلقي فضاًل عن ترويج النقد التأثييل.
ألربعة  وفًقا  باملوسوعة  املوجودة  اإلتيمولوجية  األخطاء  الدراسة  وصنّفت   
العربية  الراجعة 2- يف رد الكلامت  الباحث عن الكلامت  حماور هي: 1- يف غفول 
التي  األجنبية  الكلامت  يف   -4 األجنبية،  الكلامت  أصول  حتديد  يف   -3 أصوهلا  إىل 
عىل  املؤلف  اعتامد  أن  الباحثون  إليها  توّصل  التي  النتائج  أهم  ومن  عربية؛   ظنها 
التقابيل  املنهج  اتباع  وعدم  املفردات،   من  كبري  عدد  يف  اآلخرين  الباحثني  تأثيالت 
يف عرض املفردات عىل املعاجم اإلنجليزية والعثامنية مبارشة فضاًل عن عدم دراسة 
مجيع املفردات صوتًيا لكشف تعرضها للظواهر الصوتية مثل القلب املكاين وإبدال 

احلروف كانت من أهم األسباب يف وقوع الباحث يف األخطاء.
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دراسٌة نقديٌة يف أصول مفردات« ...

Abstract

 The Ahwazi Dialect Encyclopedia is the most comprehensive book which 

is written on the Ahwazi dialect so far. This encyclopedia includes the colloquial 

vocabularies which is common on the mouths of Arabs in Ahwaz, southwest 

of Iran, recording the word and explaining its meaning or connotation in 

the minds of the public and clarifying its origin. This study, in returning to 

the Etymological and contrastive approach, identifies etymological errors. The 

intended purpose is to refine the encyclopedia, rid it of impurities, and deliver 

accurate information to the recipient as well as promote etymological criticism.

The study classified the etymological errors in the encyclopedia according to 

four axes: 1- Arabic words that entered foreign languages and returned in their 

foreign form. 2- Returning Arabic words to their origins. 3- Determining the 

origins of foreign words. 4- Foreign words thought to be Arabic. Among the 

most important findings of the researchers is that the most important factors 

that caused the researcher to make mistakes are the author’s dependence 

on the opinions of other researchers in a large number of vocabularies, not 

following the contrastive approach in presenting the vocabulary to the English 

and Ottoman dictionaries directly. In addition, not studying all the vocabulary 

phonetically to detect exposure to phonemic phenomena such as spatial reversal 

and letter substitution

Keywords: Encyclopedia of the Ahwazi dialect, etymological criticism, Abdul 

Amir Hassonizadeh
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1- املقدمة
اللهجة  هي  األهوازية  اللهجة   
جنوب  يف  األهواز  عرب  يتكلمها  التي 
غريب إيران وهي قريبة إىل هلجة جنوب 
التي  الشاملة  البيئة  إىل  وتنتمي  العراق 
يسميها  والتي  هلجات  عدة  من  تتألف 
أبراهيم أنيس باللغة. اللهجة األهوازية 
املفردات  من  الكثري  عىل  حتتوي 
قبل  ما  فرتة  شعر  يف  جليَّة  الفصيحة 
والشعر  الكريم  والقرآن  اإلسالم، 
إىل  تعرضت  لكنها  والعباس،  األموي 
تغيريات داللية وصوتية. وما من شك 
أو  إنجليزية  كلامت  استعارت  قد  بأهنا 
إىل  وضّمتها  تركية  أو  هندية  أو  فارسية 

مفردات معجمها اللغوي.
تعد موسوعة اللهجة األهوازية   
مفردات  يضم  كتاب  وأكرب  أشمل 
اآلن.  حّتى  األهوازية  العربية  اللهجة 
األهوازية  اللهجة  موسوعة  صدرت 
عام 2015 عن دار نرش ذوي القربى يف 
ُقم. تتكون املوسوعة من 1060  مدينة 
يف  العامية  املفردات  تضم  صفحة 
األهواز مسجلة لفظها وشاِرحة معناها 
موّضحة   و  العامة  أذهان  يف  داللتها  أو 

َتْبِديل  هي  وهل  أتت  أين  ومن  أصلها 
ِوير للفظة عربية فصحی أم أهنا من  أو حَتْ
لغة سامية كاآلرامية و األكدية  أو غريها  

أم أهنا دخيلة أجنبية  عجمية. 
العامية  األلفاظ  اْحتَِواء  أن  ومع   
كل  َمْقِدَرة  فوق  أمر  مَجَْعاء   وحرصها 
حية  َمْوجودات  األلفاظ  ألّن  مؤلف 
فإن  جديد  من  وحتيا  ومتوت  تتوالد 
املعاجم  من  بأمثاله  الكتاب  هذا  مقارنة 
امَلْجُهود  عن  صوَرة   يعطي  األهوازية 
احلجم   حيث  من  فهو  فيه  املبذول 

أضعاف مضاعفة.
إىِل  العاميَّة  امُلفردة  إِرجاع  ويف   
عىل  املؤلف  إِعتمد  الفصيح،  َأصلها 
املراجع   قائَمة  يف  ُذكرت  التي  املعاِجم 
واملصادر وال ُخروج عن هذا اإِلطار، و 
ًة عىل معجم لسان العرب و امُلنجد  خاصَّ
و ِمن ثمَّ باقي املعاِجم. ُرتَِّبت املوسوعة 
عىل حروف اهلجاء، َوُوِضَعت الكلامت 
الكلمة  من  ل  األَوَّ احلرف  َأساس  عىل 

بَِغّض النََّظر عن األَصل االشتقاقي هلا.
بنقد  نقوم  الدراسة  هذه  يف   
نتدخل  وال  املوسوعة   هذه  تأثيالت 
معلوم  هو  فكام  الكلامت  بتعريف 
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الكلامت  أصول  علم  أو  التأثيل  خيربنا 
التي تربط  العالقات  )إيتمولوجيا( عن 
هي  تعد  منها  أقدم  أخرى  بكلمة  كلمة 
األصل. باملعنى القديم، هي البحث عن 
وهي  للكلمة،  واألويل  األصيل  املعنى 
الصيغ  بني  املقارنة  تعتمد  لسانية  عملية 

والدالالت لتمييز األصول والفروع.
األخطاء  ترصد  الدراسة  هذه   
منها  املتوّخی  والغرض  اإليتيمولوجية 
من  وختليصها  املوسوعة  هتذيب  هو 
الدقيقة  املعلومة  وإيصال  الشوائب 
للمتلقي فضاًل عن ترويج النقد التأثييل 
مكانة  متس  ال  حال  أية  علی  وهّي 
املوسوعة بأذی أو يشء من بخس احلق.

1-1- منهج البحث
اعتمدنا يف هذه الدراسِة النقديِة   

علی منهجني:
يف  عليه  اعتمدنا  التأثييل:  املنهج   -1
دراسة أصل الكلامت وتفكيكها والصلة 

بينها.
يف  عليه  اعتمدنا  التقابيل:  املنهج   -2
العربية  املعاجم  عىل  املفردات  عرض 
واإلنجليزية والفارسية والعثامنية  هبدف 
واللفظية  الداللية  التغيريات  كشف 

والتأكد من صحة خترجيات املؤلف.
1-2-أسباب اختيار موضوع الدراسة

يعود السبب يف اختيار موضوع   
الدراسة إىل النقاط اآلتية:

منّا  تستدعي  التي  ختصصنا  طبيعة   -1
طرق موضوع مناسب للتخصص.

يتّم  ول  جديدة  الدراسة  قضّية  ألن   -2
البحث فيها من قبل، إذ بادرنا يف خوض 

غامر هذه التجربة.
الشخصّية  االهتاممات  بسبب   -4
وزيادة  البحث  يف  ورغبتنا  وميولنا 

التعرف عىل هذا اجلانب.
1-3- أسئلة الدراسة

جتيب  أن  حتاول  الدراسة  هذه   
عن األسئلة اآلتية:

يف  املوجودة  األخطاء  نوع  ما   
موسوعة اللهجة األهوازية؟

هذه  حلدوث  األسباب  أهم  ما    
األخطاء يف التأثيل؟

1-4- حدود الدراسة
احلدود  يف  املوضوع  الدراسة  تعالج 

اآلتية:
 2020 سنة  الزمانية:  احلدود  أ- 
املوضوعية:  احلدود  ب-  امليالدية. 

دراسٌة نقديٌة يف أصول مفردات« ...
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كتاب "موسوعة اللهجة األهوازية".
1-5-خلفية البحث

وهنا جتدر اإلشارة إىل أن اللهجة   
الدراسات  ببعض  حظيت  األهوازية 

أمهها:
ا- الكتب

»النرباس املنري فی اللغة العامية   
االمري  عبد  الفصحى«  وجذورها 
ذوي  قم،  م(،   2013( زاده  حسوين 
املفردات  الكتاب  هذا  يضم  القربى: 
ثالثة  من  ويتكون  األهوازية  العامية 
ذات  العامية  املفردات  األول  فصول؛ 
الثاين  والفصل  الفصيح،  األصل 
املفردات املعربة، والفصل الثالث أسامء 

األعالم األهوازية القديمة.
اللهجة  يف  الراسب  »الفصيح   
األهوازية« توفيق النّصاري )2015م(، 
معجم  الكتاب  هذا  تراوا:  اهواز، 
ذات  األهوازية  العامية  للمفردات 
ُرتبت  وقد  الفصحی.  الفصيح  األصل 
اهلجائية  احلروف  بحسب  مفرداته 
بعد  الفارسية  اجليم  حريف  هلا  مضافًا 
القاهرية  اجليم  كذلك  و  اجليم  حرف 

بعد حرف القاف .

»ساختارهای رصفی در گويش   
بالوي  رسول  خوزستان«  عربی 
)1392 ه.ش(، آبادان، هرمنوتيك: هو 
رسول  خصصه  الفارسية  باللغة  كتاب 
اللهجة  يف  الرصفية  للمباحث  بالوي 
األهوازية متجنبًا باقي اجلوانب املتعلقة 

هبذه اللهجة.
البحرية  املفردات  »معجم   
األهوازية« توفيق النّصاري )2019م(، 
الكثري  جيمع  قهوة:  نرش  دار  األهواز، 
ملئات  كانت  التي  البحرية  الكلامت  من 
يستعملوهنا  األهواز  بحارة  لغة  السنني 
األخوار  وأسامء  السفن،  أسامء  يف 
يف  الرياح  وأسامء  الصيد،  ومناطق 
وأسامء  السفن  عىل  وتأثرياهتا  مواسمها 
والقالفة،  املختلفة  البحرية  املخلوقات 

وهي حرفة صناعة السفن اخلشبية.
»كلامت هندية يف هلجتي األهواز   
النّصاري  توفيق  الساحل«،  وعرب 
جيمُع  فر:  آذر  نرش  ري،  )2019م(، 
إلی  دخلت  هندية  كلامت  الكتاب  هذا 
هلجتي األهواز وعرب الساحل واجلزر 
معجميهام  مفردات  إىل  وانضمت 
فصول؛  ثالثة  عىل  وينقسم  اللغوي. 
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الفصل األّول ُخصص للكلامت اهلندية 
األهوازية؛  العربية  اللهجة  يف  الدخيلة 
والفصل الثاين للكلامت اهلندية الدخيلة 
عرب  بمناطق  العربية  اللهجة  يف 
الفصل  وأما  واجلزر،  الرشقي  الساحل 
تأصيالت  لنقد  فخصص  الثالث 
الباحث األهوازي عبداألمري الشويكي  

للمفردات اهلندية.
ب- الرسائل

»دراسه قياسية يف ارجاع مفردات   
اللهجه االهوازية إىل أصوهلا الفصحى«، 
لنيل  مقدم  بحث  عبياوي،  حسن  حممد 
درجه املاجسرت يف اللغه العربيه و آداهبا، 
كلية  هبشتي،  شهيد  جامعة  طهران،  
اللغة  قسم  اإلنسانية،  والعلوم  اآلداب 

العربية وآداهبا، سنة املناقشة 2012 م.  
ج- البحوث

اللهجة  من  جوانب  »دراسة   
شكيب  حممود  خورستان«،  فی  العربية 
انصاری، جملة العلوم اإلنسانية، 1425 
فيها  بحث   .10-1  ،11 العدد  هـ.ق، 
للهجة،  اجلغرافيه  احلدود  الكاتب 
تطرق  ثمَّ  هبا.  تتكلم  التی  والقبائل 
ونحوية،  ورصفية  صوتية  مباحث  إىل 

هلذه  اللغوی  االقرتاض  إىل  وأشار 
اللهجة والتغيريات التى طرأت عليها.

والرصفية  الصوتية  »الداللة   
العربية  اللهجة  فی  والنحوية 
عاطي  معروف؛  حييى  اخلوزستانية«، 
عبيات، جملة اللغة العربية وآداهبا، السنة 
السابعة، العدد الثاين عرش، ربيع وصيف 
 .141-121 م،  هـ/2011   1432
هذه الدراسة التي تعنى بدراسة الداللة 
حتاول  والنحوية،  والرصفية  الصوتية 
معرفة تاريخ العالقة املمتدة العريقة بني 
»الفصحى«  األم  والعربية  اللهجة  هذه 
خمتلف  يف  عطائها  من  لالستفادة  متهيدًا 

املستويات.
الصوتية  الظواهر  »دراسة   
ظل  فی  اخلوزستانية  العربية  للهجة 
القراءات القرآنية«، رسول بالوی وعيل 
العلوم  فی  دراسات  جملة  خرضي،  
العدد   ،21 السنة  2014م،   اإلنسانية، 
1، 105-121. لقد توّصلت الدراسة 
إلی أّن الكثري من الظواهر الصوتيه فی 
هذه اللهجة تقرتب من لغة  القرآن وما 
ورد فی القراءات القرآنية، وما هذا إاّل 
وأصالتها  فصاحتها  علی  شاهد  خري 

دراسٌة نقديٌة يف أصول مفردات« ...
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وانحدارها للغة العربية الفصحی.
اللهجة  يف  اللغوي  »النظام   
باللغة  التاّثر  ومدى  االهوازية  العربية 
القديمة«، رسول  واللهجات  الفصحى 
بالوي، جملة الرك للفلسفة واللسانيات 
سنة   ،24 العدد  االجتامعية،  والعلوم 
2012م، 73-85 . هي دراسة ميدانية 
حول اللغة املحكّية لدی عرب األهواز، 
وتطّرق الباحث فيها إلی النظام اللغوي 
التأّثر  يف هذه اللهجة، وأشار إلی مدی 
واللهجات  الفصحي  العربية  باللغة 

القديمة. 
وهذه البحوث ل تتطرق إىل نقد   
حيث  من  األهوازية"  اللهجة  "معاجم 
املناهج  عىل  باالعتامد   لكنّنا  التأثيل،  
فهذا  املوسوعة،  بنقد  قمنا  املذكورة 
األمر يّدُل علی أّن املوضوع غري مسبوق 

ويستحق البحث.
3- التأثيل

التأثيل  لكلمة  اللغوي  املعنى   
األصل  عن  البحث  أي  التأصيل  هو 
فروع  أحد  هو  االصطالح  يف  والتأثيل 
املفردات،  تدرس  التي  اللغة  علم 
وينحرص جماله: ))أخذ ألفاظ القاموس 

منها  واحدة  كل  وتزويد  كلمة  كلمة 
من  فيها  يذكر  شخصية  بطاقة  يشبه  بام 
صيغت؟  وكيف  ومتى  جاءت؟  أين 
والتقلبات التي مّرت هبا؟ فهو إذن علم 
أقدم  يف  كلمة  كل  صيغة  حيّدد  تارخيي 
التغرّيات  مع  الكلمة،  به  تسمح  عرص 
جهة  أو  املعنى  جهة  من  أصابتها،  التي 
لكلمة  ترمجة  وهو  االستعامل«)1(. 
وقد   )etymology( اتيمولوجيا 
"التأصيل"،  إىل  املصطلح  هذا  ُعّرب 
مصطلح"  فاضل  عبداحلق  اقرتح  وقد 
))ونرى  قال:  حيث  منه،  بداًل  التأثيل" 
يف  اصطالحًا  التأثيل  كلمة  نستعمل  أن 
األوروبّية   Etymology كلمة  مقابل 
لكلمة  ألن  )التأصيل(؛  األصل)بمعنى 
عامة  معاين  ومشتقاهتا  )األصل( 
من  األغراض  خمتلف  يف  نستعملها 
حياتنا اليومية، فال نريد أن نحّملها اآلن 
معنى أخر له صبغته  العلمية التخصصية 
ذخرية  لنا  كنزت  قد  ُلغتنا  أن  حني  يف 
هبا  وباهينا  غزارهتا  عن  حتدثنا  طاملا 
األمم وبإمكاننا اآلن أن ننتفع بمفرداهتا 
املعجم  جوف  تتخم  التي  ومتشاهَباهِتا 
أكثر  ويكاد  امتالًء،  ينفجر  ليكاد  حتى 
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أن  منها  السائغ  املأنوس  حتى  ألفاظه 
التي  الكلمة  هذه  ومنها  إمهاال،  يموت 
أحًدا  نذكر  ال  والتي  )األثل(  نقرتحها 
من كتابنا قد استعملها أو استعمل أحد 
باألثيل  املجد  وصف  يف  إال  مشتقاهتا 
واالشتقاقات  الصيغ  بقية  أما  امُلؤّثل  أو 
يكن  ومهام  أحد.  هبا  يعبأ  ال  فمهجورة 
يف  بغرضنا  الدقة  تفي  الكلمة  هذه  فإّن 
تسمية علم التأصيل اللغوي، فإن األثلة 

يف املعجم األصل(()2(. 
3-1-فرق االشتقاق والتأثيل

هو  األعىل  يف  ذكرنا  كام  التأثيل   
علم دراسة أصول األلفاظ أي نعود به 
إىل األصل املمكن للكلمة، وقد تشمل 
التأثيل  أكثر من لغة. نحو كلمة  عملية 
بمعنى  الفارسية  يف  املتداولة  "الكل" 
الفرنسية  اللغة  من  مأخوذة  الكحول 
alcool  والفرنسية بدورها من العربية: 

"الكحل")3( .
داخل  حتاًم  فيقع  االشتقاق  أما   
للمحدثني  وفًقا  وهو  الواحدة  اللغة 
))توليد األلفاظ بعضها من بعض وال 
التي  األلفاظ   بني  من  إال  ذلك  يكون 
ترجع  واحدا   ً أصال  بينها  أن  يفرتّض 

أشبه   األلفاظ  يف  فهو  منه،  وتتولد  إليه 
الناس(()4(.  بني  النََّسبّية  بالرابطة 
من  صيغة  ))أخذ  فهو  للقدامى  ووفًقا 
أخرى مع اتفاقهام معنى ومادة أصلية، 
عىل  بالثانية  ليدل   ّ هلا  تركيب  وهيئة 
ألجلها  مفيدة،  بزيادة  األصل،  معنى 
من  كضارب  هيئة  أو  حروفا  اختلفا 
مثل  َحَذر(()5(.  من  وَحِذر  رضب 
اليشَء  ))َجنَّ  من  اجلن  كلمة  اشتقاق 
عنك  ُسرت  يشء  وكلُّ  َسرَته.  َجنًّا:  نُّه  جَيُ
العني:  يف  جاء  عنك(()6(.  ُجنَّ  فقد 
مجعهم  و   ، اجلانِّ ولد  مجاعة   : ))اجِلنُّ
اجِلنَّة و اجِلنَّان، سموا به الستِْجنَاهِنِم  من 
اجلَنَّة  ذلك  ومن  ُيَرون (()7(.  فال  الناس 

واملجنون واجلنني.
اللهجة  موسوعة  نقد  تصنيفات   -4

األهوازية
يف  التأثييل  نقدنا   صنفنا   وقد   
عن  غفوله  يف   " األول:  أنواع،  أربعة 
رد  "يف  والثاين:   ،" الراجعة  الكلامت 
الكلامت العربية إىل أصوهلا "، والثالث: 
األجنبية"،  الكلامت  أصول  حتديد  يف   "
التي  األجنبية  الكلامت  يف   " والرابع: 

ظنها عربية".

دراسٌة نقديٌة يف أصول مفردات« ...
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4-1- يف غفوله عن الكلامت الراجعة
العربية لغة احلضارة االسالمية،   
وكان تأثريها عىل لغات املسلمني كبريا 
جدا، وهذا التأثري ليس يف املصطلحات 
ذلك  من  أبعد  ذهب  بل  فقط  الدينية 
االجتامعية،  املصطلحات  ليشمل 
ثم  وإلخ.  والفكرية...  والسياسية، 
ثقافة  لغة  العربية  لتصري  األمر  تطور 
أن  النتيجة  كانت  وبالتايل  وتعليم، 
أن  بمعنى  تفكري،  لغة  العربية  صارت 
مثل  املسلمني  بالد  يف  العربية  اللغة 
حتى  تدرجت  الرتك  وبالد  فارس  بالد 
بأي  تتصادم  ال  حضارية  هوية  صارت 
بتلك  اخلاصة  القومية  اهلوية  مع  شكل 
خضعت  العربية  املفردات  إن  البلدان. 
والرتكية  الفارسية  اللغتني  لقواعد 
كقلب  صوتية،   تغيريات  هلا  فحدثت 
أن  كام  و...   تاًء  والطاء  سينًا،  الصاد 
مثل  الداليل  للتطور  خضع  بعضها 
إنحطاط  أو  وختصيصها  الداللة  تعميم 
العربية  الكلامت  هذه  ُرقيها.  أو  الداللة 
العرب  إىل  رجعت  واملعثمنة  املفّرسة 
خمتلفة،  مراحل  يف  األجنبية  بحلتها 
غفل  األهوازية  اللهجة  موسوعة  ويف 

املفردات  هذه  من  طائفة  عن  الباحث 
فوقع يف اخلطأ عند تأثيلها، نذكر منها:

4-1-1-مطارة
ج  َمطَّارَّ   :(( الباحث:  قال   
حُيَفظ  الذي  الِوعاء  أو  اإلناء  َمطَّاَرات: 
"َمطَّارة  ُيقال:  احلار.  أو  البارد  املاء  فيه 
األصل:  يف  و  چاي".  "َمطَّارة  ماي"، 
امَلطَّارة تلك التي كانت ُتصنع من نسيج 
َمَعهم للعمل  ل  الُعامَّ سميك  و يأخذها 
يت:  ُسمِّ ماًء  )مَتطُر(  َتقُطُر  ولكوهنا 

"َمطَّارة"(()8(.
"مطهرة"،  الكلمة  أصل  قلنا:   
املعاجم  من  األمهات  يف  وردت  وقد 
العربية، جاء يف مجهرة اللغة: » املِْطَهَرة: 
واجلمع  الطَّهور،  فيه  الذي  اإلناء 
»املِْطَهرة:  اللغة:  هتذيب  ويف  َمطاهر«، 
إناٍء  كلُّ  و  املطاهر،  مجُعها  و  اإلداوة، 
َقَدٍح  أو  َرْكَوة  أو  ُقَوٍس  ِمثل  منه  ر  ُيَتَطهَّ
فهو ِمْطَهرة« وبعض العرب حذفوا اهلاء 
األتراك  أخذ  وقد  "َمَطرة")9(،   فقالوا: 
فنطقوها:  العرب  من  الكلمة  هذه 
الذي  اإلناء  عىل  وأطلقوها  "متارة")10( 
املاء. ومن  امْلَُسافِر أو اجلندي  يضع فيه  
بعض  إىل  الكلمة  عادت  العثامنية  اللغة 
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اللهجات العربية كاألهوازية والعراقية. 
مطهرة )اسم أداة من طَهَر وطُهَر   
ماتاره )يف العثامنية( عىل وزن مفعلة( 

مّطارة )يف العامية األهوازية(
4-1-2-مال

ج  امُلاّل  ))ُماّل:  الباحث:  قال   
يات:  ُمالَّ ج  ُماّلَية  م  َماليل  و  ُماليل 
الشخص الذي َيميل عىل كاتبه ليكتب. 
الكالم،  يميل  الذي  الشخص  امُلميل، 
إِمالًء  أمىَل  اللغة(:  املنرب.)يف  خطيب 
عليه الكتاب: قال له فكَتَب عنُه(()11( .

"مولی"  عن  حمورة  نراها   قلنا:   
تقول  يِّد.  السَّ و  امْلَالك  بمعنی  العربية  
ُتستخدم  سيِّدي،  أي   موالي  العرب: 
كخطاب ملن هو أعىل رتبة. دخلت كلمة 
الفارسية فخضعت  اللغة  "مولی" علی 
ثم  "ُمال")12(   لفظية ونطقت:  لتغيريات 
يف  جاء  العربية.  اللهجات  إلی  عادت 
تاج العروس: ))امَلْوىَل: الذي َييِل َعَلْيك 
؛ و منه  َأْمَرَك. و النِّْسَبُة إىل امَلْوىَل: َمْوَلِويٌّ
اْستِْعامُل الَعَجم امَلْوَلوّي للعاِلِ الكبرِي، و 

لكنّهم َينْطُقوَن به مال(()13(.
َأوىَل(  من  املفعول  )اسم  موىل   
)يف  ُماّل  الفارسية(   )يف  ُمال   

العامية األهوازية(
4-1-3-َمصخرة

))َمصخَرة:  الباحث:  قال   
إمتصاص   + خرا   + َمص  امَلصخَرة: 
اخِلراء جَماًزا. ُيقال: "هذا مو شغل، طلع 
مص خرا": أكُل خراء أي: ُمتِعب(()14(.

املص  من  مركبة  ليست  قلنا:   
من  حديًثا  مأخوذة  وإنام  واخلراء،  
اللغة  الفارسية: "مسخره"،  والفارسية 
الفصحی:  العربية  اللغة  من  بدورها 
"مسخرة"، جاء يف شمس العلوم ودواء 
ما  ))امَلْسَخرة:  الكلوم:  من  العرب  لغة 
األهواز  عامية  ويف  منه(()15(.  ُيسخر 
السني  حرف  وقع  إذا  العراق  وجنوب 
نطقوه  الگاف  أو  الطاء  أو  اخلاء  قبل 
سخام،  واألصل  صخام  نحو:  صاًدا، 
صگبان  أو  سطل،  واألصل  صطل  أو 

واألصل سگبان. 
مسَخَر( )مصدر  َمسَخرة   

مسخره )يف الفارسية(  َمصَخره )يف 
العامية األهوازية(

4-1-4- نشعة
النشعة  ))نشعة:  الباحث:  قال   
الفرحة،  اإلنتعاش:  من  َنعشة  مقلوب 

دراسٌة نقديٌة يف أصول مفردات« ...
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ة(()16(.  املرسَّ
النشوة  حالة  هي  النشعة  قلنا:   
تعاطي  بعد  الفرد  لدى  حتصل  التي 
من  مأخوذة  والكلمة   املخدرات. 
الشاعر  قال  نشئة")17(  الفارسية:"  اللغة 

الفارس ايرج مريزا:
))هر كس به نشئه ای تاخت با نشئه كار 

خود ساخت
بی  پک  وافور  به  زدم  منهم   

شامرو بی مّر(()18( 
أبدلوا  األهوازية  اللهجة  ويف   
وهذا  نشعة.  فقالوا:  عينًا  اهلمزة  حرف 
املفيد  ومن  اللهجة.  يف  شائع  االبدال 
أن أشري إىل أن املعاجم الفارسية ذكرت 
الفرس  لدى  املتداولة  "نشئة"  كلمة  أن 
حتوير  وهي  فارس  أصل  ذات  ليست 
العني:  يف  جاء  العربية)19(،  "نشوة" 
فهو  فالن  اْنَتَشى  و  ْكر،  السُّ ))النَّْشَوة: 
َنْشَواُن، و قد يقال: َنيِشَ َينَْشى، يف معنى: 
اْنَتَشى، فهو َنْشَواُن و امرأة َنْشَوى مثل: 

عطشى. و اجلميع َنَشاَوى (()20( .
نشئة  الفصحى(   العربية  )يف  نشوة 
العامية  )يف  نشعة  الفارسية(   )يف 

األهوازية(

4-2- يف رد الكلامت العربية إىل أصوهلا
لظواهر  ختضع  الكلامت  بعض   
لغوية لفظية مثل ابدال احلروف والقلب 
املكاين  فتبتعد عن أصلها وتبدو غريبة. 
هذه الغرابة قد تضلل الباحث يف عملية 
فيحتاج  املعاجم  مع  تعامله  عند  التأثيل 
إىل فك الشفرات أوال، عىل سبيل املثال: 
إذا أردنا تأثيل كلمة "بِثِل" وهو ما يتبقى 
يف أسفل اإلناء فلن نجدها يف مادة " ب 
بسبب  وذلك  العربية  باملعاجم  ل"  ث 
أن  حيث  املكاين  للقلب  خضوعها 
أصلها هو "ثبل".أحياًنا بعض الكلامت 

ختضع ألكثر من ظاهرة لفظية. 
4-2-1- بِثِل

البَِثْل  ))بَِثْل:  الباحث:  قال   
يف  اإلناء.  أسَفل  يف  مارسَب  البِثِْل:  و 
 » الفاء   « إِبدال:  بعد  األَهوازية  اللهجة 
ب »الباء« حيدث قلب مكاين أي مفردة 
اللغة(:  )يف  بِثِل«.   « إىل  ُتقَلب  »ُثْفل« 
َأسفل  يف  مايستقر  هو  الثافُِل:  و  الُثْفُل 
اليشِء من َكَدرة. الُثْفل: ماَسَفل من ُكلِّ 

يشٍء(()21(.
قلنا:  حرف الفاء ليس من ضمن   
الباحث  تأثيل  وكان  الكلمة  حروف 
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للمفردة جيانب الصواب. فأصل اللفظة 
هو: "ُثْبل" و قد خضعت اللفظة للقلب 
الثاء  حمل  الباء  حرف  فحل  املكاين 
ونطقت: "بِثِل". ووردت اللفظة باملعنى 
جاء  العربية،  املعاجم  يف  نفسه  العامي 
بالضم،  ))الثُّْبُل،  املحيط:  القاموس  يف 
اإِلناِء  أْسَفِل  يف  الَبِقيَُّة  وبالتحريِك: 

وغرِيه(()22(.
)يف  بِثِل  الفصيح(   )يف  ُثبل   

العامية األهوازية: القلب املكاين(
4-2-2-َريَّض

هدأ،  ))َريَّض:  الباحث:  قال   
َريَّض«:  »املريض  يقال:  ذّل.  سكن، 
َريِّض:  املرض.  أذله  أمله،  سكن  هدأ، 
إهدأ. )يف اللغة(: راَض روضا ورياضة 
عه وعّلمه الّسري  ورياًضا املهر: ذهللّ وطوَّ

فهو رائض وامُلهر ُمرّوض(()23( .
متّهل  بمعنى  تأيت  َريِّض  قلنا:   
وقد  الفصحى  "َريِّث"  حتوير  وهي  
قلبوا الثاء ضاًدا. وهذا االبدال موجود 
يقولون  فهم  األهوازية،  العامية  يف 
الرتاثية  األكالت  من  لنوع  تضخانه 
ضخني  ويقولون  تثخانة،  وأصلها 
شيوًعا  األكثر  واملعنى  ثخني.  واألصل 

هلذه اللفظة هو التمّهل وعدم اإلرساع. 
ْيُث: اإلبطاء،  جاء يف كتاب العني: ))الرَّ
و  َرْيثًا،  َيِريُث  فالن  علينا  َراَث  يقال: 

َراَث علينا خربه(()24(.
وهو  ْيث  الرَّ من  الفصحى:  )يف  ريَّث 
اإِلْبطاُء(   رّيض )فی العامية: إبدال  

الثاء ضاًدا(.
4-2-3-ُزَبگ

))ُزبگ)زبق(:  الباحث:  قال   
كالزئبق.  ُمرسعًا  مرَّ  ُزبگت:  م  ُزَبگ 
والزئبق معروٌف برسعة تبخريه. الگاف 

"گ" مبدلة من: "ق"(()25(. 
داللية  قرابة  هنالك  ليس  قلنا:   
والزئبق  الزبگ  بني  لفظية   حّتى  وال 
)الزيبگ(!  والكلمة ذات أصل فصيح. 
دخل،   بمعنى  اْنَزَبَق  الفصحى  يف  يقال 
بالدار  "ُزبگ  أيًضا يقال:  الدارجة  وفی 
املحيط  يف  جاء  برسعة".  فيها  دخل  أي 
فالٍن:  بني  عىل   فالٌن  ))اْنَزَبَق  اللغة:  يف 
ويف  رَش(()26(.  أو  َخرْيٍ  يف  بينهم  َدَخَل 
معجم مقاييس اللغة: ))يقولون: اْنَزبق 

ىف البيت: دخل(()27(.
4-2-4-ِشِلف

قال الباحث: ))ِشِلف: الرشحية   

دراسٌة نقديٌة يف أصول مفردات« ...



398

)2
02

2  
ين -

الثا
ن 

رشي
( )ت

14
44

 - 
اين

 الث
يع

)رب
نة 

ثام
ة ال

سن
- ال

ون 
الث

والث
بع 

لرا
دد ا

الع
 - 

سع
التا

لد 
ملج

/ ا
واة

د

"ِشِلف  يقال:  طوال.  ُتقطع  البطيخ  من 
من  قطعة  أي  بّطيخ"  "ِشِلف  ي"،  َرجِّ
فصيحها  األصفر.  أو  األمحر  البطيخ 
َشَدَفة  من  َمأخوذة  أراها  ُزوَعة....َو 
اللغة  يف  جاَء  وقد  امُلهملة".  "بالدال 
قطعه  أي  ُشدَفة  قطعُه  إِذا  َشدًفا  فُه   َشدَّ

قطعة(()28(.
قلنا: الِشِلف القطعة من البِطِّيخ    
ونحوه.  َشلَّف البطيخة: قّطعها. أصل 
اللفظة "جلف"  وقد أبدل حرف اجليم 
))اجلَْلف:  اللغة:  مجهرة  يف  ورد  شينًا.  
أجِلفه  اليش َء  َجَلْفُت  يقال:  الَقْطع. 
إذا  حاتم:  أبو  قال  قطعته.  إذا  َجْلفا، 
فهو  جّلفته  فقد  تستأصله  ل  و  قطعته 
جملَّف(()29(. وابدال الشني باجليم شائع 
َشَلع  يقولون  األهوازية،  اللهجة  يف 

واألصل َقَلع.
قّطع(   الفصيح:  )يف  َجلَّف   
إبدال  األهوازية:  العامية  )يف  َشلَّف 

اجليم شينًا(
4-2-5-طاِرش

قال الباحث: ))َطِرش: الطَِّرش   
و  الثِّريان  و  الَبَقر  عىل  ُيطلق  اللَّهجة  يف 
سول،  الرَّ الطارش:  و  احلمري.  و  اخلَيل 

الذي َيمتطي الطَّرش. كوت الطَّرش يف 
ورق( كان معروًفا. مدينة الفالحية )الدَّ
)يف اللغة(: يف املنجد: الطَّرش )ح( البقر 

و الثريان(( )30(.
الطارش  أن  هو  املعروف  قلنا:   
اّلذي يأيت  َأي الرسول أو ناقل األخبار 
من املناطق البعيدة كان يمتطي اخليل ال 
البقر و الثريان وال احلمري!  نرى  أصل 
الكلمة '' طارق ''، تمَّ أبدل القاف باجليم 
خمارج  لقرب  ثم   '' طاِرج   '' فصارت 
احلروف و للنطق األسهل نطقت اجليم 
''طارش''.  إىل  الكلمة  فتحولت  شينًا 
الطُّروِق  ))َأصل  العرب:  لسان  جاء يف 
اآليت  سمي  و  ق،  الدَّ وهو  الطَّْرق   من 
و  الباب.  َدق  إىل  حلاجته  طاِرقًا  بالليل 
ُطروقًا:  و  َطرقًا  َيْطُرُقهم  القوَم  َطَرق 
وهذا  طاِرٌق(()31(.  فهو  لياًل،  جاَءهم 
سبيل  عىل  اللهجة،  يف  شائع  االبدال 

املثال يقولون شلع وأصلها قلع.
  )فاعل من َطَرَق(  طارج )يف 
جياًم(  القاف  إبدال  األهوازية:  العامية 
 طارش )يف العامية األهوازية: ابدال 

الشني باجليم(
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4-2-6-َعتَور
َسِمَن  ))َعتَور:  الباحث:  قال   
ضّد هزل. نحو: » فالن َعتَور او امَعتِور« 
السمني.  القط  َسمني كالعتِوي أي ذكر 
املِعرَت: َأمُلَعتَور: ذكر القط السمني(()32(. 
فصيحها  معتور  قلنا:كلمة   
''ُمَعرتَّ ''ويف اللهجة أضيف حرف الواو 
لتسهيل النطق وال عالقة بني ذكر القط 
جاء  العامية!  معتور  وكلمة  السمني 
))رجٌل  األعظم:  واملحيط  املحكم  يف 

: كثرُي اللْحِم(()33(. ٌ ُمَعرتَّ
معتِور  الفصحى(   )يف  ُمَعرتَّ   

)أضيف حرف الواو لتسهيل النطق(
4-2-7- ُمك

امُلّك:  ))ُمّك:  الباحث:  قال   
"جاَء  نحو:   املركز.  الوقت،  ة،  احلَزَّ
"ُمّك  الظُّهر،  ة  َحزَّ الظُُّهر":  ُمّك  فالن 
ساكن  "فالن  احلَّر،  ة  شدَّ يف  الگيظ": 
و"ُمّك"  الَبَلد.  مركز  يف  يَرة"   الدِّ ابُمك 

إختصار "مركز"(()34(.
صميمه  اليشء  ُمك  قلنا:   
الشتاء" والكلمة  "ُمك  وخالصه. نحو: 
ليست اختصار "مركز" كام ذكر املؤلف 
بل أصلها: ُبنْك. نطقوا حرف الباء مياًم 

فأصبحت:  احلروف،  خمارج  لقرب 
النون الساكن  "ُمنْك" ثم حذفوا حرف 
إىل:  الكلمة  فتحولت  األسهل  للنطق 

"ُمك". جاء يف مجهرة اللغة: 
كالم  خالصه  يشء:  كل  ))ُبنْك   
عريب صحيح(()35(. ومن املفيد اإلشارة 
اللهجة  يف  شائع  االبدال  هذا  أن  إىل 
األهوازية، فهم يقولون مشان بدال من 

بشأن؛ وبسامر بدال من مسامر.
النون  )حذف  ُبك  ُبنْك    

الساكنة(  ُمك )ابدال امليم بالباء(
4-2-8- َيَعص

الباحث: ))َيَعص)َفَعص(:  قال   
طَبة:  الرُّ َيَعَص  َدَلک.   ، َعرَصَ َفَصَع، 
ُرطبة  ُيقال:  َدَلكها.  ها،  َعرَصَ َفَصَعها، 
اميَّعَّص  و  َميعوص  ُرطب  و  َميعوَصة 
"َفَعص"  باألصل:  َيَعَص  ص.  ُمَفقَّ أي: 
والياء ُمبدلة من: "فاء". وَفَعَص مقلوب 

َفَصَع(()36(.
من  الترتبط  الكلمة  هذه  قلنا:    
ليست  والياء  بــ"فصع"!  اجلذر  حيث 
مبدلة عن الفاء وهذا التبديل اليوجد يف 
اللهجة األهوازية، قد نجد حرف الفاء 
أحياًنا يتحوُل إىل ثاء كام يف "ثي ما اهلل" 

دراسٌة نقديٌة يف أصول مفردات« ...
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أي يف أمان اهلل ولكن ل نجده يف أية كلمة 
يتحّول إىل ياء حيث أن خمرج الصوتني 
باطن  من  خيرج  الفاء  فحرف  خمتلف، 
العليا  الثنايا  أطراف  مع  السفىل  الشفة 
وحرف الياء خيرج من وسط اللسان مع 
ما حياذيه من غار احلنك األعىل. يقولون 
عرصه،  أي  بيده  اليشء  َيَعص  فالن 
دلكه. أصل الكلمة:"َعَجس" وقد أبدل 
حرف اجليم ياًء والسني صاًدا فصارت: 
"َعَيص" ثم حصل تغيري مكاين داخلها 
وحتولت  العني  حمل  الياء  حرف  فحل 
الكلمة يف شكلها األخري إىل: "َيَعص". 
))الَعْجُس:  اللغة:  يف  املحيط  يف  جاء 

ُة الَقْبِض عىل اليش ء(()37(. ِشدَّ
الفصيح(  َعيس  َعجس )يف   
)إبدال  ِعَيص  بالياء(   اجليم  )ابدال 
)القلب  يَعص  بالسني(   الصاد 

املكاين(
الكلامت  أصول  حتديد  يف   -3-4

األجنبية
أسباب كثرية قد تؤدي إىل ختّبط   
الباحث يف حتديد أصل الكلمة األجنبية 

منها: 

أواًل: عدم التمييز بني  األخذ واألصل 
فاللغة التي ُتوخذ منها الكلمة قد تكون 

وسيطة ال أكثر. 
ثانًيا: التعويل عىل آراء الباحثني اآلخرين 
وعدم وقوف الباحث بنفسه عىل الكلمة 

بحروف لغتها . 
التأثيالت  يف  األخطاء  كثرة  ثالثا: 
املنشورة عىل املواقع وشبكات التواصل 
االجتامعي قد توهم الباحثني وتضللهم 
يف  الوقوع  رابًعا:  التأثيل.  عملية  يف 
جانب  وإمهال  اللفظية  التشاهبات  فخ 

الداللة. 
4-2-1-چرچف

))َچرَچف)ت(:  الباحث:  قال   
شف، املالفة  َچرَچف ج َچراِچف: الرشَّ
)َچرَچف:  النوم  ُفرش  هبا  ُتغطى  التي 

تركية(:)م.ألفاظ.د(.(()38( . 
األهوازية  العامية  قلنا:   
اللغة  من  الكلمة  هذه  استعارت  
والعثامنية  "چارشف")39(،  العثامنية: 
خمفف:  "چارشب")40(   الفارسية:  من 
الرسير)41(  مالءة  بمعنى  شب"  "چادر 
أو  مالءة   بمعنی  "چادر"  من  مركبة   ،
فيكون  الليل  بمعنى  و"شب"  ملحفة 
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املعنى حرفيا: "ملحفة الليل".
الفارسية:  )يف  چارشب   
چادر+شب(  چارشف )يف العثامنية( 

 چرچف )يف العامية األهوازية(
4-2-2-چويت

)هن(:  ))چويت  الباحث:  قال   
هيئة  عىل  اللون  زرقاء  ة  مادَّ چويت 
من  مستخلصة  هذه  ة  واملادَّ مكعبات 
يف  وتذاب  النيل  باسم  املعروف  النَّبات 
فيها  ع  تنقَّ ثمَّ  ُمعيَّنة  بنسبة  ايف  الصَّ املاء 
ُزرقة  لتكتسب  فقط،  البيضاء  املالبس 
ته".  امچوِّ "دشداشة  يقال:  خفيفة. 

چويت: هندية: )م. الفظ.د(.(()42(. 
قلنا: إنَّ الكلمة مأخوذة من اللغة   
العثامنية "چويت")43( ومعناها بالعثامنية 
موسوعة  يف  الوارد  املعنى  نفس  هو 
اللهجة األهوازية. والچويت يصنع من 
أي   "  Çivit " چويت:  أوراق شجرة  
الشجرة.  اسم  من  اسمها  أخذت  املادة 
 " العربية:  اللغة  تسمى هذه الشجرة يف 

وسمة الصباغني".  
چويت )يف العثامنية(  چويت   

)يف العامية األهوازية(

4-2-3- سخته چي
چي( ))َسْخته  الباحث:  قال   
ج  سوختچي  ِچي:  ْخَته  السَّ ف(: 
َسْخَته چيَّة: امُلحتال، من اليتقيَّد بالِقَيم 
 " الفارسية:  من  مأخوذ  األعراف،  و 
األجداد  حمروق  املحروق"   = سوخته 
آبائه  و  أجداده  َمنهج  هَنَج  أي:  اآلباء  و 

املاكرين(()44(.
قلنا:

اللغة  من  مأخوذة  اللفظة   
وتكتب  چي")45(،  "ساخته  العثامنية: 
بالرتكية احلديثة: "sahteçi")46( مركبة 
معمول،  بمعنى   "sahte" كلمة  من 
اداة  وهي   "  çi من"  و  ر)47(  مزوَّ مقلَّد، 
املهنة يف جمموعة اللغات الرتكية، فيكون 

ر، غّشاش. املعنى ُمزوِّ
ساخته چي )يف العثامنية: ساخته   
+ چي"أداة املهن واحلرف(   سخته 

چي )يف العامية األهوازية(
ظنها  التي  األجنبية  الكلامت  يف   .3-4

عربية
العربية  إىل  الباحث  نسب  قد   
ماهو ليس منها. فوضعنا حمورا حوى ما 
الكلامت، وأهم  ابداؤه من هذه  لنا  عنَّ 

دراسٌة نقديٌة يف أصول مفردات« ...
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األسباب التي قد تضلل الباحث  يف هذا 
كأمها  األهوازية  اللهجة  أن  هو  األمر 
الكلامت  اخضاع  يف  امكانية  هلا  العربية 
فتبدو  العربية  الرصف  لقواعد  األجنبية 
العثامنية  "تشاقى"   مثل  عربية  للباحث 
األخطاء  بعض  أن  كام  تعاىف.  وزن  عىل 
يف  التقابيل  املنهج  اضافة  بعدم  تتعلق 

الدراسات العامية.
4-3-1- تفر

قال الباحث: ))التَُّفْر:مؤخر الَبَلم   
التََّفر:  اللغة(:  ورق و السفينة. )يف  الزَّ و 
وُأطلقت  ج  الرسَّ ر  مؤخَّ يف  الذي  الَسري 
ي  ري  ُسمِّ لفظة التََّفر عىل موضع هذا السَّ

فينة بـ التََّفر(()48(. ر السَّ هبا ُمؤخَّ
قلنا: مسموعة كذلك يف مناطق   
عرب الساحل واجلزر)49( والكويت)50(  
داللية  قرابة  توجد  ال  واإلمارات)51(. 
بني عقب السفينة والسري الذي يف مؤخر 
عربية  ليست  الُتفر  كلمة  و  الرّسج، 
اإلنجليزية:  اللغة  من  مأخوذة  وإنام 
املنقوشة)52(.  السفينة  مؤخرة   taffrail
واالنجليزية بدورها أخذت الكلمة من 
اللغة اهلولندية tafereel بمعنى لوحة،  
الالتينية)53(  من  املأخوذة   tafel تصغري 

.tabula
)يف   tafel الالتينية(   )يف   tabula
)تصغري:يف    tafereel اهلولندية(  
اهلولندية(  taffrail )يف اإلنجليزية( 

 ُتَفر  )يف العامية األهوازية(
4-3-2- درد

ُسقوط  رد:  ))الدَّ الباحث:  قال   
األدرد  خص  الشَّ ولكون  األسنان. 
ِدِرد"  "آكل  يقول:  األكل،  يستطيع  ال 
فقدان  َرد:  الدَّ بسبب  امُلعاناة  هذه  أي 
مايدري  "الشبعان  املثل:  ويف  األسنان. 

ابدرد اليوعان(()54(. 
النطق  الراء  بكرس  الَدِرد  قلنا:   
بمعنى   الفارسية  "درد"  لكلمة  العامي 
ذهاب  هو  الراء  بفتح  َرد  والدَّ الوجع؛ 
َرد:  ))الدَّ اللغة:  مجهرة  يف  جاء  األسنان 
و  َأْدَرُد  و  َدِرٌد  رجل  األسنان؛  ذهاب 
يف  الواردة  ِرد  فالدَّ َدْرداُء(()55(.  امرأة 
املثل: »الشبعان مايدري ابدِرد اليوعان« 
تعني الوجع وهي دخيلة من الفارسية، 
بوجع  له  علم  ال  الشابع  املثل:  ومعنى 
ع، كام  أتوجَّ تعني  َدِرد«  »آِكل  اجلائع. و 
قهر«  و»آِكل  بروحي«،  »آِكل  يقولون: 

وإلخ.
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4-3-3-رسته
َرسَتة  ))َرستة:  الباحث:  قال   
سَتة:  الرَّ ة.  اجلادَّ الطَّريق،  رستات:  ج 
واألقدام،  بِاحلوافر  املكدود  الطريق 
الطريق املرسوس أي املرصوص. نحو: 
اللغة(:  )يف  عّبادان".  اهواز-  "رستة 
لزم  الذي  الثَّابت  اليشء  سيس:  الرَّ
ُأثبتت. أي  صت  ُرصِّ َست.  ُرسِّ مكانُه. 

)اللسان(.(( )56(.
من  مشتقة  "راسته"  قلنا:   
الفارسية  بني  املشرتكة  "راست"  كلمة 
مستقيم.  بمعنى  اهلندية  واللغات 

أصلها: راست + ه)57( .
راسته )يف الفارسية: صفة نسبية   
العامية  )يف  رسَته  =راست+ه(  
األهوازية حذف حرف األلف لتسهيل 

النطق(
4-3-4-رسگي

قال الباحث: ))رِسگي: رِسگي   
ج رَساِگي: ِمزالج الباب، حديدة ُتثبت 
وأعتقد  والغلق.  للفتح  الباب  عىل 
لكوهنا متنع السارق من الرسقة، ُسميت: 

رِسگي، رسقي(()58(.
معروفة:  عثامنية  الكلمة  قلنا:   

الباب وال  بمعنى مزالج  "سورگو")59( 
عالقة هلا بالرسقة العربية، وهي موجودة 
بالرتكية اآلذرية أيًضا: "سورگو" مشتقة 
بمعنى  "سورگنمک")60(   مصدر  من 
عىل  أطلقوها  وقد  السحب!  أو  اجلر 
ساحب البندقية لعالقة املشاهبة، وهناک 
رِسگي"  "أم  باسم  تعرف  حملية  بنادق 

الحتوائها عىل ساحب يدوي.
4-3-5-شوباش

َأنا  ))ُشوباش:  الباحث:  قال   
النُّقود  وباش:  الشُّ أنَّ  أعتقد  املؤلف 
رأس  عىل  تنثر  التي  كوالت  والشُّ
و  للَفرِح  إظهاًرا  فاف  الزَّ الَعريسني عند 
الرُسور، َمأخوذة من "َشَبش و َمشبوش  
كوالتا  الشُّ انواع  و  النُّقود  َخْلط  بمعنى 
مًعا و نثُرها عىل رؤوس العريسني و من 

حوهلام(()61(.
مفردة  الشوباش  أن  نرى  قلنا:   
"شا"  من  مركبة  "شاباش")62(  فارسيه: 
و"باش"  َفِرح  أي  "شاد"  عن  املخففة 
ُكن  حرفيا:  املعنى  فيكون  ُكن،  أي 
من  دخلت  قد  الكلمة  أن  علاًم  َفِرًحا! 
اآلذرية:  الرتكية  اللغة  عىل  الفارسية 

"شاباش")63(.

دراسٌة نقديٌة يف أصول مفردات« ...
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شاد  الفارسية:  )يف  شاباش   
العامية  )يف  شوباش  +باش(  

األهوازية(
4-3-7-شوربه

))َشوربة:  الباحث:  قال   
ُيعد  الذي  الرقيق  احلساء  الشوربة: 
فلهذا  رُشًبا،  وُيرشب  اخلرضوات  من 

ُسمي(()64(.
قلنا: الكلمة ذات أصل فارس:   
ب  رَشَ من  تؤخذ  ول  "شوربا")65(، 
بمعنى  "شور"  من  مركبة  بل  يرشُب، 
فيكون  احلساء)66(  بمعنى  و"با"  املالح  

املعنى: احلساء املالح.
بأواخر  الكلمة  هذه  وتلحق   
با"  "ماست  مثل:  األحسية،  أسامء 
الزبادي  بمعنى  "ماست"  من  مركبة 
املعنى  فيكون  احلساء  بمعنى  و"با" 
با"  و"زيره  الزبادي"؛  "حساء  حرفيا: 
مركبة من "زيره" بمعنى الكمون و"با" 
حرفيا:  املعنى  فيكون  احلساء  بمعنى 
"حساء الكمون"؛ و"كدوبا" مركبة من 
بمعنى  و"با"  اليقطني  بمعنى  "كدو" 
حساء   " حرفيا:  املعنى  فيكون  احلساء 

اليقطني")67(. 

شوربا )يف الفارسية: شور +با(     
 شوربا )يف العامية األهوازية(

4-3-8-شونة
الُشوَنة:  ))ُشوَنة:  الباحث:  قال   
مزيج من القار )القري( وُشحوم األغنام 
من  الواحها  حلفظ  السفن  هبا  ُتطىل 
ار(. يف اللغة:  التَّلف: )هلجة ِگصبة النصَّ
)معجم  قديمة.  حربية  سفينة  الُشوَنة: 

الرائد(.(()68(. 
الكلمة  أن  نراه  الذي  قلنا:   
بمعنى  الفارسية")69(  "چونه"  معّرب 
القطعة من العجني، تصغري چانه، ومن 
املفيد أن نشري إىل أن االماراتيني ينطقون 
الكاف  يبدلوا  ول  "جونة")70(   الكلمة: 
املعطشة )چ( شينًا كام يف األهواز، وهذا 

يؤكد عىل فارسية اللفظة.
چونه  الفارسية(   )يف  چانه   
شونه  چانه(   تصغري  الفارسية:  )يف 

)يف العامية األهوازية(
4-3-9-مزة

ج  املّزة  ))َمّزة:  الباحث:  قال   
"التني  يقال:  التذّوق.  الطعم،  مّزات: 
حامضة".  مزته  "اللومي  حلوة"،  مّزته 
)يف اللغة(: َمزَّ الطعُم: صار ُمّزا أي طعمه 
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مّصُه،  اليشَء:  مزَّ  واحلامض.  احللو  بني 
طعمه  ما  امُلز:  امُلّز.  رشب  أو  أكل  متزز: 

املزازة أي بني احللو واحلامض(()71(.
يف  املتداولة  ة  َمزَّ كلمة  قلنا:   
الفارسية  اللغة  من  مأخوذة  األهواز 
ليست  وهي  الطعم)72(   بمعنى  "مّزه" 
من الكلامت العربية الدخيلة يف الفارسية 
الفارسية  يف  وردت  إذ  اإلسالم  بعد 

 ”Mazak“ )73( البهلوية
النتائج:

وقوع  يف  األسباب  أهم  أحد   
الباحث يف األخطاء التأثيلية هو تعويله 
عىل آراء باحثني آخرين وحتديد األصل 
عىل  بنفسه  هو  يقف  ول  ألقواهلم  وفًقا 
املفردة األجنبية بحروف لغتها وداللتها 

املثال: كام رأينا  يف قاموسها، عىل سبيل 
أمام  الباحث  وضع  قد  باملقبوسات 
برتكيتها  رّصح  التي  املفردات  أغلب 
ومعنی  الفاظ.د(  )م.  اختصار  عالمة 
هذا االختصار هو  حسب رأي مؤلف 
يف  الدخيلة  األلفاظ  "معجم  كتاب:  
عليه  وكان  الدارجة"  العراقية  اللهجة 
أن يراجع القواميس الرتكية مبارشة كام 
فعلنا نحن. وأن الباحث ل يعرض مجيع 
مفردات موسوعته عىل الظواهر اللغوية 
واإلبدال  املكاين،  القلب  مثل  الصوتية 
فإن  الشفرات وحتديد األصل  بغية فك 
من  ألكثر  ختضع  قد  املفردات  بعض 

ظاهرة صوتية يف آن واحد.

دراسٌة نقديٌة يف أصول مفردات« ...
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12- ينظر: فرهنگ معني، حممد معني،  
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تحوالت الزمن في رواية )نمش ماي( 
لفليحة حسن

م.م حييى مزبان بديوي السعيدي 

Transformation of time in novel of (Nimish 

Mai) by Falyha Hassan

Asst lect. Yahya M. Bedewi ALSaidi
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ملخص البحث
رواية دون زمن، وال  للرواية، فال  العصبي  اجلهاز  بمثابة  الزمن  أن  يقولون   
حدث دون تأطري زماين ظاهر، أو خمفي، ويف التزمني يتضح عنرص الرؤية وتتجىل بنى 
القص األخرى؛ ألن الرواية وهي خماض عسري لتجربة إنسانية حتتاج لتدور مع دوران 
اإلنسان يف هذه احلياة، ويف تفاصيل الرسد ُيعول عىل تفاصيل املوقف، وبينونته الوقتية 
لتكون نقطة إنطالق، أو نكوص، فكل احلوارات والذكريات واألحداث تنطوي عىل 

أجندة حتمية لزمن يرهن ما سيكون عرب أثري الرسد..
يف هذا البحث حاولنا تقيص الزمن يف واحدة من جتارب فليحة حسن الروائية؛   
إنتقالة غري حمسوبة  التطبيقي كانت وقتذاك  املتن  التي ستمثل  ألن نمش ماي وهي 
لنوع رسدي يتصف بالقرص، إذ هي رواية قصرية عىل أدق األوصاف وأكثرها أدبية، 
وألننا تعودنا عىل تسطيح األحداث ومّدها من خالل الرواية الطويلة، سنجد النص 
هنا مشحون باألزمنة واألمكنة معًا، والكاتبة تتقصد اإلقتضاب واإلنتقال الرسيع؛ 
ألهنا تشتغل عىل نص أديب رسدي قصري، وهي لذلك حتاول اإلجياز، واإلقتصاد يف 

األحداث منعًا لترشذم احلبكة.
الزمن،  الكاتبة  إختزلت  كيف  هو  البحثية  الفسحة  هذه  يف  األهم  والسؤال   
لتثبت لنا نظريتها )األدبية( القائمة عىل إسرتاتيجية )ترسيع / توقيف( الزمن، ومن 
ثم اإلنطالق منه إلبتناء أحداث قد يراها القارئ منسلخة عام قبلها، أو منفصلة عن 
نفسه  احلدث  حتليل  خالل  من  التساؤل  هذا  سنواجه  ولذلك  احلقيقي؟  الزمن  رتم 

وبيان عالقته بام )قبل / بعد( لرسم صورة مقربة للمراد )زمنيًا(.
وسنحاول قراءة الرواية )زمنيًا( وفق املنهج البنيوي، ومقوالت تودوروف لنقف عىل 
التحوالت املائزة التي شكلت عالمة فارقة يف بنية الزمن الروائي، وكيفية إبتعادها أو 

قرهبا من الزمن الواقعي.
الكلامت املفتاحية: اإلسرتجاع، التأريخ، الزمن، نمش ماي

حتوالت الزمن يف رواية )نمش ماي( ...
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Abstract
 It is said that time is the nervous system of the novel. There 
is no novel without time, and there is no event without apparent or 
hidden temporal framing. In synchronicity, the element of vision 
becomes clear and other narrative structures are manifested. 
This is because the novel, which is the difficult labor of a human 
experience, needs to revolve with the human’s rotation in this 
life. In the details of the narration, they depend on the details of 
the situation and its temporary evidence to be a starting point 
or a regression, as all dialogues, memories and events involve an 
inevitable agenda for a time that depends on what will be through 
the narration ether.
In this research, we tried to investigate time in one of Faliha 
Hassan's novelist experiments because Namsh Mai, which will 
represent the applied text, was at the time an uncalculated 
transition to a narrative type characterized by shortness. It is a 
short novel with the most accurate and most literary descriptions. 
Because we are accustomed to flattening and extending events 
through the long novel, we will find the text here filled with both 
times and places and the writer intends to be brief because it is 
working on a short narrative literary text. It is therefore trying 
to be brief and economic in the events to prevent the plot from 
being fragmented.
The most important question in this research is how the writer 
reduced time, to prove to us her (literary) theory based on the 
strategy of (accelerating - stopping) time. Then proceeding from 
it to construct events that the reader may see as deviated from 
what came before or separated from the rhythm of real time. 
Therefore, we will confront this question by analyzing the event 
itself and clarifying its relationship with what (before - after) to 
draw a close picture of what is intended (chronologically).
We will try to read the novel (chronologically) according to 
the structural approach and Todorov's sayings, to identify the 
characteristic transformations that formed a milestone in the 
structure of the novelist's time, and how they are far from or 
close to real time.
Keywords: Nimish Mai, Time, Retrospect, History
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مقدمة 
بتوافر عدة  الرواية  يرهتن نجاح   
بينها  فيام  تتفاعل  ومقومات  عوامل 
ويف  غريه،  عىل  سيادة  ذا  نصًا  لتخلق 
النص  مع  بإحرتافية  الروائي  تعامل 
حمور  ألنه  للزمن؛  أمهية  يعطي  أن  عليه 
خالله  ومن  أحداثه،  وبوتقة  القص، 
حيقق واحدة من أهم غايات القص التي 
غاية  لتحقيق  حيتاجها  التي  املفارقة  هي 

الدهشة..
متفردًا  تعاماًل  وجدنا  وقد   
لذلك  حسن  فليحة  عند  الزمن  مع 
)نمش  رواية  أعامهلا  أهم  دراسة  إرتأينا 
كانت  التي  الزمن  متغريات  وفق  ماي( 
نحلل  أن  وحاولنا  مضمرة،   - ظاهرة 
اإلنتقاالت  ونربر  املتغريات،  هذه 
واالستباق  واحلذف  كالطي  الرسيعة 
شامل،  إستقراء  بعد  واالسرتجاع 
نص  أي  يف  زمن  أي  بأن  وعينا  ومع 
حدة  عىل  دراسته  او  سلخه،  يمكن  ال 
يف  والغوص  الرسد  بنى  تفكيك  دون 
تفاصيل احلدث؛ كوهنا كاشفة بدالالهتا 
املستقبلية  وحتى  احلارضة   - املاضية 

ومدى حضوره  الزمن،  إشتغاالت  عن 
بوشايات  أو  الكورنولوجية،  بدواله 

الترسيد الساندة.
يف  متهيد  اىل  البحث  قسمنا  وقد   
ومبحثني  التارخيية(،  واحلتمية  )الرواية 
واالنفالت  اجلديدة  )الرواية  األول: 
يف  )الزمن  الثاين  كان  بينام  الزمني(، 

رواية نمش ماي(
التمهيد: الرواية واحلتمية التارخيية 

املتغريات  يّدوُن  التأريخ  بدءًا،   
بنوع  أصحاهبا  مع  يتعاطى  وحيرتمها، 
أن يضعها  يلبث  ما  ثم  أوالً،  احلذر  من 
يقَرر  أن  قبل  الترشيح  طاولة  عىل 
تسميتها إنجازًا عرصيًا، بعد ذلك يعمُد 
لتسجيلها كحالٍة ماضيٍة حّل حملها شأٌن 
ال  ولعلنـــــا  دواليك..  هكذا  ثم  آخر، 
إقاصيص  التواريخ  إن  قلنا  إذا  نبالغ 

وصلتنا )مشـافهًة – تدوينًا( )1(، 
يتداوله  خربًا،  طيها  يف  حتمل   
والعال،  اآلثاري،  الفيلسوف،  األديب، 
لكنهم  وقراءته،  رؤيته  وفق  عىل  كٌل 
حمتوى  إن  األغلب(  )عىل  يتفقون 
التأريخ رسٌد لراٍو مبطٍن بحدٍث ماٍض، 

حتوالت الزمن يف رواية )نمش ماي( ...
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التأريخ)2(،  الرواية مرآُة هلذا  فإن  وعليه 
أكثر  بمعنى  نفسه،  بالوقت  وإنعكاسه 
الفعال  سعة إهنا صدى احلراك البرشي 
مشاعَره  يدون  كيف  اإلنساُن  عرَف  مذ 
من  مئات  بضع  قبل  حياتِه  وحيثياِت 
أو  بالرواية(  )التأريخ  وعالقة  السنني، 
بالتأريخ( عالقة ختادم وظيفي  )الرواية 
أنتج مراجعًة حترتم اإلرث بكل جتلياته، 
الرواية  ُتكتب هبا  التي  اللغة  وأيًا كانت 
ترسم  فهي  تستهدُفها،  التي  الطبقة  أو 
الوعي  حلالة  ُمؤمتِنة  رسدية  صورًا 
جدلّية  بإنتقاالت  مرَّ  الذي  البرشي 
مهمة وهو حياول أن يكتَب ما يرى وما 
امللحمِة  ربقِة  من  حترَر  أن  ومنذ  يشعر، 
األرباب  تعداد مدائح  تستغرُقه يف  التي 
يف  ضالته  وجد  الضخمة،  واملخلوقات 
النثر الروائي املتوافق مع احلالة الذهنية 
والوصف  للتفصيل  واملائلة  املستغرقة 
هذا  الرواية،   " فـ  التكوين،  بدايات  يف 
الشكل اجلديد للملحمة، هي حمطة من 
حمطات احلتمية التأرخيية، فالعقل الكيل 
إختار  ونقول  ذلك،  إختار  الذي  هو 
من  رغبة  إهنا  نعني  أن  دون  من  ذلك 

لعملية  نتيجة  فاألمر  رغبــــــــــــــــاته، 
جدلّية طويلة جدًا.. ")3(، حينذاك بدأت 
عىل  تنفتح  الرواية  يف  الكتابة  منهجية 
عوال رسدية جديدة، فتغريت رضوراهتا 
حياتية  لقيم  إحياًء  نلمُس  وبتنا  مرارًا، 

متعددة أعلت شأهنا الروايُة تباعًا.
ال نحتاج للتكرار يف أن الرواية   
التي تسيدْت الفنون النثرية وغري النثرية 
إمكاناهتا  طّورت  األخرية  اآلونة  يف 
النضِح واإلحرتاف  كثريًا لتصل ملرحلة 
وفيه  مغايٍر،  مضموٍن  إخراج  يف  الكيل 
بثوب  والتمظهِر  التكثيِف  عالية يف  فنية 
من  مقوالته  جيتزئ  بدأ  الذي  اخليال 
عميقة  بمدلوالت  لكن  عينها  احلقائِق 
الوجود  أسئلة  إزاء  القارئ  وضعْت 
اآلثاَر  نقرأ  رِصنا  الرواية  ففي  الكربى، 
واحلدث  اخلياُل  يشغُل  أدبيٍة  برسديٍة 
نوع حمبٌب  لكنه  منها،  بقليل  ليس  حيزًا 
إذا  مقبوٌل  تزييٌف  وكأنه  اإلشتغال،  من 
ألن  للتزييف،  السلبي  املعنى  جتاوزنا 
مغايٍر  وقارٌئ  ثاٍن  مؤلٌف  وهو  الراوي 
إستدراكاته  لنا  سينقل  التأرخيي  للنص 
التأرخيي،  اخلتام يف اخلرب  نقطة  تيل  التي 
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بإعتبار إن " قراءة األثر تتحول اىل جمال 
املضمر،  عن  للكشف  آركيولوجي*  
الرصاعات  يف  ما  وعن  واملخفي، 
ثقافية  أنساق  ومن  أرسار،  من  العميقة 
زمخًا،  للقراءة  ُيعطي  ما  وهذا  ُمهّربة، 
تفرتضه  الذي  للتمثيل  وفضاًء  وقوًة، 
تلك القراءة يف صياغة املجال الرسدي، 
إذ يفتح هذا الرسدي أفقًا لقراءة التأريخ 
ويف  الواقع  يف  أثرًا  بوصفها  والوثيقة 
ظرفية  نعي  أن  وعلينا  التداول..")4(، 
احلالة الكتابية أيًا كان مسامها، يف فضاٍء 
تتطور  املعقدة،  اإلجتذابات  من  فسيٍح 
الفكرة فيه، وتنعقد صلتها بام يناقضها، 
والروائي  األديب  دور  يأيت  حينها 
)خصوصًا( لتعقيد الصلة أكثر ال حلها؛ 
لصنِع حالٍة مفارقٍة دون طرح تربيراٍت، 
السارد  غاية  حقق  قد  سيكون  عندئذ 

وهدفه األعىل.
حالة  يامرس  عادة  الروائي   
ويعطيها  فكرَته  جيسُد  عام  دائٍم  بحٍث 
ذهابه  ويف  التخيييل،  الرؤيوي  بعدها 
لإلشتغاالت غري املدركة، مرشوع مثمر 
امليتافيزيقيا  الن  الغالب،  يف  ومعطاء 

بتجلياهتا املختلفة حقُل إكتشافاٍت غنٌي 
بعدية(  )ما  والـ  املستقبلية  بالتصورات 
التي حيبذها الكاتب، فهي " هبذا املعنى 
تثويٌر لنطاق الرؤية، وتفجرٌي للممكنات 
هذا  لوال  متاحًة  كانت  ما  التي  البرشية 
عىل  املتعايل  اجلميل،  امليتافيزيقي  احلس 
املعنى  وهبذا  املشّخصة،  املادية  الوقائع 
جوهرية  صفة  الروائي  التخييل  يكون 
لتوسيع  املحفزة  امليتافيزيقية  للخاصّية 
بمذاقات  وتلوينها  التخييل،  نطاقات 
تساعد القارئ عىل اإلسرتخاء، وإجتناء 
واحلسية..  الفكرية  املتعة  من  قدر  أكرب 
")5(، فالواضح بعد ذلك ان الرواية نص 

تأرخيي بخيال مغاير.
اجلديدة  الرواية  األول:  املبحث 

واالنفالت الزمني
األدب  عن  )إمربت(  يتحدث   
وليس  الزمان  يف  فن   " بأنه  إياه  واصفًا 
املكان ")6(  بمعنى ان أيًا من فنونه الكتابية 
ستسغرق يف اهتاممها بزمنية الكتابة قبل 
 " بـ  الزمن  تودوروف  ويربط  أمر،  كل 
لنا  يسمح  اإلخبار  مظاهر  من  مظهر 
باإلنتقال من اخلطاب اىل التخييل..")7(، 

حتوالت الزمن يف رواية )نمش ماي( ...
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عن  يتحدثون  الرواية  يف  فاحلداثويون 
بالدرجة األوىل كمؤرش مهٍم يف  اإلهيام 
بال  وهو  املعارص،  الروائي  النص  بنية 
شك ترجيح لقوة اخليال إزاء التنصيص 
احلسية  لألجواء  وتطويع  واملكاشفة، 
أن  عليه  هنا  والكاتب  للواقع،  املباينة 
مع  متداخلة  إفرتاضات  قائمة  حيقق 
النص تشفع ألي قيمة واقعية يف التحول 
اإلجراء  ملتطلبات  مالئمة  روائية  لثيمة 

الرسدي املرتقب.
التعريفات  عن  وبعيدًا   
اإلصطالحية للزمن والتي طال الكالم 
هيمنا  النقدية  املعجمية  املتون  يف  عنها 
نجد  الواقعي ألننا  والزمن  القص  زمن 
فيهام مقاربة مفهومية ملا نحن بصدده من 
سعيد  فالناقد  الروائي  املتن  يف  احياءات 
يقطني يستدل عىل الزمن اللساين الذي 
التجربة  نقل  هبا  املناط  اللغة  يف  يتجىل 
ال  رأيه  حسب  الزمن  وهذا  اإلنسانية 
او  احلدثي  الزمن  يف  إختزاله  يمكن 
الفيزياوي..")8( األمر املراد توضيحه إننا 
قبالة زمنني يمكن للكاتب استحضارمها 
ككيفية رسدية داعمة األوىل احلدث اقدم 

من اخلطاب وبذلك ستنحدر الشخصية 
باجتاه التذكر، والثاين ان حدثا مصطنعا 

يف احلارض رغم عدم صريورته. 
هنا  الكاتب  إن  ذلك  معنى   
يعمد اىل مزج صورة بني عاملني: األول 
ماضوي  واآلخر  ملموس،  حمسوس 
نعي  أن  علينا  وهنا  بالذاكرة،   التصق 
أو  أفكار  أية  إن  هي  جلّية  حقيقة 
بدور  يأيت  إنام  إستعادهتا  يريد  شخوص 
فاعل يف تصوير احلارض بعدسة املايض، 
معبأة  رمزية  لقطات  بث  خالل  من 
كبري  ملهم  الواقع  ورؤاه،ألن  بأفكاره 
يزيد  اليومية  وتفاعالته  بتناقضاته  وهو 
يف  حتتدم  وهنا  الكاتب،  عىل  الضغط 
فيلجأ  الصور،  وتتزاحم  األفكار  خميلته 
املاضوية  بالوجودات  املائجة  للذاكرة 
إستصحاهبا  فيكون  احلارض،  تشبه  التي 
واخلروج  النمطية  لتحريك  الزمًا  أمرًا 
عن اإلطار اجلامد يف التعبري عن حدثية 

الواقع.
فيه  نشهد  الذي  العرص  هذا  يف   
الرواية  صوت  يعلو  مجة  تناقضات 
اخلارجة عن قانون القالب الكالسيكي 
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بعيدة  جتسيدية  حقيقة  عن  هلا  الباحثة 
إلن  املعتاد  التارخيي  الزمن  سلطة  عن 
يتسم  أن  جيب  هو  حيث  من  احلدث   "
جيب  هو  حيث  من  والزمن  بالزمنية; 
من  شكل  أي  يف  بالتارخيية  يتصف  أن 

أشكاهلا..")9(
تبدو  الرتاتبية  هذه  ان  بيد   
االدب  جوهر  فليس   " وخمتلة  خمرتقة، 
التوصيل،  شفافية  وال  التمثيل،  هو 
للفهم..  مقاومة  ما،  إهيام  جوهره  انام 
أن  بإمكاننا  كان  لو  احلال  ويف   ،)10("

اإلستعارات  ضمن  كهذا   نصًا  نبوب 
يمكن  ما  أنسَب  فإن  اإلصطالحية 
ألنه  الرسد()11(،  وراء  )ما  هو  إطالقه 
املحددة،  )الغائية(  عن  القارئ  يفصل 
وامهة  )غائيات(  لـ  ليحيله  املطروقة  أو 
ُبعدًا  فتصنع  القارئ  ذهن  يف  تتكدس 
إنه  مجاليًا براقًا والفتًا، وبتعبري أكثر دقة 
ضد الواقعية املتجلية ترصحيًا يف الرواية، 
ألن فيه إحاالت قد ال متت بصلة للواقع 
لتوليد  دافعة  ومرموزات  إشارات  عرب 

خياالت جمنحة خمتلفة وخارجة.

نمش  رواية  يف  الزمن  الثاين:  املبحث 
ماي

يف  الروائي  العمل  يستوعب   
تفكري  فهو  به،  املحيط  العال  العادة 
منطقي، أو ال منطقي نيابة عن القارئ، 
إستعراض  أفكار،  )مترير  إنه حماولة  أي 
وهي  حوادث(  توصيف  معطيات، 
يقوم  من  حتتاج  اإلجراءات  هذه  أي 
حينئذ،  الكاتب  يتوارى  إذ  )ورقيًا(  هبا 
فتنطلق شخصياته )الواحدة – املتعددة( 
يف مسك زمام احلديث والتأطري الشكيل 
 " من  للشخصيات  والبد  للعمل.. 
كام   ،)12(“ هويتها..  متثل  وسامت  أسامء 
إعتباطي بل مفتعلة،  تأيت بشكل  اهنا ال 
نتاج  فهي  وبالتايل  التقديم،  ومستوفية 
ويف  للنص..")13(،  السياقي  األثر   "
واملتلقي،  العمل  بمجريات  تأثريها 
نجد إن سياقاهتا احلكائية تبقى متحكمة 
بقائها  وهبوطها،  صعودها  مديات  يف 

واندثارها.. 
لدراسة  نضطر  قد  إجتامعيًا:   
تنفك  ال  بيئية  حمددات  وفق  الشخصية 
ألهنا  املنظور،  بشكلها  إخراجها  عن 

حتوالت الزمن يف رواية )نمش ماي( ...
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بآخر  أو  بشكل  خاضعة  املؤلف  عند 
حينًا  والتعليم  حينًا،  الرتبية  لقيم 
إذ  هناك،  السائرة  والعادات  آخر، 
معينة  ثقافة  أو  حلضارة  نتاج   " يراها 
إجتامعية  أنظمة  أو  أنساق،  عىل  تشتمل 
السياس،  والنظام  والدين،  كاألرسة، 
مع عدم اغفال العوامل الوراثية بطبيعة 
حتديد  فيمكن  فنيًا:  أما  احلال..“)14(، 
مغايرًا،  نصًا  إنتخاهبا  يف  الرواية  فاعلية 
مكانًا  وكذلك  فاعلة،  وشخصيات 
هذه  كل  احلدث،  ويصنع  الفكرة  يأوي 
حريف،  بشكل  ترتكب  حني  املجسامت 
من  عدد  ويمثلها  الروائي  العمل  يف 
للعنارص  األمهية  ُتبقي  الشخصيات 

جمتمعة ال منفردة.
هذا بالنسبة للوعاء الذي حيتفظ   
بتقديم  وينتهي  العمل،  مقومات  بكل 
ملفت،  قص  شكل  عىل  مدهشة  حالة 
حيتاج  جامع  هيكل  هو  بام  الوعاء  لكن 
لزمن ينطلق منه احلدث واحلديث معًا، 
وال يمكن باملطلق السري بالعمل الروائي 
احلال  بطبيعة  نعني  دال، وال  دون زمن 
والساعات  الدقائق  هذه  الزمن  بكلمة 

نتداوهلا، بل هو تعميم لكل حتول  التي 
اجرائي يقيده مدى أو حيز يقّيم احلركة، 

ويعطيها بعدًا حمسوسًا... 
منهجيته  كانت  مهام  الروائي  إن   
غري  وافكاره،  ورؤاه،  الرسدية، 
هو  كام  الزمن  بإحرتام  البتة  مطالب 
آليات  إن  بل  حركيًا،  ومفهوم  مساق 
متاحة  واإلسترشاف  اإلسرتجاع، 
تتساوق  ثيمة  يكّون  كي  مكثف  بشكل 
هذه  واحلال  ولعله  الرسدية،  بناه  مع 
جلاملية  داعمة  زمنية  متظهرات  يبتكر 
أيضا  الروائية  فعلته  ما  وهذا  النص، 
تداخاًل  نلحظ  إذ  املذكورة،  روايتها  يف 
ومستقبيل  قديم  بني  الزمن  حيثيات  يف 
وآين، وهكذا دواليك لكن دون الرتاتبية 
ذاهتا، ولكي نلمس قدرات النص علينا 
توقيته،  لنتبني  مستلزماته  عن  نفتش  أن 
ونرشع يف فهم توظيفه ومدى جتانسه مع 

احلدث املرسود.
للتالعب  طريقتان  هناك  عمليًا   
الروائي  منهام  يستفيد  بالزمن  الرسدي 
توسيع  ثم  ومن  الزمني،  اخلط  لكرس 
الوصف  مشاهد  بتفعيل  املفارقة،  رقعة 
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احلدث،  ختدم  التي  البناءة  واحلوارات 
وكذلك ترسيع الرتم الزمني يتوافق مع 
التي  التعبري  ان صح  الرواية  )خالصة( 
يسميه  ما  وهو  ماي،  نمش  يف  نقرأها 
القبيل  االخبار   " يقطني  سعيد  الناقد 

واالخبار البعدي")15( ..
نعني  الذي  االستباق  أوالمها:   
به التمهيد للحدث القادم عرب ترميزات 
دالة ُيفهم منها إن اآليت مرتبط باملرسود 
احلايل، بل هو مكمل له بإعتبار إن جزءًا 
خمصوصًا ستكون له أولوية اإلنتقال من 
تقرفصت   " املستقبل:  اىل  احلارض  زمن 
يضغط  أفكاري  حبل  وصار  كجنني، 
عيل فلم أجد سوى التوسل هبالم شفاف 
ليسحبني  أرجوَك  القدر..  يسمونه 
نفهم  أن  املفروض  ربام  اليه..")16(، 
الداخلية  النفسية  التوغالت  هذه  أنَّ 
إنسان عاقل مميز للمشاعر،  ستظهر من 
كبرية  ستكون  املفارقة  مساحة  إن  بيد 
حني نفهم )سياقًا( إن الطابوقة تلبست 
وباتت  ومشاعرهم،  اآلدميني،  بلباس 
التمني أيضًا،  تتحدث مثلهم، وهلا حق 
ال  طابوق  كومة  بني  هامشية  فوجودها 

يعطيها ميزة التفرد، وال صنع احلدث: " 
مرت أيام عىل ذلك احلدث، وأنا أحلم 
ملسات  وإندهاش  آخر،  لص  بتسلل 
أكون غري  إن  تشكييل، وأرص عىل  تعيد 
ما أنا عليه من يباس.. مأهولة بالالتوقع 
كنت، وحمتشدة بغريي، وأسال لو ل اكن 

أنا أنا، فام اريد ان أكون..")17(.
هذا  يف  لإلستباق  وبالعودة   
)دعوات(  إن  الحقًا  سنعرف  الفصل 
الطابوقة بمصري الئق ستتحدد يف كوهنا 
جمموعة  يأوي  عظيم  سور  من  جزءًا 
من  سينسلخ  أحدهم  وبأن  حمتجزين، 
عىل  شاهدة  هي  وتكون  إحتجازه، 
ستخرب  إهنا  بل  فقط  ذلك  ليس  مقتله، 
إستخدامها  سيتم  حينام  بمصريه  أمه 
كخطاب موقع بدم املوت..: " والسور 
فقط  سيدي  ال  يشء؟،  أصابه  هل 
رأيتها عىل األرض  منه طابوقة  سقطت 

بجانب اجلثة..")18( 
مع  اإلبحار  نواصل  ان  وعلينا   
رسد الكاتبة لنربط األحداث التي تتواىل 
فاإلنتقال  الزمن،  ديناميكية  متحدية 
الثكىل  األم  إنتظار  يربره  للزمن  املتسع 

حتوالت الزمن يف رواية )نمش ماي( ...



422

)2
02

2  
ين -

الثا
ن 

رشي
( )ت

14
44

 - 
اين

 الث
يع

)رب
نة 

ثام
ة ال

سن
- ال

ون 
الث

والث
بع 

لرا
دد ا

الع
 - 

سع
التا

لد 
ملج

/ ا
واة

د

معروف  غري  قدر  ميض  بعد  املفجوعة 
الطابوقة  بطولة  تعود  حني  الوقت،  من 
جاء  أخريًا   " معًا:  واملتحدثة  الشاهدة، 
التهميش  دائرة  من  لينقلني  أحدهم 
فمنذ  يب،  اإلعرتاف  ضوء  اىل  املعتمة 
سقوطنا معًا من األعىل، وهم يتشاغلون 

بسقوطه هو عن سقوطي أنا..")19(
هذا  سبب  عن  إستفهمنا  ولو   
اإلجراء، نقصد التمهيد للزمن املستقبيل 
رسدية  حتضري  طريق  عن  للحدث 
طابوقة،  عبأها  حتمل  ومفارقة  خمتلفة، 
التزمني  عملية  متديد  هو  اجلواب  لكان 
األصيل للحدث الذي هو فيام نظن لب 
الرواية، فالكاتبة بدل أن تدخل مبارشة 
وتداعيات  املعتقل  الشاب  حدث  يف 
موعده  عن  باكرًا  احلدث  بدأت  إهتامه، 
عن طريق الطابوقة التي تناقلتها األيدي 
التبكري  هذا  ما،  لسجن  سورًا  لتصري 
كي  للكاتبة  ضمنية  مساحة  أعطى 
تؤسس لتفاصيل هامة يف روايتها، ولعل 
هذه املساحة غري منظورة بشكل واضح 
يبدو متسقًا، وأن  الن سمت األحداث 
تباعدت تفاصيله بدخول الغموض غري 

املبرش بفهم عاجل.
هو  الذي  األول  املقطع  يف   
األول،  اجلزء  ألحداث  خيالية  مقدمة 
توهيم  عملية  يف  الروائية  إستغرقت 
وزاد  احلدث،  يف  املعني  عن  املتلقي 
التوهيم حني أسندت الرسد للمتحدث 
اال  القارئ  يتبينها  ال  التي  املتحدثة  او 
طابوقة  إهنا  يكتشف  إذ  حني،  بعد 
رسديًا  إشتغاالً  نواجه  لكننا  غري،  ال 
توهجه  من  وجتريده  الزمن  تعمية  يف 
ألن  احلدث؛  حيّفز  األمر  وهذا  الفج، 
وعند  قرائية،  حلظة  لكل  مناسبًا  يكون 
إستحضارنا للوازم الرسد الوصفية نقرأ 
كالب،  حارس،  طابوق،  )كومة  عن 
ليل، سيطرة، رجل يعتمر خوذة محراء، 
التي  املفاهيم  جنود، خندق..( ويف كل 
التنكري  لغة  تبدو  قوسني  بني  حرشناها 
عام  املبارشة  اإلجابة  لتجنب  واضحة 
يدخلنا  وهذا  رسديًا،  جرى  وما  حدث 
قرسًا يف نفق السوريالية الفوضوية؛ ألن 
عسرٍي،  تلٍق  بعد  اإل  مفهومة  كنايات  ال 
}هنا{  فالزمن   " أيضًا:  حمدد  زمن  وال 
واألشياء،  األحياء  ُيزمنِن  ومهي  مظهر 
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لكننا  الومهي..")20(،  بمضيِه  فتتأثر 
نستشف زمنًا متامهيًا مع احلارض، أقصد 
البطلة  تقمصته  الذي  القص  حارض 
يف  األشياء  أنسنة  تقنية  عرب  )الطابوقة( 
فعل  من  بدءًا  احلدث  مأساوية  تربير 
املجموعة  عن  واإلنسالخ  الرسقة، 
وأخريا  الطابوق(  )كومة  املتامسكة 
تغييب  إلدانة  احلاجب  السور  بناء 
املخطوفني املغدورين، فالكاتبة حاولت 
صنع  طريق  عن  املعاش  الواقع  إزدراء 
القيمي،  اهلدم  حالة  نفس  له  مواٍز  عالٍ 
لكن عن طريق حديث مجادات شاهدة 
الروائي  فالواقع   " للوضع  ومقيمة 
اختلفت  مهام  للواقع  رفض  عامة  هو 
باختالف  الرفض  هذا  ومستوى  داللة 
يتحقق  رفض  وهو  الروائية،  الوقائع 
بإعادة  أو  بديلة،  متخيلة  عوال  بإبداع 
اخلارجي  العال  معطيات  تشكيل 
أو  نواقصه،  جوهر  يكشف  قد  تشكياًل 
داللة  ونجد  رصاعاته..")21(،  جوهر 
العابئ  غري  احلارس  بعبارة  امُلثل  فلتان 
باللصوص، املنتظر خالص يومه ليغادر 
عمله، وكذلك قطيع الكالب املستأنسة 

معطيات  كلها  وهذه  اللحم،  برشاذم 
يف  الغارق  الواقعي  املنظور  مع  تتوافق 
الفوىض والتسيب يرى د. سعيد يقطني 
إن األخبار بحسب القابلية واالستمرار 
يمكن قسمتها اىل نوعني: "قابل للحكي 
مادة  كل  هي  التي  لإلستمرار:  وقابل 
الزمان  خترتق  لكنها  للحكي  قابلة 
 ..  )22(" فيهام  أنتجت  اللذين  واملكان 
وطبقا لذلك فإننا إزاء أحداث ممرسحة 
لتزامن مقصود، تفتعل فيها  هي صورة 
كي  حمددًا؛  وال  هنائيًا  ال  زمنًا  الكاتبة 
وسيط  بإجتاه  الرسدي  خمزوهنا  حترك 
مجايل ناقل، ولن نبتعد عن من  يقول: إن 

للقص زمن، وللرسد زمن آخر.
الروائية  تتالعب  ذلك  بعد   
بجينات الزمن فتكدس األحداث الحقًا 
لكنها ليست بنسق كورنولوجي، فكان 
اإلسرتجاع،  املستخدمة:  تقنياهتا  ثاين 
يناسب  بام  النص  لتخدم  واإلستذكار 
هدم  تقنية  ففي  الرسدية،  منهجيتها 
املتلقي داخل  التلقائية رضورة إلدخال 
الصورة  اكامل  لعبة  يف  وارشاكه  النص، 
عن طريق ترتيب مربعات احلدث، لكن 

حتوالت الزمن يف رواية )نمش ماي( ...
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كام  الرئيسة  االحداث  نرسم  ان  علينا 
ذلك،  فعلت  ل  نفرس  كي  الكاتبة  روهتا 
الشخصيات  ذات  الفعلية  فالرواية 

اهلامشية تبدأ من 
بجريمة  إعدامه  سيتم  )شاب   
حلظة  الذاكرة  يسرتجع  الشاب  قتل، 
أثناء  يقتل  اإلبن  املزعومة،  اجلريمة 
لزيارة  يذهبان  الوالدان  اهلرب،  حماولة 
تذهب  إبنتهام  أحالم  السجني،  ولدمها 
تنظر  األم  املغتصب،  املختار  ضحية 
بعد  متوت  األم  السجن،  أمام  وليدها 
حرب  يف  مقاتل  الشاب  إبنها،  إعدام 
فوضوية  الوقائع  هذه  وتبدو  إيران..( 
وتريهتا  من  جردناها  لو  ما،  نوعًا 
عن  املنفلت  زمنها  واعتمدنا  الرسدية 
الذهن  حترك  لكنها  التوقيت،  معايري 
وتثري تساؤال وجوديا ان كان باإلمكان 
ان نصنع حليواتنا ازمنة مغايرة كام يفعل 
االحداث،  من  كثري  لتغريت  السارد، 
االحداث  نرتب  ان  )افرتاضا(  فيمكننا 
زمنيا كام ييل: )الوالدان يتوجهان لزيارة 
ملحاولته  االبن  يقتل  السجني،  ابنهام 
لالغتصاب،  تتعرض  ابنتهام  اهلرب، 

وترتك  الربيء  تقتاد  الرشطة،  تتدخل 
اجلاين، يعدم الشاب، متوت أمه كمدًا..(
تقنية  نجد  للرواية  العودة  عند   
االسرتجاع متجلية يف بعض مضامينها، 
واحلق ان لتقنية االسرتجاع مع ماهلا من 
فوائد اخرى اهنا تعطي الكاتب مساحة 
خلفية حرة يستطيع اشغاهلا بمتن رسدي 
التقنية  تفرضه  آخر  أمر  ومغاير،  خمتل 
يوحد  ان  من  الكاتب  متكن  إهنا  هذه 
بمعنى  واحد  نص  يف  واحلارض  املايض 
املتحكمة  وغري  املتحكمة  الشخصية  ان 
اآلين،  حميطها  وسط  تلقائيا  ستتحرك 
ماضويًا  تنشط  عينه  الوقت  يف  لكنها 
عرب حالة التذكر، إذ اننا هنا ازاء سحابة 
مع  فورًا  تندمج  األحداث  من  هاطلة 
الفوري، فاإلسرتجاع عند  حالة القص 
بيان أهم مضامينه يتلخص يف تفسري ما 
غاب  التي  الشخصية  حياة  من  غمض 

ذكرها كاًل أو ضمنًا أثناء الرسد)23( 
إحدى  نجد  ماي  نمش  يف   
وبني  بالقتل  إهتامه  بعد  الشخصيات 
حدث  ما  يتذكر  السجن  جدران 
ويستفيض فيه حمققًا لذاته أوالً إستكشافًا 
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منطقيًا لألحداث، وللمتلقي ربطًا مجاليًا 
زمخًا  يعطي  املستعاد  الزمن  هذا  مالئاًم، 
من  الكاتب  ويمنع  الرسدي،  للتفاعل 
ألنه  واملبارشة،  السطحية  يف  الوقوع 
تداخل  مع  جديدة  مناخات  سيخلق 
احلوارات، ونشاط العقل الباطن الالئم 
خطابات  عىل  ينفتح  كي  الالئم،  وغري 
متنوعة، فشخصية الراوي تنغلق ويسود 
كل  متنوعني  لشخوص  حديث  بدهلا 
حينئذ  لكنها  وامتداده،  مساحته  حسب 
تسمح لشخص جمهول كنهه للقارئ أن 
يرسد تفاصيل مقتضبة من تاريخ سابق 
أحالم  أن  خالله  من  نستشف  للحوار، 
إغتصاهبا،  حاول  رجاًل  وأن  ضحية، 
ل  شجار  وأثناء  أوقفه،  جارها  لكن 
نتيجة  أحالم  قضت  تفاصيله  تتضح 
طعنة يف بطنها من قبل املختار الذي الذ 
بالفرار، وإهتم عوضًا عنه اجلار املدافع.. 
الشخوص  تتسع،  احلديث  دائرة 
وبالتايل  يزدادون،  املتحدثون  املبهمون 
ف)الكاتبة( تعطي مساحة إلبداء الرأي 
وطرح الفلسفة املناسبة للحدث.. وهنا 
لدى  عسريا  اخلطاب  تلقف  يصبح 

القارئ، ألن اخلطاب املتعدد األصوات 
يسمح بالتشابك اللفظي، وبالتايل خيتلط 
احلدث(  )أصل  التذكر  زمن  )زمنان( 
تتحدث  الشخصيات  حايل،  وزمن 

وتتقاطع آالراء فيام هو صواب وخطأ.
فيه  إستغرقت  الذي  احلوار  إن   
الرسد  نسَق  كرَس  طوياًل  حسن  فليحة 
األحداث،  تداعي  عىل  املبني  األول 
بني  مشاركة  هو  الذي  فاحلوار  وأيضًا، 
مغايرة  أعطى  املحيطني  من  جمموعة 
رسدية زمنًا وقوالً، فالزمن هنا يف تقنية 
القريب،  املايض  عليه  دّل  اإلسرتجاع 
غري  متواصل  زمن  هو  املتحدث  وعند 
نفسه  تربئة  عىل  إرصاره  بدليل  منقطع 
مشبع  وجدانه  ألن  القتل؛  هتمة  من 
بقباحة التهمة، لذلك نتيقن إن املسرتجع 
حاول جّر الزمن معه ليثبت حجته امام 

املستمعني:
سداسية  دكة  عىل  "وضعوها   

طوهلا  بمرتي  إمتدْت  صلدة  إسمنتية 
حوضًا  لتقابل  عرضها  أمتار  وثالثة 
ماء  بحنفية  األول  رأسه  ينتهي  بيضويًا 
جاٍر وينتهي رأسه الثاين ببالوعة لتجمع 

حتوالت الزمن يف رواية )نمش ماي( ...
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لتقف  العجوز  دخلْت  بينام  الغسل  ماء 
واحلوض،  الدكة  بني  يتوسط  ممر  يف 
املسجى  اجلسد  ذلك  ليرتكوا  وخرجوا 
الزرقاء  يدهيا  عروق  مهارة  مع 

الناتئة..")24( 
املكانية  اإلنتقاالت  إن  احلقيقة   
مفاجئة أحيانًا، فالنص الروائي مشحون 
باألزمنة واألمكنة معًا، والكاتبة تتقصد 
ألهنا  الرسيع؛  واإلنتقال  اإلقتضاب 
قصري،  رسدي  أديب  نص  عىل  تشتغل 
واإلقتصاد  اإلجياز،  حتاول  لذلك  وهي 
فقد  احلبكة،  لترشذم  منعا  اإلحداث  يف 
حاولت الكاتبة جّر األحداث اىل منحى 
من السوداوية والشقاء، وذلك من أجل 
صناعة صدمة وجدانية حتيل القارئ اىل 
متعاطف كبري مع صريورة األحداث.. 
وعىل الرغم من إن الزمان مازال حتديده 
اجلزء  هناية  يف  إستشفافه  أن  اإل  عسريًا 
ُبعيد  يكون  غالب  اجلندي  رسالة  عرب 
إن  نرى  االيرانية..  العراقية  احلرب 
ثم  جنود..  تارة  متنوعًا:  بات  اخلطاب 
أو  ام مفجوعة.. ثم طابوقة  ثم  طباخ.. 
هؤالء  كل  املوتى..  مغسلة  ثم  حجر.. 

يتعاقبون يف تداول الرسد اخلطايب )سمة 
مساحة  منهم  كل  أخذ  وقد  املتكلم( 
توزعت بمقدار ما سمحت به الكاتبة.. 
هوايتها  الكاتبة  متارس  اجلزء  هناية  يف 
حني  الطاغي،  األسود  اللون  رسم  يف 
تتمخض األحداث عن موت األم كمدًا 
عىل إبنها أثناء مناجاهتا للنهر: يا جاري 
زينب رد يل وليدي.. وهو تناص ديني 
حيمل مرجعية عقائدية صنعتها أحداث 
احلسني)عليه  اإلمام  وإستشهاد  كربالء 
باحلسني  وقتئذ  املاء  إرتبط  إذ  السالم(، 
وعائلته الذين قىض جلهم عطشًا.. لكننا 
نسجل تداخاًل نصيًا غري منطقي ومربك 
للسياق بالوقت عينه، فالعجوزان اللذان 
يسافران للمرة العرشين لزيارة ما خييل 
نفسه  هو  السجن  يف  )غالب(  إبنهام  انه 
املخترص  اخلطاب  كتب  الذي  غالب 

الذي سلمته الغاسلة للرجل..!
حماولة  نستشف  أن  ويمكن   
عرب  باملستقبل  املايض  تشبيك  الكاتبة 
إحياءات  ذات  حكائية  وسائط  إرسال 
كثريًا  إجتهدت  اهنا  إذ  وامهة،  زمنية 
أي  مع  يتوافق  الرسد  زمان  جعل  يف 
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مدار  إن  جيدًا  تعلم  ألهنا  للتلقي،  زمن 
واالشتغاالت  فعاالً،  مازال  األزمة 
أحادية من حيث  ذات طبيعة  اإلنسانية 
ذلك  واحد  احلزن  وتبويبها،  فلسفتها 
واإلنتظار  حتديدًا،  األم  بثكل  املرتبط 
عودة  األهل  يرتقب  حني  أيضًا  واحد 
فتدوير  طاحنة،  حرب  من  ميمونة 
مما  قبله  ال  املستقبل  ييل  وجعله  املايض 
توسيع  وحماولة  التكثيف  بحجم  ييش 
الزمن احلاضن للحدث، ولنا يف عملية 
طريق  عن  املستمر  واإلنثيال  التداعي 
تغيري مستمر يف شخصية األنا دليل عىل 
إن هناك زمن ال مرئي خيتفي خلف كل 
عند  عشوائي  لكنه  وحكاية،  شخصية 
ايام متام يف وعي  التلقي، متسلسل وتام 

الساردة.
ان مجاليات النص املتعلقة بمزج   
الواقعي باملتخيل من خالل صنع عوال 
الكرنولوجي  الزمن  مع  زمنيا  متوازية 
ان  يفهم  املتلقي  جعل  الرواية،  لطرح 
هلا داللة  إشارات  الكاتبة من  ترسله  ما 
واقعية يف ما حيدث عىل الرغم من عدم 
التحديد واستخدام الدالالت الساندة، 

دست  الكاتبة  أي  اهنا  من  الرغم  فعىل 
تعمدت  لكنها  القص  لوازم  يف  رسالة 
املتلقي  ذائقة  لتخترب  تارخيها  تنسف  ان 
اسنادها ملرحلة حياتية معروفة، الن  يف 
الشاب  جيب  يف  وجدت  التي  الرسالة 
بمكان  ييش  توقيع  بشبه  مذيلة  كانت 
هو  اذ  لواء(   – فرقة  )فيلق-  كتابتها 
جمتمع عسكري فكاتبها كان جنديا بكل 

حال.
جسم  وكأنه  الثالث:  اجلزء  يف   
الروائي،  الزمكان  إطار  خارج  غريب 
هنا تدخل بطلة جديدة فتقتحم احلدث 
النهايات،  حمسوبة  غري  مغامرة  عرب 
الداخيل  باملونولوج  حمكوم  اجلزء  هذا 
)الصوت املهموس( الذي يقود القارئ 
ويأخذ السياق الروائي اىل أين حمددة من 
شكل  عىل  إسرتسال  مع  الكاتبة،  قبل 
فقاعات فكرية ورضبات رمزية غاية يف 
الرباعة، فاملرأة التي تضع املكياج منحنية  
الشاغر  واملكان  مترسع(،  دليل..)زمن 
يف الباص حصن دفاعي من التحرش.. 
)زمن دائم(، والشيخ الذي حيمل مسبحة 
شارة لتسلط أمثاله عىل املشهد احليايت..

حتوالت الزمن يف رواية )نمش ماي( ...
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ترفعه  الذي  والكتاب  زائف(،  )زمن 
متعمدًا  جهاًل  يصنع  قفر  مكان  يف  اليد 
لدى جمتمع خائف جدًا..)زمن متأَمل(، 
نحو  جترك  املفخخة   فالسيارة  ثم  ومن 
مشهد العنف الطائفي الذي شهده البلد 
بغداد..ِ  لسقوط  التالية  السنوات  ابان 
)زمن أسود(.. فالزمن املترسع، الدائم، 
تنبض  كلها  األسود  املتأمل،  الزائف، 
التوصيف  ثراء  من  مستوحاة  بفعالية 
مما  زمن  كل  ولعل  الرواية،  تبنته  الذي 
ذكرنا سابقًا خيتلط بمرحلة معينة وبفعل 
مشهود ومعروف، لكنه خمتف )وقته( يف 

جتاربية الرسد.
كل هذه اإلرادات املبثوثة داخل   
يقّطع  إنه  يفهم  عليم  راو  النص حيكيها 
عرب  أخرى  مرة  ليجمعه  زمنيَا  احلدث 
إسلوهبا  شخصية  فلكل  شخصياته، 
فالطابوقة  اخلاص،  وزمنها  احلكائي 
ألهنا  حارض؛  حال  عن  تتحدث  إبتداّء 
بام  املتلقي  وخترب  الرسد،  بخيوط  متسك 
خيرب  املتهم  والشاب  وسيجري،  جيري 
سجن  اىل  فيه  آل  قريب  بامض  الناس 
إنقاذ  اجلار  بنخوة  حاول  أن  بعد  ظال 

منقلبة  أو  مغايرة،  فزمنيته  اذًا  جارته، 
للوراء إن صح التعبري، ثم نأيت للعجوز 
لكن  الرسد  تتوىل  ال  التي  املنتظرة  األم 
اجلديد  احلدث  بأن  يوصينا  يرسد  من 
هو  كام  تلوه  أو  القديم  قبالة  سيكون 
طبيعي، ويمكننا أن نرهن زمن الطابوقة 
وزمن االم برهان ردة الفعل األوىل؛ ألن 
واحلارض  حارض،  اىل  سيؤول  املايض 
والكاتبة  مستقبل،  بعده  يأيت  أن  البد 
الزمنية  اللعبة  خيوط  ربط  حاولت 
متواريًا يف  أو  يكون خمفيًا،  قد  ما  برباط 
تفاصيل القص، لكننا لن نعدم إشارات 
دالة عليه، فالطابوقة التي حتولت لسياج 
ما، كانت كقميص يوسف يف مكان آخر 
كتذكار  محلها  اجلندي  الن  النص،  من 
بدمه  تضمخت  اهلارب،  للولد  مقرب 
وجاءت به اىل إمه لتشمه، وترتد ميتة ال 

بصرية بطبيعة القص.
يتبادر  إفرتايض  سؤال  هناك   
بزمن  وثقى  صلة  وله  املتلقي،  ذهن  اىل 
كل  أن  إفرتضنا  فإذا  املتناقض،  الرواية 
أحجار الرواية ترتبط زمنيًا بشخصياهتا 
جهارًا،   ذكره  عن  تغافلت  املؤلفة  وان 
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بيد أهنا املحت له تلميحًا يف ثنايا النص، 
نفرس  كيف  لكن  مفهوم،  ذلك  كل 
الرواية  بمجريات  االخري  اجلزء  إتصال 
الزمنية إذا ما إعتربنا إنه ال يمت للقص 
بأية صلة هذا اإلعرتاض مردود  األول 
يكن  ل  األخري  اجلزء  إن  نتأكد  حني 
متمم  هو  بل  الرواية،  عن  غريبًا  جساًم 
بغداد  اىل  املنتقلة  الشابة  إلن  واقعًا؛  هلا 
لغاية رسيعة، حتاول تعزيز ترابط النص 
باملجمل  الرواية  ثيمة  ألن  بمجمله؛ 
مفصيل  حدث  هي  التي  بالعنونة  تتعلق 
إذ  الرواية  من  سطر  آخر  يف  تاليًا  يتأول 
باجلثث  يترشب  الذي  املاء  حلالة  يشري 
الطافية، وكأهنا نمش يف وجه، هذا عىل 
الزمن،  صعيد  عىل  أما  احلدث،  صعيد 
حتديث  تقديم  تتوىل  التي  السيدة  فان 
للمتلقي تبدو أهنا متارس كتابة مذكرات 
يمر  الذي  الوقت  تسجل  فهي  يومية، 
السياق  بأن  إنطباعا  لتعطينا  بعفوية، 
خصوصياهتا  يف  يتدخل  للحكي  العام 
وثانيًا  للتحرش،  تتعرض  كامرأة  أوالً 
أن هناك ما يمس حياة الناس، وهيددها 

وهو وقت مهدور باخلوف والرتقب 

إن الزمن ال يتوقف عند الكاتبة   
الرواية،  داخل  ومرن  متموج  فهو 
التمظهرات،  يف  عدة  أشكاالً  ويتخذ 
ماضيًا  إنقالبه  من  ضري  هناك  وليس 
تارة، ومستقباًل تارة أخرى قبل أن يعود 

حارضًا يضج بالتفاعالت احلياتية.
اخلامتة

)نمش  حسن  فليحة  رواية   
نمط  أهنا  عىل  مسبقًا  املصنفة  ماي( 
خيطًا  نمسك  ال  نكاد  قصري،  روائي 
الروائية  أن  ويبدو  فيها،  معروف  لزمن 
جتنبت اإلشارة لزمن القص إلعتبارات 
املفارقة  من  قدر  أكرب  بتوفري  تتعلق 
تقديرنا  ويف  النص،  ألدبية  الداعمة 
أي  من  ُغفاًل  تكون  حني  الرواية  إن 
األسبوع،  )أيام  الزمن  مستلزمات  من 
 ) الخ  السنوات،  الشهور،  الساعات، 
الي  تنجرف  زمنية  هوة  أمام  تضعنا 
مراد يتوافق مع جمرياهتا، لكننا ل نتجنب 
القرائن الداعمة والتي جتعلنا نقرتب من 
حتديد مقدار ولو قليل يف تأطري احلدث 
وباعثه  للنص  خادمًا  نراه  زمني  ببعد 
يف  زمني  طي  إزاء  وألننا  ممتدة،  آلجال 

حتوالت الزمن يف رواية )نمش ماي( ...
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هبذه  نجحت  إهنا  وجدنا  روائي،  متن 
رسدية  أحداث  طرح  يف  اإلنتقاالت 
واإلنفالت  بالرشاقة  إتسمت  متباينة 
من أي جتيري حدثي لصالح زمن بعينه، 
ألن املأساة التي حكتها فليحة حسن هلا 
عدة وجوه لكنها تتوحد يف زمن مفهوم 

سياقيًا ال عينًا.
الرواية  يف  للزمن  حتليلنا  أثناء  ورأينا 
شاخص  كمثال  احلدث  عىل  إرتكازه 
املتناقضات  وربط  التعمية،  إزالة  يف 
وقد  الرسد،  أثناء  يف  تكثر  التي  السريية 

عنرصًا  الزمن  عىل  الكاتبة  إعتمدت 
من  النص  حترير  يف  وجمهوالً  دافعًا 
القفزات  إذ إن  الركاكة،  االنغالق ومن 
عنه  وأزالت  النص،  حفّزت  املتواصلة 
نقرأ  ونحن  ألننا  والتقليدية،  البداهة 
نمش ماي سنواجه تكثيفًا إجرائيًا يمتنع 
معه اإلنفتاح، بل يبدو متناقضًا، وألجله 
التكثيف هذا بزمن  عملت عىل تكتيف 
اإلثارة  من  آخر  دفعا  لتعطيه  حمدد  غري 

والتمويه.
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ملخص البحث
رغم اإلشكالية التي كثريًا ما يدعيها بعضهم حول تناقض اخلطاب الديني واألديب 
فعال  حضور  اخلطاب  هلذا  كان  أّنه  إال  والرواية  القصة  مع  تضاربه  جمال  يف  خاصة 
خاصة  املعارصة  والعربية  الفارسية  القصصية  النصوص  يف  متعّمق  داليل  وفضاء 
يف  الديني  اخلطاب  هذا  ملثل  البارز  الدور  رؤية  يمكن  هلذا  منها.  القصرية  القصص 
القصص  كرائدي  نعيمة  وميخائيل  مجال-زاده  حممدعيل  ألعامل  الداللية  البنية 
أسباب  أحد  كان  ورّبام  خمتلفة،  بطرق  إبرازه  تم  والذي  والعربية  الفارسية  القصرية 
نجاحهام يف القصة القصرية هو االستخدام الصحيح واملالئم هلذا النوع من اخلطاب 
القصرية  القصص  زادة ونعيمة كرائدي  ُعدَّ مجال  أّنه  النصية. وبام  الدالالت  ضمن 
يف األدبني الفارس والعريب يف املصادر الكثرية، لذلك يف هذه الورقة نسّلط الضوء 
عىل دراسة استحضار اخلطاب الديني يف أعامهلام القصصية كنموذج لتفاعل اخلطاب 
البحث  املعاين واألفكار. فحاول  املضمونية بني  املقارنة  الديني واألديب عىل أساس 
الديني يف مضمون  انعكس اخلطاب  أّنه كيف  تتمّثل يف  اإلجابة عن إشكالية حمددة 
القصص القصرية لرائدي القصص القصرية الفارسية والعربية؟ خلص املقال إىل أنه 
تم استخدام اخلطاب الديني يف السياق الداليل لقصص مجال زاده ونعيمة القصرية 
بشكل معتدل ومتوافق مع الوضع االجتامعي، كام أنه يتامشى مع نصوصهام األدبية 

بينام ل يؤد إىل أي تناقض مزعوم.
الكلامت املفتاحية: اخلطاب الديني، اخلطاب األديب، القصة القصرية، حممدعيل مجال 

زادة، ميخائيل نعيمة.
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دور اخلطاب الديني يف ريادة القصة  ...

Abstract

 Despite the claimed problematic issue often claimed 
about the contradiction of religious and literary discourse, 
especially in its inconsistency with the story and the novel. 
This discourse had an effective presence and a deep semantic 
space in contemporary Persian and Arab narrative texts, 
especially the short stories. That is why the prominent role 
of such religious discourse can be seen in the semantic 
structure of the works of Muhammad Ali Jamalzadeh and 
Mikhail Naimy as pioneers of Persian and Arabic short 
stories, which was highlighted in different ways and in an 
in-depth semantic space. Perhaps one of the reasons for their 
success in the short story is the correct and appropriate use 
of this type of discourse within the textual connotations. 
Since Jamalzadeh and Naimy were considered as pioneers 
of short stories in Persian and Arabic literature in many 
sources, in this paper we shed light on the study of the status 
of religious discourse in their fictional works as a model for 
the interaction of religious and literary discourse based on 
the descriptive-analytical and comparative approach. The 
research tried to answer a specific problem, that is how 
was the religious discourse reflected in the structure of 
the narrative text of the pioneers of Persian and Arabic 
short stories? The article concludes that religious discourse 
has been used in the semantic context of Jamalzadeh and 
Naimy's short stories moderately and socially, in keeping 
with their literary texts while not leading to any alleged 
contradiction.
Keywords: religious discourse, literary discourse, short 
story, Muhammad Ali Jamalzadeh, Mikhail Naimy.
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• املقدمة 
الديني  للخطاب  كان  لطاملا   
من  األدبية  املجاالت  عىل  كبري  تأثري 
اإلشكالية  رغم  احلارض  حتى  املايض 
خيص  فيام  أحيانًا  بعضهم  يدعيها  التي 
هذه الفكرة، بينام يؤّكد النقاد واملفّكرون 
اإلسالميون منهم "نرص حامد أبو زيد" 
موجودة  كهذه  إشكالية  التكون  أن 
الدينية  والنصوص  األدب  خيّص  فيام 
الديني  "نقداخلطاب  كتابه  يف  يقول  كام 
التشكيلية  الفنون  كانت  "إذا  املعارص: 
تتمثل  الغناء واملوسيقى،  فنون  وكذلك 
كله،  الديني  اخلطاب  يف  فعلية  إشكالية 
احلريف  التمسك  عىل  إرصاره  بحكم 
بالنصوص الثانوية، فإّن هذه اإلشكالية 
جمال  يف  وجود  هلا  اليكون  أن  جيب 
يفرتض  خطاب  يف  األدبية  النصوص 
أنه يتأسس عىل نص معجز أدبيا بشكل 
اجلهود  من  الرغم  وعىل  خاص")1(. 
لفصل  بعض  يبذهلا  التي  والدعاية 
الديني  اخلطاب  عن  األدبية  النصوص 
قد  أّنه  نرى  لكننا  تضارهبام،  يسّمى  وما 
لتطوير  األرضية  الديني  اخلطاب  وّفر 

القضية  هذه  ودراسة  األدبية،  األنواع 
يف النصوص األدبية املختلفة بام يف ذلك 
الشعر والقصة واألنواع األدبية األخرى 
فلطاملا  واضح.  بشكل  االدعاء  تؤّكد 
ُاسُتخدم هذا اخلطاب يف أشكال خمتلفة 
واعتمدت  األدبية  النصوص  سياق  يف 
الذين  املؤلفني  عىل  استخدامه  طريقة 
خالل  من  معينة  أهداف  إبراز  حاولوا 
تضمني النصوص الدينية يف أعامهلم ومع 
االدعاءات،  بعض  رغم  حيدث،  ل  هذا 
الصدد.  هذا  يف  وتناقض  تضارب  أي 
واحدة  املعارصة  القصرية  القصة  تعد 
من هذه األنواع األدبية التي ُيالحظ فيها 
الدور الكبري والفعال للخطاب الديني. 
مجهور  له  والذي  األدب  من  النوع  هذا 
دائاًم  تلّقى  املجتمعات،  خمتلف  يف  كبري 
اخلطاب الديني بأشكال خمتلفة توزعت 
يف  فكان  الصدر،  ورحابة  الرفض  بني 
بعض األحيان للخطاب الديني حضوٌر 
القصرية  القصص  يف  وحاسٌم  مؤّثٌر 
الفارسية والعربية منذ ظهور هذا النوع 
من األدب وقد لعب دوره بشكل جيد 
بإمكاننا  أّنه  يفرتض  مشاكل.  أية  دون 
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رّواد  أعامل  يف  الفعال  التأثري  هذا  رؤية 
الفارس  األدبني  يف  القصص  هذه 
زادة  مجال  عيل  حممد  أّن  وبام  والعريب. 
وميخائيل نعيمة ُذكرًا كرائدي القصص 
والعريب،  الفارس  األدبني  يف  القصرية 
وجود  يعد  الرؤية،  هذه  عىل  فبناًء 
القصصية  أعامهلام  يف  الديني  اخلطاب 
أهداف  توضيح  يف  اخلطاب  هذا  ودور 
املؤلف وتطوير هذا الفن يف كال األدبني 
تتطلب  التي  املهمة  القضايا  ضمن  من 

الدراسة يف أعامل املؤلفني. 
1. خلفية البحث

األبحاث  من  كثري  إجراء  تم   
حول اخلطاب الديني وارتباطه باألدب 
إىل  أشري  معظمها  ويف  عام،  بشكل 
استكشاف مظاهر هذا اخلطاب يف عامة 
وعىل  األدبية  وغري  األدبية  النصوص 
النظريات  وفق  دراستها  كانت  يبدو  ما 
املختلفة. أما يف ما خيّص وجود اخلطاب 
هذا  وأثر  القصرية  القصص  يف  الديني 
النصوص  هذه   ديناميكية  يف  اخلطاب 
أو  دراسة  عىل  ُيعثر  فلم  وتطّورها، 
هناك  ذلك  ومع  املجال.  هذا  يف  بحث 

أبحاث قريبة من موضوع البحث والتي 
اخلطاب  استحضار  وفق  إجراؤها  تم 
يف  وأثره  عام  بشكل  األدب  يف  الديني 
اخلصوص  وجه  عىل  األدبية  األنواع 

وأمهها مذكور أدناه:
املعارص"  الديني  اخلطاب  "نقد   

ففي  أبوزيد،  حامد  لنرص  )1994م(، 
هذا العمل، انتقد املؤلف بشدة ادعاءات 
بعض الذين يدعون وجود التناقض بني 

اخلطاب الديني واألديب.
العربية  الرواية  الديني يف  "بنية اخلطاب 
 ،)2008( فنية"  دراسة  املعارصة، 
حياول  قاسم"  حممد  "فتوح  للكاتب 
املؤلف أن يضع أيدينا عىل بنية اخلطاب 
خالل  من  العربية  الرواية  يف  الديني 
مظاهر التعامل بني اخلطاب وبنية النص 
اخلطاب  فيها  يتجّلی  التي  واآلليات 
نص  ودراسة  الروائي  النص  يف  الديني 
الرواية وبنيتها من خالل وجود اخلطاب 

الديني. 
يف  الديني  اخلطاب  "متظهر   

الرواية  املغاربية املعارصة، رواية مدينة 
زلد  موسى  املوريتاين  للكاتب  الرياح 

دور اخلطاب الديني يف ريادة القصة  ...
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للكاتبة  )2012م("  "نموذجا"  إبنو 
"مفيدة بنوناس". فقامت الباحثة ببحث 

يف  الديني  اخلطاب  توظيف  أشكال  يف 
من  متخذًة  املعارصة  املغاربية  الرواية 
املوريتاين  للروائي  الرياح  مدينة  رواية 
فتقف عىل  نموذجًا،  ابنو"  ولد  "موسى 

وآلياته  الرواية  هذه  يف  الديني  اخلطاب 
وخصائصه وحتليل دواله وملفوظاته.

واستثامر  الديني  "اخلطاب   

اإلبداعي")2013م(  النص  ممكنات 
الكاسح".  أنيس  "ابراهيم  للكاتب 
أّنه ستحقق للمعنى  خلص الباحث إىل 
اجلاملية  املمكنات  باستثامره  الديني 
إمكانية  األديب  النص  يف  املتاحة  والفنية 
وتوجيه  املجتمع  يف  الفّعال  التأثري 
وفق  أفعال  من  املتلقي  عن  يصدر  ما 
هذه  مصدر  اإلسالمية  العقيدة  ضوابط 

املعاين الدينية.
الديني  اخلطاب  "متظهرات   

األصويل يف رواية الغيث ملحمد ساري" 
والذي  كراد"  لـــ"موس   ،)2017(
اختذ رواية الغيث للروائي حممد ساري 
متظهرات  أشكال  لبحث  أنموذجًا 

الرواية  يف  األصويل  الديني  اخلطاب 
اجلزائرية.

اإلسالمي  األدب  "جماالت   

الديني  اخلطاب  جتديد  يف  وأثرها 
املرصي  للكاتب  املعارص")2020م(، 
إىل  الباحث  فوصل  حممود".  "وائل 

نتيجة أّنه لألدب اإلسالمي بوعائه الفني 
اخلطاب  محل  عىل  قدرة  البليغ  العذب 
الديني وتبليغه للناس يف يرس ووضوح، 
وأثره البالغ يف نفوس املتلقيني، وإقباهلم 
عىل  هذا اخلطاب الديني وقبوهلم له عن 

رىًض واقتناع.
بحثًا  املؤلفون  جيد  ل  بذلك   
موضوع  بالتحديد  تناولت  أبحاثًا  أو 
القصرية.  والقصص  الديني  اخلطاب 
الديني  اخلطاب  موضوع  دراسة  متت 
عام   بشكل  األعامل  معظم  يف  واألديب 
يفحص  بحث  أي  عىل  العثور  يتم  ول 
اخلطاب  مكانة  ومقارن  مفصل  بشكل 
الديني يف أعامل رواد القصص القصرية 
الفارسية والعربية خاصة حممدعيل مجال 

زادة وميخائيل نعيمة. 
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2. نطاق البحث واإلطار النظري
من  نوعًا  املقارن  األدب  يعد   
والذي  التخصصات،  متعددة  دراسات 
خمتلف  آداب  بني  العالقات  يعالج 
األدب  بني  العالقة  يدرس  كام  األمم، 
والعلوم اإلنسانية الألخرى بام يف ذلك 
هذه  فائدة  تعود  االجتامعية.  العلوم 
الدراسات عامة إىل أهنا متدنا بمعلومات 
مهمة عن آداب األمم املختلفة، وتؤّدي 
وإنشاء  األدبية  لألعامل  أفضل  فهم  إىل 
جرس بني األمم من خالل دراسة أعامهلم 
من  النوع  هذا  "تأّسس  املقارنة.  األدبية 
اخلامس  القرنني  يف  فرنسا  يف  األدب 
رؤية  كانت  عرش")2(.  والسادس  عرش 
أساتذة األدب املقارن يف فرنسا أّنه جزء 
والتي سّميت  الدويل  األدب  تاريخ  من 
ترى  املقارن.  لألدب  الفرنسية  املدرسة 
األدب  دراسة  أّن  الفرنسية  املدرسة 
املقارن تعرّب عن مدى التأثري والتأّثر فيام 
الشواهد  عىل  املجتمعات  ثقافات  بني 
فيها  العالقة  وتكون  الصارمة  واألدلة 
أصبح  "فهكذا  سببي،  أساس  عىل 
التقارن، وسيلة لفهم الذات واآلخرين 

املدرسة  بعد  لكن  أفضل")3(.  بشكل 
يف  أخرى  مدرسة  ظهرت  الفرنسية، 
باملدرسة  املوسومة  املقارن  األدب 
منهج  يف  اختلفت  والتي  األمريكية 
هذه  تقديم  فتّم  الفرنسية،  عن  الدراسة 
الناقد  ويليك"  "رينيه  قبل  من  املدرسة 
األصل،  والتشيكي  األمريكي  األديب 
والتأّثر  التأثري  عىل  عالوة  والذي 
األساسية  بالتشاهبات  اهتّم  األديب، 
املقارن  األدب  واعترب  لألمم  والثقافية 
وفق  الدويل.  الثقايف  للتقريب  وسيلة 
ظاهرة  املقارن،  األدب  عّد  تم  رأيه، 
من  األمم  خمتلف  بني  ومشرتكة  عاملية 
أخرى  بفروع  األدب  ارتبط  كام  ناحية، 
ناحية  من  والفنون  اإلنسانية  للعلوم 
يرسم  إذن،  املقارن،  فاألدب  أخرى. 
سري اآلداب يف عالقاهتا بعضها ببعض، 
ويساعد  السري،  ذلك  خطة  ويرشح 
إىل  وهيدي  بينها،  احليوية  إذكاء  عىل 
تراثها  يف  وتقارهبا  الشعوب  تفاهم 
والبارزة  الرئيسة  فالسمة  الفكري)4(. 
هي  املقارن  األدب  يف  املدرستني  لكال 
بني  الوثيقة  األدبية  العالقات  دراسة 

دور اخلطاب الديني يف ريادة القصة  ...
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األدب  الرؤية، حياول  األمم. وفق هذه 
التبادل  املقارن توفري األرضية ملزيد من 
واللغات،  األمم  خمتلف  آداب  بني 
اللغات  اختالف  يعّد  السبب،  وهلذا 
للدراسات  الرئيسة  الرشوط  أحد 
املقارنة يف املدرستني.  بناًء عىل ما سبق 
اجلانب  إىل  البحث  هذا  ينتمي  ذكره، 
االجتامعي وتاريخ األفكار، والذي جاء 
بذكر نامذج خمتارة يف مضامني القصص 
يف  األديبني  قصص  من  وموضوعاهتا 
فلهذا،  املشرتك،  الديني  اخلطاب  جمال 
دائرة  ضمن  معرفيًا  نشاطًا  البحث  يعد 
املشرتكات  ومعرفة  املقارن  األدب 
باالعتامد  والشعوب  األمم  بني  األدبية 
املعاين  بني  املضمونية  املقارنة  عىل 
واألفكار حيث أّن املؤلفني)نقصد حممد 
عيل مجال زاده وميخائيل نعيمة( يعيشان 
يف جمتمعني متقاربني إىل حد ما، وتشابه 
املجموعتني  لكلتا  االجتامعية  املضامني 
القضايا  مع  التعامل  يف  وأسلوهبام 
االجتامعية، وكذلك تشاهبهام يف خمتلف 
املجاالت االجتامعية واألدبية، تسّبب يف 
ظهور أوجه تشابه بني مضامني قصصهام 

الديني  اخلطاب  استخدام  يف  القصرية 
نحاول  لذلك  نصوصهام.  نطاق  ضمن 
هذا  وحتليل  دراسة  البحث،  خالل  من 
اخلطاب يف األعامل القصصية للقاّصنِي 
نبود(  يكي  بود  )يكي  جمموعة  خاصة 
ماكان(  و)كان  زاده  مجال  عيل  ملحمد 
مليخائيل نعيمة ودوره يف قصصهام وفق 
نظرية  عىل  وباالعتامد  املقارن  املنهج 
نرشح  حتى  واالختالفات  التشاهبات 
الدور الذي أخذه هذا النوع من اخلطاب 
يف القصص القصرية الفارسية والعربية 
عن  اإلجابة  من  نتمكن  أن  إىل  الرائدة 

األسئلة اآلتية:
الديني  اخلطاب  أثر  كان  كيف   
األدبني  بني  القصرية  القصة  ريادة  يف 
مقارنة  خالل  من  والعريب  الفارس 

مضامني قصص مجال زاده ونعيمة؟
حممد  قصص  تشاهبات  ماهي   
عيل مجال زاده وميخائيل نعيمة يف جمال 
كرائدين  الديني  اخلطاب  استحضار 

للقصة القصرية؟ 
ما هي مظاهر انعكاس اخلطاب الديني 

يف قصص مجال زادة ونعيمة؟
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3. حياة حممد عيل مجال زادة 
1892م  عام  زادة  مجال  ُولد   
إىل  وانتقل  اصفهان  يف  مسلمة  أرسة  يف 
بريوت يف الثانية عرشة من عمره ودرس 
العلوم فيها ملدة عامني. هاجر إىل أوربا 
ملدة  هبا  وأقام  عرشة  الثامنة  يف  وفرنسا 
يف  سويرسا  إىل  غادر  ثّم  واحد  عام 
نفس  فرنسا يف  إىل  التاسعة عرشة وعاد 
العام وختّرج من كلية احلقوق.كام ذهب 
هبا  وأقام  والعرشين  الثالثة  يف  أملانيا  إىل 
ملدة مخسة عرش عامًا، فسافر خالل هذه 
ستة  ملدة  وكرمانشاه  بغداد  إىل  الفرتة 
أخرى.  مرة  أملانيا  إىل  وعاد  شهرًا  عرش 
قام مجال زادة بنرش كتابه يكی بود يكی 
عام  1921م،  كان( يف  ياما  )كان  نبود 
يناهز  عمر  عن  م   1956 عام  وتقاعد 
إىل جنيف وبقي هناك  اخلمسني وغادر 
ملدة مخسة ومخسني عامًا حتى آخر حياته 
عمر  عن   1997 عام  جنيف  يف  وتوىف 

يناهز املائة ومخس سنني. 
جمموعة كان يا ما كان ملحمدعيل   
وسبع  مقدمة  تشمل  زادة  مجال 
است«  شكر  »فارس  هي:  قصص 

سياس«  و»رجل  سّكر(  )الفارسية 
خاله  و»دوستي  السياس(  )الرجل 
و»درددل  دبة(  اخلالة  )صداقة  خرسه« 
مالقربانعيل« )دردشة املال قربان عيل أو 
بث الشكوى( و»بيله ديگ بيله چغندر« 
هذاالبنجر  ملثل  مالئم  القدر  هذا  )مثل 
و»ويالن  غطاءه(  لقي  قدر  بمعنی 
الدوله« )املترّشد( و»كباب غاز« )شواء 
يصف  املجموعة  هذه  يف  إّنه  أوزة(. 
بالفوىض  ُأصيب  مأزوم  جمتمع  تدهور 
القضاء  بعد  االضطرابات  من  والعديد 
ُيلفت  ما  أول  الدستورية.  الثورة  عىل 
القصصية  املجموعة  هذه  يف  االنتباه 
البيان  من  نوعًا  تعد  والتي  مقدمتها  هو 
»فبّذل  املعارص،  الفارس  للنثر  األديب 
قصصه  يف  جهده  قصارى  زاده  مجال 
يف  املجموعة،  يف  جاءت  التي  القصرية 
يف  الواردة  آرائه  استخدام  عىل  العمل 
اتبع  هذا،  ومع  األدبية«)5(  املقدمة  هذه 
مجال زادة أسلوب كتابة القصة القصرية 
تأّثر  وبالتحديد  جمموعته  يف  األوربية 
»ألّنه  واضح،  هو  كام  الروس  بالُكّتاب 
كان يثّمن األدب الروس كثريًا وينصح 

دور اخلطاب الديني يف ريادة القصة  ...
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الشباب اإليرانيني بقراءة أعامل الُكّتاب 
الفارسية«)6(.  إىل  وترمجتها  الروس 
جتارب  استثامر  يف  مبدعًا  »كان  أّنه  كام 
الُكّتاب الروس الناجحني منهم أنطوان 
تشيخوف يف هذا النوع من األدب«)7(. 
فهكذا كتب »بولوتني كوف« عن مدى 
وقال:  الروس  باألدب  زاده  مجال  تأثر 
أدنى  زاده دون  »يف شخصية مثل مجال 
أفضل  مستوى  عىل  كاتبًا  نرى  شك 
ذلك،  إىل  وإضافة  األوربيني  الروائيني 
القصيص  أسلوبه  يف  زادة  مجال  نجح 
بني  اجلمع  وهي  صعبة  مهمة  أداء  يف 
الفارسية  واللغة  احلديث  األوريب  النثر 
ترمجة  عىل  حيّث  كان  فإّنه  القديمة«)8(. 
مقارنة  وال  القصصية  الروسية  األعامل 
زاده  جلامل  إثم  أو  ثواب  قصة  بني 
للكاتب  والعقاب  اجلريمة  ورواية 
تدّلنا  دوستويفسكي  فيودور  الروس 
عىل  وروايته  دوستويفسكي  تأثري  عىل 

مجال زاده«)9(.
4. حياة ميخائيل نعيمة 

والكاتب  واألديب  املفكر  ُولد   
اللبناين ميخائيل نعيمة يف عائلة مسيحية 

الثالثة  قرية بسكنتا عام 1889م. يف  يف 
عرشة من عمره سافر إىل فلسطني ودرس 
فيها املراحل املتوسطة حتى بلغ السابعة 
عرشة  السابعة  يف  ثّم  عمره.  من  عرشة 
هناك  وعاش  وروسيا  أوربا  إىل  ذهب 
ملدة مخس سنوات، وبعد هذه السنوات 
املتحدة حيث ختّرج  الواليات  إىل  سافر 
والعرشين  السابعة  يف  وهو  القانون  يف 
والعرشين  الثامنة  سن  يف  عمره.  من 
األمريكي  اجليش  مع  أملانيا  إىل  ذهب 
ثم درس يف النمسا ملدة أربعة أشهر عىل 
حساب اجليش األمريكي، ويف الثالثني 
عاد إىل الواليات املتحدة وبدأ بنشاطاته 
األدبية وكتابة القصص يف نفس السنة. 
كان  القصصية  جمموعته  نعيمة  كتب 
مابني  العرشين  القرن  أوائل  يف  ماكان 
ونرشها  و1925م  1914م  عامي 
1932م.  عام  األوىل  للمرة  كمجموعة 
عرش  ثالثة  املتحدة  بالواليات  أقام  ثّم 
عامًا حتى عام 1932م، فعاد بعدها إىل 
يف  يوم  آخر  حتى  بالده  يف  وبقى  لبنان 
عن   1988 عام  لبنان  يف  وتويف  حياته، 

عمر ناهز التسعة والتسعني عامًا)10(.
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ماكان  كان  جمموعة  تقّسم   
نعيمة إىل ست قصص قصرية  مليخائيل 
لينتقل  الكوكو،  ساعة  بحكاية  وتبدأ 
والعاقر  اجلديدة  سنتها  إىل  بعدها 
البيك وينتهي بقصة  والذخرية وسعادة 
خارج  يف  ماكان  كان  شوريت.ُكتبت 
اللبنانية  الروح  روية  يمكن  لكن  لبنان 
وراء  السبب  هو  وهذا  بوضوح،  فيها 
اختالفها القليل مع جمموعاته القصصية 
االخرى مثل أبوبط وأكابر.كتب نعيمة 
تأّثره  فأن  القصص يف روسيا ولذا  هذه 
للغاية.  ملموس  فيها  الروس  باألدب 
عبداملجيد  مثل  النقاد  بعض  يرى 
اجلديدة  سنتها  قصة  أّن  عبدالعزيز 
قصرية  قصة  أول  تعد  نعيمة  مليخائيل 
رائد  النقاد  العريب وهلذا عده  األدب  يف 
العربية)11(.  اللغة  يف  القصرية  القصة 
منذ  الروسية  اللغة  يعرف  نعيمة  كان 
يف  تدرس  كانت  ألهنا  أظفاره  نعومة 
مدارس لبنان آنذاك، فكان مهتاًم بروسيا 
الروسية  اللغة  يتعّلم  وشعبها، مما جعله 
جّيدًا)12(. وعىل هذا، درس نعيمة يف تلك 
املدارس، وبام أّن اخلرجيني املتفوقني من 

تلك املدارس كانوا ُيرسلون إىل روسيا، 
يف  فدرس  لنعيمة،  الشئ  نفس  حدث 
الروسية  ببولتافا  الدينية  سميناريو  هيئة 
آنذاك بني عامي 1905 و 1911 حيث 
الروس  باألدب  الكثري  اإلملام  له  تسنّى 
ثم ذهب إىل الواليات املتحدة األمريكية 
مخس  ملدة  فيها  احلقوق  دراسة  فأكمل 
سنوات حتى عام 1911م)13(. انجذب 
عنفوان  يف  الروس  األدب  إىل  نعيمة 
يف  »فـأّثر  تولستوي،  وخاصة  شبابه 
ساّمه  حتى  كبريًا  تأثريًا  نعيمة  أفكار 
معلمه وقرأ روايته احلرب والسالم عدة 
ُكّتاب  أعامل  »قرأ  أّنه  كام  مرات«)14(. 
و»ألكسندر  غوغول«  »نيكوالي  مثل 
لريمونتوف«  و»ميخائيل  بوشكني« 
و»إيفان تورجينيف« و»دوستويفسكي« 
إىل  رحلته  وبعد  و»بيلينسكي«)15(. 
»تعّلم  األمريكية،  املتحدة  الواليات 
أدبه  ثراء  وزاد  اإلنجليزية  اللغة  أيضًا 
إىل  باإلضافة  أيضًا«)16(.  اإلنجليزي 
اللغة  عن  غريبًا  نعيمة  يكن  ل  ذلك، 
رين  جامعة  يف  درسها  ألّنه  الفرنسية 

بفرنسا بعد هناية احلرب العاملية الثانية.

دور اخلطاب الديني يف ريادة القصة  ...
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5. مفهوم اخلطاب الديني
أهم  من  الديني  اخلطاب  ُيعّد   
األمور التي شغلت حّيزا كبريًا يف الفكر 
القضية من دور  ملا هلذه  املعارص وذلك 
الوعي  وتشكيل  بناء  يف  وفعاٍل  بالٍغ 
قضية  مع  التعامل  كان  ثم  من  الديني، 
لالنفتاح عىل  الديني رضوري  اخلطاب 
كاعتامد  معينة  وعلوم  خاصة  معارف 
العربية ومنها األدب عاماًل  اللغة  علوم 
الديني.  اخلطاب  جتديد  قضية  يف  مهاًم 
التعبريات  من  الديني  اخلطاب  فيعد 
احلديثة يف جمال العلوم االجتامعية عامة 
أّنه  من  الرغم  عىل  خاصة.  واللغويات 
نتحّدث عن  احلاالت، عندما  يف معظم 
األذهان  إىل  يتبادر  الديني،  اخلطاب 
لكن  الفور،  عىل  اإلسالمي  اخلطاب 
أكثر  صارت  القضية  هذه  أن  يبدو 
شموالً من ذي قبل وال خيص دينًا معينّا 
بعينه. فبناًء عىل هذه الرؤية، نستطيع أن 
نقول بأّنه "يشري مفهوم اخلطاب الديني 
واملعتقدات  األفكار  من  البناء  ذلك  إىل 
التي تّتسم بأمهيتها االجتامعية التي تنبع 
تأثريها  ثم  ومن  ما،  بدين  ارتباطها  من 

من  اخلطاب  متلقي  تصور  تكوين  يف 
الذي  العال  عن  الدين  هبذا  املؤمنني 
يعيشيون فيه وحتديد كيفية ترصفهم إزاء 

هذا العال")17(.
وموضوعات  جماالت  فتتسع   
املعارص  الديني  اخلطاب  يف  األدب 
من  فيها  ما  بكل  احلياة  مناحي  لتشمل 
وقضايا  وعرب  وقصص  وإنسان  طبيعة 
باالنسان  يرتبط  ما  وكل  وآمال،  وآالم 
يشمل  عام  أدب  فهو  ودنياه،  دينه  يف 
بوسع  معا.  والدنيا  الدين  موضوعات 
كل أديب من خمتلف الطوائف واملذاهب 
أو  جتارب،  من  له  ماحيدث  يتناول  أن 
ورصاعات  قضايا  من  جمتمعه  به  يضج 
احلياة  هذه  يف  خمتلفة  وعالئق  وأحداث 
يف  فيها  ومن  فيها  ما  بكل  املضطربة 
وسليم.  واع  ديني  وتناول  تصور  ظّل 
العام  بمعناه  األدب  املفهوم،  هذا  فعىل 
بمنزلة  يكون  بل  الدين  قضايا  اليعالج 
الرافد يف هذا املجال ويساهم يف توسيع 
نصوص  خالل  من  الديني  اخلطاب 
ثم  ومن  اجلمهور  لتستوعب  جاءت 
يستطيع األديب أن يقّدم خطابه الديني 
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املنشود من بني تلك النصوص األدبية. 
خمتلف  يف  مجاهريها  لكثرة  نظرًا  القصة 
األدبية  األنواع  أحد  تعد  املجتمعات 
التي يمكن أن تأخذ دورًا بارزًا يف تطوير 
حياول  الذي  املطلوب  الديني  اخلطاب 

املؤلف توسيعه وإرساله إىل املتلقي.
بناًء عىل ما سبق ذكره، فمفهوم   
يف  هو  البحث  هذا  يف  الديني  اخلطاب 
الشؤون  املوقف والرؤية يف  الواقع نوع 
الدينية، والسلوك الديني والفكر الديني 
واملعتقدات الدينية وكل القضايا الدينية 
وكل مايربط الكاتب واملفّكر بموضوع 
أيضًا  ولكن  إسالميًا  فقط  ليس  الدين 
واملذاهب  األديان  يتضمن  عام  بمعنى 
املفهوم  فبهذا  الدين.  يف  األخرى 
اخلطاب  مفهوم  إىل  نشري  أن  نستطيع 
بأنه يدور عىل مراجعة الكالم وتوجيهه 
كام  واإلفهام  العلم  بقصد  األنام  إىل 
البالغة:  الزخمرشي يف أساس  جاء عند 
"وخاطبه أحسن اخلطاب وهو املواجهة 

أن  نقول  أن  فبإمكاننا  بالكالم")18(. 
مفهوم اخلطاب اإلصطالحي هو البيان 
املسلمني  سواء  الناس  إىل  يوّجه  الذي 

اخلطاب  إىل  دعوهتم  بغية  غريهم  أم 
مالئاًم  األديب  يراه  الذي  املنشود 
للتوسيع. واخلطاب الديني املقصود هنا 
الواقع، أعّم من املضمون والشكل،  يف 
وأوسع من القول أو الفعل، وأشمل من 
التحرك اجلامعي أو الفردي، وأدخل يف 
واالجتامعية  السياسية  بنشاطاهتا  احلياة 
برشط  وذلك  واالقتصاية  والثقافية 
الرؤية،  هذه  ففي  الدين)19(.  إىل  إسناده 
ديني  خطاب  اإلسالمي  اخلطاب  إّن 
الديانة اإلسالمية ومستند هلا  منبثق من 
ديني  خطاب  املسيحي  اخلطاب  أّن  كام 
آخر منبثق من الديانة املسيحية وكالمها 

جيتمعان حتت مظلة اخلطاب الديني.
اخلطاب  اعتبار  يمكننا  هبذا   
مثل  العوامل  من  كمجموعة  الديني 
واألفكار  واملقاربات  واملواقف  اآلراء 
واالجتاهات  واملعتقدات  واملفاهيم 
يمكن  والتي  واملذهب  الدين  حول 
الشؤون  جتاه  املوقف  نوع  عن  تعرّب  أن 
الدينية. عىل سبيل املثال، يف هذا البحث 
يمكن َعّد موقف مجال زادة من الشؤون 
هلا،  استخدمها  التي  واملفاهيم  الدينية 

دور اخلطاب الديني يف ريادة القصة  ...
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والتي  القضية،  هلذه  مقاربته  وكذلك 
خطابه  القصصية،  نصوصه  يف  تنعكس 
الديني يف جمموعاته القصصية. ويصدق 
فيام  نعيمة  ميخائيل  عىل  نفسه  اليشء 
يف  نراه  والذي  املسيحية  بالديانة  يتعلق 

جمموعاته القصصية. 
اخلطاب  يف  الديني  العنرص  تأثري   .6

القصيص بجامل زادة ونعيمة
وميخائيل  زادة  مجال  تناول  قد   
نعيمة عنرص الدين وخصائصه ومالحمه 
كإحدى القضايا االجتامعية يف قصصهام 
بنشاط  حارض  العنرص  هذا  القصرية. 
وديناميكية يف قصصهام ويعطي نوعًا من 
باإلضافة  القصصية  لنصوصهام  الثراء 
قد  يبدو.  فيام  وانفتاحها  إثرائها  إىل 
تناول مجال زادة عنرص الدين يف قصصه 
اخلطاب  وانتقد  واسع  بشكل  القصرية 
اإليراين  املجتمع  يف  الرائج  الديني 
يف  احلدود  يتجاوز  قد  كان  وإذا  آنذاك 
بعض  يف  الدين  موضوع  إىل  تطرقه 
اإلساءة  هبذا،  يقصد  فليس  األحيان، 
األشخاص  من  الناس  توعية  يريد  بل 
جانب  من  بالدين.  يتجاهرون  الذين 

بمعية  الدين  نعيمة موضوع  تناول  آخر 
حيث  األخالقية  والفضائل  اإلنسان 
باإلنسان  الدين  رجال  عالقة  يرشح 
الدينية  النصوص  إعجاز  عىل  ويؤّكد 
إسالمية  كثريا  منها  واستفاد  قصصه  يف 
كانت أو مسيحية. يمكن االستنباط من 
آرائه بأّنه يّقدم اإلنسان كصورة اهلل عىل 
أرضه. كام أشار نعيمة إىل نوع اإلنسان، 
اهلل  وكلمة  واإلحلاد  األوثان  وعبادة 
اهلل  مع  اإلنسان  واحتاد  اإلنسان  وكلمة 
فيظهر  اإلنسان.  نظر  وجهة  من  واهلل 
القصصية  األعامل  يف  الديني  اخلطاب 
خمتلفة  جوانب  يف  ونعيمة  زادة  جلامل 
اخلطاب  عىل  تدّل  مؤرشات  وهناك 
القصصية  نصوصهام  يف  املعتدل  الديني 

كام سنرى.  نذكر فيام ييل أمهها: 
5-1. الدعوة إىل الوحدة ونقد التعصب 

الديني
ونبذ  الوحدة  إىل  الدعوة  إن   
أوىل  من  األعمى  الديني  التعصب 
الديني  اخلطاب  يف  نراها  التي  املبادئ 
الدعوة  نعني  العنرص  فهذا  املعتدل. 
يعد  التعصب،  وانتقاد  الوحدة  إىل 
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الديني  اخلطاب  خيص  فيام  األساس 
مثل  عيوب  أية  عىل  الطريق  ويغلق 
التسامح.  وعدم  الفرقة  إىل  الدعوة 
يقوم  أن  والتحيز  بالعصبية  "يقصد 
اإلنسان باستدعاء أقاربه ومساعدهتم يف 
مواجهة معارضة وعداء اآلخرين")20(. 
من  نوع  هي  العصبية  أن  البعض  يعتقد 
والالواعية  الواعية  الداخلية  العالقات 
لذلك،  نتيجة  املجتمع،  يف  حتدث  التي 
سيتم ربط الناس يف املجتمع عىل أساس 
الرابطة  هذه  فتصبح  واأللفة،  القرابة 
أقوى عندما يكون هناك أي خطر هيدد 
جمموعة األشخاص يف تلك الدائرة)21(.  
بأن  القول  يمكن  عام  بشكل  لذلك 
يف  يعني  واملذهبي  الديني   التعصب 
ما  رؤية  أو  ما  ديٍن  عن  الدفاع  الواقع 

بشكل أعمى. 
ُولد  الذي  زادة  مجال  عيل  حممد   
يف أرسة دينية إسالمية بمدينة أصبهان، 
والدينية  املذهبية  التعصبات  اجتنب 
مرّده  األمر   وهذا  القصرية  قصصه  يف 
اخلصيصة التي ورثها عن أبيه الذي كان 
من دعاة اإلبتعاد عن اإلفراط يف املجتمع 

الواعظ  أبوه  كان  حيث  آنذاك  اإليراين 
األصفهاين يدعو يف املجتمع إىل الوحدة 
ونبذ التعصب األعمى هلذا التوجد أي 
بالنسبة  األعمى  التعصب  عىل  عالمة 
لدين أو مذهب يف قصصه. فيربز جانب 
من هذه امليزة ونظرته يف املجال الديني يف 
جمموعته القصصيه املوسومة بــ"يكي بود 
يكي نبود" )كان يا ماكان( خاصة القصة 
هذا  جغندر")22()مثل  بيله  ديغ  "بيله 
الِقدر مالئم ملثل هذا البنجر()23( ويبدو 
املجتمع  وضع  من  ذلك  استلهم  أنه 
"لننتقل  يقول:  ففيها  فيه.  نام  الذي 
ُتعرف  التي  البيضاء  القبعات  إىل  اآلن 
بني  خاص  احرتام  هلم  بـــ"الشيخ". 
أو شهرين  ملدة شهر  الناس. ومع ذلك 
يف  ساعات  أربع  يقضون  السنة،  يف 
يرصخون  واألسواق  الشوارع  يف  اليوم 
الناس.  عىل  تؤّثر  حاهلم  أن  لدرجة 
واألنني  البكاء  صوت  يصل  تدرجييًا 
القبعات  أصحاب  إىل  عاٍل  بصوت 
الصفراء املستعدين للتضحية بأرواحهم 
أية  يف  األخرى  الفئة  خلدمة  وممتلكاهتم 
أعناقهم  حول  أكفانًا  يضعون  حلظة، 

دور اخلطاب الديني يف ريادة القصة  ...
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قصريٍة  بسيوٍف  رؤوسهم  ويشّقون 
الدم  فيتدفق  بــ"قمه"  املوسومة  خاصة 
أّن  رغم  واألسواق")24(.  الشوارع  يف 
بعض النقاد فرّسوا  العبارة املأخوذة من 
كتاب كان يا ماكان عىل أنه إنكار للدين 
وإهانة  بالدين  مساسًا  البعض  وعده 
للمذهب إال أّنه يف الواقع ليس هكذا بل 
ينتقد مجال زاده من خالهلا التطرف  يف 
املذهب والذي كان قد شاع يف املجتمع 
يف  االعتدال  إىل  ويدعو  آنذاك  اإليراين 
هذا املجال وهذا جيّل من العبارات التي 
ذكرها يف آخر النص. ومرّد هذا أّنه كان 
قد قال مجال زادة رّدًا عىل من انزعجوا 
قصصه  يف  الدين  عن  أقواله  بعض  من 
نتيجة  كانت  أشياء  كتبت  "لقد  هكذا: 
جتربتي اخلاصة يف احلياة. أعرف اإلسالم 
ملة  الناس  القرآن:"  هذا  يف  ُكتب  فيام 
جاءت  عندما  إخوة".  املؤمنون  واحدة 
هو  فعلته  يشء  أول  فكان  هنا،  أختي 
الصالة. أنا نفيس أحّب أحيانًا أن أصوم 
يشء  واهلل  الدين  لكن  شيخوختي،  مع 
جتدون  فسوف  القرآن،  قرأتم  إذا  آخر. 
ريب  ال  الكتاب  ذلک   " يقول:  أّنه  فيه 

هو  املتقي  اإلنسان  للمتقني".  هدی  فيه 
أحٍد  الذي اليظلم أحدًا، واليأكل مال 
زادة  نرى مجال  كام  الناس")25(.  وهيدي 
القصرية)26( سياس"  "رجل  قصة  يف 
يدعو  ماكان،  يا  كان  جمموعته  ضمن 
إىل االحتاد واالجتناب عن الفرقة وهذا 
إن دل عىل يشء فإنام يدل عىل اخلطاب 
لسان  عىل  جاء  الذي  املعتدل  الديني 
الكاتب و حينها يقول: "أهيا اإليرانيون! 
الوطن،  خرسنا  لقد  الغيورون!  أهيا  يا 
واالحتاد!  إياكم  االحتقار؟  متى  إىل 
األمر،  نحسم  تعالوا  األخوة!  االتفاق! 
اساًم  ونرتك  نستشهد  أو  نموت  فإما 
الذّل  هذا  من  وهنرب  نبقى  أو  رشيفًا 

والعار")27(. 
أهم  من  أخرى  ناحية  من   
نعيمة  ميخائيل  تناوهلا  التي  السامت 
عن  التجنب  هي  القصرية  قصصه  يف 
األعمى.  واملذهبي  الديني  التعصب 
أي  عن  بالبعد  يّتسم  األديب  فنتاجه 
نلمسه  ما  وهذا  وديني  مذهبي  تعصب 
يف مؤلفاته ومرياثه األديب املتنوع والذي 
ويبدو  أيضًا،  القصصية  األعامل  يشمل 
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أّن هذا االعتقاد جاء من تأّثره باملجازر 
والدروز  املسيحيني  بني  حدثت  التي 
القرن  أواخر  لبنان  بلده  يف  واملسلمني 
األمر  هذا  نعيمة  يوّضح  عرش.  التاسع 
يف جمموعته القصصية املوسومة بـــ"كان 
الديني  باخلطاب  متأّثرا  ماكان" وّرسمه 
املعتدل الذي رفده يف املجيئ بالقصص 
الفّعالة.  والديمقراطية  الديناميكية 
املرتسخ  املعتدل  الديني  اخلطاب  هذا 
يف  والقلم  اللغة  يستخدم  جعله  فيه، 
حياضها  عن  والدفاع  اإلنسانية  خدمة 
والذود عن حياض الفضائل األخالقية 
والسالم  األمن  نحو  العال  وقيادة 
االضطرابات  عن  والتجنب  الشامل 
"البيادر"  كتاب  يف  نراه  واألزمات)28(. 
الديني  اخلطاب  هذا  إىل  نعيمة  يشري 
األعمى  التعصب  وجتنب  املعتدل 
"كام  يقول:  حيث  الديني،  والتطرف 
بينام  زائفني،  مصلحني  أيضا  هناك  أّن 
هم يف احلقيقة ليسوا مصلحني، بل هم 
الذين يدعون توحيد األديان ويعتقدون 
فإّن  واحدًا،  الناس  دين  أصبح  إذا  أّنه 
أيضًا  ستصبح  وأفكارهم  قلوهبم 

حدث  لو  إّنه  هلم  أقول  لكنّني  واحدة. 
فلن  مستحيل-  وهو  اليشء-  هذا  مثل 
إليه  تنتهي  واحد  مذهب  هناك  يكون 
املذاهب  كل  وعقوهلم.  الناس  قلوب 
اىل هدف واحد وجتتمع يف حمور  تنتهي 
واحد هو اهلل. مادام هدف مذهبك هو 
هو  مذهبي  وهدف  اهلل  إىل  الوصول 
ما  هيّمك،  الذي  ما  اهلل،  إىل  الوصول 
إىل  للوصول  أسلكه  الذي  املسار  هو 
طريقًا  اختذت  أنك  والهيّمني  اهلدف؟ 
ما غري طريقي للوصول إىل اهلدف؟ هل 
يوجد من هو أكثر عدالً وحكمًة من اهلل 
يف مشيئته وإرادته وعنايته؟")29(. يف هذه 
العبارات، يعكس نعيمة بوضوح رؤيته 
الوحدة  إىل  احلاجة  عىل  ويؤكد  للدين 
بغض  البرش  مجيع  أن  ويعتقد  الدينية 
النظر عن دينهم، سيصلون يف النهاية إىل 

اهلدف النهائي وهو اهلل. 
نرى  األمثلة،  من  اّتضح  كام   
وآراء  قصص  يف  واحدًا  دينيًا  خطابًا 
مجال زادة ونعيمة وهذا اخلطاب الديني 
اجلامهري  من  املزيد  جيتذب  املعتدل 
نجاحهام  عىل  ويدّل  لقصصهام  والقراء 

دور اخلطاب الديني يف ريادة القصة  ...
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يف احلياة األدبية والدينية معًا واليمكن 
إنكار تأثري هذا اخلطاب يف هذا النجاح. 
فنعيمة كجامل زادة يعارض أي تعصب 
عن  والتجنب  الوحدة  إىل  ويدعو  ديني 
زادة  مجال  وكذلك  واالنقسام  الفرقة 
يؤمن هبذه الفكرة التي تقول بأّن "الناس 
ملة واحدة املؤمنون اخوة"، ومع ذلك، 
فحاله كحال مجال زادة حيث أّن دعوته 
أعطت  األعمى  التعصب  عن  لالبتعاد 
أسبابًا  ووفرت  للمغرضني  أعذار 
النتقاده، فلم يسلم من سهام املغرضني. 
ولذلك، يعد نعيمة أكثر حذرًا من مجال 
وحديثه  الديني  اخلطاب  إبراز  يف  زادة 
تنجم  القضية  هذه  ومثل  الدين،  عن 
لبنان  يف  الطائفية  التعددية  من  بالتأكيد 
بينام كان مجال زادة خارج  إليها  وترّدده 
مع  كثرية  اتصاالت  له  يكن  ول  إيران 

إيران. 
يمكن رؤية هذا النهج بوضوح   
بـــ"ساعة  املوسومة  القصرية  قصته  يف 
ماكان"  "كان  جمموعته  من  كوكو")30( 
حيث مات رجل عظيم من قرية الراوي 
ويقوم الناس بدفنه باالعتامد عىل العالقة 

األخوية وبعيدًا عن أية اختالفات دينية. 
حيث أّن الشاعر بنصوص مليئة باحلذر 
عن  التجنب  قضية  يطرح  الشديد، 
الوحدة  إيل  والدعوة  الديني  التعصب 
القرية  نحن رجال  يقول:"دفنّاه  وهكذا 
ونسوهتا، من أكربنا إىل أصغرنا، ماخال 
كاهنينا-كاهن الكنيسة الرشقية وكاهن 
الكنيسة الغربية. ألّن كاًل منهام ادعاه من 
إثبات  من  متكن  من  منهام  وليس  رعيته 
دعواه، اذ كان الفقيد يرتدد يف حياته عىل 
قط  جياهر  ل  لكنّه  بالسواء،  الكنيستني 
يف  االهلية  االرسار  والتناول  بمذهب، 
للخالف  فحساًم  الكنيستني.  من  كنيسة 
والشموع.  والمباخر،  كهنة،  ال  دفنّاه 
من  حيايت  يف  شهدته  مأتم  أول  وذلك 
أعاله،  النص  من  يبدو  فكام  نوعه")31(. 
يوليها  التي  األمهية  عن  نعيمة  يتحدث 
االجتامعي  والتكافل  املذهبية  للوحدة 
من أجل التجنب عن التعصب األعمى 
أهل  تعاون  يف  اخلطاب  هذا  وجيّسد 
من  الرغم  عىل  أهاليها  أحد  لدفن  قرية 
يتعامل  فبالتايل  املذاهب،  يف  اختالفهم 
والوحدة  الدينية  القضايا  مع  نعيمة 
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تسّبب  ال  حتى  وحذرة  منفتحة  بطريقة 
املجموعات  بني  واخلالف  االنزعاج 
العقيل  نضجه  من  ينبع  وهذا  األخرى 
اخلطاب  ذلك  عن  وينشأ  والفكري 
إلعطاء  اختاره  الذي  املعتدل  الديني 

القداسة والديقراطية بنصوصه. 
كام هو يتطّرق إىل نفس اخلطاب   
والوحدة اإلسالمية واملسيحية يف كتابه 
الوحدة  إىل  ويدعو  األخري")32(  "اليوم 
صوت  يقول:"وهذا  وفيها  الدينية 
بعيد.  من  الفجر  سكينة  خيرتق  ناقوس 
وهو  راهبات.  فيه  ديٍر  ناقوس  إّنه 
يدعوهن للصالة. ثم هذا صوت املؤّذن 
يدعو  ألّنه  الصالة"  عىل  ينادي:"حّي 
املؤمنني إىل وليمة يوم جديد")33(. لذلك 
زاده  مجال  من  كال  بأّن  القول  يمكن 
ونعيمة قد استخدما خطابًا دينيًا معتدالً 
واحدًا يف قصصهام القصرية. وسعيا إىل 
يف  للمذاهب  متحيزة  رؤية  وجود  عدم 
كبريًا  مجهورًا  كسبا  وبالتايل  نصوصهام، 
فرقًا  هناك  لكن  املجتمعات.  خمتلف  يف 
هذا  مع  تعاملهام  يف  االثنني  بني  مهاًم 
أّن  وهو  مؤلفاهتام  يف  املعتدل  اخلطاب 

نعيمة أكثر حذرًا من مجال زادة يف تطّرقه 
إىل اخلطاب الديني والكالم عن الدين. 
هذا  مثل  إسهام  إنكار  فاليمكن  هبذا 
القصص  ريادة  نجاحهام يف  اخلطاب يف 

القصرية يف األدبني الفارس والعريب. 
5-2. التسامح كعامل داّل عىل اخلطاب 

املعتدل
يمكن رؤية التسامح كواحد من   
الديني  تدّل عىل اخلطاب  التي  العوامل 
املعتدل يف األعامل القصصية جلامل زادة 
وميخائيل نعيمة. يف هذا التسامح يدعو 
الكاتبان كمسلم ومسيحي إىل التسامح 
وهذه  واألجانب  اآلخرين  مع  واملرونة 
الديني  اخلطاب  عن  نابعة  املسألة 
فی  يوجد  املجال.  هذا  يف  ومذهبهام 
قصص كال املؤلفني النصوص الدالة عىل 
خيالفوهنا  الذين  اآلخرين  جتاه  التسامح 
يف املذهب واهلوية. قّدم مجال زادة جزءًا 
من هذا التسامح يف قصة "دوستي خاله 
الدب()34(  خالة  مع  )الصداقة  خرسه" 
إدارة  والتي تروي قصة رجل يعمل يف 
حيث  "مالير"اإليرانية،  مدينة  يف  املالية 
يقّرر أن يعود إىل كنف أمه يف كرمانشاه 

دور اخلطاب الديني يف ريادة القصة  ...
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فأحد  األوىل،  العاملية  احلرب  خضم  يف 
شاب  اهلل"  "حبيب  واسمه  سفره  رفاق 
حنون ومبهج. فهو يساعد جنديًا روسيًا 
الثلج يف الطريق. فـي  جرحيًا سقط عىل 
التسامح  هذا  اهلل"  يمثل"حبيب  القصة 
يف قمته حينام يقول: "يا لك! حتى لوكان 
عىل  جيب  إسالمنا؟  ذهب  فأين  روسيًا 
املرء أيضًا أن يرحم ذئب الصحراء")35(.
نفس  نرى  آخر  جانب  من   
القصرية  نعيمة  قصص  يف  التسامح 
وقصة "شوريت" من جمموعة كان ماكان 
التسامح.  هذا  متّثل  والتي  بالتحديد 
اسمه  جندي  عن  تتكلم  القصه 
نعيمة  استوحاها  والتي  "شوريت")36( 

يتجّسد  جمهول.  جندي  مذكرات  من 
هذه  يف  شوريت  شخصية  يف  التسامح 
نعيمة:"وهكذا  فيها  يقول  القصة حيث 
تطوعت يف اجلندية. ثّم سألت نفيس: ها 
أنا اليوم مبغض بني مبغضني، وناقم بني 
انتقم؟  وممّن  أغضب  من  فعىل  ناقمني. 
باألوتقراطية  ينددون  رفاقي  فسمعت 
والقوة  والرببرية  والظلم  واالستبداد 
أعدائي فألصبنَّ  ها هم  فقلت  املطلقة. 

بنار  وذهبت  نقمتي.  كربيت  عليهم 
بغضائي اىل ساحة القتال فلم اجد هناك 
يناطح  اثر. وجدت جهاًل  ألعدائي من 
وكلهم  برشًا،  يذبحون  وبرشًا  جهال، 
ال  الناس  ان  فأدركت  دافع.  ال  مدفوع 
واهنم  الناس  إالّ  يبغضوا  ان  يقدرون 
اهنم  كام  جمّرد  رش  بغض  عن  قارصون 
قارصون عن حب خري جمّرد. ووجدت 
رشارة  حبهم،  كنار  بغضائهم  نار 
هذه  يف  تنطفئ")37(.  حتى  تلمع  التكاد 
التسامح  إىل  نعيمة  يشري  النصوص 
ينشأ  والذي  احلرب  لغة  عن  واالبتعاد 
إّنه  الوحدوي.  خطابه  يف  رؤيته  عن 
عن  النظر  بغض  البرش،  مجيع  أّن  يعتقد 
الرتحيب  ينبغي  ومذاهبهم،  دينهم 
هذه  أّن  يف  والشك  مفتوحة  بأذرع  هبم 
الديني  اخلطاب  من  مشتقة  الفكرة 
الوحدوي املوجود يف كل قصصه، وهو 
أعامله  أساس  يعد  معتدل  ديني  خطاب 
من  مجاهري  يستقطب  جعله  وبالتايل 
بعضهم  إىل  يشري  كام  اجلنسيات  خمتلف 

يف "السبعون" )38(.
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3-5. إدانة التطرف
كام نرى موضوع إدانة املتطرفني   
الدينيني والتحذير منهم يف قصص مجال 
زادة ونعيمة وهو ما ينسجم مع اخلطاب 
قصصهام  يف  نراه  الذي  املعتدل  الديني 
من  يسخران  املؤلفني  كال  القصرية. 
وحياوالن  واملذهب  الدين  يف  املتطرفني 
خالل  من  بمخاطرهم  اجلمهور  توعية 
زادة  مجال  فنرى  القصصية.  نصوصهام 
ينتقد  اإلفراط يف الدين واملذهب ويدعو 
اخلصيصة  هذه  تالحظ  االعتدال.  إىل 
وعنها  جغندر"  بيله  ديغ  "بيله  قصة  يف 
بسيوف  رؤوسهم  يقول:"فيشّقون 
الدماء  وتسيل  "قمة"  تسّمى  صغرية 
هذه  يف  واألسواق")39(.  الشوارع  يف 
يف  اإلفراط  إىل  الكاتب  يشري  العبارة، 
"رس  قصة  يف  نراه  كام  وينتقده.  املذهب 
سواسية()40(  كرباس")الكل  يك  ته  و 
يف  األعمى  والتعصب  التطرف  انتقد 
رجل  يتهم  القصة،  هذه  ففي  الدين. 
عن  عاجزًا  مريضًا  شابًا  متظاهر  دين 
قرية،  يف  الدين  عن  باالرتداد  الصيام 
وحيّرض الناس عليه لدرجة أّنه يستباح 

دمه والناس الذين خدعهم هذا الرجل 
يسارعون لقتله غري أن أحد شيوخ القرية 
الدين  رجل  ونفاق  أمية  يدرك  الذي 
هذا، يمنع قتل الشاب املتهم باالرتداد.  
فيفضح الشيخ الرجل املتظاهر، فيدرك 
لديه  ليس  هذا  الدين  رجل  أّن  الناس 
ويتظاهر  الدين  عن  دقيقة  معلومات 
بينام  الدينية  بالقضايا  دراية  عىل  بآّنه 
كام  املذهبية  القضايا  عن  شيئًا  اليعرف 
يعلم  كان  فهو  عنها:"  فيقول  يتظاهر، 
الذين  هؤالء  من  عبداللطيف  املال  أّن 
ونقائهم،  القرية  أهل  بساطة  اىل  أساءوا 
معرفة  أدنى  بدون  أّنه  يعلم  وكامكان 
الدين  برسالة  إملام  وأقل  الفقه  بأصول 
بالتظاهر  عليهم  نفسه  فرض  احلقيقية، 
واخلداع والدهاء وإرعاهبم. ويف الوقت 
أهل  معتقدات  قتل  يروم  يكن  ل  نفسه 
"فالورجان" )مدينة يف حمافظة اصفهان 
فقدوا  إذا  أهّنم  اعتقد  ألّنه  اإليرانية(، 
وعرفوه  عبدالطيف،  باملال  فجأة  الثقة 
أن  اهلل-  خطر-السمح  فهناك  هو،  كام 
لذلك  الدين.  بمبدأ  إيامهنم  يضعف 
أسئلة  طرح  والعطاء،  اللطف  وبنفس 

دور اخلطاب الديني يف ريادة القصة  ...
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مظهره  أظهر  الذي  األمي  الرجل  عىل 
فقط بأّنه متدين، وكان يعلم أّنه سيكون 

عاجرًا عن اإلجابة)41(. 
جمموعة  يف  نعيمة  نرى  وكام   
عن  يتحدث  القصصية  ماكان  كان 
قصة  يف  عنه  ويقول  اإلفراط  هذا 
لو  هذه؟  ما  "أتدري  "الذخرية")42(: 
كنت  ملا  أنا  أعرفها  كام  قوهتا  عرفت 
عود  من  "ذخرية"  هذه  تضحك. 
عليه  علق  الذي  الصليب  الصليب، 
قد  فأنا  التضحك،  املسيح.  السيد 
اضحك  ال  لكنني  قبلك،  ضحكت 
بسيطي  من  لست  تراين  وكام  اآلن... 
اخلشبة...أنا  هبذه  أؤمن  لكنني  القلب. 
واهلي  ريب  هي  اخلشبة  فهذه  امزح.  ال 
الداهرين... دهر  وإىل  أوان  وكل  اآلن 
بقوة  يؤمن  كان  اذا  سألته  وأخريًا 
باملسيح  اليؤمن  فلامذا  املسيح  صليب 
املتطرفني  أن  نعيمة  اعتقد  نفسه؟")43(. 
تقنعهم  والحجة  التطرف  يواصلون 
وباعتباره  تطرفهم،  عىل  ويرّصون 
شاهني  يقنع  أن  حياول  القصة  راوي 
إال  العقلية  بالرباهني  اجلزريني  بطرس 

عىل  ويرّص  الرباهني  هبذه  اليعتني  أّنه 
حتى  اشرتها  ل  اين  لك  إفراطه:"اقول 
بندقية  وأعطاين  عنقه  يف  اليوناين  علقها 
هذه)ورضب  بيدي  فحشوهتا  مزدوجة 
عىل  وقف  ثم  باليرسى(  اليمنى  يده 
وقال:"اطلق  مني  خطوات  مخس  بعد 
واليوناين  العيارين  فاطلقت  عياريك". 
االطالق...حينئذ  عىل  بأذى  يصب  ل 
صدقت ما كان يقصه يل عن انه اصيب 
جيرح،  ول  احلرب  يف  رصاصات  بعرش 
عندما  يومني  البحر  يف  مرة  قىض  وانه 
تقله  كانت  التي  الباخرة  حتطمت 
فغرقت وغرق كل ركاهبا إاّله الن هذه 

"الذخرية" كانت معلقة برقبته")44(.
كام رأينا فكان إدانة التطرف هو   
الديني  اخلطاب  مظاهر  من  آخر  مظهر 
الفعال يف القصص القصرية جلامل زادة 
ونعيمة، والكاتبان ينتقدان هذه القضية 
هذه  شيوع  يظهر  الذي  األمر  عالنية؛ 
اخلصيصة يف املجتمع أنذاك. يف الواقع، 
يعرّب هذا األمر عن وجهة نظرمها العميقة 
للخطاب الديني وفهمهام العميق للدين 
الرسدي،  النص  يف  املعتدل  وانعكاسه 
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من  النوع  هذا  ديناميكية  عىل  ويؤكد 
اخلطاب يف البنية الرسدية لقصصهام.

املتاجرة  من  واالنتباه  االنتقاد   .4-5
بالدين

تدّل  التي  األخرى  املظاهر  من   
عىل اخلطاب الديني يف القصص القصرية 
جلامل زادة ونعيمة هي إدانتهام املتاجرين 
احد  يعد  األمر  فهذا  واملذهب.  بالدين 
يف  األخرى  الديني  اخلطاب  مظاهر 
قصص رواد القصة القصرية يف األدبني 
الفارس والعريب. فنرامها ُيربزان معضلة 
القصرية،  قصصهام  يف  بالدين  املتاجرة 
وهذا إن دل عىل يشء فيدل عىل رغبتهام 
يف إبراز اخلطاب الديني املعتدل املعهود 
يف  هذا  يظهر  هلام.  القصيص   النص  يف 
لكنّا  املؤلفني  هذين  قصص  من  العديد 

نذكر هنا مثاالً واحدًا. 
مالقربانعيل"  دل  "درد  قصة  يف   
الشكوى  بّث  أو  مالقربانعيل  )دردشة 
ملالقربانعيل()45( يشري مجال زادة إىل هذه 
الظاهرة ويقول فيها:" عندما ل يبق شئ 
من أثاث املنزل للبيع، لقد رهنت سدس 
املنزل عند عاطل حارتنا عمولًة والذي 

كان يتجاهر بالدين لكن يف الواقع كان 
يقول  وكام  الدنيوية  املمتلكات  مهه  كل 
الشعري وظاهره  بائع  كان  الشهري،  املثل 
القمح )كان منافقًا ومتظاهرًا ومتجاهرًا 
تومان  ثالثامئة  منه  وأخذت  بالدين( 
والعطار  احلكيم  قروض  وأعطيت 
والغّسال وما إىل ذلك، واحتفظت باملال 
ال  ألن  وجهه  بأكٍل  القناعة  عىل  املتبقي 

أموت")46(.
للمتاجرين  نعيمة  انتقاد  نرى   
وقصة  ماكان  كان  جمموعة  يف  بالدين 
حيث  بالتحديد  البيك")47(  "سعادة 

الشخصية  عند  بالدين  املتاجرة  ينتقد 
روكس  بقي  ويقول":  القصة  يف  األوىل 
لالنتقام  وسيلة  عن  يبحث  نصور 
فكرة  يومًا  له  خطر  أن  اىل  خصمه  من 
الشيخ  جاء  أين  من  وهي:"  جديدة 
يعرف  وروكس  البكوية  ليشرتي  باملال 
انه يأكل بالدين ويرشب بالدين وانه قد 
رهن من زمان كل ما فوقه وحتته؟")48(. 
بالدين  املتاجرة  نقد  فكان  رأينا،  فكام 
مظهرًا آخرًا من مظاهر اخلطاب الديني 
الرائدين.  القصرية  القصة  لكاتبي 

دور اخلطاب الديني يف ريادة القصة  ...
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والذي حيكي اخلطاب النقدي والداليل 
هذا  القصرية.  القصة  يف  للمؤلفني 
االجتامعي  الوضع  عن  نابع  اخلطاب 
ملجتمع مزّقته أزمات متوالية، فدفع هذا 
من  املجتمع  نقد  إىل  الكاتبني  الوضع 
خالل قصصهام القصرية باالستفادة من 
الديني  اخلطاب  منها  الكثرية  األدوات 
املالئم والذي يكون له مجهور كبري من 

املتلقني)49(. 
7. نتائج البحث

كان  أّنه  إىل  البحث  خلص   
ريادة  يف  رافد  دور  الديني  للخطاب 
الفارس  األدبني  بني  القصرية  القصة 
نصوصهم  قراءة  أّن  حيث  والعريب 
القصصية املتعّمقة تظهر أّن االستخدام 
يف  الديني  للخطاب  والصحيح  املعتدل 
للنصوص  واملفاهيمية  الداللية  البنية 
زادة  مجال  ملحمدعيل  القصصية 
اسباب  أحد  كان  نعيمة  وميخائيل 
وقد  األدب  من  النوع  هذا  يف  نجاحهام 
اجتذب مجهورًا كبريًا لقصصهام وجعل 
املجال.  هذا  يف  هبام  يشيدون  أن  النقاد 
يف  الديني  اخلطاب  توظيف  تم  لذلك 

معتدلة  بطريقة  املؤلفني  كال  قصص 
وبام يتكّيف مع الوضع االجتامعي لكال 
القصصية  نصوصهام  سياق  يف  املؤلفني 
للنص  الداليل  النسيج  مع  وبالتنسيق 
بني  تناقض  أي  إىل  يؤّد  ل  بينام  األديب، 
خالفًا  القصرية  قصصهام  يف  اخلطابني 
من  العكس  عىل  بل  االدعاءات  لبعض 
نصوصهام  يف  متوازنًا  دورّا  أخذ  ذلك، 
املكونات  جنب  إىل  جنبًا  الروائية 
األخرى ويواجه القارئ بمفاهيم مؤثرة 
وجيعله يفّكر ويدفعه إىل التأمل والتعّمق 

يف نصوصهام. 
متظهر اخلطاب الديني يف قصص   
املظاهر  خمتلف  يف  ونعيمة  زادة  مجال 
الدينية املعتدلة منها الدعوة إىل الوحدة 
ونقد التعصب الديني والتسامح كعامل 
داّل عىل اخلطاب الديني وإدانة التطرف 
به  والتجاهر  بالدين  واملتاجرة  الديني 
ضمن  الدينية  النصوص  واستحضار 
ذكر  تم  والتي  القصصية  نصوصهام 
نصوص  يف  وجتّلت  البحث  يف  أمهها 

الكاتبني القصصية.
استحضار  أّن  النتائج  أظهرت  كام 
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القصرية  القصص  يف  الديني  النص 
مجال  حممدعيل  عند  خاصة  املعارصة 
هذا  كرائدي  نعيمة  وميخائيل  زادة 
والعريب،  الفارس  األدبني  يف  الفن 
عند  كانت  التي  املعينة  لألهداف  تّم 
اجلمهور  اجتذاب  ذلك  يف  بام  الكاتبني 
املعتدلة  النظرة  املجتمع ونرش  وإصالح 
خطر  عىل  وتنبيههم  الناس  بني  للدين 
وتبني  والتفرقة  الديني  التجاذب 
هذه  انطلقت  حيث  املتطرف،  اخلطاب 
الرؤية من تربيتهام الدينية يف فضاء ديني 
عام،  بشكل  أّنه  إال  ديني)50(.  وجمتمع 
نصوص  يف  الديني  اخلطاب  استحضار 

الكاتبني، كان بمثابة رافد يف تطوير هذا 
النوع من النص ورّبام بإمكاننا أن نقول 
أن هذا اخلطاب أعطى لنصوصهام نوعًا 
نصوصهام  توجيه  بجانب  القداسة  من 
ساعدمها  إنساين  اجتاه  يف  القصصية 
واإلنسانية  االجتامعية  آرائهام  إبراز  يف 
معاجلة  قمة  إىل  للوصول  املنشودة 
خطابًا  نرى  وختامًا  القصرية.  القصص 
مجال  وآراء  قصص  يف  واحدًا  دينيًا 
اخلطاب  هذا  ويقودمها  ونعيمة  زادة 
يف  النجاح  من  نوع  إىل  املعتدل  الديني 
احلياة األدبية واليمكن إنكار تأثري هذا 

اخلطاب يف نجاحهام القصيص. 

دور اخلطاب الديني يف ريادة القصة  ...
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الفضائيات  يف  الديني  اخلطاب   -17
التأثري  دراسة يف سوسيولوجيا  العربية، 
عبداهلل  حممد  األردين،  الشباب  عىل 
العليا،  الدراسات  كلية  اجلريبيع، 

اجلامعة األردنية، 2009، ص18.
18- أساس البالغة، حممود بن عمر بن 
حممد  حتقيق:  عمرالزخمرشي،  بن  حممد 
باسل عبود، ط لبنان، 1998، 1:255. 
اإلسالمي  األدب  جماالت  ينظر:   -19
الديني  اخلطاب  جتديد  يف  وأثرها 
املعارص، وائل حممود و إسامعيل حممود، 
البارود،  بإيتاي  العربية  اللغة  كلية  جملة 
 ،2020 والثالثون،  الثاللث  العدد 

ص600.  
حممد  أبومنصور  اللغة،  هتذيب   -20
عبدالكريم  حتقيق:  األزهري،  امحد  بن 
املرصية  الدار  القاهرة:  العزباوي، 

للتأليف والرتمجة، التا، 2453. 
فكر  اجلابري،  عابد  حممد  ينظر:   -21
الطبعة  والدولة،  العصبية  خلدون،  ابن 
دراسات  مركز  بريوت:  السادسة، 

دور اخلطاب الديني يف ريادة القصة  ...
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الوحدة العربية، 2001، ص168.
يف  يقيم  والذي  القصة  راوي   -22
عادة  يتذّكر  يوم  ذات  البالد،  خارج 
يميض  إيران.  يف  له  القديمة  االستحامم 
محام  إىل  قلبه  اشتاق  إّنه  فيقول  الراوي 
أّنه مستعٌد  قديم يف حّيه يف إيران. حتى 
لتجربة  الشهري  راتبه  كل  يدفع  ألن 
يرى  عندما  أخرى.  مرة  احلامم  هذا 
حلمه غريقابل للتحقيق،  حياول حتقيقه 
فيجد محامًا يف  إيران،  إىل  الذهاب  دون 
وطنه.  يف  اإليراين  الطراز  عىل  الغرب 
حّيه  محام  يتذكر  طريقه  ويف  اليه  يميش 
احلامم  ذلك  ويقارن  طهران  يف  اخلاص 
يدخل  عندما  ذهنه.  يف  الغرب  بحامم 
قد  أّنه  فيّتضح  عمله،  ليبدأ  الداّلك 
إيران  يف  سابقًا  حكوميًا  مستشارًا  كان 
الداّلك،  تفسريات  سامع  وبعد  مفاجأة. 
مازال  الراوي ال يصّدق كالمه ويطلب 
إّنه  فيقول  التوضيح،  من  املزيد  منه 
وعندما  الغرب  يف  كدالك  يعمل  كان 
كمستشار  الرئيس  زبونه  تكليف  يتّم 
معه  فيأخذه  إيران،  إىل  للذهاب  غريب 
بعد  مثله.  كمستشار  إيران  يف  ويقّدمه 

إقامة يف إيران لبعض الوقت كمستشار 
إيران  من  ويفّر  ثروة  جيمع  حكومي، 
قطاع  هيامجه  الطريق،  وسط  يف  أّنه  إاّل 
العودة  وعند  ثروته،  ويرسقون  الطرق 
السابقة  وظيفته  إىل  يعود  الغرب،  إىل 
زبونه  يعطي  احلامم،  هناية  يف  كدالك. 
األوضاع  فيه  يصّور  كتيبًا  اإليراين 
وأخالق  إليران  واالجتامعية  االدارية 

اإليرانيني وخصائصهم  بالسخرية. 
فارس  مثل  إىل  العبارة  23- تشري هذه 
ويستخدم عندما يقول شخص ما أقوال 
اإلجابات  عىل  يعرتض  بينام  خاطئة 

اخلاطئة لآلخرين.
حممدعيل  كرباس،  يك  رسوته   -24
مهارت،  انتشارات  هتران:  مجالزادة، 

2010، ص32.
25- حلظه اي و سخني: ديدار با سيد 
لقاء  وكلمة:  مجالزاده)حلظة  عيل  حممد 
مسعود  مجالزاده(،  عيل  حممد  سيد  مع 
مهشهري،  انتشارات  ط2،  رضوي، 

1373ش، ص136. 
تفحص  السياس  الرجل  قصة   -26
وظروف  أوقات  يف  اإليراين  املجتمع 
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الذي  الشعب  مصري  وحتكي  معينة 
عىل  هلم  ختصص  ال  من  أيدي  يف  يقع 
اإلطالق، وعليه يف هذه القصة، يدخل 
السياسة  يف  جعفر،  اسمه  بسيط  نداف 
بتحريض وضغط من زوجه ومن أجل 
إىل  لتوه  وصل  الذي  جاره  مع  التنافس 
القصة  يف  له.  ختصص  دون  منصب 
السلطنة  خاقان  يدعى  شخص  هناك 
املاء  يف  يصطاد  أن  يريد  انتهازي،  وهو 
لالستفادة  فرصة  عن  ويبحث  العكر 
من موقع جعفر. يف غضون ذلك ومن 
جعفر  يفضح  االستعراض،  خالل 
خاقان السلطنة الذي عرض عليه رشوة 
يف العلن، لكنه يقبلها رّسًا. وأخريًا بعد 

أن مجع الثروات لفرتة، يرتك السياسة.
حممدعيل  كرباس،  يك  رسوته   -27
مهارت،  انتشارات  هتران:  مجالزادة، 

2010، ص8.
وحفظ  احلرب  مناهضة  28-ينظر: 
السالم يف أعامل ميخائيل نعيمة، كربى 
األرسة،  وقانون  الفقه  جملة  روشنفكر، 

العدد 16، 1420ق، ص56.
ميخائيل  الصحافة،  مع  أحاديث   -29

نعيمة، الطبعة الثانية ، بريوت: مؤسسة 
نوفل، 1989م، ص17. 

األوىل  القصة  كوكو":  "ساعة   -30
القصصية  ماكان  كان  جمموعة  من 
والتي جاءت عىل شكل رسالة أرسلها 
الكاتب  ختّيل  أو  للكاتب  الناس  أحد 
يف  القيم  خمتلف  حول  تدور  حدوثها، 
الرشف  مثل  اللبناين  القروي  املجتمع 
كام  اآلخرين،  ومساعدة  واإلخالص 
اللبنانني  املهاجرين  أحد  عند  جتلت 
عىل  وقدرته  الوطن  أرض  إىل  العائدين 
ونيل  القرية،  أهل  مجيع  حماولة مصادقة 
الديني  التعصب  وُبعده عن  احرتامهم، 
ذاهتا  الرسالة  ومن  الكنيستني،  إلحدى 
أخرى،  قصة  أو  أخرى  رسالة  تتوّلد 
عن مهاجر عاد ففعل ما هو نقيض فعل 
أغرى  إذ  طمس.  مسرت  األول  الرجل 
إحدى الفتيات التي كانت خمطوبة لفتى 
الساعة  بفعل  ذلك  كل  خطار.  يدعى 
الساعة  متام  عند  منها  خيرج  كان  التي 
كوكو  صيحاته  بعد  الوقت  يعلن  طائر 
كوكو مما يضطر املحب إىل هجر األرض 
الغرب  إىل  للهجرة  واألرسة،  الطيبة 

دور اخلطاب الديني يف ريادة القصة  ...
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والثراء،  املال  جتميع  يف  مراده  وينال 
ولكنه يفشل عىل صعيد احلب والزواج، 
ويلتقي بمحبوبته األوىل، وهي يف حالة 

يرثى هلا، بعد فوات األوان. 
نعيمة،  ميخائيل  ماكان،  كان   -31

بريوت: مكتبة صادر، 1949، ص8. 
مليخائيل  رواية  األخري":  "اليوم   -32
النوم  نعيمة حتكي قصة رجل يسمع يف 
اليوم األخري"  وّدع  له:"قم  يقول  صوتًا 
عن  متسائاًل  فزعًا  النوم  من  فيستيقظ 
أربع  أمامه  أّن  الصوت. ويدرك  مصدر 
وعرشون ساعة فقط قبل املوت، فيتذكر 
األشياء املهمة التي عليه أن يفعلها قبل 
عن  يبحث  القصة  وطوال  الرحيل، 
يف  نعيمة  فريوي  واملوت.  احلياة  مغزى 
مسرية  مجيل،  قصيص  بفن  الرواية  هذه 
هذه الساعات األربع والعرشين األخريه 
من حياته. فتتمحور الرواية حول احلياة 
واملوت والرصاع الوجودي الذي يؤرق 
الناس والفالسفة منهم ميخائيل نعيمة. 
نعيمة،  ميخائيل  األخري،  اليوم   -33
1978م،  نوفل،   مؤسسة  بريوت: 

ص59. 

خالة  مع  الصداقة  قصة  تشري   -34
الوجود  من  سنوات  سبع  إىل  الدب، 
كان  إيران.  يف  الروس  العسكري 
بريطانيا  وجه  يف  الوقوف  الروس  يريد 
ووجودها املتزايد يف إيران، فقاموا بغزو 
وعندما  احلرب  هذه  خضم  يف  إيران. 
البالد،  غرب  الروسية  القوات  احتّلت 
اسمه  شاب  رضائب  مسؤول  يقصد 
أرسته  لزيارة  كرمانشاه  مدينة  "محزة" 

الرحلة،  هذه  يف  رفاقه  املدينة.  هذه  يف 
اخللق  ذو  املقهى  وعامل  قاجاري  أمري 
الكريم واملظهر اجلميل اسمه حبيب اهلل 
طريقهم  يف  الربيد.  عامل  وجعفرخان 
روسيًا  جنديًا  يواجهون  تويرسكان،  إىل 
جرحيًا مطروحًا عىل األرض، وبوساطة 
يف  يطمع  هو  بينام  يركبونه،  اهلل  حبيب 
إىل  الوصول  وبعد  اهلل،  حبيب  مال 
يتآمرون  الروسية،  القوات  من  جمموعة 
العربة  من  وخيرجونه  اهلل  حبيب  عىل 
ويقتلونه بعد الرضب الشديد. بعد مقتل 
الروسية،  القوات  يد  عىل  اهلل  حبيب 
يرى مسؤول الرضائب الشاب، اجلندي 
اهلل  حبيب  جسد  من  يقرتب  املصاب 
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ويرسق كيس نقوده وهيرب. 
حممدعيل  كرباس،  يك  رسوته   -35
مهارت،  انتشارات  هتران:  مجالزادة، 

2010، ص34.
36- "شوريت" تدور القصة حول جندي 
جمهول قصري القامة تسّمم بغاز اخلردل، 
فيقيض أوقاته مع تسعة مرىض آخرين، 
مستشفى  يف  الغاز،  بنفس  تسّمموا 
باقي  يناديه  قامته،  قرص  بسبب  ميداين. 
املرىض بــشوريت. خاض شوريت العديد 
الرشف،  بميداليات  وفاز  احلروب  من 
ييأس  اخلردل،  بغاز  تسّممه  بعد  ولكن 
احلروب  خوضه  عىل  ويندم  احلياة  من 
هناية  ويف  فيها.  الكثريين  وقتل  السابقة 
حمبوبه  خياطب  رسالة  يكتب  القصة، 
احلروب  يف  ملشاركته  فيعتذر  املجهول 
وقتل اآلخرين ومن ثّم ينتحر برصاص 

احلارس. 
نعيمة،  ميخائيل  ماكان،  كان   -37
ص   ،1949 صادر،  مكتبة  بريوت: 

ص128و139. 
األوىل(،  )املرحلة  سبعون  ينظر:   -38
عرشة،  الثانية  الطبعة  نعيمة،  ميخائيل 

ص  2011م،  نوفل.  مؤسسة  بريوت: 
ص14-11. 

39- يكي بود يكي نبود)كان ياماكان(، 
انتشارات  هتران:  مجالزاده،  عيل  حممد 

پروين، 1320ش، ص96.
40- قصة "رس و ته يك كرباس")الكل 
يف  الكتاب  قصة  رسد  يتم  سواسية(: 
يتحدث  األول،  اجلزء  يف  جزأين: 
مجالزاده عن مرحلة طفولته يف أصبهان 
وذكرياته يف هذه املدينة. ويف اجلزء الثاين 
لرؤية  مجالزادة  يذهب  الكتاب،  من 
الصديق  وذلك  القدامى  أصدقائه  أحد 
بشيخ،  معرفته  قصة  حيكي  القديم 
وتشكل  الشيخ  عن  القصة  هذه  وتدور 

غالبية الكتاب.
حممدعيل  كرباس،  يك  رسوته   -41
مهارت،  انتشارات  هتران:  مجالزادة، 

2010، ص347.
شخص  قصة  تروي  الذخرية":   -42
الذي  اجلزيني  بطرس  شاهني  اسمه 
عاد من الربازيل فنشأ بينه وبني الراوي 
فلشاهني بطرس أسلوب  عالقة وثيقة، 
أما  الغريبة،  األحداث  رواية  يف  رائع 

دور اخلطاب الديني يف ريادة القصة  ...
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حجاب  عن  يذكرها  التي  فهي  أغرهبا 
صلب  التي  اخلشبة  من  جزء  أّنه  يدعي 
بطرس  شاهني  أّن  ومع  املسيح،  عليها 
يؤمن  ال  علامنيًا  عرصيًا  رجاًل  كان 
فيدور  باخلشبة.  يؤمن  ولكنه  باملسيح، 
الكالم يف القصة عن الذين يفرطون يف 
احلياة خاصة يف الشوؤن الدينية. يدعي 
التصدق،  قوة  هلا  اخلشبة  أن  شاهني 
فيه  تؤّثر  لن  عنقه،  عىل  يعّلقها  ومن 
يعّلق  أن  شاهني  فيقّرر  رصاصة.  حتى 
أن  حياول  الوحيد،  ابنه  عنق  يف  اخلشبة 
يطلق النار عليه إاّل أن الراوي يمنعه من 
بتعليقها  اخلشبة  ويمتحن  النار  إطالق 
عىل عنق قطة، وبمجرد إطالق النار عىل 

القطة، يمّزق حلمها. 
نعيمة،  ميخائيل  ماكان،  كان   -43
ص   ،1949 صادر،  مكتبة  بريوت: 

ص93و94. 
44- املصدر نفسه: ص 95.

مالقربانعيل")دردشة  دل  "درد   -45
الشكوى  بّث  أو  مالقربانعيل 
ملالقربانعيل(:يف هذه القصة، مال قربان 
الناس،  لدى  به  املوثوق  اخلطيب  عيل 

للصالة  بّزاز  احلاج  منزل  إىل  يذهب 
شفاء  أجل  من  الدعاء  جملس  وإقامة 
الفتاة،  رؤيته  عند  لكن  املراهقة،  ابنته 
يقع يف فخ حبها، ولرؤيتها يستسلم ألية 
الفتاة،  وفاة  بعد  أّنه  لدرجة  فضيحة، 
الدعاء  لتالوة  فراشها  جانب  إىل  حيرض 
وإقامة الصالة، وبوسوسة رشيرة، يرفع 
حماولة  وبمجرد  الصالة  جلباب  عنها 
إىل  ويقتادوه  الدوريات  تصل  تقبيلها، 

السجن بالرضب والفضيحة. 
46- يكي بود يكي نبود)كان ياماكان(، 
انتشارات  هتران:  مجالزاده،  عيل  حممد 

پروين، 1320ش، ص77. 
أحداث  تدور  البيك":  "سعادة   -47
القصة يف مطعم عريب يف أمريكا، وحول 
شخص اسمه البيك أو أسعد الدعواق، 
حكمت  متمّولة  أرسة  من  كان  والذي 
الزمن.  من  مدة  املطعم  صاحب  بلدة 
خدم  عنده  وكان  وجاه  مال  ذا  فكان 
وعبيد. ولكن جار الزمان عليه وانقلبت 
األمور عليه وعىل أرسته، وسافر بعض 
أمريكا ثم عاد واشرتى لقب  عبيده إىل 
قادرًا  ذلك  بعد  أسعد  يعد  فلم  بيك، 
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منافس  لوجود  الوطن  يف  البقاء  عىل 
البلدة أنه حصل عىل  له، ثم أوهم أهل 
وأن  الرتكية،  احلكومة  من  البيك  لقب 
منافسته،  يستطيع  لن  اجلديد  البيك 
البلدة  أهل  يكتشف  ما  رسعان  ولكن 
اللقب،  هذا  عىل  حيصل  ل  الدعواق  أن 
األنظار  عن  خيتفي  جعله  الذي  األمر 
وهياجر خارج الوطن.يف الواقع، القصة 
املجتمع  يف  الطبقي  الرصاع  تروي 

اللبناين آنذاك. 
نعيمة،  ميخائيل  ماكان،  كان   -48
 ،1949 صادر،  مكتبة  بريوت: 

ص109. 
كتاب  يف  نفسه  نعيمة  أشار   -49
حياته  قصة  حيكي  والذي   ، "سبعون" 

متلقيه  كثرة  إىل  السبعني،  سن  حتى 

خمتلف  من  مجهوره  من  الكبري  والعدد 
نعيمة،  ميخائيل  العربية)أنظر،  البلدان 
2011م:  األوىل(،  املرحلة  سبعون) 

.)14-11
50- ولد ميخائيل نعيمة يف أرسة دينية 
يرتاد  وهو  ساحرة  دينّية  نشوة  وأخذته 
يقال  أو  املسيح  ارتادها  التي  األماكن 
پژوهنده،  جاسم  )أنظر،  ارتادها  إهّنا 
نعيمة،  ميخائيل  وأدب  فكر  يف  دراسة 
مجال  أن  كام  ص45(،  1389ش: 
اصبهان  يف  دينية  أرسة  يف  ولد  زادة 
واعظ  الدين  مجال  السيد  أبوه  وكان 
ايران  يف  وكاتبا  دينيا  واعظا  االصبهاين 
ذكريات  زاده،  مجال  حممدعيل  )آنظر، 
1378ش:  مجالزاده،  حممدعيل  سيد 

ص271(.

دور اخلطاب الديني يف ريادة القصة  ...



468

)2
02

2  
ين -

الثا
ن 

رشي
( )ت

14
44

 - 
اين

 الث
يع

)رب
نة 

ثام
ة ال

سن
- ال

ون 
الث

والث
بع 

لرا
دد ا

الع
 - 

سع
التا

لد 
ملج

/ ا
واة

د

املصادر واملراجع:
- القرآن الكريم 

وواشنطن،  موسكو  من  أبعد   -1
الكاملة،  املؤلفات  نعيمه،   ميخائيل 
1981م،  د.م،  د.ط،  السادس،  املجلد 

ص72-70.
ميخائيل  الصحافة،  مع  أحاديث   -2
بريوت،  نوفل،  مؤسسة  ط2،  نعيمة، 

1989م. 
3- األدب املقارن، حممد غنيمي هالل، 

ط13، بريوت: دارالعودة، 1987م.
4- ادبيات تطبيقي ومطالعات بني رشته 
متعددة  والدراسات  املقارن  اي)االدب 
انوشريواين،  رضا  عيل  التخصصات(، 
املقارن(،  فرهنكستان)األدب  نامه  جملة 
عدد1،  وصيف،  ربيع  السابعة،  السنة 

1395ه.ش، ص3.
البالغة، حممود بن عمر بن  5- أساس 
الزخمرشي، حتقيق: حممد  حممد بن عمر 
لبنان،  العلمية،  دارالكتب  عبود،  باسل 

1989م.
آزمايی)تذكرة  بخت  بليت   -6
»حساب  و  چخوف  آنتوان  يانصيب( 

حممد  گرمابه«  در  آواز  يا   ... كه  هايی 
علی مجال زاده«، جان اله كريمی مطهر 
وفرهنگيس ارشفی، جملة زبان و ادبيات 
2013م،   ،1 عدد   ،2 جملد  روسی، 

ص10. صص 53- 64.
ميخائيل  نقد  يف  العريب  الرتاث   -7
د.ط،  أبوندي،  حممود  وليد  نعيمة، 

د.م:د.ن، 1999م.
احلرب  بعد  اللبنانية  القصة  تطور   -8
العاملية الثانية، عيل نجيب عطوي، ط1، 

بريوت: دار اآلفاق اجلديدة، 1982م.
حممد  أبومنصور  اللغة،  هتذيب   -9
عبدالكريم  حتقيق:  األزهري،  امحد  بن 
العزباوي، الدار 10- املرصية للتأليف 

والرتمجة، القاهرة، د.ت. 
الفضائيات  يف  الديني  اخلطاب   -11
التأثري  دراسة يف سوسيولوجيا  العربية، 
عبداهلل  حممد  األردين،  الشباب  عىل 
اجلريبيع، رسالة دكتوراه إرشاف حلمي 
العليا، اجلامعة  الدراسات  ساري، كلية 

األردنية، 2009م.
ايران)القصة  در  كوتاه  داستان   -12
باينده،  حسني  إيران(،  يف  القصرية 
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املجلداألول، ط1، نرش نيلوفر: طهران، 
1389ه.ش. 

القصرية،  القصة  يف  دراسات   -13
طالس  دار  ط1،   الشاروين،  يوسف 

للدراسات والرتمجة والنرش، 1989م.
ميخائيل  وأدب  فكر  يف  دراسة   -14
جامعة  نرش  پژوهنده،  جاسم  نعيمة، 
األحواز،  األحواز،  يف  االسالمية  احلرة 

1389ه.ش.
ونقد  تطبيقي  ادبيات  درباره   -15
اديب)عن األدب املقارن والنقد األديب(، 
انتشارات  فرشيد رود، طهران:  خرسو 

أمريكبري، 1373ه.ش
16- ذكريات حممد عيل مجالزاده، حممد 
وعيل  افشار  ايرج  حتقيق:  مجالزاده، 
سخن،  و  ثاقب  شهاب  نرش  دهبايش، 

طهران، 1387ه.ش.
17- سبعون )املرحلة األوىل(، ميخائيل 
بريوت،  نوفل،  مؤسسة  ط12،  نعيمة، 

2011م. 
عيل  حممد  كرباس،  يك  رسوته   -18
مجالزادة، حممدعيل، انتشارات مهارت، 

هتران، 2010م.

والدولة،  العصبية  خلدون،  ابن  فكر 
حممد عابد اجلابري، ط6، مركز دراسات 

الوحدة العربية، بريوت، 2001م.
حممد  نعيمة،  ميخائيل  فلسفة   -19
منشورات  بريوت:  ط3،  شيا،  شفيق 

بحسون القافية، 1987م.
20- كان ماكان، ميخائيل نعيمة، مكتبة 

صادر، بريوت، 1949م.
21- جماالت األدب اإلسالمي وأثرها 
يف جتديد اخلطاب الديني املعارص، وائل 
اللغة  إسامعيل حممود حممود، جملة كلية 
الثاللث  العدد  البارود،  بإيتاي  العربية 
-593 صص  2020م،  والثالثون، 

  .663
يكي  بني  النقدية  الواقعية  مظاهر   -22
مجالزاده  عيل  ملحمد  نبود  يكي  بود 
نعمية)دراسة  مليخائيل  ماكان  وكان 
جملة  والزمالء،  عريب  سجاد  مقارنة(، 
آفاق احلضارة اإلسالمية، املقال املقبول 

للنرش، عىل العنوان التايل:
https://afagh.ihcs.  -23

. html.6771_ac.ir/article

)املدارس  اديب  هاي  مكتب   -24

دور اخلطاب الديني يف ريادة القصة  ...
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ط11،  حسيني،  سيدرضا  األدبية(، 
انتشارات بنگاه: طهران، 1442ه.ق.

25- مناهضة احلرب وحفظ السالم يف 
أعامل ميخائيل نعيمة، كربى روشنفكر، 
 ،16 العدد  األرسة،  وقانون  الفقه  جملة 

1420ه.ق، صص56- 62.
26- ميخائيل نعيمة واألدب الروس، 
السنة  املدی،  صحيفة  نافع،  ضياء 
اخلامسة عرش، العدد )4171 (، االثنني 

9 نيسان، 2018م.
حامد  نرص  الديني،  اخلطاب  نقد   -27

القاهرة،  للنرش،  سينا  ط2،  أبوزيد، 
1994م.

ياد سيد حممد عيل مجالزاده)ذكرى سيد 
حممد عيل مجالزاده(، عيل دهبايش، نرش 

ثالث، طهران، 1388ه.ش. 
عيل  حممد  نبود،  يكي  بود  يكي   -28
طهران،  پروين،  انتشارات  مجالزاده، 

1320ه.ش.
مؤسسة  نعيمة،  ميخائيل  األخري،  اليوم 

نوفل، بريوت، 1978م.
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الخطاب القرآني دراسة في ضوء نظرية 

الفضاء الذهني

 

The Qur'anic discourse, a study in the light of 

the theory of mental space

Prof. Dr. Hashem Jaafar Hussein al-Moussawi

Asst lect. Ali Muhammad Nour Majid

 أ.د. هاشم جعفر حسني املوسوي
جامعة بابل / كلية الرتبية للعلوم االنسانية

 م. م عيل حممد نور جميد
جامعة بابل / كلية الرتبية للعلوم االنسانية
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ملخص البحث
اخلطاب القرآين يظّل يف حاجة إىل مداخل تربر فنياته وتوضح مضامينه وحتقق   
أبعاده، وانطالًقا مما سبق فإننا بأمس احلاجة إىل االستعانة بجملة من اآلليات الضمنية 
ها واحدة  املسامهة يف تشكيل املعنى، ومن تلك اآلليات نظرية الفضاءات الذهنية بعدِّ
من أساليب حتفيز التفكري وتوليد أفكار إبداعية جديدة غري مألوفة، إذ تعمل باخلطوات 
نفسها التي يعمل هبا العقل البرشي، مما يساعد عىل إعادة قراءة أبنية اخلطاب القرآين 
تركيبية، ومقامية،  قرائن  ترتابط يف ضوء  التي  الذهنية  الفضاءات  بواسطة  وتفسريها 

وثقافية، واجتامعية بغية متكني املخاَطب من الوصول إىل الداللة املنشودة.
الكلامت املفتاحية

اخلطاب القرآين، الفضاءات الذهنية، القادح، اهلدف، الرابط، مبدأ االهتداء
Abstract

The Qur’anic discourse remains in need of approaches that justify 
its techniques, clarify its contents, and verify its dimensions. Based 
on the foregoing, we urgently need to make use of a number of 
implicit mechanisms that contribute to the formation of meaning. 
Among these mechanisms is the theory of mental spaces, which 
is considered one of the methods of stimulating thinking and 
generating new unfamiliar creative ideas. It works with the same 
steps as the human mind, which helps to re-read and explain the 
structures of the Qur’anic discourse through mental spaces that 
are interconnected in the light of structural, maqam, cultural and 
social clues in order to enable the addressee to reach the desired 
significance.
Keywords: Quranic discourse, mental spaces, slanderer, goal, link, 

principle of guidance                                     
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الدراسات السابقة
من  األوىل  تكن  ل  الدراسة  هذه   
علمي  بحسب  ولكن  التنظري،  ناحية 
ناحية  من  بكر  دراسة  ُتعدُّ  املحدود 
حتليل املعطيات وبيان أثر نظرية الفضاء 
الذهني يف عملية بناء املعنى يف اخلطاب 
سلطت  التي  الدراسات  ومن  القرآين، 
الضوء عىل نظرية الفضاء الذهني هي:    
مبادئها  الذهنية  االفضية  نظرية   -1
أبغش،  الودود  عبد  حممد  وتطبيقاهتا، 

دار )نور النرش(، 2015.
2- األفضية الذهنية يف اخلطاب القرآين 
من خالل نامذج، عامرة اجلّداري، بحث 
منشور يف جملة الباحث، مج: 13، العدد 

.2021 ،1
السيميوزيس  و  الذهنية  األفضية   -3
نزهية،  زكور  أ  الالمتناهي،  التأويل  أو 
منشور  بحث  غيلوس،  صالح  دكتور: 
ضمن جملة العمدة يف اللسانيات وحتليل 

اخلطاب، مج: 3، عدد خاص 2019. 
دواعي اختيار املوضوع

لإلجابة  الدراسة  هذه  جاءت   
عن بعض األسئلة ومنها:

واملبادئ  العمليات  عن  ُيعربَّ  كيف   -1
املعنى  بناء  يف  تساهم  التي  اإلدراكية 
نظرية  يف  سّيام  ال  القرآين،  اخلطاب  يف 

)الفضاءات الذهنية(؟
الذهنية(  )الفضاءات  نظرية  هل   -2
يف  التصورية  البنية  رشح  يف  فّعالة 

اخلطاب القرآين؟
الذهنية  الفضاءات  ارتباط  هل   -3
مضامني  بيان  يف   أثر  له  ببعض  بعضها 

اخلطاب؟
توطئة

الذهنية  الفضاءات  نظرية  ُتعد   
اللغة  بني  العالقة  يف  للبحث  منطَلًقا 
جتاوز  إىل  يؤدي   وهذا  الفكر،  وانتظام 
النزوع الشكيل للغة والكشف عن املعنى 
الفضاءات  نظرية  أضحت  وقد  اخلفي، 
خمتلف  عىل  للباحثني  هدًفا  الذهنية 
فوكونيي  عرفها  وقد  الثقافّية،  مشارهبم 
نفّكر  حينام  تتكاثر  جزئّية  أبنية  بأهنا: 
ونتكّلم ونتواصل، مُتّكن من تقسيم دقيق 
للبنية املعرفية والبنية اخلطابية)1(، ويذكر 
أن  بنّي  إذ  أيرس،  تعريًفا  الزناد  األزهر 
املعلومات  مجلة  ))هو  الذهني:  الفضاء 

اخلطاب القرآين دراسة يف ضوء نظرية  ...
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باملعتقدات واألشياء... املتعلقة  املنظمة 
وتتعدد  الكالم  أثناء  فورًيا  نشوًءا  تنشأ 
نفكر  ))عندما  فنحن  وتتناسل(()2(، 
من  جمموعات  تنشط  نتكلم  وعندما 
العصيبات املجتمعة وحيدث بينها ترابط 
من جّراء تنشيطها تنشيًطا مشرتًكا، وهذا 
كالمنا؛  ويف  العادية  أنشطتنا  يف  حيدث 
وما  مرطب  وهو  إال  نشاط  من  ما  ألنه 
مركب(( وهو  إال  تفكري  أو  كالم  من 
تضّم  اجلزئّية  شديدة  جتّمعات  فهي   )3(

إدراكية،  ومناويل  أطر  ُتبينها  عنارَص 
بانفتاح  للتغيري  وقابلة  مرتابطة  وهي 
عىل  بعضها  ُيسقط  إذ  والفكر،  اخلطاب 
بعض بطرق متداخلة، وُتزّود ببنية ذهنّية 
لتتيح  النظر والبؤرة،  لنقل وجهة  دة  جمرَّ
لنا أن نوجه تركيزنا يف أي وقت إىل أبنية 
نحتفظ  أننا  حني  عىل  اجلزئية،  شديدة 
ذاكرة  يف  الرّتابطات  من  متبلورة  بشبكة 
املدى)4(،  الّطويلة  الّذاكرة  ويف  العمل، 
ُيبنى من ثالثة مصادر  والفضاء الذهني 

هي:
نعرفها،  التي  التصورية  املجاالت   -1

كاألكل والرشب والبيع والرشاء.

مثل  واملبارشة  الفورية  التجربة   -2
شهادتنا عىل وقوع فعل ما.

3- ما يقوله الناس لنا.
ومن هنا ندرك أن الفضاء الذهني   
ليس معطى موضوعًيا مستقاًل ومتجرًدا 
منبثق  هو  بل  متحرًرا،  ذاتًيا  معطى  وال 
عن تفاعلنا مع العال، وهو هبذا الوصف 
يكون منسجام مع النزعة التجريبية التي 
النزعتني  كلتا  معارضة  عىل  هنضت 
الداللة  معاجلة  يف  واملوضوعية  الذاتية 
فوكونيي  ويفرس  البرشي)5(،  والفهم 
بعض  بني  العالقة  النظرية  هذه  وفق 
الذهنية  العمليات  و  اللغوية  الظواهر 
اشتغال  كيفية  تتيح  التي  )التصورية( 
تلك الظواهر داخل األبنية اللغوية التي 
حتتوهيا من قبيل ظواهر اإلحالة والداللة 
حاالت  وبعض  النحوية  واملطابقة 
فراغ  هو  الذهني  فالفضاُء  اإلضامر)6(، 
التصورات  فيه  ُتبنى  البرشي  الذهن  يف 
عنها  واخلربات  للمعلومات  نتيجة 
يضع  فاملتكلم  الذهن)7(،  يف  املخزونة 
ويرسلها  كلامت  داخل  )أشياء(  أفكاًرا 
)األشياء(  األفكار  خُيرج  مستمع  إىل 
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يمكن  ذلك  إىل  واستناًدا  كلامهتا)8(،  من 
الذهنية حتتوي  الفضاءات  ))إن  القول: 
إذ  معني،  قول  نجاح  تتيح  ذهنية  ذواتًا 
والتضمنات  االقتضاءات  ختصيص  يتم 
الفضاءات  الفضاءات، وهذه  وفق هذه 
داخل  ترتابط  املعرفية  الطبيعة  ذات 

عالقات واسعة(()9(.
أنواع الفضاء الذهني

تتشكل  التي  الذهنية  لألفضية    
كل  أن  ))يبدو  بحيث  أنواع  الدماغ  يف 
أو  موقف  عن  تعرب  بنية  أو  جمازية  بنية 
عىل  فضاءين  توفر  تفرتض  انفعال، 
األصل  الفضاء  هو  األول  األقل: 
منطقة  يمثل  واقعًيا  يكون  ما  وعادة 
هو  الثاين  والفضاء  الذهنية،  احلركة 
فرع متولد عن األول وهو إّما أن يكون 
واقعًيا أو ُمعتقًدا أو ُمتخياًل أو ُمفرتًضا 
البنى  وحتوي  ذهنًيا(()10(،  إليه  منتقاًل 
متمثاًل  حقيقيًا  جانبًا  جانبني،  اللغوية 
يف الفضاء الرئيس، وجانبًا مستحدثًا قد 
افرتاضًيا  ذهنًيا  يكون  واقعًيا وقد  يكون 
حني  أننا  )فوكونيي(  يرى  و  فحسب، 
معني  أمر  عن  للحديث  اللغة  نستعمل 

فنحن نتحدث عن ما هو موجود كام هو 
يف  لدينا  خمزن  هو  ما  عن  أو  الكون،  يف 
اللغة  نستعمل  إذ  جتاربنا،  بإزاء  الذكرة 
للتعبري عن أحالمنا، وطموحاتنا و عن 
ذلك  وغري  نرجوه...  ما  و  املستقبل، 
لغوية  أبنية  نذكر  يأيت  فيام  و  التعابري  من 
بحسب  الفضاءات  أصناف  بعض  تبني 

طبيعتها الّداللية و عالقتها بالواقع)11(:
1-  ليت الشباب يعود يوًما

)فضاء ذهني متمنى(
2- كنت أمتتع بصحة جيدة

)فضاء ذهنّي واقعي مفقود(
3- أريد أن أصبح دكتوًرا

)فضاء ذهنّي منشود(
4- لو كنت قاضيا حلكمت بينهام بالعدل

)فضاء ذهني افرتايض(
5- إن زرتني زرتك

)فضاء ذهني مرشوط(
بناة األفضية الذهنية 

جمموعة  الذهنية  األفضية   
فيها  ))ُتبنى  والعالقات  العنارص  من 
من  بأنواع  وترتابط  وتنتظم  املجاالت 
املجاالت(()12(،  بني  ما  الرتابطات 

اخلطاب القرآين دراسة يف ضوء نظرية  ...
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جديدة  معاين  ُتصدر   لذلك  ونتيجة 
العقل  بتجليات  املتلقي  يدرُكها 
نظرية  وتفرتض  الذهني،  والتواصل 
أو  نفكر  حني  أننا  الذهنية  الفضاءات 
ويتم  ذهنية)13(.  فضاءات  نبني  نتحدث 
للفضاءات  بانية  بواسطة وحدات  ذلك 
))وهي   ،)14()space builders(
سامعه  ليجّر  املتكلم  يستعملها  آليات 
وهي  جديد  ذهني  فضاء  تأسيس  إىل 
املتحققة يف اخلطاب)مركبات  العبارات 
فضاًء  تؤسُس  نحوية(  وحدات  أو 
من  بوجٍه  يرتابطان  أساس  لفضاٍء  ابنًا 
تفتح  أهنا  عن  فضاًل  الوجوه(()15( 
مساحة جديدة للتفكري أو تنقل الرتكيز 
إىل  االنتباه  حتول  موجودة،  مساحة  إىل 
األمام أو إىل الوراء يف ما بني الفضاءات 
أن  ُبنَِيت من قبل. ويمكن  التي  الذهنية 
تكون هذه الوحدات البانية للفضاءات 
أو  ظرفية  أو  حرفية  ومركبات  أسامًء 
يف   ،2007 سنة  )يف  مثل:  روابط)16(، 
املقهى،  يف ذهن حممد،  من وجهة نظر 
الواقع،  نظريا،  املحتمل،  يف  عيل،  من 
أو...()17(،  إما......  إذن،  إذا........ 

أطًرا  ُيعدُّ  ما  أيًضا  األفضية  بناة  ومن 
إىل  تفيض  إذ  الكتابة،  أو  القول  حلدث 
وتتموضع  األحداث  فيه  جتري  إطار 
اخلرافات  قبيل  من  وذلك  األشياء،  فيه 
إىل  وما  الدينية،  واخلطب  واملحارضات 
عن  يعرب  من  نعدُّ  أن  ويمكن  ذلك)18(، 
اإلمكان كالتمني والتوقع وااللتامس من 
بناة األفضية)19(، وما تنامز به الوحدات 
البانية للفضاءات أهنا تتطلب من السامع 
بناء سيناريوهات خارج "هنا" و"اآلن"؛ 
سواء كانت هذه السيناريوهات تعكس 
واقًعا  أو  املستقبل،  أو  املايض  يف  واقًعا 
أو  مفرتًضا،  واقًعا  أو  آخر،  مكان  يف 
أفكار،  أو  بمعتقدات  متعلًقا  واقًعا 
أنَّ  فوكوين:  ويذكر  ذلك)20(،  غري  إىل 
أْن  إّما  نحوّية  تعبريات  األفضية  بناَة 
أفضَيٍة  إىل  تعود  أو  جديدًة  أفضيًة  تفتح 

موجودة يف اخلطاب)21(
ترابطات األفضية الذهنية

الذهنية  الفضاءات  ترتبط   
عىل  بعضها  ويسقط  ببعض  بعضها 
اكتشاف  ذلك  نتيجة  وحيدث  بعض، 
إذ  املعنى)22(،  بناء  من  مهمة  جوانب 
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الفضاءات الذهنية جمموعة من العنارص 
املجاالت  فيها  ))ُتبنى  والعالقات 
وتنتظم وترتابط بأنواع من الرتابطات ما 
بني املجاالت(()23(، وضمن هذا املعنى 
ُيؤكد فوكونيي أمهية الرتابطات فيقول: 
استخدامها  سياق  يف  القواعد  فهم  إنَّ 
املستقلة  اهليكلية  املصطلحات  من  بداًل 
للتنظيم  ثاقبة  نظرة  البحتة سوف يعطي 
أمهية  عىل  دلياًل  وكفى  املعريف)24(، 
كتاًبا  هلا  أفرد  فوكونيي  أن  الرتابطات 
 Mappings( عنواهنا  حيمل  كاماًل 
 ،)in Thought and Language

وُينشأ  واللغة(،  الفكر  يف  )ترابطات 
الرتابط)*( بني الفضاءات الذهنية عندما 
حركية  تتجىل  وهكذا  ونتكلم،  نفكر 
الربط بني  الذهني ودينامية  الفضاء  بناء 
وباسرتسالنا  الكالم،  درج  يف  األفضية 
الذهنية  األفضية  تنبني  اخلطاب  يف 
وتنتظم وترتابط يف ضوء القيود النحوية 
وعىل  والثقافية)25(،  املقامية  والسياقية 
ما  الوصل  الروابط  وظيفة  فإن  العموم 
فهي  وعليه  واألفضية،  املجاالت  بني 
))تضمن خاصة توزيع املعلومات بشكل 

حيقق الفهم وذلك بأن يقرتن كل عنرص 
بكل ما له من نظائر يف املجاالت املختلفة 
بام له من اخلصائص واألطر(()26(، وقد 
ذكر فوكونيي ثالثة أنواع من الرّتابطات 

هي:
1- ترابطات اإلسقاط.

2- ترابطات الّداّلة الّتداولّية.
3- الرّتابطات اخلُطاطة.

مبدأ االهتداء يف األفضية الذهنية
الذهنية  الفضاءات  ترتابط   
عن  اخلطاب  سلك  يف  وتنتظم  وتتكاثر 
)اإلدراكية(،  الذهنية  اإلحالة  طريق 
وحيدث نتيجة ذلك – كام يرى فوكونيي- 
قدرة املتكلم عىل تسمية األشياء باعتامد 
بالتجربة  متصلة  إدراكية  ترابطات 
البرشية عوض تسمية األشياء يف ذاهتا، 
وصف  أو  أسامء  استخدام  يمكن  إذ 
عنرص يف مساحة ذهنية واحدة للوصول 
ذهنية  مساحة  يف  العنرص  هذا  نظري  إىل 
عىل  فوكونيي  أطلق  وقد  أخرى)27(، 
هذه اخلاصية الذهنية، مبدأ االهتداء )أو 
مبدأ الّتعيني(، إذ يقول: ))يمكن لعبارة 
ي أو تصف وحدة معلومة من جمال  تسمِّ

اخلطاب القرآين دراسة يف ضوء نظرية  ...
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اخرى  وحدة  عىل  لإلحالة  جتري  أن  ما 
األوىل  الوحدة  تسمى  آخر،  جمال  من 
وعملية  هدًفا  الثانية  وتسمى  قادًحا 
يف  والرشط  االهتداء(()28(،  اإلحالة 
قيام عملية االهتداء وصحتها أْن يكوَن 
اهلدف مما يمكن االهتداء إليه إدراكًيا – 
أداة  بواسطة  القادح  طريق  -عن  ذهنًيا 
غايتنا  كانت  وإْن  ظاهرة)29(،  قرينة  او 
بناء املعنى  من هذا البحث تفسري كيفية 
اللغوية  األبنية  بعض  بواسطة  وتأويله 
الذهني  الفضاء  املنجزة يف ضوء مفهوم 
الكفاءة  إثبات  يأيت  ما  فإننا سنحاول يف 
التفسريية هلذا املفهوم وتطبيقه يف خطاب 

اليهود يف القرآن الكريم.
استخالص  يمكن  سبق  ومما   
فوكونيي  عليها  بنى  التي  املبادئ  أهم 

نظريته)30(:
مرنة  أبنية  اللغوية  األبنية  اعتبار   -1
غري  أي:  احتاملية،  داللتها  متحركة 
عن  إليها  هُيتدى  سلًفا  للفهم  معطاة 
الذهنية  القرائن  من  جمموعة  طريق 
وهذا  واملقامية،  والرتكيبية  اإلدراكية  
حّول دراسة اللغة من فضاء التحقق إىل 

فضاء الذهن.
2- االنطالق من العالقة التي تربط بني 
الذهنية  والعمليات  اللغوي  الرتكيب 
التي  الطريقة  تفسري  فرصة  متنحنا  التي 
فهم  يف  البرشي  الذهن  هبا  يشتغل 

اخلطاب من قبيل اإلحالة والداللة.  
وعال  األذهان  عال  بني  الربط   -3
اللسان من أجل احلصول عىل األدوات 
اإلدراكية التي تفرس املتحقق   من   األبنية    

اللغوية     واملمكن     التحقق.
4- اعتبار النشاط اللغوي عملية ذهنية 
املتكلم  فيها  يتشارك  مفتوحة  تفاعلية 
واملخاطب يف فضاء ذهني خطايب تأوييل 

يسمى "الفضاء الذهني".
اخلطاب القرآين وأفضيته الذهنية

املتعددة  بتعاريفه  النص  يظّل   
توضح  عديدة   مناهل  إىل  بحاجة 
كالنص  وليس  أبعاده،  وحتقق  مضامينه 
القرآين يف تنوع معانيه وتشكل مضامينه 
وترامي أبعاده الداللية وصعوبة حتديده 
تكشف  التي  املناهل  تلك  إىل  بحاجة 
الكريم  فالقرآن  اخلالد.  إعجازه  أرسار 
واملكان،  للزمان  متجاوز  خطايب  نص 
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الرائد  التحديد،  الصعب  اخلطاب  فهو 
لكننا  اخلطابات.  سائر  عن  املفارقة  يف 
كل  يف  مجاعة  كل  قدرات  حسب  عىل 
زمن، نحاول بأدواتنا اللسانية التحليلية 
وعلومنا املتاحة أن نكشف ما نسال اهلل 
أن يكون قريًبا من هذا اجلوهر الرشيف، 
ونحن يف هذا الشأن لباحثون عام يناسب 
هذا اخلطاب من مداخل جتلو عن كنهه 
وإنا  وحتليلها.  بنائه  مستويات  شتى  يف 
إحدى  الذهني  الفضاء  نظرية  يف  لنرى 
املكنون،  وبيان  املعنى  كشف  وسائل 
تلك  تكون  يف  النظر  إمكان  ثمة  ومن 
إىل  خروجها  قبل  األذهان  يف  األبنية 
يف  النظر  لنا  فيتسنى  اللساين.  التحقق 
هذا  تفسري  وحماولة  اللغة  نظام  استعامل 
العمليات  عىل  والوقوف  االستعامل 

الذهنية التي تسبق ذلك االستعامل.
إن طريقة فهم املفاهيم والتعابري   
اخلفية يف الطبقات الداللية للخطاب يف 
إطار التحليل مفادها: أنَّ املفاهيم الذهنية 
ُتدرك مبنية عىل فضاءات حقيقية، وهذه 
العالقة بني الفضاءات احلقيقية والذهنية 
توفر الكشف عن املعاين اخلفية يف البنية 

قوله  ذلك  أمثلة  ومن  لآلية،  املفاهيمية 
َوَعَلى  ُقُلوِبِهْم  َعَلى  اللَُّ  }َخَتَم  تعاىل: 
َوَلُهْم  ِغَشاَوٌة  َأْبَصاِرِهْم  َوَعَلى  َسْمِعِهْم 

َعَذاٌب َعِظيٌم{ البقرة: 7
الذهني  الفضاء  نظرية  بحسب   
وهو  الرئيس،  أو  األب  الفضاء  يظهر 
التصورية  أنساقه  تنبني  مفقود  فضاء 
التجارب  مع  اللغة  بتضافر  ذهنًيا، 
فيتجىل  والثقافة)31(،  واملعارف 
والعصيان()32(،  اإليامن  )عدم  بصورة 
لالنتقال  أساًسا  يوفر  األب  والفضاء 
أخرى  أفضية  إىل  حقيقي  فضاء  من 
ما  يتحقق  وهبذا  األبناء،  تسمى  ذهنية 
"التحسني"  مبدأ  فوكونيي  عليه  أطلق 
 Optimization( التمثيل  حتقيق  أو 

.)principles

الفضاء  يرتبط  ذلك  عىل  وبناًء   
أول  ابن  بفضاٍء  إدراكًيا  الرئيس 
الفضاءين  بني  اإلحايل  التقارن  بواسطة 
)االسقاطات(، فتنشأ نتيجة ذلك عالقة 
)العائد وامُلفرس، املصدر واهلدف(  بني 
التصورية،  الشبكة  نسق  إطار  يف 
األول  االبن  الفضاء  معال  منها  فندرك 

اخلطاب القرآين دراسة يف ضوء نظرية  ...
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التصورية  بالبنية  يتمثل  الذي  بإطاره 
أوجب  ما  جحد  ))عن  )العقوبة()33(؛ 
وعدله  توحيده  من  معرفته،  تعاىل  اهلل 
أركان  من  به  جاء  وما  نبيه،  معرفة  و 
الرشع(()34(، إذ البنية الداللية قد رمزت 
املعرفة  طريق  من  التصويرية  البنية  إىل 
ما  وهي  اللغة  تعكسها  التي  املخزونة 
وهذا  )الرتميز()35(،  عالقة  عليها  ُيطلق 
وفر  وقد  البؤرة،  فضاء  هو  الفضاء 
إىل  هبا  هنتدي  املفاتيح  من  مجلة  اإلطار 
بوصفه  )ختم(  الفعل  ويطالعنا  املعنى، 
حيصل  ومنها  أفضية)36(،  لثالثة  بانًيا 
تؤسُس  فالبواين  األفضية؛  بني  التنقل 
األساس  الفضاء  مع  ترتبط  أبناء  أفضية 
بوجٍه من الوجوه)37(؛ ألن بواين األفضية 
القارئ  أو  الّسامع  حتمل  بكوهنا  تتمّيز 
واهلنا  اآلن  يتجاوز  سيناريو  إنشاء  عىل 
واقًعا  يبني  سيناريو  واملكان(،  )الزمان 
مكان  يف  واقًعا  أو  مستقباًل،  أو  ماضًيا 
آخر، أو مقامات افرتاضّية، أو مقامات 
تبنّي أفكاًرا ومعتقدات)38(، ومن الفضاء 
أفضية  استحضار  يمكن  األب  الرئيس 

ذهنية )أبناء(. 

ترتسم  األول  االبن  فالفضاء   
)قساوة  أي:  )القساوة(،  بـ  إطاره  معام 
وقد  احلق  تقبل  ال  وأهنا  اليهود  قلوب 
األول  يرتبط  ثم  بالذنوب()39(،  ُملئت 
بالثاين من طريق حرف العطف )الواو(، 
)إعراض  أي:  )الصم(،  إطار  لريسم 
من  اليه  دعوا  ملا  االستامع  عن  اليهود 
احلق()40(، ثم يرتبط الثالث مع األفضية 
السابقة من طريق حرف العطف )الواو( 
)إن  أي:  )العمى(،  إطار  لريسم  أيًضا، 
هبا  يبرصون  ال  مغشاة  اليهود  أبصار 
الذهنية  األفضية  وهذه  اهلدى()41(، 
أثناء  يف  ُتبنى  مؤقتة  تصورية  جماالت 
وتتضمن  واسرتساله،  اخلطاب  انفتاح 
العنارص، وهذه  األفضية عدًدا من  هذه 
جديدة  كيانات  تكون  أن  إّما  العنارص 
ُتبنى آن القول، أو كيانات قديمة الوجود 
عىل  باالعتامد  ذلك  ويتم  النظام،  يف 
اإلدراك  إنَّ  فالقول  املعرفية،  السياقات 
تنتقل  عندما  حيصالن  واملعريف  اللغوي 
األفكار من رأس املتكلم إىل السامع أمٌر 

ال ُبدَّ من مراجعته وتفحصه)42(.
ففي  األفضية،  عنارص  سائر  أّما   
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قادح  )القلوب(  متثل  األول  الفضاء 
اإلحالة، ويف الفضاء الثاين )األسامع(، ويف 
الفضاء الثالث )األبصار( واهلدف واحد 
اليهود()43(،  )ذم  وهو:  األفضية  مجيع  يف 
)قلوب  األول  الفضاء  ففي  الرابط   أما 
اإليامن  يدخلها  ال  التي  املغلقة(  اليهود 
الفضاء  ويف  الكفر)44(،  عنها  خيرج  وال 
الثاين )عدم االستعداد للسامع()45(، ويف 
بالنظر  االنتفاع  )عدم  الثالث  الفضاء 

واالعتبار بالعرب()46(.
أّما مبدأ االهتداء فمتحقق يف كل   
األفضية؛ ألن ))هؤالء هلم عيون وآذان 
وعقول، لكنهم يفتقدون قدرة )الرؤية( 
انغامسهم  ألن  و)السمع(؛  و)اإلدراك( 
كلها  وجلاجهم  وعنادهم  االنحراف  يف 
أجهزة  أمام  حجاًبا  تشكل  عنارص 
ذلك  توضيح  ويمكن  املعرفة(()47(. 

باملخطط اآليت:

مبدأ االهتداء
الذهنية  املقاربة  جتليات  ومن   
ُقُلوُبُكْم  َقَسْت  }ُثمَّ  تعاىل:  قوله  األخرى 
َأَشدُّ  َأْو  َكاْلِحَجاَرِة  َفِهَي  َذِلَك  َبْعِد  ِمْن 
ُر ِمْنُه  َقْسَوًة َوِإنَّ ِمَن اْلِحَجاَرِة َلَما َيَتَفجَّ
قَُّق َفَيْخُرُج ِمْنُه  اْلَْنَهاُر َوِإنَّ ِمْنَها َلَما َيشَّ
اْلَماُء َوِإنَّ ِمْنَها َلَما َيْهِبُط ِمْن َخْشَيِة اللَِّ 
ا َتْعَمُلوَن{ البقرة:74. َوَما اللَُّ ِبَغاِفٍل َعمَّ
عند إنعام النظر يف هذا اخلطاب   
نستدرك سؤااًل، هل سبق هذا اخلطاب 
لبني  السلوكي  املسار  لعرض  متهيد 
للحكم  العامة  والقاعدة  إرسائيل 
دون  مبارش  خطاب  هو  أو  عليهم، 
السؤال  هذا  عن  وللجواب  له؟  متهيد 
مسار  وفق  )إدراكّية(  قراءًة  اآلية  نقرأ 
وبناًء  منها،  املنبثقة  الذهنية  الفضاءات 
نستحرُض  أن  يمكن  القراءة  هذه  عىل 
)الفضاء  مفقوًدا  واقعًيا  ذهنًيا  فضاًء 
)عدم  وهو:  الرئيس()48(،  أو  األب 
فوكونيي  رأي  بحسب  وهو  قسوهتم(، 
جيء  ثم  البؤرة()49(،  )فضاء  يسمى 
بحرف العطف )ثم( الذي هو للرتتيب 
من  حمور  تشكيل  يف  ليسهم  والرتاخي 

اخلطاب القرآين دراسة يف ضوء نظرية  ...
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سبحانه  فكأنه  القصة،  تصوير  حماور 
يقول هلم - بعد أن أظهر هلم قصة البقرة 
ودالئل  معجزات  من  عليها  ترتب  وما 
ومع ذلك ل تِلن قلوهبم - قست قلوبكم 
وكان من املستبعد أن تقسو)50(، فالفضاء 
الرئيس يعود إىل أصل القصة، أي: قتل 
يضمرون)51(،  كانوا  ما  وإظهار  النفس 
وقد ارتبط الفضاء الرئيس بفضاٍء ناشئ 
بفاصل  حصل  واقعي  فضاء  وهو  عنه، 
)ثم(  العطف  أداة  عنه  عربت  زمني 
التي عرب عنها فوكونيي بالرابط احليوي 
عىل  تدل  والتي  الزمان()52(،  )عالقة 
عنه  النحاة)53(، وعربت  بتعبري  الرتاخي 
و)ذلك(  ذلك(،  بعد  )من  عبارة:  أيضا 
وهي  مضمرة)54(،  أحداث  إىل  إشارة 
ألن  إرسائيل؛  بني  قساوة  يف  السبب 
النحوية  الروابط  إحدى  اإلشارة  أسامء 
بني  التنقل  عملية  تسهل  التي  اإلدراكية 
عبارة  فتمثله  الباين  أما  األفضية)55(، 
)قست قلوبكم(، وما يتضمنه هذا الباين 
حتتوي  الذي  العام  لإلطار  تشكيل  من 
عليه القصة وهو: )اليبس والتعنت عىل 
نعرف  ذلك   عىل  وبناًء  املعصية()56(، 

معانيها؛  عىل  اجلارية  الوحدات  إحالة 
تكوينه  يف  تدخل  الذي  اإلطار  دام  ما 
فتمثل  القلوب  أما  الذهن)57(،  يف  ماثال 
قادح اإلحالة، واليهود الطغاة هم هدف 
اإلحالة، والرابط هو املشاعر، إذ الذهنية 
اإلنسانية تربط الرمحة واملشاعر األخرى 
التي تتعلق بالنفس إىل )القلب( وكذلك 
تربط القضايا الفكرية إىل العقل فنقول: 
يترصف  أي:  عاقل  ورجل  قاٍس،  قلبه 
املعطيات  هذه  عىل  وبناًء  بحكمة، 
القرآن  رسمها  التي  الفنية  والصورة 
الكريم حتقق مبدأ االهتداء لدى املتلقي؛ 
فقد وفر التشبيه املذكور عنرص )القناعة( 
ال  الذي  اليهودي  القلب  قساوة  بمدى 
طريق  من  إال  حدوده،  ُتدرك  أن  يمكن 
األحداث،  وتتنامى  باحلجارة،   التشبيه 
فريتبط  أكثر  الذهنية  األفضية  وتتكاثر 
العالقات  بواسطة  بالالحق  السابق 
وحيدث  النتيجة(،   / )السبب  احليوية 
كيانني  بني  الربط  يكون  عندما  هذا 
نتيجة  أو  للثاين  سبًبا  أحدمها  ذهنيني 
له)58(، فيربز فضاٌء ذهنيٌّ جديد يرث من 
املتناظرة  العنارص  السابق بعض  الفضاء 
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جيري التعبري عنها بالضمري )هي( العائد 
عىل القلوب، ويشكل معامله الباين )فهي 
شدة  هنا  الفاء  بينت  فقد  كاحلجارة(، 
السابق  بالفضاء  اجلديد  الفضاء  اتصال 
بني  العالقة  بيان  أي  قلوبكم(،  )قست 
غلظ قلوب اليهود وعنادها وعدم لينها 
يف  فالباين  وعصياهنا)59(  طغياهنا  وبني 
)الكاف(  التشبيه  أداة  هو  الفضاء  هذا 
متالئمتني  صورتني  بني  ربطت  التي 
متطابقني،  فضاءين  أو  ومتطابقتني 
الفضاء األول: )قست قلوبكم( والفضاء 
يسميه  ما  وهذا  )احلجارة(،  اآلخر 
فوكونيي ببناة األفضية الثنائية)60(، وهذا 
متخيل  فضاء  هو  )كاحلجارة(  الفضاء 
)بالعصيان  بــ  إطاره  معال  ارتسمت 
قادح  متثل  هنا  فاحلجارة  والطغيان(، 
أما  اليهود(،  )قلوب  واهلدف  اإلحالة، 
القادح واهلدف  العالقة بني  فهو  الرابط 
رفضوا  اليهود  ألن  )القسوة()61(؛  وهو 
احلجارة  فكام  املعصية،  والتزموا  اهلداية 
تنامز بالصالبة واليبس والغلظ والشدة، 
اهلداية  رفضت  اليهود  قلوب  كذلك 
والتزمت املعصية، وهذه األمور حققت 

مبدأ االهتداء بسالسة عند املتلقي؛ ألن 
مالئاًم  كان  واهلدف  القادح  بني  الربط 
عنده؛  املسبقة  للمتصورات  ومتوافًقا 
ألنه البنية التصورية لدى املتلقي صورة 
مأخوذة من مجادات البيئة يدركها مسبًقا، 
)احلجارة(  لفظة  تعاىل  اهلل  اختار  وقد 
مر  عىل  الثابتة  القسوة  صفة  من  هلا  ملا 
املادية  الذهنية  الصورة  الزمان، فجاءت 
معنوية  صورة  لنا  لتبني  احلجارة،  عن 
ندرك  التصورية  بنيتنا  يف  تنعقد  ذهنية 
حتى  اليهود،  قلوب  قساوة  مدى  هبا 
صارت استعارة شائعة فيقال: فالن قلبه 

متحجر)62(.
أن  هنا  للنظر  الالفت  ومن   
الذي يضمن  الضمري )هي(  التطابق يف 
واحد  نمط  عىل  اإلحالة  استمرار 
مستقيم)63(، و)هي( تعود عىل القلوب، 
والتطابق أيًضا يف وجه الشبه بني احلجارة 
الرابط  كان  التطابق  فهذا  والقلوب، 
عىل  فوكونيي  ويطلق  الالحق  للفضاء 
هذا النوع من الرتابط بالرتابط املفتوح؛ 
ألن اهلدف هنا قد فرس إحالة الضمري يف 

بقية اخلطاب)64(.

اخلطاب القرآين دراسة يف ضوء نظرية  ...
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يف  األفضية  شبكة  وتستمر   
)أو(  األداة  تبني  حتى  أكثر  التناسل 
احلجارة،  فضاء  األول:  اثنني،  فضاءين 
فضاء  أسميه  أن  أستطيع  والثاين: 
)أشد(  لفظ  عرّب  فقد  متخياًل،  تفضيلًيا 
أو-  األداة  مع   – للفضاء  بانًيا  باعتباره 
)التفضيل(.  وهو  الفضاء  نمط  عىل 
وهو  آخر  بعدا  )أو(  األداة  وتضمر 
)بل  أي:  )بل(  بمعنى  فهي  اإلرضاب، 
اإلطار  هنا مالمح  وتتبني  قسوة(.  أشد 
أشد(  )أو،  البانيني  من  نستشفه  الذي 
أي:  القسوة(،  )شدة  يف  يتمثل  والذي 
النصيحة  تقبل  بعدم  اليهود  مغاالة 
والوعظ)65(، والقادح هنا مسترت متمثال 
القلوب  عىل  وتعود  )هي(،  بالضمري 
و)الرابط(  التأثر()66(،  )عدم  واهلدف 
العالقة  وهو  السابق  الفضاء  يف  نفسه 
بني القلوب واحلجارة، أي: )القسوة(، 
عالقة  بوجود  متحقق  االهتداء  ومبدأ 
وعدم  باملعصية  والتعنت  القسوة  بني 
التأثر واللني واخلضوع وامليل إىل الدنيا 
واإلعراض عن مواعظ القرآن، وهذا ما 

نجده يف قلوب اليهود)67(.

لتوضح  العطف  أداة  تأيت  ثم   
استمرار  وتضمن  اخلطاب  جمريات 
اإلحالة، فنجد العنارص املقامية تتضافر 
ترتبط  واقعية)68(،  أفضية  ثالثة  بناء  يف 
التي  الواو  العطف  أداة  بواسطة  ببعض 
تربط عنارص األفضية يف مساحات ذهنية 
فضاء  كل  إطار  ويتجسد  مفتوحة)69(، 
احلجارة  من  ألن  )التفضيل(،  بــ  منها 
القاسية  اليهود  قلوب  من  أنفع  هو  ما 
ال  ))فاحلجارة  أهنار)70(،  منها  فيتفجر 
متتنع مما حيدث فيها من أمر اهلل تعاىل وإن 
كانت قاسية، بل هي مترصفة عىل مراده 
ال يعدم يشء مما قدر فيها. واليهود مع 
من  أراهم  ما  وكثرة  عليهم  نعمه  كثرة 
تلني  وال  طاعته،  من  يمتنعون  اآليات، 
ومتتنع  تقسو  بل  حقه،  ملعرفة  قلوهبم 
من ذلك(()71(، أما القادح فهو نفسه يف 
األفضية الثالثة، ويتمثل يف األول بلفظ 
الثاين والثالث بالضمري  )احلجارة( ويف 
الذي يعود عىل احلجارة، أما اهلدف فهو 
)عدم  وهو:  الثالثة  األفضية  يف  واحد 
التأثر وعدم التخيل عن صفة اجلمود(، 
ويف  املاء(،  )تفجر  األول  يف  والرابط 
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احلجارة  املاء من شقوق  الثاين )خروج 
يف  أما  الصامء(،  حالتها  تتبدل  التي 
الثالث فهو اخلضوع، فهذه ثالثة نامذج 
وإما  أهنار..  انفجار  إما  احلجارة،  عىل 
خروج مياه.. وإما هبوط من خشية اهلل، 
وهذا ما سهل الوصول إىل مبدأ االهتداء 
يصور  املذكور  فالتشبيه  فضاء؛  كل  يف 
هبا  ندرك  مثرية،  مدهشة،  فنية  صورة 
العالقة بني )قساوة قلوب اليهود( التي 
ال حدود هلا، وبني )مجود احلجر( الذي 
اجلمود،  يف  اليهودي  القلب  يشارك 
أحياًنا  مجوده  عن  يتخىل  احلجر  ولكن 
نجد  ال  حني  عىل  النهر،  منه  فيتفجر 
بالرمحة  ما  يوًما  يتفجر  اليهودي  قلَب 
وختشع  تلني  فاحلجارة  بالوعي)72(،  أو 
وال  تتأثر  ال  اليهود  معرش  يا  وقلوبكم 

تلني وال ختشع)73(.
القلوب  تصوير  أن  نجد  هنا   
قسوة  منها  أشد  هو  بام  أو  باحلجارة 
صالبة  ))ألن  والروعة؛  الدقة  يف  غاية 
حيث  أشهر،  و  للناس  أعرف  احلجر 
بينهم،  ومتعارفة  لدهيم،  حمسوسة  إهنا 
نلحظه  ملا  هبا(()74(،  التشبيه  جاء  ولذا 

)ابن  عنها  الوصف، عرب  مقاربة يف  من 
قاربه  بام  اليشء  ))صفة  بقوله:  رشيق( 
روعة  نتذوق  أن  ولنا  وشاكله(()75(، 
الكريم  القرآن  تضمنها  التي  البالغة 
نفسه،  باألسلوب  هؤالء  وصف  عندما 
من طريق تشبيه الذين هتيأت هلم أسباب 
ذلك  كل  عن  يعرضون  ثم  املعرفة، 
ليعيشوا حياة الغافلني، فأولئك كاألنعام 
الفائدة  إن  بل  هلا،  ُيقال  ما  تعي  ال  التي 
أولئك،  من  أكثر  األنعام  من  املرجوة 
قال تعاىل: }َوَلَقْد َذَرْأَنا ِلَجَهنََّم َكِثيًرا ِمَن 
اْلِجنِّ َواإْلِْنِس َلُهْم ُقُلوٌب َل َيْفَقُهوَن ِبَها 
َوَلُهْم َأْعُيٌن َل ُيْبِصُروَن ِبَها َوَلُهْم َآَذاٌن 
َل َيْسَمُعوَن ِبَها ُأوَلِئَك َكاْلَْنَعاِم َبْل ُهْم 
األعراف:  اْلَغاِفُلوَن{  ُهُم  ُأوَلِئَك  َأَضلُّ 

.179
لرتسم  اآلية  هناية  تأيت  ثم   
بإطار  يتأطر  واقعًيا  جديًدا  فضاًء  لنا 
)التهديد والوعيد()76(، تبنيه عبارة )وما 
صفة،  نفي  اعتبار  عىل  بغافل()77(،  اهلل 
بغافل(،  اهلل  )وما  مجلة  هنا  فالقادح 
واهلدف املجازاة، والرابط أعامل اليهود 
السيئة، ومبدأ االهتداء متحقق؛ واملعنى 

اخلطاب القرآين دراسة يف ضوء نظرية  ...
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أهيا  أعاملكم  عىل  رقيب  تعاىل  اهلل  أن 
فاهللََّ  خافية)78(،  عليه  ختفى  ال  اليهود 
أِلَعاملكم  َوحافِظ  لِكم،  بِاملِرصاد  تعاىَل 
الدنيا  يِف  هبا  جُيازهيم  فهو  هَلا  حُميص 

واآلخرة)79(  
وخالصة القول أن املعنى الذي   
الذهنية  األفضية  ترابط  من  لنا  يتبني 
 – إرسائيل  بني  يا   – قلوبكم  أن  هو: 
املعجزات  رؤية  بعد  وغلظت  صلبت 
- منها إحياء القتيل أمام أعينكم - فهي 
بل  ويبوستها،  صالبتها  يف  كاحلجارة 
هي أشد صالبة منها؛ ألن من احلجارة 
املياه  بدفق  تسمح  ثقوب  من  فيها  ما 
تصدعا  يتصدع  ما  منها  وألن  منها، 
واآلبار،  العيون  ماء  منه  فيخرج  قليال 
اجلبل  رأس  من  يرتدی  ما  منها  وألن 
اهلل  خوف  من  والسفح،  األرض  إىل 
إرسائيل  يابني   - أنتم  أما  وخشيته، 
وال  باملواعظ  تتأثر  ال  قلوبكم  فإن   -
تنقاد للخري، وال تفعل ما تؤمر به، مهام 
واآليات.  والنقم  النعم  تعاقبت عليكم 

ويمكن متثيل ما تقدم باملخطط اآليت:

تعاىل:  قوله  األخرى  األمثلة  ومن      
َلَلَة ِباْلُهَدى  }ُأوَلِئَك الَِّذيَن اْشَتَرُوا الضَّ
َعَلى  َأْصَبَرُهْم  َفَما  ِباْلَمْغِفَرِة  َواْلَعَذاَب 

النَّاِر{ البقرة: 175.
من  مشهًدا  اآلية  هذه  لنا  تقدم   
ترصفات  يف  واجلزاء  السلوك  مشاهد 
نعاين  جامعة،  معرّبة  صورة  اليهود، 
صفقة..  إهنا  فاضًحا..،  مشهًدا  فيها 
ما  اهلدى،  ويدفعون  الضاللة،  يأخذون 
أنزل  ما  يكتمون  صفقة!  من  أخرسها 
اهلل إليهم من البينات مقابل ثمن زهيد، 
إن  واملخاتلة،  الكذب  حياة  ويؤثرون 
القرآن كعادته ينزع إىل التصوير يف مثل 
فعلهم،  قبح  لنا  ليصّور  املشاهد؛  هذه 
وينفرنا من سوء ُخلقهم، فضبط اجلانب 
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االستعاري يف ظل املنظور اإلدراكي أمر 
الوهلة  يف  ألهنا  النظر؛  إنعام  إىل  حيتاج 
لطائف  فمن  كذلك،  تبدو  ال  األوىل 
وجه  عىل  نتعرف  جتعلنا  أهنا  االستعارة 

الشبه بني األشياء)80(.
ف مراحل تشكل  ومن أجل َتعرُّ  
حيملها  التي  التصورية  األبنية  يف  املعنى 
األفضية  إىل  اللجوء  يمكن  اخلطاب 
الذهنية التي يكتنفها، إذ يمكن بواسطتها 
أن نستحرض الفضاء الرئيس وهو فضاء 
السوق  فضاء  يف  يتمثل  مفقود  واقعي 
الواقعي بأطرافه املعلومة )بضائع، سلع، 
استبدال، عملة()81(، املرتابطة املنضدة يف 
الشعبية)82(،  والنظرة  املعريف،  املخزون 
والذي  البؤرة  فضاء  هو  الفضاء  وهذا 
ومن  )الرشاء()83(،  عنرص  عليه  دّل 
)ابن(  ذهني  فضاء  ينشأ  الفضاء  هذا 
ارتباط  بسبب  الرئيس  بالفضاء  يرتبط 
فهم  ألن  الفضاءين)84(؛  عنارص  نظائر 
من  بداًل  استخدامها  سياق  يف  القواعد 
البحتة  املستقلة  اهليكلية  املصطلحات 
التنظيم  عىل  ثاقبة  نظرة  يعطي  سوف 
الفضاء  عنارص  فتنطوي  املعريف)85(، 

االبن حتت إطار)السوق اجلديد املوجود 
يف الفضاء الذهني لليهود(، فهو السوق 
الذي ُتباع فيه سلع أخرى هي )اهلداية، 
فإطار  املغفرة(،  العذاب،  الضاللة، 
الفضاء  إطار  من  منقدح  االبن  الفضاء 
الذي  املفاهيمي  املجال  ألن  الرئيس؛ 
لفهم  املجازية  التعبريات  منه  نستمد 
جمال مفاهيمي آخر يسمى جمال املصدر، 
يف حني أن املجال املفاهيمي الذي ُيفهم 
هبذه الطريقة هو جمال اهلدف)86(، وعىل 
بانًيا  )اشرتوا(  الفعل  ُيعدُّ  ذلك  وفق 
للفضاء والقادح سوق السلع املعروف، 
يضم  الذي  اجلديد  السوق  واهلدف 
املغفرة(،  العذاب،  اهلدى،  )الضاللة، 
عليهم  أحال  الذين  اليهود،  والرابط 
املوصول)87(،  واالسم  اإلشارة  اسم 
أما  متخيل،  فضاء  هو  الفضاء  وهذا 
مبدأ االهتداء فمتحقق ال حمالة؛ ألنه يف 
والعذاب،  واهلدى،  )الضاللة،  احلقيقة 
واملغفرة( ليست بضائع تباع وُتشرتى يف 
غاية  يف  توظيف  فهو  املعروف،  السوق 
اإلبداع جيسد الصورة الذهنية املوجودة 
قلوهبم،  إىل  واملحببة  اليهود  عقول  يف 

اخلطاب القرآين دراسة يف ضوء نظرية  ...



488

)2
02

2  
ين -

الثا
ن 

رشي
( )ت

14
44

 - 
اين

 الث
يع

)رب
نة 

ثام
ة ال

سن
- ال

ون 
الث

والث
بع 

لرا
دد ا

الع
 - 

سع
التا

لد 
ملج

/ ا
واة

د

العقلية  ))العملية  جّراء  ذلك  وُيدرك 
التي تقوم عىل ضم جمموعة من األشياء 
املختلفة يف صنف جيمعها(()88(، فالباري 
عز وجل استخدم مفهوم السوق لُتقَدم 
احلياة  الحظنا  فلو  املفاهيم)89(،  هذه  به 
وتوصيفاتنا  فيها،  والتعامل  اليومية 
أن  لوجدنا  املادية،  املادية وغري  لألشياء 
فيها،  شاع  قد  االستعارة  من  النوع  هذا 
ونحن نذكره باستمرار، ونستفيد منه يف 
أعاملنا، وأمورنا، وحماوراتنا)90(. ويمكن 

توضيح ما سبق باملخطط اآليت:

 

الذهنية  املسارات  جتليات  ومن   
ِإْسَراِئيَل  َبِني  }َيا  تعاىل:  قوله  األخرى 
اْذُكُروا ِنْعَمِتَي الَِّتي َأْنَعْمُت َعَلْيُكْم َوَأْوُفوا 
ِبَعْهِدي ُأوِف ِبَعْهِدُكْم َوِإيَّاَي َفاْرَهُبوِن{ 

البقرة: 40.
إىل  موجها  هنا  اخلطاب  جاء   
أحبار اليهود)91(، ونجد أداة النداء )يا( 
تبني لنا فضاء واقعًيا رئيًسا ترتسم معال 

إطاره بـ )العتاب املنطوي عىل التأنيب(
)بني  بعبارة  اخلطاب   جاء  فقد   ،)92(

)كام  التأنيب  من  نوع  وهو  ارسائيل(، 
الصالح( الرجل  يبن  للفاسق  تقول 
واهلدف  ارسائيل(،  )بني  فالقادح   ،)93(

)النسيان  والرابط  )التأنيب()94(، 
فضاء  هو  الفضاء  وهذا  واجلحود(، 
الرئيس  الفضاء  يرتبط  ثم  البؤرة، 
واقعي  بفضاٍء  الذهنية  العالئق  بواسطة 
)ابن(، إذ نجد الباين )اذكروا( يرسم لنا 
اليهود  تعاىل()95(، ألن  )الشكر هلل  إطار 
الواضحات وحرضوا  الدالئل  جحدوا 
وآله  عليه  اهلل  صىل   – النبي  اتباع  عىل 
يرد  ما  لسامع  ليحركهم  النداء  فجاء   ،-
فالقادح  والنواهي)96(،  األوامر  من 
والرابط  )اليهود(،  واهلدف  )النعم(، 
إذ  متحقق؛  االهتداء  ومبدأ  )الوفاء(، 
متحققة  واهلدف  القادح  بني  العالقة 
سهلت  التي  )عليكم(  القرينة  لوجود 
اليهود)97(، وكذلك االسم  اإلحالة عىل 
ترابط  شّدة  بنّي  الذي  )التي(  املوصول 
النص ومتاسكه؛ إذ أحال إىل النعم التي 
أنعم هبا اهلل تعاىل ولكنهم جحدوا هذه 
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اخلطاب القرآين دراسة يف ضوء نظرية  ...

الكتب  و  فيهم  األنبياء  كثرة  من  النعم، 
الغرق عىل  وإنجائهم من فرعون و من 
إنزال املن و السلوى  الوجوه و  أعجب 
قال  النعم)98(،  من  وغريها  عليهم، 
َياَقْوِم  ِلَقْوِمِه  ُموَسى  َقاَل  }َوِإْذ  تعاىل: 
ِفيُكْم  َجَعَل  ِإْذ  َعَلْيُكْم  اللَِّ  ِنْعَمَة  اْذُكُروا 
َأْنِبَياَء َوَجَعَلُكْم ُمُلوًكا َوآَتاُكْم َما َلْم ُيْؤِت 
 ،]20 ]املائدة:  اْلَعاَلِميَن{  ِمَن  َأَحًدا 
والرتابط؛  التناسل  وتستمر األفضية يف 
اخلطاب  ُينِشئها  اّلتي  املجاالت  لكوهنا 
لالستدالل  إدراكي  جوهر  لتقديم 
فضاٌء  فُيوَلد  العال)99(،  مع  والّتواجه 
الباين  طريق  من  ينبني  مرشوٌط  آخُر 
إطار  حيفه  فضاًء  ليوفر  )َأوفوا(، 
فالقادح  املعصية()100(،  وعدم  )الطاعة 
)العهد(، واهلدف )ما جاء به الرسول – 
صىل اهلل عليه وآله -()101(، والرابط هو 
القرآن الكريم، ومبدأ االهتداء متحقق؛ 
يف  متجلية  باهلدف  القادح  عالقة  ألن 
العهد الذي قبله اليهود يوم َأْخذ امليثاق 
اللَُّ  َأَخَذ  }َوَلَقْد  تعاىل:  قال  منهم)102(، 
اْثَنْي  ِمْنُهُم  َوَبَعْثَنا  ِإْسَراِئيَل  َبِني  ِميَثاَق 

َعَشَر َنِقيًبا َوَقاَل اللَُّ ِإنِّي َمَعُكْم َلِئْن َأَقْمُتُم 
ِبُرُسِلي  َوَآَمْنُتْم  َكاَة  الزَّ َوَآَتْيُتُم  َلَة  الصَّ
ْرُتُموُهْم َوَأْقَرْضُتُم اللََّ َقْرًضا َحَسًنا  َوَعزَّ
َلَُكفَِّرنَّ َعْنُكْم َسيَِّئاِتُكْم َوَلُْدِخَلنَُّكْم َجنَّاٍت 
َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْلَْنَهاُر َفَمْن َكَفَر َبْعَد 
ِبيِل{ املائدة:  َذِلَك ِمْنُكْم َفَقْد َضلَّ َسَواَء السَّ
نظائر  بني  اإلسقاط  بواسطة  ثم   ،12
بالالحق،  السابق  يرتبط  الفضاءات 
واقعًيا  فضاًء  يبني  )ُأوِف(  الفعل  فنجد 
القادح  أما  )الرضا(،  بإطار  يتأطر  آخر 
الفضاء  يف  كام  أيًضا،  )العهد(  فهو 
باجلنة()103(،  )الفوز  واهلدف  السابق، 
الواضح  الرتابط  وهذا  الوفاء،  والرابط 
الوصول  سهل  واهلدف  القادح  بني 
اجلواب  ألن  بيرس؛  االهتداء  مبدأ  إىل 
فالتقوى  بالتفكري السوي،  وحده جديٌر 
بالعهد  والوفاء  األعامل،  قبول  مقياس 
هناية  تأيت  ثم  اجلنة)104(  دخول  سبيل 
)الوعد  فضاء  لنا  لتوضح  املباركة  اآلية 
األفضية  شبكة  وتستمر  والوعيد()105(، 
حرف  فريبط  أكثر  التناسل  يف  الذهنية 
السابق بالالحق، فنجد   العطف )الواو( 
واقعيني  فضاءين  يبني  )آمنوا(  الباين 
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خمتلفني  يتأطران بإطار )التصديق()106(، 
يف  جاء  بام  ))اإلقرار  األول:  يف  واملعنى 
يف  املعنى  أما  اإلنجيل(()107(،  و  التوراة 
الثاين )النهي عن الكفر بالقرآن الكريم(، 
فاالسم  األول  الفضاء  عنارص  أما 
اإلحالة،  قادح  يمثل  )ما(،  فاملوصول 
أما  اليهود،  والرابط  )التوراة(،  واهلدف 
نفسه  فالقادح  الثاين،  الفضاء  عنارص 
)القرآن  واهلدف  السابق،  الفضاء  يف 
الكريم(، والرابط نفسه يف الفضاء السابق 
)اليهود(، ومبدأ االهتداء متحقق يف كال 
عليهم  حجة  يكون  ))ألنه  الفضاءين؛ 
بأن جاء القرآن بالصفة التي تقدمت هبا 
بشارة موسى و عيسى )عليهام السالم(((
نجد  حتى  أكثر  األفضية  وتتكاثر   ،)108(

فضاًء متخياًل جديًدا يرتبط بام سبق من 
األفضية بواسطة حرف العطف )الواو(، 
فالفعل  الدنيا(،  )سوق  إطار  يمثله 
و)اآليات(  الفضاء  باين  يمثل  )تشرتوا( 
قادح اإلحالة، واهلدف )حتريف التوراة( 
متحقق  االهتداء  ومبدأ  اليهود،  والرابط 
واهلدف؛  القادح  بني  العالقة  لتحقق 
)عليه  الباقر  جعفر  أيب  عن  روي  فقد 
السالم( يف قوله: )وال تشرتوا بآيايت ثمنًا 
ليحيى  ))كان  السالم:  عليه  قال  قلياًل( 

وآخرين  أرشف  بن  وكعب  أخطب  بن 
منهم مأكلة عىل هيود يف كل سنة، وكرهوا 
وآله  عليه  اهلل  صىل  النبي-  بأمر  بطالهنا 
فيها  التوراة  من  آيات  لذلك  فحرفوا   -
صفته وذكره، فذلك الثمن القليل الذي 
أريد به يف اآلية(()109( ويمكن أن نتصور 

األفضية السابقة باملخطط اآليت: 

اخلامتة:
الذهنية  الفضاءات  نظرية  إنَّ   
إذ  القرآين،  اخلطاب  حتليل  يف  فعالة 
ربط  عالقات  يقيم  أن  من  الذهن  متكن 
وما  القرآين  اخلطاب  سياقات  خمتلف  يف 
يكون للسياقات املختلفة من آثار يف بناء 

املعنى.
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اهلوامش:
1- see: Mappings in 
Thought and Language، 
GILLES FAUCONNIER:

2- نظريات لسانية عرفنية: 206.
3- الشعرية العرفانية مفاهيم وتطبيقات 
وحديثة:  قديمة  شعرية  نصوص  عىل 

.205
4- ينظر: نظرية األفضية الذهنية مبادئها 

وتطبيقاهتا: 64.
النظرية  التصوري  املزج  ينظر:   -5

وتطبيقاهتا يف العربية: 146، 147.
الفضاءات  نظرية  قدرة  ينظر:   -6
اللغوية،  االبنية  تأويل  عىل  الذهنية 

)بحث(: 11.
واملعنى  القرآين  اإلشهار  ينظر:   -7
العرفانية:  النظرية  ضوء  يف  العرفاين 

.242
8- ينظر: االستعارات التي نحيا هبا: 29.

9- املصدر نفسه: 5.
عىل  الذهنية  األفضية  نظرية  قدرة   10

تأويل االبنية اللغوية: 16.
و  الذهنية  األفضية  ينظر:   -11
الالمتناهي:  التأويل  أو  السيميوزيس 

.170
لسانية  مباحث  واخلطاب  النص   -12

عرفنية : 206 
13-see: THE WAY WE 
THINK, GILLES FAUCO-
NNIER, MARK TURNER: 
40.
14- see: Mappings in 
Thought and Language. 
GILLES FAUCONNIER: 
39. 
لسانية  مباحث  واخلطاب  النص   -15
لسانية  نظريات  وينظر:   ،207 عرفنية: 

عرفنية ،: 207 
16- see: Mappings in 
Thought and Language. 
GILLES FAUCONNIER: 
40, and see: COGNITIVE 
LINGUISTICS AN IN-
TRODUCTION, Vyvyan 
Evans and Melanie Green: 
371. 
وينظر: النص واخلطاب مباحث لسانية 

عرفنية، االزهر الزناد: 207.

اخلطاب القرآين دراسة يف ضوء نظرية  ...
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17- see: COGNITIVE LIN-
GUISTICS AN INTRO-
DUCTION, Vyvyan Evans 
and Melanie Green: 371.
مباحث  واخلطاب  النص  ينظر:   -18

لسانية عرفنية: 207.
19- ينظر: املصدر نفسه: 208.

20- See: COGNITIVE 
LINGUISTICS AN IN-
TRODUCTION، Vyvyan 
Evans and Melanie Green: 
371.
وينظر: نظرية األفضية الذهنية: مبادئها 

وتطبيقاهتا: 74.
21- see: Mental Spaces، 
Gilles Fauconnier: 17 .
22- see: Mappings in 
Thought and Language. 
GILLES FAUCONNIER: 38.
لسانية  مباحث  واخلطاب  النص   -23

عرفنية : 206 
24-see: Mappings in Thought 
and Language، GILLES  FAU-
CONNIER: 67.                     

مباحث  واخلطاب  النص  ينظر:   -25
لسانية عرفنية: 208.

26- نظريات لسانية عرفنية: 210.
27- see: Mappings in 
Thought and Language، 
GILLES FAUCONNIER: 11
وينظر: نظريات لسانية عرفنية: 205. 

28- نظريات لسانية عرفنية: 206.
مباحث  واخلطاب  النص  ينظر:   -29

لسانية عرفنية: 211.
ومرشوع  املعرفية  الداللة  ينظر:   -30
نظرية  وقدرة   ،43 املعنى:  هندسة  بناء 
االبنية  تأويل  عىل  الذهنية  األفضية 

اللغوية: 19.
31- ينظر: االستعارة القرآنية يف ضوء 

النظرية العرفانية: 38.
تفسري  يف  البيان  جممع  ينظر:   -32

القرآن: 1/ 56.
اهلل  ينظر: األمثل يف تفسري كتاب   -33

امُلنَزل: 62/1. 
تفسري  يف  البيان  جممع  تفسري   -34

القرآن: 56/1.
وبناء  الذهنية  الفضاءات  ينظر:   -35
إنموذًجا:  والكناية  االستعارة  املعنى: 
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.299
36- ينظر: نظرّيات لسانّية عرفنّية : 207
والنص  نفسه،  املصدر  ينظر:   -37
واخلطاب مباحث لسانية عرفنية: 207. 
38- see: COGNITIVE LIN-
GUISTICS AN INTRO-
DUCTION، Vyvyan Evans 
and Melanie Green: 371
القرآن:  تفسري  يف  التبيان  ينظر:   -39

.85/1
40- ينظر: املصدر نفسه: 59/1.

سليامن:  بن  مقاتل  تفسري  ينظر:   -41
.88/1

املدارس  يف  حمارضات  ينظر:   -42
اللسانية: 20.

القرآن:  تفسري  يف  التبيان  ينظر:   -43
.59/1

44- ينظر: املصدر نفسه.
القرآن:  تفسري  يف  التبيان  ينظر:   -45

.59/1
46- ينظر: االستعارة القرآنية والنظرية 

العرفانية: 93.
امُلنَزل:  الكتاب  تفسري  يف  األمثل   -47

 .62/1

عرفنية:  لسانية  نظريات  ينظر:   -48
.210

مباحث  واخلطاب  النص  ينظر:   -49
لسانية عرفنية: 215.

القرآن  يف  إرسائيل  بنو  ينظر:   -50
والسنة: 552.

تفسري  يف  البيان  جممع  ينظر:   -51
القرآن: 189/1.

عرفنية:  لسانية  نظريات  ينظر:   -52
.210

53- ينظر: املقتضب: 10/1.
القرآن:  تفسري  يف  التبيان  ينظر:   -54

.306/1
 ،5/2 سيبويه:  كتاب  ينظر:   -55
واملقتضب: 186/3، ونظريات لسانية 

عرفنية: 210.
القرآن:  تفسري  يف  التبيان  ينظر:   -56

.303/1
مباحث  واخلطاب  النص  ينظر:   -57

لسانية عرفنية: 214.
النظرية  التصوري  املزج  ينظر:   -58

وتطبيقاهتا يف العربية: 222.
القرآن:  تفسري  يف  التبيان  ينظر:   -59

.311

اخلطاب القرآين دراسة يف ضوء نظرية  ...
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عرفنية:  لسانية  نظريات  ينظر:   -60
.209

61- ينظر: روح املعاين: 295/1.
62- ينظر: االستعارة القرآنية يف ضوء 

النظرية العرفانية: 26
مباحث  واخلطاب  النص  ينظر:   -63
األفضية  ونظرية   ،208 عرفنية:  لسانية 

الذهنية مبادئها وتطبيقاهتا: 74.
مباحث  واخلطاب  النص  ينظر:   -64
لسانية عرفنية: 216، واملزج التصوري 

النظرية وتطبيقاهتا يف العربية: 190.
65- ينظر: تبيني القرآن: 21/1.

66- ينظر: روح املعاين: 1/ 296.
67- ينظر: صفوة التفاسري: 308/3.

مباحث  واخلطاب  النص  ينظر:   -68
لسانية عرفنية: 207.

69- see: Mental Spaces، 
Gilles Fauconnier: 35.
القرآن:  تفسري  يف  التبيان  ينظر:   -70

.308/1
71- املصدر نفسه: 311/1.

صور  يف  فنية  دراسات  ينظر:   -72
القرآن: 20.

 ،296/1 املعاين:  روح  ينظر:   -73

وصفوة التفاسري: 60/1.
والسنة:  القرآن  يف  إرسائيل  بنو   -74

.532
75- العمدة: 5/ 286.

76- ينظر: صفوة التفاسري:60/1.
مباحث  واخلطاب  النص  ينظر:   -77

لسانية عرفنية: 207.
78- ينظر: صفوة التفاسري:60/1.

79- ينظر: مفاتيح الغيب: 3/ 558.
اللغة:  وفلسفة  السيميائية  ينظر:   -80

.255
81- ينظر: االستعارة القرآنية يف ضوء 

النظرية العرفانية: 12.
مباحث  واخلطاب  النص  ينظر:   -82

لسانية عرفنية: 102.
عرفنية:  لسانية  نظريات  ينظر:   -83

.212
84- ينظر: املصدر نفسه: 211.

85- see: Mappings in 
Thought and Language، 
GILLES FAUCONNIER: 67.             
86- see: Metaphor A Prac-
tical Introduction، zoltán 
kövecses:4.                             
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مباحث  واخلطاب  النص  ينظر:   -87
لسانية عرفنية: 121.

علم  يف  وتظبيقية  نظرية  دراسات   -88
الداللة العرفاين: 10.

89- ينظر: االستعارة القرآنية يف ضوء 
النظرية العرفانية:121.

90- ينظر: االستعارات التي نحيا هبا: 45.
القرآن:  تفسري  يف  التبيان  ينظر:   -91

.181/1
القرآن:  تفسري  يف  امليزان  ينظر:   -92

.151/1
القرآن  يف  اليهود  خطاب  ينظر:   -93

الكريم دراسة نصية: 31.
94- ينظر: املصدر نفسه: 31.

ينظر: األمثل يف تفسري كتاب اهلل   -95
امُلنَزل: 127/1.

96- ينظر: روح املعاين: 1/ 243.
عرفنية:  لسانية  نظريات  ينظر:   -97

.206
البيان:  جممع  تفسري  ينظر:   -98

.125/1

الذهنية  األفضية  نظرية  ينظر:   -99
مبادئها وتطبيقاهتا: 45.

القرآن:  تفسري  يف  التبيان  ينظر:   -100
.183/1

وأرسار  التنزيل  أنوار  ينظر:   -101
التأويل: 75/1.

102- ينظر: البحر املحيط يف التفسري: 
.283 /1

 ،114  /1 العلوم:  بحر  ينظر:   -103
القرآن:  تفسري  عن  والبيان  والكشف 

.186 /1
القرآن:  تفسري  يف  التبيان  ينظر:   -104

.183/1
تفسري  يف  البيان  جممع  ينظر:   -105

القرآن: 126/1.
106- ينظر: املصدر نفسه: 1/ 127.

107- املصدر نفسه: 127/1.
108- املصدر نغسه: 1/ 127.

القرآن:  تفسري  يف  التبيان   -109
.188/1

اخلطاب القرآين دراسة يف ضوء نظرية  ...



496

)2
02

2  
ين -

الثا
ن 

رشي
( )ت

14
44

 - 
اين

 الث
يع

)رب
نة 

ثام
ة ال

سن
- ال

ون 
الث

والث
بع 

لرا
دد ا

الع
 - 

سع
التا

لد 
ملج

/ ا
واة

د

املصادر واملراجع
نحيا هبا، جورج  التي  1- االستعارات 
عبد  ترمجة  جنسون،  مارك  اليكوف، 
للنرش،  توبقال  دار  جحفة،  ملجيد 

)د.م.ط(، ط1، 1996م.
ضوء  يف  القرآنية  االستعارات   -2
الشبكي-  )النموذج  العرفانية  النظرية 
العرفانية(،  النظرية  التصورية-  البنية 
احلديثة  األكاديمية  أمحد،  سليامن  عطية 

للكتاب اجلامعي- القاهرة، 2014م.
3- اإلشهار القرآين واملعنى العرفاين يف 
ضوء النظرية العرفانية واملزج املفهومي 
نموذجا،  يوسف  سورة  والتداولية 
احلديثة  األكاديمية  أمحد،  سليامن  عطية 
مرص،  القاهرة،  اجلامعي،  للكتاب 

)د.ط(، 2014م.
السيميوزيس  و  الذهنية  األفضية   -4
نزهية،  زكور  الالمتناهي،  التأويل  أو 
يف  العمدة  جملة  غيلوس،  صالح  د. 
 ،3 مج:  اخلطاب،  وحتليل  اللسانيات 

عدد خاص، )د.م.ط(، 2015.
امُلنَزل،  اهلل  كتاب  تفسري  يف  األمثل   -5
مؤسسة  الشريازي،  مكارم  نارص 
األعلمي للمطبوعات، بريوت- لبنان،  

ط1، 1434هــ، 2013م 
6- أنوار التنزيل وأرسار التأويل، نارص 
الدين أبو سعيد عبد اهلل بن عمر بن حممد 
685هـ(،  )ت:  البيضاوي  الشريازي 
حتقيق: حممد عبد الرمحن املرعشيل، دار 
ط1،  بريوت،  العريب،  الرتاث  إحياء 

1418هـــ.
بحر العلوم، أبو الليث نرص بن   -7
الرسقمندي  ابراهيم  بن  أمحد  بن  حممد 
الشيخ  وتعليق:  حتقيق  375هـــ(،  )ت 
أمحد  عادل  الشيخ  معّوض،  حممد  عيل 
عبد املوجود، الدكتور زكريا عبد املجيد 
 – بريوت  العربية،  الكتب  دار  النويت، 

لبنان، ط1، 1413هــ-1993م. 
أبو  التفسري،  يف  املحيط  البحر   -8
بن  عيل  بن  يوسف  بن  حممد  حيان 
األندليس  الدين  أثري  حيان  بن  يوسف 
)املتوىف: 745هـ(، حتقيق: صدقي حممد 

مجيل، دار الفكر، بريوت، 1420 هـــ.
والسنة،  القرآن  يف  إرسائيل  بنو   -9
الرشوق،  دار  طنطاوي،  سيد  حممد 

القاهرة، ط1، 1997م.
السنة،  أهل  تأويالت   -10
املاتريدي)ت: 333هــ(، حتقيق: جمدي 
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بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  باسلوم، 
لبنان، ط1، 2005م.

القرآن،  تفسري  يف  التبيان   -11
الطوس  احلسن  بن  حممد  جعفر  أبو 
املحقق  اإلمام  له  قدم  )ت460هــ(، 
إحياء  دار  الطهراين،  بزرك  آغا  الشيخ 
الرتاث العريب، بريوت- لبنان، )د.ط(، 

)د.ت(.
العظمى  اهلل  آية  القرآن،  تبيني   -12
الشريازي،  السيد حممد احلسيني  االمام 
1423هــ،  ط3،  بريوت،  العلوم،  دار 

2003م.
أبو  سليامن،  بن  مقاتل  تفسري   -13
بشري  بن  سليامن  بن  مقاتل  احلسن 
األزدي البلخي )ت: 150هـ(، حتقيق: 
عبد اهلل حممود شحاته، دار إحياء الرتاث 

– بريوت، ط1،1423 هـــ
عن  الكريم  القرآن  خطاب   -14
اليهود دراسة نصية، عرفة عبد املقصود 
)د.م.ط(،  األلوكة،  شبكة  عامر، 

)د.ط(، )د.ت(. 
القرآن،  صور  يف  فنية  دراسات   -15
التابعة  الطبع  مؤسسة  البستاين،  حممود 
مشهد،  املقدسة،  الرضوية  لآلستانة 

ايران، ط1، 1421هــ . 
دراسات نظرية وتطبيقية يف علم   -16
البو  الصالح  حممد  العرفاين،  الداللة 
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ب بين المركز والهامش  استعادة الماضي الُمَغيَّ

في رسائل اإلمام علي ـ عليه السالم ـ

 

Restoring the hidden past between the center 

and the periphery in the messages of Imam Ali 

- peace be upon him -

Prof. Dr. Kadhum Fakher Hajem

Asst lect. Khaleda Ali Falih

أ.د. كاظم فاخر حاجم
جامعة ذي قار / كلية اآلداب

م.م. خالدة عيل فليح
جامعة ذي قار / كلية اآلداب
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ملخص البحث
إن استدعاء التاريخ بحوادثه املاضية يشكل عالمة مضيئة ما بني املركز واهلامش   
يف اثبات نسبة أحدمها لآلخر، السيام إذا كانت تلك احلوادث مغيبة أو حجبتها جهة 
ألسباب سياسية .... إن العالقة بني حارض املركز واهلامش يرتبط باميض كل منهام بام 
حيمل من قيم ومفاهيم وتصورات اجتامعية أو دينية أو سياسية حيث خيضع كّل منهام 

إىل تقييم االخر.
يشتمل هذا البحث عىل استعادة حوادث املايض من خالل النظر برسائل االمام عيل 

ــــ عليه السالم ـ بوصفه مركزًاـــــ املوجهة إىل األطراف من والة وأمراء وغريهم.
الكلامت املفتاحية :  املركز ، اهلامش ، املايض املغّيب

Abstract

Recalling history with its past incidents constitutes a luminous 
sign between the center and the periphery in proving the 
relation of one to the other, especially if those incidents 
were hidden or obscured by a party for political reasons. 
The relationship between the present of the center and the 
periphery is linked to the past of each of them with what 
carries values, concepts and social perceptions religious or 
political, where each is subject to the evaluation of the other. 
This research includes a retrieval of the events of the past by 
looking at the messages of Imam Ali - peace be upon him - 
as a center - addressed to the parties from the rulers, princes 
and others.
keywords: The center, the margin, the hidden past

استعادة املايض امُلَغيَّب بني املركز  ...



502

)2
02

2  
ين -

الثا
ن 

رشي
( )ت

14
44

 - 
اين

 الث
يع

)رب
نة 

ثام
ة ال

سن
- ال

ون 
الث

والث
بع 

لرا
دد ا

الع
 - 

سع
التا

لد 
ملج

/ ا
واة

د

استعادة املايض امُلَغيَّب 
ل  املحمَّ التاريخ  استدعاء  إِنَّ   
مضيئة  عالمة  سيكون  املاضية  بحوادثه 
ما بني املركز واهلامش يف اثبات أحدمها 
كانت  إذا  ـ  السيام  ـ  لآلخر  بالنسبة 
حجبها  جرى  أو  مغيبة  األحداث  تلك 
ألسباب سياسية؛ فاملايض بام حيمل من 
متداولة  ثقافة  يكون  أن  يصلح  ذخرية 
احلاالت  ))ففي  اخلطاب،  طريف  بني 
الكربى واخليارات الصعبة ُتفتح ُجعب 
التصورات  رساح  وُيطلق  التاريخ، 

اخلبيئة يف طيَّاته(()1(.
عن  ينفصل  ال  املايض  إن   
واهلامش  املركز  فحارض  احلارض، 
يرتبط باميض كٌل منهام بام حيمل من قيم 
دينية  أو  اجتامعية  وتصورات  ومفاهيم 
لتقييم  منهام  كٌل  وخيضع  سياسية،  أو 
بأحداثه  املايض  استعادة  وإِنَّ  اآلخر، 
ماضية  أحداثًا  ُتيضء  رسدية  وسيلة  هو 
عن طريق تقنية االسرتجاع، التي ُيمكن 
أو  يقظة  ُحلم  ))خالل  من  تنميتها 
سياق  أو  الشخصيات  إحدى  ذكريات 

ُحلمي متتابع أو حوار(()2(.
إِنَّ العودة إىل الوراء واسرتجاع   

املايض من قبلهام يقع حتت ما يطلق عليه 
ولسنا  االسرتجاع،  مصطلح  الرسديون 
بقدر  املصطلح  هلذا  التنظري  بصدد  هنا 
اإلشارة إىل مفهومه، وكيفية توظيفه يف 
ألًن  السالم(  )عليه  عيل  االمام  رسائل 
ظالله املفهومية تندرج ضمن ما ُيعرف 
باملفاِرقة الزمنية التي تعتمد عىل ما يظهر 
اخلطاب  يف  قائمة  زمنية  إشارات  من 

سواء أكانت رصحية أم ضمنية)3(.
صاحب  برنس  جريالد  يرى   
إىل  العودة  أن  الرسديات(  )قاموس 
املايض  يف  وقعت  أن  سبق  أحداث 
يمكن أن ُيعرب عنه بمصطلح املفاِرقات 
املايض  باجتاه  أهنا مفاِرقات  الزمنية، أي 
هو  ذلك  ومعنى  احلارض،  من  انطالقًا 
قبل  وقع  قد  أكثر  أو  حدث  استدعاء 
حلظة احلارض، وهي اللحظة التي تنقطع 
عندها سلسلة األحداث املتتابعة زمنيًا، 
وهذا  لالسرتجاع،  مكانًا  خُتيل  لكي 
املصطلح عنده ُيقابل املصطلح األجنبي 

.)4()Flash Back(
أما الدكتور عبد امللك مرتاض فقد   
عربَّ عنه بقوله: ))هو اخلروج عىل الرتتيب 

الطبيعي للزمن عىل كل حال(()5(.
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استعادة  أنَّ  نعتقد  تقدم  ومما   
أحد طريف  املختلفة من  بأحداثه  املايض 
االسرتجاع،  مفهوم  حتت  يقع  اخلطاب 
رسد  يف  املايض  الزمن  إىل  الرجوع  أي 
قد  كانت  أحداث  جمموعة  أو  حدث 
من  احلارض  بإطار  لكن  هناك،  وقعت 
املضمون  الفكرة وتوضيح  إضاءة  أجل 
املتلقي  إىل  نقله  الكاتب  ُيريد  الذي 
للخطاب،  جديدة  داللة  أمام  ليجعله 
يقترص  ال  ))االسرتجاع  فإًن  هنا  ومن 
اجتاه زمني آلخر، وال  عىل اخلروج من 
باستعادة املايض، ولكن له أيضًا أثره يف 
من  جرى  وما  اآلين  احلدث  بني  الربط 

أحداث يف املايض(()6(.
الثقافية  بمحموالته  النص  إِنَّ   
أنه  عىل  ُيعامل  أن  يمكن  والتارخيية 
من  متوالية  جمموعة  أو  متكاملة  عالقة 
االوىل  احلالة  يف  يتجزأ  وال  العالمات، 
إىل  يتجزأ  بل  منفصلة  عالمات  إىل 
أن  ومثلام  متميزة.  ومالمح  خواص 
النصوص الفريدة يمكن إبداعها بالنظر 
فإًن  إليه،  امُلرَسل  أو  امُلرِسل  موقع  إىل 
املشاركني يف عملية االتصال ال يبدعون 
ذاكرة  حتتوي  بل  فقط  النصوص  هذه 

فالنص  وتتضمنها،  املشاركني  هؤالء 
ُتنقل  رسالة  بالرضورة  يكون  ال  الثقايف 
يكون  أن  ُيمكن  بل  االعتيادية،  باللغة 
خالل  من  متكاماًل  معنًى  حتمل  رسالة 
الداللة،  سيمياء  أو  التواصل  سيمياء 
التواصل  قنوات  معرفة  خالل  من  أو 
بني امُلرِسل وامُلرَسل إليه  وما حتمل من 

إشارات)7(.
يف  امُلغيب  املايض  استدعاء  إِنَّ   
رسائل اإلمام عيل )عليه السالم( املوجهة 
أحداث  استدعاء  يعني  اآلخر،  إىل 
بتفاصيلها  )املغيبة(  املاضية  التاريخ 
إضاءة  ُيشكل  مما  الكبرية،  أو  الصغرية 
اآلخر،  جتاه  اإلمام  قبل  من  للحقيقة 
خطاٌب  هو  طبيعيًا،  أمرًا  ذلك  وُيعد 
مغلقًا  خطابًا  ))ليس  وهو  واقعي، 
مستقاًل عن غريه من اخلطابات يف سياق 
آليات  تصاعدت  ومهام  بعينه  حضاري 
يامرسها  قد  التي  واالستبعاد  االقصاء 
حضور  فإنَّ  آخر،  خطاب  ضد  خطاب 
اخلطاب  بنية  يف  اآلخر  اخلطاب  هذا 
األول يمكن أن نتبعه عىل مستوى البنية 
والرسد إن ل يكن عىل مستوى املنطوق 
من  ))مظهرًا  يمثل  وهو  واملفهوم(()8(. 

استعادة املايض امُلَغيَّب بني املركز  ...



504

)2
02

2  
ين -

الثا
ن 

رشي
( )ت

14
44

 - 
اين

 الث
يع

)رب
نة 

ثام
ة ال

سن
- ال

ون 
الث

والث
بع 

لرا
دد ا

الع
 - 

سع
التا

لد 
ملج

/ ا
واة

د

احدى  أيضًا  وهو  الفكر،  جتيل  مظاهر 
طرائق نقل االفكار والقيم، ووسيلة من 
املجموعة  افراد  فيام بني  وسائل دوراهنا 
من  واداة  الواحدة  واللغوية  الثقافية 

ادوات صنع الوعي العام(()9(. 
عالقة  هي  بينهام  والعالقة   
اللغة  سياقات  بوساطة  تتم  تواصلية 
املمتلئة ألن النص حممول بعالقة نفسية 
فقط،  لسانيًا  مظهرًا  ليس  وهو  عالية، 
إنام يتكون من بنية فكرية ونفسية جتسد 

طبيعة تلك العالقة بني الطرفني)10(.
قوله  يف  واضحًا  نراه  ما  وهذا   
أمري  اهلل  عبد  ))من  السالم(:  )عليه 
املؤمنني إىل أهل الكوفة، جبهة االنصار 
ُأخربكم  فأين  بعد،  أما  العرب.  وسنام 
عن أمر ُعثامَن حتى يكوَن سمُعُه كعيانِه. 
إِنَّ الناس طعنوا عليه، فكنُت رجاًل من 
عتابه،  وُأقلُّ  إستعتابه،  ُأكثُر  املهاجرين 
فيه  سريمها  أهوُن  والزبرُي  طلحُة  وكان 
الوجيُف وأرفُق حدائهام العنيُف. وكان 
من عائشَة فيه فلتُة غضٍب، فُأتيَح له قوٌم 
فقتلوُه، وبايعني الناُس غري مستكَرهنَي 

وال جُمربيَن، بل طائعنَي خُمرّييَن(()11(.
ه اإلمام هذه الرسالة إىل أهل  وجَّ  

الكوفة عند مسريه من املدينة املنورة إىل 
الذي  اجليش  رأس  عىل  وهو  البرصة، 
)طلحة  اجلمل  أصحاب  حلرب  قاده 
ُيمثل  ـ  هنا  ـ  وهو  وعائشة(،  والزبري 
أهل  ا  أمَّ والدنيوية،  الدينية  السلطتني 
لقتال  دعاهم  الذين  رعيته  فهم  الكوفة 
املتمردين عىل السلطة، وليس بالرضورة 
أن يكون هذا اهلامش مستبعدًا من املركز 
والتهميش  باإلقصاء  ُيسمى  ما  حتت 
اهلوامش  دراسة  يف  عليه  املتعارف 
وعالقتها باملركز، ومما ُيشري إىل أحداث 
ألهل  اإلمام  توجيه  يف  وأثرها  املايض 
املتمردين،  لقتال  واستنهاضهم  الكوفة 
))ُأخرُبكم...،  املايض:  أفعال  استعامله 
طعنوا...، كنُت...، كان طلحُة والزبري، 
كان من عائشة، فُأتيَح...، بايعني...((.

إىل  كلها  تشري  األفعال  هذه   
بأحداثه  ل  امُلحمَّ املايض  استعادة 
أحداٌث  اإلمام، وهي  قبل  التارخيية من 
حتى  الكوفة،  أهل  عن  غائبة  كانت 
يكون سمعها كعياهنا، أي ماثلة أمامهم. 
ثم يقول يف الرسالة نفسها خماطبًا إياهم: 
أقلعت  قد  اهلجرة  دار  أن  ))وأعلموا 
جيش  وجاشت  هبا،  وقلعوا  بأهلها 
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وبادروا  أمريكم،  إىل  فأرسعوا  املرجل، 
جهاد عدوكم(()12(.

ما  اهلجرة((  ))دار  قوله  يف   
نفسه،  يف  الكوفيني  مكانة  إىل  يشري 
هاجر  التي  نفسها   الكوفة  هبا  ويقصد 
العالقة  وتبدو  املؤمنني،  أمري  اليها 
التي  الفتنة  إىل  أشار  وقد  بينهام.  وطيدة 
وكنَّى  البرصة،  يف  سلطته  عىل  حصلت 
جيش  )وجاشت  قوله:  يف  شدهتا  عن 
بقوله:  مركزيته  عن  كنَّى  ثم  املِرجل(، 
َل حممد جواد  )عىل الُقطب...(. وقد َأوَّ
دار  أنَّ  ))واعلموا  اإلمام:  قول  مغنية 
بأهلها وقلعوا هبا((،  أقلعت  اهلجرة قد 
قائاًل:))خرَج اإلمام من املدينة متوجهًا 
إىل العراق ومعه الكثري من أهل املدينة، 
وفيهم العديد من املهاجرين واألنصار، 
وقامت الفتنة التي أثارها الزبري وطلحة 
بلغت  أي  الُقطب،  عىل  املؤمنني  وأم 

ها(()13(. الفتنُة أشدُّ
ُيطلَع  أن  اإلمام  أراد  هنا  ومن   
جرت  التي  األحداث  عىل  الكوفة  أهل 
بالعودة  فاستعان  املدينة،  يف  مىض  فيام 
األحداث  تلك  توضيح  يف  املايض  إىل 
وبياهنا، وهي مقتل عثامن وموقف اإلمام 

وعائشة  والزبري  طلحة  وحتريض  منه، 
يمتلك  أصبح  أن  بعد  عليه  الناس 
له  الناس  مبايعة  ثم  املركزية،  السلطة 
إِنَّ هذا  يف املدينة طائعني غري مكرهني. 
يف  وأحداثه  املايض  استعادة  من  النوع 
جنيت  جريار  يه  ُيسمِّ احلارض  من  حلظة 
فه قائاًل:  بـ)االسرتجاع اخلارجي(، وُيعرِّ
للنقطة  سابق  حلدٍث  الحٍق  ِذْكٍر  ))ُكل 
التي نحن فيها من القصة(()14(، وبذلك 
أراد )عليه السالم( أن يبني ألهل الكوفة 
طبيعة تلك األحداث التي مرت به بعد 
أربعة أشهر من توليه اخلالفة، وملخص 
احلكاية أنَّ عثامَن حني أيقن بالقتل طلب 
لنجدته  إليه   يأيت  أن  عيل  اإلمام  من 
أشد  من  وكان  الناس.  عنه  ويدفع 
والزبري  طلحة  هم  آنذاك  عثامن  خصوم 
وعائشة، ويرشح الشيخ حممد عبده هذه 
من  رضٌب  ))الوجيف:  بقوله:  احلكاية 
أهون  ومجلة:  رسيع  واإلبل  اخليل  سري 
سريمها الوجيف أي أهنام طلحة والزبري 
ُأم  إِنَّ  وقيَل  عليه،  الفتنة  إلثارة  سارعا 
رسول  نعيل  أخرجت  عائشة  املؤمنني 
من   وقميصه  واله(،  عليه  اهلل  )صىل  اهلل 
وقالت  املنرب  عىل  وعثامن  ستارها،  حتت 

استعادة املايض امُلَغيَّب بني املركز  ...
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َتْبُل،  ل  وقميصه  اهلل  رسول  نعال  هذان 
َت من سنته،  دينه، وغريَّ لَت من  بدَّ وقد 
فقالت  املخاشنة،  كالم  بينهام  وجرى 
أقتلوا نعثالً تشبهه برجل معروف(()15(.

))جبهة  اإلمام:  قول  ففي   
عىل  يدلُّ  ما  العرب((،  وسنام  األنصار 
هم  فاألنصار  عنده  الرفيعة  منزلتهم 
األعوان، وسنام العرب يدُل عىل الرفعة 
والعلو، والسنام هو أعىل أعضاء البعري. 
ُينبئ أن العالقة بني اإلمام  ويف ذلك ما 
والكوفيني هي عالقة تعايش واندماج، 
التحاق عرشة آالف  والدليل عىل ذلك 
حرب  يف  لنرصته  الكوفيني  من  رجل 

اجلمل)16(.
مستوًى  متثل  الرسالة  هذه  إِنَّ   
من  إليه  وامُلرَسل  امُلرِسل  بني  خطابيًا 
اليه  يلجأ  الذي  املايض  استعادة  خالل 
وتقديم  واملتابعة،  الوصف  يف  اإلمام 
ـ  وهكذا  وتفسريها.  املاضية  األحداث 
اخلطابية يف رسائل  العملية  تزخر  ـ  إذن 
اإلمام املوجهة إىل الكوفيني بكل مهامت 
اإلعالم واإلخبار حتى ُيصبِح اخلطاب 
ومفاهيم  قناعات  ذا  هنا  اإلعالمي 
يؤكد  وما  الطرفني)17(،  بني  مشرتكة 

))فكنُت  الرسالة:  هذه  يف  كالمه  ذلك 
ذلك  يف  فإنَّ  املهاجرين،  من  رجاًل 
عىل  خيفى  ال  ما  والتخلص  الرباءة  من 
املتأمل. أال ترى أنَّه ل ُيبِق عليه يف ذلك 
حجة لطاعٍن، حيُث كان قد جعل نفسه 
كواحد من ُعرض املهاجرين واألنصار 
خالفة  انعقدْت  منهم  يسرٍي  بنفٍر  الذين 
وإنام  والَعقد،  احللِّ  أهل  وهم  بكر،  أيب 
ومن  فيه.  لدخوهلم  حجة  اإلمجاع  كان 
لطيف الكالم أيضًا قوله: )ُأتيَح له قوٌم 
وال  قومًا  له  اهلل  أتاح  يقل  ول  فقتلوُه(، 
قال: أتاح له الشيطان قومًا وجعل األمر 

مبهاًم(()18(.
تقوم كل مركزية ثقافية أو عرقية   
االختالق  فكرة  عىل  ـ  عادة  ـ  دينية  أو 
الرسدي التي تسعى من خالل استعادة 
يتفق  ماضيها إلشباع تطلعاهتا اآلنية بام 
ورغباهتا الذي ُيعدُّ من ُسنن املركزيات 
ملواجهة حاجاهتا إىل التوازن بام تصطنع 
ويمور  تطلعاهتا.  توافق  ذاكرات  من 
كثري  فيها  بذاكرة  االنساين  التأريخ 
ذلك  ويعود  االختالق،  عنارص  من 
من  كثري  عند  امَلَرضية  شبه  الرغبة  إىل 
ماٍض  إىل  االنتساب  عند  املركزيات 
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أو النتزاع رشعية يف عال حمتدم  عريق، 
الُكربى،  واألدوار  اهلويات  برصاع 
ُتريد  متوسعة  برغبة  هذا  ويتضح 
يف  متحيزًا  استخدامًا  املايض  استخدام 

سبيل رفعة احلارض)19(. 
مركزية اإلمام )عليه السالم(

تبنته  الذي  املفهوم  هذا  إِنَّ   
املركزيات عىل مرِّ التاريخ ل يكن ممكنًا يف 
منهج اإلمام وهو ال خيتلق أحداث املايض 
حساب  عىل  الذات  لبناء  رسديًا  اختالقًا 
احلارض،  حاجات  إلشباع  أو  احلقيقة، 
ل  النطاق  واسع  املسلح  ))التمرد  وحتى 
يستطع أن خيلق خلالً يف معادلة عيل بن 
أيب طالب الذاتية التي كانت ـ يف جوهرها 
ـ معادلة احلق اإلسالمي(()20(، واملعروف 
أّن االمام كان يميل إىل كفة السالم قبل 
احلرب، فلم ))حترضه قتاليته عىل إشهار 
السيف بوجه الذين أعلنوا عليه احلرب، 
مع أًن قتاليته كانت من أبرز صفاته؛ ذلك 
ألن هناك ما هو أعظم منها وأكثر شموالً 

واشتامالً عليها، نعني به عقائديته(()21(.
العقائدية  تلك  عىل  وأستدلُّ   
الراسخة يف فكر اإلمام بقوله: ))فواهلل 
ما دفعُت احلرَب يومًا إالَّ وأنا أطمُع أن 

وتعشو  يب،  فتهتدي  طائفة  يب  تلتحق 
أن  من  إيلَّ  أحبُّ  وذلك  ضوئي،  إىل 
تبوُءُ  كانت  وإْن  َضالهلا،  عىل  أقتلها 
ه  املوجَّ اخلطاب  وهذا  بآثامها(()22(، 
أثره  ويرتك  العميق،  للتأمل  ُأُفقًا  يفتح 
مما  للمراجعة،  ويستدعيه  امُلتلقي،  عىل 
للمجتمع،  الواضحة  املركز  رؤية  يؤرش 
كونه عامد البالد والدين، ويتضح ذلك 
يف قوله خماطبًا أهل البرصة: ))وقد كاَن 
من انتشار حبلكم وِشقاقكم ما ل تغيبوا 
ورفعُت  جمرمكم،  عن  فعفوُت  عنه، 
ُمقلكم،  وقبلُت  مدبركم،  عن  السيف 
وَسَفُه  امْلردية،  األمور  بكم  َخَطْت  فإْن 
فها  وخاليف،  ُمنابذيت  إىل  اجلائرة  اآلراء 
بُت جيادي ورّحلُت ركايب،  أنا ذا قد قرَّ
وَلِئْن أجلأمتوين إىل املسري إليكُم ألوقعنَّ 
بكم وقعة ال يكون يوم اجلمل اليها إاِلَّ 

كلعقِة العٍق(()23(.
إىل  الرسالة  هذه  االمام  أرسل   
يدعوهم  اجلمل  وقعة  بعد  البرصة  أهل 
لسلطته،  والوالء  طاعته  لزوم  إىل  فيها 
حيث  سابقًا  معه  فعلوه  بام  رهم  ويذكِّ
ضده،  احلرب  وأعلنوا  عليه،  متردوا 
قد عفا عنهم، غري  بأنه  أيضًا  رهم  ويذكِّ

استعادة املايض امُلَغيَّب بني املركز  ...
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مرة  بيعتهم  نقضوا  إن  يتوعدهم  ُه  أنَّ
اجلمل.  حرب  من  أشد  بعقوبة  أخرى 
أخالق  سامحة  إىل  الرسالة  هذه  وتشري 
السالم( ل يقتل  اإلمام معهم، فهو )عليه 
إليه  معتذرًا  مقباًل  يرد  ول  منهم  هاربًا 
ويدخل  اجلمل.  يف  عليهم  انترص  حني 
الفخر  باب  يف  لديه  االسرتجاع  هذا 
اخللق  وسامحة  املهابة  عىل  يدّل  مما 
املعنى  هذا  ويف  بالرعية)24(،  والتلطف 
خروجكم  من  كان  ))...قد  يقول: 
حبل  ونرشكم  الطاعة،  عن  اجلمل  يوم 
أغبياء  لستم  ما  يل  وِشقاقكم  اجلامعة، 
وقبلت  السيف  ورفعت  فعفوت،  عنه، 

التوبة واإلنابة(()25(.
االحداث  تلك  استعادة  إّن   
يأيت من قبل االمام يف اطار رسدي ذي 
املعنى  تقبل  عىل  املتلقي  تساعد  وظيفة 
وفهمه؛ ألّن ))الوظيفة األساس للرسد 

هو النقل واإلخبار والبيان(()26(.
يتمتع  أّن اإلمام  تقدم  يتضح مما   
يفتقر  اهلامش  وأن  والقوة،  بالكفاءة 
قدرته  من  الرغم  عىل  ولكنه  إليهام، 
دمج  عىل  استعداد  عىل  فهو  وهيمنته 
أّن  والشك  السلطة.  دائرة  يف  اآلخر 

احلال  ملقتىض  مطابقًا  يأيت  اخلطاب 
ومناسبًا للموقف، لذا فإنَّ خطابه يتسم 
بالقوة واحلزم، ولعل السبب يف ذلك أن 
اإلمام قد استشعر أنَّ اآلخر يعمل عىل 

تقويض سلطة املركز.
خطابه  يف  السالم(  )عليه  وجيمع   
ميله  عىل  يدُل  مما  واللني،  الشدة  بني 
اإلقصاء  من  بدال  واالندماج  لالحتواء 
بتعليق  ذلك  عىل  وأستدلُّ  والتهميش، 
يف  جاء  ما  عىل  املعتزيل  احلديد  أيب  ابن 
أهل  إىل  ـ  الذكر  آنف  ـ  اإلمام  كتاب 
مثٌل  العق،  ))كلعقة  يقول:  إذ  البرصة 
وُيروى  التافه،  احلقري  لليشء  ُيرَضُب 
تأخذه  ما  وهي  ]ُلعقة[،  الالم  بضم 
اخلشونة  مازجًا  فقال:  عاد  ُثم  امللعقة، 
باللني: مع أين عارٌف فضل ذي الطاعة 
منكم، وحَق ذي النصيحة، ولو عاقبُت 
ملا عاقبُت الربيَء بالسقيم، وال أخذُت 

الويفَّ بالناكِث(()27(.
إِنَّ اإلمام يسعى إىل بناء اهلامش   
وذلك  تقويضه،  إىل  ال  به  والنهوض 
ومحله  باملجتمع  اندماجه  خالل  من 
استجابة  وهي  لسلطته،  االستجابة  عىل 
يمتلك  أنه  من  الرغم  وعىل  طوعية. 
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التارخيي  مستواها  يف  والقوة  السلطة 
فها  ُيعرِّ التي  والديني  واالجتامعي 
املختصون أهنا عملية بسط سيادة إنسان 
عىل آخر إذ ُيصبح ال مفر لآلخر امَلُسود 
من القيام بالفعل املطلوب منه سواء أكان 
باإلقناع)28(،  أو  باإلكراه  إجيابًا  أم  سلبًا 
إالّ أنَّ املثالية التي يتمتع هبا اإلمام مُتيزه 
الذي  السائد  السلطوي  املفهوم  عن 
يميل إىل اإلقصاء والتغييب ألن املركزية 
هي، ))نظام له سياسة يسري عليها، وله 
تسعى  خفية،  أو  ظاهرة  إما  أهداف، 
وخَيِدم  ُيساعدها  َمْن  فتتبنى  حتقيقها  إىل 
وهلا  يواجهها،  الذي  وُتقيص  مصاحلها، 
رعيتها  توجيه  عىل  والقدرة  القوة  من 
إىل  فالعودة  تسلكه(()29(،  اجتاه  أي  عىل 
ليست ظاهرة خاصة  تكراره  أو  املايض 
دون  بعقيدة  أو  آخر،  دون  بشخص 
لو  انسانية  ))ظاهرة  هي  بل  أخرى، 
بالنسبة  وخيمة  نتائجها  لكانت  غابت 

إىل التوازن الذهني(()30(.
ومن هنا؛ فقد كان اإلمام شديد   
التمسك باملايض وما حيمل من أحداث 
ذلك  ومن  احلارض،  ُتيضء  أن  ُيمكن 
إذا  )ص(  ـ  اهلل  رسول  ))وكان  قوله: 

أهَل  َقدم  الناُس،  وأحجم  البأُس،  امحرَّ 
السيوِف  َحرَّ  أصحاَبُه،  هبم  فوقى  بيته، 
يوم  احلارث  بن  عبيدُة  فُقتَل  واألسنِة، 
َجعفُر  وُقتل  ُأحٍد،  يوم  بدٍر، وُقتل محزُة 
ذكرُت  شئُت  لو  َمْن  وأراد  مؤتٍة،  يوم 
الشهادِة،  من  أرادوا  الذي  مثل  اسمه، 
لْت،  ُأجِّ ومنيُتُه  لْت،  ُعجِّ آجاهلم  ولكن 
فيا عجبًا للدهر إذ رصُت ُيقرن يب َمْن ل 
التي  يسَع بقدمي، ول تكن له كسابقتي 
ٍع  ُمدَّ عي  يدَّ أن  إالَّ  بمثلها،  أحٌد  ُيديل  ال 
ما ال أعِرُفُه وال أظنُّ اهلل يعرفه، واحلمد 

هلل عىل كل حاٍل(()31(.
الرسول  مكانة  إىل  النص  ُيشري   
الكريم )صىل اهلل عليه واله(، وشجاعته 
يف الدفاع عن االسالم ـ السيام ـ إذا اشتد 
الدماء.  وسالت  الفريقني  بني  القتال 
عبد  بني  تضحية  اإلمام  ويستذكر 
فكانوا  العقيدة  عن  الدفاع  يف  املطلب 
ومنهم:  سبيلها،  يف  ُأستشِهَد  من  أول 
بن  ومحزة  بدر،  يوم  احلارث  بن  عبيدة 
أيب  بن  وجعفر  ُأحد،  يوم  املطلب  عبد 
اإلمام  أشار  ُثمَّ  مؤتة،  معركة  يف  طالب 
إىل نفسِه وسابقتِه إىل اإلسالم ومنارصته 
يف  ُينازعه  أن  ملدٍع  يسُع  ال  التي  للنبوة 

استعادة املايض امُلَغيَّب بني املركز  ...
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ذلك أو ينكَر فضيلتُه فيها.
أحداثًا  اإلمام  اسرتجع  لقد   
مكانته،  د  ُتعضِّ أن  شأهنا  من  سابقة، 
وتبسط نفوذه عىل األطراف، وُتعد تلك 
اإلمام  هبا  يتمتع  امتيازات  األحداث 
واجلهاد  اإلسالم  يف  كالسبِق  غريه  دون 
يف سبيل اهلل، ويف فضل النبوة، إذ يقول 
النبوِة  فضَل  بعُد  أيدينا  ))ويف  اإلمام 
التي أذللنا هبا العزيز ونعشنا هبا الذليل، 
أفواجًا،  دينه  يف  العرَب  اهللُ  أدخل  وملَّا 
وكرهًا،  طوعًا  األمة  هذه  له  وأسلمْت 
كنتم ممن دخل يف الدين، إما رغبًة وإما 
رهبًة، عىل حني فاز أهُل الِسبق بسبقهم، 
بفضلهم،  األولون  املهاجرون  وذهَب 

فال جتعلنَّ للشيطان فيك نصيبا(()32(. 
عىل  ردًا  هذه  رسالته  كانت   
اإلمام  عىل  افتخر  حني  معاوية  مزاعم 
ليس  مناف،  عبد  بنو  ))نحن  بقوله: 
ال  فضٌل  إالَّ  فضل،  بعض  عىل  لبعضنا 
قُّ به حٌر(()33(. ُيستذلُّ به عزيز وال ُيسرَتَ
يستميل  أن  معاوية  حاول  فقد   
بعض  عىل  للحصول  لصاحله،  اإلمام 
التفكري  هذا  خطورة  وتبدو  املكاسب، 
يعرتيه  عندما  )املثايل(  املركز  عىل  منه 

بأنه ال خيتلف عنه ))من حيث  الشعور 
والعقائدي، ويكون  االجتامعي  الشكل 
عىل  ويعمل  للمركز  معارضًا  اهلامش 
تفكيكه. وهذا ما يسبب الفوىض اهلدامة 

التي هتدم قوة الدولة وتبعثرها(()34(. 
معاوية  مزاعم  اإلمام  يدحض   
َمناٍف،  عبِد  بنُو  ا  إنَّ قوُلَك:  ا  ))أمَّ قائاًل: 
فكذلك نحن، ولكْن ليَس ُأميُة كهاشم، 
وال حرٌب كعبد املطلب، وال أيب سفيان 
وال  كالطليِق  املهاجُر  وال  طالب،  كأيب 

الرصيُح كاللصيِق(()35(.
معاوية  ُيذكر  اإلمام  إِنَّ   
)عليه  آباؤه  عليها  كان  التي  بالفضائل 
بالنسبة  مُتثل  وهي  اجلاهلية،  يف  السالم( 

يكون  الذي  والسلوك  الُعليا  املثالية  له 
واإلسالم؛  اجلاهلية  يف  اعتزازه  مثار 
قضية  عىل  معه  تراسله  يف  ارتكز  فقد 
لقوته  هبا  يؤسس  عنده،  حمورية  بدت 
وفضله وغلبته وتفوقه عليه، حيث زعم 
من  الفضائل  تلك  يمتلك  أنه  معاوية 
باطل  آبائه يف اجلاهلية، وهو زعٌم  جهة 
عىل  السالم(  )عليه  خطابه  ويؤكد  عنده. 
استحضار قيم املايض ومآثره حتى يثبت 
لنفسه رشف السبق يف االسالم والقرابة 
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من الرسول الكريم )صىل اهلل عليه واله( 
ليس  القيمتان  وهاتان  وصهرًا،  نسبًا 
فضيلة  له  فليس  معاوية  عند  مكان  هلام 
السبق وال فضيلة اجلهاد، بل كان وأهله 

من أشد خصوم اإلسالم واملسلمني. 
هذا  عىل  الباحثني  بعض  ُيطلُق   
األسلوب يف احلوار احلجاجي ب  )الوصل 
لينفي  العكيس/املقابل()*(،  التواجدي 
الذات،  عىل  بالتفوق  اآلخر  مزاعم 
بني  الذاتية  العالقة  اإلمام  استعمل  فقد 
واإلنكار،  التأييد  يف  واملايض  احلارض 
وكل  لآلخر،  واإلنكار  لذاته  التأييد 
املايض  استعادة  تقنية  عىل  يقوم  ذلك 
اآلخر  مزاعم  لنقض  باحلارض  وربطه 

وهدمها)36(.
األسلوب  ذلك  خالل  من   
استحرض اإلمام مايض معاوية وأسالفه 
االسالم،  يف  هو  وحارضه  اجلاهلية  يف 
عىل  معاوية  حَيِْمل  ما  املايض  من  فأخذ 
آبائه  باميض  ذلك  ويقابل  اإلذعان، 
ف يف اجلاهلية وبني  )عليه السالم( املرشِّ
كي  اإلسالم،  يف  رشفًا  األكثر  حارضه 
حُيقق ـ بعد ذلك ـ الغلبة عليه. إذ يقول: 
فإنَّا  الرميُة،  به  مالْت  َمْن  عنك  ))َفَدْع 

ل  لنا،  صنائٌع  بعُد  والناُس  نا،  ربِّ صنائُع 
نا، وال عاديُّ َطْولِنا عىل  يمنعنا قديُم عزِّ
فنكحنا  بأنفِسنا،  خلطناكم  أْن  قومك 
هناك،  ولسُتم  األْكفاِء  فِْعَل  وأنكحنا، 
النبيُّ  وِمنَّا  كذلَك،  ذلَك  يكوُن  وَأنَّى 
اهلل، ومنكم  أسُد  ومنَّا  ُب،  امُلكذِّ ومنكم 
أهل  شباب  سيدا  وِمنا  األحالف،  أسُد 
اجلنة، ومنكم ِصبيُة النار، وِمنَّا خرُي نساء 
كثرٍي  يف  احلَطْب،  محَّالُة  ومنكم  العاملني، 

مما لنا وعليكم(()37(.
ل  اإلمام  جتاه  معاوية  سلوك  إِنَّ   
يكن وليد اللحظة، بل هو خالف يعود 
اشتد  ثم  النبي )ص(  إىل حياة  يف أصله 
ذلك الرصاع بعد وفاته، إذ تم ))توحيد 
سلطة  يف  والدنيوية  الدينية  السلطتني 
فتح  وهذا  قريش.  سلطة  هي  واحدة 
الرصاع  لعودة  مرصاعيه  عىل  الباب 
اهلاشمي األموي الذي كان ُمستعرًا قبل 
االسالم يف ثوب جديد، ويف ظل العقيدة 
ومظاهره  جتلياته  وشكلت  اجلديدة، 
االجتامعي  التاريخ  مالمح  املختلفة 

والسياس للمسلمني(()38(.
احدى  يف  اإلمام  يصُف   
للدعوة  املعادي  قريش  موقف  رسائله 

استعادة املايض امُلَغيَّب بني املركز  ...
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قْتَل  قوُمنا  ))فأراَد  فيقول:  اإلسالمية 
وا بنا اهلموم،  نبينا، واجتياَح أصِلنا، ومهُّ
العذَب،  ومنعونا  األفاعيَل،  بنا  وفعلوا 
ونا إىل جبٍل  وأحلسونا اخلوَف، وآضطرُّ
وعٍر، وأوقدوا لنا ناَر احلرِب، فَعِزَم اهلل 
من  مي  والرَّ حوزتِِه،  عن  بِّ  الذَّ عىل  لنا 
وراِء ُحرَمتِه فُمؤمنُنا يبغي بذلك األجر، 
وكافرنا حُيامي عن األصل، ومن أسلَم 
بحلٍف  ]فيه[،  نحن  مما  ِخلٌو  قريش  من 
من  فهو  دونه،  تقوم  عشرية  أو  يمنعُه، 

القتِل بمكاٍن آمٍن(()39(.
الرسالة  هذه  يف  اإلمام  يتذكر   
معاملة قريش للنبي )صىل اهلل عليه واله( 
وقسوهتا عليه، إذ حاولوا استئصال النبوة 
وفعلوا باملسلمني األوائل ما فعلوا، من 
هنيء  ومنعوهم  والتنكيل،  التعذيب 
رشودهم  بل  بذلك  يكتفوا  ول  العيش، 
الوديان  إىل  وأجلَأوهم  ديارهم،  عن 
بالعداوة،  وجاهروهم  والشعاب، 
واتفقوا أن ال يزوجوهم وال يكلموهنم 
وال يبايعوهنم وكتبوا عىل ذلك عهدهم 
وأصحابه،  )ص(  للنبي  بعداوة  إمعانا 
عن  بَّ  فذَّ كيدهم  يُردَّ  أن  اهلل  أراد  حتى 
من  معه  ومن  النبي  وحِفَظ  رشيعته 

املسلمني)40(.
وسيلة  القيم  هذه  اإلمام  اختذ   
الحتواء اآلخر من جهة ونقض مزاعمه 
من جهة أخرى، إذ يقول )عليه السالم(: 
وأخيَك  َك  جدِّ قاتُل  حسٍن،  أبو  ))فأنا 
وخالَك شدخًا يوَم بدٍر، وذلك السيُف 
معي، وبذلك القلُب ألقى عدوي(()41(.

التي  إّن استعادة هذه االحداث   
السالم( جاء  وقعت يف املايض منه )عليه 
يف باب الفخر لنفسه من جهة والتنكيل 
جهة  من  نواياهم  وفضح  بخصومه 
وإنام  منه  ادعاًء  ليس  وذلك  أخرى، 
واقع  عىل  االسرتجاع  ذلك  تأسس 
عارصوه  ممن  للجميع  ملموسًا  كان 
وهو واقع يرتبط بالشخص والعمل أو 

بالشخص وصفاته. 
لقد أدرك اإلمام أّن احتواء بعض   
هوامش سلطته وإعادة بنائها واندماجها 
ينشده؛  الذي كان  املثايل  املركز  دائرة  يف 
قد بات أمرًا صعبًا إن ل يكن مستحياًل، 
وتقويض  مزاعمه،  نقض  إىل  سعى  لذا 
سعيه يف بناء مثالية مزيفة ُتضاهي مثاليته 
طبيعة  يف  نراه  ما  وهذا  السالم(،  )عليه 
من  خصومه  بعض  وبني  بينه  الرتاسل 
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والزبري  وطلحة  وعائشة  معاوية  أمثال: 
وغريهم.

ُيمثل اإلمام يف تصديه للخالفة   
ومبايعة الناس له مركزًا سياسيًا ودينيًا، 
بينه وبني األطراف هي عالقة  فالعالقة 
خلخلة  أية  فإنَّ  لذا  واندماج؛  تكامل 
مترد  أي  أو  املركز،  بنية  يف  تصدع  أو 
اهنيارها  إىل  يؤدي  سوف  أطرافها  يف 
بأكملها،  الدولة  سقوط  ثم  السياس 
فـــــ ))الدولة مركزها أشدُّ مما يكون يف 
الطرف والنطاق وإذا انتهت إىل النطاق 
واقترصت  عجزت  الغاية  هو  الذي 
إذا  واألنوار  األشعة  شأن  وراءها،  عام 
املنعكسة  والدوائر  املركز  من  انبعثت 

عىل سطح املاء يف النقر عليها(()42(.
اإلمام واآلخـــــر

وأطراف  اإلمام  بني  العالقة  إِنَّ   
احتاملني،  عىل  ُتبنى  األخرى  السلطة 
أو  السلطة  تفرضه  الذي  االستقرار  إما 
تفكيكها من خالل االنقالب عليها، ويف 
ضوء ذلك يمكن قياس العالقة اجلدلية 
السياسية  الظواهر  خالل  من  بينهام 

واالجتامعية والثقافية والفكرية)43(.
مركزية  بني  التوازن  أن  يتضح   

وأطرافها  اإلمام  ُيمثلها  التي  السلطة 
واضحًا  الرصاع  بدا  فقد  ممكنًا؛  يكن  ل 
طلحة  مترد  يف  نرى  ما  نحو  عىل  بينهام 
خالل  من  وذلك  سلطته،  عىل  والزبري 
عليه.  الناس  وتأليب  للبيعة،  نقضهام 
إىل  اإلمام  سعى  املوقف  هذا  وأمام 
ليندجما يف دائرة  نافذة احلوار معهام  فتح 

السلطة. 
يدل  معهم  احلوار  إىل  جلوءه  إِنَّ   
لغة  نبذ  إىل  سعيه  عىل  واضحة  داللة 
يقول:  ذلك  ويف  واإلقصاء،  العنف 
أين  ـ  ُكنتام  وإْن  ـ  علمُتام  فقد  بعُد،  ))أما 
ُأبايْعهم  الناَس حتى أرادوين، ول  ُاِرْد  ل 
أرادين  ممن  وإنكام  بايعوين،  حتى 
وبايعني، وإنَّ العامة ل ُتبايْعني لُسلطان 
ُكنُتام  فإْن  حارض،  حلرٍص  وال  غالب، 
اهلل  إىل  وتوبا  فأرجعا  طائعنْي  بايعتامين 
كارْهني  بايعتامين  ُكنُتام  وإن  قريب،  من 
بإظهاركام  السبيل  عليكام  يل  جعلتام 
الطاعة وإرساركام املعصية، وقد زعمتام 
أين قتلُت ُعثامَن، فبيني وبينكام َمْن ختلَّف 
عني وعنكام من أهل املدينة ثم ُيلزُم ُكلُّ 

امرئ بقدر ما احتمْل(()44(.
التي  األحداث  اإلمام  استعاد   

استعادة املايض امُلَغيَّب بني املركز  ...
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وقعت عليه يف املدينة ـ السيَّام ـ أحداث 
بعض  انقالب  ذلك  بعد  بنيَّ  ثم  البيعة 
لقتاله،  وخروجهم  عليه  الصحابة 
وظَّف  وقد  عليه.  الناس  وحتريض 
االسرتجاع  تقنية  ذلك  أجل  من  اإلمام 
أحداثًا  خالله  من  ليعرض  اخلارجي 
دقيقة ومفصلة، وُيسهم هذا االسرتجاع 
يف تنوير القارئ أو السامع بتفاصيل تلك 
األحداث، وأن وظيفة هذا االسرتجاع 
طريق  عن  األوىل  احلكاية  ))إكامل  هي 
تنوير القارئ بخصوص هذه السابقة أو 

تلك(()45(.
يف  الرسمي  التاريخ  كان  إذا   
وهو  مركزي،  هو  بام  يعنى  املجتمعات 
ومرجعيات  مرجعية  سلطات  تأريخ 
ومارست  القداسة  اكتسبت  سلطوية 
وقدمت  واإلقصاء،  والتخويف  اهليمنة 
نفسها بوصفها الثقافة الرشعية لتؤسس 
سلطة  فإنَّ  التأريخ)46(؛  جمرى  يف  ذاهتا 
تتصف  ألهنا  كذلك،  تكن  ل  اإلمام 
عىل  واإلحسان  والشفقة  بالعطف 
أدلُّ  وليس  املتمردة،  فيها  بام  األطراف 
عودة  إىل  احلثيث  سعيه  من  ذلك  عىل 
طلحة والزبري إىل كنف السلطة الرشعية 

قهر  إىل  يسَع  ل  أنه  ثُبَت  ـ  ذكره  مرَّ  كام  ـ 
ونرصته؛  بيعته  عن  ختلفوا  وإْن  الناس، 
فقد ُروَي أنَّ نفرًا من كبار الصحابة من 
أيب  بن  بن عمر، وسعد  اهلل  عبد  أمثال: 
بن  واسامة  ثابت،  بن  وحسان  وقاص، 
ينرصوه،  ول  يبايعوه  ل  وغريهم،  زيد 

ومع ذلك ل يتعرض هلم بأي سوء)47(.
مكانة  عىل  نستدل  أن  يمكن   
بعد  ـ  السيَّام  ـ  الناس  نفوس  يف  االمام 
بالطريقة  املنورة  املدينة  يف  عثامن  مقتل 
التي متت فيها البيعة له من قبل اجلامهري 
))فام  اإلمام:  يقول  ذلك  ويف  هناك، 
ْبِع،  الضَّ كُعْرف  ايلَّ  والناُس  إالَّ  راعني 
لقد  حتى  جانب،  كل  من  عيلَّ  ينثالون 
، جمتمعني  ُوطيَء احلسناُن، وُشقَّ ِعطفايَّ
حويل كربيضِة الَغنَم، فلام هنضُت باألمر، 
وَقَسَط  أخرى،  ومرقت  طائفة،  نكثت 
اهلل  كالم  يسمعوا  ل  كأهنم  آخرون، 
اُر اآْلِخَرُة َنْجَعُلَها  حيث يقول: }تِْلَك الدَّ
َواَل  اأْلَْرِض  يِف  ُعُلّوًا  ُيِريُدوَن  اَل  ِذيَن  لِلَّ
واهلل  بىل  لِْلُمتَِّقنَي{)48(،  َواْلَعاِقَبُة  َفَسادًا 
َحليْت  لقد سمعوها ووعْوها، ولكنهم 

الدنيا يف أعينهم وراقهم زبرُجها(()49(.
اجتامع  كثرة  اإلمام  وصف   
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بعد  للخالفة  إياه  الناس حوله وطلبهم 
الضبع،  كعرف  املدينة  يف  عثامن  مقتل 
وهو ما ُيغطي عنقها من الشعر الكثيف، 
وهو يمتنع عن قبول بيعتهم، وكان من 
شدة ذلك االزدحام أْن ُوطِيء احلسنان، 
وُخدش جانباه من اصطكاك الناس)50(.
لإلمام  هذه  اجلامهري  بيعة  مُتثل   
ل  التي  سلطته،  النبثاق  األوىل  املرحلة 
انبثقت  بل  استبدادية،  وال  قهرية  تكن 
ذلك  ومعنى  الناس،  مجوع  بني  من 
كانت  اجلامهري  وبني  بينه  العالقة  أن 
قوة وسلطة  اجتامعية، ال جمرد  ))عالقة 

من خارج اجلامعة عىل اجلامعة(()51(.
رصحية  إشارات  صدرت  وقد   
األفراد  بعض  سلوك  حول  اإلمام  من 
مثل طلحة والزبري وموقفهام منه، وعىل 
األمر  بادئ  يف  يفكر  ل  ذلك  من  الرغم 
اهلل  عبد  محَّل  ضدمها،  القوة  باستعامل 
بن عباس رسالة إليهام يدعومها للصلح 
قبل أن يبدأمها بقتال، إذ يقول له: ))ال 
تْلَقُه جتده كالثور  إْن  تلقنيَّ طلحة فإنَك 
ويقول:  عَب  الصَّ يركب  قرَنُه،  عاِقصًا 
هو الذلول، ولكن إلَق الزبرَي، فإنه ألنُي 
ابُن خالَك:  لَك  يقول  له:  فُقل  عريكًة، 

عرفتني باحلجاز وأنكرتني بالعراق، فام 
عدا مما بدا(()52(.

مالمح  هذا  كتابه  يف  اإلمام  بنيَّ   
ال  فطلحة  والزبري،  طلحة  شخصية 
ولطاملا  واالنقياد،  للطاعة  خيضع 
هبا،  واستهان  الصعبة  األمور  استسهل 
اإلمام  كنَّى  حكمته.  قلة  عىل  يدُل  مما 
أما  الصعَب،  يرَكُب  بقوله:  ذلك  عن 
ويف  منه،  سامحًة  أكثُر  كان  فقد  الزبري 
وأنكرتني  باحلجاز  ))عرفتني  قوله: 
أطاعه  قد  أنه  عىل  داللة  بالعراق((، 
حيث  هنا  أنكره  ثم  بايعه،  حيث  هناك 

مجع الناس لقتاله)53(.
)عرفتني   قوله:  ينطوي   
ينتج  خاص  مفهوم  عىل  باحلجاز...( 
الثقافية،  باجلملة  ُتسمى  نسقية،  داللة 
التشكيل  فهم  عىل  القارئ  ُتساعد  التي 
الثقايف للخطاب الذي تبناه الطرفان)54(. 
وال خُيفي الرشيف الريض اعجابه بقول 
اإلمام )ما عدا مما بدا(، إذ يقول: ))وهو 
أول من ُسمعْت منه هذه الكلمة، أعني 

ماعدا مما بدا(()55(.
موقفني  إىل  يشري  خطاب  وهو   
املواالة،  موقف  األول،  متضادين: 

استعادة املايض امُلَغيَّب بني املركز  ...
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عن  َينمُّ  مِمَّا  املعارضة،  موقف  والثاين 
جتاه  واحد  آٍن  يف  متضادين  سلوكني 
ال  اإلمام  أنَّ  يتضح  تقدم  ومما  اإلمام. 
يسعى إىل االقصاء، ويطمح  أن يشارك 
واملحكوم  احلاكم  فكرة  يف  اجلميع 
املكاسب  يف  التفكري  عن  واالبتعاد 
عىل  تأيت  التي  واالمتيازات  الشخصية 
حساب عامة الناس، وأن يكون اجلميع 
والواجبات،  احلقوِق  يف  ُمتساِوين 
فريدة  ثقافية  ))حالة  أمام  يضعنا  مما 
املعارضة،  لعبة  اتقاهنا  يف  ومتطورة 
وسيلة  النيص  امُلضمر  من  تأخذ  حيُث 
لإلفصاح عن املكبوت وعن معارضتها 

للنسق املهيمن(()56(.
يف  املغروسة  الثقافة  كانت  إذا   
يف  له  ُموجهة  وخميلته  اإلنسان  فكر 
واإلنسان  الالوعي،  وفق  عىل  حياته 
بمنشأ  منه  ثقافته  بمنشأ  اتصاالً  أوثُق 
التعامل  يف  اإلمام  ثقافة  فإّن  حياته)57(؛ 
مع السلطة، هي ثقافة خاصة به ختتلُف 
بناء  ))ُيريد  ُه  ألنَّ احلكام  مجيع  ثقافة  عن 
من  املجتمعية  البنية  وأنسنة  اإلنسان 
ختليص  يف  املنشودة  احلاكمية  خالل 
املجتمعات من بوتقة الُظلِم واالستعباد 

والفساد وإنصاف األمة ممن حياول الدفع 
بعجلة الُظالمة نحوها(()58(. فقد جسد 
اإلمام هذه الثقافة يف قيادة األمة، وبناء 
الدولة يف قوله: ))وليس أمري وأمُركم 
واحدًا، إين ُأريُدكم هلل، وأنُتم ُتريدونني 

ألنفِسُكم(()59(.
ُيشري هذا النص إىل البون الشاسع   
بني ثقافة اإلمام وفلسفته يف احلكم وبني 
املثالية  إىل  تستند  فثقافته  الرعية،  ثقافة 
املرتبطة بالقيم اإلسالمية السمحاء التي 
لُدنياه وآلخرته  ُتريد لإلنسان أن يعمل 
معًا، غري أنَّ أغلب الرعية انقطعت عن 
وَجَفْت  الُدنيا  ففضلت  املثالية،  هذه 
َيرَتضيها  ال  امُلعادلة  وهذه  اآلخرة، 
اإلمام يف حكم األمة. وُيمكن بيان هذه 

امُلفارقة بني الثقافتني بالشكل اآليت)60(:

حترك  قد  الثقافة  هذه  أنَّ  إذ   
سواء  عملها  وتعمل  بخفاء  النفوس 
كانت  وقد  يشعر،  ل  أم  املرُء  هبا  أشعر 
الصحابة  بعض  خروج  يف  فعاالً  سببًا 
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عندما  ـ  السيَّام  ـ  اإلمام  حكم  عىل 
ساوى بينهم وبني الناس يف العطاء، ول 
اشرتط  وقد  شيئًا،  اإلمارة  من  يعطهم 
رشكاء  يكونوا  أن  عىل  البيعة  بعضهم 
معه يف احلكم لكسب املنافع، مثال يقول 
يف  رُشكاؤك  أنَّا  عىل  ))نبايعك  الزبري: 
ال،  اإلمام:  اجابة  فكانت  األمر،  هذا 
واالستعانة،  القوة  يف  رشيكان  ولكنكام 
وعونان عىل العجز واألود(()61(. ومن 
هذا النص نفهم أنَّ حكم اإلمام اجلديد 
بعض  مصالح  عىل  رضرًا  سيكون 
الصحابة، وخلعًا للمكاسب التي كانوا 

يتمتعون هبا طوال خالفة عثامن.
امُلرِسل  بني  االتصال  عملية  إِنَّ   
وامُلرَسل إليه تتم بوساطة رسالة تنطوي 
إليه،  امُلرَسل  هبا  يستعني  شفرات  عىل 
عن طريق السياق املشرتك بني الطرفني، 
أنامط االتصال  أنَّ كافة  فليس من شك 
سوف  ثقافية  دالالت  تضمر  البرشي 
تؤثر عىل مستويات االستقبال االنساين 

يف الطريقة التي هبا نفهم أو ُنفرس)62(.
ومن ذلك رسالته إىل واليه عىل   
فيها:  يقول  عباس،  بن  اهلل  عبد  البرصة 
))وقد بلغني تنمرك ببني متيم، وِغلظتك 

عليهم وإنَّ بني متيم ل يِغْب هلم نجٌم إالَّ 
طلَع هلم آخُر، وإهَِنم ل ُيسبقوا بَِوْغٍم يف 
َرمِحًا  بنا  هلم  وإنَّ  إسالم،  وال  جاهليٍة 
مأجورون  نحن  خاصة،  وقرابًة  ماسة، 
قطيعتها  عىل  ومأزورون  صلتها  عىل 

فأرَبْع أبا العباس َرمِحك اهلل(()63(.
ويف هذه الرسالة داللة واضحة   
بوصفه  املركز،  يمثل  ال  اإلمام  أّن  عىل 
مركزا تسلطيا يسعى من خالله للهيمنة 
أن  بل  املنشودة،  اهلوامش يف دولته  عىل 
عىل  يدّل  الرسالة  هلذه  الثقايف  السياق 
املودة  ملؤها  بعالقات  يرتبط  كان  أّنه 
واإلحسان مع مجيع األطراف، حتى مع 
املسيئني منهم، فقد علم أن واليه عبداهلل 
متيم  بني  عىل  اشتد  ))قد  عباس  بن 
فأقىص  والزبري،  طلحة  مع  كانوا  ألهنم 
رسالة  إليه  فأرسل  منهم(()64(.  كثريًا 
كانت  التي  الرحم  بصلة  فيها  يذكره 
من  هاشم  وبني  جهة  من  متيم  بني  بني 
جهة أخرى حيث كانت بينهام مصاهرة 
إىل  ُيشري  وهو  بالنسل  القرابة  تستلزم 
اجلاهلية  يف  كانت  التي  القرابة  تلك 
بينهام، ومفادها أن السيدة خدجية كانت 
فأنجبت  متيمي  وهو  هالة  أليب  زوجة 

استعادة املايض امُلَغيَّب بني املركز  ...
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تزوجها  ثم   ،) )هندًا  له  يقال  ولدا  منه 
هنٌد  وكان  )ص(،  الكريم  الرسول 
النبي  فتبناه  صغريًا  غالمًا  هالة  أيب  بُن 
الكريم ثم ولدت له خدجية )ع( القاسم 
والطاهر وزينب وفاطمة)ع( فكان هنٌد 

أخاهم ألمهم)65(.
أمام  فرصة  كانت  الصلة  هذه   
البرصة  يف  متيم  بني  الحتواء  اإلمام 
جانب  إىل  وقوفهم  من  الرغم  عىل 
يد  لبسط  اجلمل،  معركة  يف  خصومه 
يف  يمثلون  أهنم  والشك  إليهم،  املودة 
ليس مقصيًا  لكنه  آخر،  موقفهم هامشًا 
الرأفة واإلحسان  دائرة  أو مستبعدا من 
عباس  بن  عبداهلل  أنَّ  ويبدو  قبله،  من 
آخر  هامشًا  األوىل  صفتني،  حيمل  كان 
بالنسبة  مركزًا  والثانية،  لإلمام،  بالنسبة 
لبني متيم، وقد استعمل نفوذه يف إقصاء 
مالمح  ومن  واستبعادهم،  منهم  كثري 
يهم  ))ُيسمِّ كان  أنه  اإلقصاء،  ذلك 
وحزب  عسكر  وأنصار  اجلمل  شيعة 

الشيطان(()66(. 
املغيَّب  املايض  استعادة  إِنَّ   
من  ))مظهرًا  ُيمثُل  اإلمام،  رسالة  يف 
طرائق  إحدى  وهو  الفكر  جتيل  مظاهر 

نقل األفكار والقيم ووسيلة من وسائل 
دوراهنا فيام بني أفراد املجموعة الثقافية 
أدوات  من  وأداة  الواحدة،  واللغوية 

صنع الوعي العام(()67(.
إن فعل الوايل وسلوكه جتاه أهل   
البرصة كان خمالفًا للمثالية التي ينشدها 
اإلمام، وُيريدها لآلخرين، سواء أكانوا 
العفو  عىل  اعتاد  فهو  رعية  أم  والة 
واالحسان، والعدل واإلنصاف، وخري 
مثال عىل ذلك، خطابه املوجه إىل واليه 
أهَلها  ))فحاِدْث  نفسها:  الرسالة  يف 
اخلَوِف  ُعقدَة  وأْحُلْل  إليهم  باإلحسان 

عن قلوهبم((.
ثقافتني  النص  هذا  حيمُل   
التسامح  ثقافة  األوىل،  متضادتني، 
الثأر  ثقافة  والثانية،  اإلمام،  تبناها  التي 
واإلقصاء التي تبناها الوايل جتاه الرعية، 
وحني نستنطق ذلك اخلطاب، وما حيمل 
من أنساق متجاورة يكشف لنا أن الوايل 
عىل الرغم من صحبته لإلمام ومالزمته 
التسامح  قيم  من  كثريًا  منه  وتعلمه  له 
والنبل، إالَّ أنه ل يستطع أن ُيلِجم غضبه 
جتاه أهل البرصة، ول ينَس موقفهم من 
ُيدرك  فاإلمام  اجلمل،  حرب  يف  اإلمام 
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بعض  حُترك  التي  والنوايا  النوازع  متامًا 
عن  يتنازل  ل  لكنه  جتاهه  البرصة  أهل 
النوازع  تلك  لصالح  الدينية  مرجعياته 
أْن  يأمل  وكان  الشخصية،  أو  الفردية 
يتحىل عامُلُه باملرجعيات نفسها، وفعله 
ينعكس   سوف  اإلحسان  أو  باإلساءة 
ــــ  عىل مكانته هو فخاطب  ـــ فيام بعد 
)فام  قائاًل:  نفسها،  الرسالة  يف  الوايل 
جرى عىل لسانِك ويدك من خرٍي ورٍش؛ 
فإنَّا رشيكان يف ذلك(، فالرشاكُة بينهام ـ 
وهذا  معًا،  واإلساءة  اإلحسان  يف  ـ  هنا 
ال  فهو  برعيته،  اإلمام  عناية  عىل  دليل 

ينظر اليهم كهوامش أبدًا.
))التأثري  إىل  يسعى  اإلمام  إِنَّ   
تغيري  من  ذلك  يستلزمه  وما  املتلقي  يف 
ُيصبح  حيث  وتوجيهها  لقناعاته 
أن  أي  اجتامعية،  وظيفة  ذا  ]الرسد[ 
طريف العملية الرسدية، السارد واملرسود 
تأثري  حتت  يقعان  وتلقيًا  إرساالً  له، 
ملفوظ منتج ضمن سياق وضعي حمدد 
ثقافيًا، حتى يساهم يف املحافظة عىل ما 
يه بعض الدارسني أنامط الوجود يف  ُيَسمِّ
املجتمع الذي يعيش فيه املتحدث بكل 
أو  باألفراد  منها  تعلق  ما  أشكاهلا سواء 

بأنظمة حياهتم وممارساهتم(()68(.
ومعنى ذلك أنَّ استعادة أحداث   
اجتامعيًا  رسديًا  مظهرًا  بوصفها  املايض 
بامتياز أي أنه فعل تواصيل، تداويل مؤثر 
يندرج يف نسق ثقايف يتحكم فيه بصورة 
من  منظومة  عرب  ومضمونًا  شكاًل  تامة 
وعرب  االجتامعية،  واملقاييس  القواعد 
ممارسة فاعلة بني طريف اخلطاب )السارد 
واملرسود له( إرساالً وتلقيًا، وهنا ُتصبح 
عملية الرسدـ  بوصفها اسرتجاعًاـ  سياقًا 

ثقافيًا)69(. 
إِنَّ املايض بأحداثه، ليس وسيلة   
الرسالة  بني طريف  والقيم  األَفكار  لنقل 
ووفق  ذلك  من  أكثر  هو  بل  فحسب، 
أّويل  مصدر  هو  ريكور(  )بول  رأي 
والنص  الذات.  معرفة  مصادر  من 
املتجه  التجربة  ُأفق  ُأفقني،  ذو  الرسدي 
وفق  لَألحداث  مسرتجعًا  املايض  نحو 
وقصة  ورسالة  معني  رسدي  خطاب 
ورواية... إلخ، وَأفق مستقبيل تتحكم بِه 
التي تعقب عمليات  املختلفة  الوظائف 
والتأويل  املغزى  واستخالص  التمثل 
عملية  طريف  من  املتوخاة  املقاصد  وفق 

الرسد)70(.

استعادة املايض امُلَغيَّب بني املركز  ...
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بأحداثه،  املايض  اسرتجاع  إِنَّ   
يف  تتمثل  للزمن،  واضحة  خلخلة  هو 
مهام  للسارد،  املؤقت  الزمني  االنزياح 
كانت عالقته باألحداث املروية وعالقته 
باملرسود لُه معًا من احلارض إىل املايض، 
ومنه إىل املستقبل، وهي حماولة لإلفالت 
ُه  من الزمن احلارض باجتاه املايض، َأي َأنَّ
هروب من أرس اللحظة حنينًا إىل املايض 

َأو توقًا إىل مستقبٍل أفضل)71(.      
ا  ))أمَّ اإلمام:  يقول  ذلك  ويف   
بعُد، فقد أتاين كتاُبك تذكر فيه اصطفاَء 
اُه بمن  اهلل حممدا )ص( لدينِه، وتأييدِه إيَّ
الدهُر  لنا  خبَّأ  فلقد  أصحابه،  من  دُه  أيَّ
اهلل  ببالء  خُتربنا  طِفقَت  إذ  عجبا،  منك 
يف  فكنَت  نبينا،  يف  علينا  ونعمتِِه  عندنا، 
وزعمَت  َهَجِر،  إىل  التمر  كناقل  ذلك 
فالٌن  اإلسالم  يف  الناس  أفضل  أنَّ 

وفالٌن...(()72(.
استعاد اإلمام تلك األحداث من   
َطِفْقَت،  )خبَّأ،  املاضية:  األفعال  خالل 
كانت  أحداث  وهي  ذكرَت(،  زعمَت، 
اصطفى  فقد  له؛  بالنسبة  فخر  موضع 
اهلل تعاىل حممدًا )صىل اهلل عليه واله( نبيًا 
واختاره لدينه رسوالً ثم نرصه بالصحابة 

األوائل، وكان اإلمام يف مقدمتهم، ولقد 
وعيلٌّ  وآله  عليه  اهلل  صىل  ))النبي  كان 

كاليشء الواحد(()73(.
وقد يكون اسرتجاع املايض هو   
)تذكرٌي(، كام يسميه )جريار جنيت(، َأي 
َأنَُّه رضٌب من العودة إىل الوراء وال يبتعد 
كثريًا عن زمن القصة أو احلادثة، وسعته 
الذي  النادر  القليل  يف  إاِلّ  كبرية  ليست 
إىل ماضيها اخلاص،  التلميح  يتعدى  ال 
ومهمته تكثيف احلكاية، ووظيفته إلقاء 
الضوء عىل األحداث التي سبقت زمن 
كتابة القصة/الرسالة، وذلك بَأن تعمد 
إىل ما ل يكن داالً فتجعله كذلك َأو تنفي 
َأقرب  آخر  تأوياًل  وُتقيم  حمتماًل  تأوياًل 

إىل الواقع)74(.
رسالة  يف  جلّيًا  ذلك  ويتضح   
َأيب  بن  عقيل  أخيِه  إىل  املوجهة  اإلمام 
جيشه  انتصار  فيها  يصف  التي  طالب 
املعارك،  أحدى  يف  معاوية  جيش  عىل 
جيشًا  إِليِه  حُت  ))فرسَّ يقول:  حيُث 
ذلك  بلغُه   فلَّام  املسلمني،  من  كثيفًا 
فلحقُوُه  ناِدمًا،  وَنَكَص  هاربًا  َر  َشمَّ
مُس  الشَّ لِت  َطفَّ وقد  الطريق،  ببعض 
لإلياِب، فاقتتلوا شيئًا َكاَل َوالَ، فام كاَن 
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َجريضًا،  َنَجا  حّتى  ساعٍة  كموقف  إالَّ 
نِق، ول يبَق منُه غري  بعدما ُأخذ منه بامُلخَّ
عنك  فدْع  نجا،  ما  بَألي  فأليًا  مِق،  الرَّ
ُقريشًا وتركاضُهم يف الضالل، وجتواهلُم 
م  فإهِنَّ التيِه،  يف  ومجاحهْم  الشقاِق،  يف 
عىل  كإمجاعهم  حريب  عىل  َأمجعوا  قد 
َفَجَزْت  قبيل،  )ص(  اهللِ  رسوِل  حرِب 
قريشًا عني اجلوازي، فقد قطعوا َرمحي 

.)75()) وَسلبوين سلطان ابن ُأميِّ
للوهلة  يبدو  قد  املايض  إِنَّ   
األوىل حشوًا يف العمل الرسدي، إالَّ أنه 
هنا يف هذا النص ُيساعد يف تقوية مسار 
تنمية  يف  إضافيًا  دفقًا  ومنحها  احلكاية 
التفاعل مع احلدث الذي وقع يف املايض 
وامُلرَسل  الراوي،  امُلرسل/  من  لكل 
ففي  سواء،  حٍد  عىل  له،  املروي  إليه/ 
اإلمام  استعاد  عقيل  أخيه  إىل  كتابه 
َأحداث املايض ليجعلها ماثلة أمام عينيه 
َر،  َشمَّ حُت،  ))رسَّ األفعال:  خالل  من 
أخذ،  اقتتلوا،  َلْت،  َطفَّ حلقوه،  َص،  َنكَّ

أمجعوا....((.
وصف اإلمام املعركة التي دارت   
بني جيشه وجيش معاوية وصفًا دقيقًا، 
فلام بلغه هجوم جيش العدو عىل اليمن 

املسلمني،  من  كثيفًا  جيشًا  إليه  بعث 
نادمًا  وعاد  هاربًا،  العدو  جيش  ر  فَشمَّ
وقد  اإلمام  جيش  فلحقه  مذعورًا، 
مالت الشمس للغروب فاقتتل اجليشان 
بنفسه  العدو  قائد جيش  ساعة، ثم نجا 
املوت  من  نجاته  َعرُسْت  وقد  هاربًا 
ُعرسًا َشديدًا. ثم يصف اإلمام بعد ذلك 
من  قريش  موقف  نفسها  الرسالة  يف 
النبوة وخصومتهم هلا ثم اجتامعهم عىل 

حربه بعد بيعته باخلالفة.
حيمل هذا الوصف تكثيفًا دالليًا   
هو  قريب،  أحدمها،  حدثني:  إىل  ُيشري 
جيش  وانتصار  العدو  جيش  اهنزام 
خصومة  وهو  بعيد،  والثاين،  اإلمام، 
قريش وعداؤها للرسول )صىل اهلل عليه 

واله( يف مطلع الدعوة اإلسالمية.
ثنائيتي:  عىل  يقوم  وصف  إِنَّه   
املايض واحلارض، فإذا كان تدين احلارض 
أنَّ  بحجة  أكرب،  قيمًة  املايض  ُيكِسب 
املايض هو النموذج األمثل الذي تسعى 
)اجلامعة( إىل إحيائه وإعادة بنائه)76( فإنَّ 
املايض املحمل باألحداث بالنسبة لإلمام 
ل يكن النموذج األمثل الذي يسعى إليه 
منُه  الشديد  ضجرِه  عىل  يدلُّ  ما  وفيه 

استعادة املايض امُلَغيَّب بني املركز  ...
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اجلامعة،  أو  األَفراد  عىل مستوى سلوك 
واملايض كان سببًا يف قطع َرمِحه، وضياع 
سلطانه الذي أورَثُه إياه رسول اهلل )صىل 
))فَدْع  قوله:  ذلك  ومن  واله(  عليه  اهلل 
الضالل،  يف  وتركاضهم  قريشًا  عنك 
وجتواهلم يف الِشقاق، ومجاِحهم يف الَتْيه، 
كإمجاعهم  حريب  عىل  أمجعوا  قد  م  فإهنَّ
َفَجَزت  قبيل،  اهلل  رسول  حرب  عىل 
قريشًا عني اجلوازي، فقد قطعوا َرمحي 

.)77()) وَسلبوين سلطاَن ابن ُأميِّ
إىل  النص  هذا  يف  اإلمام  ُيشري   
التي  األحداث  صنع  يف  قريش  أثر 
اهلل  )صىل  الرسول  حياة  يف  جرت 
)عشرية  قريش  ُتشكل  حيث  واله  عليه 
وزمانيًا  مكانيًا  بعدًا  له  بالنسبة  اإلمام( 
ال  كائنًا  بوصفه  فاإلنسان  واحد  آن  يف 
فال  البعد  ذلك  خارج  يعيش  أن  يمكن 
املكان  خالل  من  بالواقع  يرتبط  أن  بدَّ 
حتمُل  عميقة  داللة  ذا  فيجعله  والزمان 
مُتثل  له  بالنسبة  فقريش  ثقافية.  أبعادًا 
الذي  اإلقصاء  إىل  ُتشري  ثقافية  قيمًة 
عليه  اهلل  )صىل  الرسول  وفاة  بعد  حلقه 
وفضائله  جهاده  من  الرغم  عىل  واله( 
وحروبه  وبطوالته  وتضحيته  وصفاته 

التي خاضها مع الرسول )صىل اهلل عليه 
واله(، ))فأيُّ يشٍء ما أْن يدُخل يف أنظمة 
هذا  يف  ما  داللة  يكتسب  حتى  ثقافية 
النظام أو ذاك، ألن تاريخ اليشء ما هو يف 

احلقيقة إالَّ إضفاء الداللة عليه(()78(.
صياغة  بوصفه  احلكي  ينهض   
وحماولة  باملوجودات  الفرد  لعالقة 
بالداللة  الوجود،  هذا  يف  موقعه  لفهم 
ما  وذكر  املايض  َأحداث  استعادة  عىل 
ْن  يؤمِّ َأْن  اجليد هو  فيها، ورشطه  جرى 
يشدُّ  ال  وهبذا  وأدراكه،  لُه  السامع  فهم 
انتباه  يشدُّ  بل  بعضًا،  بعضه  احلديث 
تسلسل  إِنَّ  َأيضًا.  ومتلقيه  سامعيه 
ببعض  بعضها  وارتباط  األَحداث 
سوف تؤثر حتاًم باملتلقي وهذا ال يمكن 

َأْن يكون إاِلَّ إذا توفر كاتب ماهر)79(.
القائم عىل أحداث  الوصف  إِنَّ   
املايض ال يعدُّ مؤثرًا ما ل يتهيأ لُه كاتب 
امُلثىل  بالطريقة  يوجهه  َأنَّ  يستطيع  ماهر 
التي جتعل الطرف الثاين/املرسود لُه يف 
ذلك  ويتضح  والذهول،  اإلقناع  دائرة 
واليه  عباس  بن  اهلل  عبد  إىل  كتابه  يف 
بن  اغتيال حممد  فيه  البرصة يصف  عىل 
ويرشح  مرص،  وايل  اهلل(  بكر)رمحه  أيب 
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يف  جهاده  ويصف  نفسه،  من  مكانته  لُه 
سبيل اهلل، ثم ُيذكره بتخاذل الناس عن 
ِمرص  فإن  بعُد،  ))أما  يقول:  إذ  نرصته، 
رمحه  بكر  أيب  بن  وحممد  افُتتِحْت،  قد 
اهلل نحتسبه ولدًا  فعند  اسُتشهد،  قد  اهلل 
قاطعًا،  وسيفًا  كادحًا،  وعاماًل  ناصحًا، 
الناس  حثثُت  كنُت  وقد  دافعًا،  وركنًا 
الوقعة،  قبل  بغياثه  وامرهُتم  حِلاِقه،  عىل 
وَبدءًا،  وَعْودًا  وجهرًا  رسًا  ودعوهتم 
فمنهم اآليت كارهًا، ومنهم امُلعتلُّ كاذبًا، 

ومنهم القاعد خاذالً(()80(.
كاتبًا  كان  اإلمام  َأنَّ  خيفى  وال   
الكتابة  عملية  ه  يوجِّ َأْن  أستطاع  مبدعًا 
توجيهًا حاساًم، ومن أبرز سامت كتابته، 
التي  لألحداث  الدقيق  الوصف  هو 
الكريم  الرسول  وفاة  منذ  عارصها 
)صىل اهلل عليه واله( حتى مقتل عثامن، 
بالبيعة  تتعلق  جسام  أحداث  وهي 
واخلالفة. فمن ذلك قوله: ))ومّلا إحتحَّ 
السقيفة  يوم  األنصار  عىل  املهاجرون 
واله(،  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  برسول 
فلجوا عليهم، فإْن يُكِن الَفلُج به فاحلقُّ 
فاألنصاُر  بغريِه  يكْن  وإْن  دونكم،  لنا 
وصُف  فقد  دعواهم(()81(؛  عىل 

ُه، ))من  الرشيف الريض هذا الكتاب بَأنَّ
ما آلت  إذ يتضمن  الكتب(()82(  حماسن 
إليه األُمور بعد وفاة الرسول )صىل اهلل 
دائرة  عن  اإلمام  وتغييب  واله(  عليه 

القيادة والسلطة.
يف هذه الرسالة، احتج اإلمام عىل   
قريش الذين أبعدوه عن اخلالفة بام احتجَّ 
به املهاجرون يوم السقيفة عىل األنصار، 
)صىل  الكريم  الرسول  بانتامء  وذلك 
عشريته  وكوهنم  إليهم  واله(  عليه  اهلل 
الكبري ُيشري  األقرب، وإىل ذلك احلدث 
))عندما  قائالً:  عبده،  حممد  الشيخ 
اجتمعوا يف سقيفة بني ساعدة بعد موت 
ليختاروا  واله(  عليه  اهلل  )صىل  النبي 
خليفة لُه، وطلَب األنصار َأْن يكون هلم 
املهاجرون  فاحتّج  اخلالفة،  يف  نصيٌب 
م شجرة الرسول، ففلجوا َاي  عليهم بَأهنَّ
ظفروا هبم، فَظْفُر املهاجرين هبذِه احلجة، 
ألَنَّ  معاوية،  عىل  املؤمنني  ألمري  َظَفـــٌر 
ل  فإْن  الرسول،  شجرة  ثمرة  من  اإلمام 
صحيحة  بالنبي  املهاجرين  حجة  تكن 
قائمون عىل دعواهم من حق  فاألنصار 
ُه  اخلالفة، فليس ملثل معاوية حق فيها، ألَنَّ

أجنبي عنهم(()83(.

استعادة املايض امُلَغيَّب بني املركز  ...
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وفيها إشارة واضحة إىل اخلالف   
الذي وقع بني املسلمني واملهاجرين من 
وزاَد  ُأخرى.  جهة  من  واألنصار  جهة 
))إِنَّ  القائلة،  املزاعم  تبني  حدته  يف 
ول  بعينه،  َأحدًا  يستخلف  ل  الرسول 
وليس  لالستخالف،  معينًا  نظامًا  يسنَّ 
وإنامَّ  حمدٌد،  نظاٌم  ـ  كذلك  ـ  القرآن  يف 
َأنَّ أمر املسلمني  آياٌت تؤكُد  فيه  وَرَدْت 
النظرية،  ناحية  من  هذا  بينهم،  شورى 
ا من ناحية املامرسة؛ فلم يكن اجتامع  َامَّ
السقيفة إاِلَّ رأيًا، وكام َأنَّ الرأي ُيصيب، 
بكر  أيب  عهد  أَّنَّ  ثم  خُيطئ،  كذلك  ُه  فأَّنَّ
يف  زاَد  بعده  باخلالفة  اخلطاب  بن  لعمر 
اإلمامة  يف  الرأي  عىل  االعتامد  ترجيح 
الرأي  اقرتان  يكن  ول  هبا،  يتصل  وما 
اخلالف  ليزيد  إاِلَّ  اخلالفة  ُقرشية  بمبدأ 
املامرسة  َأّدت  وهكذا  واتساعًا،  تعقيدًا 
بدأت  التي  الفروقات  بسبب  السياسية 
والطبقات  احلاكمة  الطبقة  بني  تربز 
املحكومة، وهي فروقات كانت أساس 
الثورة عىل عثامن وقتله، وأساس تسمية 

م غوغاء وعبيد(()84(. الثائرين بَأهنَّ
األحداث  تلك  اإلمام  وظََّف   
وعمر  بكر  أيب  خالفة  يف  جرت  التي 

ليفضح نوايا خصومه وُيبطِل دعواهم ـ 
ـ معاوية الذي كان من أشدهم،  السيَّام 
وقع  الذي  الظلم  حجم  للناس  وليبني 
التي  السابقة  السنوات  طوال  عليه 
ثم  السالم(،  )عليه  حكمه  سبقت 
جتريده من السلطة. وإزاء كل ذلك فقد 
محل نفسه عىل الصرب والتأس من أجل 
احلفاظ عىل وحدة االمة، وذلك ما أشار 
َأيّن لكّل اخللفاِء  إليه بقولِه: ))وزعمَت 
يكْن  فإْن  َبغيُت،  كلهم  وعىل  َحَسدُت، 
عليَك  اجلنايُة  فليست  كذلك،  ذلك 

فيكوَن العذُر إليَك(()85(.
رسائل  يف  احلكي  وظيفة  إِنَّ   
شأن  شأهنا  ـ  ثقافية  وظيفة  هي  اإلمام، 
الوظائف األُخرى ـ كاإلبالغية والنفعية 
ولعلَّ  مقاصد،  ذات  وهي  والتعليمية، 
أهم تلك املقاصد، هو ما يؤسسه النسُق 
الذي  واالجتامعي  الفكري  الثقايف 
يتضمن ُبعدين: أحدمها، قريب واآلخر، 
أو  احلاصل  الغموض  إزالة  مثل  بعيد، 
إقامة  أو  ما  نظر  وجهة  أو  رأي  تدعيم 
ُأخرى  حقيقة  عن  بدياًل  جديدة  حقيقة 
مزعومة، وبذلك ُيصبح وصف احلقائق 
تداويل،  فعل  ُه  ألَنَّ اجتامعيًا،  مظهرًا 
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ثقايف  نسق  يف  يندرج  مؤثر  تواصيل 
السارد  بني  فّعالة  ممارسة  ِعرَبَ  يتحقق 
واملتلقي)86(، فمن ذلك قوله: ))وقلَت: 
إيِن كنُت ُأقاُد كام ُيقاُد اجلمُل امَلْخشوُش 
َأْن  أردَت  لقد  اهللِ!  وَلعمُر  ُأبايَع،  حتى 
َتُذمَّ فمدحَت، وَأْن َتفضَح فافُتضحَت، 
وما عىل املسلم من غضاضٍة يف أْن يكون 
مظلومًا ما ل يكْن شاكًا يف دينه وال ُمرتابًا 
بيقينه، وهذه ُحجتي إىل غريك قصُدها، 
ُثمَّ ذكرَت ما كان من أمري وأمَر عثامن، 
نا  فلَك َأْن جُتاَب عن هذه لَِرمحَِك منه، فأيُّ
َأَمْن  َمقاتِِلِه،  لُه، وأهدى إىل  كان أعدى 
ْن  ُه، َأمَّ بذَل لُه نرصَتُه فاْستقعَدُه واستكفَّ
إليه  املنوَن  َوَبَث  عنه  فرتاخى  استنرَصُه 

حتى َأتى قَدُرُه عليه؟(()87(.
يف قوله )عليه السالم(: )هذه حجتي إىل 
غريك قصدها(، إشارة إىل أنَّ املخاطب ل 
يكن يستحق االحتجاج من اإلمام، ألنه 
ذلك،  إىل  تؤهله  التي  املكانة  يمتلك  ال 
فهو ليس نظريًا لُه، وهو منقطٌع عن أمر 
اخلالفة وال يمُت هلا بأية صلة، فال حاجة 
م له احلجج وإنام رشح من  لإلمام أْن ُيقدِّ
تفصيله  أما  اخلالفة،  أمر  للناس  خالله 
)عليه السالم( يف أمر عثامن، فليس ألن 

معاوية يستحق ذلك التفصيل، بل ألنه 
كان من أبناء عمومة عثامن ليس إالَّ)88(.

اإلماُم  َل  فصَّ فقد  عثامن  َامُر  ا  َأمَّ  
وَبذَل  ِه  دمِّ من  بريئًا  وكاَن  فيه  القوَل 
ومّلا  يقبلها،  ل  عثامن  وأَّنَّ  النرصة،  لُه 
خذاله  ومروان  معاوية  عثامُن  استنرَص 
وخّليا بينه وبني املوت، وهذِه األحداث 
قبيل  املنورة  املدينة  يف  جرت  قد  كانت 
تنصيب اإلمام خليفة من ِقبل املسلمني، 
فاستعادها عندما أهتمه معاوية املشاركة 

يف قتل عثامن.
التي  األحداث  هذه  إِنَّ   
الرصاع  قضية  مُتثل  اإلمام  اسرتجعها 
)صىل  الرسول  وفاة  بعد  املسلمني  بني 
البيعة  قضية  والسيَّام  واله(،  عليه  اهلل 
حدثًا  شّكلت  بينهم  والعالقة  واخلالفة 
مهاًم يف حياته قبل وبعد تسنمِه اخلالفة؛ 
فقد تعّرض للتغييب بعد وفاة الرسول، 
ملعاوية:  خطابه  ذلك  عىل  يدلُّ  ومما 
ُيقاُد اجلمُل  ُأقاُد كام  إيِن كنُت  ))وقلَت: 

امَلْخشوُش حتى ُأبايَع(()89(.
ويف هذا داللة واضحة عىل ُأمور   
بايع  قد  السالم(  )عليه  َأنَّه  منها:  عدة، 
قناعة  عىل  يكن  ول  والقهر،  القوة  حتت 

استعادة املايض امُلَغيَّب بني املركز  ...
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يف  سابقتُه  يراعوا  ل  القوم  وَأنَّ  بذلك، 
فالبيعة  اهلل،  سبيل  يف  وجهاَدُه  اإلسالم 
قضية مركزية يف حياته وقد انطوت عىل 
))إشكاالت نسقية معرفية ثقافية متنوعة 
ِعرْبَ حتركات أنساقها الثقافية املختلفة يف 
املجتمع، وهذه الواقعة الثقافية استمدت 
مقوماهتا من ثقافة قبلية كانت منزوية يف 

اخليال اجلامعي(()90(.
بألواٍن  الثقافة  هذه  ظهرت   
معروفة  تكن  ل  َأثوابًا  وَلبِست  جديدة 
واله(  عليه  اهلل  )صىل  الرسول  عهد  يف 
حياة  يف  طاغية  أو  مستبدًة  وصارت 
املسلمني حتى مقتل عثامن، وبعد تسنمه 
اخلالفة حاول اإلمام َأْن يبعَث يف الناِس 
معهودة،  تكن  ل  جديدة  أيديولوجية 
مرَّ  الذي  اإلمام  قول  يف  متثيلها  يمكن 
فلسفته  عن  احلديث  عند  )آنفًا(،  بِنا 
وأمُركم  أمري  ))وليس  احلكم:  يف 
تريدونني  وَأنتم  هلل  ُأريدكم  إيِّن  واحدًا، 

ألَنفسُكْم(()91(.
قد  اإلمام  رسائل  إِنَّ  القول:  خالصة 
عىل  اآلخر  مع  اتصال  وسيلة  مثلت 

وانتامءاته،  الفكرية  توجهاته  اختالف 
وتباين ثقافته. ومّلا كانت الرسالة مظهرًا 
يتضمن بعض  الذي  من مظاهر احلكي 
التي  الزمنية  كاملفاِرقة  الرسد،  عنارص 
استعادة  باجتاه  الزمن  ختلخل  تعني 
فقد  بينهام،  املغيب  أو  املفقود  املايض 
دعت  ما  املايض  أحداث  اإلمام  وظفَّ 
احلاجة إىل ذلك، لتوضيح فكرة أو لبيان 
الكاتب  موقف ما، كون املايض يساعد 
عىل نقل أفكاره إىل املتلقي أماًل يف إقناعه 
َأنَّ  ُم  ُنسلِّ وحنَي  اإلذعان.  عىل  محلِه  أو 
هو  نثرًا  أو  شعرًا  أكان  سواء  األدب 
والرسد  الفكر،  جتيل  مظاهر  من  مظهر 
فٌن من فنونه، وبذلك يمكن القول: إِنَّ 
وسائل  من  وسيلة  هو  املكتوب،  النص 
صنع الوعي الثقايف بني األَفراد، بل هو 
مصدر من مصادر معرفة الذات ومعرفة 
العاَل عىل رأي )بول ريكور(، ألَنَُّه نص 
نحو  املتجه  التجربة  ُأفق  ُأفقني:  حيمل 
وُأفق  اسرتجاعه،  أي  املايض  استعادة 
من  املستقبل  َيسترشف  أي  مستقبيل، 

خالل احلارض.
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اهلوامش:
1- املركزية اإلسالمية، عبد اهلل ابراهيم: 

.19
2- معجم املصطلحات االدبية، ابراهيم 

فتحي: 14.
عبد  عند  الرسدي  املصطلح  ُينظر:   -3
الرواية  نظرية  يف  كتاب  ـ  مرتاض  امللك 
مصطفى،  بومجلني  رسالة،  ـ  إنموذجًا 

اجلزائر، 2012م: 77.
جريالد  الرسديات،  قاموس  ُينظر:   -4

برنس، ترمجة السيد إمام: 15، 16،69.
5- يف نظرية الرواية، عبد امللك مرتاض: 

.275
ابراهيم خليل:  الروائي،  النص  بنية   -6

.104
إىل  مدخل  ـ  اآلخر  معرفة  ُينظر:   -7
اهلل  عبد  د.  ـ،  احلديثة  النقدية  املناهج 
عيل:  عواد  الغانمي،  سعيد  ابراهيم، 

110ـ 111.
أبو  والتأويل، نرص حامد  اخلطاب    -8

زيد: 25.
االنواع  ـ  القديم  العريب  الرسد   -9
ابراهيم  ـ،  والبنيات  والوظائف 

صحراوي: 24.
10- ُينظر: هنج البالغة ـ بالغة األنساق 
السيد  حممد  ـ،  ووظائفها  االتصالية 

جاسم: 122.
11- رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد 

املعتزيل: 203/14.
12- املصدر نفسه: 203/4.

13- يف ظالل هنج البالغة، حممد جواد 
مغنية: 23/5.

14- خطاب احلكاية ـ بحث يف املنهج، 
جريار جنيت، ترمجة حممد معتصم وعبد 

اجلليل األزدي وعمر حىل: 51.
حممد  الشيخ  رشح  البالغة،  هنج   -15

عبده: 391/3.
16- ُينظر: يف ظالل هنج البالغة، حممد 

جواد مغنية: 21/5.
17- ُينظر: هنج البالغة ـ بالغة األنساق 
السيد  حممد  ـ،  ووظائفها  االتصالية 

جاسم: 84. 
18- رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد 

املعتزيل: 204/14.
19- ُينظر: املركزية اإلسالمية، عبد اهلل 

ابراهيم: 8.
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السيد  عزيز  احلق،  ُسلطة  عيلٌّ   -20
جاسم: 131.

21- املصدر نفسه: 131.
حممد  الشيخ  رشح  البالغة،  هنج   -22

عبده: 95/1 )اخلطبة 55(.
حممد  الشيخ  رشح  البالغة،  هنج   -23

عبده: 185/16. 
24- ُينظر: يف ظالل هنج البالغة، حممد 

جواد مغنية: 180/5. 
ابن أيب حديد  البالغة،  25- رشح هنج 
اهلارب،  املدبر:   .185/16 املعتزيل: 
فاعتذر  جاء  لكن  يفر  ل  الذي  املقبل: 

وتنصل.
االنواع  القديم،  العريب  الرسد   -26
والوظائف والبنيات، ابراهيم صحراوي: 

.96
27- رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد 

املعتزيل: 185/16 ـ 186.
28- ُينظر: جدلية  املركز واهلامش، أبكر 

آدم إسامعيل: 14.
الرواية  يف  واهلامش  املركز  جدلية   -29
النسوية اجلزائرية، )رسالة ماجستري غري 

منشورة(، ياسمينا صالح، اجلزائر: 14.

يف  بحث  ـ  واملتحول،  الثابت   -30
اإلتباع واإلبداع عند العرب ـ، أدونيس: 

11)طبعة دار العودة، بريوت(.
حممد  الشيخ  رشج  البالغة،  هنج   -31

عبده: 397/3.
32- رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد 

املعتزيل: 71/15.
33- املصدر السابق: 75/15.

عيسى  أدب  يف  واهلامش  املركز   -34
الباح:  دليلة  اجلزائر،  )رسالة(،  حليلح 

.21
35- رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد 
أسلم  من  الرصيح:   .71/15 املعتزيل: 
أسلم  من  اللصيق:  وإخالصًا،  اعتقادًا 

حتت السف أو رغبة يف الدنيا.
حجة  عىل  القائم  التواصل  هو    -*   
سة عىل بنية الواقع، سواء أكان ذلك  مؤسِّ
مرتبطا بالعمل والشخص ام بالشخص 
والعمل أم بالشخص وسلفه. والعكس 
ومثاله  احلوار،  طريف  بني  التقابيل  يعني 
هو ما دار بني االمام ومعاوية من حوار، 
الفضيلة  قيم  نفي  فيه  منهام  كل  حياول 
يكتِف  ول  لنفسه.  وتثبيتها  اآلخر  عن 
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الشخص  بني  القائم  بالوصل  االمام 
العالقة بني معاوية  وعمله، وإنام وظف 
بني  أي  قرابة،  صلة  من  وأسالفه 
الشخص وماضيه، للتأييد واالنكار، أي 
التأييد لذاته )عليه السالم( يف اثبات قيم 
عنه.  نفيها  يف  ملعاوية  واالنكار  الفضيلة 
ينظر: بالغة اخلطاب السياسـ  دراسة يف 
الرتاسل بني عيل ومعاوية )بحث(، عامد 
العدد81ـــ82:،:  فصول،  جملة  شعري، 

570 وما بعدها.    
السياس  اخلطاب  بالغة  ُينظر:   -36
ومعاوية  عيل  بني  الرتاسل  يف  دراسة   –

)بحث(، عامد ُشعري: 570.
37- رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد 

املعتزيل: 109/15. 
38- اخلطاب والتأويل، نرص حامد أبو 

زيد: 130.
حممد  الشيخ  رشح  البالغة،  هنج   -39

عبده: 396/3 ـ 397.
)اهلامش(،  نفسه  املصدر  ُينظر:   -40

.396/3
41- رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد 

املعتزيل: 50/15.

الرمحن  عبد  خلدون،  ابن  مقدمة   -42
ابن خلدون: 173. وُينظر: ثنائية املركز 
ـ  جذوره  أنواعه،  مفهومه،  ـ  واهلامش 
)بحث( دليلة الباح، جملة قراءات، جامعة 

بسكرة، اجلزائر: 300، ع2012/4.
واهلامش  املركز  ثنائية  ُينظر:   -43
االنسانية  الظواهر  عىل  واسقاطها 
السباتني  بكر  والثقافية،  والسياسية 
ع525/  املثقف،  صحيفة  )مقال(، 

2020م.
44- رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد 

املعتزيل: 83/17.
جنيت:  جريار  احلكاية،  خطاب   -45

.61
46- ُينظر: اهلامش االجتامعي يف األدب 
ـ قراءة سوسيو ثقافية ـ د. هويدا صالح: 

.70
47- ُينظر: يف ظالل هنج البالغة، حممد 

جواد مغنية: 483/5.
48- سورة القصص، اآلية: 83.

حممد  الشيخ  رشح  البالغة،  هنج   -49
أصحاب  الناكثة:   .38 ـ   37/1 عبده: 
النهروان،  أصحاب  املارقة:  اجلمل، 

استعادة املايض امُلَغيَّب بني املركز  ...
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أصحاب  وهم  اجلائرون  القاسطون: 
صفني.

 .37/1 نفسه:  املصدر  ُينظر:   -50
)اهلامش(

51- تكوين العقل العريب، د. حممد عابد 
اجلابري: 44.

حممد  الشيخ  رشح  البالغة،  هنج   -52
عبده:72/1. العقص: التواء الِقْرن عىل 
األُذنني، وَعَقَص الَشعَر: َظَفرُه وطيه عىل 

الرأس.
53- ُينظر: املصدر نفسه: 72/1.

54- ُينظر: النقد الثقايفـ  قراءة يف األنساق 
، عبد اهلل الغذامي:71. الثقافية العربيةـ 

حممد  الشيخ  رشح  البالغة،  هنج   -55
عبده: 72/1.

األنساق  يف  قراءة  ـ  الثقايف  النقد   -56
، عبد اهلل الغذامي:226. الثقافية العربيةـ 
بن  مالك  الثقافة،  مشكلة  ُينظر:   -57

نبي، ترمجة عبد الصبور شاهني:23.
اإلمام عيل، عبد  احلاكمية يف فكر   -58

األمري ديل: 139.
59- رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد 

املعتزيل: 24/9.

يف  احلاكمية  من:  مقتبس  الشكل   -60
فكر اإلمام عيل: 140.

61- تصنيف هنج البالغة، لبيب وجيه 
بيضون: 533، وينظر: احلاكمية يف فكر 

اإلمام عيل: 176.
يف  قراءة  ـ  الثقايف  النقد  ُينظر:   -62
اهلل  عبد  ـ  العربية  الثقافية  األنساق 

الغذامي:64 ـ 65.
حممد  الشيخ  رشح  البالغة،  هنج   -63
عبده:404/3. تنمرك: تنكر أخالقك، 

أرَبْع: أرفق هبم، الوغم: احلر.
64- املصدر نفسه، )اهلامش(.

65- ُينظر: يف ظالل هنج البالغة، حممد 
جواد مغنية: 110/5.

66- يف ظالل هنج البالغة، حممد جواد 
مغنية: 110/5.

األنواع  ـ  القديم  العريب  الرسد   -67
والوظائف والبنياتـ  ابراهيم صحراوي: 

.24
األنواع  ـ  القديم  العريب  الرسد   -68
ابراهيم  ـ،  والبنيات  والوظائف 

صحراوي: 98.
69- ُينظر: املصدر نفسه: 102.
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والرسد  والزمان  الوجود  ُينظر:   -70
سعيد  ترمجة  ـ،  ريكور  بول  فلسفة  ـ 

الغانمي: 31.
ـ  القديم  العريب  الرسد  ُينظر:   -71
ابراهيم  ـ،  والبنيات  والوظائف  األنواع 

صحراوي: 24.
حممد  الشيخ  رشح  البالغة،  هنج   -72
كثرية  مدينة  َهَجر:   .414/3 عبده: 

النخل يف البحرين.
73- رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد 

املعتزيل: 113/15.
بحث  ـ  احلكاية  خطاب  ُينظر:   -74
حممد  ترمجة  جنيت،  جريار  املنهج،  يف 
وعمر  األزدي  اجلليل  وعبد  معتصم 

حىل: 64 ـ 66.
حممد  الشيخ  رشح  البالغة،  هنج   -75
الشمس  َلْت  َطفَّ  .438/3 عبده: 
الساقط  اجلريض:  رجعت،  لإلياب: 
امُلخنَّق:  النهوض،  يستطيع  ال  الذي 
النفس  بقية  الَرمق:  اخلناق،  موضع 
اجلوازي:  )الروح(، ألَيًا: شدة وعرسة، 
مجع جازي وهو املكاىفء ويف قوله )عليه 
السالم( دعاء عليهم باجلزاء عىل أعامهلم، 

ِه  ُأمِّ اىل  السالم(  )عليه  ُيشري  أّمي:  أبن 
اهلل  رسول  ربَّت  ألهَنا  أسد  بنت  فاطمة 

)ص( يف حجرها.
العالمة  ـ  والنص  القارئ  ُينظر:   -76

والداللة ـ، سيزا قاسم: 70 ـ 71.
حممد  الشيخ  رشح  البالغة،  هنج   -77

عبده: 438/3.
78- شؤون العالمات ـ من التشفري إىل 

التأويل ـ، د. خالد حسني: 163. 
ـ  القديم  العريب  الرسد  ُينظر:   -79
إبراهيم  ـ،  والبنيات  والوظائف  األَنواع 

صحراوي، ص32. 
حممد  الشيخ  رشح  البالغة،  هنج   -80

عبده: 437/3. 
حممد  الشيخ  رشح  البالغة،  هنج   -81

عبده: 416/3. جلُّوا: ظفروا.
82- املصدر نفسه: 414/3. 
83- املصدر نفسه: 416/3.

يف  دراسة  ـ  واملتحول  الثابت   -84
اإلتباع واإلبداع عند العرب ـ األصول، 

أدونيس: 175/1.
حممد  الشيخ  رشح  البالغة،  هنج   -85

عبده: 417/3.

استعادة املايض امُلَغيَّب بني املركز  ...
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ـ  القديم  العريب  الرسد  ُينظر:   -86
ابراهيم  ـ،  والبنيات  والوظائف  األنواع 

صحراوي:101 ـ 102.
حممد  الشيخ  رشح  البالغة،  87-هنج 
لقرابتك  منه:  لرمحك   .417/3 عبده: 
منه، أعدى لُه: أشدُّ عدوانًا عليه، مقاتلُه: 
النرصة  طلب  استنرص:  القتل،  وجوه 

واملعونة.
88- ُينظر: املصدر نفسه.

ما  اخلُشاش:  السابق.  املصدر   -89
يدخل يف أنف البعري من خشب لينقاد، 
أنفه  يف  جعلت  البعرَي:  وخششَت 

اخلشاش.
االمام عيل، عبد  احلاكمية يف فكر   -90

األمري ديل:120. 
91- رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد 

املعتزيل: 24/9.
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املصادر واملراجع:
يف  دراسة  ـ  السياس  اخلطاب  بالغة   .1
الرتاسل بني عيل ومعاوية ـ، عامد شعري، 
 ،82 ـ  ع81  فصول،  جملة  )بحث(، 

القاهرة، مرص، 2012م. 
خليل،  ابراهيم  الروائي،  النص  بنية   .2

منشورات االختالف، ط1، 2010م.
وجيه  لبيب  البالغة،  هنج  تصنيف   .3
بيضون، ج1، مكتب االعالم االسالمي، 

ايران، ط2، 1987م.
عابد  حممد  العريب،  العقل  تكوين   .4
اجلابري، مركز دراسات الوحدة العربية، 

بريوت، لبنان، ط10، 2009م.
االتباع  يف  بحث  ـ  واملتحول  الثابت   .5
دار  أدونيس،  ـ،  العرب  عند  واالبداع 

العودة، ط4، بريوت، لبنان، 1972م.
مفهومه،  ـ  واهلامش  املركز  ثنائية   .6
انواعه، جذوره ـ، دليلة الباح، )بحث(، 
اجلزائر،  بسكرة،  جامعة  قراءات،  جملة 

ع4، 2012م.
7. ثنائية املركز واهلامش واسقاطها عىل 
والثقافية،  والسياسية  االنسانية  الظواهر 
بكر السباتني، )مقال(، صحيفة املثقف، 

ع525، 2020م.
8. جدلية املركز واهلامش ـ قراءة جديدة 
ابكر  ـ،  السودان  يف  الرصاع  دفاتر  يف 
ط2،  السودان،  اخلرطوم،  إسامعيل، 

2015م.
الرواية  يف  واهلامش  املركز  جدلية   .9
ـ  صالح  ياسمينا  عند  اجلزائرية  النسوية 
رواية وطن من زجاج انموذجًا ـ )رسالة 

ماجستري(، اجلزائر، 2017م.
االمام عيل )عليه  احلاكمية يف فكر   .10
األنساق  ضوء  يف  دراسة  ـ  السالم( 
علوم  مؤسسة  ديل،  االمري  عبد  الثقافية، 
ط1،  العراق،  كربالء،  البالغة،  هنج 

2016م.
املنهج  يف  بحث  ـ  احلكاية  خطاب   .11
معتصم  حممد  ترمجة:  جينيت،  جريار  ـ، 
وعبد اجلليل االزدي وعمر حىل، املجلس 

االعىل للثقافة، القاهرة، ط2، 1997م.
12. اخلطاب والتأويل، د. نرص حامد ابو 
زيد، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، 

ط1، 2000م.
االنواع  ـ  القديم  العريب  الرسد   .13
والوظائف والبنياتـ، ابراهيم صحراوي، 

استعادة املايض امُلَغيَّب بني املركز  ...



534

)2
02

2  
ين -

الثا
ن 

رشي
( )ت

14
44

 - 
اين

 الث
يع

)رب
نة 

ثام
ة ال

سن
- ال

ون 
الث

والث
بع 

لرا
دد ا

الع
 - 

سع
التا

لد 
ملج

/ ا
واة

د

العربية  الدار  االختالف،  منشورات 
للعلوم نارشون، اجلزائر، ط1، 2008م.
احلديد  ايب  ابن  البالغة،  14. رشح هنج 
املعتزيل، مؤسسة اآلداب الرشقية، ط1، 

النجف االرشف، 2016م.
التشفري  من  ـ  العالمات  شؤون   .15
دمشق،  حسني،  خالد  د.  ـ،  التأويل  اىل 

سوريا، ط1، 2008م.
السيد  عزيز  احلق،  سلطة  عيّل   .16
جعفر  صادق  وتعليق:  حتقيق  جاسم، 
العراق،  االجتهاد،  منشورات  الروازق، 

النجف االرشف، ط1، 2000م.
رشح  البالغة،  هنج  ظالل  يف   .17
الكتاب  دار  مؤسسة  مغنية،  جواد  حممد 
ط4،  املقدسة،  قم  إيران،  االسالمي، 

2001م.
18. يف نظرية الرواية ـ بحث يف تقنيات 
عال  مرتاض،  امللك  عبد  د.  ـ،  الرسد 

املعرفة، الكويت، 1998م.
والداللة  العالمة  ـ  والنص  القارئ   .19
للثقافة،  االعىل  املجلس  قاسم،  سيزا  ـ، 

القاهرة، مرص، ط1، د.ت.
جريالد  الرسديات،  قاموس   .20

برنس، ترمجة: السيد إمام  مرييت للنرش 
واملعلومات، القاهرة، ط1، 2003م.

عيسى  أدب  يف  واهلامش  املركز   .21
حليلح، دليلة الباح، )اطروحة دكتوراه(، 

اجلزائر، جامعة بسكرة، 2016م.
عبداهلل  د.  االسالمية،  املركزية   .22
للطباعة  العلمية  الكتب  دار  ابراهيم، 
العراق،  بغداد،  ط2،  والتوزيع،  والنرش 

2019م.
نبي،  بن  مالك  الثقافة،  مشكلة   .23
الفكر،  الصبور شاهني، دار  ترمجة: عبد 

دمشق، سوريا، ط4، 1984م. 
امللك  عبد  عند  الرسدي  املصطلح   .24
الرواية  نظرية  )يف  كتاب  ـ  مرتاض 
مصطفى،  بومحليق  رسالة،  انموذجًا(، 

اجلزائر، 2012م.
االدبية،  املصطلحات  معجم   .25
ابراهيم فتحي، املؤسسة العربية للنارشين 

املتحدين، ط1، تونس، 1986م.
املناهج  اىل  مدخل  ـ  اآلخر  معرفة   .26
ابراهيم،  عبداهلل  د.  ـ،  احلديثة  النقدية 
سعيد الغانمي، عواد عيل، املركز الثقايف 

العريب، الدار البيضاء، ط1، 2000م.
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27. مقدمة ابن خلدون، عبد الرمحن بن 
حممد بن خلدون، )ت808ه(، مؤسسة 
لبنان،  بريوت،  للمطبوعات،  األعلمي 

ط1، 1978م
األنساق  يف  قراءة  ـ  الثقايف  النقد   .28
الُغّذامي، املركز  الثقافية العربية، عبداهلل 

الثقايف العريب، الرياض، 2000م.
األنساق  بالغة  ـ  البالغة  هنج   .29
السيد  حممد  ـ،  ووظائفها  االتصالية 
جاسم، دار يوتيبا، بغداد، ط1، 2014م.
حممد  الشيخ  رشح  البالغة،  هنج   .30

اللبون،  فاتن حممد خليل  تعليق:  عبده، 
مؤسسة التاريخ العريب للطباعة والنرش، 

بريوت، لبنان، د.ت.
31. اهلامش االجتامعي يف األدبـ  قراءة 
دار  صالح،  هويدا  د.  ـ،  ثقافية  سوسيو 
مرص،  القاهرة،  والتوزيع،  للنرش  رؤية 

ط1، 2015م.
فلسفة  ـ  والرسد  والزمان  الوجود   .32
الغانمي،  سعيد  ترمجة:  ـ،  ريكور  بول 
البيضاء،  الدار  العريب،  الثقايف  املركز 

املغرب، ط1، 1999م.
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حوّي – النَّشأة والتَّطور- دراسة تأصيلّية دل النَّ الجَّ
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ملخص البحث
من الالفت للنظر عند القدماء أّنه ل يكن ملصطلح اجلّدل عندهم حّد والتنظري   
وحماوراهتم  مناظراهتم  يف  النّحاة  بني  دار  الذي  اجلدال  كثرة  فعىل  مصنفاهتم،  يف  له 
بتعريف  استعاضوا عنه  النحوّي، ورّبام  باجلّدل  التعريف  انعدم عندهم  وخمالفاهتم، 
اجلّدل بعلم الكالم واملنطق. حّتى إذا جاء أبو الربكات األنباري )ت577ه( فوضع 
أصوله وقوانينه يف رسالته )اإلغراب يف جدل اإلعراب(، ليكون أّول ماُصنّف هلذه 
واملناظرة  واملحاولة  املجادلة  عند  به  ليسلكوا  واآلداب،  اجلّدل  قوانني  يف  الصناعة 
واملضاجرة  املناكرة  عند  واملذاكرة  املحاورة  عند  به  ويتأّدبوا  والصواب،  احلّق  سبيل 
عىل  يقوم  اخلالفية  املسائل  دراسة  يف  منهجًا  فيغدو  بعد  فيام  ليتطور  اخلطاب.  يف 
غري  أو  نحوّي  مفرتض،  أو  حقيقي  مع خمالف  نحوّي  يديره  الذي  واحلوار  النقاش 
بحيث  له،  املخالف  وإقناع  أطروحته،  عن  الّدفاع  غايته  غريه(،  أو  نحوّي)لغوي 
يعرض كلٌّ منهام وجهة نظره يف املسألة، مستعرًضا أدّلته التي يستند إليها، واعرتاضاته 
التي يراها عىل أدّلة خصمه، وجميًبا عىل مايقيمه املعلل من اعرتاضات عىل أدّلته. وقد 
متظهر اجلّدل النحوّي يف ثالث صور؛ األوىل: التي يكون فيها علمًيا حمًضا. والثانية: 
هي التي اختلط فيها العلم بالعصبية. أّما الثالثة: فهي التي قامت أساًسا عىل النزاع 

واخلصام.
الكلامت مفتاحية:اجلدل، احلجاج، اخلالف النحوي، املنظرات النحوّية.

اجلَّدل النَّحوّي- النَّشأة والتَّطور  ...
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Abstract

It is remarkable for the ancients that the term dialectic did not 
have limit in their works. Because of the many arguments that 
took place between grammarians in their debates, dialogues, and 
disagreements, they lacked the definition of the grammatical 
debate, and perhaps they may have replaced it by defining 
dialectic as the science of speech and logic. 
Not until when Abu al-Barakat al-Anbari (d. 577 AH) came 
who laid down his principles and laws in his letter (Al-Ighrib 
fi fi-Dijal al-Arabiya), meaning ‘Strangeness in the polemics of 
parsing’ to be the first to classify this industry in the laws of 
controversy and morals. These laws are to be when arguing 
and debating the through path of truth and righteousness. Also, 
to be polite upon dialogue, controversies, and quarreling in 
discourse. Later, it has been developed to be an approach in the 
study of controversial issues based on discussion and dialogue, 
conducted by a grammarian with a real or supposed opponent, 
grammatical or non-grammatical (linguistic or nonlinguistic), 
whose aim is to defend his thesis and convince the opponent. 
Each of them presents his point of view on the issue, reviewing 
his evidence on which he relies, and the objections he sees to 
the evidence of his opponent, and responding to the objections 
that the justified makes to his evidence. The grammatical 
controversy appears in three forms: the first is that it is purely 
scientific. The second is that in which science is mixed with 
nervousness. As for the third, it is based mainly on conflict and 
strife.
Keywords: debate, arguments, grammatical disagreement, 
grammatical views.
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توطئة:
العريّب  النّحو  يف  اجلّدل  ظهر   
إذ  النّحويني،   بني  خالفات  من  فيه  ملا 
آراؤهم  وتشّعبت  مذاهبهم  تباينت 
إثبات  إىل  يتطّلع  فالنّحوي   وتعددت. 
موقف  منهم  كلٌّ  وقف  لذلك  مذهبه،  
وحاول  خلصمه.  املجادل  املحاجج 
الذي  اجلّدل  لذلك  يؤّصَل  أن  البحث 
النّحويني،  فام إْن ظهر النحو  ظهر عند 
حّتى أخذ النّحاة  جيتهدون يف أحكامه،  
مذهبه،   إثبات  إىل  يروم  نحوّي  وكلُّ 
واخلالفات  املناظرات  نشأت  وبذلك 
واالعرتاضات  الدليل  عىل  القائمة 
حول  النحاة  بني  اجلّدل  ودار  والردود، 
موضوعات متعددة،  منها ما دار حول 
العّلة،  ومنها مادار حول العامل،  وآخر 
حول األحكام،  وغريها من املوضوعات 
بعنوان  البحث  جاء  وعليه  النحوّية. 
تأصيلّية(،   دراسة  النحوّي  )اجلّدل 
التأصيل  حاول  أّنه  إىل  أمهيته  وترجع 
انتقل  العريّب،  وكيف  النّحو  للّجدل يف 
إليه بعد أن كان من العلوم املعتمدة عند 

علامء املنطق والكالم واألصول.

ثالثة  يف  البحث  استوى  وقد   
خامتة  وتقفوها  توطئة  تسبقها  مباحث 
جاء  ومراجعه.  بمصادره  وقائمة 
واحلجاج  اجلّدل  بعنوان  األّول  املبحث 
بني اللغة واالصطالح،  وقد اشتمل عىل 
واالصطالح  اللغة  يف  واحلجاج  اجلّدل 
والعالقة بينهام،  واجلّدل واحلجاج عند 
النحوّي،   اجلّدل  وصور  النحويني،  
العريّب. وبعد  النّحو  وماهي طرائقه  يف 
الثاين  املبحث  يف  البحث  انتقل  ذلك 
العريّب  النّحو  يف  اجلدل  جذور  بيان  إىل 
واملناظرات  اخلالقات  يف  ومتظهره 
النحوّية. ثم بّينا يف املبحث الثالث نشأته 
يف  النّحو العريّب تطبيًقا وتنظرًيا،  وكيف 
أّن ممارسته بدأت تطبيًقا يف جمالس العلامء 
ملا دار فيها من مناظرات وحماورات،  ثم 
إذ  اجلّدل،   لذلك  القليل  باليشء  ُنّظر 

كان التنظري له باهًتا.
منها:  بنتائج  البحث  خرج  وقد   
احلجاج آلية من آليات اجلّدل،  ل تبتعد 
العريّب  النّحو  يف  وطرائقه  اجلّدل  صور 
عن صوره وطرائقه يف العلوم األخرى،  
اجلّدل النّحوي قديم قدم تلك اخلالفات 

اجلَّدل النَّحوّي- النَّشأة والتَّطور  ...
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ميداًنا  كانت  التي  واملناظرات  النحوّية 
للّجدل يف النّحو. 

بني  واحلجاج  اجلدل  األّول:   املبحث 
اللغة واالصطالح 

أوالً: اجلّدل واحلجاج يف اللغة والعالقة 
بينهام: 

أ- اجلّدل لغة : وصف ابن فارس تلك 
فعندما  باالمتداد،  اجلّدل  يف  اخلصومة 
حتقيق  يف  ؛رغبة  برأيه  طرف  كّل  يعتدُّ 
االمتداد  إىل  ذلك  سيؤدي  حتاًم  الغلبة 
النزاع  واستمرار  واملناقشة  اجلّدل  يف 
فارس:  ابن  يقول  هذا  ويف  بينهم،  
))اجليم والدال والالم أصٌل واحُد وهو 
اسرتسال  يف  اليشء  استحكام  باب  من 
ومراجعِة  اخلصومِة  وامتداد  فيه،  يكون 
العرب:  لسان  يف  وجاء  الكالم((.)1( 
احلَْبَل  وَجَدلُت  الَفْتل،  :شدة  ))اجلَْدل 
وَفَتلْته  َفتَله  شددت  إذا  َجْداًل  أْجِدُله 
أيًضا  اجلّدل  يف  وقال  ُحمْكاًم(()2(،   َفْتاًل  
والقدرُة  اخلُصومة  يف  لَدد  الَّ ))اجلدل   :
وِجدااًل،  جمادلة  جادلته  وقد  عليها، 
شديد  وجِمْدال،  وجِمَْدل  جِدل  ورجل 
فَجَدلته  الّرجل  اجلََدل،  ويقال جاَدْلت 

إذا   : َجِدل  ورجل  غلبته،   أي  َجْداًل 
أي  وجاَدَله  اخلصام،  يف  أقوى  كان 
ة  خاصمه، ... واالسم اجلََدل،  وهو شدَّ
ابن  عند  اجلدل  فمدار  اخلصومة((.)3( 
الّراغب  منظور اخلصومة. واجلدل عند 

هو: ))املفاوضة عىل سبيل املنازعة(()4(
تدور  اللغة  يف  اجلدل  معاين  إذًا   
حول االستحكام،  واخلصومة والغلبة،  

ومقابلة احلّجة باحلّجة واعتامد الدليل.
2- احِلجاج لغة : ال يبتعد املعنى اللغوي 
للجدل،   اللغوي  املعنى  عن  للحجاج 
معجم  يف  ماجاء  وحسب  اللغة  يف  فهو 
فالًنا  حاججت  ))يقال   : اللغة  مقاييس 
فحَجْجته أي غلبُته باحلّجة وذلك الّظفُر 
ُحَجج  واجلمع  اخلصومة،   عند  يكون 
واملصدر احِلَجاج((.)5( وحّده ابن سيده 
اخلَصُم،  به  ماُدوفَِع  ة  واحلُجَّ بقوله: 
ًة  حُمَاجَّ ُه  وحاجَّ وِحجاٌج  ُحَجٌج  واجلمع 
ُه  حَيُجُّ ُه  وَحجَّ احلُجَة  وِحجاجًا:نازعه 
احلديث:  ويف  ته  ُحجَّ عىل  َحجا:غلبه 
لسان  ويف  ُموَسى"(()6(  آدُم  "َفَحجَّ 
وقيل:  الرُبْهان؛  ُة  ))واحلُجَّ العرب: 
وعند  اخلصم(()7(.  به  ماُدفَِع  ة  احلُجَّ
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الفريوزآبادي: ))واملِْحجاُج اجلَِدُل((.)8(  
التعريفات  مالحظة  خالل  من   
اللغويني  أّن  نجد  املادتني  لكال  اللغوّية 
سواء  للحجاج،  مرادفًا  اجلدل  جعلوا 
من خالل مارّصحوا به كام رأينا عند ابن 
خالل  من  أو  والفريوزآبادي،  منظور 
صفات  مجعت  التي  تعريفاهتم  صياغة 
فكالمها  والعكس.  احلجاج  يف  اجلدل 
واملنازعة  اخلصومة  يف  الغلبة  عىل  قائم 
واألدلة،   احلجج  تبادل  طريق  عن  فيها 
مالزمني  والتخاصم  احلجة  فجعلوا 

للحجاج واجلدل.
اجلدل واحلجاج عند النحويني:

القدماء  النحويون  يتداول  ل   
مصطلح  تداولوا  بل  احلجاج  مصطلح 
االحتجاج، ومصطلح احلجاج النحوّي 
إذ  االحتجاج  مصطلح  عن  خيتلف 
أحكام  صّحة  مستند  بإثبات  يكتفي 
احلجاج  مصطلح  لكّن  وقواعده  النّحو 
عند  وذلك  النحويني،  أعامل  يف  وارد 
الزجاجي بعد أن ساق حجج الكوفيني 
من  مأخوذ  املصدر  أّن  إىل  الذهاب  يف 
الفعل،  قال يف إفساد رأهيم  عىل هدي 

إفساد  يف  ))القول  الكوفيني)9(  مذهب 
هذا احلجاج والرّد عليه(()10(

وكذلك عند ابن جني يف نقاشه   
املثنى  يف  والياء  والواو  األلف  ملسألة 
إعراب؟  عالمات  أو  إعراب  حروف 
األقوال  بلونا هذه  أنا  ))واعلم  قال:  إذ 
عىل تباينها وتنافرها، واختالف مابينها، 
وترجيح مذاهب أهلها القائلني هبا، فلم 
خمرًبا  أمحد  وال  مكرسًا،  أصلب  فيها  نر 
احلجاج  وسأورد  سيبويه،  مذهب  من 

لكل مذهب منها واحلجاج عليه(()11(
أما مصطلح اجلدل،  فعىل كثرة   
اجلدال الذي دار بني النحاة يف مناظراهتم 
عندهم  انعدم  وخمالفاهتم،  وحماوراهتم 
ورّبام  النحوي،   باجلدل  التعريف 
اجلّدل  يف علم  بتعريف  استعاضوا عنه 
هؤالء  عند  ...فوجدنا  واملنطق  الكالم 
تعريفات كثرية تغني النحاة عنه،  ومن 
العلوم  مجيع  يشمل  اجلدل  علم  فإّن  َثمَّ 
يقوم  علم  أي  يطابق  فهو  عّرف  فكيفام 

عليه . 
يف  األنباري  ابن  وجعله   
اإلعراب(  جدل  يف  )اإلغراب  رسالته 

اجلَّدل النَّحوّي- النَّشأة والتَّطور  ...
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فتحّدث  وآداهبا،   قوانينها  هلا  صناعة 
ميادينه  من  وجعل  وطبيعته  غايته  عن 
))ليكون  قال:  إذ  واملحاورة،   املناظرة 
قوانني  يف  الصناعة  هلذه  ماصنف  أول 
عند  به  ليسلكوا  واآلداب،   اجلدل 
املجادلة واملحاولة واملناظرة سبيل احلق 
املحاورة  عند  به  ويتأدبوا  والصواب، 
يف  واملضاجرة  املناكرة  عند  واملذاكرة 
اخلطاب(()12( هذا عند القدماء أما عند 
الدكتور  عند  تعريًفا  له  فنجد  املحدثني 
متّام حّسان،  الذي جعله مرادًفا للجدل،  
وذلك بقوله: ))وإذا تعارضت األدلة أو 
باجلدل  مايسمى  بدأ  األقيسة  تعارضت 
له  النحاة  بني  حجاج  وهو  النحوي، 
املرتبطة  وأدلته  وآدابه  وأصوله  قواعده 
بصناعة  بالرضورة  الترتبط  والتي  به 
لواء  الدكتور  وجعله  النحو((.)13( 
فقال  النحو،  يف  صناعة  احلسني  عبد 
هبا  يستعمل  أيًضا  صناعة  ))هو  فيه: 
النحويون قواعد خاصة حتكم احتجاج 

بعضهم عىل بعض(()14(
القدماء  تعريفات  خالل  ومن   
من أهل العلوم األخرى للجدل يمكننا 

للجدل  تعريًفا  غرارها  عىل  نشتق  أن 
النحوّي،  وهو: منهج يف دراسة املسائل 
اخلالفية يقوم عىل النقاش واحلوار الذي 
أو  حقيقي  خمالف  مع  نحوّي  يديره 
مفرتض،  نحوّي أو غري نحوّي)لغوي 
أطروحته،  عن  الدفاع  غايته  غريه(،  أو 
وإقناع املخالف هبا،  بحيث يعرض كّل 
منهام وجهة نظره يف املسألة،  مستعرًضا 
واعرتاضاته  إليها،   يستند  التي  أدلته 
التي يراها عىل أدلة خصمه،  وجميًبا عىل 
مايقيمه املعلل من اعترتاضات عىل أدلته 

هو.
النحو  يف  احلجاج  مصطلح  أما   
مصطلحات  به  ))ماتصّح  عىل  فيدّل 
الوجوب  يف  وقواعده  وأحكامه  النحو 

واجلواز واالمتناع((.)15(
التي  غايته  النحوي  اجلدل   
قبل  من  التسليم  إليها  الوصول  يروم 
يستدعي  وهذا  للمعرتض،   اخلصم 
إىل  للوصول  وآليات  تقنيات  استعامل 
اآلليات  تلك  ومن  والتسليم  اإلقناع 
بالغية  ))فكرة  بوصفه  احلجاج   آليات 
ولتحقيق  املتلقي،   إقناع  منها  اهلدف 



543

)2
02

2  
ين -

الثا
ن 

رشي
( )ت

14
44

 - 
اين

 الث
يع

)رب
نة 

ثام
ة ال

سن
- ال

ون 
الث

والث
بع 

لرا
دد ا

الع
 - 

سع
التا

لد 
ملج

/ ا
واة

د

دعوى  إلثبات  املتكلم  يسعى  ذلك 
وسائل  إىل  فيلجأ  معنى،   وتصحيح 
والروابط  كاالستشهاد  نحوية  وتقنيات 
والكناية  كاالستعارة  بالغية  أو  اللغوية 
والتشبيه واملحسنات البديعية ... وهبذا 
مفتحوحة  لغوية  آلية  احلجاج  يعد 
أقسامه  لتّوسع  املجاالت  خمتلف  عىل 
املجاالت  خمتلف  يف  يعمل  إذ  وتنّوعها 
املتلقي  يف  للتأثري  معتمدة  خطة  عىل 

باستخدام وسائل وتقنيات معّينة(()16(
فهي  عندهم  اجلدل  صور  أما   
اجلدل  عليها  جاء  التي  الصور  نفس 
املنطقيني  جدل  و  الكريم،  القرآن  يف 
والكالم،  الفقه  أصول  وأصحاب 
له  تقسيمهم  من  املحدثون  به  وماجاء 
باخلري،   اجلدل  وهو  حممود  جدل  عىل 
وجدل مذموم وهو اجلدل بالباطل، )17(  
التي  املناظرات  تلك  إىل  الرجوع  فعند 

دارت بني النحاة نجد له صوًرا عدة.
صور اجلدل النحوّي:

عىل  النحوّي  اجلدل  يكن  ل   
غاياته  تكون  فمرة  واحدة،   صورة 
لكنها  علمّية  وأخرى  حمضة،   علمّية 

ليست علمّية  وتارة   بالعصبّية،   شيبت 
وإنام جدٌل غرضه الغلبة فقط بأّية وسيلة 

كانت.
الصورة األّوىل التي فيها اجلدل   
علمّي حمض: ربام كانت أكثر ظهوًرا يف 
ينتميان  َنحوينَيِ  بني  دار  الذي  اجلدل 
دار  الذي  كاجلدل  واحدة  مدرسة  إىل 
بن  عمرو  أبا  مجعت  التي  املناظرة  يف 
انتهت  والتي  عمر  بن  وعيسى  العالء 
بن  عيسى  عىل  احلّجة  عمرو  أيب  بإقامة 
عمر  بن  عيسى  بعدها  وأظهر  عمر،  
اآلخر  الطرف  رأي  بقبوله  طيًبا  موقفًا 
األخفش  كلمة  أّن  ثم  عليه.)18(  والثناء 
به(  احتججت  ما  أحسن  )وما  للامزين 
التي  بينها،   دارت  التي  املناظرة  بعد 
انتهت بإقناع األخفش وتسليمه حلجج 
املازين أدّل عىل مايف هذا النوع من غاية 

علمّية.)19(
أهم ماجيمع النحاة يف هذا اجلدل   
الذي  الرفيع  العلمي  األدب  ذلك  هو 
القدح  إىل  واآلراء  املقوالت  اليتجاوز 
املثل.)20(  مرضب  جدهلم  فكان  والذم، 
حصول  هو  اجلدل  هذا  من  والغرض 
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العلم،  وبيان وجه الصواب، فينبذ كال 
الطرفني العصبية،  فاليعاند، واليكابر، 
والجيادل جدااًل مذموًما، فرتتفع املنافع 
هي  وحيدة  منفعة  وتثبت  الشخصية،  

حصول العلم وبيان احلق.)21(
هي  للجدل  الثانية  الصورة   
العلم  فيها  اختلط  التي  الصورة 
ملمح  اجلدل  فيها  محل  بالعصبية: 
التنافس العلمي ومن ذلك اجلدل الذي 
دار بني ثعلب والريايش الذي أظهر فيه 
ثعلب استخفاًفا بسؤال الريايش،  فقال 
يف  هذا  يل  تقول  الريايش:  خماطًبا  ثعلب 
العربية،  إنام أصري إليك هلذه املقطعات 
واخلرافات)22(  فهذه العبارة تظهر مدى 
ثقة ثعلب بنفسه يف اإلجابة عن مثل هذه 
األسئلة  فضاًل عىل أّن اختيار مثل هذه 
بقصد  يكون  إنام  واخلرافات  املقطعات 
من  النوع  وهذا  والندية)23(  التنافس 
والجمال  العريب  النحو  يف  كثري  اجلدل 
مانجد  فكثرًيا  نامذجه،  كّل  إلظهار 
غايتها  العلم  ليس  للنّحاة  مناظرات 
بغايات  النّحاة  لّطخه  وإنام  األوىل،  
وحّب  العصبية  إليها  دفعتهم  شخصية 

الغلبة والتفوق.
النحوّي  اجلدل  الثالثة:  الصورة   
الذي جرى فيه احلوار والنقاش أساًسا 
فيه  طرف  فكّل  واخلصام،  النزاع  عىل 
وسيلة  بأّية  اآلخر  عىل  التغلب  حياول 
ويف  بجانبه.  احلّق  يكن  ل  وإن  كانت،  
هذه الصورة ينحاز النحوّي عن األدب 
والنقاش،   للجدل  الالزم  العلمي 
اخلتل،   أساليب  خمتلف  ويستعمل 
رأيه  إلثبات  واملراوغة  والتحايل، 

وإبطال رأي خمالفه.
غايته  من  اجلدل  فيتحّول   
العلمّية إىل أهواء ذاتية،  فالُيلتزم بتلك 
الرشوط، فنرى فيها الغضب ويل أعناق 
أو  ما  ملذهب  والتحّيز  النصوص،  
لشخص ما عىل حساب اآلخر،  والرغبة 
يف حتقيق املآرب الشخصية ككسب املال 
اخللفاء،  عند  واملكانة  احلظوة  نيل  أو 
وغريها.)24( ولعل املسألة الزنبورية أبرز 

ما مّثل هذا النوع من اجلدل النحوي.
اجلدل  ذلك  يف  املاثل  واحلجاج   
إلزام  املحاجج  فيه  قصد  النحوّي 
بشتى  إفحامه  أو  بالدعوى  اخلصم 
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أغلب  يف  اإللزام  صار  حتى  السبل، 
انتهاء  عىل  عنواًنا  النحوية  املناظرات 
أحد   نجاح  وعىل  احلجاجية،   العملية 
طرفيها أو فشله يف تصحيح رأيه وإبطال 
رأي خصمه،  فظهر أّن أكثر املتناظرين 
هم إلزام اخلصم أو إفحامه،   جدليون؛ مهُّ
الدعوى،  وال  بصّحة  اإلعرتاف  وأخذ 
أو  اخلصم  إلقناع  اهتامم  كبري  يعطون 
أن  واليعنيهم  الدعوى،  بصحة  اقتناعه 
يعمل اخلصم بام يقولون، فكّل مههم أن 
يعرتف بمقبولية دعواهم، حتى وإن كان 

االعرتاف آنًيا ينتهي بانتهاء املناظرة.)25(
طرائق اجلدل النحوي 

النحوّي  اجلدل  بطرائق  نقصد   
يف  النحاة  عليه  سار  الذي  املنهج 
التي  للمسائل  ومناقشاهتم  حماوراهتم 
غلب عليها طابع اجلدل. وغالًبا ما يسري 
إذا  واجلواب  السؤال  منهج  عىل  النحاة 
السائل  الطرف  فيبدأ  طرفان  هناك  كان 
ليجيب  املعلل  يأيت  ثم  سؤاله،  بطرح 
فينقضه  بدليل،  جوابه  ويثبت  عليه 
ثم  أيضًا،  بدليل  عليه  السائل ويعرتض 
العملية اجلدلّية إىل أن يفحم أحد  تسري 

اإلقناع  حيصل  وربام  اآلخر،  املتجادلني 
أو الحيصل.

مقبول  إدريس  الدكتور  وأشار   
النحوّي   للجدل  عديدة  طرائق  إىل 

استخرجها من كتاب سيبويه:
من  بأسئلته  املجادل  يأيت  أن  األوىل: 
كالمية  جدلية  طريقة  وهي  مجع،   غري 
معروفة. كام يف جدل سيبويه مع اخلليل 
ثم  جوابه  يسمع  ثم  سؤااًل  يورد  عندما 
من  يفرغ  حتى  وهكذا  بعده  ما  يورد 
املتقدمني  طريقة  أهنا  ومعلوم  أسئلته، 
كل  يعقبون  اجلدل  صناعة  أهل  من 
أسئلة  نامذجها  ومن  بجوابه.)26(  سؤال 
سيبويه للخليل عندما سأله عن قوله عّز 
احلني{  اّلصَّ من  وأكن  }فأصّدق  وجل 
األمري  آيت   (( وعن  ]املنافقني:10[،  
))ماتدوم  قوله:  اللُص(( وعن  اليقطُع 
يأتيني  الذي   (( وقوله:  أدوم لك((   يل 

فله درمهان(()27( 
طريقة   هي  األخرى  والطريقة   
اجلمع  طريقة  وهي  للمتأخرين  تنسب 
املجيب  عىل  ثم  لألسئلة  واحًدا  رسًدا 

اجلواب عنها كذلك .)28( 
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ثالثة  طريقة  النحاة  عند  ونجد   
واستدراج  باألسئلة  االستطراد  وهي 
الواقع   يف  هو  كام  رأيه  بعرض  اخلصم  
واضطرابه  تناقضه  كشف  منه  والقصد 
القول  غري  اليستطيع  بام  وحمارصته 
ما  أرقى  وهو  بمقتضاه.  واالقرار  به 
مناظراهتم  يف  الكالم  علامء  إليه  يلجأ 
خصومهم،   ضد  آرائهم  عن  ودفاعهم 
له  يكن  ل  بذلك  اخلصم  أقّر  إذا  حتى 
مزحل عام قاله خصمه،  والمعدل عام 
راجعة  الطريقة  وهذه  وقدمه،   أفرطه 
يف  مسلكهم   وتألق  املعتزلة،   لرباعة 
اجلدال،  وبه فاقوا غريهم ممن اشتغلوا 
بالنظر يف باقي العلوم واملعارف العربية 
االقتناع  إىل  واإلسالمية.)29(حتى يصل 
.ومن أمثلته استدراج اجلرمي للفراء يف 

عامل املبتدأ.)30( 
وهي  أخرى  طريقة  وهناك   
افرتاض سؤال السائل ثم جييب،  وهي 
يسأل  املتكلمني  عند  تقليدية  مسألة 
أحدهم املسألة التي يرى أهنا واردة غري 
متجاوزة ليفرتض جميًبا يعلمه اجلواب،  
مديره  بل  احلوار،   ليس طرًفا يف  وكأنه 

وموجهه،  وفيه من قوة احلضور مافيه. 
وأنه يعطيك اإلحساس وكأنك بحرضة 
عن  لتدفع  اجلدل  فنون  يعلمك  جديل 
استدالل  ذلك  ومن  ورأيك.  نفسك 
باب  يف  التعارض  بطريقة  سيبويه 
مايكون اليشء غالًبا عليه اسم،  يقول: 
امك والَعيوق وهذا  بران والسَّ ))وأما الدَّ
النحو،  فإّنه ُيلزُم األلف والالَم من ِقَبِل 

أنه عندهم اليشء بعينه.
يشء  لكّل  أيقال  قائل:  قال  فإن   
يشء  ولكّل  َدَبران،   يشء  خلف  صار 
عاق عن يشء عيوٌق،  ولكّل يشء سمك 
وارتفع ِسامٌك،  فإنك قائل له ال. ولكن 
ما عادلك  الِعدل والَعديل:  بمنزلة  هذا 
من الناس،  والعدل ال يكون إال للمتاع،  
ولكنهم فرقوا بني البناءين ليفصلوا بني 
حصني  بناء  ذلك  ومن  وغريه،   املتاع 
وامرأة َحَصاٌن،  ففرقوا بني البناء واملرأة،  
البناء حمرٌز ملن  فإنام أرادوا أن خُيربوا أن 
جلأ إليه،  وأن املرأة حمرزة لفرجها((.)31( 
حيث  من  للسائل  يصحح  هنا  فسيبويه 
اختلط عليه األمر بالتفريق ويبني العلل 
اجلّدل  قبيل  من  ليس  وهذا  الداللية. 
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من  اخلصم  عىل  والتضييق  للخالف 
يلزم  حتى  واستدراجه  األسئلة  خالل 
وإنام  التسليم،  إىل  ويضطره  اخلصم،  

جدل غايته تعليمية.
النّحو  يف  اجلّدل  جذور  الثاين:  املبحث 

العريّب
قال أرسطو يف التبكيتات: ))مجيع الناس 
من  نحو  عىل  يستخدمون  اجلهلة  حّتى 
األنحاء اجلدل والنقد ألهّنم مجيًعا يسعون 
إىل امتحان من يدعي املعرفة(()32( وقال يف 
الناس  ))إّن  اخلطابة:  من  األوىل  الفقرة 
مجيًعا يشاركون -بدرجات متفاوته- يف 
مجيعا  واجلدل-ألهنم  اخلطابة   - كليهام 
إىل حد ما،  حياولون نقد قول أو تأييده 
من  الشكوى  أو  أنفسهم  عن  والدفاع 

اآلخرين(()33(
قبل اخلوض يف تتبع بواكري اجلدل   
عىل  التعّرف  ينبغي  العريب،   النحو  يف 
املظاهر التي كان هلا أثر بارز بدفع حركة 
األمام.  إىل  النحوّي  اجلدل  يف  البحث 
النحوّي  اجلّدل  علم  منها  تأّلف  والتي 
ظاهرة  املظاهر:  تلك  ومن  بعد،   فيام 
املناظرات  وظاهرة  النحوي،   اخلالف 

النّحوية التي ارتبطت بصورة أو بأخرى 
عىل  أساًسا  قائمة  ألهّنا  األوىل  بالظاهرة 
اخلالف بني النّحاة،  فاخلطاب النحوي 
علمّي  بجّو  يمتاز  املظهرين  هذين  يف 
بينهام  جدلّية  العالقة  تكون  إذ  جديّل،  
أن  يمكن  فال  النّحوي،   اجلّدل  وبني 

يكوَن هناك جدال دوهنام.
أوالً: متظهر اجلدل يف اخلالف النحوي  

حتفل املسائل اخلالفية بني النّحاة   
باملناقشات العلمّية، التي فيها رأي ورأي 
آخر خمالف له، وطبيعي أّن مناقشة تلك 
وأدّلة  نحوية  أسس  عىل  ُتبنى  اآلراء 
العميق،   النحوي  الفكر  من  مستنبطة 
وهذا ما أّدى إىل سلوك اخلالف مسلًكا 
جدليًّا اعتمد عىل استدالالت النّحويني 
بالرباهني،  آرائهم  بصّحة  واالحتجاج 
يكون  أن  إىل  أّدى  اّلنحاة  بني  فاخلالف 
بالدرجة  جدلًيا  حجاجًيا  خطاهبم 
احلجج  سوق  أساس  عىل  يقوم  األوىل 
الرأي وتفنيد  واالعرتاض والدفاع عن 
النّحاة  معاجلة  فكانت  اآلخر،   الرأي 
لكن  جدلّية،   معاجلة  بينهم  للخالف 
يمكن  النّحاة  بني  خالف  كّل  ليس 
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اليطّوقه  الذي  فاخلالف  جداًل،   عّده 
طابع  ذا  اليكون  واحلجاج  االستدالل 
ماقد   اخلالف  من  هناك  لكن  جديل، 
فـ))كام  واجلدل  التنازع  إىل  يفيض 
جيمع  جملس  يف  واجلدل  احلجاج  يكون 
جملس  غري  يف  أيضًا  يكون  املتناظرين 
ُيعللها  أو  قاعدة  النحاة  أحد  ُيقّعد  كأن 
نظريه وخصمه، وما  بعيدًا عن  ويكون 
وحجج  بأدّلة  الثاين  الطرف  يسمع  أن 
قبوهلا  ثم  ومن  بفحصها  يقوم  األّول 
يراها  بحجج  عليه  والرد  رفضها  أو 
وهذا  فيها،  املختلف  للقضية  مناسبة 
مانجده يف كثري من املسائل اخلالفية بني 
تكن  ل  فأغلبها  والكوفيني،   البرصيني 
وإنام  لوجه،   وجها  العلم  جمالس  يف 
العلامء  قام  ثم  متفرقة  جمالس  يف  كانت 
مافعل  مثل  مصنفات  يف  بجمعها 
مسائل  يف  اإلنصاف  يف  األنباري  ابن 
والكوفيني،   البرصيني  بني  اخلالف 
العكربي يف مسائل خالفية  البقاء  وأبو 
بالذكر أن  النحو((.)34( ومن اجلدير  يف 
اخلالفات  رافق  الذي  النحوي  اجلدل 
إذ  التأليف،   ميدان  دخل  النحوية 

قدرة  النحوي  اخلالف  كتب  ))تعكس 
اآلراء  ومناقشة  احلجاج،  عىل  مؤلفيها 
مايراه  إىل  للوصول  علمّية،   مناقشة 

أصحاهبا حّقًا (()35(
إّن  نقول:  أن  نستطيع  هذا  ومن   
وتطور  فيه  البحث  نشأ  النحوي  اجلدل 
النحاة،  فقد اختذ  مع نشأة اخلالف بني 
وحججه  النحوي  اجلدل  من  النحاة 
وسيلة إلقناع خمالفيهم يف الرأي،  إًذا ما 
عن  والدفاع  لإلقناع  وسيلة  إال  اجلدل 
الرأي والتدليل عليه يف تلك اخلالفات، 
عن  النحوي  اخلالف  كشف  وبذلك 

كثري من أوجه اجلدل يف النحو العريّب.
ثانيًا: متظهر اجلدل يف املناظرات النحوّية 
امليدان  وحده  اخلالف  ليس   
فتأريخ  فيه،   وظهر  اجلّدل  عرفه  الذي 
النّحو يشهد بأّن جمالس احلّكام والعلامء 
قد شهد كثريًا من املناظرات بني النّحاة 
فيام  الواحدة  املدرسة  علامء  من  سواء 
علامء  من  غريهم  وبني  بينهم  أو  بينهم، 
اجلدل  يكن  فلم  األخرى.  املدارس 
النّحوّي قائاًم بني املدرستني فقط بل كان 
بني علامء املدرسة الواحدة،  فـاملناظرات 
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املذهب  أصحاب  بني  كثرية  كانت 
املذهبني  أصحاب  بني  كثرهتا  الواحد،  
إليها  يسعون  األمراء  وكان  املختلفني، 
يف كثري من األحيان،  أو تتهيأ مالبسات 
وأبو  احلرضمي  تناظر  فقد  هلا،  ودواع 
بردة)36(  أيب  بن  بالل  حرضة  يف  عمرو 
املسجد  يف  وسيبويه  األصمعي  وتناظر 
نحوي  جدل  هناك  فكان  اجلامع)37(، 
العلامء  جمالس  يف  النحاة  بني  يدور 
واحلكام وحلقات الدروس التي كانت 

جترى يف املساجد.
وجعل ابن األنباري فن املناظرة   
فرًعا من فروع علم اجلدل يف النّحو،  إذ 
قال يف مقدمة رسالته اإلغراب يف جدل 
األصحاب  من  مجاعة  ))فإّن  اإلعراب: 
اقتضوين بعد تلخيص كتاب ))اإلنصاف 
يف مسائل اخلالف(( تلخيص كتاب يف 
اإلسهاب،  عن  ُمّعَرى  اإلعراب  جدل 
يف  الصناعة  هلذه  ماصنّف  أّول  ليكون 
قوانني اجلدل واآلداب،  ليسلكوا به عند 
املجادلة واملحاولة واملناظرة سبيل احلق 
املحاورة  عند  به  ويتأدبوا  والصواب 
يف  واملضاجرة  املناكرة  عن  واملذاكرة 

اخلطاب(()38(
املناظرات  تلك  وكانت   
املقوالت  من  مجلة  ))حتمل  واخلالفات 
املهمة يظهر من خالهلا اخلطاب النحوي 
كفاعلية حركية متّثل تفاعل املتخاطبني يف 
جو علمّي جديّل(()39(، ويسعى كلٌّ من 
اجلديل- اجلو  ذلك  يف   - املناظرة  طريف 
إىل إلزام خصمه أو إفحامه بإقامة احلّجة 
والدليل عىل صّحة مايذهُب إليه،  فاجلو 
والرد  باألخذ  ممتلٌئ  للمناظرة  العام 
اليستقيم  بل  واالعرتاض،   واالّدعاء 
األمور،  هذه  وجود  دون  املناظرة  أمر 
حتمل  النحوّية  املناظرة  ماجيعل  وهذا 
املناظرات  موضوع  وإّن  اجلدل،   طابع 
النحوّية هو املطالب العلمية التي يطلب 
صّحة  إثبات  فيها  وُيقصد  اليقني،  فيها 
فيها استخدام  إبطاهلا،  وحيسن  أو  رأي 
الرباهني العلمية واملسائل الدقيقة إللزام 

اخلصم،  وهذا مايكون فيه اجلدل.)40(
إًذا املناظرات النحوية هي حقل   
خصب وميدان واسع للجدل واحلجاج 
يف  العقلية  املهارة  إلظهار  النحاة  بني 
نفي صّحة  مقابل  رأي يف  إظهار صّحة 
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اآلخر.)41(
فتأّلف من هذين املظهرين علم   
املسائل  ومادامت  النحوي،  اجلدل 
نفسها  النحوية  واملناظرات  اخلالفية 
فالشّك  النحاة  بني  للجدل  ميدان  هي 
قد صحبت  النحوي  أّن حركة اخلالف 
تتبع  فعند  اجلدلية،  النزعة  تلك  معها 
واستقراء اخلالف النحوي - يف صورته 
أّول  نشأ  اجلدل  أّن  نجد    - التطبيقية 
النحاة  بني  اخلالف  بدايات  مع  مانشأ 
وإن ل يكن يف صورته البحته، إذ كثرت 
يف  واشتهرت  واملخالفات  املناظرات 
تلك املّدة، فكان للنحاة نفس طويل يف 

حماججة  اخلصوم وجمادلتهم.
ذكره  ماسبق  عىل  وتأسيًسا   
يف  اجلدل  بواكري  نربط  أن  نستطيع 
فكام  املظهرين،  هذين  ببواكري  النحو 
فيهام،   وجتّسد  النحاة  بني  اخلالف  ابتدأ 
ابتدأ معه جداهلم،  وعليه يمكن اعتبار 
التي  تلك  هي  لنشأته،   احلقيقية  البداية 
املظهرين،   هذين  انطالقة  مع  انطلقت 
عىل  قائمة  اخلالفّية  املسائل  دامت  فام 
قد  اخلالف  حركة  أّن  فالشّك  اجلدل،  

استصحبت معها ذلك املنهج اجلديّل.
جداًل  العريّب  النحو  يشهد  ل   
)الطبقة  التأسيسّية  بداياته  يف  ا  نحويًّ
األوىل( عىل يد أيب األسود الدؤيّل وعبد 
الثانية(  و)الطبقة  هرمز،  بن  الّرمحن 
عاصم  بن  ونرص  الفيل،   عنبسة  طبقة 
الذين  العدوايّن  الليثّي، وحييى بن يعمر 
تتلمذوا أليب األسود؛ وذلك أّن البداية 
الترقى  جًدا،   بسيطة  كانت  التأسيسّية 
وتقعيد  الكلية،   األصول  وضع  إىل 
أمر  وهذا  العامة.  النحوية  القواعد 
بدهّي؛ ألّن من طبيعة كّل علم أن الينشأ 
يشٌء  إلينا  يصل  فلم  متكاماًل،  كاماًل 
بسيطة  آراء  سوى  النحوية،  آرائهم  من 
ول  الرواة،   كتب  تناقلتها  األسود  أليب 
أو  النحو  يف  كتاًبا  أّلفوا  أن  عنهم  يؤثر 
والمناظرات  بينهم  والخالف  أوراًقا،  

وحماورات.)42(
النحاة  من  جيل  أولئك  تال  ثم   
فيه  وجهود  النحو  يف  آثار  هلم  كانت 
منهم عبد اهلل بن أيب اسحاق احلرضمّي 
والذي قيل عنه أّنه ))أّول من بّعج النحو 
ماثاًل  وكان  الِعلل  ورشح  القياس  ومّد 
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تتلمذ  ومن  النحو(()43(  يف  القياس  إىل 
الثقفي،  عمر  بن  عيسى  وهم  يديه  عىل 
وأبو عمرو بن العالء،  .. واهتّم هؤالء 
القياس  وطرد  النحوية  القواعد  بوضع 
سبيل  يف  هلم  كان  وقد  العلل  ورشح 
وتوضيحها  وبسطها  القواعد  توطيد 
جداًل  تضمنت  ومناظرات  حماورات 
ورواة  الشعراء  مع  تارة  بينهم،   فيام 
اللغة وقّراء الذكر احلكيم– حني جيدون 
والضوابط  القواعد  ماخيالف  عندهم 
بدأ  النحاة  هؤالء  فعند  أخرى.  –تارة 
متزًنا  هادًئا  كان  لكنّه  النحوي  اجلدل 
يف بدايته،  إذ كان اهلدف منه توضيح ما 
انبهم من القضايا وتقرير ماكان جمهوالً 
هؤالء  وألّن  واألصول،   القواعد  من 
النحاة يف هذه املّدة كانوا عىل اجتاه واحد 
النحوية،   القضايا  مدارسة  يف  تقريًبا 
جبهة  بعد  يكّونوا  ل  الكوفيني  وألّن 

واحدة يف مواجهة البرصيني.)44(
احلرضمي  عند  النحو  يعد  فلم   
أخذت  بل  عابرة،  مالحظات  ))جمرد 
العربية،   اللغة  حياة  يف  متتد  جذوره 
النشاط  من  شعاع  إليها  ويترسب 

الفقهية  بالدراسات  ألّ  الذي  الفكري 
فظهر القياس عىل يديه ول يكن معروًفا 

من قبل((.)45(
كبرًيا  انعطاًفا  احلرضمي  ومّثل   
إىل  ينفذ  راح  إذ  اللغوي،   الدرس  يف 
اطراد  ويلمح  اللغة،   تعابري  دقيق 
أصوهلا،  وراح يوجه طلبته ومريديه إىل 
العربية،  النظر يف دراسة  اللون من  هذا 
وتنقاس.  تطرد  التي  األصول  وتعمق 
جزء  عليها  قام  أشياء  إىل  يتنبه  وأخذ 
اجلدل  يف  واعتمدها  النحو،   من  كبري 

واملناظرة)46(
ومن ذلك توجيه رفع )جملف(،    
قول  يف  بينهام،   دار  الذي  واجلدل 

الفرزدق:
وعــّض زمــان يــابــن مـــروان

ل يدع من املال إال مسحتًا أو جملف..)47(
ومن ذلك اجلدل أيًضا ما جرى   
املتقدمني  العربية  أئمة  من  إمامني  بني 
يف إعامل )ليس( وإمهاهلا،  يف مثل قول 
املسك(،   إال  الطيب  )ليس  العرب: 
هذا  ويبلغ  األمرين،   جيوز  عمرو  فأبو 
بن  عيسى  عمرو  أبو  إليه  ذهب  الذي 
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أصحابه  حرضة  يف  إليه  فيذهب  عمر،  
يف  عمرو  أبو  جمادالً.)48(  فسلك  مناظرًا 
االقناع  السامع وكذلك استقراء اللغة من 
صنيع أهلها مما محل يونس عىل االقتناع  
وهذا  عمرو.  أبو  ماقاله  إىل  واالطمئنان 
اجلدل بينهام مبعثه اخلالف العلمي القائم 
عىل تبادل اآلراء، والتنافس يف دقة املعرفة 
بأنحاء كالم العرب،  والتسليم بالصواب 

عند قيام الدليل.)49(
عبداحلسني  الدكتور  وأرجع   
اجلدل  عىل  القائمة  املنافسة  املبارك 
الفراهيدي  أمحد  بني  اخلليل  عهد  إىل 
بقوله:  وذلك  الرواس،   جعفر  وأيب 
جعفر  أبا  هلا  اهلل  قيَّض  -حتى   ...((
أمحد  بن  اخلليل  عارص  الذي  الرؤاس 
وناظره- ومن هذا العهد بدأت املنافسة 
القائمة عىل اجلدل،  واملناقشة بني علامء 
املنافسة  هذه  أّن  إال  املدرستني(()50( 
والرؤاس  ))فاخلليل  هادئة،   كانت 
ومتى  عفيف،   صالح  كالمها  مثاًل 
من  يؤرثها  مما  العلمية  املناقشات  خلت 
هادئة مجيلة  بقيت  اجلاه  أو  املادة  حوافز 
صافية((.)51( وهذا ماذهب إليه األستاذ 

أمحد أمني)52(،  وخالفهام يف ذلك الدكتور 
حممد خري احللواين،  الذي ذهب إىل أّن 
والفراء  الكسائي  عرص  يف  بدأ  اخلالف 
البرصة)53( وجاء  الكوفة وسيبويه يف  يف 
الذهب يف أخبار من ذهب  يف شذرات 
عن  فيها  قال  شميل  بن  للنرض  رواية 
أصحاب  من  رجل  ))جاءه  اخلليل: 
يونس يسأله عن مسألة،  فأطرق اخلَِلْيُل 
جل  الرَّ انرصف  حتَّى  وأطال  ر،   يفكِّ
فعاتبناه،  فقال: ماكنتم قائلني فيها؟ قلنا 
نقول:  وكذا.قلنا  كذا  قال:  وكذا.  كذا 
كذا وكذا. فلم يزل يغوص حتَّى انقطعنا 
ر  يفكِّ املجيب  إّن  فقال:  ر،   نفكِّ وجلسنا 
ر بعده،  وقال  قبل اجلواب،  وقبيح أن يفكِّ
ما أجيب بجواب حتَّى أعرف ماعيلَّ من 
االعرتاضات واملؤاخذات(()54(  فاخلليل 
عىل  ))حرص   - الرواية  صحت  إن   –

أو  معارضة  أية  عن  سليم  رأي  إعطاء 
تالميذه  مع  يتبادل  فهو  لذا  مؤاحذة، 
قوامه  جديل  بأسلوب  والنقاش  احلوار 
واإلجابة  السائل  اعرتاض  افرتاض 

املتوقعة من قبلهم((.)55(
ثم دخل اجلدل بني النحاة مرحلة   
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لتوافر  والعنف  بالشّدة  اتسمت  جديدة 
دواعي ذلك،  وبدأت هذه املرحلة حني 
األعرايب،   وابن  والفراء  الكسائي  نبغ 
مواجهة  يف  الكوفيني  من  وغريهم 
واليزيدي  حبيب  بن  ويونس  سيبويه 
البرصيني،  من  وغريهم  واألخفش 
يف  اجتاهان  املرحلة  هذه  يف  ظهر  إذ 
دراسة النحو: اجتاه برصّي واجتاه كويّف 
عنه  يدافعون  رجال  مذهب  ولكّل 
أصوله  عن  ويذودون  دونه  وينافحون 
احلوار  رحى  استمرت  وقد  وقواعده. 
بني االجتاهني ساخنة عىل أيدي هؤالء 
تالميذهم  من  تالهم  من  وعند  النّحاة 
وتعددت  اجلدل  فحمى  ومعارصهيم،  
املناظرات  ميادين احلوار واستعر هليب 

وكثرت املشاّدة بني الفريقني.)56(
يف  نبغ  الوقت  هذا  ويف   
بن  سعيد  األوسط  األخفش  اجلدل 
استعداًدا  يملك  كان  الذي  مسعدة 
جدله  يدعم  وكان  واجلدل،   للمناظرة 
يكتِف  ول  العقلية،  باحلّجة  واحتجاجه 
عىل  قدرة  علمه  مع  فاجتمع  بالسامع، 
املازين من  واملناظرة.)57(  وتعّلم  اجلدل 

عن  فهو  واجلدل)58(.  الكالم  األخفش 
املازين كام ُذكر يف أنباه الرواة كان ))أعلم 

الناس بالكالم وأحذقهم باجلدل((.)59(
وكانت هذه املّدة ممّهدة للخالف   
بني املدرستني،  إذ ظهرت معال اخلالف 
القائم عىل اجلدل، فـ))ل ينته القرن الثاين 
سيبويه  حياة  بقليل  بعده  طويت  حتى 
وحتى  واألخفش،  والفراء  والكسائي 
املنافسة  النزاع النحوي الذي أملته  تبّدل 
أذهان  يف  فاستحال  العلامء،  هؤالء  بني 
املتأخرين خالًفا بني طرفني ينتمي كل منها 
إىل بلد،  فسيبويه واألخفش –عىل مابينهام 
يصبح   – والرأي  املنهج  يف  فوارق  من 
نحومها عند من جاء بعدمها نحًوا برصًيا،  
مضاًفا إليه آراء اخلليل ويونس،  ويصبح 
ما خلفه الكسائي والفراء ممثاًل ملذهب آخر 

ينتمي إىل مدرسة الكوفة((.)60(
فظهر بعد ذلك نحويان كثر املراء   
عندمها،   اجلدل  دائرة  واتسعت  بينهام 
من  لنا  جيىل    ، حادٌّ تنافٌس  بينهام  فكان 
التي  بينهام  املناظرات  كثرت  إذ  كثرته،  
حوت كثريًا من مالمح اجلدل النحوي، 
فــ))ملا جاء املربد إىل بغداد مرتزًقا،  وفّرق 
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عن ثعلب تالمذته يف املسجد الذي اعتاد 
النحوي  يف  أثار  فيه،  يصيل  أن  ثعلب 
شاركه  ألنه  مكظوًما،  غضًبا  الكويف 
سبيل،  فيها  التساهل  إىل  ما  شيئني  يف 
فيها  ينازعه  ل  التي  العلمية  املنزلة  أوهلام 
أحد،  والثاين منافذ الرزق واحلظوة عند 
جينح  املرّبد  منهج  وكان  الرؤساء(()61(، 
إىل اجلدل املنطقي،  أما ثعلب كان يعمد 
إىل الشواهد سائًرا عىل منهج الكوفيني، 
من غري أن يعزز مذهبه باحلوار وتقليب 
الكالم.)62( ول ينته اجلدال إليهام بل جّر 
تلميذ  بينهم  ومن  تالميذمها  إىل  ذلك 
ثعلب أبو عمر الزاهد الذي كان شديد 
إىل  ميااًل  الكوفيني،   بمذهب  التمسك 
الذي  التيار  يف  جرًيا  واجلدال  التعليل 
ابن  ببغداد.)63( وأخذ  النحاة  انساق فيه 
بكر  املرّبد،  وأبو  الرّساج والزجاج عن 
ثعلب،   عن  واحلامض  األنباري  ابن 
واتضح اجلدل عند هؤالء عند اكثارهم 
من املفاضلة بني املذهبني يف كتبهم)64(،  
فضاًل عىل ذلك ظهور إشارات ألصول 
الرّساج  البن  األصول  كتاب  يف  النحو 
ذلك  يؤّكد  وما  العلة،   مقّدمتها  ويف 

))...مجع  بقوهلم:  له  األوائل  وصف 
وأخذ  العربية،  أصول  الرساج  ابن  فيه 
مسائل سيبويه ورتبها أحسن ترتيب يف 
كتاب أصبح املرجع إليه عند اضطراب 
النقل واختالفه،  وقد اخترص فيه أصول 
العربية ومجع مقاييسها،  ونظر يف دقائق 
األخفش  مسائل  عىل  وعّول  سيبويه،  
البرصيني  أصول  وخالف  والكوفيني،  
مازال  قيل:  حتى  كثرية،   مسائل  يف 
الرساج  ابن  عقله  حتى  جمنوًنا  النحو 

بأصوله((.)65(
اجلَّدل  إّن  القول  نستطيع  وعليه   
هذه  يف  عوده  عىل  وقام  َس  ُأسِّ النحوّي 
احلقيقي  االنشطار  متثل  وهي  املرحلة،  

ملدرستي البرصة والكوفة النحويتني.  
القائمة  اجلدل  معال  أّن  غري   
عىل  تبَق  ول  هدأت  املدرستني  بني 
اخلالف  هلدوء  املدرستني؛  بني  حدهتا 
و  للمربد  َذ  تلمَّ جيل  نشأ  أن  بعد  بينهام 
النحاة  أخذ  أن  بعد  أي:  لثعلب،   َذ  تلمَّ
املدرستني  آراء  بني  ويقارنون  يوازنون 
موازنة قائمة عىل البحث احلر من أجل 
فعند  املدرستني،   من  واالختيار  املزج 
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هذا اجليل طبيعي أن هيدأ احلوار،  لقلة 
يف  الرغبة  ولذهاب  التعصب،   دواعي 

االنتصار ملذهب أو اجتاه .)66(
من  جداًل  ذلك  بعد  نجد  ول   
بني  اخلالف  أساسه  )جدل  النوع  هذا 
ظهر  جديد  جدل  ونشأ  املدرستني(،  
النحاة  يف كتب االنتصار واملفاضلة بني 
وبعض  احلوايش  رشوح  يف  وكذلك 
اجلدل  هذا  لنا  نقلت  التي  املؤلفات 
اخلالف  مسائل  عرض  طريق  عن 
جدلية،   أسس  عىل  بناء  بينها  والرتجيح 
ومنطق  فقه  من  به  احتكوا  بام  متأثرين 
والفلسفة،   الكالم  كعلم  أخرى  وعلوم 
السريايف  ضم  الذي  العرص  فـ))النبلغ 
حتى  جني  وابن  والفارس  والرماين 
يزداد،  املفاضلة  هذه  عىل  اإلحلاح  نجد 
شكاًل  يأخذ  اخلالف  نجد  وحتى 
بمعطيات  متأثًرا  اجلدل،  أشكال  من 
معطيات  والسيام  احلضارية  العرص 
الدراسات الفقهية واملنطقية(()67( حتى 
يلجأون  إىل صنعة  اجلدل عندهم  حتّول 
تأييد  أو  حكم  خمالفة  أرادوا  متى  إليها 
املسائل  بعض  رشح  يف  حتى  أو  آخر 

األندلس  نحاة  أغلب  فــ))كان  النحوية 
التعليل،  إىل  بامليل  يتميزون  واملغرب 
البعيدة،  والتأويالت  والتفريعات 
وحتكيم املنطق يف قضايا النحو ومسائله 
فضاًل عن انصباهبم عىل كتب البرصيني 
بالرشح، والتلخيص،  والتعليق،  وكثرة 

احلوايش((.)68(
قديم  النحوي  فاجلدل  وعليه   
قدم اخلالف بني النحاة،  ُزِرَعت بذوره 
اخلالف،  لذلك  األوىل  البدايات  منذ 
النحو  للجدل يف  البداية  نقطة  إذ كانت 
النحاة  فيها  استشعر  التي  املرحلة  هي 
املسائل  يف  اجلدل  ممارسة  إىل  بحاجتهم 
فنمت مع  فيها واختلفوا.  تناظروا  التي 
نموه مسايرة للنحو يف مجيع مراحله بدًءا 
البرصية  املدرسة  نحاة  بني  اجلدل  من 
البرصية  املدرسة  بني  باجلدل  ومروًرا 
البغدادية  املدرسة  وحتى  والكوفية 
التي  والشامّية  واملرصّية  واألندلسية 
القدماء  جدل  حول  يدور  جدهلا  كان 
ونتيجة له وأثًرا من آثاره. إال أّنه ل يكن 
عىل وترية واحدة منذ أن وجد يف عقول 
ذا  يكن  ل  األوىل  املرحلة  ففي  النحاة،  

اجلَّدل النَّحوّي- النَّشأة والتَّطور  ...



556

)2
02

2  
ين -

الثا
ن 

رشي
( )ت

14
44

 - 
اين

 الث
يع

)رب
نة 

ثام
ة ال

سن
- ال

ون 
الث

والث
بع 

لرا
دد ا

الع
 - 

سع
التا

لد 
ملج

/ ا
واة

د

طبيعة فلسفية أو جدلية حمضة،  ثم تطّور 
والتأويالت  التعليالت  لكثرة  ذلك  إىل 

واإلغراق فيها.
بني  النحوّي  اجلدل  الثالث:  املبحث 

التطبيق والتنظري وموقف النّحاة منه
يف  ميدانني  بني  التمييز  ينبغي   

حضور اجلدل يف النحو العريب :
تطبيقية  ممارسة  بوصفه  اجلدل  األّول: 
وخالفاهتم.  النحاة  مناظرات  اقتضتها 
اجلدل  يف  التأليف  ميدان  والثاين: 
اإلشارة  وجتدر  له،  والتنظري  النحوّي 
بصورته  النحو-  يف  اجلدل  أّن  إىل  هنا 
قبل  النحويني  بني  شاع  التطبيقية- 

التنظري له.
أوالً: اجلدل النحوي يف امليدان التطبيقي
عن  السابق  املبحث  يف  حتدثنا   
مظاهر اجلدل يف النحو من خالفات بني 
النحاة ومناظرات وحماورات، وسنتبنّي 
يف هذا املبحث أّن هذه املظاهر هي التي 

شكلت لنا مادة اجلدل التطبيقية.
حول  يدور  اجلدل  أّن  ومعلوم   
لرأيه،   فريق  كل  هبا  يستدل  التي  األدّلة 
أّن  نجد  املظاهر  تلك  مالحظة  وعند 

األدّلة  تلك  حول  انصّب  النّحاة  جدل 
لالستدالل  فريق  كّل  إليها  يستند  التي 
رأيه ومعارضة رأي خصمه  عىل صحة 
لتلك  واضحة  األمهية  وهذه  ونقضه،  
العملية اجلدلّية،   إذ مّثلت عامد  األدّلة،  
أن  جمادل  استطاع  ما  فإذا  ومرتكزها،  
أن  أمكنه  خصمه  أدّلة  هتافت  يثبت 
وبطالن  دعواه  هتافت  عن  يكشَف 
األدلة،  تلك  عىل  وبناه  رآه  الذي  رأيه 
أبلغ  يف  اجلدلية  الطريقة  هذه  فظهرت 
صورها يف مناظرات النحاة وحماوراهتم 

وخالفاهتم.
يف  اجلدل  ملظاهر  ويضاف   
ظاهرة  التطبيقي-  جماله  –يف  النحو 
جيادلون  النحاة  فبعض  النحاة،   تغليط 
أهنم  ُيظهروا  أن  حماولني  ويامحكون 
خصومهم  ملواجهة  االستعداد  أتّم  عىل 
حتى ولو كانوا من العلامء،  ومن مسائل 
مُماحكًا  العال  فيها  يظهر  التي  التغليط 
خصمه حماواًل إظهار قدراته،  من ذلك 
مثاًل ماغّلط به أبو العباس املرّبد سيبويه 
)لعّل(  بمنزلة  )عسى(  وقوع  مسألة  يف 

مع املضمر يف بعض املواضع .)69(
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تطبيقية  مادة  بذلك  .فتجمعت   
ضخمة دعت النحاة إىل التأليف يف هذا 
امليدان، وظهرت كتب خاصة باخلالف 
متفرقة  مباحث  عن  فضاًل  واملجالس،  
تلك  من  كثريًا  حوت  النحاة  كتب  من 

املناظرات واملحاورات.
اجلدل  ظاهرة  جاءت  وعليه   
يف  يدور  ملا  طبيعية  استجابة  النحو  يف 
العصبية  ولتلك  عنها  الناس  أذهان 
صدور  من  يستوعبها  ما  وجدت  التي 

النحاة.)70(
بدأ  من  أّول  ثعلب  وكان   
يف  )التأليف  التأليف  من  احلركة  هذه 
كتابه  وسمى  النحاة()71(،  بني  اخلالف 
الكتاب  وألن  النحويني()72(  )اختالف 
ل يصل إلينا فال نعلم أي خالف أسس 
خالفات  ضّم  أم  املذهبني  أبني  فيه 
الرماين  .وكتب  الواحد؟  املذهب 
النحويني()73(،  بني  )اخلالف  كتاب 
وكذلك كتاب أمحد بن فارس )اختالف 
اختالف  ونحو  النحويني()74(، 
كيسان)75(،  البن  والكوفيبن  البرصيني 
وامُلقنِع يف اختالف البرصيني والكوفيني 

أليب جعفر النحاس )76(، ثم ظهر كتاب 
مسائل  يف  االنصاف  األنباري  ابن  
عن  التبيني  العكربي  وكتاب  اخلالف،  
مذاهب النحويني،  وائتالف النرصة يف 
اختالف نحاة الكوفة والبرصة أليب بكر 

الرشجي. 
يف  النحوية  السمة  وكانت   
البني  باخلالف،  عنايتها  القرون  هذه 
النحاة  بني  بل  فحسب،   املذهبني  نحاة 
سيبويه،   عىل  يرد  فاملربد  املعروفني،  
والرماين يكتب كتابه يف اخلالف بينهام يف 
كتابه )اخلالف بني سيبويه واملرّبد()77(، 
الذي  االنتصار  كتابه  يكتب  والد  وابن 
عىل  سيبويه  لسيبويه)انتصار  فيه  ينترص 
درستويه  ابن  يفعل  املربد()78(، وكذلك 
يف كتابه االنتصار لسيبويه)79(، وأمحد بن 
فارس يكتب كتابه االنتصار لثعلب)80( 

ومن املصادر التطبيقّية للجدل يف   
النحو ماجاء من مناظرات وحماورات يف 
كتب املجالس واألمايل، وقد مجع اإلمام 
العلامء(  )جمالس  كتابه  يف  الزجاجّي 
املناظرات  تلك  من  ومائة  ومخسني  ستًا 
يف  مجيًعا  تكن  ل  أهّنا  غري  واملحاورات. 
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النحو بل احتوت مسائل متنوعة: لغوية 
يف  مناظرات  وكذلك  ونحوية  ورصفية 
الشعر ومعانيه. وعند السيوطي يف  كتابه 
املناظرات  فن  يف  والنظائر(  )األشباه 
وكتاب   .. واملذاكرات  واملجالسات 
كأمايل  األمايل  وكتب  األدب،   خزانة 
الزجاجي، وأمايل القايل  وكتب الرتاجم 
النحويني  أخبار  من  كثريًا  حوت  التي 
ومناظراهتم وخالفاهتم،  وكتاب تذكرة 
قسم  يف  األندليس  حيان  أليب  النحاة 

املجالس منه.
مجيع  أّن  اليعني  هذا  أّن  إال   
املصادر  تلك  يف  الواردة  املناظرات 
حتمل بطبيعتها جداًل ومنافسة ومناقشة 
فقد  النحاة،   بني  والرأي اآلخر  بالرأي 
يف  والنقض  واملنع  االعرتاض  ينعدم 
بعض تلك املناظرات مماجيعلها توجيهية 
وقد  اجلدل.  صفة  ويفقدها  تفسريية  
إىل  عمر  تيسري  حممد  الباحث  تعرض 
حلقة  وعدها  املناظرات  تلك  من  كثري 

علمية يقدمها شيخ لتالميذه الغري.)81(
النحوي  اجلدل  يكون  وعليه   

التطبيقي عىل ثالثة أنواع:

العلامء  بني  جدل  األّول:   
مواجهة: بمعنى أّن كّل واحد منهم َلِقَي 
اآلخر يف جملس واحد وناظره أو حاوره. 
الثاين: جدل غيبي: احلوار الذي كان بني 
واملكاتبات،   الرسائل  العلامء عن طريق 
ول  أليه  نقل  آخر  لرأي  عال  مناقشة  أو 
من  اخلالف  كتب  ومانقلته  به  يلتِق 
مذاهب  بني  خالف  فيها  أثري  مسائل 
النحاة كصنيع ابن األنبارّي يف إنصافه، 

وعمل العكربي يف تبيينه.)82(
اجلدل  من  ثالث  نوع  وهناك   
ومن  مفرتض،   حماور  مع  اجلدل  وهو 
نامذجه ماقام به سيبويه يف باب ما جيري 
عليه صفة ماالتبس به أو بيشء من سببه 
وهو  له  خلصت  التي  صفته  كمجرى 
 )...( السببي:  النعت  أحكام  من  باب 
وإن زعم زاعم أّنه يقول: )مررُت بَرُجٍل 
َبَدنِه داٌء( ففرق بينه وبني املنون.  خُمالٍِط 
قيل له: ألست تعلم أّن الصفة إذا كانت 
لألول فالتنويُن وغري التنوين سواٌء،  إذا 
التنوين،   معنى  التنوين  بإسقاط  أردت 
نحو قولك: مررت برجل مالزم أباك،  
ومررت برجل مالزم أبيك أو مالِزِمَك،  
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فإّنه الجيد بدا من أن يقول: نعم،  وإال 
خالف مجيع العرب والنحويني.

أفلست  قلَت:  ذلك  قال  فإذا   
وكان  منوًنا  كان  إذا  العمل  هذا  جتعل 
به،   التبس  أو  األول  سبب  من  ليشء 
بمنزلته إذا كان لألول؟  فإنه قائل: نعم،  
مالزم،   برجل  مررت  قلت:  وكـأنك 
فإذا قال ذلك،  قلت له: ما بال التنوين 
لألول  كان  حيث  استويا  التنوين  وغري 
واختلفا حيث كانا لآلخر، وقد زعمت 
كمجراه  لآلخر  كان  إذا  عليه  جيري  أنه 
يزعمون  كام  كان  ولو  لألول.  كان  إذا 
أبوه،   امُلالِزِمِه  اهلل  بعبد  مررت  لقلَت: 
املعرفة  عىل  جتري  املعرفة  الصفة  ألّن 

كمجرى الصفة النكرة عىل النكرة.)83(
يستدرج  سيبويه  جعل  وقد   
أو قول  يعتقده من حكم  ما  إىل  خماطبه 
اجلمهور  جماراة  من  بًدا  الجيد  بحيث 
مجيع  خالف  )وإال  بالشذوذ  اهتم  وإال 
انساق  اذا  حتى  والنحويني(  العرب 
نعم(  )قائل:  سيبويه  منه  أراده  ملا 
الداخيل،  تناقضه  عن  له  فكشف  قام 
أوجب  إذ  زعمت..(  وقد  )مابال... 

راجعان  مًعا  ومها  آخر  دون  مستلزًما 
اجلدل  وهذا  واحد.)84(  منطقي  لالزم 
إلقرار  وإّنام  اخلالف  قبيل  من  ليس 
ليس  أّن اخلالف  نجد  حكم. ومن هذا 

العامل الوحيد للجدل.
كتب  من  الضخم  النتاج  وهذا   
املجالس  وكتب  املذهبني  بني  اخلالف 
أّن  عىل  يدّل  والردود،  واالنتصارات 
تشهد  كانت  لتأليفها  السابقة  القرون 
نجانب  نكاد  فال  تطبيًقا،   نحوًيا  جداًل 
الصواب إذا ما قلنا إّن خصائص اجلّدل 
خالل  من  للمتأخرين  بانت  النحوّي 
هذه الكتب،  وهلذا كانت كتب اخلالف، 
تعكس التطبيق للجدل النحوي يف تلك 
املّدة. وتكمن أمهيتها يف اجلانب اجلديّل 
يف أّن مؤلفيها فضاًل عىل عرضهم حلجج 
ترجيح  إىل  مههم  وّجهوا  الفريقني  كال 
رأي وإبطال األخر بأسلوب جديّل مبني 

كذلك عىل احلجج واألدّلة.
املؤلفات  هذه  يف  ماورد  أّن  غري   
تنظري  دون  من  جاء  وحوار  نقاش  من 
له  فأفرد  األنباري  ابن  جاء  أن  إىل  له،  
اإلعراب(،  جدل  يف  )اإلغراب  رسالته 

اجلَّدل النَّحوّي- النَّشأة والتَّطور  ...
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اجلدل  احلديث عن  ماسنبّينه عند  وهذا 
النحوي يف امليدان التنظريي.

ثانيًا: اجلدل النحوّي يف امليدان التنظريي
النحاة  حماورات  كثرة  مع   
مؤلفاهتم  يف  ومايوردونه  ومناظراهتم،  
إليه،   مايذهبون  صّحة  عىل  أدّلة  من 
خصومهم  إليه  مايذهب  وبطالن 
اجتمعت مادة علمية وافرة هّيأت لظهور 
الّتأليف يف علم اجلّدل النّحوّي،  فكاَن 
املناظرات  منهم من مجع طرًفا من تلك 
ومنهم  جمالس  صورة  يف  واملحاورات 
واختار،   وحّكم  فيها  ونظر  مجعها  من 

ومن ذلك كتب اخلالف النحوي.)85( 
إاّل أّنه مع تلك الكثافة للمامرسة   
املدونة  أغفلت  النحاة،   عند  اجلدلّية 
الرتاثية تنظريها وفق مؤلفات مستقلة أو 
حتى ضمن مؤلفاهتم التطبيقية،  فالنحاة 
كانوا  وإّنام  التنظري،  بذلك  يعنوا  ل 
يامرسونه تطبيقًيا يف معرض االستدالل 
يف اخلالف واملناظرات، فعىل الرغم من 
حًظا  جيد  ل  تطبيقًيا  وازدهاره  تطوره 
جانبه  يف  والتطور  االزدهار  ذلك  من 
متأخًرا  له  التنظري  جاء  إذ  التنظريي،  

))ُيعدُّ  إذ  أيًضا،   باهًتا  كان  تأخره  ومع 
العريب ممارسة واضحة  النحو  اجلدل يف 
التنظري  كان  وإن  النحويني،   أعامل  يف 
 )86(. باهًتا((  النحو  أصول  كتب  يف  له 
وأرجع الدكتور حسن مخيس امللخ ذلك 
–باستثناء  النحو  أصول  كتب  أّن  إىل 
كتاب اخلصائص- بقيت خارج الرِسب 
العام للنحو العريب،  فلم حتاول التنظري 
النحوّية  التجربة  من  العريب  للنحو 
معرفًيا  هيكاًل  استعارت  بل  نفسها،  
تطعيمه  مع  الفقه  أصول  علم  يتمّثل يف 
أحياًنا  احلديث  مصطلح  علم  بمنهج 
وحاولت كسَوه بأمثلٍة من النحو العريّب 
املحافظة عىل وحدة  هبدف محيد،  وهو 

الرؤية جتاه القرآن الكريم(()87(
األنباري،  ابن  بذلك  وانتقد   
األنباري  الربكات  ))فأبو  قال:  إذ 
عندما صاغ كتابيه: )اإلغراب يف جدل 
أصول  يف  األدلة  )ملع  و  اإلعراب( 
)اإلنصاف  املعروف  كتابه  بعد  النحو( 
جتريد  حياول  ل  اخلالف(  مسائل  يف 
يف  عليها  اشتغل  التي  احلجاج  آليات 
بسط مسائل اخلالف،  وأدّلة املتخالفني 
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علوم،   بثالثة  تأّثر  أّنه  ذلك  ومناقشتها؛ 
هي: علم أصول الفقه،  وعلم مصطلح 
العلم،   محلة  آداب  وعلم  احلديث،  
وصاغ َوْفَقها الَوْفَق املواَضعات الناجزة 
العربّية  يف  النحوّي  العمل  ممارسة  يف 
رؤيَته التنظريّيَة،  فقال عن تأليف كتاب 
)اإلغراب(: إّنه ألفه للنحاة يف ))قوانني 
عند  به  ليسلكوا  واآلداب  اجلدل 
املجادلة واملحاولة واملناظرة سبيَل احلقِّ 
املحاورة  عند  به  ويتأدبوا  والصواب، 
يف  واملضاجرة  املناكرة  عن  واملذاكرة 
احلديث  بعلم  تأثره  وظهر  اخلطاب(( 
املنقول  يف كتابه )ملع األدلة( يف تقسيمه 
من كالم العرب إىل متواتر وآحاد وشاّذ 

ومنقطٌع ومرَسٌل((.)88(
غري أّن تأثر هذه املصنفات بتلك   
العلوم اليسّوغ للدكتور امللخ أن حيكم 
آلياهتا  جتّرد  ل  بأهّنا،  املؤلفات  تلك  عىل 
انطالًقا من املدونة النحوية؛ وذلك ألّن 
بينها،   فيام  تتأّثر  أن  العلوم  طبيعة  من 
الفقه  فتأّثر تلك املصنفات بعلم أصول 
منهجهم   يف  الكالم   وعلم  واحلديث 
وهذا  طبيعًيا.  أمًرا  ُيعد  ومصطلحاهتم 

اليعني أّن حمطة اإلنطالق األوىل ل تكن 
النحاة  وخالفات  النحوية  املتون  من 
يف  تطبيقاته  لغزارة  فكان  ومناظراهتم، 
كتابه "اإلنصاف يف مسائل اخلالف" أثر 
يف التنظري ملبادئ علم اجلدل النحوي يف 

كتابه )اإلغراب يف جدل اإلعراب(. 
التطبيقي  اجلدل  عند  يقف  فلم   
وإنام جتاوز ذلك إىل جانبه التنظريي الذي 
واجلدل  احلوار  إجراء  كيفية  فيه  أوضح 
واملناقشة،  فكان كتابه كام يبدو استجابة 
ملتطلبات الواقع الثقايف والفكري الذي 
يعّج باملناظرت واملناقشات،  فدعا ذلك 
فيه  يبلور  ابن األنباري إىل وضع كتاب 

منهاج هلذا اجلدل.)89( 
املنهج  يف  فالتشابه  وعليه   
استعان  إذ  شكلًيا،  تشاهًبا  واملصطلح 
اجلدل  آداب  إليضاح  العلوم  هبذه 
طريقة  يف  ينحرص  فتأّثره  وأساليبه، 
من  النجد  قراءته  فعند  التدوين،  
األمثال غري النحو،  إذ مجع شتات ذلك 
وخالفاهتم  النحويني  كتب  من  العلم 
ومناظراهتم وحماوراهتم،  وهذا مثل تأّثره 
بالفقهاء حني أّلف كتاب )اإلنصاف يف 

اجلَّدل النَّحوّي- النَّشأة والتَّطور  ...
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مسائل اخلالف بني النحويني البرصيني 
والكوفيني( فالقارئ هلذا الكتاب ال جيد 
فيه شيًئا غري النحو، والرصف واللغة)90( 
إذ يقول يف ذلك: )) وبعُد فإّن مجاعة من 
املتفّقهنَي،   واألدباء  املتأدبني،  الفقهاء 
باملدرسة  العربّيِة،   بعلم  عيلَّ  املشتغلنَي 
اهلل  ورِحَم  مبانيها،   اهلل  النظامية،  عمر 
بانيها سألوين أن أخلَّص هلم كتاًبا لطيًفا 
اخلالفية  املسائل  مشاهري  عىل  يشتمل 
عىل  والكوفة،   البرصة  نحويي  بني 
الشافعي  بني  اخلالفية  املسائل  ترتيب 
صنف  كتاب  أّول  ليكوَن  حنيفة،   وأيب 
يف علم العربية عىل هذا الرتتيب،  وُأّلف 

عىل هذا األسلوب(()91( 
يف  فضل  لألنباري  كان  وإذا   
كان  التطبيقي،   اجلانب  يف  التأليف 
اجلانب  يف  التأليف  يف  فضل  أيًضا  له 
التنظريي،  بل فضل السبق فيه،  إذ ُيعد 
النحوي،   اجلدل  يف  كتاًبا  أفرد  من  أّول 
إذ  سامه )اإلغراب يف جدل اإلعراب(، 
السائل  مايلزم  عىل  للكالم  فيه  عرض 
واملجيب واالستدالل واالعرتاض عليه 
وغري  األدلة  وترجيح  األسئلة  وترتيب 

وقد  املناظرة.  بآداب  يتعلق  مما  ذلك 
مصنفه  مقّدمة  يف  األنباري  ابن  أوضح 
قائاًل:  الكتاب  هلذا  وضعه  سبب  هذا 
اقتضوين  األصحاب  من  مجاعة  ))فإّن 
يف  ))اإلنصاف  كتاب  تلخيص  بعد 
يف  كتاب  تلخيص  اخلالف((  مسائل 
اإلسهاب،  عن  ُمّعَرى  اإلعراب  جدل 
يف  الصناعة  هلذه  ماصنّف  أّول  ليكوَن 
قوانني اجلدل واآلداب،  ليسلكوا به عند 
املجادلة واملحاولة واملناظرة سبيل احلق 
املحاورة  عند  به  ويتأدبوا  والصواب 
يف  واملضاجرة  املناكرة  عن  واملذاكرة 
هذا  تأسيس  اّدعى  وقد  اخلطاب(()92( 
الثامنية  بالعلوم  ))وأحلقنا  بقوله:  الفن 
يف  اجلدل  علم  ومها:  وضعنامها  علمني 
 ... النحو(()93(  أصول  وعلم  النحو،  
واضحة  بصمة  لألنباري  أّن  يبدو  فإنه 
يف  وإخراجها  العلوم  هذه  بلورة  يف 
إذ  املتكاملة؛  العلمية  املنهجية  صورهتا 
ضوابط  )اإلغراب(  رسالته  يف  وضع 
النحاة يف حماوراهتم،  وتقوم  يتأدب هبا 
النحوي  اخلالف  بضبط  الضوابط  هذه 
وحجاجهم  النحاة  فاختالف  وجدله،  
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وإّنام  أدّلة  من  اتقن  ما  عىل  قائاًم  يكن  ل 
قام عىل ُأسس وُأصول تضبطه كام كان 
فروعه  منه  تتفرع  التي  ُأصوله  للنحو 
سعيد  األستاذ  ويؤكد  وفصوله.)94(. 
التأليف  األنباري  ابن  أسبقية  األفغاين 
جدل  يف  أسس  حني  ثالثة:  فنون  يف 
ُأصول  ويف  اخلالف،   وفن  اإلعراب،  
النحو.)95( و))يستمد هذا الكتاب قيمته 
بكًرا  موضوعا  يعالج  كونه  من  وأمهيته 
أحد  واليستطيع  اإلعرايب،   اجلدل  هو 
بأنه  زعمه  يف  اجلدل  صاحب  جيادل  أن 

أبو عذرة هذا الفن(()96(0 
عىل  بناء   – فريستيج  ورأى   
الّزجاجي_أن  مقّدمة  يف  ماجاء 
الزجاجّي أّول من وضع نظرّية منهجية 
)اإليضاح  كتابه  يف  اللغوية  للمناظرة 
يف علل النحو(، ثم فّصل ابن األنباري 
األدلة(،  )ملع  كتابه  يف  املنهج  هذا 
لتطبيق  منهجية  رشوًطا  باقرتاحه 
الفوىض  يتجنّب  لكي  اللغوي  القياس 
هددت  التي  الفوىض  اجلدل،   يف 
بقوله:  وذلك  املنطقي،  التفكري  أساس 
باألنواع  نموذجًا-  الزّجاجي  ))ويضع 

يف    - احلجج  أو  اللغوية  للعلل  الثالثة 
وحده  يكن  اللغوية.ولْ  املناظرة  بناء 
استخدم  فقد  املضامر:  هذا  يف  بالتأكيد 
مجيع النحوّيني يف عرصه حجًجا مماثلة،  
ولكن كام يفخر هو نفسه يف مقدمة كتابه 
ا أّول من  "كتاب اإليضاح"، فإّنه كان حقًّ

وضع نظرية منهجية للمناظرة اللغوية. 
النحويني  أنَّ  االستغراب  مايثري  ولعّل 
النظرية  املتأّخرين ل حياولوا تطوير هذه 
تفصيل  أّي  عىل  نقف  ل  أّننا  كام  مطلقًا. 
األنباري  ابن  تصّدى  أن  إىل  املنهج  هلذا 
)ملع  كتابه  يف  1181ميالدية(  )املتوىف 
األدلة( إىل معايري املعرفة كام استخدمت 
يف املستوينْي الثاين والثالث من احلجج. 
لتطبيق  منهجية  رشوًطا  اقرتح  وقد 
الفوىض  يتجنّب  لكي  اللغوي  القياس 
يف اجلدل،  الفوىض التي هددت أساس 

التفكري املنطقي اللغوي(()97(
ديدن  أّن  من  الرغم  وعىل   
تأليفهم علاًم جديًدا تكون  املؤلفني عند 
جديدة  ملرحلة  ممّهدة  املؤلفات  هذه 
ليؤلفوا  النحاة  من  بعدهم  يأيت  ملن 
ويتوسعوا وهذا ديدن التأليف كام حلظنا 

اجلَّدل النَّحوّي- النَّشأة والتَّطور  ...
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ذلك يف علم النحو بدًءا بكتاب سيبويه 
وكذلك  بعده،   جاءت  التي  واملؤلفات 
مؤلِّف  وكّل  النحو  أصول  يف  أّلف  ما 
يعّول عىل سابقه فينهج هنجه أو يطوره. 
بعد  النحاة  من  أحًدا   نجد  ل  أننا  إال 
النحوي  اجلدل  يف  أّلف  األنباري  ابن 
يكمن  ذلك  يف  السبب  ولعل  نظرًيا، 
بام جاء يف كتب علم  النحاة  استغناء  يف 
الكالم واملنظق وأصول الفقه من تنظري 
ومتأّثر  متقاربان  العلمني  ألّن  نظًرا  له 
أحدمها باآلخر وأّن النحاة أغلبهم كانوا 
يامرسون الفقه والكالم فاستغنوا بام جاء 
يف مصنفاهتم من قواعد وآداب للجدل 
قبل  فيه  للعربية  يكن  واملناظرة.))فلم 

كتاب ابن األنباري كتاب(()98(.
أّلف  أحدًا  أن  يبلغنا  ل  أنه  ))كام   
فيه فيام بعد(()99( فلم يؤّلف بعد رسالة 
األنبارّي كتاًبا خاًصا يف اجلدل النحوّي. 
لكن هذا ال يعدم وجود بعض املباحث 
بعده ممن كتب يف  يف مصنفات من جاء 
عندهم  ماعرف  فظهر  النحو،   أصول 
تعارض  وهو  والرتجيح.  بالتعارض 
يقع بني األدّلة النحوية،  ثم يرّجح أحد 

املتعارضني مما يفيض إىل الولوج يف جدال 
نحوي بني النحاة من خالل أدّلة نحوية 
النحوي.)100(،  اجلدل  أدّلة  عليها  أطلق 
الدكتور  عليها  أطلق  التي  شتى  وأدّلة 
سنبنّي  كام  اجلدلّية  األدّلة  حّسان  متّام 
ابن  أّن  بالذكر  اجلدير  ومن  الحًقا. 
التعرض  جني سبقهم يف  خصائصه يف 
لتعارض األصول،  فعقد باًبا يف تعارض 
لبعض  وعرض  والقياس)101(  السامع 
األصول)102(  بتعارض  املتعلقة  األمور 
)ملع  ثالثة فصول يف   األنباري  ثم عقد 
املعارضة  معنى  بيان  يف  جعلها  األدلة( 
ومعارضة  بالنقل  النقل  ومعارضة 
السيوطي  أّما  بالقياس.)103(  القياس 
يف  واألنباري  جني  ابن  ماقاله  مجع  فقد 
كتابه االقرتاح، ول يقترص عىل تعارض 
األصول،  فزاد فصواًل جعلها يف ترجيح 
جمرد  معارضة  ويف  أخرى،   عىل  لغة 
وتعارض  والظاهر،   لألصل  االحتامل 
أصلني،  وتعارض  والغالب،  األصل 
وتعارض قبيحني، وتعارض قولني لعال 
به لغة قريش عىل  واحد،  وما رجحت 
غريها، والرتجيح بني مذهب البرصيني 
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والكوفيني ... إىل غري ذلك)104(. وهذا 
يف  األنباري  له  عرض  بام  متصل  كله 
اإلعراب"،  جدل  يف  "اإلغراب  كتابه 
وثيًقا  ارتباًطا  األصول  هذه  وترتبط 
بتعارض األدّلة واألقيسة جدال نحوي 

مقنن له أصوله وأسسه.
احلديث  اللغة  علم  وفّرق   
باألدّلة  الصناعة  هذه  يف  مايسمى  بني 
أطلق  التي  اجلدلّية،   واألدّلة  النحوّية 
وزعم  شتى،  أدّلة  السيوطي  عليها 
أصحاب هذا االجتاه احلديث أّن الدرس 
اللغوي ل يضع حدوًدا فارقة بينهام، بل 
جعلها )األدّلة اجلدلية( من قبيل األدّلة 
االستدالل،   يف  دوهنا  أهّنا  إاّل  النحوّية، 
عىل  احلديث  اللغة  علم  يتصّورها  بينام 
النحوية،   األدلة  مستوى  يف  ليست  أهنا 
األدّلة  تعارض  يقتضيها  نتيجة  هي  بل 
أشار  ما  وهذا  تطبيقها.  حني  النحوّية 
إليه كلٌّ من عيل أبو املكارم وحممد خري 

احللواين،  والدكتور متام حّسان.)105(
بقرون  قبلهم  األنباري  وفّرق   
األصول  وهذه  النحوية،   األدّلة  بني 
))وأما  فقال:  عليها  واالعرتاض 

هذه  من  أصل  كّل  عىل  االعرتاض 
والقياس  النقل  هي  التي  األصول 
اجلدل،   بفن  فيليق  احلال  واستصحاب 
كتابنا   يف  مستقىص  ذلك  ذكرت  وقد 
باإلغراب(()106( فاليعلم أحٌد  املوسوم 
اإلعراب  جدل  يف  التأليف  إىل  سبقه 
وإفراد مصنف له وتفريقه بينه وبني أدلة 

النحو.)107(
نجد  ذلك  من  قرون  بعد  ثم    
استخلص  حّسان   متّام  للدكتور  حماولة 
عليها  يقوم  التي  التوجيه  قواعد  فيها 
التزم  دستوًرا  وعّدها  النّحوّي،   اجلدل 
به النّحاة منطلًقا من ثالثة كتب نحوّية، 
))ولقد  بقوله:  ذلك  عن  أفصح  كام 
هذه  من  صاحلة  مجلة  استخرجت 
الكتب  التوجيهية من عدد من  القواعد 
بالنصوص  القواعد  هذه  ختتلط  حيث 
إذ  لذاهتا،   اليتطلبها  الذي  من  فرتوغ 
تبدو كأهنا غري مقصودة،  وأهنا التنتظم 
من  وراءها  عام  تنم  فال  ما،   نسق  يف 
وأهم   .... الدعائم  شامخ  نظري  بناء 
يف  اإلنصاف  كتاب  الكتب:  هذه 
مسائل اخلالف البن األنباري، وكتاب 

اجلَّدل النَّحوّي- النَّشأة والتَّطور  ...
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من  ومصورة  الرساج،  البن  األصول 
اإلنرشاح  رشح  فيض  كتاب  خمطوطة 
الطيب  البن  االقرتاح  طي  روض  من 

الرشقي الفاس((.)108(
واّدعى األولوية يف ذلك،  فقال:   
بالكشف  مسبوقني  غري  تقدمنا  ))ثم 
جعلنا  النحوي  تراثنا  يف  قديم  كنز  عن 
من  فرأينا  التوجيه(  )قواعد  عنوانه 
احلشد  يدي  بني  نقوم  أن  املناسب 
لفكرة  بعرض  القواعد  هذه  من  الكبري 
) التعارض والرتجيح( وبإيراد عدد من 
اجلدل  يف  النحاة  يستعملها  التي  األدّلة 
...وأخرًيا  بأنواعه،  والتوجيه  النحوي 
التوجيه  قواعد  من  مبوبة  بنامذج  جئنا 
حيث  من  النحاة  فكر  إليها  حيتكم  التي 
عند  قرارهم  إليها  ويستند  املنهج،  
الذي  االختيار  وعند  األحكام،  توجيه 
والرتجيح((.)109(  التعارض  مع  يكون 
ارجتالًيا  يكن  ل  النحوّي  فاجلّدل  وعليه 
أو  الشخيّص  االجتهاد  عىل  قائاًم  وال 
خاضًعا  كان  ما  بقدر  الذاتية،   الثقافة 
النحاة،  هبا  يعرتف  ومقنّنة  لطرق حمّددة 
ويسريون عليها،  وينتهجون هنجها، فام 

وجب  االعرتاضات  من  فيه  توافرت 
االعرتاضات  هذه  فكانت  طرحه،  
للطعن  الرشعي  السبيل  هي 

 )110 باالستدالل.)
حّسان  متّام  الدكتور  وعرض   
التي  األدّلة  من  طائفة  األصول  كتابه  يف 
حيّدد  ول  النحوي،   اجلدل  يف  تستعمل 
من  واملوقع  االستعامل  هذا  النحاة  هلا 
البنية الكلية للنحو،  وإنام أطلقوا عليها 
املستوى  نفس  يف  وكأهنا  أخرى"  "أدّلة 
والقياس.  واالستصحاب  السامع  مع 
وهذه األدلة تستعمل عند تطبيق األدّلة 
األصل،   االستقراء،   وهي:  النحوية،  
االستصحاب،  بيان العلة،  االستحسان،  
العكس،   نفي احلكم،   الدليل عىل  عدم 

عدم النظري،  الباقي.)111(
وجعل بحث"التعارض" أقرب   
فـ))إذا  النحوي"  "اجلدل  صناعة  إىل 
األقيسة  تعارضت  أو  األدلة  تعارضت 
وهو  النحوي،  باجلدل  مايسمى  بدأ 
وأصوله  قواعده  له  النحاة  بني  حجاج 
والترتبط  به  املرتبطة  وأدلته  وآدابه 
وهذا  النحو(()112(  بصناعة  بالرضورة 
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ماخلص إليه الدكتور حممد سال صالح 
فكر  يف  دراسة  النحو  "أصول  كتابه  يف 

ابن األنباري".)113( 
ختم الدكتور متّام حّسان الكالم   
يف ))التعارض والرتجيح(( باملالحظتني 

اآلتيتني:
يف  اجلدل  من  جزء  األدلة  هذه  أّن  )أ ( 
النحو وليست جزًءا من منهج استنباط 
عند  كان  رواجها  وأكثر  القواعد 

املتأخرين ويف عرص مابعد املأمون .
أن  ندعي  أن  الينبغي  ذلك  ومع  )ب ( 
املنطق،  نقلوا هذه األدلة عن  النحاة قد 
يف  تأثروا  إهّنم  قوله:  مايمكن  وكّل 
النقل  بني  وفرق  باملنطق،   استعامهلا 

والتأثري .)114(
ومن أسس اجلدل عند الدكتور   

متّام حّسان:
1- قواعد التوجيه

2- مسالك العلة
3- قوادح العلة

4- طرائق حمددة للجدل يف االستدالل 
)أدّلة  عليها  السيوطي  أطلق  التي  هي 

أخرى( .

5- جواز التعارض بني قاعدة وأخرى 
أصل  وبني  وآخر  ودليل  وأخرى  وعّلة 
وأصل مما يدعو كل ذي توجيه إىل تعزيز 
أو  عّلة  أو  بقاعدة  اختاره  الذي  الوجه 
دليل جديل أو أصل من األصول،  ليصل 
الرجحان.  إىل  اختاره  الذي  باختياره 
)التعارض  بعبارة  املقصود  هو  وهذا 

والرتجيح(.
النحاة  أّن  إىل  نخلص  هذا  من   
بنوا جدهلم عىل ُأسس مقنّنة ومضبوطة،  
بدت ظاهرة يف تطبيقاهتم وإن ل ينّظروا 
والفالسفة  املتكلمون  نّظر  كام  هلا 
ذلك  جلدهلم،   الفقة  أصول  وأصحاب 
نفسه،   يف  غاية  هؤالء  عند  اجلدل  بأّن 
خطاهبم  يف  وسيلة  النحاة  اختذه  بينام 
ومدارستها  آرائهم  وعرض  وخالفهم 

والرتجيح بينها .
ثالثًا: موقف النحاة من اجلدل النحوي

النحو  أئمة  بعض  عند  ورد   
واألدلة  احلجج  تتبع  يف  تزهيد 
بعض  يف  والردود  واالعرتاضات 
املسائل،  واعتبار ذلك من فضول النحو 
وزوائده،  ومنهم ابن احلاج،  وأبو حيان 
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مضاء  وابن  والشاطبي  اجليش،   وناظر 
القرطبي. ولكن ل يكن رأهيم فيه مطلًقا 
بل هو مقيد بدواع دعت إليه،  وأسباب 
زال  زالت  متى  عليه،   التنبيه  أوجبت 

ذلك التزهيد.)115(
: ))مجلة ما أقوله  ابن احلاجِّ قال   
أنَّ كلَّ خالف وبحث يف هذه الصناعة 
التكلُّم  كيفية  عىل  الوقوف  إىل  اليؤدي 
به  إليه،  واالشتغال  فهو فضٌل الحيتاج 
ُأولِع املدرسون بذلك  بطالة. قال: وقد 
الصغار،   تعليم  يف  نافًعا  يكن  ل  وإن 
فاالشتغال به اشتغال بام ال ُيغني،  وأشّد 
ذلك  أّن  اعتقاد  به  االشتغال  نقض  من 
ل إىل معرفة حقيقة،   مهمٌّ رضوريٌّ موصِّ

مكسٌب علاًم بكالم الَعَرب(()116(
والرتجيحات  احلجج  وجعل   
نية  إىل  راجعة  فيها  املختلف  املسائل  يف 
فقال  زائدة،  فائدة  والتعطي  الشارح، 
الدار:  يف  :زيد  قوهلم  عىل  تعليقه  يف 
الدار،   يف  :زيد  قولك  أّن  ))فالغرض 
أو  الدار،  استقر يف  زيد  لقولك  مرادف 
واحد،   بمعنى  كلٌّ    ، مستقرُّ أو  يستقرُّ 
وإذا  واضح،  صحيح  وهو  انتهى،  

احلجج  من  أجَلبه  ما  فكلُّ  هذا  وضح 
هذا  التي  املسائل  يف  والرتجيحات 
أهنا جمتلبة بحسِب مقصد  َفْلتعلم  شأهنا 
الرشح، البحسِب استنتاج فائدة زائدة،  

وباهلل التوفيق ((.)117(
رأيت  األمحر:))ملا  خلف  وقال   
أمجعني  العربّية  وأصحاب  النحويني 
العلل،   وكثرة  التطويل  استعملوا  قد 
املتبّلغ  املتعّلم  إليه  ماحيتاج  وأغفلوا 
النظر  فأمعنت   ... املخترص  النحو  يف 
به  يستغني  أؤّلفه...  كتاب  يف  والفكر 

املتعلم عن التطويل(()118(
وقال الشاطبي يف اجلدل بمسألة   
مسألة  ))وكذلك  وعمله  االبتداء 
أو يف  املبتدأ وحده،   االبتداء وعمله يف 
املبتدأ واخلرب، أو عدم ذلك- أمر التنبني 
عليه فائدة كالمية، فالكالم يف ذلك كله 
وتسويُد األوراق به الجُيِدي يف املقصود 

من علم النحو مزيًدا((.)119( 
املسائل  أن  يف  آخر  رأي  وله   
يبنى عليها حكم تستحق  التي  اخلالفية 
اجلدل واملدارسة وجعل ذلك من عمل 
حّذاق الصناعة وجعل اخلروج عن احلّد 
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فقال:  النفور،   يسبب  اجلدل  يف  املعتاد 
))وحّذاق الصناعة إّنام يتكلفون البحث 
فيام َينْبنى عليه حكم،  وماعداه فهم فيه 
باًعا ملن  مابني تارك له رأًسا، وناظٍر فيه اتِّ
م له فيه نظر،  إذ اخلروج عن املعتاد  تقدَّ

ر .واهلل أعلم(()120( منَفِّ
بني  اخلالف  مسألة  عىل  وعّلق   
املصدر  مسألة  يف  والكوفيني  البرصيني 
أصل  املصدر  أو  الفعل  من  مشتق 
َوْلنَقَترِصْ  به  مااستدل  ))هذا  للفعل    
عليه،  فالكالم فيها طويل الذيل مع قلة 
الفائدة؛ إذ الينبني عليها حكم صناعي،  
خاّصة،   الصناعة  وجه  بيان  فيها  وإّنام 
صاحب  هو  باحلقيقة  عنها  والباحث 
استوىف  وقد  االشتقاق(()121(  علم 
الشاطبي اجلدل النحوي يف هذه املسألة 
بدليل  االشتقاق،   كتابه  يف  اخلالفية 
الكالم عىل االحتجاج  قوله: ))ولبسط 
يف  ذكرته  كنت  وقد  هذا،   غري  موضع 

كتاب )االشتقاق( مستوىف(()122(
العمري  حممد  الباحث  وحرص   
تزهيد هؤالء األئمة يف مسائل اخلالف،  
حاالت،   بثالث  عنها   وترغيبهم 

هي)123(
1- عدم تفريق بعض املشتغلني بالنحو 
وعدم  والتعليم،   التأليف  مقامي  بني 
املتعلمني  فئات  مستويات  مراعاة 
ابن  قول  عليه  مادّل  وهذا  املختلفة،  

احلاّج املذكور آنًفا.
2- عدم مراعاة بعض املؤلفني املقاصد 
فإّن  ولذلك  ملؤلفاهتم؛  وضعوها  التي 
من أّلف كتاًبا تعليميًّا،  أو وضع خمترًصا،  
اخلالفية  املسائل  سوق  عن  ُبْعَده  فإّن 
مادّل  وهذا  أوىل،   ونقاشاهتا  بحججها 

عليه قول أيب حيان املذكور آنفًا.
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى   
النحو  يف  مطواًل  كتاًبا  وضع  من  فإّن 
اخلالفية  املسائل  ذكر  من  لديه  يكن  ول 
توضيح  من  زائدة(  )فائدة  بحججها 
بيان  أو  مشكل،   كشف  أو  غامض، 
وترجيح،  اختيار  أو  موازنة  أو  شبهة،  
تلك  نقل  فه  ملؤلَّ املفيد  من  ليس  فإنه 
احلجج واالستدالالت،  بل اختصارها 
مادّل  وهذا  مظاهنا؛  يف  إليها  واإلحالة 
عليه قول الشاطبي: ))فالكالم يف ذلك 
يف  الجُيِدي  به  األوراق  وتسويُد  كله 

اجلَّدل النَّحوّي- النَّشأة والتَّطور  ...
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مزيًدا(()124(.  النحو  علم  من  املقصود 
هذا  وضح  ))وإذا   : احلاجِّ ابن  وقول 
فكلُّ ما أجَلبه من احلجج والرتجيحات 
أهّنا  َفْلتعلم  شأهنا  هذا  التي  املسائل  يف 
جمتلبة بحسِب مقصد الرشح، البحسِب 

استنتاج فائدة زائدة((.)125( 
العلم  املؤلفني  بعض  مراعاة  عدم   -3
كتاًبا  يضع  فرتاه  فيه،   يؤلِّف  الذي 
اللغة،  بمسائل  حيشوه  ثم  النحو،   يف 
األبيات،   ورشوح  الشعراء،   وأخبار 
والشكَّ أّن ذكر املسائل اجلدلية النحوية 
املسائل  أوذكر  النحو،   كتب  غري  يف 
النحو  كتب  يف  النحوية  غري  اجلدلية 
قول  بدليل  عنه.  ومرغوب  مذموم 
َوْلنَقَترِصْ  به  ماستدل  ))هذا  الشاطبي: 
عليه،  فالكالم فيها طويل الذيل مع قلة 
الفائدة؛ إذ الينبني عليها حكم صناعي،  
خاّصة،   الصناعة  وجه  بيان  فيها  وإّنام 
صاحب  هو  باحلقيقة  عنها  والباحث 

علم االشتقاق(()126(.
األئمة يف مسائل  فتزهيد هؤالء   
هو  إنام  عنها،   وترغيبهم  اخلالف،  
فأّما  الثالث،   احلاالت  هبذه  مربوط 

متخصص  لكّل  البّد  فإّنه  عداها  فيام 
نفسه  ندب  وقد  والرصف،   النحو  يف 
النظر  جيعل  أن  العظيم،   العلم  هذا  إىل 
واستنباطها  وتفّحصها  املسائل  هذه  يف 
وأوالها،   اهتامماته  َل  أوَّ فيها  ق  والتعمُّ
وأن يتخذ املنهج اجلديل يف التفكري بكل 
آفاقه وأحكامه وآدابه طريقه األوحد يف 

فهم املسائل وتقبل اآلراء.)127(
ونلحظ أّن هذا التزهيد من أئمة   
املنهج اجلديل ل  النحو واعرتاضهم عىل 
اجلديل  املنهج  أصل  عىل  اعرتاًضا  يكن 
له،   النحاة  واتباع  النحو  يف  ووجوده 
يف  وروده  عىل  اعرتاضهم  كان  وإّنام 
مع  التتناسب  بطريقة  النحاة  مؤلفات 

املؤلَّف والغرض الذي ُألِّف من أجله .
أما اعرتاض أيب حّيان األندليّس   
عّلة  عىل  فكان  السالك  منهج  يف 
بقوله:  وذلك  اجلدل،   هذا  اإلغراق يف 
التعليل،   بكثرة  موَلعوَن  ))النحوّيون 
ولو كانوا يضعوَن مكان التعاليل أحكاًما 
نحوية ُمستندٌة إىل السامع الصحيح لكان 
أجدى وأنفع،  وكثرًيا ماُنطالُع أوراًقا يف 
ومعارضات،   الواحد،   احلُكم  تعليل 
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بعض  عىل  بعضهم  وردُّ  ومناقشات،  
يف  زْعمهم  عىل  وتنقيحات  ذلك،   يف 
رو  متأخِّ ماصنعه  خصوًصا  احلدود 
احلاجب،   ابن  مقدمة  عىل  املشارقة 
أيدينا  يف  والحيصل  ذلك،   من  فنسأم 

يشء من العلم((.)128(
حّيان  أيب  مقولُة  ))تعلن  إذ   
األندليّس، املتوىّف حوايل منتصف القرن 
الثامن اهلجرّي،  موقًفا رصحًيا من ظاهرة 
احلجاج يف الدرس النحوي،  مؤّداه أّن 
إال  التكون  النحو  من  العلمّية  املنفعة 
يف تقنني األحكام،  وما سوى ذلك من 
جَدل نحوّي المنفعة علمّية فيه،  بل هو 

مُسسبِّب للمَلل(()129( 
مخيس  حسن  الدكتور  ويعّلق   
امللخ عىل موقف أيب حيان هذا بقوله: )) 
وينبغي لنا أال نحسَب هذا املوقف عىل 
غضب  حلظات  إال  األندليّس  حّيان  أيب 
أّنه ماَرَس ما أخذَه  ؛ ذلك  رسعان مامترَّ
الطِوال  كتبه  بعض  يف  النحوّيني  عىل 
والتكميل،  التذييل  ككتاب  الضخام 

وكتاب ارتشاف الرَضب((.)130(
والتكميل  التذييل  كتاب  ويف   

النحوي  اجلدل  فيه  مارس  الذي  نفسه 
مارس  من  عىل  فيه  يعيب  رأًيا  له  نجد 
هذه الصنعة يف املدونات القصار ومنها 
وذلك  مالك،   البن  الفوائد  تسهيل 
املصنف  ذكره  الذي  ))وهذا  قوله:  يف 
والياء،   والواو  األلف  يف  اخلالف  من 
هذا  يف  تطويل  النون؛  يف  واخلالف 
حكم  منه  يستفاد  وليس  املخترص،  
معنى  اختالف  يف  والحكم  نطقي،  

كالمّي (()131(
يف  يرى  كان  من  العلامء  ومن   
واملناظرة  اجلدل  أسلوب  استخدام 
أشكل  ما  ولتوضيح  لالقناع،   وسيلة 
يقول  ومسائله)132(  العلم  قضايا  من 
إىل  نفسه  به  سمت  ))ومن  الزجاجي: 
فحقيق  فيه  وسميناه  أودعناه  ما  تتبع 
فكره  يراجع  أن  ماينكره  به  مّر  أن  عليه 
عليه،   انسرت  قد  مالعله  عىل  ليقف   ..
عن  بخروجه  وهلة  أّول  من  والحيكم  
احلق،  فإن هو فعل ذلك وتدبره ول يره 
ينقاد يف طريقة القياس مستمرا،  أو رأى 
أّنه الحق إال يف غريه كانت حلبة التناظر 
والفحص  والنظر  الفهم  ذوي  باجتامع 

اجلَّدل النَّحوّي- النَّشأة والتَّطور  ...
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وبينه،  بيننا  فاصلة  فيها  معنا  واجلدل 
حتى نصري مًعا بحّق النظر إىل الصواب،  
احلق  إىل  الرجوع  ألّن  مجيًعا،   فنعتقده 

خري من التامدي يف الباطل((.)133(
املناظرات  بعض  وجاءت   
بأسلوب فلسفي انتقامي، فكانت قليلة 

النفع العلمي.)134(
موقفهم  فتمّثل  املحدثون  أما   
مضاء  بابن  تأّثًرا  النحو  تيسري  بدعوات 
للجدل  الرافضني  من  فكان  القرطبي 
رفضه  خالل  من  ذلك  ويتبني  النحوي 
للعلل الثواين والثوالث،  وماحتتويه من 
النحاة،   عىل  الرد  كتابه  يف  وأقيسة  علل 
تصنيفات  إىل  النحو  حاجة  بنّي  ))فقد 
وذلك  التصنيفات؛  هذه  غري  جديدة 
تظهر  التي  اجلدلية  القضايا  ملواكبة 
لغة  إىل  الوصول  وبالتايل  النحو،   يف 
العميق(( اللغوي  التعقيد  من  خالية 
اخلالف  من  مضاء  ابن  وموقف   )135(

إذ  النحو،   لنا موقفه من اجلدل يف  يبنّي 
يقول: ))ومما جيب أن يسقط من النحو 
االختالف فيام اليفيد نطقًا، كاختالفهم 
املفعول،   ونصب  الفاعل،  رفع  علة  يف 

وسائر ما اختلفوا فيه، من العلل الثوااين 
نطًقا كاختالفهم يف  مما اليفيد  وغريها،  
فنصبه  املفعول،   وناصب  املبتدأ،   رافع 
بالفاعل،   وبعضهم  بالفعل،   بعضهم 
وعىل  معا،   والفاعل  بالفعل  وبعضهم 
اجلملة كّل اختالف فيام اليفيد نطًقا(()136(
املحدثون  تنافس  وبعده   
وهتافتوا عىل نقد منهج النّحاة واالبتعاد 
واملنطق  الفلسفية  املصطلحات  عن 
والتعليالت وفلسفة العامل، التي أدت 
إىل تلك النقاشات املطولة، إحياء النحو 
إلبراهيم مصطفى 1937، جتديد النحو 
لشوقي ضيف 1978، يف إصالح النحو 
لعبد الوارث مربوك، تيسري النحو ألمحد 
تيسري  اجلواري1926،  الستار  عبد 
النحو  التعليمي لشوقي ضيف،   النحو 
أمني  ومصطفى  اجلارم  لعيل  الواضح 

.1999
))وملا كان نموذج النهضة الغريب   
قائام  منواله  عىل  يسريوا  أن  أرادوا  الذي 
الروماين  اإلغريقي  النحو  انتقاد  عىل 
يف  وجدال  فلسفة  من  ماشابه  بسبب 
عرض املادة النحوية،  ظنوا أّن ذلك يصح 
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ول  أيًضا،   العريب  النحوي  الرتاث  عىل 
جيدوا سبياًل غري تعييب الرتاث النحوي 
أجزائه  تفكيك  إىل  والدعوة  ذلك  بمثل 
من أجل التخيل عن جوانب معينة ومنها 
إلغاء بعض االبواب،  واختزال معطيات 

معينة من أبواب أخرى")137(
نتائج البحث:

1- احلجاج آلية من آليات اجلدل،  فهو 
عمل إجرائي تطبيقي فيه،  وعن طريقه 
يتم تنظيم العملية اجلدلية،  وبه حيكم عىل 

قدرة طريف اجلدل يف جداهلم.
عن  النحو  يف  اجلدل  صور  تبتعد  ل   -2
وكذلك  األخرى،   العلوم  يف  صوره 
عن صوره يف القرآن الكريم،  فكام جاء 
جدااًل باحلق لتحقيق غاية علمية،  جاء 
غايته  العصبية  تشوبه  بالباطل  جدااًل 

حتقيق الغلبة بأية طريقة كانت.
3- تأّلف اجلدل النحوّي من مظهرين فيه 
مها: املناظرات واملحاورات،  واخلالفات 
ميدان  املظهران  هذان  فكان  النحوية،  

اجلدل يف النحو.
النحوّي  البداية احلقيقية للجدل  إّن   -4
إذ  املظهرين،   هذين  انطالق  مع  كانت 
استصحبا معهام منهًجا قائاًم عىل اجلدل،  

يف  اخلالف  قدم  قديم  النحو  يف  فاجلدل 
مسائله.

مارسه  تطبيقًيا  النحو  يف  اجلدل  بدأ   -5
النّحاة يف ميدان اخلالف،  فكان التطبيق 
فيه سّباًقا للتنظري،  ول يعتد النحاة بالتنظري 
إاّل ماجاء عند األنباري- بل  للجدل - 
االستدالل  معرض  يف  يامرسونه  كانوا 

عند اختالفهم يف مناظراهتم.
غري  عائاًم  النحو  يف  اجلدل  يكن  ل   -6
عىل  جدهلم  النحاة  بنى  وإّنام  مقنّن 
قواعد وُأسس مقنّنة ومضبوطة،  بيد أّنه 
عند  هو  كام  الغاية  وسيلة  عندهم  كان 
أهم  ومن  األخرى،   املذاهب  أصحاب 
تلك األُسس: قواعد التوجيه،  ومسالك 
حمّددة  وطرق  العّلة،   وقوادح  العّلة 
أطلق  التي  هي  االستدالل  يف  للجدل 
أخرى(،  وجواز  )أدّلة  السيوطي  عليها 
وعّلة  وأخرى  قاعدة  بني  التعارض 
وأخرى ودليل وآخر وبني أصل وأصل 
مما يدعو كّل ذي توجيه إىل تعزيز الوجه 
الذي اختاره بقاعدة أو عّلة أو دليل جديل 
باختياره  ليصل  األصول،   من  أصل  أو 
هو  وهذا  الرجحان.  إىل  اختاره  الذي 

املقصود بعبارة )التعارض والرتجيح(.

اجلَّدل النَّحوّي- النَّشأة والتَّطور  ...
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اهلوامش:
احلسني  أو  اللغة،  مقاييس  معجم   -1
حتقيق  زكريا،   بن  فارس   بن  أمحد 
هارون،  حممد  السالم  عبد   : وضبط 
والتوزيع،  والنرش  للطباعة  دارالفكر 

ط1 ،1399ه /1979م: 433/1.
2- لسان العرب، أبو الفضل مجال الدين 
األفريقي  منظور  ابن  مكرم  بن  حممد 
بتصحيحها  اعتنى  املرصي)711ه(، 
أمني حممد عبد الوهاب وحممد صادق 
العريب،  الرتاث  إحياء  دار  العبيدي، 
مؤسسة  التاريخ العريب، بريوت، لبنان، 
 ،211/2 1419ه/1999م:   ط3، 

مادة )ج د ل(
3- املصدر نفسه:  212/2.

أبو  القرآن،  غريب  يف  املفردات   -4
الراغب  حممد  بن  احلسني  القاسم 
واإلعداد  التحقيق  تم  األصفهاين، 
بمكتبة  والبحوث  الدراسات  بمركز 
نزار مصطفى الباز، دط،دت:117/1.

5- معجم مقاييس اللغة :30/2.
أبو  األعظم،  واملحيط  املحكم    -6

سيده  بن  إسامعيل  بن  عيل  احلسن 
املرس )ت458ه(، حتقيق: عبد الستار 
أمحد فرج، معهد املخطوطات العربية، 
1424ه/2003م:  ط2  القاهرة، 

338/2 مادة  )حجج(
7- لسان العرب:53/3-54 مادة )ح 

ج ج(
8- القاموس املحيط، جمد الدين حممد 
)ت817ه(،   الفريوزآبادي  يعقوب  بن 
يف  الرتاث  حتقيق  مكتب  حتقيق: 
نعيم  حممد  بإرشاف  الرسالة  مؤسسة 
 : 1426ه/2005م  العرقسوين،ط8، 

183مادة )ح ج ج( 
9-  ينظر: احلجاج يف الدرس النحوي 
عال  امللخ،  مخيس  حسن  د.  )بحث(، 
الفكر،  ع2،مج40، أكتوبر – ديسمرب 

 .125-124:  2011
أبو  النحو،  علل  يف  اإليضاح   -10
مازن  د.  حتقيق:  الزجاجي،  القاسم 
ط3،  بريوت،  النفائس،  دار  املبارك، 

1399ه/ 1979م :61
الفتح  أبو  اإلعراب،  صناعة  رس   -11
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دراسة  )ت392ه(،  جني  بن  عثامن 
دت  دط،  هنداوي،   حسن  د.  وحتقيق 

696/2:
اإلعراب،أبو  جدل  يف  اإلغراب   -12
كامل  الرمحن  عبد  األنباري  الربكات 
)ت577ه(،  األنباري  حممد  بن  الدين 
سعيد  بتحقيقه:  وعني  له  قدم 
ط2،  بريوت،  الفكر،  دار  األفغاين، 

1391ه/1971م:36-35.
إبستمولوجية  دراسة  األصول   -13
العرب  عند  اللغوي  للفكر 
د.متّام  اللغة-البالغة،  النحو-فقه 
القاهرة،  الكتب،  عال  حّسان، 

1420هـ/2000م:182.
14- اجلدل النحوي: قراءة يف تعارض 
م.د.لواء  )بحث(،  األربعة  األصول 
اآلداب/ عطية،جملة  احلسني  عبد 
1440ه  العدد128)آذار(،  ملحق 

/2019م:70
15-  احلجاج يف الدرس النحوي:124.
املسائل  يف  احلجاجية  التقنيات   -16
بني  مقارنة  دراسة  النحوية  اخلالفية 

اإلنصاف يف مسائل اخلالف واملقتصد 
ماجستري(،  )رسالة  اإليضاح  رشح  يف 
ماهة معروف، جامعة العريب بن مهيدي 
واللغات،  اآلداب  كلية  البواقي،  أم 
1436ه-1437ه/ 2015م-2016م 

: املقدمة
17- ينظر:

عبد  القاسم  أبو  العلامء،  جمالس   -18
حتقيق:  الزجاجي،  اسحاق  بن  الرمحن 
مكتبة  هارون،  حممد  السالم  عبد 

اخلانجي، القاهرة  دط،دت :5
19- املصدر نفسه:242

20- ينظر:احلجاج يف الدرس النحوي 
144:

املناظرات  يف  احلجاج  ينظر:   -21
النحوية االصالح واملعاجلة واألدوات 
)أطروحة دكتوراه(، عمر حممد تيسري، 
جامعة الريموك،  كلية اآلداب، 2017 

.42:
22- ينظر:جمالس العلامء :47

النحوية  املناظرات  يف  احلجاج   -23
االصالح واملعاجلة واألدوات :54

اجلَّدل النَّحوّي- النَّشأة والتَّطور  ...
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بواعثه  النحوي  :احلجاج  ينظر   -24
بكاي،جملة  )بحث(،د.غريب  وتقنياته 

فصل اخلطاب،ع10،  2015 :72.
25- ينظر:احلجاج يف املناظرات النحوية 

االصالح واملعاجلة واألدوات:147
اإلبستولوجية  األسس  ينظر:   -26
والتداولية للنظر النحوي عند سيبويه،، 
د. إدريس مقبول، عال الكتب احلديث، 

إربد، ط1، 2006م  :93
27- الكتاب، أبو برش عمرو بن عثامن 
بن قنرب)ت180ه( حتقيق ورشح: عبد 
السالم حممد هارون، دار اجليل للطباعة، 
ط2،  بالقاهرة،  اخلانجي  مكتبة  النرش 

1402هـ/ 1982م:102-100/3
28- األسس اإلبستولوجية والتداولية 

للنظر النحوي عند سيبويه:93
29- املصدر نفسه:95

طبقات  يف  األلباء  نزهة  ينظر:   -30
الدين  كامل  الربكات  أبو  األدباء، 
األنباري  بن  حممد  بن  الرمحن  عبد 
د.إبراهيم  حتقيق:  )ت577ه(، 
– األردن  املنار،  السامرائي،مكتبة 

ط3،1405ه/1985م:129،  الورقاء 
ضيف،  شوقي  النحوية،د.  واملدارس 

دار املعارف، ط7، دت:113-112
31-  الكتاب :102/2

32- أهم نظريات احلجاج يف التقاليد 
إرشاف  اليوم،  إىل  أرسطو  من  الغربية 
محادي صمود،جامعة اآلداب والفنون 
تونس1، دط، دت  اإلنسانية،  والعلوم 

120:
د.عبد  ترمجة:  ألرسطو،  اخلطابة   -33
الرمحن بدوي،  دار الرشيد للنرش،  دط، 

دت:23
النحوي بواعثه وتقنياته  34- احلجاج 

76-75:
النحوي  اخلالف  مسائل  كتب   -35
)أطروحة  موازنة  نقدية  حتليلية  دراسة 
صالح  إبراهيم  نارص  دكتوراه(، 
كلية  الريموك،  جامعة  النعيمي، 

اآلداب،1424ه/2003م :204.
النحويني  أخبار  ينظر:   -36
اهلل  عبد  بن  سعيداحلسن  البرصيني،أبو 
حممد  حتقيق:طه  )ت368ه(،  السريايف 
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الزينى وحممد عبد املنعم خفاجي،رشكة 
احللبي  البايب  مصطفى  ومطبعة  مكتبة 

وأوالده بمرص :20
إرشاد  األدباء  ينظر:معجم   -37
ياقوت  األديب،  معرفة  إىل  األريب 

احلموي:125/16
اإلعراب  جدل  يف  اإلغراب   -38

.36-35:
39- مفهوم املناظرة يف اخلطاب النحوي 
اجلرمي  مناظرة  االستداللية  وآلياهتا 
أنموذجا  املعنوي  العامل  يف  والفراء 
شاوش،جملة  معمر  )بحث(،أ.سعاد 
إشكاالت يف اللغة واألدب،جملد8،ع5، 

2019م :579.
النحوية  املناظرات  يف  احلجاج   -40
-72: واألدوات  واملعاجلة  االصالح 

73
41-  ينظر : املصدر نفسه:املقدمة

42- ينظر: االجتهاد النحوي يف ضوء 
محد  اهلل  عبد  األصول،د.رائد  علم 
–لندن،ط1،  احلكمة  السامرائي،دار 

.80: 2012

43- طبقات النحويني واللغويني،حممد 
أبو  حتقيق:حممد  الزبيدي،  احلسن  بن 
ط2،  املعارف،  إبراهيم،دار  الفضل 

31: 1984
مناظرات  يف  والرصف  النحو   -44
القرن  هناية  حتى  وحماوراهتم  العلامء 
اخلامس اهلجري عرض ونقد )أطروحة 
الزاكي،جامعة  آدم  دكتوراه(،حممد 
اللغة  السعودية،كلية  القرى،  أم 
-1984/ العربية،1404-1405ه  

.7-6: 1985
البرصيني  بني  النحوي  اخلالف   -45
والكوفيني واالنتصاف من اإلنصاف ، 
القلم  احللواين،دار  خري  حممد  الدكتور 

العريب، حلب،دط،دت: 15
46-  ينظر:املصدر نفسه: 15

والنحو  األلباء:28،  ينظر:نزهة   -47
حممد  واجلامعة،  األزهر  بني  والنحاة 
أمحد عرفة، دط،دت :171، واملدارس 

النحوية: 23.
 ،5-  1: العلامء  ينظر:جمالس   -48
وطبقات النحويني واللغويني:44-43

اجلَّدل النَّحوّي- النَّشأة والتَّطور  ...
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دراسة  النحوي  العقل   : ينظر   -49
تفكيكية يف مسائل اخلالف النحوي،د.
الكتب  امللخ،عال  مخيس  حسن 

احلديث،إربد،ط1، 2018: 104.
واللغوية  النحوية  املناظرات   -50
احلسني  د.عبد  واالفتعال،  اجلدية  بني 
اآلداب،جامعة  كلية  املبارك،جملة 
البرصة،ع9، السنة 7،1974م :249-

.250
تاريخ  النحو  تاريخ  من    -51
األفغاين،دار  ونصوص،سعيد 

الفكر،دط،دت:45
االسالم،أمحد  ضحى  ينظر:   -52
للتعليم  هنداوي  أمني،مؤسسة 

والثقافة،دط،دت :294/2
البرصيني  بني  النحوي  اخلالف   -53
اإلنصاف  من  واالنتصاف  والكوفيني 

30:
من  أخبار  يف  الذهب  شذرات    -54
لدين  شهاب  اإلمام  عامد  ذهب،البن 
إيب الفالح عبد احلي بن أمحد بن حممد 
:حممد  تح  الدمشقي،  احلنبيل  العكرّي 

كثري،دمشق- ابن  األرناؤوط،دار 
1408ه/1988م  بريوت،ط1، 

322/2:
55- بواكري االحتجاج العقيل األخفش 
واملازين أنموذًجا )بحث(، د.حممد جواد 
املورد،ع2،2007م  سعيد،جملة  حممد 

.70:
56- ينظر:النحو والرصف يف مناظرات 

العلامء وحماوراهتم:8
العقيل  االحتجاج  ينظر:بواكري   -57

األخفش واملازين أنموذًجا :73
ومذاهبه  املازين  عثامن  أبو   -58
عبد  والنحو،رشيد  الرصف  يف 
سلامن  مطبعة  العبيدي،  الرمحن 

األعظمي،بغداد،1969م: 43.
59- أنباه الرواة عىل أنباه النحاة،مجال 
يوسف  بن  عيل  احلسن  أبو  الدين 
)ت624ه(،حتقيق:حممد  القفطي 
الفكر  إبراهيم،دار  الفضل  أبو 
العريب،القاهرة،مؤسسة الكتب الثقافية، 
1406ه/1986م   بريوت،ط1، 

.39/2:
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البرصيني  بني  النحوي  اخلالف   -60
اإلنصاف  من  واالنتصاف  والكوفيني 

43:
61- املصدر نفسه:51

النحويني  طبقات   : ينظر   -62
واللغويني:101،و نزهة األلباء :171، 
علم  ضوء  يف  النحوي  واالجتهاد 

األصول:88
63- ينظر: الفهرست، ابن النديم،دار 
املعرفة،بريوت-لبنان،دط،دت :113. 
علم  ضوء  يف  النحوي  واالجتهاد 

األصول:89
النحوي  اخلالف  ينظر:   -64
وكتاب  والكوفيني  البرصيني  بني 

اإلنصاف:46
اللغويني  طبقات  يف  الوعاة  بغية   -65
بن  الرمحن  عبد  الدين  والنحاة،جالل 
السيوطي)ت911ه(،حتقيق  بكر  أيب 
إبراهيم،النارش  الفضل  أبو  :حممد 
احللبي،ط1،1384ه  البايب  عيسى 
معجم  وينظر  /1964م:109/1، 

األدباء:201-197/18.

يف  والنحو  :الرصف  ينظر   -66
مناظرات العلامء وحماوراهتم :9

البرصيني  بني  النحوي  اخلالف   -67
اإلنصاف  من  واالنتصاف  والكوفيني 

47-46:
علم  ضوء  يف  النحوي  االجتهاد   -68

األصول:95
69- ظاهرة الغلط يف الدرس النحوي 
للهجرة  الرابع  القرن  هناية  حتى 
ثابت  رمحان  ماجستري(،أمحد  )رسالة 

الزكي،جامعة مؤتة،2013: 53.
بني  النحوي  :اخلالف  ينظر   -70
من  واالنتصاف  والكوفيني  البرصيني 

اإلنصاف :59
71- املصدر نفسه :59

أسامي  عن  الظنون  كشف   -72
اهلل  عبد  بن  والفنون،مصطفى  الكتب 
خليفة،حتقيق:حممد  باحلاج  املعروف 
الرتاث  إحياء  يالتقايا،دار  الدين  رشف 
 . ت د ، ط د ، ن لبنا - ت و بري ، يب لعر ا

.33/1:
73- أنباه الرواة:295/2

اجلَّدل النَّحوّي- النَّشأة والتَّطور  ...
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74- بغية الوعاة: 352/1.
75- أنباه الرواة :59/3

76- املصدر نفسه:138/1
77- أنباه الرواة:295/2

78-  بغية الوعاة :386/1
79- أنباه الرواة :113/2
80- بغية الوعاة :352/1

املناظرات  يف  ينظر:احلجاج   -81
النحوية االصالح واملعاجلة واألدوات 

49-46:
يف  والرصف  ينظر:النحو   -82
مناظرات العلامء وحماوراهتم حتى هناية 

القرن اخلامس اهلجري :5-4.
83- الكتاب :20-19/2

84- األسس اإلبستمولوجية والتداولية 
للنظر النحوي عند سيبويه:96

العكس يف اجلدل  قياس   : ينظر    -85
األنباري  الربكات  أيب  عند  النحوي 
دكتوراه(،حممد  )أطروحة  )ت577ه( 
العمري،جامعة  حممد  بن  عيل  بن 
العربية  اللغة  كلية  القرى،  أم 

وآداهبا،1428ه/1429ه : 33

86- اجلدل النحوي :قراءة يف تعارض 
األصول األربعة:امللخص

87- احلجاج يف الدرس النحوي:122
88- املصدر نفسه:123-122 

النحوي،  التأليف  :مناهج  ينظر   -89
اخلالدي،دار  ناصح  حسني  د.كريم 
ط1،  والتوزيع،عامن،  للنرش  الصفاء 

2007م /1427ه:87-86.
90- ينظر : االجتهاد النحوي يف ضوء 

علم األصول: 21
اخلالف  مسائل  يف  اإلنصاف   -91
والكوفيني،  البرصيني  النحويني  بني 
األنباري)ت577ه( الربكات  أبو 
:د.جودة  ودراسة  ـتحقيق 
مربوك،مراجعة  حممد  مربوك 
التواب،مكتبة  عبد  :د.رمضان 

اخلانجي،القاهرة،ط1،2002م :3
جدل  يف  اإلغراب   -92

اإلعراب:36-35
93- نزهة األلباء : 76

ابن  النحو دراسة يف فكر  94- أصول 
األنباري،د.حممد سال صالح،دار السالم 
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والرتمجة،  والتوزيع  والنرش  للطباعة 
القاهرة،ط1، 1427ه/2006م :481

95- ينظر : مقدمة حتقيق اإلغراب يف 
جدل اإلعراب :21-20

النحو  يف  وجهوده  األنباري  ابن   -96
إبراهيم  مجيل  دكتوراه(،  )أطروحة 
– يوسف  القديس  علوش،جامعة 
الرشقية،  اآلداب  –معهد  بريوت 

1977م :114 
التقليد  اللغوي  الفكر  أعالم   -97
ترمجة  فريستيج،  العريب،كيس  اللغوي 
الكتب  دار  الكاليب،  شاكر  أمحد  :د. 
اجلديدة املتحدة، بريوت –لبنان، ط1، 

117-116 :2007
 : اإلعراب  جدل  يف  اإلغراب    -98

مقدمة األفغاين  :20
يف  وجهوده  األنباري  ابن   -99

النحو:114
دراسة  األصول  ينظر   -100
عند  اللغوي  للفكر  إبستمولوجية 

العرب:182
الفتح عثامن بن  101- اخلصائص،أبو 

جني، حتقيق : حممد عيل النجار،املكتبة 
العلمية،دط،دت :117/1 

102- املصدر نفسه :385/1 ،66/3
النحو،أبو  أصول  يف  األدلة  ملع   -103
الدين  كامل  الرمحن  عبد  الربكات 
)ت577ه(،قدم  األنباري  حممد  بن 
:سعيد  بتحقيقهام  وعني  هلام 
ط2،  الفكر،بريوت،  دار  األفغاين، 

1393ه/1971م:140-135
104- االقرتاح يف أصول النحو، جالل 
)ت911ه(،ضبطه  السيوطي  الدين 
عطية،راجعه  احلكيم  عبد  عليه  وعلق 
عطية،دار  الدين  عالء  له  وقدم 
1427ه/2006م  البريويت،ط2، 

157- 145:
النحوي  ينظر:االستدالل   -105
الدليل  من  السيوطي  عند  وطرقه 
يف  دراسة  اجلديل  الدليل  إىل  النحوي 
)بحث(،د.  احلديث  اللغة  علم  ضوء 
الذاكرة،  عواريب،جملة  سليم 

مج8،ع2،2020: 32-31
106-  ملع األدلة :143

اجلَّدل النَّحوّي- النَّشأة والتَّطور  ...
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يف  دراسة  النحو  :أصول  ينظر   -107
فكر األنباري:537.

إبستمولوجية  دراسة  األصول   -108
للفكر اللغوي عند العرب:192-191

109- املصدر نفسه:206
110- أصول النحو دراسة يف فكر ابن 

األنباري :481
دراسة  األصول   : ينظر   -111
عند  اللغوي  للفكر  إبستمولوجية 

العرب: 188-184
112- املصدر نفسه:182

النحو دراسة يف  ينظر :أصول    -113
فكر األنباري:532

إبستمولوجية  114-  األصول دراسة 
للفكر اللغوي عند العرب:188

العكس يف اجلدل  :قياس  ينظر   -115
النحوي :47

رشح  يف  الشافية   املقاصد   -116
اسحاق  أيب  الكافية،لإلمام  اخلالصة 
الشاطبي  موسى  بن  إبراهيم 
حممد  الدكتور  )ت790ه(،تح:األستاذ 
العلمية  البحوث  البنَّا،معهد  إبراهيم 

اإلسالمي،جامعة  الرتاث  وإحياء 
املكرمة،ط1،  –مكة  القرى  أم 

1428ه/2007م :21/2
117- املصدر نفسه:21/2  

النحو،خلف  يف  مقدمة    -118
الدين  :عز  األمحر،حتقيق 

التنوخي،دمشق،1961: 34-33
رشح  يف  الشافية  املقاصد   -119

اخلالصة الكافية:21/2 
120-  املصدر نفسه :447/4
121- املصدر نفسه :224/3
122- املصدر نفسه 387/4.

123- ينظر : قياس العكس يف اجلدل 
النحوي :50-47

رشح  يف  الشافية  املقاصد   -124
اخلالصة الكافية:21/2 

125- املصدر نفسه:21/2  
126-  املصدر نفسه :224/3

اجلدل  يف  العكس  قياس    -127
النحوي :50

ابن  ألفية  إىل  السالك  منهج   -128
األندليس،املؤسسة  حّيان  مالك،أبو 
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الرشقية األمريكية،دط،1947م :230
النحوي:  الدرس  يف  احلجاج   -129

119
130- املصدر نفسه

يف  والتكميل  التذييل   -131
حيان  التسهيل،أبو  كتاب  رشح 
هنداوي،دار  األندليس،حتقيق:د.حسن 

القلم،دمشق،دط،دت :302/1
مناظرات  يف  والرصف  النحو   -132

العلامء وحماوراهتم:26
133- املصدر نفسه 27

مناظرات  يف  والرصف  النحو   -134
العلامء وحماوراهتم:27

135- جدلية الدليل النحوي يف كتاب 

التبيني عن مذاهب النحويني البرصيني 
والكوفيني للعكربي:9 

النحاة،أمحد  عىل  الرد    -136
مضاء  ابن  الرمحن  عبد  بن 
تح:د.  القرطبي)ت592ه/1196م(، 
 ، املعارف  دار  مطبعة  ضيف،  شوقي 

القاهرة،ط2،1982 : 141
هاجس  :من  النحو  تيسري   -137
التعليم  مقتضيات  إىل  اإلحياء 
عبد  رفيق  التطبيقية)بحث(،أ.د. 
اللسانيات  محودة،جملة  بن  احلميد 
اآلخرة،1437ه/ مجادى  العربية،ع3، 

مارس2016م :18
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املصادر واملراجع: 
أ - الكتب

1- أبو عثامن املازين ومذاهبه يف الرصف 
والنحو،  د. رشيد عبد الرمحن العبيدي،  
مطبعة سلامن األعظمي، بغداد، 1969م.
علم  ضوء  يف  النحوي  االجتهاد   -2
األصول،  د.رائد عبد اهلل محد السامرائي،  

دار احلكمة، لندن، ط1،  2012م.
أبو  البرصيني،  النحويني  أخبار   -3
السريايف   اهلل  عبد  بن  سعيداحلسن 
الزينى  حممد  طه  حتقيق:  )ت368ه(، 
وحممد عبد املنعم خفاجي، رشكة مكتبة 
وأوالده  احللبي  البايب  مصطفى  ومطبعة 

بمرص.
والتداولية  اإلبستمولوجية  األسس   -4
للنظر النحوي عند سيبويه،  د. إدريس 
إربد،   احلديث،   الكتب  عال  مقبول،  

ط1،  2006م.
ابن  فكر  يف  دراسة  النحو  أصول   -5
األنباري، د.حممد سال صالح، دار السالم 
والرتمجة،   والتوزيع  والنرش  للطباعة 

القاهرة، ط1،  1427ه/2006م.
6- األصول دراسة إبستمولوجية للفكر 

اللغة- النحو-فقه  العرب  عند  اللغوي 
الكتب،  عال  حّسان،  د.متّام  البالغة،  

القاهرة، 1420ه/2000م.
7- أعالم الفكر اللغوي، التقليد اللغوي 
العريب، كيس فريستيج،  ترمجة: د. أمحد 
اجلديدة  الكتب  دار  الكاليب،   شاكر 
املتحدة،  بريوت - لبنان،  ط1،  2007م.
أبو  اإلعراب،  جدل  يف  اإلغراب   -8
الربكات األنباري عبد الرمحن كامل الدين 
قدم  )ت577ه(،  األنباري   حممد  بن 
دار  األفغاين،  سعيد  بتحقيقه:  وعني  له 
الفكر، بريوت،  ط2،  1391ه/1971م.
جالل  النحو،   أصول  يف  االقرتاح   -9
ضبطه  )ت911ه(،  السيوطي   الدين 
راجعه  عطية،  احلكيم  عبد  عليه  وعلق 
وقدم له عالء الدين عطية، دار البريويت، 

ط2،  1427ه/2006م.
النحاة، مجال  أنباه  الرواة عىل  أنباه   -10
الدين أبو احلسن عيل بن يوسف القفطي  
الفضل  أبو  حممد  حتقيق:  )ت624ه(، 
القاهرة،  العريب،  الفكر  دار  إبراهيم، 
ط1،   بريوت،  الثقافية،  الكتب  مؤسسة 

1406ه/1986م.
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بني  اخلالف  مسائل  يف  اإلنصاف   -11
أبو  والكوفيني،   البرصيني  النحويني 
ـتحقيق  )ت577ه(  األنباري  الربكات 
مربوك،  حممد  مربوك  د.جودة  ودراسة: 
التواب، مكتبة  د.رمضان عبد  مراجعة: 

اخلانجي، القاهرة، ط1، 2002م.
التقاليد  يف  احلجاج  نظريات  أهم   -12
إرشاف  اليوم،   إىل  أرسطو  من  الغربّية 
والفنون  اآلداب  جامعة  صمود،  محادي 

والعلوم اإلنسانية، تونس1.
13- اإليضاح يف علل النحو، أبو القاسم 
مازن  د.  حتقيق:  )ت337ه(،  الزجاجي 
ط3،   بريوت،  النفائس،   دار  املبارك،  

1399ه/ 1979م.
اللغويني  طبقات  يف  الوعاة  بغية   -14
والنحاة، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب 
بكر السيوطي )ت911ه(، حتقيق: حممد 
أبو الفضل إبراهيم، النارش عيسى البايب 

احللبي، ط1، 1384ه /1964م.
رشح  يف  والتكميل  التذييل   -15
األندليس  حيان  أبو  التسهيل،  كتاب 
هنداوي،  د.حسن  حتقيق:  )ت745ه(، 

دار القلم، دمشق، دط، دت.

بن  عثامن  الفتح  أبو  اخلصائص،   -16
عيل  حممد  حتقيق:   )ت392ه(،   جني 

النجار، املكتبة العلمية، دط، دت.
د.عبد  ترمجة:  ألرسطو،  اخلطابة   -17
دط،  للنرش،  الرشيد  دار  بدوي،  الرمحن 

دت.
البرصيني  بني  النحوي  اخلالف   -18
األنصاف،   من  واالنتصاف  والكوفيني 
القلم  دار  احللواين،  خري  حممد  الدكتور 

العريب،  حلب، دط، دت.
عبد  بن  أمحد  النحاة،  عىل  الرد   -19
)ت592  القرطبي  مضاء  ابن  الرمحن 
ضيف،   شوقي  د.  تح:  ه/1196م(،  
ط2،  القاهرة،  املعارف،   دار  مطبعة 

1982م.
الفتح  أبو  اإلعراب،   صناعة  رس   -20
دراسة  )ت392ه(،   جني  بن  عثامن 

وحتقيق د. حسن هنداوي،  دط،  دت.
21- شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، 
البن عامد اإلمام شهاب لدين إيب الفالح 
العكرّي  حممد  بن  أمحد  بن  احلي  عبد 
تح:  )ت1089ه(،   الدمشقي  احلنبيل 
حممد األرناؤوط، دار ابن كثري، دمشق-

اجلَّدل النَّحوّي- النَّشأة والتَّطور  ...
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بريوت، ط1،  1408ه/1988م.
أمني،  أمحد  االسالم،  ضحى   -22
مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، دط، 

دت.
23- طبقات النحويني واللغويني، حممد 
بن احلسن الزبيدي )ت379ه(،  حتقيق: 
املعارف،   دار  إبراهيم،  الفضل  أبو  حممد 

ط2،  1984 م.
24- العقل النحوي دراسة تفكيكية يف 
مسائل اخلالف النحوي، د.حسن مخيس 
إربد، ط1،   الكتب احلديث،  امللخ، عال 

2018م.
25- الفهرست،  ابن النديم، دار املعرفة، 

بريوت-لبنان، دط، دت.
26- القاموس املحيط،  جمد الدين حممد 
)ت817ه(،   الفريوزآبادي  يعقوب  بن 
حتقيق: مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة 
الرسالة بإرشاف حممد نعيم العرقسوين، 

ط8،  1426ه/2005م.
عثامن  بن  عمرو  برش  أبو  الكتاب   -27
بن قنرب )ت180ه(  حتقيق ورشح: عبد 
السالم حممد هارون، دار اجليل للطباعة، 
ط2،  بالقاهرة،   اخلانجي  مكتبة  النرش 

1402ه/1982م.
28- كشف الظنون عن أسامي الكتب 
والفنون، مصطفى بن عبد اهلل املعروف 
رشف  حممد  حتقيق:  خليفة،  باحلاج 
الدين يالتقايا، دار إحياء الرتاث العريب، 

بريوت-لبنان، دط، دت.
مجال  الفضل  أبو  العرب،  لسان   -29
الدين حممد بن مكرم ابن منظور األفريقي 
بتصحيحها  اعتنى  املرصي )ت711ه(، 
صادق  وحممد  الوهاب  عبد  حممد  أمني 
العريب،  الرتاث  دارإحياء  العبيدي، 
مؤسسة  التاريخ العريب، بريوت،  لبنان،  

ط3،  1419ه/1999م.
أبو  النحو،  أصول  يف  األدلة  ملع   -30
الربكات عبد الرمحن كامل الدين بن حممد 
وعني  هلام  قدم  )ت577ه(،  األنباري  
الفكر،  دار  األفغاين،   سعيد  بتحقيقهام: 

بريوت،  ط2،  1393ه/1971م.
القاسم  أبو  العلامء،  جمالس   -31
الزجاجي  اسحاق  بن  الرمحن  عبد 
حممد  السالم  عبد  حتقيق:  )ت340ه(، 
دط،  القاهرة   اخلانجي،  مكتبة  هارون، 

دت.
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أبو  األعظم،   واملحيط  املحكم   -32
احلسن عيل بن إسامعيل بن سيده املرس 
أمحد  الستار  عبد  حتقيق:   )ت458ه(،  
العربية،   املخطوطات  معهد  فرج، 

القاهرة،  ط2،  1424ه/2003م.
33- املدارس النحوية، د.شوقي ضيف، 

دار املعارف، القاهرة،  ط7،  دت.
احلموي  ياقوت  األدباء،   معجم   -34
عباس،   إحسان  حتقيق:   )ت626ه(،  

دار الغرب اإلسالمي،  ط1،  1993م.
35- معجم مقاييس اللغة،  أو احلسني 
حتقيق  زكريا،    بن  فارس   بن  أمحد 
هارون،   حممد  السالم  عبد  وضبط:  
والتوزيع،   والنرش  للطباعة  دارالفكر 

ط1، 1399ه/1979م.
أبو  القرآن،   غريب  يف  املفردات   -36
الراغب  حممد  بن  احلسني  القاسم 
واإلعداد  التحقيق  تم  األصفهاين، 
بمركز الدراسات والبحوث بمكتبة نزار 

مصطفى الباز، دط، دت.
37- املقاصد الشافية يف رشح اخلالصة 
إبراهيم  اسحاق  أيب  لإلمام  الكافية، 
تح:  )ت790ه(،  الشاطبي  موسى  بن 

البنَّا،  إبراهيم  حممد  الدكتور  األستاذ 
الرتاث  وإحياء  العلمية  البحوث  معهد 
اإلسالمي، جامعة أم القرى مكة املكرمة، 

ط1،  1428ه/2007م.
األمحر،  خلف  النحو،  يف  مقدمة   -38
دمشق،  التنوخي،  الدين  عز  حتقيق: 

1961م.
39- من تاريخ النحو تاريخ ونصوص، 

سعيد األفغاين، دار الفكر، دط، دت.
40- مناهج التأليف النحوي،  د.كريم 
الصفاء  دار  اخلالدي،  ناصح  حسني 
للنرش والتوزيع، عامن،  ط1،  2007م 

/1427ه.
41- منهج السالك إىل ألفية ابن مالك، 
الرشقية  املؤسسة  األندليس،  حّيان  أبو 

األمريكية، دط، 1947م.
األدباء،  طبقات  يف  األلباء  نزهة   -42
أبو الربكات كامل الدين عبد الرمحن بن 
األنباري  )ت577ه(، حتقيق:  بن  حممد 
د.إبراهيم السامرائي، مكتبة املنار،  األردن 

- الورقاء ط3، 1405ه/1985م.
األزهر  بني  والنحاة  والنحو   -43

واجلامعة،  حممد أمحد عرفة،  دط، دت.

اجلَّدل النَّحوّي- النَّشأة والتَّطور  ...
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ب - الرسائل 
النحو   يف  وجهوده  األنباري  ابن   -1
إبراهيم  مجيل  دكتوراه(،   )أطروحة 
 - يوسف  القديس  جامعة  علوش، 
الرشقية،   اآلداب  معهد   - بريوت 

1977م.
املسائل  يف  احلجاجية  التقنيات   -2
بني  مقارنة  دراسة  النحوية  اخلالفية 
واملقتصد  اخلالف  مسائل  يف  اإلنصاف 
ماجستري(،   )رسالة  اإليضاح   رشح  يف 
ماهة معروف،  جامعة العريب بن مهيدي 
واللغات،   اآلداب  كلية  البواقي،   أم 
1436ه-1437ه/ 2015م-2016م.

كتاب  يف  النحوي  الدليل  جدلية   -3
البرصيني  النحويني  مذاهب  عن  التبيني 
والكوفيني للعكربي  )رسالة دكتوراه(،  
حممد عبد احلميد رزق العساسفة،  جامعة 

مؤتة،  2014م.
النحوية  املناظرات  يف  احلجاج   -4
االصالح واملعاجلة واألدوات  )أطروحة 
جامعة  تيسري،  حممد  عمر  دكتوراه(، 

الريموك،  كلية اآلداب،  2017م.
النحوي  الدرس  يف  الغلط  ظاهرة   -5

حتى هناية القرن الرابع للهجرة  )رسالة 
الزكي،  ثابت  رمحان  أمحد  ماجستري(، 

جامعة مؤتة، 2013م.
النحوي  اجلدل  يف  العكس  قياس   -6
)ت577ه(    األنباري   الربكات  أيب  عند 
بن  عيل  بن  حممد  دكتوراه(،  )أطروحة 
كلية  القرى،   أم  جامعة  العمري،  حممد 
اللغة العربية وآداهبا، 1428ه/1429ه.

النحوي  اخلالف  مسائل  كتب   -7
)أطروحة  موازنة   نقدية  حتليلية  دراسة 
صالح  إبراهيم  نارص  دكتوراه(، 
النعيمي، جامعة الريموك، كلية اآلداب، 

1424ه/2003م.
مناظرات  يف  والرصف  النحو   -8
القرن  هناية  حتى  وحماوراهتم  العلامء 
اخلامس اهلجري عرض ونقد  )أطروحة 
أم  جامعة  الزاكي،  آدم  حممد  دكتوراه(، 
العربية،  اللغة  كلية  السعودية،  القرى،  

1404-1405ه  /1985/1984 م.
جـ- البحوث

عند  وطرقه  النحوي  االستدالل   -1
السيوطي من الدليل النحوي إىل الدليل 
اجلديل دراسة يف ضوء علم اللغة احلديث  
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جملة  عواريب،  سليم  د.  )بحث(، 
الذاكرة،  مج8، ع2، 2020م.

األخفش  العقيل  االحتجاج  بواكري   -2
واملازين أنموذجًا  )بحث(،  د.حممد جواد 

حممد سعيد، جملة املورد، ع2، 2007م.
تعارض  يف  قراءة  النحوي:  اجلدل   -3
م.د.لواء  )بحث(،  األربعة   األصول 
اآلداب/ملحق  عبد احلسن عطية، جملة 

العدد128 )آذار(، 1440ه/ 2019م.
اإلحياء  هاجس  من  النحو:  تيسري   -4
إىل مقتضيات التعليم التطبيقية )بحث(، 
جملة  محودة،  بن  احلميد  عبد  رفيق  أ.د. 
اللسانيات العربية، ع3، مجادى اآلخرة، 

1437ه/مارس2016م: 18. 
وتقنياته   بواعثه  النحوي  احلجاج   -5

فصل  جملة  بكاي،  د.غريب  )بحث(، 
اخلطاب، ع10،  2015م.

6- احلجاج يف الدرس النحوي  )بحث(،  
د. حسن مخيس امللخ، عال الفكر،  ع2، 

مج40،  أكتوبر - ديسمرب 2011م. 
7- مفهوم املناظرة يف اخلطاب النحوي 
اجلرمي  مناظرة  االستداللية  وآلياهتا 
أنموذجا   املعنوي  العامل  يف  والفراء 
جملة  شاوش،  معمر  أ.سعاد  )بحث(، 
جملد8،  واألدب،  اللغة  يف  إشكاالت 

ع5،  2019م.
بني  واللغوية  النحوية  املناظرات   -8
د.عبد  )بحث(،   واالفتعال  اجلدية 
احلسني املبارك، جملة كلية اآلداب، جامعة 

البرصة، ع9،  السنة 7، 1974م.

اجلَّدل النَّحوّي- النَّشأة والتَّطور  ...
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العالقات الداللّية في اآليات االجتماعّية

 

Semantic relations in social verses

Prof. Dr. Makki Mohie Aidan Al Kalabi

Asst lect. Uday Fadel Abbas

 أ. د. مكّي حمّي عيدان الكاليّب
كّلّية الرتبية للعلوم اإلنسانّية / جامعة كربالء

م. م. عدي فاضل عباس
كّلّية الرتبية للعلوم اإلنسانّية / جامعة كربالء
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ملخص البحث
التي وضعها  النّّصّية  املعايري  إىل معيار مهم من  التطرق  الدراسة  حتاول هذه   
)دي بوجراند(، فأخذ حيًزا ال بأس به عند الدارسني املحدثني وهو " االنسجام النيّّص 
" ولوحظ يف أغلب اآليات االجتامعّية ترابًطا نصيًّا عن طريق )العالقات الداللّية(، 
حيث عملت هذه العالقات يف إطار بنية عليا هي بنية تلك العالقات بام يتالءم مع 

موضوع اآليات االجتامعّية ممّا حّقق قوة التامسك بني تلك اآليات وانسجامها.

Abstract

This study attempts to address an important criterion of 
textual standards set by (De Beaugrand), which took a good 
place among modern scholars, which is “textual cohesion.” 
In most of the social verses, a textual cohesion was noted 
through (semantic relations), where these relations worked 
within the framework of a higher structure that is the 
structure of these relations in line with the subject of the 
social verses, which has achieved the strength and coherence 
between those verses.

العالقات الداللّية يف اآليات االجتامعّية
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املقّدمة:
والّصالة  العاملنَي  رّب  هللِ  احلمُد   
املرسلني؛ وأفصح  والّسالم عىل أرشف 
ومكارم  الرمحة  نبيَّ  أمجعني؛  اخللق 
آله  وعىل  عليه  اهلل  صىلَّ  حمّمد  األخالق 

الطيبني الطاهرين وصحبه املنتجبني.
بعناية  البحث  هذا  يدرس   
عىل  للوقوف  الداللية  العالقات 
حتقيق  يف  العالقات  هذه  إسهام  مدى 
يف  الداليّل  املستوى  عىل  االنسجام 

اآليات االجتامعّية يف القرآن الكريم.
إنَّ حمور العالقات الداللّية التي   
اآليات  يف  الداليّل  االنسجام  يتحقق 
والتداخل  االندماج  بوساطة  تقرتن  هبا 
بعضها بعٍض دون احلاجة اىل العالقات 
بالرتابط  ُتعنى  التي  الشكلّية  واألدوات 
الظاهرّي، وإْن كانت تسهم بيشء ما يف 

إظهارها.
عىل  مبنية  البحث  خطة  وكانت   
اآليات  يف  الداللّية  العالقات  عرض 
)اإلضافة  عالقة  وهي:  االجتامعية، 
والتفصيل،  واإلمجال  املتكافئة، 
والرشط  والسببية،  )التضاد(،  والتقابل 

واجلواب، والسؤال واجلواب، والعموم 
والتوضيح،  واالستثناء،  واخلصوص، 
وفق  وحتليلها  والتذييل(،  والتتابع، 
املوضوع،  إطار  ضمن  النيّص،  املنهج 
بآفاق  أشعرتني  التي  التفاسري  بمعونة 
منهجّية وعلمّية، فأغنت البحث وقادته 
تعاىل  اهلل  وبفضل  اآلن،  عليه  هو  ما  إىل 
يف  العمل  أتم  أن  استطعت  وعونه 
عىل  يكون  أن  راجًيا  وأنجازه،  البحث، 

وجه حسن وما الكامل إال هلل وحده.
وبعد هذه املقدمة املوجزة أسأل   
اهلل جّل وعال أْن ينال هذا البحث الرضا 
من  النقد  لتّقبيل  ذراعيه  فاتح  والقبول 
العيل  باهلل  املتخصصني، وما توفيقي إال 

العظيم.
اآليات  يف  )النّّصّية(  الداللّية  العالقات 

االجتامعّية:
من  عموًما  النّّص  يتكّون   
شملها  يلّم  متعّددة  لسانّية  وحدات 
بني  تربط  أو  جتمع  عالقات  بوساطة 
املتواليات النّّصّية، من دون بدّو وسائل 
بـ"العالقات  يطلق عليها  شكلّية ظاهرة 
العالقات  هذه  ومتّثل  الداللّية")1(، 
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ّنصًيا يستدعي االهتامم وحتريك  ملمًحا 
النّّص  سامع  اعتاد  اّلذي  امُلتلّقي،  ذهن 
إىل  بعضها  حييل  بتشاكالت  مكّلاًل 
أوارص  تشّكل  أْن  شأهنا  من  بعض، 
رابطة ألبنية النّّص املتتابعة أو املنفصلة، 
جتعل  داللّية  شبكة  تكوين  عىل  فتعمل 
"أجزاء الكالم بعضها آخًذا بأعناق  من 
ويصري  االرتباط،  بذلك  فيقوى  بعٍض، 
التأليف حاله حال البناء امُلحكم امُلتالئم 
بوصفها  عادة  إليها  وينظر  األجزاء")2(، 
"حلقات االّتصال بني املفاهيم، وحتمل 

التعيني  من  نوًعا  اّتصال  حلقة  كّل 
للمفهوم اّلذي ترتبط به بأْن حتمل عليه 
وصًفا أو حكاًم، أو حتدد له هيئة أو شكاًل، 
يف  واضحة  لغوّية  روابط  يف  تتجىّل  وقد 
أحياًنا عالقات  تكون  النّّص، كام  ظاهر 
النّّص،  عىل  امُلتلّقي  يضيفها  ضمنية 
مغزى  للنّّص  يوجد  أْن  هبا  ويستطيع 
النّّص  يكون  وهنا  االستنباط،  بطريق 

موضوًعا الختالف التأويل")3(.
وهنا يمكننا القول إنَّ العالقات   

الداللّية تقسم عىل)4(:
1. عالقات داللّية ظاهرة تتعلق بظواهر 

لغوّية يف بنية النّّص السطحّية، ال حتتاج 
من  عليها  لالستدالل  استثنائيًّا  جهدا 

قبل امُلتلّقي. 
توصف  مضمرة،  داللّية  عالقات   .2
للمتلقي،  مبارشة  غري  معلومات  ا  بأهنَّ
صورة  شكل  عىل  معلومات  وهي 
ضمنّية مسبقة يف كوامن النّّص الداللّية، 
التفسري،  امُلتلّقي يف هدي  إليها  يسرتشد 
يف  فعااًل  عنرًصا  يعّد  الذي  والتأويل 

كشف داللّية النّّص، وإظهار إحياءاته.
الداللّية  العالقات  وتشّكل   
أبنية  بني  واملفهوم  املضمون  يف  ترابًطا 
النّّص، ليتوّلد عن ذلك بنية داللّية كربى 
ومتالمحة  ومتآزرة،  العنارص،  مرتابطة 
معرفّية  مضمونّية  بنية  يطلق  األجزاء، 

موحدة األجزاء والرتكيب)5(.
للعالقات  األساس  العمل  وإنَّ   
الداللّية هو الربط بني املتتالّيات النّّصّية 
استمرارّيته؛  وضامن  النّّص  النسجام 
لدى  واملقبولّية  باملنطقّية  تّتصف  ا  إهنَّ إذ 

السامع أو امُلتلّقي)6(.
وهذا يقودنا إىل القول إنَّه قد ال   
يف  االنسجام  مقولة  إلثارة  مسّوًغا  نجد 

العالقات الداللّية يف اآليات االجتامعّية
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متعّددة  عالقات  عىل  يتوّفر  ل  إن  ّنّص 
تعمل  داللّية  بطبيعة  تنامز  وخمتلفة، 
وتنظيم  املعاين،  استمرارية  عىل  جمتمعة 
األفكار تنتج يف النهاية بنبة داللّية ُكربى 

منسجمة العنارص.
يف  الداللّية  العالقات  تسهم   
الرتابط  بنية داللّية كربى بوساطة  إنتاج 
املضمويّن واملفهومّي بني أبنيتها النّّصّية، 
بانسجام  الكربى  البنية  تلك  فتنامز 
أجزائها،  وتالحم  وتآزرها،  عنارصها، 
األجزاء  موحّدة  مضمونّية  بنية  هي  أي 

والرتاكيب.
نجاح  إىل  االنسجام  ويؤّدي   
وذكر  اللغوّي،  التواصل  عملية 
النّّصّية  الدراسات  جمال  يف  الباحثون 
الداللّية  العالقات  من  عديدة  أنواًعا 
وصل،  عىل:  قسمها  من  فمنهم 
وتعاقبّية،  ورشطّية،  وسببّية،  وإضافية، 
وكيفّية،  وزمنّية،  وختامّية،  ومعّية، 
ومقارنة، واستدراكّية، وعالقات ُأخرى 
وهي:  النّّص  خصوصيات  عليها  أطلق 
معّللة، وموّضحة، وخمّصصة، ومؤّكدة، 
وروابط-السؤال- ومصّححة، 

واجلواب)7(.
العالقات  هذه  أبرز  يأيت  وفيام   
الداللّية الواردة يف اآليات االجتامعّية يف 

القرآن الكريم:
هذه  ُتعّد  املتكافئة:  اإلضافة  عالقة   .1
املهّمة  املعنوّية  العالقات  من  العالقة 
القول،  مجل  تتابع  عرب  النّّص  بناء  يف 
نموذج  بناء  يف  العالقة  هذه  وتشارك 
القضايا  بني  املنطقّي  الرتابط  من  ذهنّي 
العالقة  هذه  طريق  فعن  امُلشكلة)8(، 
إىل  به  والوصول  املعنى  "تصعيد  يتم 
هلذه  السيوطّي  تنّبه  وقد  غايته")9(، 
املتكّلم  يتناول  أْن  "هو  بقوله:  العالقة 
عوارضه  بجميع  فيأيت  يستقصيه،  معنى 
ما  مجيع  تستوعب  حّتى  ولوازمه... 
ألحد  يبقى  فال  عليه،  اخلواطر  تقع 
هذا  السيوطّي  وقول  مساغ")10(،  فيه 
يأيت  معنًى  يورد  عندما  املتكّلم  أنَّ  يعني 
املعنى  ذلك  إليضاح  كّلها؛  بمتعّلقاته 
امُلتلّقي،  تأويالت  إىل  احلاجة  دون  من 
ويعرّب عن هذه العالقة بأدوات العطف 
مثل: )الواو، لكن، أو( أو ما يامثل هذه 
من  النوع  هذا  أمثلة  ومن  الكلامت)11(، 
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}َوَأْوُفوا  القرآيّن اآليت:  النّّص  العالقات 
ِبَعْهِد اللَِّ ِإَذا َعاَهْدُتْم َوَل َتْنُقُضوا اْلَْيَماَن 
َبْعَد َتْوِكيِدَها َوَقْد َجَعْلُتُم اللََّ َعَلْيُكْم َكِفيًل 
ِإنَّ اللََّ َيْعَلُم َما َتْفَعُلوَن{)النحل: 91(، 
ومراعاته،  اليشء  حفظ  بالعهد  فاملراد 
مراعاته  يلزم  الذي  املوثق  سّمي  وهلذا 
بصيغة  طلب  الكريمة  اآلية  ويف  عهًدا، 
هلل  العهد  بوفاء  االلتزام  وهو  األمر، 
تعاىل، ويف املقابل هنٌي عن نقض اإليامن 
تعاىل:  قوله  عليه  ّنّص  ما  وهذا  ونكثه، 
توكيدها(  بعد  األيامن  تنقضوا  )وال 
بمعنى أنَّ اآلية األّوىل قد تضّمنت األمر 
وهاتان  النهي،  بصيغة  جاءت  والثانية 
يمكن  واحدة  عالقة  جتمعهام  اآليتان 
املتكافئة؛  اإلضافة  بعالقة  تسميتها 
عدم  يستلزم  العهد  بإيفاء  األمر  ألنَّ 
وإزراء  إهانة  اليمني  نكث  "ففي  نكثه، 
يف  ما  إىل  مضاًفا  والكرامة  العزة  بساحة 
االنقطاع  من  مًعا  والعهد  اليمني  نقض 
بعد  وتعاىل  سبحانه  عنه  واالنفصال 
توكيد االّتصال")12(، ويمكننا القول: إنَّ 
عالقة  بوساطة  حتّقق  قد  النّّص  انسجام 
أكثر  النّّص  جعل  مما  املتكافئة  اإلضافة 

انسجاًما وداللة عىل األمر املراد منه.
ومنه أيًضا ما ورد يف قوله تعاىل:   
َتَتَبدَُّلوا  َوَل  َأْمَواَلُهْم  اْلَيَتاَمى  }َوَآُتوا 

يِِّب َوَل َتْأُكُلوا َأْمَواَلُهْم إَِلى  اْلَخِبيَث ِبالطَّ
َكِبيًرا{)النساء:  ُحوًبا  َكاَن  ِإنَُّه  َأْمَواِلُكْم 
2( اّلتي جاءت متضّمنة لعالقة اإلضافة 
تتبدلوا  )وال  تعاىل:  قوله  ففي  املتكافئة، 
إىل  أمواهلم  تأكلوا  وال  بالطيب  اخلبيث 
ويمكن  ما سبقها  أموالكم( عطف عىل 
العالقة  تلك  أو  العطف  ذلك  تسمية 
قوله  قبله  ما  ألنَّ  املتكافئة؛  باإلضافة 
ُعطف  َأْمَواَلُهْم{  اْلَيَتاَمى  }َوَآُتوا  تعاىل: 
"من  ألنَّه  تتبدلوا...(؛  )وال  قوله:  عليه 
األرحام؛  حقوق  يف  اهلل  تقوى  فروع 
يف  اليتامى  أموال  يف  املترصفني  وألنَّ 
أو  قرابتهم،  أهل  هم  األحوال  غالب 
به  يتساءلون  الذي  اهلل  تقوى  فروع  من 
وباألرحام فيجعلون لألرحام من احلظ 
ُيقسمون  كام  هبا  ُيقّسمون  جعلهم  ما 

باهلل")13(.
وهي  والتفصيل:  اإلمجال  عالقة   .2
"إحدى العالقات الداللّية اّلتي يشغلها 
النّّص لضامن اّتصال املقاطع ببعضها عن 

العالقات الداللّية يف اآليات االجتامعّية
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املقاطع  يف  معينة  داللة  استمرار  طريق 
تلك  هي  هبا  ونعني  الالحقة")14(، 
العالقات املفهومّية، واألدوات الداللّية 
طريق  عن  النّّص  ترابط  يف  تشارك  اّلتي 
ذكر املعنى جمماًل، وذكر ما يفّصل ذلك 
العكس،  عىل  أو  يفرسه،  أو  اإلمجال، 
عالقة  أّن  إىل  خطايّب  حمّمد  وأشار 
ال  القرآيّن  النّّص  يف  والتفصيل  اإلمجال 
تسلك دائاًم االجّتاه نفسه من املجمل إىل 
املفصل، وإنَّام قد تسلك سبياًل خمالفًا من 
األّول  فالرتتيب  املجمل،  إىل  املفصل 
تسـمح  إذ  تداويّل)15(،  والثاين  معيارّي 
تلك العالقة باالمتداد النيّّصّ عرب تناُسل 
بمركز  املرتبطة  املختلفة  املوضوعات 

واحد هو الّطرف املجمل.
والتفصيل  اإلمجال  عالقة  وُتعّد   
من األنامط املتعاضدة الصلة باالنسجام 
القرآنّية  النّّصوص  الداليّل، ومن  النيّّصّ 
يف  ورد  ما  العالقة  لتلك  املجّسدة 
قوله تعاىل: }أََلْم َتَر َأنَّ اللََّ َيْعَلُم َما ِفي 
َمَواِت َوَما ِفي اْلَْرِض َما َيُكوُن ِمْن  السَّ
َنْجَوى َثَلَثٍة ِإلَّ ُهَو َراِبُعُهْم َوَل َخْمَسٍة 
ِإلَّ ُهَو َساِدُسُهْم َوَل َأْدَنى ِمْن َذِلَك َوَل 

َأْكَثَر ِإلَّ ُهَو َمَعُهْم َأْيَن َما َكاُنوا ُثمَّ ُيَنبُِّئُهْم 
ِبَما َعِمُلوا َيْوَم اْلِقَياَمِة ِإنَّ اللََّ ِبُكلِّ َشْيٍء 

َعِليٌم{)املجادلة: 7(.
إذ ُيعّد قوله تعاىل: )أنَّ اهلل يعلم   
ما يف السموات وما يف األرض( جمماًل، 
بؤرة  بمثابة  ُتعّد  التي  النّّصّية  البنية  فهو 
الكريمة هو  اآلية  فعامد  املركزّية،  النّّص 
)ِعْلم اهلل بكل يشء( الذي ألجله انعقد 
هذا  عىل  الرؤية  "لفظ  وإطالق  احلوار، 
هو  عامًلا،  كونه  عىل  الدليل  ألنَّ  العلم؛ 
ُمنتظمة،  ُمنتسقة  ُمتقنّة  حُمكمة  أفعاله  أنَّ 
فهو  كذلك  أفعالُه  كانت  من  وكّل 
تفصيل  اإلمجال  هذا  تبع  وقد  عالٌ")16(، 
جاء تابًعا له ومنسجاًم معه، فالعالقة بني 

اآليات عالقة إمجالّية تفصيلّية.
املنافقني  بأحوال  عالٌ  تعاىل  فاهلل   
صدورهم،  يف  خيفون  ما  عىل  ومّطلع 
التفصيل  بينهم، وهذا  فيام  به  ويتناجون 
املنافقني  إنذار  منه  الغاية  اإلمجال  بعد 
وإعالمهم بوعيد اهلل تعاىل هلم عسى أن 

يعدلوا عاّم خُيططون له.
االمجال  عالقة  أمثلة  ومن   
}َيا  تعاىل:  قوله  يف  جاء  ما  والتفصيل 
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َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َأْوُفوا ِباْلُعُقوِد ُأِحلَّْت َلُكْم 
َغْيَر  َعَلْيُكْم  ُيْتَلى  َما  ِإلَّ  اْلَْنَعاِم  َبِهيَمُة 
ْيِد َوَأْنُتْم ُحُرٌم ِإنَّ اللََّ َيْحُكُم  ُمِحلِّي الصَّ
َما ُيِريُد{)املائدة: 1(، فقد سامهت هذه 
فقرات  الصلة بني  توثيق  العالقة هنا يف 
ذلك  معانيها؛  وترسيخ  الكريمة،  اآلية 
األنعام(  هبيمة  لكم  )ُأحّلت  مجلة  أنَّ 
تفسريّية ملا ُأمجل قبلها، فاإلمجال فيها جاء 
يف صيغة املفرد، أي بلفظة واحدة، ذلك 
أنَّ لفظة "العقود شاملة جلميع األحكام 
املكّلفني  وأمر  تعاىل،  اهلل  رشعها  التي 
يف  التفصيل  جاء  ثم  هبا")17(،  باإليفاء 
ملا  الغموض  إلزالة  اآليات،  من  مجلة 
يتحقق  خلفية  مرجعّية  وهو  قبله،  أهبم 
ويقّوي  املعنوي،  املفهومّي  الرتابط  هبا 
النّّص  يف  املرتابط  واحلوار  اجلدال 
إيصال  اىل  بالنتيجة  يؤدي  ثم  القرآيّن، 
املعنى وإيضاحه للُمتّلقي، وهو يمّثل رّد 
العجز عىل الصدر ويتوّقف فهم اإلمجال 
بمثابة  التفصيل  وهذا  تفصيله،  عىل 
فبذلك  سابًقا،  ُأمجل  ملا  معنوّي  تكرار 
انسجاًما  الداللّية  العالقة  هذه  حّققت 

عىل مستوى البنية النّّصّية الكربى.

من  وهي  )التضاد(:  التقابل  عالقة   .3
إليها  يستند  اّلتي  الداللّية  العالقات 
تتابع  عن  "ناجتة  فهي  النّّص،  انسجام 
معنى  عكس  حتمل  منهام  كل  قضيتني، 
به  يقوم  إجراء  والتضاد  األخرى، 
الكاتب ليضفي الشمولّية عىل معنى ما، 
أنَّه  كام  ونقيضه،  اليشء  بإظهار  وذلك 
وبالتايل  وبلورته  املعنى  متيز  عىل  يعمل 

تناسبه")18(.
خلق  يف  التقابل  عالقة  وتسهم   
دالالت يف النّّص، ويف توالد العالقات 
تنطوي  ا  ألهنَّ وذلك  بعض؛  من  بعضها 
احلكم  فيكون  قبله،  ملا  مغايٍر  معنًى  عىل 
"إيراد  ا  أهنَّ أي  قبله،  ما  لداللة  مقاباًل 
الكالم، ثّم مقابلته بمثله يف املعنى واللفظ 

عىل جهة املوافقة أو املخالفة،...")19(.
املوّضحة  القرآنّية  األمثلة  من   
تعاىل:  قوله  يف  جاء  ما  التقابل  لعالقة 
َمَتاًعا  اْلَبْحِر َوَطَعاُمُه  َلُكْم َصْيُد  }ُأِحلَّ 
اْلَبرِّ  َصْيُد  َعَلْيُكْم  َم  َوُحرِّ يَّاَرِة  َوِللسَّ َلُكْم 
إَِلْيِه  الَِّذي  اللََّ  َواتَُّقوا  ُحُرًما  ُدْمُتْم  َما 
التقابل  وجه  ُتْحَشُروَن{)املائدة:96(، 
يكمن بني قوله تعاىل: )ُأحّل لكم صيد 

العالقات الداللّية يف اآليات االجتامعّية
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الرّب(،  صيد  عليكم  و)ُحّرم  البحر(، 
فالطعام احلالل املباح هلم هو صيد البحر 
للمحرم  "فيجوز  ُيلقيه  الذي  وطعامه 
تناول ما صيد من البحر سواء كان حًيا 
أو ميًتا، قذفه البحر أو طفا عىل وجه املاء 
احلالل  وهذا  املاء")20(،  عنه  انحرس  أو 
أعقبه تبيان املحّرم عليهم أكله من صيّد 
الرب من الوحوش والطري ما داموا حرًما، 
توالده  يكون  "ما  الرب  بصيد  واملراد 
بأصل  متوحش  هو  مما  الرب،  يف  ومثواه 
ما  منكم  واصطياده  ذاته  فحرام  خلقته، 
فال  غريكم،  صاده  ما  ال  حمرمني،  دمتم 
مانع من أكل ما صاده غريكم أو صدمتوه 
هنا  اإلحرام")21(،  غري  يف  حالل  وأنتم 
بني  التقابل  عالقة  ِعرب  االنسجام  حتّقق 
مجلة ما هو حملل هلم وما هو حمّرم عليهم 

يف حالة اإلحرام.
تعاىل:  قوله  األمثلة كذلك  ومن   
ُيْؤِمنَّ  حّتى  اْلُمْشِرَكاِت  َتْنِكُحوا  }َوَل 

َوَلْو  ُمْشِرَكٍة  ِمْن  َخْيٌر  ُمْؤِمَنٌة  َوَلََمٌة 
حّتى  اْلُمْشِرِكيَن  ُتْنِكُحوا  َوَل  َأْعَجَبْتُكْم 
ُمْشِرٍك  ِمْن  َخْيٌر  ُمْؤِمٌن  َوَلَعْبٌد  ُيْؤِمُنوا 
النَّاِر  إَِلى  َيْدُعوَن  ُأوَلِئَك  َأْعَجَبُكْم  َوَلْو 

ِبِإْذِنِه  َواْلَمْغِفَرِة  اْلَجنَِّة  إَِلى  َيْدُعو  َواللَُّ 
َيَتَذكَُّروَن{ َلَعلَُّهْم  ِللنَّاِس  َآَياِتِه  َوُيَبيُِّن 
اآلية  عىل  املالحظ  )البقرة:221(، 
ا حتمل أكثر من عالقة تقابل  الكريمة أهنَّ
بلفظة، ومجلة  لفظة  تقابل  بني  تراوحت 
بجملة، فمن أمثلة التقابل باللفظ املفرد 
واملرشكني،  )املرشكات  تعاىل:  قوله 
أّما  ومرشك(،  مؤمن  ومرشكة،  مؤمنة 
تعاىل:  قوله  يف  ورد  ما  باجلملة  التقابل 
)وال تنكحوا املرشكات... وال تنكحوا 
النار  إىل  يدعون  وأولئك  املرشكني، 
فالتقابل هنا حّقق  واهلل يدعو إىل اجلنة( 
ككّل،  النّّص  مستوى  عىل  انسجاًما 
بِِه  فاقْت  "ما  أنَّ  إيضاح  منه  والغاية 
يتعّلُق  واإليامُن  نَيا،  بالدُّ يتعّلُق  املرشكُة 
نَيا،  الدُّ ِمَن  خرٌي  واآلخرُة  باآلخرِة، 
فبالتواُفِق يف الّديِن تكُمُل املحبُة ومنافُع 
وحفِظ  والطاعِة  الصحبِة  مَن  نَيا  الدُّ
الّديِن  يف  وبالتباُيِن  واألّوالِد،  األمواِل 
منافِع  مْن  يشٌء  وال  املحبُة،  حتُصُل  ال 

نَيا")22(.  الدُّ
العالقات  من  وهي  السببية:  عالقة   .4
حدثني،  أو  مفهومني  بني  تربط  اّلتي 
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من  وهي  اآلخر)23(،  عن  ناتج  أحدمها 
أقوى أنامط التعالق املعنوي بني اآليات، 
أوردها السيوطّي ضمن أنواع العالقات 
السبب  نحو:  الذهنّي  بالتالزم  املّتسمة 
السبب  عالقة  تكون  إذ  واملسبب؛ 
الرابط  هي  بمعلوهلا  والعّلة  بالنتيجة 
بني املفهومني السابق والالحق؛ فيكون 
ما  بحسب  لألحّق  هو  الداعي  تقدم 

يقتضيه العقل)24(.
ومن أمثلتها يف اآليات االجتامعّية   
ِإنََّما  َآَمُنوا  الَِّذيَن  َأيَُّها  }َيا  تعاىل:  قوله 
َواْلَْزَلُم  َواْلَنُّصاب  َواْلَمْيِسُر  اْلَخْمُر 
ْيَطاِن َفاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم  ِرْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّ
السبب  لعالقة  ُتْفِلُحوَن{)املائدة:90(، 
دور كبري يف حتقيق االنسجام يف النّّص، 
واملالحظ عىل اآلية الكريمة أّنه ورد فيها 
هني عن عدد من املحرمات، ول يكتِف 
بذلك التحريم، بل أعقبه بذكر األسباب 
أمر  فعندما  عنه،  النهي  إىل  دعت  التي 
طيًبا  حالاًل  رزَقُهم  ما  بأكِل  "تعاىل  اهلل 
ال  ممَّا  هلم  أحّلُه  ما  حتريِم  عْن  وهناُهم 
املستلُذ عندُهُم  املستطاُب  فيِه وكاَن  إثَم 
اخلمُر  يقولوَن  وكانوا  وامليرَس،  اخلمَر 

وُتشجُع  النفَس  وُتنشُط  اهلُموَم  َتطرُد 
وامليرُس  املكارِم،  عىل  وَتبعُث  اجلباَن 
 َ َبنيَّ الغلبِة  ولذُة  املاِل  تنميُة  به  حيصُل 
هذِه  ألنَّ  وامليرِس؛  اخلمِر  حتريَم  تعاىل 
اخلمِر  ففي  عظيمة  مفاسد  ُيقارهُنَا  اللذَة 

إذهاُب العقِل وإتالُف املاِل")25(.
ومنه أيًضا ما ورد يف قوله تعاىل:   
}َفِإَذا َبَلْغَن َأَجَلُهنَّ َفَأْمِسُكوُهنَّ ِبَمْعُروٍف 
َذَوْي  َوَأْشِهُدوا  ِبَمْعُروٍف  َفاِرُقوُهنَّ  َأْو 
َذِلُكْم  لِلَِّ  َهاَدَة  الشَّ َوَأِقيُموا  ِمْنُكْم  َعْدٍل 
َواْلَيْوِم  ِباللَِّ  ُيْؤِمُن  َكاَن  َمْن  ِبِه  ُيوَعُظ 
اْلَِخِر َوَمْن َيتَِّق اللََّ َيْجَعْل َلُه َمْخَرًجا 
)2( َوَيْرُزْقُه ِمْن َحْيُث َل َيْحَتِسُب َوَمْن 
ْل َعَلى اللَِّ َفُهَو َحْسُبُه ِإنَّ اللََّ َباِلُغ  َيَتَوكَّ
َأْمِرِه َقْد َجَعَل اللَُّ ِلُكلِّ َشْيٍء َقْدًرا )3( 
ِئي َيِئْسَن ِمَن اْلَمِحيِض ِمْن ِنَساِئُكْم  َواللَّ
ِئي  ِإِن اْرَتْبُتْم َفِعدَُّتُهنَّ َثَلَثُة َأْشُهٍر َواللَّ
َلْم َيِحْضَن َوُأوَلُت اْلَْحَماِل َأَجُلُهنَّ َأْن 
َيَضْعَن َحْمَلُهنَّ َوَمْن َيتَِّق اللََّ َيْجَعْل َلُه 
ِمْن َأْمِرِه ُيْسًرا )4( َذِلَك َأْمُر اللَِّ َأْنَزَلُه 
َسيَِّئاِتِه  َعْنُه  ُيَكفِّْر  اللََّ  َيتَِّق  َوَمْن  إَِلْيُكْم 
َوُيْعِظْم َلُه َأْجًرا )5({)الطالق:5-2(، 

العالقات الداللّية يف اآليات االجتامعّية
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املبارك  النّّص  يف  السببية  عالقة  تّتضح 
أعاله واملتعّلقة بتقوى اهلل تعاىل والنتائج 
للنتيجة  وجود  ال  إذ  ذلك،  عىل  املرتّتبة 

من دون أسباب. 
سببية،  اهلل(  )يتق  من  فجملة   
مجلة  وأّوهلا  متعّددة،  بنتائج  أعقبت  ثم 
الدنيا  شبهات  من  خمرجا(  له  )جيعل 
أّما  وشدائده)26(،  املوت  وغمرات 
النتيجة الثانية فهي قوله تعاىل: )ويرزقه 
من حيث ال حيتسب(، أي من "مكان ال 
حيتسب منه الرزق أي ال يظن أنه ُيرزق 
)وجيعل  الثالثة:  النتيجة  أّما  منه")27(، 
التيسري يف  له  فيكتب  أمره يرسا(  من  له 
النتيجة  أّما  الصعاب،  له  ويذلل  أموره 
ويعظم  سيئاته  عنه  )يكفر  فهي:  الرابعة 
العمل  اهلل يف  يتق  "من  بمعنى  أجرا(  له 
وحافظ  األحكام  هذه  من  اهلل  أنزل  بام 
من  ذكر  مما  عليه  الواجبة  احلقوق  عىل 
عىل  والنفقة  اإلرضار  وترك  اإلسكان، 
وغري  املرضعات  أجر  وإيتاء  احلوامل 
السيئات واألجر  ذلك استوجب تكفري 
النتائج  جلملة  فكان  العظيم")28(، 
الكريم،  القرآيّن  النّّص  يف  وردت  اّلتي 

وحمّققة  منسجمة  جمملها  يف  وجاءت 
سبًبا  بعضه  مع  وتالمحه  النّّص  لوحدة 

لتقوى اهلل تعاىل.
5. عالقة الرشط واجلواب: وهي عالقة 
ربًطا  خمتلفني  حدثني  "بني  تربط  داللّية 
مقّدمة  أحدمها  يكون  بحيث  عضوًيا، 
الربط  هذا  ويسهم  نتيجة")29(،  واآلخر 
أو سلسلة  الواحدة،  اجلملة  بني عنارص 
نّصيًّا  متاسًكا  ذلك  حيقق  مما  اجلمل  من 
من  صاحبه  مقاصد  وحتقيق  ناحية،  من 
ناحية أخرى)30(، فتشرتك عالقة الرشط 
من  النّّص  يف  موجود  ما  مع  واجلواب 
عالقات، سواء أكانت لفظية أو منطقّية 
ويمتلك  رصني،  متامسٍك  نّص  بناء  يف 
القدرة عىل التأثري، ويكون قاباًل للتأويل 

واملشاركة.
يف  كبرية  أمّهّية  الرشط  ولعالقة   
؛ ألنَّ مجلة الرشط  حتقيق االنسجام النيّّصّ
وجواهبا متعّلقان ببعضهام دلليًّا، ومن 
المثلة القرآنّية المتضّمنة تلك العلقة 
ْيَنا اإْلِْنَساَن ِبَواِلَدْيِه  قوله تعالى: }َوَوصَّ
ُحْسًنا َوِإْن َجاَهَداَك ِلُتْشِرَك ِبي َما َلْيَس 
َمْرِجُعُكْم  إَِليَّ  ُتِطْعُهَما  َفَل  ِعْلٌم  ِبِه  َلَك 
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َتْعَمُلوَن{)العنكبوت:  ُكْنُتْم  ِبَما  َفُأَنبُِّئُكْم 
"فعل  8(، فقد جاء يف إعراب جاهداك 
الرشط)31("،  فعل  جزم  حمّل  يف  ماٍض 
جلواب  رابطة  تطعهام(  )فال  يف  والفاء 
ومجلة  جازمة،  ناهية  والالم  الرشط، 
الرشط  تطعهام يف حمل جزم جواب  فال 

القرتاهنا بالفاء.
ربطت  قد  هنا  الرشط  فعالقة   
دالليًّا بني مجلة )وإن جاهداك...( و)فال 
تطعهام...( إذ اشرتط اهلل سبحانه وتعاىل 
إْن  الوالدين  إطاعة  عدم  اإلنسان  عىل 
جواب  فجاء  باهلل،  باإلرشاك  أمراه 
الرشط مقرتًنا بالفاء إليضاح املعنى؛ ألنَّ 
األخرى،  عىل  حدوثه  متوقف  أحدامها 
عىل  متوقفة  الرشط  جواب  مجلة  أنَّ  أي 

حدوث مجلة فعل الرشط.
قوله  أيًضا  القرآنّية  األمثلة  ومن   
َناَجْيُتُم  ِإَذا  َآَمُنوا  الَِّذيَن  َأيَُّها  }َيا  تعاىل: 
ُسوَل َفَقدُِّموا َبْيَن َيَدْي َنْجَواُكْم َصَدَقًة  الرَّ
َذِلَك َخْيٌر َلُكْم َوَأْطَهُر َفِإْن َلْم َتِجُدوا َفِإنَّ 

اللََّ َغُفوٌر َرِحيٌم{)املجادلة: 12(.
جميء  الكريمة  اآلية  عىل  نلحظ   
الرشط  فعل  عىل  مشتملتني  مجلتني 

ناجيتم... )إذا  األّوىل  اجلملة  وجوابه، 
فإّن  جتدوا  ل  )فإن  والثانية  فقدموا(، 
)إذا  مجلة  إعراب  يف  ورد  فقد  اهلل...( 
مستقبل  "ظرف  إذا:  الرسول(  ناجيتم 
متضمن معنى الرشط، ومجلة ناجيتم يف 
إليها، وناجيتم  الظرف  بإضافة  حمل جر 
فعل وفاعل والرسول مفعول به، والفاء 
فاعل  والواو  أمر  فعل  وقّدموا  رابطة 
رشط  جواب  ا  ألهنَّ هلا  حمّل  ال  واجلملة 
ل  )فإن  مجلة  إعراب  أّما  جازم"،  غري 
رشطية  وإن  عاطفة  "الفاء  فـ  جتدوا...( 
وجتدوا  وجزم،  وقلب  نفي  حرف  ول 
جزمه  وعالمة  بلم  جمزوم  مضارع  فعل 
والفاء  الرشط  فعل  وهو  النون  حذف 
كّل  فحّقق  حمذوف")32(،  جلواب  رابطة 
املعنى  ربط  واجلزاء  الرشط  أسلوب 
فهم  عىل  امُلتلّقي  وساعد  دالليًّا،  النيّّصّ 

املراد من النّّص القرآيّن.
مَن  وهي  واجلواب:  السؤال  عالقة   .6
وظيفة  تؤّدي  اّلتي  الداللّية  العالقات 
جوهرّية يف تشكيل نسيج احلوار داخل 
السؤال  داللة  ربط  يف  تتمّثل  النّّص 
بني  التفاعل  بناء  يسهم يف  ممّا  باجلواب، 

العالقات الداللّية يف اآليات االجتامعّية
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عنها  ويعرّب  ومتلّقيه،  ومنتجه  النّّص 
ما،  )أي،  االستفهام  أدوات  بوساطة 
ويرى  أين،...()33(،  من،  ماذا،  هل، 
العالقة  هذه  أنَّ  خطايّب  حمّمد  الدكتور 
ببعض،  بعضه  الكالم  ربط  يف  ُتسهم 
وجود  دون  من  مّتصاًل  املعنى  وجعل 

رابط شكيّل )34(.
السؤال  عالقة  أمثله  ومن   
تعاىل:  قوله  الكريم  القرآن  يف  واجلواب 
}َفَل اْقَتَحَم اْلَعَقَبَة )11( َوَما َأْدَراَك َما 
اْلَعَقَبُة )12( َفكُّ َرَقَبٍة )13( َأْو ِإْطَعاٌم 
ِفي َيْوٍم ِذي َمْسَغَبٍة )14( َيِتيًما َذا َمْقَرَبٍة 
ُثمَّ   )16( َمْتَرَبٍة  َذا  ِمْسِكيًنا  َأْو   )15(
ْبِر  َكاَن ِمَن الَِّذيَن َآَمُنوا َوَتَواَصْوا ِبالصَّ
ُأوَلِئَك   )17( ِباْلَمْرَحَمِة  َوَتَواَصْوا 
)البلد:18-11(،  اْلَمْيَمَنِة{  َأْصَحاُب 
أو  العقبة  معنى  عن  السؤال  إيراد  فبعد 
جاءت  اآليات  من  بعدد  أعقبه  ماهّيتها 
)وما  تعاىل:  بقوله  السؤال  عن  جواًبا 
واملراد  رقبة(  فك  العقبة،  ما  أدراك 
من  النفِس  عىل  الشاق  "العمل  بالعقبة: 
اجلبِل،  بعقبِة  تشبيٌه  ماٍل  بذُل  هو  حيُث 

فإنَُّه  صعوًدا  وكاَن  منُه،  صعَب  ما  وهو 
واقتحَمَها:  سلوِكها،  يف  مشقٌة  َيلحُقُه 
دخَلَها برسعٍة وضغٍط وشّدٍة، والقحمُة: 
فقوله  الشديدُة")35(،  والسنُة  الشّدُة 
تعاىل: )وما أدراك ما العقبة( سأل عنها 
حيتاج  أمرها  ولعظم  ألمّهّيتها  املخاطب 

السائل إىل إجابة عنها.
}َيْسَتْفُتوَنَك  تعاىل:  أيًضا يف قوله   
ُقِل اللَُّ ُيْفِتيُكْم ِفي اْلَكَلَلِة ِإِن اْمُرٌؤ َهَلَك 
َما  َفَلَها نُّصف  ُأْخٌت  َوَلُه  َوَلٌد  َلُه  َلْيَس 
َتَرَك َوُهَو َيِرُثَها ِإْن َلْم َيُكْن َلَها َوَلٌد َفِإْن 
ا َتَرَك َوِإْن  َكاَنَتا اْثَنَتْيِن َفَلُهَما الثُُّلَثاِن ِممَّ
ِمْثُل  َفِللذََّكِر  َوِنَساًء  ِرَجاًل  ِإْخَوًة  َكاُنوا 
َتِضلُّوا  َأْن  َلُكْم  اللَُّ  ُيَبيُِّن  اْلُْنَثَيْيِن  َحظِّ 
َعِليٌم{)النساء: 176(،  ِبُكلِّ َشْيٍء  َواللَُّ 
عالقة  بوساطة  حتّقق  ّنيّصّ  انسجام 
جاء  القرآيّن  فالنّّص  واجلواب،  السؤال 
من  الكاللة  ّنصيب  عن  سؤااًل  متضمنًا 
تعاىل:  قوله  يف  اجلواب  فجاء  اإلرث، 
)قل اهلل يفتيكم...( ومعنى يستفتونك: 
وهو  اإلفتاء.  ويطلبون  "يسألونك 
إظهار املشِكل عىل السائل وبيان احلكم 
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اهلل  من  اجلواب  جاء  وقد  فيه")36(، 
اهلل  )قل  الكريم:  رسوله  خماطًبا  تعاىل 
الواجب  احلكم  "يظهر  أي  يفتيكم...( 
أنَّ  يعني  هذا  به")37(،  ويأمر  اتباعه 
حّققت  قد  عنه  واإلجابة  هنا  السؤال 
االنسجام النيّّصّ واألئتالف عىل مستوى 

النّّص معنًى وداللًة.
وهي  واخلصوص:  العموم  عالقة   .7
اّلتي ذكرها )دي  املنطقية  العالقات  من 
املعيار، كوهنا حالة  بوجراند( مثااًل هلذا 
فقد  املفهومّي)38(،  الرتابط  حاالت  من 
اهتم هبا اللغوّيون واملفرّسون، وال خيفى 
وضع  يف  بارز  أثر  من  الظـاهرة  هلذه  ما 
للعالقات  احلقـيقي  النيّّصّ  اإلطـار 
إذ   - عاّمة  املوقف  ختدم  اّلتي  الداللّية 
يتـّم ذكر نقطـة حمّددة ثّم ُتتبع بتفصيالت 
الفكرّية  النقطة  هذه  فتكون  هبا،  خاّصة 
إمجااًل- ُيتبع بالتفصيالت اخلاّصة به)39(.
بصدد  نحن  اّلذي  والتخصيص   
احلديث عنه غري مرتبط بمستوى واحد، 
يكون  أْن  فإّما  عّدة:  بمستويات  بل 
يدور  اّلذي  العام  للموضوع  ختصيًصا 
حوله النّّص، وهذه الظواهر استعمرت 

القرآيّن،  النّّص  بقليلة يف  ليست  مساحة 
أو  الضمرييـّة،  لإلحاالت  ختصيًصا  أو 
النّّص)40(،  فيها  يتحرك  التي  لألزمنة 
وهذا األمر نفسه ينطبق عىل التعميم، إذ 
يأيت عىل مستويات كذلك: أحياًنا تكون 
وختصيصها  عاّمة،  كّلها  النّّصّية  الوحدة 
وأحياًنا  تليها،  اّلتي  الوحدة  يف  يأيت 
واحد  لفظ  يف  العموم  يكون  أخرى 
التالية،  الوحدة  يف  ختصيصه  ويكون 
وهذا التخصيص إّما يقترص عىل الوحدة 
عىل  اقتصاره  يكون  أو  كلها،  السابقة 
احلالتني  ويف  فقط،  واحد  حموٍر  مستوى 
كالمها تكون الوحدة التالية متامسكة مع 

سابقتها.
نالحظ  أعاله  ُذكر  ما  ضوء  يف   
برتتيب  ملتزمة  غري  املعنوّية  العالقة  أنَّ 
حمّدٍد يف األصل- كام هو احلال يف عالقة 
لورودها  وذلك  والتفصيل-؛  اإلمجال 
عىل  اخلاص  بتقدم  هلا  معاكس  اجّتاه  يف 

العام)41(. 
يف  العالقة  تلك  أمثلة  ومن   
اآليات االجتامعّية قوله تعاىل: }ُيوِصيُكُم 
اللَُّ ِفي َأْوَلِدُكْم ِللذََّكِر ِمْثُل َحظِّ اْلُْنَثَيْيِن 

العالقات الداللّية يف اآليات االجتامعّية
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َفِإْن ُكنَّ ِنَساًء َفْوَق اْثَنَتْيِن َفَلُهنَّ ُثُلَثا َما َتَرَك 
ف َوِلََبَوْيِه  َوِإْن َكاَنْت َواِحَدًة َفَلَها الّنصُّ
ا َتَرَك ِإْن  ُدُس ِممَّ ِلُكلِّ َواِحٍد ِمْنُهَما السُّ
َكاَن َلُه َوَلٌد َفِإْن َلْم َيُكْن َلُه َوَلٌد َوَوِرَثُه 
ِإْخَوٌة  َلُه  َكاَن  َفِإْن  الثُُّلُث  ِه  َفِلُمِّ َأَبَواُه 
َبْعِد َوِصيٍَّة ُيوِصي  ِمْن  ُدُس  السُّ ِه  َفِلُمِّ
َآَباُؤُكْم َوَأْبَناُؤُكْم َل َتْدُروَن  ِبَها َأْو َدْيٍن 
َأيُُّهْم َأْقَرُب َلُكْم َنْفًعا َفِريَضًة ِمَن اللَِّ ِإنَّ 
اللََّ َكاَن َعِليًما َحِكيًما{)النساء:11(، يف 
قوله  بني  معنوّي  تعالٌق  القرآيّن  النّّص 
تعاىل: )يوصيكم اهلل يف أوالدكم( وقوله: 
)للذكر مثل حظ األنثيني( جتّسده عالقة 
العام باخلاص، فأوالدكم لفظ عاّم داّل 
لفظتا  جاءت  ثم  واألنثى،  الذكر  عىل 
)الذكر واألنثى( للخوض يف تفصيالت 
هبام،  املتعّلق  واإلرث  العاّم  ذلك 
فاخلطاب انتقل من العام )األّوالد( التي 
هي "صيغة عموم ألنَّ أوالد مجع معّرف 
باإلضافة  املعّرف  واجلمع  باإلضافة، 
يكون  فاملرياث  العموم")42(،  صيغ  من 
أم  ذكوًرا  أكانوا  سواء  األّوالد  لعموم 

إناًثا، صغاًرا أم كباًرا)43(.

تعاىل:  قوله  أيًضا  ذلك  ومن   
ا َلْم ُيْذَكِر اْسُم اللَِّ َعَلْيِه  }َوَل َتْأُكُلوا ِممَّ

َياِطيَن َلُيوُحوَن إَِلى  َوِإنَُّه َلِفْسٌق َوِإنَّ الشَّ
َأْوِلَياِئِهْم ِلُيَجاِدُلوُكْم َوِإْن َأَطْعُتُموُهْم ِإنَُّكْم 
لعالقة  )األنعام:121(،  َلُمْشِرُكوَن{ 
يف  كبرية  أمّهّية  باخلصوص  العموم 
ويف   ، النيّّصّ والرتابط  االنسجام  حتقيق 
أنًّه  "اعلم  الرازي:  يقول  السياق  هذا 
عىل  ذبح  ما  أكل  حيل  أنَّه  تبنّي  ملا  تعاىل 
يذكر  ل  ما  حتريم  بعده  ذكر  اهلل،  اسم 
عليه اسم اهلل، قال الشافعّي: فأول اآلية 
أنَّ  إاّل  الصيغة  بحسب  عاًما  كان  وإن 
آخرها ملا حصلت فيه هذه القيود الثالثة 
َعِلمنا أنَّ املراد من ذلك العموم هو هذا 
هو  املعنى  هذا  يؤّكد  وممّا  اخلصوص، 
ا َلْم ُيْذَكِر  أنَّه تعاىل قال: }َوَل َتْأُكُلوا ِممَّ
اْسُم اللَِّ َعَلْيِه َوِإنَُّه َلِفْسٌق{ فقد صار هذا 
األمُر  هذا  كان  إذا  بام  خمصوًصا  النهي 
فسًقا")44(، فالتخصيص هنا قد أسهم يف 
إحداث ترابط يف املعنى واملضمون عىل 

مستوى النّّص.
"إيراد  هبا  ويقصد  االستثناء:  عالقة   .8
لفظ يقتيض بعض ما يتوجبُه عموم لفظ 
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ُمتقدم أو يقتيض رفع حكم اللفظ")45(، 
سوى،  )إاّل،  باألدوات  عنها  وُيعرّب 
غري( وما يعادهلا، فتكسب النّّص تعالًقا 

مضمونيًّا. 
}ِإنََّما  تعاىل:  قوله  ذلك  ومن   
َوَرُسوَلُه  اللََّ  ُيَحاِرُبوَن  الَِّذيَن  َجَزاُء 
ُيَقتَُّلوا  َأْن  َفَساًدا  اْلَْرِض  ِفي  َوَيْسَعْوَن 
َوَأْرُجُلُهْم  َأْيِديِهْم  َع  ُتَقطَّ َأْو  ُيَصلَُّبوا  َأْو 
َذِلَك  اْلَْرِض  ِمَن  ُيْنَفْوا  َأْو  ِخَلٍف  ِمْن 
اْلَِخَرِة  ِفي  َوَلُهْم  الدُّْنَيا  ِفي  ِخْزٌي  َلُهْم 
َتاُبوا  الَِّذيَن  ِإلَّ   )33( َعِظيٌم  َعَذاٌب 
َأنَّ  َفاْعَلُموا  َعَلْيِهْم  َتْقِدُروا  َأْن  َقْبِل  ِمْن 
َرِحيٌم{)املائدة:34-33(،  َغُفوٌر  اللََّ 
الذين  "إال  تعاىل:  قوله  يف  فاالستثناء 
الدنيا  خزي  احلُكمني  إىل  راجع  تابوا 
اهلل  بنّي  أنَّ  فبعد  اآلخرة")46(،  وعذاب 
وعال-  له-جّل  املحاربني  عقوبة  تعاىل 
والصلب  بالقتل  واملتمّثلة  ورسوله 
وقطع األيدي واألرجل والنفي، استثنى 
منهم الذين يتوبون، فجاءت داللة اآلية 
املحارب  عن  العقوبة  سقوط  عىل  هنا 
إذ  منقطع،  هنا  االستثناء  ونوع  التائب، 

استثنائية  إاّل:  أنَّ  إعراب اجلملة  جاء يف 
لالستدراك والتحقيق، والذين: يف حمّل 

رفع مبتدأ خربه مجلة اعملوا)47(.
تعاىل:  قوله  أيًضا  ذلك  ومن   
}َوالَِّذيَن َيْرُموَن اْلُمْحَصَناِت ُثمَّ َلْم َيْأُتوا 

ِبَأْرَبَعِة ُشَهَداَء َفاْجِلُدوُهْم َثَماِنيَن َجْلَدًة َوَل 
َتْقَبُلوا َلُهْم َشَهاَدًة َأَبًدا َوُأوَلِئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَن 
)4( ِإلَّ الَِّذيَن َتاُبوا ِمْن َبْعِد َذِلَك َوَأْصَلُحوا 
َفِإنَّ اللََّ َغُفوٌر َرِحيٌم{)النور:4-5(، إنَّ 
متعّلٌق  الكريمة  اآلية  هذه  يف  االستثناء 
وهَو  باجللِد  األمِر  "مجلة  ثالث:  بجمٍل 
لو تاَب وأكذَب نفسُه ل يسقْط عنُه حدُّ 
القذِف، ومجلة النهِي عن َقبوِل شهادهِتِم 
أبًدا، وقد وقَع اخلالُف يف قبوِل شهادهِتِم 
إذا تاُبوا بناًء عىل أنَّ هذا االستثناَء راجٌع 
بالفسِق  احلكِم  ومجلة  النهِي،  مجلِة  إىل 
وهَي  األخريِة  اجلُملِة  إىل  راجٌع  هو  أو 
والذي  بفسِقِهم،  احلكُم  وهَي  الثالثُة 
تعقَب  إذا  االستثناَء  أنَّ  النظُر  يقتضيِه 
واحٍد  كلُّ  يتخصَص  أْن  يصلُح  مجلًة 
رأي  وللزخمرشّي  باالستثناِء")48(،  منَها 
آخر مفاده أنَّ االستثناء يف قوله تعاىل )إاّل 
الذين تابوا( استثناء من الفاسقني فيكون 

العالقات الداللّية يف اآليات االجتامعّية
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بذلك حّق املستثنى عنده أْن يكون جمرورا 
الفقهاء  أّما  بدال من )هم( يف )هلم()49(، 
فقد اّتفقوا عىل أنَّ االستثناء يف هذه اآلية 
أنَّ  "بمعنى  األخرية  اجلملة  عىل  عائد 
صفة الفسق ال تزول عن هؤالء القاذفني 
وصالح  توبتهم  بعد  إاّل  للمحصنات 

حاهلم")50(.
أنَّ  هبا  ويقصد  التوضيح:  عالقة   .9
امُلتلّقي  عىل  ويتعّذر  غامًضا،  يرّد  النّّص 
فهمه واستيعابه ممّا يستدعي إيراد مجلة أو 
الغموض عنه وتوّضح  تزيل ذلك  أكثر 
املراد)51(، فاملعنى أحياًنا قد ُيثري يف نفس 
امُلتلّقي تساؤالت، أو حُيدث غموًضا وال 
إهبامه  وإزالة  غموضه  كشف  إىل  سبيل 
أو  بجملة  املعنى  وإبانة  الترصيح  سوى 
أكثر، وهذا ال يقترص عىل اللفظ الظاهر، 
وإنَّام يعتمد بنسبة كبرية عىل حسن جتاور 

الكالم.
بمثل  حافٌل  الكريم  والقرآن   
أحياًنا  ترد  إذ  العالقات،  من  النوع  هذا 
القارئ  يفهم  ال  ومبهمة  غامضة  لفظة 
كريمة  آية  أو  بجملة،  فيعقبها  معناها، 
احلاصل  والغموض  اإلهبام  عنها  ترفع 

قوله  ذلك  أمثلة  ومن  امُلتلّقي،  لدى 
تعاىل: }َفاتَُّقوا اللََّ َوَأِطيُعوِن )150( َوَل 
الَِّذيَن   )151( اْلُمْسِرِفيَن  َأْمَر  ُتِطيُعوا 
ُيْصِلُحوَن  َوَل  اْلَْرِض  ِفي  ُيْفِسُدوَن 
 ،)152 )الشعراء:150-   })152(
القرآيّن  النّّص  يف  )املرسفني(  "فلفظة 
يتعّلق  بامذا  نعرف  ال  إذ  مبهمة،  جاءت 
تليها  التي  اآلية  فجاءت  إرسافهم، 
هّم  ومن  اللفظة،  معنى  موّضحة 
األمر،  إطاعتهم يف  تعاىل  اهلل  الذين هنى 
"خطاُب  تطيعوا(  )وال  تعاىل:  فقوله 
َقوِمِه، واملرسُفوَن ُهم ُكرباؤُهم  جلمهوِر 
وأعالُمهم يف الكفِر واإلضالِل...")52(، 
ما  يف  إطاعتهم  من  حتذير  فيه  فاخلطاب 
يأمرون بإشاعة الفساد والرش عن قصد 
يف  املفرطون  املرسفون  فهم  واختيار، 

عنادهم وكفرهم)53(.
عالقة  املتضّمنة  اآليات  ومن   
}َوْيٌل  تعاىل:  قوله  يف  ورد  ما  التوضيح 
َعَلى  اْكَتاُلوا  ِإَذا  الَِّذيَن   )1( ِلْلُمَطفِِّفيَن 
َأْو  َكاُلوُهْم  َوِإَذا   )2( َيْسَتْوُفوَن  النَّاِس 
َوَزُنوُهْم ُيْخِسُروَن )3( َأَل َيُظنُّ ُأوَلِئَك 
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 })5( َعِظيٍم  ِلَيْوٍم   )4( َمْبُعوُثوَن  َأنَُّهْم 
املطففني  فلفظة   ،)5-1 )املطففني: 
إىل  بحاجة  القرآيّن  النّّص  يف  الواردة 
عنها؛  اإلهبام  وإزالة  معناها،  إيضاح 
من  بجملة  تعاىل  اهلل  أعقبها  لذلك 
منها،  املراد  املعنى  توّضح  اآليات 
فاملطففون من "يراعون احلق ألنفسهم، 
ال  أخرى  وبعبارة  لغريهم  يراعونه  وال 
يراعون لغريهم من احلّق مثل ما يراعونه 
اإلنسايّن  االجتامع  إفساد  وفيه  ألنفسهم 
ويف  املتقابلة  احلقوق  تعادل  عىل  املبني 

إفساده كّل الفساد")54(.
عالقة  أنَّ  سابًقا  ورد  ممّا  يّتضح   
العالقات  أهّم  من  واحدة  التوضيح 
النّّصّية البارزة ونقصد هبا أنَّ املعنى يأيت 
غامًضا مبهاًم حيتاج إىل ما يوضحه ويزيل 

غموضه وإهبامه.
التتابع: وهي من العالقات  10. عالقة 
اّلتي تنتظم النّّص من الداخل،  الداللّية 
داخله  األحداث  تنظيم  عىل  وتقوم 
بحيث تسري باجّتاه واحد بصورة منطقية، 
والديمومة  النشاط  صفة  فتضفي 
ممّا  الكاتب،  فعل  عىل  واالستمرار 

القضية  إىل  الوصول  امُلتلّقي  عىل  ُيسّهل 
القرآن  يف  أمثلتها  ومن  الكربى)55(، 
ِبَحْبِل  }َواْعَتِصُموا  تعاىل:  قوله  الكريم 
ُقوا َواْذُكُروا ِنْعَمَة اللَِّ  اللَِّ َجِميًعا َوَل َتَفرَّ
َعَلْيُكْم ِإْذ ُكْنُتْم َأْعَداًء َفَألََّف َبْيَن ُقُلوِبُكْم 
َعَلى  َوُكْنُتْم  ِإْخَواًنا  ِبِنْعَمِتِه  َفَأْصَبْحُتْم 
َشَفا ُحْفَرٍة ِمَن النَّاِر َفَأْنَقَذُكْم ِمْنَها َكَذِلَك 
َتْهَتُدوَن{)آل  َلَعلَُّكْم  َآَياِتِه  َلُكْم  اللَُّ  ُيَبيُِّن 
األحداث  بني  فالعالقة  عمران:103(، 
اهلل  نعم  من  ألنَّ  وترتيب؛  تتابع  عالقة 
عليهم أّنه أّلف بني قلوهبم بعد أْن كانوا 
األلفة  غرس  بعد  ثّم  لبعضهم،  أعداًء 
بعضهم  يألف  إخواًنا  أصبحوا  بقلوهبم 
بعًضا، فهي أفعال تتابعية أّدت إىل تنظيم 
األحداث، وتعداد نعم اهلل تعاىل لتكون 
املخاطِب،  لدى  ومفهومة  واضحة 
اإلحن  بينهم  اجلاهلية  "يف  كانوا  إذ 
والعداوات واحلروب املتواصلة، فألف 
فتحابوا  املحبة  فيها  قلوهبم، وقذف  بني 
مرتامحني  إخوانا  وصاروا  وتوافقوا 
واحد  أمر  عىل  جمتمعني  متناصحني 
وهو  االختالف  وأزال  بينهم  نظم  قد 

األخوة يف اهلل")56(.

العالقات الداللّية يف اآليات االجتامعّية
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قوله  األخرى  األمثلة  ومن   
َتَداَيْنُتْم  ِإَذا  َآَمُنوا  الَِّذيَن  َأيَُّها  }َيا  تعاىل: 
ِبَدْيٍن إَِلى َأَجٍل ُمَسمًّى َفاْكُتُبوُه َوْلَيْكُتْب 
َبْيَنُكْم َكاِتٌب ِباْلَعْدِل َوَل َيْأَب َكاِتٌب َأْن 
َيْكُتَب َكَما َعلََّمُه اللَُّ َفْلَيْكُتْب َوْلُيْمِلِل الَِّذي 
َيْبَخْس  َوْلَيتَِّق اللََّ َربَُّه َوَل  اْلَحقُّ  َعَلْيِه 
ِمْنُه َشْيًئا َفِإْن َكاَن الَِّذي َعَلْيِه اْلَحقُّ َسِفيًها 
ُهَو  ُيِملَّ  َأْن  َيْسَتِطيُع  َل  َأْو  َضِعيًفا  َأْو 
َفْلُيْمِلْل َوِليُُّه ِباْلَعْدِل َواْسَتْشِهُدوا َشِهيَدْيِن 
ِمْن ِرَجاِلُكْم َفِإْن َلْم َيُكوَنا َرُجَلْيِن َفَرُجٌل 
َهَداِء َأْن  ْن َتْرَضْوَن ِمَن الشُّ َواْمَرَأَتاِن ِممَّ
َر ِإْحَداُهَما اْلُْخَرى  َتِضلَّ ِإْحَداُهَما َفُتَذكِّ
َوَل  ُدُعوا  َما  ِإَذا  َهَداُء  الشُّ َيْأَب  َوَل 
َتْسَأُموا َأْن َتْكُتُبوُه َصِغيًرا َأْو َكِبيًرا إَِلى 
َهاَدِة  َأَجِلِه َذِلُكْم َأْقَسُط ِعْنَد اللَِّ َوَأْقَوُم ِللشَّ
ِتَجاَرًة  َأْن َتُكوَن  َتْرَتاُبوا ِإلَّ  َوَأْدَنى َألَّ 
َعَلْيُكْم  َفَلْيَس  َبْيَنُكْم  ُتِديُروَنَها  َحاِضَرًة 
َتَباَيْعُتْم  ِإَذا  َوَأْشِهُدوا  َتْكُتُبوَها  ُجَناٌح َألَّ 
َوَل ُيَضارَّ َكاِتٌب َوَل َشِهيٌد َوِإْن َتْفَعُلوا 
َفِإنَُّه ُفُسوٌق ِبُكْم َواتَُّقوا اللََّ َوُيَعلُِّمُكُم اللَُّ 
َعِليٌم{)البقرة: 282(،  َشْيٍء  ِبُكلِّ  َواللَُّ 
والكتابة  الشهادة  آية  إيراد  من  والغاية 

والصلة  الود  وشائج  عىل  "احلفاظ 
الناس،  البني بني  واملحبة وصالح ذات 
فساد  إىل  املؤّدي  التنازع  وقوع  ومنع 
أمام  املنافذ  كّل  وسّد  الناس،  عالقات 
الشيطان الذي قد يسول للمدين جحود 
احلق، وجتاوز ما حّد له الرشع، أو ترك 
املستحق")57(،  املقدار  عىل  االقتصار 
النّّص  عىل  أضفت  هنا  التتابع  فعالقة 
والرتابط  االنسجام  سمة  القرآيّن 
الَدين  توثيق  إيضاح  طريق  عن  الوثيق، 
وكتابته من أجل حفظ احلقوق وتوثيقها 
فجاءت  والرهن،  والشهادة  بالكتابة 
هذه األمور تباًعا، أي أنَّ الكتابة أواًل ثّم 
تبعتها الشهادة ومن ثم الرهان؛ لتسهيل 
اقتصاد املجتمع وحفظ األموال وصيانة 
أوارص  وانعدام  التفّسخ  من  العالقات 
ونسياهنا  احلقوق  ضياع  نتيجة  املحبة 
من جانب أحد الطرفني، وأنجح طريقة 

حلفظ احلقوق هي الكتابة.
بعالقة  يقصد  التذييل:  عالقة   .11
بكالم  الكالم  متام  بعد  اإلتيان  التذييل 
ملنطوق  توكيًدا  معناه؛  عىل  يشتمل  آخر 
وتقرير  إفهامه  يف  زيادة  أو  الكالم، 
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املعنى  دلياًل عىل  بذلك  فيكون  حقيقته، 
املراد عند من تعرّس عليه فهمه، وتوكيًدا 
عند من فهمه)58(، أي كام حده الرشيف 
"التذييل  بقوله:  )ت816ه(  اجلرجاين 
تعقيب مجلة بجملة مشتملة عىل معناها 

للتوكيد")59(.
إىل  الدارسني  بعض  ذهب  وقد   
عىل  داللته  إىل  بالنظر  التذييل  تقسيم 

قسمني)60(:
األّول: ما يؤّكد منطوًقا، ويكون   
منطوق  تأكيد  "أجل  من  فيه  التذييل 
الثانية  اجلملة  تكون  أْن  بمعنى  الكالم 
ويشرتط  األّوىل  اجلملة  ملنطوق  تأكيًدا 
أن يكون هناك اشرتاك بني اجلملتني يف 

نفس اللفظ")61(.
والثاين: ما يؤّكد مفهوًما، ويكون   
مفهوم  تأكيد  أجل  "من  فيه  التذييل 
الثانية  اجلملة  تكون  أْن  بمعنى  الكالم 
تأكيد  أي  األّوىل  اجلملة  ملفهوم  تأكيًدا 

ملعناها دون اشرتاكهام يف اللفظ")62(.
يف  التذييل  عالقة  أمثلة  ومن   
}َوِإْذ  تعاىل:  قوله  االجتامعّية  اآليات 
َيِعُظُه َيا ُبَنيَّ َل  ُلْقَماُن ِلْبِنِه َوُهَو  َقاَل 

َعِظيٌم{ َلُظْلٌم  ْرَك  الشِّ ِإنَّ  ِباللَِّ  ُتْشِرْك 
)لقامن:13(.

بآية  ُذّيلت  هنا  الكريمة  فاآلية   
أخرى تضّمنت معنى اجلملة األّوىل، فعىل 
الرغم من متام املعنى يف اآلية األّوىل إاّل 
ا جاءت توكيًدا هلا وإيضاًحا للمعنى،  أهنَّ
إذ إنَّ معنى قوله تعاىل: )إّن الرشك لظلم 
عظيم( تذييل مؤكد ملضمون قوله تعاىل: 
)ال ترشك باهلل( فلقامن احلكيم حيّذر ابنه 
ُذّيلت  ثّم  عليه،  حرًصا  باهلل  الرشك  من 
ظلم  فهو  الرشك،  معنى  بإيضاح  اآلية 
غري  يف  اليشء  "وضع  والظلم  عظيم، 
موضعه، وكون الرشك ظلاًم؛ ألنَّه تسوية 

بني املنعم وحده وغري املنعم")63(.
قوله  األخرى  األمثلة  من   
تعاىل:}َيا َبِني َآَدَم ُخُذوا ِزيَنَتُكْم ِعْنَد ُكلِّ 
َمْسِجٍد َوُكُلوا َواْشَرُبوا َوَل ُتْسِرُفوا ِإنَُّه 
اْلُمْسِرِفيَن{)األعراف:31(،  ُيِحبُّ  َل 
مّلا أباح اهلل تعاىل هلم األكل والرشب ممّا 
حيبون، هناهم عن اإلرساف وهنا قد تّم 
معنى اآلية الكريمة، ثم جاء قوله تعاىل: 
)إنَّه ال حيب املرسفني( توكيًدا ملعنى قوله 
تعاىل: )ال ترسفوا( فاهلل تبارك وتعاىل ال 

العالقات الداللّية يف اآليات االجتامعّية
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حيّب املرسف، واملراد باإلرساف أكل ما 
أو  أكله،  تعاىل  اهلل  حّرم  ممّا  أكله  حيّل  ال 
اآلية  فجاءت  احلاجة)64(،  فوق  األكل 
الكريمة تذيياًل مؤّكًدا بإنَّ "لزيادة تقرير 
األعامل  من  اإلرساف  أنَّ  فبنّي  احلكم، 
اّلتي  األخالق  من  فهو  حيّبها،  ال  اّلتي 
املحّبة خمتلف  االنتهاء عنها، ونفي  يلزم 
تشّيد  املحبة  نفي  أّن  فُيعلم  املراتب، 

بمقدار قّوة اإلرساف")65(.
الداللّية  العالقات  تكون  وهبذا   
قد أسهمت يف ترابط النّّص وانسجامه، 
اجلمل  من  جمموعة  عن  عبارة  فالنّّص 
العالقات  من  بعدد  بينها  فيام  مرتبطة 
بني  والوصل  خيوطه،  بنسج  تقوم  التي 
داخل  العالقات  عمل  أْن  كام  قضاياه، 
العالقات  هذه  تتآزر  إذ  تكاميّل؛  النّّص 
قدر  أكرب  إىل  بالنّّص  للنهوض  بيها  فيام 

من االنسجام واملقبولّية.
اخلامتة:

بعد هذه الرحلة املاتعة يف رحاب القرآن 
الكريم توّصل البحث إىل النتائج التالية:
قضّية  من  االجتامعّية  اآليات  تتشّكل   •
عليها  يقوم  التي  النواة  تعدُّ  اجتامعّية 

يف  تربز  الظاهرة  وهذه  النّّص،  موضوع 
عالقات  يف  وتظهر  متنوعة،  أساليب 
)اإلضافة  كعالقة  النّّص  مضمون  حتّدد 
والتفصيل،  واإلمجال  املتكافئة، 
والرشط  والسببية،  )التضاد(،  والتقابل 
واجلواب، والسؤال واجلواب، والعموم 
والتوضيح،  واالستثناء،  واخلصوص، 
تلك  فشكلت  والتذييل(،  والتتابع، 
من  متامسكة  شبكة  الداللّية  العالقات 
استمراريته  للنّّص  حققت  األلفاظ 

باّتساقه وقوة نسيجه.
• إنَّ العالقات الداللّية ُتسهم يف حتقيق 
جتمع  ألهّنا  واّتساقه؛  النّّص  متاسك 
بعضهـا  متوالياتـه  بني  تربط  أو  أطرافه 

ببعض.
مكملة  الداللّية  العالقات  تعترب   •
لوسائل االّتساق النحوي، فهي تتعاضد 
أجزاء  ربط  عملّية  حتقيق  عىل  بينها  فيام 

النّّص املمتدة املرتامية األطراف.
إحسانه  عظيم  عىل  سبحانه  هلل  واحلمد 
املرسل  النبّي  عىل  والسالم  والصالة 

بقرآنِه وآله سفن أمانِه.
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والتطبيق: 201 .
9- نظرّية علم النّّص، رؤية منهجية يف 

بناء النّّص النثري: 138 .
10- معرتك األقران يف إعجاز القرآن: 

. 281 -280 /1

النظرّية  النّّص،  لغة  علم  ينظر:   -11
والتطبيق: 188 .

 /14 القرآن:  تفسري  يف  امليزان   -12
. 335

13- التحرير والتنوير: 4/ 218 .
إىل  مدخل  النّّص،  لسانيات   -14

انسجام اخلطاب: 272 .
15- ينظر: لسانيات النّّص، مدخل إىل 

انسجام اخلطاب: 189 .
16- التفسري الكبري: 29/ 489 .

17- إعراب القرآن وبيانه: 2/ 402 .
منهجية  رؤية  النّّص،  علم  نظرّية   -18
وينظر:   ،  142 النثري:  النّّص  بناء  يف 
علم اللغة النيص بني النظرّية والتطبيق: 
النظرّية  النّّص  لغة  علم   ،  147  /2

والتطبيق: 213 .
19- كتاب الصناعتني، الكتابة والشعر: 

. 337
20- التفسري املنري: 7/ 57 .
21- املصدر نفسه: 7/ 57 .

22- البحر املحيط: 2/ 418 .
 ،  228 والنحو:  الداللة  ينظر:   -23
والبديع بني البالغة واللسانّيات النّّصّية: 

العالقات الداللّية يف اآليات االجتامعّية
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142 ، وحتليل النّّص: 192.
القرآن:  علوم  يف  اإلتقان  ينظر:   -24

. 371 /3
25- البحر املحيط: 4/ 356 .

26- الكشاف: 4/ 555 .
27- التحرير والتنوير: 28/ 312 .

28- الكشاف: 4/ 557 .
اجلمل  اإلسنادية،  الرتاكيب   -29

)الظرفية، الوصفية، الرشطية(: 148 .
النظرّية  النّّص،  لسانيات  ينظر:   -30

والتطبيق: 152 .
31- اجلدول يف إعراب القرآن: مج10، 

ج20/ 312 .
32- إعراب القرآن وبيانه: 10/ 23 .

النظرّية  النّّص،  لسانيات  ينظر:   -33
النّّص،  لغة  وعلم   ،150 والتطبيق: 

النظرّية والتطبيق: 207 .
34- ينظر: لسانيات النّّص، مدخل إىل 

انسجام اخلطاب: 109 .
35- البحر املحيط: 10/ 482 .

الكريم:  القرآن  املفّصل يف تفسري   -36
. 361 /6

الكريم:  القرآن  املفّصل يف تفسري   -37

. 361 /6
38- ينظر: النّّص واخلطاب واإلجراء: 

.103
39- ينظر: لسانيات النّّص، مدخل إىل 

انسجام اخلطاب: 188 .
القرآيّن،  السياق  نظرّية  ينظر:   -40
 -226 نقدية:  داللّية  تأصيلية  دراسة 

. 227
41- ينظر: البحر املحيط:  4/ 11 ، 6/ 
494 ، وينظر: لسانيات النّّص، مدخل 

إىل انسجام اخلطاب: 272- 273 .
42- التحرير والتنوير: 4/ 259 .

القرآن،  تفسري  يف  التبيان  ينظر:   -43
الطوس: 4/ 129.

 /13 الرازي:  الكبري،  التفسري   -44
. 131

التعاريف:  مهامت  عىل  التوقيف   -45
.47 /1

46- التحرير والتنوير: 6/ 186 .
القرآن  تفسري  يف  املفّصل  ينظر:   -47

الكريم: 6/ 391 .
48- البحر املحيط: 8/ 15 .

49- ينظر: الكشاف: 3/ 214 .
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50- تفسري الوسيط للطنطاوي: 10/ 
.86

لغة  يف  النّّصّية  العالقات  ينظر:   -51
القرآن الكريم: 290- 291 .

52- البحر املحيط: 8/ 182 .
القرآن:  تفسري  يف  املفّصل  ينظر:   -53

.1362
 /30 القرآن:  تفسري  يف  امليزان   -54

. 255
رؤية  النّّص،  علم  نظرّية  ينظر:   -55
 -146 النثري:  النّّص  بناء  يف  منهجية 

. 147
56- الكشاف: 1/ 395 .

57- التفسري املنري: 3/ 135 .

القرآن:  علوم  يف  الربهان  ينظر:   -58
.68 /3

59- التعريفات: 50 .
دراسة  الكريم  القرآن  يف  التذييل   -60
يف  التذييل  مجلة  وينظر:   ،  15 بالغية: 

القرآن الكريم: 8 .
دراسة  الكريم  القرآن  يف  التذييل   -61

بالغية: 15 .
62- املصدر نفسه: 15 .

63- التفسري املنري: 21/ 143 .
وإعرابه،  القرآن  معاين  ينظر:   -64

الزجاج: 2/ 333 .
65- التحرير والتنوير: 8/ 123 .

العالقات الداللّية يف اآليات االجتامعّية
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املصادر واملراجع:
- القرآن الكريم.

1- اإلتقان يف علوم القرآن، عبد الرمحن 
السيوطي  الدين  جالل  بكر  أيب  بن 
الفضل  أبو  حممد  حتقيق:  )ت911ه(، 
للكتاب،  العامة  املرصية  اهليئة  إبراهيم، 

)د. ط(، 1394ه- 1974م.
2-إعراب القرآن وبيانه، حُميي الدين بن 
)ت1403ه(،  درويش  مصطفى  أمحد 
)دار اإلرشاد للشئون اجلامعية، محص- 
سوريا(، )دار الياممة، دمشق- بريوت(، 
 ، ابن كثري، دمشق- بريوت( ط4  )دار 

1415ه.
3- البحر املحيط يف التفسري، أبو حيان 
حممد بن يوسف بن عيل بن يوسف بن 
حيان أثري الدين األندليس )ت745ه(، 
الفكر  دار  مجيل،  حممد  صدقي  حتقيق: 
والتوزيع،  والنرش  للطباعة  العريب 

بريوت، )د. ط(، 1420ه.
العربية  البالغة  بني  البديع   -4
عبد  مجيل  د.  النّصية،  واللسانيات 
للكتاب،  العامة  املرصية  اهليئة  املجيد، 

)د. ط(، 1998م.
عبد  أبو  القرآن،  علوم  يف  الربهان   -5

اهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر 
الزركيش )ت794ه(، حتقيق: حممد أبو 
الفضل إبراهيم، ط1، دار إحياء الكتب 
العربية عيسى البايب احللبي ورشكائه ثم 
رته دار املعرفة، بريوت لبنان، ط1،  صوَّ

1376ه- 1957م.
عبد  أبو  القرآن،  علوم  يف  الربهان   -6
)ت794ه(،  الزركيش  الدين  بدر  اهلل 
حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، ط1، 
البايب  عيسى  العربية  الكتب  إحياء  دار 
رته دار املعرفة،  احللبي ورشكائه ثم صوَّ
بريوت لبنان، ط1، 1376ه- 1957م.
أبو جعفر  القرآن،  تفسري  التبيان يف   -7
)ت460ه(،  الطوس  احلسن  بن  حممد 
دار  العاميل،  قيرص  حبيب  أمحد  حتقيق: 
لبنان،  بريوت-  العريب،  الرتاث  إحياء 

)د. ط(، )د. ت(.
االستاذ  سامحة  والتنوير،  التحرير   -8
اإلمام الشيخ حممد الطاهر ابن عاشور، 
ط(  ،)د.  تونس  للنرش،  التونسية  الدار 

1984م.
الروابط  "دراسة  النّص  حتليل   -9
د.  النيّص"،  اللغة  علم  ضوء  يف  النّصية 
القاهرة،  الرشد،  مكتبة  حممود عكاشة، 
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ط1، 1435ه- 2014م.
اجلمل  اإلسنادية،  الرتاكيب   -10
د.  الرشطية"،  الوصفية،  "الظرفية، 
للنرش  املختار  مؤسسة  املكارم،  أبو  عيل 
1428ه-  ط1،  القاهرة،  والتوزيع، 

2007م.
الغيب،  ومفاتيح  الكبري  التفسري   -11
عبد  أبو  الرازي(،  بـ)تفسري  املعروف 
اهلل حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني 
الدين  بـ)فخر  امللقب  الرازي،  التميمي 
الرازي( )ت606ه(، دار إحياء الرتاث 

العريب، بريوت، ط3، 1420ه.
12- التفسري املنري يف العقيدة والرشيعة 
واملنهج املسّمى بـ )تفسري املنري للزحييل(، 
د. وهبة بن مصطفى الزحييل، دار الفكر 

املعارص، دمشق، ط2 ، 1418ه.
الكريم،  للقرآن  الوسيط  تفسري   -13
مرص  هنضة  دار  طنطاوي،  سيد  حممد 
القاهرة،  والتوزيع،  والنرش  للطباعة 

ط1، 1998م.
التعاريف،  مهامت  عىل  التوقيف   -14
الرؤوف  بعبد  املدعو  حممد  الدين  زين 
زين  بن  عيل  بن  العارفني  تاج  بن 
العابدين احلدادي ثم املناوي القاهري، 

ثروت-  اخلالق  عبد   38 الكتب،  عال 
القاهرة، ط1، 1410ه- 1990م.

15- اجلدول يف إعراب القرآن ورصفه 
حممود  هامة،  نحوية  فوائد  مع  وبيانه، 
بريوت،  دمشق-  الرشيد،  دار  صايف، 
لبنان، ط2 ،  مؤسسة اإليامن، بريوت- 

1415ه- 1995م.
صالح  د.  والنحو،  الداللة   -16
اآلداب،  مكتبة  حسنني،  صالح  الدين 

القاهرة- مرص، ط1، )د. ت(.
القرآن  لغة  يف  النّصّية  العالقات   -17
دار  يونس،  عزت  أمحد  د.  الكريم، 
اآلفاق العربية، القاهرة، ط1، 2014م.
واألسلوبيات  العربية  البالغة  يف   -18
عبد  سعد  د.  جديدة،  آفاق  اللسانية 
العلمي،  النرش  جملس  مصلوح،  العزيز 
جلنة التعريف والتقريب والنرش، جامعة 

الكويت، الكويت، ط1، 2003م.
حممد  بن  عيل  التعريفات،  كتاب   -19
اجلرجاين  الرشيف  الزين  عيل  بن 
وصححه  ضبطه  املحقق:  )ت816ه(، 
دار  النارش:  بإرشاف  العلامء،  مجاعة من 
ط1،  لبنان،  بريوت-  العلمية،  الكتب 

1403ه- 1983م.

العالقات الداللّية يف اآليات االجتامعّية
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20- كتاب الصناعتني الكتابة والشعر، 
أبو هالل احلسن بن عبد اهلل العسكري 
البجاوي،  عىل  حتقيق:  )ت395ه(، 
املكتبة  إبراهيم،  الفضل  أبو  وحممد 

العرصية، بريوت، ط1، 1986م.
التنزيل  حقائق  عن  الكشاف   -21
التأويل،  وجـوه  يف  األقاويل  وعيون 
الزخمرشي  عمر  بن  حممود  القاسم  أبو 
به  اعتنى  )ت538ه(،  اخلوارزمي، 
خليل  عليه:  وعلق  أحاديثه  وخرج 
بريوت-  املعرفة،  دار  شيحا،  مأمون 

لبنان، ط3، 1430ه، 2009م.
النظرية والتطبيق  النّص  22- لسانيات 
ليندة  أنموذًجا(،  اهلمذاين  )مقامات 
ط1،  القاهرة،  اآلداب،  مكتبة  قياس، 

1430ه- 2009م.
23- لسانيات النّص مدخل إىل انسجام 
الثقايف  املركز  خطايب،  حممد  اخلطاب، 
ط2،  املغرب،  البيضاء-  الدار  العريب، 

2006م.
24- مدخل إىل علم اللغة النيّص، هاينه 
من وفيهفيجر، ترمجة: د. فالح بن شبيب 
واملطابع،  العلمي  النرش  العجمي، 

السعودية، ط1، 1996م.

25- مدخل إىل علم النّص )مشكالت 
واورزنياك،  زتسييسالف  النّص(،  بناء 
ترمجة: د. سعيد حسن بحريي، مؤسسة 
1424ه-  ط1،  القاهرة،  املختار، 

2003م.
26- معاين القرآن وإعرابه، إبراهيم بن 
الزجاج  إسحاق  أبو  سهل  بن  الرسي 
عبده  اجلليل  عبد  حتقيق:  )ت311ه(، 
ط1،  بريوت،  الكتب،  عال  شلبي، 

1408ه- 1988م.
27- معرتك األقران يف إعجاز القرآن، 
ومعرتك  القرآن  )إعجاز  ى  وُيسمَّ
األقران(، عبد الرمحن بن أيب بكر جالل 
حتقيق:  )ت911ه(،  السيوطي  الدين 
أمحد شمس الدين، دار الكتب العلمية، 
1408ه-  ط1،  لبنان،  بريوت- 

1988م.
الكريم،  القرآن  املفّصل يف تفسري   -28
لإلمام  اجلاللني(،  بـ)تفسري  املشهور 
جالل الدين احليل، واإلمام جالل الدين 
السيوطي، حتقيق: د. فخر الدين قباوة، 
لبنان،  بريوت-  نارشون،  لبنان  مكتبة 

ط1، 2008م.
العالمة  القرآن،  تفسري  يف  امليزان   -29
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الطباطبائي،  حسني  حممد  السيد 
األعلمي  مؤسسة  منشورات 
ط1،  لبنان،  بريوت-  للمطبوعات، 

1417ه- 1997م.
واإلجراء،  واخلطاب  النّص   -30
متام  د.  ترمجة:  بوجراند،  دي  روبرت 
ط1،  القاهرة،  الكتب،  عال  حسان، 

1418ه- 1998م.
دراسة  القرآين،  السياق  نظرية   -31
عبد  املثنى  د.  نقدية،  داللية  تأصيلية 
عامن-  للنرش،  وائل  دار  حممود،  الفتاح 

األردن، ط1، 1429هـ - 2008م.
32- نظرية علم النّص رؤية منهجية يف 
بناء النّص النثري، د. حسام أمحد فرج، 
مكتبة اآلداب، القاهرة، ط1، 1428ه- 

2007م.
الرسائل واألطاريح:

دراسة  الكريم  القرآن  يف  التذييل   -1
فاطمة  أنموذًجا،  البقرة  سورة  بالغية، 
ماجستري(،  )رسالة  معزوز،  الزهراء 
جامعة أكيل حمند أوحلاج ، كلية اآلداب 

واللغات، اجلزائر، 2012- 2013م.
الكريم  القرآن  يف  التذييل  مجلة   -2

النّصية(،  املعايري  ضوء  يف  )دراسة 
)رسالة  العنكويش،  حممد  جاسم  عقيل 
جامعة  اآلداب،  كلية  ماجستري(، 

القادسية، 1438ه- 2017م.
3- اخلطاب السياس يف القران الكريم، 
دراسة يف ضوء علم اللغة النيّص، عدنان 
نارص عبود الكناين، )رسالة ماجستري(، 
جامعة  اإلنسانية،  للعلوم  الرتبية  كلية 

واسط، 1440ه- 2019م.
الدوريات والبحوث:

حتليل  يف  معارصة  لغوية  اجتاهات   -4
جملة  بحريي،  حسن  سعيد  النّص، 
،1421ه-   10 م   ،  38 ج  عالمات، 

2000م.
5- األشكال البديعية يف ضوء االنسجام 
يف القران الكريم، د. حممد شاكر نارص 
الربيعي، ود. أمحد جاسم مسلم اجلنايب، 
جملة كلية الرتبية األساسية، جامعة بابل، 

العدد 17، أيلول2014م.
6- علم لغة النّص بني النظرية والتطبيق 
)اخلطابة النبوية نموذًجا( نادية رمضان، 
 ،2 العدد  املجلد9،  اللغة،  علوم  جملة 

2006م.

العالقات الداللّية يف اآليات االجتامعّية
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ذائقة العربّية المقطعّية وأثرها في تفسير 

التغيرات المنسوبة إلى التفريق 

 

Effect of Arabic syllable rules in the production 

of variations attributed to differentiation

Asst lect. Muhammad Karim Jabbar
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ملخص البحث
يوّظفها  آلّية  فهو   ، كبري  شأن  ذات  لغوّية  ظواهر  عامد  التفريق  يشّكل      
املتكّلمون لتوليد األلفاظ يف اللغة؛ ألّن عمليتي االشتقاق والترصيف ــــــ ومها عامد 
اللغة يف توليد ألفاظها ــــــ  تقومان عىل التفريق ، ويمّثل التغيري بني املتقابلني الذي 
ُيراد به التفريق اختالفًا طارئًا يف أحد الطرفني ؛ ليكون عالمة إلختالفه عن الطرف 
اآلخر، وُيوظَّف التفريُق من جانب آخر بوصفه آلية غايتها دفع اللبس عن األلفاظ 

والرتاكيب، التي اعتورها التامثُل مع ألفاظ وتراكيب أخرى.  
وتقديم  تتبعها  عىل  واللغوّيون  النحوّيون  حرص  التي  التغيريات  أكثر  ومن   
تفسري لغوّي مناسب هلا هي التغريات التي عّللوها بعّلة التفريق بالنظر لتوافر املقابل 
الذي قد يقع اللبس به، أو املقابل الذي تستوجب اإلشارة إىل صنفه باالختالف يف 
البنية اللفظّية بني املتقابلني .  وقد ُنسبت التغيريات يف املواضع التي سندرسها يف هذا 
أو   ، أو نحوّية   ، لبيان قيمة رصفّية  تأِت  الرغم من كوهنا ل  التفريق عىل  البحث إىل 
داللّية ، وقد كانت تلك التغريات نتاج مراعاة ذوق العربّية املقطعّي . وتقع عملية 
ذوق  مراعاة  تأثري  تضييع  حّيز  يف  التفريق  يتطّلبه  بام  املواضع  هذه  يف  التغيري  حرص 
العربّية الفصحى يف بناء مقاطعها ، وهو من األُسس التي تقوم عليها الظواهر املوقعّية 
. فكثري من التغريات الصوتّية التي تصيب الكلامت هي استجابة للنظام املقطعّي للغة 
؛ ألن تلك التغريات متّثل حلوالً سياقّية موقعّية تتوخى مراعاة ذائقة العربّية املقطعّية 

التي هلا نظامها اخلاص . 

العالقات الداللّية يف اآليات االجتامعّية
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Abstract
Differentiation is the mainstay of linguistic phenomena of great 
importance. It is a mechanism used by speakers to generate 
words in the language because the processes of derivation and 
inflection - which are the mainstay of language in generating 
its words - are based on differentiation. The change between 
the opposites that is intended to differentiate represents an 
emergency difference in one of the two parties to be a sign 
of its difference from the other side. The differentiation is 
employed, on the other hand, as a mechanism whose purpose 
is to remove confusion from words and structures, which are 
similar to other words and structures.
Among the changes that grammarians and linguists have 
been keen to follow up and provide an appropriate linguistic 
explanation for are the changes that they have justified with 
the reason for differentiation in view of the availability of the 
correspondent that may be ambiguous, or the contrast whose 
type must be indicated by the difference in the verbal structure 
between the opposites. The changes in the places that we will 
study in this research have been attributed to differentiation 
although they did not come to indicate a morphological, 
grammatical, or semantic value. These changes were the result 
of taking into account the syllabic effect of Arabic. The process 
of limiting the change in these places to what is required for 
differentiation is in the area of wasting the effect of observing 
the taste of classical Arabic in building its syllables, and it is 
one of the foundations upon which the locational phenomena 
are based. Many phonemic changes in words are in response to 
the syllabic system of language because these changes represent 
contextual and positional solutions that seek to take into 
account the taste of syllabic Arabic, which has its own system.

Keywords: differentiation, change, syllable
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توطئة: 
ظواهر  عامد  التفريق  يشّكل   
لغوّية ذات شأن كبري، فهو آلّية يوّظفها 
املتكّلمون لتوليد األلفاظ يف اللغة؛ ألّن 
عمليتي االشتقاق والترصيف ــــــ ومها 
عامد اللغة يف توليد ألفاظها ــــــ  تقومان 
عىل التفريق، الذي يمّثله إيقاع اختالف 
او  املتقابلتني  الوحدتني  إحدى  بنية  يف 
بينهام،  االختالف  عىل  للداللة  كلتيهام 
الذي  املتقابلني  بني  التغيري  يمّثل  لذا 
أحد  يف  طارئًا  اختالفًا  التفريق  به  ُيراد 
عن  الختالفه  عالمة  ليكون  الطرفني؛ 
للصورة  يضمن  وهو  اآلخر،  الطرف 
اجلديدة املنَتجة املستعَملة يف الكالم متيزًا 

هلا عاّم يقابلها من الصور. 
جانب  من  التفريُق  وُيوظَّف   
اللبس  دفع  غايتها  آلية  بوصفه  آخر 
اعتورها  التي  والرتاكيب،  األلفاظ  عن 
أخرى،  وتراكيب  ألفاظ  مع  التامثُل 
التمّيَز  الوحدات  تلك  يمنح  فالتفريق 
عن غريها، لذا فاللغة ال تنفكُّ ُمعتمدًة 
عليه يف توليد األلفاظ ويف إعادة التاميز 

بينها.  

التي  التغيريات  أكثر  ومن   
حرص النحوّيون واللغوّيون عىل تتبعها 
هي  هلا  مناسب  لغوّي  تفسري  وتقديم 
التفريق  بعّلة  عّللوها  التي  التغريات 
يقع  قد  الذي  املقابل  لتوافر  بالنظر 
تستوجب  الذي  املقابل  أو  به،  اللبس 
البنية  يف  باالختالف  صنفه  إىل  اإلشارة 
بني املتقابلني.  وقد ُنسبت التغيريات يف 
البحث  التي سندرسها يف هذا  املواضع 
إىل التفريق عىل الرغم من كوهنا ل تأِت 
لبيان قيمة رصفّية، أو نحوّية، أو داللّية، 
مراعاة  نتاج  التغرّيات  تلك  كانت  وقد 

ذوق العربّية املقطعّي. 
التغرّيات  تلك  نسبة   ُ وُتفرسَّ  
عىل  املواضع  تلك  لتوافر  للتفريق؛  إىل 
التقابل  ومها  التفريق  ظاهرة  أساَس 
مقابلة  يف  ذلك  جتىّل  وقد  والتغيري، 
ة  ُمغريَّ غرَي  ألفاظًا  فيها  ة  امُلغريَّ األلفاظ 

تربطها هبا عالقة تصنيفّية. 
هذه  يف  التغيري  حرص  عملية  وتقع   
املواضع بام يتطّلبه التفريق يف حّيز تضييع 
يف  الفصحى  العربّية  ذوق  مراعاة  تأثري 
التي  األُسس  من  وهو  مقاطعها،  بناء 

ذائقة العربّية املقطعّية وأثرها يف تفسري ...
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التي  املوقعّية،  الظواهر  عليها  تقوم 
لذلك  حلوالً  ُتعدُّ  سياقّية  "مطالُب  هي 
النظام  متطلبات  بني  الناشئ  التعارض 
القواعد  بني  آخر  وبتعبري  والسياق، 

والتطبيق")1(.
تسري  نظاٌم  اللغوّية  فللظواهر   
والقوانني  القواعد  مجلة  وهو"  عليه 
ذلك  وُيقابل  الظواهر")2(،  يف  املتحّكمة 
هو  االستعامَل  ألّن  االستعامَل؛  النظاُم 
املقابلة  كانت  هنا  ومن  النظام،  تطبيق 
ذي  النظام  تطبيق  بني  أي  بينهام، 
والرتاكيب  األلفاظ  وبني  التغيريات، 
التي جتري عىل النظام من غري تغيريات؛ 
خللو تطبيقها من املشكالت التي حتتاج 
ألنظمة  تطبيٍق  كلُّ  فليس  احللول،  إىل 
فيه  جُترى  أْن  ينبغي  والرتاكيب  األلفاظ 
التي  أهم األسس  تغريات. وواحد من 
مراعاة  املوقعّية  الظواهر  عليها  تعتمد 

الذوق التشكييّل للعربّية. 
بِنَى  تغيري  يف  املقطعّية  الضوابط  أثر 

األلفاظ:
نسج  يف  بالغة  أمهّية  للمقطع   
تشكيلّيًا  قالبًا  بوصفه  اللغة  كلامت 

كلامت  لتشّكل  األصوات  فيه  تنتظم 
الصوت  العالقة بني  فاملقطع هو  اللغة، 
املرحلة  املقطع  يمّثل  لذا  والرتكيب، 
وتركيبها  األصوات  إفراد  بني  الوسيطة 
الصبور  عبد  د.  قال  الكلامت،  يف 
والكلمة  املفرد،  الصوت  شاهني:"بني 
املرّكبة من عدة أصوات مرحلة وسيطة 
هنا  ومن  املقطع")3(،  مرحلة  هي 
انتظام  يف  كبرٌي  أثٌر  املقطع  ملرحلة  كان 
األصوات سواء أكانت يف كلمة واحدة 
من  جمموعة  وللعربّية  كلمتني.  يف  أم 
املقطعّي، وهي  تشكيلها  ُتقّيد  الضوابط 
ليست بِدعًا من اللغات يف ذلك؛ فلكّل 
لغة ضوابُط يف بنيتها املقطعّية ختتلف عن 
اللغات األُخر، وهذا عائد إىل ذائقة تلك 

اللغة يف تشكيل مقاطعها الصويّت)4( .
املقطعّية  اخلصائص  ودراسة   
للعربّية مفيدٌة يف الوصول إىل تفسريات 
اللغوّية،  الظواهر  لبعض  سليمة  علمّية 
هذا  يف  احلمد  قدوري  غانم  د.  يقول 
من  عدٍد  عرض  أّن  وجدُت  الصدد:" 
ضوء  يف  والرصفّية  الصوتّية  املسائل 
أمٌر  العربّية  يف  املقطعّي  النظام  حقائق 
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تقّدمه  أْن  يمكن  ما  توضيح  يف  مفيد 
معاجلة  يف  إسهام  من  املقطع  دراسة 
تفسريًا  وتفسريها  كثرية  لغوّية  قضايا 

أقرب إىل طبيعة اللغة وواقعها ")5( .
هو  البحث  هذا  يف  وعملنا   
املسائل  لتوظيف دراسة بعض  مصداق 
البنية  خصائص  ضوء  يف  اللغوّية 
علمّي  تفسري  لتقديم  للعربّية  املقطعّية 
بعض  أصابت  التي  الصوتّية  للتغرّيات 
الصوتّية  التغريات  من  فكثري  األلفاظ. 
استجابة  هي  الكلامت  تصيب  التي 
للنظام املقطعّي للغة، وهي نتيجة تصادم 
املقطعّي)6(،  النظام  مع  األصيّل  الوضع 
سياقّية  حلوالً  التغريات  تلك  فتكون 
العربّية  ذائقة  مراعاة  تتوخى  موقعّية 
وقد  اخلاص.  نظامها  هلا  التي  املقطعّية 
مقاطعها  بناء  يف  العربّية  الذائقة  أّثرت 
تلك  بلغت  حّتى  كلامهتا،  بناء  يف  كثريًا 
خمالفة  حدَّ  املواضع  بعض  يف  التغريات 

ضوابط النظام. 
بعض  يأيت  فيام  وسنبحث   
التغيري  النحوّيون  نسب  التي  املواضع 
فيها إىل التفريق، وهو يف حقيقته من أثر 

للعربّية. وفيام  املقطعّي  النظام  يتطّلبه  ما 
يأيت جمموعة من املسائل التي كانت عّلة 
التغيري فيها مراعاة ذائقة العربّية املقطعّية 

يف نسج كلامهتا.
أوالً: تثنية االسمني املوصولني )اّلذي( 

و )اّلتي(:
تثنّى بعض األسامء املبنّية بزيادة   
تغريات  مع  آخرها  عىل  التثنية  الحقة 
تلك  فتحت  وقد  املفرد،  آخر  تصيب 
اختالف  النقاش يف علة  باب  التغريات 
االسم  تثنية  عن  املبنّي  االسم  تثنية 
امُلعَرب، الذي تزاد عليه الالحقة من غري 
تغيري يف آخر مفرده، وعّلة انحصار ذلك 
التغيري باملبنّي، لذا وجد بعض النحوّيني 
عىل  للداللة  تغيري  بأّنه  القول  مسألة 
املتمّكن  وغري  املتمّكن  بني  االختالف 

مناسبة هنا. 
ويكون التغيري يف تثنية االسمني   
بحذف  )اّلتي(  و  )اّلذي(  املوصولني 
)الياء( منهام يف التثنية، وقد ُأرجعت عّلة 
ذلك االختالف إىل التباين يف الصنف، 
وُنظر إليه عىل أّنه امُلوِجد للتغريات التي 
الصنفني  بني  األسامء  هنايات  ُتصيب 

ذائقة العربّية املقطعّية وأثرها يف تفسري ...
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املتمّكن وغري املتمّكن. ويدعم احلاجة إىل 
تعليل التغيري الذي ُيصيب أواخر األسامء 
القياس  خمالفتها  التثنية،  يف  املوصولة 
الريّض  املتمّكنة. قال  الذي عليه األسامء 
)الياء(  حذف  خمالفة  عن  )ت686هـ( 
القياس وأهّنا يف غري املتمّكن:"... فحذف 
الياء شاّذًا لكونه غري متمّكن كام حذفت يف 

)اللذان( والقياس )اللذيان( ")7( . 
املوصولني  االسمني  ويشارُك   
اسام اإلشارة )ذا وتا( يف حذف آخرمها 
من  )األلف(  حلذف  وكان  التثنية،  يف 
عىل  احلكم  يف  أثٌر  اإلشارة  اسمي  هناية 
املعرب  بني  للفرق  بأّنه  التغيري  ذلك 
واملبنّي، لذا قالت جمموعة من النحوّيني 
يف  اإلشارة  اسم  )ألف(  حذف  بأّن 
التثنية للفرق بني األسامء املبنّية واألسامء 
)ت180هـ(:"  سيبويه  قال  املعربة، 
بينها  لتفرق  واأللف  الياء  َحَذفت  وإّنام 
وبني ما سواها من األسامء املتمّكنة غري 

املبهمة")8(. 
أْن  املثنى  الحقة  حقُّ  وكان   
واسم  املوصول  االسم  آخر  تلحق 
هذا  آخره،  حُيذف  أْن  دون  من  اإلشارة 

وذلك  األسامء  تثنية  يف  القياس  هو 
هذه  يف  لكنّه  املعربة،  األسامء  يف  مّطرد 
حُتذف  إذ  ذلك؛  بخالف  املجموعة 
قال  عليها،  الالحقة  وتدخل  أواخُرها 
ولتثنيتهام:  )ت761هـ(:"  هشام  ابن 
)اللذين(  و  رفعًا،  )اللتان(  و  )اللذان( 
القياس  وكان  ونصبًا،  جّرًا  )اللتني(  و 
يقال:  أْن  )تا(  و  )ذا(  وتثنية:  تثنيتهام  يف 
ُيقال  اللذيان واللتيان وذيان وتيان، كام 
ــــ  وفتيان  ــــ  الياء  بإثبات  ـــ  القاضيان 
بني  فّرقوا  ولكنّهم  ـــ  ياء  األلف  بقلب 

تثنية املبنّي واملعرب ")9(. 
ولو كان َحذف اآلخر يف التثنية   
خمتّصًا باألسامء املبنّية؛ لكان ذلك ُحجًة 
للذين قالوا بأّن حذف )الياء( من االسم 
واملبنّي،  املعرب  بني  للتفريق  املوصول 
ة ُمعرباٍت ُحذفت أواخرها يف  ولكّن َثمَّ
ما ذهبوا  فَدّل ذلك عىل َضعف  التثنية، 

إليه)10(. 
ملسألة  النحوّيني  خترجيات  ومن   
حذف آخر االسمني املوصولني )الذي 
وليست  لٌة  ُمرجَتَ تثنيتهام  أن  والتي( 
تضع   " اللغة  أّن  بمعنى  صناعّية)11(، 
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املفرد  لفظ  عن  منفصاًل  لفظًا  للمثنى 
مثلام وضعت للجمع لفظًا منفصاًل عن 

لفظ املفرد يف نحو... )الذين(")12( .
حذف  النحوّيني  تعليالت  ومن   
عند  املوصول  االسم  آخر  من  )الياء( 
التعليُل الصويّت؛ إذ عّللوا حذفها  تثنيته 
بمنظور  مردود  وهو  الساكنني،  بالتقاء 
معايري الدرس الصويّت احلديث؛ إذ ليس 
ة التقاء ساكنني بل هو اجتامع حركتني  َثمَّ
طويلتني، فضاًل عن ظهور َضعف ذلك 
هناية  يف  احلذف  يوجب  بكونه  التعليل 
األسامء املوصولة، ول يوجبه يف األسامء 
وَشِجياِن  )َعِمياِن  يعّدون  فهم  املعربة. 
الذي  املوصول  لتثنية  مقاباًل  وقاِضياِن( 
الساكنني،  اللتقاء  منه  )الياء(  ُحذفت 
وأّما  )ت643هـ(:"  يعيش  ابن  قال 
التثنية،  يف  الياء  بحذِف  احتجاُجهم 
نحو قوهلم: )اللذاِن(، فإّنام كان اللتقاء 
ول  )هذاِن(،  يف  قلنا  كام  الساكنني، 
الياُء وتتحرَك، فيقاَل: )الَلِذَياِن(،  تثبت 
متُكنها  لنقِص  )الَعِمَياِن(،  قالوا:  كام 

وخروِجها إىل َشَبِه احلروف ")13(. 
التغيري  جيري  أْن  ينبغي  وكان   

فالتغريات  الصنفني)14(،  عىل  الصويّت 
تنتمي  الذي  للصنف  ُتعري  ال  الصوتّية 
تصيب  فهي  اهتامم،  أيَّ  الكلمة  إليه 
الصوت؛ ألّنه وقع يف بيئة صوتّية توجب 
اعتبارات  أّية  عن  النظر  بغض  تغيريه 

خارج املعايري الصوتّية.
للبنية  الصويّت  التحليل  وُيظِهر   
)الذي(  املوصول  لتثنية االسم  املقطعّية 
وبني  املقطعّية  بنيتها  بني  التاّم  التناسَب 
البنية املقطعّية لتثنية االسم املنقوص؛ إذ 
ينتهي )الذي( و )التي( بالياء كام ينتهي 
لفظ )القايض( هبا؛ لذا ينبغي أن تكون 
بنية  تصيب  التي  الصوتّية  اإلجراءات 
لفظ )القايض( يف حال التثنية هي نفسها 
املوصولني  االسمني  بنية  تصيب  التي 

عند تثنيتهام.
وأما  شاهني:"  الصبور  عبد  د.  قال     
الكلامت  بآِخر  التثنية  الحقة  إلصاق 
املنتهية بياء مّد )أي: بكرسة طويلة( فإّنه 
الكرسة  تلتقي  حيث  سهاًل،  لّينًا  جييء 
حالة  )يف  الطويلة  بالفتحة  الطويلة 
االنزالق  نتيجة  ياء  فتنتج  مثاًل(  الرفع 
نفسه  الوقت  يف  وهي  احلركتني،  بني 

ذائقة العربّية املقطعّية وأثرها يف تفسري ...
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القايض  يف:  فيقال  الكلمة،  الم  صورة 
 al qaadi +’ القاضيان   al qaadii’

aani، وكل ما حدث هو جعل الكرسة 

قصرية،  كرسة  الكلمة  هناية  يف  الطويلة 
كام نرى. وكذلك احلال يف إحلاق عالمة 
التثنية حني تكون ياء مّد ونونًا. أي: يف 
 al’( القاضيني  واجلر:  النصب  حالتي 
بوسع  فكان   ،)15("  )qaadi + ayni

يف  الطويلة  الكرسة  يقرّص  أْن  العريّب 
حَيدث  َثمَّ  ومن  املوصول  االسم  هناية 
احلركة،  نصف  الياء  فتنتج  االنزالق، 
الرفع  يف  التثنية  الحقة  تضاف  َثمَّ  ومن 
النصب  يف  التثنية  والحقة   )-aani(
حيدث  ل  ذلك  لكن   ،)ayni  -( واجلر 

مع سهولته الصوتّية. 
أكثَر  مثاالً  النحوّيون  ذكر  وقد   
التثنية،  لبنية االسم املوصول يف  مناسبًة 
وهو تثنية )عٍم وشٍج(، بالنظر إىل متاثل 
اآلِخر  سبقت  التي  القصرية  الصوائت 
)َعٍم(  تثنية  يف  حدَث  فالذي  فيهام. 
َثمَّ  ومن  الطويلة،  الكرسة  تقصري  هو 
القصرية والفتحة  الكرسة  االنزالق بني 
اآليت:  النحو  الالحق، وعىل  املقطع  من 

ــَ  ــِ( / ع  ــِ / + )ن  ــِ  ــَ / / م  / ع 
ــَ ــَ / / ن ــِ /، وهذا  / / م ــِ / / ي 
تثنية  يف  ُيطّبق  اْن  يمكن  نفسه  التحليل 
اّلذي: / ء ــَ ل/ / ل ــَ / /ذ ــِ ــِ/ + )ن 
ــِ( / ء ــَ ل/ / ل ــَ / / ذ ــِ / / ي 
ــِ/، واإلجراء نفسه يف حال  ـَـ/ / ن  ـَـ 
ــِ(،  ن  )ي  إحلاقهام  عند  واجلر  النصب 
م  ــَ //  ع  الصويّت هو/  َعِمَينِي  فتمثيل 
ــِ // ي ــَ ي/  / ن ــِ /، ومتثيل الَلِذَيني 
الصويّت: / ء ــَ ل/ / ل ــَ / / ذ ــِ / / 

ي ـَـ ي// ن ــِ/.
وال  ــــ  مقطعّي  جانب  من  إذن  فينبغي 
يف  وجمموعها  املقاطع  أشكاُل  سّيام 
االسمني  بنيتا  تكون  أْن  ــــ  الكلمتني 
املوصولني )اّلذي واّلتي( يف التثنية مماثلة 

متامًا لبنية تثنية قاٍض وعٍم.
وتأسيسًا عىل ذلك فإّن كّل رأي   
الذائقة  )الياء( عىل  يقوم تفسريه حلذف 
املقطعّية حيظى بالقبول متى ما استند إىل 
لتثنية  املقطعيتني  البنيتني  بني  اختالف 
يف  يامثلهام  وما  املوصولني  االسمني 
البنية. وهذا يكشف َضعف الرأي الذي 
االختالف  سبب  أّن  إىل  صاحبه  ذهب 
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اختصار  يف  العربّية  رغبة  إىل  يعود  قد 
املبنّي؛  االسم  تثنية  يف  الصوتّية  املقاطع 
عند  الرفع  حال  يف  بمقطعني  ينتهي  إذ 
مقطع  أوهلام  )ِذيان(  يمثلهام  الوقف 
مغلق  طويل  واآلخر  ح(،  )ص  قصري 
هو )ص ح ح ص(، وأّن العربّية آثرت 
واحدًا،  مقطعًا  ليكون  )الياء(  حذف 

فيقّل اجلهُد العضيّل املبذول)16(. 
لتثنية  اختار  العريّب  فيكون   
عجُزمها  يكون  أْن  املوصولني  االسمني 
مكّونًا من مقطع واحد بحذف )الياء(، 
واختار لالسم املنقوص أْن يكون عجُزه 
مكونًا من مقطعني، وهذا التعليل نفسه 
حمتاج إىل تعليل، إذ لو كان العريّب يتوخى 
اختصار اجلُهد يف جعلهام مقطعًا واحدًا 
يف تثنية االسم املوصول، لكان قد توخى 
ذلك التخفيف يف تثنية االسم املنقوص 

أيضًا فهام ذوا بنية مقطعّية واحدة. 
َضعف  َيظهر  نفسها  وبالطريقة   
الرأي الذي يعتمد عدد املقاطع الصوتّية 
إذ  )الياء(،  حلذف  عّلة  للكلمة  املكونة 
حذف  أّن  إىل  املحَدثني  بعض  ذهب 
ملواكبة  املتكّلم  سعي  من  ُمتأٍت  )الياء( 

من  بالتخلص  املقطعّية  العربّية  ذائقة 
املرغوبة،  غري  املقطعّية  التجمعات 
التي  املقاطع  مخاسّية  الكلامت  ومنها 
تقع يف حّيز النُدرة، وإرجاع الكلمة إىل 
تكوين مقطعّي رباعّي ُمبعٍد هلا عن تلك 
الندرة)17(، فيكوُن غرض حذف )الياء( 
تثنيته  إخراج  املوصول  االسم  تثنية  يف 
املرغوبة)18(.  غري  املقطعّية  البنية  عن 
تشّكل  الرأي  هذا  َضعف  يبنّي  والذي 
من  والَقاِضَيان(  ِجيان،  والشَّ )الَعِميان 
تثنية  ــــ وهو عدد مقاطع  مخسة مقاطع 
)الذي(، فيام لو ل حُتَذف منه الياء ــــ ول 

يكن ذلك داعيًا حلذف الياء منها. 
رجحانه  يبدو  الذي  الرأي  أّما   
اعَتمد  الذي  فهو  اآلراء،  سائر  عىل 
موضع النرب يف املقطع وأثره يف التشكيل 
الصويّت للكلمة؛ إذ يقع النرب عىل املقطع 
الثالثة  )الذي(  كلمة  مقاطع  من  الثاين 
النرب  ذلك  ويؤّدي  ِذي(،   / َل   / )َاْل 
وهو  له،  التايل  املقطع  قّمة  حذف  إىل 
)ذي(، فتنضّم قاعدُته حينئٍذ إىل املقطع 
قصري  مقطع  من  ل  حُيوَّ وبذا  املنبور، 
ــَ  مفتوح إىل مقطع طويل مغلق هو )ل 

ذائقة العربّية املقطعّية وأثرها يف تفسري ...
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النحو: /  البنية عىل هذا  فتكون  ذ()19(. 
َاْل / / ل ــَ ذ/، وهذه البنية هي إحدى 
اللغات السّت يف االسم املوصول وعليها 
شواهد فصيحة )20(، فتكون تثنيته بزيادة 
أثر  ة حذٌف من  َثمَّ الالحقة فقط وليس 

دخول الالحقة.  
ثانيًا:  فتح تاء )الَت(:   

الساكنة  التأنيث  تاء  تلحق   
للتأنيث،  )ال(  احلرف  ومنها  احلروَف 
أو لغرض املبالغة، أو مشاهبة الفعل كام 
يرى ذلك بعض النحوّيني)21(، فيتشّكل 
)ليَس(،  بمعنى  الذي  )الَت(  احلرف 
وحرف  النفي،  حرف  من  مرّكبة  فهي 
التأنيث عىل وفق أحد مذهبي النحوّيني 

فيها)22(. 
وبدخول )التاء( عليها تشّكلت   
وقد  التقابل،  تعدد  صور  من  صورة 
النحوّيني  نشأت تلك الصورة من ربط 
يف  للتأنيث  التي  )التاء(  سكون  بني 
يف  التي  )التاء(  وحتريك  األفعال، 
داخلة  )تاء(  أهّنا  إىل  بالنظر  )الَت( 
ة عن )التاء(  لتأنيث احلرف، وهي ُمَغريَّ
التي للتأنيث يف األفعال، فهذه مفتوحة 

والتي يف األفعال ساكنة.
ومن هنا قال بعض النحوّيني بأّن   
عّلة حتريك )التاء( بالفتح يف )الَت( هي 
األفعال  عىل  الداخلة  بني  الفرق  إيقاع 
العكربي  قال  احلروف،  عىل  والداخلة 
ا )التَّاء( َفَقاَل قوٌم ِهَي  )ت616هـ(:" أمَّ
اْلَكِلَمة  لتأنيث  دخلت  )اَل(  بـ  ُمتَِّصَلة 
َهَذا  )ُثّم( وَعىل  َكاَم دخلت يِف )ُرّب( و 
التَّاء  أشبهت  ا  ألهنَّ بِالتَّاِء،  َعَلْيَها  ُيوقف 
التَّْأنِيث  بِاْلِفْعِل يِف داللتها عىل  الالحقة 
يِف غري َلفظَها َوُفتَِحت ليفّرق َبني احْلَْرف 

َواْلِفْعل ")23(. 
ول يستبعد العكربي أْن تكون قد   
الساكنني،  التقاء  من  للتخلص  ُحّركت 
كت  ُحرِّ قيل  َوَلو  قائاًل:"  أردف  لذا 
وبه  َوجهًا")24(،  َكاَن  الساكنني  اللتقاء 
قال بعض النحوّيني)25(. لكنّ  األشموين 
حتريكها  يكون  أْن  استبعد  )ت900هـ( 
اللتقاء الساكنني ُمستدالً بتحرك )التاء( 
خُتَتم  بالفتح عند دخوهلا عىل حروف ل 
بساكن، واخّتذ ذلك دلياًل عىل قوة الرأي 
القائل بأهّنا للفرق، َيظهر ذلك يف قوله:" 
وُحّركت فرقًا بني حلاقها احلرف وحلاقها 
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بدليل  الساكنني؛  اللتقاء  وليس  الفعل، 
َت( فإهّنا فيهام متحّركة مع  )ُربََّت( و )ُثمَّ

حتريك ما قبلها ")26(.
إال  َتِرد  ل  )الَت(  كانت  وإْن   
مفتوحَة )التاء( فإّن )ُربََّت( و )ُثّمَت( قد 
وردت ساكنة )التاء( يف بعض املواضع، 
النحوّيني، قال  ولقد ذكر ذلك مجع من 
فاحرتزنا  )ت769هـ(:"  عقيل  ابن 
نحو  للحرف  الالحقة  عن...  بالساكنة 
مع  تسكينها  وأّما  َت،  وُثمَّ وُربََّت  الَت 
ْت")27(،  رّب وُثّم فقليل نحو: ربَّْت وُثمَّ
فاجلمع بني )الَت( و )رّبَت( و )ُثّمَت(، 
إال  تأيت  ال  تاءها  أّن  يف  بينها  واملساواة 
مفتوحة منقوض بام ورد عن العرب يف 

األخريتني. 
فائدة  من  بينها  اجلمع  خيلو  وال   
يف  )التاء(  حتريك  اقتصار  عّلة  تكشف 
يف  )التاء(  بخالف  الفتح،  عىل  )الَت( 
اختالف  ُينبئ  إذ  ت(؛  )ُثمَّ و  )ُربَّت( 
جانب،  من  )الَت(  بني  املقطعّية  البنية 
ت( من جانب آخر  وبني )ُربَّت( و )ُثمَّ
عن تلك العّلة. التي هي حتاًم غرُي التقاء 
األشموين،  ذلك  إىل  أشار  كام  الساكنني 

عىل  الداخلة  بني  بالفرق  عّللها  وإْن 
الفعل والداخلة عىل احلرف، وهو رأي 
( إىل  ( و )ُثمَّ ُيغري بالقول به انتامء )ُربَّ
الصنف الذي تنتمي إليه )ال(، واحّتادها 

يف حركة )التاء( الداخلة عليها. 
الداعي  أّن  لدينا  يقوى  والذي   
)ال(  عىل  الداخلة  )التاء(  حتريك  إىل 
يتشّكل  إذ  املتشّكلة،  املقطعّية  البنية  هو 
بدخول )التاء( عليها مقطٌع مديد مغلق 
بصامت واحد، وهو مقطع غرُي مرغوٍب 
آخره  بتحريك  منه  فُيتخّلص   ، فيه)28( 
طويل  مقطع  إىل  لينقسَم  )التاء(؛  وهو 
متثيلها  ويكون  قصري،  ومقطع  مفتوح 

الصويّت بالشكل اآليت: 
اَلْت   /  ل ــَ ــَ ت /   /  ل ــَ ــَ /  

/ ت ــَ /   الََت 
عىل  َت(  )ُثمَّ و  )ُربََّت(  وليس   
حد سواء مع )الَت( يف البنية املقطعّية؛ 
إذ ال ُيفيض تسكني )التاء( فيهام إىل مقطع 
غري  تكرارًا  يشّكل  لكنه  مرغوب،  غري 
أْن  مرغوب للمقطع نفسه، وبذا يمكن 
فيهام، وهو  )التاء(  تسكني  إمكان  نعّلل 
العرب  استعامالت  بعض  يف  الظاهر 

ذائقة العربّية املقطعّية وأثرها يف تفسري ...
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إيامها، وإْن كانت قليلة. ويمكن تعليل 
إىل  فيهام  )التاء(  فتح  إىل  العريّب  ميل 
رغبته يف تغيري مقاطعه املتامثلة واملتوالية 
ثاين  وبتغيري  ُمستكرهًا.  ثِقاًل  توّلد  التي 
الثِقل  ذلك  يزول  األول  عن  املقطعني 
الصويّت  التمثيل  ويمكن  املستكره)29(، 

لتلك العملية بالشكل اآليت: 
ْت  / ث ــُ م / / م ــَ ت /   ُثمَّ  
مغلقني(   متوسطني  مقطعني  )توايل 
َت،  / ث ــُ م / / م ــَ / /ت ــَ /  ُثمَّ
ـَ ت /  )توايل  ـُ ب / / بـ  ُربَّْت  / رـ 
ــُ  ر  مقطعني متوسطني مغلقني(   / 

ب/  / ب ــَ /  /ت ــَ /  ُربََّت.
ثالثًا:   تشديد ياء النسب: 

االسم  آخَر  املشّددة  الياء  تلحق   
املراد النسب إليه، لتُدلَّ عىل النسبة إليه، 
وتدخُل هذه )الياء( مع ما التصقت به يف 
عالقة من التقابل مع صورة املضاف إىل 
يشء  يف  النحوّيني  نظر  يف  املتكّلم  )ياء( 
بعض  جعل  لذلك  اللفظّي؛  الشبه  من 
مبناُه  التعّدد  من  الصورة  تلك  النحوّيني 
يف تعليل تشديد )ياء( النسب، من ذلك 
قول الصايغ )ت 720هـ(:" وتشديد الياء 

للفرق بني ياء النّسب، وياء املتكّلم ")30(، 
وقد عّلل بعض النحوّيني تشديد )الياء( 
بالعّلة نفسها، لكْن بعبارة أخرى هي أّنه 

ألمن اللبس بـ )ياء( املتكّلم)31(. 
تشديد  إىل  دعا  الذي  أّن  ويبدو   
)الياء( ليس عّلة إيقاع الفرق بينها وبني 
النظام  متطلبات  هي  بل  املتكّلم،  )ياء( 
املقطعّي للكلمة؛ إذ ُيراد هلذه )الياء( أْن 
تكون حرَف إعراب االسم الذي دخلت 
حلركات  حتمُلها  يتحّقق  وال  عليه، 
فلو  ُشّددت؛  إذا  إاّل  الثالث  اإلعراب 
جاءت منفِردًة ل يظهر عليها إال الفتحة، 
البنية املقطعّية حينئٍذ حذفها  وألوجبت 

يف حايل الرفع واجلّر.
هذا  إىل  النحوّيون  أشار  وقد   
يعيش:"  ابن  قول  ذلك  من  املحذور، 
مكسوٌر؛  قبلها  وما  خفيفًة،  حلقت  لو 
ثُقلتا  كام  والكرسُة،  الضّمُة  عليها  لثُقل 
ضة  ُمعرَّ والداِعي، وكانت  القايِض  عىل 
التنويُن،  عليها  دخل  إذا  للحذف 
فلحاق  بالتضعيف")32(.  نوها  فحصَّ
االسم  يف  يظهر  ال  اإلعراب  الصقة 
وهو  التشديد،  بذلك  إاّل  املنسوب 
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)ت1206هـ(  الصّبان  إليه  أشار  الذي 
عليها  ليجري  الياء  بقوله:"وُشّددت 
ُأفردت  ولو  الثالثة،  اإلعراب  وجوه 
السُتثقلْت الضّمُة والكرسُة عليها ")33(. 
حتّقق  فرصة  أّن  أيضًا  ذلك  من  ويظهر 
اللبس بني )ياء( املتكّلم و )ياء( النسب 
غري واردة أو قليلة جدًا؛ ألهّنا عىل فرض 
إال  تكون  ال  املتكّلم  )ياء(  مثل  ختفيفها 
مفتوحة يف حال النصب، فهي سُتحذف 

يف حايل الرفع واجلّر. 
ــــ  )الياء(  تشديد  إىل  فالداعي   
ــــ  النحوّيني  بعض  إليه  أشار  ما  وهو 
هو متكني الالصقة اإلعرابّية من الظهور 
األحوال  يف  املنسوب  االسم  عىل 
كون  حال  يف  يتأتى  ال  وذلك  الثالث، 
تشديد،  غري  من  منفردة  النسب  )ياء( 
عىل  حينئذ  املقطعّية  البنية  بيان  ويمكن 

نحو املثال اآليت: 
اإلعراب  عالمة   + هاشمْي  هاشم  
 / هـ ــَ ــَ / / ش ــِ / / م ـِـ ـِـ / + / 

ــُ ن /  
الحقٌة  اإلعراب  عالمة  أّن  وبام   
صوتّية مبدوءة بصائت قصري فال يمكن 

أْن  يمكن  وال  مقطع،  بداية  ُتشّكَل  أْن 
يؤّدي  ألّنه  السابق؛  املقطع  إىل  تضاف 
يف  ممنوع  وهو  صوائت،  ثالثة  توايل  إىل 
العربّية، فلم يكن أمام البنية إاّل اللجوء 
قبل  الصائت  نصف  )الياء(  زيادة  إىل 
عالمة اإلعراب ليتشّكل مقطٌع مقبول. 

ويكون متثيله الصويّت عىل النحو اآليت:
هاشم  هاشمْي + ي + عالمة   
اإلعراب  / هـ ــَ ــَ / / ش ــِ / / م ـِـ 

ـِـ / / ي ــُ ن /  
أثر  من  إليه  ذهبنا  ما  ويقّوي   
عند  )الياء(  زيادة  يف  املقطعّية  للبنية 
إرادة إحلاقها عالمَة اإلعراب، أّن إحلاق 
التأنيث ال يكون  االسم املنسوب )تاء( 
)تاء(  مورفيم  ألّن  )الياء(؛  بتشديد  إال 
يمكن  فال  أيضًا،  بصائت  يبدأ  التأنيث 
بداية  بدايته  تكون  أْن  املورفيم  لذلك 
الصائت  ذلك  حلاق  يمكن  وال  مقطع، 
من مورفيم التأنيث املقطع السابق؛ ألّنه 
وهو  صوائت  ثالثة  توايل  إىل  سيؤّدي 
ممنوع، فُيعالج ذلك بزيادة )الياء( نصف 
القصري  الصائت  مع  لُتشّكل  الصائت؛ 
مستقاًل،  مقطعًا  التأنيث  مورفيم  من 

ذائقة العربّية املقطعّية وأثرها يف تفسري ...
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اإلعراب  عالمة  مع  )التاء(  ل  وُتَشكِّ
الصويّت  متثيله  ويكون  مستقاًل،  مقطعًا 

عىل النحو اآليت:
هاشم  هاشمي + تاء التأنيث   
+ عالمة اإلعراب  / هـ ــَ ــَ / / ش 

ــِ / / م ـِـ ـِـ / + / ــَ ت /  + / ــُ ن /
تاء   + ي   + هاشمي  هاشم    
التأنيث + عالمة اإلعراب  هاشمّيٌة/ 
هـ ــَ ــَ / / ش ــِ / /م ـِـ ـِـ / / ي ــَ / / 

ت ــُ ن/. 
املنسوب صفة مأخوذة  واالسم   
أحلق  لذلك  إليه،  املنسوب  لفظ  من 
الصفات،  إعامل  وأعمل  التأنيث  )تاء( 
)ت377هـ(:"  الفارس  عيل  أبو  قال 
صفًة  له  الياءين  للحاق  االسم  ويصري 
للذي تنسبه إليه بعد أْن ل يكن كذلك، 
فلهذا ُأحلقت التاُء املؤنَث وأعمل إعامل 
متيمّية،  امرأة  هذه  نحو:  يف  الصفات 
برجل  ومررت  كوفّية  عاممة  وتلك 
 ،)34(" محاره  ومرصّي  أبوه،  هاشمّي 
وعالمة  اإلعرابّية  العالمة  فدخول 
أْن  يستلزم  املنسوب  االسَم  التأنيث 
يكون ذلك االسم ذا هناية مقطعّية يمكن 

بوجودها أْن تّتصل هبا تانك الزيادتان، 
وال يكون ذلك إاّل بزيادة )الياء(. 

عينه  األسامء  من  كان  ما  مجع   : رابعًا 
)واو( و )ياء( متحركتان مجع تكسري: 

القياس عند النحوّيني يف مجع ما   
كان أصل العني فيه من األسامء )ياًء( أو 
)الواو(  تصحيح  هو  متحركتني  )واًو( 
)مقام(  مجع  مثل  اجلمع،  يف  )الياء(  و 
التي  )معيشة(  و  )قَوم(،  أصلها  التي 
أصلها )عَيش(، و )معونة( التي أصلها 
ومعايش  )مقاوم  جُتمع عىل  إذ  )عَون(؛ 
ومعاون(، أّما ما كانت واوه وياؤه وألفه 
يف املفرد زائدًة، وليس هلا أصل متحّرك، 
مجع  مثل  مهزًة،  اجلمع  يف  تقلب  فإهّنا 
)صحيفة(،  و  )رسالة(،  و  )عجوز(، 
ورسائل  )عجائز  عىل  يكون  فجمعها 

وصحائف()35(. 
بني  االختالف  هذا  عن  وينتج   
التقابل  تعدد  اجلمعني صورٌة من صور 
)الواو(  متّثل  إذ  النحوّيني؛  نظر  يف 
)مقام  األوىل  املجموعة  يف  )الياء(  و 
حروفًا  شاهبها(  وما  ومعونة  ومعيشة 
يف  وهي  الكلمة.  حروف  من  أصلية 
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بنية  زائدة عن  الثانية حروف  املجموعة 
األصل. 

التقابل  هذا  ربط  عن  وينتج   
تعليل  مجعيهام  بني  باالختالف 
للفرق بني  بأّنه  االختالف بني اجلمعني 
)الواو( و )الياء( األصليتني، و )الواو( 
به  رّصح  ما  وهو  الزائدتني،  )الياء(  و 
بعض النحوّيني. إذ جعلوا من اإلعالل 
لإلشارة  الطرفني  بني  التغيري  هو  باهلمز 
إىل اختالفهام، قال أبو البقاء العكربي:" 
َتقول يِف معيشة معايش بَِغرْي مهز ووزنه 
أصٌل  الياَء  أِلَّن  هيمزوا؛  ل  َوإِنَّاَم  مفاعل 
وإّنام هُيَْمُز الّزائُد للَفْرق ")36(، ولعّل رأي 
الفرق  إليقاع  التصحيح  بأّن  القائلني 
قائم عىل أّن إثبات )الواو( و )الياء( يف 
اجلمع، ل يأِت إاّل لإلشارة إىل أهّنام أصٌل 
االسرتباذي  الدين  ركن  قال  املفرد،  يف 
والواو  الياء  يقلبوا  ول  )ت715ه(:" 
مهزة يف مقاوم ومعايش ومعاون، مجع: 
مقامة ومعيشة ومعونة؛ للفرق بني الياء 
رسائل  نحو:  يف  كام  الزائدتني  والواو، 
والياء  الواو  وبني  وعجائز،  وصحائف 

األصليتني ")37(.

احلاجب  ابن  جعل  وقد   
)ت646هـ( الفرق املراد إيقاعه بإعالل 
بني  اآلخر  وتصحيح  الطرفني،  أحد 
األصيّل  بني  ال  عام،  بشكل  البابني 
عن  ينبئ  منها،  والزائد  أصواهتا  من 
مقاوم  َباب  يِف  يفعلوه  َول  قوله:"  ذلك 
رسائل  َباب  َوَبني  َبينه  لْلفرق  ومعايش 
ركن  وتعّقب  وصحائف")38(،  وعجائز 
احلاجب  ابن  كالم  االسرتاباذي  الدين 
الذي  التفريق  يكون  أْن  فدفع  هذا، 
صحته  وحرص  اللبس،  لدفع  هنا  أراده 
بأّنه يراد منه بيان االختالف يف احلكم، 
هذا  يكون  أْن  إلمكان  منه  نقٌض  وهو 
فهو  التفريق،  مواضع  من  املوضع 
بغض  طرف  كلُّ  استحقه  لغوّي  حكٌم 
قوله:"  وهو  اآلخر،  الطرف  عن  النظر 
دفع  بالفرق  أراد  إْن  أّنه  عليه  أوِرد  وقد 
ألّنه  بيشء؛  فليس  الياءين،  بني  اللبس 
الواو  قلب  تقدير  عىل  بينهام  التباس  ال 
بينهام  ُيفّرق  أْن  والياء فيهام مهزة، جلواز 
باألصل. وإْن أراد به وجود عّلة تفصل 
بني الياءين يف احلكم فهو صحيح ")39(. 
بعض  تأثر  عن  يكشف  وهذا   

ذائقة العربّية املقطعّية وأثرها يف تفسري ...
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التي  التقابل  تعدد  بصور  النحوّيني 
بينها تغيري حلق صنفًا ول يلحق اآلخر، 
بني  الفرق  بإيقاع  التغيري  ذلك  وربطهم 
ذلك  لوال  تطابقها  ُيتصور  التي  الصور 
بأّن  القائلني  أّن  عىل  ويدلُّ  التغيري. 
األصوات  بني  الفرق  إليقاع  التصحيح 
واألصناف  املتشاهبة،  الصورة  ذات 
إّنام كان  بينها  التغيري  أْن  املختلفة، يرون 
لبيان االختالف يف الصنف. وإْن ل تكن 
بني  للبس  موقعًة  تلك  التعّدد  صورة 

الصنفني. 
ناظر  نّص  من  ُيفهم  ما  وهو   
فيه  حتّدث  الذي  )ت778هـ(  اجليش 
هذه  يف  واإلعالل  التصحيح  عّلة  عن 
املسألة، فقال:" كل مجع، ملا فيه مّدة ثالثة، 
إذا كان اجلمع عىل مثال َمفاِعل، فُتبدل 
اهلمزة من املّدة الواقعة بعد ألف اجلمع 
نحو: قالدة وقالئد... وما كان مّدة لكنّه 
غري زائد كمفازة؛ فإهّنا منقلبة عن أصل، 
مفاوز،  مجعها:  فإّن  ومعونة؛  ومعيشة، 
ذلك  فعلوا  وإّنام  ومعاون...  ومعايش، 
الزائدتني،  والواو  الياء،  بني  ليفّرقوا 

وبني الياء والواو األصلّيتني ")40(.

وقد كان تعليل بعض املتقدمني   
هنجًا  ينهج  الصنفني  بني  لالختالف 
كلُّ  يستحق  ما  توضيح  يبتغي  صوتّيًا 
مجع  عند  )الياء(  و  )الواو(  من  صنف 
التعليل  ذلك  األلفاظ. وقد شاب  تلك 
مسلامت  جمانبة  من  الكثري  الصويّت 
ال  أّنه  إاّل  احلديث،  الصويّت  الدرس 
املتقدمني  قّيمة لوعي  خيلو من إشارات 

بطبيعة الصوائت يف العربّية وأنواعها.
الصوتّية  تعليالهتم  جمانبة  ومن   
احلديث  الصويّت  الدرس  مقررات 
قوهلم بأّن الداعي إىل قلب )ألف( املّد، 
بعد  احلركتني  شبه  )الياء(  و  )الواو(  و 
وأّن  الساكنني،  التقاء  اجلمع  )ألف( 

)ألف( املّد حُيّرك فينقلُب مَهزًا. 
احلديث  الصويّت  الدرس  ويرى   
هو  بل  ساكنني،  التقاء  ة  َثمَّ ليس  أّنه 
جميء  عند  طويلتني  حركتني  التقاء 
الكلمة  )ألف(  قبل  اجلمع  )ألف( 
حركة  وشبه  طويلة  وحركة  املفردة، 
عند جميء )ألف( اجلمع قبل )الواو( و 
)الياء( يف الكلمة املفردة، وأّن )األلف( 
قال  ّرك.  حُتَ أْن  يمكن  ال  طويلة  حركة 
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أبو حممد الصيمري )ت ق4هـ(:" وإّنام 
وجب اهلمز يف هذا اجلمع؛ ألّن األلف، 
والواو، والياء سواكن يف هذه األسامء، 
اجلمع  ألف  زدنا  نجمع  أْن  أردنا  فإذا 
ثالثة فتقع هذه احلروف بعد ألف اجلمع 
ألف  ساكنان؛  فيلتقي  }كذا{  سواكُن 
من  فالبدَّ  احلروف،  هذه  وأحد  اجلمع 
للحذف  وليس  حتريك")41(،  أو  حذٍف 
الذي  بالشكل  بالبنية  خُيّل  ألّنه  سبيل؛ 
إاّل  يبَق  فلم  املعنى  أداء  عن  فيه  تقرص 
اللغوّي،  الرتاث  بمعايري  الثاين  حتريك 
وحتريُكه جاعُله مهزًة)42(، فيكون عندئٍذ 
وكبائر  رسائل  مثل  )فعائل(،  وزن  عىل 

وصحائف. 
الساكن  أّن  النحوّيون  ويرى   
)معيشة  مجع  يف  )األلف(  بعد  الثاين 
من  أصله  إىل  يرجع  ومقام(  ومعونة 
التحريك  إىل  احتِيج  ألّنه  التحريك؛ 
التوايل:  َفَرَجعت إىل أصوهلا، وهي عىل 
مجوعها  فكانت  وقَوَم(،  وعَون  )عَيش 
معايش ومعاون ومقاوم، قال أبو حممد 
ــــــ  ومعايش  مقاوم،  الصيمرّي:"فأّما 
مجع مقام ومعيشة ــــــ فال هُيمز، والفرق 

يف  األلف  أّن  تقّدم:  ما  وبني  هذا  بني 
ليستا  أصليتان  معيشة  يف  والياء  مقام، 
وقعتا  فلام  احلركة،  وأصلهام  بزائدتني، 
حتريكهام  إىل  واحتيج  اجلمع  ألف  بعد 
السريايّف  وقال   ،)43(" األصل  إىل  ُرّدا 
)ت368هـ(:" أّنه متى مُجع مقال ومقام 
فإّن  ذلك  جمرى  جرى  وما  ومعيشة 
اجلمع  يف  أصوهلا  إىل  تدقُّ  املد  حروف 
وال ُتعّل فيقال يف مجع مقال مقاول ")44(. 
حتليلهم  ابتعاد  من  الرغم  وعىل   
الصويّت هذا عن القبول عىل وفق معايري 
ال  أّنه  إال  احلديث،  اللغوّي  الدرس 
يف  املتقدمون  ذكره  ما  قيمة  من  ُينِقص 
هذه املسألة من إشارات تنوع األصوات 
من  الرغم  عىل  واختالفها  الصائتة 
احّتادها يف الرمز الكتايّب، ويف طليعة تلك 
اإلشارات وضوحًا إشارة سيبويه؛ فقد 
كانت  إذا  الصوائت،  قّوة  اختالف  بنّي 
أنصاف  كانت  إذا  عنها  مّد  أصوات 
ما  القوة  من  فيها  فاألخرية  صوائت، 
األوىل،  بخالف  للحركة  قابلة  جيعلها 
نظرية  عليه  قامت  الذي  الفهم  وهو 
الصوائت  تنحو  إذ  الصويت؛  املزدوج 

ذائقة العربّية املقطعّية وأثرها يف تفسري ...
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يف  الصوامت  ملنحى  مشاهبًا  منحًى 
طريقة التصويت هبا حتى ُتظهر احتكاكًا 
الصوائت،  من  نظائرها  يف  موجود  غرَي 
بحركة  مسبوقًة  مقطع  قاعدة  تكون  لذا 

مّرة ومتلوًة هبا مّرة أخرى. 
ذلك  إىل  اإلشارة  وَتظهر   
وسألته  سيبويه:"  قول  يف  االختالف 
وياء  رسالٍة  وألف  عجوٍز  واو  عن 
صحيفٍة، ألّي يشء مُهزَن يف اجلمع، ول 
ُقْلَت  إذا  ومعايش  معاون  بمنزلة  َيُكَن 
فقال:  ؟  وعجائز  ورسائل  صحائف 
فإّنام  ونحوها،  معاون  مجعت  إذا  أليّن 
ما  بمنزلة  فهو  احلركة،  أصُله  ما  أمجع 
ل  مّلا  احلروف  وهذه  كجدَوٍل.  ُحّركت 
ال  مّيتٍة  وكانت  التحريك  أصلها  يكن 
وقعت  وقد  حاٍل،  عىل  احلركة  تدخلها 
أصله  ممّا  أقوى حاالً  تكن  ل  ألف،  بعد 
التي  املّيتة  األحرف  فهذه  متحّرك... 
ليس أصلها احلركة أجدر أْن ُتَغرّي")45(. 
فاملعيار الذي احتكم إليه سيبويه هنا قوة 
وأثر  احلركة،  بتحّمله  املتمّثل  الصوت 
ذلك يف التالؤم بني األصوات فُيغرّي ما 

كان ضعيفًا وُيقرُّ ما كان قوّيًا. 

حتليل  عىل  االعتامد  ويمكن   
الداعي إىل  أّن  لبيان  الذكر  سيبويه آنف 
هو  البنية  يف  الصنفني  مجع  بني  التغيري 
النظام املقطعّي، ويكون ذلك لو استبعدنا 
مسألة رّد األصوات إىل أصوهلا املتحّركة 
يف مجع معيشة عىل معايش وما شاهبها، 
التي ال يقّرها الدرس الصويّت احلديث، 
فعاًل  موجود  هو  ما  مع  يتعامل  فهو 
كانت  التي  األصول  ال  األصوات  من 
يأتلف من األصوات وما  فام ال  عليها، 
سبقه، ُيصار إىل تغيريه إىل صوت حيظى 
باالئتالف مع األصوات املجاورة، وال 
املّد،  أّن ذلك خمتِلف بني أصوات  شكَّ 
وبني أنصاف الصوائت ومها )الواو( و 
الصويّت.  املزدوج  عنرصي  أحد  )الياء( 
الصويّت  سيبويه  لتعليل  يكون  وبذلك 
السابق قبوٌل يف الدرس الصويّت احلديث 
أكثر من التعليل الذي يرى أصحابه أّن 
هو  التعدد  صور  بنيتي  أحد  يف  التغيري 

إليقاع الفرق. 
بعد  ما  قلب  تعليل  ويمكن   
املوضع  هذا  يف  التكسري  مجع  )ألف( 
وكذلك  مقطعّيًا،  صوتّيًا  تعلياًل  مهزًة، 
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الذي  الصوت  تصحيح  مع  احلال 
اإلعالل  يرجع  إذ  اجلمع؛  )ألف(  ييل 
البنية  إىل  املوضع  هذا  يف  والتصحيح 
املقطعّية التي تفرضها طبيعة األصوات 
املشرتكة فيها، وليس لصنف مقابل وال 
ذلك  يف  أثٍر  أيُّ  األصوات  تلك  ألصل 

التغيري.  
يكون  )رسالة(  كلمة  مجع  فعند   

التمثيل الصويت بالشكل اآليت: 
َـ /  /  ـَـ  ـِ / / سـ  رسالٌة  / رـ   
ـُ ن /، وبإدخال ألف اجلمع  َـ / / تـ  لـ 
بعد السني والكرسة بعد ألف )رسالة(، 
ُترَبك البنية املقطعّية، فتكون / ر ــــِ / / 
ــِ/ / ل / يف حال الوقف؛ إذ  َــ  ـَـ  َــ  ـَـ  سـ 
يتشّكل بوجود )ألف( اجلمع والكرسة 
تركيب مقطعّي غرُي مقبول، وال يمكن 
تليه  التي  األصوات  مع  يشّكل  أْن  له 
التي  األصوات  مع  وال  مقبوالً،  مقطعًا 
هذا  من  التخلص  إىل  فُيصار  سبقته، 
)األلف(  بإبدال  املقبول  غري  الرتكيب 
الثاين صوتًا صامتًا هو اهلمزة، فيتشّكل 
والصامت  والكرسة  اهلمزة  من  حينئٍذ 
فيكون  مقبوٌل،  مقطٌع  )الالم(  األخري 

اجلمع َرَساِئل  / ر ــَ / / س ــَ ـَـ / / 
ء ـِـ  ل/ يف حال الوقف.     

جلمع  الصويت  التمثيل  ويكون   
 / ــَ  ع  اآليت:/  بالشكل  )َعجوز(  كلمة 
ألف  وبإدخال  ن/،  ــُ  ز   / ــُ/  ــُ  ج   /
الواو  بعد  والكرسة  اجليم  بعد  اجلمع 
يتشكل تركيب مقطعي غري مرغوب هو 
املزدوج يف املقطع األخري / ع ــَ / / ج 
ـَـ / / وــِ ز / يف حال الوقف؛ إذ ال  ــَ 
ُيرغب يف توايل )الواو( نصف الصائت 
فإّن   " لذا  الواحد،  املقطع  يف  والكرسة 
عن  املجاورة  هذه  من  تتخلص  اللغة 
طريق حذف شبه احلركة فتلتقي احلركة 
تقبله  أْن  يمكن  ال  سياق  يف  احلركة  مع 
عملية  إحداث  إىل  تلجأ  التي  العربّية 
بنية  من  ليست  مقحمة  مهزة  انزالق 
وتصّحح  احلركتني  بني  لتفصل  النمط 
تلك  فتدخل  املقطعّي")46(،  النظام 
اهلمزة َمتبوعًة بالكرسة والزاي يف مقطٍع 
املقطعّية، وتكون  البنية  فتنتظم  مستقل، 
  / ــَ  ـَـ  ج   /  / ــَ  ع  اآليت:/  النحو  عىل 
مجع  وعند  الوقف.  حال  يف   / ز  ــِ  ء   /
الصويّت  التمثيل  يكون  )َصِحيَفة(  كلمة 

ذائقة العربّية املقطعّية وأثرها يف تفسري ...
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بالشكل اآليت: 
ـَـ  ف   // ــِ  ــِ  ح   // ــَ  ص   /  
اجلمع  ألف  وبإدخال   ،/ ن  ــُ  ت   //
يتشّكل  الياء  بعد  والكرسة  احلاء  بعد 
هو  فيه،  مرغوب  غري  مقطعّي  تركيب 
املزدوج املكّون من توايل )الياء( نصف 
)الكرسة(،  القصرية  واحلركة  الصائت، 
 /  / ــَ  ص  الصويت:/  التمثيل  ويبّينه 
ــِ ف / يف حالة الوقف،  ـَـ / / ي  ــَ  ح 
فُيصار إىل التخّلص من هذا التوايل غري 
الصائت  نصف  بحذف  فيه  املرغوب 
فيلتقي حينئذ  ِشبه احلركة وهو )الياء(، 
بالصائت  )األلف(  الطويل  الصائت 
القصري )الكرسة(، وهو تركيب مقطعّي 

غري مقبول أيضًا.
بني  للفصل  اهلمزة  فتدخل   
املقطعّي  للرتكيب  وتعيد  الصوائت 
بكرسِة  متبوعًة  اهلمزة  فتشّكل  القبول، 
صيغِة اجلمع، و )الفاء( مقطعًا مستقاًل، 
فتنتظم البنية املقطعّية وتكون عىل النحو 
اآليت / ص ــَ // ح ـَـ ــَ // ء ــِ ف / يف 

حال الوقف. 
ويظهر من نصوص املتقدمني أّن   

اهلمزة املجتلبة للفصل بني الصوائت يف 
التخفيف  الذكر قد حلقها  األبنية سالفة 
بني،  بني  فصارت  العرب  بعض  عند 
بعضهم  عند  خالصًة  )ياًء(  وصارت 
)ت502هـ(:"  التربيزي  قال  اآلخر، 
واجب،  فاهلمز  صحائف  قلت  وإذا 
اهلمزة بني بني، والذي  أْن جتعل  وجيوز 
أْن  جيوز  ال  أّنه  سيبويه  كالم  عليه  دّل 
جتعلها ياء خالصة، وقد حكى غري ذلك 
يقولون  أهّنم  فزعم  اجلرمي  عمر  أبو 
احلكم  وكذلك  خالصة،  بياء  عجايز 
فهذا   ،  )47(" فعائل  عىل  كان  ما  كّل  يف 
الكالم يكشف عن جعل بعض العرب 
وال  )الياء(،  هو  صائت  نصَف  اهلمزَة 
جرَم أّن ذلك متامٍش مع ميل العرب إىل 

التخفيف والتسهيل. 
يف  هلا  الصويّت  التمثيل  ويكون   
ــَ  ع  اآليت:/  بالشكل  التخفيف  حال 
// ج ـَـ ــَ // ي ــِ ز/ يف حال الوقف، 
إىل  ُحّولت  اهلمزة  أّن  حدث  والذي 
التي  للحركة  جمانس  صائت  نصف 
اهلمزة  تسهيل  إىل  العرب  فميل  تليها، 
ويقلبون  اهلمز،  يرتكون مرحلة  جعلهم 
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إىل  اهلمزة  صوت  وهو  الصامت 
يتحقق  وبذلك  الصائت  نصف  )الياء( 

التخفيف. 
املجموعة  ألفاظ  مجع  عند  أّما   
)الواو(  و  )الياء(  ذوات  وهي  الثانية 
عن  خيتلف  ال  األمر  فإّن  األصلّيتني، 
)الياء(  و  )الواو(  ذوات  من  نظائرها 
إىل  ناظٌر  الصويّت  فالتحليل  الزائدتني، 
الواقع الصويّت املنطوق ال إىل اعتبارات 
ذلك  ومن  األصوات،  هبا  تنامز  َقْبِلّية 
التي  الصوتّية  التغريات  توحيد  يمكن 
طالت املجموعتني، ويظهر ذلك واضحًا 
من التحليل الصويّت واالستعامل العريّب، 
فعند مجع لفظة )معيشة( يكون التحليل 
ــِ  ــَ / / ع  الصويّت بالشكل اآليت: / م 
ــُ ن /، وبإدخال  ـَـ / / ت  ــِ /  / ش 
بعد  والكرسة  العني  بعد  اجلمع  )الف( 
غري  مقطعي  تركيب  يتشكل  )الياء(، 
ــَ  م   / منها  األخري  املقطع  يف  مرغوب 
ـَـ / ي ــِ ش /؛ إذ تتواىل شبه  ــَ  / / ع 
وهو  القصرية،  واحلركة  الياء  احلركة 
تواٍل غري مرغوب فيه، فُيصار إىل حذف 
الصائت  فيلتقي  )الياء(،  احلركة  شبه 

وتدخل  القصري،  بالصائت  الطويل 
تشّكل  َثمَّ  ومن  بينهام،  للفصل  اهلمزة 
مستقاًل،  مقطعًا  )الشني(  و  الكرسة  مع 
عىل  للكلمة  الصويّت  التحليل  ويكون 
ــَ  ــَ / / ع  هذا النحو: معائش  / م 
ـَـ /    /ء ــِ ش /، وقد قرأ هبا نافع)48(  
فِيَها  َلُكْم   ﴿ تعاىل  قوله  169هـ(  )ت 

َمَعاِيَش﴾)49(. 
إمجاع  إىل  التحليل  هذا  ويستند   
بني  للفصل  اهلمزة  إدخال  عىل  العرب 
الذي  باألصل  مبالني  غرَي  الصائتني، 
عليه )الياء( أو )الواو( املحذوفتني، وقد 
)مصيبة(  كلمة  مجع  يف  جليًا  ذلك  ظهر 
أّن  اللغوّيون  اّتفق  فقد  عىل )مصائب(، 
القياس  وأّن  )مصائب(،  هَتمز  العرب 
393ه(:"  )ت  اجلوهرّي  قال  خالُفه، 
املصائب  مهز  عىل  العرب  وأمجعت 
األصيّل  شّبهوا  كأهّنم  الواو،  وأصله 
بالزائد. وجُيمع أيضًا عىل مصاوب وهو 

األصل")50(. 
وعىل الرغم من أّن إمجاع العرب   
واللغوّيني  النحوّيني  أغلب  بني  حاَل 
باخلطأ،  االستعامِل  هذا  وصف  وبني 
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فقد أخذوا يلتمسون له خترجيات تعتمد 
عصفور  ابن  حرص  وقد  التشبيه)51(. 
يف  القياس  عن  الشذوذ  )ت669هـ( 
لفظ )مصائب( فقط، فقال:" فإْن ل تقع 
عليه  اعتلت  ما  حسب  عىل  اجلمع  يف 
اكتنف ألف اجلمع حرفا  املفرد، وال  يف 
من  أصلها  عىل  العني  ُتبقي  فإّنك  عّلة، 
واو أو ياء فتقول يف مجع مقول )مقاول( 
ويف مجع مقام )مقاوم( ويف مجع معيشة 
إاّل لفظًة واحدة َشّذت فيها  )معايش(، 
مجعها  يف  قالوا  مصيبة  وهي  العرب 
)مصائب( فهمزوا العني")52(. واملروي 
يقترص  ل  إذ  ذلك؛  بخالف  العرب  عن 
النحوّيون  ذكر  فقد  فقط؛  عليها  اهلمز 
قد  األلفاظ  تلك  من  كثريًا  أّن  أنفسهم 
جاء مجُعها باهلمز والتصحيح. ولن يقّلل 
أو  َكثرُته،  االستعاملني  أّي من  قيمة  من 

ِقّلُته، وخمالفته للقياس أو موافقته إياه. 
قّللوا  واللغوّيني  النحوّيني  لكّن   
من شأن ما خالف ضوابطهم وقواعدهم 
تارة  وباخلطأ  بالوهم  تارة  ووصفوه 
أخرى، وقد ظهر ذلك جليًا فيام ذكروه 
كثرٍي  إذ جاء مجع  األلفاظ؛  تلك  يف مجع 

ما  فجعلوا  والتصحيح،  باهلمز  منها 
شذوذًا  ذكروها  التي  الضوابَط  خالف 
وإْن  قاهلا  من  وخّطأوا  القياس،  عن 
تلك  وعّللوا  فصيحًا)53(،  عربّيًا  كان 
اجلانب  بمشاهبة  املتنوعة  االستعامالت 
فخّطأوا  والتوهم.  عليه  والقياس  الثاين 
نافع  إىل  ونسبوا  )معائش(،  نافع  قراءة 
ضعيفة  قراءته  وأّن  العربّية.  يف  قصوره 
ويف  العربّية")54(،  يف  َقّبًا  يكن   " ل  وأّنه 
غرُي  اهلمَز  أّن  ُيظهر  ما  الريّض  كالم 
ضعيف فيها لكنّه األقّل، إذ قال:" وقد 
بَفِعيلة،  ملعيشة  تشبيهًا  معايش،  هُيمز 

واألكثر ترك اهلمز")55(. 
يف  املوضوعّي  للباحث  وينبغي   
اللغة، أْن يضَع نصب عينيه أّن متحّدث 
َلُه ألْن  اللغة الذي تؤخذ منه اللغة إّنام َأهَّ
اللغوّية  وفطرته  سجيته  كذلك  يكون 
التي ينطق هبا، وأّن مسألة صّحة القراءة 
ــــــ  استعاملّيًا  مستوًى  بوصفها  ــــــ 
بعلم  املتكّلم  بمعرفة  مرتبطة  ليست 
متحّدث  رشوط  من  لعّله  بل  العربّية، 
بعيدًا  يكون  أْن  منه،  ُتأخذ  الذي  اللغة 
فطرته.  يف  تؤّثر  قد  علوم  اكتساب  عن 
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االستعامالت  ختطئة  لرّد  مدعاة  وهذا 
التي ختالف قياسات النحوّيني مما ُسمَع 

من العرب. 
واللغوّيون  النحوّيون  ذكر  وقد   
مجعها  ُسمع  التي  األلفاظ  من  جمموعة 
من  والتصحيح،  باهلمز  العرب  من 
ذلك مهز العرب لـ )منائر( وتصحيحها 
)منارة(،"  لفظة  مجع  وهي  )مناور(، 
امليم،  بفتح  االستنارة،  من  َمْفَعلٌة  وهي 
النوِر.  من  ألّنه  بالواو؛  امَلناِوُر  واجلمع 
األصيل  شبَّه  فقد  ومهز  َمناِئُر  قال  ومن 
بالزائد ")56(، فاهلمز ُمسَتعَمٌل فيها أيضا 
النحوّيني  بمعايري  الفصيح  كان  ًوإْن 

)املناور()57(. 
حَة  ومن األلفاظ التي تأيت ُمصحَّ  
ها  وحقُّ ومهموزة،  اجلمع  يف  )الياء( 
قياس  وفق  عىل  حًة  ُمصحَّ تكون  أْن 
النحوّيني مجع )مكيدة(؛ فهي جُتمع عىل 
وردت  وقد   . )مكائد()58(  و  )مكايد( 
فقالوا  باهلمز  الفصيح  العريّب  الشعر  يف 
شعر  يف  ورودها  ذلك  من  )مكائد(، 
أيب  بن  عيل  املؤمنني  ألمري  منسوب 

طالب )عليه السالم( وهو قوله)59(:

َوَتَوقَّ من َغْدِر النِّساِء ِخَياَنة ً
فجميُعهنَّ مكائٌد لّك ُتنصُب
هو  الذي  )مسيل(  مجع  ومثلها   
عند  فيه  والقياس  )سال(  من  َمفعل 
وقد  )الياء()60(،  بـ  يكون  أْن  النحوّيني 
ومن  اجليش:"  ناظر  قال  مهموزًا،  ورد 
مسيل  مجع:  مسائل  أيضًا  املسموع 
الذي  )مزادة(  لفظ  مجع  وكذلك   ،)61("

اجلمع  يف  حًا  ُمصحَّ يكون  أْن  حّقه 
اهلمز،  فيه  ُسمع  فقد  )مزايد(،  فُيقال 
ذلك  فمن  )ت392ه(:"  جنّي  ابن  قال 
استنكارهم مهز مصائب. وقالوا: منارة 
يف  ذلك  فهمزوا  ومزائد  ومزادة  ومنائر 

الشعر وغريه وعليه قال الّطِرَماح:
َمَزاِئُد َخْرَقاِء اْلَيَدْيِن ُمِسَيفٍة

خُيِبُّ هِبَا ُمْسَتْخِلٌف َغرْيُ آئِن ")62( 
باهلمز  )مزائد(  استعامل  وورد   
)ت  النمريّي  الراعي  شعر  يف  أيضًا 

92هـ( وهو قوله)63(: 
َمَزاِئُد َخْرَقاِء اْلَيَدْيِن ُمِسيَفة ٍ          

أخبَّ هبنَّ املخلفاِن وأْحَفَدا
مجعها  جاء  التي  األلفاظ  ومن   
ورد  فقد  )َمالمة(،  والتصحيح  باهلمز 

ذائقة العربّية املقطعّية وأثرها يف تفسري ...
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الورد  بن  عروة  شعر  يف  مهموزًا  مجعها 
)ت6ق.هـ( يف قوله)64(:   

إذا ما فاتني ل أستقله               
حيايت واملالئم ال تفوُت
اهلمذاين  باهلمز  مجعها  وذكر   
أجترع  زلت  وما  فقال:"  )ت320هـ(، 
فيك املالئم واملالوم واللوائم أيضًا ")65(. 
األلفاظ  مجع  أّن  سبق  ممّا  يظهر   
األصلّيتني،  )الواو(  و  )الياء(  ذوات 
)مسيل(  و  )نور(  من  )منارة(  مثل 
و  )زود(،  من  )مزادة(  و  )سال(،  من 
)مصيبة( من )صوب(، و )معيشة( من 
)عيش( و )مالمة( من )لوم(، قد نطق 
ما  مهز  ُأْوالمها:  بطريقتني،  العرب  هبا 
بعد )األلف( فيها، واألخرى: تصحيح 
اجلمع،  )ألف(  بعد  )الواو(  و  )الياء( 
ويف األمثلة التي ذكرناها غنًى عن القول 
إّن العرب يستعملون مجع تلك األلفاظ 
بالطريقتني )اهلمز والتصحيح( من دون 
أن يكون للقياس يف استعامهلم أثره الذي 

يراه النحوّيون. 
إىل  نطمئن  أْن  نستطيع  ولذلك   
القول بأّن عّلة التصحيح واهلمز يف مجع 

املقطعّي  البناء  انتظاُم  هي  األلفاظ  تلك 
ولعّلنا  بالصورتني،  يتحّقق  وهو  فيها 
ظهور  عّللنا  ما  إذا  الصواب  نجانب  ال 
التطّور  إىل  متفاوت  بَشكٍل  الصورتني 
األلفاظ،  تلك  أصاب  الذي  الصويّت 
عن  اللغة  ألفاظ  من  مُجَع  ما  وقصور 
متثيل مراحل ذلك التطور بَشكل دقيق، 
حتى غدت يف بعضها منضبطًة عىل وفق 
أقيسة النحوّيني وخارجًة عنها يف بعضها 

اآلخر.
أّن  الظّن  عليه  يغلب  والذي   
من  مُجعت  قد  األلفاظ  تلك  مجوع 
متفاوتة،  أزمان  إىل  تعود  نصوص 
كانت  التي  البيئات  اختالف  فضاًل عن 
الزمان  معيارا  فتداخَل  فيها.  ُتسَتعمل 
واملكان يف ذلك اجلمع، فكانت النتيجة 
ذلك التفاوت يف مجوع تلك األلفاظ يف 
اخلضوع لنمط صويّت واحد. ويزداد هذا 
الناموس  عليه  ما  ضوء  يف  قوًة  الطرح 
إذ  اللغوّية؛  الظواهر  تطور  يف  اللغوّي 
ال يعني االنتقال فيه " من طوٍر إىل طوٍر 
موت  النحوّية  الظاهرة  أطوار  من  ثاٍن 
يف  الطوران  يدور  قد  بل  األول،  الطور 

االستعامل")66(  يف آن واحد. 
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موردًا  املوضع  هذا  ُيشّكل  لذا   
يبحث  التي  التعدد،  صور  موارد  من 
للتغري  عّلٍة  عن  واللغوّيون  النحوّيون 
جيد  وقد  فردهيا،  أحد  أصاب  الذي 
ذلك البحث ضالته يف التعليل بالتفريق 
يغري  ما  التقابل  من  بينهام  طرفني  بني 
التعليل.  ذلك  صّحة  إىل  باالطمئنان 
ظاهرة  يف  القبائل  هلجات  مجع  ويشّكل 
لغوّية ما موردًا من موارد صور التعدد؛ 
النحاة  التي سّجلها  "هذه األطوار  ألّن 
كّلهم  العرب  عند  مستعملة  تكن  ل 
عّدة  أو  قبيلٌة  هبا  ختتّص  كانت  بل 
قبائل")67(. ويتضح هذا يف املسألة حمّل 
الدرس من ميل بعض قبائل العرب إىل 
ختفيف اهلمزة، وميل آخرين إىل نربها. 
لنا  يمكن  كّله  ذلك  ضوء  ويف   
هذه  يف  عبابنة  حييى  د.  رأي  نعتمد  أْن 
يف  واهلمز  التصحيح  جعل  إذ  املسألة؛ 
مرحلتني)68(،  يمّثل  األلفاظ  تلك  مجع 
التي  وهي  التصحيح،  مرحلة  ُأْوالمها: 
ييل فيها نصف الصائت )ألَف( اجلمع، 
وقد  )مصاوب(،  و  )معايش(  مثل: 
املرحلة  إىل  الفصيح  املستوى  تركها 
فقيل  اهلمز،  مرحلة  هي  األخرى، 

يتالءم  وذلك  ومصائب.  معائش  فيها 
يف  هـ(  )ت311  الزجاج  مذهب  مع 
أصلها  أّن  يرى  فهو  )مصائب(،  لفظ 
)مصائب(  إىل  حتولت  ثم  )مصاوب( 
بعض  عند  َقبوالً  هذا  مذهُبه  نال  وقد 

النحوّيني)69(. 
إىل  واضحة  إشارة  وتلك   
لفظة  مجع  هبام  مّر  اللتني  املرحلتني 
)ُمصيبة(. ويبدو أّنه ليس من الرضورّي 
أْن يكون الرتتيب بني املرحلتني صارمًا، 
و  )الياء(  تصحيح  إىل  ُيرجع  قد  إذ 
كانا  أْن  بعد  الصائت  نصفي  )الواو( 
إىل  العرب  بعض  ميل  بفعل  مهزتني، 

ختفيف اهلمزة.  
هذه  أّن  سبق  مما  فتحّصل   
يف  تأيت  أْن  يمكن  أهّنا  جيمعها  األلفاظ 
)الياء(  ُمصّححة  أو  مهموزة،  اجلمع 
األلفاظ  يف  ذلك  ويكون  )الواو(،  و 
واأللفاظ  الزائد،  املّد  حرف  ذوات 
سواء،  حد  عىل  األصيّل  احلرف  ذوات 
بني  التغيري  ربط  هتافت  ُيظهر  وذلك 
و  )الياء(  بني  الفرق  بإيقاع  اجلمعني 
و  )الواو(  وبني  الزائدتني  )الواو( 

)الياء( األصليتني. 
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مظاهره وعلله وقوانينه: 16.  
15- املنهج الصويت للبنية العربّية: 127 

  .128 –
بنية  الصوتّية يف  التحوالت  ينظر:   -16

األسامء عند ترصيفها: 77 – 78.   
لبعض  الصويت  التعليل  ينظر:   -17

الظواهر النحوّية: 114 – 115. 
18- ينظر: األصوات اللغوّية: 162.  

لبعض  الصويت  التعليل  ينظر:   -19
الظواهر النحوّية: 114 – 115. 

20- ينظر: رشح التسهيل: 1 / 189.  
 ،269  /1 املفّصل:  رشح  ينظر:   -21
 3 الفوائد:  تسهيل  عىل  الفرائد  وتعليق 
/ 258، ورشح األشموين عىل ألفية ابن 

مالك: 1 / 127.   
22- ينظر: اجلنى الداين: 485، ومغني 

اللبيب: 254.  
23- اللباب يف علل البناء واإلعراب: 1 

 .179 /
24- املصدر نفسه. 

25- ينظر: مغني اللبيب: 254، ورشح 
الترصيح عىل التوضيح: 1 / 269. 
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ابن  ألفية  عىل  األشموين  رشح   -26
مالك: 1 / 127. 

27- رشح ابن عقيل: 1 / 20، وينظر: 
رشح املفّصل: 4 / 488، ومهع اهلوامع: 

 .345 / 2
أصوات  علم  إىل  املدخل  ينظر:   -28
اللسانيات:  ومبادئ  العربّية:204، 
برش:  كامل  د.  األصوات،  وعلم   ،161
512، وأثر االنسجام الصويت يف البنية: 

   .177
يف  الصويت  االنسجام  أثر  ينظر:   -29

البنية: 177.  
30- اللمحة يف رشح امللحة: 2 / 677، 
وينظر: البديع يف علم العربّية: 2 / 186.
 ،439 / املفّصل: 3  رشح  ينظر:   -31
الصّبان عىل رشح األشموين: 4  حاشية 

  .249 /
32- رشح املفّصل: 3 / 439.  

رشح  عىل  الصّبان  حاشية   -33
األشموين: 4 / 249.  
34- التكملة: 252.    

35- ينظر املنصف: 1 / 326، والكناش 
يف فني النحو والرصف: 2 / 283. 

36- اللباب يف علل البناء واإلعراب: 2 

  .410 -409 /
 /  2 احلاجب:  ابن  شافية  رشح   -37

775، وينظر: التكملة: 604. 
38- الشافية يف علم الترصيف: 99.  

 /  2 احلاجب:  ابن  شافية  رشح   -39
  .776

تسهيل  برشح  القواعد  متهيد   -40
الفوائد: 10 / 5025-  5026. 

 ،895  /  2 والتذكرة:  التبرصة   -41
ورشح   ،217 الكبري:  املمتع  وينظر: 
 ،112 الترصيف:  برضوري  التعريف 
والكناش يف فني النحو والرصف: 2 / 

.284
 ،500 الترصيف:  رشح  ينظر:   -42

واملمتع الكبري: 225.
43- التبرصة والتذكرة: 2 / 895.  

44- رشح كتاب سيبويه: 5 / 258. 
45- الكتاب: 4 / 356.  

نظرات  التحلييّل  العريب  الرصف   -46
الصويّت  املنهج  وينظر:   ،72 معارصة: 

للبنية العربّية: 114. 
47- رشح ديوان أيب متام: 1 / 32.  

القراءات:  السبعة يف  ينظر: كتاب   -48
  .278

ذائقة العربّية املقطعّية وأثرها يف تفسري ...
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49- سورة األعراف: من اآلية 10. 
وصحاح  اللغة  تاج  الصحاح،   -50
وينظر:  )صوب(،   ،165  /  1 العربّية: 
 ،307 واملنصف:   ،356  /  4 الكتاب: 

واملمتع الكبري: 225. 
51- ينظر: رشح املفّصل: 5 / 474.  

52- املمتع الكبري: 326.  
ورشح   ،494 التكملة:  ينظر:    -53
الرضب  وارتشاف   .500 الترصيف: 
من لسان العرب: 1 / 261، واملقاصد 
الكافية: 9 /  الشافية يف رشح اخلالصة 

 .34
54- رشح املفصل: 5 / 474،  وينظر: 
علم  يف  والشافية   ،307 املنصف: 

الترصيف: 100.
 /  3 احلاجب:  ابن  شافية  رشح   -55

  .134
وصحاح  اللغة  تاج  الصحاح،   -56

العربّية: 2 / 839 )نور(. 
 4 الشافية:  الكافية  رشح  ينظر:   -57
احلاجب،  ابن  شافية  ورشح   ،2084  /

الريض: 3 / 134. 
58- ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح 

العربّية: 3 / 1013، )عيش(.  

أيب  بن  عيل  املؤمنني  أمري  ديوان   -59
طالب: 27. 

60- ينظر: هتذيب اللغة: 2 / 1600. 
61- متهيد القواعد بتسهيل الفوائد: 10 
/ 5026، وينظر: ارتشاف الرضب من 
لسان العرب: 1 / 262، واملساعد عىل 

تسهيل الفوائد: 4 / 98. 
62- اخلصائص: 1/ 329، وينظر: 3/ 

146 منه، وديوان الطرماح: 264. 
63- ديوان الراعي النمريي: 88.  

64- ديوان عروة بن الورد: 49. 
 ،19 الكتابية:  األلفاظ  كتاب   -65
وصحاح  اللغة  تاج  الصحاح  وينظر: 

العربّية: 5 / 2034، )لوم(. 
النحو  يف  والفرع  األصل  نظرية   -66
العريب: 149، وينظر: يف تاريخ العربّية: 

.193
النحو  يف  والفرع  األصل  نظرية   -67

العريب: 150  
التحلييل:  العريب  الرصف  ينظر:   -68

  .71
القرآن وإعرابه: 2 /  69- ينظر: معاين 
320، ورشح املفصل: 5 / 475، املمتع 

الكبري: 225، و 326.
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املصادر واملراجع:
• القرآن الكريم 

الكتب: 
1- ارتشاف الرضب من لسان العرب، 
745ه(،  )ت  األندليس  حيان  أبو 
حتقيق: رجب عثامن حممد، ط1 )مكتبة 

اخلانجي: القاهرة، 1998م(. 
إبراهيم  د.  اللغوّية،  األصوات   -2
القاهرة،  األنجلو:  )مكتبة  ط5  أنيس، 

1975 م(. 
3- أوضح املسالك إىل الفية ابن مالك، 
)ت  هشام  ابن  يوسف،  بن  اهلل  عبد 
الدين عبد  761هـ(، حتقيق: حممد حمي 
احلميد، ط 1 )املكتبة العرصية: بريوت، 

د. ت(. 
الدين  جمد  العربية،  علم  يف  البديع   -4
ابن االثري )ت 606هـ(، حتقيق: فتحي 
العايد،  الدين وصالح حسني  أمحد عيل 
املكرمة،  مكة  القرى:  أم  )جامعة  ط1 

1420هـ(. 
5- التبرصة والتذكرة، أبو حممد عبد اهلل 
بن عيل الصيمري )ت ق 4هـ(، حتقيق: 
)دار  ط1  مصطفى،  أمحد  فتحي  د. 

الفكر: دمشق، 1982م(. 
وعلله  مظاهره  اللغوّي  التطور   -6
التّواب، ط3  د. رمضان عبد  وقوانينه، 

)مكتبة اخلانجي: القاهرة، 1997م(. 
الفوائد،  تسهيل  عىل  الفرائد  تعليق   -7
827ه(،  )ت  الدماميني  الدين  بدر 
حتقيق: د. حممد بن عبد الرمحن املفدى، 

ط1 )د. ن،د. م، 1983م(. 
الفارس  عيل  أبو  التكملة،   -8
بحر  كاظم  د.  حتقيق:  )ت377هـ(، 
بريوت،  الكتب:  )عال  ط2  املرجان، 

1999م(.  
تسهيل  برشح  القواعد  متهيد   -9
اجليش  ناظر  يوسف  بن  حممد  الفوائد، 
فاخر  حممد  عيل  حتقيق:  778هـ(،  )ت 
القاهرة،  السالم:  )دار  ط1  وآخرون، 

2007م(.
أمحد  بن  حممد  اللغة،  هتذيب   -10
حتقيق:  370هـ(،  )ت  األزهرّي  بن 
د.رياض زكي قاسم، ط 1 )دار املعرفة: 

بريوت، 2001م(. 
11- اجلنى الداين يف حروف املعاين، أبو 
املرادّي )ت 749هـ(،  الدين  بدر  حممد 

ذائقة العربّية املقطعّية وأثرها يف تفسري ...
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وحممد  قباوة،  الدين  فخر  د.  حتقيق: 
نديم فاضل، ط1 )دار الكتب العلمّية: 

بريوت، 1992م(. 
رشح  عىل  الصّبان  حاشية   -12
بن  حممد  مالك،  ابن  أللفية  األشموين 
)دار  ط1  )ت1206هـ(،  الصّبان  عيل 

الكتب العلمّية: بريوت، 1997م(. 
بن  عثامن  الفتح  أبو  اخلصائص،   -13
عيل  حممد  حتقيق:  392هـ(،  )ت  جني 
العامة  املرصية  )اهليئة  ط4  النجار، 

للكتاب: د. م، د. ت(.
د. أمحد  اللغوي،  الصوت  14- دراسة 
خمتار عمر، د.ط )عال الكتب: القاهرة، 

1997م(. 
حتقيق:  النمريّي،  الراعي  ديوان   -15
األملاين  )املعهد  د.ط  فايربت،  راينهرت 
لألبحاث الرشقّية: بريوت، 1980م(.  
16- ديوان الطِِّرماح بن حكيم، حتقيق: 
د. ِعّزة حسن، ط2 )دار الرشق العريّب: 

بريوت، 1994م(.
17- ديوان أمري املؤمنني اإلمام عيل بن 
العزيز  عبد  وترتيب:  مجع  طالب،  أيب 

الكرم، ط1 )د. ن، 1988م(. 

حتقيق:  الورد،  بن  عروة  ديوان   -18
أسامء أبو بكر حممد، د. ط )دار الكتب 

العلمّية: بريوت، 1998م(.
مجال  الترصيف،  علم  يف  الشافية   -19
646هـ(،  )ت  احلاجب  ابن  الدين 
حتقيق: حسن أمحد العثامن، ط1 )املكتبة 

املكّية: مكة املكّرمة، 1995م(. 
ابن  ألفية  عىل  عقيل  ابن  رشح   -20
)ت  عقيل،  ابن  الدين  هباء  مالك، 
769هـ(، حتقيق: حممد حميي الدين عبد 
القاهرة،  الرتاث:  )دار  ط20  احلميد، 

1980 م(. 
ألفية  عىل  األشموين  رشح   -21
األشموين  الدين  نور  مالك،  ابن 
الدين  )ت900هـ(، حتقيق: حممد حميي 
العريّب:  الكتاب  )دار  ط1  احلميد،  عبد 

بريوت، 1955م(. 
22- رشح التسهيل، مجال الدين حممد 
672هـ(،  )ت  مالك  ابن  اهلل،  عبد  بن 
السيد ود. حممد  الرمحن  حتقيق د.: عبد 
للطباعة  )هجر  ط1  املختون،  بدوي 

والنرش: اجليزة، 1990م(. 
التوضيح،  عىل  الترصيح  رشح   -23
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905هـ(،حتقيق:  )ت  األزهري،  خالد 
)دار  ط1  السود،  عيون  باسل  حممد 

الكتب العلمّية: بريوت، 2000م(. 
بن  عمر  الترصيف،  رشح   -24
حتقيق:  442هـ(،  )ت  الثامنيني  ثابت 
ط1  البعيمي،  سليامن  بن  د.إبراهيم 

)مكتبة الرشيد: الرياض، 1999م(. 
برضوري  التعريف  رشح   -25
681هـ(،  )ت  إّياز  ابن  الترصيف، 
ناجي،  هالل  ود.  هنر  هادي  د.  حتقيق: 

ط1 )دار الفكر: عاّمن، 2002م(. 
ريض  الكافية،  عىل  الريض  رشح   -26
)ت686هـ(،  األسرتباذي  الدين 
عمر،  حسن  يوسف  وتعليق:  تصحيح 
يونس:  قار  جامعة  )منشورات  ط2 

بنغازي، 1996م(. 
27- رشح الكافية الشافية، مجال الدين 
ابن مالك )ت 672هـ(، حتقيق: د. عبد 
أم  )جامعة  ط1  هريدي،  أمحد  املنعم 

القرى: مكة املكرمة، 1982 م(. 
)ت  يعيش  ابن  املفّصل،  رشح   -28
هوامشه  ووضع  له  قدم  643هـ(، 
يعقوب،  بديع  إميل  د.  وفهارسه: 

بريوت،  العلمية:  الكتب  )دار  ط1 
2001م(. 

طاهر  امُلْحِسَبة،  مة  امُلَقدِّ رشح   -29
هـ(،   469 )ت  بابشاذ  بن  أمحد  بن 
حتقيق: خالد عبد الكريم، ط1 )املطبعة 

العرصية: الكويت، 1977م(. 
30- رشح ديوان أيب متام، حييى بن عيل 
راجي  تقديم:  502هـ(،  )ت  التربيزي 
العريب:  الكتاب  )دار  ط2  االسمر، 

بريوت، 1994 م(. 
احلاجب، حسن  ابن  31- رشح شافية 
األسرتاباذي  الدين  ركن  حممد  بن 
املقصود  عبد  حتقيق:  )ت715هـ(، 
حممد عبد املقصود، ط 1 )مكتبة الثقافة 

الدينية: القاهرة،2004م(.  
حممد  احلاجب،  ابن  شافية  رشح   -32
االسرتاباذي  الدين  ريض  احلسن  بن 
احلسن  نور  حممد  حتقيق:  686ه(،  )ت 
العلمية:   الكتب  )دار  ط  د.  وآخَرين، 

بريوت، 1975 م(.
احلسن  سيبويه،  كتاب  رشح   -33
هـ(،   368 )ت  السريايّف  اهلل  عبد  بن 
سيد  وعيل  مهديل  حسن  أمحد  حتقيق: 

ذائقة العربّية املقطعّية وأثرها يف تفسري ...
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عيل، ط1 )دار الكتب العلمّية: بريوت، 
2008م(. 

وصحاح  اللغة  تاج  الصحاح   -34
اجلوهري  إسامعيل  نرص  أبو  العربية، 
الغفور  عبد  أمحد  حتقيق:  393ه(،  )ت 
للماليني:  العلم  )دار  ط4  عطار، 

بريوت، 1987 م(. 
نظرات  التحلييل  العريب  الرصف   -35
)دار  ط  د.  عبابنة،  حييى  د.  معارصة، 

الكتاب الثقايف: أربد، 2016م(. 
36- علم األصوات، د. كامل برش، د. 

ط )دار غريب: القاهرة، 2000م(. 
37- يف تاريخ العربّية، د. هناد املوسى، 
ط1 )دار كنوز املعرفة: عاّمن، 2014م(. 
بن عثامن  الكتاب، سيبويه عمرو   -38
السالم  عبد  حتقيق:  )ت180هـ(، 
هارون، ط 3 )مكتبة اخلانجي: القاهرة، 

1988م(.
39- كتاب األلفاظ الكتابية، عبد الرمحن 
بن عيسى اهلمذاين )ت 320هـ(، قّدم له 
ووضع حواشيه وفهارسه: د.إميل بديع 
العلمية،  الكتب  )دار  ط1  يعقوب، 

بريوت، 1991م(. 

ابن  القراءات،  يف  السبعة  كتاب   -40
حتقيق:  324ه(،  )ت  البغدادي  جماهد 
املعارف:  )دار  ط2  ضيف،  شوقي  د. 

القاهرة، 1400هـ(. 
41- الكناش يف فني النحو والرصف، 
732ه(،  )ت  محاة  صاحب  الفداء  أبو 
حتقيق: د. رياض بن حسن اخلوام، د.ط 

)املكتبة العرصية: بريوت، 2000م(. 
البناء واإلعراب،  اللباب يف علل   -42
616هـ(،  )ت  العكربي  البقاء  أبو 
حتقيق: د. عبد اإلله النبهان، ط 1 )دار 

الفكر: دمشق، 1995م(.
ترمجة:  فندريس،  اللغة، جوزيف   -43
عبد احلميد الدواخيل وحممد القصاص 
)مكتبة األنجلو املرصية، د. ط، د. ت(.  
44- اللمحة يف رشح امللحة، حممد بن 
حتقيق:  720هـ(،  )ت  الصايغ  حسن 
)اجلامعة  ط1  الصاعدي،  ابراهيم 

اإلسالمية: املدينة املنورة، 2004م(.  
أمحد  د.  اللسانيات،  مبادئ   -45
دمشق،  الفكر:  )دار  ط3  قدور،  حممد 
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ملخص البحث
    احلمد هلل  رب العاملني والصالة والسالم  عىل ارشف اخللق أمجعني حممد 

وعىل آله املنتجبني. 
وبعد:- 

 بزغ فجر االسالم يف ربوع مكة، ونرش اشعته الذهبية عىل أركان احلرم، ومقام ابراهيم 
واحلجر، وطارت نسامت احلق بأجنحة من نور نحو افاق البسيطة، حتمل نور اهلل بيد 
حممد واله املنتجبني، ليدخل السلم والطمأنينة يف قلوب طاملا اعرتاها  اجلدب واهلم 
خملص  اىل  احتاجت  وانفس  قلوب  والدين،  املعتقد  يف   جوع  لسد  حلاجتها  واالل، 
فكان حممد)صىل اهلل عليه واله(، واحتاجت اىل  تابع وويص   يكمل املسرية فكان عيل 
)عليه السالم( وأم وسيدة ومثال يعكس نور حممد )صىل اهلل عليه واله وسلم ( نفسه 
فكانت فاطمة، التي خطفها املوت رساعا وتطلبها  بعد ابيها يف  بضعة اشهر، االمر 
دم  بخيط  تاريخ مرضج  بعدها من  فيام سطر  االثر،  النتاج كبرية  قليلة  الذي جعلها 

سال ول ينقطع دم مقدس كان منارا لكل ثائر ألجل  احلق وطالب باملساواة .
     وهذا يضعنا االن امام يشء من نتاج تلك املرأة ؛ خطبة عصامء كانت هي الرشارة 

ملا هو ات، وحجر االساس ملا سال من دم طاهر.
وسنحاول تتبع كل ذلك بالبحث املوسوم  بـ  البنية  احلجاجية  خطبة الزهراء عليها 
السالم الفدكية مثاال، ملحاولة توجيه وسرب  اغوارها  عن طريق بعض آليات احلجاج 

وعنارصه االساسية.
اخلطبة  فيه موضوع  بينا  متهيد  البحث عىل  اشتمل  فقد  املوضوع  ملقتضيات  وتبعا     
وسبب القائها واهم العوامل التي استدعت خروج سيدة النساء وكوثر ال حممد اىل  

العلن لتوجيه الناس، وبعدها نمر رساعا لبيان ماهية احلجاج ومفهومه.
نتطرق  الثاين  املطلب  ويف  احلواري،  االستلزام  عن  نتحدث  األول   املطلب  ويف   
لدراسة نظرية افعال الكالم ثم خامتة نبني فيها اهم النتائج فقائمة باملصادر واملراجع، 
هذا والبد من االشارة إىل ان الباحثني قد اعتمدا لدراسة  اخلطبة  عىل مانقله ابن ايب 
طاهر املعروف بابن طيفور )ت، 280( كوهنا قد نقلت عن طريقه  بأسانيد معتربة ل 
خترج  يف رجاهلا عن ايب  احلسني زيد بن عيل بن زيد بن عيل بن احلسني يبلغ به فاطمة.
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البنية  احلجاجية  خطبة الزهراء)عليها السالم( مثاالً

Abstract
Praise be to God, Lord of the Worlds, and prayers and peace be 
upon the most honorable of all creation, Muhammad, his family and 
his chosen companions.
The dawn of Islam dawned in Mecca, spread its golden rays on 
the pillars of the Haram, the shrine of Abraham, and the black 
stone. The breezes of truth flew with wings of light towards simple 
horizons, carrying the light of God in the hands of Muhammad, his 
family and his chosen companions to enter peace and tranquility 
in hearts that have long been afflicted by drought, anxiety and pain 
because they need to fill hunger in belief and religion. Hearts and 
souls needed a savior, so he was Muhammad, and they needed a 
follower and guardian to complete the journey, so Ali (peace be 
upon him), a mother, a lady and an example reflecting the light 
of Muhammad (may God bless him and his family) himself was 
Fatimah, who was quickly kidnapped by death and sought after her 
father in few months later. This made her a few in production, with 
a great impact, while thereafter a line of history filled with a thread 
of blood that flowed and did not stop, holy blood that was a beacon 
to every rebel for truth and demanded equality.
This now puts us in front of something of that woman's product; 
a sermon which was the spark for what was to come and the 
cornerstone for what was shed of pure blood. We will try to follow 
all this with the research entitled ‘The argument Structure: The 
sermon of Al-Zahra (peace be upon her) as an example’, trying to 
guide and probe its depths through some of the mechanisms of the 
argument and its basic elements. According to the requirements of 
the subject, the research included a preface in which we explained 
the subject of the sermon, the reason for delivering it, and the most 
important factors that necessitated the emergence of the Lady of 
Women and Kawthar of Muhammad to the public in order to guide 
the people. Then we quickly go through to clarify the nature and 
concept of the argument. In the first part of this study, we talk about 
the dialogic imperative, in the second, we discuss the study of the 
theory of speech acts, and then a conclusion in which we show the 
most important results, followed by a list of sources and references
It should be noted that the researcher relied to study the sermon on 
what was reported by Ibn Abi Taher, known as Ibn Tayfur (d. 280), 
as it was transmitted from his way with reliable chains that did not 
come out in its men on the authority of Abi Al-Hussein Zaid bin Ali 

bin Zaid bin Ali bin Al-Hussein informing Fatimah.
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املقدمة:
احلمد هلل  رب العاملني والصالة   
والسالم  عىل ارشف اخللق أمجعني حممد 

وعىل آله  املنتجبني .
وبعد:-

بزغ فجر االسالم يف ربوع مكة،   
احلرم،  أركان  عىل  الذهبية  اشعته  ونرش 
ومقام ابراهيم واحلجر، وطارت نسامت 
احلق بأجنحة من نور نحو افاق البسيطة، 
املنتجبني،  واله  حممد  بيد  اهلل  نور  حتمل 
ليدخل السلم والطمأنينة يف قلوب طاملا 
حلاجتها  واالل،  واهلم  اجلدب  اعرتاها  
قلوب  والدين،  املعتقد  يف   جوع  لسد 
فكان  خملص  اىل  احتاجت  وانفس 
واحتاجت  واله،  عليه  اهلل  حممد)صىل 
فكان  املسرية  يكمل  وويص    تابع  اىل  
ومثال  وسيدة  وأم  السالم(  )عليه  عيل 
واله  عليه  اهلل  )صىل  حممد  نور  يعكس 
التي  فاطمة،  فكانت  نفسه  وسلم( 
خطفها املوت رساعا وتطلبها  بعد ابيها 
جعلها  الذي  االمر  اشهر،  بضعة  يف  
قليلة النتاج كبرية االثر، فيام سطر بعدها 
ول  سال  دم  بخيط  مرضج  تاريخ  من 

ثائر  لكل  منارا  كان  مقدس  دم  ينقطع 
ألجل  احلق وطالب باملساواة .

وهذا يضعنا االن امام يشء من   
كانت  عصامء  خطبة  املرأة؛  تلك  نتاج 
هي الرشارة ملا هو آت، وحجر االساس 
مبارشة  بدأ  طاهر،  دم  من  سال  ملا 
ومركزا  بؤرة  فكانت  اطلقت  ان  بعد 
وللدم  سلب،  الذي  للحق  ودستورا 
السيدة  خطبة  هبا  اسفك،ونقصد  الذي 
بينت  التي  السالم(  )عليها  الزهراء 
وفيها  اوال،  فدك  ارض  يف  حقها  فيها 
داللة وتأكيد يف حق زوجها وابن  عمها 
اهلل  )صىل  حممد  بخالفة  ابيها  وويص 
املؤمنني  امرة  وتقلد  وسلم(،  واله  عليه 
حتت  كافة  بأطيافهم  اجتمعوا  الذين 
حممد  وألفاظ  حممد  خط  لسامع  منربها 
ينساب   حممد،  واسلوب  حممد  وبضعة 
ويعطي  ويستقيص  جيادل  اهلادر  بصوته 
دروسا وعرب ملن قد تكون نفسه وقدمه 
اىل  فاحتاجت  الطريق،  عن  زلت   قد 
)عليها  الزهراء  فكانت  وموجه،  رادع 
بخطبة  واملرشد،  املوجه  هي  السالم( 
وباطنها  فدك  ومطلبها  ظاهرها  عصامء 
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ما  اذا  سيصيبه  وما  االسالم،  واساسها 
االهواء،  واختلفت  احلقوق،  عطلت 
ولشهوة  للكسب  النفوس  وارشبت 

املال والسلطة واجلاه. 
انامز  كالم  وفق  جاء  هذا  وكل   
بعرض  هيتم  حجاجي  خطايب  بلون 
ال  من  مع  واملحاججة  والدليل  املسألة 
شيق  بأسلوب  املستمعني  من  يتقبله 
واملحاورة  واجلدل  احلجاج  فيه  مجع 
املبارش  االقتباس  مع  املبارش  واخلطاب 
مرة  وامتصاصه  الكريم،  اآلي  من  مرة 

اخرى خلدمة الغرض املطروح .
انامز  وملا  تقدم   ما  كل  وبسبب   
الباحثان  توجه  كامل  من  األثر  هذا  به  
هذا  بوساطة  ذلك  كل  دراسة   ملحاولة 
احلجاجية   البنية   بـ   املوسوم  البحث 
مثاال،  السالم  عليها  الزهراء  خطبة 
عن  اغوارها   وسرب   توجيه  ملحاولة 
وعنارصه  احلجاج  آليات  بعض  طريق 

االساسية.
املوضوع  ملقتضيات  وتبعا   
فيه  بينا  متهيد  عىل  البحث  اشتمل  فقد 
واهم  القائها  وسبب  اخلطبة  موضوع 

سيدة  خروج  استدعت  التي  العوامل 
النساء وكوثر ال حممد اىل  العلن لتوجيه 
ماهية  لبيان  نمر رساعا  الناس، وبعدها 

احلجاج ومفهومه.
ويف املبحث االول سوف نتطرق   
من  البالغي،  احلجاج  مفهوم  لدراسة 
فاستعارية  حجاجية،  تشبيهية  صورة 
نتحدث  الثاين  املبحث  ويف  فكنائية، 
االستلزام  بنوعية  اللغوي  احلجاج  عن 
الكالم  افعال  نظرية  ثم  ومن  احلواري، 
فقائمة  النتائج  اهم  فيها  نبني  خامتة  ثم 
من  والبد  هذا  واملراجع،  باملصادر 
اعتمدا  قد  الباحثني  ان  إىل  االشارة 
لدراسة  اخلطبة  عىل مانقله ابن ايب طاهر 
املعروف بابن طيفور )ت، 280( كوهنا 
ل  معتربة  بأسانيد  خالله  من   نقلت  قد 
خترج  يف رجاهلا عن ايب  احلسني زيد بن 
به  يبلغ  بن احلسني  بن عيل  زيد  بن  عيل 

فاطمة)1(.
املبحث األول: - احلجاج البالغي .

هي  البالغة  أن   ارسطو  يرى   
لإلقناع  املمكنة  الطرق  عن  )الكشف 
يقرص  انه  اي   )2() كان  موضوع  اي  يف  

البنية  احلجاجية  خطبة الزهراء)عليها السالم( مثاالً
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بالغة  ترتبط  لذا  االقناع  عىل  وظيفتها 
املالئم  والتطبيق  باملحاججة  ارسطو 
إىل  هيدف  الذي  اخلطابة  فن  هو  هلا 
اخلطاب)3(  بوساطة  واالقناع  اإلثبات 
السامعني  اقناع  كيفية  دراسة  فالبالغة 
بأن يفكروا  ويترصفوا بطريقة ما وعند 
تتبعنا ما  جادت به قرحية السيدة فاطمة  
االساليب  هذه  من  السالم(  )عليها 
اساسية  بغاية  ارتبطت  التي  البالغية 
املستمعني  اقناع  هو  االول  هدفها 
والدها  ارث  من   استملكت  بام  بحقها 
بصفته الدنيوية، وبالوجاهة االهلية التي 
بعلها  حق  وثانيها  رباين  بفعل  اكتسبها 
وزوجها وابن عم حممد )صىل اهلل عليه 
املسلمني  بخالفة  ووصيه  وسلم(  واله 
احلياتية  ولشؤوهنم  حلياهتم  واملسري 
قريب  بعهد  لرقاهبم  واملقيد  والدينية 
مسرية  بعد  اخذت  تنقض  ال  وبيعة 
بقعة يف  عامرة  أل رشف  ظافرة وحجة 
جمتمعة  عوامل  املكرمة(  )مكة  البسيطة 
ان  يمكن  ال  للحدث  روحانية   وفرت 
تنسى او تتناسى، كل هذا حتركت ضمن 
السالم(  )عليها  فاطمة  السيدة  فلكه 

مستعملة يف سبيل ايصال مفهومه جلملة  
العنارص  ومنها  اللغوية  العنارص  من 
املتنوعة  وعنارصه  للمجاز  كان  التي 
رشف املشاركة فيها ومن تلك العنارص 
والتي  الكناية،  التشبيه،  االستعارة، 
احقاق  مهها  حجاجية  لغاية  استعملت 
القلوب  احلق وخلب االلباب واستاملة 
وتوتر  فجوة  وعمل  املشهد  وتصوير 
ذلك  كل  وخلخلة  واخليال  الواقع  بني 
سيحاول  لذا  والقضية  النص  خيدم  بام 
اخلطبة   يف  ذلك  كل  تتبع  الباحثان 

الفدكية وكام ييل:
اوال:  الصورة االستعارية واحلجاج:

فيه  بالغي  ))جماز  االستعارة   
جمسد،  تعبري  إىل  جمرد  معنى  انتقال 
أو  التشبيه  أدوات  إىل  التجاء  غري  من 
املقارنة(()4(، أو هي ))استعامل اللفظ يف 
غري ما وضع له لعالقة املشاهبة مع قرينة 
احلقيقي(()5(  املعنى  إرادة  من  مانعة 
اسلوب بالغي بياين اصبح بعد ان كان 
خامال يف باكورة النقد العريب مدار ابداع 
اصحاب  ظهور  بعد  والسيام  واهتامم 
البديع وتفننهم يف  استعامله وادخاله يف 
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نتاجهم االديب حتى اصبحت االستعارة 
اجادة  خالهلا  من  تقاس  اساسيا  ركنا 
كمثل  مثلها  ولكنها  ومتكنه،  الشاعر 
دخلت  الفنية  االساليب  من  البقية 
بني  تتأرجح  واخذت  النقاد  دوائر 
الفني  الذوق  او  الدينية  نزعتهم  فلك 
والطريقة  يتتبعوهنا  التي  واملدرسة 
عند  فكانت  القول  يف  يفضلوهنا  التي 
اخرون  وذهب  النص)6(  بؤرة  بعضهم 
وطلب  منها  واحلط  عليها  اهلجوم  اىل 
اللغة  فرضته  بام  والتقييد  فيها  الوضوح 
من عالقات جيب ان تراعى)7(، ولكنها 
بعد ان ماجت الفلسفة اليونانية وغريها 
و  العربية   الثقافية   املنظومة  جسد  يف 
القديم  بني  والتالقح  الكبري  االنفتاح  
واحلديث وظهور حركات عقدية فقهية 
كثرية اثقلت بظالهلا ذوق النقد واسالت 
يف جنباته مداد اقالمها وادخلت فيه شيئا 
فساحت  والفلسفة،  املنطق  روح  من 
لتكون  اجلرجاين؛  ركب  يف  االستعارة 
لديه بروح حجاجية  االستعارة منتظمة 
عنده  فهي  االدعاء،  مفهوم  عىل  تقوم 
ليست حركة يف املعاين والدالالت وهي 

طرق  من  طريقة  هي  بل  بديعا  ليست 
اي  االدعاء)8(  عىل  يقوم  الذي  االثبات 
املتلقي  وجهة  تغري  بالغي  مبحث  اهنا 
له  وحتقق  الباث  يطرحه  ملا  باالستجابة 
يف  هو  ملا  واالنقياد  االذعان  من  شيئا 
فاالستعارة  للمخاطبني،  متريره  صدد 
بني  التقريب  عىل  تقوم  ذهنية  عملية 
من  احدمها  اىل  بالنظر  املوضوعني، 
من  اثرها  فتكتسب  االخر،  خالل 
يف  املتلقي  يف  حتدثه  الذي  التأثري  خالل 
النتباه  إثارة  أكثر  فتكون  معني  سياق 
فيه  التأثري  عىل  قدرة  وأكثر  املتلقي 
بقدر ما حتقق من غرابة  وانحراف عن 
النص  تتبعنا  ولو  املألوف)9(  العادي 
)عليها  الزهراء  فاطمة  للسيدة  الزاهر 
االسلوب  هذا  تتخذ  نجدها  السالم( 
يشء  لتمرير  احلجاجية  بصفته  البالغي 
من مفاهيمها ونظرهتا اخلاصة بام أل اليه 
سبيل االسالم من انكسار ظهرت اوىل 
عليه  اهلل  )صىل  حممد  وفاة  بعد  بوادره 
قوم  عىل  السكوت  فكيف  وسلم(  واله 
جثامن نبيهم وويل امرهم، وعمود دينهم 
مسجى، وهم بصدد تقسيم مرياثه وفق 

البنية  احلجاجية  خطبة الزهراء)عليها السالم( مثاالً
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وضع  وتأويل  املراد  حيقق  واحد  سبيل 
اصحاهبا  تفرد  قد  خاطئة  اقيسة  عىل 
بحكم  واصبحت  وماجوا  وساروا 
ال  قارا  مسلام  امرا  واملصالح  التفاهم 
)عليها  الزهراء  فتحركت  نقضه  يمكن 
القوم  سبل  لتصحيح  اهلويناء  السالم( 
وإلرجاع احلق اىل اهله وال نقصد باحلق 
اكرب  هو  ملا  رمز  احلقيقة   يف  ألهنا  فدك 
املسلمني  خالفة   واهم  واعم  واوسع 
وفق  هبا  االحق   الشخص  هو  ومن 
واشارات  اخلطبة  تتضمنها  مدلوالت 
الفينة  بني  رساعا  ومضاهتا  تتالحق 
الذي  الكالم  درر  خالل  من  واالخرى 
احتوى عىل  خطني وسياقني يف االصل 
تقول  وسامعيه،   اخلطيب  عليهام  اتفق 

عليها السالم:)10(  
فاطمة  أين  اعلموا  الناس  ))اهيا   
وسلم(  واله  عليه  اهلل  )صىل  حممد  وايب 
أقول عودا وبدءًا وال اقول ما اقول غلطًا 
جاءكم  }لقد  شططا  افعل  ما  أفعل  وال 
رسول من أنفسكم عزيز  عليه ما عنتم 
حريص عليكم باملؤمنني رؤوف رحيم{ 
دون  ايب  جتدوه  وتعرفوه  تعزوه  فان 

رجالكم  دون  عمي  ابن  وأخا  نسائكم 
إليه  )صىل اهلل عليه واله  املعزي  ولنعم 
بالنذارة  صادعا  الرسالة  فبلغ  وسلم( 
ضاربا  املرشكني   مدرجة  عن  مائال 
سبيل  إىل  داعيا  بأكظامهم  أخذا  ثبجهم 
ربه باحلكمة واملوعظة احلسنة (( للتأثري 
بني  السالم(  )عليها  قاربت  املتلقي  يف 
االصل  يف  والصدع  واإلنذاء،  الصدع 
ونحوها)11(   الزجاجة  يف  يستعمل 
يف  ذكر  اصالحه  يمكن  ال  بسيط  كرس 
كتاب اهلل العزيز بمعنى التبليغ استعارة 
)َفاْصَدْع  باِم  ُتْؤَمُر()12( استعارته الزهراء 
فصدعت  واللغوي  القرآين  بمفهومية 
باالمر للقوم للتبليغ والتكلم باجلهر)13( 
التخويف  وجه  عىل  واالنذار  واالعالم 
اهلل  )صىل  حممد  سنة  عن  اخلروج  من 
عليه واله وسلم( والتفنن يف جمانبة احلق 

والتعايل عليه.
بإشارة  اللغوي  باملعنى  واالخذ   
حممد  خيلفون  لقوم  كيف  حماججة 
بدعوته  اغلبهم  صدع  قد  وبطانتهم 
صدعا ال يمكن اصالحه يف العقيدة ويف 
ازاهلا  التي  وامارهتم  وجاههم  امواهلم 
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وبنى عليها دين جديد يدعو اىل املساواة 
هؤالء  قلوب  تصفوا  كيف  ثم  واحلرية 
خطف  وقد  حممد  آلل  احلق  ويرجعون 
عليه  اهلل  )صىل  حممد  خليفة   سيف 
واجربهم  رقاهبم  اغلب  وسلم(   واله 
رغبة،  ال  رهبة  الدين  يف  الدخول  عىل 
طلقاء غري احرار، كلها صور استعارهتا 
منظومة  يف  القوم  إلدخال  الزهراء 
وضع  الذي  الثابت  وخلخلة  منتظمة 
ومن  الدين  عليها  سيقف  التي  كالبؤرة 
يقود وينفذ تعاليمه، الثابت الذي وضع 
الزهراء  لتشري  الطلقاء،  بعض  بمشورة 
سنن  عن  بامليل  اخذة  اوال  ابيها  اىل 
املرشكني والنكم االن تاخذون كالمهم 
حممد  مابعد  لدين  ترشيع  الول  كسند 
انتم من حممد  عليه افضل الصالة فأين 
واسالمه؟  ونذره  ودعواه  افكاره  ومن 
واملسدد  للحق  املبني  الواضح  وطريقه 
بحبل متني  موصول من االرض )بيت 
إىل  والوحي  الرسالة  ومهبط   ) النبوة 
اعامم السامء وعرش الرب تبارك وتعاىل.

وقوهلا )عليها السالم( )14(:
انبيائه   دار  لنبيه  اهلل  اختار  ))فلام   

حسيكة  فيكم  ظهر  اصفياه  ومأوى 
ونطق  الدين  جلباب  وسمل  النفاق 
االقلني  خامل  ونبغ  الغاوين  كاظم 
وهدر فنيق املبطلني فخطر يف عرصاتكم 
هاتفا  مغرزه  من  رأسه  الشيطان  وطلع 
بكم فألفاكم لدعوته مستجيبني وللعزة 
فوجدكم  استنهضكم  ثم  مالحظني  فيه 
خفافا وامحشكم فألفاكم غضابا فوسمتم 
هذا  مرشبكم  غري  ووردتم  ابلكم  غري 
واجلرح  رحيب  والكلم  قريب  والعهد 
يف  الزهراء  السيدة  بدأت  يندمل((  ملا 
هذا املقطع باحلركة الثانية التي انزاحت 
ما  من  بالزمنية،  فجادت  تراتبيتها  يف 
تفضل به الرسول عىل قومه وما جادت 
من  عليهم  السامء  اىل  املمتدة  تعاليمه  به 
فضل دين وذر الرماد عىل فكر متأصل 
شيطان،  واتباع  اصنام  لعبادة  اجلذور 
ينرش  املصطفى  مادام  ذلك  كل  فأنتفى 
انتفى  هذا  كل  ولكن  وتعاليمه  زهوه 
ان  وقبل  حلده،  يف  النبي   سجي  ان  ما 
حسكة  فظهرت  الطاهر  قربه  يف  يدفن 
استعارة  وعداوته  حقده  الشيطان 
ونبغ  هي  الزهراء  استعارهتا  حجاجية 

البنية  احلجاجية  خطبة الزهراء)عليها السالم( مثاالً
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كاظم الغاوين الساكت والساقط الذي 
ال نباهة له)15(  وال دور يف نرش االسالم 
او الذود عنه واستعارت له الغواية من 
وسواسا  هبا  يوسوس  ألنه  الشيطان 
استاذه  تعاليم  فيه  جتاوز  نطق  اىل  حتول 
املبطلني(  فنيق  )وهدر  لفظة  تستعري  ثم 
حنجرته  يف  الفحل  صوت  اهلدر 
فأصبحت اصواهتم هادرة بعد ان كانت 
الشياطني  وسوسة  تتجاوز  ال  خاملة 
استعارات  من  تقدم  ما  وكل   )النفاق( 
عن  تنمي  حجاجية  بمسحة  تتوشح 
االسالم  فرضه  واجتامعي  ثقايف  واقع 
انتكست  النفاق  واصحاب  فاملبطلون 
هو  مههم  واصبح  ومرتبتهم  راياهتم 
االحداث  وتتبع  اهلامش  عىل  العيش 
ولكنهم  االسالم  لدولة  املتسارعة 
احلزن  وحالة  والفراغ   الوقت  استغلوا 
امة وليده حتاول ان تنشئ  التي اصابت 
كهدير  اصواهتم  لتهدر  كيانا  لنفسها 
الفحل ولتتحول  الوسوسة والنفاق إىل 
املهمش  فيتحول  املوجه  ولرتكب  فعل 
اىل منظر وقائد وحامل للواء واملتحكم 
حق،  دعاة  الطلقاء  وليصبح  باملقاليد، 

واصحاب مكانة فرضها الواقع اجلديد 
مهة  اسرتجاع  اىل  بجذوره  امتد  الذي 
بثوب  اجلاهلية  روح  واعادة  الرجال 
جديد، جيمع بني جلباب الدين، ونفس 
الزهراء  توضحه  هذا  كل  الشياطني، 
)عليها السالم( اوال ثم لتزيد املحاججة 
الزمن  بؤرهتا  اساسية  لنقطة  وتعود 
عادت   ) اجلاهلية  )روحكم   شيطانكم 
وروح  ارثه  فتقاسمتم  يقرب  ل  ونبيكم 
دولته ومدارها الرحيب ووليدها الذي 
جاهلية  فارجعتموها  عوده  يشتد  ل 
بأفعالكم وسلبتم اهل بيته مكانتهم التي 
اقرها اهلل يف دستوره ومتن كتابه الكريم 
الصالة  افضل  )عليه   حممد  وخلدها 

والتسليم (بيده وافعاله ووصاياه .
السالم  عليه  قوهلا  ايضا  ومنها   

متوجهة بكالمها لألنصار)16(:
التي  اخلرية   ...... ))انتم    
العرب  قاتلتم  البيت  اهل  لنا  اختريت 
الكد والتعب وناطحتم االمم  وحتملتم 
تربحون  أو  نربح  ال  البهم  وكافحتم 
دارت  إذا   حتى  فتأمرون  نأمركم 
االيام  حلب  ودر  االسالم  رحى  بنا 
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فورة  وسكنت  الرشك  ثغرة  وخضعت 
وهدأت  الكفر  نريان  ومخدت  االفك 
دعوة اهلرج واستوسق نظام الدين فانى 
حزتم بعد البيان وارسرتم بعد االعالن 
نكثوا  لقوم  بؤسا  االيامن  بعد  ونكصتم 
ايامهنم من بعد عهدهم((  تصف الزهراء 
بدر  يتمثل  جديد  بسلوك  االستعارة 
حلب االيام فالدرة التي ترتبط يف ذهن  
له  استعارت  الذي  اجليد   باخلري  العريب 
الدر )احلليب( سائل يغطي عند وروده 
يف   اثر  من  اللفظة  هذه  توظفه  وما  املاء 
الروح  يغذي  ماء  ولكنه  العريب  ذهن 
– املال   ( –معنوي(  االيامن   ( والبدن 
لفظة  يف  معا  ترادفتا  واملفردتني  مادي( 
الدر ثم تسحب كل  مدلوالهتا لألنصار 
الدين قد   فها هو اخلري قد ورد وها هو 
قد قدم وكل هذا  استقام وها هو اخلري 
ارشعت  التي  وبسيوفكم  بكم  حتقق 
العجب  ولكن  الشياطني،  دولة  بوجه 
تتلقفوها  ورشعتم  ايضا،  نكصتم  انكم 
والثابت  القدم  ثقافة  ولكن  بينكم 
)اهلجرة والصحبة االوىل ( كنمط ثقايف 
سائد تليد )قديم(  متحكم، فرض اثره 

وامره فساد مرة اخرى، وذهبت هبتكم 
ومنعتكم وثقافة التجديد التي ارشعت 
القوم  وتابعتم  اجلها  يوما من  سيوفكم 
مع  عليه  تعاهدتم  ما  خيالف  طريق  يف 
الرضوان  قبله  حممد )غدير خم(، ومن 
للعهد  ثوابت  اصبحت  اماكن  وغريها 

وإلقامة الدين ولنرصته.
ثانيا: الصورة التشبيهية واحلجاج.

))صفة  بأنه  التشبيه  يعرف   
اليشء بام قاربه وشاكله من جهة واحدة 
أو جهات كثرية ال من مجيع جهاته؛ ألنه 
لو ناسبه مناسبة كلية لكن إياه(()17(، أو 
هو ))الداللة عىل مشاركة أمر ألمر آخر 

يف معنى من املعاين(()18(
فهو حماولة بالغية جادة تستعمل   
لصقل الشكل، وتطوير اللفظ، وتقريب 
ومن  حيا،  بتجسيده  الذهن،  من  املعنى 
ثم فهو ينقل اللفظ من صورة إىل صورة 
املصور،  يريده  الذي  النحو  عىل  اقرب 
اجلامل  يف  متناهية  صورة  أراد  فإن 
منه  أرجح  هو  بام  اليشء  شبه  واألناقة 
حسنا، وإن أراد صورة متداعية يف القبح 
والتفاهة شبه اليشء بام هو أكثر رداءة منه 

البنية  احلجاجية  خطبة الزهراء)عليها السالم( مثاالً
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صفة )19(، فالتشبيه صفة اقناعية تستغل 
حجاجي  تداخل  لعمل  الباث  لدن  من 
اخذا  للمتلقي  يصوره  وما  الواقع  بني 
حتقق  ماورائية  رحيبة  آفاق  اىل  بمخيلته 
مبارشة  غري  بصيغة  ولكن  اوال  مبتغاه 
النازل  املاء  كحباب  متدرج  بشكل  بل 
بني  الباث  فيتلقفها  حال  بعد  حاال 
احدثها  التي  والفجوة  االوىل   حقيقتها 
املتلقي منتظرا عقله  التشبيه وهنا يكون 
لتجميع الشتات وملء كل ذلك بمعان 
فتحدث  ال  او  املطلوبة  هي  تكون  ربام 
فورة حجاجية اخرى تطلبت اول االمر 
واستمر اثرها مع خمتلف عنارص العملية 

االبداعية.
يف  التشبية  حجاجية  تتبع  وعند   
السالم(   الفدكي  نجدها )عليها  النص 

تقول )20(:
))وأنتم االن تزعمون ان ال ارث   
تبغون ومن احسن  لنا أفحكم اجلاهلية 
من اهلل حكام لقوم يوقنون أفال تعلمون 
بىل قد  جتىل لكم كالشمس الضاحية اين 
أرثي((  عىل  أأغلب  املسلمون  أهيا  ابنته 
التشبيه  انار  التي  احلجاجية  الصيغة 

ظلمتها فاسند بيشء  من املعنى للموقف 
السيدة  تقصدهتا  ظلمة  جتيل  فالشمس 
اجلاهلية  ظلمة  االسالم  شمس  الزهراء 
االوىل  تظهر  مرة  متقارنتان  تتحركان 
ديدهنا  اىل  تعود  التي  الثانية  نور  ليخفت 
بسيوف  عادت  املرة  هذه  ولكن  االول 
أوقدت نارها ورفعت شعلة التغيري والنور 
والطريق املبني  شعلة االنصار اصحاب 
البيعتني هذا مع ما يف النص من خلخلة 
تكرر   الذي  االستفهام  ولده  للمواقع 
باالستفهام  املفصول  التعجب  بصيغة 
االنكاري مع داللة اشارة طبقية انتم محاة 
منذ  عرفتموه  الضاربة  وسيوفه  الدين  
كان وليدا مشكاة صغرية يشع منها النور 
فكيف بكم تسريون مهمشني  تابعني ؟ 
واحكامه  كالشمس،  نوره  سطع  ان  بعد 
التي ارثتني ملحمد فكيف تسلبوين ذلك 
وبتعاليم حممد التي تتبعتموها وجعلتموها 
ميقاتا ألعاملكم وسنة تبعتموها يف حياتكم 
ودستورا ال ينتقض ومالذا ال يعدم وطريقا 

بينا ال يمكن احلياد عنه.
)عليها  قوهلا  ايضا  ومنها   

السالم()21(:
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))ثم ل تلبثوا إال ريث أن تسكن   
نفرهتا ويسلس قيادها ثم أخذتم تورون 
وتستجيبون  مجرهتا  وهتيجون  وقدها  
أنوار  واطفاء  الغوي  الشيطان  هلتاف 
الصفي  النبي  سنن  وامهال  اجليل  الدين 
ترشبون حسوا يف ارتغاء ومتشون ألهله 
وولده يف اخلمرة والرضاء ويصري منكم 
يف  السنان  ووخز  املدى  حز  مثل  عيل 
ارث  ال  أن  تزعمون  االن  وانتم  احلشا 
مبطن  تشبيه  من  اكثر  النص  يف  لنا(( 
اسرتجاع  وطلب  وحماورة  بعتب 
النافرة  بالدابة   الدنيا  فتشبيه  لألحداث 
التي سلست قيادها وسكنت واصبحت 
بنصاهلا  اهلل  امد  بسيوف  وانقادت  لينة 
خطاهم  وسدد  حامليها  ساعد  وعضد 
الشده وووفقهم لوهد محية  وآزرهم يف 
لوقدها  اخرى  مرة  لتعودوا  اجلاهلية 
اجلاهلية،  بحكم  االمارة  عرجا  طالبني 
التي خبت مجرها  حتت  موقدين نرياهنا 
الرماد وترّسون  اشياءكم شيئا بعد يشء 
العرب،  غائلة  من  خوفا  حقنا  هلضم 
وكالم املؤمنني وخوفا عىل انفسكم من 
خارج   والرمية  الدين،  عن  املروق  هتمة 

السنن، والعهود التي مازال عبق عطرها  
ترف  االسالم  اجنحة  ومازالت  منترشا 
املساجد  افنية  ويف  املنابر  اعواد  فوق 
بلسانكم  رسا  نحونا  حرابكم  معيدين 
مرة وبأفعالكم اخرى، ولكنكم وحتت ما 
تشعرون به من هتميش وطبقية اضطلع 
كبار املهاجرين بقيادهتا اصبحتم هلم تبع  
ولكن يف صف اوطأ ويف مكان ال يرتقي 
ملا انتم عليه من احلق فأصبحتم خارجني 
باثنتني حقكم وحقي تنازلتم عن االول 
رماحكم  بنصال  جنبي  وخزتم  ثم 
االخر  التشبيه  وهنا  سيوفكم  وبمدى 
وتقصد به اللسان فهامشيتكم وخوفكم 
منكفئني عن  العرب جعلتكم  ثائرة  من 
ال  احلق  مانعني  الباطل  متتبعني  احلق 
لتستثمروه ألنفسكم بل ملن قومتموهم 
بسيوفكم وملن  استضعفكم سابقا واراد 

ان يسف وجودكم.
ثالثا: الصورة الكنائية واحلجاج:

من  التي  الفنون  من  فن  الكناية   
غنى  الشعرية  النصوص  منح  شأهنا 
دالليا، عن طريق ما حتتويه من تكثيف 
لذلك  طياهتا،  يف  تضمنه  الذي  للمعنى 

البنية  احلجاجية  خطبة الزهراء)عليها السالم( مثاالً
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أن  ))هي  بقوله:  اجلرجاين  عرفها 
املعاين  من  معنى  إثبات  املتكلم  يريد 
يف  له  املوضوع  باللفظ  يذكره  فال 
تاليه  هو  معنى  إىل  جييء  ولكنه  اللغة 
إليه  به  فيومئ  الوجود  يف  وردفه 
أيضا  وهي  عليه(()22(،  دليال  وجيعله 
هو  ما  إىل  باملعنى  الترصيح  عن  عدول 
تتصل  أغراض  خلدمة  وأليق؛  منه  أمجل 
وباملعنى)23(،  احلس  ورهافة  باألدب 
فالكناية ذات داللتني تقوم كل منهام يف 
تشبيهه  يمكن  مبارش  أويل  معنى  إنتاج 
فكرة  عن  ناتج  عميق  وآخر  بالواجهة، 
يف  الرتكيز  بعد  حتصل  التي  اللزوم 
املتكلم)24(،  إليه  يرمي  الذي  الغرض 
الترصيح؛  أبلغ من  الكناية  وهلذا عدت 
والتوكيد،  اإلثبات  عىل  لقدرهتا 
وإجياب الصفة لليشء، بام هو شاهد يف 
وجودها)25( وعند تتبعنا للنص الفدكي 
السالم(  )عليها  الزهراء  السيدة  خلطبة 
العنرص  هذا  بمفاصل  متور  نجدها 
املعاين  مدار  ضمن  واملتحرر  البالغي 
املتطلبة  البؤرة  هي  كانت  التي  الثانوية 
من لدن السيدة  فاطمة )عليها السالم( 

تقول )26(:
))واسفر احلق عن حمضه ونطق   
زعيم الدين وخرست شقائق الشياطني 
عقد  وانحلت  النفاق  وشيظ  وطاح 
الكفر والشقاق وفهتم بكلمة اإلخالص 
عىل  وكنتم  اخلامص  البيض  من  نفر  يف  
شفا حفرة من النار مذقة الشارب وهنزة 
الطامع وقبسة العجالن وموطئ األقدام 
أذلة  القد  وتقتاتون  الطرق  ترشبون 
الناس  يتخطفكم  أن  ختافون  خاسئني 
وتعاىل  تبارك  اهلل  فأنقذكم  حولكم  من 
وسلم((  واله  عليه  اهلل  )صىل  بمحمد 
النص بجمعه يشري لنور االسالم الذي 
نرش اشعته البيضاء عىل البسيطة واسفر 
ينرش  خمتاال  الناصع   وجهه  عن  احلق 
ناطقا  املباركة،  واياديه  البيضاء  تعاليمه 
ومنتدبا  املباركة  وسنته  حممد  بقول  
وبتعاليمه  بكتابه  سائرا  املبارك  طريقه 
النفر  من  بجهود   انترشت  التي  الغناء 
البيض اخلامص كناية عن صفاء قلوهبم 
وزهدهم الذي اوقف عودهم وجعلهم 
دولة  اقاموا  نفرًا  وزهدا  عبادة  مخاصا 
يظهر  هذا  كل  تفكهون  هبا  التي  العدل 
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الذي  املكان  لتتكلم يف  السيدة  تعود  ثم 
املهمشني  لقد ولد يف  فيه كل ذلك  ولد 
هلم  وولد  واخلري  املجد  نحو  وقادهم 
الكيان الذي اصبحوا عليه وبه يقتدون 
قد  بكم  فكيف  العرب  يفاخرون  وبه 
حالكم  وانكفأت  ذلك  كل  تناسيتم 
منادمني  السلطان  ركب  يف  ورستم 
الباب  طالبني لإلمارة واجلاه  ومن هذا 

قوهلا  ) عليها السالم ()27( 
من  رأسه  الشيطان  ))وطلع   
لدعوته  فألفاكم  بكم  هاتفا  مغرزه 
ثم  مالحظني  فيه  وللعزة  مستجيبني 
وامحشكم  خفافا  فوجدكم  استنهضكم 
ابلكم  غري  فوسمتم  غضابا  فألفاكم 
والعهد  هذا  مرشبكم  غري  ووردتم 
ملا  واجلرح  رحيب  والكلم  قريب 
يندمل، والرسول ملا يقرب ابتدارا زعمتم 
وإن  سقطوا  الفتنة  يف  أال  الفتنة  خوف 
جهنم ملحيطة بالكافرين(( يكني النص 
بعد  املسلمني   اصابت  التي   الفتنة  عن 
الرسول )صىل اهلل  عليه وآله( بل  وفاة 
املقدس  الطاهر  مرقده  يف  يدفن  ان  قبل 
)السقيفة(  اجتامع  بالفتنة  ويقصد 

خالفة  وتسري  االدوار،  وتقسيم  
احلق،  صاحب  عن  وابعادها  املسلمني 
احلرب،  وبطل  العهد،  صاحب  وعن 
خم  غدير  يوم  التنصيب  وصاحب 
السالم(  )عليه  عيل  )االمام  ونقصد 
فاجلرح مفتوح وملا يندمل لقرب العهد 
به، كناية عن عظم االمر وشدته، وكل 
ساق  من  عىل  حتريض  النص   يف  ما 
ألخذها  الظرف  واستغل  للبيعة  الناس 
باألقدمية  وحقا  وعرفا  وترغيبا  ترهيبا 
املسلمني  كبار  من  وبمباركة  والصحبة 
باملرتبة  الطامعني  املتنفذين  وبعض 
وبعض اصحاب النفاق   ممن اضطرهتم 
هدى  وإتباع  املوجة  لركوب  االسباب 
لسان  رغبة،فيكون  ال  رهبة  االسالم 
يقول:  السالم(  )عليها  الزهراء  حال 
خرجتم  وقد  االنصار  اهيا  بكم  كيف 
وال  فيها   لكم  ناقة  ال  مخاصا  منها 
االمارة  منكم  سلبت  دور،  وال  مجل 
أحق،  هو  ملن  اعناقكم  يف  بيعة  وقبلها 
هذا  كل  ربانيا  تنصيبا  منصب  هو  وملن 
الكنائي  السلم  مستعمال  النص  اراده 
ونقطة  التفكري  اصابت  والتي  املتعدد 

البنية  احلجاجية  خطبة الزهراء)عليها السالم( مثاالً
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املتتابعة  فاألحداث  وجوهرها  عقوهلم 
وكنتم  توالت  كلها   املقرتفة  واالخطاء 
الدور  يف  كنتم  ان  بعد  متفرجني  فيها 
طليعة  ويف  ركني   ركن  ويف  االساس 
اصبحتم  بكم  فكيف  واملسلمني  الناس 
يف  مقام التهميش ليس لديكم غضبة هلل 

وللحق الذي سلب امام ناظريكم؟.
وقوهلا )عليها السالم( )28(:  

تطهريا  االيامن  اهلل  ))فجعل   
لكم  تنزهيا  والصالة  الرشك  من  لكم 
ونامء  للنفس  تزكية  والزكاة  الكرب  عن 
لإلخالص  تثبيتا  والصيام  الرزق  يف 
تنسيقا  والعدل  للدين   تشيدا  واحلج 
وإمامتنا  للملة  نظاما  وطاعتنا   للقلوب 
لإلسالم  عزا  واجلهاد  للفرقة  أمانا 
األجر  استيجاب  عىل  معونة  والصرب 
وبر  للعامة  مصلحة  باملعروف  واألمر 
وال   .... السخط  من  وقاية  الوالدين 
اهلل  وأطيعوا  مسلمون  وانتم  إال  متوتن 
فيام أمركم به وهناكم عنه فإنه إنام خيشى 
النص  يتحرك   )) العلامء  عباده  من  اهلل 
غرض  خلدمة  هتدف  حجاجية  بكناية  
اسندت لآلسد  التي  للمؤمنني  االمرة   

عهد  وقبيل  االنقالب،  قبيل   الغالب  
اسندت  لو  امرة  الرمحة  نبي  وفاة  من 
التي  الفرقة  النتفت   حقها  ألصحاب 
اصابت جسد االسالم يف وقت احلدث 
متصدعا  وجتعله  رساعا  وستصيبه 
الطريق  نفر من االصحاب عن  خلروج 
املعبد الذي وضع حجره حممد )صىل اهلل 
عليه واله وسلم( ودعا  اىل انامئه وتتبع 
احلق  لواء  وحامل  خلليفته  تطلعا  سبيله 
من  باخلشية  املقطع  ختم  ثم  والطريقة 
لدن العلامء هلل تعريضا بكم فأنتم العلامء 
االوصياء  وانتم  اهلل  بخشية  اوىل  وانتم 
؟  تفعلون  وما  بكم  فكيف  دينه  عىل 
سبيله  من  خيرجكم  واجلاه  املال  احب 
حقنا  فأخرجتم  القرآن  تدارستم  وهل 
وخروجا  بالنص  تأويال  وازحتمونا 
ومتهيدا  باألحكام  وتسننا  العرف  عن 
وانتم  ذلك  بكم  فكيف  احلقوق  لسلب 
أرباب  العلم  وأتباعه  الذين  عرفوا  اهلل  
فعملوا  له  ورغبوا  إليه اوال، فام الذي 
جرى  االن تأولون احلديث، وخترجونه 
حساب  عىل  لنفر  خدمة  مواضعه  من 

اهل احلق واصحابه 
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املبحث الثاين: احلجاج اللغوي.
اللغوية  الدراسات  توجهت   
للغة،  التوصيلية  الوظيفة  نحو  احلديثة، 
بذلك  متجاوزة  االجتامعي  وبعدها 
النص وأنظمته خارج سياقها احلاضن، 
االمر الذي اتاح للمقاربة التداولية للغة 
إمكانية الربط بني العالمة اللغوية وبني 
والرتكيز  مستلمها  وبني   موضوعها 
اللغوية  االدلة  حركة  حرية  مدى  عىل 
والتي  التوصيلية  بالعملية  عالقاهتا  يف 
الرئيس  االهتامم   حمط  اقطاهبا  تكون 
والرسالة  ومقاصده  الباث  هبا  ونقصد 
يف  اسهمت  التي  السياقية  وظروفها 
هذه  يستغل  مستمع  ومن  تشكيلها 
قصد  معنى  لتكوين  السياقية  لظروف 
فاملستوى  للرسالة)29(  وفهام  املتكلم 
باالختيارات  هيتم  للحجاح  اللغوي 
لغاية  الباث  اليها  يعمد  التي  اللفظية 
مكانا  املحدد  اللفظ  فيحل  حجاجية 
ويعتمد  ما  غاية  إىل  املتلقي  ليقود  معينا 
تركيبا دون آخر ليقنعه بأمر ذي  عالقة 
هو  وهذا  كليته)30(  يف  باخلطاب  وطيدة 
صلب ما هتتم به اخلطابة وباثها فهي يف 

مساراهتا  تتحرك  اقناع  وسيلة  االساس 
بنربة خطابية حيتوي كالمها عىل مستويني 
االول البنية اللفظية التي يوردها الباث 
املفردات  لبعض  املتطلب  املعنى  والثاين 
يظهر  والذي  اخلطاب  حيتوهيا  والتي 
اخرى  وخفيا  مرة  بينا  خالله  من 
الصوت  منها  عديده  عوامل  تتعاوره 
حركات   مع  وانخفاضه  وعلوه  ومده 
تنتفي  هذا  ولكن  وسكناته  اخلطيب 
بعض اساساته كون اخلطبة وصلت الينا 
مكتوبة  خارجة عن مفهومها الشفاهي 
تصورات  وضع  باإلمكان  كان  الذي 
واهليأة  اللغوية  املادة  بني  جتمع   جديدة 
هلذا  ونظرا  للقول  الباث  اختارها  التي 
دراسة  عىل  الباحثان  سيعمد  العائق 
للحوارية  اللغوي  اجلانب  واستحضار 
احلوار  )الن  اخلطبة  هبا  امتازت  التي 
االول  قطبني  بني  االساس  يف  تفاعل 
وانصاره(  ومريدوه  )اخلليفة  معتقد 
وبنو  وبعلها  )فاطمة  معرتض  واالخر 
ونساؤهم  االنصار  وبعض  هاشم 
منهام  كل  فيسعى  معها(  خرجن  الاليت 
التي يطرحها  اثبات احقيته بالقضية  اىل 

البنية  احلجاجية  خطبة الزهراء)عليها السالم( مثاالً
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اهلل  كتاب  االساس  حججهم  ومصدر 
اخللق  وحجة  االرض  دستور  املقدس 
التفاعل  ولد  هذا  كل  الرب،  وكالم 
واختالف  حركاهتا  وتوايل  اخلطبة  يف 
اسلوهبا  باالنتقال بني طبقات املسلمني، 
املستمعني   غالبية  أن  عىل  التأكيد  مع 
كيان  فالزهراء  هامشية  من  تعاين  كانت 
ممثل ملحمد )صىل اهلل عليه واله وسلم( 
وبقيته يف ارض الرب ال يمكن اغضاهبا 
مهام كانت مكانة املغضب، فالكل شعر 
باإللقاء  هلا  وسمح   بالدونية  يدهيا  بني 
كانت  الذي  التهميش  رغم  والتقدم 
اخلطبة  كان زمن  كبرية  ملدة  املرأة  تعانيه 
السالم(  )عليها  فالزهراء  فيها،  داخل 
فئة  بني  الدور  وانتقال  احلوار  اختارت 
بام لدهيم من خري، وما  واخرى حتدهتم 
الطريقة يف  انحراف عن  حدث هلم من 
االمة   حياة  من  الفارقة   اللحظة  تلك 
املظهر  هو  االخري  ألن  احلوار  اختارت 
به  احلجاجي  للتواصل  فاعلية  االكثر 
الناس  به  ويتفاعل  اخلطاب  ينسجم 
بكل  البرشية  العالقات  بوساطته  وتربز 
زمخها ومحوالهتا االجتامعية والنفسية)31( 

وعند تتبع ما جادت به الزهراء من هذا 
الفن نجدها تقول)32(

أمره  نصب  اهلل  عباد  ))انتم   
وهنيه ومحلة دينه ووحيه وامناء اهلل عىل 
له  حق  زعيم  االمم  إىل  وبلغاه  انفسكم 
فيكم وعهد قدمه إليكم وبقية استخلفها 
عليكم كتاب اهلل اناطق والقرآن الصادق 
بينة  الالمع  والضياء  الساطع  والنور 
بصائره منكشفة رسائره منجلية مغتبطة 
اتباعه  الرضوان  اىل  قائدا  أشياعه  به 
حجج  تنال  به  استامعه  النجاة  إىل  مؤد 
وحمارمه  املفرسة  وعزائمه  املنورة  اهلل 
املخدرة وبيناته اجلالية وبراهينه الكافية 
املوهوبة  ورخصه   املندوبة  وفضائله 
ورائعته املكتوبة ...فاتقوا اهلل حق تقاته 
وأطيعوا  مسلمون  وانتم  إال  متوتن  وال 
عنه  وهناكم  به  أمركم  فيام  ورسوله  اهلل 
فإنه إنام خيشى اهلل من عباده العلامء(( يف 
النموذج السابق حوار بني ذوات خمتلفة 
هو  ينقطع  يكاد  متوتر  رابط  جيمعها 
الدين؛ حوار بني االنا )فاطمة الزهراء( 
التي وفرت  السالم( ومركزيتها  )عليها 
احلكم  واصدار  والعرض  التوجيه  هلا  
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كوهنا تتمتع بصفات انقطعت يف خدهنا 
وهالة  املختار(  النبي  )ابنة  الكل  عن 
التي  واملكانة  هبا   تقمصت  قد  العصمة 
وعمال  وراثة  واكتسبتها  هبا  وضعت 
عرض  عىل  قدره  لدهيا  ولدت  كلها 
مع  احلكم  واصدار  بمركزية  الفكرة 
النفوس  ملخاجلة  صدر  الذي  احلوار 
الطريق  عن  ترجع  علها  املستمعة 
لذلك  وسبيلها  هلا  قدر  الذي  املنحدر 
وحبل  العصمة  بيت  واهل  اهلل  كتاب 
النجاة هذا مع التنبيه يف هناية املقطع عىل 
مفردة )انام خيشى اهلل من عباده العلامء( 
اصحاب  استقى  التي  الفئة  هلذه  تنبيها 
معارش  وان  التوريث  عدم  منهم  الشأن 
عىل  كثريا  التأكيد  مع  تورث  ال  االنبياء 
احكام القرآن ودوره فهو البؤرة واملركز 
السالم  عليها  الزهراء  اقامت  الذي 
حقوق  عن  االساس  ودفاعها  حجتها 
استقطعت بالتاؤيل والعرف االجتامعي 
ووصاية علامء الطريقة ومفرسي السنن 
يف  جيمع  فالنص  الفكر  واصحاب 
طياته طبقات جمتمعية اخلليفة وحاشيته 
دون  امراءهم  تبعوا  ممن  الناس  وعامة 

بني  املهمش  بحكم  فهم  راي  او  اثر 
وضعوا  الذين  والعلامء  النزاع  اقطاب 
بدون  اسالمي  ترشيع  اول  تقدم  ملن 
وجود املرشع االول )النبي املختار صىل 
ترشيع  االطهار(  آله  وعىل   عليه  اهلل 
اليه  آلت  بام  املتحكم  هو  يكون  يكاد 
نظام  عىل  اسست  منذ  االسالم  دولة 
اخلطاب  يظهر  ثم  االن،  وحلد  اخلالفة 
اْعَلُموا  النّاُس!  ا  ))أهيُّ بقوهلا)33(  املبارش 
َعَلْيِه  اهللُ  َصىلَّ  ٌد  حُممَّ َوأيب  فاطَِمُة،  أينِّ 
ما  أُقوُل  َوال  َوَبْدءًا،  َعْودًا  َأُقوُل  َوآلِِه، 
َشَططًا:  أْفَعُل  ما  أْفَعُل  َوال  َغَلطًا،  أُقوُل 
َعزيٌز  أْنُفِسُكْم  ِمْن  َرُسوٌل  جاَءُكْم  }َلَقْد 
بِامْلُْؤِمننَِي  َعَلْيُكْم  َحريٌص  َعنِتُّْم  ما  َعَلْيِه 
َوَتْعِرُفوُه  َتْعُزوه  َفإْن  َرِحيم{  َرؤوٌف 
ي  جَتُِدوُه أيب ُدوَن نِساِئُكْم، َوأخا اْبِن َعمَّ
امْلَْعِزيُّ إَلْيِه َصىل  َلنِْعَم  ُدوَن ِرجالُِكْم، َو 
صاِدعًا  ساَلَة  الرِّ َغ  َفَبلَّ وآله.  عليه  اهلل 
ِكنَي،  امْلُرْشِ َمْدَرَجِة  َعْن  ماِئاًل  بِالنِّذاَرِة، 
داِعيًا  بِأْكظاِمِهْم،  آِخذًا  َثَبَجُهْم،  ضاِربًا 
ِه بِاحِلْكَمِة َوامَلْوِعَظِة احلََسنِة،  إىل َسبيِل َربِّ
َحتَّى  اهْلاَم،  َوَينُْكُت  األَْصناَم،  َيْكرِسُ 
ى  َتَفرَّ َحّتى  ُبَر،  الدُّ وا  َوَولُّ اجْلَْمُع  اهْنََزَم 

البنية  احلجاجية  خطبة الزهراء)عليها السالم( مثاالً
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َعْن  احلَقُّ  َوأْسَفَر  ُصْبِحِه،  َعْن  ْيُل  اللَّ
َوَخِرَسْت  الّديِن،  َزِعيُم  َوَنَطَق  حَمِْضِه، 
َوشيُظ  َوطاَح  ياطنِي،  الشَّ َشقاِشُق 
قاِق،  َوالشِّ اْلُكْفِر  ُعَقُد  َواْنَحلَّْت  النِّفاِق، 
ِمَن  َنَفٍر  يِف  اإلْْخالِص  بَِكِلَمِة  َوُفْهُتْم 
ُحْفَرٍة  َشفا  َعىل  َوُكنُْتْم  امِص،  اخْلِ اْلبيِض 
ِمَن النّاِر، ُمْذَقَة الّشاِرِب، َوهُنَْزَة الّطاِمِع، 
األْقداِم،  َوَمْوطَِئ  اْلَعْجالِن،  َوُقْبَسَة 
ًة  أِذلَّ اْلَوَرَق،  َوَتْقتاُتوَن  الّطْرَق،  ُبوَن  َترْشَ
النَّاُس  َيَتَخطََّفُكُم  أْن  }خَتاُفوَن  خاِسِئنَي، 

ِمْن َحْولُِكْم{.
َوَتعاىل  َتباَرَك  اهللُ  َفأْنَقَذُكُم   
الّلَتّيا  َبْعَد  وآله  عليه  اهلل  َصىل  ٍد  بُِمَحمَّ
جاِل  الرِّ بُِبَهِم  ُمنَِي  أْن  َوَبْعَد  تِي،  َوالَّ
اْلِكتاِب،  أْهِل  َوَمَرَدِة  اْلَعَرِب  َوُذْؤباِن 
 ،} }ُكلَّام أْوَقُدوا نارًا لِْلَحْرِب أْطَفأها اهللُ

َفاِغَرٌة  َوَفَغَرْت  ْيطاِن،  لِْلشَّ َقْرٌن  أْوَنَجَم 
هَلَواهِتا،  يف  أخاُه  َقَذَف  ِكنَي  امْلُرْشِ ِمَن 
بَِأمْخَِصِه،  ِصامَخها  َيَطَأ  َحتَّى  َينَْكِفُئ  َفال 
ذاِت  يف  َمْكُدودًا  بَِسْيِفِه،  هَلََبَها  ِمَد  ِوخُيْ
َقِريبًا ِمْن ِرُسوِل  اهللِّ، جُمَْتِهدًا يف أْمِر اهللِ، 
ّدًا  رًا ناِصحًا، جُمِ اهللِّ ِسيَِّد أْولياِء اهللِّ، ُمْشمِّ
اْلَعْيِش،  ِمَن  َرفاِهَيٍة  يِف  وَأْنُتْم  ـ  كاِدحًا 

بِنا  بَُّصوَن  َترَتَ آِمنُوَن،  فاِكُهوَن  َواِدُعوَن 
ُفوَن األَْخباَر، َوَتنُْكُصوَن  واِئَر، وَتَتَوكَّ الدَّ
الِقتاِل،  ِعنَْد  وَن  َوَتِفرُّ النِّزاِل،  ِعنَْد 
َوَمْأوى  أْنبِياِئِه  داَر  لِنَبِيِِّه  اهللُّ  اْختاَر  َفَلامَّ 
النِّفاِق  َحسيَكُة  فيُكْم  َظَهَر  أْصِفياِئِه، 
كاظُِم  َوَنَطَق  الّديِن،  ِجلْباُب  َوَسَمَل 
َوَهَدَر  األََقلِّنَي،  خاِمُل  َوَنَبَغ  اْلغاِويِن، 

َفنيُق امْلُْبطِِلني.((
الناس،  عامة  مع  مبارش  حوار   
زمخا  لتورد  احلجاج  صبغة  فيه  تتحرك 
مركزية  وبؤر  اسس  عىل  نصه  يف  حمتويًا 
حسب  الشخصيات  ضمنها  تتحرك 
تسلسلها ومكانتها الربانية اوال وافعاهلا 
التي غطت عىل اجلموع اجلالسة وكانت 
منقذه هلم من الضالل، بدأ بمحمد )صىل 
اهلل عليه واله وسلم ( الذي تنتسب اليه 
دونكم  ايب  انه  باسمه  وترتبط  الزهراء 
وهذا االمر جعلني متقدمة عىل الكل يف 
محل هذا الرشف ويف االنتساب  لرجل 
كرمتم  فبامذا  اعناقكم  يف  كبري  دين  له 
اكرمتموه  عمه؟  ابن  واكرمتم  وفادته 
استقاها  من  ومسايرة  احلقوق  بسلب 
يستمر  احلديث  وهذا  كالكرة  وتلقفها 
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سواء  الشخصيات  ضمن  بالتحرك 
االول  مهها  أوالسلبي  االجيايب  بجانبها 
االسمى  الغاية  وحتقيق  االفكار  عرض 
ولكنه  واضح  خطأ  بوجود  واالقناع 
خطأ حيتاج لتمهيد للعامة وبيان التجاوز 
اصحاب  وتنبيه  للخاصة  احلكم  يف 
ازاء  واجتهادهم  دعواهم  بمرد  التأويل 
التنبه  مع  امامهم  الذي  الواضح  النص 
عىل   الزهراء  فرضتها   التي  للهيمنة 
املوجودين عامة، متسلحة بسلطة املركز 
وباهلالة التي فرضتها الدوحة  املحمدية 
عىل اجلميع وباألفعال البطولية  لزوجها 
نجد  املقابل  ويف  الغالب،  اهلل  اسد 
الفعل  من  والتوجس  العادي  النسب 
والفرار من القتال لدى البعض حوادث 
اسفل ومرتبة  انتقى يف درجة  جتعل من 
االمور  بمقادير  التحكم  ختوله  ال  اقل 
ال  ومكانة   درجة  يف  هو  من  وهنالك 
الجتامع  حقها  وسلب  هتميشها  يمكن 
نجد  .ثم   فيها  االسالمية  الصفات  كل 
واملتسيد  االول  للمتحكم  ينتقل  احلوار 
والرشائط  الرشوط  له  توفرت  الذي 
به  ونقصد  االمور  بمقاليد  ليتحكم 

)عليها    تقول  بكر(  )ابو  االول  اخلليفة  
السالم ( )34(:

أيب  اْبَن  َيا  إرثي  َعىل  ))أُاْغَلُب   
أباَك،  َتِرَث  أْن  اهللِّ  ِكتاِب  أيف  ُقحاَفَة! 
ا{،  َفِريًّ َشْيئًا  ِجْئَت  }َلَقْد  أيب؟  أِرَث  ِوال 
َوَنَبْذمُتُوُه  اهللِّ،  ِكتاَب  َتَرْكُتْم  َعْمٍد  َأَفَعىل 
}َوَوِرَث  َيُقوُل:  اْذ  ُظُهوِرُكْم  َوراَء 
ِمْن  اقتص  فياَم  َوقاَل  داُوَد{،  ُسَلْيامُن 
اْذ  السالم  عليهام  َزَكِرّيا  ْبِن  حَيَْيي  َخرَبِ 
َيِرُثنِي  َولِياًّ  َلُدْنَك  ِمْن  }َهْب يِل  قاَل َربِّ 
}َوُاوُلوا  َوَقاَل:  َيْعُقوَب{  آِل  ِمْن  َوَيِرُث 
ِكتاِب  يِف  بَِبْعٍض  َأْوىل  َبْعُضُهْم  األَْرحاِم 
أْوالِدُكْم  يف  اهللُّ  }ُيوِصُكُم  َوقاَل:  اهللّ{ 
}اْن  وقال:   } االُْنَثَينْيِ َحظِّ  ِمْثُل  لِلذَكِر 
واأْلَْقَربِبَن  لِْلوالَِدْيِن  اْلَوِصيَُّة  َخرْيًا  َتَرَك 
ا َعىَل امْلُتَِّقنَي{. وَزَعْمُتْم َأاَل  بِامْلْعُروِف َحقًّ
ِحظَوَة يِل، َوال إْرَث ِمْن أيب والَرِحَم َبْينَنَا 
أْم  أيِب؟  ِمنْها  أْخَرَج  بِآَيٍة  اهللُ  ُكُم  َأَفَخصَّ
َتنْيِ ال َيَتواَرَثاِن، أَو َلْسُت  َتُقولوَن َأْهُل ِملَّ
َأْنُتْم  َأْم  واِحَدٍة؟!  ٍة  ِملَّ َأْهِل  ِمْن  َوَأيِب  َأَنا 
َأْعَلُم بُِخُصوِص اْلُقْرآِن َوُعُموِمِه ِمْن َأيِب 
َواْبِن َعّمي؟ َفُدوَنَكها خَمُْطوَمًة َمْرُحوَلًة، 
اهللُ،  احْلََكُم  َفنِْعَم  َك،  َحرْشِ َيْوَم  َتْلقاَك 

البنية  احلجاجية  خطبة الزهراء)عليها السالم( مثاالً
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َوِعنَْد  اْلِقياَمُة،  َوامْلَْوِعُد  ٌد،  حُمَمَّ ِعيُم  َوالزَّ
َينَْفُعُكْم  َوال  املبطلون،  خيرَسُ  الّساَعِة 
َوَسْوَف  ُمْسَتَقٌر  َنَبأٍ  }َولُِكلِّ  َتنَْدُموَن،  إْذ 
َوحَيِلُّ  خُيْزيِه  َعذاٌب  َيْأتِيِه  َمْن  َتْعَلُموَن 
حوارية  تستقيم    )) ُمِقيٌم{  َعذاٌب  َعَلْيِه 
االفاق  بخلخلة  احلجاجية  الزهراء 
اىل  املسلمني  بخليفة  والعودة  والزمن 
الوراء كثريا ناسبة له اىل ابيه  دون اسمه 
انك  امرين:  عىل  داللة  ولقبه  وكنيته 
تنتسب اىل هذا الرجل الذي ل يتبتل قلبه 
ومارست  دينه،  بعض  واخذت  لإليامن 
رجل  وهنالك  تسلم،  ان   قبل  طقوسه 
ويف  صحبة  واقدم  مرتبة   ارفع  هو 
الزمن  قريبة   له  وبيعة  عهد  رقبتك 
عبقها  جيف  ول   احلول  عليها  يدر  ل 
املائز الذي مازال خيالج خواطر  واثرها 
املسلمني وثانيها نسبته اىل ابيه ألنه وارثه 
هبا  فكيف  وشؤونه  تركته  يف  واملتحكم 
وعن  حقها  عن  لتدفع  حممد  ابنة  وهي 
وحيدته  فهي  اليها  خلفه  الذي  مرياثها 
تنتقل  ثم  قلبه  وبضعة  نوره  وكوثر 
املتعمد  التهميش  اىل  احلجاج  حوارية 
نرباسا  جعل  الذي  احلاكم  لألساس 

ميالدا  ليكون  اجلميع  لدن  من  وميزانا 
لترشيع وقانونا ساريا ال حييد عنها احد 
كتاب اهلل ودستوره اجلامع الذي ال يأتيه 
يفرتى  وال  السامع  يمجه  وال  الباطل 
عليه احكامه ظاهرة ال تدحض وال ترد 
مع التأكيد عىل الذكر من امثلة وقصص 
من  بعضهم  االنبياء  فيها  توارث  سابقة 
وبعدها  ومرياثا،  ونبوة  حكام  بعض 
فالدنيا  والوعيد  للوعد  احلوار  ينتقل 
بجنتها  مقبلة  واالخرة  ببهجتها  زائلة 
يف  جل  هلل  يومئذ  فيها  واحلكم  ونارها، 
عاله وهنا تبدأ مرحلة التوجه للغيبيات 
هلل،  فاحلكم  ومقدر  قادم  هو  ما  وذكر 
واملهمش يف هذه الدنيا مقدم يف االخرة 
صادر   ومن  املسلمني،  أغلب  باعتقاد 
عادل  سلطان  امام  سيقف  آخر،  حق 
حرضته  يف  ينفع  وال  الباطل  خياتله  ال 
التأكيد عىل مكانة  اخلطابة والتأويل مع 
حممد واله )صلوات اهله عليهم( يف تلك 
خصهم  الذي  والتكريم  واملقام  الواقعة 
تفوق  مقدمة  عنده  رتب  يف  فهم  اهلل  به 
يف مقدراهتا  موقعهم يف نفوسكم وكل 
موقع  يف  وهي  الزهراء  به  تكلمت  هذا 
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عرفانا  اكتسبتها  التي  لسلطتها  املربز 
وخطأ  زلل  من  وعصمة  ربانيا  وجاها  
من  أحد  عن  بخاف  ليس  األمر  وهذا 
مترير  من  مكنها  الذي  األمر  اجلالسني 
تتعرض  ان  دون  واعرافها  افكارها  
بل  واالنكار  املعارضة  من  نوع  ألي 
سار اجلميع لطلب الصفح والدعوة اىل 
ارجاع احلق  ولكن هيهات فاحلق االول 
عنها  التنازل  يمكن  به حقوق ال  ترتبط 
فرسعان ما حدث النكوص ورسعان ما 
والفجوة  باهلامشية  الشعور  محية  عادت 
بالنبوة  فالتكريم  اجلميع  هبا  يشعر  التي 
العرب   لدى  يقابله  ان  البد  واالمامة 
اخلالفة  فكانت   املتباريني  يقرب  يشء 
يزوى وحيجب عن  ان  حقا عرفيا جيب 
اهلاشميني واال فازوا بالدارين واصبحوا 
اجلمع  عرف  يف  املثال  املتسيد  طبقة  يف 
ويف عرف امة استقت واشرتت ارواحها 
واعرافها وحارضها بام جاء به حممد عن 
تتحرك  الدامغة  حججها  فالزهراء  اهلل 
ضمن مدار الدين والعزف عىل وتر جنة 
يمكن  ال  اهلل  كتاب  من  وحجج  ونار 
دحضها بينام القوم يتحركون باألعراف 

التنازل  يمكن  ال  الذي  واجلاه  القبلية 
ضمن  متحركا  يكون  ان  جيب  بل  عنه 
حرصا  املهاجرين  من  قريش  بيوتات 
ومن املقربني واصحاب اجلاه واملتنفذين 
قوال وماال وفعال حتى تتقارب موازين 
اخرى  قبيلة  تفضل  وال  واجلاه،  القوة 

ضمن رقعة مكة وحوارهيا.
ولكن هذا سيدخلنا يف اشكالية ما   
عضد  وملن  واالصحاب  لألنصار  املقدم 
الدين وساير االسالم  وبايع البيعتني اذا 
قريش  يف  نورها  متركز  قد  النبوة  كانت 
هي  وها  بعيل  والوالية  حممد  بشخص 
اخلالفة خترج يف مركز ثقلهم اىل نفر من 
بالسبق  مطالبتهم  من  الرغم  عىل  قريش 
 )35( املهاجرين  وبني  بينهم  واملداورة 
آلت  بام  تذكرهم  السالم  عليها  لنجدها 
السقيفة  قبل  وأخر  اوال  احواهلم  اليه 
وبعدها حجاج عتاب وحوار اسرتجاع 
ملاٍض كانوا فيه اعزة يشحذون سيوفهم 
لنرصة احلق وهيرقون دماءهم يف سبيله 
عليها   ( تقول  االن؟  حدث  الذي  فام 

السالم ()36(:
َوَأْعضاَد  اْلِفْتَيِة،  َمعارِشَ  ))يا   

البنية  احلجاجية  خطبة الزهراء)عليها السالم( مثاالً
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اْلَغِميَزُة  ْسالِم! ما هِذِه  ِة، َوأْنصاَر اإْلِ امْلِلَّ
أما  ُظالَمتِي؟  َعْن  نَُة  َوالسِّ ي؟  َحقِّ يِف 
أيِب  وآله  علبه  اهلل  صىّل  اهللِ  َرُسوُل  كاَن 
عاَن ما  َفُظ يِف ُوْلِدِه"؟ رَسْ َيُقوُل: "َامْلَْرُء حُيْ
َأْحَدْثُتْم، َوَعْجالَن ذا إهاَلًة، َوَلُكْم طاَقٌة 
ٌة َعىل ما َأْطُلُب َوُازاِوُل! باِم ُاحاِوُل، َوُقوَّ

اهلل  صىّل  ٌد  حُمَمَّ ماَت  َأَتُقوُلوَن   
اْسَتْوَسَع  َجليٌل  َفَخْطٌب  وآله؟!  عليه 
َرْتُقُه،  َواْنَفَتَق  َفْتُقُه،  َواْسَتنَْهَر  َوْهُيُه، 
َوُكِسَفِت  لَِغْيَبتِِه،  اأْلَْرُض  َوَأْظَلَمِت 
اآْلماُل،  َوَأْكَدِت  ملُِِصيَبتِِه،  النُُّجوُم 
احْلَِريُم،  َوُاضيَع  باُل،  اجْلِ َوَخَشَعِت 
َواهللِ  َفتِْلِك  مَماتِِه.  ِعنَْد  احْلُْرَمُة  َوُازيَلِت 

النّازَلُة اْلُكرْبى، ....
ُتراَث  أُاْهَضُم  َقْيَلَة!  َبنِي  أهْيًا   
وُمْبَتدأٍ  َوَمْسَمٍع،  ِمنّي  بَِمْرأى  َوأْنُتْم  أبَِيْه 
وَتْشُمُلُكُم  ْعَوُة،  الدَّ َتْلَبُسُكُم  َوجَمَْمٍع؟! 
ِة، َواألَداِة  ُة، َوأْنُتْم َذُوو اْلَعَدِد َواْلُعدَّ اخْلرَْبَ
َواجْلُنَُّة؛  الُح  السِّ َوِعنَْدُكُم  ِة،  َواْلُقوَّ
َوَتْأتيُكُم  جُتِيُبوَن،  َفال  ْعَوُة  الدَّ ُتوافيُكُم 
َمْوُصوُفوَن  َوأْنُتْم  ُتغيُثوَن،  َفال  َخُة  ْ الرصَّ
َأال  الِح  َوالصَّ بِاخْلرَْيِ  َمْعُرُفوَن  بِاْلِكفاِح، 
اخْلَْفِض،  إىَل  َأْخَلْدُتْم  َقْد  أْن  أرى  َقْد 

َوأْبَعْدُتْم َمْن ُهَو َأَحقُّ بِاْلَبْسِط َواْلَقْبِض، 
يِق  الضِّ ِمَن  َوَنَجْوُتْم  َعِة،  بِالدَّ َوَخَلْوُتْم 
َوَدَسْعُتُم  َوَعْيُتْم،  ما  َفَمَجْجُتْم  َعِة،  بِالسَّ
ْغُتْم، }َفإْن َتْكُفُروا َأْنُتْم َوَمْن  ِذي َتَسوَّ الَّ
َلَغِنيٌّ  الَل  َفإنَّ  َجِميعًا  اْلْرِض  ِفي 
َحِميٌد{. أال َوَقْد ُقْلُت ما ُقْلُت َعىل َمْعِرَفٍة 
َوالَغْدَرِة  خاَمَرْتُكْم،  تِي  الَّ بِاخْلَْذَلِة  ِمنّي 
َفْيَضُة  َولِكنَّها  ُقُلوُبُكْم،  اْسَتْشَعَرهْتا  التِي 
َوَبثَُّة  اْلَقنا،  اْلَغْيِظ، َوَخَوُر  َوَنْفَثُة  النَّْفِس، 

ِة.(( ُدوِر، َوَتْقِدَمُة احْلُجَّ الصُّ
لألنصار  تكريام  الزهراء  تبدأ   
لتقّبل  وجهادهم  بوقفتهم  هلم  وتذكريا 
عليه   هم  بام  وملحاججتهم  آت  هو  ما 
وانصار  اهلل  انصار   هم  فهل  االن 
رساعا  هبوا  عندما  كانوا  مثلام  الرسول 
لنرصته يف جل حاجته اىل نارص ومعني 
فاكرموه واستقبلوه بالرتحاب والتهليل 
وامتزجت  االهوال  معه  وتقاسموا 
كثريه  مواقع  يف  الطاهر  بدمه  دماؤهم 
وقد  بكم  فكيف  حتىص  وال  التعد 
للدعة  واستكنتم  دروعكم،  خفضت 
وشاركتم  الضعف  من  يشء  ومسكم 
طمعا  حقه  عن  احلق  صاحب  ابعاد  يف 
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عىل  تعاهدتم  قد  كنتم  التي  بمكانته 
الدعة  اىل  اخلدتم  قد  بالكم  فام  حفظها 
وركنتم اىل الذل وقبلتم بالتهميش الذي 
ابعدكم عن مقدمة الناس وسطوة القرار 
فال انتم تبعتم النبي  فيام اوص وال انتم 
املطلوب   واملنصب  احلق  يف  شاركتم 
اعرافكم  عليه  تعاورت  كام  اجلميع  من 
اهلل  )صىل  حممد  ثالثة  طبقة   واصبحتم 
عليه واله وسلم(  واله والنبوة والوالية 
واملهاجرين االولني من قريش وظفرهم 
حممد  انصار  وانتم  املسلمني  بخالفة 
فيها  لكم  ليس  اليدين  خلو  خرجتم 
وسمكم  التي  )النرصة(  الصفة  سوى 
هبا حممد )صىل اهلل عليه واله وسلم(  ثم 
لوضع  الزهراء  تعود  اخلتام  يف  نالحظ 
اصبتم  الفئة  هلذه  الرتجيح  من  يشء 
ولضعف  املوقف  هلول  والدعة  باخلذلة 
احلجة وللتفرقة التي اصابتكم يف موضع 
الصف  لرص  احلاجة  وقت  ويف  اجلمع 
امللزم  والعهد  الوعد  االثنتني  فأضعتم 
والبيعة التي لنا يف رقابكم وما كان لكم 
تفرضه  من دور ربام  كنتم ستلعبوه كام 
اعرافكم ولكنكم خرجتم من كل ذلك 

دون يشء يذكر.
اخلامتة:

خلامتة  البحث  وصل  ان  بعد   
النتائج  من  مجلة  للباحثني  تبني  املطاف 

كان امهها:
احكام  عىل  كثريا  الزهراء  اكدت   -1
واملركز  البؤرة  فهو  ودوره  القرآن 
السالم(  )عليها  عليه  اقامت  الذي 
حقوق  عن  االساس  ودفاعها  حجتها 
استقطعت بالتأويل والعرف االجتامعي 
ووصاية علامء الطريقة ومفرسي السنن 
واصحاب الفكر فعملت عىل  جمادلتهم 
تكررت   التي  وبنصوصه  خالله  من 

كثريا يف اخلطبة.
يف  مجيلة  بطريقة  اخلطبة  انامزت   -2
الزمن  بعثرة   االساس  مهها  املحاججة 
بني عرصين وخماطبة كل فئة من  الفئات 
اصبح   وبام  اوال  عليه  كان  بام  املخاطبة  
عليه  االن وملاذا ومتثل كل ذلك بالتدرج 

املدروس وباالسلوب املحكم.
البالغة  الزهراء  السيدة  حولت   -3
وعنارصها من معناها اجلاميل اىل معناها 
العميل واخلاص بـكيفية اقناع السامعني 

البنية  احلجاجية  خطبة الزهراء)عليها السالم( مثاالً
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بأن يفكروا  ويترصفوا بطريقة ما وعند 
تتبعنا ما  جادت به قرحية السيدة فاطمة  
االساليب  هذه  من  السالم(  )عليها 
اساسية  بغاية  ارتبطت  التي  البالغية 
املستمعني  اقناع  هو  االول  هدفها 
والدها  ارث  من   استملكت  بام  بحقها 

بصفته الدنيوية، وبالوجاهة االهلية التي 
بعلها  حق  وثانيها  رباين  بفعل  اكتسبها 
وزوجها وابن عم حممد )صىل اهلل عليه 
املسلمني  بخالفة  ووصيه  وسلم(   واله 

واملسري حلياهتم ولشؤوهنم احلياتية.
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اهلوامش:
كالمهن  وطرائف  النساء  بالغات   -1
وملح ونوادر واخبار ذوات الرأي منهن 

واشعارهن يف اجلاهلية واالسالم 12.
ودراسة  نظري  مدخل  االسلوبية   -2

تطبيقية: 37. 
3-  معجم مصطلحات األدب: 315، 
وينظر / اللغة يف األدب احلديث: 252. 
وينظر   ،36 نقدية:  مصطلحات   -4
احلضور  العربية  الشعرية  الظاهرة   /

والغياب: 196 . 
  الصورة الشعرية يف اخلطاب  البالغي 

والنقدي:38.
النقدي  الرتاث  يف  الفنية  الصورة    -5

والبالغي عند العرب: 216.
6- االستعارة يف حمطات يونانية وعربية 

وغربية:46_ 47.
سورة  القرأين  النص  يف  احلجاج   -7

االنبياء انموذجا:78
كالمهن  وطرائف  النساء  بالغات   -8
وملح ونوادر واخبار ذوات الرأي منهن 

واشعارهن يف اجلاهلية واالسالم:17.
9- ينظر: لسان العرب  / صدع .

10- سورة احلجر )اية .15( .
11- ينظر:لسان العرب  / صدع .

12- بالغات النساء وطرائف كالمهن 
وملح ونوادر واخبار ذوات الرأي منهن 
واشعارهن يف اجلاهلية واالسالم::18.

13-  ينظر: خمتار الصحاح: 80/1.
14- )بالغات النساء وطرائف كالمهن 
وملح ونوادر واخبار ذوات الرأي منهن 

واشعارهن يف اجلاهلية واالسالم:23.
وآدابه  الشعر  حماسن  يف  العمدة   -15

ونقده: 1 / 286 .
16- ينظر / رماد الشعر دراسة يف البنية 
الوجداين  للشعر  والفنية  املوضوعية 

احلديث يف العراق: 290 . 
17- ينظر / أصول البيان العريب ) رؤية 

بالغية معارصة (: 63 – 64 . 
18- بالغات النساء وطرائف كالمهن 
وملح ونوادر واخبار ذوات الرأي منهن 
واشعارهن يف اجلاهلية واالسالم: 21.

19-   م.ن: 18 .
20-  دالئل اإلعجاز: 66 .

النقد  يف  اللغة  نظرية   / ينظر   -21
العريب: 236 . 

البنية  احلجاجية  خطبة الزهراء)عليها السالم( مثاالً
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22- ينظر / الكناية يف البالغة العربية: 
 . 113

عند  الشعري  الرمز   / ينظر   -23
الصوفية: 504 . 

وطرائف  النساء  بالغات   -24
ذوات  واخبار  ونوادر  وملح  كالمهن 
اجلاهلية  يف  واشعارهن  منهن  الرأي 

واالسالم بالغات النساء: 17 .
25-  م.ن 18 .
26-  م.ن: 17.

27- تداولية اخلطاب التفسريي تفسري 
ابن جرير نموذجا:8.

28-  احلجاج يف الشعر العريب:102.
والتواصل:272/1.  احلجاج   -29
انواعه  احلجاجي  وينظر:اخلطاب 

وخصائصه 120
30- بالغات النساء وطرائف كالمهن 
وملح ونوادر واخبار ذوات الرأي منهن 
واشعارهن يف اجلاهلية واالسالم: 18. 
31- بالغات النساء وطرائف كالمهن 
وملح ونوادر واخبار ذوات الرأي منهن 

واشعارهن يف اجلاهلية واالسالم:21.
32- م.ن:23.

السقيفة:55.  -33
34- بالغات النساء وطرائف كالمهن 
وملح ونوادر واخبار ذوات الرأي منهن 
واشعارهن يف اجلاهلية واالسالم:   23.
البحث  35- النص والسياق استقصاء 

يف  اخلطاب  التداويل:227.
36- م.ن: 228
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املصادر واملراجع:
* القرآن الكريم .

يونانية  حمطات  يف   االستعارة   -1
االمان  دار  الويل،  وغربية،حممد  وعربية 

– الرباط، ط1،  2005.
ودراسة  نظري  مدخل  األسلوبية   -2
سلامن،  أمحد  اهلل  فتح  د:  تطبيقية، 
القاهرة،  والتوزيع،  للنرش  الفنية  الدار 

1990م . 
بالغية  رؤية  العريب،  البيان  أصول   -3
الصغري،  معارصة، د: حممد حسني عيل 
دار الشؤون الثقافية العامة، 1986 م . 

4- االمايل، للصدوق،  أبو  جعفر  حمّمد  
بن  عيّل،  املكتبة  اإلسالمية،  قم 1404هـ  
.الشيخ الصدوق، )ت، 381هـ(،مركز 
الطباعة والنرش يف مؤسسة البعثة ط، 1، 

1417. قم، ايران .
كالمهن  وطرائف  النساء  بالغات   -5
الرأي  ذوات  واخبار  ونوادر  وملح 
منهن واشعارهن يف اجلاهلية واالسالم، 
طاهر  أيب  بن  امحد  الفضل  أيب  االمام 
سنو  واملتويف   204 سنة  ببغداد  املولود 
مطبعة  االلفي،  امحد  تح:  280هـ،  
مرص،  القاهرة  االول،  عباس  مدرسة 

1908م.
جعفر  أبو  وامللوك،  الرسل  تاريخ   -6
أيب  حممد  تح:  الطربي،  جرير  بن  حممد 
مرص،  املعارف،  دار  إبراهيم،  الفضل 

ط4، 1965 م . 
الكريم  القرآن  يف  احلجاج  جتليات   -7
دمحان،   حياة  انموذجا،  يوسف  سورة 
رسالة  ماجستري مطبوعة بااللة الكاتبة، 
كلية  باتنة،    – خلرض  احلاج  جامعة 

االداب واللغات، اجلزائر،2013.
8- تداولية اخلطاب التفسريي –تفسري 
الرمحوين  انموذجا،  الطربي  جرير  ابن 
مطبوعة  دكتوراه  اطروحة  بومنقاش، 
بااللة الكاتبة، جامعة حممد ملني دباغني، 

سطيف، اجلزائر 2015.
واالسلوب،  النظرية  بني  احلجاج   -9
باتريك  شارودو ،تر: امحد الودرين، دار 
الكتاب اجلديدة املتحدة،ط1، 2009م.
بنيته  العريب   الشعر  يف  احلجاج   -10
واساليبه، سامية الدريدي،  عال الكتب 
احلديث، ط2،  2011،  اربد – االردن.
سورة  القرآين  النص  يف  احلجاج   -11
رسالة   درنوين،  ايامن  انموذجا،  االنبياء 
ماجستري مطبوعة بااللة الكاتبة، جامعة 

البنية  احلجاجية  خطبة الزهراء)عليها السالم( مثاالً
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احلاج خلرض –، باتنة – جلزائر،1434ه،
احلجاجي،  واالستدالل  احلجاج   -12
احلبيب  نظري   استقصاء  عنارص 
احلجاج  كتاب  ضمن  مقال  إعراب،  
مفهومه وجماالته؛ دراسة نظرية وتطبيقية 
يف البالغة اجلديدة،اعداد وتقديم حافظ 
احلديث،  الكتب  عال  علوي،  اسامعيل 

اربد االردن، ط1،   2010م.
عبد  طه  والتواصل،  احلجاج   -13
الرمحن، حماظرات افتتاح للسنة اجلامعية 
املعارف  مطبعة    .1994-1991

اجلديدة،الرباط، ط2، د.ت .
أنواعه  احلجاجي  اخلطاب   -14
كتاب  يف  تطبيقية  دراسة  وخصائصه 
مدقن،  هاجر  الرافعي،  ل  املساكني 
رسالة ماجستري مطبوعه بااللة الكاتبة، 
اجلزائر،   الداب،  كلية  ورقله،  جامعة 

.2013
حققه  طاليس،  ارسو  اخلطابة،    -15
وعلق عليه: عبد  الرمحن بدوي، وكالة 

املطبوعات، دار القلم،ط1، 1987.
عبد  بكر  أبو  اإلعجاز،  دالئل   -16
العزيز  عبد  بن  الرمحن  عبد  بن  القاهر 
 ،) هـ   474 أو   471 ت   ( اجلرجاين 

تح: أبو فهر حممود حممد شاكر، مطبعة 
املدين ن القاهرة، دار املدين، جدة، ط3، 

1993 م . 
البنية  يف  دراسة  الشعر،  رماد   -17
الوجداين  للشعر  والفنية  املوضوعية 
الكريم رايض  عبد  العراق،  احلديث يف 
العام،  الثقافية  الشؤون  دار  جعفر، 

بغداد، ط1، 1998 م . 
د:  الصوفية،  عند  الشعري  الرمز   -18
عاطف جودة نرص، دار األندلس، ط3، 

1983 م . 
19- سرية اعالم النبالء،االمام:شمس 
الذهبي  عثامن  بن  امحد  بن  حممد  الدين 
الرسالة،  مؤسسة  1274هــ(  )ت، 

بريوت  1406هـ  
20- رشح احقاق احلق، السيد شهاب 
الدسرتي   املرعيش   اهلل   نور  الدين 

النجفي،  تح: ابراهيم امليناحي، ط1 
اخلطاب  يف  الشعرية  الصورة    -21
املركز  الويل،  حممد  والنقدي،  البالغي 
ط1،    البيضاء،  الدار  العريب،  الثقايف 

 .1990
النقدي  الرتاث  يف  الفنية  الصورة   -22
دار  عصفور،  جابر  د:  والبالغي، 
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الثقافة، القاهرة، 1947 م . 
23- الظاهرة الشعرية العربية احلضور 
الكتاب      احتاد  مخري،  حسني  والغياب، 

العرب، دمشق – سوريا، 2001 م . 
وآدابه  الشعر  حماسن  يف  العمدة   -24
رشيق  بن  احلسن  عيل  أبو  ونقده، 
 ،) هـ   456 ت   ( األزدي  القريواين 
دار  الدين عبد احلميد،  تح: حممد حميى 
اجليل، بريوت – لبنان، ط4، 1972 م . 
ضوء  يف  اجلاهيل  الشعر  قراءة   -25
نظريات احلجاج، نابلس صالل هيول، 
اطروحة دكتوراه مطبوعة بااللة الكاتبة، 
للعلوم  الرتبية   كلية   – كربالء  جامعة 

االنسانية 2014م.
26- الكناية يف البالغة العربية، د: بشري 
كحيل، مكتبة اآلداب، القاهرة – مرص، 

ط1، 2004 م . 
مجال  الفضل  أبو  العرب،  لسان   -27
الدين حممد بن مكرم بن منظور املرصي، 

دار صادر، بريوت، ط2، 1980 م . 
اللغة يف األدب احلديث )احلداثة   -28
ترمجة:  كورك،  جاكوب  والتجريب( 

دار  عامنوئيل،  عزيز  يوسف،  ليون 
 1989 بغداد،  والنرش،  للرتمجة  املأمون 

م . 
للجوهري،   الصحاح:   خمتار    -29
حممود   حتقيق   بكر،   أيب   بن   حمّمد  

خاطر، مكتبة  لبنان  1415هـ
الرتاث  من  نقدية  مصطلحات   -30
منشورات:  عزام،  حممد  العريب،  األديب 
وزارة الثقافة، سوريا، ط1، 1995 م . 

31- معجم مصطلحات األدب، جمدي 
وهبة، مكتبة لبنان، 1974 م . 

بريملان،  عند  احلجاج  مفهوم   -32
عال  املعارصة،  البالغة  يف  وتطوره 
يناير  الثاين،  العدد  الكويت،  الفكر، 

مارس 2000م.
استسقصاء  واالسياق   النص   -33
والتداويل،  الداليل  اخلطاب  يف  البحث 
ترمجة: عبد القادر قنيني، افريقيا الرشق، 

املغرب، لبنان، د،ط، 2000م.
د:  العريب،  النقد  يف  اللغة  نظرية   -34
اخلانجي،   مكتبة  رايض،  احلكيم  عبد 

القاهرة، د. ت. 

البنية  احلجاجية  خطبة الزهراء)عليها السالم( مثاالً
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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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