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  ة مسنان اإليرانية بالتعاون مع جامعة تشرين السوريةحمکّمة تصدر عن جامعدولية جملّة فصلية 
  

  م٢٠١٣/ش ه.١٣٩٢ صيف ،عشر رابعال، العدد الرابعة السنة

   خط عثمان طه؛ مواضعها وأسباا يف القرآن الكرمي احلروف املستزادة يف
  نيسياين عظم دهقاينوأ الرسول حممدرضا ابنسيد 
  »)احية ومن حيثمن ن« مبعىن» يف(« صياغة بعض تراكيب متييز النسبة يف »يف» اجلر حرف دور

  إحسان إمساعيلي طاهري وشاكر العامري 
   منهج ابن فارس يف تأصيل ما زاد على ثالثة أحرف

  سامر زهري حبرة
   دراسة نظرية ينّالتركيب اللّغوي للتشبيه عند عبد القاهر اجلرجا

   بثينة سليمان
  البنية السردية واخلطاب السردي يف الرواية 

  سحر شبيب
  احلنني يف شعر امللوك والقادة والوزراء يف األندلس 

  عيسى فارس وطالل علي ديوب
  دراسة نقدية يف توظيف االسترجاعات يف قصة النيب يوسف(ع) 

  بور وناديا دادبورحسني كياين وسعيد حسام

 جامعة تشرين  جامعة مسنان
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  آدااو يف اللغة العربية دراسات
  حمکّمة ةدوليجملة فصلية 

   جامعة مسنان متياز:صاحب اال
  الدکتور صادق عسکري املدير املسؤول:
  الدکتور حممود خورسندي  والدکتور عبدالکرمي يعقوب  رئيسا التحرير:

  الدکتور شاکر العامري نائب رئيس التحرير:
آذرتاش آذرنوشالدکتور  :املستشار العلمي  

  الدكتور علي ضيغمي مدير املوقع اإلنترنيت:و التنفيذياملدير 
  

 :حروف األبجدية)التحرير (حسب ال ئةيه
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  الدکتور شاکر العامري :النصوص العربيةح منقّ
   يفرجام الدکتور هادي :يةليزكاالنامللخصات ح منقّ

  الدكتور علي ضيغمي التصميم والتنضيد:
  علي رضا خورسندي :يالتنفيذ ةاخلبري

  جامعة مسنان الطباعة والتجليد:
  .ة وآدااييف اللغة العرب دراساتإيران، مدينة مسنان، جامعة مسنان، کلية العلوم اإلنسانية، جملة  العنوان:
 lasem@semnan.ac.ir :الربيد اإللکتروينّ    ٠٠٩٨ ٢٣١ ٣٣٥٤١٣٩: ياتفالرقم اهل

                                                  املوقع اإلنترنيت: www.lasem.semnan.ac.ir  

  ة طـهـرانـسـتـاذ جــامـعأ                       وش  ـتور آذرتـاش آذرنكدـال  
  أســتاذ مساعد بجامــعة سـمنان  طاهري إسماعيلي الدكتورإحسان    
  جامـعة تشرينـب كستاذ مـشـارأ مـحمد الـبب             براهيمإتوركالد  
  جامـعة تشرينـب كستاذ مـشـارأ     تورة لطفية إبـراهيم برهم             كدال  

  ـشــريـنـسـتـاذ جـامـعة تأ  ل بصل                       تورمحمد إسماعيكدـال    
  جامـعة تـشرينـبةمسـاعدةسـتاذأ  جـوني                         تــورة رنـاكالـد  
  عة سمنانجامــب كسـتاذ مشـارأ  ورسـندي                       ـتورمحمود خكالد  
  جامـعة تشرينـب كسـتاذ مشـارأ  ليطين                       محمود س قفيوتور كالد  
  أسـتاذ جـامـعـة تربـيت مـعلم  ـدقي                      تـور حـامد صكالـد  
  منانـأســتاذ مساعد بجامــعة س  ري                       كتور صادق عسـكالـد  
  يبجامعة عالمة طباطبائ مشاركستاذأ          ـيان               گنـج يـتور عـلكالد  
  جامـعة همذان ستاذأ                          تور فرامرز مـيرزاييكالـد  
  طـباطبائیالعالمة الة عامـاذ جتـسأ                تور نادر نظام طهراني         كالـد  
  أسـتـاذ جـامـعة تـشــريـن    ريم يـعقوب                 كتورعبدالـكالد  



 
  

  
  
  

  آدااة ويبرالع يف اللغة دراسات
)١٤(  

فصليمسنانة حمکّمة، تصدرها جامع ةة دولي ةاإليراني   
  ةالسوري تشرينبالتعاون مع جامعة 

  
  

  عشر رابعال، العدد رابعةلالسنة ا
  م٢٠١٣/.شه١٣٩٢ صيف

  

  
  

  
  
  
  

  
  

  ي شماره  کمیسیون بررسی اعتبار نشریات علمی کشور و نامه 25/08/1390براساس رأي جلسه
 هـ.ش این مجله داراي اعتبار علمی پژوهشی می باشد.12/09/1390آن کمیسیون مورخ  179861

  کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ ي اداره  25/8/87مورخه  6198/88این نشریه براساس مجوز
 و ارشاد اسالمی منتشر می شود.

 ا« ي علمی پژوهشی همجلدر پایگاه هاي زیر نمایه می گردد: »دراسات يف اللغة العربية وآدا 

ISC ، SID ، Magiran ، Noormags وGoogle Scholar. 

  ادراسات يف اللغة ال«حصلت جملةة حمكّمة«على درجة » عربية وآداعتباراً من عددها األول » علمي
املؤرخ  ۱۷۹۸۶۱وفق الکتاب املرقم بـ من قبل وزارة العلوم والبحوث والتکنولوجيا اإليرانية

 .للهجرية الشمسية ۱۲/۰۹/۱۳۹۰

  عرض جملة ا «يتماليةاملواقع التاحملکمة يف  العلمية » دراسات يف اللغة العربية وآدا ISC ، SID ، 

Magiran ، Noormags  ، Google Scholar. 
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  وآداا دراسات يف اللغة العربية
ة دولية حمکّمةجملة فصلي   

   جامعة مسنان ب االمتياز:صاح
  الدکتور صادق عسکري املدير املسؤول:
  الدکتور حممود خورسندي  والدکتور عبدالکرمي يعقوب  رئيسا التحرير:

  الدکتور شاکر العامري نائب رئيس التحرير:
الدكتور علي ضيغمي مدير املوقع اإلنترنيت:و املدير التنفيذي  

  

 ة):التحرير (حسب احلروف األجبدي هيئة
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  اهليئة االستشارية للعدد:

   الرسول حممدرضا ابنالدكتور سيد 
  الدكتور جواد أصغري 

  الدكتور حممود خورسندي 
 الدكتور حممد صاحل شريف عسكري

   دكتور صادق عسكريال
  الدكتور رضا مري أمحدي 
    الدكتور هادي نظري منظم

  ة طـهـرانـسـتـاذ جــامـعأ                       وش  ـتور آذرتـاش آذرنكدـال  
  أســتاذ مساعد بجامــعة سـمنان  طاهري إسماعيلي الدكتورإحسان    
  جامـعة تشرينـب كستاذ مـشـارمـحمد الـبب             أ براهيمإتوركالد  
  جامـعة تشرينـب كستاذ مـشـارأ  دكتورة لطفية إبـراهيم برهم                ال  

  ـشــريـنـسـتـاذ جـامـعة تأ  ل بصل                       تورمحمد إسماعيكدـال    
  جامـعة تـشرينـبةمسـاعدةسـتاذأ  جـوني                         تــورة رنـاكالـد  
  جامـعة سمنانـب كسـتاذ مشـارأ  ورسـندي                       ـتورمحمود خكالد  
  جامـعة تشرينـب كسـتاذ مشـارأ                    ليطين     محمود س قفيوتور كالد  
  أسـتاذ جـامـعـة تربـيت مـعلم  ـدقي                      تـور حـامد صكالـد  
  أســتاذ مساعد بجامــعة سـمنان  الـدكتور صادق عسـكري                         
  يجامعة عالمة طباطبائبمشارك ستاذأ          گنـجـيان                يـتور عـلكالد  
  جامـعة همذان ستاذأ                          تور فرامرز مـيرزاييكالـد  
  العالمة الطـباطبائیة عامـاذ جتـسأ                تور نادر نظام طهراني         كالـد  
  أسـتـاذ جـامـعة تـشــريـن  الدكتورعبدالـكريم يـعقوب                     
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  لعربية وآداايف اللغة ا دراساتيف جملّة  شروط النشر 
  

جملّة فصلية دولية حمکّمة تتضمن األحباث املتعلّقة بالدراسات  يف اللغة العربية وآداا دراساتجملّة     
اللغوية واألدبية اليت تربز التفاعل القائم بني اللغتني العربية والفارسية، وتسليط األضواء علی املثاقفة اليت 

   متّت بني احلضارتني العريقتني.
تنشر الةُ األحباث املبتکرة يف ااالت املذکورة أعاله باللّغة العربية مع ملخصات باللّغات العربية   

  والفارسية واإلنکليزية علی أن تتحقّق الشروط اآلتية:
جيب أن يکون املوضوع املقدم للبحث جديداً ومل ينشر من قبل، وجيب أن ال يکون مقدماً للنشر  -١

  ة أو مؤمتر يف الوقت نفسه. ألية جملّ
  يرتب النص علی النحو اآليت: -٢

  صفحة العنوان: (عنوان البحث، اسم الباحث ومرتبته العلمية وعنوانه والربيد).  .أ 
  کلمة مع الکلمات املفتاحية يف اية امللخص. ١٥٠امللخص العريب حوايل   .ب 
  اقشتها، اخلامتة والنتائج).نص املقالة (املقدمة وعناصرها، املباحث الفرعية ومن  .ج 
  والفارسية واإلنكليزية).  (العربية  واملراجع املصادر  قائمة   .د 
امللخصان الفارسي واإلنکليزي يف صفحتني مستقلّتني يكتب فيها عنوان البحث ومعلومات   .ه 

  املؤلّف/ املؤلّفني والكلمات املفتاحية بشكل كامل ودقيق.
 ن كما يلي: أوالً: حتت عنوان املقال:  املعلومات املطلوبة من املؤلفنييف امللخصات الثالثة تدو

االسم الكامل بالترتيب العادي ثانياً: يف اهلامش السفلي: الدرجة العلمية، الفرع الدراسي، اسم 
اجلامعة، اسم املدينة، اسم البلد، الربيد اإللكتروين أو الرقم اهلاتفي لكل مؤلف على حدة حمددة 

  ).  -ىل اسم املؤلف (*بنجمة تشري إ
تدون قائمة املراجع بالترتيب اهلجائي لشهرة املؤلّفني متبوعة بفاصلة يليها بقية االسم متبوعاً بفاصلة،  -٣

متبوعاً بفاصلة، رقم الطبعة متبوعا بفاصلة، مکان النشر متبوعاً  بالقلم األسود الغامقعنوان الکتاب 
  تاريخ النشر متبوعاً بنقطة. بنقطتني، اسم الناشر متبوعاً بفاصلة، 

يف جملّة علمية فيبدأ التدوين باسم الشهرة متبوعاً بفاصلة يليها بقية االسم مثّ  مقالةوإذا کان املصدر    
يليه اسم الّة متبوعا بفاصلة، رقم العدد متبوعا بفاصلة، تاريخ النشر  بالقلم األسود الغامقعنوان املقالة 

  الصفحة األولی واألخرية متبوعاً بنقطة. متبوعاً بفاصلة مث رقم
حدة ويتم اتباع الترتيب اآليت إذا کان املصدر/ املرجع  صفحة علی کل تستخدم اهلوامش السفلية يف -٤

فاصلة، رقم  تتبعه بالقلم األسود الغامقعنوان الکتاب  العادي تتبعه فاصلة، : اسم الکاتب بالترتيبکتاباً
إذا كان املصدر/ املرجع أكثر من جملد يذكر رقم الد مث رقم الصفحة أو و. متبوعا بنقطة الصفحة

الصفحات. وإذا تعددت الصفحات فيتم الفصل بني رقم الصفحة األوىل ورقم الصفحة األخرية بشرطة 
ع فيتب مقالة)، إالّ أن تتم اإلشارة إىل صفحتني متباعدتني فيتم الفصل بينهما بالواو. وإذا کان املصدر -(



 د 

 

بالقلم الترتيب اآليت يف احلاشية السفلية: اسم الکاتب بالترتيب العادي متبوعاً بفاصلة، عنوان املقالة 
موقعاً متبوعاً بفاصلة، عنوان الّة، رقم الصفحة متبوعا بنقطة. وإذا كان املصدر  األسود الغامق،

 بالقلم األسود الغامق  عنوان املقالةفيذكر اسم الكاتب بالترتيب العادي متبوعاً بفاصلة مث إلكترونياً
  متبوعاً بفاصلة، مث عنوان املوقع بشكل كامل متبوعاً بفاصلة وتاريخ النقل بني قوسني متبوعاً بنقطة.

ختضع البحوث لتحكيم سري من قبل حكَمني لتحديد صالحيتها للنشر. وال تعاد األحباث إلی  -٥
 بل.أصحاا سواًء قُبِلت للنشر أم مل تق

  يذکر املعادل اإلنکليزي للمصطلحات العلمية عند ورودها ألول مرة فقط. -٦
جيب ترقيم األشکال والصور حسب ورودها ضمن البحث بني قوسني صغريين، وتوضع دالالما  -٧

  حتت الشکل. کما ترقّم اجلداول باألسلوب نفسه، وتوضع الداللة فوقها.
للبحث، وذلك بأن يتضمن ثالثة عناصر: التعريف  جيب أن يكون امللخص صورة مصغرة -٨

كما جيب أن تتضمن  باملوضوع، وأهم مفاصل البحث، وإشارة ألهم النتائج اليت توصل إليها البحث.
أسئلة  -سابقة البحث –منهج البحث  –أمهية البحث وضرورته  –املقدمة الفقرات التالية: التمهيد 

  البحث وفرضياته.
  Wordعلی أن تتمتع باملواصفات التالية: ملف  املوقع اإلنترنيت للمجلة حصراًعربترسل البحوث  -٩

للهوامش السفلية،  ١٢للنص وقياس ١٤، قياس Traditional Arabic، القلم A4قياس الصفحات 
  سم من کل طرف وتدرج األشکال واجلداول والصور يف موقعها ضمن النص.  ٣اهلوامش 

مبا فيها األشکال والصور واجلداول  عشرين صفحةحات البحث علی جيب أن ال يزيد عدد صف -١٠
  واملراجع وامللخصات الثالثة للبحث.

جيب أن يراعي الكتاب قواعد اإلمالء العريب الصحيح واألسلوب الصحيح الستعمال عالمات  -١١
  تروين.الترقيم وأسلوب الترقيم العريب، أي األرقام واحلروف كما ذُكر يف موقع الة اإللك

حيصل صاحب البحث علی ثالث نسخ من عدد الّة الذي ينشر فيه حبثه. وإذا كان للبحث  -١٢
كاتبان حيصل كل واحد منهما على نسختني وإن ازداد عدد الكتاب على االثنني فيحصل كل شخص 

  على نسخة واحدة.
عبر بالضرورة عن آراء هيئة األحباث املنشورة يف الّة تعبر عن آراء الکتاب أنفسهم، وال ت -١٣

  التحرير، فالکتاب يتحملون مسؤولية املعلومات الواردة يف مقاالم من الناحيتني العلمية واحلقوقية.
  يتم االتصال بالة عرب العناوين التالية: -١٤

  وآداا.يف إيران:مسنان،جامعة مسنان،کلّية العلوم اإلنسانية،مکتب جملة دراسات يف اللغة العربية 
  يف سوريا: الالذقية، جامعة تشرين، کلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، الدکتور عبدالکرمي يعقوب.

  ٠٠٩٦٣٤١٤١٥٢٢١سوريا:      ٠٠٩٨٢٣١٣٣٥٤١٣٩األرقام اهلاتفية : إيران: 
  www.lasem.semnan.ac.ir  نترنيت:املوقع اإل     lasem@semnan.ac.ir الربيد اإللكتروين:
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 كلمة العدد
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  احلمد هللا كما هو أهله، والصالة والسالم على حممد عبده، وعلى النخبة من أهله، واملنتجبني من صحبه.
إالّ مثرة يانعة يف شجرة فرعاء منت وازدادت منواً  ما هي جملة دراسات يف اللغة العربية وآدااإنّ 

وازدهاراً يوماً تلو آخر  بعد أن كانت بذرة طيبة غرستها أيد أمينة وتعاهدا بالرعاية واحلنان قلوب 
خافقة تنبض حبب اهللا واخلري واإلنسانية، وجهود حثيثة بذهلا مجيع األساتذة الفضالء وتعاون بناء منهم 

ر الة. أمنيتنا أن تستمر تلك اجلهود وذلك التعاون ألجل االرتفاع مبستوى الة العلمي مع أسر حتري
جسراً بني الثقافتني العربية والفارسية. كما ال يفوتنا هنا أن ننو ،باجلهود املخلصة  هكي تكون، حبق

، الذين لوال ا جبامعة تشرينقسم اللغة العربية وآداوالتعاون البناء جلميع زمالئنا، األساتذة الكرام يف 
  سعيهم املشكور وصربهم معنا ملا رأى هذا الوليد اجلديد بصيص األمل ونور احلياة.

املقدمة للنشر يف الة كضرورة من ضرورات هذا السبيل رفع مستوى البحوث من هنا تربز مسألة 
ما أُوتيت من قوة، وذلك بفضل  الشاق وهذه الرحلة املضنية وغاية سامية تسعى الة لتحقيقها بكلّ

مساعدة األساتذة الذين يتفضلون علينا بكتابة البحوث أو تقبل حتكيمها وتعاوم املثمر معنا يف هذا 
اال. لذا فإننا، يف الوقت الذي نبارك فيه جهود أولئك األعزاء، نستحثّهم على بذل املزيد من الدقة 

  إليهم من أجل بلوغ هذا اهلدف السامي.والتعمق يف حتكيم البحوث املرسلة 
وكما وعدنا سابقاً سنقوم، اعتباراً من هذا العدد، بدرج بعض املالحظات حول حترير البحوث 

على الكتاب واحملكّمني يف إيران، راجني مطالعتها وااللتزام ا علّها تنفع،  وكتابتها ليسهل األمر
وليعتربها الزمالء األعزاء من باب التذكرة ليس إالّ وليس من باب التوجيه وال نرى أنفسنا أفضل من 

  اآلخرين بأي وجه من الوجوه، بل قال تعاىل: ﴿وذكِّر إنَّ الذكرى تنفع املؤمنني﴾.
لبحوثهم تساعد الطلبة  باختيار مواضيع مفيدةوجه إليه عناية زمالئنا األعزاء هو االهتمام ما ن أول

ضعف يالحظ على بعض املقاالت العربية يف إيران  ولكن واألساتذة على السواء يف دراسة اللغة العربية.
وية والنحوية الواضح واخنفاض املستوى اإلنشائي للكاتب وكثرة األغالط بأنواعها: اللغصياغتها 

واإلمالئية والطباعية. ودليل ذلك الضعف يف الصياغة هو ما يالحظ من اخنفاض يف املستوى بني ما يقوم 
الكاتب خبطّه بقلمه وما يقوم بنقله من املصادر. ونرى كثرياً من املنقوالت املباشرة ال ميزة فيها، بل هي 



 و 

 

قلمه. لكن هناك من املقاالت اليت متتاز جبمال عبارة عن توضيحات كان يستطيع الكاتب أن يقوم ا ب
الصياغة وسالمتها وارتفاع مستواها العلمي. إننا، يف الوقت الذي نشد فيه على أيدي هؤالء األعزاء، 

  نرجو من بقية الزمالء أن حيذوا حذوهم ويقتفوا آثارهم.
 فهناك من الكتاب من ال من النقاط اليت ترتبط بشكل كبري بضعف الصياغة. هيتتابع اإلحاالت و

يستطيع اإلفادة منها  ال وهناك منيستطيع استعمال اإلحاالت املباشرة وغري املباشرة يف املكان املناسب. 
استعمال  إىل ارها شاهداً أو دليالً على كالمه أو استنتاجه أو تأكيداً له، بل يلجأكما ينبغي باعتب

إىل النقل  ه يف الصياغة يلجأبيان أو توضيح أمر ما. ولتاليف ضعفأو بديالً عنه يف  اإلحاالت سياقاً لكالمه
إليها تتابعت فال يفصل بني إحالة  املنقوالت املباشرة، وإن جلأإىل  وقلّما يلجأغري املباشر للنصوص، 

بقلم  جيب أن تكونوأخرى، أحياناً، سوى مجلة أو عبارة أو كلمة أو حرف أو ال شيء. فاملقدمة 
ذ اإلحاالت فيهالكاتب وال تل  مطلقاً أما نتائج البحث، فال جتوز اإلحالة فيها ا،حبا عصارة ما توصأل

إليه الكاتب ال سواه.  واملفروض أن تكون اإلحاالت شواهد على استنتاجاتنا وليس جزء من السياق 
  نية حىت ال تتتابع اإلحاالت.العام للمقالة، وأن يتم التعليق على اإلحالة األوىل قبل االنتقال إىل اإلحالة الثا

العنوان  عربرمسي  إلكتروينبتدشني موقع منذ أشهر أن الة قامت  جيب أن نؤكد من جديدكما 
) علی شبكة اإلنترنت. وهنا نلفت انتباه مجيع األعزاء إلی www.lasem.semnan.ac.irالتايل: (

سجيل يف املوقع املذكور ليتعاونوا مع الة يف كتابة وحتكيم البحوث واملقاالت يف األعداد ضرورة الت
زيل األعداد السابقة واالستفادة من بقية ـالقادمة عرب صفحتهم اخلاصة يف املوقع؛ وملتابعة وتن

يتم يف القريب حيث  ؛ فنرجو زيارة املوقع والتسجيل فيه يف أقرب فرصة ممكنةفيه اإلمكانيات املوجودة
 .البحوث اجلديدة وحتكيمها عرب املوقع فقط استقبالالعاجل 

ختاماً، نستميح اجلميع عذراً إن بدت يف الة بعض اهلفوات اليت يعود السبب األول فيها إىل ازدحام 
  األعمال وتراكمها ونرجو من األساتذة الكرام قبول اعتذارنا والعذر عند كرام الناس مقبولُ.
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  م٢٠١٣.ش/ه١٣٩٢ صيف، عشر رابعال مة، العددكّجملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا، فصلية حم
  

 احلروف املستزادة يف خط عثمان طه؛ مواضعها وأسباا يف القرآن الكرمي
  *الرسول الدكتور سيد حممد رضا ابن

  **أعظم دهقاين نيسياين
    امللخص

االسم والفعل واحلرف فيتوصل الباحث عرب البحث عن  إن الزيادة ظاهرة لغوية رائعة تشمل 
  أسباا وأغراضها إلی نتائج بالغة األمهية يف اللغة العربية.

إن احلروف الزائدة يف الكتابة حروف تكتب يف اخلط وال يلفظ ا وتبني مدی روعة اللغة 
بعد أن ألقت الضوء علی وحيويتها. وقد أشارت هذه املقالة يف املقدمة إلی سابقة البحث وأمهيته 

الزيادة يف مداخل املعاجم واالصطالح مث تناولت مواضع زيادة احلروف يف رسم املصحف 
  وكشفت عن أسباا وأغراضها يف رسم عثمان طه اعتماداً علی املنهج الوصفي والتحليلي.
أن هذه وقد تعرض رسم القرآن لظاهرة الزيادة مما دعا البعض إلی زعم اخلطأ يف رمسه إال 

الدراسة أثبتت أن كتابة القرآن علی األغلب تأثّرت بأسباب لغوية تأرخيية مبا فيها املبدأ التمييزي، 
والتأثّر باخلطوط القدمية والظواهر الصوتية واملوسيقية وتأثري القراءات القرآنية وتطبيق أصول رسم 

  اخلط وأصل التشبيه وزيادة املعنی.
  ،الرسم القرآين، رسم عثمان طه،احلروف املستزادة، أسباب الزيادة.القرآن الكرمي: كلمات مفتاحية

  املقدمة 
النمو وكذلك الزوادة والزيادة خالف : «لسان العربالزيادة ـ لغةً ـ كما يقول صاحب 

النقصان، زاد الشيء أي يزيد زيداً وزِيداً وزيادة وزياداً ومزيداً ومزاداً أي ازداد. الزيد والزيد: 
  .١»لزيادةا

املزيد واملزاد والزيدان كل ذلك مبعنی، أي «مرادفات للزيادة منها:  تاج العروسوجاءت يف 
مبعنی النمو والزكاء والزيدان شاذّ. وزِدته أنا أزيده زيادة: جعلت فيه الزيادة. استزدته: طلبت منه 

خمتلفة يف علم التصريف والنحو  . والزيادة اصطالحاً تأخذ معاين٢»الزيادة واستزاده أي استقصره
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والكتابة والبالغة وهلا استعماالت منوعة حسب استخدامها يف خمتلف العلوم فلمعرفة معنی الزيادة 
يف الكتابة ليس مثة بد من معرفة تعريف اخلط، حيث جاء حده أنه تصوير اللفظ املقصود حبروف 

  .١ی الراء واحلاء والياء وامليم، فإمنا تكتب مسم»رحيم«هجائه، كما إذا قيل اكتب: 
فاألصل يف كلّ كلمة أن تكتب بصوره لفظها بتقدير االبتداء ا والوقوف عليها وهو أصل 

، إال أنه هناك مواضع ختتلف فيها كتابة الكلمة عن لفظها ومنها ٢معترب يف الكتابة واخلطّ مبين عليه
طّ، حنو زيادة األلف بعد واو الضمري جلمع ما زادوه يف الكتابة علی خالف القياس املقرر يف اخل

املذكر يف فعل: سادوا، واألصل فيها سادو. فاأللف تكتب بينما ال ينطق ا مما يعترب خالفاً 
  لألصل.

إن املراد من الزيادة الكتابية يف هذه املقالة ما يكتب يف اخلط وال يلفظ به، فالبحث يتبع 
للقرآن الكرمي قصداً للرد علی من يعتقد  عثمان طهم أسباب احلروف الزائدة ومواضعها يف رس

بأن رسم املصحف اعترض خلطأ كبري أو لإلحاطة علماً مبن ال يعرف شيئاً من أسباب هذه 
  الزيادات يف الكتابة. 

هذا وإن القرآن الكرمي حيمل ظواهر لغوية بارزة جعلته مصحفاً أعيی اجلميع عن اإلتيان مبثله. 
لغوية هلذا املصحف الشريف بأمهّية بالغة وهلا نصيب وافر يف فتح آفاق فتحظی الدراسات ال
  جديدة علی الباحث.

يف كتابة كلمات القرآن عثمان طه يراد برسم املصحف يف هذه املقالة الوضع الذي اختاره 
وحروفه واألصل يف املكتوب كما مر أن يكون موافقاً متام املوافقة للمنطوق من غري زيادة وال 

  ص غري أن الرسم العثماين انزاح عن هذا األصل فنجد حروفاً جاء رمسها خمالفاً ألداء النطق. نق
إن البحث حماولة لدراسة ظاهرة لغوية يف القرآن الكرمي، أي ظاهرة الزيادة يف كتابة هذا 
املصحف الشريف  للكشف عن أسباب تكمن وراء هذا النوع من الزيادات للرد علی من ينسب 

إلی رسم القرآن، فميزات خيتص ا الرسم القرآين عامة ورسم عثمان طه خاصة جعلت اخلطأ 
هذه الدراسة تسعی وراء الكشف عنها، فثمة فضائل كثرية ميتاز ا رسم عثمان طه وهلا أثر بالغ 

البعض يف الزيادة الكتابية فإنه يتحمل القراءات املختلفة للكلمة حنو القراءة الثنائية للهمزة إذ ينطق 
ا حمقّقة يف حالة اإلشباع واآلخر مسهلة فهذا الرسم يدلّ الباحث يف القرآن علی وجوه القراءات 

                                                             
 .٥ ، صرسم املصحف العثماين عبد الفتاح امساعيل شبلي، - ١
 . ٣٤٥: ٢، الكناش يف فين الصرف والنحوعلي األيويب،  -٢



 ٣                       عشر رابعالرابعة، العدد ال، السنة جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
يف املصحف حيث زيدت األلف » شيء«اليت قد تؤدي إلی زيادة حرف يف اخلط حنو رسم كلمة 

يفها ؛ فاأللف تدل علی حتقيق اهلمزة والياء علی ختف»شيء«واألصل فيها » شايء«يف كتابتها 
  .١فرسم الكلمة يتحمل الوجوه السائرة يف قراءا

مثّ إن الرسم العثماين قام بتوحيد األمة علی طريقة واحدة يف رسم القرآن فعرض خلط مجع بني 
رسم املصاحف كما أنه يدلّ علی بعض لغات العرب الفصيحة حنو كتابة هاء التأنيث تاءا مفتوحة 

» الصلوة«فضالً عن داللته علی أصل احلركة واحلروف حنو يف بعض املواضع داللة علی لغة طيء 
  . ٢فاأللف منقلبة عن الواو

فقد حاول البحث الرد علی من عزی ظواهر القرآن حنو الزيادة والنقصان إلی أسباب بعيدة 
 عن املنهج العلمي فهذه الدراسة اتبعت أسباباً لغوية تأرخيية لزيادات كتابية يف رسم املصحف.

نهج الذي أفاده البحث هو املنهج الوصفي والتحليلي؛ إذ قامت الدراسة علی معاجلة امل     
احلروف الزائدة رمساً يف اآليات القرآنية ومجعها كمواد للدراسة مثّ الكشف والتحليل ألسباب هذه 

  الزيادات يف رسم املصحف.
ال تكاد توجد دراسة إن الدراسات يف رسم املصحف كثرية مبعثرة يف خمتلف الكتب إال أنه    

شاملة لكلّ ظواهر الزيادة وأسباا يف رسم القرآن عامة ورسم عثمان طه خاصة فتركز الدراسات 
علی شرح وجوه االختالف يف رسم الكلمات يف املصاحف بغري اهتمام واسع باألسباب اللغوية 

  والتأرخيية وراء هذا االختالف.
املقنع يف معرفة مرسوم مصاحف «و» نقط املصاحفاحملكم يف «حنو كتابني أليب عمر الداين 

حملمد حممد حميسن، » الفتح الرباين يف عالقة القراءات بالرسم العثماين«وحنو كتاب » أهل األمصار
فعاجل الكاتبان وجوه االختالف يف رسم الكلمات يف املصاحف املختلفة دون اإلشارات الوافية إلی 

  أسباب االختالف اللغوية.
 كما فعل وتارخيية لغوية أسس على العثماين الرسم ظواهر بتفسري اهتم من العلماء من وهنالك

 من وهو »تارخيية دراسة لغوية املصحف رسم«ألَّف كتاب  الذي احلمد قدوري غامن الدكتور
 عليها قام اليت األسس وضوح عدم املصحف، ولكن رسم يف وأمشلها احلديثة املؤلفات أفضل
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عب العمل عليه مث ال يقوم بالتقسيمات املعينة يف الكشف عن أسباب الباحث يص جعل الرسم

  زيادة احلروف يف الرسم وذلك ما يسعی وراءه هذا املقال.
  أسباب زيادة احلروف يف رسم عثمان طه للقرآن الكرمي ومواضعها

  املبدأ التمييزي أو عدم االلتباس بني صور الكلمة 
حث أن يعلّل به كثرياً من الظواهر الرمسية أن يزاد من أصول هذا املبدأ الذي يساعد البا 

حرف يف رسم الكلمة ليفرق بينها وبني الصور املشاة هلا، فالزائد هذا، إما الواو وإما الیاء وإما 
  األلف؛ 
  ي«فالواو الفارقة تزاد يف حنول  ١يف حالة غري التصغري» أخي«فرقاً بينه وبني » أوخوتفص

، أما يف القرآن الكرمي فهي تزاد ـ كما »أوخی«واملشبه له يف اخلطّ أي » أخي«بني املشبه وهو 
وأخواا فرقاً بينها وبني » لیوأ«أو يف » إليك«لتفصل بينها وبني » لئكوأ«يقول سيبويه ـ يف 

محالً » لئكموأ«ويف » لیوأ«محالً علی » التوأ«و» لووأ«و» الءوأ«اجلارة كما تزاد يف » إلی«
  . ٢»لئكوأ«علی 
  العطف يف » واو«الضمري جلمع املذكر فرقاً بينها وبني » واو«فاأللف الفارقة تزاد بعد
فلو حذفت األلف اللتبست واوها بواو العطف،كما تفرق بني الواو األصلية يف » أرادوا«قولك: 

فتزاد  ، أو تأيت زائدة فرقاً بني الضمري املنفصل واملتصل»تدعوا«وواو الضمري كـ » تدعو«حنو 
، إال أا ال تزاد ٣حالة كون املنفصل توكيداً للفاعل يف حنو قوله تعالی: ﴿إذا غضبوا هم يغفرون﴾

  ٥. ٤لو كان الضمري متصالً للنصب، حنو ﴿فإنْ يعتزلوكم﴾
ـ وهي ظاهرة لغوية ال ختتص برسم » أنا«ومن مواضع زيادة األلف الفارقة يف ضمري التكلم 

رة عامة يف اللغة العربية ـ فالبحث يرجح أن األلف زيدت يف هذا القرآن فحسب وإمنا ظاه
معتمداً علی رأي سيبويه » أنّ«أو » أن«الضمري فرقاً بينها وبني صور أخری مشاة هلا كاحلروف 

                                                             
 .٢٣٨: ٢، مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامعجالل الدين عبدالرمحن السيوطي،  - ١
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وضعت علی حرفني ونوا خفية وليس آخرها » أنا«ميزات حيث قال: إن » أنا«الذي عد لـ 

  . ١فاختلّت خبفاء النون وقلّة عدد احلروف» مد«و» يد«حبرف إعراب كآخر 
  ا زيدت يفإال أن البحث سيعاجل ٢»منه«فرقاً بينها وبني » مائة«أما الياء الفارقة فقيل إ ،

  وسيفصل القول فيها.» مائة«سبب زيادة األلف يف 
  

  تأثري اخلطوط القدمية يف اخلط العريب  
ع اخلطوط القدمية كالسريانية والنبطية فدخلت إنّ اللغة العربية هلا أصول مشتركة م      

» منوتو«(نبط) و» نبطو«ظواهرها يف اخلط العريب وأثّرت فيها تأثرياً كبرياً خاصة يف األعالم كـ 
(غوث) فدخلت هذه الظاهرة يف الكتابة العربية مما جعل علماء الرسم حيملون » غوثو«(مناة) و

: ٢( البقرة يف» الربوا« كما محلوا عليه زيادة الواو يف ٣علی هذا األصل» عمرو«زيادة الواو يف 
مث انتقلت كتابتها إلی العربية حمتفظة  ٤) معتقدين بأا كتبت بالواو متأثرة بالكتابة النبطية٢٧٦

   ٥بصورا القدمية مثّ زادوا األلف بعد الواو تشبيهاً بواو اجلمع.
أن  وقد بقي منها أثر يف الطباع وهي الكتابات القدمية يف أخریهذا وتوجد ظاهرة     

احلركات القصرية كانت تكتب حروفاً قبل ظهور اخلط العريب الذي تكاملت خصائصه قبيل 
اإلسالم فكانت الفتحة تكتب ألفاً كما تكتب الضمة واواً والكسرة ياًءا يف تلك الفترة أي كانوا 

ة األلف يف حنو قوله تعالی ﴿ولكن ؛ فيمكن أن يعود السبب يف زياد٦يصورون احلركات حروفاً
  إلی هذه الظاهرة.٨﴿وأن أتلوا القرآن﴾ ، أو٧ ليبلوا بعضكم ببعض﴾

هذا األصل، فيبدو أن اتصال األلف  ٩»أذحبنه لَا«كما ميكن تتبع زيادة األلف يف قوله تعالی 
يت ظهرت يف الكتابات ال» الالم ألف«بالالم ظاهرة قدمية يف الكتابة العربية مساها علماء الكتابة 

                                                             
 .٣٤: ٥، شرح كتاب سيبويهأبو سعيد السريايف،  - ١
 .٢٣٨: ٢، مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامعجالل الدين السيوطي،  - ٢
 .٣٦: ١، تاريخ األدب العريبشوقي ضيف،  - ٣
 .٣٤٥: ١، مناهل العرفانحممد عبد العظيم الزرقاين،  - ٤
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  .١٧٦ ص ،احملكم يف نقط املصاحفأبو عمرو عثمان بن سعيد الداين،  - ٦
  ٤ :٤٧ حممد- ٧
  ٩٢: ٢٧ النمل - ٨
  ٢١: ٢٧ النمل- ٩



 ٦ بن الرسول وأعظم دهقاين نيسياينسيد حممدرضا ا   ...احلروف املستزادة يف خط عثمان طه

 
والذي عثر عليه يف قرية زبد الواقعة جنوب شرق حلب  ٥١٢النبطية يف نقش زبد املؤرخ سنة 

فاأللف والالم تبدلتا شكالً حيمل خطني متقاطعني تربطهما من أسفل  ४حيث رمست هكذا 
ر أشكال اتصال قاعدة. هذه الظاهرة ترجع استخدامها إلی تأريخ قدمي بل ربما يكون أثراً من آثا

احلروف النبطية اليت مل يطرأ عليها تغيري أثناء حركة تطور الكتابة النبطية إلی الكتابة العربية. فهذه 
الطريقة يف رسم الالم عندما اتصلت باأللف أخذت صفة الثبوت حتی عمت كلّ الم تقع يف أول 

 .١كلمة تبدأ باأللف
  

  الظواهر الصوتية 
 ی كون احلرف السابق مداًزيادة احلرف داللة عل  . أ

أشار خليل بن أمحد الفراهيدي إلی أن زيادة األلف بعد واو الضمري جلمع املذكر تدلّ علی 
ظاهرة صوتية وعزی إثباا بعد الواو إليها معتقداً بأن الواو يف آخر الفعل وضعت للمد وليست 

؛ حنو قوله ٢ن خمرج األلفمتحركة فزيدت ألف بعدها إشارة إلی أا مدة ألن صوا خيرج م
، أو يف اآلية الكرمية: ﴿هو الذي ٣تعالی: ﴿فكُلوا مما ذُكر اسم اهللا عليه إن كنتم بآياته مؤمنني﴾

  .٤جعلَ لكم اللّيلَ لتسكُنوا فيه﴾
إال أن البحث يرجح يف سبب زيادة األلف بعد واو الضمري جلمع املذكر املبدأ التمييزي فال 

» رموا«بن أمحد يف ذلك وفقاً ملا اعترض عليه العلماء بأن الواو يف مثل يستحسن رأي خليل 
  ليست للمد واأللف زيدت بعدها.

 إشباع احلرف لزيادة املعنی  . ب
قد تزاد حروف يف الكتابة داللة علی إشباع احلركات القصرية؛ فاإلشباع من موضوعات 

وي أم لغريه فتمد الفتحة حنو لغوية تعين مطل احلركة حتی يتولد منها حرف مشبع لغرض معن
اآلخر  املعتل الفعل بعد األلف فريی البعض أن زيادة؛ ٥األلف والكسرة حنو الياء والضمة حنو الواو

تعاىل ﴿وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم  كقوله يف املصحف جاءت لزيادة املعنی
                                                             

 .٩١ ، صردجملة املو ،مبدأ ظهور احلروف العربية وتطورها لغاية القرن األول اهلجريناصر أسامة النقشبندي،  - ١
 .٢٣٨: ٢، مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامعجالل الدين عبدالرمحن السيوطي،  - ٢
 ١١٨: ٦ األنعام- ٣
  ٦٧: ١٠يونس- ٤
 .٦٧ ص ،موسوعة النحو والصرف واإلعرابإميل بديع يعقوب،  - ٥
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 تعاىل اهللا عفو كثرة إىل إلشارةل »يعفوا«الفعل بعد زيدت األلف فقد  ١﴾ ويعفوا عن كثريٍ

يف قوله تعالی: ﴿ويطاف عليهِم بِآنية من فضة وأكْوابٍ كانت » قواريراْ«وحنو  ٢واستمراره
فأطلق القوارير األولی باأللف وكان حقاً أال تطلق ألا ممنوعة من الصرف ومن  ٣قَواريراْ﴾

جنسها ونوعها فهو مل يبني نوع القوارير وال دواعي ذلك أنه أطلق الصوت فيها مناسبة إلطالق 
من أي جنس هي فأطلقها لذلك وملا قيد جنسها يف اآلية اليت تليها فقال (قوارير من فضة) مل 

﴿يوم يطلقها، هذا عالوة علی رعاية الفاصلة فزادها ذلك حسناً علی حسن ومن ذلك قوله تعالی 
أطعنا اَهللا وأطعنا الرسوالَ﴾ و﴿وقالوا ربنا إنا أطَعنا سادتنا  تقَلَّب وجوههم يف النارِ يقولونَ يليتنا

مبد الرسول و السبيل مع أن القياس ال يقتضي املد و هو مل ميد   ٤وكرباَءنا فأضلّونا السبيال﴾
وإمنا قال السبيل والفرق بينهما أن ( ٥﴿واُهللا يقولُ احلق ويهدي السبيلَ﴾السبيل يف أول السورة 

مها من قول أهل النار وهم يصطرخون فيها وميدون أصوام بالبكاء فاملقام هنا مقام  آييت املد
صراخ ومد صوت فناسب املد يف حني أن اآلية األخری ليست كذكك وإمنا هي قول اهللا مقرراً 

  .٦حقيقة عقلية معلومة فاملقام هنا ال يقتضي املد خبالف ذلك
ظنوناً  فمد الظنون وأطلقها وذلك ألم ظنوا٧  لظُنونا﴾﴿وتظُنون باِهللا اومن ذلك قوله تعالی 

(الظنون) لوقف علی الساكن  كثرية خمتلفة فأطلقها يف الصوت مناسبة لتعددها وإطالقها ولو قال
والساكن مقيد فناسب إطالق األلف إطالقَ  الظنون واملؤمنون ههنا يف موقف ضيق وخوف 

ا فغرم الظنون وشرقوا وغربوا فيها فأطلق الصوت شديدين وزلزلة عظيمة كما أخرب عنهم ربن
  (املصدر نفسه).٨مناسبة إلطالق الظنون وتعددها عذها عالوة علی رعاية الفاصلة 

  زيادة موسيقی الكالمج.  

                                                             
  ٣٠:شوری- ١
 .٢٧ ، صفوايد ومزايا الرسم العثماينطه عابدين طه،  - ٢
  ١٥: ١١ هود- ٣
  ٦٧و٦٦حزاب: األ- ٤
  ٤ :٣٣األحزاب - ٥
 .٣٥ ، صبالغة الكلمة يف التعبري القرآينفاضل صاحل السامرائي،  - ٦
  ١٠ :٣٣األحزاب- ٧
 .٣٤ ، صاملصدر نفسه - ٨
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قد حيدث أن زيادة احلروف يف الرسم تنتهي بظاهرة صوتية تزيد الكالم مجاالً يؤثر يف 

» سالسالْ«من الصرف حنو:  املمنوعة األمساء رؤوس اآلي يف املخاطب، حنو األلف اليت زيدت يف
يف قوله تعالی: ﴿أال إنّ » مثوداْ«و ١يف قوله تعالی: ﴿إنا أعتدنا للكافرين سالسلَاْ وأغْلَاالً وسعرياً﴾

   ٢مثَوداْ كَفَروا ربهم﴾
واتصال األلف والالم  فأبدی العلماء رأيهم يف ذلك قائلني بأا زيدت لتنسق اآليات طرفاً

يدلّ علی أن األلف الزائدة ليست عوضاً عن التنوين ألن التنوين ال جيتمع مع األلف والالم يف 
كلمة واحدة. فزيادة األلف يف حنو هذه املفردات تسبب الطرافة والرشاقة يف موسيقی الكالم 

.وتدلّ علی أن القرآن كتاب مجع بني فنون الحتصی والتعد  
ل بديع يعقوب أن زيادة األلف يف الكلمات السابقة جاءت تشبيهاً بألف اإلطالق يف فرأی إمي

  مما يؤدي إلی روعة موسيقی القرآن ومجاله. ٣القوايف
  تقوية اهلمزةد. 

، ٤»ينبؤا«زاد األلف بعد الواو اليت متثّل صورة اهلمزة املضمومة املتطرفة بعد الفتحة يف حنو: ت
 .٧، ويف مثل ﴿نبؤا﴾ ٦»ؤايدر«،  ٥»التظمؤا«

قال أبوعمرو الداين: رمست األلف بعد الواو يف هذه املواضع تقوية للهمزة خلفائها ألن اهلمزة  
حرف خفي بعيد املخرج ألنه حرف حلقي أداؤه صعب علی العريب فضالً عن كونه يسمع خبفاء 

ورة اهلمزة علی األكثر سواء واختصت األلف بتأكيدها وتقويتها دون الواو والياء ألن األلف ص
كانت مضمومة أو مكسورة أو مفتوحة فهي تقوي اهلمزة خلفائها وبعد خمرجها بزيادة املد يف 
التالوة وخصت األلف بتقويتها وتأكيد بياا دون الياء والواو، من حيث كانت األلف أغلب 

ر أو ضم ،ا دوما، إذا علی صورا منهما بدليل تصويرها بأي حركة حتركت من فتح أو كس

                                                             
 ٤: ٧٦اإلنسان - ١
 ٦٨: ١١ هود- ٢
  .٧١ ، صموسوعة احلروفإميل بديع يعقوب،  - ٣
  ١٣: ٧٥القيامة - ٤
 ١١٩: ٢٠ طه- ٥
  ٨: ٢٤ النور- ٦
  ٦٧: ٣٨ ص- ٧
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  . ١كانت مبتدأة هذا مع كوا من خمرجها. فوجب ختصيصها بذلك دون أختيها

  ه. تبيني احلركات القصرية عند الوقف     
األصل يف اللغة العربية هو الوقف علی السكون فتسقط احلركات القصرية عند الوقف إلّا أن 

لّة يف البناء فتلزم يف الوقف كما لزمت يف الوصل بعض الكلمات املبنية قد تنتهي حبركة متوغ
فيطيل العريب نفسه بعد هذه احلركة حبيث تتولّد هاء فيكون ذلك أمارة علی أن احلنجرة قد 

فهاء السكت هي هاء ساكنة تلحق آخر االسم والفعل يف الوقف  ٢لفظت آخر أصواا الكالمية
. حنو ٣روف املبتدأة من الفم وهي مقطع النفسوإمنا خصت اهلاء بذلك ألا من آخر خمارج احل

﴾هويف ٤قوله تعالی ﴿مل يتسن  ،﴾هإ﴿فيقولُ هاؤم اقرءوا كتابِي﴿،﴾هالقٍ حسابِيي مأن ين ظننت 
﴿هلك عني  ما حسابِيه﴾، ﴿ما أغنی عني ما ليه﴾،﴿ومل أدرِ  ولُ يا ليتين مل أوت كتابِيه﴾،﴿فيق

﴾هويف  ٥سلطانِي﴾هيويف ٦﴿وما أدراك ما ه﴾هدفاهلاء ٧﴿أولئك الذين هدی اهللا فبهداهم اقْت .
زائدة للوقف بعد حركة متوغّلة يف البناء ويعين مبتوغّلة يف البناء حركات وضعت الزمة للبناء وال 

يد) ألن خترج عنه وال تتغير بتغري الكلمة إعراباً أال تری أن اهلاء ال تزاد يف الوقف يف قولك (يا ز
حركتها تشبه اإلعراب إذ تتغير حركتها بتغير الكلمة فإذا قلت: رأيت زيداً، تبدلت ضمتها إلی 
الفتحة فليست ضمتها الزمة. فالقصد وراء زيادا أن الوقف علی السكون هو األصل فإذا أراد 

فزيادة اهلاء يف قوله تعالی القارئ تبيني احلركة القصرية عند الوقف يطيل نفسه حتی تتولّد منه اهلاء 
أو زيدت اهلاء للغرض الصويت وذلك هو تنسيق رؤوس اآليات فإذا دقّق  ٨(مل يتسنه) هلذا الغرض

الباحث النظر يف سورة احلاقة وجد فواصل اآليات تنتهي باهلاء سواء كانت الكلمة مؤنثة فتلحقها 
كانت مذكراً فتلحقها هاء السكت،  أو» دانية«و» عالية«و» راضية«و» خافية«تاء التأنيث حنو 

                                                             
 .١٧٨ ، صاحملكم يف نقط املصاحفأبو عمرو عثمان بن سعيد الداين،  - ١
 .٢:٢، شرح املفصلموفق الدين ابن يعيش،  - ٢
 .٦٧: ١، نثر املرجان يف نظم رسم القرآنحممد غوث بن ناصر األركايت،  - ٣
 ٢٥٩: ٢ البقرة- ٤
  ٢٩-٢٥و٢٠و١٩: ٦٩احلاقة - ٥
  ١٠: ١٠١ القارعة- ٦
  ٩٠: ٦ عاماألن- ٧
 .٤٥: ٧، املصدر نفسه - ٨



 ١٠ بن الرسول وأعظم دهقاين نيسياينسيد حممدرضا ا   ...احلروف املستزادة يف خط عثمان طه

 
للمطابقة مع سائر اآليات وإلنشاء موسيقی الكالم » سلطانِيه«و» كتابِيه«و» حسابِيه«كـ 

  وللتناسق الصويت يف اية اآلي الكرمية.
فالبحث توصل باملراجعة إلی سورة األنعام أن اهللا سبحانه تعالی ملّا حتدث عن اهلداية واصفاً   

دي والنهج إلی سوي الصراط أی الشطر األول لآليات الثالثة باهلاء عند الوقف مما يسبب اهلَ
 الكتاب مءاتيناه ه﴾، ﴿أولئك الّذينبادن عشاُء مهدي به من يدی اِهللا يك هالتناسق الصويت ﴿ذل

  )  .٨٨-٩٠:٦﴾ (ْواحلُكم والنبوة﴾ و﴿أولئك الذين هدی اهللا فبِهداهم اقتده
 النطق الثنائي للكلمة وتأثري القراءات 

من ميزات الرسم العثماين وجود الكلمات اليت فيها قراءتان وكتبت برمسني خمتلفني يف 
. فتأثري القراءة يف كتابة الكلمة واضح ١املصاحف العثمانية ليتفق كل رسم مع القراءة اليت يقرأ ا

ائية للحرف يف رسم الكلمة فالكتابة متثّل النطق يف رسم املصحف حيث تنعكس القراءة الثن
واللفظ هذا ولوكان للكلمة نطق ثنائي ألثّر النطق يف كتابتها، حنو قراءة اهلمزة اليت هلا صورتان يف 

  النطق العريب أي التحقيق والتسهيل.
الة ، وكان أهل احلرية ينطقون باهلمزة يف ح٢إن اللغة العربية قد أخذت جذورها عن احلرية  

التحقيق ويعطون حقّها من اإلشباع مثّ انتقل نطقها إلی البيئة احلجازية وأهل احلجاز ومنهم قريش 
 . فترك هذا التطور يف انتقال اللغة العربية من بيئة إلی أخری أثره يف٣كانوا ينطقون باهلمزة مسهلة

رسم القرآن كما أثبت أثناء هذه الدراسة، فعلی هذا زيادة األلف يف قوله تعالی ﴿ال تاْيئسوا من 
ميكن تعليلها بالنطق  ٥أو يف ﴿أ فلم ياْيئس الذين آمنوا﴾ ٤روح اهللا إنه ال ياْيئس من روح اهللا﴾

». فلم ييأس أ«و» ال ييأس«، »ال تيأسوا«الثنائي للهمزة، إذ األصل يف األفعال السابقة هو 
فاهلمزة تنطق ا حمقّقة فإذا أراد العامل يف رسم املصحف أن يبدهلا إلی حالة التخفيف رمسها بالياء 

                                                             
 .٧٦ ، صالفتح الرباين يف عالقات القراءات بالرسم العثماينحممد حممد حميسن،  - ١
 .٣٧: ١، تأريخ األدب العريبشوقي ضيف،  - ٢
 .٥٢ ، صموسوعة احلروفإميل بديع يعقوب،  - ٣
  ٨٧: ١٢ يوسف- ٤
  ٣١: ١٣ الرعد- ٥



 ١١                       عشر رابعالرابعة، العدد ال، السنة جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
مع االحتفاظ بصورا القدمية أي التحقيق بإثبات » أ فلم ياْيئس«و» ال ياْيئس«، »ال تاْيئسوا«

  .١األلف قبل الياء
يف قوله تعالی ﴿جاْيء يومئذ » جايء«هذا والسبب نفسه يكمن يف زيادة األلف يف  

فخفّفوا اهلمزة يف بعض » جيأ«إذ كان أصل الكلمة  ٣ويف ﴿جِاْيء بالنبيني والشهداء﴾ ٢جبهنم﴾
فهذه الصورة » جاي«مثّ قدموا األلف علی الياء فصارت » جيا«املصاحف بإبداهلا ألفاً هكذا 

لك الصورة السائرة مع إثبات أصول كانت شائعة يف تلك األزمن فالرسم العثماين احتفظ بت
  .٤»ج ي ء«الكلمة اليت هي 

تبدو أن كيفية ختفيف اهلمزة يف بعض املصاحف   ٥ويف قوله تعالی ﴿وال تقولن لشاْيٍء﴾   
يف املصحف العثماين. إذ كان أصل » شايء«غري املصحف العثماين سببت زيادة األلف يف 

أبدلوها إلی األلف فقدموا األلف علی الياء مثل تقدميها فإذا أرادوا ختفيف اهلمزة » شيأ«الكلمة 
» شاْيٍء«يف تلك املصاحف وإن املصحف العثماين رمست فيه الكلمة هكذا » يايس«علی الياء يف 

مع إثبات اهلمزة املكسورة بعد الياء فيمكن تعليله بأن الرسم العثماين احتفظ بصورة الكلمة يف 
لف لتدلّ علی تلك الصورة السائرة يف املصاحف، إذ كانت هذه املصاحف األخری فأثبتت األ

  .٦الصورة شائعة علی أيدي الكتاب يف القرن األول اهلجري
كما يف قوله تعالی ﴿وإنْ يكن منكم عشرون صابِرون يغلبوا مائَتني وإنْ يكن منكم مائَةً 

 جيمع الرسم ألن القدمية اهلمزة بصورة حتتفظ أاعلی » مائة«زيادة األلف يف ميكن   ٧يغلبوا ألْفاً﴾
، بألف عليها »مأَة«أن تكتب » مائة«لماء وكان األصل يف الع به أقر ما حسب الكتابة ظواهر بني

مهزة إلّا أن علماء الرسم زادوا الياء داللة علی ختفيف اهلمزة وتسهيلها واحلال أن األلف تدلّ علی 
مجعت بني صورتني ثنائيتني للهمزة ومها صورة التحقيق » مائة« حتقيق اهلمزة فتری أن كلمة

وصورة التخفيف والتسهيل وعندما أرادوا ختفيف اهلمزة أبدلوها حبرف يوافق حركة ما قبلها ومبا 
                                                             

 .١٥١ ، صاحملكم يف نقط املصاحفين، أبو عمرو عثمان بن سعيد الدا - ١
 ٢٣: ٨٩الفجر- ٢
  ٦٩: ٣٩الزمر- ٣
  .املصدر نفسه - ٤
  ٢٣: ١٨ الكهف- ٥
 .٩٢٩ ، صجملة جممع اللغة العربية قواعد اإلمالء العريب؛ نظرات يف غابرها وحاضرها،عمر الدقاق،  - ٦
  ٦٥: ٨ األنفال- ٧



 ١٢ بن الرسول وأعظم دهقاين نيسياينسيد حممدرضا ا   ...احلروف املستزادة يف خط عثمان طه

 
  .١أن قبل اهلمزة الكسرة فإم أبدلوا اهلمزة إلی الياء اليت جتانس الكسرة دون أن حيذفوا األلف

والسبب يف ذلك قيل هو » املائة«شأن زيادا يف » مائني«و» مائتني«وإن األلف تزاد يف 
  طرداً للباب.» مائتني«يف » املائة«اإلحلاق فطبقّوا حكم 

﴿مثّ بعثَنا من بعدهم موسی بآياتنا إلی  تعالی حنو قوله» ملَإيه«حشو كلمة  يف أما زيادة األلف
فتعلّل بأا رمز لتحقيق اهلمزة قبل   ٣هم﴾و﴿علی خوف من فرعونَ وملَإي ٢﴾فرعونَ وملَإيه

  اإلضافة عند الوقف، والياء تشري إلی ختفيف اهلمزة بعد اتصال الضمائر بالكلمة.
ريكم وويف قوله تعالی ﴿سأ ٤ريكم دار الفاسقني﴾و﴿سأ تعالی قوله يف وجتد زيادة الواو   

خول السني تنطق بالتحقيق . علی نفس السبب، إذ كانت اهلمزة قبل د٥آييت فال تستعجلون﴾
واهلمزة حال حتقيقها تكتب علی األلف وبعد دخول احلرف الزائد أي السني أصبحت خمفّفة 
مسهلة بعد أن كانت مثقّلة حمقّقة واهلمزه عند وقوعها حشواً ختفّف، إالّ أا ال حتذف فزيدت 

قيقها. فعلماء الرسم كما مر واو لتشري إلی تسهيل اهلمزة فضالً عن إثبات األلف اليت تشري إلی حت
مل يهملوا الصورة القدمية أي صورة التحقيق بل أثبتوها يف الكتابة فمر بنا القول بأن الكتابة حتتفظ 
بالتطورات اللغوية اليت تقع أثناء التغير اللفظي للكلمة فإن اهلمزة عند التحقيق ختلفها واو ضعيفة 

  . ٦اظ بصورا القدمية وهي التحقيقيف النطق تدلّ علی تسهيلها مع االحتف
وزيادا يف  ٧لئك أصحاب النار﴾ويف قوله تعالی ﴿أ» لئكوأ« يف وكما جتد زيادة الواو

يف قوله تعالی ﴿وما » لووأ«وزيادا يف  ٨يل األلباب﴾ويف قوله تعالی ﴿فاتقوا اَهللا يا أ» لیوأ«
وزيادا يف  ١٠الت األمحال﴾ويف قوله تعالی ﴿أ» التوأ«وزيادا يف  ٩لو األلباب﴾ويذّكّر إالّ أ

                                                             
 .٢٢١: ٢، يف مجع اجلوامع مهع اهلوامعجالل الدين عبد الرمحن السيوطي،  - ١
 ١٠٢: ٧األعراف- ٢
  ٨٣: ١٠ يونس- ٣
  ١٤٥: ٧ األعراف- ٤
 ٣٧: ٢١ األنبياء- ٥
 .٣٩١ ، صتارخيية دراسة لغوية املصحف رسمغامن قدوري احلمد،  - ٦
  ١٠: ٦٤ التغابن- ٧
  ١٠: ٦٥ الطالق- ٨
  ٧: ٣ آل عمران- ٩

  ٤: ٦٥ الطالق- ١٠



 ١٣                       عشر رابعالرابعة، العدد ال، السنة جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
، فاهلمزة رمست يف أول األمثلة السابقة رمساً ١الء حتبوم﴾ويف قوله تعالی ﴿هأنتم أ» الءوأ«

مزدوجاً باأللف والواو ما يدلّ علی النطق الثنائي للهمزة إذ يدلّ إثبات األلف علی نطق اهلمزة 
. إذا اعتربت الكالم منفصالً أي نطقت ٢دا علی نطق اهلمزة خمفّفةحمقّقة ويدلّ إثبات الواو أو زيا

الكلمة وحدها منفصلة عما قبلها أو عما بعدها نطقت اهلمزة بالتحقيق وإذا اعتربت الكالم 
ففي حالة » و أولئكم«متصالً أي نطقت الكلمة متصلة مبا قبلها أو مبا بعدها نطقتها بالتسهيل حنو 

هلمزة بقطع النظر عن اتصاهلا مبا قبلها ويف حالة التخفيف تنطق ا مسهلة التحقيق تنطق با
أي تلفظ يف حالة بني احلذف واإلثبات فال هي مهزة مشبعة وال هي » و ولئكم«التصاهلا مبا قبلها 

) ورسم ٥٣، موسوعة احلروفال تقبل احلركة (يعقوب، » ألف«أو » ياء«أو » واو«تتبدل إلی 
  األمثلة حيمل الصورة الثنائية هلا هي التحقيق والتخفيف. اهلمزة يف هذه

 ٤مات﴾ ينويف قوله تعالی ﴿أ فإ ٣﴿أ فإين مت﴾ تعالی قوله حشو الفعل يف يف وزيادة الياء
التحقيق علی صورة األلف باعتبارها   حتمل علی كيفية ختفيف اهلمزة حيث تكتب اهلمزة يف حالة

ة التحقيق يعطی حقّها من اإلشباع وإذا اتصلت ا احلروف يف حال  منفصلة عما قبلها فاهلمزة
الزائدة كالفاء أصبحت متوسطة فتعامل معها معاملة اهلمزة املخفّفة فتكتب علی الياء وهي صورة 
اهلمزة املكسورة يف حالة التخفيف أي جعل اهلمزة بني احلذف واإلثبات فتصبح ال هي مهزة 

 .٥ال تقبل احلركة وإمنا هي بني بني» واو«أو » ياء«أو » ألف«مشبعة وال هي 
ذي القربی﴾  ئأو يف ﴿وايتا ٦﴿أن أبدلّه من تلقایء نفسي﴾ تعالی قوله يف كما تعلّل زيادا

مبا خلّفته اهلمزة من التأثري يف رسم تلك األمثلة فإن اهلمزة املتطرفة املكسورة بعد الفتحة قصرية 
أللف سواء كانت متوسطة التصاهلا بالضمري أو بالكلمة كانت أم طويلة ترسم بالياء إلی جانب ا

  .٧املتصلة مبا بعدها

                                                             
  ١١٩: ٤ آل عمران- ١
 . هاملصدر نفس - ٢
  ٣٤: ٢١األنبياء- ٣
  ١٤٤: ٤آل عمران- ٤
 .٥١ ، صموسوعة احلروفإميل بديع يعقوب،  - ٥
  ١٥: ١٠يونس- ٦
 .١٥١ ، صاحملكم يف نقط املصاحفأبو عمرو عثمان بن سعيد الداين،  - ٧



 ١٤ بن الرسول وأعظم دهقاين نيسياينسيد حممدرضا ا   ...احلروف املستزادة يف خط عثمان طه

 
) بأن ٢٧٦: ٢( البقرة يف» الربوا« هو املفرد االسم يف الواو بعد األلف كما ميكن تعليل زيادة

بالواو يف حني كان » الربوا«أهل احلجاز تلقّی الكتابة من أهل احلرية هم الذين كانوا ينطقون 
ز ينطقوا باأللف فهم زادوا ألفاً بعد الواو حمتفظني بصورا القدمية وهي إثبات الواو أهل احلجا

  .١مجعت بني صورتني خمتلفتني يف النطق صورة قدمية وصورة حديثة» الربوا«فإن 
 تطبيق أصول رسم اخلط 

هناك أصول يف رسم اخلط تضفي علی كتابة الكلمة مجاالً ورشاقة، منها عدم اجتماع      
صورتني متفقتني يف اخلط أو محل كتابة الكلمة علی نظائرها للتناسق يف رسم الكلمات، فتری 
كيف أثرت هذه القواعد يف الكتابة واخلط حيث زاد علماء الرسم حرفاً يف الكلمة احترازاً عن 

 ، من هذه الظاهرة يف القرآن الكرمي زيادة األلف بعد الواو٢اجتماعه مع آخر يضاهيه يف الرسم
، ٤، ﴿برءؤا﴾٣اليت هي صورة اهلمزة املضمومة املتطرفة بعد األلف وهي يف حنو: ﴿شفَعؤا﴾

 .٩و﴿أبنؤا﴾ ٨، ﴿دعؤا﴾٧، ﴿شركؤا﴾٦، ﴿ضعفؤا﴾٥﴿خربؤا﴾
وزيدت للتعويض عن األلف اليت حذفت قبل الواو اختصاراً ألن من أصول الرسم ألّا جتتمع 

  األلفان خلفّة اللفظ. 
يف قوله تعالی ﴿إنا أعتدنا للكافرين سالسلَاْ وأغْلَاالً وسعرياً﴾ » السلَاْس«كما أن األلف اية 

 ) زيدت للتناسق بني رسم خط الكلمات.٤: ٧٦(اإلنسان 
 (قاعدة التشبيه) ه أصل بآخرتشب 

                                                             
 .٣٤٥: ١، مناهل العرفانحممد عبد العظيم الزرقاين،  - ١
 .١٠ ، صيف رسم املصاحفاملقنع أبو عمرو عثمان بن سعيد الداين،  - ٢
 ١٣: ٣٠ الروم- ٣
  ٤: ٦٠ ممتحنة- ٤
  ١٨: ٥ مائدة -٥
  ٢١: ١٤ ابراهيم- ٦
  ٩٤: ٦ انعام- ٧
  ٥٠:  ٤٠ غافر- ٨
  ١٨: ٥ مائدة- ٩



 ١٥                       عشر رابعالرابعة، العدد ال، السنة جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
هنالك من يعتقد من العلماء حنو أيب عمرو الداين بأن األلف زيدت بعد الواو األصلية يف   

، ١﴿امنا أدعوا ربي﴾ بعد واو اجلمع طرداً للباب؛ حنو قوله تعالی ملفرد تشبيهاً بزيادااملضارع ا
، كما تزاد بعد الواو اليت هي صورة اهلمزة تشبيهاً بزيادا بعد ٢﴿ولكن ليبلوا بعضكم ببعض﴾

ما أحلقت بعد تلك حنو واو اجلمع من حيث يقع كل منهما طرفاً فأحلقت األلف بعدها ك
»بنؤا«، »ؤايظم٣»الت.  

زاد األلف رمساً يف مجع املذكر السامل وملحقاته بعد الواو اليت تأيت عالمة للرفع إذا وقعت أو ت
 )، ٤٦: ٢جلمع يف األفعال حنو بنو اسرائيل، مالقوا رم (البقرة طرفاً شأن زيادا بعد واو ا

، ﴿إنكم لذائقوا العذاب ٦﴾، ﴿صالوا النار٥، ﴿مهلكوا أهل هذه القرية﴾٤﴿كاشفوا العذاب﴾
  .٧األليم﴾

  

 الزيادة للمعنی  
من العلماء من حيمل زيادة احلروف يف كتابة القرآن علی العالقة بني اللفظ واملعنی حنو 
الزركشي وأبو العباس املراكشي معتقدين بأن  كل حرف زائد يف الكتابة يلقي معنی يناسبه فإم 

ذحبنه) إلی أن األلف تدلّ علی اإلنذار والتنبيه بأن الذبح أشد عزوا زيادة األلف يف قوله تعالی (ألاْ
  . ٨من العذاب

ويف قوله تعالی ﴿بأييكم  ٩﴿والسماء بنيناها بأييد﴾ تعالی قوله كما ذهبوا زيادة الياء يف
لتفرق بني » بأييد«إلی أا زيدت لتدلّ علی صفة باطنية ملكوتية فإن الياء زيدت يف  ١٠املفتون﴾

اليت هي مجع لليد فزيدت الياء للفرق » األيدي«اليت يقصد ا القدرة والقوة وبني » األيد«
                                                             

  ٢٠: ٧٢ اجلن- ١
 ٤: ٤٧ حممد- ٢
 .١٧٥ ، صاحملكم يف نقط املصاحفأبو عمرو عثمان بن سعيد الداين،  - ٣
  ١٠: ٤٤ الدخان- ٤
  ٣١ :العنكبوت- ٥
  ٥٩: ٣٨ ص- ٦
  ٣٨: ٣٧ الصافات- ٧
 .٣٨١: ١، الربهان يف علوم القرآنبدر الدين حممد بن عبد اهللا الزركشي،  - ٨
  ٤٧: ٥١ الذاريات- ٩

  ٦: ٦٨ القلم- ١٠
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  .١واملعنی

إال أن هذه الدراسة ال ترجح كون زيادة احلروف يف كتابة الكلمات السابقة تقتصر علی 
ة يف زيادة املعنی فحسب وإمنا تكمن وراءها أسباب أخری كما مر البحث ا فيمكن محل الزياد

  علی التأثّر بالقراءات.» بأييد«(ألاْذحبنه) علی التأثّر باخلطوط القدمية كما ميكن محلها يف 
  

  النتيجة
إن رسم عثمان طه للقرآن الكرمي تعرض لظواهر عدة مما جعلته خيتلف عما عرفناه يف رسم 

وف يف اخلط حيث اإلمالء؛ فمن ظواهره زيادة حروف يف الرسم حيث ال تلفظ ا أو نقصان حر
  تنطق ا أو إبدال احلروف بعضها بالبعض أو غريها.

إن زيادة احلروف يف رسم اخلط عامة ويف رسم عثمان طه للمصحف الشريف خاصة هلا 
أسباا وأغراضها؛ فهذه املقالة اتبعت األسباب الدخيلة يف احلروف الزائدة يف رسم القرآن رداً 

طأ الكتاب فتوصلت إلی أن زيادة احلروف يف كتابة القرآن هلا علی من يعتقد بأن رمسه تعرض خل
  دواع لغوية وتأرخيية وصوتية.

  فمن األسباب اليت توصل البحث إليه يف الزيادة هذه:
  ة للكمة حنو زيادة األلف يفا » أنا«املبدأ التمييزي الذي يفرق بني الصور املتشاوزياد

 بعد واو الضمري
  ، »ادواس«جلمع املذكر حنو 

  ه«و» الربوا«تأثري اخلطوط القدمية يف الرسم القرآين حنو زيادة األلف يفلَاأذحبن.«  
  الظواهر الصوتية كتقوية اهلمزة وإشباع احلرف لزيادة املعنی والقراءة الثنائية للكلمة

ويف الظُنونا﴾  ﴿وتظُنون باِهللا» الظُنونا«ويف » املَلَؤا«واملوسيقی حنو زيادة األلف علی الترتیب يف 
 ».مثودا«ويف األمساء املمنوعة من الصرف حنو » الشايء«

  تطبيق أصول رسم اخلط ومن أصوله املؤثّرة يف الزيادة الكتابية، التناسق بني رسم الكلمات
للتناسق بني رمسها ورسم غريها من الكلمات يف قوله تعالی ﴿إنا » سالسلَاْ«حنو زيادة األلف يف 

نا لدتعرياً﴾.أعلَاْ وأغْلَاالً وسالسلكافرين س 

                                                             
 .٢٦ ، صفوايد ومزايا الرسم العثماينطه عابدبن طه،  - ١
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  ا بعدقاعدة التشبيه فعليها زيدت األلف بعد الواو األصلية يف املضارع املفرد تشبيهاً بزياد

 وذلك علی رأي أيب عمرو الداين.» أدعوا«حنو  واو اجلمع طرداً للباب
  ذا األصل الزركشي واملراكشي حيث الزيادة للمعنی ومن رؤوس العلماء املعتقدين

وهي » األيد«وهي قدرة باطنية ملكوتية ختتلف عن » أييد«يذهبا إلی أن الياء زيدت يف حنو 
  القدرة العامة. 

***  
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  »)من ناحية ومن حيث«مبعىن » يف«( يف صياغة بعض تراكيب متييز النسبة» يف«حرف اجلر  دور
            **الدكتور شاكر العامريو *الدكتور إحسان إمساعيلي طاهري

امللخص  
ين حرف اجلر (يف) لتصل إىل أكثر من عشرة معان، وذلك ما جنده يف الكتب اللغوية تتعدد معا

يدخل يف تراكيب معينة تفضي إىل خلق معان جديدة  حرف اجلر ذاكلكن النحو والصرف. وعنية بامل
لعربية الكثرية االستعمال يف النصوص ا التركيبية إنّ واحداً من تلك املعاينيؤديها ذلك التركيب، حيث 
  .التركييب ، ولكن الكتب النحوية مل تشر إىل ذلك املعىنالنسبة القدمية واحلديثة هو معىن متييز

يأيت حرف اجلر (يف)، يف هذا االستعمال، مع فعل أو شبهه دالّ على املشاة أو املخالفة، وغالباً 
  ما يكون جمروه اسم معىن (مصدراً وغريه)، أو مضافاً السم معىن.

أدلتنا إلثبات ما ندعيه هو وجود مناذج متعددة، واستعمال بعض األفعال أو شبهها بطريقتني إنّ 
اللغات  وجود املعىن نفسه واستعماالته يفإضافة إىل (يف + اسم معىن) وغري متيزية،  خمتلفتني؛ متييزية

 Inف اإلضافة يف الفارسية وحر حرف اإلضافة (در) تراكيب ، أي يفواإلجنليزية الفارسيةك األخرى
  .يف اإلجنليزية

 »من«وإنّ كون متييز الذات يتضمن معىن  »يف«جديد حلرف اجلر  تركييب إنّ العثور على معىن
  ، هي من أهم نتائج هذا البحث.»يف«متييز النسبة معىن  تركيب البيانية، فيما يتضمن

 شاة.، متييز النسبة، املشاة، عدم امل»يف«حرف اجلر  كلمات مفتاحية:
 

  املقدمة
لقد قام النحاة، قدماؤهم ومعاصروهم، بدراسة أبواب من قواعد النحو العريب يف كتبهم 
ورسائلهم، إمجاالً وتفصيالً، وحتملوا، واحلق يقال، مصاعب مجة يف هذا السبيل. ومن تلك األبواب 

  اليت قام النحاة بدراستها باب معاين حروف اجلر وباب التمييز.

                                                             
 )taheri@profs.semnan.ac.ir( .أستاذ مساعد، قسم اللغة العربية وآداا، جامعة مسنان، مسنان، إيران - *

  )sh.ameri@semnan.ac.ir(أستاذ مساعد، قسم اللغة العربية وآداا، جامعة مسنان، مسنان، إيران.  -**
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 ٢٠ إحسان إمساعيلي طاهري وشاكر العامري                 ...يف صياغة » يف«حرف اجلر  دور

 
لعلي بن عيسى  معاين حروف اجلرتدوين كتب مستقلة حول حروف اجلر، من مثل:  وقد متّ
رصف ، وه)٧٤٩للحسن بن قاسم املرادي (ت  اجلين الداين يف حروف املعاينه)، و٣٨٤الرماين (ت

األزهية يف علم ، وكتاب ه)٧٠٢ألمحد بن عبد النور املالقي (ت  املباين يف شرح حروف املعاين
، حيث كانت تلك الكتب املصادر األصلية ه)٤١٥بن حممد النحوي اهلروي (ت لعلي  احلروف
  اليت كتبها إميل يعقوب. موسوعة احلروفلكتاب 

كثري من كتب القدماء بالتفصيل أو بشيء منه، ملبحث حروف اجلر وكذلك مبحث  ضعروقد ت
أوضح للمربد، ولكامل املقتضب والسيبويه، و الكتابالتمييز، ومن تلك الكتب، بل وعلى رأسها، 

للسيوطي،  مهع اهلوامع، واألشباه والنظائرالبن هشام، و شذور الذهبومغين اللبيب واملسالك 
لعباس  النحو الوايف، كما تعرضت لذلك عدد من الكتب احلديثة، من قبيل الشروح املتعددة لأللفيةو

راهيم بركات، لكن أياً من تلك إلبراهيم إب النحو العريبلفاضل السامرائي و معاين النحوحسن، و
 إىل املعىن التمييزي حلرف اجلر رشيف«الكتب مل ي«.  

وتنبع أمهية البحث من الدقة املستترة يف معاين حروف اجلر، إذ إنّ معرِفة تلك املعاين تساعد املتكلم 
قي والكاتب على استعمال هذه احلروف بشكل صحيح، كما تساعد القارئ والسامع على التل

  الصحيح ملعانيها واالبتعاد عن اخلطأ يف ذلك.
 حمصورة  »يف«إنّ السؤال األصلي الذي حياول البحث اإلجابة عليه هو: هل إنّ معاين حرف اجلر

باملعاين اليت جندها يف كتب النحو أم أنه من احملتمل أن يكون هناك معىن آخر واستعمال آخر حلرف 
  ؟ان جديدةيف تراكيب تنتج عنها مع اجلر هذا

أما منهج البحث فهو منهج وصفي يقوم بتبويب املعلومات أوالً مث حتليلها ثانياً مث استقراء األمثلة 
 اإلشارة إىل املعاين املختلفة حلرف اجلر دة. فقد متتاليت  »يف«ثالثاً للوصول إىل نتائج ملموسة حمد

مييز وأنواعه وأقسامه لنجعلهما أساساً لعملنا يف وردت يف املصادر القدمية واحلديثة، مث عرجنا على الت
جديد  تركييب املوضوع التايل، وهو إثبات املدعى، حيث طرحنا، يف البداية، مدعانا يف وجود معىن

 مثّ طرحنا أدلتنا وأشرنا إىل بعض النقاط من أجل توضيح أكثر، ويف اخلتام، سجلنا »يف«حلرف اجلر ،
  نتائج البحث.
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  »يف«ر معاين حرف اجل

ذكر النحاة معاين خمتلفة حلروف اجلر، حيث كثرياً ما يكون أحد املعاين أصلياً كثري االستعمال 
 فيما تكون بقية املعاين فرعية وقليلة االستعمال. ومن بني تلك احلروف، يربز حرف اجلر (الباب أم)

 املتعدد املعاين. »يف«

  ، كما يلي:»يف«معاين حرف اجلر ، معاين احلروف، يف ه)٣٨٤عد الرماين (ت
االستعالء، أي مبعىن  -٣.»مع«املصاحبة، أي مبعىن  -٢الظرفية، حقيقيةً كانت أم جمازية.-١
مبعىن  -٩ .»من«مبعىن  -٨ .»إىل«مبعىن  -٧ املقارنة. -٦ مبعىن الباء. -٥ التعليل. -٤ .»على«
  توكيد.زائدة لل -١٢ .»عن«مبعىن  -١١ .»عند«مبعىن  -١٠ .»بعد«

  ليس من ضمنها املعىن التمييزي. ١وهي، كما ترى، اثنا عشر معىن
حلرف اجلر (يف) سوى مخسة أو ستة معان، حيث يعترب الظرفية معناه ه) ١٧٧وال يذكر سيبويه (ت

األصلي. يقول: "وإن اتسعت يف الكالم فهو على هذا، وإمنا يكون كاملثل يجاء به يقارب الشيء، 
  أنّ املعاين األخرى حلرف اجلر (يف) هي من باب االتساع يف الكالم. . أي٢وليس مثله"

، يف باب الكلمات ذات احلرفني ويف املقتضبفقد ذكر حرف اجلر (يف) يف ه) ٢٨٥أما املربد (ت 
باب اإلضافة وهو يف كال املوضعني يعتقد أنّ املعىن األصلي له هو الظرفية وبقية معانيه هي من قبيل 

ن) و(زيد ينظر يف العلم)، أي من باب التوسعة واالتساع، أي إضافة املعىن اازي إىل (فيه عيبا
  . ومل يكن للمربد كالم آخر حول املعاين الفرعية حلرف اجلر (يف) سوى ما مر.٣احلقيقي

، هي كما يلي: »يف«، ذكر عشرة معان حلرف اجلر مغين اللبيب، يف ه)٧٦١ابن هشام (ت
أكانت مكانية أم زمانية؛ حقيقية أم جمازية، املصاحبة، التعليل، االستعالء، مبعىن الباء،  الظرفية، سواء

                                                             
  .٨١-٧٧، صروفمعاين احلعلي بن عيسى الرماين،  - ١
  (ذيل باب، هذا عدة ما يكون عليه الكلم). ١٦٨، ص٤، جالكتاببن عثمان سيبويه،  عمرو - ٢
  .٤٦ -٤٥، ص١وج ١٣٩، ص٤، جاملقتضبأبو العباس املربد،  - ٣
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  .١، مبعىن (من)، املقارنة، التعويض، التوكيد»إىل«مبعىن 

  .٢»يف«يذكر كذلك عشرة معان حلرف اجلر  شرحه على األلفيةيف ه) ٩٠٠واألمشوين (ت
مثانية معان فقط. هي: الظرفية  »يف«ر حلرف اجلر يذك مهع اهلوامعيف ه) ٩١١لكن السيوطي (ت

، »من«، مبعىن »مع«، مبعىن »على«(املكانية والزمانية، احلقيقية واازية)، مبعىن الباء السببية، مبعىن 
  .٣، التعليل، املقارنة. وحول كونه زائداً، ينقل ثالثة آراء خمتلفة»إىل«مبعىن 

شهرة كما يلي:  »يف«تسعة من أكثر معاين  النحو الوايف يفأما من املعاصرين فيذكر عباس حسن 
الغائية، مبعىن  »إىل«الظرفية (حقيقية أو جمازية)، السببية، املصاحبة، االستعالء، املقارنة أو املوازنة، مبعىن 

  .٤التبعيضية، مبعىن الباء اإللصاقية، وزائدة للتوكيد »من«
، وهي: الظرفية (مكانية »يف«ستة معان حلرف اجلر  معاين النحوويذكر فاضل صاحل السامرائي يف 

  .٥، التعليل»على«، مبعىن »إىل«، مبعىن »مع«أو زمانية؛ حقيقية أو جمازية)، مبعىن الباء، مبعىن 
املكون من مخسة جملدات مثانية  »النحو العريب«وكذلك يذكر إبراهيم إبراهيم بركات يف كتاب 

 والباء،  »على«لظرفية، املصاحبة، التعليل، زائدة للتوكيد، مبعىن ، هي: ا»يف«من معاين حرف اجلر
. كما يذكر إميل بديع يعقوب يف كتابه موسوعة احلروف يف اللغة العربية أحد ٦»على«، و»من«و

ومرادفة » إىل«عشر معىن، هي: الظرفية واملصاحبة والتعليل واالستعالء واملقايسة ومرادفة الباء ومرادفة 

                                                             
. وقد نقل إميل يعقوب تلك املعاين العشرة ١٧٠-١٦٨، ص١، جمغين اللبيب مجال الدين ابن هشام األنصاري، -  ١
، موسوعة احلروف)، ولكنه نقل املعىن احلادي عشر، أي مبعىن (بعد)، من مكان آخر. (وعة احلروفموس( يف

  )٣٢٥-٣٢٢ص
  .٧٩٠، ص٢، جحاشية الصبان على شرح األمشوين على ألفية ابن مالكالصبان،  يحممد بن عل - ٢
  .٣٦٢ -٣٦٠، ص٢، جمهع اهلوامعجالل الدين سيوطى،  - ٣
  .٤٧٠ -٤٦٩، ص٢، جايفالنحو الو ،عباس حسن - ٤
  .٥١ -٥٠، ص٣، جمعاين النحوفاضل صاحل السامرائي،  - ٥
  .٢٥٩ -٢٥٧، ص٤ج ،النحو العريبإبراهيم إبراهيم بركات،  - ٦



 ٢٣                       عشر رابعالرابعة، العدد ال، السنة جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
  ١ ».بعد«ومبعىن  »زائدة«عويض والتوكيد والت» من«

وهكذا نرى أنّ معىن الظرفية، حقيقية أو جمازية، ومكانية أو زمانية، هو املعىن املتكرر يف مجيع 
أو هو  األقوال السالفة فنستنتج من ذلك أنه املعىن األصلي حلرف اجلر (يف) وأنّ املعاين األخرى فرعية

 .حقيقي والبقية جمازية

 لتمييزأقسام ا

ز، إىل قسمني: مفرد أو ذات ونسبة أو مجلة. يأيت التمييز املفرد يقسم التمييز، بالنسبة لنوع املمي
بعد املقادير الثالثة (الوزن، والكيل، واملساحة) أو بعد شبه املقادير، والعدد، صرحياً كان أو كناية، 

  .٢»عندي خامت حديداً« حنو:وبعد فرعه (باعتباره مبيناً لنوعه، 
كما أن متييز النسبة أو متييز اجلملة إما أن يكون حموالً أو غري حمول، وذلك بالنسبة إلمكانية تبديله 

، أو حموالً من ٣إىل صيغة أخرى أو عدمها. واحملول إما يكون حموالً من فاعل مثل (واشتعل الرأس شيباً)
. وميكننا أن ٥مها، مثل (أنا أكثر منك ماالً)، أو حموالً من غري٤مفعول، مثل (وفجرنا األرض عيوناً)

  .٦ثّل لغري احملول باملثالني التاليني: هللا دره فارساً، وحسبك به ناصراًمن
ومن اجلانب اآلخر، ميكن لتمييز النسبة أن يزيل اإلام من اإلسناد املوجود يف اجلملة أو أن يزيل 

كون اسم فاعل ومرفوعه، ية أو شبه الفعل، وشبه الفعل إما أن اإلام من اإلسناد املوجود يف شبه اجلمل
مثل (البيت مشتعلٌ ناراً) أو اسم مفعول ومرفوعه، مثل (األرض مفجرة عيوناً) أو اسم تفضيل 

، أو صفة مشبهة ومرفوعها، مثل (زيد طيب أباً)، أو مصدراً، ٧ومرفوعه، مثل (أنا أكثر منك ماالً)

                                                             
  .٣٢٥ - ٣٢٢ص  موسوعة احلروف يف اللغة العربية،إميل بديع يعقوب،  - ١
  .٢٧٣ -٢٦٨، ص٣ج ،النحو العريبإبراهيم إبراهيم بركات،  - ٢
  .٤:مرمي -  ٣
  .١٢القمر:  -  ٤
  .٣٤الكهف:  -  ٥
  .٣٣٧ -٣٣٦، صشذور الذهب مجال الدين ابن هشام األنصاري، - ٦
  .٣٤الكهف:  -  ٧
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همثل (أعجبين طيب (ًرجال ك بزيدحسب) شيء حيمل معىن فعلياً، مثل ١أباً): أو أي.  

يظهر من مقارنة أنواع قسمي التمييز: متييز املفرد ومتييز النسبة، أنّ حاالت وأقسام متييز املفرد 
 حمدودة وأقل تنوعاً بالنسبة حلاالت وأقسام متييز النسبة اليت تتنوع تنوعاً أجرب النحاة على عدم حصرها

  مبوارد قليلة وساقوا هلا أمثلة كثرية، نورد بعضها أدناه:
 املعلم وجهاً، ازداد زيد نسماالً، ح حممد عرقاً، تفقَّأ شحماً، كثُر عمرو بنفساً، تصب زيد طاب

ى، أدباً، أعجبين األديب كالماً، اختلف الناس طباعاً، زادت البالد سكاناً، قوي الرجلُ احتماالً لألذ
  .٢فاضت البئر نفطاً، امتأل اإلناُء ماًء، نعم زيد رجالً، امتأل العدو غيظاً

، أنّ عامل احلاشية والشرح اللذين كتبهما على ألفية ابن مالك، يف ه)٩٠٠يعترب األمشوين (ت
ولو  .٣متييز النسبة (أو اجلملة) هو الفعل أو ما يقوم مقامه، سواء أكان مصدراً أو وصفاً أو اسم فعل

قارنا بني هذا الكالم وما ورد يف شرح الرضي يف هذا املوضع نرى أنّ اجلديد يف األمر هو اسم الفعل، 
ويبدو أن  ه).١٢٠٦لكنه مل يأت بأمثلة ملا يقوم مقام الفعل، ال هو والشارح كتابه، الصبان (ت

لية تفسري كل من تلك احلروف معيارهم يف تنويع هذه املعاين املختلفة للحروف واإلشارة إليها كان قاب
كلمة أخرى، حرفاً كانت أو امساً، أو قل كان معيارهم هو الوظيفة اليت يقوم ا كل حرف منها يف 

  استعمال خاص يف اجلملة.
ومن بني املعاصرين، قام شوقي ضيف خبلط مواضع النوعني: متييز املفرد ومتييز النسبة، فكان 

منها لتمييز النسبة، هي: "بعد الفعل الالزم، وبعد الصفة املشبهة احلاصل من ذلك عشرة مواضع، سبعة 
واالسم املنسوب، وبعد اسم التفضيل، وبعد فعل التعجب، وبعد أفعال املدح والذم، وبعد الضمري 

                                                             
  .٥٣، ص٢، جشرح الرضي على كافية ابن احلاجببادي، ارضي الدين اإلستر - ١
)، حيث جاء ة العربية املعاصرةاملنجد يف اللغهناك أمثلة على متييز النسبة بعد الفعل (امتأل) ومشتقاته يف معجم ( - ٢

متييز النسبة فيها بعد الباء، مثل: امتألت القاعةُ باملشاهدين، غابةٌ مليئةٌ بالطيور، قلب مليٌء باحلقد، ساحةٌ مليئةٌ بالناس، 
  امتأل كتابه باألخطاء، كيس مليٌء بالبطاطا.

  .٧٥٥، ص٢، جلى ألفية ابن مالكحاشية الصبان على شرح األمشوين عالصبان،  يحممد بن عل - ٣



 ٢٥                       عشر رابعالرابعة، العدد ال، السنة جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
  .١املبهم [من باب االختصاص]، ويف املواضع السماعية اليت ال ختضع لقاعدة ما"

تمييز املفرد. واجلديد هنا هو تقييد الفعل بقيد اللزوم، وإنّ جميء واملواضع الثالثة الباقية تتعلق بال
التمييز بعد الضمري املبهم يف باب االختصاص هو مما جيدر التوقف عنده، لكن مناقشته هلا جمال آخر 

  غري هذا البحث. 
بتفصيل  وهكذا نرى مما نقلناه يف الصفحات املاضية أنّ أياً من النحاة، قدامى ومعاصرين، مل يقم

أو تقسيم الفعل أو شبه الفعل من بني أنواع متيز النسبة، ومل يشر إىل أنوعهما من ناحية املعىن. لكنه 
يبدو من األمثلة املستخرجة أن الفعل وشبه األفعال املشتقة منه ميكن تقسيمها، من ناحية داللة املعىن، 

  على معىن غري املشاة.  إىل قسمني: ما يدلّ على معىن املشاة أو عدمها، وما يدلّ
يف األمثلة اليت مرت، نرى أفعاالً، من قبيل: طاب، كَثُر، زاد، ازداد، قوي، خاض، امتَأل، ...إخل، 
وهي أفعال هلا متييز ال يدل على معىن املشاة. كما أننا نرى هذا األمر يف شبه األفعال التالية؛ متقفِّئ، 

يف (البيت مشتعلٌ ناراً) ومفجرة، يف (األرض مفجرةٌ عيوناً)، حيث  يف (زيد متقفّئ شحماً) ومشتعل،
أخذت متييزاً لكنها ال تدلّ على معىن املشاة. لكننا إذا دقّقنا النظر يف األمثلة فسنرى متييز نسبة جاء 

كتب البالغية قبله فعل أو شبه فعل يدالن على املشاة أو عدمها. وقد متّ استخراج األمثلة التالية من ال
  وغري البالغية:

 .٢أنا كاملاِء، إنْ رضيت، صفاًء -
 .٣البنت كأُمها حناناً وعطفاً وعقالً -
 .٤قلبه كاحلجارة قسوةً وصالبةً -
 .٥جبينه كصفحة املرآةصفاًء وتأللؤاً -

                                                             
  .١٢٨ -١٢٧، وتيسري النحو التعليمي قدمياً وحديثاً، ص ١٩٤ -١٨٨، صجتديد النحوشوقي ضيف،  - ١
البالغة . وعلي اجلارم وأمني مصطفى، ٣٦، صالبالغة العربية يف ثوا اجلديد: البيان، أمني بكري شيخ -  ٢

  .٢٣، صالواضحة
  .٨٥، صبيانعلم العبد العزيز عتيق،  -  ٣
  .٢١، صالبالغة الواضحة، علي اجلارم وأمني مصطفى -٤
  .املصدر نفسه -  ٥
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 وما إىل ذلك» من ناحية«و» من حيث«مبعىن » يف«حرف اجلر 

شبيهية ال يعرب وجه الشبه فيها متييزاً، لكنه وقع بعد حرف اجلر كلّما تقدمنا سنعثر على أمثلة ت
  (يف) ومل يفقد استعماله ومعناه كتمييز، حنو:

 .١يا شبيه البدرِ يف احلُسنِ ويف بعد املنال -
 ٢وزت كيوانَ يف علو املكان    أنت كالشمسِ يف الضياِء وإنْ جا  -
 ٣تليك العيونٌ شرقاً وغرباجت     أنت   جنم   يف   رفعة    وضياٍء  -

  وهناك أمثلة غري بالغية ليست بالقليلة:
 .٤اسم املفعول كاسم الفاعل يف العمل -
 .٥كفعله اسم فاعلٍ يف العمل -
 . ٦وهو [اسم املفعول] كاسمِ الفاعلِ يف أنه إنْ كان بـ (أل) عملَ مطلقاً -

ه به ال تتحدد بالكاف فقط، بل إنّ أدوات التشبيه وكما نعلم فإنّ إفادة التشبيه من قبل املشب
تتنوع كثرياً بني االسم والفعل واحلرف كما هو مبسوط يف الكتب البالغية. ومن وجهة نظرنا، فإنّ 
تلك املشاة ليس من الضروري أن تكون موجبة، بل من املمكن أن تكون سالبة، كالفعل (خالف) 

لة عديدة فيها كلمات تعترب وجه شبه أو نقطة اشتراك ومشتقاته. وعليه، فإننا نستطيع العثور على أمث
الطرفني يف املشاة أو عدمها، كأن تكون اسم معىن أو مضافاً إىل اسم معىن بعد حرف اجلر (يف). 

 وأدناه عدد من تلك األمثلة:
 .٧يف العملفعلَه  خيالف... أنه [اسم الفاعل]  -

                                                             
  .٣٩، صقسم البيان :البالغة العربية يف ثوا اجلديدابن الرومي، نقالً عن  -  ١
  .١٨، صالبالغة الواضحةاملعري، نقالً عن  -  ٢
  .٢٣، صالبالغة الواضحة، علي اجلارم وأمني مصطفى -  ٣
  .٢٥٢، ص٤، جبادئ العربيةمالشرتوين، رشيد  -  ٤
  .٤٢٨، البيت ألفية ابن مالك، حممد ابن مالك -  ٥
  .٢٠٩، ص٣، جأوضح املسالكمجال الدين ابن هشام األنصاري،  -  ٦
  .٢٥٤، ص٤، جمبادئ العربيةرشيد الشرتوين،  -  ٧



 ٢٧                       عشر رابعالرابعة، العدد ال، السنة جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
-  اجلامد البيان هو التابع وعطفبه١متبوعة وعدم استقالله يف إيضاحللصفة  املُش. 
 .٣املفعول بهيف نصب الفاعل املستتر هنا و يف رفع[أي عمل الفعل]  ٢عمله [املصدر]فعملَ  -
يف  عليهاسم الفاعل  فُحملاسم الفاعل يف اإلعراب،  ٤... أنّ الفعل املضارع حممول على -

 .٥العمل
 ٦لشروط حيثُما عملْوما سوى املفرد مثلَه جعلْ / يف احلكمِ وا -
 .٧واللزوميف التعدي و يف العملجيري اسم الفاعل جمرى فعله  -
 .٨وهو [اسم اجلمع] مياثل اجلمع يف داللته على اجلماعة، ومياثل املفرد يف أنه يثنى ويجمع -
 .١٠يف الداللة على الذات واملعىن مفعولصيغة  ٩فهي [الصيغ السماعية] نائبة عن -
لفاعل يف هذه الصورة يوافق مضارعه يف املعىن ويف احلدث والتجدد ويف يريدون أنّ اسم ا -

 .١١عدد احلروف ويف هيأا
 .١٢فال فرق بني مفرده [اسم الفاعل] ومثناه ومجعه يف شيء مما سبق -
 .١وكالمها [اسم الفاعل املفرد وغري املفرد] سواء يف اخلضوع لتلك األحكام والتفصيالت -

                                                             
  .٢١٨، ص٢ج ،شرح ابن عقيل، اهللا ابن عقيل اء الدين عبد -  ١
  طلق نوعي يفيد املشاة والتشبيه.هذا مفعول م - ٢
  .٢١١، ص٣، جالنحو الوايفعباس حسن،  -  ٣
)، ما يعين أننا حنكم على ٤٣٩، ص١، جمعجم النفائس الكبريمحل الشيء على اآلخر يعين أحلقه به يف حكمه ( - ٤

  أمرين حبكم واحد، أي إجياد نوع من االشتراك والتشبيه.
  .٢١٠-٢٠٩، صات النحوية والتصريفيةالقرارخالد بن سعود العصيمي،  -  ٥
  .٤٣٤، البيت ألفية ابن مالك، حممد بن مالك -  ٦
  .٢٤٦، ص ٣، جالنحو الوايف ،عباس حسن -  ٧
  .١٧٧، ص يسري النحو التعليمي قدمياً وحديثاًت شوقي ضيف، -  ٨
٩  - ة.(نائبة عنه) يعين أن تقوم مقامه وهلا استعماله وحكمه، أي إفادة االشتراك واملشا  
  .٢٧٣، ص٣ج النحو الوايف،عباس حسن،  -  ١٠
  .٥اهلامش رقم -٢٤٧، ص٣ج ،املصدر نفسه -  ١١
  .٢٥٧، ص٣ج املصدر نفسه، -  ١٢
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 ٢/ يف كثرة عن فاعلٍ بديلُ فعال أو مفعال أو فعولُ -
 .٣... وأن يكون لفظهما [النفس والعني] طبقه يف اإلفراد واجلمع -
يف العطف واملعىن،  »أو«الثانية يف الطلب واخلرب... مبنـزلة  »إما«وزعم أكثر النحويني أنّ  -

 .٤... هي مثلها يف املعىن فقط وقال أبو علي وابنا كيسان وبرهان:
مثلة السالفة لرأينا أا تتمتع ببنية معنوية مشتركة، حيث يكون فيها مجيعاً فعل أو ولو متعنا يف األ

جمرور)، ويؤدي كل معنی شبه فعل يدلّ على املشاة أو عدمها وإىل جانبه جار وجمرور (يف+ اسم 
 ام والعمومية، إضافة إىل أنّ جمرور حرف اجلرغالباً ما يف هذا االستعمال  »يف«ذلك إىل إزالة اإل

يكون اسم معىن (مصدر صريح، عادة، أو مصدر مؤول، أحياناً) تلحقه األلف والالم غالباً، إالّ أن 
 املالحظ عدم جميء حرف اجلر ال لبيان اجلنس وال بديالً عن حرف  »من«يتعذّر ذلك لسبب ما، لكن

  .»يف«اجلّر 
، ميكننا االدعاء أنّ حرف اجلر واآلن، وبعد رصف تلك األمثلة إىل جانب بعضها البعض اآلخر

ميهد للتعبري عن متييز النسبة، أو قل يتوسط بني التمييز وعامله، كما يتوسط هذا احلرف بني  »يف«
. وبذلك يساعدنا حرف اجلر هذا على أن »أدخله يف الغرفة«الفعل واملفعول غري الصريح يف مثل 

من «ل جمرور ويعادله يف مثل هذا االستعمال نؤدي معىن متييز النسبة ليس بصورة منصوبة بل بشك
يف » يف« أسلوب متييز النسبة، وهذا ال يعين طبعاً أنّ حرف اجلر وما شابه يف» من ناحية«و» حيث

  واآلن نورد أدلتنا إلثبات مدعانا. مثل هذا االستعمال قد اختذ له معىن متييزياً.
يف تلك األمثلة جاء يف أحد  »يف«اجلر إنّ أول سؤال يطرح يف هذا اخلصوص هو: هل إنّ حرف 

جديد؟ إنّ فرضيتنا هي أنه مل يأت يف أي  تركييب معانيه املتكررة أم أنه جاء يف استعمال جديد ومعىن
جديد خيتلف متاماً عن معانيه السابقة، وهو معىن  تركييب من معانيه العشرة، بل جاء يف معىن

                                                                                                                                                           
  .٢اهلامش رقم  -٢٦١، ص٣، جاملصدر نفسه -  ١
 . (بديل عنه) يعين، كذلك، أن تقوم تلك الصيغ مقامه وهلا استعماله٤٣٢، البيت: ألفية ابن مالكحممد بن مالك،  -  ٢

  وحكمه، أي إفادة االشتراك واملشاة.
  .٢٩٣، ص٣، جأوضح املسالكمجال الدين ابن هشام األنصاري،  -  ٣
  .٣٣٩، ص٣، جاملصدر نفسه -  ٤
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ن الكتب النحوية. واجلدير بالذكر أننا نالحظ جانب واستعمال، حسب اطالعنا، مل يرد يف أي م

ا إعراب التمييز، بل ميكنهما أن يقوما موجمروره هل »يف« املعنی ال اإلعراب فال ندعي أنّ حرف اجلر
، يف بعض تسميات »يف«منصوب أو حيالّ حملّه، أو حيمال عنوان متييز جمرور حبرف اجلر نسبة مقام متييز 

  :دلتنا. وأدناه أ١التمييز
   الدليل األول:

أنّ معنی املشاة وعدمها مع كلّ لفظ يراد توضيحه هو معنی مبهم وغري واضح وعام حيتاج إىل ما 
يزيل عنه ذلك اإلام. يؤيد هذا االدعاء كلمتا (مثل) و(غري)، حيث تدلّ األوىل على املشاة وتدلّ 

، من األمساء الدائمة اإلضافة املتوغّلة يف األخرى على عدمها، ومها، كما جاء يف الكتب النحوية
اإلام، واليت ال تتعرف حىت وإن أضيفت إىل معرفة. إضافة إىل أنّ (مثل) و(غري)، يف مواضع أخرى، 
حسب رأي النحاة، يؤديان معىن املماثلة واملغايرة، وشبه املقدار، وغري ذلك، ومها حباجة إىل متييز 

، واملثالني التاليني من ٢هذا املثال التايل من سيبويه "يل مثلُه عبداً"مفرد. وهذا األمر نالحظه يف 
، ويف األمثلة اليت ذكرها إبراهيم إبراهيم بركات: "يل ٤و"لنا غريها شاًء" ٣السيوطي "مثلُ أُحد ذهباً"

. ٥مرة مثلُها زبداً"على الت -أتاين غريه ضيفاً -عندي غريه كتاباً -اشترى مثلَه قلماً -مثلُها إبالً وشاًء
ومن الناحية املنطقية، عندما يقول شخص ما "هذا مثلُ ذلك"، فإننا سنسأله "يف أي شيء ومن أية 

إذن ما يزيل هذا اإلام من  .بصورة دقيقة جهة؟" ألننا نريد معرفة الشبه بينهما وجانب اشتراكهما
  ».يف«ه هو التمييز املنصوب أو التمييز ارور بـ اللفظ الذي يدلّ على املشاة أو املخالفة ويلزم إتيان

                                                             
يصرح عباس حسن بأنّ الكلمة املزيلة إلام [الذات أو النسبة] ارورة باإلضافة أو حبرف اجلر ال تسمى يف  - ١

، ٢، جالنحو الوايف ،(عباس حسن»]. متييز جمرور« أن نضيف هلا قيد (جمرور) [فنقول االصطالح النحوي متييزاً إالّ
  )٤اهلامش -٣٨٨ص
  .١٢٣ -١٢٢، ص٢ج ،الكتابعمروبن عثمان سيبويه،  - ٢
  . وهذا جزء من حديث نبوي نقله مسلم يف فضائل الصحابة.٢٦٢، ص٢، جمهع اهلوامعجالل الدين سيوطى،  -  ٣
  .املصدر نفسه - ٤
  .٢٧٢، ص٣ج ،النحو العريبإبراهيم إبراهيم بركات،  - ٥
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   الدليل الثاين:

يل الثاين يف أنّ األمثلة اليت أوردناها يف هذا البحث ما هي إالّ غيض من فيض حفلت ليتلخص الد
به الكتب النحوية، خاصة ما يتعلق بالفعل أو شبهه الداالّن على التشابه وعدمه، حيث لكال الصيغتني 

  صوب أو جار وجمرور حيالّن حملّه.متييز من
  األمثلة:

 »:يف«وجمرور بـ » الـ«مع  .١
 . ١يف األملمجيع الكانات تتحد  –
 .٢والعدد يف  النوعِاتحدا معىن وتطابقا  –

 متييز نكرة منصوباً: .٢
 .٣ال لفظاًمعىن فهو [اسم الفاعل الذي هو مبعىن املاضي] يشبهه [الفعل املاضي]  –
 .٤يف أمورهة] تشبهه [اسم الفاعل] إنها [الصفة املشب –

٣.  
 .٥ماثلَه يف اللون -
 .٦صديقك راجي مياثلك خلُقاً -

٤.  
 .٧أنا كاملاِء، إن رضيت، صفاًء –
 .٨أنت كالليث يف الشجاعة واإلقدام –

٥.  

                                                             
  ، مادة (اتحد).١٥١٢ص  املنجد يف اللغة العربية املعاصرة،أنطوان نعمة وآخرون،  -  ١
  .٢٧٢، ص٣ج ،النحو العريبإبراهيم إبراهيم بركات،  -  ٢
  .٢٤٨، ص٣، جالنحو الوايف ،عباس حسن -  ٣
  .٣٠٠، ص٣، جاملصدر نفسه -  ٤
  .١١١٧، ص األساسياملعجم  -  ٥
  .٥٣٦، صالقاموس املبسط -  ٦
  .٢٧، صالبالغة العربية يف ثوا اجلديد: البيان، أمني بكري شيخ -  ٧
  .٢٢٣، ص: مقدمات وتطبيقاتالبالغة العربيةبن عيسى باطاهر،  -  ٨
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 .١فاق أقرانه علماً وذكاًء –
 .٢كرمي يفوق أترابه يف الذكاء والنشاط –

واسم معىن حيمل معىن  يفجلار وارور فيها (املكون من املالحظ على األمثلة الفائتة أنّ التمييز وا
التمييز) ميكن أن يتبادال موضعيهما، مع فارق واحد هو أنّ التمييز نكرة منصوبة، واجلار وارور حملّى 

  باأللف والالم غالباً. 
لّ على املشاة أو ويف األمثلة التالية، نالحظ أنّ التمييز أو اجلار وارور يسبقهما فعل أو شبهه، يد

عدمها، أو حرف اجلر (يف) مع اسم معىن جمرور، أو تركيب مكون من (من جهة/ من ناحية/ من 
حيث/...) إضافة للمضاف إليه. وطبقاً للنماذج املستخرجة من املعاجم اللغوية، فإنّ مثل ذلك 

 (من جهة اخلُلُق) تساوي التركيب (من جهة، ... + املضاف إليه) له استعمال ومعىن متييزيان، فمثالً
  (خلُقاً) من ناحية املعىن يف مجلة مثل: أنت طيب خلُقاً. 

  التالية تستحق التدقيق: األمثلةو
١.  
 .٣يف مساحتهأنت تشبه أباك  –
أنّ موقعه بعد ما مييزه كموقع املفعول به بعد ما ينصبه أو ما  من حيثُيشبه التمييز باملفعول به  –

 .٤يتعلق به
٢.  
 .٥وأحكام يف أمورلفه وختا –
 .٦ختالف اسم الفاعل من هذه اجلهةوهي [الصفة املشبهة]  –
٣.  

 .١يف العملحممول على اسم الفاعل يف اإلعراب فحمل اسم الفاعل عليه  املضارع ...أنّ الفعل -

                                                             
  .٩٦٥، ص األساسي العريب املعجممجاعة من كبار اللغويني العرب،  -  ١
  .٤٥٥، صاملبسط القاموس سهيل مساحة، -  ٢
  .٦٦٨، ص »أشبه«، مادة األساسي العريب املعجممجاعة من كبار اللغويني العرب،  -  ٣
  .٢٦٥، ص٣ج ،النحو العريبإبراهيم إبراهيم بركات،  -  ٤
  .٣٠٦، ص ٣، جالنحو الوايفعباس حسن،  -  ٥
  .٨٤، صو القرآنحن ،أمحد عبد الستار اجلواري -  ٦
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من جهة و من جهة لفظهأما زعمهم بأنّ اسم الفاعل يعمل ألنه يحمل على الفعل املضارع  -

 .٢ال يقوم لالحتجاج فمتهافتمعناه 
٤.  
 .٣من األلف يف االستعمالوالتاء أكثر  –
 .٤من األلف استعماالًوالتاء أكثر  –
٥.  
 .٥من ركين اجلملة يف األمهيةهذه املتعلقات أقلّ  –
 . ٦يف نتائجها أمهيةأما البستاين فقد كانت جهوده يف إحياء اللغة التقل  –

التفضيل، جيب أن نقول إنّ املفضل واملفضل وحول املثالني األخريين اللذين استعمل فيهما أفعل 
عليه يف أسلوب التفضيل، يشتركان يف صفة مشتركة ومتشاة، مع فارق واحد هو أنّ الصفة يف 
املفضل أكثر منها يف املفضل عليه. وعليه فإنّ معنی املشاة أو عدمها قد جاءت أيضاً قبل متييز النسبة 

 عىن املصاحب له.أو مع حرف اجلر (يف) مع اسم امل
  :الدليل الثالث

ويف  التمييزي له ما يقابله يف الفارسية االستعمالأنّ استعمال (يف) مثل ذلك االستعمال، أي 
ألن النحوي الفارسي املعاصر  يف الفارسية،» در«، أال وهو استعماالت حرف اإلضافة اإلجنليزية

                                                                                                                                                           
  .٢١٠-٢٠٩، ص القرارات النحوية والتصريفيةالعصيمي، خالد بن سعود،  -  ١
  .٧٧ -٧٦، صالقرآن حنو، أمحد عبد الستار اجلواري -  ٢
  .٤٢٩، ص ٢شرح ابن عقيل، ج -  ٣
. وقد أورد السيوطي واألمشوين واخلضري أيضاً هذا املبحث بشكل ٢٩٤، صشرح ألفية ابن مالك البن الناظم -  ٤

:متييزي  
-  ٢٩٠، ص٣، جمهع اهلوامع(جالل الدين سيوطى،  داللةًوتاٌء، وهي أكثر وأظهر.( 
حاشية الصبان على شرح األمشوين الصبان،  يمن األلف (حممد بن عل داللةًواعلم أنّ التاء أكثر وأظهر  -

 ).١٥٤٠، ص٤، جعلى ألفية ابن مالك
  ).٧٩٦، ص٢، جحاشية اخلضري على شرح ابن عقيلعلى التأنيث ( داللةًقوله "أكثر..إخل" أي وأظهر  -

  .١٦٩، صجواهر البالغة أمحد اهلامشي، -  ٥
  .٤١، صالجتاهات واحلركات يف الشعر العريب احلديثا سلمى اخلضراء اجليوسي، -  ٦



 ٣٣                       عشر رابعالرابعة، العدد ال، السنة جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
(حافظ » حسن و خويب غريت ماه متام دلربي در«يف مجلة » در حسن«خيامبور قد اعترب عبارة 

الشريازي) (كان مسخراً للقلوب يف احلُسن والصالح والنجدة) من العبارات اليت حتمل بني طياا متييزاً 
كاملعىن » من جهة«الكبري يف اجلزء الثامن » سخن«مركبا (قيد التمييز املركب). كما ذكر معجم 

لبيان وجه متايز شيء ما أو سبب  -۱۲«... قال:  (يف)، حيث» در«الثاين عشر حلرف اإلضافة 
كان استثناء يف اللطف  -۱۱۱قاضي  -[حنو:] در لطف و اصالت فوق العاده بود متايزه؛ من جهة

]، حيث قال: شده نام او در بزرگی بلند = :١واألصالة [أو مثل هذا الشطر يف شاهنامة فردوسي
كمعىن من معانيه » در«س املعىن حلرف إضافة وكذلك نرى نف ٢»صارت مسعته عالية يف العظمة.

أي منجهة  ٣»از حلاظ، از نظر -۸«... يذكره غالحمسني صدري أفشار وزميلتاه حيث قالوا: 
  وباعتبار. 
من جهة «(يف) يكون له معىن متييز النسبة أي مبعىن  »in«جند يف اإلجنليزية أن حرف اإلضافة کما 

 حيث يقال مثالً: » ومن حيث وباعتبار...

Young in years but old in wisdom. 
  أو:» شاب من ناحية السن لكنه جمرب باعتبار العقل.«أي 

They are different in their size.  
  »إا خمتلفة من ناحية حجمها.«أي 

  الدليل الرابع:
، هو أشبه ما يكون بتمييز أنّ جمرور (يف)، يف مثل هذه العبارات اليت تدلّ على املشاة أو عدمها

  النسبة احملول من مبتدأ، حيث ميكن حتويله إىل مبتدأ مجلة أطول. لندقّق يف األمثلة التالية:
 =ويعطف الفعل على االسم الذي معناه مثل معىن الفعل.٤له يف املعىن املشبه االسم على الفعل ويعطف -
 التاِء أكثر من استعمال األلف.= استعمالُ  ١التاُء أكثر يف االستعمالِ من األلف -

                                                             
  .١٥٩٥ ، البيتالشاهنامة، فردوسی -  ١
  .»در«، مادة ٤ج ،گ بزرگ سخنفرهن حسن أنوري وآخرون، -  ٢
  ».در«حرف إضافة  گ فارسی معاصر،فرهنغالحمسني صدري افشار وآخرون،  -  ٣
  .٣٥٠، ص٣، جأوضح املسالكمجال الدين بن هشام األنصاري،  -  ٤
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- هوعدمِ استقالل للصفة يف إيضاحِ متبوعه املشبه اجلامد هو التابع البيان ٢وعطف  البيان وعطف =

 .مثلُ إيضاحِ متبوع الصفة هاستقالل وعدم همتبوع الذي إيضاح اجلامد هو التابع 
ىل املبتدأ اليت تشاهد يف متييز النسبة تشاهد هنا كذلك، املقصود هو أنّ قابلية التحول من التمييز إ
 وهذا اآلمر يثبت معىن التمييز يف جمرور (يف).

  مالحظات:
من اجلدير بالذكر، أننا يف هذه املقالة حاولنا إثبات معىن التمييز يف مواضع من متييز النسبة يدلّ  .١

ها، لكننا جيب أالّ نغفل عن أمثلة أخرى من فيها العامل الفعلي أوشبه الفعلي على املشاة أو عدم
التمييز ال تدلّ على املشاة أو عدمها، ولكنها، مع ذلك، ميكن إبدال متييزها حبرف اجلر (يف) 

. كما أننا جند أمثلة أخرى من ٣وجمروره. مثال: طاب الصيف مأكالً = طاب يف أشيائه املأكولة
عدمها وال ميكن إبدال متييزها حبرف اجلر (يف) مع جمروره.  متييز النسبة ال تدلّ على املشاة أو

 .٤مثال: "حسبك زيد رجالً/ ويلم زيد رجالً"
يبدو للنظر أنّ املشاة قبل حرف اجلر (يف) يف هذا االستعمال واملعىن التمييزي ليسا واضحني  .٢

فإنْ مل تعلموا قوله تعاىل: ﴿دائماً بل قد حيتاجان إىل تأويل وتفسري. وأوضح مثال على هذا األمر 
. ودليلنا على مدعانا هو التحليل النحوي الذي قام به ٥﴾آباَءهم فإخوانكم يف الدينِ ومواليكم

يف الدين) متعلق بـ (إخوان) ألنه على معىن املشتق، «(حممود صايف لعبارة (يف الدين)، إذ قال: 
 الدين) تتعلق باالسم اجلامد (إخوان) ألنّ . ومعىن ذلك أنّ عبارة (يف٦»أي (موافقوكم يف الدين)

(إخوان) مجع (أخ) وهو جامد يف معىن املشتق، أو جامد مؤول باملشتق ويعادهلا اسم الفاعل 

                                                                                                                                                           
  .٤٢٩، ص٢، جرح ابن عقيلش ابن عقيل، -  ١
  .٢١٨، صنفس املصدر -  ٢
  .٢٧٧، ص٣، جالنحو العريبهذا املثال منقول من كتاب  - ٣
  .٥٣ص، ٢، جشرح الرضي على كافية ابن احلاجبمن كتاب  نمنقوال ناملثاال نهذا - ٤
  .٥ :األحزاب -  ٥
  .١١٥، ص٥، ججلدول يف إعراب القرآن وصرفها حممود الصايف، - ٦
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(موافقوكم). ومبا أنّ (وافق) ومشتقاته، يف املعاجم اللغوية، ضد معىن (خالف)، فهو يفيد معىن 

 ار وارور هنا  هلما استعمال ومعىن متييزيان أيضاً. املشاة بعد التأويل. وخالصة القول أنّ اجل
ومل مينعه مانع يف التحلي باأللف (غري مضاف) هذه التراكيب مفرداً يف  »يف«كان جمرور  اإذ .٣

والالم فإنه يكون حملى ما، ولكنه، بعض األحيان، يستعيض عنهما بالتنوين رغم توفّر كافة 
 قد يكون السبب هو الضرورة الشعرية. متعن يف املثالني التاليني:شروط التحلّي باأللف والالم، و

-  أنت جنم١وضياِء يف رفعة. 
 ٢عن فاعلٍ بديلُ يف كثرةفعالُ أو مفعالُ أو فعولُ /  -

نؤكّد مرة أخرى على أننا يف هذا البحث ال نريد إثبات أنّ التركيب املكون من حرف اجلر (يف)  .٤
هو متييز نسبة، بل إذا ادعينا شيئاً فهو أنّ مثل ذلك التركيب حيمل  وجمروره الذي هو اسم معىن

معىن متييزياً، وحيلّ حملّ متييز النسبة جوازاً، وأحياناً، وجوباً، وهذا املعىن ليس من املعاين املعهودة 
فيمکن أن يضاف هذا املعنی اجلديد إلی تلك  حلرف اجلر (يف) اليت جندها يف الكتب النحوية

 . املعهودةاملعاين
إذا مل يقبل التمييز، يف األمثلة السالفة اليت كان فيها حرف اجلر (يف) وجمروره يشكالن تركيباً  .٥

حيلّ حملّ نوع من متييز النسبة املفيد للمشاة أو عدمها، إذا مل يقبل التنوين، ألي سبب كان، 
واجباً، أي أن يأيت تركيباً  كأن يكون مجلة أو تركيباً ما، فإنّ اقترانه حبرف اجلر (يف) سيكون

جمروراً (يف + اسم معىن جمرور) وال ميكن أن يعرب متييزاً، حنو: حبيبيت كأنها الشمس يف جتها، 
حيث ال ميكن لكلمة (جة) أن تكون متييزاً منصوباً نكرة، وذلك إلضافتها. أو حنو: "ويشبهها 

شارة (هذا). أما إذا كان التمييز مفرداً نكرة ، وذلك يء اسم اإل٣يف هذا الدوام واالستمرار"
ا الصورتني؛ منصوباً أو جمروراً، حنو: علي كاألسد شجاعةً تيقبل التنوين فإنه ميكنه أن يأيت يف كل

 = علي كاألسد يف الشجاعة.

                                                             
  .٢١٧، ص: مقدمات وتطبيقاتالبالغة العربيةبن عيسى باطاهر،  -  ١
  .٤٣٢ت بيال لفية ابن مالك،أحممد بن مالك،  -  ٢
  .١اهلامش رقم -٢٨٢، ص٣ج النحو الوايف،عباس حسن،  -  ٣
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وشبه عند مقارنة نوعي التمييز: متييز الذات ومتييز النسبة، ميكننا القول إنّ املعدود واملقدار  .٦

، وهي، كما يقول عباس حسن، بالكميةاملقدار، وحىت اجلنس، املوجودة يف متييز الذات تتعلق 
. أما يف متييز النسبة فإنّ اللفظ ١أشياء حمسوسة وجمسمة (ذوات)، ومن هنا أُطلق عليها متييز الذات

سم معىن يزيل اإلام وأركان اجلملة اللفظية تامة فيها، ولكن معناها اإلسنادي مبهم وحباجة إىل ا
اإلسنادي من اجلملة (ماعدا متييز النسبة غري احملول) ويقوم بتعيني نوع النسبة يف اجلملة، ولذلك 

غري حسي وغري جمسم،  نوعيمسي هذا التمييز بتمييز النسبة. إن هذا النوع من اإلسناد هو إسناد 
  اسم ذات.وحباجة إىل اسم معىن إلزالة إامه وعموميته، وليس إىل

هذا من جانب، ومن جانب آخر، نرى أنّ حرف اجلر (من) يف متييز الذات يكون مقدراً أو 
. أما يف متييز النسبة احملول (متييز ٢جائزاً، بل واجب الذكر أحيانا، مثل: كم قرأمت من كتاب

البحث) فإنّ حرف  النسبة احملول الدالّ على املشاة أو عدمها، على األقل، وقد مر ذكره يف هذا
 اً أو جائز الذكر، وأحياناً، واجب الذكر. فحول املثال التايل (فاقا أن يكون مقدر(يف)، إم اجلر
أقرانه ذكاًء) ميكننا القول (فاق أقرانه يف الذكاِء)، لكننا ال نستطيع يف مثل (فاق أقرانه يف ذكائه) 

هنا أننا يف متييز النسبة غري احملول، من مثل (فاضت أن نقول (فاق أقرانه ذكاَءه). وجيب التذكري 
البئر نفطاً) ال ميكننا تقدير حرف اجلر (يف) ألن كلمة (نفط) اسم ذات وليس اسم معىن، وإذا 

فيمكن أن نؤكد من » يف«ال  أو الباء. ٣أردنا تقدير حرف جر فإن حرف اجلر املناسب هو (من)
  ».يف«ملعىن فيما جاء يف هذه املقالة من النماذج إال حرف جر جديد على أنه ال يرد قبل اسم ا

، يعترب متييز الذات جواباً للسؤال (أي شيء)، وأحياناً (من أي جنس)، أما متييز ةثالث ويف مقارنة
 النسبة فيجيب على سؤال (من أية جهة أو من أية ناحية) وما شابه ذلك. فجواب السؤال األول يتم

املنصوب أو ارور حبرف اجلر (من أو الباء)، ولكن جواب السؤال الثاين يتم  عن طريق التمييز
 بواسطة التمييز املنصوب أو ارور حبرف اجلر (يف).

                                                             
   .٢اهلامش  -٣٨٩، ص٢، جاملصدر نفسه -١
  .٣١٢، ص٤، جمبادئ العربيةرشيد الشرتوين،  - ٢
  حيث نستفيد يف الترمجة الفارسية لذلك املثال مما يقابل حرف اجلر (من)، أي حرف اإلضافة (از). - ٣
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  نتائج البحث

  مما مر، ميكننا تسجيل النتائج التالية:
لنحوية، غفل اً، إضافة إىل ماله من معان مسطورة يف الكتب ايإنّ حلرف اجلر (يف) معىن متييز .١

عنه النحاة واملختصني يف النحو العريب حلد اآلن، حيث يكون ذلك املعىن يف تراكيب تتضمن 
 على أن يكون جمرور (يف) اسم معىن. املخالفةمعىن املشاة أو 

ميكننا تقسيم متييز النسبة احملول تقسيماً جديداً حسب نوع املعىن اإلسنادي قبل متييز النسبة  .٢
 ي أنّ هذا اإلسناد قبل متييز النسبة إما أن يفيد املشاة أو يفيد عدمها (املغايرة).احملول، أ

إذا تعذّر دخول تنوين النصب على وجه الشبه أو التمييز يف متييز النسبة املفيد للمشاة أو  .٣
 عدمها، فإنه جيب االستعاضة عنه باجلار وارور (يف + اسم معىن جمرور).

هه الذي حيمل معىن املشاة أو عدمها، وهو يصاحب حرف اجلر ميكن للفعل أو شب .٤
 وجمروره، ميكنه أن يأيت يف أشكال خمتلفة وأن يكون مشتقاً من جذور خمتلفة.

ما أن يكون جمروراً إ ،يزيل اإلام من املشاة أو املغايرة الواقعيتني قبلهاسم املعىن الذي  .٥
رور حبرف اجلر (يف)، أو مؤوالً مبفرد جمرور حبرف حبرف اجلر (يف) أو مضافاً إىل مضاف جم

 اجلر (يف).
يكون لوجه الشبه إعراب متييزي (نكرة منصوبة) أو جار (يف) وجمرور (معرف بأل). وميكن  .٦

 ، وما مياثلها.)االستعاضة عن حرف اجلر (يف) بعبارة (من جهة
جمروراً، فإنه سيكون حراً يف  غايرةاملعندما يأيت متييز النسبة احملول الدال على املشاة أو  .٧

 ايء قبل عامله أو بعده، بينما ال يكون التمييز املنصوب كذلك.
إذا مل يقبل التمييز التنوين، ألي سبب كان، كأن يكون مجلة أو تركيباً ما، فإنّ اقترانه حبرف  .٨

رور) وال ميكن أن اجلر (يف) سيكون واجباً، أي أن يأيت تركيباً جمروراً (يف + اسم معىن جم
 .إذا کان اإلعراب معيارنا الوحيد يف تسمية األبواب النحوية يعرب متييزاً

تأسيساً على ما مر من نتائج توصل هلا البحث، من الضروري أن تتم إعادة النظر يف تعريف  .٩
التمييز، فنقول: التمييز هو اسم نكرة (ذات أو معىن) فضلة، منصوب غالباً أو جمرور يبين 
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جنس ما قبله أو نوعه، أو يوضح النسبة فيه، فهو مبعىن (من) البيانية أو مبعىن (يف) التمييزية 

 .١إن أزال اإلام يف جهة اإلسناد ونوعه عن عامله
إذا مل يقبل التنوين، ألي سبب كان، كأن يكون مجلة أو تركيباً ما، فإنّ اقترانه حبرف اجلر  .١٠

وال ميكن أن يعرب  اسم معىن جمرور) + ركيباً جمروراً (يف(يف) سيكون واجباً، أي أن يأيت ت
 ».يف«إالإذا مسيناه متييز الذات ارور بـ  متييزاً

فقط  اإلعرابمبا أن تسمية النحاة القدامى واملعاصرين لألبواب النحوية كانت على أساس  .١١
ملغايرة متييزا إال إذا كان فلم يسموا أمساء املعاين الواقعة بعد األلفاظ الدالة على املشاة أو ا

يف مثل هذه األساليب فكان ميكنهم بعد  املعىنمنصوباً يف حني كان ميكنهم أن ينظروا إىل 
 يف مثل هذه األساليب متييزاً جمروراً بـ يف على األقل.» يف«ذلك أن يسموا االسم الواقع بعد

 كون غالبا اسم معىن.متييز النسبة بعد األلفاظ الدالة على املشاة أو املغايرة ي .١٢
  

  واملراجع: قائمة املصادر
  القرآن الكرمي -

، حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد، الطبعة اخلامسة، شرح ابن عقيلاهللا،  ابن عقيل، اء الدين عبد .١
 ش.١٣٦٧طهران: ناصر خسرو، 

احلليم  ا عبد، مجعها موسى الداغستاين ودقّقَها وصححهشرح ألفية ابن مالكابن مالك، حممد،  .٢
 م.٢٠٠٤املرصفي، الطبعة الرابعة، القاهرة: مكتبة اآلداب، 

، الطبعة الثانية، ران: ناصر خسرو، شرح ألفية ابن مالك البن الناظمابن الناظم، بدر الدين حممد،  .٣
 ش.١٣٦٢

 ، شرح حممد حميي الدين عبدأوضح املسالك إىل ألفية ابن مالكابن هشام األنصاري، مجال الدين،  .٤
 م.٢٠٠٨بريوت: املكتبة العصرية،  -احلميد، (د. ط)، صيدا

، حتقيق: بركات يوسف هبود وتصحيح يوسف شرح شذور الذهب،  ________________ .٥
 م.٢٠٠٩البقاعي، الطبعة األوىل، بريوت: دار الفكر، 

                                                             
  .٣٨٨، ص٢، جالنحو الوايف كتاب يف للتمييز هذا التعريف هو نسخة بتصرف عن تعريف عباس حسن - ١
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ط)، قم:  ، حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد، (د.مغين اللبيب_، ______________ .٦

 (د.ت). ،ه١٤٠٤
، حتقيق وتعليق: يوسف حسن عمر، شرح الرضي على كافية ابن احلاجبسترآبادي، رضي الدين، األ .٧

 م.٢٠١٠الطبعة األوىل، قم: مكتبة پارسا، 
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  منهج ابن فارس يف تأصيل ما زاد على ثالثة أحرف
  "دراسة نقدية يف معجم مقاييس اللغة"

   سامر زهري حبرة كتوردال
  امللخص

بية خيلو من إشارة إىل عمل ابن فارس يف ال يكاد حبثٌ يتناول موضوع االشتقاق أو النحت يف العر
تأصيل الكلمات الرباعية واخلماسية. فقد خلّص هذا اللغوي رأيه يف تلك املسألة بقوله: " وهذا مذهبنا 

 –يف أنّ األشياء الزائدةَ على ثالثة أحرف فأكثرها منحوت". أما سائر ما تبقّى من تلـك الكلمـات   
فقد وزعه بني مزيد اشتق من الثالثي بزيادة حرف أو أكثر فيـه،   -كالمه وهو أقلُّها على ما يفهم من

  وموضوعٍ رآه وجِد كذا على هيئته رباعياً أو مخاسياً منذ والدته على ألسنة العرب.
إنّ هذا البحثَ جيعل ما ذهب إليه ابن فارس فرضيةً يستقرئ إلقرارها أو ردها مـا حشـده مـن    

دة على ثالثة أحرف يف معجمه (مقاييس اللغة)، مبيناً مواطن الضعف فيما أطلقه مـن  الكلمات الزائ
   حاً يف جمال البحـث االشـتقاقيكان ميكن أن تشكّل فت ه إىل فكرةقاً يف اآلن نفِسه بسبأحكامٍ، ومقر

.لو أنّ القدماَء أعاروها من العناية ما تستحق والتأصيلِ اللغوي  
  الوضع. -الزيادة -لنحتاكلمات مفتاحية:

  

  مقدمة: -١
عمالً متفرداَ يف تاريخ الدرس اللّغوي عنـد  هـ)٣٩٥يعد كتاب (مقاييس اللّغة) البن فارس (ت

العرب، إذ سار فيه صاحبه على منهجٍ مل يطرقه أحد قبله، وقد وصفه ياقوت احلموي بقولـه: "هـو   
ة أجزاء أراد له صاحبه أن يكون أكثر من معجمٍ ويقع الكتاب يف ست )١(كتاب جليل مل يصنف مثله".

يسرد مواد اللّغة ويفسرها كما دأب عليه من سبقه يف العمل املعجمي، فقد طرح فيه نظرية مبتكـرةً  
                                                             

 - سا، مدرجامعة تشرين، الالذقية، سورية، ، قسم اللغة العربية وآداSamerzuher@yahoo.com 
 م٢٢/٠٦/٢٠١٣ش = ه.٠١/٠٤/١٣٩٢م   تاريخ القبول:٠٦/٠٢/٢٠١٣ش= ه.١٨/١١/١٣٩١تاريخ الوصول: 

 -  كان من أعيان العلم وأفذاذ الدهر، حنوياً على .نسبة إىل الري ،ا الرازيهو أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكري
) امل) و(الصاحيبلكوفيني، جيمع إتقان العلماء وظُرف الكتاب والشعراء، وله مؤلفات يف اللغة كثريةٌ منها: (طريقة ا

هـ)، فقد كان معاصراً البن جين وأيب علي الفارسي. ٣٩٥). عين باالقتصار على رواية الصحيح. تويف (املقاييسو(
،حتقيق عبد معجم مقاييس اللغة البن فارسبن عباد. انظر مقدمة تلمذ له األديبان بديع الزمان اهلمذاينّ والصاحب 

 وما بعدها. ٢١،ص١٩٩٩السالم هارون، بريوت: دار اجليل، 
  .٥٣٦، ص١، جمعجم األدباءياقوت احلموي،  -١
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تقوم على فكرة التأصيل اللّغوي، وهي فكرةٌ أولع ا وافنت يف تطبيقها سواء على الثّالثي من الكلمات 

  ة منها.أو ما زاد على ثالث
أما الكلمات الثّالثية فقد اجتهد يف رد ما اشترك منها باحلروف إىل داللة واحدة، أو ما يسميه هو" 
األصل الواحد"، فالكلمات: (جن، جمن، جنان، جنني، جنة...) كلّها يرجع إىل داللة السـتر. فـإن   

عجرف فيه، وإلّا وزأويل أو التمن أصـلٍ أو  استقام له ذلك، ولو بلطف الت ع املادة الواحدة على أكثر
داللة، إذا بدت له الكلمات اليت تشترك بتلك املادة الثّالثية عصيةً على االجتماع حتت داللة واحدة أو 

  أصلٍ واحد جامع.
وأما ما زاد على ثالثة منها فقد خرج يف تأصيله له على اخلطط اليت تعارف عليها اللغويون؛ إذ مل 

إىل قواعدهم يف حتليل الكلمات الرباعية واخلماسية فجعلها وراءه ظهرياً. ولعل ذلك هو السبب  يركن
؛ إذ رأوه قد خرج فيه من العقال الذي حدوا به أفكارهم، فظـلّ مـا   )١(يف إمهال القدماء ملذهبه هذا

ث أواله الباحثون ما هو أهل له نادى به نسياً منسياً، حتى إذا طلع نور النهضة العربية يف العصر احلدي
  من االهتمام والبحث.

وعلى كثرة الدراسات اليت تناولت نظرية ابن فارسٍ ال جند حبثاً جترد الستقصـاء مجيـع أمثلتـه    
فما زاالحملدثون يقرون له بالريادة فيما ذهب إليـه يف  ) ٢.(ودراستها دراسةً تأصيليةً حتليليةً دقيقةً وشاملةً

لى ثالثة وأنّ أكثره منحوت، وهم بعد ذلك بني فريقني، فريقٍ مكربٍ ملذهبه، مادحٍ له، تأصيل ما زاد ع
فداع  إىل جعل النحت أحد سبل االشتقاق يف العربية املعاصرة بعد أن اطمأنّ أصحابه إىل صحة القول 

أحياناً ونفورٍ يف   بنحت تلك الكثرة من الكلمات اليت ساقها يف مقاييسه. وفريقٍ ينظر إىل مذهبه بفتورٍ
أحايني، متهماً إياه بالتعسف وركوب الشطط يف تأويل كثريٍ من تلك الكلمات. ومن هؤالء مـن ال  
يرى فتح الباب لإلقبال على النحت مادامت العربية قد استغنت عنه مبا فيها من طاقـات اشـتقاقية   

نقدهم أو نقضهم املتعجل ملا أسسـه ابـن    حيتملها ما يسمى باالشتقاق الصغري أو العام. فال يبقى بعد

                                                             
ة مقدميذكر حمقق (د. عبد املقاييس السالم هارون) أنه مل جيد أحداً من القدماء يذكر الكتاب غري ياقوت. انظر  -١

 .٤١و ٣٩، ص١، جاملقاييس
الصيغ الرباعية واخلماسية اشتقاقاً لعل من أحسن تلك الدراسات: دراسة ألستاذنا الدكتور(مزيد نعيم) يف كتابه ( -٢

)، مثّ دراسة يف أطروحة دكتوراه أعدها (عبد الرمحن دركزللي) االشتقاق)، مثّ دراسةٌ (عبد اهللا أمني) يف كتابه (وداللةً
).  أما باقي الدراسات فقد كانت متس النظرية مساً رفيقاً يف سياق تناوهلا لظاهرة لنحت يف اللغة العربيةاعنواا (

  لصبحي الصاحل). دراسات يف فقه اللغةإلبراهيم السامرائي)، و( الفعل: زمانه وأبنيتهالنحت يف العربية، ومنها (
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فارس يف هذا الباب إال بضع عشرات من أمثلة الكلمات املنحوتة منقولةً عن العرب الفصحاء وهـذا  

  أن يقاس عليه. -يف رأيهم -قليلٌ قلّةً جتعل من النحت مساعياً ال جيوز
ن فارسٍ، إذ ينتخبون بعضاً مـن  ولكني رأيت أنّ أصحاب الفريقني كليهما كانوا جيتزئون عمل اب

أمثلة الكلمات اليت تؤيد آراءهم وكأين م يعتمدون على أنّ اإلشارة إىل القليل من تلك األمثلة  يغين 
عن تعقّبها مجيعاً، وأنه يكفي إلقناع الناس باستقامة مذاهبهم يف قضية النحت والزيادة! وأحسـب أنّ  

غري املسوغ تعوزه املوضوعية ويترك األحكام املبنية عليه أقرب إىل مثل هذا النهج املعتمد على االنتقاء 
  االنطباعية، فيحرمها صفة العلمية املطلوبة من أجل الوصول إىل قولٍ فصلٍ يف تلك القضية. 

على أننا ال دف من حبثنا هذا إىل حماولة الفصل يف جواز النحت يف العربية أو منعه أو الدعوة إىل 
ضرورة القصوى، كما ذهب إليه جممع اللغة يف القاهرة، وإمنا هدفنا هو التدقيق يف األحكـام  حصره بال

 -وتشـكّل  -عند معاجلته ملا زاد على ثالثة، مادامت تلك األحكام قد شكّلت اليت أرسلها ابن فارس 
ها يف حنـت  حجة لدى أصحاب من ذكرنا من الفريقني سواٌء أولئك الذين سلّموا ا فدعوا إىل احتذائ

  كلمات جديدة أو الذين رفضوها.
اعتمدنا يف حماولتنا تقومي منهج ابن فارسٍ التأصيلي على حتليل ما زاد على ثالثة من الكلمات الـيت  
أوردها يف مقاييسه حتليالً يتقصى العوامل الصوتية اليت أثّرت يف أصول تلك الكلمات، وأمهّها: املخالفة 

)، والقلب املكاين، واإلبدال. ومثل هذه الدراسة يدخل يف جمـال املنـهج   dissimilationالصوتية (
  ـراته ال يتناول الكلمات يف حالتها الثّابتة، بل يرصد ما أصاب أصوهلا من تغيمن حيث إن ارخييالت

  بنيوية يف انتقاهلا من حالة الثّالثية إىل الرباعية أو اخلماسية.
  ثالثة بني األصالة والزيادة: حروف ما زاد على -٢

شغلت مسألة أصالة احلروف يف الكلمات اليت تزيد أحرفها على ثالثة اهتمـام اللغـويني قـدماء    
وحمدثني. وقد استقر رأي البصريني على أنّ الرباعي واخلماسي جنسان مباينـان للثالثـي، يف حـني    

رباعياً ففيه حرف زائد، وإن كان مخاسياً  خالفهم الكوفيون فذهبوا إىل أن ما زاد على ثالثة فإن كان
  ) ١(ففيه حرفان زائدان.

وقد فصل الدرس التارخيي املقارن القول يف هذا اخلالف عندما انتصر لرأي الكوفيني، إذ انتهى إىل 
أن األصل يف كلمات العربية وأخواا الساميات مبين على ثالثة أحرف، ويف هذا يقـول املستشـرق   

                                                             
 ،٢، جصاف يف مسائل اخلالف بني البصريني والكوفينياإلن انظر هذا اخلالف يف: أيب الربكات بن األنباري، -١

   ٦٣١ص
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ان: " حنن نعلم أن أصول مجيع األفعال يف اللغات السامية يف أوضـاعها احلاليـة ثالثيـة    أرنست رين

األحرف أما العدد القليل من األصول الرباعية اليت جندها يف العربية والعربية والسريانية، فليست أصوالً 
نعم، إن مـا قـرره   )١(حقيقية، إا صيغٌ مشتقّةٌ أو مركّبة، تعودنا أن نعدها صيغاً أصلية غري مركبة".

من الكلمات الرباعيـة واخلماسـية    كثرياًمجهور النحاة من البصريني يف هذه املسألة منظور فيه؛ ألن 
  )٢(اجلذورِ ميكن ردها إىل أصوهلا الثالثية اليت ترتبط ا شكالً وداللةً.

 ا ابن فارس الرازير من رأي  -الذي قيل إنه كان كويف املذهب -أمالبصريني والكوفيني فقد حتر
مجيعاً، وابتدأ رأياً خرج فيه على ما قرروه بعد أن أعمل فكره فيما زاد على ثالثة، فانتهى إىل أنه ميكن 

  تقسيمه إىل ثالثة أقسام:
: وفيه يقول:" اعلم أن للرباعي واخلماسي مذهباً يف القياس يستنبطه النظر الدقيق، وذلك املنحوت-١

منحوت. ومعىن النحت أن تؤخذ كلمتان وتنحت منهما كلمة تكون آخذة منهما أن أكثر ما تراه منه 
."ومن أمثلة هذا القسم عنده:(جعفله: صرعه)، منحـوت من(جفله)و(جعفـه)وكالمها   )٣(مجيعاً حبظ

ــات   ــالث كلم ــن ث ــاً م ــه منحوت ــا جعل ــها م ــه األرض). ومن مبعىن(صــرعه وضــرب ب
  وكلّها تدلّ على قوة الشيء.)٤(من(عصب)و(صلب)و(عصل)مثل(العصلَبِي:الشديدالباقي)فهي عنده 

                                                             
  .٦٠، صنشوء الفعل الرباعي يف اللغة العربيةانظر: أمحد عبد ايد هريدي،  -١
قلنا: (كثرياً من الكلمات) احترازاً من الكلمات الدخيلة، وتلك اليت مل ينص املعجم العريب على ثالثيات ميكن ردها  -٢

الكلمات  مئاتنا إىل أن الدراسات احلديثة دلّت على أن عامل املخالفة الصوتية كان مسؤوالً عن حتول إليها. ونشري ه
أو  -من حالة الثالثية إىل الرباعية واخلماسية. و(املخالفة) مصطلح لساين صويت يعين إبدال أحد الصوتني املتماثلني

ي) أو من  -) (وsemi vowelون نصف صائت(يف الكلمة إىل صوت خمالف يغلب أن يك - األصوات املتماثلة
ب) ومن أمثلته:  -هـ -ح -م)، وأقل من ذلك يف العربية األصوات (ع -ل -ن-) (رliquidsاألحرف املائعة(

  اخضوضر).  ←عرقب) (اخضرضر ←(عقّب 
، ٢، القاهرة: مكتبة اخلاجني، طالتطور النحويانظر يف تعريف املخالفة وأسباب وقوعها: برجشتراسر، 

، ٢: مظاهره وعلله وقوانينه، القاهرة: مكتبة اخلاجني، طالتطور اللغوي. ورمضان عبد التواب، ٣٥-٣٣،ص١٩٩٤
  .٧٥- ٥٧،ص ١٩٩٥

  .٣٢٩-٣٢٨،ص١، جمعجم مقاييس اللغةبن فارس، ا-٣
نتخفف من يف املنت من غري اإلحالة على حملّها يف املقاييس حىت  -وهي كثرية -سنكتفي بعد بذكر أمثلة ابن فارسٍ  -٤

  احلواشي.



 ٤٥                       ، السنة الرابعة، العدد الرابع عشرجملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
وفيه يقول: " ومن هذا الباب ما جييء على الرباعي وهو من الثالثي... لكنهم يزيدون فيه  املزيد: -٢

. ومن أمثلته على هذا القسم مما زيد فيه حرف واحد (عنقود) فهـي  )١(حرفاً ملعنى يريدونه من مبالغة"
النون. ومما زيد فيه حرفان (القَصنصع: القصري)، فهي من (قصع) وزيـد فيهـا   من (عقد) زيدت فيها 

 النون والصاد.
 ومن أمثلته )٢(وفيه يقول: "والضرب اآلخر املوضوع وضعاً ال جمال له يف طرق القياس".املوضوع  -٣

تقاس عليه أو ترجـع  ابن فارسٍ يعين ارتداد الكلمة إىل أصلٍ حمدد  (الفُرعل: ولد الضبع).و(القياس)عند
إليه يف شكلها وداللتها معاً،ولو تباعدت تلك الداللة عن داللة األصل فأحوجت إىل املصانعة يف ردها 

  إليه حبيث ميكن أن يحكم أا مشتقةٌ منه،سواٌء أكان ذلك األصل كلمة واحدة أم كلمتني أم ثالثاً. 
لى ثالثة من الكلمات. ويذكر هنا أنّ بعضـاً  تلك هي األقسام اليت وزع عليها ابن فارس ما زاد ع

  من تلك الكلمات أشكل عليه أمره، فتردد يف نسبته إىل النحت أو الزيادة أو الوضع، ومن ذلك: 
، ويكون من (اجلدل) وهـو صـالبة يف   نونه زائدةأن يكون  فممكن(اجلَندل: احلجر) حيث يقول: " 

  (اجلَند)، وهي أرض صلبة". من هذا ومن منحوتاًأن يكون  جيوزالشيء... و
ومن ذلك أيضاً (الزمخر: الكثري امللتف من الشجر) فقد جعله موضوعاً مث استدرك فقال: " وممكن أن 

  ، ويكون من زخر النبات".زائدةتكون امليم فيه 
مـن  أما ما تردد فيه بني النحت والوضع فكلمةٌ واحدةٌ هي (الدلْقم: الناقة اليت أُكلـت أسـناا   

الكبر)، فقد جعلها مع املوضوع وضعاً مث أردف: "وحيتمل أن تكون هذه منحوتة من(دقمت فـاه إذا  
  كسرته)، ومن (دلق، إذا خرج، كأن لساا يندلق)".

  وهذاجدول يظهر أعداد الكلمات وكيف توزعت بني األقسام املذكورة
  /٦٠٣العدد الكلي للكلمات الرباعية واخلماسية /

املزيد/  /١٣٥املنحوت /
٢٤٤/  

املوضو
ع/
٢٠٤/  

 )٣(ما صرح  /١٣ما تردد يف أصله /

بأنه 
  /٧دخيل/

من كلمتني 
/١٢٦/  

من ثالث 
  /٩كلمات /

بني الزيادة 
  /٧والوضع/

بني   بني الزيادة والنحت//
 النحت

  والوضع//
                                                             

   .٣٣١، ص١، جاملقاييس -١
  .٣٢٩ص نفس املصدر، -٢
تلك  ) توزعت عنده بني األقسام الثالثة . وسنذكر٧٨أما الكلمات اليت مل يشر أو مل يتنبه إىل أا دخيلة فعددها ( -٣

.الكلمات يف كل قسم على حدة  



 ٤٦ سامر زهري حبرة               ...منهج ابن فارس يف تأصيل ما زاد على ثالثة أحرف

 
يـل  إن الصفحات القادمة تتناول تلك األقسام كالً على حدة خمضعة الكلمات يف كل منها للتحل

الدقيق، وأحكام ابن فارس فيها للمراجعة املتأنية، لنسلط ضوءاً على بعض اهلَنات اليت شابت منهجه يف 
تأصيل ما زاد على ثالثة.على أننا ال نقدم على هذا األمر إال بعد أن نقر للرجل بالشجاعة العلمية، فقد 

الشكلي بني الرباعيات أو اخلماسـيات  تزود بروح املغامرة عندما غلب على يقينه االشتراك الداليلّ و
  ج النحاة أن يسلكوها يف عالج تلك الصيغ، لريتقـيروأصوهلا الثالثية، فتنكّب الطرق املنقادة اليت د
مرتقًى صعباً عندما رمى جانباً تلك القواعد اليت ألزموها أنفسهم والدارسني، وكأنه أراد أن يؤسـس  

والصريف لصيغ الكلمات، منهجٍ يبتعد عن املعيارية يف فرض القاعدة ملنهجٍ جديد يف التحليل االشتقاقي 
  ابتداًء واالنطالق منها مبنطق استداليل.

 ره حقونقد ،ولكي ال يبقى كالمنا هذا مرسالً، ومن أجل أن نضع صنيع ابن فارس يف سياقه الفكري
جه آراء اللغويني زمن إنشـاء  قدره، أجد لزاماً علينا أن نعرض لطرف  من تلك القواعد اليت كانت تو

  (مقاييس اللغة).
فقد استقر رأي مجهور النحاة على أن الرباعي واخلماسي نوعان مستقالن عن الثالثي، مباينان لـه  
فكلٌّ منها قسم قائم برأسه،واألصل عندهم هو أصالة احلروف فيهما، فال حيكم حلـرف يف أحـدمها   

ا الدليل خاضع لقواعد وضعوها متيز بني الزائد واألصـلي مـن   بالزيادة إال إذا ثبت دليلٌ عليها، وهذ
  حروف الكلمات.

، إال أننا نذكر منها هنـا أن زيـادة   )١(وقد فصل النحاة القول يف هذه املسألة مبا يغين عن إعادته
احلرف عندهم ال خترج عن عشرة األحرف اموعة يف (سألتمونيها)، إال إذا كانت لإلحلاق يف مثـل  

ب) امللحق بـ (دحرج) أو للتضعيف كما يف (كبر). فمهما وجدت من حرف خارج على هذه (جلب
  )٢(العشرة فاحكم له باألصالة بتةً.

  )٣(أما الزيادة فتعرف بأدلّة هي:
                                                             

ي الدين اإلستراباذي،شرح الشافية، حتقيق حممد نور انظر تفصيل الكالم على أبنية الرباعي و اخلماسي يف: رض -١
وما بعدها. و السيوطي، املزهر، حتقيق حممد  ٤٧، ص١، ج١٩٨٢احلسن وآخرين، بريوت، لبنان: دار الكتب العلمية، 

. وعلى موضوع زيادة ٣٦-٢٨، ص٢،ج١٩٩٢بريوت: املكتبة العصرية،  -أمحد جاد املوىل بك وآخرين، صيدا
  وما بعدها ٣٢٠، ص٢لشافية جاحلروف يف شرح ا

وما بعدها. و  ٢٣٥، ص٤، الطبعة األوىل، حتقيق عبد السالم هارون،  بريوت: دار اجليل، جالكتاب انظر: سيبويه، -٢
  وما بعدها. ١٤١، ص٩، القاهرة مكتبة املتنيب، ج، شرح املفصلابن يعيش

   وما بعدها. ٣٢٣، ص٢انظر اإلستراباذي، املصدر السابق، ج -٣



 ٤٧                       ، السنة الرابعة، العدد الرابع عشرجملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
: وهوأقوى األدلّة، ويعين أن يثبت اتصالٌ داليلٌّ قريب أو بعيد بـني الكلمـة الرباعيـة    االشتقاق -١

شتمل على حرف من(سألتمونيها)، وأخرى ثالثية خلْوٍ منه، كمـا يف(الـدالمص:   أواخلماسية اليت ت
 )١(الدرع الرباقة اللينة)، فهي من(دلَصت الدرع)أي(النت)،فامليمزائدة.

: ويعين ألّا يؤدي احلكم بأصالة احلرف يف الكلمة إىل خروجها عـن األوزان احملـددة   عدم النظري -٢
بناًء يف أبنية الرباعي أو اخلماسي. ولذلك عدوا النون زائـدة يف (كَنهبـل: مـن    واملعروفة، بأن تزيد 

.يغة يف أوزان اخلماسي٢(أشجار البادية)؛ إذ ال نظري هلذه الص(  
: وهي خاصةٌ مبا الحظوه من اطّراد زيادة احلرف من(سألتمونيها) يف مواضع معينـة  غلبة الزيادة -٣

عندهم بدليل االشتقاق كثرة زيادة النون عندما تكون ثالثـةً سـاكنةً يليهـا     من الكلمات، فقد ثبت
فإن وردت علينا كلمة هـذه حـال   ) ٣(حرفان أو أكثر، كما يف (شرنبث: الغليظ الكفّني والرجلني).

بـاألعم  النون فيها، ومل يسعف االشتقاق يف احلكم بزيادا، قطعنا بالزيادة إحلاقاً للفرد اهول حالُه 
  )٤(األغلب.

وهذا دليلٌ حنتكم إليه عندما تتعارض األدلّة الثّالثة السابقة، فالقيـاس   الترجيح عند التعارض: -٤
   الً فهي أصل عنـدهم، ولكـنها إذا مل تكن أوألن ،(ماس: من أمساء األسدره) حيكم بأصالة امليم يف

  )٥((فعمال). االشتقاق يثبت زيادا، فأصل الكلمة (هرس) ووزا
تلك هي القواعد العامة اليت حرص معظم اللّغويني على التقيد ا يف موضوع زيادة احلروف. فإذا  

خرج عليهم لغوي مثل أمحد بن حيىي ليقول: إنّ الباء يف (زغْدب) زائدة، وإنّ الكلمة مـأخوذة مـن   
مي إىل ختطئته وحعاجل ابن جن ،(البعري يف هديره غَدز)   ل عليه بأقسى العبارات، فجعل قولـه هـذا

؛ إذ كيف جيترئ على القول بزيادة الباء وقد علم ٦كالماً " متجه اآلذان، وتضيق عن احتماله املعاذير"
أنها ليست من حروف الزيادة؟بل أنى ألحد أن يزعم  زيادة الراء يف (بغثَر)، أال تـرى أنّ أحـداً ال   

إن يفعل يكن كمن ارتكب إمثاً يستحق أن يتأثّم من مثله ابن جني. استمع إليه  يدعي زيادة الراء؟ إنه

                                                             
  .٣٧٤، ص٢، واألسترآباذي، املرجع السابق ج١٥٣، ص٩. وابن يعيش ج٣٢٥و  ٢٤٧، ص٤انظر سيبويه، ج -١
  .٣٩٧،ص٢، األسترآباذي، السابق ،ج١٥٥، ص٩.  و ابن يعيش، السابق، ج٣٢٢،ص٤انظر: سيبويه،ج٢
  .٦٣، ص١انظر يف ذلك: اإلستراباذي، املرجع السابق، ج -٣
  .١٥٣،١٥٤،  ص ٩، جانظر: ابن يعيش، املرجع السابق -٤
  .١٦،  ص ٢. والسيوطي، السابق ، ج١٥٤-١٥٣، ص ٩انظر: ابن يعيش، السابق،ج -٥
 .٤٩، ص٢، حتقيق حممد علي النجار، جاخلصائص انظر: ابن جين، -٦



 ٤٨ سامر زهري حبرة               ...منهج ابن فارس يف تأصيل ما زاد على ثالثة أحرف

 
وهو يفسر اسم الشاعر احلماسي (بغثَر بن لقيط): " البغثر: األمحق الضـعيف...وكأنه مـن معـىن    

ذا مـا  األبغث...ولست أقول إنّ الراء زائدة، كما قال أمحد بن حيىي: إنّ الباء يف (زغدب) زائدة...وه
  )١("!وأعوذ  باهللا  من  مثلهال أستجيزه، 

فابن جني وكثريون غريه ال يقنعهم ذاك االتصال االشتقاقي الشكلي الداليلّ بني (البغثر)و(البغث) 
  مثالً للحكم بزيادة الراء، ال لشيٍء إلّا ألنّ األولني حصروا حروف الزيادة يف (سألتمونيها).  

أنّ ابن جني نفسه يعول كلّ التعويل على الداللة عندما ينتصر لرأي اخلليـل   ولعلّ ما يثري العجب
وأيب احلسن األخفش اللذين ذهبا إىل أنّ اهلاء يف (اهلبلع: الكثري األكل) زائدة،ألنها من(البلع)، خالفـاً  

جني: "ولست أرى مبـا  ، فيقول ابن لقلّة زيادة اهلاء بعامةلسيبويه الذي أنكر زيادة اهلاء فيها، وذلك 
ذهب إليه أبو احلسن واخلليل من زيادا...بأساً، أال ترى أنّ الداللة إذا قامت على الشيء فسـبيله أن  

الداللة أن تتعجب من عدول يقضى به، وال يلتفت إىل خالف وال وفاق، فإنّ سبيلك إذا صحت لك 
ا ثبتت الداللة بضـد مذهبـه...ولعمري إنّ   من عدل عن القول ا، وال تستوحش أنت من خمالفته إذ

  )٢(كثرة النظري مما يؤنس، ولكن ليس إجياد ذلك بواجب، فاعرف هذا وقسه".
وال يعيب هذا الكالم يف رأيي، إلّا أنه ال يشمل حرفاً خارجاً عـن تلـك العشـرة املـذكورة.     

رف، ولذلك قدموا دليل االشتقاق يف فاالشتقاق إذا شهد بشيء عمل به، وال التفات إىل قلّة زيادة احل
  متييز الزائد من األصلي على الغلبة وعدم النظري و كون األصل أصالة احلروف.  

  كيف  خالف ابن فارس قواعد النحاة ؟ -
ولننظر اآلن ما حظّ تلك القواعد من احلضور يف عمل ابن فارس التأصيلي؟ ولست أشـك، ولـو   

كان أُشرِب كلَّ تلك املسائل جبزئياا الدقيقة وتفريعاا املرهقة، ولكن يبدو  للحظة، أنّ عقل ابن فارسٍ
مل تلْزمه هذه القواعد، فهو ال يتردد يف ربط الكلمات الرباعيـة واخلماسـية   -وهو كويفّ املذهب -أنه

تصال املعنوي بـني  بأصوهلا الثالثية مادام قد رأى هو نفسه أنّ االشتقاق يشهد لذلك، سواٌء أكان اال
بـل   ،٤، أم ضعيفاً وبعيداً، حيوج إىل املالطفة كيما يعقده ولو بأوهى سبب٣الكلمات واضحاً وحمقّقاً

                                                             
  .١٥٤-١٥٣، صاملبهج يف تفسري أمساء شعراء احلماسةابن جين،  -١
  .٥٧٠، ص٢ج ، حتقيق حسن هنداوي، سر صناعة اإلعرابابن جين،  -٢
مثل( بعري صلْخد: صلب) والالم زائدة، وإنما هو من: (صخد) و(الصخرة صيخود: شديدة صلبة). ابن فارس،  -٣

  ، واللسان(صخب).٣٥٠، ص٣املقاييس، ج 
مثل (اهلرجاب: الطّويل) والباء زائدة وهو من (هرج)الذي فيه داللة على االضطراب، ابن فارس، املصدر السابق،  -٤
 .٧٢، ص٦ج



 ٤٩                       ، السنة الرابعة، العدد الرابع عشرجملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
وهو قبل هذا كلّه وبعده  )١(ربما لوى أعناق املعاين وصرفها عن وجهها ليستقيم يف ظنه هذا االتصال.

  ذكورة وغريها. وهاك أمثلةً تشهد ملا ندعيه:ال يلتفت إىل ما تواطأ عليه النحاة من القواعد امل
 -احلروف اليت صرح بزيادا وهي ليست من (سألتمونيها) عددها ستة عشر حرفاً وهـي: (ب  -١
  ك) ومن األمثلة: -ق -ف -غ -ع -ط -ض -ش -ز -ر -ذ -د -خ -ح -ج

وأَب)(تـدربس:   (بحظَل:قفز= ب+حظل)(جتَرجم: تقبض=ج+رجم)(احلَوأب:الوادي الواسع=ح +
تقدم = د + ربس)  (البرزخ:احلائل بني الشيئني= برز+خ)(الشـرذمة: القليـل مـن الناس=شـرم+     
ذ)(اهلَزرقة: أسوأ الضحك = هزِق + ر) (الزغْرب: املاء الكثري= ز+غَرب)(طَرفَشت عينـه:أظلمت =  

لواسع= فرش + ط)(الدعلَجة: التردد= طرف+ ش)(العفْضاج: السمني الرخو=عفج+ ض) (الفرشاط:ا
دجل +ع)(دغْفق املاَء: صبه= دفق+غ)(صلْفع رأسه: حلقه= صلع+ف) (شبرق اللحم: قطّعه = شرب+ 

  ق)(الصملك: الشديد القوة = صمل+ ك).
لكـن ابـن   علمنا أنّ النحاة حكموا بزيادة النون إذا كانت ثالثةً ساكنة وبعدها حرفان أو أكثر،  -٢

 -حزنبـل -مجلنظـي  -فارس ال يرى ذلك يف الكلمات اآلتية فقد زعمها موضوعة وضـعاً:(جلَنفع 
  هبنقَع). -قَلَنفَس -ضفَندد -سبنداه -سبنىت -زبنتر -خبنداة

وجدت كذا يف  بعض األفعال اليت أمجع النحاة على أنها من مزيد الرباعي أو مزيد الثّالثي، عدها -٣
  مل يقع على الرباعي أو الثّالثي ارد منها مستعمالً ظن أنها وضعت بصيغتها تلك: إذ وكأنه الوضع، أصل

  : )٢() الرباعي املزيد١
 -اطـرخم  -اضفأد -اضبأك -اضمحلّ -اسبكر -اذلعب -امسهر -اجلخم -): (اتألبافعللّ( -أ 

مجيع املشتقّات اجلارية على الفعل وهي عنـده موضـوعة:   افذعلّ). ويدخل يف هذا  -اقمعد
جلعبم)- جلخدم- سمهرم- سجهرم- .(سلحبم 

 اسحنفر). -): (اقْرنبعافعنلل( -ب 
 -اسـرندى  -)٢(اسـحنكك  -: (احبنطـي )١()افعنلـل ) الثّالثي امللحق باخلماسي بزيادة حرفني (٢

  اغرندى).

                                                             
كما فعل يف تأصيله لـ (الغطرسة: التكبر)، حيث جعل الراء زائدة،  أخذه من (الغطس)، قال: " كأنه يغلب -١

. والصحيح أنّ الكلمة ٤٣١، ص٤اإلنسان ويقهره حتى كأنه غطَسه أي غطّسه"، ابن فارس ، املصدر السابق، ج
  .١٣٥،ص١٩٩٨، بريوت، لبنان: مكتبة لبنان ١ت الفارسية، طمعربة من الفارسية. انظر حممد ألتوجني، معجم املعربا

  .١١٣، ص١انظر: اإلستراباذي، شرح الشافية، ج -٢



 ٥٠ سامر زهري حبرة               ...منهج ابن فارس يف تأصيل ما زاد على ثالثة أحرف

 
رف يف كلمة تزيد حروفها عن ثالثة دليل على زيادته إذا مل يفصل أمجع النحاة على أنّ تكرار احل -٤

ولكن ابن فارس ال يلقي بـاالً هلـذه القاعـدة،وال يشـريإىل زيـادة      )٣(بني املتماثلني حرف أصلي،
  هلبسيس).-خنشليل-خنذيذ-أحداملتماثلني يف:(خنفقيق

ا زائدة، ولكن ابن فارس جيعل الكلمـات  ال خالف بني اجلمهور يف أنّ الياء ال تكون مع ثالثة إلّ -٥
  عيهرة). ،خيعل ،(خيفَس :٤(دحرج) بزيادة الياء والصحيح، عندهم، أنها ملحقة بالرباعي اآلتية موضوعة،

، )٥(وكذلك ال تكون الواو أصلية أبداً إن وجدت مع ثالثة أصول أو أكثر إذا مل تكن أول الكلمة
 -سـوذَق  -شـوقَب  -سـرومط  -خنـزوان  -حبوكر -لية يف:(حزوريف حني يراها ابن فارس أص

هركَولة)، وكأنه ملّا مل جيد الكلمة مستعملة من غري ياء أو واو حكم بأصالتها فيها. وقد علمنا أنّ مـا  
قـل  جهل اشتقاقه يحمل على ما علم فيه ذلك، إحلاقاً للفرد اهول حالُه باألعم األغلـب، فعـدم ن  

  )٦(ال يعين أنّ الياء يف (زينب) أصلية فيها. -مثالً –(زنب) عن العرب 
، )٧(مينع اجلمهور زيادة حرفني أول الكلمة إن مل تكن جارية على فعلها، كما يف (منفعل) مـثالً  -٦

ة، والعني لكن ابن فارس ذهب إىل زيادة العني والنون معاً يف (عنجرد)، قال: "هي املرأة السليطة اجلريئ
للخصومة وقلّة حيائها" فقد ربطها بـ (جرد) ألنه ملح ارتباطـاً   جتردهايف ذلك زائدة، وإنما هو من 

  داللياً معها.
تلك بعض األوجه اليت خالف فيها ابن فارس عن سلطة قواعد اجلمهور من النحاة، ولعـلّ تلـك   

عن منهجه يف عالج مزيد الثّالثي،  -ن أكثرهموما كا -املخالفة كانت مما رغّب محلة العلم احملافظني 
فاستنكفوا أن يسريوا فيه، وليتهم مل يفعلوا، إذاً لنحو ببعض البحث اللّغوي منحى وصفياً يقبل علـى  

                                                                                                                                                           
  .٥٤،  ص١. و اإلستراباذي، املرجع السابق، ج٢٨٧و ٢٨٦، ص٤انظر: سيبويه، ج -١
اللّسان: " قال  فهي ملحقة. ويف -غري مدغمني-كلّ كلمة زائدة على ثالثة يف آخرها مثالن متحركان ظاهران  -٢

األزهري: أصل هذا احلرف ثالثي صار مخاسياً بزيادة نون وكاف وكذلك ما أشبهه من األفعال". مادة (سحك). 
  .٦٤، ص١وانظر: اإلستراباذي، شرح الشافية، ج

  .١٦، ص١، جاملصدر السابقانظر اإلستراباذي،  -٣
، ٢، اإلستراباذي،املرجع السابق، ج١٤٨، ص٩ج،  املصدر السابق، ابن يعيش، ٢٣٦،ص٤انظر: سيبويه، ج -٤

  .٣٧٤ص
  .٣٧٥، ص٢، جشرح الشافية. و اإلستراباذي، ١٥٠، ص٩، ج السابق املصدرانظر: ابن يعيش،  -٥
  .٥٤، ص١، جالسابق املصدر انظر يف ذلك: األستراباذي، -٦
  ١٥٤، ص٩،جشرح املفصل، ابن يعيش، ٣٠٩، ص٤انظر سيبويه، ج -٧



 ٥١                       ، السنة الرابعة، العدد الرابع عشرجملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
دراسة الظّاهرة اللّغوية مبنطق استقرائي يستنبط احلكم من خصائص املادة املدروسة وال يفرضه عليهـا  

  ذلك. ص واحدهم ألّا يكون أصاب يف هذا احلكم كلّ اإلصابة مادام قد استنفد جهده إىلينقُ ال مثّ فرضاً،
  مطاعن على أحكام ابن فارس: -٣

  يف النحت: -١
إنّ أقدم إشارة إىل النحت اصطالحاً لغوياً جاءتنا من إمام العربية اخلليل بن أمحد، فقد ذكـره يف  

يني يف الكلمة، إلّا أن يشتق فعلٌ من مجعٍ بني كلمـتني،  سياق كالمه على امتناع ائتالف صوتني حلق
  مثل (حي على)، كما يف قول الشاعر:

  إىل أن دعا داعي الفالح محيعال"  " أال رب طيف بات منك معانقي
قال: " فهذه كلمة جمعت من (حي) ومن (على)، وتقول منه: (حيعلَ حيعلةً)... أخـذوا مـن     

  )١(عاقبتني كلمة، واشتقّوا فعالً... فهذا من النحت".كلمتني مت
وقد ظلّت أمثلة النحت قليلة قبل وضع ابن فارسٍ ملقاييسه، ال تكاد تتجاوز الستني كلمـةً حنـت   
معظمها الختصار أمساء األعالم، والسيما القبائل، عند النسبة إليها كما يف (عبدري) املنحوتة من (عبد 

ولكن ابن فـارسٍ   )٢(حلكاية العبارات اإلسالمية املألوفة من مثل (بسمل) (قال: بسم اهللا).الدار)، أو 
جاء فوسع ما كان قبله ضيقاً عندما قال: " اعلم أنّ للرباعي واخلماسي مذهباً يف القياس يستنبطه النظر 

ن وتنحت منـها كلمـة   الدقيق، وذلك أنّ أكثر ما تراه منه منحوت. ومعىن النحت أن تؤخذ كلمتا
تكون آخذة منها مجيعاً حبظ. واألصل يف ذلك ما ذكره اخلليل من قوهلم: (حيعل الرجل) إذا  قـال:  
(حي على). ومن الشيء الذي كان متفق عليه قوهلم: (عبشمي)، وقوله: (وتضـحك منـي شـيخة    

  )٣(عبشمية)".
ها فخرج ا على ما أمجع عليـه لغويـو   وقد علمنا سابقاً أنّ مذهب الرجل ذاك كان فكرة ابتدع

املصرين مجيعاً. ولعلّ ذلك كان سبباً يف نكوصهم عن تبنيه واالحتفال به واعتماده فيما ألّفوا من كتب 
يف ظواهر اللّغة، وكأنهم ملّا تسامعوا مبذهبه أنكروه مجلةً. حتى جاء عصر النهضـة العربيـة، ووجـد    

سهم أمام سيل من أمساء املخترعات واملصطلحات األجنبية اليت حتتـاج إىل  القائمون على أمر اللّغة أنف

                                                             
 .٦١و٦٠، ص١، حتقيق مهدي املخزومي وإبراهيم السامرائي، قُم، إيران: دار اهلجرة، جلعنيكتاب ااخلليل،  -١
 .٣٩٣، صاالشتقاقانظر: عبد اهللا أمني،  -٢
  .٣٢٨،٣٢٩، ص١، جاملقاييس -٣



 ٥٢ سامر زهري حبرة               ...منهج ابن فارس يف تأصيل ما زاد على ثالثة أحرف

 
مقابالت هلا يف العربية، فجعلوا يبحثون عن وسائل لتوليد مفردات يطلقوا علـى مـا يسـتجد يف    

  )١(عصرهم، وكان النحت إحدى تلك الوسائل.
دثون، وانقسـموا فيهـا شـيعاً    ولن جتد كالنحت ظاهرةً لغوية اختلف يف أمرها دارسو اللّغة احمل

، فمنهم من دعا إىل فتح الباب يف العربية لتوليد الكلمات على )٢(وأحزاباً، كلّ حزبٍ مبا لديهم قنعون
طريقة النحت، وهو ما يسميه بعضهم (باالشتقاق الكبار)، والسيما يف ترمجة املصطلحات العلميـة.  

ن اللّجوء إليه مبا غنيت به من صيغ صرفية متدها حباجتها مـن  ومنهم من رأى أنّ يف العربية مندوحةً ع
توليد الكلمات بطريقة االشتقاق الصغري أو العام، وهؤالء يرون النحت مساعياً يوقف فيه عند القليل مما 

عبشمي...). أمـا أولئـك    -نقل عن القدماء، وهو أمثلةٌ ال تتجاوز بضع عشرات عدداً مثل: (محدل
ه قياسياً، عمدتهم يف ذلك صاحب املقاييس أمحد بن فارس الذي أكثر مـن أمثلـة النحـت يف    فريون

مقاييسه، والكثرة تبيح القياس بإمجاع. بل إنّ بعضهم اجتهد يف استنباط قواعد من األمثلة املنقولة عن 
ط يقيون عند اللّجوء إليه.وبني هؤالء وأولئك فريق وسا االشتقاقي حت يلتزمحت الند اإلقدام على الن

  بإحلاح احلاجة إليه.
ولكلّ فريق يف مذهبه أسباب ومسوغات يضيق املقام ههنا عن ذكرها بله استقصاَءها. على أننـا  
نستطيع أن جنزم بأنّ من احتج جلواز النحت قياساً على األمثلة الكثرية اليت ساقها ابن فارس، مل يتدبر 

نا بالتقصي املتأني أنّ معظم أمثلة ابن فارس تلك مل تنشأ بطريق النحـت،  تلك األمثلة جيداً! فقد وجد
وإنما بطريق املخالفة الصوتية بإبدال أحد املتماثلني يف الثّالثي املضعف صوتاً آخر خمالفاً هلما، كما يف 

الـذي   (فرشح: باعد ما بني قدميه) فقد زعمها ابن فارس منحوتةً من (فشح) و(فرش)، والصـحيح 
تؤكّده قوانني التغيرات الصوتية يف الكلمات هو أنها من (فشح)، أبـدلت إحـدى الشـينني (راًء)    

غفَل أضف إىل ذلك أنّ ابن فارس  ) ٣(للتخلّص من اجلهد الزائد الذي يقتضيه إنتاج الصوت املضعف.
                                                             

ذكر أمحد عبد ايد هريدي أنّ أول من نبه يف العصر احلديث إىل إمكان استخدام النحت عند نقل املصطلحات  -١
  .٩٧ص انظر نشوء الفعل الرباعي، م)١٨٨٧-١٨٠٤العربية كان أمحد فارس الشدياق ( لمية الغربية يف العلوم إىل اللغةالع
وما بعدها. ومصطفى جواد، املباحث اللغوية يف  ٤٠٦انظر هذا االختالف يف:عبد اهللا أمني ،املرجع السابق، ص -٢

   ١٠٣ -٨٨م، ص١٩٦٥العراق، الطبعة الثانية، بغداد: مطبعة العاين، 
وقد كان سيبويه أشار إىل هذه الظاهرة حني قال: " اعلم أن التضعيف يثـقـل على ألسنتهم وأن اختالف  -٣

. وقد ضرب أمثلة على تلك الظاهرة يف ٤١٤،ص٤احلروف أخف عليهم من أن يكون من موضع واحد" الكتاب، ج
له سيبويه راجع ٤٢٤، ص٤ة التضعيف) جباب آخر هو (باب ما شذّ فأبدل مكان الالم الياء لكراهيوهذا الذي أص .

  إىل ما يسميه احملدثون بعامل املخالفة الصوتية كما ذكرنا سابقاً.



 ٥٣                       ، السنة الرابعة، العدد الرابع عشرجملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
أداه إىل أن ينسب الكلمة إىل النحت يف عن أثر عامليِ اإلبدال والقلب املكاينّ يف كثريٍ من األمثلة، مما 

  مكان، وما اشتق منها بإبدالٍ أو قلب إىل الوضع أو الزيادة يف مكان آخر.  ومن ذلك:
  امسهد: السنام، إذ حسن وامتأل، وهذا منحوت من (مهد) و(سهد). -١
  املسمغد: الوارم. وقد جعله موضوعاً. -٢

ه: عظُم " و " املسمغد: املنتفخ والوارم، وامسغد الرجل: امـتأل غضـباً،   جاء يف اللّسان: " امسهد سنام
  واملسمغد: املتكبر املنتفخ غضباً".

والذي صح عندي أنّ الكلمتني كلتيهما من أصلٍ واحد هو(مسد). ففي اللّسان: املسـمئد: الـوارم.   
غضب. وقد وضح رمضان عبـد التـواب   وامسأد: ورِم، وقيل: ورم غضباً، وامسد وامساد وامسأد من ال
افعهلّ / افععـلّ)، ونـص    افعألّ  كيف تطور مثل هذه الكلمات وفق الصورة اآلتية: (افعالّ

فابن فارس هنا مل يتنبه إىل مكان اإلبدال، فجعـل إحـدى    )١(على(امسأد)و(امسغد)و(امسهد) يف أمثلته.
  الكلمتني منحوتةً واألخرى موضوعة.

  أوضح من ذلك كلّه وأدعى إىل احلكم على ختبط الرجل يف بعض أحكامه ما يأيت: و      
  ).  اجلمر) ومن (اجلمعاجلَمعرة: األرض الغليظة، فهذا من( -١
  ).املعر) ومن (اجلمراتاجلمعرة: األرض ذات احلجارة، وهذا من ( -٢

ه سها عندما حنت الكلمة نفسها من أصول خمتلفة. على أنإال   فالظّاهر أن(معـرج) ي ال أرى العـني يف
بدالً من اهلاء يف (مجهر)، فاجلُمهور: األرض املشرفة على ما حوهلا،والرمل الكثري املتراكم.ومجهـرت  
الشيء:مجعته. وقد أرجع ابن فارس هذه األخرية إىل النحت من(مجر)و(جهر)، ولعلّه مصيب يف هـذا،  

  )٢(واجلهراء: الرابية السهلة العريضة).ألنّ (مجر الشيء:مجعه) و(اجلَهر: العلو 
  أما القلب املكاين الذي فاته مالحظته يف كلمات عدة فمن أمثلته:

  اقْفَعلّت يده: تقبضت، وهذا مما زيدت فيه الالم، وهو من تقفّع الشيء.  -١
  القلفع: ما يبس من الطني على األرض، منحوتة من ثالث كلمات: (قفع) و (قلع) و (قلف). -٢

                                                             
وما  ١٩٣،ص١٩٨٣، الطبعة الثانية، القاهرة: مكتبة اخلاجني، فصول يف فقه اللغةانظر: رمضان عبد التواب،  -١

 بعدها.
لشيء: مجعه)و(اجلَهر: العلو واجلهراء: الرابية السهلة العريضة).وذهب عبد الرمحن ولعلّه مصيب يف هذا، ألنّ(مجر ا -٢

دركزللي إىل أن (اجلمعرة) من: امجار← وهو وجه حسن انظر أطروحته: النحت يف اللغة العربية،  ←امجأر .امجعر
  .٢١٩ص
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  جاء يف اللسان: و

١-  .(اقلعف) أو داٍء، ويف لغة أخرى من برد ج األصابع والكفل: االقفعالل: تشنقَفْع  
  الالم زائدة.قلفع: القَلْفَع: الطني الذي إذا نضب عنه املاء يبس وتشقّق و -٢
  قفع: قفّع الربد أصابعه: أيبسها وقبضها. -٣

ـَع)، مث أبدلت الفاء األوىل يف ( قفّـع) المـاً   فالكلمات مجيعها ترجع إىل أصل واحد هو  ـَف ( ق
  للمخالفة الصوتية، مث أصاب حروفها قلب مكاينٌّ وفق ما يأيت:       

ـَع                           ـَف   قفعل / قلعف  قلفع قفّع  ق
  لفع) منحوتة.لكن ابن فارس مل يتنبه إىل ذلك حني جعل (اقفعلّ) مزيدة، و(القَ

وهذه أزواج أخرى أمثلةً على عدم مالحظته أثر عامل اإلبدال، أو القلب املكاين، أو كليهمـا يف  
  التغيري الصويت للكلمة: 

(بحثَر/ تبعثَر) (مسمقر/ اصمقر) (املُسلَهِب/ املُسلَحب) (العفْضاج / العفْلَق) (العشنق /  العشنط ) 
اخلَر)    (كَسـس/ اعلَـنكْمكَس / عـرع) (بلَحل / املُسبحالس) (ُبةلالذِّع / بلَعزم)(جرنةُ / اخلَبفَج

  (العكْبرة/ اجلَرعب) (الغذْمرة / اهلَذْرمة).
  )١(وإليك جدوالً يضم عدداً من الكلمات اليت أمكننا ردها إىل أصول ثالثية: 
  

  األصل الثالثي الصحيح  األصل عند ابن فارس  )٢( ةواجلمهر اللسان  الكلمة
  ): قطع.جرز): قطع.(جترم(  ذهب ونكص  جترمز: ذهب.

  ): اضطرب وحترك.(رمز
) يف األرض:  ذهب و مجز(

  أسرع هارباً.
الشديد   احلُمارس: الرجل الشديد.

  اجلريء،الشجاع
  ): احلميس: الشديدمحس(
  ): املتمرس بالشيءمرس(

  ): اشتد.حمس(
تحمس:الشديد امل

  احلماسةالشجاعة
اخلَنثَر:الشيءاخلسيس يبقى 
ــوم يف  ــاع الق ــن مت م

): اخلنث املسترخي خنث(  املعىن نفسه
  املتكسر.

): خثارة الشيء: بقيته. خثر(
  واخلُثار: ما يبقى على املائدة.

                                                             
  ا، وكذلك ما جاء يف تضاعيف هذا البحث.وسنجتهد أن نتحاشى ما سبقنا الباحثون إىل ذكره إن توافق مع حتليلن -١
إمنا اعتمدنا على هذين املعجمني يف مقابلة مواد ابن فارس مع ما جاء فيهما ألنّ اللسان هو من أوعب املعجمات  -٢

هـ) وأحد مصادر ابن فارس اخلمسة اليت استقى ٣٢١وأصحها، أما اجلمهرة فمن حيث هو من أقدمها (تويف ابن دريد
  ه منها.مادة مقاييس



 ٥٥                       ، السنة الرابعة، العدد الرابع عشرجملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
  ): أقام ومل يكد يربحخثر(  الدارإذاحتملوا

الدلْقم: الناقة اليت أُكلت 
  من الكرب. أسناا

  ): كسرتهدقَمت فاه(  املعىن نفسه
  ):خرج كأن لساا يندلقدلق(

): دقمه ودمقه: كسر دقم(
  أسنانه

  )١(الدقم: املكسور أسنانه.
  ): مل يثبت يف مقامهزلق(  املعىن نفسه  الزهلوق: اخلفيف.

  ): سبق وتقدمزهق(
)الفرس والراحلة سبق زهق(

وتقدم فرس ذات أزاهيق:أي 
  جري سريع

):أدغمت احلرف يف دغم(  املعىن نفسه  دغْمرت احلديث: خلطته.
  احلرفأخفيته.

  ): دخل على الشيء.دغر(

  ): الدغر: اخللطدغر(

  الثمر املعروف): عنب(  املعىن نفسه  العنابل: الوتر الغليظ.
  ):أصل يدل على ضخمالعبل(

(عبل): العبل: الضخم من 
  كل شيء.

  ):أكل. لقم): الفتح (لفلق(ا  املعىن نفسه  .الفَلْقم: الواسع
  كأنه من سعته يلقماألشياء

  ) الشيء: اتسع.فقم(

  ): طرد.كرد(  املعىن نفسه  الكُردوس: اخليل العظيمة.
  )(كرس) و كدس(

): تكدست اخليل: كدس(
اجتمعت وركب بعضها 

  بعضاً
اهللْقام: الضخم الواسع 

  البطن.
الضخم الطويل 

الواسع األشداق. 
هلقم الشيءابتعله. 

  اهللقم:املتبلّع

  ):البحر اهليقم: الواسعهقم(
  ): من لَقْمِ الشيء.لقم(

:الرجل اهلقم):هقم(
  الكثرياألكل

قم الطعام: لقمه لُقماً 
  عظاماً.

  حبر هيقم وهقم: واسع.
ـُرجد ـَزيز -اجلرفاس -جردب -بزمخ –الب   الدلَهمس -اجلَلْف

ـَندر. -الفُرهد - الفَرزدقة -العصفر -الضبطْر   القَف
  )٢(دخيلة من الفارسية

                                                             
وقريب من الدلْقم (الدهكم: الشيخ الفاين) لكن ابن فارسٍ جعل هذا مزيداً باهلاء: (دكم+ هـ)، وهو صحيح ألن  -١

 (دكم) مثل (دقم) يف الداللة على الكسر.
ألصل انظرهذه الكلمات يف:حممد ألتوجني، معجم املعربات الفارسية،وقد أعاننا يف ختريج مجيع الكلمات الفارسية ا -٢

  أستاذة متخصصة بالفارسية.
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) ٦٠٣وقد كنا ذكرنا أن عدد الكلمات الرباعية واخلماسية اليت حشدها ابن فارس يف مقاييسه هـو ( 

) منها منحوتة، وهذا ال يعادل ربع العـدد الكلـي   ١٣٥كلمات، وأنه قطع بأن مئة ومخساً وثالثني (
) كلمة ممـا  ١٠٠ت. فإذا علمت أنين والباحثني من قبلي توصلنا إىل رد ما يربو على مئة (لتلك الكلما

زعمه منحوتاً إىل أصول ثالثية منها نشأت بغري طريقة النحت، أمكن أن نردد مع األستاذ مزيد نعـيم  
  )١(أن ما زاد على الثالثي أقلّه منحوت ال أكثره!

ن فارسٍ يف النحت ليس مبستنكرٍ على اجلملة كما ذهب إليه وهذا يعين يف اآلن نفسه أنّ مذهب اب
فقـد   )٢(بعض الباحثني، فمن تعجل األمور أن نسم صنيع الرجل بالفساد واخلطَل من غري ترو وتدقيق!

)، بل إنّ بعض مـا صـنفه مـع املزيـد     ٢٦بلغ عدد الكلمات اليت سلّمت له بصحة حنتها مما ذكر (
  ده إىل النحت على ما سنرى.واملوضوع ميكن أن نر

وقد يقوي ما قلناه أنّ ما جاء يف املقاييس مما زاد على ثالثة يكاد يعادل ربع الكلمات اليت وردت يف 
لسان العرب فقط، وغين عن البيان أنْ ليس ما مينع  أن يكون بعض ما أغفل ذكره ابن فارس يف 

  )٣(الفصل يف هذه املسألة حيتاج إىل حبث خاص به.مقاييسه قد ولد أيضاً بطريق النحت، وإن كان 
تقـارب   -املقـام األول  -أما معيارنا يف احلكم على الكلمة بأنها منحوتة من أصـلني فهـو يف   

الكلمات الثّالث من حيث الشكلُ والداللة، خالفاً ملا اشترطه بعض الباحثني مـن أن حيمـل أصـال    
مع هذه األخرية بينهما، حنو (دمعز) اليت مجعت بني (دام) و(عـز).  الكلمة املنحوتة معنيني خمتلفني لتج

وبالقياس على ما حده هؤالء ال تعد كلمة مثل (اجلُذْمور: أصل السـعفة) منحوتـةً مـن (اجلَـذْم)     
. واملفارقة هنا أنّ ابن فارس يـرى أنّ هـذه   )٤(و(اجلذَر)؛ ألنها مجيعاً مبعنى واحد هو (أصل الشيء)

من أدلّ الدليل على صحة مذهبه يف النحت، وهو الصحيح عندي؛ إذ إنّ ما شرطه هؤالء قـد   الكلمة
تصلح مراعاته عندما يبحث املشتغلون يف أمور الترمجة وصنع املصطلحات عن كلمة عربية يطلقوـا  

                                                             
 .١٥٣، صالصيغ الرباعية واخلماسيةانظر: مزيد نعيم،  -١
كما فعل كل من عبد اهللا العاليل يف كتابه مقدمة لدرس لغة العرب، الطبعة الثانية، بريوت، لبنان: دار اجلديد،  -٢

. ٢٠٧ضة مصر للطبع والنشر، ص. وعلي عبد الواحد وايف يف كتابه فقه اللغة، القاهرة: دار ٢٣٠، ص ١٩٩٧
 .٨٩ومصطفى جواد يف املباحث اللغوية يف العراق، ص

)، وهذا يعين ١٨٧) أما اخلماسية فهو (٢٤٥٨نقل األستاذ مزيد نعيم أن عدد اجلذور الرباعية يف لسان العرب هو ( -٣
ذور العربية الواردة يف اللسان. %) من اجل٢٦.٥أن نسبة ما ذكره ابن فارس من تلك اجلذور يف مقاييسه ال تتجاوز (

  .١٤٧انظر: مزيد نعيم، املرجع السابق، ص
 . ٢٦٩، صدراسات يف فقه اللغة. وصبحي الصاحل، ٤٠٤، صاالشتقاقانظر: عبد اهللا أمني،  -٤
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جتري على ألسـنة  على مسمى حادث أو مصطلح علمي طارئ، أما يف اللّغة الطّبيعية، أعين: تلك اليت 

الناس ويصرفون ا شؤون حيام من غري تفكري يف قواعدها، فاألمر خمتلف، فكثرياً ما يقع تداخل بني 
الصور السمعية للكلمات يف ذهن املتكلّم، يريد أن ينتج كلمة ما فإذا به ينطق بلفظ هجني بتأثري كلمة 

ض أساتذة الفلسفة عندما استعمل يف مقالٍ لـه  أخرى مشاكلة زامحت الكلمة املنشودة، كما اتفق لبع
اللّفظ (يعبه) وهو يريد (يعبأ)، ولكن تداخل هذا األخري مع الفعل (يأبه) ولّد لفظاً غريباً عن املعجـم  
العريب! فلو أنّ مثل هذا اللّفظ عرض ألحد علماء العربية إبان مجع اللّغة من األعراب يف البـوادي ملـا   

  )١(دخل املعجم ساقاً بساق مع أخويه املرادفني له.تردد يف تدوينه لي
وقد فسر ستيفن أوملن هذه الظّاهرة عند كالمه على النحت قائالً: " ربما ال يستطيع املـتكلّم أن  
يفصل بني كلمتني وردتا إىل ذهنه دفعة واحدة ، ربما تتداخل الكلمتان فيما بينهما تـداخالً تامـاً،   

ملثل هذه الزلة وجود كلمة هي خليط من عناصر خمتلفة، أو صريورة الكلمتني كلمـةً  والنتيجة الطّبيعية 
  )٢(واحدة عن طريق املزج بينهما".

ومما يعزز وقوع مثل هذه الزلّات يف العربية على وجه اخلصوص أنّ كثرياً مـن كلماـا الثّالثيـة    
داللتها على معان متقاربة جداً، كمـا يف   يشكّل أسراً تشترك أفرادها يف صوتني وختتلف يف الثّالث مع

٣(جزم) اليت تدلّ على القطع. -جزل-جزع  -جزر-جزأ -(جز(  
وما أحسن ما ذكره املفكّر زكي األرسوزي! إذ وقع على هذا املعىن، فربط نشوء كلمات رباعيـة  

حتتوي على أجزائها متداخلةً، مما يف العربية ذه الظّاهرة، "فالصورة الصوتية املعبرة عن الصور الذّهنية 
أدى إىل تداخل األفعال املتقاربة يف املعىن ويف الصوت، فتتشكّل عن هذا التداخل أفعالٌ رباعية مثـل  

  )٤((دحرج) من (دحر) و(درج)، و(زحلف) من (زحل) و(زحف)".

                                                             
وقريب من ذلك الفعل (يتسرمح) وقد زلّ به لسان أحدهم، هو يريد (يسرح)، ولكن هذا األخري اختلط يف ذهنه  -١

رح)، مما أنتج كلمة جديدة ال تنتمي إىل الفصحى! وكذلك الصيغة (اهلَزع) اليت جاءت على لسان أحد  املعلقني، مع (مي
 وهو بقصد(اهلَلع) أو(الفزع)!

 .١٦٤، ترمجه وقدم له وعلّق عليه كمال بشر،  صدور الكلمة يف اللغةستيفن أوملن،  -٢
عربية دليالً على أنّ مفرداا كانت يف بدء نشوئها ثنائية احلروف جعل بعض الباحثني يف مثل هذه الظاهرة يف ال -٣

حتاكي أصوات الطّبيعة، مثّ زيد فيها حرف ثالث نوع من الداللة األصلية، وهو ما يسمى عندهم  بـ (الثّنائية 
 وما بعدها.  ١٤٧، ص املصدر السابقالتارخيية). انظر شرحاً هلذه الظاهرة يف صبحي الصاحل، 

 . ٦٠، صالعبقرية العربية يف لساازكي األرسوزي،  -٤
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عو إىل تبني النحت يف ضوء هذا التفسري ميكن أن نقبل بعض ما جعله ابن فارس منحوتاً، فهو ال يد

وسيلةً يف توليد الكلمات، فإن هو إلّا واصف أو مؤولٌ ملا حصل يف يده مما زاد على ثالثة. فإنْ حنن مل 
نسلّم ذا التفسري، فكيف ألحد أن يدلّنا على الطّريقة اليت ولدت ا كلمـة مثـل(بعثَق)؟ كيـف و    

كلمة من (بثَق) وحدها أو من(بعق) وحدها؟ إذ إنّ األصـل  القانونَ صوتياً يصلح مفسراً لوالدة هذه ال
يف التخلص من التضعيف بقصد تقليل اجلهد يكون بإبدال أحد املتماثلني صوتاً سهالً هو أحد أصوات 

، والعني من )١(اموعة(ي. و. ر. ن. ل .م). فلم اختار العريب األول العني مكان الثّاء األوىل يف(بثّق)
صوات إىل اجلهد العضلي يف إنتاجه؟نعم،إنه تداخل الثّالثيني (بعق) و(بثق) هواملسؤول عـن  أحوج األ

  نشوء هذه الكلمة.
ومثلها (اهلمرجة: االختالط...ومهرجت عليه اخلرب مهرجةً: خلطته). فقد رآها ابن فارس منحوتـةً  

: " (مهج) اهلَمج من الناس هـم  من (مهج) و(هرج)و(مرج)، وال أظنه إال مصيباً يف ذلك؛ ففي اللسان
األخالط، وكل شيء ترك بعضه ميوج يف بعض فهو هامج. و(هرج): اهلَرج: االختالط... هرج الناس 
هرجاً: اختلطوا. و(مرج):مرج األمر: التبس واختلط وأمر مريج: خمتلط". فهل ميكن رد هذا وأضرابه 

  مما الوجه يف حنته من اجلالء على ما ترى؟
قةٌ أخرى ميكن أن تكون بعض املنحوتات قد نشأت عنها، فقد جيد املرء نفسه أمام شيٍء مـا  طري

يظن أنّ لفظاً واحداً ال ينهض بوصفه أو الداللة عليه، فيعمد إىل استطراف كلمة من مـزيج اثنـتني   
 يشـهد مثـل هـذا    قاصداً بذلك إظهار براعته اللّغوية أو التظرف وإثارة انتباه السامعني! ومن منا مل

املوقف؟  أفال ميكن أن حنمل على هذه الطريقة والدة (اهلدلق: املسترخي) اليت أرجعهـا صـاحبنا إىل   
(هدل) و(دلق)؟ ففي اللسان:(هدلق): بعري هدلق: واسع األشـداق... واهلـدلق: الناقـة الطويلـة     

لق البعري شقْشقَته: أخرجهـا فانـدلقت.   املشفر.و(دلق): اندلق بطنه: استرخى وخرج متقدماً... ود
(هدل): هدل الشيَء:أرخاه... واهلَدل:استرخاء املشفراألسفل...وهدل البعري:طال مشـفره... وقـد   

  دلت شفته أي: استرخت.
  ، ويف اللسان:)٢(ومثلها (البِرقش): وهو طائر. منحوتة عنده من (رقش) و( البرش)

                                                             
. وال أرى ذلك ١٥٢، والصيغ الرباعية، ص٩٨وإليه ذهب مصطفى جواد ومزيد نعيم، انظر: املباحث اللغوية، ص -١

 وجهاً متقبالً إذ ال مسوغ للمخالفة إىل احللقي يف كلمة ليس أحد أصواا مائعاً والسيما عني اجلذر الثالثي.
جعلها أستاذنا الدكتور مزيد نعيم من (باء + رقش)، وقفّى على أثره عبد الرمحن دركزللي، انظر: الصيغ الرباعية،  -٢

  .٣٢٣. والنحت يف اللغة العربية، ص١٥٢ص
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ـِرقش): طائر متلونٌ    .أسود، وأسفله أمحر، وأوسطه أغربصغري: أعلى ريشه (بِ

أو غرباء أو حنو ذلك. واألبرش: الذي فيـه   سوداء،  وأخرى محراُء(برش): البرش: لونٌ خمتلف: نقطةٌ 
  ألوان وخلْط.

  وحنومها. وحية رقشاء: فيها نقَطٌ سوداء وبياض.سواد  وكُدرةٌ  (رقش): الرقش كالنقش: لونٌ فيه 
أين بالعريب الذي اشتق هاتني الكلمتني قد نظر إىل مدلول كلّ منهما، فأحس بقصور الدالّ عليه فك

عن الوفاء حبقّه من الوصف منفرداً، فأدمج ذلك الدالَّ يف آخر،  ويف ظنه أما معاً أقدر على اإلحاطة  
ليصنع من مزاجهما لوناً ثالثاً يراه بأجزاء الصورة. ومثَله يف ذلك كمثل الرسام خيلط اللونني البسيطني 

  أقدر على التعبري ونقل األفكار اليت تتزاحم يف خاطره. ويف هذا العمل جنس من اإلبداع من االثنني. 
ولعلّ يف نشوء الكلمات بتينك الطريقتني تفسرياً ملا ذهب إليه عبد اهللا العاليلي وحممد املبارك مـن  

، وكذا قول أنيس فرحية الذي يصلح شرحاً هلذا الرأي: " إن )١(اللغة أن النحت ظاهرةٌ ترجع إىل طفولة
الرتعة السامية إىل اشتقاق أوزان رباعية من جذور ثالثية كانت يف عصور قدمية شائعة جداً... غري أنه 

  )٢(عندما بدأ عصر التدوين فعلَ قانونُ االنتخاب اللغوي فعله".
 ا وصم به بعض الباحثني مذهب ابن فارس يف النحت بأنـه  مل -بعد كل ما ذكرنا -فال يبقى وجه

ضرب من العبث اللغوي ال مسوغَ له من حيث إنه ادعى وقوعه يف ألفاظ مستقلة، يف حني اشـترط  
هؤالء يف النحت املقبول أن يكون يف كلمتني  متعاقبتني يف االستعمال الكالمـي الفعلـي كمـا يف    

  )٣((جعفل) إذا قال: (جعلت فداك).
فما ذكرناه يدفع دعواهم تلك؛إذإن الكلمة ال تعيش منعزلة أبداً، وإن بـدت يف سـياق الكـالم    

تتسم خارج اخلطاب بشـيء مشـترك، وتتـرابط يف     -كما يوضح ده سوسري-كذلك؛ فالكلمات 
الذاكرة مشكلة جمموعات تسودها عالقامتختلفة، فكلمةٌ ما أياً تكن تستدعي قافلة من كلمات أُخـر  

                                                             
فقه اللغة دراسة حتليلية مقارنة للغة . وحممد املبارك، ٢٣٤، صمقدمة لدرس لغة العربانظر:عبد اهللا العاليلي،  -١

 .١٢٥، صيةالعرب
، يوليه ٢العدد -٩١، جملة املقتطف، الد "حول العامية: الفعل الرباعي أصله ونشوءه ومعانيه "أنيس فرحية،  -٢

 .١٩١م، ص١٩٣٧
 -كما قال -هذا كالم لعبد الرمحن دركزللي وقد ظن أنه وقع به على نقطة الضعف الكربى يف مذهب ابن فارس -٣

أنيس وأنستاس الكرملي قريب من هذا املعىن. انظر أطروحته النحت يف اللغة العربية، وقد أحال على كالم إلبراهيم 
. وليس خافياً أنّ ٢٠. وقد سبقه إىل مثل ذلك الرأي أمحد عبد ايد هريدي يف كتابه نشوء الفعل الرباعي، ص٢٢٦ص

 من كلمتني متعاقبتني".اجلميع ينظرون إىل وصف اخلليل لعملية النحت وقوله على اللفظ املنحوت: " أخذ 
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بثق يف الذهن ال شعورياً، واجلامع هلذه الكلمات هو عالقات ترابطية جتعلها صيغاً منطوقة بـالقوة ال  تن

  )١(بالفعل.
أاولدت بالنحت،وقد خالفنا فيها رأي ابن فارس الذي جعـل   نرجحإن اجلدول اآليت يضم كلمات 

وبعضها اآلخر موضوعاً مل جيد بعضها مزيداًوبعضاً آخرمنحوتاً من أصول ختتلف عما رجح هلا عندنا، 
  هلا جماالً يف طرق القياس:

  ما حنتت منه عندنا  األصل عندابن فارس  اللسان واجلمهرة  الكلمة
 املُحدرج:

املفتوحلىت يتداخل 
بعضه يف بعض 

.فيمالس  

املفتول. ووتر حمدرج املس: 
  شد فتله.

  حدرجه: فتله وأحكمه.

  ): فتل.حدر(
): مضــــى درج(

 لسبيله.  

): احلَــدج: شــد األمحــال جحــد(
وتوسيقها. احدج بعريك: شد عليه قتبه 

  بأداته.
): حبل حادر: شديد الفتل..حدر حدر(

  الوتر اشتد.
ــق.   احلَزنبل: القصري ــق اخلَلْ القصــري املوثَ

واملشرف من كل شـيء،  
  وقيل هو اتمع.

حزلـت اإلبـلُ واحزألّـت     حـزل) (  موضوع
  اجتمعت.  

  ضه إىل بعض.): املنضم بعحملزأل(ا
  ): القصري.حلَنبل):القصري.و(الزنبل(ا

دردبيس: الداهية 
.م٢(والشيخ اهل(  

) الرجل: سقطت أسنانه. والدرداء درد(  موضوع  املعىن نفسه
من اإلبل: اليت حلقت أسناا بـدردرِها  

  من الكرب(الدردر: منبت األسنان).
): رجل ربيس: جلْد منكَرشجاعٍ ربس(

  داهية.  
  : اسم للداهية.أم الربيسو

ــاَء:  دغفقــت امل
  صببته.

دغفق املاء صبه كدغرقـه.  
  صبه صباً كثرياً واسعاً.

  ): انصب. والتدفّق: التصبب.دفق(  دفق + غ
): غدق املاء: كثر. الغدق: املـاء  غدق(

  )٣(الكثري.
                                                             

 .١٥٠، ١٤٩، ترمجة يوسف غازي وجميد النصر، صحماضرات يف األلسنية العامةانظر: فردينان ده سوسري،  -١
ذكر حممد ألتوجني أنها من أصل فارسي وهي من: (درد: أمل) و(بيس = رديء)، ولعلّ ما أصلناه أقرب وليس يبعد  -٢

  .٧٥اللغات. انظر كتابه: معجم املعربات الفارسية، صأن يكون ذلك من توافق األلفاظ يف 
(غدق) هي أصل (دغرق) اليت ذكرها يف اللسان واجلمهرة. دغرق املاَء: صبه صباً شديداً. فهذه الكلمة مقلوبة عن  -٣

ارس (غردق) وهي شاهد على صحة تأصيلنا لـ (دغفق) وأا منحوتة؛ إذ ال مسوغ لزيادة الغني كما ذهب إليه ابن ف
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زخمـر الصــوت:  
اشتد. والزخمـرة  
ــارة.والزخمر:  مالز
  القصب األجوف.

  املزمار الكبري.الزخمر: 
  عود زخمري: أجوف.
  عظم زماخر: أجوف.

الزخمرة: كل عظم أجوف ال 
  مخ فيه.

  )زمر(  موضوع
): خنر بأنفه مد الصوت والنفس يف خنر(

  خياشيمه وصوت كأنه نغمة مضطربة.
عظام خنرة: فارغة جييء منها عند هبوب 

  الريح كالنخري.  
الزمهقة: الزهم أو 

  رائحة الزهومة.
ومة الرائحة من اجلسـد.  زه

خبث الريح عامة جتـدها يف  
  اللحم الغثّ وحنو ذلك.

  زهم + ق
الزهومـة:ريح حلـم   
مسني مـننت. زهـم   

.العظم: أمخ  

 ): الزهم: الريح املنتنةزهم(
): الزاهق الشديد اهلزال الذي جتد زهق(

 :زهومة غثوثة حلمه.والزاهق من الدواب
.السمني املمخ  

قليـل  الشرذمة: ال
من الناس. وثوب 

  شراذم: أي قطَع.

الفرقة من الناس، والقطعـة  
من الشيء. وثياب شراذم: 

 أخالق متقطّعة.

  شرم + ذ
ــيء:  ــرمت الش ش
مزقته، فكأا طائفـة   
امنزقت وامنازت عن 

 اجلماعة.

  ): تشذّر القوم: تفرقوا.شذر)+(شرم(
 -جـذم  -والحظ األصول اآلتية (شرم

تفرق والتقطيع. جرم) فكلها يدل على ال
والعرب تقول: ذهبت غنمك شذر مذر 

  أي: تفرقت وتبددت يف كل وجه.
  

األصل عند ابن   اللسان واجلمهرة  الكلمة
  فارس

  ما حنتت منه عندنا

الشفلّح: العظـيم  
  الشفتني.

الغليظ الشفة املسـترخيها.  
شفة شفلّحة: غليظة. رجـل  
شفلّح الشفة العليا إذا انقلبت 

سطها شبيه وتشقّقت. ويف و
.بالشق 

  شفة + ل + ح
 

): الفلَح: شق يف الشـفة  فلح)+(شفة(
السفلى وامسه الفلحة، وقيل هو تشقق 
يف الشفة وضخم واسترخاء. فلح شفته: 

  شقها.
  ضرب فلَحته: موضع الفلح.

ــاف:  العرصــ
 ١(العقَــــب( 

  املستطيل.

العقب املستطيل أو خصلة منه 
  يشد ا أعلى قبة اهلودج.

  ع رصف +
  الرصاف هو العقَب.

): الرصف: ضم الشيء بعضه رصف(
إىل بعض ونظمه. رصفت السـهم إذا  
شددت عليه الرصاف وهي عقَبة تشد 

  على مدخل النصل.
): األعصاب: أطناب املفاصـل  عصب(

اليت تالئم بينها وتشـدها.. عصـبت   

                                                                                                                                                           
 إال أن يكون تداخلٌ بني (غدق) و (دفق).

 العقب: عصب املتنني والوظيفني خيتلط باللحم يسوى منه الوتر. -١
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  الشيء وعصبته: شددته.

النقْثًلة: مشية يثري 
 فيها الرجل التراب

  إذا مشى

ومثله النعثلة وهي ضرب من 
املشي يسفي به التراب برجله 

  كأنه يغرف ما.

): أسـرع يف  نقث(
  املشي.

  ):نقل(

  ): نثلَ الركية: أخرج تراا.نثل(
): نقث عن الشيء: حفر عنه. و نقث(

نقث األرض بيده: أثارها بفأس أو 
  مسحاة.

  

  يف الزيادة:   -٢
ويقسـمها إىل   -كما رأينا -لرباعيات واخلماسيات ببيان مذهبه فيها ميهد ابن فارس لكالمه  يف ا

ضربني اثنني: أحدمها املنحوت، واآلخر املوضوع. مثّ يفاجئك عندما يستهلّ التمثيل للمنحوت بكلمة 
... البلعوم... وغري مشـكلٍ أنّ  منحوتاًتنتمي إىل ضربٍ ثالث هو املزيد فيه عندما يقول: " ومما جاء 

  )١(جلنس من املبالغة"! زيدا مأخوذ من بلع، إلّا أنه زيد عليه ما هذ
فهموا أنّ املنحوت  الذين الباحثني بعض حقّاً على ولكن مثل هذا الترخص يف استعمال املصطلح أشكل
ما زيد فيه حرف أو أكثر. بل إنّ هذا النهج  عند ابن فارس يشمل ما أصله كلمتان أو أكثر، وكذلك

لبس على الراحل صبحي الصاحل مسالكَه فجعله يفترض أنّ احلرف الزائد إن هو إلّا بقيةٌ من كلمـة مل  
يصرح ا ابن فارس، فامليم يف (بلعوم) نابت عن كلمة (طعم) مثالً، وقد حنتت هذه البقية مع أختـها  

إىل -عنـده  -ثّالثي. أما اختيار املتكلّم هلذه احلرف دون غريه من حروفها فراجعلتشكّل ما زاد على ال
وما كان الصاحل ليذهب إىل ذلك لوال أن رأى مثل  ٢أنه أكثرها قيمةً تعبريية يف تلك الكلمة املفترضة!

وأمـا  هذه العبارة تتكرر يف غري موضع من الكتاب، ففي مطلع باب الصاد يقول صـاحب املقاييس:" 
 ٣فقوهلم (الصعنب: الصغري الرأس)، فهذا مما زيدت فيه الباء، وأصله الصاد والعني والنـون".  املنحوت

  فليس مثّة ما هو أصرح من هذه العبارة حجة ميكن أن حياج ا الصاحل فيما ذهب إليه.
العارضة الـيت قـد    ويبدو أنّ ذلك اخللط ميكن أن يدخل يف باب االضطراب يف املنهج أو اهلنات

تشوب عرض بعض النظريات املبتكرة يف مرحلة النشوء، فال جيوز أن حتملنا على حتوير منهج الرجـل  
أو صرفه عن وجهه الذي أراده؛ إذ إنه بعد أن أتى على آخر الكلمات املنحوتة يف باب الباء عقد بابـاً  

خر:ومن هذا الباب ما جييء على الرباعي وهو آخر استدرك فيه على ما فاته قائالً: "باب يف الرباعي آ

                                                             
 .٣٢٩، ص١، جاملقاييس -١
  ٢٤٨و ٢٤٧، صدراسات يف فقه اللغةانظر: صبحي الصاحل،  -٢
 هزالج). ،سحبل ،دعثور ،دملص ،جخدب ،جرضم ،. وانظر تأصيله للمواد اآلتية (جترمز٢٤٩، ص٣، جاملقاييس -٣
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وعلى هذه اخلُطّة بـىن  )١(من الثّالثي على ما ذكرنا، لكنهم يزيدون فيه حرفاً ملعىن يريدونه من مبالغة".

  سائر كتابه.
وما حيملنا على االطمئنان إىل هذا االستنتاج أنه فَصلَ يف كتابه (الصاحيب) بني ظـاهريت النحـت   

مبيناً طريقة االشتقاق والغرض منه يف كلّ منهما. يقول هناك حتت عنوان (باب يف زيـادات   والزيادة
األمساء): " ومن سنن العرب الزيادة يف حروف االسم، ويكون ذلك إمـا للمبالغـة وإمـا للتشـويه     

ـَرح، وهـو    والتقبيح... يقولون للبعيد ما بني الطّرفني املفرِط الطّولِ: طرِماح، وإنما أصله من الطّـ
  )٢(البعيد، لكنه ملا أفْرطَ طولُه مسي طرِماحاً، فشوه االسم ملا شوهت الصورة ".

أما عن النحت فيقول يف أواخر الكتاب: " باب النحت: العرب تنحت من كلمتني كلمةً واحدةً، 
  )٣(غة".وهو جنس من االختصار... وقد ذكرنا ذلك بوجوهه يف كتاب مقاييس اللّ

، وقد بين أنّ النحت يكون من كلمتني وأنّ الغرض منه اختصـارمها يف  )٤(فكالمه يصحح بعضه بعضاً
لفظ واحد، أما الزيادة فهي توسيع حلجم الكلمة الواحدة بغرض املبالغة يف داللتها، وهو ما أومأ إليـه  

(إمسـاس األلفـاظ أشـباه     ابن جني يف أكثر من موضع يف (اخلصائص) حيث تكلّم عليه يف بـاب 
، فاملسألة على ما وضح املستشرقان برجشتراسـر وهنـري   )٦(وباب(قوة اللّفظ لقوة املعىن) )٥(املعاين)

فليش حتمل بعداً تعبريياً نفسياً إذ إنّ تكبري حجم الكلمة يشحنها بطاقة تعبريية أكرب مما يزيد من قـوة  
  )٧(تأثريها يف نفس السامع.

بن فارس يف استخدام املصطلحني فبدا متردداً يف حكمه يف بعض املواضع حني كـان  نعم، خلّط ا
يذكر الزيادة، وحيدد احلرف املزيد على أصل ثالثي أو أصلني، مثّ ينتهي إىل أنّ الكلمـات الرباعيـة   

حلـرش  ، وإنما األصـل ا زائدةمنحوتة من ذينك األصلني، كما يف" حتترش القوم: حشدوا، والتاء فيه 

                                                             
 .٣٤٣، ص١، جاملقاييس -١
 .١٠٢، حتقيق عمر فاروق الطباع، صالصاحيب يف فقه اللغةابن فارس، -٢
  .٢٦٣، صنفسه املصدر -٣
و منحوتة من ١٠٢ومع ذلك جتده يقع يف ما ظاهره أنه تناقض عندما جعل (الصلْدم) مزيدة بامليم يف الصاحيب، ص -٤

 . ولعل ذلك من باب التقومي الذايت ومراجعة الباحث آلراء سابقة له.٣٠٢، ص٣املقاييس، ج (الصلد) و(الصدم) يف
  .١٥٢، ص٢، جاخلصائص ابن جين، -٥
  .٢٤٦، ص٣ابن جين، املرجع السابق، ج -٦
  . ١٥٦. وهنري فليش، العربية الفصحى حنو بناء لغوي جديد، ص٣٥، صالتطور النحويانظر برجشتراسر،  -٧
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وهذا يعين )١(...فقد صارح الكلمة إذاً من باب النحت". حتروالتحريش ... وفيه أيضاً أن يكون من 

أنّ ذكْره ألكثر من أصل ثالثي للكلمة الرباعية جيعلها منحوتةً يف عرفه، مهما تردد مصطلح الزيـادة  
 واحلروف الزائدة يف سياق تأصيله هلذه الكلمة.  

ه املسألة جانباً ونظرنا كيف عاجل ابن فارس ظاهرة الزيادة وجدنا أنه عول التعويـل  فإذا تركنا هذ
كلَّه على االشتراك أو التقارب الداليلّ بني املزيد وأصله الثّالثي. وقد رأينا عـدم اكتراثـه بقواعـد    

قواعد والسـيما قولـه   الصرفيني واالشتقاقيني يف زيادة احلروف، وكنا أكربنا فيه اجتراءه على تلك ال
جبواز زيادة حروف ال تشملها العشرة يف (سألتمونيها).إذ مل خيربنا أولئك الذين خصوا تلك األحرف 
ما الذي جيعلها أحق بالفوز بشرف الزيادة من (الراء) مثالً، وقد يثبت دليلهم األقوى وهو االشـتقاق  

فيما زاد على ثالثة من الكلمات؟ وبـأي ذنـب    -إن مل تكن أكثرها -أنها من أكثر احلروف زيادة 
أُخذت الباء والعني حتى تشقيا باحلرمان مما سعدت به تلك العشرة؟ وقد أظهر إحصاؤنا ملرات زيـادة  

  احلروف يف مقاييس اللّغة أنّ الراء حلّت يف املرتبة الثّالثة بعد امليم فالنون كما يوضح اجلدول اآليت:
  من احلروف اليت صرح بزيادا ابن فارس عدد مرات الزيادة لكلّ

ه  د  ع  ب  ل  ر  ن  م
  ـ

ح.ت.  س
  ق

ف.ك
  ـ

ج.
  ي

ء.ش.ط.
  و

خ.ذ.ز.ض.
  غ

٥
٠  

٤
٥  

٣
٥  

٣
١  

٢
٢  

١
٩  

١
٢  

١  ٢  ٤  ٥  ٦  ٨  ٩  

وال يضعف هذا الترتيب أن يكون ابن فارس قد جانب الصواب يف بعض أحكامه، فقد أصـاب  
ت  اليت مل يوفّق يف حتديد احلروف الزائدة فيها، بل الرجل وأخطأ، كما سيوضح اجلدول اآليت للكلما

إن تقومينا ألحكامه أظهر أن الراء تتقدم على مجيع أخواا يف مرات الزيادة حىت إا سبقت املـيم يف  
وهو وحـده   -ذلك. و قد اهتدينا يف هذا  التقومي بأمرين معاً: أوهلما التوافق الداليلّ بني املزيد وأصله

وثانيهما ما تقره العوامل الصوتية، والسيما املخالفة واإلبدال؛ إذ ال  -ن فارس يف هذه املسألةمعتمد اب
جيوز االعتماد على أحد األمرين وإمهال اآلخر، ولتوضيح منهجنا يف حتديد احلروف الزائدة  نضـرب  

  ثالثة األمثلة اآلتية:
  أي الشديد الفتل. ) إنما هو الشيء املَرِس،مرس ):الشرس اخلُلق القوي:(ع +العمرس( -١ابن فارس: -

  +ل). عمس): الذئب اخلبيث، يقال: عملّس دلَجات: ((العملّس -٢                

                                                             
 .١٤٥، ص٢ج ،املقاييس -١
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  ، إلّا أنّ العملّس يقال للذئب.  واحد) (العملّس) و(العمرساللّسان:  -
فارس مل يتنبه على هـذا اإلبـدال،    قلت: هو كما قال يف اللّسان، فقد عاقبت اللّام الراء، ولكن ابن 

فاشتقّهما من أصلني خمتلفني، والصحيح أنهما معـاً من(عمس):(العمس:الشـدة، وأسـد عمـاس:     
  شديد،والعماس: الداهية، وأمر معمس: شديد ال يدرى من أين يؤتى له).

: إذا تركّـل نما هو مـن  :(ب + ركَل)، وإمشي اإلنسان يف املاء والطّني):البركلة( -١ابن فارس: -
  ضرب بإحدى رجليه فأدخلها يف األرض عند احلفر.

، كأنه ميشـي يف الطّـني  ): وهي رخاوة يف القدمني، وجاء ميشي مكربالً، الكَربلة( -٢              
من (ربل): تدلّ على استرخاء اللّحم، و(كبل) تدلّ على القيد، فكأنه إذا مشـى بـبطء    منحوتةوهي 

  سترخي الرجل.مقيد م
  )١(وهو مشي يف طنيٍ أو خوض يف ماء. الكربلة والربكلة:مجهرة اللّغة:  -

قلت: ال شك أنّ إحدى الصيغتني مقلوبةٌ عن األخرى، وهنا ميدنا قانون املخالفة الصوتية مبعرفة أيّهما 
 حني أنّ خمالفة الباء املضعفة األصل وأيهما الفرع؟ إذ ليس مثّة  قانون يسوغ زيادة الباء يف (بركل)، يف

  يف (كبل: كبلت األسري: قيدته) تسوغ والدة الرباعي (كربل) فهذه هي الصيغة األصلية:  

  بركل كربل  كبل
ولكن ابن فارس مل يتنبه إىل شيء من هذا، فزعم إحدامها مزيدةً واألخرى منحوتةً. والصـحيح أنّ  

  تني ولدتا من أصل ثالثي واحد. وهلذا اخللط مشابه كثرية يف املقاييس.الكلم
  

  وهذا جدول يضم بعض الكلمات اليت رأينا أنه مل يوفّق يف حتديد احلروف الزائدة يف كل منها:
األصل واحلرف املزيد عند ابن   اللسان واجلمهرة  الكلمة

  فارس
  األصل الصحيح

 لْذَم: إذا فَرِقب
  فسكت.

يف اجلمهرة ومل يذكر أمهله 
هذا املعـىن يف اللسـان يف   

ــذم( ــا يف بلـ ) وإمنـ
  م)بالدالبلد(

  ب)+ (لذم 
  إذا لزم مبكانه فَرقاً ال يتحرك

  )ل+ (بذم 
ففي اللسان " األصـمعي: إذا مل  
"يكن للرجل رأي قيل: ما له بذم  

بلسم الرجل: 
  كره وجهه.

  )م+ ( بلس  املعىن نفسه
الكئيـب  وإمنا هو من املُبلس وهـو  

  )ل+ ( بسم
بسم بسـماً: إذا فـتح شـفتيه    

                                                             
  .١١٢٤،  ص٢، جمجهرة اللغةابن دريد،  -١
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  كاملكاشر.  احلزين املتندم.

  
  األصل الصحيح  عند ابن فارس املزيد األصل واحلرف  اللسان واجلمهرة  الكلمة

احمللقـن: مـن   
البسر أن يبلـغ  

  اإلرطاب ثلثيه.

  أمهله يف اجلمهرة.
  وقال يف اللسان:

  "وقيل: نونه زائدة "

  )ن+ ( حلق
منا هو من احلَلْق، كأن اإلرطاب إذا وإ

فقـد بلـغ إىل   بلغ ذلك املوضع منه 
  .حلقه

  )ل+ ( حقن
احــتقن الــدم: اجتمــع يف 

  اجلوف.
احملتقن من الضروع الواسـع  

  الفسيح.
ــفندد:  الضـ

  )١(الضخم.
  )د+ ( ضنفن  املعىن نفسه

قال يف"ضنفن: أصل صحيح يدل على 
رمي الشيء جبفـاء...ومن البـاب   

  و األمحق مع عظَم خلق".الضفَن، وه

  )(د) + ن+ ( ضفد
ضفد الرجل واضفأد: صـار  
ضفندداً: كثري اللحم ثقيالً مع 
محق.املضــفئد مــن النــاس 

  واإلبل: البادن.
العجلد: اللـنب  

  اخلاثر.
  )٢(املعىن نفسه

  
  )ع+ ( جلد

  كأن شبه باجللْد لكثافته
  )ل+ ( عكد

  
العملّط: 

الشديد من 
  بلالرجال واإل

املعىن نفسه يف اللسان. 
وأمهله يف اجلمهرة 

  )عمرطوذكره بالراء (

  ع)+ (ملط 
وقد ذكرها ابن فارس فقال يف 

يدل على تسوية شيء  أُصيلٌ (ملط):
وتسطيحه، وملّطت احلائط: طينته 

  وسويته.

): اجلسور عمرطاألصل هو (
الشديد وقد ذكرها ابن فارس 
 درد وهذا من العويقال: عمر)

و الشديد، وامليم زائـدة  وه
  ).بدلٌ من الدالوالطاء 

ــوم:  القُرشـ
  القُراد.

  )م+ ( قرش  القراد العظيم الضخم
وأصله: القرش، وهو اجلمع، مسي 

  قُرشوماً لتجمع خلقه.

  )ر+ (قشم 
القَشم: قيل: شـدة األكـل   

  وخلْطه. 
  والقُشام: اسم ملا يؤكل.

                                                             
قال سيبويه يف باب (ما حلقته الزوائد من بنات الثالثة وأحلق ببنات األربعة حىت صار جيري جمرى ما ال زيادة  -١

زائدة".وهو فيه...): " مل تزد هذه النون يف هذه األشياء إال فيما كانت الزيادة فيه من موضع الالم أو كانت الياء آخره 
  .٢٨٦،ص٤يتحدث عن أمثال (اقعنسس)و(اسلنقى).الكتاب، ج

بزيادة ويف اللسان مادة (عكد): "استعكد الضب حبجرٍ إذا تعصر به خمافة عقاب... لنب عكالد وعكلد: أي خاثر  -٢
 ". وفيه مادة (عقد): "عقد العسل والرب: غلُظ... واليعقيد: عسلٌ يعقد حىت خيثر".الالم
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أم قَشعم: املنية 

  والداهية.
املنيـة أو   احلرب، وقيل

  الداهية.
  )م+ (قشع 

  قشع: جف والقشع: االنكشاف.
  )م+ (قشم 

  قَشم الرجل قشماً: مات.
ــامة،الشرجب،السرمد،اخلرنِق،اخلُبعثنة،اجلُنادف،البرزخ،البِردس ــبنطى، الضرس الض ،

 ،القَلَهـذم  ،هبسـة القَلَ،قمطرير ،الفُتكْرين ،الغطرسة،الغطرفة ،العبسورة ، الضبغطى
  اليرندج. ،اهلزبر ،النمرقَة،املُكْلندد،الكُندر،الكَنفَليل،القطْمري

  )١(دخيلة من الفارسية
  

  
)، وقد صححنا أحكام ابن فـارس بالزيـادة يف   ٢٤٤إن عدد الكلمات املزيدة يف املقاييس هو (

ثالثني ميكن ردها إىل أصول حنتت منـها،  ) كلمة، ووجدنا أكثر من ١٢٠) منها، وغلّطناه يف (١١٢(
) كلمة،  ٦٦( -وهو أكثرها -) دخيلة ال جمال للحديث عن األصالة والزيادة ة فيها، أما الباقي٢٤و (

) كلمات مل نتيقن من احلكم ١٠فقد رأينا املزيد فيها غري ما حدده ابن فارس.  يف حني توقّفنا يف أمر(
  فيها حتى الساعة. 

شحل/كـ  - )٢(ل/لوهي:(جكسم/م  -احلرصحلج/ل -ممحلَّجـة/ج -مدفْنِس/ف  -خالـد- 
  يبرين/ي). -القٌطْرب/ق -العنصر/ن-الصفاريت/ص -دخرص/د

 -عطْبـول  -جلْعـد  -وهي (جندل -أما الكلمات اليت تردد يف احلكم فيها بني الزيادة والنحت
  ميكن رده إىل الزيادة فيه.  فجميعها مما -عملّس) -عمرس
  يف الوضع: -٣

وقسم الكلمات املوضوعة هو أقلّ الثّالثة حظّاً من اهتمام ابن فارس، فعندما نقرأ ما سرده فيه مـن  
كلمات، وننظر يف تفسريه هلا وتعليقاته على بعضها يراودنا إحساس بأنّ مهّته قد فترت، وأنّ جـذوة  

د خبت أو كادت، فكأنه قد استنفد كلّ ذلك يف تأصيله للمنحـوت  براعته اللّغوية وخياله اخلصب ق
واملزيد، فتراه يتعجل اخلروج من قسم الكلمات املوضوعة ليأخذ من جديد يف ممارسة ما تفنن فيه مـن  
رد الثالثيات وما زاد عليها إىل أصوهلا اليت اشتقّت منها. وإلّا فكيف نفهم أنّ الرجل الذي ال يعلم إال 

ُهللا كيف التقط رابطاً بني (الصمم) املستفاد من (صلخ)، و(الصماخل: اللّنب اخلاثر املتلبد)، فتأول ذلك ا
"! هو الرجل عينه الذي غفَل عن التقاط تلـك  مل يكن له عند صبه صوتبقوله: " كأنّ اللّنب إذا خثُر 

د (اضمحلّ) وأصله (ضحل) فجعله موضوعاً وضعاً العالقة الداللية الشكلية الصارخة بني الرباعي املزي
                                                             

انظر يف ذلك: اجلواليقي، املعرب. و حممد ألتوجني، معجم املعربات الفارسية. و إبراهيم الدسوقي شتا، فرهنكـ  -١
 بزركـ فارسى.

 هذا هو احلرف الذي زعمه مزيداً فيها. -٢
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بل كيف نفسر  قدرته على الربط بني (العمروس: احلمل إذا بلغ النزو) . ال جمال له يف طرق االشتقاق؟

و(مرس وعرس:ألنه يتمرس باإلناث ويعرس ا)، وعجزِه عن أن يرى رابطـاً ال خفـاء فيـه بـني     
أس تنتهي الشجة إليها) و(سحق: دق أشد الـدق) فجعـل الرباعيـة    (السمحاق: جلدة رقيقة يف الر

  موضوعة؟  

وال يعد ذلك شيئاً إذا قيس خبلطه عند نسبته الكلمة نفسها إىل النحت أو الزيادة هناك وإىل الوضع 
رقفة: عظم هنا! (فاحلُرقوف: الدابة املهزولة) منحوتة من (احلرف: الضامر)و(احقوقف: احنىن)، أما(احل

العالقة بني املعنيني؟ أو ليس الدابة  -وهو ابن فارس -رأس الورك) فموضوعة كذا وضعاً! أو قد فاتته 
املهزولة هو الذي بدا حراقيفه أي رؤوس أعايل وركيه؟ على أنّ الصحيح يف اشتقاق الكلمة هو أنهـا  

  وقف اهلالل وظهر البعري: اعوج).من (حقف: مجل أحقف: مخيص، واحلقف من الرمل: املعوج، واحق
إنّ احلرية والتردد والشك كلّ أولئك كان بادياً يف عبارات ابن فارس يف هذا القسم، فهو يحجِـم  
عما كان يقدم على أمثاله، وحيترز من احلكم يف ما درج على أن يقطع يف أضرابه، فتـراه يقـول يف   

، مثّ خيتم هذا الكتاب بقولـه: " وكـلّ   )١(د يكون له قياس"كتاب الطّاء: " ومما وضع وضعاً وال يكا
وقد تكرر ذلك منه يف  )٢(الذي ذكرنا مما ال قياس له وكأنّ النفس شاكّة يف صحته، وإن كنا مسعناه".

أكثر من عشرة مواضع! ولعلّه كان إذا وجد الكلمة قابلة لالشتقاق أَنِس ا وزال استيحاشه منها، فإن 
با عنها ونبه إىل شكّه بصحتها بعبارات مثل: " اخلَدرنق: هذا من الكالم الذي ال يعول على مثله أبت ن

و" كرازم: أظن هذا مما تجوز فيه وأنه ليس من كالم العرب، ومما ال يصـلُح   )٣(وال وجه للشغل به"
  )٤(قبوله بتةً".

لقسم؟ وما انصراف ابن فارس عن االشتغال بتقليـب  فما علّة هذا التخبط الذي بلغ مداه يف هذا ا
وجوه الداللة يف كثري من كلمات هذا القسم بغرض االهتداء إىل أصوهلا؟ أما أنا فال أُرى ذلـك إلّـا   
وريث العجلة أو فترات اهلمة تعتاد املبدعني فتطامن أداءهم عن علو، وتترك احملقّقني املدقّقني يف حـرية  

بعض ذلك عند صاحبنا ينم على تواضعه وإقراره بأنـه مل حيـط علمـاً بأصـول      يتساءلون! على أنّ
الكلمات كلّها، بل غابت عنه أشياء لعلّ علمها ينتهي إىل غريه، يظهر ذلك يف عبارات مثـل: "وممـا   

                                                             
  .٤٥٨، ص٣، جاملقاييس ابن فارس، -١
  .٣٥٩، ص٣ج نفس املصدر، -٢
  .٢٥١، ص٢ج نفس املصدر، -٣
 .١٩٥، ص٥ج نفس املصدر، -٤
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وضع وضعاً ولعلّ له قياساً ال نعلمه" و " أما الذي هو عندنا موضوع وضعاً فقد جيوز أن يكـون لـه   

  خفي علينا موضعه".   قياس
ولعلّ منهجه هذا،  بكل ما قلناه فيه، انعكس على طرق تناول الدارسني هلذا القسم، فـال جتـد   
عندهم إال عبارات مقتضبة حملتواه، وإشارات خاطفة ألقل القليل من أمثلته مبا ال يقاس على ما حظـي  

دوها للكالم على كل من األقسـام  به القسمان األوالن من االهتمام، ليس من حيث املساحة اليت أفر
الثالثة فقط، وإمنا من حيث التنقري عن أصول الكلمات فيها والتحقيق يف أحكام ابن فارس ومراجعتها 

  على هدي من األسس اللغوية الدقيقة، وهو ما حاولناه هنا، وإليك أمثلة من ذلك:
 ): الرجل األفحج.احلَفَلّجابن فارس: ( -
  ): األفْحج وهو الذي يف رجله اعوجاج.  احلُفاجلو( )احلفلّجاللسان:  ( - 
 .شر منه): املتباعد الركبتني كالفحج، وهو أقبح من الفَحج واحلفلّجاجلمهرة:  ( - 

قلت: والفَحج الذي ذكروه هو تباعد ما بني أوساط الساقني، أو هو اعوجاج يف الـرجلني. وفحـج   
  رجليه: فرقهما.    

  ، كما قيل: عدد طيس وطيسل أي كثري.زيدت الالم فيه، ألفحجا: الفحجلوابن سيده: 
: عوج يف الرجل. أبو عمرو: األخفج: األعوج الرجل من الرجال... وعمـود أخفـج   اخلَفَجومثله (
.(معوج  

أليس عجيباً أال يذهب ابن فارس إىل زيادة الالم يف (احلفلّج) سواء جعلها من (اخلَفَج) مع إبـدال  
، أو من (الفَحج) مع القلب املكاين والسيما أن ما الحظه ابن دريد من أن (احلفلَج) أقبح من اخلاء حاء

(الفحج) وشر منه شاهد على صحة ما ردده أبو احلسن يف مقاييسه يف سبب زيادة العرب للحـروف،  
د من العجب أنّ ابن أعين: التقبيح والتهويل والتشنيع، فقد شوه االسم ملّا زاد تشوه الصورة ؟ وقد يزي

فارس نفسه نظر إىل كلمة أخرى هي (خفنجل: الثقيل الوخم القبيح الفَحج)  ففطن إىل أا مشتقّة من 
  (اخلفج)، مث أضاف: " ألم إذا أرادوا تشنيعاً وتقبيحاً زادوا يف االسم).

  مثال آخر:
  : الذي يوقّع خطاه توقيعاً شديداً).اهلَملّعابن فارس: (  -
، خفـة وطئـه  متخطرف خفيف الوطء يوقّع وطأه توقيعاً شديداً من  مهلّع:سان:  (مهلع: رجل الل -

  وقيل: هواخلفيف السريع من كل شيء... واهلملع: الذئب السريع... واجلمل السريع)
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والكلمة اليت عدها ابن فارس موضوعة هي مشتقّة من األصل الثالثي (هلع). ففي اللسان: (هلـع:  

ـِلواع وهلواعة: سريعة فيها خفّة وحدة ونزق. وقـد  رجل هملّع و هولّع: وهو من السرعة...وناقة ه
هلوعت هلوعة أي أسرعت ومضت وجدت. واهلالع: النعام السريع يف مضيه). فاالشتراك الداليل بني 

ت مـا  (هلع) و(مهلّع) يشهد لصحة ما قلناه، بل إن هذا التأصيل يتفق وقواعد النحويني ويسري على مس
 –رمسوه، فهم حيكمون بأصالة امليم إذا مل تكن أوىل إال بدليل ظاهر علـى زيادـا، والـدليل هنـا     

هو وجود (اهلولّع). والواو فيها زائدة البتة، فتكون املـيم   -باإلضافة لالشتقاق وكفى به دليالً عندهم
ذهبـوا إليـه يف مثـل هـذه     اليت تظهر يف موقع الواو واملعىن يف الكلمتني واحد كذلك زائدة، كما 

  )١(احلاالت.
) منها إىل مـا اشـتقّت منـه    ١١٨) كلمات موضوعة، أمكننا رد (٢٠٤لقد أورد يف املقاييس (

) كلمة مل يتنبه ابن فارس إىل أا دخيلة أو مل يشر إىل ٤٢بالزيادة، وعشر بالنحت، يف حني أحصينا (
ى شيء من أصوهلا إىل وقتنا. وتبقى الكلمات ) كلمة فلم نقف عل٣٤ذلك. أما باقي الكلمات وهو (

مما ميكن رده إىل   -إال (الطِّرمساء) املعربة –اليت تردد يف احلكم عليها بني الزيادة والوضع فهي مجيعها 
  زمخر). -الزمهرير -الدغْفَل -ادعنكار -التوأبانيان -الزيادة فيه وهي ( التربوت

  مما استطعنا حتديد أصله والزيادة فيه واجلدول اآليت يتضمن كلمات
  األصل الذي اشتقت منه  يف اللسان واجلمهرة  الكلمة يف املقاييس

  )   بقّط يف اجلبل: صعدبقط) +( ر(  : أي صعد.بقّطبرقط يف اجلبل و  الربقطة:خطو متقارب.
العب: املضطجع  وسيلٌ 
ــثري   ــب: كـ جملعـ

  القمش.القمش:اجلمع

وامتد على وجه  اجلعب الرجل: صرع
   األرض،وقيـل: إذا اضـطجع وامتــد
وانبسط. العب: املصـروع ميتـاً أو   

  صرعاً شديداً.

  )ل) + (جعب(
جعبه وجعبأه: صرعه، مثل: جعفه... املتجعب 

  امليت.وجعبه جعباً: مجعه.  

ة عني حدرة: عظيمة أو حاد (ن))+ حدر(  حنادر العني: حديد النظر  احلنديرة: احلَدقة.
  النظر

احلنامت: السحائب السود. 
.وكل أسود حنتم  

  )ن) + (حتم(  املعىن نفسه
  احلامت: األسود من كل شيء. احلَتمةُ: السواد.

  )هـ() + سجر(األبيض..واسجهرت النـار: اتقـدت     املُسجهر: األبيض.

                                                             
حيث حكم بزيادة الواو يف (جِرواض) ٣٣٩، ص٢، جشرح الشافية. واإلستراباذي، ١٢٣، ص٤انظر سيبويه، ج -١

 على زيادة اهلمزة يف (جرائض). واملعىن يف الكلمتني واحد.
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والتهبت.. اسجهر: توقّد حسناً بألوان 

  الزهر.
  اسجهر السراب إذا تريه وجرى.

سجر التنور: أوقده وأمحاه.واختلفوا يف السجر 
يف العني فقالوا: إذا خالط بياضها حمرةٌ. أوإذا 

سواد العني  خالطت احلمرة الزرقة أو أن يشرب
محرةً. (قلت: كل ذلك راجع إىل اخـتالف  

ألوان النار إذا التهبت) اسجار اسجهر  
  )ح) + (سلب(  ني املمتداملستقيم والطريق الب  املسلحب: املستقيم.

  السلب: الطويل.. واألسلوب: كلّ طريق ممتد.  
اسالب اسلهب اسلحب  

ــن  ــتفخ م ــفأد: ان اض
  الغضب.

أمهله يف اجلمهرة ومل يذكر هذا املعـىن  
ــفديف ( ــان يف ض ــال يف اللس ). وق

):"ضفد واضفأد: صـار كـثري   ضفد(
ــن    ــتفخ م ــفأد: ان ــم. اض اللح

ـ   ق. الغضب.الضفندد: الضـخم األمح
  ملحق باخلماسي بتكرير آخره".

  )ء) + (ضفد(
 اضفاد اضفأد  

املطرخم واملطلخم واملطرهم: املتكبـر.    اطرخم: تعظّم.
  اطرخم: مشخ وتعظّم.

  )ر) + (طخم(
  )١(طخم الرجل: تكبر

  املقرنبع: اتمع.    اقرنبع يف جلسته: تقبض.
اقرنبع الرجل يف جملسه: تقبض من الربد 

  له اقرعب.ومث

  )ن) +( ر) + (قبع(
القُبوع:أن يدخل اإلنسان رأسه يف قميصـه أو  
ثوبه.والقَبع: أن يطـأطئ الرجـل رأسـه يف    

  الركوع شديداً
ــه  ــد: أنف ــة األس هرمث

  وخطمه.
أمهله يف اجلمهرة،وقال يف اللسان: مقدم 

(وفيهمـا   األنف، ومن أمساء األسـد. 
مـة  مقلوبه باحلاء مث آخـر باخلاء:احلثْر 

واخلثْرمة: الدائرة اليت حتـت األنـف،   
  وقيل: هي طرف األرنبة إذا غَلُظت)  

  )ر) + (خثم(
أنف أخثم: عريض األرنبة. واخلَـثَم: عـرض   
األنف وغلَظـه. واخلُثمـة: غلَـظ وقصـر     

  )٢(وتفرطُح

  
                                                             

ل املطهمة: ويبدو أن (طخم) مبدل من (طهم) ألن معىن التكبر يف األخري أوضح وهو أكثر تصرفاً من األول، " اخلي -١
  املكرمة، العزيزة األنفس. ما لك تطهم عن طعامنا: تربأ عن بنفسك عنه... فالنٌ يتطهم عنا: يستوحش".

وقد فات ابن فارس مالحظة ما ذكرناه من إبدال وقلب مكاين، فجعل (اهلرمثة) موضوعة، و(احلثرمة) منحوتة من  -٢
 (حثم) و(ثرم)!
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  -اخلرفجـة  -بـاز اخلازِ -اخلَيزرانـة  -اخلَناذيذ -البرازق -البرزل -برذن -البِرغز -البخنق
 -الـدالمز  -الـدرداقس  -الـدرنوك  -الـدرمك -الدمقس -الدرفْس -خنابس -اخلَربنج

ـَّج  -السـوذَق  -الِسـنور  -السـنور  -الزرنب -الزخرف -الزبرِج -الدهاريس  -السفَنـ
 -طَربل -الغرنيق -الغرنوق -سردج -السندأوة -السفسري -السجنجل -السرادق -السربال

ـَربوس   اهلَيجمانة. -هبنقٌة -الكُمثْرى  -الكرزن-الكَرزم  -القرميد  -القندأوة -القَ

  
معظمها دخيلٌ من 

  )١(الفارسية

  
  اخلامتة والنتائج: -٤

ي من الكلمـات،  تلك هي القضايا الرئيسة يف منهج ابن فارسٍ يف حماولته تأصيلَ ما زاد على الثالث
وتلك هي املَالحظ اليت أمكن تسجيلها هنا على بعض أحكامه يف هذا الباب. قد توافقه على بعضـها،  
وختالفه يف بعض، لكنك ال متلك إال أن تعجب من صاحبها وهو يشعرك بأنه قبض على ناصية اللغـة،  

ه على خبايا األلفاظ وظُهوره فانكشف له من أمرها ما حتْسر دونه أبصار اآلخرين، يدهشك يف غُؤور
على أسرارها، بقدر ما يدهشك من ذهوله عن أشياَء ال جيدر أن تغيب عمن شدا ولو قسطاً هيناً مـن  

  مسائل التصريف واالشتقاق. 
  وأود أن أقيد بعض النتائج اليت انتهى إليها هذا البحث:

اً يف حينه، ولو قٌيض له القبـول، وأن  لقد كان املنهج الذي سار عليه صاحب املقاييس عمالً رائد -١
يروج عند الدارسني بعيده، خلطا بالبحث اللغوي خطوات مبكّرةً واسعة حنو إرساء طرقٍ وصفية تبدأ 
من الظواهر اللغوية، فتبحث عن وجوه الشركة بني أفرادها، لتكون قواعد تصف سلوكها فال تعتمـد  

 دة لتبحث يف املدونة اللغوية عما يصدق عليها من عناصر.على الطرق املعيارية اليت تبدأ من القاع
إن ما انتهى إليه ابن فارس من أنّ ما زاد على ثالثة أكثره منحوت هو أمر تعوِزه الدقة كما أثبت  -٢
البحثُ، ولعله خرج على املأل بذلك بعد أن رأى أمثلة املنحوت بني أيديهم ال تزيد على  -أحسب -

ىت وقته، وأنّ ما متكّن هو وحده من إرجاعه إىل النحت يتجاوز ضعف ذلـك العـدد،   الستني عدداً ح
فأراد أن يثري فضول الباحثني من بعده ويستنهض مهمهم لتقري أمثلة الرباعي واخلماسي، وتتبع أصوهلا 

 وفق منهج يفترض إمكان وقوع النحت فيها.
ال يتسم باملوضوعية والشمول الالزمـني مـن   إنّ تناول معظم احملدثني ملنهج ابن فارس التأصيلي  -٣

حيث إم مل يستقروا  أمثلته مجيعاً، ومل يتحلّوا بالصرب يف حتري أصوهلا ويف نقدهم أحكام أيب احلسني 
                                                             

، ومسعود بوبو،أثر الدخيل يف العربية معجم املعربات الفارسية، وحممد التوجني، املعرب ،انظر يف ذلك: اجلواليقي -١
  م. و إبراهيم الدسوقي شتا، فرهنگ بزرگ فارسى.١٩٨٢الفصحی، دمشق: وزارة الثقافة، 
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  دراسة نظرية التركيب اللّغوي للتشبيه عند عبد القاهر اجلرجاينّ
  *الدكتورة بثينة سليمان 

ص  امللخ  
م هذاالبحث قراءةً يف التعند عبد اشبيه من منظور تركيبه اللّيقد نـاً دور  غويلقاهر اجلرجاينّ، مبي

يذهب بـه إىل   ،ل نسقاً لغويا خمصوصاًوتشكّ ،أليف"ف ضرباً خاصا من التغوية عندما "تؤلّلّعناصره الّ
  .حوي والبالغيربطاً بني املعنيني الن ،كمال البيان

 :ن أنه يؤدي وظائف منهابيفت ،غويويئة تركيبه اللّ ،ظمشبيهي بالنصوير التق التناقش البحث تعلّ
شـبيه  حتديد نوع التو ،يت تقع يف حيز املشاةالّ ،والسيما االستعارة ،الفصل بني تشكيلٍ بالغي وآخر
د املمتـد علـى   شبيه نفسه النوع املعقّومنها أيضاً أنه يستكشف يف الّ ،نفسه مفرقاً بني نوعٍ منه وآخر

ومن بعد ذلك.ة واسعةمساحة تراصفي  شـبيه قرأ البحث مع عبد القاهر عنصرين من عناصر بنـاء الت، 
   .شبيه)داللية ومها (املشبه به) و(أداة التغوية والّوأسرارمها اللّ

  .ةالفروق الداللي، عبد القاهر اجلرجاينّ  ،غويركيب اللّالت ،شبيهالت كلمات مفتاحية:
  

  

اجلديد الّ ،ند عبد القاهروكذلك ع ،شبيه ذاته جديداًليس البحث يف الت لكنأن ظَنه نـادر  ذي ي
التات رؤية عبد القاهر يف التشبيهداول هو الوقوف على إحدى خصوصي، شبيه من واملقصود بذلك الت

 ،أو (تركيبيـاً ودالليـاً)   ،اً واستبدالياًشبيه تراصفيأي قراءة البنية السطحية للت  ؛غويمنظور تركيبه اللّ
لت تأصيل مفهوم الصورة البالغية ، ومنـها الصـورة   يت نرى أنها كمالّ ،ظمته يف النقاً من نظريانطال

شبيهيتةالت، ةً كانت تعوق قارئ التر يف جـوهر   ،شبيهرادمةً بذلك فجوة مهمعندما تبتعد به عن التبح
ةهذه البنية التا اللّذي هو الّ ؛خييليةصورغوي.  

مستضيئاً  ،شبيهغوي للتركيب اللّص اجلرجاينّ اخلاص بالتعلى استكشاف النيعمل هذا البحث 
ظمبالن، ةومتة ،كئاً على قرائن علميودالئل نصي، ة وعمليعبد القاهر يف سياقات ،ةنظري ا نص نطق

  .ق العلمينيدقيق والتحقّصف بالتعلى أمل التوصل إىل عمل يت،مناسبة
    متهيد:

النة حو سرغة علىيساعد اللّ ،صناعة العربي ق الكشف عن وال يتحقّ ،خطّي وصوالً إىل اإلبداعالت
   .لهعناصر بنائه، وتربط أجزاء تشكّ يت جتمع بنيالّ العالقات القيم اجلمالية يف العمل اإلبداعي إالّ باستيعاب

                                                             
  مدرسة يف قسم اللّغة العربية، جامعة تشرين، الالذقية، سورية. - *
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وتذوقها  ،حوطاقات النوخرب  ،حاة) حماوالت النه ٤٧١لقد استوعب عبد القاهر اجلرجاينّ (ت 

لغة  ؛قةغة املتحقّمثّ أضاف إىل ذلك ما استكشفه باملمارسة العملية لقراءة اللّ ،وبعقل ذوقه  ،حبس عقله
التجاوزخطّي والت.    

فدرس  ،( دالئل اإلعجاز )و قدم عبد القاهر نتاج جهده ومثار أفكاره يف كتابيه ( أسرار البالغة )
ل  التكوين يف األوالتخييلي للتوكان ،صوير البالغي(ظمالن)   ّبوصفه انزياحاً على املستوى االسـتبدايل

ـ  ،غويةراكيب اللّاين رؤيته يف دراسة التوقدم يف الكتاب الثّ ،هو املوجه آلفاقه اين منطلقاً من املستوى الثّ
؛حوللن صواباً  ،يمستوى األداء اجلمايلّ الفن وكان١وخطأً ال من املستوى املعياري ،(ظمالن)   بوصـفه

هو املوج تركييب ة  ـ  بـاملفهوم احلـديث ـ       .عاتهه لتطلّحمور انزياحٍ تراصفيطحيوكانت البنية الس
ةبداءةً  للقراءة الت؛حليلي    الت البنيـة العميقـة، أو مرحلـة النن من حتوحـو  بوصفها بناًء لغوياً تكو

ة ٣قبل الكالم) ما غة، أو مرحلة (الل٢ّاملعياريفر البالغي٤، أو درجة الص.  
عةً على نتاج عبد القاهر يف كتابيهأما صورة التدالئـل  و (أسـرار البالغـة  شبيه  فقد كانت موز

رنا وهذا يذكّ .ركييبعلى املستويني الداليلّ والت البالغي االستكشاف حظاً وافراً من فنالت بذلكاإلعجاز)،
  :يت تنمو على حمورين مترابطنيغوية الّالسياقية يف العمليات اللّ  تتحدث عن العالقاتيتبالفكرة البنيوية الّ

ذي يتم فيه تنظيم العالقات بني األجزاء املختلفة يف مستواها السياقي ركييب الّهو احملور الت :األول
  .احلضورية وتسمى العالقات ،وفق سلسلة كالمية مكونة من أنساق وتراكيب ،املتتابع

ذي حتلّ فيه بعض األجزاء حملّ غريها باالختيـار ممـا اليـرد يف    هو احملور االستبدايلّ الّ :اينوالثّ
  ٥.وتسمى العالقات الغيابية .وإن كان حاضراً باإلحياء ،السياق

                                                             
ـّلب،  البالغة واألسلوبية١  .٤٣، ٣٢ ، صـ حممد عبد املط
 ٢١٢ ، صملرجع السابقاـ  ٢
 . ١٥٣ ص  ،علم األسلوب مبادئه وإجراءاته فضل،ـ ينظر مثالً ال حصراً:  صالح ٣
ـّص فضل،ـ صالح ٤  . ٦٦ـ  ٦٥ ص  ، بالغة اخلطاب وعلم  الن
ـّص، ٢٢٣ ص  ،إنتاج الداللة األدبية فضل،صالح ـ ٥   . ٦٦ـ  ٦٥  ،صبالغة اخلطاب وعلم الن
ـّةـ وينظر: روالن بارت،   م )  ١٩٨٧ـ  ٢ترمجة: حممد البكري ( دار احلوار، الالذقية ـ ط ،مبادئ يف علم األدل

، ٩٢، ترمجة يوسف غازي ـ جميد النصر ( دار نعمان، لبنان )حماضرات يف األلسنية العامةـ  فردينان ده سوسر، 
ـّا عبودالبنيوية يف األدب. ـ  روبرت شولز،١٤٩ املصطلحات األدبية  عناين،حممد . ـ ٣٥  ص ،، ترمجة: حن

" ١٦٤ ص، احلديثة " دراسة ومعجم إجنليزي عريب      . 
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يقوم على هذين احملورين معاًإنّ الت شبيه يف ظاهر تركيبه األسلويب: الترفني لطّيف حضور ا ؛ركييب

ةاألساسني يف اجلملةالتغريبة عن ؛االستبدايلّو،ألنّ غياب أحدمها حييله إىل استعارة ؛شبيهي باختياركلمة
  ١.فتأخذ الكلمةُ اتلبة اسم املشبه به ،واستبداهلا بالكلمة األصلية املؤتلفة مع السياق ،ائتالف السياق

ل يت تتمثّالّ الراسية احلركة راصفي معركييب التل يف احملور التيت تتمثّوتكاد تكون حال احلركة األفقية الّ
    .٢يت تذهب طوالً وعرضاً خالقةً  الديباج املنقشسيج الّخبيوط الن شبيهةً ؛يف احملور االستبدايلّ الداليلّ

ى حتيكون هناك إبداع يف قول  ال (دالئل اإلعجاز):ومن مجلة أفكاره الدالة على ذلك ما جاء يف
كأنْ يقدم  ،ناشئة من ترتيبٍ حنوي معين متخير لأللفاظ ومواقعهاصورةٍ  لغوية  يكون هناك قصد إىل 

. وإن مل  يكن  ذلـك  لـن   ..،.ث بهذي ثلّأو يثنى بالّ ،ذي ثني بهويبدأ بالّ ،ويؤخر ما أُخر ،ما قُدم
 ،هو أنشـأه  ،حو ترتيباً ونسقاًذي ابتدأ يف معاين النبدع الّغوية العليا مثلما توخاها املتتكون الصورة اللّ
 ٣.وومسه بوسمه ،وقصد إليه قصداً

جنـد   ؛قـد األديب سـانيات بالن يت تتداخل فيها األسلوبية باللّدراسات احلديثة واملعاصرة الّويف الّ
 ؛ لغة العصر واصـطالحاته وحتوله إىل ،نظريات مهمة حتتوي على ما جاء به عبد القاهر يف هذا الشأن

البيـان  ر  ثنيها ما مفـاده أنّ  ي يسطّ) التظمالن(ته يف وغري هذا كثري مما تقدمه نظري ،إنضاجاً له وإمتاماً
    :ومن احملال أن يقوم باملفردات مفردة ،ظمبالنفس ال يقوم  إالّ يت يف النعن املعاين الّ لغويالّ

".تؤلّى .. واأللفاظ ال تفيد حتاً من التمـن   ،أليفف ضرباً خاص دون وجه  ا إىل وجه  مدعوي
التركيب والترتيب فلو أناً كيف جاء واتكلماته عد ل نثرٍ فعددتإىل بيت  شعرٍ أو فَص دتمفقك ع، 

ذي خبصوصـيته  الّترتيبه    وغيرت ،وفيه  أُفْرِغ املعىن وأجرِي ،ذي عليه بينالّ نضده ونظامهوأبطلت 
  .٤" ....إىل جمال اهلَذَيان .... أخرجته من كمال البيان.املخصوص أبان املراد بِنسقهو ،أفاد ما أفاد

                                                             
ـّق عليه: حممود حممد شاكر، ص دالئل اإلعجازـ  عبد القاهر اجلرجاين، ١  .٩٦، قرأه وعل
ـّلب، ٢ ـّقد العريب القدميحممد ـ عبد املط ـّركيب يف الن عبد القاهر . وينظر: ١٧٥، ص جدلية اإلفراد والت

  وما بعدها. ٣٦، ص دالئل اإلعجازاجلرجاين، 
   ٣٦٤، ص املصدر نفسهـ  ٣
ـّق عليه حممود حممد شاكر أسرار البالغة ـ  عبد القاهر اجلرجاين،٤  .٥ـ  ٤ ص ،، قرأه وعلـ
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 ،ذي له كانت هذه الكلم بيت شعرٍ"ويف ثبوت هذا األصل ما تعلم  به أنّ املعىن الّ :ويقول أيضاً
ـ  وحصوهلا ،هو ترتيبها على طريقة معلومة ،أو فصلَ خطابٍ أليف خمصوصـة على صورة من الت. ...

  .١"  .وأقسامِ  الكالم املدونة ،بةيف اجلمل املركّ ،وعلى ذلك وضعت املراتب واملنازلُ
وهذه املراتب واملنازل واألقسام هي مفاتيح التصنيف اجلمايلّ البالغي، قييم أيضاًومفاتيح الت.  

شبيه  " صورة من الوبناًء على ذلك  فإنّ التـ ت من الت أليف "أليف خمصوصة " أو " ضرب خاص، 
أومن مقدرة علـى بنـاء    ،أليف هذه من مقدرة ختييليةف وظيفته وبالغته على ما تؤديه صورة التتتوقّ

.. التتولد إالّ مـن تـأليف   ،.شبيهوالسيما ما قام منها على الت ،ألنّ " اازات ؛خيالٍ تصويري دالّ
  .٢.. " .مشبه ومشبه به :قة بني طرفني على األقلّومن وجود عال ،العبارة

  :ظمشبيهي  بالنصوير التق التأوالً ـ تعلّ
يرجع  بدءاً إىل إنّ إبداع مظاهر الت أمر صوير البالغيذلك أنّ :   ٣كما يرى عبد القاهر  ظم)(الن

 ،ظم"من مقتضـيات "الـن   ،دهاسائر ضروب ااز" من بع"و مثيل""التو " الكناية"و .." االستعارة"."
ه ال يتصور أن يدخل شيء منها يف الكلم وهي أفراد مل يتوخ فيمـا بينـها   ألن ؛وعنه حيدث وبه يكون

من أحكام الن ر أن يكون ههنا " فعل " أو " اسم " قد دخلته االستعارة مـن دون   ،حوحكمفال يتصو
  .٤.." .أن يكون قد ألف مع غريه

   :اآلتيةاحملطات مناسبة هلذا السياق عند عبد القاهر ميكن له أن حيطّ رحله يف  واملتتبع ألفكار
ركيب اللّأ ـ صورة التتصنع احلدود بني الت شبيه واالستعارةغوي.   

ركيب اللّب ـ صورة التد التحتد شبيه نفسهغوي.   
ركيب اللّج ـ صورة التتكتشف الت بناًء وغوي بالغةًشبيه املعقّد املمتد.    

  
  أ ـ صورة التأليف اللّغوي تصنع احلدود بني التشبيه واالستعارة:

                                                             
 .٥ ص ،أسرار البالغةـ  عبد القاهر اجلرجاين،١
 .٥٢٤ ص( مشروع قراءة )،  ه وتطوره إىل القرن السادسالتفكري البالغي عند العرب، أُسسـ  محادي صمود، ٢
، ٣٩١، ٧٤، ٦٦ ص ،دالئل اإلعجازـ   ٣٢٣، ٣٢٠، ٢٠ ص ،أسرار البالغةـ ينظر: عبد القاهر اجلرجاين، ٣

٣٩٤، ٣٩٣. 
 . ٣٩٣ ص ،دالئل اإلعجازـ   ٣٢٧ ص ،سرارالبالغةأ ،ـ عبد القاهر اجلرجاين٤
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االستعارة  شبيه وفالفرق بني التلبس ميكن أن يقـع بينـهما بسـبب كـون     ألنّ الّ ؛فرق لغوي

ة من دون أن تستخدم أداة التشبيهاالستعارة تقوم على عالقة املشا، شبيه البليـغ ال  وبسبب كون الت
  )  ة املشاةعالق، وهي (وبسبب أنّ العالقة بني طريف الصورة يف كليهما واحدة ،دم األداةيستخ

متّ ختيرها مما بسطه عبد القـاهر يف   ،ت فيها هذه الفكرةولتوضيح ذلك نقف على ثالث نقاط جتلّ
  :كتابيه

  ـ إسقاط أحد الطّرفني من البناء:   ١
 ،مثيل باالستعارةوالت ،والكناية ،من االستعارة يرى القارئ ذلك يف معرض حديثه عن حدود كلّ

؛شبيهوالت ة التركيب اللّإذ يسعى لبيان فاعليغوي، النيف رسم حدود كلّ من هـذه   ،املخصوص ،حوي
فحـني " تسـقط    ،١فريق بينها يف االصطالح والعبارة كما يقول ويرى أنه ينبغي الت ؛الصور البالغية 

ـْر املشبه من ـَين ذك يف  ،شبيهية  إىل استعارةتتحول الصورة الت  ٢وال تذكره بوجه من الوجوه "  ،الب
     ." رأيت أسداً " بدالً من " رأيت رجالً كاألسد " :مثل قولك

    :وهذا بيان حدها إجراًء
ومن مثّ تغـيري   ،شبيهيةوإسقاط  أداة الربط الت ،) وهو املشبه(رجالًمتّ إسقاط املفعول به األصليّ 

 ،ومن مثّ تغيري يف طبيعة الصورة البالغيـة  ،وتبعه تغيري يف الداللة ؛) املشبه به(األسد احلكم اإلعرايب لـ
على املستوى  الت وهذا بطبيعة احلال انزياحالت  راصفيل التحو مـع احلفـاظ    ،شبيه إىل استعارةركييب

  .)تبدال كلمة (أسد) بكلمة (رجلذي متّ فيه اسعلى احملور االستبدايلّ الداليلّ  الّ
  :ـ طريقة وضع الكلم حنوياً ٢
للتمن طريق  فريق بني الت آخر آت ذي يقصد  بـه  هنـا   الّ  ٣وضع الكلمشبيه واالستعارة وجه

ركيـب  ويف هذا السياق يعاجل املسألة من خالل املوازنة بني حـالني مـن الت   ،املوقع اإلعرايب وحكمه
  .العميقة  لالستعارة البنيةَ شبيهالت ذي جيعل منالّ ،راصفيذي متّ إنتاجه وفقاً للمحورالتالّ،صويريالت غوياللّ

                                                             
 ٦٨وما بعدها،  ٦٦ ص ،اإلعجاز دالئلـ  عبد القاهر اجلرجاين، ١
ـّـق حممو .٦٨، ص نفس املصدرـ  ٢ ) وهي: ( يف ٢د حممد شاكر يف احلاشية رقم (وينظر تعليق احملـق

ـّيئني "، وهو ال خري فيه، ويعين: من بني الكالم، ويكثر عبد  املخطوطات: " من البني "، ويف املطبوعة: " من الش
 ). ٧٠ا املعىن، وانظر ما سيأيت يف الفقرة رقم: القاهر من استعمال " البني " ذ

  ٣٢٧ـ  ٣٢٦ ص ،أسرار البالغةـ  عبد القاهر اجلرجاينّ، ٣



 ٨٠  بثينة سليمان                  التركيب اللّغوي للتشبيه عند عبد القاهر اجلرجاينّ دراسة نظرية

 
 ؛. أو يكون حـاالً ؛.١يت يكون االسم فيها خرب مبتدإٍ أو مرتّالً مرتلته هي " احلالة الّ :احلالة األوىل

: (زيـد  ومثاهلا قولـك  ،٣إثبات يف الوقت للمعىن "  ، واخلرب "٢.. " .ألنّ احلال عندهم زيادةٌ يف اخلرب
هأسده به خرباً عن املشباملشب اسم يءكان خـرباً   .) وفيه "...قد جعلتواالسم إذا كان خرباً عن الش
شبيه االسم لنحدثَ الت  اجتلبنافقد  ،ما نثبت شبه اجلنسا إنوإذا كن ،.. إلثبات شبه من اجلنس له.عنه
  .٤.." .كان خليقاً بأن تسميه تشبيهاً ،وإذا كان كذلك .بوتونقرره يف حيز احلصول والثّ ،ناآل

ذي ينشأ باختيار مفردةٍ  غريبة عن ائـتالف  وهذا شرح منه واضح  لعملية االنزياح االستبدايلّ الّ
يتوازى مع )  (اجتالباملصطلح  ولعلّ تعبريه ب ،وإسنادها إسناد خمالفةٍ  داللية ال خمالفة حنوية ،السياق

 ،)) واستبدلت بكلمـة (رجـل  أسدكلمة ( وهنا متّ اختيار  ،)) أو (استبدالاختيارث (املصطلح احلدي
(إثبات شبه من جنس يف  ،اً) حنويها محلت دالالت (اخلربولكن ،وجعلت خرباً ملبتدأ غريبة عنه معجمياً

  .ركيب تشبيهي ال استعاريومثبتةً أنّ الت ،شبيهذا الت) مؤدية بذلك الغرض املطلوب من هاألسد لزيد
(رأيت و (جاءين أسد) :كقولك  ،يت ال يكون فيها االسم املشبه به خرباً ملبتدأهي الّ:احلالة الثانية

ألنّ الكلمة  ؛على ذلك٥"من غري خالف"  ،) ال تشبيه(استعارةفهنا أنت أمام  ،)(مررت بأسدو) أسداً
شبيه غوية للتمتّ من أجله العدول عن الصيغة اللّ ،فأدت مقصداًجديداً ،وقعاً حنوياً خمتلفاًأخذت م اتلبة

وليس جمتلباً " إلثبات  ،ألنّ االسم ليس يف موقع اخلرب ؛يت ال يصح  أن تسمى تشبيهاًإىل هذه الصيغة الّ
زلة  اخلـرب  إذا كان االسم يف من ألنّ هذا حكم اليكون إالّ ؛وال الكالم موضوعاً لذلك ،معناه للشيء

فأنـت   ؛أو مضافاً إليـه  ،أو مفعوالً ،أو فاعالً ،وكان مبتدأً بنفسه ،فأما إذا مل يكن كذلك .من املبتدأ
  ٦واضع  كالمك إلثبات أمرٍ آخر غريِ ما هو معىن االسم " 

لكن وظيفته  اختلفـت   ،قفاالجتالب ـ  أو ختير املفردة املغايرة ـ هنا هو انزياح داليلّ كالساب  
بسبب اختالف موقع املفردة النة دالّ ،فقد جاءت يف احلالة األوىل خرباً ملبتدأ حتديداً ؛ركيبحوي يف الت

اتلبة  انية فقد وقعت الكلمة أما يف احلالة الثّ ،يف إثبات شبه من جنس األسد لزيداالدعاء بذلك على 

                                                             
ـّاين لباب ( علمت ). ١  .٣٢٦ينظر املصدر السـابق، ص ـ  مثل خرب كان  وأخواا، أو املفعول الثـ
 ٣٢٦ ص ،أسرار البالغة ،ـ  عبد القاهر اجلرجاين٢ّ
ـّاـ  ٣  ٣٢٧ ، ص بقاملصدر الس
ـّابقـ  ٤   ٣٢٦ ، ص املصدر الس
ـّابقـ ٥  ٣٢٧ ، ص املصدر الس
ـّابقـ ٦   ٣٢٧ ، ص املصدر الس
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وهذا االختالف يف احلكم اإلعرايب  ،ومرة جمرورة حبرف اجلر ،مفعوالً بهومرة  ،) مرةً فاعالًذاا (أسد

فصارت تدلّ على " ادعاء إثبـات   ،أو ما يسميه ( املغزى ) .حلقه اختالف وظيفي  يف احلكم الداليلّ
  .١والرؤية واملرور واقعني منك عليه "  ،أمرٍ  آخر هو إثبات ايء واقعاً من األسد

فتم  ،حويت الكلمة اتلبة أو املشبه به موقعها الناحتلّ ؛إسقاط  ذكر املشبه من البين فعندما متّ 
ذا املوقع هلا امتصاص املعىن الن اخلاص الفعل واقعاً عليها بالـذّ ات  ؛حوي عـاء   ؛وهو  إثباتأي اد

ففي احلالني انزيـاح عـن أصـل     ،االسم املوضوع للمشبه يف األصل أنه للمشبه به على سبيل املبالغة
فهنـاك   ؛حددت طبيعة الظّاهرة البالغية ،راصفيةأو صورته الت ،ولكن تركيب االنزياح ،غويالوضع اللّ

  .وهنا استعارة ،تشبيه
  (األداة) بني احلضور والغياب: -٣

ة أخرى للتهناك صورة لغويق بدخول األداة الشبيه واالستعارة تتعلّفريق بني التة حقيقـة   تشـبيهي
ويعاجل عبد القاهر هذه املسألة يف سـياق   ،بوصفها عنصراً لغوياً بالغياً يف تركيب حنوي ؛٢واحتماالً 

ووقع خرباً وحذفت  ،فإذا جاء املشبه به معرفاً ؛)ه بهاملشبيف لفظ ( )نكريعريف والتالت(حمدد هو سياق 
ه يصـح  تقـدير   ألن .): (هو البحرفتقول ،بيهاً ال استعارةكان ذلك معياراً لكون الصورة تش ؛األداة

  .): (هو كالبحراألداة فتقول يف حال ذكرها
ى لو وقع خرباً وحذفت األداة  ـ كان ذلك معياراً يقربه مـن   راً ـ حت أما إذا جاء املشبه به منكّ

هو حبرمثاله قولك ،شبيهاالستعارة وال خيرجه متاماً من الت) :(.    
ركيـب  فالت ،شبيه على املشبه  بـه يل ذلك عنده باالعتماد على جتربة إمكانية دخول أداة التوتعل

فوجد " أنّ االسـم قـد خـرج     ،وعكسه ليس تشبيهاً،ذي يصح ذكرها فيه يصح أن يكون تشبيهاًالّ
بالتهو كأسد " ،شبيه عليهنكري عن أن حيسن إدخال حرف الت " يصبح   ،" هو كبحر "و ،فإذا قلت "

    .٤ه " تشبيه على حد املبالغة " ؛ ألن٣أقرب إىل االستعارة وأدخل يف ااز "  املنطقية من الوجهة 
ة هذا التةومرجعي؛فسري حنوي ه "إذا جاء اخلرب (وهي أنـة  ه بهاملشبفـإنّ يف  .. .) نكرة غـري خمتص

ال يكاد جييء نكرة جميئاً يرتضـى إالّ أن   شبيهوذلك ألنّ الت .إطالق االستعارة عليه جانباً من القياس

                                                             
ـّابقـ ١  ٣٢٧، ص  املصدر الس
ـّابقـ ٢  ٣٢٣ص  ، ص املصدر الس
  ٢٥٠ ، صإنتاج الداللة األدبيةفضل،ـ  صالح ٣
  ٢٥٣ة، ص . أسرار البالغ٦٨، ص دالئل اإلعجازـ  اجلرجاينّ، عبد القاهر. ٤
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شـبيه  نكري عن أن حيسن إدخال حرف التوألنّ االسم قد خرج بالت ،خيصص بصفة حنو "كبحرٍ زاخرٍ"

  ١عليه"
نا أمام إشكالية (ويبدو أنر علماء البالغة قدمياً) الّشبيه البليغالتبوه مـن االسـتعارة   ،ذي حيفقر، 

ـ  البتعاده عن وضوح الت  ٢ذي حيصل باالستعارة شبيه الّاب التوجعله عبد القاهر من ب اهر، شـبيه الظّ
غوي يت ال تقبلها بسبب من بنائها اللّكاالستعارة الّ ،ولعدم قبول األداة ،واقترابه من غموض االستعارة

ها اإلسناد " ها  " عالقة حيتملوألنّ املشاة  غري مصرح  ا لكن ؛ذي يغيب فيه أحد الطرفني وجوباًالّ
  االختصـار واإلجيـاز  مضافاً إليها  ،حتديداً املبالغةواشترط غرض الداللة على  ،من دون ذكر املشبه ٣

يه التشبيه الّليسم ٤ذي حيصل باالستعارة على وجه خاص،  عنده أن مـا قويـت   ه كلّويبدو أنّ املهم
  .٥شبيه إدراك استعاري أوسع حسن حذف أداة  الت العالقة بني املشبه واملشبه به أو نظر إليها يف ضوء

  ب ـ صورة التركيب اللّغوي حتدد نوع التشبيه نفسه:
على أساس تركيبه اللّللت هشبيه حده به خرباً على املشبجري اسم املشبفتقـول  ،غوي " حيث ت:  "

أسد هو األسد" ،زيد ٦. " .وزيد، ه بهومعناه أنهاً ه إذا وقع املشب؛خرباً  ملبتدإٍ  قصد به  أن يكون مشب 
 ،)كاألسـد  زيدـ أو البنية العميقة ـ هو (   ركييبألنّ األصل الت ؛فإنّ الصورة عندئذ  صورة تشبيهية

 .وقبول دخول األداة  يف هذا البناء مع تعريف اخلرب دليل على ذلك
ألنّ به عدوالً عن أصل تركيـب   ؛شبيه متاماًالت نكري  الكالم  من) فال يخرِج  التيف (زيد أسدأما 

ابق حبذف األداةالته به :رفني األساسنيوألنّ به  احتفاظاً  بذكر الطّ ؛شبيه السه واملشبوهذا مـا   ،املشب
جعل التل نوع منه ،شبيهركيبني حتت جناح التاألو اين نوع آخروالثّ ،لكن، ب على ذلك فـروق  وترت

ويف مثل هذه األحوال يشترط بالغياً ـ وقبله حنويـاً ـ     ،مثل مابينهما من فروق تركيبية داللية بينهما
ه به جامداً غري مشتق٧ .أن يكون املشب  

                                                             
ـّوم، ـ تامر  ١ ـّقد العريبسل ـّغة واجلمال يف الن  .٢٨٠ص ،نظرية الل
 ٢٣٩ ، صأسرار البالغةـ عبد القاهر اجلرجاينّ، ٢
ـّغوي للفكر أبستمولوجية دراسة األصول، حسـان، ـ متّـام٣ ـّحو، الل ـّغة، البالغة  فقه عند العرب" الن  .٣٧٠ صالل
 ٢٤٨، ص دالئل اإلعجاز،  ٢٣٩، ص  أسرار البالغة . عبد القاهر اجلرجاينّ،.٤
ـّوم، ـ تامر ٥ ـّقد العريبسل ـّلغة واجلمال يف الن  ٢٣٨ ، صنظرية ال
 ٣٢٣ـ  ٣٢٠ ، صأسرار البالغةو،٦٨ ، صدالئل اإلعجازـ  عبد القاهر اجلرجاينّ، ٦
( ألف " جملّة البالغة املقارنة "، اجلامعة ـ هذا يف (كأنّ )، ينظر: املانع، سعاد. " كأنّ " بني التشخيص والتشبيه ٧

 .١٧٩ ، ص) م ١٩٩٢األمريكية بالقاهرة ـ قسم األدب االجنليزي واملقارن ـ العدد الثّاين عشر، 
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وتأيت املفارقة يف قراءة صورة التابقني من أنّ ركيبني التشبيهييزيـد علـى   زيد كاألسد(ني الس  (

 ؛اين على األول  دالليـاً على حني يزيد الثّ ،عريف) الت(الـو كاف)المها () بعنصرين لغويين (زيد أسد
واملرجعية يف  ،١ويقتصر على هذا القدر "  ،إذ حيمل  مزية إضافية جعلت منه تشبيهاً " على حد املبالغة

ةهذا التره من " أنّ التركيب الّ ،فسري بالغيه واملشقياساً على ما يقره به  ذي يكون كلّ واحد من املشبب
أو أنّ اإلعارة فيه  ليسـت صـحيحة وال    ،فإنّ يف إطالق االستعارة عليه بعض الشبهة....مذكوراً
م خبربه ـ  يت يقصد إليها املتكلّعلماً أنّ املعاين اُألول ال٢ّ"  .ه تشبيهوأنّ من األصح أن تقول إن .حقيقية
املعا ،هي تشبيه زيد باألسد،وعني  ـ  واحدة من الن ة أو املعاين الثّلكنواين ليست واحـدةً،  ين اإلضافي

ى قوله ،وهذا هو املهممنا يف البالغة والفصاحة = مع معـاين  .. ليس لنا = إذا حنن تكلّ." :وهو مؤد
  .٣.. " .ركيبأليف والتيت حتدث بالتما نعمد إىل األحكام الّ.. وإنّ.الكلم املفردة شغل

ـ غوي يف التركيب اللّكلّ وحدة من وحدات التإنّ هذا الكالم يفضي إىل أنّ   ل نقطـة  شبيه متثّ
والفـروق   ،٥والكشف عنها هو كشف عن القـيم اجلماليـة    ،٤تقاطع داليلّ موعة من العالقات 

من بعد حتوالت جرت من العمـق   ،) قراءة له بوصفه تركيباً مستقراً، فكانت قراءة (زيد أسدالداللية
من أجل اختبار إمكانيـة دخـول    ،حوالتزيد كاألسد) واحد من هذه التركيب (والت ،إىل السطح

شـبيه املقـارب   شبيه احملـض والت واحلد بني الت ،شبيه واالستعارة من ناحيةاحلد الفاصل بني الت ؛األداة
  .واحلد الفارق بني داللة وأخرى من ناحية ثالثة ،لالستعارة من ناحية ثانية

  كيب اللّغوي تكتشف التشبيه املعقّد املمتد، بناًء وبالغةً :  ج ـ صورة التر
غـوي بسـيطاً غـري    به اللّيكون مركّ :األول ؛جاء ذلك يف سياق تفريقه بني ضربني من املشاة

 ،ل من جمموعـة مكونـات متداخلـة   يتشكّ :اينوالثّ .ومثاله ما سبق ،وال جيري فيه التأول ،متشابك
   ... وال جيري إالَ بضرب من التأول.الميكن تفكيكه إىل وحدات منفصلة ،تشابكتركيب م يف ،فةومؤلّ

                                                             
 ٧٠، وينظر ٦٨ ، صدالئل اإلعجازـ عبد القاهر اجلرجاينّ، ١
 ٢٧٩  ، صنظرية الّلغة واجلمال يف النقد العريبـ سلّوم،  تامر. ٢
 ٧٢ ، صدالئل اإلعجازعبد القاهر اجلرجاينّ،ـ  ٣
ـّلب،٤  .٢٥٢، ص البالغة العربية قراءة أخرى ـ  حممد عبد املط
ـّلب،٥  .٢٥٢ ، صالبالغة واألسلوبية ـ  حممد عبد املط
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والفرق بينهما أنّ  ،اين متثيالًفيسمي األول تشبيهاً والثّ ،ومن مثّ باملفهوم ؛ويفرق بينهما باملصطلح

الت "شبيه عام، منهوالت ١وليس كلّ تشبيه متثيالً " ،فكلّ متثيل تشبيه ،مثيل أخص.  
ذي إذا ما فُرق وأُزيل عنـه  الّ ؛)باملركّ، ويصفه بـ (مثيليذي يسميه التف عند الضرب الّنتوقّ

ق حسنهالتأو صورتني ،وذهب بيانه. وهنا يضع القارئ  إزاء أمنوذجني ،ركيب تفر، ٢:وعهلذا الن  
  .ب تركيباً بسيطاًشبيه املركّأمنوذج الت :األول

  .داًب تركيباً ممتد اً معقّاملركّشبيه أمنوذج الت :اينالثّ
لوها كمثل احلمار حيملُ وراة مثّ مل حيمذين حملوا التمثَلُ الّ( :له قوله تعاىلميثّ ـ األمنوذج األول

مثَ يسـتخرج مـن    ،، فالشبه هنا ينتزع  من " أمور يجمع بعضها إىل بعـض ٣]  ٥[اجلمعة/)أسفاراً
ما كان هلما  صورة غريى حتدث حت ،أحدمها باآلخرميزج ه سبيلَ الشيئني فيكون سبيلُ ،جمموعها الشبه
"... بل تبطلُ صورها املفـردةُ    ٤"  .صورماالسبيل الشيئني يجمع بينهما وتحفَظُ   ،يف حال اإلفراد

عمليـة   ومن دون ،وتستحدث صورة لغوية مغايِرة مغايرةَ  تنافرٍ ال اختالف ٥يت كانت قبل املزاج "الّ
تلك " املذاقةُ " عند املتلقّاملزج الن معدت ؛يحوي ه المذاقة من غري امتزاجألن.  

نات التعن تعالق مكو ـاً مبـؤازرة   ركيب اللّويدلّ كالمه على أنّ االمتزاج تعبريتعالقاً معنوي غوي
ةاملعاين الناة من كلّ عنصر على ضرورة تعالقه ،حوياآلخربالعنصر اللّ فتقف الفوائد املؤد وتقف  ،غوي

  .الفوائد املؤداة من موقعه اخلاص على الفوائد املؤداة من مواقع تلك العناصر
يف حـال   ،)(املذاقةو ،)، وعلى بطالن (حتصيل املغزى) أو (الفائدةل قراءةً وحتليالً على ذلكويدلّ

ناته ،شبيهتفكيك تركيب هذا التمشابكة مكو ؛وذلك بالعودة إىل البنية العميقة  ،وحلّ مزاجها ،وفك 
  ٦ :غوية املفترضة اآلتيةإذ حنصل على الصورة اللّ

    .ـ هم كاحلمار ١
    .ـ هم كاحلمار حيمل أسفاراً ٢

                                                             
 ٩٩ـ  ٩٨ ، ص، وينظر٩٣ ، صأسرار البالغة ـ  عبد القاهر اجلرجاينّ،١
ـّابقـ  ٢   ١٠٨، ١٠١ ، ص املصدر الس
ـّاملني ).ـ ت ٣ ـّذين كذّبوا بآيات اهللا واهللا ال يهدي القوم الظ ـّة اآلية: (...بئس مثلُ القوم ال  تم
  ١٠١ ، صأسرار البالغةـ  عبد القاهر اجلرجاينّ،٤
ـّابقـ ٥  ١٠٢ ، ص املصدر الس
ـّابقـ ٦   ١٠٣ ، ص املصدر الس
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٣ ه جيهل األسفارـ هم كاحلمار يف أن.   
٤ ه حيمل وجيهلـ هم كاحلمار يف أن.  

الت البنية العميقة  قفكيك الّوهذا التل حتومطح ال يقبل به عبـد  ذي حبل االستقرار يف بنية الس
    :هذا اإلجراء يضعنا أمام تساؤلنيو .ه خيلو من بالغة وفائدةألن ؛القاهر بنيةً سطحية

من بعـد   ،) املأمولة(املذاقةو به املقصود)الشق (ى حيقّشبيه حتذي حيتاج إليه هذا التما الّ  األول:
  ١:بد القاهر إىل ما يأيتاجتالب املشبه به ؟ حيتاج برأي ع

" ألنّ الشبه  ؛): (كاحلمار حيملفيقال ،)لاحلمه به) فعلٌ خمصوص هو (املشبـ أن يراعى من (١
  .ى يكون من احلمار "  فينبغي أن نعترب كون جهل احلمار مقروناً حبملهق باحلمل حتال يتعلّ
فيضاف  ،ا أمارات تدلّ على العلوميت فيهوهو األسفار الّ ،ـ أن يكون احملمول شيئاً خمصوصاً  ٢

ى يكون ق أيضاً حبملِ احلمار حته " ال يتعلّألن ؛): (كاحلمار حيمل أسفاراًإىل الكالم ما يدلّ على ذلك
  .إذ ينبغي أن يكون متعدياً إىل ما تعدى إليه احلمل ؛احملمول من األسفار "

كاحلمـار  : (ركيب ما يدلّ على ذلـك الت فيضاف إىل ،) مايف األسفاره بهاملشبـ أن جيهل (  ٣
ى يقترن به جهلُ احلمار باألسفار احملمولـة  ه حتق ذا كلّه "...ال يتعلّألن ؛)هل ما فيهاحيمل أسفاراً جي

 ؛املشـبه مبؤازرة جزء من جممل تركيـب   ،وهذه اجلملة مقدرةٌ من سياق احلال أو املقام ،على ظهره "
    .وهو مبرتلة القرينة الدالة على جهلهم مبضموا ومبغزاها ،)ملوها(مل حي :واملقصود بذلك قوله

هنا يف كتة النألنّ  ؛)ه " حيمل وجيهل"كاحلمار يف أن، ومزجه يف تركيب هو (ـ دمج ما سبق  ٤
".؛شبيه باحلمل لألسفار.. أنّ الت ط أن يقترن به اجلهلإنرما بش.  ." ..  

ه مفهوم من سياق الكالم ومن القرينة ألن؛من البنية السطحية) (جيهل غويـ حذف العنصر اللّ  ٥
  .ة وهي أنّ اجلهل نعت الصق باحلمار عرفاًومن القرينة املعنوي ،) حيملوهاملة (فظياللّ

كيف يتم وصف اندماج هذه املعطيات وصفاً لغوياً حنوياً ؟  يتم ذلك برأيه على  التساؤل الثّاين:
٢:حو اآليتالن  

ومل  ،كاخليط املمـدود وأنّ " ما مل جتعلْه  ،اين يف األول "اين ويدخل الثّ" أن يقف األول على الثّ
 حلمـل) ابـ ( ك إذا شبهتوهذا يقتضي أن ،تيجة املطلوبة "ومل حتصل الن ،.. مل يتم املقصود،.يمزج

                                                             
ـّابقـ  ١   ١٠٣ـ  ١٠٢ ، ص املصدر الس
ـّابق ـ٢  ١٠٣ ـ ١٠١ ، صاملصدر الس
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..تكون قـد  .ي هو " األسفار "ذمن دون أن جتعلَ هلما املفعول املخصوص الّ ،مطلقني ،) معاً(اجلهلو

ل لك املغزى منهو شبيه املقصود يف اآلية بأبعد البعدوقعت من التمل يتحص  ". ".  
م علـى  وحتـت  ،امتد إىل كلّ عنصر وربط  به اآلخر ،وهكذا فإنّ اخليط املمدود هو حنوي داليلّ

  .ف عنده الحقاًوقّذي سيتم التذلك حتصيل املغزى الّ
لةً صـورةً لغويـة   مشـكّ  ،حويغوي متّت على املستويني الداليلّ والنركيب اللّالتإنّ عملية   

    :وضحها عبد القاهر ،استقرت من بعد مراحل
ـ الّ :وهي ،ـ  " عدة أمور يجمع  بعضها إىل بعض "  ١ لوا التموراة  +  مل حيملوهـا  +   ذين ح

  .احلمار  +  حيمل أسفاراً
 ،)هاملشب(أي  ؛شبيهرف األول من التالشيء األول هو الطّ  :ئني باآلخر "ـ  " مزج أحد الشي  ٢

  .)بط هي (مثّركيب أو الروأداة  الت ،)وراة + مل حيملوهاالذين حملوا التب من (وهو مركّ
احلمار +  حيمـل  : (ب منوهو مركّ ،)ه بهاملشب(أي  ؛شبيهاين من الترف الثّاين هو الطّوالشيء الثّ

   .ركيب أو الربط هي صلة مجلة احلال بصاحب احلالوصورة الت ،سفاراً )أ
لٌ من مزج املركّوالنصحم لغوي ة هي تيجة هي تركيبة مستقرذين مثَلُ الّ(بني معاً يف صورة لغوي
لوا التمبط بني املركّ ،)كمثل احلمار حيملُ أسفاراً وراة  مثّ  مل حيملوهاحبني هي وأداة الرشـبيه  أداة الت

(كمثل) الت  ى إىل١مثيليكلّ هذا أد .:    
   .)يت كانت قبل املزاج (أي البنية العميقةغوية األوىل الّـ بطالن الصورة اللّ ١
  .)ةأي البنية السطحيبة (ـ استحداث صورة لغوية جديدة مركّ ٢
    .وحفظت الصورة املستحدثة ،ـ مل تحفَظ الصورة املبطلة ٣
    .)(املغزى املقصود) أو (الفائدة ) معحصول (مذاقة ـ ٤

ويف غـري   ،ويف غري مكـان  ،وقد ذكر عبد القاهر هذه الفائدة ـ  مشفوعةً  باملذاقة ـ غري مرة  
فت وقُرن بعضها إىل ذي هو " مقتضى أمورٍ جمموعة ونتيجةً  ألشياَء أُلّها حمصلة من الشبه الّوأن ؛صيغة

  :فهي ؛بعض"
ق به غرض جليل وفائدة شريفة مع حرمان ذلك الغرض وعـدم  قاء يف شيء يتعلّم بالشـ "الذّ 

  .١الوصول إىل تلك الفائدة " 

                                                             
ـّبيب عن كتب  األعاريب، ١ ـّوكيد (توكيد املثل): ينظر: األنصاري، ابن هشام. مغين الل ـ الكاف زائدة للت

ـّق عليه:  مازن املبارك، حممد علي محد اهللا، راجعه: سعيد األفغاينّ   ـّقه وعلـ   .٢٣٨ـ  ٢٣٧حقـ
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ن املنافع العظيمة والنمن غري أن يكون ذلك االستصحاب  ،عم اخلطريةـ " استصحاب ما يتضم

٢عم " سبباً إىل نيل شيء من تلك املنافع والن  
يت هي مثر العلوم ومسـتودع مثـر   ه حيملُ األسفار الّوهو أن ،وال احلمارـ " الشبه منتزع من أح

يت ليست من العلم وال يفرق بينها وبني سائر األمحال الّ ،مثّ الحيس مبا فيها وال يشعر مبضموا ،العقول
  .٣..".بينهويكد ج ،ه يثقل عليهفليس له مما يحمل حظّ  سوى أن ،وال من الداللة عليه بسبيل ،يف شيء

  .٤" عدم اجلدوى والفائدة " و ...ـ " العناُء بال منفعة "
مث تـابع قـراءة هـذا     ،فإذا ما استند القارئ  إىل ما وصل إليه حتليل عبد القاهر ؛ومن بعد ذلك

ـ .. بئس مثَلُ القوم الّ.شبيه مع متام اآلية (الت  ألمتّ ؛املني )ذين كفروا بآيات اهللا واهللا اليهدي القوم الظّ
مضيفاً إىل ما تقدم أنّ جهل احلامل وإنكاره احملمول اليغير من حقيقـة   ،جين الفائدة املشفوعة باملذاقة

ـّ ،وال ميس جوهره ،هذا احملمول شيئاً وجيعله كمن  ،يبر احلامل به ويغيب جمتباه الطّلكنه يغير من تأث
، وقـد  فسفظلّ ظاملاً  هلـذه الـن   ،فض تغيريهياً   ملا يف نفسه من ظالم يرجتلّ ،يشتري باهلدى الضالل
  .) كلّ هذااختصرت كلمة (بئس

       :مثاله قولـه تعـاىل   ،ب تركيب مجلٍ متواليةشبيه املركّمن هذا الضرب هو التاين واألمنوذج الثّ
﴿ ا يأكإناألرضِ مم نبات ماِء فاختلطَ بهالس من نيا كماٍء أنزلناهالد مامثَلُ احلياةلُ الن  واألنعـام اس
حتـُها أن ـَن أهل ـَها وازينت  وظ هم قادرونَ عليها أتاها أمرنا ليالً أو ى إذا أخذت األرض زخرف

ـْن باألمسِ   .  ٥] ٢٤[يونس/ ﴾...اراً فجعلناها حصيداً كأنْ مل تغ
متوالية على هيئـة   ،المإنّ مراعاة مقتضى احلال استدعت يف هذا السياق احلاجة إىل جملٍ من الك

ـ   ،وع أشد تركيباً وأوسع رقعةً  تراصفية، وهذا الن٦نسقٍ متشابك األجزاء  ى (اخلـيط  وفيـه يتخطّ
ـ املمدود ذي "... ) حدود الربط بني املفردات إىل الربط بني عدد من اجلمل واقعٍ   يف حيز املشبه به الّ

ما كان أوغـل يف كونـه   شبيه كلّى إنَّ التحت ،أو أكثر الحيصل لك إالّ من مجلة من الكالم أو مجلتني

                                                                                                                                                           
 ١٠٢ ، صأسرار البالغةـ عبد القاهر اجلرجاينّ، ١
  ١٠٢ ، صابقاملصدر السـ ـ٢
  ١٠١ ، ص املصدر السـابقـ ٣
 ١٠٦ ، صاملصدر السـابق ـ ٤
ـّة اآلية: ٥ ـّرون ﴿ـ تتم  . ﴾... كذلك نفصلُ اآليات لقومٍ  يتفك
  ١٠٨، ص  املصدر السـابقـ ٦



 ٨٨  بثينة سليمان                  التركيب اللّغوي للتشبيه عند عبد القاهر اجلرجاينّ دراسة نظرية

 
 ،أويـل عالق اجلُملي أُوغل يف التما أُوغلَ يف التوكلّ ،١.. " .كانت احلاجة إىل اجلُمل أكثر ،عقلياً حمضاً
حِسناللة املبتغاة منه ،واستواجلديد الّ .من أجل حتصيل الدة  التنته عملييفركيب اللّذي بي هـذه  غوي 

ـ   ؛باآلية هو الدمج بني طرفني ـ أو جزأين ـ من الكالم كلّ طرف منهما مركّ    ب فـاألول مركّ
د ممتد على مسافة تسع جمل جـاءت بعـد   اين مركَب معقّوالثّ ،) وهو املشبهنيااحلياة الدبسيط هو (

.. دخـل  .جملٍ إذا فُصـلت  ى إنك ترى يف هذه اآلية عشرقاته " حتيف حيز املشبه به ومتعلّ ،األداة
بعضها يف بعض حتأو حذف واحدة منـها  ،، الميكن فصل بعضها من بعض٢ها مجلة واحدة " ى كأن، 

علـى    ٣إذ " إنّ الشبه منتزع من جمموعها "  ؛شبيهألنّ  ذلك  سيخلّ باملغزى من الت ؛أو تغيري موقعها
  .وال من كلّ واحدة منها على حدة ،ال من بعضها ،ما توخي فيه من ترتيب ونسق
حـو بِعـد   فينبغي له أالّ يعد " اجلُمل يف هـذا الن  ،اها على هذا األساسإنّ على القارئ أن يتلقّ

بعضها إىل بعضشبيهات الّالت مضبـل   .٤يت كلّ واحد منها منفرد بنفسـه"  واألغراض الكثرية الّ ،يت ي
وتلك  ،ى تكون هذه سابقة.حت.وهكذا ،وثالثة على ثانية ،ية  فيه على أولةذي " تنسق ثانيعدها العد الّ

على هيئة نسق خمصوص نتجت منه صورة لغوية خاصة  ،فجمل اآلية متداخلة  ٥الثة بعدمها" والثّ ،تالية
  .٦مقررة 

ـّ ـَد املكونات "الّ ،ظمكلّ ذلك حبسب مفهوم الن تواليهـا يف   ذي ميتنع فيه أن يكون املقصود بع
طق" من دون مراعاة اخليط املمدود بينهاالن، ر فيـه  الّ ،بهاواقتفاء آثار معانيها وترتبتعذي معناه أن " ي

؛ أي يعتـد مبـا "   ٧.. ضم الشيء إىل الشيء كيف جاء واتفق " .وليس ،حال املنظوم بعضه مع بعض
 ،تقتضي كونه هناك  ةٌعلّ ،ضع كلٍّ حيث وضعى يكون لوحت ،يوجب اعتبار األجزاء بعضها مع بعض

ع يف مكان غريه مل يصلح "وحتضى لو و، بل أن تتناسـق   ،طقفليس املقصود أن تتواىل اجلُمل يف الن
فق " حـالَ مـن   وايل يف النطق كيف جاء واتوإالّ لكان حال من يعد عد الت ،وتلتقي معانيها ،داللتها

                                                             
ـّـابق ـ ١   ١٠٨ ، صاملصدر الس
  ١٠٩ ، ص املصدر السـابقـ  ٢
 ١٠٩ ، ص املصدر السـابقـ  ٣
 ١٠٩ ، ص لسـابقاملصدر اـ ٤
  ١٠٩ ، صاملصدر السابقـ ٥
  ١١٠ ، ص املصدر السابقـ ٦
  ٤٩، صدالئل اإلعجاز ـ  عبد القاهر اجلرجاينّ،٧



 ٨٩                       بع عشر، السنة الرابعة، العدد الراجملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
وفيـه مـا    .١فاضل يف مراتب البالغة جلَوز "، ويف هذا الفرق حد من حدود التيرمي احلصى ويعد ا

حوي على ذلك هو شدة احملافظة على " ذكر غوي النوالدليل اللّ ،يكون قيداً تركيبياً ال ميكن العبث به
ـّ   .٢ق اجلملة به وتسند إليه " ما تعل

ك " لو أردت ففي اآلية السابقة يرى عبد القاهر أن ؛ذلك والقراءة العملية هلذا الكالم النظري تبني
ـّ ٣"املاء" حتذفأن  أردت مـا ال   ،ذي هو "احليـاة " وتنقل الكالم إىل املشبه الّ ،ذي هو املشبه بهال

إجراؤهـا علـى   اليصـح  ،املُحدث ا عن املاء األفعال املذكورةألنّ   ،حتصل منه على كالمٍ   يعقَل
  . ٤احلياة" 

  ٥ :ه) جند أنيوضح هذه املسألة يف مواضع من (أسرار البالغةالع على ما وباالطّ
 ،تقع صفةً له وحده ،قة بهمتعلّ ،أو جمل ،ـ  إذا كان املشبه به نكرة جيب أن تأيت بعده مجلةٌ   ١

ثبت واسـتقر   توضيح وختصيص بأمرٍ قدو ها " تبينيومعىن الصفة  أن ،وال يصح أن تقع صفةً للمشبه
 :يب ( ص )كقول الـن  ،ق ببيان املشبهومنها يستوحى ما يتعلّ ،وعرِف " للموصوف يف السياق الطارئ

)الن( ًفيها راحلة ال جتد اس كإبلٍ مئة) فجملة ،ه به (إبلٍ مئةالجتد فيها راحلةً ) وقعت صفة للمشب(، 
أن تقع صفة لـ (كرةالن وال يصح ،اسالنوحى منها املعىن اجلامع يف كلّ ،ه) املشبستومبعـىن   ،ولكن ي

اس ال جتد فـيهم  " الن :فلو قلت ،ذي هو " اإلبل "آخر البد هنا " من احملافظة على ذكر املشبه به  الّ
  عسف "  اس راحلةً  "كان ظاهر التأو " ال جتد يف الن ،راحلة "

قة إالّ ال تصلح أن تكون متعلّ ،)كرة (ماءملشبه به النفإنّ اجلمل الواقعة بعد ا ؛واألمر نفسه يف اآلية
: وعليه ميتنع القـول يف اآليـة   ،)ه  (احلياة الدنياوال يصح إجراؤها على املشب ،فهو املوصوف ا ،به
    .﴾... .أنزلناه من السماء ماٌءاحلياة الدنيا ﴿

وحتويله إىل  ،٦وحده ذكْر األداة  ،راهشبيه الظّفال يصح إبطال نضد الت ؛ـ مبا أنّ األمر كذلك  ٢
راد فيه " املبالغة " شبيه الّالت؛٧ذي ي ه حذف األداة ،شبيه البليغأي الت؛وحد يغة  ألنّ هذا النوع من الص

                                                             
  ٥١ـ  ٥٠ـ  ٤٩، ص دالئل اإلعجازـ ينظر: ١
  ١١٤ـ  ١١٣ ، صأسرار البالغة اجلرجاينّ،ـ  عبد القاهر ٢
 يت صرحت ا األداة. ـ  املقصود أن تزيل عنه وظيفة ( املشبه به ) ال٣
 ١١٤ ، ص املصدر السابقـ  ٤
 .٣٢٨ـ  ٣٢٧، ١١٤ـ  ١١٣ ، صاملصدر السـابقـ  ينظر: ٥
  ٢٣٩ ، صأسرار البالغة ـ  عبد القاهر اجلرجاينّ ،٦
 ٢٣٩، ٢٥٣ ، صاملصدر السابقـ  ٧
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فة املستخلصة من اجلمل الّالتة  يقتضي أن تكون الصه به مبرتلةشبيهيقاس األصل فيه   يت وصفت املشبي

 ،وأن تكون " مما جرى العرف أن يشبه مـن أجلـه "   .واحلالوة يف العسل ،يب يف املسكعليه  كالطّ
يغة النقياسها على الص مثل (لكي يصح  ( هو هو ) يف احلقيقةحوية  (هو أبو عبد اهللا هو و ،زيد زيد)

از األسد١) يف ا.    
وهنا يصح فيه  ،هما امسان ملسمى واحدنأو كأ ،اينويف هذه الصيغة يكون األول هو اسم آخر للثّ

ه وفيه " يتوهم الرائي هلما يف حالني أن ،)يف ااز (زيد أسد  ٢اينَ " على سبيل املبالغة " جعل األول الثّ
  .امشابه التوذكر األداة يبطل الت ،شابه التام "بسبب " الت ،رأى شيئاً واحداً "

 ،ليست مبرتلـة األصـل  ماء)  يت وصفت ا كلمة (ألنّ الصفة الّ ؛ويف اآلية ليس األمر كذلك
ومل تأت املشاة " سهلةً   منقادة  ،) يف املثال السابقثل (األسدم ،وليست مما جرى العرف أن يشبه به

رح ما سـواه مـن   ويطّ ،وليست أصالً يقاس عليه كلّ تشبيه باملاء ،"، ومل  " تقع مألوفةً   معتادة "
كمـا يف تشـبيه زيـد     .٣بع لألصل واحتساب هذه الصفات األخرى مبرتلة الت ،صفات أخرى للماء

ـ  ،" فإذا شبه باألسد ،أوقد جرى عليه العرف ،ه  أصلٌ يقاس عليهمن أن ؛باألسد جاعة  ألقى صورة الش
صح القـول هنـاك    وال ي ،)، وهنا يصح القول (هو هو٤وألقى ما عداها  فلم ينظر إليه "  ،بني عينيه

من إعاد ة (كمثل) ؛ماء )(احلياة الدنيا ماء أنزلناه من الس إذ البد.   
 وعلى هذا يصح هو األسد قياس (زيد( هو أبو عبد اهللا زيد ) على (، اً ومن مثّ داللياًقياساً حنوي، 

شابه بني " يراد حتقيق التوذلك بأن   :وزيادةً  يف اإليضاح يقول عبد القاهر .وال يصح ذلك على اآلية
الميكـن الفـرق    :فيقال " هو هـو " أي  ؛فاوت عنهماونفي االختالف والت ،وتكميله هلما ،الشيئني
  .. ".  .أحدمها بصفة  ال تكون يف اآلخر  اختصألنّ الفرق يقع إذا  ؛بينهما

احلياة تكون يف اآلخر ـ ( ال بصفة  اختص) ـ   ، ألنّ أحدمها ـ (ماء ويف اآلية وقع الفرق بينهما
ـ نياالد ق فلم يتحقّ ،)املقيدة لـ (ماءأو  ،يت اختص  ا  حمتواة يف اجلُمل املتوالية الواصفةوالصفة الّ ،) 

ه " رأى أو يتوهم أن ،) حيسب أحدمها اآلخرنيا ـ ماء احلياة الدائي هلما (وال الر ،ام "شابه الت" التبذلك
كما  يف  (زيد هو  ،اينَفال يصح جعل األول الثّ ،فاوت عنهماومل ينتف االختالف والت ،"شيئاً واحداً 

                                                             
  ٢٥٠ ، صـ ينظر تفصيل ذلك يف: أسرارالبالغة١
  ٦٨ ، صإلعجاز،دالئل ا٢٥٣ ، صااملصدر السابقـ ٢
  ٢٥١ـ  ٢٥٠، ص أسرار البالغةـ ينظر: عبد القاهر اجلرجاينّ،٣
 ٢٥٢، وينظر ٢٥١، ص  نفس املصدرـ ٤
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طـابق التـام    فصار البد من ذكْر األداة أو تقديرها حىت اليقـع الت  ،األسد)   و(زيد هو أبو عبد اهللا)

صود هنا ما حيمل مـن دالالت  ه ليس املقوألن،ره منكّعندئذ البد من وصف املشبه به ألن ،فيبطل املعىن
  .١أصلية مما جرى العرف أن يشبه من أجله 

إسقاط  ما يدلّ على الت ؛اهرشبيه الظّمن هنا ال يصح فإسـقاطها   ،شـبيه واملقصود بذلك أداة الت
يدخل الصورة التة يف جمال التـ  ،شبيه البليغ القريب من االستعارةشبيهي يت متّ بياـا  وله خصوصيته الّ

.. فاعمد إىل ما جتد االسم افتتح به املثلُ  فيه غري حمتملٍ   لضـربٍ مـن   ." :وهذا فحوى قوله ،سابقاً
عن الكالم بعدهشبيه الت  علو قلت.،إذ أُفرِد وقُط ..: ماء " أو " " إننيا ماٌء أنزلناه  من السما احلياة الد

ما " إن :حنو ،مثلرض "  مل يكن للكالم وجه غري أن تقدر حذف املاء يرتل من السماء فتخضر منه األ
إذ ال يتصور بني احلياة الدنيا واملاء شبه  ؛ماءٍ  يرتل من السماء فيكون كيت وكيت "مثلُ احلياة الدنيا 

    .٢.. " .يصح قصده وقد أُفرِد
لفإذا اكتفى القارئ حبذف األداة فإن كْر وصفصدم بذلٍه سيه به مطووسيكتشف أنّ هذا  ،لمشب

ه ليس من قبيل  (زيد هو وأن ،بل هو خاص طارئ ،وليس سهالً منقاداً ،الوصف ليس مبرتلة األصل فيه
  .مركوز يف العرف وجه الشبه ،ألنّ املشبه به هنا سهل ؛األسد)  أو (زيد أسد)

ذي يـؤدي  أو املعىن اجلامع ـ الّ والغرض من كلّ ذلك إثبات حقيقة مهمة هي أنّ وجه الشبه ـ  
 ،ه مقيـد ـا  ألن ؛) مجيعهاه به (ماءاجلُمل التابعة للمشب بتمامالميكن أن يتم إالّ  ؛إىل املغزى املطلوب
ـ ،.ل الصورة املبتغاة  للمشبهيتم إثر متابعته ختي ،خبيط ممتد ،ومقيد بعضها ببعض ق إالّ .. وهذا ال يتحقّ

ة الظّبتمام البنية التاهرة وعلى رأسها األداةراصفي، مثّ وصفه أو ختصيصه ،)ه به (ماءمع تنكري املشب.   
شبيه يف اآلية يلحظ تعلّوالقارئ  للتليـة "  ق التى " املتواليات اجلُم٣راكيب واألبنية عرب ما يسم، 

يت يضارعها ما ملسناه يف الّ ،قةتحقّراصفية املأي من البنية  الت ؛وذا فإنّ قراءته تبدأ من العالقات األفقية
حبيث حتتوي كلّ مجلـة علـى     ،٥والرابط بينها عالقات داللية احتوائية  ،٤اآلية من " تضام اجلُمل " 

  وتحتوى فيها  ،األخرى

                                                             
 ٢٥٢، ص املصدر السـابقـ ينظر:١
  ٢٤٩ـ  ٢٤٨ص ، أسرار البالغةـ  عبد القاهر اجلرجاينّ،٢
ـّص حبريي،ـ  سعيد حسن ٣ ـّجاهات،  ص  علم لغة  الن   ٢١٩ـ املفاهيم واالت
 ٢٢٦ص  ،املرجع السـابقـ  ٤
  ٢٤٤ص  ،املرجع السـابق ـ ٥
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ة دالّثانياً ـ عناصر التنات لغوية  شبيه مكو  

  أ ـ صورة التركيب اللّغوي تستكشف أسرار املشبه به :
  ه بهغوي ركيب اللّمن املعروف أنّ للتتضـع القـارئ أمـام     ،صوراً وهيئات خمتلفة للمشب

ويلمس يف تضاعيف شروح عبد القاهر معايري بالغية مهمـة   ،استكشاف حاالت تعبريية خمتلفة أيضاً
متأتي معاين النحو ودقائقهية من االسترشاد بتوخ.  

وله  ،١ذي يستخرج منه القياس " وهو " املنبع الّ ،شبيهلتإنّ املشبه به طرف أساس يف عملية ا  
ة  الّأسراره الت٢ :وميكن إمجاهلا على النحو اآليت،يت استوقفت عبد القاهرركيبي  

) ةغوي ـ من البني تتحول الصورة من تشبيه إىل استعارة (مكني إذا اُسقط املشبه به ـ مبسماه اللّ 
  .)يف املعركة (رأيت زيداً يزأر :من مثل

)، ، من مثل (هو البحره جيعل الصورة تشبيهاً ال استعارةووقع خرباً ملبتدأ  فإن ،أما إذا ذُكر معرفاً
شبيه الظاهر ال ) على سبيل الت: (هو كالبحرفيقال ،ويف مثل هذه احلال جيوز إدخال حرف التشبيه عليه

شبيه  االستعاري ـ يف  اهر والتشبيه الظّمسألة التوقد جاء توضيح هلذه املسألة ـ   ،االستعارة املضمرة
ة  يف هذا الشأن هي أنقـاً   ؛ال يصلح كلّ تشبيه لالستعارة )ه (سياق تناول عبد القاهر لفكرة مهممفر

ركيـب  حوية للمشـبه بـه يف الت  ) من خالل مراعاة املواقع النيصلحما يصلح لالستعارة وما ال بني (
راً وأريد منه الداللة على املبالغة واالقتراب مـن الداللـة   املشبه به إذا جاء منكّ وهنا يرى أنّ،غوياللّ

ه ليس كلّ شيء جييء  " قد ظهر أن :يقول ،اهر عليهشبيه الظّه ال حيسن دخول حرف التفإن ؛االستعارية
وإسقاط  ذكر  ،ستعارةبذكر الكاف وحنوها يستقيم نقْلُ الكالم فيه إىل طريقة اال  شبيه الصريحالتفيه 

مئة ال جتد فيهـا    الناس كإبلٍ: ()يب (صمثال ذلك قول الن ،واالقتصار على املشبه به " ،املشبه مجلةً 
وال تستطيع من أي جهة  أن تصل إىل  ،ك  "  إذا رمت فيه طريقة االستعارة "  مل جتدهافإن ؛)راحلةً 

يت ال ورأيت ( اإلبلَ  املئةَ  الّ ،يت إبالً مئة ال جتد فيها راحلةً  )رأ: (فال تقدر أن تقول ،االستعارة ههنا
أن تتعاطى االستعارة يف شـيء   حوي " ال تستطيعركيب النك يف  مثل هذا التألن ؛جتد فيها راحلةً )

جعل هذا وال تستطيع أن خترج الصيغة يف " هذا املوضع بعينه إىل حد االستعارة واملبالغة  " يف "  ،"منه
  اينَ. ذاك " أو يف جعلِ األول الثّ

                                                             
 .٣٦٨ ، صعلم األسلوب فضل،ـ صالح ١
 وما بعدها. ٣٢٨، ٢٥١ـ   ٢٤٣: ينظر أسرار البالغةاجلرجاينّ، ـ  عبد القاهر ٢
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كان  ،شبيه صرحياً بالكاف و" مثل "و إذا كان " التاألشهر ه به أن يكون معرفةً األعرفيف املشب 

.. إالّ أن يخصص بصفة حنو " كبحرٍ زاخر "  فإذا جعلت االسم  ... واليكاد جييء نكرةً جميئاً يرتضى.
صب كان كـال األمـرين =   من الرفع أو الن ه اخلربذي يستحقّباإلعراب  الّف معرباً ارور  بالكا

الت؛  إذا كـان "  ١.. " ... و" زيد أسـد " ،." زيد األسد " :تقول ،حسناً مجيالَنكري = فيه عريف والت
  .٢.. " .ه األسدشبيه فتجعل املذكور كأنيف التتبالغ القصد أن 

ركيبني السابقني فإنّ الداللة على قصد املبالغة االسـتعارية  شبيه إىل التف التأما يف حال إضافة كا
ذي يبتعد عـن  اهر الّشبيه الصريح الظّركيب يف حيز التألنّ الكاف عالمة مهمة على إدخال الت ؛تنتفي

  .أي عن املبالغة إىل درجة الدمج بني املشبه واملشبه به  ؛الداللة االستعارية
ه البد لالسم ارور بالكاف وحنوها من ان يخصص بصفة  هذا السياق يشري عبد القاهر إىل أنيف

    :وهذه اجلملة  " مل ختلُ من ثالثة أوجه ،أو أن يوصف جبملة تقيده ،حنو " كبحرٍ زاخر "
: تعـاىل .. كقولـه  .وتكون اجلملة صـلة  ،موصولأن يكون املشبه به معبراً عنه بلفظ   :أحدها

  .] ١٧[ البقرة /   ﴾...ا أضاءت ما حولهاستوقد ناراً فلم ذيالّمثَلُهم كمثَلِ ﴿
مئة ال كإبلٍ اس " الن :)يب (ص..وقول الن،.تقع اجلملة صفةً  له  نكرةأن يكون املشبه به  :اينوالثّ

  .، وأشباه ذلك٣جتد فيها راحلةً  " 
ـ    ،معرفةذلك إذا كان املشبه به و ،أن جتيء اجلملةُ مبتدأةً :الثوالثّ ذي "  ومل يكـن هنـاك " الّ

  ٤"  .] ٤١[ العنكبوت /  ﴾ت بيتاًخذكمثل العنكبوت ات﴿:كقوله تعاىل
  خنلص من ذلك  إىل أنّ  التركيب التهو كبحرٍشبيهي) : ـ  ) هو من بـاب الت اهر شـبيه الظّ

  .لالستعارةشبيه املقارب ذي ال يصلح أن يكون من باب التالّ ؛الصريح

                                                             
 .٢٤٧ـ  ٢٤٦ ص أسرار البالغة، ـ عبد القاهر اجلرجاينّ،١
 .٢٤٨ ، صاملصدر السـابقـ ٢
ـّق حممود حممد شاكر يف  ـ ينظر تعليق٣ ، ١١٤: ص، وينظر١١٣ ، ص) من  أسرار البالغة١احلاشية رقم (احملق

٢٤٧، ٢٤٥.  
  .٢١٤، ٢١٣، ٩٢، ٩١ ، ص، تصحيح وتعليق السيد حممد رشيد رضاأسرار البالغةوينظر:     
 .٢٢٨، ٢٢٦، ١٠١، ١٠٠ ، ص، حتقيق هـ. ريترأسرار البالغةوينظر:     

 ١١٤ ، صأسرار البالغةجلرجاينّ، ـ عبد القاهر ا٤
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 ،مشـكلٌ " وهذا موضع يف اجلملة  :وال يفوتنا أن نذكرهنا تعقيباً مهماً  لعبد القاهر هو قوله  

ولكن ،فصيلوال ميكن القطْع فيه حبكمٍ  على الت.أن دحك جتد االسم يف الكثري وقـد  .. ال سبيل إىل ج
ضع موضعاً يف الته ،شبيه بالكافوخرِجأن ت االسـتعارة    ولو حاولت يف ذلك املوضع بعينه  إىل حـد

، ولعلّ هذا املوضع مشكل فعالً بسبب تصادم الواقـع  ١.. " ،.مل ينقَد لك ،وجعلِ  هذا ذاك ،واملبالغة
؛ذي ال خيضع لألعرف األشهر) بالواقع اإلبداعي الّعرف األشهراأل(و وي اللغ  بـاع  أي تصـادم االت

  .٢ه موضع مشكلٌ  "  ال ميكن أن يقال  فيه قولٌ  قاطع " ر ينتهي إىل أنما جعل عبد القاه ،باإلبداع
  ب  ـ التركيب اللّغوي التشبيهي  وأسرار تعبريية مع  (أداة التشبيه):

  األداة التة يف الترات األسلوبياملتغي ة من أشدركيب اللّشبيهيللت ـة غويشبيه وضوحاً وفاعلي، 
متغيراً  ،) طرفاً ثابتاً يف موقعه بعد األداةه بهاملشب، وبوصف (شبيه األساسنيبني طريفّ التبوصفها رابطاً 

ـ أو وجه الشبه، الّ ،وظيفته األساسية  أن يستخلص منه املعىن اجلامع ،طارئاً يف موقعه الداليل ق ذي حيقّ
  املغزى واإلفادة 

تنـتج داللـة    ،راً يف تكوين صورة لغوية خمصوصـة ومما هو غري مختلف فيه أنّ  لتخير األداة دو
تلـك   ،وهناك ما يشبه القاعدة البيانية عند عبد القـاهر  ،وفق معطيات املقام وسياق احلال .خمصوصة
 ،٣ما كان وجه الشبه خفياً غامضاً كان اإلتيان باألداة أوىف وأغىن وأبـني  ه كلّيت تنم على أنالقاعدة الّ
  .شبيه الغامض تقع يف مراتب ومنازل حبسب مقتضى احلالج إليها التيت حيتاواألداة الّ

عبد القاهر مبواقع أدوات الت ة بينهاو شبيهوقد اهتمالليما الكاف وكأنّ ومثل ،بالفروق الدوالسي، 
شبيه ـا  والت ،تأيت للغامض من أجل إبانته الكافألنّ  ؛٤كأنّ ) ( ) عنده غري داللة ( الكاففداللة 

البعيد الّي ة ساق مساق اخلفيق توظيفها العدول وحيقّ ،، واإلبانة٥ذي حيتاج إىل مزيد من العناية الفكري
( زيد كاألسد ) حفظت األداة ( الكاف ) لكلّ منهما صـفات   :ماثل بني الطرفني، ففي قولكعن الت

 ،ر الصفات املشتركة بينـهما ويف الوقت نفسه قربت املشبه من املشبه به مبقدا ،غري مشتركة مع اآلخر
                                                             

ـّابق، دالئل اإلعجازعبد القاهر اجلرجاينـ ١  .٢٤٨ ، ص. املصدر الس
 .٢٥٠، ص أسرار البالغةـ عبد القاهر اجلرجاينّ. ٢
ـّوم،٣ ـّقد العريب ـ تامر سل ـّغة واجلمال يف الن ، أسرار البالغةوينظر: عبد القاهر اجلرجاينّ، . ٢٣٨ ، صنظرية الل

 .٣٣١ص 
ـّقدي والبالغي عند العربعصفور، ـ  جابر ٤ ـّراث الن وينظر الفروق يف . ـ  ٣٥١ص الصورة الفنية يف الت

ـّحوية بينهما ـّبيب  عن كتب األعاريبيف: ابن هشام األنصاري،  املعاين الن  .٢٣٧وما بعدها،   ٢٥٢ ، صمغين الل
ـّومـ ٥ ـّقد ال، تامر سل ـّغة واجلمال يف الن  ٢٧٠ ، صعريبنظرية الل
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ذا ميتنع التطابقو، ل إىل درجة اليقني والتيف مثـل  كما هو احلال  عند حذفها  ،حقيقفال يصل التخي

ومن أمثلة ذلك قول النابغة الذّبياين  .)أنّ) يف مثل (كانّ زيداً األسدكعند ذكر األداة ( أو ،)أسد زيد(
١ :عمانخماطباً امللك الن  

 كفإن   واسع أنّ املنتأى عنك ـِلْت   كاللّيل الّذي هو مدرِكي         وإنْ خ
إذ سيصـبح   ؛غوية ومن ثَـم الداللـة  ألنّ حذفها سيغير الصورة اللّ ؛هنا الجيوز حذف الكاف

ركيب اللّالتغوي) :ذي هو مدركييل الّك اللّفإن(، وستصبح الد) لُ املمدوحِ  اللّاللة منه هيعيـلَ ج (
على سبيل املبالغة االستعارية الّيت توهم أنّ املشبه ( النعمان ) هو نفسه املشبه بـه ( اللّيـل )، وهـذا    
اليستقيم مع غرض الشاعر وقصده ؛ " ألنّ القصد مل  يقع  إىل وصف  يف اللّيل كالظّلمـة وحنوهـا،   

اإلنسان إىل مكانٍ  ال يدركه اللّيـل  وإنما قُصد احلكم الّذي له، من تعميمه اآلفاق، وامتناع أن يصري 
الّـذي هـو   أي ()؛ ليـل فيه "، وهذا احلكم مستخلص من مجلة الكالم الّيت وصلت باملشبه بـه (الّ 

  ) ومن حضور كاف التشبيه. .مدركي..
ى إىل احملافظة على فروق بني املشبشبيه أده بـه  املمدوحه (إنّ حضور كاف التيـل اللّ() واملشب(، 

 ومنعالتطابق أو التبينهماماثل الت ام، اللة على شـيء  ولوال ذلك لتساوت  األدوات  التة  يف الدشبيهي
ة على تأويل يل على حد " املبالغام بني املمدوح واللّطابق التإذ لو كان قصد الشاعر الت ؛واحدٍ   ثابت

ك " التكاد جتد أحداً يقول على ذلك أنوالدليل  ؛شبيه)  أو حلذف كاف التالسخط " الستخدم (كأنّ
فـ " ال يواجـه   ،ألنّ هذه العبارة بالذم أخص ؛" أنت  ليلٌ " على معىن أنّ سخطك تظلم به الدنيا "

* أنـت    :.. إالّ بعد أن يتدارك وتقرن إليها أضدادها من األوصاف احملبوبة ، كقولـه .ا املمدوحون
  .بس الداليلّلدفع اللّ ،فوجب ذكر الكاف احترازاً ،يف البيت ليس األمر كذلكو ،الصاب والعسلُ  * "

ها تأيت أيضاً للغامض من أجل إبانته ـ كالكاف ـ ولكن يضـاف إىل    فإن  )(كأنّأما األداة ـ 
اللة على (ذلك الدالتوكيد والتاألسدكأنّ زيداً : (ففي قولك ،)طابقحقيق والتأن متوهسـد  ه األ) " ي

  .٢بعينه "
ل أنّ املشبه هو املشبه به عينه يقينـاً ال  ى  يخيخييل حتكأنّ) توغل يف عملية الت( وواضح هنا أنّ

  .وبه ختتلف عن الكاف ،وذا ختتص ،توهماً

                                                             
، ٢٥٧، ٢٥٤، ٢٥٣، ٢٥٢، ٢٤٨، ص، دالئل اإلعجاز٢٤٨، صأسرار البالغة ،عبد القاهر اجلرجاينّـ ينظر: ١

٥٣٦ 
 ٢٥١، صأسرار البالغة. وينظر: ٤٢٥ ، صدالئل اإلعجاز عبد القاهر اجلرجاين،ـ  ٢
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شبيه ا يعطـي معـىن   ذي يرى أنّ التكابن رشد الّ ؛وذلك رأي يقترب من رأي بعض الفالسفة

كومعىنإيقاع الش ،) هنا هو عدم املقدرة على الت (كالشـبه   ،١شبيه فريق بني طريف التة الشبسبب قو
منهم  ،٢حاة على رأي فريق من مجهور الن ،والسيما إذا كان اسم كأنّ ـ املشبه به ـ جامداً   .وشدته

وإالّ فهي   ،امساً جامداًشبيه إالّ إذا كان خربها كأنّ) ال تفيد معىن الت( ذي زعم أنّ السيد البطليوسي الّ
حقيـق وقـوة   ]  إفادةً يف الت ٤٢مل / [ الن ٤) ه هوكأن: (، مستشهدين بقول بلقيس٣ن وحده  للظّ

  ٥رفني من كلّ وجه واملساواة بني الطّ ،الشبه
هـا  ها وصفت حنوياً بأن) يف هذا السياق ألندون (الكافكأنّ)  من وقد حسن استخدام األداة (

هـذه   ،كأنّ) له خاصية، وأُضيف أنّ استخدام (قريبن والتوكيد والظّشبه بالفعل إلفادته التحرف م
ة هي أنيةاخلاصعرير اجلملة الشا على استفزاز اخليال  ،ها كثرياً ما تتصدف قدرا يضع٦مم.   

فهو الميكن أن ينحي  ،التهق يف تفكري عبد القاهر يتوقّع كلّ هذا يف تفسرياته وتعليإنّ القارئ املدقّ
ولعلّ ،حو من حتليالتهمعاين النالت بريت اقترحهـا  كأنّ) كل معاين هذه األداة الّشبيه بـ (ه أراد أن يش

من مثل معاين الظّ ،حاة على اختالف آرائهمالنواحلسبان ،ن، كوالش، وكيدوالت، حقيقوالت، قريب والت
 .فسية نظماً  وداللةً  وبالغةً ي املعاين النوجيلّ ،الكالمما دام األمر خيدم بالغة   ،٧

إذ إنّ  ؛لغوي املمتد شأن خاص حمله عبد القـاهر ركيب الّذي الت  مثيليشبيه التالتولألداة يف ـ 
؛وأبلغ ،حضور األداة  فيه ضروري ألناز والت٨أويل " ها " جتعله أدخل يف معبد ا.    

شبيه حتديداً جيعلـه  ن إىل أنّ ذكر األداة يف هذا النوع من التالقاهر قد تفطّ ريف أنّ عبدومن الطّ
.ويف ٩شبيه البليـغ   ) يف الت(الكاف وحلذف ،كأنّ)(مساوياً داللة وغزارة وقوة يف حتقيق الشبه لذكر 

من دون  ،الغية يف املبالغةق الغاية البشبيه البليغ ـ تتحقّ والت ،مثيليشبيه التاملختلفني بناًء ـ  الت  ،احلالني
                                                             

ـّشبيهـ  سعاد املانع، ١ ـّشخيص والت  ١٨٠ ، ص" كأنّ " بني الت
  ١٧٩ ، صـابقاملرجع السـ  ٢
ـّبيبـ ينظر: ابن هشام األنصاري، ٣  .٢٥٣  ، صمغين الل
ـّه هو وأوتينا العلْم من قبلها وكُنـا مسلمني﴿ـ  اآلية: ٤  .﴾فلما جاءت قيلَ أهكذا عرشك قالت كأن
 .٢٤٧ـ  ٢٤٦ ، صإنتاج الداللة األدبية ،صالح فضلـ  ٥
   ٢٥٠ ، صاملرجع السـابقـ  ٦
ـّبيبنظر: ابن هشام األنصاري،ـ  ي ٧   ٢٥٥ـ  ٢٥٢، ص  مغين الل
 .٢٢١ـ  ٢٢٢ ، صإنتاج الداللة األدبية ،صالح فضلـ  ٨
 وما بعدها.  ١٠٨وما بعدها،  ١٠١ ، صأسرار البالغة ،عبد القاهر اجلرجاينّـ ينظر: ٩
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منهما من دائرة الغىن وأفق الت وهذا ما يقصد من قوهلم ،أويلأن خيرج أي: شبيه يقـف علـى   " إنّ الت

  .١مثيلي فـ " يدخالن يف معبد ااز " أما البليغ والت ،عتبة ااز "
يه من املبالغةوقد مايز عبد القاهر بني التشبيهات على أساس ما تؤد،  شـبيه  وعلى أسـاس أنّ الت

فإنّ ذكر أداته جيعله أكثـر حتقيقـاً للمبالغـة     ؛مثيليشبيه التماعدا الت ،حمذوف األداة أكثر حتقيقاً هلا
   .)  يف هذا البحث...ما احلياة الدنيا كماٍء أنزلناهعلى حنو ما متّ بيانه  يف تناول ( إن ،والبالغة

شبيه ـ برأي عبد القاهر ـ   غوي للتركيب اللّزة لعملية التاملمي مةإنّ الس :ومن بعد ما تقدم نقول
تضع القارئ أمام مهمة ضرورة  إدراك  التفاعل   ،هي إحداث " عالقات متنوعة " وأحياناً " مبتدعة "

نات هذا التبني مكو يناميركيب اللّالدالت  غوي  ٢شبيهي.  
ب وبناًء على هذا ميكن للقارئ أن يرتاللـة علـى   صيغ التج الدشبيه عند عبد القاهر حبسب تدر

على  ،عرب األمثلة ،من األضعف إىل األقوى ؛رفنيماثل بني الطّطابق والتل درجة التوتقريب ختي ،املبالغة
حو اآليتالن:   

  ....ـ مثل زيد كمثل األسد يف ٤ .ـ زيد أسد ٣ .ـ كأنّ زيداً األسد ٢ .ـ زيد كاألسد ١ 
  .عبريي املناسباستخدام كلّ منها يف السياق الت وحيسن

  ج ـ اقتران األداة باملشبه به، أو حذفها، يكشف حاالت تعبريية خاصة:  
هـو اقتراـا باملشـبه بـه ذي      ،) من منظورٍ  آخر(األداة غوييعاجل عبد القاهر العنصر اللّ  

رةالتة املتغيحويا به   ،راكيب النا هو األبلغ ؟  فمىت يكون اقترابليغاً ؟ ومىت يكون غيا  
ه به نكرةًإنّ تقدير أداة التشكلُ إذا جاء املشبوي ال تكـون يف    ،شبيه  يغمض بصـفة " فمثّ وص

عندئذ يغمـض   ،غري معهودة  يف املشبه به ،نادرة ،أي بصفةٍ خاصية غريبة ؛يف احلقيقة ٣ذلك اجلنس " 
  .٤" هو مشس ال تغيب " و " هو بدر يسكن األرض "و من البالغة" "هو حبر :أمثال ،مكان األداة

                                                             
 ٢٢٢ ، صأسرار البالغة ،عبد القاهر اجلرجاينّـ ١
ـّقد األديبتشكيالرباعي، ـ عبد القادر ٢ ـّة الن  )،، (تراثنا الشعريل املعىن الشعري ومناذج من القدمي، فصول جمل

 ٥٥ص 
 ٣٢٩ ، صأسرار البالغة ،عبد القاهر اجلرجاينّـ ٣
 ٣٢٩ ، صاملصدر السابقـ ٤



 ٩٨  بثينة سليمان                  التركيب اللّغوي للتشبيه عند عبد القاهر اجلرجاينّ دراسة نظرية

 
ـ      واضح ـ  لكن ه يف واإلشكال هنا ليس يف كون اخلرب نكرة موصوفة ـ فهذا معيار حنوي

وبذلك نكون أمام  ،ع املألوفغوي املتوقّأو من حقله اللّ ،أي ليست من حقيقته ،كون الصفة غريبة عنه
  :حو اآليتوتوضيح املسألة على الن ،ب صفة غريبةانزياحٍ  داليلّ باجتال

  :)ااز (خمالفة املألوف                             :)  احلقيقة (املألوف  
  .ـ هو حبر من البالغة ١                                 .ـ  هو حبر من املاء  ١
  .ـ هو بدر يسكن األرض ٢                             .ـ  هو بدر يسكن السماء ٢
  .ـ هو مشس ال تغيب ٣                                    .ـ  هو مشس تغيب ٣

  ونلحظ مع عبد القاهر أنازي "  قد ه يف التغمض  ركيب اإذ التصل  ،شبيهتقدير حرف الت
ـ  ،.. ".ى تبطل بنيةَ الكالم وتبدل صورتهحتالكاف إىل  البحر يف البالغـة ) بـدا   فإذا قلت ( هو ك
التل يف التحوواضحاًركيب الن ؛حوي ه به من التفبدخول األداة خرج املشبـر   ،عريفنكري إىل التوتغي

ل تعلّ ،حرف اجلررور من التعلّوحتووا ق اجلارلت بنيـة    .ق مبعرفةعلّق بنكرة إىل التوهكـذا تبـد ..
وختتص مـن ثَـم    ،نكريعريف ال بالتإىل داللة ختتص بالت ،والغاية منهشبيه مبدلة معها داللة الت ،الكالم

  .نكرييت كانت له يف حال التباالسم املعرف وقد وصف بشبه اجلملة نفسها الّ
قراءة شاهد شعري مع عبد القاهر يف ضوء ما تقدم جتلّي األمـر، يقـول البحتـري (مـن     إنّ 

راقوالف تالّق ـسمش   ـُه ـَدر، والصدود كُسوف   غُروبها                            عنا، وب
إذا قُرئت هذه الصورة على أنها تشبيه، فقد صار متوقّعاً أن يقَدر حرف التشبيه، وإذا ما متّ هـذا  

يكون مستقيماً مع (  بناء لغوي آخر، لن اإلجراء فسيكسر النسق اللّغوي، ويهدم بناؤه، وسيلزم  إقامة
ـ  :نصها ،تأكيداً  لقاعدة  داللية  عند  عبد القاهر ،( املذاقة )و ( املقصد )و املغزى ) ـ " فأم ر أ إذا تغي

النأن يتغي حينئذ وبتقدير   .٢ر املعىن " ظم  فال بدمس  :تصبح صورة الكالم  شبيهكاف التهو كالش "
وقد أدى إقحامها يف نسـق   ،٣وكالبدر إالّ أنّ صدوده الكسوف " ،دودإالّ أنّ فراقَها هو الص ،قةاملتألّ

 ،ب على ذلك ـ بالضرورة ـ  حتولٌ يف داللتـه   وترت ،وإبطال نضده السابق ،الكالم إىل حتويل بنيته
الت البنائية هيوالتحو:   

١ من بعد أن كانت غائبة ،سقـ زيادة األداة (الكاف) وإقحامها يف الن.    

                                                             
  ٣٢٩ ، صأسرار البالغةـ عبد القاهر اجلرجاينّ، ١
 ٢٦٥ ، صدالئل اإلعجازـ  عبد القاهر اجلرجاينّ، ٢
 .٣٢٩، ص أسرار البالغةعبد القاهر اجلرجاينّ، ـ  ٣
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شبيه إذا كان صرحياً ألنّ " الت ؛راً (الشمس ـ البدر) ه به من بعد أن كان منكّيف املشبـ تعر  ٢

    .١كان األعرف األشهر يف املشبه به أن يكون معرفة "  ،" مثل "وبالكاف 
٣  ه بهركيب اللّـ تغيري صورة التد للمشبداللته ،غوي املقي ومن ثَم، ـة   فكأننا صرنا أمـام عملي

ةلغوية ،ة عكسية ،تراجعية اإلبداعية   ،جمافية لطبيعة العمليـطحيواملقصود بذلك  الرجوع من البنية الس
ومنـه   ،وهذا غري جائز إبداعياً ،انيةواعتماد الثّ ،وإمهال األوىل ،املستقرة إىل البنية العميقة غري املستقرة
؛أو غريناجح،أو (ال حيسن) ،شبيه هنا غريمناسبيستنتج عبد القاهر أنّ ذكْر حرف الت ٢"ساذجه "ألن.  

  ٣البحتري أيضاً ( من الطّويل ): ومثله قول   
    مفْعه وهو معداين فيض رحـِلُ                  وب ـُه وهو مسب ـْل   سحاب عداين سي
   دلي منه أسوحر عضوشرقاً ومغرِباً                 وم أضاَء األرض وبدرمظلم  

  ضطّرشبيه يف البيت الثّاين ـ مثالً ـ فسيه   فإذا ما متّ إقحام األداة يف تركيب التإىل تعريف املشـب
يت سبق ذكرها ـ الحيسن دخـول األداة علـى    ه ـ  وحبسب القاعدة البيانية الّ ألن ؛هو كالبدر)( :به

  .شبيه البليغ ويصري ساذجاًف التكي ال يضع ،): (هو كبدرٍ أي الحيسن ؛املشبه به يف حال تنكريه
  :والفرق بين يف التشخيص البياينّ اآليت

  التحوالت   الداللة                                 الصيغة التركيبية      
شرقاً ومغرباً   هو بدر أضاَء األرض  

رحلي منه أسود مظلم وموضع  
لـه   بدراً مفرداً" أن تثبت من املمدوح 

لعجيبـة الّـيت مل تعـرف    هذه اخلاصة ا
  للبدر... "  

  بنية سطحية 

  أضاء األرض شرقاً ومغرباً   كالبدر
   رحلي منه أسود مظلم وموضع  

يلبس األرض  البدر املعروفأن جتعلَ " 
ـَك، وذلك محال "    الضياَء ومينعه رحل

  بنية عميقة  

  

والسبب يف ذلك ـ    ،وقبح تقديرها ،ر األداةفامتنع ذكْ ،وال يصح اعتماد البنية العميقة يف اإلبداع
 ؛فيما يبدو ـ حنوي صفت بهإذ إنّ النفت يكون املقصد هو الوقوف على ما وصوإثباتـه  ،كرة إذا و، 

 ،..  " زيد رجلٌ يقري الضيوف ويفعل كيت وكيت"." :فإذا قلت .وليس الوقوف عليها ذاا وإثباا

                                                             
 . ٢٤٦، ص املصدر نفسه ـ١
 . ٣٣٠، ص املصدر نفسهـ  ٢
 .٣٣١ـ  ٣٣٠، ص املصدر نفسهـ ٣
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شـبيه ذي  ، ويف سياق الت١"  .يت ذكرا لهولكن إثبات الصفة الّ ،جالًفال يكون قصدك إثبات زيد ر

ي القصد على الكالم الّركيب اللّالتنفسه يكون املرتكز يف توخ ـ غوي  ،رذي وصف به املشبه به املنكّ
يغة النابقةوقياساً على الصة السحوي:   

    .ومغرباً وموضع رحلي منه أسود مظلمزيد رجلٌ يقري الضيوف =  زيد بدر أضاء األرض شرقاً 
أضـاء  : مرتكزها (اينويف الثّ .)، مقيداً لـ (رجل)يوفمرتكز الداللة هو (يقري الض :ففي األول

خمتلفتـان يف البنيـة    ،راصفيةفقتان يف البنية التفالصياغتان مت .) املشبه بهبدرمقيداً لـ (  ،.).األرض
   .انية جمازحقيقة  والثّألنّ األوىل  ؛الداللية

إنّ الشاعر " قد بىن كالمـه علـى أنّ كـونَ     :وبناًء على ما تقدم يف أثناء الشاهد السابق نقول
يت هي موضـع  واحلالة الّ ،الغريبةما يعمل يف إثبات الصفة  ، وإن استقر  وثبتأمر قد  ،املمدوح بدراً

فة ـ كم  ؛٢عجب " التألنّ األصل يف معىن الص ـ أن بأمرٍ  قد ثبت ا مر وختصيص وتوضيح ها " تبيني
رِفوع فة املقروءة   ٣. " .واستقرا يلي كلمة ( بدر )هذه الصوقول عبد القاهر ،مم:   أمر قد اسـتقر "

ي معاين النحووثبت " مأخوذٌ من توخ، ـ ومن قراءة احملور الت الت  راصفي     علـى تضـام املـبين  ركييب
عجب " فمأخوذٌ مـن  يت هي موضع التواحلالة الّ ،" إثبات الصفة الغريبة :أما  قوله ،ات واجلملاملفرد

ة، وقراءة احملور االستبدايلّاملعاين التشبيهي.   
ويكون بذلك قد قرأ الته به باألداة هنا ،جاهنيشبيه هنا يف االتـ  ؛وأثبت بطالن اقتران املشب ه ألن

أو  ،رديئـاً ضـعيفاً   ،٤أو جيعله "خلْقاً من القول"  .)(ساذجةشبيه البليغ ذاقة التوجيعل م ،يفسد الداللة
  .من ذكرها ٦) وأبني أوىف  وأغىن ياق (وإذاً فإنّ حذْف األداة يف مثل هذا الس ،٥"نازالً غري مقبول" 

  
  جة:يالنت

                                                             
 .٣٣١، ص املصدر نفسهـ ١
 . ٣٣١، ص املصدر نفسهـ  ٢
 .٣٢٨ـ  ٣٢٧، ص املصدر نفسهـ ٣
 . ٣٣١، ص املصدر نفسهـ  ٤
 .٣٢٨، ص املصدر نفسهـ ٥
 ٣٣١، ص ر نفسهاملصدـ  ٦
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ذا يكون عبد القاهر قد دعا إىل ضرورة اتاالستبدايلّ  وا :خاذ احملورينأساسـاً يف   لت  راصـفي

لذَين يكاد كلّ منـهما  ل نظاماً مزدوجاً يعتمد على هذين احملورين الّها متثّألن ؛دراسة الصورة  البالغية
    ١خيفي اآلخر
لغـوي يف خلـق   ركيب الّجانباً من فاعلية الت  نظرياًفلعلّ ما قُدم يف هذا البحث يضيء ...وبعد
ورة التةالصة  متكاملةويف قرا ،شبيهية  دالليا قراءة لغويولعلّ يف هذه اإلضاءة حافزاً لكلّ قـارئ   ،ء

 ،ابتـة وألن يهدف إىل الكشف عن  تنويعات وألوان  تثري املفاهيم الثّ ،ألن جيدد ما اعتاده من تقليد
يف اجلانـب   آملني ـ  إن شاء اهللا  ـ إجناز دراسةٍ  الحقة  نقدية  حتليلية  تفصل   ،وتغين األصيل منها

يف املوضوع  ذاته عند عبد القاهرالت طبيقي.  
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  البنية السردية واخلطاب السردي يف الرواية
  سحر شبيب  الدكتور

  امللخص  
 انبثقت الدراسات السردية الواعية بفن السرد من نتائج البحث النقدي للشكالنيني الروس، منـذ      

منتصف القرن العشرين، يف نطاق هاجس علمي دفع الناقد "تودوروف" إىل حتديد علمٍ خاصٍ بالسرد 
متييـز  و يهتم بتحديد البىن الداخلية يف السرد،و أطلق عليه مصطلح (السردية) الذي يعين (علم السرد)

ر ثابتة يف املبىن الكشف عن العالقات اليت تربط بعضها ببعض من حيث هي عناصو خصائصها النوعية،
،حتديـد  و معرفة آلية اشتغاهلا،و الروائي وتكشف عن العالقات اليت تربطها مبكونات اخلطاب السردي

نظام عملها وقواعده، مما هيأ للدارسني أرضية علمية متكّنهم من حتديد أساليب اخلطاب القادرة علـى  
أصبحت دراسة هذا الفن بوصفه فرعاً و ،توصيل الرسالة السردية يف صورة منتج فين هو قصة أو رواية

أدبياً قائماً بذاته تبىن على خصائصه الداخلية النوعية بعيداً عن التدخالت اخلارجية أو إسقاطات مـا  
على النص حول النص.  

يهتم هذا البحث مبصطلحي (البنية السردية) و(اخلطاب السردي) بوصـفهما يشـكالن املنـهج        
 أساسيني مها: (األدبية) الذي يعىن بالكشف عن اخلصـائص النوعيـة للسـرد،    التطبيقي ملصطلحني

وملصطلح (الشعرية) املعين بالكشف عن خصائص اخلطاب السردي الذي يتمثّل يف الـنص الروائـي   
دف املرسل إليه = املروي له)، علماً بأنّ اهلو احلامل إلرسالية لغوية يتجاذا طرفان (املرسل = الراوي،

املركزي للمصطلحني يتوخى التأكيد على اخلصوصية النوعية ملقوالت الفن الروائي، وتتفـق املنـاهج   
االنقدية بالرغم من اختالف مذاهبها على أنّ دراسة الفن السردي ال بد أن تنطلق من البنية السردية مبا 

السردي فيما بينها بعالقـات   تتضمنه بنياا الداخلية من خصائص نوعية، حيث ترتبط عناصر التكوين
تعمل على تأسيس النص الروائي (اخلطاب السردي) وفق أساليب متنوعـة  و تقنيةو ذات صبغة وظيفية

  حتددها ضوابط البنية السردية.
مكونـات ذات  و فاخلطاب السردي ليس أي صياغة نثرية، إنه فرع أديب قائم بذاته ينبين على عناصر

  فق نظام تضبطه املفاهيم السردية يف قواعد ثابتة.خصائص نوعية تشتغل و
  الشعرية.   ،األدبية ،اخلطاب السردي ،:  البنية السرديةكلمات مفتاحية

                                                             
- ا، جامعة دمشق، ، أستاذ مساعدسوريةمشق، دقسم اللغة العربية وآدا. 
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  املقدمة

 اللسـانية و اعتمدت الدراسات السردية احلديثة على جمموعة نظريات تبنتـها املنـاهج البنيويـة       
تعـد بعـض   و سعة مازال النقد املعاصر يسـتند إليهـا،  أنتجت منظومة اصطالحية واو السيميائية،و

  مصطلحاا ركائز أساسية يف قيام أي فعل نقدي يتناول النصوص الروائية.          
لما و ويعد السرد من أهم الفنون يف حياة الشعوب ملا له من تأثريات متعددة تشمل مجيع مناحي احلياة،

 ري ويف تكوين ثقافة اتمعات وتوجيهها وصقل إبداعاا الفنيةكان له من تأثري يف صياغة العقل البش
تطويرها. فهو فن ينفتح على إبداعات متعددة منذ عرفته (اخلرافة وامللحمة واألسطورة...) وصـوالً  و

 القصة القصرية، مبا تتفرد به من قيمـة مجاليـة  و إىل صياغته احلديثة اليت نعرفها اليوم بالرواية والقصة
  صية نوعية.خاو

إنّ إشكالية البحث تسعى إىل الكشف عن الظاهرة السردية مبفهومها احلديث منذ انطالقتها مـن      
مطلع القرن العشرين وفق منظورات مفهومية جديدة، ومن خالل مناهج نقدية استطاعت االسـتفادة  

  من تطور العلوم وخاصة علم اللسانيات.
يح لنا اإلملام بكافّة جوانب الدراسات السردية، كان علينا أن خنتـار  ومبا أن ضيق مساحة البحث ال يت

منها ما وجدنا أنه ركيزة أساسية يف حتديد هوية الفن السردي، أال وهي عالقة البنية السردية باخلطاب 
السردي. وال أدعي أنها دراسة فريدة لكن أرجو أن تكون األسهل واألبسط يف تقصي العالقـة بـني   

  اتني املقولتني.ه
انطلقت الدراسات السردية احلديثة يف مطلع القرن العشرين متكلة على أحباث الشـكالنيني الـروس   
ونظريام ومازالت املناهج النقدية احلديثة رغم توسعها واغتنائها باملزيد من املعارف مع تطور العلوم، 

دراسات معمقة عن فن القص عموماً، وأنتجـت  تتوكأ على أحباث الشكالنيني ونظريام اليت أسست 
  منظومة من املقوالت يعدها النقاد أجبدية الدراسات السردية.

تسهيل استيعاما لدى  املهتمني بدراسة الفـن  و يهدف البحث إىل تبسيط مفاهيم هذين املصطلحني
من وجهة ثقافية توفر له مستواً  إىل مساعدة متلقي النص السردي على تقبل النص أو تقييمهو الروائي،

معرفياً مقبوالً يساعد على التمييز بني النصوص، خاصة وأنّ معظم وسائل اإلعالم املعاصـرة تتنـاول   
قد يغيـب القيمـة   و اإلصدارات الروائية مبقاالت نقدية غري ختصصية، مما يؤثر سلباً على ذائقة التلقي

هذا البحث أن نقدم بعض املصـطلحات واملفـاهيم الـيت     اجلمالية للنص، ولعلّه من املفيد قبل عرض



 ١٠٥                       ، السنة الرابعة، العدد الرابع عشرجملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
سنعتمد عليها يف دراسـتنا، ونبـدأ بـأهم مصـطلحني وضـعهما الشـكالين "توماتشفسـكي        

Tomacheveski")١(:  
  ):Fableاملنت احلكائي ( -

هـي  هو جمموع األحداث اليت تشكّل املادة األولية يف احلكاية (سواء كانت واقعية أو متخيلـة) و     
أحداث ختضع ملنطق السببية والتراتب الزمين املتعاقب منطقياً، أو هو احلكاية كما يفترض أنها جـرت  

  يف الواقع.
  ):Sujetاملبىن احلكائي ( -

إنه احلكاية املروية اليت ال ختضع األحداث فيها إىل السببية أو إىل الترتيب الزمين املنطقي، ولنقل إنهـا  
  حكاية وفق نظام تأليفي ختييلي، يتبناه السرد بطريقة فنية إبداعية.البناء اجلديد لل

  ومن خالل هذا النظام الفني الذي نسميه السرد يتحول املنت احلكائي إىل املبىن احلكائي.
  مكونات السرد: -
مياا هـذه  ونقصد ا األركان األساسية اليت ال يكون السرد من دوا، وميكن أن تتناوب على تس   

  الترسيمات أو هذه القنوات:
  املروي له  –املروي   –الرواي 
  املسرود له –املسرود  –السارد 
  املرسل إليه –الرسالة  –املرسل 

  عناصر السرد: -
  املكان.و الزمن،و الشخصيات،و هي: األحداث،

نها الفضاء الروائي. وهي عناصر يقوم السرد على عناصر املبىن احلكائي: أي العناصر اليت يتشكّل م     
ثابتة وأساسية ال ميكن اعمار البناء الروائي من دوا، ولكن ميكن التالعب مبواقعها، ومسـاحة هـذه   

  ترتيبها واتساقها وفق خميلة الكاتب، ورؤيته وطريقته الفنية اليت سيعتمدها يف السرد.و املواقع،
بوصفه شخصية من الشخصيات اليت متيزت وظيفتها حبمـل   ويربز من بني هذه العناصر (الراوي)    

مسؤولية السرد وتوصيلها فتشعبت عالقاا يف اجتاهات متعددة واختصت بعالقة نوعية ذات تـأثري يف  
بنية السرد ويف آلية متظهره. وكي يتسنى لنا اإلفضاء إىل معرفة جوهر العالقة بين الـراوي وأركـان   

                                                             
، املتحـدين للناشرين  ة، الشركة املغربي١نظرية املنهج الشكلي، نصوص الشكالنيني الروس، ترمجة (إبراهيم اخلطيب) ط ١

      ٣٥ص   .١٩٨٣
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وإىل معرفة تأثري هذه العالقة يف آلية السرد ذاا، اخترنا أن نبدأ بتعريف قدمه "ميشـيل   السرد األخرى

  :)١(" للتفريق بني (الشخص) و(الشخصية)M. Zerafaزرافا 
: هو الشخص الذي ميتلك حدوداً ندركها حبواسنا ويترسخ شـكله اسـد يف   personneشخص 

  إدراكنا يف الواقع.
: هي وجهة نظر عن اإلنسان حيملها الكاتب مدلوالت معينة واضعاً إياها يف Personnageشخصية 

  مرحلة زمنية تستوعب كيفية تطورها.
  .)٢(ويستنتج "زرافا" أن أساس الرواية اجليدة هو خلق الشخصية وليس شيئاً آخر

النوعية بالكاتب بوصفه  حظيت دراسة شخصية الراوي بأحباث واسعة، نظراً لدورها املهم وعالقتها   
شخصاً من الواقع يقوم خبلق الشخصيات يف روايته، وهذه الشخصيات ال تتولّد من فراغ، فهناك كثري 
من العناصر اليت يستعريها الروائي من احمليط اخلارجي ومن خمزون ذاكرته عن مالمح األشخاص وقـد  

يته. إالّ أنّ مفهوم الشخصية تطور إىل حـد  حياول جتميعها يف شخصية أو أكثر من بني شخصيات روا
بعيد وعلى وجه التحديد مع الدراسة البنيوية اليت اعتمدت على الدراسة اللّسانية، فعدت الشخصـية  
طرفاً مشاركاً يف بناء السرد وحولتها إىل (قضية لسانية). وأصبحت الشخصية بنية من بنياتـه تقبـل   

ءاً من البنية السردية املكتملة. فالشخصية من وجهة النظر البنيوية مل تعد التجزيء، وتكون بدورها جز
ذلك الكيان احلي املقترن بالشخص يف الواقع وحسب، ومل تعد تلك الشخصية املؤنسنة، بـل انفـتح   

  مفهوم الشخصية الروائية على مفاهيم متعددة ومتنوعة، من خالل  دراسات عدة  نذكر منها:
ة وميكن إجيازه كاآليتما توص٣(ل إليه "فيليب هامون" يف دراسته عن الشخصي(:  

يتسع مفهوم الشخصية فيتجاوز الشخصية املؤنسنة، ألنّ الشخصية يف البنيوية عالمة من جمموعـة   -أ
عالمات لسانية ضمن اخلطاب السردي. وهو ذا يتخطّى مفهوم الشخصية يف املنـاهج التقليديـة،   

دة على تقاليد نقدية ثقافية ترتكز على مفهوم (الشخصية اإلنسانية) بوصـفها معطـى تتحـدد    املعتم
  طبيعته وفق تلك التقاليد أو باالعتماد على التحليل االجتماعي أو النفسي.

                                                             
1  M. Zeraffa: Personne et Personnage, Paris, Klinicksieck 1971.p: 133 

  .   Zeraffa. P 137"زررافا": م. ن.  -٢
  .٢٠٠٣ترمجة (سعيد بنكراد)، دار جمدالوي. عمان  "فيليب هامون"، سيمولوجية الشخصيات السردية: -٣

Philippe Hamon, pour un statut, sémiologique de personage in poétique 

de récite edition du jeuil, Pars, 1997.p: 77 
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الشخصية جمموعة من املفاهيم ميكنها أن تكون شخصيات تتالءم مع طبيعة النصـوص الروائيـة    -ب

ا السة.وسياقاردي  
  وجد "هامون" أنّ للقارئ دوراً مهماً يف إعادة بناء الشخصية. -ج

  وبــالرجوع إىل مــا طُــرح مــن تعريفــات (الشخصــية) نــذكر أنّ "بــارت       
R. Barthes(كائنات من ورق) ةة الروائيالشخصي ها  )١(" عدتتخذ شكالً (داالً) من خالل اللغة وأن

 –وحسب التحليل البنيوي  –جاهزاً وال (ذاتاً) نفسية. بل هي  نتاج عمل تأليفي، فهي ليست (كائناً)
  ).  Signifié)، و(مدلول Signifiant) له وجهان:        (دالّ Signمبرتلة (دليل = 

فالشخصية (دالّ) عندما تتخذ عدة أمساء أو صفات حتدد هويتها، و(الشخصية) تكون (مـدلوالً )      
  .)٢(ما يقال عنها من مجل متفرقة، أو بوساطة ما تقوله هي أو تصرح بهعندما يكتمل العمل، ويتجمع 

هو مـا دفـع   و ولذلك ال جند صورة الشخصية مكتملة إالّ عندما يكون النص احلكائي قد بلغ ايته.
الباحثني املعاصرين إىل التأكيد على دور القارئ يف حتديد هوية الشخصية، إذ إنه يقوم بتكوين الصورة 
النهائية عنها بالتدريج يف أثناء القراءة. وهذا يفضي إىل نتيجة جديدة يف دراسة الشخصـية تؤكـد أن   
  الشخصية احلكائية /الواحدة/ سوف تكون متعددة الوجوه وحتتمل حتليالت خمتلفة حسب تعدد القراء.

اوز تركيب الـنص  ويؤكّد "هامون" أنّ الشخصية يف احلكي هي تركيب جديد، يقوم به القارئ، يتج
للشخصية، معتمداً على أن الشخصية الروائية هي عالقة لغوية ملتحمة بباقي العالقـات يف التركيـب   

  الروائي الذي جيسده السرد بوصفه رسالةً أو خطاباً بني طريف القناة السردية:
  املسرود له ـــــــ  املسرود ـــــــ السارد            

سات النقدية عن العالقات اليت تربط بني شخصية الراوي وعناصر البناء الروائـي،  كشفت الدرا     
وبينت  أا عالقات متشعبة وتتشابك مع األدوار اليت تؤديها العناصر يف املبىن احلكائي وهي ذات تأثري 

اهتمام النقـاد  فاعل يف خلق السرد، ويف الصياغة النهائية له بوصفه منتجاً فنياً. استأثرت هذه القضايا ب
والباحثني وتداولتها املناهج النقدية من وجهات نظرٍ متعددة تسعى إىل حتليلها وتعريفها وتوصـيفها يف  
مقوالت خاصة. وتوصلت إىل أن الراوي يشكل حموراً أساسياً تتمركز حوله اإلشـكاليات املتعلقـة   

اصر السـرد ومكونـات   خبصائص السرد، فسعت األحباث للكشف عن النظم اليت تتآلف ضمنها عن
  اخلطاب يف عالقات هلا مسات خاصة ومن اجتماعها ينسج املبدع فناً امسه الرواية.

                                                             
1.R. Barthes, introduction a l 'analyse  des récites, Paris. 1981, p: 21/ 24                                  

  ٥١، ، ص بنبة النص السرديوانظر: محيد محداين، ٢٥٥، ص حتليل اخلطاب الروائيسعيد يقطني، . ٢
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اعتمد املنهج البنيوي على جتريد الشخصية الروائية من حمتواها الداليل، وأسند إليها الوظيفة النحوية  

عالقة بني املؤلّف الواقعي والشخصية  اليت جتعلها فاعالً يف العبارة السردية، وذا أسقطت البنيوية أي
  .)١(التخييلية اليت يؤلّفها لغاية فنية يف روايته

إنّ اإلشارة إىل أهم احملطّات اليت ساعدت على استقرار نظريات التحليل البنيوي، سوف تساعدنا على 
دور الـراوي بوصـفه   قبول حتويل مفهوم الشخصية إىل (قضية لسانية)، كما أنها ستعيننا على حتديد 
من مثّ سوف نتـبني  و شخصية حكائية ختييلية جيب أن تنفصل عن املؤلّف بوصفه شخصاّ من الواقع،

  مدى تأثري شخصية الراوي يف آلية السرد ودورها يف اختيار مقامات السرد.
ها يف الرواية الشخصيات الروائية باالعتماد على الوظائف اليت تؤدي )٢(درس "بروب" ١٩٢٨ففي سنة 

وميز فيها بني أغراض املنت الروائي اخلاضـعة   )٣(واليت أطلق عليها "توما تشوفسكي" تسمية (احلوافز)
ملبدأ السببية وللنظام الزمين، وأغراض املبىن احلكائي اليت ال ختضع ملنطق الواقع، وال للسببية وال للنظام 

على عناصره الداخلية وخصائصها السردية النوعيـة، إـا (   الزمين، ألنها إبداع ملنتج فني يقوم بناؤه 
الرواية ) يف نص خطاب سردي يعتمد اللّغة وسيلة حتمل إرسالية لغوية من مرسل إىل مرسل إليه، من 

  مبدع إىل مجهور.   
من منهج "بروب" حني قام بتحليل (أسطورة أوديب) معتمداً يف حتليلـه   )٤(استفاد "ليفي شتراوس"   
ى الظاهرة اللسانية اليت تبدأ من الوحدة الصوتية الصغرى (الفونيم)، وتنتقل إىل الوحـدة الصـرفية   عل

(املورفيم)، مث إىل الوحدة املعنوية (السيمانتيم) مث إىل مستوى اجلملة. لكـي يوضـح أن للوحـدات    
  الصغرى يف األسطورة طابعاً وظيفياً فاعالً.

" جبمع منهج "بروب" و"شتراوس" وحدد األشخاص Grimase"غرمياس  مثّ قام عامل السيمياء البنيوي
    مـا يـتمة أو خصائصها اخللقيـة. وإندها ميوهلا النفسييف الرواية بوصفهم مشاركني ال كائنات حتد

  .)٥(حتديدها حبسب النظرية األلسنية وفق موقعها داخل القصة ووفق الدور الذي تؤديه فيها

                                                             
  ٨٦ص ،رد الروائي يف ضوء املنهج البنيويتقنيات الس ،ميىن العيد .١

2. V. Propp, Morphologie du conte. Traduction: Derrida Todorov et Claude 
Kalan, Seuil. 1970.  p: 28,29,30,31,32,33,36   

  ١٨٠و ١٧٩ص  ،نظرية املنهج الشكلي، م. س .٣
  ٢٤٨ص.١٩٧٧صاحل)، منشورات وزارة الثقافة، دمشق  األنثروبولوجية البنيوية، ليفي شتراوس، ترمجة (مصطفى .٤

5. Grimas: Sémantique structurale, recherche de méthode. Larousse, Paris 
1966. P:   78,79,80 , 81 
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ملفهوم  متّ النظر إىل الشخصية على أا ( وظيفة حنوية)  ألنّ حتديـد الشخصـية   و تأسيساً على هذا ا

يتعني بالفعل الذي تؤديه حبسب املقولة النحوية، فليس مثّة فعل دون فاعل، كما أنه ال يوجـد فاعـل   
  ائي.دون فعل. وهذا الفاعل يف النحو هو نفسه الفاعل السردي (الشخصية) على مستوى املنتج الرو

ومبا أنّ الرواية هي جمموعة أفعال تقوم ا جمموعة شخصيات أمكن من وجهة النظر األلسنية معاجلـة  
  مفهوم الشخصية على أا (قضية لسانية).

جتمع املناهج النقدية يف توصيف الراوي على املقوالت اآلتية: إنّ لشخصية الراوي ذاتـاً وظيفيـة       
ة يف البنية السهـا    نوعيصـف بأنـرد تتاوي مع عناصر السردي، إنّ عالقات الرة ويف اخلطاب السردي

عالقات تبادلية متشابكة ومتشعبة يف آن واحد، إنّ عالقة الراوي  بالبنية السردية ذات صـفة تقنيـة   
  وظيفية.

  نها.وأرجو أن توضح الترسيمة اآلتية متفصالت عالقات الراوي قبل اخلوض يف احلديث ع
  

  
  

: أحد عناصر املبىن احلكائي، ألنه إحدى الشخصيات التخييلية فيه، لكنه يتميز منها مبسؤوليات الراوي
 –، وعلى مكونات السـرد  –من جهة  –جعلته شخصية نوعية ذات تأثري على عناصر املبىن الروائي 

ي تقع مسؤولية كربى يف حتديد آليـة  ، مث بينت األحباث والدراسات أنّ على الراو–من جهة أخرى 
  السرد ومقاماته، ألنه املسؤول األول عن توصيل السرد إىل املتلقّي.

  عالقة الراوي بالروائي:
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يرتبط الراوي بالروائي بعالقة خاصة تبدو معقّدة ومتشابكة يف أحيان كثرية. فالروائي = الكاتب،      

تقوم بعملية السرد، ويسند إليها مسؤولية تتفرد ا عن شخصـيات  يعمد إىل اختيار إحدى شخصياته ل
  روايته وهذا ما يوطّد أواصر الصلة بني (السارد الروائي) و(السارد الراوي).

وحول هذه العالقة ظهرت دراسات سعت إىل حتديد التخوم الواجبة بني الراوي وبني الروائي صـانع  
شخصاً) من الواقع قام بإنتاج شخصية (الراوي = السارد)، ليكـون   العمل الفني، فالكاتب بوصفه (

جزءاً من منتج فين ختييلي جيب على الكاتب االبتعاد عنه ليمنحه احلرية كي يكون شخصـية مقنعـةً   
قادرةً على توصيل رسالة الكاتب دون أن يشعر املتلقّي أنها شخصية مقيدة أو هناك من يفرض عليهـا  

ركاا أو حييك أفكارها أو يكشف مكنونات نفسها من دون إرادـا، عنـدها تفقـد    تصرفاا وحت
الشخصية مصداقيتها، ويشعر القارىء أنها شخصية خشبية حتركها أصابع مؤلّف العمل ليفرض رؤيته 

عالقة على باقي الشخصيات وعلى املتلقّي ذاته، فالعالقة بني الروائي والراوي ليست عالقة سلطوية أو 
تقمص لشخص من الواقع. كما أنّ املسافة بينهما جيب أن تتباعد دائماً. ألنّ مستوى جناح الكاتـب  

  يتعين بقدرته على توجيه الشخصية، فإما أن يوجهها حنو الواقع املقنع، وإما أن يوجهها حنو ذاته. 
  عالقة الراوي بشخصيات الرواية:

رى يف الرواية،  حتددها عالقة الروائي بالراوي الذي مينحه يف كثري عالقة الراوي بالشخصيات األخ   
من الروايات بعض سلطته، فيسمح له بالتدخل السافر يف سلوك الشخصيات ويف اختراق أفكارهـا،  
وكشف أسرارها، كما يسمح له بالتدخل يف سريورة أحداث الرواية والتعليق عليها. وجتسد الروايات 

  كية هذا النوع من العالقة بني شخصية الراوي والشخصيات األخرى يف الرواية.الكالسي
وقد تنبه الروائيون إىل هذا الشرك اخلطري واستطاعت الروايات احلديثة يف معظمهـا حتريـر الـراوي    

  وعالقاته من سيطرة املؤلّفني.
لواقع،  جيب أن يبقى خـارج العـامل   فالكاتب (السارد األصل) ألنه مؤلّف احلكاية، هو شخص يف ا 

التخييلي يف الرواية، وعليه حني خيتار شخصية الراوي املفوضة بالسرد أن يعتقها ويبتعد عنـها حممـالً   
إياها مسؤولية اتخاذ الزاوية اليت تنظر منها إىل املشهد الروائي وأن ترسـم أسـلوب عالقاـا مـع     

  شخصيات الرواية .
للناقد "توماتشفسكي" فضالً كبرياً يف دراسة هذه العالقات حني ميز بـني منطـني يف    ال شك يف أنّ

  :)١(السرد
                                                             

  ١٨٩ص  ،نظرية املنهج الشكلي. م. س .١
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: السرد املوضوعي الذي يكون فيه السارد عليماً بكلّ شيء، ويكون الكاتب مقـابالً للـراوي   األول

  التفسري.احملايد الذي ال يتدخل يف سريورة السرد وال يفسد على القارئ متعة التحليل و
ــة فــال يقــدم الكاتــب األحــداث  الثّــاين ــراوي احلكاي ــع ال ــذايت وفيــه يتتب ــرد ال الس :  

إالّ من وجهة نظر الراوي الذي يقوم بتحليلها وتفسري مواقف الشخصيات ويفـرض علـى القـارئ    
  تأويالته، وتعليقاته بني حني وآخر.

لّا ضمن النظام السردي العام القائم على املبىن السردي أما عالقة الراوي بآلية السرد فال ميكن حتديدها إ
ذاته بكلّ عناصره ومكوناته، وال ميكن الكشف عنها أو حتديدها إال من خالل دراسة البنية السـردية  
اليت ستقودنا بالضرورة إىل حتليل  اخلطاب السردي بوصفه نثراً سردياً متفرداً خبصائص نوعيـة تقـوم   

     على أسسٍ علمية.
  :)١("Narratologyالبنية السردية "

ويعين به (علم السـرد)، وهـو    ١٩٥٩" سنة Todorovإنه املصطلح الذي اقترحه "تودوروف      
العلم الذي يعىن بدراسة اخلطاب السردي أسلوباً وبناًء وداللةً، ويقوم على دراسـة متظهـر عناصـر    

تربط  األجزاء بعضها ببعض، والعالقة بينـها وبـني   اخلطاب واتساقها يف نظام يكشف العالقات اليت 
الكلّ املتجسد يف اخلطاب السردي، على اعتبار أنّ هذا اخلطاب هو الصيغة الوحيدة لنقل السرد، وهو 
الصورة اللّغوية اليت جتسده.  وال بد أن يكون قائماً على نظامٍ علمي واضح حيدد صـالته وعالقاتـه   

  تج الروائي وعناصره.بباقي مكونات  املن
والسرد بوصفه املادة األساسية هلذا العلم ميكن تعريفه بأنه نظام لغوي خاص حيمل حادثة أو سلسلة من 
احلوادث املتوفّرة أساساً يف (حكاية املنت) وتؤديها شخوص يف أزمنة حمددة وأمكنة معينة، يقوم السـرد  

عمل اخلطاب السردي بوصفه فناً نثرياً على تنظيم هذه احملموالت بإنتاجها فنياً على سبيل التخييل. مث ي
يف نسق لغوي، فيكسبها شكالً فنياً منتظماً يف عالقات مبنية على قواعد تربط أبنيتها الداخلية باألبنيـة  

  اللّغوية لتشكيل كتلة فنية هي النص الروائي.
باهتمام الباحثني والنقّاد، نـذكر مـن أعالمهـم     حظيت دراسة البنية السردية خالل القرن العشرين

، Gentte، وجينـت  Barthes، وبـارت  Todorov، وتـودوروف  Greimasاألولني: غرمياس 

                                                             
1 . T. Todorov: Les catégories du récit, in l'analyse structurale du récit. 

Commication ,8  Seuil. 1966. P: 165. 
  T. Todorov: Litterature et signification , édi , Larousse 1967. p: 79 , 80 



 ١١٢ سحر شبيب                          البنية السردية واخلطاب السردي يف الرواية

 
، وغريهم ممن عملوا على تطوير النظرية النقدية حـول بنيـة السـرد وحـول     Bremondوبرميوند 

ر املناهج النقديها، مستفيدين من تطوة عموماً، ومن املنهجني البنيوي واللسـاين  املوضوعات اليت ختص
  خصوصاً.

انتهجت النظرية السردية يف حتليلها للخطابات السردية ويف الكشف عن نظمها الداخلية والقواعد اليت 
  :)١(حتكمها منهجني

علـى املنطـق   : يعىن باملضامني السردية، ويهتم بالعالقات الغيابية معتمداً منهج السردية الداللية -١
الذي حيكم األفعال متجاوزاً الوسيلة احلاملة هلا، موجهاً اهتمامه إىل املضـامني السـردية وإىل البنيـة    

  العميقة يف السرد، وميثّل هذا التيار: "بروب "، و"غرمياس"، و"برميون".
ئـي (عناصـر املـبىن:    : يبحث يف متظهر العالقات بني عناصر البناء الروامنهج السردية اللّسانية -٢

احلدث/ الشخصيات/ الزمن/ املكان)، أي أنه يهتم بدراسة املظهر التركييب للسرد الذي يتجسـد يف  
اخلطاب معتمداً على حتليل مظاهره اللّغوية وما تنطوي عليه من عالقات تربط عناصر املبىن احلكـائي  

سردية، ومن أمهّها عالقة الـراوي بـالروائي   فيما بينها وعالقاا مبكونات اخلطاب وأطراف القناة ال
  وتأثريها يف عملية السرد.

أمثر العمل على حتليل اخلطاب السردي من وجهات متعددة إىل معرفة العالقات الـيت تـربط بـني:    
ا السارد، واملسرود، واملسرود له، وحتديدها، وبيان تأثريها يف مقامات السرد وآليتها، إضافة إىل تأثريه

  على صياغة اخلطاب السردي.
فاهتمت الدراسات مبسألة ظهور (السارد/ الراوي) وبأساليب سرده، ومواقعه ووسائل اتصاله باملروي 
له، ألنّ السارد واملسرود له مكونان أساسيان ال يكون للسرد وجود من دوما، يف القناة السردية اليت 

  املرسل إليه ←الرسالة  ←املرسل       تقوم على أركان ثالثة:            
تعتمد معظم الدراسات احلديثة اليت تناولت البنية السردية على حتليل البىن الداخلية للسـرد بوصـفه   
(اإلرسالية اللغوية) اليت تشكّل مكوناً وبنية أساسية يف القناة اليت اتفق عليها الدارسون لنقل (احلكاية = 

ل إليه.احلدوتة = القصل إىل املرسة) من طرف إىل آخر، من املرس  
وتعد البىن السردية نوعاً من وسائل التعبري،على اعتبار (البنية السردية ) وسـيلة إلنتـاج األفعـال        

السردية املنطوية على معناً نتيجة التفاعل الذي حيصل بني الوقائع والشخصيات، ويكون ( املسـرود =  
  سؤوالً عن احتواء هذا التفاعل والتعبري عنه. املروي )  م
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يعد املنهج اللّساين يف طليعة املناهج النقدية اليت اعتمدت على حتليل ميكانزمات احملكي ومكوناته، أي 
حتليل البىن الداخلية يف السرد ملعرفة آليات اشتغاهلا مبعزل عن أي مناهج خارجية قد حتاول إسقاط مـا  

  لى النص السردي.حول النص ع
وأخذت دراسة البنية السردية تركّز على العالقات الداخلية اليت تنظّم بنيـات السـرد، وتنوعـت يف    

  اجتاهات عدة:
اجته بعض الدارسني إىل أن تكون البنية السردية هي احلبكة، معتمدين على نظام بناء األحداث يف  -١

  الرواية.
تتبع النظام الزمين ومتغيراته يف املبىن احلكائي، وعلى حتديد دور الراوي اعتمد بعض الدارسني على  -٢

يف مثل هذا التتبع الزمين، وهي من أهم دراسات الشكالنيني الـروس الـيت اسـتندت إىل تعريـف     
  "توماتشفسكي" للمنت الروائي واملبىن الروائي.
يت تحيل وعي الراوي على املبىن احلكائي، وتكشف ال )١(وإىل نظرية "لوبوك" يف كتابه "صنعة الرواية"

  عن العالقة املطلوبة بني الراوي والروائي.
االجتاه الثّالث يوسع مفهوم البنية السردية، ليشمل الرواية واملسرح والسينما، وليشـمل أشـكال    -٣

وب تقين موظّف يف السرد لنقل التعبري اليت تعد متماثلة يف متوا، على اعتبار أنّ اخلطاب السردي أسل
  عناصر املنت إىل القارئ.

والـزمن   االجتاه الرابع يقتصر على معاجلة عناصر السرد متفردة (الراوي بوصفه شخصية روائيـة،  -٤
الذي ال ميكن أن يتطابق مع زمن املنت أو مع احلقيقة). وكذلك طرح قضية املروي له بوصفه املتلقّـي  

  الذي يعيد تفسري النص وحتليله.
ومن الواضح أنّ هذه االجتاهات مجيعها غري متناقضة بل هي متكاملة، وتسعى ملعرفة كيفية إنتاج الواقع 

روائي) الذي يوصل رسالة من طرف أول إىل طرف ثان أنشئت الرسـالة  يف صيغة شكل فني (النص ال
  من أجله. وال بد هلا من صيغة خاصة هي اخلطاب السردي يف العمل الروائي.

اعتمد التحليل البنيوي على حتديد البىن األساسية يف السرد لفهم هذه (الرسالة اللّغوية) اليت حتمل عاملاً 
حلوادث، وتشكّل مبىن روائياً يتجاذبه طرفان، الراوي واملروي له. وهو عـامل منـتظم يف   متخيالً من ا

  وشائجه الداخلية ويف العالقات اليت تربط بينها، وتديره آلية اشتغال مكوناته الرئيسة الثّابتة وهي:

                                                             
  ٢٢٩صجواد،  ،ترمجة عبد الستارصنعة الرواية،بريسي لوبك .  ١
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اصـر: احلـدث   الراوي: الذي لديه ما يكفي من املعطيات عن (املروي) بكلّ ما حيتويه مـن عن  -١

والشخصيات والزمان واملكان، والقادر على استيعاا واإلملام بأسلوب حضورها وكيفية متظهرهـا يف  
  اخلطاب السردي الذي خيتاره لبناء هذه العناصر.

املروي، املسرود: الذي يكون دائماً ضمن وعي مسبق لدى املؤلّف مثّ يتوسل السارد األسـلوب   -٢
  ه رسالةً لغويةً.األمثل لعرضه بوصف

ــارد    -٣ ــف/ السـ ــن املؤلّـ ــراً يف ذهـ ــون حاضـ ــذي يكـ ــه: الـ ــروي لـ   املـ
منذ اللّحظة األوىل اليت وجهته الختيار املنت، ألنّ السارد ينطلق استجابة للمسرود لـه   –(األصل)  –

  (املتلقّي = املروي له).
فيد أن نعرض أهم احملطّات اليت كان ظهرت اجتهادات كثرية يف دراسة البنية السردية ورمبا كان من امل

  هلا أثر يف تكوين علم السرد ومتكينه.
: تتميز مبعاجلتها املعىن يف النص وتعرض مسألة املعىن على النحـو اآليت:  ال ميكـن   )١(نظرية "غرمياس"

تعيني املعـىن   إدراك قيمة النص إالّ إذا كان إدراك معناه هدفاً يف التحليل والدراسة، والتحليل ال يعين
بشكل حدسي دون معرفة الشروط املنتجة للمعىن، وكيفية إنتاجه اليت ال تنفصل عن عمليـة حتديـد   
حجم املعىن وطبيعته،  مما يدعو إىل رده إىل العناصر اليت أنتجته، وعندها تتحول دراسة البنية السـردية  

  احاا وتقابالا ومتاسكها.إىل عملية حتليلية تستند إىل العناصر النصية بانزي
تتميز نظرية "غرمياس" بأنها تبحث عن األثر اجلمايل بعيداً عن القوة احلدسية اليت تتحكّم فيها الـذات  
املتلقية، وتتميز كذلك بالشمولية وقدرا على التحاور مع نظريات أخرى. وهذا التميز جعل لنظريـة  

قدية احلديثة، اليت تبحث عن مجالية اإلبداع، إذ البد للرواية اليت هي "غرمياس" خصوصية يف املناهج الن
  منتج فني من أن حتقّق أثراً مجالياً وأن تشتمل على مقوالت مجالية متنح العمل حكم قيمة مجالية.

ؤية السحت مقولة (الرة إىل نوع من االستقرار إالّ بعد أن توضردية) اليت مل ترتكن دراسة البنية السردي
زوايا  –وجهة النظر  –التبئري  –املسافة  –الصيغة  –انبثقت عنها جمموعة مصطلحات هي: (الصوت 

الرؤية) وغريها من مصطلحات أو مقوالت سعت لتمكني علم السرد بوصفه نظاماً تأليفياً له آلية عمل 
  تستدعيها البنية السردية.
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ذكر ما قدمه الناقدان "روبرت بن واريث" و"كلينث بـروكس"  ومن اجلهود املبذولة يف هذا الشأن ن

حني أطلقا مصطلح (البؤرة السردية)، وعمال على منذجة (وجهة النظر) يف تصنيف جديد أعاد الناقـد  
  :)١("جينت" تفسريه يف كتابه (خطاب احلكاية) على النحو اآليت

  أحداث حملّلة من الداخل: -١
  البطل حيكي قصته. ←  عمل:سارد بصفته غائب عن ال

  شاهد حيكي قصة البطل. ←        
  أحداث حملّلة من اخلارج: -٢

  املؤلّف احمللّل العليم. ←  سارد بصفته غائب عن العمل:
  املؤلّف حيكي القصة من اخلارج. ←        

وغ غايـات  بأنها: "مسألة تقنية ووسيلة من الوسائل لبل )٢(" (زاوية الرؤية)Bothويعرف الناقد "بوث 
الطموح". وعلى الرغم من أنّ هدف هذا التعريف يأيت ليؤكّد أنّ مقولة "زاوية الرؤية" تتعلّـق بآليـة   
السرد وهي عملية تقنية يف بنية السرد، فإنه يشري أيضاً إىل أنها هدف بالنسبة إىل الكاتب، ألنها حتقّق 

ن الواقع، بينما يستطيع الراوي (الشخصية) توصيل ما له جتاوز الواقع الكائن الذي يقيده ألنه شخص م
يبتغيه الكاتب إىل القارئ من زوايا خمتلفة، ألنه شخصية ختيلية قادرة على االنفالت من قيـود هـذا   

  الواقع.
  ويقترح "بوث" أن يتم االعتماد على ثالثة رواة ميكنهم التحكّم بالرؤية السردية:

  حياول االختباء وراء (وجهة النظر).املؤلّف الضمين الذي  -١
  الرواة املمسرحون (الشخصيات املشاركة يف الرواية). -٢
  الرواة غري املمسرحني (شخصيات الشهود غري املشاركني). -٣
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ال شك يف أنّ االطالع على دراسات البنية السردية اليت شهدا العقود الثمانية من القرن العشـرين،  

ناهج النقدية كانت تسعى للكشف عن ماهية البنية السردية واستبيان آلية عملـها، وأنهـا   يبين أنّ امل
  انطلقت يف غالبيتها حنو هدفني مها:

حتديد وظائف العناصر يف الفضاء الروائي وعلى وجه اخلصوص وظيفة الراوي بوصفه شخصـية   -١
  حكائية.

احلكائي  ومكونات اخلطاب السردي، وخاصة العالقة  حتديد العالقات اليت تربط بني عناصر البناء -٢
اليت تربط بني الراوي (السارد) يف الرواية، والروائي (املؤلّف)، السارد األول املختبـئ وراءه، والـيت   

  حتددها الرؤية السردية. 
ت ألسـئلة تتعلـق   ويبدو أنّ دراسة البنية السردية يف أشكاهلا املتنوعة كانت تم بالبحث عن إجابـا 

بالراوي، وباآللية السردية اليت تعىن  ببناء الكون الروائي الذي سينقَل إىل املتلقي عرب اخلطاب السردي، 
  وتركزت اشكالية الدراسة حول أسئلة ثالثة:  

  من يتحدث يف احلكي؟ ←
  أين موقع الراوي يف احلكي؟ ←
  كيف يتشكّل املشهد الروائي؟ ←

التدقيق يف اإلجابات عن تفاصيل األسئلة املطروحة إىل مقولة  (الرؤية السردية )، توصل الدارسون بعد 
اليت حتدد (زاوية الرؤية ) أو (الصيغة) وقد ساقت هذه اإلجابات منظومة من املقوالت واملصـطلحات  
 كان الشكالنيون أول من بدأ بتحديدها من خالل اجتهادام يف الكشف عن القواعد الناظمة للسرد،
واستمرت املناهج النقدية احلديثة واملعاصرة يف االعتماد عليها ملعرفة املزيد عن اخلصائص النوعية الـيت  
متيز فن السرد من غريه من الفنون األدبية، واليت ترتقي بأدبية اخلطاب السردي فيكون لـه مقـوالت   

  خاصة تضفي عليه قيمة مجالية تتوخاها اإلبداعات الفنية.   
لدارسون أنّ اختيار املؤلف لزاوية الرؤية يف مبىن السرد هو الفعل املهم األساسي وهو اخلطـوة  وجد ا

  األوىل اليت حتدد أسلوب السرد وآلية عمله، ولذلك كان البد من التوقف عندها:
  زوايا الرؤية:

معرفة أسلوب السـرد   إنّ أبسط تعريف هلا أنها حتدد زاوية رؤية الراوي يف املشهد الروائي، ليتسىن لنا
  على النحو اآليت: )١(الذي سيعتمده، وتتوزع زوايا الرؤية يف ثالثة أنواع فصلها "بويون"

                                                             
   Pouillon: Temps et Roman. édi Gallimard. Paris 1946 P: 75 -1 جاك بوييون:  . ١
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  الرؤية من اخللف: -١

يكون الراوي فيها عارفاً بكلّ أسرار الرواية وخباياها، ويستطيع بتفويض ضمين من الكاتب الكشـف  
  ن الشخصية ذاا واعيةً ا.عن رغبات الشخصيات ومكنوناا وإن مل تك

وحيق للراوي مبوجب هذه السلطة املمنوحة له من الكاتب التدخل يف السرد بتعليقاتـه والتـدخل يف   
  سريورة األحداث ومواقف الشخصيات.

  ميكن مالحظة تطابق زاوية الرؤية هذه مع (السرد املوضوعي) الذي اقترحه "توماتشفسكي".
  رؤية املصاحبة:الرؤية مع. أو ال -٢

يف هذه الرؤية يكون الراوي مساوياً للشخصية احلكائية، وتأيت معرفته على قدر معرفة الشخصية، فـال  
  يقدم تفسرياته إالّ بعد أن تتوصل الشخصية نفسها إىل معرفة هذه التفسريات.
ساوي املعرفة بني الـراوي  ويستخدم السرد يف هذه الرؤية ضمريي املتكلّم أو الغائب مع احملافظة على ت

  والشخصية.
  نالحظ أنّ هذه الرؤية تتطابق مع (السرد الذّايت) عند "توماتشفسكي".

  الرؤية من اخلارج: -٣
هي رؤية أقل استعماالً من سابقتيها، يكون فيها الراوي أقلّ معرفة من أي شخصـية يف الروايـة،       

ع، دون حماولة للتدخل أو تقدمي تفسري، مكتفياً بالوصف ويعجز عن نقل أو وصف إالّ ما يرى أو يسم
اخلارجي وصفاً حمايداً لألحداث أو احلركات أو األصوات، تاركاً القارئ أمام كـثري مـن األلغـاز    

  واملبهمات.
  التبئري:

اقترح هذا املصطلح الناقد "جينت" بديالً من مصطلحي (وجهة النظر) و(زوايا الرؤية). ولتحاشي أن 
  :)١(ط معىن املصطلحني مبا ميكن أن يوحي بالرؤية البصرية، وجاء تصنيفه على النحو اآليتخيتل
  احلكاية غري املبأرة (التبئري الصفر): -١

                                                                                                                                                           
  ٤٨و ٤٧ص،  بنية النص السردي: م. س.وانظر 

  ١٤٨، ١٤٧و انظر "تودوروف": م. س الصفحات 
ــد:ص ــي اجلديـ  .G.Genette: Nouveaux. edi-1             ٣٠،٤٣،٨٩خطـــاب احلكـ

Seul.Coll.poétique.1983  et  , G.Genett ,Discours Du récit, in Figures III 
seuil ,1972 P:8,10,12,14.                                                               
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  يقابل هذا النوع مصطلح (الرؤية من اخللف) أو الراوي خلف الشخصية.    
  التبئري الداخلي: -٢

  ية ويقسم هذا النوع يف التبئري إىل ثالثة أقسام هي:يقابله مصطلح (الرؤية مع) أو الراوي = الشخص
  تـبئري داخلي ثابت: جيعل الرؤية السردية منحصرة يف وعي الراوي.  -أ   
  تبئري داخلي متغير: يتوزع بني رؤية الراوي وشخصيات أخرى يف الرواية. -ب  
احلدث يف الرواية مرات متعـددة  تبئري داخلي متعدد: وفق وجهات نظر الشخصيات. فيعرض  -ج   

  حسب وجهات النظر املتوفّرة يف الرواية عن طريق شخصياا.
  التبئري اخلارجي: -٣

يقابله مصطلح (الرؤية من اخلارج)، ويعتمد أسلوب السرد فيه على تكـتم الشخصـية وعـدم        
ا لديها من عواطف أو مشاعر أو أفكار، وغالباً ما تتميام.إفصاحها عمة بالغموض واإلز الشخصي  

  
مما يدفعنا للقول: إنّ مقوالت الرؤية السردية ومصطلحاا كانت يف جمملها تتوسل معرفة آلية السـرد  
وأمناطها عن طريق معرفة موقع الراوي يف املبىن احلكائي، وحتديد عالقاته الداخلية مع عناصر الروايـة،  

املؤلّف الذي خيتبئ وراءه، ولذلك وضعناها يف الترسيمة املقترحـة ـــ    وعالقته اخلارجية اخلفية مع
آنفاًــ حتت عنوان عالقات متداخلة ومتشابكة، ووضعناها حتت عنوان عالقات وظيفية تقنية ألنهـا  

  مسؤولة عن رسم خارطة السرد وحتديد أسلوبه، وخطّة متظهره يف اخلطاب السردي.
  اخلطاب السردي:

سردي هو الشكل األمثل لتجسيد عملية السرد وال بد من التفريق فيه بني اخلطاب احلقيقي اخلطاب ال
  واخلطاب التخييلي وحتديد مكونات كلّ منهما:

  قارئ.   ←نــــص   ←مكونات اخلطاب احلقيقي: كاتب 
  مسرود له. ←مسرود  ←مكونات اخلطاب التخييلي: سارد 

ين اخلطابني بعالقات متشابكة يتآمر عليها الكاتب والـراوي لتشـييد   ترتبط مكونات كلٍّ من هذ    
البنية السردية، وصناعة اخلطاب السردي املعتمد على املنظومة اللّغوية كي جيسد عملية السرد يف نـص  

  روائي هو إنتاج إبداعي فني حلكاية املنت.
تقي ذا املنتج من مستوى النثـر العـادي إىل   ولذلك كان ال بد أن يتميز فعل الكتابة فيه بأسلوب ير

مستوى النثر األديب اجلمايل املعبر عن خصوصيته بوصفه نصاً فنياً. وهذا ما اصـطلح علـى تسـميته    
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(اخلطاب السردي) الذي اكتسب فيما بعد خصوصية أكثر دقّة حني أضيف إليه مصطلح (شعرية)؛ أو 

  الية هذا التمظهر اللّغوي يف النص الروائي.أدبية اخلطاب السردي املعنية جبم
استحوذت دراسة اخلطاب السردي اهتمام املناهج النقدية، فتناوهلا التحليل البنيوي علـى اعتبـار أنّ    

  اخلطاب السردي (رسالة) أو (صيغة لغوية) حتمل عاملاً متخيالً بني طريف إرسالية لغوية:
  املسرود له ←الســــارد 

  املرسل إليه ←سل املر
استند املنهج البنيوي إىل أنّ اخلطاب السردي يف النص الروائي (شكل لساينّ) يتضمن املعىن وحيتويـه،  
وأنه بنيته مكتفية بذاا، ويتحقّق تفسريها مبا يتضمنه النص السردي ذاته، ألنّ البنية اللسـانية حتمـل   

  الداللة وتنتجها أيضاً.
اين يرى اللسانيون أنّ الرواية تشبه اللّغة اليت تتكون منها،  وكما تكون الكلمة عالمـة  ويف املنهج اللّس

لغوية تتألّف من دالّ ومدلول، تتكون الرواية من شكل ومضمون ال ينفك الواحد منهما عن اآلخـر  
  ولذلك ال بد للمضمون من شكل يليق به ويعبر عنه.

وحيد (اخلطاب السردي) القائم على اللّغة، وقد تبنى "تودوروف" فكـرة  فالسرد عملية فنية متظهرها ال
جتريد الشخصية يف الرواية من حمتواها الداليل وجعل وظيفتها النحوية هي الفاعل يف العبارة السـردية.  

  يف سياق دراسته للخطاب السردي اليت اعتمد فيها على تقسيم مستويات اخلطاب كاآليت:
  : يبحث يف العالقات السياقية والداللية اليت تربط بني وحدات النص.الداليل املستوى -أ

  : الذي يعىن بدراسة الكلمات باعتبار أنها (دليل).املستوى اللّفظي -ب
  : الذي يتشكّل من تآلف جمموع أبنية اخلطاب السردي.املستوى التركييب -ج

ابات األخرى، فهو حيتاج إىل مرسل ومرسل إليه ومن ومبا أنّ اخلطاب السردي نوع من أنواع اخلط    
دوما يفقد معناه، لكن مؤلّف العمل الروائي يتوجب عليه   احلرص على أن يكون سرده اسـتجابة  
واعية لدعوة يفترض أنها صادرة عن املتلقّي، (املسرود له)، على أن يتجنب الظهـور، أو أن يعـرف   

وجهة النظر يف الرواية، فاخلطاب السردي ليس أي مقـروء ولـيس أي    املتلقّي أنّ املؤلّف هو صاحب
  رسالة بني طرفني، لذلك البد من معرفة أسراره ومن اتقان صناعته.

إنّ رصد خصائص اخلطاب السردي يقوم على دراسة البنية السردية وعلى تتبع  آلية عملـها سـواء   
أو البنيوي أو اللّساين أو السـيميائي، ألنهـا منـاهج    كانت دراستها وفق أي من املناهج: الشكالين 

تتكامل يف أحباثها وتنسجم مع منطق الفن الروائي املنفتح دائماً، والذي جعل من خطابه عمالً إبداعياً 
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مجالياً يتربع على عرش الفنون األدبية، وحيقّق انتشاراً واسعاً، ويشغل املناهج النقدية املختلفـة لعقـود   

  .طويلة
وإذا كانت البنية السردية تقوم على تفاصيل البناء (العناصر وترابطها وآلية عملـها)، فـإنّ اخلطـاب    
السردي هو الشكل الوحيد الذي جيسد هذه البنية، وهو بدوره يتأسس على تفاصيلها وأركاا ويعتمد 

اإلرسالية السـردية بصـورة    على العالقات القائمة بني مجيع عناصرها ومكوناا، ليتوصل إىل صياغة
  لغوية فنية ومجالية تدعى: (الرواية).

  

  نتائج البحث واخلامتة:
ميكن أن نوجز ما تقدم يف هذا البحث املتواضع حول البنية السردية واخلطاب السردي يف املقوالت     

  اآلتية:
س الذين حاولوا تنظيم النقد األديب انبثقت الدراسات السردية من املنجز النقدي للشكالنيني الرو - ١

على أساس علمي قائم بذاته، فوضع "تودوروف" مصطلح  (السردية) الذي يعـين (علـم السـرد)    
  وباالعتماد عليه تتم دراسة مظاهر اخلطاب السردي.

انتهجت النظرية السردية بوصفها مقاربة منهجية لتحليل اخلطاب واكتشاف القواعد اليت حتكم نظامه 
  نهجني مها:م

  منهج السردية الداللية، ويهتم باملظهر الداليل وبالعالقات الغيابية يف النص. -أ     
منهج السردية اللسانية، يهتم باملظهر التركييب للخطاب، ويعىن بالعالقـات احلضـورية أي    -ب    

لـراوي ــــ   عالقات التشكل والبناء، وما تنطوي عليه من روابط جتمع بني مكونات السرد  (ا
املروي ـــ املروي له) وعناصر املبىن احلكائي، واهتم بأسلوب سرد الراوي وكيفية ظهوره ومواقعه 

  يف السرد، واعتمد املنهج اللساين على أنّ البنية السردية وسيلة إلنتاج األفعال السردية.
ليل اخلطاب السردي فرع وتأسيساً على ما أحيطت به هذه املفاهيم من تفصيالت، ميكن القول: إن حت 

معريفّ يعتمد على حتليل البىن الداخلية للخطاب السردي،  وعلى معرفة آلية اشتغاهلا بعيـداً عـن أي   
  منهج خارجي بوصفه جنساً أدبياً قائماً بذاته.                     

الروائي، تتآلف فيـه  البنية السردية، رسالة لغوية حتمل عاملاً متخيالً من احلوادث اليت تشكل املبىن  -٢
عناصر البناء يف منظومة متكاملة من العالقات والوشائج الداخلية اليت تنظم آلية اشـتغال املكونـات   
الروائية، ابتداًء من الراوي وأسلوب روايته، مروراً مبفاصل املروي أي األحـداث وكيفيـة بنائهـا،    

وانتهاًء بتعالقات الراوي واملروي لـه، ممـا   والشخصيات وعالقاا، والزمن وتقنياته واملكان وأنواعه، 



 ١٢١                       ، السنة الرابعة، العدد الرابع عشرجملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
يؤكد أنّ علم السرد هو فن تنظيم عناصر السرد بوصفه املادة اإلنتاجية للعملية السردية، وهو املسؤول 

  عن متظهرات اخلطاب السردي أسلوباً وبناًء وداللةً.
ئص نوعية وخيضـع  السرد موجود منذ وجدت لغة اإلنسان، لكن الوعي به بوصفه فناً يتمتع خبصا -٣

لنظام له قواعده وضوابطه الناظمة مل يتحقق إلّا مع تطور حتليل اخلطاب السردي، منذ منتصف القـرن  
  العشرين.      

استأثرت دراسة الفن الروائي جبهود النقّاد منذ قرن ونيف، ورمبا فاقت عنايتـهم ـا العنايـة     -٤ 
  ددة أمهّها:باألشكال األدبية والفنية األخرى ألسباب متع

  القص شكل تعبريي الزم حياة اإلنسان منذ نشأة اللّغة.  -أ
القص جارى مراحل تطور احلضارات عرب العصور، وتغريت أشكاله وجتلياته مـع   تغـريات    -ب 

  العصر مما يدلّ على قدرته يف التعبري عن حياة اإلنسان.
من قدرة هائلة على االنفتاح والتواصـل  مـع   يشكّل القص خلفية لعدد من الفنون ملا ميتلكه   -ج  

  األشكال الفنية املختلفة.
أضافت املفاهيم النقدية احلديثة واملعاصرة مقوالت أغنت الدراسة السردية، وضخت فيها  قيماً مجالية  

  ساعدت على جذب املتلقي وتشويقه وإمتاعه.  
دب احلديث يف جامعاتنا على استيضاح إنّ ما جاء يف إجياز هذا البحث يهدف إىل مساعدة دارسي األ 

بعض مفاهيم ومقوالت الفن الروائي على حنو مبسط، يسهل عليهم البحث عن املزيد من املعلومات يف 
أمهات املراجع اخلاصة اليت متّ ذكرها أو اليت جتاريها، للحصول على املادة املعرفية الكاملة واملفصـلة.  

تص لكي يكون على قدر من الدراية بأصول وضوابط النص الروائـي   كما أنه موجه للمتلقي غري املخ
خاصة أنه الطرف املتلقي املرسل إليه (املروي له) املعين باالقتناع برسالة الراوي، وأظن أنّ من حقه أن 

  حيظى مبعرفة بعض أسرار هذا الفن.     
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  احلنني يف شعر امللوك والقادة والوزراء يف األندلس
  الدكتور عيسى فارس
  طالل علي ديوب

  ملخص
ية صادقة يف رؤية احلنني نزعة وجدانية إنسانية تشمل العصور واألزمنة كلّها، وتعبري عن رغبة ذات

  الوطن األم الّذي نشأ الشاعر فيه، واضطّرته  تقلّبات احلياة لالبتعاد عنه.
وقد ارتبطت هذه احلالة يف شعر امللوك والقادة يف األندلس جبملة من الظّروف السياسية، والذّاتية، 

بالسيادة والسلطة، واالجتماعية، عمقت إحساسهم باألسى والندم على فقدام العز املصحوب 
  وفجرت حنينهم للعودة املرتقبة من جديد، حيث حياة الدعة، والرفاهية، والنعيم.

تتقصى هذه الدراسة أشعار امللوك والقادة اليت أُنشدت يف احلنني، وتدرسها يف ضوء األحوال 
ية، واألحاسيس املرهفة لدى فئة من النفسية، واالجتماعية، والّذاتية  الّيت أثارت هذه اخللجات الوجدان

هؤالء  الشعراء اّلذين عبروا من خالل احلنني عن بعدين متناقضني، املاضي املشرق اجلميل، واحلاضر 
  املؤمل احلزين.

فهم يف ظلّ بعض الظّروف القاسية الّيت طرأت على حيام، افتقدوا نعيم التواصل مع أهلهم 
هم تتدفّق صادقة نابعة من أعماق ذوام، فينفثوا زفرات حرى وذويهم وأماكنهم، وراحت عواطف

  حتت وطأة الظّروف الصعبة الّيت يعيشوا.
ارتبطت قصيدة احلنني عند الشعراء امللوك والقادة بالزمن املاضي املهيمن على قصائد احلنني 

ن بن اخلطيب، حيث يتم الدمج اإلنساينّ، خبالف قصائد احلنني الديين عند الشاعر الوزير لسان الدي
  بني الزمنني املاضي واملستقبل.

  
  احلنني، امللوك، القادة، الوزراء، الزمن، النعيم، الندم. كلمات مفتاحية:

  

                                                             
 - سوريا. ،الالذقية ،جامعة تشرين ،قسم اللغة العربية ،أستاذ مساعد 
 - قسم اللغة العربية، جامعة تشرين، الالذقية، سوريا. ،طالب دكتوراه  
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 ١٢٤  طالل علي ديوبو عيسى فارس        احلنني يف شعر امللوك والقادة والوزراء يف األندلس

 
  مقدمة:

تنبثق أمهية هذه الدراسة باعتبارها تناقش موضوعاً وجدانياً ضارباً جبذوره يف الشعر األندلسي، على 
بة العميقة الصادقة، وعلى مستوى التعبري املرتبط بوجود األندلسي فوق أرضه ارتباطاً مستوى التجر

وجودياً، عند فئة من الشعراء الّذين تولّوا سدة احلكم يف الدولة، وتقلّدوا مناصب قيادية وإدارية مهمة، 
عرية عميقة يف خمتلف استطاعوا من خالل معاينتهم ألحوال الناس واتمع، أن يفرزوا جتارب ش

األغراض واملعاين، ومنها غرض احلنني الّذي سندرس فيه مناذج شعرية عديدة ومتنوعة تتوافق مع 
  ظروفهم وأحواهلم املختلفة.

وترمي هذه الدراسة إىل استقراء ظاهرة احلنني يف شعر فئة من امللوك والقادة، يف ظلّ الظّروف 
ة الّيت فرة واملوضوعيدم، الذّاتيياع والنقت إحساسه بالضة، فعماعر واملكان واألحبقت بني الش

وضاعفت شعوره بقسوة الزمان، وغدر اخلالّن، فتستقصي أشعارهم، وتدرس مناذج من حنني بعض 
الشعراء إىل أماكنهم وأحبتهم وأزمام الّيت يتمنون العودة إليها من جديد، حني كانوا يتنعمون بالعيش 

، وامللك السعيد، واحلب الودود، وتتعمق الدراسة يف قراءة بعض النصوص الشعرية، تستكشف الرغيد
فيها املعاين والصور املختلفة واملتنوعة يف هدي من احلس والذّوق، وتستوضح قدرة الشعراء امللوك 

  والقادة على اإلفصاح عن جتارم احلنينية بصدق وعفوية.
بوصفه يعرف بظاهرة وجدانية مهمة عبر عنها الشعراء امللوك والقادة يف عصر تنبع أمهية البحث 

استحضر كلّ معاين الشوق والنزوع واحلنني على مستوى املكان واألهل والوقائع، فقاموا برحلة عرب 
يب غنية الزمان، وعادوا إىل الوراء ملعايشة املاضي شعراً، وقدموا مناذج شعرية مهمة، صاغوها بأسال

  ومتنوعة.
وقد اخترت ـ كما أظن ـ اجلانب األكثر أمهية يف أشعارهم، وهو موضوع احلنني، ملا هلذا 

  اجلانب من عالقة وطيدة حبيام كلّها، ونفسيتهم اليت متزقت بفعل الظّروف الصعبة الّيت أحاقت م.
كشف عن املعاين اليت تستحق أن أما أهداف البحث: فتتجه إىل استقصاء أشعارهم احلنينية، وال

تدرس، خصوصاً أنّ لديهم مادة شعرية غنية حافلة بالوقائع واألحداث، ومضامني ال تفارقها األحزان 
  واآلالم.

إنّ املنهجني الوصفي والتحليلي مها احلاضران يف هذه الدراسة، وذلك انطالقاً من أنّ البحث يقف 
راء امللوك والقادة يف غرض حمدد وهو غرض احلنني، ومن مثّ تأيت عند مادة شعرية هي أشعار الشع

  القراءة التحليلية، لتحاول الغوص يف أعماق هذه املادة ومضامينها.



 ١٢٥                       ، السنة الرابعة، العدد الرابع عشرجملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
  الدراسة:

أخذ الشعراء امللوك والقادة ـ بعد توايل النكبات والفنت واالنقسامات ـ يشكون من          
أوطام، وحينون يف هلفة إىل أزمام املاضية يف ظلّ االستقرار  غربتهم، ويبكون ضياعهم، وبعدهم عن

والنعمة، واجتماع مشل األحبة، فكونوا مادة غزيرة يف تصوير حنينهم إىل معاهدهم األوىل يف وطنهم 
  الّذي غدا حلماً عزيز املنال.

هي األشياء اليت  يقول حازم القرطاجني: "وأحسن األشياء اليت تعرف، ويتأثّر هلا إذا عرفت،
فطرت النفوس على استلذاذها، أو التألّم منها، أو ما وجد فيه احلاالن من الّلذّة واألمل، كالذّكريات 

   ١للعهود احلميدة املنصرمة الّيت توجد النفوس، تلتذّ بتخيلها وذكرها،وتتألّم من تقضيها وانصرامها...."
تراءى له هذا املاضي بأخيلة العصر الذهيب، ومرابع فابن شهيد أحب قرطبة، وحن إىل ماضيها، و

الصبا، وبقي فيها بعد الفتنة اليت حلّت ا، ينظر إىل معاهدها الدارسة يف أسى، ويبكي قصورها 
  ومترتّهاا، فيقول:" من املتقارب" 

                                                       ــه ــر الصـــبا فانيـ عجـــوز لعمـ
نـــت بالرجـــال علـــى ســـنها                                                ز

ــا    ــي ــزن عيش ــن ح ــت م                     تردي

                                                    ــا صــورةُ الغانيــههلــا يف احلَش
                                              ــذا هــي مــن زانيــهفيــا حب

ـــه٢غرامـــاً فيـــا طـــولَ أحزاني                                       
  

شبه الشاعر قرطبة بعجوز هرمة لدنوها من الفناء واهلالك، ويقسم على ذلك بالتركيب "لعمر 
 الصبا"، لعجزه عن مفارقتها وشدة حبه هلا، وإن كانت فاجرة، زانية بالرجال، فقد طاب له املوت

على هواها، فكم هي ممدوحة على الرغم من ذلك، مستخدماً أسلوب املدح، فهي املخصوصة باملدح، 
هذه هي صورا من اخلارج، أما ماضمته أضالعه، وحواه فؤاده، فهي صورة الفتاة الغنية حبسنها 

ارف على اهلالك ومجاهلا عن الزينة، وقد عبر عن ذلك بلفظة "الغانية"، وكم هي أحزانه مؤملة وقد ش
"ترديت " هياماً ا وعشقاً هلا. هذه املأساة اليت حلّت ذه املدينة أثّرت يف نفسه، فانطوى حزناً عليها 

  يرثيها بلوعة، وكان آنئذ يف إبان شبابه، فاكتوى بنارها، وعاىن من أهواهلا.
دينته اجلميل، حيث حن إليها، وقد أضحت خرابا وأطالالً، فيستجمع خيوط ذكرياته من ماضي م

  روابط األلفة واحملبة متينة بني أهلها، فيقول: "من الكامل " 
                            ــامع ــا ج ــملُ فيه ــا والش  ــدي ــر                                      عه ــا أخض ــيش فيه ــها والع ــن أهل م

                                                             
  .٢٢-٢١، صمنهاج البلغاء وسراج األدباءجني، ـ حازم القرطا ١
 . ١٧٧، ص ديوان ابن شهيدـ أبو عامر ابن شهيد،  ٢



 ١٢٦  طالل علي ديوبو عيسى فارس        احلنني يف شعر امللوك والقادة والوزراء يف األندلس

 
                               هــا تلــوح علــيهمزهرت وريــاح

ــه                                       ــد ضــرب الكمــالُ رواقَ ــدار ق وال
ــنِها                                   ــر حس ــوا تغي ــد أمن ــوم ق والق

ــدورِها                                ــورِها وخ ــبهم بقص ــا طي ي
                                        ــر ــة واف ــين أمي ــر ب ــر قص والقص

  

                         ــرب ــها العنـ ــر منـ ــروائح يفتـ بـ
                             ــر ــا يقص ــنقصِ فيه ــاع ال ــا وب فيه

فتعممـــوا جبماهلـــا وتـــأزروا                                   
                                 رــد ــورها تتخـ ــدورها بقصـ وبـ

        ــر ــةُ أوف ــرٍ واخلالف ــلِّ أم ــن ك م
  

يستهلّ الشاعر أبياته بالتركيب "عهدي ا " أي ما أعرفه منها، إذ يستعرض مشاهدها ما كان 
منها قريب العلم أو احلال، معتمداً على اجلمل احلالية االمسية الّيت تبين هيئة هذه املدينة يف املاضي 

 كان العيش رغداً هانئاً، واألزهار يستنشق منها السكّان "يفتر " روائح شذية يفوح منها القريب، حني
الطيب، أما هيئة الدار فأنيقة تامة احلسن، يأمن فيها أصحاا، ومسة النقص فيها ضئيلة كما عبر عن 

" و "تأزروا " جبمال هذه ذلك بقوله " وباع النقص فيها يقصر "، والقوم قد لبسوا العمامة "و" تغطّوا 
الدار، فاكتسبوا حالة من األناقة، وهذه الدار حتتوي على قصور  وخدور "كل ما يتوارى به 
اإلنسان"، وقد استترت البدور واختفت يظهورها، إنه قصر تام سابغ النعمة كما خيربنا شاعرنا، غري 

ة " أكثر وفرة وأفضل نعمة عبر عنها باسم التفضيل " أوفر".أن اخلالفة "خالفة بين أمي  
وينتقل بعد أبيات عدة إىل نداء تلك اجلنة "املدينة" الّيت عصفت ا رياح النوى، وحلّ ا وبأهلها 
وساكنيها اخلراب والدمار واهلجرة، فيتأسف لذلك، ويتحسر على ماض جميد عاشه يف ظّلها، فيقول: 

  "من الكامل" 
ــه   ــا وبأهل  ــفَت ــةً عص ــا جن ا                                   ي

آســى عليــك مــن املمــات وحــق يل                                               
ــه                                      ــه وبأهل ــت ب ــرتالً نزلَ ــا م ي

ــة   ــاحتيك ودجل ــرات بس ــاد الف   ج
  

ــدمروا                               ــدمرت وت ــوى فت الن ــح ري
ــر                          إذ ــك نفخ ــك يف حيات ــزلْ ب مل ن

ــروا                                         ــروا وتنكّ ــوى، فتغي الن ــري ط
 ــوثر ــاد الك ــا وج  ــاد ــلُ ج                                                   ١والني

  

ا، وحالة االعتزاز اليت كان يشعر فيقابل بني حالة اخلوف واحلزن اليت اعتصرت فؤاده خشية مو
ا اجلميع فيما مضى، وقد عبر عن ذلك بصيغة اجلمع "نفخر "، يف حني خص نفسه باحلزن " آسى، 
حق يل "، واملدينة هي مركز اخلطاب "عليك، بك، حياتك"، والبيت الثالث تكرار معنوي ملا جاء يف 

اته، ويف البيت األخري يعدد أمساء أار تكرمت البيت األول بألفاظ ومرادفات أخرى تؤدي املعىن ذ

                                                             
 .٦٦ـ  ٦٥، صاملصدر نفسهـ  ١



 ١٢٧                       ، السنة الرابعة، العدد الرابع عشرجملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
بالعطاء يف أرجائها، وتدفقت املياه يف أحنائها، حىت إنّ الكوثر وهو ر يقولون إنه يف اجلنة فقد جاد 

  ومنح، للداللة على اخلري الوفري الّذي كان يعم هذه املدينة الساحرة.
هو حمور احلنني واملظهر األساس من مظاهره، إنّ ماضي قرطبة عند الشاعر الوزير ابن شهيد 

  وسقوطها يعين انقضاء أمجل أيام عمره، حياة الّلهو والشباب والّلذّة.
وتبقى املعاهد دائماً عند ابن زيدون مرتبطة بعهد الفتوة والشباب، ويبقى احلنني إىل قرطبة الغناء 

  ويل"جممع األشواق، وحمضر العواطف واألنات، فيقول:"من الط
                                  ــبوة ــانُ ص ــذَّات، وأوط ــد ل معاه

ــازحٍ                                            ــةُ ن ــراء أوب ــل إىل الزه ــا ه أَلَ
ــا                                        ــرقَت جنباته ــك أش ــري ملْ مقاص

           ــه طيب ــد ــذكر اخلُل ــاحٍ ي ــلُّ ارتي حم
                  هنـاك اجلمـام الـزرق تنـدي حفافهـا     

أجلْت املُعلَّـى يف األمـاين ـا قـدحا                                    
تقضــى تنائيهــا مدامعــه نزحــا                                            

ـ     نَ أثناءهـا صلنا العشـاَء اجلَـوبحا                                          فَخ
إذا عز أن يصدى الفـىت فيـه أو يضـحى                                        

                                                          ١ظاللٌ عهدت الدهر فيهـا فـىت سـمحا   
  

يها أمجل أيام الشباب، وكان صاحب القدح املعلّى يف نيل إنها أماكن متعة، ومنازل فتوة، قضى ف
األماين واحلظّ السعيد يف ربوعها، وقد عبر عن ذلك بقوله : "أجلت املعلّى يف األماين ا قدحا "، 
ويتساءل حبرف االستفهام "هل" معلّالً النفس بعودة مرتقبة بعد معاناة الغربة والرحيل والدموع الّيت 

من شدة الّلوعة وحرقة البعاد، ويعود مرة أخرى إىل وصف هذه املدينة، فهي "مقاصري  تكاد تنفد
ملك" أي ديار واسعة حمصنة تألّقت نواحيها بأنوار املصابيح، فأحالت الظّالم الدامس صباحاً مشرقاً، 

املشهد، ويركّز  إنها صورة تعتمد على حاسة البصر مبا أفرزته من أماكن وألوان إلبراز املعىن وتوضيح
على مسات واقعية يف هذا املكان الرحب، فهو موطن انبساط وارختاء على الدوام، يرتوي من مياهه 
العطشان، وجيد اآلوي فيه املأمن والراحة، فيه مياه وفرية، ويفء ظليل، فنجده ميزج بني الذّكريات، 

  وقت مضى، وزمن انقضى.ووصف الطّبيعة يف تكثيف لسمات حمببة إىل نفس الشاعر يف 

                                                             
. اجلون: األسود اليحمومي، واألنثى جونة، ٢٢، ص  الديوانـ أبو الوليد أمحد بن عبد اهللا ابن زيدون،  ١

ذي يضرب إىل السواد من شدة خضرته، انظر يف مادة "جون" يف لسان وهواألسود املشرب محرة، وقيل هو النبات الّ
،  يصدى: يعطش، والصدى:  شدة العطش، انظر مادة صدي، لسان العرب، ١٠١العرب، الّد الثّالث عشر، ص 

دة مجم، لسان ،  اجلمام: واحدا مجة: مكان اجتماع املاء، الكثري من كلّ شيء. انظر ما٤٥٣الّد الرابع عشر، ص 
  .١٠٥العرب،الّدالثاّين عشر، ص



 ١٢٨  طالل علي ديوبو عيسى فارس        احلنني يف شعر امللوك والقادة والوزراء يف األندلس

 
وللمعتمد مقطوعة شعرية يتشوق فيها إىل ربوع وطنه، ويعزي نفسه على فراقها، ملتمساً من اهللا 
عوضاً وبديالً عن هذا الفقد العظيم، راجياً أن يطمئّن قلبه، ويشعر بالسكينة واإلميان والنسيان، 

لما سنحت ذكرى فيطرب هلا، ويعزي ويتعجب من نفسه حني تسيل دموعه على خديه طوفاناً، كّ
نفسه بأنه ليس أول السالطني الذين حاقت م املصائب والنكبات، فأزاحت عنهم العروش، وفتكت 

  بسلطام وعز ملكهم، فيقول: "من البسيط"
ــا                                     ــا كان ــاك م ــك يف دني ــع حبظّ اقن

    ضـومضـى ع يف اهللا من كـلِّ مفقـود                       
أكُلَّمــا ســنحت ذكــرى طربــت هلــا                                       

ــد                         ــبيهك ق ــلطان ش ــت بس ــا مسع أم
     وطِّن على الكُـره وارقُـب إثـره فرجـاً    

ــا                    أوطان ــت ــك إن فارقْ نفس ــز وع
ميانــا                                          فأشــعرِ القلــب ســلواناً وإ  

جمــت دموعــك مــن خــديك طوفانــا                                       
بزتــه ســود خطــوبِ الــدهرِ ســلطانا                                

ــا   ــه غفران ــنم من ــتغنمِ اَهللا تغ      ١واس

ل األمر" اقنع" مبعىن " ارض مبا تعطى " ، و"عز" مبعىن " اصرب على فاألفعال الطلبية املتمثّلة بأفعا
مانابك"، " وأشعر القلب سلوانا " مبعىن " أشعره مبا تكشف عن مهّه وغمه "، و"وطّن" مبعىن محل 
نفسه وأعدها على فعل األمر "، و" ارقب " مبعىن " راقب وانتظر "، و"استغنم " مبعىن " اغتنم فرصة 

ستخدمها بتواتر يف أبياته يف حماولة منه لتخفيف مصابه، وقساوة معاناته، آمالً يف اية األمر "، فقد ا
بعفو يأمله من اهللا، ولنلحظ يف البيت اّلذي يستخدم فيه أسلوب الشرط غري اجلازم عرب أداة الشرط 

ذكرى موصوفة بالطّرب  "كلّما " الّيت تفيد التكرار مسبوقة مزة االستفهام، فيتساءل أكلّما راودتين
والسرور سالت الدموع مدرارة كالطّوفان، وقد ذكر هذه الّلفظة يف مبالغة واضحة ألنه يف املعىن 
املعجمي هو ماء أو سيل مغرق، ويعزي نفسه بأنه ليس أول السالطني الّذين حاقت م املصائب 

  هم. والنكبات، فأزاحت عنهم العروش، وفتكت بسلطام وعز ملك
وللمعتمد قصيدة أخرى يأسى فيها على قصوره، ويستهلّها بذكر غربته يف أغمات باملغرب، وفيها 
يربز نوعاً من التفكري التشاؤمي، ورؤية يائسة للزمن املطق، وللزمن اإلنساين، وأخالق الناس الّيت تلحق 

  األذى باضطراا وتقلّباا، فيقول:  "من الطويل "
ــأرض امل  ــب ب ــربنيِ أســري                     غري غ

ــا                              والقن ــوارم الص ــيض ــه الب وتندب
ــدى                                ــر الن ــه والزاه ــيبكيه يف زاهي س

                         وســـرير نـــربســـيبكي عليـــه م
                        ــر ــهن غزيـ ــع بينـ ــهلُّ دمـ وينـ

                                       ــري ــرف مث نكـ ــه، والعـ وطُالّبـ
                                                             

 . ١١٥ـ  ١١٤، ص ديوان املعتمد بن عبادـ املعتمد ابن عباد،  ١



 ١٢٩                       ، السنة الرابعة، العدد الرابع عشرجملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
ــه                                            ــتأنس ب ــك مس ــن واملُل مضــى زم

 ــد ــلّل فاس ــدهر املض ــن ال ــرأيٍ م    ب
                           

                                       ــور ــو نف ــوم وه ــه الي ــبح عن وأص
ــىت  ــور   م ــاحلني ده ــلحت للص   ص

                                                            
إنّ الشاعر يف حالة من الغربة واألسى يف أرض بعيدة عن وطنه األصلي، وتكرار األفعال يف صيغة  

بائسة، وحتريك املضارع الّيت تغلب على نصه والدالّة على معاين البكاء والندب هو تكريس حلالته ال
النفعاالت ال دأ، وباملقابل يربز الفعلني "مضى" و "أصبح" بصيغة املاضي، ليعلن عن زمن يج 
انقضى، أنس له، واستمتع بلحظاته، ويستخدم يف أبياته أدوات تشاركه يف حزنه ومصابه " منرب، 

 اية أبياته جتربة عاينها، سيوف صوارم، الّرماح، القصور من الزاهي والزاهر، وغريها "، ويوظّف يف
يسخر فيها من الزمن الّذي وصفه بالفساد والضالل عن احلق الّذي يصيب الصاحلني أمثاله.  إنّ 

املقارنة بني الزمنني املاضي "ملك، أنس"، واحلاضر " نفور" تسهم يف تنمية  املفارقة بينهما.                                  
اا حين إىل قصوره، ومغاين هلوه وجته وسروره، متمنياً أن تعود له ليلة من لياليه ويف القصيدة ذ

  اخلوايل، متبعاً التمين بتساؤل، معرباً عن ذلك بقوله " فيا ليت شعري هل أبينت ليلة "، فيقول:
ــةً                                                     ــينت ليل ــل أب ــعري ه ش ــت فيالي

ـال                                             مبالع يتـون مـوروثـةالـز ـةنبِت
  بزاهـرها السامـي الـذّرا جاده احلـيا

ــعوده                                                              س دــع ــي وس ــا الزاه ويلحظن
تـــراه عســـرياً أم يســـرياً منالُـــه                       

     قضــى اهللا يف محــص احلمــام وبعثــرت

                                                         ــدير ــةٌ وغ ــي روض ــامي وخلف أم
ــرِنُّ طيــورــي قيــانٌ، أو تغنت  

ــري                                      ــا ونشـ ــا حنونـ ــري الثّريـ تشـ
     ــور ــب غي ــب احمل ــورين والص غَي

                                   ــري ــه يس ــاَء اإلل ــا ش ــلُّ م أال ك
شـــور قُبـــورـــا للن١هنالـــك من   

  

وبعد استعادة مشهد يج يتضمن املكان " روضة، غدير، منبتة الزيتون، الزاهي "، والزمان " ليلة  
ركة واحليوية حيث الغناء والرنني، فيأيت البيت األخري ليعلن حالة املوت الّيت  متمنياً عودا"، يتسم باحل

قدر اهللا فيها وقضى أن تبعثر صفائح القبور يف إشبيلية حيث االندثار والفناء، وقد حقّقت األساليب 
الغاية اجلمالي عة الّيت وظّفها يف أبياته من استفهام ونداء ومتنة املتنوة، فجاءت اإلنشائية املرجوة والداللي

إلظهار تفجعه وهلفته وحنينه العارم، مما منح جتربته الشعرية صدقاً وحيوية، وأكسبها بعداً عميقاً، 
وإبداعاً مؤثّراً، فاندفعت أبياته بتلقائية، وقد وفّر هلا ذلك الصدق النفسي، وولّد الدهشة واالنفعال 

  لدى املتلقّي. 
                                                             

  .٩٩ـ  ٩٨، ص املصدر نفسهـ  ١



 ١٣٠  طالل علي ديوبو عيسى فارس        احلنني يف شعر امللوك والقادة والوزراء يف األندلس

 
امللك الش وراء، وهي كما نعلم اسم من أمساء وحناعر يوسف الثّالث إىل مدينته غرناطة، فذكر الز

بغداد، ويراد ا غرناطة يف أبيات من قصيدة قّدم هلا بقوله:" إننا تذكّرنا أيام املقام يف ظاهر جبل الفتح 
  :" من الطويل"إىل أحبائنا واحلالّني بأعز مكان من خلدنا، فساعدت اإلجابة يف نظمنا هذا " 

                            ـةوراِء هـل مـن حتيالـز فيا سـاكن
بعيشــك محلْهــا الريــاح لعلّهــا                       

                                                   لقد طـالَ ترديـدي، وشـوقي غالـب
ــا     ــك كلَّم ــىن حبب ــك املُض ــا ذل أن

  

     ـديقى الصهـدولو مثلَ مـا ي                                       صـديق
                                        ــق ــلوعِ حري الض ــي ــي ط ــب، فف 

                                          ــق ــك أري ــا علي ــوعي م ــي أم دم دم
   بــالوداد خليــق إلــف رــذوك ١ت  

  

ام أداة النداء "يا"، املتبوعة باملنادى املضاف، يليها يوجه الشاعر نداءه إىل ساكن غرناطة باستخد 
أسلوب إنشائي آخر متمثّل حبرف االستفهام "هل " لطلب التصديق، مقرون بشبه اجلملة " من حتية " 
يرجو أن حيملها مهداة على جناح الشوق "لعلّها " ب فترد التحية مع الرياح، وتبعث السالم إىل 

قلبه الشوق وثار، وبالالم املوطئة للقسم املقرونة ٌ"بقد " التحقيق، يقسم ويؤكّد أنّ حمب اضطرم يف 
ترديده طال، وشوقه ازداد ولوعاً وهيجاناً، متسائالً لتعيني أحد الشيئني الدم أم الدموع هي اليت 

داته " كلّما " انصبت وسالت، وكالمها سيان لديه، وبتوظيف أسلوب الشرط غري اجلازم املكون من أ
الّيت تفيد التكرار، يوضح حالته املؤسسة على األلفة واحملبة اخلالصة املعرفة باملعذّب حبب هذه املدينة. 
إنها موئل احملبة الّيت تشتتت، وموطن األلفة الّيت تبددت،ويف هذا يقول الدكتور ابن شريفة يف مقدمة 

ف الثّالث قصائد متعددة قاهلا يف السجن أو" أيام الوحشة " كما ديوان ابن فركون: "إنّ يف ديوان يوس
يسميها، منها ما هو يف رثاء والده، أو يف عتاب أخيه، وبعضها اآلخر يف احلنني إىل غرناطة ومعاملها 

  .٢كنجد والسبيكة واملصلّى وغريها
ذا اهلجران القاسي، واحلرمان إنها غرناطة مستقر أهله، ومقر ملكه الّذي أبعد عنه قسراً، فشكا ه

  املضين يف قصائد كثرية، والسيما بعد أن أدى اليمني جهاراً بالوفاء، فيقول: " من اخلفيف "
ــدونا                                              ــاً أبعــ ــدونا تغالبــ أبعــ

ــا                                    ــد منحن ــذي ق ــض الّ ــلبونا بع س
الـــيمني جهـــاراً                                          خلَّفونـــا بعـــد 

ــم طردونــا                                          ــا مــن ملكه طردون
ــلبونا                                           مـــن عطايـــا جزيلـــة سـ

ــا                         ــا خلفون مــم ل ــا هل ــم م وحيه

                                                             
 .١٨٥، ص ديوان ملك غرناطة يوسف الثالثـ يوسف الثالث،  ١
 .٢١، ص ديوان ابن فركونـ ابن فركون،  ٢



 ١٣١                       ، السنة الرابعة، العدد الرابع عشرجملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
ــن  ــد لك ــود أمح ــدنا والع ــث ع      حي

ــنونا   ــا حمسـ ــاؤوا فإننـ       ١إنْ أسـ

واملالحظ على هذا النص مسة التكرار ألفعال تربز طبيعة األهل القائمة على الغدر واخليانة والّيت  
مثّلها بقوله:"أبعدونا، طردونا، سلبونا، خلّفونا"، مبا تشي به من قهر واستيالء وغصب وترك، ولتكون 

ملا سبق من أعماهلم، وإجيابية تعبر عن طباعه، فقد منحها صفة اجلماعة " منحنا، أفعاله وصفاته مناقضة 
عدنا، حمسنونا "، لتعلن تفوقه عليهم قوالً وفعالً، وبقاءه على مايتسم به من أمانة ورعي عهود 

  ومواثيق.
، فهم أحسن وحين إىل أهل مدينته غرناطة الّذين عاهدهم على دوام حبهم يف قلبه مهما طال البعد

  منظر ألفه، يقول:" من الطويل"
ــدكم                                    ــاقٍ كعه ــود ب ــا وال أأحبابن

ــدكم  ــالُ بع ــت يب احل ــا حال      وواِهللا م

                                   ــر غيــدكم ال ي ــايل بع ــد وح جدي
  ــاس منظــر٢وال راقـتين مــن سـائر الن  

  

يناديهم باألحباب ويقر ،ة واحلبلة القائمة بينهما على املودالة على اجلماعة ليوثّق الصا ب"نا" الد
وخيربنا عن الود بأنه باق، وعن حاله بأنه ثابت اليتغير، ويقسم على دوام حبه هلم، ومرتلتهم العزيزة 

                                       على قلبه.                                                                       
واحلنني إىل الشباب هو حنني إىل ملذّات احلياة ومتعها، وكلّ ما يصبو إليه اإلنسان يف هذه املرحلة 
من هلو ومغامرة وغزل ومخر ولذّات، فإذا رحل الشباب، رحل كلّ شيء، وكيف للحب يطرق باب 

وقام فوق منرب رأسه خطيباً، منذراً، متوعداً بالقدر احملتوم، شاعرنا لسان الدين وقد عال الشيب رأسه، 
  كما يف قوله: " من الكامل "

ــه                                                     ــت يف أعقاب ــبا فطرح ــل الص رح
ــدما                                                          ــن بع ــاهلوى م ــي ب ــى ملثل أن

ــبس الب ــربٍ   ل ــلّ ذروةَ من ــاض وح   ي
  

مـا كــان مــن غـزلٍ ومــن تشــبيبِ                                        
ــبِ                                    للـــوخط يف الفـــودين أي دبيـ

ــبِ  ــلَ خطي ــوعظَ فع ــي وواىل ال ٣من                                       
  

تيب زمين وتعقيب، مبعونة حرف العطف الفاء، رحل زمن تواىل الفعالن " رحل، طرحت " بتر 
الشباب وفترة الشوق فتم على إثرمها ترك ذكر أيام الشباب والّلهو والغزل، ويعود السبب يف ذلك إىل 
أن الشيب عال الرأس، وقد ارتدى البياض، وقام فوق منرب رأسه خطيباً، منذراً متوعداً بالقدر احملتوم، 

                                                             
 .١٦٠، ص اطة يوسف الثالثديوان ملك غرنـ يوسف الثالث،  ١
 .٢٣٠، ص املصدر نفسهـ  ٢
 .١٢٨، ص الديوانـ ابن اخلطيب.  ٣



 ١٣٢  طالل علي ديوبو عيسى فارس        احلنني يف شعر امللوك والقادة والوزراء يف األندلس

 
ام بأفعال اخلطيب ذاا من ارتداء البياض أوالً، واعتالء املنرب ثانياً، وتالوة املواعظ واحلكم فالشيب ق

على مسامع الناس ثالثاً.وله قصيدة حنينية يتذكّر فيها عهد الشباب، ويدعو أليامه بالسقيا بدموع 
  ، فيقول: " من البسيط "غزيرة، إن خبل عليها املطر، وحين إىل عهد أنس قضاه بالسرور والنشوة

ــك اُألوال                                                امــقى أي ــبابِ س الش ــد عه
من عهد أُنـسٍ تفيـأْت السـرور لـدى                                     

               ــت ــارٍ إذا طلع ــوسٍ وأقم ــن مش وم
  ــم ــرى هل ــا أن ت ــلَ إلّ ــاليوم ال وص      ف

الـدمع إنْ شـح احلَيـا هطـال                                         سح من  
ــزال                                     ــو والغ ــت اللّه ــاته، وجني روض

ــال                                       ــتار والكل ــارقُها األس ــت مش كان
ــال  ــحار واُألص ــا األس ــدي حتيتن       ١نه

ا بالسقيا بدمع غزير متتابع "سح " إن خبل املطر بالعطاء جيود عليها، فيجانس بني إنها أيام يدعو هل 
"سح" و"شح "، إليضاح املعىن وإبراز املقدرة اللغوية، يستعيد يف هذه األيام أيام النضارة والقوة 

عرب األبيات " والّنشاط ومضات السعادة الّيت حياول استعادة وهجها وألقها مبفردات توالت كثرياً 
أنس، تفيأت،  السرور، روضات، جنيت، الّلهو، الغزل، مشوس، أقمار، مشارقها، الكلل مبعىن األستار 
الرقيقة"، حيث حيلو الوصل، أما اليوم فلم  يبق من الوصل مايبتغيه، إنما إهداء التحية، وإزجاء السالم 

  يف تعبري عن احلسرة والندم.
ة يرجع إىل ما أوحت إليه جتاربه من أنّ اإلنسان إىل موت وفناء، فما بعد واعتقاده بعبثية احليا

  الشباب " زمن النضارة والنشاط " إلّا كربة وهرم ومحام: " من الكامل "
                                      ــالم ــىن أحـ ــوم واملـ ــر نـ العمـ

  بعــد الشــبيبة كــربةٌ، ووراءهــا   
  

     مقــام مــاذا عســى أن يســتمر                                          
  ــام ــاة حم ــد احلي ــن بع ــرم وم   ٢ه

  

إنّ الرسول يكون قادراً على محل رسائل إىل ولّادة كالربق ونسيم الصبا، هو وسيط بني حكاية 
  األشواق وهليب اللواعج، وبني استحضار املاضي، فيقول: " من البسيط "

بـه                                                            يا ساري الربق غاد القصـر واسـقِ  
ــا    ــغْ حتيتن ــبا بلِّ ــيم الص ــا نس      وي

من كان صرف اهلـوى والـود يسـقينا                                              
  من لو علـى البعـد حيـاً كـان حييينـا     

  

فاعالً ومؤثراً بني الطرفني، فالربق يتصف  لكل منهما وظيفة يؤديها ليكون عامالً مساعداً ووسيطاً 
بالسرعة والعطاء، لذلك كان الطلب منه عرب الفعلني " غاد، اسق "، أما النسيم فيتصف بالرقة واللني، 

  فاملطلوب منه أن يقوم برسالة التبليغ.                                                                            
                                                             

 . ٧٦٣، الّد الثّاين ، ص  ديوان ابن اخلطيبـ  ١
 .٥٥٦، الد الثاين ،ص  املصدر نفسهـ  ٢



 ١٣٣                       ، السنة الرابعة، العدد الرابع عشرجملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
  ن زيدون إىل اجلمال " مجال حمبوبته"، فيسهب يف وصف مجاهلا وذكر حماسنها، فيقول:  وحين اب

ــأه                                                        ــأنَّ اهللا أنش ــك، ك ــب مل ربي
                                                       ــه جــاً، وتو ــاً حمض ــاغه ورِق أو ص

ــأود آ ــةً                                    إذا تــ ــه، رفاهيــ دتــ
ــا  ــت لواحظَن ــا أجن ــةً طامل ــا روض       ي

ــا                                              مســكاً، وقــدر إنشــاء الــورى طين
ــينا                                                        ــداعاً وحتس ــرب إب ــع الت ــن ناص م

ــود، و ــوم العق ــا                                                    ت ــرى لين الب ــه تأدم
                                                                                 ١ورداً، جــاله الصــبا غضــاً، ونســرينا

  

، وبشرا كأنها من الفضة فاحملبوبة فريدة يف حماسنها، خملوقة من مسك، وغريها خملوق من طني
اخلالصة لبياضها، والشعر كأنه الذّهب لشقرته، وجسمها ناعم جداً لدرجة أنّ العقود املزدوجة الّيت 
تلبسها متيلها ذات اليمني وذات الشمال، واخلالخيل تدميها لنعومتها، وهي روضة وكوثر ال مثيل هلا 

عل حمبوبته يف أى حلّة، وأزهى هيئة، وأرق خلقة، فيعتمد يف صفاا.إنه يبدع يف خلق الصور الّيت جت
املشاهد الوصفية التفصيلية، ليتوج ذلك بتشبيهها بروضة غناء اعتدنا أن تدرك عيوننا جناها ورداً 
           ناعماً، أبيض، عطري الرائحة.                                                                             
حين إىل أصدقائه، حيث يتردد معىن احلنني إىل الصداقة املتينة عند شاعرنا ابن زيدون، إنه يف رؤيته 
زمن العيش اهلانئ، وزمان الطّبيعة البهيجة، وصحبة قوم يف جملس مخر وغناء، كان يرى فيهما سبيالً 

  واملآسي: إىل ذهاب احلزن واألسى، أما اآلن فهما مصدر إلثارة األحزان
ــعةً                                ــت مشعش ــك إذ حثَّ ــى علي نأس

  ال أكــؤس الــراح تبــدي مــن مشائلنــا
  

فينــا الشــمول، وغنانــا مغنينــا                                 
ــهينا  ــار تل ــاحٍ، وال األوت ــيما ارتي   ٢س

  

ا املشهد باملكان والزمان حتى ويقدم لنا ابن زيدون صورة املاضي اجلميل، فما أن ابتعد هذ
اضطرمت املشاعر، وثارت لواعج الشوق واحلنني، وعادت خيوط الذّاكرة حتاك من جديد، واملت 

  الدموع على زمن مضى وانقضى، فيقول: " من الطويل "
ــزلْ يف ظالهلــا                                                   ــد هلــوٍ مل ت تـــدار علينـــا للمجـــون مـــدام                                   معاه

                                                             
لسان العرب،  . الورق: الفضة، الدراهم املضروبة، انظر مادة " ورق" يف١٢ـ  ١١ـ ابن زيدون، الديوان، ص  ١

. التوم: ٧٤. تأود: تثىن، وأدت العود وغريه أوداً أي عطفته، مادة أود، الد الثالث، ص ٣٧٥الد العاشر، ص
حبوب من فضة تشبه الدرر، واحدا تومة، اللؤلؤة،أو القرط فيه حبة، انظر مادة" توم "، الد الثّاين عشر، الربى: 

لد العاسر، ص ٧١لد الرابع عشر،ص اخلالخيل، انظر مادة "بري "، ا٥٢.  النسرين: الورد األبيض، ا. 
 .١١، ص  ديوان ابن زيدونـ  ٢



 ١٣٤  طالل علي ديوبو عيسى فارس        احلنني يف شعر امللوك والقادة والوزراء يف األندلس

 
ش، خضـر نواضـر                                                                زمانَ ريـاض العـي  

                                                              ــة ــدها، فَبِلَوع ــي عه ــان من ـإن ب فـ
   ــادرت ــا، فتب  ــامي ــذكّرت أي   ت

  

                                       ــرور جِمــامالس وأمــواه تــرف
                                          ــرام ــلوع ض ــني الض ــا ب ــب هل يش

ــد نظــام    ١دمــوع، كمــا خــانَ الفري
  

اينّ، واّليت فاملفردات والتراكيب حاضرة يف املشهد الّذي يرسم لوحة املاضي باملنحيني الزماينّ واملك
تتلون بألوان السعادة والبهجة وجمالس األنس، فتتمثّل عرب " معاهد هلو، ظالهلا، اون، مدام، رياض، 
خضر، نواضر أي حسان نواعم، أمواه، مجام "، وهذا واضح يف البيتني األولني، يف حني أنّ التراكيب 

سى من مثل " بان، لوعة، يشب، ضرام، دموع، املؤلّفة ملفردات املشهد احلاضر فتعج مبعجم احلزن واأل
خان ... ".ويذكر ابن شهيد أصدقاءه الّذين سيذكرونه بعد موته، فقد كان يرتاح للذّكر بعد املوت، 
مث يصف سطوة املوت نفسه، ويف كلّ أشعاره تلمح هذا األسى على فراق أصدقائه، وموقفه منهم 

قتربت، على أنه ال يشري يف الظّاهر إىل خوفه من املوت، موقف املودع الّذي يعرف أنّ ايته قد ا
  ولكنه يتجلّد يف الغالب، وآخر ما قاله مودعاً أصدقاءه: " من البسيط "

أســـتودع اَهللا إخـــواين وعشـــرتهم                                                
ــرهم    ني ــذف ــوم الق ــةً كنج   وفتي

  

ــباقِ                         ــاء س ــرقٍ إىل العلي ــلَّ خ وك
ــإحراقِ  ــودي ب هم يــائب ــدي، وص    ٢يه

  

اهللا"، وكلّ  فقد استهلّ بيتيه بالفعل املضارع "أستودع" مبعىن "أترك إخواين وعشرم وديعة عند
طال كرمي سخي سباق إىل العلياء، وهو ينظم هذه الكلمات بدافع من اخلوف خشية املوت، وقد 

  مشهد الوداع أيضاً فتية هم أشبه بنجوم القذف،نيرهم يهدي ويرشد،وصائبهم يسدد ويصيب وحيرق. 
ولنتأمل يف أبياته الّيت يبثّها من داخل جدران سجنه، فيبعث نفحات حرى، وكلمات صادقة، يعبر 

السجن، فيقول: "من فيها عن هلفته إىل أيام مضت مع أصدقائه، واحلالة الّيت صار عليها يف غياهب 
  الطويل"

فــراق وشــجو واشــتياق وذلّــةٌ                                          
ــدهم  ــي بع أن ــان ــغُ الفتي ــن مبل فم     

                                         عتيـــد علـــي حفَّـــاظ ـــاروجب
   بــدار الظّــاملني وحيــد ٣مقــيم   

  

                                                             
، اجلمام: واحدها جم: من املاء معظمه، وهوالكثري من كل شيء، انظر مادة " مجم " الد ٧١ص املصدر نفسه،ـ  ١

ريه، وفرائد الدر كبارها، مادة ط فرد "، الد الثالث، ،  الفريد: اللؤلؤ، الدر إذا نظم وفصل بغ١٠٥الثاين عشر، ص 
 .٣٣٢ص 

 .١١٥، ص ديوان ابن شهيدـ  ٢
 .٤٢، ص  املصدر نفسهـ  ٣



 ١٣٥                       ، السنة الرابعة، العدد الرابع عشرجملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
الغصة يف سجن يعاين فيه النازل من فراق وشجو واشتياق وذلّة، كلّها مفردات توحي باألمل و 

كما أعلن عنها يف بيته األول، ومقيم بدار الظّاملني وحيد يف بيته الثاين، وقد نال سجانه نصيباً من 
                     الوصف فهو جبار حفّاظ على سجينه،عتيد.                                                              
وللحنني إىل األطالل حضوره يف أشعار امللوك والقادة، ففي هذه املوشحة يدعو ابن زيدون بالسقيا 

  ألطالل األحبة، فيقول:
سقى الغيـثُ أطـالل األحبـة بـاحلمى                                                 

ــا               نمنموشــي م وحــاك عليهــا ثــوب
وأطلــع فيهـــا لألزاهــري أجنمـــا                                               

فكــم رفلــت فيهــا اخلرائــد كالــدمى                                          
 ــالم ــان غ ــض، والزم ــيش غ                                             ١إذا الع

  

    

إذ يصور مشهد أطالل األحبة  وهو مشهد متحرك يعلن فيه تأثري الغيث يف األطالل عرب األفعال 
الدالة على احلياة واحليوية " سقى، حاك، أطلع، رفلت مبعىن تبخترت يف مشيها "، فيؤلّف لوحة طبيعية 

ضاءة كنجوم السماء متناثرة، حيث يبدو العيش ناعماً، موشاة مزينة، برزت فيها األزهار مشرقة و
والصورة زاخرة متوهجة باأللوان، فهو دائماً ميزج حنينه إىل لذّاته وهلوه وسط الطّبيعة بوصفه جتها، 

  مثّ ميضي معدداً األيام واألماكن الّيت قضى فيها أمجل أيام شبابه.
يت امحت معاملها، يعرض الشاعر لسان الدين تسلّط الزمن ومن خالل األطالل الدارسة، والديار الّ

على اإلنسان، وعبثه باألقدار، وحتكّمه مبظاهر الوجود. إنها رؤية تشاؤمية، ففي أشعاره ميدان واسع 
  آلثار الغربة، أما وقد وقفنا اآلن نشكو إىل األطالل، فاألمر قد تغير وتبدل، فيقول: " من الطويل"

سقى دار                                    ـحب هـامعهم هامٍ مـن الس
ــاا                                                      ــان يف عرص ــن األجف ــوب ع ين

                           ــاعم وحــي ــا عهــدي إذ العــيش ن
ــده                               ــاً وبع ــا الركــب يوم ــا عليه وقفن

     ــارع ــا واألج ــك الرب ــدبت تل وال أج
                                           تتــابعم إذا كَــلَّ منــها عــارض

                                                 ـــبيبة يـــانعوإذ روض الش ،نضـــري
                                             ــري رابــعوثالــث يــومٍ، واقتضــى الس

                                                             
، رفلت: ٥٩٣، املنمنم: املرقوم، املوشى، انظر مادة "منم "، الد الثاين عشر، ص ٢٩، ص ديوان ابن زيدونـ  ١

ا دمية: الصورة املزينة فيها محرة ٢٩١لد احلادي عشر، ص جرت ذيوهلا تتبختر، انظر مادة " رفل " االدمى واحد ،
، الغض: الناعم، ماد " غضض، ص ٢٧١كالدم، وقد تكون من الرخام أو العاج، مادة" دمي "، الد الرابع عشر،ص 

 ، الد السابع.١٩٦



 ١٣٦  طالل علي ديوبو عيسى فارس        احلنني يف شعر امللوك والقادة والوزراء يف األندلس

 
نعفّــر يف اآلثــار حــر خــدودنا                                        

معاهدنا الّـاليت حمـت حسـنك النـوى                                                                                               
  

                                       صـانع ونشكو إىل األطـالل مـا الـبني
                                       ١ترى هل ليايل األنـس منـك تراجِـع؟   

  

إنّ الدعاء بالسقيا للطلل عادة شعرية تقليدية، انتهجها شاعرنا يف مستهلّ أبياته، سقيا بسحاب 
عاد حالة اجلدب والقحط واليباس عن الديار مبا فيها من مرتفعات ومنخفضات " الربا، ماطر متتابع إلب

األجارع " اّليت عبر عنها بأسلوب النفي " الأجدبت تلك الربا واألجارع "، مث يلحق الدعاء بتحية إىل 
مة والنضارة عهد الشباب الّذي مضى يف تلك الّديار، حني كانت صورة العيش مكتملة فيها النعو

والنضوج، ويعلن عن مشهد الوقوف على األطالل " وقفنا عليها الركب "، وحيدد الزمان " يوماً 
وبعده وثالث يوم، واقتضى السري رابع"،  أما األفعال الناجتة عن هذا الوقوف فتضمنت متريغ ما بدا من 

ما حلّ ذه املعاهد من اندثار، وامحاء الوجنة يف تراب آثارها، والشكوى إىل األطالل، والسؤال ع
حسن نتيجة للبعاد، وهل هناك من عودة مرتقبة لتلك الليايل. إنّ الشكوى إىل األطالل غري جمدية، 
فشاعرنا يشكّك يف جدوى خطاب الرسوم، ويعده نوعاً من إضاعة الوقت بعد أن فقدت احلياة 

  واألحبة، فيقول: " من الطويل "
ــو علم ــا ل ســم                                                   أمــه ينطــق الر ــا أن ن

وأنَّ ســؤال الربـــع ينقــع غُلّـــةً                                                   
   ــدامع ــتهلَّت م ــوف واس ــال وق   لط

  

                                    اه إلّـا اسـميومـاً مـن مسـم ومل يبق
ء مـن ظعـن العلـم                                      فيحصل مـن أنبـا  

  مــت ــانه ك ــا ص ــرام طامل ــثَّ غ ٢وب  
  

إنه يكثر من الوقوف على أطالل األحبة ـ يستوقف الرفيقني ـ ويسائلها عن فعل الزمن ا 
رط وبأهلها وبعهدها، ويتجلّى ذلك يف أكثر من موضع يف أشعاره. ويتمثّل هذا املشهد بأسلوب الش

غري اجلازم عرب األداة "لو" والفعل "علمنا " واجلواب "لطال "، فيمتنع الوقوف على األطالل وسيالن 
الدمع وكشف اهلوى بعد كتمه بامتناع العلم بنطق األثر أوالرسم، فال بقاء إلّا لالسم، وال سؤال للدار 

  يسكّن حرارة الشوق، وخيرب بأنباء األحبة.  
عر امللك يوسف الثّالث يف احلنني إىل الطّلل الدائم " جند " الّذي مل يغب ذكره يف ومما قاله الشا

قصائده احلنينية، فنراه يساجله بدموع وابلة، وأكباد حرى، حتى يصل إىل غرناطة، فيودعها أشواقه، 
  ويشكو هلا اغترابه: " من البحر البسيط "

                                                             
ع: األرض ذات احلزونة تشاكل الرمل، ، األجرع: أجار٦٤٧، الد الثاين ، ص  ديوان لسان الدين بن اخلطيبـ  ١

 .٤٦وقيل هي الرملة املستوية، مادة " جرع "، الد الثامن، ص 
 .٥٤٢، الد الثاين ـ،ص  املصدر نفسهـ  ٢



 ١٣٧                       ، السنة الرابعة، العدد الرابع عشرجملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
ــع                  بمبرت ــد ــا جن ــد وم ــرت بنج م

ــا                                       ــلُّ وابله ــدموعِ ط ــاجلْتها ب س
ــت  ــةَ واِهللا مابرحـ ــقياً لغرناطـ   سـ

  

ــق تصــوحيا                                        ــذي مل يب ــوال املُلــثُّ الّ ل
ــيحا                                           ــداً وتوشـ ــدائق تقليـ زان احلـ

ــن ال ــي م ــا تلق ــيب التبارحي ــد يف قل   بع
  

إنه موضع ال يقام فيه فصل الربيع " وما جند مبرتبع "، فكانت املفاخرة بتلك الدموع الّيت امرت  
بغزارة، فازينت احلدائق، واكتست حياة وحركة، ويدعو بالسقيا هلذه املدينة الغالية على قلبه الّيت ما 

  بعد والفراق،إىل أن يقول:فتئت تشعل هليب احلب يف قلبه نتيجة ال
      طال اغترايب عن أهـلٍ وعـن وطـنٍ   

ــا    ــداً وتربحي ــين وج ــامين زم   ١وس
  

ولكلٍّ جتربته الشعرية اخلاصة به، ومساته الّيت متيزه عن غريه يف القصيدة احلنينية، فابن شهيد مثالً 
  طويل "حين إىل احلياة الدنيا من خالل رثائه لنفسه، ويف ذلك يقول: " من ال

ــا                                                           ــدب نبلَه ــى نفســي وأن ــوح عل أن
    ــة ــلِّ حال ــاء اِهللا يف ك ــيت قض رض

  

ــا                                          ــت قتلَه اء أزمعــر ــا يف الض إذا أن
ــدلَها   ــت ع ــاً تيقَّن ــي وأحكام    ٢عل

  

رضاء بقضاء اهللا وقدره يف كلّ أمر، وحبكمه العادل، وهو عازم وماض نوح وندب على النفس، و 
  يف قتلها، وحالة من الشدة والعسر تصيبه.                                                         

ومن مظاهر احلنني املميزة يف شعره حنينه إىل الّلذة الصاخبة والشهوة العارمة، ومما يعكس هذا 
ظهر تلك املقدمة اّليت مهد ا ملدح عبد العزيز املؤمتن، حني يستعرض تلك الّلذة احلسية الشاذّة مع امل

غالم بربري ساذج، مث يتلهف يف حنني عارم إىل ذلك املاضي، وذلك الزمن احلامل الّذي مات، يقول 
  يف مطلع هذا النص: " من الكامل "

ــروره          ــا وس ــب زمانِن ــقياً لطي س
ــقٍ                                              ــلٍ مقرطَ ــرداء وص ــري ب وتكفُّ

 خــم ــره متضــ ــع حبريــ   متلفِّــ
  

                                         ــره ــعف بغري ــيشٍ مس ــز ع وعزي
                                ــافوره ــك يف ك ــنقسِ املس ــوا ب كتب

 ــوره ــرنح بقتــ ــبريه، متــ   بعــ
  

ففي البيت األول مل يستنكف من أن يشكو إىل ممدوحه حاجته أحياناً، وضيق ذات يده، وربما 
كان يشري إىل أيامهما معاً، ويدعو بالسقيا لزمن مضى وانقضى يتصف بلوحة من العيش البهيج العزيز 

توازن بني العبارات، كلّ عبارة تبدأ باسم الفاعل الّذي يقوم بفعل الطّيب، ولنلحظ التقسيم اإليقاعي امل
التستر أو التغطّي " متلفّع "، والتلطّخ، فهو متلطّخ بالطيب، متمايل بسطوع رائحة العطر أو البخور، 

                                                             
 .٢٩" يوسف الثالث "، ص ديوان ملك غرناطةـ  ١
 .١٢٦، صديوان ابن شهيدـ  ٢



 ١٣٨  طالل علي ديوبو عيسى فارس        احلنني يف شعر امللوك والقادة والوزراء يف األندلس

 
إىل أن يبلغ الفحش منه مبلغاً، واإلقبال على اللذّة احلسية مأخذاً، فيقول يف وصف فاضح ال يقيده فيه 

  قيد، وال يردعه رادع:
وملكتــه بــالكف ملكــةَ قــادرٍ                                    

                                    ــة ــه بريب ــضِ في ــا مل أق ــيت م فقض
ــه    ــى فكأن ــى مث انقض ــن قض   زم

  

                                          راً حلكــم أمــريهفانصــاع مــؤمت
ــميت   ــاف وعص ــأىب العف ــوره                                                     ي حبض

  ــريه ــوت يف تفس ــرأت امل ــم ق    ١حلُ
  

إنها أفعال وأمساء تدلّ على تأثريه وحتكّمه ذا الغالم "ملكته "، "قضيت "، "ملكة "، "قادر"،    
مسرعاً مؤمتراً، قام مبا متليه عليه  "حكم "، " أمري "، بينما هو يف حالة تأثّر " انصاع " مبعىن انفتل راجعاً

غريزته دون اضطراب نفس أو قلق، ويؤكّد على مضي هذا الزمان بتكراره للفعلني " قضى، انقضى"، 
  وتشبيهه باحللم، حلم من أوصافه أنّ املوت مقروء يف تفسريه وتعليله.                                             

ر امللك املعتمد بن عباد فاتسم بعنصر املقابلة بني زمنني، زمن العز والسيادة، أما احلنني عند الشاع
وزمن القهر والذّلّ واملهانة، شطرمها الدهر شطرين، نظم يف األول منهما موضوعات الشعر املختلفة، 

يف قيود الس ة، ويف الثّاين برز شعر يفيض باللّوعة واحلسرة واالنكسار يف أغمات، وهو يئنجن احلديدي
  فيقول: " من البسيط "

ــاد                                    ــن عب ــر اب ــارك يف إث ــى املب بك
ــا                                                                         ــت كواكبه ــاه ال غُم ــت ثري بك

بكــى الوحيــد، بكــى الزاهــي وقبتــه                           
  اء الســماء علــى أبنائــه درر  مــ

  

                                  ــاد ــزالن وآس ــر غ ــى إث ــى عل بك
ــادي                   ــرائحِ الغ ــا ال ِء الثُّريــو ــل ن مبث

ــادي                          ــه ب ــلٌّ ذلّ ــاج، ك والت ،ــر والنه
 ــاد ــي ذات إزب ــر دوم ــة البح ٢يالُج   

  

األندلس الّيت عاش فيها سيداً حراً، وأضحى اآلن مأموراً، فنراه يبثّها حين ابن عباد إىل قصوره يف 
لواعج الشوق، ويطلق آهات الّلوعة إليها، وقد بادلته الشوق، فيبكي دون انقطاع، مفصالً يف ذكرها 

بأمسائها، كالزاهي، والوحيد، واملبارك، على حنو يوحي بتحسره عليها، كما بكت عليه هي بدورها،  
ويصورها وهي تبكي على فراقه وفراق أبنائه وأهله، كأنما جيد يف ذكرها لذّة تطفئ نار سجنه 
وعذاب حنينه، ويعمد إىل توظيف عنصر التكرار من أجل تثبيت التجربة وتركيزها، ومنحها عمقاً 

ثرية من ومشولية، هذا التكرار الّذي يتبدى بصورة واضحة يف استخدام الفعل "بكى "يف مواضع ك
  أبياته، ليؤسس على هذه احلالة املؤسفة الّيت سيطرت عليه، ومتّكنت من ذاته وعقله على حد سواء. 

                                                             
 .٧٧، ص ديوان ابن شهيدـ  ١
  حالة؟؟؟)ا النوع من اإل÷(یا سالم!!؟؟ ما ه .٩٥، ص ديوان املعتمد بن عبادـ  ٢



 ١٣٩                       ، السنة الرابعة، العدد الرابع عشرجملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
ونراه يستغلّ مرور بعض املناسبات الزمنية، كذكر األعياد واملواسم ذات الوقع اخلاص، إلحداث 

يف واقع مؤمل، حيث متر  قفزة إىل الوراء، حيث العيد يف قصوره له معىن آخر مغاير، أما اآلن فهو
األعياد ذاا، ولكنه يرسف يف أغالل القيود واحلديد،، فيعلن املقارنة بني حالني يف فترتني خمتلفتني، 

  ويفجرمها شعراً فيقول: " من الطويل "
بكيــت إىل ســرب القطــا إذ مــررن يب                                                   

املعيـذ ـ حسـادةً                                                                     ومل تــك ـ واهللا
  فأسـرح، ال مشلي صديــع، وال احلشـا  

  

ــا                                                                             ــرق مجيعه ــا أنْ مل يف ــاً هل هنيئ
ــا                   ــري قلو ــي تط ــت مثل وأن مل تب

                                                                          قــو ــام تش ــا احلم ــي إىل لُقي لنفس
     أال عصـــم اهللا القطـــا يف فراخهـــا

سوارح، ال سـجن يعـوق وال كبـلُ                       
         ولكــن حنينــاً أنَّ شــكلي هلــا شــكلُ

ــل                     ــا ثك ــاي يبكيهم ــع والعين وجي
وال ذاق منها البعـد مـن أهلـها أهـلُ                              
إذا اهتز باب السجن أو صلصـل القفـلُ                             
سواي حيـب العـيش يف سـاقه حجـلُ                               

ــاء   ــا امل ــي خا ــإنَّ فراخ ــلُّف    ١والظّ
  

لقد أثار مشهد سرب القطا وهو حيلق يف السماء لواعج الشوق يف نفس املعتمد، وهيج مكامن 
فؤاده إىل ماض انقضى، وعز اندثر، وهو يف أغمات بعيداً عن أهله ووطنه، فاستبد به احلنني، وطفق 

ء حني حتلّ به املصائب، يأنس يبثّ الطري ما انطوت عليه جواحنه من نوازع الشوق واحلنني، وكأنّ املر
بعامل احليوان، وجيد فيه عزاء وسلوى، وهذا مادفعه إىل التأمل يف هذا املشهد أثناء مرورها أمام عينيه، 
فنراه حين إىل حياة احلرية واالنطالق اليت ينعم ا هذا الطري دون أسر أو قيد يعوق حركته كما هو 

هو يف غياهب السجن املقيت، وابن عباد يرتقي إىل ذروة الشعور حاله، وال فراق مؤمل قاس كما يعاين 
اإلنساينّ النبيل عندما يدعو ربه حلماية تلك الطّيور، وجينب فراخها كلّ شر وأذى، الكما فّرق الدهر 
مشل أوالده، وأحاق م املصائب والويالت. إنها مقطوعة تعج بألفاظ وتراكيب تغلب عليها مسة 

األسى واحلسرة، إىل أن يتوجها بذكر لفظة "احلمام" مبعىن " املوت " وشوقه العارم للقائه، احلزن و
بينما غريه حيب العيش ذليالً مقيداً باألغالل والقيود.                                                                       

ونراه مر جن، وكنر حاله وحال بناته، حني دخلن عليه السة أخرى يستغلّ قدوم العيد، ليصو
  يغزلن للناس باألجرة يف أغمات، ورآهن يف أطمار بالية رثّة، وحالة سيئة، فيقول: " من البسيط "

فيما مضـى كنـت باألعيـاد مسـرورا                                                    
ـ  ــرى بناتـ ــةً ت ــار جائع   ك يف األطم

  

ــورا                                                  مأس ــات ــد يف أغم ــاءك العي فس
ــريا    ــن قطم ــاس، ال ميلك ــزلن للن   يغ

  

                                                             
 .١١٠، ص نفس املصدرـ  ١



 ١٤٠  طالل علي ديوبو عيسى فارس        احلنني يف شعر امللوك والقادة والوزراء يف األندلس

 
فراح حين إىل ماضيه عاقداً مقارنة بينه وبني حاضره، حني أهانه الدهر، وأوقعه يف األسر، معتمداً 

  ة نصه:على املقابلة، إىل أن يقول يف خامت
ــثال                                             ــأمره ممت ــرك إن ت ــان ده ــد ك ق

  من بـات بعـدك يف ملـك يسـر بـه      
  

فــردك الــدهر منــهيا ومــأمورا                                         
ــرورا   ــاألحالم مغ ــات ب ــا ب   ١فإنم

  

ورة قامتة حلياة ملك، إنها مفارقة عجيبة لدهر ال فيخربنا أنه صار عربة ملن يعترب من امللوك، ص 
  يؤمتن، وأناس مقربني خانوه ونكثوا بعهده، فيقول أبياتاً عندما فقد من يؤنسه وجيالسه: " من الطويل "

ــل للــنفس الشــجية فَرجــةً                                     تؤم
لياليك مـن زاهيـك أصـفى صـحبتها                            

   ــخ ــذلك ناس ــؤس، ذا ل ــيم وب   نع
  

ــا                                     ــا متادي ــود إلَّ الس ــأىب اخلطــوب وت
ــا                                           ــوك الليالي ــل املل كــذا صــحبت قب

ــا    ــا األماني ــخ املناي ــدمها نس    ٢وبع
  

م وبؤس"، عندما حين إىل لياليه الصافية صفاء قصره الزاهي، ويبدو التقابل واضحاً بني زمنني " نعي
 بل أصفى منه، والّيت صحبها كما صحبت امللوك الّليايل من قبله، وهو يأمل فرجاً لنفسه الباكية، لكن

  املصائب املدهلمة ترفض إلّا التمادي يف إيذائه وهالكه. 
ان الدين بن اخلطيب عقدة التخلف عن ركب وأهم ما مييز شعر احلنني عند الشاعر الوزير لس

احلجيج، وزيارة األماكن املقدسة، أو ما ميكن أن نطلق عليه إشكالية الذنب، الغفران، ولعلّها أكرب 
إشكالية دينية كان يعاين منها الشاعر، وتسبب له توتراً نفسياً حاداً، ألنه كان عاجزاً عن حتقيق هذه 

خذ يردد يف أشعاره مواجهة بني مجاعة فازت بلقاء جوار النيب املصطفى، وذات متكلّمة الغاية النبيلة، فأ
ختلّفت عن الركب، وقد اعتراها الندم واحلسرة يف اعتراف منها بذنب وتقصري الزماها طوال العمر. 

وكان ينم  إنّ شعره الديين استحضر كلّ معاين احلنني وصوره، وهي خاصية متيز شعر التصوف عامة،
دائماً عن وله صويفّ بشخصية الّنيب حممد " ص "، ففيه متجيد تام لشخصيته ومقامه الكرمي، توشيه 
لوعة مريرة، وشوق ديين زاد يف ضرامه البعد عن موطن الوحي، فغمر روحه بالكآبة، ويبدو أنه يئس 

من ذلك احلمى الروحي بالنسيم  من بلوغ احلمى املقدس، فانطوى على نفسه يف هدوء حزين، مكتفياً
  يهدهد ليالً، وقد أرقته اهلموم، فيقول: " من الطويل "

ــاتين ظــلُّ احلمــى ونعيمــه                                     إذا ف
ومل أر شــيئاً كالنســـيم إذا ســـرى                                                               

                    هــيم ــب نس ــيب أن يه ــاين وحس كف
                                  هــوق نســيمــقْم القلــبِ املششــفى س

                                                             
 .١٠٠، ص املصدر نفسهـ  ١
 .١١٧، ص ديوان املعتمدـ  ٢



 ١٤١                       ، السنة الرابعة، العدد الرابع عشرجملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
ــذكار ن  ــل بالت ــوقةً                                               نعلِّ ــاً مش فوس

                           ــد ــنيب حممـ ــوق للـ ــراينَ شـ بـ
ــه   ــد رواقَ ــل م ــا اللّي ــوق إذا م   مش

  

                                         ـــهـــه ويدمييـــدير عليهـــا كأس
                                                              هــوم ــا يس ــه م حــؤادي بر ــوم ف يس

  ــه ــالم مهوم ــت الظّ ــه حت ــم ب ُ١   
  

ه للداللة على الزمن املاضي، وأمهيته يف يستخدم الشاعر أسلوب الشرط غري اجلازم يف مستهلّ أبيات
الداللة على ندمه لعجزه عن حتقيق غايته يف بلوغ الديار املقدسة، فمضي الزمان وانقضاؤه يعين له 
االكتفاء بفيء هذه الديار، وهبوب النسيم العابر منها، هذا النسيم إذا ما متّ له اهلبوب كان الشايف لعلّة 

مان الفؤاد املتيفس باستحضارها يف الزي النا، فلم يبق إلّا أن تلهج ألسنتنا بذكرها، ومننم شوقاً لزيار
 ،اعر وأصابه باهلزال، أمل ومشقّة وهمس أضعف الشريح املقدوق والوله لزيارة الضواملكان، إنّ الش

  حاالت نفسية قصدت نفس الشاعر وأحاقت ا.   
نبوي الّذي غدا مالذ روحه اهللوع، وملجأ أميناً لنفسه املتعبة، يتفجع إنّ لسانه يلهج باحلب ال

ويندب نفسه، ويتلهف ويتحسر على ما مل حيقّقه، فبقي الشوق كامناً يف ضلوعه، وقد اعترى النحول 
  جسده، فيقول: " من الطويل "

إذا أنــا مل أوثــر هــواي علــى عزمــي                                    
                                                               ــد ــور إىل غ ــأْت األم ــا أرج وإن أن

                        ــرؤ ــاللَّوم الم ــاس ب الن ــق وإنّ أح
ــنم يب  ــول ي ــتياقي، والنح ــت اش   كتم

  

فنفسي يف طـوعي وأمـري يف حكمـي                         
طعنت بغـرب العجـز يف ثُغـرة احلـزمِ                                                     
يضلُّ طريق الرشـد وهـو علـى علـمِ                                                      

   ٢كأني أحلت الكتم مني علـى جسـمي  
  

على البيتني األول والثّاين من هذه املقطوعة، بذكر الضمري  تطغى الذّات الفردية العاجزة النادمة 
املتكلّم " أنا"، هذه الذّات الّيت وصلت إىل حالة من اليأس، لتفضيلها اهلوى على التصميم والعزم، 
وإرجاء األمر إىل الغد، ما يؤكّد حالة التواكل واالنكسار والتردد يف اتخاذ القرار، إنه يستحق الّلوم 

يقر بذلك ألنه ضلّ طريق الرشد واهلدى، وهو على علم بذلك، فيحمل ذاته مسؤولية العجز عن و
العزم لزيارة الديار املقدسة، لقد كتم الشاعر اشتياقه فنتج عن ذلك حتول أصاب جسده باهلزال الظّاهر 

 .أعقبه مرض جسدي نفسي ن، همحول البيوالن  
زائرين، فيصف الركب امليمم وجهه شطر احلجاز، وهم حيثّون السري ليالً، إنه دوماً يغبط أولئك ال

  ،ظالمه عسكر زنج، وجنومه نصول رماح، حتمل بعضهم ظهور املطايا، ونفوسهم مألى بالعزمية واجلد
                                                             

 .٥٤٩ـ ديوان لسان الدين بن اخلطيب، الد الثاين، ص  ١
 .٥٢٩ـ ديوان ابن اخلطيب، الد الثاين، ص  ٢



 ١٤٢  طالل علي ديوبو عيسى فارس        احلنني يف شعر امللوك والقادة والوزراء يف األندلس

 
فراح شاعرنا يتوجع أسفاً على رحيله دونه، وهو ناكس الطّرف، ثقيل اخلطا، مكسور اجلناح، شوقه 

  ار احلجاز عارم، لكنه يبدي األسف والندم والعجز عن التحقيق، فيقول: " من اخلفيف "إىل دي
ـــ                                                   ــل اللّ ــد مش ــروا وق ــابٍ س ورِك

وكــأنَّ الظّــالم عســكر زنـــجٍ                                                                    
 املطايـــا                                                             محلَـــت منـــهم ظهـــور

ــر ــاكس الطَّ ــن بعــدهم ن   خلَّفــوين م
  

ـيل، مبسح الـدجى، مجيـع النـواحي                                                            
ــاحِ                            ــولُ الرم ــدجى نص ــوم ال وجن

ــراحِ                                                                                     ــزمٍ ص ــت، وع حب ــد أي جِ
ــاحي ــل اخلُطــا، مهيضــاً جن   ١ف، ثقي

  

ودائماً تتردد املواجهة يف هذه القصائد بني ضمري اجلماعة " سروا، خلّفوين"، وضمري الذات 
عن الركب. إنه صراع داخلي بني واقعه اّلذي دفعه إىل السياسة والسلطة الّيت ال  املتكلّمة املتخلّفة

  تدوم، وبني واجبه الديين الّذي لو اختاره لنعم حبياة هادئة مستكينة ال غدر فيها وال تآمر وال حسد.
وجه ويف ختام قصيدة أخرى يظهر أسفه املأساوي، ويعترف بذنوبه وتقصريه يف ندم مريع، ويت

  خبطاب إىل الرسول" ص" يف خشوع وضراعة وتوسل، ممعناً يف تعذيب نفسه، فيقول: " من البسيط "
ــدي                                            ــذْ بي ــاقبلين وخ ــك ف ــي أتيت إن

وقد مـدحتك فـارمحين وجـد فعسـى                                   
ــي  ــا أمل ــار ي ــفيعي يف الن ــن ش   وك

  

هليــب لَظَــى جِرنِــي وســجنيِ                                                   ومــن   
من هول يـوم اللّقـا واحلشـر تنجـيين                                          

 ــون ــري ممن ــأجرٍ غ ــى ب ــلَّ أحظ    ٢لع
  

فعال " أتيتك، فهو ال يبغي من مدحيه كسباً مادياً، حيث توسالته وتضرعاته املعبر عنها باأل 
فاقبلين، خذ بيدي، جد، تنجيين " تشكّل معجماً شعرياً خاصاً تتوقّف دالالته عند الرمحة والنجاة يف 
الدار اآلخرة، مقابل " الّلهيب، اهلول، النار"، الّيت تؤلّف عائقاً حسياً أمام املأمول يف الدار اآلخرة 

معبرة عن خشوعه وتوسله الصادق، وتراه يكثر منها يف  اخلالدة، إذ يقترب من ألفاظ دينية صوفية
  البيت األخري من هذه املقطوعة ليقتفي األثر ذاته يف سابقه.

                                                             
 .٢٥٢ـ املصدر نفسه، الد األول، ص  ١
، سجني: اسم من أمساء جهنم، انظر لسان العرب، مادة " سجن "، ٦١٢ـ ديوان ابن اخلطيب، الد الثاين، ص  ٢

 .٢٠٣الد الثالث عشر، ص 



 ١٤٣                       ، السنة الرابعة، العدد الرابع عشرجملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
نتائج البحث:                                                                                                                 

د عرض عديد من أشعار احلنني يف شعر امللوك والقادة ظهر لنا أنها أفرزت جتارب متنوعة بع
اكتسبت الكثري من العمق واإلحياء من التجربة اإلنسانية، شكّل فيها املاضي رمزاً على املستوى املكاينّ 

ان املاضي رمز الندم واخلطيئة الوجودي هو رمز النعيم واجلنة الّيت ولّت، أما على املستوى الديين، فك
والوزر كما جتلّى عند بعضهم. فاحلنني ارتبط لدى شعرائنا بالزمن ارتباطاً قويا، باعتباره قوة تنهي كلّ 
التجارب واآلمال البشرية، وهذا ما عمق إحساسهم الفاجع بالزمن الّذي ولّى وانقضى، وكان شعراً 

لشعرية، وصف فيه الشعراء معانام وأشواقهم، وانتقلوا إىل التفّجع مشحوناً بأكرب قدر من الطّاقة ا
واالستغاثة والنداء، وظّفوا فيه أساليب متنوعة لتعميق جتارم الّيت ارتبطت باملعىن النفسي لديهم. وقد 

ائيات برزت بنية التعارضات بني الشاعر /الرسول، الشباب/ الشيخوخة يف قصيدة احلنني على شكل ثن
وظّفت من أجل إبراز تلك البنية الكربى يف بنية التوتر بني اإلنسان /الزمن، وعملت على توليد املفارقة 
وتنميتها يف جتارم، وكانت إحدى املكونات املهمة لإلقناع والتأثري يف املتلقّي. وكان أهم ما ارتكز 

شكوى الغربة وحكاية اللّواعج عند افتقاد  عليه البحث هو استخالص ما اتسمت به هذه التجربة من
األليف أو اجلماعة أو املكان، ومن أجل حتقيق التواصل يف املتخيل، كان يعمد شعراؤنا إىل خلق 
الواسطة بني املاضي واحلاضر، الستحضار صورة من الزمن املاضي اجلميل، فكان حنينهم إىل ذلك 

  فجع وحتسر ممتزج بالرجاء أحياناً، وباليأس أحياناً أخرى.املاضي على مستوى الزمان واملكان، فيه ت
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  دراسة نقدية يف توظيف االسترجاعات يف قصة النيب يوسف(ع)
 (دراسة على أساس منوذج جريار جينت)

  ***ناديا دادبورو **بورسعيد حسامو *حسني كياين
صامللخ:   

ألساس يف احلياة عامة ويف احلياة األدبية خاصة  ولطاملا شغلت هذه عنصر الزمان هو احلجر ا
القضية أذهان الباحثني. ومن مثّ فالرواية هي الزاخرة باألحداث واألفعال ومها عنصران الينفصالن عن 
الزمن الروائي. فهنالك نقاشات قامت لتشيد جبانب من جوانب هذا العنصر احلاسم. ومن الذين مشّروا 

هم لينالوا حظاً يف هذا امليدان هو جريار جينت الذي اقترح منوذجاً لتحليل الزمن الروائي يف عن سواعد
ومقترحه قام على أكتاف ثالثة عناصر؛ هي: الترتيب، االستمرار، والتواتر. » خطاب احلكاية«كتابه 

هي الرجوع  تقنية الترتيب تقوم بدراسة االسترجاعات واالستباقات يف النص السردي. واالسترجاعات
  إىل احلادث املاضوي وإعادته ألهداف خاصة. 

استهدفت املقالة تبيني فاعلية االسترجاعات ومدى تأثريها يف قصة يوسف النيب(ع) يف القرآن  
نواع االسترجاعات درست املقالة توظيف االسترجاعات أالكرمي وبعد مقدمة يف تبني الترتيب الزمنی و

  صفي التحليلي أساساً للدراسة.يف القصة واختارت املنهج الو
وصلت املقالة أخرياً إىل أنّ االسترجاعات املتواجدة يف قصة النيب يوسف(ع) يف القرآن الكرمي 
تؤدي إىل انسجام هذه القصة وتواشجها واالسترجاعات الداخلية هي من أكثر أنواع االسترجاعات 

اً يف تكوين السرد العنقودي هلذه احلكاية تواتراً يف قصة يوسف النيب(ع) وهذا األمر لعب دوراً هام
حيث إنها تتمحور حول بؤرة رئيسة هي رؤيا يوسف(ع) اليت تبدأ من عهد الطفولة إىل أن تنتهي 
القصة بتأويلها يف املشهد األخري. املشهد الرابع هو أكثر املشاهد دينامية وانفعاالً يف قصة يوسف 

باملشاهد األخرى، واالسترجاعات يف هذا املشهد تربز أشد الربوز النيب(ع) كما أنه أوسع جماالً قياساً 
  وتسهم إسهاماً كبرياً يف انفكاك العقد النهائية للحكاية، حيث ال ميكن التغاضي عن دورها اجللي.

  

  :  زمن الرواية، جريار جينت، الترتيب، االسترجاع، سورة يوسفكلمات مفتاحية
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 ١٤٦  ناديا دادبورو وربسعيد حسامو حسني كياين    ... دراسة نقدية يف توظيف االسترجاعات 

 
  املقدمة 

مية على ساحة كبرية من األمهية وال سيما يف النقد الروائي احلديث. وقام يقف الزمن بقضاياه املترا
الكثري من الباحثني ينطلقون يف هذا امليدان ويغوصون فيما يتعلّق بعنصر الزمان وهو يشكل نسيجاً 

الذي يعد أب السرديات يف العصر «مسيكاً للبناء الروائي ومن هؤالء الباحثني جريار جينت 
منوذجاً لدراسة قضية الزمن الروائي على » خطاب احلكاية «الذي اقترح يف كتابه . هو ١»احلديث

صعيد مستويات ثالثة هي: الترتيب، واالستمرار، والتواتر.و الزمن الروائي يتيح للمتلقي الفرصة 
نها املناسبة لتذوق النص األديب و ال سيما القرآين منه رغم أنّ هذه القضية تبدو عصية االلتقاط لک

تشحن بالدالالت اليت تتوق إلی جتسيد البنيات الزمنية الکامنة، و قصة يوسف النيب(ع) ميدان خصب 
  ملعاجلة هذه القضية.   

أما هذه املقالة فراحت تركز جلّ اهتمامها على اجلانب األول من تقنية الترتيب أي االسترجاعات 
يف قصة النيب يوسف(ع)، القصة القرآنية اليت  وفروعها املختلفة. فهي تستخرج العينات االسترجاعية

امتازت بالتسلسل األحداثي املتواصل، من دون التقطّع يف حركية أحداثها ومن ميزاا األخرى ابتداء 
القصة وانتهاءها يف وحدة سردية واحدة؛ هذا ما ميهد ميداناً خصباً للدراسات الزمنية وال سيما تقنية 

  نيب(ع) كنموذج للرواية املمتازة.الترتيب على قصة يوسف ال
قضية الزمن الروائي مبا فيه من تقنيات وأساليب قضية جديرة بالبحث واملالحظة وهي تکشف 
للمخاطب رؤية جديدة متمايزة، إذ الزمن يتعلق بنسيج القصة ودراسة االسترجاعات تبين مدى 

الستار عن وجه الدالالت املعنوية اخلفية يف  انسجام هذه القصة كما أنها حماولة تفسريية ترنو إىل إزاحة
  قصة يوسف النيب عليه السالم.

والزمن خيط غري مرئي متناثر يف البنيات القصصية وهو يعد نواة من نوايا احلركات األمامية 
ة واخللفية يف األحداث القصصية. ااالت البحثية املتواجدة يف الزمن واسعة جداً وإحدى ااالت اهلام

اليت ختتص بدراسة الزمن هي قضية االسترجاعات اليت تبين التأرجحات الزمنية يف النسيج السردي 
فدراسة االسترجاعات يف قصة النيب يوسف(ع) تضخم بعض األبعاد القصصية اليت جعلت هذه القصة 

 مستأهلة بأن تكون أحسن القصص.
قصص القرآنية بالترکيز على قصة النيب استهدفت هذه املقالة الکشف عن مدى فاعلية الزمن يف ال

يوسف(ع)، كما قصدت دراسة الترتيب الزمين (قسم االسترجاعات) يف هذه القصة علی أساس 
النموذج الزمين املقترح من قبل جريار جينت لتبيني مدى تأثري االسترجاعات يف تضخيم اجلماليات 

  .مي و تأثري هذه التقنية على متاسك هذه القصةاألدبية يف قصة النيب يوسف عليه السالم يف القرآن الكر

                                                             
   ٦٩، صبنية النص الروائي دراسةبراهيم خليل، إ-١
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  تسعى هذه املقالة اإلجابة عن األسئلة التالية:

ما هو مدى تأثري دراسة االسترجاعات وأنواعها يف تطوير داللية قصة يوسف النيب(ع) يف القرآن 
 الكرمي؟ 

  ما هي الكميات التوزيعية االسترجاعية يف سورة يوسف؟
  سات؛ أمهها:سبقت هذه الدراسة درا

م). وقد خصص الكاتب قسماً من كتابه ٢٠٠٥البنية والداللة يف روايات ابراهيم نصراهللا، ( -
بدراسة الزمن الروائي على ما قال به جينت حيث درس تقنية الترتيب واالستمرار على خمتارات من 

  روايات ابراهيم نصر اهللا.
(قصة يوسف منوذجا) قراءة يف ضوء  م).٢٠٠٨بالغة السرد القصصي يف القرآن الکرمي: ( -

مفاهيم السرد املعاصرة، تكلم  الباحث فيها عن االسترجاعات واالستباقات إلّا أنه ال يفصل الكالم، 
  بل يشري إليها بصورة موجزة.

). وقد عاجل الكاتب فيما عاجل قضية الزمن وتقنياته ٢٠١٠بنية النص الروائي: دراسة، ( - 
  ج قصصية لتفصيل القضايا النظرية. املختلفة، وأتى بنماذ

اثر » ىب تن«حتليل زمان رواىي از ديدگاه روايت شناسى بر اساس نظريه زمان ژنت در داستان «
على أساس الزمن الروايي املقترح » يب تن«). هذه املقالة قامت بتحليل قصة ١٣٩٠، (»رضا امريخاىن

  من قبل جريار جينت.
يمة إال أامل جتعل االسترجاعات حموراً لدراستها ومل تشر إىل هذه الدراسات السابقة دراسات ق

املؤشرات الزمنية اليت تسهم إسهاماً كبرياً يف ترقية تقنية االسترجاعات يف اللغة العربية، كما أا مل تشر 
إىل االسترجاعات اجلديدة املتواجدة يف النص القصصي الذي قامت بتحليله وهذه املقالة حاولت 

  على هذه األمور اليت ما تتطرقت إليها الدراسات السابقة بشكل مباشر.  التركيز
هذه الدراسة تركز على املنهج الوصفي التحليلي اإلحصائي، فوصفت األسس النظرية لدى جريار 

بصورة موجزة وبينت أمناط االسترجاعات اليت اقترحها جينت يف » خطاب احلكاية«جينت يف كتابه 
اخلية واخلارجية مث وضعت أنواع االسترجاعات املتواجدة يف قصة النيب مقترحه بأنواعها الد

يوسف(ع) اليت مل تتواجد يف مقترح جينت و بينت معانيها يف املباحث التكميلية يف األسس النظرية، 
ويف القسم الثاين قامت بتحليل قصة النيب يوسف(ع) عرب استخراج العينات االسترجاعية وانطلقت يف 

الكميات من مبدأ الكمية فبداية أشارت إىل العينات االسترجاعية املتكاثفة يف قصة النيب تنسيق هذه 
يوسف(ع) حىت انتهت إىل ما هو أقل انتشاراً (كثافة) يف هذه القصة. هناك بعض املؤشرات اللفظية؛ 
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صة فعلية أو امسية أو حرفية تساعد بشكل بارز على تبلور االسترجاعات واجنالء ساحتها يف الق

فلمحت إليها املقالة يف مواضعها وتركت بعضاً منها لقلّة حامسيتها وضعف دورها يف العالقات 
  األحداثية يف قصة النيب يوسف(ع).

  زمن الرواية 
جريار جينت أراد أن يتبىن عنصر الزمن يف حتليله للرواية، فعمل على التمييز بني الزمنني: زمن    

هو الزمن احلقيقي، متوايل األحداث وهو يبني الترتيب املنطقي القصة و زمن اخلطاب. زمن القصة 
القائم بني مكونات الرواية الذهنية. وزمن اخلطاب هو الزمن االفتراضي خيترق فيه الترتيب املنطقي 
ويربز بشكل أبني يف الكتابة فهو الزمن املكتوب. وعدم االفتراق بني هذين الزمنني يسمى درجة الصفر 

تساوى فيه زمن القصة وزمن اخلطاب. هذه الدرجة املعيارية ال تظهر إال عرب املكونات الزمين، حيث ي
. فالترتيب ١الزمنية الرئيسة واملكونات الزمنية الرئيسة عند جينت هي: الترتيب، واالستمرار، والتواتر

اعد على هو دراسة االسترجاعات واالستباقات بأنواعها. واالستمرار يتضمن دراسة احملاور اليت تس
تسريع احلكاية أو تبطئتها وهي: امل، احلذف، الوقفة، املشهد والتواتر أي التكرار الذي يعاجل فيه 

  .يحاالت التكرار الروائ
  الترتيب الزمين

الترتيب الزمين الذي يتکلّم عنه جينت، يبين للمخاطب املواضع الزمنية اليت يتبعثر فيها زمن الرواية 
دراسة الترتيب الزمين حلكاية ما، « تأرجح حنو املاضي أو املستقبل فهو يعين ويرتاح عن احلاضر في

مقارنة نظام ترتيب األحداث أو املقاطع الزمنية يف اخلطاب السردي بنظام تتابع هذه األحداث أو 
املقاطع الزمنية نفسها يف القصة، وذلك ألن نظام القص هذا، تشري إليه احلكاية صراحة أو بصورة غري 

. هذه التقنية تؤدي إىل انكسار العامود الزمين للرواية باستقطاب عنصري التشكيل ٢»مباشرة
االسترجاعي أو االستباقي يف الشبكات السردية. وحيتفظ جينت مبصطلح املفارقة الزمنية الذي هو 

املصطلحني أي مصطلح عام، ليدلّ به على أقسام التنافر املوجود يف الترتيب الزمين وجيعله خاصاً هلذين 
االستباقات وهي اليت جيعل هلا جينت تسمية أخرى أي االستشرافات متأل . االسترجاعات واالستباقات

جانباً من جوانب الترتيب الزمين أي املفارقات الزمنية وهي أقلّ تواتراً يف الروايات بالنسبة إىل 
د دف إطالع املتلقي على ما االسترجاعات وهي جمموعة من احلوادث الروائية اليت حيكيها السار

                                                             
   ١٧)، ص خطاب احلكاية ( حبث يف املنهج جريار جينت، -١
  . ٤٢، صاملرجع نفسه -٢
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. أما االسترجاع الذي ركزت عليه هذه املقالة يستحضر يف الروايات ١...»سيحدث يف املستقبل 

  ويؤدي إىل ترقية مستواها الداليل.
  االسترجاع / االستذكار

کلّ ذکر الحق حلدث سابق للنقطة اليت حنن فيها «... مصطلح االسترجاع يف رأي جينت هو:   
. فاالسترجاع هو الرجوع إىل احلدث السابق لغاية خاصة وهو يتفرع إىل أقسام. ٢»قصة،...من ال

هذه التقنية أي االسترجاع قد تسمی استذکاراً أو تذکراً و من فوائدها: تشييد البنية الروائية ووالدة 
لبعيد مما يقوم بوظائف أزمنة متداخلة ومتشابكة مثّ انفتاح عدسة الرواية على املاضي/ التاريخ القريب وا

حامسة يف حرکة الرواية وتنشيط ذهنية املخاطب وهي التكون فقرات عديدة أو مجل متکاثفة فحسب 
وقد يتم االسترجاع عرب کلمة من مجلة، أو کلمات قليلة، مرصوفة کانت أو متناثرة وتساعد عملية 

الفجوات وتعبئة الفراغات ويف أعلى مستويا ي إىل تذکّر شبکة القصة االسترجاع على سدا تؤد
  االسترجاعات عند جينت تنقسم إىل عدة أقسام:  ٣برمتها.

  )١(اجلدول:                                             
  
  

      

  االسترجاع اخلارجي
أ لتبيني معىن االسترجاع اخلارجي يهم إدراك معىن احلکاية األوىل؛ فهي تلك احلکاية اليت تبد   

عملية احلکاية ا وهي اخلطّ غري املرئي عند اعتراض استرجاع خارجي عليها. فاالسترجاع اخلارجي 
. وهو ٤»وتظلّ سعته  خارج سعة احلکاية األوىل . . . «... هو الذي خيرج متاماً عن احلکاية األوىل و
                                                             

   .٢٦٧، ص البنية و الداللة يف روايات إبراهيم نصر اهللا مرشد أمحد، -١
   ٥١، ص املرجع نفسه-٢
  ٢٣٤، ص الرواية العربية، الرواية الدرامية أمنوذجاًتداخل األجناس األدبية يف  راجع: صبيحة أمحد عقلم، -٣
   .١٤٢و٢٣٣و
   .٦٠)، ص خطاب احلكاية ( حبث يف املنهججريار جينت،  -٤
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كاية من جهة ما وتكشف يبني حادثة أو شخصية خارجة عن إطار احلكاية األوىل إلّا أنها متعلقة باحل

للمخاطب جانباً من اجلوانب الغامضة املتواجدة يف احلكاية األوىل واالسترجاعات اخلارجية بوصفها 
خارجية، التوشك يف أية حلظة أن تتداخل مع احملکى األول، ألنّ وظيفته الوحيدة هي إکمال احملکى 

  .١»  األول عن طريق تنوير امللتقي خبصوص هذه السابقة أو تلك
  االسترجاع الداخلي    
هذا نوع من االسترجاع يتعلّق بالفضاء الداخلي للحكاية وهو يستعيد األحداث اليت حدثت    

داخل احلكاية عن طريق الشخصيات أو الراوي. االسترجاع الداخلي اليستعيد ذكرى األحداث 
قارورة احلكاية وإطارها الواضح االستطرادية اليت ترتبط باألجواء اخلارج حكائية بل التزال تقع يف 

  والجتتاح فضاءاا الداخلية. وهي تنقسم إىل األقسام التالية:
  االسترجاع الداخل حكائي اخلارجي

تسمية هذه االسترجاعات الداخلية بغريية » خطاب احلکاية«يقترح جريار جينت يف کتابه    
خمتلفاً عن » التايل مضموناً قصصياًوب«االسترجاعات اليت تتناول خطاً قصصياً «... القصة، وهي

  وهي تتناول وجهني من اإلبداع السردي: ٢...»مضمون احلکاية األوىل أو مضامينها 
  األول: إدخال شخصية جديدة بقصد کشف القناع عن سوابقها.     
  والثاين: إظهار شخصية غائبة عن األنظار ملدة طويلة ولزوم استعادة ماضيها القريب.    
النوع  من االسترجاعات اليؤدي إىل قلق احلکاية األوىل أو غياا، بل يؤدي إىل توسيعها هذا    

  .٣متهيداً  ملا سيحدث يف املستقبل
  االسترجاع التکميلي

هذا االسترجاع يستعيد املاضي ليسد الفجوات واإلسقاطات املاضوية يسمي جينت هذه 
...تضم املقاطع االستعادية اليت تأيت لتسد « ذلك:ويعرفها ک» إحاالت «االسترجاعات التکميلية، 

بعد فوات األوان، فجوة سابقة يف احلکاية وهكذا تنتظم احلکاية عن طريق إسقاطات مؤقتة 
وتعويضات متأخرة قليأل أوکثرياً، وفقاً ملنطق سردي مستقل جزئياً عن مضي الزمن وميکن أن تکون 

                                                             
   .٢٣٨، ص براهيم نصر اهللاإالبنية و الداللة يف روايات مرشد أمحد،  -١
   . ٦١ص خطاب احلكاية ( حبث يف املنهج)، جريار جينت،  -٢
   .٦١ص  ،املرجع نفسهراجع: -٣
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  .١...»زمين حذوفاً مطلقة أي نقائص يف االستمرار ال

  االسترجاع التکراري
وبالطبع، ال ميکن هلذه «... هذا االسترجاع يقوم بتكرار احلادث املاضوي لغاية خاصة 

االسترجاعات التذکريية أن تبلغ أبعاداً نصية واسعة جداً إلّا نادراً، بل تکون تلميحات من احلکاية، إىل 
لكن أمهيتها، يف » عودات إىل الوراء« أو ، ruckgriffeماضيها اخلاص، أي ما يسميه ليمرت 

اقتصاد احلکاية ... وتعوض إىل حد کبري عن ضعف اتساعها السردي ... فإنّ مقارنة بني وضعني 
  .٢»متشاني ومتباينني يف آن واحد، هي اليت حتفز غالباً تذكريات التلعب فيها الذاكرة الالإرادية .. . 

  االسترجاع اجلزئي
. وهو مبعىن ٣.»جاع اجلزئي حيكي حلظة من املاضي تظلّ معزولة يف تقادمها  . . االستر«. . .    

نقل اخلرب اجلزئي املاضوي الذي اليؤدي إىل غموض النص السردي و لو حذف كأنه مل حيذف شئ، 
وربما أدى إىل إظهار بعد من أبعاد الشخصية وهو مساعد يف األحداث ومينح السري السردي اتجاهاً 

  اً أو فكرة مميزة ويزود القارئ أحياناً ببعض القضايا التارخيية أو غريها من القضايا اليت جيهلها. خاص
  االسترجاع الکامل

مبمارسة البداية من الوسط فريمي إىل استعادة " « . . . االسترجاع الکامل هو الذي ترتبط    
من احلکاية بل ينطوي يف بعض األحيان السابقة السردية" کلّها وهو يشکل على العموم قسطاً مهماً 

. وهذا النوع من االسترجاعات الداخلية ٤»على اجلوهري منها مبا أنّ احلکاية األوىل تبدو اية مسبقة
من دون أن حيلّ االستمرارية «... تستوعب مساحة نصية شاسعة، وما مييزه هو اتصاله باحلکاية األوىل 

لذين يفصل بينهما ومن هنا تنشأ صعوبة هذا االسترجاع الناتج عن الزمنية بني السياقني احلکائيني ال
الوصل الضروري بني احملکي املسترجع  واحملکي األول، وهو وصل قلّما ميکن أن يتحقّق دون نوع من 
التراکب وبالتايل دون ظلّ من عدم التماسك إلّا إذا کان السارد قادراً على أن يستمد من هذا العيب 

  .٥»املتعة اللعبية . . . نوعاً من 
                                                             

   .٦٢، ص املرجع نفسه-١
   .٦٥، ص املرجع نفسه-٢
   .٧٢، ص املرجع نفسه -٣
  .  ٧١)، ص خطاب احلكاية ( حبث يف املنهججريار جينت،  -٤
   .٢٦٠، ص البنية و الداللة يف روايات إبراهيم نصر اهللا مرشد أمحد، -٥



 ١٥٢  ناديا دادبورو وربسعيد حسامو حسني كياين    ... دراسة نقدية يف توظيف االسترجاعات 

 
  االسترجاع املختلط

هي استرجاعات حمدودة جداً اليلجأ إليها إلّا نادراً وفيها متتزج االسترجاعات اخلارجية «...     
باالسترجاعات الداخلية، وهي تقوم على استرجاعات خارجية، متتد حتى تنضم إىل منطلق احملكى 

سابقة لبداية احملكى األول ونقطة سعتها الحقة هلا . . . أنه األول وتتعداه أي أنّ نقطة مداها 
استرجاع خارجي من حيث املدى وداخلي من حيث السعة أما بالنسبة إىل الوظيفة اليت ينجزها هذا 
املسترجع املختلط فإنّ وظيفته تكميلية ألنه ينضم إىل احملكى األول من نقطة اليت توقّف عندها احملكى 

اال كي يأخذ حيزه النصي من مساحة احلكي . . . احليز النصي الذي استحوذ عليه  األول ليفسح
ب مرور ( جينت) عليه يف منظومة احلكي ضيق جداً لندرة اللّجوء إىل استعماهلا وهذا ما يفسر سب

  .١..»بشكل عابر.
  املباحث التكميلية 

لربوست. هذه » الزمن الضائع«ى رواية إنّ قضية الزمن الروائي عند جينت، هي حصيلة دراسته عل
الرواية ال شك تتميز مبيزات خاصة دون الروايات األخرى و ختتلف لغتها عن اللغة العربية اختالفاً 
تاماً. فيستدعي هذا األمر انتباه الدارس فعليه استكشاف النقط اخلالفية املوجودة بني لغته اليت يدرس 

ستخرج منها مقترحه للتوغل يف الشبكة الزمنية للرواية. هذه القضية الزمن فيها وبني لغة جينت اليت ا
أدت إىل استكشاف امليزات اللغة العربية اليت هي احملطة احملورية للدراسة يف هذا املقال. اللغة العربية 
تتميز حبضور املؤشرات االسترجاعية اليت تساعد على استذكار األحداث املاضوية. هذه املؤشرات 

جداً وجلّ املقاطع السردية تتمتع حبضور كميات كبرية من املؤشرات االسترجاعية. تنسق هذه  كثرية
املؤشرات على أساس استيعاا الزمين بالفعلية وإلمسية واحلرفية؛ فالفعل يتميز بالقسط األوفر من الداللة 

متع بالداللة الزمنية وتارة يفتقد الزمنية فهو مل يزل واليزال يدلّ على الزمن، مث يليه االسم وهو تارة يت
هذه الداللة وأخرياً احلرف، فاحلرف وإن دلّ على الزمن مل تكن داللته الزمنية مشولية لعدم استقالله 
املعنوي يف الغالب إلّا أنّ هذه املؤشرات املتناثرة يف النص السردي، تارة تتأبط دالالت زمنية 

تارة تتضاءل داللتها إىل نقطة النسيان؛ ويف هذه النقطة الشئ استرجاعية واسعة الميكن التغاضي عنها و
  يدعم( يستدعي) ذكر هذه الداللة االسترجاعية اليت تقترب من التفاهة.

يف تقسيمات الشرائح » خطاب احلكاية«واجلدير بالذكر أنّ ما أشار إليه جينت يف كتابه 
ع خطوات االسترجاعات يف قصة يوسف لربوست ومن يتب» الزمن الضائع«االسترجاعية ختتص برواية 

                                                             
   .٢٦٦-٢٦٥، ص املرجع نفسه-١



 ١٥٣                       ، السنة الرابعة، العدد الرابع عشرجملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
النيب(ع) جيد أنواعاً أخرى من االسترجاعات تتعلق ذه القصة القرآنية ومل يشر إليها جينت لطبيعة 

إلزالة بعض » االسترجاع التكميلي«الرواية الربوستية اليت تفتقد هذه االسترجاعات وتذكرها املقالة يف 
  الغموض حني االستقصاء يف التحليل.

  سترجاع التكميلياال
هناك بعض االسترجاعات الداخلية اليت وردت يف قصة النيب يوسف (ع) وهي ختتص ذه القصة 

  هي:» خطاب احلكاية«القرآنية ومل يشر إليها جريار جينت يف كتابه 
  )٢(اجلدول: 

  
تلفة كل قصة رئيسة حتتوي يف طياا على قصص صغرى تقع يف املشاهد املخ االسترجاع اخلتامي:

من القصة الرئيسة وتسمى بالقصص الساحبة. هذا النوع من االسترجاع الداخلي، يتموقع يف اية 
القصة الساحبة ليستعيد مواضيع هذه القصة ويبين ايتها وعالقتها بالقصة الرئيسة وغالباً ما يتراءى 

إىل التعليق يف كثري من االسترجاع اخلتامي الداخلي بعد انفكاك العقد القصصية الصغرى وهو يؤدي 
  األحيان.

: وهو ما يتعلّق بشخصية واحدة من شخصيات القصة فهي من دون االسترجاع احليادي
الشخصيات األخرى تستعيد املاضي يف ذهنها وتبين الشخصية اليت تذکّرت املاضي موضعها جتاه ذلك 

خصية القصصية ويزيح الستار املاضي الذي استذکرته. من ميزات هذا االسترجاع هو أنه يبلور الش
عن عالقاا اإلجيابية أو السلبية باألحداث املاضوية وهي امليزة اليت تفتح للمخاطب نافذة جديدة لتلقي 

  املعىن القصصي أكثر فأكثر.
: هو االسترجاع الذي حيتوي على ملخص احلكاية بكاملها، وهو الذي يرد االسترجاع التلخيصي

  يسة ويستعيد مجيع مواضيعها اهلامة.يف أخريات احلكاية الرئ
: هذا االسترجاع يتميز فيه املسترجع بكونه وحدة استعارية غري صرحية االسترجاع االستعاري

وهو من االسترجاعات املعقّدة اليت تتطلّب ذاكرة القارئ الواعية وهي يف قصة النيب يوسف(ع) أدت 



 ١٥٤  ناديا دادبورو وربسعيد حسامو حسني كياين    ... دراسة نقدية يف توظيف االسترجاعات 

 
اهدا إىل تأويلها الذي وجد مكانه يف املشهد إىل انسجام القصصي حيث حلقت الرؤيا اليت متّ مش

  اخلامس من القصة.
هذا االسترجاع يعين حملة إىل الوراء والتخلف حنو أحداث القصة االسترجاع الذهين التلميحي:

املاضوية وهذه االستعادة البد أن تكون تستوعب مساحة قليلة أوالً وثانياً البد أن تكون يف نطاق 
  نه يتعلّق بذهن الشخصية مسي ذهنياً وألنه يعد حملة قهقرائية مسي تلميحياً.ذهنية الشخصية وأل

  الترتيب الزمين يف قصة النيب يوسف(ع)
قصة يوسف وهي أحسن القصص خري ساحة لتطبيق هذا النموذج؛ ألنها حتتوي على الشبكة  

اس السري التأرخيي الواقعي الزمنية املتواصلة من غري جتزئة وتفكيك واملشاهد فيها تتوزع على أس
لألحداث. هذا ما مييزها عن سائر القصص القرآنية اليت تكررت وتوزعت على نواصي نص احلكيم 

فإن اهللا ساق فيها حالة يوسف (ع) من ابتداء أمره إىل آخره، وما بني ذلك من التنقالت واختالف «
ة لدى الرب. فقصة يوسف تتميز ندستها . وذلك لبلوغ مبلغ متناسب من الغايات املنشود١»األحوال

  البنائية اليت يكاد ينقطع نظريها. 
أمنوذج الرواية «... والظّاهرة البارزة اليت يلحظها القارئ يف سورة يوسف عليه السالم هو أنها  

ا التامة احللقات املتسلسلة السرد، املصورة للحوادث واألشخاص وكأنّ اهللا عز وجلّ قد صاغ قصة هذ
النيب الكرمي يف سورة مستقلة ليعلم هؤالء الذين يشترطون ما يشترطون يف اإلبداع القصصي أنّ القرآن 
لو شاء أن يفرد كلّ نيب بقصة خاصة، لفعل ولكنه يكرر قصص األنبياء يف خمتلف السور حلكمة عليا 

  .٢»تقتضيها الدعوة اإلهلية اليت ض برسالتها القرآن...
لسردية أي سورة يوسف، تعد استرجاعاً إىل الزمن املاضي وهي تناولت قضية هذة الوحدة ا

حقيقية وقعت يف سابق األزمان وهي تذكرة للرسول (ص) بعدما دب احلزن يف شرايينه إثر ايذائه من 
قبل املشركني يف مكة وهي وحدة معنوية تقوم على ركيزتني، األوىل؛ الصرب على الشدائد والثانية؛ 

ملا وعد اهللا من نصرة املسلمني وذلك يتضح متاماً يف الرسم البياين للسورة، إذ هو تنقّل من يسر الرجاء 
  إىل عسر ومن عسر إىل يسر:

                                                             
صص األنبياء فصول يف ذكر ما قص اهللا علينا يف كتابه من أخبار األنبياء مع ق عبد الرمحن ابن ناصر السعدي، -١

   .١٠٢، ص أقوامهم
  . ١٥ ص،سورة يوسف دراسة حتليلية أمحد نوفل، -٢



 ١٥٥                       ، السنة الرابعة، العدد الرابع عشرجملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  

  
فالبئر والسجن مها مطلعان النقشاع الغيوم وتفريج الكروب ومها يدالن على زمنية متمفصلة أوهلا 

واضح يف تبيني دميومة الزمان يف هذه الوحدة. عهد الصبا وآخرها عهد الرجولة والرشاد. وهذا إطار 
فهذه القصة اليت تكون استرجاعاً تأرخيياً مستهدفاً، حتثّ الرسول (ص ) على رؤية ماضوية كما فيها 

ينة ستكون له النصرة واملنعة وحيقّق اهللا تعاىل له النصر على من إشارة للنيب (ص) أنه جرته إىل املد«
  .١»آذوه وأخرجوه من مكة

وهذه الوحدة بالنسبة إىل املتلقّي يف العصر املعاصر، استرجاع مزدوج وهذه الثنائية تعمل أضعافاً 
مضاعفة؛ فالرسول يتذكر يوسف واملتلقّي املعاصر البد أن يتذكر ما جرى على الرسول أوالً وما 

  جرى على النيب يوسف عليه السالم ثانياً. 
ار كثيف متشابك حيتوي على مقارنة المرئية بني الرسول(ص) فاستذكار املتلقّي حالياً استذك   

والنيب يوسف عليه السالم واسترجاع الرسول عليه السالم استرجاع قشري يفقد هذا التموضع القريين 
وذلك ملقتضى احلال، ألنّ الرسول(ص) وهو يف تلك احلالة من الضيم وتلك احلالة من االقتراب إهلي ال 

ة املعقدة االسترجاعية خالفاً للمتلقّي احلايل الذي ال يستشعر مبا أحاط حيتاج إلی هذه الشبك
  الرسول(ص) كما أنه يبتعد مسافات شاسعة عن األلوهية احلقة.
  الكميات االسترجاعية املتوزعة يف قصة النيب يوسف(ع)

 .٤- ٢١اآليات:» عهد الطفولة« قصة النيب يوسف(ع) تشتمل على مخسة مشاهد رئيسة: األول:
إنعام « . والرابع:٣٥- ٥٤اآليات: » يف السجن« . والثالث:٢٢-٣٤اآليات: » يف القصر«والثاين: 

. ٨٨-١٠٢اآليات:» اللقاء املثري« . واخلامس، ٥٥-٨٧اآليات:» امللك على يوسف(ع) خبزانة مصر
ص بكيد لو اقتطف اجلزء اخلا«والالفت للنظر أنّ هذه القصة ختضع للزمن التأرخيي املتسلسل ومثالً 

إخوة يوسف(ع) له يف بداية احلكاية وما دار بينهم من مداوالت يف ذلك، وكيف راودوا عنه أباه 
وخدعوه، وكيف أنفذوا كيدهم، وما دار بينهم وبني أبيهم من حوار للتنصل من اجلرمية، وكيف كان 

 ٢»الزمن تالحقاً خطياًموقف أبيهم منهم، فهذه سلسلة من الوقائع املادية والنفسية تتالحق على حمور 

                                                             
   .٧٠، ص املرجع نفسه -١
لسرد بالغة السرد القصصي يف القرآن الكرمي: (قصة يوسف منوذجاً) قراءة يف ضوء مفاهيم اإبراهيم عبد املنعم،  -٢



 ١٥٦  ناديا دادبورو وربسعيد حسامو حسني كياين    ... دراسة نقدية يف توظيف االسترجاعات 

 
فبالرغم من هذا السري اخلطي الشامل املسيطر على القصة هناك ينكسر التسلسل الزمين يف القصة عرب 
االسترجاعات من دون أن ينهدم البناء الزمن املتواصل اداماً تاماً؛ وقد توزعت االسترجاعات يف 

  املشاهد اخلمسة املتتالية كما ورد يف اجلدول التايل:
  )٣(اجلدول:

 رقم املشهد الكميات االسترجاعية يف املشهد
 املشهد األول )١موضع واحد (
 املشهد الثاين )٣ثالثة مواضع(
 املشهد الثالث )٣ثالثة مواضع( 
 املشهد الرابع )٩تسعة مواضع(
 املشهد اخلامس )٤أربعة مواضع (

 ما يستنتج من اجلدول هي األمور التالية:
سترجاعية تستوعب مساحة كربى يف قصة النيب يوسف(ع) وهذا ما يطابق کل الكميات اال-١   

املطابقة على أصول كتابة الرواية يف العصر احلديث والسبب راجع إىل أنّ قصة يوسف بكاملها تتبنى 
على وحدة استرجاعية حامسة، هي رؤيا يوسف(ع) يف عهد الطفولة وهذا ما جعل السرد فيها 

كم األحداث كلّها حول بؤرة واحدة هي الرؤيا فكل عناصر القصة تسعى إىل عنقودياً حيث تترا
حتقيقها. األمر الذي حتقق أخرياً بشكل سافر حيث قال يوسف(ع) يف اية املطاف: ﴿هذا تأويل 

  .١رؤياي﴾
الوحدات االسترجاعية يف املشهد األول ضئيلة جداً فيتواجد فيه موضع استرجاعي واحد  -٢

  ية احلكاية مل تتشكل بعد كي تتمهد األجواء لتوظيف آلية االسترجاع بصورة بارزة.وذلك أنّ خلف
املشهدان الثاين والثالث يصتبغان بالصبغة االسترجاعية ويساعد على انسجام احلكاية وإحلاق  -٣

  بدايتها إىل املشاهد األخرية.
تظّ بالوحدات االسترجاعية املشهد الرابع هو املشهد احلاسم يف قصة النيب يوسف(ع) فلذا اك-٤

  اكتظاظاً متعاضداً.
مما يلفت النظر هو تنامي الوحدات االسترجاعية من بداية القص حىت املشهد الرابع مث ينحدر -٥

هذا التنامي التصاعدي يف املشهد األخري؛ ذلك أنّ املشهد اخلامس وهو املشهد األخري حيتوي على حل 

                                                                                                                                                           
   .١٢٦، ص املعاصرة

   .١٠٠: يوسف -١



 ١٥٧                       ، السنة الرابعة، العدد الرابع عشرجملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
يوسف(ع) مما جيعل الرجوع إىل الوراء أمراً يقترب من التفاهة واملشهد العقدة النهائية أي تأويل رؤيا 

قبله حباجة إىل التراجعات واالستذكارات لئال يتقطع حبل االنسجام يف القصة وال سيما عند  الرابع وما
االنتقال من مشهد إىل آخر، حيث تتغري األجواء مئة باملئة حنو: االنتقال من القصر وسعة العيش إىل 

  السجن وضيق العيش. 
  االسترجاعات يف قصة النيب يوسف عليه السالم 

  االسترجاعات اخلارجية
هذه االسترجاعات استوعبت مساحة قليلة قياساً بالوحدات االسترجاعية األخرى أي 
 فَقَد رِقسقَالُوا إِنْ ي االسترجاعات الداخلية فهي وردت يف قصة النيب يوسف(ع) مرتني األوىل:﴿ و

لُ﴾سقَب نم لَه أَخ قيتناول حادثة « . ما يترائ من هذه الوحدة السردية، هو االسترجاع اخلارجي ١ر
أسبق من املنطلق الزمين للمحكى األول، ولذلك تظلّ سعته كلّها خارج سعة احلقل الزمين للمحكى 

لوحيدة هي إكمال احملكى األول، ألنه حييل إىل أحداث روائية وقعت قبل بدء احلكاية ... وظيفتها ا
. اعترب اإلخوة يوسف (ع) سارقاً يف ٢»األول عن طريق تنوير املتلقي خبصوص هذه السابقة أو تلك 

غابر األزمان قبل بداية هذه الرواية القرآنية وملح إىل هذه القضية هاهنا لتلحيم اإلرتباك الفكري الذي 
وتعليقها على الشقيقني أي يوسف(ع) وبنيامني. وقع فيه إخوة يوسف(ع) ولتربير أنفسهم من السرقة 

. وقيل أنّ عمته شدت على حزامه منطقة يتوارثه ٣»سرق صنماً جلده  فكسره«وقصة يوسف هي أنه 
. فهذه الوحدة االسترجاعية عملت يف حتصني ٤األنبياء وحينما شوهد احتزامه باملنطقة ام بالسرقة

بني األحداث املاضوية اخلارج حكائية واألحداث الداخل  احلكاية من التفكك خبلق حلمة منسجمة
  حكائية. 

 هِميلَد تا كنمك وإِلَي هيوحبِ نياِء الْغبأَن نك موجتلت االسترجاعات اخلارجية الثانية يف اآلية:﴿ذَل
  .٥إِذْ أَجمعوا أَمرهم وهم يمكرونَ﴾

                                                             
   .٧٧: يوسف -١
   . ٢٣٨، ص البنية و الداللة يف روايات إبراهيم نصر اهللا مرشد أمحد، -٢
   .٤٤٣، ص تفسري القرآن العظيم إمساعيل ابن كثري،-٣
   .٤٤٣، ص املصدر نفسهراجع:  -٤
   .١٠٢: يوسف -٥



 ١٥٨  ناديا دادبورو وربسعيد حسامو حسني كياين    ... دراسة نقدية يف توظيف االسترجاعات 

 
رجاع خارجي ختامي، ألنه ورد بعد انتهاء القصة وهو يقوم االسترجاع يف هذه الوحدة هو است

بتذكري مستهدف هلذه الرواية ويشري إىل أنّ هذه القصة وردت لتخاطب الرسول (ص) قبل هجرته من 
مكة إىل مدينة وهو كما ورد سابقاً استرجاع ثنائي لثنائية املتلقي، املتلقي اخلاص وهو الرسول (ص) 

ر طوال العصور املختلفة. وهذا االسترجاع يبلور اهلدف الذي سيقت القصة واملتلقي العام أي البش
فهو يشري إىل مجيع احلكاية » ذلك«ألجله. واملؤشرات االسترجاعية اليت تتواجد يف هذه الوحدة هي: 

فهي نبأ من أنباء الغيب وردت لتزيل حزن الرسول كما وردت لتبني حكمة اهللا سبحانه وتعاىل فيما 
يستعيد ذكرى كيد اإلخوة » إِذْ أَجمعوا أَمرهم و هم يمكرونَ« القسم األخري من اآلية  يقدر مثّ

ومكرهم الفاشل فهذا االسترجاع اخلارجي يبين األمهية القصوى اليت يتميز ا هذا القسم من احلكاية 
  وما تتضمن من احلكم يف طياا.

 االسترجاعات الداخلية
  نية التلميحيةاالسترجاعات الذه

هذه االسترجاعات أكثر االسترجاعات املوظفة يف قصة النيب يوسف(ع) وهي وردت يف عشرة 
آيات، وهذه الوحدات االسترجاعية يف الغالب تستعيد األحداث املتعلقة باملشهدين؛ عهد الطفولة وما 

سف (ع) يف شرك فعل اإلخوة بيوسف(ع)، إذ ألقوه يف غيابة اجلب ومشهد املراودة، حيث وقع يو
التهمة وكأنّ هذين املشهدين بؤرتان رئيستان يف احلكاية ولذلك حملت احلكاية إليهما مراراً. منوذج منه 
 دعب كرادا ومهنا مجي نقَالَ الَّذ حدث يف أخريات املشهد الثالث، حيث قال اهللا سبحانه وتعاىل:﴿و

لأْوِيبِت بِئُكما أُنأَن ةّأُم﴾لُونسفَأَر ها تلمح إىل الفضاء املاضوي ١هاسترجاعاً تلميحياً ألن هذه الوحدة تعد .
أي السجن وما طرأ على الشخصيات يف تلك اآلونة وهذا ما يتبين من القسم األول من اآلية ﴿ و قَالَ 

لتالية: رؤيا صاحيب السجن، فما يلمح إليه هذا املقطع عرب االسترجاع هي األمور ا؛ الَّذي نجا منهما﴾
تأويل يوسف(ع) لرؤيامها، تعيني مغبة صاحب السجن األول الذي صلب، مغبة صاحب السجن الثاين 

  . ٢الذي عمل ساقياَ للملك، قول يوسف(ع) لصاحب السجن الثاين، إذ قال له ﴿اذكرين عند ربك﴾
ث اإلخوة طلبوا من أبيهم واالسترجاع الذهين التلميحي اآلخر يتجلّى يف املشهد الرابع، حي

يعقوب(ع) كي يأذن هلم بأخذ أخيهم بنيامني معهم إىل مصر، فأحلوا عليه إحلاحاً شديداً وأصروا عليه 
أَخيه من قَبلُ فَاللَّه خير حافظاً وهو   إصراراً بعيداً فـ:﴿ قالَ هلْ آمنكم علَيه إِالَّ كما أَمنتكم على

                                                             
   .٤٥: يوسف -١
   .٤٢: يوسف -٢



 ١٥٩                       ، السنة الرابعة، العدد الرابع عشرجملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
 محأَر﴾نيماححملة إىل عهد طفولة يوسف النيب(ع) حني أراد ١الر هذه الوحدة االسترجاعية تعد .

و قالوا ألبيهم:﴿ يا اإلخوة حتقيق مكيدم له بعدما تشاوروا معاً ليلقوا يوسف(ع) يف غيابة اجلب 
يوسف وإِنا لَه لَناصحونَ. أَرسلْه معنا غَداً يرتع و يلْعب وإِنا لَه لَحافظُونَ.   أَبانا ما لَك ال تأْمنا على

نع متأَنو الذِّئْب أْكلَهأَنْ ي أَخافو وا بِهبذْهنِي أَنْ تنزحي لَيقالَ إِن الذِّئْب أَكلَه نلُونَ. قالُوا لَئغاف ه
. إلّا أنّ اإلخوة بعدما ربطوا على قلب أبيهم يعقوب(ع) وأخذوا ٢ونحن عصبةٌ إِنا إِذاً لَخاسرونَ ﴾

منه ميثاقاً غليظاً نكثوا أميام، إذ جاءوا أباهم عشاء متباكني حاملني قميص يوسف(ع) امللطّخ بدم 
  كذب.

» أخيه«و» آمنكم«تستعيد املاضي لدى املخاطب يف هذه الوحدة فهي: مؤشرات استرجاعية فهناك
اليت لعبت دور الوظيفة التوصيلية بني احلاضر القصصي وماضيه وهي » كما«مثّ أداة التشبيه » قبل من«و

خوة يف عقدت الصلة املتينة بني األمور التالية: بنيامني يف احلاضر ويوسف(ع) يف املاضي، طلب اإل
احلاضر ألخذ بنيامني معهم إىل مصر وطلب اإلخوة يف املاضي ألخذ يوسف(ع) معهم إىل الصحراء، 
ائتمان يعقوب(ع) على اإلخوة يف املاضي والفشل يف هذا االئتمان وائتمان يعقوب(ع) على اإلخوة يف 

  تلك اللحظة املاضوية. احلاضر واحتمال الفشل يف هذا االئتمان ثانية لتشابه الظروف يف هذه اآلونة و
ومشهد انتقال يوسف(ع) من السجن إىل القصر مشهد ملئ بالدينامية واحلركة فهو يتمتع حبضور 

ربك   االسترجاع الذهين التلميحي، حيث ﴿ وقالَ الْملك ائْتونِي بِه فَلَما جاَءه الرسولُ قالَ ارجِع إِىل
. هذه الوحدة تلمح إىل األحداث ٣الَّتي قَطَّعن أَيديهن إِنَّ ربي بِكيدهن عليم﴾فَسئَلْه ما بالُ النسوة ال

اليت طرأت على يوسف(ع) يف القصر كما تشري إىل كيد النسوة وكيد امرأة العزيز جتاه يوسف(ع) 
ة هلا ورغبة يف لقاء فبعدما شغفت زليخا به شاع خربها يف املدينة فشرعن النسوة مبالمة زليخا، مكيد

يوسف(ع)، هذا الفىت الذي استوى اخللق واخللق على قامته فبلغ خربهن مسامع زليخا فكالت هلن 
 هنأَيا رفَلَم هِنلَيع جراخ قالَت الصاع بالصاع فاعتدت هلن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكيناً و﴿ و

جرحن أيديهن « فالنسوة  ٤لْن حاش للَّه ما هذا بشراً إِنْ هذا إِالَّ ملَك كرِمي﴾أَكبرنه وقَطَّعن أَيديهن وقُ
بالسكاكني، لفرط الدهشة املفاجئة، استعار لفظ (القطع) للجراحة، وهي (استعارة لطيفة) والتعبري عن 
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ستمتاع جبمال اجلرح بالقطع، مما يشري إىل كثرة جراحهن، ومع ذلك مل يشعرن به، الستغراقهن يف اال

. فهذه الوحدة تلمح إىل قضية النسوة لتثبت برائة يوسف النيب (ع) الذي سجن ١»يوسف(ع) الفائق
وهو برئ ولتزيل ظالل الشكوك عن عصمة يوسف(ع) الذي سيصبح عن كثب عزيزاً ملصر 

دت واملؤشرات االسترجاعية اليت ساعدت على حضور االسترجاع التلميحي يف هذا املقطع قد احتش
  النسوة الالَّتي قَطَّعن أَيديهن﴾.  يف القسم األخري من اآلية:﴿

» قطّعن» «فاسئله» «ارجع» «جاءه«و» ائتوين«واملؤشرات الفعلية املتواجدة يف هذا املشهد 
ركة تتحرك من الزمن املضارع إىل املاضي مثّ إىل األمر مثّ تكرار األمر مثّ الرجوع إىل املاضي وهذه احل

  الزمنية تضخم دينامية هذا املشهد وتبين مدى حامسيته يف النسيج قصة يوسف(ع).
فبعدما انتهت القصة وكلّ الشخصيات أخذت نصيباً من أمرها وحكم اهللا بينها بالعدل تتراجع 
القصة حنو الوراء وتسري القهقراء فإذا بالقارئ يف املشهد األول عند نادي اإلخوة وجممعهم، حيث 

جون كيداً ألخيهم يوسف(ع) وحقداً حلب يعقوب(ع) له إلّا أنّ القصة بينت أنّ ماء كيدهم أصبح يتنا
غوراً وظل سعيهم خائباً ومل جيدوا من عملهم إلّا توبة وندماً هذا ما يتجلّى يف اآلية:﴿ ذلك من أَنباِء 

. هذه الوحدة تلمح إىل تآمر ٢أَمرهم وهم يمكرونَ ﴾ الْغيبِ نوحيه إِلَيك وما كنت لَديهِم إِذْ أَجمعوا
اإلخوة على يوسف(ع) وأخيه ما وقع يف بدائات احلكاية، حيث جلس اإلخوة يف ناديهم املنكر﴿ إِذْ 

. اقْتلُوا يوسف أَوِ أَبِينا منا ونحن عصبةٌ إِنَّ أَبانا لَفي ضاللٍ مبِنيٍ  قالُوا لَيوسف و أَخوه أَحب إِىل
ا يوسف اطْرحوه أَرضاً يخلُ لَكم وجه أَبِيكم وتكونوا من بعده قَوماً صالحني. قالَ قائلٌ منهم ال تقْتلُو

﴾ نيلفاع متإِنْ كن ةاريالس ضعب طْهقلْتي بالْج تي غَيابف أَلْقُوههذه الوحدة اليت وردت يف . ف٣و
أخريات احلكاية تستعيد ذكرى هذه املؤامرة الفاشلة وتؤكد على أنّ اهللا يفعل ما يشاء ال مايشاء غريه 
والقدر خاضع إلرادته ولو كره الكارهون فيوسف(ع) تربع على عريكة القدرة ورأى تأويل رؤياه 

  رغم إكراه إخوته وتآمرهم.
  خلارجيةاالسترجاعات الداخل حكائية ا

قد تردد هذا النوع من االسترجاعات يف قصة النيب يوسف(ع) مثانية مرات، وجلّها تتجلّى يف 
ظهور شخصية جديدة على خشبة املسرح القصصي؛ ومجيع هذه الشخصيات اليت ظهرت يف قصة 

                                                             
   .١٤٥، ص اإلبداع البياين يف القرآن العظيم حممد علي الصابوين، -١
   .١٠٢يوسف:  -٢
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 ١٦١                       ، السنة الرابعة، العدد الرابع عشرجملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
 النيب يوسف(ع) عرب تقنية االسترجاع الداخل حكائي اخلارجي هلا دور توسيطي يف احلكاية كما أنّ
هذه الشخصيات حراكية تؤثّر تأثرياً ملحوظاً يف دينامية القص وحركته حنو األمام. هذه الشخصيات 

  وردت يف اجلدول التايل:
  ).٤(اجلدول:                                              

  
. فالشاهد ١فالشاهد يساعد على جندة يوسف(ع) من ورطة التهمة يف ﴿ وشهد شاهد من أهلها﴾

الذي هو من أقرباء زليخا يتوسط لنجدة يوسف(ع) يف تلك األجواء املتوترة فالشاهد وهي شخصية 
 قُد هيصإِنْ كانَ قَمو .بِنيالْكاذ نم وه و قَتدلٍ فَصقُب نم قُد هيصجمهولة تنقذه بقوله ﴿ إِنْ كانَ قَم

قادالص نم وهو ترٍ فَكذَببد نأىما رفَلَم .ني  كي نم هرٍ قالَ إِنبد نم قُد هيصقَم كندإِنَّ كي كند
يمظ٢﴾ع بِئُكما أُنأَن ةّأُم دعب كرادا ومهنا مجي نقَالَ الَّذمثّ صاحب السجن الناجي يف اآلية: ﴿و .

﴾لُونسفَأَر هلأْوِيالقصة يف املشهد الثالث، حيث دخل يوسف(ع) السجن  . شخصية وردت يف٣بِت
وساعدت على ازدهار مقدرته  يف تأويل األحالم مث غابت عن األنظار ردحاً بعيداً من الزمن مث 
ظهرت ثانية هاهنا لتساعد على خروج يوسف(ع) من السجن وتربعه على العرش ودورها دور 

  توسيطي وشخصيتها كشخصية الشاهد جمهولة.
ربك فَسئَلْه ما بالُ   يف اآلية﴿و قالَ الْملك ائْتونِي بِه فَلَما جاَءه الرسولُ قالَ ارجِع إِىل» سولالر«و 

﴾يملع نهدي بِكيبإِنَّ ر نهيدأَي ني قَطَّعالالَّت ةوسشخصية حراكية و تصور األجواء األرستقراطية ٤الن .
لك ذوجاللة ورفعة خيدمه معشر من الناس وهو شخصية جمهول هويتها، تستوظفه يف القصر. فامل

احلكاية، کما أنه عامل توسيطي يلحق الفضاء األرستقراطي الرغد بفضاء السجن واملعيشة املستعصية 
فيه. وهذا ما ميهد األرضية املناسبة لتالقي الشخصيتني الرئيستني؛ امللك ويوسف(ع) يف املشهد الرابع 

إنعام امللك على يوسف(ع) خبزانة مصر كما يعبد الطريق النتقال يوسف(ع) من السجن إىل القصر و
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يف اآلية ﴿ و لَما جهزهم بِجهازِهم قالَ ائْتونِي بِأَخٍ لَكم من أَبِيكم أَ ال ترونَ أَني » األخ«ثانية. مثّ 

هذه الكلمة اليت تدلّ على بنيامني يعد عامالً توسيطياً لرجوع  ١لني﴾أُوفي الْكيلَ و أَنا خير الْمنزِ
اإلخوة ثانية إىل مصر ويف رؤية مستقصية يؤثر ظهور هذه الشخصية بشكل ملحوظ على لقاء 
يوسف(ع) ويعقوب(ع) صورة هذه الشخصية التوسيطية خالفاً ملاسبق صورة واضحة املعامل، إذ هي 

يف اآلية:﴿ قالُوا إِنْ يسرِق » األخ «أصغر سناً بالنسبة إىل سائر اإلخوة. وشقيق يوسف النيب كما هي 
لَّه أَعلَم بِما فَقَد سرق أَخ لَه من قَبلُ فَأَسرها يوسف في نفِْسه و لَم يبدها لَهم قالَ أَنتم شر مكاناً وال

شخصية غابت عن اإلخوة ردحاً من الزمن وظهرت  وهي تدل على يوسف(ع) وهي ٢تصفُونَ﴾
هاهنا وأدت إىل االسترجاع الداخلي اخلارج حكائي وساعدت على إنقاذ اإلخوة من مة السرقة 
حينما أثبتوا السرقة لبنيامني شقيق يوسف(ع) باإلشارة إىل قصة يوسف(ع)  وقصة يوسف عليه 

أنّ عمته شدت على حزامه منطقة يتوارثه األنبياء وقيل  ٣»سرق صنما جلده  فكسره«السالم هي أنه 
  .٤وحينما شوهد احتزامه باملنطقة اتهم بالسرقة 

يف اآلية:﴿و قَالَ الْملك أئْتونِي بِه فَلَّما جاَءه قَالَ ارجِع إلَى ربِّك واسئَلْه ما بالُ النِّسوة » النسوة«و
ّنهيدأَي ني قَطَّعالَّالت ﴾ميلع ّنهدبِّي بِكيي إىل ظهور االسترجاع الداخلي ٥إنَّ رهذه الكلمة تؤد .

اخلارج حكائي ألنّ هذه الشخصية اجلماعية ظهرت من قبل مث غابت عن األنظار وظهرت ثانية يف 
هذا املشهد لتؤكد على برائة يوسف(ع) وطهارة ذيله ودورها دور توسيطي وشخصيتها واضحة 

  هي تلك اليت اندهشت حينما شاهدت يوسف(ع).املعامل ف
» أبويه«وشخصية الوالدة اليت ظهرت مرة واحدة على خشبة املسرح القصصي عرب املؤشر اإلمسي 
لَها د جعيف اآلية:﴿ ورفَع أَبويه علَى الْعرشِ وخروا لَه سجداً وقالَ يا أَبت هذا تأْوِيلُ رْءياي من قَبلُ قَ
يغَ الشزأَنْ ن دعب نوِ مدالْب نم جاَء بِكمنِ وجالس ننِي مجربِي إِذْ أَخ نسأَح قَدا وقي حبنِي ريطانُ ب

﴾ كيمالْح يملالْع وه هشاُء إِنما يل يفي لَطبي إِنَّ رتوإِخ نيبراكية اليت هي الشخصية اإلنسانية احل ٦و

                                                             
   .٥٩: يوسف -١
   .٧٧:يوسف -٢
   .٤٤٣، ص لقرآن العظيمتفسري ا إمساعيل ابن كثري، -٣
   .٤٤٣، ص املرجع نفسه راجع: -٤
   .٥٠: يوسف -٥
   .١٠٠: يوسف -٦



 ١٦٣                       ، السنة الرابعة، العدد الرابع عشرجملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
كانت خفية طيلة احلكاية وما ظهرت إلّا يف هذه اآلونة اليت تقترب احلكاية من ايتها وظهور هذه 
الشخصية ساعد على حتقيق رؤيا يوسف(ع) بالصورة الواضحة اليت يتلمسها كلّ متلق بنظرة بسيطة 

يف تعيني مواضع االنتقال من  قد لعب دوراً هاماً» لَما«غري متعمقة. ما يلفت النظر هو أنّ املؤشر 
» فَلَما جاَءه الرسولُ« مشهد إىل آخر وذلك يتجلّى يف مواضع عدة من قصة يوسف النيب (ع) حنو

  ».فَلَّما جاَءه قَالَ ارجِع إلَى ربِّك » « ولَما جهزهم بِجهازِهم«و
  
  االسترجاع الداخلي التكريري 

 قصة النيب يوسف (ع) ثالث مرات الستذكار أهم األحداث يف هذه ورد هذا االسترجاع  يف
  الرواية و هي:

أوالً: مؤامرة اإلخوة على يوسف(ع) وقد تكرر ذكر هذا احلادث مراراً ويف مواضع خمتلفة هي  
  اآليات التالية:

ه و أَجمعواأَنْ يجعلُوه في و﴿ فَلَما ذَهبوا بِ ١﴿ال تقْتلُوا يوسف و أَلْقُوه في غَيابت الْجب﴾  
﴾بالْج تي ٢غَيابف مطْتلُ ما فَرقَب نم و اللَّه نقاً مثوم كملَيذَ عأَخ قَد وا أَنَّ أَباكملَمعت أَ لَم﴿.

. ﴿ و ما كنت لَديهِم إِذْ ٤لُونَ ﴾. ﴿قالَ هلْ علمتم ما فَعلْتم بِيوسف و أَخيه إِذْ أَنتم جاه٣يوسف﴾
. هذا التكرار  يؤكد على مقدرة اهللا سبحانه وتعاىل يف تغيري مصري ٥أَجمعوا أَمرهم و هم يمكرونَ﴾

اإلنسان من العسر إىل اليسر خالفاً ملا يظن وما يتوقع؛ فإلقاء يوسف(ع) يف اجلب يتوقع منه عاقبة غري 
لم، لكن إرادة اهللا خالفت الظّنون وصنعت من يوسف(ع) امللقى يف غياهب اجلب جيدة ومصري مظ

  عزيزاً متربعاً على العرش.      
  ثانياً: كيد امرأة العزيز ليوسف(ع) وهو تكرر يف اآليات التالية:

                                                             
   .١٠: يوسف -١
   .١٥: يوسف -٢
   .٨٠: يوسف -٣
   .٨٩: يوسف -٤
   .١٠٢: يوسف -٥



 ١٦٤  ناديا دادبورو وربسعيد حسامو حسني كياين    ... دراسة نقدية يف توظيف االسترجاعات 

 
د راودته عن نفِْسه . ﴿قالَت فَذلكن الَّذي لُمتننِي فيه و لَق١َ﴾﴿قالَ هي راودتنِي عن نفِْسي

 بأَح نجالس بقالَ ر  رِيناغالص نكوناً ملَي و ننجسلَي هرلْ ما آمفْعي لَم نلَئ و مصعتا فَاسمم إِلَي
م أَكن و هِنإِلَي بأَص نهدي كينع رِفصإِالَّ ت و هنِي إِلَيونعدي﴾نيلالْجاه ي ٢نةٌ فوقالَ نِسو﴿ .

﴿و قَالَ الْملك  الْمدينة امرأَت الْعزِيزِ تراوِد فَتاها عن نفِْسه قَد شغفَها حبا إِنا لَنراها في ضاللٍ مبِنيٍ﴾
بالُ النِّسوة الَّالتي قَطَّعن أَيديهنّ إنَّ ربِّي بِكيدهنّ أئْتونِي بِه فَلَّما جاَءه قَالَ ارجِع إلَى ربِّك و اسئَلْه ما 

﴾ميل٣عهتدا راوأَن قالْح صحصزِيزِ الْآنَ حأَةُ الْعرام وٍء قالَتس نم هلَينا عملما ع لَّهل حاش قُلْن﴿ .  نع
. وظف االسترجاع الداخلي التكريري يف هذه املقاطع للتأكيد على برائة ٤﴾نفِْسه و إِنه لَمن الصادقني

يوسف(ع) واستجالء احلقيقة استجالء تاماً فيوسف(ع) طاهر الذيل برئ من اآلثام والفواحش وبعيد 
  عنها كلّ البعد.

  ثالثاً: مقدرة يوسف النيب (ع) على تأويل الرؤيا وهذا األمر قد تكرر يف مواضع عدة هي:
 .٦﴿ و لنعلِّمه من تأْوِيلِ الْأَحاديث﴾ ٥﴿وكذلك يجتبِيك ربك و يعلِّمك من تأْوِيلِ الْأَحاديث﴾

نِي رلَّما عمكما مكما ذليأْتلَ أَنْ يقَب هأْوِيلكما بِتأْتبإِالَّ ن قانِهزرت يكما طَعامأْتي﴾﴿قالَ ال ي٧بر ﴿. ب
. فمقدرة النيب يوسف(ع) على تأويل الرؤيا من ٨قَد آتيتنِي من الْملْك وعلَّمتنِي من تأْوِيلِ الْأَحاديث﴾

املنعطفات اهلامة يف حياة يوسف النيب(ع) وقد وردت هذه املوهبة مرات عديدة عن لسان الشخصية 
رجاعية، فمرة يعقوب(ع) خيرب يوسف(ع) بأنّ نفسها وهذه احلكاية الترددية اصطبغت بالصبغة االست

اهللا عز وجلّ سيعلمه من تأويل األحاديث ومرة أخرى السارد يشري إىل هذه املقدرة اليت سيهبها اهللا 
سبحانه وتعاىل ليوسف(ع)، إذ يقول:﴿ لنعلِّمه من تأْوِيلِ الْأَحاديث﴾ فهاتان الوحدتان، وحدتان 

تالية تستعيد ذكرامها ففي حديث يوسف (ع) مع صاحيب السجن بعدما طلبا حموريتان والوحدات املت
منه تأويل رؤيامها يتذكر يوسف(ع) هذه املوهبة وكذلك هذه املوهبة عن لسان يوسف(ع) يف 
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 ١٦٥                       ، السنة الرابعة، العدد الرابع عشرجملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
أخريات احلكاية باألسلوب الدعائي، إذ قال:﴿ رب قَد آتيتنِي من الْملْك وعلَّمتنِي من تأْوِيلِ 

أَحاديث﴾. تكرار مقدرة يوسف(ع) على تأويل الرؤى الذي ورد يف شىت نواحي القصة عرب الْ
االسترجاع الداخلي التكريري، يبين الدور احلاسم الذي لعبته هذه املوهبة يف حياة بطل القصة أي 

أويل يوسف(ع) فهي أدت إىل خروجه من السجن ويف املرحلة املتتالية أدت إىل تربعه على العرش وت
رؤياه اليت رآها يف عهد الطفولة واحلق أنّ االسترجاع نسيج منسجم ومترابطٌ، حيث ميكن تسمية 
السرد يف قصة النيب يوسف(ع) سرداً عنقودياً، إذ األحداث كلّها تدور حول قضية واحدة هي تأويل 

  رؤيا يوسف(ع) اليت رآها يف عهد الطفولة.
  االسترجاع الداخلي اخلتامي

سترجاع يف قصة النيب يوسف(ع) ورد مرة واحدة وذلك يف اآلية:﴿ و قَالَت فَذَلكنّ الَّذي هذا اال 
كونيل و ننجسلَي هرا آملْ مفْعي لَم نلَئ و مصعتفَاس فِْسهن نع هتداوا رأَن هينِي فنتلُم﴾ ريِناغالْص ن١ا م. 

اع داخلي ختامي ذلك أنها وردت يف اية حكاية النسوة اليت وقعت يف قصة النيب هذه الوحدة استرج
وهي تذكر املخاطب عرب عبارة : ﴿ و قَالَت فَذَلكنّ الَّذي » يف القصر«يوسف(ع) يف املشهد الثاين 

الْمدينة امرأَت الْعزِيزِ  لُمتننِي فيه﴾ مالمة النسوة يف حب زليخا لفتاها يف اآلية:﴿ و قالَ نِسوةٌ في
. وهي بداية هذه القصة الساحبة أي ٢تراوِد فَتاها عن نفِْسه قَد شغفَها حبا إِنا لَنراها في ضاللٍ مبِنيٍ﴾

قصة النسوة ودور هذا االسترجاع الداخلي اخلتامي دور تربيري ألنه يربر حب زليخا ليوسف(ع) 
. فال ٣»هذا الفىت حقيق بأن حيب جلماله وكماله«املقطع االسترجاعي يدلّ على أنّ وكالمها يف هذا 

داعي للمالمة فهنا تنتهي قصة النسوة اليت مهدت األرضية املناسبة النتقال بطل القصة من املشهد الثاين 
وكشفت عن مقدرة يوسف(ع) يف تأويل الرؤيا » يف السجن« إىل املشهد الثالث » يف القصر «
  جتلّت هذه املقدرة بعد تأويل يوسف(ع) رؤيا صاحيب السجن.و

  االسترجاع الداخلي االستعاري   
 شِ  ورلَى العع هيوأَب فَعيتجلّى هذا االسترجاع يف املشهد األخري، حيث هو واضح يف اآلية:﴿ور

  رؤيا يوسف(ع) يف عهد الطفولة. فهذا املقطع يبين املعاين االستعارية اليت وردت يف٤خروا لَه سجداً﴾

                                                             
   .٣٢: يوسف -١
   .٣٠: يوسف -٢
   .٤٣٤٩، ص تفسري القرآن العظيم إمساعيل ابن كثري، -٣
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 ١٦٦  ناديا دادبورو وربسعيد حسامو حسني كياين    ... دراسة نقدية يف توظيف االسترجاعات 

 
﴾يناجِدي سل مهتأَير رالقَمو سمّالشاً وكبكو رشع دأَح  تأَييدلّ على املعىن » أبويه«. فـ١﴿إِنِّي ر

إشارة إىل أمه أو خالته، ألنّ بعض الباحثني يرون أنّ »الشمس«فـ» الشمس والقمر«االستعاري لـ
 ٢»إشارة إىل أبيه يعقوب بن اسحاق عليهما السالم» القمر« خلت عليه مبصر ووالدته توفيت وما د

يبين سجود اإلخوة اإلحدى عشرة على يوسف (ع) تعظيماً وتكرمياً له » خرّوا لَه سجداً« و
. وهذا ما يتمثّل يف رؤيا يوسف(ع) عرب ٣»و"السجود" فعل يشري إىل تواضعهم ودخوهلم حتت أمره«

هذا االسترجاع الداخلي االستعاري أدى إىل انسجام القصة واستحكامها ». د عشر كوكباًأَح«عبارة 
ألنّ الوحدة االستعارية وقعت يف املقطع األول من القصة وذلك يف حلم يوسف(ع) وانفكاك هذه 

ذا ما حيكم الوحدة االستعارية ورد يف املقطع األخري من القصة، حيث تتصل بداية القصة إىل اياا وه
  فتل احلكاية وحيول دون تبعثرها وشتاا.

  االسترجاع الداخلي التلخيصي
هذا االسترجاع يتجلّى يف الوحدة التالية: ﴿ورفَع أَبويه علَى العرشِ  و خرّوا لَه سجداً و قَالَ 

د أَحسن بِي إِذْ أَخرجنِي من الِسجنِ وجاَء بِكم من ياأَبت هذَا تأْوِيلُ رؤياى قَد جعلَها ربِّي حقَّاً وقَ
  . ٤البدوِ من بعد أَنْ نزغَ الشّيطَانُ بينِي وبين إِخوتي﴾

هذه الوحدة السردية تتضمن مجيع ما دشنته التجربة الروائية وهي استرجاع داخل حكائي 
وهي: حتقيق الرؤيا وتأويلها، مثّ استذكار حمنة السجن وما تلخيصي تتمحور حول ثالث حماور رئيسة 

رافقها من املشقات، وأخرياً استذكار البيئة البدوية اليت كان يعيشها يوسف يف هناءة وحمبة وهو يف 
بيت األب. وهي تبين كيد اإلخوة وتلمح لطيفاً إىل ما حدث ليوسف(ع) وهو يف البئر فهذه الوحدة 

  ب والتنوير تنطبق انطباقاً عفوياً مع الرسم البياين للسورة: تشكّل نقطة االستقطا
  :)٤(اجلدول:

   
                                                             

   .٤: يوسف -١
   .٥، ص ، جملة املوقف األديب»بنية اخلطاب السردي يف سورة يوسف دراسة سيميائية« بالقاسم،  -٢
   .املرجع نفسه -٣
   ١٠٠: يوسف -٤



 ١٦٧                       ، السنة الرابعة، العدد الرابع عشرجملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
فهذه الوحدة تستعيد ذكرى عهد  ١»وجاَء بِكم من البدوِ«استذكار بيت األب وحمبته جتليا يف 

طفولة يوسف(ع) عن إجياز وحياته يف كنعان واستذكار البئر وتآمر اإلخوة ليوسف(ع) يتوارى يف 
وذلك أنّ إلقاء يوسف(ع) يف غيابة اجلب  ٢»من بعد أَنْ نزغَ الشّيطَانُ بينِي وبين إِخوتي«الوحدة هذه 

إذ « ليلتقطه بعض السيارة، يعد أول مرحلة حقدية، مثّ خروجه من السجن املتجلّي يف الوحدة:
يشه بطل القصة أي يوسف يرسم أمام املخاطب الفضاء السجين الذي كان يع» أخرجين من السجن 
تدلّ على تربع يوسف(ع) على العرش وهو استذكار » هذا تأويل رؤياي « النيب (ع) والوحدة 

  صريح للرؤيا اليت كانت باكورة ألحداث الرواية كلّها. 
  االسترجاع الداخلي احليادي

 وهو ما يبين استرجاع شخصية قصصية من دون الشخصيات األخرى إىل حادث ماضوي وقد
 هلَيلُوا عخفَد فوسةُ يواَء إِخجورد هذا االسترجاع يف قصة النيب يوسف(ع) مرة واحدة يف اآلية: ﴿ و

. االسترجاع يف هذه اآلية يعترب استرجاعاً داخلياً حيادياً، إذ هو خمتص ٣فَعرفَهم وهم لَه منكرونَ ﴾
مد بعيد فبعدما دخل اإلخوة عليه عرفهم وتذكر بيوسف النيب(ع) وهو قد ابتعد عن إخوته منذ أ

ماضيه البعيد معهم من دون أن يعرفه اإلخوة فهذا االسترجاع احنصاري، يقتصر يف معرفته إياهم دون 
معرفتهم إياه وهو يستعيد املاضي املعهود ليوسف(ع) فهذا االسترجاع يبدو استجابة لظهور ضخم 

كما يعكس دورها يف احلقل االقتصادي ٤» هذا امليدانصابرة متميزة يف« لشخصية يوسف(ع) وهي
وهو كان من املكانة حبيث لن يظن أحد اإلخوة بأنه هو يوسف(ع) الذي ألقوه  ٥والسياسي يف البلد

   يف غيابة اجلب.
  االسترجاعات املختلطة

مرة  االسترجاعات املختلطة من أقلّ االسترجاعات تواتراً يف قصة النيب يوسف(ع)، إذ هي وردت
. الوحدة االسترجاعية اليت متوضعت ٦واحدة يف الوحدة:﴿ إِني لَأَجِد رِيح يوسف لَولَا أَنْ تفَنِّدونَ...﴾

                                                             
   ١٠٠: يوسف -١
   .١٠٠: يوسف -٢
   .٥٨: يوسف - ٣
   .٣٢٥،  ص قصص القرآن الكرمي داللياً و مجالياً حممود البستاين، -٤
   .٣٢٠، ص املرجع نفسه راجع: -٥
   .٩٤:يوسف -٦



 ١٦٨  ناديا دادبورو وربسعيد حسامو حسني كياين    ... دراسة نقدية يف توظيف االسترجاعات 

 
رجحة بني الزمن املاضوي الذهين والزمن املستقبلي يف هذه العبارة تتميز عن سائر الوحدات لكوا متأ

تقوم على استرجاعات خارجية، متتد حىت « املتوقع فهي تدخل ضمن االسترجاعات املختلطة اليت
  .١...»تنضم إىل منطلق احملكى األول وتتعداه 

فها هنا يتذكر يعقوب(ع) ابنه يوسف(ع) وماطرأ عليه من األحداث  فهو استرجاع ماضوي مث    
يتجاوز زمن هذا االسترجاع إىل املستقبل، حيث يتوقع يعقوب النيب(ع) رؤية ابنه يوسف(ع)  يف 

لية أي لقاء تقبل غري بعيد. فهذا االسترجاع يتعدى احملكى األول ويصبح بؤرة حمورية لألحداث املتتامس
يعقوب(ع) ويوسف(ع) فتتحقق هذه احلدسية عن كثب حينما يأيت البشري ويلقي قميص يوسف(ع) 

إجناز وظيفة  على عينيه املكفوفتني حزناً فريتد بصرياً. فهذا االسترجاع الداخلي املختلط يتمكن من
  مستقبلية.

  النتيجة
 من خالل حتليل الترتيب الزمين يف قصة يوسف(ع) تبينت النتائج التالية:

، وجدت حضوراً »خطاب احلكاية«إنّ االسترجاعات اليت تكلّم عنها جريار جينت يف كتابه    
حكائية اخلارجية؛ يف النص القرآين وأكثرها تواتراً يف قصة النيب يوسف(ع) هي االسترجاعات الداخل 

وهي يف الغالب تؤدي وظيفتني يف هذه القصة: أوالً: الكشف عن سابقة جمهولة من سوابق 
الشخصيات القصصية وإزاحة الستار عن أبعادها النفسية وثانياً: ضمان انسجام القصة ومتاسكها عرب 

ار أحداثها. تبلور الشخصيات اخلفية اليت أسهمت إسهاماً ملحوظاً يف حركة القصة واستمر
واالسترجاعات األخرى اليت استوعبت مساحة صغرى يف قصة يوسف النيب(ع) من االسترجاعات اليت 
أشار إليها جينت واليت مل يشر إليها تكاد تتمحور حول وظيفة واحدة هي ضمان ترابط األحداث 

  واشج.القصصية بعضها ببعض للحيلولة دون انفكاك املشاهد وانفصاهلا وإنشاء نص قصصي مت
إنّ قصة النيب يوسف(ع) تتميز مبشاهدها اخلمسة ( عهد الطفولة/ يف القصر/ يف السجن/ إنعام 
امللك على يوسف خبزانة مصر/ واللقاء املثري) ومن يتتبع خطوات هذه املشاهد اخلمسة يتلمس خالهلا 

 التؤدي إىل انغالق النص خطاً زمنياً متواصالً مما يؤدي إىل توظيف االسترجاعات الداخلية النادرة اليت
القصصي وتعليقه، بل تساعد على احلركة األمامية لألحداث احلكائية يف قصة يوسف النيب(ع) خالفاً 
لالسترجاعات املتواجدة يف بعض القصص املعاصرة واليت  تعوق القص حلظات طويلة أحياناً ومن مثّ 

عات الطفيفة اليت التنقض حبل تسلسل املشاهد يف قصة النيب يوسف(ع) واستحضار االسترجا
                                                             

   . ٢٦٥، ص البنية و الداللة يف روايات ابراهيم نصر اهللا مرشد أمحد، -١



 ١٦٩                       ، السنة الرابعة، العدد الرابع عشرجملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
متاسكها، جعل قصة النيب يوسف (ع) حكاية تتميز بسردها العنقودي حيث تتراكم األحداث فيها 
على قضية واحدة هي رؤيا يوسف(ع) يف مشهد الطفولة وتستمر القصة إىل أن تتحقق الرؤيا يف اية 

  املطاف.
ري تصاعدي حىت املشهد الرابع مثّ تنحدر؛ ذلك والكميات االسترجاعية املتوزعة بني املشاهد هلا س

القصة إىل املشهد الرابع ترنو إىل حلّ العقدة وتنساق حنو تأويل رؤيا يوسف النيب(ع) فالقص  أنّ
يتراجع حنو املاضي كي يبين أحداثاً جديدة منسجمة مع السوابق املاضوية املعهودة إىل أن يأيت البشري 

يعقوب(ع)، فتقترب احلكاية من حل العقدة فتقلّ احلاجة إىل ويلقي قميص يوسف(ع)  على وجه 
التراجع حنو األحداث السابقة فلهذا احندرت االسترجاعات وتنازلت عن السري التصادي الذي كانت 

  تسلكه إىل ايات املشهد الرابع.
ركة إنّ املؤشرات االسترجاعية اليت وردت يف قصة يوسف النيب (ع) تساعد كثرياً على توجيه ح

االسترجاعات وتواجد مواقعها يف جلّ املشاهد وأكثر هذه املؤشرات حضوراً يف قصة النيب يوسف(ع) 
وهي يف الغالب وردت لالنتقال من مشهد إىل آخر وللضمائر وأمساء » لَما«هي املؤشرات اإلمسية حنو 

فعلية يف أكثر املشاهد اإلشارة واألعالم دور كبري يف ترابط القصة وانسجام أحداثها. واملؤشرات ال
  وردت بالصيغة املاضوية وهي توفّر الظروف املناسبة لتضخيم املشاهد االسترجاعية.

  

  
  قائمة املصادر واملراجع

  القرآن الكرمي -
، راجعه ونقحه: الشيخ خالد حممد حمرم، ال.ط ،دمشق: املكتبة تفسري القرآن العظيمابن كثري، إمساعيل،  -١

 .٢٠٠٥العصرية، 
قصص األنبياء فصول يف ذكر ما قص اهللا علينا يف كتابه من أخبار السعدي، عبد الرمحن، ابن ناصر  -٢

  .٢٠٠٤لبنان: دار الفكر للطباعة والنشر و التوزيع، -، الطبعة األوىل، بريوتاألنبياء مع أقوامهم
الطبعة األوىل، ، تداخل األجناس األدبية يف الرواية العربية، الرواية الدرامية أمنوذجاًأمحدعقلم، صبحة،  -٣
  .٢٠٠٦دار الفارس للنشر والتوزيع، –عمان: املؤسسة العربية للدراسات والنشر  -بريوت
عمان:املؤسسة العربية  –، الطبعة األوىل، بريوت البنية والداللة يف روايات ابراهيم نصر اهللاأمحد، مرشد،  -٤

 .٢٠٠٥دار الفارس للنشر والتوزيع، -للدراسات والنشر
، الطبعة الثانية، قم: مؤسسة السبطني عليهما السالم قصص القرآن الكرمي دالليا ومجالياود، البستاين، حمم -٥

  .١٤٢٨العاملية، 
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األذي، عمرحلي، اجلليل، الترمجة: حممد معتصم، عبدخطاب احلكاية(حبث يف املنهج)جينت، جريار، -٦

  .١٩٩٧الطبعة:الثانية،  الس األعلى للثقافة، 
بريوت: الدار  -، الطبعة األوىل، اجلزائر: منشورات االختالفلنص الروائي دراسةبنية اخليل،إبراهيم،  -٧

  . ٢٠١٠العربية للعلوم الناشرون،
، ٤٣٨جملة املوقف األديب، العدد ، » بنية اخلطاب السردي يف "سورة يوسف" " دراسة سيميائية"«بلقاسم -٨
  املأخوذة من املوقع التايل: ، التشرين األول،٢٠٠٧

http://www.alsdaqa.com/vb/showthread.php?t=٢٠٢٩٣&page=١  

، الطبعة األوىل، دمشق: مكتبة دارالكتاب العريب أهداف كل سورة من القرآن الكرمي زيدان، فؤاد، -٩
  . ٢٠٠٨وداراحلافظ للكتاب، 

يف األمثال، و التشبيه، و التمثيل واالستعارة و «اإلبداع البياين يف القرآن العظيم الصابوين، حممد علي،-١٠
  .٢٠٠٦بريوت: املكتبة العصرية،  –،  الطبعة األوىل، صيدا مع اإلمتاع بروائع اإلبداع» الكناية

راءة يف ، بالغة السرد القصصي يف القصص القرآن الكرمي: (قصة يوسف منوذجاً) قعبد املنعم، ابراهيم-١١
  .٢٠٠٨، الطبعة األوىل، القاهرة: مكتبة اآلداب، ضوء مفاهيم السرد املعاصرة

 .١٩٨٩اردن: دار الفرقان للنشروالتوزيع، –، الطبعة األوىل، عمان سورة يوسف دراسة حتليليةنوفل،أمحد، -١٢
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  بررسی حروف زائد انگاشته در رسم الخط عثمان طه از قرآن کریم 
  سباب زیادت آناو 

   *الرّسول محمدرضا ابن سیددکتر 
  *اعظم دهقانی

  چکیده
  شود. زیادت پدیده اي زبانی است که شامل انواع کلمه؛ اسم، فعل و حرف می

امل حروفی حروف زائد در کتابت که نمایانگر زیبایی و پویایی زبان است، ش
  شود. شود اما تلفظ نمی است که نگاشته می

گروهی در توجیه زیادت حروف در رسم الخط قرآن معتقدند کتابت مصحف   
دهد دالیل زبانی  دچار خطا و اشتباه شده است، اما مطالعه دقیق این پدیده نشان می

وتی و و تاریخی در آن مؤثرند؛ مانند تأثیر پذیرفتن از خطوط قدیمی، قضایاي ص
موسیقایی، تمییز بین صورت هاي مشابه کلمات، تأثیر قراءات متعدد قرآنی، اصل 

  تشبیه و زیادت معنی.
این نوشتار سعی دارد با روش توصیفی ـ تحلیلی مواضع زیادت حروف را در 

  رسم الخط عثمان طه بررسی و دالیل آن را تحلیل کند.
الخط عثمان طه، حروف زائد انگاشته، : قرآن کریم، رسم الخط قرآن، رسم کلید واژگان

  تدالیل زیاد

                                                             
 ، إيران.ات عريب دانشگاه اصفهانيار زبان و ادبياستاد - *
  ، ايران.لزهراءدانشگاه ا ات عرىبيزبان و ادب ىدكتر ىدانشجو - *

 م٣٠/٠٤/٢٠١٢ش= ه. ١١/٠٢/١٣٩١: يرشپذم   تاريخ ٠٣/٠٧/٢٠١١ش= ه.١٢/٠٤/١٣٩٠: دريافتتاريخ 
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 ١٧٢ چکیده هاي فارسی 

 
 

  در ساخت پاره اي از ترکیب هاي تمییز نسبت » يف«حرف جر  نقش
  »)از لحاظ و به اعتبار«به معناي » يف(«

  *دکتر احسان اسماعیلی طاهري
  **دکتر شاکر عامري 

  چکیده
ناست ولی یازده مع ،داراي حدود ده» يف«مطابق منابع صرفی و نحوي، حرف جرّ 

یک معناي آن که فراوان در متون کهن و نو عربی به کار رفته معناي تمییزي آن است اما 
در این معنا وکاربرد با یک فعل یا » یف«در آن منابع اشاره اي به این معنا نشده است. 

شبه فعل دال بر مشابهت یا مخالفت همراه است و مجرور آن نیز غالبا یک اسم معنا 
این  تغیر مصدر) یا مضاف به اسم معنا یا... است. دالیل ما براي اثبا ر و(اعم از مصد

شبه فعل ها با دو شکل مختلف  مدعا وجود نمونه هاي فراوان، کاربرد بعضی فعل ها و
+ اسم معنا)، و وجود همین معنا و کاربرد در معادل فارسی یتمییزي و غیر تمییزي (ف

 »IN«د آن در انگلیسی یعنی حرف اضافه ي و کاربر» در«یعنی حرف اضافه ي » يف«
و این که تمییز ذات متضمن حرف  "يف"است. یافتن معنایی جدید براي حرف جرّ 

"است از نتایج مهم این مقاله است. »يف«بیانی است اما تمییز نسبت متضمن حرف  "نم  
  

  ، تمییز نسبت، مشابهت ، عدم مشابهت.»يف«: حرف جرّ کلید واژه ها

                                                             
 )taheri@profs.semnan.ac.ir( .یراناسمنان،  دانشگاه، گروه زبان و ادبیات عربی، استادیار - *

  )sh.ameri@semnan.ac.ir(  .یراناسمنان،  دانشگاه، گروه زبان و ادبیات عربی، استادیار -**
 م11/09/2013ش= ه.20/06/1392: پذیرشم  تاریخ 07/07/2013ش= ه.16/04/1392: دریافتخ تاری
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  ژه هاي بیشتر از سه حرففارس در تاصیل وا روش ابن

  ) ةمقاييس اللغ(بررسی نقدي در کتاب 
   *هدکتر سامر زهیر بحر                                                                             

  :چکیده 
شاید هیچ پژوهشی درباره ي اشتقاق یا نحت صرفی در عربی درخصوص اصالت واژه  

این زبان  رباعی و خماسی، نباشد مگر اینکه به کار ابن فارس اشاره اي دارد. هاي
این روش ما «اه خود را در مورد این مساله اینگونه بیان کرده است: گشناس مشهور، دید
 –اما بقیه ي واژه ها » ى بیشتر از سه حرف، منحوت مى باشد.ژه هااست که اغلب وا

یا ثالثی  -می شود بخش کمی را تشکیل می دهند که آنگونه که از کالم وي فهمیده
مزید با یک حرف اضافه یا بیشتر می باشد. یا کلماتی که از ابتدا به صورت رباعی یا 

  خماسی بر زبان عرب ها جاري شده است.
نظریه معرفى کند که  کآن است که تا روش ابن فارس را به عنوان یپژوهش بر این  

مقاييس ( گ لغت وياز سه حرف که در فرهنژه هاي بیشتر ابه منظور اثبات یا رد آن، و

) آورده شده است، مورد بررسی قرار می گیرد. نقاط ضعف احکام وى بیان می اللغة
که می توانست  مورد تأکید قرار می گیردگردد، در عین حال، پیشگامی وي در این ایده 

هاي اشتقاقى و در صورت توجه گذشتگان به آن، دریچه اي در زمینه ي پژوهش 
  گشاید.اصالت زبانى ب

  ، وضع کردن.زائد بودننحت، ه ها: ژوا کلید

                                                             
  .سوریه ، الذقیه،اه تشرینگروه زبان وادبیات عربى، دانشگ استادیار - *

 م22/06/2013ش = ه.01/04/1392:پذیرشم  تاریخ 06/02/2013ش= ه.18/11/1391: دریافتتاریخ 



 ١٧٤ چکیده هاي فارسی 

 
  بررسی نظري ترکیب لغوي نزد عبدالقاهر جرجانی

  *دكتر بثينة سليمان
  :چکیده

این مقاله قرائتی نو در تشبیه از لحاظ ترکیب لغوي آن نزد عبدالقاهر جرجانی ارائه 
بیه در ایجاد نوعی خاص از ترکیب و تشکیل می دهد که بیانگر نقش عناصر لغوي تش

پیوستگی ویژه لغوي است و آن را با ایجاد ارتباط بین معناي نحوي و بالغی به سوي 
  بیان کامل منظور گوینده سوق می دهد .

این ارتباط تصویر تشبیهی را با نظم و ساختار ترکیب لغوي مورد مناقشه قرار داده و 
 -1به کاربردهایی می انجامد که برخی از آنها عبارتند از :  بیانگر آن است که این ارتباط

فرق یک تشکیل و تصویر بالغی با تشکیل و تصاویر بالغی دیگر خصوصا استعاره که 
تعریف ماهیت خود تشبیه که موجب بیان  -2در محدوده ي عالقه مشابهت قرار دارد .

وجب کشف نوعی پیچیده از م -3تفاوت بین یک نوع از تشبیه با تشبیهات دیگر است . 
 .تشبیه می گردد که به مقدار زیاد و متوالی وجود دارد

این مقاله پس از آن به مطالعه دو عنصر از عناصر ساختار تشبیه یعنی مشبه به و 
  ادات تشبیه و اسرار لغوي و داللی آنها می پردازد.

  اي معناییتشبیه، ترکیب لغوي،  عبد القاهر جرجانی، تفاوت ه واژه ها: کلید

                                                             
  .سوریه ، الذقیه،اه تشرینگت عربى، دانشروه زبان وادبیاگ استادیار - *
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  ساختار روایت و گفتمان روایی در رمان

  *سحر شبيب دکتر
  :چکیده

هاي هدفمند روایی مربوط به فن روایت از نتایج مطالعات  قرن بیستم پژوهش ي از نیمه
نقدي ساختارگرایان روس در محدوده اي از وسواس علمی نشأت گرفت و ناقد 

به معناي » ةيالسرد«ت واداشت که اصطالح را به تعریف علمی ویژه ي روای» تودوروف«معروف
را بر آن اطالق نمود که به تعریف ساختارهاي داخلی روایت و تشخیص » علم روایت «

ویژگی هاي نوعی آن و کشف رابطه هاي آنها از لحاظ عناصر ثابت  ساختار روایی اهتمام می 
مکانیزم عملکرد آنها و  ورزد. و از روابط آنها را با عناصر گفتمان روایی و نیز از شناخت

  تعریف نظام و قواعد کاربردشان سخن می گوید.
این مقاله به دو اصطالح ساختار روایی و گفتمان روایی توجه دارد که مبناي کارکرد 
تطبیقی دو اصطالح اساسی دیگر هستند یعنی ادبیات که ویژگی هاي کیفی روایت را توضیح 

  روایی در متن رمان را بررسی می کند.می دهد و شعریت که ویژگی هاي گفتمان 
البته باید در نظر داشت که هدف اصلی این دو واژه، تأکید بر مباحث کیفی مقوله هاي فن 
روایت است. و رویکردهاي نقدي علی رغم اختالف روش ها بر این مطلب اتفاق نظر دارند 

ر درونی آن شروع شود که بررسی فن روایی باید از ساختار روایت با ویژگی هاي کیفی ساختا
زیرا عنصرهاي پیکربندي روایت در ارتباط با روابطی هستند که داراي رنگ و بوي کاربردي و 
فن آوري می باشند و در ایجاد متن روایی (گفتمان روایی) براساس اسلوب هاي متنوع مبتنی 

  بر تعیین قواعد ساختار روایی می کوشند.
ایی شامل هر نوع بافت نثري نمی گردد بلکه یک شاخه ادبی مستقل بر بنابراین گفتمان رو

پایه عناصر و اجزاي کیفی است که طبق نظامی مضبوط بامفاهیم روایی درپرتو قواعد ي ثابت 
  به کار گرفته می شود.

  ساختارروایی، گفتمان روایی، ادبیت، شعریت کلیدواژه ها:
                                                             

  . ، سوریهدمشق استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه - *
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 ١٧٦ چکیده هاي فارسی 

 
  وزراي اندلس ن وفرماندها، اشتیاق به وطن درشعرپادشاهان

  طالل علی دیوبو  دکتر عیسى فارس
  چکیده:

 وزمان ها می شود اشتیاق به وطن یک کشش فطري بشري است که شامل همه ي عصرها
آن پرورش  است که در سرزمین مادري شاعر از صادقانه به دیدار تمایل درونی و بیانگر و

  ساخته است. رآن مجبو به دورشدن از را یافته ولی حوادث زندگی او
اجتماعی  شخصی و سیاسی، شرایط از برخی حالت به اندلس این فرماندهان پادشاهان و شعر در

سلطنت  سروري و دست دادن عزت همراه با از پشیمانی بر اندوه و و که احساس غم ارتباط دارد
  ه است.داد بروز پرنعمت را مرفه و به زندگی آرام، اشتیاق آنها عمق بخشیده و آنها نزد را

شوق وطن  رابطه با که در فرماندهانی می پردازد این مقاله به بررسی شعرهاي پادشاهان و
مطالعه قرارمی  شخصی مورد و اجتماعی حالت هاي روانی، پرتو در سروده اند. آن را شعر
این شعراء  گروهی از نزد همان حاالتی که عواطف درونی واحساسات لطیف را دهد،

 کشیده اند: خالل شوق وطن به تصویر در زندگی خویش را متناقض از دبع برانگیخت که دو
أثناي برخی شرایط  در زمان کنونی دردناك ماتم زده . آنها بعد زیبا، و گذشته ي تابناك و بعد

 دیارشان را خویشاوندان و خانواده و نعمت ارتباط با زندگی پیش آمده بود سخت که در
زیرگام هاي شرایط  اعماق قلبشان می جوشید ادقانه ازازدست دادند. عواطفشان را که ص

  می دادند. ناله هاي آتشین بروز سخت زندگی به شکل آه و
برگزیده  اشعار که در همانطور فرمانده بودند شاعرانی که پادشاه و ي شوق وطن نزد قصیده

وق وطن ش قصایى تمام زمان گذشته اي درارتباط است که بر با اشاره خواهیم کرد به آنها
لسان الدین خطیب است که  معروف وزیر این برخالف شوق دینی شاعر بشري غلبه دارد. و

  درهم ادغام کرده است. زمان هاي گذشته وآینده را
  پشیمانی نعمت، زمان، وزراء، شوق وطن ،پادشاهان، فرماندهان، کلید واژه ها:

                                                             
 - ،هسوري ه،الذقي تشرين، گروه زبان و ادبيات عربی، دانشگاه دانشيار. 
 - هسوري ه،الذقي تشرين، گروه زبان و ادبيات عربی، دانشگاه دانشجوی دکتری.  
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 ١٧٧                                     جملة دراسات يف اللّغة العربية و آداا

  
 )د بر الگوي ژرار ژنتیکبا تأ(  کارکرد پس نگرها در داستان یوسف پیامبر(ع) ىبررس

  ***دادبور ناديا، **وربسعيد حسام، دکتر *حسني كيايندکتر 
   :دهیچک

 ىمناسب ىاست. زمان داستان عرصه  ىصر در ادبیات داستانان عنیتر ىر بنائیاز ز ىکیزمان 
زمان داستان  ىدر زمینه  ىاز پیشگامان نظریه پرداز ىرود. یک ىبه شمار م ىدر داستان پژوه

در جهت تحلیل زمان  ىالگوی» گفتمان روایت«است. او در کتاب  ىناقد فرانسو »ار ژنتژر«
بسامد  سه مقوله زمان در سه سطح؛ نظم، دیرش، و ىکند. این الگو به بررس ىداستان پیشنهاد م

 ىبه معنا ىشود. پس نگر ىپیش نگرها پرداخته م پس نگرها و ىپردازد. در نظم به بررس ىم
ه است. این بازگشت به گذشته و ددا ىداستان رو ىاست که در گذشته  ىثه ابازگشت به حاد

 ىپنهان داستان را آشکار م ىاز جنبه ها ىخاص، هدفمند بوده و جنبه ا ىصحنه ا ىیادآور
 ىداستان ىحادثه ها ىپیشگوی ىبه معنا ىگشاید. پیش نگر ىسازد و گاه گره از کار خواننده م

  داستان مؤثر اند. ىتشویق کننده داشته در حرکت رو به جلو ىدبع لباها غا ىاست. پیش گوی
زمان در داستان یوسف پیامبر در قرآن کریم با تأکید بر  ىاین مقاله در نظر دارد به بررس

ها را در  ىها  بپردازد و کارکرد پس نگر ىپس نگر ىژنت یعن ىاولین بخش سطح اول الگو
  ان ها تعیین نماید.به عنوان بهترین داست ىاین داستان قرآن

که پس نگرها در داستان یوسف(ع)  ندنتایج بدست آمده از این پژوهش بیانگر این مسأله ا
 ىدرون داستان ىآن شده اند. پس نگرها ىدر قرآن کریم باعث انسجام داستان و پیوستگ

 ىسهم بسزائ ىاپربسامد ترین پس نگرها هستند. این بسامد در بوجود آمدن روایت خوشه
برد و آن  ىبه پیش م ىاصل ىشته است، به طوریکه داستان یوسف پیامبر را یک هسته دا

اوست. صحنه چهارم پر کشاکش  ىتا تأویل آن در دوران پادشاه ىخواب یوسف(ع) در کودک
 ىاین داستان است در این صحنه پس نگریها به وضوح دیده م ىترین صحنه  ىترین و طوالن

  دارد. ىان یوسف(ع) نقش مهمداست ىشوند که در گره گشای
  سوره یوسف -پس نگرها -نظم –ژرار ژنت  -زمان داستان :کلید واژه ها
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Extra letters in Osman Taha line; their positions and their 
causes in the Qur'an 
   

Sayyed Mohammad Reza Ibnorrasool*, Azam Dehghani**  
 
Abstract: 

Linguistic extras may include nouns, verbs and letters. These 
phenomena show how splendor and beauty of language can realize 
take different aspects, including grammar, rhetoric and spelling. The 
script of the Qur'an displays this phenomenon, prompting some to 
the alleged error in its writing. However, this study has shown that 
the writing of the Qur'an has been affected by linguistic and 
historical causes, including the ancient calligraphy and vocal, 
musical effects and differences between the appearance of words, 
and multiple readings of the Qur'an. This article aims to explore the 
issue of extra characters in the formulation of the Qoran and reveal 
its causes and purposes in Osman Taha script through a descriptive 
analysis.  
 

Keywords: the Qur'an, Quranic script, Osman Taha, extra letters in 
Qor'an, calligraphy. 
 

                                                             
* - Assistant professor, University of Isfahan, Iran.  
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The role of preposition Fi (in terms of) in some constructions 

with attributive functions 

Ehsan Esmaeeli Taheri*,  

Shaker Amery** 

Abstract: 

 One Function which is frequently Has about ten different 
Functions or meanings. Arabic Fi (في) used in ancient and 
modern texts is its distinctive function. But  there is no reference 
to those sources. Fi in this function accompanied with a verb or a 
psuedo-verb showing similarity or contrast and the complement 
of Fi is usually a general noun or a noun attached to such a noun. 
Our evidence for this claim includes the presence of many 
instances, the use of some verbs both for distinctive and non- 
distinctive purposes, and the existence of such usage in Persian 
language for preposition Dar, and in English language for 
preposition “in” which is an equivalent of Fi. An important 
conclusion if this article is the specification of a new(در)      

Meaning for Fi and elaboration on the subtle nuances for this 
preposition. 

 Keywords: attributory distinction, similarity, contrast, Fi (في) 
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The Methodology of "ibn Fares" in etymologizing multi-
lettered words: A critical study in 'Maqayis AL Lugati' 
dictionary 

 
Samer Zuher Bahra,*  

 
 

Abstract: 
Almost all researchers dealing with derivation of words in Arabic 
refer to ibn Fares’s work in etymologizing multi-letter words. 
Considering this issue, ibnu Fares stated the following: "We 
think that most multi-lettered words are contaminated". However, 
the rest of those words, which are a minority according to him, 
are considered either affixated words derived from trilaterals by 
adding one or more letters, three- or four-lettered words 
originally spoken the way they are since their origin.    

This research considers ibn fares’s approach as a theory and 
attempts to confirm or refute it through investigating the multi-
lettered words in his dictionary "Maqayis AL Lugati". The 
research also tries to show the imperfection of ibn fares’s 
judgment, but at the same time it gives him the credit for his 
ideas, had they not been ignored by the former linguists, they 
would have opened new horizons in the field of derivation and 
etymology in Arabic. 

 
Key words: Contamination, coinage, affixation. 
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Linguistic Structure for Simile in Abdul- Kaher Al-

Jerjani A Theoretical Study 

Bouthaina souliman* 
 

Abstract: 

This study provides a reading in simile from its linguistic 
structural point of view in Abdul- Kader Al-Jerjani, showing its 
linguistic elements when the "compose a special kind of writing", 
and form a specified linguistic rhythm, that leads it to wholeness 
of writing, in linking between the grammatical and rhetoric. 

The study discussed the pictorial imagery with inditing , with 
the form of its linguistic structure, so it was found that it 
performs special functions, such as: 

It identifies the limits between a rhetoric form and another, 
especially metaphor, that is in the scope of the similar, and it 
identifies the type of simile it distinguish between  one form and 
another, and from it in simile is discovered the same complicated 
kind that is spread on a wide aligning space. 

After that the research with Abdul Kaher studied the most 
important elements of building simile, its linguistic and semantic 
secrets with a focus on "the simizlied" and "simile tool". 

Key words: simile, linguistic structure, Abdul- Kaher Al-
Jerjani, semantic differences. 
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The structure of narration and narrative discourse in 
the novel 

Sahar Shabib*  

 

Abstract:  

The conscious narrative studies of narratives emerged from the 
critical research of the Russians structuralists in the mid-
twentieth century. This research pushed the critic Todorov to 
define narratives as naratology (the science of the narrative) 
which tries to identify the internal structures in the narrative, 
distinguish its characteristics, and reveal the relations which 
connect them together. This research is concerned with narrative 
structure and narrative discourse, which serve as bases for  
literariness and poetic quality. It should be noted that the central 
objective of these two terms is to emphasize on qualitative 
features of narrative art. Critical approaches agree that the study 
of narrative art must be start with the narrative structure and its 
internal structures and features. This is so because narrative 
structures are associated with practical applications and try to 
bring about a narrative text according to narrative conventions. 
So, Narratives belong to an independent particular literary genre 
with its own norms. 

Keywords: narrative structure, narrative discourse, literariness, 
poetic quality. 
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Nostalgia in the Poetry of the Kings and Leaders in 
Andalusia 
Aissa Faris*, Tallal Ali Deyoub**  
Abstract: 
Nostalgia is a tendency of conscience include humanitarian all ages 
and at all times. It is an expression of sincere desire of poet to see the 
motherland where he was established, and where requirements of life 
forced him to abandon it. 
Associated poems of the kings and leaders in Andalusia set in political 
circumstances and social self, deepened their sense of sorrow and 
regret for the loss of splendor, combined with sovereignty and power, 
and activated nostalgic feelings for the anticipated return, to 
convenience, luxury life and the grace. 
This study investigates the poems which kings and leaders sang in 
nostalgia, and handles them in the light of the psychological, social 
conditions and self-raised these emotional feelings It also deals with 
delicate sensations in the class of these poets who expressed through 
nostalgia two contradictory elements oin the elegance of the past. 
Under some extreme conditions that have occurred in their lives, they 
missed the grace of communication with their parents, relatives, and 
their places, and their emotions began flowing honestly from their 
depths, puffing it in an exhale under the difficult conditions in which 
they live. 
Nostalia for the Homeland includes nostalgic poems of kings and 
leaders, as we will see in their selected poems. Unlike religious 
poems, nostalgia in the poems of poet Minister Lisan Din Ibn al-
Khatib merges the past and the future. 
 
Key words: nostalgia, kings, leaders, time, grace, regret 
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Investigating the function of flashbacks in the story of Joseph the 
Prophet (PBUH) 
 
Hossein Kiani*, Saeed HessamPoor**, Nadia DadPoor***  
 
Abstract: 
The concept of time in stories is a good arena for story research. One 
of the leading theorists in story time is the French critic, Gerard Jent. 
In his book narrative discourse, he offers a model to analyze story 
time. The model examines time at three levels: order, duration, and 
frequency. In order, investigation is made of flashbacks and flash 
forwards. Flashback refers to inserting an earlier event into the normal 
chronological order of a narrative. This return to the past and 
remembering a particular scene is goal directed and reveals a hidden 
side of the story and sometimes helps the reader to decode the text. 
Foreshadowing means predicting the story events. Predictions are 
often encouraging and are effective in moving the story forward. 
This paper intends to examine the issue of time in the story of Joseph 
the Prophet in the holy Qur'an with an emphasis on the first level of 
the Gerard Jent's model, namely, flashbacks. It also tries to determine 
the function of the flashbacks in this Quranic story as the best story. 
The results of this study indicate that flashbacks have brought about 
coherence and continuity in the story.  The intra-story flashbacks are 
the most frequents ones. This frequency has had an influential role in 
creating a cluster narrative in the sense that the story of Joseph the 
Prophet revolves around a core which is his dream in childhood until 
it comes true atwhen he becomes a king.  The fourth stage is the 
longest stage and is also filled with much tension. In this scene, it is 
easy to detect flashbacks, which play an important role in 
disentangling Joseph's story. 
Keywords: story time, Gerard Jent, order, flashback, Joseph
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