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

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

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

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

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

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

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

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

13- احتواء البحث عىل عالمات الرتقيم والتقسيم املناسبة للنص.
ونسبة  العلمية  الرسقات  عن  للكشف  للبحوث  االستالل  بإجراء  ملزمة  املجلة   -14

االستالل.
اسم  يسجل  للنرش  املرسل  بحثه  يف  الباحث  لدى  علمية  رسقة  اكتشاف  حال  يف   -15

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

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

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

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 
النص بخط عادي حجم )12(، و )10(  الفرعية )حجم 14(، وبقية  وللعنوانات 

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.
البحث عن )10000-15000( كلمة، وبام ال يزيد عن  يزيد عدد كلامت  5- أالّ 
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
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8- ان يتسم البحث باجلّدة واالصالة واملوضوعية، ويمّثل اضافة جديدة اىل املعرفة 
يف ميدانه.

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

يف املجلة وااللتزام هبا.
10- ان ال يكون البحث فصال او جزءا من كتاب منشور.

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

يف  للنرش  عنوانه  قبول  بعد  اخر،  مكان  يف  منه  اجزاء  او  البحث  نرش  جيوز  ال   -12
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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أ. د. حازم فاضل حممد البارز
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ملخص البحث
تناولت الدراسة أسلوب التنكري وحضوره يف االستعامل القرآين لتربز داللة   
التنكري إذ إنَّه ُيعدُّ من اآلليات التي ختفي معاين كثريٍة ُتغرّي من صيغة الكالم، ممّا جذب 
إليه العلامء ليبينوا منزلته النحوية والداللية والفقهية والتفسريية، فالتنكري هو جعل 
االسم نكرة وذلك باملجيء به دّاالً عىل يشء غري معنّي، وهذا التعريف متّفق عليه بني 
أبعد ممّا  ينظرون إىل  البالغيني واملفرسين  أنَّ  النحويني والبالغيني واألصوليني، إال 

يذهب إليه النحاة فيطوفون حول أهداف التنكري وأغراضه.
اشتملت الدراسة عىل مقدمة وأربعة مباحث، وخامتة تناولنا يف األول منها التعريف 
ا الثاين من مباحثها فقد  بالنكرة وبحثها عند النحويني والبالغيني بصورة خمترصة، أمَّ
خّصص لبيان آلية تقسيم النكرة، وخّصص املبحث الثالث لبيان األغراض املقصود 
خّصص  قد  الذي  واألخري  الرابع  املبحث  وكان  قرآنية،  شواهد  وفق  استعامهلا  من 
لتوضيح األلفاظ القرآنية وبيان داللتها بني التعريف والتنكري يف التعبري القرآين. ثم 
ختّمت الدراسة بخامتة عرضت أهم نتائج الدراسة ثم قائمة دونت مصادر البحث.

الكلامت املفاتيح:
)التنكري، القرآن، داللة، الغرض، القصد(

معايري التنكري يف التأليف القرآين ...
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Abstract

	 The	 study	 dealt	with	 the	 style	 of	 indefiniteness	 and	 its	
presence	 in	 the	Qur’anic	 use	 to	 highlight	 the	 significance	 of	
indefiniteness,	as	 it	 is	considered	one	of	the	mechanisms	that	
conceal	many	meanings	that	change	the	form	of	speech,	which	
attracted	 scholars	 to	 it	 to	 show	 its	 grammatical,	 semantic,	
jurisprudential	 and	 explanatory	 status.	 Indefiniteness	 is	 to	
make	the	noun	indefinite	by	bringing	it	indicative	of	something	
that	 is	 not	 specific.	 This	 definition	 is	 agreed	 upon	 among	
the	 grammarians,	 rhetoricians,	 and	 fundamentalists,	 except	
that	 the	 rhetoricians	 and	 interpreters	 look	 beyond	 what	 the	
grammarians	go	to	and	go	deeper	into	the	goals	and	purposes	
of	indefiniteness.	
	 The	study	includes	an	introduction,	four	sections,	and	a	
conclusion.	In	the	first	section	the	definition	of	the	indefinite	
word	and	its	study	by	grammarians	and	rhetoricians	is	dealt	with	
in	a	brief	manner.	The	second	section	is	devoted	to	explaining	
the	mechanism	of	dividing	the	indefinite,	and	the	third	section	
is	to	discuss	the	intended	purposes	of	its	use	according	to	the	
Quranic	evidence.	In	the	fourth	and	last	sections	the	Qur’anic	
terms	are	explained	 the	significance	between	definiteness	and	
indefiniteness	in	Qur’an	are	illustrated.	
	 Then	the	study	is	ended	with	a	conclusion	that	presents	
the	most	 important	 results	of	 the	 study,	 followed	by	a	 list	of	
research	resources.
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املقدمة:
القرآن  أنزل  الذي  هلل  احلمد   
البيان  أئمة  فأعجز  عبده،  عىل  العظيم 
الفصاحة  وأعالم  البالغة  وفرسان 
وحكمه  الدامغة  وحججه  البينة  بآياته 
وفصاحة  الصادقة  وأخباره  البالغة 
أسلوبه  وبالغة  نظمه  ورصانة  لفظه 
خّضعًا  له  وأذعنوا  سجدًا  له  فخّروا 

وأيقنوا أنه كالم رّب العاملني.
أسلوب  الدراسة  تناولت   
التنكري وحضوره يف االستعامل القرآين 
لتربز دالّلة التنكري إذ إنَّه ُيعدُّ من اآلليات 
التي خُتفي معاين كثريٍة تغرّي من صيغة 
ليبينوا  العلامء  إليه  جذب  ممّا  الكالم، 
والفقهية  والداللية  النحوية  منزلته 
االسم  جعل  هو  فالتنكري  والتفسريية، 
نكرة، وذلك باملجيء به دااّل عىل يشٍء 
عليه  متّفق  التعريف  وهذا  معنّي،  غري 
بني النحويني والبالغيني واألصوليني، 
إالَّ أنَّ البالغيني واملفرسين ينظرون إىل 

فيطوفون  النحاة  إليه  يذهب  ممّا  أبعد 
حول أهداف التنكري وأغراضه.

مقدمة  عىل  الدراسة  اشتملت   
يف  الباحث  تناول  مباحث،  وأربعة 
بالنكرة  التعريف  األول؛  مبحثها 
والبالغيني  النحويني  عند  وبحثها 
املعيارين  مبينًا  موجزة  خمترصة  بصورة 
حتديد  يف  املعتمدين  والداليل  الشكيل 

مفهوم التنكري.
ص  فقد ُخصِّ الثاين  املبحث  ا  أمَّ  
إىل  والتطّرق  النكرة  تقسيم  آلية  لبيان 

كيفية التقسيم عند العلامء.
الثالث  املبحث  ص  وُخصِّ  
استعامهلا  من  املقصود  األغراض  لبيان 
أغراض  أنَّ  لتقرير  قرآنية  وفق شواهد 

التنكري كثرية تفهم من خالل السياق.
فقد  واألخري  الرابع  املبحث  ا  أمَّ
القرآنية  األلفاظ  لتوضيح  ص  ُخصِّ
وبيان داللتها بني التعريف والتنكري يف 

التعبري القرآين.

معايري التنكري يف التأليف القرآين ...
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عرضت  بخامتة  الدراسة  ختمت  ثم 
دونت  قائمة  ثم  الدراسة،  نتائج  أهم 

مصادر البحث.
اعتمد الباحث املنهج التحلييل،   
مع موضوع  يتناسب  الذي  والتطبيقي 
املسائل  برصد  ُيعنى  ألنَّه  الدراسة؛ 
من  األسلوب  هذا  حتت  تندرج  التي 
وتوجيهها،  وحتليلها  دراستها،  خالل 
يف  التنكري  أنَّ  إىل  الدراسة  وخلصت 
القرآن الكريم قصد به أغراضًا بالغية 

متعّددة.
التنكري ومعاير  األول: مفهوم  املبحث 

تناوله.
األساليب  من  التنكري   
التعبري القرآين  واملوضوعات املهمة يف 
ويلقى عناية من املفرسين واألصوليني 
وقد  والبالغيني  النحويني  عن  فضاًل 
وظائفه  وحّددوا  مفهومه  تناولوا 
بإلقاء  العناية  يغفلوا  مل  كام  ودالالته 
واجلانب  البالغي  اجلانب  عىل  الضوء 

املفردة  تنكري  يف  ألنَّ  اإلعجازي؛ 
بتنكريها  بالغية، وهي  أهدافًا  القرآنية 

تتّجه اىل معاٍن ال حتققها املعرفة.
النكرة لغة: 

عىل  يدّل  صحيح  )أصل  هي   
إليها  يسكن  التي  املعرفة  خالف 
يقبله  القلب، ونكر اليشء، وأنكره، مل 
قلبه ومل يعرتف به لسانه()1(. )واإلنكار 
وناكره  املحاربة،  واملناكرة  اجلحود، 
املتحاربني  من  واحد  كل  ألنَّ  قاتله، 
ويقاتله()2(،  يداهيه  أي  اآلخر،  يناكر 
املعروف،  خالف  األمر:  من  )وامُلنَكُر 
وقد تكّرر يف احلديث اإلنكار وامُلنَكُر، 
قبَّحُه  ما  وكل  املعروف،  ضّد  وهو 
هُه، فهو منكٌر()3(. مُه وكرَّ الرشع، وحرَّ

ا اصطالحًا: أمَّ
بأهنَّا  النكرة:  فيعّرف الزجاجي   
خيّصصه  وال  جنسه  يف  شاع  اسم  كل 
واحد من دون اآلخر)4(. ومعنى ذلك 
تدّل  بل  معنّي،  عىل  تدّل  ال  النكرة  أنَّ 
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يكون  جنسه  يف  معنّي  غري  يشء  عىل 
ويعرفها  للمخاطب.  بالنسبة  جمهوالً 
الواحد  خيّصص  مل  ما  ا:  بأهنَّ جني  ابن 
من جنسه)5(. وهذا خيالف حّد املعرفة؛ 
حّد  هو  وتعينه  الواحد  ختصيص  ألنَّ 

املعرفة.
اجلانب  فيعتمد  مالك  ابن  ا  أمَّ  
ما  فيعّرفها:  للنكرة  تعريفه  يف  الداليل 
يف  أو  )كحيوان(  جنسه  يف  شائعًا  كان 

نوعه)كإنسان()6(. 
معيارين  النحاة  اعتمد  لقد   
النكرة:  عىل  احلكم  يف  أساسيني 
هو  واآلخر:  الشكيل  املعيار  أحدمها: 
ليس  أحدمها  أنَّ  إالَّ  الداليل.  املعيار 
منفصاًل عندهم عن اآلخر، وقد جيمع 
املربد  يعّرف  واحدة،  عبارة  يف  بينهام 
االسم املنَّكر: هو الواقع عىل كل يشء 
اجلنس  من  واحدًا  خيّص  ال  أمته،  من 
دون سائره، وذلك نحو: رجل وفرس 
يف  البنية  يف  داخاًل  كان  ما  وكل  و...، 

كان  إذا  منه،  ممّيز  فغري  صاحبه  اسم 
االسم قد مجعهام()7(. ويف هذا التعريف 

يلحظ التوصيف الداليل. 
االسم  جعل  هو  فالتنكري   
به دااّل عىل يشء  باملجيء  نكرة وذلك 
عند  عليه  مّتفق  أمر  وهذا  معنّي  غري 
النحاة  تناوله  والبالغيني)8(.  النحويني 
يف كالمهم عن األسامء وحاالهتا إالَّ أنَّ 
البالغيني يذهبون فيه اىِل أبعد من ذلك 
وأغراضه.  أهدافه  عن  يبحثون  فهم 
موضوعات  ضمن  أدرجوه  وقد 
منها:  كثرية  وأغراضه  املعاين  علم 
والتكثري،  التقليل  والتحقري،  التعظيم 
واإلهيام  واملبالغة  التبعيض،  اإلفراد 

والتهويل... وغريها.
لقد كان جهد البالغيني منصبًا   
عىل البحث عن الوظائف والدالالت 
السياقات  يف  النكرات  تؤدهيا  التي 
اجلرجاين  الشيخ  عالج  وقد  املختلفة، 
فهو  املوضوع،  هذا  من  مهاًم  طرفًا 

معايري التنكري يف التأليف القرآين ...
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واحد  عىل  أصاًل  تدّل  النكرة  أنَّ  يقّرر 
اىل  السياق  يوجهها  وقد  اجلنس،  من 

اجلنس من دون الواحد)9(.
سواء  النكرة  ُأضيفت  إذا  ا  أمَّ  
كانت من أسامء األجناس أو من أسامء 
ا تتنّوع هبذه الصفة يف معناها  املعاين فإهنَّ
بتعّدد  تعّددت  قد  نفسها  النكرة  )كأن 

الصفات()10(.
يف  تؤدي  ذاهتا  يف  فالنكرة   
دالالت  النصوص  من  خمتلفة  مواطن 
ا تعطي معنى  متعّددة ومتباينة، فكام أهنَّ
التعظيم يف سياق ما نجدها تعطي معنى 
التحقري يف سياق آخر، فاكتساهبا صفة 
التعظيم أو التحقري ليس ملجرد التنكري 

بل إلدراكنا مضمون السياق)11(.
من  املستفادة  فاألغراض   
التنكري، إنَّام تستفاد من السياق، ال من 
التنكري وحده. فالسياق هو الذي يدلك 

عىل املراد من هذا التنكري.
ُْم  }َوَلَتِجَدهنَّ تعاىل:  قوله  ففي 

ِذيَن  الَّ َوِمَن  َحَياٍة  َعىَل  النَّاِس  َأْحَرَص 
يِف  }َوَلُكْم  تعاىل  وقوله   ،)12(} ُكوْا َأرْشَ

َحَياٌة{)13(. اْلِقَصاِص 
منكرة  جاءت  )حياة(  فكلمة   
يف اآليتني، ولكنها تدّل يف كل آية عىل 
أي  عىل  تدّل  األوىل  اآلية  ففي  معنى. 
حياة مهام كانت، وكيفام كانت؛ ولكنها 
عظيمة،  حياة  تدّل عىل  الثانية  اآلية  يف 

حرية بأن حيافظ عليها)14(.
تعاىل  قوله  يف  نالحظ   
َحَياٍة{  َعىَل  النَّاِس  َأْحَرَص  ُْم  }َوَلَتِجَدهنَّ

أنَّ لفظ )حياة( جاء منكرًا، ومن املمكن 
يف غري هذا املقام أن يأيَت معرفًا، فام الرس 

البالغي يف تنكري هذه الكلمة؟!
جييب الشيخ اجلرجاين عن ذلك   
)إذا  اإلعجاز:  دالئل  كتابه  يف  فيقول 
حسك  وأذكيت  نفسك  راجعت  أنت 
وروعة  حسنًا  التنكري  هلذا  وجدت 
وجتدك  قدره،  ُيَقاَدر  ال  موقٍع  ولطَف 
من  وخترج  التعريف،  مع  ذلك  تعدم 
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األرحيية واألنس إىل خالفهام. والسبب 
يف ذلك أنَّ املعنى عىل االزدياد من احلياة 
ال احلياة من أصلها، وذلك ال حيرص 
فال  للحياة  العادم  ا  فأمَّ احلي،  إال  عليه 
وال عىل  احلياة  احلرص عىل  منه  يصح 
غريها، وإذا كان كذلك صار كأنَّه قيل: 
عاشوا  ولو  الناس  أحرص  ولتجدهنم 

ما عاشوا()15( .
حياهتم  عىل  حريصون  فهم   
ويتمنون  األشكال،  من  شكل  بأي 
ولو  حال.  بأي  الدنيا  إىل  الرجوع 
عىل  الناس  أحرص  ولتجدهنم  قيل: 
وهم  أحياء  م  أهنَّ ذلك  القتىض  احلياة، 
حريصون عىل استمرار هذه احلياة التي 

يعيشوهنا ال عىل أي حياة.
هو  هنا  بالنكرة  االتيان  حكم   
الَعَلم  إفادهتا  عن  يقرص  فائدة  لتحقيق 

واملعرفة ألمرين؛ 
احلي،  إالَّ  حيرص  ال  ألنَّه  األول: 
أصل  عىل  حرصه  يستقيم  ال  وهو 

حرصه  يتّوجه  وإنَّام  املعهودة،  احلياة 
األزمنة  يف  احلياة  من  االزدياد  عىل 
كانت  إذا  يكون  إنَّام  وهذا  املستقبلية، 
م أحرص  نكرة؛ ألنَّ املعنى فيها عىل أهنَّ
الناس عىل أْن يزدادوا حياًة اىل حياهتم، 

ولو عاشوا ما عاشوا.
فالتنوين  نكرة  كانت  إذا  ا  ألهنَّ الثاين: 
مصاحب هلا وعىل هذا يكون معناها، 
حياة  عىل  الناس  أحرص  ولتجدهنم 
ولن  للمبالغة،  مسوقة  ا  ألهنَّ حياة؛  أي 
ذكره  الذي  بالتقدير  إالَّ  كذلك  يكون 
من  االزدياد  عىل  احلرص  وهو  العلامء 

احلياة يف األزمنة املستقبلية.
القول:  إىل  النسفي  ذهب  وقد   
يدّل  التنكري  َحَياٍة(،  َعىَل  َأْحَرَص  ))و 
وهي  خمصوصة  حياة  املراد  أنَّ  عىل 
احلياة املتطاولة()16(، والبيضاوي أشار 
ُْم  ))َوَلَتِجَدهنَّ بقوله:  تفسريه  يف  كذلك 
وجد  من  َحَياٍة(،  َعىَل  النَّاِس  َأْحَرَص 
ومفعواله  علم  جمرى  اجلاري  بعقله 

معايري التنكري يف التأليف القرآين ...
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حياة؛  وتنكري  الناس  وأحرص  هم 
وهي:  أفرادها  من  فرد  هبا  أريد  ألنَّه 
الشوكاين:  ويرى  املتطاولة()17(،  احلياة 
حمذوف  قسم  جواب  ُْم(،  ))َوَلَتِجَدهنَّ
م أحرص  وتنكري حياة للتحقري أي إهنَّ
لبث  وأقل  حياة  أحقر  عىل  الناس 
ولبث  كثرية  بحياة  فكيف  الدنيا  يف 
أراد  إنَّه  الكشاف:  يف  وقال  متطاول؟ 
احلياة  وهي  خمصوصة  حياة  بالتنكري 
يف  الرازي  ذلك  يف  وتبعه  املتطاولة 

تفسريه()18( .
يِف  }َوَلُكْم  تعاىل:  قوله  وهكذا   
إذا  منَّا  الواحد  ألنَّ  َحَياٌة{،  اْلِقَصاِص 
يرتدع  الحمالة  فإنَّه  ُقتِل،  َقَتل  أنَّه  علم 
عن القتل فيْسَلم هو وأصحابه فتصبح 
املستقبل  يف  منهام  واحد  كل  حياة 
مستفادة من جهة القصاص، مضمومة 
هذا  حيصل  وال  األصلية  احلياة  اىِل 
التجّدد.  يفيد  ألنَّه  التنكري؛  مع  إالَّ 

والتعريف ال يعطيه)19(.

املبحث الثاين: تقسيم النكرات:
لقد تكلم النحاة عن النكرة يف   
االبتداء  مسوغات  منها  كثرية  أبواب 
بالنكرة، واسم )ال( التي لنفي اجلنس، 
وإنَّام  تقسيمها  اىِل  يذهبوا  مل  ولكنَّهم 
النوع  معرفة  عىل  منصبًا  حديثهم  كان 
ومن  فيه  ترد  الذي  للمقام  املناسب 
أْن  نستطيع  كالمهم  استقراء  خالل 
م جعلوا النكرات عىل نوعني: نقول أهنَّ
الذي  املطلق  العموم  عىل  داللتها   -1
التامة  النكرة  ومنه  فيه؛  خصوص  ال 
أو املحضة أو املفردة وهي التي تكون 
انطباقها  مع  مدلوهلا  أفراد  بني  شائعة 
ا تصدق  عىل كل فرد مثل )رجل(، فإهنَّ
لعدم  الرجال؛  أفراد  من  فرد  كل  عىل 
وجود قيد جيعلها مقصورة عىل بعضهم 
البعض من دون غريهم، وتسمى تامة: 
من  بعدها  يشء  اىل  حتتاج  ال  ا  ألهنَّ
وخيفف  إطالقها  يقيد  ممّا  وغريه  نعت 

اهبامها)20(، ومن النكرات املحضة 
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تعاىل:  قوله  العموم  ألفاظ  ـــ   
ُه َقانُِتوَن{)21(. }ُكلٌّ لَّ

ــــ والنكرة يف سياق النفي وشبهه   
َع اهللَِّ{)22(. تعم: قوله تعاىل: }َأإَِلٌه مَّ

ــــ أسامء الرشط وأسامء االستفهام.
أطلق  ما  املحضة  النكرة  ومن   
عليه النحاة: األسامء املوغلة يف اإلهبام: 
النكرة  لالسم  وشبه.  ومثل  غري  مثل 
يرتاوح  ومراتب  درجات  العربية  يف 
فيام بينها من حيث داللته علـى العموم 
أكثر  االسم  كان  )فكلام  واخلصوص، 
عىل  داللة  أكثر  كان  اإلهبام  يف  إيغاال 
الشياع، ثم يتدّرج يف داللته عىل العموم 
وصوالً إىل أعىل مراتب التنكري يف الداللة 
يف  التعريف  مراتب  وأدنى  العموم  عىل 
قمـة  تلتقي  التخصيص،إذ  عىل  الداللة 
التـدّرج اهلرمـي للتنكري بقاعدة التدّرج 
اهلرمي للتعريف عند منطقة يطلق عليها 

النحاة التخصيص()23(.
الزملكاين: إنَّ )النكرات  يقول   

نكرة  فكل  التنكري،  مراتب  يف  متفاوتة 
يف  منه  أهبم  فهي  غريها  من  أعّم  هي 

الوضع()24(.
بيشء  املقيد  العموم  عىل  داللتها   -2  
غري  النكرة  ويسمى  التخصيص:  من 
النكرة  وهي  الناقصة.  أو  املحضة 
فهي  اإلضافة  أو  الوصف  بقيد  املقيدة 
دون  من  األفراد  بعض  عىل  تنطبق 
شيئًا  التقييد  هبذا  واكتسّبت  غريهم. 
العدد  وقلة  والتحديد  التخصيص  من 
بعدها  التي  اإلضافة  أو  الصفة  بسبب 
والتي جعلتها أقل إهبامًا وشيوعًا. ومن 
أمثلة النكرة املخصصة بالوصف قوله 
ٍك  رْشِ مُّ ن  مِّ َخرْيٌ  ْؤِمٌن  مُّ }َوَلَعْبٌد  تعاىل: 
املخصصة  ومن  َأْعَجَبُكْم{)25(.  َوَلْو 
وآله  عليه  اهلل  )صىل  قوله  باإلضافة، 

وسلم(: )مخس صلوات كتبهن()26(.
وبذلك يمكن أْن نقسم النكرة   
التعبري القرآين عىل قسمني؛ األول:  يف 
النكرة غري املقيدة بالوصف، واآلخر: 

معايري التنكري يف التأليف القرآين ...
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النكرة املقيدة بالوصف.
النكرة غري املقيدة بالوصف:

لِذكر  أو  اجلنس  لتحقيق  وهي   
الواحد فيه. َوِكال األمرين حيمل أغراضًا 
بالغية حيّددها السياق. فتحقيق اجلنس 
يكون غالبًا للمبالغة يف الوصف، واإلهيام 
من  هدف  املبالغة  ألنَّ  وذلك  بالكثرة؛ 
ُقوْا  أهداف التنكري، يقول اهلل تعاىل: }َواتَّ
اهللَّ  إِنَّ  َواألَْرَحاَم  بِِه  َتَساءُلوَن  ِذي  الَّ اهللَّ 
َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا{)27(، كلمة)رقيبًا( نكرة 
غري موصوفة قال فيها العلامء: )رقيب: 
وهي  للمبالغة،  فاعل)28(  بمعنى  فعيل 
جمرى  هنا  جتري  للرمحن  ثابته  صفة 
فمعنى  بالتقوى)29(،  لألمر  التعليل 
رقيب: النظر بالبرص أو البصرية اىل أمٍر 
ويقرتن  عليه،  هو  ما  عىل  ليتحققه  َما 
بذلك حفظ ومشاهدة وعلم باحلاصل 

قبة)30(. مع الرُّ
واستعامهلا يف صفات اهلل بمعنى   
احلفيظ)31(؛ فهو مراقب مجيع أحوالكم 

هبذه  خيرب  وعندما  وأعاملكم)32(. 
املؤكد  األسلوب  وهبذا  نكرة  الكلمة 
كثرية  معاٍن  النفس  يف  متتزج  أْن  البد 
منها: اخلوف من هذا التهديد والوعيد، 
واالستقرار  والراحة  األمن  ومنها 
النفيس وهو نقيض األول، والسبب يف 
هذا؛ شعور املؤمن بأنه سبحانه كام هو 

رقيب علينا فهو كذلك رقيب لنا)33(.
وهذا جانب من جوانب عظمة   
يف  الضدين  اجتامع  العظيم:  القرآن 
يشعر  ال  وبأسلوب  واحدة،  لفظة 
قد  أنَّه  نرى  وهنا  بالتناقض.  املتلقي 
اجتمعت مبالغة الصيغة ومبالغة حتقيق 
اجتامع  مع  التنكري  وبسبب  اجلنس، 
األمر  لتعّلل  واحدة  كلمة  يف  الضدين 

املتكّرر بالتقوى يف هذه اآلية.
النكرة املقيدة بالوصف:

وصفت  إذا  التي  النكرة  هي   
فيكون  بالوصف  فيها  احلكم  تعّلق 
تنكريها ووصفها لتقرير هذا الوصف 
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يف الذهن)34(. 
يفهم من هذا أمران: األول؛ أنَّ   
النكرة تدّل عىل جنس املنكر، والثاين: أنَّ 
اتباع النكرة بوصٍف يثبت احلكم الذي 
حيمله الوصف هلذه النكرة. وقد جاء مثل 
وجل:  عزَّ  يقول  الكريم  القرآن  يف  هذا 
تِي َجَعَل  َفَهاء َأْمَواَلُكُم الَّ }َوالَ ُتْؤُتوْا السُّ

اهللُّ َلُكْم ِقَيامًا َواْرُزُقوُهْم فِيَها َواْكُسوُهْم 
ْعُروًفا{)35(. َوُقوُلوْا هَلُْم َقْوالً مَّ

)َقْوالً  )ِقَيامًا(،  والنكرات   
ْعُروًفا(: ومعنى )ِقَيامًا(؛ أي تقومون  مَّ
ضيعتموها  ولو  وتنتعشون  هبا 
ا حال من  لضعتم)36(، ونصبها عىل أهنَّ
العائد املحذوف أي: خلقها وأوجدها 
يف حال كوهنا قيامًا)37(، وهذا ما اقتىض 

تنكريها. 
أشدُّ  فيه  التنكري  كان  َما  ا  أمَّ  
قوله  يف  فهو  التعريف  من  وضوحًا 
حقق  فقد  ْعُروًفا{،  مَّ }َقْوالً  تعاىل: 
التنكري مع الوصف َبعده صورة ذهنية 

هلذا القول إشارة اىِل أنَّ هذا القول قد 
به،  النفوس  وسكنت  عليه،  تعارفتم 
حتى  ورشعًا)38(،  عقاًل  حلسنه  وأحبته 
صار معروفًا لديكم، أو أنَّ هذا القول 
حيمل معنى املعروف ملا فيه من تطييب 

النفوس وجرب اخلواطر. 
اللفظة  أنَّ  اىِل  هذا  من  ونخرج   
الكريم  القرآن  ويف  بعامتها،  العربية 
أهدافًا  تنكريها  يف  حتمل  بخاصة، 
بالغيًة كثريًة ومتنوعًة، مع إرادة اجلنس 

أو ذكر واحد منه.
البالغية  األغراض  الثالث:  املبحث 

التي حيققها التنكري:
ذكر املختصون أسبابًا وغاياٍت للتنكري 

نوجزها باآليت:
عىل  احلكم  القصد،  يكون  أْن   -1
}َوَجاَء  تعاىل:  كقوله  معنّي،  غري  فرد 
َيا  َقاَل  َيْسَعى  امْلَِدينَِة  َأْقَص  ِمْن  َرُجٌل 
لَِيْقُتُلوَك  بَِك  َيْأمَتُِروَن  امْلَأَلَ  إِنَّ  ُموَسى 
النَّاِصِحنَي{)39(.  ِمَن  َلَك  إيِنِّ  َفاْخُرْج 

معايري التنكري يف التأليف القرآين ...
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وجاءت  إليه  مسند  )رجل(  فلفظة 
غري  منترش  فرد  أنَّه  عىل  للداللة  نكرة 
أنَّ  يعني  فالباري  حمّدد)40(.  وال  معنّي 
واحدًا من هذا اجلنس أتى وهو جمهول 
بالنسبة للمخاَطب، فاهلل تعاىل يف هذه 
لفٌظ  هو  بل  بعينه،  رجاًل  حيّدد  مل  اآلية 
)رجل( دالٌّ عىل مسمى شائع يف ُأمته، 
وقد قصد الباري عدم تعيينه ألنَّ تعّينه 
بيانه،  يقصد  ما  عىل  زائدًا،  يكون  ُهنا 
فتعيني الرجل الذي جاء ملوسى )عليه 
َيْأمَتُِروَن  امْلَأَلَ  )إِنَّ  له:  ليقول  السالم( 
بَِك( مل يذكر اهلل اسمه، ألنَّ أسمه غري 

مهم، إنَّام املهم هو جنسه وفرده.
الرجل  اسم  يذكر  مل  وكذلك   
يف  الثالثة  الرسل  لينرص  جاء  الذي 
انطاليا، ويدعو قومه التباعهم، ويعلن 
فانتقموا  واتباعهم،  إيامنه  قومه  أمام 
اسمه،  اهلل  يذكر  مل  لذلك  وقتلوه،  منه 
تعاىل:  فقال  رجل  أنَّه  بذكر  واكتفى 
َيْسَعى  َرُجٌل  امْلَِدينَِة  َأْقَص  ِمْن  }َوَجاء 

بُِعوا امْلُْرَسِلنَي{)41( . َقاَل َيا َقْوِم اتَّ
هو  هنا  بالنكرة  االتيان  وحكم   
واجلنسية.  الوحدة؛  أمرين:  لتحقيق 
الرجال،  بأحد  متعّلقًا  يكون  فالقصد 
وقد حصل بيان اجلنسية، من أنَّه رجل 
أنَّ  السيوطي  ذكر  وقد  امرأة.  وليس 
علَّة تنكري )رجل( وقال بأنَّ السبب هو 

إرادة الوحدة، أي: رجل واحد)42(. 
هو  التعيني  عدم  قصد  ومن   
إخفاء الشخص ملصلحة يراها املنشئ، 
يصعب  كثرية  االخفاء  من  واملصالح 
حرصها منها: اخلوف عليه، والتشويق 
اليه، وانتظار املناسبة للمفاجئة به، ومن 
أمثلة ذلك َما كان من خرب ُأخت موسى 
يف  كام  هلم  قالت  حني  ـــ،  السالم  عليه 
َبْيٍت  َأْهِل  َعىَل  ُكْم  َأُدلُّ }َهْل  تعاىل:  قوله 
َناِصُحوَن{)43(.  َلُه  َوُهْم  َلُكْم  َيْكُفُلوَنُه 
فقد جاءت بلفظ )بيت( نكرة، وقالت 
لتالحظ  مرضعة،  تقل  ومل  بيت  أهل 
ولتبعد  للعرض،  استجابتهم  مدى 
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ه يف هذا البيت،  الشبهة عن أْن تكون ُأمَّ
خوفًا عىل أخيها وأّمها)44(.

إليه  املسند  غري  تنكري  ومن   
تعاىل:  قوله  املعنيني  غري  لألفراد 

.} }َأَتْقُتُلوَن َرُجال َأْن َيُقوَل َريبِّ اهللَُّ
واحد  ذكر  املتكلم  مراد  يكون  أْن   -2
أو  النوع  أو  اجلنس  من  معنّي  غري 
يوسف  أخوة  قول  ومنه  الصنف)45(، 
}اْقُتُلوْا  منه:  للتخّلص  تآمروا  حني 
َلُكْم  خَيُْل  َأْرًضا  اْطَرُحوُه  َأِو  ُيوُسَف 
ما(  )أرض  أي:  َأبِيُكْم{)46(؛  َوْجُه 
بعيدة من دون تعيني، فهي أرض نائية 
جمهولة، بعيدة عن العمران، من يطرح 

فيها هيلك ويضل طريق العودة)47(.
}َوَكأسًا  تعاىل:  قوله  ومنه   
منكرًا  )الكأس(  جاء  وقد  ِدَهاقًا{)48(، 
أو  اجلنس  من  معنّي  غري  عىل  للداللة 

النوع أو الصنف.
3- أْن يكون للنوعية أو )التنويع(، أي 
يشري التنكري اىِل نوع من أنواع النكرة، 

اَمِء فِيِه  َن السَّ كقوله تعاىل:}َأْو َكَصيٍِّب مِّ
ُظُلاَمٌت َوَرْعٌد َوَبْرٌق جَيَْعُلوَن َأَصابَِعُهْم 
امْلَْوِت  َحَذَر  َواِعِق  الصَّ َن  مِّ آَذاهِنِم  يِف 
الغرض  بِاْلَكافِِريَن{)49(.  يٌط  حُمِ َواهللَُّ 
فأنكروا  )التنويع(:  التنكري  من  هنا 
)الظلامت( ألنَّ درجاهتم جمهولة، يقول 
ا ظلامت السحاب فإذا  الزخمرشي: )أمَّ
سحمته  فظلمتا  مطبقًا  أسحم  كان 
الليل،  ظلمة  إليها  مضمومة  وتطبيقه 
تكاثفه  فظلمة  املطر  ظلامت  ا  وأمَّ
وانتساجه بتتابع القطر، وظلمة إظالل 

غاممه مع ظلمة الليل()50(.
الفاظ  اآلية  يف  جاءت  وقد   
أخرى منكرة مثل: )رعٌد( و )برٌق( ألنَّ 
املراد أنواعًا منها؛ كأنَّه قيل: فيه ظلامت 
خاطف  وبرق  قاصف،  ورعٌد  داجية، 
ام مصدران  ومجع الربق والرعد مع أهنَّ

للداللة عىل الكثرة والتعّدد)51(.
}َوَعىَل  تعاىل:  قوله  ومنه   
لغري  والنوعية  ِغَشاَوٌة{)52(.  َأْبَصاِرِهْم 

معايري التنكري يف التأليف القرآين ...
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إليه، يقول الزخمرشي: )ومعنى  املسند 
من  نوعًا  أبصارهم  عىل  أَن  التنكري 
الناس،  يتعارفه  َما  غري  االغطية  أنواع 
وهو غطاء التعامي عن آيات اهلل، وهلم 
ال  عظيم  نوع  العظام  اآلالم  بني  من 

يعلمه كنهه إالَّ اهلل()53( 
أنَّه  بمعنى  للتعظيم:  يكون  أْن   -4
أعظم من أْن يعنّي ويعّرف، نحو قوله 
بَِحْرٍب  َفْأَذُنوْا  َتْفَعُلوْا   ْ ملَّ }َفإِن  تعاىل: 
)فأذنوا  أي:  َوَرُسولِِه{)54(،  اهللِّ  َن  مِّ
اهلل  عند  من  عظيم،  احلرب  من  بنوع 
والتنبيه  التعظيم  ومن  ورسوله()55(. 
تعاىل:}َذلَِك  قوله  الشأن،  ارتفاع  عىل 
ْلُمتَِّقنَي{)56(،  اْلِكَتاُب الَ َرْيَب فِيِه ُهًدى لِّ
)التعظيم(،  التنكري  من  هنا  الغرض 
أي: هدى عظيم فخم جليل للمتقني. 
وإنَّام  األصل،  يف  مهتدون  املتقني  ألنَّ 
فيه  ثابت  هو  ما  اىل  الزيادة  طلب  أراد 
)ُهًدى(  فنالحظ كلمة  واستدامته)57(، 
التي هي مصدر وضع موضع الوصف 

)هاد( جاءت نكرة، ألنَّ اهلدى قسامن: 
اسم  وهو  معونة  وهدى  داللة  هدى 

يدّل عىل يشء غري معنّي مبهم)58(.
التعظيم  معنى  يف  ورد  وممّا   
الكريمة:  اآلية  يف  )خرس(  لفظة  تنكري 
{)59(. يقول أبو  نَساَن َلِفي ُخرْسٍ }إِنَّ اإْلِ
متاجرهم  يف  خرسان  )أي  السعود: 
يف  أعامرهم  ورصف  ومساعيهم 
والتنكري  للجنس  والتعريف  مباغيهم 

للتعظيم()60( . 
بمعنى  التصغري،  أو  للتحقري   -5
أْن  يمكن  ال  حدٍّ  اىل  شأنِه  انحطاط 
إِنَّ  ِقيَل  }َوإَِذا  ف، نحو قوله تعاىل:  ُيعرَّ
اَعُة اَل َرْيَب فِيَها ُقْلُتم  َوْعَد اهللَِّ َحقٌّ َوالسَّ
اَعُة إِْن نَُّظنُّ إاِلَّ َظنّا َوَما  ا َنْدِري َما السَّ مَّ
َنْحُن بُِمْسَتْيِقننَِي{)61(؛ أي ظنًا حقريًا ال 
يعبأ به، وإالَّ التبعوه ألنَّ ذلك ديدهنم، 
}إِْن  اخرى:  آية  يف  تعاىل  قوله  بدليل 
{)62(، ومنه قوله تعاىل:  َيتَّبُِعوَن إاِلَّ الظَّنَّ
ٍء َخَلَقُه{)63(، أي من يشء  }ِمْن َأيِّ يَشْ
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}ِمْن  تعاىل:  بقوله  بينه  ثم  حقري مهني، 
ُنْطَفٍة َخَلَقُه{)64(.

األول:  أمران؛  سبق  ممّا  يتّضح   
عىل  قاطعة  داللة  )ظنًا(  تنكري  يف  إنَّ 
التحقري من شأن ظنهم، فالظن ظنان: 

يقني وشك. 
والثاين: بيان غايتهم وإرصارهم   
وإعراضهم  وتكربهم  املعايص  عىل 
غايتهم،  ودناءة  تفكريهم،  وانحطاط 
ذلك  اتبعوا  تنكريهم  مع  أهنم  وهي 
بُِمْسَتْيِقننَِي(()65(،  َنْحُن  ))َوَما  بقوهلم 
تنكري  معنى  تتّمم  أخرى  داللة  وهذه 

لفظهم السابق.
قوله  يف  كام  )عّزا(  كلمة  التحقري  ومن 
آهِلًَة  اهللَِّ  ُدوِن  ِمن  َُذوا  }َواختَّ تعاىل: 
يعطي  فالسياق  ِعّزا{)66(.  هَلُْم  َيُكوُنوا  لِّ
معنى أنه ال ِعزَّ إالَّ بطاعة اهلل وعبادته.

إِنَّاَم  َقْوِم  }َيا  تعاىل:  قوله  ومنه   
ْنَيا َمَتاٌع َوإِنَّ اآْلِخَرَة ِهَي  َهِذِه احْلََياُة الدُّ
منكرًا،  املتاع  جاء  إذ  اْلَقَراِر{)67(،  َداُر 

حقري  متاع  أي  والتصغري،  للتحقري 
صغرٌي رسيع الزوال وفيه معنى التقليل 

أيضًا)68(.
6- التنكري للتكثري:- 

التنكري  من  الغرض  ويكون   
القرائن  َتدّل  عندما  وذلك  للتكثري؛ 
القرائن،  دلَّت  فإْن  التكثري،  قصد  عىل 
حسن يف الكالم حذف الوصف الداّل 
التنكري  بداللة  واالكتفاء  الكثرة،  عىل 
القرينة  أو  احلالية  القرينة  داللة  مع 
املقالية)69(. ومن ذلك قوله تعاىل: }َفَلامَّ 
َلنَا  َأِئنَّ  لِِفْرَعْوَن  َقاُلوا  َحَرُة  السَّ َجاء 
اْلَغالِبنَِي{)70(. فعّلة  َنْحُن  ُكنَّا  إِن  أَلَْجًرا 
وافرًا  أي:  التكثري،  هو  )أجرًا(،  تنكري 

جزياًل)71(، 
}َوَقطَّْعنَاُهْم  تعاىل:  قوله  ومنه   
يف  كثرية  ُأَمٍم  أي  ُأمَمًا{)72(،  األَْرِض  يِف 
بلدان من األرض كثريٍة فال يكاد خيلو 

بلد من فرقة منهم)73(.
التعظيم  اقرتان  يأيت  وقد   

معايري التنكري يف التأليف القرآين ...
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}احْلَْمُد  تعاىل:  كقوله  مجيعًا،  والتكثري 
َجاِعِل  َواأْلَْرِض  اَمَواِت  السَّ َفاطِِر  هللَِِّ 
هنا  )رسُل(  فـ  ُرُساًل{)74(.  امْلَاَلِئَكِة 

لتكثري عددهم ولتعظيم أمرهم.
}َوإِْن  تعاىل:  قوله  ذلك  ومّثل   
َقْبِلَك  ِمْن  ُرُسٌل  َبْت  ُكذِّ َفَقْد  ُبوَك  ُيَكذِّ
َوإىَِل اهللَِّ ُتْرَجُع اأْلُُموُر{)75(، إذ إنَّ لفظ 
والتكثري،  التعظيم  به  حيتمل  )ُرسل( 

أي: ُرسل عظام ذوو عدد كثري)76(.
مستفهاًم  التعبري  فيه  ورد  وممّا   
}َيا  تعاىل:  قوله  االفرتاض،  سبيل  عىل 
ُقوَن  َتَفرِّ مُّ أرباب  أ  ْجِن  السِّ َصاِحَبِي 
ُار{)77(.  اْلَقهَّ اْلَواِحُد  اهللُّ  َأِم  َخرْيٌ 
َأحَد  فيه  هلم  لُيحّدد  باالستفهام  جاء 
متفّرقون(،  أرباب  )أ  األّول  خيارين: 
وهذا  والتكاثر  العدد  يف  التكثري  يريد 
فكثرة  األصنام،  لعبادة  رضبه  مثل 
وقد  بينهم)78(،  االختالف  مع  العدد 
جاء معرّبًا عنهم بالتنكري، ويبدو أنَّ فيه 
الّداللة عىل عدم استحقاقهم للعبادة. 

أنَّ  والتكثري:  التعظيم  بني  والفرق 
وعلّو  الشأن  الرتفاع  فيه  ينظر  األول 
الكميات  فيه  يالحظ  والثاين  القدر، 

واملقادير)79(.
7- التنكري للتقليل: 

للتقليل عندما تّدل القرائن عىل   
}َوَعَد  تعاىل:  قوله  نحو  التقليل  قصد 
ِري  جَتْ َجنَّاٍت  َوامْلُْؤِمنَاِت  امْلُْؤِمننَِي  اهللَُّ 
تَِها اأْلهَْنَاُر َخالِِديَن فِيَها َوَمَساِكَن  ِمْن حَتْ
َن  مِّ َوِرْضَواٌن  َعْدٍن  َجنَّاِت  يِف  َطيَِّبًة 
اْلَعظِيُم{)80(.  اْلَفْوُز  ُهَو  َذلَِك  َأْكرَبُ  اهللِّ 
من  أكرب  اهلل  من  قليل  رضوان  أّي 
وسعادة  فوز  كل  أساس  ألنَّه  اجلنات، 

ورسور)81(.
ومنه قول املتنبي يقول:

فيومًا بِخيٍل َتطرُد الُروَم َعنْهُم 
وَيوَمًا بُِجوٍد َيطِرُد الَفَقر واجلَدَبا)82(.
)خيل(  لفظة  ينكر  الشاعر   
ولفظة )جود( وهو يريد بعدد قليل من 
اخليل، وبمقدار قليل من جوده فكيف 
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فيهام  التنكري  دّل  وقد  اجلود،  أطلق  لو 
من  يستشف  املعنى  وهذا  القلة.  عىل 

سياق املدح.
إنَّ الفرق بني التعظيم والتكثري،   
ارتفاع  اىل  فيه  ينظر  التعظيم  هو)أنَّ 
يالحظ  والتكثري  القدر؛  وعلو  الشأن 
فيه الكمية واملقدار، وهذا نفسه الفرق 

بني التحقري والتقليل()83(.
صنف  أو  األنواع،  من  نوع  إرادة   -8
}َهَذا  تعاىل:  قوله  نحو  األصناف،  من 
َمآٍب{)84(،  حَلُْسَن  لِْلُمتَِّقنَي  َوإِنَّ  ِذْكٌر 
وهو  الذكر  أنواع  من  نوٌع  هذا  أي: 

القرآن)85(. 
َعىَل  ومنه قوله تعاىل: }َخَتَم اهللُّ   
َأْبَصاِرِهْم  َوَعىَل  َسْمِعِهْم  َوَعىَل  ُقُلوهِبْم 
ِغَشاَوٌة َوهَلُْم َعَذاٌب عظِيٌم{)86(، التنكري 
يف غشاوة، يقول السيوطي: )التنكري فيه 
للنوعية، أي نوع غريب من الغشاوة ال 
يغطيه  ما  غّطى  بحيث  الناس،  يتعارفه 

يشء من الغشاوات()87(.

ُْم  }َوَلَتِجَدهنَّ تعاىل:  قوله  ومنه   
َأْحَرَص النَّاِس َعىَل َحَياٍة{)88(، أي نوع 

خاص ِمنها وهي احلياة املتطاولة)89( .
وحيتمل الوحدة والنوعية َمعًا،   
ِمْن  ٍة  َدابَّ ُكلَّ  َخَلَق  }َواهللَُّ  تعاىل:  قوله 
متعّددة،  أنواع  من  نوع  أي:  َماٍء{)90(، 
للفظة  التنكري  إنَّ  الزخمرشي:  يقول 
)ماء( يف قوله )ِمْن َماٍء( يعطي معنى أنَّه 
املاء خمّتص  نوع من  دابة من  خلق كل 

بتلك الدابة)91(.
ومنه قول الشاعر: 

لكلِّ َداٍء دواٌء يستطبُّ به
إالَّ احلامقة أعيت من يداوهيا)92(
)داء(  لفظة  الشاعر  َر  نكَّ إذ   
ولفظة )دواء(، يريد: أنه لكل نوِع داٍء، 

دواٍء يناسبه)93(.
تعاىل:  بقوله  استشهدوا  الكامل:   -9
نَا  وَتوفَّ ا  َصرْبً َعَلْينَا  َأْفِرْغ  نَا  }َربَّ

)صربًا(  لفظة  فنكرت  ُمسِلمنَي{)94(، 
فرعون  أمام  مأزق  يف  السحرة  ألنَّ 

معايري التنكري يف التأليف القرآين ...
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يشرتطون  ال  وهم  املتّوعد،  الغاضب 
نوع الصرب، بل يريدون أي صرب وبأي 
درجة، لتقوى عزيمتهم ويثبت إيامهنم 
ملواجهة الصلب وتقطيع األطراف)95(. 
والكامل املفهوم من النكرة ليس منها، 
الداّلة عىل عدم  وإنَّام من لفظة )أفرغ( 
إبقاء يشء من اإلناء أو من إفراغ املاء، 
ومن دعاء السحرة الصارخ، وحالتهم 
يريد  املستغيث  الداعي  ألنَّ  النفسية، 
املحيط  لتخليصه من اخلطر  أكرب عون 

به)96(.
10- التفصيل: التبيني. والتفصيل هو 
مجع اليشء فصوالً متاميزة ومنه املفصل: 
سوره،  أي:  فصوله،  لكثرة  به  ُسميَّ 
الكشاف  يف  الزخمرشي  واستشهد 
بقوله  التفصيل  عىل  النكرة  لداللة 
ِعيُدُه{)97(،  نُّ َل َخْلٍق  َأوَّ َبَدْأَنا  تعاىل: }َكاَم 
يقول الزخمرشي: إنَّ تنكري )خلق( فيه 
علمها  والبداية  بداية،  ألنَّه  تفصيل؛ 
عند اهلل وال يشاركه فيها أحد، ولكونه 

جمهوالً عند البرش نكر عىل أصل التنكري 
يف اإلهبام)98(.

إىَِل  ِء  ْ )َتْفِريُق اليشَّ التبعيض: هو   -11
ُجْزٍء  ُكلُّ  َيْسَتِقلُّ  بَِحْيُث  فَأْكَثَر  ُجْزَأْيِن 
ومن  ُه()99(،  خَيُصُّ َوْصٍف  َأْو  بُِحْكٍم 
لغرض  جاء  أنَّه  قالو  الذي  التنكري 
آَتْينَا  }َوَلَقْد  تعاىل:  قوله  التبعيض، 
َداُووَد َوُسَلْياَمَن ِعْلاًم{)100(. واحلقيقة أنَّ 
سبحانه  اهلل  جيعلها  ومل  درجات  العلم 
كاملة لغريه سبحانه وتعاىل واهلل أعلم.

التعريف  بني  األلفاظ  الرابع:  املبحث 
والتنكري يف التعبري القرآين:

ينبغي للبليغ مراعاة األلفاظ يف   
إذ لكل منها موضع ال حيسن  الكالم، 
الكلمة  تعريف  حيسن  فقد  غريه،  فيه 
بينام  تنكريها،  فيه  حيسن  ال  موضع  يف 
نرى العكس يف موضع آخر)101(. وقد 
استعامله  يف  الغاية  القرآين  التعبري  بلغ 
املقصود  املعنى  يناسب  بام  األلفاظ 
من  اللفظة  نوع  اختيار  خالل  من 
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يأيت  وفيام  والتنكري،  التعريف  حيث 
استعراض بعض األلفاظ التي وردت 
باحلالتني يف التعبري القرآين وبيان كيف 
نوعها  بداللة  املقصود  اللفظة  حققت 

سواء أكانت معرفة أم نكرًة.
أوالً: )السالم( بني التنكري والتعريف: 

وردت لفظة )السالم( يف التعبري القرآين 
وجاءت  معرفة  جاءت  فقد  باحلالتني، 
نكرة، فقد ذكر تنكري )السالم( يف قصة 
حييى عليه السالم يف قوله تعاىل: }َوَساَلٌم 
يف  بالالم  وتعريفه  ُولَِد{)102(.  َيْوَم  َعَلْيِه 
قصة عيسى عليه السالم يف قوله تعاىل: 
{)103(، فإنَّام كان  اَلُم َعيَلَّ َيْوَم ُولِدتُّ }َوالسَّ

التنكري واردًا يف قصة حييى عليه  ذلك 
السالم؛ ألنَّ التحية كانت من جهة اهلل 
تعاىل يف املواطن الثالثة. وسالم ما كان 
من جهة اهلل مغٍن عن كل حتية، )قليلك 

ال يقال له قليل()104(.
ومن ثم مل َيِرد السالم من جهة   
اَلُم  }سَّ تعاىل:  كقوله  رًا،  منكَّ اال  اهلل 

وقوله  رحيم{)105(،  رّب  من  قوال 
ولو  ِمنَّا{)106(،  بَِساَلٍم  }اْهبِْط  تعاىل: 
كانت معرفة لكان ال فائدة يف تعريفها.
حق  يف  السالم  تعريف  ا  وأمَّ  
عيسى عليه السالم، فإنَّام كان ذلك من 
التحية  جهة  عىل  واردًا  ليس  أنَّه  أجل 
من اهلل تعاىل، وإنَّام هو حاصل من جهة 
التعريف،  بالم  جيَء  جرم  فال  نفسه، 
ألنَّ  وتعاىل؛  سبحانه  اهلل  بذكر  اشعارًا 
السالم اسم من أسامئه سبحانه وتعاىل، 
وهلذا  السالمة،  لطلب  تعّرض  وفيه 
أسامئه،  من  باسم  اهلل  ناديت  إذا  فأنَّك 
ذلك  منه  اشتق  ملا  متعرض  فإنَّك 
يا  احلاجة،  طلب  يف  فتقول  االسم، 
كريم ؛ وتقول يف سؤال مغفرة الذنب: 
حليم،  يا  رحيم،  يا  غفور،  يا  عفو،  يا 
ملا كان ذلك مناسبًا مالئاًم ملا أنت فيه، 
للسالمة،  تعرضًا  بالالم،  أورده  فلهذا 
وطلبًا هلا باسم اهلل تعاىل، وجؤرًا إليه، 
الصالة  اختتام  كان  ذلك  أجل  ومن 

معايري التنكري يف التأليف القرآين ...
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والالم(  )األلف  بـ  املعرف  بالسالم 
لكونه اساًم من أسامء اهلل سبحانه تعاىل، 
ملا كان افتتاحها باسٍم من أسامئه، ومن 
بمعزل  فهو  الالم،  بغري  السالم  جوز 
هذه  عن  ومعرض  األرسار  هذه  عن 

املقاصد)107(.
لفظ  إنَّ  القول  يمكن  وهبذا   
التنكري  من  )السالم(  لفظ  يف  العدول 
األول  ثالثة؛  أمورًا  التعريف حقق  إىل 
ذكره،  جّل  اهلل  أسامء  من  اسم  أنه  هو 
السالمة  بطلب  اشعاره  والثاين، 
واألمان منه جّل وعال، واألمر الثالث 
التحية  بعموم  يشعر  التعريف  أنَّ  هو 

وغري مقصورة عىل املتكلم.
التعريف  بني  )ماء(  لفظة  ثانيا: 

والتنكري:
)ماء(  لفظ  تنكري  أمثلة  ومن   
ِمن  ٍة  َدابَّ ُكلَّ  َخَلَق  }َواهللَُّ  تعاىل:  قوله 
َوِمنُْهم  َبْطنِِه  َعىَل  َيْميِش  ن  مَّ َفِمنُْهم  اء  مَّ
ن َيْميِش  ن َيْميِش َعىَل ِرْجَلنْيِ َوِمنُْهم مَّ مَّ
َعىَل  إِنَّ اهللََّ  َيَشاء  َما  ُلُق اهللَُّ  خَيْ َأْرَبٍع  َعىَل 

لفظة  فجاءت  َقِديٌر{)108(،  ٍء  يَشْ ُكلِّ 
اء( يف هذه اآلية الكريمة نكرة ويبدو  )مَّ
لوقوعها  يعقل  ال  ملا  جاءت  )ِمْن(  أنَّ 

ٍة()109(. تفصياًل ملا يعمها وهو )ُكلَّ َدابَّ
وجاء يف تفسري الكشاف: )فإن قلت: مل 
اء(، قلت ألنَّ  ر املاء يف قوله: )ِمن مَّ نكَّ
املعنى أنَّه خلق كل دابة من نوع من املاء 
اء  املخّتص بتلك الدابة، أو خلقها من مَّ
بني  خالف  ثم  النطفة  وهو  خمصوص 
َهوام،  فمنها  النطفة؛  من  املخلوقات 
قوله  نحو  ناس،  ومنها  هبائم،  ومنها 
ُل  َوُنَفضِّ َواِحٍد  باَِمء  }ُيْسَقى  تعاىل: 
َبْعَضَها َعىَل َبْعٍض يِف األُُكِل{)110()111(.

السعود  أبو  ذلك  وعّلل   
أو  مادة  جزء  وهو  اء(،  مَّ قائالً:))ِمن 
ماء خمصوص وهو النطفة فيكون تنزياًل 
للغالب منزلة الكل ؛ألنَّ من احليوانات 
ما يتوّلد ال عن نطفة وقيل من ماء متعّلق 

بدابة وليس صلة اخللق()112(.
البيضاوي  إليه  ذهب  وما   
أبو  إليه  ذهب  ملا  مطابق  تفسريه  يف 
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اآلية  هذه  يف  العلة  بيان  يف  السعود 
ذلك  إىل  البغوي  وأشار  الكريمة)113(، 
نطفة كل  من  يعني:  اء(  مَّ ))ِمن  قائاًل: 
يف  يدخل  وال  الدنيا  يف  يشاهد  حيوان 
نشاهدهم  ال  ألّنا  اجلن  وال  املالئكة 
وقيل: أصل مجيع اخللق من املاء وذلك 
بعضه  جعل  ثم  ماء  خلق  تعاىل  اهلل  أنَّ 
نارًا  وبعضه  املالئكة  منها  فخلق  رحيًا 
فخلق  طينًا  وبعضها  اجلن  منها  فخلق 

منها آدم()114(.
لفظة  تعريف  عىل  األمثلة  ومن   
امْلَاء  ِمَن  }َوَجَعْلنَا  تعاىل:  قوله  )ماء( 
ففي  ُيْؤِمنُوَن{)115(؛  َأَفاَل  َحيٍّ  ٍء  يَشْ ُكلَّ 
)امْلَاء(  لفظة  الكريمة جاءت  اآلية  هذه 
أبو السعود ذلك بقوله:  معرفة، وعّلل 
كقوله  حيوان  كل  املاء  من  خلقنا  )أي 
اء{)116(،  ٍة ِمن مَّ تعاىل: }َواهللَُّ َخَلَق ُكلَّ َدابَّ
وذلك ألنَّه من أعظم موارده أو لفرط 
احتياجه إليه وانتفاعه به أو صرّينا كل 
يشء حّي من املاء أي بسبب منه ال بدله 

من ذلك()117(.

تفسريه  يف  اآللويس  وذهب   
أي  املعروف  هو  )املاء  القول:  إىل 
املاء كل حيوان أي متّصف  خلقنا من 
باحلياة احلقيقية ونقل ذلك عن الكلبي 
ومجاعة ويؤيده قوله تعاىل: }َواهللَُّ َخَلَق 
اء{)118(، ووجه كون املاء  ٍة ِمن مَّ ُكلَّ َدابَّ
مبدأ ومادة للحيوان وختصيصه بذلك 
إليه  احتياجه  وفرط  مواده  أعظم  أنَّه 
بد من ختصيص  بعينه وال  به  وانتفاعه 
العام ؛ألنَّ املالئكة عليهم السالم وكذا 
املاء  من  خملوقني  وليسوا  أحياء  اجلن 

وال حمتاجني إليه عىل الصحيح()119(.
ثالثًا: )احلق( بني التعريف والتنكري.

تعريف  عّلة  السيوطي  ذكر   
يف  وتنكريه  مواضع  يف  )احلق(  لفظة 
تعّرضه  ذلك  ومن  أخرى،  مواضع 
}َوإِْذ  تعاىل:  قوله  مها:  كريمني  لنصني 
َطَعاٍم  َعىَل  َنْصرِبَ  َلْن  ُموَسى  َيا  ُقْلُتْم 
ُتنْبُِت  مِمَّا  َلنَا  ِرْج  خُيْ َربََّك  َلنَا  َفاْدُع  َواِحٍد 
َوُفوِمَها  َوِقثَّاِئَها  َبْقِلَها  ِمْن  اأْلَْرُض 
ِذي  َوَعَدِسَها َوَبَصِلَها َقاَل َأَتْسَتْبِدُلوَن الَّ

معايري التنكري يف التأليف القرآين ...
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ِذي ُهَو َخرْيٌ اْهبُِطوا ِمرْصًا  بِالَّ َأْدَنى  ُهَو 
َعَلْيِهُم  َبْت  َورُضِ َسَأْلُتْم  َما  َلُكْم  َفإِنَّ 
اهللَِّ  ِمَن  بَِغَضٍب  َوَباُءوا  َوامْلَْسَكنَُة  ُة  لَّ الذِّ
اهللَِّ  بآَياِت  َيْكُفُروَن  َكاُنوا  ُْم  بَِأهنَّ َذلَِك 
باَِم  َذلَِك  احْلَقِّ  بَِغرْيِ  النَّبِيِّنَي  َوَيْقُتُلوَن 
وقوله  َيْعَتُدوَن{)120(،  َوَكاُنوا  َعَصْوا 
ِذيَن َقاُلوا  تعاىل: }َلَقْد َسِمَع اهللَُّ َقْوَل الَّ
َما  َسنَْكُتُب  َأْغنَِياُء  َوَنْحُن  َفِقرٌي  اهللََّ  إِنَّ 
َوَنُقوُل  بَِغرْيِ َحقٍّ  اأْلَْنبَِياَء  َوَقْتَلُهُم  َقاُلوا 

ُذوُقوا َعَذاَب احْلَِريِق{)121(.
قلت:  )فإن  السيوطي:  يقول   
ما فائدة تنكري )احلق( هنا، وتعريفه يف 
ملْ  أّنه  ومعلوم  البقرة،  من  األوىل  اآلية 

ُيْقَتْل َنبِيٌّ بَِحّق؟ 
َفه الجرتائهم  واجلواب: أنَّه َعرَّ  
عىل قتلهم مع معرفتهم بأنَّه بغري حق، 
تعظياًم  بالتشديد)122(،  قرئ  ولذلك 
للذنب والشنعة للذي أتوه، وإنَّام أباح 
أباح منهم وسلط عليهم  اهلل تعاىل من 
منازهلم،  يف  وزيادة  هلم،  كرامة  عدوه 

كقتل من يقتل يف سبيل اهلل من املؤمنني، 
قال ابن عباس وغريه: مل يقتل نبي قط 
ا  من األنبياء إالَّ من مل يؤمر بقتال، وأمَّ
وإنَّام  نرصه،  اهلل  فإنَّ  بالقتال  أمر  من 

ف )احلق( يف البقرة إشارة إىل احلق  عرَّ

الذي أخذ اهلل أْن تقتل النفس به، وهو 

َم اهللَُّ  تِي َحرَّ قوله؛ }َوال َتْقُتُلوا النَّْفَس الَّ

بالذكر؛  األوىل  فكان   ،)123(} بِاحْلَقِّ إاِلَّ 

ألنَّه من اهلل، وما يف هذه السورة نكرة، 

وكان  وتدنيسهم،  معتقدهم  يف  ألنَّه 

هذا بالتأخري أوىل()124(.

وهكذا نرى كيف كان للتنكري   

يف سورة آل عمران من مواكبة السياق 

وتقوية املعنى الذي الئم فحوى املقام 

كان  البقرة  سورة  يف  التعريف  أنَّ  بيد 

اهلل  حرم  التي  النفس  قتل  مع  متامشيا 

القرآين  السياق  فاستعمل  باحلق،  إالَّ 

كل أسلوب عىل وفق ما يقتضيه املقام، 

واهلل أعلم.
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اخلامتة:
احلمد هلل رّب العاملني، وأفضل   
التسليم عىل سيدنا حممد  الصالة وأتم 

ا بعد..  وعىل آله وصحبه أمجعني.. أمَّ
تعاىل  اهلل  عىل  التوكل  فبعد   
أوالً، واألخذ بأسباب إنجاح املوضوع 
توصّلت  ثانيًا،  الشكل  هبذا  وخروجه 

إىل نتائج مهمة، أوجزها باآليت:
أسلوب  الدراسة  تناولت   
ودالالته  الكريم  القرآن  يف  التنكري 
تعريفه  عىل  وقفت  أن  بعد  البالغية 
وبيان  والبالغي  النحوي  الدرس  يف 
التعرض  ثم  ومن  ومراتبها،  نوعها 
الدرس  يف  إليه  املسند  تنكري  ألغراض 
أيضا  وعرضت  ومقاصده،  البالغي 
لدور النكرة يف النص وما تقتضيه من 

دالالت يف توجيه املعنى.
أنَّ  إىل  البحث  توصل  وقد   
إنَّام  الكريم،  القرآن  يف  األلفاظ  تنكري 
إليها  هيدف  لغاية  بالفعل  مقصود  هو 
يف  ما  عىل  زيادة  املتلقي  ليفيد  املتكلم 

اللفظ من املعني لو جاء عىل التعريف، 
إذ لكل من التعريف والتنكري استعامله 
توصّلت  وكذلك  العربية.  يف  اخلاص 
يف  تتنّوع  النكرات  أنَّ  إىل  الدراسة 
ويدّل  املقام،  يقتضيه  حسبام  الداللة 
وحتقري،  تعظيم  بني  السياق،  عليه 
وتبعيض،  وتنويع  وتكثري،  وتقليل 
وختصيص،  وتعميم  وإهيام،  وإفراد 
وجتهيل وتكميل وحتديد، والتزال هذه 
املعاين قابلة للزيادة مادام البحث قائام.

العّلة  نربز  أْن  مبحث  كل  يف  حاولنا 
التي جاء من أجلها التعبري القرآين عىل 
ذلك  وعّززنا  التنكري،  اسلوب  وفق 
توضح  التي  املتنّوعة  القرآنية  باألمثلة 
للمعنى  القرآين  التعبري  مؤازرة  كيفية 
اللفظ املنكر مفردًا  من خالل استعامل 
وكذلك من خالل استعامل اللفظ نفسه 
والتعريف  التنكري  بصيغتي  متعاورًا 
كل  يف  القرآين  التعبري  قصدية  وبيان 

سياق... 
 واهلل ويل التوفيق

معايري التنكري يف التأليف القرآين ...
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اهلوامش:
1- معجم مقاييس اللغة: 476/5.

2- ينظر لسان العرب ابن منظور: )مادة 
نكر(:233/5.

)مادة  السابق:  املصدر  ينظر   -3
نكر(5: 233.

4- اجلمل يف النحو: 178.
5- اللمع يف العربية:74.

6- رشح الكافية الشافية: 222/1.
7- املقتضب. املربد: 4/ 276.

والتنكري  التعريف  اسلوب  ينظر:   -8
زيلعي  بن  حممد  الكريم.  القرآن  يف 

هندي: 64.
9- ينظر: دالئل االعجاز: 142 143.

10- دالئل االعجاز: 192 193.
رجاء  البالغة.  فلسفة  ينظر:   -11

عيد: 71.
12- البقرة:96.

13- البقرة: 179.
القرآنية  البالغة  ينظر:   -14
يف  وأثرها  الزخمرشي  تفسري  يف 
حسني  حممد  االسالمية.  الدراسات 

.365 ابو موسى.: 
15- دالئل االعجاز: 192 193.

16- تفسري النسقي: 1/ 59.
17- تفسري البيضاوي: 1/ 365.

18- فتح القدير: 180/1.
ألرسار  املتضّمن  الطراز  ينظر:   -19
حييى  اإلعجاز:  حقائق  وعلوم  البالغة 
احلميد  عبد  حتقيق  العلوي،  محزة  بن 

هنداوي: 8/2.
حسن:  عباس  الوايف.  النحو   -20

.192/1
21- الروم: 36.
22- النمل:60.

الداللة  بني  والتنكري  التعريف   -23
والشكل. حممود امحد نحلة، دار املعرفة 

اجلامعية، 2013م:64.
24- التبيان يف علم البيان/ 50.

25- البقرة:221.
26- سنن أيب داود: أبو داود سليامن بن 
رقم  باب337  السجستاين:  األشعث 

.)2420(
27- النساء:1.
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معايري التنكري يف التأليف القرآين ...

جملد،  املعاين:  روح  ينظر:   -28
.185/2

29- ينظر: تفسري ايب السعود:477/1.
البن  الوجيز  املحرر  ينظر:   -30

عطية:5/2.
السمني  املصون.  الدر  ينظر:   -31

احللبي:297/2.
32- ينظر: تفسري ابن كثري:449/1.

البن  الوجيز  املحرر  نظر:   -33
عطية:5/2.

علم  يف  االعجاز  دالئل  ينظر:   -34
املعاين: 192.

35- النساء:5.
36- ينظر: الكشاف: 1 / 247.

السمني  املصون.  الدر  ينظر:   -37
احللبي:310/2.

38- ينظر: الكشاف: 1/ 247.
39- القصص: 20.

العريب:  النظم  بالغة  من  ينظر:   -40
عبد العزيز عبد املعطي عرفة: 161/1.

41- يس: 20
42- ينظر اإلتقان 291/2، واإلشارات 

والتنبيهات يف علم البالغة 43.
43- طه: 40

44- ينظر: البالغة العربية. عبد الرمحن 
حبنّكة: 1: 401.

البالغة  علوم  يف  الكايف  ينظر:   -45
البديع(.  البيان،  العربية)املعاين، 
سعد  وعيل  العاكوب  عيسى  عيل 
االول)علم  الكتاب  الشتيوي، 

املعاين(: 121 122.
46- يوسف: 9.

47- ينظر: تفسري الكشاف: 258/2.
48- النبأ: 34.

49- البقرة:19.
50- تفسري الكشاف: 203/1 204.

51- ينظر: املصدر السابق: 1/ 204.
52- البقرة:7.

53- تفسري الكشاف: 165/1.
54- البقرة:279.

55- تفسري الكشاف: 1/ 508.
56- البقرة:2.

57- ينظر: تفسري الكشاف: 146/1.
58- ينظر: تفسري الكشاف: 1/ 150.
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59- البقرة: 106.
60- تفسري أيب السعود: 1/ 143.

61- اجلاثية: 32.
62- األنعام: 116.

63- عبس: 18.

64- عبس: 19.
65- اجلاثية: 32.

66- مريم: 81.
67- غافر: 39.

68- ينظر: البالغة العربية: عبد الرمحن 
حبنَّكة 1: 405.

69- ينظر: املقتضب. املربد: 289.
70- الشعراء: 41.

71- ينظر اإلتقان 292/2.
72- االعراف: 168.

73- ينظر: تفسري الكشاف: 527/3.
74- فاطر: 2.

75- سورة فاطر: اآلية 4.
76- ينظر اإلتقان 292/2.

77- يوسف: 39.
78- ينظر: تفسري الكشاف: 2/ 285.
للمراغي  البالغة  علوم  ينظر   -79

.116
80- التوبة: 72.

81- ينظر: تفسري الكشاف: 2/ 67.
الرمحن  عبد  املتنبي.  ديوان  رشح   -82

الربقوقي: 1/ 188.
أساليب  ضوء  يف  املعاين   -83

القرآن/ 247.
84- ص: 49.

85- ينظر: تفسري الكشاف: 4/ 275.
86- البقرة: 7.

87- قطف األزهار يف كشف األرسار 
183/1، وينظر الكشاف 53/1.

88- البقرة: 96.
89- ينظر: تفسري أيب السعود:1/ 132.

90- النور: 45.
91- ينظر: تفسري الكشاف: 3/ 312.
92- البيت منسوب اىل املتنبي ومل اجده 

يف الديوان.
بالغية  دراسة  املعاين  علم  ينظر:   -93
عبد  بسيوين  املعاين.  ملسائل  ونقدية 

الفتاح: 1/ 143.
94- االعراف: 126.
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95- ينظر: االتقان: 432/1.
96- ينظر: تفسري الكشاف: 3/ 491.

97- االنبياء:104.
98- ينظر: تفسري الكشاف: 18 / 733.
االسالمية:  املصطلحات  معجم   -99

.110
100- النمل:15.

101- ينظر: لغة القرآن الكريم: 340.
102- مريم:15.
103- مريم:33.

نسبته  يف  اختلف  بيت  عجز  هو   104
واألكثر ينسب للميكايل، والبيت هو:

قليٌل منك يكفيني ولكن
قليلك ال يقال له قليل

105- يس:58.
106- هود:48.

107- ينظر: لغة القرآن الكريم. حممود 
امحد نحلة، مكتبة اآلداب، االسكندرية، 

1981م: 340. 
108- النور: 45.

ما  بكشف  الرمحن  فتح  ينظر   -109

يلتبس من القرآن: أبو حييى األنصاري: 
.289

110- الرعد:4.
111- تفسري الكشاف: 18 / 733.
112- تفسري أيب السعود: 6 / 185.

 /  1 البيضاوي:  تفسري  ينظر   -113
.195

114- تفسري البغوي: 1/ 55.
115- األنبياء: 30.

116- النور: 45.
117- تفسري ايب السعود: 65/6.

118- النو:45.
119- روح املعاين:13/ 129.

120- سورة البقرة: اآلية 61.
121- سورة آل عمران: اآلية 181.

قراءة  وهي  »وُيَقتِّلوَن«،  يعني   -122
التشديد، وقد قرأ هبا احلسن وعيل عليه 
 ،146/1 الكشاف  ينظر  ـــ،  السالم 

والبحر املحيط 236/1.
123- سورة األنعام: من اآلية151.

124- معرتك األقران 261/3.

معايري التنكري يف التأليف القرآين ...
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املصادر واملراجع:
جالل  القرآن.  علوم  يف  اإلتقان   .1
بكر  ايب  بن  الرمحن  عبد  الدين 
مركز  حتقيق:  السيوطي)9111ه(، 
فهد  امللك  جممع  القرآنية،  الدراسات 
لطباعة القرآن الرشيف، اململكة العربية 

السعودية.
2. اسلوب التعريف والتنكري يف القرآن 
الكريم. حممد بن زيلعي النسقي، رسالة 
مجعة  بن  الشيخ  ارشاف  ماجستري، 
سعود  بن  حممد  االمام  جامعة  سهيل، 
السعودية،  العربية  اململكة  االسالمية 

1415 ه 1995م.
علم  يف  والتنبيهات  واإلشارات   .3
البالغة. حممد بن عيل اجلرجاين، حتقيق 
مكتبة  النارش  حسني  القادر  عبد  د. 

اآلداب -القاهرة، الطبعة1، 1997.
4. الربهان الكاشف عن إعجاز القرآن: 
الزملكاين  الكريم  عبد  بن  الواحد  عبد 
أمحد  الدكتور  حتقيق:  651هـ(،  )ت 
احلديثي،  خدجية  والدكتورة  مطلوب 
1394هـ- بغداد،  العاين،  مطبعة 

.1974
وعلومها  اسسها  العربية  البالغة   .5
وفنوهنا. عبد الرمحن حبنّكة، دار القلم، 
ط1،  بريوت،  الشامية،  الدار  دمشق، 

1416ه 1996م. 
6. البالغة القرآنية يف تفسري الزخمرشي 
حممد  البالغية.  الدراسات  يف  وأثرها 
العريب،  الفكر  دار  موسى،  ابو  حسني 

بريوت، د.ت.
عىل  املطلع  البيان  علم  يف  التبيان   .7
عبد  بن  الواحد  عبد  القرآن:  إعجاز 
الكريم الزملكاين )ت 651هـ(، حتقيق: 
خدجية  والدكتورة  مطلوب  أمحد  د. 

احلديثي، بغداد، 1383هـ-1964.
الداللة  بني  والتنكري  التعريف   .8
والشكل. حممود امحد نحلة، دار املعرفة 

اجلامعية، 2013م.
الفقه،  اصول  يف  املحيط  البحر   .9
اهلل  عبد  هبادربن  بن  حممد  الدين  بدر 
االوقاف  وزارة  الزركيش)ت794ه(، 
ط2،  الكويت،  االسالمية،  والشؤون 

1413ه، 1992م.
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القرآن  تفسري  كثري  ابن  تفسري   .10
العظيم: أبو الفداء عامد الدين إسامعيل 
بن كثري القريش الدمشقي )ت 774هـ(، 

دار الفكر، بريوت، لبنان، 1401هـ.
11. تفسري أيب السعود: املسمى ارشاد 
العقل السليم اىل مزايا الكتاب الكريم، 
أليب السعود حممد بن حممد بن مصطفى 
حتقيق:  982هـ(،  )ت  احلنفي  العامدي 
الرياض  مكتبة  عطا،  امحد  القادر  عبد 

احلديثة، الرياض.
التنزيل(،  )معامل  البغوي  تفسري   .12
البغوي )516هـ(،  احلسني بن مسعود 
دار  سوار،  مروان  العك  خالد  تح: 

املعرفة ، ط2، بريوت 1987م.
البيضاوي  البيضاوي،  تفسري   .13
)791هـ(، تح: عبد القادر عرفات، دار 

الفكر، ط2، بريوت، 1996م. 
14. تفسري الكشاف عن حقائق التنزيل 
التأويل.  وجوه  يف  األقاويل  وعيون 
اهلل  جار  عمر  بن  حممود  القاسم،  ابو 
مأمون  خليل  الزخمرشي)ت538ه(، 
لبنان، ط3،  املعرفة بريوت  دار  شيخا، 

1430ه 2009م. 
15. اجلمل يف النحو. ابو القاسم، عبد 
الرمحن بن اسحق الزجاجي)ت340ه(، 
مؤسسة  احلمد،  توفيق  عيل  حتقيق: 
اربدــ  االمل،  دار  بريوت،  الرسالة، 

االردن، ط1، 1404ه 1984م.
املكنون.  علوم  يف  املصون  الدر   .16
يوسف  بن  امحد  احللبي  السمني 
)ت756ه(، حتقيق: امحد حممد اخلراط، 

دار القلم، دمشق.
القاهر  عبد  االعجاز،  دالئل   .17
حممد  حتقيق:  )ت471ه(،  اجلرجاين 
رضوان الداية وفايز الداية، دار الفكرـــ 
دمشق، سوريا، ط1، 1428ه 2007م.
القرآن  تفسري  يف  املعاين  روح   .18
الدين  شهاب  املثاين،  والسبع  العظيم 
اآللويس)ت1270ه(،  حممود  السيد 
دار احياء الرتاث العريب، بريوت لبنان.

19. سنن ايب داود. ابو داود سليامن بن 
االشعث السجستاين)275هـ(، حتقيق: 
مكتبة  االلباين،  الدين  نارص  حممد 

املعارف الرياض. 

معايري التنكري يف التأليف القرآين ...
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الرمحن  عبد  املتنبي.  ديوان  رشح   .20
بريوت  العريب،  الكتاب  دار  الربقوقي، 

لبنان، ط2، 1407ه 1986م.
ابن  الشافية،  الكافية  رشح   .21
اهلل  عبد  بن  حممد  الدين  مجال  مالك، 
املنعم  عبد  حتقيق:  الطائي)ت672ه(، 
امحد هريدي، دار املأمون للرتاث، ط1، 

1402ه 1982م.
البالغة  ألرسار  املتضمن  الطراز   .22
وعلوم حقائق االعجاز: حييى بن محزة 
العلوي)ت749ه(، حتقيق عبد احلميد 

هنداوي، املكتبة العرصية بريوت.
املعاين دراسة بالغية ونقدية  23. علم 
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قراءة نقدية في قصيدة -حبيبي-
لمحمد ولد أدوم 

Reading in the poem -My darling -For 
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ملخص البحث
  يسعى هذا البحث إىل دراسة ظاهرة لطاملا الحظناها ترتّدد يف الشعر العريب 
وله  املهمة  املوضوعات  من  يعّد  والذي  النبوي  املديح  إال وهو  واحلديث  القديم 
أمهيته وتقاليده وأصوله، فكانت الدراسة بعنوان: قراءة يف قصيدة -حبيبي- التي 
األّول:  حماور،  وثالث  سرية،  موجز   - أدوم  ولد  حممد  بعنوان:  متهيد  تضمنّت 
تقانات  والثالث:  فنية  موضوعية  قراءة  والثاين:  القصيدة،  يف  وفعاليتها  العنّونة 
لون  هو  النبوي  املديح  أنَّ  أكدت  بخامتة  الدراسة  انتهت  ذلك  بعد  ثم  القصيدة، 
من ألوان التعبري عن العواطف الصادقة بعيدًا عن التكّلف والتكّسب، ذات رؤيا 
دينية إسالمية له مكانته وأمهيته من بني موضوعات الشعر، الذي أختذه الشعراء 
وكان من بني هؤالء الشعراء شاعرنا الذي أختذه جماالً لإلشادة بالرسول األكرم 
الديني  البسيطة واملعجم  اللُّغِة  الشاعر  )صىل اهلل عليه وآله وسلم( وقد استعمل 
واحلوار والصور الشعرية واملوسيقى الداخلية واخلارجية، بعد ذلك قائمة باملصادر 

واملراجع وملخص باللغة العربية واإلنكليزية. 

قراءة نقدية يف قصيدة -حبيبي- ...
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Abstract

	 This	research	seeks	to	study	an	always	noticed	phenomenon	

that	resonates	in	ancient	and	modern	Arabic	poetry,	namely	the	

praise	of	the	Prophet.	It	is	one	of	the	important	topics	which	

has	 its	 significance,	 traditions	 and	 origins.	 Thus,	 the	 study	

entitled	 ‘Reading	 in	 a	 poem	 -	Habibi	 –‘,	 includes	 a	 preface	

under	the	title	‘Mohamed	Walad	Adom’	wherein	a	summary	

of	a	biography	is	presented.	The	research	encompasses	three	

axes:	the	first	tackles	the	title	and	its	effectiveness	in	the	poem,	

the	 second	 discusses	 the	 artistic	 objective	 reading	 and	 the	

third	deals	with	the	techniques	of	the	poem.	Then	the	study	

ends	with	a	conclusion	confirming	that	the	Prophet›s	praise	

is	a	color	of	expression	of	sincere	emotions	far	from	costing	

and	earning,	with	an	Islamic	religious	vision	that	has	its	place	

and	importance	among	the	subjects	of	poetry.	This	vision	was	

adopted	by	poets	and	among	whom	was	our	poet	who	took	paid	

tribute	to	the	Holy	Prophet	(PBUH).	The	poet	used	simple	

language,	 religious	 lexicon,	 dialogue,	 poetic	 images,	 internal	

and	external	music.	The	paper	ends	with	a	list	of	sources	and	

references	and	a	summary	in	Arabic	and	English.
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املقدمة: 
احلمُد هلل الذي علم اإلنسان ما   
سّيدنا  عىل  والسالم  والصالة  يعلم  مل 
آله وصحبه  يعلم وعىل  حممد خري من 
ومن سار عىل هنجِه األقوم وعىل لغتنا 
األكرم  باملصحف  اهلل  أعزها  التي 

سبحانه العيل األعلم. 
وبعد....

دراسة  إىل  البحث  هذا  يسعى   
يف  ترتّدد  الحظناها  لطاملا  ظاهرة 
إال  واحلديث  القديم  العريب  الشعر 
من  يعّد  والذي  النبوي  املديح  وهو 
املوضوعات املهمة، وقد نظم الشعراء 
وال  تعّد  ال  التي  القصائد  من  فيه 
اجلياشة  العواطف  عن  تعبريًا  حتص 
وآله  عليه  اهلل  األكرم )صىل  النبي  جتاه 
بذاته،  قائاًم  فنًا  أصبح  بعدما  وسلم(، 
ولذلك  وأصوله،  وتقاليده  أمهيته  وله 
– عنوان  حتمل  قصيدة  انتباهي  لفتت 
أثناء  أدوم  ولد  حممد  للشاعر  حبيبي- 
والتي  املليون  شاعر  ملسابقة  مشاهديت 

أثارين  ممّا  املتقّدمة  املراتب  يف  فازت 
ودراستها،  القصيدة  هذه  لتحليل 
نقدية  )قراءة  بعنوان:  الدراسة  فكانت 
يف قصيدة حبيبي( التي تضّمنت متهيدا 
–موجز  أدوم  ولد  حممد  بعنوان:  كان 
سرية- ومن ثالث حماور فكان املحور 
القصيدة  يف  وفاعليتها  العنّونة  األّول: 
فنية  موضوعية  قراءة  الثاين:  واملحور 
القصيدة،  تقانات  الثالث:  واملحور 
بخامتة  الدراسة  انتهت  ذلك  بعد  ثم 
وملخص  واملراجع  باملصادر  وقائمة 

باللغة العربية واإلنكليزية. 
قصيدة -حبيبي- الشاعر حممد   

ولد أدوم 
واِلقى قميَص احلِب َحْويل بشريُه

فأبرصُت نورًا ليَت أيّن أزورُه
وما الشعَر لألحباِب إالّ تولٌه

وقرباَن حتناٍن تسنْت نذورُه
قصيدي وأشواقي رسوال حَمَْبتي

لطَه الذي عمَّ املجرَة نورُه
لطه الذي مهام تلفَظ َمْقويل

قصيدًا ومنذورًا سيبدو قصورُه

قراءة نقدية يف قصيدة -حبيبي- ...
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لطه الذي آنسُت منّي َبْجلوٍة
نزوعًا إىل رّياُه يدنو عبريُه

لطه الذي أوقفُت عمري حلبِه
ويملؤين يف كل آٍن حضورُه

وطه حبيبي كم َسَكّرُت بحبِه
أسكرًا سوى هذا حتل مخورُه؟

أحبُّ رسوَل اهلل طبعًا سجيتا
َتَلَبّسني من حيث أدري شعورُه

أحبُّ رسوَل اهلل فيضًا من الُرؤى
ورؤيا من الفيِض املوَشى حريرُه

أحبُّ رسول اهلل نبعًا من التقى 
وجرسًا إىل الفردوِس َيْزهو عبورُه)1(
التمهيد: حممد ولد أدوم -موجز سرية-
– مدينة  من  أدوم  ولد  حممد   
كيفه- من مواليد )28 ديسمرب 1981(، 
اآلداب من  حاصل عىل )اإلجازة( يف 
قسم  اإلنسانية،  والعلوم  اآلداب  كلية 
وحاصل  نواكشوط،  –جامعة  الرتمجة 
االتصال  علوم  يف  املهني  املاسرت  عىل 
من املدرسة الوطنية لإلدارة والصحافة 
والقضاء، وحاصل عىل شهادة الكفاءة 

مشاريع  ومدير  واإلخراج،  الكتابة  يف 
املشاريع  إدارة  ثقافية ومدرب يف جمال 

واملؤسسات الثقافية. 

ا املناصب التي تقلدها فهي:  أمَّ

الدويل  نواكشوط  مهرجان  مدير   .1

للفيلم القصري سبع سنوات. 

املوريتانيني  السينامئيني  دار  مدير   .2

ثالث سنوات. 

3. رئيس منتدى القصيد املوريتاين. 

بوزارة  التخطيط  مصلحة  رئيس   .4

العالقات مع الربملان واملجتمع املدين. 

والكتاب  األدباء  احتاد  عضو   .5

املوريتانيني. 

6. عضو احتاد الكتاب العرب. 

الشعراء  ملنتدى  العام  األمني   .7

املوريتانيني الشباب. 

وله جمموعة من الدواوين هي:   

)أشياء، شواطئ أنثى،.....(. 

ا اجلوائز فهي:  أمَّ



49

)2
02

3  
ط -

شبا
( )

14
44

 - 
ب

رج
ة )

امن
 الث

سنة
- ال

ون 
الث

والث
س 

خلام
دد ا

الع
 - 

سع
التا

لد 
ملج

/ ا
واة

د

1. حاصل عىل املركز الثالث يف مسابقة 

أمري الشعراء املوسم السادس. 

2. حاصل عىل اجلائزة األوىل يف مسابقة 

طرف  من  املنظم  للشعر  العاملي  اليوم 

مجعية التواصل- مارس 2005م. 

3. حاصل عىل جائزة أفضل شاعر يف 

جامعة نواكشوط 2006م. 

4. حاصل عىل اجلائزة الثانية يف مسابقة 

كيفه  مدينة  تأسيس  عىل  عام  )مائة 

املنظمة من طرف بلدية كيفه- ديسمرب 

2007م. 

الشارقة  ملتقى  جائزة  عىل  حاصل   .5

لإلبداع الشبايب 2012م. 

املهرجانات  عرشات  يف  شارك   .6

الشعرية داخل وخارج موريتانيا.

ومقاالت  قصائد  عدة  نرش   .7

ومعاجلات أدبية يف الدوريات الوطنية 

والعربية)2(. 
من  عدد  البحث  هذا  يتناول   

املحاور هي:
يف  وفاعليتها  العنّونة  األّول:  املحور 

القصيدة
لفظة  خالل  من  العنوان   
التواصل  صور  من  صورة  هو  حبيبي 
اإلنساين وهي أعمقها وأعقدها مجيعًا، 
و  )األنا(  بني  شخصيا  تبادال  ومتّثل 
)األنت(، فهي اعرتاف بالقيمة املطلقة 
من  خروج  فهي  املحبوبة،  للشخصية 
عىل  وانتصار  الذاتية  وحتطيم  عزلتنا 
تلك  يف  السبب  هو  وهذا  األنانية، 
عىل  تستويل  التي  املقدسة  القشعريرة 

قلب اإلنسان)3( . 
الشعر  هو  النبوي:  املديح  ا  أمَّ  
الرسول  بمقام  اإلشادة  يتناول  الذي 
وسلم(  وآله  عليه  اهلل  )صىل  األكرم 
وظهر  اخللقية،  صفاته  وتعّدد  وفضله 
اإلسالمية  الدولة  انطالق  منذ  املديح 
ثابت وكعب  بن  مع األعشى وحسان 
بن زهري وعبد اهلل بن رواحه، وصوالً 
الفرزدق  مع  العبايس  العرص  إىل 

قراءة نقدية يف قصيدة -حبيبي- ...
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ويكاد  وغريهم،  والريض  والكميت 
السابع  القرن  بداية  منذ  النبوي  املديح 
اثنان،  عليه  يكون موضوعًا ال خيتلف 
كاملة،  دواوين  يفرد  كان  من  ومنهم 
البوصريي  الدين  الشاعر رشف  وكان 
شعراء  أغلب  عىل  العميق  التأثري  له 
اليوم،  وإىل  السابع  القرن  منذ  املديح 
والتأثر  التأثري  دائرة  اتسّعت  وقد 
بشعراء املديح القدماء إىل يومنا هذا)4(. 
النبوي  املديح  خصائص  ا  أمَّ  
رؤية  من  انطالقه  خالل  من  فتتّمثل 
العامل  تغيري  إىل  هيدف  والذي  إسالمية 
املعيش وجتاوز الوعي السائد نحو وعي 
ممكن وإجيايب، كام أنَّ هذا الشعر تطبعه 
الرتكيز  خالل  من  الصوفية  الروحانية 
يف  تتّجىل  التي  املحمدية  احلقيقة  عىل 
ويعني  والنورانية،  واألفضلية  السيادة 
بالرسول  يشيد  النبوي  املديح  أنَّ  هذا 
بوصفه  وسلم(  وآله  عليه  اهلل  )صىل 
أفضل  وأنه  واملخلوقات،  الكون  سّيد 
نوراين  كائن  وهو  وخلقًا  خلقة  البرش 

لذلك  أخالقه،  ودماثة  عصمته  يف 
يستحق املمدوح كل تعظيم وترشيف، 
منهجه  واحتذاء  بالتمثيل  أحق  وهو 
الرسول )صىل  أنَّ عشق  يف احلياة، كام 
القصيدة  يف  وسلم(  وآله  عليه  اهلل 
النبوية يتّخذ أبعادًا روحانية ووجدانية 

وصوفية...)5(. 
ا سبب االهتامم هبذا الغرض،  أمَّ  
فيعود إىل مضامني املديح النبوي نفسها 
تربوية  إسالمية  مضامني  هي  عمومًا 
املحتوى  بناء  يف  املشاركة  إىل  هادفة 
مهته  وشحذ  املسلم  لإلنسان  الداخيل 
فضاًل  عاطفته،  وحتريك  نفسه  وتزكية 
عن ذلك فقد عرف املجتمع املوريتاين 
التي  هويته  إلثبات  الكبرية  رغبته  يف 
واجلغرافية  التارخيية  العوامل  كادت 
حتول من دون إثباهتا، وكذلك الشوق 
تلبية  خالل  من  املقدسة  البالد  إىل 
املتمّثلة  املقدسة  واألماكن  احلج  لنداء 
اهلل  )صىل  األكرم  الرسول  برضيح 
االبتهال  وكذلك  وسلم(،  وآله  عليه 
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مهاًم  جانبًا  يمّثل  فالدعاء  والتوسل، 
خالل  من  وغريها  األزمات  حّد  يف 

الترضع إىل اهلل تعاىل)6(. 
املحور الثاين: قراءة موضوعية فنية

أوالً: القراءة املوضوعية.
1. الغرض الوجداين:-

فيه  الشاعر  يعرب  الغرض  وهذا   
مبارش  بشكل  أحاسيسه وعواطفه  عن 
البنية  إىل  اللجوء  دون  من  وعفوي 
الفخمة التي تأخذ فيها مساحة يف غري 

املوضوع األصيل، كقول الشاعر: 
وما الشعَر لألحباِب إالّ تولٌه

قصيدي وأشواقي رسوال حَمَْبتي
لطه الذي أوقفُت عمري حلبِه

وقرباَن حتناٍن تسنْت نذورُه
لطَه الذي عمَّ املجرَة نورُه

ويملؤين يف كل آٍن حضورُه

عن  ليتحدث  الشاعر  عاد   
الغرام الذي حلَّ بقلبِه، إذ عرب الشاعر 
وصادقة  شديدة  عاطفية  جتربة  عن 

وآله  عليه  اهلل  األكرم )صىل  النبي  جتاه 
إىل  احلبيب  ذكرى  أوصلته  إذ  وسلم( 
بالسكر  املتمّثلة  التأثر  درجات  أعىل 

وصوالً إىل الغرام املطلق كقوله: 
وطه حبيبي كم َسَكّرُت بحبِه

أحبُّ رسوَل اهلل طبعًا سجيًة
أحبُّ رسوَل اهلل فيضًا من الُرؤى

أسكرًا سوى هذا حتل مخورُه؟
َتَلَبّسني من حيث أدري شعورُه

ورؤيا من الفيِض املوَشى حريرُه
2. القراءة الواقعية:-

خالل  من  املستوى  هذا  برز   
يف  املوجودة  األنساق  عن  الكشف 
النص، فهو انعكاس للعمل االجتامعي 
بفئاته  يبذله شعب من الشعوب  الذي 
هذا  يتضّمنه  ملا  ومظهر  كافة  وطوائفه 
وقد  متشابكة)7(،  عالقات  من  العمل 
املجتمع،  من  انطالقًا  الشاعر  اختار 
فهو  التاريخ  من  رأيه  استمد  وقد 
يتعّلق  وما  الواقع  مع  بالتطابق  يقصد 
بشخصية الرسول )صىل اهلل عليه وآله 

قراءة نقدية يف قصيدة -حبيبي- ...
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وسلم( فهي من جوهر الواقع، كقوله: 
قصيدي وأشواقي رسوال حَمَْبتي

وطه الذي مهام تلفَظ َمْقويل
لطه الذي آنسُت منّي َبْجلوٍة

لطه الذي أوقفُت عمري حلبِه
وطه حبيبي كم َسَكّرُت بحبِه

لطَه الذي عمَّ املجرَة نورُه
قصيدًا ومنذورًا سيبدو قصورُه

نزوعًا إىل رّياُه يدنو عبريُه
ويملؤين يف كل آٍن حضورُه

أسكرًا سوى هذا حتل مخورُه؟

وعليه  القصيدة،  آخر  إىل   
خالل  من  الواقعي  املستوى  نجّد 
الشاعر  هنا  عرب  التي  املشاعر  صدق 
الشكل  وجوه  فكل  القصيدة،  هذه  يف 
النص  قبل  ما  والسياقات  والتشكيل 
وما بعد النص متّثل تنّوعًا داخل وحدة، 
هي وحدة النص ووحدة حدس املبدع 
يف داخل سياق اجتامعي وفني وبالتايل 

سيايس وثقايف)8(، كقولِه: 

أحبُّ رسوَل اهلل طبعًا سجيتا
أحبُّ رسوَل اهلل فيضًا من الُرؤى

أحبُّ رسول اهلل نبعًا من التقى
َتَلَبّسني من حيث أدري شعورُه

ورؤيا من الفيِض املوَشى حريرُه
وجرسًا إىل الفردوِس َيْزهو عبورُه

حيال  بذاتِه  اإلنساين  فاملوقف   
الصحيح  النظر  اعتمد  إذا  الواقع 
باإلنسان  والثقة  الصادق  واحلس 
الثقة،  أبعد حدود  إىل  النامية  وبالقوى 
الوجداين  واللهب  اإلهلام  مبعث  كان 
احلق  فاإلهلام  الكاتب)9(،  يصنع  ما  يف 
بالواقع،  اإلنساين  الشعور  من  يتأتى 
فهذا يدّل عىل واقعية الشاعر، والواقع 
االجتامعي العريب يقّدم نفسه دومًا ممّثاًل 
اآلخر  صورة  وعّد  الرئيسة،  البوابة 
األكرم  الرسول  بشخصية  املتمّثلة 
متّشكاًل  وسلم(  وآله  عليه  اهلل  )صىل 
الكائن  وهو  اخلطاب،  ويف  املتّخيل  يف 
مدغم  وجزء  الواقع،  يف  يتحّرك  الذي 
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يف الواقع ويعّد مكونًا مليدان املامرسة إىل 
درجة يصعب فيها التمييز بينهام فكثري 
الثقافات تعيش يف الواقع بواسطة  من 
املتخّيل وأخرى تعيش يف املتخّيل الذي 
يعاش كواقع أو هو الواقع املتخّيل)10(، 
التي تسفر عىل  فقد تكون املرحلة هي 
ذاكرة  فالكاتب  أدبية،  خصوصية  أي 
املتخّيل،  هذا  مع  املسافة  تقيم  أخرى 
تتعامل معه، ترى فيه، تكتب منه، هلذا 
زمنها  والكتابة  تكونه  زمن  املتخّيل 
عالقة  تستمر  الزمنني  وبني  املختلف، 
هو  حيث  من  املادي  بالواقع  الفرد 
أي  فيه،  العالقة  نظام  يف  فيه  حضور 
ويتجاوزه  حيكمه  موقعًا  له  حيّدد  فيام 
الواقع  الشاعر  ربط  وقد  كفرد)11(، 
الصورة  غرار  عىل  الشعرية،  بالصورة 
الشاعر  منها  جعل  والتي  التارخيية 
الواقع  الشاعر  إذ ربط  للواقع،  مرادفة 
االجتامعية  وبيئته  نفسيته  من  انطالقًا 
بصفة خاصة وفهم معطيات شخصية 
وآله  عليه  اهلل  )صىل  األكرم  الرسول 

وسلم( وذكر فضائله وحماسنه. 
ثانيًا: القراءة الفنية.

1. البعد الديناميكي:-
ليست  الشعرية  الصورة   
موزعة  اللغوية  الكلامت  من  جمموعة 
هنا وهناك كيفام اتفق بل هي من إحياء 
وتفاعلها  بعالقاهتا  الكلامت  تلك 
الصورة  حركة  فأساس  بينها)12(،  فيام 
إليه  نظرنا  إذا  سكوهنا،  أو  الشعرية 
من داخل النص نجده يعود إىل نوعية 
أخرى،  جهة  من  هلا  املكونة  الكلامت 
تكون  الكلامت  نوعية  ناحية  فمن 
األفعال يف أزماهنا كافة عالمة داّلة عىل 
الظاهر  الوجه  هو  الفعل  ألنَّ  احلركة؛ 
افتقار  فإن  ثم  ومن  الصورة،  حلركة 
دون  من  يسلبها  الفعل  إىل  الصورة 
شّك الطاقة عىل احلركة ويكّسبها نوعًا 

من السكون)13(. 
من  الغالب-  –يف  اهلدف  وإن   
الصورة  يف  الديناميكي  البعد  توظيف 
الشعرية هو إعطاء املعنى بعده الشامل، 

قراءة نقدية يف قصيدة -حبيبي- ...
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فمن خالل هذا البعد يمكن أنَّ تشحن 
أكرب،  إحيائية  بطاقة  الشعرية  الصورة 
املؤثرة  األخرى  العوامل  ضمن  تكون 

يف املتلقي داخل الصورة. 
أ - الصورة املتحركة: 

عامة،  بصورة  احلركة  توّصف   
متّثل  فهي  الوجود،  بأهنا حتقيق مستمر 
احلياة  هي  بل  للحياة،  املوازي  اخلط 
احلركة  القدرة عىل  فقدان  نفسها؛ ألنَّ 
ألي  املوت  العملية  الناحية  من  يعني 
يف  احلركة  تقترص  وال  حي،  كائن 
الصورة الشعرية عىل املجال امليكانيكي 
املجاالت  كل  تشمل  بل  فحسب، 
كامنة)14(،  قوة  نتيجة  فعاًل  التي تصدر 
حركة،  واللمس  حركة،  فالصوت 
تعّد  الداخلية  االنفعاالت  وحتى 
النص  يف  األفعال  بلغت  فقد  حركة. 
جاءت  فعاًل  وعرشين  إحدى   )21(
موزعة عىل عرشين شطر بمعدل فعل 
داللة  وكذلك  الواحد  للشطر  أكثر  أو 
والقوة  بالرسعة  اّتسمت  األفعال  هذه 

تسنّت،  أبرصُت،  )القى،  واالندفاع: 
أوقفُت،  يدنو،  آنسُت،  تلفظ، سيبدو، 

سكرُت، يزهو....(. 
عىل  األفعال  هذه  ساعدت   
يف  احلركة  بني  التوافق  هذا  إحداث 
املدحيي،  واملضمون  الشعرية  الصورة 
إنتاج  حياول  كان  الشاعر  أنَّ  ويبدو 
التي  بالتكامل  تّتصف  التي  الصورة 
من  جمموعة  عىل  تكوينها  يف  تعتمد 
فضاًل  واحلركية،  التشكيلية  العنارص 
نقل  يف  حاسة  من  أكثر  إدخال  عن 
اللبس،  اللمس،  )البرص،  مظاهرها: 
التنّوع  وهذا  الذوق...(  الوقوف، 
الصورة  جوانب  إثراء  إىل  قاد  بدورِه 
إيصالية  وظيفة  حقق  ممّا  بالتفاصيل 

أقوى للمتلقي. 
ب - الصورة الساكنة: 

املفتقدة  الشعرية  الصورة  وهي   
أبعادها  تّتسم  إذ  احلركة،  لعنرص 
ما  أقرب  وهي  والرسوخ،  بالثبوت 
ويستخدم  املرسومة،  للوحة  تكون 
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هذا النوع من التصوير عادة يف عملية 
عنها،  الكشف  أو  األشكال  عرض 
ذات  الصور  هذه  إىل  يلجأ  فالشاعر 
العالئق الشكلية اخلارجية؛ ألهنا ذات 
عنرص وصفي تعينه عىل بلورة التجربة 
اخلارجي،  العامل  يف  هلا  بمشاهبات 
فعندما يسقط الشاعر عامله الداخيل عىل 
هذه األشباه يقدم لنا صدى التجربة أو 

طيفًا هلا)15(. 
األساس  السمة  هو  فالوصف   
جّسدت  الشعرية،  الصورة  هلذه 
األسامء  هذه  خالل  ومن  األسامء 
السكون،  طابع  الصورة  اكتسبت 
املسؤولة  هي  تكون  ما  عادة  فاألفعال 
للصورة،  احلركي  الزخم  إعطاء  عن 
املكّونة  االسمية  اجلمل  كانت  وهبذا 
إرخاء حركة  املسؤولة عن  للنص هي 
فقد  السكون،  الصورة وإكساهبا طابع 
مخسني   )50( النص  يف  األسامء  بلغت 
أساًم جاءت موزعة عىل عرشين شطرًا 
بمعدل اسامن –أو أقل للشطر الواحد: 

)قميص احلّب، بشريه، نورًا، تولٌه...( 
يف  والساكنة  املتحركة  الصورة  وبني 
احلركة  حضور  عمومًا  أدى  النص 
هذه  أسهمت  إذ  مهاًم،  دورًا  وغياهبا 
وأكسبها  داللتها،  تعزيز  يف  الصورة 
لدى  والواضح  النهائي  وضعها 

املتلقي.
2. املوسيقى وتنقسم اىل 

أ - املوسيقى الداخلية: 
التكرار  النص  هذا  يف  يوجد   
بعنارص  اإلتيان  هو:  به  واملقصود 
العمل  من  خمتلفة  مواضع  يف  متامثلة 
عن  عبارة  الشعر  يف  وهو  الفني)16(، 
سياق  يف  وإعادهتا  األلفاظ  تناوب 
التعبري إذ تشّكل نغاًم موسيقيًا يتقصده 

الناظم يف شعره)17(. 
التكرار يف  توظيف  يقترص  وال   
اإليقاعي فحسب،  اجلانب  النص عىل 
يستفاد  نوعه  كان  تكرار ومهام  بل كل 
اجلرس،  وتقوية  النغم  زيادة  يف  منه 
كاجلانب  أخرى  جوانب  إىل  يمتد  بل 

قراءة نقدية يف قصيدة -حبيبي- ...
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النفيس واجلانب الداليل)18(. 
والتكرار يكون من: 

- تكرار املفرد: 
أو  مرتني  مفرد  لفظ  تكرار  هو   
أكثر، وهذا اللفظ يكون ساًم أو فعاًل أو 
حرفًا، وهبذا التكرار كان حياول الشاعر 
أجزاء  بني  الصويت  التناغم  تكثيف 
تعمل  املتكّررة  فالوحدات  النص، 
املوسيقي  التوافق  من  نوع  خلق  عىل 
يتكثف  الصوت،  يف  تناغم  عنه  ينتج 
املكّررة،  الوحدات  زيادة  خالل  من 
مع  طرديًا  يتناسب  النص  يف  فاإليقاع 
هي:  فاألفعال  املكّررة،  الوحدات 
)أحّب( فقد ذكر الفعل ثالث مرات يف 
ا األسامء فهي : )طه، رسول،  النص، أمَّ
ا  أمَّ رؤيا....(  السكر،  الفيض،  اهلل، 

األحرف فهي: من وغريها.
- تكرار الرتكيب: 

أكثر  من  يتكّون  تكرار  كل  هو   
من لفظ واحد مفرد، يضمُّ هذا التكرار 
من  شاهبها  وما  اجلمل  وأشباه  اجلمل 

الرتاكيب التي ال يكتمل معناها إالّ مع 
غريها كقوله: 

أحبُّ رسوَل اهلل طبعًا سجيًة
أحبُّ رسوَل اهلل فيضًا من الُرؤى

أحبُّ رسول اهلل نبعًا من التقى
تلبَّسني من حيث أدري شعورُه

ورؤيا من الفيِض املوَشى حريرُه
وجرسًا إىل الفردوِس َيْزهو عبورُه

وكذلك قوله: 
 لطه الذي مهام تلفَظ َمْقويل

لطه الذي أوقفُت عمري حلبِه
لطه الذي آنسُت منّي َبْجلوٍة

قصيدًا ومنذورًا سيبدو قصورُه
ويملؤين يف كل آٍن حضورُه

نزوعًا إىل رّياُه يدنو عبريُه
يؤدي  التكرار  من  النوع  وهذا   
إىل  النص  داللة  خدمة  يف  مهاًم  دورًا 

جانب دوره اإليقاعي.
-الترصيع: 

لتصيري مقطع آخر  وهو يقصد   
من  األّول  البيت  يف  األّول  املرصاع 
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القصيدة مثل قافيتها)19(، وال بد منه يف 
مطلع القصيدة؛ ألنَّه يمّيز بني االبتداء 
وغريه، ويفهم منه قبل متام البيت روي 

القصيدة وقافيتها)20(، كقول الشاعر: 
وألقى قميَص احلِب َحْويل بشريُه

فابرصُت نورًا ليَت أيّن أزورُه

اللون  هذا  الشاعر  استعمل   
اللغوية،  مادته  وغزارة  اقتداره  دليل 
اللون  هذا  يمنحه  بام  ذلك  إىل  أضيف 
الشعرية  إيقاع نغمي يشّد األبيات  من 
للمتلقي  ممّا جيعل  الصويت  الرباط  هبذا 

هبجة ومتعة ومجاال)21(. 
ب - املوسيقى اخلارجية: 

الطويل،  البحر  من  القصيدة   
استطاع  وقد  وقوة،  هباء  ذو  وهو 
احتواء جتارب شعرية كثرية عىل امتداد 
البحور حروفًا  أكثر  التاريخ، وهو من 
وحركات، وقد وفق الشاعر يف اختياره 
اللغوية  الرياضة  بمامرسة  له  سمح  إذ 
فالراء  موحيًا،  الروي  حرف  وكان 

الراء  هذه  أعطت  اهلاء  مع  املضمومة 
متسعًا من التعبري عن احلركة والتفاؤل 

باملمدوح. 
املحور الثالث: تقانات القصيدة

املعنى  ترسيخ  يف  وأثره  التناص  أ - 
القرآين يف القصيدة: 

السمة  الَكِريم  الُقرآن  يمّثل   
اإلسالمي  اخلطاب  يف  البارزة 
إليه  والعودة  فيه،  األوىل  واملرجعية 
ملعاين  متميّزة  مصداقية  الشعر  يعطي 
من  انطالقًا  ذلك  الشعري،  اخلطاب 
مصداقية اخلطاب القرآين نفسه ملا يتمّيز 
األسلوب  وجودة  اللفظ  مجال  من  به 
البلغاء  سحر  فقد  املعنى،  وأحكام 
الفصحاء  وحتدى  اخلطباء  وأعجز 

وهذا ما نجده عند الشاعر: 
واِلقى قميَص احلِب َحْويل بشريُه

فابرصُت نورًا ليت إيّن أزورُه
واضح  تضمني  البيت  فهذا   
َهَذا  بَِقِمييِص  }اْذَهُبوا  تعاىل:  قوله  من 
َفَأْلُقوُه َعىَل َوْجِه َأيِب َيْأِت َبِصرًيا َوْأُتويِن 

قراءة نقدية يف قصيدة -حبيبي- ...
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بَِأْهِلُكْم َأمْجَِعنَي....{)22(. 
بالنسبة للمؤمن جانبًا  والدعاء   
النفس  وختّلص  األزمات  صّد  يف  مهاًم 
خالل  من  والكروب  الشدائد  من 
اهلل  )صىل  األكرم  بالنبي  االستشفاع 
عليه وآله وسلم(، وهبذا االبتهال ختم 

الشاعر قصيدته بقوله: 
أحبُّ رسول اهلل نبعًا من التقى

وجرسًا إىل الفردوس يزهو عبورُه
 

تعاىل:  قوله  يف  نجده  ما  وهذا   
احِلَاِت  الصَّ َوَعِمُلوا  َآَمنُوا  ِذيَن  الَّ }إِنَّ 
ُنُزاًل  اْلِفْرَدْوِس  َجنَّاُت  هَلُْم  َكاَنْت 
َخالِِديَن فِيَها اَل َيْبُغوَن َعنَْها ِحَواًل{)23(. 

ب - احلوار الدايالوجي :-
بني  يدور  الذي  احلوار  وهو   
الشاعر  بـ)األنا(  املتمّثلة  شخصيتني 
وآله  عليه  اهلل  )صىل  النبي  واآلخر 
مرآة  الشاعر  يقّدم  وفيه  وسلم(، 
إذ  احلوار،  هذا  أسلوب  عن  صادقة 
نجُد الشاعر هنا يرسل إشارات داللية 

النفس،  صفاء  عن  تكشف  مهمة 
الوحشة  ظّل  ففي  إنساين،  قلب  وعن 
عمومًا،  البرش  عىل  املهيمن  والفناء 
املوقف  هذا  عن  عرب  الشاعر  نجُد 
بضده معًا يعيد للبرش توّحده متجاوزًا 
والعرقية  الطبقية  الرصاع  أنواع  كل 
حتى  االحساس  هذا  ليشمل  والدينية 
فالذات  البرش،  بني  من  املجرمني 
تصبح  فاألنا  فرديتها،  متجاوزة  متتد 
والغرام  العشق  خالل  من  اآلخر  هي 
اهلل  )صىل  األكرم  الرسول  لشخصية 
عليه وآله وسلم(، وعىل الرغم من أنَّ 
موقف  القصيدة  هذه  يف  يقف  الشاعر 
الرجوع  دون  من  اخلارجي،  الواصف 
املكثفة  الشعرية  والصور  الرموز  إىل 
لكن  وغريهم،  والبوصريي  كحسان 
رغم ذلك مثلت رؤية حتيل إىل عالقة 
واآلخر)24(،  األنا  بني  وصادقة  وثيقة 

كقوله: 
 وطه الذي مهام تلفَظ َمْقويل

لطه الذي آنسُت منّي َبْجلوٍة
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لطه الذي أوقفُت عمري حلبِه
قصيدًا ومنذورًا سيبدو قصورُه

نزوعًا إىل رّياُه يدنو عبريُه
ويملؤين يف كل آٍن حضورُه

اخلامتة: 
اهلل  بعون   - متت  أنَّ  بعد   
كانت  والتي  الدراسة  هذه  وفضله- 
حبيبي(،  قصيدة  يف  )قراءة  غايتها: 
نلخص جممل النتائج، فكانت بام يايت: 
األدب  فنون  من  النبوي  املديح  يعّد 
عن  التعبري  من  لون  فهو  العريب، 
التكّلف  عن  بعيد  الصادقة  العواطف 
إسالمية  دينية  رؤيا  ذات  والتكّسب، 
له  بارزًا  وموضوعيًا  أصياًل  فنًا  ويعّد 
موضوعات  بني  من  وأمهيته  مكانته 
جماالً  الشعراء  اختذه  الذي  الشعر، 
اهلل  )صىل  األكرم  بالرسول  لإلشادة 

عليه وآله وسلم(. 

اللغَة  شاعرنا  استعمل  وقد   
واحلوار  الديني  واملعجم  البسيطة 
اجلميلة،  الشعرية  والصور  الديالوجي 
واخلارجية،  الداخلية  واملوسيقى 
القصيدة  هذه  عىل  املآخذ  من  ولكن 
هو التكرار يف األسامء فالتكرار بشكل 
من  جّوًا  القصيدة  عىل  أضفى  متواتر 
الرتابة اإليقاعية، فقد كّرر الشاعر: طه 
)5( مرات وحممد )3( مرات، وقد ذكر 
الشاعر احلّب والشوق واهليام من دون 
ذكر املخاطر التي يتعرض هلا اإلسالم 
)قميص  النثرية  اخلطابية  من  وفيها 
النص  قرص  من  الرغم  عىل  يوسف( 
لكن رغم كل ذلك تبقى قصيدة مجيلة 
جدًا ونالت إعجاب املاليني من الناس 
مسابقات  يف  املتقدمة  باملراكز  وفوزها 

عربية. 

قراءة نقدية يف قصيدة -حبيبي- ...
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اهلوامش:
ولد  حممد  الشاعر  مدحيية  ينظر:   -1
أمري  هنائي  يف  هبا  شارك  التي  أدوم 

.Youtube ،الشعراء
املهرجانات  إدارة  جلنة  ينظر:   -2
والرتاثية،  الثقافية  والربامج 

 .Google

زكريا  د.  احلّب،  مشكلة  ينظر:   -3
إبراهيم، 254- 255. 

األدب  يف  النبوية  املدائح  ينظر:   -4
العريب، د. زكي مبارك. 

هناية  حتى  النبوية  املدائح  ينظر:   -5
سامل،  حممود  د.  اململوكي،  العرص 

 .48 -47
القرن  يف  الشنقيطي  الشعر  ينظر:   -6
بن  أمحد  اهلجري،  عرش  الثالث 

احلسني، 68.
7- ينظر: املؤسسة النقدية واالستجابة 
أمحد،  سليامن  سامي  الواقع،  لتغري 

 .51
والنقد  مندور  حممود  ينظر:   -8

الثقايف، حممود أمني العامل، 383. 
ضوء  يف  نقدية  دراسات  ينظر:   -9

املنهج الواقعي، حسن مروة، 114. 
شعر  يف  اآلخر  صورة  ينظر:   -10

املتنبي، حممد اخلباز، 25. 
يمنى  النص،  معرفة  يف  ينظر:   -11

العيد، 45. 
يف  الفنية  الصورة  ينظر:   -12
فؤاد  املعارصة،  العربية  الدراسات 

املرعي، 39. 
العراق،  يف  احلر  الشعر  ينظر:   -13

يوسف الصائغ، 183. 
خالدة  اإلبداع،  حركية  ينظر:   -14

سعيد، 72. 
خالدة  اإلبداع،  حركية  ينظر:   -15

سعيد، 73- 74. 
مصطلحات  معجم  ينظر:   -16
العربية يف اللُّغِة واألدب، جمدي وهبة 

وآخرون، 117. 
وداللتها  األلفاظ  جرس  ينظر:   -17
عند  والبالغي  الداليل  البحث  يف 



61

)2
02

3  
ط -

شبا
( )

14
44

 - 
ب

رج
ة )

امن
 الث

سنة
- ال

ون 
الث

والث
س 

خلام
دد ا

الع
 - 

سع
التا

لد 
ملج

/ ا
واة

د

العرب، ماهر مهدي هالل، 239. 
18- ينظر: امَلصدُر َنفَسُه، ص 241. 
ابن  قدامة  الشعر،  نقد  ينظر:   -19

جعفر، 51. 
ورساج  البلغاء  منهاج  ينظر:   -20

األدباء، حازم القرطاجني. 
الرؤيا والتشكيل يف شعر  21- ينظر: 

حازم  د.  األسدي،  شأس  بن  عمرو 
فاضل البارز، 163. 

22- سورة يوسف: 93. 
23- سورة املؤمنون، 11.

يف  القصة  ديالكتيك  ينظر:   -24
البارز،  حازم  د.  القرآين،  النص 

 .312 -306

قراءة نقدية يف قصيدة -حبيبي- ...



62

)2
02

3  
ط -

شبا
( )

14
44

 - 
ب

رج
ة )

امن
 الث

سنة
- ال

ون 
الث

والث
س 

خلام
دد ا

الع
 - 

سع
التا

لد 
ملج

/ ا
واة

د

املصادر واملراجع: 
- القرآن الكريم.

1- جرس األلفاظ وداللتها يف البحث 
ماهر  العرب،  عند  والبالغي  الداليل 
للطباعة  الرشيد  دار  هالل،  مهدي 
العراق،  بغداد،  والتوزيع،  والنرش 

1980م. 
2- حركية اإلبداع، خالدة سعيد، دار 
العودة، بريوت- لبنان، ط4، 1982م. 
املنهج  ضوء  يف  نقدية  دراسات   -3
الواقعي، حسن مروة، مكتبة املعارف، 

بريوت- لبنان، 1988م. 
النص  يف  القصة  ديالكتيك   -4
القرآين، د. حازم البارز، مركز الكتاب 
ط1،  األردن،  عامن-  األكاديمي، 

2020م. 
عمرو  شعر  يف  والتشكيل  الرؤيا   -5
فاضل  حازم  د.  األسدي،  شأس  بن 
األكاديمي،  الكتاب  مركز  البارز، 

عامن- األردن، ط1، 2020م.
يوسف  العراق،  يف  احلر  الشعر   -6

بغداد،  األديب،  مطبعة  الصائغ، 
العراق، 1978م. 

الثالث  القرن  الشنقيطي يف  الشعر   -7
احلسن،  بن  أمحد  اهلجري،  عرش 
ط2،  ليبيا،  اإلسالمية،  الدعوة  مجعية 

1995م. 
8- صورة اآلخر يف شعر املتنبي، حممد 
للدراسات  العربية  املؤسسة  اخلباز، 
ط1،  لبنان،  بريوت-  والنرش، 

2009م. 
9- الصورة الفنية يف الدراسات العربية 
اهلل  وعبد  املرعي،  فؤاد  املعارصة، 
حلب-  جامعة  بحوث،  جملة  عساف، 

سوريا، العدد )13(، 1988م. 
العيد،  يمنى  النص،  معرفة  يف   -10
اجلديدة،  اآلفاق  دار  منشورات 

بريوت- لبنان، ط1، 1983م. 
11- جلنة إدارة املهرجانات والربامج 

 .Google ،الثقافية والرتاثية
الثقايف،  والنقد  مندور  حممود   -12
األديب،  النَّقُد  جملة  العامل،  أمني  حممود 
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جملد )16(، العدد )1(، د. ت.
13- املدائح النبوية حتى هناية العرص 
دار  حممد،  سامل  حممود  د.  اململوكي، 
سوريا،  دمشق-  املعارص،  الفكر 

1996م. 
14- املدائح النبوية يف األدب العريب، 
العرصية،  املكتبة  مبارك،  زكي  د. 

صيدا- بريوت، ط1، 1935. 
أدوم  ولد  حممد  الشاعر  مدحيية   -15
التي شارك هبا يف هنائي أمري الشعراء، 

Youtube

16- مشكلة احلّب، د. زكريا إبراهيم، 
والتوزيع،  والنرش  للطباعة  مرص  دار 

القاهرة- مرص، ط3، 1970م. 
يف  العربية  مصطلحات  معجم   -17
وآخرون،  وهبة  جمدي  واألدب،  اللُّغِة 
لبنان،  بريوت-  اللبناين،  الكتاب  دار 

ط2، 1984م.
األدباء،  ورساج  البلغاء  منهاج   -18
حممد  حتقيق:  القرطاجني،  حازم 
الرسمية،  املطبعة  اخلوجة،  بن  احلبيب 

تونس، 1966م.
يوسف  حممد  احلديثة،  موريتانيا   -19
بريوت-  اللبناين،  الكتاب  دار  مقلد، 

لبنان، 1987م. 
واالستجابة  النقدية  املؤسسة   -20
أمحد،  سليامن  سامي  الواقع،  لتغري 
جملة النَّقُد األديب، اهليئة العامة املرصية 
 ،)16( جملد  األسكندرية،  للكتاب، 

العدد )1(، القاهرة- مرص، د- ت. 
قدامة  الفرج  أبو  الشعر،  نقد   -21
مصطفى،  كامل  حتقيق،  جعفر،  ابن 
مكتبة اخلانجي، القاهرة- مرص، ط3، 

1987م. 
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التداخل النصي في المسرحية الشعرية 
) نوح ال يركب السفينة ( 

لمحمد علي الخفاجي

The textual overlap in the poetic play 

(Noah doesn’t ride the ship) 

by Muhammad Ali Al-Khafaj

Prof. Dr. Rafal Hassan Taha Al-Tai

University of Karbala College of Education for Human 

Sciences

أ . د رفل حسن طه الطائي
جامعة كربالء - كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية
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ملخص البحث
الشعراء  من  جمموعة  حدوده  أرسى  الذي  العراقي  الشعري  املرسح  يعّد   
مصلحة  يف  تصّب  عدة  وتقانات  آليات  لتطبيق  رحبة  ساحة  العراقيني،  واألدباء 
النص يف كل األحوال، ومن أهم تلك التقانات التداخل النيص للنصوص الذي 
يعّدها البعض كتابة ثانية، لوجود خاصية التوليد الذي يعّد مالك العملية االبداعية 
لألديب البارع الذي تتجّسد فيه امكانية التوليد تلك، وربط املايض باحلارض. وقد 
جتّسدت هذه الروح عند األديب العراقي حممد عيل اخلفاجي بشكل ملفت، فقد 
رأى -يف مرحلة ما-أن الشعر بات قارصًا عن مواكبة األحداث املتسارعة يف العامل 
العريب يف النصف الثاين من القرن العرشين، فلجأ إىل املرسح الشعري الذي وجد 
فيه جماالً أرحب للتعبري عام جيول يف النفس، واستيعاب أغلب التقانات االسلوبية 
يسهم  وطني  خلطاب  وتؤّسس  والقومية،  الوطنية  ومعتقداته  أفكاره  تدعم  التي 
يف مجع العرب عىل وحدة الكلمة واملصري، والتذكري بتلك احلضارة العريقة التي 
أخرجت العامل من دياجري اجلهل والظالم. وقد ارتأى البحث املوسوم ب)التداخل 
النيص يف املرسحية الشعرية )نوح ال يركب السفينة( ملحمد عيل اخلفاجي( أن يعالج 
غري  النيص  التداخل  األول:  مبحثني  خالل  من  العمل  ذلك  يف  النيص  التداخل 
املبارش، والثاين: التداخل النيص املبارش، يسبقهام مدخل يتحّدث املرسح الشعري 
التداخل النيص يف  وأمهيته عند حممد عيل اخلفاجي، وكذلك احلديث عن مفهوم 
وقائمة  البحث،  إليها  توصل  التي  النتائج  بأهم  تليه خامتة  احلديث،  العريب  النقد 

بمصادر البحث ومراجعه.
الكلامت املفتاحية: التداخل النيص، املرسح الشعري، حممد عيل اخلفاجي

التداخل النيص يف املرسحية الشعرية ...
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Abstract
	 The	 Iraqi	 poetry	 theater,	 whose	 limits	 established	 by	
a	 group	 of	 Iraqi	 poets	 and	writers,	 is	 a	 spacious	 arena	 for	
the	application	of	several	mechanisms	and	technologies	 that	
are	 in	 the	 interest	of	 the	 text	 in	all	cases.	One	of	 the	most	
important	of	these	technologies	is	the	textual	overlap	of	texts	
considered	by	some	as	a	second	writing	because	of	the	feature	
of	 generation,	which	 is	 the	 angel	 of	 the	 creative	 process	 of	
the	brilliant	writer,	in	which	this	possibility	of	generation	is	
embodied	that	links	the	past	with	the	present.	This	spirit	was	
embodied	 by	 the	 Iraqi	writer	Muhammad	Ali	 Al-Khafaji	 in	
a	 remarkable	way,	 as	 he	 saw	 -	 at	 some	point	 -	 that	 poetry	
had	fallen	short	of	keeping	pace	with	the	rapid	events	in	the	
Arab	world	in	the	second	half	of	the	twentieth	century,	so	he	
resorted	to	poetic	theater,	in	which	he	found	a	broader	scope	
to	 express	 what	 was	 going	 on	 in	 the	 soul,	 to	 absorb	most	
of	the	stylistic	techniques	that	support	his	ideas	and	national	
and	international	beliefs.	Poetic	theater	establishes	a	national	
discourse	that	contributes	to	bringing	the	Arabs	together	on	
the	unity	of	the	word	and	destiny,	as	well	as	reminding	with	the	
ancient	civilization	that	took	the	world	out	of	ignorance	and	
darkness.	The	research,	entitled	"Textual	overlap	in	the	poetic	
play	 (Noah	 does	 not	 ride	 the	 ship)	 by	Muhammad	Ali	 al-
Khafaji,	addresses	the	textual	overlap	in	that	work	through	two	
topics:	the	first	is	indirect	textual	interference,	and	the	second	
is	direct	textual	interference,	preceded	by	an	introduction	that	
talks	about	poetic	theater	and	its	importance	for	Muhammad	
Ali	Al-Khafaji,	as	well	as	talking	about	the	concept	of	textual	
interference	in	modern	Arab	criticism.	This	is	followed	by	a	
conclusion	with	the	most	important	findings	of	the	research	
ending	with	a	list	of	research	sources	and	references.
Keywords:	 text	 overlap,	 poetic	 theater,	 Muhammad	 Ali	 Al-
Khafaji
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مدخل:
انتاج  يف  وأثرها  اخلفاجي  ثقافة  اوالً: 

املرسحية الشعرية عنده.
جتربة  عىل  ركزنا  ما  إذا   
الشعري،  املرسح  كتابة  يف  اخلفاجي* 
الكربالئيات  سلسلة  سنتذكر  فإننا 
ليقود  وذهب  احلسني،  جيئ  )ثانية 
جلّيًا  تعكس  التي  واجلائزة(  احللم، 
منحته  فقد  األدباء.  نتاج  يف  البيئة  أثر 
والديني  التارخيي  اإلرث  ذات  كربالء 
الذي  والتحّرر  الثورة  وهج  الكبريين 
احلسني)عليه  اإلمام  بشخص  متّثل 
السالم(، وقضيته الكبرية التي منحت 
الثائر  صورة  العامل  كل  يف  األحرار 
والذل.  الضيم  يرفض  الذي  احلّر 
عىل  احلسني  إىل  اخلفاجي  نظر  فطاملا 
والبطولة،  للشجاعة  املثال األنصع  أنه 
أما  اختيارين«  أنه وقف بني  يرى  فهو 
ضخامة  أمام  العجز  بمواقع  القبول 
أحكامه  عىل  والتصديق  األحداث 
اخلاطئة -كشاهد يمتنع عن الشهادة - 

ومهومه  اإلنسان  عذابات  احتواء  واما 
حتويلها  لغرض  املغبشة  وتطلعاته 
اآليت  وجوده  يؤكد  مبرص  سيف  إىل 
ويشّكل الناووس يف صيغة أخرى«)1(. 
مرسحية)نوح  اختيار  تّم  وقد   
جتارب  بني  من  السفينة(  يركب  ال 
للخفاجي  متنّوعة  شعرية  مرسحية 
الضوء  نسلط  تطبيقيًا  جماالً  لتكون 
لديه  املوروث  تنّوع  عىل  خالهلا  من 
التداخل  تقنية  عىل  الرتكيز  خالل  من 
النيص التي برزت يف مرسحياته عامة، 
وهذه املرسحية خاصة. فهو يعّد نفسه 
ضمن  شعرية  مرسحية  كتب  من  أول 
الثورة  قضايا  توّظف  التفعيلة  شعر 
اإلمام  بشخص  املتمّثلة  والتحّرر 
أحّس  بعدما  السالم(.  احلسني)عليه 
ال  باتت  احلامسية  والقصائد  الشعر  أنَّ 
واكبت  التي  الظروف  يف  نفعًا  جتدي 
ال  فكان  عام1967،«  حزيران  نكسة 
يناقش  وأنضج  أعمق  اسلوب  من  بد 
ويسمح  وموضوعية،  هبدوء  احلدث 

التداخل النيص يف املرسحية الشعرية ...
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مع  والتفاعل  املشاركة  يف  للمتلقي 
من  هنالك  وليس  املصريية.  قضاياه 
فن يستطيع أن يّضم بني جوانحه مهوم 
اإلنسان املعارص مثل املرسح«)2(. فقد 
مرسحيته  بكتابة  نفسها  السنة  يف  بدأ 
احلسني(  جيئ  )ثانية  األوىل  الشعرية 
التي انتهى من كتابتها عام1968، إال 
أن إصدار املرسحية ونرشها تأخر حتى 

عام 1972 )3(.
يلعبه  الذي  بالدور  ايامنه  ولعّل   
املرسح الشعري يعود إىل أنه يعّد واحدًا 
الشعر  يف  التجديد  حركة  رواد  من 
انتبهوا  الذين  ومن  احلديث،  العريب 
املرسح  يف  احلّر  الشعر  توظيف  أثر  إىل 
فاخلفاجي  ذلك  جانب  إىل  الشعري. 
التي  النبيلة  اإلنسانية  بالقيم  يؤمن 
جتّلت من خالل ثنائية العدل والظلم. 
)عليه  نوح  النبي  رسالة  يف  وجد  فقد 
السالم( جتسيدا عميقا للقيم اإلنسانية 
وحّب  واإلخالص  كالصرب  العالية 
القيم  تلك  ترسيخ  وحاول  الناس. 

خيتار  شعري  مرسحي  شعار  إطار  يف 
شخوصه ممّن« حيملوا هذه املعاين؛ ألن 
مصريهم قد رسم هلم أن يكونوا طرفًا 
يف هذا الرصاع األزيل بني اخلري والرش 
يف املجتمع اإلنساين«)4(. وهذا الرصاع 
األزيل بني هاتني القوتني)اخلري والرش( 
الذي  الثقايف  التمكني  أمهية  إىل  يقودنا 
يعّزز  حتى  الكاتب  به  يتمّتع  أن  جيب 
الذي  التاريخ  بحركة  ويربطها  أعامله 
سمحت  كلام  جتاربه  يعيد  ينفك  ال 
دعا  ما  هذا  ولعّل  بذلك.  الظروف 
تودوروف إىل القول بأن » آدم فقط هو 
الوحيد الذي يستطيع أن يتجنب متاما 
خيّص  فيام  هذه  املتبادلة  التوجيه  اعادة 
خطاب اآلخر الذي يقع يف الطريق إىل 
عاملا  يقارب  كان  آدم  ألن  موضوعه؛ 
فيه  تكلم  قد  يكن  ومل  بالعذرية،  يّتسم 
األول«)5(.  اخلطاب  بواسطة  وانتهك 
هو  ذلك  عىل  األديب  يعني  من  وخري 
العمل  النيص يف  التداخل  أمهية  ادراك 

الذي يروم تقديمه. 
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اخلفاجي  ثقافة  مصادر  إّن   
التارخيية  احلركة  من  أساسًا  استمدت 
لإلنسانية مجعاء، وتنّوعت بفعل حركة 
العميق  والديني  السيايس  الوعي 
الستينيات  جيل  مثقفو  هبا  متّتع  التي 
الساحة  شهدته  ما  عىل  والسبعينيات، 
السياسية يف العراق والوطن العريب من 
تداعيات خطرية قلبت املفاهيم، وهّزت 
األعداء.  مواجهة  يف  العربية  الذات 
عاشها  التي  الثّرة  األدبية  فاحلياة 
الوطني  احلّس  عن  فضاًل  اخلفاجي، 
والقومي الكبري الذي متّتع به، كانا من 
أهم مصادر ثقافته التي انعكست جليًا 
يف أغلب أعامله التي ال ختّلو مطلقًا من 
ومضمونًا  فكرة  للرتاث  استدعاءات 
وأدواًة فنية وأسلوبية جتّلت فيها صور 
للموروث.  الكبري  النيص  التداخل 
مجيل  بتعانق  نصوصه  وسمت  وقد 
وفاعل بني املايض واحلارض، شعر معه 
إىل  اللجوء  من  له  بد  ال  بأّنه  اخلفاجي 
 « يرى  الذي  النيص  التداخل  اسلوب 

عن  ينزاح  نص  هو  اجلمعي  النص  أّن 
التغرّي  سريورة  خالل  من  آخر  نص 

الشكيل أو املوضوعايت«)6(.
ثانيًا: مفهوم التداخل النيص. 

يعّد التداخل النيص أو التناص   
األديب.  النص  بنية  يف  جوهريًا  عنرصًا 
النقدية  األساليب  أهم  من  وهو 
وقد  واملعارصة.  احلديثة  والشعرية 
هيمنة  بعد  املصطلح  أمهية  تنامت 
النقد  شهدها  التي  البنيوّية  املناهج 
بارت  روالن  آراء  وتعّد  احلديث. 
األوىل  االرهاصة  بمثابة  باختني  و 
النص  فداللة  النيص.  التداخل  لظهور 
اللغة كام  »ال حتدث يف مستوى جتريد 

برتخيص  ولكن  سوسري  بذلك  قال 
نفسه  الوقت  يف  تستثمر  عملية  من 
وبحركة واحدة جدل اآلخر والسياق 
االجتامعي«)7(. أما باختني فقد جاءت 
آراؤه عن احلوارية يف النص، والتداخل 
بينه وبني نصوص أخرى كّرد فعل عىل 
وأول  النص)8(.  بانغالق  قالوا  من 

التداخل النيص يف املرسحية الشعرية ...
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وتعامل  اآلراء  تلك  من  أفاد  من 
بدقة  النيص  التداخل  مصطلح  مع 
كريستفا  جوليا  البلغارية  هي  وحرفية 
عام1966، يف مقاهلا )الكلمة واحلوار 
أهم  من  بأّنه  وصفته  حينام  والرواية(، 
إىل  حتيل  التي  األسايس  النص  مميزات 
أو معارصة هلا وحيمل  نصوص سابقة 
بعضها)9(.  أو  النصوص  تلك  صفات 
))وأنه قانون جوهري إذ هي نصوص 

تتّم صناعتها عرب امتصاص ويف الوقت 
نفسه هدم النصوص األخرى للفضاء 
عن  التعبري  ويمكن  نصيًا،  الداخيل 
ذلك بأهّنا ترابطات متناظرة ذات طابع 
عىل  تركيزها  كان  فقد  خطايب(()10(. 
لساين  عرب  »جهاز  تعّده  الذي  النص 
بواسطة  اللسان  نظام  توزيع  يعيد 
إىل  هيدف  تواصيل  كالم  بني  الربط 
من  عديدة  أنامط  وبني  املبارش  اإلخبار 
املتزامنة  أو  عليه  السابقة  امللفوظات 
أساسه  النيص  فالتداخل  معه«)11(. 
النصوص.  بني  والتشارك  التفاعل 

السابقة  واملعرفة  احلفظ  يقتيض  وهذا 
عىل  يعتمد  النص  ألّن  بالنصوص؛ 
حتويل النصوص السابقة ومتثيلها بنص 
والغائب،  احلارض  بني  جيمع  موّحد 
قارئ  كل  تناسب  بطريقة  وينسج 
))وسيلة أدبية  مبدع. فالتداخل النيص 
العميق  التفاعل  تتطّلب  حديثة  وتقنية 
منها  لإلفادة  املستدعاة  النصوص  مع 
بوعي  التناص  يامرس  الشاعر  إّن  أي 
جوهريًا  عنرصًا  ويبقى   .)12( ودراية(( 
بشكل  والثقافة  األدب  فهم  حماولة  يف 
عام. فهو ينبثق من التاريخ املعقد لنظرية 
إىل  بالعودة  وذلك  احلديثة،  األدب 
اللغوية)13(. وباختني  نظريات سوسري 
معاجلة  إىل  نظر  فقد  جنيت  جريار  أما 
تعّرضه  خالل  من  وحتليله  النص 
وهو  النصوص.  بني  العالقات  لفكرة 
ما أطلق عليه مصطلح)التعايل النيص(
يضع  ما  وهو  النصية(.  )املتعاليات  أو 
النص يف عالقة سواء كانت واضحة أو 
خفية بنصوص أخرى. وتنقسم النصية 
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عنده إىل مخسة تصنيفات هي:التناص، 
والنص املوازي، وامليتانصية، والنصية 
أما  النصية)14(.  واملعيارية  املتفرعة، 
مفهوم التناص أو التداخل النيص عند 
النقاد العرب، فقد ظهر متأخرًا، إذ بدأ 
االهتامم به أواخر السبعينيات من القرن 
اخلطاب  حتليل  كتاب  ويعّد  املايض. 
للناقد  التناص-  الشعري-اسرتاتيجية 
حممد مفتاح، وكتاب اخلطيئة والتكفري 
التي  الكتب  أوائل  من  للغذامي 
املستوى  عىل  التناص  مفهوم  تناولت 
التطبيقي. فقد بدت رؤية النقاد العرب 
املعارصين أكثر وضوحًا مع حماولة ربط 
النقدي،  باملوروث  احلديث  املصطلح 
والتفريق بني  واملوازنة  الربط  فحاولوا 
كالرسقة  كثرية  ومصطلحات  التناص 

واملعارضات وغريها )15(.
غري  النيص  التداخل  االول:  املبحث 

املبارش.
غري  النيص  التداخل  يعدُّ   
املبارش أحد نوعي التداخل النيص بعد 

أعمق  وهو  املبارش،  النيص  التداخل 
وأشّد أثرًا، إذ ال ُيدرك بسهولة من قبل 
املتلقي، لعدم الترصيح به إالّ إشارة أو 
رمزًا ألمٍر ما. وهو ))ُيستنتج استنتاجًا 
النص... من  استنباطًا  وُيستنبط 
أو  األفكار  بتناص  ندعوه  ما  وهذا 
التارخيية  الذاكرة  أو  الثقايف  املقروء 
بروحها  تناصاهتا  تستحرض  التي 
أو  لغتها  أو  بحرفيتها  ال  بمعناها  أو 
ومرسحية  أصحاهبا(()16(.  إىل  نسبتها 
جديد  نمط  السفينة(  يركب  ال  )نوح 
الديني  املوروث  مع  التعامل  من 
اخلفاجي  حاول  طاملا  الذي  واإلنساين 
استدعاءه يف مرسحياته الشعرية خدمة 
للفكرة التي يروم طرحها، فقد استغل 
وأفاد  ذلك،  لتحقيق  بأكمله  العمل 
للقصة  أو  للنص  العامة  الفكرة  من 
ثم  الكريم،  القرآن  يف  وردت  التي 
ومجيع  وخماوفه  وتطلعاته  رؤاه  ألبسها 
أحاسيسه حيال ما يشعر أو يفكر. وهو 
املتلقي سيتقّبل  أّن  بالتأكيد يدرك متامًا 

التداخل النيص يف املرسحية الشعرية ...
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أدرك  ما  إذا  باحلقائق  التالعب  ذلك 
النيص  التداخل  ذلك  وراء  من  املراد 
)الفكري( إذا جاز لنا التعبري. وهو يف 
احلقيقة جزء ال يتجزأ من ثقافة الكاتب 
الذي ال بّد له من الركون إىل نصوص 
نصه  إلخراج  عليها  يتكئ  أصيلة 
بـ))الكتابة  جنيت  جريار  أسامه  الذي 
يعّد  مل  إذ«  الثانية(()17(.  الدرجة  من 
بنية  أو  ذايت  ابداع  جمرد  األديب  النص 
يتأسس  بناءه  أن  بل  مستقلة...  فنية 
باالنفتاح  له  يسمح  فني  فضاء  داخل 
الرتابط  حيكمها  متنّوعة  نصوص  عىل 
كان  وقد  والتفاعل«)18(.  والتداخل 
اختيار اخلفاجي موفقًا بحسب الفكرة 
إىل  املبارش  غري  الرامز  التعبري  ومعايري 
قضية مهمة جدًا وهي رضورة الركون 
إىل العقل واحلكمة التي يتمّتع هبا كبار 
ظروفًا  يواجهون  وهم  واحلكامء  السن 
من  الناس  وحياة  حياهتم  تضع  قاهرة 
حوهلم عىل املحّك. ولعّل تلك النظرة 
اخلفاجي يف  عنها جتربة  التي متّخضت 

تلك املرسحية، هي خالصة ما حاول 
تسجيله حينام وصلت أحداث الدراما 
الفّن  فـ))منبع  ختامها.  إىل  املرسحية 
متّثل  الذي  اإلنسان  نزعة  هو  وأساسه 
مفهومها  واستنباط  احلياتية،  جتربته 
هذا  وتثبيت  القيمية،  وداللتها 
من  آخرين  إىل  وتوصيله  االستنباط 
يقول  التجربة(()19(.  استعادة  خالل 
من  معه  ومن  نوح  مواجهة  انتهاء  بعد 
اخلفاجي  وصفهم  كام  البحر-  ربابنة 
أّي  ملواجهة  واستعدادهم  -للطوفان، 

طوفاٍن آخر بالطريقة نفسها:
كنُت أنا وكهوُل البحر 

ندُير إىل البحر قفانا 
نجلُس يف الّشمِس 

ونستقبُل دفَء شعاِع الياقوِت 
...... 

كان من املمكن أن أركَب ذاَك البحر 
وأهجَر هذا الرّب 

لكّن األرَض جبنٌي 
وهي البهُو الواسُع للحلم)20( 
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من  اخلفاجي  حاول  لقد   
املبارش  غري  النيص  التداخل  خالل 
أن  بأكملها  املرسحية  عليه  بنيت  الذي 
النص  يف  بالتحّكم  براعته  مدى  يظهر 
قصة  من  املأخوذة  النص  فكرة  أو 
بشّدة  متّيز  الذي  السالم(  )عليه  نوح 
انكارهم  رغم  لقومه  وحتّمله  صربه 
بكالمه  الدائم  واستهزائهم  لنبّوته، 
أنه  بعد-  -فيام  الوقائع  أثبتت  الذي 
وقد  مصلحتهم.  يف  يصبُّ  كان 
قلب  طريقة  يف  الرباعة  تلك  ترّكزت 
يبحث  التي  الفكرة  وتعزيز  املحتوى، 
أنامط  أهم  أحد  وهو  الكاتب.  عنها 
التوظيفات األدبية  النيص يف  التداخل 
جوليا  عليه  أطلقت  ما  وهو  احلديثة. 
حينام  وذلك  الكيل.  النفي  كريستيفا 
كلية،  منفيًا  الدخيل  املقطع  ))يكون 

مقلوبًا(()21(.  املرجعي  النص  ومعنى 
فكرته  اثبات  حماولة  يف  واخلفاجي 
واألرض  باملبدأ  التمّسك  يف  الرئيسة 
يعكس واقع حادثة الطوفان يف مفارقة 

القصة  فيها كثريًا. فأصل  أجاد  للواقع 
من  النجاة  قصد  سفينته  نوح  يبني  أن 
الطوفان الذي سيقتلع كل يشء بعد أن 
لتكون  واإلصالح.  اإلرشاد  من  يئس 
تلك السفينة ومن عليها صديقة لذلك 
بّر  إىل  سيحملها  الذي  اهلائج  البحر 
الساخرين  املعاندين  ويغرق  األمان. 
من نوح وسفينته. االّ اّن اخلفاجي مّحل 
الفكرة بعدًا آخر عىل النقيض متامًا من 
األرض)اليابسة( أضحت  إذ  األصل، 
يشّكل  الذي  األصيل  الثابت  هي 
من  نجاته  ومكان  اإلنسان  موطن 
هو  كام  السفينة  وليست  الطوفان، 
السالم(.  نوح )عليه  معروف يف قصة 
وقد عمد اخلفاجي إىل تصوير السفينة 
كمكان خطر وخميف جيب أن ال يلجأ 
إليه اإلنسان املذعور الذي يروم النجاة 
إشارة  يف  العليا،  ومثله  وقيمه  بنفسه 
واضحة إىل رضورة التمّسك باألرض، 
فهي األم احلانية التي تضّم صغارها بني 
حناياها، وعىل األبناء أيضًا أن يدافعوا 

التداخل النيص يف املرسحية الشعرية ...
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عنها حينام تتعّرض هي للخطر. 
طاقات  اخلفاجي  استغل  وقد   
واملهيمن  املحّرك  احلكائي  املوروث 
اتقان  خالل  من  برّمته  احلدث  عىل 
احلكاية،أو  خليوط  ومجعه  خطواته، 
تنفصل مطلقًا  التي ال  القصة األصلية 
املرسحية  يف  نوح  شخصية  أفعال  عن 
الشخصيات  وتعّلق  وتوجّهاهتا. 
األخرى بفعل أو رّدة فعلها من خالل 
عىل  هيمن  الذي  احلجاج  اسلوب 
حول  ترّكز  وقد  بأكملها.  املرسحية 
فكرة ركوب السفينة أو التّخلف عنها. 
تداعيات  من  العمل  ذلك  يتبع  وما 

وقرارات مصريية، يقول: 
رجل1: 

أما نحُن فنرحل
هيا يا نوح اركب معنا 

هيا فلنرحل )22(
اخلفاجي  حماوالت  هنا  تّتضح   
خلدمة  وتوجيهها  األحداث  قلب 
غري  بشكل  لكن  يتبنّاها  التي  القضية 

نوح  يا  )هيا  قوله:  يف  وذلك  مبارش، 
للقصة  احلقيقي  فاملتن  معنا(.  اركب 
الناس  دعا  من  هو  نوحًا  بأّن  يقول 
السفينة  وركوب  بأنفسهم  للنجاة 
وليس العكس كام ورد عىل لسان قومه. 
خالل  من  حماججتهم  إىل  يلجأ  حينها 
تذكريهم بأّن اإلنسان إذا ما ترك أرضه 
فإّنه سيظّل غريبًا مهام ارتقى به احلال.
يعكس  خالص  وطني  توجيه  وهو 
يوّظف  يفتأ  ال  الذي  الكاتب  روح 
العرب  لتحفيز  والدالالت  الصور 
للتمّسك ببلداهنم، وعدم التفريط ولو 
بجزء يسري منها مهام كانت األسباب. 
وهذا ما يسعى إليه الفن بعامة واملرسح 
مالمح  املرء  يستطلع  »وعبثًا  بخاصة. 
احلركة املرسحية بمعزل عن حاضنتها 
حلم  امتزج  فقد  والثقافية،  االجتامعية 
العربية،  الذات  حتقيق  بأمل  املرسح 
يف  العريب  الوجود  شواغل  وغدت 
تطّلع رجال املرسح إىل هنوض مرسحي 
يقول:  القومي«)23(.  النهوض  يواكب 
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نوح:
كيف أغادر أرضًا؟ 

قضيُت هبا الفًا اال مخسنَي 
وانعقدْت فيها آرصة العمر 

عناقيَد سننٍي
ثم انفرطْت 

فانترشْت يف األرض 
كأعشاٍش بني شقوق اجلدران )24( 

رمز  إال  هو  ما  اخلفاجي  فنوح    
ال  الذي  األصيل  العريب  لإلنسان 
هيجر أرضه مهام حصل. ولعّلها إشارة 
املغتصبة.  فلسطني  أرض  إىل  مبارشة 
عام  بشكل  العريب  اإلنسان  موطن  أو 
أو  إليه،  االنتامء  حّس  يفتقد  حينام 
فقد  فيه.  يقطن  وهو  بالضياع  الشعور 
من  املعادلة  قلب  إىل  اخلفاجي  عمد 
النصية  باملعطيات  التالعب  خالل 
ويتّضح  لفكرته.  وتروجيها  الثابتة 
نوح:)كيف  لسان  عىل  قوله  يف  ذلك 
أغادر أرضا قضيت هبا الفا إال مخسني 

عاما( فالقول السابق وإن كان مأخوذا 
واقعًا من النص القرآين يف قوله تعاىل: 
َفَلبَِث  َقْوِمِه  إىَِل  ُنوًحا  َأْرَسْلنَا  ))َوَلَقْد 

فِيِهْم َأْلَف َسنٍَة إاِلَّ مَخِْسنَي َعاًما(( )25(، 
ببلده،  تعّلقه  شّدة  لبيان  وّظفه  أّنه  االّ 
وهذا  أهلها.  من  رأى  مهام  هلا  وحّبه 
النبي  نوحًا  أّن  من  احلقيقة  جانَب  ما 
حتّمل الكثري من عناد قومه وإنكارهم. 
فاملدة الزمنية التي قضاها معهم، وهي 
مدة فعلية وحقيقية، استغلها اخلفاجي 
اإلنسان  بني  الكبري  باالرتباط  للتذكري 
به  طال  كلام  هبا  تعّلقه  وشدة  وأرضه، 
العمر. فهو لن يرتكها مهام حصل. أما 

قوله لقومه بعد أن ارّص عىل البقاء:
لسُت بمجنون

حتى أركَب هذا الفلك املشحون 
وافجَع داري بغيايب )26( 

حتى  بمجنون  )لست  فقوله:   
إىل  املشحون( يشري  الفلك  أركب هذا 
مضمونه  يف  القرآين  النّص  معارضة 

التداخل النيص يف املرسحية الشعرية ...
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لفظية  إشارات  وجود  من  الرغم  عىل 
النيص  التداخل  توجيه  يف  أسهمت 
كعبارة)الفلك  النص،  يف  املبارش  غري 
املشحون( الذي حيكي جزءًا من قصة 
نوح النبي مع قومه. أما نوح اخلفاجي 
)العدو(  الطوفان  خطر  يدرك  فهو 
يغري  ؛كي  املستحيل  بعمل  وغاياته 
األرض.  وترك  الرحيل  عىل  الناس 
حتاًم  به  ستبتعد  التي  السفينة  فيرتك 
يقيه  ساتر  بناء  وحياول  موطنه.  عن 
بشتى  الناس  يدعو  ثم  الطوفان.  خطر 
الوسائل لالقتناع بفكرته تلك. وبذلك 
ما  الظاهرية  التارخيية  القصة  »أّن  نجّد 
الشعرية  للرؤية  مرسحي  قناع  إال  هي 
طاملا  فهو   .)27( املعارصة«  االستعارية 
سيغدر  واّنه  الطوفان،  ذلك  من  حّذر 
ابتعاد  فهو  إليه.  سيلجأ  بمن  حمالة  ال 
متاما. ويف  النقيض  إىل  وفكرته  بالنص 

نّص آخر يقول:
اصيُح بأوروك احرتيس 

يا أوروك انتبهي 

اّياِك وصمت البحر 
فللبحر ُخطى صّياد يرتّبص 

لكن اوروك النافذة الصرب 
نامْت.. واختّذته حليفا 

امنْت اوروك مزاَج البحر)28(
سبق  فيام  الكاتب  اعتمد  لقد   
)موروثة( قديمة  مفردة  توظيف  عىل 
القديمة  )اوروك( أرض احلضارة  هي 
بزوغ  شهدت  التي  العراق  جنوب  يف 
معامل حضارة عريقة غزت العامل. لكّن 
ذلك األلق مل يستمر طوياًل. فكّل قوة 
الكاتب-بشكل  أثبت  وقد  فناء.  إىل 
الفني  التوظيف  هذا  مبارش-يف  غري 
القائلة برضورة التعّقل، وعدم  الفكرة 
تام.  بشكل  اآلخر  إىل  النفس  تسليم 
ولكنّه مل يعرّب بطريقة مبارشة عن ذلك، 
بل جلأ إىل الرمز البعيد وهو االشارة إىل 
التي  الغائرة  وحضارهتا  العربية  األمة 
بصيغة  خاطبها  التي  بأوروك  هلا  رمز 
امرأة عنيدة تأبى االستامع إىل النصح. 
تارة  شّبهه  الذي  للغريب  وتأمن 
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بالصياد  أخرى  وتارة  الغادر،  بالبحر 
املاهر احلذر. وكالمها إشارة إىل العدو 
يف  تدخل  املحاولة  وهذه  املخاتل. 
خالل  من  للنص  الفني  الواقع  عمق 
»يظّل  الذي  التاريخ  توظيف مفردات 
تفسريات  عن  بعيدًا  للحارض  مرآة 
التارخيية  االشكاالت  أو  امليثولوجي 
للوصول  وحسب  رداء  أنه  الكربى، 
إىل الرصاع املعارص يف هذا العامل الذي 

نحيا فيه« )29(. 
ويف موضع آخر يلجأ اخلفاجي   
العراقية  احلضارة  مفردات  إىل  أيضًا 
شّدة  عن  للتعبري  ليوّظفها  األصيلة 
الكبري  التفريط  ذلك  جتاه  وحنقه  أمله 
البلدان  بلده وبعض  له  يتعرض  الذي 
مسّميات  إىل  منه  إشارة  ففي  العربية. 
اخلفاجي  حيّشد  احلضارات  تلك 
اإلرث  ذلك  تعكس  عدة  مفردات 
بالواقع  ليامزجه  العظيم  احلضاري 
التي  األرض  صورة  فيعكس  املعيش 
خيشى عليها من الضياع كام ضاعت يف 

السابق، يقول: 
رجل 1: 

)يوافقه( حسنا قل يل 
بَم تبني السّد؟

نوح: بام تسخو هذي األرُض به 
ببعض تراب من آشور 

وحفنة طني من أرض أكد 
لبنات من زقورة سومر 

حجر من اوروك )30(
ربط  عىل  اخلفاجي  ارصار  إنَّ   
بعض  خالل  من  باحلارض  املايض 
وزقورة  وأكد  ك)أشور  املفردات 
ايامنه  يعكس  واوروك(  سومر، 
والفكري  الفني  التداخل  برضورة 
إىل  يلجأ  فهو  املوظفة.  النصوص  بني 
وغري  املبارشة  بإشاراته  القديم  املتن 
العرب،  إصالة  عىل  ليؤكد  املبارشة، 
القدم،  يف  الغائرة  حضاراهتم  وعمق 
لبعض  املتعّددة  اشاراته  عن  فضاًل 
التي  اخلرافية  أو  االسطورية  الرموز 
الثقافة  تلك  من  جانبًا  أيضًا  تعكس 

التداخل النيص يف املرسحية الشعرية ...
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تلميحات  من  ُتفهم  »التي  العريقة 
ففي  وشفراته«)31(.  وايامءاته  النص 
ملفردة  عدة  إشارات  املرسحي  النص 
الغول أو الغيالن. وهو الكائن اخلرايف 
الصغار  به  خّوفوا  طاملا  الذي  القديم 
صورة  لعكس  وّظفه  وقد  والكبار. 
نوح:  يقول:  القوّي،  الفاتك  العدّو 

وترتك بيتك للطوفان 
عبد اهلل:

ماذا افعل بالبيت 
إذا كانت قد مألته الغيالن

واستوطن فيه نعيب البوم )32(
التوظيف  هي  )الغيالن(  ف   
العدو  قسوة  إىل  لإلشارة  املناسب 
اخلراب  إىل  أيضا  واإلشارة  وجربوته. 
إزاء  العرب  أصاب  الذي  والدمار 
تفرقهم. وقد رمز له ب)نعيب البوم(، 
إىل  تشري  قديمة  أخرى  خرافة  وهي 

التشاؤم. يقول: نوح:
حشود من حيتان

بزعانف ناتئة 

وسكاكني وغيالن 
ومحامات الشجر الباسق 

ترمق غول الطوفان 
بنظرة باشق )33(

املبحث الثاين: التداخل النيص املبارش.
الشعراء  يلجأ  ما  كثريا   
تأرخييًا  املتنّوع  املوروث  إىل  واملبدعون 
بغية  شعبيًا،  أم  أدبيًا،  أم  دينيًا،  أم  كان 
بعض  إىل  واإلشارة  منه،  اإلفادة 
مبارش.  غري  أو  مبارش  بشكل  األفكار 
املبارش  التناص  من  املبدع  يفيد  وقد 
بشتى مصادره »كاالقتباس والتضمني 
إىل  الكاتب  استحرضها  واالستشهاد 
فكرية  فنية،أو  لوظيفة  األصيل  نصه 
أو  الروائي،  السياق  مع  منسجمة 
فالتداخل  الدرامي.  أو  الشعري«)34(، 
كيفام  نّص  ألّي  مالزمة  »آلية  النيص 
كان جنسه، ويف كّل زمان ومكان، إّنه 
هبذا املعنى فعل لغوي وثقايف مؤسس 
لعملية الكتابة التي ال تعرتف باحلدود 
جلوئه  يف  واخلفاجي  االجناسية«)35(. 
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مع  ليداخلها  الرتاثية  النصوص  إىل 
إىل  أحيانًا  يعمد  امُلنشأ  النص  متون 
اقتطاع  خالل  من  املبارش  االقتباس 
خالل  من  أو  هو،  كام  املرجعي  النص 
ويعّد  عليه.  بسيطة  تغيريات  اجراء 
تلك  بني  الكبري  املنهل  الكريم  القران 
النص  يتداخل  ما  وغالبًا  التوظيفات. 
مبارش  غري  مبارش،أو  بشكل  القرآين 
انتباه  ويشّد  اجلديد،  النّص  ليعّزز 
املتلقي إليه. وإذا ما عرفنا بأّن التداخل 
للعالقة  القارئ  هو))ادراك  النيص 
تسبقه  قد  أخرى  ونصوص  نّص  بني 
أو تعارصه(()36(، أيقنا بأّن الكاتب ال 
الولوج إىل عامل الرتاث ؛كي  بّد له من 
ويعّمق  ويعّززها،  العالقة  تلك  خيلق 
وصوره  املايض  بتجلّيات  نصه  أجواء 
عىل  قوله  ففي  األذهان.  يف  الراسخة 

لسان نوح: 
وها إين ُانذركم 

فهل من مّدكر للنُّذر)37( 
قوله  من  اخلفاجي  يقتبس   

كر فهل  تعاىل: »ولقد يرّسنا القراَن للذِّ
كر«)38(. وكذلك افادته ممّا ورد  من ُمدَّ
»وايّن  نوح:  سورة  من  تعاىل  قوله  من 
كّلام دعوهتم لتغفر هلم جعلوا اصابعهم 
وارّصوا  ثياهبم  واستغشوا  اذاهنم  يف 

واستكربوا استكبارا »)39(، يف قوله: 
سخروا مني 

وقالوا أين هو الطوفان 
حتى أّن البعض 

وضَع أصابَعه يف اآلذان 
وسّد السمَع عن النُّصح )40(

احلالة  تصوير  إىل  يعمد  فهو   
النبي نوح  التي عاشها  املقلقة واملؤذية 
من  الشاكلة  هذه  عىل  وهم  قومه  بني 
تكون هذه  أن  وتكاد  واإلنكار.  الصّد 
ااّل  األنبياء،  كل  عند  واحدة  الظاهرة 
كانت  السالم(  )عليه  نوح  معاناة  اّن 
ما قضاه معهم من عمر  األشّد بسبب 
طويل. وكذلك شّدة امعاهنم يف الكفر 
من  صورة  من  أقرب  وليس  والعناد. 
للسمع  استنكارا  اذنه  يف  اصبعه  يضع 

التداخل النيص يف املرسحية الشعرية ...
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ورفضًا له. 
مفردة  اخلفاجي  ويستدرج   
يركب  ال  )نوح  مرسحيته  يف  الطوفان 
هبا  ليؤجج  ملفت،  بشكل  السفينة( 
مستوياته،  أعىل  إىل  ويرفعه  احلدث 
ليكون هو احلدث األهّم يف املرسحية. 
األخرى  األحداث  تقع  عاهله  وعىل 
املتفرعة. بل أّنه الفيصل يف سري أحداث 
املرسحية بأكملها. إذ يعّد الرمز األكرب 
وحمور  الواقع،  عىل  والتمّرد  للثورة 
إىل  يلجأ  فإّنه  وبالتأكيد  كاماًل.  تغيريه 
عىل  ليعينه  املرجعي)القرآن(  النص 

ذلك، يقول: 
الطوفان..  الطوفان..  )هبلع(  الناس: 

الطوفان..
رجل1:

حذار من الطوفان 
كلٌّ يدخل بيته

فإن مل يأمن ذلك
فيأو إىل جبل من حجر 

يعصمه منه)41(

اآلية  إىل  واضحة  فاإلشارة   
)عليه  نوح  قصة  يف  الواردة  القرآنية 
حينام  وابنه  نوح  لسان  عىل  السالم( 
لكنه  السفينة،  إىل  بالصعود  نصحه 
اجلبل  إىل  سيلجأ  بأّنه  وقال  رفض 
ال  بأن  نوح  ليجيبه  املاء،  من  ليعصمه 
عاصم اليوم من أمر اهلل، وذلك يف قوله 
تعاىل: » قال سآوي إىل جبٍل يعصمني 
من املاء قاَل ال عاصَم اليوم من أمر اهلل 

إال من قد رحم«)42(. 
إىل  كذلك  اخلفاجي  ويلجأ   
العميقة  بمتوهنا  العربية  األمثال 
بصورة  ويتمّثل  الواقع،  هبا  ليحاكي 
طاملا  إذ  باملغزى.  والتصاقًا  قربًا  أكثر 
اليومية  للحياة  وحماكيًا  قريبًا  املثل  كان 
شّدة  إىل  منه  إشارة  ففي  والواقعية. 
نوح  يواجّهه  كان  الذي  والصرب  األمل 
يف مقابل عناد القوم وسخريتهم، يقول 
يواجّهه  وهو  لنوح  أحدهم  لسان  عىل 
للسفينة  بالسخرية والتهّكم من صنعه 

وعدم ايامهنم بجدواها:
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بقليل من قار 
ومسامري من نار 

وبعض من خشب النجار 
اصلح منها 

العطار  هيأتك  من  ُيصلح  مل  ما   
)ضحك()43(

املثل  إىل  واضحة  فاإلشارة   
العطار  يصلح  »ال  القديم  العريب 
منه  أفاد  وقد  الدهر«)44(،  أفسد  ما 
الذي  احلال  عىل  التأكيد  يف  اخلفاجي 
استجابة  وقرب  نوح،  إليه  وصل 
القوم  من  باالنتقام  لدعائه  تعاىل  اهلل 
الطاغني. وقد أفاد اخلفاجي يف موضع 
الليل  ))كالم  العريب  املثل  من  آخر 

يمحوه النهار(()45( يف قوله:
بىل ذهب الكل

والصحبة قد رحلوا 
مثل كالم الليل )46(

سطوة  إىل  مهمة  إشارة  ويف   
وقدرته  وهيمنته  العدو  الطوفان  ذلك 
مقدرات  عىل  االنقضاض  عىل  العالية 

قوته  جتهل  التي  العربية  الشعوب 
نوع  –يف  اخلفاجي  يلجأ  وجربوته، 
احلال  صورة  رسم  إىل  التّوسل-  من 
البائس الذي يقبع حتته جمتمعه، مشريا 
عن  يتحدث  الذي  الشعبي  املثل  إىل 
فهو  الناس،  بني  والزاد  امللح  خيانة 
بغريه  يغدر  من  عىل  وعار  كبري،  عيب 
وهو  يقول  وامللح،  الزاد  شاركه  وقد 
الطوفان،  إىل  التوّسل  حالة  يرسم 
يرتكهم  كي  إليه؛  األضاحي  وتقديم 
حديث  صدق  ايقنوا  أن  بعد  وشأهنم 
نوح معهم، وأّن العقاب آٍت ال حمالة :

أعطته بيوت الناس الزاد 
وأعطته امللح 

أكل الزاد وذاق امللح
بيت  من  ملحا  أو  زادا  يأكل  ومن 

خيجْل....
مل خيجْل)47(

اخلفاجي  حياول  ما  وغالبا   
العدو  اآلخر  شخصية  عىل  الرتكيز 
اخللق  انعدام  معاين  كل  بإلباسها 

التداخل النيص يف املرسحية الشعرية ...
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عقائدية  مستويات  إىل  واالنحدار 
وفكرية متدنية. ويف نوع من السخرية 
واسعة  مفاصل  سادت  التي  والتهّكم 
خالل  -من  لنا  يعرض  مرسحيته،  من 
القوة  مبدأ  -استشعار  الشعبي  املثل 
خالل  من  عنها  عرب  التي  والتسّلط 
لفظة )عداؤون( التي متّكن من خالهلا 

عرض وجهة نظر اآلخر، يقول:
اعلم يا نوح 

ال جيني عسل النحل رسيعا 
إال العداؤون

 ........
وال يرشب لبن العصفور اليوم 

إال العدائني)48(
)يرشب  الشائع  الشعبي  فاملثل   
التداخل  حالة  يعكس  العصفور(  لبن 
اليومية  املفردات  بني  الكبري  النيص 
وبني  املرجعي،  للنص  واملألوفة 
استحالة  إىل  إشارة  يف  امُلنشأ،  النص 
هنا  النّص  اّن  ااّل  األمور  بعض  حتقيق 
ف  للمعنى،  العكيس  اجلانب  احتوى 

)العداؤون( \ املتملقون )الوصوليون( 
املستباح  فعل  يستطيعون  الذين  هم 
وغري املستباح بغية حتقيق أهدافهم.  

تعّد  هنا  الوطن  قضية  إّن   
املرسحية.  ألحداث  األسايس  املحّرك 
فال خيتلف اثنان عىل أّن املغزى من هذا 
التوظيف الرامز هنا هو الدافع الوطني 
احلديث  العريب  فاملرسح  والقومي. 
البداية«)49(.  منذ  سياسيًا  فنًا  »وّلد 

بني  الدمج  العريب  الكاتب  حماولة  وأّن 
دور  من  عّمق  قد  واحلارض  املايض 
تقف  التي  املتداّخلة  النصّية  املفردات 
ما بني الثابت واملتحّول، حماولة ترسيخ 
الثبات.  صفة  وإلباسه  املتحّول  ذلك 
الدرامي...ما  البناء  أجزاء  »فجميع 
هي إال استعارة لرؤية شعرية مغايرة ملا 
هو متحّقق يف الواقع وللرؤية املتحرّضة 
وداللتها املبارشة« )50(. فعىل الرغم من 
تعّرض نوح لكثري من املغريات باهلرب 
والبحث عن مصاحله الشخصية إال أّنه 
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يظّل ثابتًا عند مواقفه، ممّا يشّجع الناس 
عىل  املوقف،  وإنقاذ  معه  الثبات  عىل 
الرغم من أّن النّص الواقعي ال حيتمل 
مسبقًا.  ذلك  إىل  أرشنا  كام  املعنى  هذا 
بني  الكبري  واجلدل  احلوار  اظهره  وقد 

الفريقني.
وتظهر طوباوية اخلفاجي وهو   
فكمية  تلك.  الوطنية  ملحمته  يسّطر 
األمل املبثوث يف نص مرسحيته- رغم 
قرصها-كاف ليكشف لنا عن مقدرته 
االبداعية يف دمج األحداث من خالل 
واملتحركة؛  الثابتة  النصوص  تداخل 
أي قصة نوح النبي الذي ركب السفينة 
ليبحث عن أرض أخرى، وقصة نوح 
السفينة  يركب  أن  أبى  الذي  العرص 
تناص  ما ضّمنه  أرضه. وهذا  ويفارق 
مجالية  املرسحية  أعطى  الذي  الفكرة 
فكرية وفنية خاصة. فضاًل عن إلباس 
النّص قالبا رمزيا حيوي من اإلشارات 
واإلحياءات الكثري. ف)اهلاربون( وهم 
السفينة،  ركوب  عىل  أرصوا  الذين 

بتقّبل  لنوح  الناصحون  هم  أصبحوا 
فكرة اخلسارة واالستسالم لألقدار: 

اهلاربون: )وهم من بعض الناس( 
نحو  الرحيل  نرحل...)يواصلون  بل 

شاطئ البحر( 
نوح:

ذاك هو اخلطأ األول 
إذ قزمتم من طول احلكمة يف صدري 

ودسستم عود اليأس بقلبي 
اهلاربون: أال تركب معنا 

لن يعصمك اليوم من الطوفان جبل )51(
فالنص القرآين واضح ورصيح   
هم  ابنه  ضمنهم  ومن  نوح  قوم  بأّن 
السفينة  صعود  عن  امتنعوا  الذين 
العالية ظنًا منهم  ملتجئني إىل األماكن 
فلجأ  إليهم،  املياه  بأهّنا ستمنع وصول 
ابنه إىل اجلبل الذي ظّن بأّنه سيعصمه 
اهلل  أمر  بأّن  نوٌح  ليجيبه  الغرق،  من 
اليوم منه، وذلك  قد مىض وال عاصم 
جبل  إىل  سآوي  »قال  تعاىل:  قوله  يف 
اليوم  املاء قال ال عاصم  يعصمني من 

التداخل النيص يف املرسحية الشعرية ...
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من أمر اهلل« )52(. إّن قلب املعادلة هنا 
هو ما عّمق من داللة النص وأدخلها يف 
باب اجلذب وشّد االنتباه إىل ما جيري، 
وإدخال  احلدث  تفعيل  عن  فضاًل 
املتداخلة  احلبكة  تلك  إىل  التشويق 
نوح  فخطاب  واملتخّيل.  الواقعي  بني 
ويدفعه  ويفّعله  احلدث  يعّمق  ما  هو 
نحو احلسم، ذلك احلسم الذي حاول 
النيص  التداخل  توظيف  اخلفاجي 
خدمة  التعبري-  لنا  جاز  الفكري-اذا 
له، وذلك بإجياد املعادلة املعكوسة بني 
تلك  املنتج.  واآلخر  األصيل  النص 
ترسيخ  عىل  اعتمدت  التي  املعادلة 
وهي  النص،  إليها  عمد  التي  الفكرة 
هبا  التفريط  وعدم  باألرض  التمّسك 

مهام كلف األمر. 
توّلد  اخلفاجي  حماوالت  إّن   
ناجم عن  للنص األصيل  فكرة مغايرة 
دعا  طاملا  الذي  بالتغيري  متفائلة  روح 
هو  نصوص  هكذا  مثل  وتأليف  إليه. 

الظروف. وهو  حلاجة أيضا تستدعيها 
واضح من خالل النهاية املفتوحة للنص 
الشديد  باحلذر  يّتسم  الذي  املرسحي 
والدعوة إىل عدم االطمئنان إىل احللول 
املتأرجحة أو غري املحسومة. فالطوفان 
اجلديد متأهب دائاًم وعلينا نحن أيضًا 
يف  يقول  دومًا.  له  متأهبني  نكون  أن 
نوح  استشعر  أن  بعد  املرسحية  ختام 
معه خطر طوفان جديد هيّددهم  ومن 
وا العّدة ويتأهبوا للتصّدي له  أن حيرضِّ
بكل الوسائل التي ساندهتم يف مواجهة 
اجلوقة  لسان  وعىل  السابق،  الطوفان 
التي متّثل لسان األغلبية،عىل الرغم من 
)عليه  نوح  قصة  األصيل،أو  النّص  أّن 
انتهى  حينام  فعليًا  انتهت  قد  السالم( 

الطوفان، فال طوفان آخر: 
ولنا أن نحاجج هذا املدى 

بأّن لنا حّقنا يف الّصدى 
وأن تنهض املومياء 

وتنتبه الوردة النائمة)53(
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رسم  اآلخر،أو  تقّبل  ثقافة  إّن   
السخرية  عىل  تتغّذى  بطريقة  الواقع 
اإلشارات  وعىل  تارة،  والتهّكم 
تارة  للضّد  للمعنى،العارضة  املجزية 
الذي  الكاتب  عمل  قوام  هو  أخرى 
النيص  التداخل  ظاهرة  ألجله  وّظف 
النص  لدفع  القديم،  عىل  االتكاء  و 
إىل األمام وجعله أرضا خصبة تطؤها 
للواقع،  املغايرة  والرؤى  األفكار  كل 
التي تتعامل معه بطريقة إشارية رامزة، 
ثقافة  من  العريب  املجتمع  يف  شاع  ملا 
الوراء،  إىل  والنكوص  اهلزائم،  تقّبل 
واالستسالم لفكرة أّن البقاء لألقوى. 
اليأس  شاهبا  قد  الشعوب  تلك  وأّن 
قادرة عىل جماراة  فباتت غري  واخلنوع، 
قوة األعداء وجربوهتم. فال سبيل هلم 
التيه  ب)سفينة  الرحيل  سوى  حينها 
والغربة األبدية(. وقد جتّسد ذلك من 
خالل توظيف بعض املفردات احلديثة 
كاآلبار واملجاري والصحف،وغريها. 
مناسبة  تفاعلية  طاقات  حيّملها  فهو 

النيص  التداخل  اسلوب  يستوعبها 
بذاته،  قائاًم  منهجًا  يشّكل  باّت  الذي 
الغائب  النّص  عن  احلديث  يتضّمن 
األديب  »العمل  أّن  إىل  يشري  الذي 
األخرى.  باألعامل  عالقته  يف  يدرك 
بكلامت  ملئ  عامل  يف  ينمو  فاألدب 
اآلخرين. و)النص( تشكيل لنصوص 
صياغتها  ومعارصة،أعيدت  سابقة 
حدود  هناك  وليس  جديد،  بشكل 
النص من  يأخذ  وإنام  وآخر،  بني نص 
آن«)54(.  يف  ويعطيها  أخرى  نصوص 
ملثل  النيص-يتيح  التداخل  فهو–أي 
ورشاقة  بحرية  التجّول  األفكار  تلك 
املعتمة،  معاملها  لييضء  الكلامت  فوق 
ويتفاعل  اخلانق،  سكوهنا  وحيرك 
وخارجه،ليمنحه  النص  حدود  ضمن 
كي  للمتلقي؛  كافية  وجذب  شّد  قوة 
اجلديد،  النص  مع  تواصل  عىل  يبقى 
»تعتمد  التي  املتوّالدة  النصوص  أو 
ومتثيّلها  السابقة  النصوص  عىل حتويل 
احلارض  بني  جيمع  مركزي  نص  يف 

التداخل النيص يف املرسحية الشعرية ...
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مفتوح،  متناغم  نسيج  يف  والغائب 
النصية  بأرساره  االفضاء  عىل  قادر 
أعّم  فّعالة تدخله يف شبكة  قراءة  لكل 
روالن  فيصفه  النصوص«)55(.  من 
مؤكدا  كتابات(  بأّنه)جيولوجيا  بارت 
حديثه  معرض  يف  املعنى  انتاج  عىل 
إذ ال  النص.  التناص يف كتابه لذة  عن 
برٍئ كام يقول)56(. أو كام  وجود لنصٍّ 
لوحة   « بأّنه  كريستيفا  جوليا  وصفته 
فسيفسائية، وأّن كل نصٍّ هو امتصاص 
لنصوص  ونفي  واثبات  وحتويل 

أخرى«)57(. 
شخصية  يف  األمر  هذا  ويظهر   
واقعيتها  بني  تأرجحت  التي  نوح 
للشخصية،  حقيقي  كوجود  املعروفة 
وبني  األنبياء،  من  نبي  بوصفه 
عديدة  جوانب  يف  املتخّيلة  الشخصية 
منها، وهي شخصية نوح يف املرسحية 
التي مل تتحمل التغيري الكبري يف عمقها 
تعامل  الذي  التغيري  أّن  بل  ومواقفها. 
النظر إىل  ناحية  معه اخلفاجي كان من 

غري  ما  إذا  تغيريه  يف  واألمل  الواقع، 
ذاهتا،  التغيري  وسيلة  اخلفاجي  نوح 
العظيمة،  بالقدرة  اإليامن  خالل  من 
وعي  تشخيص  عىل  الكبري  واإلرصار 
القوم العقيم والقارص عن إدراك النور 
يليه  يف عرصنا احلارض أو ما يسبقه أو 
مع  التعامل  يسهم  وقد  عصور.  من 
إليه  جلأ  الذي  الكبري  النيص  التداخل 
الكاتب يف حتقيق هذه الغاية يف حدود 
فكاك  »ال  النيص  فالتداخل  معّينة. 
لإلنسان من رشوطه الزمانية واملكانية 
وحمتوياهتام، ومن تارخيه الشخيص، أي 
من ذاكرته«)58(. وقد استغل اخلفاجي 
به،  املحيط  بالعامل  العميقة  معرفته 
الذي  الفهم  ذلك  املتلقي  مع  ليتشارك 
هو رضورة من رضوريات الفن املّوجه 
للمجتمع الذي يربز من خالل املرسح 

الشعري.
نتائج البحث:-

يف  اخلفاجي  تبنّى  -لقد   
يركب  ال  )نوح  الشعرية  مرسحيته 
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التداخل  وهي  مهمة  تقنية  السفينة( 
بشكل  املرسحية  نصوص  بني  النيص 
ذلك  نالحظ  ما  وأول  للنظر.  ملفت 
البنية  يف  ثم  العنوان،  يف  التوظيف 

الكلية للنص.
بأكملها  املرسحية  اعتمدت   -  
املبارش،  غري  النيص  التداخل  بنية  عىل 
وهو استثامر قصة نوح )عليه السالم( 
عن  للتعبري  الكريم  القرآن  يف  الواردة 
باألرض  التمّسك  هي  مهمة  قضية 

الوطن وعدم التفريط فيها. لكنّه عمد 
يرتأيه  ما  إىل  قلبها  إىل  تامة  بقصدية 
التداخل  خالل  من  قضيته  وخيدم  هو 

النيص. 
النيص  للتداخل  كان   -  
النصوص  دعم  يف  أيضًا  دوره  املبارش 
الذي  للمتلقي  تقريبها  بغية  وتقويتها، 
يؤمن  ممّا  أكثر  والرباهني  باألدلة  يؤمن 
القرآنية  بالنصوص  فجاء  بالنظريات. 

واألمثال، وغريها.

التداخل النيص يف املرسحية الشعرية ...
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اهلوامش:
مرسح  ينظر:  اخلفاجي  حياة  عن   *
الشعري-دراسة  اخلفاجي  عيل  حممد 
ابراهيم،22و  خليل  حتليلية،عالية 
اخلفاجي  عيل  حممد  مرسحيات 
خليل  فنية،عالية  –دراسة  الشعرية 
احلسني  جيئ  ثانية  ابراهيم،8-7، 
ومرسحيات أخر -حممد عيل اخلفاجي، 

.464-463
1. ينظر: ثانية جييء احلسني ومرسحيات 

أخر 6-5.
اخلفاجي  عيل  حممد  مرسحيات   .2

الشعرية –دراسة فنية 9.
3.املصدر نفسه 10-9.

القادر  عبد  املرسحية،  فن  أدبيات   .4
القط، 202.

5. نظرية األجناس األدبية، تودوروف، 
.89

روالن  الشعرية،  إىل  البنيوية  من   .6
بارت وجريار جنيت ، 72.

7. نظرية النص، روالن بارت ، 93.
الشعر  يف  الرتاثي  التناص  ينظر:   .8

العريب املعارص 15.
الرواد، امحد  التناص يف شعر  9. ينظر: 

ناهم ، 37.
10. علم النص -جوليا كريستيفا 79. 

الشعر  يف  الرتاثي  التناص  ينظر:   .11
العريب املعارص 19.

12. زمن الشعر، ادونيس 212. 
13. نظرية التناص، جراهام االن، 11.
جريار  النص،  جامع  إىل  مدخل   .14

جينت، 19 
الشعري  اخلطاب  حتليل  ينظر:   .15
-اسرتاتيجية التناص، حممد مفتاح 122 
امحد  وتطبيقيًا،  نظريًا  التناص   .16

الزعبي 20.
17. من البنيوية إىل الشعرية، 71.

18. املصدر نفسه 9.
هناد  والفن،  الفكر  بني  املرسح   .19

صليحة 11.
-363 السفينة  يركب  ال  نوح   .20

.364
21. علم النص ، جوليا كريستيفا 78.
-354 السفينة  يركب  ال  نوح   .22

.355
-قضايا  املعارص  العريب  املرسح   .23
ورؤى وجتارب، عبد اهلل ابو هيف، 11 
-364 السفينة  يركب  ال  نوح   .24
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.365
25. سورة العنكبوت، اية 14.

-364 السفينة  يركب  ال  نوح   .26
.365

اخلفاجي  عيل  حممد  مرسحيات   .27
الشعرية-دراسة فنية 158. 

28. نوح ال يركب السفينة، 322.
–األزمة  العريب  الشعري  املرسح   .29

واملستقبل، 87. 
-325 السفينة  يركب  ال  نوح   .30

 .326
31. التناص نظريا وتطبيقيا، 20.
32. نوح ال يركب السفينة 351.

33. املصدر نفسه 359-358.
34. التناص نظريا وتطبيقيا، 20. 

النقدي  اخلطاب  يف  التناص   .35
والبالغي 11. 

36. املصدر نفسه 20.
37. نوح ال يركب السفينة 327. 

38. سورة القمر، آية 22.
39. سورة نوح، آية 7 .

40. نوح ال يركب السفينة 333.
41. املصدر نفسه 330.
42. سورة هود، آية 43.

43. نوح ال يركب السفينة 326. 
44. ورد هذا املثل ضمن شعر يف ديوان 
يدعى  لرجل  إنه  ويقال  العود،  جراد 
النساء،  الرحال،ينظر:بالغات  عروة 

ابن طيفور، 148.
45. ورد هذا املثل يف كتاب: ابو نؤاس 

يف نوادره وبعض قصائده 55.
-328 السفينة  يركب  ال  نوح   .46

 .329
47. املصدر نفسه 341.

48. املصدر نفسه 345-344.
49. املرسح يف الوطن العريب، 305.

50. مرسحيات اخلفاجي 162.
51. نوح ال يركب السفينة 355.

52. سورة هود، آية 43.
53. نوح ال يركب السفينة 366.

54. النص الغائب -جتليات التناص يف 
الشعر العريب 11.

مصطفى  الشعري،  التناص   .55
السعدين، 8.

56. املكان نفسه.
57. علم النص، جوليا كريستفا 79.

58. حتليل اخلطاب الشعري 121.

التداخل النيص يف املرسحية الشعرية ...
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املصادر واملراجع:
1. القرآن الكريم. 

وبعض  نوادره  يف  نؤاس  ابو   .2
شمس  وحققه:سامل  قصائده،أعده 
بريوت،ط1  العرصية،  الدين،املكتبة 

.2010
القادر  عبد  املرسحية،  فن  أدبيات   .3
نارشون،والرشكة  لبنان  القط،مكتبة 

املرصية العاملية للنرش، ط1، 1998.
4. بالغات النساء، ابن طيفور،صححه 
مدرسة  مطبعة  االلفي،  ورشحه:امحد 

والدة عباس االول،القاهرة، 1908.
5. حتليل اخلطاب الشعري )اسرتاتيجية 
الثقايف  املركز  مفتاح،  حممد  التناص(، 

العريب،الدار البيضاء، ط1، 1985.
العريب  الشعر  يف  الرتاثي  التناص   .6
املعارص - امحد العوايض انموذجا، عصام 
غيداء،عامن،ط1،  دار  واصل،  اهلل  حفظ 

.2018
7. التناص الشعري –قراءة أخرى لقضية 
منشاة  السعدين،  مصطفى  الرسقات، 

املعارف، االسكندرية،1991 )د.ط(.
–دراسة،  الرواد  شعر  يف  التناص   .8
العامة،  الثقافية  الشؤون  دار  ناهم،  امحد 

بغداد،ط1، 2004. 
9. التناص يف اخلطاب النقدي والبالغي 
القادر  عبد  وتطبيقية،  نظرية  –دراسة 
املغرب،  الرشق،  افريقيا  دار  بقيش، 

.2007
_مقدمة  وتطبيقيا  نظريا  التناص   .10
نظرية مع دراسة تنظريية للتناص يف رواية 
القلب  راية  وقصيدة  غرايبة  هلاشم  رؤيا 
البراهيم نرص اهلل - امحد الزغبي،مؤسسة 
عامن للنرش و التوزيع، عامن، ط2، 2000
11. ثانية جيئ احلسني ومرسحيات أخر، 
حممد عيل اخلفاجي، سلسة مرسح، بغداد، 

ط2، 2011 
العودة،  دار  ادونيس،  الشعر،  زمن   .12

بريوت، ط2، 1983.
13. علم النص،جوليا كريستيفا،ترمجة: 
ناظم،  الزاهي،مراجعة عبد اجلليل  فريد 
ط1،  البيضاء،  الدار  للنرش،  توبقال  دار 

.1991
جريار  النص،  جامع  إىل  مدخل   .14
جنيت، ترمجة: عبد الرمحن ايوب، الدار 

البيضاء، املغرب، ط2، 1989. 
هناد  والفكر،  الفن  بني  15.املرسح 
للكتاب،  العامة  املرصية  اهليأة  صليحة، 
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ملخص البحث
لوجٍه  وجهًا  املتكلمنَي  تقابُل  عنُه  ينتُج  حوارّيًا  جّوا  احلَرِب  ظروُف  ختُلُق    
ومناظرات بعضهم لبعضهم اآلخر، وكالمها يتحرك بدافع فرض قناعاته عىل اآلخر، 
سواء اقتنع أم مل يقتنع، وقد اخرتنا متنًا تسجيليًا لوقعة صفني، الذي ُيعّد أقدم متن 
سّجل هذه الواقعة تسجياًل كاشفًا ألثر الكلمة يف حتديد مسارات هذه الواقعة؛ وقد 
قاربنا هذه املناظرات باالعتامد عىل املعطيات احلجاجّية اجلدلّية التي كانت حارضة يف 
متن املناظرة احلربّية. وقد أنشأت لنا املناظرة احلربّية حجاجًا عنيفًا يقوم أساسًا عىل 

الغلبة واإلسكات، ال عىل االقناع واالفهام.
الكلامت املفتاحية: املناظرة، احلجاج، الروابط احلجاجّية، األفعال الكالمّية.

Abstract

	 The	circumstances	of	the	war	create	a	dialogue	atmosphere	
that	results	in	the	speakers	meeting	face	to	face	and	debating	each	
other.	Both	of	the	two	sides	are	motivated	by	the	imposition	of	
their	convictions	on	the	other,	whether	he	is	convinced	or	not.	
A	record	of	an	incident	in	the	battle	of	Siffin	has	been	chosen	in	
this	study,	which	is	the	oldest	one	in	this	incident,	revealing	the	
impact	of	the	word	in	determining	the	paths	of	this	event.	We	
have	approached	these	debates	by	relying	on	the	argumentative	
data	that	were	present	in	the	body	of	the	war	debate.	The	war	
debate	has	produced	for	us	violent	arguments	based	primarily	
on	victory	and	silence,	not	on	persuasion	and	understanding.
Keywords:	 debate,	 arguments,	 argumentative	 connections,	
speech	acts.

املناظرة احلربّية يف كتاب وقعة صفني ...
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1- البنية املعجمّية للمناظرة:
املعجم  مساءلة  حماولة  تأخذنا   
اللغوّية  الداللة  عىل  للتعّرف  العريّب 
)نظر(،  جذر  إىل  )املناظرة(،  لكلمة 
فنجد أن املعجم العريب سّجل عبارات 
ومجل استوقفتنا؛ لإلفادة منها يف تقعيد 

هدف هذا املطلب وهذه اجلمل هي:
1- ورد يف الصحاح: »داري تنظر إىل 
َتنَاَظُر، أي تقابل...  دار فالن، ودورنا 

وناَظَرُه من املناظرة«)1(.
»وامُلناَظَرُة  العرب:  لسان  يف  ورد   -2
َأن ُتناظَِر َأخاك يف َأمر إِذا َنَظْرمُتا فيه معًا 

كيف تْأتيانه«)2(.
»ناَظَرُه:  العروس:  تاج  يف  ورد   -3

صاَر َنظريًا له يف امُلخاَطبة«)3(.
»و)َناَظَرُه(  4- ورد يف املصباح املنري: 

)ُمنَاَظَرًة( بمعنى جادله جمادلة«)4(.
نستطيع  الذي  العام  واملعنى   
املرقومة،  النصوص  من  إخراجه 
يتحّقق  لغوّي  حدث  املناظرة  أن  هو: 

حضورًا  متكلمني  طرفني  بحضور 
م  يقدِّ ما؛  قضية  عىل  خيتلفان  مبارشًا؛ 
خاّصة  قناعات  من  عنده  ما  منهام  كٌل 
يف  للنقاش؛  املطروحة  بالقضية  ترتبط 
لفظة  وردت  وقد  اآلخر.  إقناع  سبيل 
»وهي  مفاعلة،  وزن  عىل  املناظرة 
املشاركة  األغلب  يف  تقتيض  صيغة 
ومل  أمر«)5(.  يف  فريقني  أو  جانبني  من 
العريّب  املعجم  عن  الداللة  هذه  تغّب 
الثابتة  املعاين  فكل  سلفًا-  عرفنا  –كام 

املعنى،  هذا  عن  خترج  ال  اللفظة  هلذه 
وهي صيغة تعني حتديد جوهر العمل 
احلجاجّي »الذي يعرب عن الدفاع عن 
من  النوع  هذا  أطراف  لدى  األفكار، 
قيام  تعني  الصيغة  إن  أي:  اخلطاب؛ 
شخصني  بني  واحد  عمل  يف  تنافس 

عىل األقل«)6(. 
ومل تبتعد الداللة االصطالحية   
لدى  املعجمّي  املعنى  عن  للفظة 
بأهنا:  املناظرة  عّرفت  فقد  املحدثني؛ 
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»تبادل يف وجهات النَّظر املختلفة يقوم 
قضّية  عن  فاع  بالدِّ خْصامن  فريقان  فيه 
»املحاورة  هي:  أو  مهامجتها«،  أو  ما 
يقصد  موضوع،  حول  شخصني  بني 
نظره،  وجهة  إثبات  منهام  واحد  كل 
وإبطال وجهة نظر صاحبه، مع رغبته 
الصادقة يف ظهور احلق واالعرتاف به 
املناظرة  عرفت  وقد  لدى ظهوره«)7(. 
االختالف  قادحه  أديب  »فن  بأهنا: 
وحمركه االعرتاض ومقصده األسايس 
إبطال اآلراء، قد هيدف إىل إظهار احلق 
الغلبة  حتقيق  إىل  أو  الصواب  وتبينّي 
حماكمة  يستحيل  وقد  واالنتصار، 
املناظر  أقوال  خالهلا  ومن  فيها  تتّخذ 
ودلياًل  ورأيه  عقيدته  فساد  عىل  حجة 

يستوجب إقامة احلّد عليه«)8(.
اخلصائص  احلربّية  املناظرة   -2

واألغراض واملقاصد:
أمري  بني  صفني  حرب  وقعت   
املؤمنني عيل بن أيب طالب عليه السالم 

الرشعّي  اخلليفة  )استشهد41هـ(، 
عفان)ت35هـ(،  بن  عثامن  مقتل  بعد 
وبني معاوية بن أيب سفيان )ت60هـ(، 
معارضًا  الشام  أهل  جيش  قاد  الذي 
ويل  أنه  مدعيًا  املؤمنني،  أمري  خالفة 
شهر  يف  حدثت  والتي  الرشعّي،  الدم 
صفر سنة 37 هـ، وكانت مدهتا 110 

يومًا تقريبًا.
وقد فرضت الظروف السياسّية   
األمة  عىل  عفان،  بن  عثامن  مقتل  بعد 
متصارعة  فرقًا  تنقسم  أن  اإلسالمّية 
غرّي  حروب  يف  ودخوهلا  متحاربة، 
تواصلها  أسلوب  وبدّل  حوارها 
ال  اخلالف  أساسه  أصبح  فاحلوار 
أساس  هو  التنازع  فصار  االتفاق؛ 
احلوار؛ ويظهر هذا النوع من احلوارات 
لظروف  تبعًا  الغالب  هو  ويصبح 
تعيشها  التي  واحلاالت  املجتمعات، 
يف مراحل سريورهتا وصريورهتا؛ وقد 
واضحًا  تباينًا  الظروف  هذه  أنتجت 

املناظرة احلربّية يف كتاب وقعة صفني ...
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غري  والسلوك  اللغوّي  السلوك  يف 
اللغوّي، من حيث الغايات والوسائل؛ 
لنوعي  )هابرماس(  متييز  من  قربنا  ممّا 
السلوك، األول: السلوك اخلاضع ملبدأ 
التكتيكي  بعديه  يف  وغاية(  )وسيلة 
السلوك  واآلخر:  واالسرتاتيجي، 
التواصيّل، وهيدف هذا النوع إىل خلق 
اإلمجاع  إىل  للوصول  املواتية  الظروف 
دون  من  احلجج،  تبادل  صريورة  عرب 
وسيلة  احلوار  طريف  أحد  نجعل  أن 
الشخصّية.  األهداف  إىل  للوصول 
مقابل هذا فإن التنازع هو األصل عند 
ليوتار، ويؤكد ليوتار أن فكرة اخلطاب 
سابقة  وهي  احلربّية  املناظرة  أو  احلريّب 
د الداروينية االجتامعية  بنيوية يف ما جُتسَّ

يف جمتمع الليربالية اجلديدة)9(. 
وإذا عدنا إىل أنواع املحاورات   
فنجد  وتيتيكاه(،  بحسب)برملان 
هي:  أصناف؛  ثالثة  املتحاورين  أن 
»صنٌف أّول نضطر إىل احلديث إليه قد 

بّد،  ما من حماورته  يكون عدوًا ولكن 
إياه  حماورتنا  أثناء  نشعر  ثان  وصنف 
عليه،  ونقبل  إليه،  فنميل  باالرتياح، 
وغالبًا ما تسقط األقنعة، ويقّل احلذر، 
الثالث  الصنف  أّما  التحّفظ.  ويزول 
فال نرغب إطالقًا يف احلديث إليه«)10(. 
هذه  يف  األول  الصنف  غلب  وقد 
املرحلة من الزمن عىل جممل احلوارات 
خطابًا  جعله  ممّا  املسلمني  بني  الدائرة 
العربّية  اخلطابات  ملجمل  مؤسًسا 
اإلسالمّية يف ما بعد حتى تشكّلت فرقًا 
تتصارع  واجتاهات  ومذاهب  جديدة 
حتى  بينها،  ما  يف  وتتحارب  وتتناحر 
صار من الصعوبة بمكان أن تعود هذه 
اآلخر،  وقبول  التفاهم  ثقافة  إىل  األمة 
أشكاالً  عرف  العريب  الرتاث  أّن  ثّم 
خمتلفة من املناظرات؛ منها: السياسية، 
واألدبية،  والكالمّية،  والدينّية، 
واحلربّية،  واللغوّية،  والفلسفّية، 
عني  عن  املناظرات  هذه  تغب  ومل 
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مبينني  بالدرس  تناولوها  إذ  الباحثني؛ 
والفكرّي،  اللفظي  وبناءها  غاياهتا 
عن  بعيدًا  ظلَّ  التناول  هذا  ولكن 
صوب  من  نجد  فلم  احلربّية؛  املناظرة 
كشفنا  كان  لذا  إليها؛  البحث  سهام 
وأغراضها  ومقاصدها  خلصائصها 
فنراها  فحسب؛  املناظرة  عىل  معتمدًا 
خطابًا من نوع خاص ال يامثله خطاب 
آخر؛ الختالف ظروف انتاجه النفسّية 
خاصة  صياغة  صيغ  فقد  واملكانّية، 
والقلق  الرعب  سياقات  مع  تتالءم 
والرهبة والشدة، وغريها من احلاالت 
يف  املتكّلم  تعرتض  ال  التي  النفسّية 
ال  فهي  هذا  ومع  حربّية؛  غري  ظروف 
خترج عن دائرة املناظرة عاّمة وال تبتعد 
آخر؛  أدبيًا  جنسًا  لتكون  بخصائصها 
»شكاًل  كافة  أحواهلا  يف  تظل  ألهنا 
ينبني  الطبيعي،  اخلطاب  أشكال  من 
عىل عالقة استداللّية قائمة عىل حتليل 

قصدّي االدعاء واالعرتاض«)11(.

وتبعًا هلذا التاميز نجد أن املناظرة   
اآلخر  احلريب  الكالم  عن  متتاز  كذلك 
احلربّية؛  الرسائل  أو  احلربّية  كاخلطبة 
حارضين  متكلمني  خصمني  بوجود 
يف الزمن واملكان نفسه من هنا وجدنا 
احلربّية،  للمناظرة  اخلصائص  بعض 

والتي يمكن درجها عىل النحو اآليت:
1- املتناظران حماربان أو قائدان ينتمي 
جيش  حيارب  جيش  إىل  منهام  كلٌّ 

اآلخر.
غريها  من  احلربّية  املناظرة  متتاز   -2
حمّددًا  مكانًا  تتخُذ  بأهنا  املناظرات  من 
ساحة  يف  املتكلامن  يتناظر  أن  فإّما 
يتناظرا  أن  أو  يتبارزا،  أن  قبيل  املعركة 
املناظِر  يتخُذ  حينام  القادة  فسطاط  يف 
صورة الرسول يف نقل األخبار الرسمّية 

من قادته إىل قادة اجليش اآلخر.
املناظرة  هذه  يصاحب  ما  غالبًا   -3
ويؤثر  احلارضين،  اجليشني  من  مجهور 
هذا اجلمهور يف اختيار املتكّلم تراكيبه 

املناظرة احلربّية يف كتاب وقعة صفني ...



98

)2
02

3  
ط -

شبا
( )

14
44

 - 
ب

رج
ة )

امن
 الث

سنة
- ال

ون 
الث

والث
س 

خلام
دد ا

الع
 - 

سع
التا

لد 
ملج

/ ا
واة

د

داعمة  الكلامت  لتنسال  وعباراته؛ 
موقف املتكلم وجيشه.

احلربية  املناظرة  تتّخلل  ما  غالبًا   -4
بغية  والتهّكم؛  اخلصم  إىل  اإلساءة 
النفسّية  حالته  وكرس  شأنه  من  احلّط 
وهنا  ومجاعته.  معنوياته  يف  والتأثري 
يتبنّي أثر املخاطب يف صياغة الرتاكيب 
بالطرائق  خياطبوا  أن  البيان  من  »فإن 
حتقيق  إىل  املؤّدية  املناسبة  واألساليب 
ما  بالّلني  فيدرك  املقصد  أو  الغرض 
مل  متى  وبالتلميح  بالعنف،  يدرك  مل 
جُيِد  مل  إذا  وبالتأخري  الترصيح،  ينجح 
اإلظهار  عّطل  إذا  وباإلخفاء  التقديم، 
ألّن  النتائج  وتسّلم  املقّدمات  قبول 
تقوم  حجاجّية  لعبة  اجلدلّية  املناقشة 

عىل اإلخفاء أساسًا«)12(.
املناظرات  هذه  تنتهي  ما  كثريًا   -5
املتناظرين؛  بني  واالقتتال  باملبارزة 
والرمح؛  السيف  إىل  كالمها  ليحتكم 
ليقرَر ملن الغلبة واإلقناع؛ ألّن األسايس 

فيها هو الغلبة، وال سبيل ملحاولة فتح 
حوار أساسه فهم اآلخر.

يقترص  ال  للحرب  املناظرة  ونسبة   -6
يلجأ  ما  فكثريًا  عليها؛  مضامينها 
املضامني  عىل  االعتامد  إىل  املتناظران 
ملا  كالمهم؛  أثناء  يف  وإدراجها  الدينّية 

هلذه املضامني من تأثري يف املتلقي.
بني  تعاونًا  احلوار  يؤسس  ال   -7
خصومة  ينشئ  ما  بقدر  املتناظرين، 
إذ  عنيفًا  يكون  ما  فكثريًا  ومنازعة، 
مسلكًا  منهام  طرف  كل  يستخدم 
حجاجّيًا خيتلف بحسب ما يرسمه من 
واإلقناع،  التأثري  بني  ترتاوح  أهداف 
قناعات  يف  تغيري  إىل  يصل  قد  الذي 

اآلخر.
للمناظرة  القولّية  البنية  تتشّكل   -8
ما  غالبًا  هو  الذي  االدعاء  بعرض 
يكون الفخر بالشخص أو بالنسب، أو 
االعرتاض  يصدر  ثم  القوم،  أو  الدين 
احلواري  املوضوع  بحسب  املناظر  من 
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الذي صيغ من املتكلم األول.
 فنجد أّن معظم هذه اخلصائص يدور 
والنص  واملخاطب  املتكلم  حول 
والسياق الذي قيل فيه هذا النص. وهي 
املعايري نفسها التي أعانتنا للكشف عن 
نستطيع  التي  احلربية،  املناظرة  مقاصد 

حتديدها بمقصدين أساسيني مها:
يتوّجه  وفيه  اإلسكات:  مقصد   -1
سابًا،  متهكاًم،  املخاطب  إىل  املناظر 
وعقيدته،  بأخالقه  معرضًا  شامتًا، 
وكل هذا يف سبيل إلقام خصمه حجرًا 
إلسكاته ودفع حجته سلفًا، ومن أمثلة 
هذا املقصد مناظرة بني شبث بن ربعي 
يا  »أ يرسك باهلل  ومعاوية: فقال شبث 
يارس  ين  عامر  من  أمكنت  أن  معاوية 
ذلك؟  من  يمنعني  وما  قال:  فقتلته؟ 
واهلل لو أمكنني صاحبكم من ابن سمية 
ما قتلته بعثامن، ولكن كنت أقتله بنائل 
له شبث:  فقال  ابن عفان،  موىل عثامن 
واهلل  ال  معدالً،  عدلت  ما  السامء  وإله 

قتل  إىل  تصل  ال  هو  إال  إله  ال  الذي 
كواهل  عن  اهلام  تندر  حتى  يارس  ابن 
الرجال وتضيق األرض الفضاء عليك 
كان  لو  إنه  معاوية:  له  فقال  برحبها، 

ذلك كانت عليك أضيق »)13(.
أن  يمكن  ال  احلوار  أن  نلحظ   
أن  يمكن  وال  املتكلمني،  بني  يستمر 
تتغرّي قناعات أيٍّ منهام؛ فمعاوية مرٌص 
عىل قتل عامر بن يارس يف كل األحوال 
سواء شارك يف قتل عثامن أم مل يشارك، 
هذا  يف  والنقاش  احلوار  يرفض  وهو 
إسكات  عىل  يرص  وشبث  األمر، 
االحتامالت  تضييق  وعىل  معاوية 
رضبًا  عامر  قتل  عملية  لتكون  عليه 
فاملتناظران كان مقصدمها  املحال،  من 
بشتى  عليه  واالنتصار  اخلصم  إفحام 
املساحة  أخذ  املقصد  وهذا  الطرائق. 
وقعة  يف  احلربّية  املناظرات  من  األكرب 

صفني كام سيتبنّي لنا الحقًا.
أقل  مقصد  وهو  اإلقناع:  مقصد   -2

املناظرة احلربّية يف كتاب وقعة صفني ...
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وغالبًا  احلربّية،  املناظرة  يف  حضورًا 
عليه  كاإلمام عيل  القادة  من  يصدر  ما 
السالم أو معاوية، يّتجه فيه املناظر إىل 
العقلية  باملسالك  نظره  وجهة  إيضاح 
قناعات  يف  التأثري  سبيل  يف  والنقلّية 
هنا  فالتأثري  سلوكه،  وتغيري  السامع 
كل  ينشدها  وغاية  مركزيًا  هدفًا  صار 

طرف من األطراف املتناظرة. 
نجح  التي  املناظرات  ومن   
املخاطب،  قناعات  تغيري  يف  املتكلم 
قدمه  ما  بسبب  كذلك  سلوكه  وتغيري 
طاقات  حتمل  عقلّية  مسالك  من 
اقناعّية، ما حدث بني هشام  حجاجّية 
بن عتبة وفتى من أهل الشام، وقد بدأ 
عليه  عيل  لإلمام  بالتعرض  الفتى  هذا 
إّن   « عتبة:  بن  هشام  له  فقال  السالم 
هذا  وإن  اخلصام،  بعده  الكالم  هذا 
فإنك  اهلل  فاتق  احلساب.  بعده  القتال 
راجع إىل ربك فسائلك عن هذا املوقف 
أقاتلكم؛ألن  فإين  قال:  به.  أردت  وما 

صاحبكم ال يصيل كام ذكر يل، وأنكم 
صاحبكم  ألن  وأقاتلكم  تصلون،  ال 
قتله.  وأنتم وآزرمتوه عىل  قتل خليفتنا 
فقال له هشام: »وما أنت وابن عفان؟ 
الناس،  وقراء  حممد  أصحاب  قتله  إنام 
حكم  وخالف  أحداثًا  أحدث  حني 
الكتاب وأصحاب حممد هم أصحاب 
الدين، وأوىل بالنظر يف أمور املسلمني. 
أمر  وال  األمة  هذه  أمر  أن  أظن  وما 
هذا الدين عناك طرفة عني قط ». قال 
الفتى: أجل أجل، واهلل ال أكذب فإن 
وال  ويشني  ينفع،  وال  يرض  الكذب 
إن هذا األمر   « له هشام:  فقال  يزين. 
ال علم لك به، فخله وأهل العلم به » 
وقال  نصحتني.  قد  واهلل  أظنك  قال: 
ال  صاحبنا  إن  قولك  وأما  هشام:  له 
رسول  مع  صىل  من  أول  فهو  يصيل 
اهلل، وأفقهه يف دين اهلل، وأواله برسول 
قارئ  فكلهم  معه  ترى  من  وأما  اهلل. 
فال  هتجدا.  الليل  ينامون  ال  الكتاب، 
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املغرورون  دينك األشقياء  يغررك عن 
يا عبد اهلل، إين ألظنك  الفتى:  قال   .«
 ،] آثاًم  خمطئًا  وأظنني   [ صاحلًا،  امرءًا 
 « قال:  ؟  توبة  من  يل  جتّد  هل  أخربين 

نعم«)14(.
نسبيًا  الطويل  النص  هذا  نقلنا   
التي  ومسالكه  االقناع  آليات  لنتبنّي 
سبيل  يف  عتبة(،  بن  )هشام  اختذها 
تغيري  بعُد  ومن  الفتى  قناعات  تغيري 
إىل  معاوية  صف  من  بالعدول  سلوكه 
نجح  مقصد  وهو  عيل،  اإلمام  صف 
أنه  نجاحه  وأساس  حتقيقه؛  يف  هشام 
بني  الذهنّية  املشرتكات  عىل  اعتمد 
عبادة  إىل  فأشار  واملخاطب  املتكلم 
الصحابة  والتفاف  السالم،  عليه  عيّل 
القضايا  إياه، وهي من  عليه ونرصهم 
نجح  وقد  معاند.  إال  ينكرها  ال  التي 
االستدراج؛  استعامل مسلك  هشام يف 
فقد اجته إىل املخاطب بأسلوب إقناعّي 
بأنه  االستدراج  تعريف  ويمكن  لنّي. 

من  الغرض  حصول  إىل  »التّوصل 
املخاطب، واملالطفة له يف بلوغ املعنى 

املقصود من حيث ال يشعر«)15(.
املناظرة احلربّية  وتّتخذ مقاصد   
مسالك تتباين عن املناظرات األخرى 
ألن  والفلسفّية؛  واألدبّية  كالسياسّية 
احلربّية  املناظرة  ففي  ختتلف،  الغايات 
اإلخبار  إىل  اإلقناع  من  القصد  ينتقل 
واإلبالغ؛ فاملناظر ال يرتب أثرًا اقناعيًا 
اإلقناع  الغالب-؛ ألن  -يف  عىل كالمه 
جد بعيد فغايته التأثري يف املخاطب؛كي 
يف  هزيمته  وتسهل  معنوياته  تنكرس 

احلرب.
اإلطار  استبعاد  يمكن  وال   
كون  املناظرة؛  يكتنز  الذي  احلجاجي 
إال  الواقع  يف  تتجّسد  ال  املناظرة  أن 
حينام خيتلف االثنان يف قضية ما بغض 
النظر عن موضوعها، فيعمد املتناظران 
إبداء حججهام ورّد حجج اآلخر،  إىل 
»العملّية  تعريفاته  أعم  يف  فاحلجاج 

املناظرة احلربّية يف كتاب وقعة صفني ...
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التي من خالهلا يسعى املتكلم إىل تغيري 
لدى  والتصّورات  املعتقدات  نظام 
خماطبه بواسطة الوسائل اللغوّية«)16(؛ 
يقيني  هو  ما  يف  يكون  ال  فاحلجاج 
أمر  يف  نحاجج  ال  فنحن  إلزامي،  أو 
راسخة،  يقينّية  حقيقة  أنه  عىل  مأخوذ 
أمر  يف  أو  مثاًل،  الرياضية  كاحلقائق 
مأخوذ عىل أنه أمر صارم واجب النفاذ، 
مرجح،  هو  فيام  احلجاج،  يكون  وإنام 
أن  حلظنا  وقد  وحمتمل«)17(،  وممكن، 
جممل القضايا التي تناظر هبا املتحاربان 
يف وقعة صفني كان اخلالف فيها نابعًا 
التي قرت يف  املسبقة  من االفرتاضات 
الرسول  خلليفة  رؤيتهم  مثل:  ذهنهم، 
وسلم،  وآله  عليه  اهلل  صىل  حممد 
وامتالك  وبالقبيلة،  بالنسب  والفخر 
قضايا  وهي  الباطل،  ورفض  احلق، 
نسبية يستطيع أي متكلم أن ينسبها له 
بعد أن يعرض مجلة من احلجج يرتبها 

ترتيبًا منطقّيًا معّينًا. 

واملناظرة من اخلطابات الطبيعّية   
التي يرتّسم فيها احلجاج واضحًا جلّيًا، 
ومالمح  صفات  من  للحجاج  ما  ألن 
أن  فكام  املناظرة،  يف  حارضًا  يكون 
احلجاج فعالّية جدلّية، فاملناظرة فعالّية 
الفكري  طابعهام  أيضًا؛ألن  جدلية 
واحد وهو مقامي واجتامعي، إذ يأخذ 
احلجاج بعني االعتبار مقتضيات احلال 
من معارف مشرتكة ومطالب إخبارّية 
جديل؛ألن  وهو  ظرفّية،  وتوجهات 
صور  التزام  عىل  قائم  إقناعي  هدفه 
الربهانّية  البنيات  استداللّية أوسع من 
الربهانّية  الصفة  تكون  وال  الضيقة، 
فقد  املخاطب،  اقتناع  حلصول  رشطًا 
حيصل  وال  الدليل،  برهانية  تستويف 
معها اقتناع املخاطب، فال يمكن منعه 
السابق،  اعتقاده  عىل  االستمرار  من 
ما  وهو  للدليل)18(،  خمالفًا  كان  ولو 
احلربّية؛  املناظرات  يف  كثريًا  وجدناه 
مدعومة  حجته  املتكّلم  يعرض  إذ 
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قرآنية  )آية  النقيل  والدليل  بالربهان 
دليل  أو  رشيف(،  نبوي  حديث  أو 
عقيل، ومع ذلك يظّل املخاطب مرصًا 
التحّول  السابقة، رافضًا  عىل اعتقاداته 
عنها، ألن احلق هو نفسه -عىل خالف 
الرأي السائد- ليس ثابتًا ال يتغرّي، بل 
يف  كان  وما  ويتجّدد،  يتغرّي  أن  أصله 
أصله متجّددًا، فال بد أن تكون الطريقة 
وجد  وحيثام  متعّددًا،  إليه  املوصلة 
التعّدد يف الطريق، فثمة حاجة إىل قيام 
السالكني  أو  هبا  املتوسلني  بني  حوار 

هلا«)19(.
احلجاج  أن  املعلوم  ومن   
اآلراء  تعّدد  عن  يعرّب  اختاليف  ملفوظ 
منهج  عىل  ويقوم  والتصّورات، 
واالحتجاج  والطعن  االعرتاض 
باحلّجة  احلّجة  ومقارعة  اخلصم،  عىل 
ومحل  اإلقناع  قصد  بالرأي،  والرأي 
احلجة  وإلزامه  اإلذعان  عىل  املخاطب 
املشهورات  احلجاج  وجمال  والربهان 

اخلالف  وموضعه  املسائل  من 
واملواجهة)20(.

أن  نجد  تقّدم  ما  عىل  وبناء   
املناظرة احلربّية تبتعد كثريًا عن أصناف 
جعل  التي  تلك  األخرى،  املناظرات 
منهجّية  أصوالً  الرمحن  عبد  طه  د.  هلا 

تتلّخص باآليت)21(:
متقاربني  املتناظران  يكون  أن   -1
معرفة ومكانة؛ حتى ال يؤدي استعظام 
وهذا  له.  استحقاره  أو  اآلخر  أحدمها 
احلربّية  املناظرة  يف  وجدناه  ما  خالف 
ملخاطبة  اجليش  عامة  يتجرأ  ما  فكثريًا 
القادة، وتوجيه الكالم الالذع هلم؛ بل 

سبهم وشتمهم.
حتى  خصمه  املناظر  يمهل  أن   -2
عليه  يفسد  ال  كي  مسألته،  يستويَف 
غائب  األمر  وهذا  أفكاره.  توارد 
مقاطعة  فنلحظ  احلربّية؛  املناظرة  يف 
إرباكه  سبيل  يف  للمتكّلم  املخاطب 

وإضعاف حجته.

املناظرة احلربّية يف كتاب وقعة صفني ...
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إىل  اإلساءة  املناظر  يتجنب  أن   -3
بغية إضعافه  الفعل  أو  بالقول  خصمه 
أن  نجد  ما  يف  بحجته.  القيام  عن 
يتهّجم  احلربّية  املناظرة  يف  املتناظرين 
وأحيانًا  القول  يف  اآلخر  عىل  أحدمها 

بالفعل.
مع  االشرتاك  املناظر  يقصد  أن   -4
واالعرتاف  احلق  إظهار  يف  خصمه 
ذهن  عن  متامًا  غاب  املقصد  وهذا  به، 
املناظر احلريّب؛ ألن أساس مناظرته هي 
الغلبة واإلسكات وفرض سطوته عىل 

اآلخر.
3 -املنطلقات احلجاجّية:

املنطلقات  تعريف  باإلمكان   
»مجلة من التصّورات  احلجاجّية بأهنا: 
ينسج  التي  والفرضيات،  واملقدمات 
فبهذه  الربهانّية،  املحاجج خططه  فيها 
أن  كام  املعنيون،  يستامل  املقدمات 
مع  تنسجم  مل  إذا  رفضها  يف  احلق  هلم 
البساطة  من  كانت  أو  تصوراهتم، 

عنرص  أي  متّثل  ال  إذ  السطحية،  أو 
))أهنا  باعتبار  هلا  وُينظر  جذاب«)22(. 
احلجاج،  يف  االنطالق  نقاط  تؤسس 
متّثل القاعدة الصلبة الرئيسة التي ترتاكم 
اخلطاب  هبا  ويصعد  احلجج،  عليها 
املنطلقات  وهذه  احلجاجي(()23(، 
وحاماًل  حجاجّية  موّجهات  تشّكل 
لالتفاق، ومنها يكون االنطالق، ومن 
كانت حارضة يف  التي  املنطلقات  هذه 

ذهن املتناظرين: الوقائع والقيم)24(.
مشرتك  هو  ما  الوقائع  فتمّثل   
بني عدة أشخاص، أو بني مجيع الناس، 
وفيها ما حتّقق وقوعه، أو ما يمكن أن 
يتحّقق أو احتمل حتّققه)25(. تضع أمامنا 
املناظرات احلربّية منطلقات مل تغب عن 
كلها،  أحواهلم  ويف  كلهم  املتناظرين 
موقف  ولكن  حتّققت،  وقائع  وهي 
ونظرهم  إزاءها،  اختلف  املتناظرين 
فأهل  واإلجيايب.  السلبّي  بني  تباين  هلا 
املنقرّي-  تصنيف  –بحسب  العراق 
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تدور  التي  األساسية  الواقعة  كانت 
أحقّية  هي  كلها،  حججهم  حمورها  يف 
بخالفة  السالم  عليه  عيل  اإلمام 
وسلم،  واله  عليه  اهلل  صىل  الرسول 
نجّد هذا واضحًا يف مناظرة أيب عمرة 
»إن  بن حِمصن مع معاوية؛ إذ قال له: 
صاحبي ليس مثلك، إن صاحبي أحق 
الفضل والدين  األمر يف  الربية يف هذا 
من  والقرابة  واإلسالم،  والسابقة 

رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم«)26(.
أساس  القضّية  هذه  مّثلت   
أكان  سواء  العراق  أهل  جيش  جتمع 
السياسّية  اخلالفة  عىل  مقترصًا  إيامهنم 
الدينّية  باخلالفة  آمن  ممّن  كانوا  أم  له 
اخلليفة  ه  فيعدُّ السالم؛  عليه  لعيل 
الرشعّي للرسول بعد أن اختارته األمة 
بالشورى، وهي القضّية التي اعتمدها 
العراق  أهل  من  مناظرًا  برز  من  كلُّ 
أم  الترصيح  أسلوب  اختذت  سواء 
مؤسسة  نقطة  صارت  حتى  التلويح، 

أو  القتال  ساحة  يف  احلربّية  املناظرة  يف 
يف فسطاط القادة؛ ومع هذا فإهنا مل تلق 
غالب  يف  اآلخر-  الطرف  عن  صدى 
تناقض  بل  ختالف،  ألهنا  األحيان-؛ 
حركتهم  التي  ومعتقداهتم  تصوراهتم 
للقتال، ورفضوها أشد الرفض، فهذه 
قوله:  إال  معاوية  عند  جتّد  مل  الدعوة 
ا األعرايب اجللف اجلايف يف كّل ما  »أهيُّ
انرصفوا من عندي  وصفت وذكرت. 

فليس بيني وبينكم إال السيف«)27(.
فالواقعة  الشام  أهل  أما   
عليها  أسسوا  التي  األساسية 
مقتل  فهي:  ومناظراته؛  حماججاهتم 
كثري  يف  هذا  ويتبدى  عفان،  بن  عثامن 
بن  حبيب  قاله  ما  منها  أقواهلم،  من 
املؤمنني،  أمري  عىل  دخل  حينام  مسلمة 
بعد  »أما  فقال:  معاوية،  من  مبعوثًا 
فإن عثامن بن عفان كان خليفة مهديًا، 
اهلل،  أمر  إىل  وينيب  اهلل،  بكتاب  يعمل 
وفاته،  واستبطأتم  حياته،  فاستثقلتم 

املناظرة احلربّية يف كتاب وقعة صفني ...
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فعدوتم عليه فقتلتموه، فادفع إلينا قتلة 
عثامن نقتلهم به. فإن قلت إنك مل تقتله 
هذا  أمرهم  فيكون  الناس  أمر  فاعتزل 
من  أمرهم  الناس  يويل  بينهم،  شورى 

أمجع عليه رأهيم«)28(. 
حيثيات  القضية  هذه  وتتجاوز   
لتيار  مؤِسسة  لتكون  واملكان،  الزمان 
أيب  بن  عيل  خالفة  رفض  عىل  جيتمع 
أيب  بن  معاوية  بخالفة  ويؤمن  طالب 
من  أفضل  هؤالء  جيد  فلم  سفيان؛ 
مقتل عثامن بن عفان؛ ليكون عذرًا هلم 
اختاره  الذي  الرشعّي  اخلليفة  ملحاربة 

املسلمون بالشورى العامة. 
التي  األوىل  احلجة  هي  وظّلت   
حيتّج هبا كلُّ من رام القتال والنزاع من 
أيب  بن  معاوية  أفاد  وقد  الشام،  أهل 
بوساطة  كامل  جيش  حشد  يف  سفيان 
التي حركت مشاعر أهل  القضية  هذه 
سبيل  يف  يقاتلون  وهم  ال  وملَ  الشام؛ 
احلاكم  قتلت  من  الرشعّي  القصاص 

الرشعّي!
املناظِر  اآلخر  الطرف  يّتفق  ومل   
مع رؤية أهل الشام هلذه الواقعة؛ إذ ظّل 
االختالف يف منظور الفريقني للوقائع 
رّد  فقد  حارضًا،  وتوجيهها  التارخيية 
اإلمام عيل قول حبيب بقوله: »ويِلَ أمر 
الناس عثامن فعمل بأشياء عاهبا الناس 
فقتلوه«)29(، ومل  ناس  إليه  عليه، فسار 
)مقتل  الواقعة  التوجيه هلذه  هذا  يغب 
فوجهها  عتبة  بن  هشام  عن  عثامن( 
بقوله: »إّنام قتله أصحاب حممد وقراء 
وخالف  أحداثًا  أحدث  حني  الناس، 
هم  حممد  وأصحاب  الكتاب،  حكم 
أصحاب الدين، وأوىل بالنظر يف أمور 
يف  اخلالف  فُيلحظ  املسلمني«)30(، 
رؤية املتناظرين اجتاه الواقعة التارخيّية، 
يستقيم  حجاجّيًا  توجيهًا  وتوجيهها 
مع االفرتاضات املسبقة القارة يف ذهن 
احلجاجّية  القيمة  تربز  وهنا  املتكّلم، 
اجتامعّية  مظاهر  كوهنا  من  للوقائع 
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يف  »تشّكل  ودينّية  وسياسّية  وثقافّية 
نحو  عىل  احلياة  يوجه  رأيًا  حقيقتها 
حجاجي، نحو املفارقة أو االختالف، 
ذات  طرائق  وهي  االتفاق،  أو  املامثلة 
منطق  فيها  يتحّكم  واقعية  منطلقات 
جيعلها  ممّا  احلقيقة،  ومنطق  الواقع 
داخل  الوظائف  من  جمموعة  تؤدي 
القول احلجاجّي، هبدف اإلقناع وإثارة 

شعور املستمع«)31(.
إنسانيًا،  نظامًا  فتمّثل  القيم  أّما   
يف  مهاًم  ومنطلقًا  رمزيًا،  وسلوكًا 
هذه  وتّتضح  احلجاجّي،  التناظر 
األمهّية بتعبريها عن »مواقفنا املواجهة 
وطابعًا  مكثفة  حياة  هلا  إّن  للواقع، 
عند  القيم  إنَّ  كونّية.  جيعلها  واسعًا، 
ثمة  دائم، ومن  أمر عفوي  ما  شخص 
مفعمة  إهّنا  االهتام،  إىل  مياًل  أقّل  فإهنا 
باحلساسّية، وليس من السهل صياغتها 

بأصول معرتف هبا أو من دوهنا«)32(.
واسع  فضاء  هي  القيم  وهذه   

عىل  احلجاج  منظرو  فقّسمها  ومتنّوع، 
اخلري  نحو:  الكونّية؛  القيم  قسمني: 
واحلق واجلامل، ويعني: الكيّل واليقيني 
القيم  اآلخر:  والقسم  الشامل، 
والنظام  الوحدة  نحو:  املحسوسة، 

والصدق والتقوى واالستقامة)33(. 
اإلنسانّية  القيم  مّثلت  لقد   
املتناظرون؛  عليها  استند  منطلقات 
لتدعيم موقفهم يف مناظراهتم، ودحض 
صفني  وقعة  لنا  وتقّدم  اآلخر.  حجج 
لنا قراءة  تناظرًا من نوع آخر، يكشف 
الطرفني،  التي يؤمن هبا كل من  للقيم 
فالصورة األوىل قضية املاء قيمة إنسانّية 
عليا؛ إذ إن املاء يمّثل احلياة، وال يمكن 
أخذت  فقد  دونه؛  من  احلياة  تدوم  أن 
حّيزًا كبريًا من املناظرات منها ما حدث 
األعور  وأيب  قيس  بن  األشعث  بني 
أهل  احتل  أن  بعد  وبدأت  لمّي،  السُّ
املاء؛ فنادى األشعث هبم  الشام مكان 
أبو  فأجابه  املاء«،  عن  »خلوا  قائاًل: 

املناظرة احلربّية يف كتاب وقعة صفني ...
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تأخذنا  حتى  ال،  واهلل  »أما  األعور: 
وإياكم السيوف« فقال األشعث: »قد 

أظنها واهلل دنت منا«)34(.
فيه  »امتزج  املوقف  وهذا   
وسياسة،  وفروسّية  وفلسفة  أدب 
تستّل  أن  معه  تستطيع  ال  امتزاجًا 
عن  بعيدًا  وحده  لتقيمه  منها  عنرصًا 
العنارص«)35(، فصارت جزءًا ال  سائر 
الشخصّية  املعرفّية  املنظومة  من  يتجزأ 
ينفك عنها؛  أن  الشخص  وال يستطيع 
التي  السابقة  االفرتاضات  من  هي  بل 
تعكس موقف الشخص جتاه أّي قضية 
املاء  فمنع  العامة،  حياته  يف  تعرتضه 
الشام،  ألهل  السلوكي  الطابع  عكس 
فالقصد األسايس من حترك أهل الشام 
هو حتقيق اهلدف وهو إسقاط حكومة 
وسيلة  بأي  السالم  عليه  عيل  اإلمام 
حينام  غابت  اإلنسانّية  فالقيمة  كانت، 
املحارب  وختىّل  احلريّب  اهلدف  حرض 
األشعث  فقال  الفروسّية؛  روح  عن 

يا  »وحيك  شمر:  بن  لعمرو  قيس  بن 
رأيًا  لك  ألظن  كنت  إن  واهلل  عمرو، 
فإذا أنت ال عقل لك،...أما علمت أّنا 

معرش ُعرب«)36(.
للقيمة  السلبّية  الصورة  هذه   
اإلنسانّية تناظرها صورة أخرى للقيمة 
فلام  العراق؛  أهل  جيش  عند  نفسها 
اإلمام  بعث  املاء  منابع  عىل  سيطروا 
قائاًل:  معاوية  إىل  السالم  عليه  عيل 
»إّنا ال نكافيك بصنعك، هلّم إىل املاء 
تكن  ومل  سواء«)37(.  فيه  وأنتم  فنحن 
ُيقاتُِل  التي  األساس  هي  املاء  قضية 
وغايته؛  هدفه  هي  وليس  أجله،  من 
إن  الناس،  »أهّيا  ألصحابه:  فقال 
ناظرًا  املاء«،  منع  من  أعظم  اخلطب 
هداية  وهي  وأعمق  أسمى  قضية  إىل 
وإبعادهم  احلق  طريق  إىل  الناس 
ترتيب  فيه  ونجد  الباطل،  طريق  عن 
يف  يكن  فلم  لألولويات؛  وعرض 
والعسكرّية  السياسّية  اإلمام  حسابات 
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سبيل  يف  الشام  أهل  عن  املاء  يمنع  أن 
ومل  املعركة،  وكسب  عليهم  التأثري 
عنايته  بقدر  باحلرب  باالنتصار  يعتن 
التي  العليا  واملثل  القيم  عىل  باحلفاظ 
حياته  يف  حيًا  واقعًا  ومتثّلت  هبا،  آمن 
بني  املعادلة  هذه  حرضت  وقد  كلها. 
لنهاية  قطب  سّيد  تقييم  يف  الفريقني 
معاوية  »إن  فقال:  اجلمل؛  حرب 
وزميله عمرًا مل يغلبا عليًا؛ألهنام أعرف 
بدخائل النفوس، وأخرب منه بالترصف 
ولكن  املناسب،  الظرف  يف  النافع 
ألهنام طليقان يف استخدام كل سالح، 
وسائل  اختيار  يف  بأخالقه  مقيد  وهو 
وزميله  معاوية  يركن  وحني  الرصاع. 
والنفاق  واخلديعة  والغش  الكذب  إىل 
عيل  يملك  ال  الذمم  ورشاء  والرشوة 
فال  األسفل،  الدرك  هذا  إىل  يتدىّل  أن 
فشل  وإنه  ويفشل،  ينجحان  عجب 

أرشف من كل نجاح«)38( . 
املاء  منع  إىل  ننظر  ونحن   

وإباحته بوصفه قيمة عليا ورأس هرم 
إذ إهنا  القيم احلارضة يف وقعة صفني؛ 
اجليشني،  روح  جوهر  عن  تكشف 
والتقاليد  باألخالق  التزامها  ومدى 
واإلنسانّية  بل  والعربّية  اإلسالمّية 
املاء  يكون  أن  فرضت  التي  كذلك، 
عن  منعه  يف  ألحد  سلطة  وال  مباحًا 

اآلخر. 
التي كانت حارضة  القيم  ومن   
احلق  قيمة  هي  احلربّية  املناظرة  يف 
املناقضة للباطل، والتي كانت حارضة 
وتلوحيًا؛  ترصحيًا  املناظرات  جممل  يف 
حينام  برش  بن  عوف  قاله  ما  هذا  ومن 
أتكّلم  إين  »واهلل،  األعور:  أبا  ناظر 
وإين  بالباطل،  أنت  وتكّلم  باحلق،  أنا 
أدعوك إىل اهلدى وُأقاتل أهل الضاللة 
ضاّل  اهلل  بنعمة  وأنت  النار،  من  وأفّر 
ضاللة،  عىل  وتقاتل  بالكذب  تنطق 
والضاللة  باملغفرة،  العقاب  وتشرتى 
العراق  أهل  فمتحدث  باهلدى«)39(، 

املناظرة احلربّية يف كتاب وقعة صفني ...
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إىل  احلق  قيم  صّف  قد  برش  بن  عوف 
الباطل  بقيم  مناظره  ونعت  جانبه، 
موقفه  من  متأكد  وهو  والضالل، 
وصحة بيانه »ال تستطيع أن تكذبني«. 
الشام  أهل  يرِض  مل  االصطفاف  هذا 
فهم ال يذعنون إىل احلجة البالغة؛ وال 
ولكنهم  العراق؛  أهل  بدعوة  يرضون 
عجزوا بالوقت نفسه عن ردها وإجياد 
العاص  بن  عمرو  فعمد  بقوهتا؛  حجة 
عن  البحث  إىل  نفسه-  الوقت  –يف 

وللتضليل عىل  املوقف  لتعمية  مغالطة 
السامعني؛ فقال موّجهًا كالمه لعامر بن 
يارس: »فعالم تقاتلنا؟ أو لسنا نعبد إهلا 
وندعو  قبلتكم،  ]إىل[  ونصيل  واحدًا، 
ونؤمن  كتابكم،  ونقرأ  دعوتكم، 
استعامل  يكن  فلم  برسولكم«)40(. 
املغالطة من عمرو بن العاص إال ألنه 
الصادق  أمام  وهو  يده،  يف  ما  أسقط 
الذي ال يكذب، والذي هو أيقونة احلق 
»عامر  بقوله:  الرسول  إليه  الذي أشار 

يف أهل احلق يقتله الفئة الباغية«)41(.
ومطالعة مناظرة عامر بن يارس   
مع عمرو بن العاص تكشف أن كليهام 
قد أقّر بالقوة احلجاجّية للقيم فهي التي 
رجحت كفة أحدمها عىل اآلخر؛ ألن 
يتحّقق  إنام  اإلقناعي  احلجاج  »نفوذ 
انطلق  التي  القيم  هبذه  عالقته  بقوة 
وانتامئه  هبا،  ووعيه  احلجاجي  منها 
التارخيي إليها؛ ذلك ألن احلجاج حني 
ينطلق من قيمة ما، فإن كال الطرفني ال 
يكتفي بتثبيت هذه القيم وادعاء متثيلها 
الطرف  جتريد  بمحاولة  بل  فحسب، 

اآلخر منها«)42(.
3- الروابط احلجاجية يف املناظرات:

أساس  مكوناٍت  القضايا  تربز   
هلذه  والبّد  املناظر؛  يف  اللغوّي  للنص 
بينها؛  ما  يف  يربط  رابط  من  القضايا 
اللغوّي  التواصل  تفعيل  يف  لتسهم 
واملعنوّي يف القول الصادر، وقد عّرفت 
ن  يمكِّ لفظ  »كلُّ  بأهنا:  الروابط  هذه 
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أكثر؛  أو  مجلتني  أو  قضيتني  ربط  من 
لتكوين قضايا ومجل مركبة«)43(، وتعّد 
لتحقيق  أساسًا  رشطًا  الروابط  هذه 
الوصلّية  الّصيغ  »تربط  فهي  احلجاج؛ 
عنارص  وتبني  بالنتيجة،  املقدمة 
القاعدّي  الرسم  ويتمّثل  احلجاج، 
بنتيجة، قد  للحجاج يف ربط معطيات 
يكون هذا الربط ظاهرًا أو ضمنيًا )بام 
أن ونظرًا لـ( أو معكوسًا، رّد احلجة أو 

االستثناء«)44(. 
اللغوّية  العنارص  من  والروابط   
احلجج  وتقوية  توجيه  يف  الفّعالة 
اللغوّية،  األقوال  بنية  يف  الكامنة 
يف  اللغوّية  الروابط  هذه  تسهم  إذ 
خالل  من  ومتاسكه  اخلطاب  انسجام 
ما،  لقول  احلجاجّية  القيمة  بني  ربطها 
قضيتني  بني  الربط  أي  النتيجة  وبني 
القوة  ومنحها  القول  أجزاء  وترتيب 
حججًا  القضايا  هذه  بوصف  املطلوبة 
الروابط  يف اخلطاب. ويرى ديكرو أن 

احلجاجية ال تنحرص يف وظيفة أحادية 
فقط، وهي األغراض اللغوّية، ولكنها 
تؤدي أغراضًا استداللّية حجاجّية)45(.
وقد اكتنزت املناظرات احلربّية   
مجلة وافرة من هذه الروابط التي أّدت 
والتي  التداولّية؛  احلجاجّية  وظيفتها 
منها: لكن، والواو، وثم، والفاء، وبل، 

وأّما الرشطّية.
فالرابط )لكن( قد ورد يف قول   
مالك األشرت رادًا عىل أيب األعور وهو 

يرجتز يف ساحة احلرب)46(:
لست - وإن ُيكره - ذا اخلالط)47( 

ليس أخو احلرب بذي اختالط 
لكن عبوس غري مستشاط 

 هذا عيل جاء يف األسباط
وهو رابط يعمل عىل تغيري جهة   
الرابط  بعد  فام  وثبوهتا،  القضّية  داللة 
»يكون أقوى من الدليل الذي يرّد قبله، 
يتمكن من توجيه  إذ  الغلبة  له  وتكون 
التي  النتيجة  فتكون  بمجمله،  القول 

املناظرة احلربّية يف كتاب وقعة صفني ...
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هو  وخيدمها  الدليل  هذا  إليها  يقصد 
نتيجة القول برمته«)48(، فتثبت النتيجة 
القول  إثبات  وتلغي  الثاين،  للقول 
األول، ووظيفته التداولّية االستدراك؛ 
أي: »تعقيب الكالم بنفي يتوهم ثبوته 
أو إثبات ما يتوهم نفيه، وهذا يستلزم 
بمعموليها،  صلة  له  كالم  يسبقها  أن 
قبلها يف  ملا  بعدها خمالفًا  ما  وأن يكون 
املعنى ومغايرًا له«)49(، وجتعل القضية 
الثانية فعاًل مضادًا فالقضّية األوىل التي 
ومناجزه  مناظره  أمام  األشرت  يضعها 
وال  املجنون،  بالسفيه  ليس  أنه  وهي 
ضعيف العقل، بل هو الكّيس الفطن، 
إثبات  وبعد  األمور،  حلقائق  الواعي 
من  جّوًا  تضيف  التي  القضية  هذه 
يستدركها  املتكّلم،  عىل  واهليبة  املهابة 
هي  والتي  األصلّية  النتيجة  وُيثبت 
بأّنه رجٌل عبوس  األساس يف الكالم، 
احلرب،  عند  خفيف  غري  الوزن  ثقيل 
عني  يف  الرعب  ترسم  صفات  وهي 

السامع، وتضعف حجته يف اخلطاب. 
عن  يعجز  مناظره  جعل  الذي  األمر 
رّد القول. فصار الرابط احلجاجّي بني 

قضيتني مها:
ليس رجاًل ضعيف  األشرت  مالك   -1

العقل.
2- هو خميف للعدو وعابس يف وجهه.
وباإلمكان ترتيب هذه القضايا   

عىل وفق السلم احلجاجي:
النتيجة: مالك األشرت فارس شجاع خميف للعدو

     هو خميف للعدو وعابس يف وجهه.
 

ق       2 

الرابط:           لكن

ق1                هو ليس رجاًل ضعيف العقل.

 
حرف  فهي  )بل(؛  الرابط  أما   
لوظيفة  تأيت  األساس،  يف  عطف 
اإلرضاب  أو  االبطايل  اإلرضاب 
احلجة  إلغاء  يعني  فاألول  االنتقايل، 
الثانية،  احلجة  وإثبات  األوىل، 
مْحَُن  الرَّ ََذ  اختَّ ﴿َوَقاُلوا  تعاىل:  كقوله 
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ُمْكَرُموَن﴾  ِعَباٌد  َبْل  ُسْبَحاَنُه  َوَلًدا 
بقاء  فهو  االنتقايل،  أما  )األنبياء26(، 
احلجة األوىل ولكن احلجة الثانية تكون 
﴿َقْد  تعاىل:  قوله  يف  كام  وأثبت،  أقوى 
َفَصىلَّ  ِه  َربِّ اْسَم  َوَذَكَر  ى  َتَزكَّ َمْن  َأْفَلَح 
َخرْيٌ  َواآْلِخَرُة  ْنَيا  الدُّ احْلََياَة  ُتْؤثُِروَن  َبْل 
فلم   ،)50()17-14 )األعىل  َوَأْبَقى﴾ 
تلِغ احلجة األوىل هنا؛ بل أضافت حجة 
عىل  حييلنا  ما  وهو  سابقتها.  من  أقوى 
ديكرو  عّرفه  الذي  احلجاجي  السلم 
احلجاجّي  القسم  »نسمي  بقوله: 
سّلاًم  تراتبية  عالقة  عىل  يقوم  الذي 
الرتاتبية  العالقة  وهذه  حجاجّيًا«)51(، 
حجاجّيًا  أقوى  الثانية  احلجة  أن  تعني 
هبا  إقناعًا  وأيرس  النتيجة  إىل  للوصول 
موصل  وكالمها  األوىل،  احلجة  من 
للنتيجة ولكن ليس بالطاقة احلجاجّية 
نفسها، فاحلجة األوىل مساعدة للحجة 
ومدعاة  ومنطلق  هلا  وأصل  الثانية 
أقرب  تكون  ما  بقدر  ألنه  هبا؛  لألخذ 

إىل رأس اهلرم؛ أي: قمة السلم أي إىل 
نفس  يف  وأوقع  أنجع  تكون  النتيجة 
إنه  أي:  صحيح؛  والعكس  املتلقي 
كلام كانت احلجة أقرب إىل القاعدة يف 
السلم كانت أقل حجاجّية وأقل تأثريًا 

يف املتلقي.
وممّا ورد يف وقعة صفني ما نقله   
منادي  »نادى  بقوله:  مزاحم  بن  نرص 
ابن  الّطيب  معنا  إنَّ  أال  الشام:  أهل 
عامر  فقال  عمر.  بن  اهلل  عبيد  الّطيب، 
بن يارس: بل هو اخلبيث ]ابن الطيب[. 
إّن  أال  العراق:  أهل  منادي  ونادى 
أيب  بن  حممد  الطيب،  ابن  الطيب  معنا 
بكر. فنادى منادي أهل الشام: بل هو 

اخلبيث ابن الطيب«)52(.
متكّلمني،  بني  قائمة  فاملناظرة   
اآلخر  فريفضها  حجة  أحدمها  يقّدم 
ليثبت احلجة التي يؤمن هبا، ويراها هي 
فاحلجة  تثبت،  أن  واألحق  األصوب 
األوىل عند أهل الشام هي أن عبيد اهلل 

املناظرة احلربّية يف كتاب وقعة صفني ...
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طيب،  أب  من  طيب  رجل  عمر،  بن 
ابن  عامر  عند  مرفوضة  القضية  وهذه 
الرابط  باستعامل  فرد هذه احلجة  يارس 
القولني،  بني  ربط  الذي  احلجاجي 
ولكنه غريَّ قوة حجتهام، فعند عامر أن ما 
بعد الرابط أقوى حجة وأثبت ممّا قبل 
الرابط. ونلحظ أن املحرك األسايس يف 
هذه املناظرة هو ما آمن به املتكلامن من 
هبا  باحت  دينّية  وتعاليم  أخالقّية  قيم 
واجتاهاهتام  عقيدهتام  فظهرت  كلامهتام؛ 

الفكرّية باختياراهتام اللغوّية.
الشام  أهل  متكّلم  عمل  وقد   
عمل عامر نفسه، ولكنه عدَّ ابن أيب بكر 
القولني كذلك  ابن طيب، رابطًا  خبيثًا 
أدى  الذي  احلجاجي  الرابط  باستعامل 
القولني،  وظيفة اإلرضاب االبطايل يف 
فأقام الرابط عالقة بني قولني متناقضني 
احلجاجية،  الناحية  من  متنافيني  أو 
وهو ربط حجاجي تداويّل بني املعطى 
هذه  يعيش  ابن  ملح  وقد  والنتيجة، 

كان  »وإنَّام  فقال:  احلجاجّية؛  الوظيفة 
إالَّ  يتبع  ال  التوابع  من  الرضُب  هذا 
فيه  الثاين  أّن  ِقَبل  من  حرف  ِط  بتوسُّ
غرُي األّول«)53(، وهذه املغايرة تعني أّن 
احلجة األوىل ختتلف عن احلجة الثانية 
هاتني  بني  اجلامع  هو  )بل(  والرابط 

احلجتني.
)أّما  احلجاجية  الروابط  ومن   
)أما  معاوية  استعمل  وقد  الرشطّية( 
بني  للربط  الفاء(  الرشطية ويف جواهبا 
بن قيس  يزيد  ردَّ كالم  قضيتني، حينام 
األرحبّي؛ فقال: »أما بعد فإنكم دعوتم 
إىل الطاعة واجلامعة. فأما اجلامعة التي 
الطاعة  وأما  هي.  فنعام  إليها  دعوتم 

لصاحبكم فإنا ال نراها«)54(.
إىل  املوّجه  اخلطاب  من  يظهر   
أن  حياول  معاوية  أن  قيس،  بن  يزيد 
يعرض حجته ويؤيدها بدليل عقيّل يف 
سبيل إلقناع املتلقي، مستعينًا بأسلوب 
)أما(،  األوىل  بأداته  متمّثاًل  الرشط 
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تؤدي  وال  جواهبا،  يف  الواقعة  والفاء 
هاتان األداتان وظيفة واحدة، أو داللة 
السياقات  بحسب  تتغرّي  بل  واحدة؛ 
أّدت  نجدها  فإنا  هنا  أّما  فيها،  الواردة 
وظيفة التالزم بني حجتني أو قضيتني، 
مّثلت  والتي  اجلامعة،  إىل  فالدعوة 
مع  املتكلم  عند  تتالزم  األوىل  القضية 
اإلمجاع  هذا  أن  وهي  الثانية  القضية 
فيه.  ومرغوب  املتكّلم،  عند  ممدوح 
الرتكيب  عىل  أضفى  التالزم  هذا 
من  الرتكيب  فنقل  حجاجّية؛  قيمة 
بينهام  عالقة  ال  مبتعدتني  حجتني 
خالل  من  واحدة  حجة  جعلها  إىل 
الروابط  باستعامل  احلاصل  التالزم 
التالزم  وهذا  الرتكيب؛  يف  احلجاجّية 
الرشطّي هو أحد دالالت الرشط التي 
عىل  إليه  بالنَّظر  العرب  النُّحاة  بحثها 
)مجلة  مجلتني  بني  وارتباط  التزام  أنَّه 
الرشط(؛  جواب  و)مجلة  الرشط( 
الرساج:  ابن  يقول  الصدد  هذا  ويف 

يتّم  مل  »الُبدَّ للرشط من جواب، وإال 

الكالم، وهو نظري املبتدأ الذي الُبدَّ لُه 
من خرب«)55(، وتتميز هذه العالقة بأهّنا 
ط واجلواب  مبنية عىل التَّالزم بني الرشَّ
ط ملزومًا  فيكون اجلواب الزمًا والرشَّ
ال)56(؟  أم  سببًا  ط  الرشَّ أكان  سواًء 
ويذهب بعض املحدثني إىل أنَّ أساس 

ط قائٌم عىل االستلزام)57(. عالقة الرشَّ
كام يتّضح هذا التالزم احلجاجّي   
مًا هلذا  يف رفضه طاعة أمري املؤمنني مقدِّ
هذا  ليكون  الرشطّي؛  الرابط  الرفض 
الرفض مالزمًا مالزمة أبدّية، ومعاوية 
عند  نجدها  أخرى  مالزمة  عىل  حييل 
طاعتهم  مالزمة  وهي  العراق،  أهل 
أمام  القول  املؤمنني، يضعنا هذا  ألمري 
طاعة  يرفض  األول  متناقضني  رأين 
يلتزم هبا ويظّل  املؤمنني، واآلخر  أمري 
لكّل منهام رأيه الذي ال حييد عنه سواء 

أرفض اآلخر أم قبل.
والفاء،  )الواو،  الروابط  أّما   

املناظرة احلربّية يف كتاب وقعة صفني ...
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اإلمام عيل يف  فنجدها يف كالم  وثم(، 
مسلمة  بن  حبيب  كالم  عىل  اعرتاضه 
»أما  قال:  أنه  السمط  بن  ورشحبيل 
عليه  اهلل  النبي صىل  بعث  اهلل  فإن  بعد 
ونعش  الضاللة،  من  به  فأنقذ  وسلم 
به من اهللكة، ومجع به بعد الفرقة، ثم 
ثم  عليه،  ما  أدى  وقد  إليه  اهلل  قبضه 
استخلف الناس أبا بكر، ثم استخلف 
أبو بكر عمر، وأحسنا السرية، وعدال 
توليا  أن  عليهام  وجدنا  وقد  األمة،  يف 
الرسول  آل  ونحن  دوننا  من  األمر 
وأحق باألمر، فغفرنا ذلك هلام، ثم وىل 
عاهبا  بأشياء  فعمل  عثامن  الناس  أمر 
الناس عليه، فسار إليه ناس فقتلوه، ثم 
فقالوا  أمرهم  معتزل  وأنا  الناس  أتاين 
يل: بايع. فأبيت عليهم، فقالوا يل: بايع 
فإن األمة ال ترىض إال بك، وإّنا نخاف 

إن مل تفعل أن يفرتق الناس«)58(.
نلمح يف هذا النص مجاًل متعّددة   
األداة  باستعامل  بينها،  ما  يف  ُربِطت 

إذا  اجلمل  وهذه  العطف(،  )حرف 
ُتركت من دون حرف عطف تقطعت 
مبعثرة  مجاًل  وصار  النص  أوصال 
أدى  العطف  فحرف  مفهومه،  غري 
يعيش:  ابن  قال  اجلميّل؛  الربط  وظيفة 
َرْبُط  اجلمل  عطف  من  »والغرُض 

واإليذاُن  واتصاهُلا،  ببعٍض،  بعضها 
بأّن املتكّلم مل ُيِرد َقْطَع اجلملة الثانية من 
األُوىل، واألَْخَذ يف مجلٍة أخرى ليست 
كانت  إذا  وذلك  يشٍء.  يف  األُوىل  من 
غري  األوىل  من  أجنبِّيًة  الثانيُة  اجلملُة 
ملتبِسة هبا«)59(. فنجد أن أمري املؤمنني 
قضية  من  أكثر  النص  هذا  يف  عرض 
يربزها  أن  فأراد  ومكانًا،  زمانًا  تتباعد 
حججًا إلسكات اآلخر؛ وقد نجح يف 
ردِّ  عن  املتلقي  فعجز  مقصده؛  إيصال 
القول أو إبراز حجة مقابل حجة أمري 

املؤمنني.
حوى  النص  هذا  أن  ونلحظ   
والفاء،  )الواو،  هي  روابط  ثالثة 
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هلا؛  الوظيفّي  األداء  تباين  وقد  وثم(، 
الرسول صىل اهلل  الكالم عن  فلام كان 
عليه وآله، استعمل اإلمام الرابط الواو 
الواو  ألن  املقّدمة،  اجلمل  بني  للربط 
اجلمل  هذه  وكأن  اجلمع،  مطلق  تفيد 
أحدمها  فصل  يمكن  ال  واحدة  قطعة 
إىل  الكالم  انتقل  وملا  األخرى.  عن 
ألن  )ثم(،  استعمل  بكر  أيب  خالفة 
متباعدة  االثنني  بني  ما  يف  األحداث 
ْخَبار اَل  احلصول، ألن ثمَّ » لرتتيب اإْلِ
لرتتيب احلكم«)60(؛ والقصد من اخلرب 
والدليل والربهان؛  إيراد احلجة  إيراده 
لالستئناس  األخبار  هذه  تعرض  فلم 

والتسلّية.
مجلتني  لربط  فوردت  الفاء  أّما   
بينهام عالقة ما كام يف قوله » ثم وىل أمر 
الناس عثامن فعمل بأشياء عاهبا الناس 
هذه  يعمل  مل  عفان  بن  فعثامن  عليه« 
األشياء إال حينام صار خليفة، فصارتا 
تربط  إنام  والفاء  والنتيجة،  كالسبب 

التعليل  أجل  من  واحلجة  النتيجة  بني 
التعليل  تفيد  ربط  أداة  فهي  والتفسري 
احلجاجي  اخلطاب  يف  واالستنتاج 
حجاجية،  بمهمة  فتضطلع  التداويل 
قضيتني  بني  جتمع  فهي  ثم  ومن 
التقارب  عىل  الداللة  يف  متباعدتني 
الداللة عىل  بني األحداث، فضاًل عن 
ورودها  وأكثر  واالتصال  الرتتيب 
املعطوف متسببًا عاّم  أو  بعدها  ما  كون 

قبله)61(.
4 -األفعال الكالمّية:

نظرية  الكالمّية  األفعال  تعّد   
بجهود  ظهرت  فلسفّي  بعد  ذات 
 ،)1951  -1898( فتجنشتاين)62( 
 ،)1960 أوستن)1911-  وتبناها 
كلُّ  بأهنا  وُتعّرف  سريل،  وعّمقها 
داليّل  شكيّل  نظام  عىل  قائم  ملفوظ 
مادّيا  نشاًطا  وُيعّد  تأثريّي،  إنجازّي 
غرض  بوساطته  يتحّقق  نحوّيا 
واألمر،  الطلب،  نحو:  إنجازي، 

املناظرة احلربّية يف كتاب وقعة صفني ...
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خُتصُّ  تأثريّية  وغاياٍت  واالستفهام، 
ردود فعل املخاطب)63(.

وتعّد هذه النظرّية جماالً أساسًا   
ونواياه،  املتكلم  »مقاصد  لدراسة 
وراء  من  املرسل  هدف  حيّدد  فاملقصد 
يتلّفظ  التي  اللغوّية،  األفعال  سلسلة 
فهم  عىل  املتلقي  يساعد  ما  وهذا  هبا، 
القصد  توفر  يصبح  ثم  اخلطاب، ومن 
والنية مطلبًا أساسًا، ورشطًا من رشوط 
أن  جيب  الذي  اللغوّي،  الفعل  نجاح 

يكون متحققًا وداالّ عىل معنى«)64(.
سريل  رؤية  استقّرت  وقد   
مخسة  عىل  األفعال  هذه  تقسيم  عىل 
)اإلثباتّيات،   هي)65(:  أقسام؛ 
التوجيهّيات، اإللزامّيات، التعبريّيات، 
البناء  خلصوصية  ونظرًا  الترصحيات(، 
أن  نجّد  احلربّية،  للمناظرة  اللغوّي 
يف  حضورًا  األكثر  الكالمّي  الفعل 
)التوجيهيات(؛  هو  احلربّية  املناظرة 
والذي سنكتفي بدراسته ليناسب مقام 

البحث.
الغرض  أن  سريل  رأى  وقد   
عىل  املخاطب  محل  التوجيهيات  من 
املطابقة،  اجتاه  أّما  ُمعنّي،  عمل  أداء 
إّن  أي:  القول؛  إىل  العامل  من  فيكون 
العامل ينبغي له أن يكون مطابًقا للقول 
أطلُب،  نحو:  مطابقته،  ُيطلب  أو 
هذا  ضمن  ويدخل  أرجو.  أدعو، 
الصنف: االستفهام، واألمر، والدعاء، 
والتشجيع،  االستعطاف،  والرجاء، 

والنصح، واإلرشاد)66(.
كانت  التي  التوجيهات  ومن   
وقعة  يف  احلربّية  املناظرة  يف  حارضة 

صفني؛ هي:
1-4- االستفهام: 

ُيعّد االستفهام من أكثر األفعال   
ورودًا  املبارشة،  وغري  املبارشة  اللغوّية 
هو  واالستفهام  احلربّية،  املناظرات  يف 
من  معلومًا  يكن  مل  بيشء  العلم  طلب 
العملّية  يف  كبري  أثر  ولالستفهام  قبل، 
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لفت  من  يعمله  ملا  نظرًا  احلجاجّية؛ 
أو  احلجاج  عملية  يف  املتلقي  انتباه 
االستدالل؛ إذ يرشك املتكلم املخاطب 
أبرز  ومن  االستفهام)67(.  قوة  بحكم 
األداة  حضورًا  االستفهام  أدوات 
)هل(، كام يف املناظرة التي حصلت بني 
الوّضاح؛  بن  وإبراهيم  األشرت  مالك 

فقال: 
هل لك يا أشرت يف برازي 
براز ذي غشم وذي اعتزاز

مقاوم لقرنه لزاز)68(
فخرج إليه األشرت وهو يقول: 

نعم نعم أطلبه شهيدا 
معي حسام يقصم احلديدا 

يرتك هامات العدى حصيدا)69( 
ر إبراهيم بن الوضاح  فقد صدَّ  
مناظرته لألشرت بحرف استفهام )هل(؛ 
للمبارزة،  املبارش  السؤال  إليه  ليوجه 
قلب  يف  والرعب  اخلوف  زرع  قاصدًا 
ويعجز  يرفض  أن  متمنيًا  املخاطب، 

عن املبارزة؛ ليعلن انتصاره عليه؛ وهو 
يطلب أن يطابق العامل اخلارجي قوله. 
من  اجلواب  فجاء  حيصل  مل  هذا  لكن 
هلا  واالستعداد  املنازلة  بقبول  األشرت 
عمل  أن  ويظهر  وجاًل،  وال  خائفًا  ال 
املطلوب من  هنا هو حتقيق  االستفهام 
ما  وهو  بتحقيقه  القبول  أو  املخاَطب، 
ويضيف  سؤاله.  من  املناظِر  ينتظره 
االستفهام قيمة حجاجّية تداولّية للقول 
نفسيًا  ارتباطًا  بالقول  املتكلم  بارتباط 
املتكّلم  يطلب  أن  يمكن  فال  عميقًا؛ 
هيّمه  يكون  أن  إال  خماطب  من  شيئًا 
ويعنيه شأنه ال ملا وجوده وعدمه عنده 
بمنزلة واحدة)70(. إذا القوى اإلنجازّية 
هي طلب احلصول عىل معلومة جديدة 
مل تكن عند املناظر سابًقا. ويكون اجتاه 
والرشط  القول،  إىل  العامل  من  املطابقة 
النفيّس هو الرغبة يف أن يقوم املخاطب 
أجاب  وملا  منه.  املطلوب  الفعل  بأداء 
االنجازي  الفعل  نجح  املخاطب 

املناظرة احلربّية يف كتاب وقعة صفني ...



120

)2
02

3  
ط -

شبا
( )

14
44

 - 
ب

رج
ة )

امن
 الث

سنة
- ال

ون 
الث

والث
س 

خلام
دد ا

الع
 - 

سع
التا

لد 
ملج

/ ا
واة

د

بني  احلجاجي  التواصل  بتحقيق 
مستعرضًا  منهام  كلٌّ  وهنض  الطرفني، 

حججه رادًا حجج اآلخر.
عىل  املناظرة  تنبني  ما  وغالبًا   
السؤال، وهو ما يمّيزها عن األشكال 
من  تتّخذ  التي  األخرى،  اخلطابّية 
احلجاج وسيلة لبلوغ اهلدف فالغاية من 
املخاطب  ودفع  اإلثارة  األسئلة  طرح 

إىل إعالن موقفه إزاء قضية ما)71(. 
عن  االستفهام  خيرج  وقد   
الكالمي  الفعل  فينتقل  احلقيقّي  معناه 
مبارش؛  غري  فعل  إىل  مبارش  فعل  من 
الذي  احلجاجّي،  االستفهام  ويسمى 
حتليله،  املراد  القول  تأويل  يستلزم 
كام  احلجاجّية)72(.  قيمته  من  انطالقًا 
يف املناظرة بني اإلمام عيل وبني حبيب 
بن مسلمة » فقال له عيل عليه السالم: 
والعزل  والوالية  لك  أم  ال  أنت  وما 
اسكت  األمر.  هذا  يف  والدخول 
لذاك.  بأهل  وال  هناك،  لست  فإنك 

أما واهلل  فقال:  فقام حبيب بن مسلمة 
وما  له عيل:  فقال  تكره.  لرتيني حيث 
ورجلك؟!  بخيلك  أجلبت  ولو  أنت 
اذهب فصوب وصعد ما بدا لك، فال 
فنجد  أبقيت«)73(.  إن  عليك  اهلل  أبقى 
االستفهامّية  )ما(  استعمل  املتكلم  أن 
يكن  ومل  الفهم  يطلب  مل  وهو  مرتني، 
إليه  وجه  بل  املخاطب؛  بحال  جاهاًل 
خمربًا  شأنه  ناكرًا  له  حمقرًا  وهو  الكالم 
إياه بأنه وضيع حقري ليس من أهل احلل 
والعقد وليس من أهل املسؤولّية، وقد 
والتحقري  بالتوبيخ  االستفهام  ارتبط 
)ت790هـ(:  الشاطبّي  قال  كثريًا؛ 
»التوبيخ كان مع استفهام وهو األكثر 
قوهلم:  نحو  فاالستفهام،  بدونه،  أو 
وقد  أقاعًدا  و  الناس؟  قعد  وقد  أقائاًم 
سار الركب؟ وذلك أّنه رأى رجاًل يف 
وُيوبِّخه،  ُينبِّهه  أن  فأراد  قعود  أو  قيام 
قائاًم،  أتقوم  بقوله:  لفظ  قد  فكأّنه 
قوهلم:  ذلك  ومثل  قاعًدا...  وأتقعد 
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ذلك  ُيقال  أخرى،  وقيسّيًا  ة  مرَّ أمتيمّيًا 
ل«)74(. ن وتنقُّ ملن هو يف حال تلوُّ

2-4- األمر:
إنجاز  يصاحبه  خطاٌب  األمر   
فرض  املتكّلم  فيه  حياول  استعالئّي 
ويصاحبه:  املخاطب،  عىل  إرادته 
وهو  األسايس  بالقول  »تأثري 
التأثري  من  رضب  وهو  االنصياع، 
يرّكز يف جانب السلوك تركيًزا يف حني 
التأثري يضعف  من  الذهنّي  اجلانب  أّن 
من  بوصفه  مثاًل  فاالقتناع  كثرًيا... 
وجوه التأثري املمكنة ليس رشًطا الزًما 
ليكون الّسلوك املطلوب«)75(. أّما اجتاه 
القول  فيكون من  األمر  بعمل  املطابقة 
إىل العامل؛ أي: إّن املتكّلم يريد أن يكون 
األمر  صيغ  ومن  للقول،  مطابًقا  العامل 
يف العربّية التي تضّمنت قيمة حجاجّية 
عىل  الداخلة  األمر(،  )ال  هي  تداولّية 
الفعل املضارع. ومنها، وقد ال تكتفي 
قد  بل  الرصيح؛  باألمر  الصيغة  هذه 

لنا  يكشفها  أخرى  دالالت  تضيف 
فيه  ترد  الذي  للنص  التداويّل  السياق 
الم األمر، كام وردت داّلة عىل التهديد 
والوعيد، يف مناظرة عمرو بن العاص 

مع شاعر أهل العراق:
ال تأمننا بعدها أبا حسن 

إنا نمر احلرب إمرار الرسن 
لتصبحن مثلها أم لبن 

 طاحنة تدقكم دق احلفن
أهل  شعراء  من  شاعر  فأجابه    

العراق:
أال احذروا يف حربكم أبا احلسن 

 ليثا أبا شبلني حمذورا فطن
يدقكم دق املهاريس الطحن 

 لتغبنن يا جاهال أي غبن
حتى تعض الكف أو تقرع سن 

 ندامة أن فاتكم عدل السنن)76(
العمل  األمر(  )الم  وتؤدي   
األمر،  فعل  يؤديه  الذي  نفسه  اللغوّي 
واجتاه  والتأثري،  اإلنجاز،  حيث  من 

املناظرة احلربّية يف كتاب وقعة صفني ...
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ختتلف  ولكنّها  للعامل؛  الكالم  مطابقة 
فيؤمر  التخاطبّية،  املديات  باتساع 
وتصل  واملستقبل،  احلارض  بوساطتها 

مدياهتا التخاطبّية ملخاطبة الغائب.
إهّنام  قوهلام  يف  نالحظه  وما   
وضعا لنفسيهام سلطة، يصدران األمر 
انطالقًا منها، فعمرو يعتقد أنه صاحب 
عىل  القضاء  هبا  يستطيع  فوقية  سلطة 
منافسه، وشاعر أهل العراق أعتقد يف 
نفسه أنه قادر عىل القضاء عىل عمرو، 
العراق،  أهل  عن  ممّثاًل  نفسه  فارضًا 
فقول  الفرض.  هذا  من  السلطة  فأخذ 
هبا  م  يتقدَّ حجة  )لتصبحن(،  عمرو 
حجة  )لتغبنن(  تقابلها  مناظرته،  يف 
حجته  عليه  رادًا  املخاطب  من  أخرى 
مناظرهتم  يف  الفيصل  وكان  ومفندها، 

السيف والرمح.
ونجّد أن كليهام حاول أن يؤثر   
الصيغة  استعامل  خالل  من  اآلخر  يف 
يبحث  ما  وهو  )األمر(،  االستعالئّية 

ألن  احلرب؛  ساحة  يف  املتكّلم  عنه 
ساحة  يف  وهزيمته  اخلصم  انكسار 
يبحث  التي  األبرز  الغاية  احلرب، هي 

عنها املتناظران.
 3-4 - الدعاء:

اجلرجاين  الرشيف  عّرفه   
به  يطلب  »قول  بأنه:  )ت816هـ( 
اإلنسان إثبات حقٍّ عىل اآلخرين«)77(. 
العبد  بني  النفس  حديث  هو  والدعاء 
الالزمة  الكفاءة  فيه  جتتمع  ورّبه 
وضامن  اخلطايب،  النشاط  لتحقيق 
ملا  )اإلقناع(،  اإلثر  وإحداث  املشاركة 

حيمله الدعاء من قوة كالمية)78(.
جتتمع  كالمي  فعل  والدعاء   
واخلرب،  كالطلب،  جزئّية  أفعال  فيه 
الكفاءة  متتّلك  والرشط، وهي وسائل 
اخلطايّب،  النشاط  حتّقق  التي  الالزمة 
اإلقناع؛  وإحداث  املشاركة  وضامن 
فعل  فهو  كالمّية؛  قوة  من  للدعاء  ملا 
فرض  يف  يسّهم  احلديث  به  يدار 
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استمراره  وضامن  التخاطب  رشوط 
بمنحه بعض هذه القوة الكالمية التي 

يمتلّكها)79(.
لسان  ما ورد عىل  الدعاء  ومن   
عامر بن يارس حينام نادى »عبيد اهلل بن 
ابن  يا  فقال  مقتله،  قبل  وذلك  عمر، 
عمر، رصعك اهلل ! بعت دينك بالدنيا 

من عدو اهلل وعدو اإلسالم.)80(
اهلل(،  )رصعك  فعبارة   
صدرت من عامر وهي حاوية مقاصد 
إىل  يسعى  املتكّلم  إن  إذ  حجاجّية؛ 
خلق حالة شعورية أو ال شعورية عند 
كرس  سبيل  يف  عليه  للتأثري  املخاطب؛ 
بأن  عارف  فاملتكّلم  النفسّية؛  حالته 
ستخيف  وقدرته  اهلل  عىل  األمر  إحالة 
حالة  من  يتحّول  وجتعله  املخاطب، 
احلرية  موقف  إىل  واليقني،  الثبات 
فقوله  املتكّلم  جهة  من  أّما  والرتّدد. 
بقضيته  نفسه  تعّلق  مدى  يكشف 
عقيدة  به  يؤمن  ما  كل  صار  حتى 

مستجاب  دعاءه  أّن  معتقدًا  راسخة 
أم  عاجاًل  مناظره  وسيرصع  اهلل  عند 
»إذا عظمت رغبتها يف  آجاًل، فالنفس 
وبنت  واقعًا  الواقع  غري  ختّيلت  يشء 
عىل  وأجرته  التخّيل،  هذا  عىل  الكالم 

نسجه«)81(.
4- 4 - التوكيد:

استعامل  إىل  املتكّلم  يّتجه   
من  لكالمه  القولّية  البنية  يف  التوكيد 
يدفع  أن  »أوال:  أشياء؛  ثالثة  أجل 
ثانيا:  عنه؛  السامع  غفلة  رضر  املتكّلم 
أن يدفع ظنه باملتكّلم الغلط، فإذا قصد 
أن  فالبّد  األمرين،  أحد هذين  املتكّلم 
السامع  غفلة  ظن  الذي  اللفظ  يكّرر 
الغلط  به  ظن  السامع  أّن  ظن  أو  عنه، 
فيه... ثالثَا: أن يدفع املتكلم عن نفسه 
ويستعمل  جتوزًا«)82(،  به  السامع  ظن 
التوكيد أيضًا يف »تثبيت اليشء يف نفس 
املخاطب وإزالة ما علق هبا من شكوك 

وإماطة ما خاجلها من شبهات«)83(.

املناظرة احلربّية يف كتاب وقعة صفني ...
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نظر  وجهة  من  والتوكيد   
كالمي  »فعل  هو  حجاجّية  تداولّية 
لغة  يف  الورود  كثري  أسلويب  معنى  أو 

وظيفة  جمرد  وليس  اليومّية  الوصول 

نحوية حمدودة«)84(. 

هو  التوكيد  صيغ  أبرز  ومن   

قول  منه  ورد  وممّا  بالقسم؛  التوكيد 

األشعث بن قيس ألهل الشام: »خلوا 

عن املاء. فنادى أبو األعور السلمى: أما 

واهلل ال، حتى تأخذنا وإياكم السيوف. 

منا«)85(.  دنت  أظنها  واهلل  قد  فقال: 

العاص:  بن  لعمرو  األشعث  وقول 

»وحيك يا ابن العاص، خلِّ بيننا وبني 

املاء، فو اهلل لئن مل تفعل ليأخذنا وإياكم 

نخيل  ال  واهلل  عمرو:  فقال  السيوف. 

وإياكم،  السيوف  تأخذنا  حتى  عنه 

فيعلم ربنا أينا اليوم أصرب«)86(.

وقد فرض السياق عىل املتكّلم   

القسم؛  بصيغة  مصحوبًا  قوله  إيراد 

لتوكيد كالمه، فيخلق هذا التوكيد يقينًا 

صادقًا عند املتكلم ورؤية واضحة عند 

رأيه  عىل  مرٌص  املتكّلم  بأن  املخاطب؛ 

النتائج؛  كانت  مهام  عنه  يتزحزح  ال 

فهو مل يستعمل القسم من أجل القسم؛ 

تدعيم  هو  جديّل  حجاجّي  لغرض  بل 

املخاطب.  حجة  وإضعاف  حجته، 

عىل  رادًا  املخاطب  وقف  باملقابل 

)واهلل(؛  نفسها  القسم  بصيغة  املتكلم 

وال  ثابت  موقفه  أن  رسالة  موصاًل 

يمكن أن يتخذ موقفًا آخر مهام كانت 

النتائج؛ فنلحظ أن التوكيد هنا قد أفاد 

الثبوت والدوام واالستمرار.

ومنعه  املاء  قضية  خلقت   

وأهل  العراق  أهل  بني  عدة  مناظرات 

وهي  ذكره،  تقّدم  ما  منها  الشام، 

ثبات كل طرف  اتّضح منها  مناظرات 

بالرأي اآلخر  عىل رأيه وعدم االقتناع 

مهام كانت احلجج املقدمة، ومهام كانت 
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غايات التخاطب، وجاء التوكيد ليدل 

ويبني  الثبات  هذا  عىل  قاطعة  داللة 

إرصار املتكلمني عىل موقفهم.

5 -اخلامتة:

1- أّثرت اخلالفات السياسية يف احلوار 
ممّا  اإلسالم؛  صدر  عرص  يف  اإلنساين 
نتج عنه حوار عنيف ال ينتهي غالبًا إال 

باحلروب واملعارك.
2- كان القصد األسايس للمناظرة هو 

قصد اإلسكات وإفحام اخلصم.

طبيعة  احلربّية  املناظرة  عكست   -3
املتكّلم اإلنسانّية والقيمّية، فلم يستطع 
كيل  طفح  بل  وسامته،  خلقه  إضامر 

املتكلمني بام فيه من قيم وعقائد.
بآرائهام  ملتزمني  املتناظران  ظلَّ   -4
اآلخر  بحجج  يقتنعا  ومل  ومعتقداهتام، 
يف  احلوار  فشل  لنا  يثبت  ممّا  نادرًا،  إال 
الفصل يف احلرب  القول  احلرب، وأن 

هو للسيف، وليس للسان.

املناظرة احلربّية يف كتاب وقعة صفني ...
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اهلوامش: 
وصحاح  اللغة  تاج  الصحاح   -1
اجلوهري  محاد  بن  إسامعيل  العربّية، 
الغفور  )ت393هـ(، حتقيق: أمحد عبد 
بريوت  للماليني،  العلم  دار  العطار، 

لبنان، ط4، 1990م: 830 -831.
)ت  منظور  ابن  العرب،  لسان   -2

711هـ(: 5/ 215.
3- تاج العروس من جواهر القاموس، 
حتقيق  )1205ه(،  بيدي  الزَّ مرتىض 
الكويت،  املحققني،  من  جمموعة 

2000م: 14/ 252.
املكتبة  للفيومي  املنري  املصباح   -4

العلمية - بريوت: 2/ 612.
5- النحو الوايف: 2/ 396.

6- الدفاع عن األفكار: 31.
أمحد  اإلسالم  يف  واملناظرة  احلوار   -7
احلديث،  العرص  يف  نموذجًا  ديدات 
د. إبراهيم عبد الكريم سندي، جملة أم 

القرى، ع 46، حمرم 1430هـ: 34.
8- احلجاج اجلديل: 297 -298.

فرانك،  مانفريد  التواصل،  حدود   -9

ترمجة: عز العرب احلكيم، ضمن كتاب 
ليوتار والوضع ما بعد احلداثي، حترير: 
دار  بريوت  احلليم عطية،  عبد  أمحد  د. 

الفارايب، ط1، 2011م: 156.
10- احلجاج اجلديّل: 6.

مقاربة  املناظرة،  يف  احلجاج   -11
من  لقومه  إبراهيم  ملناظرة  حجاجية 
الغني  عبد  د.  األنعام،  سورة  خالل 
الشياحني، ضمن كتاب احلجاج وحتليل 
اخلطاب، تنسيق: د. رشيد شجيع: 30.

12- احلجاج عند أرسطو: 104.
مزاحم  بن  نرص  صفني،  وقعة   -13
عبد  حتقيق:  )ت212هـ(،  املنقرّي 
اجلمل،  دار  هارون،  حممد  السالم 

بريوت1990م: 197.
14- وقعة صفني: 354 -355.

15- مقدمة تفسري ابن النقيب: 438.
16- احلجاج عند أرسطو ضمن كتاب 

أهم النظريات احلجاجّية: 350. 
عبد  مجيل  واالتصال،  البالغة   -17

املجيد: 107.
18- يف أصول احلوار: 65.
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19- يف أصول احلوار: 20.
محادي  والتأدب،  احلجاج   -20
https:// )بحث(،  لطيف 
platform.almanhal.com/

 99816/2/Files

 -74 احلوار:  أصول  يف  ينظر:   -21
.75

املعارصة:  البالغة  يف  احلجاج   -22
.111

23- الدفاع عن األفكار: 131- 132.
24- وضع بريملان منطلقات حجاجّية، 
هي: الوقائع، واحلقائق، واالفرتاضات، 
ينظر:  واملواضع.  واهلرميات،  والقيم، 

بالغة اإلقناع يف املناظرة: 87- 88.

25- بالغة اإلقناع يف املناظرة: 87.
26- وقعة صفني: 187، وينظر: وقعة 

صفني 198.
27- وقعة صفني: 188.

مزاحم  بن  نرص  صفني،  وقعة   -28
هارون:  السالم  عبد  حتقيق:  املنقري، 

.200
29- وقعة صفني: 201.

30- وقعة صفني: 354- 355.
31- الدفاع عن األفكار: 134- 135.
32- عدة األدوات احلجاجّية، ليونيل 
ضمن  فضيلة،  قوتال  ترمجة:  بلنجر، 
 /5 وجماالته:  مفهومه  احلجاج  كتاب 

.414
33- الدفاع عن األفكار: 147- 148.

34- وقعة صفني: 167.
تراثنا  يف  والالمعقول  املعقول   -35

الفكري، د. زكي نجيب حممود:29.
36- وقعة صفني: 169.
37- وقعة صفني: 193.

قطب:  سيد  وشخصيات،  كتب   -38
.242

39- وقعة صفني: 336- 337.
40- وقعة صفني 338.

وينظر   ،336 صفني:  وقعة   -41
احلديث يف كنز العامل يف سنن األقوال 
 :)31716( احلديث  رقم  واألفعال 

.467 /11
42- الدفاع عن األفكار: 150.

43- التداولية اليوم: 206.

املناظرة احلربّية يف كتاب وقعة صفني ...
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44- اخلطاب واحلجاج: 45.
والطاقات  احلجاجية  الروابط   -45
اللغة  كتاب  يف  قراءة  االستداللية 
العزاوي،  بكر  أبو  للدكتور  واحلجاج 
احلجاج  كتاب  ضمن  كروم.  أمحد  د. 

اللغوي: 47.
46- وقعة صفني: 181.

يف  ُجُل  الرَّ اَلَط  خُيَ َأْن  اخِلالَُط:   «  -47
َعْقِله« تاج العروس: 19/ 261.

حتليل  نحو  والشعر،  احلجاج   -48
بكر  أبو  شعرّي،  لنص  حجاجي 
العزاوّي، جملة دراسات سيميائية أدبّية، 

لسانّية: 374.
ابن  ألفية  إىل  املسالك  أوضح   -49

مالك: 1/ 319.
50- مغني اللبيب: 155. 

51- العوامل احلجاجّية: 139.
52- وقعة صفني: 293.

يعيش  البن  املفصل  رشح   -53
حممد  إبراهيم  د.  حتقيق:  )ت646هـ(، 

عبد اهلل: 3/ 135.
54- وقعة صفني: 198.

55- األصول يف النحو: 2 / 158.
56- حاشية الصبان: 33/4.

57- نظام االرتباط والربط يف تركيب 
اجلملة العربية، د مصطفى محيدة: 202.

58- وقعة صفني: 201.
59- رشح املفصل: 3/ 137.

60- مغني اللبيب: 189.
دراسة  عيل  اإلمام  رسائل   -61
جبار،  جميد  رائد  )دكتوراه(،  حجاجّية 
كلية اآلداب، جامعة البرصة، 2013م: 

.134
إي  جون  اللغوّي،  الفكر  أعالم   -62
الدكتور.  ترمجة:  وآخرون،  جوزيف 
أمحد شاكر الكاليّب، دار الكتاب اجلديدة 

املتحدة، 2006م: 2/ 345.
63- التداولّية عند العلامء العرب: 40.
64- نحو نظرية لسانية عربية لألفعال 
للتفكري  استكشافية  قراءة  الكالمية 
الرتاثية،  اللسانية  املدونة  يف  التداويّل 
نعامن بوقرة، جملة اللغة واألدب، ع 17، 

.170 :2006
واملجتمع: 217-  واللغة  العقل   -65
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 -505 العربّية:  يف  واإلنشاء   ،219
.507

66- العقل واللغة واملجتمع: 218.
مقاربة  املناظرة  يف  احلجاج   -67
من  لقومه  إبراهيم  ملناظرة  حجاجية 
الغني  عبد  د.  األنعام،  سورة  خالل 
احلجاج  كتاب  ضمن  الشياحني، 

وحتليل اخلطاب:34.
68- »رجل ملز: شديد اخلصومة لزوم 
ملا طالب... ويقال: فالن لزاز خصم«. 

الصحاح: 4/ 32.
69- وقعة صفني: 176.

70- مفتاح العلوم، أبو بكر السكاكي 
)ت 626هـ(، ضبطه: نعيم زرزور، دار 
ط2،  -لبنان،  بريوت  العلمية،  الكتب 

1407 هـ - 1987 م: 317. 
71- احلجاج يف الشعر العريب القديم، 

سامية الدريدي: 141.
بكر  أبو  واحلجاج،  اخلطاب   -72

العزاوي: 57.
73- وقعة صفني: 200.

74- املقاصد الشافية يف رشح اخلالصة 
الكافية: 3/ 522.
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ِة ُة التَّواُصِل اإلبالغيِّ في الَعَربيَّ َفّعاليَّ
)ِتقنّية االقتصاِد اصِطفاًء(
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ملخص البحث
حّقا ويقينًا َبَذَل علامؤنا القدماُء األماجُد الُوسَع واجلَهَد املثمرين يف الّترشيِع   
والقواعِد  األُصوِل  وضِع  جهِة  ومن  مّرة،  اللغوية  الظواهِر  تقعيِد  جهِة  من  اللغوّي 
لضبِط اللغِة مّرًة أخرى آخذين بلطِف النّظِر الوسائَل واآللياِت التي ُتعني عىل َفهِم 
نيَّتِهم يف  إىل  ه  امُلرادة، وكلُّ هذا مردُّ باملعاين  الظَّفر  إىل أعىل مراقي  املعنى والوصوِل 
َتفعيِل دينامّيِة التواُصل اإلبالغي وإيصاِل املعاين إىل املتلقني بأقرِص الطُّرائق، وأخرَيِ 

األداءاِت، وأجود البِنى.
التواُصِل اإلبالغّي  فّعاليَة  إنَّ  َمَفاُدها:  البحُث من فكرٍة  تأّسس هذا  من هنا   
دها القدماُء - وهي تقنّيُة االقتصاِد اللغوّي، وقد تعّددت  َقد ُينَتُج من تقنّيٍة - طاملا َردَّ
وتنّوعت مرتادفاهُتا يف نصوِصهم وُمُتوهِنم اللغوّية، َفنَلَمُح )االختصار، واالقتصار، 
واالختزال، والقبض، والّطي، واحلذف، واإلجياز، واإلضامر( والعنارص والبيانات 

تطوُل.
واحلقُّ أنَّ طبيعَة هذا البحِث ُتفيض إىل َرصِد أهمِّ األحداِث الكالمّية يف اللغِة   
العربيِة، والسّيام يف النََّظِر البنيوّي باسترشاِف النََّظر الوظيفّي الذي ُيَعدُّ احلبَل املتنَي يف 

ِة. الوصوِل إىل تلكم الفّعالّيِة املرجوَّ
ٍة  عنا بَوضِع خطَّ َوبعَد استقراِء ما َعنَّ لنا من نصوٍص وأفكاٍر، َوَمفَهَمتِها رَشَ  
ا تؤدي امَلطَلَب املراَد، فجاءت يف مقدمٍة ومتهيٍد ومبحثني، جاء التمهيُد كاِشًفا  َنخاُل أهنَّ
ُمقاَربتهام  الباحث  يروُم  ُمَتغرييِن  بوصفهام  االقتصاد  وتقنيِة  اإلبالغّي  التواصل  عن 
الَعَريّب،  الرتاِث  يف  االقتصاد  تقنّيِة  أصالِة  يف  للَبحِث  األّول  املبحُث  انربى  تأصيلّيا، 
املعارص،  اللسايّن  رِس  الدَّ يف  االقتصاد  تقنّيِة  جتلياِت  عن  باحلديِث  الثاين  ّص  وُخصِّ
نَت نتائَج نحَسُبها ُتالطِف الواقَع اللغوّي. واحلمُد هلل ربِّ  وَقَفلنا البحَث بخامتٍة َتَضمَّ

العاملني.
الكلامت املفتاحية: )التواُصل، اإلبالغّي، االقتصاد، اللغوي، تقنية(.

َفّعاليَُّة التَّواُصِل اإلبالغيِّ يف الَعَربيَِّة ...
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Abstract
	 Truly	 and	with	 certainty,	 our	 ancient	 and	 glorious	 scholars	
exerted	 the	 greatest	 efforts	 and	 efforts	 in	 linguistic	 legislation	 in	
terms	of	 establishing	 linguistic	 phenomena	once,	 and	 in	 terms	of	
laying	down	principles	and	rules	to	control	language	again,	taking	
into	 their	 consideration	 the	 means	 and	mechanisms	 that	 help	 to	
understand	the	meaning	and	reach	the	highest	levels	of	achieving	the	
desired	meanings.	All	of	this	is	due	to	their	intention	to	activate	the	
dynamism	of	informative	communication	and	to	convey	meanings	
to	the	recipients	in	the	shortest	way,	the	last	performances,	and	the	
finest	structures.	From	here,	this	research	was	established	from	the	
idea:	 The	 effectiveness	 of	 informative	 communication	 may	 result	
from	 a	 technique	 -	 as	 long	 as	 it	 was	 repeated	 by	 the	 ancients	 -	
which	 is	 the	 technique	 of	 linguistic	 economy,	 and	 its	 synonyms	
have	multiplied	and	varied	in	their	texts	and	their	linguistic	bodies.	
We	 allude	 (abbreviation,	 contractions,	 ellipses,	 deletion,	 brevity,	
implicitness)	and	the	elements	and	statements	are	long.	The	truth	
is	 that	 the	 nature	 of	 this	 research	 leads	 to	 monitoring	 the	 most	
important	 verbal	 events	 in	 the	 Arabic	 language,	 especially	 in	 the	
structural	 consideration	 by	 looking	 forward	 to	 the	 functional	
consideration,	 which	 is	 the	 solid	 rope	 in	 reaching	 that	 desired	
effectiveness.	 After	 extrapolating	 the	 texts	 and	 ideas	 about,	 and	
their	 understanding,	 a	 plan	 that	 is	 imagined	 fulfilling	 the	 desired	
requirement	is	developed.	It	came	in	an	introduction,	a	preface,	and	
two	 sections.	The	preface	 reveals	 the	 informative	 communication	
and	 the	 economics	 technique	as	 two	variables	 that	 the	 researcher	
intends	 to	 approach	 fundamentally.	 The	 first	 section	 focuses	 on	
the	originality	of	the	economic	technique	in	the	Arab	heritage.	The	
second	 section	 is	 devoted	 to	 talking	 about	 the	 manifestations	 of	
the	economic	technique	in	the	contemporary	linguistic	lesson.	We	
closed	the	research	with	a	conclusion	that	included	results	that	we	
think	correspond	to	the	linguistic	reality.
Keywords:	 Communication,	 Informative,	 Economics,	 Linguistic,	
Technology
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املقدمة: 
مؤسسٌة  اللغَة  أنَّ  جَرَم  ال   
األلفاِظ  من  بالقليل  ُن  تتمكَّ اقتصادّيٌة 
أن تستحرِضَ ما ال حرَص لُه من املعاين؛ 
ا غرُي متناهيٍة، و متناهيٌة، من  وذلك ألهنَّ
ي االقتصاد  هنا تضطرُّ اللغاُت إىل توخِّ
اللفِظ  بني  واملواشجِة  العالقِة  جماِل  يف 
واملعنى، وترشيِد استعامِل املباين، يقول 
))واللغُة  قباوة:  الدين  فخر  الدكتور 
ا رموٌز  هي أيًضا وسيلٌة اقتصاديٌة؛ ألهنَّ
صوتيٌة حمدودة تؤدي معاين كثريًة غرَي 

ذاِت حدود((.)1( 
هو  الوسائل  أيرِس  استعامَل  إنَّ   
اللغة  يف  االقتصادية  للمناحي  حتقيٌق 
ورغبٌة  املبذول(،  اجلَهد  يف  )االقتصاد 
ًة  ِخفَّ األدنى  املجهوِد  نزعِة  رصِد  يف 
أن  عىل  والكتابة،  النطق  يف  وسهولًة 
يكوَن هناك تفاِعٌل بني املرِسل واملرَسل 
وغريه  العربيِة  علَم  أنَّ  شكَّ  وال  إليه، 
اإلنسان  ملتطلبات  خيضُع  العلوم  من 

هو  واملعياُر  االقتصادية،  وحاجاته 
كمّيُة التوفري عىل اللسان. )2(

واالقتصاُد اللغوّي وسيلٌة وآلّيٌة   
قصدّية  اللغوّي  الّترشيِع  آليات  من 
املتكلمون  إليها  يلجأ  قصدّية  غري  أو 
وعدم  واالعتدال  التوسِط  أجِل  من 
اإلرساف )التقليل من اجلَهد املبذول(، 
عىل  والتيسري  والتخفيف  وللرسعة 
املتكلِِّم واملتلّقي كليهام ُبغَيَة إبعاِد السأِم 
والتَّفاُهم،  الّتواُصل  عملية  يف  وامَلَلِل 
وهذا ما َفَطَن له أبو عبيدة )ت210هـ(، 
قال: ))العرُب ختترُص الكالَم، ليخّففوه 

لعلم الّسامِع بتاممه((. )3(
أنَّ  الرمحن  عبد  طه  ويؤكد   
من  كثرٍي  من  ينامُز  العريّب  اللساَن 
يف  اإلجياِز  إىل  يميُل  لكونِه  األلسن، 
املخاَطِب  قدرِة  عىل  اعتامًدا  العبارِة، 
الكالِم  من  ضمريه  يف  ما  إدراِك  عىل 
ما  قدِر  فعىل  أدّلتِه،  استحضاِر  ويف 
املستمُع  يأيت  اإلضامِر  من  املتكّلُم  يأيت 

َفّعاليَُّة التَّواُصِل اإلبالغيِّ يف الَعَربيَِّة ...
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)قانون  وهو  الَفهِم،  يف  اجلَهِد  من 
اقتصادي(. )4(

ففي هذا النَّص نرصُد الّتواُصَل   
يف  االقتصاِد  لتقنيِة  املثمرين  واإلبالَغ 
العبارة  تكثيف  األول:  مسارين،  ظلِّ 
باقتصادية  املتلّقي  انشغال  بفعِل 
اإلنصاُت  منه  فيتطّلُب  بديًئا،  اخلطاب 
املضاعُف  والتشاغُل  واالنتباُه 
الفعل  ديناميكيُة  والثاين:  للخطاِب، 
تصّوِر مسكوتاٍت  للمتلّقي يف  الذهني 
اللغوّيِة  الرسالِة  يف  ومضمراٍت 

االقتصادية.
وتبّدى لنا يف ظلِّ تتّبِع مساراِت   
نظرية  مع  تتناغُم  تصورات  من  َندَّ  ما 
)فّعالية  النَّصّيَة  الَعَتبَة  بوصفِه  العنوان 
تقنية   - العربية  يف  اإلبالغّي  التواُصل 
االقتصاد اصطفاًء(، أن يكوَن يف متهيد 
عن  كاشًفا  التمهيُد  جاء  ومبحثني، 
االقتصاد  وتقنية  اإلبالغّي  الّتواُصِل 
الباحث  يروُم  متغريين  بوصفهام 

وخصَّ  وحتديدّيا،  تأصيلّيا  مقارَبتهام 
االقتصاد  تقنية  بتبيان  األول  املبحث 
الثاين  وانربى  العريّب،  الرتاِث  يف 
رِس  الدَّ يف  التقنية  هذه  جتلّيات  ببياِن 
اللسايّن املعارص، وقفلنا البحَث بخامتٍة 
ُتغاِزُل  ا  أهنَّ نخاُل  نتائَج  عىل  اضطّمت 
وُتقاِرُبُه،  التَّداويّل  اللغوّي  الواقَع 
الرغم  عىل  أنَُّه  بالذكر  الَقمني  وِمَن 
هذه  تناوشت  التي  الدراسات  ِمَن 
كتاب  يف  أم  العربية  يف  سواٌء  التقنية 
العربية األكرب )القرآن الكريم( إاّل أّننا 
التقنّية يف  أَثِر هذه  َتنَبََّه عىل  َمن  َنجد  مل 
تكشيِف الّتواُصِل والّتفاُعِل يف العمليِة 
الّتواُصلّية بني املتكّلم واملتلّقي وهذا ما 

َسيكشُفُه البحُث.
التمهيد: 

واالقتصاد  اإلبالغّي  الّتواُصُل   
مؤرٌش تأصييّل وحتديدّي:

أن  سنحاوُل  التمهيد  هذا  يف   
اإلبالغّي  الّتواُصل  دالالِت  نبنّيَ 
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هذين  ترّصف  أجِل  من  واالقتصاد 
املتغريين اللذين انبنى البحث عليهام.

أواًل: الّتواُصل اإلبالغّي.
ال خيفى عىل ذي هُنَيٍة أنَّ صيغَة   
املشاركِة  عىل  تدلُّ  الّتفاُعل  الّتواُصل 
الّتواُصُل  هذا  كان  ومّلا  والّتعاوِن، 
أركاٍن  وجوِد  من  ُبدَّ  ال  كان  إبالغّيا 
ًثا تواُصلّيا إبالغّيا، وهي  ثالثٍة مُتَثُِّل ُمَثلَّ
املتكّلم )امُلنيشء(، والسامع )املتلّقي(، 

واخلطاب )الرسالة اللغوية(.
لوازِم  من  ُيَعدُّ  الّتواُصُل  هذا   
)قوانني اخلطاب(، أو قواعد الّتخاطب، 
الّتحاورّية، وهي جمموعٌة  املسلَّامت  أو 
أن  ُيفرتُض  التي  واملعايرِي  القواعِد  من 
يقَف عندها ُكلُّ متكّلم يف أثناِء خطابه 
مع حماوِرِه، هذه املعايري ُتعَرُف يف امَلشهِد 
اللسايّن الّتداويّل ب)الكفاءة التواُصلّية 
الفرد  قدرة  توَصُف  إذ  الّتداولّية(، 
من  بمجموعٍة  الّتواُصلّية  )املتكّلم( 
بول غرايس  والقواعد، ذكرها  املعايري 

يف مقالته القّيمة )املنطق والّتحاور( )5(.
باسترشاِف  مقالتُه  َه  وجَّ إذ   
املنّظمِة  احلوارّيِة  املبادئ  من  جمموعٍة 
اهتاممه  مع  املثايّل،  اإلبالغّي  للّتواُصل 
ذلك  ويف  الّضمنّية،  باملعاين  وعنايته 
التي  املعنى  مظاهِر  عىل  وإيقاٌظ  تنبيٌه 
)داللّية(  لغوّية  قواعُد  حتكمها  ال 
إنجاِز  طريقُة  حتكمها  َبل  خصوًصا، 
العاّمة  واملبادئ  املقام،  داخل  امللفوِظ 

للّتواُصل.
الّتواُصيلَّ  االقرتاَن  فإنَّ  هنا  من   
واقعّيٌة  حقيقٌة  واملتلّقي  املتكّلِم  بني 
األنموذُج  ُز  فرُيكِّ عنها،  حميَص  ال 
االستداليّل عىل أمهّيِة القصِد بالّتواُصِل، 
وُيشارُك يف هذا الَقصِد كلٌّ من املتكّلِم 
واملخاَطب؛ ألنَّ حتقيَق الّتفاُعِل املراِد يف 
أيِّ َتواُصٍل يشرتُط أن يشارَك املخاَطُب 
املتكّلَم يف هذه القصدّية يف: أن يتحّقَق 
الذي  اخلطايّب(  ب)الّتفاُعل  ُيَسّمى  ما 

ُيَعدُّ األصَل يف الكالِم. )6(

َفّعاليَُّة التَّواُصِل اإلبالغيِّ يف الَعَربيَِّة ...
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إّنُه  نقول:  املتقّدم  هذا  وَبعَد   
املتكّلمني  َبنَي  يكوَن  أن  من  ُبدَّ  ال 
إبالغيٌّ  إخباريٌّ  َتواُصٌل  واملخاَطبنَي 
بأيرَسِ  املراد  حتقيق  أجِل  ِمن  َفّعال، 
َسبيِل، وأقرَصِ أداٍء، وملَّا كانت الكلمُة 
أهمَّ عنرٍص يف الرّتكيِب اللغوّي يف ظلِّ 
وحرِصها  األخرى،  العنارِص  تضافِر 
تعزيِز  يف  ُتسِهَم  أن  عىل  كلَّه  احِلرَص 
يرَغُب  التي  املِحَور،  الكلمِة  هذه 
السامِع  ذهِن  يف  ترسيِخها  يف  املتكّلُم 

معنًى وتصوًرا.
من  هائاًل  َكاّم  خُر  َتدَّ فالكلمُة   
تقنّيًة  مُتثُِّل  وهي  واملضمراِت،  احلقائِق 
اّللسايّن،  رِس  الدَّ يف  فاعلًة  اقتصادّيًة 
ا  كأهنَّ وُتفيُض؛  ي  ُتَغذِّ التي  فهي 
التجيّل امُلباِغت للحقيقة، يقول روالن 
بارت: ))وليس للكلمِة سوى مرشوٍع 
ِمثُل كتلة الّصخِر  ، إنَّ الكلمَة  عموديٍّ
أو العموِد الذي يغوُص يف ُكليَِّة املعنى 
ا  إهنَّ واالسرتجاعات  واالستجابات 

تتِصُف   )...( القامة  مشدودُة  عالمٌة 
ُكلَّ  واحدًة  دفعًة  باملوسوعّية، وحتتوي 
املفاهيِم التي يفرُض اخلطاُب العالئقّي 

عىل القارئ االختياَر فيام بينها((. )7(
واِعًيا  النَّصِّ  ُمنتُِج  كان  ومّلا   
الظاهرِة  يف  العضوّي  البناِء  بقانوِن 
وقاِصٌد  وناِسٌج  صائٌغ  فهو  اللغوّيِة، 
من  وغريها  وُمنشىٌء  ومؤلٌِف 
اإلفراُز  كان  والنّعوت،  األوصاِف 
وبناًء،  وَصوًغا،  وَنظاًم  َنسًجا  الكالميُّ 
وهي  وَهيَكاًل،  وسبيَكًة،  وَتعليًقا، 
أمارات اقتصادّيٌة لغوّيٌة، قال عبُد القاهر 
أنَّ  ))واعلم  )ت471هـ(:  اجلرجايّن 
ِمثَل واضِع الكالِم ِمثُل َمن يأُخَذ ُقطًعا 
ِة فُيذيُب بعَضها َمن  ِمَن الّذهِب أو الفضَّ

بعٍض حّتى تصرَي قطعًة واحدًة((. )8( 
النقاَب  وآَن األواُن أن نكِشَف   
عن املَتغرّيِ الثاين يف العنواِن )االقتصاد( 
بوصِفِه تقنّيًة فاعلًة ومؤثرًة يف اخلطاِب 

الّتواُصيّل اإلبالغّي.
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ثانًيا: تقنّية االقتصاد:
االقتصاد يف اللغة:

ص  )ق  مادة  استغواِر  ظلِّ  يف   
أجِل  من  العربية،  املعجامت  يف  د( 
 َ اقتناِص َداللِة هذه املادة ومشتقاهتا تبنيَّ
املجاوزة  ونفي  الّتوسط،  دالالِت  أنَّ 
يف  املهيمنُة  هي  والَعدِل   ، احلَدِّ وتعّدي 
املباحثات اللغوّية، قال أبو بكر الرازي 
)ت666هـ(: ))والَقصُد بنَي اإلرساِف 
والتَّقترِي، ُيقال: فالٌن )ُمقَتِصٌد( يف النَّفَقِة 

)...( والَقصُد: الَعدُل((.)9(
الفّيوِمّي  عند  َوَنلَمُح   
)ت770هـ( الّتَوّسَط مع إرادِة املقصود 
قال:   ، احلدِّ جماوزة  وَنفي  واملراد، 
َط، وَطَلَب  ))َوَقَصَد يف األمِر َقصًدا َتَوسَّ

 )10( .)) ، ومل جُياِوِز احلَدَّ األَسدَّ
منظوٍر  ابِن  مباحثاُت  خترج  ومل   
بيدي  الزَّ وُمرتىض  )ت711هـ(، 
الدالالت  هذه  عن  هـ(،   1205 )ت 

)االعتدال، واالستقامة، والتوسط()11(

يف  القصِد  داللُة  وتتجىّل   
الراغُب  قال  القرآيّن،  االستعامِل 
))الَقصُد:  هـ(:  )ت425  األصفهاينُّ 
َقَصدُت  ُيقال:  الطريِق،  استقامُة 
ومنه:  َنحَوه،  َنَحوُت  أي:  َقصَده، 
رضبني:  عىل  واالقتصاُد  االقتصاد، 
وذلك  اإلطالِق،  عىل  حمموٌد  أحدمها 
فيام له َطَرفاِن: إفراٌط وتفريٌط كاجلوِد، 
ُه بني اإلرساِف والُبخِل )...( وعىل  فإنَّ
َمشيَك((  يف  ))واقِصد  قوله:  هذا 
من  النحو  هذا  وإىل  )لقامن/19(، 
إذا  ))والذين  بقولِه:  أشاَر  االقتصاِد 
أنَفقوا(( )الفرقان/67(، والثاين ُيَكنّى 
ُد بني املحموِد وامَلذموِم، وهو  به َعاّم َيرَتدَّ
كالواِقِع  ومذموٍم،  حمموٍد  بني  َيَقُع  فيام 
والبعيِد،  والقريِب  واجلَوِر،  الَعدِل  َبنَي 
لِنَفِسِه  َظامِلٌ  ))َفِمنُهم  قوله:  ذلك  وعىل 
َوِمنُهم ُمقَتصد(( )فاطر/32(، وقوله: 
))وَسَفًرا قاِصًدا(( )التوبة/ 42(، أي: 

َسَفًرا متوسًطا َغرَي ُمتناٍه يف الُبعِد((. )12(

َفّعاليَُّة التَّواُصِل اإلبالغيِّ يف الَعَربيَِّة ...
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املصطلَح  أنَّ  تقّدم  ممّا  نخلُص   
ذو  قاِصًدا(  مقَتِصد،  )اقِصد،  القرآيّن 
َدالالت توافُِق ما ُعِرَض ِمن َقبُل َكنَفي 
من  الطاقة  إضاعة  وَعدم  اإلرساف، 
وكذلك  واالختيال،  والّتَثنِّي  الّتَبخرت 
إىل  واإلفضاء  اإلنفاِق  يف  الّتَوسط 
املختلفة  األمور  يف  واالعتدال  الّتوفري 

ممّا يعوُد بالنَّفِع عىل صاحبِِه.)13(
االقتصاد يف االصطالح:-

البيئِة  يف  االقتصاَد  أنَّ  َجَرَم  ال   
املصطلحّية ال يكاُد خيرُج عن الدالالت 
املعجمّية، يقول فخُر الدين قباوة: ))إنَّ 
والَعدُل  الطَّريِق،  استقامُة  هو  الَقصَد 
ممّا  والتَّقترِي؛  اإلرساِف  بني  والتََّوّسُط 
الَقصِد،  اخّتاُذ  هو  االقتصاَد  أنَّ  يعني 
أي: مبالغٌة يف ذلك، وحتقيٌق َلُه يف أَدقِّ 
اللغوّي  صورٍة، وهلذا يكون االقتصاُد 
ِمَن  ممكٍن  عدٍد  أكرَب  املتكّلُم  يبلَغ  أن 
هنّيِة  الفوائِد، بأَقلِّ كميٍَّة من اجلهوِد الذِّ
ُه أداٌء ُمَكثٌَّف  والعالمّية آللِة اخلطاِب إنَّ

)...( إذ خُيَترَص سبيل الّتلقي واإلدراك 
َقدر  منه  والقراءِة  الكتابِة  يف  يكون  كام 

كبري((. )14( 
فاالقتصاُد ظاهرٌة لغوّيٌة هدفها   
تؤّثُر  إذ  ممكن،  َجهٍد  أقّل  استخداُم 
يناسبه،  ما  ر  يتصوَّ فتجَعَلُه  املتلّقي  يف 
ِمَن  الكثري  فيه  يتوّهم  ُمتَّّسًعا  ويعطيه 
معناها  حيَتِمَل  أن  يمكن  التي  األشياِء 

اللفظ امُلقَتصد فيه. )15(
ظاهرَة  جريو  بيري  َوَقَرَن   
قال:  األقل،  باجلَهِد  اللغوّي  االقتصاِد 
))إنَّ االقتصاَد يف الكالِم مرتبٌط برشِط 
من  مصدًرا  ُيَعدُّ  فهو   ، األقلِّ اجلَهِد 
ويقول:   ،)16( املعنى((  تغيري  مصادر 
يشٍء  ُكلَّ  اخلطاب  ِمَن  نحذُف  ))إّننا 
طريقٌة  احلذَف  وإنَّ  َلُه،  الزًما  ُيَعدُّ  ال 
مدينة  فجملة:  الظاهرِة  هذه  يف  شائعٌة 
العاصمة  ُتصبُِح:  الفرنسّية،  العاصمة 
الفرنسّية ُثمَّ ُتصبُِح َبعَد ذلك: العاصمة 
باريس،  َتعني:  العاصمة  وكلمة  فقط، 
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وتعني كذلك املدينة((. )17(
الَعَملّيَة  خيدُم  ما  ُكلَّ  إنَّ   
عليه  نطلَق  أن  نستطيُع  االقتصادّيَة 
أو  حذًفا،  أو  إضامًرا،  أو  اقتصاًدا، 
جماًزا،  أو  اختصاًرا،  أو  اقتصاًرا، 
من  وغريها  سقوًطا  أو  استتاًرا،  أو 
االقتصاَد  فإنَّ  هنا  وِمن  املصطلحات، 
لقائمٍة  رئيًسا  عنواًنا  ُيَمثُِّل  اللغويَّ 
وعنارص  رٍة  مُلَشجَّ َعَتَبٍة  أو  جدوٍل  أو 

وبياناٍت مفاهيمّيٍة.

مهّمٌة  خصيصٌة  واالقتصاُد   
َيعَمُل عىل ضبِط  النَّصِّ  من خصائص 
عنارصِه  وَربِط  أجزائه،  وَشدِّ  النَّصِّ 
من  جمموعٍة  ضوِء  يف  ببعض  بعضها 

سَمِة  الرَّ يف  إليها  أرَشنا  التي  القواعِد 
اآلنفِة الّذكر.

إىل  حّسان  متّام  الدكتوُر  َوَفَطَن   
تتناهى  الرتكيبية  واألنامَط  األلفاَظ  أنَّ 
ُيصبُِح  َثمَّ  وِمن  املعاين،  تتناهى  ))وال 
امُلَتناهي  بالقليِل   َ ُتَعربِّ أن  العربّيِة  عىل 
هلا  فإذا حتّقق  امُلتناهي،  الكثرِي غري  عن 
بَِعينِِه،  االقتصاُد  هلا  حتّقق  فقد  ذلك 
وَلَقد َعِمَدت العربّيُة إىل اصطناِع بعِض 
هذه  حتقيق  ِمن  نَها  مُتَكِّ التي  الوسائل 
الوسائل  هذه  أشَهَر  وَلَعلَّ  اخلاصّية، 
النّقل،  ُثمَّ  الواحد  للمبنى  املعنى  تعّدد 
وكالمها يتحّقق يف النَّحِو كام يتحّقُق يف 

املعجم((. )18( 
أنَّ  يظهُر  امُلَتَقّدم  هذا  َبعَد   
ٌة من مزايا العربّيِة،  االقتصاَد اللغويَّ َمِزيَّ
الوصوِل  أجِل  من  املتكّلُم  هبا  ُل  َيَتَوسَّ
واإلبالِغ  التخاطب  درجاِت  أعىل  إىل 
وَشدُّ  جهٍة،  ِمن  املتلّقي  مع  والَتواُصل 
، وَربُط أجزائِه من جهٍة أخرى،  النَّصِّ

َفّعاليَُّة التَّواُصِل اإلبالغيِّ يف الَعَربيَِّة ...
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أمَلحنا-  -كم  البحِث  دأُب  وليس 
اللغوّي  االقتصاِد  َرصُد  هو  قبُل  ِمن 
َتركيًبا،  وإن  رَصًفا،  وإن  صوًتا  إن 
الوظيفِة  َتَلّمُس  هو  إّنام  معَجاًم،  وإن 
هلذه  اإلبالغّية  والّتواُصلّية  الّتخاطبّيِة 
كفانا  وقد  الِّلسايّن،  رِس  الدَّ يف  التقنّيِة 
مؤونَة  قباوة  الدين  فخُر  الدكتور 
البارِصِ  واالقتناِص  امُلعِجِب،  صِد  الرَّ
العربّية  البِنى  يف  االقتصاِد  ملواضِع 
عة يف كتابِه )االقتصاد اللغوي يف  املتنوِّ

صياغة املفرد(
يف  االقتصاِد  تقنيُة  األّوُل:  امَلبَحُث 

الرّتاِث العريّب:
هذه  َسنَفيِل  املبحث  هذا  يف   
بالّتواُصلّيِة  ربطها  ظلِّ  يف  التقنّية 
ويتَجىّل  العربّية،  علامء  عند  اإلبالغّيِة 
ت يف  َندَّ التي  النِّصوِص  بمعاينِة  األمُر 
ُنَعّرُج  ُثمَّ  عليها-  وقفنا  -ممّا  مدوناهتم 
َنحَسُب  التي  الّتمثالت  أهّم  بياِن  إىل 

ا ذات رحم ٍ وصلٍة بالّتواُصلّية. أهنَّ

االقتصاد  بني  الرّتابطّيُة  أّواُل: 
والّتواُصل.

والتواُصل  اإلبالغ  عمليَة  إنَّ   
بني املتكّلم واملتلّقي ليس بالسهولة التي 
املجتمُع  َقَصَد  وقد  تصّورها،  يمكن 
مستوياهتا،  أدنى  يف  حتقيقها  إىل  العريّب 
شيًئا  ها  بَِعدِّ استخفاًفا  ذلك  يعني  وال 
عملّية  العملّية  تلكم  كانت  بل  ثانوّيا؛ 

اإلجياِد واالختصاِر 
أركاِن  من  ركٌن  واالقتصاُد   
أعمدته  من  وعموٌد  العريّب،  الكيان 
فتغدو عملّيًة ناجحًة يف البياِن واإلبالِغ 
والّتواُصِل، قال اجلاحُظ )ت255هـ(: 
الداللة وصواب  َقَدِر وضوِح  ))وعىل 
ودّقة  االختصار،  وحسن  اإلشارة، 
وكلَّام  املعنى،  إظهار  يكون  املدخل، 
كانت الداللُة أوضَح وأفَصَح، وكانت 
وأنَجَع،  أنفَع  كان  وأنوَر  أبنَي  اإلشارُة 
والداللة الظاهرة عىل املعنى اخلفّي هو 
وجّل(  )عّز  اهللَ  َسِمعُت  الذي  البيان 
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بذلك  إليه وحيثُّ عليه  يمدحه ويدعو 
العرُب  القرآُن، وبذلك تفاخرت  نطق 

عىل العجِم((. )19(
فاملتكّلم يسَتِغلُّ طاقاتِِه الّذهنّية،   
ومرجعياته  العلمّية،  ومؤهالته 
عملّية  تكون  أن  أجِل  من  الّثقافّية، 
نافًِعا  بياًنا  بالفعل  اإلقناع  أو  اإلبالغ 
كشُف  هو  املداَر  ألنَّ  َسديًدا؛  وإعراًبا 

املعنى.
التي  النّصوص  ظلِّ  ويف   
الوثقى  العالقَة  َنلَمُح  عليها  وقفنا 
قال  والتواُصل،  االقتصاد  تقنّيِة  بني 
))العرُب  )ت210هـ(:  عبيدة  أبو 
لعلِم  ليخّففوه  الكالَم،  ختترُص 
قتيبة  ابُن  وقال   ،)20( بتاممه((.  السامِع 
بألفاِظ  َنَزَل  ))القرآُن  )ت276هـ(: 
العَرِب ومعانيها، ومذاهبِها يف اإلجياِز 
والتوكيد  واإلطالة  واالختصاِر، 
بعض  وإغامض  اليشء،  إىل  واإلشارة 
لِقُن  الَّ إاّل  عليه  يظهَر  ال  حتى  املعاين 

ملَِن  األمثال  ورضب  بعضها  وإظهار 
النَّصني  هذين  ففي   ،)21( َخِفي((. 
التقنّية  هذه  بني  الرّتابطّية  هذه  تتجىّل 
لِِعلِم  عبارة:  ودونك  والتواُصل، 
اإلجياِز  عىل  يظهر  وال  بتامِمِه،  السامِع 
إاّل  املعاين  وإغامض  واالختصار 

لبِيق الفّعال. القارىُء احلَصيف الَّ
 وبدا لنا أنَّ هذه الرّتابطّية كانت حارضًة 
املنطوقة،  الكالمّية  األحداِث  يف 
َج اللغويون القدماء  واملكتوبة، وقد َعرَّ
عىل مطلِب هذه املباحثة، فقد قرر املرّبُد 
أساسها  عريضًة  قاعدًة  هـ(  )ت286 
الّتواُصل، قال: ))فكّل ما كان معلوًما 
فحذفه  الناِس،  عند  جاِرًيا  القول  يف 

جاِئٌز لعلم املخاطب((.)22(
وقد َوَضَع ابُن هشام األنصاري   
للحذِف،  رشوٍط  ثامنيَة  761هـ(  )ت 
الكلّية حَتوُم  وهي يف جمملها ودالالهتا 
ومنها  واإلفهاِم،  الّتواُصِل  َفلِك  يف 
ملَِن  قوهُلم  مايّل ومن ذلك  دليٍل  وجود 

َفّعاليَُّة التَّواُصِل اإلبالغيِّ يف الَعَربيَِّة ...
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ارِضب،  بإضامِر:  زيًدا،  َسوًطا:  َرَفَع 
وأاّل  كاجلُزِء،  حُيَذف  ما  يكوَن  وأاّل 

يؤدي حذَفُه إىل اختصار امُلخَترَص. )23(
ابُن يعيَش )ت643هـ(  َج  وَعرَّ  
داللِة  عىل  اًل  ُمَعوِّ الظاهرة  هذه  عىل 
ذلك  ومن  واملايّل،  البنيوّي  السياق 
مع  اخلرب  أو  املبتدأ  َحذِف  إىل  إملاحُتُه 
ُه  أنَّ إاّل  منهام  ))فالُبدَّ  متالزمان،  ام  أهنَّ
ُتغنِي  إحالّيٌة  أو  لفظّيٌة  قرينٌة  توجد  قد 
النطِق بأحدمها، فُيحَذف لداللتها  عن 
عليه؛ ألنَّ األلفاَظ إنَّام جيء هبا للداللة 
بدوِن  املعنى  ُفِهَم  فإذا  املعنى،  عىل 
مراًدا  ويكون  به،  تأيت  أاّل  جاَز  اللفظ 
ُنبرِصُ  هنا  من   ،)24( وتقديًرا((.  ُحكاًم 
واحلذَف  واالختصاَر  االقتصاَد  أنَّ 
األحواِل  سامحِة  عىل  اعتامًدا  إليِه  ُيلجأ 

ودالالهتا.
أسعد  مهدي  الدكتور  َوَفَطَن   
حتليله  ظلِّ  يف  الرّتابطّية  هذه  إىل  عّرار 
الطويلِة،  العربيِة  اجلملِة  جِلََسِد  البارِصِ 

ُه  أنَّ ُتَقّرر  النّفسّية  اللغوّية  فالدراسات 
يف  متساويتان  مجلتان  ُوِجَدت  ما  إذا 
فإنَّ  الطوِل،  يف  إاّل  متنّوعة  عوامل 
اجلملَة الطويلة أصَعُب من األخرى، إذ 
ا ُتثِقُل احلافظَة فيام َتُبثَُّه من مقوالٍت  إهنَّ
طواًل،  مجلتان  تتساوى  وقد  وأفكار، 
وختتلفان يف عدِد املقوالت التي حتتوهيا 
كلُّ منهام ويف هذه احلالة تكون اجلملة 
ُمَكثَّفٍة  مقوالٍت  عىل  تشتمل  التي 
إىل  ينضاُف  وقد  القارئ،  عىل  عسريٍة 
ما تقّدم ملَحظ التعقيد تعقيد الرتكيب 
الرتكيبّية،  السياقَية  العالقات  وَتداُخل 
املقتضب  يف  املرّبد  ساقُه  ما  ذلك  ومن 
يف باب ))مسائل ُيمَتَحُن هبا املتعّلمون: 
ِدرمًها  املعطَيه  املكِرَم  الّشاتَِم  الضارَب 
أكرَم  َسوًطا  أخوَك  داِرِه  يف  القائم 
بكًرا  عمًرا  زيد  غالمه  طعاَمه  األكل 
عبَد اهلل أخوَك((.)25( فهي مجلٌة معّقدٌة 
ا  وأهنَّ البنيوّية،  عالقاهتا  يف  متشابكٌة 
مجلٌة طويلٌة، فهي ممّا يعتاُص وال يكاُد 
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ُيفَهم، ونحَسُب أنَّ رَشَحها ممّا ُيسَتغَلُق، 
فهي مكّثَفٌة باملقوالت املتداخلة، وهذا 
الرضُب ِمَن التأليِف امُلعتاِص ال يتجىّل 

إاّل عند َمن أراَد معاياًة وامتحاًنا. )26(
االقتصاَد  فإنَّ  بدٍء  عىل  وعوٌد   
البالغة،  فرساِن  سامِت  من  اللغوّي 
والكالم الذي ينطوي عىل هذه التقنية 
هو نوٌع رشيٌف من الكالِم )27(، فاملعاين 
فيه أوىل باالهتامِم لَِفهِم الرتكيب، كام أنَّ 
ترَك الّذكر يف الكثري من األحياِن يكون 
أفَصَح ِمَن الذكر يف َحدِّ ذاتِه، وكام ُيَعدُّ 
ُه  مُت ِمَن اإلفاَدِة أزيَد لإلفادة كام أنَّ الصَّ
جتد النفَس أنطق ما تكون إذا مل تنطق. )28( 
إىل  قبل  ِمن  سيبويِه  أمَلَح  وقد   
ضوِء  يف  اللغِة  يف  اإلبداعي  اجلانب 
أي:  املراد،  باملعنى  املخاَطب   ِ َتَبرصُّ
الدائرة  يف  العالية  املرقاِة  إىل  الوصول 
مصطلحاِت  َفنَلَمُح  الّتواُصلّيِة، 
واالّتساع،  واإلجياز  االختصار، 
كتابِِه،  يف  مبثوثًة  واالستتار  واإلضامر 

أشاَر  التي  املصطلحات  هذه  َوَمَردُّ 
إليها علُم السامِع باملعنى، وتواصله مع 
لقوله  التفسريّية  مباحثتِِه  ففي  املتكّلم، 
فِيَها  ُكنَّا  تِي  الَّ اْلَقْرَيَة  ))َواْسَأِل  تعاىل: 
ا َلَصاِدُقوَن((. تِي َأْقَبْلنَا فِيَها َوإِنَّ َواْلِعرَي الَّ
)يوسف/82(، قال: ))إّنام يريد: أهَل 
القرية، فاخترص )...( ومُثله يف السعة: 
أنت أكرم عىل من َأرضَبك، وأنت َأنكُد 
َكه. إّنام يريد: أنت َأكرُم عيلَّ  من َأن َترْتُ
َأنكُد من  ِب، وأنت  من صاحب الرضَّ
صاحب َتْرِكه؛ ألنَّ قولك: َأْن أرضبك 
 )...( ُك  ْ والرتَّ ُب  ْ الرضَّ هو  ترتكه،  وأن 
واإِلجياز  الكالم  سعة  عىل  جاء  ولكنه 
لعلم املخاَطب باملعنى(()29(، فهو يرى 
أنَّ املتكّلَم إنَّام ))َأْضَمَر لعلم املخاَطِب 

بام َيْعني((. )30(
وإضفاء البعِد الّتداويّل يف البنيِة   
الفّراء  عند  َنلَمُحُه  للرتكيب،  اجلسدّية 
)ترك  مصطلَح  يذكُر  إذ  )ت207هـ(، 
تركت  ))وربام  قال:  كثرًيا،  اجلواب( 

َفّعاليَُّة التَّواُصِل اإلبالغيِّ يف الَعَربيَِّة ...
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معناُه  املعروف  اليشء  جواب  العرب 
وإن ُتِرَك اجلواب((. )31(

املراد،  باملعنى  الّظَفَر  أنَّ  ويبدو   

رِس  الدَّ يف  املرموقَة  املكانَة  احَتلَّ  قد 

اّللسايّن باسترشاِف الدائرة الّتواُصلّية، 

املعنى  ترشيف  العرِب  عند  فاملقصود 

من  املراد  واستيجاز  الفضول،  وترك 

املعنى، يقول بدوي طبانة: ))إنَّ العربّيَة 

مَع الّسعِة 

يف  اّللغاِت  أخرص  والكثرة   

يبنّي  إليها  النقل  ويف  املعاين،  إيصاِل 

ذلك، فليس كالم ُينَقل إىل لغِة العرب 

الثاين أخرَصُ من األّوِل مع  إاّل وجييء 

حاهلا،  عىل  وبقائها  املعاين،  سالمة 

مشهورٌة،  فضيلٌة  شك  بال  وهذه 

الكالِم  ِمَن  الغرَض  ألنَّ  كبريٌة؛  وميزٌة 

وكشفها،  املعاين  بيان  اللغات  ووضِع 

املقصود،  عن  ُتفِصُح  لغة  كانت  فإذا 

وُتظهره مع االختصاِر واالقتصار فهو 

أوىل باالستعامل، وأفضل ممّا حُيتاُج فيه 
إىل اإلسهاِب واإلطالِة((. )32(

العريّب  عِر  الشِّ مجالّيُة  وتتجىّل   

يف املسكوِت عنه، وقد أورَد أبو هالل 

العسكري )ت400هـ( روايًة مفاُدها: 

القصائِد  إىل  َيلجُأ  كان  الفرزدَق  أنَّ 

قال:  ذلك،  عن  ُسِئَل  ومّلا  القصريِة، 

ويف  أوقُع،  الصدوِر  يف  رأيُتها  ))إيّن 

أبا  أنَّ  خيفى  فال   ،)33( أجَوُد((  املحافِل 

هالٍل قد َوَعى َشجَو البِنى االقتصادّية 

يف املتلّقي وتأثريها يف قلبِِه.

دينامّية  أنَّ  للباحث  ويبدو   

االقتصاِد  ظلِّ  يف  وتكشيفِه  الّتواُصِل 

تتأتى  ال  ومَلَكٌة  وُدرَبٌة  سليقٌة  اّللغوّي 

للكثري، وهذا التََّفاُطُن ذكَرُه ابُن األثري 

اإلجياَز  َعدَّ  إذ  قبُل،  ِمن  )ت683هـ( 

لوازِم  ِمن  واالختصار  واالقتصار 

أمام  والسّيام   ،)34( البالغة  فرسان 

َيَتَطّلب  الذي  والقادة  واألمراء  امللوك 
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إجياًزا واقتصاًدا مع إيصاِل املعنى املراد.

إليه لزوُم االقتصاِد  وما يلتفُت   

خصوًصا  املحّدد  الوقت  يف  اّللغوّي 

واحللقاِت  والنّدواِت  املؤمتراِت  يف 

تتطّلب  التي  النّقاشّيِة،  الّتحاورّيِة 

للبِنَى  وضغًطا  للعباراِت،  تكشيًفا 

املضمراِت  يف  وزياَدًة  األسلوبّية، 

املتلّقي  َشدِّ  عن  فضاًل  واملسكوتات 

بأمراِس الّتواُصِل واإلبالِغ َشّدا، فيباِدُر 

الناسج،  القاصد،  )املنشىء،  املتكّلُم 

بتجميِع  املنتج(  امُلبدىء،  املخاطِب، 

وَشحن  األخيلة  وتكثيف  الصور 

قصريٍة،  عبارٍة  يف  والتجربة  العواطف 

واألديُب النَّبيُه الَفطُِن اّللبِيُق هو الذي 

ُيديِل بفكَرتِِه وإحساِسِه يف مَلَحٍة رسيعٍة 

قبل انقضاِء نشاِط املتلّقي، فيتمّكن من 

إيصاِل ما ُيريد، وجعل املتلّقي مشاِرًكا 

يف َفهِم الكالِم، بل يف إكاملِِه.

يوّضُح  خُمّطط  أدناه  ويف   

الرّتاُبطّية بني املتكّلِم واملتلّقي باسرتفاِد 

تقنّية االقتصاِد اللفظّي:

ثانًيا: مَتَثُّالٌت اقتصادّيٌة تواُصلّيٌة
 يف هاتِِه الِفقرِة التي هي امتداد لألوىل 
سنُشرُي إىل متّثالٍت اقتصادّية تواُصلّية، 
أجِل  من  وإباَنٍة  تواُصٍل  أدواِت  ُتَعدُّ 
أداِء املقصود، واحلقُّ أنَّ هذه الّتمثالِت 
كثريٌة وذات دالالٍت متعددٍة، وللمرِء 
دالالٍت  ملَتِمًسا  خاطَِرُه  َح  ُيرَسّ أن 
املقاَم  أنَّ  إاّل  عليها،  كثريًة  ومعاين 
واستجالِء  كاملًة،  لذكِرها  َيَسُع  ال 

دالالهِتا بشكٍل ُمَفّصٍل. 
إنَّ اللغَة ُتَشّكُل الُبعَد الوجوديَّ   
يف  املوجوِد  للكائِن   - -االنطولوجيَّ
العامل، فغياُب اللغِة يعني غياَب العاملِ، 
لذلك ُيامثُِل )مارتن هايدغر( بني اللغِة 

َفّعاليَُّة التَّواُصِل اإلبالغيِّ يف الَعَربيَِّة ...
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األنطولوجّي  الوجوَد  إنَّ  بل  والعامل، 
فهي  اللغِة،  وجوِد  عىل  يتوّقُف  للعامل 
الوجوِد،  َسَكُن  وهي  النَِّعم،  أخَطُر 

والعامل أصبَح يف متناوِل اللغة. )35(
إاّل  لغًة  تكون  لن  ))واللغُة   
ِحنَي مُتاِرُس الّتسميَة، ِحنَي َتصنَُع العامَلَ 

بالكلامِت 
ما  إذا  اقتصادّية،  كلفِة  بأقلِّ   
األخرى  السيميائّية  باألنظمِة  ُقوِرَنت 
األكثر  الّرمزّي  النظاُم  فهي   )...(

اقتصاًدا((. )36(
واللغُة العربّيُة ُتِعنُي عىل اإلجياِز،   
وُتفري بِِه ملا توافر فيها من خصائص مل 
كانت  وإذا  اللغاِت،  من  لغريها  تتفق 
العريّب  األديِب  عىل  فام  كذلك  العربّية 
إاّل أن يسَتِغلَّ هذه امليزة فريتفع بأسلوبِِه 
معانيه  عن  ويعرّبَ  واهلذِر،  اإلطالِة  عن 
أمحد  يقول  عبارٍة،  وأوجِز  لفٍظ  بأقلِّ 
بني  الفروق  ))وأّول  الزّيات:  حسن 
اللغات السامّية واللغات اآلرية األوىل 

إمجالّية والثانية تفصيلّية، يظهُر ذلك يف 
مثل قولِك: )ُقتَِل اإلنساُن(!، فإنَّ الفعَل 
امللفوظة،  بصيغته  يدلُّ  اجلملِة  هذه  يف 
والزمن  )املعنى  عىل  امللحوظة  وقرينته 
والتعّجب وحذف الفاعل( وهي َمَعاٍن 
َ عنها يف لغٍة أوربّية إاّل  ال تستطيُع أن ُتَعربِّ

بأربِع كلامٍت أو مخٍس((. )37(
رِس  الدَّ يف  الكلمة  كانت  ومّلا   
حِمَوًرا  الغالب  األعّم  يف  مُتَثُِّل  اّللسايّن 
فإنَّ البيانيني العرب َحَرصوا عىل تبياِن 
بوصِفها  الّتواُصلّيِة  الوظيفة  يف  أَثِرها 

مركًزا وُقطًبا وبؤرًة. 
من هنا يلجأ املتكّلُم العريبُّ إىل   
عىل  تدلُّ  متمّيزٍة  بأالفيظ  الكالِم  أداِء 
نحو:  من  والنفسّية،  الشعورّية  احلالِة 
والتمني،  والتعّجب،  والذم،  املدح، 
والتحضيض،  والعرض  والرتّجي، 
الفّتاح  عبد  الدكتور  فريى  وغريها، 
احلموز أنَّ االقتصاَد اللغوّي ُينَظُر إليه 
تنبئ عن حالٍة شعورّية  ألفاًظا  بوصِفِه 
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واالستغاثة  والتعّجب  والّذم  كاملدح 
َتدلُّ  بألفاٍظ  َفتؤّدى  وغريها،  والندبة 
َنّصا عىل هذا الشعور العام، من نحو: 
وما  َحبَّذا،  وال  وَحبَّذا،  وبِئَس،  نِعَم، 
التي  واألفعال  بِِه،  وأفِعل  أفَعَله، 
ُتعاَمل ُمعامَلة املدح والّذم أو ما جيري 
وَكرُبَ  وَعُظَم  َحُسَن  يف:  كام  جمرامها 
حُمَّولٌة من  وَجِهَل، وهي عنارص  وَساَء 
أصٍل لفًظا أو تقديًرا، فهي مُتَّثل كلامٍت 

حمورّيًة.
الكلامت  هذه  أنَّ  أيًضا  ويرى   
من  عنرٍص  خلدمِة  إليها  ِصرَي  املحورّية 
وامُلبتغى،  وامُلهمُّ  املراُد  ُه  ألنَّ عنارصه؛ 
فهو كَشيِخ القبيلة أو احلاكم أو الرئيس 
ِه  ِودِّ الذي الُبدَّ من كسِب  املسؤول  أو 

بالوسائل املختلفة.)38(
وقد أمَلَح الّشافعيُّ )ت204هـ(   
إىل  العرب  البيانيني  من  ُيَعدُّ  الذي 
الدينّي  النَّصِّ  يف  اخلصيصة  هذه 
أدائها  وكيفّية  واالقتصار(  )االختزال 

بدأُت  ))وإَنام  قال:  املحورّي،  باللفظ 
بلساِن  نزل  القرآَن  أنَّ  من  َوَصفُت  بام 
من  يعلم  ال  ألنه  غريه؛  دون  العرِب 
ُجِهَل  أَحٌد  الكتاب  علم  محل  إيضاِح 
وجوهه  وكثرة  العرب  لسان  َسعة 
علمه  ومن  وتفّرقها،  معانيه  ومجاع 
من  َدَخَلت  التي  الُشبَهة  عند  انتفت 
َجهل لساهنا )...( وكان ممّا تعّرف من 
أن  فطرته  وإن  لساهنا  اّتساع  معانيها 
ُيراُد  ظاهًرا  عاّما  منه  باليشء  خياطب 
اليشء  وُتَسّمي   )...( الظاهر  العام  به 
وُتَسّمى  الكثرية،  باألسامء  الواحد 

باالسم الواحد املعاين الكثرية((. )39(
باملرامي  َوعٍي  عىل  العريبُّ  كان   
واخلطاب،  الّتواُصل  يف  االقتصادّية 
الواقعّية  وظائفها  وُيدرُك  إليها  ينِزُع 
سّيام  وال  واملعاناة،  اجلُهِد  لتخفيف 
الرتاكيب التي يكُثر استعامهُلا يف التعبري، 
)ت808هـ(  خلدون  ابُن  َتنَبََّه  وقد 
الذي  االقتصادّي  التنوع  هذا  عىل 

َفّعاليَُّة التَّواُصِل اإلبالغيِّ يف الَعَربيَِّة ...
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املعّقدة،  التفريعات  الّتخيّل عن  يقتيض 
والّصيغ  املختلفة  التعبريّية  واألنظمة 
العربّية،  خصيصُة  وهي  امُلجِهَدة، 
))وهذا معنى قوله )صىّل اهلل عليه وآله 

وسّلم(: أوتيُت جوامع الَكِلم((. )40(
املسكوكَة،  القوالَِب  ولعلَّ   
والتعابري اجلاهزة، واملثل التعليمّية خرُي 
دليٍل عىل النزعة االقتصادّية الّتواُصلّية 
القاعدة،  تقييد  عن  فضاًل  التعليمّية، 
النظاِم  يف  االقتصادّية  بامُلثل  فنبرُصُ 
مجًعا   ) َجدٍّ )ُقطُب  نحو:  من  اللغوّي 
احلروف  و)َيرَملون(  القلقلة،  حلروِف 
مع  بوساطتها  اإلدغاُم  حيدث  التي 
واليوم  )سألتمونيها،  و  التنوين، 
وغريها  مسؤول(  وهناية  تنساه، 
األفعاِل  يف  املزيدة  للحروف  متثياًل 
)أكلوين  و  )املزيدة(،  املجّردة  غري 
لفعٍل  فاعلني  توارِد  يف  الرباغيث( 
واحٍد، ولغة )يتعاقبون فيكم مالئكة( 
و  نبورّية،  الزُّ واملسألة  نفسه،  للسبب 

العربّية  األنبياء  ألسامء  َشمَله(  )ُحسن 
لوط،  حممد،  ُشَعيب،  نوح،  )صالح، 

هود( وغريها ِمَن التعابري اجلاهزة.
عالماُت  بِِه  تقوُم  ما  خيفى  وال   
تواُصلّية  اقتصادّية  بنائّيٍة  من  الرتقيِم 
إن َصحَّ استعامهُلا، فهي دواٌل اقتصادّيٌة 

تواُصلّية.
التي  العربّية  الَكِلم  َوِمَن   
االقتصادّية  النزعَة  فيها  نسترشُف 

والّتواُصلّية يف البِنَيِة 

))وهو  الضمري  اجلسدّية   
حيث  املسائل  ُمَتَفّرع  القضايا،  متعّدد 
ومسترًتا  بارًزا  ومنفصاًل  مّتصاًل  يقع 
غائب،  أو  خماَطب  أو  متكلٍم  عىل  دااًل 
لفًظا  ومتأّخر  غالًبا  متقّدم  عىل  عائًدا 
وِعاَمًدا  َفصاًل  يكون  كام  نادًرا،  ورتبة 
استعَمَلُه  جمهول،  أو  شأٍن  وضمرَي 
العرُب َقصًدا إىل اإلجياِز أو التوكيد أو 
واستَشفَّ   ،)41( والتعظيم((  التفخيم 
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العرَب  أنَّ  646هـ(  )ت  احلاجب  ابُن 
أخرَصُ  ُه  ألنَّ املسترت؛  الضمرَي  َوَضَعِت 
عند  إاّل  عنه  يعدلون  فال  البارِز،  من 

تَعّذِرِه لإللباس. )42(
االقتصادّية  الّتمثالت  وِمَن   
العربّية  اّللسانّية  املنظومة  الّتواُصلّية يف 
األديب،  للعمل  الرئيسة  العنوانات 
والتقسيامت  الفصول،  وعنوانات 
ّسُد إشاراٍت َتدلُّ القارئ  الفرعّية إذ جُتَ
عىل النََّسِق الذي يريده املتكّلُم لعرِض 
كتابّيٌة  رضورٌة  فالعنوان  فكرته)43(، 
بني  املوقف  سياق  غياب  عن  بديٌل 
كينونًة  خَيِلُق  وهو  االتصال)44(،  طريف 
بنصّيٍة  يتمّتُع  َينَفلُّ  وال  ووظيفًة، 
عملية  يف  خطريًة  أدواًرا  ليؤّدي  تؤِهُلُه 

االتصال بني امُلرِسل وامُلرَسل إليه.)45(
حسني  خالد  الدكتور  ويرى   
ه، فيمكن  أنَّ العنواَن أكَثُر ِغنًى ِمن َنصِّ
االكتفاء به قراءًة ونشاًطا نقدّيا، فاملوقع 
عاليًة  ممارسًة  تُِّم  حُيَ للعنوان  اجلغرايف 

اإلفراط  بمقابل  اللغوّي  لالقتصاد 
يغدو  وعليه   ، النَّصِّ بناء  يف  اللغوّي 
العنوان  َنصَّ  مُتَّيُز  ِسَمًة  )االقتصاد( 
ِمَن  غريه  من  )وجودّيا(  أنطولوجّيا 
معيارّيا  عاماًل  وليس  النّصوِص، 
داليل  وحسٍم  داليّل  النفجاٍر  ومسبًبا 

َفَحسب. )46(
والروائي  الكاتُب  ويرى   
لكي  العنواَن  أنَّ  إيكو  أمربتو  اإليطايل 
خيلَط  أن  عليه  تواُصلّيًة  أداًة  يكون 
النَّصِّ  وُمنتُِج  ُيَعبأها،  أن  ال  األفكاَر 
تكون  أن  وُمزِعًجا  َقِلًقا  يكون  لكي 

عتبُتُه النَّصّية تواُصلّيًة إبالغّيًة. )47( 
العرب  البالغِة  علامُء  وأدَرَك   
االتصال  يف  أثًرا  واملجاز  لالقتصاد  أنَّ 
لذلك  والتأويِل،  والَفهِم  والّتبليِغ 
َفَطنوا لكون الداللة ال يمكن أن تكون 
فقط يف هيأة ملفوظ، فقد َتَتجىّل يف َخطٍّ 
أو إشارٍة أو َعقٍد أو حاٍل، وكلُّها أنظمٌة 

يمكن أن تكوَن أداًة للمجاز.)48(

َفّعاليَُّة التَّواُصِل اإلبالغيِّ يف الَعَربيَِّة ...
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يف  الّصمِت  اقتصادّيَة  وَنلَمُح   
سّيام  وال  العربية،  اّللسانّيِة  املنظومِة 
هالل  أيب  تعريف  ففي  منها،  البالغّية 
العسكري للبالغة إشارٌة إىل هذه التقنية 
االقتصادّية الّتواُصلّية، قال: ))البالغُة 
السامع  قلَب  املعنى  به  تبّلغ  ما  كلُّ 
متمكنة يف نفسه كتمكنه يف نفسك مع 
 ،)49( مقبولٍة ومعِرٍض حسن((  صورٍة 
بالغِة  وجوِد  إىل  ُيشرُي  فالعسكرّي 

الصمِت، وبالغِة اإلشارة.
وَتَتجىّل تقنّيُة اختزال األحداث   
النّصوص  يف لغة الصمت الرسدّي يف 
كتاب  سّيام  وال  املتنّوعة،  األدبّية 
فنبرُصُ  الكريم،  القرآن  األكرب  العربية 
الوقائع  واختزال   ، الرسديَّ الضغَط 
واألحداث، وتقليص املراحل التأرخيّية 
ُه((  َأُشدَّ َبَلَغ  ))َومَلَّا  تعاىل:  قوله  منها 
َنْسًيا  )يوسف/22(، وقوله: ))َوُكنُْت 
َمنِْسّيا(( )مريم/23(، وقوله: ))تِْلَقاَء 
َتظَهُر  إذ  )القصص/22(،  َمْدَيَن(( 

عىل  القائمة  االقتصادّي  الرسد  فعالّيُة 
وتقليص  التأرخيّية،  املراحل  اختصار 
ويرى  لألحداث،  منّي  الزَّ التحقيب 
الدكتور حممد مشبال أنَّ لفّعالية الرسد 
البيان،  وِسحِر  االستهواء  عىل  قدرًة 
والطاقة البيانّية، فالرسُد فّعاليٌة َصمتِّيٌة 
بقوٍة،  حارضًة  نجدها  القديم  أدبِنا  يف 
تقتضُب  بإجيازها  العربيُة  وبالغُتنا 
مركزّيًة  حرّيًة  للمتلّقي  وترتُك  َد،  الرسَّ
أحداثِِه،  تطويِر  يف  هامشّيًة  وليس 
فضاًل  وامَلَثل  الشعِر  يف  نجُدُه  ما  وهذا 
حيتويه  بام  فالَقصُّ  واخلطب،  النثر  عن 
من أحداٍث زمانّية، واستبداٍد بالّتخّيل 
من خالل فعاليات الوصف القرائبّي، 
العجيب  واخلرب  النادرة  عىل  واملعتمد 
عىل  قائمًة  اقتصاديًة  تقنيًة  َيمَتِلُك 
احلَُقب،  وتقليص  األحداث،  اختزال 
فهي  وغريها،  احلوارات  وترسيِع 

فعالياٌت اقتصاديٌة رسدّيٌة صامتُة. )50(
ُتَعدُّ  ُأَخر  متثالٌت  وهناك   
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ُتثرُي  ُمنبئًة عن تقنية االقتصاد  كواشَف 
املعنى يف  وُتعّزز  استحساًنا،  النَّفِس  يف 

السياق اللفظي.
امَلبَحُث الثاين: الوظيفُة الّتواُصلّية للغة 

االقتصاد عند امُلحَدثني: 
سنتناوش  املبحث  هذا  يف   
الّتواُصليَة للغِة االقتصاِد عند  الوظيَفَة 
هذه  جتلّيات  إبانِة  ضوء  يف  املحدثني 
املعارص،  اّللسايّن  رِس  الدَّ يف  التقنية 
اّللسانيني  مباحِث  يف  توظيفها  وكيفية 
اللغوّية  املناهج  وال سّيام يف  امُلحَدثني، 
املعارصة، وما َنّد من كلامِت اّللسانيني 
مباحثاهتم،  عىل  وقفنا  ممّن  املعارصين 
يف  املبحث  هذا  مباحثات  وستكون 

فقرتني: أّواًل: َنزَعُة املجهوِد األدَنى:
املجهوِد  َنزعَة  أنَّ  َغرَو  ال   
مُتَّثُل وظيفًة  اّللسايّن  رِس  الدَّ األدنى يف 
اخُتِزَلِت  كّلام  ُه  ألنَّ إبالغّية؛  تواُصلّيًة 
العبارُة وُضِغَطت اّتَسَعت الرؤيُة، وَقلَّ 
فاالقتصاد  واإلبالِغ،  الّتواُصِل  َزَمُن 

ُيَعدُّ  النزعة  هذه  جُيَّسُد  الذي  اللغوّي 
حتديد  ورشائِط  اإلبداِع،  مقّوماِت  من 
االبتكار، فهو حيمي اللغَة من الرّتّهل، 
والزيادات غري املحمودة، زد عىل ذلك 
التكثيِف  ذات  املقتصدة  املقوالت  أنَّ 
حفًظا  أرسُع  هي  واللفظّي  الداليّل 
التفصيل  ذات  الطويلة  املقوالت  من 

اللفظي والتشابك الداليّل.
إنَّ مبدأ االقتصاد اللغوّي الذي   
إنَّ  أي:  املعارصون،  اللغويون  عّرفه 
)املتكّلم(  املخاطِب  ُه  يودُّ الذي  اهلدَف 
هو أن يبلَغ أكرَب عدٍد ممكن من الفوائد 
يف وقٍت قصرٍي، وبمجهوٍد قليٍل، فهناك 
ركنان أساسيان ُيبنى عليهام االستعامُل 

اللغوّي، مها: 
أ - االقتصاد: الذي حيتاُج إليه املتكّلُم 
والّذهنّي  العضيّل  املجهود  حيث  من 
حالة  يف  اخلطاب  وأدائه  إحداثه  عند 

االستئناس.
إليه  حيتاُج  الذي  البيان:  ب- 

َفّعاليَُّة التَّواُصِل اإلبالغيِّ يف الَعَربيَِّة ...
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االستعامل  وضوح  وهو  املخاَطب، 
وانكشافه.)51( وهذان الركنان يؤّثران 
يف بِنيِة اللغة بَحَسِب مقتضياِت أحوال 

االستعامل. )52( 
وَنلَمُح التعبرياِت االصطالحيَّة   
ِة،  للِخفَّ تنزع  التي  امُلحَدثني  عند 
ومنها:  واإلبالغ،  الَفهِم  وسهولِة 
اجلاهزة،  والتعبريات  الكليشة، 
املسكوكة  والصيغ  اجلاهزة،  واملقولّية 
املعيارّية  والعبارات  واخلوالف، 
والتعابري  الثابتة،  والرتاكيب  العرفّية، 

االصطالحّية. )53(
والتفَت الدكتور متّام حّسان إىل   
مجلٍة من التطبيقات واألفكار التي تقّرُر 
اجلُهِد،  ختفيف  إىل  التقنية  هذه  نزوَع 
من  واإلبالِغ،  الّتواُصِل  يف  واملسارعِة 
املعجمي  املعنى  تعّدد  الرؤى،  هذه 
معاٍن  عىل  تتوافر  إذ  املفردة،  للكلمة 
فيه،  ترُد  الذي  السياق  بَحَسِب  كثرية 
كلمًة  د  جُيَسِّ الذي  َب(  )رَضَ فالفعل 

اجلمِل  يف  دالالته  تتداعى  حمورّيًة 
اهللُ  َب  رَضَ ابنَه،  األُب  َب  رَضَ اآلتية: 
َب َلُه ُقبًِّة،  َب َلُه موِعًدا، رَضَ مثاًل، رَضَ
يف  مخسًة  َب  رَضَ األرِض،  يف  َب  رَضَ
َب عىل العوِد،  َب النقوَد، رَضَ ستة، رَضَ
ب التلفون،  َب العياَر النارّي، رَضَ رَضَ

وغريها.
الرتكيز(  إىل  )امليل  أيًضا  ومنها   
استعامِل  َنبُذ  منها:  أموٍر  يف  ويتجىّل 
األفعال املساعدة يف التعبري عن عالقة 
وكذلك  االسمية،  اجلملة  يف  اإلسناد 
الذي  املعنى  كليهام:  بمعنييه  اإلضامر 
يكون فيه اإلضامر ضدَّ الّذكر، واملعنى 
من  اإلضامر،  ضدَّ  معه  يكون  الذي 
نحو: إضامر األدوات، وكذلك وجوب 
بفعلني  وَسهاًل(  )أهاًل  يف  احلذف 
أو بفعلني حمذوفني وجوًبا:  مضمرين، 

َقَصدَت اهاًل وَحَللَت َسهاًل. )54(
)التلخيص  مبدأ  وكذلك   
عنه  َكَشَفت  ممّا  وهو  والتحويل( 
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اللغة،  حقل  يف  احلديثة  الدراسات 
وهو ما ُيعَرف عند القدماء ب)احلذف 
صناعُة  تتطلبه  ال  حذٌف  وهو  البيايّن( 
نحو  املعنى،  يقتضيه  ولكن  النحو، 
اْلَقْرَيَة((  ))َواْسَأِل  تعاىل:  قوله 
سياسة  هذه  ونحو:  )يوسف/82(، 
البيت األبيض، وعدوان الكرملني عىل 
متوافرة،  اجلملة  فعنارص  أفغانستان، 
ومن َثمَّ مل يكن احلذُف هنا نحوّيا، لكنَّ 
ورئيس  القرية،  أهَل  يتضّمن:  املعنى 

البيت األبيض، وقادة الكرملني.)55( 
تقّدم  ما  بركِب  َيلَحُق  وممّا   
التصنيف والتقعيد والتجريد(  )قاعدة 
لفًظا  االقتصاد  من  رضٌب  وهي 
بعالمٍة  مرفوًعا  يأيت  فالفاعُل  وَجهًدا، 
الواِو  أو فرعّيِة  إعرابّية أصلّية الضمة، 
يف  واأللف  السامل،  املذكر  مجع  يف 
األسامء اخلمسة، استغناًء بفضل الطابع 
القول:  عن  العربية  يف  االقتصادّي 
الفاعُل مرفوٌع وهي قاعدٌة تصدق عىل 

زيٍد وعمٍرو وزينب وكلِّ اسٍم َوَقَع أو 
يقُع فاعاًل يف االستعامل. )56( 

ومستصفى القول: إنَّ االقتصاَد   
َرغَبًة  إليه  حَمُوٌج  أمٌر  الرتكيب  بنية  يف 
الّتواُصلّيِة  يف  ونوااًل  ِة،  اخِلفَّ طلب  يف 
يف  أساسّيا  ُيَعدُّ  األمُر  وهذا  واإلبالغ، 
ياغّية يف العربّية.  كثرٍي من الظواهر الصِّ
رِس  ثانًيا: جتلّياُت تقنيِة االقتصاِد يف الدَّ

اّللسايّن املعارص:
أهمَّ  سنبنّي  الِفقرِة  تلكم  يف   
رِس  التجلّيات التي حتوصلت لنا يف الدَّ
اّللسايّن املعارص، ويبدو أنَّ الدكتور طه 
الدواعي  أهمَّ  َس  تلمَّ قد  الرمحن  عبد 
إىل  االلتجاء  عىل  املستدل  حتِمل  التي 
واضَح  إرهاًصا  ُيَمثُِّل  الذي  االضامر 
هاته  ومن  االقتصاد،  لتقنية  املعاملِ 
التطويل،  عن  االحرتاز  الدواعي: 
مقدماته  َكُثَرت  إذا  الدليَل  أنَّ  ذلك 
َحَصَل  وامتدَّ  طريُقُه  وطاَل  وَتَشّعبت 
املطلوب  حتصيِل  يف  املخاَطب  تعُب 
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وإيقاع  َطَلبِِه،  يف  االجتهاد  من  وسأمه 
َحشِوه،  أو  الكالم  َفضِل  يف  املستدل 
أجزاِء  بعَض  بأنَّ  املخاَطب  وإحساس 
ليل من باِب إيضاِح الواضح وبيان  الدَّ
العمل،  إىل  التوّجه  وإضعاف   ، البنيِّ
ُتُه عن النهوض إىل  وحتى ال تنقطَع مِهَّ
الرشوحات  بذكر  فاالشتغال  العمل، 
والتفاصيل ُيفيض إىل تفويت ما ال يقَبُل 
يكون  اإلجياِز  إىل  والقصد  التأجيل، 
أبلَغ أَثًرا يف املستمع ممّا لو َعِمَد املستدلُّ 
العربية  فاللغة  َبسًطا،  َدليِلِه  َبسِط  إىل 
تتخُذ من اإلجياِز أسلوًبا بالغّيا متمّيًزا 
بأدواهتا  َس  مَتَرَّ َمن  إاّل  يستعمله  ال 

التبليغّية وَمَهَر فيها َحقَّ املهارة. )57(
االقتصاد(  )مبدأ  إىل  وأشاَر   
ضبِط  يف  ُتفيُد  منطقّيًة  آلّيًة  بوصفه 
الصور والعالقات، فضاًل عن صياغة 
الصورة عىل أقلِّ ما يمكن من العنارص 
التي َتفرَتض موجودات حَتَتها، وأشاَر 
الذي  إىل مبدأ )الصورة األدنى(  أيًضا 

عىل  الصورة  صياغُة  تكوَن  أن  يوِجُب 
عنها  تزيد  ال  االستداللّية  احلاجة  َقدِر 

وال تنقص.)58(
أيًضا  احلصيفِة  إملاحاتِِه  وِمن   
الذي  االختصار(،  )قانوَن  اصطالحه 
ما  كالمه  يف  امُللِقي  ُيضِمَر  بأن  َيقيِض 
أو  كانت  مقالّيٌة  القرائُن  عليه  َدلَّت 
به  الترصيُح  ُيفيض  قد  بحيث  مقامّيٌة 
فيه هذا األخرُي  َيطلَب  أن  للمتلّقي إىل 
هذا  له  ِسيَق  الذي  املعنى  غري  معنًى 
عن  يمتاُز  العريّب  فاللساُن  الكالم، 
يميُل إىل إجياِز  كثرٍي من األلسِن بكونه 
َطّيا؛  املشرتكة  املعارِف  وطيِّ  العبارة، 
اعتامًدا عىل قدرِة املخاَطب يف َتداُرِك ما 
ُأضِمَر يف الكالِم، ويف استحضاِر أدّلته 
السياقّية؛ َبل يف إبداعها من عنده متى 
ُه  اقتضت ذلك حاجٌة لَِفهٍم، ومعلوم أنَّ
اإلضامر  ِمَن  املتكّلُم  يأيت  ما  َقدِر  عىل 

يأيت املستمُع من اجلَهِد يف الَفهِم. )59(
االنتفاع  بفائدة  ُنبرِصُ  هنا  وِمن   
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ِمَن  أكثر  االقتصاد  تقنية  يف  والظََّفر 
َمِزّيُة  َفَتكُمن  واإلسهاب،  التطويِل 
َيُبوح  ال  أن  يف  واإلجياز  االقتصاد 
يشء،  بُكلِّ  السامع  أو  للقارئ  املنشئ 
لإلحياِء  جَمااًل  كالِمِه  يف  يرتُك  بل 
التي  الرسالِة  إىل  واإلضافة  ِل  والتأمُّ
املعاين،  استيحاءاُت  فتتواىل  َسِمَعها، 
يف  مثرَيًة  الدالالِت  ظالُل  وتتدفُق 
ل والفعالّية  والّتأمُّ تارًة،  التأثري  القارئ 
روَح  فيه  وَتبَعُث  أخرى،  تارًة  الّذهنّية 
بِنَية  ودونك  واالستنتاج،  اإلضافة 
البِنَيِة  اختزال  بني  للمجهول،  املبني 
الفاعل  ))َفَتحّرك  املعنى  واسرتسال 
واختزاله وانتقال املفعول إىل حَمٍَل آخر 
اللغوّية  البِنَية  مستويات  أعىل  ُد  جُيَسِّ
املعنوّية، وَيعِكُس َحَرَكَة املحاّلت التي 
وِمَن  الشكَلنَِة  إىل  التجريد  من  تنتقُل 

الّشكَلنَِة إىل التجريد((. )60(
أنَّ  بارت  روالن  ويرى   
احلقائِق  من  هائاًل  َكاّم  ِخُر  َتدَّ الكلمَة 

منظومًة  ُل  ُتَشكِّ فهي  واملضمرات، 
اّللسايّن،  رِس  الدَّ يف  فاعلًة  اقتصادّية 
عىل  بريئًة  ليست  اللغَة  ))إنَّ  يقول: 
أخرى  ذاكرٌة  فللكلامت  اإلطالق، 
اجلديدِة  الدالالِت  ُعمِق  يف  تغوُص 
حتديًدا  والكتابُة  عجيبٍة،  بطريقٍة 
احلرّيِة  بني  املصاحلة  تلك  هي 
عىل  أغَدَق  وقد   ،)61( والذكرى(( 
صفاٍت  حمورّيًة  بِنيًة  بوصفها  الكلمِة 
الصور  من  جمموعة  تضّمنها  تؤّكد 
والرسديات واالستجابات، فهي ُتَغّذي 
ا الّتجيل املباغت للحقيقة،  وُتفيُض كأهنَّ
للتوّجِه  وتتهّيأ  ابدّيٍة  بحرّيٍة  َتُشعُّ  وهي 
وهي  تواُصلّية،  عالقات  إقامة  نحو 
أو  خِر  الصَّ كتلِة  مثل  عمودّي  مرشوٌع 
املعنى  َيِة  ُكلِّ يف  يغوُص  الذي  العمود 
واالسرتجاعات،  واالستجابات 
تتِصُف  القامِة  مشدوَدَة  عالمٌة  ا  إهنَّ
ُكلَّ  واحدة  دفعة  وحتتوي  باملوسوعّية 
املفاهيِم التي يفرُض اخلطاُب العالئقي 
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عىل املستمِع االختيار فيام بينها(( )62(
ت لنا يف  َوِمَن التَّجّليات التي َندَّ  
ظلِّ متابعِة املباحثاِت اّللسانّيِة املعارصِة 
اللغوّي  االقتصاد  بتقنية  َمسيٌس  وهلا 
رِس  الدَّ يف  الكالمّي  الفعِل  مبدُأ 
قوى  عىل  يضَطمُّ  الذي  التداويّل، 
إنجازّيٍة وتأثريّيٍة، فبِنَيُتُه عىل الرغم من 
ا تؤدي إنجاًزا وتأثرًيا  اقتصاديتها إاّل أهنَّ

ُد بلحاِظ السياِق الذي يعيُش فيه. حُيَدَّ
بَعَمِل  مرَتبٌِط  املبدُأ  وهذا    
يف  اللغِة  فلسفَة  َر  َطوَّ الذي  )ُأوستن( 
ضوء تناوله ملجموعٍة ِمَن األفعاِل، وال 
سيَّام كتابه الذي َصَدَر سنة )1962م( 
بعنوان )كيَف َنفَعُل األشياَء بالكلامِت( 
معلومًة  م  ُتَقدِّ ال  أِعُدَك،  إيّن  فقولنا: 
َبل  َفَحسب؛  بالوعِد  تتعلَُّق  للمتلّقي 
نا  أنَّ بمعنى  الوعَد،  وُتنِجُز  حُتِدُث 
وبالطريقِة  كالمّي،  فعٍل  يف  َننَخِرُط 
هذه  ي  ُأَسمِّ أنا  نقول:  عندما  نفِسها 
التسمية  فِعَل  ُننِجُز  نا  فإنَّ السفينة، 

للسفينة، وِمن َثمَّ فاألدائّيُة عبارٌة َتَضُع 
َحيَِّز التنفيذ. )63(

لقانون  التجّليات  َوِمَن   
أيًضا  التداويّل  رِس  الدَّ يف  االقتصاد 
َوُيسّمى  الكالم(  )مقتضيات  َمبَدأ 
وهو  أيًضا،  القول(  )مقتضيات 
برصِد  َيَتعّلُق  إجرائّي  تداُويّل  مفهوٌم 
بجوانَب  املتعّلقِة  الظواهر  ِمَن  مجلٍة 
اخلطاب،  قوانني  من  وَخِفّيٍة  ضمنّيٍة 
حتكمها ظروُف اخلطاِب العامة كسياِق 
االفرتاُض  أمّهها  وِمن  وغرِيه،  احلاِل 
ينطلُق  املسبق، ففي ُكلِّ تواُصٍل لسايّن 
وافرتاضاٍت  معطياٍت  من  املتخاطبون 
ُل  معرتٍف هبا ومّتفق عليها بينهم، ُتَشكِّ
الّتواُصلّية  املرجعّيَة  االفرتاضات  هاتِِه 
النجاح يف  الرضورية، من أجِل حتقيق 
االفرتاُض  ويّتِصُل  الّتواُصل،  عملية 
الكالم(،  االقتصاد يف  املسبق ب)مبدأ 
مستحياًل؛  الّتواُصُل  ُيصبُِح  دونِِه  فِمن 
من  ننطِلُق  السابِق  باالفرتاِض  نا  ألنَّ
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َقبليٍَّة  مكتسباٍت  وجود  وهي  َمٍة  ُمَسلَّ
ما  ضوِئها  يف  نبني  املعلومات،  من 
اجلديدِة  املعلومات  من  َغُه  ُنَبلِّ ان  ُنريُد 
بتلك  التذكرِي  إىل  احلاَجِة  ُدوِن  من 
امَلبرَص  وهذا  بوجوِدها،  َسلَّمنا  التي 
التداويّل الِزٌم َبل ضمنيٌّ لَِفهِم كثرٍي من 
ففي  صحيًحا،  َفهاًم  القرآنّية  الرتاكيب 
)جّل  اهللِ  إخبار  عىل  َرّدا  املالئكة  قوِل 
اأْلَْرِض  يِف  َجاِعٌل  ))إيِنِّ  هَلُم:  جالله( 
َعُل فِيَها َمْن ُيْفِسُد  َخِليَفًة((، ))َقاُلوا َأجَتْ
َوضِع  ِمن  ُبدَّ  ال  )البقرة/3(،  فِيَها(( 
ما  السؤال،  عىل  جُتِيُب  ة  ِعدَّ فروٍض 
أدراُهم هبذا األمر؟ وَهل كانوا يعلمون 
الغيب؟ وَهل ُهم بعد ذلك يعرتضون 
؟  اإلهلّيِة  اإلرادِة  هذه  من  ويتذّمرون 
بأن  حمذوف،  كالم  هناك  يكون  كأن 
سألوا اهللَ عن هذا اخلليفة، وماذا عساُه 
بأنَّ  جالله(  )جّل  فأخربهم  يفعَل  أن 
األرِض،  يف  سيفسدون  منهم  كثرًيا 
السابقة  االفرتاضات  من  ذلك  وغري 

من أجِل أن يكوَن الكالُم مستقياًم. )64(
)اإلحالَة  أيًضا  َوُنبرِصُ   
َداللّيًة  وظيفًة  تؤّدي  التي  التداُولّية( 
االقتصادّية  الوظيفة  عن  فضاًل 
إلغنائها  والتوكيدية  واالختصارّية 
يف  واستحضاره  إليه،  املشار  ذكِر  عن 
األسامء  بني  قائمٌة  عالقٌة  فهي  اللفِظ، 
املستعملة  اللفظة  حُتيل  واملسّمياِت 
عليها،  متقّدمٍة  لفظٍة  عىل  بمقتضاها 
الضمري  استخدام  اإلحالِة  وصورة 
ليعود عىل اسٍم سابٍق أو الِحٍق َلُه َبَداًل 
ِمن َتكراِر االسم نفسه )65(، وهي أيًضا 
يف  الحقٍة  أو  سابقٍة  مواقَف  إىل  ُتشرُي 

)66( . النَّصِّ
االقتصادّية  وظيَفُتها  َوتتجىّل   
اللغة  ملستعميل  بالسامِح  تقوُم  بكوهنا 
ا من دون احلاجِة  بحفِظ املحتوى مستمرَّ
َثمَّ  وِمن  أخرى،  ًة  َمرَّ بِِه  الترصيِح  إىل 

 )67( . تؤّدي االستمرارّية يف النَّصِّ
مبدُأ  التقنية  هذه  جتّليات  َوِمن   
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)أفق التوقعات( يف نظرية التلّقي، هذه 
الّتواُصيل  املثلث  عىل  القائمة  النظرية 
القارىء(  األديب،  العمل  )املؤلف، 
ليس  القارىَء  األملاين  ياوس  َيُعدُّ  إذ 
ساِمًعا  َبل   ، للنَّصِّ ساِمًعا  عنرًصا 
التجربِة  يف  ومشارًكا  موجوًدا  واِعًيا 
يٌك َحَيوّي وحركي  الّتواُصلّية، فهو رَشِ
يرى  ِمن هنا  االديّب،  العمُل  ر  يتطوَّ فيه 
التوقعات(  )أفق  مصطلَح  أنَّ  ياوس 
نظرية  أطواِر  يف  مهمٍّ  بدوٍر  يضطلُع 
جذوُرُه  تعوُد  املصطلح  وهذا  التلّقي، 
ُه ))ال يمكن  إىل )جادامر( الذي يرى أنَّ
َفهُم أّيِة حقيقٍة من دون أن تأخَذ بعنِي 
عليها  ترّتبت  التي  العواقب  االعتبار 
َفهِمنا  بني  الفصل  حقيقة  يمكن  ال  إذ 
لتلك احلقيقة، وبني اآلثاِر التي ترتبت 

عليها((. )68( 
ال  النَّصَّ  أنَّ  األملايّن  إيزر  ويرى   
ُيظِهر املعنى يف َنَمٍط حمّدد ِمَن العنارص، 
إىل  تظهُر  مستوياٍت  َوفق  يتأّسُس  وإّنام 

الوجوِد بفعِل اإلدراِك اجلاميّل )69(، وابتكر 
الالحتديد(  )موقع  مصطلح  )إيزر( 
ملِء  يف  املتلّقي  مسامهَة  أنَّ  يدلُّ  الذي 
أن  جيُب  وحتديدها  املضمرة،  املواقِع 
إذا  املثال  سبيل  فعىل  تلقائّيٍة،  بُكلِّ  يتمَّ 
وخرضاء  ))إّياكم  َنّصا:  ألقينا  ُقلنا: 
احلالة  هذه  يف  املتلّقي  فإنَّ  الّدمن((، 
التحديد  عنرِص  استبعاِد  إىل  يضطرُّ 
ُه يقوُم  الوظيفّي )خرضاء الّدمن( إاّل انَّ
تستظِهُر  التي  اإلجراءات  ِمَن  بعدٍد 
إليها  حيتاج  التي  البالغّية  املحذوفات 
يف استجالِء العنرِص املستبَعد ِمن أجِل 
استبعد  الذي  النَّصِّ  تواُصِل  حتقيِق 
البِنَيِة،  ِمَن  )املرأة(  عنرًصا  أو  لفًظا 
))وقد  ُيرِجعها،  احلصيف  فاملتلّقي 
واإلرجاِع  االستبعاد  عملية  كانت 
حتقيق  األوىل:  وظيفتني،  عىل  تنطوي 
أمهّية  تفسري  والثانية:  النَّص،  تواُصل 
وِمن   ، النَّصُّ َدُه  َتَقصَّ الذي  االستبعاد 
هذه  ُخالصُة  هو  الذي  املعنى  َتشييِد 
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املستبَعَدة  العنارَص  فإنَّ  اإلجراءات، 
الالحتديد  مواقع  هي  النَّص  هذا  يف 
ُتؤّجُل  التي  املواقع  أي:  )الفجوات(، 

مؤّقًتا عملّيَة الّتواُصل((. )70(
البِنَيِة االقتصادّية  أثُر  وال خيفى   
الوظيفة  استرشاِف  ِمن  البِنى  هذه  يف 
الوصوَل  املتكّلُم  يروُم  التي  اإلبالغّية 
إرجاِع  يف  املتلّقي  وذهنّية  إليها، 
املحذوفاِت، وملِء الفراغاِت يف تلُكم 

البِنَية.
واحلمُد هللِ َربِّ العاملني.

خامتٌة بأهمِّ نتائج البحث:
ونحن َنرِضُب عىل ُصَحِف هذا   
َعاّم  وَكشَفًة  جَتلَيًة  تكوُن  خامتًة  البحِث 
جديَرًة  َنحَسُبها  نتائَج  ِمن  إليه  ُتِوّصَل 

بالَبوِح والبياِن.
اإلبالغّي  الّتواُصَل  أنَّ  لنا  َبدا  األوىل: 
أمٌر ال َمعَدى عنه يف أيِّ لغٍة ِمن لغاِت 
والّتفاُهم،  الّتحاُوُر  حيَصُل  فيه  العامل، 
متّثُل  ثالثة  رئيسًة  أركاًنا  اقتىض  وقد 

املتكّلم  وهي  الّتواُصيّل،  االقرتاَن 
)السامع(،  واملتلّقي  )امُلنشىء(، 
هذا  اللغوّية(،  )الرسالة  واخلطاب 
يف  رسعًة  يقتيض  الّتواُصيّل  املثلث 
يف  ًة  وِخفَّ األداِء،  يف  وتركيًزا  الَفهِم، 
االقتصاد  هوادي  ِمن  وهي  اجلَهِد، 

اللغوّي وأماراهتا.
االقتصاديَّ  القانوَن  أنَّ  ظهَر  الثانية: 
واملعارص  القديم  اّللسايّن  رِس  الدَّ يف 
 ،) )الّتداويلُّ اللغويُّ  الواقُع  يتطلبه  أمٌر 
يميُل  الذي  العريبُّ  اللساُن  سيَّام  وال 
وَقرِص  الكالِم،  اختصاِر  إىل  دائاًم 
األدنى  املجهوِد  َنزَعِة  يف  رغبًة  األداِء 
عارٌف  السامَع  بأنَّ  وعلَمُه  تارًة، 
بمهاراِت الكالِم وما ينطوي عليها ِمن 
أخرى،  تارًة  ومسكوتاٍت  مضمراٍت 
الّتواُصِل  ِمن  حالٍة  خلق  ذلك  عىل  ِزد 
بني  واإليقاظي  واالنتباهّي  اإلنصايّت 
امُلنتِج، وامُلسَتقبِِل بفعِل َضغِط العباَرِة، 
فكلَّام ضاَقِت العبارُة واقُتِصَد فيها كلَّام 

َفّعاليَُّة التَّواُصِل اإلبالغيِّ يف الَعَربيَِّة ...
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اّتَسعِت الرؤى.
الثالثة: يف ظلِّ ما َوَقفنَا عليه ِمن أساليَب 
وإن  َفهاًم  إن  وُمغازَلتِها  العربيِة،  يف 
َ أنَّ أهمَّ ِسَمٍة أو َخصيَصٍة  َتَبنيَّ حتلياًل، 
واالختصاُر  واالقتصاُد  االجياُز  هو  هلا 
ما  ُكلَّ  ألنَّ  وتسهياًل؛  خَتفيًفا  والرتكيُز 
يشيُع ويكُثُر استعامُله، يقتيض الّترصُف 
فيه والتلقُب به اقتصاًدا رغبًة يف ختفيفه، 

وسهولَة َفهِمِه وحفظه أيًضا.
العنواناِت  أنَّ  لنا  َل  حتصَّ الرابعة: 
الرئيسَة والثانويَة والتقسيامِت واحلدوَد 
اقتصادية،  دوااّل  مُتَثُِّل  والتصنيفاِت 
احلَسِم  إىل  تنِزُع  تكثيفّيًة  وجَمَّساٍت 

َربِط  يف  ُفُتٌح  أبواُب  فهي  اليّل،  الدَّ
وإبالغّيا،  تواُصلّيا  باملتلّقي  املتكّلِم 
ُرُه  تَفجِّ النَّصِّ  عاملِ  بدخوِل  إذٌن  وهي 

َداللّيا.
امَلشهِد  انفتاَح  لنا أنَّ  َف  َتَكشَّ اخلامسة: 
التقّدِم  ضوء  يف  الّتداويّل  الواقعّي 
اخلطاب  واقرتان  الواضح،  العلمّي 
الّتطور  ومالمسة  بالرسعِة،  اللغوّي 
جعَل  التقّدم  وحركيَّة  التكنولوجي 
ويستضيفون  يستضيؤون  املحَدثنَي 
مهارَة االقتصاِد اللغوّي بوصِفها تقنية 

توائُم العرَص وجُتاِريه. 
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اهلوامش:
1- االقتصاد اللغوي يف صياغة املفرد: 

.12
املشافهة  بني  العربية  اللغة  ينظر:   -2
والتحرير)بحث(، الدكتور عبد الرمحن 
احلاج صالح، جملة جممع اللغة العربية، 

القاهرة، ع60: 118.
3- جماز القرآن: 1/ 111.

التكوثر  أو  وامليزان  اللسان  ينظر:   -4
العقيل: 112.

اخلطاب  اسرتاتيجيات  ينظر:   -5
اهلادي  عبد  تداولية(،  لغوية  )مقاربة 
وامليزان  اللسان  وينظر:  الشهري:96، 

أو التكوثر العقيل: 238. 
التكوثر  أو  وامليزان  اللسان  ينظر:   -6
مقاربة  واملحاورة   ،215 العقيل: 

تداولية، حسني بدوح: 160.
روالن  الصفر،  درجة  يف  الكتابة   -7

بارت: 63_ 64.
املعاين:  علم  يف  اإلعجاز  دالئل   -8

.268
9- خمتار الصحاح: 536 )قصد(.
10- املصباح املنري: 327 )قصد(.

11- ينظر: لسان العرب: 3/ 353_ 
354 )قصد(، وتاج العروس: 9/ 36 

)قصد(.
 672 القرآن:  ألفاظ  مفردات   -12

)قصد(.
سيد  القرآن،  ظالل  يف  ينظر:   -13

قطب: 5/ 79.
صياغة  يف  اللغوي  االقتصاد   -14

املفرد: 31.
15- ينظر: سامت االقتصاد اللغوي يف 
العربية )دراسة وصفية حتليلية( رسالة 

ماجستري، وردة غديري: 4.
16- علم الداللة، بيري جريو: 108.

17- املصدر نفسه.
واألدب،  اللغة  يف  مقاالت   -18
الدكتور متّام حّسان: 1/ 292 _ 293.

19- البيان والتبيني: 1/ 75.

َفّعاليَُّة التَّواُصِل اإلبالغيِّ يف الَعَربيَِّة ...
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20- جماز القرآن: 1/ 111.
21- تأويل مشكل القرآن: 20_21.

22- املقتضب: 3/ 254.
كتب  عن  اللبيب  مغني  ينظر:   -23
 /2 األنصاري:  هشام  ابن  األعاريب، 

 .796-786
العربية  يف  اللبس  ظاهرة  ينظر:   -24
الدكتور  والتفاصل(،  التواصل  )جدل 

مهدي أسعد عّرار: 163.
25- املقتضب: 1/ 22.

العربية:  يف  اللبس  ظاهرة  ينظر:   -26
.163

27- ينظر: املثل السائر يف أدب الكاتب 
والشاعر، ابن األثري: 2/ 265. 

28- ينظر: سامت االقتصاد اللغوي يف 
العربية: 1.

29- الكتاب: 1/ 212_213.
30- املصدر نفسه: 1/ 47.

 /2 الفّراء:  القرآن،  معاين   -31
.17_16

فنية  تأرخيية  دراسة  العريب  البيان   -32
يف أصول البالغة العربية، بدوي طبانة: 

.193
33- كتاب الصناعتني: 180.

34- ينظر: املثل السائر يف أدب الكاتب 
والشاعر: 2/ 265.

35- ينظر: اهلرمنيوطيقيا عند جادامر، 
أخطر  واللغة  أمحد:32،  سيد  حممود 
كتاب  ضمن  هايدغر،  مارتن  النعم، 

نصوص خمتارة: 16.
36- ما اللغة، بنفينست )بحث( ضمن 

كتاب نصوص خمتارة:35.
حسن  أمحد  البالغة،  عن  دفاع   -37

الزّيات: 103.
والّذم  املدح  أساليب  ينظر:   -38
والتعّجب، الدكتور عبد الفّتاح احلموز: 

.11-9
إدريس  بن  حممد  الرسالة،   -39

الشافعي: 134 _135.
40- املقّدمة، ابن خلدون: 1025 
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41- ضمري الشأن )مسائله ومواطنه(، 
فاطمة عبد الرمحن رمضان: 25.

42- أمايل ابن احلاجب.
43- حتليل اخلطاب، براون، وبول: 8.
وسيموطيقيا  العنوان  ينظر:   -44

االتصال األديب، حممد فكري: 45.
مغامرة  العنوان  نظرية  يف  ينظر:   -45

تأويلية يف شؤون العتبة النصية: 45.
46- ينظر: املصدر نفسه: 96.

47- ينظر: عتبات النص األديب، محيد 
حلمداين: 38.

48- ينظر: سيمياء األنساق )تشكالت 
املعنى يف اخلطابات الرتاثية(، الدكتورة 

آمنة بلعيل: 106.
49- كتاب الصناعتني: 16.

حممد  والرسد،  البالغة  ينظر:   -50
مشبال: 6. 

السياقية  واملعطيات  املخاطب   -51
الكريم  عبد  خالد  سيبويه،  كتاب  يف 

بسندي: 17.

التبليغية  النظرية  توظيف  ينظر:   -52
يف تدريس النصوص باملدارس الثانوية 
بشري  دكتوراه(،  )أطروحة  اجلزائرّية 

إبرير: 4-3.
للتعبري  التداولية  األبعاد  ينظر:   -53
االصطالحي وكفاءات طريف اخلطاب 
سامل:  حممد  ثناء  الدكتورة  )بحث(، 

.114
54- ينظر: مقاالت يف اللغة واألدب: 

.298 _297
 _299 نفسه:  املصدر  ينظر:   -55

 .300
56- ينظر: مقاالت يف اللغة واألدب: 

.302 _301
57- ينظر: اللسان وامليزان أو التكوثر 

العقيل: 150_ 151.
58- ينظر: املصدر نفسه: 45 _ 46.

59- ينظر: اللسان وامليزان أو التكوثر 
العقيل: 112.

60- ينظر: املبني للمجهول بني اختزال 

َفّعاليَُّة التَّواُصِل اإلبالغيِّ يف الَعَربيَِّة ...
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مزوز:  دليلة  املعنى،  واسرتسال  البنية 
 .295

روالن  الصفر،  درجة  يف  الكتابة   -61
بارت:53.

62- الكتابة يف درجة الصفر: 63_64.
63- ينظر: معجم الدراسات الثقافية، 
كريس باركر، ترمجة مجال بلقاسم: 57.

للنّص  التداويل  التفسري  ينظر:   -64
حسني:  مهدي  الدكتور  القرآين، 

.47_46
املصطلحات االساسّية يف  ينظر:   -65
لسانيات النَّص وحتليل اخلطاب )دراسة 

معجمية(، الدكتور نعامن بو قّرة: 81.

حتقيق  يف  ودورها  اإلحالة  ينظر:   -66
الرتابط يف النَّص القرآين )دراسة وصفّية 

حتليلّية(.
ضوء  يف  اخلطاب  حتليل  ينظر:   -67
تطبيقية  دراسة  اللغة  أحداث  نظرية 
احلجاجي  واإلقناع  التأثري  ألساليب 
يف اخلطاب النسوي يف القرآن الكريم، 

الدكتور حممود عكاشة: 231. 
ياوس  بني  التلّقي  نظرية  ينظر:   -68
وإيزر، الدكتور عبد النارص حسن محد: 

.17
69- ينظر: املصدر نفسه: 43.

70- املصدر نفسه: 56.
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املصادر واملراجع: 
_ القرآن الكريم.

للتعبري  التداولية  األبعاد   -1
االصطالحي وكفاءات طريف اخلطاب 
)بحث( الدكتورة ثناء حممد سامل، جملة 
 ،4 العدد   ،13 املجلد  اللغة،  علوم 

2010م.
2- اإلحالة بالضامئر ودورها يف حتقيق 
الرتابط يف النّص القرآين )دراسة وصفية 
حتليلية( )بحث(، نائل حممد إسامعيل، 
 ،13 املجلد  ة،  بَِغزَّ األزهر  جامعة  جملة 

العدد1، 2011م.
والتعّجب  والّذم  املدح  أساليب   -3
الفّتاح  عبد  الدكتور  املحورّية، 
االرُدن،  عاّمر،  دار  ط1،  احلّموز، 

1430هـ_2009م. 
4- اسرتاتيجيات اخلطاب مقاربة لغوية 
تداولية، عبد اهلدي بن ظافر الشهري، 
ط1،  املتحدة،  اجلديد  الكتاب  دار 

2004 م.
5- االقتصاد اللغوي يف صياغة املفرد، 

الدكتور فخر الدين قباوة، مكتبة لبنان 
نارشون، الرشكة املرصية العاملية للنرش، 

ط1، 2001.
6- أمايل ابن احلاجب، أبو عمرو عثامن 
الدكتور  وحتقيق:  دراسة  احلاجب،  بن 
اجليل  دار  قداره،  سليامن  صالح  فخر 

بريوت، دار عاّمر عاّمن.
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ظاهرة اإلهماس واإلجهار 
بين القدماء والمحدثين 
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ملخص البحث
يعرج البحث عىل ظاهريت اإلمهاس واإلجهار التي تصيب بعض األصوات،   
فيتحّول الصوت يف حالة اإلمهاس من صوت جمهور إىل صوت مهموس، ويف حالة 
اإلجهار يتحّول الصوت من حالة اهلمس إىل حالة اجلهر، وحتدث هذه التحواّلت 

بفعل التأثر باألصوات املجاورة. 
 ومل يستعمل القدماء مصطلحات خاصة للداللة عىل هذه الظواهر، بينام دّل املحدثون 

عىل هذه الظواهر بمصطلحات عدة منها اإلمهاس واإلجهار واملهمـس.
الظواهر،  التي تؤدي إىل حدوث هذه  البحث عن األسباب  العلامء   وحاول بعض 
املتحكم هبذه  القوة والضعف يف صفات األصوات هو  القدماء عامل  فعد مجع من 
الظاهرة، أما املحدثون فقد وافق بعضهم مذهب القدماء، وبعضهم اآلخر رأى أن 
موقع احلرف يؤثر بشكل مبارش عىل حدوث هذه الظاهرة، ومجع آخر من املحدثني 

عّلل هذه الظاهرة بالنظر إىل طبيعة املقطع الصويت.
 ويبدو أن عامل التيسري يف النطق وتقليل اجلهد العضيل، هو ما يدفع املتكلم إىل هذه 

الظاهرة، ويساعد يف حدوثها عامل القوة والضعف يف صفات األصوات. 
الكلامت املفتاحية: اإلمهاس، اإلجهار، صـفات األصـوات

ظاهرة اإلمهاس واإلجهار بني القدماء واملحدثني 
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Abstract

	 The	research	deals	with	the	two	phenomena	of	whispering	
and	loudness	that	affect	some	voices.	The	sound	in	the	case	of	
whispering	 changes	 from	a	voiced	voice	 to	 a	whispered	one.	
These	shifts	are	caused	by	the	influence	of	neighboring	sounds.
	 The	 ancients	 did	 not	 use	 special	 terms	 to	 denote	 these	
phenomena,	while	 the	moderns	 referred	 to	 these	 phenomena	
with	several	terms,	including	whispering	and	aloud	
	 Some	scholars	tried	to	search	for	the	reasons	that	lead	to	
the	occurrence	of	 these	phenomena,	 so	 a	 combination	of	 the	
ancients	 counted	 the	 factor	 of	 strength	 and	weakness	 in	 the	
characteristics	 of	 the	 sounds	 that	 controls	 this	 phenomenon.	
As	for	the	modernists,	some	of	them	agreed	with	the	doctrine	
of	 the	 ancients.	 Another	 group	 of	 scholars	 explained	 this	
phenomenon	by	looking	at	the	nature	of	the	audio	clip.
	 It	seems	that	the	factor	of	facilitating	pronunciation	and	
reducing	 muscular	 effort	 is	 what	 drives	 the	 speaker	 to	 this	
phenomenon,	and	 the	 factor	of	 strength	and	weakness	 in	 the	
characteristics	of	sounds	helps	in	its	occurrence.
Keywords:	whispering,	loudness,	adjectives	of	sounds
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املقدمة
أغنى  من  العربية  اللغة  تعّد   
صوتية  ظواهر  من  حتويه  بام  اللغات 
عنها  نتج  التي  أصواهتا  يف  تتحّكم 
عن  بصفاهتا  ختتلف  فرعية  أصوات 
األصوات األصلية، وقد أشار القدماء 
هذه  وجود  عىل  سيبويه  رأسهم  وعىل 
األصوات، وغالبا ما تكون األصوات 
التأثر والتأثري  ناجتة من عملية  الفرعية 
هذه  ومن  األصلية،  األصوات  بني 
الظواهر ظاهرة )اإلمهاس واإلجهار(، 
التي أشار إليها القدماء واملحدثون عىل 

حّد سواء.
أهم  من  واجلهر  اهلمس  فصفتا   
األصوات،  هبا  تتصف  التي  الصفات 
اّتصف  وقد  إاّل  صوت  يوجد  فال 
هذه  بأن  العلامء  ذكر  وقد  بإحداها، 
فيتحّول  التغيري  يصيبها  قد  الصفات 
اجلهر  إىل  اهلمس  حالة  من  الصوت 
أن  البحث  حياول  وهلذا  وبالعكس، 

يعرج عىل هذه الظاهرة وأن يبحث يف 
األسباب التي كانت وراء حدوثها.

اإلمهاس  مصطلح  األول:  املبحث 
واإلجهار 

عند  واإلجهار  اإلمهاس  مصطلح  أ - 
القدماء:

هذه  القدماء  يذكر  مل   
وإنام  رصيح،  بشكل  املصطلحات 
يصيب  وما  الظاهرة  عن  حتدثوا 
الصوت من تغيري بسبب تأثره بصوت 
جماور له، فأطلق مكي )ت437ه( عىل 
قوله:  يف  بـ)املَخالَِطة(،  الظاهرة  هذه 
بعَدها  وأتت  الصاُد،  سَكنت  )إذا 
داٌل، وجبت املحافظُة عىل َتْصفيِة لفِظ 
اِد لَِئاّل خيالطها لفُظ الزاي()1(، ويف  الصَّ
موضع آخر أطلق مكي عىل األصوات 
بـ)احلروف  الظاهرة  هذه  تصيبها  التي 
فمصطلح  وعليه  َبة(،)2(  امُلرْشَ
مصطلحان  َبة(  )امُلرْشَ و  )املَخالَِطة( 

مرتادفان عند مكي.

ظاهرة اإلمهاس واإلجهار بني القدماء واملحدثني 
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اليشء  خلط  من  فاملخالطة   
واالرشاب  معه،)3(  وامتزاجه  بغريه 
ارشاب  ومنها  األلوان  كاختالط 
فاملخالطة  محـرة،)4(  األبيـض  اللون 
واحدة،  داللة  إىل  يشريان  واألرشاب 
كالتداخل  والتداخل،  االمتزاج  وهي 
الذي حيصل بني األلوان والذي يؤدي 
ما حيدث  لون جديد، وهذا  إىل ظهور 
مع صوت الصاد عندما يلتقي بصوت 
الدال فيختلط الصوتان ويظهر صوت 
من  الزاي  صوت  إىل  أقرب  جديد 

الصاد.
فأطلق  )ت444ه(  الداين  أما   
بـ)االشامم(،)5(  الظاهرة  هذه  عىل 
عىل  يطلق  )االشامم(  أن  والغريب 
الظاهرة  عن  ختتلف  أخرى  ظاهرة 
أن  هو  فاالشامم  بصددها،  نحن  التي 
الضمة،أو  لبيان  بشفتيه  الناطق  حيرك 
الكرسة، ويشعر هبذه الظاهرة من ينظر 

للمتكلم وال يشعر هبا األعمى.)6( 

وُنسب إىل القرطبي )ت461ه(   
اطالقه مصطلح )الشائبة( عىل ظاهرة 
ولكن  واإلمهاس(،)7(  )اإلجهار 
هبذا  الظاهرة  هذه  خيّص  مل  القرطبي 
عىل  املصطلح  هبذا  دّل  وإنام  املصطلح 
بتأثري صفات  تتعّلق  التي  كل الظواهر 
األصوات بعضها عىل بعض،)8( ولعل 
معناه  إىل  يعود  املصطلح  هلذا  اختياره 
الذي يدّل عىل خلط اليشء باليشء،)9( 
البعض  بعضها  مع  الصفات  فتختلط 
صوتًا  لنا  ينتج  الذي  التأثري  بسبب 
األصيل،  الصوت  عن  بعيدًا  جديدًا 
من  التخّلص  إىل  القرطبي  دعا  وهلذا 
من  التخّلص  أي  احلروف(  )شوائب 
األصوات  صفات  اختالط  أسباب 
مع بعضها البعض نتيجة تأثري أحدمها 

باآلخر.)10(
وعليه فال يوجد مصطلح عند   
الظاهرة،  هذه  عن  به  يعربون  القدماء 
وإنام استعملوا املصطلحات الداّلة عىل 
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بعضها  تأثري  بسبب  األصوات  تغيري 
يكن  فلم  الصفات،  يف  بعض  عىل 
أو  االبدال  مثل  مستقل  مصطلح  هلا 
االدغام وغريها من الظواهر الصوتية.

ب- مصطلح اإلمهاس واإلجهار عند 
املحدثني:

)اإلمهاس  مصطلح  ظهر   
ورصيح  واضح  بشكل  واإلجهار( 
مصطلح  أطلقوا  إذ  املحدثني،  عند 
املجهورة  األصوات  عىل  )اإلمهاس( 
تأثرها  بفعل  اهلمس  أصاهبا  التي 
بصوت مهموس جماور هلا،)11( وأطلق 
ظاهرة  عىل  اخلويل  عيل  حممد  الدكتور 
)امُلْهَمس(،)12(  مصطلح  )اإلمهاس( 
املهموس  الصوت  عىل  وأطلقوا 
جمهور  بصوت  تأثره  بفعل  جيهر  الذي 
بـ)اإلجهار(، )13( فـاإلجهار واإلمهاس 
بفعل  تنتج  صوتية  ظواهر  إال  ماهي 
بصفات  فتأيت  ببعضها  األصوات  تأثر 
نجد  وهلذا  أصلية؛  وليست  عارضة 

الصوت  إعطاء  عىل  يؤكدون  القدماء 
حقه يف النطق به بشكل صحيح وحتقيق 
النطق بعيدا عن املؤثرات الصوتية التي 
تؤدي  صفات  إىل  بالصوت  تأخذ  قد 
آخر،)14(  صوت  إىل  الصوت  قلب  إىل 
القرطبي  مع  نتفق  جيعلنا  اليشء  وهذا 
)شائبة(  الظواهر  من  النوع  هذا  يعّد 
عىل  دخيلة  ألهنا  األصوات؛  تصيب 
إىل  النطقي  باجلهاز  وتأخذ  الصوت 

صوت آخر غري الصوت املطلوب. 
األصوات  من  الصاد  فصوت   
اإلجهار،  إىل  تتعّرض  التي  املهموسة 
إذا التقى بصوت الدال فينطق بصوت 
املجهور،  الزاي  صوت  إىل  أقرب 
﴿ََمْن  تعاىل:  قوله  يف  ذلك  من 
﴿َفاْصَدْع  تعاىل:  وقوله  َأْصَدُق﴾)15(، 
صوت  وكذلك   ، ُتْؤَمُر﴾)16()17(  باَِم 
بصوت  التقائه  حال  يف  جيهر  السني 
اجليم، فينطق بصوت أقرب إىل صوت 
تعاىل: ﴿َوهللِ  قوله  الزاي، من ذلك يف 

ظاهرة اإلمهاس واإلجهار بني القدماء واملحدثني 
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َيْسُجُد﴾)18(، وقوله تعاىل: ﴿أَلَْجَعَلنََّك 
﴿ تعاىل:  وقوله  امْلَْسُجوننَِي﴾)19(،  ِمَن 
أن  إاّل  ِحنٍي﴾)20()21(،  َحتَّى  َلَيْسُجنُنَُّه 
املجهور  من  يتحّول  قد  الزاي  صوت 
بصوت  تأثره  حال  يف  املهموس  إىل 
قوله  يف  ذلك  من  التاء،  أو  الدال 
ألَنُفِسُكْم﴾)22(،  َكنَْزُتْم  ﴿َما  تعاىل: 
وقوله تعاىل:﴿ُثمَّ اْزَداُدوْا ُكْفًرا﴾)23(، 
)24( َأْعُينُُكْم﴾  ﴿َتْزَدِري  تعاىل:  وقوله 
التقى بصوت  إذا  العني  )25(، وصوت 

الشني،أو  أو  التاء،  الفاء،أو  أو  الثاء، 
جيب  اهلمس  أصوات  وبقية  الصاد، 
حاء،  إىل  انقلب  وإال  به  النطق  حتقيق 
ُفوا﴾)26(،  ﴿َفاْعرَتَ تعاىل:  قوله  نحو 
َتْعَثْوْا﴾)27(، وقوله  وقوله تعاىل: ﴿َوالَ 

.)29()28(﴾ تعاىل:﴿َيا َمْعرَشَ
حدوث  أسباب  الثاين:  املبحث 

اإلمهاس واإلجهار
ظاهرة  حدوث  رشوط  من   
اإلجهار واإلمهاس أن يكون الصوت 

قوة  الصوت  متنح  فاحلركة  ساكنًا، 
آخر،  صوت  بأي  التأثر  من  وحتصنه 
جماورة  الضعف  هذا  صاحب  وإذا 
أثر  متحرك  لصوت  الساكن  الصوت 
عليه فغرّي الصوت الساكن إىل صوت 
عن  يبتعد  وال  الصفة،  يف  إليه  أقرب 
الصوت الساكن من حيث املخرج)30(، 
وجاورهتا  ساكنة  كانت  إذا  فالصاد 
الدال، تنقلب إىل صوت جديد خيالط 
صوت الزاي، نحو: ﴿ُيْصِدَر﴾)31(، و 

بِيِل﴾)32(، وغريها)33( . ﴿َقْصُد السَّ
رخّو  مهموس  صوت  فالصاد   
مطبق، ال يّتفق مع صوت الدال الذي 
يّتصف باجلهر والشدة مع انعدام صفة 
بام  الدال  االطباق؛ وهلذا متكن صوت 
يف  التأثري  من  القوة  صفات  من  حيمله 
السكون  عىل  فضال  الصاد،  صوت 
ممّا ساعد  الصاد؛  يعرتي صوت  الذي 
وقلبها  الصاد  جهر  عىل  الدال  صوت 
الزاي  صوت  إىل  أقرب  صوت  إىل 
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بام  الدال  صوت  من  يقرتب  الذي 
حيمله من جهر، وال يبتعد عن صوت 
فضال  واحد  خمرج  من  ألهنام  الصاد؛ 

عىل اتفاقهام يف صفة الصفري)34(.
إذا  الشني  صوت  وكذلك   
نحو  الساكنة،  الغني  صوت  جاور 
قوله تعاىل:﴿َيْغَشى﴾)35(، يأخذ به إىل 
صوت جديد يقرتب من صوت اخلاء، 
جمهوًرا؛  كان  أن  بعد  الغني  فيهمس 
الشني  صوت  أن  إىل  يعود  والسبب 
يتمكن  وحتى  رخّو،  مهموس  صوت 
بشكل  الشني  صوت  نطق  من  الناطق 
مريح البد أن يتحّول اجلهاز النطقي إىل 
صوت آخر يقرتب من الشني بصفاهتا 
املخرج؛ وهلذا  الغني يف  يبتعد عن  وال 
كان صوت اخلاء أقرب األصوات إىل 
رخّو  مهموس  صوت  ألنه  االثنني؛ 
فتوافق مع الشني من جهة، ومن جهة 
االستعالء  أصوات  من  هو  أخرى 
الناطق  منح  ما  وهذا  الغني،  كصوت 

معه؛  اللسان  ارتفاع  استمرار  إمكانية 
يبتعد  وال  النطق  عملية  تسهل  وهبذا 
األصوات  خمارج  عن  النطقي  اجلهاز 

األصلية.)36( 
السكون  رشط  أن  يبدو  ولكن   
ال يرتبط مع اإلجهار الذي من املمكن 
فقد  املتحرك،  الصوت  مع  يتحّقق  أن 
ذكر مكي )ت437 ه(، إن صوت التاء 
املتحرك إذا وقع قبل صوت الطاء تأثر 

به، نحو قوله تعاىل: 
﴿اْسَتَطاُعوا﴾)37(، وقوله تعاىل: 

﴿َيْسَتطِيُعوَن﴾)38(، وقوله تعاىل: 
﴿َيْسَتطِيُع﴾)39(؛ ألن صوت الطاء من 
باجلهر  يّتصف  فهو  القوية؛  األصوات 
بينام  واالستعالء،  واالطباق  والشدة 
صوت التاء، صوت ضعيف مهموس، 
ويف حال تقّدم الصوت الضعيف عىل 
خمرج  ومن  متجاورين  وكانا  القوي 
أثر القوي يف الضعيف وجذبه  واحد، 
إليه حتى يسهل النطق ويرتفع اللسان 

ظاهرة اإلمهاس واإلجهار بني القدماء واملحدثني 
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باجتاه واحد.)40( 
فضال عىل ذلك فوجود الفتحة   
نحو  اللسان  طرف  رفع  عىل  ساعد 
اللسان  وباستعالء  األعىل  احلنك 
الطاء  صوت  من  التاء  صوت  يقرتب 
الصوتني  أن  علام  املستعيل،  املطبق 
الشدة  وصفة  باملخرج  يشرتكان 
فالتقارب بينهام كبري وساعدت الفتحة 
عىل تقارهبام أكثر ممّا أثر عىل صوت التاء 
أن  بالذكر  اجلدير  ومن  فجهرت،)41( 
املهموسة  األصوات  من  الطاء  صوت 
ينفي  ال  هذا  ولكن  املحدثني،)42(  عند 
قوة صوت الطاء وقدرته يف التأثري عىل 
صوت التاء، فإذا استبعدنا صفة اجلهر 
من  أقوى  الطاء  صوت  يبقى  واهلمس 
واالستعالء،  االطباق  يف  التاء  صوت 

ويبقى له تأثري واضح يف النطق.
والضعف  القوة  فعامل   
األصوات،  سيادة  حيّدد  الذي  هو 
تّتصف  التي  القوية  فاألصوات 

واالستعالء  واالطباق  والشدة  باجلهر 
القوة،  صفات  من  وغريها  والصفري 
التي  الضعيفة  األصوات  يف  تأثر 
فتجذهبا  والرخاوة  باهلمس  تّتصف 
احلركة  فوجود  وعليه  نحوها،)43( 
الصوت  كان  إذا  يؤثر  ال  انعدامها  أو 
قويًا،  املؤثر  والصوت  ضعيفًا  امُلتأثر 
الصوت  يمكن  احلركة  وجود  ربام  بل 
الصوت  عىل  أكثر  التأثري  من  القوي 
مع  متفقة  احلركة  كانت  إذا  الضعيف 
كانت  فلو  القوي،  الصوت  صفات 
متكنت  ربام  بالكرسة  متحركة  التاء 
عليها  الطاء  تأثري  من  نفسها  محاية  من 
األسفل  نحو  اللسان  لطرف  بسحبها 

وعدم استعالئه .
فلعل  لإلمهاس  بالنسبة  أما   
الظواهر  أشهر  من  )القلقلة(  ظاهرة 
لتجنب  العرب  حرص  عىل  الداّلة 
إمهاس األصوات املجهورة، فالدكتور 
األصوات  كل  أن  يرى  أنيس  ابراهيم 
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وتقع  واجلهر  الشدة  بني  جتمع  التي 
وكانت  الكلمة  وسط  يف  أو  متطرفة 
ساكنة، مال الناطق هبا إىل اهلمس؛ وهلذا 
حرص القدماء عىل جهر هذه األصوات 
جد(،  )قطب  قوهلم:  يف  جمموعة  وهي 
فالقلقلة ماهي إال مبالغة يف جهر الصوت 

حتى ال يشوبه اهلمس.)44(
ولكن لو عدنا إىل األمثلة التي   
أصاهبا  التي  لألصوات  العلامء  ذكرها 
مالزمة  الشدة  صفة  تكن  مل  اإلمهاس 
صوت  عن  قوهلم  يف  ذلك  من  هلا، 
قوله  يف  اإلمهاس  أصابه  الذي  الزاي 
تعاىل:  وقوله  َكنَْزُتْم﴾)45(،  ﴿َما  تعاىل: 
تعاىل:  ُكْفًرا﴾)46(، وقوله  اْزَداُدوْا  ﴿ُثمَّ 
﴿َتْزَدِري َأْعُينُُكْم﴾)47()48(، وصوت 
الرخوة،)49(  األصوات  من  الزاي 
صوت  فهو  الغني  صوت  وكذلك 
اإلمهاس  إىل  تعرض  رخو،)50(  جمهور 
يف مواضع ذكرها العلامء، منها يف قوله 
ُوُجوَهُكْم﴾)51(،  ﴿فاْغِسُلوْا  تعاىل: 

وقوله:  َمْأَمنَُه﴾)52(،  ﴿َأْبِلْغُه  وقوله: 
ْيِل  ﴿َواللَّ وقوله:  َتْغُفُلوَن﴾)53(،  ﴿َلْو 
يمكن  هذا  ومن  َيْغَشاَها﴾)54(،)55(  إَِذا 
إىل  تتعرض  التي  األصوات  إن  القول 
أن تكون  اإلمهاس ليس من الرضورة 
شديًدا  الصوت  يكون  فقد  شديدة 
القلقلة  فأصوات  وعليه  رخًوا  أو 
التي  الوحيدة  األصوات  ليست  هي 

تتعرض إىل اإلمهاس.
أن  حسان  متام  الدكتور  يرى   
إمهاسها  أو  األصوات  إجهار  ظاهرة 
هلا عالقة وثيقة بموقع احلرف واتصاله 
الصوت  سبق  فإذا  اآلخر،  باحلرف 
وكانت  جمهور  بصوت  املهموس 
البعض  األصوات مرتابطة مع بعضها 
أثر  املشّدد،  احلرف  جزئي  ارتباط 
الصوت الثاين يف األول واصابه اهلمس، 
وحيدث العكس إذا كان الصوت الثاين 
بإمهاس  ذلك  عىل  واستشهد  جمهورًا، 
أصبحت  التي  )أبشع(  كلمة  يف  الباء 

ظاهرة اإلمهاس واإلجهار بني القدماء واملحدثني 
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فيها الباء تنطق كـ)p(، وكلمة )أفضع( 
مثل  تنطق  الفاء  فيها  أصبحت  التي 
الشني من كلمة  )v(، وكذلك صوت 
مثل  تنطق  أصبحت  التي  )األشغال( 
وفضال   ،)J( كصوت  السورية  اجليم 
عىل ذلك أشار الدكتور متام حسان إىل 
احلرف  يف  الظاهرة  هذه  وقوع  امكانية 
كلمة  يف  الباء  مثل  الكلمة  من  األخري 
)كتاب(، والضاد يف كلمة: )خفض(، 
وعدم  )عزيز(،  كلمة:  مثل  يف  والزاي 
اختصاص هذه الظاهرة بمكان معنّي، 
بموقعية  تسميتها  إىل  دفعه  ما  وهذا 

الشيوع.)56(.
متام  الدكتور  كالم  من  نفهم   
يف  الظاهرة  هذه  وقوع  إمكانية  حسان 
أي موقع من الكلمة وعدم اختصاصها 
بمكان معنّي، ولكن مل يوضح لنا بامذا 
الظاهرة  وقعت  التي  الكلامت  تأثرت 
تأثرت  هل  األخري،  احلرف  يف  فيها 
فاألمثلة  بامذا؟  أم  هلا  التالية  بالكلمة 

وإنام  فيها  املؤثر  يوضح  مل  ذكرها  التي 
ذكر الصوت املتأثر ال غري. 

السّيد  فارس  الدكتور  ويرى   
األصوات  يصيب  ما  سبب  أن  حسن 
طبيعة  إىل  يعود  امهاس  أو  إجهار  من 
ذكر  كام  وليس  الصويت،  املقطع 
الدكتور متام حسان ودليله عىل ذلك، 
لو أخذنا الكلامت التي ذكرها الدكتور 
األصوات  مواقع  نا  وغريَّ حسان  متام 
تغيري  أي  حدوث  عدم  نلحظ  سوف 
اإلمهاس  حيث  من  الصوت  يف 
بدل  )بشعة(  نقول:  كأن  واإلجهار، 
أفظع،  عن  بدل  و)فظيع(  أبشع،  عن 
و)شغل( بدل عن االشغال، وانام مرد 
املقطع  طبيعة  إىل  يعود  الظاهرة  هذه 
الصويت، فهو يرى أن الصوت الساكن 
إذا  جمهوًرا،  أم  مهموًسا  أكان  سواء 
وقع يف هناية مقطع مقفل )ص ح ص( 
والتقى بصوت جمهور أو مهموس كان 
ينتج  مقفل،  غري  أو  مقفل  مقطع  يف 
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أو  اإلمهاس  ظاهرة  اللقاء  هذا  عن 
الصوت  موقع  عكسنا  ولو  اإلجهار، 
املؤثر واملتأثر لن نجّد النتيجة نفسها، يف 
قولنا: )أشبع(، و)أظفع(، و)اغشال(، 
السّيد  فارس  الدكتور  دفع  ما  وهذا 
حسن إىل التأكيد عىل أثر البنية املقطعية 

يف جهر األصوات ومهسها.)57(
يف  يكون  الذي  والصوت   
ضعيف  صوت  هو  مقفل  مقطع  هناية 
لسكونه؛ وهلذا يكون قابل للتأثر بغريه، 
والصوت الذي يأيت بعده من الطبيعي 
أنه صوت متحرك لكونه بداية مقطع؛ 
وهلذا يكون أقوى من الصوت السابق 
علامء  والسيام  العلامء  أشار  ولقد  له، 
التجويد إىل أن الصوت الذي يتعرض 
إىل اإلمهاس أو اإلجهار البد أن يكون 
الصوت  يتمكن  حتى  ساكن  صوت 
الالحق من التأثري عليه، من ذلك تأثري 
مهموس  صوت  وهو  اهلاء،  صوت 
القوة  إىل مقياس  رخو،)58( وباالستناد 

حتدث  الذي  األصوات  يف  والضعف 
اهلاء من  فإن صوت  القييس  عنه مكي 
بصفات  الضعيفة؛التصافه  األصوات 
والرخاوة،  اهلمس  وهي  الضعف 
ولكن صوت اهلاء متكن من التأثري عىل 
صوت العني وإمهاسه، يف نحو: ﴿َكالَّ 
اَل ُتطِْعُه﴾)59(، فصوت العني عىل الرغم 
من كونه من األصوات القوية التصافه 
مقطع  هناية  أنه وقع يف  إال  باجلهر،)60( 
مغلق وقد أثر عليه صوت اهلاء الواقع 
اكتسب  والذي  مفتوح  بداية مقطع  يف 
به عىل  ارتبطت  التي  احلركة  القوة من 

الرغم من اتصافه بصفات الضعف.
/ ت ُ_ / ط _ِ ع / هـ _ُ 

وعىل الرغم من إشارة الدكتور   
متام حسان إىل صوت اهلاء بعّده صوتًا 
األثر  اهلمس واجلهر؛ ألن  بني  يتوسط 
معه  حيمل  عنه  ينتج  الذي  السمعي 
ممّا  الصوتية،  األوتار  الذبذبة يف  بعض 
دفعه إىل عده من األصوات املجهورة، 

ظاهرة اإلمهاس واإلجهار بني القدماء واملحدثني 
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قد  الصوت  هذا  إن  ويقول  يعود  ثم 
إذا  سيام  وال  املواضع  بعض  يف  هيمس 
اما  تاله صوت مهموس، نحو: هيفو، 
فيحافظ  جمهور  صوت  بعده  جاء  إذا 

عىل جهره.)61(
الدكتور  رأي  وهو هبذا خيالف   
إبراهيم أنيس الذي َعّد صوت اهلاء من 
حيدث  ما  ولكن  املهموسة،  األصوات 
عند  الفم  وضع  إن  الصوت،  هذا  مع 
كبري  حّد  إىل  يشبه  اهلاء  بصوت  النطق 
عند النطق بالصوائت، وجيهر يف بعض 
الوتران  معه  فيتحرك  اللغوية  املواضع 

الصوتيان.)62(
احلفيف  من  نوع  سامع  ولعل   
الصوتية،  األوتار  ذبذبة  عن  الناتج 
الذي مل يصل إىل درجة اجلهر، وإنام كان 
بني اجلهر واهلمس؛ هو ما دفع الدكتور 
من  الصوت  هذا  عّد  إىل  حسان  متام 

األصوات املجهورة.)63(
وعىل الرغم من كل هذا إال أن   

صوت  إمهاس  من  متكن  اهلاء  صوت 
صوت  كان  ولو  املجهور،  العني 
جهره  عىل  حلافظ  جمهوًرا  صوًتا  اهلاء 
والسيام عندما ارتبط باحلركة التي كان 
اجلهر  تزيد من حالة  أن  املفروض  من 
تزداد  الصوتية  األوتار  أن  اعتبار  عىل 
عىل  ولكن  احلركات،)64(  مع  ذبذباهتا 
اهلاء  الرغم من كل هذا امهس صوت 

العني.
صوت  تأثري  أيضا  ذلك  ومن   
املهموسة  األصوات  من  وهو  التاء 
اجليم،  صوت  عىل  والشديدة،)65( 
تّتصف  التي  األصوات  من  وهو 
القدماء،)66( وعند  باجلهر والشدة عند 
املحدثني تقع بني الشدة والرخاوة،)67( 
صوت  ضعف  من  الرغم  عىل  ولكن 
أن  إال  القوي،  اجليم  أمام صوت  التاء 
صوت اجليم تأثر بصوت التاء وُأمهس 
َحْيُث  ﴿َوِمْن  تعاىل:  قوله  نحو  يف 
قد  اجليم  صوت  ألن  َخَرْجَت﴾)68(؛ 
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موقع  وهو  مغلق  مقطع  هناية  يف  وقع 
وقع  الذي  التاء  صوت  مكن  ضعيف 
فيه  التأثري  من  مفتوح  مقطع  بداية  يف 

لكونه يف موقع قوة.
خ _َ / ر _َ ج / ت _َ 

منح  يف  كبري  أثر  فللحركة   
سواء  به  اتصاهلا  عند  للصوت  القوة 
أكان الصوت من األصوات القوية أم 
الضعيفة، كام هلا القدرة عىل سلب هذه 
القوة واضعاف الصوت حتى وإن كان 
تسكني  حال  يف  القوية  األصوات  من 

الصوت.
املتأثر  الصوت  كان  إذا  أما   
صوت ضعيف كصوت )السني(، وهو 
املهموسة والرخوة،)69(  من األصوات 
وكان يف هناية مقطع صويت فقد أصبح 
من أضعف األصوات، الجتامع سببني 
اجليم  صوت  يتمكن  وعليه  لضعفه، 
وهو من األصوات القوية، إذ يعّد من 
عىل  التأثري  من  املجهورة،  األصوات 

قوله  نحو  يف  وإجهاره،  السني  صوت 
تعاىل: ﴿َوامْلَْسِجِد احْلََراِم﴾)70(، والذي 

يظهر من الكتابة املقطعية. 
و َ_ ل/ م َ_ س/ ج _ِ/ د ِ_ ل/ح َ_ 

/ ر _َ َ_ م/
مقطع  هناية  يف  السني  وقوع   
مغلق والتقاؤه بصوت اجليم الواقع يف 

بداية مقطع مغلق أيًضا.
الضعيف  الصوت  ولكن   
األصوات  من  وهو  التاء  صوت  مثل 
يتأثر بصوت  أن  املمكن  من  املهموسة 
كان  وإن  حتى  فيجهر  له جمهور  جماور 
يف بداية املقطع الصويت نحو قوله تعاىل: 
التاء  صوت  حلق  فقد  ﴿َأْعَتْدَنا﴾)71(، 
املجهور،)72(  الدال  صوت  املهموسة 
الناطق  يعِط  مل  إذ  باإلجهار  عليه  وأثر 

حق التاء باهلمس.
ء َ_ ع / ت َ_ د / ن َ_ _َ 

األصوات  من  والدال  والتاء   
الشدة  صفة  و  باملخرج  اشرتكت  التي 

ظاهرة اإلمهاس واإلجهار بني القدماء واملحدثني 
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التأثري  حيدث  كان  وهلذا  والرتقيق؛ 
بينهام لشدة التقارب يف الصفات، إذ مل 

خيتلفا إاّل بصفة اجلهر واهلمس،)73(
ظاهرة  أن  نفهم  هذا  من   
بحركة  ترتبط  واإلجهار  اإلمهاس 
وحماولة  اإلنسان  عند  النطقي  اجلهاز 
فعندما  جهد؛  بأقل  احلركة  هذه  تيسري 
يعمد اإلنسان إىل هذه الظواهر ال ينظر 
إىل موقع الكلمة من حيث املقطع وال 
االعرتاف  مع  حتركها،  أو  سكوهنا  إىل 
ومحاية  للحرف  قوة  تعطي  احلركة  بأن 
ولكن  املجاورة،  األصوات  تأثري  من 
مريح؛  بشكل  النطق  يف  املتكلم  رغبة 
هو ما يدفع الناطق إىل تغيري األصوات 
النطق  يف  التيسري  له  حيّقق  بام  وصفاهتا 
للجهاز  احلركي  اجلهد  من  والتقليل 
عملية  فإن  ذلك  عىل  فضال  النطقي، 
خمرج  إىل  بالصوت  تأخذ  ال  التأثري 
وهذا  األصيل،  خمرجه  عن  بعيد  آخر 
الصوت  اقرتاب  يف  الحظناه  ما 

األصيل  الصوت  خمرج  من  اجلديد 
وعدم ابتعاده عنه عىل الرغم من تغيري 
ابدال  إىل  يميل  ال  فاملتكلم  الصفة، 
متعمد،  بشكل  آخر  بصوت  الصوت 
وإنام حياول قدر اإلمكان تيسري عملية 
آخر  إىل  صوت  من  واالنتقال  النطق 

بشكل يسري.
اخلامتة

عىل  نعرج  أن  البد  اخلتام  ويف   
أهم النتائج التي توصل إليها البحث، 

والتي يمكن امجاهلا فيام يأيت:
خاص  مصطلح  للقدماء  يكن  مل   -1
وإنام  الظاهرة،  هذه  عن  به  يعربون 
عىل  الدالة  املصطلحات  استعملوا 
يف  بعض  عىل  بعضها  األصوات  تأثري 
التأثري من  ينتج عن هذا  الصفات وما 

أثر.
الظاهرة  هذه  عىل  املحدثون  دّل   -2
)اإلمهاس  منها،  خاصة  بمصطلحات 
مصطلح  أطلقوا  إذ  واإلجهار(، 
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املجهورة  األصوات  عىل  )اإلمهاس( 
ومصطلح  اهلمس،  يصيبها  التي 
املهموسة  األصوات  عىل  )اإلجهار( 
الدكتور  وانفرد  اجلهر،  يصيبها  التي 
مصطلح  بإطالقه  اخلويل  عيل  حممد 
ظاهرة  عىل  للداللة  )امُلْهَمس(، 

اإلمهاس.
القدماء  من  العلامء  بعض  حاول   -3
التي  األسباب  عن  البحث  واملحدثني 
تؤدي إىل إجهار األصوات أو إمهاسها، 
عامل  أن  إىل  القدماء  من  مجع  فذهب 
األصوات  صفات  يف  والضعف  القوة 
فالصوت  الظاهرة  هبذه  املتحّكم  هو 
عىل  والسيادة  الغلبة  له  تكون  القوي 
الصوت الضعيف فيجذبه نحوه، وقد 
وافق بعض املحدثني عىل هذا املذهب.
أن  إىل  حسان  متام  الدكتور  ذهب   -4
يف  مبارش  بشكل  يؤثر  احلرف  موقع 

الدكتور  أما  الظاهرة،  هذه  حدوث 
سبب  أن  فريى  حسن  السّيد  فارس 
املقطع  طبيعة  إىل  يعود  الظاهرة  هذه 
الصوت  يكون  أن  جيب  إذ  الصويت، 
امُلتأثر يف هناية مقطع مغلق؛ ألن انعدام 
تأثره  الصوت ويسهل  احلركة يضعف 

بالصوت التايل.
5- وأرى أن عملية تيسري النطق بأقل 
هذه  إىل  املتكلم  يدفع  ما  هو  جهد، 
هذه  حدوث  يف  ويساعد  الظاهرة، 
يف  والضعف  القوة  عامل  الظاهرة 
املتحرك  فالصوت  األصوات  صفات 
القوي  بالصوت  يتأثر  أن  املمكن  من 
وتغيري  التأثر  من  احلركة  حتميه  فال 
أن  املمكن  من  الظاهرة  فهذه  صفاته، 
هناية  يف  يقع  الذي  الصوت  تصيب 

مقطع مغلق أو يف بداية مقطع.

ظاهرة اإلمهاس واإلجهار بني القدماء واملحدثني 
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روقاب  مجيلة  القرآنية،  القراءات  يف 
www.aqlamalhind. )بحث(: 

 .com

األصوات،  علم  معجم  ينظر:   -12
الدكتور حممد عىل اخلويل: 164.

اللغة:  علم  أسس  ينظر:   -13
األصوات:  علم  ومعجم   ،144
اللغة:  يف  البحث  9-10،ومناهج 
 ،231 الصويت:  واملصطلح   ،151
يف  وجتلياهتا  الصوتية  والظواهر 

القراءات القرآنية )بحث(
 . www.aqlamalhind.com

االتقان  يف  التحديد  ينظر:   -14
والتجويد: 131.

15- النساء: 87.

16- احلجر: 94.
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17- ينظر: الرعاية: 218، والتحديد 
 ،147-  145 والتجويد:  االتقان  يف 

واملوضح يف التجويد: 180.
18- النحل: 49.

19- الشعراء: 29.
20- يوسف: 35.

21- ينظر: الرعاية: 214، والتحديد 
يف االتقان والتجويد: 148.

22- التوبة: 35.
23- النساء: 137.

24- هود: 31.
25- ينظر: الرعاية: 210، والتحديد 
يف االتقان والتجويد: 149، واملوضح 

يف التجويد: 183.
26- امللك: 11.
27- البقرة: 60.

28- االنعام: 128.
االتقان  يف  التحديد  ينظر:   -29

والتجويد: 125.
30- ينظر: مسارات جتهري الصوامت 
عناين  بو  مصطفى  وهتميسها،  العربية 

)بحث(: 58.

31- القصص: 23.
32- النحل: 9.

 ،218 الرعاية:  ينظر:   -33
واألصوات اللغوية، د. ابراهيم أنيس: 

.149- 148
34- ينظر: كتاب سيبويه: 4 / 477 
ابن  االعراب،  صناعة  ورس   ،478-

جني: 1 / 50 -51، رشح شافية ابن 
 ،232-  231  /  3 الريض:  احلاجب، 
عند  والصوتية  اللهجية  والدراسات 
سعيد  حسام  الدكتور  جني،  أبن 
يف  البديع   ((  ،133-  132 النعيمي: 
علم العربية (( البن األثري) ت606ه ( 
نبأ عبد األمري  دراسة لغوية، الدكتورة 

عبد: 101. 
35- الليل: 1.

36- ينظر: رشح شافية ابن احلاجب: 
يف  والتمهيد   ،262-  258  ،251
 ،147 اجلزري:  ابن  التجويد،  علم 
عبد  القادر  عبد  اللغوية،  واألصوات 

اجلليل: 177 -178.

37- الذاريات: 45.

ظاهرة اإلمهاس واإلجهار بني القدماء واملحدثني 
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38- القلم: 42.
39- املائدة: 112.

40- ينظر: الرعاية: 206.
41- ينظر: املمتع الكبري يف الترصيف، 
واألصوات   ،238 عصفور:  ابن 
الصوتية  التبدالت  يف  دراسة  النطعية: 
يف ضوء علم األصوات احلديث، عبد 
العزيز موسى عيل، ورائد فريد طافش 

)بحث(: 306.
د.  اللغوية،  األصوات  ينظر:   -42
د.  اللغة،  وعلم   ،57 أنيس:  إبراهيم 
الدراسات   ،168 السعران:  حممود 

الصوتية عند علامء التجويد: 242. 
وجوه  عن  الكشف  ينظر:   -43
القراءات السبع، مكي: 137، و اللغة، 

فندريس: 90.
د.  اللغوية،  األصوات  ينظر:   -44
إبراهيم أنيس: 129، والفونيم وجتلياته 
عن  حفص  برواية  الكريم  القرآن  يف 
بسام  نموذجا،  البقرة  سورة  عاصم، 

مصباح أغرب: 194.
45- التوبة: 35.

46- آل عمران: 9.
47- هود: 31.

48- ينظر: الرعاية: 120، والتحديد 
يف االتقان والتجويد: 149، واملوضح 

يف التجويد: 183.
 ،435/4 سيبويه:  كتاب  ينظر:   -49

وعلم األصوات، كامل برش: 301.
50- ينظر: كتاب سيبويه: 4/ 434، 

وعلم األصوات: 303.
51- املائدة: 6.
52- التوبة: 6.

53- النساء: 102.
54- الشمس: 4. 

واملوضح  الرعاية: 170،  ينظر:   -55
يف التجويد: 187.

 : اللغة  يف  البحث  مناهج  ينظر:   -56
.152

57- ينظر: جهود املسترشقني اللغوية 
السيد  فارس  د.  العربية،  اللغة  يف 

حسن: 124 -125.
58- ينظر: رس صناعة االعراب: 60-
الدكتور  اللغوية،  واألصوات   ،61
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واألصوات   ،77 انيس:  إبراهيم 
عبد  القادر  عبد  الدكتور  اللغوية، 
األصوات  وعلم   ،183 اجلليل: 

اللغوية، الدكتور مناف مهدي: 88.
59- العلق: 19.

60- ينظر: رس صناعة االعراب: 60، 
إبراهيم  الدكتور  اللغوية،  واألصوات 
اللغوية،  واألصوات   ،77 انيس: 
الدكتور عبد القادر عبد اجلليل: 180، 

وعلم األصوات اللغوية : 84.
اللغة:  يف  البحث  مناهج  ينظر:   -61

.103
اللغوية،  األصوات  ينظر:   -62

الدكتور إبراهيم انيس: 77.
واألصوات   ،77 نفسه:  ينظر:   -63
عبد  القادر  عبد  الدكتور  اللغوية، 

اجلليل: 183.
64- ينظر: املحيط يف أصوات العربية 
االنطاكي:  حممد  ورصفها،  ونحوها 
اللغة،  علم  إىل  واملدخل   ،34/1

الدكتور رمضان عبد التواب: 91.
 ،434/4 سيبويه:  كتاب  ينظر:   -65

: 249، واألصوات  وعلم األصوات 
عبد  القادر  عبد  الدكتور  اللغوية، 

اجلليل: 160. 
 ،434/4 سيبويه:  كتاب  ينظر:   -66
ابن  العرش،  القراءات  يف  والنرش 

اجلزري: 202/1.
اللغوي،  الصوت  دراسة  ينظر:   -67
الدكتور امحد خمتار عمر: 287، وعلم 

األصوات: 311.
68- البقرة: 149.

69- ينظر: رشح املفصل للزخمرشي، 
األصوات  و   ،523/5 يعيش:  ابن 
 ،67 انيس:  إبراهيم  الدكتور  اللغوية، 

وعلم األصوات اللغوية: 67.
70- احلج: 25.

71- النساء: 161.
72- ينظر: رشح املفصل للزخمرشي: 
اللغوية،  األصوات  و   ،523/5
وعلم   ،46 انيس:  إبراهيم  الدكتور 

األصوات: 250.
73- ينظر: كتاب سيبويه: 461/4.

ظاهرة اإلمهاس واإلجهار بني القدماء واملحدثني 
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املصادر واملراجع:
الكتب:

1. القرآن الكريم 
2. أسس علم اللغة، ماريو باي، ترمجة 
وتعليق: الدكتور امحد خمتار، ط 8، عامل 

الكتب، 1419ه 1998م، 
الدكتور  اللغوية،  األصوات   .3
ابراهيم انيس، ط 4، مطبعة حممد عبد 
الكريم حسان، النارش: مكتبة االنجلو 

املرصية، 1999م.
عبد  الدكتور  اللغوية،  األصوات   .4
الصفاء  دار  ط1،  اجلليل،  عبد  القادر 
للنرش والتوزيع، عامن االردن، 1418ه 

1998م.
5. االيضاح يف القراءات، أمْحََد بِن َأيب 
هـ(،   500 بعد  )تويف  األَْنَدَرايِبّ  ُعَمَر 
هـ   1423 غني،  عدنان  منى  حتقيق: 

-2002 م.
6. تاج العروس من جواهر القاموس، 
الزبيدي  احلسيني  مرتىض  حممد 
)ت1205ه(، حتقيق: نخبة من العلامء، 

مطبعة حكومة الكويت. 

ابو  والتجويد،  االتقان  التحديد يف   .7
عمرو عثامن بن سعيد الداين االندليس 
غانم  الدكتور  حتقيق:  ه(،   444 )ت 
للنرش  عامر  دار  ط1،  احلمد،  قدوري 
1421ه  االردن،  عامن  والتوزيع، 

2000م. 
التجويد،  علم  يف  التمهيد   .8
بن  حممد  اخلري  ايب  الدين  شمس 
غانم  حتقيق:  اجلزر)ت833ه(، 
قدوري احلمد، ط1، مؤسسة الرسالة، 

بريوت -لبنان،1421ه -2001م.
ابو  السبع،  القراءات  يف  التيسري   .9
حتقيق:  الداين،  سعيد  بن  عثامن  عمرو 
اوتو تريزل، ط 2، دار الكتاب العريب، 

بريوت، 1404ه 1984م. 
يف  اللغوية  املسترشقني  جهود   .10
د.  واملطبوعة،  املرتمجة  العربية  اللغة 
ط1،  السلطاين،  حسن  السيد  فارس 

1439ه -2018م.
علامء  عند  الصوتية  الدراسات   .11
التجويد، الدكتور غانم قدوري احلمد، 
للنرش والتوزيع، عامن  دار عامر  ط 2، 
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االردن، 1428ه 2007م. 
والصوتية  اللهجية  الدراسات   .12
سعيد  حسام  الدكتور  جني،  ابن  عند 
والنرش  للطباعة  الطليعة  دار  النعيمي، 
الدار  للنرش،  الرشيد  دار  بريوت، 
العراق،  االعالن،  و  للتوزيع  الوطنية 

1980م.
13. دراسة الصوت اللغوي، الدكتور 
الكتب،  عامل   ،3 ط  عمر،  خمتار  امحد 

1405ه 1985.
وحتقيق  القراءة  لتجويد  الرعاية   .14
ايب  بن  مكي  حممد  التالوة،ابو  لفظ 
)ت437ه(،حتقيق:د. القييس  طالب 
عامر،  فرحات،ط3،دار  حسن  امحد 

1417ه 1996م.
الفتح  ابو  االعراب،  صناعة  رس   .15
عثامن بن جني، حتقيق: الدكتور حسن 

هنداوي. 
ريض  احلاجب،  ابن  شافية  رشح   .16
االسرتاباذي  احلسن  بن  حممد  الدين 
رشح  مع  ه(،   688 )ت  النحوي 
شواهده، عبد القادر البغدادي، حتقيق: 

الزفزاف،  وحممد  احلسن،  نور  حممد 
دار  احلميد،  عبد  الدين  حميي  وحممد 

الكتب العلمية، بريوت لبنان، 
موفق  للزخمرشي،  املفصل  رشح   .17
بن  عيل  بن  يعيش  البقاء  ايب  الدين 
له  قدم  )ت643هـ(،  املوصيل  يعيش 
الدكتور  وفهارسه:  هوامشه  ووضع 
منشورات   ،1 ط  يعقوب،  بديع  اميل 
حممد عيل بيضون، دار الكتب العلمية، 

بريوت لبنان، 1422 هـ 2001م. 
كامل  الدكتور  األصوات،  علم   .18
والنرش  للطباعة  غريب  دار  برش، 

والتوزيع، القاهرة، 2000م. 
19. علم األصوات اللغوية، الدكتور 
توزيع:  املوسوي، ط 3،  مناف مهدي 
املتنبي  شارع  العلمية،  الكتب  دار 

بغداد، 1419ه 2007م. 
20. علم اللغة مقدمة للقارئ العريب، 
د.حممود السعران، دار املعارف بمرص، 

1962م. 
21. كتاب سيبويه، أبو برش عمرو بن 
عثامن بن قنرب ) ت 180 هـ (، حتقيق: 

ظاهرة اإلمهاس واإلجهار بني القدماء واملحدثني 
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دار   ،1 ط  هارون،  حممد  السالم  عبد 
اجليل، بريوت. 

القراءات  وجوه  عن  الكشف   .22
حممد  أبو  وحججها،  وعللها  السبع 
حتقيق:  القييس،  طالب  ايب  بن  مكي 
 ،3 ط  رمضان،  الدين  حميي  الدكتور 
مؤسسة الرسالة، 1404 هـ 1984 م. 
العربية  أصوات  يف  املحيط   .23
ونحوها ورصفها، حممد االنطاكي، ط 

3، دار الرشق العريب، بريوت. 
ومناهج  اللغة  علم  إىل  املدخل   .24
البحث اللغوي، الدكتور رمضان عبد 
اخلانجي  مكتبة  النارش   ،3 ط  التواب، 

بالقاهرة، 1417ه 1997م. 
الدراسات  يف  الصويت  املصطلح   .25
العربية، الدكتور عبد العزيز الصيغ، ط 
لبنان،  بريوت  املعارص،  الفكر  دار   ،2
1427ه  سورية،  دمشق  الفكر،  دار 

2007م. 
الدكتور  األصوات،  علم  معجم   .26
حممد عىل اخلويل، ط1، مطابع الفرزدق 

التجارية، 1402ه- 1982م.

اللغة  جممع  الوسيط،  املعجم   .27
العربية، ط4، مكتبة الرشوق الدولية، 

1425ه- 2004م.
امحد  احلسني  أبو  اللغة،  مقاييس   .28
بن فارس بن زكريا، حتقيق:عبد السالم 
للطباعة  الفكر  دار  هارون،  حممد 

والنرش والتوزيع، 1399 ه 1979م.
ابن  الترصيف،  يف  الكبري  املمتع   .29
عصفور االشبييل )ت 669 ه(، حتقيق: 
الدكتور فخر الدين قباوة، ط1، مكتبة 
لبنان نارشون، طبع يف لبنان، 1996م.
30. مناهج البحث يف اللغة، الدكتور 
االنجلو  مكتبة  النارش:  حسان،  متام 

املرصية، 1990م.
31. املوضح يف التجويد، عبد الوهاب 
تقديم  )ت461ه(،  القرطبي  حممد  بن 
وحتقيق: الدكتور غانم قدوري احلمد، 
والتوزيع،  للنرش  عامر  دار  ط1، 

1421ه-2000م. 
32. لسان العرب، حممد بن مكرم بن 
منظور االفريقي املرصي )ت 711 ه(، 

ط 1، دار صادر، بريوت. 
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عبد  ترمجة:  فندريس،  اللغة،   .33
القصاص،  حممد  الدواخىل،  احلميد 
القومي  خليل،املركز  فاطمة  تقديم 

للرتمجة، 2014م.
ابو  العرش،  القراءات  يف  النرش   .34
الشهري  الدمشقي  بن حممد  اخلري حممد 
ارشف  ه(،   833 )ت  اجلزري  بان 
حممد  عيل  ومراجعته:  تصحيحه  عىل 
بريوت  العلمية،  الكتب  دار  الضباع، 

لبنان.
البحوث:

يف  دراسة  النطعية:  األصوات   .1
علم  ضوء  يف  الصوتية  التبدالت 
األصوات احلديث، عبد العزيز موسى 
العلوم  طافش،  فريد  ورائد  عيل، 
 ،46 املجلد:  واالجتامعية،  اإلنسانية 

العدد: 3، 2019م 
العربية  الصوامت  جتهري  مسارات   .2
توليدية  فونولوجية  مقاربة  وهتميسها: 
كلية  جملة  عناين،  بو  مصطفى  حديثة، 

النارش:  اإلنسانية،  والعلوم  اآلداب 
-كلية  عبداهلل  بن  حممد  سيدي  جامعة 
املجلد/ اإلنسانية،  والعلوم  اآلداب 

العدد: ع 16، 2009م.
الرسائل اجلامعية:

البن   )) العربية  علم  يف  البديع   ((  .3
لغوية،  دراسة   ) ت606ه  األثري) 
الدكتورة نبأ عبد األمري عبد، أطروحة 
كلية  القادسية،  جامعة  دكتوراه، 

اآلداب، 1435ه -2013م.
الكريم  القرآن  يف  وجتلياته  الفونيم   .4
برواية حفص عن عاصم، سورة البقرة 
رسالة  أغرب،  مصباح  بسام  نموذجا، 
العليا،  الدراسات  كلية  ماجستري، 
نابلس،  يف  الوطنية  النجاح  جامعة 

فلسطني، 2014م.
املكتبة االلكرتونية: 

يف  وجتلياهتا  الصوتية  الظواهر   .1
روقاب:  مجيلة  القرآنية،  القراءات 

.www.aqlamalhind.com
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ملخص البحث
  تعّد أخطاء النساخ وجهلهم من األسباب الشائعة يف نسبة نص نثري أو أديب 
قد ذاع صيته لشخصية ما إىل شخصية أخرى وال سيام إذا تشاهبت الشخصيتان يف 
النهج والوظيفة، ويضاف إىل أخطاء النساخ وجهلهم أحياًنا تعمدهم يف تغيري نسبة 
نص أديب وذلك بدافع سيايس أو ديني أو اجتامعي؛ ولعل ذلك حيصل بني شخصية 
مشهورة وأخرى مغمورة ؛لكي تزداد قيمتها لكن أن حيصل ذلك بني شخصيتني 
تتساءل  وجيعلها  األذهان  حيّرك  ما  فهذا  خمتلفني  وزمانني  مكانني  ويف  مشهورتني 
ة التائيَّة، ُنسبت للشاعر  عن األسباب الكامنة وراء ذلك، فنجد أن القصيدة الزهديَّ
األندليس اإللبريي ) نحو 460هـ(، و للعاّلمة احليّل ) 726هـ( أيًضا، األمر الذي 
جعلني أبحث يف هذا البحث عن األسباب الكامنة وراء هذه النسبة املزدوجة مع 
ترجيح لنسبة أحدمها عىل اآلخر فضاًل عن حتقيق القصيدة إذ وردت القصيدة يف 

نسخ خمطوطة وقد نسبت للعالمة احليّل ) رمحه اهلل(.

القصيدة التائية بني أيب إسحاق اإللبريّي ...
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Abstract

Scribes'	 errors	 and	 their	 ignorance	 are	 among	 the	
common	 reasons	 for	 attributing	 a	well-known	 prose	 or	
literary	 text	 to	 another,	 especially	 if	 the	 two	 characters	
are	similar	in	their	approach	and	function.	In	addition	to	
the	scribal	errors	and	ignorance,	sometimes	the	attribution	
of	 a	 literary	 text	 is	 deliberately	 changed	 for	 a	 political,	
religious	or	social	motive.	Perhaps	this	happens	between	
a	famous	personality	and	another	obscure	one	in	order	to	
increase	 its	value.	However,	when	 this	happens	between	
two	famous	personalities	and	in	two	different	places	and	
times,	it	stirs	the	minds	and	makes	them	wonder	about	the	
reasons	behind	that.	I	find	that	the	ascetic	poem	Al-Ta’i	was	
attributed	to	the	Andalusian	Iberian	poet	(about	460	AH),	
and	the	Allamah	Al-Hilli	(726	AH)	also,	which	made	me	
search	for	the	reasons	behind	this	dual	attribution.	While	
the	attribution	is	weighted	to	one	over	the	other,	also	the	
poem	has	 been	 verified,	 as	 the	 poem	was	mentioned	 in	
manuscript	 copies	 and	was	 attributed	 to	 Allama	 al-Hilli	
(may	God	have	mercy	on	him).
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املقدمة:
الذي  العاملني،  رّب  هلل  احلمد   
يعلم،  مامل  اإلنسان  عّلم  بالقلم،  عّلم 
املرسلني  سّيد  عىل  والسالم  والصالة 
وصحبه  آله  وعىل  حمّمد  القاسم  أيب 

املنتجبني.
أّما بعد... 

للرتاث  املتتبع  عىل  خيفى  ال   
اخللط  كثرة  واألديب(  )الديني،  العريب 
منه  فكثري  الرتاث،  هذا  عىل  مّر  الذي 
إىل  نسب  منه  وجزء  ُفقد،  أو  ضاع 
أو  الناسخ  من  جلهل  أما  صاحبه  غري 
ة  الفكريَّ للرصاعات  نتيجة  أو  الناقل 
بني املذاهب واألقوام، إذ يعمد البعض 
قصيدة  أو  كتاب  أو  ديوان  نسبة  إىل 
ما  مسألة  يف  رأي  أو  معينّة  رواية  أو 
ما  أبعد  هم  أشخاص  أو  شخص  إىل 
-بطبيعة  ذلك  ويكشف  عنه؛  يكونوا 
التي  املعطيات  من  جمموعة  احلال- 
البيئّية،  منها:  الشخصيات  هبذه  تتعّلق 
عن  فضاًل  واالجتامعّية،  والعلمّية، 

يف  الباحث  تساعد  أخرى  مواقف 
أو  العامل  هلذا  عدمها  من  النسبة  حتديد 

ذاك.
عىل  يقف  أن  البحث  حياول   
التائية،  الزهدية  القصيدة  نسبة  حقيقة 
اإللبريي  األندليس  للشاعر  نسبت  إذ 
احليّل  للعاّلمة  و  460هـ(،  )نحو 
)726هـ( رمحهام اهلل؛ لذلك -ويف سبيل 
حتقيق هذا اهلدف- قسمنا البحث عىل 
مبحثني تسبقه مقدمة فضاًل عن اخلامتة 

واملصادر واملراجع املعتمد عليها.
األول  املبحث  يف  فتحدثنا   
وعن  اإلجياز  من  بيشء  الزهد  فن  عن 
أردفنا  ثم  ومضموهنا  القصيدة  بنية 
باالعتامد  املحققة  القصيدة  بنص  ذلك 
جملس  نسخة  األوىل  خمطوطتني،  عىل 
طهران واملرقمة )41475( املهداة من 
الطباطبائّي، ورمزت هلا )أ( وهي األم، 
من  مكونة  )ق12(،  يف  نسخت  وقد 
)5( صحف، بواقع)10.5×15.5( 
واملرقمة  ميل  طهران  نسخة  والثانية 

القصيدة التائية بني أيب إسحاق اإللبريّي ...
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)ب(،  هلا  ورمزت   ،)5/15664(
من دون ذكر السم الناسخ، أو تاريخ 

النسخ، وبخط )النستعليق(.
بخط  النسختان  ُكتبت  وقد   
عمد  بل  اخللط  يشوبه  ال  واضح 
مجيل  هنديس  شكل  اعتامد  إىل  الناسخ 

يف كتابتهام.
املبحث  هذا  يف  عميل  وكان   
إذ لفقت  النسختني،  ينطلق من مقابلة 
أرشت  وقد  املقابلة،  مرحلة  يف  بينهام 
اهلامش  يف  النسختني  بني  الفروق  إىل 
مع بيان لبعض الكلامت التي حتتاج إىل 

توضيح.
هناك  أنَّ  بالذكر  اجلدير  ومن   
فروقات بني قصيدة اإللبريّي وقصيدة 
العاّلمة احليّل ، تمَّ رصدها وتثبيتها يف 
كشف  بغية  املحققة؛  القصيدة  هامش 
االستفادة  حماولة  ثم  من  و  النسخ  آلية 
النسبة  من هذه االختالفات يف كشف 

احلقيقية للقصيدة.
كان  فقد  الثاين  املبحث  أما   

اإللبريي  بني  التائيَّة  )القصيدة  بعنوان 
بعض  يف  بحثنا  إذ   ،) احليلِّ والعاّلمة 
كشف  يف  تسهم  قد  التي  املعطيات 

حقيقة نسبة هذه القصيدة. 
إنَّ نسبة القصيدة للعاّلمة احليّل   
وبعض  املخطوطتني  هاتني  يف  وردت 
فهرست  التي  والفهارس  املؤلفات 
أّما اإللبريي فقد   ، العاّلمة احليلِّ أعامل 
املصادر  بعض  ويف  ديوانه  يف  ذكرت 

األدبيَّة التي تناولت هذا الشاعر.
املبحث األول

- مدخل عن فن الزهد.
- بنية القصيدة ومضامينها.

- القصيدة التائية حمققًة.
- فنُّ الزهد)1(

األغراض  أكثر  من  الزهد  يعّد   
يف  االستمرار  هلا  ُكتب  التي  ة  الشعريَّ
ة، وذلك يرجع باألساس  احلياة البرشيَّ
التي  ة  البرشيَّ احلياة  هبذه  ارتباطها  إىل 
-السياسيَّة،  العوامل  ُتنتج جمموعة من 
جتعل  التي  والفكريَّة-  واالجتامعيَّة، 
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اإلنسان يسعى إىل العزلة وهجر احلياة 
من  جزء  والشعراء  وأهوائها،  الدنيا 
وا عن  هذا الكون اإلنساين؛ لذلك عربَّ
شعرهم  بواسطة  ة  الزهديَّ أفكارهم 
اإليامنيَّة  األحاسيس  تلك  يمّثل  الذي 

لدهيم.
إىل  جممله-  -يف  يدعو  والزهد   
أوامره  واتباع  تعاىل  اهلل  من  التقّرب 
ة  الدنيويَّ امللذات  وهجر  ونواهيه 
وعدنا  التي  ة  األبديَّ باحلياة  واالقتناع 

اهلل تعاىل هبا.
وتكونه  ظهوره  تاريخ  عن  أّما   
دليل  يوجد  ال  الفنون  من  فكغريه 
مع  األوىل  حلظاته  عىل  مانع  جامع 
أنه  يبدو  العرب  عند  لكن  اإلنسان 
تغلغل  مع  اإلسالمي  العرص  يف  ظهر 
العريب،  الفكر  يف  اإلسالمّية  املعاين 
العرص  يف  أوضح  ظهوًرا  حقق  لكنه 
شيوع  مع  األندليّس  والعرص  العبايّس 
فعل عىل  رّد  فهو  واللهو،  الرتف  حياة 
هذه احلياة الباذخة الصاخبة التي مّر هبا 

الشاعر العريب وعربَّ عنها.
ومن اجلدير بالذكر أّن كثرًيا من شعراء 
اللهو وامللذات قبل  الزهد مّروا بحياة 
وصوهلم إىل مرحلة الزهد كأيب نواس 
القدوس،  عبد  صالح  و  العتاهية  وأيب 

وغريهم كثري.
إّن القصيدة التي بني أيدينا هي   
ما  طياهتا  يف  حتمل  الزهدّي  النوع  من 
حيمله عموم الشعر الزهدي إذ امتازت 
رقة  مع  واملعنوية  اللفظية  بالسهولة 
خماطبة  التعقيد؛  عن  وبعدها  املوسيقا 
فهي  القراء،  من  واسًعا  مجهوًرا  بذلك 
القويم،  باخللق  التمّسك  إىل  تدعو 
وهجر الدنيا بتفاصيلها كافة، وااللتزام 
بعيًدا  واملعرفة،  العلم  خالل  من 
الدنيوي،  التمّيز  وحماولة  التكرب  عن 
فاإلنسان فاٍن سريحل يف حلظة ما عن 

هذه الدنيا اللعوب.
- بنية القصيدة ومضامينها:-

 تعّد القصيدة التائّية من أشهر القصائد 
الزهدّية التي قيلت يف هذا الفن فال جتّد 

القصيدة التائية بني أيب إسحاق اإللبريّي ...
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وأشار  إاّل  الزهد  فن  عن  يتكلم  مؤلًفا 
عىل  رشوحها  تعّدد  عن  فضاًل  إليها 
الرغم من بعدها عن التعقيد الشعري. 
يبدأ الشاعر القصيدة من دون مقدمات 
واصًفا  موضوعها  يف  مبارشة  فيدخل 

فِعل األيام باإلنسان، فيقول: 
َتِفتُّ ُفَؤاَدَك األَياُم فتَّا

اعاُت َنحَتا َوَتنحُت ِجسَمَك السَّ
َوَتدعوَك امَلنوُن ُدعاَء ِصدٍق 

 َأال يا صاِح َأنَت ُأريُد َأنَتا!

القارئ  يصدم  بذلك  وهو   
بحقيقة الدنيا األمر الذي جيعله يتفّكر 
يف نفسه جراء هذا األسلوب املبارش يف 
الوعظ، ثم ينتقل إىل بيان طرائق النجاة 
لذلك  طريقة  وأبسط  احلياة  هذه  من 

هي العلم واملعرفة، فيقول: 
أال إين َدَعوُتَك َلو َأَجبتا 

إىِل ما فيِه َحظَُّك إِن َعَقلتا
 إىِل ِعلٍم َتكوُن بِِه إِمامًا 

ُمطاعًا إِن هَنَيَت َوإِن َأَمرتا

 َوجَتلو ما بَِعينَِك ِمن ِغَشاها 
 َوهيديَك الَسبيَل إِذا َضَللتا
وما  األبيات  هذه  يف  الشاعر  يعرض 
بعدها قيمة املتعّلم ومكانته وعلو شأنه 
بني أقرانه مؤكًدا بأنَّ العلَم سالٌح ناجٌع 
يف كّل وقت ال خوف عليه من عاديات 

الدهر.
املقصود  من  يطلب  ثم   
املحققني(  فخر  بكر،  )أبو  بالقصيدة 
أن يتنازل عن هذه الدنيا ويعزل نفسه 

عنها فهي دار فناء ال دار بقاء، فيقول:
َفَليَست َهِذِه الُدنيا بيَِشٍء 

َترسَك مدة َوتسوء َوقَتا

فصول  يف  يميض  وهكذا   
املعاين  هذه  حول  يدور  القصيدة 
غّلفته  شعري،  بقالب  لنا  ويقدمها 
البرشية  النفس  ختاطب  التي  العاطفة 
بأسلوب رجائي ينطوي عىل الرتهيب 
لدى  الِكرب  لقتل  منه  سعًيا  والرتغيب 
عمل  زهدي  أسلوب  وهو  اإلنسان، 
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القرآن  الزهد مستفيدين من  به شعراء 
الكريم يف اتباع الرتهيب والرتغيب مع 

اإلنسان عموًما.
امتازت القصيدة التائية بوحدة   
بدايتها  منذ  الشاعر  التزم  إذ  املوضوع 
بداية  يغادرها من  الزهد ومل  بموضوع 
القصيدة  فقّدمت  إىل هنايتها،  القصيدة 
-كام  الزهدّية  األفكار  من  جمموعة 
أسلفنا- لكن الذي يمّيز هذه القصيدة 
أّن الشاعر يكّرر املعاين بألفاظ خمتلفة، 
ساحة  يف  املطروحة  الشعرية  فاألفكار 
القصيدة تتحرك بني االبتعاد عن الدنيا 
عواقب  من  والتخويف  فيها  والزهد 
النجاة  وبني  متاهاهتا  إىل  االنجرار 
بأسلوب  وذلك  واملعرفة،  بالعلم  منها 
متتزج فيه احلدة بالرقة املوسيقية حسب 
والتي  الشاعر  يقدمها  التي  األفكار 

متتزج بخربة حياتية واضحة.
القصيدة يالحظ  الذي يقرأ  إنَّ   
يكون  ما  أشبه  أسلوًبا  انتهجت  ا  أهنَّ
بالرسد القصيص، فهي تقوم عىل فكرة 

تعاىل واالبتعاد  اهلل  مفادها اخلوف من 
عن نواهيه وااللتزام بأوامره، وقد قّدم 
هذه األفكار بيشء من اإلسهاب، لكن 
حالة  يف  القارئ  جتعل  متتابعة  بطريقة 
قبول وتوافق مع املضامني التي تقدمها 

األبيات.
البحر  الشاعر  استخدم  لقد   
مكنونة  وهي  قصيدته،  بناء  يف  الوافر 
حني  يف  أبيات،  ومخسة(  )مائة  من 
)مائة  عىل  اإللبريي  قصيدة  حتتوي 
واثني عرش( بيًتا، فالفرق بينهام )سبعة( 
أتاح  البحر  هذا  واستخدام  أبيات، 
إذ  الشاعر تقديم املعنى بمرونة كبرية، 
تتنّوع  التي  املمزوجة  البحور  من  إنَّه 
يعطي  الذي  األمر  فيها  التفعيالت 
كثرًيا  شعره  تضمني  إمكانية  للشاعر 
كان  وبذلك  الزهدية،  األفكار  من 
هذا البحر مفيًدا للداللة الشعرّية التي 

أرادها الشاعر. 
لقد استخدم الشاعر لغة سهلة   
وبسيطة واضحة املقاصد؛ ألّنه خياطب 

القصيدة التائية بني أيب إسحاق اإللبريّي ...
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مل  وبذلك  املتلقني،  من  واسعة  طبقة 
الذي  الزهدي  الشعر  منهج  يبتعد عن 
ُعرف عنه السهولة والبساطة يف تقديم 
املعنى؛ ولعل ذلك يكون سبًبا يف شيوع 
للعاّلمة  نسبتها  ثم  القصيدة ومن  هذه 

احليّل .
القصيدُة حمققٌة

اهلل  )رمحة  احليّل  للعاّلمة   
فخر  العزيز  لولده  الوصية  يف  عليه( 

املحققني)رضوان اهلل عليه(:
َتِفتُّ ُفَؤاَدَك األَياُم فتَّا 

اعاُت َنحَتا َوَتنحُت ِجسَمَك السَّ
َوَتدعوَك امَلنوُن ُدعاَء ِصدٍق

َأال يا صاِح َأنَت ُأريُد َأنَتا!
َأراَك حُتِبُّ ِعرسًا ذاَت َغدٍر 

َأَبتَّ َطالَقها األَكياُس َبّتا
َتناُم الَدهَر َوحَيَك يف َغضيٍض)2( 

هِبا َحّتى إِذا ِمتَّ اِنَتَبهَتا
وَكم ذا َأنَت خَمدوٌع َوَحّتى 

َمتى ال َترَعوي َعنها َوَحّتى؟
أال إين َدَعوُتَك َلو َأَجبتا)3( 

إىِل ما فيِه َحظَُّك إِن َعَقلتا
إىِل ِعلٍم َتكوُن بِِه إِمامًا 

ُمطاعًا إِن هَنَيَت َوإِن َأَمرتا
َوجَتلو ما بَِعينَِك ِمن ِغَشاها 

َوهيديَك الَسبيَل إِذا َضَللتا

َوحَتِمُل ِمنُه يف ناديَك تاجًا 

بتا َوَيكسوَك اجلَامَل إِذا اِغرَتَ

َيناُلَك َنفُعُه ما ُدمَت َحّيًا 

َوَيبقى أجُرُه)4( َلَك إِن َذَهبتا

ُهَو الَعضُب امُلَهنَُّد َليَس َينبو 

بتا  ُتصيُب بِِه َمفاصل)5( من رَضَ

َوَكنٌز ال خَتاُف به لِّصًا 

 َخفيَف احلَمِل يوَجُد َحيُث)6( ُكنتا

َيزيُد بَِكثَرِة اإِلنفاِق ِمنُه 

َوينُقُص َأن بِِه َكّفًا َشَددتا

َفَلو إن ُذقَت ِمن َحلواُه َطعاًم 

َم َواِجَتَهدتا  آَلَثرَت الَتَعلُّ

َوال َأهلاَك)7( َعنُه َأنيُق َروٍض 

َوال َخوٌد بِزينتها)8( َكِلفتا
َومَل)9( َيشَغَلَك َعنُه َهوى ُمطاٌع 
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َوال ُدنيا بُِزخُرفِها)10( ُفتِنتا
َفقوُت الروِح َأرواُح امَلعاين 

بتا َوَليَس بَِأن َطِعمَت َوأِن رَشِ
َفواظِبُه َوُخذ بِاجِلدِّ فيِه 

 وإِن َأعطاَكُه اهللَُ َأَخذتا
َوإِن أوتيَت فيِه َطويَل باٍع 

 َوقاَل الناُس إِنََّك َقد َسَبقتا
َفال َتأَمن ُسؤاَل اهللَِ َعنُه 

 وَتوبيًخا: َعِلمَت َفَهل َعِملتا؟
َفَرأُس الِعلِم َتقوى اهللَِ فيه)11( 

 َوَليَس بَِأن ُيقال: َلَقد َرَأستا
إِذا ما مَل ُيِفدَك الِعلُم َخريًا 

 َفَخرٌي ِمنُه َأن َلو َقد َجِهلتا
َوإِن َألقاَك َفهُمَك يف َمهاٍو 

 َفَليَتَك ُثمَّ َليَتَك ما َفِهمتا
َسَتجني ِمن ثاِمِر الَعجِز َجهاًل 

 َوَتصُغُر بالُعيوِن إِذا َكرُبتا
َوُتفَقُد إِن َجِهلَت َوَأنَت باٍق 

 َوتبقى إِن َعِلمَت َوإن ُفِقدتا
َوَتذُكُر َقوَلتي َلَك َبعَد حنٍي 

 َوَتعُطيها)12( إِذا َعنها ُشِغلتا
 إِذا َأبرَصَت َصحَبَك يف َسامٍء 

 َقد اِرَتَفعوا َعَليَك َوَقد َسَفلتا
َفراِجعها َوَدع َعنَك اهلَُوينا 

 َفام بِالُبطِء ُتدِرُك ما َطَلبتا 
َوال حَتِفل باِملَِك َوالُه َعنُه 

 َفَليَس املاُل إاِّل ما َعِلمتا
َوَليَس بعامل والناِس َمغنًى 

 َوَلو ُملُك الِعراِق َلُه َتَأّتى
َفَينطُِق َعنَك ِعلُمَك يف َنِديٍّ 

 َوُيكَتُب َعنَك َيومًا إِن َكَتبتا

َوما ُيغنيَك َتشِييُد امَلباين 

 إِذا بِاجلَهِل َنفَسَك َقد َهَدمتا

َجَعلَت املاَل َفوَق الِعلِم َجهاًل 

 َلَعمُرَك بالَقضيَِّة ماَعَدلتا

َوأفضل َثوبَِك اإِلحساُن أاّل 

 َترى َثوَب اإِلساَءِة َقد َلبِستا
َوَبينَُهام بِنَصِّ الذكر َبنٌي)13( 

 َسَتعَلُمُه إِذا َطَه َقَرأتا

فإِن)14( َرَفَع الَغنيُّ لِواَء ماٍل 

 أَلَنَت لِواَء ِعلِمَك َقد َرَفعتا

القصيدة التائية بني أيب إسحاق اإللبريّي ...
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َوإِن َجَلَس الَغنيُّ َعىل احلَشايا 
 فَأنَت َعىل الَكواِكِب َقد َجَلستا

ماٍت  َوإِن َرِكَب اجِلياَد ُمَسوَّ
 أَلَنَت َمناِهَج الَتقوى َرِكبتا

َوَمهام اِفَتضَّ َأبكاَر الَغواين 
 َفَكم بِكٍر ِمَن احِلَكِم اِفَتَضضتا

َك اإِلقتاُر َشيئًا  َوَليَس َيرُضُّ

 إِذا ما َأنَت َربََّك َقد َعَرفتا

وما)15(ِعنَدُه َلَكِمن مَجيٍل 

 إِذا بِِفناِء طاَعتِِه َأَنختا

َفقابِل بِالَقبوِل َصحيَح ُنصحي 

 وإِن َأعَرضَت َعنُه َفَقد َخرِستا

َوإِن راَعيَتُه َقوالً َوفِعاًل 

 وإن َتاَجرَت اإِلَلَه بِِه َربِحتا

َفَليَست َهِذِه الُدنيا بيَِشٍء 

َك ُمدٌة َوَتُسوء)16( َوقَتا  َترُسّ

ت فيها  َوغاَيُتها إِذا َفَكرَّ

 َكظِلَك)17( َأو َكُحلِمَك إِن َحَلمتا 

بٌّ  ُسِجنَت هِبا َوَأنَت هَلا حُمِ

 َفَكيَف حُتِبُّ ما فيِه ُسِجنتا

َوُتطِعُمَك الَطعاَم َوَعن َقريٍب 
 َسَتطَعُم ِمنَك ما ِمنها َطِعمتا

َوَتعرى إِن ُكسيَت هِبا ثِيابًا 
 َوُتكسى إِن َمالبَِسها َخَلعتا

َوَتشَهُد ُكلَّ َيوٍم َدفَن ِخلٍّ 
 َكَأنََّك ال ُتراُد ملا َشِهدتا

َومَل خُتَلق لَِتعُمرها َوَلِكن 

ها َفِجد ملِا ُخِلقتا  لَِتعرُبَ

َوال حَتَزن َعىل ما فاَت ِمنها 

 إِذا ما َأنَت يف ُأخراَك ُفزتا

َوإِن ُهِدَمت َفِزدها َأنَت َهدمًا 

ن َأمَر دينَِك ما اِسَتَطعتا  َوَحصِّ

َفَليَس بِنافٍِع ما نِلَت فيها)18( 

 ِمَن الفاين إِذا الباقي ُحِرمتا

َوال َتضَحك َمَع الُسَفهاِء هَلوًا)19( 

 َفإِنََّك َسوَف َتبكي إِن َضِحكتا

َوَكيَف َلَك الرُسوُر َوَأنَت َرهٌن 
 َوال َتدري خلري َأم لرش قد ُخِلقتا)20(

َوَسل ِمن َربَِّك الَتوفيَق فيها 

 َوَأخِلص يف دعاك)21( إِذا َسَألتا
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َوناِد إِذا َسَجدَت َلُه اِعرِتافًا 
 باِم ناداُه ذو النوِن بُن َمّتى

َوالِزم باَبُه َقرعًا عنيًفا 
 َسيفَتُح باَبُه َلَك إِن َقَرعتا

َوَأكثِر ِذكَرُه يف األَرِض َدأبًا 

 لُِتذَكَر يف الَسامِء إِذا َذَكرتا

َوال َتُقل الِصبا فيِه جَماٌل 

ر َكم َصغرٍي َقد َدَفنتا!  َوَفكِّ

َوُقل يل يا َنصيُح أَلَنَت َأوىل 

 بِنُصِحَك َلو بَِعقِلَك َقد َنَظرتا

ُتعرُيين)22( َعىل الَتفريِط َلومًا 

 َوبِالَتفريِط َدهَرَك َقد َقَطعتا

ُفني امَلنايا  َويف ِصَغري خُتَوِّ

 َوما جَتري بِبالَِك حنَي ِشختا

َوُكنَت َمَع الِصبا َأهدى َسبياًل 

 َفام َلَك َبعَد َشيبَِك َقد ُنِكصتا

فها َأنا مَل َأُخض َبحَر اخلَطايا 

 َكام َقد ُخضَت َحّتى إن)23( َغِرقتا

ّيًا ُأمِّ َدفٍر  َومَل َأرَشب مُحَ

بَتها َحّتى َسِكرتا  َوَأنَت رَشِ

َومَل َأظُلل بِواٍد فيِه ضيٌم)24( 
 َوَأنَت َحَللَت فيِه َواهِنََملتا

َومَل َأنَشأ بَِعرٍص فيِه َنفٌع 
 َوَأنَت بِه َنَشأَت َوما اِنَتَفعتا

َوَقد صاَحبَت َأعالمًا ِكبارًا 
 فَلم َأَرَك اِقَتَديَت بَِمن َصِحبتا

َوناداَك الِكتاُب َفَلم جُتِبُه 

 َوَنبََّهَك)25( امَلشيُب َفام اِنَتَبهتا

َفَيقُبُح بِالَفتى فِعُل الَتصايب 
 َوَأقَبُح ِمنُه َشيٌخ َقد َتَفّتى)26(

َفنَفَسَك ُذمَّ ال َتذُمم ِسواها 

 بَِعيٍب َفِهَي َأجَدُر َمن َذمَمتا

َفَلو َبَكت الَدما َعيناَك َخوفًا 

 لَِذنبَِك مَل َأُقل َلَك َقد َأِمنتا

َوَمن َلَك بِاألَماِن َوَأنَت َعبٌد 

 ُأِمرَت َفام اِئَتَمرَت َوال َأَطعتا

َرَجعَت الَقهَقرى َوَخَبطَت َعشوا 

 َلَعمُرَك َلو َوَصلَت مَلا َرَجعتا

َثُقلَت ِمَن الُذنوِب َفَلسَت خَتشى 
 لِنفسك َأن حَتاسب إِذ ُوردتا)27(

القصيدة التائية بني أيب إسحاق اإللبريّي ...
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َوُتشِفُق لِلصبّي)28( َعىل امَلعايص 
 َوَترمَحُُه َوَنفَسَك ما َرمِحتا)29(

َوَلو َقد ِجئَت َيوَم احلرش َفردًا 
 َوَأبرَصَت امَلناِزَل فيِه َشّتى

أَلَعَظمَت النَداَمَة فيِه هَلَفًا 

 َعىل ما يف َحياتَِك َقد َأَضعتا

َفال ُتكَذب َفإِنَّ األَمَر ِجدٌّ 
 َوَليَس َكام َحِسبَت)30( َوال َظنَنتا)31(

َتِفرُّ ِمَن اجلحيِم َوَتتَّقيِه 
َفَهاّل من َجَهنََّم َقد َفَررتا)32(

وال َترَض امَلعاِيَب َفِهَي عاٌر 

َعظيٌم ُيوِرُث اإِلنساَن َمقتا

َوهَتوي بِالعيوب)33( ِمَن الُثَرّيا

َوُتبِدُلُه َمكاَن الَفوِق حَتتا

َكام الطاعاُت َتبلُغَك)34( الَذراري 

 و َجَتَعُلَك الَقريَب َوإِن َبُعدتا

َوَتنرُشُ َعنَك يف الُدنيا مَجياًل 

َوُتلقى)35( الرَبَّ فيها َحيُث رِسَتا

َومَتيش يف َمناِكَبها عزيزًا)36( 

 َوجَتني املجَد َعاّم)37( َقد عَرفتا

فَأنَت اآلن مَل ُتعَرف بِعاٍر)38( 
 َوال َدنَّسَت عرضك)39( ُمذ َنَشأتا

وال سابقت يف ميدان دين)40( 
 َوال َأوَضعَت فيِه َوال حللتا)41( 

َر ِمنَك َحّتى  َوتَدنََّس)42( ما َتَطهَّ
 كَأنََّك َقبَل َذلَِك ما َطُهرتا 

َفرِصَت َأسرَي َذنبَِك يف َوثاٍق 
 َومن َلَك باخلالص إذا وثقتا)43( 

فَخف َأبناء ِجنِسَك َواِخَش ِمنُهم 

 َكام خَتشى الرَضاِغَم َوالَسَبنتا)44( 

َوخالِطُهم َوزايلُهم ِحذارًا 

 َوُكن كالساِمريَّ إِذا مَلِستا

 َوإِن َجِهلوا َعَليَك َفُقل َسالم 

 َلَعلََّك َسوَف َتسَلُم إِن َفَعلتا 

َوَمن َلَك بِالَسالَمِة يف َزماٍن 

 تناُل الُعصَم إاِّل إِن ُعِصمتا 

َوال َتَلَبث بَِحيٍّ فيِه َضيٌم 

 ُيميُت الَقلَب إاِّل إِن كلفتا 

ب َفالَغريُب َلُه َنفاٌق  َوَغرِّ

قتا  ق إِن َبريَقَك َقد رَشِ  َورَشِّ
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 فاصل الزبد يف الدنيا مخول 
 ألنت هبا األمري إذا زيدتا)45( 

َوَلو َفوَق األَمرِي يكوُن فيها 
 ُسُمّوًا َواِفتِخارًا ُكنَت َأنتا

 َوإِن َفارقَتها َوَخَرجَت ِمنها 
 إىِل داِر البقاء)46( َفقَد َسِلمتا 

مَتها َوَنَظرَت فيها  َوإِن َكرَّ
 بِإِجالٍل َوَنفَسَك َقد َأَهنتا 

 مَجَعُت َلَك النَصاِئَح َفاِمَتثِلها 
 َحياَتَك َفِهَي َأفَضُل ما اِمَتَثلتا 

لُت الِعتاَب َوِزدُت فيِه  َوَطوَّ
 ألَنََّك يف الَبطاَلِة َقد َأَطلتا 

وال َتأُخذ بَِتقصريي َوَسهوي 
 َوُخذ بَِوِصيَّتي َلَك إِن َرَشدتا)47(. 

إىل هنا تنتهي القصيدة التي   
تنسبها هذه املخطوطات إىل العالّمة 

)48( )رمحه اهلل(. ّ احليلِّ
املبحث الثاين

أيب  بني  التائية  القصيدة   
460هـ(  )نحو  اإللبريّي  إسحاق 

والعاّلمة احليّل )726هـ(
توطئة

هيدف البحث إىل كشف النسبة   
-السالفة  التائّية  للقصيدة  الصحيحة 
نسبة  إىل  املصادر  دأبت  إذ  الذكر- 
األندليّس  الشاعر  إىل  القصيدة  هذه 
460هـ(  )نحو  اإللبريّي  إسحاق  أيب 
وعىل  لكنها  ديوانه)49(  يف  ُذكرت  وقد 
الرغم من ذلك ُنسبت أيًضا يف مصادر 
واملقصود   ، ّ احليلِّ للعاّلمة  متأخرة 
الشاعر  عن  متأخرة  أهّنا  باملتأخرة 
أيًضا،  احليّل  العاّلمة  وعن  اإللبريّي، 
املخطوطات  من  جمموعة  َذكرت  فقد 
املصادر)50(  وبعض  الفهارس  وكتب 

أهّنا للعاّلمة احليّل .
ومن املعلوم من نظرية االنتحال   
هبا  تتكّفل  ما  نص  نسبة  تغيري  أنَّ 
واالنتامء  بالفخر  سابًقا  ترتبط  ظروف 
شأن  ال  التي  القبائل  بشأن  واالرتقاء 
أو  املنطقة،  يف  الرائدة  القبائل  بني  هلا 
من  مقصودة  كمحاولة  االنتحال  يأيت 

القصيدة التائية بني أيب إسحاق اإللبريّي ...
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اإلساءة  هبدف  غريهم  أو  النساخ  قبل 
أو التشويه لبعض الشخوص وتارخينا 
املحاوالت  هذه  بمثل  حافل  األديب 
التي نجدها يف املتون األدبية املشهورة.
التائية  القصيدة  السؤال -يف مثل  لكن 
القصيدة للعاّلمة  الفائدة من نسبة  -ما 

سيام  وال  اإللبريّي،  للشاعر  أو  احليّل 
مشهوًرا  كان  اإللبريّي  الشاعر  أنَّ 
هذه  لنسبة  الداعي  وما  بالزهديات؟ 
الذي مل يشتهر  للعاّلمة احليّل  القصيدة 
عنه  ُعرفت  بل  شعري  نمط  هبكذا 
الوصية النثرية)51( التي حتمل مضموًنا 
أسلوب  يّتسق  للقصيدة؟ وهل  مقارًبا 
القصيدة -السالفة الذكر -مع أسلوب 
املحققني؟  فخر  ولده  مع  العاّلمة 
الشعر  من  العالّمة  موقف  وما 
امليدان  يف  طويل  باع  للعاّلمة  وهل 
تضمنّتها  التي  املعاين  وهل  الشعري؟ 
الفخر  صفات  مع  تنطبق  القصيدة 
ولده  نصح  العاّلمة  يريد  هل  بمعنى 
فضاًل  عنه؟  تعرف  مل  بأشياء  باهتامه 

الشخصيتني،  بني  الزمني  الفارق  عن 
نص  بني  واالختالف  التشابه  ومدى 
، وغريها  ّ اإللبريي ونص العاّلمة احليلِّ
النص  سنحاكم  التي  التساؤالت  من 
وفاًقا هلا والتي ستكشف لنا بالرضورة 
حقيقة هذا النص الشعري الذي يتميز 

فنًيا باإلبداع املعنوي والفكري. 
ويف إطار حماولتنا الكشف عن   
عىل  سنعمل  لصاحبها  القصيدة  نسبة 
، هذه  ّ احليلِّ بالعاّلمة  تتعلق  عّدة  حماور 
املحاور ستكشف لنا هل العاّلمة احليّل 
من  إليه  نسبت  أم  القصيدة  هذه  قال 

قبل النساخ؟
احليّل  العاّلمة  عالقة  األول:  املحور 

بالشعر عموًما
العاّلمة  َنعدَّ  أن  يمكن  هل   
من  املطلوب  العدد  وما  احليّل شاعًرا؟ 
إنَّ  نقول  لكي  املقاطع؛  أو  القصائد 

فالًنا يعّد من الشعراء؟
تناولت  التي  املصادر  أشارت   
 - والشعر  احليّل  العاّلمة  موضوعة 
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من  النيص  النقل  عىل  دأبت  والتي 
املصادر  تضِف  مل  إذ  البعض  بعضها 
بعالقة  تتعّلق  إضافة  أي  الالحقة 
نقل نص صاحب  بالشعر- عىل  احليّل 
الذي  األفندي  املوىل  العلامء(  )رياض 
قال:» بأنَّه أديب شاعر ماهر«)52(، وقد 
النظم،  أنواع  يف  طبعه  جودة  عىل  أّكد 
بلدة  يف  أشعاره  بعض  وجد  أنَّه  وأكد 
املوىل  أنَّ  هذا  يعني  وربام  أردبيل)53(، 
باملهارة  العاّلمة  عىل  حكم  األفندي 
عىل  اطالعه  خالل  من  والشاعرية 
أو  له،  املنسوبة  الشعرية  املقاطع  بعض 

التي قاهلا عىل قلتها.
يف مقابل ذلك ذكر اخلونسارّي   
شعر  عىل  يقف  مل  بأنَّه:»  األصفهايّن 
؛ لعدم وجود طبع  ّ يذكر للعاّلمة احليلِّ
اليقني  عىل  يكن  مل  وإاّل  فيه،  النظم 

بصابر عنه...«)54(.

إىل  عّدة  مصادر  أشارت  وقد   

 ، ّ ة للعاّلمة احليلِّ بعض األبيات الشعريَّ

منها قوله خماطًبا ابن تيمية:

اَم َعِلَم الَوَرى  َلو ُكنَت َتعَلُم ُكلَّ

طّرا َلرِصَت َصِديَق ُكّل الَعامَلِ

َلِكن َجَهلَت َفُقلَت إنَّ مَجِيَع َمن 
 هَيَوى ِخاَلَف َهَواَك َليَس بَِعامِلِ)55(

وأيضا قوله عند طلبه السفر إىل   

العراق من سلطانية:
حَمَبتِي َتقَتيِض َمَقاِمي 

َوَحاَلتِي َتقَتيِض الّرِحياَل
َهَذاِن َخصاَمِن َلسُت َأقيِض 

َبينَُهاَم َخوَف أْن َأِمياَل
َواَل َيَزااَلِن يَف اختَِصاِم 

َحّتى َنَرى َرْأَيِك اجلَِمياَل)56(
السيد  ونقل  التنباكي:  ونقل   
احليّل  العاّلمة  عن  اجلزائري  اهلل  نعمة 

قوله:
يِل يِف حَمَّبتِه ُشهوٌد َأرَبع 

 َوُشهوُد ُكّل َقضّيٍة اثنَاِن
َخَفَقاُن َقلبِي واضطَِراُب َمَفاِصيِل 

َوُشُحوُب َلويِن واعتَِقاُل لَِسايِن)57(
مقطعني  أو  مقطع  عن  فضاًل   
دأبت الكتب التي ترمجت للعاّلمة عىل 

القصيدة التائية بني أيب إسحاق اإللبريّي ...
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أمام  هنا  مصادرها)58(.نحن  من  نقلها 
شاعًرا  العاّلمة  جيعل  األول  موقفني، 
ماهًرا، والثاين جيعله بعيًدا عن الشعر، 
احليّل  العاّلمة  كان  لو  نقول  ونحن 
شاعًرا فام الذي يمنعه من خوض هذه 
التجربة ونرشها مثلام فعل غريه- عىل 
كثرة الفقهاء الشعراء- وقد ُعرف عنه 
أّنه كان  التأليف والتدريس حتى  كثرة 

كثري السفر للغاية العلميَّة؟ 
مساحة  للشعر  بأنَّ  اعتقد  ال   
؛ النشغاله  ّ كبرية يف حياة العاّلمة احليلِّ
كان  أخرى  وفقهية  علمية  بجوانب 
القوة  من  املزيد  إضفاء  للشعر  يمكن 
هلا لكنه أثر االبتعاد عنه، وربام األبيات 
املذكورة عنه قاهلا مستشهًدا هبا أي عىل 
ال  األحوال  كل  ويف  التمثيل،  سبيل 
يمكن عد العاّلمة احليّل من شعراء ذلك 
العرص حتى لو جزمنا بأّن هذه األبيات 
له، ثّم أّن مجيع هذه املقطوعات توحي 
يكتب  فكيف  الشعري  النفس  بقرص 

قصيدة كالتي نحن بصددها؟

بني  العالقة  شكل  الثاين:  املحور 
العاّلمة احليّل وولده الفخر.

كثرية هي املصادر التي توضح   
فخر  بولده  احليّل  العاّلمة  عالقة  لنا 
والده  مؤلفات  سيام  وال  املحققني 
ا  بأهنَّ بدايتها  يف  أشار  التي  )العاّلمة( 
تبنّي  إذ  )الفخر()59(،  ولده  من  بطلب 
هذه املقدمات ماهية العالقة وتكشف 
لنا أيًضا خلق فخر املحققني، وال يسعنا 
ببعض  سنتمّثل  بل  مجيعها  نذكرها  أن 
إىل  األذهان  )إرشاد  يف  قال  فقد  منها، 

أحكام اإليامن(:
كام  تعاىل  اهلل  فإّن  بعد،  »أّما   
كذلك  أبويه،  الولِد طاعَة  أوَجَب عىل 
بإبالغ  عليه،  الشَفَقَة  عليهام  أوَجَب 
مآربِه  وحتصيِل  الطاعات،  يف  مراِده 
الولِد  طلُب  َكُثَر  ومّلا  القربات،  من 
أمَر  تعاىل  اهللُ  -أصَلَح  حمّمد  العزيز 
عليه،  وأعانُه  للخري  ووّفَقُه  داريه، 
والعيِش  السعيِد  الُعُمِر  يف  له  اهللُ  وَمدَّ 
الرغيد- لتصنيف كتاٍب حيوي النَكَت 
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الشـريعة، عىل وجِه  البديعَة يف مسائل 
اإلجياز واالختصار، خاٍل عن التطويل 
وصنَّفُت  مطلوَبُه،  فأَجْبُت  واإلكثار 
بـ)إرشاد  املوسوَم  الكتاَب  هذا 
مستِمّدا  اإليامن(  أحكام  إىل  األذهان 
وهدايَة  التوفيِق  ُحسَن  تعاىل  اهلل  من 
عىل  املجازاَة  منه  والَتَمْسُت  الطريق، 
الصلوات،  َعيَلَّ عقيَب  ِم  بالرتحُّ ذلك، 
وإصالِح  اخلَلَوات،  يف  يل  واالستغفاِر 
فإنَّ  والنقصان،  اخلّلل  ِمن  جيُدُه  ما 
السهَو كالطبيعِة الثانيِة لإلنسان، ومثيل 
واهللُ  اجتهاد،  يف  تقصرٍي  ِمن  خيلو  ال 
ُق للسداد، فليس املعصوُم إاّل َمن  املوفِّ
عصَمُه اهللُ تعاىل ِمن أنبيائه وأوصيائه، 
وأكمُل  الصلوات،  أفضُل  عليهم 

التحّيات)60(.
يف  األحكام  يف)قواعد  وقوله   
بعد،  أّما  واحلرام(:»  احلالل  معرفة 
فهذا كتاُب »قواعد األحكام يف معرفة 
ُلبَّ  فيه  خلَّصُت  واحلرام«  احلالل 
قواعَد  فيه  وبيَّنُت  ة،  خاصَّ الفتاوى 

أحبِّ  اللتامِس  إجابًة  ِة،  اخلاصَّ أحكاِم 
الولُد  وهو   ، َعيَلَّ هم  وأعزِّ إيَلَّ  النّاِس 
اهلل  ِمن  لُه  أرجو  والذي  د،  حممَّ العزيُز 
ُعُمِرِه بعدي، وأن يوسَدين  تعاىل طوَل 
ممايت  بعد  َعيَلَّ  َم  يرتحَّ وأن  حلدي،  يف 
كام ُكنُت ُأخلُص له الدعاَء يف خلوايت، 
وتكميل  الدارين،  سعادَة  اهللُ  رزقُه 
ُه َبرٌّ يب يف مجيع األحوال،  الرئاستني، فإنَّ

مطيٌع يل يف األقواِل واألفعال«)61(.
األلفني  كتاب  يف  وقوله   
»أّما  واملني(:  الصدق  بني  )الفارق 
بعُد، فإّن أضعَف عباِد اهلل تعاىل احلسَن 
أجبُت  يقوُل:  احليّل  ر  املطهَّ يوسف  بن 
سؤاَل ولدي العزيز حمّمد -أصَلَح اهللُ 
له أمَر داَريِه، كام هو َبرٌّ بوالَديِه، ورزَقُه 
ِة،  ِة واألخرويَّ أسباَب السعاداِت الدنيويَّ
العقليَِّة  قواُه  استعامِل  يف  أطاعني  كام 
كام  آمالِِه،  ببلوِغ  وأسَعَفُه  يَّة،  واحلسِّ
بنَي  له  ومَجََع  وأفعالِِه،  بأقوالِِه  أرضاين 
طرفَة  َيعِصني  مل  أنَّه  كام  الرئاسَتني، 
املوسوِم  الكتاِب  هذا  إمالِء  ِمن  َعنٍي- 

القصيدة التائية بني أيب إسحاق اإللبريّي ...
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الصدق  بني  الفارق  األلفني  بـ)كتاب 
واملني(.. وجعلُت ثواَبُه لولدي حمّمد، 
َف  ورَصَ حمذور،  كلَّ  عليه  اهللُ  وقاين 
َغُه مجيَع أمانيِه،  عنه مجيَع الشـرور، وبلَّ

وكفاُه اهللُ أمَر ُمعاديه وشانيه«)62(.
العاّلمة  مؤرخي  بعض  يقول   
طبيعة  وصف  يف  الفخر  وولده  احليّل 
إىل  والده  مع  قدم  ملا  بينهام:»  العالقة 
مؤهاًل  شاًبا  كان  خدابنده  حرضة 
حسن األخالق، مريض اخلصال، نال 
الالزمة...«،  الرتبية  العظيم  والده  من 
ويثني  يعظمه  العاّلمة  والده  و»كان 
عليه، ويعتني بشأنه كثرًيا حتى إنَّه ذكره 

يف صدر مجلة من مصنفاته...«)63(.
أنَّ  السابق  الكالم  املالحظ من   
العالقة بني العاّلمة احليّل وولده الفخر 
 ، بالـ)برِّ يصفه  فهو  للمثالية  ترتقي 
البعيد  واملطيع، املراعي حلقوق والده، 
املوكل  العقل،  قوي  املعايص،  عن 
فضال  ومؤلفاته،  كتبه  باقي  بإكامل 
الدنيوي  بالتمكن  له  الدعاء  عن 

واآلخروي، والرزق والعافية، واحلفظ 
من األعداء واملناوئني...(، وغريها من 
احليّل  العاّلمة  فيها  سار  التي  املؤلفات 
وتعظيم  وصف  يف  النسق  ذات  عىل 

مكانة ولده )الفخر(.
فكيف هلذه العالقة األبوية )الروحية( 
أن تتحّول يف القصيدة التائية إىل هجوم 
صفات  أنَّ  واحلال  قاسية؟  وموعظة 
ومكانة الفخر وعلميته ال تسمح بمثل 

هذه املعاين فهو يقول له مثال: 
َتناُم الَدهَر َوحَيَك يف َغضيٍض 

 هِبا َحّتى إِذا ِمتَّ اِنَتَبهَتا
وَكم ذا َأنَت خَمدوٌع َوَحّتى 

 َمتى ال َترَعوي َعنها َوَحّتى
أال إين َدَعوُتَك َلو َأَجبتا 

 إىِل ما فيِه َحظَُّك إِن َعَقلتا
وقوله:

َرَجعَت الَقهَقرى َوَخَبطَت َعشوا 
 َلَعمُرَك َلو َوَصلَت مَلا َرَجعتا

َثُقلَت ِمَن الُذنوِب َفَلسَت خَتشى 
 لِنفسك َأن حَتاسب إِذ ُوردتا
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)ضال،  كأنه  يعظه  هنا  فهو   
ال  واآلثام،  بالذنوب  مثقل  فاسق، 
يتطابق  ال  وهذا  احلساب(،  يوم  خياف 
مع شكل العالقة التي تقدمها لنا كتب 
شخًصا  تِصف  والتي  احليّل  العاّلمة 
واإليامن،  التقوى  شديَد  عاقاًل،  عامًلا، 
عىل  مقباًل  الدنيا،  مفاتن  يف  زاهًدا 
مع  يتطابق  األخري  والكالم  علومها، 
أعده  والذي  املحققني  فخر  شخصية 
العاّلمة احليّل لكي حيلَّ حمله يف الزعامة 

الدينية.
متاًما  يتالءم  األسلوب  لكن   
القصيدة  لكتابة  املذكورة  احلادثة  مع 
جاءت  فالقصيدة  اإللبريي،  ديوان  يف 
كّرد عىل شخص اسمه )أبو بكر( وقد 
بلغ  الشاعر اإللبريي وقد  ذكر معايب 
ذلك الشاعر فام كان منه إاّل أن رّد عليه 
العلم  يف  آرائه  لبسط  املوقف  مستغاًل 
يمثل  وهذا  والزهد،  والتوبة  واملعرفة 
أفضل رّد من زاهد لشخص يتكلم عنه 

بسوء)64(.

العاّلمة  بأنَّ  قائل  يقول  وقد   
باب  من  ولده  يعظ  أن  أراد  احليّل 
وقاًرا  و  امتثااًل  يزداد  الرتهيب؛لكي 
َيدرسها  الدنيا  علوم  عىل  ويقبل 
وُيَدرسها لكن هذا القول مردود؛ ألنَّ 
السابق  الرأي  محلت  النثريَّة  الوصية 
وقدمته  الفخر  شخصية  راعت  وقد 
يف  العاّلمة  فيقول  باًرا،  مطيًعا  بوصفه 
مقدمتها:» اعلم يا بني أعانك اهلل عىل 
طاعته، ووفقك لفعل اخلري ومالزمته، 
وأرشدك إىل ما حيّبه و يرضاه، وبلغك 
ما تأمله من اخلري وتتمنّاه، وأسعدك يف 
الدارين، وحباك بكّل ما تقر به العني، 
والعيش  السعيد  العمر  يف  لك  ومّد 
بالصاحلات،  أعاملك  وختم  الرغيد، 
وأفاض  السعادات،  أسباب  ورزقك 
و  الربكات،  عظائم  من  عليك 
عنك  ودفع  حمذور،  كل  اهلل  وقاك 

الرشور....«)65(.
منها  آخر  مكان  يف  وقال   
األرذال  ومصاحبة  إياك  أيًضا:» 

القصيدة التائية بني أيب إسحاق اإللبريّي ...
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خلقا  تفيد  ا  فإهنَّ اجلهال،  ومعارشة 
ذميام، وملكة ردّية، بل عليك بمالزمة 
تفيد  ا  فإهنَّ الفضالء،  وجمالسة  العلامء 
الكامالت،  لتحصيل  تاّما  استعداًدا 
الستنباط  راسخة  ملكة  لك  وتثمر 

املجهوالت...«)66(.
الرغم  عىل  خمتلف  فاألسلوب   
موّجهة  والقصيدة  املوضوع  احّتاد  من 
رأي  تغرّي  إذا  إاّل  نفسها  للشخصية 
ألنَّ  السنوات؛  بمرور  بولده  العالّمة 
خوًفا  النثرية  الوصية  كتب  العالّمة 
العقد  يف  وهو  املوت  يدامهه  أن  من 
السادس من عمره)67( وبذلك نفرتض 
مرحلة  يف  ة  الشعريَّ الوصية  كتب  أّنه 
الفخر  أنَّ  هذا  ومعنى  أخرى،  زمنية 
غّرته  بالعمر  تقدمه  من  الرغم  عىل 
ال  ما  وهذا  ملذاهتا،  يف  واندفع  احلياة 

يقبله عقل. 
بني  الزمني  الفارق  الثالث:  املحور 
احليّل  والعاّلمة  اإللبريي  الشاعر 

)رمحهام اهلل(.

عنرًصا  الزمنية  الناحية  تعّد   
نص  نسبة  لتحديد  األمهية  غاية  يف 
بالزمن  ويرتبط  األصيل،  لصاحبه  ما 
يشّكل  الذي  املكان  وهو  آخر  جانب 
نص  ألي  النيص  الفضاء  الزمان  مع 
فإذا  العنرصين  بني  انفصال  فال  كان، 
بصورة  ولو  املكان  وجد  الزمان  وجد 
صحيح،  والعكس  مبارشة  غري 
واملكاين  الزمني  الفرق  دراسة  وبذلك 
للشخصيتني يمكن أن يساعد يف كشف 
نسبة هذه القصيدة، فاملدة الزمنية التي 
عاش فيها العالّمة احليّل خمتلفة متاًما عن 
املدة الزمنية التي عاش فيها اإللبريّي، 
يف  عاش  احليّل  فالعالّمة  املكان  وكذا 
احلجاز)68(،  إىل  وسافر  وإيران  العراق 
األندلس  يف  اإللبريي  عاش  حني  يف 
اختالف  عىل  يؤكد  وهذا  فيها،  وتنقل 
-بالرضورة-  التي  والبيئة  الثقافة 
العلمية  شخصيتهام  تكون  يف  أسهمت 
عىل الرغم من كوهنام ينتميان للمدرسة 
يف  عاشا  لكنهام  اإلسالميَّة  الفقهيَّة 
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زمان ومكان خمتلفني وعىل الرغم ذلك 
ربطت القصيدة التائية بينهام.

اإللبريّي  الشاعر  ولد  زمنيا   
حصن  مدينة  يف  )375هـ(  سنة  نحو 
العقاب القريبة من مدينة البرية، وتويف 
نحو)460هـ()69(، ويف مقابل ذلك ولد 
العراق  العاّلمة احليّل عام)648هـ( يف 
يف مدينة احلّلة، وتويف عام )726هـ( يف 
احلّلة ودفن بجوار أمري املؤمنني عيل بن 
أيب طالب )عليه السالم()70(، فالفارق 
عن  فضاًل  سنة،   )273( بينهام  الزمني 

االختالف املكاين بينهام.
جمموعة  نجُد  ذلك  عىل  وبناًء   
ذكرت  التي  األندلسّية  املؤلفات  من 
اإللبريّي  للشاعر  ونسبتها  القصيدة 
احليّل  العاّلمة  والدة  قبل  مؤلفًة 
القصيدة  هذه  نسبة  يؤكد  الذي  األمر 
خري  ابن  فهرسة  ومنها  لإللبريي 
فقال:  ذكرها  إذ  اإلشبييل)575هـ( 
أليب  تائية  الّزْهد  يِف  بديعة  »قصيدة 
إِْسَحاق إِْبَراِهيم بن َمْسُعود بن اإللبريي 

َرمَحه اهلل«)71(، وأيضا يف كتاب)التكملة 
األبَّار  البن  الصلة()72(  لكتاب 
الزهدية  القصيدة  ذكر  )658هـ(الذي 
من  الذي  الديوان  عن  فضاًل  التائية، 
ألّنه  مصدر؛  أوثق  يكون  أن  املفرتض 
يمّر بمراحل من التحقيق والتمحيص 

قبل إثبات أي نص فيه.
املحور الرابع: التشابه واالختالف بني 

القصيدتني
حفلت القصيدة التائية املنسوبة   
التائية  بالقصيدة  مقارنة  احليّل  للعاّلمة 
اإللبريي  الشاعر  ديوان  يف  املوجودة 
االختالفات  من  كبرية  بمجموعة 
التحقيق،  هامش  يف  بتوضيحها  قمت 
استبداهلا  تّم  قد  عديدة  كلامت  فنجُد 
يف  وتأخري  وتقديم  مواضعها،  وتغيري 
وحذف  إضافة  عن  فضاًل  األبيات 
أّن  يبنّي  الذي  األمر  األبيات  لبعض 
عمًدا  النساخ  قبل  من  تالعًبا  هنالك 
أقرب  العمد  يكون  وربام  سهًوا،  أو 

اسم  الناسخ  حذف  ألن  احلقيقة؛  إىل 

القصيدة التائية بني أيب إسحاق اإللبريّي ...
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ه الشاعر اإللبريي  الشخص الذي َوجَّ

فقال  موضوعني،  يف  القصيدة  إليه 

اإللبريي: 
َأَبا بكٍر َدَعوُتك َلو َأِجْبَتا 

 إىِل ما فيِه َحظَُّك إِن َعَقلَتا

نحن  التي  القصيدة  ويف   
بصّددها قال:

َأاَل إيِنِّ َدَعوُتَك َلو َأَجبتا 
 إىِل ما فيِه َحظَُّك إِن َعَقلَتا

كان  التغيري  أنَّ  الواضح  فمن   
الشخص  اسم  حذف  فتّم  متعمًدا 
اإللبريي  الشاعر  معه  اختصم  الذي 
القصيدة،  ظهور  يف  سبًبا  كان  الذي 
فهذا الشخص الذي يدعى أبا بكر كان 
قد َذكر بعض معايب الشاعر اإللبريي 
األمر الذي دفع الشاعر للرّد عليه هبذه 

القصيدة)73(.
حذفت  الثاين  املوضع  ويف   
ثالث أبيات دفعة واحدة ذكر يف أوهلا 

)أبا بكر( أيًضا، وهي:
َأبا َبكٍر َكَشفَت َأَقلَّ َعيبي 

َوَأكَثَرُه َوُمعَظَمُه َسرَتتا
َفُقل ما ِشئَت يفَّ ِمَن امَلخازي 

َوضاِعفها َفإِنََّك َقد َصَدقتا
َوَمهام ِعبَتني َفِلَفرِط ِعلمي 

بِباطِنَتي َكَأنََّك َقد َمَدحتا

داللة  أية  حذف  عىل  فالرتكيز   
قبل  من  القصيدة  نسبة  تؤرش  أو  تبنّي 
من قام بذلك فجعل كثريين من بعده 
دون  من  أعمى  تقليًدا  ذلك  يقلدون 
البحث والتقيص عىل الرغم من شهرة 

القصيدة؟!
االختالفات  عن  فضاًل   
القصيدة  هامش  يف  املؤرشة  األخرى 
فقد غريَّ الناسخ أو من قام بذلك عديد 
لكن  األبيات  بعض  وحذف  الكلامت 
عّوض عنها بكلامت أو أبيات نستطيع 
استبدل  فمثال  هلا  رديفة  ا  إهنَّ نقول  أن 
كلمة )غطيط بـغضيض(إشارة للتعمق 
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بـأجره(  ومباهجها، و)ذخره  احلياة  يف 
الصالح،  العمل  النفع جراء  إىل  إشارة 
و)بون بـبنٍي( إشارة إىل االختالف بني 
بـعزيز(  و)كرياًم  فهمهام،  يراد  أمرين 
خمافة  جراء  املتحصلة  للمكانة  إشارة 
أّن  اهلل تعاىل، وذلك ليس ليشء سوى 
التغيري  يرفض  للقصيدة  العام  السياق 
بعض  تغيري  حتى  أو  للنص  الكامل 
سيترّضر  واملعنى  املوسيقى  ألّن  كلامته 

وبذلك تفشل املحاولة!
هذا من ناحية االختالف أّما من   
ناحية التشابه فالقصيدة التي وردت يف 
ديوان اإللبريي متشاهبة بنسبة تتجاوز 
التي وردت عىل  القصيدة  مع   )%90(
أهّنا للعاّلمة احليّل، فهي حتمل املوضوع 
وهو  الشعري  البحر  وبذات  نفسه، 
)الوافر(، وبألفاظ ومعاٍن ال ختتلف إال 
هامش  يف  أرشنا  كام  معّينة  مواضَع  يف 

التحقيق.

وبناء عىل هذا يتبنّي للباحث أنَّ   

األلبريي  للشاعر  هي  التائية  القصيدة 

وليس للعاّلمة احليّل صلة هبا، واملحاور 

السابقة تبنّي ذلك بوضوح.
مناقشة

بعد أن بيَّنا أنَّ القصيدة منسوبة   
للعاّلمة احليّل وليست له، وإنِّام ُنسبت 
أو  النساخ  قبل  من  سهًوا  أو  عمًدا  له 
وهو:  اآليت،  السؤال  نطرح  غريهم، 
ملاذا ُنسبت هذه القصيدة للعاّلمة احليّل 
كشاعر،  ُيعرف  مل  أنَّه  من  الرغم  عىل 
التي  املوعظة  وقوة  املضامني  وكذا 
تضمنّتها القصيدة ال تتالءم مع عالقة 
املحققني،  فخر  وولده  احليّل  العالّمة 
الزمني واالختالف  الفارق  فضاًل عن 

والتشابه بني القصيدتني؟
حيتاج  هل  اآلخر:  والسؤال   
أن  آنذاك  العالّمة  بمكانة  شخص 
تنسب له قصيدة، وقد وصلت شهرته 
إىل مجيع اآلفاق؟ وهل سيضيف ذلك 
بأن  للناقمني عليه  أم سيسمح  له شيًئا 
ينتقصوا منه ومن مذهبه بقوهلم: نسبوا 

إليه ما ليس له؟

القصيدة التائية بني أيب إسحاق اإللبريّي ...
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القصيدة  هذه  نسبة  احلقيقة  يف   
الدافع  عن  والبحث  احليّل  للعاّلمة 
غاية  يف  ذلك  وراء  يكمن  الذي 
مع  تتطابق  القصيدة ال  الصعوبة؛ ألنَّ 
يف  فعادًة   ، ّ احليلِّ العاّلمة  وبيئة  طبيعة 
لغري  القصيدة  تنسب  احلالة  هذه  مثل 
صاحبها إّما لطلب الشهرة أومن خالل 
اخلطأ من قبل النساخ برشط أن يكون 
واضح  التعمد  لكن  متعمٍد  غري  اخلطأ 
بعض  تغيري  تّم  فقد  سابًقا،  بيَّنا  كام 
الكلامت التي يمكن أن تبنّي زيف نسبة 

هذه القصيدة للعاّلمة احليّل !
مجلة  هناك  ذلك  عىل  وبناء   
ربَّام  التي  الدوافع  أو  األسباب  من 
القصيدة  هذه  نسبة  وراء  أحدها  يقف 
املخطوطات  بعض  يف  احليّل  للعاّلمة 

والكتب واألخبار، نجملها بام يأيت:
1- جهل النساخ: جهل النساخ عامل 
الكتب  من  كثري  نسبة  ضياع  يف  مهم 
أصحاهبا  لغري  فتنسب  القصائد  أو 
االسم  الناسخ  قرأ  فربام  األصليني، 

عليه  االسم  اشتبه  أو  مغلوطة  قراءة 
يلقبون  والفقهاء  العلامء  من  فكثري 
عامًلا  كان  اإللبريي  وحتى  بالعاّلمة 
فقيًها يقرتب يف اختصاصه من العاّلمة 
احليّل لكن ذكر فخر املحققني يف عنوان 

املخطوط يقّلل من هذه الفرضية. 
2- التشابه بني مضامني قصيدة الوصية 
النثرية  احليّل  العاّلمة  ووصية  الزهدية 
التي أيًضا كانت زهدية وهلا شهرهتا إىل 
األمر  متشاهبة،  فاملضامني  هذا،  يومنا 
الذي قد يكون وراء تداخل األمر عند 
فالقصيدة زهدية وهي  النساخ،  بعض 
لكنها  زهدية  العاّلمة  ووصية  وصية، 
يكونا  قد  والشهرة  فالتقارب  نثرية، 

سبًبا يف هذا التداخل.
ببعض  احليّل  العاّلمة  متثَّل  ربام   -3
يف  ذكرها  أو  الزهدية  القصيدة  أبيات 
بعض كتبه التي مل تصل لنا األمر الذي 
جعل بعضهم يظن أهّنا له، فهناك رأي 
سمعته من بعض املتخصصني يف حياة 
الشعر  يقل  مل  أنَّه  احليّل  العاّلمة  وكتب 
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قط بل مجيع ما نسب إليه من باب التمثل 
واالستشهاد هبا.

الرأي  هذا  يقوي  الذي  واألمر   
أّن بعض الكتب التي أوردت القصيدة 
عن  القصيدة  ذكر  تراثنا  جملة  ومنها 
الرضا)عليه  اإلمام  مكتبة  يف  خمطوطة 
وقد  وبالرقم)6196(  قم  يف  السالم( 
وهي  فقط،  بيًتا   )21( عىل  احتوت 
بذلك ختالف بقية املخطوطات يف عدد 
يف  كالمنا  يقوي  الذي  األمر  األبيات، 

بداية هذه النقطة، فالحظ.
اخلامتة

من  مجلة  إىل  البحث  توصل   
النتائج، وهي كاآليت:

- يعّد الزهد من أهم األغراض   
الشعرية وأوسعها مساحة إذ يمّثل الزهد 
التيار املعارض حلياة الرتف واللهو التي 
اإلسالميَّة،  البلدان  خمتلف  يف  شاعت 
فهو منبه لإلنسان من اإلقبال عىل الدنيا 
ومفاتنها، وقد استغل هذا الغرض كثري 
وإبعادها  الناس  لرتهيب  الشعراء  من 

عن الدنيا الفانية.

نسبت  التائية  القصيدة  إّن   -  
وفًقا  اهلل(  )رمحه  احليّل  للعاّلمة 
وحتى  والزمنية  النصّية  للمعطيات 
القصيدة  هذه  أّن  تؤكد  التي  املكانّية 
للشاعر الفقيه اإللبريي، ولعل السبب 
بني  النسبة  يف  التداخل  هذا  يف  األكرب 
فقيهني  كوهنام  إىل  يرجع  الشخصيتني 
فاألول  واإلرشاد  الوعظ  يف  كتبا  وقد 
من شعراء الزهد والثاين من نثار الزهد 
التي  الوصايا  عديد  كتبه  ضّمن  الذي 
العام  املعنى  من  قريبة  بمعاٍن  حتفل 
قاهلا  التي  التائية  القصيدة  تقدمه  الذي 

اإللبريي.
- ال يعّد نفي نسبة القصيدة عن   
العالّمة احليّل تصغري للعالمة احليّل بل 
عىل العكس متاًما إذ يف ذلك فائدة تتجىّل 
إلصاق  أو  انتحال  إىل  نسعى  ال  أّننا  يف 
قصيدة أو كتاب لشخصية مثل العاّلمة 
احليّل فهو ليس بحاجة إىل هكذا نوع من 
هذا  هدف  كان  ذلك  وبيان  االنتحال، 
البحث من باب التحقيق والتمحيص. 

القصيدة التائية بني أيب إسحاق اإللبريّي ...
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اهلوامش:
الكتب  وتارخيه  الزهد  عن  يراجع   -1
اآلتية: التعريفات: 184، الزهد الكبري: 
العلامء والرواة  87، وما بعدها، تاريخ 
للعلم باألندلس: 1/ 405، وما بعدها.

2- يف ديوان اإللبريي: »غطيط«.
لو  دعوتك  بكر  أبا   « الديوان:  يف   -3
الشخص  اسم  تمَّ حذف  أجبتا«، وهنا 
الذي وّجه الشاعر له القصيدة واستبدل 

 .) بـ )أال إينَّ
4- يف الديوان:» ذخره«. 
5- يف الديوان:» مقاتل«.

6- يف »ب«: )أين(
7- يف »ب«: )فال يلهيك(.

8- يف الديوان: )وال خدر بربربه(
9- يف »ب«: )وال(.

10- يف »ب «: )بزينتها(.
11- يف الديوان:)حقا(.

12- يف الديوان: )وتغبطها(. 
13- يف الديوان: )بون(.
14- يف الديوان: )لئن(. 
15- يف الديوان:)فامذا(.

وال  )أخرى(  كلمة  »أ«زيادة  يف   -16

تتالءم مع الوزن واملعنى، ويف الديوان: 
)تسوؤك حقبة وترسُّ وقتا(

17- يف الديوان:)كظلك(.
18- يف »ب«:)منها(.

19- يف »ب«:)جهال(.
)وال  الديوان:  يف  البيت  عجز   -20

تدري أتفدى أم غلقتا(.
21- يف الديوان: )السؤال(. 

الديوان:  22- يف» ب«:)يعريين(، ويف 
)تقطعني(.

23- يف الديوان: )إن غرقتا(. 
24- يف الديوان: )ظلم(. 

25- يف الديوان:)وهننهك(. 
26- يف الديوان بيت بعد هذا البيت مل 

يرد يف القصيدة، وهو: 
فأنت أحّق بالتفنيد مني

ولو سكت امليسء ملا نطقتا.
البيت:)جلهلك  الديوان عجز  27- يف 

أن ختّف إن وزنتا(. 
 .) 28- يف الديوان:)للمرصِّ

29- يف الديوان قبل هذا البيت: 
ومل يظلمك يف عمل ولكن

عسرٌي أن تقوم بام محلتا 
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30- يف الديوان:)احتسبت(. 
ثالثة  البيت  هذا  بعد  الديوان  يف   -31

أبيات مل تذكر يف املخطوطة وهي:
َأبا َبكٍر َكَشفَت َأَقلَّ َعيبي

َوَأكَثَرُه َوُمعَظَمُه َسرَتَتا
َفُقل ما ِشئَت يفَّ ِمَن امَلخازي 

َوضاِعفها َفإِنََّك َقد َصَدقَتا
 َوَمهام ِعبَتني َفِلَفرِط ِعلمي 

بِباطِنَتي َكَأنََّك َقد َمَدحَتا
32- يف الديوان بعد هذا البيت: 

ولست تطيق أهوهنا عذابا
ولو كنت احلديد هبا لذبتا. 

33- يف الديوان: )بالوجيه(. 
34- يف الديوان: )َتنعُلك(. 

35- يف الديوان:)فُتلَفى(.
36- يف الديوان: )كريام(.

37- يف الديوان:)ممّا(.
38- يف الديوان:)بعاٍب(.
39- يف الديوان:)ثوبك(.

40- يف الديوان:)زور(.
41- يف الديوان: )خببتا(.

42- يف الديوان:)ودنَّس(.
عىل  البيت  هذا  جاء  الديوان  يف   -43

يِف  َذنبَك  َأِسرَي  ورِصَت  الشاكلة:  هذه 
وثاٍق َوَكيَف لَك الِفَكاُك َوَقد ُأرِسَتا.

 -44
45- مل يرد هذا البيت يف الديوان.

46- يف الديوان: )السالم(.
يأيت  البيت  هذا  بعد  الديوان  يف   -47

آخر وهو: 
وقد َأْرَدفُتَها ِسّتا ِحَساًنا

َوَكاَنت َقبُل َذا ِمَئٍة َوِسّتا.
48- وجدت يف آخر املخطوطتني شعًرا 
يتقارب  السالم(  )عليه  املؤمنني  ألمري 

ومعنى القصيدة، وهي:
قال عيل )عليه السالم(:

َلْو َكْاَن َهَذا الِعْلُم حَيُْصُل بامُلنَى   َما َكان 
ة ِ َجاِهُل يَّ َيْبَقى يف الرَبِ
 اِْجَهْد وال َتْكَسْل َوالََتُك غافاًِل  
َفنََداَمة ُ الُعْقَبى ملَِْن َيَتكاَسُل

َرضينا ِقسَمَة اجلَّباِر فينا
َلنا ِعلٌم َولأِلعداء ماُل

َفإِنَّ املاَل َيفنى َعن َقريٍب
َوإِنَّ الِعلَم باٍق ال يزاُل
اإلمام  ديوان  يف  األبيات  هذه  وردت 
وهي   .84  ،76 السالم(:  )عليه  عيل 

القصيدة التائية بني أيب إسحاق اإللبريّي ...
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وجهه،  اهلل  كرم  له  ينسب  ما  ضمن 
بدل  )وللجهال(  كلمة  جاءت  وأيًضا 

كلمة )لألعداء(، فالحظ.
ويف »ب« مل يرد البيتان األخريان)رضينا 
أيًضا  وفيها  املال...(،  فإّن  قسمة....و 
)عليه  عيل  قال  يقول  الناسخ  نجد 
مل  »أ«:  ويف  البيتني،  يذكر  ثم  السالم( 
بل  السالم(  عليه  عيل  قوله)قال  يرد 
العام،  القصيدة  نسيج  ضمن  يضعها 
عيل)عليه  اإلمام  قول  عليها  ويزيد 
اللذات  انقطاع  )واذكروا  السالم(: 

وبقاء التبعات(.
وما   ،23 اإللبريي:  ديوان  ينظر   -49

بعدها.
السالفة  املخطوطات  عن  فضاًل   -50
للعاّلمة  الوصية  رسالة  ينظر:  الذكر 
احليّل لولده فخر املحققني: 113، وصية 
املحققني،  فخر  لولِده  احليّل  العالّمة 
فهرس   ،330 س2،  ع1،  تراثنا،  جملة 
كتاب  وخمطوطة   ،566  /32 فنخا: 
)براهني العقول يف كشف أرسار هتذيب 
يونس  بن  حممد  للشيخ  األصول( 
املجلد  1240هـ(،  الشوهيي)نحو 

األول من الصحيفة 613 -617، وهي 
موجودة يف مكتبة اإلمام احلكيم العامة 
كتاب  خمطوطة  355(،و  بالرقم)81/ 
سيد  رشيعة  يف  املسلمني  )جمادالت 
املرسلني( للشيخ الشوهيي يف الصحيفة 
معلومات  عىل  أحصل  ومل  رقم)7(، 
عىل  حصلت  لكني  املخطوطة  هذه 
سـأضعها  والتي  فيها  القصيدة  صورة 
مع صور املخطوطات. وهناك خمطوطة 
بالرقم )6169( يف املكتبة الرضوية يف 
حتوي  ا  أهنَّ املصادر  بعض  تشري  إيران 
حصلت  وقد  الوصية  قصيدة  عىل 
عليها بمساعدة مكتبة خمطوطات العتبة 
العباسية املقدسة لكني مل أجد فيها هذه 
ا حتمل الرقم  القصيدة عىل الرغم من أهنَّ

نفسه ومن املكتبة ذاهتا. 
األحكام  قواعد  كتاب  يراجع   -51
للعاّلمة احليّل إذ أثبت فيها وصيته: 1/ 

 .151
52- رياض العلامء: 1/ 359.

53- ينظر: م. ن.
54- رياض العلامء: 1/ 283.

 ،285  /2 اجلنات:  روضات   -55
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قصص العلامء: 615.
 ،144  /1 الشيعة:  56-خمتلف 

روضات اجلنات: 2/ 285.
57- قصص العلامء: 614.

 -356 املؤمنني:  جمالس  ينظر:   -58
 ،284  /2 اجلنات:  روضات   ،359

285، أعيان الشيعة: 5/ 398.
إىل  النفس  تسليك  كتاب:  منها   -59
الوصول  القدس: 19، هتذيب  حظرية 
إىل علم األصول:43، قواعد األحكام يف 
رشح مسائل احلالل واحلرام:173/1، 
174، كشف الفوائد يف رشح العقائد: 

35، 36، وغريها.
60- إرشاد األذهان إىل أحكام اإليامن: 

.217/1
61- قواعد األحكام يف معرفة احلالل 

واحلرام: 174-173/1.
الصدق  بني  )الفرق  األلفني   -62

واملني(: 44/1.

63- جمالس املؤمنني: 2/ 363، الكنى 
واأللقاب: 2/ 499.

64- ينظر ديوان اإللبريي: 23.
65- رسالة الوصية للعاّلمة احليّل : 108.

66- م. ن: 109.
67- قواعد األحكام: 151/1، رسالة 

الوصية للعاّلمة احليّل : 108.
ضوء  يف  احليّل  العالّمة  تنقالت   -68

اآلثار والرحالت: 461.
العريب:  األدب  تاريخ  ينظر:   -69
ديوان   ،73/1 األعالم:   ،353  /8

اإللبريي: 7، وما بعدها.
70- ينظر: رياض العلامء: 1/ 372، 

أعيان الشيعة: 396.
 /1 اإلشبييل:  خري  ابن  فهرسة   -71

.374
72- التكملة لكتاب الصلة: 1/ 246.

73- ينظر ديوان اإللبريي: 23.

القصيدة التائية بني أيب إسحاق اإللبريّي ...
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املصادر واملراجع:
فخر  لولدة  احليّل  العالّمة  وصية   -1
تراثنا،  جملة  تارخيية(،  )وثائق  املحققني 

ع1، س2، 1407هـ.
إسحاق  أبو  اإللبريي:  ديوان   -2
الداية،  رضوان  حممد  تح:  اإللبريي، 
1411هـ  ط1،  بريوت،  الفكر،  دار 

1991م.
املرعيّش  اهلل  نور  املؤمنني:  جمالس   -3
وحتقيق:  تعريب  التسرتّي)1019هـ(، 
ة، قم،  حممد شعاع فاخر، املكتبة احليدريَّ

ط1، 1433هـ.
مسائل  رشح  يف  األحكام  قواعد   -4
يوسف  بن  احلسن  واحلرام:  احلالل 
النرش  مؤسسة  تح:  )726هـ(،  املطّهر 

اإلسالمي، قم، ط1، 1413هـ.
الفضالء:  وحياض  العلامء  رياض   -5
تح:   ،)12 األفندّي)ق  اهلل  عبد  املريزا 
أمحد احلسينّي، مؤسسة التاريخ العريب، 

بريوت، ط1، 1431هـ، 2010م.
6- روضات اجلنات يف أحوال العلامء 
املوسوّي  باقر  حممد  املريزا  والسادات: 
إحياء  دار  اخلونسارّي)1226هـ(، 

الرتاث العريب، بريوت،ط1، 1431هـ، 
2010م.

ضوء  يف  احليّل  العالّمة  تنقالت   -7
قاسمي  نارص  واألخبار:  احلوادث 
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ملخص البحث
  استهدف البحث دراسة قصيدة ) رثاء األُم ( للرشيف الريض، وهي إحدى 
الشاعر  فيها  يشرتك  صادقة  عاطفة  عن  تعبري  خري  ة  امُلعربِّ فهي  النساء،  رثاء  قصائد 
، وهي قصيدة تعاضدت فيها املستويات األُسلوبية، والفنون البالغية  وكلُّ فاقٍد ألُمٍّ
منه  جزءًا  يكون  أْن  للمتلقي  تتيح  والتي  الشعري  النص  بنية  يف  البعض  بعضها  مع 
ومشاركًا له من خالل مشاعره وعواطفه، كام أثارت املهيمنات االسلوبية الداخلية 
احلروف  وتكرار  الصويت  كاإليقاع  نصّية  بنيات  خالل  من  املتلقي  نفسية  للنص 

والكلامت ممّا أّدى إىل نغامت بكائّية. 
الكلامت املفتاحية:

املستوى الصويت، املستوى الداليل، املستوى الرتكيبي، مستوى الصورة.

Abstract

	 This	research	aimed	to	study	the	poem	(Lamentation	of	
the	Mother)	by	Al-Sharif	Al-Radi,	which	is	one	of	the	poems	
of	women’s	 lament	 and	 is	 suitable	 for	 every	 elegy	 that	 a	 son	
addresses	 to	 his	 mother.	 It	 is	 a	 poem	 in	 which	 the	 stylistic	
levels	and	the	rhetorical	arts	cooperate	with	each	other	in	the	
structure	of	the	poetic	text,	which	allows	the	recipient	to	be	a	
part	of	it	and	participate	in	it	through	his	feelings	and	emotions.	
The	 internal	 stylistic	 dominances	 of	 the	 text	 also	 stimulated	
the	psyche	of	the	recipient	through	textual	structures	such	as	
vocal	rhythm	and	repetition	of	letters	and	words,	which	led	to	
weeping	tones.
keywords:	 Phonetic	 level	 -	 semantic	 level	 -Structural	 level	 -	
image	level

قصيدة ) رثاء األُم ( للرشيف الريض ...
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القصيدة)1(
)الكامل(

أبكيِك لو َنَقَع الغليَل بكائي
َوأُقوُل َلْو َذَهَب امَلقاُل بِدائي

َوأُعوُذ بالّصرْبِ اجلَميِل َتَعّزيًا
َلْو َكاَن بالّصرْبِ اجلَميِل َعزائي

طورًا تكاثرين الدموُع وتارًة
آوي اىل ُأكرومتي وحيائي

كْم عربٍة مّوهُتها بأناميل
وسرتهُتا ُمتجّماًل بردائي

َد للعدوِّ ولو درى ُأبدي الّتجلُّ
بَتَمْلُميل َلَقِد اشَتَفى أعدائي

ما كنُت َأذخُر يف فداِك رغيبًة
لو كاَن َيرجُع ميٌت بفداِء

لو كان يدفع ذا احلامم بقوة
لتكدست عصب وراَء لوائي

بنَِي َعىل الِقَراِع َتَفيَّؤوا بُِمَدرَّ
ظِلَّ الّرَماِح لُكّل َيْوِم لَِقاِء

ى َ َقْوٌم إذا َمِرُهوا بِأغباِب الرسُّ
َكَحُلوا الُعُيوَن بإثِمِد الّظْلاَمِء

َيمُشوَن يف َحَلِق الّدُروِع كأهّنُْم
صمُّ اجلالمِد يف غدير املاِء

بربوق ادراع ورعد صوارم
وغامم قسطلة ووبل دماِء

َفاَرْقُت فِيِك مَتاُسكي َوجَتَّميل
ونسيت فيك تعززي وابائي

َوَصنَْعُت َما َثَلَم الَوَقاَر َصنيُعُه
مما عراين من جوى الربحاِء

كم زفرة ضعفت فصارت أّنٌة
َعداِء مَتّْمُتَها بَِتنَّفِس الصُّ

هَلَفاَن أْنُزو يف َحَباِئِل ُكْرَبة
َمَلَكْت َعيّل َجالَديت َوَغنَائي

وجرى الزمان عىل عوائد كيده
يف قلب آمايل وعكس رجائي

َقْد ُكنُت آُمُل أْن أكوَن لِك الِفدا
مِمّا أمَلّ، فُكنِت أْنِت فِدائي

ة ُق الُبَعداِء َبْعَد َمَودَّ َوَتَفرُّ
صعب فكيف تفرق القرباِء

َوَخالِئُق الّدْنَيا َخالِئُق ُموِمٍس
للمنع آونة ولإلعطاء

طورًا ُتبادلَك الصفاَء وتارة
َتْلَقاَك ُتنِكُرَها ِمَن الَبغَضاِء

َوَتداُوُل األّياِم ُيْبِلينَا َكاَم
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ُيبيل الّرَشاَء َتطاُوُح األْرَجاِء
َوَكأّن ُطوَل الُعْمِر روَحة َراِكٍب

قىض اللغوب وجد يف االرساِء
أْنَضيِت َعيَشِك ِعّفة َوَزَهاَدة 

َوُطِرْحِت ُمْثَقَلة ِمَن األْعَباِء
بِصَياِم َيْوِم الَقيِظ َتْلَهُب َشْمُسُه 

وقيام طول الليلة الليالِء
ما كان يوما بالغبني من اشرتى

رغد اجلنان بعيشٍة خشناِء
َلْو َكاَن ِمثَلِك ُكلُّ ُأمٍّ َبّرٍة 

غني البنون هبا عن اآلباِء
كيف السلو وكل موقع حلظة

أثٌر لفضلك خالد بإزائي
َفَعالُت َمعُروٍف ُتِقّر َنَواظِِري

َفَتُكوُن أْجَلَب جالٍِب لُبكائي
َما َماَت َمْن َنَزَع الَبَقاَء، َوِذْكُرُه

بالّصاحلاِت ُيَعّد يف األْحَياِء
فبأي كف استجن واتقي 

َف النَّواِئِب أْم بِأّي ُدَعاِء رَصْ
وَمن املمول يل اذا ضاقت يدي

وَمن املعلل يل من االدواِء

ومن الذي ان ساورتني نكبة
َكاَن امُلَوّقي يل ِمَن األْسَواِء

أْم َمْن َيِلّط َعيّل ِسرْتَ ُدَعاِئِه
اِء َحَرمًا ِمَن الَبأَساِء َوالرّضّ

ّدٍد  ُرزآِن َيْزداداِن ُطوَل جَتَ
أَبَد الّزَماِن: َفناؤها َوَبقائي

شهد اخلالئق اهنا لنجيبة
بَدليِل َمْن َوَلَدْت ِمَن النَُّجَباِء

يف كل مظلم ازمة أو ضيقة 
َيْبُدو هلَا أَثُر الَيِد الَبْيَضاِء
َذَخَرْت َلنا الّذكَر اجلَميَل إذا انقىَض   

 ما يذخر اآلباء لألبناِء
َقْد ُكنُْت آُمُل أْن َيُكوَن أماَمها 

يومي وتشفق ان تكون ورائي
آوي اىل برد الظالل كأنني 

لَِتَحّرقي آِوي إىل الّرمَضاِء
واهب من طيب املنام تفزعًا 

فزع اللديغ نبا عن االغفاِء
آَباؤِك الُغّر اّلِذيَن َتَفّجَرْت 

هِبُِم َينَابيٌع ِمَن النّْعاَمِء
ِمْن َنارِصٍ للَحّق أْو داٍع 

قصيدة ) رثاء األُم ( للرشيف الريض ...
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إىل سبل اهلدى أو كاشف الغامِء
نزلوا بعرعرة السنام من العىل 

َوَعَلوا َعىل األْثَباِج َواألْمَطاِء
من كل مستبق اليدين اىل الندى

ِد األْقَواِل َواآلَراِء  َوُمَسدِّ
ُيْرَجى َعىل النَّظِر احلَِديِد َتَكّرمًا

وخياف يف االطراق واالغضاِء
َدَرُجوا َعىل أَثِر الُقُروِن َوَخّلُفوا

ُطُرقًا ُمَعبََّدة ِمَن الَعْلَياِء
يا قرب امنحه اهلوى واودُّ لو

نزفت عليه دموع كل سامِء
ال َزاَل ُمْرجَتُِز الّرُعوِد جُمَْلِجٌل 

َهِزُج الَبَواِرِق جُمِلُب الّضْوَضاِء
يرغو رغاء العود جعجعه الرسى

اِء َوَينُوُء َنْوَء امُلقِرِب الُعرَشَ
يقتاد مثقلة الغامم كأنام 

ينهضن بالعقدات واالنقاِء
هيفو هبا جنح الدجى ويسوقها

سوَق البَِطاِء بِعاِصٍف َهْوَجاِء
يرميك بارقها بأفالذ احليا

َوَيُفّض فِيَك َلطاِئَم األْنداِء

بًا عذراء كل سحابة  ُمتحلِّ
َتْغُذو اجلَِميَم بَرْوَضة َعْذَراِء

للومت أْن مل اسقها بمدامعي 
َوَوكْلُت ُسْقَياَها إىل األْنَواِء

هلفي عىل القوم األىل غادرهتم
وعليهم طبق من البيداِء

ُمَتَوّسِديَن َعىل اخلُُدوِد َكأّناَم 
كرعوا عىل ظمأٍ من الصهباِء

صور ضننت عىل العيون بلحظها

 أْمَسْيُت ُأوِقُرها ِمَن الَبْوَغاِء

اُب ُجُفوهَنا  َ َوَنَواظٌِر َكَحَل الرتُّ

قد كنت احرسها من االقذاِء

قربت رضائحهم عىل زوارها

ونأوا عن الطالب اي تنائي

ولبئس ما تلقى بعقر ديارهم

ُأْذُن امُلِصيِخ هِبَا َوَعنُي الّرائي

معروفك السامي انيسك كلام

اِء َوَرَد الّظالُم بَوحَشة الَغرْبَ

وضياُء ما قدمته من صالح 

لك يف الدجى بدل من االضواِء
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إّن الذي أْرَضاُه فِعُلِك ال َيَزْل 
ُتْرِضيِك َرمْحَُتُه َصَباَح َمَساِء

َصىّل َعَليِك، َوما َفَقْدِت َصالَتُه َقبَل
الّرَدى، َوَجزاِك أّي َجَزاِء

َلْو َكاَن ُيبِلُغِك الّصفيُح َرَساِئيل 
او كان يسمعك الرتاب ندائي

َلَسِمعِت ُطوَل َتأّوهي َوَتَفّجعي 
وعلمِت حسَن رعايتي ووفائي

َكاَن اْرتِكايِض يف َحشاِك ُمَسبِّبًا 
َركَض الَغليِل َعَليِك يف أحشائي

املقّدمة
خاٌص  ولٌع  الريض  للرشيف   
ديوانه  يف  وخصوصًا  النساء،  برثاء 
هذا  أنَّ  ومع  ذلك)2(،  يف  قصائد  عّدة 
الغالب  يف  شاٌق  الرثاء  من  الرضب 
جييدون  وال  حُيسنونه  ال  الشعراء  عىل 
فيه  يوّفق  الريض  نجُد  أننا  إاّل  فيه، 
االجادة،  كّل  فيه  وجييد  التوفيق  غاية 
للريض واستحسن يف هذا  اشتهر  وممّا 
الباب قصيدته يف رثاء أّمِه التي تصلح 
فهي  ُأّمه،  إىل  ابٌن  يوجهه  رثاء  لكلِّ 

صادقة  عاطفٍة  عن  تعبري  خري  امُلعربِّ 
يشرتك فيها الشاعر وكّل فاقٍد ألٍُم، كلُّ 
ديمومة  ذات  القصيدة  من  ذلك جيعل 
واضحة وتؤثر يف قارئها تأثريًا واضحًا 
وال سيام أّن اجلانب االسلويب فيها كان 

واضحًا.
دراستها  الباحث  آثر  لذلك   
لطغيان  وذلك  أسلوبية؛  دراسة 
بنيتها  عىل  االسلوبية  املهيمنات 
الداخلية واخلارجية، وامُلتلقي ال يسعه 
وهو يقرأ القصيدة إاّل أْن يبقى مشدودًا 
معاٍن  من  تؤديه  ملا  وأفكارها؛  ملعانيها 
وذلك  أسلوبية  ومقاصد  بالغية 
والرتكيبية  الصوتية  املستويات  عىل 

والداللية. 
وهكذا فإنَّ الدراسة االسلوبية   
النص  فهم  يف  كثريًا  تفيدنا  احلديثة 
األديب و» استكشاف ما فيه من جوانب 
مجالية، وذلك بام ُتتيح للدارس من قدرة 
عىل التعامل مع االستخدامات اللغوية 
وهبذا  األديب،  العمل  يف  ودالالهتا 

قصيدة ) رثاء األُم ( للرشيف الريض ...
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التفاعل مع اخلواص االسلوبية املمّيزة 
تّتضح  سليمة  علمية  بطريقة  املكّثفة 

ممّيزات النص وخواصه الفنّية«)3(. 
املنهج  اختيار  يأيت  هنا  من   
خالله  من  نستطيع  وسيلة  األسلويب 
هذا  حيمله  بام  النص  عمق  إىل  النفاذ 
حتليلية  دراسية  امكانيات  من  املنهج 
نرصد  أْن  خالهلا  من  تستطيع  عميقة، 
مستويات  معتمدين  النص  مجاليات 
املستوى  وهي  اللغوية،  التحليل 
الصويت االيقاعي، واملستوى الرتكيبي، 

واملستوى الداليل.
نذكر  أن  هنا  املناسب  ومن   
شعر  تناولت  التي  الدراسات  أهم 
والدراسة،  بالبحث  الريض  الرشيف 
وهي: لغة شعر الرشيف الريض، أمحد 
عبيس عبيد، جامعة بابل، كلية الرتبية، 
شعر  يف  واملكان  1426ه-2005م. 
زينب  فنّية(،  )دراسة  الريض  الرشيف 
كلية  بغداد،  الكريم محزة، جامعة  عبد 
-1423 ماجستري،  للبنات،  الرتبية 

الرشيف  شعر  يف  والزمن  2002م. 
الريض، فخرية عباس غياض، جامعة 
للبنات، ماجستري،  الرتبية  بغداد، كلية 
القصيدة  وبناء  1426-2005م. 
عناد  د.  الريض،  الرشيف  شعر  يف 
العامة،  الثقافية  الشؤون  دار  غزوان، 
بغداد، 2008. عبقرية الرشيف  ط1، 
مؤسسة  مبارك،  زكي  د.  الريض، 
مرص،  والثقافة،  للتعليم  هنداوي 
حممد  الريض،  والرشيف  2012م. 
هنج  مؤسسة  مطبعة  األميني،  هادي 
البالغة، ايران، ط1، 1408ه. طّفيات 
اللغة  يف  )دراسة  الريض  الرشيف 
املصالوي،  كاظم  عيل  د.  الشعرية(، 
الثاين،  املجلد  كربالء،  جامعة  جملة 

العدد العارش، 2005م.
 ))اجلانب اإلجرائي((

عىل  األسلوبية  املستويات  تطبيق 
القصيدة

أوالً: املستوى الصويت االيقاعي.
املوسيقا  َأنَّ  فيه  شكَّ  ال  ممّا   



237

)2
02

3  
ط -

شبا
( )

14
44

 - 
ب

رج
ة )

امن
 الث

سنة
- ال

ون 
الث

والث
س 

خلام
دد ا

الع
 - 

سع
التا

لد 
ملج

/ ا
واة

د

قوام  وال  الشعر،  يف  جوهري  عنرص 
نشأته  منذ  الشعر  ولغة  دوهنا،  من  له 
قامت عىل التنغيم وااليقاع؛ ألنَّ غايته 
التعبري عن االنفعال، ويكاد يّتفق نقاد 
يمّثل  االيقاع  أنَّ  عىل  ودارسوه  الشعر 
أعظمها  بل  الشعر  أركان  من  ركنًا 
تأثريًا؛ بام يملك من مقدرة عىل حتريك 
قيم  صوب  والعواطف  األحاسيس 
متّيز  وهلذا  واجلاملية،  الفكرية  النص 
»الشعر بنواٍح متعدّدة للجامل، أرسعها 
األلفاظ،  فيه من جرس  ما  نفوسنا  إىل 
وترّدد  املقاطع،  نواحي  يف  وانسجام 
بعد قدٍر معنّيٍ منها، وكلُّ هذا  بعضها 

ما نسميه بموسيقى الشعر«)4(.
لبُّ  فهي  ذلك  يف  غرو  وال   
قائمة  له  تقوم  ال  التي  وعامده  الشعر، 
من دونه، من هنا أشاع الرشيف الريض 
تتجىّل  القصيدة  يف  موسيقية  أجواء 
الوزن  عىل  املشتمل  اخلارجي  باإليقاع 
والقافية، ونقصد به املوسيقا امُلتأتية من 
تتابع مقاطع تفعيالت الوزن الشعري 

وإّطراد  العرويض،  الوزن  نظام  يف 
التي  القصيدة،  أبيات  آخر  يف  القوايف 
للرشيف  الشعري  التعبري  استوعبت 
الريض، واستوعب أفكاره ورؤياه جتاه 
رحيل األُم التي شّكلت حمور القصيدة 
وحمور قلب الرشيف الريض أيضًا من 
جهة، لذا استعمل البحر الكامل الذي 
يرى  من  رأي  عىل  الرثاء  مقام  ُيناسب 
وقد  واملوضوع،  الوزن  بني  عالقة 
وتفّجع،  رثاء  عىل  القصيدة  مت  ُقسِّ
)أنا(  إىل  وَعْوٌد  الراحلة،  األم  وتأبني 

الشاعر.
األساس  مّثل  الكامل  فالبحر   
شّكل  وقد  القصيدة،  عليه  ُبنيت  التي 
بعض  من  املتأيت  االيقاعي  التنّوع  فيه 
ممّا  عليه،  الداخلة  والعلل  الزحافات 
موسيقا  تنظيم  عىل  الشاعر  يساعد 
من  م  لُيقدِّ حرّية)5(؛  بكلِّ  النص 
داخله من مشاعر  اختّلج يف  ما  خالله 
وأحاسيس، ملا يف هذا الوزن من ايقاع 
فانسابت  القصيدة،  فكرة  يناسب 

قصيدة ) رثاء األُم ( للرشيف الريض ...
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حزينًا  موسيقيًا  نغاًم  حُتدث  تعبريات 
هذا  ألنَّ  باملتلقي؛  التأثري  يف  يسهم 
االيقاع،  وافر  االغراء،  »كثري  البحر 
النفس،  لدواعي  بطواعية  يستجيب 
وألوان الفكر«)6( يف كثرٍي من األحيان.

القصيدة  يف  الصوتية  والُبنى   
للبحر  العرويض  البناء  عىل  أوالً  تقوم 

الكامل:
ُمَتَفاِعُلْن ُمَتَفاِعُلْن ُمَتَفاِعُلْن   

ُمَتَفاِعُلْن ُمَتَفاِعُلْن ُمَتَفاِعُلْن
يف  الريض  الرشيف  فوجد   
الوزنية  وحداته  تكرار  ويف  البحر  هذا 
يستوعب  ما  مّرات  ست  )ُمَتَفاِعُلْن( 
معانيه ولواعجه يف رثاء والدته، معربًا 
جسديًا  غابت  إذ  احلزن،  مشاعر  عن 

وبقيْت شعريًا يف خمّيلته. 
منسجمة  القصيدة  جاءت  لذا   
الوزن  خيتزهنا  التي  دالالهتا  مع  متامًا 
عمق  عن  تتحدث  ألهنا  العرويض؛ 

املأساة التي عصفت بقلبه.
بنت  )فاطمة  الفقيدة  ه  فُأمُّ  

علوّية  النارص(  احلسن  بن  احلسني 
ألهل  الطاهرة  الذرية  إىل  تنتسب 
يدّلنا عىل  وممّا  السالم(،  البيت)عليهم 
قّوة العاطفة، وشدة بكائيتها ما جاء يف 
القصيدة من كلامت هلا أثرها الفّعال يف 
االيقاع  وجوه  من  الثاين  الوجه   « بيان 
الثابت، وهي جزء ايقاعي بالغ األمهية 
من  والزمة  الشعر،  موسيقى  يف قضية 
الركيزة  فهي  الشعري...  البناء  لوازم 
تضفي  التي  الثابت  لإليقاع  املكّملة 
لتمنح  الداخلية  األسلوبية  املتغرّيات 
عن  ُيعرّب  واحيائيًا  دالليًا  ُبعدًا  النص 

حركة الذات يف النص الشعري «)7(. 
بكائية  عىل  حتتوي  فالقصيدة   
أبكيك،   « الكلامت  يف  تتجىّل  شديدة 
عزائي،  تعّزيًا،  دائي،  بكائي،  الغليل، 
احلامم،  فداء،  ميت،  عربة،  الدموع، 
زفرة، مات، الرتاب، تأوهي، تفجعي، 
التي  املفردات  من  ذلك  وغري  الغليل، 
تدّل عىل تعلُّق الرشيف بأّمه، وال تعرّب 
عن انفصاله بقدر ما تعرّب عن احتاد األمل 
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فيام بينهام.
اهلمزة(  )صوت  اختيار  ولعلَّ   
روّيًا  )األلف(  املد  بـصوت  املسبوق 
لقصيدة  رويٍّ  حرف  ليكون  للقافية؛ 
أمرين،  يبتغي  وألّنه  هذه،  الرثاء 
وعذابه  الشاعر  عاطفة  ايصال  األول: 
الشاعر يف  والثاين: مراعاة  املتلقي،  إىل 
املتأيت من جمموع  الصوت  قافيته طول 
حروف قافية القصيدة، ويف هذا تناغم 
بني صوت اهلمزة، واملعنى البارز منها 
كل  وُيناسب  احلال،  مقتىض  يناسب 
عاطفة  جتّسد  التي  الداللية  املعطيات 

اللوعة واليتم إزاء املصاب اجلّلل.
خارجية  ايقاعية  »ترنيمة  فهي   
طاقات  الوزين  الرصيد  اىل  تضيف 
جديدة، وُتعطيه نربًا وقوة جرس يصب 
فيها الشاعر دفقه، حتى إذا استعار قوة 

نفسه بدأ من جديد «)8(.
أهّنا  يف  القافية  فضيلة  وتتمّثل   
آخر ما يتلقاه السمع، ويعلق يف الذهن، 
عىل  خّيم  الذي  الداخيل  االيقاع  أما 

القصيدة من خالل التكرار، واألحرف 
الصوتية املتناظرة، إذ ُيسهم التكرار يف 
للحرف  تكرارًا  كان  -سواء  القصيدة 
أو الكلمة- يف تشكيل األنغام احلسنة، 
يف  واملتمّيز  اجلميل  االيقاع  من  ويزيد 

أبياهتا، ويكسبها انسجامًا موسيقيًا.
التي  املعاين  عن  فضال  هذا   
يؤدهيا االيقاع من خالل تناسقه مع جّو 
األبيات وداللتها، ويقّدم قيمة صوتية 
موسيقية من خالل تكرار اللفظة ذاهتا 

داخل النص الشعري)9(. 
ظاهرة  التكرار  شّكل  وقد   
إذ  القصيدة،  يف  حضورها  هلا  أسلوبية 
أمّدها بإيقاٍع له األثر الواضح يف تنويع 
ما  ذلك  ومثال  الداخلية،  موسيقاها 

نجّده يف قوله)10(:
يًا    رِب اجلميِل تعزِّ وأعوُذ بالصَّ
رِب اجلميِل عزائي لو كاَن بالصَّ
)الصرب،  لفظتي  الرشيف  كّرر   
واجلميل( يف البيت ليتمّكن من التعبري 
بمبالغة  ذهنه  يف  الكامن  املعنى  عن 

قصيدة ) رثاء األُم ( للرشيف الريض ...
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أغراض  أحد  املبالغة  إنَّ  إذ  وتأثري، 
التكرار يف كالم العرب)11(.

اللفظة  هذه  تكرار  يف  فوجد   
ذلك  ترسيخ  تضمن  ملّحة  رضورة 
خالل  املتلقي،من  اىل  وايصاله  املعنى 
النص  سياق  يف  ذاهتا  الكلمة  ترجيع 
باللفظ واملعنى، وهو ما أكسب النص 

نغاًم موسيقيًا.
وشبيه ذلك التكرار ما نجده يف   

قوله)12(:
ما كنُت َأذخُر يف فداِك رغيبًة    
لو كاَن َيرجُع ميٌت بفداِء

)فداك،  الرشيف  كّرر  فقد   
وفداء(؛ ليؤكد فيها عىل أنَّ املوت غري 
َمن  أخذ  يف  فعلته  عن  للرجوع  قابل 
حُيّب، وهذه حكمة مشرتكة بني الناس 
النص  منح  التكرار  وهذا  املوت،  إزاء 
صوت  بتكرار  تكّرر  موسيقيًا  انسيابًا 

اللفظة. 
التكرار  من  الرشيف  ويريد   
أحيانًا تسليط الضوء عىل نقطة حساسة 

كثافة  مدى  عن  تكشف  التعبري،  يف 
يف  نلمحه  ما  وهذا  العاطفية،  الذروة 

قوله)13(: 
ا لنجيبٌة     شهد اخلالئُق أهنَّ
بَدليِل َمْن َوَلَدْت ِمَن النَُّجَباِء

فتكرار الرشيف للفظة )نجيبة،   
والنجباء( وإحلاحه عليها يؤكد اهتاممه 
هبا؛ لتؤدي معنى من املعاين التي تدور 
ألهنا  بالنجابة؛  مدحها  إذ  نفسه،  يف 
اللفظة  هذه  وتناوب  النجباء،  ولدت 
تقّصده  موسيقيًا  نغاًم  شّكل  وإعادهتا 

الرشيف يف سياق النص.
تكرار  إىل  الشاعر  يعمد  وقد   
إذ  النص،  يف  أثرها  هلا  التي  اللفظة 
وحتفيز  املتلقي،  انتباه  جذب  يف  تسهم 
ذلك  فمن  املكّررة،  اللفظة  نحو  ذهنه 

قوله)14(: 
َكاَن اْرتِكايِض يف َحشاِك ُمَسبِّبًا   

 َركَض الَغليِل َعَليِك يف أحشائي
فقصد الرشيف من تكرار لفظة   
األسامع  قرع  وركض(  )ارتكايض، 
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وتنبيهها إىل املعنى املنشود، وخلق جوٍّ 
مفادها  التي  امُلبتغاة؛  بالداللة  موحي 
أحشائك  يف  وحتركي  وجودي  كان  إذ 
يف  واألمل  األسى  لوجود  سببًا  جنينًا 
أحشائي حزنًا عليك، فضاًل عن ذلك 
بنغٍم موسيقي يرتّدد  أراد قرع األسامع 

بتكراره للفظة آنفة الذكر.
ظاهرة  »يشّكل  اللفظة  فتكرار   
الشعري،  األثر  لفاعلية  أسلوبية حمدثة 
الوظائف  من  مجلة  تكرار  عرب  ويتجىّل 
وتكثيف  املتلقي،  انتباه  إثارة  أمهها 
الشعري،  النص  يف  املوسيقي  االيقاع 
والتعبري  امُلكّررة  الظاهرة  وتوكيد 
للسارد  بالنسبة  أمهيتها  مدى  عن 

الشعري«)15(. 
والرشيف الريض أراد أْن ُيعيد   
تكرارها  خالل  من  األلفاظ  احياءات 
البيت عىل نحو ما رأينا يف األبيات  يف 
ما  لفظة  »تكرار  ألنَّ  وذلك  السابقة، 
أو عبارة ما يوحي بشكل أويل بسيطرة 
هذا العنرص امُلكّرر وإحلاحه عىل فكرة 

ثمَّ  ومن  أوالً،  شعوره  عىل  أو  الشاعر 
فهو ال يفتأ ينبثق يف أفق رؤياه من حلظٍة 

ألخرى «)16(.
من  القصيدة  يف  نالحظه  وممّا   
ظواهر أسلوبية أخرى هو طغيان النسق 
جاءت  فقد  فيها،  الداخيل  الصويت 
فيها  اللغوي  النغم  ذات  األصوات 
النص  ُبني  فقد  لالنتباه،  الفت  بشكل 
الشعري من مجهرة من األصوات تربط 
فيام بينها مجيعًا » سلسلة من العالقات 
بأهنا  للمتأمل  تبدو  أنساق  يف  وتنتظم 
خفية  عالقات  أهنا  حني  يف  اعتباطية، 

تنبع من فرادة الذهن الشعري «)17(.
هذه  يف  الريض  والرشيف   
عن   - ما  -نوعًا  اختلف  القصيدة 
أقرانه من الشعراء العباسيني إذ يبحث 
لُيثري  )موسيقية(  شعرية  وسائل  عن 
الذي  الشاعر  ألنَّ  الشعري؛  نّصه  هبا 
بذلك  مدفوعًا  األصوات  مع  يتفاعل 
قبل  سابقًا  عليه  يسيطر  الذي  االيقاع 

عملية التشكيل الشعري)18(.

قصيدة ) رثاء األُم ( للرشيف الريض ...
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هذه  يف  األصوات  وتكرار   
القصيدة ظاهرة بينة وواضحة للعيان، 

إذ نلحظ ذلك يف قوله)19(:
َد للعدوِّ ولو درى    أبدي الّتجلُّ

 بَتَمْلُميل َلَقِد اشَتَفى أعدائي
يف  الصويت  االحياء  يتجىّل   
الرشيف  بتكرار  الشعري  البيت  هذا 
من  ُيعدُّ  الذي  )اهلمزة(  لصوت 
األصوات االنفجارية)20( التي تتناسب 
به  متتاز  ملا  الرثاء؛  مع  ملحوظ  حدٍّ  إىل 

هذه األصوات من قوة يف نطقها)21(. 
يف  )اهلمزة(  صوت  فتكرار   
ُيشبع  موسيقيًا  جّوًا  أحدث  البيت 
امُلتولِّد عن االنفجار  باحلركة وااليقاع 

الصويت عند النطق هبذا الصوت.
)القاف(  صوت  تكرار  كذلك   
)ت175ه(  الفراهيدي  ذكره  الذي 
نه؛  حسَّ إاّل  تركيب  يف  يدخل  مل  أنه  يف 
صوتًا  وفخامته  ونصاعتِه  لطالقتِه 
قول  يف  نلمحه  ما  وهذا  وجريًا)22(، 

الرشيف)23(: 

ة     ُق الُبَعداِء َبْعَد َمَودَّ َوَتَفرُّ
صعٌب فكيف تفرق القرباِء

الذي  )النون(  صوت  وهناك   
الذلقية  األصوات  مع  القدماء  ذكره 
املجموعة يف عبارة )ُفرَّ من ُلب(، وهذا 
الصوت يأيت بالوضوح السمعي املمّيز 
ورنينًا،  وضوحًا  ليزيدها  القصيدة،  يف 
واضح  البليغ  يصفون  كانوا  وهلذا 
مستوى  فعىل  لبق(،  )ذلٌق  بأّنه  الكالم 
االيقاع ال شكَّ أّنه يمثل رّنة حُتدُث قوة 

إسامٍع حاملًة ترددًا زمنيًا طوياًل)24(. 
الُغنّة  صوت  ذلك  عن  فضاًل   
وليست  الصوت،  هذا  يف  املوسيقي 
تردد  مع  النون  صوت  إطالة  إاّل  الُغنة 
كيف  ولنتأمل  هبا،  حمّبب  موسيقي 
املوسيقية  اخلصائص  هذه  جتّلت 

لصوت النون يف قوله)25(:
َقْد ُكنُْت آُمُل أْن َيُكوَن أماَمها    
يومي وتشفُق أْن تكون ورائي

وقوله)26(:
ما كان يوما بالغبني من اشرتى  
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 رغد اجلنان بعيشٍة خشناِء
وقوله)27(:

ومن الذي ان ساورتني نكبة  
َكاَن امُلَوّقي يل ِمَن األْسَواِء

فقد نشأ عن ترّدد هذا الصوت   
نوع من املوسيقا ترتاح إليه األذن ومتيل 
إليه، ونلحظ وضوحًا صوتيًا شديدًا أو 
فيه  يشيع  الذي  النص  يف  مدويًا  رنينًا 
صوت النون، وذلك يضاعف من قوة 
إيقاعًا  للنص  وجيعل  الكلامت،  إسامع 

حاساًم جليًا يتالءم مع جالء معناه. 
يف  إليه  اإلشارة  جتدر  وممّا   
األصوات  شيوع  القصيدة  أصوات 
 « بأّنه:  التفخيم  ف  وُيعرَّ املفّخمة، 
قلياًل  األعىل  إىل  اللسان  مؤخر  ارتفاع 
يف اجتاه الطبق اللني وحتركه إىل اخللف 

يف اجتاه احلائط اخللفي للحلق «)28(.
الصوتية  املجموعة  وتشتمل   
املفخمة عىل نوعني، األول: األصوات 
)الضاد،  أصوات  وتشمل  املطبقة، 
وهي  والظاء(،  والطاء،  والصاد، 

مع  فيها  التفخيم،  كاملة  أصوات 
األصوات  والثاين:  أطباق،  استعالئها 
أصوات  وهي  اجلزئي،  التفخيم  ذات 
استعالئها، وتشمل  مع  فيها  أطباق  ال 

أصوات )اخلاء، الغني، القاف(.
املفخمة  األصوات  وتتسم   
الدنيا  تقلُّب  القوي يف جتسيد  بإيقاعها 

يف قوله)29(: 
طورًا ُتبادلَك الصفاَء وتارة    
َتْلَقاَك ُتنِكُرَها ِمَن الَبغَضاِء

و)الصاد(  )الطاء(  لألصوات  فكان   
يوحي  إيقاع  و)الضاد(  و)القاف( 
باحلكمة من نفسه مبارشة إىل كل نفٍس 

عانت ما يعانيه.
ولنتأمل قوله)30(:

َذَخَرْت َلنا الّذكَر اجلَميَل إذا انقىَض   
 ما يذخر اآلباء لألبناِء

املفخم  )اخلاء(  لصوت  كان   
هيبة  عىل  دال  إيقاع  )الراء(  ومعه 
الصوت  هذا  ولنتخّيل  الذخر،  هذا 
يعرب  وكيف  الذخر،  ذلك  عن  الناتج 

قصيدة ) رثاء األُم ( للرشيف الريض ...
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واخلاء(  )الراء  يف  اإليقاع  ويناسبه  عنه 
يف  وبقاء  وذكر  ذخر  فهي  املستعليتني، 
أبقت نفسها فيهم، وكيف  إذ  النجباء، 
يف  املفّخم  اإليقاع  ويناسبه  عنه،  يعرب 

)الراء واخلاء( املستعليتني.
التفخيم  أصوات  ترافق  وحني   
تصّور  فهي  الفخمة  األحداث 
وعظمها  فخامتها  الفخمة  بإيقاعاهتا 
حتى كأهنا تنقل صوت هذه األحداث 
ما  نحو  معانيها، من  األلفاظ  تنقل  كام 

نجده يف قوله)31(: 
بِصَياِم َيْوِم الَقيِظ َتْلَهُب َشْمُسُه   

 وقيام طول الليلة الليالِء
ميض  عن  الرشيف  عرّب  فقد   
وصدقة  وزهادة  عفة  يف  حياهتا 
األيام  أشدِّ  يف  حتى  وصيام  ومعروف 
الليل، ومّلا كانت  حّرًا، فضاًل عن قيام 
فقد  الفخامة  هبذه  الصفات  هذه 
التفخيم  أصوات  عنه  التعبري  رافقت 
واالستعالء يف )صيام، والقيظ، وقيام، 

وطول(.

ثانيًا: املستوى الرتكيبي.
تتطّلب  ذهنية  عملية  الرتكيب   
مادة  بوصفها  اللغة  خصائص  استثامر 
ودجمها  متفرقة  ألفاظ  ومجع  بنائية)32(، 
فيام بينها بشكل مّتسق لُتعرّب عن معنى 
اللغوية،  الداللة  من  داللته  يستمد 
واالصطالحية واملجازية هلذه األلفاظ.
رضورية  عملية  فالرتكيب   
األلفاظ  ألّن  الشعري،  النص  بناء  يف 
باملعنى  شعرية  لغة  تصنع  ال  املفردة 
الفني حتى تؤلف تركيبًا يؤدي الفكرة 
املستوى  حظَي  لذلك  املتوخاة)33(؛ 
اهتامم  من  كبري  بجانب  الرتكيبي 

الرشيف يف صياغته الشعرّية.
فيه  كان  الذي  الوقت  ففي   
املفردة  اللفظة  فصاحة  عىل  حريصًا 
املقبولة  وخصائصها  الفني  ومجاهلا 
يف  ودقيقة  بنفسها  رشيقة  لتكون 
معانيها، كان يف املقابل يسعى إىل جعل 
يف  مرتاصة  وحدة  يف  األلفاظ  تلك 
لتؤّلف  سياقها؛  يف  متناسقة  نسجها، 
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البناء  فنية مؤثرة يف  بمجموعها سامت 
بأّن  منه  إيامنًا  واملضمون،  والنغم 
الشعرية  القيم  به مجيع  تتعّلق  الرتكيب 
والشكلية  الفنّية  والطرائق  واجلاملية 
عن  متمّيزًا  الفني  العمل  جتعل  التي 

غريه. 
من هنا تعاضدت اجلمل اخلربّية   
الشعري  النص  بنية  يف  معًا  واالنشائّية 
النص  يف  اخلربّية  فاجلمل  للقصيدة، 
غايتها إيصال عاطفة الرشيف وعذابه 
االقناع  حماولة  عن  فضاًل  املتلقي،  اىل 
خربيًا  ارساالً  يرسلها  فهو  بحالته، 
إنشائية  متواليات  عن  فضاًل  بسيطًا، 
االستفهام  أسلوب  طغيان  عىل  تقوم 
عىل بقّية األساليب األخرى يف النص، 
يف  التنّوع  أشكال  من  شكاًل  يعدُّ  ألنه 
إىل  اخلرب  من  واالنتقال  األساليب، 
إىل  امُلخاطبني  يدفع  أّنه  كام  االنشاء، 

ه الشعري. ل يف نصِّ ر والتأمُّ التفكُّ
ما خيرج هذا األسلوب  وكثريًا   
معاٍن  إىل  احلقيقي  اللغوي  معناه  عن 

خالل  من  مقاصدها  ُتعرف  جمازية 
الداّلة  تِرُد فيه، والقرائن  الذي  السياق 

عليها، ومن ذلك قوله)34(: 
ة ُق الُبَعداِء َبْعَد َمَودَّ َوَتَفرُّ

صعب فكيف تفرق القرباِء
فقد استعمل الرشيف أسلوب   

معناه  عن  خرج  الذي  االستفهام 

الذي  )التحرُس(،  معنى  إىل  احلقيقي 

صاغه يف قالب حكمي يفيد كل قارئ، 

ينتظر  ال  االستفهام  هذا  يف  والشاعر 

القرباء  فراق  صعوبة  ألّن  اجلواب؛ 

وهو  الُبعداء،  فراق  صعوبة  تفوق 

للرشيف  النفسية  احلالة  مّثل  بذلك 

وساعد عىل استيعاب مشاعره.

يف  أيضًا  نجده  ما  ذلك  ومن   

قوله)35(:

فبأي كف استجن واتقي 

َف النَّواِئِب أْم بِأّي ُدَعاِء رَصْ

وَمن املمول يل اذا ضاقت يدي

وَمن املعلل يل من االدواِء

قصيدة ) رثاء األُم ( للرشيف الريض ...
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ومن الذي ان ساورتني نكبة
َكاَن امُلَوّقي يل ِمَن األْسَواِء

أْم َمْن َيِلّط َعيّل ِسرْتَ ُدَعاِئِه
اِء َحَرمًا ِمَن الَبأَساِء َوالرّضّ

قوله:  يف  االستفهام  خرج  فقد   
بِأّي  أْم  واتقي،  استجن  كف  )فبأي 
ُدَعاِء، وَمن املمّول يل، وَمن املعّلل يل، 
أغراض  إىل  َيِلّط(  َمْن  أْم  الذي،  ومن 
جمازّية ُتفهم من السياق، ومن القرائن 
والتنبيه(  )اإلخبار  وهو  فيها،  الواردة 
له  واملوقي  واملعّلل  املّمول  فقدان  عن 
يف  الرشيف  يقف  وهبذا  األسواء،  من 
مهبِّ املوت قاصدًا الغياب، فمشاعره 

خليط بني القلق واحلزن واحلرية.
ولقد أفاد الرشيف من أسلوب   
املاسة  احلاجة  ليؤكد  النص  يف  النداء 
املنادى  أمام  الرشيف  فيها  يقف  التي 
ذلك  ومن  ذهنه،  يف  واستحضاره 

قوله)36(: 
يا قرُب أمنحه اهلوى وأودُّ لو

نزفت عليه دموع كل سامِء

)رحيل  املنادى  استحضار  إنَّ   
التشخيصية  الطريقة  هبذه  األم( 
االستعارية تدلُّ عىل عمق العاطفة التي 
تربط املنادي باملنادى )القرب(، ولعّله » 
وشدة  وتلهفِه  حالتِه  عن  ُيعربِّ  أن  أراد 
يمد  الذي  امُلستغيث  بمثابة  فهو  طلبه، 

صوته يف النداء «)37(.
االسلوبية  املالمح  ومن   
املاضية  األفعال  مزج  القصيدة  يف 
قوله:  يف  ورد  ما  نحو  من  واملضارعة، 
أعوذ،  ذهَب،  أقوُل،  َنَقَع،  )أبكيِك، 
ماَت،  يدفُع،  كان،  أملَّ،  أكوُن،  كان، 

، ذخَر، يذخُر( وغريها. ُيعدَّ
املايض  صيغة  استعامل  أّما   
فدليل  القصيدة  أبيات  باقي  يف  بعامة 
قوله:  منه  األم،  ميض  مع  مىض  ماٍض 
)أنضيِت، سمعِت، طرحِت، علمِت(.
داللة  يفيد  الفعل  أنَّ  ومعلوٌم   
دّالة)38(،  قرينة  بوجود  احلدث  جتّدد 
الداللة  هذه  األفعال  اختيار  أفاد  وقد 
للوثوب  الرشيف  استعداد  متّثل  التي 
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املوت  لكنَّ  والفعل،  ك  التحرُّ نحو 
املستحيل،  يف  ويرميه  الوراء  إىل  ه  يشدُّ
يف  االسلويب  األداء  هذا  مؤّدى  إنَّ  إذ 
قصيدة الرشيف حيقق إثارة وحركة يف 
فيام  املتلقي، ويدعو إىل مشاركتِه  نفس 

يشعر)39(. 
يف  أثره  التوكيد  وألسلوب   
إثراء النص بالفكرة املراد بياهنا، فضاًل 
التواصيل،  اخلطاب  جّدة  زيادة  عن 
بطرائقه  التوكيد  الرشيف  ويستعمل 
امُلتعّددة التي من صورها )إنَّ + أسمها 
يفيد  الذي  الرتكيب  هذا  وخربها( 
وحتقيقه)40(.  اجلملة  مضمون  توكيد 

من ذلك ما نتلّمسه يف قوله)41(:
إّن الذي أْرَضاُه فِعُلِك ال َيَزْل 

ُتْرِضيِك َرمْحَُتُه َصَباَح َمَساِء
ليؤكد   ) )إنَّ الرشيف  استعمل   
ال  وهو  تأكيد،  إىل  حتتاج  ال  حقيقة 
اهلل  رمحة  القصيدة  يف  يذكر  أنَّ  ينسى 
تعاىل، كيف ال واهلل راٍض عن األم يف 

احلياة، وُترضيها رمحته يف السامء.

 ) )َأنَّ الرشيف  ويستعمل   
وشحن  انتباهه  وإثارة  السامع  لتحفيز 
حزينة  بكائية  بموجة  األديب  النص 
نالحظه  ما  ذلك  من  متواصلة، 

بقوله)42(: 
كـــْم آمـــٍر يل بالتَّصـــرِب هـــــاج يل   

ر َأنَّ ذاك دوائـــــي داًء، وقــــدَّ
 ) )أنَّ إىل  الرشيف  يلجأ  ومل   
استعان  بل  القصيدة،  يف  فقط  املؤكدة 
باحلرف )قد( رغبة منه يف جعل كالمه 

أكثر دقة وصدقًا، وذلك يف قوله)43(:
َقْد ُكنُت آُمُل أْن أكوَن لِك الِفدا

مِمّا أمَلّ، فُكنِت أْنِت فِدائي
فالرشيف هنا أّكد حّبه ووالءه   
الفداء  هلا  ليكون  مستعٌد  بأّنه  ألّمِه 
عوضًا عن أْن تكون هي الفداء، ولعّله 
األكثر تأكيدًا فال جمال للشك يف ذلك.

فقد نّوع الرشيف يف األساليب   
أفكاره،  إيصال  يف  استعملها  التي 
األفكار،  تنّوع  التنّوع  بذلك  فناسب 
ذلك  ونمَّ  التنويع،  ذلك  يف  حّلق  وقد 

قصيدة ) رثاء األُم ( للرشيف الريض ...
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وامتالكه  باللغة،  واسعة  دراية  عن 
لناصيتها. 

ثالثًا: املستوى الداليل.
من  األلفاظ  أو  الكلامت  ُتعدُّ   
النصوص؛  دراسة  يف  بمكان  األمهية 
ألهنا متّثل الوحدات التي يتشّكل منها 
داللتها  ودراسة  دراستها  وإنَّ  النص، 
وخصائص استعامهلا تقودنا إىل اخلروج 
أي  الكلية،  البنية  عن  واضح  بتصّور 
النص،  متّثل  التي  الكربى  الوحدة  عن 
يف  األلفاظ  دراسة  عن  ُيستغنى  فال 
حماولة فهم النص، » وليس ثّمة ما ُيثري 
التي  املكانة  الغرابة يف هذه  أو  الدهشة 
نواقل  أصغر  فهي  الكلامت،  هبا  تنفرد 
املعنى أو أصغر الوحدات ذات املعنى 

يف الكالم املتصل «)44(.
مكانة  القصيدة  يف  ولأللفاظ   
بدّقة  غريها  عن  تنفرد  إهّنا  إذ  خاصة؛ 
االنسجام  متام  تنسجم  وهي  متناهية، 
فيتدّرج  فيه،  ترّد  الذي  السياق  مع 
منطقّيًا  تدّرجًا  قصيدته  يف  الرشيف 

املنطقي  التّدرج  هذا  ومواضع  عقلّيًا، 
العبارات  يف  ماثلة  االستنتاجي 
ُمَسبِّبًا،  َحشاِك  يف  )اْرتِكايِض  اآلتية: 
أحشائي،  يف  َعَليِك  الَغليِل  َركَض 
َمْن  بَدليِل  لنجيبة،  اهنا  اخلالئق  شهد 
ُكلُّ  ِمثَلِك  َكاَن  َلْو  النَُّجَباِء،  ِمَن  َوَلَدْت 
َلْو  اآلباِء،  عن  هبا  البنون  غني  َبّرٍة،  ُأمٍّ 
كان  او  َرَساِئيل،  الّصفيُح  ُيبِلُغِك  َكاَن 
يسمعك الرتاب ندائي، َلَسِمعِت ُطوَل 

َتأّوهي َوَتَفّجعي(.
العبارات  هذه  يف  نالحظ   
استنتاجًا من السبب إىل النتيجة، إذ ال 
العواطف،  فورة  اىل  الرشيف  يستسلم 
لربهنة  منطقيًا  تفّجعه  يصوغ  لكنه 

مكانة األم أكثر ومكانتها يف نفسه.
الرشيف  أنَّ  نلحظ  وكذلك   
)الواو،  الربط  أدوات  ألفاظ  من  يكثر 
عىل  فللداللة  دورمها  أّما  والفاء( 
تكّدس آثار الفجيعة يف نفس الرشيف، 
األم  صفات  جودة  هبا  جتود  فهي 
املنطقي  الربط  هذا  عن  فضاًل  نفسها، 
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بني السبب والنتيجة.
الرثاء  معجم  والستعامل   
إشاعة  يف  إسهام  القصيدة  يف  واحلزن 
والبكاء  والتفّجع  اللوعة  دالالت 
)أبكيك، الغليل، بكائي، دائي، تعزّيًا، 
فداء،  ميت،  عربة،  الدموع،  عزائي، 
مات،  تفّرق،  فدائي،  زفرة،  اجلامم، 

الرتاب، تأوهي، تفجعي، الغليل(.
كل  مع  رثائي  معجم  هو  إذن   
ما خيالطه من مشاعر ودالالت اليأس 
عن  فضاًل  احلارق،  والبكاء  والقلق 
)األنا  فيه  وعاطفيًا،  وجدانيًا  كونه 

الباكية( كّل البكاء.
الغليَل  َنَقَع  )لو  قوله:  ويف   
َكاَن  َلْو  بِدائي،  امَلقاُل  َذَهَب  َلْو  بكائي، 
َيرجُع  كاَن  لو  َعزائي،  اجلَميِل  بالّصرْبِ 
احلامم  ذا  يدفع  كان  لو  بفداِء،  ميٌت 
بقوة، َلْو َكاَن ِمثَلِك ُكلُّ ُأمٍّ َبّرٍة، َلْو َكاَن 
تكرار  نجد  َرَساِئيل(  الّصفيُح  ُيبِلُغِك 
الرشيف  أنَّ  للداللة  االمتناعية  )لو( 
ما  يدري  ال  املوت  جتاه  حائرًا  يقف 

يشء  أّي  يفعل  أن  يستطيع  ال  العمل، 
لكن كل هذا عجز، وامكانه مستحيل 
يقف  إاّل  يملك  ال  وهو  املوت،  مع 
مستسلاًم خاضعًا، المتناع فعل الرشط 
حُيتِّم امتناع جواب الرشط، وهو رشط 

خارٌس سلفًا؛ ألّنه مستحيل البلوغ.
اخلربية  )كم(  الرشيف  استعامل  أّما 

مرتني يف قوله)45(: 
كْم عربٍة مّوهُتها بأناميل

 وسرتهُتا ُمتجّماًل بردائي
وقوله)46(:

كم زفرة ضعفت فصارت أّنٌة
َعداِء     مَتّْمُتَها بَِتنَّفِس الصُّ

كثرة  الكثرة:  عىل  فالداللة   
كثرٌي  فالدمع  الدمع،  وتأّوه  الدمع، 
الرشيف  ولكّن  النفس،  به  تفيض 
والدمع  ُيرى،  ال  كي  مواراته  يفّضل 
االبن  شوق  نفسه،  الشوق  يفوق  هذا 
ًا،  تصربُّ الرشيف  فسرته  فاض  األم  إىل 

مؤمنًا بقضاء اهلل وقدره.
والستعامل التضاد يف القصيدة   

قصيدة ) رثاء األُم ( للرشيف الريض ...
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املثريات  أحد  وهو  ملحوظ،  حضوٌر 
امُلتلّقي  تفاجئ  التي  املهمة  األسلوبية 
من  النص  عىل  تضيفه  بام  وتستوقفه 
عنه  يتوّلد  عاّم  تنتج  وأدبية  مجالية  قيم 
من فجوة )فجوة / مسافة التّوتر()47(، 
مميٍز  ايقاعيٍّ  ُبعٍد  إضفاء  عىل  فتعمل 
للنص، فضاًل عن اجلانب األهم املتوّلد 
وامُلتمثِّل  املتضاّدة  الثنائيات  تلك  عن 
باألثر الداليل الذي يظهر أثره جلّيًا عرب 
توضيحه للداللة ووجه الصلة العميقة 
بني شيئني أو دالني، وهذا الربط الذي 
تكاد داللته تفرتق يف الظاهر كي تعود 
املفاجأة األسلوبية  لتلتقي مهيأًة بذلك 
والسمة اجلاملية عرب ما ختلقه من غرابة 
ل  التأمُّ املتلقي  من  تستدعي  تصويرية 
والداللة  اخلفي  املعنى  عن  للكشف 

املرادة واملتحققة يف اخلفاء)48(. 
ال  املعنى  أنَّ  يعني  وذلك   
األوىل  القراءة  جتاوز  عرب  إاّل  يتحّصل 
خالهلا  من  يمكن  التي  الثانية  إىل 
التي  الداللية  األبعاد  عن  الكشف 

يرمي إليها ُمنشؤها، ومن األبيات التي 
ظهرت فيها فاعلية التضاد قوله)49(:

َقْد ُكنُْت آُمُل أْن َيُكوَن أماَمها 
يومي وتشفق ان تكون ورائي

وقوله)50(:
إّن الذي أْرَضاُه فِعُلِك ال َيَزْل 

ُتْرِضيِك َرمْحَُتُه َصَباَح َمَساِء
وقوله)51(:

طورًا ُتبادلَك الصفاَء وتارة
َتْلَقاَك ُتنِكُرَها ِمَن الَبغَضاِء

وقوله)52(:
ة ُق الُبَعداِء َبْعَد َمَودَّ َوَتَفرُّ

صعب فكيف تفرق القرباِء
هلذه  األسلوبية  القيمة  إنَّ   
التنافر  خالل  من  تتجىّل  األبيات 
 x احلاصل بني الدوال، يف قوله: )أمامها
ورائي(، و)صباح x مساء(، و)الصفاء 

x البغضاء(، و)الُبعداء x والقرباء(.
الظاهر  التنافر  هذا  فخلف   
والداللة  اإليقاع  بني  تعانقًا خفّيًا  نجّد 
الثنائيات محلت  يف النص، كام أنَّ هذه 
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يف جميئها قيمة فكرية، إذ إنَّ فيها إيثارًا 
حكمة  كوهنا  عن  فضاًل  وتضحيًة، 

تدور حول املوت. 
الصورة الفنية:

لطريقة  العديدة  املزايا  ختفى  ال   
بطريقة  الناس  خوطب  فلو  التصوير، 
جتريدية خالية من التصوير فلن يالمس 
دون  من  ألّنه  أذهاهنم؛  سوى  ذلك 
خالية  جامدة  التعابري  تصبح  التصوير 

من اجلامل، ضعيفة التأثري.
التعبري  الرشيف  استطاع  وقد   
عن املصيبة من خالل توظيف الصورة 
التي  اجللل  املصيبة  عن  املعرّبة  الرثائية 
الصور  من  صورة  ابراز  يف  به  أمّلت 
تفكريه،  طريقة  القارئ  عىل  ليفرض 
السياق  وراء  عاّم  للمتلقي  والكشف 

من معاٍن ينطوي عليها النص.
الوسائل  أبرز  سنعرض  وهنا   
التي اعتمدها الشاعر يف تشكيل صورِه 

الشعرّية، وهي:
1- التشبيه:

مدِّ  عىل  املقدرة  األسلوب  هلذا   
قادرة  إبداعية  أسلوبية  بقيم  النصوص 
عىل التأثري يف نفس سامعها، فضاًل عن 
يؤّوله  الذي  اخليال  صنع  عىل  قدرتِه 
من  األسلوب  هذا  يف  ملا  املتلّقي  فكر 
الرباعة واالبداع الذي ُيغني بنية النص 
املعنى  وزيادة  والـتأثري  بالوضوح 
الرباعة  مقاييس  أحد   « فهو  وتقويته، 

األدبية «)53(.
املوظف  التشبيه  ونلحظ مجالية   

يف خدمة املعنى يف قوله)54(:
َوَكأّن ُطوَل الُعْمِر روَحة َراِكٍب

 قىض اللغوب وجد يف االرساِء
العمر  طول  شّبه  فالرشيف   
االعياء،  أصابه  راكب  باسرتاحة 
الشعرية  الفني لصورته  البناء  لُيكسب 

متانة وقّوة)55(.
إذ  للتشبيه  آخر  موضع  ويف    

يقول)56(:
آوي اىل برد الظالل كأنني 

لَِتَحّرقي آِوي إىل الّرمَضاِء

قصيدة ) رثاء األُم ( للرشيف الريض ...
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)لَِتَحّرقي  اجلملة  بنية  وحتمل   
آِوي إىل الّرمَضاِء( يف سياق األسلوب 
تشبيه  صورة   ) )كأنَّ التشبيه  بأداة 
متثييل يمّثل موضوع االستدالل بحالة 

الرشيف بعد رحيل األم.
صورًا  الرشيف  لنا  ويرسم   
أخرى ُمستغنيًا عن أداة التشبيه ووجه 
الشبه، إذ تكون حمذوفة يقدرها املتلقي 
نحو  األديب،  الرتكيب  خالل  من 

قوله)57(: 
يرميك بارقها بأفالذ احليا

َوَيُفّض فِيَك َلطاِئَم األْنداِء
الصورة  صياغة  قامت   
البيت عىل احياء األلفاظ،  التشبيهّية يف 
الرشيف  أراد  فقد  املعاين،  وغزارة 
أكباد  يفتح  الرعد  أنَّ  التشبيه:  هذا  يف 
السحاب فيهطل املطر، فشّبه السحاب 
بأوعية املسك، وشّبه األمطار باملسك، 
أسبغها  مجالية  هناك  أنَّ  يف  ريب  وال 
حذف األداة، وهي كون املشّبه أصبح 
ذات املشّبه به، وهذا التطابق بينهام بنّي 

مدى االقرتاب والتوافق بني الطرفني.
2- االستعارة:

أسلوبّيا  االستعارة  فضيلة  إّن   
الذي ختلقه،  اجلديد  »الواقع  تكُمن يف 
ترّدد  عن  املنقول  االحياء  هذا  ويف 
حرفّية  داللة  داللتني؛  بني  القارئ 
متنحها  مدعاة  ولكنها  مقصودة  غري 
يف  إاّل  تتحّقق  أن  يمكن  وال  القرائن، 
يطلب  حمتجبة  أخرى  وداللة  اخليال، 
تلك  عىل  بناًء  استنتاجها  املتلّقي  من 

القرائن «)58(.
املتلّقي  تشدُّ  الداللة  وهذه   
وتنفي الرتابة عن النص ومتّدُه بوسائل 
هنا  ومن  التعبري،  يف  ومدهشة  طريفة 
يغلب  بأسلوب  نّصه  الرشيف  قّدم 
لكنها  البسيطة،  األلفاظ  طابع  عليه 
األسلوب  خالل  من  املعاين  مكّثفة 
النص  يف  تشابك  الذي  االستعاري 
إذ  الداخلية،  العالقات  من  بشبكة 
املعنويات،  عىل  املادية  الصفات  خلع 
اخلواء  من  حلالة  اشباعًا  وذلك 
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يقول:  ذلك  ويف  األم،  اجتاه  العاطفي 
املقال  و)ذهب  بكائي(،  الغليل  )نقع 
إىل  اجلميل( و)آوي  و)الّصرب  بدائي(، 
مّوهتها  و)عربة  وحيائي(،  أكرومتي 
بقّوة(،  احلامم  ذا  )ُيدفع  وسرتهتا(، 
و)تكّدست عصب(، )زفرٌة َضُعفت(، 
يومي(  أمامها  و)يكون  البقاُء(  و)نزع 
و)يسمعك  الصفيح(  و)ُيبلغِك 

الرتاب(.
هذا  يف  االستعارية  فالصورة   
النص تقوم عىل التشخيص حتت اطار 
اخفاء  فيها  تمَّ  إذ  املكنّية،  االستعارة 
يف  لوازمه  من  الزمة  واظهار  به  املشّبه 
كلِّ صورٍة من تلك الصور االستعارية، 
وما ذلك إاّل لتشخيص البكاء والصرب، 

ليكونا مالذه األخري.
أّما املوت فهو احليُّ الباقي، فهو   
بقي وذهبت األم، أما استعارة االبالغ 
والسامع لكل من )الصفيح، والرتاب( 
للمستحيل،  املستحيل  فاستعارة 
إىل  الرشيف  حرقة  تنقل  لن  فاحلجارة 

أّمه والرتاب مل ُيسمعها نداءه.
هبذين  الرشيف  ل  فتوسُّ  
العنرصين )جتسيد املوت عىل األرض( 
عّله حيقق الوصال مع أّمِه، ولكن هذه 
امُلبتغى،  حتقق  مل  كّلها  االستعارات 
واالمتناع  اجلدوى  عدم  وأّكدت 
للنص  حقق  ما  وهذا  واملستحيل، 
دوام  إىل  أّدت  التي  والفاعلية  التأثري 
االستعارية  الفكرة  مع  املتلّقي  تواصل 
االسلوبية  النص  عىل  بعث  التي 

الداللية.
3- الكناية:

املهيّمنات  من  الكناية  عّدت   
األسلوبية كوهنا متّثل » كلَّ لفظة دّلت 
عىل معنى جيوز محله عىل جانبي احلقيقة 
احلقيقة  بني  جامع  بوصف  واملجاز، 
تقوم  أهنا  هذا  من  ُيفهم  واملجاز«)59(، 
عىل كرس النسق الداليل امُلتعارف عليه 
زًة جانبًا من الداللة يف النص ومنبِّهًة  ُمريِّ
أكرب  عناية  إيالءها  يستدعي  ممّا  عليه، 
ُيعمد  أْن  بعد  وذلك  املتلقي،  قبل  من 

قصيدة ) رثاء األُم ( للرشيف الريض ...
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توفرها  التي  اإلمكانات  استثامر  إىل 
به  امُلرّصح  اخلارجي  التعبري  آليات  له 
إىل  اإلحالة  لغرض  النص  سطح  عىل 
املكنون  الداخيل  املعنى  الكشف  عن 

فيها)60(. 
ومن تلك الصور الكنائية التي   
ورونقًا  مجالية  القصيدة  عىل  أضفت 

قوله)61(:
َقْد ُكنُْت آُمُل أْن َيُكوَن أماَمها 

يومي وتشفق أن تكون ورائي

يف  الكنائية  الصورة  مجال  جتىّل   

عن  الرشيف  عدول  عرب  البيت  هذا 

الكنائي  التعبري  إىل  باملعنى  الترصيح 

عرب  امُلراد  املعنى  إىل  االيامء  عىل  القائم 

بـ  املتمّثلة  الكنائية  الدوال  من  عدد 

كناية  -يومي(،  أمامها  يكون  أْن  )آمل 

عن أمل الرشيف أْن تكون احلياة لألم 

الرشيف  عّمق  فقد  وبذا  املوت،  ال 

عىل  قامت  التي  الفكرة  وأّكد  الداللة 

اإلحياء.

 ومنها قوله)62(:
َكاَن اْرتِكايِض يف َحشاِك ُمَسبِّبًا 

َركَض الَغليِل َعَليِك يف أحشائي
َأنَّ  البيت  هذا  يف  نالحظ   
توظيف  إىل  فيه  عمد  الريض  الرشيف 
الَغليِل  )َركَض  يف  املجازي  التعبري 
مغزى  عن  امُلعرّب  أحشائي(  يف  َعَليِك 
التأمل  إىل  يدعو  بأسلوب  داليل 
خلفه  امُلسترت  املعنى  عن  للكشف 
األسلوب  هنض  إذ  منه،  املراد  واملعنى 
الكنائي هنا عن محل األم الـذي سبب 
عليها،  وحزنه  الريض  الرشيف  حرقة 
إذ يرجع الرشيف إىل مرحلة اجلنني يف 
املعنى  عن  عدول  هذا  ويف  األحشاء، 
الرصيح إىل املعنى اخلفي وفقًا ألسلوب 
ُتغري  بطريقة  باللفظ  بالتالعب  يّتسم 
وعند  عنده  للوقوف  النص  ُمتلقي 
هذا  عن  نتّجت  التي  التعبريية  القيم 
التالعب ذي األبعاد الداللية واجلاملية 

ذات التأثري الفاعل يف السياق.
الكنائي  التصوير  مجالية  أيضًا  وتظهر   
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يف قوله)63(: 
َفاَرْقُت فِيِك مَتاُسكي َوجَتَّميل

زي وإبائي ونسيُت فيِك تعزُّ
الشعري  البيت  نالحظ يف هذا   
فقده  عن  ُيكنّي  الريض  الرشيف  أّن 
هذه  ويف  والعّزة،  واإلباء  الصرب  هنائيًا 
بطاقة  الكناية  تلك  رفد  ما  الصورة 

إحيائية ممّيزة.
األخرى  الكنائية  صوره  ومن   

قوله)64(:
كْم عربٍة مّوهُتها بأناميل

وسرتهُتا ُمتجّماًل بردائي
صورة  عىل  البيت  هذا  انطوى   
حزنه،  الريض  الرشيف  بإخفاء  كنائية 
ال  دموعه،  سرت  عىل  حيرص  فهو 
هذه  فإنَّ  وبذا  العلن،  إىل  اظهارها 
تعمية  عىل  القائمة  الكنائية  الصورة 
الداللة وعدم الترصيح هبا، وهي الباّثة 
للقيم املعنوية يف البيت الشعري، لكون 
ما تمَّ اخفاؤه )احلزن، والدموع( ومها 
ممّا ختجل منه النفوس، يف الوقت الذي 

يثريه مجال الصورة يف بنيّتها السطحية، 
أحالت  ملا  والتحليل  الكشف  وهبذا 
إليه الصورة الكنائية من املعاين القريبة 
ووظيفتها  قيمتها  برزت  والبعيدة، 
استفزاز  عىل  تعتمد  التي  األسلوبية 
يتّم  ال  دالالت  من  ختفي  بام  متلقيها 
ما  بني  التأليف  بعد  إال  إليها  ل  التوصُّ
املعنى  إىل  تؤدي  عنارص  من  تطرح 

األصيل املقصود منها)65(. 
خامتة البحث:

ميزان  يف  القصيدة  دراسة   
لنا  تكشف  احلديثة  األسلوبية  علم 
أكثر  املتفردة  الشعري  النص  أبعاد 
البحث  هذا  يف  فاستنبطنا  فأكثر، 
األسلوبية  املستويات  األسلويب 
الصويت  كاملستوى  للقصيدة؛  املختلفة 

االيقاعي، والرتكيبي، والداليل.
للقصيدة  الصوتية  الدراسة   
يف  مقصود  توازن  بوجود  عليه  دّلْت 
متّيزت  القصيدة  ألفاظ  وأنَّ  ايقاعها، 
الدالالت  وبسعة  االختيار  يف  بالدقة 

قصيدة ) رثاء األُم ( للرشيف الريض ...
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التأثري  وبقّوة  اخليال  وبإثارة  وتنوّعها، 
يف املتلقني، وأنَّ معظم أشكال التكرار 
يف القصيدة انبثقت من العالقة بني األم 

والرشيف الريض.
الرشيف  اختيار  أنَّ  وتبنّي   
املعاين  عن  بالصورة  التعبري  الريض 
فنقل  املتلقي  ذهن  يف  اثباهتا  يراد  التي 

األفكار واملعاين له بصورة حسّية.
املعتمد  التصوير  تضافر  وقد   
البالغي  والتصوير  الواقعية  عىل 
واالستعارة  التشبيه  عىل  املعتمد 
يف  الفنية  الصورة  تشكيل  يف  والكناية 

القصيدة.
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الديوان / 220/1، 226،  ُينظر:   -2
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د.  وجتلياهتا،  مفاهيمها  االسلوبية   -3
موسى سامح ربابقة: 90.
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النابغة  شعر  يف  األسلوبية  البنى   -7
جملة  فّياض،  أمحد  يارس  د.  اجلعدي، 
 ،2004 ع4،مج1،  األنبار،  جامعة 

ص35. 
8- اإليقاع يف الشعر العريب: 71.
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.375
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25- ديوان: 1/ 75.

26- ديوانه: 1/ 75.

27- ديوانه: 1/ 75.
28- املنهج الصويت للبنية العربية، عبد 

الصبور شاهني: 283.
29- ديوانه: 74/1.

30- املصدر نفسه: 1/ 74.
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35- ديوانه: 1/ 75.
36- املصدر نفسه: 76/1.

37- البالغة العربية أساليبها، علومها، 
فنوهنا، عبد الرمحن حسن: 1/ 75.

فاضل  د.  األبنية،  معاين  ينظر:   -38
السامرائي: 9.

القرآن  يف  احلوار  أسلوبية  ينظر:   -39
الكريم: 83.

40- ينظر: رشح امُلفّصل: 8/ 59.
41- ديوانه: 1/ 77.

42- املصدر نفسه: 75/1.

43- املصدر نفسه: 74/1.
ستيفن  اللغة،  يف  الكلمة  دور   -44
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45- ديوانه: 1/ 73.

46- املصدر نفسه: 1/ 74.
47- ينظر: يف الشعرّية، كامل أبو ديب: 

.40
يف  األسلوب  خصائص  ينظر:   -48
الطرابليس:  اهلادي  حممد  الشوقيات: 

.121
49- ديوانه: 1/ 75.

50- املصدر نفسه: 1/ 77.

51- املصدر نفسه: 1/ 74.

52- املصدر نفسه: 1/ 74.
53- البالغة العربية؛ تأصيل وجتديد، 

مصطفى اجلويني: 84. 
54- ديوانه: 1/ 74.
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56- ديوانه: 1/ 75.

57- ديوانه: 1/ 76.
القرن  الفنّية يف  الرسائل املرشقية   -58
أسلوبية،  دراسة  اهلجرة،  من  الثامن 
كريمة نوماس حممد، أطروحة دكتوراه، 
 ،2013 كربالء،  جامعة  الرتبية،  كلية 

ص277. 
الكاتب  أدب  يف  السائر  املثل   -59

والشاعر: 194/2.

يف  األسلوب  خصائص  ينظر:   -60
شعر البحرتي: 346.
61- ديوانه: 75/1.
62- ديوانه: 1/ 78.

63- املصدر نفسه: 1/ 74.
64- املصدر نفسه: 73/1.

الرتاث  يف  األدبية  مفهوم  ينظر:   -65
توفيق  الرابع،  القرن  هناية  إىل  النقدي 

الزيدي: 123-122.

قصيدة ) رثاء األُم ( للرشيف الريض ...
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واملراجع املصادر 

الكتب. أوالً: 

وجتلياهتا،  مفاهيمها  األسلوبية؛   .1

دار  الربابعة،  سامح  موسى  د. 

األردن،  والتوزيع،  للنرش  الكندي 

ط1، 2003م.

إبراهيم  د.  اللغوية،  األصوات   .2

 ( مرص،  مرص،  هنضة  مطبعة  أنيس، 

د. ت(.

حممد  القرآن،  جتويد  يف  الربهان   .3

الثقافية،  املكتبة  قمحاوي،  الصادق 

1972م.  -لبنان،  بريوت 

أساليبها،  العربية  البالغة   .4

الرمحن  عبد  فنوهنا،  علومها، 

-لبنان،  بريوت  القلم،  دار  حسن، 

ط1، 1996م.

وجتديد،  تأصيل  العربية  البالغة   .5

اجلويني،  الصاوي  مصطفى  د. 

باإلسكندرية،  املعارف  منشأة 

)د.ط(، 1985م. 

الشعر  لغة  يف  األسلوبية  البنيات   .6

السعيدي،  مصطفى  د.  احلديث، 

املعارف  منشأة  منشورات 

1987م.  مرص،  باإلسكندرية، 

الشعر،  صناعة  يف  التحبري  حترير   .7

ابن  القرآن،  اعجاز  وبيان  والنثر، 

)ت654ه(،  املرصي  األصبع  أيب 

رشيف،  حممد  حقي  حتقيق: 

اإلسالمي،  الرتاث  إحياء  جلنة 

املتحدة،  العربية  اجلمهورية 

1963م.

د.  والتأثري،  املثري  بني  التكرار   .8

عامل  ط2،  السيد،  عىل  الدين  عز 

1986م. -لبنان،  بريوت  الكتب، 

شعر  يف  األسلوب  خصائص   .9

منعم  عبد  وسن  د.  البحرتي، 
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ملخص البحث
حاول البحث الوقوف عىل بالغة النص الرسدي، بالنظر إىل جمموعة قصصية   
للقاص أنور عبد العزيز، تتحّقق فيها كثري من مصاديق بالغة القص، من دون حرصها 
عىل ما جتىّل يف تلك املجموعة، بل إن الظواهر البالغية كثرية، لكن قرصت البحث 

عىل البارز منها واهلام الذي يتالءم مع مساحة البحث.
 مع األخذ باحلسبان أن بالغة القصة تصدر من خصوصية القصة القصرية نفسها، 
أن  يمنع  ال  لكن  عندها،  الوقوف  يمكن  حدود  له  مستقال،  رسديا  نوعا  بوّصفها 
تتداخل وتتشارك مع أجناس رسدية أخرى، وألجل ذلك ستوظف القصة ما ينسجم 
مع نوعها من التقانات البالغية،وما حيّقق هلا الركن االبداعي واجلاميل، من دون اغفال 

مليزة التجّدد البالغي، ما دام لكل عرص بالغة.
 لذا برز يف جمموعة )حلم البلبل( ما نراه مهيمنات بالغية نستطيع كشفها والوقوف 
لة ميزة  عىل جتلّياهتا، ال سيام عندما تتداخل أو ترتّكب عىل قواعد الرسد وأركانه، مشكِّ
خاصة له، فكانت هناك بالغة عنوان وإشارة وتشخيص ورمز وخامتة، وهي بالغات 

تتعاضد لتحقيق البنية العامة للقصة القصرية. 
الكلامت املفتاحية: بالغة ، القصة القصرية، حلم البلبل

بالغة القصة القصرية، جمموعة )حلم ...
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Abstract

	 The	research	tried	to	stand	on	the	rhetoric	of	the	narrative	
text	by	looking	at	a	collection	of	stories	by	the	narrator	Anwar	
Abdel	Aziz	 in	which	many	of	 the	evidence	 for	 the	eloquence	
of	 storytelling	 are	 realized,	 without	 limiting	 it	 to	 what	 was	
manifested	in	that	group.	There	are	many	rhetorical	phenomena,	
but	the	search	is	limited	to	the	prominent	and	important	ones	
that	fit	the	scope	of	the	research.
	 Bearing	in	mind	that	the	rhetoric	of	the	story	emanates	
from	the	specificity	of	the	short	story	itself,	as	an	independent	
narrative	 genre,	which	 has	 limits	 that	 can	 be	 stopped,	 but	 it	
does	not	prevent	 it	 from	overlapping	and	 sharing	with	other	
narrative	genres.	For	 this	 reason,	 the	 story	will	 employ	what	
is	 consistent	with	 its	kind	of	 rhetorical	 techniques,	 and	what	
achieves	 its	 creative	 and	 aesthetic	 pillar,	 without	 neglecting	
the	 advantage	of	 rhetorical	 renewal,	 as	 long	 as	 every	 era	has	
rhetoric.
	 Therefore,	in	the	collection	(Dream	of	the	Nightingale),	
what	we	observe	are	rhetorical	dominants	 that	we	can	detect	
and	find	out	about	 their	manifestations,	 especially	when	 they	
overlap	or	are	superimposed	on	the	rules	and	elements	of	the	
narration,	 forming	 a	 special	 feature	 for	 it.	Thus,	 there	was	 a	
rhetoric	 of	 a	 title,	 a	 reference,	 a	 diagnosis,	 a	 symbol,	 and	 a	
conclusion,	 which	 are	 rhetoric	 that	 cooperate	 to	 achieve	 the	
general	structure	of	the	short	story.
Keywords:	rhetoric,	short	story,	Bulbul's	dream
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التمهيد: عالقة البالغة بالرسد

العربية  البالغة  كانت  إذا   

القديمة قد توّقفت عند اجلملة، فذلك 

وفق  عىل  احلديث  الرسد  دراسة  جيعل 

تلك احلدود غري جمدية وقارصة، ما دام 

الرسد ال سيام الرواية والقصة بنية متآزرة 

منها من دون  استقطاع جزء  ال يمكن 

,ويضطرب  األخرى  األجزاء  ختتّل  أن 

لذا  الرسدي،  للنص  الشامل  املعنى 

جيب توسيع املصطلح البالغي ليتالءم 

بالنسبة  اجلديد  األديب  االبداع  هذا  مع 

قوانني  إىل  أيضا  والنظر  العربية،  للبيئة 

فيه؛لكي  الكتابة  وأصول  االبداع  هذا 

مع  املستحدثة  املصطلح  تنسجم داللة 

وضع  دام  ما  الرسدي،  الفن  قاعدة 

املصطلح وتطويره خاضعا للمصاديق 

التي تلحظ يف املتون، رسدية كانت أم 

غري رسدية.

البالغي  االختالف  مكمن  إن   

بني األجناس األدبية، -مثال بني الشعر 

ممارسة  كوهنام  يف  يقع  ال   - والرواية 

وليس  التقنيات،  يف  يتجىّل  بل  لغوية، 

الشعر  لغة  إىل  الكاتب  يلجأ  أن  غريبا 

فيدخلها نصه الروائي، أو يلجأ الشاعر 

إىل طريقة الرسد فيدخلها إىل قصيدته، 

التحديث  قبيل  من  ذاك  ُعّد  إن  حتى 

األجناس  بني  واملزاوجة  التجريب  أو 

األدبية أو البالغة اجلديدة، إال أن هذا 

وال  القارة  األصول  ُيبعد  ال  امللمح 

عليها  إضافة  عده  يمكن  بل  ينفيها، 

وحماولة تطوير وسائلها.

عىل  الوقوف  ينبغي  لذلك   

ُتكشف  حتى  النوع  أو  اجلنس  بالغة 

أولية  قاعدة  إىل  وُيركن  اخلصوصية، 

تسمح برصد مظاهر التطوير،فإذا كانت 

اجلملة -مثال -يف قصيدة ما تشكل بؤرة 

بأكملها،  القصيدة  عىل  مهيمنة  بالغية 

إال  تشّكل  ال  رسدي  موضع  يف  فهي 

بالغة القصة القصرية، جمموعة )حلم ...
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لتشّكل  بأخريات  ترتبط  صغرية  ُنوّية 

النص الذي قد يفيد معنى جمازيا، رغم 

أن اجلملة كلها أو أن النص كله مؤلف 

من مجل تقريرية خالية من أي انحراف 

يف استعامل اللغة.

يف  االختالف  يربز  هنا  ومن   

منطقة االشتغال املصطلحي، لذا البد 

من تغيري احلدود املصطلحية لتتناسب 

بالنظر  هذا  كل  اإلبداع،  أشكال  مع 

زاوية  وهي  واحدة  بالغية  جنبة  إىل 

)بالغات(  هناك  أن  لكون  املجازات، 

تالية  النوع  أو  اجلنس  يؤسسها  أخرى 

مثال  املرئي  كبالغة  القول،  لبالغة 

اللغوية  غري  األخرى  الدوال  وبالغة 

)الفضاءات(.

التقديم  قضية  املجازات  ومثل   

النص  يف  تأخذ  قد  التي  والتأخري، 

عن  معربا  كبريا  لغويا  حيزا  الرسدي 

ما  وهو  كثرية،  أحداث  أو  حدث 

كبري  الرسدية،فالفرق  باملفارقة  يعرف 

املعاين  علم  يف  والتأخري  التقديم  بني 

البالغة  أبواب  من  باب  هو  الذي 

العربية القديمة وبني التقديم والتأخري 

احلدث  ينظمه  فاألخري  الرسدي، 

يف  الوقوع،  أولوية  حسب  وتتابعه 

النحوية  القاعدة  ترتبه  األول  أن  حني 

املنطقية، سواء اشتمل عىل )حدث( أو 

)فعل( تام أم مل يشتمل، وهذا ما يفرق 

به عن نظريه الرسدي، فضال عن فرق 

الفائدة املرجوة منه.

حياول  احلايل  البحث  دام  وما   

القصرية  القصة  بالغة  فحص 

الوقوف  إىل  يدعو  فذلك  باخلصوص، 

صيغها  لكشف  القصة  مفهوم  عىل 

يواجهنا  ما  رغم  اجلاملية،  وطرائقها 

وجهات  وتعّدد  احلدود  يف  مرونة  من 

القصة  معايري  أن  يلحظ  لذا  النظر، 

القصرية )غري يقينية()1(.
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الِقرص  يشّكل  أن  يمكن  بداية   

القصرية  القصة  بني  فارقة  )خصيصة 

القرص  يدخل  هذا  والرواية()2(،ألجل 

بوصفه جزءا من حدود املفهوم، وهو 

يف ذاته رضب من البالغة، ال سيام إذا 

مل خُيل برشوط االجياز وال يفسد املعنى 

أو يعصف بالقارئ ويضّيعه، وهنا يرد 

تساؤل عن إمكان عّد القصة القصرية 

بالغة للرواية بالنظر إىل ميزة القرص؟ 

ال يستبعد ذلك عىل الرغم من   

أصول  إىل  الرواية  تنسب  التي  الرؤية 

حكايات  إىل  والقصة  أسطورية، 

نقاط  من  الرغم  وعىل  وخرافات، 

فاإلجياز  أيضا،  األخرى  االختالف 

أن  البد  بالغة  بوصفه  التكثيف  أو 

يعمد إىل وسائل أدبية جتعل من متلقي 

املعنى  فجوات  لسد  متحفزا  النص 

ُيرى  لذلك  إحالته،  وتقيص  وإمتامه 

مساحة  للقارئ  جيعل  االختصار  أن 

تلك  واملشاركة،ومن  للتفاعل  نشطة 

واإلشارة  والرتميز  احلذف  الوسائل: 

)باملعنى الباريت( وغري ذلك.

)القصرية(  بـ  القصة  اقرتان  إن   

بالغي  ركن  إىل  مبارش  توجيه  هو 

قّيم،يساوي االجياز باملصطلح البالغي 

املتلقي  يدرك  وفيه  القديم،  العريب 

إىل  حاجة  دون  من  ويعيه  املحذوف 

يتعدى  قوال،بل  أم  كان  حدثا  ذكره، 

واملشاهد  واألمكنة  األزمنة  إىل  ذاك 

الوصفية.

القصة  مفهوم  حدود  ومن   

القصرية أيضا وحدة األثر أو احلدث، 

)مركز  مفرد  حادث  القصة  فموضوع 

احلكي)3(،  حوله  ينتظم  وحيد(  اهتامم 

التكثيف  فكرة  تدعم  )الوحدة(  هذه 

الذي  التعّدد  من  الضّد  عىل  واإلجياز، 

ذلك  إثر  الوحدة  وتفرض  يفقدها، 

متاسكا وانسجاما يمتّد إىل هناية القصة، 

بالغة القصة القصرية، جمموعة )حلم ...
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القارئ  اهتامم  عىل  ذلك  يف  مستحوذة 

حني  يف  ومتابعته،  تركيزه  واستمرار 

يؤدي تعّدد مراكز االهتامم إىل فقد هذه 

القصة  متّثل جوهر  التي  البالغية  امليزة 

وحدة  ميزة  تكون  وتكاد  القصرية، 

التي  امليزات  أجىل  من  القصة  يف  األثر 

النقاد بوصفها معلام حمّددا  اّتفق عليها 

ملصطلح القصة القصرية.

فإذا كان استعامل اللغة استعامال   

يمّثل  وتركيبا  وداللة  صوتا  خمصوصا 

فإن  املثال،  سبيل  عىل  الشعر  بالغة 

تركيز القصة عىل حادث واحد مرشوط 

جلزء  مسترتة)4(،متثيل  حقيقة  بكشف 

تتخىّل  أن  يمكن  ال  بالغتها  من  هام 

عنه أو تعتمد عىل بالغة غريه، ولو كان 

تصنيفها  من  القصة  خلرجت  كذلك 

األجنايس.

االهتامم  مركز  يشتغل  إذن   

التكثيف  وسائل  حموريا،تأيت  اشتغاال 

-داعمة  بالغات  بوصفها  األخرى 

من  يمكن  ما  أقص  لتحقيق  وساندة 

ُيطرح  وهنا  الكلية،  اجلاملية  البنية 

األثر(  أن)وحدة  هل  مفاده  تساؤل 

كافية لتشكيل بالغة القصة القصرية؟

عىل  النقاد  أغلب  اّتفق  لئن   

رشط وحدة األثر فيها، فذاك ال يعني 

وإقصاء  األخرى  التقنيات  طمس 

توازر  أن  ينبغي  إذ  الفن،  مواطن 

بعضها  إىل  أرشت  مجاليات  الوحدة 

بالتشكيل  تتعّلق  وأخرى  سابقا، 

لذا  وغريها،  واملوضوع  والرؤية 

النص  يف  الفن  رشوط  تتوفر  أن  البد 

اجلنس  يتطلّبها  التي  والقواعد  املبَدع، 

ما  األثر  بوحدة  ُيكتفى  فال  الرسدي، 

النص غري حمقق لرشطه االبداعي  دام 

بني  نفرق  هنا  ومن  النوعية،  وسامته 

قصة لتشيخوف -مثال- وخرب يف أحد 

كتب التاريخ.
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البلبل(  تتضّمن جمموعة )حلم   

قصة،سنحاول  وعرشين  إحدى 

الوقوف عىل الظواهر البارزة التي تنّم 

مع  رصده،  يمكن  بالغي  معلم  عن 

األخذ احلسبان أن من قصص املجموعة 

يصرّيها  إذ  األثر،  وحدة  إىل  يفتقر  ما 

متعّددة، متيض  متفّرقة  الكاتب مشاهد 

اإلبانة عن  متوّقعة من خالل  إىل هناية 

تتجه  تدرجييا،فهي  شخصياهتا  مصائر 

قصة  مثل  الذروة،  إىل  ال  احلّل  إىل 

اهلولندي  الزيتون،  رجل  )حكاية 

اآلخر،ليلة السلطنة، ترانيم أخرية(.

1- بالغة العنوان

بالغية  ميزة  هناك  ليست   

القصرية  القصة  عنونة  بني  أجناسية 

السيام  الرسد  أجناس  من  وغريها 

التخّييل منه، وسواٌء تسميتنا رواية بـ)آنا 

)انكريزية(  كارنينا،أو زينب(وتسميتنا 

لقصة قصرية عىل سبيل املثال، بوصف 

هذه العنوانات أسامء علم مؤنثة.

إن العالقة بني العنوان والنص   

قادرة  داللة  ال  إذ  دائريا،  شكال  تأخذ 

وحمّددة يف عنوان من دون نص يليه، كام 

أن النص حيتاج إىل هوية لُيتداول،ونظرا 

هلذا العالقة يوصف العنوان بأنه )بنية 

عن  تام  باستقالل  تعمل  ال  صغرى 

البنية الكربى التي حتتها، فالعنوان هبذه 

به  يّتصل  بام  يغتني  افتقار  بنية  الكينونة 

من قصة، رواية، قصيدة،ويؤلف معها 

وحدة رسدية عىل املستوى الداليل()5(.

وبالنظر إىل عنوانات النصوص   

تتجاوز  ال  أهنا  نجد  احلديثة  األدبية 

مفردة  لتصبح  خُتتزل  وقد  اجلملة، 

وحدة  العنوان  كان  فإذا  واحدة، 

متتاز  الرسدي،  املتن  متصدرة  مستقلة 

والتجّرد  والتفّرد  واالختزال،  بالِقرص 

من السياق النيص والسياقات األخرى 

يف  البحث  يقتيض  مؤقتا،فذلك  أيضا 

بالغة القصة القصرية، جمموعة )حلم ...
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بالغة  مباحث  بني  ارتباط  هلا  بالغة 

الكالم أو اللغة ومباحث بالغة الرسد، 

أي بالغة جتمع بني خصوصية الفنون 

القولية األدبية.

أن  باإلمكان  أوضح  وبمعنى   

ترتّشح بالغة من العنوان قبل الولوج 

مثريات  عىل  بالوقوف  النص  لداخل 

حمتاجا  يبقى  ذلك  لكن  العنوان،  ذلك 

ينفي ما صّدرته  أو  إىل سياق قد يؤكد 

الداللة األوىل للعنوان، وملنع االحتامل 

معطيات  إىل  الرجوع  ينبغي  الداليل 

ُتصبح  وهنا  منه،  انبثق  الذي  املتن 

لسياق  منتمية  مجلته  أو  العنوان  مفردة 

ممّا  النص،  طول  عىل  يمتد  قد  لغوي 

عىل  وتتوزع  داليل  بثقل  تنوء  جيعلها 

مساحة حدثية كبرية.

ومن هنا تظهر العالقة بني مجلة   

العنوان التي قد ال تشري إىل حدث ما، 

وبني مجلة العنوان نفسها وهي يف حمور 

يمنحها  أو  يوجّهها  رسدي  سياق  أو 

جيعلها  أو  بأحداث  يدجمها  أو  املعنى 

مركز تلك األحداث.

عنوانات  يف  ذلك  وسنرى   

الكاتب  نجد  القصصية،إذ  جمموعتنا 

قد استعان باملعارف يف بعضها، ال سيام 

قصة )تلك املرأة(، إذ استعمل )تلك( 

عن  يرسد  أنه  رغم  البعيد،  عىل  الدال 

فكان  حافلة،  يف  قرهبا  جلس  امرأة 

للقريب،  إشارة  يستعمل  أن  به  حرّي 

أن  يريد  غايتني  ذلك  يف  أن  ويبدو 

املشارك  السارد  إن  أوهلا:  عليهام،  ينبه 

تلك  وبني  بينه  املسافة  يعمق  أن  يريد 

ييش  كله  فالرسد  البشعة،  الشخصية 

وأنسب  السارد،  عنه  صدر  بنّي  بنفور 

صيغة لذلك اإلبعاد واإلقصاء النفيس 

أن يستعمل اسم إشارة للبعيد، ثانيها: 

ابتعاد  أو  انقضاء  إىل  يشري  الرسد  إن 

القبيحة،إذ  الشخصية  تلك  لقيا  زمن 
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ذكريات  إىل  الرسد  إشارات  حتّولت 

وال  هبا،  وينفعل  السارد  يستدعيها 

ريب أن الذكرى حتيل إىل زمن انقىض 

تناسبه  ذلك  وألجل  ابتعد،  وحدث 

)تلك(.

اسم  بعد  جاء  الكاتب  إن   

بأل،وهذا  معرف  باسم  االشارة 

والعهد،  التخصيص  يفيد  التعريف 

عىل  العنوان  بنية  من  الواضح  ومن 

عكس بقية العنوانات أن حمذوفها يقع 

تبقى  ما  أن  حني  يف  اخلرب،  موضع  يف 

متعارف  هو  املبتدأ،كام  حمذوفها  منها 

ليكون  العنوان،  حمذوف  تقدير  يف 

املؤذية(،  أو  املرأة قبيحة  التقدير )تلك 

والكاتب بطبيعة احلال ليس بحاجة إىل 

ذكر املحذوف؛ كونه وسيلة لالختزال 

املتلقي  دفع  وحماولة  والتكثيف 

املحذوف  ذلك  وتوقع  الستكشاف 

عمل  ولقد  وتشويقه،  فضوله  وإثارة 

الرسد عىل توجيه القارئ وجعله يدرك 

العنوان  يتعاضد  وبذلك  املحذوف، 

داللته  يوّجه  الذي  الرسدي  واملتن 

وحيّدد املعاين املحتملة فيه.

ويبدو أن قاعدة احلذف النحوية   

يف العنوانات حتاول فرض سياق لغوي 

مقّدر، إذ ُتدخل العنوان يف مجلة يعمل 

أو  ابتكارها  عىل  املؤول  أو  املتلقي 

تنبثق مساحة  تقدير جزئياهتا،ومن هنا 

اجلملة،  بناء  صيغ  فيها  تتعّدد  قد  مرنة 

يفرضه  ما  أن  ثم  اآلراء،  فيها  وختتلف 

النحوي من تقدير يواجهه ما  التوجيه 

من  حيتمله  وما  الرسدي  املتن  يفرضه 

سياق قار يف القصة التي حيملها، وهو 

بدوره يدّل عىل املقّدر أيضا، وما مّر من 

ذلك،  عىل  شاهد  املرأة(  )تلك  عنوان 

بوّصفه  اجلملة  نقدر خرب  أن  يمكن  إذ 

بـ)هذه(  اجلملة  مبتدأ  نقدر  أو  حمذوفا 

املشري إىل قصة )تلك املرأة(.

بالغة القصة القصرية، جمموعة )حلم ...
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وعىل الرغم من تعّدد وجهات   

النظر حول مجلة العنوان، إال أن ما ُيتّفق 

عليه هو ذلك احلذف واالختصار، وما 

يضّمنه الكاتب من دالالت ومفارقات 

وحمفزات تستفز القارئ وتشجعه عىل 

تقيص املقاصد.

من  املرأة(  )تلك  عنوان  ومثل   

)انكريزية(،لكن  عنوان  املعارف  جهة 

وتداول  ثقايف  بمحمول  مثقل  األخري 

وتعيينا  ختصيصا  أكثر  وهو  شعبي، 

الكاتب  أن  ويظهر  علم،  اسم  كونه 

لقصته  عنوانا  رصيح  علم  اسم  باختاذ 

بدال من غريه –كام يف العنوان األول- 

االجتامعي  احلّيز  عىل  يؤرش  أن  يريد 

الذي حتّظى به الشخصية.

إن  آخر  ومن  جانب  من  هذا   

تسمية )انكريزية( استعامل عامي للفظة 

االستعامل  وهذا  دخيلة،  عربية  غري 

القصة  بيئة  إىل  حييل  أيضا  العامي 

)أسلوهبا(،  اللغة  استعامهلا  وطريقة 

التي  الزمنية  للحقبة  إحالته  عن  فضال 

صح  -إن  الصويت  التحوير  فيها  شاع 

)إنجليز(،  األجنبية  للفظة  التعبري- 

القصة  العنوان إىل متن  انتقلنا من  فإذا 

يف  غاية  امرأة  )انكريزية(  أن  وجدنا 

اجلامل والروعة والسحر، وهي لذلك 

- ومن دون ترصيح من السارد- تشبه 

اإلنجليزية  الشخصية  مجال  بجامهلا 

الشعر  وشقرة  العيون  بزرقة  املّتصفة 

ومجال البرشة.

إن تسمية )انكريزية( وإن كانت   

إىل  املنسوبة  تعني  الرصفية  الناحية  من 

اإلنجليز، إال أهنا يف القصة ختالف هذا 

اإلنجليز  إىل  منسوبة  لكوهنا  املعنى، 

املعنى  وهذا  ومتلحا،  ومشاهبة  تلطفا 

األخرى  املعاين  دفع  الذي  هو  األخري 

وأزاحها وأدخل التسمية ميدان املجاز.

املذكورين  العنوانني  بالغة  إن   
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أعاله مل تنفصل عن موّجهات الداللة 

بالغة  وهي  كله،  النص  عن  الصادرة 

املفردة  بنائها  يف  تسهم  ذكرت-  كام   -

واجلملة والنص، وال ريب أن العنوان 

املتن  يعمل  ما،  معنى  يعطي  وحده 

الذي يليه عىل حتديده أو زيادة داللته.

التنكري  استعامل  ناحية  من  أما   

كبريا  حّيزا  شغل  فقد  العنوان،  يف 

القصصية  املجموعة  عنوانات  من 

وذا  النصف،  تناهز  املدروسة،ونسبته 

يشري إىل ملمح أسلويب وتقنية قصصية، 

وتوّسع  الداللة  أفق  تفتح  النكرة  كون 

ينشط  بدوره  وهذا  االحتامالت، 

يف  دوره  يأخذ  أن  إىل  ويدعوه  املتلقي 

استكشاف املعنى.

عىل  قصص  أربع  وردت  لقد   

إضاءة،  وهي:)سهرة،  نكرة  صيغة 

وجوه، فزع(، وجاءت مخس أخر عىل 

)ترانيم  وهن:  موصوفة،  نكرة  صيغة 

عالية،  غيوم  حجرية،  مقاعد  أخرية، 

زيارة غريبة، رجل عابر(، ثم أن هناك 

نكرة مضافة إىل معرفة يف سبع قصص 

البلبل،  حلم  نوفمرب،  وهي:)زهرة 

الكالم،  امرأة  الزيتون،  رجل  حكاية 

ليلة  الظهرية،  الذئاب،شجرة  وادي 

السلطنة(.

بمفردة  االتيان  أن  البنّي  ومن   

مرحلة  آخر  عنوانا-  -بوصفها  نكرة 

يصيب  الذي  والتجريد  احلذف  من 

حذف  ال  إذ  الكلمة،  أو  اجلملة  بنية 

كاالشتغال  ووسائل  بدالئل  إال  بعده 

تعرية  فإن  حال  كل  الفضائي،وعىل 

واإلضافات  الزيادات  من  املفردة 

والعالقات،يقابلها حتّرر من السياقات 

وهذا رضب  املسبقة،  املحّددة  واملعاين 

من االختصار غري املخل ما دام هادفا 

امتداد  لتتبع  مدعو  متلق  إىل  وموّجها 

املفردة  فيه  جتد  الذي  ونسقه  املعنى 

بالغة القصة القصرية، جمموعة )حلم ...
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استقرارها وانسجامها وبياهنا.

القارئ ما تصنعه  ال خيفى عىل   

حتمله  وما  تشويق،  من  النكرة  صيغة 

من معان يريدها املتكلم ويؤرش عليها 

الكاتب  سمى  فمثال  القويل،  السياق 

عن  حتكي  وهي  )سهرة(،  بـ  قصته 

شخصية رجل كبري ينام يف املقهى كل 

يوم هربا من وضع بيتي -وإن كان غري 

ح به- بل تشري له بعض معطيات  مرصَّ

القصة.

العنوان  نجد  القصة  هذه  يف   

مفردا نكرة، ويف ذاك مغزى وتوظيف 

نقطتني،  عىل  اللغة،وهو  لطاقات 

من  املفردة  نقل  الكاتب  إن  األوىل: 

فالسهر  املجازي،  إىل  اللغوي  معناها 

يرسد  القصة  يف  والكاتب  النوم،  ضد 

عن شخصية ترد املقهى لتنام ال لتسهر، 

ظاهر  معنى  بني  املفارقة  تكمن  وهنا 

يصف ذلك الرجل بأنه يسهر باللعب 

بحقيقة  يّتصل  باطن  ومعنى  غريه،  أو 

مكان  عن  تبحث  الشخصية  كون 

أدته  ما  وهذا  ونفسية،  جسدية  لراحة 

مفردة )سهرة( جمردة من التعريف.

أن  فيبدو  األخرى،  النقطة  أما   

القصد من إفراد وتنكري )سهرة( ناجم 

عن تواطؤ السارد املشارك ومن ورائه 

الكاتب وتعاطفهام مع تلك الشخصية 

املضطهدة يف بيتها واهلاربة من أذاه، لذا 

حاول مبدع العنوان التقليل من تكرار 

-عىل الرغم من كثرته  سهر الشخصية 

طّياته  بني  وليحمل  التنكري،  -باعتامد 

وجها من املساحمة والتسويغ والتصالح 

يقّدمه املبدع كرؤية جديدة وواسطة بني 

املجتمع والفرد، مادام هناك تضاد كبري 

توحي به القصة بني الظاهر االجتامعي 

والباطن الفردي، وهو منشأ املفارقة.

 وعندما نقف عىل عنوان )وجوه(،نجد 

املؤلف قد عمد إىل عدم التعيني، كونه 
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سيارة  تستقل  برشية  جمموعة  يرصد 

الشخصيات  معاناة  فينقل  )باص(، 

ستكون  لذا  احلّيز،  ذلك  تشغل  التي 

معرفة السارد املشارك يف حدود ظاهر 

الشخصيات وما تلحظه عينه الراصدة 

مع  التنكري  ينسجم  هنا  ومن  حلركتها، 

قلة التواصل وغياب العالئق.

معرفته  من  الرغم  عىل  لكن   

شخصية واحدة )اجلار(، إال أنه غّلب 

ختام  إىل  املعرفة  تلك  وأّجل  التنكري 

وليس  تنوير،  حلظة  ليجعلها  القصة 

اإلشارة  العنوان  هذا  من  السارد  مراد 

إىل راكبي الباص من خالل وجوههم، 

انطباع  من  الوجه  يرتكه  ما  أراد  بل 

دام هو أرشف جزء  ما  حول صاحبه، 

طبعه،  عىل  وداّل  اإلنسان  جسم  من 

لذا كان اهتامم السارد منصبا ومتوجها 

به،  توحي  وما  الوجوه  تلك  قراءة  إىل 

وطريقة تأثريها فيه من دون أدنى تلّفظ، 

وليس مهه معرفة اسم صاحبها، لذلك 

برز يف القصة وجه عبوس،وآخر ودود 

متعب..،  وآخر  مبال  ال  مرح،وثالث 

سيمياء  رصد  غاية  سيناسب  لذا 

مناسبته  عن  فضال  التنكري،  األوجه 

للمقام الرسدي.

التنكري  صيغة  إىل  نصل  وحني   

بالغيا  مغزى  العنوان  ُيمنح  املوصوفة 

كائنا يف التخصيص،إذ بدال من املعنى 

إىل  ُيلجأ  النكرة،  تنتجه  الذي  العائم 

وحتّدد  املعنى  توّجه  هبا  متعّلقة  صفة 

املتبوع، وقد يدعم هذه النكتة البالغية 

االستعامل املجازي لبعض العنوانات، 

ينطوي  إذ  عالية(،  )غيوم  عنوان  مثل 

حتت جنح االستعامل الكنائي،فالقصة 

بصبية  الظفر  عن  شيخ  عجز  حتكي 

برز  العنوان  أن  نلحظ  لذا  مجيلة، 

متجّرد  وهو  ظهرت  األوىل  ببالغتني، 

بوظيفة  متعّلقة  وكانت  متنه  عن 

بالغة القصة القصرية، جمموعة )حلم ...
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انتامئه  نتجت من  والثانية  التخصيص، 

باالستعامل  متمثلة  فكانت  للمتن، 

الكنائي وقصد املعنى املجاور، وهو ما 

أفرزته القصة كلها.

عابر(،  )رجل  قصة  ذاك  ومثل   

إذ إن ختصيص الرجل بالعابر تستدعيه 

املؤقت  احلدث  فذلك  القصة،  حبكة 

الذي أثاره الرجل ببكائه يف املقهى، ثم 

مغادرته مرسعا من دون أن يعرف أحد 

سببه،هو مركز وحافز عرض وجهات 

النظر التي صدرت عن رواد املقهى يف 

ذلك  يكن  مل  البكاء،ولو  سبب  تعليل 

كشف  إمكانية  ألعطى  عابرا  الرجل 

لغزه،  وحلُلَّ  للبكاء  احلقيقي  السبب 

من  رضبا  ليحدث  كذلك  بقي  بل 

ذاكرة جمتمع  عابر يف  أنه  كام  التشويق، 

وضّيعت  نسته  ما  رسعان  التي  القصة 

مالحمه وبكاءه.

كل  تقيص  بصدد  ولست   

عنوانات املجموعة، فذلك ما ال تسعه 

وريقات البحث، بل أردت أن أتوقف 

حيملها  التي  البالغة  رضوب  عند 

املتن  مع  ومتعالقا  منفردا  العنوان 

الرسدي.

ورد  ما  الصيغ ال سيام  بقية  أما   

أي  باإلضافة(،  )املعّرف  بصيغة  منها 

واآلخر  نكرة  األول  جزؤه  كان  ما 

معرفة، من قبيل )امرأة الكالم، شجرة 

ممّا  ذلك  وغري  البلبل(،  حلم  الظهرية، 

ذكرته سابقا، فاملالحظ أن الكاتب فيها 

خلخل اإلسناد من خالل إضافة اجلزء 

إليه( إىل ما ال يمكن  األخري )املضاف 

اإلضافة له، أي أنه سار هبذا الرتكيب 

البسيط بني املفردتني من منطقة احلقيقة 

اللغوية إىل ميدان املجاز، ويبدو أن هذه 

الصياغة صادرة عن بنية عميقة،يمكن 

واحللم  املتكلمة  )املرأة  بـ  تقديرها 

هبا  املستظل  والشجرة  بالبلبل  املتعّلق 
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ظهرا(.

العدول  غايات  تقيص  يمكن   

هذا، ففي البدء أن عنوان )امرأة الكالم( 

يثري فضول القارئ ويستدرجه إىل عامل 

معرتك  يف  دخل  فإذا  وفتنته،  الرسد 

األحداث عاد للعنوان مندهشا مفاَجأ 

بعد أن فّك شفرته وتبنّي مغزاه وداللته 

هذه  أن  ثم  منه،  املرجّوة  واملقاصد 

الصيغة تتناسب مع هذا النوع الرسدي 

الذي ال هيتم كثريا بالتشخيص وتسمية 

شخصيات  دامت  ما  الرسد،  فواعل 

القصة توصف بأهنا مغمورة من عامة 

الشعب، فضال عن أن االهتامم يقع عىل 

فعلها، فيتحّقق بذلك جزء من االجياز 

الفعل  فذلك  والتكثيف،  واالختصار 

لتلك  فا  معرِّ أصبح  الكالم(  )فعل 

املرأة  بنسبة  الكاتب  قيام  وما  املرأة، 

الذي يؤديه يف جممل  للكالم إال لألثر 

الرئيس ومركزها  فهو حمورها  القصة، 

الذي تنبثق منه الرؤية التي تريد القصة 

إيصاهلا.

الظهرية(  )شجرة  عنوان  أما   

رمز  اإلسناد-  جمازية  عن  -فضال  فهو 

الشجرة  من  الداللة  تتجه  إذ  للمكان، 

واحلياة  باجلامل  املّتصف  املكان  إىل 

اإلنسان  لكيان  احلافظة  النابضة 

والراعية لكرامته من اإلهانة واإلذالل.

عىل  داّلة  الشجرة  كانت  فإذا   

املكان املأنوس واحلافظ، فالظهرية متّثل 

زمن األذى والقسوة، وهي عىل الضّد 

الشجرة،  من  املستحصلة  الداللة  من 

والكاتب جعلهام متالزمني ليجمع بني 

حالتني )الفة , معاداة، كرامة , ذلة(.

والسارد  القروي  حلم  إن   

انتامئهم  لعدم  متثيل  بالشجرة  املشارك 

حاوال  لذلك  فيها،  وغربتهم  للمدينة 

اهلروب منها ولو باألحالم، وسعيا إىل 

مكان يّتصف بالسالم والسكينة، مكان 

بالغة القصة القصرية، جمموعة )حلم ...
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جيد فيه اإلنسان ذاته وحّبه وروابطه.

لقد اختار القروي )النوم حتت   

ظل الشجرة( سببا للنزول من السيارة 

التي خنقه حرها، ألن مظاهر البيئة التي 

ينتمي اليها مغروسة يف بواطن تفكريه 

وجود  ال  أن  تشري  فالقصة  ولغته، 

للشجرة يف ذلك املكان من املدينة، بل 

كان تعبري القروي عذرا للنزول، وهو 

يف الوقت نفسه نفور من املكان وقصد 

يف  بحث  لكنه  آخر،  مكان  يف  للبحث 

غري موضعه الصحيح.

املتن  يف  العنوان  بالغة  إن   

العتبة  تعالق  عن  تصدر  املدروس 

األوىل التي صدرها الكاتب قصته وما 

يتضّمنه الرسد من أقوال وأفعال، تلك 

-يشّكلها  صورها  أجىل  -يف  البالغة 

الفن  لقواعد  وخيضعها  كله  النص 

بالغة  فتنتج  إبداعه،  وآليات  الرسدي 

كل  بالغة  من  العنوان  يمّثلها  جزء 

متّثلها القصة.

2- بالغة اإلشارة:-

ُيبنى  عموما  الرسد  كان  إذا    

التتابع  أو  احلدثي  التوايل  قاعدة  عىل 

بوصفها قاعدة أولية )أصل(، أي وفق 

العمودي  فاملحور  األفقي،  املحور 

بالغة  باألحرى  أو  له،  خرقا  يمّثل 

ما  التوزيعية،  غري  الوحدات  تشّكلها 

وقد  الرسد،  يف  لفائض  وجود  ال  دام 

سمى بارت تلك الوحدات بالوظائف 

منها  الغاية  اإلشارية،  )االندماجية( 

ما  أن  يعني  ،هذا  القصة)6(  معنى  دعم 

ما  يمكن عده زيادة يف موضع رسدي 

يشّكل بالغة تتكئ عليها البنية الداللية 

الكلية للنصوص الرسدية.

إن اإلشارة قد تتجىّل يف مفردة   

واحدة، وقد يدّل عليها مقطع رسدي، 

العمودي  املحور  يف  حلوهلا  أن  كام 

الرتابط  يدّل عىل أن حذفها ال خيلخل 
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الوظيفية  الوحدات  وتوايل  السببي 

رضوري  وجودها  لكن  التوزيعية، 

الداللة  ملسار  دعم  من  فيه  ملا  وبالغي 

وروعة الفن.

اإلشارات  )تفرض  لذا   

ما  وهو  االستعارية()7(،  العالقات 

القصرية  القصة  ينسجم مع مقتضيات 

التي تلقي عىل القارئ دور كشف تلك 

العالقات والوقوف عىل روابط املعاين 

املثارة يف خمتلف تضاريس النص.

لو  فيام  تساؤل  يرد  وهنا   

عىل  تعتمد  القصرية  القصة  كانت 

بتلك  ُيؤتى  فلامذا  والتكثيف،  االجياز 

املؤرشات؟

الرسد  جتريد  يمكن  ال  بداية   

أو  الوصف  حمطات  من  تاما  جتريدا 

ملا  العام،  للمعنى  الساندة  األحداث 

تشّكل  تكاد  كثرية،  وظائف  من  تؤديه 

املالمح  األخرى  الرسد  وظائف  مع 

األجناسية للنصوص، لذا ليس منكرا 

عىل القصة أن تستعملها من دون إطالة 

احلدث  داعمة  أو  إسهاب،منبئة  أو 

الرئيس الذي تقوم عليه القصة، فضال 

عن  متاما  تستغني  ال  القصة  أن  عن 

والتأثيث  للزخرف  املوظف  الوصف 

فيها  ُيستقبح  هذا  أن  رغم  فحسب، 

بد  ال  الذي  الرئيس،  أثرها  ويشّتت 

كل  فيه  )تسهم  أن  )بو(  رأي  بحسب 

بمنتهى  القصة  فتخرج  التفاصيل()8(، 

صفائها.

اإلشارية  الوظائف  دامت  وما   

تشتغل  التي  احلرة  املنطقة  -رغم 

عليها- حتيل إىل معنى ما، وتعمل عىل 

توجيه القارئ وهديه وجعله يسترشف 

كبرية  أمهية  يعطيها  ما  فذلك  املقصد، 

الفنون يف خمتلف أنواع  يف خلق بالغة 

التعبري-  صح  إن  تؤدي-  إذ  الرسود، 

فكرة الزيادة لفائدة.

بالغة القصة القصرية، جمموعة )حلم ...
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تلك  بعض  وسنالحظ   

من  موضع  من  أكثر  يف  اإلشارات 

قصص املجموعة، مثال يف قصة )اإلبر 

العبارات  هذه  السارد  يذكر  النارية( 

حوهلا  تدور  التي  الشخصية  واصفا 

القصة: )مل تكن الريح الوحشية متنحَك 

املوحش،  املكان  هذا  الثبات يف  فرصة 

املعزولة  املعمرة  الشجرة  ترى  وأنت 

فروعها  عىل  لتبقي  الريح  تصارع 

تتاميل  وهي  تنكرس،  أن  من  وأغصاهنا 

وهتتز بحركة عنيفة بعد أن انقصف منها 

ذلك الفرع اجلانبي الضعيف..()9(. 

شخصية  حول  تدور  فالقصة   

آالمه  فازدادت  العمر،  به  تقّدم  رجل 

وضعفت قواه وعزلته أرسته وجمتمعه، 

أساه،  وازداد  وغربته  أذاه  فتضاعف 

السيام ما ناله من أرسته وبيته، ليفارق 

ما ُيتوقع من البيت من كونه حمل سكينة 

وسالم وعناية.

رصد  وظيفة  تكون  هنا  ومن   

متكرسة  املعزولة  املعمرة  الشجرة 

تعانيه  ما  عىل  التأشري  األغصان 

الشخصية ومتّر به، أي أن تلك اإلشارة 

استعملها السارد لدعم املعنى الشامل 

الذي  اهلرم  الرجل  بشخصية  املرتبط 

القصة،  من  الرئيس  احلدث  يمّثل 

كفاح  بني  احلالة  يف  تكافؤ  فهناك 

اهلرم،  الرجل  وكفاح  املعمرة  الشجرة 

التي  االستعارية  العالقة  تتأسس  لذا 

يف  به  مرّصح  ركن  بني  بارت  هلا  أشار 

آخر  وركن  بالرجل،  مرتبط  النص 

وفق  شجرة،  بصفة  ظهر  )مستعار( 

الذي  األمر  القديم،  البالغي  املفهوم 

حيّقق جزءا من مجاليات الرسد ومظاهر 

االبداع.

قصة  تنقله  ما  سبق  ما  ومثل   

ليتّضح  موجزها  أنقل  وأنا  )سهرة(، 

تدور  إذ  ودورها،  الوظيفة  موضع 
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يف  النوم  اعتاد  كبري  رجل  حول  أيضا 

وهروبا  اضطرارا  بيته  من  بدال  املقهى 

املقهى  يف  وجد  إذ  فيه،  وضع  من 

القصة  منتصف  ويف  وسالما،  هدوءا 

الدجاج،  فراخ  حادثة  السارد  يذكر 

جلبها  جديدة  فراخ  )كانت  فيقول: 

قلقة،  مضطربة  حائرة  املقهى  صاحب 

تبحث عن مكان لنومها، وكان قد هيأ 

كانت  لكنها  للنوم،  أرضيا  مكانا  هلا 

هاربة  خارجة  وتناور  وتركض  حتوم 

املرتبة،متجهة  الدائرية  الفسحة  من 

لشجرة  الواطئة  الفروع  إىل  تتطّلع 

القفز  وحتاول  املعمرة،  اهلرمة  التوت 

عنيدة  فاشلة  كثرية  بمحاوالت  إليها 

ومضحكة..()10( .

الزمن  من  مدة  انقضاء  وبعد   

لفراخ  يعّد  )مل  فيقول:  السارد  يعود 

أسكت  حركة،  أو  دبيب  أي  الدجاج 

النوم وأخرس ضجيجها بعد أن يئست 

من تسلق أي غصن يف شجرة التوت، 

مدفوعة  مقهورة  مدحورة  وعادت 

ملهجعها األريض..()11( .

إن حادثة فراخ الدجاج مل يكن   

دالئل  فيه  نجد  بل  اعتباطا،  ايرادها 

ومؤرشات متنح املتلقي سبل كشف ما 

القصة،  تفاصيل  من  خفي  أو  غمض 

رصيح  بشكل  القصة  تظهر  مل  فمثال 

سبب ترك الرجل النوم يف بيته وقصد 

املقهى لذلك، لكن احلادثة تلك أحالت 

بشكل بنّي إىل سببه.

الشجر هي  فإذا كانت أغصان   

فالبيت  األفراخ،  لنوم  املناسب  املكان 

الرجل  لنوم  مناسب  مكان  أيضا  هو 

الكبري، لكن يف كلتا احلالتني مل يتحّقق 

الطيور عىل األرض  إذ هجعت  ذلك، 

ونام الرجل يف املقهى.

املوصوفة  الطيور  حال  وما   

إحالة  إال  واالندحار  والقهر  باليأس 

بالغة القصة القصرية، جمموعة )حلم ...
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هبا،بعد  املرّصح  غري  الرجل  حال  إىل 

وراحة  وهدوء  سالم  أي  نيل  يف  فشل 

خارجه،  النوم  إىل  يضطر  لذا  بيته،  يف 

قبل  ما  إىل  تؤّرخ وتشري  فاحلال األوىل 

ومتوّقع  منه،  املحذوف  وحتّدد  الرسد 

من القارئ أن يقف عليه ويكتشفه.

األمر  )فزع(  قصة  يف  ونجد   

تعميق  السارد  من  حماولة  يف  نفسه 

الشخصية  به  تشعر  الذي  األسى 

إذ تنقل القصة صورة تلك  املرصودة، 

والفاقة،  الفقر  من  تعاين  التي  املرأة 

التقاعدي، وعندما  تنتظر مرتبها  وهي 

املرصف  من  الستالمه  صباحا  تذهب 

واألحالم  اآلمال  ذهنها  يف  تتأجج 

فيتحّقق  والرسور،  الفرح  وصور 

ويتحّول  يتغرّي  ما  رسعان  لكن  ذلك 

إىل شقاء وضياع وبؤس وحزن عميق 

تقع  وهنا  املرتب،  رسقة  بسبب  قاتل 

الدهشة والصدمة للقارئ وتلك املرأة 

راصدا  السارد  يقول  سواء،  حّد  عىل 

إياها بعد تلك اخليبة واالنكسار وهي 

يف  صاحبها  )ما  الوفاض:  خالية  تعود 

النوارس  نعيق  عودهتا عىل اجلرس غري 

حتى  ترتّصد  وهي  الرشهة،  البيض 

املرأة  انشغال  رغم  السمك،  أصغر 

عينيها  يف  انغرز  ما  آخر  فإن  بحاهلا 

األسامك  مشهد  املضببتني  الكابيتني 

معّلقة  بحراشفها،  امللتمعة  املقلوبة 

عىل  أطبقت  وقد  راجفة  البطة  مهتزة 

رؤوسها أو أذناهبا مناقري حادة مل ترتك 

هلا غري حركتها اليائسة()12( .

يف  السمك  صغار  مشهد  إن   

وحركتها  وارجتافها  النوارس  أفواه 

إىل  العامة  بالداللة  يّتصل  اليائسة 

نقلها حدث رسقة نقود املرأة، فاحلركة 

واملوت  احلياة  بني  والتعّلق  اليائسة 

وذاك اخلوف واألمل هو نفسه عند املرأة 

واخليبة  االنكسار  عليها  استوىل  حتى 



285

)2
02

3  
ط -

شبا
( )

14
44

 - 
ب

رج
ة )

امن
 الث

سنة
- ال

ون 
الث

والث
س 

خلام
دد ا

الع
 - 

سع
التا

لد 
ملج

/ ا
واة

د

فالسارد  املعنوي،  واملوت  واهلزيمة 

الشعور  ليؤكد  املشهد  هبذا  جاء 

باالنسحاق والضعف، من خالل خلق 

السمك يف  مشاهبة )إشارية( بني حالة 

املرأة وقد رُسق  النوارس وحالة  أفواه 

مكافئ  إال  النوارس  وما  مرتبها، 

للصوص، والسمك مكافئ للمرأة.

من  الرغم  عىل  األمثلة  هذه   

الوظيفية  البنية  خيلخل  ال  حذفها  أن 

التوزيعية للقصة وال يؤثر يف حبكتها، 

إال أن تزيني الرسد هبا ال خيلو من فائدة 

األمثلة  كانت  وداللية  بالغية  ومزية 

مظاهرها،  لبعض  مصداقا  املذكورة 

ومن البنّي أيضا أن الوظائف اإلشارية 

يف القصص املذكورة تأخذ حّيزا لغويا 

يفوق املفردة ليصل إىل الرتاكيب.

3- بالغة التشخيص:-

بأنه  التشخيص  يعّرف   

إىل  تفيض  التي  التقانات  )جمموعة 

ذهبت  لذا  الشخصية()13(،  توّلد 

أن  إىل  احلديثة  الرسدية  الدراسات 

امتداد  عىل  تدرجييا  تتكّون  الشخصية 

وتطّور  القراءة  عملية  يف  الزمني  اخلط 

الشخصية  خلق  )ُعّد  فإذا  الرسد)14(، 

الرواية  البطل عالمة ممّيزة يف نشوء  أو 

القصة  يف  فالشخصية  وتطّورها()15(، 

القصرية ال تشغل ذلك احلّيز القتضاء 

حتمل  جيعلها  ما  وهذا  ونوعي،  تقني 

هذا  مع  منسجمة  بالغية  خصوصية 

الفن احلديث.

تفتقر  القصصية  الشخصية  إن   

ضيق  والنمّو)16(،بداعي  التطّور  إىل 

القصة  واعتامد  مرة،  النيص  الفضاء 

عموما عىل حدث رئيس واحد تسعى 

إىل إيصاله إىل الذروة مرات أخرى، لذا 

ما  احلدث  هذا  عىل  االهتامم  سينصب 

دام مركز القصة وقوام بنائها، فتهّمش 

وبعض  وجودها  ويصبح  الشخصية 

بالغة القصة القصرية، جمموعة )حلم ...
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فهي  احلدث،  يستلزمه  ممّا  مشخصاهتا 

الحقة به تابعة لظروفه.

)التشخيص(  التقديم  يّتخذ   

الوصف  تعتمد  األوىل  طريقتني: 

والتقرير وتسمى التقديم باإلخبار، يف 

الشخصية  أقوال  إىل  الثانية  تلجأ  حني 

التقديم  عليها  ويطلق  وأفعاهلا 

الطريقتان  تسمى  وقد  باإلظهار، 

بالتقديم الرصيح والضمني)17(.

التشخيص  أكان  وسواء   

رصحيا أم ضمنيا، فالبادي من الوجهة 

اهتامم  حمل  منه  الضمني  أن  البالغية 

فيه  الرتكيب  أو  اجلملة  كون  بالغي، 

السطحي  املعنى  من  باملتلقي  ينتقل 

السياق، لكن  يفهم من  إىل آخر جماور 

ال  الرصيح  املبارش  التقديم  استعامل 

يعني أنه جمرد من بالغة الرسد، ما دام 

الرسد التخّييل احلديث عموما قائام عىل 

استعامل اللغة بطريقة مبارشة تستهدف 

االيصال.

نالحظ  املجموعة  إىل  وبالنظر   

طريقة  يستعمل  ما  كثريا  الكاتب  أن 

عن  الصادر  باإلخبار  التشخيص 

يوّزع  إخبار  الشخصيات،  أو  السارد 

النص القصيص،لكن بيشء من االجياز 

وأثرها  القصة  قيمة  مع  يتالءم  الذي 

الشخصية  فهم  عىل  ويعنّي  الوحيد، 

ودوافع أفعاهلا وخصائصها الذاتية.

التقديم  من  اآلخر  النوع  أما   

املجموعة  يف  ورد  فقد  )الضمني(، 

يقول  فعندما  معدودة،  بمواضع 

عىل  حطت  )بوم(  عن  متحدثا  السارد 

شجرة حديقته: )تقبلت وجودها، وأنا 

ثالثني  قبل  عيل  تلميذ  اعرتض  أتذكر 

سنة عندما كنت أحتدث هلم عن شؤم 

البوم وعقائد الناس()18(، فالقول حييل 

الشخصية  أن  إىل  رصحية  غري  بداللة 

وأن  التعليم  مهنة  متارس  الساردة 
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عمر  وهو  الستني  يناهز  اآلن  عمرها 

الشيخوخة.

عن  السارد  قول  ذلك  ومثل   

وجوه  )مالمح  القروية(:  )املرأة 

بعض الرجال أزهرت يف روحها وجه 

زوجها الراحل، فلوال حرصه وكدحه 

ووظيفته خللت يدي من اهلوية، طمأنته 

القلب  بدم  أوالده  وديعة  حتفظ  أهنا 

وضوء العيون()19( .

يضاعف  أن  يريد  هنا  فالسارد   

يشري  عريض  بذكر  باألسى  الشعور 

إىل كون املرأة تلك أرملة،مات معيلها 

وحاميها ومل تتزوج غريه، ليشّكل بعد 

املؤملة  للمفارقة  الكاملة  الصورة  ذلك 

كام  املرأة وأساها،  تزيد من شقاء  التي 

قصة  يف  األكرب  االبن  قول  من  ُيفهم 

كان  أيب  أن  ألمه:)أصحيح  )إضاءة( 

نزيال يف ذلك الطابق املعزول لألمراض 

العقلية؟()20(، أن األب كان جمنونا.

فقد  التسمية  ناحية  من  أما   

املعارص  الرسد  يف  الشخصية  ظهرت 

االسم  عن  ختّلت  إذ  عالمة،  بوصفها 

نعتا  أو  الرصيح وظهرت حاملة صفة 

مالزما، داللة عىل فقدان اهلوية)21(،لذا 

يوجد  ال  القصرية  القصة  أن  ُيلحظ 

الناس  فيها جمموعة من  بل  بطل،  فيها 

البطولة  فغياب  املغمورين)22(، 

-إن  االجتامعي  السواد  يف  واالندماج 

ومشكالته  هبمومه  التعبري-  صح 

منتمية  الشخصية  جيعل  حياته  وطبيعة 

من  أكثر  االجتامعي  الكّم  ذلك  إىل 

تفردها باسم حياول الكاتب من خالهلا 

خاصة  ورؤية  حياة  أسلوب  صياغة 

اجلميع  عن  يعرب  الواحد  دام  ما  به، 

يصح،فضال  والعكس  صورته  وينقل 

أعطى  إذا  ملزم  الكاتب  أن  ذلك  عن 

للشخصية اسام رصحيا،أن يتبع التسمية 

بقدر آخر من التشخيص، وهو بدوره 

بالغة القصة القصرية، جمموعة )حلم ...
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الذي  النيص  الفضاء  زيادة  إىل  يؤدي 

تسعى القصة إىل تقليصه.

من  بدال  الصفة  استعامل  إن   

الرسد،  يف  للشخصية  الرصيح  االسم 

ال سيام القصة القصرية ال جيعل األخري 

يف  حّر  الكاتب  ألن  بالغة؛  من  خاليا 

توظيف االسم أو العدول عنه بالصفة 

الصفة  لكن  التشخيص،  عملية  يف 

تقّرب املسافة الداللية واملسافة الرسدية 

معنى  تعطي  كوهنا  املتلقي؛  من  أيضا 

منجزا مبارشا عن صاحبها، فضال عن 

إىل  كون بعضها من جنبة بالغية حييل 

املعنى املجاور، أي أهنا حتّظى بتشكيل 

املتلقي وتدعوه  عالقات جماورة، حتّفز 

وهي  واستحصاهلا،  عليها  التعّرف  إىل 

تعمل عىل توخي االختصار  أيضا  هنا 

القصة  حتتاجه  ما  وهو  والتكثيف 

القصرية.

ترك  من  أخرى  غاية  وثمة   

التسمية تكمن يف السياق النيص الذي 

القصة  ُتبنى  فقد  القصة،  متن  خيلقه 

عابر،  وموقف  عريض  حادث  عىل 

وفيه غري ممكن معرفة اسم الشخصية، 

فُيلجأ إىل الصفة، ال سيام إن كان سارد 

أحداثها  يف  املشارك  النوع  من  القصة 

املعارف(،  يتّصف)بمحدودية  وهو 

تتطّلب  الرسدية  التقنية  هذه  كون 

ذلك وتشرتطه، كام هي احلال يف قصة 

وقصة  )فزع(،  وقصة  املرأة(  )تلك 

الظهرية(،  و)شجرة  عابر(  )رجل 

تسمية  األوىل  القصة  يف  ُأستعِمل  إذ 

)امرأة مخسينية(، والقصة تنقل حادث 

القبيحة يف  العني  املرأة ذات  رؤية هذه 

ومشاعره  السارد  فعل  ورّدة  احلافلة 

القصة  أما  الشنيع،  القبح  ذلك  إزاء 

-وهو مشارك  الثانية فيستعمل السارد 

القروية(،  )املرأة  -تسمية  أيضا  شاهد 

إحدى  يف  وهو  السارد  رصدها  إذ 

يف  املرصف،  من  القريب  املكان  زوايا 
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)رجل  قصة  يف  السارد  وظف  حني 

عابر( االسامء:)الرجل الكهل، الشاب 

املقهى،  اليدين،صاحب  مقطوع 

املوقف  ذلك  إىل  يدعوه  الرجال(، 

وتقنية الرسد التي تقتيض ذكر ما يمكن 

مشاهدته وسامعه، فالسارد خاضع إىل 

هذا الرتهني وملزم به.

)شجرة  قصة  سبق  ما  ومثل   

تسمية  كاتبها  استعمل  التي  الظهرية( 

)الرجل القروي، القريب(، وهي تنقل 

أن  نالحظ  لذا  حافلة،  يف  عابرا  موقفا 

الرسدي،مها  والرتهني  القصة  بيئة 

اللذان اقتضيا استعامل الصفة بدال من 

االسم، وذا حيقق بالغة القول بمراعاة 

املقام.

تؤديه  ما  عىل  القصة  ُتبنى  وقد   

الوظيفة  وظيفة،وهذه  من  الشخصية 

يف  فعالية  االسم،وأكثر  من  ذكرا  أوىل 

حال  هي  كام  الرئيس،  احلدث  دعم 

قصة )امرأة الكالم(، فشخصياهتا هي: 

الفراشة،  السائق،  الكاتبة،  )املدير، 

عن  حتكي  والقصة  املجنونة(،  املرأة 

امرأة جمنونة تغرّي نظاما إداريا بناه املدير، 

فتتدخل الكاتبة وتعيده،وعىل كل حال 

تلك  شخصياهتا  بسياقات  القصة  فإن 

شخصية  كل  تؤديه  ما  بيان  إىل  تسعى 

وما تتطلبه املراكز منها، لذلك اسُتغني 

الوظيفة  ونابت  الرصيح  اسمها  عن 

منابه.

انتامءات  عىل  القصة  وتبنى   

املوّجه  هو  األخري  فيصبح  املكان، 

الشخصية  لصفات  واملختزل  للداللة 

قصة  يف  كام  )مشّخصاهتا(،  األخرى 

ينام  شيخ  عن  تروي  التي  )سهرة( 

بانتظام يف املقهى بدال من بيته.

وتبنى القصة أيضا عىل التأريخ   

الشخيص للكاتب واملحيط القريب منه، 

الشخصيات،  أسامء  تغييب  إىل  فيلجأ 

)انكريزية(  قصة  تكون  أن  يبعد  فال 

متضّمنة شيئا من الواقع بعدما ُنقل عن 

بالغة القصة القصرية، جمموعة )حلم ...



290

)2
02

3  
ط -

شبا
( )

14
44

 - 
ب

رج
ة )

امن
 الث

سنة
- ال

ون 
الث

والث
س 

خلام
دد ا

الع
 - 

سع
التا

لد 
ملج

/ ا
واة

د

الكاتب أن أباه كان مفوضا يف الرشطة 

بعيدا  وليس  )بدرة(،  مدينة  مركز  يف 

أن تكون قصة)زهرة نوفمرب( تتضّمن 

التي  العاطفية  الكاتب  جتارب  بعض 

انتهت بالفشل، أو قصة )اإلبر النارية( 

يعاين  بيته  يف  غريبا  شيخا  ترصد  التي 

ومعروف  )الطنني(،  مرض  من 

بذلك  وإصابته  عزلته  الكاتب  عن 

املرض)23(.

إىل  بالنظر  القصة  تصاغ  وقد   

)وادي  قصة  يف  كام  اجتامعي،  رابط 

الذئاب(، التي صيّغت شخصياهتا حتت 

االبناء،  الزوجة،  )الزوج،  مسميات: 

احلمراء(،فكلها  السيارة  صاحب 

األرسية  العالقة  تقديم  عن  صادرة 

شخصية  عدا  فيها،  فرد  كل  ودور 

)العشيق(  احلمراء  السيارة  صاحب 

فكأهنا  واإلغراء،  الثراء  عىل  الدّالة 

عنرص دخيل عىل تلك البنية يسعى إىل 

تغيريها وقلب نظامها.

من  أكثر  جيتمع  أن  يبعد  وال   

سبب يف ترك االسم الرصيح واللجوء 

يؤطر  أو  واحدة،  قصة  يف  الصفة  إىل 

واحلذف  اإلجياز  بغاية  كله  ذلك 

متّثل  الطرائق  هذه  وكل  والتكثيف، 

رضوبا من بالغة الفن القصيص، علام 

مل  كلها  املجموعة  يف  الشخصية  أن 

مواضع  يف  إال  رصحيا  اسام  حاملة  ترّد 

نادرة، كام هي حال تسمية )انكريزية( 

وشخصية )موسى( كاتب التحقيق يف 

القصة نفسها املعنونة بـ )انكريزية(. 

4- بالغة الرمز:-

تعضد  بالغية  تقنية  الرمز  يعّد   

عليها  تعمل  التي  األخرى  التقنيات 

الرمز  دام )أساس  ما  القصرية،  القصة 

املبارش  التقرير  ضد  اإلحياء،واإلحياء 

لألفكار والعواطف()24( ، بل هو إجياز 

املشاهبة  إىل  يعمد  التعبري،  يف  واقتصاد 

والتعبري بالصورة)25( .
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لذا حيّقق الرمز نكتتني بالغيتني،   

وتتلّخص  املبدع  منها  ينتّفع  األوىل 

لفضاء  تشذيب  من  الرمز  يمنّحه  بام 

املكتوب وما يسمح به من مترير للرؤى 

ساحة  يف  فتقع  الثانية  أما  واألفكار، 

الدالالت  الرمز  يوسع  إذ  التلقي، 

الرغم من  املعنى عىل  ويمّد من ظالل 

إجياز وتكثيف، وهو  به من  يتّصف  ما 

يالئم النوع القصيص أكثر من غريه من 

املرسودات.

)حلم  جمموعة  إىل  بالنظر   

عىل  اعتمدت  قد  بعضها  نجّد  البلبل( 

كاتبها  يقول  قبل  ومن  الرمز،  توظيف 

عن  سئل  وقد  اللقاءات  إحدى  يف 

بعض  إن  قصصه:  يف  الرمز  استعامل 

قصة  تكون  لن  والنتاجات  النصوص 

إذا جردناها من الرمز)26( .

أي أن الرمز يشّكل جزءا هاما   

من هويتها، ملا له من امكانات ومرونة 

كانت  فإذا  التجارب،  استيعاب  يف 

قيمة الرمز عىل املستوى النفيس تتعّلق 

بمدى داللته عىل الرغبات املكبوتة يف 

االجتامعية  الرقابة  نتيجة  الالشعور، 

املستوى  عىل  واالخالقية)27(،فقيمته 

وما  معان،  من  يثريه  فيام  تربز  األديب 

إىل  بالنظر  دالالت  من  إليه  حييل 

ليشتغل  املبدع  له  خلقه  الذي  السياق 

مظاهر  من  مظهر  أنه  عن  فضال  فيه، 

اللغة  عن  واالبتعاد  واإلبداع  التجديد 

ذات  املجازية  األخرى  إىل  املبارشة 

األفق الواسع.

املجموعة  يف  يطالعنا  ما  أول   

قصة  بالرمز  استعانت  التي  املدروسة 

عىل  الكاتب  عمل  نوفمرب(،إذ  )زهرة 

الوقوف عليها  خلق عدة رموز يمكن 

الداللة  تتبع  خالل  من  وتشخيصها 

خُترج  الداللة  رمز،تلك  لكل  العامة 

من  سنتناوله  الذي  اللغوي  املعنى 

بالغة القصة القصرية، جمموعة )حلم ...
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الرحب،  الرمز  ميدان  إىل  عالمة  كونه 

من  عدد  أيضا  القصة  يف  ويالحظ 

الرسدي  السياق  يديرها  التي  الرموز 

ويشهد حتّوهلا ونامءها.

بوجود  القصة  تتلّخص   

يعاين  أواخر عمره،  شخصية رجل يف 

التجارب  ويستذكر  والوحدة  األمل 

فّرقت  لكن  أحبها،  امرأة  مع  الفاشلة 

استعمله  رمز  وأول  وشاية،  بينهام 

السارد  يقول  الشتاء،  رمز  هو  الكاتب 

بوصفه  )الشتاء(  بداية-  ذكر-  وقد 

مقيم  آخر  :)شتاء  خصوصية  ذا  زمنا 

كريه  ثقيل  أسود  يرحل،  أن  يريد  ال 

وبرده  ببؤسه  الروح  يف  مغروس 

وقسوته، أي خراب وأي جنون خيلفه 

هذا الربد القارس املدمر للنفس الغارقة 

الوحيش  الصقيع  الدفني،  الوجع  يف 

وال  بصالبته  أعامقك  يكتّسح  املتبّلد 

إنسانيته..()28( .

إن اللغة متيل بشكل واضح إىل   

جعل لفظة )الشتاء( تتحّرر من داللتها 

يعّززها  أخرى  داللة  إىل  الوضعية 

من  الرغم  عىل  هبا،  ويوحي  السياق 

اللغوية  احلقيقة  بني  احلاصل  التنازع 

الزمن(  )الشتاء/  هبا  يّتصف  التي 

حتته،  ينضوي  الذي  الداليل  واحلقل 

واملجازي  املوحي  االستعامل  وبني 

دالليا  حقال  يطلب  أيضا  هو  الذي 

خاصا به، ما دام الشتاء حييل إىل ذبول 

مظاهر احلياة وتوقفها )موهتا املؤقت(.

ولذلك وصفه السارد بأنه مقيم   

أعامق  إىل  يتغلغل  وخمرب  ومغروس 

النفس، فالشتاء يف ضوء هذه املعطيات 

إىل  واالفتقار  الروحي  للجدب  رمز 

اجلدب  هذا  واكتنازها،  احلياة  دفء 

النمو  شفرته  سيفّك  الزمني  واالفتقار 

وموقعه  دوره  للقصة،وُيبنّي  الرسدي 

من الرموز األخرى التي توزعت متن 

القصة؛ ألنه نتاج جتربة مؤملة مع امرأة، 

من  قريب  موضع  يف  الرسد  هبا  رّصح 
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هناية القصة.

العزلة  مع  الفشل  هذا   

واملرض  العمر  وتقّدم  واالغرتاب 

لرمز  الشاملة  البنية  جزئيات  شّكل 

سيقيم  ذكرت-  -كام  الذي  الشتاء 

عالئق مع سياقات رموز أخرى وردت 

يف القصة، السيام رمز )اجلوع( و)النبت 

من  املجموع  هذا  بوصف  الشيطاين(، 

الرموز يعطي معنى سلبيا.

فإذا كان رمز )الشتاء( دّال عىل   

افتقار  افتقار، فاجلوع أيضا رضب من 

واحتياج، يقول السارد: )فهل يمنحك 

فسحة  واملخرب  األزيل  اجلوع  هذا 

وتراقص  حال  مهام  يشء  أي  لتأمل 

الرتاب  بعبق  وتنفس  واهتز  واغتنى 

إنك  تقول  القداح،  رائحة  وجنون 

فخارطة  الوحيد،  اجلائع  فقط  لست 

يوما  تكسب  وهي  ومتتد،  تكرب  اجلوع 

جف  وأفواها  جديدة،  أرضا  آخر  بعد 

الوحشية  اجلوع  فرياح  اللعاب،  فيها 

موسمية،بل  رياحا  تعّد  مل  الرشسة 

صارت قدرا ملعونا()29( .

يوّصف  الذي  هذا  جوع  فأي   

إنه  املحتوم؟  والقدر  )األزل(  بالقدم 

املحبوبة،  املرأة  لتلك  وفقد  احتياج 

واحلياة  الوجود  من  لشطر  وضياع 

الرمزان  ينسجم  وهكذا  والسعادة، 

البعض  بعضهام  مع  واجلوع(  )الشتاء 

موت(  )حياة/  ثنائية  قطب  خلق  يف 

املكاين  اخلارجي  اإلطار  جيّسدها  التي 

واملوقف النفيس الداخيل للسارد.

السارد  رصد  من  الرغم  وعىل   

لتشكيل  وتوظيفه  األخرض(  )طائر  للـ 

باملكان،  املتعّلقة  الوصفية  الوقفات 

القصة إىل رمز،  أنه حّوله يف خامتة  إال 

باملعنى  الطائر حقيقيا  البداية كان  ففي 

)الطائر  عنه:  يقول  إذ  الرسدي، 

شجرة  ينقر  شجرته،  يغرّي  األخرض 

الورد..()30(، ويقول يف موضع آخر )أما 

هذا الطائر األخرض فام عرفت له اسام وما 

بالغة القصة القصرية، جمموعة )حلم ...
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عاد وجوده هيمني يف يشء..()31(، األمر 

الذي جيعلنا إىل هذا املوضع من القصة 

يف  السارد  لكن  رمزا،  كونه  عن  نبعده 

ضياع  من  التيّقن  بعد  األخري  املقطع 

وانتهائها،  أحّبها  التي  باملرأة  عالقته 

كام  املحبوبة،  لتلك  رمزا  الطائر  صرّي 

احلياة  إىل  تؤرش  )األخرض(  صفة  أن 

قبل  هبا  نعام  التي  والسعادة  واخلصب 

االفرتاق، يقول خمتتام: )الطائر األخرض 

مقهورا،وقد  وحيدا  جناحه  يلملم 

الطيور  من  خاوية  احلديقة  أن  أحس 

الربيع..  فورة  رغم  مهجورة  متيبسة 

جلنس  أثر  أي  احلديقة  يف  جيّد  يعّد  ومل 

طائر أو قطة أو حرشة أو فراشة، فقط 

هذا النبت الشيطاين اهلمجي املسموم، 

هرب الطائر وكأنه أخطأ فاستعجل يف 

زيارة البيت واحلديقة()32( . 

القصة  من  اجلزئية  هذه  إن   

الرمز  بني  العالقة  بوضوح  أثارت 

تراءى  ممّا  العكس  عىل  إليه،  واملرموز 

لنا )الطائر( يف ثنايا القصة يف املواضع 

املواطن  تلك  يف  كان  إذ  األخرى، 

يشغل حّيزا من الصورة التشبيهية التي 

رصحية  بصورة  املرأة  عن  السارد  بناها 

ال تساوي االحياء الذي ينهض به الرمز 

ويثريه كام هي احلال يف املقطع أعاله.

وافتقاد مظاهر  والقهر(  )الوحدة   وما 

واليأس  اخليبة  حلالة  متثيل  إال  احلياة 

التي مّرت هبا تلك املرأة قبل أن تغادر 

أن  السامت  لتلك  يمكن  وال  الرجل، 

تتبع الطائر )احلقيقي(،كام أن )احلديقة 

اخلاوية( وعىل الرغم من ما حييط هبا من 

سياق لغوي حيملها عىل املعنى املبارش 

التقريري، إال أهنا هنا رمز للسارد الذي 

عىل  القدرة  والشكوك  األوهام  أفقدته 

العودة للحياة اهلانئة السعيدة باحلبيبة، 

من  موضع  من  أكثر  يف  ذكره  بداللة 

القصة بأنه )جامد متّوتر حائر وحزين 

ومرعوب..()33( .

رمز  سياق  يكتمل  ولكي   
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بآخر،  السارد  يأيت  اخلاوية(  )احلديقة 

إىل  املخّيل  الشيطاين(  وهو)النبت 

انغرست  التي  والتقّوالت  األفكار 

وأفىض  )السارد(،  الرجل  ذهن  يف 

حياته  إفساد  إىل  األعمى  ترديدها 

ومرسته وفراق حبيبته.

الرمز  من  املبدع  انتفع  لقد   

القصة،  خامتة  يف  كبرية  بصورة 

معاين  خيتزل  أن  خالهلا  من  واستطاع 

إثارهتا  يف  متلقيه  يرشك  وأن  كثرية، 

من  الرمز  يصدر  وقد  وتقديرها،هذا 

املحيط الثقايف واالجتامعي الذي حييط 

معناه  وفق  عىل  فيستعمله  بالكاتب، 

يف  تغيري  مع  لكن  البيئتني،  يف  القار 

يف  نالحظه  وذا  إليه،  للمرموز  الرؤية 

ُأستعِمل  الذئاب(،فقد  )وادي  قصة 

واخلداع  املكر  عىل  الدّال  الذئب  رمز 

والعشيق(،  )الزوج  لشخصيتني 

والضعف  بالقبح  متّصف  فالزوج 

متّسم  والعشيق  والتكاسل،  اجلنيس 

والشباب،  والفحولة  والثراء  باجلامل 

حول  يدوران  املتضادان  القطبان  هذا 

الشابة اجلميلة،  املرأة  حمور واحد وهو 

بوصفها زوجة لألول وعشيقة للثاين.

)زهرة  قصة  يف  املالحظ  ومن   

الكاتب  أن  الذئاب(  ووادي  نوفمرب 

هييئ بيئة الرسد إلدخال الرمز، إذ تبدأ 

سياقا  وختلق  باحلدث  الشخصيات 

الرمز  ذلك  بعد  يرّكب  ثم  دالليا، 

مع  وبعيدة،  قريبة  إىل  املعاين  فيشظي 

وجود بعض اإلشارات املوحية املخبأة 

إىل  املتلقي  هتدي  الرسد،  طيات  بني 

فام  التعبري،  ومجاليات  الرمز  ميدان 

تلك  الرمز هو  األلفاظ عىل  يبيح محل 

األوصاف  من  املستحصلة  املعطيات 

واألفعال.

هناك  أن  الرسد  يف  قّر  أن  فبعد   

غاية  شابة  المرأة  قبيحا  عاجزا  زوجا 

بالغة القصة القصرية، جمموعة )حلم ...
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يف اجلامل، وعشيقا ثريا يضاهيها مجاال، 

واملرأة  الرجل  لعبة  يتبادالن  ومها 

حدث  السارد  يدخل  ووئام،  برىض 

)ذئاب الوادي( وكيف قتلها الرعاة إال 

واحدا عجوزا نجا،وهو اآلن حّر)34(، 

إىل  العجوز  الذئب  رمز  حييل  وهنا 

الكاتب  صدره  الذي  العاجز  الزوج 

املتوّهجة  الشعلة  بقوله: )وهج  القصة 

ما  خيفت..هذا  بدأ  املستعرة  املتأججة 

ُيذكر  ،وحني  وتوقعه()35(  به  أحّس 

الذئب تتشاّكل الداللة بينهام وتتوافق، 

الناجي:  الذئب  عن  السارد  يقول  إذ 

)إن هذا الذئب املاكر العجوز قد خرب 

جتارب هجوم قطعان الذئاب وتصدي 

الرعاة هلا، صار حيّس بغريزته أن الزمن 

إطالق  استمرار  جمرد  وأن  تغرّي،  قد 

الرصاص  املتشددين  الواعدين  الرعاة 

عىل  للبقاء  حذره،مكتفيا  يأخذ  جيعله 

قيد احلياة..()36( .

بشكل  الرمز  يتكّشف  لذا   

الزوج  بني  تشابه  نقاط  بوجود  واضح 

مسألة  يف  توافق  فهناك  والذئب، 

واملركز  املوقع  بتخلخل  االحساس 

األرسي للزوج،يعّززه العامل الزمني، 

وبفعل  الذئب،  عند  نفسه  واألمر 

مع  املواجهة  تصبح  أيضا  الزمن 

القصة(  يف  للرعاة  املساوي  )العشيق 

خارسة غري متكافئة من مجيع اجلوانب، 

قويا  شابا  كونه  القوة  يمتلك  دام  ما 

اسرتاتيجية  ستتغري  ذلك  ثريا،وألجل 

الزوج )الذئب( واللجوء  الدفاع لدى 

واستثامر  واخلداع  والذكاء  املكر  إىل 

الصدام  جتنب  التي  املناسبة  الظروف 

املبارش.

وعشيقها  الزوجة  ابتعاد  فعند   

بعيد  بيت  يف  املدينة،والنزول  عن 

معزول يف وادي الذئاب هتيأت الفرصة 

)الزوجة-  لقتل  الذئب(   , )للزوج 
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وعند  لطبع،  وتعزيزا  انتقاما  النعجة( 

هذه النقطة يتوقف ذكر الذئب وتنتهي 

وصار  بالزوج،  تلّبس  أن  بعد  وظيفته 

أن  السارد  واطمأن  له،  مكافئا  االخري 

العامة  الداللة  بحبل  أمسك  متلقيه 

فام  الرمزي،  السياق  أثر  عىل  وسار 

استمرارا ملامرسة  إال  الزوج  بكاء  كثرة 

يبكي  )كان  واملكر  والتمويه  اخلداع 

وحيثو الرتاب عىل رأسه()37( .

يف  يمّثل  الرمز  أن  إىل  لنلخص   

لطاقات  استثامرا  السابقتني  القصتني 

كبري  جلزء  وإمكاناهتا،واختزاال  اللغة 

يف  ذكرناه  فيام  بعضه  عىل  منها،وقفنا 

حتليلهام، وجعل املستثَمر منها ذو سمة 

أخرى  دالالت  عىل  موحية،تنفتح 

لضيق  ونظرا  القص،  بالغة  فتحّقق 

قصصا  أن  إىل  نشري  البحث  مساحة 

رمز  سيام  ال  الرمز،  استعملت  أخرى 

البلبل(،ورمز  )حلم  قصة  يف  البلبل 

الشجرة يف قصة )شجرة الظهرية(.

5- بالغة اخلامتة:-

القصرية  القصة  مميزات  من   

اخلامتة غري املنتظرة، إذ تصل القصة فيها 

إىل نقطة األوج )الذروة(، عىل عكس 

االنحدار)38(،  نحو  تتوّجه  إذ  الرواية، 

وتلك صفة ُأتِفق عليها)39(.

أي أن اخلامتة هبذه الصيغة متّثل   

الركون  أو نوعيا، يمكن  فرقا أجناسيا 

القصرية  القصة  بني  التمييز  يف  اليه 

منها  الركن  هذا  حيّظى  إذ  غريها،  من 

معيار  هو  لذا  واالستقرار،  بالثبات 

استقالليتها  من  جزءا  القصة  يمنح 

وبالغتها أيضا.

القصة  أن  يرى  من  النقاد  فمن   

املفاجئة  النهاية  إذا خّلت من  القصرية 

أن  عىل  دليل  فذاك  التنوير(،  )حلظة 

خيترص  بل  قصة  يكتب  ال  الكاتب 

أن  يمكن  الرواية  دامت  ما  رواية، 

بالغة القصة القصرية، جمموعة )حلم ...



298

)2
02

3  
ط -

شبا
( )

14
44

 - 
ب

رج
ة )

امن
 الث

سنة
- ال

ون 
الث

والث
س 

خلام
دد ا

الع
 - 

سع
التا

لد 
ملج

/ ا
واة

د

األشكال)40(،  من  شكل  بأي  تنتهي 

عىل  القصة  خامتة  أو  النهاية  تعمل  لذا 

إضاءة األبعاد، ويكتسب احلدث معناه 

االرشاق  نقطة  فهي   ، خالهلا)41(  من 

التي يتّضح فيها املايض واملستقبل عىل 

حّد سواء)42( .

إن البالغة التي تؤسسها اخلامتة   

واملفارقة  املفاجأة  خلق  يف  سيام  ال 

معيارا  كوهنا  مع  تنصهر  والدهشة، 

الفن،  هلذا  تقنية  وخصيصة  نوعيا 

وعىل  القصصية  جمموعتنا  إىل  وبالنظر 

ورشط  اخلامتة  صياغة  مبدأ  وفق 

خامتة  من  بعضها  خلّو  نلحظ  املفاجأة 

قليلة،  بنسبة  لكن  املطلب،  هذا  حتّقق 

وحكاية  أخرية،  )ترانيم  قصة  مثل 

عابر،والغابة،  ورجل  الزيتون،  رجل 

واهلولندي االخر، وليلة السلطنة(.

يرغب  األحيان  بعض  ويف   

بحدث  قارئه  أشعر  أن  -بعد  السارد 

إطالة  يف  به-  خيّتتم  أن  يمكن  مفاجئ 

الشخصية  حال  واستقصاء  الرسد 

ورؤيته،  السارد  موقف  أو  وانفعاالهتا 

وهذا يشّكل نسبة قليلة أيضا، كام هي 

احلال يف قصة )فزع، وإضاءة، وسهرة، 

وغيوم عالية(.

وسأقف هنا عىل بعض خواتيم   

قصة  ففي  اإلطالة،  لتجنب  القصص 

يف  السارد  خلق  مثال  النارية(،  )اإلبر 

متلقيه  فاجأ  بأن  مفارقة  القصة  ختام 

)البيت(  واألمن  الراحة  مكان  بكون 

مكانا  -أصبح  يكون  أن  يفرتض  -كام 

لألذى ورفض الذات احلاّلة به، مكانا 

والضجر  للكآبة  سببا  طاردا،  را  منفِّ

واألبناء  الزوجة  وحتّولت  واملرض، 

مصدر  إىل  ورعاية  سعادة  مصدر  من 

نفور واشمئزاز وإمهال يلقي بثقله عىل 

شيخوخة الشخصية وبؤسها.

جعل  إىل  السارد  سعى  لقد   

القصة تسري وتتآزر للوصول  حوادث 

إىل غاية، وهي حتّول املكان األليف إىل 
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بلوغ  يف  يكمن  لسبب  مؤذ،  موحش 

الشخصية سن الشيخوخة وما تفرضه 

قواعد  من  االجتامعية  السياقات 

ويرّسخها  األرسة  تعّززها  ومسلامت، 

تشيخ  ال  الروح  أن  رغم  املجتمع، 

والرغبات تبقى مسترتة قابعة يف زوايا 

النفس اإلنسانية.

القصة  فكرة  يدعم  وممّا   

وردت  فقد  املكان،  يف  التحّول  ذلك 

األول  املكان  كون  عىل  تدّل  إشارات 

الشخصية  حديث  ريفيا،ففي  مكانا 

عنها:  يقول  الزوجة،  ذكريات  عن 

)تستحيل شوقا عارما وهي ترى الطيور 

املحلقة يف بؤر الشمس، وعندما تتأمل 

وأرساب  وصغارها  اخلراف  قطعان 

يف  الدجاج  وأفراخ  والديكة  البط 

فرحا  تضطرب  حلقول  الريفية  الطرق 

وإثارة..()43(.

إىل  يشري  األحداث  زمن  لكن   

هذا  املدينة،  وسط  يف  احلايل  املكان  أن 

ضدية  ثنائية  خلق  املكان  يف  التحّول 

الرجل  شخصية  تعانيه  ما  عّززت 

املدينة،  إىل  تنتم  مل  فهي  العجوز، 

يزخر  باردا  خاويا  مكانا  دامت  ما 

بمظاهر خادعة وخلف أضوائه الرباقة 

رؤية  بحسب  مسترتة  وقذارة  قبح 

الشخصية.

زيادة  عىل  )الليل(  الزمن  عمل  ولقد   

عنه:)عندما  يقول  الشخصية،  غربة 

حّل الليل أحس بغربة وجوده..()44(، 

تعّزز تلك الغربة معطيات املكان الذي 

تلوح مظاهر عدائيته، بدءا من صخب 

املختنق  املستنقع  وهدير  الشارع 

احلجري  بالنتوء  الضاج،وانتهاء 

عن  فضال  جلوسه،  ملوضع  الواخز 

الطريق الرتايب املزروع بالشوك.

الشخصية  بحث  أن  والريب   

عن ظلمة أثناء مغادرة املكان دّال عىل 

سببا  كان  داخيل،  الغرتاب  استسالم 

اجلدار  خلف  الشخصية  اختباء  يف 

بالغة القصة القصرية، جمموعة )حلم ...
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ثانيا عند  اختباء  االسمنتي، ثم متارس 

وحتاشت  الظلمة  تتبعت  إذ  املغادرة، 

األضواء.

ويبدو أن اإلرساع إىل )البيت(   

فعىل  واخليبة،  األمل  قبول  من  رضب 

عنرصا  أصبح  املكان  كون  من  الرغم 

إال  عدائيته،  ويشهر  سلطته  يامرس 

فكرة  أمام  القارئ  يضع  السارد  أن 

آخر  مكان  الشخصية  لدى  ليس  أن 

قبوال  كان  وإن  سواه،  وجودها  يتقّبل 

بدأت  الدار  بأن  )يعّرف  اضطراريا 

ترفض وجوده()45(، فاألمكنة األخرى 

رفضته أيضا.

خامتة  صنعتها  التي  املفارقة  إن   

توقع  أفق  كرس  عن  صادرة  القصة 

قيمية  بنية  عىل  تواضع  إذ  القارئ، 

يفرتضها  مرة  البنية  تلك  اجتامعية، 

خيلقها  وأخرى  ويقدرها،  القارئ 

النص ويوجهها.

قصة  القصة  هذه  من  وقريب   

)سهرة(، فهام يلتقيان ويتقاسامن الفكرة 

االجتامعي  املوضوع  سيام  نفسها،ال 

واملكان املشرتك )البيت(، مع يشء من 

يرصد  وكالمها  الداليل،  املسار  فوارق 

نظره  ووجهات  اإلنسان  مشكالت 

إزاء حميطه وجمتمعه.

أما قصة )إضاءة(،فاملفارقة فيها   

ناشئة من تالقي قطبني متضادين )قوي 

املوقع  تغرّي  أن  شك  وال  ضعيف(،   /

اآلخر،هو  مكان  طرف  كل  وإحالل 

املتلقي،  عند  الدهشة  خيلق  الذي 

مشكلتني:  تعالج  القصة  أن  ويبدو 

التعريف  الشخصية  حماولة  األوىل 

والتأليف  الكتابة  بطريقة  نفسها  عن 

)كتابة القصص(، لكنها حماولة فاشلة؛ 

أما  واجلنون،  اهلذيان  من  رضب  ألهنا 

الشخصية  أن  فهي  األخرى  املشكلة 

والقوة  والغضب  بالعنف  تتّصف 

الصفات  هذه  فتامرس  والسطوة، 

هبا،  حتيط  التي  االجتامعية  البيئة  عىل 
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قضاياها،  خمتلف  يف  هلا  إال  تلجأ  وال 

كائنة  متوقعة،  غري  اخلامتة  تأيت  ثم 

اللذين   - واالبن  الزوجة  ممارسة  يف 

-هيمنة  بالضعف  القصة  تصفّهام 

املنزل()46(،وكبتا  يف  )حْجرا  وتقييدا 

املفرطة،  العنيفة  السرية  عىل األب ذي 

فيقر باستسالمه وضعفه ووهنه وخيبته 

أيضا.

لغز  شكل  اخلامتة  تأخذ  وقد   

نقطة  إىل  وصوال  ونمته  القصة  خلقته 

زيادة  إىل  الكاتب  من  سعيا  الذروة، 

يف  ذلك  نجّد  واإلدهاش،  املفاجأة 

خلق  عىل  عملت  إذ  )وجوه(،  قصة 

مظهرين  بني  املكان  هبا  أوحى  عالقة 

أهنا  الرسد  هناية  يف  تتبنّي  سلوكني،  أو 

أو خّداعة مفرَتَضة  عالقة غري حقيقية 

إذ قد  الراصد هلا،  املشارك  السارد  من 

توحي املظاهر بدالالت متنع التواصل 

وتقف عائقا أمام العالقات االجتامعية.

قارئه  الكاتب  شاكس  لقد   

صدمه  منطقته،ثم  إىل  واستدرجه 

بمعرفته وإحاطته بام خفي عنه وصوال 

إىل هناية القصة، إذ خُيرب السارد أن ذلك 

بداية  منذ  املالحظ  العبوس  الوجه 

الطفل  السارد، وأن  القصة هو )جار( 

أن  بشدة  السارد  رغب  الذي  اجلميل 

يتواصل معه ليس ابنه أو يتصل به)47(، 

وقد أجل السارد كشف ذلك إىل خامتة 

رفع  عىل  التأجيل  هذا  عمل  القصة، 

فلو  للنص،  والرسدية  البالغية  القيمة 

بشخصية  املعرفة  تلك  السارد  قّدم 

عنرص  أهم  القصة  لفقدت  )العبوس( 

غري  عاديا  رسدا  وألصبحت  فيها، 

مدهش، مفتقرا إىل العنارص الفنية.

الكالم(  )امرأة  قصة  أما   

أهنا  بعد  فيام  يتّضح  امرأة  عن  فتحكي 

فتخّلق  دائرة  مدير  عىل  تدخل  جمنونة، 

يف  والفوىض  واالضطراب  القلق 

السري  موظفيه  وألزم  بناه  الذي  النظام 

عىل هديه، فيعجز املدير عن دفع ذلك 

بالغة القصة القصرية، جمموعة )حلم ...
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املرأة،  بطرد  الكاتبة  تقوم  حتى  الرّضر 

بعد ذلك يتأكد جنوهنا، ويتّضح مدى 

فداحة الفوىض التي سببتها)48(. 

من  الصادر  الفعل  كان  لقد   

رفع  ما  متوقع،وهو  )الكاتبة(غري 

األداء البالغي للخامتة، وبطبيعة احلال 

شخصية  بوصفها  الكاتبة  داللة  حتيل 

يف  متدنية  ورتبة  صغري  موظف  إىل 

ُيمىل  ما  تكتب  إذ  الوظيفي،  اهلرم 

عليها وليس هلا دور يف اختاذ القرارات 

واملشاركة فيها.

يف  املتموقعة  الشخصية  هذه   

وتنجز  قرارا  االدارة،تتّخذ  ُسلم  بداية 

)املدير(،  موقع  أعىل  عنه  عجز  عمال 

القرارات  اصدار  منه  ُينتظر  الذي 

تكشف  كام  بالتنفيذ،  اآلخرين  وإلزام 

التشارك  إىل  احلاجة  عن  اخلامتة  تلك 

عن  وبعيدا  املراتب  عن  النظر  بغض 

الرصامة  فتلك  والتسّلط،  اهلّيمنة 

غري  موقف  يزعزعهام  قد  والنظام 

مدى  ويبنّي  ثوابتهام  وخيلخل  واقعي، 

قيام  ذلك  يف  واملفاجئ  هشاشتهام، 

النظام  عليه  يطبق  ممّن  بسيط  عضو 

بإعادته إىل وضعه الطبيعي عندما عبث 

به عنرص غري متوقع يقع خارجه.

يف  القصة  هذه  من  وقريب   

قصة  خامتة،  الواقع  املفاجئ  حدثها 

حركة  القصة  ترصد  إذ  )فزع()49(، 

الشخصية وآماهلا وطموحاهتا البسيطة 

املتّصف  واملادي  االجتامعي  ووضعها 

بالفاقة واحلاجة، كل ذلك هتيئة حلدث 

مرتقب يتمّثل باستالم مرتب تقاعدي 

فتحصل  الراحل،  زوجها  هلا  تركه 

عليه لكن رسعان ما ُيرسق -كام رُسق 

معطف أكاكي- فيرتك فيها هذا الفعل 

أثرا بالغا وأملا وعذابا نفسيا كبريا وقتال 

معنويا.

بالغة  أن  إىل  لنلخص   

الذي  املفاجئ  احلدث  حيّققها  اخلامتة 

واجلامل  اإلبداع  طياته  بني  حيمل 
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هذا  من  القصة  واإلدهاش،وخلّو 

ركنا  تفقد  جيعلها  النوعي  العنرص 

أساسا يف بنائها وبالغة تقتضيها.

اخلامتة:-

1- هنض مفهوم القصة القصرية - من 

وجهة نظر نوعية - عىل قاعدة بالغية 

أولية، هي اإلجياز ووحدة األثر،هذان 

االستقطاب  بؤرة  يشّكالن  الركنان 

األشكال  أغلب  ترد  إذ  البالغي، 

البالغية داعمة هلام ساندة ملركزيتهام.

بالغة  حتمل  العنوانات  ظهرت   -2

لكنها  داللتها،  ويوّجه  املتن  يبنيها 

ذاهتا  يف  حتمل  ذلك  من  الرغم  عىل 

مثريات،تغري القارئ وتستفزه لتقيص 

ما وراء تلك العتبة األوىل.

3- وظف القاص )الفائض الرسدي( 

القصة،  إليه  حتيل  الذي  املعنى  خلدمة 

الزيادات  يستعمل  أنه  نلحظ  إذ 

مسار  لتوجيه  مؤرشات  بوصفها 

الرسد  يعّلله  مل  ما  وتوضيح  القص، 

وما مل يذكره،أو تقوية الداللة الشاملة 

للقصة.

قصص  يف  الشخصية  برزت   -4

الرصيح  االسم  متخلية عن  املجموعة 

باإلجياز  يرتبط  ما  منه  بالغي،  لداع 

مقتىض  يراعي  ما  ومنه  والتكثيف، 

احلال الذي عليه السارد أو الكاتب.

ليختزل  الرمز  القاص  استعمل   -5

هبا  موحّيا  وليجعله  املعاين،  من  كثريا 

تصنعه  رسدي  سياق  وفق  عليها  داالَّ 

القصة، ليكون اشتغال الرمز فيه فعاال 

مؤثرا.

املجموعة  قصص  بعض  حظيت   -6

واملفارقة  املفاجأة  حتمل  بخواتيم 

القارئ،  توقع  أفق  بكرس  واإلدهاش، 

عليها  تشتغل  جوهرية  غاية  وتلك 

البالغة يف كل عرص.

بالغة القصة القصرية، جمموعة )حلم ...
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حو العربّي االستلزام الحواريُّ في النَّ
 

Dialogue requirement in Arabic grammar

Lect. Dr. Muhannad Nasser Hussain 

Department of Arabic - College of Arts - Imam Jaafar Al-

Sadiq (Peace be upon him) University

م. د. مهند نارص حسني
قسم اللغة العربية - كلية اآلداب- جامعة اإلمام جعفر الصادق )عليه السالم(
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ملخص البحث
أفرز اخلطاب النَّحويُّ عند النَّحويِّني العرب القدماء حديثًا، ُيامثُل ما جاء يف   
ة  ة »االستلزام احلواري«، وال ريب أنَّ الكشف عن املنحى التَّداويلِّ هلذه النَّظريَّ نظريَّ
اخلطاب  سعة  ُد  تؤكِّ ممتعًة،  مغامرًة  ُتعدُّ  النَّحويُّون،  نها  رقَّ التي  النحوية  األحكام  يف 
النَّحويِّ يف استيعاب أسس املنهج التَّداويل، أو فرضياته، وتشري إىل أنَّ النَّحو العريبَّ 
لتفكري  إن  بل  وصياغتها؛  وضعها  عىل  النَّحويُّون  تناوب  شكليَّة،  قواعد  جمرد  ليس 
رقي  إظهار  هو  البحث  هذا  من  فاهلدف  لذا  املعنى؛  حتديد  يف  كبريًا  أثرًا  النحويني 
التَّفكري النَّحوي يف رسم مالمح النَّحو، وتقعيد أحكامه وقواعده، والتأكيد عىل أمهيَّة 
ة، َتستكشُف ما ُيستغَلُق فهُمه، أو ُتظِهُر ما مل يكن  قراءة النَّحو العريّب قراءًة حداثويَّ
نا لسنا من أولئك الباحثني الذين يزعمون  ليظهَر بدوهنا، وهنا، ال ُبدَّ من اإلشارة إىل أنَّ
أنَّ النَّظريَّات اللِّسانيَّة احلديثة خاليٌة من حمتواها، وأنَّ كلَّ ما جاءت به قد ورد عند 
التي  ها  للِّسانيَّات أسسها، وعلميَّتها، ومهامَّ نا نرى أنَّ  إنَّ القدماء؛ بل  علامئنا العرب 

تضطلُع هبا، فُتعدُّ وسيلًة ُتقرُأ النُّصوص عربها قراءًة جديدًة، أكثَر فائدًة ونفعًا.
الكلامت املفتاحية: استلزام حواري، تداولية، نحو. 

االستلزام احلواريُّ يف النَّحو العريّب
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Abstract

	 The	grammatical	discourse	was	produced	by	the	ancient	
Arab	grammarians	recently,	 similar	 to	what	was	stated	 in	 the	
theory	of	"dialogue	requirements".	Undoubtedly,	revealing	the	
pragmatic	approach	of	this	theory	in	the	grammatical	provisions	
codified	 by	 the	 grammarians	 is	 an	 interesting	 adventure	
that	 confirms	 the	 capacity	 of	 the	 grammatical	 discourse	 in	
understanding	 the	 foundations	 of	 the	 pragmatic	 approach	 or	
its	hypotheses	and	points	out	that	Arabic	grammar	is	not	just	
formal	rules,	which	grammarians	took	turns	in	developing	and	
formulating	it.	The	thinking	of	grammarians	has	a	great	impact	
on	defining	the	meaning.	Therefore,	the	aim	of	this	research	is	
to	show	the	sophistication	of	grammatical	thinking	in	drawing	
the	 features	 of	 grammar,	 and	 the	 deepening	 of	 its	 rules	 and	
Emphasizing	 the	 importance	of	 reading	Arabic	grammar	 in	a	
modernist	way,	exploring	what	is	beyond	its	comprehension,	or	
showing	what	would	not	have	appeared	without	 it.	Hence,	 It	
must	be	pointed	out	that	we	are	not	among	those	researchers	
who	claim	that	modern	linguistic	theories	are	devoid	of	their	
content,	 and	 that	 everything	 they	 brought	was	mentioned	by	
our	ancient	Arab	scholars.	Rather,	we	see	 that	 linguistics	has	
its	foundations,	its	scientific,	and	its	tasks	that	it	undertakes,	so	
it	is	considered	a	means	through	which	texts	are	read	in	a	new,	
more	useful	and	beneficial	way.
Keywords:	conversational	requirement,	pragmatics,	grammar
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املقدمة:-
التداولية  األبحاث  أخذت   
دراسة  يف  واسعًا  حّيزًا  العرب  عند 
التي  املعرفية،  املجاالت  خمتِلف 
مفاهيم  لتطبيق  خصبًة،  أرضيًة  تشّكل 
وذلك  عليها؛  التداوليَّة  اللسانيات 
لسهولتها ووضوحها، من حيُث بروز 
األساسية  أركانه  أو  اخلطاب،  أطراف 
)املتكلم، واملخاَطب، والرسالة(؛ ولذا 
عىل  زت  ركَّ راساِت  الدِّ من  كثريًا  نجُد 
والفلسفة،  اإلعالم،  مثل:  جماالٍت 
واالجتامع، وعىل القصص والروايات، 
السلطوي،  اللغوي  اخلطِاب  وعىل 
الذي يؤسس  باملجال  االهتامم  قلَّ  فيام 
 - اخلطابات  أو  املجاالت،  تلك  للغة 
من  غم  الرَّ عىل   - النَّحو  بذلك  أعني 
املعارصين  الباحثني  من  كثرٍي  إدراك 
واللسانيني، أنَّ معظم املسائل النَّحوية، 
أو اللغوية، ُبنيت عىل أساس املعنى، أو 
املعنى،  مع  الشكل  تضافر  أساس  عىل 

بتعبري أدق.
م نسعى يف هذا  وانطالقًا ممّا تقدَّ  
النحوية،  األحكام  دراسة  إىل  البحث 
ال  واستعامل،  خطاٍب،  لغَة  بوصفها 
عن  البحث  عرب  وذلك  قواعدية،  لغة 
االستلزام  لنظرية  التداولية  األبعاد 
النصوص  خلف  الكامنة  احلواري، 
عن  النَّحويون  هبا  عربَّ  التي  النَّحوية، 
ملا يف ذلك  القواعد؛  أو  تلك األحكام 
النَّحوي  اخلطاب  حترير  يف  أمهية  من 
وجعل  عليه،  املتعاَرف  اجلمود،  من 
لتشكيل  أساسًا  النَّحوية،  األحكام 
اخلطاب اللغوي االستعاميل، ألي جمال 
يف  ذلك  إيضاح  عىل  وسنعمل  معريف، 

املطلبني اآلتيني:
املطلب األول: ما االستلزام احلواري؟ 
األفعال  الباحثني  من  كثرٌي  حَيَْسُب 
الكالميَّة غري املبارشة جزءًا من فلسفة 
ة  امُلسامَّ املحادثة  يف  غرايس(  )بول 
إذ  احلواري؛  التلويح  أو  باالستلزام 

االستلزام احلواريُّ يف النَّحو العريّب
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اخِلطاب  حتليل  عن  بمعزٍل  يكونا  مل 
أن  كيفية  عن  البحث  إطار  يف  اللغوي 
آخر  يقصد  وهو  كالمًا،  املتكلُم  يقول 
عىل  اعتمدوا  بذلك  ولعلَّهم  غريه)1(، 
استفاد  قد  أنه  نفسه،  )سريل(  إشارة 
فلسفة  من  األفكار  بعض  وَراَجع 
الفعل  مبادئ  صياغته  يف  )غرايس( 
الكالمي غري املبارش)2(، إال أنَّ الراجَح 
هناك  أنَّ  هو  التَّداولية  اللِّسانياِت  يف 
املبارِشة  األفعال غري  بني  فرقًا واضحًا 
واالستلزام احلواري، وإْن كانت هناك 
البحث  يف  تتمّثل  بينهام  شبه  عالقة 
يف  املتكلم  ُيضمرها  التي  املقاصد  عن 
ختتلف  )سريل(  فمعاجلة  خطابه)3(؛ 
غم  عن معاجلة )غرايس(، فـ ))عىل الرَّ
من أمهية املفهوم الغراييس للداللة غري 
ا وبحسب )سريل( غري  الطبيعية إال أهنَّ
)غرايس(  ذهب  فقد  وفعاًل  مناسبة، 
التأثري  الناجتة عن  التأثريات  أساسًا إىل 
وإرادة  ما  يشٍء  قول  ولكن  بالقول، 

تبليغه  إرادة  أو  نقوله  ما  عىل  الداللة 
عماًل  نحقق  أن  هو  )سريل(  حسب 
متضّمنًا يف القول، وأن نرمي تلقائيًا إىل 
هو  القول،  يف  متضّمن  تأثري  إحداث 
نمطيًا فهُم ما قاله املتكلم(()4(، إذن األمر 
باستلزام  متعّلق  )غرايس(  بحسب 
يتّم  االستعامل  يف  جاٍر  معمم  حمادثي 
سيأيت  كام  التَّعاون  مبدأ  قواعد  بخرق 
الواقع  يف  كالميًا  إنجازًا  وليس  ذلك، 
اخلارجي)5(، فقول األب لولده: أعتقد 
أن األذان قد حان، هل تذهب معي إىل 
بيد  استفهام،  ظاهرها  مجلة  املسجد؟ 
مبارش،  بل غري  مبارشًا،  فعاًل  ليس  أنَّه 
وهو أمر بالذهاب إىل املسجد، ومعنى 
قد  األذان  وقت  أنَّ  حواريًا  اجلملة 
حان فعاًل وليس اعتقادًا، أو أنَّ األب 
هو  أو  الصالة،  ولده  تعليم  مرحلة  يف 
ملتزم يف صالته عكس ابنه، فاالستلزام 
إخفاء للمعنى املراد، وبحسب )سريل( 

إنجاز له)6(.
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)االستلزام  فكرة  وتتجىّل   
سؤال  عىل  قائم  إسهام  يف  احلواري( 
يشري  أن  للمتكلم  يمكن  كيف  هو: 
ما  عىل  االعتامد  دون  من  املعنى  إىل 
وقد  اللغوية؟)7(،  العبارة  صيغة  تقوله 
بتقسيمه  ذلك  أساس  )غرايس(  د  حدَّ
بوساطة  ُيدرك  طبيعي  عىل:  املعنى 
الطبيعة،  يف  مألوفة  سببية  عالقات 
األحوال  سوء  عىل  عالمة  كالعاصفة 
عىل  عالمة  احلمم  وتدفق  اجلوية، 
ثوران الربكان، وهذا النمط من املعنى 
إىل  واالشارة  القرينة،  تصّور  يوافق 
رهينًا  إدراكه  يكون  طبيعي  غري  معنى 
للمتلقي  يسمح  الذي  باالستدالل 
بالتعّرف إىل املضامني التي نريد إبالغه 
إياها، فمثال إذا قال املتكلم: أين علبة 
احللوى؟ وُأجيَب عن سؤاله: األوالد 
الصباح،  يلعبون يف غرفتك هذا  كانوا 
اجلواب  يبدو  السطحي  املستوى  فعىل 
غري مالئم، أو مناسب لصيغة السؤال، 

وتفسري ذلك يف ضوء التلويح احلواري 
امُلعلن  غري  القصد  أو  املعنى،  يكشف 
يكونون  قد  األطفال  أن  وهو  عنه، 
مستوى  ولضبط  احللوى)8(،  أكلوا 
ه  سامَّ مبدًأ  )غرايس(  وضع  اخلطاب 
أنَّ  عىل  يرتكز  وهو  التَّعاون(،  )مبدأ 
مقاصدها  تبلغ  ة  احلواريَّ ))التَّفاعالت 
أطراف  بني  القائم  التَّعاون  بمقتىض 
يكشف  أن  يتطّلب  ما  وهو  احلوار، 
عىل  أو  مقاصدهم،  عن  املتحاورون 
األقل التَّوجه العام هلذه املقاصد(()9(، 
مسامهتك  )لتكن  التَّعاون  مبدأ  ومفاد 
يف التخاطب مالئمة ملِا يقتضيه الغرض 
منه حني تشارك فيه(، وتتفرع عنه أربع 
أو  الكميَّة  هي:  مقوالت  أو  قواعد، 
املعلومات  بكمية  وتتعلَّق  اخلرب،  كم 
يكن  فال  الكالم،  يف  توافرها  الواجب 
أقلَّ  وال  مطلوب،  هو  ممّا  أكثر  حاماًل 
منه، والقاعدة الثانية: الكيفيَّة أو كيف 
فال  املعلومات  بصدق  وتتعلَّق  اخلرب، 

االستلزام احلواريُّ يف النَّحو العريّب
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وال  َكِذٌب،  أنه  يعتقد  ما  امُلتكلِّم  يقول 
صحة  عىل  يربهن  أن  يستطيع  ال  ما 
اإلضافة  الثالثة:  والقاعدة  القول، 
تكون  أن  وتعني  اخلرب،  مالئمة  أو 
املشاركة يف اخِلطاب مالئمة، والقاعدة 
وهي  اخلرب،  جهة  أو  اجلهة  الرابعة: 
تشرتط الوضوَح يف الكالم، واإلجياز، 
الغموض  واجتناب  والرتتيب، 

واللبس)10(.
ومع االلتزام هبذه القواعد فإنَّ   
طريق  سلكوا  قد  يكونون  املتخاطبني 
من  الكثري  تقديم  ا  أمَّ املبارش،  التَّعبري 
املعلومات، أو القليل منها، أو إثبات ما 
ُيعتَقُد أنه كاذب وال برهنة عىل صدقه، 
بموضوع  له  بكالم ال صلة  التَّكلم  أو 
احلديث، أو قول يشٍء مبهم، فيه لبٌس 
ذلك  فإن  للنظام،  انعدام  أو  وإطناب، 
يمثِّل رضوبًا من السلوك غري املتعاِون، 
حيصل  أو  االستلزام،  يقع  َثمَّ  ومن 
عىل  ويتّوجب  القواعد،  تلك  بخرق 

أن يرصف كالم حماوِره عن  املخاَطب 
ظاهره إىل معنى خفي يقتضيه املقام)11(، 
قاصدًا  املتكلُم  يكون  أن  جيب  أنَّه  إالَّ 
واستغالهلا؛  بالقواعد  االستخفاف 
دًا)12(، فإذا  ليكون تلوحيه مقصودًا متعمَّ
اخلطاب  فإنَّ  مقصودًا،  اخلرق  يكن  مل 
يقع  أن  يمكن  وال  مضطربًا،  سيكون 
االستلزام احلوارّي، وخُيفى املعنى، أو 

القصد من الكالم. 
يف  احلوارّي  االستلزام  الثاين:  املطلب 

 . التَّحليل النَّحويِّ
هناك  إنَّ  القول:  نافلة  من   
جماالٍت معرفيًة شتَّى، ُتعدُّ جماالً خصبًا 
التداويل، كالفلسفة، واملنطق،  للدرس 
والسياسة،  النفس،  وعلم  والقانون، 
املجاالت  من  وغريها  واإلعالم، 
عدد  لدى  تداوليًَّا  ُتدرس  أن  لة  امُلفضَّ
ومن  ارسني،  والدَّ الباحثني  من  كبري 
وبعض  البالغة  كانت  إذا  ثانية  جهة 
والتفاسري  واألدبية  اللغوية  املتون 
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الباحثني  استحسان  نالت  قد  القرآنية 
أبعادها  عن  الكشف  يف  واهتاممهم 
ينْل  مل  العريبَّ  النَّحو  فإنَّ  التداولية؛ 
عدا  واالهتامم،  االستحسان  ذلك 
التي  )الكتاب(،  األوىل  سيبويه  نة  ُمدوَّ
وتداوليَّة  دالليَّة  بدراسات  ُأشبعْت 
واحٍد  إطاٍر  يف  تنحرص  تكاد  دة،  متعدِّ
عىل  ُأَخر  دراسات  وبضع  مشتبه،  غري 
ة، منها ما كانْت مفتِقرًة إىل  متوٍن نحويَّ

ًة)13(.  احتواء املعطيات التَّداوليَّة كافَّ
االستلزام  أنَّ  الواضح  ومن   
ة تداوليَّة، تظهر مالحمها وأسسها  نظريَّ
األدبيَّة،  النُّصوص  يف  بارز  بشكل 
تربز  إذ  احلوار،  أسلوب  عىل  املبنيَّة 
عنارص اخلطاب بشكٍل واضح؛ فيكون 
احلديث  قلَّ  لذلك  أسهل؛  تطبيقها 
ونرى  النَّحوّي،  اخلطاب  يف  عنها 
أنَّ  أبرزها:  لعلَّ  ة،  عدَّ ألسباب  ذلك 
النَّحويِّني ليسوا بصّدد صياغة نصوٍص 
أحكام  صياغة  بل  ة،  حواريَّ أو  أدبيَّة، 

وقبل  أوالً  تعتمُد  رصفيٍَّة،  أو  ٍة،  نحويَّ
يكون  ثمَّ  ومن  بط،  الضَّ عىل  يشء  كل 
احلديث فيها عن املعنى؛ فضاًل عامَّ قيل 
بقضايا  انشغلوا  منهم  كثريًا  إن  عنهم: 
التي ُتغطِّي  الفلسفية،  العامل، والعّلل 

عىل كثرٍي من اهتامماهتم يف املعنى.
نرى  املبدأ  هذا  من  وانطالقًا   
املتمّثل يف االستلزام  التَّداويّل  الُبعد  أنَّ 
واهتاممًا  حضورًا  يقل  ال  احلوارّي 
باملجاالت  مقارنًة  العريّب،  النَّحو  يف 
إذا  سيَّام  وال  سلفًا،  املذكورة  املعرفيَّة 
القدماء  العرب  النَّحويِّني  أنَّ  علمنا  ما 
وبيئتها  اللغة  بني  العالقة  أدركوا 
املنَجز،  احلدث  ومعاينة  االجتامعية، 
واالهتامم بأغراض املّتكلم واملخاَطب؛ 
استعان  وآلياٍت  أسسًا  ذلك  ُيمثِّل  إذ 
األحكام  لصياغة  هبا،  النَّحويُّون 

النَّحوية)14(، وسنبنيِّ ذلك فيام يأيت: 
م  تقدَّ اخلرب:  كم  قاعدة  خرق  أوالً: 
بالقدر  املشاركة  املتكلمني  عىل  أنَّ 

االستلزام احلواريُّ يف النَّحو العريّب
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فإْن  املعلومات،  من  والكايف  املطلوب 
ِقلَّة، ُخرم  أو  يتها  حصلت زيادة يف كمِّ
أو  ألمٍر،  به  واسُتِخفَّ  التَّعاون،  مبدأ 

قصٍد غري ُمعلٍن، كام يف املثال اآليت: 
رس؟  - هل قرأَت الدَّ

- كتبُت الدرَس وقرأُته ثالث مرات.
مل  اإلجابة  أنَّ  هنا  احلاصُل  فاخلرق 
املعلومات،  من  املطلوب  بالقدر  تكن 
ؤال بـ )هل( تكون اإلجابة عنه بـ  فالسُّ
)نعم( أو )ال(، غرَي أنَّنا نجد معلوماٍت 

إضافيًة عىل ما هو مطلوب. 
)ت285هـ(  د  امُلربِّ نبَّه  وقد   
لتلك  مماثٍل  أمٍر  عىل  )احلال(  باب  يف 
اعلم   (( قال:  إذ  التَّداوليَّة؛  القاعدة 
إذا قلت: جاءين عبد اهلل، وقصد  أنَّك 
السامُع  يعرف  أن  فخفت  زيٌد،  إيلَّ 
اسُم كلِّ واحد منهم  أو مجاعًة،  اثنني، 
أو  الطويُل،  -قلت:  زيد  أو  اهلل،  عبد 
ذلك  أشبه  ما  أو  اكُب،  الرَّ أو  العاقُل، 
َتعني،  َمْن  بني  لتفصَل  فات؛  الصِّ من 

كأنَّك  به،  يلتبس  أن  ِخفت  من  وبني 
كوب،  بالرُّ املعروف  زيد  جاءين  قلت: 
أو املعروف بالطول... فإْن مل ترد هذا، 
وقع  التي  احلال  عن  اإلخبار  وأردت 
أو  راكبًا،  زيٌد  جاءين  قلت:  جميئه  فيها 
تكون  ال  بنكرة  بعده  فجئت  ماشيًا، 
مل  أنَّك  وذلك  معرفة،  ألنَّه  له؛  نعتًا 
كوب،  بالرُّ املعروف  زيد  جاءين  ُترد: 
ُعّرف،  قد  بام  حتلية  فيكون  وامليش، 
وإنَّام أردت جميئه وقع يف هذه احلال((
الَفرُق  حيُث  نفسها  املسألة  ويف   ،)15(

اج  الرسَّ ابُن  يقول  واحلال  فة  الصِّ بني 
إالَّ  احلال  تكون  ))وال  )ت316هـ(: 
والفائدة،  اخلرب  يف  زيادة  ا  ألهنَّ نكرة؛ 
ما  غري  ث،  واملحدَّ السائل،  تفيد  وإنام 
والالم  األلف  أدخلت  فإْن  يعرف، 
وفرقًا  واملعرفة  لالسم  صفة  صارت 
بينه وبني غريه، والفرق بني احلال وبني 
اسَمنْي  بني  تفرق  الصفة  ان  الصفة، 
يف  زيادة  واحلال  اللفظ،  يف  مشرتَكنْي 



317

)2
02

3  
ط -

شبا
( )

14
44

 - 
ب

رج
ة )

امن
 الث

سنة
- ال

ون 
الث

والث
س 

خلام
دد ا

الع
 - 

سع
التا

لد 
ملج

/ ا
واة

د

لالسم  يكن  مل  وإن  واخلرب،  الفائدة 
مشارك يف لفظه، أال ترى أنك إذ قلت: 
تقول  ال  فأنت  القائم(،  بزيد  )مررت 
اسمه  آخر  رجٌل  الناس  ويف  إال  ذلك 
بالقائم  ففصلَت  قائم،  غري  وهو  زيد، 
وليس  االسم  هذا  له  َمن  وبني  بينه 
بقائم، وتقول: )مررُت بالفرزدق قائاًم( 
وإن مل يكن أحد اسمه الفرزدُق غرُيه، 
فضممَت إىل اإلخبار باملرور خربًا آخر 
متصاًل به مفيدًا(()16(، وقد أضاف ابن 
عبارًة  ُذكر  ما  عىل  )ت643هـ(  يعيش 
عىل  باملرور  اخلرب  أن  إال  فقال:  مهمة، 
سبيل اللزوم؛ ألنه به انعقدت اجلملة، 
واإلخباُر بالقيام زيادة جيوز االستغناء 
م  تقدَّ ممَّا  إذًا  فاملالَحظ  عنها(()17(، 
سبيل  عىل  الكالم  يف  جتيء  فة  الصِّ أنَّ 
الكالم  يف  الفائدة  وأنَّ  إليها،  احلاجة 
تداوليًا   - متّثل  وهذه  عليها،  معقودة 
التَّعاون مع  - دعوة إىل االلتزام بمبدأ 
قصد التفريق بني زيٍد قائم، وآخر غري 

القائم(؛  بزيٍد  )مررُت  قولنا:  يف  قائم 
إذ جيوز أن ُيذكر النعُت ))ملجرد الثناء 
وال  اشرتاك  إزالة  به  ُيراد  ال  واملدح، 
ختصيص نكرة، بل ملجرد الثناء واملدح 
وتعريِف  حتقري  أو  ذم  من  ضدمها  أو 
املخاَطب من أمر املوصوف ما مل يكن 
)جاءين  قولك:  نحو  وذلك  يعرُفه، 
تريد  الفاضُل(،  الكريُم  العاقُل  زيٌد 
بام  والثناء عليه  املوصوف  تنويه  بذلك 
ذلك  ومن  احلميدة،  اخلصال  من  فيه 
صفات الباري سبحانه نحُو احلي العامل 
زيدًا  )رأيُت  الذم:  يف  القادر...وتقول 
أنك  ال  بذلك  ذممَته  اخلبيَث(،  اجلاهَل 
أردت أن تفصله من رشيك له يف اسمه 
األوصاف(()18(،  هبذا  متّصفًا  ليس 
ويقدم  القاعدة،  خيرق  حينئٍذ  فاملتكلم 
معلوماٍت إضافيَّة غري الزمة عىل سبيل 
املخاَطب،  إىل  الّطبيعيَّة  غري  اللة  الدَّ
ينبه  كأن  قصده،  عن  فيها  فيكشف 
املخاَطب عىل قيام زيد يف )مررُت بزيد 

االستلزام احلواريُّ يف النَّحو العريّب



318

)2
02

3  
ط -

شبا
( )

14
44

 - 
ب

رج
ة )

امن
 الث

سنة
- ال

ون 
الث

والث
س 

خلام
دد ا

الع
 - 

سع
التا

لد 
ملج

/ ا
واة

د

القائم(، أو أنه ُمعَجب به فمدحه، نحو 
الكريم(،  العاقل  زيد  )جاءين  قولنا: 
زيدًا  )رأيت  نحو  ه،  فذمَّ منه  مستاء  أو 
الفاعل أن  إذا ِخيف عىل  أو  اخلبيث(، 

ُيذكَر للَّبس، أو أليِّ سبب آخر. 
زيادة  هو  إنام  )احلال(  وكذلك   
املخاَطب  إىل  مة  امُلقدَّ اإلخبار  كمية  يف 
حال  عن  سائاًل  املخاَطب  يكن  مل  إذا 
جاء  كيف  يقول:  كأن  عنه  املسؤول 
متام  من  فهذا  راكبًا،  جاء  فنقول  زيٌد؟ 
املراد معرفته فال زيادة يف اإلخبار، وإنام 
حيصل االستلزام حينام ُيقال: َمن جاء؟ 
فنجيب: جاء زيٌد مرسورًا، فاملخاَطب 
يرد  ومل  جاء،  الذي  معرفة  أراد  إنام 
كام  أجيب  فلامَّ  جاء؟  كيف  يعرف  أن 
لقصٍد  ذلك  يذكر  املتّكلم  فإن  م؛  تقدَّ
إىل رسور  املخاَطب  يلفَت  كأن  خفي، 
ختالف  اإلضافيَّة  املعلومة  وهذه  زيد، 
التي  اخلرب  كمية  أو  الكمية،  قاعدة 
بأن  هبا،  االلتزام  عىل  التَّداوليَّة  ت  نصَّ

اإلخبار،  من  املطلوب  بالقدر  جُياب 
التَّلويح  حصل  القاعدة  خالفت  فلام 

احلواري. 
ب  ثانيًا: خرق قاعدة كيف اخلرب: يتوجَّ
التَّخاطب  عمليَّة  يف  املشاركني  عىل 
وبحسب  اإلخبار،  بكيفيَّة  االلتزام 
ما،  كالٌم  ُيقال  أالَّ  جيب  التَّعاون  مبدأ 
للمتكلم  برهان  وال  كاذب،  أنَّه  ُيعتَقُد 
حصل  ذلك  وقع  فإن  صدقه،  عىل 
االستلزام احلواري، كام يقول شخص: 
عن  فُيجاب  ليبيا(  يف  بريوت  )أليست 
دمشق  )وكذلك  استخفافًا  سؤاله 
خطأ  إىل  تلوح  فاإلجابة  أرمينيا(،  يف 
الكالم األول)19(، وُيامثُل هذه القاعدَة 
كالُم النَّحويني عن املصدر الذي يكون 
توكيدًا لنفسه؛ إذ جعلوا هذا املصدر ملِا 
ًا،  حقَّ املتكلم  قاله  ما  يكون  أن  ُيمكن 
ما  باب  ))هذا  سيبويه:  قال  باطاًل،  أو 
فيه توكيدًا لنفسه نصبًا،  يكون املصدر 
وذلك قولك: له عيلَّ ألُف درهٍم عرفًا، 
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ومثل ذلك قول األحوص)20(: ]البحر 
الكامل[  

دوَد وإِنَّني   إيِنِّ أَلَْمنَُحَك الصُّ
دوِد أَلَْمَيُل  َقَساَمً إليَك مع الصُّ
ألنَّه  لنفسه؛  توكيدًا  صار  وإنام   
واعرتف؛  أقرَّ  فقد  عيلَّ  له  قال:  حني 
وحني قال: أَلَْمَيُل، ُعِلَم أنَّه بعد ِحلٍف، 
ولكنَّه قال: ُعرفًا وقساًم توكيدًا، كام أنَّه 
كان  أنَّه  ُعِلَم  فقد  عليه،  ِسرَي  قال:  إذا 
توكيدًا(()21(،  سريًا،  قال:  ثمَّ  سرٌي، 
رشاح  بحسب  سيبويه  كالم  فتفسري 
الكتاب وغريه من النَّحويني أنَّ الفرق 
بني هذا الباب )أي الباب الذي يكون 
فيه املصدر توكيدًا لنفسه( وبني الباب 
الذي قبله )أي املصدر الذي يكون يف 
ذكر  قبل  أنَّه  قبله(  ملا  توكيدًا  املصدر 
يكون  أن  جيوُز  قبله  ملا  د  املؤكِّ املصدر 
فإذا  باطاًل،  أو  ًا،  حقَّ املتكلم  قاله  ما 
ًا(، فقولك قبل  قلت: )هذا عبد اهلل حقَّ
أنَّ ما قلته  ُيظنَّ  أن تذكر حقًا جيوز أن 

، وأن ُيظنَّ أنَّ ما قلته باطٌل، فتأيت  حقٌّ
اجلملة مقصورة عىل  فتجعل  بـ )حقًا( 
امع،  السَّ عند  اجلاِئَزْين  الوجَهنْي  أحد 
اعرتاٌف،  درهٍم  ألف  عيلَّ  له  وقوله: 
تأكيدًا  باطاًل، فصار هذا  أو  حقًا كان، 
لنفسه)22(، ويف هذا - تداوليًَّا - إشارة 
املتكلم يف قوله: )هذا عبد اهلل(  أنَّ  إىل 
فيه  يملك  ال  قد  ًا(  حقَّ اهلل  عبد  و)هذا 
تأكيد  فقبل  دعواه،  صدق  عىل  برهانًا 
أن يكون  باملصدر )حقًا( جيوز  الكالم 
تأكيده  وبعد  كذبًا،  أو  صدقًا  قاله  ما 
اللذين  الوجهني  أحد  عىل  حُيمل 
يف  نفسه  واألمر  امعون،  السَّ يعرفهام 
دًا  د لنفسه، فقد يكون مؤكِّ املصدر املؤكِّ
ذلك  أنَّ  عىل  باطٍل،  أو  حٍق،  لكالٍم 
قوله  يف  فمثاًل  الكالم،  سياق  حيكمه 
ًا{]النساء:122[،  َحقَّ }َوْعَد اهللِ  تعاىل: 
أو  كذبًا،  يكون  أن  عىل  محله  يمكن  ال 
صدقًا، بل هو صدق ال حمالة، ولكن يف 
اللُّغوي جيوز محله عىل قصد  استعاملنا 

االستلزام احلواريُّ يف النَّحو العريّب
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يقول  أن  التَّعاون،  بمبدأ  االستخفاف 
ًا( متهكاًم  املتكلُم ملخاَطبه )هذا زيٌد حقَّ
- مثاًل - بسبب جهله عامَّ يريد معرفته، 
إليه  املشاِر  املثال  يف  كام  به،  جاهاًل  أو 
يف  بريوت  )أليست  أعاله:  يف  آنفًا 
استخفافًا  السؤال  عن  فُيجاب  ليبيا( 

)وكذلك دمشق يف أرمينيا(.
غري  الثابتة  احلال  وكذلك   
له  حة  واملوضِّ للخرب  دة  املؤكِّ املنتقلة، 
َقًا{ ُمَصدِّ احلقُّ  }َوُهَو  تعاىل:  قوله  نحو 
]البقرة:91[، وقول الشاعر)23(:  

]البحر البسيط[
َأَنا اْبُن َداَرَة َمْعُرْوَفًا هِبَا َنَسبِْي  

وهْل بِدارَة يا َللنَّاِس ِمْن َعاِر
وقولنا: زيٌد أبوك عطوفًا، ففي   
املوضع  هذا  يف  يقع  أن  جيوز  ال  ذلك 
ُد،  ف وُيؤكِّ إال ما أشبه املعروف ممّا ُيعرِّ
مل  منطلقًا(  زيٌد  )هو  املتكلُِّم:  قال  فلو 
فيه  يكن  مل  انطالقه  صحَّ  لو  ألنه  جيز؛ 
قاله، كام أوجب  فيام  داللة عىل صدقه 

ابنها،  أنَّه  نسبي(  هبا  )معروفًا  قوله: 
ولو قال: )أنا عبد اهلل كرياًم جوادًا(، أو 
)هو زيد بطاًل شجاعًا( جلاز؛ ألن هذه 
مدحًا  يكون  ممّا  شاكلها  وما  الصفات 
جتيء  أن  فجاز  هبا،  ُيعَرف  اإلنسان  يف 
هبا  ُيَعرف  أشياء  ألهنا  للخرب؛  مؤكدًة 
يعني  وهذا  لذاته)24(،  مؤكدة  فذكرها 
-تداوليًَّا -أنَّ املتكلِّم مدعوٌّ إىل االلتزام 
الترصيح  أراد  إْن  التَّعاون،  بمبدأ 
معنى  تأكيد  حيث  الطبيعي  باملعنى 
لذلك  الثابتة؛  احلال  بوساطة  اخلرب، 
معروف  هو  ممَّا  إالَّ  يكون  أالَّ  وجب 
بعض  قول  ا  وأمَّ املخاَطب،  لدى 
منطلقًا(  زيد  )هو  مجلة  أنَّ  النَّحويني 
املعنى  سبيل  عىل  فذلك  جائزة،  غري 
املبارش الطبيعي؛ إذ جيوز أن ُيقال )هو 
زيد منطلقًا( لكن ليس عىل سبيل تأكيد 
زيٌد  )هو  قولك:  يف  فالنصب  اخلرب؛ 
)هو  قولك:  يف  النصب  غري  معروفًا( 
زيد منطلقًا( عىل حّد تعبرَيي السريايف، 
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)476هـ()25(،  الشنتمري  واألعلم 
وعىل هذا يمكن عدَّ )هو زيد منطلقًا( 
التَّعاون؛  بمبدأ  فيه  ُيستخفُّ  تركيبًا 
داللة  حينئٍذ  املتّكلم  كالم  يف  ليس  إذ 
تنبيه  مثاًل  قاصدًا  ويكون  صدقه،  عىل 
االنطالق،  حال  يف  لزيد  املخاَطب 
)منطلقًا()26(؛  ذكر  من  بد  ال  وهنا 
كأن  احلواري،  التلويح  فائدة  به  ألنَّ 
تكذيبًا  أو  تقريعًا،  التنبيه  قصُد  يكون 
ملعنى اخلرب، أي مثاًل: رّد كالم خاطئ 
وما  زيد،  بانطالق  يقول  أن  للمتكلم 

هو بمنطلق. 
مالئمة  أو  اإلضافة  قاعدة  خرق  ثالثًا: 
املتكلمني  من  )غرايس(  يطلُب  اخلرب: 
إذا التزموا بمبدأ التَّعاون، والتعبري عن 
تكون  بأن  املبارش،  القصد  أو  املعنى، 
مشاركُتهم يف اخِلطاب مالِئمة ملوضوع 
الكالم، فإِْن َعِمل املتكلمون عىل خمالفة 
جهاًل،  ال  قصدًا  املذكورة  القاعدة 
حصل التلويح احلواري وُأخفي قصد 

التخاطب، كام يف املثال اآليت:
- هل زيٌد ناجح يف دراسته؟ 

- زيٌد العب كرة قدم موهوب. 
يكن  مل  السؤال  عن  فاجلواب   
يف  حيمُل  لكنه  له،  مالئاًم  أو  رصحيًا، 
غري  زيدًا  أنَّ  يف  يتمثَّل  قصدًا  طياته 
راسة، وأنه هيتم بلعب كرة  ناجح يف الدِّ

القدم فقط. 
مثل  عىل  يعيش  ابن  نبَّه  وقد   
ذلك يف رشحه استعامل حرف العطف 
الشيئني،  )أو( ألحد  ))إنَّ  فقال:  )أو( 
عمرو؟(،  أو  عندك  )أزيٌد  قال:  فإذا 
ال  فأنت  عندك،  هذين  أحد  فاملراد 
تسأله  فأنت  عنده،  أحدمها  كون  تعلم 
)ال(  اجلواب  يكون  ولذلك  ليخرَبك، 
إْن مل يكن عنده واحد منهام، أو )نعم( 
يف  قال  ولو  أحدمها،  عنده  كان  إذا 
يكن جميبًا  مل  أو عمرٌو(  )زيٌد  اجلواب: 
حصل  بل  رصحيًا،  السؤال  يطابق  بام 
التعيني  تبعًا؛ ألن يف  أو  اجلواب ضمنًا 

االستلزام احلواريُّ يف النَّحو العريّب
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قد حصل أيضًا علُم ما سأل عنه(()27(، 
أو  بنعم  أن يكون  فاألصل يف اجلواب 
وجود  عن  يستّخرب  املتّكلم  ألنَّ  ال؛ 
تعيني  يقصد  إذ ال  أو )عمرو(؛  )زيد( 
بوجودمها  عارفًا  ليس  ألنه  أحدمها؛ 
أصاًل، ولكن ذلك ال يمنع من اإلجابة 
الداليل،  التجاوز  غطاء  حتت  بالتعيني 
بخرق  احلواري  االستلزام  فيحصل 
قاعدة مالئمة اخلرب؛ إذ اإلجابة ليست 
فضاًل  فهي  الرصيح،  للمعنى  مطابقة 
عن إخبار السائل بام أراد معرفته محلت 
القصد من  مبارش، هو  آخر غري  معنى 
املثال  سبيل  عىل  بالتعيني،  اإلجابة 
التأكيد واملبالغة عىل وجود زيد  يكون 
االهتامم  أو  للعناية  مثاًل  أو  عمرو،  أو 
بشأهنام، أو لغرض اإلهبام، ونحو ذلك 

دها سياق التخاطب. من معاٍن حيدِّ
حالة  يف   - و)منُذ(  )ُمذ(  ولـ   
ابن  قال  معنيان،   - بعدمها  ما  رفع 
األول:  ))املعنى  )ت638هـ(:  اخلبَّاز 

يومان(،  ُمذ  رأيُته  )ما  كقولك:  األمد 
قلَت:  كأنَّك  ليلتان(،  منُذ  زارنا  و)ما 
أمد انقطاع الرؤية يومان، وأمد انقطاع 
الزيارة ليلتان، وال يقع يف هذا املوضع 
عن  السؤاُل  الغرَض  ألن  النَّكرة؛  إال 
عدة املدة التي انقطعت الرؤية فيها... 
ص مل يمتنع... واملعنى الثاين:  فإْن ُخصِّ
ة، كقولك: )ما رأيُتُه ُمذ يوُم  ابتداء املدَّ
اخلميس(، أي: أول املدة التي انقطعت 
الرؤية فيها يوم اخلميس، والفصل بني 
ة،  العدَّ بيان  أنَّ ذلك  قبله،  هذا والذي 
ة(()28(، وقد أوضح  وهذا بيان أول املدَّ
ابن يعيش املعنى يف املسألة ذاهتا، بعبارة 
أخرى تبدو أوضح؛ إذ قال: ))واملعنى 
والنكرة  وليلتان(،  يومان  ذلك  )أمد 
الغرض  ألن  الرضب؛  هبذا  خيّتص  ممّا 
الرؤية،  فيها  انقطعت  التي  املدة  ة  ِعدَّ
مدة  كم  عن  جوابًا  وقعت  أهنا  وذلك 
انقطاع الرؤية؟ أو مذ كم يومًا مل تره؟ 
فوجب أن يكون اجلواب عددًا ألنَّ كم 
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عدد، واجلواب ينبغي أن يكون مطابقًا 
الوقت  ختصيص  يلزم  وال  للسؤال، 
وتعيينه، فإِْن أتْيَت بمعرفٍة تشتمل عىل 
عدد جاز ومل يمتنع، نحو قولك: )مل أرُه 
ُمذ املحرِم وُمذ الشتاء(؛ الشتامهلام عىل 
مذ  أره  )مل  قلت:  كأنك  معدودٍة،  مدة 
ألن  أشهر(؛  ثالثة  ومذ  يومًا،  ثالثون 
فقد  العدد،  إفادة  مل خيرْجه عن  تعريفه 
وفيَت بجواب كم وِزيادة(()29(، وهذا 
يعني أنَّ األصل يف املضاف إىل )مذ( أن 
يكون عددًا؛ ألنَّ الكالم هبا جواب عن 
اجلواب  كان  فإن  معلومة،  زمنيَّة  ة  مدَّ
عددًا حصل املعنى الطبيعي املطلوب، 
عىل  تشتمل  معرفة  اجلواب  كان  وإن 
معنى العدد حصل االستلزام احلواري 
اجلواب  إذ  املالئمة؛  قاعدة  بخرق 
أريد  ما  أو  للسؤال،  متامًا  مطابقًا  ليس 
املحرم،  مذ  رأيته  )ما  فقوهلم:  معرفته، 
إخبار  املجيُب  أراد  إنام  الشتاء(،  ومنذ 
إرادته  عن  فضاًل  آخر،  بمعنى  السائل 

وهذا  الرؤية،  انقطاع  مدة  معرفة 
وبه  الطبيعي،  غري  القصد  هو  املعنى 
التلويح احلواري، وقد يكون  إنَّام وقع 
املخاَطب  تذكري   - مثاًل   - املعنى  هذا 
بعيد  زمٍن  منذ  كانت  فالن  رؤية  أن 
تتبع  معاٍن  من  ذلك  ونحو  طويل،  أو 
سياق الكالم، فالتجاوز الداليل إذًا يف 
قاعدة  خلرق  حاصل  املذكورة  األمثلة 

املالئمة بمبدأ التَّعاون الغراييس. 
تنصُّ  اخلرب:  جهة  قاعدة  خرق  رابعًا: 
إِْن  التَّعاون  مبدأ  يف  )غرايس(  قواعد 
أن  الطَّبيعيَّة  اللة  الدَّ املتكلمون  أراد 
من  خاليًة  واضحًة  مشاركتهم  تكون 
اللَّبس والغموض، وأن يتحروا اإلجياز 
والرتتيب يف صياغة اجلمل أو الكالم، 
هبذه  اإلطاعة  عدم  إىل  عمدوا  فإذا 
احلواري،  االستلزام  حصل  األشياء، 
وأخفي املعنى، أو القصد من الكالم، 
ب حينئٍذ إعامل الذهن، وإرجاع  ويتوجَّ
فيه،  قيل  الذي  ياق  السِّ إىل  الكالم 

االستلزام احلواريُّ يف النَّحو العريّب
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املثال  يف  كام  املضمر،  القصد  لكشف 
رسطان  هن  الكبار  )األخوات  اآليت: 
أنَّ  يعني  احلياة(،  مروج  يف  العشب 
لطيفات،  لسّن  الكبار  األخوات 

ولدهّين نزعة للسيطرة.
وهذا ما مل يغفل عنه النَّحويُّون؛   
ففي مسألة العطف بـ )أو( قال الثَّامنينّي 
)قام  اخلرب:  يف  ))تقول  )ت442هـ(: 
يكون  أن  فيجوز  عمرٌو(،  أو  زيٌد 
ومل  واحٍد،  قيام  علم  قد  ًا  شاكَّ امُلخرِبُ 
يعرف عينه، وجيوز أن يكون قد علم، 
عىل  ليبهم  ؛  كِّ الشَّ بحرف  أتى  ولكنَّه 
لغرٍض  يعرف  ال  حتَّى  املخاَطب 
ِمَئِة  إىَِل  }َوَأْرَسْلنَاُه  التَّنزيل:  ويف  له، 
افات:147[،  َيِزْيُدوَن{]الصَّ َأْو  َأْلٍف 
أهبم  وإنَّام   ، َيشكُّ ال  سبحانه  والقديم 
أالَّ  املخاَطبني؛ ألنَّ مصلحتهم يف  عىل 
يبنّي حقيقة العدد(()30(، وجاء يف رشح 
)أو(  استعامل  يف  ))واألكثر  ل:  امُلَفصَّ
ًا...وقد  املتكلُم شاكَّ يف اخلرب أن يكون 
وإنام  شاكٍّ  غري  املتكلُم  يكون  أن  جيوز 

أراد تشكيك السامع بأمٍر قصده، فأهبم 
عليه وهو عاملٌ، كقولك: )كلمُت أحد 
األمَرْين(،  أحد  و)اخرتت  الرجَلنْي( 
ومنه  خُترب،  وال  به  عارٌف  وأنت  تقول 
َأْو  َأْلٍف  ِمَئِة  إىَِل  }َوَأْرَسْلنَاُه  قوله تعاىل: 
وقوله  َيِزْيُدوَن{]الصافات:147[، 
َكَلْمِح  إاِلَّ  اَعِة  السَّ َأْمُر  }َوَما  تعاىل: 
]النحل:77[،  َأْقَرُب{  ُهَو  َأْو  اْلَبرَصِ 

ومنه قول لبيد)31(:
]البحر الطويل[

مَتَنَّى ابنتاَي َأن يعيَش أبومها 

وما أنا إاِلَّ ِمن ربيعَة أو ُمرَضْ
ُمرض  من  أنه  لبيٌد  علم  وقد   
وليس من ربيعة، وإنام أراد ِمن إحدى 
عليهام،  أهبم  كأنه  القبيلتني  هاتني 
إحدى  من  بأنَّه  نفسه  يف  ابنَتْيه  ي  ُيعزِّ
يصري  أن  بدَّ  وال  فنَوا،  وقد  القبيلتني، 
القبيلَتنْي  خصَّ  وإنام  مصريهم،  إىل 
لكان  اإلهبام  يف  زاد  ولو  لِعظمهام، 
املسألة  ويف  التعزية(()32(،  يف  أعظم 
األسرتابادي  يّض  الرَّ يقول  نفسها 
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)أو(  لـ  إنَّ  ))وقالوا:  )ت688هـ(: 
الشّك،  معان:  ثالثة  اخلرب  يف  كان  إذا 
يف  كان  وإذا  والتفصيل،  واألهبام، 
واإلباحة،  التخيري  معنيان:  فله  األمر، 
الشيئني  أحد  إذا أخربت عن  ُك:  فالشَّ
عّرفته،  إذا  واالهبام  بعينه،  تعّرفه  وال 
املخاطب؛  األمر عىل  تبهم  أن  وتقصد 
فإذا قلت: )جاءين زيد أو عمرو(، ومل 
تعّرف اجلائي منهام، فـ)أو( للشّك، وإذا 
السامع،  عىل  اإلهبام  وقصدت  عّرفته 
بعض  ذكر  وقد  لإلهبام...(()33(،  فهو 
يف  اإلهبام  معنى  املتأخرين  النَّحويني 
}َأَتاَها  تعاىل:  قوله  منه  وجعلوا  )أو(، 
 ،]  24 ]يونس:  هَنَاًرا{  َأْو  َلْياًل  َأْمُرَنا 
اُكْم َلَعىَلٰ ُهًدى َأْو يِف  ا َأْو إِيَّ وقوله: }َوإِنَّ
بنٍِي{ ]سبأ: 24[)34(، فاملالَحظ  َضاَلٍل مُّ
اللة عىل واحد  إذًا أنَّ )أو( ُتستعمل للدَّ
من أصل ثالثة معاٍن تأيت عليها، وهي 
فيتمُّ  اإلباحة،  أو  التخيري،  أو   ، الشكُّ
عىل  وخماَطبه  املتّكلم  بني  التواصل 
اللة الطبيعية املبارشة، ولكن  سبيل الدَّ

اخلرب  جهة  قاعدة  خيرق  قد  املتّكلم 
أو   ، الشكُّ كان  إذا  التَّعاون،  مبدأ  يف 
املعنى  هو  ليس  اإلباحة،  أو  التَّخيري، 
الكالم  جعل  د  يتعمَّ بل  أراده،  الذي 
ألنه  املخاَطب؛  عىل  غامضًا  أو  مبهاًم، 
مضمرة  مقاصد  حتقيق  ذلك  من  يريد 
أو  املنطوق  استعامل  يف  ظاهرة  غري 
تعاىل  قوله  ففي  اللغوي،  الرتكيب 
َيِزْيُدون{،  َأْو  َأْلٍف  ِمَئِة  إىَِل  }َوَأْرَسْلنَاُه 

إىل  ))أرسلناه  القصد  يكون  أن  حُيتمل 
وهم  ألف  مئة  الناُس  حيزرهم  مجاعة 
جليلة  ُنكتة  ذلك  ويف  ذلك،  من  أزّيد 
وهي االنتقال من األدنى إىل األعىل ملا 
له من الوقع يف النفس ولفت النظر إليه 
أول  من  باألعىل  أخرب  إذا  ما  بخالف 
مرادًا  يكون  املعنى  وهذا  األمر(()35(، 
االستلزام  وحصول  )أو(  إهبام  مع 
}َوَما  سبحانه  قوله  يف  أما  احلواري، 
ُهَو  َأْو  اْلَبرَصِ  َكَلْمِح  إاِلَّ  اَعِة  السَّ َأْمُر 
أن  يريد  ))ليس  أنه  فُيحتمل  َأْقَرُب{؛ 
البرص،  ملح  من  أقرب  يف  تأيت  الساعة 

االستلزام احلواريُّ يف النَّحو العريّب
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ولكنه يّصف رسعة القدرة عىل اإلتيان 
غري  املقصود  املعنى  وهذا  هبا(()36(، 
التلويح  بوساطة  عنه  ُيكشف  املبارش 
اخلرب  جهة  قاعدة  َخْرق  إذ  احلواري، 
املخاَطب  لتشكيك  )أو(؛  باستعامل 
)لبيد(  قصد  أما  عليه،  الكالم  وإهبام 
الكالم  فجعل  التعزية،  لتعظيم  فهو 

مبهاًم غامضًا.

اإلتيان  للمتكلم  وجيوز   

ترتيبها  برتاكيب نحوية عىل غري أصل 

مبارشة،  غري  أخرى  معاٍن  هبا  قاصدًا 

جهة  بقاعدة  مستخفًا  بذلك  فيكون 

املبارش أن  املعنى  التي توِجب يف  اخلرب 

كحذف  مرتبًا،  بالكالم  املتكلم  يأيت 

َتَرى  }َوَلْو  جواب )لو( يف قوله تعاىل: 

إِْذ ُوِقُفوا َعىَل النَّاِر َفَقاُلوا َيا َلْيَتنَا ُنَردُّ َواَل 

} نَا َوَنُكوَن ِمَن امْلُْؤِمننِْيَ َب بِآَياِت ربِّ ُنَكذِّ

أيضًا:  تعاىل  وقوله  ]األنعام:27[، 

َباُل َأْو ُكلِّمَّ  ْت بِِه اجْلِ َ }َوَلْو َأنَّ ُقْرآَنًا ُسريِّ

بِِه امْلَْوَتى{ ]الرعد:31[، وكذلك قول 

امرئ القيس)37(:]البحر الطويل[
ا نفٌس مَتوُت مجيعةً   َفَلْو َأهنَّ

ولكنَّها نفٌس َتَساَقُط َأْنُفَسا 
وقول جرير)38(:    

]البحر الكامل[
َكَذَب العواِذُل َلو َرَأْيَن ُمنَاَخنَا  

بَِحزيِز راَمَة وامَلطِيُّ َسوامي
هذه  يف  اجلواب  فحذف   
إظهاره،  من  املعنى  يف  أبلغ  األشياء 
قمت  لئْن  )واهللِ  لشخٍص:  قلَت  فإذا 
ذهب  اجلواب  عن  وسكتَّ  إليَك(، 
املكروه،  أنواع  من  أشياء  إىل  فكُره 
والكرس،  والرضب،  والقطع  كالقتل، 
العقوبات  أنواع  فكره  يف  متثلَّْت  فإذا 
نفسه،  يف  احلال  عظمت  وتكاثرت، 
َرْدِعِه  أبلغ يف  يتقي؛ فكان  ا  أهيَّ يدِر  ومل 
وَزْجِرِه عام ُيْكَره منه، ومنه قوله تعاىل: 
َشِدْيَدًا{]النمل:21[؛  َعَذاَبًا  َبنَُّه  }أَلَُعذِّ

ألن  أهبمها؛  بل  العقوبة،   ْ ُيعنيِّ مل  إذ 
ولو  من غريه،  النفس  أوقع يف  إهبامها 
باجلواب  فأتيَت  )ألرضبنَّك(،  قلت: 
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ب؛ ألنه قد َوطََّن  مل يتَِّق شيئًا غري الرضَّ
فيسهل ذلك عليه)39(، وهذا  نفَسه،  له 
يعني أن اخِلطابات السابقة ُحذف منها 
جواب الرشط قصدًا ال عبثًا، فُخرقت 
التَّعاون  مبدأ  يف  اخلرب  جهة  قاعدة 
احلواري؛ ألن الكالم مل يأِت عىل وجه 
الرشط  أسلوب  يف  فاألصل  الرتتيب، 
أن ُتذكر أركانه كاملة، وهي أداة الرشط 
اإلخالُل  يمنْع  مل  وملا  وجوابه،  وفعله 
حذف  جاز  فائدة  من  الرتتيب  هبذا 
أو  معاٍن  عن  للتعبري  الرشط،  جواب 
األمر،  كتعظيم  مبارشة،  غري  مقاصد 
التهديد، أو التخويف، ونحو ذلك  أو 
املوقف  أو  ياُق،  السِّ دها  حيدِّ معاٍن  من 

الكالمي الذي جيري فيه اخلطاب.
إىل  تتعدى  التي  األفعال  ويف   
مفعوَلنْي أصلهام املبتدأ واخلرب، فاألصل 
أن ُيذكر املفعوالن يف الكالم، فال جيوز 
من  أحدمها  حذف  وال  معًا،  حذفهام 
وهو  دليل،  احلذف  عىل  يدلَّ  أن  غري 
يف  ام  ألهنَّ االقتصار؛  جهة  عىل  حذٌف 

األصل مبتدأ وخرب، وال بدَّ لكل واحد 
منهام من صاحبه؛ ألنَّ بمجموعهام تتمُّ 
الثاين  فاملفعول  للمخاَطب،  الفائدة 
معتَمد الفائدة، واملفعول األول معتَمد 
البيان، أال ترى أنَّك إذا قلت: )ظننُت 
قيام  يف  وقع  إنَّام  فالشكُّ  قائاًم(،  زيدًا 
املفعول  ذكرت  وإنَّام  ذاته،  يف  ال  زيٍد 
اخلرب،  هذا  إليه  ُأسند  من  لبيان  األول 
مل  مجيعًا  هبام  مرتبطًة  الفائدة  كانت  فلام 
جيز إال أن تذكرمها معًا)40(، وهذا يعني 
- تداوليًَّا - أنَّ عىل املتكلِّمني االلتزام 
بمبدأ التَّعاون، وأن يذكروا يف خطاهبم 
تناهيًا  الكالم؛  فائدة  عليه  ُعِقدت  ما 
الطبيعية  اللة  الدَّ سبيل  عىل  بحصوهلا 

املبارشة.
مفعوال  حُيذف  أن  جيوز  ولكن   
حذف  وهو  قرينة،  وجود  عند  ظنَّ 
قوله  منه  عىل جهة االختصار، وُجعل 
َيْبَخُلوَن  ِذيَن  الَّ حَيَْسَبنَّ  }َواَل  تعاىل: 
ُم{  هلَّ ا  َخرْيً ُهَو  َفْضِلِه  ِمن  اهللَُّ  آَتاُهُم  باَِم 
]آل عمران: 180[، أي: بخلهم، وإذا 

االستلزام احلواريُّ يف النَّحو العريّب
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قلت: ظننُت، فقد أفدت املخاَطب أنه 
علمُت  قلت:  وإذا  يقني،  عندك  ليس 
شّك،  عندك  ليس  أنه  أخربَت  فقد 
وكذلك سائرها، وهذا فيه من الفائدة 
ما ال خفاء فيه، وعليه أكثر النحويني، 
ْوِء{ السَّ َظنَّ  }َوَظنَنُْتْم  تعاىل:  اهلل  وقال 
د،  املؤكِّ باملصدر  فأتى  ]الفتح:12[، 
التأكيد  ألنَّ  وظننُتم؛  قال:  وكأنه 
)َمْن  العرب  أمثال  ومن  كالتكرير، 
ضمرٌي  )خيْل(  ففي  خَيَْل()41(،  يسمْع 
هذا  فعىل  باملفعوَلني  جييء  ومل  فاعٌل، 
وظننُت  ظنًَّا،  ظننُت  نقول:  أن  جيوز 
كل  خلَفك،  وظننُت  اجلمعة،  يوم 
ذلك جائز، وإن مل ُيذكر املفعواَلن)42(، 
وبحسب ذلك، يكون املتّكلم قد خرق 
التَّعاون  مبدأ  يف  اخلرب  جهة  قاعدة 
الكالم؛  ترتيب  أصل  بخرقه  احلواري 
مقصدًا  أو  معنًى،  ذلك  من  يريد  ألنه 
غري مبارش حيّدده سياق التخاطب، فقد 
قولنا:  يف  التحّرج  مثاًل  القصد  يكون 
)ظننُت( أو )ظننُت زيدًا(، فكأن اليشء 

ذكره  نرد  فلم  سيئًا،  شيئًا  فيه  املظنون 
اليشء  ذكر  من  اخلوف  أو  الكالم،  يف 
املخرَب عنه كقولنا )علمُت عمرًا(، أي: 
معاٍن  من  ذلك  ونحو  جاهاًل،  عرفته 
دها سياق التخاطب.  قريبة ممّا ُذكر حُيدِّ
ا األفعال التي تنصب مفعوَلنْيِ ليس  وأمَّ
)كسوُت  نحو  وخربًا،  مبتدأ  أصلهام 
فيجوز  ِدْرمهًا(،  و)أعطيته  ثوبًا(  زيدًا 
قال  واحٍد،  بمفعوٍل  االكتفاء  فيها 
))واملتعدي  )ت392هـ(:  جني  ابن 
إىل  متعٍد  أيضًا،  رضَبنْيِ  مفعوَلنْي  إىل 
مفعولني، ولك االقتصاُر عىل أحِدمها، 
االقتصاُر  وليس  مفعولني  إىل  ومتعٍد 
قولك:  نحو  األول:  أحدمها،  عىل 
عمرًا  وكسوُت  درمهًا،  زيدًا  أعطيُت 
زيدًا،  أعطيُت  تقوَل:  أن  ولك  ثوبًا، 
املسألة  ويف  عمرًا...(()43(،  وكسوُت 
اجلرجايّن  القاهر  قال عبد  أيضًا  نفسها 
فيه  جيوز  الباب  ))فهذا  )ت471هـ(: 
تقول:  املفعوَلني،  أحد  عىل  االقتصار 
أعطيُت زيدًا، وال َتْذُكُر ما أعطيَته، كام 
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تذكُر  وال  وأخذُت،  َعَطْوُت،  تقول: 
َتْذُكُر  وال  درمهًا،  وأعطيُت  أخذَته،  ما 
درمهًا،  أخذُت  تقول:  كام  أعطيَته،  ما 
وال تذكر املأخوذ منه، فتقول: أخذُت 
كسوُت  تقول:  وكذا  زيٍد،  من  درمهًا 
وكسوُت  كسوَته،  ما  تذكُر  وال  زيدًا، 
كسوَته(()44(،  َمْن  تذكُر  وال  ُجبًَّة، 
)ت669هـ(  عصفور  ابن  أشار  وقد 
جيوز  ))والذي  فقال:  أيضًا  ذلك  إىل 
كلُّ  املفعوَلنْي،  أحد  عىل  االقتصار  فيه 
ى إىل مفعوَلنْي، األول منهام  يتعدَّ فعٍل 
زيدًا  كسوُت  نحو:  املعنى،  يف  فاعٌل 
ترى  أال  درمهًا،  عمرًا  وأعطيُت  ثوبًا، 
أنَّ زيدًا وعمرًا آخذان يف املعنى للثَّوب 
املرادّي  ذكر  وقد  رهم(()45(،  والدِّ
عىل  االقتصار  جيوز  أنه  )ت749هـ( 
يف  الفائدة  حتقق  رشط  املفعولني،  أحد 
كنت  درمهًا  أعطيُت  قلت:  فإذا  ذلك، 
أعطيَت  ما  جنَس  املخاَطب  أفدت  قد 
ولعلَّ  أعطيت)46(،  َمْن  تعيني  غري  من 
عىل  االقتصار  ذلك  جواز  يف  السبب 

أحد املفعولني، هو أنَّه يف تلك األفعال 
جاز  فلذلك  مفعوليها؛  بني  ربط  ))ال 
ذكر أحدمها دون اآلخر(()47(، وتفسري 
املتكلُم  أنَّ  تداوليًَّا،  النُّصوص  هذه 
فإنَّه  مت،  تقدَّ التي  مثل  مجاًل  قال  إذا 
بخرقه  التَّعاون  بمبدأ  مستِخفًا  يكوُن 
قاعدة جهة اخلرب؛ إذ مل يأِت بالكالم كام 
ًا، ومل يمنع  تقتضيه أصل القاعدة نحويَّ
الكالم؛  يف  فائدة  حتصل  أن  من  ذلك 
ألنَّ املتكلم حينئٍذ يقصد معاين أخرى 
غري مبارشة، أراد إخفاءها، أو إهبامهام 
عنها  ُيفِصُح  ألسباٍب  املخاَطب،  عىل 
االستلزام  فيحصل  التَّخاطب،  سياق 

احلوارّي. 
اخلامتة

إىل  هذا  بحثنا  يف  لنا  توصَّ م،  تقدَّ وممّا 
النَّتائج اآلتية: 

1- الُبعد التَّداويّل املتمّثل يف االستلزام 
واهتاممًا  حضورًا  يقّل  ال  احلوارّي 
باملجاالت  مقارنًة  العريّب،  النَّحو  يف 
التَّداوليَّة،  راسة  للدِّ َلة  امُلفضَّ املعرفيَّة 

االستلزام احلواريُّ يف النَّحو العريّب
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واملنطق،  والقانون،  كالفلسفة، 
واإلعالم، وغريها.

القدماء  العرب  النَّحويُّون  ربط   -2
وها،  أقرُّ التي  ة  النَّحويَّ األحكام 
جتوز  أنَّه  ورأوا  اللُّغوّي،  باستعامهلا 
خمالفتها قصدًا، ال عبثًا، ورشحوا ذلك 
بأساليب ماثّلت املفاهيم األساسيَّة التي 
احلوارّي،  االستلزام  ة  نظريَّ هبا  جاءت 
فقاربوا بذلك املنهج التَّداويّل، وحيئنٍذ 
ا أعامل  يصحُّ أن ُنطلق عىل أعامهِلم، بأهنَّ

ة -تداوليَّة. نحويَّ
املتّكلم  وقصد  باملعنى  االهتامُم   -3
النَّحويُّون  هبام  التزَم  ثابتان  معياران 
التي  ة  النَّحويَّ األحكام  من  كثرٍي  يف 
وقد  هبا،  القوَل  لوا  وفصَّ رشحوها 
خالل  من  التداويل  املنهج  تطبيُق  َمثَّل 

نظرية االستلزام احلواري عىل اخلطاب 
ادَق هلذا االهتامم. النحوي، التعبرَي الصَّ
النَّحو  إىل  النَّحويني  معظم  نظر   -4
العريبِّ من زاويٍة، خُترج الرؤية القارصة 
شكليَّة  قواعد  النحو  أنَّ  ترى  التي 
ختصُّ الكالم، إىل رؤية ُمغايرة، تتمّثل 
سة  مؤسَّ أحكام  بأنَّه  النَّحو  وصف  يف 
املتكِلمني  واستعامل  املعنى  وفق  عىل 

للِخطاب اللغوي.
ة  النَّحويَّ النُّصوص  تتفاوت   -5
احلواري؛  االستلزام  مقاربات  يف 
وأساليب  امُلصنِّفات،  الختالف 
مؤلفيها، إالَّ أنَّه ُيمكن تأكيد بروزها يف 
وح أكثر من املتون، ويف امُلصنِّفات  الرشُّ

األكثر شموالً ملوضوعات النَّحو.
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اهلوامش:
املوسوعي  القاموس  ُينظر:   -1
للتداولية: 211، واالستلزام احلواري 
يف التداول اللساين: 95، والتداوليات 
واملنحى   ،207 اللغة:  استعامل  علم 

التداويل يف الرتاث اللغوي: 76. 
واملجتمع:  واللغة  العقل  ُينظر:   -2
 ،58 اليوم:  والتداولية   ،212
للتداولية:  املوسوعي  والقاموس 

 .220
رشح  يف  التداولية  األبعاد  ُينظر:   -3
املفصل البن يعيش )رسالة ماجستري(: 

 .160
للتداولية:  املوسوعي  القاموس   -4

 .70
5- ُينظر: ُينظر: التداولية اليوم: 60. 

6- ُينظر: التداولية يف البحث اللغوي 
والنقدي: 422. 

7- ُينظر: اخلطاب اللساين العريب: 2: 
276، ونظرية التلويح احلواري: 27. 

8- ُينظر: النظريات اللسانية الكربى: 

التلويح  ونظرية   ،367  ،366
احلواري: 30. 

يف  احلواري  االستلزام  ينظر:   -9
وُينظر:   ،98 اللساين:  التداول 
السميولسانيات وفلسفة اللغة: 137. 
10- ُينظر: النظريات اللسانية الكربى: 
369، واالستلزام احلواري يف التداول 
والسميولسانيات   ،99 اللساين: 

وفلسفة اللغة: 137. 
املوسوعي  القاموس  ُينظر:   -11
احلوار:  أصول  ويف   ،215 للتداولية: 

 .104
احلواري:  التلويح  نظرية  ُينظر:   -12

 .33
التداولية يف رشح  األبعاد  ُينظر:   -13
املفصل البن يعيش )رسالة ماجستري(: 

املقدمة )أ(. 
14- ُينظر: املصدر نفسه: 13، 14. 

15- املقتضب: 4: 166. 
16- األصول يف النحو: 1: 214. 

17- رشح املفصل: 2: 139. 

االستلزام احلواريُّ يف النَّحو العريّب



332

)2
02

3  
ط -

شبا
( )

14
44

 - 
ب

رج
ة )

امن
 الث

سنة
- ال

ون 
الث

والث
س 

خلام
دد ا

الع
 - 

سع
التا

لد 
ملج

/ ا
واة

د

18- املصدر نفسه: 3: 87. 
19- ُينظر: حمارضات يف فلسفة اللغة: 

 .28
االنصاري:  األحوص  شعر   -20

 .153
21- الكتاب: 1: 380. 

22- رشح املفصل: 1: 273، ورشح 
الريض عىل الكافية: 2: 50. 

23- هو سامل بن مسافع املعروف بابن 
دارة، والبيت من شواهد سيبويه، وابن 
جني، وابن مالك )ت672هـ(، ُينظر: 
 :2 واخلصائص:   ،79  :2 الكتاب: 

270، ورشح التسهيل: 2: 357. 
ورشح   ،79  :2 الكتاب:  ُينظر:   -24
الريض  ورشح   ،159  :2 املفصل: 
شذور  ورشح   ،50  :2 الكافية:  عىل 
إىل  السالك  ومنهج   ،153 الذهب: 

ألفية ابن مالك: 1: 255. 
السريايف عىل كتاب  ُينظر: رشح   -25
تفسري  يف  والنكت   ،405  :2 سيبويه: 

كتاب سيبويه: 2: 81. 

كتاب  تفسري  يف  النكت  ينظر:   -26
 :2 املفصل:  ورشح   ،81  :2 سيبويه: 

 .141
27- رشح املفصل: 8: 180. 

28- توجيه اللُّمع: 240. 
29- رشح املفصل: 4: 148، 149. 

 :1 جني:  البن  اللُّمع  رشح   -30
 .550

31- ديوانه، رشح الطويس: 73.
32- رشح املفصل: 8: 181.

 :3 الكافية:  عىل  يض  الرَّ رشح   -33
 .397

رشح  يف  ايف  الصَّ املنهل  ُينظر:   -34
 :5 اهلوامع:  ومهع   ،479  :1 الوايف: 
ابن  ألفية  إىل  السالك  ومنهج   ،247

مالك: 2: 423. 
35- إعراب القرآن وبيانه: 6: 425. 
36- معاين القرآن وإعرابه: 3: 214.

37- ديوانه: 107. 
38- ديوانه رشح حممد بن حبيب: 3: 

 .991
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مسائل  يف  اإلنصاف  ُينظر:   -39
املفصل:  ورشح   ،461  :2 اخلالف: 

.17 ،16 :9
 ،40  ،39  :1 الكتاب:  ُينظر:   -40
والفوائد والقواعد: 267، واملقتصد يف 
واإليضاح   ،499  :1 اإليضاح:  رشح 
يف رشح املفصل: 2: 59، ورشح مجل 
 ،307  :1 عصفور:  البن  جاجّي  الزَّ

وأرسار العربية: 116. 
العرب: 2:  أمثال  املستقص من   -41

 .362

ألفية  عىل  املكودّي  رشح  ُينظر:   -42
ابن مالك: 86.

43- اللُّمع يف العربيَّة: 52.
 :1 اإليضاح:  رشح  يف  املقتصد   -44

 .608
جاجّي: 1: 310. 45- رشح مجل الزَّ

46- ُينظر: توضيح املقاصد واملسالك 
برشح ألفية ابن مالك: 1: 568.

 :2 ل:  املفصَّ رشح  يف  47-اإليضاح 
 .59

االستلزام احلواريُّ يف النَّحو العريّب
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واملراجع: املصادر 

التداول  يف  احلواري  االستلزام   -1

ط1،  أدواري،  العيايش  اللساين: 

اجلزائر،  االختالف،  منشورات 

2012م.

2- أرسار العربية: أبو الربكات عبد 

)ت577هـ(،  األنباري  بن  الرمحن 

عبد  وائل  مدكور،  حممد  حتقيق: 

الوعي  جملة   ،95 اإلصدار  الباري، 

2015م. الكويت،  اإلسالمي، 

3- األصول يف النحو: أبو بكر حممد 

اج  الرسَّ بابن  املعروف  الرسي  بن 

)ت316هـ(، حتقيق: د. عبد احلسني 

الثالثة،  الطبعة  )ت1999م(،  الفتيل 

1996م.  بريوت،  الرسالة،  مؤسسة 

حميي  وبيانه:  القرآن  إعراب   -4

)ت1982م(،  الدرويش  الدين 

ط7، دار ابن كثري، دمشق، 1999م.

5- اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني 

أبو  والكوفيني،  البرصيني  النَّحويني 

األنباري  بن  الرمحن  عبد  الربكات 

حميي  حممد  حتقيق:  )ت577هـ(، 

)ت1972هـ(،  احلميد  عبد  الدين 

بريوت،  العرصية،  املكتبة  ط(،  )د. 

2008م. 

أبو  املفصل:  رشح  يف  اإليضاح   -6

بابن  املعروف  عمر  بن  عثامن  عمرو 

د.  حتقيق:  )ت646هـ(،  احلاجب 

الطَّبعة  اهلل،  عبد  إبراهيم  حممد 

دمشق،  الدين،  سعد  دار  الثالثة، 

2013م. 

اللغة:  استعامل  علم  التداوليات   -7

إسامعييل  حافظ  د.  وتقديم  تنسيق 

احلديث،  الكتب  عامل  ط1،  علوي، 

األردن، 2011م.

اللغوي  البحث  يف  التداولية   -8
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البستاين،  برشى  د.  حترير  والنقدي: 

لندن،  السياب،  ط1،مؤسسة 

2012م.

جديد  علم  اليوم  التداولية   -9

جاك  روبول،  آن  التواصل:  يف 

الدين  سيف  د.  ترمجة:  موشالر، 

ط1،  الشيباين،  حممد  د.  دغفوس، 

2003م. بريوت،  الطليعة،  دار 

احلسني  بن  أمحد  اللمع:  توجيه   -10

)ت638هـ(،  اخلبَّاز،  بابن  املعروف 

دياب،  حممد  زكي  فايز  د.  حتقيق: 

القاهرة  السالم،  دار  الثانية،  الطَّبعة 

2007م.

واملسالك  املقاصد  توضيح   -11

د  حممَّ أبو  مالك:  ابن  ألفيَّة  برشح 

املرادّي  قاسم  بن  الدين  بدر 

الرمحن  عبد  حتقيق:  )ت749هـ(، 

عيل سليامن، ط1، دار الفكر العريب، 

2008م.  بريوت، 

عثامن  الفتح  أبو  اخلصائص:   -12

حممد  حتقيق:  )392هـ(،  جني  ابن 

ط5،  )ت2017م(،  النجار  عيل 

للكتاب،  العامة  املرصية  اهليئة 

2010م. القاهرة، 

العريب  اللساين  اخلطاب   -13

د.  اإلضامري:  التواصل  هندسة 

عامل  ط1،  أزاييط،  عسو  بنعيسى 

2012م. األردن،  احلديث،  الكتب 

 80( القيس  امرئ  ديوان   -14

الفضل  أبو  حممد  حتقيق  ق.هـ(: 

دار  ط5،  )ت1980م(،  إبراهيم 

2009م.  القاهرة،  املعارف، 

)ت110هـ(،  جرير  ديوان   -15

السكري  حبيب  بن  حممد  رشح 

نعامن  د.  حتقيق:  )ت245هـ(: 

املعارف،  دار  ط3،  طه،  أمني  حممد 

االستلزام احلواريُّ يف النَّحو العريّب
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2009م.  القاهرة، 

ربيعة  أيب  بن  لبيد  ديوان   -16

الطويس  رشح  )ت41هـ( 

نرص  حنا  د.  حتقيق:  )ت672هـ(: 

العريب،  الكتاب  دار  ط1،  احلتى، 

1993م.  بريوت، 

وفلسفة  السميولسانيات   -17  

املعنى  تداوليات  يف  بحث  اللغة 

السالم  عبد  د.  الداليل:  والتجاوز 

كنوز  دار  ط1،  علوي،  إسامعييل 

2017م. ن،  عامَّ املعرفة، 

األنصاري:  األحوص  شعر   -18

السامرائي  إبراهيم  د.  حتقيق: 

مطبعة  ط(،  )د.  )ت1997م(، 

 .1969 العراق،  النعامن، 

اهلل  عبد  أبو  التسهيل:  رشح   -19

حممد بن عبد ابن مالك )ت672هـ(، 

حممد  السيد،  الرمحن  عبد  د.  حتقيق: 

ط1،  )ت1996هـ(  املختون  بدوي 

مرص،  والنرش،  للطباعة  هجر  دار 

1990م.

الكافية:  عىل  يض  الرَّ رشح   -20

يض األسرتابادي  حممد بن احلسن الرَّ

حسن  يوسف  حتقيق:  )ت686هـ(، 

منشورات  األوىل،  الطَّبعة  عمر، 

1978م.  ليبيا،  يونس،  قار  جامعة 

كتاب  عىل  السريايف  رشح   -21

عبد  بن  احلسن  سعيد  أبو  سيبويه: 

حتقيق:  )ت368هـ(،  السريايف  اهلل 

عيل،  سيد  عيل  مهديل،  حسن  أمحد 

بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  ط1، 

2008م.

معرفة  يف  الذهب  شذور  رشح   -22

بن  اهلل  عبد  حممد  أبو  العرب:  كالم 

)ت761هـ(،  األنصاري  هشام 

عبد  الدين  حميي  حممد  حتقيق: 



337

)2
02

3  
ط -

شبا
( )

14
44

 - 
ب

رج
ة )

امن
 الث

سنة
- ال

ون 
الث

والث
س 

خلام
دد ا

الع
 - 

سع
التا

لد 
ملج

/ ا
واة

د

امليثاق،  دار  ط(،  )د.  احلميد، 

)د.ت(. املوصل، 

عمر  القاسم  أبو  اللمع:  رشح   -23

)ت442هـ(،  الثَّامنيني  ثابت  بن 

حسانني،  عيل  فتحي  د.  حتقيق: 

للرتاث،  احلرم  دار  األوىل،  الطَّبعة 

2010م. القاهرة، 

الدين  موفق  املفصل:  رشح   -24

)643هـ(،  يعيش  بن  عيل  بن  يعيش 

اهلل،  عبد  حممد  إبراهيم  د.  حتقيق: 

دمشق،  الدين،  سعد  دار  ط1، 

2013م.

زيد  أبو  املكودي:  رشح   -25

املكودّي  عيل  بن  الرمحن  عبد 

احلميد  عبد  د.  )ت807هـ(، حتقيق: 

العرصية،  املكتبة  ط(،  )د.  هنداوي، 

بريوت،2005م. 

واملجتمع:  واللغة  العقل   -  26

الغانمي،  سعيد  ترمجة:  سريل،  جون 

املغرب،  العريب،  الثقايف  املركز  ط1، 

2006م. 

القاسم  أبو  والقواعد:  الفوائد   -27

عمر بن ثابت الثامنيني )ت442هـ(، 

حممود  الوهاب  عبد  د.  حتقيق 

الرسالة،  مؤسسة  ط1،  الكحلة، 

2003م. بريوت، 

عبد  طه  د.  احلوار:  أصول  يف   -28  

العريب،  الثقايف  املركز  ط4،  الرمحن، 

2010م. املغرب، 

املوسوعي  القاموس   -29

ريبول،  آن  موشلر،  جاك  للتداولية: 

د.  بإرشاف  األساتذة  ترمجة عدد من 

دار  )د.ط(،  املجدوب،  الدين  عز 

2010م. تونس،  سيناترا، 

بن  عمرو  برش  أبو  الكتاب:   -30

حتقيق:  )ت180هـ(،  سيبويه  عثامن 

االستلزام احلواريُّ يف النَّحو العريّب
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مكتبة  ط3،  هارون،  السالم  عبد 

2006م. القاهرة،  اخلانجي، 

الفتح  أبو  العربيَّة:  يف  اللُّمع   -31

بن جني )ت392هـ(، حتقيق:  عثامن 

الكتب  دار  )د.ط(،  فارس،  فائز 

الكويت.  الثقافيَّة، 

د.  اللغة:  فلسفة  يف  حمارضات   -32

الكتاب  دار  ط1،  فاخوري،  عادل 

2013م.  ليبيا،  املتحدة،  اجلديد 

العرب:  أمثال  من  املستقص   -33

الزخمرشي  اهلل  جار  القاسم  أبو 

الكتب  دار  ط2،  )ت538هـ(، 

1987م. بريوت،  العلمية، 

أبو  وإعرابه:  القرآن  معاين   -34

جاج  الزَّ الرسي  بن  إبراهيم  إسحاق 

اجلليل  عبد  حتقيق:  )ت311هـ(، 

الكتب،  عامل  ط1،  شلبي،  عبده 

1988م. بريوت، 

العبَّاس  أبو  املقتضب:   -35

)ت285هـ(،  املربدِّ  يزيد  بن  حممد 

عضيمة  اخلالق  عبد  حممد  حتقيق: 

الفكر،  دار  ط(،  )د.  )ت1984م(، 

1979م.  دمشق، 

الرتاث  يف  التداويل  املنحى   -36

اللغوي األمر واالستفهام نموذجني: 

عامل  ط1،  الشنقيطي،  حمفوظ  خدجية 

2016م. األردن،  احلديث،  الكتب 

ابن  ألفية  إىل  الك  السَّ منهج   -37

عيل  احلسن  أبو  )ت672هـ(:  مالك 

)ت929هـ(،  األشموين  حممد  بن 

احلميد  الدين عبد  حتقيق: حممد حميي 

دار  األوىل،  الطَّبعة  1972هـ(،  )ت 

1955م. بريوت،  العريّب،  الكتاب 

الوايف:  رشح  يف  الصايف  املنهل   -38

بكر  أيب  بن  حممد  اهلل  عبد  أبو 

د.  حتقيق:  )ت828هـ(،  ماميني  الدَّ



339

)2
02

3  
ط -

شبا
( )

14
44

 - 
ب

رج
ة )

امن
 الث

سنة
- ال

ون 
الث

والث
س 

خلام
دد ا

الع
 - 

سع
التا

لد 
ملج

/ ا
واة

د

الطَّبعة  2008م،  مطر،  جرب  فاخر 

األوىل، دار الكتب العلمية، بريوت. 

الكربى  اللسانية  النظريات   -39

الذرائعية:  إىل  املقاَرن  النحو  من 

ماري آن بافو، وجورج إليا رسفايت، 

املنظمة  ط1،  الرايض،  حممد  ترمجة: 

2012م. بريوت،  للرتمجة،  العربية 

بني  احلواري  التلويح  نظرية   -40

علم اللغة احلديث واملباحث اللغوية 

د.  اإلسالمي:  العريب  الرتاث  يف 

مكتبة  ط1،  اخلليفة،  اهلل  عبد  هشام 

2013م. نارشون، بريوت،  لبنان 

41- النكت يف تفسري كتاب سيبويه: 

سليامن  بن  يوسف  احلجاج  أبو 

)ت476هـ(،  الشنتمري  األعلم 

)د.ط(،  حبيب،  بن  رشيد  حتقيق 

والشؤون  األوقاف  وزارة 

1999م. املغرب،  اإلسالمية، 

مجع  رشح  يف  اهلوامع  مهع   -42

الرمحن  عبد  الفضل  أبو  اجلوامع: 

)ت911هـ(،  السيوطي  الكامل  بن 

)د.  العال سامل مكرم  د. عبد  حتقيق: 

ط(، عامل الكتب، القاهرة، 2001م.

االستلزام احلواريُّ يف النَّحو العريّب
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د األوجه النحوية في تحقيِق ترابط  أثُر تعدُّ

ِالمعنى للنَّصِّ القرآنيِّ
 

The)

Prof. 

Karbala U

م.د. مرتىض سعد جاسم
كلية اإلمام الكاظم "عليه السالم " / فرع النجف األرشف
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ملخص البحث
اآليات  من  الواردة يف مجلة  اإلعرابية  دات  التعدُّ أغلَب  أنَّ  البحث  هذا  يبنيِّ   
القرآنية ال تقدُح يف مجع النَّصِّ حتت معنًى عاٍم يشمل هذه االجتاهات يف اإلعراب، بل 

ُتبنّيُ وضوح املعنى يف أكثر ذلك.
باملعنى،  اإلعراب  عالقة  عن  متهيٌد  يسبقهام  مبحثني  يف  الدراسُة  وجاءت   
فاملبحث األول يتناوُل املفردات امُلختَلف فيها، سواء كان التعّدد يف النصب فقط أو 
؛ لذلك مجعناها يف مبحٍث واحٍد، واملبحث الثاين تناول  كان بني رفٍع، ونصٍب، وجرٍّ
نت أهمَّ ما توصلنا إليه يف  األوجه اإلعرابية يف اجلمل، وأشباه اجلمل، ُثمَّ خامتة تضمَّ
نا اجتهدنا فيه ما  هذا البحث، فإْن ُوفِّقنا فهذا ما ُكنّا نصبو إليه، وإْن مل ُنوفَّق فعذرنا أنَّ

استطعنا، واحلمُد هللِ من قبُل ومن بعُد.
د، إعراب، املفردات، اجلمل، النحويون. الكلامت املفتاحية: تعدُّ

Abstract

 The	 current	 research	 shows	 that	 most	 of	 the	 syntactic	
differences	 that	 occur	 in	 some	 of	 the	Quranic	 verses	 do	 not	
criticize	the	collection	of	the	text	under	a	general	meaning	that	
includes	these	trends	in	syntax,	but	rather	show	the	clarity	of	
the	meaning	 in	more	 than	 that.	 The	 study	 consisted	 of	 two	
chapters	 preceded	 by	 an	 introduction	 about	 the	 relationship	
between	syntax	and	meaning.	The	first	chapter	deals	with	the	
argumentative	vocabulary,	whether	the	differences	in	the	mere	
accusative	or	among	the	ascending,	accusative,	and	prepositional;	
therefore,	it	was	gathered	in	one	chapter.	Moreover,	the	second	
chapter	tackles	the	syntactical	aspects	of	sentences	and	quasi-
sentences,	 and	finally,	 a	 conclusion	 contains	 the	most	pivotal	
findings	 of	 this	 research.	 Eventually,	 I	 hope	 I	was	 successful	
in	this	endeavor,	which	I'm	looking	forward	to,	and	thanks	to	
Allah	before	and	after.	
Keywords:	Multiplicity,	syntax,	Vocabulary,	Sentences,	Grammarians

د األوجه النحوية يف حتقيِق ترابط ... أثُر تعدُّ
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املقدمٌة:
احلمُد هللِ ربِّ العاملني، والصالُة   
وآله  حممد  ونبينا  سيدنا،  عىل  الم  والسَّ
الطيبني الطَّاهرين. َسبقْت ِدراستنا هذه 
َد األوجِه  تعدُّ َتناولْت  دراساٌت كثريٌة، 
دٍة،  اإلعرابية، وُدرسْت بعنواناٍت متعدِّ
ومضامني خمتلفة، منها بحث ))ظاهرة 
النحو  يف  اإلعرابية  األوجه  تعّدد 
مقرتحة((  وحلول  أسباهبا  العريب 
كشف  عن  الدراسة  هذه  حتدثت 
األوجه  تنّوع  إىل  دعت  التي  األسباب 
االعرابية، وبيان أمهيتها، ومنها ))تعّدد 
املعنى  يف  وأثرها  األعرابية  األوجه 
للنحاس  القرآن  إعراب  خالل  من 
رسالة  نموذًجا((  وغرُيها  البدلية 
كام  الدراسُة-  هذه  تناولْت  ماجستري، 
يف  البدَل  العنوان-  من  واضح  هو 
حاالته الثالثة: البدل املرفوع، والبدل 
ومنها  املجرور،  والبدل  املنصوب، 
املعنى  يف  وأثره  النحوي  ))االحتامل 
بيان  القرآين(( هتدف هذه الدراسة إىل 

د  أسباب االحتامل، وأنَّه يؤدي إىل تعدُّ
امُلعرب  َثمَّ غاَب عىل  الدالالِت، ومن 
ومنها  واب،  الصَّ إىل  األقرب  بياُن 
النحوية  األوجه  يف  املعاين  ))أنامط 
هتدف  القرآين((  النص  يف  املحتملة 
هذه الدراسُة إىل بياِن مسافَة الُقرِب أو 
اليل بني هذه األوجه النَّحوية،  الُبعِد الدَّ
لعدد  اإلعرابية  األوجه  د  ))َتعدُّ ومنها 
من ألفاظ القرآن الكريم يف تفسري مال 
األوجَه  تناولْت  الشريازي((  صدرا 
منها، ومنها  وبيان األصوِب  النَّحوية، 
الداليل  النحوية وأثره  د األوجه  ))َتعدُّ
سّعت  نموذجًا((  الشريازي  تفسري 
الّدراسة إىل إبراز أثِر اختالف النَّحويني 
آيات  تفسري  يف  اإلعرابية  األوجه  يف 
شاهٍد  إجياِد  وحماولة  الكريم،  القرآن 
نحويًة  قاعدًة  ُيطابق  نحويٍّ  أو  قرآينٍّ 

معروفًة جتعُل النّص أكثَر قبوالً.
التي  هذه  دراستنا  وجاءت   
النحوية  األوجِه  د  تعدُّ بـ)أثُر  أسميناها 
 ) يف حتقيِق ترابطِ املعنى يف النَّصِّ القرآينِّ
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يف  دة  املتعدِّ اإلعرابيَة  األوجَه  تدرس 
 ُ وتبنيِّ اجلملة  يف  أو  الواحدِة،  الكلمِة 
أثَر هذه األوجه يف حتقيق ترابِط املعنى 
عن  خمتلفة  دراسة  فهي  وتقريره، 
اآلن  ُتدرس  التي  واجلهة  سابقاهتا، 
الذي  الشكل  هبذا  باحٌث  يتناوهلا  مل 
ُوفِّقنا  قد  نكوَن  أْن  ونأمل  درسناه، 

لذلك.
أنَّ  هذا  البحث  يف  ُف  وسنتعرَّ  
دات يف األعاريب ال  التعدُّ أغلَب هذه 
عاٍم  معنًى  حتت  النَّصِّ  مجع  يف  تقدُح 
اإلعراب،  يف  االجتاهات  هذه  يشمل 

بل تبنّي وضوح املعنى يف أكثر ذلك.
مبحثني  يف  الدراسُة  وجاءت   
اإلعراب  عالقة  عن  متهيٌد  يسبقهام 
يتناوُل  األول  فاملبحث  باملعنى، 
كان  سواء  فيها،  امُلختَلف  املفردات 
بني  كان  أو  فقط  النصب  يف  التعّدد 
؛ لذلك مجعناها يف  رفٍع، ونصٍب، وجرٍّ
تناول  الثاين  واملبحث  واحٍد،  مبحٍث 
وأشباه  اجلمل،  يف  اإلعرابية  األوجه 

ما  أهمَّ  نت  تضمَّ خامتة  ُثمَّ  اجلمل، 
توصلنا إليه يف هذا البحث، فإْن ُوفِّقنا 
ُنوفَّق  مل  وإْن  إليه،  نصبو  ُكنّا  ما  فهذا 
استطعنا،  ما  فيه  اجتهدنا  أنَّنا  فعذرنا 

واحلمُد هللِ من قبُل ومن بعُد.
التَّمهيد:

التي  الت  الصِّ أنَّ  يف  شكَّ  ال   
تربط اإلعراب باملعنى وثيقٌة جدًا، فإذا 
املجعول  عن  ))عبارة  اإلعراب  كان 
آخر الكلمة مبنيًا للمعنى احلادث فيها 
ما  أو  سكون،  أو  حركة  من  بالرتكيب 
أنَّ  ذلك  فمعنى  مقامهام(()1(،  يقوم 
باحلركات،  للمعنى  كاشٌف  اإلعراَب 
ومن  جهة،  من  هذا  عليه،  دالٌّ  هو  أو 
للوصول  بيل  السَّ أنَّ  نجُد  أخرى  جهة 
من  غريه  أو   ، الُقرآينِّ النَّصِّ  فهم  إىل 
النصوص، ال يكوُن إال من خالل فهِم 
املعنى، فهو الذي هيدي إىل اإلعراب، 
بمعنى آخر يكون املعنى مقدمًة ملعرفة 
هذا  فهم  إىل  بيل  السَّ ولعلَّ  اإلعراب، 
املعنى ما ذكره ابن هشام )ت 761هـ( 

د األوجه النحوية يف حتقيِق ترابط ... أثُر تعدُّ
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أْن  امُلعرب  عىل  واجب  َل  أوَّ أنَّ  من 
ناعة النَّحوية هو  يفهمه ويراعيه يف الصِّ
الوقوف عىل املعنى، بقوله: ))وسألني 
عرض  َوقد  َحيَّان)ت745هـ(  َأُبو 
من  بـ)حقلد(  عطف  عالَم  اجتامعنا: 

َقول ُزَهرْي)2(:
َتِقيٌّ َنِقيٌّ مَلْ ُيَكثِّر َغنِيَمًة

ِد بنَْهَكِة ِذي ُقْرَبى، َواَل بَِحَقلَّ
َفقلُت: َحتَّى أعرَف َما احلقلد؟   
َفقلُت:  اخلُُلق،  يّسء  ُهَو  فإذا  فنظرناه 
إِْذ  ٍم؛  ُمتوهَّ ٍء  يَشْ عىل  َمْعُطوٌف  ُهَو 
امَلْعنى: )َلْيَس بُِمكثٍِر َغنيَمًة(، فاستعظَم 

َذلِك(( )3(.
أمهية  عن  يكشُف  النَّصُّ  هذا   
حيح،  املعنى للوصول إىل اإلعراب الصَّ
وال أدّل من قوهلم: )أرضعِت الُكربى 
ُيسّمى  ما  أو  املعنى  فإنَّ  الصغرى(، 
بالقرائن املعنوية هي التي تبنيِّ لنا وجه 
واملفعوَل،  الفاعَل  ومتيِّز  اإلعراب، 
وأحيانًا  وحده،  اإلعراب  وليس 
يكون  أْن  وهو  معكوسًا  األمُر  يكون 

اإلعراب مائزًا من املعنى، وكاشفًا له، 
وَمظهُر ذلك يتجىّل يف أسلوِب التَّقديم 
عيٌل،  زيدًا  َب  رَضَ ُقلنا:  فلو  والتَّأخري، 
واملرضوب  ارب  الضَّ عىل  يدّل  فلم 
يصحُّ  فكالمها  اإلعراب؛  حركات  إال 
يكوَن  أْن  يصحُّ  كام  ضاربًا،  يكوَن  أْن 
نفهم  اإلعراب  خالل  ومن  مرضوبًا، 

املعنى املراد.
فاإلعراب  أمر  من  يكن  ومهام   
حتليل  يف  ُمهامن  عامالن  واملعنى 
دالالهتا؛  عن  والكشِف  النّصوص 
علمنا  وإذا  اآلخر،  بعضهام  ل  يكمِّ إذ 
الكشف  يف  مهمٌّ  عامٌل  اإلعراَب  أنَّ 
سنكون  فإنَّنا  النُّصوص  َداللة  عن 
كلَّام  اإلعراب  أوجه  أنَّ  تأكيدًا يف  أكثر 
دت زاَد املعنى وضوحًا يف الغالب؛  تعدَّ
إذ إّن األوجه اإلعرابية ُتزيد من وضوح 
الالت،  الدَّ تكثري  حيث  من  املعنى، 
وإضفاء ِصبغة البيان عىل النّص، وهي 
أو  النظر،  وجهات  اختالف  من  ناجتٌة 
فهم  طبيعة  عن  تكشُف  أخرى  بعبارة 
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نظر  التي  النافذة  فهي   ، للنصِّ املعرب 
دت  تعدَّ فكلام   ، للنصِّ امُلعرب  إليها 
الفهوم  دت  تعدَّ اإلعرابية  األوجُه 
هذا  بحثنا  يف  ونحن  الواحد،  للنصِّ 
هلذِه  ابط  الرَّ اخليَط  نجد  أْن  نحاوُل 
ابط  الرَّ األوجه، فربام يظهُر هذا اخليُط 
جليًا للقارئ، فال حيتاُج إىل جهٍد لكي 
إىل  فيحتاج  خَيفى،  وأحيانًا  يكشفه، 
غوَر  يسرَب  أْن  يستطيُع  حاذٍق،  ُمتلٍق 
رابٍط  عن  هلا  فيبحُث  األوجه،  هذه 
يربط بعضها بعضًا، وربام استغلَق هذا 
قليل، وهذا ما سنتعرف  ُ، وهو  بط  الرَّ

عليه باالستعانة بالبحث والتنقيب.
النحوية  األوجه  د  تعدُّ األول:  املبحث 

يف املفردات:
يف هذا البحث نحاوُل الوقوَف   
اختالفهم  يف  النَّحويني،  آراء  عىل 
القرآن  كلامِت  من  كلمٍة  إعراب  يف 
الكريم، ونحاول أْن نجَد معنًى جامعًا، 
من  وذلك  لآلية،  عامًا  مقصدًا  يكون 
خالل حتليل كلامهتم، وإبراز معنى كلِّ 

ما  جامٍع،  معنى  يف  ننظُر  ثم  إعراب، 
استطعنا إىل ذلك سبياًل. 

وممّا وقفنا عىل أقوال النَّحويني   
فيه ما جاء يف قوله تعاىل: ﴿ِكَتٌٰب ُأنِزَل 
نُه  مِّ َحَرج  َصدِرَك  يِف  َيُكن  َفاَل  إَِليَك 
]سورة  لِلُمؤِمننَِي﴾  َوِذكَرٰى  بِِه  لُِتنِذَر 
تعاىل:  قوله  يف  َوردت  األعراف:2[، 
عديدٌة  وجوٌه  لِلُمؤِمننَِي﴾  ﴿َوِذكَرٰى 
فع، واجلّر نذكرها عىل  يف النَّصب، والرَّ

الّتوايل:
وفيه  النَّصب،  األول:  الوجه   
ُتعرَب  أْن  األول:  القول  أقوال:  ثالثُة 
وما  ﴿ُأنِزَل﴾،  يف  مري  الضَّ من  حاالً 
الوجه  هذا  ذكر  اعرتاض.  بينهام 
مري يف  العكربي )ت 616ه()4(، والضَّ
﴿ُأنِزَل﴾، عائٌد عىل ﴿ِكَتٌٰب﴾، فيكون 
كونِه  حال  يف  امُلنزُل  الكتاُب  املعنى: 
صدرك  يف  يكن  ال  للمؤمنني،  ذكرى 
منُي  السَّ الُعكربيَّ  ب  وتعقَّ منه.  حرج 
الوجِه،  هذا  يف  احلَلبي)ت756ه( 
مانعٌة  الواو  فإنَّ  سهٌو،  ))وهذا  بقوله: 

د األوجه النحوية يف حتقيِق ترابط ... أثُر تعدُّ
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من ذلك، وكيف تدخل الواو عىل حاٍل 
رصحية؟(()5(، وهو اعرتاض صحيح، 
فـ)واو احلال( ال تدخُل إال عىل احلال 
املفرِد،  احلاِل  عىل  تدخُل  وال  اجلملة، 
ذكرى  بأنَّه  الكتاِب  َتقييد  عن  فضاًل 

فحسب، وأخرَج اإلنذاَر.
يكوَن  أْن  النَّصب:  من  الثاين  والقول 
﴿لُِتنِذَر﴾،  موضع  عىل  معطوفًا 
بمعنى  َر)6(،  وتذكِّ لِتنذَر  واملعنى: 
ألجله،  مفعوٌل  ألنَّه  منصوٌب؛  أنَّه 
))كام  كرى  وللذِّ لإلنذاِر،  والتَّقدير: 
وشوقًا  لإلحسان،  ِجئُتك  تقوُل: 
إليك(( )7(، فالكتاُب امُلنزُل هو لإلنذاِر 

وللذكرى.
النَّصب:  أقوال  من  والثالث   
أنَّه مفعوٌل مطلٌق بإضامر فعلِه معطوفًا 
َر  وتذكِّ لتنذَر  واملعنى:  ﴿لُِتنِذَر﴾،  عىل 
عىل  التَّأكيُد  وفيه   ،)8( َتذكريًا  املؤمننَي 
الكتاِب  هبذا  اإلنذار  مع  التَّذكري، 

امُلنَزل.
وفيه  فع،  الرَّ الثاين:  الوجه   

الكوفيني:  رأي  وهو  األول  رأيان: 
عطٌف عىل ﴿ِكَتٌٰب﴾)9( فيكون املعنى: 
للمؤمنني،  وذكرى  إليك،  ُأنزل  كتاٌب 
أو  منه،  حرٌج  صْدِرك  يف  يكن  فال 
))كتاٌب  الفراء)ت207هـ(:  بتعبري 
والثاين  للمؤمنني(()10(.  وذكرى  حٌق 
حمذوف،  ملبتدأ  خرب  البرصيني:  عند 
للمؤمنني)11(،  ذكرى  هو  والتَّقدير: 
وال  للكتاب،  وصفًا  يكوُن  وبذلك 
واحٍد،  بمعنًى  أينِي  الرَّ أنَّ  يف  شكَّ 
معطوفٌة  )الذكرى(  األول:  فالرأُي 
أنَّ  يف  َشكٍّ  من  وما  )الكتاب(  عىل 
املعطوَف واملعطوَف عليه يشرتكاِن يف 
املعنى، فإذا قلت: )جاَء زيٌد وعمٌرو(، 
يشرتكاِن  عليه  واملعطوُف  فاملعطوُف 
معًا،  ملجيئهام  املعنى  اإلعراِب  يف 
الن  يشكِّ عليه  واملعطوُف  فاملعطوُف 
املعنى،  يف  ومَتاسكا   ، للنَّصِّ انسجامًا 
ذكرى(  )هو  فع:  الرَّ من  الثاين  والرأي 
ُق  يتحقَّ وبذلك  للكتاٍب  وصٌف  فإنَّه 
ال  إذ  فع،  الرَّ يف  للمعنيني  االشرتاُك 
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املعنى، بل  بينهام، وال تقاطَع يف  منافاَة 
يان إىل توكيد املعنى العام، وهو أنَّ  يؤدِّ

ٌر. الكتاَب منذٌر ومذكِّ
وفيه  اجلّر:  الثالث  الوجه   
يكون  أْن  األول:  أيضًا:  وجهان 
ألنَّ  ﴿لُِتنِذَر﴾؛  حملِّ  عىل  معطوفًا 
معناه: لإلنذار، فيكون املعنى: لإلنذار 
يؤدِّي  الوجه  وهذا  والتذكري)12(، 
حاِل  يف  يه  يؤدِّ الذي  عينه  املعنى  إىل 
النَّصب، عطفًا عىل الذكرى، وهو تنذر 
وتذكر؛ والفرق هو أنَّ النَّصَب عطٌف 
 ، املحلِّ عىل  عطٌف  واجلرَّ  اللفظ،  عىل 
وكالمها بمعنى اإلنذار والتذكري، وهو 
ولذلك  املعنى.  ترابط  حتقيَق  ُد  يؤيِّ ما 
النَّصب  وجهي  عن  حيَّان  أبو  قال 

ام بمعنًى)13(.  واجلرِّ أهنَّ
أنَّه  اجلّر:  وجوه  من  الثاين   
بِِه﴾،  ﴿لُِتنِذَر  يف  اهلاء  عىل  معطوف 
وجٌه  أنَّه  وذكَر  العكربي،  ذكره 
 ،)14( اجلرِّ حرف  تكرار  لعدم  ضعيٌف؛ 
لُِتنذَر  الرأي:  هذا  عىل  املعنى  ويكون 

بالذكرى، وهو  لُِتنذَر  بالكتاب  به؛ أي 
يأباه؛  املعنى  عف بمكان؛ ألن  الضَّ من 
ق بني الكتاب والذكرى.  ذلك أنَّه يفرِّ

نظرنا  لو  أمٍر  من  يكن  ومهام   
يف  دِة،  وامُلتعدِّ امُلحَتملِة  املعاين  هذه  إىل 
متقاربة  نجدها  الوجوه  من  وجٍه  كلِّ 
مجيعًا كام أوضحنا ذلك، وتكاُد تكون 
مجيعًا  خَترج  ال  فهي  واحٍد،  بمعنًى 
أو  للكتاب  وصفًا  الذكرى  جعل  عن 
بالكتاب  وُمتعلِّقًة  اإلنذار،  عىل  عطفًا 
فع أو كان  سواٌء أ كان بالنَّصب أم بالرَّ
النَّحوية  األوجُه  تكون  وبذلك   ، باجلرِّ
جامعًة ملعنًى واحٍد، ومل تكن متقاطعة 
اللة، هو أنَّ الكتاب الذي ُأنزل عىل  الدَّ
اإلنذاُر  فيه  وآله،  عليه  اهللُ  صىل  النبيِّ 
النَّحويِة  األوجِه  فجميُع  والتَّذكرُي، 
اللة  الدَّ ُل بعُضها بعضًا من حيث  يكمِّ

لعدِم تقاُطِعها.
ومن املفرداِت التي حتتمُل أكثَر   
من وجٍه إعرايب قوله تعاىل: ﴿َوَما َكاَن 
َوَمْن  َخَطًأ  إاِلَّ  ُمْؤِمنًا  َيْقُتَل  َأْن  ملُِْؤِمٍن 

د األوجه النحوية يف حتقيِق ترابط ... أثُر تعدُّ
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ُمْؤِمنٍَة  َرَقَبٍة  َفَتْحِريُر  َخَطًأ  ُمْؤِمنًا  َقَتَل 
ُقوا﴾  دَّ َمٌة إىَِل َأْهِلِه إاِلَّ َأْن َيصَّ َوِدَيٌة ُمَسلَّ
إْذ  اآلية:92[،  من  النساء،  ]سورة 
آراُء  ﴿َخطَ ٔا﴾  تعاىل  قوله  يف  وردْت 

متعددٌة، نذكرها كام يأيت:
ُتعرَب  أْن  األول:  الرأي   
حاالً)15(، وعىل هذا الرأي يكوُن املعنى: 
)) وما كان له أْن يقتَل مؤمنًا يف حاٍل من 

األحواِل إال يف حاِل اخلطأ(()16(. 
الرأي الثاين: أْن ُتعرَب مفعوالً   
َينبغي  ما  ))أي  واملعنى:  ألجله)17(، 
للخطأ  إال  الِعلل  من  لِعلٍة  يقتله  أْن  له 

وحده()18(.
والرأي الثالث: أْن ُتعرَب نائبًا   
عن املفعوِل املطلق، أو بتعبري صاحب 
الكشاف ))وأْن يكون صفًة للمصدر: 

)إال قتاًل خطًأ( (()19(.
والرأي الرابع: ُيعرب استثناًء.   
وقد ذهبوا يف هذا الرأي مذاهَب شتَّى، 
االستثناء  أنَّ  إىل  ذهَب  من  فمنهم 
أبو  يقول  ُمنقطٌع)20(،  اآلية  هذه  يف 

كالم  ))وهذا  عبيدة)ت209هـ(: 
ء،  اليشَّ ِمن  ء  اليشَّ العرُب  َتستثني 
وضمرٍي،  اختصاٍر  عىل  منه،  وليس 
عىل  مؤمنًا  يقتَل  أْن  ملؤمٍن  وليس 
فقوله:  خمطئًا(()21(،  يقتَله  أْن  إاّل  حاٍل 
ء وليس  ء من اليشَّ َتستثني العرُب اليشَّ
منقطٌع،  االستثناَء  أنَّ  عىل  دليٌل  منه، 
وذهب الُعكربي إىل أنَّ املعنى: ) َلِكْن 
َكذا()22(، فجعل  َفُحكُمُه  َخَطًأ  َقَتَل  إِْن 
)إال( بمعنى: )لكن(، وجميؤها كذلك 
هذا  أنَّ  ذهب  الذي  سيبويه،  مذهب 

الرضَب كثرٌي يف القرآن الكريم)23(.
بمعنى:  ليست  )إال(  إنَّ  وقيل   
والتقدير:  الواو،  بمعنى  وإنَّام  )لكن(، 
وما كان ملؤمٍن أْن َيقُتَل مؤمنًا َعمدًا وال 
هذا  احللبيُّ  منُي  السَّ ونسَب  َخطًأ)24(، 
)25(، الذي استدلَّ  الرأي إىل أيب عبيدة 

اعر)26(: عليه بقول الشَّ
وكلُّ أٍخ ُمَفاِرُقه َأُخوُه...َلَعْمُر َأبيَك إال 

الَفرَقداِن
هبذا  القرآن  جماز  يف  أجْدُه  ومل   
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عري لقوِل  اهد الشِّ املعنى، بل ذكر الشَّ
َفَعُلوُه  ا  ﴿مَّ تعاىل:  قوله  أنَّ  زعم  من 
من  النساء،  ]سورة  نُهم﴾  مِّ َقِليل  إاِلَّ 
منهم  أنَّ  عبيدة  أبو  بنيَّ  إذ  اآلية:66[، 
َفَعُلوُه﴾ بمعنى:  من ذهب إىل أنَّ ﴿ما 
البيَت شاهدًا عىل  َفعَلُه(، ثم ساَق  )ما 

ذلك)27(. 
ذكر  فقد  أمٍر  من  يكن  ومهام   
الفراُء)ت207هـ( هذا الرأي وضّعفه، 
بقوله: ))فهذا صواٌب يِف التَّفسري، خطٌأ 
يِف العربية، إنَّام تكون )إال( بمنزلة الواو 
إذا َعطفتها عىل استثناء قبلها، فهنالَك 
عىل  )يل  كقولك:  الواو،  بمنزلة  تصرُي 
ُتريُد:  مائٌة(،  إال  عرشٌة  إال  ألٌف  فالٍن 
األلف،  عىل  ترجع  أْن  الثانية  )إاّل( 
فاستدركتها  املائَة،  أغفلَت  كأنَّك 
فقلت: اللهّم إال مائة، فاملعنى: له عيلَّ 
النَّحاس)ت  فه  ألٌف ومائة(()28( وضعَّ
)إعراب  كتابه  يف  أيضًا  338هـ( 

القرآن()29(.
أنَّ  إىل  ذهب  من  ومنهم   

وليس  ُمتَّصٌل،  اآلية  يف  االستثناء 
)كان(  تكون  احلال  هذه  ويف  ُمنقطعًا، 
ابُن  يقوُل  )وجد(،  بمعنى  اآلية  يف 
عطيَّة )ت542هـ(: ))ويتَّجه يف معنى 
)كاَن(  ر  تقدَّ أنَّ  وهو  آخر،  وجٌه  اآلية 
قال:  كأنَّه  و)َوجد(،   ) )استقرَّ بمعنى: 
ملُِْؤِمٍن  َساغ  وال  ر،  تقرَّ وال  َوجد،  وما 
َأْن َيْقُتَل ُمْؤِمنًا إال َخَطًأ، إذ هو مغلوٌب 
هذا  عىل  االستثناُء  فيجيء  أحيانًا،  فيه 
القوِل  هذا  وعىل  ُمنقطِع(()30(.  غرِي 
بصيغِة  جاء  حقيقيًا،  االستثناُء  يكوُن 
النَّفي امُلباَلِغ فيه، وهي صيغُة اجلُحوِد، 
أحسَن  عاشور  ابُن  عّدُه  ولذلك 

الوجوه)31(.
األوجِه  هذِه  به  َتنامُز  ممّا   
وإن  النَّصب،  يف  مجيعًا  ا  أهنَّ اإلعرابيِة 
اختلفت فيها ِجهُة النَّصب وهو احلاُل 
ألجله  املفعوُل  أو  املطلُق  املفعول  أو 
فيها  األوجِه  مجيَع  فإنَّ  االستثناُء،  أو 
بعد االستثناء، فتقديُر احلال وغريه إنَّام 
جاء بعد االستثناء، وهو ما ُيفرسِّ سَبَب 

د األوجه النحوية يف حتقيِق ترابط ... أثُر تعدُّ
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آخر  يذكروا وجهًا  ومل  النَّصب،  ورود 
نصٌب،  فاالستثناء   ، اجلرِّ أو  فع  كالرَّ
يقول سيبويه يف باب االستثناء: ))باب 
ألنَّه  نصبًا؛  إالَّ  فيه  املستثنى  يكون  ال 
وما  غريه(()32(،  فيه  أدخلت  ممّا  خمَرٌج 
كان خُمرجًا ال يكون عمدًة، وإنَّام يكون 
امُلحتملُة  األوجُه  كلُّ  ولذلك  فضلًة، 

ليست عمدًة.
فهذه األوُجُه مَجيعًا ال خترُج عن   
اآلراُء مجيعًا،  عليه  ُد  تؤكِّ معنًى جامٍع، 
وأّما  للمؤمن،  الَعمِد  َقتِل  حرمُة  وهو 
ية، ولذلك  من قتَل ُمؤمنًا َخطًأ فعليه الدِّ
ذهب حميي الدين الدرويش)1403هـ( 
بأنَّ مجيَع اآلراء ُمتساوية يف املعنى)33(، 
بأنَّ األوجه  القوِل  إىل  س  ما يؤسِّ وهو 

ُق داللَة املعنى الواحد. اإلعرابية حُتقِّ
بتساوي  ح  رُصّ ما  ومثله   
قوله  يف  جاء  ما  النحوية  األوجه 
َبَرُزوا  َفإَِذا  َطاَعٌة  ﴿َوَيُقوُلوَن  تعاىل: 
الَِّذي  َغرْيَ  ِمنُْهْم  َطاِئَفٌة  َبيََّت  ِعنِْدَك  ِمْن 
﴾]سورة النساء، من االية:81[. َتُقوُلُ

تعاىل:  قوله  يف  اء  الفرَّ ذكَر  فقد   
ٌر، واخلرُب  ا مبتدٌأ مؤخَّ ﴿َطاَعة﴾ عىل أهنَّ
تقديِر  عىل  أو  )ِمنّا(،  وهو  حَمذوٌف، 
قال:  إذ  اخلرب،  و﴿َطاَعة﴾  مبتدأ، 
منّا  قولك:  ))وقوله: طاَعٌة،الرفع عىل 
رْت  وُقدِّ طاعة(()34(؛  أمرك  أو  طاعة، 
بقوله:  حمذوٍف،  ملبتدأٍ  خربًا  كذلك 

))أمُرنا طاعٌة(()35(. 
فقد  جاج)ت311هـ(  الزَّ أّما   
وجعلهام  التَّقديرين،  هذين  ارتىض 
بمعنى واحٍد، بقوله: ))قال النَّحويون 
تقديره: أْمرنا طاعٌة. وقال بعضهم ِمنَّا 
إضامَر  أنَّ  إال  واحد،  واملعنى  طاعٌة. 
ة، وأحَسُن(()36(.  )أمرنا( أمجع يف القصَّ
واحٍد  بمعنًى  ام  أهنَّ يف  والسبُب   
بالنَّصب  وردت  لو  إذ  فع،  الرَّ وهو 
فِع  الرَّ يف  أنَّ  وذلك  املعنى؛  الختلَف 
االخباَر بأنَّه سيكون منهم طاعٌة، وهم 
بعده،  ما  بدليل  للمخالفة؛  ُمضمرون 
َبيََّت  َبَرُزوا ِمْن ِعنِْدَك  وهو قوله: َ﴿إَِذا 
فهم   ،﴾ َتُقوُلُ ِذي  الَّ َغرْيَ  ِمنُْهْم  َطاِئَفٌة 
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كانت  ولو  يقولون،  الذي  غري  ُيبيِّتون 
نصبًا عىل معنى املفعوِل املطلق وإضامِر 
)ت  خمرشيُّ الزَّ ذلك  أجاَز  كام  الفعل- 
أطعناك  بمعنى:  فيكون  538هـ(- 
التَّأكيد؛  كالمهم  يف  لكان  طاعًة)37(؛ 
د، يف حني  ألنَّ املفعوَل امُلطلق هنا مؤكَّ
هم ُيضمرون خالَف ما يقولون، ومثُله 
ما  والنَّصب  فع  بالرَّ املعنى  اختالف  يف 
﴿َقاُلوْا  تعاىل:  قوله  يف  سيبويه  ذكره 
األعراف  ]سورة  َربُِّكم﴾  إىَِلٰ  َمعِذَرًة 
يف  ))ومثُله  قال:  إذ  اآلية:164[،  من 
أنَّه عىل االبتداء، وليس عىل فعٍل، قوُله 
َربُِّكم﴾،  إىَِلٰ  َمعِذَرًة  : ﴿َقاُلوْا  عّز وجلَّ
ُمستأَنفًا  اعتذارًا  َيعتذروا  أْن  يريُدوا  مل 
هلم:  قيل  ولكنَّهم  عليه،  لِيُموا  أمٍر  من 
)َمْوِعظُتنا  قالوا:  َقْومًا؟(  َتِعُظوَن  مِلَ   (
رجٌل  قال  ولو  َربُِّكم(،  إىَل  َمْعِذَرٌة 
وإليك من كذا  اهلل  إىل  لرجٍل: )معذرًة 
وكذا(، يريُد اعتذارًا، لنصب(()38(، ومّلا 
ُمطابقًا  كان  فع  بالرَّ ﴿َطاَعة﴾  وردت 
توكيد،  ال  اإلخبار  ففيه  ُيضمرون،  ملِا 

اء مها عىل  والوجهان اللذان ذكرمها الفرَّ
م  فع فيهام إخبار ال توكيد فيه؛ إذ إهنَّ الرَّ
يكون  فال  يقولون،  ما  خالَف  ُيبيتون 
اء: ))وأما  فع، ولذلك يقوُل الفرَّ إال الرَّ
َبَرُزوْا﴾،  َفإَِذا  َطاَعة  ﴿َوَيُقوُلوَن  قوله: 
فإنَّ العرَب ال تقوله إال رفعًا؛ وذلك أنَّ 
القوَم ُيؤمرون باألمر يكرهونه، فيقول 
أحُدهم: )سمٌع وطاعٌة(؛ أي قد دخلنا 
وُنطيَع  نسمَع  أْن  عىل  ين  الدِّ هذا  ل  أوَّ
ُثمَّ  به(،  ابتدأناكم  ما  )علينا  فيقولون: 
مها  ولذلك  فيخالفون(()39(،  خيرجون 
ياِن  يؤدِّ الوجهان  وكان  واحٍد،  بمعنًى 
وبذلك  بيانه.  املراد  املعنى  حتقيق  إىل 
من  النَّحوية  األوجِه  هذه  يف  ما  يتّضح 
وتوثيقه،  املعنى  متتنِي  ومن  تقارٍب، 
الوجوه  هذه  بني  تباين  وال  تنايف  فال 
بل يدعُم بعضها بعضًا يف حتقيِق ترابط 

اليل العاّم. املعنى، وبيان املضمون الدَّ
َكثرٌِي  ﴿َودَّ  تعاىل:  قوله  ومنه   
َبْعِد  ِمْن  وَنُكْم  َيُردُّ َلْو  اْلِكَتاِب  َأْهِل  ِمْن 
َأْنُفِسِهْم  ِعنِْد  ِمْن  َحَسًدا  اًرا  ُكفَّ إِياَمنُِكْم 

د األوجه النحوية يف حتقيِق ترابط ... أثُر تعدُّ
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]سورة   ﴾ احْلَقُّ هَلُُم   َ َتَبنيَّ َما  َبْعِد  ِمْن 
البقرة، من اآلية:109[، يف قوله تعاىل 

اًرا﴾، وجهان من اإلعراب: ﴿ُكفَّ
ُتعرُب  ا  أهنَّ األول:  الوجه   
وَنُكم﴾)40(،  ﴿َيُردُّ للفعل  ثانيًا  مفعوالً 
 ) )ردَّ الفعِل  جعِل  عىل  الوجه  وهذا 
كثرٌي من  وّد  واملعنى:   ،) بمعنى: )صريَّ
أهِل الكتاب لو يّصريونكم كفارًا؛ أي 
واستشهَد  إيامنكم.  بعد  من  ُمرتدين 

اعر)41(: النَّحويون بقول الشَّ
َرمى احِلْدثاِن نِسَوَة آِل َحرٍب

بِِمقداٍر َسَمدَن َلُه ُسمودا
َفَردَّ ُشعوَرُهنَّ السوَد بيضًا

َوَردَّ َوجوَهُهنَّ البيَض سودا
بمعنى:   ) )ردَّ جميء  عىل   
جري  الشَّ ابُن  ورفَض   ،)42() )صريَّ
ممّا   ) )ردَّ تكوَن  أْن  )ت542هـ( 
من  لكثرٍي  خالفًا  مفعولني،  تقتيض 
صحيٌح؛  رأٌي  وهو  النَّحويني)43(. 
 ،) )صريَّ بمعنى:  يأيت  ال   ) )ردَّ فالفعل 
الفعُل  وهذا  )رَجَع(،  بمعنى  وإنَّام 

ابن  يقول  مفعولني،  َينصُب  ال 
ال  والدَّ اء  ))الرَّ فارس)ت392هـ(: 
َرْجُع  أصٌل واحٌد مّطرٌد منقاس، وهو 
ه  أُردُّ َء  اليشَّ رَدْدُت  تقول:  ء،  اليشَّ
شعورهّن  فرّد  البيت:  وأما  رّدًا(()44(، 

ود بيضًا، فبيضًا ُتعرب حاالً. السُّ
حاالً  ُتعرَب  أْن  الثاين:  والوجه   
الكاف وامليم يف ﴿َيُردُّوَنُكم﴾)45(،  من 
ودَّ  الوجه:  هذا  عىل  املعنى  ويكون 
يرّدونكم  لو  الكتاب  أهل  من  كثرٌي 
إيامنكم،  بعد  من  ين  مرتدِّ أي  كافرين؛ 
مه الُعكربي، واأللويس  وهذا الوجه قدَّ
اآللويس  عازيًا  األول)46(،  الرأي  عىل 
اللة امُلحتملة فيه، بقوله:  َبَب إىل الدَّ السَّ
، فُيؤَذن بأنَّ  بالردِّ ))ُيفيد مقارنة الكفر 
مع  االرتداد،  بمجرد  حيصُل  الكفَر 
قطع النظر إىل ما يرّد إليه، ولذا مل يقل: 
أْن  ز  وَجوَّ الكفر(،  إىل  يرّدونكم  )لو 
يكوَن حاالً من فاعل ﴿َودَّ﴾، واختار 
وَنُكم﴾  بعضهم أنَّه مفعول ثاٍن لـ﴿َيُردُّ
إذ  التَّصيري،  معنى  دِّ  الرَّ تضمني  عىل 



353

)2
02

3  
ط -

شبا
( )

14
44

 - 
ب

رج
ة )

امن
 الث

سنة
- ال

ون 
الث

والث
س 

خلام
دد ا

الع
 - 

سع
التا

لد 
ملج

/ ا
واة

د

منهم من مل يكفْر حتى يرّد إليه فيحتاج 
هذا  رفَض  وقد  التَّغليب(()47(.  إىل 
مني  والسَّ حيَّان،  أيب  من  كلٌّ  الوجه 
مستغنًى  احلاَل  بأنَّ  نَي  حُمتجَّ احللبي، 

عنها يف أغلب مواردها)48(.
واحلقُّ أنَّ هذا الذي قاال به فيه   
ضعٌف؛ ألنَّ احلاَل ال ُيستغنى عنها بأيِّ 
زيٌد  جاء  فقولك:  األحوال،  من  حاٍل 
احلاَل،  أْن حتذَف  تستطيع  ضاحكًا، ال 
زيٌد(؛ ألنَّ اإلخباَر مل  بـ )جاَء  وتكتفي 
وإنَّام  فحسب،  )زيد(  جميء  عن  يكْن 
كان عن الَكيفية التي جاء عليها، وهذا 
الذي ذكرناه َيتامشى مع ما يذهب إليه 
عىل  حاكٌم  املعنى  أنَّ  من  املحدثون، 
نعة النَّحوية، وأنَّه من امُلهم بمكاٍن  الصَّ
أْن ندرَس الِعبارات عىل أساس املعنى 
يقول د. فاضل السامرائي: ))إنَّ دراسة 
عىل  عالوة  املعنى،  أساس  عىل  النَّحو 
كوهنا رضورة فوق كلِّ رضورة، ُتعطي 
وتكسبه  وطراوة،  نداوة  املوضوع  هذا 
ة وطرافة، بخالف ما هو عليه اآلن  ِجدَّ

من جفاٍف وقسوة(()49(.
نظرنا  إذا  أمٍر  من  يكن  ومهام   
اللَة  الدَّ أّن  نجُد  كليهام،  الوجهني  إىل 
اًرا﴾  ﴿ُكفَّ أكان  سواٌء  متقاربٌة،  الكليََّة 
تشرُي  اآلية  فإّن  ثانيًا،  مفعوالً  أم  حاالً 
إىل مَتنِّ كثرٍي من أهِل الكتاِب لو َيرجُع 
يقول  منهم،  حسدًا  ارًا،  ُكفَّ املسلمون 
أنَّ  ))وهي  )ت1271هـ(:  املراغي 

كفارًا  ترجعون  لو  يودُّون  منهم  كثريًا 

يكتفون  ال  فهم  ولنبّيكم،  لكم  حسدًا 

وآله  عليه  اهلل  صىل  بالنَّبي  بكفرهم 

عاهدهم  ما  بنقض  له  والكيد  وسلَّم، 

عليه، بل حيسدونكم عىل نعمة اإلسالم، 

ويتمنوَن أْن حُترموا منها(()50(. وبذلك 

الوجهني  بني  تعارَض  ال  أنَّه  يتَّضح 

متتينِه  إىل  يان  يؤدِّ بل  املعنى  حيث  من 

وتقريره.
النَّحوية  األوجه  د  تعدُّ الثاين:  املبحث 

يف اجلُمل وأشباه اجلُمل:
يف هذا املبحث نحاول أْن نتتبَّع   

د األوجه النحوية يف حتقيِق ترابط ... أثُر تعدُّ
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اجلُمل،  إعراهبم  يف  النَّحويني  آراَء 
اجلار  أو  الظرُف،  وهي  اجلُمل  وأشباه 
واملجرور، وإن كان املخزومي يرفض 
أنَّ  إىل  ويذهب  اجلمل،  أشباه  تسميَة 
ها  أشباه اجلمل هي مجٌل حقيقيٌة، وسامَّ
هذا  وليس  الظرفية()51(،  بـ)اجلملة 
إىل  نشري  أن  أردنا  بحثنا ولكن  موضع 
املشهور  كان  وإن  املصطلح،  اختالف 
أثبتناه  ما  امُلتأخرين  و  امُلتقدمني،  عند 
فقد  أمر  من  يكن  ومهام  العنوان،  يف 
اجلمل  يف  النَّحويني  أقوال  عىل  وقفنا 
ابطة  الرَّ املعاين  سنا  وتلمَّ وأشباهها، 
د  تؤكِّ التي  اجلامعة  الالت  والدَّ بينها، 

عىل هذا املعنى العام فيها.
د األوجه النَّحوية يف اجلمل: أوالً: تعدُّ

َتَذُر﴾  َواَل  ُتبِقي  ﴿اَل  تعاىل:  قوله  منه 
اآلية  هذه  يف  املّدثر:27[،  ]سورة 
﴿اَل  مجلة  يف  الُعكربي  ذكر  امُلباركة 
اإلعراب:  من  أوجه  ثالثة  ُتبِقي﴾ 
﴿ من  حاالً  ُتعرُب  ا  أهنَّ األول:  الوجه 
َما  َأدَرٰيَك  تعاىل:﴿َوَمآ  قوله  يف  َسَقُر﴾ 

والعامُل  املّدثر:28[،  ]سورة  َسَقُر﴾ 
و)التَّعظيم(  )التَّعظيم()52(،  معنى  فيها 
ُيستفاد من االستفهام)53( الذي يف قوله 
تعاىل: ﴿َوَمآ َأدَرٰيَك َما َسَقُر﴾، واملعنى 
مني احللبي: ))استعظموا  عىل ما ذكره السَّ

﴿َسَقر﴾ يف هذه احلال(()54(. 
مُجلة  ا  أهنَّ الثاين:  والوجه   
ُمستأنفة)55(، أي استؤنفت اجلملة بعد 
الثالث:  والوجه  االستفهامية.  اجلملة 
ُتعرَب  أْن  وهي  عاشور،  ابُن  ذكره 
َأدَرٰيَك  ﴿َوَمآ  قوله:  من  اشتامل  بدَل 
﴿َال  ))ومجلُة  واملعنى:  َسَقُر﴾،  َما 
التَّهويل  من  اشتامل  بدُل  ُتبِقي﴾ 
َما  َأدَرٰيَك  ﴿َوَمآ  مجلُة  أفادتُه  الذي 
ا هُتلك كلَّ  َسَقُر﴾، فإنَّ من أهواهِلا أهنَّ

يصالها(()56(. من 
س من  نتلمَّ أْن  أردنا  إذا  ونحن   
ال  بحيث  جامعًا،  معنى  املعاين  هذه 
وإنَّام  اآلية،  بمعنى  اإلخالل  إىل  يؤدِّي 
من  نفهمه  ُكلِّية،  َداللة  ذو  عام،  معنى 
فيها،  العلامء  أقوال  ومن  اآلية،  سياق 
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وهي  حقيقة  إىل  تشري  املعاين  أنَّ  نجُد 
من  فيها  جيري  وما  سقر،  أمِر  ِعظم 
أهوال، فاملعنى األول يف احلال العامل 
االستفهام  من  امُلستفاد  )التَّعظيم(  فيه 
َسَقُر﴾،  َما  َأدَرٰيَك  ﴿َوَمآ  قوله  يف 
واملعنى الثاين وهو االستئناف، فاجلملة 
البيان،  هو  معانيها  من  االستئنافية 
اجلملة  يف  الباحثني  أحُد  ذلك  ر  قرَّ كام 

املستأنفة)57(.
قاله  ما  املعنى  هذا  ويعضُد   
))واجلملُة  االستئناف:  يف  وكاين  الشَّ
َسَقَر(()58(،  َحاَل  لبياِن  املستأنفة 
معنى  يؤكد  سقر،  حال  لبيان  فقوله: 
والبيان  البيان،  يفيد  االستئناف  أنَّ 
وشّدة  سقر،  ِعظم  حال  هو  هنا 
أْن  تأكيدًا  املعنى  هذا  ويزيد  هوهلا. 
تعني  ال  االستئنافية  اجلملة  أنَّ  نجد 
وإنَّام  كالم،  من  قبلها  عاّم  منقطعٌة  ا  أهنَّ
قبلها  عاّم  النقطاعها  ُمنقطعة  سّميت 
املعنى  هذا  ويف  فحسب،  اإلعراب  يف 
سوقي)ت1230هـ(: ))املراد  يقول الدُّ

بانقطاعها عام قبلها عدم تعلّقها هبا تعّلقًا 
صناعيًا باتباع او إخبار أو حالية(()59(، 
فال يرّض االرتباط يف املعنى إذ )) يدوُر 
نراه  ما  وحماسنه،  االستئناف  فلك  يف 
والسور وهو  اآليات،  بني  امُلناسبة  من 
قيقة، اللطيفة جدًا  من املوضوعات الدَّ

يف القرآن الكريم(()60(.
ا  فإهنَّ االشتامل،  معنى  وكذلك   
والتَّهويل،  التَّخويف  لبيان  جاءت 
فاملعاين  عاشور،  ابن  كالم  ذكرنا  كام 
متقاربٌة، وتؤدِّي بطبيعة احلال إىل تقوية 

املعنى، وترابطه.
وتعاىل:  تبارك  قوله  ذلك  ومن   
ُدوِن  ِمْن  َيتَِّخُذ  َمْن  النَّاِس  ﴿َوِمَن 
ِذيَن  َوالَّ اهللَِّ  َكُحبِّ  حُيِبُّوهَنُْم  َأْنَداًدا  اهللَِّ 
البقرة، من  ُحّبا هللَِِّ﴾]سورة  َأَشدُّ  َآَمنُوا 

اآلية:165[
اآلية  هذه  تأويِل  يف  وردت   
يف  ﴿حُيِبُّوهَنُم﴾  مجلة  يف  نحوية  وجوه 
فع فعىل جعلها  فع والنَّصب، أّما الرَّ الرَّ
وليست  نكرًة،  فتكون  )من(  لـ  صفة 

د األوجه النحوية يف حتقيِق ترابط ... أثُر تعدُّ
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﴿ يف  الذي  مري  والضَّ موصولة)61(، 
حُيِبُّوهَنُم﴾ يعوُد عليها، محالً عىل املعنى، 
ِمرَي َعىَل ﴿ يقول أبو حيان: ))َوَأَعاَد الضَّ
َمن﴾ مَجْعًا َعىَل امَلعنى(()62( واستشهدوا 
بن  كعب  بقول  نكرًة،  ﴿َمن﴾  ملجيء 

مالك)63(:
فَكَفى بِنا َفْضاًل َعىل َمن غرِينا

ٍد إّيانا ُحبُّ النَّبّي حُممَّ
بـ  موصوفٌة  نكرٌة  فـ)من(   
ما  ))باب  سيبويه:  يقول  )غرينا(، 
يف  الذي  بمنزلة  فيه  االسم  يكون 
وبمنزلته  قبله،  ما  عىل  ُبني  إذا  املعرفة 
ويكون  احلشو،  إىل  االحتياج  يف 
قولك:  وذلك  )رجل(.  بمنزلة  نكرة 
َمن  و)هذا  منطلقًا(،  أعرف  َمن  )هذا 
الذي  هذا  أي  منطلقًا(؛  أعرف  ال 
ما  وهذا  منطلقًا.  أعرفه  ال  أينَّ  علمُت 
أعرف(  و)ال  و)أعرف(  َمهينًا،  عندي 
و)عندي( حشٌو هلام، يتاّمِن به، فيصريان 
يتّم إال بحشوه.  الذي ال  اسام كام كان 
ِشئَت  إْن  اهلل:  رمحه  اخلليل  وقال 

وجعلت  إنسان،  بمنزلة  )َمن(  جعلَت 
ويصري  نكرتني،  )يشء(  بمنزلة  )ما( 
مَلا.  صفة  وَمهنٌي  ملن  صفة  )منطلٌق( 
ذلك،  مثل  عنده  البيت  هذا  أنَّ  وزعم 

وهو قول األنصاري:
فَكَفى بِنا َفْضاًل َعىل َمن غرِينا

ٍد إّيانا(()64( ُحبُّ النَّبّي حُممَّ
وكذلك   ، بحيٍّ )َمن(  فأّول   
هذا  يف  ماين)ت384هـ(  الرُّ ذكره  ما 
الباب، يقول: )مررُت بمن خرٍي منك(، 
هذا  وعىل  منك)65(،  خرٍي  بإنساٍن  يريد 
قوٌم  الناِس  ومن  اآلية:  تأويل  يكوُن 
حمّبون لألصنام من يتَّخذهم أندادًا؛ أي 

رشكاء بسبب ُحبِّهم هلم.
وجهني:  عىل  يكون  والنَّصب   
مري  الضَّ من  حاالً  ُتعرَب  أْن  األول: 
مري  والضَّ ﴿َيتَِّخُذ﴾)66(،  يف  امُلسترت 
)َمن(  عىل  يعود  تقديره  املسترت 
املوصولة. فيكون التقدير: من يتَّخذ يف 
حُيّبوهنم، وجاء مجعًا؛ ألنَّ  حال كوهنم 
مرَي يف ﴿ حُيِبُّوهَنُم﴾ عائٌد لألنداد،  الضَّ
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يف  تكوَن  ))أْن  احللبي:  مني  السَّ يقول 
حملِّ نصٍب عىل احلاِل من الضمرِي يف ﴿
َيتَِّخُذ﴾، والضمرُي املرفوُع عائٌد عىل ما 
ومُجَِع  ﴿َيتَِّخُذ﴾،  يف  الضمرُي  عليه  عاَد 

مَحْاًل عىل املعنى(()67(.
أْن  النَّصب  أوجه  من  والثاين   
وهو   ،)68( لـ﴿َأنَدادا﴾  صفًة  ُتعرَب 
داللُته:  تكون  إذ  معنًى؛  األوجه  أظهُر 
ِأندادًا  اهلل  دوِن  من  يتَّخذ  من  ومنهم 

حُمَبَّني أو حمبوبني كحبِّ اهلل تعاىل.
األوجه  هذه  يف  ما  خيفى  وال   
إذ  وتوكيده،  املعنى  تقارب  من  مجيعًا 
كليًا،  معنى  ُتعطي  الوجوه  مجيَع  إنَّ 
وداللًة عامًة، فاملعنى العام لآلية ُيشرُي 
إىل بعض النَّاس الذين حُيبون األصنام 
امُلرّبد  يقوُل  تعاىل،  هلل  املؤمنني  كُحبِّ 
معاين)ت489هـ(  السَّ ذكره  ما  عىل 
﴿حُيِبُّوهَنُْم  تعاىل:  ))َقْوله  تفسريه:  يف 
امْلربد  اْلَعبَّاس  َأُبو  َقاَل  اهللَِّ﴾  َكُحبِّ 
َقْوله:  معنى  النَّْحِوّي)ت285هـ(: 
حيبوَن  َأي:  اهللَِّ﴾  َكُحبِّ  ﴿حُيِبُّوهَنُْم 

آهِلَتهم كُحبِّ امْلُؤمننَِي هلل، َوقيل معناه: 
م  ألهَنَّ اهللَ؛  حيبوَن  َكاَم  األْصنَاَم،  حيبوَن 

أرشكوها َمَع اهلل (()69(.
َأشباِه  يف  النَّحوية  األوجه  د  تعدُّ ثانيًا: 

اجلُمِل:
قوله  اجلُملة  ُشْبِه  أمثلِة  ومن   
ُتْبطُِلوا  اَل  َآَمنُوا  ِذيَن  الَّ َا  َأهيُّ ﴿َيا  تعاىل: 
ُينِْفُق  ِذي  َكالَّ َواأْلََذى  بِامْلَنِّ  َصَدَقاتُِكْم 
َماَلُه﴾ ]سورة البقرة، من اآلية:264[.
اجلارِّ  من  اجلملِة  شبِه  يف  ورد   
﴿َكالَِّذي﴾  تعاىل:  قوله  يف  واملجروِر 
األول:  الوجه  اإلعراب:  من  وجهاِن 
ملصدٍر  نعٍت  نصب  موضع  يف  ا  أهنَّ
ُتبطلوا  ال  والتَّقدير:   ،)70( حمذوٍف 
ُينفُق  الذي  كإبطال  إبطاالً  الصدقاِت 
باملن  تبطل  فالصدقات  ماَله)71(. 
واألذى كام ُيبطِل املرائي نفقته باملراءاة، 
فَمن يتبع صدقاتِه باملنِّ واألذى، تبطل 
املرائي  صدقاُت  َتبطل  كام  صدقاته 

فكالمها مل يكن لوجه اهلل تعاىل. 
حاالً  ُتعرَب  أْن  الثاين:  الوجه   

د األوجه النحوية يف حتقيِق ترابط ... أثُر تعدُّ
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ال  واملعنى:   ،﴾ ُتبطُِلوْا   ﴿ فاعِل  من 
ُينفُق  الذي  ُمشبهني  الصدقاِت  ُتبطلوا 
حال  يف  تبطُل  فالصدقات  ماَله)72(، 
للناس،  مراءاة  ماله  ينفق  الذي  أشبه 
والنَّاظر يف هذيِن الوجهنِي جيُد للوهلة 
بل  ممكنًا،  دالليًا  بينهام  اجلمَع  األوىل 
ذلك  واحدًا؛  معنًى  يان  يؤدِّ جيدمها 
يكتنُف  ما  يرفعان  واحلال  النعت  أنَّ 
الوصَف من إهبام)73(، فكالمها يرفعان 
 ، باملنِّ الذي تبطُل صدقاُته  اإلهبام عن 
مراءاة  ماَله  املنفِق  كحاِل  حاَله  إنَّ  إذ 
ويف  مراءاة،  ماله  للمنفق  مشبٌه  هو  أو 
الوجهني تبطُل صدقاُته سواء كان نعتًا 

أو حاالً. 
َهِذِه  ﴿ُقْل  تعاىل:  قوله  ومنه   
َأَنا  َبِصرَيٍة  َعىَل  اهللَِّ  إىَِل  َأْدُعو  َسبِييِل 
ِمَن  َأَنا  َوَما  اهللَِّ  َوُسْبَحاَن  َبَعنِي  اتَّ َوَمِن 

ِكنَي﴾] سورة يوسف:108[. امْلُرْشِ
دِت  تعدَّ الكريمِة  اآليِة  هذه  يف   
َبِصرَيٍة﴾  ﴿َعىَلٰ  تعاىل  قوله  يف  األوُجُه 

وإعراهُبا عىل النحِو اآليت:

مري يف  األول: أْن ُتعرَب حاالً من الضَّ
﴿ َأدُعٓوْا ﴾)74( واملعنى: َأدعو مستيقنًا؛ 
بـ  ت  ُفرسِّ َبِصرَيٍة﴾  ﴿َعىَلٰ  ألنَّ  ذلك 
يقني،  عىل  وأنا  أدعو  أي  مستيقنًا)75(؛ 
أنا ومن اتبعني، وعىل هذا القول يكون 
َأَنا  َبِصرَيٍة  َعىَل  اهللَِّ  ﴿إىَِل  تعاىل:  قوله 
واملعنى:  واحدًا،  كالمًا  َبَعنِي﴾  اتَّ َوَمِن 
غري  عىل  ال  بصريٍة،  عىل  أدعو   ((
ٍة  حجَّ عىل  يدعو  بمعنى  بصرية(()76( 
عىل  عوة  فالدَّ هوى.  عىل  ال  وبرهاٍن، 
برهان ويقني، فهو يدعو وهو يف حال 

كونه عىل بصريٍة، فدعوُته صادقٍة.
َبِصرَيٍة﴾ خربًا  ُتعرَب ﴿َعىَلٰ  أْن  الثاين: 
مبتدًأ  ُيعرُب  ﴿َأَنا﴾  وقوُله  مًا،  ُمقدَّ
أنَّ  عىل  مبنيٌّ  القول  وهذا  رًا)77(،  ُمؤخَّ
إىَِل  تمَّ عىل قوله تعاىل: ﴿َأْدُعو  الكالم 
اهللَِّ﴾، ثم استؤنف الكالم عىل قوله: ﴿
واملعنى  َبَعنِي﴾،  اتَّ َوَمِن  َأَنا  َبِصرَيٍة  َعىَل 
وبرهاٍن،  ٍة  ُحجَّ عىل  اتبعه  ومن  ))بأنَّه 
ال عىل هوى(()78(، فهو يدعو إىل اهللِ، 
وبرهاٍن،  ٍة  ُحجَّ عىل  اتبعه  ومن  وهو 
وال شكَّ يف أنَّ امَلعنينِي يؤوالِن إىل مآٍل 
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واحٍد، وحيّققان املعنى املقصود، فأدعو 
مستيقنًا، أو أدعو وأنا عىل يقني أنا ومن 

يان إىل الغرض نفسه. اتبعني يؤدِّ
اخلامتة:

أْن  نودُّ  البحث  هذا  هناية  يف   
ُنشري إىل نقطٍة مهمٍة فيام خيصُّ األوُجَه 
النَّحويَة يف القرآن الكريم، والتي كانت 
األوُجَه  أنَّ  وهي  البحِث،  هذا  ثمرَة 
مَجيعًا  ترتبُط  دت  تعدَّ مهام  النَّحويَة 
املعنى،  وشائَج  جيمُع  وثيٍق،  برباٍط 
 ، العامِّ املعنى  لتحقيِق  َسَببًا  فيكون 
فاختالُف موقِع الكلمِة الواحدة داخَل 
النَّصِّ سواٌء أكان إعراهُبا بدالً أم حاالً 
يكون  قد  العام  فاملعنى  به،  مفعوالً  أم 
ُس إىل ربِط تلك األوُجِه،  هو من يؤسِّ
َح كام أوضحنا بأنَّ  ومن العلامء َمن رصَّ
بمعنى  ما  موضع  يف  النَّحوية  األوُجه 
عىل  االطِّالع  بعد  ولذلك  واحد، 
هذه  أغلب  وجدنا  اإلعرابية  األوُجِه 
األوجه متقاربًة يف معانيها، ومتجانسًة 
كَّ قرِب  فيام بينها، وبيَّنا بام ال يقبُل الشَّ

هذه األوجه دالليًا، مع التأكيِد عىل أنَّ 
هذا الُقرَب واالتفاَق يف هذه املعاين ال 
يعني التَّطابق التَّام، ألنَّه لو كان كذلك 
ما أدى إىل التَّعدد أساسًا، ذلك أن هذه 
حمققة  للمعنى  داعمة  كانت  األوجه 

للرتابط فيه.
بعِض  يف  التَّعدَد  نجُد  وقد   
اإلعرابية،  النَّظر  وجهاِت  يف  املواضِع 
وخيفى علينا هذا التَّقارب ولكنَّه ضئيٌل 
 ُ ُتبنيِّ التي  الكثريِة  باألمثلِة  قياسًا  جدًا، 

ابط بني املعاين. حتقيَق الرتَّ
وما األمثلة التي سقناها، وبيَّنّاها   
بام يسمُح به املقاُم إال دليٌل عىل انطباقها 
ولذا  كذلك،  النَّحوية  األساليب  عىل 
 ُ ُيبنيِّ مستقٍل،  بحٍث  إىل  بحاجة  فهي 
حتقيَق ترابِط املعنى يف املسائل النَّحوية، 
واإلضامر،  والتأخري،  التَّقديم  يف 
من  وغريها  الضمري  وعود  والتَّقدير، 
قّدمناه  وما  املعروفة،  النَّحوية  املسائل 
تعاىل  اهللِ  توفيق  لوال  ليكوَن  يكن  مل 

وإحسانه، واحلمد هلل رّب العاملني.

د األوجه النحوية يف حتقيِق ترابط ... أثُر تعدُّ
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اهلوامش:
مالك:  البن  التسهيل  رشح   -1

.33/1
2- ديوانه: 40.

3- مغني اللبيب عن كتب األعاريب: 
.680

القرآن:  إعراب  يف  التبيان  ينظر:   -4
.555/1

5- الدر املصون:244/5.
القران  معاين  ينظر:   -6
إعراب  يف  والتبيان  للفراء:370/1، 

القرآن: 555/1.
7- تفسري التبيان للطويس:344/4.

8- ينظر: إيضاح الوقف واالبتداء البن 
إعراب  ومشكل  األنباري:650/2، 
طالب:281/1،  أيب  بن  ملكي  القرآن 
وإعرابه:315/2،  القرآن  ومعاين 
أيب  وتفسري  والكشاف:86/2، 

السعود:210/3.
القرآن  معاين  ينظر:   -9
الوقف  وإيضاح  للفراء:370/1، 
القرآن  وإعراب   ،650/2 واالبتداء: 

للنحاس:214/2.
10- معاين القرآن:370/1.

القرآن  إعراب  ينظر:   -11
القرآن  ومعاين  للنحاس:214/2، 
وإعرابه:315/2، والكشاف:86/2، 
القرآن:555/1،  إعراب  يف  والتبيان 

وتفسري أيب السعود:210/3.
بن  ملكي  القرآن  إعراب  مشكل   -12
القرآن  ومعاين  طالب:281/1،  أيب 
وإعرابه:315/2، والكشاف:86/2، 
القرآن:555/1،  إعراب  يف  والتبيان 

وتفسري أيب السعود:210/3.
13- ينظر: البحر املحيط:5/ 10.

القرآن:  إعراب  التبيان يف  ينظر:   -14
.556/1

الكشاف:548/1،  ينظر:   -15
ر  والدُّ السعود:215/2،  أيب  وتفسري 

املصون:69/4.
16- تفسري أيب السعود:215/2.

 ،548/1 الكشاف:  ينظر:   -17
ر  والدُّ السعود:215/2،  أيب  وتفسري 

املصون:64/4.
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18- الكشاف: 548/1.
19- املصدر نفسه: 548/1.

وإعرابه  القرآن  معاين  ينظر:   -  20
القرآن  وإعراب  للزجاج:90/3، 
إعراب  ومشكل  للنحاس:232/1، 
طالب:205/1،  أيب  بن  ملكي  القران 

والتبيان يف إعراب القرآن:380/1.
21- جماز القرآن:136/1.

القرآن:  إعراب  يف  التبيان   -22
.380/1

23- ينظر: كتاب سيبويه:325/2.
24- ينظر: تفسري ابن عطية:215/2.

ر املصون:178/2. 25- ينظر: الدُّ
كرب،  معدي  بن  لعمر  البيت   -26

ينظر ديوانه: 178.
27- ينظر: جماز القرآن: 131/1.

28- معاين القرآن:89/1.
القرآن  إعراب  ينظر:   -29

للنحاس:232/1.
30- تفسري ابن عطية: 92/2.

التحرير  تفسري  ينظر:   -31
والتنوير:156/5.

32- كتاب سيبويه: 331/2.
الكريم  القرآن  إعراب  ينظر:   -33

وبيانه:294/2.
34- معاين القرآن:278/1.
35- معاين القرآن:262/1.

القرآن  معاين  ينظر:   -36
وإعرابه:81/2.

37- ينظر: الكشاف: 539/1.
38- كتاب سيبويه:320/1.

39- معاين القرآن:39/1.
إعراب  مشكل  ينظر:   -40
يف  القرآن:203/1،والتبيان 
وتفسري  القرآن:373/1،  إعراب 
والبحر  السعود:201/2،  أيب 
املصون:  والدر  املحيط:710/3، 
37/4، وتفسري القرطبي:141/10.

الزبري  بن  اهلل  عبد  قائله   -41
احلامسة  ديوان  ينظر:  )ت64هـ( 

للتربيزي:390/1.
الشافية  الكافية  رشح  ينظر:   -42
ابن  ورشح  مالك:548/2،  البن 
النَّحوية:  واملقاصد  عقيل:42/2، 

د األوجه النحوية يف حتقيِق ترابط ... أثُر تعدُّ



362

)2
02

3  
ط -

شبا
( )

14
44

 - 
ب

رج
ة )

امن
 الث

سنة
- ال

ون 
الث

والث
س 

خلام
دد ا

الع
 - 

سع
التا

لد 
ملج

/ ا
واة

د

874/2، ورشح االشموين:363/1.
الشجري:  ابن  أمايل  ينظر:   -43

.168/3
44- مقاييس اللغة:386/2.

القرآن:  اعراب  مشكل  ينظر:   -45
للنحاس:  القرآن  وإعراب   ،108/1
القرآن:  إعراب  يف  والتبيان   ،74/1

.104/1
إعراب  يف  التبيان  ينظر:   -46
املعاين  وروح  القرآن:104/1، 

لآللويس: 355/1.
47- روح املعاين: 355/1.

املحيط:558/1،  البحر  ينظر:   -48
ر املصون:67/2. والدُّ

49- معاين النحو:8/1.
50- تفسري املراغي: 190/1.

51- يف النحو العريب قواعد وتطبيق: 
.160

 52- ينظر: التبيان يف إعراب القرآن: 
.1250/2

القدير  فتح  ينظر:   -53
للشوكاين:393/5.

ر املصون:454/10. 54- الدُّ
إعراب  يف  التبيان  ينظر:   -55

القرآن:1250/2.
56- التَّحرير والتنوير:312/29.

اجلملة  أرسار  من  ينظر:   -57
االستئنافية، د. أيمن عبد الرزاق:96.
58- فتح القدير للشوكاين:393/5.

مغني  عىل  الدسوقي  حاشية   -59
اللبيب: 120/3.

60- من أرسار اجلملة االستئنافية:49.
للنحاس:  القرآن  إعراب  ينظر:   -61
القرآن:  إعراب  يف  والتبيان   ،88/1
القرآن  إعراب  وغريب   ،134/1

لألنباري:133/1.
62- البحر املحيط:85/2.

63- ينظر ديوانه:289.
64- كتاب سيبويه:105/2.

احلروف  منازل  ينظر:   -65
للرماين:36/1.

66- إعراب القرآن للنحاس:88/1، 
القرآن:134/1،  إعراب  يف  والتبيان 
القرآن  إعراب  غريب  يف  والبيان 
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املصون:  ر  والدُّ لألنباري:133/1، 
209/2، وتفسري ابن عطية: 234/1.

ر املصون:209/2.  67- الدُّ
68- إعراب القرآن للنحاس:88/1، 
القرآن:134/1،  إعراب  يف  والتبيان 
القرآن  إعراب  غريب  يف  والبيان 
املصون:  ر  والدُّ لألنباري:133/1، 
209/2، وتفسري ابن عطية: 234/1.
ومل   ،164/1 القرآن:  تفسري   -69

أقف عىل قول املربد.
إعراب  مشكل  ينظر:   -70
القرآن  وإعراب  القرآن:139/1، 
أيب  وتفسري   ،129/1 للنحاس: 

السعود: 259/1.
السعود:  أيب  تفسري  ينظر:   -71
الكريم  القرآن  وإعراب   ،259/1

وبيانه للدرويش:408/1.
 ،259/1 السعود:  أيب  تفسري   -72

والبحر   ،285/2 املصون:  ر  والدُّ
املعاين:  وروح   ،662/2 املحيط: 

.34/2
الضيائية  الفوائد  ينظر:   -73

للجامي:265.
الكشاف:509/2،  ينظر:   -74
القرآن:747/2،  إعراب  يف  والتبيان 
وروح  املحيط:333/6،  والبحر 

املعاين:64/7.
أليب  القرآن  جماز  ينظر:   -75
إعراب  يف  والتبيان  عبيدة:319/1، 

القرآن:747/2.
البن  واالبتداء  الوقف  إيضاح   -76

األنباري:2/ 728.
 ،508/2 الكشاف:  ينظر:   -77
وتفسري أيب السعود: 310/4، والبحر 

املحيط: 333/6.
78- الكشاف:509-508/2. 

د األوجه النحوية يف حتقيِق ترابط ... أثُر تعدُّ
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املصادر واملراجع:

اس  1- إعراب القرآن، أليب جعفر النَّحَّ

يونس  بن  إسامعيل  بن  حممد  بن  أمحد 

وضع  338هـ(،  )ت  النحوي  املرادي 

حواشيه وعلق عليه: عبد املنعم خليل 

عيل  حممد  منشورات  ط1،  إبراهيم، 

العلمية، بريوت-  الكتب  بيضون، دار 

1421 هـ.

ملحيي  وبيانه،  القرآن  إعراب   -2

)ت  درويش  مصطفى  أمحد  بن  الدين 

للشؤون  اإلرشاد  دار  ط4،  1403هـ( 

اجلامعية - محص - سورية، )دار الياممة 

ابن كثري -  )دار  - دمشق - بريوت(، 

دمشق - بريوت(، 1415 هـ.

3- أمايل ابن الشجري، هبة اهلل بن عيل 

حتقيق  العلوي)ت542هـ(  احلسني 

مكتبة  ط2،  الطناحي،  حممد  حممود 

اخلانجي بالقاهرة، 1435هـ- 2014م.

ابن  واالبتداء:  الوقف  إيضاح   -4

بن  القاسم  بن  حممد  بكر  أبو  األنباري 

حتقيق  328هـ(،  )ت  بشار،  بن  حممد 

رمضان،  الرمحن  عبد  الدين  حميي 

مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق، 

1390هـ - 1971م.

5- البحر املحيط، أليب حيان حممد بن 

يوسف بن عيل بن يوسف بن حيان أثري 

حتقق:  745هـ(  )ت  األندليس  الدين 

صدقي حممد مجيل، دار الفكر -بريوت، 

1420 هـ.

6- البيان يف غريب إعراب القرآن، أليب 

بركات االنباري، حتقيق طه عبد احلميد، 

الكتاب  دار  السقا،  مصطفى  مراجعة 

العامة  املرصية  واهليئة  للنرش،  العريب 

1389هـ  القاهرة،  والنرش،  للتأليف 

-1969م.

أليب  القرآن،  إعراب  يف  التبِّيان   -7

اهلل  عبد  بن  احلسني  بن  اهلل  عبد  البقاء 

عيل  حتقق:  616هـ(  )ت:  العكربي 

حممد البجاوي، منشورات عيسى البايب 

1976م  القاهرة-،  ورشكاه،  احللبي 
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1369هـ

املعنى  حترير  والتَّنوير،  التَّحرير   -8

السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري 

الكتاب املجيد، ملحمد الطاهر بن حممد 

التونيس  عاشور  بن  الطاهر  حممد  بن 

للنرش  التونسية  الدار  1393هـ(  )ت 

-تونس- 1984م.

9- تفسري أيب السعود املسمى بـ إرشاد 

العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكريم، 

حممد  بن  حممد  العامدي  السعود  أليب 

إحياء  دار  982هـ(،  )ت  مصطفى  بن 

الرتاث العريب -بريوت.

10- تفسري القرآن، أليب املظفر، منصور 

بن حممد بن عبد اجلبار ابن أمحد املروزى 

يارس  حتقق:  489هـ(،  )ت  السمعاين 

بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم، 

-السعودية،  ط1، دار الوطن، الرياض 

1418هـ- 1997م. 

11- تفسري القرطبي املسّمى بـ اجلامع 

ألحكام القرآن، أليب عبد اهلل حممد بن 

األنصاري  فرح  بن  بكر  أيب  بن  أمحد 

القرطبي  الدين  شمس  اخلزرجي 

الربدوين  أمحد  حتقيق:  671هـ(،  )ت 

الكتب  دار  ط2،  أطفيش،  وإبراهيم 

املرصية -القاهرة، 1384هـ - 1964م.

12- تفسري املراغي ألمحد بن مصطفى 

مكتبة  ط1،  1371هـ(،  )ت  املراغي 

ومطبعة مصطفى البايب احللبي وأوالده 

بمرص، 1365 هـ - 1946 م.

مغني  عىل  الدسوقي  حاشية   -13

عرفة  بن  أمحد  بن  حممد  اللبيب، 

الدسوقي، حتقيق أمحد عزو عناية، ط1، 

مؤسسة التاريخ العريب، بريوت- لبنان، 

1430هـ -2009م.

الكتاب  علوم  يف  املصون  ر  الدُّ  -14

الدين،  شهاب  العباس،  أليب  املكنون، 

أمحد بن يوسف بن عبد الدائم املعروف 

حتقق:  756هـ(،  )ت  احللبي  بالسمني 

الدكتور أمحد حممد اخلراط، دار القلم، 

دمشق.

د األوجه النحوية يف حتقيِق ترابط ... أثُر تعدُّ
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سلمى،  أيب  بن  زهري  ديوان   -15

رشحه وقدم له عيل حسن فاعور، ط1، 

-لبنان،  بريوت  العلمية،  الكتب  دار 

1308هـ - 1988.

16- ديوان كعب بن مالك االنصاري، 

دراسة وحتقيق سامي مكي العاين، ط1، 

منشورات مكتبة النهضة بغداد، مطبعة 

املعارف بغداد، 1966-1386هـ.

بن  لعيل  احلروف،  منازل  رسالة   -17

أبو احلسن  عيسى بن عيل بن عبد اهلل، 

حتقق:  384هـ(،  املعتزيل)ت  الرماين 

الفكر  دار  النارش:  السامرائي،  إبراهيم 

-عامن.د.ت.

القرآن  تفسري  يف  املعاين  روح   -18

الدين  لشهاب  املثاين،  والسبع  العظيم 

حممود بن عبد اهلل احلسيني األلويس )ت 

1270هـ(، ط1، حتقق: عيل عبد الباري 

-بريوت،  العلمية  الكتب  دار  عطية، 

1315 هـ.

19- رشح ابن عقيل، لبهاء الدين عبد 

اهلل بن عقيل العقييل املرصي اهلمذاين، 

احلميد،  عبد  الدين  حميي  حممد  حتقيق: 

ط2، دار الفكر - دمشق، 1985م.

ابن  ألفية  عىل  األشموين  رشح   -20

أبو  عيسى،  بن  حممد  بن  لعيل  مالك، 

الشافعي  الدين األُْشُموين  احلسن، نور 

)ت 900هـ( ط1، دار الكتب العلمية 

بريوت- لبنان، 1419هـ- 1998مـ.

الفوائد، ملحمد بن  21- رشح تسهيل 

عبد اهلل، ابن مالك الطائي اجلياين، أبو 

672هـ(،  )ت  الدين  مجال  اهلل،  عبد 

د.  السيد،  الرمحن  عبد  د.  حتقق:  ط1، 

للطباعة  هجر  املختون،  بدوي  حممد 

والنرش -القاهرة،1410هـ - 1990م. 

)ديوان  احلامسة  ديوان  رشح   -22

بن  حبيب  متام  أبو  اختاره  احلامسة: 

بن  عيل  بن  ليحيى  هـ(  ت 231  أوس 

حممد الشيبايّن التربيزي، أبو زكريا )ت 

502هـ( دار القلم -بريوت.د.ت.

كرب  معدي  بن  عمر  شعر   -23
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الزبيدي، مجعه ونسقه مجاع الطرابييش، 

العربية  اللغة  جممع  مطبوعات  ط2، 

بدمشق، 1405- 1985.

24- رشح الكافية الشافية، ملحمد بن 

عبد اهلل، ابن مالك الطائي اجلياين، أبو 

عبد اهلل، مجال الدين )املتوىف: 672هـ(، 

ط1،  هريدي،  أمحد  املنعم  عبد  حتقق: 

جامعة أم القرى مركز البحث العلمي 

وإحياء الرتاث اإلسالمي كلية الرشيعة 

املكرمة،  مكة  اإلسالمية  والدراسات 

1402 هـ - 1982 م.

بن  عيل  بن  ملحمد  القدير،  فتح   -25

اليمني  الشوكاين  اهلل  عبد  بن  حممد 

كثري،  ابن  دار  ط1،  1250هـ(،  )ت 

بريوت-  دمشق،   - الطيب  الكلم  دار 

1414 هـ.

رشح  وهو  الضيائية  الفوائد   -26

اجلامي لكافية ابن احلاجب، نور الدين 

عبد الرمحان اجلامي)ت898هـ( حتقيق: 

إسطنبول  الشفاء،  دار  قبالن،  إلياس 

2015م.

27- يف النحو العريب، قواعد وتطبيق، 

الرائد  دار  ط2،  املخزومي،  مهدي 

لبنان.1406ه-  بريوت  العربني 

.1986

28- كتاب سيبويه، لعمرو بن عثامن بن 

امللقب  برش،  أبو  بالوالء،  احلارثي  قنرب 

سيبويه )ت 180هـ( حتقق: عبد السالم 

اخلانجي،  مكتبة  ط3،  هارون،  حممد 

القاهرة، 1408 هـ - 1988م.

غوامض  حقائق  عن  الكشاف   -29

عمرو  بن  حممود  القاسم  أليب  التنزيل، 

)ت  اهلل  جار  الزخمرشي  أمحد،  بن 

العريب  الكتاب  دار  ط3،  538هـ(، 

-بريوت - 1407 هـ.

30- جماز القرآن، أليب عبيدة معمر بن 

209هـ(،  )ت  البرصي  التيمى  املثنى 

مكتبة  سزگني،  فواد  حممد  حتقق: 

اخلانجى -القاهرة، 1381 هـ.

الكتاب  تفسري  يف  الوجيز  31-املحرر 

د األوجه النحوية يف حتقيِق ترابط ... أثُر تعدُّ
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العزيز أليب حممد عبد احلق بن غالب بن 

عبد الرمحن بن متام بن عطية األندليس 

عبد  حتقق:  542هـ(  )ت  املحاريب 

دار  ط1،  حممد،  الشايف  عبد  السالم 

الكتب العلمية -بريوت- 1422 هـ.

32- مشكل إعراب القرآن، أليب حممد 

مكي بن أيب طالب مَحّوش بن حممد بن 

األندليس  ثم  القريواين  القييس  خمتار 

ط2،  437هـ(،  )ت  املالكي  القرطبي 

حتقق: د. حاتم صالح الضامن مؤسسة 

الرسالة -بريوت، 1405هـ.

حييى  زكريا  أليب  القرآن،  معاين   -33

بن زياد بن عبد اهلل بن منظور الديلمي 

الفراء )ت 207هـ(، ط1، حتقق: أمحد 

يوسف النجايت، حممد عيل النجار، عبد 

املرصية  دار  الشلبي  إسامعيل  الفتاح 

للتأليف.د.ت.

أليب  لألخفش،  القرآن  معاين   -34

ثم  البلخي  بالوالء،  املجاشعي  احلسن 

باألخفش األوسط  املعروف  البرصي، 

الدكتورة  حتقيق:  ط1،  215هـ(،  )ت 

مكتبة  النارش:  قراعة،  حممود  هدى 

اخلانجي، القاهرة 1411 هـ - 1990م.

35-معاين القرآن وإعرابه، إبراهيم بن 

الزجاج  إسحاق  أبو  بن سهل،  الرسي 

عبده  اجلليل  عبد  حتقق:  )ت311هـ( 

-بريوت،  الكتب  عامل  ط1،  شلبي، 

1408 هـ - 1988 م.

صالح  فاضل  د.  النحو،  معاين   -36

للطباعة  الفكر  دار  ط1،  السامرائي، 

والنرش والتوزيع -األردن، 1420 هـ - 

2000 م.

37- مغني اللبيب عن كتب األعاريب، 

مؤلف: عبد اهلل بن يوسف بن أمحد بن 

مجال  حممد،  أبو  يوسف،  ابن  اهلل  عبد 

ط6،  )ت 761هـ(،  هشام  ابن  الدين، 

حتقق: د. مازن املبارك / حممد عيل محد 

اهلل دار الفكر -دمشق، 1985.

38- املقاصد النحوية يف رشح شواهد 

رشوح األلفية املشهور بـ »رشح الشواهد 
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الكربى«، لبدر الدين حممود بن أمحد بن 

موسى العيني )املتوىف 855 هـ(، حتقيق: 

أ. د. عيل حممد فاخر، أ. د. أمحد حممد 

حممد  العزيز  عبد  د.  السوداين،  توفيق 

فاخر، ط1، دار السالم للطباعة والنرش 

والتوزيع والرتمجة، القاهرة - مجهورية 

مرص العربية، 1431 هـ - 2010 م

االستئنافية،  اجلملة  أرسار  من   -39

دار  ط1،  الشوا،  الرزاق  عبد  أيمن 

الغوثاين للدراسات القرآنية، 1430هـ- 

2009م.

40- مفاتيح الغيب املعروف بالتفسري 

الكبري، أليب عبد اهلل حممد بن عمر بن 

احلسن بن احلسني التيمي الرازي امللقب 

الري )ت  الرازي خطيب  الدين  بفخر 

606هـ(، ط3، دار إحياء الرتاث العريب 

-بريوت، - 1420 هـ.

د األوجه النحوية يف حتقيِق ترابط ... أثُر تعدُّ
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»مكارم األخالق« في الجاهلية واإلسالم 
دراسة داللّية

 

High morals in pre-Islamic and Islam era: 

Semantic study

Dr Ali Salemi

Rathawi University for Islamic Sciences

د.عيل ساملي 
اجلامعة الرضوية للعلوم اإلسالمية
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ملخص البحث
عرب  تتطّور  وأهنا  املعاين،  من  هائلة  طاقات  بطبيعتها  العربية  اللغة  حتمل    
فتضفي  الزمنية واملكانية  البيئة  أبعاًدا خمتلفة من  فتأخذ  الزمن وأحداثه،  مستجّدات 
وضعها  مبدئّية  منظومة  عن  وحُتّوهلا  اهلامشية،  والدالالت  اإلحيائية  مفرداهتا  عىل 
اللغوي إىل فضاء رحب من املعاين؛ إذ ُيدّل سياُق الكالم وقرائنه املختلفة، ومعرفة 
عىل  واحدة  مفردة  من  شّتى  دالالت  عىل  القارَئ  املعجمية  مفرداته  مداليل  أضداد 
الصعيد الداليل اللغوي، والدراسة التي بني أيدينا تعّد حماولة لتأصيل الفكر اللغوي 
إذ  ونثًرا؛  نظاًم  اجلاهلية واإلسالم  لــ »مكارم األخالق« يف  املتعّددة  الدالالت  لفهم 
إهّنا تناولت اللفظ من الناحية اللغوية، ومن َثمَّ قامت باستيعاب مفاهيمها اهلامشية 
املستنبطة عرب حموري املجاورة واملبادلة والقرائن املحفوفة بالنصوص؛ إذ يتحّقق ذلك 
استعانة باملباين الداللية. يدرس موضوعها عىل وفق املنهج الوصفي التحلييل بتناول 
نامذج من النصوص والشواهد حتلياًل داللّيا لغوّيا لكشف اللثام عن دالالت »مكارم 

بابية يف دالالهتا. األخالق«، وإزاحة ما يعتورها أحياًنا من الضَّ
بعدها  يف  التطّور  بعض  شهدت  األخالق«  »مكارم  كلمة  أّن  يبدو  وأخرًيا   
األربعة:  املفاهيم  دالالت  طّيها  يف  ضّمت  وقد  واإلسالم،  اجلاهلية  عرب  الداليل 
الواقعي،  واملفهوم  اإلمكاين  واملفهوم  الضيق  واملفهوم  الواسع  املعجمي  املفهوم 
عىل  تنّص  األخالق  ملكارم  دالالت  ثمة  بأّن  املختلفة  الشواهد  حتليل  خالل  وتبنّي 
سجايا حممودة تشرتك يف اجلاهلية واإلسالم مًعا، مثل: الكرم، وإكرام اجلار، وجتّشم 
املصاعب، واحللم والشجاعة والعدالة واملروءة والغرية، وهناك مفاهيم ضيقة تتعّلق 
باجلاهلية من دون اإلسالم كرشب اخلمر واحلمية اجلاهلية يف الثأر؛وأخريا اّتضح أّن 
دالالت املفهوم املعجمي الواسع أكثر املفاهيم استعاماًل واملفهوم الضيق أقلها مجيًعا 

يف العرصين.
الكلامت املفتاحية: مكارم األخالق، اجلاهلية، اإلسالم. الداللة.

»مكارم األخالق« يف اجلاهلية واإلسالم ...
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Abstract

 The	Arabic	 language,	by	 its	nature,	carries	huge	energies	of	
meanings.	 It	 develops	 through	 the	 developments	 of	 time	 and	 its	
events,	 taking	different	dimensions	 from	 the	 temporal	 and	 spatial	
environment,	 adding	 to	 its	 suggestive	 vocabulary	 and	 marginal	
connotations,	 and	 transforming	 its	 linguistic	 situation	 from	 an	
initial	system	into	a	broad	space	of	meanings.	The	context	of	speech	
with	its	various	readings,	and	the	knowledge	of	the	opposites	of	the	
meanings	of	its	lexical	vocabulary	indicates	to	the	reader	the	various	
connotations	of	a	single	term	at	the	semantic-linguistic	level.	The	
study	in	our	hands	is	an	attempt	to	root	linguistic	thought	in	order	
to	understand	 the	multiple	 connotations	of	 “high	morals”	 in	pre-
Islamic	and	Islamic	systems	and	prose.	It	dealt	with	the	utterance	
from	the	linguistic	point	of	view,	and	then	it	absorbed	its	marginal	
concepts	that	were	derived	through	the	axes	of	proximity,	exchange,	
and	 contextual	 evidence.	This	 is	 achieved	by	 the	use	of	 semantic	
buildings.	 The	 subject	 is	 studied	 according	 to	 the	 descriptive	
analytical	method	by	dealing	with	samples	of	texts	and	evidence	in	a	
semantic	and	linguistic	analysis	in	order	to	uncover	the	connotations	
of	“high	morals”	and	to	remove	the	ambiguity	sometimes	associated	
with	them	in	their	connotations.	Finally,	it	seems	that	the	word	"hgih	
morals"	has	witnessed	some	development	in	its	semantic	dimension	
through	pre-islam	and	Islam,	and	it	 included	the	semantics	of	the	
four	concepts:	The	broad	lexical	concept,	the	narrow	concept,	the	
possible	 concept,	 and	 the	 realistic	 concept.	 Through	 the	 analysis	
of	 the	various	evidence,	 it	became	clear	that	 there	are	 indications	
of	good	morals	that	stipulate	praiseworthy	traits	that	are	common	
in	 before	 and	 after	 Islam	 such	 as:	 generosity,	 honouring	 one's	
neighbour,	 enduring	 hardships,	 forbearance,	 courage,	 justice,	 and	
jealousy.	There	are	narrow	concepts	related	 to	pre-Islam,	 such	as	
drinking	alcohol	and	revenge.
Keywords:	high	morals,	pre-Islam,	Islam,	semantics.
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1. املقدمة:-

اللغة  يف  كبري  فضل  لأللفاظ   

يتحّقق  وبرصفها  املعاين،  حتمل  فهي 

مهاّم  دوًرا  تؤدي  فهي  اللغوي  السياق 

املتعّلقة  النفسية  والقضايا  اإلحيائية  يف 

بأصواهتا وما حتمل من دالالت معنوية 

كظاهرة  ُتدرس  فهي  أدائها،  بمجرد 

تتبّلور يف  النص؛ ألهنا  بارزة يف  داللية 

تدعو  داللية  سريورات  بمنزلة  النص 

إىل التفكري وإمعان النظر فيها.

التأكيد  يمكن  املسار  هذا  ومن   

األنساق  من  تعّد  األلفاظ  أّن  عىل 

نعّول  أن  يمكن  التي  اخلصبة  الداللية 

عليها يف فهم دالالت أصواهتا وكيفية 

استعامهلا داخل النّص؛ إذ حتمل يف طّيها 

ولذلك  للتحليل،  قابال  داللّيا  بعًدا 

ملن  واضًحا  طريًقا  األلفاظ  أصبحت 

يريد أن يغور يف طبقات النّص؛ إذ إهنا 

يف  دورها  لتفرض  كالسلسلة  تتوارد 

إيصال الرسالة املطلوبة، ومن هنا يتبنّي 

ألهنا  الداللّية؛  بالنظرية  ارتباطها  وجه 

داللة  كل  عن  البحث  أداة  حمل  حّلت 

من دالالت األلفاظ املركزية واهلامشية 

املفردة  وموقع  السياق  من  املستوحاة 

عىل حمور التجاور، فهي كفيلة لتحليل 

دورها الداليل داخل النص.

ال  املفردات  أن  شّك  وال   

تستعمل عبًثا ومن دون عناية برتاكيبها 

ألن  واملعنوية؛  والرصفية  اللفظية 

املخاطب خيطر يف باله معنى من املعاين 

يناسب  ما  األلفاظ  من  له  خيتار  ثم 

وبعد  الزمني،  وظرفه  وخماَطبه  فحواه 

عىل  املناسب  األسلوب  هلا  حيّدد  ذلك 

القالب  يف  فيصّبها  احلال  مقتىض  وفق 

قابال  متنامًيا  نّصا  لتشّكل  اللغوي 

للتحليل والتأويل.

ورضورته  البحث  أمهية  تظهر   

من الرتكيز عىل الدور الداليل يف تفسري 

»مكارم األخالق« يف اجلاهلية واإلسالم ...
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»مكارم  لفظ  من  املستنبطة  املفاهيم 

املختلفة  العصور  عرب  األخالق« 

يف  الغائبة  اللغوية  الظواهر  وكشف 

الرتكيز  حتاول  الدراسة  إّن  إذ  النص؛ 

عىل االستعامالت املتعّددة التي وردت 

األدباء  كالم  من  واملنثور  املنظوم  يف 

واإلسالم،  اجلاهلية  يف  والبلغاء 

ودورها  الداللية  األدوات  وتوظيف 

لفظ  من  املستنبطة  املفاهيم  تبيني  يف 

»مكارم األخالق«.

ومن هذا املنطلق هتدف الدراسة   

»مكارم  يف  املكنونة  املفاهيم  تبيني  إىل 

عن  والكشف  األخالق«ومرتادفاهتا 

خالل  من  ودالالهتا  معانيها،  دقائق 

أنساق لغوية استعانة بمحور املجاورة 

لإلفصاح  االختيار،  أو  املبادلة  وحمور 

من  تفرزه  وما  اهلامشية،  دالالهتا  عن 

السريورات  بعض  لتفسري  اإلحيائية 

عىل  البارزة  العالمات  عرب  الداللية 

حمور املجاورة. إذ يقوم البحث بتفسري 

وتأويل ما صعب فهمه أحياًنا وكشف 

بالنسبة  بمدلوالهتا  الدوال  عالقات 

يف  األخالق«  »مكارم  استعامالت  إىل 

الكالم؛ لكي يمّهد األرضية الستيعاب 

زواياها الداللية اخلفّية.

أّما بالنسبة للمنهج الذي اخّتذه   

الوصفي  املنهج  فهو  معياًرا  البحث 

يتّم استقراء لفظ »مكارم  إذ  التحلييل؛ 

اجلاهلية  يف  واستعامالهتا  األخالق« 

واإلسالم نظاًم ونثًرا، وحتليل موضوعه 

نروم  ما  إىل  وصواًل  داليلٍّ  أساس  عىل 

نستعني  وربام  البحث،  هدف  يف  إليه 

ببعض الشواهد واألدوات الالزمة يف 

تبيني دالالهتا.

سابقة البحث

مستقلة  دراسة  توجد  ال   

ولكن  الداليل،  الصعيد  عىل  جاّدة 

إىل  تطرقت  ومقاالت  دراسات  هناك 
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دون  من  مقتضبة  بصورة  املوضوع 

وتبيني  األخالق  مكارم  مداليل  حتليل 

اجلاهلية  عرصي  يف  اختالفها  وجوه 

متسّكت  بل  ونثًرا  نظاًم  أدبّيا  واإلسالم 

غالًبا  الرشيفة  واألحاديث  بالقرآن 

يف  عليه  يعّول  ال  حمدود  نطاق  ويف 

هناك  األخالق،  مكارم  دالالت  فهم 

مقالتان بالفارسية: مقالة »معناشناسی 

واژة اخالق در قرآن كريم«، للكاتبني: 

ساكی  وسارا  مروتی  سهراب 

عن  الدراسة  وختتلف  )1390ش( 

مقالتنا يف أمور أمهها، أّوال: إهنا تدرس 

مصطلحي  عرب  األخالق  موضوع 

أهنا  ثانيا:  أصولّيا،  واملنطوق  املفهوم 

تناولت احلقول الداللية اللغوية ملفهوم 

القرآين  النص  يف  اإلهلية  األخالق 

مبارشة  بصورة  مصاديقها  إىل  وتشري 

املفاهيم  نواة  مبارشة.ثالثا:أن  غري  أو 

قوالب  يف  تتمّثل  القرآن  يف  األخالقية 

ألفاظ أصيلة منسجمة متّثل الواقعية يف 

مراده جّل جالله. وأيًضا مقالة »مكارم 

روايت  پريامون  )پژوهش  األخالق 

وروايات  االخالق  مكارم  تتميم 

مهانند(« ألصغر هادي، ) 1385ش(. 

مقالتنا  عن  ختتلف  الدراسة  وهذه 

موضوع  ناقشت  أوال:  جهات،  من 

األخالق  مكارم  تتميم  رواية  سند 

املفردات  ثانيا:درست  الفريقني.  عند 

من  فقرة  لكل  واحتامالهتا  األخالقية 

ومصاديقها  مفاهيمها  وبّينت  الرواية 

عىل صعيد فقه اللغة، والوجوه األدبية. 

التتميم  رواية  داللة  بني  املقارنة  ثالثا: 

والروايات املتشاهبة.

مجلة  فمن  البحث  أسئلة  وأما   

الدراسة  حتاول  التي  الرئيسة  األسئلة 

اإلجابة عنها ما يأيت:

األخالق  مكارم  حتمل  كيف   .1

ومرتادفاهتا دالالت معنوية خمتلفة ؟ 

»مكارم األخالق« يف اجلاهلية واإلسالم ...
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2. بأي طريقة يتمكن علم الداللة من 

تقديم حلول لكشف الدالالت اخلفية 

مكارم  لفظ  استعامالت  يف  الغائرة 

األخالق؟

3. ما مداليل لفظ مكارم األخالق يف 

النصوص الشعرية والنثرية يف اجلاهلية 

واإلسالم؟

2. األلفاظ وطبيعتها الداللية:-

تبنّي  داللّيا  األلفاظ  دراسة   

مدى عالقتها بالنص، وتظهر خفاياها 

وتلّوح  معنوية،  أرسار  من  ضمته  وما 

بمعانيها اهلامشية والثقافية التي تلّقاها 

الكاتب أو الشاعر من املكان والزمان 

واملوروث الثقايف وما إىل ذلك، ولإلملام 

هبذا اجلانب املهم ال حميص من البحث 

لتلقي  األرضية  لنا  يمّهد  ما  كل  وراء 

أبعادها املعرفية خالل القرون املاضية، 

»من  أنيس:  إبراهيم  قال  كام  وعليه 

املفروض أن تدرس املفردة من خالل 

سريها التأرخيي وجماهلا اللغوي. تتطّور 

داللة الَعَلم إىل لفظ عام ذي معنى كيّل، 

فمن »اإلله« نشأ »التأله« ومن الشيطان 

نشأت  إبليس  ومن  »تشيطن«،  نشأ 

األبلسة وأصبح ألمثال العلمني »حاتم 

ونريون« دالالت كلية تستغل يف لغات 

كثرية« )أنيس، 1984م، ص37(.

وال شك أن األلفاظ يف مسريهتا   

ال  ملموسة  تغرّيات  تشهد  التأرخيية 

يمكن إنكارها، وهي ترجع إىل عوامل 

لغوية بحتة، أو عوامل ناشئة من املحيط 

ونفسية اإلنسان التي تترصف ترصفات 

خاصة حتيل املفردة عن معناها احلقيقي 

منشؤها  عاطفّيا  بعًدا  إليها  وتضيف 

فيهبها  للشخص  الشعورية  التجربة 

من  يناسبها  ما  الشاعرة  روحه  من 

العوامل  »فهناك  وعليه  هاميش،  معنى 

التأرخيية  الناحية  يف  وتتجىّل  الداخلية، 

االشتقاقية لأللفاظ،كأْن تقارن الكلمة 
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حتى  واملعنى  الصورة  يف  بنظائرها 

تتفرع  معنّي  أصل  إىل  إرجاعها  يتسنّى 

إىل عدة فروع يف لغة واحدة أو أكثر من 

لغة وهذه الدراسة قديمة عند اللغويني، 

والعوامل اخلارجية تتجىّل يف اجلوانب 

االجتامعية والنفسية واملظاهر اإلنسانية 

البنّي يف تغرّيها وانحرافها،  ذات األثر 

األلفاظ  بعض  تعطي  التي  والعاطفة 

باختالف  ختتلف  وهي  خاصة،  ظالالً 

األصوات  احلياة،  يف  وجتارهبم  الناس 

حتى  داللتها  يف  تتطّور  قد  الطبيعية 

الراقية  الدالالت  عن  معرّبة  تصبح 

)املصدر  اإلنساين«  الذهن  يف  املجردة 

نفسه ، 1984م، ص22(.

حتمل  األلفاظ  كانت  وملا   

عليها  الوقوف  فيجب  خمتلفة  دالالت 

وكي  موضوعّي،  بشكل  لدراستها 

نستعني هبا يف معاجلة غموضها وإحيائها 

وبنيتها.

كل كلمة متتلك دالالت ثالث:

وهي  )الصوتية(:  اللفظية  الداللة  أ( 

)أصوات  اللفظ  من  تستنبط  التي 

أقوى  وهي  األصول(،  الكلمة 

الدالالت. 

فهي ]داللة[ تستمّد من طبيعة   

الداليل[،  ]مفهومها  األصوات  بعض 

فوران  عن  تعرّب  »تنضخ«  فكلمة 

السائل يف قّوة وعنف، وهي إذا قورنت 

بنظريهتا »تنضح« التي تدّل عىل ترّسب 

يف  والفضل  وبطء،  تؤدة،  يف  السائل 

إيثار صوت  إىل  يرجع  الفهم  مثل هذا 

األصوات  من  جمموعة  أو  آخر،  عىل 

عىل األخرى يف الكالم املنطوق به.

ب( الداللة الصناعية )الرصفية(:  

صيغة  من  املستنبطة  وهي   

ُيستمّد  الداللة  من  نوع  فهي  الكلمة، 

وبنيتها،كام  الصيغ  طريقة  من  كنهها 

بني لفظتي )كّذاب وكاذب( فاستعامل 

»مكارم األخالق« يف اجلاهلية واإلسالم ...
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من  بقدر  السامع  يمّد  »كّذاب«  كلمة 

أن  لو  يتصّوره  أو  إليه  يصل  مل  الداللة 

وإن  فهي  »كاذب«،  استعمل  املتكلم 

كانت حتمل الداللة عىل معنى الكذب 

تتفّوق  أهنا  إالّ  )كاذب(  كلمة  يف  كام 

عليها بام حتمله من املبالغة التي تصدم 

املتلقي وحتيطه بجّو نفيّس مفعم.

ينتقل  التي  وهي  املعنوية:  الداللة  ج( 

معان  إىل  الكلمة  معنى  من  هبا  الذهن 

أخرى.

اللفظية  داللته  مثال:)رضب(:   

ب(  ر  )ض  األصوات  داللة  هي: 

الصناعية هي:  عىل )الرضب(، داللته 

وزمنه،  الفعل  عىل  َفَعَل  صيغة  داللة 

داللته املعنوية هي: داللة الرضب من 

الرضب  بأداة  به  املفعول  عىل  الفاعل 

ص18.  1428ق،  اخلامش،  )انظر: 

أنيس، 1984م، صص47-46(.

قد  أنيس  إبراهيم  أن  ويبدو   

اخلامش  عند  املعنوية  الداللة  عن  عرب 

إنه  إذ  واالجتامعية؛  املعجمية  بالداللة 

معجمية،  داللة  حتوي  املفردة  أّن  يرى 

ويف الوقت نفسه حيّفها يشء من الداللة 

املستوحاة من املحيط، فقد  االجتامعية 

التي  النامذج  خالل  من  بذلك  رّصح 

طرحها أثناء حديثه عنها.

»األّم«  كلمة  أن  يبدو  وعليه   

املعجمي  اللغوي  مدلوهلا  عىل  عالوة 

اجتامعية  وداللة  عاطفية  شحنة  حتمل 

مستلة من صميم املجتمع الذي يعيش 

فيه الفرد.

خصائص  متلك  »األّم«  إّن  إذ   

من  البرشي  املجتمع  عند  فريدة 

األمومة،  وأحاسيس  واحلنان  احلّب 

وغريها  أطفاهلا  أجل  من  والتضحية 

فبمجّرد  االجتامعية،  املدلوالت  من 

املستوحاة  املعاين  تتبادر  اللفظة  ذكر 

منها فضال عن املدلول املعجمي هلا.
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املعجمية  الداللة  عن  قال  إذ   

اللغة  أبناء  ويكسب  واالجتامعية: 

التلقي  خالل  من  الدالالت  هذه  كل 

الكسب زمنًا  واملشافهة، ويتطّلب هذا 

االجتامعية  الداللة  أما  بالقصري،  ليس 

الشعور؛  بؤرة  حتتّل  فتظّل  للكلامت 

ألهنا اهلدف األساس يف كل كالم)انظر 

أنيس، 1984م، ص49(.

الدالالت  إىل  أنيس  وأضاف   

ساّمها  رابعة  داللة  املذكورة  الثالث 

عىل  ترشف  وهي  النحوية،  بالداللة 

التي  النحوية  والقواعد  الكالم  نسق 

فالنظام  الكتابة،  يف  مراعاهتا  جيب 

اللغوي إذا أصابه عوار وحلن فسيصبح 

إىل  بصلة  يمّت  ال  مستوحًشا،  مبهاًم 

يبدي  أن  الكاتب  يريد  الذي  املشهد 

يف  الصحيح  الكالم  ألن  عنه؛  فكرته 

احلقيقة عبارة عن جمموعة من األفكار 

املتمظهر،  قالبه  يف  املنصّبة  املتسلسلة 

انسلخت  الكالم  عقدة  انحّلت  فإذا 

األفكار عن موطنها.

نظام  »حيتّم  بذلك:  رصح  إذ    

اجلملة العربية أو هندستها ترتيًبا خاّصا 

يفهم  أن  العسري  من  أصبح  اختّل  لو 

املراد منها« )املصدر نفسه، ص48(.

ال شك أن ثمة عالقات نحوية   

يدرك  ال  مفهوًما  تشّكل  مفردات  بني 

يف نفسه إذا ُأخذت كلمة وحدها بنظر 

إىل  املفردة  بمعنى  ُيعتنى  فال  االعتبار، 

نسقها النحوي، ومن هذا املنطلق يرى 

أرسطو داللة الكلمة »مرشوطة بنسقها 

من  فالكلمة مصطلح هاجر  النحوي، 

عىل  تدّل  فأصبحت  النحو  إىل  املنطق 

)يوسف  احلرف«  عىل  واألداة  الفعل 

أمحد، 2005م، صص 23-22(.

ميزات  هلا  الدالالت  هذه  كل   

لفظ  دراسة  يف  وسيلة  نّتخذها  خاصة 

وفقها  وعىل  األخالق«،  »مكارم 

»مكارم األخالق« يف اجلاهلية واإلسالم ...
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سنفرّس الظواهر الداللية. 

أللفاظ  أن  بالذكر  وجدير   

عند  الداللية  الناحية  من  املعاين 

اختالف  احلديثة  النظريات  أصحاب 

يف الرؤية، وقد ظهرت اخلالفات ناشئة 

وحدها،  املفردة  إدراك  صعوبة  عن 

اإلطار  خارج  مفهومها  وغموض 

اللغوي، وكذلك عند من يعتقد بنسبية 

حدة  عىل  ألفاظها  أخذت  لو  املعاين 

ومن  اللغوية،  أنساقها  عن  خارجة 

هذا املنطلق هناك عدة آراء منها: »رأي 

أصحاب النظريات السياقية: الكلامت 

ال معنى هلا عىل اإلطالق خارج مكاهنا 

يف النظم والسياق.

اإلنكليزي:  الناقد  أوملان  ستيفن  رأى 

هناك طبيعتان دالليتان للكلامت:

أهنا غري مستقلة  الكالم: عىل  أّوال: يف 

داللّيا؛ ألّن جزًءا من املعنى يستفاد من 

السياق.

يف  الكلامت  اللغوي:  النظام  يف  ثانيا: 

يف  فرد  كل  به  حيتفظ  الذي  املعجم 

معنى  منها  لكل  وحدات  هي  ذاكرته 

مركزي ومعان جانبية وأخرى هامشية« 

)اخلامش، 1428هـ، ص40(.

فاملعنى  »اخلال«  ككلمة   

اللغة لكلمة  املركزي الذي تنص عليه 

وهلا  البدن،  يف  شامة  هو  مثال،  اخلال، 

اإلنسان  يستوحيها  هامشية  معان  عدة 

مثل احلسن، مجال احلبيب، السوداوية، 

من  نابع  ذلك  فكل  وغريها  املسك، 

التي  وبيئته  املجتمع  بثقافة  الفرد  صلة 

املعاين  منها  واستلهم  فيها  ترعرع 

اهلامشية.

الداللة  هي  املركزية،  فالداللة   

أبناء  عند  واضحة  هي  التي  املعجمية 

ظالل  هي  اهلامشية،  والداللة  اللغة، 

الكلامت التي ختتلف باختالف جتارب 

الناس ومعرفتهم هبا.
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وكام أن املخزون الثقايف يؤثر يف   

كيفية إدراك الدالالت اهلامشية، كذلك 

تساعد  قد  وتركيبتها  الصيغة  شكل 

الضمنية  املعاين  استيحاء  عىل  إمجااًل 

البنيوية،  خصائصها  فهم  عن  فضال 

غري  الداللة  استيحاء  »فإن  وعليه 

اللفظ وأصواته،  مقصور عىل حروف 

بل قد تتدخل الصيغة أو بنية اللفظ يف 

بألفاظ  النطق  فمجرد  االستيحاء  هذا 

مرجتلة مثل: »سليُم، مالفُع« يوحي إىل 

الذهن أهنا أوصاف أو أسامء، يف حني 

أّن صيًغا أخرى مثل: »َمَلَع« توحي إىل 

1984م،  )أنيس،  أفعال«  أهنا  الذهن 

ص89(.

بالنصوص  اهتامًما  يويل  ومن   

من  بينها  وجد  املختلفة  األمم  عند 

بوًنا  والسلوكية  الثقافية  اجلهات 

عن  ناشئ  االختالف  وهذا  شاسًعا، 

االجتاه الرتبوي واملعريف لدى كل منها، 

عندهم  ألفاظ  ظهور  إىل  يؤدي  وذلك 

بام  وتوحي  لدهيم،  الفكرة  عىل  تنّم 

الكلامت  فظالل  عقيدة.  من  حيملون 

بثقافة  خمتّصة  فكرة  تبنّي  جانب  من 

كلامت  تستدعي  آخر  جانب  ومن  ما، 

يدرسها  التي  املجاورة  حمور  تشّكل 

يف  الفائقة  ألمهيتها  السيميائيون؛ 

استكناه حقيقة املدلول، بسبب أّن كل 

تعّد عالمة، ومن  لفظة هي يف احلقيقة 

مجلة  من  بنفينيست  يرى  املنطلق  هذا 

أن  جيب  التي  اللغوية  األنظمة  موارد 

»فكون  فيقول:  األلفاظ،  هي  تدرس 

وحداهتا  أن  هو  سيميائّيا  نظاًما  اللغة 

عالمة  منها  واحدة  كل  متّثل  مستقلة 

)انظر: األمحر نقال عن إميل بنفينيست، 

2010م، ص71(. 

الدالالت  تعّدد  أن  ويبدو   

طبيعة  إىل  يرجع  الواحدة  للعالمة 

اللغة ومرونتها، ومدى تطّورها خارج 

»مكارم األخالق« يف اجلاهلية واإلسالم ...
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اإلطار املعجمي، إذ تأخذ غري قليل من 

املكان  من  واالحيائية  اهلامشية  املعاين 

أيًضا  والزمان  فيه،  استعملت  الذي 

الذي تلفظ أبناء اللغة به.

بني  االختالف  من  قليل  فغري   

احلّساسة  القضايا  يف  الرؤى  أصحاب 

واالجتامعية  والثقافية  السياسية  من 

استعامل  عند  املدلوالت  نسبية  منشؤه 

يف  أفكارهم  وتباين  املحدّدة،  الدوال 

يقول  املنطلق  هذا  ومن  املجال،  ذلك 

إبراهيم أنيس: »وإّن قدًرا غري قليل من 

تلك  إىل  مرجعها  األديب  النقد  أحكام 

الداللة اهلامشية التي ختتلف باختالف 

ويعظم  الواحدة،  البيئة  يف  األفراد 

البيئات  يف  الناس  باختالف  اختالفها 

املتباينة« )أنيس، 1984م، ص120(.

 فليس »الغراب« يف خانتي مانسيسك 

عند  الذي  كالغراب  لروسية  التابعة 

للشؤم  رمز  العرب  عند  فهو  العرب؛ 

خانتي  أهايل  ولكن  والنحوسة، 

الغراب  تقديس  يرون  مانسيسك 

األسود كرمز من رموز العبادة إذ حتتفل 

الغراب،  بيوم  اآلن  إىل  الشعوب  هذه 

األهنار  تنعش  األسطورة  وفق  وعىل 

الشامل،  إىل  السود  الغربان  بقدوم 

ويصبح صيد احليوانات وافًرا عندهم.

تتضمنّها  املركزية  الداللة  ففهم 

املعاجم اللغوية، وأما الداللة اهلامشية 

ال  عديدة  عوامل  استيحائها  يف  فيؤثر 

كل  لدى  العلمي  باملستوى  تنحرص 

مدى  إىل  مآله  يرجع  بل  فحسب،  فرد 

تعايش  الذي  للمحيط  وجتربته  خمزونه 

الثقافة  من  قليل  غري  منه  وأخذ  معه، 

والسلوك واملعرفة.

ومهام يكن من أمر فالدالالت   

من  إدراكها  مستوى  يتغرّي  اهلامشية 

من  لديه  ما  بمقدار  آخر  إىل  شخص 

ومدارك  عامة  ومعلومات  خربات 
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التجربة  عن  منحازة  تبقى  وال  دقيقة، 

السامع  عرب  يتلقاها  حينام  الشخصية 

ما  أو  اهلامشية  الداللة  »فإن  وعليه 

عىل  تقترص  ال  الكلمة  بظالل  يسّمى 

وفرص  املختلفة  األحداث  جتارب 

وما  العقيل،  الرقّي  إن  ،بل  السامع 

وما  ومعرفة،  علم  من  املرء  يكتّسبه 

يتاح له من فرص ثقافية،كل هذا يرتك 

بصبغة  ويصبغها  داللته،  يف  قوّيا  أثرا 

رجل  ذهن  يف  »امللكّية«  وهل  متمّيزة، 

أمّي من أصحاب األمالك أو الضياع، 

هي »امللكية« التي كانت يف ذهن كامل 

مريس حني ألف كتابه املشهور وجعل 

عنوانه »امللكية«؟« )انظر املصدر نفسه: 

ص113(.

هلا  اللفظة  أن  سبق  ممّا  ويظهر   

وفق  عىل  املؤلف  يفرضها  ذاتية  صبغة 

مشاعره  من  وهيبها  تفكريه،  طريقة 

قوة يف اإلحياء ال يستشعرها اآلخرون 

الذين ال صلة وال معرفة هلم بشخصية 

ُتدرك  فال  النفسية،  وميزاته  املؤلف 

دالالت  من  يعّمها  وما  املفردة  حقيقة 

أفرز  ما  استيعاب  بعد  إال  ثانوية 

املؤلف عليها من فكرة ومنحى سلوكه 

الفردي.

اللفظة  أن  يتّضح  هنا  ومن   

أهنا  كام  ناطقها  مشاعر  طّيها  يف  حتمل 

ذو  كائن  أنه  بام  للكون  رؤيته  حتكي 

عقل حّساس.

3.املفهوم املعجمي:-

هلا  سابًقا،  مّر  كام  اللفظة،  إّن   

هلا  نفسه  الوقت  ويف  لغوي  مدلول 

النطق؛  ثمرة  وهي  نفيس،  مدلول 

غالًبا،  باملواضعة  مفهوًما  حتمل  لكي 

فكري  حمتوى  آخر»املفهوم:  وبتعبري 

)نفسية(  سيكلوجية  لغوية  طبيعة  ذو 

عالمة،  املستخدمة  الكلمة  يصاحب 

فهو يتضّمن:

»مكارم األخالق« يف اجلاهلية واإلسالم ...
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نوع  يف  متمّثاًل  منطقّيا  مفهوًما  أوال: 

املشار إليه وجنسه وصفاته املمّيزة.

)اخلامش،  واملادة  الشكل  ظالل  ثانيا: 

1428ق، ص41(.

اللغوية  العالمة  فمثال   

فلكية  ظاهرة  تستدعي  )الشمس( 

فضاء  حيوطها  مشّعة  مدورة  معينّة، 

رحب فتملؤه نورا وحرارة، وقد يتعّلق 

واجلامل،  والرفعة  العلو  خصائص  هبا 

األنواع  إىل  املفهوم  تقسيم  ويمكن 

اآلتية:

3. 1. املفهوم املعجمي الواسع:-

فيه  يشرتك  مفهوم  »وهو   

املفهوم  فيه  فيدخل  اللغة  أهل  معظم 

الظِّالل  وبعض  والشكل  املنطقي 

املصدر  )انظر  والثقافية«  العاطفية 

)البحر(  كلمة  فمثال  ص41(.  نفسه: 

زاخرة  كبرية  مساحة  يف  نفّكر  جتعلنا 

وأمواجها،  بزرقتها  ومتتاز  باملياه، 

عاطفية  رؤى  أيًضا  تستدعي  أهنا  كام 

كالعطاء  األخالق  بمكارم  تّتسم 

والكرم والسعة والعظمة. وعليه قول 

الفرزدق:

نِي يف راحَتْيِهام له راَحتا كفَّ

من البحِر فيٌض ال ُينَـْهُه زاخُرُه 

)الفرزدق، 1987م:247(.

فالشاعر ال يريد من البحر ذلك   

الواقع اخلارجي فحسب بل  اليشء يف 

عاطفية  وظالل  هامشية  مفاهيم  هناك 

يدركها املتلقي إذا ما أخذ سياق الشعر 

كرم  عىل  يدّل  إنه  إذ  االعتبار؛  بنظر 

املمدوح وفضله اجلسيم.

3. 2.املفهوم الضيق:-

برؤية  الضيق  املفهوم  يتمّثل   

اآلخرين  يرشكه  وال  مكتّسبة  فردية 

أثره  معرفية يف  يبدي من ملسات  ما  يف 

ال  نقطة  إىل  يتوّصل  قد  فهو  الفني، 

من  إال  معرفتها  اآلخر  الشخص  يسع 
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اجلوانب  عىل  والرتكيز  املعايشة  خالل 

استقصاء  إىل  هتديه  التي  العالماتية 

مفهوم  »فهو  اخلاصة.  الدالالت  تلك 

خاصة  وجتارب  خربات  من  مستمّد 

كبري  قطاع  فيها  يشاركه  ال  معنّي  بفرد 

من الناس« )انظر: اخلامش، 1428هـ، 

ص42(.

تستدعي  )العصا(  كلمة  فمثال   

يتعّلق  سامًيا  ومفهوًما  عاطفية  شحنة 

حمّدد  لشخص  األخالق  بمكارم 

بأيادهيم،  فيمسك  الضعفاء  يساعد 

وكأنه  وامللاّمت،  الشدائد  يف  ويعينهم 

السّن،  الطاعن يف  يد  العصا يف  بمنزلة 

فقّلام يشاركه يف هذه التجربة شخص مل 

يعرف عن داللتها الضيقة شيًئا. كقول 

امرئ القيس:

ُقوال لُِدوَداَن َعبِيِد الَعَصا

َما َغّرُكْم بِاألَسِد الَباِسِل

م:   2004  : هـ   1425 )امرؤالقيس، 

ص141(

الشاعر هيجو قوم األسد،  فهنا   

إشارة  العصا«  »عبيد  بقوله:  ويعريهم 

ببني  تتعّلق  معّينة  تأرخيية  قضية  إىل 

بتفسري  إال  معناها  يظهر  وال  أسد، 

أسد  بنو  عاشه  الذي  اخلاص  املوقف 

مع امللك الغاضب عليهم.

3 .3. املفهوم اإلمكاين:-

هو  اإلمكاين  املفهوم  أن  يبدو   

املحّددة  العالمة  من  املستوحاة  املعاين 

ضمن السياق اللغوي ممّا متّهد للقارئ 

ارتباًطا  ترتبط  ضمنية  معان  استكناه 

النثرية  أو  الشعرية  بالتجربة  وثيًقا 

وبتأثرات شخصية للشاعر أو الكاتب 

هو  السياق  ألن  اخلارجي؛  الواقع  من 

الدقيق،  معناها  الكلمة  هيب  الذي 

وبالكالم يتّضح فحواها العميق.

اإلمكاين  فاملفهوم  وعليه   

املتعّلقة  واألفكار  املعاين  من  »مؤّلف 

»مكارم األخالق« يف اجلاهلية واإلسالم ...
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بعالمة معينّة وخمزونة يف الذاكرة كجزء 

هي  األفكار  هذه  اللغوي،  النظام  من 

املعاين املمكنة متى ما وجدت السياقات 

التي تستدعيها« )انظر اخلامش، 1428 

هـ: ص42(.

فإهنا  »النسيم«  كلمة  مثل:   

لشخص  املدح  سياق  يف  وضعت  إن 

اإلمكاين  بمفهومها  فتدّل  خلوق، 

واللني  احلسن،  واخللق  الطيب،  عىل 

والرقة. وعليه قول ابن الرومي:

َتلقاُه إْن ظارفوُه أظرَف ِمْن

َرْوِح النَّسيِم إذا َنَسام

)ابن الرومي، 2002م: ج3، 

ص242(.

لفظ  من  يستوحي  فاملتلقي   

»النسيم« يف البيت معان خمتلفة كالرقة 

إىل  وما  الّظل،  وخّفة  اخللق  ودماثة 

ذلك من املفاهيم اهلامشية التي تفرزها 

العالمة املعينّة يف النظام اللغوي .

3 .4. املفهوم الواقعي:-

فهو  الواقعي  املفهوم  وأما   

املدلول،  معنى  حقيقة  منه  يفهم  الذي 

دون  من  اخلارج  يف  حمّدد  مرجع  وله 

بنظر  اهلامشية  املعاين  تلك  تؤخذ  أن 

وأساس  املعنى  نواة  ويمّثل  االعتبار، 

املفهوم لكل لغة من اللغات؛ ألن عليه 

املعّول يف معرفة احلقل املعجمي.

وعرب عنه اخلامش: »بأنه املعاين   

حمّدد  سياق  يف  معّينة  بعالمة  املرتبطة 

ومرتبط  معنّي  وزمان  معنّي  مكان  له 

نفسه،  املصدر  )انظر:  حمّددة.  بظروف 

1428هـ، ص42(.

تستدعي  ال  »القمقم«  فكلمة    

يف داللتها مفاهيم إاّل ذلك اليشء الذي 

يوضع عىل الفحم وتسكب القهوة منه 

األفكار  تستدعي  وال  الفنجان،  يف 

بمكارم  املتعّلقة  والنفسية  الثقافية 

األخالق كالكرم واألصالة والعروبة.
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كام يقول األعشى الكبري:

كأّن احتداَم اجلوِف يف مَحِي شّدِه

ِه غيُل ُقْمُقِم وما بعده من شدِّ

)األعشى،د.ت: ص 121(.

لفظة  بأن  جّيًدا  يالحظ   

األفكار  من  خالية  البيت  يف  »القمقم« 

بمكارم  املتعّلقة  والنفسية  الثقافية 

فهي  إليها،  أرشنا  التي  األخالق 

اللغة،  يف  الواقعي  املفهوم  عىل  تنص 

النظر  بغض  املعروف  اليشء  وهو 

تستطيع  التي  اهلامشية  الدالالت  عن 

الكلمة أن حتملها لو وقعت يف السياق 

اللغوي.

هلا  املذكورة  األنواع  وهذه   

دالالت  معرفة  يف  الكبري  الدور 

دراسة  يف  عليها  وسنركّز  األلفاظ، 

الضوء  ونسّلط  األخالق«،  »مكارم 

عىل شواهدها إن شاء اهلل.

5.مكارم األخالق لغة واصطالحا:- 

مفردها  »األخالق«  لفظة   

وأعامل  نفسية  صفات  جمموعة  ُخُلق: 

أو  باحلُْسن  توصف  التي  اإلنسان 

تتجىّل  خمتلفة  مستويات  وهلا  الُقْبح. 

قيم  أو  عادات  اجتامعّية:  أخالق  يف 

الظروف.  باختالف  ختتلف  اجتامعية 

جريمة  انحطاطها،  األخالق:  تديّن 

العرض  مَتَّس  جريمة  أخالقّية: 

سهولة  األخالق:  دماثة   .. والرشف، 

رشطة  األخالق:  رشطة  ولينه،  الطبع 

األخالق  األخالق:  مكارم  اآلداب، 

2008م:  خمتار،  أمحد  احلميدة.)انظر: 

ج1، ص688(.

أقسام  أحد  األخالق:  وعلم   

مبادئ  د  حيدِّ نظرّي  علم  وهو  الفلسفة 

عمل اإلنسان يف العامل، وغرضه حتديد 

علم  هو  أو  لإلنسان،  العليا  الغاية 

بالفضائل وكيفية التحيلِّ هبا، والرذائل 

وكيفّية جتنّبها )املصدر نفسه، 2008م: 

»مكارم األخالق« يف اجلاهلية واإلسالم ...
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ج1، ص688(.

»اخلُُلُق،  العروس:  تاج  ويف   

َما  وُهو  جيَُّة،  السَّ  : تنْيِ وبَضمَّ  ، مِّ بالضَّ

َحِديُث  َوِمنْه  الّطْبع،  من  عليِه  ُخِلَق 

كاَن  َأي  الُقرآَن:  ُخُلُقه  كاَن  عاِئَشَة: 

وَنواِهيه،  وَأواِمِره  وبِآدابِِه  بِه،  ًكا  ُمَتَمسِّ

َوَما َيْشَتِمُل َعَلْيِه من امَلكاِرم وامَلحاِسِن 

واأللطاِف.

اخلُُلُق:   : األْعرايِبِّ ابُن  وقاَل   

التَّنِْزيل:  ويِف  يُن،  الدِّ واخلُُلُق:  امُلُروءُة، 

ُيَكرُس  اَل  َعظِيم﴾،  ُخُلٍق  لَعىَل  ﴿وإنََّك 

َلْيَس  احلَِديِث:  َويِف  ذلِك،  َغرْيِ  عىل 

َأْثقُل من ُحْسِن اخلُُلِق،  املِيزاِن  يَشٌء يِف 

الباطِنَِة،  اإلْنساِن  لُصوَرِة  َأنَّه  وَحِقيَقُته 

ومعانِيها  وأْوصاُفها،  َنْفُسه  َوِهي 

لُصوَرتِه  اخلَْلِق  بَمنِْزَلِة  هَبا  ة  امُلْخَتصَّ

َوهَلاَُم  وَمعانِيها،  وَأْوصافِها  الظاِهَرِة 

َوهِلََذا   .. وَقبِيَحٌة،  َحَسنٌَة  أوصاٌف 

ُحْسِن  َمْدح  يِف  األَحاِديُث  َتَكررِت 

وكذلَِك  َمْوضع..،  َغرْيِ  يِف  اخلُلِق 

جاَءت يِف َذمِّ ُسوَء اخلُُلِق َأْيًضا أحاِديُث 

ج  )د.ت(:  الزبيدي،  )انظر:  َكثرَِية« 

25، صص258-257(.

مفهوم  أّن  سبق  ممّا  ويظهر   

يتوقف عىل  الزبيدي ال  عند  األخالق 

معنى حمّدد أو خصوصية ملحوظة من 

معناها  يف  يتوّسع  بل  البرشية  السجايا 

وفهمه  اللغة  يف  استعامالهتا  خالل  من 

الروايات  أو  الكريمة  اآلية  سياق  من 

الرشيفة فإهنا تتمّيز بمفهومها املعجمي 

ابن  ينقل عن  إذ  أما ترى قوله  الواسع 

األعرايب: بأن اخللق هو الدين.

طبيعة  أّن  أيًضا  ويالحظ   

اإلنسان  سلوك  خالل  من  األخالق 

من  اآلخرين  مع  تعامله  وطرائق 

احلازمي  يراها  كام  اإلهلي  املنظور 

تنقسم إىل قسمني: »حممودة ومذمومة: 

بنّية  حسنة  صفة  كل  هي  فاملحمودة: 
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حسنة وفق منهج اهلل تعاىل، واملذمومة: 

تعاىل«  اهلل  منهج  غري  عىل  صفة  كل 

)احلازمي، 1424هـ: ص 502(.

الصفات  مناط  احلازمي  ُيرجع   

وسلوكها  األفعال  نواة  إىل  البرشية 

اإلنساين وهي النّية، فإن كانت ممدوحة 

لطريقته  وموافقة  سبحانه  اهلل  تريض 

عىل  والسري  حممودة  فتعّد  وإرشاده 

خالف منهجه الالحّب جتعلها مذمومة 

تأباها الفطرة اإلهلية.

َوامْلِيُم  اُء  َوالرَّ اْلَكاُف  و»الَكَرَم«   

ٌف  ا رَشَ َأَحُدمُهَ َباَباِن:  َلُه  َأْصٌل َصِحيٌح 

ٌف يِف ُخُلٍق ِمَن  ِء يِف َنْفِسِه َأْو رَشَ ْ يِف اليشَّ

َوَفَرٌس  َكِريٌم،  َرُجٌل  ُيَقاُل:  اأْلَْخاَلِق. 

ُجُل، إَِذا  َكِريٌم، َوَنَباٌت َكِريٌم. َوَأْكَرَم الرَّ

َذ ِعْلًقا  َ َأَتى بَِأْواَلٍد ِكَراٍم. َواْسَتْكَرَم: اختَّ

بِاْلَغْيِث.  َأَتى  َحاُب:  السَّ َوَكُرَم  َكِرياًم. 

َوَأْرٌض َمْكُرَمٌة لِلنََّباِت، إَِذا َكاَنْت َجيَِّدَة 

ُهَو  ُيَقاُل:  اخْلُْلِق،  يِف  َواْلَكَرُم  النََّباِت. 

ْفُح َعْن َذْنِب امْلُْذنِِب. َقاَل َعْبُد اهللَِّ  الصَّ

ُفوُح.  ُقَتْيَبَة: اْلَكِريُم: الصَّ ْبِن  ْبُن ُمْسِلِم 

َعْن  ُفوُح  الصَّ اْلَكِريُم  ُهَو  َتَعاىَل  َواهللَُّ 

فارس،  )ابن  امْلُْؤِمننَِي  ِعَباِدِه  ُذُنوِب 

1979م: ج5، ص172-171(.

فارس  ابن  طرحه  ممّا  ويظهر   

مفهوم  عىل  يتوقف  ال  أيًضا  الكرم  أّن 

يقول  إذ  واتساع؛  متّدد  فيه  بل  ضيق 

بأصله  وهو  الصفوح،  هو  الكريم 

الذايت  يتضّمن مفهوم الرشف  اللغوي 

يف  يتجىّل  الذي  املعنوي  والرشف 

أهنا  كام  اكتساًبا،  واألخالق  الشامئل 

عليها  املخّيم  العاطفي  بالظالل  تتمّتع 

منها  يستنبط  خمتلفة  هامشية  ودالالت 

من  املحّدد  سياقها  يف  وقعت  ما  إذا 

النصوص شعًرا ونثًرا.

اصطالًحا  األخالق  ومكارم   

والعادات  السجايا  من  جمموعة  هي 

صفاهتا  عن  تنبئ  التي  والسلوكيات 

»مكارم األخالق« يف اجلاهلية واإلسالم ...
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هبا  تقّر  التي  الرشيفة  وعقائلها  احلسنة 

النفوس املهذبة والعقول النرية، وتقوم 

عىل أصول معروفة.

نظرة  نلقي  أن  معرفة  ويكفينا   

يف  وردت  التي  األمثال  عىل  رسيعة 

عناية  مدى  لنرى  األخالق  مكارم 

الكّتاب القدامى هبا؛ إذ جعل ابن سالم 

أبواًبا هلا عىل وفق ما يـأيت: باب املثل يف 

احللم والصرب عىل كظم الغيظ، وباب 

اإلغضاء عىل املكروه واحتامل األذى، 

النائرة،  وإطفاء  الفتوق  رتق  وباب 

وباب العفو عند املقدرة، وباب ميارسة 

اإلخوان وترك اخلالف عليهم، وباب 

وباب  إليهم،  والتوّدد  الناس  مداراة 

التمسك  مع  باألخالق  الناس  خمالفة 

احلمد،  اكتساب  وباب  بالدين، 

واجتناب املذمة وكراهة الشامتة. وباب 

وباب  واملزاري،  النوازل  عند  الصرب 

ابن  )انظر:  الفائت  عىل  األسف  ترك 

سالم، 1980م: صص 163-150(.

املنظور  يف  األخالق  تعّد   

واألساس  العام  اهلدف  اإلسالمي 

عليه  يقول  إذ  الكامل،  إىل  للبلوغ 

ألمتم  بعثت  »إنام  والسالم:  الصالة 

األخالق«)النويري،1423هـ،  صالح 

الدين  أن  ذلك  ص250(.  ج18، 

العبد  صلة  يف  خلق  كله  اإلسالمي 

بربه، وبنبّيه األكرم صىل اهلل عليه وآله 

قال  ولذلك  املخلوقات؛  ومجيع  سلم، 

ابن القيم اجلوزية: »الدين كله خلق«، 

عليك  زاد  اخللق  يف  عليك  زاد  فمن 

1424هـ:  احلازمي،  )انظر:  الدين  يف 

ص508-507(.

أمهية  تتجىّل  املنطلق  هذا  ومن   

إهنا  إذ  األخالق؛  مكارم  مغزى  فهم 

وفيها  اإلهلية  اإلنسانية  احلياة  يف  أصل 

املفاهيم  من  الناصعة  اجلوانب  تربز 

الجتياز  الطريق  متهد  التي  الرتبوية 
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فال  وعليه  الشاسعة،  الكامل  مسرية 

ببصيص  ونكتفي  نغفلها  أن  يمكن 

منها عند  يتبادر  الذي  األويّل  مفهومها 

أساس  له  التبادر  كان  وإن  إطالقها، 

من الصحة إال أنه غري واف باملطلوب 

دالالهتا  دراسة  ينبغي  هنا  ومن  منها، 

عرب األنساق اللغوية وكشف اللثام عن 

الشواهد  خالل  من  الغائرة  دالالهتا 

اجلاهلية  يف  املختلفة  والنثرية  الشعرية 

اهلامشية،  معانيها  الستكناه  واإلسالم 

وجوانبها اخلفية.

6.دالالت مكارم األخالق يف العرص 

اجلاهيل:-

بداية  منذ  العريب  الشعر  كان   

بمفاهيم  حافاًل  اجلاهلية  يف  ظهوره 

وخلقية  إنسانية  نظرة  من  نابعة  سامية 

السجايا  بعض  إىل  العواطف  حترك 

الرذيلة،  األوصاف  واستكراه  النبيلة 

عن  والنزوح  الفضيلة  إىل  والنزوع 

من  يشء  شعرهم  يف  كان  وإن  املسّبة، 

الغلظة يستوحى من األشعار احلامسية، 

النفار  الثارات واشتداد  خصوًصا عند 

نصوًصا  هناك  أن  إال  القتال  واحتدام 

متّثل النزعة اإلنسانية؛ إذ حتّث املرء عىل 

إكرام الضيف واجلار وإغاثة امللهوف، 

واحلمية  والشجاعة  املظلوم  ونرصة 

من  وغريها  والذمم  بالعهود  والوفاء 

عليها  أكّدت  التي  احلسنة  الصفات 

القرآن  يف  اإلسالمية  الرشيعة  بعد  فيام 

الناس إىل  املأثورة، ودّعت  والروايات 

االتّصاف هبا والتحيّل بمحاسنها.

6 .1. دالالهتا يف الشعر اجلاهيل:-

اجلاهيل  الشعر  يف  ورد  وممّا   

قول  األخالق  مكارم  عىل  يستحّث 

احلوائج  قطع  إىل  يدعو  العامري  لبيد 

ويفسد  عبؤها  يثقله  لئال  الصديق  عن 

يظهر  من  واستبقاء  بينهام،  ما  ذلك 

بالعطاء، واالجتناب عن  املّودة ظاهًرا 

»مكارم األخالق« يف اجلاهلية واإلسالم ...
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اإلرساع يف قطيعتها وإن كانت القطيعة 

واضحة يف أفعاله:

َض َوصُلُه فاقَطْع لبانَة َمن تعرَّ

اُمها  ٍة رَصَّ وخَلرُي واصِل ُخلَّ

واْحُب املجامَل باجلزيِل ورَصُمُه

باٍق إذا َضَلعْت وزاَغ ِقواُمها 

)العامري، د.ت، صص168-167(.

عىل  يظهر  مل  وإن  ههنا  الشاهد   

السياق اللغوي ملموًسا إال أن املفهوم 

من البيتني ينّم عىل خصلة مجيلة يف صون 

وحتّمل  والقطيعة  الزوال  من  الصداقة 

بادية  والقطيعُة  باملّودة  يتظاهر  من 

يستحث  الشاعر  ولكن  ترصفاته،  يف 

املخاطب عىل الصفح عنه لعله يعود إىل 

توثيق الصداقة باملّودة إليه، وكام أرشنا 

يف  فإنه  الكرم  عن  اللغوي  البحث  يف 

الواسع يعني الصفح، ومن هذا  معناه 

املنطلق تتّضح داللة الكرم يف األخالق 

احلاجة=  )قطع  املبادلة  حمور  عرب 

إّن  إذ  الصداقة(؛  الوصل=  التحمل= 

قطيعته  عند  صديقه  عن  يصفح  من 

أخالقه.  كرم  من  فذلك  ويتحمله،  له 

وعىل حمور املجاورة تقع املفردات عىل 

)اقطع≠وصله(  املفهوم  ألداء  التقابل 

الثاين)واصل≠رصامها(،  ويف املرصاع 

البيت  من  الثاين  املرصاع  يف  وكذلك 

الثاين )باق≠ضلعت، وزاغ(.

إىل حاتم  املنسوب  القول  ومنه   

ويعاتبها  زوجته  خياطب  إذ  الطائي؛ 

قائال: 

وكيَف ُيسيُغ املرُء زاًدا وجاُرُه

خفيُف املِعى بادي اخلَصاصِة واجلَْهِد

وَللموُت خرٌي ِمن زيارِة باِخٍل

ُيالحُظ َأطراَف األَكيِل عىل َعمِد

)البغدادي، 1417هـ.ق:ج2، ص184(.

توظيف  عرب  الشاعر  يتعّجب   

»كيف« من الذي يشبع من زاده وجاره 

التعاسة  مالمح  عليه  تظهر  جائع 
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لقاء  عىل  املوت  يفّضل  وإنه  واملرارة، 

املؤاكل  اجلليس  وجه  يف  ينظر  شحيح 

متعّمًدا خلّسته ودناءته.

اجلار  إكرام  أّن  واضًحا  ويظهر   

مكارم  مصاديق  من  الطعام  وإطعام 

األخالق، وأساممها مكانة عند العرب 

يف اجلاهلية؛ فالشاعر عرب حمور املبادلة 

يريد أنه ال حيسن باملرء أن يتلّذذ بزاده 

يذّم  أنه  كام  جوًعا؛  يتضّور  وجاره 

الدناءة التي حيملها الباخل يف استدامة 

جليس  يؤاكله  حني  البلهاء  نظراته 

املبادلة  حمور  عىل  وإنه  مائدة؛  عىل 

يف  الكرم  مفهوم  إىل  اإلشارة  يريد 

لفظتي  القائم بني  التضاد  الضيافة عرب 

واضح  وذلك  )الباخل≠الكريم(؛ 

«، السيام   .. »وللموت خري  يقول:  إذ 

أنه أتى بالم االبتداء واجلملة االسمية 

توطيد  من  إليه  يروم  ما  عىل  توكيًدا 

وإنكاًرا  األخالق،  مكارم  مفهوم 

احلياة،  يف  سلوًكا  البخل  مذمة  الختاذ 

فالكلامت  التجاور،  حمور  عىل  وأما 

منصبة يف قالب حمّدد من أجل مفهوم 

مشاعره  بملء  الشاعر  يدركه  واقعّي 

حّبا للرتاث اإلنساين والثقايف واألصالة 

وذلك  السمحة؛  نفسه  يف  حيملها  التي 

)كيَف،  مثل:  مفردات  استعمل  حني 

املِعى..(؛  خفيُف  جاُرُه،  زاًدا،  ُيسيُغ، 

براحة  يشعر  أاّل  ينبغي  اإلنسان  وكأن 

حتى يقوم بواجبه جتاه جاره. كام عليه 

أن يصدف عن البخل الذي جيّر به إىل 

حضيض الدناءة.

عاديا  بن  السموأل  قول  ومنه   

حيّث  إذ  العصامء  الالمية  قصيدته  يف 

النفس  وكرم  العّز  عىل  اإلنسان 

واالبتعاد عن اللؤم بقوله: 

إذا املرُء مل َيدَنْس مَن اللُّؤِم ِعرُضُه

فكلُّ رداٍء َيرتديِه مَجيُل

»مكارم األخالق« يف اجلاهلية واإلسالم ...
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وإْن هَو ملْ حَيِمْل عىل النَّفِس َضيَمها

َفليَس إىل ُحسِن الثَّناِء َسبيُل

)ابن عبد ربه، 1404هـ.ق:ج6، ص206(.

من  خصلة  إىل  الشاعر  أشار   

املكارم عرب سياق النفي لقوله »مل يدنس 

الرشف  عىل  داللًة  عرضه«:  اللؤم  من 

املبادلة،  حمور  أساس  عىل  والرفعة 

اللؤم  عن  النفس  كّف  أّن  والنتيجة 

كل  صحة  عن  حيكي  احلقيقة  يف  هو 

يبدو  وذلك  اإلنسان،  من  يصدر  فعل 

»فكل  قوله:  من  اإلمكاين،  املفهوم  يف 

ترصحيية  استعارة  الرداء  ألّن  رداء« 

عن الفعل، ويالحظ أّن لفظ اللؤم عىل 

والدناءة  اخلسة  عىل  يدّل  املبادلة  حمور 

رشف  من  ينال  ما  وكل  واالنحطاط 

التجاور  حمور  عىل  ويالحظ  اإلنسان، 

الطباق املفهومي بني )يدنس≠اجلميل( 

من  واحد  قالب  يف  املنصبة  والكلامت 

)َيدَنْس،  مثل:  الداليل،  احلقل  جهة 

مَجيُل(؛  َيرتديِه،  رداٍء،  ِعرُضُه،  اللُّؤِم، 

إذ إن مراعاة النظري بينها ساعدت عىل 

إدراك املفهوم الواسع للبيت.

ونقل عن البيت األخري بأنه »قد   

مجيعها،  األخالق  مكارم  عىل  اشتمل 

من سامحة وشجاعة، وعفة، وتواضع، 

هذه  فإن  ذلك،  وغري  وصرب،  وحلم، 

النفس؛ ألهنا  كلها من ضيم  األخالق 

وعناء«  مشقة  أي  ضياًم،  بحملها  جتد 

)ابن األثري، )دـ.ت(: ج2، ص274. 

العلوي، 1423هـ.ق: ج2، ص70(.

املشاق  حتمل  أن  سبق  ممّا  ويظهر 

كسب  إىل  اإلنسان  يدفع  واملصاعب 

الثناء  حسن  وجيلب  األخالق  مكارم 

إىل  يفيض  املال  نقصان  فتحّمل  له، 

يدعو  القتال  رضاوة  وجتّشم  السامحة، 

يؤدي  الغرور  وكرس  الشجاعة،  إىل 

املكارم،  سائر  وهكذا  التواضع  إىل 

وعليه فإّن حتمل األذى يف سبيل املجد 
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املختلفة وهو  املواضيع  يتّسع نطاقه يف 

ينخرط ضمن اإلطار املعجمي الواسع 

األثري  ابن  كالم  فحوى  من  يبدو  كام 

املقيد  قوله  أّدى  وقد  أيًضا.  والعلوي 

بارًزا  دوًرا  األول  املرصاع  يف  بالرشط 

عىل حمور التجاور للداللة عىل ما أرشنا 

إليه.

رشب  شداد  بن  عنرتة  ويعّد   

اخلمرة سبًبا يف العطاء اجلزيل إذ يقول:

نِـي ُمْسَتْهِلـٌك ْبُت فإِنَّ َفإَِذا رَشِ

َمايِل َوِعْريِض َوافٌِر مَلْ ُيْكَلِم

ُ َعْن َنَدًى َوإَِذا َصَحْوُت َفاَم ُأَقرصِّ

ِمـي َوَكاَم َعِلْمِت َشاَمِئيِل َوَتَكرُّ

)العسكري، 1419هـ.ق:ج1، ص433(.

يتّضح مدلول كلمة »مستهلك«   

الشاعر  بأن  التجاور  حمور  عىل  رصفّيا 

يفني ماله عند العطاء فلم يبِق منه شيئا، 

حيفزه  فهو  اخلمر  رشبه  عليه  والباعث 

عىل املكارم، وهذه الفكرة كانت سائدة 

عند العرب يف اجلاهلية، فكانوا يروهنا 

واملسببة  املعركة  عند  القلب  مشجعة 

عىل  يدّل  املعنى  الوافر،وهذا  للكرم 

وعليه  عندهم،  للكرم  الضيق  املفهوم 

قول الشاعر:

عْت خيِل وَشجَّ أراحْت مَن اهلمِّ الدَّ

ما َجناًنا وَسنَّْت للبخيِل الّتكرُّ

)ابن حيوس، 1984م: ج2، ص599(.

الفكرة  هذه  أن  شّك  وال   

كانت  وإن  اإلسالم،  يف  بتاًتا  مرفوضة 

املمدوحنِي؛  والشجاعة  للكرم  داعية 

ألن زوال العقل يوجب مفسدة كربى 

ال تعوض بام ينقل عنها، ومن اللطيف 

يف شعر عنرتة أّنه وصف نفسه بالكرم 

ال  حتى  والصحو؛  السكر  حالتي  يف 

يعرّي بالبخل؛ وعليه قول زهري: 

أخي ثقٍة ال ُتتلُف اخلَمُر مالُه

ولكنَُّه قد هُيلُك املاَل نائُلْه

»مكارم األخالق« يف اجلاهلية واإلسالم ...
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)ابن أيب سلمى، 1988م: ص91(. 

إذ أراد الشاعر وصف ممدوحه   

بأنه جمبول عىل الكرم فلم يكن عطاؤه 

تصنًّعا لرشبه اخلمر وزوال عقله.

كام أّن املفهوم الضيق واضح يف   

قول عامر بن الطفيل:

َقتلنا منهُم مئًة بِشيٍخ

دناهُم ُعَصًبا قياما وَصفَّ

)ابن الطفيل، 1979م: ص112(.

بمقتلة  يفتخر  بأنه  جلّيا  يظهر   

ويعّد  ثأًرا،  شيخ  قتل  مقابل  كربى 

يدّوي  وصيًتا  لقومه،  مكرمة  ذلك 

اإلسالم  أنكر  وقد  العرب،  أحياء  بني 

التي  القبلية  احلمية اجلاهلية والنعرات 

بقتل  النفوس  آالف  ضحيتها  تروح 

رجل واحد كام حدث ذلك يف حرب 

البسوس التي طالت أربعة عقود ملقتل 

كليب التغلبي عىل يد اجلساس بن مرة 

البكري، والقصة مشهورة.

6 .2. دالالهتا يف النثر اجلاهيل:-

كالم  يف  النثر  من  ورد  وممّا   

مقام  يف  دائرته  كانت  وإن  القدماء، 

إال  الشعر  من  بكثري  أقّل  االستعامل 

مطاوي  يف  بّثت  قد  منه  ُنتًفا  هناك  أن 

حاتم  قصة  منها:  األدبية،  الكتب 

هلا  حاجة  يف  امرأة  كّلمته  إذ  األصم؛ 

صوتك  »ارفعي  هلا:  فقال  فرضطت، 

هذا  وكان  عنها،  فرّسي  أصّم،  فإيّن 

)اخلفاجي  باألصّم«  تلقيبه  سببه 

املرصي، 1996م: ص375(.

كرم  إىل  أيًضا  النّص  يلّوح  هنا   

األصم؛  حاتم  ترّصف  يف  األخالق 

الصمم؛  بعاهة  نفسه  وصف  إّنه  إذ 

أبدى  وقد  املرأة،  وجه  ماء  ليصون 

التغافل عن سقطات الناس يف أسلوب 

يعّد  ممّا  وذلك  طريف،  ولفظ  لطيف 

واألدب،  الظرف  أهل  خصائص  من 

السامي  املفهوم  وقد وّظف حاتم هذا 
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بقوله: »ارفعي صوتك«، ومدلوله عىل 

منها،  صوًتا  سمع  ما  أنه  املبادلة  حمور 

السّيام  لنفسه،  ممدوحة  صفة  ليثبت 

تكن  مل  سمعه  يف  عاهة  عن  أخرب  أنه 

عىل  يدّل  منه  إيثار  إال  ذلك  وما  فيه، 

لذلك  ُلّقب  كرمه ورفيع أخالقه حتى 

باألصّم؛ إذ إّن ظاهره ذم وباطنه مدح، 

وكأنه أريد منه، األصم من كل اهلنات 

التجاور  حمور  وعىل  والسقطات، 

األصم،  )ارفعي،  مفردات  استعمل 

السياق،  يف  دورها  لتؤدي  رسي(، 

مفهوم  استكناه  إىل  املتلقي  وترشد 

اإلمكاين لإليثار والتسامح.

مكارم  ذكر  يف  ورد  وممّا   

األعراب:  بعض  قول  هو  األخالق 

وال  املخزومي  بن  احلكم  علينا  »قدم 

له:  فقلت  آخرنا،  فأغنانا عن  لنا،  مال 

األخالق  مكارم  علمنا  فقال:  كيف؟ 

كلنا  فرصنا  فقرائنا  عىل  أغنياؤنا  فعاد 

العباس  بن  اهلل  عبد  أجوادا.وكان 

اجلود لسخائه وحّثه عىل  معلم  يسّمى 

ذلك قوال وفعال« )راغب اإلصفهاين، 

1420ق: ج1، ص671(.

املجاورة  حمور  عرب  يالحظ   

داليل  حقل  من  كلامت  وقعت  كيف 

مكارم،  أغنانا،  مال،  )ال  واحد، وهي 

األخالق، أغنياؤنا، فقرائنا، و أجوادا( 

لتبيني حقيقة  بينها؛  فيام  املقابلة  وثنائية 

األعراب  عند  األخالق  مكارم 

قوله:  من  املتبادر  اإلمكاين  ومفهومها 

»عّلمنا مكارم األخالق«؛ إذ يستوحى 

منه أّن املخزومي قام بتثقيفهم وحّثهم 

أفرادهم  بني  واملساواة  املواساة  عىل 

فيستغني  ماله  من  الغني  هيب  حتى 

فال  بنهجه  املستغني  ويستّن  به،  الفقري 

اآلخر  به  يغني  بل  مااًل  لنفسه  يّدخر 

عىل  وأما  أغنياء،  مجيعهم  يصبح  حتى 

تدّل  األخالق  فمكارم  املبادلة  حمور 

»مكارم األخالق« يف اجلاهلية واإلسالم ...
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والتضحية،  والعطاء،  )املواساة،  عىل 

واحلّث عىل اإلنسانية وغريها(. 

الصعيد،  هذا  عىل  ورد  وأيًضا   

»ما  األعراب:  لبعض  األصمعي  قول 

قال:  األخالق؟  مكارم  من  تعرفون 

كالبنا،  تنبح  وال  للضيف  نارنا  تيضء 

قال  طعامنا.  قبل  وجوهنا  ونقريه 

الفرزدق:

وإيّن سفيُه النّاِر للُمبتغي الِقرى

يِف يطرُق وإيّن حليُم الكلِب للضَّ

وهو  النار  سفه  بني  فجمع   

وذلك  الكلب،  وحلم  التهاهبا  فرط 

بديع« )املصدر نفسه، 1420ق، ج1، 

ص755(.

يظهر عرب سياق الكالم وحمور   

بارزة  عالمات  هناك  أّن  املجاورة 

يستوحى منها املفهوم اإلمكاين؛ إذ إّن 

يدّل  كنائي  مفهوم  فهو  النار«  »إضاءة 

عرب حمور املبادلة عىل كرم االستضافة، 

وقوهلم:  لقراهم،  تتأجج  نارهم  وأّن 

أيضا  تنبح كالبنا«  »ال  النفي  يف سياق 

مفهوم كنائي يدّل عىل حمور املبادلة عىل 

اعتادت  الكالب  إّن  إذ  صاحبه؛  كرم 

عند  تنبح  فال  الضيوف  طروق  عىل 

»نقريه  قوله:  يريد من  جميئهم، وأخريا 

قبل  بشاشة وجوههم  وجوهنا..« عن 

إطعام ضيوفهم، فالكرم متأّصل فيهم 

ما ورد عن  ومثله  تطّبع،  يكن عن  ومل 

األصمعي؛ إذ قال: »سألت عنبسة بن 

األخالق،  مكارم  عن  الدارمي  وهب 

فقال: أما سمعت قول عاصم بن وائل 

املنقري: 

يف قبل نزولِِه وإّنا َلنُقري الضَّ

وُنشبُعُه بالبرِِش ِمن وجِه ضاحِك«

)ابن محدون، 1417هـ، ج2، ص228. 

األبشيهي، 1419ق: ص192(.

مكارم  أّن  سبق  ممّا  ويظهر   

األخالق ههنا عىل حمور املبادلة ترادف 
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السلوك  وحسن  واألصالة  )الكرم، 

والعرشة(.

األخالق  مكارم  عىل  يدّل  وممّا   

بن  األشعث  قول  عليها،  واحلّث 

قيس لقومه: »إنام أنا رجل منكم ليس 

لكم  أبسط  ولكني  عليكم  فضل  يل 

وأحفظ  مايل،  لكم  وأبذل  وجهي، 

وأعود  حقوقكم،  وأقيض  حريمكم، 

فمن  جنائزكم،  وأشيع  مريضكم، 

فعل مثل هذا فهو مثيل، ومن زاد عليه 

فأنا خري  فهو خري مني ومن قرص عنه 

أحّضكم  قال:  هذا،  وما  له:  قيل  منه، 

)الوطواط،  األخالق«  مكارم  عىل 

2008م: ص26(.

التجاور  حمور  عىل  تظهر  هناك   

كلامت جّلها تدّل عىل املفهوم الواقعي، 

يل  »ليس  قوله:  املبادلة  حمور  فعىل 

فضل« يدّل عىل التواضع، و»أبذل لكم 

حريمكم«،  »أحفظ  الكرم،  عىل  مايل« 

و»أقيض  والغرية،  اجلوار  حرمة  عىل 

واملسؤولية،  العدالة  عىل  حقوقكم«، 

جنائزكم«  وأشيع  مريضكم  و»أعود 

فعل  و»فمن  واإلنسانية،  املواساة  عىل 

عىل  آخره«  إىل  مثيل  فهو  هذا  مثل 

أي  »أحضكم«  وقوله:  اإلنصاف، 

أريد تعليمكم وتشجيعكم وهذه أيًضا 

»أبسط لكم  قوله:  إال  املكارم  تعّد من 

التعامل احلسن  يدّل عىل  فإنه  وجهي« 

باملفهوم اإلمكاين.

مكارم  أن  يظهر  هنا  ومن   

األخالق عىل حمور املبادلة هي: )اخللق 

احلسن ,والكرم ,والغرية ,واحلمية وحسن 

احلقوق,  ,ومراعاة  ,والعدالة  اجلوار 

واملواساة ,واإلنصاف(.

7. دالالت مكارم األخالق يف العرص 

اإلسالمي:-

العربية  »للغة  احلازمي:  يقول   

كان  إذا  السيام  تربوية  آثار  وعلومها 

»مكارم األخالق« يف اجلاهلية واإلسالم ...
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العلم  من  وافر  نصيب  له  متعّلمها 

يف  فصاحة  تكسبه  إذ  الرشعي؛ 

يف  ومجااًل  البيان،  يف  وبالغة  الكالم، 

ما  إظهار  عىل  وتعينه  الكالم،  تركيب 

استجاشت به نفسه من مشاعر مكارم 

النفس، فتكسبه ذوقًا  األخالق وسمو 

عميًقا،  وفهاًم  فكرًيا،  ونمّوا  لفظًيا، 

رقة  من  اكتسب  ملا  جّياشة  وعاطفة 

)احلازمي،  املشاعر«  وحسن  الطبع، 

1424هـ، ص 464(.

إدراك  موطن  اللغة  أن  وذلك   

املفاهيم الرتبوية ومتّثل الثقافة اإلنسانية 

اإلنسان  إن  إذ  املتامدية؛  القرون  طوال 

أن  ضري  فال  تفارقه  ال  واللغة  ُولد 

بيان مكنون خلده، وما  يستعني هبا يف 

وكبح  القلوب  لشّد  نطقه  يستحسن 

البيان إال باإليامن  العداوة وال يستقيم 

واالعتقاد بحسن مكارم األخالق.

7. 1. دالالهتا يف الشعر اإلسالمي:-

اإلسالمي  العرص  أّن  شك  ال   

والنثرية  الشعرية  بالنصوص  حافل 

بمكارم  التمّسك  عىل  حتّث  التي 

األخالق وهلا أصداء واسعة عند النبّي 

وازدادت  نطاقها  اتسع  إذ  احلق  وأئّمة 

مفاهيمها، ويالحظ بأّن الكثري منها يف 

كالكرم،  اإلسالم  هبا  أقّر  قد  اجلاهلية 

والشجاعة  امللهوف،  وإغاثة  والوفاء، 

وغريها، وبعض آخر مل يعّدها اإلسالم 

والثأر  اخلمر  كرشب  بتاًتا  املكارم  من 

بالباطل وغريمها، وسنأيت بشواهد من 

العرص  يف  دالالهتا  عىل  تدليال  الشعر 

اإلسالمي.

  وممّا ورد عىل هذا الصعيد قول 

عيل بن أيب طالب عليهام السالم:

رٌة إنَّ املكارَم َأخالٌق ُمطهَّ

هُلا والعقُل ثانيها يُن أوَّ فالدِّ

والعلُم ثالُثها واحللُم رابُعها

واجلوُد خامُسها والُعرُف ساِدهيا
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رب ثامنُها ُ سابعها والصَّ والربِّ

كُر تاسُعها واللِّنُي عاِشيها والشُّ

)األبشيهي، 1419ق: ص22(.

مكارم  السالم  عليه  عيّل  يرى   

هي:  الرتتيب،  عىل  عرش  يف  األخالق 

واحللم،  والعلم،  والعقل،  الدين، 

املعروف،  وهو  والعرف  واجلود، 

والرّب، والصرب، والشكر، وأخرًيا اللني. 

فهي باملفهوم الداليل عىل أساس حمور 

املعجمي  املفهوم  عىل  تدّل  التجاور 

أّن  سبق  ممّا  ويظهر  للكلمة،  الواسع 

الدين أوالها وأعالها رتبة؛ إذ يبدو أّن 

هذه العرش تقع طواًل ال عرًضا إذ عّددها 

اإلمام وجعل الدين فيها أّواًل، ويتّضح 

ممّا سبق بأّن مكارم األخالق املتمّثلة يف 

املبادلة  حمور  عىل  تظهر  اخلصال  هذه 

والطاعة  »التهذيب  اآليت  نحو  عىل 

الدراية  )الدين≠العصيان(،  والتقوى 

)العقل≠البالهة  والتأمل  والفهم 

والفضل  الّرقي  واجلنون(،  واللوثة 

احلكمة  )العلم≠اجلهل(،  واهلداية 

)احللم≠  اجلميل  والصفح  واألناة 

واملواساة  واإليثار  والعطاء  الطيش(، 

واإلنسانية  املعروف  )اجلود≠البخل(، 

)الُعرف≠النُّكر(،  وغريها،  والرمحة 

والطاعة  واالحرتام  واإلحسان 

األذى  حتمل  )الرّب≠العقوق(، 

)الصرب≠اجلزع(،  والرضا  والتغايض، 

وعرفان  اجلميل،  والرّد  الثناء، 

النعمة(،  )الشكر≠كفر  اإلحسان 

اخلفض  اللطف،  اخللق،  سجاحة 

بأضدادها  أّن  كام  اخلشونة(،  )اللني≠ 

تعّرف مداليلها املعجمية واضحة. 

األخالق  مكارم  عىل  يدّل  وممّا   

قول إسحاق اخلريمي يّصف سجاحة 

خلقه وبشاشة وجهه عند االستضافة:

ُأضاحُك ضيفي قبَل أْن ُأنزَل رحَلُه

وخَيصُب عندي واملحلُّ َجديُب

»مكارم األخالق« يف اجلاهلية واإلسالم ...
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وما اخلَصُب لأَلضياِف أْن ُتكثَر الِقرى

ولكنَّام وجُه الكريِم َخصيُب

)املصدر نفسه، 1419هـ: ص192(.

خصال  بثالث  الشاعر  أتى   

كام  املجاورة  حمور  عىل  املكارم  من 

مىض بعضها يف األبيات السابقة، تدّل 

واللني؛  العرف  عىل  اإلمكاين  باملفهوم 

أنزل  ضيفي..  ُأضاحُك  يقول:»  إذ 

الكريِم  »وجُه  قوله:  وكذلك  رحله«، 

املرصاع  يف  اإليثار  وعىل  َخصيُب«، 

واملحلُّ  عندي  »وخَيصُب  قوله:  الثاين 

أنه  إال  معدم  املضياف  إذ  َجديُب«؛ 

عىل  وأما  ضيفه،  عىل  لديه  بام  جيود 

)اإلكرام  وهي  فواضح،  املبادلة  حمور 

واللطف، وحسن اخللق، والعطاء من 

دون منة، وغريها(.

7 .2. دالالهتا يف النثر اإلسالمي:-

األدبية  الكتب  يف  ورد  وممّا   

من  الصعيد  هذا  عىل  السري  وبعض 

حتاكي  شّتى  نصوص  اإلسالمي  النثر 

اإلسالمي  الشعر  يف  السامية  املفاهيم 

املختلفة  األخالق  مكارم  دالالت  يف 

دالالته  بوضوح  عنه  النثر  ويتمّيز 

تأّمل،  بأدنى  مكنوهنا  عن  والترصيح 

النثرية  اللغة  طبيعة  إىل  يعود  وذلك 

وقرهبا من األفهام.

7. 2. 1. القرآن الكريم:-

لرسوله  جالله  جّل  اهلل  ذكر   

والسالم  الصالة  أفضل  عليه  األكرم 

فيها  بعبارة  النبيلة  األخالقية  الصفات 

املعاين  تضّم  إذ  القرص  إجياز  مجالية 

الكثرية يف ألفاظ قليلة؛ إذ يقول: ﴿ُخِذ 

َعِن  َوَأْعِرْض  بِاْلُعْرِف  َوْأُمْر  اْلَعْفَو 

.)199  :7 اجْلاِهِلنَي﴾ )األعراف 

هناك  التجاور  حمور  فعىل   

مفهوم واسع هلذه املفردات التي حتمل 

شحنة عاطفية ثّرة ومعاين سامية يمكن 
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من  »عفو  يأيت:  ما  عىل  استخالصها 

قطعه، والصفح عّمن ظلمه؛ ويف األمر 

الّطرف  وغّض  اهلل،  تقوى  باملعروف 

عن  اللسان  وصون  املحارم،  عن 

اجلاهلني  عن  اإلعراض  ويف  الكذب، 

تنزيه النفس عن مماراة السفيه ومنازعة 

 1404 ربة،  عبد  )ابن  اللجوج.« 

هـ.ق: ج2، ص255(.

فيام  وتعاىل  تبارك  أمره  ثم   

أدبه، باللني يف عريكته، والّرفق بأمته، 

احلسنة  الصفات  هذه  أّن  يظهر  وعليه 

أساس  عىل  الرتتيب  عىل  أضدادها 

العفو≠القطيعة  أخذ  الواسع:  املفهوم 

واألمر  والقساوة،  احلقد  والكراهية، 

العصيان،  املعروف≠  وهو  بالعرف 

والتهمة، وغريها،  والكذب  واهلوس، 

اإلنحراف  اجلهلة≠  عن  اإلعراض 

وكثرة  الدنايا  إىل  والنزوع  األخالقي، 

السقطات والزالت وغريها.

معرفية  معان  هناك  يالحظ   

الكلامت  حتملها  واسعة  جّد  وخلقية 

ال يمكن استقصاؤها إال بعد الوقوف 

عىل اآلثار املحتملة يف عدم االلتزام هبا 

عىل أرض الواقع يف املجتمع اإلنساين 

لتكوين  أصيلة  مبادئ  إىل  حيتاج  الذي 

هوّيته.

قوله  الكتاب  يف  ورد  وممّا   

َبَعَك  اتَّ ملَِِن  َجناَحَك  تعاىل:﴿َواْخِفْض 

 ،)24 )اإلرساء17:  امْلُْؤِمننَِي﴾  ِمَن 

إمكانيا  مفهوما  هناك  أن  يالحظ 

»واخفض  قوله:  يف  السياق  يستدعيه 

باالستعارة  استعانة  وذلك  جناحك« 

للمستعار  الضمري  استعري  إذ  املكنية؛ 

وأشري  الطائر  وهو  املحذوف  منه 

خفض  وهو  لوازمه  من  يشء  إىل 

الرمحة  مفهوم  عىل  تدليال  اجلناح 

والعنجهية  واللطف≠الغلظة  واملحّبة 

اإليامن  أهل  اهلل  عّلم  فقد  واخلشونة، 

»مكارم األخالق« يف اجلاهلية واإلسالم ...
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كيف يتعارشوا فيام بينهم، ولو تعايشوا 

ملا  والقساوة  والنزاع  الغضاضة  عىل 

قائمة،  هلم  قامت  وال  أمرهم  استقر 

﴿َوَلْو  قال سبحانه:  املنطلق  هذا  ومن 

وا  اَلْنَفضُّ اْلَقْلِب  َغِليَظ  َفّظا  ُكنَْت 

 ،)159: عمران3  َحْولَِك﴾)آل  ِمْن 

القلب«  »غليظ  اإلمكاين  فباملفهوم 

ويدعمه  القسوة≠الرمحة  عن  كناية 

كنت  »لو  يقول:  إذ  اللغوي؛  السياق 

واضح  االمتناعية  لو  وجواب  فّظا«، 

طبيعة  فإن  حولك«؛  من  »النفضوا 

البرشية تنفر من الطباع اخلشنة.

﴿َوال  وتعاىل  تبارك  وقال   

تِي  بِالَّ اْدَفْع  يَِّئُة  السَّ َواَل  احْلََسنَُة  َتْسَتِوي 

ِذي َبْينََك َوَبْينَُه َعداَوٌة  ِهَي َأْحَسُن َفإَِذا الَّ

ِذيَن  الَّ إاِلَّ  اها  ُيَلقَّ َوما  مَحِيٌم،  َويِلٌّ  ُه  َكَأنَّ

اها إاِلَّ ُذو َحظٍّ َعظِيٍم﴾  وا َوما ُيَلقَّ َصرَبُ

)انظر   .)35-34: )فصلت41 

ص177.  1419هـ.ق:  العسكري، 

صص215- ج2،  د.ت،  األثري،  ابن 

ج9،   : 1995م  الطربيس،   .216

صص24-23(.

احلسنة  اهلل جّل وعال من  يريد   

كل صفات اخلري، والسيئة عىل نقيضها؛ 

إًذًا تدّل املفردتان عىل املفهوم الواسع، 

وقوله: )إدفع بالتي هي أحسن( تفرس 

وتوّسع صدر اآلية أي أبعد عن نفسك 

مذمومة  صفًة  حقة  حممودة  صفة  بكل 

باطلة حتى قال: )فإذا الذي ..كأنه ويل 

املذكورة  باحلالة  حتىّل  فمن  أي  محيم( 

فقد  ومداراة  وحمّبة  بلني  أعداءه  وردع 

صنع منهم لنفسه أولياء قرباء يف الدين 

صرب  من  إال  يؤتاها  وال  والنسب. 

واستقام عىل املنهج الالحّب الصحيح. 

حمور  أساس  عىل  احلسنة  فإن  وعليه 

بالنص  املحفوفة  والقرائن  التجاور 

وعىل  والصرب  والرفق  الّلني  عىل  تدّل 

والتدبري،  واحللم  الغيظ،  الشدة، كظم 
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ومن هذا املنطلق تتّضح النسبة املنطقية 

بني احلسنة ≠ السيئة.

7. 2. 2. األحاديث واألخبار:-

السري  كتب  يف  ورد  وممّا   

وقفت  طّي،  بسبايا  ُأيت  »ملا  واألخبار: 

جارية ..، فقالت: يا حممد إن رأيت أن 

ختيل عني وال تشمت يب أحياء العرب، 

فإيّن ابنة سّيد قومي، وإنَّ أيب كان يفّك 

العاين، ويشبع اجلائع، ويكسو العاري، 

حاجة  طالب  يرّد  ومل  السالم،  ويفيش 

النبي  فقال  الطائي!  ابنة حاتم  أنا  قّط، 

صىل اهلل عليه وآله وسلم: »يا جارية! 

هذه صفة املؤمن، ولو كان أبوك مسلاًم 

أباها  فإّن  عنها،  خّلوا  عليه،  لرتمحنا 

كان حيّب مكارم األخالق، واهلل حيّب 

الرتمذي،  )انظر:  األخالق«  مكارم 

د.ت: ص89. ابن محدون، 1417هـ، 

2008م:  الوطواط،  ص173.  ج2، 

ص27(.

عىل  واضحة  الكلامت  تبدو   

حمور التجاور؛ إذ إهنا تدّل عىل املفهوم 

فإّن  الواسع ملكارم األخالق  املعجمي 

فإنه  حسنة  بصفات  يتّسم  كان  أباها 

الفقراء  ويستضيف  األسري،  »يفّك 

اجلّوع، والبائسني العراة، وينرش األمن 

وعىل  احلوائج«،  ويقيض  والسالم، 

العاين«  »يفّك  قوله:  املبادلة،  حمور 

»يشبع  وقوله:  واملنّة،  الرمحة  عىل  يدّل 

الكرم  عىل  العاري«  ويكسو  اجلائع، 

واالمتنان،  واملواساة  واإلحسان، 

الطيب  عىل  السالم«  »يفيش  وقوله: 

طالب  يرّد  »مل  وقوله:  واالحرتام، 

حاجة قّط«، عىل اجلود وبالغ الرعاية، 

األخالق  مكارم  أّن  يتّضح  هنا  ومن 

)الرمحة  هي:  بإجياز،  املبادلة  حمور  عىل 

والكرم واالحرتام والرعاية(، ويالحظ 

أن الدين حمّل عناية النبّي األكرم صىل 

اهلل عليه وآله وسلم، وهذا يؤيد ما ورد 

»مكارم األخالق« يف اجلاهلية واإلسالم ...
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من الشعر عن عيّل عليه السالم؛ إذ قال 

ولو  الدين،  هو  األخالق  مكارم  أول 

النبّي  لرتّحم  مؤمنًا  الطائي  حاتم  كان 

وجهها  عىل  اخلصال  مجع  وقد  عليه 

األتّم، ولكنه مات ومل يسلم، وفيه من 

املكارم ما جعل النبّي يطلق رساح ابنته 

وقومها.

وممّا ورد عىل هذا الصعيد: »َأنَّ   

َوآله  َعَلْيِه  اهللَُّ  َصىلَّ  النَّبِيَّ  َأَتى  َرُجاًل 

وَسلََّم، َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهللَِّ! َأيُّ النَّاِس 

َأَحبُّ إَِلْيَك؟ َقاَل: َأْنَفُعُهْم لِلنَّاِس، َوإِنَّ 

وًرا  َتَعاىَل رُسُ إىَِل اهللَِّ  ِمْن َأَحبِّ األَْعاَمِل 

َيْدُخُل َعىَل ُمْسِلٍم، َأْو َيْكِشُف َعْن َكْربِِه 

َأْو َيُسدُّ َعنُْه ُجوًعا، َوألَْن َأْميِشَ َمَع َأٍخ 

َأْعَتِكَف  َأْن  ِمْن  إيَِلَّ  َأَحبُّ  َحاَجٍة  يِف  يِل 

َغَضَبُه  َكفَّ  َوَمْن  امْلَْسِجِد،  يِف  َشْهَرْيِن 

َغْيَظُه  َكَظَم  َوَمْن  َعْوَرَتُه،  اهللَُّ  َسرَتَ 

اهللَُّ  َمأَل  ألَْمَضاُه  ُيْمِضَيُه  َأْن  َشاَء  َوَلْو 

َمَع  َمَشى  َوَمْن  ِرًضا،  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  َقْلَبُه 

اهللَُّ  َثبََّت  ُيْثبَِتَها  َحتَّى  َحاَجٍة  يِف  َلُه  َأٍخ 

اخْلُُلِق  َوُسوُء  األَْقَداُم،  َتُزوُل  َيْوَم  َقَدَمُه 

اْلَعَسَل«  اخْلَلُّ  ُيْفِسُد  َكاَم  اْلَعَمَل  ُيْفِسُد 

)اجلريرى، 2005م، ص172(.

واضحة  الكلامت  تظهر   

حمور  عىل  مغزاها  عميق  مدلوالهتا 

التجاور؛ إذ إّن بعضها تدّل عىل املفهوم 

املعجمي الواسع ملكارم األخالق مثل 

»نفع الناس، وإدخال الرسور، وكشف 

قوله:  املبادلة،  حمور  فعىل  الكرب«، 

العطاء،  عىل  يدّل  للناس«  »..أنفعهم 

والتعاون وعدم اإلرضار،  واملساعدة، 

وقوله: »..رسورا يدخل عىل مسلم«، 

الرسور  إىل  يفيض  أمر  كل  عىل  يدّل 

والبهجة من إسداء اخلري إىل اآلخرين، 

املفرح  والكالم  إليهم،  والتّودد 

وغريها، وقوله: »..يكشف عن كربه« 

فالكرب هو الشدة وإهنا تدّل عىل حمور 

واإلحسان،  الفقر،  إزالة  عىل  املبادلة 
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وهناك  وغريها،  واملواساة  والنجدة، 

ألفاظ تنص عىل مفهومها الواقعي »سّد 

الغيظ  وكظم  الغضب،  وكف  اجلوع، 

وسوء  احلاجة،  وقضاء  القدرة،  عند 

اخللق≠حسن اخللق«، فتدّل عىل حمور 

اجلائع،  »إطعام  الرتتيب:  عىل  املبادلة 

واملساعدة  والعفو  النفس،  وضبط 

وطيب الّشيم«.

هناك  أّن  إىل  اإلشارة  وجتدر   

تفاوًتا لطيًفا يف ما بني قضاء احلاجة يف 

يِل  َأٍخ  َمَع  َأْميِشَ  »َوألَْن  الثالث  السطر 

َمَشى..  »َوَمْن  َحاَجٍة« وبني األخري  يِف 

منه  يراد  األول  أّن  وهو  ُيْثبَِتَها«،  َحتَّى 

مطلق السعي وراء قضاء حاجة الناس 

حيصل،  مل  أم  املطلوب  حصل  سواء 

احلاجة  إنجاز  منها  فرياد  الثانية  وأما 

عنها  يتخىّل  فال  احلثيثة،  املتابعة  إثر 

حتى يقضيها. وعليه ما روي عن عيل 

عجًبا   ..« يوًما:  قال  أنه  السالم  عليه 

حاجة،  يف  املسلم  أخوه  جييئه  لرجل 

كان  فلو  أهاًل!  للخري  نفسه  يرى  فال 

ال يرجو ثواًبا، وال خياف عقاًبا، لكان 

إىل مكارم األخالق،  يسارع  أن  ينبغي 

)ابن  النجاح!«  سبيل  عىل  تدّل  فإهنا 

وراء  السعي   .)108 1976م:  كثري، 

يعّد من مصاديق مكارم  حاجة املسلم 

لشموهلا  إطالًقا  أفضلها  بل  األخالق 

لعديد من السجايا النبيلة.

وممّا ينص عىل أن حسن اخللق   

صىل  األكرم  الرسول  قول  املكارم  من 

اهلل عليه وآله أليب بردة: »َيا َأَبا بردة اَل 

اخْللق«  بِحسن  إاِلَّ  أحد  اجْلنَّة  يْدخل 

)الرتمذي، د.ت: ص90(.

اجلنة  دخول  أّن  سبق  ممّا  يبدو   

مقصور عىل التمّتع بحسن اخللق، وهو 

من القرص اإلضايف، ويدّل السياق عىل 

حسن  الرسول  جعل  إذ  أمهيته؛  بالغ 

اخللق الوجه األتّم ملكارم األخالق.

»مكارم األخالق« يف اجلاهلية واإلسالم ...
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وأخريا ما ورد يف األخبار، قال   

أبو الفرج بن اجلوزي: »تقّدمت امرأة 

فاّدعى ولّيها عىل زوجها مخسامئة دينار 

شهودك،  القايض:  فقال  فأنكر،  مهًرا 

بعض  فاستدعى  أحرضهتم،  قد  قال: 

إليها  ليشري  املرأة  إىل  ينظر  أن  الشهود 

يف شهادته، فقام الشاهد، وقال للمرأة: 

ماذا؟  تفعلون  الزوج:  فقال  قومي، 

امرأتك  إىل  ينظرون  الوكيل:  قال 

معرفتها،  عندهم  لتصّح  مسفرة  وهي 

أّن  القايض  أشهد  فإين  الزوج:  فقال 

وال  تّدعيه  الذي  املهر  هذا  عيّل  هلا 

فإين  املرأة:  فقالت  وجهها،  عن  تسفر 

هذا  له  وهبت  قد  أيّن  القايض  أشهد 

واآلخرة،  الدنيا  يف  منه  وأبرأته  املهر، 

مكارم  يف  هذا  يكتب  القايض:  فقال 

ج22،  )النويري،1423ه،  األخالق« 

ص356(.

أّن  السياق  خالل  من  يظهر   

واهلبة  والوفاء  واإليثار  الغرية  مفاهيم 

إن  إذ  اخلرب،  هذا  يف  كلها  اجتمعت 

وجه  إىل  الشهود  ينظر  أن  أبى  الرجل 

حمور  عىل  الوكيل  وقول  حليلته، 

عالمة  مسفرة«  »..وهي  التجاور: 

إذ  املفهوم اإلمكاين هلا،  تنم عىل  بارزة 

يستوحى منها ما يمّس الغرية عىل حمور 

املبادلة، وقوله: »أّن هلا عيّل هذا املهر« 

يدّل أيضا عىل املفهوم اإلمكاين إليثاره 

عرب  الزوجة  وقول  حّقه،  وإسقاط 

»أيّن  األحوال:  وقرائن  التجاور  حمور 

قد وهبت له هذا املهر، وأبرأته منه..« 

يدّل عىل الرّد اجلميل، والوفاء، واهلبة. 

وعليه قول القايض، إذ قال: »أن ما دار 

بينهام يعّد من مكارم األخالق«.

نتائج البحث

أّن  إىل  الدراسة  توصلت  وقد   
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كالزبيدي  اللغويني  عند  األخالق 

أو  معنى  عىل  تتوقف  ال  فارس  وابن 

تتمّيز بمفهومها  سمة خلقية حمّددة بل 

معان  يضّم  الذي  الواسع  املعجمي 

سياق  عرب  منها  مستوحاة  كثرية 

النصوص والقرائن املحفوفة هبا.

وعليه فإن االستعانة بمحوري املجاورة 

ومعرفة  الثنائية،  واملقابالت  واملبادلة، 

أضداد مداليل املفردات املعجمية التي 

من  متّكننا  األخالق  مكارم  عىل  تنص 

استكناه معاٍن هامشية، فتساعد املتلقي 

عىل فهم دالالهتا اخلفية.

يف  األخالق«  »مكارم  وإّن   

مفاهيم،  عدة  عىل  تدّل  اجلاهيل  الشعر 

كإكرام  الواقعية،  املفاهيم  أبرزها 

القطيعة،  يظهر  عّمن  والصفح  اجلار 

كتحمل  الواسعة،  املعجمية  واملفاهيم 

الضيقة  واملفاهيم  واملصاعب،  املشاق 

التي أنكرها اإلسالم، كرشب اخلمرة، 

واحلمية اجلاهلية يف الثأر.

تدّل  اجلاهيل  النثر  يف  إهنا  كام   

كالتغافل  اإلمكانية،  املفاهيم  علی 

لطيف،  بأسلوب  الناس  هفوات  عن 

اإلنسانية،  عىل  واحلث  واملواساة، 

إطعام  قبل  الوجه  وبشاشة  والكرم 

الضيف، وعىل املفهوم الواقعي أبرزها: 

احلقوق  ومراعاة  والعدالة  الغرية 

اإلسالمي  الشعر  ويف  واإلنصاف. 

أبرزها:  اإلمكانية  املفاهيم  عىل  تدّل 

واحللم،  والعلم،  والعقل،  الدين، 

ودالالهتا  واللني.  العرف  والشكر، 

القرآن  يف  يتجىّل  اإلسالمي  النثر  يف 

الواسعية وهي:  املفاهيم املعجمية  عرب 

واالبتعاد  باملعروف  واألمر  التسامح 

اإلمكاين  املفهوم  وعىل  اجلهلة،  عن 

األخبار  يف  وتدّل  واملحّبة.  كالرمحة 

والسري عىل املفاهيم املعجمية الواسعة 

الرسور،  وإدخال  والرعاية  كاالحرتام 

»مكارم األخالق« يف اجلاهلية واإلسالم ...
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حاجة  وراء  والسعي  الكرب  وكشف 

اإلمكاين  املفهوم  وعىل  املسلم، 

خالل  تبنّي  وأخريا  والوفاء.  كاملروءة 

املفهوم  أّن  البحث  تناوهلا  التي  النامذج 

األوىل  املكانة  حيّتل  الواسع  املعجمي 

مداليل  تبيني  يف  األربع  الدالالت  بني 

العرصين  عرب  األخالق«  »مكارم 

الرتبة  يف  ويليه  واإلسالمي،  اجلاهيل 

الواقعي،  ثم  اإلمكاين  املفهوم  الثانية 

وأخرًيا املفهوم الضيق.
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»مكارم األخالق« يف اجلاهلية واإلسالم ...

املصادر واملراجع :-

*القرآن الكريم.

حممد.  الدين  شهاب  األبشيهي،   -1

فن  كل  يف  املستطرف  ق(.  )1419هـ 
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كتاب مراتب النحويين ألبي الطّيب اللغوي 
 دراسة في األسلوب والمنهج

 

The Book ‘Ranks of grammarians’ for Abu Al-

Tayyib Al-Lughawi:

A study in style and method

Asst lect. Hussein Their Abdulhameed Alsodany

Al-Mustansiriya University -College of Basic Education

م.م. حسني ثائر عبد احلميد السوداين
اجلامعة املستنرصية - كلية الرتبية األساسية
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ملخص البحث
يعّد كتاب مراتب النحويني أليب الطّيب اللغوي )ت351هـ( من أهم الكتب   
التي ُخطَّت يف ذكر منازل علامء أهل البرصة والكوفة ومراتبهم من العلم والرواية، 
وأصبح هذا الكتاب يف متناول أيدي الباحثني يستقون منه أخبار العرب واستند إليه 
أبرز أصحاب الطبقات واملؤلفني ممّن أتى بعده. وانطالقا من أمهية هذا الكتاب وثقله 
بني تراث العرب انزرعت يف نفس الباحث رغبٌة يف تسليط الضوء عليه ومعرفة خباياه، 

وكذلك تسليط الضوء عىل مؤلف الكتاب وشخصيته وأسلوبه يف نقل أخباره.
الكلامت املفتاحية: )ابو الطّيب اللغوي , النحو , مراتب النحويني , القياس والسامع(

Abstract

	 ‘Ranks	of	grammarians’	for	Abu	Al-Tayyib	Al-Lughawi	(d.	
351	AH)	is	one	of	the	most	important	books	that	were	written	
in	mentioning	the	positions	of	the	scholars	of	Basra	and	Kufa	
and	their	ranks	of	knowledge	and	narration.	Proceeding	from	
the	importance	of	this	book	and	its	weight	among	the	heritage	
of	the	Arabs,	a	desire	was	implanted	in	the	researcher’s	mind	
to	shed	light	on	it	and	know	its	secrets,	as	well	as	to	shed	light	
on	the	author	of	the	book,	his	personality	and	his	method	of	
conveying	his	news.
Keywords:	Abu	Al-Tayyib	Al-Lughawi	 -	Grammar	 -The	 ranks	
of	grammarians	-	Measurement	and	Hearing

كتاب مراتب النحويني أليب الطّيب ...



416

)2
02

3  
ط -

شبا
( )

14
44

 - 
ب

رج
ة )

امن
 الث

سنة
- ال

ون 
الث

والث
س 

خلام
دد ا

الع
 - 

سع
التا

لد 
ملج

/ ا
واة

د

توطئة:
برتاث  الفخر  دواعي  من  إن   
العرب أن فيه علامء أفذاذا صانوا اللغة 
لغات  بني  هيبتها  وحفظوا  العربية 
الكريم  القرآن  حفظوا  مثلام  األمم، 
العربية  للغة  بصيانتهم  النبوية  والسنة 
األول  القرن  منذ  قواعدها  وتقعيد 
البد  وكان  هذا،  يومنا  وإىل  اهلجري 
حيفظ  أن  الفضل  هبذا  هلم  يعرّتف  ملن 
هلم هذا اجلميل بذكر أسامئهم يف بطون 
الدؤوب  بعملهم  واإلشادة  الكتب 
وكشف الغبار عنهم، فكان أبو الطّيب 
اللغوي يف مقدمة هؤالء العلامء وكتابه 
علامء  فيه  ذكر  الذي  النحويني  مراتب 
العلم  من  ومنازهلم  والكوفة  البرصة 

والرواية.
وأصبح هذا الكتاب يف متناول   
أخبار  منه  يستقون  الباحثني  أيدي 
أبرز  إليه  واستند  وعلامئهم  العرب 
أتى  ممّن  واملؤلفني  الطبقات  أصحاب 

الكتاب  هذا  أمهية  من  وانطالقا  بعده، 
يف  انزرعت  العرب  تراث  بني  وثقله 
الضوء  تسليط  يف  رغبٌة  الباحث  نفس 
تسليط  وكذلك  خباياه،  ومعرفة  عليه 
الضوء عىل مؤلف الكتاب وشخصيته 
جاءت  لذا  أخباره،  نقل  يف  وأسلوبه 
النحو  عىل  فقراته  و  البحث  مضامني 

اآليت:
النحويني  مراتب  مقدمة   -1

ومضموهنا.
اللغوي وأهم مفاصل  الطّيب  أبو   -2

حياته.
3- كتاب مراتب النحويني ومنهجه يف 

التأليف وطريقة ترتيب العلامء.
4- الباعث عىل تأليف الكتاب.

بعد  والسامع  القياس  من  موقفه   -5
نبذة خمترصة عنهام يف البرصة والكوفة.

وعلامئهم،  الكوفيني  عىل  تعصبه   -6
ونوضح من خالله بيشء من التفصيل 
وحقده  الكوفة  مذهب  من  تربمه 
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بعض  -يف  ذلك  يشّكل  ممّا  عليهم 
وجير  العلمي  للمنهج  -خرقا  األحيان 

إىل التعصب العلمي. 
7- موقفه من املنهج البغدادي وحتدثنا 
فيها عن انتقال العلم إىل بغداد وموقف 

أيب الطّيب من هذا العلم. 
العلامء  يفتتح  الكتاب:  مقدمة  أوال: 
بديباجة  ومصنفاهتم  مؤلفاهتم  عادًة 
كتاهبم  معامل  أبرز  فيها  يوضحون 
التأليف  يف  ومنهجه  وموضوعاته 
وسببه... وغريها من األمور، وكتاب 
املؤلف  افتتحه  النحويني  مراتب 
بالبسملة والصالة عىل رسول اهلل صىل 
أسلوبا  اختذ  ثم  وسلم.  وآله  عليه  اهلل 
وهذا  معّينا،  شخصا  خياطب  وكأنه 
علامء  من  كثري  عليه  دأب  األسلوب 
الدعاء  خالله  من  يوجهون  العرب، 
ببقائك،  اهلل  )أمتعني  مثل:  للقارئ 
إىل  وما  ورأيك...(  دينك  يف  ووفقك 

ذلك.

باحلديث  ذلك  بعد  يرشع  ثم   
ما  وهو  الكتاب  تأليف  سبب  عن 
البحث،  مفاصل  يف  عنه  سنتحدث 
يف  اخللط  هو  التأليف  أسباب  وأهم 
ذكر العلامء ومنازهلم وكتبهم وأسامئهم 
درء  الكتاب  هذا  خالل  من  فأراد 
أو  القارئ  عن  واالختالط  اللبس 
ويذكر  أمته  علامء  شؤون  يف  الباحث 
إليها  يستند  التي  الروايات  بعض 
كانت  الناس  أن  وهي  فكرة  إليصال 
ذلك  أمثلة  ومن  علامئها  بني  ختلط 
من  بعض  عن  بلغني  »ولقد  قوله: 
أنه  ويزعم  ويرويه،  العلم  هبذا  خيّتص 
أنه أسند شيئا فقال )عن  يتقنه ويدريه 
الفراء عن املازين( فظن أن الفراء الذي 
كان هو بإزاء األخفش كان يروي عن 
كتابه  أّلف  السبب  فلهذا  املازين!«)1(. 
يف  »فرسمت  قائال:  مقدمته  وأهنى 
القفلة، وال يسع  يفتح  ما  الكتاب  هذا 
لنا  يوضح  ومل  به«)2(.  اجلهل  العقالء 

كتاب مراتب النحويني أليب الطّيب ...
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منهجه الذي اختطه لكتابه وإنام وضح 
أبو  حممد  األستاذ  الكتاب  حمقق  لنا 
مقدمة  يف  املنهج  هذا  إبراهيم  الفضل 
وسنحاول  للكتاب)3(،  األوىل  الطبعة 
مضامني  أبرز  عىل  تباعا  الوقوف 

الكتاب وحمتوياته.
ثانًيا: أبو الطّيب اللغوي.

أبو  عيل،  بن  الواحد  عبد  هو   
اإلمام  اللغوي  العسكري  الطّيب 
األوحد من عسكر مكرم أحد احلذاق 
اللغة  لعلم  املتقنني  املربزين  العلامء 
بن  حممد  عمر  أيب  عن  أخذ  العربية، 
عبد الواحد الزاهد)4(، وحممد بن حييى 
الصويل)5(، قِدم حلب وأقام هبا عندما 
كانت من أزهر احلوارض اإلسالمية يف 
القرن الرابع اهلجري وأحفلها بالعلامء 
والشعراء واألدباء، وكان أمريها سيف 
شأنا  العرب  ملوك  أعظم  من  الدولة 
كعبا  واآلداب  العلوم  يف  وأعالهم 
وأوسعهم يف املكرمات باعا، فاجتذب 

إىل حلب أعيان األدب واللغة والشعر، 
كاملتنبي والوأواء والنامي والرفاء وابن 
فكان  وكشاجم،  والفارايب  خالويه 
وهناك  اللغوي،  الطّيب  أبو  منهم 
أيضا  وفيها  فضله  وبان  علمه  ازدهر 
خالويه  ابن  وبني  بينه  اخلصومة  قامت 
وذكت املنافسة بينهام ولكن أبا الطّيب 

كان صاحب السبق والتقّدم)6(.
رسالته  يف  القارح  ابن  قال   
عيل  أبو  »حدثني  املعري:  العالء  أليب 
جملس  يف  كنت  قال:  بدمشق  الصقيل 
سيف  من  عليه  وردت  إذ  خالويه  ابن 
الدولة مسائل تتعّلق باللغة فاضطرب 
اللغة  كتب  وأخرج  خزانته  ودخل  هلا 
ليجيب  يفتشوهنا  وفرقها عىل أصحابه 
الطّيب  أيب  إىل  وذهبت  وتركته  عنها 
وردت  وقد  جالس  وهو  اللغوي 
قلم  وبيده  بعينّها  املسائل  تلك  عليه 
عىل  قدرة  يغريه  ومل  به  فأجاب  احلمرة 

اجلواب«)7(.



419

)2
02

3  
ط -

شبا
( )

14
44

 - 
ب

رج
ة )

امن
 الث

سنة
- ال

ون 
الث

والث
س 

خلام
دد ا

الع
 - 

سع
التا

لد 
ملج

/ ا
واة

د

عىل  »قرأت  الطّيب:  أبو  وقال   
أيب عمر -يقصد أبا عمر الزاهد أستاذه 
حفظا  املنطق)8(  وإصالح  -الفصيح 
وقال يل أبو عمر كنت أعلق اللغة عن 
دجلة  عىل  وأجلس  خزف  عىل  ثعلب 

احفظها وأرمي هبا«)9( 
ومل يكن أبو الطّيب عاملا باللغة   
وحسب فقد ذكر أبو العالء املعري أنه 
وله  النظم)10(،  من  شيئا  يتعاطى  كان 
النحويني  مراتب  كتاب  يف  منه  يشء 

ولكنه نظم ضعيف)11(.
مالزما  الطّيب  أبو  وظّل   
لثامن  الثالثاء  ليلة  كانت  أن  إىل  حللب 
إحدى  سنة  القعدة  ذي  من  بقني 
بقيادة  الروم  دخل  وثالثامئة  ومخسني 
خلقا  منها  وأخذ  حلب  إىل  الدمستق 
معظم  وقتل  واألطفال،  النساء  من 
اعتصم  من  إال  منه  يسلم  ومل  الرجال 
واهلاشميني  العلويني  من  بالقلعة 
فكان  األموال)12(،  وأرباب  والكتاب 

يف  أبيه  مع  املقتولني  أحد  الطّيب  أبو 
آثاره  املحنة والتي أودت بمعظم  تلك 
املعري:  العالء  أبو  يقول  وأخباره)13(، 
كتبه  من  كثري  ضاع  قد  أنه  شك  »وال 

وأباه  هو  قتلوه  الروم  ألن  وتصنيفاته؛ 
يف فتح حلب«)14(، إال أن ذلك مل يمنع 
من وصول عدد من مؤلفاته إلينا وهي 
ذكرهتا  وقد  اليد  متناول  ويف  مطبوعة 
الشأن  هبذا  املعنية  واملراجع  املصادر 

عىل النحو اآليت)15(:
1- كتاب شجر الدر يف تداخل الكالم 
مطبوع  كتاب  وهو  املختلفة،  باملعاين 
اجلواد  عبد  حممد  عليه  وعّلق  حققه 
عمر  أيب  شيخه  مسلك  فيه  وسلك 

الزاهد يف كتاب املداخل.
املعري  ذكره  وقد  الفرق،  كتاب   -2
»قد أكثر فيه  يف رسالة الغفران وقال: 
السيوطي  نقل  وعنه  وأسهب«)16(، 
الكتاب  عىل  أعثر  ومل  املزهر)17(.  يف 

املطبوع.

كتاب مراتب النحويني أليب الطّيب ...
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العالء  أبو  وذكره  اإلتباع،  كتاب   -3
الوعاة.  بغية  يف  والسيوطي  رسالته  يف 
الدين  عز  بتحقيق  مطبوع  كتاب  وهو 

التنوخي عام 1961م.
4- كتاب اإلبدال، وقد ذكره السيوطي 
وقال  بالوفيات،  الوايف  يف  والصفدي 
كتاب  نحو  فيه  نحا  »قد  العالء:  أبو 
كتاب  وهو  القلب«)18(.  يف  يعقوب 
مطبوع بتحقيق عز الدين التنوخي عام 

1961م.
العرب،  كالم  يف  األضداد  كتاب   -5
تاج  مقدمة  يف  الزبيدي  املرتىض  ذكره 
العروس)19(. وهو كتاب مطبوع حققه 
عام  حسن  عزة  الدكتور  به  واعتنى 

1963م.
األعالم  يف  الزركيل  ذكره  املثنى،   -6
العلمي  املجمع  مطبوعات  من  وهو 
العريب بدمشق حققه عز الدين التنوخي 
وذكره يف مقاله قائال: »وممّا أغفلوه من 
عندي  وهو  )املثنى(  كتاب  مصنفاته 

وهلل احلمد، لطيف يشتمل عىل نوعني: 
اإلتباع والتغليب... وال أدري: أكتاب 
أم  مستقال  الطّيب  أبو  ألفه  ممّا  اإلتباع 

هو ما اشتمل عليه املثنى«)20(.
)موضع  النحويني  مراتب  كتاب   -7
أبو  حممد  األستاذ  حققه  البحث( 

الفضل إبراهيم سنة 1955م.
النحويني ومنهجه  ثالًثا: كتاب مراتب 

يف التأليف.
العريب  تراثنا  أن  يف  شّك  ال   
من  قليل  غري  عدد  ظهور  شهد  قد 
العلامء واملشتغلني بعلوم اللغة والنحو 
واحلديث  والفقه  واألصول  والبالغة 
وغري ذلك من العلوم التي جاءت خدمًة 
بقصد  وكذلك  أوال  الكريم  للقرآن 
وضع قواعد عامة يمكن أن حتفظ للغة 
فظهرت  ثمرهتا.  تؤدي  وأن  سالمتها، 
زخرت  التي  املصنفات  من  العديد  لنا 
عىل  ومناهجها  وأصوهلا  اللغة  بقواعد 
الذاكرة  عىل  يصعب  قد  ُكثر  علامء  يد 
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العلم  من  منازهلم  وذكر  إحصاؤهم 
والدراية وقد تضيع أخبارهم يوما بعد 
ليضعوا  العلامء  بعض  انربى  لذا  يوم 
النحويني  أخبار  تّضم  مصنفات  لنا 
علم  عىل  وقتئٍذ  لنكون  واللغويني 
وبأصحابه  جهة  من  العريب  بالرتاث 
عربية  مصادر  فهناك  أخرى،  جهة  من 
للنحويني  ترمجت  عدة  عربية  وغري 
من  غريهم  مع  أو  وحدهم  واللغويني 
وتّضم  األخرى،  بالعلوم  املشتغلني 
ذكر  مع  العلامء  أخبار  الكتب  هذه 
علوم  يف  ومؤلفاهتم  الثقافية  مكوناهتم 
اللغة، فهي تعّد مدخال طبيعيا للتعّرف 
عىل احلياة الثقافية والعلمية للمسامهني 
وترجع  العريب)21(،  اللغوي  الرتاث  يف 
وطبقاهتم  النحويني  تراجم  كتب  أقدم 
القرن  إىل   - إلينا  وصلت  -التي 
بني  من  وكان  اهلجري)22(.  الرابع 
مراتب  كتاب  وأوهلا  املصنفات  هذه 
الطّيب  أليب  النحاة)23(،  أو  النحويني 

كتاب  أقدم  يعّد  إذ  351هـ؛  اللغوي 
وصل إلينا يف الرتمجة للنحويني)24(، وله 
لغوي عّرف  املؤلف  أيضا؛ ألن  أمهيته 
املشتغلني  من  هلم  ترجم  ممّن  الكثريين 
فهو  الوقت  ذلك  حتى  اللغة  بعلوم 
من املصادر األصيلة، نقل عنه من أتى 
والقفطي  احلموي  ياقوت  أمثال  بعده 
وغريهم)25(،  والسيوطي  والصفدي 
لذلك عّد هذا الكتاب املحاولة األوىل 
اللغة  نقلة  أحوال  بحث  يف  اجلادة 
جرحا وتعديال وإن كان يف ظاهره يبدو 
تعريفا بأئمة اللغة وروادها)26(. لذلك 
يذكر الفريوز آبادي أن أبا الطّيب ألف 
أهل  فيه  ومّيز  النحويني  مراتب  كتاب 
الصدق من أهل الكذب والوضع)27(.

الكتاب  تسمية  إىل  انتقلنا  وإذا   
نجّد أن املصنف اختار له اسم املراتب 
فأقام  االختيار  هذا  يف  التفّرد  له  وكان 
كتابه عىل ذكر مراتب العلامء ومنازهلم 
وقام  الرواية  يف  وحظهم  العلم،  من 

كتاب مراتب النحويني أليب الطّيب ...
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وتالميذهم  الشيوخ  بني  الصلة  بعقد 
ثم  النحو،  ووضع  اللحن  ظهور  منذ 
إىل  والكوفة  البرصة  مدرستي  ظهور 
أن انتهى العلم فيهام ثم انتقل إىل بغداد 
األسود  أبا  يذكر  فهو  واملدينة،  ومكة 
الدؤيل وتالميذه، وأبا عمرو بن العالء 
عنهام  أخذ  ومن  امحد  بن  واخلليل 

وسبيله فيام أورد السند والرواية)28(.
ويبدو أن أبا الطّيب قد استقى   
من  واملراتب  والطبقات  الرتمجة  فكرة 

رافدين مهمني، مها:
بالفرس  املتأثرين  أحد  يكون  قد   -1
يف  كتبوا  الذين  والرسيان  والرومان 
تاريخ ملوكهم وأمرائهم وممالكهم)29(، 
من  فهناك  اجلديد  باألمر  ليس  وهذا 
الباحثني العرب من ذهب إىل أن وضع 
اإلعرابية  واحلركات  العريب  النحو 
بالرسيان)30(،  العرب  تأثر  نتيجة  جاء 
العريب  النحو  وذهب أمحد أمني إىل أن 
واليونان  بالرسيان  ضئيل  بشكل  تأثر 

نقلت  عندما  أما  منه  األول  العرص  يف 
الفلسفة اليونانية إىل العرب تأثر النحو 
يستبعد  فال  وعلله)31(،  قواعده  يف  هبا 
بكتابات  متأثرا  الطّيب  أبو  يكون  أن 

األجانب وعلومهم.
علوم  هي  العربية  العلوم  إن   -2
وهو  العرب  أرض  يف  نشأت  خالصة 
وهذه  ووجاهة،  رجاحة  أكثر  رأي 
العلوم تدرجت ونضجت حتى كملت 
أبواهبا، وما يعنينا يف هذا اجلانب أن أبا 
تأثر بمن سبقوه واستوحى  الطّيب قد 
فكرة  فأخذ  الرتاجم  فكرة  منهم 
ملحمد  الكربى  الطبقات  من  الطبقات 
فحول  وطبقات  )230هـ(،  سعد  بن 
اجلمحي  سالم  بن  ملحمد  الشعراء 
)231هـ(، فهذان الكتابان يعدان أول 
عند  الطبقات  يف  فا  ُألِّ كبريين  كتابني 
كتابه  يف  سعد  ابن  تناول  إذ  العرب، 
اهلل  صىل  حممد  للرسول  مطولة  سرية 
للصحابة  ترجم  ثم  وسلم  وآله  عليه 
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طبقة  يف  والتابعني  طبقة  يف  ووضعهم 
وتابعي التابعني يف طبقة، أما حممد بن 
سالم فقد قسم كتابه إىل طبقات وجعل 
شعراء اجلاهلية واإلسالم كل يف طبقته 
عىل أساس كثرة الشعر وجودته وتنّوع 

األغراض فيه.
وجتدر اإلشارة إىل أن هناك كتبا   
الكتابني  ألفت قبل هذين  الطبقات  يف 
)131هـ(  عطاء  بن  واصل  فهذا 
العلم  أهل  )طبقات  أسامه  كتابا  ألف 
واجلهل()32(، ثم تبعه يف ذلك حممد بن 
كتاب  وألف  )207هـ(  الواقدي  عمر 
معارص  ألف  وكذلك  )الطبقات()33(، 
الواقدي أبو عبد الرمحن اهليثم الثعلبي 
)207هـ( كتابني سّمى األول طبقات 
كتاب  واآلخر  واملحدثني  الفقهاء 
اهلل  صىل  النبي  عن  روى  من  طبقات 

عليه وآله وسلم من الصحابة)34(.
وهذه الكتب وإن كان هلا األثر   
العريب واإلسالمي إال  تراثنا  الكبري يف 

كتابا  بلغ  ما  الشهرة  من  تبلغ  مل  أهنا 
فتحا  الذين  سالم  وابن  سعد  ابن 
الطريق أمام املؤلفني واملشتغلني بكتب 
مجة  كتٌب  بعدمها  فشاعت  الطبقات، 
كتابا  وستني  ستة  عن  يزيد  ما  بلغت 
واحلكامء  لألطباء  طبقات  فوضعوا 
ثني والقراء والوعاظ  واملفرسين واملحدِّ
وضعوا  بل  ذلك  عند  األمر  يقف  ومل 
واملغفلني  احلمقى  أخبار  يف  مصنفات 

واملدلسني.
مراتب  لكتاب  واملتتّبع   
منهجيته  يف  يقرتب  جيده  النحويني 
وتأليفه من كتايب ابن سعد وابن سالم 
فقد اعتمد عىل كتاب الطبقات الكربى 
بأهل  فبدأ  الزماين واملكاين  الرتتيب  يف 
السبق  أصحاب  بوصفهم  البرصة 
انتقل  ثم  العربية،  علوم  يف  والتقّدم 
ومكة  بغداد  ثم  الكوفة  علامء  ذكر  إىل 
عليه  املآخذ  بعض  وجود  مع  واملدينة 
الزمان واملكان يف  يف خمالفته لعنرصي 

كتاب مراتب النحويني أليب الطّيب ...
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يف  عندها  سنقف  التي  املواضع  بعض 
ثنايا البحث.

وطبقاته  سالم  بابن  تأثره  أما   
مهمني،  موضعني  يف  نلمسه  فإننا 
الطبقة  مصطلح  استعمل  إنه  أحدمها: 
ويتّضح  واملنزلة(  )اجلودة  به  وأراد 
قائال:  اجلهال  عن  حديثه  عرب  ذلك 
من  طبقة  يف  هؤالء  من  »فالواحد 
وقال  بالقياس«)35(،  تدرك  ال  اجلهل 
أيضا يف حديثه عن محاد الراوية: »ويف 
طبقته من الكوفيني أبو البالد وهو من 

أرواهم وأعلمهم«)36(.
أخذه  الذي  اآلخر  املوضع  أما   
املشاهري  بذكر  تأثره  ابن سالم هو  عن 
واللغة؛ ووضع  النحو  أعالم  فقط من 
معيار لشهرة العامل عنده يتأتى من خالل 
مصنفاته والرواية عنه)37(، وهذا يوافق 
اجلمحي يف وضع الطبقات عندما فصل 
اجلاهليني واملسلمني واملخرضمني من 
الشعراء وقال: »فاقترصنا من الفحول 

املشهورين عىل أربعني شاعرا فألفنا يف 
تشابه شعره منه إىل نظرائه فوجدناهم 
طبقة  كل  رهط  أربعة  طبقات  عرش 
يذكر  ومل  معتدلني«)38(،  متكافئني 
اكتفى  بل  مجيعهم  املشهورين  الشعراء 

بذكر عدد منهم فقط.
وسبيل أيب الطّيب يف نقل أخبار   
الشفوية  الرواية  واللغويني  النحاة 
استاذيه  والسيام  األئمة  عن  والنقل 
عمر  وأبو  الصويل  حييى  بن  حممد 
ابن  أمثال  غريهم  عن  فضال  الزاهد 
يكثر  فهو  حممد)39(،  بن  جعفر  باسويه 

من الرواية عن هؤالء الثالثة.
العام  املنهج  هو  تقّدم  ما  إن   
يف  الكتاب  صاحب  اختذه  الذي 
يف  املنهج  هذا  خالف  ولكنه  التأليف، 
مواضع شتى نجملها عىل النحو اآليت:
1- خمالفته مبدأ الشهرة والرواية؛ إذ إنه 
يف بادئ األمر حاول أن يبدأ بالبرصيني 
علام  الكوفيني  من  أشهر  بوصفهم 
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وروايًة، وافتتح ترمجته بذكر أيب األسود 
الدؤيل وأيب عمرو بن العالء ومن تتّلمذ 
والرواية  الشهرة  بحسب  يدهيام  عىل 
ال  املثال  سبيل  وعىل  واملصنفات، 
احلرص فهو يرتجم لعمر الراوية ويقول 
عنه إنه مل يؤلف شيئا ومل يأخذ عنه من 
شهر ذكره، فلو كان يستند يف كتابه إىل 
ذكر املراتب من العلامء وشهرهتم فمن 
الرؤايس  جعفر  أبا  يذكر  أن  أوىل  باب 
يؤخرمها)40(.  ومل  وغريمها  والكسائي 
يد أيب  تتّلمذ عىل  الرؤايس  أن  والسيام 
عمرو بن العالء وهو من جهة معياري 
الشهرة والرواية أفضل من عمر الراوية 
الذي مل أعثر عىل ذكر له يف كتب علوم 
إال  احلديث  وعلوم  والرتاجم  اللغة 
مراتب  كتاب  أحدمها:  موضعني،  يف 
النحويني وهو موضع بحثنا، واآلخر: 
الذي  )911هـ(  للسيوطي  املزهر  يف 

نقل عن مراتب النحويني نفسه)41(.
واملكان:  الزمان  مبدأي  خمالفته   -2

إنه  بقوله:  القراء  أحد  يعرتض  فقد 
بوصفهم  البرصيني  ذكر  بمنهجه  أراد 
الرؤايس  فأّخر  ومكانا  زمانا  أسبق 
أنه  واحلق  الكوفيني.  من  والكسائي 
هبذا املنهج أيضا ناقض نفسه إذ ذكر أبا 
جعفر الرؤايس مع طبقة البرصيني مع 
أهل  »عامل  يقول:  له  يرتجم  عندما  أنه 
الكوفة«)42(، ثم يرتجم لعاصم القارئ 
وحممد بن حميصن ويعود فيذكر حييى بن 
يعمر أحد أبرز علامء أهل البرصة)43(، 
قليل يف  املكاين غري  وهذا االضطراب 
كتابه؛ إذ نجده بعد عدة صفحات يضع 
باملفضل  مبتدئا  الكوفة(  )علامء  عنوانا 
»وكان للكوفيني بإزاء  الضبي فيقول: 
من ذكرنا من علامء البرصة املفضل بن 
تثبيت  حممد الضبي«)44(، وهنا يمكننا 
بداية  نقطة  حّدد  أنه  أحدمها:  أمرين، 
فلَم ذكر علامءهم مع  الكوفيني  لرتمجة 
البرصيني؟ والثاين: أنه حّدد نقطة هناية 
أبا  بعدها  ذكر  فلَم  البرصيني  لرتمجة 

كتاب مراتب النحويني أليب الطّيب ...
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عمر اجلرمي )225هـ(، وأبا عثامن حممد 
السجستاين  حاتم  وأبا  )248هـ(  املازين 
)285هـ()45(،  واملربد  -254هـ(   248(
)علامء  آخر  عنوانا  ويذكر  يعود  ثم 

الكوفة بعد الكسائي()46(.
جهال  ليس  هذا  بأن  يقال  وقد   
من أيب الطّيب اللغوي وإنام أراد التزام 
للعلامء.  ترمجته  يف  التأرخيي  التدّرج 
أوال  يثبت  مل  أنه  ذلك  عن  واجلواب 
الرتمجة،  يف  التأرخيي  املنهج  اعتامده 
نثبت عليه  فإننا  وإذا سلمنا هبذا األمر 
مواضع  يف  املنهج  هذا  عن  خروجه 
عمر  بن  عيسى  ذكر  أهنا  منها  عدة، 
وذكر بعده يونس بن حبيب )182هـ( 
الفراهيدي  أمحد  بن  اخلليل  ذكر  وأّخر 
طبقة  يف  ذكرمها  أنه  مع  )175هـ(، 
عنه)47(،  أخذ  ومن  عمر  بن  عيسى 
وكذلك ذكر عاصم القارئ )127هـ( 
)123هـ()48(.  حميصن  بن  حممد  وأّخر 
)154هـ(  العالء  بن  عمرو  أبا  وذكر 

وذكر  )149هـ(،  عمر  بن  عيسى  قبل 
)210هـ(  املثنى  بن  معمر  عبيدة  أبا 
سيبويه  قبل  )216هـ(  واألصمعي 
)180هـ( فإن كان استناده إىل التاريخ 
وإن  االثنني،  هذين  سابٌق  فسيبويه 
بأن  يقرُّ  فهو  الشهرة  إىل  استناده  كان 
سيبويه أعلم الناس بعد اخلليل، بنصه: 
»وأخذ النحو عن اخلليل مجاعة مل يكن 

مثل  الناس  من  غريهم  يف  وال  فيهم 
بالنحو  الناس  أعلم  وهو  سيبويه... 
بعد اخلليل«)49(، هذه الشواهد وغريها 
تدّل عىل عدم التزامه بمنهج معنّي من 
جهة الزمان واملكان ومن جهة الشهرة 
والرواية الذي اختطه لنفسه وأّكد عليه 

يف عّدة مواضع.
خروقات  من  تقّدم  عام  فضال   
خيالف  نجده  فإننا  واضحة  منهجية 
أمور  يف  الرتمجة  يف  العلمي  املنهج 

أخرى، منها:
الذي  الراوية  أحيانا  حيّدد  مل  إنه   -1
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»بلغني عن  بقوله:  يأخذ عنه ويكتفي 
ويرويه  العلم  هبذا  خيّتص  من  بعض 
وحدثت  ويدريه...  يتقنه  أنه  ويزعم 

عن آخر إنه روى...«)50(.
العلامء  أحد  برتمجة  أحيانا  يبدأ  إنه   -2
ذكر  إىل  وينتقل  وكنيته  اسمه  بذكر 
أخرى  وأحيانا  العلم،  من  منزلته 
النسب،  ثم  الوفاة  وسنة  االسم  يذكر 
يف  وفاته  سنة  ُتذكر  اآلخر  وبعضهم 
أصال  ُتذكر  ال  وبعضهم  الرتمجة،  آخر 
هذا  خترق  التي  األمور  من  وغريها 
وأيب  وسيبويه  قطرب  مثل  املنهج)51(، 

حممد اليزيدي)52(.
الكتاب  لتأليف  سببا  اختار  إنه   -3
وهو التفريق بني أسامء العلامء وكتبهم 
ولكنه عند الرتمجة مل يذكر أسامء الكتب 
املنسوبة إىل العلامء الذين يرتجم هلم إال 
أصابع  يتجاوزون  ال  الذين  بعضهم 

اليد الواحدة.
يتعّلق  وما  علامء  ترمجة  يدخل  إنه   -4

كتاب  كذكر  آخرين  علامء  برتمجة  هبم 
ألفه عيسى بن عمر مع ترمجة األخفش 
مع  األمحر  خلف  وترمجة  الكبري)53(، 

ترمجة لألصمعي)54(.
5- تقّدم الكالم أن املؤلف ألزم نفسه 
النحو  علامء  من  املشهورين  بذكر 
أخللنا  »وما  بقوله:  وذلك  واللغة؛ 
ليس  ألنه  إما  لسبب،  إال  أحد  بذكر 
مل  ألنه  وإما  عليه،  معول  وال  بإمام 
ذكره،  حييي  أحد  تالمذته  من  خيرج 
نرشه،  الناس  يلزم  يشء  تأليفه  يف  وال 
وهم  اليزيديني،  ذكر  عن  كإمساكنا 
بيت علم، وكلهم يرجعون إىل جدهم 
اليزيدي  املبارك  بن  حييى  حممد  أيب 
واألصمعي  زيد  أيب  طبقة  يف  وهو 
عن  وعلمه  والكسائي،  عبيدة  وأيب 
أيب عمرو وعيسى بن عمر ويونس أيب 
الطاب األكرب... إال أن علمه قليل يف 
وذريته،  بيته  أهل  يف  إال  الرواة  أيدي 
ويف  مكني«)55(.  مقدم  أمني  ثقة  وهو 

كتاب مراتب النحويني أليب الطّيب ...
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ما  مجهور  »فهذا  يقول:  آخر  موضع 
خالل  ومن  البرصة  علامء  عليه  مىض 
مل  ألهنم  نذكرهم؛  مل  علامء  قوم  هؤالء 
شهرة  وإنام  عنهم،  يؤخذ  ومل  يشهروا، 

العامل بمصنفاته والرواية عنه«)56(.
يذكر  مل  أنه  الكالم  تقّدم  وقد   
املصنفات أوال، ثم أنه بعد هذا القول 
ذكر واحدا من العلامء يعّرف بـ)النايش( 
مع أنه وضع كتابا يف النحو ومات قبل 
ترمجته  وختم  عنه  ُيؤخذ  أو  يتمه  أن 
بقوله: »لو خرج علم النايش إىل الناس 
ملا تقدّمه أحد«)57(، وهذا يدّل عىل أنه 
ترجم  بأنه  نفسه  به  ألزم  ما  خالف 
ألشخاص مل يصلنا علمهم أو يشء من 
اهلراء  معاذ  أمثال  آخرين  وترك  كتبهم 
الكوفة  أهل  عامل  أنه  مع  )187هـ( 
يف  الزبيدي  ووضعه  الكسائي  وأستاذ 

الطبقة األوىل من الكوفيني)58(.
رابعا: الباعث عىل تأليف الكتاب.

ال شك يف أن لكل كتاب غرضا   

كتابه  تأليف  يف  هدفا  مؤلف  ولكل 
والوصول  حتقيقها  إىل  يسعى  وغاية 
هبذا  يرصح  املؤلفني  وبعض  إليها، 
الغرض وهذه الغاية، وبعضهم اآلخر 
القارئ  حيّدده  وإنام  بذلك  يرصح  ال 
خالل  من  املؤلف  غرض  عند  ويقف 
تتبع  وعند  ونصوصه.  الكتاب  متون 
أبا  أن  نجد  النحويني  مراتب  كتاب 
عىل  الباعث  بالسبب  يرصح  الطّيب 
أهل  عن  حديثه  ذلك  ومن  تأليفه، 
العصبية واهلوى يف مقدمة كتابه ناعتهم 
يدعون  منهم  قوم  كل  ؛ألن  باجلهل 
»وهم  قائال:  إليهم،  ينتمون  من  تقّدم 
روى  من  وال  روى،  عّمن  يدرون  ال 
من  وال  علمه،  أخذ  أين  ومن  عنه، 
أخذ منه، وقد غلب هذا عىل اجلهال، 
الكالم  وهذا  الرذَّال«)59(.  يف  وفشا 
ة بعض اليشء إال  وإن كان يتّسم باحلدَّ
الظن  حممل  عىل  نحمله  أن  يمكن  أننا 
اللغة  لعلامء  ثورة  هي  ونقول  احلسن 
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ذكرهم،  ويضيع  حقهم  يؤخذ  لكيال 
أن  سابقة  صفحات  يف  بّينا  قد  ولكننا 
أبا الطّيب مل يلتزم بكل ما قاله يف كتابه 
وأنه مّر مرور الكرام عىل أفراد مل يذكر 
إال أسامءهم وبعضهم مغمورون ليس 
ومع  الرتاجم  كتب  يف  كبري  ذكر  هلم 
الشخص  هبذا  القارئ  ف  يعرِّ ال  ذلك 

معرفة واعية وواضحة.
دعاه  الذي  اآلخر  السبب  أما   
يذكرون  ممّن  كثريا  أن  التأليف  إىل 
يفرقون  ال  والتعريف  بالرتمجة  العلامء 
أهل  من  كثريا  »إن  يقول:  فهو  بينهم، 
وأيب  عبيدة  أيب  بني  يفرقون  ال  دهرنا 
أيب  إىل  املنسوب  اليشء  وبني  عبيد، 
سعيد األصمعي أو أيب سعيد السكري 
املسألة  الرضير. وحيكون  أيب سعيد  أو 
األمحر  أهو  يدرون  فال  األمحر؛  عن 
ولقد  الكويف...  األمحر  أو  البرصي، 
)الغريب  كتاب  من  نسخة  رأيت 
املصنف( عىل ترمجته: )تأليف أيب عبيد 

القاسم بن سالم اجلمحي(، وليس أبو 
عبيد بجمحي وال عريب؛ وإنام اجلمحي 
كتاب )طبقات  بن سالم مؤلف  حممد 
أخذ  من  طبقة  يف  عبيد  وأبو  الشعراء( 

عنه«)60(.
إن ما جاء به أبو الطّيب وحتدث   
الصحة،  من  قليل  غري  يشء  فيه  به 
ولعله يقصد بذلك حممد بن يزيد املربد 
النحويني  الذي وضع كتابا يف طبقات 
الطّيب  أيب  قبل  وأخبارهم  البرصيني 
ألن  التخمني؛  من  رضب  جمرد  وهذا 
أيب  وكالم  إلينا  يصل  مل  املربد  كتاب 
أحدا  به  حيّدد  مل  عام  كالم  الطّيب 
األمر  فإن  يكن  ومهام  غريه،  دون  من 
واأللقاب  األسامء  تشابه  وإّن  طبيعي، 
العربية  الساحة  عىل  بجديد  ليس 
يف  التشابه  ذلك،  عىل  مثاال  ونسوق 
امللك  حجر  بن  القيس  امرئ  اسم 
املعروف،  اجلاهيل  والشاعر  الضليل 
عرشة  )371هـ(  اآلمدي  أحص  فقد 

كتاب مراتب النحويني أليب الطّيب ...
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أشخاص معروفني باسم امرئ القيس 
وعّد آخر أحد عرش وأحص السيوطي 
ستة عرش وقد انتهى األمر عند الدكتور 
كتابا  وضع  الذي  السندويب  حسن 
نسبة  وأشعارهم  املراقسة  أخبار  أسامه 
بطون  من  فيه  ومجع  القيس  امرئ  إىل 
شخصا  وعرشين  مخس  قرابة  الكتب 
نفسه، وذكر يف مقدمة  حيملون االسم 
من  رآه  ما  وهو  التأليف  سبب  كتابه 
اختالف الرواة يف نسبة بعض األشعار 
عزوها  أو  حجر،  بن  القيس  امرئ  إىل 
االسم  هذا  يف  شاركه  مّمن  غريه  إىل 
أثناء رشحه لديوان امرئ القيس امللك 
أبو  له  تعرض  ما  فإن  لذا  الضليل)61(. 
العريب  التاريخ  يف  وشائع  كثري  الطّيب 
سواء أكان ذلك يف أسامء العلامء أم يف 

أسامء مؤلفاهتم.
ذكر  نفسه  السابق  وللسبب   
أن من بني األسباب رواية  الطّيب  أبو 
بعض الرواة حديثا عن علامء مل يلتقوا 

ومن  زمنية،  مدة  وتفصلهم  بينهم  فيام 
أنه  آخر  عن  »وحدثت  قوله:  ذلك 
األعرايب  ابن  بني  جّرت  مناظرة  روى 
واألصمعي، ومها ما اجتمعا قط، وابن 
وإنام  األصمعي،  غلامن  بإزاء  األعرايب 
كان يّرد عليه بعده، وحري بمن عمي 
عن معرفة قوم أن يكون عن علومهم 

أعمى وأضل سبيال«)62(.
هذا  يف  اخللط  يف  وقع  ولعله   
املوضع؛ إذ ذكر الزبيدي )379هـ( يف 
الفضل بن سعيد  طبقاته عن حممد بن 
بن سْلم أنه قال: »حدثني أيب قال: كان 
سعيد  أيب  أيام  يف  يؤدبنا  األعرايب  ابن 
سلم، فكان األصمعي يأتينا مواصال، 
فيناظره ابن األعرايب فريجتل ذلك وكان 
األصمعي  وكان  منه،  باإلعراب  أعلم 

يفرت فيه ويغريه بالشعر...«)63(.
يف  أدق  كان  الزبيدي  ولعل   
نفسه:  األعرايب  ابن  قال  إذ  روايته؛ 
أنشد  وقد  األصمعي  »شهدت 
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بيت  فيها  ما  بيت  مائتي  من  نحوا 
عرفناه«)64(، ونستنتج أيضا من خالل 
فاألصمعي  االثنني،  وفيات  سنوات 
تويف سنة )216هـ( وابن األعرايب سنة 
متنع  ال  عاما  عرش  فخمسة  )231هـ( 
-وهو  أحدمها  عاش  عاملني  التقاء  من 
-ثالثا وتسعني سنة وعاش  األصمعي 

اآلخر إحدى وثامنني سنة)65(.
عبيد  أيب  ترمجة  يف  وكذلك   
الطّيب:  أبو  قال  سالم،  بن  القاسم 
شيئا«)66(،  زيد  أيب  من  سمع  »ولعله 

عليه  ورّد  األنصاري،  زيد  أبا  وقصد 
السيوطي ذلك قائال: »قلت: قد رصح 
املصنف  الغريب  من  مواطن  عدة  يف 

بسامعه منه«)67(.
أن  يمكن  وما ورد من حديث   

نعزوه إىل أمور ثالثة:
أو  النسيان  أو  اخلطأ  انتابه  قد  إنه   -1
اخللط يف ذكر بعض العلامء والتعريف 

هبم.

2- إنه قد حتدث بام يعرفه ووفقا للامدة 
غري  عرف  ولو  يمتلكها  التي  العلمية 

ذلك لذكره.
3- إن ابن األعرايب وأبا عبيد كوفيان، 
األنصاري  زيد  وأبا  واألصمعي 
يعرّتف  أن  يريد  ال  وهو  برصيان، 
نرجحه  ما  وهذا  بفضل،  للكوفيني 

وسيأيت الكالم عنه.
هذا  فإن  يشء  من  يكن  ومهام   
طبقات  كتاب  إىل  -باإلضافة  الكتاب 
أثره  -له  للزبيدي  واللغويني  النحويني 
تلته  التي  والرتاجم  الطبقات  كتب  يف 
ومل  كليا  اعتامدا  عليه  اعتمدت  والتي 
القدماء  كتب  يف  شيئا  عليه  يضيفوا 
واملحدثني. ويمكن القول: إنه قد بلغ 
الغاية املتوخاة يف أن حياول طرد اللبس 
يف األخبار عن القارئ والسهو الذي قد 
حيمل القارئ عىل باطل حيكيه، فحاول 
أن يرسم يف هذا الكتاب ما تقبح الغفلة 
عنه، وال يسع العقالء جهله، فجمع ما 

كتاب مراتب النحويني أليب الطّيب ...
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خيش من تفرقه عىل القارئ وسعى إىل 
وال  املتلقي  به  يقنع  عام  التقصري  عدم 

يتعدى إىل تطويل ال ينفعه)68(.
خامسا: موقفه من السامع والقياس:

»األخذ  بأنه:  السامع  يعّرف   
الناطقني  عن  اللغوية  للامدة  املبارش 
األوائل  الدارسون  اهتم  هلا«)69(، وقد 
تصدوا  ؛ألهنم  العرب  عن  بالسامع 
جلمع املادة اللغوية وتدوينها أمثال أيب 
والكسائي  واخلليل  العالء  بن  عمرو 
هبذا  متّسك  ممّن  وغريهم  واألصمعي 

املنهج)70(. 
الفرع  تقدير  فهو  القياس  أما   
األسس  »من  وهو:  األصل  بحكم 
أخذ  وقد  اللغة  دراسة  يف  املنهجية 
منهم  البرصيون  مجيعا،  اللغويون  به 

والكوفيون)71(«. 
استقاء  يف  أصل  إذن  فالسامع   
والكوفيون  البرصيون  به  أخذ  اللغة 
بالنسبة  األمر  عىل حّد سواء، وكذلك 

للقياس إال أن التفاوت احلاصل بينهام 
بناًء  السامع  أخذوا  البرصيني  أن  هو 
اللغوي  أطلسهم  يف  رسموه  ما  عىل 
تفاوت  العربية وما حددوه يف  للقبائل 
ذلك  ويتجىّل  الفصاحة،  يف  نسبتها 
»لست  األنصاري:  زيد  أيب  قول  يف 
من  سمعته  إذا  إال  العرب  قالت  أقول 
كالب  وبني  هوازن  بن  بكر  هؤالء: 
وبني هالل أو من عالية السافلة أو من 
سافلة العالية«)72(. فالسامع من هؤالء 
الذي يسوغ أليب زيد  دون غريهم هو 
األنصاري قوله قالت العرب)73(، فهم 
ال يبنون القواعد املطردة إال عىل ما كثر 

واستفاض من كالم العرب)74(.
أكثر  كانوا  فقد  الكوفيون  أما   
كل  من  اللغة  شواهد  أخذ  يف  توّسعا 
وجعلوا  وقاسوا  عليه  وبنوا  مسموع 
بعضا من الشاذ جائزا وقعدوا القواعد 
وقاسوا عىل البيت الواحد وتعدوا ذلك 
إىل القياس عىل ما خالف األصول)75(. 
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القياس  هيملوا  مل  الكوفيني  فإن  لذلك 
أولوا  أهنم  إال  املقننة  والقواعد  املطرد 
من  ووسعوا  للسامع  كبريا  اهتامما 
من  حمدود  غري  بشكل  فأخذوا  دائرته 
القراءات  أخذ  يف  وتوسعوا  اإلعراب 
عن  ثبت  ما  كل  نظرهم  يف  وصار 
وصحيحا  مقبوال  به  وتكلموا  العرب 

ولو كان شاذا)76(.
من  العلامء  انقسم  هنا  ومن   
وذكت  اثنني  فريقني  عىل  العرب 
اخلصومة بينهام فصار البرصي ال يأخذ 
الرأي الكويف وال يرتضيه لنفسه؛ ألنه 
خمالف لألسس والقواعد التي اختطها 
الكويف  أصبح  وباملقابل  البرصيون 
ما  أو  البرصي  القياس  من  يضجر 
القائم عىل  الفقهي  القياس  يطلق عليه 
االصطناع املتكلف ورصد العلل ملا فيه 

من تعقيد وعدم املرونة)77(.
وكان من بني هؤالء املعارضني   
أبو  السامع  مسألة  يف  الكويف  للمذهب 

يرصح  مل  وإن  فهو  اللغوي  الطّيب 
يربهن  كالمه  أن  إال  ميوله  أو  بمذهبه 
مدى رفضه ملبدأ السامع عند الكوفيني. 
عن  حتدث  لألصمعي  ترمجته  ففي 
وذكر  األشعريني  موىل  األمحر  خلف 
شعرا  قيس  عبد  شعراء  عىل  وضع  أنه 
عىل  وضع  وكذلك  كثريا  موضوعا 
الكوفة  أهل  أن  وذكر  به  عبثا  غريهم 
قرأوا أشعارهم عليه وكانوا يقصدونه 
ملا مات محاد الراوية؛ ألن خلفا كان قد 
أكثر األخذ عنه وملا تعّبد خلف األمحر 
وعّرفهم  الكوفة  إىل  ذهب  ونسك 
باألشعار التي أدخلها يف أشعار الناس 
وبقي رغم ذلك مبثوثا يف دواوينهم إىل 
يبنّي للقارئ أن  القول  اآلن)78(، وهبذا 
الكوفيني مل يتوثقوا من صحة ما يأتيهم 
من أشعار، وكذلك يطعن يف قواعدهم 
ومل  موضوع  شعر  عىل  مبنية  بوصفها 
بعد  حتى  القواعد  هذه  يصححوا 

علمهم بصنيع خلف األمحر. 

كتاب مراتب النحويني أليب الطّيب ...
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صحيحة  كانت  وإن  الرواية  فهذه 
ومبثوثة يف بطون الكتب إال أن هذا ال 
يعني هناك خطأ يف قواعد الكوفيني أو 
التثّبت،  وعدم  السامع  مسألة  يف  خّلال 
البرصيون  عنه  سمع  األمحر  فخلف 
أيضا وأثنوا عليه ويف مقدمتهم اخلليل 
فيه:  قال  الذي  الفراهيدي  أمحد  بن 
»اجتمع أصحابنا أنه كان أفرس الناس 
نبايل  ال  كنا  لسانا  وأصدقه  شعر  ببيت 
شعرا  أنشدنا  أو  خربا  عنه  أخذنا  إذا 
فقوله  صاحبه«)79(.  من  نسمعه  ال  أن 
وجود  عىل  يدّل  أصحابنا(  )اجتمع 
السامع  عىل  البرصيني  قبل  من  توافق 
تزكيته  عن  فضال  األمحر  خلف  من 
هذا  وليس  ينقله.  فيام  صادقا  بوصفه 
فحسب فقد كان األصمعي -املعروف 
بتعصبه يف األخذ عن العرب -»يسلك 
هو  قيل  حتى  حذوه  وحيذو  طريقه 
واألصمعي  وهو  األصمعي  معلم 
وبيَّنا  املذاهب  وأوضحا  املعاين  فتَّقا 

أنه  إال  به  يعاب  ما  فيه  املعاين ومل يكن 
كان يعمل القصيدة يسلك فيها ألفاظ 

العرب القدماء«)80(.
هذا  يف  تقّدم  ما  عىل  عالوة   
النص من إن سلوك األصمعي مسلك 
كان  فقد  له  مبارشة  تزكية  يعّد  األمحر 
األمحر يف وضع الشعر عىل غريه يتخّذ 
فهي  ثم  ومن  القدماء  العرب  ألفاظ 
سليمة  نحوية  وقواعد  فصيحة  ألفاظ 
يف  وعامل  برصي  رجل  عن  صادرة 
هبا  االعتداد  يمكن  لذا  واللغة،  النحو 
تقعيد  يف  الكوفيني  قبل  من  واعتامدها 

قواعدهم.
ومن بني مواقفه أيضا يف السامع   
يذكر أن أهل الكوفة كانوا يسمعون من 
مجاعة من رواة الشعر مثل محاد الراوية 
وغريه وكانوا يصنعون الشعر ويقتفون 
من  يبني  هذا  وكالمه  منه)81(،  املطبوع 
يف  البرصيني  منهج  إىل  ميوله  خالله 
منه ومن  الراوي والتحّقق  السامع عن 



435

)2
02

3  
ط -

شبا
( )

14
44

 - 
ب

رج
ة )

امن
 الث

سنة
- ال

ون 
الث

والث
س 

خلام
دد ا

الع
 - 

سع
التا

لد 
ملج

/ ا
واة

د

الرواة  سلسلة  يف  والبحث  املسموع 
العرب، ومل  إذا مل يسمعوا مبارشة عن 
يقف األمر عند هذا احلّد بل من خالل 
يف  تشّدده  يف  تفّوق  أنه  يتبنّي  تقّدم  ما 

السامع عىل البرصيني أنفسهم.
فهو يف معرض حديثه عن محاد   
الراوية يذكر أن أهل املرصين -البرصة 
يذكر  كام  عنه  أخذوا  -قد  والكوفة 
امرئ  شعر  أن  األصمعي  لسان  عن 
وعندما  محاد  عن  أخذ  قد  كله  القيس 
البرصي  مذهبه  نريد  األصمعي  نذكر 
األخذ  عدم  إىل  دعاه  الذي  املتشّدد 
ألنه  )168هـ(؛  الربد  بن  بشار  بشعر 
الشعراء،  خامتة  »بشار  فقال:  متأخر، 
واهلل لوال أن أيامه تأخرت لفضلته عىل 
هي  بشار  أيام  أن  مع  منهم«)82(،  كثري 
ضمن دائرة االحتجاج اللغوي فرفض 
األصمعي بشارا وأخذه عن محاد دليل 
عىل قبول محاد كام يدّل عىل تعصب أيب 
وهذا  السامع  بمسألة  اللغوي  الطّيب 

التعصب نفيس ال علمي وقد لوحظ يف 
أكثر مفاصل الكتاب)83(.

الكوفيني  عىل  تعصبه  سادسا: 
وعلامئهم.

تقّدم الكالم يف أن هناك خالفا   
والكوفة  البرصة  مذهبي  بني  واضحا 
السامع  منهج  من  نابع  اخلالف  وهذا 
القواعد  تقعيد  وطريقة  والقياس 
اللغة  واستقراء  العلل  واستنباط 
من  وغريها  هبا  الناطقني  عن  وأخذها 
أئمة  بني  خالف  عنه  ونتج  األمور، 
النحو واللغة وصار لكل منهم مذهبه 
بل  غريه  يرتيض  وال  به  يعتقد  الذي 
ويتعصب عىل املذهب اآلخر، ومن بني 
هؤالء العلامء أبو الطّيب اللغوي الذي 
مل يرصح يف كتابه مراتب النحويني عن 
ميوله ومذهبه إال أننا من خالل ما كتبه 
نستطيع  املرِصين  ألعالم  ترمجته  وعرب 

أن نصل إىل مذهبه وميوله الفكرية.
نشاهد  الطّيب  أيب  تراجم  تتبعنا  فإذا 

كتاب مراتب النحويني أليب الطّيب ...
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الرؤايس  جعفر  أيب  عند  وقوفه  أوال 
التي يبتدئها بقوله عامل أهل الكوفة ثم 
مطروح  »وهو  بقوله:  هذا  قوله  ينهي 

العلم ليس بيشء«)84(.
القول البد  نناقش هذا  قبل أن   
ترمجته  عند  الطّيب  أبا  أن  نبنّي  أن  لنا 
باسمه  ف  ُيعرِّ مل  الرؤايس  جعفر  أليب 
وال كنيته وال لقبه، ومل يذكر سنة وفاته 
وكذلك مل يذكر شيوخه وتالميذه)85(، 
التأليف  منهج  خرق  عن  فضال  وهذا 
إال أنه يضع أيدينا عىل سبب ال يمكن 

تربيره إال بالتعصب املذهبي.
وعودا عىل قوله السابق فهو يعّد   
الكويف وعلامئه عندما  للمذهب  رضبا 
ألن  باجلهل؛  عندهم  اهلرم  قمة  ينعت 
الكوفيني مجيعهم أخذوا عن أيب جعفر 
الرؤايس  أن  حني  يف  النحو)86(،  علم 
وتتّلمذ  النحو  يف  كتابا  وضع  من  أول 
عىل يد علامء البرصة من الرعيل األول 
أمثال عيسى بن عمر أستاذ اخلليل وأيب 

عمرو بن العالء، وله مصنفات وكتب 
ومعاين  واالبتداء  والوقف  النحو  يف 

القرآن وغريها)87(.
فنراه  للكسائي  ترمجته  يف  أما   
قائال:  ثعلب،  عن  رواية  لنا  ينقل 
أن  عىل  أمجعوا  قال:  ثعلب  »أخربنا 
أكثر الناس كلهم رواية وأوسعهم علام 
الطّيب عىل  أبو  ويعّلق  الكسائي«)88(، 
اإلمجاع  »وهذا  بقوله:  احلديث  هذا 
يدخل  ال  إمجاٌع  ثعلب  ذكره  الذي 
أن  يف  شّك  ال  البرصة«)89(،  أهل  فيه 
يف  أمر  معنّي  يشء  عىل  اإلمجاع  مسألة 
ما  ينفي  ال  هذا  ولكن  الصعوبة،  غاية 
ثقة  حمل  الكسائي  يكون  أن  أي  عداه 
الرمحن  عبد  أبو  فهذا  البرصيني،  لدى 
بعلميته  للكسائي  يعرتف  املقرئ 
بقوله: »وكان فصيح اللسان ال ُيفطن 
لكامله، وال خُييل إليك أن ُيعِرب وهو 
املقرئ  الرمحن  عبد  وأبو  يعرب«)90(، 
أيب  أمر  يقف  ومل  املذهب)91(،  برصي 
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أكثر  نجده  بل  احلّد  هذا  عند  الطّيب 
الكسائي  وحتديدا  الكوفيني  مع  حدة 
الكوفيني  جلميع  يكن  »مل  يقول:  إذ 
ولوال  العرب،  كالم  وال  بالقرآن  عامل 
فرفعوا  اخللفاء  من  دنا  الكسائي  أن 
خمتلط  وعلمه  شيئا،  يكن  مل  ذكره  من 
بال حجج وال علل، إال حكايات عن 
يلقنهم  كان  ألنه  مطروحة،  األعراب 
ما يريد، وهو عىل ذلك أعلم الكوفيني 
وإليه  قدوهتم  وهو  والقرآن  بالعربية 

يرجعون«)92(. 
وهذه الرواية ال سبيل إىل قبوهلا   
اللغة  كتب  إن  أمهها:  عدة،  ألسباب 
والتأريخ مجيعها تروي لنا أن الكسائي 
علمك  أخذت  أين  »من  اخلليل  سأل 
هذا؟ فأجابه: من بوادي احلجاز ونجد 
مخسة  أنفد  وقد  ورجع  فخرج  وهتامة 
عرشة قنينة حرب يف الكتابة عن العرب 
غري  همٌّ  له  يكن  فلم  حفظ  ما  سوى 
البرصة واخلليل، فوجد اخلليل قد مات 

وقد جلس يف موضعه يونس النحوي، 
فمرت بينهم مسائل أقرَّ له يونس فيها، 

وصدره موضعه«)93(.
أخذ  الكسائي  أن  يعني  فهذا   
أخذ  الذي  املكان  من  اللغوية  مادته 
منه اخلليل وسائر البرصيني فضال عن 
إقرار يونس ملسائله وال سيام إذا عرفنا 
أن الكسائي كان جيلس يف جملس يونس 
هذا  النظري)94(،  مناظرة  يناظره  وهو 
فضال عن أخذه عن أيب عمرو وعيسى 
السبعة  القراء  أحد  وهو  عمر)95(،  بن 
له  ليس  بأنه  الطّيب  أبو  يصفه  فكيف 

علم بالقرآن وال بكالم العرب؟
ترمجة  يف  نجده  األمر  وهذا   
الفراء أيضا عندما ينعته بأنه يأخذ عن 
غري الثقات مثلام يذكر أن أهل الكوفة 
واستكثر  يونس  عن  أخذ  أنه  يدعون 
ومل  ذلك،  يدفعون  البرصة  وأهل  منه 
هذا.  كالمه  صحة  عىل  دليال  لنا  يذكر 
التعصب  كثري  كان  أنه  يذكر  وكذلك 

كتاب مراتب النحويني أليب الطّيب ...
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التعصب  ألجل  وخيالفه  سيبويه  عىل 
فهو ال يفارق كتاب سيبويه؛ ألنه كان 
يتعمد تتبع خطأه ولكنته... ويف الوقت 
الكسائي  خيالف  كان  بأنه  يذكر  نفسه 
نحمله  أن  يمكن  وهذا  كثريا)96(، 
أستاذه  خيالف  كان  بأنه  حسنا  حممال 
الكسائي يف مسائل علمية فال ضري إذا 
محلنا خمالفته لسيبويه عىل املحمل نفسه 

وليس املخالفة ألجل التعصب فقط.
ال  نجده  النحو  هذا  وعىل   
وغالبا  فضل،  بأدنى  للكوفيني  يعرتف 
أهنم  أو  ثقات  غري  بأهنم  يصفهم  ما 
أخذوا عن غري الثقات، بل حتى الذي 
ويروي  بفضل  هلم  يعرتف  أن  حياول 
فهو  شأهنم  من  ترفع  حكايات  هلم 
خيطئه ويتهمه بأنه أخذ عن غري الثقات 
الدينوري)97(.  قتيبة  ابن  مع  فعل  كام 
حاّد  بلسان  يتكلم  نراه  حتى  وهكذا 
رواية  يذكر  عندما  اللهجة  وشديد 
إذ  السجستاين،  حاتم  أيب  إىل  ينسبها 

القرآن  حروف  ت  فرسَّ »فإذا  يقول: 
العرب  عن  حكيت  أو  فيها،  املختلف 
عنهم،  الثقات  عن  أحكيه  فإنام  شيئا 
عبيدة  وأيب  واألصمعي  زيد  أيب  مثل 
األعراب  فصحاء  من  وثقات  ويونس 
رواية  إىل  ألتفت  وال  العلم،  ومحلة 
والفراء  واألموي  واألمحر  الكسائي 
وغريهم، وأعوذ باهلل من رشهم«)98(. 
ثقات  وحدهم  البرصيني  جيعل  فهو 
مع  يفعله  ما  وهذا  عداهم  من  وينكر 
يف  هلم  ترجم  الذين  مجيعا  الكوفيني 

كتابه.
ومل يكن هذا الصنيع مع النحاة   
القراء  ذكر  إىل  أيضا  تعرض  بل  فقط 
من الكوفيني وترجم هلم وقسا عليهم 
)156هـ(  الزيات  محزة  مقدمتهم  ويف 
أهل  عند  إمام  بأنه  عنه  قال  الذي 
عند  وأما  ويقدمونه  يعظمونه  الكوفة 
أنه  وزعم  له،  قدر  فال  البرصة  أهل 
واحلرضمي  زيد  وأبا  األصمعي  سأل 
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الزيات  محزة  عن  العلامء  من  وغريهم 
يكن  ومل  شيئا  يكن  مل  أنه  عىل  فأمجعوا 
يعرف كالم العرب وال النحو وأنه كان 
يلحن يف القرآن وال يعقله)99(. ثم يتابع 
الكوفة  أهل  »وإنام  بقوله:  هذا  حديثه 
صريه  فقد  ويباهتون،  فيه  يكابرون 
اجلهال من الناس شيئا عظيام باملكابرة 
والبهت... وكيف يكون رئيسا وهو ال 
يعرف الساكن من املتحرك وال مواضع 
الوقف واالستئناف وال مواضع القطع 
والوصل واهلمز! وإنام حيسن مثل هذا 
اء  أهل البرصة، ألهنم علامء بالعربية قرَّ

رؤساء«)100(. 
مسّوغ،  غري  هجوم  وهذا   
أحد  كان  الزيات  محزة  أن  فاملعروف 
قراءهتم  يف  املشهورين  السبعة  القراء 
أصحاب  من  العديد  هلم  وشهد 
املذاهب، إذ كان رجال صاحلا وكانت 
صاحب  صدوًقا  وكان  أحاديث  عنده 
إعجاب  أيام  بقراءته  وُأعجب  بل  ُسنَّة 

أبو عمرو بن العالء)101(.
هذا  من  ننتهي  إذ  ونحن   
احلديث البد لنا من القول: إننا يف هذا 
الطّيب  أبا  نخطئ  أن  نريد  ال  املوضع 
نريد  مثلام ال  نقله،  ما  اللغوي يف مجيع 
أن نؤيده يف مجيع ما قاله، فقد ال خيلو 
للمذهب  الواضح  وامليل  اهلوى  من 
البرصي ويمكن أن نحمل بعضه عىل 
قلة املادة اللغوية التي كان يمتلكها عن 
الكوفيني، أما بعضها اآلخر فقد نلمس 
فيه ظلام واضحا، وال نبالغ إن قلنا إنه 
منه  بنيِّ  الكوفيني وتعصب  وْضع عىل 
كتابه  هناية  يف  ذلك  عىل  تنبه  ولعله 
كل  اهلل  -جنّبك  »جتنب  قال:  عندما 
-أي من األخبار  -أن حتفل منه  حمذور 
الواردة يف كتابه -بام ال تثبت به رواية، 
وال تصح فيه حكاية«)102(. هذا القول 
هلا  ليس  روايات  هناك  أن  عىل  يدّل 
به  نتشبث  دليل  أو  الصحة  أساس من 

يف تصديقه.

كتاب مراتب النحويني أليب الطّيب ...
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قلناه  ما  فإن  نفسه  الوقت  ويف   
أو  الكويف  املذهب  عن  دفاعا  ليس 
اآلخر،  عىل  املذهبني  ألحد  تفضيال 
أوال،  اإلنصاف  باب  من  هو  وإنام 
ومذهبه  الكوفيني  من  موقفه  وتبيان 
بل  ويعظمه  إليه  ينتمي  الذي  البرصي 
علامء  وال  غريه  آخر  مذهبا  يرى  وال 
غري البرصيني عندما قال: »فأما الذين 
علامء  فرؤساء  البرصة  علامء  من  ذكرنا 
املرصين  يف  مدافعني  غري  معظمون 
مرص  يف  وال  بالكوفة  يكن  ومل  مجيعا. 
العلم  يف  أصغرهم  مثل  األمصار  من 
وباهوا  به  الفتخروا  كان  ولو  بالعربية 
يف  وأفرطوا  البلدان  أهل  بمكانه 

إعظامه«)103( ثانيًا.
وواضحة  طاغية  قسوة  فهذه   
عن  خارجة  وهي  الكوفيني  هبا  يسلق 
املوضوعي  العلمي  واملنهج  احلياد 
واملوازنة  املناقشة  عىل  يقوم  الذي 
القساوة  وهذه  والتحليل،  والعرض 

واحلدة والعصبية يمكن أن نلتمس هلا 
وهو  ما  حّد  إىل  مقبوال  يبدو  قد  عذرا 
التي  بيئته  من  نابعة  العصبية  هذه  أن 
أول  يف  ذكرنا  فقد  وترعرع،  فيها  نشأ 
حلب،  يف  نشأ  أنه  البحث  صفحات 
باخلصومات  مشحون  حلب  وجوُّ 
هو  كام  واألدباء  األعالم  بني  الفكرية 
فراس احلمداين  املتنبي وأيب  احلال بني 
أيب  مع  واألخري  خالويه  وابن  واملتنبي 
عن  فضال  هذا  نفسه،  اللغوي  الطّيب 
بني  والعسكرية  السياسية  اخلصومات 
قائد  والدمستق  احلمداين  فراس  أيب 
قد  املشحونة  األجواء  هذه  كل  الروم، 
ونفسيته  وأسلوبه  املرء  طبيعة  يف  تؤثر 
يف الرواية والكتابة ضد اخلصم، ولعل 
هذا السبب هو الذي جعله يّصب جام 

غضبه عىل الكوفيني وعلامئهم)104(.
النحوية  املذاهب  من  موقفه  سابعا: 

األخرى.
البرصة  مدرستي  نضوج  بعد   
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والكوفة انتقل العلم إىل بغداد وشاعت 
العراق  مدن  باقي  من  إليها  اهلجرة 
واجلزيرة  وواسط  والكوفة  كالبرصة 
واألدب  العلم  ملتقى  وأصبحت 
وكان  وازدهرت،  العلوم  هلا  ونشأت 
أول  الرشيد  هارون  العبايس  اخلليفة 
من قّرب الفقهاء والنحاة، ثم زاد عليه 
بتقريب  اهتامما  أكثر  فكان  املأمون  ابنه 

علامء اللغة والنحو)105(.
إىل  أقرب  الكوفة  كانت  وملا   
-أعني  أهلها  وألن  البرصة  من  بغداد 
من  العباسيني  إىل  -أقرب  الكوفة 
جعلت  انقيادا،  وأسهل  البرصة  أهل 
اخللفاء العباسيني يقربون علامء الكوفة 
ومؤديب  حاشيتهم  منهم  ويتخذون 
أمورهم  يف  ومستشارهيم  أبنائهم 
ونتيجة  واللغوية،  والنحوية  الفقهية 
هلذا التشجيع الذي القاه علامء الكوفة 
انترش  اإلسالمية  احلارضة  خلفاء  من 
وسيطر  بغداد  يف  وذاع  الكويف  النحو 

لسنوات  فيها  الدرس  جمالس  عىل 
الشديد  طوال، ومن هنا شب الرصاع 
بني مدرستي البرصة والكوفة بوصف 
ذي  البرصي  النحو  محلة  البرصيني 
األسبقية واألصالة الذي قامت أصوله 
النضج  مرحلة  وبلغت  أركانه  وثبتت 
أو  عام  بامئة  الكوفة  تعرفه  أن  قبل 
الكسائي  حادثة  عن  فضال  هذا  يزيد، 
إىل  أّدت  التي  املعروفة  سيبويه  مع 
إىل  اهلجرة  إىل  البرصيني  ودعت  وفاته 
بغداد لالنتقام من الكسائي وأخذ الثأر 
وأصحاب  اخللفاء  بني  هيبته  وإذهاب 
ما  يؤيد  هذا  ولعل  السلطان)106(، 
ذهب إليه بعض الباحثني من أن أصل 
السياسة  إىل  يعود  النحوي  اخلالف 
الكوفيني  إىل  العباسيني  ميل  بسبب 
ومن ثم ضاع حق البرصيني بوصفهم 

.)107( أصحاب السبق والتقّدم كام مرَّ
اجلانب  هذا  يف  يعنينا  والذي   
هذه  أن  هو  اليسرية  املقدمة  هذه  بعد 

كتاب مراتب النحويني أليب الطّيب ...
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علامء  إقامة  بعد  -أي  بعد  فيام  املدرسة 
املذهبني فيها -قامت عىل انتخاب آراء 
فنشأ  والكوفية  البرصية  املدرستني  من 
املدرستني  آراء  حيمل  النحاة  من  جيل 
البرصي  املربد  يد  عىل  تتلمذوا  ألهنم 

وثعلب الكويف)108(. 
كّتاب  اضطرب  هنا  ومن   
املذهب  إزاء  والطبقات  الرتاجم 
ألصحابه  ترجم  من  فمنهم  البغدادي 
البرصية  املدرسة  يف  أصلهم  عىل 
يف  الزبيدي  صنع  كام  والكوفية 
مستقلني  جعلهم  من  ومنهم  طبقاته، 
يف  النديم  فعل  كام  مستقلة  مدرسة  يف 
أساسا  أنكر  من  ومنهم  فهرسه)109(، 
مقدمتهم  ويف  بغدادية  مدرسة  وجود 
مراتب  كتاب  يف  اللغوي  الطّيب  أبو 
لعلامء  وجود  ال  أنه  ذكر  إذ  النحويني، 
قدموا  الكوفة  أهل  هم  وإنام  بغداد  يف 
فقدموهم،  امللوك  وحدثوا  بغداد  إىل 
الكوفيني  روايات  يف  الناس  ورغب 

وتباهوا  بالنوادر،  وتفاخروا  الشاذة 
األصول  وتركوا  بالرتخيصات 
واعتمدوا عىل الفروع ومن ثم اختلط 

العلم)110(.
الكوفيني  أن  األمر  حقيقة  ويف   
كام  بغداد  يف  األوىل  الريادة  هلم  كان 
تقّدم ثم تبعهم البرصيون بل وصارت 
بغداد آن ذاك ذات نزعة برصية قوية يف 
ظّل وجود اإلمامني النحويني الكبريين 
ابن جني  الفتح  وأيب  الفاريس  أيب عيل 
الذين كانا ينترصان للمذهب البرصي 
يف  ويعربان  إليه  أنفسهام  وينسبان 
أصحابنا  قال  بقوهلم:  كثريا  تصانيفهام 

ويريدان البرصيني)111(.
كون  يرفض  الطّيب  فأبو  إذن   
بغداد تشّكل مذهبا مستقال بنفسه فهي 
عنده »مدينة ُملك، وليس بمدينة علم 
وما فيها من علم فمنقول إليها وجملوب 
ورعيتهم«)112(.  وأتباعهم  للخلفاء 
وبقي هذا األمر يف حمل خالف وأخٍذ 
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وردٍّ بني الباحثني املعارصين، ويبدو أن 
أبا الطّيب اللغوي حمقٌّ يف هذه املسألة، 
ومدينة  إسالمية  حارضة  فبغداد 
وصل  وقد  رئاسة،  ومدينة  عسكرية 
بعد  والكوفيني  البرصيني  علم  إليها 
نجد  لذلك  العلامء  وتدارسه  نضج  أن 
وجود  بشدة  ينكر  املخزومي  مهدي 
هي  وإنام  مستقلة  بغدادية  مدرسة 
ابن  قول  يرجح  لذلك  كوفية؛  مدرسة 
الكويف  الرأي  يصف  كان  عندما  جني 

بالبغدادي)113(.
فقد  ومكة  املنورة  املدينة  أما   
»فأما مدينة  أبو الطّيب قائال:  أنكرمها 
الرسول صىل اهلل عليه وسلم فال نعلم 
األصمعي:  قال  العربية.  يف  إماًما  هبا 
هبا  رأيت  ما  زمانا  باملدينة  أقمت 
قصيدة واحدة صحيحة إالَّ مصحفًة أو 
مصنوعًة«)114(. ويذكر بعدها ابن دأب 
وخفيت  علمه  وذهب  سقط  إنه  وقال 
وقال  اجلمل  عيل  بذكر  وأتبعه  روايته 

يكن  مل  أنه  إال  النحو  يف  كتابا  وضع 
شيئا)115(.

أما مكة فلم يذكر منها إال ابن   
من  شيئا  وضع  إنه  وقال  قسطنطني 
النحو  سمع  البرصة  قدم  وملا  النحو 
قبل  من  عمل  كان  ما  مجيع  فطرح 
شيئا  يساوي  ال  آخر  شيئا  وضع  ثم 

أيضا)116(.
اخلامتة:-

يف خامتة هذا البحث يمكن أن   
أيدينا عليها من  نلخص أمورا وضعنا 
بام  إمجاهلا  نحاول  الكتاب،  هذا  خالل 

ييل: 
من  النحويني  مراتب  كتاب  يعّد   -1
يف  املهمة  واملراجع  األصيلة  الكتب 
من  وهو  واللغويني،  النحويني  تراجم 
يف  إلينا  وصلت  التي  األوىل  الكتب 

القرن الرابع اهلجري.
أبو الطّيب يف تأليف مراتبه  2- استند 
سعد  البن  الكربى  الطبقات  فكرة  إىل 

كتاب مراتب النحويني أليب الطّيب ...
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طبقات  يف  اجلمحي  سالم  ابن  وفكرة 
فحول الشعراء.

3- استوحى أبو الطّيب من ابن سعد 
واملكان  الزمان  منهج  سالم  وابن 
عىل  مراتبه  فقسم  والرواية  والشهرة 
خالفهام  قد  كان  وإن  املنهجني،  هذين 

يف مواضع كثرية من الكتاب.
4- اعتمد يف رواية أخباره عىل أساذته 
حاتم  وأيب  والصويل  الزاهد  عمر  أيب 
وأحيانا  غريهم  يذكر  ومل  السجستاين 
جيعل الراوي جمهوال ومل يأِت بمصاديق 
يف  الّشك  يبث  ممّا  وهذا  أقواله  عىل 

روايته يف نفس القارئ.
5- إن السبب الذي وضع أبو الطّيب 
كتابه من أجله هو اخللط احلاصل بني 
معرفة مصنفاهتم،  العلامء وعدم  أسامء 
وعندما غادرنا مقدمة الكتاب مل نجده 
ترجم  ألعالم  كتب  أسامء  لنا  يذكر 
اليد  أصابع  يتجاوزون  ال  نتفا  إال  هلم 

الواحدة.

6- وقف أبو الطّيب موقفا متشنجا من 
الكوفيني وخالفهم  عند  السامع  مسألة 
يرتيض  ال  فهو  موضع  من  أكثر  يف 
حّددهم  الذين  العرب  من  إال  السامع 

البرصيون يف أطلسهم.
7- وقف أبو الطّيب موقفا شديدا من 
الكوفيني فقد كان حانقا عليهم شديد 
الغيظ حاد اللسان ال يعرتف هلم بفضل 
من  التعصب حتى عىل  هذا  وجرَّ  أبدا 

تتّلمذ عىل أيادي برصية.
الرفض  موقف  الطّيب  أبو  وقف   -8
مدرسة  وعدها  البغداديني  ملدرسة 
من  وهي  علم  مدرسة  وليست  ملك 
للبرصيني  عالقة  وال  الكوفيني  شأن 

هبم.
علامء  إىل  الرفض  هذا  انجرَّ   -9
العرب  وقال:  ومكة  املنورة  املدينة 
ويعني  املرِصين  هذين  غري  تعرف  مل 

البرصة والكوفة.
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كتاب مراتب النحويني أليب الطّيب ...

اهلوامش:

1- مراتب النحويني: 17.

2- املصدر نفسه: 18.

3- مراتب النحويني: 7.

4- أبو عمر املطرز: هو أبو عمر حممد بن 

عبد الواحد، يعرف بغالم ثعلب، يعد من 

أحفظ الرواة أمىل من حفظه ثالثني ألف 

الناس  أيدي  يف  التي  ومجيع  لغة،  ورقة 

أيب  شيخ  وهو  تصنيف،  بغري  أمالها  إنام 

الطّيب اللغوي، تويف سنة 345هـ. ينظر: 

بكر  أبو  واللغويني:  النحويني  طبقات 

وذيوله:  بغداد  وتاريخ   ،209 الزبيدي: 

اخلطيب البغدادي: 3/ 160.

بن  اهلل  عبد  بن  حييى  بن  حممد  هو   -5

بكر  أبو  صول،  بن  حممد  بن  العباس 

متقن  اللغوي  الطّيب  أيب  شيخ  الصويل، 

يف اآلداب ومعرفة األخبار وأيام اخللفاء 

ومآثر األرشاف وطبقات الشعراء، وكان 

واألدب  احلفظ  حسن  الرواية،  واسع 

األشياء  ووضع  الكتب  صنف  حاذقا، 

سنة  بالبرصة  مات  مواضعها،  منها 

335هـ وقيل 336هـ. ينظر: إنباه الرواة 

عن أنباه النحاة: 3/ 233 -236.

6- ينظر: مراتب النحويني: 8.

حممد  بجمعها  عني  البلغاء:  رسائل   -7

كرد عيل: 211، وينظر: الوايف بالوفيات 

للصفدي: 19/ 173.

291هـ،  لثعلب  الفصيح  يريد   -8

وإصالح املنطق البن السكيت 244هـ.

9- الوايف بالوفيات: 19/ 173.

10- ينظر: رسالة الغفران: 192.

11- ينظر: مراتب النحويني: 8 والشعر 

يف املصدر نفسه: 50 -51.

12- ينظر: زبدة الطلب يف تاريخ حلب: 

كامل الدين ابن العديم: 80.

13- ينظر: مراتب النحويني: 9.

14- رسالة الغفران: 192.

النحو  أئمة  تراجم  البلغة يف  ينظر:   -15

وبغية   ،190 آبادي:  الفريوز  واللغة: 

الوعاة: للسيوطي: 2/ 120، واألعالم 
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املؤلفني  ومعجم   ،176  /4 للزركيل: 

ومراتب   ،210  /6 كحالة:  لعمر 

النحويني: 9.

16- رسالة الغفران: 192.

17- ينظر: املزهر: السيوطي: 351.

18- رسالة الغفران: 192.

جواهر  من  العروس  تاج  ينظر:   -19

القاموس: الَزبيدي: 7/1.

مقال  احللبي:  اللغوي  الطّيب  أبو   -20

لعز الدين التنوخي نرشه يف جملة املجمع 

املجلد  من  الثاين  اجلزء  العريب:  العلمي 

التاسع والعرشين: 182 -183.

21- ينظر: علم اللغة العربية: د. حممود 

فهمي حجازي: 73. 

22- ينظر: املصدر نفسه: 74.

23- ذكره صاحب كتاب كشف الظنون 

بعنوان مراتب النحاة: ينظر: 2/ 1650، 

العارفني:  هدية  كتاب  صاحب  وكذلك 

1/ 633، وقد انفردا هبذه التسمية دون 

غريمها.

24- ألف املربد 285هـ كتابا سامه مراتب 

النحويني البرصيني لكنه مفقود ومل يصل 

إلينا.

25- ينظر: املزهر: 1/ 118 -119.

النحويني: 7، وعلم  ينظر: مراتب   -26

اللغة العربية: 74.

النحو  أصول  يف  البلغة  ينظر:   -27

واللغة: 88.

28- ينظر: مراتب النحويني: 7 -8.

كارل  العريب:  األدب  تاريخ  ينظر:   -29

بروكلامن: 3/ 8، 1/6 .

العربية:  اللغة  آداب  تاريخ  ينظر:   -30

جرجي زيدان: 1/ 270 -271.

31- ينظر: ضحى اإلسالم: أمحد أمني: 

.614 /2

النديم:  ابن  الفهرست:  ينظر:   -32

.209

33- ينظر: املصدر نفسه: 127.

34- ينظر: املصدر نفسه: 129.

35- مراتب النحويني: 21.
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كتاب مراتب النحويني أليب الطّيب ...

36- مراتب النحويني: 118.

 ،101 النحويني:  مراتب  ينظر:   -37

صفحات  يف  املسألة  هذه  وسنناقش 

الحقة.

38- طبقات فحول الشعراء: ابن سالم 

اجلمحي: 1/ 24.

حممد  باسم  احلموي  ياقوت  ذكره   -39

اهتِد  ومل  )بالسني(  باسويه  ابن  بن جعفر 

إىل ترمجته ومعرفته. ينظر: معجم األدباء: 

1/ 226و 7/ 3101.

40- ينظر: مراتب النحويني: 38.

اللغة  علوم  يف  املزهر  ينظر:   -41

وأنواعها: 2/ 343.

42- مراتب النحويني: 39.

43- ينظر: املصدر نفسه: 42.

44- املصدر نفسه: 84.

45- ينظر: املصدر نفسه: 90، 92، 95، 

.98

46- ينظر: املصدر نفسه: 105.

47- ينظر: مراتب النحويني: 40 -41، 

ويراجع سنة وفاة اخلليل بن أمحد: معجم 

حبيب  بن  ويونس   ،1260  /3 األدباء: 

وفاة  بسنة  الرتمجة  عند  املؤلف  ذكره 

182هـ، ويف وفاة عاصم ينظر: األعالم: 

ينظر:  حميصن:  بن  وحممد   ،248  /3

معرفة القراء الكبار للذهبي: 52.

48- ينظر: مراتب النحويني: 33 -34، 

.45

49- ينظر: مراتب النحويني: 73.

50- ينظر: املصدر نفسه: 17.

وما   78 النحويني:  مراتب  ينظر:   -51

قبلها.

ترمجة  املثال:  سبيل  عىل  وينظر   -52

بن  ويونس   ،27 العالء:  بن  عمرو  أيب 

حبيب: 34.

53- ينظر: مراتب النحويني: 33.

54- ينظر: املصدر نفسه: 59.

55- مراتب النحويني: 119.

56- املصدر نفسه: 101.

57- املصدر نفسه: 102.
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58- ينظر: طبقات النحويني واللغويني 

أليب بكر الزبيدي: 125.

59- مراتب النحويني: 15.

60- مراتب النحويني: 15 -16.

وأشعارهم:  املراقسة  أخبار  ينظر:   -61

حسن السندويب: 245 -247.

62- مراتب النحويني: 17 -18.

واللغويني:  النحويني  طبقات   -63

.196

64- تاريخ آداب العرب: للرافعي: 1/ 

.362

عمر  العريب:  األدب  تاريخ  ينظر:   -65

فروخ: 2/ 205 -242.

66- مراتب النحويني: 113.

67- املزهر: 2/ 412.

68- ينظر: مراتب النحويني: 16.

أبو  عيل  النحوي:  التفكري  أصول   -69

املكارم: 33.

 /1 جني:  ابن  اخلصائص:  ينظر:   -70

361 وما بعدها.

العرب:  عند  اللغوية  الدراسات   -71

حممد حسني آل ياسني: 343.

72- املزهر: 1/ 118. 

عند  اللغوية  الدراسات  ينظر:   -73

العرب: 342.

منى  د.  النحو:  يف  القياس  ينظر:   -74

إلياس: 81.

البرصيني  بني  السامع  ينظر:   -75

حممد  املنهج:  يف  مقاربة  والكوفيني: 

كنتاوي: جملة منتدى األستاذ: العدد11: 

.145

76- ينظر: املصدر نفسه: 146.

عند  اللغوية  الدراسات  ينظر:   -77

العرب: 345 -346.

78- ينظر: مراتب النحويني: 59 -60. 

79- طبقات فحول الشعراء: 1/ 23.

80- الوايف بالوفيات: 13/ 219.

81- ينظر: مراتب النحويني: 86.

82- األغاين أليب الفرج األصفهاين: 3/ 

.135
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كتاب مراتب النحويني أليب الطّيب ...

 ،88 النحويني:  مراتب  ينظر:   -83

108، 112؟

84- مراتب النحويني: 39.

85- ينظر: املصدر نفسه: 39.

النحويني:  العلامء  تاريخ  ينظر:   -86

للتنوخي: 194.

87- ينظر: املصدر نفسه: 194، ونزهة 

األلباء: 50، ومعجم األدباء: 6/ 2487 

.2488-

88- مراتب النحويني: 89.

89- مراتب النحويني: 89.

واللغويني:  النحويني  طبقات   -90

.129

91- ينظر: الطبقات الكربى البن سعد: 

.43 /6

92- مراتب النحويني: 89.

93- تاريخ بغداد: 13/ 345.

94- ينظر: طبقات النحويني واللغويني: 

.127

النحويني:  العلامء  تاريخ  ينظر:   -95

.191- 190

96- ينظر: مراتب النحويني: 106.

97- ينظر: مراتب النحويني: 101.

98- املصدر نفسه: 108.

99- ينظر: املصدر نفسه: 44.

100- املصدر نفسه: 44.

101- ينظر: وفيات األعيان: 2/ 216، 

 ،385  /6 الكربى:  الطبقات  وينظر: 

واجلرح والتعديل أليب حاتم: 3/ 210، 

وقراءة محزة لسورة يوسف عىل أيب عمرو 

عساكر:  ابن  دمشق:  تاريخ  العالء:  بن 

.107 /67

102- مراتب النحويني: 126.

103- املصدر نفسه: 42 -43.

أن  إىل  الباحثني  بعض  ذهب   -104

السبب يف ذلك سيايس.

خدجية  النحوية:  املدارس  ينظر:   -105

احلديثي: 273 -275 .

 276 النحوية:  املدارس  ينظر:   -106

.277-
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العريب:  النحو  تاريخ  من  ينظر:   -107

سعيد األفغاين: 80.

شوقي  النحوية:  املدارس  ينظر:   -108

ضيف: 245.

109- ينظر: املصدر نفسه: 245.

110- ينظر: مراتب النحويني: 109.

 ،245 النحوية:  املدارس  ينظر:   -111

.276

112- مراتب النحويني: 125.

113- ينظر: الدرس النحوي يف بغداد: 

-247، وينظر:  مهدي املخزومي: 224 

املدارس النحوية: شوقي ضيف: 245.

114- مراتب النحويني: 120. 

115- ينظر: املصدر نفسه: 121 -123.

 116- ينظر: املصدر نفسه: 124.
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املصادر واملراجع:-

1. أبو الطّيب اللغوي احللبي: مقال لعز 

املجمع  جملة  فيش  نرشه  التنوخي  الدين 

املجلد  من  الثاين  اجلزء  العريب:  العلمي 

التاسع والعرشين: 182 -183.

2. أخبار املراقسة وأشعارهم يف اجلاهلية 

السندويب،  حسن  االسالم:  وصدر 

الدين،  صالح  اسامة  ورشحها  راجعها 

-لبنان،  بريوت  العلوم،  إحياء  دار  ط1، 

1990م.

أبو  عيل  د.  النحوي:  التفكري  أصول   .3

املكارم، ط1، دار غريب للطباعة والنرش 

والتوزيع، القاهرة، 2006م.

4. األعالم: خري الدين الزركيل، ط15، 

-لبنان،  بريوت  للماليني،  العلم  دار 

 .2002

األصفهاين  الفرج  أليب  األغاين   .5

ط2،  جابر،  سمري  حتقيق:  )ت356هـ(، 

دار الفكر -بريوت، د.ت.

مجال  النحاة:  أنباه  عن  الرواة  إنباه   .6

يوسف  بن  عيل  احلسن  أبو  الدين 

أبو  حممد  حتقيق:  646هـ(،  )ت  القفطي 

العريب  الفكر  دار  ط1،  إبراهيم،  الفضل 

الثقافية  الكتب  ومؤسسة  القاهرة،   -

-بريوت، 1406 هـ - 1982م.

اللغويني  طبقات  يف  الوعاة  بغية   .7

بكر،  أيب  بن  الرمحن  عبد  والنحاة: 

911هـ(،  )ت  السيوطي  الدين  جالل 

إبراهيم، املكتبة  حتقيق: حممد أبو الفضل 

العرصية، لبنان -صيدا.

واللغة:  النحو  أئمة  تراجم  يف  البلغة   .8

الفريوز آبادي: جمد الدين أبو طاهر حممد 

بن يعقوب الفريوز آبادى )ت 817هـ(، 

والنرش  للطباعة  الدين  سعد  دار  ط1، 

والتوزيع، 2000م. 

القاموس:  جواهر  من  العروس  تاج   .9

الرزاق احلسيني،  حممد بن حممد بن عبد 

بيدي  الزَّ بمرتىض،  امللقب  الفيض،  أبو 

من  جمموعة  حتقيق:  1205هـ(،  )ت 

املحققني، دار اهلداية، د. ت.

كتاب مراتب النحويني أليب الطّيب ...
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مصطفى  العرب:  آداب  تاريخ   .10
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كتاب مراتب النحويني أليب الطّيب ...
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كتاب مراتب النحويني أليب الطّيب ...
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داللة التقديم والتأخير في الجملة 
برسي  الفعلية في كتاب االحتجاج للطَّ

)ت588هـ( دراسة وصفية تحليلية. 

The significance of precedence and delay in the 

verbal sentence in the book “Al-Ihtijaj” by Al-Tabarsi 

(d. 588 AH): a descriptive and analytical study.
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ملخص البحث
أسلوب  األساليب  هذه  ومن  بارزة،  لغوية  بأساليب  العربية  اللغة  متّيزت   
فيه  ملا  القدم؛  منذ  اللغة  أهل  باهتامم  األسلوب  هذا  حظّي  وقد  والتأخري،  التقديم 
من دور يف توضيح املعنى، فالعريب يلجأ إىل التقديم إلبراز األهم الذي يطلبه قصًدا 
لغاية ينشدها، وهذا ما ذهب إليه سيبويه، فالتقديم عند أهل النحو يعتمد عىل املعنى 
ا أهل البالغة فقد جعلوا  والرتكيب، فهم يميلون أحياًنا حلكم نحوي يف األصل، أمَّ
وستقترص  الرتكيبي،  االنزياح  يف  واضح  أثر  والتأخري  وللتقديم  أساسيَا،  املعنى 
دراستنا يف هذا البحث عىل التقديم والتأخري الفعيل، والذي يتمّثل بالتقديم والتأخري 
بني الفعل ومعموالته، وبام تعّلق بالفعل ومعموالته، وهذا ما سيتّضح لنا بعد تتّبع ما 
خيّص هذا املفهوم، وما ورد من هذا األسلوب يف احتجاج الطَّربيس )588ه( إن شاء 

اهلل تبارك وتعاىل.
Abstract

The	 Arabic	 language	 has	 been	 distinguished	 by	 prominent	
linguistic	 methods,	 and	 among	 these	 methods	 is	 that	 of	
precedence	and	delay.	This	method	has	received	the	attention	
of	the	people	interested	in	languages	since	ancient	times	due	to	
its	role	in	clarifying	the	meaning.	Arabs	resort	to	precedence	to	
highlight	the	most	important	thing	that	the	writer	intentionally	
seeks.	This	 is	what	 Sibawayh	went	 to.	 Precedence	 and	delay	
have	 a	 clear	 effect	 on	 the	 structural	 shift.	This	 study	will	 be	
limited	to	verbal	precedence	and	delay	between	the	verb	and	its	
modalities,	and	what	is	related	to	the	verb	and	its	modalities.	
This	will	become	clear	to	us	after	tracing	what	is	related	to	this	
concept,	and	what	came	from	this	method	in	“Al-Ihtijaj”	by	Al-
Tabarsi	(588	AH).

داللة التقديم والتأخري يف اجلملة الفعلية ...
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مُة: املقدِّ
لقد نال أسلوب االنزياح قبوالً   
عند كثري من الدارسني واملتخّصصني، 
ة  عدَّ إىل  بدوره  أفىض  القبول  وهذا 
من  الرغم  فعىل  اجتاهات،  أو  مذاهب 
أنَّ هذا األسلوب قد أثار جدالً إال أنَّ 
ذلك أّدى إىل توسعة صداه عند العرب 
كنهه،  حتديد  يصعب  لذا  والغرب؛ 
ُربَّام يعود ذلك للتفاوت بني مسميات 
التفاوت  هذا  أنَّ  كام  األسلوب،  هذا 
بل  الرتكيبية  الدراسات  عىل  يقترص  مل 
واللسانية  والنقدية  االسلوبية  يشمل 

والبالغية. 
مسمياته  تداخّلت  فاالنزياح   
ة سواء  فيه مصطلحاٌت عدَّ واشرتكت 
أم  االستعامل  جهة  من  ذلك  أكان 
اللفظ، فإدراك املصطلح عند الباحثني 
أساس  وسيلة  يعّد  إنَّه  إذ  مهٌم؛  أمٌر 
ُربَّام يتمكن هبا من الوصول إىل إدراك 
هذا  يف  فالتنّوع  الكلم)1(،  تركيب  كنه 
املصطلح ال شكَّ يف أنَّه يعود ألسباب 
أو مسّوغات، ربَّام يعود ذلك الستعامل 

ل  ُيشكِّ ال  وهذا  الغربية،  املصطلحات 
فلوالً. 

مفهوم االنزياح: 
االنزياح يف اللغة:

 « أن  إىل  فارس  ابن  يذهب   
َعىَل  َتُدلُّ  َكِلَمٌة  َواحْلَاُء؛  اُء  َوالزَّ النُّوُن 
َبُعَدْت.  ُنُزوًحا:  اُر  الدَّ َوَنَزَحِت  ُبْعٍد. 
ُه ُيَباَعُد  َوَبَلٌد َناِزٌح. َوِمنُْه َنْزُح امْلَاِء، َكَأنَّ
اْلبِْئَر:  َنَزْحُت  ُيَقاُل:  اْلبِْئِر.  َقْعِر  َعْن  بِِه 
َقِليَلُة  َنُزوٌح:  َوبِْئٌر  ُه.  ُكلَّ َماَءَها  اْسَتَقْيُت 

امْلَاِء. َوآَباٌر ُنُزٌح«)2(. 
االصطالح  يف  االنزياح  أما   
كُثرت  إن  املصطلح  أنَّ  املعلوم  فمن 
ومن  بينها،  التفاوت  كُثر  مصطلحاته 
فمعرفة  السامع،  أو  القارئ  تلفت  ثمَّ 
أساليب  معرفة  يف  أساٌس  املصطلح 
ذلك  من  الرغم  وعىل  الكِلم،  تركيب 
له  يكون  قد  املصطلح  اختالف  فإّن 
مسوغ، فهذا يزيد من ثروة اللغة ويتّم 
ذلك من خالل الرتمجة واالطالع عىل 
الدراسات احلديثة، واالنزياح يف أبسط 
لّلغة  املبدع  استعامل   « هو:  تعريفاته 
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استعامالً  وصورًا  وتراكيبًا  مفرداٍت 
إذ  ومألوف  معتاد  هو  عام  هبا  خيرج 
من  به  يتّصف  أن  له  ينبغي  ما  يؤدي 

د وإبداع وقوة جذب«)3(.  تفرُّ
طريقة  يف  النوع  هذا  يتمّثل   
وتأليفها  اللغوية  العنارص  صياغة 
املعني  هو  وهذا  الكالم،  سياق  ضمن 
يدخل  إنَّه  كام  البحث،  هلذا  بدراستنا 
ضمن نظرية النظم عند اجلرجاين، فقد 
بواجبٍة  املزيُة  ليسِت  أْن  »اْعَلْم  قال: 
عىل  هي  حيُث  وِمْن  أْنُفِسها،  يف  هلا 
اإِلطالق، ولكْن تعرُض بسبِب املعاين 
الكالُم،  هلا  ُيوضُع  التي  واألغراِض 
بعٍض،  من  بعِضها  موقِع  بَحَسِب  ثم 

واستعامِل بعِضها مَع بعٍض«)4(. 
ليس  اجلرجاين  عند  فالنظم   
ُبدَّ  ال  بل  اليشء؛  إىل  اليشء  ضّم  جمرد 
بقواعد  األخذ  مع  املعاين  ترتيب  من 
ويتوافق  الكالم  ينسجم  كي  اللغة؛ 
العقل)5(. وهذا يفيض إىل اجلاملية،  مع 
538ه(  الزخمرشي)ت:  قال  فقد 
بصّدد ذلك إنَّ العدول من أسلوب إىل 

أسلوب آخر فيه ايقاظ للسامع)6(. 
وقد ذكر سيبويه يف كتابه تقسياًم للكلم 
»اسٌم  قال:  فقد  العربية،  اللغة  يف 
باسم  ليس  ملعنى  جاء  وحرٌف  وفعٌل 
النحويون عىل  وال فعل«)7(. وقد ساَر 
هذا التقسيم، وبام أَن موضوعنا يف هذا 
الفعلية، لذلك  باجلملة  البحث خيتصُّ 

ستقترص دراستنا عىل هذا القسم. 
فاجلملة الفعلية يف لغتنا العربية   
أنه  يف  الشّك  والفعل  تام،  بفعل  تبدأ 
حيتاج  احلدث  وهذا  حدث،  عىل  يدّل 
إىل حُمِدث حُيدثه؛ وهو الفاعل أو نائب 
مجلة  ال  أي:  مفردًا،  ويكون  الفاعل، 
ظاهًرا  اساًم  يكون  وقد  مجلة،  ِشبه  وال 
ألنَّ  الرفع؛  وحكمه  مؤواًل  مصدرًا  أو 
الفعل والفاعل بمنزلة املبتدأ واخلرب)8(. 

هو  الفعلية  اجلملة  فأساس   
فهو  واملسند  الفاعل،  وهو  إليه  املسند 
النحويون  يسميه  عدامها  وما  الفعل، 
يستقيم  ما  غالبًا  بحذفها  ألنَّ  فضلًة؛ 
وإن  مفردًا،  يكون  والفعل  املعنى)9(، 
يف  كام  مجًعا)10(،  أو  مثنى  الفاعل  كان 

داللة التقديم والتأخري يف اجلملة الفعلية ...
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ِمنُْكْم{ َطاِئَفَتاِن  ْت  مَهَّ }إِْذ  تعاىل:  قوله 
ْن ِمْن َنبِيٍّ َقاَتَل  )11(، وكقوله تعاىل: }َوَكأَيِّ

يُّوَن َكثرٌِي{ )12(. َمَعُه ِربِّ
الفاعل  يف  العامل  هو  والفعل   
ويدلُّ عىل حدث، له معنى وزمان)13(، 
أعني  املفعول)14(،  أو  الفاعل  فريفع 
يف  هو  الذي  الفاعل  نائب  باملفعول 
األصل مفعول به، وهو حقيقي إن دلَّ 
كان  يدّل  مل  وإن  حادث،  مصدر  عىل 
لفظيًا كام يف )كان وأخواهتا()15(، وقيل 
منه شكر،  كالشكر  املصدر،  من  اشتق 
وسمي مصدرًا لصدور الفعل منه)16(. 

ومن أحكام الفعل: 
1. اختصاصه باجلزم)17(. 

فإن مل يكن  الفاعل عليه،  يتقّدم  2. ال 
مظهرًا، فال شّك أّنه مضمٌر)18(. 

3. مل يكن للفعل أكثر من فاعل، وجاز 
له أكثر من مفعول، فريفع الفعل لقلته، 
ما  لتقليل  لكثرته،  املفعول  وينصب 

يستثقلونه وزيادة ما يستخفونه)19(. 
اجلمع  أو  التثنية  عالمة  يقبل  ال   .4
فال  وجد  وإن  الضمري،  من  خال  إن 

قاما،  املحمدان  كقولنا:  فيها،  ضري 
أحرف  ويتقبل  قاموا)20(،  املحمدون 

الزيادة)21(. 
مرتبط  فهو  الفاعل  ا  أمَّ  
به،  قام  من  عىل  ويدّل  بالفعل)22(، 
يكّون  وال  الرفع،  أقسام  يف  وحكمه 
رصحًيا  اساًم  يكون  أن  إما  أي  مجلة، 
جاء  نحو:  مؤواًل،  مصدًرا  وإما 
خالٌد، ويسعدين أن تزورين، وال جيوز 
إليه  ذهب  ما  وهذا  فعله،  عىل  تقديمه 
البرصيون)23(، وحجتهم يف ذلك أَنه لو 
م الفاعل لصار مبتدأ؛ كقولنا: )زيٌد  ُقدِّ
ضمريًا  يرفع  بعده  والفعل  سافر(، 
الفعلية  اجلملة  تصبح  فبذلك  مسترتًا، 
خربًا للمبتدأ، والتقدير: زيٌد سافر هو. 
زوا  جوَّ فقد  الكوفيون  ا  أمَّ  
يرون  ألهنم  فعله؛  عىل  الفاعل  تقديم 
وكتَب  كتَب،  زيٌد  بني:  َفْرَق  ال  أنَّ 
يف  اجلملتني  يف  فاعل  )زيٌد(  ف  زيٌد. 

مذهبهم)24(. 
يقع  الذي  فهو  به  املفعول  أما   
الفعل،  وينصبه  الفاعل،  فعل  عليه 
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الفعل متعديًا، وقد متّيز  فبذلك يسمى 
ألن  بالنصب؛  الفاعل  عن  به  املفعول 
الفاعل أقلُّ حضورًا يف الكالم؛ لذلك 
صت له احلركة الثقيلة، وقيل:»إَن  ُخصِّ
يف  واطرد  عنهم،  شاع  قد  املفعول 
الفاعل  عىل  تقدمه  لكثرة  مذاهبهم 
إَن  أبا عيل إىل أن قال:  حتى دعا ذلك 
قائٌم  قسٌم  الفاعل  عىل  املفعول  تقديم 
أيضًا  قسٌم  الفاعل  تقدم  إنَّ  كام  برأسِه 

قائم برأسه«)25(.
وقيل: إنَّ الفاعل مشبه للمبتدأ،   
حيسن  مجلًة  يشّكل  والفعل  هو  كان  إذ 
واخلرب  املبتدأ  يف  كام  عليها،  السكوت 
السكوت  حيسن  مجلًة  الن  يشكِّ اللذان 
عليها، فبام أنَّ املبتدأ وجب عليه الرفع، 
الفاعل عليه، ووجٌه آخٌر: هو أنَّ  محل 
أن  وجب  املفعول  من  أسبق  الفاعل 
كام  خمرجًا،  احلرف  أول  حركة  يْعطى 
بالفاعل  َيْسَتْغني  أن  يمكن  الفعل  أنَّ 
عن املفعول، كقولنا: نجح زيٌد، فصار 
تقديم  وجب  لذلك  فضلًة،  املفعول 

الفاعل عليه)26(.

حاالت تقديم املفعول به وتأخريه: 
يأيت  أن  به  املفعول  يف  األصل   
رًا بعد الفعل والفاعل، ولكن قد  متأخِّ
م  تقدَّ وإن  م  فيتقدَّ األصل  خالف  يأيت 
ويتمّثل  لالهتامم)27(،  األغلب  يف  كان 

التقديم يف حالتني: 
املفعول  بني  والتأخري  التقديم  األوىل: 
به والفعل، وفيه جيب تقديم املفعول به 

عىل فعله، يف موضعني)28(: 
1- إذا كان املفعول به من األسامء التي 
هلا الصدارة يف الكالم كأسامء الرشط، 
إليها،  ُأضيف  وإذا  أكرْمه،  ُتكِرْم  َمْن 
وأسامء  ُأساعْد،  تساعْد  َمْن  صديَق 
ماذا  إليها،  ُأضيف  وإذا  االستفهام، 
وكم  استعْرَت؟  َمْن  وكتاَب  تكتُب؟ 
قرأُت!،  كتاٍب  كم  نحو:  اخلربية، 
فيه  يشرتط  أالَّ  زوا  جوَّ والكوفيون 

الصدارة، كقوهلم: تكتب ماذا؟
)َأّما(  بجواب  منصوبًا  كان  إذا   -2
ا  الظاهرة أو املقدرة، كقوله تعاىل: »َوَأمَّ
العلَم  وكقولنا:  َتنَْهر«،  َفاَل  اِئَل  السَّ

فاطلْب. 
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عىل  به  املفعول  تأخري  وجوب  الثانية: 
فعله، ويكون يف املواضع اآلتية)29(: 

أًن  من  مؤوالً  مصدرًا  كان  إذا   -1
ومعموليها،  املشّددة  أو  املخففة 
حُتُْصوه«  َلْن  َأْن  َعِلَم   « تعاىل:  كقوله 

-املزمل/20-. 
التعجب،  لفعل  معموالً  كان  إذا   -2
ْنَساُن َما َأْكَفَره{)30(.  كقوله تعاىل: }ُقتَِل اإْلِ
فعاًل موصوالً  فيه  العامل  إذا كان   -3
ِمن  كي(،  )أن،  كـ  مصدري  بحرف 
األحسِن َأْن تصوَن لساَنك، أو موصوالً 
بجازم، نحو: مل ُأمهِل الواجَب، أو بالم 
عمرًا،  زيٌد  ليرضب  نحو:  االبتداء، 
ألَصوَننَّ  واهلل  نحو:  القسم،  بالم  أو 
األمانة، أو بقد، نحو: قد كتْبُت قَصًة، 
أكتُب  سوف  نحو:  ب)سوف(،  أو 
ارضَبنَّ  نحو:  بالنون،  مؤكد  أو  ًة،  قصَّ

زيدًا. 
به  املفعول  بني  والتأخري  التقديم 

والفاعل:-
الفاعل  عىل  به  املفعول  ويتقّدم   

وجوبًا يف مسألتني: 

ضمري  بالفاعل  اتصل  إذا  األوىل: 
اْبَتىَل  }َوإِِذ  تعاىل:  كقوله  املفعول، 

ُه بَِكِلاَمٍت{)31(.  إِْبَراِهيَم َربُّ
الثانية: إذا كان الفاعل حمصورًا بـ)إنام، 
تعاىل:  كقوله  الكسائي،  غري  عند  إال( 

اَم خَيَْشى اهللََّ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلاَمُء{)32(.  }إِنَّ
به  املفعول  تأخري  وجوب  ا  أمَّ  

عن الفاعل فيكون يف مسألتني)33(: 
عدم  مع  الكالم  يف  لبس  كان  إذا   -1
حتّدده،  معنوية  أو  لفظية  قرينة  وجود 
نحو: ساعد عيسى موسى، أو رضب 
والثاين  فاعاًل  األول  فيتعنّي  هذا، 

مفعوالً به. 
2- أن يكون املفعول به حمصورًا بـ )إَنام، 
أو إال(، كقولنا: إنَّام رضب زيٌد عمرًا، 
أضاف  وقد  عمرًا.  إال  زيٌد  رضب  ما 
يف  املحدثني  من  حسن  عباس  األستاذ 
الفاعل  عىل  به  املفعول  تأخري  وجوب 
متصاًل)34(،  ضمريًا  منهام  كل  كان  إذا 

كقولنا: احرتمتك. 
حاالت  إىل  تطرقنا  أننا  وبام   
أنَّ  نستطيع  والتأخري  التقديم  وجوب 
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نقول إن ما عدا ذلك فهو جائز، وهو 
االنزياح  يتحّقق  وبه  دراستنا،  حمل 

الرتكيبي الذي يفيض ملعنى.
بالتقديم  الرتكيبي  االنزياح  أوالً: 

والتأخري بني الفعل ومعموالته: 
1- تقديم املفعول به عىل الفاعل:- 

الرسول  قول  يف  موارده  ومن   
حممد)صىل اهلل عليه وآله(: »عص اهلل 
بالكرب  معصيته  كان  ملا  فهلك  إبليُس، 
عىل آدم، وعص اهلل آدُم بأكل الشجرة، 
بمعصيته  يقرن  مل  ملا  هيلك،  ومل  فسلم 

التكرب عىل حممد وآله الطيبني«)35(. 
الرتكيبي  االنزياح  متّثل  فقد   
اجلاللة  لفظ  وهو  به،  املفعول  بتقديم 

)اهلل( عىل الفاعل )إبليس(. 
)عص  الرتكيبية  البنية  وأصل   
عند  جائز  التقديم  وهذا  اهلل(،  إبليُس 
قرينة  لوجود  النحويني)36(؛  بعض 

لفظية ومعنوية)37(. 
يف  اللغة  أهل  عند  نجده  وما   
خمالفة أصل البنية الرتكيبية، واستعامل 
كالم  حسب  التقديم  فيه  جاز  ما 

معنى  ألجل  الغالب  يف  يكون  العرب 
استعامالت  ألجل  ال  املتكلم،  أراده 
جائزة تركيبيًا، بل يقدمه لغايٍة يدركها 
من  الغاية  أنَّ  يف  شكَّ  وال  الفطناء، 
تقديم لفظ اجلاللة )اهلل( هي داللة عىل 
االهتامم باخلالق وعظمته وبيان عظمة 

املعصية)38(. 
هبذا  حصلت  الداللة  فهذه   
االنزياح، ولو ُوِضعت تلك الرتاكيب 
فلم  املعتاد،  الكالم  ترتيب  بحسب 
يكن لنا باعث لفهم هذا املعنى، وأيضًا 
خيتلف  فال  آدُم(،  اهلل  )عص  قوله  يف 
احلكم النحوي وال الغرض البالغي. 

ومنه احتجاج اإلمام عيل )عليه   
يف  واألنصار  املهاجرين  عىل  السالم( 
أثنى اهلل عليهم  الفضل والسابقة، وما 
يف كتابه، وما قال فيهم رسول اهلل )صىل 
األنصار  يبغض  ال  وآله(:«  عليه  اهلل 

رجٌل يؤمن باهلل وبرسوله«)39(. 
تقّدم  الرشيف  احلديث  ففي   
الفاعل  عىل  )األنصار(،  به  املفعول 
الرتكيبية  البنية  أصل  إنَّ  إذ  )رجٌل(، 

داللة التقديم والتأخري يف اجلملة الفعلية ...
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وبرسوله  باهلل  يؤمن  رجٌل  يبغض  )ال 
األنصاَر(. وهذا التقديم عند النحويني 

جائز)40(.
  وما جاز يشّكل انزياحًا تركيبيًا 
جيء به ملعنى أو لغرض أراده املتكلم، 
الترشيف  لغرض  م  ُقدِّ أَنه  لنا  بدا  فام 
الرسول)صىل  بأَن  أفاد  وقد  باملتقّدم، 
ف األنصار وكان  اهلل عليه وآله( قد رشَّ
دراية  عىل  ونحن  هبم،  مشغوال  قلبه 
بحّب  مملوءة  جوانحه  الرسول  بأنَّ 
ملا  املتحّقق  االنزياح  ولوال  األنصار، 

حتّقق لنا هذا املعنى. 
أيضًا  التقديم  هذا  أمثلة  ومن   
اهلل  عبد  أبا  سأل  الذي  الزنديق  سؤال 
)عليه السالم( عن مسائل كثرية؛ قال: 

» كيف يعبد اهلل اخللُق ومل يروه؟)41(
الرتكيبي  االنزياح  متّثل  فقد   
النحوي بتقديم املفعول به لفظ اجلاللة 
فأصل  )اخللق(،  الفاعل  عىل  )اهلل(، 
اخللُق  يعبد  )كيف  الرتكيبية  البنية 
اجلملة  تركيب  ألن  يروه؟(؛  ومل  اهللَ 
املفعول  عىل  الفاعل  هبا  يتقّدم  العربية 

به)42(. وال ضري يف جواز هذا النوع من 
وبذلك  معنوية،  قرينة  لوجود  التقديم 

ال يكون الرتتيب واجبًا)43(. 
انزياٌح  حتّقق  قد  يكون  هبذا   
َق غرضًا بالغيًا، وهو - كام  تركيبيٌّ حقَّ
يبدو يل - االهتامم باملتقّدم؛ ألن عبادة 
يشء  أهم  كانت  اخللق  قبل  من  اهلل 
هذا  إلنكار  املقام  فكان  الزنديق،  عند 
ذلك  ومفاد  هلل،  العبادة  وهو  الفعل 
اهلل  يعبَد  أْن  ينبغي  ال  أنَّه  الزنديق  عند 
الفاعل  عىل  املفعول  فتقديم  يرْوه،  ومل 

يدور عىل هذا الغرض)44(. 
مت  قدَّ »فإن  سيبويه:  قال   
رت الفاعل جرى اللفُظ  املفعوَل، وأخَّ
قولك:  وذاك  ل،  األوَّ يف  جرى  كام 
إنَّام أردَت  رضب زيدًا عبُد اهلل؛ ألنَّك 
ترد  ومل  مًا،  مقدَّ به  أرْدَت  ما  رًا  مؤخَّ به 
كان  وإن  منه  ل  بأوَّ الفعل  تشغَل  أن 
حدُّ  كان  ثمَّ  فمن  اللفظ  يف  رًا  مؤخَّ
عريب  وهو  مًا  مقدَّ فيه  يكون  أن  اللفظ 
غرٌض  هناك  يبدو  كام  كثري)45(،  جيد 
آخر - واهلل أعلم - هو تنبيه املخاطب 
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م  فتقدَّ االنكار؛  املتّضمن  باالستفهام 
لداللة  اجلاللة(  )لفظ  به  املفعول 
االستغراب من هذا األمر هذا يف نظر 
ربنا  وتعاىل  سبحانه  فاهلل  الزنديق، 
وحده الذي يستحق العبادة ال رشيك 
إيامهنا،  بنور  القلوب  رأته  وقد  له، 
إثبات  بيقظتها  املؤمنني  عقول  وأثبتته 

العيان)46(. 
ومنه أيضًا احتجاج اإلمام عيل   
بن أيب طالب )عليه السالم(، يف توحيد 
اهلل سبحانه وتعاىل؛ إذ قال: »احلمد هلل 
وال  القائلون،  مدحته  يبلغ  ال  الذي 
حّقه  يؤّدي  وال  العاّدون،  نعمه  حييص 
املجتهدون؛ الذي ال يدركه ُبعد اهلمم، 

وال يناله غوص الفطن«)47(.
)عليه  عيل  اإلمام  قول  ففي   
)مدحَته،  املفاعيل  تقّدمت  السالم(، 
وهي  الفواعل  عىل  ه(،  حقَّ نعَمه، 
العاّدون،  )القائلون،  الرتتيب  عىل 
عند  جائز  التقديم  وهذا  املجتهدون(، 

علامء اللغة)48( . 
تركيبيٌّ  انزياٌح  ق  حتقَّ فبهذا   

التخصيص  وهو  حّققه؛  ملعنى  جاء 
املفعول  ختصيص  أي:  والتعظيم، 
باحلكم.  ه(  حقَّ نعمه،  )مدحته،  به 
والضمري)اهلاء( يعود إىل لفظ اجلاللة، 
السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  عظَّم  فقد 
ورّشفه  ه  وخصَّ وتعاىل،  سبحانه  اهلل 
والعادين  واملجتهدين  القائلني  بأَن 
نعمه  وإحصاء  معرفته  عن  عاجزون 
للمخلوق  يمكن  ال  ألنه  حّقه؛  وإداء 
أن حييط بعلم اخلالق، والعاد ال يمكن 
أن حُييَص نعمة اهلل، واملجتهد هلل تبارك 
وتعاىل ال يستطيع تأدية حق اهلل سبحانه 
يف العبادة، فجميع نعم اهلل هلا حٌق)49(. 
وبام أنَّ نعم اهلل سبحانه وتعاىل   
ال يمكن أن حُتص، فبذلك ال يمكن أن 
يدّل  فهذا  العزيز،  الكريم  اهلل  يتّم حق 
عىل عظمة اهلل سبحانه وتعاىل وضعف 
املخلوق يف معرفة كنه اخلالق، فإذا كان 
للتعظيم معنى بالغي يظهره؛ فللتناسق 
هذا  أنَّ  يل  فيتبّدى  يربزه،  أسلوب 
القارئ  إحساس  جْذب  أفاد  الرتكيب 
وعال،  جلَّ  اخلالق  بعظمة  ذه  وتلذُّ

داللة التقديم والتأخري يف اجلملة الفعلية ...
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واملجتهدون  املادحون  عمله  ما  وتتبع 
كنه  إدراك  إىل  يفِض  مل  والعادون 
عجز  تصوير  فهو  وتعاىل،  تبارك  اهلل 
املخلوق يف معرفة كنه اخلالق، ولو جاء 
هذا القول عىل األصل من غري انزياح 

مّلا حتّققت هذه املقاصد. 
الفعل  عىل  به  املفعول  تقديم   -2

والفاعل:-
الزهراء  السيدة  خطبة  ومنه   
»وأنتم  قالت:  فقد  السالم(،  )عليها 
اآلن تزعمون: أن ال إرَث لنا، أفحكم 
اهلل  من  أحسن  ومن  تبغون،  اجلاهلَية 
تعلمون؟  أفال  يوقنون؟!  لقوٍم  حكاًم 
بىل، قد جتىّل لكم كالَشمس الضاحية: 

أيَن ابنته«)50(.
فلقد متّثل االنزياح الرتكيبي يف   
كالمها )عليها السالم( بتقديم املفعول 
عىل  عنه،  املستفهم  وهو  )حكم(؛  به 
الفعل والفاعل )تبغون(، وأصل البنية 

الرتكيبية: أتبغون حكَم اجلاهلية؟
هذا  النحويون  ز  جوَّ وقد   
االنزياح  هذا  أضفى  وقد  التقديم)51(، 

أي:  التخصيص،  وهي  بالغية؛  داللة 
قد  السالم(  )عليها  الزهراء  السيدة 

ت حكم اجلاهلية بام يبغونه.  خصَّ
أفاد  التخصيص  أنَّ هذا  ويبدو   
السيدة  توكيد اإلنكار والتعجب؛ ألن 
استفهامها  يف  السالم(  )عليها  الزهراء 
تعجبت من فعلهم؛ ألن ترك حكم اهلل 
فكان  عجيب،  ألمر  آخر  حكم  وهنج 
املقام إلنكار هذا احلكم فهذا االنزياح، 
خلجات  يف  كانت  معاين  َق  حقَّ قد 
القائل، ولو جاء الرتكيب عىل األصل 
لكان املعنى أهًنم يبغون حكم اجلاهلية، 
حكاًم  يبغون  أهًنم  من  يمنع  ال  وهذا 

َد املعنى.  آخر، فبهذا االنزياح قد حتدَّ
بالتقديم  الرتكيبي  االنزياح  ثانيًا: 

والتأخري بام تعّلق بالفعل ومعموالته.
تعّلقت  ما  باملتعّلقات  ُيراُد   
ببعض،  بعضها  تعّلق  ما  أو  بالفعل 
ألجله،  واملفعول  به،  املفعول  ومنها: 
الزمان  وظرفا  املطلق،  واملفعول 
واحلال،  واالستثناء،  واملكان، 
هذه  سميت  وقد  والتمييز)52(. 
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املتعّلقات فضالت؛ ألنه يمكن حذفها 
فهي ليست عمدًة يف الكالم)53(. 

املتعّلقات  هذه  أنَّ  يف  والشكَّ    
أقل أمهيًَّة من ركني اجلملة، وربَّام سائٌل 

يسأل فام فائدهتا إذن؟
يف  وجودها  من  الغرض  إنَّ   
يف  التَّلبُّس  إلفادة  تستعمل  أهنا  اجلملة 
ز الَّنحويُّون  غاياٍت خمتلفٍة)54(. وقد جوَّ
املتعّلقات  هذه  تقديم  واْلبالغيُّون 
عىل  أحدها  عىل  أو  اجلملة  ركني  عىل 
يف  لفائدهتا  أمهيَّة؛  أقل  ا  أهنَّ من  الرغم 
أغراٍض  إىل  وإرشادنا  املعنى  توضيح 
التخصيص،  منها:  ٍة،  معنويَّ بالغيٍة 
وموافقة  باملقدم،  ذ  والتَّلذُّ واالهتامم، 
الفاصلة،  ومراعاة  خمالفته،  أو  املقدم 

والتَّربُّك)55(. 
ين  ويظهُر أنَّ النَّحويني واملفرسِّ  
قد أخذوا أبرز األغراض املهّيمنة عىل 
أخلُّوا  م  أهنَّ أعني  وال  العام،  املعنى 
كنه  وهو  بذلك  وا  اهتمُّ بل  باملعنى، 
دخلوا  فقد  البالغة  أهل  ا  أمَّ غايتهم، 
إىل  وصلوا  وربَّام  اْلعميقِة  البِنْيِة  يف 

ومن  التَّحليل،  يف  املبالغة  أو  الفلسفة 
ترتيب  عليها  اقتضاها  التي  األسس 
صلًة  أوثق  هو  ملا  تقديمهم  املتعّلقات 
بسياق الكالم وغرضه، وخري دليٍل عىل 
َأْواَلَدُكْم  َتْقُتُلوا  }َواَل  تعاىل:  قوله  ذلك 
اُهم{)56(،  َوإِيَّ َنْرُزُقُكْم  َنْحُن  إِْماَلٍق  ِمْن 
وقوله تعاىل: }َواَل َتْقُتُلوا َأْواَلَدُكْم َخْشَيَة 

اُكم{)57(. إِْماَلٍق َنْحُن َنْرُزُقُهْم َوإِيَّ
اهلل  م  قدَّ األوىل  اآلية  ففي   
عىل  املخاطبني  ضمري  وتعاىل  سبحانه 
واياهم»،  »نرزقكم  قوله:  يف  األوالد 
عىل  األوالد  ضمري  م  تقدَّ الثانية  ويف 
املخاطبني؛ ألن يف األوىل اخلطاب كان 
تعاىل:  للفقراء، والدليل قوله  خمصص 
كان  رزَقهم  إنَّ  بمعنى:  إمالق(،  )من 
وهم  أوالدهم  رزق  من  عندهم  أهم 
كان  الثانية  اآلية  يف  أّما  إليه،  بحاجٍة 
اخلطاب لألغنياء، والدليل قوله تعاىل: 
أوالدهم  رزق  فكان  إمالٍق(،  )خشية 
هو املقصود يف هذا السياق ال رزقهم؛ 
م الوعد برزق أوالدهم عىل  لذلك تقدَّ
أنَّ  تقّدم  ممّا  لنا  يتَّضُح  برزقهم.  الوعد 

داللة التقديم والتأخري يف اجلملة الفعلية ...
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عىل  جرى  قد  املتعّلقات  هذه  ترتيب 
نسٍق دقيٍق ومتشعب النواحي ومتعّدد 

األصول)58(. 
هذه  يف  ُأسهب  أن  ُأريد  وال   
إىل  ُأشري  أن  وّددُت  ولكن  املسألة؛ 
مدى تفسري االنزياحات الرتكيبية عند 
لنا  فستّتضح  والبالغة،  النحو  أهل 
أغراض انزياحات املتعّلقات يف كتاب 

االحتجاج إن شاء اهلل تعاىل. 
)اجلار  اجلملة  ِشبه  تقديم   -1

واملجرور(:-
هذا النوع من ِشبه اجلملة يشمل   
حرف اجلر األصيل مع جمروره)59(، وال 
يأيت حرف اجلر اعتباطًا، بل الُبدَّ له من 
ُق  حُيقِّ ثم  السياق، ومن  مع  ينسجم  أن 
حرٍف  لكل  ألن  املعنوي؛  الغرض 
يؤديه حقيقًة)60(، وقد  به  معنى خاص 
يأيت حرف اجلر ألكثر من معنى، فذلك 
حيدّده الغرض، وهذا احلرف مع جمروره 
ال يمكن أن حيّقق املعنى ما مل يأتلف مع 
أن  له  يمكن  وهبذا  السياق،  يف  متعّلقه 
يتقّدم عىل معموله ومتعّلقه، وبعد جرد 

الطربيس  احتجاج  يف  النموذج  هذا 
وجدته قد اجتاح الكثرة يف العدد؛ ربَّام 
والتنّقل بني  اللفظ  لسهولة  يعود ذلك 
تراكيب اجلملة، وسنبنّي بعض ما ورد 

من هذه الظاهرة فيام يأيت: 
الفعل  عىل  واملجرور  اجلار  تقديم  أ - 

والفاعل:- 
اهلل  )صىل  حممد  الرسول  قول  ومنه 
اهلل  عبد  بن  جابر  سأله  مّلا  وآله(،  عليه 
ولد  من  األئمة  أسامء  عن  األنصاري 
السالم(،  )عليه  طالب  أيب  بن  عيل 
عزَّ  اهلل  يمسك  هبم   «  : وقال  فعّينهم 
إال  األرض  عىل  تقع  أن  السامء  وجلَّ 
متيد  أن  األرض  اهلل  حيفظ  وهبم  بإذنه، 

بأهلها«)61(.
نلمح  الرشيف  احلديث  ففي   
عىل  )هبم(،  واملجرور  اجلار  تقديم 
)يمسك  واملفعول  والفاعل  الفعل 
البنية  وأصل  السامء(،  وجّل  عّز  اهلل 
السامء  عّز وجّل  اهلل  )يمسك  الرتكيبية 
هبم...(، وأيضًا تقديم اجلار واملجرور 
واملفعول  والفاعل  الفعل  عىل  )هبم( 
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)حيفظ اهلل األرض(، يبدو يل أنَّ حرف 
أي:  السببية،  معنى  أفاد  هنا  الباء  اجلر 
بسببهم يمسك اهلل )عّز وجّل( السامء، 
سبب  بعدها  ما  أن  تفيد  السببية  وباء 
عّدها  يمكن  فال  قبلها)62(،  ملا  وعلة 
إىل  هبا  التّوصل  يمكن  فبذلك  زائدة، 

املعمول. 
ِشبه  بأنَّ  دراية  عىل  ونحن   
هلا  ليس  واملجرور  اجلار  من  اجلملة 
يوّظف  سياق  مع  إال  بذاهتا  معنى 
معناها، فمع هذا السياق أضافت زيادة 
يف املعنى، فاملعنى املتحّقق هبذا االنزياح 
أفاد التخصيص، أي: خصَّ أهل البيت 
يكون  التمّسك  بأنَّ  السالم(  )عليهم 
هبم ال بغريهم، فهذا تعبري جمازي أفاد 
منزلة أهل البيت )عليهم السالم( عند 
مقامهم.  وعلّو  وتعاىل،  سبحانه  اهلل 
ولو جاء احلديث عىل األصل من غري 
حمذوٌف،  كالٌم  َر  ُيقدَّ أن  جلاز  انزياح 
السامء  اهلل  يمسك  التقدير:  يكون  كأن 
املعنى  خيتلف  فبذلك  وبغريهم،  هبم 
السيدة زينب )عليها  املراد. ومنه قول 

السالم( يف احتجاجها حني رأت يزيًدا 
)عليه  احلسني  اإلمام  ثنايا  يرضب 
وأخاك  أباك  أنَّ  وادعاءه  السالم(، 
)عليها  قالت  إذ  الدين،  من  خرجا 
السالم(: » بدين اهلل، ودين أيب، ودين 
كنت  إن  وأبوك  أنت  اهتديت  أخي، 

مسلاًم«)63(.
واملجرور  اجلار  م  تقدَّ فقد   
عىل  عليه،  عطف  وما  اهلل(  )بدين 
الفعل )اهتدى(، وعىل الفاعل الضمري 
يعود  الذي  )اهتديَت(،  يف  )التاء( 
قول  ففي  )يزيد(،  وهو  املخاطب  عىل 
اجلار  السالم(  )عليها  زينب  السيدة 
)اهتديت(،  بالفعل  متعّلق  واملجرور 
يبدو يل أنَّ )الباء( هنا للسببية، فيكون 
دين  وبسبب  اهلل،  دين  بسبب  املعنى، 
أنت  اهتديت  أخي،  دين  وبسبب  أيب، 
أضفى  املعنى  فهذا  مسلاًم،  كنت  إن 
االنرصاف  يمنع  بأنَّه  للنص  داللًة 
أن  يزيد  يستطيع  ال  أي:  مطلقًا،  منعًا 
عليه  عطف  وما  اهلل  دين  عن  ينرصف 
إن كان مسلاًم، والرشط أفاد عدم هداية 

داللة التقديم والتأخري يف اجلملة الفعلية ...
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ى يل أنَّ هذا  يزيد، وبناًء عىل ما مرَّ يتبدَّ
ق غرضًا بالغيًا،  االنزياح الرتكيبي حقَّ
واالهتامم  والعناية  الترشيف  وهو 
اهلل(  )بدين  واملجرور  فاجلار  باملتقّدم، 
عىل  يتقّدم  بأن  أوىل  عليه  عطف  وما 

متعّلقه.
احلرص،  االنزياح  هذا  أفاد  كام   
ودين  اهلل،  بدين  املعنى:  يصري  فبذلك 
ال  أنت  اهتديت  أخي،  ودين  أيب، 
بغريه إن كنت مسلاًم، وبدوره أفاد هذا 
زينب  السيدة  لقول  التوكيد  احلرص 
عىل  القول  جاء  ولو  السالم(،  )عليها 
األصل: اهتديت أنت بدين اهلل، ودين 
أيب، ودين أخي إن كنت مسلاًم، نعم مل 
يتغرّي حكم )أنت( عىل أنَّه توكيد لفظي 
العائد  )اهتديت(،  يف  للضمري)التاء( 
األصل  وهو  بعده  ما  لكن  يزيد،  عىل 
َق  حقَّ االنزياح  ألنَّ  املعنى؛  توكيد  فَقَد 
املقصور،  )اهتديت( وهو  الفعل  قرص 
اهلل(؛  )دين  وهو  عليه،  املقصور  عىل 
يتحّقق  وبه  التوكيد،  أفاد  فبذلك 
يزيد،  انكار  عىل  يدّل  وهذا  توكيدان، 

لصار  انزياح  بغري  القول  كان  ولو 
توكيدًا واحًدا فيكون للمخاطب وهو 
 ،- أعلم  واهلل  انكار-  ال  شكا  يزيد 
زينب  السيدة  تبنيِّ  إن  القول  وفحوى 
)عليها السالم( انكاره، وهبذا االنزياح 
وتقريره  الكالم  ومتكني  الغرض  حتّقق 

يف ذهن يزيد.
ب - تقديم اجلار واملجرور عىل نائب 

الفاعل:-
ومنه قول اليهودي لإلمام عيل   
قد  سليامن  هذا  فإنَّ   « السالم(:  )عليه 
رت له الرياح، فسارت به يف بالده  ُسخِّ

غدوها شهر ورواحها شهر«)64(. 
ففي قول اليهودي نجد انزياحًا   
اجلملة  ِشبه  بتقديم  متمّثاًل  تركيبيًا، 
بالفعل  املتعّلق  واملجرور)له(،  اجلار 
وحكمه  )الرياح(،  الفاعل  نائب  عىل 
الرفع بعامله، وهو الفعل)65(، ويعامل 
معاملة الفاعل؛ ألن الفعل مسند لكل 
اجلر)الالم(  حرف  أفاد  وقد  منهام)66(، 
هنا التمّلك، والتقديم ُيؤتى به لنكتة يف 
السياق وارتباطه باملوقف، والنُّكتة من 
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بمعنى  التخصيص،  هي  االنزياح  هذا 
الرياح لسليامن  ر  أنَّ اهلل عزَّ وجلَّ سخَّ
الرتكيب عىل  من دون غريه، ولو جاء 
ر اهلل الرياح له( ألختلف  األصل )سخَّ
حاصاًل  األمر  يكون  أي:  املعنى، 
لسليامن وال يمنع من أن يكون حاصاًل 
االنزياح  إىل  املتكلم  جلأ  لذلك  لغريه، 

لبيان الغرض لدى السامع. 
ج - تقديم ِشبه اجلملة )اجلار واملجرور( 

املتعّلق بالفعل عىل الفاعل:-
يف  غفلة  بن  سويد  قول  ومنه   
الزهراء )عليها السالم( بعد أن  خطبة 
واألنصار،  املهاجرين  نساء  عىل  ألقتها 
)عليها  قوهلا  النساء  »فأعادت  قال:  إذ 
إليها  فجاء  رجاهلّن،  عىل  السالم( 
واألنصار  املهاجرين  وجوه  من  قوٌم 

معتذرين... »)67(. 
الرتكيبي  االنزياح  متّثل  فقد   
املتعّلق  واملجرور)إليها(  اجلار  بتقديم 
بالفعل )جاء(، عىل الفاعل )قوٌم(، وقد 
الغاية)68(،  انتهاء  هنا  اجلر  حرف  أفاد 
املهاجرين  من  القوم  جميء  أي: 

)عليها  الزهراء  السيدة  إىل  واألنصار 
السياق  مع  اجلملة  فِشبه  السالم(، 
القوم،  غاية  انتهاء  ختصيص  أفادت 
الفعل  بني  الفصل  جّوزوا  والنحويون 
يكون  أن  اشرتطوا  لكن  ومعموالته، 
به  أن حيصل  إذا ذكر جيب  بمعنى  تامًا 
فائدة، أو يتّم به املعنى املطلوب من غري 
خفاء أو لبس)69(، فِشبه اجلملة من اجلار 
واملجرور التي ُعّدت فاصاًل بني الفعل 
والفاعل قد حَققت فائدًة معنوّيًة متّثل 
هبا االنزياح الرتكيبي الذي أفاد غرض 
التخصيص، أي: ختصيص املجيء إىل 

السيدة الزهراء )عليها السالم(. 
ولو ُرّد إىل أصل البنية الرتكيبية   
غري  املجيء  أي:  الفعل،  حدوث  جلاز 
خمّصص للزهراء )عليها السالم(، فقد 
أن  من  يمنع  وال  هلا،  املجيء  يكون 

يكون لغريها. 
ومنه ما ورد يف كتاب االحتجاج   
عيل  بن  احلسن  مات  فلاّم   « قيل:  إذ 
)عليهام السالم(، ازداد البالء والفتنة، 
فلم يبق هلل ويّل إالَّ خائف عىل نفسه، أو 

داللة التقديم والتأخري يف اجلملة الفعلية ...
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مقتول أو طريد أو رشيد«)70(. 
تقديم  نجد  القول  هذا  ففي   
الفاعل  عىل  )هلل(،  واملجرور  اجلار 
اجلملة  ِشبه  تصّدرت  وقد  )ويّل(، 
امللك  تفيد  التي  اجلارة  )الالم(  بـ 
لالم  عام  وفضال  واالستحقاق)71(. 
النحويون،  إليها  من معاين كثرية أشار 
أن  إال  االختصاص،  هو  وأّوهلا 
املعنى؛  يذكر هلا غري هذا  مل  الزخمرشي 

كونه أصل معانيها)72(. 
ساعد  املعنى  هذا  أّن  يبدو   
إليه  خرج  الذي  الغرض  توضيح  يف 
جميء  من  الغاية  ألن  االنزياح؛  هذا 
الفعل  معنى  اتصال  هو  اجلر  حرف 
االنزياح  يكون  فبذلك  باالسم)73(، 

ق  حقَّ قد  اجلملة  ِشبه  بتقديم  الرتكيبي 

أي:  التخصيص،  وهي  بالغية؛  داللة 

يبَق  مل  بأن  وتعاىل  سبحانه  اهلل  خصَّ 

مقتول  أو  نفسه  إالَّ خائف عىل  له ويلٌّ 

عىل  الرتكيب  هذا  جاء  ولو  طريد،  أو 

خائف...(  إالَّ  هلل  ويلٌّ  يبَق  )مل  األصل 

لتغرّي املعنى.

ولكان نفي الفعل عن اهلل وعن   

لكن  املقصود،  خيالف  وهذا  غريه، 

ختصيص  وصار  املعنى  جتىّل  باالنزياح 

اهلل سبحانه وتعاىل بعدم بقاء ويل له إالَّ 

طريد؛  أو  مقتول  أو  نفسه  عىل  خائف 

فصار  سائدًا،  كان  الذي  اجلور  بسبب 

ًا.  احلق باطاًل والباطُل حقَّ

غرض  هناك  أن  ويظهر   

التكريم  وهو  االنزياح؛  أفاده  آخر 

تقديم  ألن  وجّل؛  عّز  هلل  والترشيف 

تقديم  الويل  عىل  وتعاىل  سبحانه  اهلل 

معقول)74(، والترشيف هنا الئق بحال 

اهلل تبارك وتعاىل)75(. 

)عليه  احلسن  اإلمام  رّد  ومنه   

الذي  شعبة  بن  املغرية  عىل  السالم( 

يف  نسب  هلم  ليس  قوم  إىل  ينسب 

اجلاهلية، إذ قال فيه اإلمام احلسن )عليه 

السالم(: » أَما واهلل لو التّفت عليك من 

أمري املؤمنني األشاجع)76(، لعلمت أّنه 
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ال يمنعه منك املوانع، و لقامت عليك 

املرنات)77(، اهلوالع)78(«)79(. 

فقد متّثل االنزياح الرتكيبي هنا   

بتقديم ِشبه اجلملة اجلار واملجرور )من 

أمري املؤمنني( و)عليك( املتعّلق بالفعل 

)األشاجع(،  الفاعل  عىل  )التفت( 

األشاجع  التفت  )لو  الرتكيب  وأصل 

مت  من أمري املؤمنني عليك(، كام وتقدَّ

بالفعل  املتعّلق  )عليك(  اجلملة  ِشبه 

)املرنات  الفاعل  عىل  )قامت(، 

اهلوالع(، وأصل البنية الرتكيبية )التفت 

املرنات  ولقامت  عليك،  األشاجع 

اهلوالع عليك، بدأ اإلمام احلسن )عليه 

و)لو(  والقسم،  بالتنبيه  قوله  السالم( 

امتناع  )حرف  الرشط  أفادت  هنا 

)عىل(  اجلر  حرف  أفاد  وقد  المتناع(، 

هنا االستعالء)80(. 

وجمروره  اجلر  حرف  فمعنى   

أفاد توضيح املعنى، فاملعنى الذي أفاده 

والقاعدة  التخصيص،  هو  االنزياح 

بعض  تقديم  يف  العلامء  وضعها  التي 

اآلخر  بعضها  عىل  الكالم  مفردات 

ذلك  ويتبع  بعينه  املقصود  تقديم  هي 

يسعى  الذي  والغرض  األمهية  حسب 

إليه، واملقصود هنا هو املغرية بن شعبة. 

فاإلمام احلسن )عليه السالم(،   

ه بذاته بضمري اخلطاب )الكاف(،  خصَّ

فأراد أن يبنّي له ما سيلحق به من أمري 

املؤمنني وما حتّل به من مصيبة، ولتقوم 

جاء  فلو  الصائحات،  البواكي  عليه 

هذا  حصل  ملا  األصل  عىل  الرتكيب 

يكون  أن  من  يمنع  وال  التخصيص، 

اآلخر  التقديم  أّما  ولغريه.  له  الفعل 

فهو اجلار واملجرور )من أمري املؤمنني( 

الفاعل  عىل  نفسه  بالفعل  املتعّلق 

)من(  معنى  أفادت  وقد  )األشاجع(، 

يتخّطى  ال  وسيبويه  الغاية،  ابتداء  هنا 

الفعل  ابتدأ  لو  بمعنى  املعنى)81(،  هذا 

االنزياح  فهذا  املؤمنني،  أمري  لكان من 

فيه داللة عىل الترشيف والتكريم ألمري 

داللة التقديم والتأخري يف اجلملة الفعلية ...
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املؤمنني )عليه السالم(، كام ختم اإلمام 

احلسن )عليه السالم( قوله بتقديم ِشبه 

)عليك(  واملجرور  اجلار  من  اجلملة 

الفاعل  عىل  )قامت(  بالفعل  املتعّلق 

ال  التقديم  وهذا  اهلوالع(،  )املرنات 

ينفي غرض التخصيص؛ فهو ال خيرج 

وكام  التوضيح،  يف  األول  التقديم  عن 

اشتمل  آخر  غرضًا  هناك  فإن  يل  يبدو 

عليه جممل القول، وهو الفخر. 

السالم(  )عليه  احلسن  فاإلمام   

كان يفخر بأبيه؛ ومتيّقنًا من شجاعته، 

متكن  يف  للقسم  استعامله  دليٍل  وخرُي 

أبيه من املغرية، هذا وملواضع احلروف 

معه،  تأتلف  ما  مع  ومعان  دالالت 

املعنى  اىل  الوصول  من  نتمكن  وهبذا 

املراد، فهذه االنزياحات حّققت أروع 

جاء  ولو  والتوضيح،  البيان  صور 

هذه  حتّققت  ملا  األصل  عىل  الرتكيب 

اجلامليات. 

)عليه  عيل  اإلمام  قول  ومنه   

قية:  قشِّ السالم( يف خطبته املعروفة بالشِّ

»أما واهلل، لقد تقّمصها ابن أيب قحافة، 

وإّنه ليعلم أنَّ حميل منها حمّل القطب من 

الّرحى، ينحدر عنّي السيل، وال يرقى 

إيلَّ الطري »)82(. 

عيل  اإلمام  قول  يف  متّثل  فقد   

متثَّل  األول:  انزياحان؛  السالم(  )عليه 

املتعّلق  )عني(  واملجرور  اجلار  بتقديم 

بالفعل )ينحدر( عىل الفاعل )السيل(، 

 ) )إيلَّ واملجرور  اجلار  بتقديم  والثَّاين: 

الفاعل  عىل  )يرقى(  بالفعل  املتعّلق 

)الطري(، فأصل البنية الرتكيبية، ينحدر 

 . السيُل عني وال يرقى الطرُي إيلَّ

عىل  الفعل  متعّلق  فتقديم   

أال  املعنى،  إيضاح  يف  أفاد  قد  الفاعل 

معناه  يتوقف  )ينحدر(  الفعل  أنَّ  ترى 

تدّل  اجلملة  ِشبه  ألن  متعّلقه)83(؛  عىل 

يمكن  ال  بذاهتا  وهي  معنى)84(،  عىل 

سياق  مع  تأتلف  مامل  املعنى  َق  حتقِّ أن 

ُم معناها، ففي االنزياح األول أفاد  يتمِّ
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أصل  وهو  اجلر)عن(املجاوزة،  حرف 

هذا  البرصيون عىل  اقترص  إذ  معانيها، 

املعنى)58(، أي بمعنى ابتعد عنه)86(. 

وجمروره  احلرف  هذا  فمعنى   

عيّل  اإلمام  إىل  العائد  الضمري)الياء( 

معنى  توضيح  أفاد  السالم(  )عليه 

أنَّ  أي:  التخصيص،  وهو  االنزياح، 

نفسه  خصَّ  السالم(  )عليه  االمام 

منها  ينحدر  التي  اجلبل  بذروة  فشبهها 

أنَّ  عىل  أكد  التخصيص  وهذا  السيل، 

العلوم واحلكمة تنحدر عنه، وهذا من 

فبهذا  لعباده،  وتعاىل  تبارك  اهلل  فضل 

التخصيص قد بنيَّ للجمع سمو مقامه 

فيه  يطمعون  ممّا  أعىل  وأنَّه  ومنزلته 

)عليه  قوله  والدليل  وهو)اخلالفة(، 

عندي  دنياكم  »وأللفيتم  السالم(: 

أزهد من عفطة عنز«)87(. 

بأنَّ  للجمع  يبنّي  أن  فأراد   

والزعامة  الرياسة  من  فيها  بام  دنياكم 

عنز،  عطسة  من  وأهون  عندي  أزهد 

السالم(  )عليه  اإلمام  قول  يف  أرى 

وحقارهتا  الدنيا  دناءة  بيان  يف  مبالغة 

ا خلسيسة الشأن، وهذا ليس ببعيد  وإهنَّ

عن أولياء اهلل الصاحلني. 

َق  حقَّ أنَّه  مع  االنزياح  هذا  إن   

تنسيقا  َق  حقَّ فقد  التخصيص  غرض 

املشبه  أنَّ  وهي  البالغية،  للصورة 

وهو العلم واملشبه به املاء والسيل من 

أروع التشبيهات؛ فالعلم سبب للحياة 

للحياة اجلسمية،  واملاء سبب  الروحية 

فجميع هذه املعاين ال يمكن أن تتحّقق 

جاء  فلو  حارضًا؛  االنزياح  يكن  مل  ما 

السيل  )ينحدر  األصل  عىل  الرتكيب 

عني( جلاز أن ينحدر عنه وعن غريه. 

يرقى  )ال  الثاين  االنزياح  أما   

)إىل(  اجلر  حرف  أفاد  فقد  الطري(  إيّل 

غاية  وهي  املكانية  الغاية  انتهاء  فيه 

لغرض  االنزياح  هبا  جاء  معنوية)88(، 

يمكن  ال  التي  منزلته  وبيان  الترشيف 

عىل  يصعب  مكان  إىل  الطري  ارتقاء 

داللة التقديم والتأخري يف اجلملة الفعلية ...
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التوّصل  يمكن  لكن  عادة،  اإلنسان 

عيل  اإلمام  مكانة  بسبب  عقاًل  إليه 

جاء  ولو  ومعجزاته،  السالم(  )عليه 

منزلة  لتساوت  األصل  عىل  الرتكيب 

اإلمام مع غريه. 

بني  الفرق   َ ُأبنيِّ أْن  أودُّ   

رفعة  عىل  يدلُّ  فاألول  االنزياحني، 

والثاين  السالم(،  )عليه  اإلمام  منزلة 

الرفعة  يف  األول  من  أعظم  يبدو  كام 

ينحدر  أن  يمكن  السيل  ألنَّ  والعلو؛ 

ر  ا قوله عليه السالم تعذُّ عن اهلضبة، أمَّ

القالل)89(  عىل  يدلُّ  فهذا  الطري  رقي 

الشاهقة، وقد يكون أعىل منها. 

املتعّلق  واملجرور  اجلار  تقديم  د- 

بالفعل عىل املفعول به:-

كتاب  يف  جاء  ما  ومنه   

الصادق  اإلمام  بذكر  االحتجاج، 

)عليه السالم( تورية حزقيل يف براءته 

الواشون  ونقل  فرعون،  ربوبية  من 

اخلرب إىل فرعون، وما رواه اإلمام)عليه 

هبم  وجاء  بحزقيل  »فجاء  السالم(؛ 

ربوبية  جتحد  أنت  وقالوا:  فكاشفوه 

فقال  نعامءه؟  وتكفر  امللك  فرعون 

عيلَّ  جربت  هل  امللك!  أهيا  حزقيل: 

كذبًا قط؟ قال: ال«)90(.

يف  الرتكيبي  االنزياح  متّثل  فقد   

السالم(  )عليه  الصادق  اإلمام  مروية 

املتعّلق   ،) بتقديم اجلار واملجرور )عيلَّ

به  املفعول  عىل  )جربت(،  بالفعل 

)كذبًا(، وقد جيء بحرف اجلر )عىل( 

الذي قال عنه النحاة بمعنى االستعالء، 

وهو األصل)91(، وبالضمري املتصل به، 

وهو )الياء( العائد إىل حزقيل قد أفادا 

توضيح املعنى وتوكيده. 

تركيب  يف  غريَّ  التقديم  فهذا   

قوة  يف  ويزيد  التأثري  لرياعي  اجلملة؛ 

واملجرور  اجلار  تقديم  ألنَّ  املعنى؛ 

أعرف  وهو  الضمري،  به  املتصل 

املعارف)92(، قد أفاد تقوية املعنى الذي 

لعلَّ  مرَّ  ما  عىل  وبناًء  السياق،  حيتاجه 
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وما  التخصيص،  أفاد  االنزياح  هذا 

خصَّ املتكلم به يفيض إىل التوكيد. 

ومنه ما جاء يف احتجاج اإلمام   

املفاضلة  يف  السالم(  )عليه  الصادق 

بني أمري املؤمنني )عليه السالم( وُأويل 

بن  حممد  عن  السالم(،  )عليهم  العزم 

أيب عمري الكويف عن عبد اهلل بن الوليد 

الصادق)عليه  اإلمام  قال  قال:  الساّمن 

ُأويل  يف  الناس  يقول  »ما  السالم(: 

)عليه  املؤمنني  أمري  وصاحبكم  العزم 

عىل  مون  يقدِّ ما  قلت:  قال:  السالم(؟ 

ُأويل العزم َأحدًا«)93(. 

)عىل  واملجرور  اجلار  م  تقدَّ إذ   

عىل  بـ)يقّدمون(  املتعّلق  العزم(  ُأويل 

حرف  جاء  وقد  )أحدًا(،  به  املفعول 

اجلر )عىل( بمعنى )بني()94(، والتقدير: 

أحدًا،  العزم  أويل  بني  يقدمون  ما 

فبذلك يبدو هذا االنزياح أفاد االهتامم 

وإبراهيم،  نوح،  وهم؛  باملتقّدم، 

وموسى، وعيسى، وخاتم األنبياء نبيُّنا 

حممد )عليهم السالم()95(، وتفضيلهم 

عىل اخللق.

أفاد  االنزياح  هذا  أنَّ  ويظهر   

والترشيف  التكريم  هو  آخر  غرضًا 

فقد  التخصيص،  وأيضًا  ملكانتهم، 

السالم(  )عليه  الصادق  اإلمام  خصَّ 

َمهم أحٌد، ولو جاء  ُأويل العزم، بأالَّ يتقدَّ

مون أحدًا  الرتكيب عىل األصل )مايقدِّ

التخصيص  لزال  العزم(،  ُأويل  عىل 

واختلف القصد من املعنى. 

غرضًا  هناك  أنَّ  يل  يرتاءى   

عيل  اإلمام  كرامة  بيان  وهو  أساس 

تي  منزلته، وحجَّ السالم( وعلو  )عليه 

)عليه  الصادق  اإلمام  قول  ذلك  يف 

قال  وتعاىل  تبارك  اهلل  »إنَّ  السالم(: 

يِف  َلُه  »َوَكَتْبنَا  السالم:  عليه  ملوسى 

 ،  )96(« َمْوِعَظة  ٍء  يَشْ ُكلِّ  ِمْن  اأْلَْلَواِح 

ومل يقل كلَّ يشء موعظة. وقال لعيسى 

َ َلُكْم َبْعَض الَِّذي  عليه السالم: »َوأِلَُبنيِّ

يشء.  كل  يقّل  ومل  فِيِه«)97(.  َتِلُفوَن  خَتْ

داللة التقديم والتأخري يف اجلملة الفعلية ...
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عليه  املؤمنني  أمري  لصاحبكم  وقال 

َبْينِي  َشِهيًدا  بِاهللَِّ  َكَفى  »ُقْل  السالم: 

اْلِكَتاِب«)98(.  ِعْلُم  ِعنَْدُه  َوَمْن  َوَبْينَُكْم 

َواَل  َرْطٍب  َواَل   «  : وجلَّ عزَّ  اهلل  وقال 

وقال:  ُمبنِي«)99(،  ِكَتاٍب  يِف  إاِلَّ  َيابٍِس 

ُمبنِي«،  إَِماٍم  يِف  َأْحَصْينَاُه  ٍء  يَشْ »وُكلَّ 

وعلم هذا الكتاب عنده«)100(. 

املتعّلق  واملجرور  اجلار  تقديم  هـ- 

بالفعل عىل التمييز:-

الرسول  أمر  ملَّا  شواهده؛  ومن   

زيد  بن  أسامة  وآله(  عليه  اهلل  )صىل 

ري إىل العدّو، قال له: ))بلغني أنَّكم  بالسَّ

طعنتم يف عمل أسامة ويف عمل أبيه من 

إنه خلليق لإلمارة، وإنَّ  اهلل  قبل، وأيم 

أباه كان خليقًا هلا، وإنَّه وأباه من أحّب 

فلئن  خريًا،  به  فأوصيكم  إيَل  الناس 

قلتم يف إمارته لقد قال قائلكم يف إمارة 

أبيه(()101(. 

تقّدم  الرسول  قول  ففي   

بالفعل  املتعّلق  )به(،  واملجرور  اجلار 

)ُأوصيكم( عىل التمييز )خريًا(، وجيء 

لإللصاق)102(،  )الباء(  اجلر  بحرف 

الرسول  توصية  أنَّ  أفاد  املعنى  وهذا 

)صىل اهلل عليه وآله( ُألِصقت بأسامة؛ 

ُأسامة،  إىل  يعود  )اهلاء(  الضمري  ألَن 

 ، الرسول  ألَن  هاهنا؛  بالتمييز  وجيء 

مصداق  عليهم.  ره  أمَّ ملن  اإلبانة  أراد 

ذلك ما نجده عند أهل اللغة من أنه إذا 

كان مل ُيعَلم املراد من القول لزم التمييز 

إذا كانت غاية املتكلم اإلبانة)103(. 

وبناًء عىل ما مرَّ يتبّدى يل أنَّ هذا   

التخصيص؛  لغرض  خرج  االنزياح 

وآله(  عليه  اهلل  )صىل  الرسول  ألَن 

ولو  وصَيته،  يف  زيد  بن  ُأسامة  خصَّ 

جاء الكالم عىل أصله )ُأوصيكم خريًا 

الرسول  توصية  املعنى:  لكان  به(، 

ستكون ألسامة وال يمنع ذلك من أن 

تكون لغريه، أي: من املحتمل أن تكون 

الرسول  وصية  أَن  القوم  آراء  بعض 

صاحب  أحدنا  يكون  أن  من  متنع  ال 
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اختَصت  االنزياح  هبذا  لكن  اإلمارة، 

اإلمارة بأسامة دون غريه. 

)عليه  عيل  اإلمام  قول  ومنه   

بسبب  ألصحابه  توبيخه  يف  السالم( 

هلل   « قال:  إذ  معاوية،  قتال  يف  تثاقلهم 

هلا  أطول  أحد  فيهم  كان  هل  دّرهم! 

لقد  مقاساة؟  هلا  وأشّد  منّي،  مراسًا 

هنضت فيها وما بلغت العرشين، ثم ها 

أنا ذا قد ذرفت عىل الستني، ولكن ال 

أمر ملن ال يطاع«)104(. 

عيل  اإلمام  قول  يف  ورد  فقد   

واملجرور  اجلار  تقديم  السالم(  )عليه 

عىل التمييز يف موضعني.

واملجرور)هلا(،  اجلار  تقديم  األول: 

عىل التمييز)مراسًا(. 

)هلا(  واملجرور  اجلار  تقديم  والثاين: 

أفاد  فقد  )مقاساة(،  التمييز  عىل 

املوضعني  يف  )الالم(  اجلر  حرف 

وهذا  األصل،  وهو  االختصاص؛ 

جيعل  بام  يفارقها)105(.  ال  املعنى 

الغرض من هذا االنزياح - فيام يبدو- 

عيل  فاإلمام  والتخصيص؛  الفخر  هو 

)عليه السالم( كان أطول مراسًا)106(، 

فقد هنض للقتال قبل أن يبلغ العرشين، 

وأيضًا كان ذا مقاساة)107(، يستطيع أن 

حتى  ويكابده،  الشديد  األمر  يعالج 

رجل  عليًا  إنَّ  قريش:  أهل  عنه  قال 

إذ  باحلروب؛  له  علم  ال  لكن  شجاع 

الكوفة  أهل  من  لقومه  الثقة  منح  إنَّه 

وملا دعاهم إىل جهاد معاوية لياًل وهنارًا 

وثقل  تثاقلوا  لكنهم  وعالنَيًة  ورسًا 

عليهم قول اإلمام)108(. 

أما من حيث التخصيص، فقد   

املعارك والقتال؛ لعودة الضمري  خصَّ 

اإلمام،  عند  أهم  وهذا  عليها  )اهلاء( 

البنية عىل األصل،  تركيب  لو جاء  ا  أمَّ

أطول مراسًا هلا، وأشد مقاساة هلا، فلم 

يكن حمّققا هذا االهتامم. 

و - تقديم اجلار واملجرور عىل املفعول 

املطلق:- 

داللة التقديم والتأخري يف اجلملة الفعلية ...
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احلسن  اإلمام  قول  ومنه   

املواساة  يف  السالم(  )عليه  العسكري 

تبارك  اهلل  دين  عن  الدفاع  يف  بالعلم 

األعداء  عىل  واالنتصار  وتعاىل 

األعداء  وعىل  النواصب  الظاهرين 

قال:  فقد  ومردته،  إبليس  الباطنني 

بذلك قضاًء حقًا عىل  تعاىل  اهلل  »قىض 

لسان رسول اهلل «)109(. 

ففي قول اإلمام )عليه السالم(   

عىل  )بذلك(  واملجرور  اجلار  م  تقدَّ

املفعول املطلق )قضاًء(، الذي جيء به 

الكاف يف )بذلك(  للتوكيد، والضمري 

هو إشارة إىل العلم. 

خرج  الذي  الغرض  أَن  يبدو   

فقد  التخصيص،  هو  االنزياح  إليه 

الِعْلَم  السالم(  )عليه  اإلمام  خصَّ 

بالتقديم؛ ألنه سالح يدافع به عن دين 

بالعلم  ن  فالتحصُّ وتعاىل،  تبارك  اهلل 

والفقه يزيل املسكنة عن املؤمنني، ومن 

وتتحّول  أعدائهم،  عىل  يسلطهم  َثمَّ 

املسكنة إىل إبليس ومن نارصه بمشيئة 

يعجز  َثمَّ  ومن  وتعاىل،  سبحانه  اهلل 

هذا  أفاد  كام  إضالهلم،  عن  إبليس 

باملتقّدم،  واالهتامم  العناية  االنزياح 

فاملفعول  للتوكيد،  استعامله  بدليل 

للفعل)قىض(  توكيد  املطلق)قضاًء( 

به  وجيء  واملجرور،  اجلار  به  املتعّلق 

لتقوية وتقرير معناه)110(، و)حقًا( فهي 

فهذا  القضاء،  نوع  بيان  أفادت  نعت 

دليل عىل اهتاممه باملتقّدم. 

ز- تقديم اجلار واملجرور عىل احلال:- 

جلست   « قيس:  بن  سليم  قول  ومنه 

فجاء  واملقداد،  ذر  وأيب  سلامن  إىل 

إليهم  فجلس  الكوفة  أهل  من  رجٌل 

عليك  سلامن:  له  فقال  مسرتشدًا، 

بكتاب اهلل فالزمه وعيل ّ بن أيب طالب 

فإنَّه مع الكتاب ال يفارقه«)111(. 

واملجرور  اجلار  م  تقدَّ فقد   

)جلس(،  بالفعل  املتعّلق  )إليهم(، 

انتهاء  )إىل(  اجلر  حرف  أفاد  وقد 
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غاية  أنَّ  بمعنى:  املكانية)112(،  الغاية 

أنَّ  كام  غريهم،  إىل  ال  إليهم  اجللوس 

إليهم،  باالسرتشاد  متثَّل  اجللوس  هذا 

توضيح  أفادا  جمروره  مع  اجلر  فحرف 

أفاده  الذي  املتحّقق  والغرض  املعنى. 

االنزياح هو التخصيص؛ ألَن الضمري 

إليهم فخصَّ اجللوس  يعود  املتقّدم  يف 

فألزموه  واملقداد،  ذر  وأيب  سلامن  إىل 

املؤمنني  وأمري  وجّل  عّز  اهلل  بكتاب 

يفرتقان)113(،  ال  فهام  السالم(؛  )عليه 

األصل  عىل  اجلملة  تركيب  جاء  ولو 

االنزياح  هبذا  لكن  املعنى،  ألختلف 

اجللوس  فلزم  هلم  التخصيص  اقترص 

إليهم واالسرتشاد هلم ال لغريهم.

الظرفية  اجلملة  ِشبه  تقديم   -2

)الظرف(:-

الزمانية  الظروف  يت  ُسمِّ  

واملكانية بذلك؛ ألنَّ األفعال تقع فيها 

وها  سمُّ هلذا  كاإلناء؛  فهي  تؤثر،  وال 

النحو  أهل  عند  والظرف  أوعيًة)114(. 

متّثل  وهي  )يف(  اظهار  فيه  حسن  ما 

أسامء  البرصيون  ى  وسمَّ مستقرًا)115(، 

والكسائي  ظروفًا  واملكان  الزمان 

يسميها صفًة)116(. 

تكون  أن  ا  إمَّ الزمان  وأسامء   

والليلُة  والشهُر  اليوُم  نحو:  اساًم 

والسنُة والعاُم...، أو ظرفًا نحو: ذات 

وأسامء  وسحرًا...،  وبكرًا  وبني  ٍة  مرَّ

وخلف  أمام  نحو:  االسم  املكان، 

نحو:  وظرفًا  وناحية...،  وقدام 

اجلملة  شبه  أو  والظروف  عند)117(، 

ما  بمفردها  معنى  هلا  ليس  الظرفية 

من  تعّد  ألهنا  السياق؛  مع  تنسجم  مل 

تقديمها  جاز  وإنام  الفضالت)118(. 

املتكلم،  أرادها  لفائدٍة  متعلّقاهتا  عىل 

)ت  الزخمرشي  إليه  أشار  ما  وهذا 

بني  ذلك  يف  خالف  فال  538ه()119(، 

النحويني واملفرسين والبالغيني، ومن 

هذا التقديم الذي تتحّقق به انزياحات 

)الظرفية(  اجلملة  ِشبه  تقديم  تركيبيٌة 

داللة التقديم والتأخري يف اجلملة الفعلية ...
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عىل الفعل والفاعل. 

أيب  بن  عيل  اإلمام  قول  ومنه   

توبيخ  يف  السالم(  )عليهام  طالب 

معاوية،  قتال  عن  لتثاقلهم  أصحابه؛ 

بعد  داٍر  أّي  وحيكم!  »يا  قال:  إذ 

بعدي  إماٍم  أّي  ومع  متنعون؟  داركم 

تقاتلون«)120(.

م اإلمام عيل )عليه السالم(  فقدَّ  
)بعد  الظرفيَّة  اجلملة  ِشبه  قوله  يف 
والفاعل  الفعل  عىل  بعدي(  داركم، 
املتقّدم  تقاتلون(، وقد ُسّمي  )متنعون، 
ِشبه مجلة؛ ألنه يّدل عىل مجلة ومعناها، 
وال بّد هلا أن تتعّلق بفعل)121(، و)بعد( 
حينًا  ومعربة  حينًا  مبنيًا  ظرفًا  تكون 
أو  زمان  ظرف  تكون  أن  وإّما  آخر، 
إليه)122(.  تضاف  ما  بحسب  مكان 
الزم  زمان  )بعد(ظرف  أنَّ وقيل 

اإلضافة)123(. 
أفادت  هنا  )بعد(  أنَّ  يل  يبدو   
معنى الزمان؛ ألن اإلمام )عليه السالم( 

كم من  أراد بقوله: إذا أنتم مل متنعوا عدوَّ
وجاز  متنعوه؟  وقٍت  أيِّ  فبعد  داركم 
هذا التقديم عىل القياس)124(، وتقديم 
الظرف ال يدّل عىل تقديم الفعل؛ ألن 

الظرف معمول الفعل)125(.
أنَّ  يل   َ تبنيَّ مرَّ  ما  عىل  فبناًء   
االنزياح  هذا  من  املتحّقق  الغرض 
يف  ألنَّ  باملتقّدم؛  واالهتامم  العناية  هو 
االنزياح األول كان )بعد داركم( أهم 
م  مه، ويف الثاين قدَّ عند اإلمام لذلك قدَّ
ِشبه اجلملة )بعدي( ألمهيته وكان املقام 
القارئ  عىل  خيفى  ال  كام  انكار.  حمط 
هو  آخر؛  غرضًا  أفاد  االنزياح  هذا  أنَّ 
يف  كام  السجع،  يف  الفواصل  توافق 
الكالم  منح  ممّا  تقاتلون(،  )متنعون، 
سمًة مجاليًة ملا أحدثه من نغمٍة إيقاعيٍَّة 
ولو  السياق،  مع  منسجمٍة  موسيقيٍَّة 
قت  جاء هذا القول عىل األصل ملا حتقَّ

هذه األغراض. 
ومن تقديم الظرف عىل الفعل   
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)عليه  عيل  اإلمام  احتجاج  والفاعل، 
وإثبات  النجوم،  علامء  عىل  السالم( 
علمه للدهقان، إذ قال عليه السالم: » 
البارحة سعد سبعون ألف عاملٍ، وولد 
يف كلِّ عامل سبعون ألفًا، والليلة يموت 
إىل  بيده  وأومي   - منهم  وهذا  مثلهم، 
اهلل(،  )لعنه  احلارثي  مسعدة  بن  سعد 
عسكر  يف  للخوارج  جاسوسًا  وكان 
فظنَّ   - السالم  عليه  املؤمنني  أمري 
امللعون أنه يقول: خذوه، فأخذ بنفسه 

فامت«)126(. 
)عليه  اإلمام  قول  ففي   
عىل  )البارحة(  الظرف  م  تقدَّ السالم( 
وقد  سبعون(،  )سعد  والفاعل  الفعل 
النحويني  عند  الظرف  تقديم  جاز 
مستقرًا  كان  إن  تقديمه  واستحسنوا 
الظرف  تقديم  يف  سيبويه  »وفضل 
واملستقر،  منه  اللغو  بني  وتأخريه 
مستقرًا  كان  إذا  تقديمه  فاستحسن 
نحو قولك ما كان فيها أحد خري منك، 

ما  قولك  نحو  لغوًا  كان  إذا  وتأخريه 
كان أحد خريًا منك فيها«)127(. 

التقديم من غرض  ُبدَّ هلذا  وال   
أراد املتكلم االحياء به، وكام يبدو يل - 
واهلل أعلم- أفاد هذا االنزياح التشويق 
للمتأخر؛ ألنَّ املتقّدم )البارحة( مشعر 
كان  الدهقان  بأنَّ  يوحي  فهذا  بغرابٍة، 
متشوقًا للمتأخر، بدليل ملَّا أخرب اإلمام 
ساجدًا،  الدهقان  خرَّ  بذلك  الدهقان 
أي: كان مرتقبًا ملا سيقوله اإلمام )عليه 

السالم(. 
املراد  ق  حتقَّ االنزياح  فبهذا   
وهو  اإلمام؛  إليه  يقصده  كان  الذي 
أعظم  اهلل  قدرة  أنَّ  للدهقان   َ يبنيِّ أن 
من كل يشء، وهذا جاء ردًا عىل قول 
تناحست  املؤمنني!  يا أمري   « الدهقان: 
النجوم الطالعات، وتناحست السعود 
بالنحوس، وإذا كان يف مثل هذا اليوم 
فقال  االختفاء...  احلكيم  عىل  وجب 
وحيك  السالم(:  )عليه  املؤمنني  أمري 

داللة التقديم والتأخري يف اجلملة الفعلية ...
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من  ر  املحذِّ باآلثار  املنبئ  دهقان؛  يا 
امليزان؟  صاحب  قصة  ما  األقدار 

وقصة صاحب الرسطان؟ »)128( 
اخلامتة وأبرز النتائج:

التقديم  صّيغ  من  ورد  ما  مجيع   -1
الطَّربيس  احتجاج  يف  الفعيل  والتأخري 
ال تقّل أحدامها عن األخرى أمهية؛ إذ 
إنَّ مجيعها تسعى لتحقيق بالغة الكالم 

العريب وغرض املتكلم.
2- إذا خرج الكالم عن املألوف محله 
املعنى  إنَّ  إذ  املعنى؛  عىل  اللغة  أهل 
برتتيب  الّتحكم  يف  أساس  عنرص 
الكِلم  تركيب  إنَّ  إذ  الكالم؛  مفردات 

يتبع املعنى وليس العكس.

قدرة  يظهر  الرتكيبي  االنزياح   -3

إرسال  يف  اللغوي  وخزينه  املتكّلم 

بأدّق وأروع صورة  املتلقي  إىل  تعابريه 

- هلذا خيرج املتكّلم عن املألوف -.

4- حتقيق كل أغراض املتكّلم ال يمكن 

أن حيّققها الرتتيب املألوف؛ لذلك يلجأ 

يشّد  وهبذا  عنه،  اخلروج  إىل  املتكّلم 
وحيّقق  واملّلل  الضجر  ويبعد  املتكّلم 

أمجل الصور البالغية.
5- من خالل دراسة كتاب االحتجاج 
يف  والتَّأخري  التَّقديم  أنَّ  يل  يتبادر 
باالسم  منها  تعّلق  ما  سواء  املتعّلقات 
معموالت  من  ورودًا  أكثر  بالفعل  أم 
الّدراسة  كون  من  الرغم  عىل  الفعل 

ليست إحصائية.
دوٌر  هلا  والتأخري  التقديم  ظاهرة   -6
مرونة  الكالمي  الّسياق  منح  يف  ال  فعَّ
عن  خيرج  ال  وهذا  ل،  التَّنقُّ ة  وحريَّ
املألوف،  عن  خيرج  بل  لغة؛  الُّ قواعد 

قًا ُلغًة إبداعيًَّة إثرائية املعنى. حمقِّ
االنزياح  ظاهرة  البحث  رصد   -7
من  العربية  اللغة  يف  الرتكيبي 
اهلل  )صىل  الرسول  احتجاجات 
البيت  آل  واحتجاجات  وآله(،  عليه 
)عليهم السالم(، كام ضمَّ احتجاجات 

ألشخاص ُأخر غريهم، فبذلك يمكن 

أن يكون باعثًا إلحياء هذه الظاهرة.
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اهلوامش:
1- ينظر: دراسة االسلوب بني املعارصة 

والرتاث: 15.
2- مقاييس اللغة: 428/5.

منظور  يف  االنزياح  وظيفة   -3
الدراسات األسلوبية: أمحد حممد ويس، 
جملة عالمات، ج 21 م6، مجادي األوىل 

1417 ه-سبتمرب 1996م: 294.
4- دالئل االعجاز ت شاكر: 87.

5- املصدر نفسه: 42 .
6- ينظر: الكشاف: 75/3.

7- الكتاب: 12/1.
ومهع   ،8/1 املقتضب:  ينظر:   -8

اهلوامع: 575/1.
الشافية:  الكافية  رشح  ينظر:   -9

.1384/3
اللغة  علم  اىل  املدخل  ينظر:   -10

ومناهج البحث اللغوي: 299.
11- آل عمران/122.
12- آل عمران /146.

13- ينظر: الكتاب: 34/1، واألصول 

يف النحو: 37/1.
14- ينظر: األصول يف النحو: 40/1.

15- ينظر: رسالة احلدود: 80.
16- ينظر: األصول يف النحو: 1/ 54.

17- ينظر: املصدر نفسه: 40/1.
18- ينظر: اللمع يف العربية: 31/1.

19- ينظر: اخلصائص: 50/1.
20- ينظر: اللمع يف العربية:31.

21- ينظر: اخلصائص: 231/1.
22- ينظر: علل النحو:270 . 

ألفية  عىل  عقيل  ابن  رشح  ينظر:   -23
ابن مالك: 134/2.

24- ينظر: رشح ابن عقيل: 1 / 465.
25- اخلصائص: 195/1. 

26-ينظر: علل النحو: 269.
امللحة:  رشح  يف  اللمحة  ينظر:   -27

.321/1
28- ينظر: أوضح املسالك: 115/2، 
ومهع اهلوامع يف رشح مجع اجلوامع: 2/ 

.8-7
ألفية  إىل  املسالك  أوضح  ينظر:   -29

داللة التقديم والتأخري يف اجلملة الفعلية ...
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يف  اهلوامع  ومهع   ،103/2 مالك:  ابن 
رشح مجع اجلوامع: 8/2.

30- عبس / 16.
31- البقرة / 123.

32- فاطر / 27 .
ألفية  إىل  املسالك  أوضح  ينظر:   -33
ورشح   ،105-103/2 مالك:  ابن 
الترصيح  أو  التوضيح  عىل  الترصيح 
بمضمون التوضيح يف النحو: 1/ 412 
ابن  أللفية  االشموين  ورشح   ،413-

مالك: 403/1.
34- النحو الوايف: 86/2.

35- االحتجاج: 127-126/1.
ألفية  إىل  املسالك  أوضح  ينظر:   -36

ابن مالك: 109/2.
37- ينظر: البالغة العربية: 147/1.

علم  يف  االعجاز  دالئل  ينظر:   -38
املعاين: 78/1.

39- االحتجاج: 338/1.
40- ينظر: رشح االشموين أللفية ابن 

مالك: 402/1

41- االحتجاج: 212/2.
القران:  اعراب  يف  التبيان  ينظر:   -42

.143/1
ألفية  إىل  املسالك  أوضح  ينظر:   -43

ابن مالك: 103/2- 109.
44- ينظر: معاين النحو: 2 / 48.

45- الكتاب: 1 /34.
46- ينظر: االحتجاج: 212/2.

47- االحتجاج: 1/ 473.
ألفية  إىل  املسالك  أوضح  ينظر:   -48
ورشح   ،109-103/  2 مالك:  ابن 
 /1 مالك:  ابن  أللفية  االشموين 
التوضيح:  الترصيح عىل  403، ورشح 

.412/1
ينظر: هبج الصباغة يف رشح هنج   -49

البالغة: 149/1.
50- االحتجاج: 267/1.

ألفية  عىل  عقيل  ابن  رشح  ينظر:   -51
ابن مالك: 2/ 97.

 ،189/1 اخلصائص:  ينظر:   -52
يف  وااليضاح   ،163 البالغة:  وجواهر 
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يف  واللباب   ،115  /2 البالغة:  علوم 
علل البناء واالعراب: 101/1.

 /2 الذهب:  شذور  رشح  ينظر:   -53
. 423

54- ينظر: االيضاح يف علوم البالغة: 
.138 /2

املعاين  يف  البالغة  جواهر  ينظر:   -55
والبيان والبديع: 163 -164.

56- األنعام / 150.
57- االرساء / 30.

دراسة  الرتكيب  خصائص  ينظر:   -58
حتليلية ملسائل علم املعاين: 1 / 367.

59- ينظر: املقتضب: 4 / 33، والنحو 
الوايف: 1 / 475.

-256 العربية:  أرسار  ينظر:   -60
.257

61- االحتجاج: 168/1.
يف  املعاين  حروف  معجم  ينظر:   -62

القران الكريم: 452/2.
63- االحتجاج: 131/2- 132.

64- االحتجاج: 1 /521.

 /  1 النحو:  يف  األصول  ينظر:   -65
.54

66- ينظر: اللمع يف العربية: 23 .
67- االحتجاج: 291/1.

ألفية  إىل  املسالك  أوضح  ينظر:   -68
يف  الداين  واجلنى   ،44/3 مالك:  ابن 

حروف املعاين: 385.
69- ينظر: النحو الوايف: 478/1.

70- االحتجاج: 86/2.
النحو:  يف  األصول  ينظر:   -71

.413/1
حروف  يف  الداين  اجلنى  ينظر:   -72

املعاين: 96.
ألرسار  املتضمن  الطراز  ينظر:   -73

البالغة وعلوم حقائق االعجاز: 53.
ألرسار  املتضمن  الطراز  ينظر:   -74

البالغة وعلوم حقائق االعجاز: 58.
الكتاب،  علوم  يف  اللباب  ينظر:   -75

البن عادل: 122/9.
األصابع،  مفاصل  األشاجع:   -76
عليها  اللحم  كان  أي  أشجع:  واحدها 

داللة التقديم والتأخري يف اجلملة الفعلية ...
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احلديث  غريب  يف  النهاية  ينظر:  قليال. 
العرب:  ولسان   ،447/2 واألثر: 

174/8
77- املرنات: البواكي الصائحات عند 

املصيبة، االحتجاج: 49/2.
والضجر،  اجلزع  أشد  اهلوالع:   -78
واألثر:  احلديث  غريب  يف  النهاية 

269/5
79- االحتجاج: 49/2.

80- ينظر: املفصل يف صنعة اإلعراب: 
.384

يف  املعاين  حروف  معجم  ينظر:   -81
القران الكريم: 1040.

82- االحتجاج: 452/1.
وبل  الندى  قطر  رشح  ينظر:   -83

الصدى: 201.
84- ينظر: النحو الوايف: 476-475. 
يف  املعاين  حروف  معجم  ينظر:   -85

القران الكريم: 667/2.
86- ينظر: معاين النحو: 346.

87- االحتجاج: 1 /458.

يف  املعاين  حروف  معجم  ينظر:   -88
القران الكريم: 321/1.

قالل،  واجلمع  اجلبل،  ُقّلة  القّلة:   -89
مجهرة اللغة: 2/ 976.

90- االحتجاج: 2 / 290.
يف  املعاين  حروف  معجم  ينظر:   -91

القران الكريم: 635/2.
92- ينظر: األصول يف النحو: 27/1.

93- االحتجاج: 302/2.
القران  يف  املعاين  حروف  معجم   -94

الكريم: 636.
95- معاين القران وإعرابه: 447/4.

96- األعراف /144.
97- الزخرف / 62.

98- الرعد / 43.
99- األنعام /58.

100- االحتجاج: 2 / 302.
101- االحتجاج: 174-173/1.

102- ينظر: املقتضب: 1/ 39.
103- ينظر: اخلصائص: 2/ 380.

104- االحتجاج: 1/ 412. 
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حروف  يف  الداين  اجلنى  ينظر:   -105
املعاين: 109.

مراسا  اليشء  مارس   « مراسًا:   -106
قوته  مارس  وُيقال:  وزاوله،  وعاجله 
املعجم  واألعامل«،  األمور  ومارس 
املراس،  شديد  أي   ،863/2 الوسيط: 

لسان العرب: 216/6.
وكابده،  األمر  قاسى  مقاساة:   -107

خمتار الصحاح، 253.
108- ينظر: االحتجاج: 1/ 413.

109- االحتجاج: 1/ 17.
الشافية،  الكافية  رشح  ينظر:   -110

.658-657/2
111- االحتجاج: 1 / 364.

كتب  عن  اللبيب  مغني  ينظر:   -112
األعاريب: 104.

113- ينظر: االحتجاج: 1/ 364. 
البناء  علل  يف  اللباب  ينظر:   -114

واإلعراب: 1 / 271.
 ،171/4 املقتضب:  ينظر:   -115

واللباب   ،63/1 النحو:  يف  واألصول 
يف علل البناء واإلعراب، 271/1

النحو:  يف  األصول  ينظر:   -116
.204/1

117- ينظر: املصدر نفسه: 2 / 293.
118- ينظر: اخلصائص: 2/ 276.

 ،220/  3 الكشاف  ينظر:   -119
وتوضيح املقاصد واملسالك: 1/ 524، 

وجواهر البالغة، 1/ 163.
120- االحتجاج: 412/1.

121- ينظر: النحو الوايف: 475/1.

122- ينظر: النحو الوايف: 283/2.
123- ينظر: مهع اهلوامع: 192/2.
124- ينظر: اخلصائص: 384/2.

مسائل  يف  االنصاف  ينظر:   -125
اخلالف: 46/1.

126- االحتجاج: 559/1.
صنعة  يف  املفصل  ينظر:   -127

االعراب: 356.
128- االحتجاج: 1/ 558.

داللة التقديم والتأخري يف اجلملة الفعلية ...
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املصادر واملراجع:
* القرآن الكريم.

منصور  أبو  العاّلمة  االحتجاج:   .1
حتقيق:  طالب،  أيب  بن  عيل  بن  أمحد 
والشيخ  البهادري،  إبراهيم  الشيخ 
العاّلمة  بإرشاف  به،  هادي  حممد 
األسوة  دار  السبحاين،  جعفر  الشيخ 
للطباعة والنرش، قم، ط/ 7، 1430ه.
حممد  بكر  أبو  النحو:  يف  األصول   .2
املعروف  النحوي  سهل  بن  الرسي  بن 
بابن الرساج )ت 316ه(، حتقيق: عبد 

احلسني الفتيل، مؤسسة الرسالة. 
بني  اخلالف  مسائل  يف  اإلنصاف   .3
الرمحن  عبد  والكوفيني،  البرصيني 
أبو  االنصاري،  اهلل  عبد  بن  حممد  بن 
الربكات كامل الدين األنباري)ت577 
ط،1،  العرصية،  املكتبة  ه(، 

1424ه-2003م. 
4. أوضح املسالك إىل الفية ابن مالك، 
مجال الدين بن يوسف بن أمحد بن عبداهلل 
األنصاري)ت761هج(،  هشام  بن 

احلميد،  عبد  الدين  حمي  حممد  تح: 
املكتبة العرصية، صيدا، بريوت، د.ت. 
املعاين  البالغة  علوم  يف  اإليضاح   .5
القزويني  اخلطيب  والبديع،  والبيان 
أمحد  بن  بن عمر  الرمحن  بن عبد  حممد 
حواشيه  وضع  739ه(  )ت  حممد  بن 
الكتب  دار  الدين،  شمس  إبراهيم 
 ،1 ط،  -لبنان،  بريوت  العلمية، 

1424ه. 2003م.
6. البحر املحيط يف التفسري، أبو حيان 
يوسف  بن  عيل  بن  يوسف  بن  حممد 
)ت:  األندليس  الدين  أثري  حيان  بن 
مجيل،  حممد  صدقي  حتقيق:  745ه(، 
النارش: دار الفكر بريوت، ط 1420ه.
7. هبج الصباغة يف رشح هنج البالغة: 
دار  التسرتي،  تقي  حممد  الشيخ 
1418ه-  طهران،  للنرش،  كبري  أمري 

1997م.
أبو  القرآن:  إعراب  يف  التبيان   .8
العكربي  احلسني  بن  اهلل  عبد  البقاء 
حممد  عيل  حتقيق:  )ت616ه(، 
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البايب احللبي  البجاوي، النارش: عيسى 
ورشكاه.

يرشح  واملسالك  املقاصد  توضيح   .9
الدين  بدر  حممد  أبو  مالك:  ابن  ألفية 
عيّل  بن  اهلل  عيد  بن  قاسم  بن  حسن 
)ت:749ه(،  املالكي  املرصي  املرادي 
رشح وحتقيق: عبد الرمحن عيل سليامن، 
1428ه   ،1 ط  العريب،  الفكر  دار 

-2008م.

بن  حممد  بكر  أبو  اللغة:  مجهرة   .10
321ه(،  بن دريد األزدي )ت  احلسن 
العلم  دار  بعلبكي،  منري  حتقيق: رمزي 

للماليني- بريوت، ط: 1987/1م.
املعاين:  حروف  يف  الداين  اجلنى   .11
أبو حممد بدر الدين حسن بن قاسم بن 
عبد اهلل بن عيل املرادي املرصي املالكي 
الدين  د.فخر  حتقيق:  749ه(،  )ت: 
فاضل،  نديم  حممد  األستاذ  قباوة، 
-لبنان،  بريوت  العلمية،  الكتب  دار 

1413ه-1992م.
والبيان  املعاين  يف  البالغة  جواهر   .12

والبديع: أمحد بن إبراهيم بن مصطفى 
د.  حتقيق:  1362ه(،  اهلاشمي)ت: 
العرصية  املكتبة  الصمييل،  يوسف 

-بريوت.
بن  أمحد  النحو:  علم  يف  احلدود   .13
، شهاب  حممد بن حممد البجائي األبَّذيُّ
الدين األندليس )ت:860 ه(، حتقيق: 
اجلامعة  النارش:  اهلل،  عبد  حسن  نجاة 

االسالمية باملدينة املنورة، 2001م.
ابن  عثامن  الفتح  أبو  اخلصائص:   .14
عيل  حممد  ت:  )ت:392ه(،  جني 
د  ط،  د  املرصية،  الكتب  دار  النجار، 

ت.
دراسة  الرتاكيب  خصائص   .15
املعاين، حممد حممد  ملسائل علم  حتليلية 

ابو موسى، مكتبة وهبة، ط، 7.
املعارصة  بني  األسلوب  دراسة   .16
والرتاث: د. أمحد درويش، دار غريب، 

القاهرة، د.ت.
بكر  أيب  اإلمام  اإلعجاز:  دالئل 
حممد  بن  الرمحن  عبد  بن  القاهر  عبد 

داللة التقديم والتأخري يف اجلملة الفعلية ...
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أو  )ت471  النحوي  اجلرجاين 
حممد  حممود  عليه:  علق  474هج(، 
ط3،  اخلانجي،القاهرة،  مكتبة  شاكر، 

1413هج -1992م. 
علم  يف  اإلعجاز  دالئل   .17
عبد  بن  القاهر  عبد  بكر  أبو  املعاين: 
األصل،  الفاريس  حممد  بن  الرمحن 
عبد  د.  حتقيق:  اجلرجاين)ت:471ه(، 
العلمية  الكتب  دار  هنداوي،  احلميد 

-بريوت، ط، 1، 1422ه- 2001م.
عطية  بن  جرير  جرير:  ديوان   .18
بريوت  دار  114هج(،  )ت  اخلطفي 
1406هج  بريوت،  والنرش،  للطباعة 

-1986م. 

19. رسالة احلدود: عيل بن عيسى بن 
الرماين  احلسن  أبو  اهلل،  عبد  بن  عيل 
إبراهيم  حتقيق:  )ت384ه(،  املعتزيل 

السامرائي، دار الفكر- عامن.
عبد  عقيل،  ابن  عقيل:  ابن  رشح   .20
اهلمداين  العقييل  الرمحن  عبد  بن  اهلل 
حممد  حتقيق:  769ه(،  )ت:  املرصي 

الرتاث-  دار  احلميد،  عبد  الدين  حمي 
سعيد  للطباعة،  مرص  دار  القاهرة، 
 ،20 ط  ورشكاه،  السحار  جودة 

1400ه -1980م.
21. رشح األشموين أللفية ابن مالك: 
عيل بن حممد بن عيسى، أبو احلسن نور 
الدين األشموين الشافعي)ت:900ه(، 
ط  -لبنان،  بريوت  العلمية  الكتب  دار 

1، 1416 ه -1996م.
التوضيح  عىل  الترصيح  رشح   .22
يف  التوضيح  بمضمون  الترصيح  أو 
بكر  أيب  بن  اهلل  عبد  بن  خالد  النحو: 
األزهري)ت:  اجلرجاوي  حممد  بن 
905ه(، دار الكتب العلمية - بريوت 

-لبنان، ط/ 1، 1421ه -2000م.
ريض  الكافية:  عىل  الريض  رشح   .23
وتعليق:  تصحيح  االسرتاباذي،  الدين 
يوسف حسن عمر، منشورات جامعة 

قار يونس- بنغازي، ط:2، 1996م.
معرفة  يف  الذهب  شذور  رشح   .24
بن  يوسف  بن  اهلل  عبد  العرب:  كالم 



493

)2
02

3  
ط -

شبا
( )

14
44

 - 
ب

رج
ة )

امن
 الث

سنة
- ال

ون 
الث

والث
س 

خلام
دد ا

الع
 - 

سع
التا

لد 
ملج

/ ا
واة

د

أمحد بن عبد اهلل ابن يوسف أبو حممد، 
عبد  ‘حتقيق:  هشام  ابن  الدين،  مجال 
املتحدة  الرشكة  النارش:  الدقر،  الغني 

-سوريا. للتوزيع 
الصدى:  وبل  الندى  قطر  رشح   .25
عبد اهلل بن يوسف بن أمحد بن عبد اهلل 
الدين،  مجال  حممد،  أبو  يوسف،  ابن 
761ه(، حتقيق: حممد  ابن هشام )ت: 
ط  القاهرة،  احلميد،  عبد  الدين  حميي 

11، 1383ه.
البالغة  ألرسار  املتضمن  الطراز   .26
بن  حييى  اإلعجاز:  حقائق  وعلوم 
احلسيني  إبراهيم،  بن  عيل  بن  محزة 
باملؤيد  امللقب  الطالبي،  العلوي 
العرصية  املكتبة  )ت:745ه(،  باهلل 

-بريوت، ط 1، 1423ه.
اهلل  عبد  بن  حممد  النحو:  علل   .27
الوراق  ابن  احلسن،  أبو  العباس  بن 
حممد  جاسم  حممود  حتقيق:  )381ه(، 
–الرياض  الرشيد  مكتبة  الدرويش، 
-السعودية، ط1، 1420ه- 1999م.

بن  28. كتاب سيبويه، أيب برش عمرو 
عثامن بن قنرب)ت 180هج(، تح: عبد 
اخلانجي،  مكتبة  السالم حممد هارون، 

القاهرة، ط3، 1408هج، 1988م.
غوامض  حقائق  عن  الكشاف   .29
وجوه  يف  األقاويل  وعيون  التنزيل 
عمر  بن  حممود  اهلل  جار  التأويل: 
حتقيق:  538ه(،  الزخمرشي،)ت: 
حممد  وعيل  املوجود،  عبد  أمحد  عادل 
الرياض،  العبيكان،  مكتبة  عوض، 

ط1، 1998م.
البناء واإلعراب:  اللباب يف علل   .30
اهلل  عبد  ين  احلسني  بن  البقاء  أبو 
)ت:  الدين  حمب  البغدادي  العكربي 
النبهان،  اإلله  عبد  د.  حتقيق:  616ه(، 
1416ه   ،1 ط  دمشق،  الفكر-  دار 

-1995م.

حممد  الدين  مجال  العرب:  لسان   .31
711هج(،  منظور)ت  بن  مكرم  بن 

دار صادر، بريوت، لبنان، د.ت.
32. اللمحة يف رشح امللحة: حممد بن 

داللة التقديم والتأخري يف اجلملة الفعلية ...
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اجلذامي،  بكر  أيب  بن  سباع  بن  حسن 
املعروف  الدين،  شمس  اهلل،  عبد  أبو 
حتقيق:  )ت:720ه(،  الصائغ  بابن 
النارش  الصاعدي،  سامل  بن  إبراهيم 
باجلامعة  العلمي  البحث  عامدة 
اململكة  املنورة،  املدينة  اإلسالمية، 
1424ه-  ط1،  السعودية،  العربية 

2004م.
الفتح  أبو  العربية:  يف  اللمع   .33
)ت392ه(،  املوصيل  جنّي  بن  عثامن 
حتقيق: فائز فارس، دار الكتب الثقافية 

-الكويت، د- ت.
ومناهج  اللغة  علم  إىل  املدخل   .34
البحث اللغوي: رمضان عبد التواب، 

مكتبة اخلانجي، مرص. ط3، 1997.
أبو  الدين  زين  الصحاح:  خمتار   .35
عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن عبد القادر 
حتقيق:  )ت:666ه(،  الرازي  احلنفي 
العرصية  املكتبة  حممد،  الشيخ  يوسف 
صيدا،  بريوت-  النموذجية-  -الدار 

ط: 5،1420ه- 1999م.

36. معاين القرآن وإعرابه: إبراهيم بن 
الزجاج  إسحاق  أبو  بن سهل،  الرسي 
-بريوت،  الكتب  عامل  ه(،  )ت:311 

ط1، 1408ه- 1988م.
صالح  فاضل  د.  النحو:  معاين   .37
لصناعة  العاتك  رشكة  السامرائي، 
مكتبة  التوزيع:  القاهرة،  الكتاب، 

أنوار دجلة، بغداد -شارع املتنبي.
القرآن  يف  املعاين  حروف  معجم   .38
الرشيف،  حسن  حممد  الكريم: 
ط1،  بريوت،  الرسالة،  مؤسسة 

1417ه-1996م.
اللغة  الوسيط،جممع  املعجم   .39
الدولية، ط4،  الرشوق  مكتبة  العربية، 

1425ه -2004 م. 
40. مغني اللبيب عن كتب األعاريب: 
اإلمام أبو حممد عبد اهلل مجال الدين بن 
هشام  بن  اهلل  عبد  بن  أمحد  بن  يوسف 
761ه(،  )ت:  املرصي  األنصاري 
احلميد،  عبد  الدين  حمي  حممد  حتقيق: 
والنش،  للطباعة  الصادق  مؤسسة 
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-شارع نارص خرسو، ط  -هتران  إيران 
.1

اإلعراب:  صنعة  يف  املفصل   .41
أمحد  بن  عمرو  بن  حممود  القاسم  أبو 
حتقيق:  )538ه(،  اهلل  جار  الزخمرشي 
-بريوت،  اهلالل  مكتبة  ملحم،  بو  عيل 

ط 1، 1993م.
42. مقاييس اللغة: أمحد بن فارس بن 
الرازي )ت: 395ه(،  القزويني  زكريا 
دار  هارون،  حممد  السالم  عبد  حتقيق: 

الفكر، ط، 1399ه -1979م.
عبد  بن  يزيد  بن  حممد  املقتضب:   .43
العباس،  أبو  األزدي  الثاميل  األكرب 
حتقيق:  285ه(،  )ت:  باملرّبد  املعروف 
الكتب  عامل  عظيمة،  اخلالق  عبد  حممد 

-بريوت.
44. النحو الوايف مع ربطه باألساليب 
املتجددة:  اللغوية  واحلياة  الرفيعة 

بمرص،  املعارف  دار  حسن،  عباس 
ط3، 1974 م.
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ملخص البحث
احلواري  االستلزام  مبدأ  ضوء  يف  االستعارة  لدراسة  البحث  هذا  هيدف   
إذ إن اخلرق من خالل  الكيف،  التداولية بول جرايس يف قاعدة  اللسانيات  لعامل 
االستعارة يعدٌّ من أهم أساليب اخلرق الكيفي، ومنها يتوّصل إىل تزيني األلفاظ، 
قدرة  وفيها  واالبتكار،  اللفظ  ناحيتي  من  املعنى  وبالغة  البيانية  الصور  وحتسني 
التعبري عىل جتسيد األفكار واملشاعر واملخّيالت يف عبارات تتجاوز املألوف، وقدرة 
عىل ربط املعاين بشكل خمالف للمنطوق احلريف، ممّا يستلزم دالالت تداولية هيدفها 

ويبتغيها املتكلم يف عملية التواصل مع املتلقي.

Abstract

	 This	research	aims	to	study	metaphor	in	the	light	
of	the	principle	of	dialogical	implication	by	the	scholar	
of	 pragmatic	 linguistics	 Paul	 Grice	 on	 qualitative	
basis.	The	breach	through	metaphor	is	one	of	the	most	
important	methods	of	qualitative	breach,	from	which	the	
embellishment	 of	 words,	 the	 improvement	 of	 graphic	
images	 and	 the	 eloquence	 of	 meaning	 in	 terms	 of	
pronunciation	and	innovation	are	achieved.	It	also	has	
the	 ability	 of	 expression	 by	 the	 embodiment	 of	 ideas,	
feelings	and	imaginations	in	phrases	that	go	beyond	the	
ordinary	 as	 well	 as	 the	 ability	 to	 link	 meanings	 in	 a	
manner	that	is	contrary	to	the	literal	utterance,	which	
requires	pragmatic	connotations	 that	 the	speaker	aims	
and	desires	 in	 the	process	of	communicating	with	 the	
recipient.

االستعارة وانتهاك مبدأ الكيف عند جرايس ...
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َمة امُلَقدَّ
َفاطِر  العامَلَنْي،  َرّب  هللّٰ  احلَْمد   
َوالَصاَلة  َواألَْرَضنْي،  الَسَموات 
َوخاَتم  امُلْرِسِلنْيَ  َسيِّد  َعىَل  َوالَسالم 
الطَّاِهِرين،  امَلياِمني  َواله  د  حُمَمَّ النَبِيِّنْيَ 

َوَمن َتبَِعُهم بِإِْحسان إىل َيْوم الدين .
َوَبْعِد . .

ااِلْستِْلَزام  َمباِحث  تعّد   
التداوليات  َمباِحث  َأَهِم  َمن  احلَواِرّي 
َمباِحثها  َأْبَرز  ِمن  َوِهَي  الِلسانِيَّة، 
اْلَفَعاَلة يِف الِلسانِّيات احلَِديَثة، والِسيَّام 
َمباِدئ  َمن  تبعها  وما  جرايس  َمباِدئ 
يِف  اأْلَْكرَب  ُنِصيبها  هَلا  كاَن  ة،  َحواِريَّ
َدرَسُت  َوُقد  َواألَْبحاث،  الَدّراسات 
َخْرًقا  امُلَتواِضع  الَبْحث  ٰهذا  يِف  ُهنا 
ِخاَلِل  ِمْن  اْلَكْيف  َوُهَو  الثَّايِن  للمبدأ 
ُأْسُلوب ااِلْستَِعاَرة َوخُمالفتها لِْلَمنُْطوق 
َأَهم  َعىَل  َوَوَقفُت  للكيف،  احْلَْريِفّ 
امْلُْسَتْلِزَمة  الَتداُولِيَّة  َوالَداّلالت  امُلعايِن 
َوامُلخالَفة،  اخلَْرق  َعَمِلّيات  َمن  مقاميا 
امُلَتَكلِّم لِذلك،  آَلَتْي َدَفعت  َواألَْسباب 

تلك  َعنها  ضت  مَتَخَّ آَلَتْي  امُلعايِن  َوأَهّم 
اخلُُروقات، يف َضْوء َوِصيَّة النَبِّي األَْكَرم 
َوَسلَّم،  َوآله  َعَليِه  اهللّٰ  َصىَل  د،  حُمَمَّ
اْلِغَفاِرّي،  َذٍر  َأيِب  اجلَِليل  َلصاِحبه 
َتْسَتِحّق  مَلا  َعَليِه،  َتعاىل  اهللّٰ  ِرْضوان 
َهْديه  َمن  َوااِلْستِفاَضة  التأِمل  ِمنّا 
بِكتاب  ُمْسَتِعينًا  َوَنَفحاته،  َوإِشاراته 
الباطِل  يأتيه  ال  الَِّذي  َوَعال  َجّل  اهللّٰ 
َومعاجم  َخْلفه،  ْمن  َواِل  َيَدْيه  َبنْي  َمن 
وَن َعنها، َكآفاق  اللَُّغة، َوما كتبُه امُلْخَتصُّ
َنْحَلة،  َأمْحَد  حَمُْمود  لِلدكتور  َجِديَدة 
لِلَشْهِرّي،  اخلطاب  واسرتاتيجيات 
مِمّا  َوَغرْيها  ة  امْلُْعَترَبَ التََّفاِسري  َوَبْعض 
بَِبيان  اْبَتَدَأُت  َوقد  املصاَدر،  يِف  َذَكرتُه 
وقاعدته،  اْلَكْيف  ملبدأ  امَلفاِهيم  َبْعض 
َمَع ذكر  َوَمْفُهومَها  ااِلْستَِعاَرة  َثمَّ  َوِمْن 
امُلباَرَكة،  الَوِصيَّة  من  الَتْطبِيِقيَّة  األَْمثَِلة 
إلِّيها  اْنَتَهى  التْي  النَتاِئج  بَِأَهّم  خامتًا 
َأُكون  أَن  َتعاىل  اهللّٰ  من  راجًيا  الَبْحث، 
َقد ُوفِّقت يِف ِكتاَبة َبْحثِي امُلَتواِضع ٰهذا، 
لُت َوإلِّيِه  َوَما َتْوفِيِقي إال بِاهللّٰ َعَليِه َتَوكَّ
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ُأنِيب، َوُهَو َحسبِي َونِعَم الَوِكيل.
َواحلَْمد هللّٰ َربِّ العامَلَنْي

االستلزام احلواري و قاعدة الكيف:-
من  مبدأ  ثاين  الكيف  مبدأ  يعّد   
الّكم،  وهي  األربعة  جرايس  مبادئ 
إطار  يف  والطريقة  واملالءمة  والكيف، 

ما أسامه بمبدأ التعاون احلواري.
األسايس  املفهوم  أن  علمنا  إذا   
الذي يقوم عليه مبدأ الكيف هو الصدق 
غري  أنه  تعتقد  ما  تقّل  )ال  وقاعدته 
صحيح، وال تقّل ما ليس عندك دليل 
هلذا  اخلرق  أنَّ  حينها  نعلم  عليه(،)1( 
املبدأ يتّم )بعدة أشكال كالتعبري املفرط 
يف الغموض وااللتباس وعدم الوضوح 
يف التعبري بام فيه الكفاية وكل ما يستلزم 
التأويل، كذلك يف اإلسهاب يف اإلرسال 
األخبار  من  أمهية  فيه  ما  إىل  للوصول 
احلواري  التبادل()2(  عملية  وإلغناء 
اإلخالل  إن  واملستمع،  املتكلم  بني 
يوفر  وحكمها  الكيف  مقولة  بقواعد 
كالتهّكم،  البيانية  الصور  أنواع  أكثر 

والتلويح،  والتعريض،  واالستعارة، 
كام  واملبالغة()3(  واإلفراط،  والتفريط 
خترق  اسرتاتيجيات  أربع  هناك  أنَّ 
التناقضات  وهي  الكيف،  قاعدة 
عن  فضال  البالغية  واألمثلة  والتهّكم 
القواعد  االستعارة(؛ ألن اخلروج عن 
هي  بعيدة  فائدة  لنا  )حيصل  عموما 
أقرب إىل ما أسامه االصوليون بـ املفهوم 
أو املسكوت عنه أو داللة الداللة()4(. 

عىل  الضوء  سنسلط  هنا  من   
مبدأ  وفق  املفهوم  عىل  احلاصل  اخلرق 
املسّوغات  عىل  والوقوف  الكيف، 
وفرضت  استدعت  التي  واملرّبرات 
ملبدأ احلوار  املراعي  البليغ  املتكلم  عىل 
وحماولة  املبدأ،  هلذا  واخلرق  اخلروج 
وحتليلها  االستلزامات  تلك  استكناه 
تتشّكل  التي  البيانية  الصور  وفق  عىل 
من  املتعمد  الكيفي  اخلرق  هذا  نتيجة 
األمثلة  أن  هنا  وأذكر  احلكيم،  املتكلم 
وإال  للحرص  ال  للمثال  هي  الواردة 
مجيعا  واستقراءها  كثرية  النامذج  فإن 

االستعارة وانتهاك مبدأ الكيف عند جرايس ...
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يؤدي بنا لالنزالق عن املقام واخلروج 
األوضح  عىل  سأقترص  لذا  غريه،  إىل 
الكيف  خرق  مصاديق  من  واألجىل 
ومنه  املباركة  الوصية  يف  وردت  التي 

تعاىل نستمد العون والسداد.
باستخدام  الكيف  مبدأ  خرق 

االستعارة:-
االستعارة: من مباحث علم البيان

و  العارية،  من  مأخوذة  لغة  وهي   
اليشء  نقل  أي  اإلعارة،  من  اسم  هو 
هي  واصطالحا  آخر  إىل  شخص  من 
له  وضعت  ما  غري  يف  لفظة  استعامل 
األصيل  املعنيني  لعالقة  األصل  يف 
واملجازي)5(، وهي رضب من التشبيه، 
من  أبلغ  وهي  التمثيل)6(،  من  ونمط 
لليشء  اليشء  جعل  ألهنا  احلقيقة)7(؛ 
أوقع  وهي  التشبيه)8(،  يف  للمبالغة 
بالتشبيه)9(  الترصيح  من  النفوس  يف 
املحسوس  استعارة  إىل:  تقسم  وهي 
للمعقول،  واملحسوس  للمحسوس 
ويمكن أن تعّرف بأهنا تسمية املرجوح 

اخلفي باسم الراجح اجليل وهي جمردة 
ومرشحة ..()10( 

واحلكيم  املقصود  اخلرق  إن   
بواسطة  الكيف  لقاعدة  املتكّلم  من 
احلواري  االستلزام  يوّلد  االستعارة، 
عملية  بواسطة  االستلزام  هذا  )ويتّم 
قوة  إىل  احلرفية  القوة  وحتّول  نقل 
دعاء-  إىل  االستفهام  كتحّول  ُاخرى 
احلرفية  للقوة  التمثيل  يتعنّي  وإنه  كام 
التحتية  البنية  يف  معا  املستلزمة  والقوة 
حمولة  الثانية  أن  التأشري  مع   ، للجملة 

عن األوىل(.)11(
تنميطا  يقرتح  جرايس  إن  )إذ   
املقابالت  عىل  يقوم  اللغوية  للعبارات 
ومعاين  رصحية،  معاين  إىل:  املعاين  يف 
الضمنية  املعاين  وتستلزم  ضمنية، 
ومعاين  اجلملة،  تالزم  عرفية  معاين 
االستلزامية( الدالالت  تالزم  حوارية 
احلرفية  املعاين  فإن  هنا  من   )12(

خالل  من  استلزاميا  املتضّمنة  واملعاين 
يف  بحثنا  حمل  ستكون  االستعارة 
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إذ  املباركة  الوصية  من  اآلتية  األمثلة 
االستلزام  خالل  من  صورهتا  نجد 
إىل  هتدف  التي  االستعارة  من  املتوّلد 
العامل  انسجام  وضامن  الواقع  )تطويع 
ليهيمن عليه اإلنسان، ويستطيع احلياة 
باستعارته  جديد  واقع  وخلق  فيه، 
االستعارة  ألن  اإلقناع؛  به  يقصد 
من  )نيتشة(،  يقول  كام  كاذب  قياس 
لتخرق  االستعارة  صورة  جاءت  هنا 
حرفية  صور  منها)13(  متوارثة  أعراف 
لتستلزم منها دالاّلت ومعاين مستلزمة 
لتحقيق التفاعل واالنسجام مع املحيط 
والتأثري عليه وعىل املخاطب، لتحقيق 
مقاصد اخلطاب )وألن االستعارة أكثر 
ما  بكل  وأمأل  غورا،  وأبعد  جريانا، 
تفوق  فهي  عقال  ويمنع  صدرا،  يمأل 
ألهنا  والفضيلة؛  الرشف  يف  اجلواهر 
مستجدة  صورة  يف  ابدا  البيان  تربز 
الكثري من  نبال وهي تعطي  تزيد قدره 
ترى  فأنت  األلفاظ  باليسري من  املعاين 
اخلفية  واملعاين  ناطقا،  حيا  فيها  اجلامد 

بادية جلّية، وهذه اشارات وتلميحات 
يف  أغراضها  وتنجيل  بدائعها،  من 
االستعارة  كانت  لذا  التفاصيل()14( 
الكيفي  اخلرق  مصاديق  أجل  من 
ملعاين  واستلزاما  وبيانا  وأكثرها صورا 
يريد املتكلم حتقيقها وتقريرها يف نفس 
املتكّلم )وهي خترج مبدأ الكيف لعدم 
عىل  تقفز  فهي  هو،  كام  الواقع  نقلها 
املعنى احلقيقي وتنتهك جمريات النظم 
عن  تفرتق  فاالستعارة  اللغوية()15(، 
معنى  اثبات  يف  )الكيفية(  يف  التشبيه 
األحكام،  من  حكم  أو  املعاين  من 
وهي يف أعىل درجات اإلثبات وأقوى 
الداللة  تتضّمنه من سعة  ملا  اإلحياء  يف 

وقوة التصوير()16(. 
األمثلة من الوصية:-

وآله(:  عليه  اهلل  )صىل  املتكلم  قال 
كافة  أرسلني  تعاىل  اهلل  بأن  )واالقرار 
للناس بشرًيا ونذيًرا وداعًيا إىل اهلل بإذنه 

ورساًجا منرًيا(.)17(
والرسج  )الرساج  ومفهوم   

االستعارة وانتهاك مبدأ الكيف عند جرايس ...
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إذا  فالن،  عن  فالن  ورسج  معروفان، 
حسنه،  وجهه  اهلل  ورسج  عنهم،  دافع 
و)البشري،  الطريقة)18(  والرسجوجه: 
اجلامل،  والبرشة،  الوجه،  احلسن 
و  بغريه،  والنذارة  باخلري،  والبشارة 
تباشري الصباح اوائله واملبرشات الرياح 
)السني  والرسج  بالغيث()19(  تبرش 
والراء واجليم( أصل صحيح يدّل عىل 
احلسن والزينة واجلامل من ذلك سمي 
الرسج  ومنه  وحسنه  لضيائه  الرساج 
للدابة هو زينته ويقال رسج اهلل وجهه، 

أي حسنه وجعله كالرساج.)20( 
البشارة  املتكلم  استعار  ولقد   
واالنذار والرساج املنري يف غري معناها 
احلريف األول الذي وضعت له للتعبري 
فاستعري  مستلزمة  أخرى  معان  عن 
سبيل  ))عىل  للمشبه  به  املشبه  لفظ 
منهام  كال  أن  بجامع  املكنية  االستعارة 
)صىل  بتعبريه  املخفي(()21(  يظهر 
املنري،  بالرساج  وسلم(  وآله  عليه  اهلل 
سيكون  الذي  لإلرسال  واالستجابة 

ومعاندة  هبا  برش،  التي  اجلنة  مؤداه 
التي  النار  مقتضاه  االهلي  اإلرسال 
املعنى  عن  خرج  وبذلك  عنها،  ينذر 
األلفاظ  له  وضعت  الذي  األويل 
وال  فقط  اإلرسال  عن  ليس  فالتبشري 
اإلنذار عنه وإنام عن تبعاته ومتعّلقاته، 
)املتكلم(  هو  له  املنري  الرساج  أن  كام 
وضياء  مجال  هو  وإنام  اللفظ  بحرفية 
فاملعنى  إذن  به،  أرسل  الذي  اهلدى 
احلريف غري مقصود لذاته، وإنام دعوته 
وتعاليمه  وسلم(  وآله  عليه  اهلل  )صىل 
واالنذار  للتبشري  حمال  ستكون  التي 
ومفاهيمه ورشيعته وأحكامه هي التي 
ستكون رساجا منريا ألمته والصاحلني 
من اتباعه، واجلامع املشرتك بني الرساج 
هو  وسلم(  وآله  عليه  اهلل  )صىل  وبينه 
لألثر،  واالقتفاء  واالستنارة  االهتداء 
مبدأ  خرق  للمتكلم  ساغ  هنا  من 
التعاون؛  بمبدأ  االلتزام  مع  الكيف 
للمخاطب  يمكن  هنا  االستلزام  ألن 
تقديره()22( بخطوات حمسوبة للوصول 
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إىل معناه وكنهه. 
صغر  إىل  تنظر  ))ال  أباذر  يا   -  
املعصية ولكن انظر إىل من عصيت(( .
اهلل  )صىل  املتكلم  قول  ومنها   
نفس  إنَّ  أباذر  يا  وسلم(:  وآله  عليه 
العصفور  من  ارتكاضا  أشد  املؤمن 

حني يقذف به من رشكه.
حركة  عىل  يدّل  ما  والركض:    
دابته،  الرجل  ركض  يقال  حتريك  أو 
لتقدم)23(  برجليه  إياها  رضبه  وذلك 
ونادرة  غريبة  )ارتكاض(  كلمة  )إن 
االضطراب  تعني  وهي  النصوص  يف 
يقف  واالرتكاض  درجات  وهو 
ال  فإنه  االضطراب،  مراتب  قمة  عىل 
االضطراب  من  نوع  أي  يف  يستعمل 
املنظور  وفق  احلقيقي  واملؤمن  كان، 
النبوي هو من هيتز وجوده الرتكاب 
وراء  إن  باحلسبان  األخذ  مع  اخلطأ، 
السالم(  )عليهم  املعصومني  انتخاب 
حكمة  غريها  دون  من  الكلامت  هلذه 
كان  وإال  فائقة  وبالغة  بالغة، 

اضطرابا( )أشّد  يقول  أن  باستطاعته 
يف  العصفور  ارتكاض  واستعارة   ،)24(

رشكه حلال املؤمن حني سقوطه يف فخ 
التعبري  الشيطان ورشكه بليغة األثر يف 
اجلدي  املراد  بني  اجلامع  املعنى  عن 
للمتكلم  ممّا سوغ  للنص،  واالستعاميل 
بيان  يف  للمبالغة  الكيف  ملبدأ  اخلرق 
حال  يكون  أن  عليه  املفرتض  احلال 
النظر  وعدم  اخلطيئة،  يف  املؤمن  وقوع 
إىل  النظر  بلحاظ  وحجمها  لصغرها 
والتجنب  بالرتك  احلكم  منه  من صدر 
واالضطراب  لالرتكاض  مدعاة  وهو 

الشديد. 
وآله  عليه  اهلل  )صىل  وقوله   
الصالة  يف  دمت  ما  أباذر:  )يا  وسلم( 
فأنت تقرع باب امللك اجلبار ومن يكثر 
قرع باب امللك يفتح له... يا ابا ذر ما 
عليه  تناثر  إال  مصليا  يقوم  مؤمن  من 

الرب ما بينه وبني العرش..(.
ومعنى )القرع: الدق، واملقروع   
االختيار،  واالقرتاع  للفحلة،  املختار 

االستعارة وانتهاك مبدأ الكيف عند جرايس ...
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وايقاد النار، و املقارعة، املسامهة، و أن 
يقرع األبطال بعضهم بعضا)25( )والنثر 
متفرقا،  رماه  ونثارا  نثرا  ينثره  لليشء 
املائدة  من  ينثره  ما  بالضم  والنثارة 
الصلة  والرب:  للثواب()26(  فيؤكل 
اإلحسان  يف  واالتساع  واحليز  واجلنة 

وضد العقوق(.)27( 
مبدأ  النتهاك  املتكلم  عمد   
االستعارة  أسلوب  خالل  من  الكيف 
لفريضة الصالة، إذ إهنا مقدسة وعمود 
يف  واكبارها  شأهنا  تعظيم  أراد  الدين 
كونه  حال  املصيل  فشبه  السامع،  ذهن 
فيه  عظيم  قرص  أمام  يقف  بالصالة 
هذا  لوازم  ومن  اجلبار،  امللوك  ملك 
املصيل  وإن  تطرق،  بابا  له  أن  القرص 
يكثر طرق باب هذه اململكة العظيمة، 
وقد قام بحذف القرص وذكر يشء من 
لوازمه وهو الباب عىل سبيل االستعارة 
املكنية، أو اخليالية؛ )ألن التخيّلية هي 
قرينة املكنية فهي ال تفارقها، وألنه ال 
فالداللة  قرينة()28(،  دون  من  استعارة 

احلرفية واملنطوق لأللفاظ هو أن هناك 
مكررا،  جبار  ملك  باب  يقرع  مصليا 
مدى  بيان  فهو  املستلزم  املعنى  وأما 
وجاللة  الصالة  وهي  العبادة  عظمة 
اهلل  يدي  بني  وقوفه  حال  املصيل  قدر 

ألداء الفريضة. 
ومثله قوله )تناثر عليه الرب( فقد   
املحسوس  )الوصف  املتكلم  استعار 
فريضة  أداء  عىل  »الثواب  لليشء 
تلك  كأن  املعقول، وجيعلون  الصالة« 
»وهو  لليشء  ثابتة  -التناثر-  الصفة 
وكأن  احلقيقة،  يف  للصالة«  القيام 
االستعارة مل توجد أصال()29(، ومن هنا 
مع  احلوار  يف  الكيف  ملبدأ  اخلرق  كان 
الذي سوغ  التعاون  مبدأ  احلرص عىل 
املبالغة واالستعارة يف هذا احلال رغبة 
وحث  الصالة  أمر  تعظيم  يف  املتكلم 
املستمع عليها ببالغ صور التعبري؛ ألهنا 
)عامد الدين، وأول ما يسأل عليه العبد 
يوم القيامة، فإن قبلت قبل ما سواها، 
وبذلك  سواها()30(،  ما  رّد  ردت  وإن 
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اخلرق  يف  املتضّمن  االستلزام  يكون 
مدى  بيان  هو  النص  يف  الكيف  ملبدأ 
عظمة الواقف بني يدي اهلل يف الصالة، 
والتعظيم لشأن القيام هبا بشكل مبالغ 
تلك  املتكلم  استشعار  حّد  إىل  فيه 
مستخدما  السامع  يف  للتأثري  الصور 
املعنى  لتوكيد  ..اال(  من  ما  )بـ  احلرص 
من  يمّر  ال  كي  له؛  واالحتياط  وتثبيته 

ذهن املتلقي. 
أيضا  االستعارة  موارد  ومن   
عىل  لتبكي  األرض  )إن  املتكلم:  قول 

املؤمن إذا مات اربعني صباًحا(.)31( 
العباد  أحبَّ  )إنَّ  وقوله   
املتعّلقة  أجيل  من  املتحابون  إيّل 
املستغفرون  و  باملساجد  قلوهبم 

باألسحار…()32(. 
إىل  ينظر  ال  اهلل  )إنَّ  وقوله   
ينظر  ولكن  أموالكم  إىل  وال  صوركم 

إىل قلوبكم وأعاملكم()33(.
ذا  كان  من  ذر  ابا  )يا  وقوله   
ذو  فهو  الدنيا  يف  ولسانني  وجهني 

وجهني ولسانني يف النار(.
وقوله )يا ابا ذر دع ما لست منه   
يف يشء وال تنطق فيام ال يعنيك واخزن 

لسانك كام ختزن ورقك (.)34(
النصوص  هذه  يف  جلّيا  يظهر   
احلقيقية  الداللة  عن  خيرج  املتكلم  أن 
التي  لأللفاظ املستخدمة يف النصوص 
املعجمي  املعنى  وينتهك  أيدينا  بني 
بخرق  يقوم  بذلك  وهو  للملفوظات، 
التقييد  تستلزم  التي  الكيف  قاعدة 
باملعنى احلقيقي، وعدم خرق األعراف 
األرض  )إن  املتكلم  قول  يف  اللغوية 
اإلنسان  من  البكاء  استعارة  لتبكي( 
)املستعار منه( إىل األرض )املستعار له( 
وجعل األرض وكأهنا ذات عاقلة تقوم 
بام يقوم به العقالء يف جامع بني األرض 
وعظمة  قيمة  بيان  هو  اإلنسان  وبكاء 
وهذا  املؤمن،  هو  عليه  املبكي  ومنزلة 
هو  املؤمن  لشأن  والتكريم  التعظيم 
الذي سّوغ للمتكلم خرقه ملبدأ الكيف 
هبذه االستعارة التي يستخدم فيها )إن 

االستعارة وانتهاك مبدأ الكيف عند جرايس ...
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لتبكي( و هي  )إن األرض  - والالم( 
األصل يف التوكيد وكثريا ما استعملت 
َلَرُءوٌف  بِالنَّاِس  اهللََّ  }إِنَّ  اهلل  كتاب  يف 
َرِحيٌم{)35(، وكثريا ما يذكر مع أن الم 
واستلزاما  التوكيد،  يف  زيادة  االبتداء 
لوجود إنكار من الطرف اآلخر يف هذا 

التعظيم الذى استدعى هذا التوكيد.
وكثريا ما نجد هذه االستعارات   
التنفس  كنسبة  الكريم  القرآن  يف 
والذهاب  جلهنم،  والكالم  للصبح، 
وهنا  واألرض،  للسموات  واملجيء 
بأسلوب  األعظم  النبي  ختلق  يتبنّي 
القرآن، فرأيناه ينسب البكاء الذي هو 
من صفات األحياء إىل األرض )وكأهنا 
كائن حّي مثل اإلنسان والنبات الذي 
وليس  احلياة  فيه  وتّدب  أنفاسه  ترّتدد 
فيها  روح  ال  جامدة  صامتة  طبيعة 
غري  جديدا  ثوبا  فيكسوها  والحّس 

الذي عهدناها عليه ( .)36(
 )وهذه هي االستعارة بالكناية والذي 
عىل  تبكي  كلمة  التشبيه  هذا  عىل  دلنّا 

املشبه  بحذف  التخييل(.)37(  سبيل 
فبكاء  لوازمه،  من  يشء  واستعارة  به 
كناية  فائت  السامء واألرض عىل يشء 
ويف  وفقده،  بموته  تأثرمها  عن  ختيلية 
السامء؟  بكاء  ما  تدري  أو  )قال  رواية 
حييى  إن  كالدهان،  وتصري  حتمر  قال: 
بن زكريا ملا قتل امحرت السامء وقطرت 
دما وإن احلسني بن عيل يوم قتل امحرت 

السامء(.)38( 
االستعارة  خصائص  )من  وهذا 
ناطًقا  حًيا  اجلامد  جتعل  إهنا  الكثرية، 
األعجم  وجتعل  املثال،  يف  كام  وباكًيا 
جلّية،  بادية  اخلفية  واملعاين  فصيحا، 
وجتعل املعاين العقلية كأهنا قد جّسمت 
حتى رأهتا العيون()39(، وهذا ما رأيناه 

جلّيا يف بالغة املتكلم . 
الكيف  اخرتاق  عملية  وتتجىّل   
ينظر  ال  اهلل  )إن  املتكلم  بقول  أيضا 
قلوبكم  إىل  ينظر  ولكن  صوركم  إىل 
وأعاملكم( إذ استعار النظر من الكائن 
احلي املادي للمستعار له تعاىل عىل سبيل 
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التقريب؛ ألنه تعاىل )ليس كمثله يشء( و 
هو )ال تدركه األبصار( و النظر )يرجع 
اليشء  تأمل  إىل أصل واحد هو  فروعه 
ومعاينته، ثم يستعار ويتّسع منه، ومن باب 
املجاز واالتساع، قوهلم نظرت األرض 
أي: أرت نباهتا -نظر الدهر إىل بني فالن 
تعاىل  اليه  النظر  فتشبيه  فأهلكم()40( 
شأنه إنام أوردها املتكلم من باب )كلم 
هي  و)هذه  عقوهلم(  قدر  عىل  الناس 
املعاين  عن  التعبري  يف  املفضلة  الطريقة 
االسلوب  عليها  سار  والتي  املجردة 
القرآين يف أخص شأن يوجب التجريد 
اهلل  )يد  فقال  الكامل  والتنزيه  املطلق 
فوق أيدهيم( وقال )وجاء ربك وامللك 
التعبري  يف  متبع  نسق  يف   ) صفا  صفا 
عىل  املجردة  املعاين  توضيح  إىل  يرمي 
نحو سنن التخّيل احليس والتجسيم يف 
كل عمل من أعامل التصوير()41(، ويف 
عىل  التأثري  قوة  تتجىّل  االستعارة  هذه 
املتكلم، واملبالغة يف حتفيزه إىل االهتامم 
وليس  القلب  وهو  اهلل  نظر  بمحل 

الصور واألموال )والقلب الذي ينظر 
اليه اهلل تعاىل له جانبان سلبي واجيايب، 
ويتمّثل السلبي بالغفلة التي يمكن أن 
الدنيا  بأحوال  واشتغاله  عليه،  تطرأ 
موطن  هو  واالجيايب  مرآته،  فتصدأ 
البدن  أرض  يف  اإلهلي  اخلليفة  الروح 
االهلية  التجلّيات  يمّثل  وهو  اإلنساين 
وهو  الصحيح  والعلم  احلقة  واملعرفة 

نفحة من عامل امللكوت(.)42(.
املعنى  خيالف  املستلزم  فاملعنى   
إىل  الدعوة  يف  عليه  ويزيد  احلريف، 
اإلخالص يف العمل الذي حمله القلب 
وإن  والوجدان،  اجلوارح  دون  من 
النظر غري مقصود لذاته بل هو مدعاة 
لالهتامم بالقلب، وختليصه من أمراضه 
كالرياء، والعجب، أو احلسد، أو احلقد 
قلبية  أعامل  وكلها  والكفر،  االيامن  أو 
هبا  االهتامم  املستمع  من  املتكلم  أراد 
والنظر هلا من دون املال واجلسد؛ ألهنا 
وبذلك  وتعاىل.  تبارك  اهلل  نظر  حمل 
املطابقية  الداللة  بني  املفارقة  تكون 

االستعارة وانتهاك مبدأ الكيف عند جرايس ...
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واملنطوق،  املفهوم  وبني  واالستلزامية 
االستعاميل  واالستلزامي  واحلريف 
خروجا عن الكيف يف مبادئ التعاون 
املستمع  من  وفهمه  مراعاته  مع 

للمسوغات التي ذكرناها.
الكيف  خرق  يتجىّل  وكذلك   
اللغوية والقفز  النظم  وانتهاك جمربات 
املستلزم  إىل  احلقيقي  املعنى  عىل 
ذو  كان  ))من  املتكلم  بقول  املقامي 
بالغة  تتجىّل  إذ  ولسانني...((  وجهني 
جمتمعتني  ناحيتني  من  االستعارة 
ناحية  ومن  تارة،  اللفظ  ناحية  من 
تركيبها  فاألوىل  أخرى،  تارة  االبتكار 
فيحملك  التشبيه  تنايس  عىل  يدّل 
تنسيك  عمدا عىل ختّيل صورة جديدة 
تشبيه  من  الكالم  تضّمنه  وما  روعتها 
االبتكار؛  جهة  ومن  ومستور،  خفي 
عىل  تعني  التي  التعبريية  القدرة  ألهنا 
والتخياّلت  واملشاعر  األفكار  جتسيد 
فقد  املألوف)43(،  تتجاوز  عبارات  يف 
أثبت املتكلم أّن املنافق أو الكذاب هو 

وهو   . الدنيا  يف  ولسانني  وجهني  ذو 
بذلك ذو وجهني ولسانني يف اآلخرة، 
االستعارة  نحو  عىل  جمازي  تعبري  هو 
للنفاق واملنافقني، و)النفاق هو خمالفة 
أو  الطاعات  يف  سواء  للعلن  الرس 
من  أعم  وهو  الناس،  مع  املعارشات 
الرياء وهو من املهلكات العظيمة التي 
أنواع  وأشدُّ  بذمه  األخبار  تعاضدت 
الرجل  -كون  النفاق  -بعد كفر  النفاق 
أخاه  يمدح  بأن  ولسانني  وجهني  ذا 
ويذمه  النصيحة،  له  ويظهر  بحضوره 
بكالم  واحد  لكل  ويتكلم  غيابه  يف 
يوافقه، وهو رش من النميمة قال )صىل 
اهلل عليه وآله وسلم( جتدون رّش عباد 
اهلل يوم القيامة ذا الوجهني، الذي يأيت 
هؤالء بوجه وهؤالء بوجه آخر(( .)44( 
ومن الواضح إن خمالفة الكيف   
متثّلت باستعارة الصفة للمنافق بأنه )ذو 
وجهني ولسانني( ومعناها احلريف غري 
وجود  ال  وهو  متحّقق  وغري  متصّور 
له يف عامل االمكان وإنام هو رضب من 
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املنطوق  وخمالفة  واالستعارة  التخّيل 
احلريف للملفوظات إىل املعنى املستلزم 
-هذا الوصف  -ولوازمه  -النفاق  وهو 
اهلل  )صىل  النبي  حديث  من  مبنّي  -كام 

النراقي  والشيخ  وسلم(  وآله  عليه 
اللغوي  للعرف  اخلرق  كان  وبذلك 
احلقيقي  الصادق  املعنى  عىل  والقفز 
الواقعي مسّوغ من قبل  إىل املعنى غري 
املتكّلم، لتهويل وتعظيم جريرة النفاق 
من  يمكن  ما  بأشد  منها  والتحذير 
يف  التأثري  وإليقاع  البالغية،  الصور 
عن  وزحزحته  وزجرة  املتكلم  نفس 
بأن  هنا  ونلحظ  الذميم،  اخللق  هذا 
اللفظية  احلقيقة  إىل  يعمد  مل  املتكّلم 
الكيف  مبدأ  مراعاة  مقتىض  هو  كام 
-)ولكل  االستعارة  إىل  عمد  -بل 
الداللة  أصل  –هي  حقيقة  استعارة 
تعاىل  فقوله  اللغة  يف  املعنى  عىل 
حقيقتها  مبرصة(  النهار  آية  )وجعلنا 
)مبرصة(  واالستعارة  )مضيئة( 
املنفعة  وجه  تكشف  ألهنا  أبلغ؛ 

االبصار( يف  النعمة  موقع  وتظهر 
النفاق  )45(. وكذلك هنا فاحلقيقة هي 

بـ)جهني  الوجوه وإنام عرب عنه  املتعّدد 
به  يقوم  ما  حقيقة  لكشف  ولسانني( 
املنافق وإظهار التجسيد لفعله اخلبيث 
هذا  عن  واالبتعاد  الرتهيب  ولزيادة 

اخللق الذميم . 
من  االنزالق  يوضح  كام   
إىل آخر مستلزم، خالفا  املعنى احلريف 
قوله  اللغوية  النظم  ملجريات  وانتهاكا 
بوصفه  املساجد(  يف  قلوهبم  )متعلّقة 
االستعارة  نحو  عىل  فيه  مبالًغا  تعبرًيا 
وكأن  اليها،  والرتّدد  اهلل،  بيوت  حلّب 
تلك  يف  ومتعلّقة  ساكنة  قلوهبم 
البيوت، إذ إن االستعارة هنا )جعلت 
ال  روحانية  أوصافا  املادية  األوصاف 
تناهلا إال الظنون - وكأهنا قد جتّسمت 
)فاالستعارة  العيون()46(  رأهتا  حتى 
تفعله  ماال  السامع  نفس  يف  تفعل  هنا 
القلب  بتعّلق  فالتعبري  احلقيقة)47((، 
أشدٌّ بالغة ومبالغة من قول  باملساجد 

االستعارة وانتهاك مبدأ الكيف عند جرايس ...
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وهو  املساجد،  إىل  واملرتددين  املتكلم، 
ما  وهذا  ترغيًبا  وأشدُّ  النفس  يف  أوقع 
خرق  له  سوغ  ما  وهو  املتكّلم  يقصده 
إىل  ليصل  احلرفية  والداللة  الكيف 
)فاالستعارة  إليه،  يصل  أن  يريد  ما 
عالقته  اللغوي  املجاز  من  رضب  هنا 
وهو  احلقيقي  املعنى  بني  املشاهبة)48( 
الرتّدد وحّب املساجد واملعنى املجازي 
يرجع  والعلق  القلبي هبا،  التعّلق  وهو 
اليشء  يناط  أن  وهو  واحد  معنى  إىل 
فيه  الكالم  يتّسع  ثم  العايل  باليشء 
ذكرناه  الذي  األصل  إىل  كله  واملرجع 
ومن  للقلب،  الالزم  احلّب  والعالقة 
بثياب  فالن  دم  علق  قوهلم  االستعارة 
)والعّليق  قاتله()49(  كان  إذا  فالن، 
خرضته،  تدوم  نبات  والعلقى  شجر، 
العلقى()50(  يرعى  عالق،  بعري  ويقال 
غرضني  حققت  قد  هنا  )فاالستعارة 
إال  والبيان()51(  االجياز  أغراضها  من 
إهنا خرقت املدلول األويل احلريف بآخر 
معناه  من  به  وقفزت  تداويل،  استعاميل 

احلقيقي الذي وضع له ألخر مقصود، 
اليشء  إناطة  هو  املشرتك  واجلامع 
قلوهبم  إناطة  هنا  وهو  العايل،  باليشء 
ببيوت اهلل، وهذا املعنى قصدة املتكلم 
ملزيد من املبالغة يف حض أمته ودعوهتم 
لريادة مساجد اهلل وتعظيمها، لذا كان 
اخلرق الكيفي حاسام للمتكلم مفهوما 

للمستمع . 
)اخزن  املتكلم  قول  ومثله   
للسان  اخلزن  فاستعارة  لسانك( 
عدول  وهو  الكيف،  ملبدأ  خرق  هو 
املوضوع  احلريف  احلقيقي  املعنى  عن 
يستلزمه  استعاميل  معنى  إىل  لأللفاظ 

احلوار وأهدافه .
يدّل عىل صيانة  اخلزن  )فأصل   
وغريه  الدرهم  خزنت  يقال:  اليشء، 
فاالستعارة  الرس()52(  وخزنت  خزنًا، 
هنا وقعت من خالل فعل األمر )اخزن 
)تنطوي  بالفعل  واالستعارة  لسانك( 
عىل  الدّالة  احلروف  وهي  مادة،  عىل 
وهي  صيغة،  وعىل  معنّي،  حدث 
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كاملايض  معنّي  زمن  عىل  الداّلة  اهليئة 
االستعارة  هذه  أن  واملعنى  واملضارع، 
يف الفعل تقع عىل رضبني: استعارة يف 
واستعارة  احلدث،  أي  الفعل،  مدلول 
الزمان()53(  وهو  الفعل،  صيغة  يف 
له  للمستعار  )أخزن(  اللفظ  فاستعارة 
أي  )املراقبة(،  عملية  يف  اللسان  وهو 
)راقب( لسانك عن أن يقع يف الزلل أو 
احكم نطق لسانك عن اخلطأ - جلامع 
واخلزن  والتحّفظ  الرعاية  بني  مشرتك 
)لكل  أن  عىل  والصيانة  احلامية  وهو 
استعارة قرينة ترصف الذهن عن املعنى 
املجازي،  املعنى  إىل  للكلمة  الوضعي 
الكلمة  كون  حيّدد  داليل  مؤرش  وهي 
ملعنى  الوضعي  معناها  من  مستعارة 
التشابه،  عالقة  األول  وبني  بينه  آخر 
أو شاهد  لفظا  القرينة  وقد تكون هذه 
قفز  املتكلم  أن  نعلم  وهكذا  حال()54( 
جمريات  وانتهك  احلقيقي  املعنى  عن 
رائعة  بالغية  بصورة  اللغوي  النظم 
ومتصّور  وبالغي  متعمد  ظرف  يف 

ملبدأ الكيف ليحقق معاين مستلزمه يف 
احلوار، وليبالغ يف دعوته حلفظ اللسان 
الفضائل  مفتاح  إنه  لعلمه  الزلل  من 
بسببه  وأنه  الوقت،  ذات  يف  والرذائل 

النار،  يف  مناخرهم  عىل  الناس  ُيكب 

ليكون املعنى احلريف هو خزن اللسان، 

املبالغة  هو  والقانوين  املستلزم  واملعنى 

يف حفظ ما ينطق به اللسان واإلنسان، 

وليتحرى  حديث،  من  به  يتكلم  وما 

أن  يتبنّي  وهكذا  بيانه،  يف  الصدق 

من  يعّد  االستعارة  خالل  من  اخلرق 

املعّول  وعليها  الكالم،  أساليب  أهم 

إىل  يتّوصل  التّوسع والترّصف وهبا  يف 

والنثر  النظم  وحتسني  األلفاظ،  تزيني 

وبالغتها من ناحيتي اللفظ واالبتكار، 

وفيها قدرة التعبري عىل جتسيد األفكار 

عبارات  يف  واملخّيالت  واملشاعر 

ربط  عىل  وقدرة  املألوف،  تتجاوز 

إىل  بعض  من  بعضها  وتوليد  املعاين 

مدى بعيد. 

االستعارة وانتهاك مبدأ الكيف عند جرايس ...
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اخْلَامِتَة
اْلَكبرَِية  اإِلَفاَدة  يَّة  َأمَهِّ اْلَبْحث  اظهر   •
ف  ِمْن مبادئ ااِلْستِْلَزام احْلواِرّي لِلتََّعرُّ
َيْسَتْلِزُمَها  تِي  الَّ امْلََعايِن  َعىَل  ِخاَلهِلَا  ِمْن 
ِحني  امْلَُتَكلُِّم  َيْقِصُدَها  تِي  َوَالَّ َياق  السِّ
ااِلْستِْلَزام  ملبادئ  َعاِمًدا  خُمَاَلَفتِه 

احلواري.
َمْبَدَأ  َأنَّ  اْلَبْحِث  ِخاَلِل  ِمْن  تبنّي   •
احْلْريِفّ  ْدق  الصِّ ى  َيَتَحرَّ ِذي  الَّ اْلَكْيِف 
َوإِن  َمُقواَلت مبادئ جرايس،  ِمْن  ُهَو 
استلزامات  َلنَا  ُتنْتِج  َلُه  امْلَُتَكلِّم  خُمَاَلَفة 
َعَلْينَا  اَلَلة  الدَّ وعميقة  اأْلََثر،  َعظِيَمة 
ملرامي  لِْلُوُصول  َعنَْها  َواْلَبْحث  هَيا  رِّ حَتَ

امْلَُتَكلِّم .
امْلَْقُصود  اخْلَْرَق  َأنَّ  اْلَبْحِث  ِمْن  تبنّي   •
َواحْلَِكيم َمْن لدن امْلَُتَكلِّم لَِقاِعَدة اْلَكْيف 
ااِلْستِْلَزام  د  ُيولَّ ااِلْستَِعاَرة  بَِوساَطة 
احْلواِرّي، َويتِمُّ َهَذا ااِلْستِْلَزام بَِوساَطة 
ٍة  ة احْلَْرفِيَّة إىل ُقوَّ ل اْلُقوَّ وَّ َعَمِليَّة َنقل َوحَتَ
دعاء-  إىل  ااِلْستِْفهام  كتحّول  ُأْخَرى 
ة  ة احْلَْرفِيَّة َواْلُقوَّ ُ التَّْمثِيل لِْلُقوَّ ُه َيَتَعنيَّ َوَأنَّ
امْلُْسَتْلِزَمة َمًعا يِف اْلبِنَْية التَّْحتِيَّة لِْلُجْمَلة 

َلٌة َعْن اأْلُوىَل . َمع التأشري َأنَّ الثَّانَِيَة حُمَوَّ
ِمْن  االْنِزالق  َأن  للقارئ  اتََّضح  كام   •
ِخاَلًفا  ُمْسَتْلِزٌم  آِخِر  إىل  احْلْريِفّ  امْلَْعنَى 
َشْأنِِه  ِمْن  ُهَو  ة  َغِويَّ اللُّ النَّْظم  ملجريات 
ي  امْلَُتَلقِّ ِذْهِن  يِف  َوَتْقِوَيتِه  امْلَْعنَى  َدْعم 
َنْحِو  َعىَل  فِيِه  َمَبالًغا  تعبرًيا  بوصفه 
د إَلْيها  دُّ َ ااِلْستَِعاَرة حِلُّب ُبُيوِت اهللِّ َوالرتَّ
بتِْلَك  َقٌة  َوُمتَعلِّ َساِكنٌَة  ُقُلوهَبم  َوَكأنَّ 

اْلُبُيوِت .
التداولية  ااِلْستَِعاَرات  يِف  وجدنا   •
ًبا  َوَتَأدُّ اْلُقْرآيِنّ  َطاب  بِاخْلِ امْلَُتَكلِّم  َتَأثُّر 
َواْلَكاَلم  ْبح،  لِلصُّ التَّنَفُّس  )كنسبة  بِه 
للسموات  َوامْلَِجيء  َهاب  َوالذَّ جِلََهنَّم، 
النَّبِيِّ  خَتَلَّق  َيَتَبنيَّ  َوُهنَا  واألرض(، 
اأْلَْعَظِم )صىل اهلل عليه وآله( بُِأْسُلوِب 
ِذي ُهَو  َالَّ اْلُقْرآِن، َفَرَأْينَاه ينْسُب اْلُبَكاء 
)إن  اأْلَْرِض  إىل  اأْلَْحَياِء  ِصَفاِت  ِمْن 
َا َكاِئٌن  اأْلَْرض لتبكي َعىَل امْلُْؤِمِن( َوَكَأهنَّ
َأْنفاُسه،  د  دَّ َترَتَ ِذي  الَّ ْنَساِن  اإْلِ ِمثُل  َحّي 
َصاَمتًة  َطبِيَعًة  َوَلْيَس  احْلََياُة  فِيِه  وتّدب 
َجاِمَدًة ال روح فِيَها والحس َفَيْكُسوَها 

َثْوًبا َجِديًدا َغرْيَ الَِّذي عهدناها َعَلْيه.
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االستعارة وانتهاك مبدأ الكيف عند جرايس ...
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االستعارة وانتهاك مبدأ الكيف عند جرايس ...
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االستعارة وانتهاك مبدأ الكيف عند جرايس ...
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ملخص البحث
  يتناول هذا البحث صورة املنهج االسلويب وحضوره يف أحدى املجالت 
املرتمجة  الدراسات  بعض  األجنبية، من خالل  الثقافة  العريقة وهي جملة  العراقية 
النقاد  من  وبيان طريقة حتليل جمموعة  بعد مجعها وحتليلها  املجلة  التي وردت يف 
النقاد  هلؤالء  النظرية  املنطلقات  وتتبع  االسلويب،  املنهج  ضوء  عىل  للنصوص 
بيان أوجه  الدراسة  التحليل لدهيم، كام حتاول هذه  املتبعة يف عملية  واإلجراءات 
االختالف يف املنطلقات النظرية للمنهج االسلويب الواردة يف هذه املجلة وربطها 

ومقارنتها فيام ورد يف املراجع املعتربة، وقد جاءت هذه الدراسة عىل قسمني:
1- املنهج االسلويب وصورته النظرية: يتناول صورة املنهج وحضوره يف املراجع 

وأبرز نقاده 
2- جتلّيات املنهج األُسلويب وحضوره يف جملة الثقافة األجنبية

صورة املنهج األسلويب يف جملة الثقافة ...
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Abstract

	 This	 research	 deals	 with	 the	 image	 of	 the	 stylistic	
method	 and	 its	 presence	 in	 one	 of	 the	 ancient	 Iraqi	
magazines,	 Foreign	 Culture	 Magazine.	 Through	 some	
translated	studies	that	appeared	in	this	magazine	after	they	
were	collected	and	analyzed	the	aim	is	to	show	the	method	
used	by	a	group	of	some	critics	who	analyze	texts	in	the	
light	of	the	stylistic	method.	Then	the	theoretical	premises	
of	those	critics	and	the	procedures	that	they	followed	in	
their	 analysis	 process	 are	 followed.	This	 study	 attempts	
to	show	the	differences	in	the	theoretical	premises	of	the	
stylistic	 method	 contained	 in	 this	 magazine.	 The	 study	
attempts	 also	 to	 combine	 and	 compare	 these	 theoretical	
premises	 with	 what	 was	 mentioned	 in	 the	 considered	
references.	This	study	is	divided	into	two	parts:
1.	 The	 stylistic	 method	 and	 its	 theoretical	 image	 that	
deals	with	the	image	of	the	method	and	its	presence	in	the	
references	and	its	most	prominent	critics.
2.	 The	 presence	 of	 the	 stylistic	 method	 in	 the	 foreign	
culture	magazine
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املقدمة:
َونسَتِعينُُه  َنْحَمُدُه  هللِ  احْلَْمَد   
به  ونؤمن  ونستهديه،  ونسَتغِفُرُه 
وِر  رُشُ ِمْن  باهللِ  ونُعوُذ  عليه،  ونتوكل 
هَيِْدِه  مْن  أْعاَملِنَا،  َسيِّئاِت  َوِمْن  أْنُفِسنَا 
اهللُ َفاَل ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن ُيْضِلْل َفاَل َهاِدَي 
َلُه، الصالة والسالم عىل املبعوث رمحة 
للعاملني خري األولني واآلخرين سيدنا 
حممد صىل الله عليه وعىل آل بيته الطيبني 

الطاهرين.. وبعد 
األجنبية  الثقافة  جملة  تضّم   
مواد إبداعية متنّوعة شملت كل أنواع 
األدب والثقافة بصورة عامة، وهنضت 
تضّمنت  وقد  نقدي،  ثقايف  بمرشوع 
التنظري  جماالته،  ُبكلِّ  األديب  النقد 
والتطبيق، وشملت نقد الرسد بصورة 
كبرية والشعر يف غالب األحيان، وجيد 
املوضوعات  من  كثريًا  فيها  الباحث 

التي تستحق املتابعة والدراسة.
انتقاء  البحث  يف  قصدنا   
التي  والثقافية  النقدية  الدراسات 

التي  األجنبية  الثقافة  جملة  يف  وردت 
لعرض  كافية  مادة  تعطينا  أن  يمكن 
واكتفينا  املدروس،  النقدي  املنهج 
ايفاء  يمكنها  التي  النامذج  ببعض 
إليه،  الوصول  نروم  الذي  الغرض 
كل  وحتليل  دراسة  املمكن  غري  فمن 
لذا  املجلة؛  يف  املنشورة  الدراسات 
حرصنا مدة الدراسة لألعداد املنشورة 
من سنة 2007 إىل سنة 2017 لتكون 
متت  أن  بعد  لذا  سنوات،  عرش  املدة 
املجلة،  يف  املوجودة  الدراسات  قراءة 
واالنتقاء  اإلقصاء  عملية  جاءت 
االنتقاء  وكان  العّينات،  من  ملجموعة 
مقصودًا يف االختيار لبعض الدراسات 
من  السيميائي  املنهج  فيها  جتىّل  التي 
الناحيتني النظرية والتطبيقية، والبعض 

اآلخر تّم ذكرها يف اهلامش.
بعنوان  الدراسة  جاءت   
)صورة املنهج االسلويب يف جملة الثقافة 
تناولت  حتليلية(  دراسة   - األجنبية 
جملة  يف  االسلويب  املنهج  جتّليات  فيها 

صورة املنهج األسلويب يف جملة الثقافة ...
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من  ُتعّد  التي  العراقية  األجنبية  الثقافة 
التي   - -العراقية  العربية  الدوريات 
بصورة  األديب  النقد  حقل  يف  أسهمت 
إجيابية، فقد فتحت الباب أمام االهتامم 
النقدية  واالجتاهات  باملناهج  اخلاص 
بشكل  املجلة  واعتمدت  املعارصة 
الدراسات  من  جمموعة  عىل  أساس 
التجارب  وبعض  اجلادة،  والرتمجات 
مناهج  اختيار  حاولت  التي  النقدية 
عرب  العريب  للنقد  ونقلها  الغريب  النقد 

ترمجتها. 
الثقافة  جملة  ُعرفت  وقد   
ُتعنى  فصلية  جملة  بوصفها  األجنبية 
يف  واألدب  والفنون،  الثقافة  بشؤون 
الثقافة واإلعالم  تصدرها وزارة  العاملِ 
العراقية، دار الشؤون الثقافية العامة يف 
ورأت  بالنرش  بدأت  بغداد،  العاصمة 
وال  1980م،  عام  مرة  ألول  النور 
زالت إىل اآلن مستمرة يف عطائها الذي 
مادة  طياهتا  يف  حتمل  وهي  ينضب  ال 
وفنون  آداب  من  مرتمجة  نصوص  من 

سنة  أّن  من  الرغم  عىل  العامل.  وثقافة 
فقد  هلا  جتريبية  سنة  ُعّدْت  قد   1980

ُأرخت أعدادها من سنة 1981.
الدراسة إىل قسمني: األول  وانقسمت 
النظرية  وصورته  االسلويب  املنهج 
للمنهج  النظرية  الصورة  فيه  عرضنا 
وآراء  املعتربة  املراجع  يف  وردت  التي 
النقاد الغربيني فيه وأبرز نقاده وسلبياته 
العريب،  نقدنا  يف  وحضوره  واجيابياته 
املنهج  جتلّيات  يتناول  اآلخر:  والقسم 
األجنبية،  الثقافة  جملة  يف  االسلويب 
املجلة من  املنهج يف  عرضنا فيه صورة 
الناحية  من  وجتلياته  النظرية،  الناحية 
التطبيقية يف بعض الدراسات املنشورة 

يف املجلة.
بخامتة  الدراسة  وانتهت   
توصلنا  التي  النتائج  أهم  تضمنّت 
قائمة  ثم  الدراسة،  خالل  من  إليها 
اعتمدها  التي  املراجع  من  بمجموعة 
هلل،  احلمد  أن  دعونا  وآخر  البحث، 
األنبياء  أرشف  عىل  والسالم  والصالة 
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أيب القاسم حممد وآل بيته وسّلم تسلياًم 
كثريًا.

1- املنهج األُسلويب وصورته النظرية:
كل  اللغة:  يف  األُْسُلوب   
واألُسلوب  ُأسلوب،  فهو  ممتد  طريق 
واملذهب،  والوجه،  ))الطريق، 

واألُسلوب الفن من القول أو العمل، 
القول،  أساليب  يف  فالن  أخذ  يقال 
فهو   ،)1(

القول(( من  أفانني  يف  أي 
الكتابة  األديب يف  يتبعها  التي  الطريقة 
أو  هبا،  ينشئ  التي  االنشاء  طريقة  أو 
خيتار فيها ألفاظه والقصد منه االيضاح 

والتأثري)2(.
أما يف االصطالح: ))فهو طريقة   
األلفاظ  اختيار  طريقة  أو  الكتابة، 
قصد  املعاين  عن  تعبريًا  وتأليفها 

اإليضاح والتأثري(()3(.
تعريف  لأُلسلوب  يوجد  ال   
أنه األساس يف كل  واضح بالرغم من 
)املعجم  ففي  األدبية  األعامل  من  نوع 
املوسوعي لعلوم اللغة( يعرف )ديكرو، 

وتودوروف( األُسلوب: بأنه أقرب ما 
يكون إىل ذلك االختيار الذي البد لكل 
نص أن يعتمده من بني عدة اختيارات 
يف  األُسلوب  أن  ويرون  اللغة  توفرها 
كام  املستعمل)4(،  نفسية  يف  ال  اللغة 
األُسلوب  بأن  سرتونك(  )وليم  يرى 
الكتابة  املبدع؛ألن  كلامت  صوت  هو 
يف نظرِه ليست أيصاالً فحسب إنام هي 

ايصال من خالل االهلام.)5( 
إضافة  ))بأنه  األُسلوب  وعّرف   
التحسني  يعني  أنه  بمعنى  زيادة  أو 
من  اختيار  بأنه  وعرف  والتجميل، 
أكان  سواء  املتعّددة،  اللغة  إمكانات 
ال  اختيارًا  أم  مقصودًا  واعيًا  اختيارًا 
وجتلّياته،  االبداع  رشائط  تتطّلبه  واعيًا 
انحراف  بأنه  أيضًا  األُسلوب  وعّرف 
وورد  عنه(()6(.  انزياح  أو  املعيار  عن 
أّن   )Richelet( ريشليه  قاموس  يف 
شخص  كل  طريقة  هو   « األسلوب 
األساليب  من  يوجد  لذا  التعبري  يف 
الذين  األشخاص  من  يوجد  ما  بقدر 
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يكتبون«)7(.
قد  )أسلوب(  لفظة  أن   
عىل  تدّل  األدب  ميدان  يف  استعملت 
ما هو ظاهري من النص األديب كاللغة 
والعروض،  واالستعارات،  والتشبيه 
والقافية، وااليقاع)8(؛ ألهنا إذا جتاوزت 
فائدة  ذات  تكن  مل  االستعامل  هذا 
أنَّ  إذ يرى )كرسو(  كاصطالح علمي 
))هناك موضوعات مرشوعة ورضورية 

دراسات  اعتبارها  أنَّ  إال  األديب  للنقد 
يف األسلوب هو نوع من خلط املفاهيم 
اللغوية  الدالالت  تتجاوز  ا  إهنَّ إذ 
املبارشة وغري املبارشة مثل )الشخصية 
الروائية أو التمثيلية، وزاوية الرؤية يف 
العمل الروائي، وعالقة الزمن الروائي 
املوضوع  وطبيعة  اخلارجي،  بالزمن 
الغنائية..  القصيدة  يف  األنا  وطبيعة 
املسائل ال يمكن بحثها  الخ( كل هذه 

. )9(
باملنهج األُسلويب((

))أنَّ  باختني  ميخائيل  ويرى   
بل  احلّي  بالكالم  هتتم  ال  األُسلوبية 

بتفصيلِه النسيجوي، وباللفظة املجردة 
عىل  الفنان  قدرة  خدمة  يف  هي  التي 

التحّكم والتطويع(()10( .
لعلم  الوريث  األُسلوبية  وتعّد   
قامت عىل خملفاهتا وما  ا  إهنَّ إذ  البالغة 
بقي منها إذ إهنا ))جردهتا من معياريتها، 
دّال  بني  الفصلية  رؤيتها  ووحدت 
أن  يمكن  لذلك  ومدلوله،...  النص 
امتداد للبالغة  تكون األُسلوبية بمثابة 
ونفي هلا يف نفس الوقت، هي هلا بمثابة 
التواصل وخط القطيعة يف نفس  حبل 
الفرق  أن  والظاهر  أيضًا(()11(،  الوقت 
واألُسلوبية  البالغة  بني  األساس 
والثانية  معياري  علم  األوىل  أن  هو 
األُسلوبية  تتجاوز  إذ   « وصفي  علم 
عيوب البالغة يف التحّول من املشاهد 
إىل  املطلقة  املعيارية  ومن  النص  إىل 
يكون  النظام  إىل  املتحّكمة  الوصفية 
كسب  قد  النقدي  والتحليل  النقد 
بام  اآلخر  عىل  وانفتاحه  النص  حرية 
التواصل  اطار  يف  فاعاًل  منتجًا  جيعله 
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تفصل  والبالغة  واالنفتاح«)12( 
الشكل عن املضمون واألُسلوبية ترى 
من  أوسع  واألُسلوبية  متالمحان،  أهنام 
أخرى  جلوانب  تتعرض  البالغة؛ألهنا 
يف النص غري اجلانب البالغي كاجلانب 
فهي  العرويض  واجلانب  النحوي 
طرائق  حسب  األديب  للنص  ))وصف 

مستقاة من علم اللسان(()13( 
لعلم  احلقيقي  املؤسس  إن   
 Charles )األسلوب هو )))شارل بايل
املدرسة  -1947( يف   1865( Bally

الفرنسية، وخليفة )سوسور( يف كريس 
»جنيف«،  بجامعة  العام  اللغة  علم 
األول  كتابه  م   1902 عام  نرش  وقد 
)بحث يف علم األسلوب الفرنيس( ثم 

اتبعه بدراسات أخرى(()14( .
بداية  أول  يف  األسلوبية  بدأت   
طريقها  شّقت  قد  أدبية  نظرية  بأهنا  هلا 
اللغة  علامء  أن  رغم   « اللغة  علم  من 
بعلمهم  االبتعاد  عىل  أرصوا  قد  كانوا 
عن ميدان النقد األديب؛ ولكنهم عادوا 

ومناهجهم  أدواهتم  ليستخدموا  إليه 
وهو  األديب،  النص  تناول  يف  اللغوية 
األسلوبية  بالنظرية  اآلن  يعرف  ما 
يدي  بني  األسلوب  علم  تضع  التي 
فهم  عىل  لتساعده  أوىل  كخطوة  الناقد 
بقدر  موضوعّيًا  فهام  األديب  العمل 
الطريقة  فاألسلوب  اإلمكان«)15(، 
التي يفكر هبا الكاتب والتي يصوغ هبا 
األشياء  يرى  وفيها   ، وشعوره  أفكاره 
))فهو  إليها،  املعاينة  يف  يعتمد  وعليها 
وعقليته  كاتبه  شخصية  عن  تعبري 
املفهوم  وهو  الفكري،  وتوجهه 
.)16(

التعبريي أو التكويني لألسلوب((
القديمة  البالغة  ُعرفت  وقد   
فهي  لغوي  سجل   « بأنه  األسلوب 
تتحدث عن أسلوب منحط أو أسلوب 
املوضوع  الكاتب حسب  رفيع، خيتاره 
الذي يتناوله فالرتاجيديا مثال إذ تصّور 
الناس يف صور مثالية تتبنى األسلوب 
الرفيع، ويبقى األسلوب املنحط خاصًا 

بالكوميديا »)17( .
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األسلوب   « )بوفون(:  ويقول   
األسلوب  أو  نفسه،  الرجل  هو 
ال  فاألسلوب  نفسه*،  اإلنسان  هو 
تعديله.  وال  نقله  وال  أخذه  يمكن 
األفكار  نظام  باألسلوب  عني  وإنام 

وتسلسها«)18(.
أّما العالقة بني األسلوبية والنقد   
اجتاهات  ثالثِة  من  هلا  فينظر  األديب 
األسلوبية  أنَّ  يرى  األول:  ))االجتاه 

لكنها  األديب  للنقد  مغايرة  أو  ختتلف 
ليست بديلة أو وريثة له وسبب ذلك أن 
اهتامم األسلوبية ينصب عىل لغة النص 
وال يتجاوزها، اما االجتاه الثاين: فريى 
أن العالقة بينهام عالقة احتواء، تكون 
له  شاملة  للنقد  حمتوية  األسلوبية  فيها 
أي أن النقد استحال إىل نقد لألسلوب 
وصار فرعًا من فروع علم األسلوب، 
بمنهجية  يعرتف  الثالث:  واالجتاه 
إىل  وينظر  واألسلوبية  النقد  من  كل 
هي  والنقد  األسلوبية  بني  العالقة  أنَّ 
عالقة جدلية، إذ يستطيع كال املنهجني 

أن يمّد اآلخر بخربات متعّددة ويمكن 
القول بعد هذا: إن األسلوبية ال تطمح 
يغذي  موضوعيًا  رافدًا  تكون  أن  إال 
األسلوبية  متتلكه  ملا  ونظرًا  النقد(()19(، 
يف  وتطوير  وانفتاح  تطبيقي  تراث  من 
لغة البحث وما لدهيا من خزين معريف 
مجيع  واحتواء  صهر  يمكنها  أصيل 

املناهج النقدية)20(. 
لقد تعدّدت وتشعّبت اجتاهات   
األسلوبية* واختلف الكثري يف حتديدها 
شيوعًا  االجتاهات  هذه  أكثر  ولكن 
هي: ))األسلوبية التعبريية، واألسلوبية 
اإلحصائية،  واألسلوبية  البنائية، 
ومنهج الدائرة الفيلوجية، واألسلوبية 

التأثرية، واألسلوبية التأصيلية(()21( .
مونان(  )جورج  ويقسم   
)أسلوبية  ثالثيًا  تقسياًم  األسلوبية 
األسلوبية  املقارنة،  األسلوبية  اللغة، 
إىل  )غريو(  يقسمها  حني  يف  األدبية(، 
الوصفية(  أقسام:)األسلوبية  أربعة 
رأسها  عىل  يأيت  التعبري(  أو)أسلوبية 
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التعبريية  بالقيم  وتعنى  )بايل( 
و)األسلوبية  األسلوبية  واملتغرّيات 
الفرد(،  أو)اسلوبية  التكوينية( 
األدبية(  )األسلوبية  آخرون  ويسميها 
آخر  حينًا  النقدية(  و)األسلوبية  حينًا، 
من  لقرهبا  الكاتب  أسلوبية  وحتى 
عىل  يأيت  النقد،  عىل  واعتامدها  األدب 
بظروف  وتعنى  سبيتزر(،  )ليو  رأسها 
وحتاول  الكاتب  ونفسية  الكتابة 
النفسية  اجلوانب  من  تستفيد  أّن 
وحتليل  لفهم  والتارخيية  واالجتامعية 
األدب، و)األسلوبية الوظيفية( يمثلها 
بوظائف  وتعني  جاكبسون(،  )رومان 
اللغة ونظريات التواصل، و)األسلوبية 
وحتى  )ريفاتري(،  ويمثّلها  البنيوية( 
يشّكل  النص  أن  وترى  )جاكسبون( 
يستمد  لغويًا،  جهازًا  أو  خاصة  بنية 

اخلطاب قيمه األسلوبية منه)22( .
)لـــبيري  آخر  تقسيم  وهناك   
كبريين  اجتاهني  إىل  قسمها  إذ  جريو( 
متعارضني مها: )األسلوبية التقليدية(، 

ورائدها )بايل(، و)األسلوبية اجلديدة(، 
ورائدها )جاكبسون()23( .

األسلويب  املنهج  خيّص  ما  أّما   
))مثلام  فــــ  احلديث  العريب  النقد  يف 
يف  االسلوبية  االجتاهات  تعّددت 
كذلك  تنوّعت  فقد  الغرب...، 
أساليب النظر واجتاهات البحث لدى 
طبيعي  أمٌر  وهذا  العرب،  األسلوبيني 
الثقافية  منابعهم  بتعّدد  الرتباطه  جدًا 
واختالف تصوراهتم املعرفية والفكرية 
هناك  ظهرت  فقد   . واجلاملية(()24( 
من  الكثري  وابدع  املؤلفات  من  الكثري 
النقاد يف هذا اجلانب ففي طليعة هؤالء 
الشايب((  أمحد  ))الدكتور  يأيت  النقاد 
قدم  الذي   . )األسلوب()25(  كتابِه  يف 
ألصول  حتليلية  بالغية  دراسة  فيه 
هذا  عند  يقف  ومل  األدبية  األساليب 
الصوت،  علم  إىل  تعدى  بل  احلّد 
أيضًا  ومنهم  واملوسيقى،  والنفس، 
الدكتور )عبد السالم املسدي( يف كتابِه 
الذي  واألسلوب)26(.(  )األسلوبية 
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أخذ يتتبع هذا املنهج ُمنذ والدته حتى 
مصلوح(  و)لسعد  نضجه.  أو  بلوغه 
إنجازات نقدية هامة، ال سيام اجتاهاته 
كتابه  ومنها  اإلحصائية  األسلوبية  يف 
إحصائية(،  لغوية  دراسة  )األسلوب 
أسلوبية  دراسة  األديب،  و)النص 
)شكري  وكذلك  إحصائية((()27(، 
علم  إىل  )مدخل  كتابِه  يف  عياد( 
)صالح  الدكتور  وأيضًا  األسلوب(، 
فضل( يف كتابِه )علم األسلوب مبادئه 
الذي  الدور  ننسى  وال  وإجراءاته(، 
نقل  يف  الرتمجة  حركة  تلعبه  كانت 
اللغة  إىل  الغربية  املؤلفات  من  الكثري 
عيايش(  )منذر  ترمجة  وأمهها  العربية 
جريو(  )بيري  لـــ  )األسلوبية(  لكتاب 
نحو  واألسلوبية،  )البالغة  وكتاب 
نموذج سيميائي لتحليل النص( ملؤلفه 
وكتاب  بليث)28(،  هنريش  الفرنيس 
لغراهام  واألسلوبية(،  )األسلوب 
الدين،  سعد  كاظم  ترمجة  هوف، 
وسواهم الكثري الذين كانت هلم إضافة 

العريب  النقد  يف  وواضحة  جديدة 
احلديث ال يسع البحث ذكرهم.

2- جتليات املنهج األسلويب وحضوره 
يف جملة الثقافة األجنبية: 

حضورًا  األسلوبية  شكّلت   
وال  احلديث،  األديب  النقد  يف  بارزًا 
سيام يف حتليل النص الشعري، فكانت 
منهجني  متثاّلن  البنيوية،  جانب  اىل 
وإجراًء،  تنظريًا  النقاد  اهتاممات  ناال 
القديمة  النقدية  املناهج  من  تعّد  فهي 
بداياهتا  أنَّ  يرون  النقاد  معظم  احلديثة 
اللغوي  العامل  مع  احلديث  العرص  يف 
)فرديناند دي سوسري( يف  السويرسي 
ارتبطت  فقد  العرشين،  القرن  بدايات 
اللغة  علوم  بنشأة  واضحًا  ارتباطًا 
االنحراف  يف  تبحث  فهي  احلديثة، 
اللغوي )االنزياح( كاستخدام الكاتب 
غري  وأسلوب  مألوفة،  غري  للغة 
اللغوية  الظواهر  يف  وتبحث  مألوف، 
ألسلوب  مثال  الكاتب  كاستخدام 
صيغ  أو  األمر،  أفعال  االستفهام، 
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االستثناء وغري ذلك ، وكذلك تبحث 
كتكرار  اللغوي،  التكرار  ظاهرة  يف 
معينّة،  مجلة  أو  معّينة  لكلمة  الكاتب 
املختلفة  املستويات  أيضًا  وتدرس 
والرصيف،  الصويت،  كاملستوى  للغة 
وقد  الخ،  والداليل...  والنحوي، 
للفكر  ))تطورًا  األسلوبية  بعضهم  عّد 
األسلوبيني  من  كثريًا  وأن  الشكالين؛ 
أن  يعتقدون  العريب  العامل  يف  والسيام 
األسلوبية منهج نقدي جديد يستهدف 
بالغة  وإحالل  القديمة  البالغة  إلغاء 
عىل  دعائمها  تقوم  مكاهنا  جديدة 

اجلاملية الوظيفية(()29( .
يف  األسلويب  املنهج  جتىّل  وقد   
جملة الثقافة األجنبية جتلّيًا واضحًا؛ فقد 
الناحية  من  تناولتُه  دراسات  وردت 
التطبيقية  الناحية  ومن  تارة،  التنظريية 
تارة أخرى، ومن هذه الدراسات)30(، 
األسلويب،  املنهج  تناولت  دراسة 
الناحية  من  عام  بشكل  واألسلوبية 
لسنة  الثالث،  العدد  يف  التنظريية 

والشعرية  األسلوبية   « بعنوان   2008
ترمجها  وليك*،  رينيه  بقلم   ،« والنقد 
حازم مالك حمسن، ُيقسم الناقد كالمه 
قسمني  إىل  يقول  كام  االسلوبية  عن 
األول:  القسم  جلّيًا،  متايزًا  متاميزين 
ُيعنى بدراسة األسلوب يف جممل ألفاظ 
دراسة  يتناول  الثاين:  والقسم  اللغة، 

األسلوب يف األعامل األدبية.
عن  حديثة  يف  الناقد  ينطلق   
أثار  الذي  السؤال  بطرح  األسلوبية 
موقع  عن  املناقشات  من  الكثري 
عليه،  جييب  ثم  وحدودها  األسلوبية 
والذي يقول: هل األسلوبية علم قائم 
بذاته؟ أم ال؟، ويقدم اإلجابة عىل هذا 
السؤال إذ يرى أنه ال يمكن أن يكون 
فمن  االسلوبية  يف  ناجزًا  االستقالل 
وبالتايل  اللغة،  تدرس  ا  أهنَّ الواضح 
اللغة؛  علم  عىل  االعتامِد  من  هلا  بد  ال 
اللغة  وعلم  األسلوبية  بني  فالعالقة 
عالقة وثيقة يف غنى عن أي تدقيق فيها، 
ذا  يكون  أن  االسلوبية  لطالب  البد 
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معرفة جيدة بفروع قواعد اللغة كافة: 
الصوت، والنظام الصويت، والرصف، 
وبالتايل  املفردات،  وعلم  والنحو، 
إذ  الداللة)31(،  أي علم  املعنى،  دراسة 
إن هدفها وغايتها يكمنان يف » دراسة 
رضب  فهي  املتلقي  جانب  من  اللغة 
من النقد القائم عىل التعاطف مع األثر 
ومع صاحب األثر«)32( يف حني عدها 
اجتاه  ا  أهنَّ عىل  يرصون  بل  ال  البعض 
قائم بذاته، يمثل بدياًل للبالغة القديمة 
ومنهجًا مناسبًا للتعامل مع النصوص 
لتشارلس  حماولة  وهناك  األدبية، 
))إلعتبار   Charles Baly بايل 
فروع  من  فرع  جمرد  األساليب  علم 
األفانني  كل  يبحث  فهو  اللغويات... 
حمّددة،  تعبريية  غاية  إىل  تتّجه  التي 
وبالتايل فإنه يتّسع ألكثر من األدب أو 
حتى البالغة(()33( وهلذا يرى الناقد أن 
تشارلس بايل، واتباعه قد مثلوا القسم 
االسلوب  بدراسة  يعنى  الذي  األول 
بايل  اقتبس  فقد  اللغة  ألفاظ  جممل  يف 

فردية  أساليب  من  عدة  أمثلة  لنفسه 
اجلمعي،  باالستعامل  نفسه  يقيد  ومل 
قد  الدراسة  من  النوع  هذا  أن  يرى  إذ 
أرسطو،  أيام  منذ  القدم  منذ  أطرد 
أن  أيضًا  اإلغريق)34(، ويرى  واخلطباء 
هناك حماوالت لتأسيس أسلوبية عامة 
تتغلغل إىل دراسة ألفاظ اللغة كافة أيًا 
يريد  ما  وخالصة  اللغة،  تلك  كانت 
ايصاله بدراسته هذه أن االسلوبية هي 
بمعنى  أو  واحدة  لغة  دراسة  بمعنى 
قساًم  تعّد  العامة،  واالسلوبية  املقارنة، 
أدعت  وقد  اللغة،  علم  أقسام  من 
بعض  ألن  االستقالل؛  األسلوبية 
عن  إراديًا  ختّلت  اللغة  علم  مدارس 
لذلك  اشكالياهتا،  بسبب  األسلوبية 
يف  األسلوب  دراسة  أسمينا  سواء 
اللغة فرعًا من فروع علم اللغة أم علاًم 
الناس إىل  فإنه سيجذب  بذاته  مستقاًل 

التفكري يف اللغة واستعامالهتا)35(. 
ال  أنه  إىل  أيضًا  الناقد  وخيلص   
اللغوي  أو  األسلويب  للتحليل  يمكن 
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أن يقدم أسس تقويم مجايل، عىل الرغم 
املتواشجة  الصوتية  اللمسات  أنَّ  من 
أو  احلبكة  شديدة  القواعدية  البنية  أو 
يف  تسهم  قد  املؤثرة  املجازات  شبكة 
القيمة اجلاملية اإلمجالية للعمل األديب، 
ويدعم الدكتور يوسف نور عوض هذا 
الكثري  بأن  القول  رفض  عندما  الرأي 
 « اىل  ذهبوا  العرب  األسلوبيني  من 
لتقويم  اعتبار األسلوبية طريقة حديثة 
االستاطيقية  وقيمته  النص  مجالية 
وهبذا  الوظيفية«)36(  مالحمه  وتقدير 
من  الكثري  أثارت  قد  االسلوبية  تكون 
حلول  من  تعطيه  ممّا  أكثر  املشكالت 
ويويص الناقد أخريًا بأن علينا أن نكون 
قادرين أْن نكون نقادًا أدبيني للوقوف 
إمجايل  إطار  يف  األسلوب  وظيفة  عىل 
فوق  قيم  إىل  يميل  أن  من  مناص  ال 
لغوية وفوق أسلوبية، إىل تناغم العمل 
بالواقع  وعالقته  واتساقه،  األديب 
وبالتايل  احلياة  معنى  يف  واستبصاراته 
إىل أمهيته االجتامعية واإلنسانية بصفة 

أعمق  عىل  يقوم  فاألسلوب  عامة، 
األشياء،  جوهر  عىل  املعرفية  األسس 
الفن،أو  بلغها  مرحلة  أسمى  فهو 
سيبلغها مستقباًل، وهبذا املعنى يتامهى 
مفهوم  أنه  الرفيع،  والفن  األسلوب 

نقدي ومعيار تقويم)37(.
الدراسات  بعض  ووردت   
وهي تدخل ضمن اجلانب اآلخر وهو 
اجلانب التطبيقي للمنهج األسلويب، إذ 
2011م  لسنة  الثاين،  العدد  يف  نرشت 
القرن  ))شعر  بعنوان  نقدية  دراسة 
تسجل  -قصائد  والعرشين  احلادي 
حدثًا عامًا((، لسارة ثورن، ترمجها عبد 
فيها  الناقدة  تتقص  عيسى،  الكريم 
القصائد،  لعناوين  االختيار  مظاهر 
وتربز مالمح النص االبداعي، ومن ثم 
والبالغية،  التأثريية،  الوظيفة  تكشف 
واجلاملية فيها، وبيان سامت األساليب 
املختلفة املستعملة يف القصائد الثالث 
اختارت  إذ  الدراسة  هذه  يف  املختارة 
حدثًا  تسجل  أهنا  تظّن  قصائد  الناقدة 
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عامًا أو استجابة حلدث عام، كقصيدة 
)روجز  للشاعر  يومية(  )كسوفات 
حدث  متّثل  التي   )1937 ماكوف 
أس(  )آر.  وقصيدة  الشمس،  كسوف 
للشاعرة )جليان كالرك 2000( التي 
الشاعر  ملوت  الوطني  اإلعالن  متّثل 
الثالثة  والقصيدة  توماس(،  أس.  )آر. 
بعنوان )تغيري النظام( للشاعر والروائي 
الذي  )اندروموشن(  السرية  وكاتب 
العراق  عىل  احلرب  اعالن  فيها  جيسد 
حدثت  التي  والتغرّيات  نظامه  وتغيري 

بعدها)38(.
احلادي  القرن  يف  الشعر   
متنّوع،  أسلوب  وذو  ثري،  والعرشين 
يف  يشتغلون  الذين  الشعراء  من  فيه 
أشكال تقليدية مثل السونيت )قصائد 
أوربا(،  يف  انترشت  قصرية  غنائية 
احلّر،  الشعر  امكانيات  وجيربون 
املّميزة  األصوات  خلق  يف  ويسامهون 
التقليد  عىل  أثرًا  ترتك  سوف  التي 
األدب  ألن  االنكليزي)39(؛  الشعري 

ينقُل  فهو  بأكملها،  باحلياة  مرتبط 
والسيايس  الثقايف  املجتمع  ويّصوُر 
القارئ  جعل  فغايته  أنتّجه،  الذي 
ترى  إذ  باحلياة)40(،  االستمتاع  حيسن 
الناقدة أن هذه القصائد متّثل األصوات 
يف  االنكليزي  للشعر  البارزة  الشعرية 
تتّجىل  كام  والعرشين،  احلادي  القرن 
الشعراء  أفكار  هبا  املرفقة  التفسريات 
التي  واللغوية  األدبية  وأساليبهم 
هبذه  القارئ،  مع  ليتواصلوا  وظفوها 
موضوعها،  إىل  الناقدة  تلُج  املقدمة 
أن  ُتريُد  الناقدة  أنَّ  للقارئ  ويتضح 
هبا  مَتيََّز  التي  النكهة  تلك  تدرس 
احلقبة،  تلك  إبَّان  االنكليزي  الشعر 
األسباب  اىل  الناقدة  أشارت  وقد 
هنا  من  التمّيز،  هذا  وراء  تقف  التي 
))الناقد  ألن  أسلوبية؛  دراستها  كانت 
األسلويب ال يمكن أن يدرس عماًل ال 
يتذوقه، وهذه اخلاصية للنقد األسلويب 
وصدقًا(()41(؛  عمقًا  الناقد  عمل  تزيد 
ٌ عن  فالعمل الفني برأي األسلوبية ُمعربِّ
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جتربٍة معيشيٍة فرديًا)42(، ))فكل ما جييء 
لغويٌّ  وصف  هو  االسلويب  الناقد  به 
وعالقاته  املتعدّدة،  برتاكيبه  للنَّصِّ 
الداخلية وترابطها مع بعِضها البعض، 
بالدليِل  متشَحًا  عمُله  يكوُن  وبذلك 
عاتقها  عىل  يقع  لذلك   )43(» اللفظيِّ
بيان سامت األساليب املختلفة، وهناك 
مناهضة  االسلوبية  بأن  يعتقد  ال  من 
حياة  اجلميع:  حتتضن  فهي  للتارخيية« 
وأفكاره،  وتربيته،  وبيئته،  الكاتب، 
ولكن بؤرة االهتامم هي طاقة الكاتب 
املنجبة: ماذا يصنع بكل ما يدخل فيها، 
التي هي  لغته  يكّعب  أن  املنهج  وغاية 

وسيلة التعبري(()44(. 
القصائد  هذه  الناقدة  ختتار   
متّثل  بأن  األصلح  وتراها  الثالث، 
فتقّدم  البارزة؛  الشعرية  األصوات 
قصيدة  كل  عن  االنطباعية  صورهتا 
واسلوب صاحبها فرتى أن )ماكوف( 
فنربته  العامة؛  أجل  من  الشعر  يكتب 
غالبًا ما تكون هتكمية وقضية املوضوع 

منح  فقد  اليومية،  احلياة  من  مستقاة 
فقد  أما )جليان(  إنسانيًا،  إحياًء  للشعر 
كان شعرها كثريًا ما يتعرض ألحداث 
يومية أيضًا زائلة من العامل الريفي، إال 
أهنا تكتشف كذلك التقاليد الشخصية 
)الويلز( ونمط حياهتم،  لثقافة  املحلية 
باالقتصاد  يعّرف  اسلوهبا  كان  فقد 
تستوحى  ما  غالبًا  التي  وقوة صورها، 
كان  حني  يف  الطبيعي،  العامل  من 
من  الكثري  يكتب  )اندروموشن( 
عىل  تستند  التي  العمودية  القصائد 
الشائع،  الواقع  مع  تتعامل  أحداث 
فقد  حوادث،  عىل  مؤسس  وبعضها 
لغة  مستخدمًا  يكتب  أن  هدفه  كان 
واضحة  بحيل  مبطنة  منمقة،  غري 
حتت  فيام  الغور  للقراء  ليتسنى  جدًا؛ 
من  منطلقة  الرؤية  وهذه  السطح)45(، 
عالقة  إىل  ))ُيشري  بأنه  الشعر  وصف 
ومن  له(()46(،  ورؤيته  بالكون  اإلنسان 
الفنان  طريقة  هو  األسلوب   « إن 
ما  بكل  ذاته  عن  التعبري  يف  اخلاصة 

صورة املنهج األسلويب يف جملة الثقافة ...
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يتعّلق هبذه الذات، من أفكار وذكريات 
نظر  ووجهات  وخياالت  وانفعاالت 
والعامل،  والتاريخ  واألمة  الواقع  حول 
وهو يقوم بتحويل عمليات )التمثيل( 
يشء  أي  حول  لديه  املوجودة  العقيل 
أو  طريقة  يف  تتفاوت  فنية  أعامل  إىل 
األفكار  هذه  عن  تعبريها  أسلوب 
واألحالم،  واالنفعاالت  والرؤى 
أو  املشاهبة،  إىل  أقرب  أحيانًا  فتكون 
أخرى  أحيانًا  وتكون  الواقع،  التمثيل 
الرمزي  التعبري  أو  التجريد  اىل  أقرب 

عنه(()47(.
الناقدة  تعرج  املقدمة  هذه  بعد   
وواسعة  مكثفة  نقدية  رؤية  لتقّدم 
ذلك  يف  متتّبعة  الثالث  للقصائد 
يف  املستخدمة  األسلوبية  التقنيات 
النص بشكل عام، فقد سعت للكشف 
عن مهيمنات النص األسلوبية، فوقفت 
متظهراهتا  بمختلف  دالالهتا  عىل 
أن  يل  ويبدو  الصوتية،  أو  الرتكيبية 
االسلوبية  دائرة  من  خترج  مل  الناقدة 

فهي  للنصوص؛  نقدها  يف  الوصفية 
املعنى،  حتقق  كيفية  بيان  عىل  تشتغل 
النص  الوقوف عىل معاين  أو  والرتكيز 
مدخل  من  فتبدأ  ودالالهتا،  الشعري، 
أنه  إذ ترى  يومية(،  قصيدة )كسوفات 
بالكسوفات  االحتفاء  خيتار  إذ  »ممّيز 

قصيدة  يف  ذلك  مفرغًا  اليومية  للحياة 
لنقل  قدرهتا  وختلق  وتبجيلية،  جذلة 
إذ  وفرادة،  قيمة  ذا  ما  شيئًا  اليومي 
تتابع  من  املؤلفة  القصيدة  حتاكي 
أصوات اعتيادية حدثًا نادرًا للكسوف 
الشميس، ومن خالل مقارناته، يرتقي 
ملاكوف  االستثنائي«)48(،  إىل  بالعادي 
الواقعي  بني  االنتقال  عىل  القدرة 
اجلوهري  واالنفعايل،  اجلدي  واهلزيل، 

واخلارجي. 
أسلوب  إىل  الناقدة  وتشري   
القصيدة  يف  الصور  ترتيب  يف  الشاعر 
بيئة  من  ترتتب  الصور  أنَّ  ترى  إذ 
)وجبات  مجلة  هلا  تشري  التي  مدنية 
التي  ريفية  بيئة  إىل  الرسيعة(،  الطعام 
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تشري هلا مجلة )كرة املرضب عند القرية 
مكثف،  تأثري  ذات  فهي  اخلرضاء(، 
والسبب يعود إىل استخدام )ماكوف( 
سلسلة من العبارات اإلسمية بدالً من 
أن معظم  إذ يالحظ  نحويًا،  تامة  مجلة 
صيغة  متضّمنة  اإلسمية  العبارات 
اسم الفاعل أو اسم املفعول الوصفية، 
)شطرية  مثل  الرئيسة  فالكلامت 
و)املرضب(،  و)الصحون(،  اللحم(، 
سطر  كل  بداية  يف  تأيت  و)الكرة( 
مثل  حمّددة  غري  بعبارة  متبوعة  مشّددة 
)متقلبة(، و )رابحًا(، و )ساقطة(، ويف 
سطح  عىل  الصور  تشتمل  حالة  كل 
كمحاكاة  أخرى  بطبقة  مكسو  واحد 

كسوف الشمس)49( .
شطرية  الكعكة،  وجه  عىل   

اللحم متقلبة.
يربح  الزورق  ظله،  ازاء   

السباق. 
لست مرات، كرة املرضب ساقطة أمام 

ساعة الكنيسة)50( . 

بعض  الناقدة  ترى  حني  يف   
)حزام  مثل:  درامية  تكون  الصور 
الكوة  خالل  برسعة  يدور  األمان 
جذلة  األخرى  والصور  املفتوحة(، 
للمرة  الفائزة  الغولف  )رضبة  جدًا: 
اآلخر  البعض  ويكون  عرشة(،  الثانية 
السدادة(،  عىل  )الرضب  مثل  أرضيًا 
انفعالية )للوجه األبيض  وهناك صور 
البارد، قناع االوكسجني(، وترى أيضًا 
استخدمها  متناقضًة  صورًا  هناك  أنَّ 
عن  للمشاعر  املثرية  كالصور  الشاعر 
أزاء  تناقض  يف  فهي  املفقودة  احلياة 
الرقعة  مثل  األخرى  الصور  فاكهة 
الصمبرية،  بواسطة  املحجوبة  السوداء 
الصور  لبعض  هزيل  استخدام  وهناك 
والعنارص فمثال أن العنارص التحادثية 
اهلزلية  والداللة  )مرحبًا(  و  )وداعًا( 
)للرقعة اجلرداء ( املحجوبة واستخدام 
مثري  ديني  نيص  سياق  يف  )القلنسوة( 

للهزل بشكل مبارش)51( .
املستخدمة  التقنيات  هذه  كل   

صورة املنهج األسلويب يف جملة الثقافة ...
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من قبل الناقدة يظن الباحث إهنا ضمن 
تقوم  األسلوبية  ألن  األسلوبية؛  إطار 
عىل دراسة الكيفية التي كتب هبا النص 
األديب مستخدمة الوصف والتحليل يف 
آن واحد، فاللغة تقترص عىل تأمني املادة 
عن  ليفصح  الكاتب  إليها  يعمد  التي 
اختيار  إىل  يرشده  واألسلوب  فكرته، 
املادة للتوصيل  ما جيب أخذه من هذه 
التأثر)52(، إضافة اىل  إىل نوع معنّي من 
ذلك أن األسلوبية منهج يعنى بدراسة 
النص االبداعي من حيث بنيته الصوتية 
وااليقاع واخليال، واملعجم، والرتكيب، 
يف  يلعب  ماكوف  أن  الناقدة  ترى  لذا 
اللغة خللق نربة هتكمية، وهذا ما ندركه 
يف  استخدمه  الذي  التكرار  اسلوب  يف 
املاء حاملا يسقط يف  تصوير أصداء دلو 
البئر: دلو املاء له صدى يف البئر، البئر، 

البئر.)53( 
القصيدة  إىل  الناقدة  تنتقل  ثم   
الثانية، إذ ترى أن صوت الشاعرة كان 
صوتًا شخصيًا، فقد تضمنت األبيات 

أسلوبًا  القصيدة  من  املقطع  هذا  يف 
استجابتها  يف  حزهنا  جيسد  اجيازيًا 
الشاعر  موت  إىل  اخلاصة  أو  املّميزة 
العبارة  مثّلت  فقد  توماس(  )آر. أس. 
واالنفتاح  الرضبة،  )موته(  اإلسمية 
املنعزل مع دقة العبارة التي تلتها )عن 
ألن  الزمن(؛  يف  الليل  منتصف  أخبار 
هو  النقاد  من  الكثري  رأي  يف  اإلبداع 
عن  املعربة  اإلنسانية  ))لغة  عن  يعرب 
أيَن وجدت، ومتى  النفسية  العواطف 
يف  الشاعرة  كانت  لذا  وجدت(()54(، 
فهي  موضوعية،  أكثر  قصيدهتا  بداية 
ترسد املعلومات الواقعية يف نربة بعيدة 
حمّبب؛  اليشء  وهذا  عنها،  ومنفصلة 
ألن عىل املبدع الذي يريد أْن يبلغ ُأناسًا 
كثريين هو أْن يتخّلص من الذاتية قدر 
بروح  كان  كلام  النص  ألن  اإلمكان؛ 
العامة جيد القبول من القراِء؛ فالقارئ 
عن  وُيعرب  يمثله،  النص  أّن  جيُد 
الناقدة  ترى  ولكن  وآالمِه،  معاناتِه، 
أنَّ كالرك رسعان ما تنتقل وتتغري من 
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املوضوعي إىل الذايت، ومن التعبري عن 
وهذا  الشاعرة،  فعل  رّدة  اىل  احلقيقة 
)فجأة  الوصفية  العبارة  يف  متّثل  ما 
يف  الفيزيائي  التغرّي  ألن  برودة(؛  أكثر 
درجة احلرارة يرمز إىل استجابة داخلية 
انفعالية، فحني تكشف الشاعرة التأثري 
الشخيص والكوين ملوت توماس، يتغرّي 
العبارات  فتستبدل  القصيدة؛  اسلوب 
مجلة  بواسطة  األول  للمقطع  املتشظية 
يتأمل  حاملا  الثاين  املقطع  يف  بسيطة 
العامل  للشتاء يف  رمزيًا  الشاعر وصوالً 
باجتاه  القصيدة  تتحرك  إذ  اخلارجي 
فالقصيدة  املعقدة،  اجلملة  يف  ثروهتا 
ممّا تكون  أكثر  هادئة ومكبوحة اجلامح 
الناقدة  بينّت  هكذا  حزن)55(،  قصيدة 
أبرز الظواهر االسلوبية يف شعر جليان 
كالرك فقد جاءت عىل شكل تراكيب 
امللمح  عن  تبحث  فهي  خاصة  لغوية 
وظيفة  يؤدي  الذي  البارز  التعبريي 
اللغوي،  دوره  جمرد  تفوق  داللية 
ويقتيض هذا أن يكون هذا امللمح نسبة 

الشعراء  عن  مميزًا  جتعله  عالية  وروده 
اآلخرين. 

قصيدة  أن  الناقدة  وترى   
القصائد  عن  خمتلفة  )اندروموشن( 
املوضوع  حيث  من  األخرى 
سياسية،  قصيدة  فهي  واألسلوب، 
بصورة  املوضوع  وحدة  من  وتقرب 
فهي  األصح  وعىل  مبارشة،  غري 
رصحية  نربة  يف  احلرب  أهوال  خماطبة 
ممّا هو عليه يف أسلوب شعراء احلرب 
بالتفاصيل  هيتمون  إذ  األوىل  العاملية 
يركز  هذه  قصيدته  يف  فموشن  املادية، 
له  تعرض  الذي  الثقايف  اخلراب  عىل 
اإلشارات  بعض  خالل  من  العراق 
عدن،  جنة  )نينوى،  مثل  الرمزية 
بغداد(،  و  بابل،  الفرات،  و  دجلة 
الربوز  ذلك  ُتظهُر  الناقدة  راحت  لذا 
أسلوبيًة  وسمًة  ظاهرًة،  شّكَل  الذي 
ألن  اندروموشن؛  قصيدة  يف  حارضة 
يف  شمولية  تكون  األسلوبية  الدراسة 
اللغوية  الصّيغ  تتجاوز   « عملها وهي 

صورة املنهج األسلويب يف جملة الثقافة ...
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لتحتضن موقف اإلنسان الكيل ورؤيته 
للعامل(()56( .

القصيدة  عنوان  خيّص  ما  ويف   
العبارة  يتبنى  موشن  أن  الناقدة  ترى 
النظام(  )تغيري  التعبري  لطيفة  اإلسمية 
لتجعل  احلكومة  قبل  من  املستخدمة 
قرارها يف الذهاب إىل احلرب أخالقيًا 
يتبنى لغة احلكومة،  ومبدئيًا، فالعنوان 
أي لغة السلطة يف فشلها الفتة االنتباه 
والعاطفية،  اإلنسانية  الكلمة  إىل 
تناول  يتجنب  فهو  للحرب،  والنفسية 
القضايا السياسية بوضوح مركزًا بدالً 
ورمزي؛  جمازي  هو  ما  عىل  ذلك  من 
ألن هذه احلرب ُوِصفْت من ِقبل الكثري 
حلامية  العسكري  الذراع  تكتيك  بأهنا 

املصالح األمريكية يف العراق)57(.
األسلوب  إىل  الناقدة  تشري   
األمري الذي يستخدمه موشن املتمّثل 
ذات  اآلن(  هنا  )اصِغ  عبارة  بإطالق 
يؤسس  ولذلك  السلطوية،  النغمة 
املوت حاالً كشكل من أشكال تصفية 

احلساب، فرتى الناقدة أْن اإلشارة إىل 
القديمة  األشوريني  عاصمة  نينوى 
وكذلك  املوت،  رحلة  بداية  عىل  تدّل 
يقدم استخدام اللغة العسكرية )أمرت 
اجلغرافية،  اإلشارات  و  رساياي(، 
ومنعطفات  األماكن،  وأسامء 
دالالت  اجلنوب،  وأقايص  الدروب، 
الزمن يف فجر اليوم، االسلوب املادي 
هنري  وصف  ويف  للقصيدة،  املبارش 
انتباهنا  موشن  يلفت  والفرات  دجلة 
)فيضاهنا  للخصب  أخري  رمز  إىل 
الري  قنوات  وشق  املوسمي(، 
للسهول اجلافة التي تتحّول إىل حقول 
حمادثتها  هنا  الناقدة  ترى  إذ  مزروعة، 
احلنني  صورة  بواسطة  املايض  نقاء  مع 
املتمّثل  املايض  أحداث  السرتداد 
للرمل  امللونة  الطفولة  )رشائط  بعبارة 
صورة  موشن  وخيلق  والشمس(، 
املتّوجة  )املنارات  املدينة  جلامل  برصية 
الرخامية  القاعات  املستدقة،  بالنجوم 
بمحادثة  ذلك  ويكثف  والصاالت، 
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لن  الغابرة،  واألشياء  األماكن  هذه 
التدمريي  التغيري  عىل  آجال  تعرفها 
بنربة  القصيدة  تنتهي  إذ  سيأيت،  الذي 
املستمر  املحكي  الزمن  بسوء  منذرة 
اآلن(،  أروضها  )إنني  بعبارة  املتمّثل 
مبارشية  إىل  اآلن  يوحي  فالظرف 

األحداث وحتميتها)58( .
أنَّ  الناقدة  ترى  وأخريًا   
القصيدة يف باطنها كارثة حتمية متأتية 
املتمّثل  املستخدم  اللغة  أسلوب  من 
النحوية  الرتاكيب  وتشظي  بالرعب 
فهو   ،- -مقنع  املوت  مونولوج  إن  إذ 
اىل  انتباهنا  ليلفت  البالغة  يستخدم 
بحثه، بأن نربته واثقة، وطريقته رسمية 
مسيطر  مجله  وأن  خمتّصة  سلطة  ذات 
أسلوبية  وتتضح  نحويًا،  وتامة  عليها 
من  عليه  تركز  ما  خالل  من  الناقدة 
األسلوبية  ألن  نحوي؛  وتركيب  لغة 
تؤمن بأن لكل مبدع لغته ونغمته التي 
تفرده عن غريِه، فينبغي أن تكون نقطة 
البدء يف الدراسة األسلوبية لغوية)59(، 

يمتاز  عاّم  يبحث  األسلويب  فالدارس 
كاًل  أن  الناقدة  وترى  املبدع،  نص  به 
استخدموا  قد  الثالثة  الشعراء  من 
اإلحساس  ليواصلوا  املجازي  اخليال 
لكن  بصددها؛  هي  التي  باملناسبة 
النتائج خمتلفة، فصور )ماكوف( داللية 
للحياة اليومية، و صّور)موشن( رمزية 
ليشء ما استثنائي وذات قيمة للحفاظ 
عليه، بينام تويص )كالرك( باالستجابة 

شخصيًا ملوت حمّدد)60( . 
املنهج  حضور  ويتّجىل   
األسلويب أيضًا يف دراسة نقدية وردت 
والثاين(،  )األول  املزدوج  العدد  يف 
اإلنكليزي  الناقد  بقلم   ،2007 لسنة 
))الرسد  بعنوان  غلربت*،  ستيوارت 
يف يوليسيس((، ترمجها مصطفى نارص، 
االساليب  أهم  فيها  الناقد  يستعرض 
)يوليسيس(  رواية  هبا  متّيزت  التي 
التحليل  خالل  من  جويس  جليمس 
الداخيل للرواية، إذ إن كل عمل نقدي 
حياول كشف مواطن القوة، ويقف عىل 

صورة املنهج األسلويب يف جملة الثقافة ...
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والعظمة  واألصالة،  اإلبداع،  عنارص 
فالتحليل  األدبية)61(؛  التجربة  يف 
يساعد  األديب  النقد  يف  األسلويب 
اللغوية  العنارص  طبيعة  إظهار  يف 
املتخفية حتت النص اإلبداعي، وتكون 
األسلوبية يف جمال حتليل القول الروائي 
سوسيولوجية(  )أسلوبية  بالذات 
طبيعة  وأن  )باختني(،  عليه  أكد  كام 
يف  متعّددة  تكون  عام  بشكل  الرواية 
أساليبها، ومتنّوعة يف أنامطها الكالمية، 
أو  فالناقد  لذلك  متباينة،  وأصواهتا 
الباحث حيصل فيها عىل عدة وحدات 
أحيانًا  توحد  متجانسة،  غري  أسلوبية 
وختضع  خمتلفة،  لغوية  مستويات  يف 

لقوانني أسلوبية خمتلفة)62(. 
يستعرض  بمقدمة  الناقد  يبدأ   
وأبرز  الرواية،  أحداث  فيها 
األحداث  وقوع  وأماكن  شخصياهتا، 
عنها،  وموجزة  شاملة  صورة  وإعطاء 
وبيان أهم سامهتا، وميزاهتا، إذ يرى أن 
مجيع  مثل  ككل،   « يتألف  الرواية  بناء 

حلقات  سلسلة  من  الشهرية  املالحم 
أحداثًا  تضم  التي   )episodes(
ثالثة  هناك  احلياة،  واقع  من  مرتابطة 
منها  تتكون  رئيسة  أجزاء  أو  اقسام 
أو  خمتلفة،  فصول  إىل  تتفرع  الرواية، 
أرشنا  مثلام  حلقات  اىل  ذلك  من  بدالً 
كل واحدة منها ختتلف عن البقية ليس 
لكن  فحسب،  املوضوع  ناحية  من 
املتبعة  الفنية  والطرائق  االسلوب  يف 

أيضًا«)63(. 
األسلوبية  املظاهر  أول   
فصول  اساليب  يف  ))ضمنيًا  املوجودة 
الناقد  حيدّدها  التي  املختلفة  الرواية 
يف  الدقيقة  الفوارق  أسلوب  هو 
يف  ذلك  ويتمثل  اللغوي  االستخدام 
آالف التامثالت االيقاعية، واإلشارات 
الرواية(()64(،  هبا  تزخر  التي  الضمنية 
إنام  احلاصل  التنّوع  هذا  أن  يل  ويبدو 
التي  النفسية  املقتضيات  بحسب  كان 
النص  فبنية  الكاتب؛  يعيشها  كان 
املبدع  شخصية  رهينة  هي  األسلوبية 
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الناقد  يرى  وهلذا  حوله،  ما  يف  وتأثره 
)يوليسيس  رواية  نصف  أن  يمكن  ال 
يف  التشاؤم  أو  بالتفاؤل  تتّسم  بأهنا 
نظرهتا، وهي ليست رواية أخالقية أو 
ال أخالقية أيضًا، بل هناك عنرص مجايل 
نفوسنا،  أعامق  يف  يعيش  إليها  جيذبنا 
فهي تتوصل إىل وضع تفسري متامسك 
فاألسلوبية  للحياة)65(؛  وديناميكي 
يستعملها  التي  الطريقة  عن  تبحُث 
الكاتب يف التعبري عن مواقفه، واإلبانة 
باختيار  املتمّيزة  األدبية  شخصيته  عن 
وعباراته  مجله،  وصياغة  ألفاظه، 
اخلواطر،  عن  للتعبري  بينها  والتأليف 

القصد منها االيضاح والتأثري)66(.
ومن األساليب التي امتازت هبا   
العاطفي،  التجرد  أسلوب  يوليسيس، 
إذ يرى الناقد أنه نادرًا ما يتمكن الروائي 
من إخفاء ردود أفعاله العاطفية، أو ال 
ليس  ملفقًا  شيئًا  تكون  التي  مباالته 
موضوع  عن  الكتابة  خيتار  فهو  إال، 
شائع كثريًا كأن تكون حياة امرأة سيئة 

رؤيتها  من  يتمكن  ال  فهو  السمعة 
بالدرجة ذاهتا من الوضوح والتامسك 
التي يرى من خالهلا، وإنام يراها سيدة 
يف  املؤلف  موقف  متّيز  فقد  حمرتمة، 
)يوليسيس( إزاء شخصياته، وفعالياهتا 
بالتجّرد اهلادئ، إذ يرى الناقد أن هناك 
التفريغ  عملية  عىل  األمثلة  من  الكثري 
الوجدانية  للعواطف  هذه  املتعمدة 
التي امتاز هبا اسلوب جويس، والذي 
األخرية  روايته  يف  حتى  عليه  حافظ 
يل  ويبدو  )فينيغانزويك(،  الضخمة 
)علم  يدخل ضمن  األسلوب  هذا  أن 
)شارل  أسسه  الذي  التعبري(  أسلوب 
بايل( Charles Bally، والذي عرفه 
بأنه ))العلم الذي يدرس وقائع التعبري 
العاطفي،  حمتواها  ناحية  من  اللغوي 
احلساسية  واقع  عن  التعبري  أي 
الشعورية من خالل اللغة وواقع اللغة 
عرب هذه احلساسية(()67(، فاللغة تعكس 
اجلانب العميل يف احلياة، فتدفع الكلمة 
فيفرض  العمل،  خدمة  يف  تكون  كي 

صورة املنهج األسلويب يف جملة الثقافة ...
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اآلخرين  عىل  وأفكاره  آراءه  املتكلم 

حماوالً يف ذلك اقناعهم أو يرتجى أمرًا 

أو ناهيًا أو حمّببًا عىل من حياول معه)68(، 

يف  املشهد  عىل  هو  هييمن  فجويس 

إىل  شديد  ببطء  مادته  ويفتت  الرواية، 

جزيئات أصغر فأصغر، ويضفي عليها 

إذ  ما  نحو  عىل  وااليقاع  النغم  صبغة 

وتبقى  ومتاسكها،  حيويتها  تفقد  ال 

مشّكلًة  اآلخر  بعضها  مع  منسجمة 

التجّرد)69(،  هذه  خالل  من  تناسقًا 

وأظن أن الناقد قد أجاد بااللتفات إىل 

هذه الظاهرة األسلوبية املتفشية ضمن 

وجه  »وعىل  الرواية،  فصول  سياق 

بخرافة  املتعّلق  الفصل  يف  التحديد 

مسخ الكائنات، وفصل سريسة(()70(. 

ومن السامت األسلوبية البارزة   

رواية  يف  أيضًا  الناقد  يكتشفها  التي 

يف  جويس  ابتكار  هو  )يوليسيس( 

مناجاة  ألسلوب  الواسع  االستخدام 

أو  بالكلامت،  عنها  املعرب  غري  النفس 

وهو  الصامت،  باملونولوج  ُيعرف  ما 

نقل دقيق لتيار وعي الشخصيات)71(، 

إذ يقوم بالكشف عن » العامل الداخيل 

للشخصية، وصياغة خلجات رسودها 

هبا،  تنطق  ومل  ترصح  مل  التي  النفسية 

واظهار ما يدور يف ذهنها من رصاعات 

ومدركات  معلنة  غري  ورغبات 

خمتلفة  ملستويات  خاضعة  وأفكار 

يعتقد  إذ  والالوعي(()72(،  الوعي  من 

زاهرة  كانت  )يوليسيس(  أن  الناقد 

الصامتة،  الداخلية  باملونولوجات 

وبشكل واضح متامًا، إذ كان من ضمن 

)يوليسيس(  الفنية يف رواية  األساليب 

يشء جيذب االهتامم بشكل خاص نظرًا 

منحه  الذي  فاملجال  وجرأته،  حلداثته 

العرض الرسيع والقوي لتدفق األفكار 
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ذاهتا  تشّكل  وكأهنا  تبدو  التي  اخلفية 

الشاحب،  الوعي  نطاق  خارج  بذاهتا 

الالوعي  لذكريات  املتكّرر  فالتدفق 

املرتبط بالزمن، والربط ما بني األفكار 

اللفظي،  التامثل  أو  اإليقاع  خالل  من 

جزءًا  تشّكل  كانت  األمور  هذه  كل 

من نظام حمكم البناء، وهذا االسلوب 

فرنسا  يف  بعد  فيام  يعرف  أصبح 

 Monologue الداخيل  باملونولوج 

املونولوج  يلتقي  إذ   ،)73(  interieur

باعتبار  النفس  حديث  يف  املناجاة  مع 

وجتاوب  النفس  يف  تأمل  كليهام  أن 

نشاط  أيضًا  وكليهام  مشاعرها،  يف 

وحده)74(،  الشخص  فيه  يتكلم  فردي 

أفعال  ردود  هناك  أن  الناقد  ويذكر 

استخدامه  مثل  جلويس  وجهت  نقدية 

)يوليسيس(  يف  الصامت  للمونولوج 

إذ  لويس(،  )ويندهام  قدمه  ما  ومنها 

لفظية،  دائاًم  ليست  االفكار  أن  يعتقد 

لذا  كلامت،  دون  من  التفكري  ويمكننا 

املونولوج  أسلوب  يكون  أْن  بد  ال 

تكن  ومهام  خادعًا)75(،  شيئًا  الصامت 

بعبقريته  جويس  فإن  انتقادات  من 

تتألف  التي  عرش  الثامنية  الفصول  عرب 

أسلوبًا  يستخدم  نجده  الرواية  منها 

املوضوعي،  الرسد  بني  جيمع  جديدًا 

واملونولوج الداخيل، فهو نٌص ال يعىل 

عليه ومل يتعداه نص آخر)76(. 

اخلامتة: 

توخى البحث يف هذه الدراسة   

املناهج  من  جانب  عىل  الوقوف 

النقدية احلديثة التي اعتمدها النقاد يف 

دراساهتم التي وردت يف بعض أعداد 

يف  أسهمت  التي  األجنبية  الثقافة  جملة 

النقد األديب بصورة إجيابية، فقد  حقل 

اخلاص  االهتامم  أمام  الباب  فتحت 

صورة املنهج األسلويب يف جملة الثقافة ...
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املعارصة  النقدية  واالجتاهات  باملناهج 

عىل  أساس  بشكل  املجلة  واعتمدت 

والرتمجات  الدراسات  من  جمموعة 

التي  النقدية  التجارب  وبعض  اجلادة، 

الغريب  النقد  مناهج  اختيار  حاولت 

ترمجتها،  عرب  العريب  للنقد  ونقلها 

كثرة  عىل  أنه  إىل  البحث  توصل  وقد 

من  الثقافية  الساحة  به  تزدحم  ما 

الثقافة  ملجلة  أن  وجدت  إصدارات 

القراء  بني  واضحًا  صدى  األجنبية 

يف  ليس  العاملية  بالثقافة  واملهتمني 

طيبًا  رحيقًا  تقّدم  فهي  وحده،  العراق 

للمتلقي والقارئ، وال زالت رافدًا مهاًم 

بثقافات  العريب  والعامل  العراق  يرفد 

كثري  عىل  أنظاره  وتفتح  املتنّوعة  العامل 

الشعر  العلوم واآلداب ال سيام يف  من 

والسينام  واملرسح  والنقد  والقصة 

والتعّرف عىل أبرز الشخصيات األدبية 

حرصت  فقد  األخرى  العامل  بلدان  يف 

فهي  متنّوعة،  مادة  تقديم  عىل  دائام 

فيها  سار  نقدية  دراسات  من  ختلو  ال 

الكتاب وفق منهج نقدي واضح، فقد 

لعبت دورًا فعّاالً يف إثراء احلياة النقدية 

العربية، فقد تّولت املجلة الدفع بأسامء 

عن  فضاًل  األديب،  النقد  يف  جديدة 

إشاعة العديد من املصطلحات النقدية 

إىل  وسعت  النقدية،  الكتابة  فضاء  يف 

للمناهج  املتجّدد  والتأسيس  التعريف 

بنية  يف  وترسيخها  احلديثة  النقدية 

النصوص  فرتمجت  العربية،  الثقافة 

والنظريات  املناهج  تلك  يف  األساس 

وقدمت  النقدية،  واالسرتاتيجيات 

وقد  هلا.  متمّيزة  ودراسات  قراءات 

كانت أغلب الدراسات النقدية يف جملة 

املنهج  تناولت  التي  األجنبية  الثقافة 

األسلويب كان اهتاممها ُمنصبًا عىل النثر 
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الروايات،  وخصوصًا  عامة  بصورة 

يف  واملراجعات  الدراسات  تكن  ومل 

العلمية  من  واحد  مستوى  عىل  املجلة 

باختالف  حمكوم  بدهيي  أمر  وهذا 

عىل  غلب  فقد  ونامذجهم،  النقاد 

بعض الدراسات األسلوب التفسريي 

اإلطناب  صفة  يكسبها  ممّا  الواسع، 

يؤدي  يبدو  ما  عىل  وهذا  واإلسهاب 

الدراسة  ومغزى  هدف  ضياع  إىل 

األساس، وربام يعود األمر إىل الرتمجة 

ضعف  يف  دور  للمرتجم  يكون  فقد 

وقوة املادة املرتمجة، فربام يكون البحث 

وذا  وواضحًا  ومتامسكًا  قويًا  املرَتَجم 

مصداقية علمية، ولكن ضعف الرتمجة 

جتعله مرتبكًا مضطربًا ال يعطي صورة 

حقيقية عاّم أراده صاحب النص، وقد 

من  األسلويب  املنهج  صورة  أن  اتضح 

جدًا  واسعة  تكن  مل  التنظريية  الناحية 

يف جملة الثقافة األجنبية ومل تكن شاملة 

اإلجراءات،  حيث  من  كبري  حّد  إىل 

وردت  فقد  واالجتاهات  واملستويات، 

بيشء  مسته  وقد  الدراسات  بعض 

عام،  بشكل  األسلوبية  تناولت  بسيط 

جاّلت  الذي  العلم  هذا  يف  تتعّمق  ومل 

صورة  أن  إال  املراجع،  من  الكثري  فيه 

التطبيقية  الناحية  من  االسلويب  املنهج 

بحضورها،  بأس  وال  واضحة  تبدو 

سارت  نقدية  دراسات  وردت  فقد 

عىل منواله بشكل جيد وطبقت أغلب 

املعروفة،  حتليله  ومستويات  اجراءاته 

بلوغ  عدم  أن  البحث  جيد  وختامًا، 

الغاية هي قرينٌة يعرتف هبا كل طالب 

علم ال سيام وأن الدراسات األكاديمية 

املجالت  تناولت  التي  احلديثة 

زال  ما  املتخصصة  األدبية  والصحف 

قارصة عن االيفاء باملوضوع واالحاطة 

صورة املنهج األسلويب يف جملة الثقافة ...
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الدراسات  هذه  إن  واحلق،  كليًا.  به 

املظهر  ألهنا  بمكان؛  األمهية  من  هي 

والنقدي  األديب  تأرخينا  لفهم  احلقيقي 

وهي  األكمل.  الوجه  عىل  احلديث 

خالهلا  من  يطّل  التي  املمتازة  النافذة 

املثقفون العرب عىل ثقافات العامل كله، 

رشقه وغربه. لذا أجد الفرصة ما تزال 

سانحًة لطلبة الدراسات العليا الختيار 

هذه املوضوعات وإعطائها األولوية يف 

العلمي  مشوارنا  يكون  االختيار؛لكي 

البحثي جاّدًا ومثمرًا عىل الدوام.
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اهلوامش:
مادة  منظور،  أبن  العرب،  لسان   -1
الكبري  عيل  عبداهلل  حتقيق  )سلب(، 
وأخرون، دار املعارف، القاهرة -مرص، 

.2058 :1119
بالغية  )دراسة  األسلوب  ينظر:   -2
حتليلية ألصول األساليب األدبية( أمحد 
الشايب، مكتبة النهضة املرصية، الطبعة 

الثامنة، 1991 م: 44.
3- يف النقد األديب احلديث )منطلقات 
مصطفى  فائق  الدكتور  وتطبيقات(، 
أمحد، والدكتور عبد الرضا عيل، مديرية 
دار الكتب للطباعة والنرش، شارع ابن 
العراقية،  -اجلمهورية  -املوصل  االثري 

1981 م : 37 .
4- ينظر: النقد األديب املعارص )مناهج، 
ترمجة  موريل،  آن  قضايا(،  اجتاهات، 
الزكراوي،  حممد  و  أوحليان،  ابراهيم 
املركز القومي للرتمجة -القاهرة، الطبعة 

األوىل، 2008: 8 .
5- يف النقد األديب احلديث )منطلقات 
مصطفى  فائق  الدكتور  وتطبيقات(، 

أمحد، والدكتور عبد الرضا عيل : 37 .

املعارصة  النقدية  النظرية  دليل   -6
قطوس،  بسام  د.  وتيارات(،  )مناهج 
عامن  والتوزيع،  للنرش  فضاءات 

-األردن، د . س : 87 .
روبري  اللسانيات،  لفهم  مدخل   -7
املهريي،  القادر  . عبد  د  مارتان، ترمجة 
املنظمة  البّكوش،  الطيب  د.  مراجعة 
العربية للرتمجة -بريوت، الطبعة االوىل، 

2007 م: 190 .
8- مقدمة يف النقد األديب، د. عيل جواد 
للدراسات  العربية  املؤسسة  طاهر، 

والنرش، بريوت، 1979: 306 .
9- مدخل إىل علم األسلوب، شكري 
حممد عياد، مكتبة مبارك العامة، الطبعة 

الثانية، اجليزة -مرص، 1992 م: 40.
10- اخلطاب الروائي، ميخائيل باختني، 
ترمجة حممد برادة، دار الفكر للدراسات 
والنرش والتوزيع، الطبعة االوىل، القاهرة 

-بارين، 1987 م: 35.
من  املعارص  اجلزائري  النقد   -11
يوسف  )األلسنية(،  إىل  )الألّنسونية( 
وغلييس، د ط، اصدارات رابطة ابداع 

الثقافية، د س: 144.

صورة املنهج األسلويب يف جملة الثقافة ...
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الدكتور  والقراءة،  النص  سلطة   -12
احتاد  منشورات  جبار،  عيل  سامي 
يف  طبع  البرصة،  يف  واألدباء  الكتاب 

البنان، 2017: 10.
السالم  عبد  د.  واحلداثة،  النقد   -13
-اللبان،  الطليعة، بريوت  دار  املسدي، 

.58 :1983
14- األسلوبية و البيان العريب، د. حممد 
حممد  الدكتور  و  خفاجي،  املنعم  عبد 
السعدي فرهود، و الدكتور عبد العزيز 
رشف، الدار املرصية اللبنانية -القاهرة، 

الطبعة األوىل، 1992 م: 14.
15- موسوعة النظرية األدبية، الدكتور 
مرص  للطباعة،  نوبار  دار  راغب،  نبيل 
م:   2003 األوىل،  الطبعة  -القاهرة، 

.33
16- يف مناهج القراءة النقدية احلديثة، 
باعيسى،  عيل  القادر  عبد  الدكتور 
والنرش،  للدراسات  حرضموت  دار 
االوىل  الطبعة  اليمنية،  اجلمهورية 

1425هـــ - 2004م: 63 -64. 
)مناهج،  املعارص،  األديب  النقد   -17

اجتاهات، قضايا(، آن موريل: 82.

يف  الباحثني  رؤى  تعددت  لقد   -*
فهي  العبارة  هلذه  النقدية  األصول 
التوجيهات  بعض  وريثة  املسدي  عند 
عياد  شكري  وارجعها  الكالسيكية، 
إىل أصول رومانسية، ولقد قال بوفون: 
والكشوف  والوقائع  املعارف  إن 
عبارة  فأخذت  وتعديلها؛  نقلها  يسهل 
)األسلوب هو األنسان نفسه( ونقلت، 
وعّدلت ومّحلت من املعاين أكثر ممّا تدّل 
هذا  يف  فهي  األول،  سياقها  يف  عليه 
األسلوب  أن  من  أكثر  تعني  ال  النص 
ال  اللغة  استعامل  يف  شخصية  سمة 
يزال  ما  معنى  وهذا  تكرارها،  يمكن 
الناس يعربون عنه بقوهلم إن األسلوب 
كبصامت األصابع ال يصطنع وال يّزيف، 
ولكنك يمكنك أن تقول هذا نفسه -ولو 
بدرجة أقل -عن مشية اإلنسان وهندامه 
.. الخ، فاألسلوب هو مرآة الشخصية، 
حتى افالطون يقول: )األسلوب شبيه 
الدرس  اجتاهات  الشخصية(:  بالسمة 
 1980( فصول  جملة  يف  األسلويب 
-2005(، رامي عيل أبو عايشة، دار ابن 
اجلوزي، الطبعة األوىل، 2010 م: 60 
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.61-
املعارص  النقد  مناهج   -18
ومصطلحاته، د. صالح فضل، مرييت 
-مرص،  القاهرة  واملعلومات،  للنرش 
الدرس  واجتاهات   ،2002:88
 1980( فصول  جملة  يف  األسلويب 
عايشة:  أبو  عيل  رامي   ،)2005-
آبْر  سل  ال  األديب،  النقد  وقواعد   ،59
حممد  الدكتور  العربية  إىل  نقله  ُكُرمي، 
العامة،  املعارف  سلسلة  حممد،  عوض 
والنرش،  والرتمجة  التأليف  جلنة  مطبعة 
مرص، 1944 م: 160، والنقد األديب، 
العريب،  الكتاب  دار  بدوي،  أمحد 
الرابعة، 1967  الطبعة  -لبنان،  بريوت 
علم  اىل  مدخل  و   ،130 صفحة  م، 
مكتبة  عياد،  حممد  شكري  األسلوب، 
مبارك العامة، الطبعة الثانية، 1992م: 

.14
والتطبيق،  الرؤية  األسلوبية   -19
ابو العدوس،  الدكتور يوسف  االستاذ 
والطباعة،  والتوزيع  للنرش  املسرية  دار 
النقد  مناهج  و   ،52 م:   2007 عامن، 
الدكتور  والنسقية،  السياقية  األديب 

القلم، بريوت  عبد اهلل خرض محد، دار 
-لبنان، د ط، د س: 294 .

د،  والقراءة،  النص  سلطة  ينظر:   -20
سامي عيل جبار: 11.

اجتاهات األسلوبية  * - لالطالع عىل 
النقدية  القراءة  مناهج  يف  أنظر  اكثر 
عيل  القادر  عبد  الدكتور  احلديثة، 

باعيسى: 65.
السياقية  األديب  النقد  مناهج   -21
والنسقية، الدكتور عبد اهلل خرض محد: 

. 280- 272
22- ينظر: النقد اجلزائري املعارص من 
يوسف  )األلسنية(،  إىل  )الألّنسونية( 
وغلييس، اصدارات رابطة ابداع الثقافية، 
د س، د ط: 144 -145، ومناهج النقد 
األديب، الدكتور يوسف وغلييس: 77، 
احلديثة  االدبية  الدراسات  ومناهج 
حسني   . د  احلجاج،  اىل   = التاريخ  من 
مكي، مؤسسة الرحاب احلديثة للطباعة 
والنرش والتوزيع، بريوت -لبنان، الطبعة 

األوىل، 2005 م: 90 .
23- األسلوبية مدخل نظري ودراسة 
تطبيقية، د . فتح اهلل أمحد سليامن، تقديم 

صورة املنهج األسلويب يف جملة الثقافة ...
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مكتبة  وادي،  طه  الدكتور  االستاذ 
األدب -القاهرة، د ط، 2004 م: 40، 
و مناهج النقد األديب السياقية والنسقية، 

الدكتور عبد اهلل خرض محد: 272 .
املعارصة  النقدية  النظرية  دليل   -24
قطوس:  بسام   . د  وتيارات(،  )مناهج 

.95
25- األسلوب )دراسة بالغية حتليلية 
أمحد  األدبية(  األساليب  ألصول 
الشايب، الطبعة الثامنة، مكتبة النهضة 

املرصية، مرص، 1991 م.
عبد  واألسلوب،  األسلوبية   -26
الدار  الثالثة،  الطبعة  املسدي،  السالم 

العربية للكتاب -تونس، 1982 م.
يف  األسلويب  الدرس  اجتاهات   -27
رامي   ،)2005-  1980( فصول  جملة 

عيل أبو عايشة: 16.
28- ينظر: املصدر نفسه: 17 -20 .

احلديث،  األديب  النقد  نظرية   -29
الدكتور يوسف نور عوض، دار االمني 

للنرش والتوزيع، د ط، د س : 18
30- منها عىل سبيل املثال: كلامت غريم: 
ترصيح يف حب األملانية، يورغ ماغناو، 

ترمجة الثقافة األجنبية، ع 2، 2011: 51، 
اللسانيات  األطفال  نصوص  حتليل  و 
باقر  ترمجة  ستيفنز،  جون  واألسلوبية، 

حممد جاسم، ع 4، 2016م: 57.
* - ورد يف ترمجات أخرى: )ويليك(، 
ترمجة حمي  نظرية األدب،  كام يف كتاب 
لرعاية  األعىل  املجلس  صبحي،  الدين 
االجتامعية،  والعلوم  واآلداب  الفنون 

مطبعة خالد الطرابييش، 1972 م . 
31- ينظر: األسلوبية والشعرية والنقد، 
رينيه وليك، ترمجة حازم مالك حمسن، 
الشؤون  دار  األجنبية،  الثقافة  جملة 
ع3،  -بغداد،  العراق  العامة،  الثقافية 

2008 م: 39.
الدراسات  يف  االسلويب  املنهج   -32
الفاحتة  سورة  تفسري  عن  القرآنية 
كنوش  عواطف   . د   . م   . أ  اختيارًا، 
آداب  جملة  يف  منشور  بحث  مصطفى، 
-جامعة البرصة،  البرصة، كلية اآلداب 

العدد 38، لسنة 2005: 3.
33- نظرية األدب، رنيه وليك، آوستن 
سالمة،  عادل  الدكتور  تعريب  وآرن، 
دار املريخ، السعودية -الرياض، 1992 
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م : 242.
34- ينظر: األسلوبية والشعرية والنقد، 

رينيه وليك: 40.
35- ينظر: املرجع نفسه: 41.

احلديث،  األديب  النقد  نظرية   -36
الدكتور يوسف نور عوض: 21.

37- ينظر: األسلوبية والشعرية والنقد، 
رينيه وليك: 50 -51.

احلادي  القرن  شعر  ينظر:   -38
والعرشين -قصائد ُتسجل حدثًا عامًا، 
لسارة ثورن، ترمجة عبد الكريم عيسى، 
الشؤون  دار  األجنبية،  الثقافة  جملة 
 ،2 ع  -العراق،  بغداد  العامة،  الثقافية 

.44- 43 : 2011
39- ينظر: املرجع نفسه: 43.

األدب  قضايا  من  ينظر:   -40
قصاب،  إبراهيم  وليد   . د  اإلسالمي، 

دار الفكر، دمشق، 2008: 143 .
41- االسلوبية -مدخل نظري ودراسة 
تطبيقية، فتح اهلل أمحد سليامن: 31 -32.
األسلوبية،  و  األسلوب  ينظر:   -42

عبد السالم املسدي: 54.
يف  الشعري  النص  نقد  اجتاهات   -43

منتظر   ،2010-  1990 االقالم  جملة 
ماجستري،  عبد اخلرض ساجت، رسالة 
عبود  حسني  الدكتور  االستاذ  ارشاف 
البرصة،  -جامعة  الرتبية  كلية  اهلاليل، 

2012 م: 86.
إنريك  األديب،  النقد  مناهج   -44
أندرسون إمربت، ترمجة دكتور الطاهر 
امحد مكي،  الطبعة الثانية دار املعارف، 

1413 هــــ - 1992 م: 194.
احلادي  القرن  شعر  ينظر:   -45
والعرشين -قصائد ُتسجل حدثًا عامًا، 

لسارة ثورن: 43 -44.
46- علم األسلوب مبادئه وإجراءاته، 
د . صالح فضل، دار الرشوق، القاهرة، 

1998 م: 104.
يف  )دراسة  اجلاميل  التفضيل   -47
سيكولوجية التذوق الفني(، د . شاكر 
ع  املعرفة،  عامل  سلسلة  احلميد،  عبد 
267، الكويت، مارس 2001 م: 58.

والعرشين  احلادي  القرن  شعر   -48
لسارة  عامًا،  حدثًا  ُتسجل  -قصائد 

ثورن: 46.
49- ينظر: املرجع نفسه: 46.

صورة املنهج األسلويب يف جملة الثقافة ...
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50- املرجع نفسه: 44.
51- ينظر: املراجع نفسه: 46.

عبد  جبور  األديب،  املعجم  ينظر:   -52
النور، الطبعة الثانية، دار العلم للماليني، 

بريوت -لبنان، 1984: 20 -21.
والعرشين  احلادي  القرن  شعر   -53
لسارة  عامًا،  حدثًا  ُتسجل  -قصائد 

ثورن: 44.
العريب  األدب  نقد  يف  دراسات   -54
الثالث،  القرن  غاية  اىل  اجلاهلية  من 
بريوت  الثقافة،  دار  طبانة،  بدوي   . د 

-لبنان، د . س: 30 .
احلادي  القرن  شعر  ينظر:   -55
والعرشين -قصائد ُتسجل حدثًا عامًا، 

لسارة ثورن: 48.
56- علم األسلوب مبادئه وإجراءاته، 

د . صالح فضل: 127.
احلادي  القرن  شعر  ينظر:   -57
والعرشين -قصائد ُتسجل حدثًا عامًا، 

لسارة ثورن: 48.
58- ينظر: املرجع نفسه : 49 -50 .

املعارصة  بني  األسلوب  دراسة   -59
دار  درويش،  أمحد  الدكتور  والرتاث، 

والتوزيع،  والنرش  للطباعة  غريب 
القاهرة، د. س: 38.

احلادي  القرن  شعر  ينظر:   -60
والعرشين -قصائد ُتسجل حدثًا عامًا، 

لسارة ثورن: 50.
جامعة  من  خترج  فرنيس  ناقد   -  *
من  كثرية  سنوات  وعاش  اوكسفورد، 
حياته يف باريس، أكتسب شهرة واسعة 
املرجعيات  اوائل  من  ويعّد  كمرتجم، 
النقدية عن ادب جيمس جويس، فقد 
كان معارصًا جلويس، وتربطه به عالقة 
شخصية، كتب اوىل الدراسات املعتمدة 
تعاون  وقد  )يوليسيس(  رواية  عن 
الفرنسية  الرتمجة  انجاز  معه جويس يف 
للرواية: الرسد يف يولسيس، ستيوارت 
دار  نارص،  مصطفى  ترمجة  غلربت، 
الشؤون الثقافية العامة، العراق -بغداد، 

ع 1 + 2، 2007: 20. 
61- ينظر: املناهج النقدية يف نقد الشعر 
العراقي احلديث )عرض نظري ونامذج 
تطبيقية(، حسني عبود محيد،، اطروحة 
دكتوراه، ارشاف االستاذ الدكتور داود 
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فوائد الصّبان النحوية في حاشيته على 
األشموني )األدوات انموذجاً( 

The grammatical benefits of Sabban in its 

footnote on Al-Ashmouni (tools as a model)
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ملخص البحث
فوائد الصّبان النحوية يف حاشيته عىل األشموين )األدوات انموذجًا(  

رشح  عىل  الصّبان  حاشية  يف  وردت  التي  الفوائد  عىل  الوقوف  إىل  البحث  هيدف 
نتائج  إىل  للوصول  التحلييل،  الوصفي  املنهج  الباحثان  استخدم  وقد  األشموين، 
اجلر  حرفا  األوىل:  األدوات  يف  فوائد  وثالث  مقدمة,  إىل  البحث  قسم  وقد  البحث, 
بـ)ثّم(,  املعرتضة  اجلملة  اقرتان  عدم  والثانية:  والكرس,  الفتح  بني  و)الباء(  )الالم( 
إليه  توّصل  ما  أهم  توّضح  بخامتة  الفوائد  هذه  ونختم  بالعارية,  اإلعراب  والثالثة 

البحث.
الكلامت املفتاحية : 

صّبان ، فوائد ، حركة حرف اجلر, اجلملة املعرتضة, اإلعراب بالعارية.

Abstract

	 The	research	aims	to	identify	the	benefits	mentioned	in	Al-
Sabban’s	footnote	on	Ashmouni’s	explanation.	The	researchers	
used	 the	 descriptive	 analytical	 method	 to	 reach	 the	 results	
of	 the	 research.	 The	 intervening	 sentence	 is	 not	 conjugated	
with	 (then),	 and	 the	 third	 is	 to	 express	 with	 the	 bare,	 and	
we	conclude	these	benefits	with	a	conclusion	that	explains	the	
most	important	findings	of	the	research.
Keywords:	Sabban,	benefits,	the	vocalization	of	the	preposition,	
appositives.

فوائد الصّبان النحوية يف حاشيته ...
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املقدمة:
احلمد هلل الواحد األحد العليم   
الذي علّم االنسان مامل يعلم، والصالة 
اهلل  صىل  حممد  رسوله  عىل  والسالم 

عليه وآله وسلم. أّما بعد: 
أيب  حممد  الشيخ  العالمة  ذكر   
الشافعي  الصّبان  عيل  بن  العرفان 
رشح  عىل  حاشيته  يف  املرصي)1( 
ابن  ألفية  عىل  )900هـ(  األشموين 
عنّون  عديدة  فوائد  )672هـ(  مالك 
اللغويون  وعّرف  )فائدة(،  بـ  منها  كل 
الِعباَد  اهللُ  َأفاَد  ))ما  بأهّنا:  الـ)فائدة( 
وَيستحِدثونه،  يستفيدوَنه  َخرْيٍ  من 
وقد فاَدْت له من عندنا فائدة، ومجعها 
َخريًا  فالن  أفاَد  ويقال:  الفوائد. 
واستفاَد(()2(، وأصل الفائدة من الفيد 
َأْو  ِعْلٍم  ِمْن  اْسَتَفْدَتُه  ))َما  والفائدة 

َماٍل((.)3( 
نجد  فلم  االصطالح  يف  أّما   
بوصفها  هلا  تعريف  بإفراد  ُعني  من 
ذكر  الكفوي  أّن  إال  علميًا،  مصطلحًا 

))َما  )الفائدة( يف االصطالح هي:  أّن 
من  منه  َوحيصل  ء  اليشَّ عىل  َيرتتَّب 
وُعّرفت  منه(()4(،  حاصل  ا  إهِنَّ حيُث 
املتجّدد عند السامع  أهّنا:))اليشء  عىل 

يعود إليه ال عليه((.)5( 
عرفا  صار  املصطلح  هذا   
شائعا يف التأليف والرشوح واحلوايش 
والتعليقات، وال خيتّص بالنحو وعلوم 
العربية فقط، بل نجده يف مؤلفات علوم 
والفلسفة،  والسرية  واحلديث  القرآن 
يف  املصطلح  هذا  العلامء  وّظف  وقد 
هبم  يمرُّ  ما  ))تقييد  لغرض  مؤلفاهتم 
من  والبدائع؛  والشوارد،  الفوائد،  من 
نصٍّ عزيز، أو نقٍل غريب، أو استدالٍل 
استنباٍط  أو  ُمبتكر،  ترتيٍب  أو  ر،  حمرَّ
تلك  ُيقيِّدون  لطيفة،  إشارٍة  أو  دقيق، 
خزائن  يف  ارتياضهم  وقَت  الفوائد 
العلم ودواوين اإلسالم، أو ممّا سمعوه 
مناظرة  عند  أو  الشيوخ  أفواه  من 
األقران، أو بام مُتليه خواطرهم وينقدح 

يف األذهان(()6(. 
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املصطلح  هذا  استعامل  وكثر   
التي  الزمنية  املدة  هذه  يف  العلامء  عند 
واحلوايش،  الرشوح  كتابة  فيها  كثرت 
فنجد أّن األشموين يف رشحه عىل ألفية 
و)تنبيهان(  )تنبيه(  استعمل  مالك  ابن 
فاستعمل  الصّبان  أّما  و)تنبيهات(. 
فقال  للشارح  مغايرًا  مصطلحًا 
ال  لكي  )فوائد(  )فائدتان(،  )فائدة(، 
بني  الشبهة  الباحث يف  أو  القارئ  يقع 
وهذه  املحيّش،  وكالم  الشارح  كالم 
الغرض  وتؤدي  مرتادفة  املصطلحات 

ذاته.
)فائدة(  لفظة  الصّبان  ويورد   
كالما  يزيد  أن  يريد  عندما  حاشيته  يف 
عىل كالم الشارح، فيه رأي أو توضيح 
الناظم  يذكره  مل  ذاته،  املوضوع  يف 
للموضوع  تطرقا  أهّنام  أو  الشارح  وال 
زيادات  الفائدة  يف  يزيد  الصّبان  لكّن 
وُتكّمله  وضوحا،  الرشح  تزيد  وآراء 
عند  الفوائد  هذه  عدد  بلغ  و  علميا، 
متنّوعة  فائدة  وثامنني(  الصبان)إحدى 

والنحو  الرصف  بني  موضوعاهتا  يف 
بحثنا  اختّص  والتأريخ،  والسرية 
فوائد  ثالث  عىل  الضوء  بتسليط 
فيها  ُنظهر  األدوات،  باب  يف  نحوية 
من  اطالعه  وسعة  الصّبان  علمية 
واستدراكاته  آلرائه  عرضنا  خالل 
يف  بثها  التي  النحوية  واستشهاداته 

الفائدة.
يف  اتبعناه  الذي  منهجنا  أّما   
وضع  اقتىض:  فقد  الفائدة  دراسة 
تكون  مقدمة  ذكر  و  للفائدة،  عنوان 
عىل  وتسّهل  الفائدة  ملوضوع  مناسبة 
الشيخ  قاله  ما  ذكر  و  فهمها،  القارئ 
الصّبان وعنونه )بفائدة( نصا، وختريج 
التي  النحوية  اآلراء  وختريج  الفائدة، 
ذكرها الصّبان يف الفائدة والتحّقق من 
وتفصيل  قائلها،  إىل  ونسبتها  صحتها 
النحاة فيها  آراء  الفائدة مبينا  القول يف 
النحاة،  من  فاألقدم  األقدم  مراعيا 
وتوصل البحث إىل جمموعة من النتائج 

تكفلت اخلامتة ببياهنا. 

فوائد الصّبان النحوية يف حاشيته ...
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عدم اقرتان اجلملة املعرتضة بـ)ثّم(
 تنقسم اجلملة من حيث حملها اإلعرايب 

إىل قسمني:
مجٌل هلا حمل من اإلعراب وهي   
حاالً،  والواقعة  خربًا،  الواقعة  سبعة: 
إليها،  واملضاف  مفعوالً،  والواقعة 
لرشط  جوابًا  وإذا  الفاء  بعد  والواقعة 
جلملة  والتابعة  ملفرد،  والتابعة  جازم، 

هلا حمل من اإلعراب. 
من  حمل  هلا  ليس  ومجٌل   
أيضا:  مجل  سبع  وهي  اإلعراب 
والتفسريية،  واملعرتضة،  االبتدائية، 
جوابًا  والواقعة  القسم،  هبا  واملجاب 
لرشط، والواقعة صلة السم أو حلرف، 

والتابعة ملا ال حمل له.)7( 
اجلمل  من  املعرتضة  فاجلملة   
وعّرفت  اإلعراب  من  هلا  حمل  ال  التي 
))الواقعة بني مجلتني  بأهنا  اجلملة  هذه 
الغرض  حيث  من  االتصال  شديديت 
واملراد  الكالم(()8(،  له  املسوق 
باالعرتاض: )) أن يؤتى يف أثناء كالم 

بجملة  معنى  متصلني  كالمني  بني  أو 
اإلعراب(()9(  من  هلا  حمل  ال  أكثر  أو 
واجلملة املعرتضة عند أهل املعاين هي 
يف  متصلتني  مجلتني  بني  اعرتضت  ما 
املعنى أّما املعرتضة عند النحويني فهي 
التي تقع بني مجلتني متصلتني لفظا)10(. 
وذكر الصّبان فائدة عند تعليقه   
بيت يف  أول  عىل رشح األشموين عىل 

ألفية ابن مالك وهو قوله:
ٌد ُهَو اْبُن َمالِِك  َقاَل حُمَمَّ

َأمْحَُد َريبِّ اهللَ َخرْيَ َمالِِك)11(
مجلة  أّن  األشموين  ذكر  فقد   
الناظم  متّيز  )ابن مالك( مجلة معرتضة 
من غريه ممّن شاركه يف اسمه)12(، وبعد 
يف  املحتملة  الوجوه  الصّبان  بنّي  أن 
الفائدة  هذه  ذكر  اجلملة  هذه  إعراب 
وهي أول فائدة وردت يف كتابه إذ قال:
))يصح اقرتان اجلملة املعرتضة بالواو 

والفاء ال بــ ثم((.)13( 
كثريا  املعرتّضة  اجلملة  جاءت   
النبوي  واحلديث  الكريم  القرآن  يف 
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الرشيف وشعر العرب ونثرهم، وتفيد 
وحتسينه،  الكالم  تقوية  اجلملة  هذه 
مواضع  يف  املعرتضة  اجلملة  وتقع 
سبعة  منها  وعّد  هشام)14(  ابن  فّصلها 
الفعل  بني  تقع  أن  منها  موضعا  عرش 

ومرفوعه كَقول الشاعر: 
َوَقْد َأْدَرَكْتني، َواحلَواِدُث مَجٌَّة 

َأِسنَُّة َقْوٍم ال ِضعاٍف َوال ُعْزل)15( 
معرتضة  مجة(  )واحلوادث  فجملة 
الفعل  بني  ومنها  والفاعل،  الفعل  بني 

ومفعوله َكَقوله:
ِل ْهُر ُذو َتَبدُّ َلت َوالدَّ َوُبدِّ

ْمَأِل)16( با َوالشَّ َهْيفًا َدُبورًا بِالصَّ
تبّدل(  ذو  )والدهر  فجملة   
)بّدل(  الفعل  بني  واقعة  اعرتاضية 
وخربه  املبتدأ  وبني  )هيفا(،  ومفعوله 

َكَقوله:
اُم َيْعُثْرَن بِالَفَتى  َوفِْيهنَّ َواأليَّ

َعَواِيُد ال َيْمَلْلنَُه َوَنَوائُح)17( 
فجملة )واأليام يعثرن بالفتى(   
ما  بني  و  واخلرب،  املبتدأ  بني  اعرتضت 

أصله املبتدأ واخلرب كقوله:
ْغُتها  إنَّ الثَّامننَي وُبلِّ

قد أْحَوَجْت َسمعي إىل َتْرمُجاْن)18( 
فجملة )وبلغتها( اعرتضت بني   
الثامنني وقد أحوجت، وتقع بني الرشط 
لنَآ  َبدَّ }َوإَِذا  تعال:  قوله  نحو  وجوابه 
ُل َقاُلٓوْا  َكاَن َءاَية واهلل َأعَلُم باَِم ُينَزِّ َءاَية مَّ
النحل:101[  ]سورة   } ُمفرَتٍ َأنَت  َمآ  إِنَّ
فجملة )واهلل أعلم بام ينّزل( اعرتضت 
القسم  بني  و  وجوابه،  الرشط  بني 
َفاحْلَقُّ  تعال:}َقاَل  كقوله  وجوابه 
ِمنَْك  َجَهنََّم  أَلَْمأَلَنَّ   84 َأُقوُل  َواحْلَقَّ 
َأمْجَِعنَي 85{ ]سورة  ِمنُْهْم  َتبَِعَك  َومِمَّْن 
ص:84 - 85[ فجملة )واحلق أقول( 
يكون  وال  املعرتضة)19(،  اجلملة  هي 
االعرتاض يف هذه اجلمل املعرتضة إال 
لغرض عند املتكلم كالدعاء، أو لتهيئة 
َأو  بعده،  ما  لقبول  املخاطب  نفس 
الكالم  كتقوية  األَغراض  من  لغريمها 

وتسديده)20(.
باجلملة  يقرتنان  وهناك حرفان   

فوائد الصّبان النحوية يف حاشيته ...
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املعرتضة مها الواو والفاء، ويف األصل 
ويأيت  عطف،  أو  استئناف  حرفا  مها 
فالواو  خمتلفة  ملعان  احلرفان  هذان 
فهي  الفاء  أّما  اجلمع)21(،  ملطلق  يكون 
تكون  قد  أهّنا  وُذكر  للتعقيب)22(، 
هذه  يف  الصّبان  ذكر  وقد  سببية.)23( 
ورد  املعرتضة  اجلملة  أّن  الفائدة 
والفاء(  احلرفني)الواو  هبذين  اقرتاهنا 
والشواهد عىل ذلك كثرية منها ما تقّدم 
بـ)ثم(.  اقرتاهنا  يصح  ال  أّنه  و  ذكره، 
الفاء  وقوع  النحويني  بعض  منع  وقد 
يف اجلملة املعرتضة وذهب ابن عاشور 
هو  املعرتضة  اجلملة  يف  دخوهلا  أّن  إىل 
ذلك  منع  عّلة  أّن  ويرى  األصح)24( 
عند بعض النحويني هي الوهم إذ قال: 
دخول  اللبيب(  )مغني  يف  ُذكر  ))وقد 
يذكر  ومل  املعرتضة  اجلملة  يف  الفاء 
ذلك يف معاين الفاء فتوّهم متومهون أن 
املعرتضة(()25(  اجلملة  يف  تقع  ال  الفاء 
والشواهد الكثرية التي وردت بدخول 
الفاء عىل اجلملة املعرتضة، وهذا يؤيد 

قول  منها  عاشور  ابن  إليه  ذهب  ما 
الشاعر: 

واعَلْم َفِعْلُم امَلْرِء َينَْفُعه
َأْن َسْوَف َيْأيْت كلُّ ما ُقِدرا)26(
فجملة )فعلم املرء ينفعه( مجلة   
}َوَلَقْد  تعاىل:  وقوله  اعرتاضية،)27( 
ُقوا  َفاتَّ ٌة  َأِذلَّ َوَأْنُتْم  بَِبْدٍر  اهللَُّ  ُكُم  َنرَصَ
َتُقوُل  إِْذ   123 َتْشُكُروَن  َلَعلَُّكْم  اهللََّ 
ُكْم  ُكْم َربُّ لِْلُمْؤِمننَِي َأَلْن َيْكِفَيُكْم َأْن ُيِمدَّ
بَِثاَلَثِة آاَلٍف ِمَن امْلَاَلِئَكِة ُمنَْزلنَِي 124{ 
 ]124  ،123 عمران:  ال  ]سورة 
َتْشُكُروَن{  َلَعلَُّكْم  اهللََّ  ُقوا  }َفاتَّ فجملة 
ُكُم اهللَُّ بَِبْدٍر{  اعرتضت بني}َوَلَقْد َنرَصَ
وبني }إِْذ َتُقوُل لِْلُمْؤِمننَِي{ وغريها من 

األمثلة. 
تساؤال  علينا  يفرض  والبحث   
من   ) ثم   ( الصّبان  أخرج  ملاذا  وهو 
األخرى؟  العطف  حروف  باقي  دون 
وللجواب عىل هذا التساؤل نضع عدة 

احتامالت ممكنة منها:
ــ أّن الصّبان قد اّطلع عىل قول   
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)ثم(  دخول  فيه  جييز  إليه-  نصل  مل   -
عىل اجلمل املعرتضة فرفض ذلك.

)ثم(  بإخراجه  الصّبان  أّن  ــ   
)ثم(  وذكر  احلروف  باقي  أخرج  قد 

اختصارا.
و)ثم(  و)الفاء(  )الواو(  أّن  ــ   
وأحكامها  العطف  أحرف  أشهر 
متقاربة، و لكثرة استعامهلا وورودها يف 
النصوص، فقد يتبادر إىل الذهن أّن ما 
يرسي عىل )الواو( و)الفاء( من حكم 
يرسي عليها، فأفاد أّن )الواو( و)الفاء( 
يصح دخوهلام عىل اجلمل املعرتضة من 

دون )ثم(.
ألّن  األخري؛  الرأي  ونرّجح   
التي  املصادر  يف  بحثنا  بأننا  ُيرّد  األول 
يرجع إليها الصّبان عادة ومل نجد قوالً 
كهذا؛ وألن الصّبان يف منهجه املتبع يف 
ومن  صاحبه.  أو  الرأي  يذكر  احلاشية 
ثم يرّد عليه، أّما الرأي الثاين فرُيّد بأّن 
االختصار ليس منهجا متبعا يف احلاشية 
إطنابه يف الرشح - يف  اعتدنا عىل  فقد 

الغالب-. 
الثالث  الرأي  إال  لنا  يبَق  فلم   
توّحد  العرب  أّن  الرأي  يعّزز هذا  وما 
يف  الشرتاكها  كلامت؛  جمموعة  بني 
أّنه  املتعِلم  إىل  فيتبادر  شهرة،  أو  أصل 
لآلخر  ثبت  ألحدها  حكم  ثبت  كلام 

فأخرج )ثم( من هذه األحرف.
الفتح  بني  والباء(  الالم   ( اجلر  حرفا 

والكرس 
أحد  وهي  احلروف  تنقسم   
وُيقصد  مبنى  حرف  إىل  الكلم  أقسام 
منها  تتكون  التي  اهلجاء  حروف  هبا 
))ما  وهو:  معنى  حرف  وإىل  الكلمة، 
ثّم احتاج  دّل عىل معنى يف غريه ومن 

يف جزئّيته إىل اسم أو فعل((.)28( 
باملقارنة  قليلة  املعنى  وحروف   
حروف  فمنها  واألفعال)29(  باألسامء 
األسامء  عىل  بالدخول  اختّصت 
احلروف  وهذه  اجلر  فيها  فعملت 
تصل ما قبلها بام بعدها َفتوِصل االسَم 
إيصاهلا  فأّما  باالسم،  والفعَل  باالسِم 

فوائد الصّبان النحوية يف حاشيته ...
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)الكتاب  فقولك:  باالسم  االسم 
الذي  هو  )الالم(  فحرف  ملحمد(، 
وصلها  وأّما  باالسم  االسم  أوصل 
عىل  )سّلمت  كقولنا:  باالسم  الفعل 
الذي  هو  )عىل(  اجلر  فحرف  زيد( 
ابن  ذكر  وقد  بزيد.)30(  السالم  أوصل 

مالك هذه احلروف يف ألفيته قائال:
َهاَك ُحُروَف اجلَرِّ َوْهَي ِمْن إىل

َحتَّى َخاَل َحاَشا َعَدا يِف َعْن َعىَل
ُمــْذ مــُنُْذ ُربَّ الَّالُم َكــْي َواٌو َوَتـا

َواْلَكــاُف َوالــَبا َوَلــعلَّ َوَمَتى)31(
معاين  األشموين  رشح  وعندما   
من  املراد  الصّبان  فرّس  احلروف  هذه 
إىل  حيتاج  ما  ومفصاًل  موضحًا  كالمه 
عن  فائدة  ذكر  ثم  وتفصيل،  توضيح 

حريف الالم والباء فقال: 
))كرس الم اجلر مع الظاهر إال   
املستغاث، وفتحها مع الضمري إال الياء 
العرب مع  املشهور وفتحها بعض  هو 
مع  خزاعة)32(  وكرسها  مطلًقا  الظاهر 
الضمري. وكرس الباء مطلًقا هو املشهور 

قال أبو حيان)33(: وحكى أبو الفتح)34( 
يف  كذا  الظاهر  مع  فتحها  بعضهم  عن 

اهلمع)35( (()36(
إّن أصل كل حرف مفرد واقع   
متحرًكا  يكون  أْن  الكلمة  أول  يف 
وفائه،  العطف،  واو  نحو  بالفتح، 
إال  االبتداء.  والم  االستفهام،  ومهزة 
مع  مكسورة  تكون  اجلارة  الالم  أّن 
املظهر، نحو: الغالم ملِحمد، ومفتوحة 
َله، فقد كان  مع املضمر، نحو: الغالم 
أن تكون مفتوحة مع  لاِلم اجلر  ينبغي 
املظهر كام يف كل حرف مفرد وكام أهّنا 
كرست  أهّنا  إال  املضمر؛  مع  مفتوحة 
وذلك  االبتداء،  الم  وبني  بينها  للفرق 
نحو قولك يف امُللك: )إّن زيًدا هِلَذا(، أي 
هو  أي  هَلَذا(،  زيًدا  و)إّن  ملكه،  هو يف 
أللتبس  املوضعني  يف  فتحت  فلو  هذا؛ 

معنى امُللك بمعنى االبتداء.)37( 
املنادى  االسم  اسُتِغيث  إذا  أّما   
ُجّر بالم واجبة الفتح ما مل ُيعطف، فإن 
النداء  حرف  بتكرار  املستغاث  عطف 
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ُفتحت الالم أيضا، كقوله:
َيا َلَقْوِمي وَيا ألَْمَثال َقْوِمي 

ُهْم يف اْزدَياِد)38( أِلَُناٍس ُعُتوُّ
لذهاب  كرست  يكّرر  مل  وإن   

اللبس، كقوله:
َيْبِكيَك َناٍء َبِعيُد الداِر ُمغرَتٌب

بان لِْلعجِب)39( يا َلْلُكُهوِل ولِلشُّ
مع  )يا(  يكّرر  مل  فهو   
عّدة  أسباب  هناك  و  )الشبان()40(، 
مع  الالم  فتح  سبب  يف  النحاة  ذكرها 

املستغاث وهي:
ــ أّن املستغاث واقع موقع كاف   
ومع  معها  تفتح  اجلر  والم  اخلطاب 

املضمر عموما. 
بينها وبني  للفرق  فتحت  إناّم  ــ   

الم التعجب)41(، نحو قول الشاعر:
يا َللّرجاِل لَِيوِم األَرَبعاِء َأما 

َينَفكُّ حُيِدُث يل َبعَد النُهى َطَربا)42(
ــ ليحصل الفرق بينها وبني الم   

املستغاث من أجله.
ــ ونقل الصّبان وجها آخر وهو   

أْن تكون الالم بقية )الـ(.)43( 
والالم يف لغة غري خزاعة تكون   
َلنا،  نحو  املضمرات  مجيع  مع  مفتوحة 
فإهّنا ُتكرس كقولك:  الياء  وَله، إال مع 
انكرست  وإّنام  ثوب(  و)يِل  غالم(  )يِل 
ياء  شأن  من  ألّن  هنا؛  ها  الياء  مع 
يف  اّما  قبلها)44(،  ما  تكرس  أن  اإلضافة 
عندهم  مكسورة  فهي  خزاعة)45(  لغة 
فال يفرقون بني دخول الالم عىل االسم 
ملِحمد،  فيقولون  املضمر  أو  الظاهر 
دائام  مكسورة  اجلارة  فالالم  لِنا...  لِه، 

عندهم.)46( 
4هـ(  )ق  اللحياين  حكى  وقد   
هذه اللغة التي عّدها ابن جني حكاية 
مع  الالم  كرس  لغة  أّن  إىل  ذاهبا  شاذة 
املضمر أشد من فتح الالم مع املظهر؛ 
فإذا  الفتح؛  الالم  ))أصل  ألّن  وذلك 
رّدت يف بعض املواضع عىل رضب من 
التأول إليه؛ فله وجه من القياس. وأّما 
األصول  عىل  واحلمل  ففرع،  الكرس 
ووجه  الفروع.  إىل  النزول  من  أجوز 

فوائد الصّبان النحوية يف حاشيته ...
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يف  باملضمر  املظهر  شبه  ملا  أنه  جوازه 
فتح الم اجلر معه نحو قراءة سعيد بن 
املضمر  شّبه  كذلك  وغريها)47(،  جبري 
هذه  يف  معه  اجلر  الم  كرس  يف  باملظهر 

احلكاية الشاذة((.)48(
هذه  فتح  جني  ابن  ذكر  وقد   
الالم مع املظهر يف بعض اللغات ونقل 
حكاية بعض اللغويني يف ذلك منها ما 
سمعه أبو زيد من قول بعضهم يف قوله 
َوَأْنَت  هَبُْم  لُِيَعذِّ اهللَُّ  َكاَن  }َوَما  تعاىل: 
فِيِهْم{ ]سورة االنفال:33[ بفتح الالم 
ال  شاذ  ذلك  أّن  إىل  جني  ابن  وذهب 

يقاس عليه.)49( 
اجلر  حروف  من  فهي  الباء  أّما   
أيضا وهي عىل نوعني األوىل الباء التي 
ال يصل الفعل إىل املفعول إال هبا نحو 
)سطوت بعمرو(، واألخرى الباء التي 
تدخل عىل املفعول املنتصب بفعله، إذا 
للمفعول  الفعل  مبارشة  تفيد  كانت 
واألصل  بزيد(  )أمسكت  نحو 
)أمسكت زيدا( فأدخلوا الباء ليعلموا 

منك  بمبارشة  كان  إياه  إمساكك  أّن 
زيدا(  )أمسكت  قوهلم  بخالف  له 
من  املنع  يطلق عىل  فإنه  الباء  دون  من 

الرصف بوجه ما من غري مبارشة)50(. 
فُكرِست  بالالم  الباء  وُشّبهت   
فتقول  الظاهر  االسم  عىل  دخوهلا  عند 
)بِزيٍد( كام قالوا لِزيٍد، ووجه الشبه هو 
كالمها حرف جر وكالمها من احلروف 
الذالقة وكل منهام ال يفارق احلرفية.)51( 
ونقل أبو حيان عن ابن جني أّن بعضهم 
َبزيٍد)52(،  فقالوا  الظاهر  مع  الباء  فتَح 
ونقل السيوطي )911هـ( هذا عن أيب 
حيان.)53( ومل نجد هذا الكالم عند ابن 
جني ففي حديثه عن حرف الالم أشار 
لكنه  املضمر،  مع  الباء  فتح  مسألة  إىل 
قال  كام  الظاهر  مع  فتحها  إىل  يرش  مل 
مهع  يف  السيوطي  عنه  ونقله  حيان  أبو 

اهلوامع ثم نقلها الصّبان. 
وبحسب بحثي مل أجد ابن جني   
حتدث يف )حرف الباء( عن ذلك، لكنّه 
الباء  فتح  إىل  أشار  اخلصائص)54(  يف 
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مع املضمر وكرس الالم مع املضمر لغة 
قليلة هي لغة قضاعة ومل يتحدث عن 
أبو حيان  أن يكون  فإّما  أيضا،  الظاهر 
قد  أو  ابن جني  النقل عن  وِهم يف  قد 

يكون نقلها من مصدر آخر.
وجاز عند بعضهم)55( فتح الباء   
املضمر  مع  بالالم  تشبيها  املضمر  مع 
فتقول مررت به، وهذا التشبيه هو تشبيه 
اللحياين  حكاه  ممّا  وهذا  بالغلط.)56( 
أيضا وقد عّلق ابن جني بعد نقله هذه 
احلكاية بقوله )) إّن اصحابنا يف كثري ممّا 

حيكيه اللحياين كاملتوقفني((.)57(
فتح  اللغة  الصّبان هذه  ينقل  مل   
الباء مع املضمر ومل يرش إليها يف فائدته 
ولعّل السبب يف ذلك رّبام يعود إىل أّن 
ابن جني، ويفهم من كالمه السابق أّنه 
ابن  كتب  من  ينقل  مل  ألنه  أو  ضّعفها، 
عن  القول  هذا  نقل  بل  باملبارش  جني 
أيب حيان بواسطة مهع اهلوامع فلذلك 
اللغة،  هذه  يذكرا  مل  ألهّنام  يذكرها  مل 

وهو الراجح عندنا. 

اإلعراب بالعارية
ذكر النحويون أّن االسم معرب   
يف  موقعه  باختالف  آخره  حركة  تتغرّي 
اجلملة، ويدّل عىل معان خمتلفة بصيغة 
واحدة، ولزم تغيري حركة إعرابه دلياًل 
أو  مرفوعا  فيكون  املعاين،  هذه  عىل 
معنى  عىل  ليدّل  جمرورا  أو  منصوبا 
أّن  وذكروا  غريه.)58(  دون  من  واحد 
لفظها  من  متّضحة  معانيها  احلروف 
فلذلك ال حتتاج إىل تغيري حركة آخرها، 

فُبنيت عىل حركة واحدة.)59( 
لشبهها  األسامء  بعض  وبنيت   
أوجه  عدة  العلامء  ذكر  وقد  احلروف 

للشبه وهي: 
أن يشابه  االفتقاري: هو  الشبه   
إىل  فيحتاج  االفتقار  يف  احلرف  االسم 
ما بعده ليتّم معناه كاألسامء املوصولة.

االسم  مشاهبة  وهو  املعنوي:  الشبه 
للحرف يف املعنى وهو قسامن األول ما 
أشبه حرفا موجودا كأسامء االستفهام، 
والثاين ما شابه حرفا غري موجود كان 

فوائد الصّبان النحوية يف حاشيته ...
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كأسامء  يوضع  فلم  يوضع  أن  حقه 
اإلشارة

الشبه الوضعي: وهو أن يتشابه   
احلروف،  عدد  يف  احلرف  مع  االسم 

كالتاء يف كتبت.
يشابه  أن  وهو  اإلمهايل:  الشبه   
يف  كام  فيبنى  املهملة  احلروف  االسم 

فواتح السور.
أن  وهو  االستعاميل:  الشبه   
يستعمل االسم استعامل احلرف فيبنى 
كأسامء األفعال)60( وقد ذكر ابن مالك 

هذا الشبه بقوله:
َوَكنِياَبٍة َعِن الِفْعِل باَِل 

اَل)61( ٍر َوكاْفتَِقاٍر ُأصِّ َتَأثُّ
البيت،  هذا  النحويون  رشح  و   
إعراب  حول  فائدة  الصّبان  أورد  وقد 
الشيخ خالد األزهري )905هـ( لقول 

ابن مالك )بال تأثر( قائال: 
)بال  خالد)62(:  الشيخ  ))قال   
تأثر( متعّلق بمحذوف نعت لنيابة وال 
هنا اسم بمعنى غري نقل إعراهبا إىل ما 

بعدها لكوهنا عىل صورة احلرف وتأثر 
مصدر حذف متعّلقه والتقدير وكنيابة 

كائنة بغري تأثر)63( بعامل)64(. انتهى
ال  إعراب  بنقل  قيل  مل  أقول:   
أّن  مع  تأثر،  إعراب  وتقدير  تأثر  إىل 
ذلك خالف الظاهر، وملَ مل يقل بأن ال 
إىل  مضافة  وأهنا  تقديًرا  أو  حماًل  معربة 
تأثر إعراب له ال لال إال  تأثر وإن جر 
نقل  عىل  بالقياس  مر  ملا  يستأنس  أن 
إعراب إال بمعنى غري إىل ما بعدها كام 
َلَفَسَدَتا{ إاِلَّ اهلل  َآهِلٌَة  فِيِهاَم  َكاَن  }َلْو  يف: 

]سورة االنبياء: 22[ فتأمل.(()65(
احلركة  أّن  يعني  اإلعراب  نقل   
إىل  األول  االسم  من  تنتقل  اإلعرابية 

االسم الذي يليه.
اإلعراب  يف  االنتقال  وهذا   
وإّن  بالعارية(  )اإلعراب  يسمى 
من  املصطلح  هذا  استخدم  من  أول 
رشحه  يف  )686هـ(  الريض  النحويني 
هذا  ومصاديق  الكافية)66(،  عىل 
اإلعراب يف كتب النحويني كثرية نذكر 
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ما  احلرص-  ال  املثال  سبيل  -عىل  منها 
يأيت: 

)غري(  بمعنى  التي  )إال(  أوال:   
فقد ورد نقل إعراهبا عند النحاة كثريا، 
بالعارية  اإلعراب  جتوزًا  جعلنا  فإْن 
وذلك  الباب؛  هلذا  أٌم  )إال(  فإّن  بابًا 
وألّن  أخواهتا،  من  ورودا  أكثر  ألهنا 
أورد  وقد  عليها،  تقاس  أخواهتا  باقي 
النحاة منهم سيبويه واملربد)67( أّن )إال( 
واألمثلة  )غري(،  بمعنى  وصفا  تأيت 
كثرية عىل )إال( التي نقل إعراهبا نحو 
اهللُ  إاِلَّ  َآهِلٌَة  فِيِهاَم  َكاَن  }َلْو  تعاىل:  قوله 

َلَفَسَدَتا{، وقول الشاعر:
ُأنِيَخْت َفَأْلَقْت َبْلَدًة َفوَق َبْلَدٍة 

قليٍل هبا األصواُت إالَّ ُبَغاُمها)68(
فـ)إال( هنا بمعنى )غري( فكأنه   
بغامها(،)69(  و)غري  اهلل(،  )غري  قال 
إىل  إعراهبا  ينقل  هذه  الوصفية  فـ)إال( 
فقوله  السابق  الشاهد  يف  كام  بعدها  ما 
)إال بغامها( فبغامها مرفوع بالنقل فقد 
ويكون  إليه،  )إال(  من  اإلعراب  نقل 

معنى البيت))إن صوًتا غري بغام الناقة 
فهو  بغامها  وأّما  البلدة،  تلك  يف  قليل 
أن  جلواز  األشموين  وذكر  كثري(()70( 
هبا  ويوصف  املعنى  هبذا  )إال(  تكون 

رشطني: 
املوصوف  يكون  أن  األول:   

مجعا أو شبهه.
أو  نكرة  يكون  أن  الثاين:   

شبهها.)71( 
أّما يف قوله تعاىل: }َلْو َكاَن فِيِهاَم   
النحاة  قال  فقد  َلَفَسَدَتا{  اهللُ  إاِلَّ  َآهِلٌَة 
لفظ  إىل  )إال(  من  نقل  اإلعراب  أّن 
اجلاللة، وأعرَب بعض الباحثني )إال( 
هنا صفة بمعنى )غري( وقال: قد ظهر 

إعراهبا عىل ما بعدها.)72( 
ينقل اإلعراب  الواو فقد  ثانيا:   
من الواو إىل ما بعده كام يف قولنا )رست 
وذكر  املعية  واو  هنا  فالواو  والطريَق( 
النصب  حيتمل  ال  الواو  أّن  الصّبان 
له  التايل  االسم  إىل  إعرابه  أعطي  ولذا 
بمعنى  التي  بأال  تشبيها  العارية  عىل 

فوائد الصّبان النحوية يف حاشيته ...
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)غري(.)73( 
فهي  املوصولة(  )ال  ثالثا:   
خمتّصة بالدخول عىل األسامء ومل تعمل 
فيها ألهّنا كاجلزء منها، أّما العامل فإنه 
التايل  االسم  يف  ويعمل  )ال(  يتخّطى 
هلا)74(، ألّن الالم اإلسمية هنا شاهبت 
الالم احلرفية)75( وكذلك قاس الريض 
والدماميني )ال( عىل )إال( التي بمعنى 
ما  إىل  عارية  إعراهبا  نقل  يف  )غري( 

بعدها)76( 
رابعا: )ال( التي بمعنى غري كام   

يف قول الشاعر:
ما املستِفزُّ اهلوى حمموُد عاِقَبٍة 

ولو ُأتِيَح له صفٌو بال َكَدِر)77(
و قول ابن مالك يف الفيته:

َوالَ جُتِْز ُهنَا باَِل َدليِل 
، َأْو َمفُعوِل)78( ُسُقوَط َمْفُعوَلنْيِ
ف)ال( يف قوله )بال كدر( و)بال   
دليل( اسم بمعنى غري ظهر إعرابه عىل 
ما بعده بطريقة العارية)79(، فاألصل يف 
اإلعراب أْن يؤّثر حرف اجلر عىل )ال( 

بعده، ف)كدر( اسم جمرور  ما  ال عىل 
بالباء بعد نقل اإلعراب من )ال( اليه. 

تأثر(  )بال  مالك  ابن  قول  ويف   
فإّن الظاهر واملشهور يف إعراهبا )الباء( 
الذي  و)تأثر(  زائدة  و)ال(  جر  حرف 
بمعنى  )ال(  إّن  وقيل  جمرور.  بعدها 
بعدها  وما  جر  حمل  يف  فهي  )غري( 
مضاف إليه. و إّن الشيخ األزهري قد 
أعرب )ال( هنا اسم بمعنى غري، ونقل 
احلركة  إّن  أي  بعدها  ما  إىل  إعراهبا 
لـ  التايل  االسم  يف  ظهرت  اإلعرابية 
)ال(، ووافقه يف نقل اإلعراب هذا كثري 
الدين  حميي  حممد  منهم  الباحثني  من 
حتقيقه  يف  عدة  مواضع  يف  )1392هـ( 
الصّبان:  عقيل)80(.وقال  ابن  لرشح 
قول  عىل  بالعارية  اإلعراب  يصح 
األزهري لقوله: )بال تأثر( وذلك محال 
بمعنى غري، وقد جّوز  التي  )إال(  عىل 
له  وجعل  أيضا  احلمل  هذا  األشموين 

رشوطا كام بيناه يف حديثنا عىل )إال(. 
النحاة،  عند  وارد  بالعارية  فاإلعراب   
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فأراد  للظاهر،  خمالف  هنا  أّنه  إال 
قال  ما  فقال  برأي  يديل  أْن  األزهري 
وهذه  ومتداول،  ثابت  الرتكيب  إّن  و 
توجيهات ُتطرح ووجهات نظر حترتم. 

لكنّنا نأخذ باألليق منها. 
اخلامتة:

الصّبان  ذكرها  التي  الفوائد  ــ   
جزئية  عىل  ساطعًا  ضوًءا  فيها  يلقي 
أو نكتة، اظهارا ألمهيتها بشكل  معّينة 

عام أو عنده خاصة.
الختيار  الصّبان  معايري  من  ــ   
الفائدة  هذه  ندرة  هو  وذكرها  الفائدة 
كتب  يف  شيوعها  عدم  بالندرة  ونعني 
أغلب  عن  حتّدث  من  إّن  إذ  النحويني 
وكأّنه  النحويني  من  قليل  الفوائد  هذه 
أراد بذلك أن يسلط الضوء عىل مسألة 
فيها  ما  إليها مع  قّل من ذكرها وأشار 

من أمّهية.
ــ أّدت الفوائد الغرض احلقيقي   
معنًى  وّضحت  فأغلبها  لوجودها، 
عنه  االلتباس  وأزالت  املتن  يف  مبهام 

وأمتت النقص إْن وجد. 
وإن  الفوائد  هذه  أغلب  إّن  ــ   
ضّمت  أهنا  إال  منقولة  نصوصا  كانت 
نكتًا لطيفة منها ما مل يذكره الناظم وال 
األشموين، ومنها مامل يذكره النحويون 
عليها  يقع  ال  الفوائد  وأغلب  عامة، 
الباحث بسهولة. وهذا يدّل عىل حسن 

اختيار الصّبان لفوائده.
آراء  ألغلب  الصّبان  ذكَر  إّن  ــ   
النحاة يف فوائده دليل عىل علمه وسعة 

اطالعه.
اقرتان  مسألة  يف  رأيه  أبدى  ــ   
اطالعه  فبعد  بـ)ثم(  املعرتضة  اجلمل 
عىل كتب العربية، مل جيد مجلة معرتضة 
قد اقرتنت بـ)ثم(، بل الغالب يف اجلمل 
مل  و  والفاء،  بالواو  اقرتاهنا  املعرتضة 
نجد بحسب اطالعنا من سبق الصّبان 
إىل  أشار  من  أول  فهو  القول،  هذا  إىل 

ذلك. 
ــ بنّي الصّبان يف الفائدة األوىل   
باختالف  اجلارتني  والباء  الالم  حركة 

فوائد الصّبان النحوية يف حاشيته ...
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األسامء الداخلة عليها.
ناقال  كان  وإْن  الصّبان  إّن  ــ   
للفائدة ومل يعِط رأيا فيها، إال أّنه أمْجََل 
ما ذكره النحويون يف ما يتعّلق بحركة 

الالم والباء مع الظاهر واملضمر. 
ــ مل يذكر الصّبان أّن هناك من فتح الباء 
نبهنا  وقد  بالالم،  تشبيها  الضمري،  مع 

عىل ذلك يف البحث.
الثالثة  الفائدة  الصّبان يف  بنّي  ــ   
بالعارية  اإلعراب  أو  اإلعراب  نقل 

إعرابه  يف  األزهري  قول  منه  وجعل 
)بال  مالك  ابن  قول  من  )ال(  لكلمة 

تأثر( محال عىل )إال(.
أعرب  أول من  األزهري  إّن  ــ   
تأثر(  )بال  مالك  ابن  قول  يف  )ال( 
بني  -من  -العارية  الطريقة  هبذه 
النحاة  أعربه  ثم  ومن  األلفية،  اح  رُشّ
واملحققون هبذا اإلعراب ومنهم حممد 

حميي الدين عبد احلميد.
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اهلوامش:
1- ُينظر: فهرس الفهارس:705/2.

أمحد  بن  للخليل  العني،  كتاب   -2
الدال  )باب   79/8 الفراهيدي: 

والفاء(.
3- تاج العروس : 70/1.

)فصل   694  : للكفوي  الكليات   -4
الفاء(.

التعاريف،  مهامت  عىل  التوقيف   -5
256)فصل  القاهري:  الدين  لزين 

األلف(.
)مقدمة   6-5 الفوائد:  بدائع   -6

املحقق(.
7- ُينظر: مغني اللبيب: 500- 556.

8- التحرير والتنوير: 671/1.
مفتاح  تلخيص  رشح  األطول   -9
عربشاه  بن  حممد  بن  إلبراهيم  العلوم 

احلنفي: 71/1.
رشح  يف  األفراح  عروس  ُينظر:   -10

تلخيص املفتاح، للسبكي: 615/1.
11- ُينظر: ألفية ابن مالك: 9.

 ،4/1 األشموين:  رشح  ُينظر:   -12

وحاشية الصّبان: 42/1.
13- حاشية الصّبان: 42/1.

14- ُينظر: مغني اللبيب: 506.
لرجل  وهو  الطويل  من  البيت   -15
من بني دارم، ُينظر: املسائل احللبيات: 

146واخلصائص: 1/ 332.
إىل  هنتِد  ومل  الطويل  من  البيت   -16
 ،148 احللبيات:  املسائل  ُينظر:  قائله، 
املعجم  و   337/1: واخلصائص 
للدكتور  العربية،  شواهد  يف  املفصل 

إميل بديع يعقوب: 496/6.
بن  ملعن  وهو  الطويل  من  البيت   -17
 : القايل  عيل  أليب  األمايل،  ُينظر:  أوس 

190/2، واخلصائص 340/1.
لعوف  وهو  الرسيع  من  البيت   -18
والذخائر،  البصائر  ُينظر:  ملحم،  بن 
حممد  بن  عيل  التوحيدي،  حيان  أليب 
اللغة ورس  العباس: 85/6، و فقه  بن 

العربية، للثعالبي: 278.
19- ُينظر: مغني اللبيب: 506- 510.
اللغة  قواعد  يف  املوجز  ُينظر:   -20

العربية، لسعيد األفغاين: 400.

فوائد الصّبان النحوية يف حاشيته ...
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21- ُينظر: رشح تسهيل الفوائد، البن 
مالك: 248/2.

22- ُينظر: إرشاد السالك إىل حل ألفية 
ابن مالك: 623/2. 

عىل  الدسوقي  حاشية  ُينظر:   -23
التفتازاين:  الدين  لسعد  املعاين،  خمترص 

.725/2
24- ُينظر: التحرير والتنوير: 72/4.

25- ُينظر: املصدر نفسه : 8-ب/13.
26- البيت من الكامل ومل يعرف قائله، 
الفوائد : 377/2  ُينظر: رشح تسهيل 
خلطيب  البالغة،  علوم  يف  اإليضاح  و 

دمشق: 215/3.
عىل  التنصيص  معاهد  ُينظر:   -27
شواهد التلخيص، لعبد الرحيم بن عبد 
العبايس:  الفتح  أبو  أمحد،  بن  الرمحن 

.377/1
البن  النحو  علم  يف  الكافية   -28

احلاجب : 51.
العربية:  علم  يف  البديع  ُينظر:   -29

.414/2
النحو:  يف  األصول  ُينظر:   -30

.408/1
31- ألفية ابن مالك: 34.

والتكميل:  التذييل  ُينظر:   -32
.184/11

33- املصدر نفسه: 190/11.
34- ُينظر: املصدر نفسه: 190/11، 
هذا  عىل  اطالعي  حدود  يف  أعثرــ  ومل 

الرأي يف مؤلفات ابن جني.
35- ُينظر: مهع اهلوامع : 416/2.

رشح  عىل  الصّبان  حاشية   -36
األشموين: 325/2- 326.

البن  اإلعراب،  صناعة  رس   -37
جني:10/2.

38- البيت من اخلفيف مل هنتِد إىل قائله، 
ُينظر: رشح الكافية الشافية 3/ 1335، 
و اللمحة يف رشح امللحة، البن الصائغ: 

.622/2
39- البيت من البسيط و مل ينسب لقائل 
اجلليس  353/1،و   : األصول  ُينظر: 
الناصح  واألنيس  الكايف  الصالح 

الشايف، أليب الفرج النهرواين: 502.
ألفية  إىل  املسالك  أوضح  ُينظر:   -40
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ابن مالك :41/4، و حترير اخلصاصة 
الوردي:  البن  اخلالصة،  تيسري  يف 

.555/2
41- ُينظر: رس صناعة اإلعراب 10/2.
من  هو  و  البسيط  من  البيت   -42
حلزة  بن  للحارث  املنسوبة  األبيات 

اليشكري ُينظر ديوانه: 145.
43- ُينظر: حاشية الصّبان: 242/3.
44- ُينظر: الالمات، للزجاجي: 97.

هذه  تعزو  العربية  مصادر  أكثر   -45
التذييل  ُينظر:  خزاعة  إىل  الظاهرة 
جني  ابن  إال   ،184/11 والتكميل: 
فقد عزاها إىل قضاعة ُينظر: اخلصائص: 

.12/2
والتكميل:  التذييل  ُينظر:   -46

.184/11
47- ما ذكره ابن جني من أن سعيد بن 
جبري قرأ بفتح الالم يف قوله تعاىل: }َوَما 
فِيِهْم{ مل تذكره  َوَأْنَت  هَبُْم  لُِيَعذِّ َكاَن اهللَُّ 
وتنسب  والتفسري،  القراءات  كتب 
ُينظر: الدر  هذه القراءة إىل أيب السامل، 

املصون: 597/5.

48- رس صناعة اإلعراب: 2/ 12، 13.

49- ُينظر: املصدر نفسه: 2/ 12، 13.
 ،416/2 اهلوامع:  مهع  ُينظر:   -50

.417
اإلعراب:  صناعة  رس  ُينظر:   -51

.13 /2 ،154/1
والتكميل:  التذييل  ُينظر:   -52

.190/11
53- ُينظر: مهع اهلوامع: 416/2.

54- ُينظر: 12/2.
إىل  والسيوطي  جني  ابن  نسبها   -55
اخلصائص:12/2،  ُينظر:  قضاعة 
وجدله،  النحو  أصول  يف  االقرتاح  و 
حيان  أبا  أن  إال   388 للسيوطي: 
خزاعة،  إىل  نسبوها  النحويني  وأغلب 

ُينظر: التذييل والتكميل: 184/11.
56- ُينظر: رس صناعة اإلعراب: 2/ 13.

57- املصدر نفسه: 13/2.
58- ُينظر: رشح املقدمة املحسبة لطاهر 
بن أمحد بن بابشاذ: 137/1، واللمع يف 

العربية: 9.
59- ُينظر: رشح املكودي عىل األلفية، 

فوائد الصّبان النحوية يف حاشيته ...
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أليب زيد عبد الرمحن بن عيل بن صالح 
املكودي: 12.

60- ُينظر: توضيح املقاصد واملسالك: 
.301 -299/1

61- ُينظر: ألفية ابن مالك: 10.
صناعة  يف  الطالب  مترين  ينظر:   -62

اإلعراب للشيخ خالد األزهري: 7.
هو  أثبتناه  وما  احلاشية،  يف  تأثري   -63

الصحيح. ُينظر: املصدر نفسه: 7.
64- املصدر نفسه: 7.

رشح  عىل  الصّبان  حاشية   -65
األشموين: 105/1.

66- ُينظر: رشح الريض عىل الكافية: 
.14/3

67- ُينظر: الكتاب : 332-331/2، 
و املقتضب: 409-408/4.

لذي  وهو  الطويل  من  البيت   -68
الرمة، ُينظر: ديوانه: 638.

ُينظر: الكتاب: 332-331/2،   -69
واملقتضب: 408/4- 409.

اللبيب:  مغني  أبيات  رشح   -70
.100/2

71- ُينظر: رشح األشموين: 233/1- 
234، وحاشية الصّبان: 156/2.

72- ُينظر: إعراب القرآن وبيانه ملحيي 
الدين درويش: 18/5.

73- ُينظر: حاشية الصّبان: 200/2.
74- ُينظر: حاشية الصّبان: 228/1، 

.299/200،2/2
75- ُينظر: رشح الريض عىل الكافية: 

.14/3
76- ُينظر: رشح الريض عىل الكافية: 

14/3، وتعليق الفرائد: 214/2.
77- البيت من البسيط ومل هنتِد إىل قائله، 
ُينظر: رشح تسهيل الفوائد: 207/1، 

وتوضيح املقاصد: 1/ 454.
78- ُينظر: ألفية ابن مالك: 24.

ألفية  إىل  املسالك  أوضح  ُينظر:   -79
ابن مالك: 175/1، ورشح ابن عقيل: 

.55/2
80- ُينظر: منحة اجلليل بتحقيق رشح 
عبد  الدين  حميي  ملحمد  عقيل،  ابن 

احلميد : 65/2، 113/2، 206/2.
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املصادر واملراجع:
القرآن الكريم.

ابن  ألفية  حل  إىل  السالك  إرشاد   -1
إبراهيم بن حممد  الدين  مالك، لربهان 
حتقيق:  هـ(   767( اجلوزية  قيم  بن 
السهيل  حممد  بن  عوض  بن  حممد  د. 
ط:  -الرياض  السلف  أضواء  النارش: 

األوىل، 1373 هـ - 1954 م.
2- األصول يف النحو، أليب بكر حممد 
املعروف  النحوي  بن سهل  الرسي  بن 
عبد  حتقيق  )316هـ(،  الرساج  بابن 
احلسني الفتيل، النارش: مؤسسة الرسالة، 

لبنان -بريوت.
مفتاح  تلخيص  رشح  األطول   -3
عربشاه  بن  حممد  بن  إلبراهيم  العلوم، 
عصام الدين احلنفي )943 هـ(، حققه 
هنداوي،  احلميد  عبد  عليه:  وعلق 
بريوت  العلمية،  الكتب  دار  النارش: 

-لبنان.
4- إعراب القرآن وبيانه، ملحيي الدين 
بن أمحد مصطفى درويش )1403هـ(، 

النارش: دار اإلرشاد للشئون اجلامعية - 
الياممة - دمشق  محص - سورية، )دار 
ابن كثري - دمشق -  )دار  - بريوت(، 

بريوت(، ط: الرابعة ، 1415 هـ.
اإلقرتاح يف أصول النحو وجدله،   -5
الدين  بكر، جالل  أيب  بن  الرمحن  لعبد 
ورشحه:  حققه  )911هـ(،  السيوطي 
القلم،  دار  النارش:  فجال،  حممود  د. 
دمشق، ط: األوىل، 1409 - 1989 م.
عبد  بن  ملحمد  مالك،  ابن  ألفية   -6
اهلل، ابن مالك الطائي اجلياين، أيب عبد 
اهلل، مجال الدين )672هـ( ، النارش: دار 

التعاون.
القايل، إسامعيل  األمايل، أليب عيل   -7
بوضعها  عني  )356هـ(،  القاسم  بن 
وترتيبها: حممد عبد اجلواد األصمعي، 
النارش: دار الكتب املرصية، ط: الثانية، 

1344 هـ - 1926م. 
8- أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك، 
البن هشام، حتقيق: يوسف الشيخ حممد 
للطباعة  الفكر  دار  النارش:  البقاعي، 

فوائد الصّبان النحوية يف حاشيته ...
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والنرش والتوزيع.
9- اإليضاح يف علوم البالغة، ملحمد بن 
عبد الرمحن بن عمر، أيب املعايل، جالل 
املعروف  الشافعي،  القزويني  الدين 
بخطيب دمشق )739هـ(، حتقيق: حممد 
النارش: دار اجليل  املنعم خفاجي،  عبد 

-بريوت، ط: الثالثة.
10- بدائع الفوائد، اليب عبد اهلل حممد 
اجلوزية  قيم  ابن  ايوب  بن  بكر  ايب  بن 
)751هـ(، النارش دار عامل الفوائد، ط: 

األوىل.
ملجد  العربية،  علم  يف  البديع   -11
الدين أيب السعادات املبارك بن حممد بن 
حممد بن حممد ابن عبد الكريم الشيباين 
حتقيق  هـ(،   606( األثري  ابن  اجلزري 
الدين،  عيل  أمحد  فتحي  د.  ودراسة: 
املكرمة  القرى، مكة  أم  النارش: جامعة 
- اململكة العربية السعودية، ط: األوىل، 

1420 هـ.
حيان  أليب  والذخائر،  البصائر   -12
العباس  بن  حممد  بن  عيل  التوحيدي، 

وداد  د/  حتقيق:  400هـ(،  )نحو 
-بريوت،  صادر  دار  النارش:  القايض، 

ط: األوىل، 1408 هـ - 1988 م.
املعنى  »حترير  والتنوير  التحرير   -13
السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري 
بن  الطاهر  ملحمد  املجيد«،  الكتاب 
التونيس )1393هـ(،  بن عاشور  حممد 
النارش : الدار التونسية للنرش - تونس 

1984هـ.
14- التذييل والتكميل يف رشح كتاب 
التسهيل، أليب حيان األندليس، حتقيق: 
د. حسن هنداوي، النارش: دار القلم - 
دمشق )من 1 إىل 5(، وباقي األجزاء: 

دار كنوز إشبيليا، ط: األوىل.
15- تعليق الفرائد عىل تسهيل الفوائد، 
عمر  بن  بكر  أيب  بن  الدين  بدر  ملحمد 
الدكتور  حتقيق:  هـ(   827( الدماميني 
األوىل،  الطبعة:  الرمحن،  عبد  بن  حممد 

1403 هـ - 1983 م.
صناعة  يف  الطالب  مترين   -16
الوليد خالد  الدين أيب  االعراب، لزين 
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بن عبد اهلل االزهري)905هـ(، النارش: 
املطبعة امليمنية بمرص 1306هـ.

17- توضيح املقاصد واملسالك برشح 
الدين  بدر  حممد  أليب  مالك،  ابن  ألفية 
)749هـ(،  املرادي  قاسم  بن  حسن 
رشح وحتقيق : عبد الرمحن عيل سليامن، 
: األوىل  العريب، ط  الفكر  دار   : النارش 

1428هـ - 2008م.
التعاريف،  التوقيف عىل مهامت   -18
لزين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف 
زين  بن  عيل  بن  العارفني  تاج  بن 
العابدين احلدادي ثم املناوي القاهري، 
الكتب  عامل  النارش:  )1031هـ(، 
1410هـ- األوىل،  ط:  -القاهرة، 

1990م.
19- اجلليس الصالح الكايف واألنيس 
بن  املعاىف  الفرج  أليب  الشايف،  الناصح 
حتقيق:  )390هـ(،  النهرواين  زكريا 
النارش:  اجلندي،  سامي  الكريم  عبد 
دار الكتب العلمية، بريوت -لبنان، ط: 

األوىل 1426 هـ - 2005 م.

20- حاشية الدسوقي عىل خمترص املعاين، 
لسعد الدين التفتازاين )792 هـ(،ملحمد 
بن عرفة الدسوقي)1230هـ(، حتقيق: 
املكتبة  النارش:  هنداوي،  احلميد  عبد 

العرصية بريوت.
رشح  عىل  الصّبان  حاشية   -21
ومعه  مالك  ابن  الفية  عىل  األشموين 
، للعالمة حممد  للعيني  الشواهد  رشح 
حتقيق  )1206هـ(،  الصبان،  عيل  ابن 
طه عبد الرؤوف سعد، النارش: املكتبة 

التوقيفية -القاهرة.
22- اخلصائص، أليب الفتح عثامن بن 
املرصية  اهليئة  النارش:  )392هـ(،  جني 

العامة للكتاب، ط: الرابعة.
الكتاب  علوم  يف  املصون  الّدر   -23
الدين،  شهاب  العباس،  أليب  املكنون، 
بالسمني  املعروف  يوسف  بن  أمحد 
الدكتور  حتقيق:  )756هـ(،  احللبي 
القلم،  دار  النارش:  اخلراط،  أمحد حممد 

دمشق.
24- ديوان احلارث بن حلزة اليشكري 

فوائد الصّبان النحوية يف حاشيته ...
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)نحو 43 ق ه(، صنعه مروان العطية، 
ودار  النووي،  االمام  )دار  النارش: 
اهلجرة( ط: األوىل: 1415هـ 1994م.

بن  لغيالن  الرمة،  ذي  ديوان   -25
عقبة العدوي)117هـ(، رشح أيب نرص 
الباهيل رواية أيب العباس ثعلب، حتقيق: 
النارش:  صالح،  أبو  القدوس  عبد  د. 
األوىل،  ط:  جدة،  اإليامن  مؤسسة 

1982 م - 1402 هـ.
26- رس صناعة اإلعراب، أليب الفتح 
)392هـ(،  املوصيل  جني  بن  عثامن 
بريوت- العلمية  الكتب  دار  النارش: 
لبنان. ط: األوىل 1421هـ- 2000م.

لعبد  اللبيب،  أبيات مغني  رشح   -27
القادر بن عمر البغدادي، )1093 هـ(، 
حتقيق: عبد العزيز رباح - أمحد يوسف 
للرتاث،  املأمون  دار  النارش:  دقاق، 
بريوت، ط: )ج 1 - 4( الثانية، )ج 5 

- 8 األوىل(.
ابن  ألفية  عىل  األشموين  رشح   -28
أيب  عيسى،  بن  حممد  بن  لعيل  مالك، 

احلسن، نور الدين األشموين الشافعي، 
)900هـ( حتقيق حممد حميي الدين عبد 
 . العريب  الكتاب  دار  النارش  احلميد، 
)1375ه  األوىل  ط:  لبنان،  بريوت 

1955م(. 
29- رشح تسهيل الفوائد، البن مالك، 
حتقيق: د. عبد الرمحن السيد، د. حممد 
للطباعة  هجر  النارش:  املختون،  بدوي 
والنرش والتوزيع واإلعالن، ط: األوىل 

)1410هـ - 1990م(.
30- رشح الريض عىل الكافية، ملحمد 
نجم  اإلسرتاباذي،  الريض  احلسن  بن 
وتعليق:  تصحيح  )686هـ(  الدين 
جامعة  النارش:   ، عمر  حسن  يوسف 

قاريونس بنغازي، ط: الثانية، 1996.
ابن  ألفية  عىل  عقيل  ابن  رشح   -31
عبد  بن  اهلل  عبد   ، عقيل  البن  مالك، 
 : ت  املرصي  اهلمداين  العقييل  الرمحن 
الدين  حميي  حممد   : حتقيق  )769هـ(، 
 - الرتاث  دار   : النارش  احلميد،  عبد 
سعيد   ، للطباعة  مرص  دار  القاهرة، 
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جودة السحار ورشكاه، ط : العرشون 
1400 هـ - 1980 م.

32- رشح الكافية الشافية، البن مالك، 
حتقيق وتقديم: عبد املنعم أمحد هريدي، 
البحث  القرى مركز  أم  النارش: جامعة 
اإلسالمي  الرتاث  وإحياء  العلمي 
اإلسالمية  والدراسات  الرشيعة  كلية 
املكرمة، ط: األوىل، 1402 هـ -  مكة 

1982 م.
33- رشح املقدمة املحسبة، لطاهر بن 
أمحد بن بابشاذ )469 هـ(، حتقيق: خالد 
العرصية  املطبعة  النارش:  الكريم،  عبد 

-الكويت، ط: األوىل، 1977 م.
يف  األلفية  عىل  املكودي  رشح   -34
عبد  زيد  أليب  والرصف،  النحو  علمي 
هـ(،   807  ( املكودي  عيل  بن  الرمحن 
هنداوي،  احلميد  عبد  الدكتور  حتقيق: 
النارش: املكتبة العرصية، بريوت -لبنان 

1425 هـ - 2005.
35- عروس األفراح يف رشح تلخيص 
الكايف،  عبد  بن  بن عيل  املفتاح، ألمحد 

 773( السبكي  الدين  هباء  حامد،  أيب 
احلميد  عبد  الدكتور  حتقيق:  هـ(، 
العرصية  املكتبة  النارش:  هنداوي، 
ط:  -لبنان،  بريوت  والنرش،  للطباعة 

األوىل، 1423 هـ - 2003 م.
36- فهرس الفهارس واألثبات ومعجم 
واملسلسالت،  واملشيخات  املعاجم 
احلي  بعبد  املعروف  احلَّي،  َعْبد  ملحمد 
إحسان  حتقيق:  1382هـ(،   ( الكتاين 
اإلسالمي  الغرب  دار  النارش:  عباس، 

-بريوت، ط: 2، 1982م.
البن  النحو،  علم  يف  الكافية   -37
عبد  صالح  الدكتور  حتقيق:  احلاجب، 
العظيم الشاعر، النارش: مكتبة اآلداب 

-القاهرة، ط: األوىل، 2010 م.
الرمحن  عبد  أليب  العني،  كتاب   -38
)170هـ(،  الفراهيدي  أمحد  بن  اخلليل 
إبراهيم  د  املخزومي،  مهدي  د  حتقيق: 

السامرائي، النارش: دار ومكتبة اهلالل.
39- الكتاب، لسيبويه عمرو بن عثامن 
السالم  عبد  حتقيق:  )180هـ(  برش،  أيب 

فوائد الصّبان النحوية يف حاشيته ...
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اخلانجي،  مكتبة  النارش:  هارون  حممد 
ـ - 1988 م. القاهرة، ط الثالثة، 1408 ه

الكليات معجم يف املصطلحات   -40
موسى  بن  أليوب  اللغوية،  والفروق 
الكفوي، أيب البقاء )1094هـ(، حتقيق: 
عدنان درويش - حممد املرصي، النارش: 

مؤسسة الرسالة -بريوت.
41- الالمات، لعبد الرمحن بن إسحاق 
الزجاجي، أيب القاسم )337هـ( حتقيق: 
مازن املبارك، النارش: دار الفكر -دمشق، 

ط: الثانية، 1405هـ 1985م .
ملحمد  امللحة،  رشح  يف  اللمحة   -42
بابن  املعروف  اهلل،  عبد  أيب  حسن،  بن 
بن  إبراهيم  حتقيق:  )720هـ(،  الصائغ 
البحث  عامدة  النارش:  الصاعدي،  سامل 
املدينة  اإلسالمية،  باجلامعة  العلمي 
ط:  السعودية،  العربية  اململكة  املنورة، 

األوىل، 1424هـ/2004م.
43- اللمع يف العربية، أليب الفتح ابن 
دار  النارش:  فارس،  فائز  حتقيق:  جني، 

الكتب الثقافية -الكويت.

جواهر  من  العروس  تاج   -44
عبد  بن  حمّمد  بن  ملحّمد  القاموس، 
امللّقب  الفيض،  أبو  احلسيني،  الرّزاق 
1205هـ(،  ت:)  بيدي،  الزَّ بمرتىض، 
النارش:  املحققني،  من  جمموعة  حتقيق: 

دار اهلداية.
عيل  أليب  احللبيات،  املسائل   -45
الفاريّس احلسن بن أمحد بن عبد الغفار 
هنداوي،  حسن  د.  حتقيق:  )377هـ(، 
والنرش  للطباعة  القلم  دار  النارش: 
املنارة للطباعة  والتوزيع، دمشق - دار 
األوىل،  ط  بريوت،  والتوزيع،  والنرش 

1407 هـ - 1987 م.
شواهد  عىل  التنصيص  معاهد   -46
التلخيص، لعبد الرحيم بن عبد الرمحن، 
حتقيق:  )963هـ(.  العبايس  الفتح  أيب 
النارش:  الدين عبد احلميد،  حممد حميي 

عامل الكتب -بريوت .
47- املعجم املفصل يف شواهد العربية، 
للدكتور إميل بديع يعقوب، النارش: دار 
الكتب العلمية، ط: األوىل، 1417هـ - 
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1996م.
48- مغني اللبيب عن كتب األعاريب، 
املبارك،  مازن  د.  حتقيق:  هشام،  البن 
وحممد عيل محد اهلل، النارش: دار الفكر 

-دمشق، ط: السادسة، 1985.

أيب  يزيد،  بن  ملحمد  املقتضب،   -49
)285هـ(،  باملربد  املعروف  العباس، 
عضيمة.  اخلالق  عبد  حممد  حتقيق: 

النارش: عامل الكتب. -بريوت.
ابن  رشح  بتحقيق  اجلليل  منحة   -50
عقيل، ملحمد حميي الدين عبد احلميد، 
 - الرتاث  دار  النارش:  )1392هـ( 

القاهرة، دار مرص للطباعة، سعيد جودة 
العرشون 1400  ط:  ورشكاه  السحار 

هـ - 1980 م .
العربية،  اللغة  قواعد  يف  املوجز   -51
األفغاين  أمحد  بن  حممد  بن  لسعيد 
 - الفكر  دار   : النارش  )1417هـ(، 
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ملخص البحث
  تناول هذا البحث دراسة ظاهرة اإلعالل يف كتاب الّتبيان يف تفسري غريب 
القرآن البن اهلائم والتعّرف عىل ماهية اإلعالل وتطبيق مفهومه؛ وذلك من خالل 
تناول أمثلة يف كتابه ، و ربط موضوعات الرصف بالصوت؛ ألن بني هذين العلمني 
عالقة وطيدة ، فدراسة اإلعالل من املوضوعات الصعب دراستها رصفًيا من دون 
غريب  )تفسري  السجستاين  كتاب  من  اهلائم  ابن  واختذ  الصوت،  علم  إىل  اللجوء 
القرآن( أصاًل لكتابه، فجعله كاملتن له؛ إذ كان يعرض فيه اللفظ القرآين الوارد عنده، 
ويقوم بتفسريه، ثم يستدرك عليه بعض األلفاظ التي يتناوهلا السجستاين، والفرق بني 
السجستاين يف كتابه )الّتبيان يف تفسري غريب القرآن( أن السجستاين اعتمد يف كتابه 
عىل الشكل اخلارجي للكلمة من دون مراعاة أصلها االشتقاقي، أما ابن اهلائم فقد 
اختذ من تفسري غريب القرآن األساس الذي سار عليه يف كتابه، فقد مجع من ألفاظ 
يعقبها  ثم  املواضع،  زيادات عىل األصل يف بعض  مع  القرآن يف كل سورة،  غريب 

معتمًدا عىل تفسري غريب القرآن.

اإلعالل يف كتاب الّتبيان يف تفسري...
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Abstract

	 This	 research	 deals	with	 the	 study	 of	 the	 phenomenon	
of	morphological	changes	in	the	vowels	in	the	book	Al-Tibyan	
in	 the	 interpretation	 of	 Gharib	 Al-Qur’an	 by	 Ibn	 Al-Ha’im.	
It	 identifies	 the	 nature	 of	 this	 phenomenon	 and	 applying	 its	
concept.	This	 is	done	by	addressing	examples	 in	his	book,	as	
well	as	linking	issues	of	exchange	with	sound.	Because	there	is	
a	close	relationship	between	these	two	sciences,	Because	there	is	
a	close	relationship	between	these	two	sciences,	so	the	study	of	
morphological	changes	in	vowels	is	one	of	the	difficult	subjects	
to	 study	 without	 resorting	 to	 the	 science	 of	 sound.	 Ibn	 al-
Hā’im	took	the	book	of	al-Sijistani	(Tafsir	Gharib	al-Qur’an)	as	
the	basis	for	his	book,	so	he	made	it	like	a	text	for	him.	he	used	
to	present	the	Qur’anic	expression	he	had,	interpret	it,	and	then	
rectify	some	of	the	words	used	by	al-Sijistani.	The	difference	
between	Al-Sijistani	in	his	book	(Al-Tibian	fi	Tafsir	Gharib	Al-
Qur’an)	is	 that	Al-Sijistani	relied	in	his	book	on	the	external	
form	of	the	word	without	taking	into	account	its	etymological	
origin.	As	for	Ibn	al-Hā’im,	he	took	from	the	interpretation	of	
“Gharib	al-Qur’an”	the	basis	that	he	followed	in	his	book.	He	
collected	words	from	“Gharib	al-Qur’an”	in	every	surah,	with	
additions	to	the	original	in	some	places,	then	he	follows	them,	
relying	on	the	interpretation	given	in	“Gharib	al-Qur’an”.
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املقّدمـــــــة:
عىل  املنعم  الرؤوف  هلل  احلمد   
عبادِه باهلداّية إىل سبيل الرّب واإلحسان، 
والرشد،  الصالح  أسباب  الواهب 
إىل  يرتفع  كثرًيا  عّز وجّل محًدا  نحمدُه 
جّل  ونشكُره  والوهيته،  جاللته  مقام 
وعال عىل كثرة نعمِه شكًرا يليق بمقامِه 

وسلطانِه وعظمتِه. 
وسالُم اهلل وصالته عىل أرشِف   
املصطفى  حبيبه  الربّية  وخري  الرسِل، 
عليه  الله  القاسم حممد)صىل  األمني أيب 
الكلم،  جوامع  ُأعطّي  الذي  وآله(؛ 

بيته  آل  وعىل  العرِب،  أفصَح  فكان 
الغر املنتجبنَي الطيبني األطهار أحسن، 
وأكمل، وأفضل ما صىل اهلل عىل أحد 

ِمن عبادِه أمجعني.
هذه  ِمن  اهلدُف  كاَن  لقد   
جهوِد  َعن  الكشف  هو  الدراسة 
ظاهرة  دراسة  يف  ولغويٍّ  وفقيٍه  عاملٍ 
ماهّية  عىل  التعّرف  وكذلك  اإلعالل، 

خالل  من  مفهومه  وتطبيق  اإلعالل، 
وربَط  الّتبيان،  كتاب  يف  أمثلته  تناول 
ألّن  بالصوِت،  الرصِف  موضوعاِت 
وطيدة،  عالقة  العلمنَي  هذين  بني 
فدراسة اإلعالل من املوضوعاِت التي 
دون  من  رصفّيا  دراستها  الصعِب  من 

اللجوء إىل علِم الصوِت .
التمهيد: وصف كتاب ابن اهلائم .

كتاِب  من  اهلائم  ابن  اختّذ  لقد   
القرآن(  غريب  )تفسري  السجستاين 
أصاًل لكتابِه، فجعلُه كاملتن لُه؛ إذ كاَن 
يعرُض فيه اللفَظ القرآيّن الوارد عنده، 
ويقوم بتفسريه، ثّم يستدرُك عليه بعَض 

األلفاِظ اّلتي يتناوهلا السجستاين)1(.
يف  السجستاين  بني  والفرق   
وابن  القرآن(،  غريب  )تفسري  كتابه 
اهلائم يف كتابه )الّتبيان يف تفسري غريب 
القرآن( أّن السجستاين اعتمَد يف كتابِه 
من  للكلمِة  اخلارجي  الشكِل  عىل 
أّما  االشتقاقي،  أصلها  مراعاة  دوَن 

اإلعالل يف كتاب الّتبيان يف تفسري...
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غريب  تفسري  من  اختذ  فقد  اهلائم  ابن 

يف  عليه  ساَر  اّلذي  األساس  القرآن 

كتابِه، فقْد مجَع ِمن ألفاِظ غريِب القرآن 

يف كلِّ سورٍة، مع زيادات عىل األصِل 

معتمًدا  ُيعقبها  ثم  املواضِع،  بعِض  يف 

واستدرَك  القرآن،  غريب  تفسرِي  عىل 

ابن اهلائم أيًضا ألفاًظا مل ترْد يف تفسري 

كالِم  بنَي  يفصُل  وكاَن  السجستاين، 

ُيعقُب  اّلذي  والكالِم  السجستاين، 

وهو  )زه(،  باملقطع  اهلائم  ابن  عليه 

اختصار لفظة )زيادة()2(.

القرآِن  من  أمثلته  واستقص   

ما  غالًبا  ألفاًظا  وتضمنّْت  الكريِم، 

عدٍد  عىل  واحتوْت  قصريًة،  تكون 

الشعرّيِة  الشواهِد  ِمن  كثري  غري 

تعرض  بشواهٍد  جاَء  وقد  واللغوّيِة، 

بنَي علمّي الرصِف  مسائل شّتى جتمُع 

من  والقراءات  والتفسري  والصوِت، 

خالِل الكلمِة، وقد اختَذ سبياًل إلظهار 

تبيانه،  يف  واللغوّية  الرصفّية  خرباتِه 

فتنّوع منهجه واجتاهه يف تناوهلا، فرشح 

اعتنى بالرصِف، وآخر ُعنيَّ بالصوِت، 

تناول  ورابع  بالتفسري،  اهتم  ورشح 

القراءات.

اعتمَدُت  الدراسِة  هذه  ويف   

أساًسا  يشّكُل  إذ  الوصفي؛  املنهَج 

متطلباتِه:  وِمن  اللغوّيِة،  للدراسِة 

الوصف، والتحليل، واالستقراء . 

ويمكن دراسة ظاهرة اإلعالل   

يف كتاب الّتبيان بالشكل اآليت: 

 مفهوم اإلعالل:- 

اللغِة  علامِء  عنَد  اإلعالل   

تغيري  أّنه  به  يراد  واملحدثنَي  القدامى 

)الواو  العّلِة  أحرِف  أحِد  عىل  يطرأ 

اهلمزة  وتلحقها  والياء(()3(،  واأللف 

هلا  ليست  اهلمزة  أّن  ِمن  الرغِم  عىل 

خمارِج  حيث  ِمن  العّلِة  بأصواِت  صلة 

ربطوا  ولكنّهم  وصفاهِتا)4(،  احلروِف، 

وأصواِت  الّطويلِة،  باحلركاِت  اهلمزَة 

اخللط  وهذا  اإلعالِل،  باِب  يف  العّلِة 
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ومعنى  كثريٍة،  متاهاٍت  يف  أوقعهم 

ذلك أهّنم ملْ يفرقوا بنَي اهلمزِة واأللِف، 

ليشٍء  واسامِن  مرتادفاِن،  عنَدهم  فهام 

عىل  جليًة  داّللًة  يدلُّ  وهذا  واحٍد)5(، 

من  واهلمزِة  األلِف  بنَي  يمّيزوا  ملْ  أهّنم 

النّاحّيِة الوظيفّيِة)6(.

اهلمزَة  أّن  علينا  خيفى  وال   

وخمتلف؛  آخر  يشء  واأللف  يشء 

أّما  اللساِن،  فمخرج األلِف ِمن وسط 

اهلمزة فِمن فتحِة املزماِر، وهو صوت 

حنجري انفجاري شديد، ال جهوري، 

باملخرِج،  خيتلفاِن  فهام  مهموس؛  وال 

كام خيتلفاِن بالصفاِت)7(.

الّتارخيّي  اخللُط  هذا  كاَن  إذن   

يف  القدماء  أساسُه  واهلمزِة  األلِف  بنَي 

الّرغِم  عىل  ألف،  بأهّنا  اهلمزة  وصِف 

ِمن أهّنم قْد عرفوا أّن الفتحَة جزًءا ِمن 

أبعاض  احلركات  مبدأ  وفق  األلِف، 

احلروف)8(. 

باخلط  القدماُء  تأّثَر  أّدى  ولقْد   

خواِص  ببعِض  الوهِم  إىل  العريّب 

أّن  فتصّوروا  الّصائتِة،  األصواِت 

احلركاِت الطويلَة: األلف والياء املدّية 

مسبوقة  ساكنة  حروف  املدّية  والواو 

القصور  وهذا  جنِسها،  ِمن  بحركاٍت 

احلديِث  اللغِة  علُم  يرتضيه  ال  اّلذي 

كثرية  ومشكالت  ضالالت  منبع  هو 

وقعْت يف الدرِس اللغوي القديِم)9(. 

وعىل أي حاٍل ليس هناك صلٍة   

واهلمزة  الّثالثِة،  العّلِة  أصواِت  بنَي 

»وأّما اهلَْمَزة اّلتي أحْلَقْتها ُنحاُة العرِب 

َفال  اإلعالِل  َمسألِة  يف  الِعّلِة  بحروِف 

َتدخُل يف عداِد املصوتاِت، بِْل ِهي ِمن 

واِمِت«)10(  الصَّ

العربّية  علامء  عنَد  واإلعالل   

القدامى عىل ثالثِة أرضٍب، وهي)11(: 

نقل  ويعني  بالنقِل:  اإلعالل   -1

إىل  العّلِة  لصوِت  القصرِي  الصائِت 

مَع  يتقدمُه  اّلذي  الّساكِن  الّصامِت 

إسكان صوِت العّلة. 

اإلعالل يف كتاب الّتبيان يف تفسري...
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2- اإلعالل باحلذِف: ويتمّثُل بإسقاِط 

غرِي  ِمن  الكلمِة  ِمن  العّلِة  صوِت 

تعويض .

إحالل  وهو  بالقلِب:  اإلعالل   -3

مكان  بعضها  اهلمزة  أو  العّلِة،  صوِت 

األّول،  خيتفي  أْن  إىل  فيؤدي  بعٍض، 

وحيل الّثاين عوًضا عنه. 

ونّبه بعُض الّدارسني املعارصيَن   

ِمن  نوعني  أغفلوا  قد  القدماَء  أّن  عىل 

اإلعالِل، ومها)12(:

- اإلعالل بتقصري صوِت املّد،   

مثل: املايض النّاقِص اّلذي ُأسند إىل تاِء 

أحلقوه  اّلذي  )َسَمَت(  مثل:  الّتأنيِث، 

يف اإلعالل باحلذف . 

- أّما النّوع اآلخر، فهو اإلعالل   

بتحويِل نصِف املّد، والّصائت القصرِي 

التي  القايض  نحو:  طويلٍة،  حركٍة  إىل 

أصلها: القايُض . 

ويشمُل هذا النّوُع أيًضا الفعَل   

يتصَل  ملْ  اّلذي  املجزوَم  اآلخَر  املعتَل 

وملْ  يدُع،  وملْ  خيَش،  ملْ  نحو:  يشٌء،  بِِه 

يرِم)13( . 

يف  اإلعالِل  تعريف  ويمكُن   

بأّنه:«  احلديثِة  اللغوّيِة  النّظرِة  ضوِء 

َتطّور حَيصُل يف أصواِت العّلِة الّثالثِة: 

الواو والياء واأللف، سواَء أ كاَنْت هذِه 

األصواِت عىل هيأِة حركاٍت طويلٍة أم 

هذا  ويتمثلُّ  املّد،  أصواِت  أنصاِف 

التطّوُر بسقوِط صوِت العّلِة أو تقصريِه 

أو نقِل حركتِه، أو قلبِِه إىل َصوِت عّلٍة 

أخٍر، أو حَتويلُه هو و الصائِت القصرِي 

كاَن  إْن  طويلٍة،  حركٍة  إىل  قبَلُه  اّلذي 

أنصاِف  أحَد  الكلمِة  يف  العّلِة  صوُت 

 )14(» أصواِت املدِّ

أّن  ندرُك  التعريِف  هذا  ِمن   

مخسِة  عىل  جاَء  العربّيِة  يف  اإلعالَل 

أنواٍع، هي: 

واإلعالل  باحلذِف،  اإلعالل   
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واإلعالل  املد،  صوِت  بتقصرِي 

واإلعالل  بالقلِب،  واإلعالل  بالنّقِل، 

ونصِف  القصرِي،  الّصائِت  بتحويِل 

املّد إىل صوِت مّد، وأّما التبدالت اّلتي 

عليها  يطلُق  فال  اهلمزُة،  هلا  تتعرُض 

والّتخفيَفُ  ختفيًفا،  ُتسمى  بْل  إعالاًل، 

ِمن  قلبِها إىل صوٍت  أو  يكوُن بحذفِها 

أصواِت العّلِة)15( . 

أحِد  مقاَم  اهلمزِة  قياُم  وكذلك   

اإلعالِل؛  ِمن  ُيعدُّ  ال  العّلِة  أصواِت 

ِمن  جلملِة  خيضُع  التغيرَي  ألّن  وذلَك 

النّطق  بخصائِص  املتصلِة  العوامِل 

وظيفٍة،  عىل  دليٌل  إّنُه  أي  العريّب، 

بمقاطٍع  النّطِق  ِمن  للهروِب  ووسيلة 

مفتوحٍة متواليٍة)16(. 

التارخيي  العرِض  ِمن  نرى   

فيه  العلامِء  وخلِط  اإلعالِل،  لظاهرِة 

أّن ابن اهلائم يف كتابِه الّتبيان يف تفسرِي 

يف  منهُجُه  خيتلْف  ملْ  القرآن  غريب 

يف  عليه  َتقّدم  عّمن  اإلعالل  معاجلِة 

القدامى  طريِقة  عىل  ساَر  قد  إذ  ذلَك؛ 

لديِه  اإلعالِل  أنواُع  ومتثّلْت  وركبِهم، 

القدماِء،  عنَد  جتّلْت  كالتي  كتابِه  يف 

اإلعالل  و  بالقلِب،  اإلعالل  وهي: 

باحلذِف، واإلعالل بالنّقِل، إىل جانِب 

مَع  اهلمزِة  إبداِل  مواطِن  إىل  تعرضه 

أصواِت العّلِة . 

سنحاوُل  البحث  هذا  يف  أّما   

تطبيَق املنهِج احلديِث يف دراسِة ظاهرِة 

ِمن  النوِع  هذا  عارضنَي  اإلعالِل، 

تفسري  يف  الّتبيان  كتاِب  يف  اإلعالِل، 

غريب القرآن وكاَن كاآليت: 

اإلعالل باحلذِف

العلِة:  أحرِف  أحد  سقوط  هو   

ِمن  الياء(  أو  الواو،  أو  )األلف، 

قيايّس،  قسمنِي:  عىل  ويكون  الكلمِة، 

وهو ما كان لعّلٍة ترصيفّيٍة، كالتخفيِف 

ما  )اعتباطي(،وهو  قيايّس  مثاًل، وغري 

اإلعالل يف كتاب الّتبيان يف تفسري...
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ليَس كذلك)17(. 

بعَض  اهلائم  ابن  ذكَر  وقد   

اإلعالُل  فيها  حصَل  اّلتي  األلفاِظ 

وستّتُم  معناها،  ذكِر  مَع  باحلذِف 

ثالثة  يف  احلديِث  املنهِج  وفَق  دراسَتها 

نامذج من اإلعالل باحلذف(، هي: 

وال  احّتاد  بال  باحلذف  اإلعالل  أ- 

إشباع: 

ِمن  النّوِع  هلذا  الّتمثيل  ويمكُن   

احلذِف بكلامٍت عديدة ورَدْت يف كتاِب 

نحو  القرآِن،  غريِب  تفسرِي  يف  الّتبيان 

تعاىل:}َيْلُووَن  قوله  »َيْلُووَن«)18(يف 

واّلذي   ،]7 عمران:  ]آل  َألِسنََتُهم{ 

حصَل يف هذِه اللفظة هو حذف املقطِع 

املضارِع)19(،  آخِر  يف  الّصاعِد  املزدوِج 

نصِف  يف  َحصَل  احلذف  أّن  بمعنى 

الصائِت  قاعدة  يمّثُل  اّلذي  )الياء(  املدِّ

املركِب، والصائت القصري اّلذي يمّثل 

قمة املقطع)20( .

املركِب  قاعدِة  حذِف  وتفسرُي   

الدارسنَي  بعُض  وضحها  الّصاعِد، 

النّطَق  تكرُه  العربّيَة  بأّن  املحدثنَي: 

صوٍت  مَع  الّضعيفِة،  بالّصوامِت 

والياِء  والضّمِة،  كالواِو  جنسها،  ِمن 

املذكورِة  األمثلِة  وِمن  والكرسِة)21(، 

يف  »ُيوُعوَن«)22(  الصورِة  هذِه  يف 

ُيوُعوَن{ باَِم  َأعَلُم  }َواهللَُّ  تعاىل:  قوله 

ُيوَعيوَن،  وأصله:  ]االنشقاق:23[، 

ووزنه عىل بنيته الّظاهرة ُيفُعون)23(.

عىل  أيًضا  اهلائم  ابن  ذكرُه  وممّا   

 )24(
هذِه الصورِة يف كتابِِه الفعل:)) ُقوا((

َوَأهِليُكم  َأنُفَسُكم  }ُقوْا  تعاىل:  قوله  يف 

َواحِلَجاَرُة{ النَّاُس  َوُقوُدَها  َنارا 

أي  َوقوا،  واألصل:  ]التحريم:6[، 

َحَفظوا، واألمر منه: ِق، وما حدَث فيه 

الياء؛ اللتقاِئها  حذف، ونقل؛ حذفْت 

بواِو اجلامعِة)25( .

 ب- اإلعالل باحلذف مَع اإلشباع:-
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شّكَل  أسامٌء  الّتبيان  يف  جاَءْت   

فيها صوُت الواِو مَع الكرسةِ اّلتي تسبقُه 

)26( يف قوله 
صوتاً مركباً هابطاً كـ:))ِميَزان((

اَمَء َرَفَعَها َوَوَضَع امْلِيَزاَن{  تعاىل: }َوالسَّ
َيار«)27(  »الدِّ وكذلك:  ]الرمحن:8[، 

َياِر{  يف قوله تعاىل:}َفَجاُسوْا ِخالل الدِّ

ِموزان،  وأصلهام:  ]االرساء:5[، 

منهام،  كّل  )واو(  ُأسقَطْت  إذ  وِدوار؛ 

احلركِة  بإشباِع  الواِو  َعن  وُعّوَض 

)الكرسة()28(، و هلذيِن  بـ  اّلتي سبقتها 

يرى  إذ  آخر؛  صويٌت  حتليٌل  االسمنِي 

)ِدوار(  أّن  كانتينيو  جان  االستاُذ 

أصبحْت ِديار، بقلِب الواِو إىل ياِء، وال 

والعّلة يف  ذلَك،  آخر حيدُث غري  يشء 

ذلَك؛ ألهّنا متبوعٌة بحركٍة، وهذا حتّقَق 

بخطوة، أّما )ِميزان(، فإّن الّتحوَل فيها: 

ِموزان إىل ميزان، حتّقَق بخطوتنِي: 

ياٍء  إىل  الّساكنِة  الواِو  قلُب  أوهلام: 

مَع  الياُء  هذه  احِّتدْت  ثم  ساكنٍة، 

طويلًة)29(،  حركًة  فصارْت  الكرسِة، 

أي إّن ما حصَل فيها قلب مع إشباع.

ِمن  النّوَع  القدماُء هذا  وُيدِخُل   

بالقلِب،  اإلعالِل  باِب  يف  اإلعالِل 

تأثرت  قْد  )ِدوار(  يف  الواَو  أّن  ويروَن 

فَتحّولْت  قبَلها  اّلتي  القصريِة  باحلركِة 

الواو  يف  حصَل  ما  وأّما  ياٍء،  إىل  الواُو 

لسكوهنا  ياًء  قلبْت  فقْد  )ميزان(،  يف 

وانكسار ما قبلها)30( . 

الفعل  الباب  هذا  يف  ويدخُل   

تعاىل:  قوله  يف  خَيَاُف«)31(   « املضارع 

}َفاَل خَيَاُف ُظّلاًم َواَل َهْضاًم{]طه:112[، 

الواو،  فحذفْت  خَيَْوُف،  وأصلها: 

بإشباع  موقعًيا  تعويًضا  َعنها  وعّوض 

وكذلك  خياُف،  فصارْت:  الفتحة، 

َيوَم  تعاىل:}إِنَّ  قوله  يف  »ِميَقاًتا«)32( 

إذ  ]النبأ:17[؛  ِميَقاًتا{  َكاَن  الَفصِل 

الواو،  فحذفت  موقات،  أصلها: 

بإشباع  موقعّيا  تعويًضا  َعنها  وعّوض 

اإلعالل يف كتاب الّتبيان يف تفسري...
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كرسة امليم، فصارْت: ميقات. 

ج- احلذف مع احّتاد حركتني: )33( 

اإلعالِل  ِمن  آخٌر  رضٌب   

الدارسنَي  بعُض  إلّيه  تنّبَه  باحلذِف 

املحدثنَي، ويتحّقُق يف الكلامِت اجلوفاء 

الرّضُب  هذا  ويتجىّل  واو،  عينها  التي 

بعِض  يف  اهلائم  ابن  عنَد  اإلعالِل  ِمن 

الكلامِت منها ما كانْت عينُه ياًء، نحو: 

}َوَضاَق  تعاىل:  قوله  »َضاَق«)34(يف 

هِبِم َذرعا{ ]هود:77[، وأصله: َضَيَق، 

تعاىل:  قوله  يف  »َحاَق«)35(  وكذلك 

َيسَتهِزُءوَن{ بِه  َكاُنوْا  ا  مَّ هِبِم  }َوَحاَق 

]الزمر: 48[ من َحَيَق. 

أّن  وما حصل يف ضاق وحاق   

الياء؛  فحذفت  وَحَيَق،  َضَيَق  أصلها: 

لوقوعها بنَي صوتنِي صائتنِي، واحّتَدت 

الياء،  فتحة  مع  الفعل  فاء  فتحة 

فصارْت: َضاَق و َحاَق.

قْد  القدماَء  أّن  املالحِظ  ومن   

اإلعالِل  باِب  يف  األمثلَة  هذِه  أدخلوا 

باجتامِع  ذلَك  معللنَي  بالقلِب)36(؛ 

والواو،  )الفتحة  متجانسٍة  أشياٍء  ثالثِة 

وهذا  والّياء(،  الواو  وحركة  الّياء  أو 

مكروه  املتقارِب  الّثالثّي  االجتامِع 

هربوا  منُه  فللتخّلِص  العرِب،  عنَد 

ِمن الواِو والياِء إىل األلِف؛ ألنه ُتؤّمن 

ما  بانفتاِح  إّياها  مسوًغا  احلركُة،  فيه 

النّوع  هذا  أمثلِة  يف  قبِلها)37(.ويالحظ 

اّلذي  املقطَع  أّن  باحلذِف  اإلعالِل  ِمن 

قبَل األخرِي يف الّصيغِة األساس تتكّوُن 

مع  الياء  أو  الواو  صائٍت:  نصِف  ِمن 

املِد قد  حركة قصرية بعده،وأّن نصف 

فحذَف،  قصريتنِي  حركتنِي  بنَي  وقَع 

من  القطع(  )مركز  الفتحَة  وبقيْت 

املقطِع  مركِز  مَع  فاحّتدت  طرٍف،  دوِن 

)فتحة  األلُف  فتكّوَنْت  لُه،  الّسابِق 

طويلة()38( . 

أيًضا  باحلذف  اإلعالل  ويطَّرد   
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وزِن  عىل  املثاِل  الّثالثّي  الفعِل  يف 

)َيْفِعل( إذا كاَن معلوًما واوًيا أو أمًرا، 

أو مصدًرا، وهناَك كلامت جرى عليها 

حذٍف،  ِمن  الواوي  املثاِل  يف  جرى  ما 

اإلعالِل  يف  املثاِل  معاملَة  عوملت  إذ 

ختفيًفا.

اإلعالل بالقلب 

بنَي أصواِت  تناوٌب حيدُث  هو   

إذ  بعٍض،  مكاَن  بعُضها  فيحُل  العّلِة، 

طبًقا  حمُلُه  اآلخر  وحيُل  األّوُل،  خيتفي 

لضوابَط حمدودٍة جيُب اخلضوع هلّا)39(. 

ِمن  النوُع  هذا  ناّل  ولقْد   

النّظرّيِة  يف  واسًعا  اهتامًما  اإلعالِل 

ضوِئِه  عىل  وُفرَسْت  العربّيِة،  الرّصفّيِة 

الكثرُي ِمن احلاالِت الرّصفّيِة، منها: 

- التبادُل الواسُع بنَي الصوائِت   

الّثالثِة )األلف والياء والواو(:

ُتقلُب إىل واٍو وياٍء .  أ- األلف 

ُتقلُب إىل ألٍف وياٍء. ب- الواو 

ُتقلُب إىل ألٍف و واٍو)40(. ـ الياء  ج

يف  العرُب  اللغويوَن  يقْف  َوملْ   

العّلِة  أصواِت  عىل  بالقلِب  اإلعالِل 

فقط، بْل أدخلوا معها اهلمزَة؛ فذكروا 

مواضَع قلِب األلِف والياِء والواِو مهزًة، 

وهذا  ياًء)41(،  أو  واًوا  اهلمزِة  وقلِب 

الدراساُت  بِِه  جاَءْت  ما  خيالُف  األمُر 

أو  املوقعي  التبادَل  إّن  إذ  احلديثُة؛ 

التغيري الصويّت إّنام حيدُث بفعِل عوامٍل 

صوتّيٍة تشرتُك فيها صفاُت األصواِت، 

كيفّية  بحسب  وتنّوعها  وخمارجها، 

املّمر اهلوائّي)42(. 

دراسِة  يف  املتبع  املنهُج  ويسهم   

هذا  مساحِة  تضييِق  يف  املوضوِع  هذا 

تقليِل  اللوِن ِمن اإلعالِل، وَعمَل عىل 

مواضعِه، وقْد ورَدْت يف كتاِب الّتبيان 

بالقلِب،  إعالٌل  فيها  َحصَل  كلامٌت 

ويمكُن دراستها بالشكِل اآليت: 

الّتبيان  يف  يتمّثُل  ياء:  الواو  قلب   -1

اإلعالل يف كتاب الّتبيان يف تفسري...
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تعاىل:  قوله  »َقِصّيا«)43(يف  بكلمِة: 

َقِصّيا{]مريم:  َمَكانا  بِِه  }َفانَتَبَذْت 

22[، واألصُل: ُقصوى؛ ألهّنا جاَءْت 
معتّلَة الالِم؛ لوصِف عىل زنِة فعىل)44(

تعاىل:}َومَل  قوله  َبِغّيا«)45(يف  َومثلها« 

اللفظ:  أّما  َبِغّيا{]مريم:20[،  َأُك 

تعاىل:}َوَأْلَفَيا  قوله  يف  »َسيَِّد«)46( 

 ،]25 ]يوسف:  اْلَباِب{  َلَدا  َسيَِّدَها 

فأصله: سيود)47(.

ياء  الواِو  قلَب  أّن  فنجُد   

تتابع  أساِس  عىل  يقوم  )سّيد(  يف 

مزدوجني؛ ففي كلمِة: )سيود(، يكوُن 

التتابُع  هكذا: )sa+I+u+id(، وهذا 

إثر  الواُو  فيه  يقع  والضمة(  )الكرسة 

صعًبا،  الرّتكيَب  جيعُل  ما  وهو  الياء، 

إىل  مالْت  لذلَك  اللغِة؛  يف  ومكروًها 

األمثلِة  هذه  يف  االنسجاِم  إحداِث 

عنرص  عىل  )الكرسة(  عنرص  بتغليب 

)الّضمة(، ممّا أدى إىل قلِب الواِو ياء)48( 

تعاىل:  قوله  يف  ام«)49(  »َأيَّ أّما   

203[؛  ]البقرة:  عُدودات{  مَّ اٍم  َأيَّ }يِف 

فأصلها: أيوام، و ما حدَث فيها اجتامُع 

بينهام  يفصْل  وملْ  فيه،  والياِء  الواِو، 

ساكنة  )الياء(  منهام  والّسابقة  بفاصل، 

حرٍف  عن  منقلبٍة  غري  أصلًيا  سكوًنا 

يف  وُأدغمْت  ياًء،  الواُو  فقلبْت  آخٍر، 

الياِء الّسابقة)50( . 

إذن قلب الواو ياًء كان؛ بسبِب   

الكلمِة،  يف  املزدوجنِي  الّصوتنِي  تتابع 

وقد متّثل بوقوِع الواِو بعَد الياِء مبارشًة؛ 

اللغِة  يف  وكراهيتِه  الرتكيِب  ولصعوبِة 

جلأوا إىل حتقيِق االنسجاِم الّصويت)51(، 

وهذا نجَدُه قْد حتّقَق يف األمثلِة املذكورِة 

بتغليِب الكرسِة عىل الضمِة . 

التمثيل  ويمكُن  ألًفا:  الواو  قلب   -2

قوله  »َقاًعا«)52(يف  بالكلامِت:  لذلك 

َصفَصفا{]طه:  َقاًعا  }َفَيَذُرَها  تعاىل: 

وكذلك  َقَوع)53(،  وأصلُه:   ،]106
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يف  أصلها:َسنَو)55(  التي  »َسنَا«)54( 

َيْذَهُب  َبرِقِه  َسنَا  تعاىل:}َيَكاُد  قوله 

 )56(
و))َمَفاًزا(( بِاألَْبَصار{]النور:43[، 

َمَفاًزا{ لِلُمتَِّقنَي  تعاىل:}إِنَّ  قوله  يف 

قوله  )57(يف 
]النبأ:31[،و))َدَحاَها((

َدَحاَها{ َذلَِك  َبعَد  تعاىل:}َواألَرَض 

فيهام:  واألصل  ]النازعات:30[، 

قلِب  يف  والسبب  ودحوها؛  مفوز، 

الواِو،  حترِك  إىل  يرجُع  فيها  ألًفا  الواِو 

الًفا)58(،  فتقلُب  قبِلها،  ما  وانفتاِح 

قوله  يف  »َمَتاِب«)59(  وكذلَك: 

َمَتاِب{ َوإَِليِه  لُت  َتَوكَّ }َعَليِه  تعاىل: 

متوب)60(،  وأصلها:   ،  ]30 ]الرعد: 

َك إىَِل  و«َمَعاٍد«)61( يف قوله تعاىل:}َلَرادُّ

أصلها:  التي   ]85 ]القصص:  َمَعاٍد{ 

تعاىل:  قوله  يف   )62(
و))َسَجى(( معود، 

]الضحى:2[،  َسَجى{  إَِذا  }َواّلَليِل 

يف  »َقىَل«)63(  ومثله  سجو،  وأصلها: 

َقىَل{ َوَما  َربَُّك  َعَك  َودَّ تعاىل:}َما  قوله 

]الضحى:3[ وأصلها: قلو. 

اهلائم  ابن  لُه  َمثلَّ  ألًفا:  الياء  قلب   -3

«)64(يف قوله تعاىل:  ىلَّ »جَتَ بأفعاِل منها: 

 ،]143 ]االعراف:  ُه{  َربُّ جَتَىلَّ  }َفَلامَّ 

اىَف«)65(  و«جَتَ )بالياء(،  جتيل  وأصله: 

 ،]16 ]السجدة:  ُجنُوهُبُم{  }َتَتَجاىَف 

وأصله بالياِء أيًضا. 

يف  الّتبيان  كتاِب  يف  وجاَءْت   

الكلامت  بعُض  القرآن  غريِب  تفسرِي 

يف  القدماُء  اللغويوَن  أدخلها  اّلتي 

باِب اإلعالِل بالقلِب، بّيد أّن املنهجيَة 

احلديثَة الّتي رِسنا عليها يف هذا الباب، 

بعضها  فعاجلنا  منه،  إخراَجها  اقتضْت 

حتَت عنوان اإلعالِل باحلذِف، وأمهلنا 

باٍب  أي  يف  ُندخلها  فلم  بعِضها،  ذكَر 

الكلامُت  وهي  اإلعالِل،  أبواِب  من 

اّلتي أبدل فيها صوت العّلة مهزًة، مثل: 

)66( يف قوله تعاىل: }َأوُهم َقاِئُلوَن{ 
))َقاِئُلوَن((

)6 7 ( ٍت« ِئَحا َسا و» ، ]4 : ف ا عر أل ا [

اإلعالل يف كتاب الّتبيان يف تفسري...
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َعابَِدات  }َتاِئَباٍت  تعاىل:  قوله  يف 

ليس  إذ  ]التحريم:5[؛  َساِئَحات{ 

العّلِة،  أصواِت  بني  صوتّية  قرابة  ثّمة 

عن  ختتلُف  فاهلمزة  اهلمزِة،  وصوت 

أصواِت اللني، واملّد ِمن حيث املخرج 

والصفات)68(. 

اإلعالل بالنقل:-

العرُب  الرصفّيون  درَس   

غري  عدًدا  واملعارصيَن  القدامى، 

اإلعالِل  باب  يف  املواضع  ِمن  قليٍل 

»اإلعالُل  به  وُيقصُد  بالنقِل)69(، 

َأْصواِت  َأحد  َحركة  َنقِل  ِعْن  النّاشئ 

َغري  َصامٍت  إىل  الياء(  أو  )الواو  العّلِة 

يِف  النّقِل  َهَذا  َعىّل  َتُب  يرَتَ َو  ُمَتَحِرٍك، 

امُلْعتَل  َيْبَقى احلَرُف  أْن  الرّصِف  َقَواِعِد 

ُدوَن حركٍة، أي َيْصَبُح َساكنًا، َولذلَك 

ُسمّي أيًضا: اإلْعالل بالّتسكني«)70(.

مواضع  القدماُء  حرص  وقد   

اإلعالل بالنقل يف الصور اآلتية: )71(:

و  اْستَقاَم،  مثل:  قلٍب،  مَع  نقل   -1

اْسَتْقَوَم،  وأصُلها:  وَمعاش،  ُمذاب، 

وُمْذَوب، و َمْعَيش 

ومل  يقْم،  مل  نحو:  حذٍف،  مَع  نقل   -2

يستعْن، ومل خيْف، وأصلها قبَل دخوِل 

خياُف،  و  َيسَتعنُي،  َيقوُم،  اجلزِم:  أداِة 

اسم  أيًضا  الصورِة  هذِه  ِمن  َوجعلوا 

األجوِف،  الّثالثي  ِمن  املشتق  املفعوِل 

مثل: َمُقول، وَمبِيع، وأصلهام: َمْقُوول، 

ومْبُيوع . 

3- نقل مَع قلٍب وحذف، وَمثلوا هلذِه 

و  إْفعال،  وزِن:  باملصادِر عىل  الصورِة 

املاضّية  األفعال  ِمن  املشتّقة  اْستِْفعال، 

أو  واو،  عينِها  أصل  اّلتي  الّثالثي  غري 

واِْستِقامة،  وإَبانة،  إَعاَدة،  نحو:  ياء، 

وإْبيان،  إْعواد،  وأصلها:  واِْستِضافة، 

واِْستِقوام، واِْستِضياف . 

النّوِع  هلذا  اهلائم  ابن  مثلَّ  وقْد   

معتلِّ  املضارِع  بالفعِل  اإلعالِل  ِمن 
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قوله  يف  »َيُقوُم«)72(  مثل:  العنِي، 

َوامَلالِئَكُة{ وُح  الرُّ َيُقوُم  تعاىل:}َيوَم 

]النبأ: 38[.

وُفرسْت هذه الّظاهرة يف النظرّيِة   

احلركاِت  نقِل  أساِس  عىل  العربّيِة، 

يف  فذهبوا  بالتخفيِف،  أسموه  ما  وفق 

أّن  ذكروا  إذ  متعّددة؛  مذاهب  ذلَك 

وفق  فجعلوا  َيْقُول،  أصلها:  )يقول( 

صامًتا  صوًتا  )القاف(  الّتحليِل  هذا 

ويقوُم  ساكن،  صائت  وقبله  متحرًكا 

القدماِء  عنَد  اإلعالِل  ِمن  النّوُع  هذا 

عىل نقِل احلركاِت القصريِة التي شّكَل 

ملْ  )الواو،والياء(؛ألهّنم  الّصامت  هِبا 

يمّيزوا بنَي الصائِت الّطويِل، والصوت 

االنتقايل)73(. 

وحلّل املحدثون هذه الّظاهرَة:   

اجتامِع  لكراهِة  سقطْت؛  الواو  بأّن 

احلاِل  هذه  ويف  الضّمِة؛  مَع  الواِو 

إيقاع  فيختُل  وحدها،  الضّمُة  ستبقى 

اّلتي  الواِو  موضع  فيعّوُض  الكلمِة، 

بعَدها،  اّلتي  الّضمِة  بطول  سقطْت 

فاّلذي حدَث ِمن وجهِة النّظِر الّصوتّيِة 

احلديثة ليَس نقاًل للحركِة، بل إسقاط 

تتابَع  تكرُه  العربّيَة  أّن  والسبب  الواِو، 

ثنائيٍة  حركٍة  صورِة  يف  اللنِي  أصواِت 

عىل هذا النحِو الثقيِل، وهلذا هترُب منه 

إىل توحيِد احلركِة )فتحة، أو ضمة، أو 

كرسة()74( . 

فإّن  املقطعيِة  النّاحيِّة  ِمن  أّما   

احلركِة  حالِة  يف  يتكّوُن  العريب  املقطَع 

ما  وهذا  فقط،  احلركاِت  ِمن  الّثنائيِة 

ال يتّفُق مَع خصائِص النّسيِج املقطعّي 

العريّب، فكاَن إسقاُط الواِو هو الّسبب 

َعنه  املتخلفة  الّطويلة  احلركة  إحلاِق  يف 

ِمن  الكلمِة، وجزء  فاِء  بوصفها حركة 

املقطِع الّطويل)75( . 

ِمن  النّوع  اهلائم هلذا  ابن  ومّثل   

باملضارِع  املشّبِه  أيًضا باالسم  اإلعالل 

اإلعالل يف كتاب الّتبيان يف تفسري...
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يف وزنِه دوَن زيادتِه، مثل: »َمِعيَشًة«)76( 

َضنكا{  َمِعيَشًة  َلُه  تعاىل:}َفإِنَّ  قوله  يف 

قوله  يف  يًصا«)77(  و»حَمِ  ،]124 ]طه: 

 [ يًصا{  حَمِ َعنَها  جَيُِدوَن  }َواَل  تعاىل: 

َمْعِيشة،  وأصلها:   ،]121 النساء: 

وحَمِْيص. 

القادر  الدكتور عبد  أنكَر  ولقْد   

القدامى  الرصفيني  رأَي  اجلليل  عبد 

القائل بأّن ما حدَث يف نحو: )معيشة، 

إىل  الياِء  حركِة  نقل  هو  وحميص( 

الرأي  هذا  أّن  ورأى  قبلها،  الّصامِت 

ال يمُت بصلٍة إىل الواقِع الّصويت، وهو 

والياء  الواو  ألّن  منطقي؛  غري  رأي 

الصامت  هبام  حيّرك  طويالِن  صائتاِن 

احلرف  حيرُك  فكام  قبلهام«  الواقع 

حيرُك  كذلك  القصرية  بالصوائت 

بالصوائِت الّطويلِة«)78( 

تفسرٌي  شاهني  الصبور  ولعبِد   

الصويت:  فالتفسرُي  ومقطعٌي،  صويٌت، 

لكراهيِة  سقطا؛  قْد  والياَء  الواَو  أّن 

اجتامعهام مَع الّضمِة والكرسِة، فبقيْت 

الكرسُة وحدها، ممّا يؤدي إىل اختالِل 

املحذوِف  َعن  فعّوض  الكلمِة،  إيقاِع 

بطوِل احلركِة، فُيقال: حميص، ومعاش، 

بْل  للحركِة،  نقاًل  ليَس  َحدَث  فاّلذي 

حذف وتعويض)79( . 

الّصويت  التحليل  أّن  ويبدو   

فام  الواقِع،  إىل  األقرب  هّو  والرّصيف، 

َحدَث هو حذُف صوِت العّلِة، وإبقاُء 

للصوِت  املخالِف  القصرِي  الّصوِت 

القصريُة؛  احلركُة  فطوّلْت  املحذوِف، 

لتحقيِق االتزاِن اإليقاعي للكلمِة .

يف  أيًضا  اإلعالل  هذا  وحيصل   

حاِل إسناِد الفعِل املايض املعتِل إىل أحِد 

نحو:»طِْبُتْم«)81(  الرفِع)80(،  ضامئِر 

طِْبُتْم  َعَلْيُكْم  تعاىل:}َساَلٌم  قوله  يف 

]الزمر:73[،  َخالِِديَن{  َفاْدُخُلوَها 

وأصلها: طِيبتم، ويف هذه احلالِة لوحَظ 
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الياء  صائتنِي:  صوتنِي  بنَي  الياِء  وقوُع 

ميل  جعَل  ممّا  والفتحة،  الكرسة  بنَي 

الّصائت  والغاء  االختفاِء)82(،  إىل  الياِء 

وإحالل  الياِء)الفتحة(،  قبَل  الذي 

حركِة الياِء)الكرسة( مكاهنا.

وهناَك َمن يرى أّن سبب احلذِف   

يف  مزدوٍج  بصوٍت  االحتفاِظ  كراهية 

مقطٍع مقفٍل؛ ألّن اللساَن العريب يكره 

أو  )الياء  الضعيفِة  بالّصوامِت  النّطق 

أي  جنسها()83(،  من  صوت  مع  الواو 

إّن ما حصَل هو نقل وحذف)84(. 

اإلعالل بتقصري صوت املد

ُيعّرُف عىل أّنُه تبّدل يصيُب بنيَة   

خالل  من  ذلَك  ويتمُّ  العربّيِة،  الكلمِة 

صائٍت  إىل  الطويِل  الصائِت  حتويِل 

قصرٍي؛ لرضورِة تقتضيها طبيعة النّظاِم 

املقطعي يف العربّيِة، وحيصل ذلك مثاًل 

حالِة  يف  الكلمة،  آخر  يف  جيتمع  بأْن 

بصائٍت  ُمقفٌل  َمديٌد  َمْقَطٌع  الوصِل 

صائت(،   + طويلة  حركة   + )صامت 

ويف هذه احلالِة سوَف حيدُث تصادم بنَي 

طبيعِة النّظاِم املقطعي، ووضِع الكلمِة 

األصيل، ممّا يؤدي يف النهايِة إىل تعديِل 

استجابة  للكلمِة؛  األصليِة  الّصيغِة 

لطبيعِة هذا النّظاِم)85(، وهذا النّوع ِمن 

يف  إالّ  العربّيِة  يف  مقبوٍل  غري  املقاطِع 

أواخر الكلامِت ويف حاِل الوقِف)86(. 

ِمن  الرضُب  هذا  ويتمّثُل   

اجلوفاء  املضارعة  األفعاِل  يف  اإلعالِل 

)الواو  املدِّ  أصواِت  أحد  عينها  اّلتي 

أمثلتها  وِمن  الياء()87(  أو  األلف  أو 

قوله  يف  َتُكْن«  »َفاَل  الّتبيان:  كتاِب  يف 

 )88( يَن{  امُلمرَتِ َن  مِّ َتُكن  }َفاَل  تعاىل: 

أْن  يقيض  واألصل  عمران:60[،  ]ال 

تقوَل:)فال تكون(. 

يف  احلاصل  الّتغيري  تفسري  ويف   

القدماُء  علامؤنا  يرى  اجلديدة  الّصيغة 

أّن اّلذي حدَث هو حذف عني الكلمِة 

اإلعالل يف كتاب الّتبيان يف تفسري...
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الّثقِل  ِمن  للتخّلِص  والياء(؛  )الواو 

وسكوِن  ساكننِي  اجتامِع  ِمن  النّاشئ 

اجلزِم، وسكوِن العنِي)89( . 

واّلذي حَدَث ِمن وجهِة النّظِر   

الّصوتّيِة احلديثة هو حتويل املقطِع الّثاين 

)ص  من:  املكون  )كون(  الكلمِة  ِمن 

الّثالث  النّوع  ِمن  مقطٍع  إىل  ص(  ع  ع 

)ص ع ص(، وذلَك بتقصرِي املصوِت 

الّطويِل )ع ع(، إىل مصوٍت قصرٍي )ع(؛ 

ألّن املقطَع الطويَل)ص ع ع ص( ِمن 

املقاطِع النّادرِة يف العربّيِة؛ إذ متيُل اللّغُة 

ذلَك،  هلا  يتيرُس  كلام  إىل هجِرِه  العربّيُة 

وهذا  اجلديدُة،  الّصيُغ  تظهُر  وبذلَك 

املقطعّي  النّظاِم  بطبيعِة  يتّصُل  الّتحليل 

يف العربّية)90( . 

َويتمّثُل هذا النّوع ِمن اإلعالل   

املضارع  بالفعل  أيًضا  الّتبيان  كتاِب  يف 

يتصْل  ملْ  الّذي  املجزوم  اآلخر  املعتل 

بِِه يشٌء)91(، وِمن أمثلتِِه يف الّتبياِن:»اَل 

َتأَس  تعاىل:}َفاَل  قوله  يف  َتْأَس«)92( 

 ]26 ]املائدة:  اْلَفاِسِقنَي{  اْلَقْوِم  َعىَل 

الفعِل  يف  جرى  وما  تأسى،  وأصلها: 

)تأسى(، عىل رأي القدماء، هو حذف 

حرِف العّلِة ِمن آخِر املضارِع املجزوِم، 

اإلعالل  بباِب  القدماُء  أحلَقُه  هنا  وِمن 

باحلذِف. 

احلديثة  الصوتّية  النّظرّية  وأّما   

فذهَبْت إىل أّن األلف ُقرصْت إىل فتحٍة 

قصريٍة، وهذا األمر يتطّلُب إعادَة نظٍر 

يف  فنقول  األفعاِل،  هذه  إعراِب  يف 

بتقصرِي  جمزوم  مضارع  فعل  إعراهبا 

حرِف  بحذِف  وليَس  العّلة،  صوت 

الّصائت  هو  ذلَك  يف  والدليل  العلِة، 

آخره  عىل  املوجودة  )الفتحة(  القصري 

الّصوتّيِة  الكميِة  نصف  يمّثُل  الذي 

لأللِف)93(.

تقصري  أّن  تقّدم  ممّا  يتّضح   

صوِت املدِّ حدَث بسبِب عامِل اجلزِم؛ 
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الّتقصرِي  إّن العربّية اِستعملْت حالَة  إذ 

االستعامل  هبذا  وهو  نحوّيا،  اِستعاماًل 

يف  اإلعرابّية  احلركِة  حذف  ُيامثُل 

اآلخر،  الّصحيحِة  املضارعِة  األفعاِل 

فضاًل  جزٍم،  أداُة  عليها  دخلْت  إذا 

األمِر  آخر  إسكاِن  مماثلتُه يف حالِة  عىل 

املشتِق ِمن املضارِع الصحيِح. 

املطلبي  غالب  الدكتور  ويرى   

ِمن  مسوغ  لُه  ليَس  التقصرَي  هذا  أّن 

مكاين  حدث  وأّنُه  الّصوتيِة،  النّاحيِة 

عىل حالِة التقصرِي يف األفعاِل املضارعِة 

اجلوفاِء)94( . 

النّوع  هذا  يتمّثُل  وكذلَك   

املعتِل  املايض  الفعِل  يف  اإلعالِل  ِمن 

نحّو:  الّتأنيِث،  تاِء  إىل  املسند  العني 

اَم  }ُكلَّ تعاىل:  قوله  يف  »َخَبْت«)95( 

]االرساء:  َسِعريا{  ِزْدَناُهم  َخَبت 
و»َعنَِت«)96(  خبات،  وأصلها:   ،]97

]طه:111[، وأصلها: َعنات. 

مثل  ينسبوَن  القدماُء  وكاَن   

باحلذِف،  اإلعالل  إىل  األمثلة  هذه 

حرف  التقاء  هي:  ذلَك  يف  وحجتُهم 

ِمن  العّلة  وحرف  بعده،  بساكن  العّلِة 

وهذا  ساكن،  صوت  نظِرهم  وجهِة 

الرأي غري مقبول ِمن النّظرية الّصوتّية 

العّلِة يف حال  أصوات  لكون  احلديثة، 

وهي  صائتًة،  أصواتًا  ممدودة  كوهنا 

للحركة  فكيف  حركات،  باألصِل 

الّتحليل  أّما  بالسكون؟)97(  ُتشّكل  أْن 

فيجري  وَعنَْت(،  لـ)َخبْت،  الّصويّت 

بناؤها املقطعي وقف التحليل اآليت: 

خبات )مقطع من النّوع الرابع   

يف آخر الكلمة يف حال الوصل( تقصري 

الثالث  النوع  من  َخَبت)مقطع  األلف 

يف آخر الكلمة يف حال الوصل(.

غري  املقاطِع  ِمن  الرابع  فالنّوع   

مرغوٍب بِه يف العربّيِة يف حاِل الوصِل؛ 

بوساطة  تقصرِيِه،  ِمن  بّد  ال  كاَن  لذا 

اإلعالل يف كتاب الّتبيان يف تفسري...
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البناُء  جاَء  لذا  الكمّية،  املخالفة  عامل 

وهذا  وَعنَْت(  )َخَبْت،  الصورِة:  هبذِه 

للساكننِي؛  التقاء  أي  هناَك  ليَس  يعني 

ألّن صوَت األلِف )حركة مّد طويلة ال 

يمكن أن ُتشّكل بالسكون()98( . 

ويدخُل أيًضا يف هذا الباِب كلُّ   

وأسنَد  ياء،  أو  واو  آخرُه  ماٍض  فعٍل 

إىل واِو اجلامعِة، كام حيصُل يف املضارِع 

إسنادِه  عنَد  ياء  أو  واو،  آخره  اّلذي 

املخاطبِة)99(،  ياِء  أو  اجلامعِة،  واِو  إىل 

ُم  تعاىل}إهِنَّ »َأْلَفْوا«)100( يف قوله  نحو: 

َضالِّنَي{]الصافات:69[  آَباَءُهم  َأْلَفْوا 

األلف  فتحّولْت  ألفاوا،  أصله:  اّلتي 

اجتامِع  ِمن  التخّلِص  بغّية  فتحٍة؛  إىل 

مقطٍع ِمن النّوع الرابِع يف هنايِة الكلمِة، 

الكلامِت  يف  لُه  وجوَد  ال  املقطع  وهذا 

العربّية إاّل يف أواخِر الكلامِت ويف حاِل 
الوقِف)101( 

وللنظرّيِة الرصفّيِة القديمِة رأٌي   

أّن صوت  املسألِة، وهي:  آخر يف هذِه 

العّلِة حيذُف ِمن الفعِل املضارِع، واألمِر 

الفاِء  واوَي  ثالثًيا  كاَن  إذا  واملصادر، 

ِعّد،  -َيِعُد،  َوَعَد  ، نحو:  العنِي  مفتوح 

ِعّدة، واألصل: َوَعد -ُيْوَعُد -ِعّدة، إذا 

املحذوِف،  احلرِف  ِعن  التاء  ُعّوضْت 

هذا  أمثلَة  درسوا  قْد  القدماء  إّن  أي 

النّوِع ِمن اإلعالِل يف موضوع اإلعالِل 

احلركاِت  أّن  العتقادهم  باحلذِف؛ 

الّطويلَة )الواو والياء واأللف( حروٌف 

جنِسها،  ِمن  بحركاٍت  مسبوقة  ساكنة 

فإذا جاَء بعَدها صامت غري مدغم، أو 

غري متحرٍك فالبدَّ من أْن حتذَف اللتقاِء 
الّساكننِي.)102(

ورَد  اإلعالِل  ِمن  النّوع  َوهذا   

املقصورِة  األسامِء  يف  الّتبيان  كتاِب  يف 

منونة، نحو:  واملمدودة يف حال كوهنا 

تعاىل:}ُهدى  قوله  يف  »ُهًدى«)103( 

وكذلك:   ،]2 ]البقرة:  لُمتَِّقنَي{  لِّ
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»َباٍغ«)104( يف قوله تعاىل:}َفَمِن اْضُطرَّ 

وأصلها:   ،]173 ]البقرة:  َباغ{  َغرْيَ 

االسمنِي،  يف  والنّون  وباغني،  هدان، 

وال  تلفظ،  اّلتي  الّتنويِن  نون  هي 

َحَصَل  وما  ساكنة،  نون  وهي  تكتب، 

أهّنم َقرَصوا األلَف يف املقصوِر، والياَء 

َباِغن،  و  ُهَدن،  فصارا:  املنقوِص،  يف 

تكرار  بداللة  النون،  َعن  استغنوا  ثم 

احلركة)105( .َوِمن هذِه األمثلِة املتقدمِة 

َيعوُد  الّتقصري  هذا  سبَب  أّن  َنلحظ 

يف  الرابِع  النّوِع  ِمن  املقطِع  َوجوِد  إىل 

الوصِل،  حالِة  ويف  الكلامِت،  أواخر 

فاخترصوُه إىل مقطٍع ِمن النّوِع الّثالِث 

إىل  الطويِل  الّصائِت  خالل حتويِل  من 

صائِت قصري)106( .وهناك من يرى أّن 

ليس  الكلامت  يف  الرابع  املقطع  وجود 

املد،  صوت  لتقصري  الوحيد  الّسبب 

ويرى أّن من أسباِب حدوثه هو التقاء 

صوتني صائتني داخل الّسياق)107(. 

اخلامتـــــة:

 يتّضُح لنّا من دراسِة موضوع اإلعالِل 

أرضٍب:  مخسِة  عىل  يأيت  العربّيِة  يف  أّنه 

اإلعالل باحلذِف، و اإلعالل بالقلِب، 

بتقصرِي  واإلعالل  بالنقِل،  واإلعالل 

بتحويِل  واإلعالل  املِد،  صوِت 

إىل  املد  ونصف  القصرِي  الصامِت 

الباحثوَن  استدرك  فقد  املِد؛  صوِت 

النوعنِي  القدماِء  عىل  املحدثوَن 

اآلخريِن ِمن أنواِع اإلعالِل. 

اإلعالَل  نلحظ  الّشواهِد  هذِه  َوِمن   

أنواِع اإلعالِل وروًدا يف  أكثر  باحلذِف 

القرآِن،  الّتبيان يف تفسرِي غريِب  كتاِب 

يف  العريّب  الرّصف  يف  احلال  وكذلك 

ويأيت  احلديثة،  اللغوّيِة  النظرِة  ضوِء 

اإلعالُل باحلذف يف ثالثِة صوٍر، هي: 

1- حذف مع إشباع .

2- حذف بال احّتاد و اإلشباع .

3- حذف مع احّتاد حركتني.

اإلعالل يف كتاب الّتبيان يف تفسري...



608

)2
02

3  
ط -

شبا
( )

14
44

 - 
ب

رج
ة )

امن
 الث

سنة
- ال

ون 
الث

والث
س 

خلام
دد ا

الع
 - 

سع
التا

لد 
ملج

/ ا
واة

د

 وأّما اإلعالل بالقلب، فيشغل مساحة 

أضيق ممّا يشغله احلذف يف الّتبيان؛ بل 

أّن  يرى  املحدثنَي  الدارسنَي  بعَض  إّن 

اإلعالَل باحلذِف يشغُل مساحًة واسعًة 

تفوق مساحة أنواِع اإلعالِل األخرى، 

تغرّيت  فقد  بالنّقل،  اإلعالل  أّما 

فجاَء  القدماِء،  لدى  كانْت  عاّم  صوره 

يف  الدراسة  هذه  وفق  بالنقِل  اإلعالُل 

ثالثة مواطٍن: يف الفعل املضارع املعتل 

)يف  باملضارع  املشبه  واالسم  العني، 

وزنه دون زيادة(، الفعل املايض املعتل 

العني املسند إىل أحد ضامئر الّرفع .

املقاطِع  ِمن  الّرابع  النّوع  ولوجوِد   

يف  األثر  العربّيِة  الكلامِت  بعِض  يف 

املد،  صوِت  بتقصرٍي  اإلعالِل  حصوِل 

استدركُه  اإلعالِل  ِمن  النّوُع  وهذا 

يكْن  ومَلْ  املحدثنَي،  الدارسنَي  بعُض 

بْل  اإلعالِل،  حلدوِث  الوحيد  الّسبب 

التقاء  وهو  وراءه،  آخر  سبب  هناك 

َوجاَء  الّسياِق،  داخل  صائتنِي  صوتنِي 

يف  اإلعالِل  ِمن  املستحدُث  النّوُع  هذا 

الفعِل  يف  اجلزِم  بسبب  أيًضا،  العربّيِة 

النّوع  أّما  اآلخر،  املعتل  املضارِع 

اخلامس ِمن اإلعالِل بتحويل الصائِت 

صائٍت  إىل  الصائِت  ونصِف  القصرِي 

كتاِب  يف  أمثلٌة  لُه  يكْن  فَلْم  مركٍب، 

الّتبيان يف تفسري غريب القرآن.
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يف  الرصفية  البنية  قواعد  ينظر:   -12
246هـ(،  )ت  اخلزاعي  دعبل  تائية 

اجلمع واإلعالل مثالني: 168. 
دراسات  مادة  حمارضات  ينظر:   -13
عيل  عّباس  للدكتور  ورصفّية،  صوتّية 
-2019 الدرايّس  للعام  إسامعيل، 

2020، مرحلة املاجستري، مدونتي.
تائية  يف  الرصفية  البنية  قواعد   -14
اجلمع  246هـ(،  )ت  اخلزاعي  دعبل 

اإلعالل يف كتاب الّتبيان يف تفسري...
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واإلعالل مثالني: 170.
للبنية  الصويت  املنهج  ينظر:   -15

الرصفية: 173، 179.
يف  الرصفية  األبنية  قواعد  ينظر:   -16

تائية دعبل اخلزاعي:170 .
17- ينظر: شذا العرف يف فن الرصف: 
العربية:  للبنية  الصويت  واملنهج   ،100

.201
18- الّتبيان: 125.

19- ينظر: أبحاث يف أصوات العربية، 
النعيمي:  سعيد  حسام  للدكتور 
اللغوية  األصوات  ويف  54ـــ55، 
العربية(،  املد  أصوات  يف  )دراسة 
للدكتور غالب فاضل املطلبي: 292، 
وعلم اللغة، للدكتور عيل عبد الواحد 

وايف: 309. 
االصوات  يف  أبحاث  ينظر:   -20
األصوات  ويف  56ـــــ57،  اللغوية: 
املد  أصوات  يف  )دراسة  اللغوية 

العربية(: 292ـــــ293.
21- ينظر: القراءات القرآنية يف ضوء 

علم اللغة احلديث: 55ــــ56.
22- التبيان:340.

القرآن:292/2،  جماز  ينظر:   -23
والّتبيان:340 .

24- التبيان:318.
والصفحة  نفسه،  املصدر  ينظر:   -25
للبنية  الصويت  واملنهج  نفسها، 

العربية:201.
26- الّتبيان:307. 

27- املصدر نفسه:211.
للبنية  الصويت  املنهج  ينظر:   -28

العربية:189 .
مظاهره  اللغوي  التطور  ينظر:   -29

وعلله وقوانينه:33.
30- ينظر: رشح االشموين عىل ألفية 
ابن مالك:3/ 871، ومهع اهلوامع يف 
رشح مجع اجلوامع: 3/ 437- 440 . 

31- التبيان: 229.
32- ينظر: املصدر نفسه:333.

يف  الرصفّية  األبنية  قواعد  ينظر:   -33
تائية دعبل اخلزاعي: 173 ـــــ174. 
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34- الّتبيان:191. 
35- املصدر نفسه:284.

36- ينظر: رس صناعة االعراب: 1/ 
36 ــــ37. 

 36/1 نفسه:  املصدر  ينظر:   -37
ــــ37، واملنهج الصويت للبنّية العربّية: 

.195-193
أصوات  يف  أبحاث  ينظر:   -38
الصويت  48،واملنهج  46ــــ  العربية: 

للبنية العربية: 194. 
والنحو   ،582 التكملة:  ينظر:   -39
الرصف:  وخمترص   ،757  /  4 الوايف: 

. 107
الفية  إىل  املسالك  أوضح  ينظر:   -40
وشذا  ــــ383،   382  / مالك:4  ابن 
وعلم   ،90 الرصف:  فن  يف  العرف 

الرصف الصويت:417. 
41- ينظر: رشح األشموين عىل ألفية 
-854، ورشح  ابن مالك: 3 / 841 
 693  /  2 التوضيح:  عىل  الترصيح 

.701

 : الصويت  الرصف  علم  ينظر:   -42
.42

43- الّتبيان: 223.
رشح  يف  السعيدة  املطالع  ينظر:   -44
وعلم  والرصف   ،351/2  : الفريدة 

األصوات: 146.
45- الّتبيان: 223. 

46- املصدر نفسه: 196.
والصفحة  نفسه،  املصدر  ينظر:   -47
والتنوير:  التحرير  وتفسري  نفسها، 

ق2،12/ 256 .
48- ينظر: مهع اهلوامع يف رشح مجع 
الصبان  وحاشية   ،433  /3 اجلوامع: 
يف  واملحيط   ،239/4 التوضيح:  عىل 
ورصفها:  ونحوها  العربية  أصوات 
للبنية  الصويت  واملنهج   ،110/1

العربية: 189ــــ190.
49- الّتبيان: 105.

50- ينظر: رشح الريض عىل الشافية: 
139/3، واملحيط يف أصوات العربية 

ونحوها ورصفها : 110/1 .

اإلعالل يف كتاب الّتبيان يف تفسري...
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للبنية  الصويت  املنهج  ينظر:   -51
العربية: 190.

52- الّتبيان:229 . 
والصفحة  نفسه  املصدر  ينظر:   -53

نفسها.
54- املصدر نفسه:246.

والصفحة  نفسه  املصدر  ينظر:   -55
نفسها. 

56- املصدر نفسه: 333.
57- املصدر نفسه:335 . 

58- ينظر: الرصف وعلم األصوات: 
العربية:  للبنية  الصويت  149،واملنهج 

 . 192
59- الّتبيان: 202.

60- ينظر: تفسري النسفي:2 / 155، 
واجلدول يف اعراب القرآن:7\130 .

التحرير  وتفسري   ،258 الّتبيان:   -61
والتنوير: ق2، 20/ 192.

62- التبيان: 346.
63- املصدر نفسه والصفحة نفسها.

64- الّتبيان:170.

65- املصدر نفسه: 264.
66- املصدر نفسه:164.

67- املصدر نفسه: 318. 
للبنية  الصويت  املنهج  ينظر:   -68

العربية: 171 .
69- ينظر: جامع الدروس العربية:2/ 

.283
 ،583  -582 التكملة:  ينظر:   -70

واملنهج الصويت للبنية العربية: 196.
71- ينظر: مهع اهلوامع يف رشح مجع 

اجلوامع: 3 / 438 439.
72- الّتبيان:333. 

للبنية  الصويت  املنهج  ينظر:   -73
العربية: 196. 

للبنية  الصويت  املنهج  ينظر:   -74
العربية: 198 199.

والصفحة  نفسه،  املرجع  ينظر:   -75
نفسها.

76- الّتبيان: 230.
77- املصدر نفسه: 143.

الصويت:  الرصف  علم  ينظر:   -78
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416ـــــ417. 
للبنية  الصويت  املنهج  ينظر:   -79

العربية: 198.
يف  الرصفية  األبنية  قواعد  ينظر:   -80

تائية دعبل اخلزاعي: 177.
81- الّتبيان:285.

82- ينظر: القراءات القرآنية يف ضوء 
علم اللغة احلديث: 57ــــ58 .

 ،439 العربية:  اللغة  فقه  ينظر:   -83
وأبحاث يف أصوات العربية: 8.

 ،46 الفصحى:  العربية  ينظر:   -84
ودراسات يف علم الرصف: 120 . 

اللغوية  األصوات  يف  ينظر:   -85
)دراسة يف أصوات املد العربية( 294، 
 291 املطلبي:  فاضل  غالب  للدكتور 
الصويت:  الرصف  وعلم  ــــ292، 
تائية  يف  الرصفية  البنية  وقواعد   ،414

دعبل: 174.
اللغوية،  األصوات  ينظر:   -86

للدكتور ابراهيم انيس: 92 . 
الرصفية  األبنية  قواعد  ينظر:   -87

ويف   ،175 اخلزاعي:  دعبل  تائية  يف 
األصوات اللغوية:294 .

88- الّتبيان: 125. 
89- ينظر: رشح امللوكي يف الترصيف: 

 . 60
لربتيل  األصوات،  علم  ينظر:   -90

ماملربج: 166ـــــ 167.
اللغوية  األصوات  ويف  ينظر:   -91
العربية(:  املد  أصوات  يف  )دراسة 
عّباس  الدكتور  وحمارضات   ،291
عيل إسامعيل يف مادة الصوت، لدراسة 
 2019 الدراسة،  للسنة  املاجستري، 

 2020-

92- الّتبيان: 150 . 
الصويت:  الرصف  علم  ينظر:   -93
األصوات  ويف   ،414-413
املد  أصوات  يف  اللغوية)دراسة 

العربية(: 293 ــــ294.
اللغوية  األصوات  يف  ينظر:   -94
)دراسة يف أصوات املد العربية(:294، 
ضوء  يف  الرصفية  البنية  يف  ودراسة 

اإلعالل يف كتاب الّتبيان يف تفسري...
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اللسانيات الوصفية:265. 
95- الّتبيان: 215.

96- املصدر نفسه: 229.
الصويت:  الرصف  علم  ينظر:   -97

412ـــــ413.
الصويت:  الرصف  علم  ينظر:   -98

.413
عىل  الريض  رشح  ينظر:   -99
ودروس   ،162-161/ الشافية:3 

الترصيف: 160.
100- الّتبيان: 276 . 

برتيل  األصوات،  علم  ينظر:   -101
ماملربج: 166 - 167.

البنية الرصفية يف  102- ينظر: قواعد 
تائية دعبل: 176.

103- التبيان: 47.
104- املصدر نفسه: 100.

يف  امللوكي  رشح  ينظر:   -105
الدروس  وجامع   ،45 الترصيف: 
اللغوي  والتطور   ،285/ العربية:2 
للدكتور  وقوانينه،  وعلله  مظاهره 

رمضان عبد التواب: 96.
العربية،  أصوات  علم  ينظر:   -106
والتطور   ،186 نوري:  جواد  ملحمد 

اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه:96.
األصوات  يف  ينظر:   -107
املد  أصوات  يف  اللغوية)دراسة 
املطلبي:175ــــ  لغالب  العربية(، 

.176
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املصادر واملراجع:

ــ القرآن الكريم.

العربية،  أصوات  يف  أبحاث   -1

ط1،  النعيمي،  سعيد  حسام  الدكتور 

بغداد  العامة  الثقافية  الشؤون  دار 

1998م. 

الدكتور  اللغوية،  األصوات   -2

مرص  هنضة  مكتبة  أنيس،  إبراهيم 

ومطبعتها مرص )د،ط( )د،ت(.

ابن  الفية  اىل  املسالك  أوضح   -3

مالك، أبو حممد عبداهلل مجال الدين بن 

األنصاري  هشام  بن  أمحد  بن  يوسف 

املكتبة  منشورات  )ت791هـ(، 

العرصية - بريوت )د.ط(. 

القرآن،  غريب  تفسري  يف  الّتبيان   -4

عامد  بن  حممد  بن  أمحد  الدين  شهاب 

)ت815هــ(،  اهلائم  بابن  العروف 

الباقي  عبد  ضاحي  الدكتور  حتقيق 

)د.ط(  اإلسالمي،  الغرب  دار  حممد، 

)د.ت(.

5- الترصيف امللوكي، أبو الفتح عثامن 

)ت392هـ(،  جنّي  ابن  اهلل  عبد  بن 

حتقيق الدكتور ديزيره سقال، ط1، دار 

الفكر العريب بريوت، 1998م.

وعلله  مظاهره  اللغوي  التطور   -6

عبد  رمضان  الدكتور  وقوانينه، 

القاهرة  اخلانجي  التواب، ط2، مكتبة 

1990 م.

حممد  والتنوير،  التحرير  تفسري   -7

التونسية  الدار  عاشور،  ابن  الطاهر 

للنرشــ تونس 1984م )د.ط(. 

التنزيل  )مدارك  النسفي  تفسري   -8

الربكات  أبو  التأويل(،  حقائق  و 

النسفي  حممد  بن  امحد  بن  عبداهلل 

أحاديثه  وأخرج  حققه  )ت710هــ(، 

الكلم  دار  ط1،  بديوي،  عيل  يوسف 

الطيب - دمشق 1998م. 

أمحد  بن  احلسن  عيل  أبو  التكملة،   -9

بن الغفار النحوي )ت377هـ(، حتقيق 

املرجان،  بحر  كاظم  الدكتور  ودراسة 

اإلعالل يف كتاب الّتبيان يف تفسري...
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ط2، عامل الكتب بريوت 1999م.

القرآن  إعراب  يف  اجلدول   -10

ورصفه وبيانه، حممود صايف، ط3، دار 

الرشيد -دمشق، دار اإليامن - بريوت 

1995م.

رشح  عىل  الصبان  حاشية   -11

مالك، حتقيق  ابن  الفية  االشموين عىل 

طه عبد الرؤوف سعد، املكتبة التوقيفية 

)د.ط( )د.ت( .

الرصف،  علم  يف  دراسات   -12

الشمسان،  إبراهيم  آوس  أبو  األستاذ 

الرياض  نارشون  الرشيد  مكتبة  ط3، 

2004م .

13- دراسة يف البنية الرصفية يف ضوء 

عبد  الدكتور  الوصفية،  اللسانيات 

ط1،  املقصود،  عبد  حممد  املقصود 

-بريوت  للموسوعات  العربية  الدار 

.2006

الدين  حميي  الترصيف،  دروس   -14

بريوت،  العرصية  املكتبة  احلميد،  عبد 

1995م.

الفتح  أبو  15- رس صناعة اإلعراب، 

حتقيق  792هـ(،  جني)ت  بن  عثامن 

حممد حسن حممد حسن، وأمحد رشدي 

العلمية  الكتب  دار  ط1،  شحاته، 

-بريوت 200.

الرصف،  فن  يف  العرف  شذى   -16

أمحد املحالوي، ط1، دار الفكر العريب 

-بريوت 1999م.

ابن  ألفية  عىل  األشموين  رشح   -17

عبد  الدين  حمي  حممد  حتقيق  مالك، 

العريب  الكتاب  دار  ط1،  احلميد، 

-بريوت 1900م.

التوضيح،  عىل  الترصيح  رشح   -18

حتقيق  االزهري،  اهلل  عبد  بن  خالد 

دار  ط1،  السود،  عيون  باسل  حممد 

الكتب العلمية بريوت 2000م.

19- رشح شافية ابن احلاجب، ريض 

وضبط  حققه  ر،  االسرتبادي  الدين 

دار  نور احلسن وآخرون،  غريبه حممد 
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)د.  العلمية -بريوت 1982م  الكتب 

ط( .

سعيد  أبو  سيبويه،  كتاب  رشح   -20

أمحد  حتقيق  )ت268هــ(،  السريايف 

حسن مهديل وعيل سيد عيل، ط1، دار 

الكتب العلمية -بريوت 2008م .

األصوات،  وعلم  الرصف   -21

دار  ط1،  سقال،  ديزيره  الدكتور 

الصداقة العربية بريوت 1996م . 

الكوفيني  عند  الرصفّية  الظواهر   -22

عّباس  احلديث،  اللغة  علم  ضوء  يف 

عيل اسامعيل، رسالة ماجستري بإرشاف 

إىل  مقدمة  غالب  نارص  عيل  الدكتور 

الكوفة  جامعة  للبنات،  الرتبية  كلية 

1999م )د.ط( .

23- العربية الفصحى نحو بناء لغوي 

وتعريب،  حتقيق  فلش،  هنري  جديد، 

الدكتور عبد الصبور شاهني، ط2، دار 

املرشق بريوت لبنان 1983م .

ما  برتيل  األصوات،  علم   -24

املربح، تعريف ودراسة د. عبدالصبور 

شاهني، مكتبة الشباب ال منرية )د.ط( 

)د.ت(.

25- علم األصوات العربية، الدكتور 

جامعة  ط1،  النوري،  جواد  حممد 

القدس املفتوحة، عامن 1996م

الدكتور  الصويت،  الرصف  علم   -26

عبدالقادر عبداجلليل، أزمنة 1998م.

وخصائصها،  العربية  اللغة  فقه   -27

الدكتور إميل بديع يعقوب، ط1، دار 

العلم للماليني - بريوت 1982م.

28- يف األصوات اللغوية )دراسة يف 

غالب  الدكتور  العربية(،  املد  أصوات 
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داللة الُبنية الصرفية في سورة آل عمران
المشتقات مثااًل 

The significance of the morphological structure 

in Surat Al-Imran.

Derivatives, as an example

Asst. lect. Basim Shaalan Khudair

Asst. lect. Muntazar Mohsen Yaqoub Al-Yasiri

م . م باسم شعالن خضري

م .م منتظر حمسن يعقوب اليارسي
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ملخص البحث
الكريم - سورة آل عمران  القرآن  البنية الرصفية يف  البحث داللة  يتناول   
تلك  تضفيه  وما  أثرها  ويقتفي  املشتقات  عىل  الضوء  يسلط  إذ   - مثاالً  املشتقات 
البنى عىل النص القرآين من دالالت، ووفقا لطبيعة البحث ُقسم عىل مخسة مطالب 
ُسبقت بمقدمة وانتهت بخامتة تضّمنت أهم النتائج تلتها قائمة اهلوامش واملصادر.

Abstract

	 The	 research	 deals	 with	 the	 significance	 of	 the	
morphological	structure	in	the	Noble	Qur’an	-	Surat	Al-
Imran.	It	sheds	light	on	the	derivatives	and	traces	their	
impact	and	what	 these	structures	give	 to	 the	Qur’anic	
text	in	terms	of	indications.

داللة الُبنية الرصفية يف سورة آل عمران ...
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التمهيد: 
الذي  املوزمولوجيا  علم  ُيعّد   
ووصفته  الكلمة  بنية  دراسة  يتوىل 
الرصف(  بـ)علم  العربية  الدراسات 
معرفة  يكون  وبه  الترصيف(  أو)علم 
أحوال البنية التي ليست بإعراب وهي 
يف الواقع طرائق اشتقاق الكلمة العربية 
جانب  إىل  يضّم  وهو  الواسع  باملعنى 
استخراج املشتقات معرفة معاين الصيغ 
اجلموع  صوغ  يف  الزوائد  واستخدام 
الرصفية  البنية  أن  لنا  يتبنّي  وغريها)1(، 
هي الوحدة التي يدُرسها علم الرصف 
تشّكل  التي  وهيئاهتا  صورها  ويصف 
هبا ويفرس ما يطرأ عليها من تغرّيات)2(، 
بناء  ))املراد من  بأن:  الشافية  وجاء يف 
التي  هيئتها  وصيغتها:  ووزهنا  الكلمة 
وهي  غريها  فيها  يشاركها  أن  يمكن 
املعّينة  وحركاهتا  املرتتبة  حروفها  عدد 
الزائدة  احلروف  كون  مع  وسكوهنا 
مثاًل  فرجل  موضعه  يف  كل  واألصلية 
عضد  فيها  شاركه  وصفٍة  هيئه  عىل 

مفتوح  أوهلا  ثالثة  عىل  كونه  وهي 
وثانيها مضموم أما احلرف األخري فال 
فرجل  البناء،  يف  وسكونه  حركته  تعّد 
وكذا  واحد  بناء  عىل  ورجٍل  ورجاًل 
احلرف  ألن  رضب؛  بناء  عىل  مجل 
وسكونه  اإلعراب  حلركة  اآلخر 
فهي  وسكونه(()3(،  البناء  وحركة 
تقوم  أن  ينبغي  التي  املناسبة  الوحدة 
العربية)4(،  الرصفية  الدراسة  عليها 
النحاة  وصفها  التي  الوسيلة  وكذلك 
غريها  عن  ومتيّزها  الكلمة  بنية  ملعرفة 
وهي ما ُعرف باملمّيزات الرصفية فهو 
الدارس  متّكن  دقيقة  علمية  وسيلة 
من  ووصفها  الكلمة  بنية  متثيل  من 
وزوائدها  وحركاهتا  حروفها  حيث 
فلفظ  واالجياز  الدقة  بني  جيمع  وصفًا 
الرصيف  امليزان  يمّثل  الذي  )فعل( 
للهيئة املشرتكة بني  وضع ليكون حماًل 
إليه عند  النحاة  الكلامت لذلك ارجع 
استخدامهم هذه الوسيلة واقتصارهم 

يف وصفهم بنية الكلمة)5(. 
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االشتقاق: 
صيغة  ))أخذ  هو:  فاالشتقاق   
ومادة  معنى  اتفاقهام  مع  أخرى  من 
بالثانية  ليّدل  هلام  تركيب  وهيئة  أصلية 
عىل معنى األصل بزيادة مفيدة ألجلها 
اختلفا حروفًا أو هيئة مثل ضارب من 

ويطلق  حذر(()6(،  من  حاذر  رضب 
من  وُيعّد  الصغري  االشتقاق  عليها 
ورودًا  وأكثرها  االشتقاق  أنواع  أهم 

أبنية  يف العربية)7(، و ُاختلف يف حتديد 
املشتقات بسبب اختالف آراء املذاهب 
فمنهم النحاة ومنهم الرصفيون ومنهم 
هؤالء  من  واحد  وكل  اللغويون، 
فاملشتقات  اخلاص،  ورأيه  حجته  له 
الفعل  جمرى  جيري  ما  النحاة  عند 
الفاعل  وهي))اسم  الضمري  حتمل 
واسم  املشبهة  والصفة  املفعول  واسم 

أّما عند الرصفيني فهي  التفضيل(()8(، 
ختتلف باختالف املذاهب فاملشّتق عند 
واملضارع  املايض  الفعل  هو  البرصيني 
املفعول  واسم  الفاعل  واسم  واألمر 

املشبهة  والصفة  التفضيل  واسم 
اآللة،  واسم  واملكان  الزمان  واسم 
أّما  املشتقات،  أصل  هو  املصدر  وإن 
الكوفيون فاملصدر عندهم مشتق؛ ألن 

الفعل املايض أصل املشتقات)9(. 
املشتقات يف سورة آل عمران يف القرآن 

الكريم:  
املطلب األول: 

اسم الفاعل: 
))ما  هو:  الفاعل  باسم  املراد   
معنى  عىل  به  قام  ملن  فعل  من  اشتق 

احلدوث كضارب ومكرم(()10(، ويصاغ 
احلدوث  عىل  ويدّل  املصدر  من 

الفعل  منه  ويشّتق  والتجّدد)11(، 
ثالثيًا  فعل  املصدر  من  أخذه  بمعنى 

احلدوث  هذا  وأن  ثالثٍي)12(،  غري  أو 
واسم  املشبهة  الصفة  به  اخرج  قد 
الثبوت  معنى  عىل  لداللتهام  التفضيل 

ال احلدوث)13(، فداللته عىل احلدوث 
إفادة  يف  الفعل  جمرى  جاٍر  وصاحبه 
لوجود  واحلدوث  التجّدد  معنى 

داللة الُبنية الرصفية يف سورة آل عمران ...
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املضارع،  الزمنية)املايض،  الداللة 
معنى  باحلدث  و))ُيقصد  واملستقبل( 
الثبوت،  يقابل  ما  وباحلدوث  املصدر 
مالزمًا  ليس  التغيري  أي:  حدوث  وال 
الفاعل  الذات  عىل  ويدّل  لصاحبه 

ُاختلف  إذ  القيام(()14(،  صاحب  أي 
الثالثي  للفعل  الفاعل  اسم  أبنية  يف 
بناء  أن  إىل  ذهب  من  فمنهم  املجرد 
رأي  وهذا  )الفاعل(  وهو  واحد 

من  ومنهم  والريض)15(،  الزخمرشي 
أبنية متعّددة  ذهب إىل أن اسم الفاعل 
وأن بناء)فاعل( يكون قياسيًا يف )فَعل( 
)فِعل( عىل  أم الزمًا ومن  كان  متعديا 
وزن )فعالن( وعىل وزن )أفعل( ومن 

)فَعل()16(،  )فْعل( وعىل  )فُعل( وعىل 
أّما سيبويه فلم يتكّلم عن اسم الفاعل 
كام حتدث عنه املتأخرون حتى مل يفرد له 
بابًا خاصًا، إذ تكلم عنه يف عدة أبواب 
ومصادرها  األفعال  عن  حديثه  أثناء 
الفاعل  اسم  فذكر  )االسم(،  وأسامها 
نحو  )فاعل(  وزن  عىل  الثالثي  من 

قاتل  فهو  وقتل  وضارب  رضب 
الزائد  الفعل  ومن  وسامعًا  قياسيًا 
مضارعه  وزن  فعىل  أحرف  ثالثة  عىل 
ما  وكرس  مضمومة  مياًم  يائه  بإبدال 

اسم  تقديم  أما  اآلخر(()17(،  قبل 
استعامله؛  فلكثرة  مفعوله  عىل  الفاعل 
االشتقاق  الشمول  عىل  داللة  فيه  ألن 
واسم  املشبهة  والصفة  املفعول  كاسم 

التفضيل)18(. 
موارد اسم الفاعل يف سورة آل عمران: 

تعاىل:  قوله  يف  جاء  )جامع(  لفظة   .1
َرْيَب  الَّ  لَِيْوٍم  النَّاِس  َجاِمُع  إِنََّك  نَا  }َربَّ

امْلِيَعاَد{)19(،  خُيِْلُف  الَ  اهللَّ  إِنَّ  فِيِه 
اليشء  يدّل عىل ضّم  الذي  و))اجلمع 
مجعته  يقال  بعض  من  بعضه  بتقريب 

اجلوامع  و))كذلك  فأجتمع(()20(، 
واجلامع  االطراف  جلمعها  الغالل 
جيمع  الذي  لكل  جيمع  ويقال  اخلراج 
الكافرين  جيمع  اهلل  إن  ويقال  املال 
ويوم  النار  يف  القيامة  يوم  واملنافقني 

احلرش هو جيمع الناس(()22(. 
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قوله  يف  )الصابرين(  لفظة  وكذلك   .2
اِدِقنَي َواْلَقانِتنَِي  ابِِريَن َوالصَّ تعاىل: }الصَّ
بِاألَْسَحاِر{)23(،  َوامْلُْسَتْغِفِريَن  َوامْلُنِفِقنَي 
احلبس  عىل  يدّل  الذي  )صرب(  من 
يقال صربت نفيس عىل ذلك األمر أي 
حبستها)24(، و))الصرب اإلمساك الذي 
النفس عىل ما يقتضيه  يدّل عىل حبس 
فإن كان  لفظ عام  العقل والرشع وهو 
حبس النفس ملصيبة سمي صربًا ال غري 
وخالفه اجلزع وإن كان يف القتال سمي 
و))عّد  اجلبن(()25(،  ويضاده  شجاعة 
كوهنم  واملراد  املؤمنني  صفات  من 
واملندوبات  الواجبات  أداء  صابرين يف 
ويف ترك املحظورات وكوهنم يف كل ما 
ينزل هبم من حمّن وشدائد مل جيزعوا وإنام 
راضني يف قلوهبم عن اهلل تعاىل(()26(، و 
سمّي الصوم صربًا كالنوع له والصبور 
إذا  يقال:  والصّبار  الصرب  عىل  القادر 
واملجاهدة  التكلف  من  نوع  فيه  كان 
ويعرب عن االنتظار بالصرب ملا كان حق 
االنتظار أن ال ينفك عن الصرب بل نوع 

من الصرب)27(. 
املطلب الثاين: 
صيغة املبالغة: 

عىل  تدّل  ألفاظ  هبا  و))يقصد   
بزيادة(()28(،  الفاعل  يدّل عليه اسم  ما 
لتدّل  األفعال  من  اشتقاقها  ويكون 
عىل معنى اسم الفاعل مع تأكيد املعنى 
سميت  ثم  ومن  فيه  واملبالغة  وتقويته 
املشتقات  من  وتعّد  املبالغة)29(،  صيغ 
التي حّولت من صيغة )فاعل( إىل )صيغ 
الفاعل  اسم  وصف  إلفادة  املبالغة( 
املحّولة  الصيغ  ومن  والكثرة  باملبالغة 
مخسة  هي  )املبالغة(  إىل  )فاعل(  عن 
فُعول،  ِمفعال،  )فّعال،  وهي:  أوزان 
فعيل، فعل()30(، وعند السيوطي صيغ 
فعال،  وهي:  صيغة  عرش  اثنا  املبالغة 
فُعولة،  ُفعلة،  ِمفعل،  فُعول،  ُفعل، 
فّعالة، فاعلة، فِعالة، ِمفعالة)31(، وهلذه 
ايقاعًا  حتدث  قصدية  موسيقا  الصيغ 
خاصًا ذا جرس يتصُل بالنطق والسامع 
تأدية  والعنف يف  بالقوة  ونغمة مشوبة 

داللة الُبنية الرصفية يف سورة آل عمران ...
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الداللة واملعنى)32(. 
موارد صيغ املبالغة يف سورة آل عمران:-

1. فقد جاءت يف قوله تعاىل:  
أَحٍد  َعىَل  َتْلُووَن  َوالَ  ُتْصِعُدوَن  }إِْذ 
ُأْخَراُكْم  يِف  َيْدُعوُكْم  ُسوُل  َوالرَّ
َعىَل  َزُنوْا  حَتْ َكْياَل  لِّ بَِغمٍّ   ً ُغامَّ َفَأَثاَبُكْم 
َخبرٌِي  َواهللُّ  َأَصاَبُكْم  َما  َوالَ  َفاَتُكْم  َما 
تعاىل:}َوالَ  قوله  و  َتْعَمُلوَن{)33(  باَِم 
اهللُّ  آَتاُهُم  باَِم  َيْبَخُلوَن  ِذيَن  الَّ حَيَْسَبنَّ 
ُْم  ُهَو رَشٌّ هلَّ َبْل  ُْم  ُهَو َخرْيًا هلَّ َفْضِلِه  ِمن 
ُقوَن َما َبِخُلوْا بِِه َيْوَم اْلِقَياَمِة َوهللِِّ  َسُيَطوَّ
باَِم  َواهللُّ  َواألَْرِض  اَمَواِت  السَّ ِمرَياُث 
خبري  لفظة  و))   ،)34(  } َخبرٌِي  َتْعَمُلوَن 
يف اآليتني الكريمتني عىل وزن )فعيل( 
سبحانه  علمه  أحاطة  عىل  يدّل  الذي 
واإلرسار  والبواطن  بالظواهر  وتعاىل 
واملستحيالت  والواجبات  واإلعالن 
والسفيل  العلوي  وبالعامل  واملمكنات 
فال  واملستقبل  واحلارض  وباملايض 
األشياء(()35(،  من  يشء  عليه  خيفى 
باألشياء  العلم  ))عىل  يدّل  وكذلك 

يقال: خربت اليشء اختربته إذا علمته 
واخلرُب خمربة اإلنسان إذا أخرب أي خرب 
فبّدت أخالقه واخِلربة بالكرس االختيار 
واخلرًُب  النصيب  واخلرُُبة  املزاد  واخلربة 
نصف  عىل  املؤكدة  واملخابرة  الفالح 

الثلث(()36(. 
ًة  يَّ 2. ولفظة )عليم(يف قوله تعاىل: }ُذرِّ
َبْعُضَها ِمن َبْعٍض َواهللُّ َسِميٌع َعِليٌم{)37( 
إذ تكررت ثامن مرات لفظة )عليم( يف 
علم  من  و))هو  عمران،  آل  سورة 
الصفة  بني  املشرتكة  األلفاظ  من  وهو 
املشبهة وصيغ املبالغة، يدّل عىل ادراك 
أثر  عىل  ويدّل  بحقيقته(()38(،  اليشء 
غريه  عن  به  يتمّيز  إذ  باليشء  اليشء 
عىل  يدّل  وهو  اجلهل)39(،  نقيض  وهو 
بالواجبات  يشء  بكل  علمه  املحيط 
واملمتنعات واملمكنات، فيعلم سبحانه 
املقدسة  ونعوته  الكريمة  نفسه  وتعاىل 

وأوصافه العظيمة)40(. 
3. ولفظة )ظالّم( يف قوله تعاىل: }َذلَِك 
بَِظالٍَّم  َلْيَس  اهللَّ  َوَأنَّ  َأْيِديُكْم  َمْت  َقدَّ باَِم 
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جاءت  )ظالّم(  ولفظة  ْلَعبِيِد{)41(،  لِّ
عىل صيغة )فّعال( من ظلم وهو وضع 
اليشء يف غري موضعه تعديًا ويقال ظلمه 
ظلاًم)42(، وذكر الزخمرشي )ت583هـ(: 
))يراد لو عذبت من ال يستحق العذاب 
لكنت ظالم مفرط، والظلم منفي وقد 
جاءت بمعنى اسم فاعل(()43(، وهو من 
باب رضب وزنه )فّعال( بتشديد العني 
الظلم  إىل  منسوب  اسم  أنه  والظاهر 
اآلية  يف  يلزم  ال  حتى  ونجار  كحداد 
الظلم  دون  من  وحدها  الكثرة  نفي 
األرض  وظلمت  فاسد)44(،  وهذا 
حفرهتا ومل تكن موضعًا للحفر وتلك 
والرتاب  املظلومة  هلا  يقال  األرض 
يقال  والظلم  ظليم،  منها  خيرج  الذي 
الذنب  يف  يستعمل  وهلذا  التجاوز  يف 

الكبري ويف الذنب الصغري)45(. 
)فّعال(  وزن  عىل  )الوّهاب(  لفظة   .4
َبْعَد  ُقُلوَبنَا  ُتِزْغ  نَا الَ  }َربَّ يف قوله تعاىل: 
َرمْحًَة  ُدنَك  لَّ ِمن  َلنَا  َوَهْب  َهَدْيَتنَا  إِْذ 
و))الوهب   ،)46(} اُب  اْلَوهَّ َأنَت  إِنََّك 

بغري  لغرْيك  ملّكك  جتعل  أن  واهلبة 
وموهبة  ِهبة  وهبته  يقال:  عَوض 
بالواهب  تعاىل  اهلل  ويوَصف  وموهبًا 
عىل  كاًل  أعطى  أنه  بمعنى  والوهاب 
من  و))الوهاب  استحقاقه(()47(، 
اسامء اهلل تعاىل واهلبة العطية اخلالية من 
العوض واألغراض فإذا كثرت سمي 

صاحبها وّهابًا(()48(. 
املطلب الثالث: 
الصفة املشبهة: 

الصفات  ضمن  من  ُتعّد  و   
وهي  الصفات  لكل  العام  واملعنى 
واالتصاف  باحلدث،  املوصوف  داللة 
الرصفية  الوظيفة  هو  باحلدث 
متام  الدكتور  وبنّي  للصفات)49(، 
حسان بأن التقسيامت العامة للصفات 
الفاعل، وصفة  هي مخسة وهي: صفة 
وصفة  التفضيل،  وصفة  املفعول، 
وختتلف  املشبهة،  والصفة  املبالغة، 
مبنى  األخريات  عن  منه  صيغة  كل 
ومعنى)50(، وهي ))وصف من مصدر 

داللة الُبنية الرصفية يف سورة آل عمران ...
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وانام  التفضيل،  لغري  الالزم  الثالثي 
الثبوت(( وجه  عىل  به  املوصوف  إىل 
يفيد  ما  منها:  أقسام  عدة  وهي   ،)51(

أبيض  نحو:  واالستمرار  الثبوت 
وأسمر، ومنها ما يدّل عىل وجه قريب 
وسمني،  نحيف  نحو:  الثبوت  من 
الثبوت عندما  يدّل عىل عدم  ما  ومنها 
نحو:  واالمتالء  اخللّو  عىل  تدّل 
عطشان عطشى)52(، وهلا داللتني هي: 
لصاحبه،  املالزم  التام  الثبوت  داللة 
نسبة  وهو  النسبي  الثبوت  وداللة 
وقد  تذّكر  قد  وإهنا  التغري)53(،  ممكنة 
وجتمع  والالم  األلف  ويدخلها  تؤّنث 
فيها معنى  يأيت  بالواو والنون)54(، وال 
دون  من  للحال  تكون  بل  االستقبال 
عىل  جارية  ليست  ألهنا  االستقبال؛ 
املشبهة  الصفة  مسألة  وأن  الفعل)55( 
حيدّدها السياق بمعنى أن الزمن فيها هو 
وظيفة السياق وليس جزءًا من وظيفة 
الصيغ كام يف احلال يف األفعال)56(، أّما 
امتاز  القرآين فقد  من ناحية االستعامل 

يف مسألة الدقة يف الوصف؛ ألن كل ما 
يعّقبه القرآن عىل اللفظة بذكر صفة هلا 
معامل  وجيّسد  الوصف  يف  دقة  ليعطيها 
دقة  يف  يدخل  وهذا  معناها  يف  الدقة 

التصوير القرآين)57(. 
آل  سورة  يف  املشبهة  الصفة  موارد 

عمران:
1. لفظة )ُدنيا( عىل وزن )ُفعىل( يف قوله 
َهَواِت  الشَّ ُحبُّ  لِلنَّاِس  َن  }ُزيِّ تعاىل: 
امْلَُقنَطَرِة  َواْلَقنَاطِرِي  َواْلَبننَِي  النَِّساء  ِمَن 
َمِة  امْلَُسوَّ َواخْلَْيِل  ِة  َواْلِفضَّ َهِب  الذَّ ِمَن 
ْنَيا  َواألَْنَعاِم َواحْلَْرِث َذلَِك َمَتاُع احْلََياِة الدُّ
لفظة  و  امْلَآِب{)58(،  ُحْسُن  ِعنَدُه  َواهللُّ 
)ُدنيا( تشري إىل الداللة املكانية؛ ألن عامل 
الدنيا أدنى العوامل يف عامل التكوين وهي 
املعنى  ملعرفة  التفضيل،  متّضمنة داللة 
احلقيقي للدنيا يف املفهوم العقائدي)59(، 
كام أفادت )الـ( معنى التخصيص عند 
عىل  دّلت  لذلك  الصيغة  عىل  دخوهلا 
العوامل  من  سواها  دون  الدنيا  حياتنا 
حتى بّينت معنى الذم؛ ألهنا عامل كون 
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الذم؛  عىل  مُحل  يكون  وقد  وفساد، 
اإلنسان  يسعى  وبه  النقائص  عامل  ألنه 
يدخل  معنى  النسبي وهو  التكامل  إىل 

السياق يف إظهاره)60(. 
عىل  جاءت  التي  )احلكيم(  لفظة   .2
}َشِهَد  تعاىل:  قوله  يف  )فعيل(  وزن 
َوامْلَاَلِئَكُة  ُهَو  إِالَّ  إَِلـَه  الَ  ُه  َأنَّ اهللُّ 
إَِلـَه  الَ  بِاْلِقْسِط  َقآِئاَمً  اْلِعْلِم  َوُأْوُلوْا 
واحلكيم  احْلَِكيُم{)61(،  اْلَعِزيُز  ُهَو  إِالَّ 
اهلل  صفات  من  وهو  اجلاهل  ضد 
أحكم  وهو  احلاكم  واحلكيم  احلكيم، 
احلكمة  له  الذي  وهو  احلاكمني)62(، 
أحسن  الذي  وأمره  خلقه  يف  العليا 
عبثًا  شيئًا  خيلق  فال  خلقه  يشء  كل 
هو  واحلكيم  سدًى،  شيئًا  يرشع  وال 
وبكامل  واحلكمة  بالكامل  املوصوف 
واسع  وهو  املخلوقات  بني  احلكمة 
األمور  مبادئ  عىل  واالطالع  العلم 

وعواقبها)63(. 
3. لفظة )احلّي( وهو عىل وزن )فعل( 
يف  كام  الفاء)64(  وفتح  العني  بسكون 

اْلنََّهاِر  يِف  ْيَل  اللَّ }ُتولُِج  تعاىل:  قوله 
ْيِل َوخُتِْرُج احْلَيَّ ِمَن  َوُتولُِج النََّهاَر يِف اللَّ
امْلَيِِّت َوخُتِْرُج امَلَيََّت ِمَن احْلَيِّ َوَتْرُزُق َمن 

َتَشاء بَِغرْيِ ِحَساٍب{)65(، ولفظة )احلي( 

تطلق عىل الذي ال حيّل عليه الفناء وال 

يطرأ  وال  احلياة  الدائم  هو  بل  البالء 

عليه املوت وال احلياة بعد املوت، وهو 

وال  واألمور  املدركات  مجيع  يدرك 

يعزب، أو يغيب، أو يشذ عنه يشء بل 

واحلّي  وادراكه)66(،  علمه  يف  اجلميع 

واحليوان  امليت  خالف  العرب  عند 

احلّي  تعاىل  اهلل  فإن  املوات،  خالف 

وال  املوت  عليه  جيوز  ال  الذي  الباقي 

وال  احلّي  العرب  تعرف  ال  إذ  الفناء، 

احلياة، إذ يقال إن فالن حّي القلب إذا 

كان شهاًم ذكيًا، وفالن ميت القلب إذا 

كان بليدًا)67(. 
املطلب الرابع: 

اسم املفعول: 
اسٌم مشتق للداللة عىل وصف   

داللة الُبنية الرصفية يف سورة آل عمران ...
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إبن  ذلك  وبنّي  املفعول  وذات  احلدث 
هشام قائاًل: ما اشتق من فعل ملن وقع 
ويصاغ  ومكرم)68(،  كمرضوب  عليه 
عىل  املجرد  الثالثي  الفعل  مصدر  من 
نحو  مطردًا  قياسيًا  )مفعول(  وزن 
مرضوب)69(، ذكره سيبويه بأنه: ))ليس 
األفعال  مجيع  يف  واملفعول  الفاعل  بني 
التي حلقتها الزوائد إال الكرسة التي قبل 
و))امليم  والفتحة(()70(،  احلرف  آخر 
تزاد فيه للداللة عىل اسم املفعول)71(، 
وجود  عىل  فيه  احلدوث  و 
واحلال  امليض  الزمنيةـ  الداللة 
من  و))تؤخذ  واالستقبال(()72(، 
املجهول داللة عىل حدث وقع  الفعل 
احلدوث  وجه  عىل  هبا  املوصوف  عىل 
فهو  والدوام  الثبوت  ال  والتجّدد 
عىل  تدّل  التي  املشبهة  الصفة  عكس 

الثبوت والدوام(()73(. 
موارد اسم املفعول يف سورة آل عمران 

وهي كاآليت: 
1. لفظة )املقّربني( مجع مقرب الرباعي 

وفتح  امليم  بضم  )ُمفّعل(  وزن  عىل 
العني املشّددة)74(، فقد جاء قوله تعاىل 
يف سورة آل عمران : }إِْذ َقاَلِت امْلَآلِئَكُة 
نُْه اْسُمُه  ِك بَِكِلَمٍة مِّ ُ َيا َمْرَيُم إِنَّ اهلّلَ ُيَبرشِّ
يِف  َوِجيهًا  َمْرَيَم  اْبُن  ِعيَسى  امْلَِسيُح 
بنَِي{)75(،  امْلَُقرَّ َوِمَن  َواآلِخَرِة  ْنَيا  الدُّ
حتى  يتقابالن،  والبعد  و))القرب 
يقال قُربت منه اقرب وقّربته أقربه قربًا 
وقربانًا، ويستعمل ذلك يف املكان ويف 
الزمان ويف النية ويف اخلطوة يتقرب هبا 
 ،)76()) والقدرة  والرعاية  تعاىل  اهلل  إىل 
ويتمّثل القربان بـ))ما يتقرب به إىل اهلل 
التي  للنسكة  إسام  التعارف  يف  وصار 
قرابني، والتقّرب  الذبيحة ومجعها  هي 
والقراب  حظوٌة،  يقتضيه  بام  التحدي 
فوق  جلد  هو  وقيل  السيف  وعاء 
الغمد ال الغمد نفسه واملقِرب احلامل 

التي قربت والدهتا(()77(.
}ُقْل  2. لفظة )مطّهرة( يف قوله تعاىل: 
َقْوا  اتَّ ِذيَن  لِلَّ َذلُِكْم  ن  مِّ بَِخرْيٍ  َأُؤَنبُِّئُكم 
تَِها األهَْنَاُر  ِري ِمن حَتْ ِْم َجنَّاٌت جَتْ ِعنَد َرهبِّ
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َرٌة َوِرْضَواٌن  َطهَّ َخالِِديَن فِيَها َوَأْزَواٌج مُّ
َن اهللِّ َواهللُّ َبِصرٌي بِاْلِعَباِد {)78(، ولفظة  مِّ
عىل  وهو  الرباعي  تطهر  من  َرٌة(  َطهَّ )مُّ
بإبدال  املبني للمجهول  وزن مضارعه 
حرف املضارع مياًم مضمومة وهو عىل 
وزن )ُمْفّعله()79(، وهو يدّل عىل زوال 
وكّل  الذم  عن  التنّزه  والتطّهر  دنس 
طهرًا  املرأة  تطّهرت  ويقال  قبيح)80(، 
احليض  من  الطاهرة  اي:  واملطّهرة 
تظهر  التي  األحوال  وسائر  والنفاس 
عىل النساء يف الدنيا ممّا ينفر عنه الطبع، 
سوء  من  مطّهرات  كوهنن  يف  ويدخل 

العرشة)81(. 
}َيْوَم  تعاىل:  قوله  يف  )حمرضاً(  لفظة   .3
رَْضًا  ا َعِمَلْت ِمْن َخرْيٍ حمُّ جَتُِد ُكلُّ َنْفٍس مَّ
َوَما َعِمَلْت ِمن ُسَوٍء َتَودُّ َلْو أَنَّ َبْينََها َوَبْينَُه 
ُرُكُم اهللُّ َنْفَسُه َواهللُّ َرُؤوُف  أََمداً َبِعيداً َوحُيَذِّ
)حرض(  الفعل  من  وهو  بِاْلِعَبادِ{)82(، 
وفتح  امليم  بضم  )ُمفعل(  وزنه  الرباعي 
للتحقيق  اهلمزة  حذفت  وفيه  العني، 
وأصله )مؤحرضاً()83(، ومفردها حرض، 

ووردوه  اليشء  ايراد  هو  واحلرض 
عىل  تدّل  وحمرضًا  ومشاهدته)84(، 
احلارض  ُحكم  يف  واملعاينة  املشاهدة 
فإن  احلارض،  خالف  وهو  عنده)85(، 
موجود  هو  فيام  يتّم  إنام  االحضار 
غائب، فاألعامل موجودة حمفوظه عن 
يوم  خللقة  تعاىل  اهلل  حيرضها  البطالن 

القيامة)86(. 
املطلب اخلامس: 

اسام الزمان واملكان: 
اسم الزمان: ما ُأخذ من الفعل   
اسم  أّما  احلدث،  زمن  عىل  لداللة 
املكان: فهو ما يؤخذ من الفعل لداللة 
صياغة  ويتّم  احلدث)87(،  مكان  عىل 
الفعل  واملكان من مصدر  الزمان  اسام 
الثالثي املجرد عىل وزن )َمْفَعل( بفتح 
املضارع  كان  إذا  هذا  معًا  والعني  امليم 
للداللة  مضمومها  أو  العني  مفتوح 
عىل زمان وقوع الفعل أو مكانه، ويصاغ 
أيضًا عىل وزن )َمْفِعل( بفتح امليم وكرس 
العني إذا كان مضارعه مكسور)88(، أّما 

داللة الُبنية الرصفية يف سورة آل عمران ...
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أو  املجرد،  )الرباعي  الثالثي  غري  من 
املزيد( فيصاغان عىل وزن )مفعول()89(، 
املفعول  اسم  فيه  يلتقي  الوزن  وهذا 
واملصدر امليمي واسام الزمان واملكان، 
املعنى  ويتّعني  بينهام  التفريق  ويتّم 
أيضًا  السياق  خالل  ومن  بالقرينة)90(، 
املعنى  كان  فرس  مربط  هذا  قيل:  فإذا 
اآلن  قيل  إذا  ولكن  ربطه  مكان  هذا 
أوان  هذا  املعنى  كان  الفرس  مربوط 
أن  أردت  إذا  أّما  زمانه)91(،  أي:  ربطه 
وهذا  املكان  يف  اليشء  كثرة  عن  تنبئ 
اليشء من بنية الثالثة أحرف فهو عىل 

وزن )مفعلة()92(. 
مورد اسام الزمان واملكان يف سورة آل 

عمران:
تعاىل:  قوله  يف  )املِحراب(  لفظة   .1
َا بَِقُبوٍل َحَسٍن َوَأنَبَتَها َنَباتًا  }َفَتَقبََّلَها َرهبُّ
َعَلْيَها  َدَخَل  اَم  ُكلَّ ا  َزَكِريَّ َلَها  َوَكفَّ َحَسنًا 
َقاَل  ِرْزقًا  ِعنَدَها  َوَجَد  امْلِْحَراَب  ا  َزَكِريَّ
ِمْن  ُهَو  َقاَلْت  َهـَذا  َلِك  َأنَّى  َمْرَيُم  َيا 
بَِغرْيِ  َيَشاُء  َمن  َيْرُزُق  اهللَّ  إنَّ  اهللِّ  ِعنِد 
}َفنَاَدْتُه  تعاىل:  وقوله  ِحَساٍب{)93(، 

امْلِْحَراِب  يِف  ُيَصيلِّ  َقاِئٌم  َوُهَو  امْلَآلِئَكُة 
بَِكِلَمٍة  قًا  ُمَصدِّ بَِيْحَيـى  َك  ُ ُيَبرشِّ اهللَّ  َأنَّ 
َن  مِّ َوَنبِّيًا  َوَحُصورًا  َوَسيِّدًا  اهللِّ  َن  مِّ
يف  )املِحراب(  فلفظة  نَي{)94(،  احِلِ الصَّ
عىل  مكان  اسم  هو  الكريمتني  اآليتني 
امليم  القياس وزن )ِمفعال( بكرس  غري 
وفعله حارب، وهو كل مكان حيارب 
فيه الشيطان خاص بالعبادة)95(، ومقام 
اإلمام يف املسجد وأصله أكرم موضع 

يف املجلس وأرشفه)96(. 
تعاىل:  قوله  يف  )مقاِعد(  لفظة   .2
امْلُْؤِمننَِي  ُئ  ُتَبوِّ َأْهِلَك  ِمْن  }َوإِْذ َغَدْوَت 
َعِليٌم{)97(،  َسِميٌع  َواهللُّ  لِْلِقَتاِل  َمَقاِعَد 
وتدّل لفظة )مقاِعد( وهي))مجع مقعد 
من قعد يقعد وهو من باب نرص بفتح 
مضارعه  يف  العني  ألن  والعني؛  امليم 
من))القعود  وهو  مضمومة(()98(، 
والقعدة  القيام  به  يقابل  الذي  وهو 
يكون  التي  للحالة  والقعدة  للمرة، 
القعود  مكان  واملقعد  القاعد،  عليها 
هبا  التي  املعركة  عن  كناية  واملقاعد 

املستقر(()99(. 
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3. لفظة )مثوى( يف قولة تعاىل:}َسنُْلِقي 
ُكوْا  ْعَب باَِم َأرْشَ ِذيَن َكَفُروْا الرُّ يِف ُقُلوِب الَّ
ْل بِِه ُسْلَطانًا َوَمْأَواُهُم النَّاُر  بِاهللِّ َما مَلْ ُينَزِّ
ولفظة  الظَّاملنَِِي{)100(،  َمْثَوى  َوبِْئَس 
)مثوى( من ثوى يثوي والثواء اإلقامة 
ثواء  يثوي  ثوى  يقال  االستقرار  مع 
نزل  عّمن  كناية  مثواك  اّم  من  وقيل 
الغنم)101(،  مأوى  والثواية  ضيف،  به 
وهو  الثواء  من  وأصله  املنزل  واملثوى 
البيت  ربة  املثوى  وأّم  االقامة  طول 
مع  مقيم  ألنه  الضعيف؛  والثوى 

القوم)102(. 
نتائج البحث: 

أيضًا  هناية  بحث  بداية  لكل   
الكريم  القرآن  ألفاظ  البحث يف  وعند 
أمجل  سوف  لذلك  للبحث  هناية  فال 

أهم ما توّصلت له: 
آل  سورة  يف  يكثر  الفاعل  اسم  إن   .1

عمران ويفوق باقي املشتقات. 
الوحدة  بأهنا  ُعدت  الرصفية  البنية   .2
التي درسها الرصف ووصفها بصورها 
وهيئاهتا التي تشّكل هبا ما يطرأ عليها 

من تغرّيات.
الصغري  االشتقاق  بأن  لنا  وتبنّي   .3
واكثرها  االشتقاق  أنواع  أهم  من  ُعد 

ورودًا يف العربية. 
4. كام اتّضح لنا كثرة اختالف العلامء 
يف حتديد أبنية املشتقات وهو راجع إىل 
النحاة،  فمنهم  املذاهب  آراء  اختالف 
اللغويون،  ومنهم  الرصفيون،  ومنهم 
وكل واحد من هؤالء له حجته ورأيه 
ما  النحاة  عند  فاملشتقات  اخلاص، 
الفاعل  اسم  وهي  الفعل  جمرى  جيري 
واسم  املشبهة  والصفة  املفعول  واسم 

التفضيل
خيتلف  الرصفيني  عند  واملشتق   .5
عند  فهو  كذلك  املذاهب  باختالف 
واملضارع  املايض  الفعل  البرصيني 
املفعول  واسم  الفاعل  واسم  واألمر 
املشبهة  والصفة  التفضيل  واسم 
اآللة،  واسم  واملكان  الزمان  واسم 
أّما  املشتقات،  أصل  هو  املصدر  وأن 
الكوفيون فاملصدر عندهم مشتق؛ ألن 

الفعل املايض أصل املشتقات.

داللة الُبنية الرصفية يف سورة آل عمران ...
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يدّل  الذي  هو  الفاعل  اسم  إن   .6
يدّل  وكذلك  واحلدوث،  التجّدد  عىل 
التجّدد  عىل  فداللته  الثبوت،  عىل 
واحلدوث متّيزه عن الصفة املشبهة التي 
تدّل عىل الثبوت، وداللته عىل الثبوت 
يدّل  الذي  املضارع  الفعل  عن  متّيزه 
الفاعل  فاسم  واحلدوث.  التجّدد  عىل 
املضارع  الفعل  بني  وسطا  يقع  إذن 
أدَوم وأثبت من  والصفة املشبهة، فهو 
الفعل، ولكنه ال يرقى إىل ثبوت الصفة 
الفاعل  اسم  داللة  وتتحّدد  املشبهة. 
من  واحلدوث  التجّدد  أو  الثبوت  عىل 
خالل السياق الذي وردت فيه اللفظة. 
حتصل  ما  قسامن:  املبالغة  صيغ   .7
أو  العقل،  زيادة  بحسب  فيه  املبالغة 
بحسب تعّدد املفعوالت، أّما املحدثون 
فقد رأوا أّن صيغ املبالغة عىل رضبني: 
منها ما خيتلف عن اآلخر لتأدية معنى 
جديد، و ما تدّل صيغته عىل معنى يف 

املبالغة. 

درجة  عىل  ليست  املشبهة  والصفة   .8
واحـدة من الثبوت، بل هي عّدة أنواع 
واالستمرار،  الثبوت  يفيد  ما  فمنها 
ومنها ما هو دون ذلك، ومنها ما يدّل 
عىل اإلعراض، أي عدم الثبوت، ومنها 
أن  يمكن  إذ ال  احلدوث،  يدّل عىل  ما 
حيكم عىل أبنية الصفة املشبهة بالثبوت 

عموما. 
9. و اسم املفعول قد يدّل عىل الثبوت 
احلدوث،  عىل  داللته  جانب  إىل 
كانت  إذا  ما  حيدّد  الذي  هو  والسياق 

داللة البنية عىل احلدوث أو الثبوت. 
10. تبنّي من خالل البحث أن فصاحة 
من  تكتّسب  الذاتية  وقيمتها  الكلمة 
خالل  من  ألصواهتا،  النغمية  الطبيعة 
تآلف  من  الناتج  الصويت  االنسجام 
الكلمة  تكتِسب  وكذلك  أصواهتا. 
وتالؤمها  اتساقها  خالل  من  أمهيتها 
السياق،  األلفاظ األخرى يف  مع مجيع 

وتصغي له األسامع.
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اهلوامش:
1- املنهج الصويت للبنية العربية:د. عبد 

الصبور شاهني، ص24.
وصف  يف  الرصفية  البنية  دور   -2
لطيفة  د.  وتقعيدها:  النحوية  الظاهرة 

إبراهيم حممد النجارص35.
3- رشح الشافية: الريض،ج1، ص2.

4- دور البنية الرصفية:ص35.
5- املصدر نفسه والصفحة نفسها .

6- املزهر: السيوطي، ج1 ص361 .
ص90  الرصفية:  البنية  دور  ينظر:   -7

ــ91.
اللغة  يف  االشتقاق  مبدأ  ينظر:   -8
العربية: د. عبد اهلادي الفضيل، ص25.
كتاب  يف  الرصف  ابنية  ينظر:   -9

سيبويه:خدجية احلديثي، ص247.
حمي  الذهب:حممد  شذور  رشح   -10

الدين عبد احلميد،ص385.
كتاب  يف  الرصف  ابنية  ينظر:   -11

سيبويه: د. خدجية احلديثي :ص179.
12- ينظر: رشح احلدود النحوية: عبد 

اهلل بن امحد الفاكهي، ص90.

الترصيف:  املراح يف  ينظر: رشح   -13
بدر الدين حممود العيني، ص 115.

فاضل  د.  االبنية:  معاين  ينظر:   -14
السامرائي، ص46.

ص  الزخمرشي،  ينظر:املفصل:   -15
226، الكافية: ابن احلاجب، ص45.

ج2   : عقيل  بن  رشح  ينظر:   -16
ص109.

17- ينظر: الكتاب: ج2 ص214.
عصفور:ص  ابن  املقرب:  ينظر:   -18
الرصف:  فن  يف  العرف  شذى   ،499

امحد احلمالوي ص74.
19- آل عمران9.

ابن  اللغة:  مقاييس  معجم   -20
فارس:ج1:ص225.

ابن  )مجع(  مادة  العرب:  لسان   -21
منظور، ج11،ص 223.

الطبطبائي:  امليزان:  تفسري  ينظر:   -22
ج2 ص103.

23- آل عمران17.
ج3،  اللغة:  مقاييس  معجم   -24

ص334.
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القرآن:  غريب  يف  املفردات   -25
صرب:  مادة  االصفهاين،  الراغب 

ص454.
26- التفسري الكبري: الرازي،ج 3 ص 

.161
سميح  املوضوعي:  التفسري   -27

عاطف: ج3، ص161. 
28- جامع الدروس العربية: مصطفى 

الغالييني، ص134 .
29- التطبيق الرصيف: عبده الراجحي: 

ص57.
الصيغ  يف  التحويل  ظاهرة   -30
ياقوت،  سليامن  حممود  د.  الرصفية: 

ص67.
31- املزهر : السيوطي، ج2 ص 702.
القرآن  يف  الفني  االعجاز   )32(

الكريم: عمر سالمي، ص242.
33- آل عمران153.
34- آل عمران180.

احلسنى:  اهلل  أسامء  اشتقاق   -35
الزجاج، ص128.
36- املصدر نفسه.

37- آل عمران34.
38- مفردات الفاظ القرآن: ص 353.
ج3،  اللغة:  مقاييس  معجم   -39

ص756.
هالل  ايب  اللغوية:  الفروق   -40

العسكري، ص 250.

41- آل عمران182.
القرآن:  غريب  يف  املفردات   -42
)ظلم(،  مادة  األصفهاين  الراغب 

ص245.
43- الداللة الزمنية للجملة العربية يف 

القرآن: د. نافع اجلبوري: ص371 .
الصايف،  حممود  القرآن:  اعراب   -44

ج3 ص 394.
45- مفردات الفاظ القرآن: مادة ظلم 

ص637.
46- آل عمران8 .

مادة  اللغة:  مقاييس  معجم   -47
)وهب( ج4 ص376.

العرب: مادة وهب  48- معجم لسان 
ج5 ص217.

فاضل  د.  العريب:  الكالم  اقسام   -49
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ملخص البحث
  اجلندر يشري إلی جمموعة من األدوار والعالقات ذات التكوين االجتامعي والصفات
 واملواقف والسلوكيات والقيم وموازين القوی والقدرة علی التأثري التي ينسبها املجتمع إلی
 اجلنسني علی أسس تفاضلية. اجلندر هو هوية مكتّسبة يتّم تعلمها وتغرّيها مع مرور الوقت
 وختتلف علی نطاق واسع داخل وعرب الثقافات. اجلندر ال يشري ببساطة إلی الذكر واألنثی
 )genus( بل إلی العالقة بينهام. جذر لفظ اجلندر يف اللغة االنجليزية، من أصل التيني
 وتعني النوع ذكر أو أنثی. أما اصطالحًا: فهو لفظ غري ثابت، يستعمل بصورة متغرّية دومًا
 لكنه يشري يف مضمونه العام: إلی اجلوانب االجتامعية والثقافية لالختالف اجلنيس. ُيعّد
 موضوع اهلوية اجلندرية من أهّم املوضوعات يف األدب املعارص، وقام الشعراء املعارصون
 بالرتكيز واالعتناء هبذا املوضوع البالغ األمهية. وسّلط الضوء كّل منهم علی هذا املوضوع
 من رؤيته اخلاصة. نازك املالئكة، سعاد الصباح و نبيلة اخلطيب من الشاعرات اّللوايت
 لدهين هاجٌس خاٌص جتاه موضوع اهلوية اجلندرية. القضايا السائدة حول جنس األنثی
 يف املجتمع دفعت الشاعرات إلی تناول هذا املوضوع، حّتی أصبحت اهلوية اجلندرية من
التحلييل، والدليل األسايس الوصفي-  املنهج  اعتمد علی  البحث   أساسيات شعرهن. 
كرس علی  اخلطيب  نبيلة  و  الصباح  سعاد  املالئكة،  نازك  تأكيد  هو  الشاعرات   الختيار 
تلغي املجتمع؛ ألهنا  منذ والدهتن يف  والفتيات  النساء  التي تشّكل يف ضوءها   القوالب 
 القدرة واملوهبة والطموح. وتوّصل البحث إلی نتائج مفادها أّن اهلوية اجلندرية واألدوار
 اجلندرية، هي مفاهيم مرنة وهذا يعني أن أدوار ومسؤوليات الفرد اجلندرية، تتغري علی
 مدی دورة حياته اخلاصة. ولكن نشاهد أّن املجتمع وبعض الكتب تصّور املرأة بأدوار
 .نمطية حمّددة وجتعل دورها حمصورًا يف املنزل، باعتبارها رّبة منزل، ال خترج منه إال قلياًل

الكلامت املفتاحية: اهلوية اجلندرية، الثقافة والتقاليد، نازك املالئكة، سعاد الصباح، نبيلة 
اخلطيب

اهلوية اجلندرية يف الشعر العريب املعارص ...
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Abstract
Gender	 refers	 to	 a	 set	 of	 roles	 and	 relationships	 with	 a	 social	
composition,	 attributes,	 attitudes,	 behaviors,	 values,	 balances	 of	
power,	 and	 the	 ability	 to	 influence	 that	 society	 attributes	 to	 the	
two	 sexes	 on	 a	 differential	 basis.	 Gender	 is	 an	 acquired	 identity	
that	is	learned	and	changes	over	time	and	varies	widely	within	and	
across	cultures.	Gender	does	not	simply	refer	to	male	and	female,	
but	to	the	relationship	between	them.	The	root	of	the	word	gender	
in	the	English	language,	is	of	Latin	origin	(genus)	and	means	the	
type,	male	or	female.	As	for	the	term:	it	is	a	non-fixed	term	that	is	
used	 in	a	constantly	changing	manner,	but	 it	 refers	 in	 its	general	
content:	to	the	social	and	cultural	aspects	of	sexual	difference.	The	
subject	 of	 gender	 identity	 is	 one	 of	 the	 most	 important	 subjects	
in	 contemporary	 literature,	 and	contemporary	poets	have	 focused	
and	cared	for	this	very	important	subject.	Each	of	them	shed	light	
on	 this	 subject	 from	 his	 own	 view.	 The	 female	 poets	 Nazik	 Al-
Malaikah,	 Suad	 Al-Sabah	 and	 Nabila	 Al-Khatib	 are	 among	 those	
poets	 who	 have	 a	 special	 obsession	 with	 the	 issue	 of	 gender	
identity.	The	prevailing	issues	around	the	female	gender	in	society	
prompted	female	poets	 to	address	 this	 issue,	until	gender	 identity	
became	one	of	the	foundations	of	their	poetry.	The	research	relied	
on	 the	descriptive-analytical	 approach,	 and	 the	main	evidence	 for	
the	selection	of	female	poets	is	the	emphasis	of	Nazik	Al-Malaika,	
Suad	Al-Sabah	 and	Nabila	 Al-Khatib	 on	 breaking	 the	 stereotypes	
that	constitute	women	and	girls	since	their	birth	in	society,	because	
they	negate	the	ability,	talent	and	ambition.	The	research	concluded	
that	gender	identity	and	gender	roles	are	flexible	concepts,	and	this	
means	 that	 the	 gender	 roles	 and	 responsibilities	 of	 an	 individual	
change	throughout	his	life	cycle.	However,	we	see	that	society	and	
some	 books	 portray	 women	 with	 specific	 stereotypical	 roles	 and	
make	their	role	confined	to	the	house,	as	a	housewife,	who	does	not	
leave	it	except	for	a	little.
Keywords:	 gender	 identity,	 culture	 and	 traditions,	 Nazik	 Al-
Malaikah,	Suad	Al-Sabah,	Nabila	Al-Khatib.	
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1- املقدمة:-

األكثر  اجلندر  مصطلح  ُيعّد   

يرتمجه  النسوية،  األدبيات  يف  شيوعًا 

أو  االجتامعي«  »النوع  إلی  البعض 

هذا  تعريب  تّم  وقد  »اجلنسوية«، 

املصطلح يف كثري من الكتابات املهمة يف 

هذا املجال. وهو يشري إلی اخلصائص 

املتبادل  والقبول  اإلقرار  وإلی  النوعية 

املجتمع.  داخل  واملرأة  الرجل  ألدوار 

قامت الثقافات بالتمييز بشكل خاص 

بالذكر  اخلاصة  اجلندرية  اهلوية  بني 

بناؤها  يتّم  إذ  باألنثی،  اخلاصة  وتلك 

إدامتها  ثّم  ومن  الطفولة  سنوات  من 

يف املجتمعات اإلنسانية. تطّور مفهوم 

ومقارنة  الزمن  عرب  واألنوثة  الذكورة 

تقليديًا  حتظی  التي  املعتقدات  بني 

واألنوثة  بالذكورة  يتعّلق  فيام  بالقبول 

بشأن  املعارصة  واملعتقدات  جهة،  من 

هذين املفهومني، تثبت وجود اختالف 

القديم  يف  مثاًل  الزمن،  عرب  بالتقاليد 

علی  واألنوثة،  الذكورة  مفهوم  ُعدَّ 

متامًا.  متعارضان  أو  متقابالن  أهنام 

ينظر  مل  أنه  أي  املفهومني هرمية،  وبنية 

قام  ولكن  أبدًا.  كمتساويني  إليهام 

مجيع  بتفكيك  املعارصون  املفكرون 

مسرتشدين  التقلدية؛  املعتقدات  هذه 

بفرضية مفادها أن مثل هذه التصنيفات 

وعززهتا  أوجدهتا  اجتامعية  بنی  هي 

السلوك.  وقواعد  واألعراف  العادات 

يعّززها  نفسه  عن  املرء  أفكار  أن  كام 

التصوير  وعملية  املجتمعي  التوّجه 

النمطي اخلاضعة للحسابات السياسية 

واالجتامعية.

واحلكمة  والعقالنية  القوة   

والعديد من السامت الذكورية تقليديًا 

شأن  شأهنا  املرأة  متلكها  أن  يمكن 

الرجل، وهو أمر حاصل بالفعل. لدی 

التشاهبات  من  الكثري  والنساء  الرجال 

اهلوية اجلندرية يف الشعر العريب املعارص ...
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واألمور املشرتكة يف السلوك اإلنساين، 

والقدرات أكثر من االختالفات بينهم 

تؤثر،  ال  أن  جيب  االختالفات  وتلك 

املساواة  علی  األحوال،  من  حال  بأي 

نظام  إن  هبا.  االحتفاء  جيب  بل  بينهام 

اجلندر  يری هوية  التقليدي  املعتقدات 

بشكل هرمي، إذ إن الرجل وحده من 

ترتبط به الصفات والفضائل الذكورية 

النساء  من  أعلی  مكانة  يف  ُتعّد  والتي 

الذكورية  اهليمنة  األنثوية.  والصفات 

املؤسسات  يف  القيم  هلذه  جتسيد  هي 

وهي  واالقتصادية،  االجتامعية 

تعطي  التي  واملامرسات  السياسات 

واملوارد  وامليزات  القوة  من  املزيد 

للرجال علی النساء، وكّلام زاد إرتباط 

الذكورة بطرائق ممارسة السلطة القائمة 

علی القوة البدنية والعدائية والسيطرة 

األشكال  تزداد  اجلنيس،  واالستحقاق 

القمعية للهياكل االجتامعية من خالل 

هيمنة الذكورة والعالقات الشخصية. 

علی  الشاعرات  تؤكد  السبب  وهلذا 

كرس القوالب التي تشّكل عليها النساء 

القوالب  والدهتن،  منذ  والفتيات 

ألهنا  آلخر؛  جيل  من  يتوارثنها  التي 

والطموح.  واملوهبة  القدرة  تلغي 

من  خيتار  املجتمع  بأن  الواجب  من 

مساحة،  فتاة  كل  يعطي  ما  املوروث 

ألواهنا.  متّيز  وترينا  جناحيها  تفرد  ألن 

املالئكة،  نازك  الشاعرات،  وتؤكد 

بأن  اخلطيب  ونبيلة  الصباح  سعاد 

وليس  فكري  موروث  هي  القوالب 

العامل،  أنار  حني  فاإلسالم  دينيًا. 

املرأة حقوقًا ومنزلة وخيارات،  أعطی 

اجلاهلية.  ظلم  من  بمكانتها  قفزت 

صاحِلًا  َعِمَل  ﴿َمْن  تعالی:  اهلل  قال  إذ 

َفَلنُْحِيَينَُّه  ُمْؤِمٌن  ُهَو  َو  ُأْنثى   َأْو  َذَكٍر  ِمْن 

َحياًة َطيَِّبًة َو َلنَْجِزَينَُّهْم َأْجَرُهْم بَِأْحَسِن 

)النحل/97(.  َيْعَمُلوَن﴾  كاُنوا  ما 
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تكوين  أن  اإلسالمية  الرشيعة  بينت 

وليس  األنثی،  عن  خيتلف  الذكر 

املراد باالختالف يف الرشيعة من مجيع 

بني  الرشيعة  ساوت  فقد  جوانبها، 

اإلنسانية،  القيمة  يف  واإلناث  الذكور 

النَّاُس  َا  َأهيُّ ﴿َيا  تعالی:  اهلل  قال  أيضًا 

َنْفٍس  ِمْن  َخَلَقُكْم  ِذي  الَّ ُكُم  َربَّ ُقوا  اتَّ

ِمنُْهاَم  َوَبثَّ  َزْوَجَها  ِمنَْها  َوَخَلَق  َواِحَدٍة 

)النساء/1(،  َونَِساًء﴾  َكثرًِيا  ِرَجااًل 

من  واألنثی  الذكر  أن  سبحانه  فنص 

اإلنسانية سواء،  فهام يف  واحدة،  نفس 

سواء،  األخروي  اجلزاء  يف  وكذلك 

ُْم  َرهبُّ هَلُْم  ﴿َفاْسَتَجاَب  تعالی:  قال 

ِمْن  ِمنُْكْم  َعاِمٍل  َعَمَل  ُأِضيُع  اَل  َأينِّ 

َبْعٍض﴾ )آل  ِمْن  َبْعُضُكْم  ُأْنَثى  َأْو  َذَكٍر 

عمران/195(.

تشّكل  اجلندر  معايري  إّن   

الرجال  بني  واألدوار  العالقات 

علی  والبنات  واألوالد  والنساء 

املوازين  اجلندر  حيّدد  سواء.  حّد 

األدوار  هلذه  القوية  والديناميكيات 

حقوق  إنتهاكات  كل  كحال  وحاله 

اجلندر  أساس  علی  فالعنف  االنسان، 

ليس إال إساءة الستخدام السلطة سواء 

كانت جسدية أو عاطفية أو مالية. وكام 

العنف  فإن  عاملية،  اجلندر  معايري  أّن 

أيضًا،  عاملّي  أمر  اجلندر،  أساس  علی 

فهو موجود يف كل دول العامل ويف كل 

وكل  إجتامعية  طبقة  كل  ويف  جمتمع 

الفئات  كل  يف  يظهر  كام  برشي،  عرق 

اجلندر،  أساس  علی  العنف  العمرية. 

بسبب  فرد  ضد  املوّجه  العنف  هو 

البيولوجي أو هويته اجلندرية،  اجلنس 

ويشمل االعتداء اجلسدي،أو اجلنيس، 

التهديد،  أو  العاطفي،  أو  اللفظي،  أو 

االقتصادي،  احلرمان  أو  اإلكراه،  أو 

احلياة  يف  ذلك  تّم  سواء  التعليمي،  أو 

العامة أو اخلاصة. إن اجلوانب الرئيسة 

اهلوية اجلندرية يف الشعر العريب املعارص ...
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التي تّم النظر فيها يف هذا البحث، هي 

اجلوانب املتعّلقة بالثقافة والتقاليد، ويف 

مجيع البلدان تؤدي العالقات اجلندرية 

عن  مفاهيم  وتبني  حاسمة،  أدوارا 

األنوثة والذكورة. وال يمكن أن تكون 

احلوار  عمليات  من  عملية  أية  هناك 

االعرتاف  خالل  من  إال  السيايس 

والرجال  النساء  بني  باالختالفات 

هذا  وبعد  وجتاوزها.  ومواجهتها 

تكشف  سوف  نقول  و  نرجع  التمهيد 

هذه الدراسة عن رؤية الشاعرات جتاه 

موضوع اهلوية اجلندرية، وقد أصبحت 

يف  أساسيًا  حيزًا  تشّكل  القضية  هذه 

املالئكة،  نازك  الشاعرات  نتاجات 

إذ  اخلطيب،  نبيلة  و  الصباح  سعاد 

ظهر يف أشعارهن هدف مشرتك، وهو 

االستشهاد  ظّل  يف  املرأة  مكانة  تكريم 

النامذج الشعرية، وهذا البحث  ببعض 

السائدة  القضايا  علی  الضوء  سلط 

مثال:  املجتمع،  يف  األنثی  جنس  حول 

وتباين  النسوي  األدب  مقّومات 

علی  والتمرد  املرأة  منها،  املواقف 

وعالقة  األمومة  إليها،  الدونية  النظرة 

بعض  إستعراض  نحاول  بذاهتا.  املرأة 

هذه القصائد اخلاّلبة واملشاهد الّشعرية 

لنا  ليتبنّي  الشاعرات،  هلؤالء  األنيقة 

مدی اهتاممهن هبذا املوضوع املهم. 

1-1.أمهية البحث:-

اجلندرية  اهلوية  موضوع  ُيعّد   

من أهّم املوضوعات احلديثة يف األدب 

العريب املعارص. ونازك املالئكة وسعاد 

أبرز  من  اخلطيب  ونبيلة  الصباح 

النص  يف  استعملن  الاليت  الشاعرات 

معاجلتهن  يف  حديثة،  تقانات  الشعري 

أن  حاولن  كام  مستحدثة،  لثيامت 

نّص  عرب  وهواجسهّن  مهومهّن  ينقلن 

خمتلف. وكيف تلعب األدوار اجلندرية 

اليومية،  احلياة  يف  دورًا  وتوقعاهتا، 
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التعبري  ويمكن  والنساء.  للرجال 

يف  اجلندرية  والتوقعات  األدوار  عن 

الثقافية  واألعراف  املقّيدة  القوانني 

تواجهها  التي  القيود،  متّثل  التي 

النساء. وتكون أمهّية البحث يف أعطاء 

صورة جلّية عن »كيف تتعامل الثقافة 

والتقاليد مع جوانب اهلوية اجلندرية«، 

هو املحور األساس يف هذا البحث.

2-1.أسئلة البحث:-

واملوروثات  الثقافة  أثرت  كيف   -1

االجتامعية يف األدوار اجلندرية؟

نازك  الشاعرات،  تعاملت  كيف   -2

املالئكة، سعاد الصباح ونبيلة اخلطيب 

مع قضية اجلندر يف شعرّهن؟

3-1.منهج البحث:-

البحث مستفيدًا  تّم إجراء هذا   

إّن  الوصفي-التحلييل؛  املنهج  من 

الشاعرات حيّملن أفكارًا متقّدمة والفتة 

التي تدور  حول قضية اهلوية اجلندرية 

تأسيس  علی  ويؤّكدن  املجتمع،  يف 

فهذه  احلديثة،  لألسس  خيضع  جمتمع 

اجتامعية  قضايا  علی  ترّكز  الدارسة 

املالئكة،  نازك  الشاعرات،  تناولتها 

سعاد الصباح ونبيلة اخلطيب.

4-1.الدراسات السابقة:-

أجريناها  التي  األبحاث  وفق   

أطروحة  أية  علی  نعثر  مل  اآلن  حتی 

يف  اجلندرية  اهلوية  بعنوان«  مقالة  أو 

أشعار نازك املالئكة، سعاد الصباح و 

التي  الدراسات  لكن  اخلطيب«.  نبيلة 

هي  اجلندرية  اهلوية  موضوع  تناولت 

كاآليت:

و  حجازی  آهلة   « لـ  مقال   

 1390 عام  نژاد«  فارسی  معصومه 

پردازش  های  سبک   « بعنوان  ش. 

فرهنگ«  و  جنسيت  تعامل  هويت: 

معاجلة  أساليب   « العريب  العنوان 

والثقافة«  اجلندر  بني  التعامل  اهلوية: 

اهلوية اجلندرية يف الشعر العريب املعارص ...
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)جملة  زنان  حتقيقات  جملة  يف  طبع 

يف  املعطيات  تشري  زنان(،  مطالعات 

اجلنس  بني  التعامل  أن  البحث،  هذا 

علی  مغزی  ذو  تأثري  له  والثقافة 

علی  وبناء  اهلوية.  أساليب  من  أي 

النسيج  بإن  القول  يمكن  املعطيات 

الثقايف واجلنس من جهة، والتعامل بني 

هلام  أخری  جهة  من  واجلنس  الثقافة، 

أثر علی تكون اهلوية لدی األحداث. 

مقال آخر لـ » نزيه ابونضال« طبع يف 

جملة أفكار حزيران عام 2017م حيمل 

سؤال  بيبلوغرافية؛  قراءة   « عنوان 

النسوية،  القصة  يف  )اجلندرية(  اهلوية 

الذي قام بتعريف مفهوم اجلندر وأشار 

إلی بعض املؤرشات، للهوية اجلندرية 

وأيضًا  النسوية.  القصرية  القصة  يف 

لـ« حصة بنت حممد الصيخان«  مقال 

طبع يف جملة البحث العلمي يف الرتبية، 

 « عنوان  حيمل  الذي  2018م  عام 

يتطّرق  اهلوية«  وذوبان  اجلندر  ثقافة 

)النوع  أو  اجلندر  أهداف  إلی  البحث 

املجتمع  علی  وآثاره  االجتامعي( 

نقدية  رؤية  أعطی  وأيضا  املسلم، 

كام  رشعي.  منظور  من  اجلندر  لثقافة 

نرش »ياسني حداد« عام 2020م كتابًا 

بعنوان »علم نفس اجلندر سيكولوجية 

الكتاب  هذا  يقّدم  والذكورة«  األنوثة 

نفس  علم  يف  أساس  موضوعات 

انعكاساته  عىل  الرتكيز  مع  اجلندر، 

ألفراد  االجتامعية  العالقات  عىل 

اجلنسني وصحتهم يف جانبيها اجلسمي 

والنفيس. ويستند الكتاب إىل قدر وافر 

ُأجريت  التي  العلمية  البحوث  من 

خالل مئة سنة ونّيف منذ بداية البحث 

التقريب؛  وجه  عىل  النفس  علم  يف 

التي  املوضوعات  عىل  الضوء  وُيلقي 

املختلفة  احلقب  يف  البحث  اجتذبت 

كتاب  أيضًا  الزمنية.  الفرتة  هذه  من 
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فقهية  دراسة  اجلنيس:  ))التحّول  آخر 

ذكر  من  اجلنس  تغيري  عن  تبحث 

ألنثی والعكس(( لـ: مصطفي اإلمامي 

-ش،  1399هـ  عام  األهوازي، 

التهذيب،  دار  منشورات  عن  الصادر 

ونقل  باجلندر  خاصة  قضايا  وتناول 

رشحًا طبيًا الضطراب اهلوية اجلنسية، 

ثّم بحث العناوين اآلتية: عدم الرضی 

اهلوية  إضطراب  اجلندري،  نوع  عن 

اهلوية  إضطراب  أسباب  اجلنسية، 

وحاالت  وعالجه  وأعراضه  اجلنسية 

ثنائية اجلنس البيولوجي.

2- تعريف مصطلح اهلوية اجلندرية:-

من  إجتامعية  بنية  هو  اجلندر   

ونظم  األدوار  تعّرف  التي  األفكار 

والقيم  والصور  واملواقف  اإلعتقاد 

واهلوية  واملرأة.  للرجل  والتوقعات 

بعالقات  كبري  بشكل  تسهم  اجلندرية 

املرأة،  و  الرجل  بني  فقط  ليس  القوة، 

وهذا  املجموعات،  بني  أيضًا  لكن 

ينتج الكثري من املشكالت االجتامعية. 

خمتلفة  أفكار  لدهيا  املختلفة  الثقافات 

املناسب  هو  ما  حول  اجلندر،  حول 

جيب  وما  به  القيام  للمرأة  و  للرجل 

من  اجلندر  خيتلف  ال  عليه.  يكون  أن 

أن  يمكن  أيضًا  بل  فقط،  لثقافة  ثقافة 

يتغرّي مع الوقت أو من املمكن أن يتغرّي 

»اهلوية  أزمة.  ما خالل وضع  ثقافة  يف 

هي   Gender Identity اجلندرية 

وهل  للمجتمع،  الفرد  ظهور  كيفية 

أو  ذكوري  أو  أنثوي  بمظهر  يظهر 

و  معا  يظهر هبام  أو  بأحدمها  غري حمّدد 

هي  اجلندرية  اهلوية  أخری  بعبارت 

وسلوكياته  واحساسه،  الفرد  معرفة 

والسلوكيات  اإلجتامعيه  وتفاعالته 

والركيزة األساس لشخصية  التكاثرية 

الفرد، والتي تأيت من تركيب الدماغ، أو 

عن  مستقلة  وهي  اإلجتامعية  العوامل 

اهلوية اجلندرية يف الشعر العريب املعارص ...



652

)2
02

3  
ط -

شبا
( )

14
44

 - 
ب

رج
ة )

امن
 الث

سنة
- ال

ون 
الث

والث
س 

خلام
دد ا

الع
 - 

سع
التا

لد 
ملج

/ ا
واة

د

)اإلمامي  التناسلية«  األعضاء  شكل 

األهوازي، 1399: 8(.

3. النظرية النسوّية:-

ال يوجد تعريٌف جامع وواحد   

ُتعّد  ذلك  رغم  ولّكنه  النسوّية؛  عن 

مواضيع  لنواة  الرئيس  املحور  املرأة 

النسوّية. يستند التعريف العام للنسوّية 

)Feminism( إىل االعتقاد بأّن املرأة 

املساواة ألي سبٍب  ُتعامل عىل قدم  ال 

الذي  املجتمع  يف  امرأة  كوهنا  سوى 

حسب  أولوياته  وحُيّدد  شؤونه  ينظم 

رؤية الرجل واهتامماته. وُتعّد النسوّية 

الناحية  من  اجلوانب  متعّددة  حركة 

الثقافّية والتارخيّية. وقد حظيت أهدافها 

ويمكن  العامل.  أنحاء  شّتى  يف  بتأييد 

تقييم مدى فعالية النسوّية إذا ما نظرنا 

يف  تفعيله  ومدى  النسوي  اخلطاب  إىل 

التفكري عىل مستوى احلياة اليومّية. »إّن 

دراسة  هو  للنسوّية  البسيط  التعريف 

بوصفها  ليس  النسوّية  النساء واحلركة 

املعرفة  موضوعات  من  موضوعًا 

ولكن بوصفها ذاتًا قادرة عىل املعرفة« 

)غريفش وأوكالهن، 2008: 144(، 

النسوّية  أوكسفورد،  ُيعّرف معجم  كام 

عىل أهّنا: »االعرتاف بأّن للمرأة حقوقًا 

 ،Fimayor( »وفرصًا مساوية للرجل

ويبسرت  معجم  أّما   ،)378  :1999

فيعّرفها عىل أهّنا: »النظرية التي تنادي 

واقتصاديًا  سياسيًا  اجلنَسني  بمساواة 

سياسّية  كحركة  وتسعى  واجتامعيًا، 

واهتامماهتا  املرأة  حقوق  حتقيق  إىل 

الذي تعاين  التمييز اجلنيّس  إزالة  وعىل 

أّما  )اخلالد، 1996: 54(.  املرأة«  منه 

سارة جامبل فتعّرفها يف كتاهبا النسوّية 

سعت  »حركة  بّأهنا:  النسوّية  بعد  وما 

إىل تغيري املواقف من املرأة كامرأة قبل 

تتعّرض  وما  القائمة،  الظروف  تغيري 

كمواطنات  إجحاف  من  النساء  إليه 
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يف  واحلقوقّية  القانونّية  املستويات  عىل 

السياسّية  السلطة  يف  والتشارك  العمل 

واملدنّية.« )جامبل، 2006: 14(.

4. أهّم احلركات النسوّية:-

يعّد  الليبريايل:  النسوي  التيار   

هذا التيار شأنه شأن التوّجهات النسوية 

العقالنية  بمطالبه  يتّسم  إذ  األخری، 

واالقتصار علی القضايا واألفكار التي 

تتناقض مع القيم األساسية للمجتمع. 

التيار  هلذا  املنتميات  الكاتبات  »تنادي 

باملساواة بني الرجال والنساء من حيث 

األعامل  العمل،وتقسيم  فرص  إتاحة 

بسبب  شخص  أي  تفضيل  دون  من 

الكاتبات  تری  وهنا  نوعه،...  أو  لونه 

الرتكيز  رضورة  التيار  هلذا  املنتميات 

ال  وهّن  الفرص،  بتكافئ  املناداة  علی 

حول  نقاشات  يف  االنخراط  يفضلن 

بني  النوعية  التفرقة  وأصول  أسباب 

العامل،  مستوی  علی  والرجال  النساء 

الوضع  هذا  مع  التعامل  يفضلن  وأنام 

بوصفه الوضع الراهن ومن وجهة نظر 

 .)8  :2002 )عبدالسالم،  واقعية« 

واملساواة  بالعدل  ينادي  التيار  وهذا 

بني الرجل واملرأة من دون متييز بينهام، 

مكافئة  للنساء  عمل  فرص  وإتاحة 

واحلصول  رشكاء،  وجعلهم  للرجال 

علی املعاملة واملكاسب نفسها.

املاركيس  النسوي  التيار   

علی  التيار  هذا  يركز  اإلشرتاكي: 

النوعي  للتفضيل  االقتصادي  البعد 

النسوية  تعريفه ملصطلح  يرّكز يف  وهو 

امللكيات  وإلغاء  الطبقي  الرصاع  علی 

الفردية واإلطاحة بالرأساملية املستغلة. 

يسمح  النساء  كفاءة  بعدم  »فالقول 

إدخاهلن  خالل  من  باستغالهلن 

العمل  سوق  ومن  إلی  وإخراجهن 

بينام  كفائّتهن،  عدم  بدعوی  بسهولة 

خلدمة  بأقواهتن  التالعب  هذا  يكون 

اهلوية اجلندرية يف الشعر العريب املعارص ...
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 .)10 السابق:  )املصدر  املال«  رأس 

باستغالل  يقوم  التيار  أن  هذا،  ومعنی 

املال  رأس  كسب  أجل  من  النساء 

عدم  بداعي  النساء  علی  والتحايل 

كفاءهتن يف جمال معنّي، واإلطاحة هبن. 

تيار  هو  الراديكايل:  النسوي  التيار 

راديكايل متشّدد، يدعو إلی االنفصال 

معهم،  التعامل  وعدم  الرجال  عن 

أن  يری  إذ  فقط،  للنساء  جمتمع  وبناء 

يف  هلا  ضعف  نقطة  بمثابة  املرأة  جسد 

النسويات  تری  »بينام  الكفاءات.  مجيع 

الراديكاليات أن جسد املرأة هو عالمة 

تفوقها علی الرجال، فاملرأة هي احلافظة 

والوالدة  العمل  علی  بقدرهتا  للحياة 

وهي أيضًا عمليات دّالة علی قدرات 

أي  الرجال:  يتحملها  فائقة ال  عضلية 

ثنائية  قلب  علی  يعمل  التيار  هذا  أن 

الذكر واألنثی إذ تكون األفضلية فيها 

يتّضح   .)9 السابق:  )املصدر  لألنثی« 

يعتربن  الراديكاليات  النساء  أن  لنا 

هبا  خاص  سالح  بمثابة  املرأة  جسد 

تتفّوق به علی الرجل كفعل اإلنجاب 

مثاًل، وهكذا يتبنّي لنا أن نسويات هذا 

سيطرهتن  بسط  إلی  يطمحن  ال  التيار 

حتقيق  يف  الرغبة  وإنام  الرجل،  علی 

عن  النظر  بغض  اجلنسني  بني  املساواة 

الطبقة، اجلنس، واللون. 

5. تعريف مصطلح األدب النسوي:-

يقتيض موضوع املرأة واألدب،   

موضوعني  بني  يفرق  أن  الدارس  من 

األدب  هذا  هل  السؤال:  يف  يندرجان 

األدب  ذلك  هو  عنه  نتحدث  الذي 

الذي  موضوعه  املرأة  تكون  الذي 

يتغنی به ُمنشئه، أو األدب الذي تنشئه 

املرأة يف شؤوهنا وقضاياها؟ وهنا ينشأ 

سؤال مهم، يف هذا املضامر: هل حققت 

املرأة وجودا ًفی األدب العريب )بمعناه 

ُيّدعی  ما  صحة  مدی  وما  الواسع(؟ 
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من أهنا مل تكن إال رّبة خدر التبارحه، 

وال تتدخل يف ما خيرج عن نطاقه؟ 

األدب  تعريف  بدءًا  »يمكن   

النسوي، رغم كثري من املشكالت، التي 

تواجه حتديده بأنه األدب، الذي يؤكد 

إبداع  جانب  إلی  نسوي  إبداع  وجود 

آخر ذكوري، لكل منهام هويته ومالحمه 

املبدع  ثقافة  بجذور  وعالقته  اخلاصة، 

الذي  والثقايف،  االجتامعي  وموروثه 

حتكم  التي  املعايري،  ازدواجية  جيّسد 

اجلنسني، وجتارهبام اخلاصة، كام يعكس 

اآلخر،  وإلی  ذاهتا،  إلی  املرأة  نظرة 

الناجتة  وآالمها  مشكالهتا  ويصف 

واخلارجية،  الداخلية  رصاعاهتا  عن 

)العفيف،  باملجتمع«  اصطدامها  يف 

هجوم  بداية  »يف   .)22-23  :2011

النقد علی األنثی الكاتبة، كان التجريد 

من صفة األنوثة أمرا جارحا هلا، غري أن 

الوقت،  بمرور  تباينت  األفعال  ردود 

إير( وصلت  رواية جني  )كاتبة  فإمييل 

إلی حّد عدم االكرتاث إن هي ُجّردت 

من صفة األنوثة هذه. وهناك رّدة فعل 

الكاتبات  بعض  أن  يف  متثّلت  أخری 

وأطلقن  )األنثوية(،  لصفتهن  تنّكرن 

رجولية،  أخری  أسامء  أنفسهن  علی 

األنوثة هلن يف  هتربا من مالحقة صفة 

كل األوساط، وكي يتّم تقبُّل ما يكتبن 

)نازك  املجتمع/املتلقي«.  ِقَبل  من 

يكون  وقد   .)29  :1997 األعرجي، 

الكاتبات  من  كثري  رفض  دالئل  من 

تصنيف كتاباهتن حتت الكتابة النسوية، 

انتحال  إلی  باللجوء  بعضهن  قيام 

املجالت  يف  للكتابة  ذكورية  أسامء 

بعد  يتقبل  مل  املجتمع  ألن  والصحف؛ 

الرتباط  الكتابة،  ميدان  املرأة  خوض 

االجتامعي-  اخليال  لغتها-وفق 

بالسذاجة، والسطحية.

ليس  النسوي  األدب  إّن  عام  بشكٍل 

اهلوية اجلندرية يف الشعر العريب املعارص ...
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خفيًا عىل أحد يف عرصنا الراهن وحّتى 

النساء  حضور  ُيعّد  كذلك  رضورته، 

أمرًا  مؤلفاهتن  يف  نظرهن  ووجهات 

مشهودًا. تقول وولف يف هذا املضامر: 

بذات  نفّكر  فإّننا  نسوة،  كنّا  إذا  »نحن 

ألخذ  الذهاب  إّن  أمهاتنا.  أسلوب 

املساعدة من الكّتاب الرجال املرموقني 

ال طائل منه، ألّن ذهنّية الرجل ختتلف 

ما«.  نوعًا  املرأة  خصوصيات  مع 

)وولف، 1384ش: 113( وتقول يف 

موضع آخر: »إّنه ملن املؤسف إذا كتبت 

النساء كالرجال أو عاشت كالرجال«.

)املصدر السابق: 128(.

6-نبذة عن حياة الشاعرات:-

عام  بغداد  يف  نازك  ولدت   

وقد  شاعرين،  ألبوين  1923م، 

أظفارها،  نعومة  منذ  الشعر  أحّبت 

بغداد،  يف  اجلامعية  دراستها  أكملت 

اآلداب،  ماجستري  عىل  حصلت  ثّم 

املقارن،  األدب  يف  الدكتوراة  ودرجة 

أخريًا  واستقرت  التدريس  يف  عملت 

من  أهّنا  عىل  وعرفت  القاهرة،  يف 

الشعر  يف  التجديدية  احلركة  رّواد 

العريب. »عملت أساتذة جامعّية ألكثر 

ومّثلت  سنة،  وعرشين  مخس  من 

عام  العرب  األدباء  مؤمتر  يف  العراق 

الدعوات  من  العديد  وتلّقت   ،1965

وإلقاء  والغربّية  العربّية  للمؤمترات 

النشاطات  يف  واملشاركة  املحارضات 

والفكرّية  واإلنسانّية  والثقافّية  األدبّية 

أصدرت  والنقدية.  والفلسفّية 

الليل؛  عاشقة  الشعرّية:  جمموعاهتا 

شجرة  املوجة؛  قرارة  ورماد؛  شظايا 

لإلنسان،  وأغنية  احلياة  مأساة  القمر؛ 

والثورة،  وللصالة  البحر،  ألوانه  يغرّي 

قضايا  الكتب:  من  أصدرت  كام 

املجتمع  يف  التجزيئّية  املعارص؛  الشعر 

احلمراء،  والرشفة  الصومعة  العريّب، 
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هلا  وصدر  الشعر.  وسيكولوجية 

أعامهلا  صدرت  كام  قصصّية،  جمموعة 

هلا  ونرش  طبعة،  من  أكثر  يف  الكاملة 

واألدبّية  النقدّية  املقاالت  من  العديد 

العريب.  الوطن  يف  األدبية  املجاّلت  يف 

متعّددة  وأبحاث  دراسات  عنها  كتب 

ورسائل أكاديمّية يف اجلامعات العربية 

من  عدد  عىل  وحازت  والغربية، 

ومنحت  البابطني،  جائزة  منها  اجلوائز 

الدكتوراه الفخرّية من جامعة البرصة، 

ورحلت نازك املالئكة عن عمر يناهز 

مخسة وثامنني عامًا يف العاصمة املرصّية، 

 »2007/6/21 بتاريخ  فيها  ودفنت 

)الطريفي، 2011: 8-9(. 

الـشاعـرة سعاد حممد  »ولـدت   

وهي  الـعراق،  1942يف  عام  الصباح 

»حممد  الشيخ  لوالدها  البكر  اإلبنة 

الذي محل اسم جده حاكم  الصباح«، 

الكويت من العـام 1896 -1892م. 

ثّم  الكويت  يف  األولی  علومها  تّلقت 

والقاهرة  بريوت  بجامعة  التحقت 

عىل  وحصلت  االقتـصاد  ودرسـت 

من  دكتوراة  ثّم  ومن  بكالوريوس 

يف  الربيطانيـة  سارجيلفـورد  جامعة 

تفرغت  خترجها  وبعد  1981م،  عـام 

االقتصادي،  و  الثقايف  نشاطها  ملبارشة 

و  االقتصادية  العلـوم  يف  أسـتاذة  فهي 

اآلداب. بدأت بالكتابة و هي مل تتجاوز 

الثالثة عرش عامًا، ثم مجعت قصائدها يف 

ديوان نرشته عام 1964م حتت عنوان 

تالحقت  ثـّم  ومـن  عـمري«،  »من 

وأخـذت  األخرى  الشعرية  دواوينها 

حتى  إنتاجها  وتواصل  واسعة  شـهرة 

تأثرت  العاملية.  املستويات  إىل  وصل 

ثّم  ومن  متـام  وأيب  باملتنبي  بداياهتا  يف 

اللبنانيني وبشوقي ويف  املهجر  بشعراء 

أواخر اخلمسينات بنزار قباين إذ كانت 

تعّد نفسها تلميذًة يف مدرسته« )خلف، 

اهلوية اجلندرية يف الشعر العريب املعارص ...
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1992: 42(. »تداخلت يف شعر سعاد 

الصباح قضيتان ومتازجتا: قضية حتّرر 

املرأة العربية وتصوير واقعها يف جمتمع 

قضية  و  الرجال،  سيطرة  حتت  مغلق 

قضية  خاصًة  اإلسالمية،  األمة  مهوم 

اخلطر  ومواجهة  الفلـسطيني  الـشعب 

الصهيوين الذي احتل مساحة كبرية يف 

قصائدها« )األمني، 1994: 8(. 

سنة  اخلطيب  نبيلة  »ُولدت   

قرية  يف  ونشأت  الزرقاء،  يف   1962

عىل  حصلت  نابلس،  قرب  الباذان 

شهادة الدبلوم يف اللغة اإلنجليزية من 

كلية املجتمع العريب بعاّمن سنة 1986، 

اللغة  يف  البكالوريوس  شهادة  ثّم 

اإلنجليزية وآداهبا من اجلامعة األردنية 

سنة 1996. هلا نشاط واسع يف الساحة 

إذ  والعاملية  والعربية  املحلية  األدبية 

املهرجانات  من  العديد  يف  شاركت 

من  العديد  هلا  و  الشعرية  واألمسيات 

املقابالت واحلوارات األدبية والثقافية، 

واإلنتاج األديب واملقاالت، ودراسات 

يف اإلعجاز القرآين نرشت يف الصحف 

والعاملية.  والعربية  املحلية  واملجالت 

وافرًا  حظًا  األديب  إنتاجها  نال  لقد 

األردن  يف  والدراسات  النقد  من 

يف  نرشت  العربية  الدول  من  والعديد 

الصحف واملجالت والكتب واملعاجم 

يف  قّدمت  وقد  االدبية،  واملوسوعات 

خترج  رسالة  الباذان(  )صبا  ديواهنا 

املفتوحة.ودخلت  القدس  جامعة  يف 

أشعارها يف رسالتي دكتوراه يف اجلامعة 

إىل  أشعارها  بعض  األردنية.ترمجت 

اإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية. وأما 

األسد  الباذان،  صبا  األدبية:  أعامهلا 

ملك  و  العجيب  السباق  املغرور، 

ومض  لألطفال،  قصص  احليوانات، 

الروح«  وعقد  النار  صالة  اخلاطر، 

)خوش بخت، 2011: 249(.
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7-عرض املوضوع:-

1-7. عالقة املرأة بذاهتا:- 

ما هو مفهوم الذات عند املرأة،   

تصنع  وهل  شعرها؟  يف  نقرأه  كام 

تسمح ألحد  ذاهتا ال  هالة حول  املرأة 

من  الشاعرة  تعيل  وهل  باخرتاقها؟ 

ذاهتا  ألهنا  أم  )امرأة(،  بوصفها  ذاهتا 

هي وحدها؟ أم أهنا تكثر من ال »أنا« 

بتقلبات  األنا،  هذه  يفهم  عّمن  بحثا 

آن  من  مشاعرها  واضطراب  حاالهتا، 

جراء  املتكرّرة  وانتكاساهتا  آخر،  إلی 

ما جتد من اآلخر؟ هل يمكننا أن نری 

املرأة  شعر  يف  »أنا«  ال  علی  اإلحلاح 

لذاهتا  وكتابًة  حلاهلا،  التقديم  من  نوعا 

اآلخر،  يفهمها  كي  مفتوح،  كتاب  يف 

ويستطيع التحليق يف آفاقها، والغوص 

أن  يمكننا  بَم  العميقة؟...  األغوار  يف 

نفرس تصالح نازك املالئكة مع ذاهتا يف 

قصيدة »الوصول«، التي تقول فيها:

ارتعاش  يف  نفيس  »سأحب   

بألوان  مألی  عصور/  حتيا  ظالهلا 

ألقی  أحنائها  يف  وهناك  اخليال/ 

اإلرشاِق  نجمية  وعواملًا  اجلَامل/ 

نفيس،  سأحب  العطور/  مّسكرة 

طال  الصفاء/  أجُد  ظالهلا  صفاء  يف 

التغّرُب والتالل تلّونت بدم الغروب/ 

مل يبَق إال أنا وآهات املداخن من بعيد/ 

نفيس  صمت  يا  اجلديد/  الليل  وكآبة 

سنني/  رُسی  بعد  إليك  عدُت  ُعدُت 

يَل  فافتح  البحار/  بتطوايف  ضاقت 

/...أنا  أمرُّ دعني  األخريا/  الباَب 

-370  :1979 املالئكة،   ( وظيل...« 

 )367

هل يمكن أن َنِصَف هذه احلالة   

هو  أم  الذات؟  تضخيم  من  نوع  بأهنا 

بوح بطريقة ما، يدخل فيه حّب النفس 

املضّمخ باحلزن، والباحث عن األلوان 

عند  الذات  والعطور...؟  واجلامل 

اهلوية اجلندرية يف الشعر العريب املعارص ...



660

)2
02

3  
ط -

شبا
( )

14
44

 - 
ب

رج
ة )

امن
 الث

سنة
- ال

ون 
الث

والث
س 

خلام
دد ا

الع
 - 

سع
التا

لد 
ملج

/ ا
واة

د

نازك املالئكة ليست مقرتنة بالرضورة 

ذاهتا  تصّور  ما  غالبًا  فهي  اآلخر،  مع 

الصمت  فلك  يف  تدور  وحيدة، 

والالمكان،  واحلرية،  املكبوت، 

خائفة،  صامتة  احيانًا  والالزمان. 

يف  تقول  أمل.  بال  السالم  عن  تبحث 

قصيدة »أنا«:

ه  رِسّ أنا  أنا/  من  يسأل  »الليل   

صمته  أنا  األسوُد/  العميق  القِلق 

أنا  أنا/  من  تسأل  والريح  املتمِرُد/ 

أنا  الزمان/  أنكرين  احلريان  روحها 

من  يسأل  والدهر  مكان/  ال  يف  مثلها 

العصور/  أطوي  جبارة  مثله  أنا  أنا/ 

أخُلق  أنا  النشور/  أمنحها  وأعود 

األمل  فتنة  من  البعيد/  يف  املايض 

والذات  أنا/  أدفنه  وأعود  الرغيد/ 

أحّدق  حريی  مثلها  أنا  أنا/  من  تسأل 

السالم«  يمنحني  يشء  ال  ظالم/  يف 

)املصدر السابق: 114-116(.

هكذا هي أنا الشاعرة، ترتاوح    

وحرية،  وصمت،  ومتّرد،  قلق،  بني  ما 

ختلق  السالم،  عن  وبحث  وجربوت، 

و تتدّفق يف مفارقات تعيشها ذاهتا بني 

تتحّدث سعاد  القوة والوهن. وعندما 

إبرازها  حتاول  »األنا«  عن  الصباح 

التقاليد  كل  وترفض  قوية  بصفات 

والنظرة الدونية يف املجتمع حول املرأة.

أهيا  فشربا/  شربًا  املحتّلني  »أهيا 

غري  ومن  قانوٍن/  غري  من  احلاِكُمني 

غري  من  املالُكني../  أهيا  رشائع/ 

)الصباح،  ُشهود«  غري  ومن  اوراٍق.. 

 . )32-33 :1986

يف  إليه  اإلشارة  جتدر  ما  أول   

املتكلم  ضمري  نطالع  أننا  املرأة،  شعر 

إليه  واإلشارة  املؤنث،  )املتكلمة( 

حيث  من  ذلك  أكان  سواء  بالتأنيث، 

يف  املضمون.  حيث  من  أم  اللفظ، 

للمخاطب/ املذكر  الضمري  مقابل 
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كان  ما  حال  يف  )احلبيب(،  الرجل 

عّد  ويمكن  احلّب.  الشعر يف موضوع 

الفارقة  األولی  الصفة  اخلاصية،  هذه 

أول  وهي  والرجل،  املرأة  شعر  بني 

القارئ، يف حال ورود  لعيان  ما يظهر 

الضامئر. واألمثلة يف هذا السياق عصية 

علی احلرص، لكن قد ُيغني ذكر بعضها 

علی سبيل التمثيل، فمثال تقول سعاد 

الصباح: 

»أيا سّيدي:/ ال تؤاخذ ُجنوين/   

النزوات/ وعشقي-مثيل- بدائيُة  فإين 

بدائي« )الصباح، 1997: 78(. 

علی  تقترص  ال  السمة  وهذه   

من  الشاعرة،  تعرب  التي  القصائد 

الرجل،  نحو  مشاعرها  عن  خالهلا، 

الشاعرة  ختّصصها  قصائد  هناك  وإنام 

ذاهتا  عن  هبا  معرّبة  إما  »أنا«،  لل 

ووجداهنا بطريقة تلقائية، أو قد تتعّمد 

املؤنثة، بصوت حمتّد متمّرد،  هذه األنا 

تقول سعاد الصباح: 

»وأعرف أهنم زائلون/ وأين أنا   

الباقية« )الصباح، 1986: 17(.

احلالة  هذه  ف  َنصِّ أن  يمكن   

الذات وتصالح  بأهنا نوع من تضخيم 

ضمري  تستخدم  والشاعرة  ذاهتا،  مع 

املؤنث باعتزاز وفخر. فاألنوثة ليست 

ليست  أهنا  البعض، كام  يعتقد  عيبا كام 

منظور  يف  املتصّورة  املحدودية  بتلك 

من  وأشمل  أوسع  هي  بل  الذكوري، 

ذلك بكثري، إذ يقول الشاعر املتنبي:

وال  عيٌب  الشمس  السم  التأنيث  »فام 

التذكري فخر للهالل« )املتنبي، 2008: 

174(. كام نطالع عند نبيلة اخلطيب يف 

تتحّدث بكل  »نساء«، وهي  قصيدهتا 

احلياة  يف  اخلري  وتتمنى  ومتّرد،  حّدة 

لألنثی، بصوت احلكيم الوائق:

»تنفسُت فجري وأطلقُت روحي

وصغُت أنيــن خمايض غناء

اهلوية اجلندرية يف الشعر العريب املعارص ...
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سموُت وقد حارصتني اجلراُح 

وعانق وجهي عنان السامء 

أيا هبجة الــروح يّف ارشئّبي 

فإنا يليـــق بنــــا الــــكربيـــــاء

ألسنا اللـــوايت ولدَن امللوك 

وأحشاؤنـــا ضّمـــت األنبيـــــاء 

وإنـــي أعز من األرض شأنا 

وأعلـــی يَل اهلل فيــــها الثناء

أما ُجعلت فـــي حشاي احلياُة 

وفــــي جوفها يستقّر الفناء؟«

)اخلطيب، 2007: 90-91( 

وهنا يبدو أن الشاعرة اختارت   

عن  بعيدًا  )كالسيكيًا(،  أسلوبًا 

واألبيات  اجلديد.  الشعري  األسلوب 

من  والتحّرر  والشموخ  القوة  تعكس 

تضخم  و  الذكورية  والسلطة  القيود 

كام  واعتزاز،  حدة  بكل  األنوثية  لألنا 

بحمل  الفخر  أسلوب  إلی  جلأت  أهنا 

غري  فهي  األحشاء،  بني  )الرجال( 

تشيد  وال  املجتمع،  قيود  علی  متمّردة 

اآلخر،  عن  بعيدا  عاليا  برجا  لذاهتا 

وإنام  املفاهيم،  حتطم  وال  ترصخ،  وال 

تكتفي بإيراد أمثال تذكر بمناقب املرأة 

وإن جاءهتا من خالل الرجل. 

املؤنثة،  ))األنا((  تأيت  وقد    

باعتزاز  لتعرّب  اليشء  بعض  خمصصة 

الفئات  )من  حمّددة  فئة  عن  بالغ 

وأوراق  »كويتية  كقصيديّت  النسائية(؛ 

لسعاد  اخلليجية«،  املرأة  مفكرة  من 

الصباح. وتقول يف القصيدة األولی:

وأنا  صفاًء/  البحريات  مثل  »إنني 

يا  الناُر...بَعصفي/واندالعي.../ 

صديقي:/الكويتية-لو تفهُمها-/ هنٌر 

من احلّب الكبري.../والكويتية إعصاٌر 

امرأٍة/  يف  امرأٍة  ألُف  الُكحِل/أنا  من 

الصباح،   ( والربُق..«  األمطاُر/  وأنا 

 )23 :1986

ليس هلا  األنوثة يف االصطالح   
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السياق  بتنّوع  تتنّوع  فهي  واحد  معنی 

الذي تربز فيه، فهناك من يراها جمموعة 

املرأة  سلوك  حتكم  التي  القواعد  من 

له  والتأنيث  القصد،  وغاية  ومظهرها 

قيمة يف العربية، فإذا أريد تعظيم شیء 

القری )مكة(  فأم  بالتأنيث؛  يمثل  فإنه 

)الفاحتة(.  الكتاب  أم  وكذلك  مؤنثة، 

والشاعرة يف كل ذلك تستخدم ضمري 

املؤنث باعتزاز. وتقول يف موضع آخر، 

ُمعّرفة بنفسها يف قصيدة »هوية«:

فأنَت  بك/  الناُس  »يعرُفني   

الصباح،   ( اخلصويّص...«  ِعطري 

 )131 :1994

ذاهتا  ُتلغي  الشاعرة  أّن  ورغم   

الذي  حبيبها،  ذات  يف  لتتامهی  أحيانًا 

وإنام  دونه،  من  هلا  وجودًا  تری  ال 

بحبيبها.  ارتباطها  تأكيد  يف  منها  رغبة 

حتمل  وال  إنسانية،  قيمة  هلا  فأشياؤها 

أية صفة دونية. نبيلة اخلطيب تتّفق مع 

نظرة نازك املالئكة وتقول: ليس علی 

ذاهتا،  مع  اضطراب  حالة  تعيش  أهنا 

ُتسّلم  لكنها  لدهيا،  واضحة  فالرؤی 

كل ذاهتا حلبيبها، ولكن:

جتمَعني  أن  حاذر  »لكن.../   

يب/ قبَل وال بعَد التكوين/ وارسمني 

باألبيض... الرؤيا/  وضوح  عند 

أعامقي/  ناصعٌة  فأنا  واألبيض/ 

وجهي ال خيضع للتلوين« ) اخلطيب، 

)44 :2007

التمّسك  عن  تتنازل  ال  فهي   

قلبها،  ونصاعة  روحها  صفاء  بصفة 

ذاهتا،  إلی  نظرهتا  األساس يف  هذا هو 

فهي ال تقبل مزايدة أحد يف ذلك، حتی 

لو كان حبيبها. ونبيلة تسمو بذاهتا، يف 

قصيدة » كفي نصالِك يا امرأة، عن أن 

من  طويلة  قائمة  من  واحدة«  تكون 

النساء، يتهاوين أمام رجل مولع بعشق 

تتهمها  التي  إلحداهن  تقول  النساء، 

اهلوية اجلندرية يف الشعر العريب املعارص ...
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بالوقوع يف حّبه:

الشمُس  تذكرين؟/  »هل   

واحلّب  التقينا/  حني  ُوجهتي/  كانت 

تغنّی/  أحلانا  كان  نفيس/  أعامق  يف 

أرَض  ومل  يوًما/  مهجتي  سّيد  كان  ما 

رعاِك  يا  ال  مرًة../إلمائه/  انتساًبا/ 

اهلل/ هو ليس يعنيني بذايت/ هو ليس 

النساء/ وكيف  أكون من  يدري/ من 

يدري  ال  زال/  ما  الذي  هيواين/ 

صفايت؟« )املصدر السابق: 79-81(. 

بصورة  احلديث  الشعر  إن   

هذه  مثل  شيوع  من  خيلو  ال  عامة، 

املعاين فيه، وتزداد هذه املعاين كثافة يف 

جتربة املرأة التي تتنازعها مشاعر الّتمرد 

ثّم بمواقف  واالنطالق، فتصطدم من 

فضال  ذلك،  منها  تقبل  ال  رفض، 

داخل  جتده  الذي  املشاعر،  فيض  عن 

نفسها، وال جتد فسحة كبرية عنه، هذا 

الضيقة.  الفسحة  تلك  وجدت  ما  إذا 

ضمري  املرأة  استخدام  رصد  ويمكن 

الضمري  فهذا  املذكر،  للجمع  الغائب، 

فئة  املجتمع والقبيلة، وهي  فئة  يشّكل 

النساء  فئة  بوجود  االعرتاف  ترفض 

من  سلسلة  عليها  وتفرض  املبدعات، 

املحرمات. 

سعاد  قول  يف  ذلك  يظهر   

نون  علی  »فيتو  قصيدهتا:  يف  الصباح 

النسوة«:

امتياُز  الكالم  إن  »يقولون:   

الرجاِل..« ) الصباح،1986: 12(

وبعد جمموعة من اطروحاهتم،   

حول ما ينبغي للشاعرة بوصفها أنثی، 

عنه،  تتوقف  أن  مجيعا،  لإلناث  بل 

النغم،  حّدة  فی  املتفاوتة  وردودها 

تصل إلی النتيجة:

»وأعرف أهنم زائلوَن/ وأين أنا   

الباقية..« )املصدر السابق: 17( 

اعتداد  مدی  هنا  يالحظ   
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املؤنث، كارِسًة كل  الشاعرة بضمريها 

تقلب  فهي  البالية،  القديمة  القوالب 

تنفي  التي  العادلة(  )غري  املوازين 

الطاغية،  الضمري  ذلك  بإزالة  كياهنا، 

املؤنث،  »األنا«  ضمري  مكانه  وتثبت 

بل  واحدة،  مرة  بذكره  تكتفي  وال 

هذا  علی  ُمسبغة  أنا«  »أين  تؤكده: 

الضمري صفة البقاء. 

أن  جيب  املحور  هذا  انتهاء  يف   

نقارن بني نظرة الشاعرات عن قضية، 

عالقة املرأة بذاهتا: وإذا قارنا بني ضمري 

األنا لدی سعاد الصباح، وضمري األنا 

اختالفًا  وجدنا  املالئكة،  نازك  لدی 

ألغاز، ألغت  كثريًا، فنازك يف قصيدهتا 

كل الضامئر، حتی ضمري احلبيب الذي 

الغوص  يستطع  ومل  كاآلخرين  كان 

حمافظة  ظّلت  وهي  روحها.  أغوار  يف 

الكيانات  عن  منفصلة  كياهنا،  علی 

ُعرفها،  ُعليا يف  ألغازها  األخری؛ ألن 

إليها  يصل  ولن  هبا،  خاصة  وستظّل 

ناتج  وسعاد  نازك  بني  والفرق  أحد. 

عن فلسفة كل منهام، ونظرهتام ملفهومي 

بعض  حيتاج  فاحلّب  والذات،  احلّب 

احلبيب،  أجل  من  الذات  عن  التنازل 

وقبل  أوال  عندها  فالذات  نازك  أما 

كل يشء، أما القلب لدهيا، فهو جمهول 

علی حّد قوهلا. وعندما تتحّدث سعاد 

إبرازها  حتاول  »األنا«  عن  الصباح 

التقاليد  كل  وترفض  قوية  بصفات 

حول  املجتمع  يف  الدونية  والنظرة 

املرأة. ويف رؤية للذات لنبيلة اخلطيب، 

تتّفق فيها مع سعاد من جهة، ثّم تتّفق 

مع نظرة نازك بعد ذلك مبارشة، ليس 

مع  اضطراب  حالة  تعيش  أهنا  علی 

لكنها  لدهيا،  واضحة  فالرؤی  ذاهتا، 

ُتسّلم كل ذاهتا حلبيبها. فهي ال تتنازل 

روحها  صفاء  بصفة  التمّسك  عن 

يف  األساس  هو  هذا  قلبها،  ونصاعة 

اهلوية اجلندرية يف الشعر العريب املعارص ...
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مزايدة  التقبل  فهي  ذاهتا،  إلی  نظرهتا 

أحد يف ذلك حتی لو كان حبيبها. 

2-7. موضوعات أنثوية:-

1-2-7. األمومة.

قد يكون وصف جتربة األمومة   

والوالدة، وما فيها من مشاعر، حرصيا 

عن  التعبري  علی  األقدر  فهي  للمرأة، 

وهلا  سواها،  أحد  خيوضها  ال  جتربة 

واختالطها  املشاعر  تداخل  من  هلا  ما 

وحنان،  أمل،  بني  ما  املرأة،  وجدان  يف 

مشتقة  »األمومة  وخوف.  وحمبة، 

يف  أم  كلمة  ووردت  »أم«  كلمة  من 

الكتاب«  »أم  ومنها:  الكريم  القرآن 

يف  هبا  يبدأ  ألنه  الفاحتة؛  وهي  احلمد، 

 .)38  :1996 )االبرش،  املصاحف« 

قال تعالی: ﴿َيْمُحوْا اهللَُّ َما َيَشآُء َوُيْثبُِت 

)الرعد/39(.  اْلِكَتِب﴾  ُأمُّ  َوِعنَدُه 

»األمومة يف االصطالح: نظام تعلو فيه 

مكانة األم علی مكانة األب يف احلكم، 

والوراثة«  النسب  يف  األم  إلی  ويرجع 

ما  وأوضح  السابق:40(.  )املصدر 

بتجربة  اخلاصة  املشاعر  فيه  بدت 

الوالدة،  قبل  ما  حلظات  يف  األمومة 

موت«  »ميالد  اخلطيب:  نبيلة  قصيدة 

إذ رصدت فيها كل ما ينتاب روح أّم، 

وقد  والوالدة،  املخاض  لتجربة  تتهيأ 

بكاملها،  القصيدة  التجربة  استغرقت 

فيها  تقف  مل  نسبيا،  طويلة  وهي 

املألوفة  املشاعر  تصوير  عند  صاحبتها 

إلی  دخلت  وإنام  احلال،  هذه  مثل  يف 

املرأة يف  انفعاالت  األعامق، وصورت 

أضعف حاالهتا، ويف أقسی جتربة مؤملة 

وأنينها،  برصخاهتا،  هبا،  متّر  )جسديا( 

وصعوبة  األالم  هذه  كنه  يعرف  وال 

القصيدة  تبتدئ  غريها.  التجربة 

سبقت  التي  الليلة  يف  بوصف حالتها 

بقوهلا:  امليالد، 

أحشاء  ُيذيب  األنني/  »هذا   
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أوشكِت/  فقد  صرًبا../  السكون/ 

)اخلطيب،1996:  اجلنني«  تضعی  أن 

. )94

علی  نفسها  حتمل  وأخذت   

أن  علی  تفكريها  برتكيز  الصرب، 

بعد  كان  إذا  خاصة  فرحة،  امليالد 

علی  نفسها  توّطن  كي  سنني،  عقم 

كل  ختوضه  شيًئا  فتجعله  األمل،  جتّرع 

كام  مؤملا.  كان  وإن  وتتجاوزه  النساء، 

للنسوّية  بارز  معياٌر  هی  األمومة  أّن 

تتكّبدها  التی  اآلالم  رغم  واألنثوّية 

األمومة  »إّن  اإلنجاب  أثناء  النسوة 

الرجال،  يقول  كام  األطفال،  وإنجاب 

هبذا  رىًض.  النساء  جتارب  أكثر  هی 

آالم  الطفل،  إنجاب  خُيفي  املعنى 

وصعوبات اإلنجاب« )مؤمنی وسيف 

اللهی، 1387ش: 68(.

تتفتت  امليالد/  هكذا  »هو   

الصرب/  حدود  علی  منُه/  األضالع 

وجيّف البحر../ ليس انشقاق النفِس/ 

امليالد/  هكذا  هو  اليسري/  باألمر 

قلب  ُمصّدًعا  الزالِل/  املاء  كتفّجر 

-97 السابق:  )املصدر  الصخور« 

.)96
جتربة  اخلطيب،  نبيلة  وتورد   
امليالد يف قصيدة » سنة حلوة« ال علی 
سبيل احلديث عن التجربة ذاهتا، وإنام 
حديثها  يف  املوعظة،  سياق  يف  أوردت 
املوت  أن  وتقول  واملوت،  احلياة  عن 

أدنی ألحدنا من ارتداد طرفه إليه: 
»هل ظنُك ميالدك يوًما

مل تدِر عناء جتاربه؟!
ماذا أنجزَت عشيتها؟

أَشهدَت مريَر متاعبه؟
سل أمك هل تنسی يوًما

فِعَل املطلوب بطالبه
تشدو واملوُت يصارُعها

واستلقت بني خمالبه«

)اخلطيب، 2007: 51( 

مرارة  تصف  مل  هنا  لكنها   

اهلوية اجلندرية يف الشعر العريب املعارص ...
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مثاالً  بسوقها  اكتفت  بل  التجربة، 

علی  تسيطر  األمومة  موضوعة  وتظّل 

عن  الصباح  سعاد  وتتحدث  املرأة. 

له  بحملها  حتتفظ  أن  وحتّب  األمومة 

سعاد  تتعّلق  هكذا  الكانغارو،  كأنثی 

أن  إلی  به  لتصل  األمومة،  بموضوع 

التريد  بطنها،  يف  حتمله  جنينًا  يكون 

وضعه مهام طالت مدة احلمل. 

يف  الكانغارو/  أنثی  »أمحُِلك   

إلی  شجرة  من  بك  وأقفُز  بطني../ 

تسعني  أشهر/  تسعة  أمحلك  شجرة/ 

أن  وأخاُف  عامًا/  تسعني  شهرًا/ 

الغابْة«  يف  مني  تضيع  ال  حتی  ألَِدْك/ 

)الصباح، 1994: 89(.

الذي  اهلاجس  ذلك  هنا  وتبنّي   

من  خوفها  وهو  املرأة،  يالحق  يظّل 

فقدان طفلها يف أي وقت، لذا تتمّسك 

به بكل ما يتاح هلا من السبل، والشاعرة 

لالحتفاظ  اخلاصة  طريقتها  أختارت 

به. ثّم تبنّي ابتهال األم يف تلك الليلة، 

الذي  وللوليد  لنفسها  دعائها  وكثافة 

والصاحلني،  باألنبياء  فتتوسل  سيولد، 

بمريم  فبدأت  باملحن،  مروا  الذين 

البتول، يف دعائها لنفسها بأن هيّون اهلل 

عليها األمل:

عيّل/  هّون  مريم/  رب  »يا   

نفيس«  تلقاه  بالذي  أعلُم/  فأنت 

)املصدر السابق: 97(.

أجل  بالدعاء، من  توّجهت  ثم   

الذي  بإسامعيل  وتوسلت  وليدها، 

جمدا  وأجری  صغري،  وهو  رّبه  رعاه 

احلرام(  البيت  قواعد  )رفع  عظيام 

علی يده، حينام شّب ويفع، وبيوسف 

بإذن  حمنهم  جتاوزوا  وكلهم  ويونس، 

اهلل ورعايته:

»يا ربَّ إسامعيَل/ هبُه العمَر/   

علی  فّجر  قلٍب/  كل  يف  كعبًة/  يبني 

يسقي/جفاف  عّله  زمزَم/  قدميه 
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من  ُصنُه  يوسف/  ربَّ  يا  الروح/ 

بطن  كان  قد  يونس/  يا رب  إخوانِِه/ 

األمواج  له  سخر  يغيل/  احلوِت/ 

السكينة«  جوارحه  يف  وأنزل  حتضنُه/ 

)املصدر السابق: 99-100( . 

واستدعت قصة موسی، الذي   

ألقته أمه يف الّيم، وذلك حينام وصلت 

هبا األحداث إلی ما بعد والدة الوليد، 

أن  قبل  للحياة  مفارقا  كان  الذي 

يستنشق نفًسا واحًدا منها:

يف  وألقيه  التابوت/  يف  »ُحّطيه   

اليّم/ ولتِنجي هاروَن/ كي يشتّد أزُر 

أخيِه« )املصدر السابق: 106(.

حلظات  جزئيات  كل  تفصيل  »إن 

بكل  يعقبها،  وما  يسبقها،  وما  امليالد، 

املشاعر املختلطة، بني أمل وفرح وخوف 

وأمل..، ختلق حياة من داخل اجلسد، 

هذه  صاحبة  املرأة،  لغري  يأيت  يكن  مل 

تنبع  اخلاصة  اخلربة  فهذه  التجربة، 

املرأة قد جربت وحدها هذه  من كون 

اخلربات احلياتية األنثوية اخلاصة، فإهنا 

وحدها القادرة علی احلديث عن حياة 

املرأة«. ) سلدن، 1996: 190(. ويف 

سعاد  رسمت  نفسها،  الوالدة  أجواء 

اللذين  والرصاخ،  الصوت  الصباح 

تسمع  مل  ولكنها  األم،  ُتطلقهام  كانت 

والسكون،  الصمت  سوی  الوليد  من 

فكان الصوت أحدی أدواهتا يف تعميق 

صورة األمل، ومن ثّم احلزن الذي تبعه. 

ومن بعض تلك الصور: 

ودعي  ترصخي/  »ال   

وتثور  حني../  سيولُد  ملن  الرصاخ/ 

املكان/  أرجاء  كل  تزلزل  رصختها/ 

وفقدتُه../  املكان../  يف  خييم  صمُت 

قبل انبعاث النور/ يف الصبح احلنون/ 

تعبُث  األصوات/  تبعثر  ُقبيل  فمضی 

-103 السابق:  )املصدر  بالسكون« 

 )95

اهلوية اجلندرية يف الشعر العريب املعارص ...
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قصيدهتا  يف  الشاعرة  اعتمدت   

املتلقي  تركْت  فقد  حسيًا،  متثياًل  هذه، 

صورتني  بني  املقارنة  من  نوعًا  يقيم 

ما  بكل  وحتلم  متور  فهي  متغايرتني، 

بعيدًا عن حلظات  متفائل  هو مستقبيل 

احلزن املتواصلة وإن بدت ألول وهلة 

قصيدة متموّجة فهي قادرة عىل التعبري 

جّو  إىل  شعوري  جّو  من  االنتقال  عن 

بدأْت  حني  فالشاعرة  خمالف.  آخر 

حزينة  بدأهتا  القصيدة  تلك  برسم 

إىل  حتوّلْت  أن  لبثت  ما  ثم  مظلمة  أو 

قصيدٍة مرشقة، إذ استطاعت الشاعرة 

وبرومانسيتها املعهودة أن تصل هبا إىل 

شواطئ اهلدوء املشوبة بالفرح.

حني  املالئكة  نازك  الشاعرة   

تقف عند جتربتني مغايرتني مها األمومة 

تقف  مثال  األمومة  يف  فهي  والفقدان 

ما  كل  عن  متغاضية  املبتهج،  موقف 

منغصات  من  التجربة  تلك  يتخّلل 

يف  ترى  فهي  عسرية،  ودقائق  حياتية 

أمل  ملحة  الصغرية  طفلتها  )ميسون( 

عينيها، حكاياهتا، صفاء  تستمدها من 

ذلك  ليكون  جبينها،  وبريق  وجهها 

قصيدة  ففي  للجامل،  معربها  األمل 

ذات  الشاعرة  لنا  تبدو  )ميسون(  إىل 

حساسية شديدة يف انفعاالهتا قد يكون 

حتى  تتأثر  فهي  الغرابة  بعض  فيها 

وتنفعل  البسيطة  االعتيادية  باملواقف 

هذه  يف  واضحًا  نراه  ما  وهذا  فيها 

القصيدة التي رسمتها وهي واقعة حتت 

تأثري عاطفة األمومة اجلياشة فرأت يف 

حزن  من  كائن  هو  ملا  تعويضا  طفلتها 

وأمل إذ تقول: 

»إن َخـــَبْت أعيـــُن النجـــوْم/   

القمـــْر/  َبْســـمُة  وســــَجْت 

واخـــتفْت ُخـــرْضُة الكــروم/ وذوى 

أنـِت  لـي  كـنِت  وانتـــــثْر/  الـــــورُد 

نْبـَع عْطـٍر  ينثـاُل  املسِّ  خُمَْميّل /  كوكًبـا 
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عينيِك  بريِق  مـن  لـي  كـان  وضـوٍء/ 

ْفِء«  ـْدِن فـي ليـايل الـدِّ لوُن/ الَقَمـِر اللَّ

)املالئكة: 1979: 240(.

أن  املحور  هذا  يف  الحظنا   

تطرقتا  اخلطيب  ونبيلة  الصباح  سعاد 

ورسمتا  بالتفصيل  األمومة  قضية  إلی 

املشاعر  بكل  امليالد  حلظات  جزئيات 

بني أمل وفرح، وعرّبتا عن تلك اللحظة 

ونداء األم لألنبياء والقديسني وتوسل 

األم بالدعاء، ممّا يدّل عىل صعوبة هذه 

املرحلة. ولكن نازك املالئكة فهي تتأثر 

البسيطة  االعتيادية  باملواقف  حتى 

تأثري  حتت  واقعة  وهي  فيها  وتنفعل 

عاطفة األمومة اجلياشة فرأت يف طفلتها 

تعويضا ملا هو كائن من حزن وأمل. 

3-7. أشياء أنثوية:-

يمكن تسجيل ملحوظ يف شعر   

اخلاصة،  أدواهتا  تستثمر  فهي  املرأة، 

و..  والعطور  واألمشاط  كالكحل 

للرجل،  تعنيه  عام  خمتلفة  بطريقة 

ذات  أنثوية،  رموزا  لدهيا  تشّكل  فهي 

كينونتها،  يف  تدخل  عميقة،  دالالت 

إهنا  بل  عنها،  االستغناء  تستطيع  وال 

ونوعا  القدسية،  من  شيئا  عليها  ُتسبغ 

هبا.  ارتباطها  لشدة  اإلنسانية؛  من 

يسرتعي  ما  عند  كثريا  تقف  أهنا  كام 

بدت  وإن  حتی  اليه،  وحتتاج  اهتاممها 

وأحيانا  ساذجة،  بسيطة  األشياء  هذه 

وللمجتمع  للرجل،  بالنسبة  سخيفة 

من خلفه. فمثال كحلها العريب، يعطيها 

تعتز  ألنوثتها،  رمزا  ويشّكل  هويتها، 

به، وال تتخّلی عنه أبدا.

مع  املالئكة  نازك  تعاملت   

اهتاممات املرأة فقد نسَبت تلك األشياء 

هبا.  تتمّسك  أن  إلی  وَدَعتها  إليها، 

مظاهرها  تويل  أن  النساء  من  فطلبت 

فذكرت  واهتاممًا،  عناية  الكاذبة، 

العطور واللباس، وركزت علی مسألة 

اهلوية اجلندرية يف الشعر العريب املعارص ...
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بالنسبة  أمهيته  مدی  إلدراكها  العمر، 

للمرأة:

يف  ستلبسني؟/  ماذا  »سّيديت   

سوف  وشاٍح  أي  يف  الليلة،  سهرة 

ساخنًا  َشباًبا  كوين  سّيديت  تظهرين؟/ 

باريَس،  عطور  استعميل  وزبعة/ 

اكرعي من مخرنا املشعشة/ فخمُرنا قد 

الربيُع فيها عطَرُه وأدُمَعه/ متّتعي  قّطر 

والسنواُت  راكًضا،  يميض  فالعمر 

أظفارك  هَترمني/  وأنِت  ُمرِسعة/ 

الطوال يا سّيديت اطِلها/ بصبٍغ قرمزيٍّ 

/ كأنه رجٌع غريٌق ذاهٌل من متتامت  لنّيِ

-126  :1978 )املالئكة،  أرغِن« 

)125

املرأة،  ختص  التي  األشياء  هذه   

وليست  إليها،  مضافة  غالبا  نراها 

نسبت  اخلطيب  نبيلة  أّن  وبام  منفردة، 

قلبها،  إلی  والقريبة  الثمينة  أشياءها 

حتی  ُحّبها  يف  واقعة  أهنا  ذلك  فمعنی 

و  زواجها  مراسم  وتقّيم  العظم، 

ننظر  حبيبها،  هلا  قدمه  الذي  ِعقدها 

كيف تصف ِعقدها تقول: 

»وداعبت النسائُم ذيَل ثويب

وقد عبث النعاس بطــرف هدبـي«

»يا عهُد ماذا لو خلعُت خوامتي؟!

وقطعُت ِعقًدا كان عندي األجمدا!((

)اخلطيب، 2007: 77(

األشياء  هذه  ألمهية  ونظرا   

الصباح  سعاد  تستخدمها  املرأة،  عند 

املهمة  أدواهتا  فهي  يف خطاهبا حلبيبها، 

حلبيبها،  حّبها  ولفرط  املوقف،  هذا  يف 

أن  تأمره  كياهنا،  من  احتله  ما  وشدة 

بذكر  وتبدأ  الكيان،  هذا  من  خيرج 

تقول  ألمهيتها،  وأيًضا  أوال،  أشيائها 

سعاد الصباح:

من  اخرج/  السّيُد  »أهيا   

املاء  رذاذ  من  رسيري../  ِمالءات 

من  صباًحا/  جسمي  علی  ينساب 
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وُكحيل  وأمشاطي../  دبابييس... 

العريب« )الصباح،1986: 36( 

فكحلها عريب بامتياز واعتزاز،   

إلی  تنضاف  ما  كثريا  الصفة  وهذه 

الكحل، تقول أيضا، يف ما يتّصل هبذا 

السياق والوصف:

مهام  أحّبك/  »سأبقی   

مهام  رصخَت/  ومهام  ضجرَت/ 

التحّرَر  أردت  ومهام  احتججَت/ 

َشعرَي  ومن   /.. العريبِّ ُكحيَل  من 

أحّبك«  سأبقی  الكستنائّي../ 

)الصباح، 1997: 78(.

حاالهتا،  كل  يف  عريب  وكحلها   

ال تفارقه هذه الصفة عندها، وهي هنا 

كحلها،  عن  ستستغني  أهنا  تعني  ال 

ذلك،  تفعل  أن  املحال  من  إنه  بل 

شعرها  مثل  مثله  هبا،  مرتبط  فهو 

بكل  تتمّسك  لكنها  »الكستنائي« 

سعاد،  لكن  أيًضا.  وبحّبها  أشيائها، 

بالعراق،  فيه  تتغنی  آخر،  موضع  يف 

كل  أضافت  بل  الكحل،  أضافت 

أشيائها اخلاصة إلی العراق، تتيم، من 

نوع خمتلف، بالعراق، تقول يف قصيدة 

حّب إلی سيف عراقي: 

حتّب  أن  قررت  امرأة../  »أنا   

عيون  أمام  منه  تتزّوج  وأن  العراق/ 

أكّحُل  كنُت  الطفولِة/  فمنذ  القبيلة/ 

أحني  وكنت  العراق/  بليِل  عيني 

شعري  وأترك  العراق/  بطنِي  يدي 

العراق..«  نخَل  ليشبه  طوياًل../ 

)الصباح، 1986: 121(.

وبام أهنا نسبت أشياءها الثمينة   

والقريبة إلی قلبها إلی العراق، فمعنى 

العظم.  حتی  ُحبه  يف  واقعة  أهنا  ذلك 

 2000 أنثی  قصيدة  يف  نظرة  ولكن 

حربا  شنّت  أهنا  نجد  الصباح،  لسعاد 

وتسلقت  فحطمتها  املرأة،  أشياء  علی 

علی شظاياها، لتصل إلی حتقيق ذاهتا، 

اهلوية اجلندرية يف الشعر العريب املعارص ...
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وقراءة يف القصيدة توصل القارئ إلی 

السبب الذي دفعها إلی ذلك، تقول: 

نساء  مجيع  مثل  بوسعي/  كان  »قد 

كان  قد  املرآة../  مغازلُة  األرِض/ 

بوسعي أن أجتّمل.../ أن أتكّحَل.../ 

أن  بوسعي/  كان  قد  أتدّلَل../  أن 

وأن  وبالياقوِت/  بالفريوز،  أتشّكل 

أن  بوسعي  كان  قد  كامللكات/  أتّثنی 

ال أفعَل شيًئا/ أن ال أقرأ شيًئا/ أن ال 

األنثی/  خنُت  لكنّي  شيًئا../  أكتَب 

واخرتُت مواجهة الكلامت« )الصباح، 

 .)25-28 :1994

اختارت أن تكون ذاهتا، بعيدة   

ليس  عنها،  ومتنازلة  أشيائها،  عن 

تری  ألهنا  بل  شيئا،  هلا  تعني  ال  ألهنا 

دائرته،  يف  األنثی  تنحرص  طوقا  فيها 

وألهنا تری هلا قيمة- من وجهة نظرها 

األنثی  إلی  تنضاف  املوقف-  هذا  يف 

براءهتا  وأعلنت  ماهيتها،  وتشّكل 

األنوثة  أن  يتومّهن  اللوايت  أولئك  من 

شنّت  لذا  ُتشّكلهن.  أشياء  يف  تكمن 

األشياء  تلك  لتنفي  رشسا  هجوها 

املقدس  الوقوف  فنفت  نفسها،  عن 

والتجّمل،  والثرثرة،  املرآة،  أمام 

والّتدلل، ورفضت أن تتشّكل بالفريوز 

الّتشكل،  لفظة  منتقدة  والياقوت، 

وليس التجّمل أو التزين.

إلی  اخلطيب  نبيلة  وتنظر   

املجوهرات، النظرة نفسها، تقول:

عقًدا/  اللؤلؤ  متنحني/  »ال   

كنت  إن  وّهاجا/  سواًرا  واملاس 

علی  فاجعله../  شيًئا/  ستهديني 

رأيس تاًجا« )اخلطيب،2004: 89( 

التي  اجلواهر  من  نفرت  فقد   

عيون  يف  متألقة  وجتعلها  املرأة،  ُتبهر 

رغم  التاج  استثنت  لكنها  اآلخرين، 

قد  لكنها  ظاهريا،  ضمنها  يدخل  أنه 

تقصد من ورائه، أن يكون رمًزا ُيلتفت 
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بعني  وفكرها  عقلها  إلی  خالله  من 

إليها  ُينظر  أن  ال  واالحرتام،  االهتامم 

علی أهنا ُدمية، وُمفّرغة من أي فكر.

4-7. التمرد األنثوي:-

من أهم املشكالت التي عانت   

اإلنغالق  مشكلة  املجتمعات،  منها 

األفكار  علی  اإلنفتاح  فكرة  ورفض 

وهذا  صائبة  كانت  ولو  اجلديدة 

لتمسكهم الشديد باألعراف والتقاليد، 

املجتمعات  بعض  جعل  ما  وهذا 

رافضة  نفسها،  علی  متقوقعة  تعيش 

ألسباٍب  املرأة  كانت  لقد  التقّدم. 

مشّقات  تتحّمل  واجتامعّية  ُأرسّية 

لذلك  التحقري.  أمام  وتتهاوى  احلياة 

املرأة  إلبراز  الصباح  سعاد  انربت 

حقوققها  عن  واملدافعة  املبارزة  بدور 

دفاعًا  قلمها  امتشقت  إذ  ومصريها، 

عن النساء. »إن هذه القضية تظّل املرأة 

تالحقها يف كثري من شعرها، ألن كون 

املرأة تقول شعرا وتبوح بمشاعرها، يف 

من  كثريا  عليها  يفرض  منغلق،  جمتمع 

علی  ذاته  بحّد  مترًدا  يعّد  املحرمات، 

يبدو يف شعر  مواضعات املجتمع، لذا 

أسكتتها  كثرية،  قيود  من  ضيقها  املرأة 

للمرأة  فالبد  ثم  ومن  طويلة،  قرونا 

أن تتصدی هلذه القضية، ألهنا قضيتها 

هي، وال أحد غريها سيشعر بقساوة ما 

ذاقت«. )العفيف، 2011: 186(. 

الصباح  سعاد  الشاعرة  تطرح   

يف  بشدة  وتؤكدها  املرأة،  قضية 

أسامء  ذلك  علی  يدّل  شعرها،  معظم 

امرأة،  »فتافيت  كـ  دواوينها،  بعض 

إلی  وُخذين  األنثی،  كانت  البدء  ويف 

فتافيت  ديواهنا  الشمس«.  حدود 

»فيتو علی نون  افتتحته بقصيدة  امرأة 

تذكر  القصيدة  طوال  وظّلت  النسوة« 

التي حرمت عليها،  املجتمع  ممنوعات 

وحتاول أن تثبت أّن ال وجه لتحريمها، 

اهلوية اجلندرية يف الشعر العريب املعارص ...
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مثال  فهي  لذلك،  مسّوغاهتا  مة  مقدِّ

تؤكد حقها يف الكتابة: 

إثٌم  الكتابة  إن  »يقولوَن/   

الصباح،   ( تكتبي«  فال  عظيٌم../ 

 )10 :1986

من  النواهي  من  سلسلة  وبعد   

التي  األنثی  بصوت  ترّد  املجتمع،  قبل 

أهنا  لتثبت  النواهي،  تلك  ضجرت من 

ارتادت كل ما هنَوها عنه، فام أصاهبا أي 

سوء ممّا حذروها منه. إلی أن تصل هبا 

حالة الضيق من هذا الوضع املتجرّب، إلی 

أن ترصخ:

»وأضحُك من كل ما قيل عني/   

ومنطَق  الَتنَك/  عرص  أفكار  وأرفُض 

التنك/ وأبقي أغنّي علی قّمتي  عرص 

العالية/ وأعرف أن الرعود ستميض/ 

اخلفافيش  وأن  متيض/  الزوابع  وأن 

متيض/ وأعرف أهنم زائلوَن/ وأين أنا 

الباقية..« )املصدر السابق: 17(.

لضمري  املقصود  اإلثبات  هبذا   

يعرّب  ال  دفينا،  ظّل  طاملا  الذي  »األنا« 

عن نفسه إال بصوت باهت، هذه األنا، 

هي أنا املؤنثة، التي مل تأت مفرغة لذاهتا، 

وإنام انشطرت إلی كل الذوات املؤنثة. 

بتأكيد  إيذانا  الضمري  أكدت  وهنا 

باسمهن،  تتمّرد  وهي  املؤنثة،  الذات 

البالية  املوروثات  حتطيم  علی  وتتجرأ 

سعاد  تقول  وُعظمت.  ُقّدست  التي 

الصباح:

العرْش/  الوصايا  ضد  »إنني   

ودماء«  رماٌل  خلفي  من  والتاريخ 

)املصدر السابق: 21(.

فالشاعرة ال تتكلم عن نفسها،   

بنات جنسها.  باسم كل  تتحدث  وإنام 

جتعل سعاد الصباح قضية قمع األنثی 

هذه  أن  فتحّدد  رصفة،  اجتامعية  ثقافة 

ثقافة  من  أبناؤها  ترشب  بام  البالد 

دونية،  نظرة  املرأة  إلی  تنظر  متوارثة، 
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املرأة،  جترح  بكلامت  ذلك  عن  فتعرّب 

وُتقاس  احلياة،  يف  مهاُمها  حُتّدد  لذا 

ما  وفق  علی  حياهتا  مدار  يف  حركتها 

يريد املجتمع منها، تقول: 

القصيدَة  ختتُِن  بالٌد..  »هذي   

لدی  الشمس  وتشنُُق  األنثی/ 

ُطلوعها/ حفًظا ألمن العائلة/ وتذبح 

أو  فّكرت../  أو  تكّلمت../  إن  املرأة 

لعار  غساًل  عشقت../  أو  كتبت../ 

العائلة/ فالوجه فيها عورٌة/ والصوُت 

عورٌة/  فيها  عورٌة/والِفكر  فيها 

فيها  واحلُب  عورٌة/  فيها  عُر  والشِّ

والرسائل  األخرض..  والقمر  عورٌة/ 

من  الربيع  ألغت  بالٌد  هذي  الزرقاء/ 

)الصباح،  الشتاء«  وألغت  حساهبا/ 

 . )83-87 :1997

ومن شدة تأمل الشاعرة وُحرقتها   

القصيدة  ابتدأت  الواقع،  هذا  من 

ثم  البالد«  ))هذي  إلی  باإلشارة 

توقفت وقفة أمل، من شدة عمق اجلراح 

باألنثی،  الثقافة  تفعله  ممّا  نفسها،  يف 

وربطت اخلري والضياء )الربيع والشتاء 

هذه  لكن  باألنثی،  والقمر(  والشمس 

بوأده  وتقوم  ذلك،  ترفض  البالد 

األمن  حفظ  بحجة  عليه،  والقضاء 

و... ويف قصيدة نازك املالئكة(( غساًل 

الذي  العار  بمفهوم  تضيق  للعار«، 

فبعد  بمكيالني،  القبيلة  رجال  يكيله 

قتلها  تّم  فتاة،  استغاثات  وصفت  أن 

بالسخرية  توّجهت  للعار،  غساًل 

احلّد،  عليها  طبقوا  الذين  أولئك  من 

ساخرة  تقول  بالعار،  غرقهم  وينسون 

من اّدعائهم الفضيلة: 

»ويعود اجلالد الوحيّش ويلقي   

ُمديَته-مّزقنا  ويمسُح  ألعاُر؟  الناس/ 

معة  العار/ وَرَجعنا ُفَضالًء، بيَض السُّ

أحراُر/ يا ربَّ احلانِة، أيَن اخلمُر؟ وأين 

الكأس؟/ ناِد الغانيَة الكسلی العاطرَة 

اهلوية اجلندرية يف الشعر العريب املعارص ...
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وتسأل  الفجر  وسيأيت  األنفاس/ 

قصتها  وستحكي  الفتياُت/  عنها 

حتی  وستهِمُسها  اجلاراُت/  السوداَء 

األحجار/ غساًل للعار/ غساًل للعار« 

)املالئكة، 1979: 351-353(. 

رجال  موقف  كان  هكذا   

القبيلة، يتوّلون هم التنظيف والغسل، 

بينام  بيضاء،  وثياهبم  سمعتهم  لتكون 

يف  بالسواد،  سمعتها  تلطخ  نساؤها 

للون،  الشاعرة  من  مقصود  توظيف 

عليها  حترص  التي  بالسمعة  وربطه 

فام  مزدوجة،  بمقاييس  لكن  القبيلة، 

صارمة  قوانني  من  املرأة  علی  ُيطّبق 

عليهم  ُتطبق  ال  الرجال(،  )يطبقها 

وظيفة  اللون  اختذ  »لقد  أنفسهم. 

اللغة،  حمل  حّل  عندما  تكنولوجية 

وحمل الكتاب وهلذا وجب ربط اللون 

ثم  املتلقي،  ونفسية  املتحدث  بنفسية 

املحيطة  والبيئة  االجتامعي  بالوسط 

بالفنان، فتسهم دالالت اللون يف نقل 

املسترتة  واألبعاد  اخلفية  الدالالت 

 ،1999 )نافع:  البرشية«  النفس  يف 

األلوان  هذه  خالل  فمن   .)125

اإلنسان وميوله  تفسري ودراسة  يمكن 

الشاعرة  استعملت  ولقد  الشخصية، 

إذ  األسود،  واللون  األبيض  اللون 

للتفاؤل،  رمز  هو  األبيض،  اللون  إن 

والصفاء،  والنقاء  واألمل،  واخلري، 

التشاؤم  إلی  يرمز  األسود،  واللون 

توّجهت  ثم  واألمل.  واألسی  والكآبة 

ُمنّبهة  القبيلة،  نساء  إلی  الشاعرة 

وحمذرة:

فَتيات  يا  احلارِة،  جارات  »يا    

مآقينا/  بدموع  سنعجنُه  اخلبُز  القرية/ 

أيدينا/  وسنسلُخ  جدائلنا  سنقّص 

ال  نقّية/  اللون  بيَض  ثباهُبم  لتظَل 

بسمة، ال فرحَة، ال لفتَة فامُلديُة/ ترُقُبنا 

من  وغدًا  وأخينا/  والدنا  قبضة  يف 
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يدري أيَّ ِقفاٍر/ سُتوارينا غساًل للعار« 

)املصدر السابق: 353-354(. 

إلی  املوّجه  هذا  خطاهبا  يف  إهنا   

نساء القرية، مل تنأ بنفسها عن القضية، 

فاملدية تنتظر، وغسل العار هو القضية 

األهم عند رجال القبيلة.

ونبيلة اخلطيب أظهرت متّردها   

يف اهتياج غضبها، مع نوع من االعتزار 

بالنفس، تقول:-

إال  أَبْت/  إذا  السهاَم/  »اِرِم   

حسب  صويب../  املجِد/  اقتناص 

أن  ُأطِلُقت../  إن  كرامًة/  السهام 

بأين  وأعلم/  بقلبي../  هنا  تستقّر../ 

قد فتحُت/ بدفرت التاريخ باًبا/ أسميته 

باب الوجود../ ودخلُتُه متقّلًدا مويت/ 

خلود«  من  وساًما../  فقّلدين../ 

)اخلطيب، 1996: 31-32(.

املوت  جُتابه  أن  فقررت   

بسالسل  ُقّيدت  بعدما  صلب،  بقلب 

وسام  استحقاقها  فرأت  الصمت. 

تقول  أن  اختارت  ألهنا  اخللود؛ 

نبيلة  عند  القضية  ووصلت  كلمتها. 

اخلطيب، يف قصيدة »آه ليلی« إلی أن 

تعّد ما يقوم به املجتمع جتاه املرأة، وأًدا 

حقيقًيا، فكنّت بالكفن األبيض، الذي 

عرسها،  ويوم  مولدها،  منذ  به  ُتكفن 

احلكم  علی  يّدل  رمزا  ذلك  لتجعل 

املؤبد، الذي ُيطلق علی املرأة، وتقول:

»أيا هلَف نفيس/ علی كل َمن/ ُكّفنت 

صرَب  فيا  بالبياض//  مولدها/  منذ 

ليلی/ أأعياك وقُع السياُط/ علی ظهر 

ليلی/ ويا خدَّ ليلی/ أجّرَحك الدمُع/ 

البكاء؟/  ورجع  الظالم/  ستار  حتت 

يسوقوهنن  النساء/  يقتلون  ملن  فتًبا 

ملن  وتًبا  سبايا../   / أعراسهنَّ بأثواب 

إذا  نبيٍذ/  كؤوَس  الصبايا/  يرشبون 

)اخلطيب،  شظايا«  صرّيوها  ثملوا/ 

)90-92 :2007

اهلوية اجلندرية يف الشعر العريب املعارص ...
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الصباح  سعاد  مزجت  وقد   

قضية الّتمرد بحديثها عن احلّب؛ ففي 

العصور  من  تقّدمّي  »إلی  قصيدهتا 

مشاعرها  تؤكد  ظّلت  الوسطی«، 

يف  ورغبتها  حبيبها،  جتاه  اخلالصة 

األنوثة، هذه  ختلّصه من معتقداته عن 

التي تشّكل أساس مشاعره جتاهها: 

تعترّب  كنَت  إن  سيدي/  »يا   

فام  اجلبني/  فوق  وصمًة/  األنوثة 

الذي أبقيَت للمتحّجرين؟« )الصباح، 

. )58 :1986

حبيبها  أن  تظن  كانت  فقد   

مثقف وتقّدمي يف تفكريه:

النساِء/  وأد  يف  ويقول  »أمُثّقُف؟؟/ 

مثقفني؟/  وأيُّ  هذي..  فأيُّ 

حبيبته  ُيبقي  أن  ويريد  أمثقٌف؟؟/ 

يف  أتقّدميٌّ  السنني؟/  برسداب 

األنثی«  إلی  بنظرته  كتابتِه؟/ ورجعٌي 

)املصدر السابق: 60(. 

أهنا  هنا،  فاجأها  الذي  أن   

ظنّت أن مشاعر حبيبها املرهفة جتاهها 

ستكون خالصة، ومن ثّم، فإنه سينظر 

إليها من حيث هي أنثی، علی أهنا ذات 

له،  مساو  األقل  يف  أو  مقدس،  طابع 

هلا،  التحقري  من  بنوع  شعرت  لكنها 

فاختتمت القصيدة بقوهلا: 

أخری/  طبعٌة  أنك  »فّكرُت   

عادية  طبعًة  وجدُتك../  ولكنّي 

كاآلخرين!!« )املصدر السابق: 61(.

اهلادئة  الصوتية  النغمة  هبذه   

تعّده  ممّن  األمل  خيبة  بعد  الكسرية، 

شقيق روحها، وَمن هيّمها أمره من بني 

ويمكن  خمتلفا.  يكن  مل  إذ  الناس،  كل 

تسجيل مالحظة هنا يف ما يتعّلق بطريقة 

الشاعرة يف وصف حبيبها، حتی يف حال 

مل تصفه وصفا  فهي  عدم رضاها عنه، 

قاسيا، ومل تنزل به إلی الدرك األسفل، 

تظهر هنا الرقة األنثوية. 
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النتائج

-ترتبط اهلوية اجلندرية، ارتباطًا   

وثيقًا باألدوار واملسؤوليات التي يقوم 

املحيل  داخل أرسته وجمتمعه  الفرد  هبا 

هذا  يف  رأينا  وكام  األكرب.  وجمتمعه 

البحث، إن الصلة بني اجلنس و اجلندر 

ليست جامدة.

مطالعة  و  البحث  خالل  -من   

الصباح  سعاد  املالئكة،  نازك  أشعار 

أّن  نتيجه  إلی  توصلنا  اخلطيب  ونبيلة 

اجلندرية،  واألدوار  اجلندرية  اهلوية 

أّن أدوار  هي مفاهيم مرنة وهذا يعني 

تتغرّي  اجلندرية،  الفرد  ومسؤوليات 

علی مدی دورة حياته اخلاصة.

واملسؤوليات  األدوار  -إّن   

املرتبطة،  والتوقعات  اجلندرية 

بالذكورة واألنوثة، ترتبط ارتباطًا وثيقًا 

واالقتصادية  االجتامعية  املساواة  بعدم 

الذكورة  أدوار  ألن  وذلك  والسياسية؛ 

أدوار  من  أعلی  ومكانة  قيمة  تأخذ 

هذة  علی  ثورة  وشاهدنا  األنوثة. 

نازك  الشاعرات،  جانب  من  التقاليد 

املالئكة، سعاد الصباح ونبيلة اخلطيب. 

املالئكة  نازك  شعر  يمتلئ   -   

بروح التمّرد، ولكنها ال تعرّب عن ذلك 

عزلتها  أعلنت  وقد  مبارش،  بشكل 

ال  كثرية،  أوضاع  من  وسأمها  مرارا 

نفسها  إلی  فركنت  تغيريها،  تسطيع 

مرة،  غري  عال  بصوت  ذاهتا  وأعلنت 

سعاد  لكن  ودواوين.  قصائد  عدة  يف 

إليه،  حتتاج  عام  تعرّب  تظل  الصباح 

ذاهتا  إلی  التفات  من  أنثی،  بوصفها 

ما  جتنب  ومن  وسجاياها،  ومواهبها 

يعاملها  الذي  من  خاصة  منه،  تستاء 

املجتمع  أفكار  وفق  علی  إليها  وينظر 

بمعايري  أنثی  بوصفها  وموروثاته، 

نبيلة  بالتخّلف. وأما  ومقاييس مشوبة 

اخلطيب فقد أظهرت متّردها يف اهتياج 

اهلوية اجلندرية يف الشعر العريب املعارص ...
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غضبها، مع نوع من االعتزار بالنفس، 

وقررت أن تقابل هذه املوروثات بقلب 

صلب، بعدما قّيدت بسالسل الصمت 

والسكوت.

جيّسد  مصغر  نموذج  -العائلة   

التي  والسيطرة  القوة  ديناميكيات 

حتّدد  القوی  هذه  النساء،  هلا  تتعرض 

األدوار اجلندرية النمطية داخل األرسة، 

الذكورية،  اهليمنة  العائالت ذات  ففي 

والذي  اإلنتاجي  الدور  للرجل  تعطى 

للمرأة  وتعطى  أعلی  مكانة  ذو  ُيعّد 

الدور الرعائي واألعامل املنزلية والتي 

تعكس  كام  أقّل،  مكانة  ذات  تصنف 

هذه  االجتامعية  واألعراف  القوانني 

األدوار العائلية وتعزّزها. 

فقط  لسن  النساء  -إّن   

أن  أو  النسوية،  باحلركات  منخرطات 

احلركات النسوية تقوم باملنارصة بدافع 

كراهية الرجال فقط، وهذان املعتقدان 

النسوية ال  فاحلركات  غري صحيحني. 

حتاول نزع حقوق من الرجال ومنحها 

النسوية،  احلركات  تستمد  بل  للنساء، 

فكرها من مبدأ حقوق اإلنسان وتنارص 

مجيع أشكال املساواة بني الرجل واملرأة 

من خالل اعتامد مبادئ العدالة وتكافؤ 

الفرص. 
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املصادر واملراجع:-

1. القرآن الكريم.

مصطفی  األهوازي،  األمامي   .2

التحول اجلنيس: دراسة  )1399ش(. 

من  اجلنس  تغيري  عن  تبحث  فقهية 

املذكر ألنثی والعكس. الطبعة األولی: 

دار التهذيب.

سعاد  )1994م(.  فضل  األمني،   .3

الصباح، شاعرة اإلنتامء احلميم. رشكة 

النور: بريوت.

)1997م(.  نازك  األعرجي،   .4

الكتابة  يف  دراسات  األنثى،  صوت 

النسوية العربية. ط1، األهايل للطباعة 

والنرش: سوريا.

)2008م(.  املتنبي  أبوالطيب   .5

ديوان، ط2، دار صادر بريوت: لبنان.

)1996م(.  عبداهلل  مها  االبرش،   .6

األمومة ومكانتها يف اإلسالم يف ضوء 

الكتاب والسنة: مكة املكرمة.

)2006م(.  ســارة  جامبل،   .7

النســوية وما بعد النســوية، ترمجة أمحد 

الشــامي، الطبعة األولی، المک:

املجلس األعلی للثقافة.

عقد  )2007م(.  نبيلة  اخلطيب،   .8

الوطنية:  املكتبة  دائرة  ط1،  الروح. 

عامن.

ومض  ________)2004م(.   .9

اخلاطر. ط1، دار األعالم: عامن.

صالة  10.________)2007م(. 

النار. ط1، دائرة املكتبة الوطنية: عامن.

صبا  11.________)1996م(. 

الوطنية:  املكتبة  دائرة  ط1،  الباذان. 

عامن.

سعاد   .)1992( فاضل  خلف،   .12

منشورات  والشاعرة.  الشعر  الصباح، 

رشكة النور: كويت.

13. سلدن، رامان )1996م(. النظرية 

األدبية املعارصة. ترمجة سعيد الغانمي، 
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العدد الثاين،صص 96-54

25. خوش بخت، عاليه و احلافظ عبد 
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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	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	 a c curately،	 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
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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	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	
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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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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	
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