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ي�ضم هذا العدد من جملة جذور ثمانية �أبحاث متنوعة �شملت
حقول اللغة العربية املختلفة.
تناول البحث الأول مو�ضوع :علم اللغة الن�صي يف الرتاث العربي
القدمي قراءة يف الرتابط الن�صي ،والبحث يتناول مالمح الن�ص يف
املوروث اللغوي و�أهم الأطروحات الن�ص َّية يف تراثنا العربي ،و�صو ًال �إىل
دوائر الت�أثري التي جتمع مفاهيم الن�ص يف الل�سانيات الن�صية احلديثة.
بينما تناول البحث الثاين :التوجيه الل�ساين للتحويل املحلي
واجلذري يف الرتاكيب العربية املوظفة يف ربع الأعراف ،وهذا املو�ضوع
ي�سعى �إىل درا�سة الرتاكيب الإ�سنادية الأ�صلية درا�سة من منظور
الل�سانيات احلديثة حمل ًال البنى العميقة للرتاكيب املحولة بالرتتيب
والزيادة متخذ ًا املنهج التحويلي.
وجاء البحث الثالث بعنوان� :أثر الفا�صلة يف اختيار اللغة القدمية
وتقدميها على لغة جمهور العرب ،وهو بحث ير�صد عناية القر�آن
بالفا�صلة حيث ر�صد البحث �أنَّ الأ�سلوب القر�آين الكرمي قد يرتك
الأف�صح وال�شائع من كالم العرب ويختار مكانه لغة �أقل ا�ستعما ًال
حر�ص ًا على �إقامة الفا�صلة واعتنا ًء ب�سالمتها.
وي�أتي البحث الرابع بعنوان :اللغة والقراءة الت�أويلية ،وهو بحث
يتناول طابع اللغة االجتماعي والت�صورات احلديثة املعنية باللغة خا�صة ج ـ ــذور
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ج ـ ــذور

املقدمة

يف حقول الفل�سفة والنقد الأدبي والتي تتجاوز مفهوم اللغة الإبالغي �إىل
مفهومها الإبداعي التوا�صلي.
بينما يتناول البحث اخلام�س :امل�صطلحات البالغية احلداثية
بني اال�ستهالك والقطيعة املعرفية متناو ًال تعريف امل�صطلح واخللل
الإجرائي ،والرتجمة وتعدد امل�صطلحات.
وجاء البحث ال�ساد�س متقاطع ًا مع �سابقه ومتناو ًال امل�صطلحات
الرتاثية بني �إمكانية اال�ستثمار وعوائق اال�ستعمال.
وتناول البحث ال�سابع :ف�ضاءات الغربة واحلنني يف ديوان
احلجازيات لأبي فهر حممود حممد �شاكر.
ويف ختام هذا العدد جاء بحث :جماليات الفا�صلة القر�آنية يف
�سورة الأنفال درا�سة بالغية ن�صية.
وهيئة التحرير يف املجلة �إذ ت�شكر جميع الباحثني على توا�صلهم
العلمي واملعريف مع جملتهم ت�أمل �أن حتظى الأعداد القادمة مبزيد
من الدرا�سات املتخ�ص�صة يف عمق الرتاث العربي �إ�ضافة �إىل تلك
التي تتخذ من الن�ص القر�آين منطلق ًا لتذوق جمالياته وك�شف �أ�سراره
البالغية واجلمالية.
و�صلى اهلل على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني واحلمد هلل
رب العاملني.

هيئة التحرير

9
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 -قراءة يف الرتابط الن�صي -

حممود رزايقية

(*)

تقديـ ـ ـ ــم:

(*) أستاذ محاضر بالمركز الجامعي الونشريسي  -تيسمسيلت  -الجزائر.
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غلت الدّرا�ساتُ الن�ص ّي ُة مكان ًا ها ّم ًا بين الدرا�سات اللغوي ِة
لقد َ�ش ْ
غوي
الحديثة ،وذلك ِل َما ق ّدم ْت ُه من
ر�س ال ّل ّ
ٍ
تحليالت ُمقنعة ِل ُمتط ّل ِ
بات ال ّد ِ
َ
كاف ،وال ُب ّد
الحديث الذي اكت�شف �أنّ
التحليل على م�ستوى الجملة غير ٍ
من تجاوز حدود البنية ال ّلغوية ال�صغرى -الجملة� -إلى ف�ضاء �أرحب
و�أو�سع ،هو الف�ضاء الن�صي .وهذا التجاو ُز ال َيعني القطيع َة العلمي َة
العلوم
الجمل ّية وال ّل�سانيات الن�ص ّية ،و�إنما
ال ُمطلقة بين ال ّل�سانيات ُ
ُ
ت�ستفي ُد م ّما �سبقها ،مع تجاو ِز ال ّنق�ص والق�صور الذي كان موجودا في
الن�ص ُيع ُّد تطويرا وتو�سيع ًا
الجملية ،على �أ�سا�س �أنّ َ
ال ّل�سانيات ُ
علم ّ
الجملية التي ُ�شغل بها ال ّلغويون منذ بلومفيلد �إلى
للدرا�سات ال ّل�سانية ُ
ت�شوم�سكي .
الن�ص �أَ ْو َلى بال ّدرا�سة من الجملة على وفق مفاهيم علم الن�ص،
ولأنّ َّ
القرن الع�شرين عن كيفية تجاو ِز ال ّدرا�سة
فقد بد�أ التفكي ُر في
منت�صف ِ
ِ
الن�ص؛ لأنّ الجملة غير قادرة على �أن
ال ّلغوية م�ستوى الجملة �إلى م�ستوى ّ
تكون حدث ًا توا�صل ّي ًا مكتفي ًا بذاته� ،إذ �إنّ الجملة ت�ستدعي جم ًال �أخرى،

ج ـ ــذور
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وبذا يتك ّون الن�ص ،والتح ّول عن الجملة ال يلغي وجودها� ،إذ هي المرتكز
الذي يعتمد عليه الن�ص ،بل هي الجزء الأ�سا�س المك ّون للن�ص .لذلك
الن�ص.
ظهر ما ي�س ّمى علم لغة ّ
الن�ص فر ٌع من فروع ِع ْل ِم ال ّلغة �إنْ لم َن ُق ْل هو � ُ
أحدث
�إنّ َ
علم لغ ِة ّ
الن�ص -بو�صفه الوحدة ال ّلغوية
ف��رو ِع علم ال ّلغة ،حيث ّ
يهتم بدرا�سة ّ
التالح ِم بين
الكبرى -درا�س ًة مو�ضوعي ًة ُتر ّكز في م�ستواها الأ ّول على
ُ
الن�ص ،وروابطه الداخليةْ ،
والك�شف عن الخوا�ص التي ت�ؤ ّدي �إلى
�أجزاء ّ
ُ
الروابط هي ما ُيع َّب ُر عنه بـــ (و�سائل ال�سبك والحبك)،
تما�سكه  .وهذه
وهذان المعياران من �أوثق المعايير �صل ًة بالن�ص(� .)1إ�ضافة �إلى متطلبات
ال�سياق الن�صي  ،textual contextوالعالقات الن�صية ،والبنى الن�صية
الكبرى ،والعالقة التوا�صلية بين المنتج والمتلقي ،والت�أثير الذي يتركه
الن�ص عند المتل ّقي.
ُّ
منهج ال ّدرا�سة قائ ٌم على البحث في المفاهيم ت�أ�صي ًال وتنظير ًا
ُ
أغلب الدار�سين في َحقل ال ّل�سانيات الن�ص ّية ب�أنه
و�إج��را ًء؛ لذا ُيق ّر � ُ
الن�ص،
اليوجد � ّأي علم ُيواج ُه
م�صاعب وحواجز مثلما يواجهها ُ
َ
علم لغة ّ
العربي القديم .فهذا ما دفعني للحذر
وخا�صة �إذا كانت وجه ُتنا التراث
ّ
ّ
و�أنا �أتت ّب ُع خطى العلماء القدامى في تحليل المقوالت و�إبداء الآراء.
الن�ص في الإرث
اقت�ضت طبيع ُة المو�ضوع �أن �أتناول
وقد
ْ
مالمح ّ
َ
أهم الطروحات الن�صية في تراثنا العربي ،و�صو ًال �إلى نقاط
ال ّلغوي ،و� ّ
الن�ص في الل�سانيات الن�صية وفي ال ّدرا�سات
التقاطع التي تجمع مفاهيم ّ
أهم
اللغوية العربية قديما وحديث ًا ،كما ْ
�سعت هذه الدرا�س ُة �إلى تل ُّم ِ�س � ّ
الن�صي
الن�ص� ،أال وه��ي م�س�ألة الترابط ّ
م�س�ألة في �سياق ل�سانيات ّ
ج ـ ــذور بمحوريه؛ الرابط ال�شكلي (ال�سبك) ،والترابط الم�ضموني (الحبك)،

محمود رزايقية
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بالن�ص ،كما �أنهما ي�شتركان
وهذان المعياران من �أوثق المعايير �صلة
ّ
في العن�صر ال ّل�ساني .

الن�ص في التراث العربي:
�أوال :مفهو ُم ّ

قبل التم ّعن في َعا َل ِم «الن�صية» بو�صفها و�سيلة التوا�صل ال ّلغوي،
الن�صية في تراثنا العربي كما هي عند
وقبل �أن نجتهد لإثبات
ِ
الدرا�سات ّ
ال ّل�سانيينَ ال ُم ْح َدثينَ  ،ينبغي � -أ ّو ًال  -معرفة م�صطلح (الن�ص) بالبحث
عن داللة الكلمة في التراث العربي ،وال�سيما في المجالين :المعجمي
والأ�صولي ،دون �أن نن�سى موقف �أهل النحو من مفهوم الن�ص.

الن�ص في المعجماتِ ال ّلغوية:
ُّ - 1
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الدالل ُة المركزي ُة لمادة (ن �ص �ص) في المد ّونات ال ّلغوية تدو ُر حول
المعاني الآتية� :إدراك الغاية ،واالنك�شاف والو�ضوح ،وال ّرفع وال ُع ُل ّو .قال
«الن�ص �أَ�ص ُل ُه ُمنتهى الأ�شياءَ ،ومب َل ُغ �أق�صاها،
الأزهري (ت 370هـ):
ُّ
ومنه قيلَ :ن َ�ص ْ�صتُ ال ّر َ
جل� :إذا ا�ست ْق�ص ْيتُ م�س�أ َل َت ُه عن ال�شيء»(.)2
فالن�ص بمعنى �أق�صى ال�شيء وغايته.
ُّ
ن�ص الحديث �إلى
ويقول الزمخ�شري (ت 538هـ)« :ومن المجازّ :
�صاحبه»(.)3
«الن�صَ :ر ْف ُعك
وجاء في ل�سان العرب البن منظور (ت 711هـ):
ُّ
ن�ص...
ن�ص ًا :رف َعهُ ،و ُك ُّل ما �أُ ِ
ظه َر فقد ّ
ون�ص الحديث َي ُن ُّ�ص ُه ّ
ال�شيءّ ،
العرو�س ِل� ُت� َرى ...و ُك � ُّل �شي ٍء َ�أ ْظ� َه� ْر َت� ُه فقد
والمن�ص ُة :ما تَظه ُر عليه
ّ
ُ
ُ
الن�ص �أق�صى ال�شيء وغايته،..
والن�ص:
التحريك ،..و� ْأ�ص ُل ِّ
َن َ�ص ْ�ص َتهُّ ،...
ون�ص الحقائق :منتهى بلوغ العقل»( .)4المعاني
ون�ص ك ّل �شيء منتهاهّ ،...
ّ
ك ّلها لم تخرج عن ال ّرفع والعل ّو وعن منتهى ال�شيء وغايتهّ ،ثم تط ّورت
ج ـ ــذور
كلمة "ن�ص" �إلى �إ�سناد الكالم ورفعه �إلى من�شئه الأ�صلي.
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الن�ص هو «�صيغة الكالم الأ�صلية
وجاء في المعجم الو�سيط ب�أنّ ّ
الن�ص �أنه من الدالالت
التي وردت من الم�ؤلف»( .)5وبهذا نظروا �إلى ّ
المو ّلدة .
ولع ّل داللة (الإظهار واالرتفاع ونهاية ال�شيء) هي الجامع لتلك
ّ
وال�شك �أنها الداللة المركزية والب�ؤرة التي تدور
ال��دالالت المتع ّددة،
حولها تلك الدالالت.

الن�ص في ا�صطالح الأ�صوليين:
ُّ - 2
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ُ
للن�ص القر�آني وداللة تراكيبه على
تقف درا�س ُة ُعلما ِء �أُ ِ
�صول الفق ِه ّ
للن�ص ،يقول الإمام ال�شافعي (ت 204هـ)� -أثناء
المفهوم
اال�صطالحي ّ
ّ
البيان في الفرائ�ض المن�صو�صة في كتاب اهلل تعالى-
أوج ِه ِ
حديثه عن � ُ
الكتاب على غاية البيان فيه ،فلم َيحت َْج مع التنزيل
�إنّ الن�ص هو« :ما �أتى
ُ
فال�شافعي هو �أ ّو ُل من �أ�شار �إلى المفهوم اال�صطالحي
فيه �إلى غيره»(.)6
ُ
الن�ص عنده (:ما ال يحتاج �إلى ت�أويل).
للن�ص؛ ُّ
ّ
ُ
«الن�ص:
الن�ص ،فقال:
وذكر
ُّ
ال�شريف الجرجاني (ت 816هـ) ح َّد ّ
ما ازداد ُو�ضوح ًا على الظاهر لمعنى في المتك ّلم ،وهو َ�س ْو ُق الكالم لأجل
يفرح بفرحي ،و َيغت ُّم
ذلك المعنى ،ف�إذا قيل� :أَ ْح ِ�س ُنوا �إلى فالن الذي ُ
ن�ص ًا في بيان مح ّبته»(.)7
بغ ّمي ،كان ّ
ٌ
«الن�ص :ما ال يحتم ُل �إ ّال
تعريف �آخر للن�ص ،يقول:
وللجرجاني
ُّ
معنى واحد ًا ،وقيل ما ال يحتمل الت�أويل»(.)8
اال�صطالحي لم َيب ُع ْد كثيرا عن دائرة المعنى
وبذا نرى �أنّ المعنى
ّ
اللغوي لكلمة (ن�� ّ��ص) ،فهي تعني الظاهر ال��ذي ال يحتمل الت�أويل،
ّ
ُ
و�أن ال يتط ّرق �إليه احتما ٌل �إ ّال ب�شرط �أن ُي َّ
االحتمال بدليل.
ع�ض َد هذا
يحتاج
وا�ضح المعنى ،ال
الن�ص �أُحادي ال ّداللة،
ُ
فالجرجاني يجعل من ّ
َ
ُ
ج ـ ــذور �إلى ت�أويل وال �إلى ُ�س� ٍؤال عن معناه.

محمود رزايقية
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وهكذا �أ�صبح َدي��دنُ الأ�صوليين �أن ُيطلقوا كلمة(ن�ص) على ُك ّل
مفهوم المعنى من الكتاب وال�سنة� ،أي �أنّ ك ّل ما ور َد عن �صاحب
ملفوظ
ٍ
ِ
(ن�ص)(.)9
ال�شرع فهو ٌّ

للن�ص:
 - 3ا�ستعمال النحاة ِّ

الن�ص عند ال ّل�سانيين الغربيين:
ثانياً ُّ :
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(الن�ص) بمعانيها المعجمية ،والبداللة
�أ ّما النحا ُة فلم يعر ُفوا كلم َة
ّ
ّ
ي�ستعملوا(الن�ص) بمفهومه
الظاهر كما هي عند الأ�صوليين ،ول��م
ّ
الن�ص عند النحاة
الحالي في ال ّد ِ
را�سات ال ّل�سانية والنقدية .و�إنما ُّ
القدامى -كما يرى محمد ال�شاو�ش في �أُ�صو ِله -هو ٌ
«لفظ دا ٌّل على معنى
ا�ستعماالت عمدُوا
الح َد ِث ال ُيفارقه ،ومن �أد ّلة ذلك َع َد ُم ُعثورنا على
ٍ
َ
الن�ص على ن�صو�ص؛ باعتبار �أنّ الجم َع �أف�ض ُل دليل على
فيها �إلى َج ْم ِع ّ
الن�ص
مفارقة المفردة لق�سم الم�صادر ،وانتقالهم لق�سم الأ�سماء� .أ ّما ُّ
عندنا اليومٌ :
تمح�ض لال�سمية ،وي� ّ
�دل على معنى اال�سم ال يكا ُد
لفظ ّ
ُيفار ُقه.)10(»...
غاب عن نحاتنا
ُيجمع الباحثون ال ُمحدثون �أنّ
(الن�ص) كم�صطلح َ
ّ
القدامى ،ولكنهم كانوا يتعاملون مع ا�ستعماالت ومفاهيم �أخرى �أغنتهم
عن كلمة «ن�ص» ،مثل مفردات الكالم والقول والخطاب.
«ن�ص» من مفهومها المعجمي القديم
الظاهر �أنّ انتقال داللة كلمة ّ
)
11
(
�إلى الداللة الجديدة في المعجمات الحديثة ح�صل بعملية مجازية ،
وهذه العملية على الراجح �أنها حدثت في ميدان الدرا�سات القر�آنية من
تف�سير وفقه ،ولم تحدث في ميدان العلوم اللغوية من نحو وبالغة(.)12

الن�ص هو (الوحدة
الن�ص على �أنّ
ّ
على ال ّرغم من اتّفاق علماء ّ
أحيطت ج ـ ــذور
كر �أنْ ُن َن ّبه �إلى �أنّ كلمة (ن�ص) � ْ
الداللية الكبرى) ،فجدي ٌر بال ّذ ِ
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بكثير من ال ُغمو�ض والإبهام م ّما حال دون و�ضوح داللته ،ولع ّل ذلك يرج ُع
باحث عن
�إلى تَع ّد ِد المعايير والأ�شكال ،وتن ّوع المداخل التي يفتر�ضها ُك ُّل ٍ
ُ
الغمو�ض �إلى غايات و َت َو ّجهات ك ّل باحث؛
الن�ص .وربما يعو ُد هذا
مفهوم ّ
للن�ص ،ومنهم من كان اهتما ُم ُه
فمنهم من ُير ّكز على الجانب ال�شكلي ّ
اهتم بالجانب التداولي(.)13
متوجه ًا �إلى الجانب ال ّداللي ،ومنهم من ّ
ّ
�إذا �أن َع ْمنا ال ّنظ َر في
الن�ص الغربيينَ
مقوالت ال ّل�سانيينَ ُ
ِ
وعلماء ّ
ن�ض ُع �أيدينا على �أه� ّ�م خا�صيتين من الخ�صائ�ص التي ُتح ّق ُق الن�ص
كم�صطلح ومفهوم؛ وهما :
الن�ص ن�سي ٌج .
�أ ّو ًالُّ :
ُ
الن�صي.
ثاني ًا:
الترابط ّ
ُ
ومن هنا ُو َ
يترابط ُ
بع�ضها
الن�ص ب�أنه ن�سي ٌج من الكلمات
�صف ُّ
ب َبع�ض(.)14
ٌ
�ستنتج من
الن�ص ب�أ ّنه تتا ُب ٌع
مترابط .و ُي ُ
يع ّرف (برينكر َّ )BRINKER
الن�ص ،ويمكن تحديد
ذلك �أنّ الجملة بو�صفها جزء ًا �صغير ًا ترم ُز �إلى ّ
تعجب ،ثم يمكن
هذا الجزء بو�ضع نقطة� ،أو عالمة ا�ستفهام� ،أو عالمة ّ
بعد ذلك و�صفها على �أنها وحدة م�ستق ّلة ن�سبيا(.)15
حتمي
�أ ّم��ا (فاينر�ش  )H.WEINRICHفيرى �أنّ الن�ص «تكوينٌ
ٌ
ُيح ّد ُد ُ
بع�ضه بع�ض ًا� ،إذ ت�ستلزم عنا�ص ُر ُه َ
بع�ضها بع�ض ًا لفهم ال ُك ّل؛ لأنّ
ُ
مترابط الأج��زاء ،والف�صل بينها ي�ؤ ّدي �إلى عدم
الن�ص  -في �أ�صله -
ّ
ويف�سر هذا بو�ضوح من خالل
و�ضوح ّ
الن�ص و�إلى عدم تح ّقق الفهمّ .
ِ
)
16
(
م�صطلحي(الوحدة الكلية) ،و(التما�سك ال ّداللي للن�ص) .
ور�أى ك ٌل من هاليداي  HALIDAYورقية ح�سن � R.HASSENأنّ
�ستخدم للإ�شارة �إلى � ّأي فقرة ،منطوقة �أو
كلمة «الن�ص» في علم اللغة ُت
ُ
ج ـ ــذور مكتوبة ،مهما طالت �أو امت ّدت� ،شريطة �أن تكون وحدة داللية متكاملة.
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الن�ص في الدرا�سات العربية الحديثة:
ثالثاًُّ :
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فالن�ص» يمكن �أن يكون منطوق ًا �أو مكتوب ًا ،نثر ًا �أو �شعر ًا ،ح��وار ًا �أو
ُّ
مثل واحد حتّى م�سرح ّية ب�أكملها،
منولوج ًا ،يمكن �أن يكون �أي �شيء ،من ٍ
من نداء ا�ستغاثة حتّى مجموع المناق�شة الحا�صلة طوال اليوم في لقاء
هيئة»(.)17
لي�ست وحدة
للن�ص �أ ّنه وحد ٌة داللي ٌة ،وهذه الوحد ُة ْ
و�أف�ض ُل نظر ٍة ّ
َ�ش ْك ٍل ولك ّنها وح��د ُة معنى .لذا ف�إنه � -أي الن�ص  -يتّ�صل بالعبارة �أو
الجملة بالإدراك ال بالحجم(.)18
للن�ص ،ف ��إنّ (ديبوحراند
وم��ع �صالحية كل التعاريف ال�سابقة ّ
 )R.DEBEAUGRANDEح ّدده ب�صورة �أكثر ا�ستيفاء بعد �أن ّاطلع على
الن�ص على �أ ّنه عبار ٌة عن ت�شكيلة
الدرا�سات ال�سابقة .فهو ينظر �إلى ّ
الن�ص عن م�شارك
لغوية ذاتُ معنى ت�ستهدف االتّ�صال ،والب ّد من �صدور ّ
الن�ص
�أو �أكثر �ضمن حدود زمنية مع ّينة ،ولي�س من ال�ضروري �أن يت�أ ّلف ُّ
كلمات مفردة �أو �أ ّية
مل �أو
ٍ
من الجمل وحدها ،و�إنما قد يت�أ ّلف من ُج ٍ
مجموعات لغوية تح ّقق � َ
أهداف االتّ�صال ،ومن جهة �أخرى فقد يكون بين
ال�صلة المتبادلة ما ُي� ّؤه ُلها لأنْ تكون خطاب ًا(.)19
بع�ض الن�صو�ص من ّ
الن�ص من جميع زواياه؛ فجاء عنده
المالحظ �أنّ بوجراند نظر �إلى ّ
ُ
عم من غيره و�أ�شمل ،م�ؤ ّكدا على المعايير ال�سبعة(:االتّ�ساق،
التعريف �أَ ّ
االن�سجام ،الق�صدية ،المقبولية ،المقامية ،التنا�ص ،الإعالمية(.)20

15

العربي
للن�ص في تراثنا
ال �أحد ُينك ُر �أ�صال َة المفهوم
اال�صطالحي ّ
ّ
ّ
ُ
يختلف اثنان في �أنّ علما َءنا القدامى قد تف ّن ُنوا في �إجراء
الإ�سالمي ،وال
والمف�سرينَ ،
خا�صة عند البالغيينَ
المعايير الن�ص ّية على الن�صو�صّ ،
ّ
الن�ص ،كغيره م��ن المفاهيم والمعارف
ولكن م��ع ه��ذا ف ��إنّ مفهوم ّ
ال�صلة عن ج ـ ــذور
والعلوم ،قد وفد �إلينا من الح�ضارة الغربية ،وهو منقط ُع ّ
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ثراثنا المعجمي� ،إذ �إنّ «انتقاله �إلى َح ّيز ال ّدرا�سات الأدبية و�شيوعه في
�أكثر النظريات الفل�سفية والأدبية والنقدية الحديثة قد و�ضع المتل ّقي
العربي اليوم في حالة ا�ضطراب ُ
يعي�شها ج ّرا َء قراءاته �أو �سماعه لهذا
ّ
الم�صطلح ،وهو يتر ّدد في جميع ال ّدرا�سات النقدية الحديثة ،وذلك
لعدم مقدرته على الربط بين المفهوم (المعجمي العربي) الذي َي ِعر ُف ُه
ُ
الحقول المعرفي ُة في الم�صطلح من مفاهيم جديدة»(.)21
وبين ما ت ُب ّثه
فالغرو �أن نجد الباحثينَ وال ّل�سانيين العرب ير�ضخون للم�صطلح
موالت معرفية ،وبما ُي�ضفي من عالم ٍة ل�ساني ٍة
الغربي بما يكتن ُز ُه من ُح ٍ
ونقدي ٍة جديدة.
ويمكن �أن نم ّثل لذلك بع ّين ٍة من الباحثين العرب في ع�صرنا:
الن�ص باعتبار ال�شفاهية
َ - 1ع َ
مد الدكتور مح ّمد مفتاح �إلى تت ّبع مفهوم ّ
والتدوين� ،إذ ينظر �إليه على �أنه «مد ّونة كالمية ،و�أ ّنه ٌ
حدث يقع في
زمان ومكان مع ّينين ،يهدف �إلى تو�صيل معلومات ،ونقل تجارب �إلى
المتل ّقي»(.)22
بالن�ص �إلى المفهوم الإجرائي
 - 2ويرتقي الدكتور �سعيد ح�سن بحيري
ّ
التداولي ،فهو يراه «مجموعة من الأح��داث الكالمية التي تتك ّون
ٌ
وهدف
غوي و ُمتلقٍّ له ،وقناة اتّ�صال بينهما،
للفعل ال ّل ّ
من ُم ٍ
ر�سل ِ
ُ
اجتماعي يتح ّقق فيه
ّ�صال
يتغ ّي ُر بم�ضمون ال ّر�سالة،
وموقف ات ٍ
ّ
التفاع ُل»(.)23
الن�ص على �أن��ه «ن�سي ٌج( )24من
� - 3أ ّم��ا الأزه��ر ال� ّزن��اد فينظر �إل��ى ّ
ُ
يترابط ُ
بع�ضها ببع�ض ،كالخيوط التي تجم ُع عنا�صر
الكلمات
ال�شيء المتباعدة في كيان ك ّلي متما�سك»( .)25ويبدو �أثر(�سو�سير)
ج ـ ــذور
الن�ص عبارة عن
للن�ص ،حيث يرى �أنّ ّ
وا�ضح ًا في تعريف الأزهر ّ
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والن�ص
«عالمة كبيرة ذات وجهينَ :وج ُه ال ّدال ،و َو ْج ُه المدلول …
ُّ
ن�سي ٌج من الكلمات يترابط ُ
بع�ضها ببع�ض»(.)26
قريب من تعريف هارفج ( )R.harwegالذي
وتعريف الأزهر الزناد ٌ
ٌ
ال�سنتجميمية( )27التي
الن�ص «�أ ّنه
ر�أى في ّ
ترابط م�ستم ٌّر لال�ستبداالت ّ
ُتظه ُر الت َ
الن�ص»(.)28
ّرابط
ّ
النحوي في ّ
وقد تبنى ك ٌل من �إبراهيم الفقي و�سعيد بحيري ما ق ّدمه دي بوجراند
الن�ص ،حيث ذكرا �أنّ الن�ص ما هو �إ ّال
ودري�سلر  DRESSLERفي مفهوم ّ
ٌ
بالن�ص ّية � -أن تتوافر �سبعة معايير
حدث ات�صالي ي�ستلزم  -حتّى يتّ�صف ّ
مجتمعة( ،)29وهي :االتّ�ساق (ال�سبك) �أو الربط النحوي،Cohesion :
االن�سجام (الحبك) �أو التما�سك الداللي ،Coherence :الق�صد ّية/
الق�صد -هدف الن�ص ،Intentionality :المقبول ّية /القبول -موقف
المتلقي من قبول الن�ص ،Acceptability :الإعالم ّية/الإخبارية  -توقع
المعلومات ،Informativily :المقام ّية :تتعلق بمنا�سبة الن�ص للموقف:
 ،Situationalityالتنا�ص(.Intertextuality :)30

الن�صي في التراث العربي:
رابعاً :المالمح الإجرائية لعلم اللغة ّ
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بادئ ذي بدء الدرا�ساتُ الن�ص ّي ُة لم تكن ح ْكر ًا على علماء ال ّلغة
أثبت كثي ٌر من الباحثينَ والدار�سينَ �أنه توج ُد �إ�شاراتٌ
ال ُم َ
حدثينَ � ،إذ � َ
ن�ص ّي ٌة ق ّيم ٌة في تراثنا العربي تجاو َز فيها ُعلما ُء ال ّلغة وال ّنح ِو درا�س َة
الن�ص ،حيث «زاد علما ُء البالغة والنقد الأدب��ي
الجملة �إل��ى درا�س ِة ّ
والمف�سرون على ذلك مباحثَ تواج ُه وحد ًة لغوي ًة �أكبر من الجملة ،رغم
ّ
)
31
(
تفاوتهم في ا�ستح�ضار مقت�ضيات التوا�صل في �أثناء مواجهة الن�ص» .
لذلك ،ف ��إنّ فكر َة الن�ص ّية ،متح ّقق ٌة في تراثنا العربي (النحوي
والبالغي والنقدي وفي كتب ا لتف�سير) ،وتتقاطع -في كثير من المحاور-
مع ما قدّمته ال ّل�سانياتُ المعا�صر ُة في درا�سة الن�ص .وه��ذا ما �أ ّك��د ُه ج ـ ــذور
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الأ�ستا ُذ عبدالرحمن الحاج �صالح بقوله« :وف��ي �ضوء النظريات التي
ٌ
اكت�شاف �آخر ُمه ٌّم بالن�سبة �إلى
و�ضعها ال ّل�سانيون في زماننا هذا ،حدث
خا�صة،
الباحثينَ في ال ّل�سانيات ب�صفة عا ّمة ،والباحثينَ العرب ب�صفة ّ
وهو وجو ُد مجموع ٍة من المفاهيم والت�ص ّورات العلمية ،وبجانبها مجموع ٌة
العرب ال َت ِق ُّل �أهمي ًة ع ّما �أثب َت ْت ُه
أقدم ال ّنحاة ِ
من المناهج التحليلية عند � ِ
ال ّل�سانياتُ الحديث ُة ،و�أج ّل ه�ؤالء ال ّنحاة و�أكثرهم �أ�صال ًة هم :الخليل بن
�أحمد ،و�سيبويه ،والأخف�ش الأو�سط ،و�أبو علي الفار�سي ،وابن ج ّني»(.)32

�أ)  -عند النحويين:
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نلمح ال ّدرا�س َة الن�ص ّي َة عند ال ّنحاة ال ُقدامى من خالل الت�آليف التي
ُ
الن�ص القر�آني بال�شرح والبيان والتف�سير ،و�أ ّول ما ي�صادفنا في
تناولت ّ
ذلك معاني القر�آن و�أعاريبه؛ من ذلك معاني القر�آن للأخف�ش والف ّراء،
للزجاج ،وكتاب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب
ومعاني القر�آن و�إعرابه ّ
البن ه�شام الأن�صاري الذي جعل من القر�آن الكريم محور كتابه.
الجمل وترابطها ،ومنه يتك ّون
فالنظام
ُ
النحوي هو الذي يكف ُل تتابع ُ
ُ
الن�ص ،وبالتالي يتح ّقق التما�سك واالن�سجام� ،إذ «�شا َع بين
الخطابّ /
النحوي لم ُي ْعنَ بالنظر في هذا المجال ،و�أ ّنه َ
َ
وقف
التراث
الدّار�سينَ �أنّ
َ
منهج ال ّنحاة جاء
عند حدود الجملة الواحدة ،وهذا الأم ُر فيه نظ ٌر؛ لأنّ َ
�أكثر ا�ستيعاب ًا ِل ُ�ص َو ِر التّرابط بين الجمل»(.)33
كما َو َ
قف ال ّلغويون والنحا ُة على طائفة من الألفاظ والكلمات التي
(ال�سبك ،واالن�سجام ،وال ّنظم،
تالم�س عن�ص َر التما�سك ّ
الن�صي؛ مثلّ :
وال�ضم ،والن�سج ،والت�أليف ،والبناء ،وال�صياغة)،
والتعليق ،واالرتباط،
ّ
وذلك عبر الأبواب النحوية المختلفة ،على م�ستوى الجملة غالب ًا .ويمكن
باب
�أن نذكر حديث �سيبويه في باب الم�سند والم�سند �إليه ،يقول« :هذا ُ
ج ـ ــذور الم�سند والم�سند �إليه ،وهما م ّما ال يغني واح ٌد منهما عن الآخ��ر ،وال
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والمبني عليه ،والفعل
يجد المتك ّلم منه ُب ّد ًا ،فمن ذلك اال�سم المبتد�أ
ّ
والفاعل .وهو قولك( :عبدُاهلل �أخ��وك) ،و(هذا �أخ��وك) ،ومثل ذلك:
(يذهب عبداهلل) ،فالب ّد للفعل من اال�سم كما لم يكن لال�سم الأ ّول ب ٌّد
ُ
)
34
(
من الآخر في االبتداء» .
وهذا يعني �أنّ �سيبويه َ
الحظ �أنّ عالق َة الإ�سناد هذه الب ّد �أن تن�ش�أ
من ت�ضا ّم كلمتين ،وهذه العالقة المعنوية هي التي �أطلق عليها علما ُء
الن�ص الربط الداللي� ،أو الحبك� ،أو االلتحام ،و�إن كان ذلك على م�ستوى
ّ
الن�ص.
الجملة ،ف�إنّ الجملة هي نوا ُة ّ
ويهتم �سيبويه بموقع المفردة في التركيب ونظم الكالم� ،إذ يمكن
ّ
�أنْ ُيع ّد الأ�سا�س النحوي لمن جاء بعده .يقول عن الكالم «فمنه م�ستقي ٌم
كذب..
كذب ،وم�ستقي ٌم قبي ٌح ،وما هو محا ٌل ٌ
ح�سنٌ  ،ومحا ٌل ،وم�ستقي ٌم ٌ
َ
الح�سنُ َ � :
ُ
أتيتك �أم�س ،و�س�آتيك غد ًا ،و�أ ّما
ف�أ ّما
المحال :ف�أنْ
ُ
الم�ستقيم َ
تنق�ض �أ ّو َل كالمك ب�آخره فتقول� :أتيتك غ��د ًا ،و�س�آتيك �أم�س ،و�أ ّم��ا
َ
البحر ونحوه،
الجبل ،و�شربتُ ما َء
الم�ستقيم
الكذب فقولك :حملتُ
ُ
ُ
ِ
القبيح :ف�أن ت�ضع ال ّل َ
فظ في غير مو�ضعه نحو ذلك :زيدا
الم�ستقيم
و�أ ّما
ُ
ُ
ُ
الكذب ف�أنْ تقول:
المحال
ر�أي��تُ  ،وكي زيد ًا ي�أتيك ،و�أ�شباه هذا ،و�أ ّما
ُ
أ�شرب ما َء البحر �أم�س»(.)35
�سوف � ُ
ن�صه هذا بع�ض � ُأ�س ِ�س قبول الكالم وعدم قبوله،
ي�ض ُع �سيبويه في ّ
أ�س�س تتعلق با�ستقامة الكالم دالليا ف�ضال عن ا�ستقامته نحويا؛
وهذه ال ُ
داللي ،و�سيبويه و�إن لم
لأنّ الكالم غير الم�ستقيم نحوي ًا لي�س له تف�سي ٌر ٌ
يذكر م�صطلح (الن�ص) �صراح ًة ،ف�إنّ لفظة (الكالم) توحي ب�أن هذا
الأ�سا�س النحوي يمكن تطبيقه على الجملة وما فوق الجملة.
ويعالج ابنُ االنباري (ت 327هـ ) ارتباط الكالم من حيث النظم
ُ
ويرتبط ج ـ ــذور
ُ
�صح ُح ُ
بع�ض ُه بع�ض ًا،
كالم ِ
والبناء والتال�ؤم في قوله «�إنّ َ
العرب ُي ّ
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�أ ّو ُل� ُه ب�آخره ،وال ُي ُ
عرف معنى الخطاب �إ ّال با�ستيفائه وا�ستكمال جميع
معروفه»( .)36ومقت�ضيات هذا القول ُي�ؤكده اليوم ال ّلغويون المحدثون
في ات�ساق الن�ص ،وارتباط �أجزائه وتال�ؤمها ،وهو دلي ٌل وا�ض ٌح على �سبق
علماء العربية في النظر �إلى المفردات من خالل التركيب وال�سياق .
الن�ص عن�صر الإحالة؛ لأنّ ق�سم ًا
ومن العنا�صر التي ت�سهم في بناء ّ
من الألفاظ ال يملك داللة م�ستق ّلة ،بل تعود على عن�صر �آخر مذكور في
�أجزاء �أخرى من الخطاب .من ذلك وقوف علماء النحو على ال�ضمائر
الن�ص المختلفة
الن�ص لقدرتها على الربط بين �أجزاء ّ
و�أهميتها في بناء ّ
�شكال وداللة.
ويمكن التمثيل لذلك من خالل ما جاء به الإ�ستراباذي (ت 686هـ)
حينما تح ّدث عن الجملة الواقعة خبرا ،يقول« :وقوله  -يعني قول ابن
الحاجب ( -الخبر قد يكون جملة ،نحو :زي ٌد �أبوه قائ ٌم وزي ٌد قائ ٌم �أبوه)،
اعلم �أنّ خبر المبتد�أ قد يكون جملة فعلية �أو ا�سمية ،...وال تخلو الجملة
ْ
الواقعة خبرا من �أن تكون هي المبتد�أ معنى �أوال ،ف�إن كانت ،لم ت َْحت َْج
�إلى ال�ضمير كما في �ضمير ال�ش�أن ،نحو( :هو زي ٌد قائ ٌم ،وكما في قولك:
(مقولي زي ٌد قائ ٌم)؛ الرتباطهما به بال �ضمير ،لأنها هو و�إن لم تكن �إياه،
مقام ّ
ال�ضمير ،و�إنما
فالب ّد من �ضمير ظاهر �أو مق ّدر ،وقد يقام الظاه ُر َ
ق�صدتَ
احتاجت �إلى �ضمير؛ لأن الجمل َة في الأ�صل كال ٌم م�ستق ٌّل ،ف�إذا ْ
َج ْعلها ج��ز َء الكالم فالب ّد من رابطة تربطها بالجزء الآخ��ر ،وتلك
الرابط ُة هي ّ
ال�ضمي ُر� ،إذ هو المو�ضو ُع لمثل هذا الغر�ض»(.)37
النحوي في تراثنا العربي
ر�س
ُ
ومع التط ّور الملحوظ الذي �شهد ُه ال ّد ُ
الن�صي،
بما يوحي �إلى تَو ّفر بع�ض العنا�صر التي ُ
ت�سهم في التما�سك ّ
نج ُد ابنَ ه�شام الأن�صاري (ت 761هـ) قد َ
تناول مجموع ًة من ال ّروابط،
فيما ُي�س ّمى في ال ّل�سانيات الن�ص ّية بالإحالة القبليةَ ،وذ َك � َر ال ّروابط
ج ـ ــذور تحت عنوان(روابط الجملة ِل َما هي خب ٌر عنه) ،والإحالة البعدية ،وذكر
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ال ّروابط تحت مو�ضوع( الموا�ضع التي يعو ُد ال�ضمي ُر فيها على مت� ّأخ ٍر
لفظ ًا ورتبة)(.)38
وال ب�أ�س هنا �أن نورد هذه الروابط ب�إيجاز :
« - 1ال�ضمير :وهو الأ�ص ُل ،ولهذا يربط به مذكور ًا ،كزيد �ضربته� ،أو
محذوف ًا»(.)39
و�إ�شارة ابن ه�شام تتم ّثل في ك ْو ِن ّ
ال�ضمير �أ�ص ُل ال ّروابط �إدراك ًا منه
لأهميته في ترابط الن�صو�ص ،وهذا ما يت ُ
ّفق مع نظرة علماء علم لغة
الن�ص .
« - 2الإ�شارة( ،)40نحو }وا َّلذِ َ
ين َك َّذ ُبوا ِب�آ َيا ِت َنا َو ْا�س َت ْك َب ُروا َع ْنهَا �أُو َلـئ َِك
��اب ال�� َّن��ا ِر هُ�� ْم فِيهَا َخا ِلدُو َن{( )41الإ��ش��ار ُة وال�ضمي ُر هما
�أَ�ْ��ص َ��ح ُ
الن�ص.
عنا�صر الإحالة عند علماء لغة ّ
�« - 3إع��ادة المبتد�أ بلفظه( .)42و�أكثر وق��وع ذل��ك في مقام التهويل
ين
والتفخيــم ،نحـــو }ا ْل َحا َّقة َما ا ْل َحا ّق ُة{( )43و} َو�أَ ْ�ص َح ُ
اب ا ْل َيمِ ِ
ين{( ،)44ويمكن ع ّد �إع��ادة المبتد�أ بلفظه من
َما �أَ ْ�ص َح ُ
اب ا ْل َيمِ ِ
التكرار.
�« - 4إعادته بمعناه( ،)45نحو (زي� ٌد جاءني �أبو عبداهلل؛ �إذا كان �أبو
الن�ص
عبداهلل كنية له» ،و�إعادة المبتد�أ بمعناه ُ
يندرج عند علماء ّ
المعا�صرين في باب اال�ستبدال.
ُ
قام و َق َع َد ْت هند»( ،)46وهو من باب
-5
«العطف بالواو  ...نحو :زي ٌد َ
الو�صل عند علماء اللغة الن�صيين.
نتو�صل �إليه ،هو �أنّ علما َء ال ّلغة والنحو العربي �ساهموا
ما يمكن �أن ّ
تالم�س ،في م�سائلها وق�ضاياها
قديم ًا في �إن�شاء نظرية لغوية نحوية ن�ص ّية
ُ
وو�سائلها الإجرائية ،النظري َة ال ّل�ساني َة الحديث َة؛ و ُيب ّينُ الدكتور ح�سن
أدوات التي ج ـ ــذور
بحيري في حديثه عن الدرا�سة الن�صية �أنّ «�أكث َر الأفكار وال ِ
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نادت بها ،هي في الحقيقة ذات �أ�صول عميقة را�سخة �أعيدت �صياغتها،
ْ
ُ
التغليف الجدي ُد من خالل مفاهيم وم�صطلحات حديثة
ولم َيح ّل ذلك
دون �إمكان ْ
الك�شف عن �أ�صولها وتحديد موقعها في التراث المغ�ضوب
عليه»(.)47
الن�ص ،وكانت لهم القدرة
هكذا بحث النحويون القدماء مفهوم ّ
على �أن يقيموا النحو العربي على �أ�س�س ن�ص ّية داللية ،وذلك باعتبار
نظرتهم العميقة وفهمهم الدقيق لأنظمة الربط النحوي والتما�سك
الداللي.

ب)  -عند الن ّقاد:
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ينبغي تل ّم�س الو�سائل والإج��راءات التي ق ّدمها اللغويون والن ّقا ُد
ُ
ُ
والترابط
فظي
العرب قديم ًا ،والتي من خاللها يتَح ّق ُق
ُ
الترابط ال ّل ُ
المعنوي بين عنا�صر الن�ص و�أجزائهما؛ لأنّ هذين المعيارين يمثالن
ُ
ال�سبك والحبك ،وهما المعياران الأ�سا�سيان ال ّلذان تتح ّق ُق من خاللهما
الن�صي .
الن�ص كما هو في ُعرف علم ال ّلغة ّ
ن�ص ّي ُة ّ
العرب في تراثنا القديم كانوا
ما يمكن الإ�شارة �إليه �أنّ النقا َد
َ
بمعياري الن�ص ّية ،المعيار الأ ّول )cohesion( :الذي يعني
على َو ْع� ٍ�ي
ْ
بالجانب ال�شكلي للخطاب �أو الن�ص ،وق��د ورد ف��ي ال�ت��راث العربي
بم�صطلح(ال�سبك) ،والمعيار الثاني ،)coherence( :وال��ذي يعنى
بالجانب ال ّداللي ،وقد ورد في التراث العربي بم�صطلح (الحبك).
فقد اعتمد الجاحظ (ت 255هـ) في كتابه البيان والتبيين على
م�صطلح ال�سبك في �إ�شادته بال�شعر �أو النثر المتالحم الأجزاء .يقول في
�صفة ال�شعر« :و� ْأجو ُد ّ
متالحم الأجزاء� ،س ْه َل المخارج،
ال�ش ِعر ما ر�أي َت ُه
َ
و�س َ
بك �س ْبك ًا واحد ًا ،فهو يجري
َ
فتعلم بذلك �أ ّنه قد �أُفر َغ �إفراغ ًا واحد ًاُ ،
ج ـ ــذور على ال ّل�سان كما يجري ال ّدهانُ »(.)48
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ُ
�صبح كالكلمة
ال�سبك في البيت الواحد حتى ُي َ
الجاحظ ينظ ُر �إلى ّ
ال�سبك في الن�ص ب�أكمله.
الواحدة ،وهذا يقو ُد �إلى ّ
ال�س ْب ُك؛ فهو �أن تتع ّلق
ويقول �أ�سامة بن منقذ (ت 584هـ)« :و�أ ّم��ا ّ
كلماتُ البيت بع�ضها ببع�ض من �أ ّوله �إلى �آخره»(.)49
الن�ص
فقد كان النقا ُد
ُ
العرب في طليعة المهت ّمين بتحقيق ن�ص ّية ّ
من خالل الدعوة �إلى وجوب االن�سجام بين الناحتين ال�شكلية والداللية،
ُ
الن�صي ،حيث
الجاحظ في مجال االتّ�ساق والتما�سك
وهذا ما تناوله
ّ
و�سم مجموع ًة من الأبيات ّ
العرب
ال�شعرية بالتنافر ،يقول« :ومن �ألفاظ ِ
َ
� ٌ
ألفاظ تتناف ُر ،و�إن كانت مجموعة في بيت �شعر لم ي�ست َِط ْع المن�ش ُد
�إن�شادها �إ ّال ببع�ض ا�ستكراه ،من ذلك ُ
قول ال�شاعر:
حربٍ َق ْبر()50
وقبـ ـ ـ ُر َحـ ـ ْربٍ بمكــانٍ َق ْفـ ـ ـ ِر
َ
ُ
ولي�س ُق ْر َب َقب ِر َ ْ
البيت
أعلم له �أنّ �أحدا ال ي�ستطيع �أن ُي َ
ن�شد هذا َ
ول ّما �أرى َمنْ ال � ُ
َ
واحد فال ُيتَع ِتع وال يت َل ْج َلج»( .)51فغاي ُة البيان بلو ُغ
�سق ٍ
ثالث م ّر ٍات في َن ٍ
ُ
الجاحظ �أنّ �أجو َد ّ
متالحم
ال�شعر ما ر�أيته
الفهم والإفهام ،وعليه ق ّرر
َ
الأجزاء.
الجاحظ ير ّكز على تالحم الأج��زاء ،ب�أن تت�سم الكلمة بال�سهولة
واللين وبتجاورها مع الكلمات الأخرى؛ وك�أنّ الجاحظ ي�شير �إلى (التوافق
ال�صوتي) �أو ما ي�س ّمى في ال ّل�سانيات الن�ص ّية بــ (ال�سبك ال�صوتي) بين
العبارات.
ومن الن ّقاد العرب القدامى الذين عالجوا الظواهر النقدية في
�إطار الن�ص بو�صفه وحدة كبرى نجد ابن طباطبا العلوي (ت 322هـ)،
يقول« :وينبغي لل�شاعر �أن يت�أ ّمل ت�أليف �شعره ،وتن�سيق �أبياته ،ويقف على
فيالئم بينها لتنتظم له معانيها ،ويت َ
ّ�صل كال ُمه
ح�سن تجاورها �أو قبحه،
َ
فيها ،وال يجعل بين ما قد ابتد�أ و�صفه وبين تمامه ف�ض ًال من ح�شو لي�س ج ـ ــذور
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من جن�س ما هو فيه ،...ويتف ّقد ك ّل م�صراع :هل ي�شاك ُل ما قبله؛ فر ّبما
اتّفق لل�شاعر بيتان ،ي�ضع م�صراع ك ّل واحد منهما في مو�ضع الآخر ،فال
ُينبه على ذلك �إلاّ من ّ
دق نظره ولطف فهمه»(.)52
للخطاب/الن�ص ن�سق ًا عام ًا
فانتظام المعاني واتّ�صال الكالم تو ّفر
ّ
وحبك ًا كلي ًا من خالل بنيته الكبرى� ،إذ «�أح�سنُ ال�شعر ما ينتظم ُ
القول
فيه انتظام ًا يت ُ
بيت
ّ�سق به �أ ّوله مع �آخره على ما ين�سقه قائله ،ف�إن ُق ّدم ٌ
والخطب �إذا ُن َ
ف�ض ت�أليفها،...
على بيت دخله الخل ُل كما يدخ ُل الر�سائل
َ
بل يجب �أن تكون الق�صيدة ك ّلها ككلمة واحدة في ا�شتباه �أ ّولها ب�آخرها،
ن�سجا وح�سنا وف�صاحة ،وجزالة �ألفاظ ،ودقة معان و�صواب ت�أليف...
حتى تخرج الق�صيدة ك�أنها مفرغة �إفراغ ًا ،وال َو ْه� َ�ي في مبانيها ،وال
تك ّلف في ن�سجها ،تقت�ضي ك ُّل كلم ٍة ما بعدها ،ويكون ما بعدها متع ّلق ًا بها
مفتقر ًا �إليها»(.)53
ّ�صال الكالم
ولإثبات الم�شاكلة بين �أج��زاء القول الناجمة عن ات ِ
ن�سبان المرئ القي�س:
وتنظيم المعاني يذك ُر هذين البيتين ال ّلذين ُي ِ
ك�أ ّني لـ ـ ـ ــم �أر َك ـ ْـب جواباً للَ ـ ـ ـ ّذ ٍة ولم � ّ
أتبطنْ كاعباً ذات خلخالِ
لخيلي ُكري َكر ًة بعد � ْإجفالِ ()54
ولم �أ�سب�أِ الز َّق الرويَّ ولم �أ ُق ْل
ّ ّ
يع ّل ُق ابنُ طباطبا على البيتين ،يقول(« :)55هكذا الرواي ُة ،وهما
واحد منهما في مو�ض ِع الآخر كان
بيتان ح�سنان ،ولو ُو�ض ُع م�صرا ُع ك ّل ٍ
�أ�شكل و�أدخل في ا�ستواء الن�سج ،فك�أنْ يروي:
أركب جواداً ولم �أَ ُق ْل لِخيلي ك ّري ك ـ ـ ّر ًة بعد �إجف ــال
ك�أ ّني لم � ْ
ولم �أ�س ــب�أِ الز َّق الرويَّ للَ ـ ـ ّذ ٍة ولم �أ َت َب ّطنْ كاعباً ذات خلخال
ن�ص
وهكذا «يق�ضي مبد�أ انتظام المعاني واتّ�صال الكالم �أن يكون ّ
ج ـ ــذور ال�شاعر هو المتمتع بالم�شاكلة؛ وذلك �أنّ ركوب ج��واده في الم�صراع
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الأول ي�شاكله �أمر خيله بالك ّر في الم�صراع الثاني .الكالم هكذا متّ�صل،
والمعاني هكذا منتظمة»(.)56
الن�ص ال�شعري
ومن المحاوالت النقدية الرائدة التي نظرت �إلى ّ
بنية كاملة ،ما قام به حازم القرطاج ّني (ت) ،في درا�سته لق�صيدة
يمدح فيها كافور ًا الإخ�شيدي.
المتن ّبي (ت 354هـ)ُ ،
يقول في مطلعها(:)57
�أُغالبُ فيك ال�شو َق وال�شو ُق �أغلبُ و�أعجبُ من ذا الهجر والو�ص ُل �أعجبُ
يقوم بتق�سيم
للن�ص؛ حيث ُ
ح��ازم القرطاج ّني له نظر ٌة �أ�شم ُل ّ
الق�صيدة �إلى ف�صول ،وا�شترط �أن يكون معنى ك ّل ف�صل تابع ًا لمعنى
ال�سابق له ومرتبط ًا بهّ ،ثم َو َ�ض َع لهذه الف�صول �أحكام ًا في
الف�صل ّ
ُ
وتما�سك الف�صول ي��ؤ ّدي �إلى تما�سك
البناء ت�ضمن تما�سك الف�صل،
يجب �أن
الن�ص .فهو ي�صف مواد الف�صل (المو�ضوع والألفاظ) ب�أ ّنها ُ
والمفهومات ،ح�سنة ّ
االطراد ،غير متخاذلة
الم�سموعات
تكون «متنا�سب َة
ِ
ِ
الن�سج ،غير متح ّيز بع�ضها عن بع�ض ،التم ّيز الذي يجعل ك ّل بيت ك�أنه
ْ
منحاز بنف�سه»(.)58
و�أ�شار الدكتور �صالح ف�ضل �إلى محاولة حازم ،ب�أنها تم ّثل النظرة
الن�ص ،يقول« :حالة فريدة لم تتك ّرر ينبغي الإ�شارة �إليها،
الكلية �إلى ّ
والتنويه بها ،وهي التي نجدها عند بالغي مغربي مت�أخر هو حازم
القرطاج ّني في تحليله لأجزاء الق�صيدة ،وت�سميته لك ّل منها ف�ص ًال،
وتمييزه بين (المطلع) :وهو البيت الأول منها ،و(المقطع) :وهو مكان
الوقوف ،وال يهمل الإ�شارة �إلى َو ْ�ص ِل الف�صول بع�ضها ببع�ض ،بل يفع ُل
ذلك ب�أ�سلوب ال�شرط� ،إذ ي�شترط �أن يكون معنى ك ّل ف�صل تابع ًا لمعنى
�سابقه ،ومنت�سب ًا �إليه في الغر�ض ...ويم�ضي في تطبيق هذه الت�ص ّورات
أغلب) ،فيوردها ج ـ ــذور
أغالب فيك ال�شوق وال�شوق � ُ
على ق�صيدة المتن ّبيُ �( :
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كامل ًةُ ،مح ّل ًال العالق َة بين �أجزائها ووحداتها المك ّونة على هذا الأ�سا�س
ال ّداللي الذي ال ُ
يقف عند حدود التعالق النحوي بين الجملتين»(.)59
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�إذا ت�أملنا علم البالغة و�سيل ًة �إجرائي ًة تطبيقية على الن�صو�ص،
الن�ص� ،إذا نحن �أخ��ذن��ا في
نجدها تم ّثل «ال�سابقة التاريخية لعلم ّ
توجهها العام المتمثل في َو ْ�ص ِف الن�صو�ص وتحديد وظائفها
االعتبار ّ
المتعددة ...وك��ذا تتوجه �إل��ى الم�ستمع �أو ال�ق��ارئ لت�ؤثر فيه ،وتلك
الن�صي ...فعملي ُة االتّ�صال
العالقات ذات خ�صو�صية في البحث اللغوي ّ
تجمع العالقة بين �أطراف االت�صال الأ�سا�سية( ن�ص -منتج  -متلق)،
وكيفيات التفاعل بينها.)60(»...
الن�ص ،فحينما
في البالغة العربية برزت النظر ُة ال�شمولي ُة �إلى ّ
ننظر  -مثال  -في كتاب �إعجاز القر�آن للباقالني (ت 403هـ) نجده ي�ؤ ّكد
للن�ص القر�آني بما يتمتّع به من خ�صائ�ص
على النظرة الكلية ال�شمولية ّ
ت�ضمن ان�سجامه وتما�سكه ،وهي �سبب �إعجازه ،يقول« :وقد ت�أ ّملنا َن ْظ َم
القر� ِآن فوجدنا جمي َع ما يت�ص ّرف فيه من الوجوه التي ق ّدمنا ذكرها،
�سن ال ّنظم ،وبديع الت�أليف
والر�صف ،ال تَفا ُوتَ
على َحدٍّ واح� ٍ�د ،في ُح ِ
ْ
َ
انحطاط عن المنزلة العليا ،وال � َ
إ�سفاف فيه �إلى المرتبة الدنيا،
فيه ،وال
وكذلك قد ت�أ ّملنا ما يت�ص ّر ُف �إليه وجوه الخطاب من الآيات الطويلة
والق�صيرة ،فر�أينا الإعجاز في جميعها على ح ّد واحد ال يختلف»(.)61
وهناك �إ�شاراتٌ كثير ٌة مبثوثة في كتب العلماء الذين در�سوا �إعجاز
القر�آن الكريم عبر �إدراك العالقات النحوية (الوظيفية) بين الكلمات
التي تت ُ
ّخذ منها موقع ًا مع ّين ًا في الجملة ح�سب قوانين اللغة ،حيث ك ّل
كلم ٍة في التركيب الب ّد �أن يكون لها وظيفة نحوية من خالل موقعها من
ج ـ ــذور �أجل و�ضوح المعنى و�إبانة الق�صد.
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�أ ّم��ا عبدالقاهر الجرجاني (ت 471هـ ) فقد ق� ّدم نظرية ن�صية
تكاد تكون متكالمة .ويمكن ر�صد المعالجة الن�صية عند الجرجاني من
خالل ا�ستخدامه لبع�ض الم�صطلحات كـ (النظم ،والتركيب ،والترتيب،
والتعليق ،واالتّ�ساق ،والبناء ،ومقت�ضى الحال ،ومقام اال�ستعمال) التي
تنم عن ا�ستيعاب َق� ّل �أن نجده عند غيره ،ويظهر ه��ذا في الأ�سا�س
ّ
النظري الذي و�ضعه لنظريته في تحليل الن�صو�ص .يقول�« :إنّ ال َ
ألفاظ
المفرد َة التي هي �أو�ضا ُع ال ّلغة لم ُتو�ض ْع ِل ُت َ
عرف بها معانيها في �أنف�سها،
ولكن لأنْ ُي َ�ض ّم ُ
بع�ضها �إلى بع�ض ،فيعرف فيما بينها فوائد .وهذا عل ٌم
ٌ
�شريف ،و�أ�ص ٌل عظي ٌم»(.)62
نظريات تجريدية ،انتقل عب ُد القاهر
وحتى ال تبقى �آرا�ؤُ ُه مج ّرد
ٍ
الجرجاني في منهجه �إل��ى الجانب العملي ،ويتّ�ضح ذل��ك في �أثناء
تَع ّر�ضه لتحليل الآية الكريمة َ}قِي َل َيا �أَ ْر ُ
����ض ا ْبلَعِي َم��اءَكِ َو َي��ا َ�س َما ُء
�أَ ْق ِلعِي َوغِ َ
الَ ْم�� ُر َو ْا�س َت َو ْت َعلَى ا ْل ُجود ِِّي َوقِي َل ُب ْعدًا
ي�ض ا ْل َما ُء َو ُق ِ�ض َي ْ أ
ِّل ْل َق ْو ِم َّ
الظالِمِ َ
ين{(.)63
والآي ُة هنا ُتعتب ُر َن�ص ًّا ل�ض ّمها متوالية من الجمل والمفردات «و�أنْ لم
ُ
ْ
القت الأولى بالثانية ،والثالثة
يعر�ض لها الح�سنُ
وال�شرف �إ ّال من حيث ْ
َ
الف�ضل تَنات ََج ما
بالرابعة ،وهكذا �إلى �أنْ ت َْ�ست ْق ِر َيها �إلى �آخرها ،و�أنّ
بينها ،وح�صل من مجموعها»(ّ .)64ثم َيعم ُد عبد القاهر �إلى تفكيك
واعتب ْرها
مفردات الآي��ة ،يقول�« :إن
َ
�شككت فت�أ ّم ْل ...قل( :اب َل ِعي)ْ .
فاعتَب ْر
َ
وحدها من غير �أنْ تنظ َر �إلى ما قبلها و�إلى ما بعدها ،وكذلك ْ
ّ
�سائ َر ما يليها .وكيف
بال�شك في ذلك؟ ومعلو ٌم �أنّ مبد�أ العظمة في �أنْ
وديت ال ُ
مرتّ ،ثم في على �أنه لم يغ�ض �إلاّ ب�أمر �آمر ،وقدرة
أر�ضّ ،ثم �أُ ْ
ُن ْ
قادرّ ...ثم مقابلة «قيل» في الخاتمة بــ «قيل» في الفاتحة �أنْ كان الندا ُء
أر�ض)ّ ،ثم �إ�ضافة الماء �إلى الكاف ،ج ـ ــذور
بــ (يا) دون(� ّأي) ،نحو (:يا �أيتها ال ُ
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َ
(وغي�ض الما ُء) ،فجاء الفع ُل
دون �أن يقال( :ابلعي الماء)ّ ...ثم �أن قيل:
على �صيغة « ُف َ
عل» ال ّدا ّلة»(.)65
ويرج ُع الإعجا ُز �إلى ارتباط هذه الكلم بع�ضها ببع�ض ،م�ؤ ّكدا «�أنْ
بع�ضها من بع�ض ،و ُيبنى ُ
ترتيب حتّى َي ْعلقَ ُ
بع�ضها
ال َن ْظ َم في ال َك ِل ِم وال َ
على بع�ض ،و ُت َ
جعل هذا ب�سبب من تلك»(.)66
من خالل النظم ا�ستطاع عب ُد القاهر الجرجاني �أن يتخطى البحثَ
في العالقات التي تربط عنا�صر الجملة العربية في النحو التقليدي،
لي�ؤَ ّ�س�س نظري ًة تهت ُّم بتحليل العنا�صر الداخلية للن�ص /الخطاب الأدبي،
حتى قيل� :إنّ عبد القاهر كان على بعد خطوة واحدة من «الن�صية» كما
فهم في ال ّدرا�سات المعا�صرة(.)67
ُت ُ
الن�ص
فالخطواتُ العملي ُة التي قام بها الجرجاني تك�شف �أنّ بنا َء ّ
«واع ْلم �أنْ لي�س
ال يكونُ �إ ّال بقوانين و�آليات و�أ�صول النحو العربي ،يقولْ :
علم النحوَ ،
وتعمل على
كالم َك الو�ض َع الذي يقت�ضيه ُ
ُ
النظم �إلاّ �أنْ ت�ض َع َ
)
68
(
َ
وتعرف مناهجه التي ُن ِه َج ْت؛ فال تزي ُغ عنها،
قوانينه و�أ�صوله،
)
69
(
ُ
�سوم التي ُر�سمت لك ،فال ُتخ َّل ب�شي ٍء منها» .
وتحفظ ال ّر َ
تو�صل �إليه من �آراء ونظريات في
والمت�أ ّم ُل في مقوالت ديبوجراند وما ّ
الن�صي ،نجدها تتقاطع مع طروحات عبد القاهر الجرجاني.
علم ال ّلغة ّ
الن�ص �أن ي�ضع ّ
خطة للمحتوى المفهومي
يقول ديبوجراند« :وعلى منتج ّ
للن�صّ ،ثم ي�ضع هذا المحتوى في �صورة �سطحية� ،أ ّما من
والعالئقي ّ
ي�ستقبل فعليه �أن ّ
يخطط لإعادة ال�سطح �إلى المحتوى ،و�إعادة المحتوى
�إلى ّ
الخطة التي و�ضعها هو� ،أي :المنتج لهذا المحتوى»(.)70

الخاتم ــة:

هكذا و�صلنا �إلى نهاية هذا البحث ،وهي نهاي ٌة �أق ّل ما ُي ُ
قال عنها
�أ ّنها لم ت ْ
واالكتمال بحيثُ ال تترك مجا ًال للإ�ضافة
�ضج
ِ
َ�صل �إلى درج ِة ال ّن ِ
ج ـ ــذور والتوجيه.
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َ
بادئ ْبدء ُيمكنني �أنْ �أُح ّد َد القيم َة العلمي َة لهذا البحث في ثالثة
محاور رئي�سية:
الأ ّولَ :
تناول البحثُ فرع ّا جديد ًا من فروع ال ّدرا�سات ال ّلغويةُ ،يعرف
الن�صي) ،يرمي �إلى االنتقال من تحليل الجملة �إلى تحليل
بــ (علم ال ّلغة ّ
الن�ص م�ستقا ٌة من
الن�ص .وم ّما تجدر الإ�شارة �إليه� ،أنّ وظيفة علم لغة ّ
عجزت
أ�صبحت �ضرور ًة بعد �أن
الن�ص �
ْ
ْ
�أهم ّيته ،فالحاج ُة �إلى درا�س ِة ّ
�صو�ص
را�سات الحديثة فيما يتع ّلق
ِ
الجمل ُة في �إغناء ال ّد ِ
ب�صفات ال ُّن ِ
وظروف �إنتاجها.
الثاني :محاولة الت�أ�صيل والت�أ�سي�س المعرفي لل ّدرا�سات ال ّل�سانية
الن�ص ّية الماثلة في نماذج تطبيقية في تراثنا اللغوي العربي الإ�سالمي،
وذل��ك ب�إبراز م�ساهمات العلماء في تراثنا العربي في حقل علم لغة
الن�ص.
ّ
أر�سم �صور ًة وا�ضح َة المعالم ُتب ّينُ �صل َة التّراث
الثالث :حاولتُ �أن � َ
العربي القديم بال ّدرا�سات ال ّل�سانية الحديثة ،في �إطار القراءة الواعية
ّ
ب�س ْب ِر �أغ��واره واكتناه �أ�سراره دون تقدي�س �أو تهمي�ش� ،إ ّنما هو
لتراثنا َ
الإي�م��انُ ال ّر ُ
ا�سخ ب�أ�سبقية التّراث العربي لكثير من مالمح ومظاهر
ال ّل�سانيات الن�صية في الع�صر الحديث ،بل وتق ُّد ُم ُه في كثير من الآراء .
تو�صل �إليها البحثُ :
وهذه � ّ
أهم النتائج التي ّ
 - 1نجاع ُة درا��س��ة ظواهر ال ّلغة درا��س��ة تكاملية ،و�أع�ن��ي بالدرا�سة
التكاملية :النظر �إلى علوم العربية نظر ًة �شمولي ًة لالرتباط الوثيق
ُ
وال�صرف والبالغ ُة والتف�سي ُر ك ٌّل متكام ٌل ،ويجب
فيما بينها؛ فالنح ُو
�أن ت�شمله نظر ٌة واحد ٌة .
َ - 2ك َ
�شف البحثُ عن الإنجازات الها ّمة التي �أبدعها علما�ؤُنا في التراث
العربي في مجال تطبيق القواعد والقوانين في درا�سة الن�صو�ص
ج ـ ــذور
وتحليلها.
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� - 3أ�شار البحثُ �إلى �أنّ وظيفة علم لغة الن�ص تتم ّثل في:
 الإح�صاء للأدوات والروابط التي ت�سهم في التحليل. الو�صف ل�شكل الن�ص ،ومو�ضوعاته ،والو�صف لهذه الأدواتوالروابط.
 التحليل :ب�إبراز دور هذه الروابط في تحقيق تما�سك الن�ص معاالهتمام بال�سياق والتوا�صل.
ال�سبك التي تناولها العلما ُء وال ّدار�سون لي�ست اكت�شاف ًا
� - 4أنّ �أدوات ّ
ُ
جديد ًا في ال ّلغة ،فهي
نف�سها في نحو الجملة ،غير �أنّ
الروابط ُ
الن�صي .
النظرة �إليها ات ْ
ّ�سعت مع علم ال ّلغة ّ
و�أخير ًا� ،أَ َم ِلي �أن يكون هذا البحثُ قد �أ�ضا َء جانب ًا ها ّم ًا من جوانب
الن�ص ّية في الدر�س اللغوي العربي القديم ُمتم ّث ًال في اعتماد علم اللغة
الن�صي منهج ًا في درا�سة الن�صو�ص وتحليلها ،ع�سى �أن يفتح البحثُ
ّ
�آفاق ًا جديدة لدرا�سات الحقة.

الهوامــ�ش
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ج ـ ــذور

( )1الف�صل بين معياري الن�ص (ال�سبك والحبك) :هو �إج��راء منهجي وتق�سيم علمي
فر�ضته طبيعة الدرا�سة ،التي تهدف �إلى الك�شف عن و�سائل الترابط الن�صي ،النحوية
الن�ص تطلق على الن�ص نتيجة اتحاد جانبي ال�سبك والحبك.
والداللية؛ لأنّ �صفة ّ
ال�سبك (الترابط اللفظي) ،والحبك (الترابط المفهومي) ،فالجانبان الن�صيان
اليمكن الف�صل بينهما .فهما كوجهي العملة الواحدة .
( )2معجم تهذيب اللغة ،الأزه��ري �أبو من�صور محمد بن �أحمد ،تح :ريا�ض زكي قا�سم،
( 3585/4ن �ص �ص).
(� )3أ�سا�س البالغة ،الزمخ�شري �أبو القا�سم جار اهلل محمود ،تحقيق :محمد با�سل عيون
ال�سود ،دار الكتب العلمية ،بيروت  -لبنان ،ط 1998 ،1م ،مادة (ن�ص�ص).275/2 ،
( )4ل�سان العرب ،ابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم ،دار �صادر ،بيروت ،ط ,3
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1994م .98 ،97/7 ،م��ادة( :ن�ص�ص) .وينظر :معجم العين ،الفراهيدي الخليل
ابن �أحمد ،تح :مهدي مخزومي و�إبراهيم ال�سامرائي ،من�شورات م�ؤ�س�سات الأعلى
للمطبوعات ،بيروت -لبنان ،ط 1988 ،1م.86/7 ،
( )5المعجم الو�سيط� ،إبراهيم م�صطفى و�أحمد ح�سن الز ّيات ،مكتبة ال�شروق الدولية،
م�صر ،ط 2004 ،4م� ،ص .926
( )6الر�سالة ،ال�شافعي محمد بن �إدري�س ،تحقيق وتعليق :عبداللطيف الهميم ،وماهر يا�سين
الفحل،دار الكتب العلمية ،بيروت -لبنان ،ط 2005 ،1م� ،ص .72
( )7التعريفات ،الجرجاني �أبو الح�سن علي بن محمد ،تقديم� :أحمد مطلوب ،دار ال�ش�ؤون
الثقافية ،وزارة الثقافة ،بغداد ،العراق1986 ،م� ،ص .132
( )8الم�صدر نف�سه� ،ص .132
( )9ينظر :الت�صور اللغوي عند الأ�صوليين ،ال�سعيد �أحمد عبد الغفار ،دار المعرفة الجامعية،
الإ�سكندرية1981 ،م� ،ص .146
(� )10أ�صول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية ،محمد ال�شاو�ش ،الم�ؤ�س�سة العربية
للتوزيع ،كلية الآداب ،جامعة منوبة ،تون�س ،ط 2001 ،1م( 186-183/1 ،بت�ص ّرف).
( )11انتقال دالل��ة كلمة(ن�ص) من المعاجم القديمة �إل��ى المفهوم اللغوي المعجمي
واال�صطالحي في المعاجم والكتب الحديثة ،هي التفات ٌة داللية وعلمي ٌة �أ�شار �إليها
الزمخ�شري  .ينظر� :أ�سا�س البالغة 275/2 ،مادة (ن�ص�ص).
( )12ينظر� :أ�صول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية ،محمد ال�شاو�ش.191/2 ،
( )13ينظر :انفتاح الن�ص الروائي :الن�ص وال�سياق� ،سعيد يقطين ،المركز الثقافي العربي،
بيروت ،لبنان1989 ،م �ص .33 ،32
( )14ينظر :التراكم العالماتي بين الن�ص المكتوب والن�ص المنطوق ،محمد �إ�سماعيل
ب�صل ،مقال (مجلة المعرفة) ،وزارة الثقافة  -الجمهورية العربية ال�سورية،
العدد1994 ،370:م� ،ص .66
( )15علم لغة الن�ص :المفاهيم واالتجاهات� ،سعيد ح�سن بحيري ،مكتبة لبنان نا�شرون-
ال�شركة العالمية للن�شر ،لونجمان ،ط 1997 ،1م� ،ص .103
( )16ينظر :علم لغة الن�ص:المفاهيم واالتجاهات� ،ص .108
( )17ل�سان ّيات الن�ص ،مدخل �إل��ى ان�سجام الخطاب ،محمد خطابي ،المركز الثقافي
العربي ،بيروت ،ط 1991 ،1م� ،ص .13
( )18ينظر :نحو الن�ص :اتجاه جديد في الدر�س النحوي� ،أحمد عفيفي ،مكتبة زهراء ال�شرق،
القاهرة2001 ،م� ،ص  ،22وينظر :انفتاح الن�ص الروائي :الن�ص وال�سياق،المركز
الثقافي العربي ،الدار البي�ضاء ،ط 2001 ،2م� ،ص .17
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( )19ينظر :الن�ص والخطاب والإجراء ،روبرت دي بوجراند ،ترجمة :تمام ح�سان ،عالم
الكتب ،القاهرة ،ط 1998 ،1م� ،ص .101-98
الن�ص والخطاب والإجراء� ،ص .105-103
( )20ينظرّ :
( )21ما هو الن�ص؟ ،الأحمد نهلة ،مجلة المعرفة ،ت�صدرها وزارة الثقافة بالجمهورية
العربية ال�سورية ،العدد� ،451 :شهر �أفريل 2001م� ،ص .81
( )22تحليل الخطاب ال�شعري (�إ�ستراتيجية التنا�ص) ،المركز الثقافي العربي ،الدار
البي�ضاء ،المغرب ،ط 1986 ،2م� ،ص .120
( )23علم لغة الن�ص :المفاهيم واالتجاهات� ،ص .110
عربي �أ�صي ٌل ،ورد عند ابن طباطبا العلوي في كتابه(عيار ال�شعر)
( )24لفظ ( ن�سج ون�سيج) ٌّ
في خم�سة موا�ضع .ينظر :عيار ال�شعر ،تحقيق :عبا�س عبد ال�ساتر ،مراجعة نعيم
زرزور،دار الكتب العلمية ،بيروت -لبنان ،ط 2005 ،2م� ،ص .109 ،105 ،44 ،27 ،37
الن�ص  -بحث فيما يكون به الملفوظ ن�صا ،المركز الثقافي العربي ،بيروت،
(ُ )25
ن�سيج ّ
ط1993 ،1م� ،ص .12
( )26ن�سيج الن�ص� ،ص .12
( )27يراد بال�سنتجميمية :الأفقية.
الن�ص :المفاهيم واالتّجاهات� ،ص .108
( )28علم لغة ّ
( )29ينظر:علم اللغة الن�صي بين النظرية والتطبيق� ،صبحي �إبراهيم الفقي ،دار قباء
للطباعة ،القاهرة ،ط 2000 ، 1م ،33/1 ،وعلم لغة الن�ص ،المفاهيم واالتجاهات،
ح�سن بحيري� ،ص .146 ،145
( )30ينظر :الن�ص والخطاب والإجراء ،دي بوجراند.105-103 ،
( )31ل�سان ّيات الن�ص ،مدخل �إل��ى ان�سجام الخطاب ،محمد خطابي ،المركز الثقافي
العربي ،بيروت ،ط 1991 ،1م� ،ص .95
(� )32أثر ال ّل�سانيات في النهو�ض بم�ستوى اللغة العربية(بحث) -ندوة مقدّمة لبحث و�سائل
تطوير �إعداد مع ّلمي اللغة العربية في الوطن العربي بالريا�ض في مار�س 1977م،
ن�شر المنظمة العربية للتربية والثقافة -الريا�ض� ،ص  .104وينظر :مدخل �إلى علم
الن�ص ومجاالت تطبيقه ،محمد الأخ�ضر ال�صبيحي ،الدار العربية للعلوم� ،ص .36
( )33العالقات الن�صية في لغة القر�آن الكريم� ،أحمد عزت يون�س ،دار الآف��اق العربية،
القاهرة ،م�صر ،ط 2014 ،1م� ،ص .54
( )34الكتاب� ،سيبويه �أبو ب�شر عمرو بن عثمان بن قنبر ،تحقيق :عبدال�سالم هارون ،مكتبة
الخانجي ،القاهرة ،م�صر ،ط 2004 ،4م.23/1 ،
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( )35الكتاب� ،سيبويه.26-25/1 ،
( )36الأ�ضداد ،ابن الأنباري �أبو البركات ،تحقيق :محمد �أبو الف�ضل �إبراهيم ،الكويت،
1960م� ،ص .2
(� )37شرح كتاب الكافية في النحو البن الحاجب ،الر�ضي الإ�ستراباذي نجم الدين محمد،
دار الكتب العلمية ،بيروت -لبنان(د.ت).212/1 ،
( )38ينظر :مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ،تحقيق :محمد محي الدين عبد الحميد،
المكتبة الع�صرية� ،صيدا ،بيروت(،د.ط) 1991م.573-562/2 ،
( )39المغني.573/2 ،
( )40ينظر :مغني اللبيب.575/2 ،
(� )41سورة الأعراف.36 :
( )42ينظر :مغني اللبيب.575/2 ،
(� )43سورة الحاقة.2-1 :
(� )44سورة الواقعة.27 :
( )45ينظر :المغني.575/2 ،
( )46ينظر :المغني.576/2 ،
( )47علم لغة الن�ص  -المفاهيم واالتجاهات� ،ص .13
( )48البيان والتبيين ،الجاحظ� ،أبو عثمان عمرو بن بحر ،تحقيق :عبدال�سالم محمد
هارون ،مكتبة الخانجي ،القاهرة .67/1 ،
( )49البديع في نقد ال�شعر ،حققه وقدّم له :علي مهنا ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان،
ط 1987 ،1م� ،ص .236
( )50البيت مجهول القائل ،وقد ن�سبه بع�ضهم للجن ب�سبب تنافر �أحرف �ألفاظه .ينظر:
كتاب الحيوان ،الجاحظ �أبو عثمان ،تحقيق و�شرح :عبد ال�سالم ه��ارون ،المجمع
العلمي العربي الإ�سالمي ،بيروت ،لبنان ،ط 1969 ،3م.207/6 ،
( )51الجاحظ ،البيان والتبيين.65/1 ،
( )52عيار ال�شعر ،تحقيق :عبا�س عبدال�ساتر ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط ،2
2005م� ،ص .129
( )53عيار ال�شعر� ،ص .131
الروي :المملوء ،الإجفال :االنهزام ب�سرعة.
(� )54أ�سب�أ� :أ�شتريّ ،
( )55عيار ال�شعر� ،ص .130
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علم اللغة النصي في التراث العربي القدمي  -قراءة في الترابط النصي
( )56الن�ص والخطاب واالت�صال ،محمد العبد،الأكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي،القاهرة،
م�صر2014 ،م� ،ص .81
( )57ديوان �أبي الطيب المتن ّبي� ،شرح :العكبري �أبي البقاء� ،ضبط وتقديم :عمر فاروق
الطباع� ،شركة دار الأرقم ،بيروت  -لبنان ،ط 1997 ،1م.173/1 ،
( )58منهاج البلغاء و�سراج الأدباء ،حازم القرطاجني ،تحقيق :محمد الحبيب بن الخوجة،
دار الكتب ال�شرقية ،تون�س 1966م� ،ص .63
( )59بالغة الخطاب وعلم الن�ص ،عالم المعرفة ،المجل�س الوطني للثقافة والفنون،الكويت،
�أغ�سط�س 1992م� ،ص .246
( )60ينظر :بالغة الخطاب� ،صالح ف�ضل� ،ص .252
( )61الباقالني� ،أبو بكر محمد بن الطيب� ،إعجاز القر�آن ،تحقيق :ال�سيد �أحمد �صقر ،دار
المعارف ،القاهرة ،م�صر ،ط 1971 ،3م� ،ص .37
( )62دالئل الإعجاز ،عبد القاهر الجرجاني� ،شرح وتعليق :محمد التنجي ،دار الكتاب
العربي ،بيروت -لبنان ،ط 1997 ،2م� ،ص .391
(� )63سورة هود.44 :
( )64دالئل الإعجاز� ،ص .59
( )65الم�صدر نف�سه � ،ص .53
( )66دالئل الإعجاز� ،ص .55
( )67ينظر� :إ�شكاالت الن�ص  -درا�سة ل�سانية ن�صية ،عبدالكريم بن جمعان ،المركز الثقافي
العربي ،بيروت ،ط 2009 ،1م� ،ص .257-256
( )68زاغَ :
مال واع َو َّج .
( )69دالئل الإعجاز� ،ص .77
الن�ص والخطاب والإجراء� ،ص .421
(ّ )70
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(*)

م�صطلحات البحث:

(*) أستاذ النحو واللسانيات  -قسم اللغة العربية وآدابها  -جامعة السلطان قابوس.
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البنية العميقة :هي المعرفة ال�ضمنية التي تمكن م�ستعمل اللغة من
التقدير والت�أويل.
البنية التوليدية للجملة اال�سمية :هي التي ي�أتي المبتد�أ فيها
معرفا ،ال نكرة ،متقدما على الخبر ،مفردا ،ال بنية تركيبية ،مذكورا،
المحذوفا .وي�أتي الخبر فيها بعد المبتد�أ ،نكرة ،ال معرفة ،مفردا،
الجملة ا�سمية �أو فعلية �أو �شبه جملة ،مذكورا ،ال محذوفا ،حقيقيا  ،المن
قبيل الم�ستقيم الكذب ،من نحو عمر َب ْح ٌر.
والبنية التوليدية للجملة الفعلية :هي التي ي�أتي الفعل فيها تاما،
ال ناق�صا ،متقدما على فاعله �أو نائب فاعله والفاعل فيها ي�أتي مفردا،
البنية تركيبية فعلية �أو ا�سمية .غير م�سبوق بحرف جر زائد.
التحويل المحلي ،هو التحويل الذي تبقى معه الجملة اال�سمية
ا�سمية ،والفعلية فعلية ،على الرغم من التحويل الذي يم�سها� ،سواء �أكان
التحويل بالترتيب �أم بالزيادة.

ج ـ ــذور
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التحويل الجذري :هو التحويل الذي تنتقل فيه البنية التركيبية
الفعلية �إلى ا�سمية و اال�سمية �إلى فعلية� .سواء �أكان التحويل بالترتيب
�أم بالزيادة.
التحويل بالترتيب :هو التحويل الذي يتقدم فيه عن�صر من عنا�صر
الجملة الفعلية �أو اال�سمية لتحقيق غر�ض ما.
التحويل بالزيادة :هو التحويل الذي تزاد فيه زيادة على العنا�صر
الأ�سا�سية للجملة .
البنية ال�سطحية :هي البنية ال�سلوكية القابلة للمعاينة والتحليل.
التحويل باال�ستبدال :هو التحويل ال��ذي يتم فيه ا�ستبدال بنية
�إفرادية (وحدة لغوية) ببنية �إفرادية� ،أو بنية �إفرادية ببنية تركيبية لها
الوظيفة النحوية �أو الداللية نف�سها.

مادة البحث:
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من �أهمية القر�آن الكريم و مكانته تولدت رغبة الباحث في اختيار
هذا الن�ص الذي يعد ر�سالة لغوية غنية بما يرتبط ويحيط بمو�ضوع
البحث المن�شود .لأن��ه الأج��در والأح��ق بمثل هذه الدرا�سة ال�ستيفائه
معظم �صورهذه البنى المحولة بالتحويلين المذكورين ،ولأن هذا الن�ص
لم ي�شهد درا�سة علمية مو�ضوعية عر�ضت لهذه التراكيب الإ�سنادية
بمختلف �صورها على النحو الذي �سلفت الإ�شارة �إليه ،فجاء الهدف
الثاني من البحث ،وهو الوقوف على �صور تلك البنى التركيبية التي
اعتراها تحويل من التحويلين الم�شار �إليهما .

هيكل البحث:

ينتظم البحث مقدمة ،و مدخال ،ومبحثين ،وخاتمة،
مدخل ،مو�سوم :التحوالت التي تعتري الجملة العربية� ،سعينا �إلى
ج ـ ــذور جعله ينطوي على مطالب ثالثة ،هي:

رابح أحمد بومعزة
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 - 1ثنائية تق�سيم البنى التركيبية و�سداد معياره:
 - 2ماهية التحويل و �أنواعه.
 - 3التحويل الجذري والتحويل المحلي
المبحث الأول :التوجيه النحوي والل�ساني للتحويل بالترتيب في
المدونة..
المبحث الثاني :التوجيه النحوي والل�ساني للتحويل بالزيادة في
المدونة.
خاتمة :تقدم فيها النتائج المتو�صل �إليها

منهج البحث:

ولما كان البحث يرنو �إل��ى درا�سة التراكيب الإ�سنادية الأ�صلية
درا�سة مت�شبعة بالل�سانيات التي تبرز ما في هذه المدونة من خ�صائ�ص
وثراء ،ف�إنه بغية الو�صول �إلى ذلك اختار الباحث �أن ي�سير في تحليل
البنى العميقة للتراكيب المحولة بالترتيب والزيادة في المدونة ،على
ُخطا المنهج التحويلي ا�ستقراء ،وتتبعا ،وتحليال ،لكونه يتناول تغيير
البنيات الل�سانية المنبثقة عن �أ�صل واحد ،ولكونه ال يكتفي بالو�صف
ال�سطحي ،بل يتجاوزه �إلى التف�سير والتعليل.
مدخل ،التحوالت التي تعتري الجملة العربية.

 - 1ثنائية تق�سيم البنى التركيبية و�سداد معياره:
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ب�سط المو�ضوع:

لئن كانت تعريفات النحاة للجملة متباينة لفظا ،ف�إنها متفقة معنى
في كثير من الأحيان .ويتب ّدى ذلك من خالل تمثيلهم لمكوناتها .ويكاد
ي�صلح كل تعريف للكالم تعريفا للجملة .و�إن جمهور النحاة والباحثين
المحدثين ال��ذي ق ّفوا على �آثارهم يع ّدون الكالم والجملة م�ستويين
ل�سانيين متميزين ومختلفين ،ذلك �أن الكالم �شكل لغوي نحوي وداللي
مفيد( ،)1بيد �أن الجملة يمكن �أن تكون �شكال نحويا ودالليا تاما ي�سوغ ج ـ ــذور
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ال�سكوت عليه ،ويمكن �أن ال تكون كذلك .وفي كال الحالين ،ف�إن الجملة
العربية في �أق�صر �صورها هي تركيب � -أف��اد � ،أم لم يفد  -البد �أن
يتوافر فيه الركنان الأ�سا�سيان (الم�سند والم�سند �إليه) وج��ودا �أو
تقديرا ،لأن هاتين الدعامتين تمثالن الح ّد الأدن��ى ال��ذي تنعقد به
الجملة ،التي تق�سم عندهم وظيفيا بح�سب الم�سند �إليه فيها �إلى جملة
«الم�سند �إليه والم�سند» .وهي الجملة اال�سمية .وجملة الم�سند والم�سند
�إليه وهي الجملة الفعلية .ويرى «فندري�س» �أن جميع اللغات تتفق في
هذين التق�سيمين :الجملة الفعلية والجملة اال�سمية ،لأن هذين الق�سمين
ي�شمالن ما زاده بع�ض النحاة( .)2من الجملة الظرفية والجملة ال�شرطية.
و�سميت الجملة اال�سمية (جملة المبتد�أ والخبر) ا�سمية با�سم
العن�صر الذي يكون بموقع الم�سند �إليه المبتد�أ الذي تبتدئ به .و�سميت
الجملة الفعلية (جملة الفعل والفاعل) فعلية لأنها تبتدئ بفعل يكون
بموقع الم�سند( .)3ذلك �أن الجملة اال�سمية هي التي �صدرها ا�سم،
والجملة الفعلية هي التي �صدرها فعل .والت�صدر الذي به يحكم على
�صنف الجملة �أهي فعلية �أم ا�سمية �إنما هو ت�صدر الكلمة التي تعد ركنا
رئي�سا في الجملة .فالجملة اال�سمية ما كانت مركبة من مبتد�أ وخبر� ،أو
ما كان الأ�صل فيها كذلك� ،أي ما كان �أ�صله المبتد�أ والخبر( .)4والجملة
الفعلية هي جملة تتركب من فعل تام وفاعل� ،أوفعل لم ي�سم فاعله ونائب
فاعل .فالجملة الفعلية هي التي يكون فيها الم�سند فيها فعال لأن الداللة
على التجدد �إنما ت�ستمد من الأفعال وحدها( .)5وال�صورة الأ�سا�سية
للجملة الفعلية الب�سيطة التي م�سندها فعل �أن يتقدم فيها الفعل على
الم�سند �إليه( .)6وال يجوز تقدم الم�سند �إليه عليه ،لأن الفاعل يتنزل
منزلة الجزء من الفعل بدليل �أنه ال ي�ستغني عنه ،وال يجوز �إخالء الفعل
ج ـ ــذور من الفاعل(.)7
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والنحاة ر�أوا �أن ما كان كالجزء من متعلقة ال يجوز تقدمه عليه
كال�صلة والفاعل وال�صفة ،والم�ضاف �إليه ،واال�سم المجرور بحرف
الجر ،لأنه �إن تقدم ُع َّد مبتد�أ عند جمهورالنحاة .ور�أى بع�ضهم في
هذه الجملة« �أنه يمكن �أن يكون الم�سند �أ�شياء �أخرى غير الفعل .ك�أن
يكون و�صفا لكونه يتمتع بالوظيفة نف�سها التي يتمتع بهاالفعل( .)8في
نحوالجملتين الب�سيطتين» هل وا�ضح التحويالن؟ ،و�أمفهوم التحويالن؟
وما يقوي هذا ال��ر�أي �أن الو�صف.ي�أتي بمعنى الفعل .والفعل في
عرف النحاة ال خبر له( )9ثم �إن ت�سمية النحاة للمرفوع بعد هذا الو�صف
«المجتهدان» فاعال ،و«المثاالن» نائب فاعل دليل ثان على فعلية الجملة
الم�صدرة بو�صف عامل.
ولما كان الم�سند والم�سند �إليه هما الركنان الأ�سا�سيان اللذان
تنعقد بهما الجملة� ،سميت الجملتان الفعلية واال�سمية بهما� .أما العنا�صر
الأخرى من مثل الظروف والمجرورات والمفاعيل والتوابع و�سواها -لما
�سم الجم ُل با�سمها ،لأن هذه
لم تكن �أركانا �أ�سا�سية «عمدة»  -لم ُت َّ
العنا�صر تعد متممة تتحرك قبل الم�سند والم�سند �إليه �أو بعدهما �أوفيما
بينهما ،وال ت�ؤثر على موقع ركني الجملة الأ�سا�سين(.)10
والجملة اال�سمية في عرف النحاة هي التي تبد�أ بالم�سند �إليه الذي
ي�سمى مبتد�أ ،يليه الم�سند وهو الخبر .والمق�صود باالبتداء عندهم
هواالبتداء الأ�صلي( .)11فالآية الكريمة} :هل من خالق غير اهلل{
(فاطر .)3 :جاءت الجملة اال�سمية فيها م�شتملة على مبتد�أ هو «خالق»
م�سبوق بحرف جر زائد هو «من» .ولم يخرجه هذا الحرف من دائرة
المبتد�أ كما هوالأمر بالن�سبة �إلى النوا�سخ.
وت�سمية النحاة لركني الجملة اال�سمية الأ�صلية المعبر عنها بالبنية
العميقة عند«ت�شوم�سكي» بالمبتد�أوالخبر ت�سمية وظيفية ،ولي�ست �شكلية
ج ـ ــذور
كما تبدى لكليل النظر.
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ومن الأهمية بمكان �أن ن�سوق ههنا قوال لإمام البالغيين يجلي هذه
الحقيقة «وههنا نكتة يجب القطع معها بوجوب هذا الفرق �أبدا ،وهي
�أن المبتد�أ لم يكن مبتد�أ لأنه منطوق به �أوال ،وال كان الخبر خبرا لأنه
مذكور بعد المبتد�أ ،بل كان المبتد�أ مبتد�أ لأنه م�سند �إليه ، ،ومثبت له
المعنى .والخبر خبرا لأنه م�سند ومثبت به المعنى تف�سير ذلك �أنك �إذا
قلت :زيد منطلق فقد �أثبت االنطالق لزيد و�أ�سندته �إليه»(.)12

 - 2ماهية التحويل و�أنواعه:
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�إذا ك��ان التحويل في النحوالتحويلي قائما على �أ�سا�س �أن لكل
تركيب �إ�سنادي بنيتين� :إحداهما عميقة والأخرى �سطحية  -وكان البد
من التحويل بقواعده المختلفة ،لكي يقوم بدور نقل البنية العميقة من
عالم الفكرة المجردة �إلى عالم التحقق ال�صوتي  -ف�إن هذه الفكرة
نف�سها التي �أدت �إلى �ضرورة التحويل  ،قد وجدت ب�شكل �آخر في النحو
العربي .ولكن النحويين العرب حين تناولهم فكرة المواءمة بين العمق
المقدر وال�سطح الظاهر  -انتهوا �إلى �أن هناك نموذجا �أومعيارا �أو�أ�صال
تجريديا في الغالب  ،يحاول الكالم الحي تنفيذه و�إخراجه �إلى حيز
الوجود ،وخل�صوا �إل��ى �أن النموذج المجرد �أ�سا�س للآخر ،فحا�سبوا
الكالم المنطوق بمقيا�س هذا النموذج المجرد -ف�إنهم ر�أوا �أن لي�س
هنالك لكل تركيب �إ�سنادي بنيتين �إحداهما عميقة والأخرى �سطحية،
و�إنما التركيب الإ�سنادي ال��ذي يقت�ضي بنيتين هوالتركيب المحول
الذي يكون ظاهره ملب�سا .فالجملة التوليدية (الواردة عنا�صرها على
�أ�صلها( )13ال تحتاج �إلى بنية عميقة .و�إذا كان م�صطلح «البنية العميقة»
غير م�صرح به في معالجة النحاة العرب للتراكيب الإ�سنادية المحولة،
ف�إن مفهومه كان حا�ضرا في معالجتهم تلك .وجاء التعبير عنه بطرائق
ج ـ ــذور مختلفة من نحو قولهم�« :أ�صله كذا» �أو«قيا�سه كذا»� ،أو هو «على تقدير
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كذا»� ،أو «ت�أويله كذا»� ،أو «على نية كذا» .وهي كلها تعني �أن هناك بنية
عميقة وراء البنية ال�سطحية المحولة(.)14
وقد ا�ستعمل مفهوم البنية العميقة في التفريق بين معاني التراكيب
الإ�سنادية في ال�صيغ العربية التي يكون ظاهرها ملب�سا فكان مفهوم
البنية العميقة هوالم�ؤدي �إلى �إزالة هذا اللب�س.
وما يذهب �إليه النحويون في باب تمييز الجملة يعد مثاال وا�ضحا
على التحويل الذي ورد �صراحة حيث يقول «الأ�شموني» في حد تمييز
الجملة «فتمييز الجملة رفع �إبهام ما ت�ضمنته من ن�سبة عامل فعل كان
�أوما جرى مجراه من م�صدر �أو و�صف �أوا�سم فعل �إلى معموله من فاعل
�أومفعول نحو «طاب زيدا نف�سا» }وا�شتعل ال��ر�أ���س �شيبا{ (مريم.)4 :
فالتمييز محول عن الفاعل والأ�صل،طابت نف�س زي��د» ،وا�شتعل �شيب
الر�أ�س»( .)15والجملة المحول عنها لي�س من الالزم �أن تكون افترا�ضية
بحتة ال يتكلم بها ،بل قد يكون من الجمل التي يمكن ا�ستعمالها ولكن
يعدل عنها لغر�ض من الأغرا�ض المختلفة التي قد ترجع �إل��ى الإلف
وكثرة اال�ستعمال �أو�إلى اال�ستخفاف كما �أ�شار �سيبويه في قوله« :وذلك
قولك امتلأت ماء وتفق�أت �شحما( )...و�إنما �أ�صله امتلأت من الماء
وتفق�أت من ال�شحم .فحذف هذا ا�ستخفافا»(.)16
والتحويل هو�إجراء ال�شيء على ال�شيء .و�إجراء ال�شيء على ال�شيء
هو عين التحويل  -بما �أن المحول والمحول له متكافئان  -وهو من وجهة
نظر المنطق في الريا�ضيات الحديثة تكاف�ؤ غير اندراجي ،وهو هذا
الذي يح�صل عليه بالقيا�س.
والتحويل عند العرب تحويالن :تحويل يبحث به عن تكاف�ؤ البنى
(توافق البناء عند العرب) وهوالأهم ،وتحويل تف�سر به ال�شواذ ،بوا�سطة
ما يعرف بـ «نظرية الحمل»( .)17وهوال�سل�سلة من التحويالت التي ج ـ ــذور
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يتو�صل بها من الأ�صل الذي كان ينبغي �أن تكون عليه هذه ال�شواذ �إلى
ال�صورة الم�ستعملة للجملة� ،أو ال�صيغة ال�صرفية في �صيغتها النهائية.
وهذه القواعد التحويلية قد تكون بالحذف� ،أو اال�ستبدال� ،أو بالإ�ضافة،
�أو�إع��ادة الترتيب وغير ذلك .وقد تكون هذه القوانين اختيارية .وقد
تكون �إجبارية .وفي كل حالة ينبغي �أن يجري تطبيق القوانين التحويلية
على تركيب من الممكن تحليله �إلى عنا�صر �سبق ظهورها في التركيب
الباطني� .أي البد من وجود و�صف تركيبي قابل للتحليل ،ا�ستنادا �إلى
عنا�صر التركيب الباطني .وهذا ال�شرط �ضروري لل�سيطرة على القوانين
التحويلية وح�صر ا�ستعماالتها .والنظرية التحويلية تهدف �إلى تحديد
قواعد اللغة كلها ،و�إلى بناء نموذج لآليتها ،انطالقا من الفر�ضية التي
تقر بمقدرة المتكلم الم�ستمع على �أن ينتج عددا غير متناه من جمل لغته
ويفهمها( ،)18ذلك �أن الأ�سا�س النظري الذي انطلقت منه هذه النظرية
يقوم على مبد�أ يقرر �أن مهمة الو�صف اللغوي هي �أن تف�سر لغة المتكلم
الم�ستمع الفعلية و�سليقته �أوقدرته اللغوية ومعرفته بهذه اللغة.

� - 3أنواع التحويل:

للتحويل نوعان :تحويل جذري ،وتحويل محلي.
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� - 1-3أنواع التحويل:

«وهوالتحويل الذي ينقل المركب اال�سمي �إلى ر�أ�س الجملة  ،ثم يعلقه
بالعقد الأ�سا�س .ولذا ف�إنه ينتمي �إلى مجال التحويالت الجذرية»(،)19
وهي تلك التحويالت التي �أطلق عليها الجرجاني م�صطلح «التقديم ال
على نية الت�أخير»( .)20يقول الجرجاني« :اعلم �أن تقديم ال�شيء على
وجهين تقديم يقال له �إنه على نية الت�أخير ( ،)...وتقديم ال على نية
الت�أخير ولكن على �أن تنقل ال�شيء من حكم �إلى حكم وتجعل له بابا
ج ـ ــذور غير بابه و�إعرابا غير �إعرابه ( )...مثل �ضربت زيدا ،وزيد �ضربته،
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لم يقدم زيدا على �أن يكون مفعوال من�صوبا ( )...ولكن على �أن ترفعه
باالبتداء»(.)21
وهوالذي ينتقل فيه الم�سند �إليه من مكان داخل الجملة �إلى مركز
ال�صدارة ،متخل�صا من �أثر الفعل الذي كان العامل الأ�سا�سي فيه،من نحو:
}واهلل ال يحب الف�ساد{ (البقرة .)205 :ذلك �أن لفظ الجاللة «اهلل» في
هذه الجملة ال يخ�ضع وظيفيا للفعل «يحب» ،و�إنما العامل فيه هو االبتداء.
ومن خالل التحليل النحوي العربي للجملة ال��واردة في تلك الآية
،نلحظ �أن الجملة اال�سمية المركبة تختلف جذريا عن البنية التركيبية
الفعلية الم�ضارعية المنفية ال��واردة في قوله تعالى} :ق��ال ال �أح��ب
الآفلين{ (الأنعام .)76 :لأن التركيبين الإ�سناديين «واهلل ال يحب الف�ساد»،
و«ال �أحب الآفلين» يعبران عن مواقف كالمية مغايرة تماما ،كما انتهى
�إلى ذلك �سيبويه و�أمثاله حين تحليلهم مثل هذين التركيبين الإ�سناديين.
ي�ؤكد ذلك �سيبويه بقوله« :ف�إذا بنيت الفعل على اال�سم قلت ()...
و�إنما تريد بقولك مبني عليه الفعل �أن��ه ( )...في مو�ضع هذا الذي
بني على الأول وارتفع به ( .)22()...ومثل ذلك الجملة الآتي ذكرها:
«الطالب فهم التحويل» و�إنما ح�سن �أن يبنى الفعل على اال�سم،حيث كان
معمال في الم�ضمر وان�شغل به.
و�أ�سا�س ذلك �أن من ال�شروط البنوية التي يجب توافرها في هذا
النوع من التراكيب �إجبارية ال�ضمير العائد ،لأن الفعل الب��د له من
ا�سم ي�شتغل به�« ،إذ ال تعرف اللغات فعال بدون بدون فاعل ،ذلك �أن
ال�ضمير العائد على المبتد�أ المت�صل بالفعل �إجباري .ولوال ذلك لم
يح�سن»( .)23وهذا ال�ضمير يعمل على المحافظة على �سالمة البناء،
وذلك بربط الخبر بالمبتد�أ .وهذا التحويل الجذري اعتمد من طريق
التفكيك .والتفكيك في هذه الجملة  -لما كان باعتبار الجهة هو تفكيك ج ـ ــذور
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�إلى اليمين(ُ - )24عد جذريا ،حيث تغيرت وظيفة اال�سم (الطالب)
وتحولت الجملة الفعلية �إلى جملة ا�سمية داخلة في �إطار التحويل من
طريق التبئير.
والتحويل الجذري نجده في الجملة اال�سمية التي يعتريها تحول
بزيادة عن�صر التحويل (ظن) و�أخواتها ،حيث تغدو هذه الجملة فعلية،
فالمبتد�أ ي�صبح مفعوال به �أو ًال ،والخبر مفعوال به ثانيا .فالجملة الآتية:
ظنت الطالبة الجملتين مت�ساويتين ،هي جملة فعلية محولة تحويال
جذريا .بنيتها التوليدية قبل ال��زي��ادة جملة ا�سمية ،هي (الجملتان
مت�ساويتان) .وب��اب ظن هي ف��روع متحولة عن �أ�صل واح��د هوالجملة
اال�سمية التوليدية التي قوامها المبتد�أ والخبر ،وف��ق خطوات ثابتة
مطردة« .بل �إن باب «ظن» ما يزال يحمل في عناوينه دالئل حا�سمة على
هذا الت�أ�صيل والتفريع في مبنى الجمل .ذلك �أنه يعرف بباب الأفعال
التي تن�صب مفعولين �أ�صلهما مبتد�أ وخبر»(.)25

 - 2-3التحويل المحلي:
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وهوما يعرف بالتقديم على نية الت�أخير �أوالرتبة غير المحفوظة(،)26
مع مراعاة التغيرات الداللية الحا�صلة في كل مرة .يقول الجرجاني:
«اعلم �أن تقديم ال�شيء على وجهين :تقديم يقال له �إنه على نية الت�أخير،
وذلك في كل �شيء �أقررته مع التقديم على حكمه الذي كان عليه ،وفي
جن�سه الذي كان فيه ،كخبر المبتد�أ �إذا قدمته على المبتد�أ ،والمفعول
�إذا قدمته على الفاعل»( .)27فالجملة الفعلية« :واهلل ن�س�أل �أن يفتح
علينا» هي جملة فعلية محولة تحويال محليا ،بنيتها العميقة «ن�س�أل
اهلل �أن يفتح علينا» ،ج��رى عليها عن�صر من عنا�صر التحويل ،وهو
الترتيب ،بتقديم المفعول به «اهلل» على نية الت�أخير للعنايةواالهتمام،
�أواالخت�صا�ص( .)28فالجملة الم�شار �إليها بقيت محافظة على فعليتها
ج ـ ــذور على الرغم من التحويل بالترتيب الذي عرفته.
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وقد يكون التحويل المحلي في الجملة التي تدخل عليها زيادات من
قبيل عنا�صر تقييد الخبر ،ممثلة في (كان و�أخواتها ،و�أفعال المقاربة،
و�أفعال ال�شروع ،و�أفعال الرجاء) .فالجملة اال�سمية« :كان مفهوم التحويل
غام�ضا» هي جملة محولة تحويال محليا ،بقيت م�صنفة في دائرة الجملة
اال�سمية على الرغم من دخول الفعل (كان) عليها.
والتحويل يتبدى في �أربعة �أق�سام:
 - 1التحويل بالترتيب.
 - 2التحويل بالزيادة.
 - 3التحويل بالحذف.
 - 4التحويل باال�ستبدال.

�أوال  -التحويـل باال�ستبـدال:
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�إذا كان التحويليون يعتمدون مثل البنويين على مقيا�س التكاف�ؤ
 وهو �صالحية قيام ال�شيء مقام ال�شيء (اال�ستبدال في اال�صطالحالل�ساني الحديث)  -ف�إن النحاة العرب يبحثون عن مكانة المحول ودوره
الذي ي�ؤديه في الجملة التي ينح�صر فيها .واال�ستبدال هو �إمكانية �إقامة
وحدة لغوية �أوبنية تركيبية مقام وحدة لغوية �أو بنية تركيبية �أخرى ،لأن
«ال�شيء المقام مقام ال�شيء  -بما �أنه وحدة دالة  -فهمامن قبيل واحد
تماما»(.)29
«واال�ستبدال باب من �أبواب التكاف�ؤ ،من حيث جمعه كل العنا�صر
ال�ت��ي يمكن �أن ي�ستبدل بع�ضها ببع�ض ف��ي �سياق معين .والعالئق
اال�ستداللية هي عالئق قيا�سية .فما يقع في خانة واحدة ي�أخذ حكما
واح��دا و�إن تعددت �صوره .والتحويل باال�ستبدال ي�شمل كل الوحدات
الإ�سنادية الوظيفية الم�ؤدية وظائف المبتد�أ والخبر والفاعل ونائب
الفاعل والمفعول به والنعت والحال والم�ضاف �إليه والم�ستثنى .فهي ج ـ ــذور
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كلها ا�ستبدلت بمفرد يرتد �إلى م�صدر �أو م�شتق .والالفت لالنتباه في
هذه الم�س�ألة هو �أن البينة ال�سطحية والبنية العميقة بين الم�ستبدل
والم�ستبدل منه متكافئتان في اللفظ وفي الوظيفة النحوية ،ولكنهما
مفترقتان في المعنى.

ثانيا  -التحويــل بالزيـادة:
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كل كلمة في الجملة ترتبط بالب�ؤرة فيها( ،)30التي هي الفعل مع
مرفوعه ،والمبتد�أ مع خبره ب�سبب وعالقة معينة ،وبذا يتحقق النظم
في التراكيب الإ�سنادية .يقول الجرجاني« :ال نظم في الكلم وال ترتيب
حتى يعلق بع�ضها ببع�ض ،ويبنى بع�ضها على بع�ض وتجعل هذه ب�سبب
من تلك»(« .)31وال يتحقق هذا من غير �أن تعمد �إلى ا�سم فتجعله فاعال
لفعل �أومفعوال� ،أوتعمد �إلى ا�سمين فتجعل �أحدهما خبرا عن الآخر،
�أوتتبع اال�سم ا�سما �آخر على �أن يكون الثاني �صفة� ،أوح��اال �أو تمييزا،
�أو�أن تتوخى في كالم هو لإثبات معنى ي�صير نفيا� ،أو ا�ستفهاما� ،أو
تمنيا ،فتدخل عليه الحروف المو�ضوعة لذلك .والتحويل بالزيادة لوجود
العوار�ض التركيبية يعد و�سيلة ت�ؤدي �إلى توافق �أحكام النحو مع وجود
اال�ستعماالت اللغوية ال�صحيحة.
والزيادة التي تعد عن�صرا من عنا�صر التحويل ،هي تلك الزيادة
التي ي�ضاف فيها �إل��ى الجملة التوليدية كلمات ق��د تكون ف�ضالت
�أوقيودا،وقد تكون عوامل متمثلة في النوا�سخ لتحقيق زيادة في المعنى.
وقد تكون وحدات لغوية ،لر�ض النفي �أو التمني �أو التعجب �أو اال�ستفهام
�أو الترجي ...و�أ�سا�س ذلك �أن كل زي��ادة في المبنى تتبعها زي��ادة في
المعنى .قال ال�سيوطي« :و�أم��ا تقييد الفعل بقيد من مفعول مطلق �أو
به� ،أو له� ،أو فيه� ،أو معه� ،أو حال� ،أو تمييز� ،أو ا�ستثناء ،وذلك لزيادة
ج ـ ــذور الفائدة( .)32فكل زيادة تدخل على الجملة التوليدية الفعلية �أو اال�سمية
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تحول معناها �إلى معنى جديد غير الذي كان .قال الجرجاني« :وكلما
زدت �شيئا وحدت المعنى قد �صار غير الذي كان»(.)33
فالتحويل �إن ه��و�إال حمل ال�شيء على ال�شيء و�إج��را�ؤه عليه بغية
اكت�شاف الجامع الذي يجمع المحمول والمحمول له .والذي ينطلق فيه
من البنية التوليدية للجملة المكونة من عن�صرين فتحمل عليها �أخرى
تكون فيها زوائد لإظهار كيفية تحول هذه النواة بتلك الزوائد.
«وهي في الحقيقة مقارنة بنوية �أ�سا�سها ما ي�سمى في الريا�ضيات
الحديثة بالتطبيق ،وهي هنا تطبيق مجموعة على مجموعات �أخرى
طردا وعك�سا»(.)34
الخبر هو الجزء الأهم في الجملة اال�سمية  ،و هو يتخذ عند �سيبويه
�صورا خارجية �سطحية مختلفة الموقع واالمتداد( .خبر المبتد�أ ،خبر
لظل ،مفعول ح�سب الثاني) .ولكنه يعرف له دورا واحدا ثابتا في بنية
عميقـة �أ�صلية يرتد �إليها ،ذلك �أن «جمـلة كان و�أخواتها وكاد و�أخواتها،
و�إن و�أخواتها ،وباب ظن هي فروع متحولة عن �أ�صل واحد هوالجملة
اال�سمية التوليدية «التي قوامها المبتد�أ والخبر ،وفق خطوات ثابتة
مطردة ،ذلك �أن النحاة العرب ينطلقون من �أقل ما يمكن �أن يتكلم به
مفردا ،وينظرون �إلى العنا�صر التي يمكن �أن تدخل ذلك الكالم دون �أن
تخرجه عن كونه كالما واحدا .ومن العنا�صر التي تدخل على الجملة
اال�سمية التوليدية كان و�أخواتها ،و�إن و�أخواتها و�أفعال ال�شروع ،والمقاربة،
والرجاء ،حيث تحولها �إلى جمل تحويلية ا�سمية ،فتقيد �أخبارها بزمن
معين� ،أو ت�ؤكده� ،أو تنفيه .ومن عنا�صر الزيادة� :أدوات النفي( )35التي
تدخل على هذه التراكيب الإ�سنادية فتنفي الحكم ،و�أدوات التوكيد()36
التي ت�ؤكد الم�سند �إليه �أو الم�سند ،و�أدوات اال�ستفهام التي ي�س�أل بها عن
الحكم ،وغيرها من الزيادات� .سواء �أكان لها �أثر نحوي� ،أم لم يكن.
وهناك عنا�صر تدخل على الجملة لداللة �إف�صاحية من نحو �أدوات ج ـ ــذور
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التعجب �أوالتنبيه .ففي قوله تعالى�} :إن اهلل غفور رحيم{ (التوبة.)59 :
يعد النا�سخ الحرفي «�إن» عن�صر تحويل جعل الجملة اال�سمية التوليدية
«اهلل غفور» حاملة معنى التوكيد  ،لأن الزيادة تحول الجملة من معناها
�إلى معنى جديد .وهو ما عناه الجرجاني بقوله« :وكلما زدت �شيئا وجدت
المعنى قد �صار غير المعنى الذي كان» .ومن الأدوات التي ت�ضاف في
�صدر الجملة التوليدية اال�سمية والفعلية حرفا اال�ستفهام الهمزة وهل.
ففي قوله تعالى} :قال �أراغب �أنت عن �آلهتي يا �إبراهيم{ (مريم.)46 :
يالحظ �أن البنية التركيبية اال�سمية التوليدية في هذه الآية هي�« :أنت
راغب عن �آلهتي» مكونة من م�سند �إليه  +م�سند» .فدخلت الهمزة في
هذه البنية التركيبية لتفيد معنى اال�ستفهام ،ولتحول البنية التركيبية
التوليدية �إلىبنية تركيبية تحويلية ا�سمية ،ثم قدم الم�سند «راغ��ب»
للعناية واالهتمام( .)37ويمكن �أن تعد هذه البنية التركيبية م�ضارعية
محولة با�ستبدال الم�سند (الو�صف) «راغ��ب»� .إذ �إن بنيته العميقة
«ترغب» وفي قوله تعالى} :و�إذا �أخ��ذ ربك من بني �آدم من ظهورهم
ذرياتهم �أل�ست بربكم ق��ال��وا بلى{ (الأع ��راف .)272 :ي�سجل �أن البنية
التركيبية اال�سمية اال�ستفهامية «�أل�ست بربكم» محولة بالزيادة المتمثلة
في «همزة اال�ستفهام» المفيدة الإنكار ،والفعل الما�ضي النا�سخ «لي�س»
المفيد النفي ،وحرف الجر(الباء) المفيدة التوكيد ،والبنية التوليدية
لهذه البنية التركيبية هي «�أنا رب لكم» .جاءت لتفيد االخت�صا�ص ،لأن
مثل هذا التركيب ينبغي �أن يكون المبتد�أ فيه معرفا ،والخبر نكرة.
ومن مظاهر التحويل .بالزيادة في الجملة اال�سمية تعريف الخبر
لدواع بالغية ،في نحو قوله تعالى} :و�أولئك هم الغافلون{ (النحل:
 .)108فالخبر في هذه الجملة اال�سمية الب�سيطة المحولة «الغافلون» ورد
معرفا بالوحدة اللغوية (ال) لإفادة كمال ال�صفة في الخبر� ،أي الكاملون
ج ـ ــذور في الغفلة� ،إذ ي�سجل فيه ق�صر الخبر على المبتد�أ.
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وقد تتعدد عنا�صر الزيادة لتحقيق التوكيد ال��ذي يطلبه الخبر
الإنكاري ،في نحوقوله تعالى�} :إن هذا لهو البالء العظيم{ (ال�صافات:
 .)6حيث �إن الجملة اال�سمية في هذه الآية محولة ب�إ�ضافة �أربعة م�ؤكدات،
هي� :إن ،والم المزحلقة (الدالة على الت�أكيد)،المقترنة ب�ضمير الف�صل
(هو)المفيد التوكيد ،ومجيء الخبر «البالء» معرفا بـال�سابقة (الـ).
والبنية العميقة التوليدية لهذه الجملة اال�سمية الب�سيطة هي «هذا بالء».
والتحويل بالزيادة في الجملة الفعلية قد يكون �آتيا من ثالث
زي��ادات ،تمثل ثالثة م�ؤكدات تت�ضافر لت�شكل خبرا �إنكاريا .و�شاهده
الجملة الفعلية الواردة في قوله تعالى} :ولن تفلحوا �إذا �أبدا{ ( الكهف:
 .)20فالجملة الم�ضارعيةالمنفية في هذه الآية محولة ب�إ�ضافة حرف
النفي «لن» المفيدةنفي الفالح في الم�ستقبل ،و�إ�ضافة عن�صري التوكيد
«�إذا» و«�أبدا»( ،)38لإفادة �أن هذا الفالح م�ؤكد نفيه.و التحويل بالزيادة
قد يكون محليا ،وقد يكون جذريا.

 - 1التحويل بالزيادة المحلي:

 - 2التحويل بالزيادة الجذري:
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يكون التحويل المحلي في الجملة التي تدخل عليها زي��ادات من
قبيل عنا�صر تقييد الخبر ،ممثلة في (كان و �أخواتها ،و�أفعال المقاربة،
و�أفعال ال�شروع ،و�أفعال الرجاء) .فالجملة اال�سمية« :كان مفهوم التحويل
غام�ضا» هي جملة محولة تحويال محليا ،بقيت م�صنفة في دائرة الجملة
اال�سمية على الرغم من دخول الفعل (كان) عليها.

والتحويل الجذري نجده في الجملة اال�سمية التي تعتريها تحول
بزيادة عن�صر التحويل (ظن) و �أخواتها ،التي تن�صب مفعولين �أ�صلها
مبتد�أ وخبر ،حيث تغدو هذه الجملة التي تدخل عليها هذه العنا�صر
ج ـ ــذور
فعلية  ،فالمبتد�أ ي�صبح مفعوال به �أو ًال ،والخبر مفعوال به ثاني ًا.
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ثالثا :التحويـل بالحـذف:
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الإيجاز �سمة بارزة في اللغة العربية يحققها �أ�سلوب الحذف الذي
�أن�س به حذاق العربية ،و�سموه «�شجاعة العربية» وللجرجاني كلمة رائعة
باب دقيق
عن الحذف �أوردها في كتابه «دالئل االعجاز» قال فيها «�إنه ٌ
الم�سلك ،لطيف الم�أخذ عجيب الأمر� ،شبيه بال�سحر ،ف�إنك ترى فيه
ترك الذكر �أف�صح من الذكر ،والبليغ من يختار الإيجاز ما �أمكن التعبير
عن فكرته ب�ألفاظ قليلة ،ويف�ضله عن الإطناب �إذا لم تكن فيه زيادة
معنى �أو تو�سيع» .ومن عادة العرب الإيجاز واالخت�صار والحذف طلبا
لتق�صير الكالم ،واطراح ف�ضوله ،واال�ستغناء بقليله عن كثيره ،ويندرج
ذلك في الحفاظ على المجهود الع�ضلي واالقت�صاد في الكالم الذي
يحتاج �إليه المر�سل.
ونلفت االنتباه �إلى �أن ثمة ارتباطا وثيقا بين الحذف ،والتقدير
والتعليل ،فلئن ذهب بع�ضهم �إلى �أن الحذف والتقدير والتعليل م�سائل
خيالية مح�ضة ال يعرف عنها العرب الأوائل �شيئا فذلك  -لأن العربي
القح �إنما نطق اللغة العربية على ال�سليقة  -ف��إن الحذف والتقدير
يو�صالن �إلى �ضبط ما ال يمكن �ضبطه بغيرهما .فثمة تراكيب �إ�سنادية
(جمل) وقع فيها حذف ،لو لم نقدره  ،ما ا�ستطعنا فهمها الفهم ال�سليم.
والحذف ال��ذي يعد عن�ص ًرا تحويليا هوذلك ال��ذي يم�س الجملة
التوليدية اال�سمية �أوالفعلية لغر�ض في المعنى ،وحيث �إن الحذف خالف
الأ�صل،ف�إنه ال يعدل �إليه �إال ل�سبب يقت�ضيه ،مع قيام قرينة دالة عليه.
�سواء �أكانت هذه القرينة حالية� ،أم مقالية(� .)39إذ �إن المحذوف بدونها
ال يعلم بالن�سبة �إلى ال�سامع ،فيخل الحذف بالمق�صود.

رابعا  -التحويل بالترتيـب:

لي�س بخاف علينا �أن اللغة العربية تتميز بحرية النظم .فالكلمة
ج ـ ــذور فيها يتغير موقعها مع بقائها محافظة على معناها النحوي ،ذلك �أن
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الجملة ينبغي �أن تبنى بكيفية معينة في انتظام معين ،بتقديم ،وت�أخير،
وحذف على �ضوء قوانين التحويل التي تهدف �إلى تحقيق المعنى المراد.
و�إن النظام اللغوي للعربية يحافظ على رتب خا�صة بالن�سبة �إلى �إجراء
الكالم ،وفق ال�صور الإ�سنادية للجملة .ويمكن �أن تتغيرمكونات الجملة
تقديما� ،أو ت�أخيرا حين ي�سمح النظام اللغوي بذلك ،وح�سب ال�سياق
الكالمي.
ودرا�سة التقديم والت�أخير قائمة على درا�سة الرتبة في الجملة
العربية .فقد حدد علماء النحوالرتبة وجعلوها محفوظة  ،وغير محفوظة.
ف�إذا احتاج المتكلم �أن ي�ؤكد جزءا من الجملة بدون �إدخال الوحدات
اللغوية التي للت�أكيد ،يجد اللغة العربية  -بقرائتها المتنوعة ،و�أهمها
عالمات الإعراب  -ت�ساعده على ت�أدية هذا المعنى،فيقدم الجزء الذي
يهتم به .ي�ؤيد ذلك قول ل�سيبويه مفاده «�إنما يقدمون»( )41الذي بيانه
�أهم لهم،وهم ببيانه �أعنى ،و�إن كانا جميعا يهمانهم و يعنيانهم()42
ولقد عزز هذا المنزع الجرجاني بقول فحواه« :واعلم �أنا لم نجدهم
اعتمدوا فيه �شيئا يجري مجرى الأ�صل غير العناية واالهتمام»(.)43
و�إنما يقال مقدم وم�ؤخر للمزال ،ال للقار في مكانه.
ونلفت االنتباه �إل��ى �أن التقديم والت�أخير مرهونان بالأغرا�ض،
والأحوال التي تخ�ص المخاطب وال�سياق الكالمي الذي يرد فيه التركيب
الإ�سنادي في �صورته� ،أي �أن الإ�سناد المحول الواقع فيه التركيب المقدم،
�أو الم�ؤخر منطلق �أ�سا�سا من فهم الأحوال المتحولة والمتغيرة للخطاب.
وقد �شرح الجرجاني الظاهرة التركيبية لعملية التقديم والت�أخير
للعنا�صر اللغوية� .سواء �أكان ذلك على يمين الم�سند �أم على ي�ساره(.)44
وقد �أدرك القدماء �أن التقديم والت�أخير يتعلقان بالمعنى في ذهن
المتكلم« .فالألفاظ تقتـفي في نظمها �آثار المعاني .وترتيبها على ح�سب
ج ـ ــذور
ترتيب المعاني في النف�س»(.)45
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والترتيب (التقديم والت�أخير) الذي يعد عن�صرا تحويليا ،هو ذلك
الذي يتم فيه �إجراء تغيير يقع على ترتيب عنا�صر البنية التركيبية ،من
نحو تقديم الفاعل على الفعل� ،أو المفعول به على الفعل والفاعل في
الجملة الفعلية ،ومن نحوتقديم الخبر على المبتد�أ في الجملة اال�سمية،
�أوتقديم عنا�صر تو�سعة الجملة (الف�ضالت) على �أحد ركني الجملة
الأ�سا�سين� ،أو عليهما معا بغية �إح��داث تغيير في المعنى .فالترتيب
عن�صر تحويلي يرتبط بالبنية العميقة المتعلقة بالمعنى في ذهن
م�ستعمل اللغة .ويتم بتقديم ما حقه الت�أخير ،للتعبير عن ذلك المعنى
ونقله �إلى ال�سامع .
وهذا النوع من التحويل بالترتيب ق�سم على ق�سمين :تقديم على
نية الت�أخر وي�سمى تحويال محليا ،وتقديم ال على نية الت�أخر ،وي�سمى
تحويالجذريا(.)46

 - 1التحويل بالترتيب المحلي:
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�إذا �أراد م�ستعمل اللغة �أن يجري تغييرا في المعنى ،عليه �أن يجري
تغييرا في المبنى.وي�سمى ه��ذا التغيير تحويال محليا ،ي�أخذ �صورا
متعددة .منها ما يكون لغر�ض الق�صر .ففي قوله تعالى} :بل اهلل فاعبد
وكن من ال�شاكرين{ (الزمر )66 :يالحظ الجملة الفعلية «بل اهلل فاعبد»
قد ق��دم فيها المفعول به «اهلل» على الفعل والفاعل «فاعبد» و�صوال
�إلى ق�صر المفعول على فعل الفاعل(� .)47أي ق�صر عبادتك على اهلل
وحده .وفي قوله تعالى�} :إياك نعبد{ (الفاتحة .)5 :يالحظ �أن الجملة
الم�ضارعية «�إي��اك نعبد» هي جملة مح ّولة بنيتها العميقة «نعبدك»
لإفادة االخت�صا�ص والق�صر .ولقد كان نقلها �إلى م�ستوى داللي خا�ص
يوافق �أ�سلوب الق�صر الذي يتطلب نقل اال�سم عن طريق التفكيك �إلى
اليمين .ولما كان ذلك ي�صطدم بنويا بعدم �إمكانية ا�ستقالل المت�صل
ج ـ ــذور بذاته ،تحتم تحويله �إجباريا �إلى قبيله ،وهو ال�ضمير المنف�صل «�إياك».
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و�أ�سا�س ذلك �أن الجملة الفعلية ،التي يكون المفعول به فيها �ضميرا
مت�صال ،حين يراد �أن يق�صر الحديث عليه دون غيره ،ف�إنَّ هذا ال�ضمير
المت�صل يتحول �إلى �ضمير منف�صل في محل ن�صب مقدم على عامله.
فاالخت�صا�ص كان ب�سبب تقديم ال�ضمير الم�ؤدي وظيفة المفعول به.
وقد يكون التحويل بالتقديم لإحداث النغم الذي له درجة كبيرة،
وت�أثير عجيب على ال�سامع .ويالحظ ذلك في فوا�صل القر�آن الكريم
في نحو قوله تعالى} :ف�أما اليتيم فال تقهر و�أما ال�سائل فال تنهر{
(ال�ضحى .)10 ،9 :ذلك �أن الجملتين الفعليتين «ف�أما اليتيم فال تقهر»،
و«�أما ال�سائل فال تنهر» محولتان بتقديم المفعولين «اليتيم» ،و«ال�سائل»
على فعليهما «تقهر» ،و«تنهر» ،و محولتان بتقديم فاعليهما اللذين
بنيتهما العميقة «�أن��ت» .وهذا التحويل قد جعل الن�ص محمال بطاقة
ت�أثيرية عالية جدا في الجانبين المعنوي ،وال�صوتي التنغيمي»(.)48
 - 2التحويل الجذري الذي يكون في التحويل بالترتيب يخ�ص الجملة
اال�سمية التي يكون خبرها جملة فعليه� .سواء �أكانت هذه الجملة
مح�ضة� ،أم من�سوخة بالنوا�سخ (ك��ان و�أخواتها ،وك��اد و �أخواتها
وع�سى).
العدد  ، 49رجب 1439هـ  -إبريل 2018

المبحث الأول  -التوجيه النحوي والل�ساني للتحويل بالترتيب في المدونة:

لهذا النوع من التحويل �صور �شتى .فال�صورة الأولى( :)49نجد
�أنموذجا لها في الآي��ة الكريمة�} :سواء عليكم �أدع��وت�م��وه��م �أم �أنتم
�صامتون{ (الأعراف .)139 :حيث �إن الجملة اال�سمية المركبة المحتواة
ف��ي ه��ذه الآي��ة مركبة م��ن م�سند خبر محول بالترتيب (م�ق��دم) هو
«�سواء» ،ومن بنية تركيبية ما�ضوية ب�سيطة هي «�أدعوتموهم» .والبنية
ال�سطحية لهذه البنية التركيبية تتكون من همزة ا�ستفهام  +فعل ما�ض
مبني على ال�سكون «دعوا»  +فاعل (�ضمير الرفع المت�صل «تم»)  +مفعول ج ـ ــذور
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به (ال�ضمير المت�صل «هم») .يالحظ �أنها جاءت لت�ؤدي وظيفة المبتد�أ
في هذه الجملة المركبة .والبنية العميقة لهذه البنية التركيبية الواقعة
مبتد�أ م�ؤخرا هي «دعا�ؤكم» .ولقد �صرح«الفراء» بجواز وقوع ما ا�صطلح
على ت�سميته بالبنية التركيبية في بحثنا هذا مبتد�أ .قائال عن هذه الآية
الكريمة« :فيه �شيء يرفع (�سواء عليكم) ال يظهر مع اال�ستفهام .ولو
قلت�« :سواءعليكم �صمتكم ودعا�ؤكم تبين الرفع الذي في الجملة»()50
فالبنية العميقة لهذه الجملة اال�سمية المركبة هي «دع�ا�ؤك��م �إياهم
و�صمتكم عليهم �سواء» .و�إذا كان ابن ه�شام يعلل وقوع مثل هذه البنية
التركيبية مبتد�أ لأنها في ت�أويل الم�صدر في المعنى و�إن لم يكن معها
حرف م�صدري �سابك( ،)51ف��إن بع�ضهم قد عد همزة الت�سوية من
�أدوات ال�سبك( )52وهمزة الت�سوية هي تلك التي تقع بعد كلمة «�سواء».
تليها �صلتها الم�شتملة على لفظة «�أم» .والذي ُي ْط َم�أ ُّن �إليه هو �أن هذه
البنية التركيبية الفعلية م�سبوقة بهمزة الت�سوية.
وقدتكون مثل هذه البنية التركيبية الما�ضوية مقترنة بالوحدة
اللغوية (�أنْ ) .ونقف على نموذج لذلك في قوله تعالى} :ومن �آياته
�أن خلقكم من ت��راب{ (ال��روم� .)20 :إذ �إن البنية التركيبية الما�ضوية
الب�سيطة «�أن خلقكم» م�ؤدية وظيفة المبتد�أ الم�ؤخر .وبنيتها العميقة
«خلقكم» .وفيها يتبين �أن زمن الخلق هو الما�ضي.
وقد ت�أتي مثل هذه البنية التركيبية المحولة بالت�أخير م�ضارعية،
ون�أخذ البنية التركيبيةالواردة في الآية الآتية مثاال لها} :ومن �آياته
�أن تقوم ال�سماء و الأر�ض ب�أمره{ (الروم .)24 :و هي «�أن تقوم ال�سماء
والأر����ض» التي ه��ي بنية تركيبية فعلية ب�سيطة م�ؤلفة م��ن الحرف
الم�صدري «�أن» ،والفعل الم�ضارع المن�صوب «تقوم» ،والفاعل «ال�سماء»،
والمعطوف عليه «الأر�ض» .والبنية الباطنية لهذه البنية التركيبية هي
ج ـ ــذور «قيام ال�سماء والأر���ض» .وبذلك تكون البنية العميقة للجملة اال�سمية
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المركبة في هذه الآي��ة هي «وم��ن �آياته قيام ال�سماء والأر���ض» .حيث
يالحظ �أن هذه البنية التركيبية قد �أدت وظيفة المبتد�أ الذي تقدم عليه
خبره «من �آياته».
وقد الحظنا �أن الوحدة اللغوية «�أنْ » قامت بوظيفة الربط� ،أي الو�صل
وتعليق البنية التركيبية الواقعة بعدها بالم�سند الرئي�س قبلها .والداعي
الذي �سوغ مجيء المبتد�أ بنية تركيبية م�ضارعية يتمثل في �إظهار حدث
القيام في �أجلى �صورة و �أبينها ،و�أعلقها بالمعهود؛ �إذ لي�س هناك ما هو
�أ�صلح من الفعل الم�ضارع لتحقيق هذا الغر�ض و بخا�صة حين اقترانه
بالحرف الم�صدري «�أن» الذي يجعله �أقرب من ا�سم الفاعل الدال على
التجدد واال�ستمرار.
وفيها نقف على بنية تركيبية م�ؤدية وظيفة المبتد�أ (الم�سند �إليه)
غير مقترنة ب�سابك.
ونجدها في الآية الكريمة} :ومن �آياته يريكم البرق{ (الروم.)23 :
و هي «يريكم البرق» الم�ؤلفة من الفعل الم�ضارع الرباعي« ُيري»المتعدي
�إلى مفعولين هما «ال�ضمير المت�صل» (كم) و(البرق) ،التي ي�سجل �أنها
ج��اءت مجردة من الحرف الم�صدري.و بنيتها العميقة م�صدر ،هو
«�إراءتكم البرق» .و قد جاء خبر هذه البنية التركيبية الم�ضارعية جارا
ومجرورا «من �آياته» متقدما عليها دفعا للب�س  ،بالتنبيه على �أن المتقدم
(الجار والمجرور) خبر .فعلى الرغم من �أن رتبة المبتد�أالتقدم ،ف�إن
الخليل و �سيبويه قد ذكرا �أن هذه الرتبة غير محفوظة .فيتقدم الخبر و
يت�أخر المبتد�أ(. )53
ور�أى «الفراء» في هذه الجملة الوظيفية «يريكم البرق » �أن من �أظهر
«�أن» التي ر�أى بع�ضهم �أنها محذوفة قيا�سا على المثل «ت�سمع بالم َع ْيدي
خي ٌر من �أن تراه  »-يقول ابن ه�شام «ت�سمع على �إ�ضمار �أنْ  .والمعنى �أن ج ـ ــذور
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ت�سمع ،والذي ح�سن حذف (�أنْ ) الأولى ثبوت (�أن) الثانية»( .)54والبنية
العميقة لهذا المثل هي «�سماعك به خير من ِر�ؤيتك له»( - )55ف�إن البنية
التركيبية المذكورة هي في مو�ضع ا�سم مرفوع(�، )56أي مبتد�أ.
ور�أى �أنه في حال �إ�ضمار هذا الحرف الم�صدري «�أنْ » ف�إن التركيب
الإ�سنادي لهذه الآي��ة �إنْ هو �إال جمل ٌة فعلية ،حيث ق��ال« :و�إن �شئت()57
يريكم من �آياته البرق ،فال ت�ضمر �أن و ال غيره»( )58لكن المتتبع ل�سياق
هذه الآي��ة التي وردت فيها هذه البنية التركيبية �ضمن الجملة اال�سمية
يالحظ �أن كل الآيات الواردة قبلها �أو بعدها .جملها المبدوءة بها ا�سمية،
قال تعالى} :ومن �آياته �أن خلقكم من تراب ثم �إذا �أنتم ب�شر تنت�شرون.
ومن �آياته �أن خلق لكم من �أنف�سكم �أزواجا لت�سكنوا �إليها و جعل بينكم
مودة ورحمة �إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون .ومن �آياته خلق ال�سماوات
والأر�ض واختالف �أل�سنتكم و�ألوانكم �إن في ذلك لآيات للعالمين .ومن
�آياته منامكم بالليل والنهار وابتغا�ؤكم من ف�ضله �إن في ذلك لآيات لقوم
ي�سمعون .ومن �آياته يريكم البرق خوفا و طمعا و ينزل من ال�سماء ماء
فيحيي به الأر�ض بعد موتها �إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ،ومن �آياته
�أن تقوم ال�سماء والأر�ض ب�أمره ثم �إذا دعاكم دعوة من الأر�ض �إذا �أنتم
تخرجون{ (الروم  .)25-20حيث �إن الآية} :ومن �آياته �أن خلقكم{ والآية:
}ومن �آياته �أن خلق لكم من �أنف�سكم �أزواجا{ .جاء المبتد�أ فيهما بنية
تركيبية ما�ضوية .والآية} :ومن �آياته خلق ال�سماوات و الأر�ض{ ،والآية:
}ومن �آياته منامكم بالليل والنهار{ قد جاء المبتد�أ فيهما م�صدرا
�صريحا «خلق ،منامكم» ،والآية الأخيرة} :ومن �آياته �أن تقوم ال�سماء
والأر� ��ض{ .قد ورد المبتد�أ فيها بنية تركيبية م�ضارعية «�أن تقوم()59
ال�سماء والأر�ض»( .)60وه��ذه الآي��ات يالحظ �أن جملها اال�سمية كلها
معطوفة على بع�ضها بع�ضا مما يجعلنا ن�ست�أن�س ال�سمية التركيب الإ�سنادي
ج ـ ــذور لهذه الآية الكريمة الم�ؤدية فيها البنية التركيبية الفعلية «يريكم البرق»
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الم�ضمرحرفها «�أن» وظيفة المبتد�أ ،لأن البنية العميقة للبنية التركيبية
الم�شتملة على الحرف ال�سابك ظاهرا �أو مقدرا هي م�صدر ،بينما التي
تفتقر �إلى هذا الحرف فبنيتها م�شتق.
وال�صورة الآتي ذكرهاالتي نقف على مثال لها في قوله تعالى} :وما
كان لنف�س �أن ت�ؤمن �إال ب�إذن اهلل{ (يون�س .)100 :نجد التركيب الإ�سنادي
«�أن ت�ؤمن» المكون من الحرف الم�صدري ال�سابك «�أن» ،والفعل الم�ضارع
المن�صوب «ت�ؤمن» ،والفاعل الم�ضمر «هي» يمثل بنية تركيبية م�ضارعية
ب�سيطة ت�ؤدي في هذه الجملة اال�سمية المركبة المن�سوخة وظيفة ا�سم
«كان» التي يالحظ �أن خبرها جاء متقدما عليها لوروده جارا ومجرورا
«لنف�س» .والبنية العميقة لهذه البنية التركيبية الم�ضارعية هي «�إيمانها».
وعلى الرغم من �أن هذه البنية التركيبية يمكن �أن ت�ستبدل بذلك اال�سم
المفرد ،ف�إن ثمة فرقا في الداللة بينها وبين هذا اال�سم المفرد الم�صدر
«�إيمانه».
وال�صورة الموالية �سنجد �أن البنية التركيبية الم�ضارعية فيها
مقترنة بالفاء الرابطة .ففي الآي��ة الكريمة} :ف�أما ال��زب��د فيذهب
جفاء{ (الرعد .)17 :فالجملة المركبة في هذه الآية وقع فيها تقديم ال
على نية الت�أخير� ،أي تحويل جذري بمفهوم الل�سانيات الحديثة .فالمبتد�أ
«الزبد» لم يقدم للتركيز عليه ،و�إنما جعل و�سيلة للفت انتباه ال�سامع
�إلى منطلق م�شترك بينهما يبنىعليه الخبر الجديد .ولنا �أن نقابل هذه
الجملة المركبة في الفرن�سية باال�ستعمال الذي تحدث عنه «مار تنيه»في
قوله« :كثيرا ما يحتل مدخل الجملة عن�صر ل�ساني ال يحمل وظيفة
الفاعل وتلج�أ اللغة �إلى مثل هذا اال�ستعمال عندما تريد التركيز على هذا
العن�صر مثل «الرجل �أعرفه « .»Lhomme je le connaisوهذا ما يدعم
االعتقاد بالأهمية التي توليها اللغة ل�صيغة ال�صدارة من كل المنظومات
الل�سانية� ،إذا �إنها ت�ؤدي من الناحية ال�شكلية على الأقل دور ما نطلق عليه ج ـ ــذور
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�صاحب الأولوية»( .)61و قد حلل �سيبويه الجملة ذات التحويل الجذري
قائال« :ف��إذا بنيت الفعل( )62على اال�سم قلت« :زيد �ضربته» فلزمت
الهاء ،و�إنما تريد بقولك مبني على الفعل �أنه في مو�ضع منطلق �إذا
قلت« :عبداهلل منطلق» .فهو في مو�ضع هذا الذي بني على الأول وارتفع
به»( .)63لذلك فالبنية التركيبيةالم�ضارعية الب�سيطة «فيذهب جفاء»
الم�ؤلفة من فاء رابطة  +فعل ما�ض  +فاعل «هو»  +مفعول به «جفاء»
مبني عليها المبتد�أ «الزبد» .فهي في مو�ضع خبر له «و �إنما ح�سن �أن
يبنى الفعل علىاال�سم حيث كان معمال في الم�ضمر و�شغلته به( )64ولوال
ذلك لم يح�سن لأنك لم ت�شغله ب�شيء»( .)65فلو قيل «و�أما الزبد فيذهب»
لم يح�سن لأن ال�ضمير العائد على المبتد�أ �إجباري ولوال ذلك لم يح�سن
على حد تعبير �سيبويه(.)66
و�أ�سا�س ذلك �أن هذا العائد قد عمل على المحافظة على �سالمة
البناء .و ذلك بربط الخبر بالمبتد�أ .وهذا ال�ضمير الغائب «هو» في قوة
اال�سم الظاهر «الزبد» في حقل المطابقة( .)67ولنا �أن ننظر في قوله
تعالى�} :أ�أنتم �أ�شد خلقا �أم ال�سماء بناها{ (النازعات .)27 :حيث نجد �أن
خبر المبتد�أ «ال�سماء» هو البنية التركيبية الما�ضوية الب�سيطة بناها»،
لأن في رفع المبتد�أ «ال�سماء» ما يجعل عطف الجملة اال�سمية المركبة
«ال�سماء بناها»(� )68صالحا على الجملة اال�سمية الب�سيطة «�أ�أنتم �أ�شد
خلقا»(.)69
وي�سجل �أن البنية التركيبية الم�ضارعية «فيذهب جفاء» قد �أدت
وظيفة خبر المبتد�أ «الزبد» ،و �أنها جاءت مقترنة بالفاء .و بنيتها العميقة
«فذاهب جفاء» .وهي تدل على توكيد �إ�سناد الذهاب جفاء �إلى الزبد.
وقد يكون التوكيد في هذه البنية التركيبية الم�ضارعية الم�ؤدية
وظيفة خبر «لكن» �آتيا من التحويل المحلي المتمثل في تقديم المفعول
ج ـ ــذور به على نية الت�أخير،في نحو الآية الكريمة�} :إن اهلل ال يظلم النا�س �شيئا
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و لكن النا�س �أنف�سهم يظلمون{ (يون�س .)44 :حيث �إن البنية التركيبية
الم�ضارعية الب�سيطة «�أنف�سهم يظلمون» يالحظ �أن المفعول به فيها
«�أنف�سهم» قد تقدم عن الفعل الم�ضارع «يظلمون» ،وفاعله المتمثل في واو
الجماعة لإفادة تخ�صي�ص النا�س ظلم �أنف�سهم .و�أ�سا�س ذلك �أنك «�إذا
قدمت الفعل ف�إنك تكون بالخيار في �إيقاعه على �أي مفعول �أردت ،ب�أن
تقول �ضربت زيدا �أو بكرا �أو خالدا .و�إذا �أخرت الفعل وقدمت مفعوله،
ف�إنه يلزم االخت�صا�ص للمفعول على �أنك لم ت�ضرب �أحدا �سواه».
وفي قوله تعالى} :وما منعنا �أن نر�سل ب��الآي��ات �إال �أن ك��ذب بها
الأولون{ (الإ�سراء .)59 :نجد البنية التركيبية الما�ضوية الب�سيطة «�أن
كذب بهاالأولون» الم�ؤلفة من «�أن» ،و�صلتها الفعل الما�ضي «ك��ذب»،
والجار والمجرور «بها» ،و الفاعل «الأولون»يالحظ �أنها قد جاءت بعد
�أداة الح�صر «�إال» .وقد �أدت وظيفة الفاعل حيث �إن �سيبويه ين�ص على
�أن التركيب الإ�سنادي من مثل «�أن كذب بها الأول��ون» يماثل التركيب
«تكذيب الأولين بها» ،من حيث هو ركن ا�سمي.
وهذه البنية التركيبية تفيد ق�صر منع الإر�سال بالآيات على تكذيب
الأولين بها.
وبنيتها العميقة «تكذيب الأولين بها» .والبنية العميقة للجملة الفعلية
المركبة الم�شتملة عليها هذه الآية هي «وما منعنا الإر�سال بالآيات �إال
تكذيب الأولين بها».
ولمزيد من الإي�ضاح للتدليل على �أن هذه البنية التركيبية الما�ضوية
م�ؤدية وظيفة الفاعل نحذف كال من «ما» النافية ،و�أداة الح�صر «�إال»
لي�صبح التركيب الإ�سنادي الفعلي المركب «منعنا الإر�سال بالآيات
تكذيب الأولين بها»� ،أو «منعنا تكذيب الأولين بالآيات الإر�سال بها»،
ذلك �أن الجملة الفعلية المركبة في هذه الآية وقع فيها تحويل محلي ج ـ ــذور
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ت�أخرت فيه البنية التركيبية الواقعة فاعال على نية التقديم للغر�ض
البالغي المذكور �آنفا.
وت�ستوقفنا الآية الكريمة} :وما منع النا�س �أن ي�ؤمنو ا�إذ جاءهم
الهدى �إال �أن قالوا �أبعث اهلل ب�شرا ر�سوال{ (الإ��س��راء )94 :على جملة
ما�ضوية «�أن قالوا �أبعث اهلل ب�شرا» الم�ؤلفة من «�أن» ،و�صلتها الفعل
الما�ضي «قال» ،وواو الجماعة الفاعل ،ومقول القول «�أبعث اهلل ب�شرا»
الواردبنية تركيبية ما�ضوية ب�سيطة ،يالحظ �أنها �أدت وظيفة الفاعل.
وبنيتها العميقة «قولهم �أبعث اهلل ب�شرا» .وهي تفيد ق�صر منع النا�س
الإيمان حين مجيئهم الهدى على قولهم �أبعث اهلل ب�شرا ا�ستغرابا لذلك.
ويالحظ تقدم المفعول به (النا�س) على الفاعل الم�شار �إليه.
ولما كان المفعول به عن�صرا ذا رتبة غير محفوظة �سنجد البنية
التركيبية الفعلية المركبة الذي احتوته محولة تحويال محليا ،بتقدم
المفعول به فيها على الفاعل.و �شاهدها قوله تعالى } :ول��و ت��رى �إذ
يتوفى الذين كفروا المالئكة{ (الأنفال ،)50 :حيث �إن البنية التركيبية
الما�ضوية «الذين كفروا» الم�ؤدية وظيفة المفعول به ي�سجل مجيئها
متقدمة على الفاعل «المالئكة» لغر�ض بالغي يتمثل في بيان ت�شنيع
حالة الكافرين حين احت�ضارهم و توفيهم« .ولو قدم المالئكة في هذا
الغر�ض لم يفد المعنى» .وبنيتها العميقة «الكافرين».
وال�صورة الآت��ي ذكرها ي�سجل فيها تحويل بالترتيب م�س الجملة
ال�شرطية .وقبل �أن نعر�ض لهذه ال�صورة التي تكون فيها البنية التركيبية
ال�شرطية المحولة بالتقديم ،نلفت االنتباه �إلى �أن الترتيب الأ�صلي للبنية
التركيبية ال�شرطية يقت�ضي �أن تتقدم البنية التركيبية التي لل�شرط� ،إال
�أن �أ�سلوب ال�شرط قد ي�أتي محوال بتقديم البنية التركيبية التي لجواب
ال�شرط .و�إن تقديم هذه البنية التركيبية التي لجواب ال�شرط لن يغير
ج ـ ــذور من فكرة التعليق .حيث يبقى هذا الأ�سلوب محتفظا بمعنى ال�شرط.
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و�إذا كان بع�ض النحويين رف�ضوا �أن يكون المتقدم على �أداة ال�شرط
هو البنية التركيبية التي لجواب ال�شرط ،لأن ذلك ال يتنا�سب مع القاعدة
التي و�ضعوها القا�ضية ب�أن �أداة ال�شرط ال تعمل الجزم �إال متقدمة ،ف�إن
الذي يطم�أن �إليه هو �أن الن�صو�ص التي �سنعر�ض لها تبين الخروج عن
تلك القاعدة .ففي قوله تعالى} :قال ه�ؤالء �ضيفي �إن كنتم فاعلين{
(الحجر )71 :نجد البنية التركيبية ال�شرطية «ه ��ؤالء �ضيفي �إن كنتم
فاعلين» الم�ؤدية وظيفة مقول القول ي�سجل مجيء البنية التركيبية التي
لجواب ال�شرط «ه�ؤالء �ضيفي» ا�سميةب�سيطة مقدمة.
وفي قوله تعالى} :قال �أين ما كنتم تدعون من دون اهلل{ (الأعراف:
 )37نجد البنية التركيبية اال�سمية المن�سوخة «�أين ما كنتم تدعون من
دون اهلل» اال�ستفهامية المركبةمحولة بتقديم ا�سم اال�ستفهام «�أين»
الم�ؤدي وظيفة الخبر على المبتد�أ «ما كنتم تدعون من دون اهلل» الوارد
بنية تركيبية ا�سمية من�سوخة م�ؤدية وظيفة مقول القول.
والتحويل بالترتيب يم�س البنية التركيبية التي ت�ؤدي وظيفة النعت.
وتقف على مثال له في قوله تعالى} :هو الذي �أنزل من ال�سماء ماء لكم
منه �شراب{ (النحل .)10 :فالبنية التركيبية اال�سمية المح�ضة «لكم منه
�شراب» المحولة بتقديم الخبر المتمثل في الجار و المجرور «لكم» على
نية الت�أخير على المبتد�أ «�شراب» وردت في محل ن�صب نعتا للمنعوت
«ماء» الواقع مفعوال به .وبنيتها العميقة و�صف ،ا�سم مفعول ،هو «موجودا
�شراب».
لكم منه ٌ
وقد تكون مثل هذه البنية التركيبية محولة تحويال محليا متمثال
في تقديم الخبر على نية الت�أخير .وت�ستوقفنا عندها الآية الكريمة} :
يب�شرهم ربهم برحمة منه و ر�ضوان و جنات لهم فيها نعيم مقيم{
(التوبة� .)21 :إذ �إن البنية التركيبية اال�سمية المح�ضة «لهم فيها نعيم
مقيم» الم�ؤلفة من الخبر المقدم المتمثل في الجار والمجرور «لهم» ج ـ ــذور
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والجار و المجرور « فيها» الدال على المكان و المبتد�أ «نعيم» ،والنعت
«مقيم» هي في محل جر نعت للمنعوت النكرة «ر�ضوان» المعطوف على
اال�سم المجرور «رحمة» .و بنيتها العميقة و�صف (ا�سم مفعول عامل ،هو
«موجو ٌد لهم فيها نعي ٌم مقي ٌم»).
وه��ذا التحويل المحلي يعتري البنية التركيبية الم�ؤدية وظيفة
الم�ضاف �إليه .ففي قوله تعالى�} :إذا ال�سماء ان�شقت{ (االن�شقاق .)1 :نجد
�أن البنية التركيبية الما�ضوية «ال�سماء ان�شقت»  -لأن «�إذا» الت�ضاف �إال
�إلى البنية التركيبية الفعلية  -الم�ؤلفة من الفاعل المقدم «ال�سماء» على
نية الت�أخير ،والفعل الما�ضي الم�ؤخر «ان�شقت» المت�صلة به تاء الت�أنيث
واردة في محل جر م�ضافا �إلى «�إذا» الظرفية .وبنيتها العميقة «ان�شقت
ال�سماء» .ون�شدانا للتي�سير فال حاجة �إل��ى �أن نعرب «ال�سماء» فاعال
لفعل محذوف يف�سره الفعل «ان�شقت» ،والقول �إن البنية العميقة لهذه
البنية التركيبية هي «�إذا ان�شقت ال�سماء ان�شقت» وحمال على الوجهين
اللذين تعرب بهما الجملة اال�سمية المبدوءة بو�صف في حالة التطابق
بين الو�صف ومرفوعه ،من حيث الإفراد والتذكير والت�أنيث � -إذ يعرب
الو�صف خبرا مقدما ،واال�سم المرفوع بعده فاعال �أو نائب فاعل له �سادا
م�سد الخبر في نحو قوله تعالى�} :أراغب �أنت عن �آلهي يا �إبراهيم{
(مريم  - )46/فحمال على ذلك ي�صنف هذا التركيب الإ�سنادي �ضمن
التركيب الفعلي ،وهو الذي نطمئن �إليه ،لأننا حين ا�ستقرائناللبنيات
التركيبية الم�ؤدية وظيفة الم�ضاف �إليه الواقعة بعد «�إذا» الظرفية في
المدونة مو�ضوع الدرا�سة ،وجدناها كلها ين�سحب عليها هذا الحمل،
لكون الم�سند �إليه فيها (�أي الفاعل �أو نائب الفاعل) ورادا مفردا،
ال مثنى والجمعا .والقاعدة المقترحة هي �أن يتقدم الفاعل� ،أو نائب
الفاعل بعد �أداتي ال�شرط «�إذا» ،و«�إن» فقط ،لأنهما ا�ستعمال في �أف�صح
الكالم  ،و هو كالم اهلل هكذا  .و ال داعي �إلى �أن نتمحل فعال محذوفا
ج ـ ــذور يف�سره ما بعده  .وما الذي ي�ضير �أن تكون هذه القاعدة ا�ستثنائية.

رابح أحمد بومعزة

المبحث الثاني  -التوجيه النحوي والل�ساني للتحويل بالزيادة في المدونة:

العدد  ، 49رجب 1439هـ  -إبريل 2018

وقد يعتري نظام الكلمات في البنية التركيبية الفعلية الب�سيطة
تغيير بالتقدم ،بحيث يكون الم�سند �إلى «الفاعل» محوال تحويال محليا
بتقديم المفعول به على عن�صر في ه��ذه البنية التركيبية،على نية
الت�أخير ،لغر�ض بياني هو الت�أكيد .ففي الآي��ة الكريمة} :و�إذ ابتلى
�إبراهيم ربه بكلمات{ (البقرة .)124 :نجد �أن البنية التركيبية الما�ضوية
الب�سيطة «ابتلى �إبراهيم ربه بكلمات» الم�ؤلفة من الفعل الما�ضي «ابتلى»
والمفعول به المقدم على نية الت�أخير «�إبراهيم» ،انطالقا من �أن جمهور
النحاة ي��رون �أن رتبة مثل ه��ذا المفعول به الملتب�س فاعله ب�ضميره
واجبة التقديم على الفاعل «ربه»( ،)70لأن الرتبة عندما تكون �ضرورية
في ترابط الجملة بحيث ت�صبح الحرية فيها م�ؤدية �إلى الغمو�ض� ،أو
االلتبا�س نجد النحاة ين�صون على �ضرورة االلتزام بها باعتبارها و�سيلة
من و�سائل الترابط حيثما كانت ملتزمة �أو مقيدة( ،)71فنظام العربية
�ألزم �أن يتقدم المفعول به في مثل هذه المو�ضع ،لأن وجه الإ�سناد يختل
�إذا لم يتم مثل هذا التقديم .و نجد هذه البنية التركيبية الما�ضوية
واقعة مو�ضع الم�ضاف �إلى «�إذا» الظرفية المبهمة .والبنية العميقة
للمت�ضايفين هي حين ابتالء الرب �إبراهيم بكلمات » .وقد �أفادت ت�أكيد
تقيد زمن االبتالء بالما�ضي ،لأن الظرف يعد �أحد القرائن وظيفته �أنه
ي�أتي مخ�ص�صا �أو مقيدا ،لوقوع الحدث في الزمان �أو المكان على خالف
ما لو كان التعبير بالم�صدر الم�ؤولة به هذه البنية التركيبية الما�ضوية
الجاري فيها تحول محلي(.)72

63

لقد ورد لهذا النوع من التحويل �صور متنوعة .فالزيادة التي لغر�ض
التق�صير الذي قوامه الوحدتان اللغويتان الزائدتان ،اللتان ت�سيران
تت�ضافران( :نفي � +أداة الق�صر �إال) نقف على نموذج لها في قوله ج ـ ــذور
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تعالى} :ما ج��زاء من �أراد ب�أهلك �سوءا �إال �أن ي�سجن{ (يو�سف.)25 :
حيث �إن الجملة الم�ضارعية «�أن ي�سجن» الم�ؤلفة من الحرف الم�صدري
ال�سابك «�أن» ،والفعل الم�ضارع المن�صوب بها المبني لما لم ي�سم فاعله،
و نائب الفاعل الم�ضمر الذي بنيته العميقة «هو» قد جاءت م�ؤدية وظيفة
خبر المبتد�أ «جزاء» .والبنية العميقة لهذه الجملة اال�سمية المركبة في
هذه الآية هي «ما جزاء المريد ب�أهلك �سوءا �إال ال�سجن» .ويالحظ �أن
الق�صر فيها من قبيل ق�صر المو�صوف على ال�صفة( .)73وهذه الجملة
هي جملة خبرية ،ولي�ست ا�ستفهامية .
وقد تكون هذه البنية التركيبيةالم�ؤكدة بالق�صر ا�سمية من�سوخة.
ونقف عليها في قوله تعالى�} :أولئك الذين لي�س لهم في الآخ��رة �إال
النار{ (هود� .)16 :إذ �إن الجملة اال�سمية الب�سيطة المن�سوخة «الذين
لي�س لهم في الآخرة �إال النار» المكونة من المو�صول اال�سمي «الذين»،
والفعل الما�ضي النا�سخ «لي�س» ،و�شبه الجملة «لهم» الم�ؤدية وظيفة خبر
مقدم ،والجار والمجرور «في الآخرة (ظرف المكان) ،و�أداة الح�صر
«�إال» ،وا�سم «لي�س» «النار» الم�ؤخر م�ؤدية وظيفة خبر المبتد�أ «�أولئك».
وبنيته العميقة «غير الموجود لهم في الآخرة �إال النار»».
والتحويل بالزيادة قد يتمثل في عن�صر تحدي الزمن النا�سخ
«�أ�صبح»( .)74ونقف على نموذج لها في قوله تعالى} :و�أحيط بثمره
ف��أ��ص�ب��ح يقلب كفيه ع�ل��ى م��ا �أن �ف��ق فيها{ (ال�ك�ه��ف .)42 :فالجملة,
الم�ضارعة «يقلب كفيه» الم�ؤدية وظيفة خبر الفعل النا�سخ «�أ�صبح»
تبين �أن فعل التقليب �إنما كان في الما�ضي م�صحوبا بتوقيت معين هو
«الإ�صباح» .ويالحظ �أن الفعل الم�ضارع فيها «يقلب» يقدم لنا الداللة
على الحدث والحدوث المتكرر ،والداللة المزاولة والتزجية والتف�صيل
ج ـ ــذور في حدوث الحدث .وقد تعاون مع الفعل الما�ضي «�أ�صبح» الدال على
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توقيف ال�صباح على تزويدنا ب�صورة حركية تر�سم في مخيلتنا حركة
الكفين وهما يزاوالن التقليب مع تكرير هذا الحدث عدة مرات.
وف��ي قوله تعالى} :ق ��ال اب��ن �أم �إن ال �ق��وم ا�ست�ضعفوني وك ��ادوا
يقتلونني{ (الأع� ��راف )150 :ي�سجل �أن البنية التركيبية الم�ضارعية
«يقتلونني» الم�ؤلفة من الفعل الم�ضارع «يقتلون» ،وواو الجماعة الفاعل،
ونون الوقاية ،والمفعول به المتمثل في ال�ضمير ( ياء المتكلم) هي في
محل ن�صب م�ؤدية وظيفة خبر «كاد» .وهي تدل على �أن قتلهم له اقترب
اقترابا كبيرا ولكنه لم يقع ،وذلك في الزمن الما�ضي( ،)75والذي دل على
ذلك هو القرينة اللغوية (كاد) التي زيدت لتحويل الخبر ذلك التحويل.
وقد يرد عن�صر التحويل (فعل المقاربة) هذا م�سبوقا بنفي .ففي
الآية الكريمة} :وال يكاد ي�سيغه{ (�إبراهيم .)17 :نجد الجملة الم�ضارعية
«ي�سيغه» الواقعة خبرا للفعل المنفي «ال يكاد» تدل على �أنه ي�سيغه بعد
�إبطاء( ،)76لأن «كادو» يكاد «�إذا دخل عليهما نفي كان ذلك دليال على
�إثبات ح�صول الفعل( .)77ي�ؤكد ذلك قول �أحدهم «ومقرونة بالجحد()78
تنبئ عن وقوع الفعل» ،لأن نفي النفي �إثبات .و هذا التحويل بالزيادة هو
تحول محلي  ،بقيت فيه الجملة اال�سمية المن�سوخة ا�سمية.
وال�صورة الآتية نقف عليها في قوله تعالى } :وطفقا يخ�صفان عليهما
من ورق الجنة{ (الأع��راف .)12 :حيث �إن البنية التركيبيةالم�ضارعية
«يخ�صفان» الم�ؤلفة من الفعل الم�ضارع المرفوع «يخ�صفان» المت�صل
به �ألف االثنين الم�ؤدي وظيفة الفاعل هي في محل ن�صب م�ؤدية وظيفة
خبر فعل ال�شروع «طفق» .وقد دلت هذه الجملة على ال�شروع في حدث
الخ�صف واالبتداء فيه في الزمن الحالي(.)79
ومثل هذه ال�صورة يمكن �أن تكون خبرا للفعل «�أخ��ذ» .و�شاهدها
الآية الكريمة} :و�ألقى الألواح و�أخذ بر�أ�س �أخيه يجره �إليه{ (الأعراف:
 .)150فالبنية التركيبية الم�ضارعية «يجره»وظيفتها خبر فعل ال�شروع ج ـ ــذور
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«�أخذ» الذي يعد فعال م�ساعدا دل باقترانه ببناء «يفعل» المتمثل في فعل
هذه الوحدة الإ�سنادية «يجر»على ال�شروع في حدوث الجر)(.)80
وفي قوله تعالى} :ع�سى اهلل �أن ي�أتيني بهم جميعا{ ( يو�سف)83 :
يالحظ �أن الجملة الم�ضارعية �أن ي�أتيني»الم�ؤلفة من الحرف ال�سابك
«�أن» والفعل الم�ضارع المن�صوب «ي�أتي» ،وفاعله الم�ضمر الذي ال يخلو
منه هو ،ونون الوقاية ،والمفعول به المتمثل في ياء المتكلم هي في محل
ن�صب م�ؤدية وظيفة خبر «ع�سى» .وهي تفيد رجاء �سيدنا يعقوب عليه
ال�سالم من اهلل �أن ي�أتيه ب�أبنائه جميعا في الم�ستقبل القريب( ،)81لأن
»ع�سى» ت�ستعمل لدنو الخبر ومقاربته (.)236
وما يلفت االنتباه هو �أن خبر «ع�سى» ال يجيء �إال مع الفعل الم�ستقبل،
لأن «ع�سى» و�ضعت لمقاربة اال�ستقبال؛ ذلك �أن «�أن» �إذا دخلت على
الم�ضارع �أخل�صته لال�ستقبال(.)82
والتحويل الجذري بالزيادة نقف عليه في قوله تعالى} :فلم تقتلوهم
و لكن اهلل قتلهم{ (الأنفال .)17 :فالبنية التركيبية (لكن اهلل قتلهم «هي
جملة ا�سمية محولة بزيادة النا�سخ الفعلي (لكن) ،والتحويل فيها تحويل
جذري ،لأن بنيتها التوليدية قبل الزيادة هي بنية فعلية (قتلهم اهلل).
وخبرها جاء جملة ما�ضوية (قاتلهم) ،بنيتها العميقة و�صف (ا�سم فاعل
عامل) هو «قا ِتل ُهم» .و هي تفيد ق�صر قتلهم على اهلل.
و في الآية الكريمة} :وال تقولن ل�شيء �إني فاعل ذلك غدا �إال �أن
ي�شاء اهلل{ (الكهف )23 :نجد الجملة اال�سمية الم�ؤكدة �إني فاعل ذلك
غدا «قد ورد خبر «�إن» فيها «فاعل ذلك غدا» بنية تركيبية م�ضارعية،
جاء الم�سند فيها «فاعل» على بناء «فاعل» منون ًا ،و فاعله �ضمير م�ستتر
بنيته العميقة «�أنا»( ،)83و ذلك «مفعولبه للم�سند «ا�سم الفاعل «فاعل».
فالو�صف «فاعل» يحمل �ضميرا مرفوعا ب�أنه فاعل البد منه ،لأن هذا
ج ـ ــذور الخبر في معنى الفعل.
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ويالحظ �أن البنية التركيبية الم�ضارعية «فاعل ذلك» التي بنيتها
العميقة «�س�أفعل ذلك» قد �أدت وظيفة خبر «�إن» .وجاءت لتفيد الت�أكيد
على حدوث الحدث «فعل ذلك غدا» والذي عزز داللة الم�سند «فاعل» على
الزمن الم�ستقبل �إنما هي القرينة اللفظية «غدا» .وهذه البنية التركيبية
وقع فيها تحويل جذري انتقلت فيه من البنية التركيبية اال�سمية �إلى
الفعلية ،بينما عدها الب�صريون داخلة �ضمن التحويل المحلي� ،أي �أن
البنية التركيبية تبقى محافظة على ا�سميتها على الرغم من �أن البنية
العميقة لهذا الم�سند «جاعل» هي «�أجعل» .وي�سجل �أن تنوين الم�سند في
هذه البنية التركيبية جعل داللة الفعل تتجه �إلى الزمن الم�ستقبل.
ومثل هذه البنية التركيبية قد ت�أتي خبرا للنا�سخ الحرفي «لعل».
ونقف على مثال لها في قوله تعالى} :لعلك ت��ارك بع�ض م��ا يوحى
�إليك{ (هود .)12 :فالبنية التركيبية «تارك بع�ض ما يوحى» الم�ؤلفة من
الو�صف «ت��ارك» العامل عمل فعله «تترك» ،وفاعله الذي ال ينفك عنه
«�أنت» ،والمفعول به «بع�ض ما يوحى» م�ؤدية وظيفة خبر «لعل» .وبنيتها
العميقة «تترك بع�ض الموحى �إل�ي��ك» .وه��ي تفيد ترجي ت��رك بع�ض
الموحى �إليه و ترقبه .
وفي الآية الكريمة} :قال �إنك لن ت�ستطيع معي �صبرا{ (الكهف:
 .)67نجد اال�سمية المركبة المن�سوخة ق��د اعتراها تحويل بزيادة
عن�صرين (�إن) التي لتوكيد الخبر ،والوحدة اللغوية (لن) التي لنفي
الخبر «�إنك لن ت�ستطيع معي �صبرا» .فالجملة الم�ضارعية المنفية «لن
ت�ستطيع معي �صبرا «جاءت لتدل على ت�أكيد نفي ا�ستطاعة المخاطب
ال�صبر في الم�ستقبل ،لأن «لن» نفي لقوله «�سيفعل»(.)84
وقد يكون عن�صرا التحويل متمثال في الوحدتين اللغويتين( :ليت +
لم) .ونقف على ذلك في الآية الكريمة} :ويقول يا ليتني لم �أ�شرك ج ـ ــذور
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بربي �أحدا{ (الكهف .)42 :فالجملة الم�ضارعية المنفية «لم �أ�شرك بربي
�أحدا» وظيفتها خبر «ليت» ،وبنيتها العميقة «غير م�شرك بربي �أحدا».
وهي تفيد �أن هذا التمني م�ستحيل وقوعه .وهي تفيد تمني المتكلم عدم
�إتيانه كتابه .وهو �أمر م�ستحيل تحققه(.)85
والتحويل بالزيادة قد يكون للق�صر الذي يعد طريقة من طرائق
التوكيد .و قد يكون �ضمير الف�صل الذي يف�صل بين ا�سم «�إن» وخبرها
الواقع بنية تركيبية م�ضارعية للمفرد الغائب «هو» في نحو قوله تعالى:
}�إن اهلل ه��و يقبل التوبة ع��ن عباده{ (التوبة .)104 :ذلك �أن البنية
التركيبية الم�ضارعية «يقبل التوبة» واقعة خبرا لـ «�إن» .وبنيتها العميقة
«م�ؤكد قبوله التوبة» ولي�س «قابل التوبة» .والإتيان بهذه البنية التركيبية
م�سبوقة ب�ضميرالف�صل «هو» �أفاد ب�أن الم�سند �إليه «اهلل» هو وحده الذي
يقبل التوبة عن عباده� .أي �أن قبول التوبة مق�صور عليه ال يتعداه �إلى
�سواه ،فهي من قبيل ق�صر ال�صفة على المو�صوف(� ،)86أي ق�صر الم�سند
على الم�سند �إليه الذي يعني تخ�صي�ص الم�سند �إليه بالم�سند.
وال�صورة الآت��ي ذكرها ي�سجل فيها اقتران الفعل الم�ضارع بالم
التوكيد لي�ضاف �إل��ى الم�ؤكدين الم�شتملة عليهما الجملة اال�سمية
المن�سوخة المركبة ،فيغدو الخبر �إنكاريا ،ونقف على نموذج لذلك في
قوله تعالى} :و�إنا نحن لنحي ونميت{ (الحجر .)23 :البنية التركيبية
الم�ضارعية «لنحي» الم�ؤلفة من الم التوكيد( ،)87والفعل الم�ضارع
«نحيي» ،والفاعل الم�ضمر «نحن»( )88م�ؤدية وظيفة خبر الحرف النا�سخ
«�إن» .و هذه البنية التركيبية يالحظ �أنها جاءت للزيادة في التوكيد.
وقد قوى ت�أكيد �إ�سناد الإحياء والإماتة �إلى اهلل �ضمير الف�صل «نحن»،
واقتران هذه البنية التركيبية بالم التوكيد .وبذلك �أبانت هذه البنية
التركيبية عن تخ�صي�ص ،ا�سم «�إن» ب�صفة الإحياء و الإماتة ،واقت�صارها
ج ـ ــذور عليه دون غيره.
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وقد تكون مثل هذه البنية التركيبية الم�ؤكدة بالق�صر م�ؤكدة بـ«قد».
فحين نمعن النظر في قوله تعالى} :و�أوحي �إلى نوح �أنه لن ي�ؤمن من
قومك �إال من قد �آم��ن{ (ه��ود .)36 :نجد البنية التركيبية الما�ضوية
الم�ؤكدة «من قد �آمن» الم�ؤلفة من ا�سم الو�صول «من» ،وحرف التحقيق
«قد» ،والفعل الما�ضي «�آمن» و فاعله الذي ال يخلو منه «هو» م�ؤدية وظيفة
الفاعل .وبنيتها العميقة «الم�ؤمن الحقيقي» �أو «الم�ؤكد �إيمانه» .وهي
تفيد ق�صر الإيمان له �أي الر�سول على الم�ؤمن المتحقق فيه الإيمان.
وقد يكون الق�صر الآت��ي من الزيادة قوامه الوحدتان اللغويتان
(«م��ا» �« +إال») و�شاهده قوله تعالى} :وما منع النا�س �أن ي�ؤمنوا �إذ
جاءهم الهدى و ي�ستغفروا ربهم �إال �أن ت�أتيهم �سنة الأولين{ (الكهف:
 .)55حيث �إن البنية التركيبية الم�ضارعية «�أن ت�أتيهم �سنة الأولين»
م�ؤدية وظيفة الفاعل .وبنيتها العميقة «�إتيانهم �سنة الأولين» .والأمر
يجلو حين نحذف �أداتي الح�صر «ما» و«�إال» ،حيث ي�صبح تركيب الجملة
في هذه الآية «منع النا�س �إيمانهم حين مجيئهم الهدى وا�ستغفارهم
ربهم �إتيانهم �سنة الأولين».
وقد تكون مثل هذه البنية التركيبية الم�ؤكدة بالق�صر م�ؤدية وظيفة
المفعول به .ونقف على عينة لها في الآية الكريمة} :ولو فتحنا عليهم
بابا من ال�سماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا �إنما �سكرت �أب�صارنا{
(الحجر )15 ،14 :فالبنية التركيبية الما�ضوية «�إنما �سكرت �أب�صارنا»
الم�ؤكدة بالق�صر المتو�سل �إليه بالأداة «�إنما» م�ؤدية وظيفة مقول القول.
وال�صورة الآتي ذكرها �سنجد الق�صر في بنيتها التركيبية قوامه
الوحدتان اللغويتان (�إنْ التي للنفي � +إال) في نحو قوله تعالى} :وتظنون
�إن لبثتم �إال قليال{ (الإ�سراء .)52 :فالبنية التركيبية الما�ضوية الم�ؤكدة
«�إن لبثتم �إال قليال» الم�ؤلفة من حرف النفي «�إن» والفعل الما�ضي المبني
على ال�سكون « لبث» ،و�ضمير الرفع المت�صل «تم» الم�ؤدي وظيفة الفاعل ،ج ـ ــذور
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و �أداة الح�صر «�إال» ،و ظرف الزمان « قليال» هي في محل ن�صب مفعوال
الفعل الم�ضارع القلبي «تظنون» .وهي تفيد �إثبات ت�أكيد ظن قلة لبث
المخاطبين.
وقد ي�أتي الق�صر في مثل هذه البنية التركيبية من عن�صر ي الزيادة
(من) الذي للنفي  +حرف الح�صر �إال) ،و�شاهدها قوله تعالى} :قال
ومن يقنط من رحمة ربه �إال ال�ضالون{ (الحجر .)56 :حيث �إن البنية
التركيبية الم�ضارعية «من يقنط من رحمة ربه �إال ال�ضالون» الم�ؤلفة
من حرف النفي «من» التي بمعنى «ال» ،والفعل الم�ضارع «يقنط» والجار
والمجرور «من رحمة» والم�ضاف �إليه «رب» المت�صل به ال�ضمير «هـ»
الم�ؤدية وظيفة الم�ضاف �إليه ،و�أداة الح�صر «�إال» ،والفاعل «ال�ضالون»
م�ؤدية وظيفة مقول القول.
وقد يكون الت�أكيد بالق�صر من طريق �آخر ،كما هو ال�ش�أن في قوله
تعالى} :وي�أبى اهلل �إال �أن يتم نوره{ (التوبة )32 :من الفعل (ي�أبى) الذي
ينوب عن النفي  +الوحدة التي للق�صر �إال) .ذلك �أن الجملة الم�ضارعية
(وي�أبى اهلل �إال �أن يتم نوره) م�ضارعية ب�سيطة مكونة من الفعل الم�ضارع
(ي�أبى) والفاعل ،لفظ الجاللة (اهلل) ،و�أداة الق�صر (�إال) ،والمفعول
به ،الوارد بنية تركيبية (�أن يتم نوره) التي قوامها� :أن  +الفعل الم�ضارع
«يتم»  +الفاعل الم�ضمر «ه��و»  +المفعول به «ن��ور» ،والم�ضاف �إليه
«ال�ضمير المت�صل (هـ) ،لأن هذه الجملة المركبة «وي�أبى اهلل �إال �أن يتم
نوره» ،من حيث ال�شكل لي�ست ا�ستثنائية ،الفتقارها لأحد �أركان اال�ستثناء
وهو الم�ستثنى منه ،لكنها من حيث المعنى تفيد ا�ستثناء ما بعدها من
حكم ما قبلها»� ،إال �أن هذا اال�ستثناء المفرغ �إن هو �إال ق�صر« .والق�صر
توكيد �أداته التي يقوم عليها هي النفي ،و«�إال»( .)89و�أ�سا�س ذلك �أنه» �إذا
ج ـ ــذور تفرغ �سابق «�إال» لما بعدها� ،أي لم ي�شتغل بما يطلبه ،ف�إن اال�سم الواقع
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بعد «�إالمعرب ب�إعراب ما يقت�ضيه ما قبل «�إال» قبل دخولها( ،)90و�سابق
«�إال» هو الفعل المتعدي «ي�أبى» الذي يطلب مفعوال به.
وقد يالحظ مجيء الزيادة في هذه البنية التركيبيةالم�ضارعية
لغر�ض التقرير .و نقف على مثال لها في الآية الكريمة} :قال �أو لم
ننهك{ (الحجر .)70 :ذلك �أن البنية التركيبية «�أول��م ننهك» محولة
بزيادة همزة اال�ستفهام ،وح��رف النفي (ل��م) .بنيتها التوليدية هي
(ون�ن�ه��اك) .وق��د ج��اءت ه��ذه ال��زي��ادة لغر�ض التقرير .وه��ذه البنية
التركيبية الم�ضارعية م�ؤدية وظيفة مقول القول.
وال�صورة الموالية �سنجد �أن مثل هذه البنية التركيبيةالمحكية
بالقول م�ضمر قولها (العامل فيها) .ونقف على عينة لذلك في قوله
تعالى} :ق��ال الملأ من ق��وم فرعون �إن ه��ذا ل�ساحر عليم يريد �أن
يخرجكم من �أر�ضكم فماذا ت�أمرون{ (الأعراف .)11 ،10 :ذلك �أن البنية
التركيبية الم�ضارعية اال�ستفهامية الب�سيطة «فماذا ت�أمرون» الم�ؤلفة
من المفعول به «ماذا» المحول تحويال محليا بالتقديم على نية الت�أخير،
والفعل الم�ضارع «ت��أم��رون» ،وفاعله المتمثل في واو الجماعة هي في
محل ن�صب محكية بقول �آخر محذوف ،بنيته العميقة «فقال لهم فرعون
فماذا ت�أمرون» .والذي اقت�ضى ذلك هو المعنى الذي دل �سياق الكالم
عليه .فقوله( :يريد �أن يخرجكم من �أر�ضكم) �صادر من كالم الملأ،
وقوله :فماذا ت�أمرون من كالم فرعون جار على كالمهم �إياه .وعلى هذا
فالوقف التام في هذه الآية ينبغي �أن يكون على �أر�ضكم.
والتحويل بالزيادة قد يكون جذريا ،ون�سوق له قوله تعالى} :وجدها
تغرب في عين حمئة{ (الكهف� .)86 :إذ �إن البنية التركيبية الم�ضارعية
«تغرب» الم�ؤلفة من الفعل الم�ضارع «تغرب» ،و فاعله الم�ضمر الذي
الينفك عنه «ه��ي» قد ج��اءت في محل ن�صب مفعوال به ثانيا للفعل
ج ـ ــذور
الما�ضي النا�سخ «وجد» .و بنيتها العميقة «غاربة».
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والتحويل في هذه الآية تحويل جذري ،حيث �إن البنية التوليدية لهذه
الجملة قبل زيادة عن�صر التحويل «وجد» جملة ا�سمية (هي غاربة)،
�أو (ال�شم�س غاربة) .وبعد التحويل بالزيادة �صار المبتد�أ مفعوال به �أول،
والخبر مفعوال به ثانيا.
ويمكن �أن تكون مثل هذه البنية التركيبية منفية .ونقف على مثال لها
في قوله تعالى} :يح�سبون الأحزاب لم يذهبوا{ (الأحزاب� .)20 :إذ �إن
البنية التركيبية الم�ضارعية «لم يذهبوا» هي في محل ن�صب مفعول به
ثان للفعل الم�ضارع النا�سخ «يح�سبون» .و بنيتها العميقة «غير ذاهبين».
وي�سجل �أن هذه البنية التركيبية تمثل «الم�سند» في البنية التوليدية
للتركيب الإ�سنادي المنطوية عليه هذه الآية الكريمة .و�أ�صلها خبر؛ حيث
�إن البنية التوليدية للجملة المن�سوخة بعن�صر التحويل «يح�سبون» هي
(الأحزاب غير ذاهبين).
وهذا التحويل الجذري ت�ستوقفنا عندها الآية الكريمة} :وتركنا
بع�ضهم يومئذ يموج في بع�ض{ (الكهف .)99 :فهذه الآية ت�ضمنت جملة
فعلية ما�ضوية (تركنا بع�ضهم يومئذ يموج في بع�ض) بنيتها التوليدية
جملة ا�سمية ،هي (بع�ضهم مائج في بع�ض) ،وبدخول عن�صر الزيادة:
فعل التحويل (ترك) �صارت الجملة فعلية وغدا المبتد�أ (بع�ضهم) هو
المفعول به الأول ،والبنية التركيبية الم�ضارعة الب�سيطة المثبتة «يموج»
الم�ؤلفة من الم�ضارع المرفوع «يموج» ،وفاعله الم�ضمر الذي ال يخلو
منه «هو» وردت في محل ن�صب مفعوال به ثانيا لفعل التحويل الما�ضي
«ت��رك» .وبنيتها العميقة «مائجا» .وهذه البنية التركيبية هي م�سند،
لأن المفعول به الثاني لأفعال التحويل هو خبر في الأ�صل؛ �إذ �إن البنية
العميقة لمعمولي النا�سخ الفعلي «ترك» هي (بع�ضهم مائج في بع�ض).
ج ـ ــذور وهذا الخبر مبني ح�سب �سيبوبه على المفعول به الأول «بع�ضهم»(.)91
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ولما كان في هذه الجملة الفعلية المركبة «تركنا بع�ضهم يومئذ
يموج في بع�ض» �إ�سنادان� :إ�سناد الترك �إلى المتكلمين (نا) في التركيب
الإ�سنادي «تركنا» ،و �إ�سناد الموج �إلى بع�ضهم في التركيب الإ�سنادي
«بع�ضهم يموج» ،ف�إنه ال يمكن اال�ستغناء عن ه��ذه البنية التركيبية
الم�ؤدية وظيفة المفعول به الثاني.
وقد تكون مثل هذه البنية التركيبية مفعوال به ثانيا لفعل الأمر من
فعل التحويل «جعل» في نحو قوله تعالى} :فاجعل �أفئدة من النا�س
تهوي �إليهم» (�إبراهيم .)37 :ذلك �أن البنية التركيبية الم�ضارعية «تهوي»
وظيفتها مفعول به ثان لفعل الأمر الذي للتحويل «اجعل» .والبنيةالتوليدية
لهذه الجملة هي (�أفئدة النا�س هاوية).
وال�صورة الآتي ذكرها تكون البنية التركيبية التي لل�شرط محولة
بثالث زيادات .ونقف عليها في قوله تعالى} :و�إذ قالوا اللهم �إن كان
هذا هو الحق من عندك ف�أمطر علينا حجارة من ال�سماء{ (الأنفال:
 .)32فالبنية التركيبية ال�شرطية «اللهم �إن كان هذا هو الحق من عندك
ف�أمطر علينا حجارة» الم�ؤدية وظيفة مقول القول يالحظ �أن البنية
التركيبية اال�سمية التي لل�شرط (�إن كان هذا هو الحق) مزيد فيها
الوحدة اللغوية (�إن) لغر�ض ال�شرط ،وعن�صر تحيد الزمن (كان) الذي
يح�صر زمن الخبر (الحق) في الما�ضي ،و �ضمير الف�صل (هو) المفيد
التوكيد ،وال�سابقة (ال) المقترنة بالخبر (الحق) لغر�ض الق�صر .وهي
تبين �أن الخبر �إن كان كما و�صف ،فيطلبون من اهلل طلبهم المتمثل في
جواب ال�شرط «ف�أمطر علينا حجارة» .والبنية التوليدية العميقة لهذه
البنية التركيبية التي لل�شرط هي (هذا حق).
وقد تكون البنية التركيبية اال�سمية الب�سيطة م�ؤكدة بالق�صر بزيادة
الأداة «�إنما» .ونقف على نموذج لها في قوله تعالى} :قالوا �إنما �أنت ج ـ ــذور
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مفتر{ (النحل .)101 :فالجملة اال�سمية «�إنما �أنت مفتر» الم�ؤلفة من �أداة
الح�صر «�إنما» ،والمبتد�أ «�أن��ت» ،والخبر «مفتر» ،م�ؤدية وظيفة مقول
القول .وهي تفيد �أن هذا المقول م�ؤكد.
وفي قوله تعالى} :قالوا يا �صالح قد كنت فينا مرجوا{ (هود)62 :
ي�سجل �أن البنية التركيبية اال�سمية المن�سوخة «قد كنت فينا مرجوا»
المحولة بزيادة حرف التحقيق «قد» المفيد التوكيد  ،والفعل النا�سخ
«كان» المحددزمن الخبر (مرجوا) م�ؤدية وظيفة مقول القول .والبنية
التوليدية لها هي «�أنت مرجو» .وهذه البنية التركيبية المحولة بالزيادة
غر�ضها �أن زمن الخبر م�ؤكد في الما�ضي� ،أي �أن المخاطب (�صالح عليه
ال�سالم) كان مرجوا في الما�ضي.
وقد تكون هذه البنية التركيبية �أكثر ت�أكيدا ،لمجيئها محولة بزيادة
م�ؤكدين .و�شاهدها قوله تعالى} :وظنوا �أنهم قد كذبوا{ (يو�سف.)110 :
ذلك �أن البنية التركيبية اال�سمية المركبة «�أنهم قد كذبوا» الم�ؤدية
وظيفة المفعولين للفعل «ظنوا» جاءت محولة بزيادة حرف التوكيد «�أن»،
والوحدة اللغوية «قد» التي داللتها التوكيد .والتحويل في هذه الجملة
الفعلية تحويل جذري ،ذلك �أن البنية التوليدية لها قبل دخول العن�صر
(ظن) جملة ا�سمية ،هي (هم كاذبون).
وقد تكون الزيادة في هذه الجملة الواقعة حاال .و نقف على عينة لها
في الآية الكريمة} :وال يقطعون واديا �إال كتب لهم ليجزيهم اهلل �أح�سن
ما كانوا يعملون{ (التوبة .)121 :حيث �إن البنية التركيبية «اليقطعون
واديا �إال كتب لهم» مكونة من بنيتين تركيبيتين هما( :اليقطعون واديا)
التي بنيتها التوليدية (يقطعون واديا) ،والبنية التركيبية الثانية (�إال
كتب لهم) الما�ضوية الم�ؤدية وظيفة الحال ،التي تبين هيئة �صاحبها
(الفاعل) الممثل في واو الجماعة من الفعل «يقطعون» .وبنيتها العميقة
ج ـ ــذور «مكتوبا لهم».
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وق��د ت�أتي البنية التركيبية ال��زائ��دة بمنزلة العمدة ،ال الف�ضلة.
ولتو�ضيح هذا المعنى نورد قوله تعالى} :وال تقربوا ال�صالة و�أنتم
�سكارى{ (الن�ساء .)43 :حيث �إن الجملة الفعلية الب�سيطة «وال تقربوا
ال�صالة» الم�ؤلفة من «ال» الناهية  ،والفعل الم�ضارع المجزوم «تقربوا»،
والفاعل المتمثل في واو الجماعة ،والمفعول به «ال�صالة» .ي�سجل �أنه
ال ي�سوغ ال�سكوت عليها في هذا ال�سياق ،لأن نهي الم�صلين عن اقتراب
ال�صالة لي�س مطلقا ،و�إنما هو مقيد بوجودهم في حالة �سكر ،ومن
ثم فمعنى التركيب الإ�سنادي ال�سالف الذكر ال يتحقق منه معنى الآية
�إال بالبنية التركيبية اال�سمية المح�ضة «�أنتم �سكارى» الم�ؤدية وظيفة
الحال ،المالحظ �أنها جاءت مقترنة بالواو لت�صدرها ب�ضمير �صاحبها.
وبذلك ت�صبح هذه البنية التركيبية عمدة �إجبارية ،تمثل جزءا من
التركيب الإ�سنادي «وال تقربوا ال�صالة و�أنتم �سكارى» الذي غدا جملة
فعلية مركبة.
ونلفت االنتباه �إلى �أنه لو لم يتم تحكيم ال�سياق لعددنا التركيب
الإ�سنادي الفعلي «وال تقربوا ال�صالة» جملة تامة يح�سن ال�سكوت عليها
ال�ستيفائها �أركان الإ�سناد من ناحية ،وال�ستقاللها معنى من ناحية ثانية.
ومثل هذه الزيادة قد تم�س البنية التركيبية المو�سعة الم�ؤدية وظيفة
النعت :وال�صورة التي نحن ب�صدد تحليلها تكون زيادة مثل هذه البنية
التركيبية فيها بمثابة العمدة� ،إذ ال يمكن اال�ستغناء عنها .ونمثل لها
بالبنية التركيبية الم�ضارعية ال��واردة في الآي��ة الكريمة�} :إنكم قوم
تجهلون{ (الأعراف .)138 :وهي «تجهلون» التي بنيتها العميقة «جاهلون».
حيث �إن حذفها يجعل الخبر «قوم» غير ذي جدوى.
وفي الآية الكريمة} :ف�أنزلنا من ال�سماء ماء ف�أ�سقيناكموه وما �أنتم
له بخازنين{ (الحجر )22 :يالحظ �أن البنية التركيبية اال�سمية المنفية ج ـ ــذور
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«ما �أنتم له بخازنين» الم�ؤلفة من حرف النفي «ما» ،و«�أنتم» المبتد�أ على
لغة بني تميم� ،أو ا�سم «ما» على لغة �أهل الحجاز ،والجار والمجرور «له»،
والخبر «بخازنين» المجرور لفظا بحرف الجر الزائد (الباء) المرفوع
محال على لغة تميم ،المن�صوب محال على لغة الحجازيين .هذه البنية
التركيبية جاءت م�ؤدية وظيفة الحال .وي�سجل اجتماع الرابطين فيها:
ال��واو الحالية وال�ضمير العائد على �صاحب الحال المفعول به الأول
المتمثل في ال�ضمير المت�صل «كم» .وقد جاءت هذه البنية التركيبية
محولة بزيادة عن�صرين (ما) النافية وحرف الجر الزائد (الباء) الذي
يفيد ت�أكيد نفي الخبر).

خاتمــــــة:
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 - 1خل�ص البحث �إلى بيان �أن البنية التركيبية � -سواء �أكانت فعلية �أم
ا�سمية -ت�ؤدي كل الوظائف النحوية الإحدى ع�شرة.
 - 2انتهى البحث �إلى �أن كل جملة توليدية هي ب�سيطة ،ولي�س العك�س.
و�سواء �أكانت ا�سمية� ،أم فعلية ،ف�إنه لئن كان ي�شترط في عنا�صرها
�أن ت�أتي مفردة غير مركبة  -كما هو ال�ش�أن بالن�سبة �إلى الجملة
الب�سيطة  -ف�إنه ينبغي �أن ت�أتي هذه العنا�صر وفقا للعرفين النحوي
واالجتماعي .فاال�سمية منهما يكون المبتد�أ فيها مبدوءا به ،مفردا
ال بنية تركيبية) ،معرفا ب�أحد �أنواع المعارف ال�ستة ،ال نكرة ،مذكورا
،ال محذوفا ،وفوق كل ذلك يكون التركيب الإ�سنادي فيها لي�س من
«المعلم بح ٌر».
قبيل الم�ستقيم الكذب ،من نحو الجملة اال�سمية
ُ
وكذلك بالن�سبة �إلى الجملة الفعلية التي ينبغي �أن ت�أتي عنا�صرها:
الفاعل� ،أو نائب الفاعل �،أو المفعول به مفردة (ال بنى تركيبية)،
وال ي�سجل فيها تحويل بالتقديم ،وال بالزيادة .وف��وق كل ذلك ال
ج ـ ــذور
ي�سجل ورود التركيب فيها من قبيل ما �سماه �سيبويه بالم�ستقيم
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تب�سم الده ُر " ،لأن هذه التراكيب
الكذب ،من نحو الجملة الفعلية « َ
التوليدية� ،إنما �أن�شئت للتوا�صل العادي ،الذي تكون فيه الدوال على
�أقدار المدلوالت ،بخالف التراكيب التحويلية التي يتوارى خلفها
لطائف ،و �أغرا�ض بالغية .
 - 3الجملة �أو البنية التركيبية المحولة بالترتيب �أو الزيادة تخرج عن
غر�ض الإخبار الأ�صلي ،و ت�ستعمل في التوا�صل الراقي .لذلك ف�إنه
عند تحليل �صورهما ،بغية ا�ستكناه معناها ،البد من اللجوء �إلى
بنيتها العميقة ،لأن ذلك ي�ساعد على الفهم ال�سليم لهذه التراكيب
الإ�سنادية المحولة.
 - 4التحويل بالترتيب في الجملة العربية َي َم�س مختلف عنا�صرها� ،سواء
�أكانت هذه الجملة فعلية� ،أم ا�سمية .وحتى الفاعل  -لئن كانت
رتبته تعد محفوظة ،ف�إن البحث ر�أى �أنها في �سياقات قر�آنية غير
محفوظة ،وبخا�صة في الجملة ال�شرطية ،التي قد يتقدم فيها جواب
ال�شرط لدواع بالغية.
 - 5التحويل بالترتيب قد يكون جذريا ،حين ي�سجل فيه تقدم الفاعل
المنطقي ،وتنتقل فيه الجملة الفعلية التوليدية �إلى جملة ا�سمية،
�سواء �أكانت هذه الجملة مح�ضة� ،أم من�سوخة.
وقد يكون محليا حين ي�سجل في الجملة النواة تقديم الخبر� ،أو
المفعول به� ،أو �أحد عنا�صر التو�سعة الأخرى ،من نحو الحال� ،أو المفعول
المطلق� ،أو النعت ،و�سوى ذلك.
 - 7التحويل بالزيادة في الجملة العربية ي�أتي لتحقيق �أغرا�ض التوكيد
بمختلف �صنوفه ،ومنها الق�صر والق�سم .وقد ي�أتي ابتغاء �أغرا�ض
�أخرى من نحو النفي �أو ت�أكيده� ،أو ت�أكيد الخبر �أو تحديد زمانه.
وي�أتي لإفادة التمني� ،أو الرجاء� ،أو التعجب� ،أو المدح �أو الذم....
ج ـ ــذور
وهذا في الجملة اال�سمية و الفعلية .
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 - 8لقد بين البحث �أن هذا التحويل الذي بالزيادة قد يكون محليا ،وقد
يكون جذريا ،حين يكون عن�صر الزيادة متمثال في �أفعال (ظن)
و�أخواتها ،التي تتحول معها الجملة اال�سمية �إلى فعليه في�صبح فيها
المبتد�أ مفعوال به �أو ًال ،و الخبر مفعوال به ثانيا.
 - 9انتهى البحث �إل��ى �أن التحويلين :التحويل بالزيادة ،والتحويل
الترتيب بنوعيهما المحلي والجذري َي َم�سان البنية التركيبية التي
ت�ؤدي مختلف الوظائف النحوية ،و�أنه بغية ا�ستكناه البنية العميقة
لهذه التراكيب المحولة ،البد من الرجوع �إل��ى بنياتها التوليدية
(بتجريدها من تلك الزيادات �أو العودة �إلى ترتيبها الأ�صلي).
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�أثر الفا�صلة يف اختيار اللغة القليلة
وتقدميها على لغة جمهور العرب
عبدالعزيز بن �إبراهيم الدبا�سي

(*)

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم ،الحمد هلل الذي خ�ص نبينا محمد �صلى
اهلل عليه و�سلم بهذا الكتاب الم ُعجز العظيم الذي ال ي�أتيه الباطل من
بين يديه وال من خلفه� ،أنزله �سبحانه على �سبعة �أحرف ،كما ورد ذلك
في الحديث ال�صحيح من قوله عليه ال�صالة وال�سالمّ �« :إن القر�آ َن �أُنزل
تي�س َر منه»( ،)1وقد ف�سرت هذه الأحرف
على �سبع ِة �أحرف ،فاقر�ؤوا ما َّ
ب�أنها �أ�شهر لغات العرب؛ وذلك تي�سيرا لقراءته وحفظه؛ لأن العرب
�آنذاك ي�شق عليهم التكلم بغير اللغة التي اعتادت عليها �أل�سنتهم.
و�إن من كمال الإعجاز في القر�آن الكريم �أنه بهر فحول البلغاء
فبهتهم ،وتحدى �صفوة الف�صحاء فغلبهم ،حتى �شهد له الأعداء بحيازته
ق�صب ال�سبق في م�ضمار البالغة والف�صاحة ،ومن مظاهر تفوقه في
فنون البالغة قدرته الفريدة على ا�ستعمال المح�سنات البديعية ب�أ�سلوب
�ال من ال�صنعة والتكلف ،وي�أتي في مقدمة تلك المح�سنات
متقن خ� ٍ
الفا�صلة القر�آنية التي ُتختم بها بع�ض �آي��ات��ه ،فتنزل على الأ�سماع
بان�سياب ،فت�أ�سرها بجمال لفظها وح�سن ختامها.
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ولأهمية الفوا�صل في تزيين الجمل �أجازوا فيها �أمورا ال تجوز في
غيرها من الكالم المنثور ،قال �سيبويه« :وجميع ما ال ُي ُ
الكالم
حذف في
ِ
حذف ُي ُ
وما ُيختا ُر فيه �أنْ ال ُي َ
حذف في الفوا�صل والقوافي ،فالفوا�صل
قول اهلل عز وجل} :ﭙ ﭚ ﭛ{( )2و}ﭶ ﭷ ﭸ{(.)4(»)3
ولقد لحظتُ �أمر ًا ي�ؤكد ما ذكرته �آنفا من اهتمام الأ�سلوب القر�آني
وعنايته بالفوا�صل ،وهو �أنه قد ُيترك فيه الأف�صح وال�شائع من كالم
العرب ،و ُيختار مكانه لغة �أقل ا�ستعماال و�أحيان ًا �أقل ف�صاحة منه؛ حر�ص ًا
على �إقامة الفا�صلة واعتناء ب�سالمتها ،فمن ذلك ما يتعلق بالمعنى
والداللة ،كا�ستعمال كلمة (كنود) بمعنى العا�صي في لغة قبيلة كندة
على بع�ض تف�سيرات العلماء( ،)5ومنه ما عالقته بالنحو وال�صرف،
وهذا الأخير هو ما ر�أيت جمعه ودرا�سته في هذا البحث.
وقد مهدت لبحثي هذا بحديث �أُع��رف فيه الفا�صلة القر�آنية وما
ا�ستعمل لها من م�صطلحات �أُ َخر ،ثم �أوردت الم�سائل فيما جاء على اللغة
القليلة لإقامة الفا�صلة ،وجعلتها في مبحثين :الأول للم�سائل النحوية،
والثاني للم�سائل ال�صرفية ،و�أتممت البحث بخاتمة ت�ضمنت ثمراته.

التمهيد :الفا�صلة القر�آنية وما ا�ستعمل لها من م�صطلحات:
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نف�صل ع َّما
التام الـ ُم ِ
�لام ُ
لقد ع��رف العلماء الفا�صلة ب�أنها ال� َك ُ
بعده(.)6
كما ُعرفت ب�أنها �آخر الآية ،بمنزلة القافية من ال�شعر(.)7
�أما عن �سبب اختيار العلماء هذا الم�صطلح للفا�صلة فقد قيل:
�إنه �أُ ِخ� َ�ذ من قوله �سبحانه في و�صف كتابه(} :)8ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛﭜ ﭝ ﭞ{(.)9
كما قيل� :إنها �سميت بذلك لأنه ينف�صل عندها الكالم؛ وذلك �أن
ج ـ ــذور �آخر الآية قد ف�صل بينها وبين ما بعدها(.)10

عبدالعزيز بن إبراهيم الدباسي

85

العدد  ، 49رجب 1439هـ  -إبريل 2018

وق��د �أط�ل��ق بع�ض العلماء على الفا�صلة م�صطلح ًا �آخ��ر ،فنقل
الزجاج عن �أهل اللغة �أنهم يطلقون الفا�صلة ور�أ�س الآية على ال�شيء
«حذفت الياء ،و�أ�صله
نف�سه( ،)11ولهذا َف َّ�سر الفا�صلة بر�أ�س الآية ،فقالُ :
(فارهبوني)؛ لأنها فا�صلة ،ومعنى فا�صل ٍة ر� ُأ�س �آية»(.)12
غير �أن بع�ض علماء التف�سير وال�ق��راءات ك�أبي عمرو الداني قد
ذكروا �أن ا�ستعمال الم�صطلحين ل�شيء واحد هو من باب التجوز؛ لأن
بينهما فرق ًا ،فك ُّل ر� ِأ�س �آي ٍة فا�صل ٌة ،ولي�س كل فا�صلة ر�أ�س �آية(.)13
وهناك م�صطلح ثالث مرادف للم�صطلحين ال�سابقين حدث بين
العلماء اختالف في جواز ا�ستعماله ،وهو م�صطلح ال�سجع( ،)14فقد
اتفقوا على جواز �إطالقه على ما ورد منه في غير القر�آن الكريم ،واختلفوا
في حكم �إطالقه على الفوا�صل القر�آنية ،ولهم في ذلك مذهبان:
الأول� :أنه ال يجوز �إطالق م�صطلح ال�سجع على ما ورد من الفوا�صل
في القر�آن الكريم .وهو مذهب الجمهور( ،)15و�أ�شهر من قال به علماء
الأ�شاعرة( ،)16وتبعهم جماعة ،منهم الرماني( )17والباقالني()18
وال�سمين الحلبي(.)19
وا�ستند ه�ؤالء في منعهم على �أدلة� ،أ�شهرها ما ي�أتي:
� - 1أن هناك فرق ًا بين ال�سجع والفوا�صل؛ فال�سجع ُيق�صد ثم ُيحال
المعنى عليه ،وفي هذا تكلف ظاهر� ،أما الفا�صلة فالمق�صود بها
المعنى �أو ًال ،ثم ُيحال عليها اللفظ؛ فال�سجع عيب ،والفوا�صل في
الذروة من البالغة(.)20
� - 2أن ال�ق��ر�آن ك�لام اهلل ،وال ي�صح و�صفه بما لم َي� ِ�رد به �إذ ٌن في
ال�شرع(.)21
� - 3أن م�صطلح ال�سجع م�أخوذ ِم��نْ قولهم في اللغة�َ :س َج َع َّ
الطائر،
ول�ه��ذا فيجب تنزيه ال �ق��ر�آن الكريم ع��ن و�صف �شيء منه بهذا
ج ـ ــذور
الم�صطلح(.)22
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الثاني� :أنه يجوز �إطالق م�صطلح ال�سجع على ما ورد من الفوا�صل
ف��ي ال �ق��ر�آن الكريم ،وه��و مذهب لجماعة م��ن العلماء ،ك��أب��ي هـالل
الع�سكري( ،)23وابن �سنان الخـفاجي( ،)24و�ضياء الدين بن الأثير(.)25
وا�ستدلوا عليه ب�أن ال�سجع القر�آني في �أعلى مراتب الكالم ،بحيث
اليمكن �أن يجاريه كالم �أحد ،و�أنه ال فرق بين ال�سجع والفوا�صل(.)26
و�أق� ��ول� :إن م��ا ت��رج��ح ع�ن��دي م��ن ه��ذي��ن المذهبين ه��و مذهب
المجيزين� ،أما ما اتك�أ عليه المانعون من حجج فغير مقنعة لي؛ لأن
الأ�سلوب القر�آني قد جاء على �سنن العرب في كالمهم وعلى طرائقهم
في �أقوالهم ،و�إن كان يفوقه ف�صاحة وبالغة ،فكما ُي�سمى ما نطقت به
العرب من قبيل ذلك بال�سجع فال �ضير من �إطالق الم�صطلح نف�سه على
ما جاء منه في القر�آن الكريم ،كما �أطلقوا م�صطلحات موحدة لما ورد
في القر�آن وعلى �أل�سنة العرب في جل العلوم كالتف�سير والنحو وال�صرف
وغيرها ،ولم يخ�صوا ما جاء منها في القر�آن بم�صطلحات �أُ َخر ،بل �إن
علماء البالغة �أنف�سهم قد �أطلقوا الم�صطلحات نف�سها التي و�ضعوها
للمح�سنات اللفظية الأخرى كالجنا�س والطباق والمقابلة على ما ورد
منها في القر�آن الكريم ،وفي هذا �أي�ضا رد على الحجة الثانية ،وهي �أن
القر�آن كالم اهلل ،وال ي�صح و�صفه بما لم َي ِرد به �إذ ٌن في ال�شرع ،فهل ورد
�إذن �شرعي في الم�صطلحات الأخرى كالتي ذكرتها �آنفا؟
�أما قولهم� :إن ال�سجع في غير القر�آن عيب فهي حجة �أوهى من �أن
ي�ستند �إليها ،نعم هو في ذلك كغيره ،يعد معيبا �إذا كان متكلفا� ،أما �إذا
�سلم من التكلف فهو م�ستح�سن جدا؛ يدل على ذلك كثرة وروده في كالم
الف�صحاء والبلغاء ،وفي مقدمتهم �سيد ولد عدنان عليه �أف�ضل ال�صالة
و�أجل الت�سليم.
و�إ�ضافة على ما ذكرته ف�إن علينا الحر�ص على توحيد الم�صطلحات،
ج ـ ــذور وتجنب تعددها ما �أمكن؛ لأن تعدد الم�صطلحات لل�شيء الواحد -وهو ما
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ي�سمى علميا بالترادف في الم�صطلح( - )27يعد من الظواهر المعيبة
التي لها ت�أثير �سلبي في كل علم ،ولذا كان الأحرى اجتنابه.

المبحث الأول:

الم�سائل النحوية فيما جاء على اللغة القليلة لإقامة الفا�صلة
معاملة الفعل الم�ضارع المعتل الآخر مُعاملة ال�صحيح في حالة الجزم:

�إذا ُجزم الفعل الم�ضارع المعتل الآخر ف�إن حذف حرف العلة يكون
عالمة لجزمه ،وهذه هي اللغة الف�صحى الفا�شية في �أل�سنة العرب،
وعليها جاء عدد كبير جدا من الآيات� ،إال �أنه قد ورد في القر�آن الكريم
ما ظاهره مخالفة هذه القاعدة ،وهما �آيتان:
الأول����ى :قوله جل �ش�أنه في �إح��دى ال�ق��راءات المتواترة} :ﭑ

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ
ﭠ ﭡﭢ{( ،)28بجزم (ت ََخ ْف) و�إثبات الألف في (ت َْخ َ�شى) ،وهي
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قراءة حمزة الزيات(.)29
وقد وجهها المعربون بتوجيهات عدة ،هي:
زمت الفعل ( َت �خ� ْ�ف) ،و(ال) الثانية
فج ْ
� - 1أن (ال) الأول��ى ناهيةَ ،
نافية ،ف ُرفع الفعل بعدها؛ لكون الجملة م�ست�أنفة .وهو قول �أجازه
�سيبويه( )30والفراء( ،)31ووافقهما عليه �أبو جعفر النحا�س()32
وابن خالويه( ،)33وقال به من المت�أخرين الباقولي(.)34
� - 2أن (ال) في الآية هي (ال) الناهية ،و�أن الفعل (تخ�شى) مجزوم
ب�سكون مقدر ،فهو معتل ،لكنه ُعومل معاملة ال�صحيح ،والدليل على
�أنه مجزوم َجز ُْم الفعل الذي جاء في بداية الآية ،وهو ْ
(تخف)؛ لأنه
م�سبوق بـ(ال) الناهية �أي�ضا ،وقد جاءت الآية على لغة من لغات
العرب تعامل الفعل الم�ضارع المعتل الآخر معاملة الفعل ال�صحيح .ج ـ ــذور
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وهذا مذهب الفراء( ،)35ووافقه المنتجب الهمذاني(.)36
وقد ذكر الفراء( )37هذه اللغة وعزاها �إلى بع�ض العرب  ،ثم قال:
«وقال بع�ض بني عب�س» ،و�أن�شد قول ال�شاعر:
ون بني زيـ ــا ِد()38
�أل ْم َي�أ ِت ْي َك والأنبا ُء َت ْنمِ ي بما القـ ــتْ َلـ ُب ُ
فالفعل (ي�أتي) مجزوم بـ (لم) ،وعالمة جزمه ال�سكون.
وعلى ه��ذا التوجيه يكون ال��ذي ق� َّوى ا�ستعمال ه��ذه اللغة القليلة
الحاجة �إلى �إقامة الفا�صلة؛ لتتنا�سب مع باقي الفوا�صل في ال�سورة:
(تز َّكى ،وهُ َدى ،وال�سل َوى ،وهَ َوى )...وغيرها.
� - 3أن الفعل (ت ََخ ْف) مجزوم؛ لأنه جواب ل�شرط مقدر بعد الطلب،
وه��و الأم��ر ف��ي الآي��ة نف�سها} :ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ{،
و(تخ�شى) مرفوع؛ لأنه م�ست�أنف ،و(ال) قبله نافية .وهو قول �أبي
جعفر النحا�س( )39والفار�سي( )40ومكي بن �أبي طالب( )41و�أبي
البركات الأنباري( ،)42و�أجازه العكبري(.)43
� - 4أن الفعل (تخ�شى) ُج��زم ب�ـ(ال) الناهية قبله ،لكن الأل��ف نتجت
عن �إ�شباع الفتحة .وه��و ق��ول �أج ��ازه �سيبويه( ،)44والفراء()45
والفار�سي( )46و�أبو البركات الأنباري( ،)47والمنتجب الهمذاني(.)48
� - 5أن الفعل (تخ�شى) مجزوم بـ(ال) ،لكن الألف لم تحذف منه؛ لإقامة
الفا�صلة .وهو قول �أجازه ابن خالويه( )49و�أبو البركات الأنباري()50
والعكبري(.)51
�أما قراءة الجمهور} :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ{ فهي على �أن (ال)
ا�ضرب
الأول��ى والثانية نافيتان ،والجملة في محل ن�صب ح��ال؛ �أي:
ْ
خا�ش� ،أو في محل ن�صب �صفة
لهم طريق ًا في البحر غي َر خائف وغي َر ٍ
ج ـ ــذور لـ(طريق ًا)(.)52
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الآية الثانية :قوله تعالى} :ﯕﯖﯗ{( ،)53ب�إثبات الألف في
( َت ْن َ�سى) ،وللمعربين في توجيهها �أقوال ي�شبه بع�ضها ما وجهت به الآية
ال�سابقة ،وهي:
الأول� :أن الفعل مرفوع؛ لأن (ال) قبله نافية ،والمعنى على ذلك:
�سيزول عنك الن�سيان .وهو قول �أبي جعفر النحا�س( )54وابن خالويه()55
و�أبي البركات الأنباري(.)56
وا�ستدل النحا�س على بطالن قول من حمل (ال) على النهي ب�أنه
ال ُيت�صور �أن ُينهى الإن�سان عن الن�سيان؛ لأنه لي�س له �إرادة في ذلك(،)57
ووافقه على ذلك المنتجب الهمذاني(.)58
فحذفت �ألفه ،ثم لحقته
الثاني� :أن (ال) ناهية ،والفعل مجزوم بهاُ ،
�ألف ناتجة عن �إ�شباع الفتحة .وهو قول ابن خالويه(.)59
الثالث� :أن الفعل ( َت ْن َ�سى) ُج��زم ب �ـ(ال) الناهية ،وعالمة جزمه
ال�سكون؛ لأنه جاء على لغة من يعامل الفعل الم�ضارع المعتل الآخر معاملة
ال�صحيح ،والذي ق ّوى ا�ستعمال هذه اللغة هو مراعاة تنا�سب الفا�صلة مع
الفوا�صل الأخرى في ال�سورة( :المرعى ،و�أحوى ،يخفى) وغيرها(.)60
والتوجيه ال��ذي �أميل �إليه في كلتا الآيتين هو �أن ذينك الفعلين
(تخ�شى وتن�سى) قد جاءا على لغة من لغات العرب ُيعامل فيها الفعل
المعتل معاملة ال�صحيح ،و�أن الداعي �إلى تقديمها على لغة جمهور العرب
في الآيتين هو الحر�ص على �سالمة الفا�صلة ،ومثل ذلك قد وقع في
موا�ضع عدة في القر�آن الكريم �سي�أتي الحديث عنها تباع ًا بم�شيئة اهلل.
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الأ�صل في الفعل الم�ضارع المعتل الآخر �أال يحذف منه حرف العلة
�إال في حالة الجزم ،لكنه قد ورد حذف الياء خا�صة منه في مو�ضع الرفع ج ـ ــذور
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في �إحدى الفوا�صل ،واالكتفاء بالك�سرة بدال منها و�ص ًال ،والوقف عليها
بال�سكون ،وذلك في قوله تعالى} :ﭙ ﭚ ﭛ{(.)61
وقد اختلف القراء في قراءة ( َي ْ�سر) ،فقر�أها ابن عامر وعا�صم
وحمزة والك�سائي من ال�سبعة بحذف الياء واالجتزاء عنها بالك�سرة في
الو�صل ،وقر�أها ابن كثير ب�إثبات الياء وقف ًا وو�ص ًال(.)62
�أما قراءة ابن كثير فهي موافقة للقيا�س وال�شائع من كالم العرب
(ي�سري)؛ لأن الفعل الم�ضارع المعتل الآخر يبقى الحرف الأخير منه
في حالتي الرفع والن�صب ،ويحذف في حالة الجزم فقط ،وما دام الفعل
هنا مرفوع ًا فالقيا�س بقاء الياء فيه(.)63
و�أما قراءة ابن عامر وعا�صم وحمزة والك�سائي فظاهرها مخالفة
القيا�س؛ ولهذا وجهها النحويون والمعربون بتوجيهات عدة:
الأول� :أن الياء �إنما حذفت لأجل �إقامة الفا�صلة؛ كي ت�ستقيم مع
�أوخ��ر الآي��ات التي قبلها ،وهي( :الفجر ،وع�شر ،والوتر) ،ومثل ذلك
يغتفر في الفوا�صل القر�آنية وال�ق��واف��ي .وه��ذا مذهب �سيبويه(،)64
وتبعه جمهور النحويين كالزجاج( )65واب��ن ال�سراج( )66و�أب��ي جعفر
النحا�س( )68والفار�سي( )61وابن جني( ،)69وتوافقهم من المت�أخرين
ابن ال�شجري( )70والعكبري(.)71
وقد ا�ستدل �سيبويه على ذلك ب�أن الفا�صلة يوقف عليها غالبا ،ولهذا
فهي مظنة الحذف والتغيير� ،ش�أنها في ذلك �ش�أن القوافي في ال�شعر(.)72
«فحذفت الياء؛ لأنها
ووافق
الزجاج �سيبويه في هذا التعليل ،فقالُ :
ُ
َر� ُأ�س �آية ،و ُر�ؤو�س الآي الحذف فيها جائز ،كما يجوز في �آخر الأبيات»(.)73
الثاني� :أن حذف الياء من الفعل الم�ضارع غير المجزوم كثير في
لغة بع�ض القبائل العربية؛ ولذا ال ي�صح ق�صره على الفوا�صل القر�آنية
ج ـ ــذور وال القوافي ،بل يجوز في ال�سعة .وهو قول الفراء(.)74
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ولم يع ُز الفراء هذه اللغة �إلى قوم ب�أعيانهم ،و�إنما اكتفى ب�إيراد
�شاهد عليها ،وهو قول ال�شاعر:
ط بال�سيفِ الدَّما()75
َك َّفـ ـ ـ َ
ـاك َك ـ ٌّـف ال ُتل ُ
ِيق دِرهمـ ـ ـاً ُجوداً و�أُخرى ُت ْع ِ
تعط ،بحذف الياء مع كون الفعل مرفوع ًا(.)76
فقالِ :
وما ذكره الفراء �آنف ًا من كثرة حذف �آخر الفعل الم�ضارع المعتل
بالياء في لغة من لغات العرب ي�ؤكد ما �أ�شرت �إليه �سابقا مما عرف عن
الكوفيين من �أن لهم اهتماما كبير ًا بالرواية وال�سماع ،كما �أن لهم عناية
بالتنبيه على لغات القبائل.
الثالث� :أن الياء �إنما ُحذفت حفاظ ًا على الفا�صلة وحر�ص ًا على
�سالمتها ،وال �سيما �أنها قد وافقت لغة �إحدى القبائل ،وهي قبيلة هُ ذيل.
وهذا قول الزمخ�شري و�أبي حيان(.)77
وقد عزا ال�سمين الحلبي �إلى الزمخ�شري قوله� :إن االجتزاء بالك�سرة
عن الياء كثير في لغة هذيل ،و�أورد البيت ال�سابق �شاهدا على ذلك(.)78
والقول ال�سديد في هذه الم�س�ألة هو قول من ذهب �إلى �أن حذف الياء
من �آخر الفعل الم�ضارع غير المجزوم و�إن كان خالف القيا�س وال�شائع
من كالم العرب �إال �أنه م�ستعمل في لغة من اللغات القليلة الف�صيحة،
وجاءت الحاجة �إلى �إقامة الفا�صلة لتقوي هذا اال�ستعمال ،وهو نف�سه
ما قال به الزمخ�شري ومن وافقه ،وال ي�صح عندي قول من جعل ذلك
ب�سبب الفا�صلة القر�آنية وحدها وهو قول الجمهور؛ لأنه و�إن ُ�س ّلم لهم
ب�أن الفوا�صل يجوز فيها ما ال يجوز في غيرها� ،إال �أنه يجب حمل ذلك
ابتداء على ما يوافق القيا�س �أو ما يوافق لغة من لغات العرب  -و�إن كانت
قليلة  -قبل ق�صره على �صورة واحدة في النثر ،وهي الفا�صلة ،و�أخرى
في ال�شعر ،وهي ال�ضرورة ،والذي يدل على �ضعف هذا القول -على كثرة
من يقول به� -أنه قد ورد في القر�آن الكريم �أفعال م�ضارعة حذفت منها ج ـ ــذور
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ﯙ ﯚ{( ،)79فقال :ي�� ِأت ،مع كون الفعل مرفوع ًا ،وقوله �سبحانه:
}ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ{( ،)80فقال :نب ِغ ،مع �أن
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الفعل مرفوع �أي�ضا.
وفي ختام هذه الم�س�ألة �أود التنبيه على �أمر مهم ،وهو �أن القر�آن
الكريم بقراءته م�شتمل على لغات كثيرة من لغات العرب ،وكل هذه
اللغات في درجة عالية من الف�صاحة و�إن كان بع�ضها �أكثر ف�صاحة من
الآخر ،لكنه ال ي�صح ت�ضعيف �أي منها مطلقا؛ لمخالفتها بع�ض الأقي�سة
التي و�ضعها النحويون؛ وعلة ذلك في ت�صوري �أن تلك الأقي�سة والقواعد
قد و�ضعها العلماء على اللغة ال�شائعة وهي اللغة الف�صحى ،ولم ي�ضعوها
على كل لغة ف�صيحة تكلمت بها العرب؛ لأنهم ال ي�ستطيعون ذلك ،ولو
ا�ستطاعوا ال�ضطربت قواعدهم وتفرقت ،ولهذا حر�ص علماء اللغة
على و�ضع القواعد على الكثير الغالب ،وت�أويل ما خالفه �إن �أمكن ،وبناء
على هذا التف�سير فمن غير المقبول عق ًال �أن نجعل تلك الأقي�سة معيارا
لقبول اللغات الأخرى �أو رف�ضها؛ لأن ورودها في القر�آن �أقوى دليل على
ف�صاحتها� ،أما مخالفتها للقاعدة فغير م�ضعف لها ،والدليل على ما
ذكرته �أن النحويين �أنف�سهم كثيرا ما يطلقون عبارتهم ال�شهيرة على
ما خالف �أقي�ستهم من كالم العرب و�أعياهم ت�أويله ،وتلك العبارة هي
قولهم� :شا ٌذ قيا�س ًا ف�صي ٌح ا�ستعما ًال.

تعدي الفعل ( َز َّو َج) �إلى مفعوله الثاني بالباء:

الفعل ( َز َّو َج) من الأفعال التي تن�صب مفعولين ،فيقالَ :ز ّو َج الرج ُل
زيد ًا ابن َته� ،أما الفعل ( َت َز َّو َج) فين�صب مفعو ًال واحد ًا ،نحوَ :تز ّو َج زي ٌد هند ًا،
هذا هو اال�ستعمال ال�شائع والفا�شي في �أل�سنة العرب ،وقد جاء قوله عز
ج ـ ــذور وجل} :ﮅ ﮆﮇ ﮈﮉ ﮊ{( )81موافق ًا لهذا اال�ستعمال.
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وقد ن�ص الفراء على �أن هذه اللغة هي لغة ال�سواد الأعظم من العرب،
فقال« :العرب تقول :ز ّوج ُته امر�أ ًة ،وال يكادون ُيدخلون الباء»(.)82
وقد وردت �آيتان كريمتان خالفتا لغة جمهور العرب ،فتعدى فيهما
الفعل (ز ّوج) لمفعوله الثاني بالباء� ،إحداهما قوله عز وجل} :ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ{( ،)83والأخ��رى قوله جل �ش�أنه} :ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ{( ،)84فما ال�سر ف��ي ت��رك ماهو �شائع
وم�شهور؟
�أقول مجيب ًا عن هذا ال�س�ؤال� :إنه قد �سبق �أن ذكرت �أن الفراء ن�ص
على �أن جمهور القبائل العربية على اللغة الأولى ،كما �أنه ن�ص بعد ذلك
�أي�ضا على �أن من العرب من يعدي هذا الفعل (ز ّو َج) �إلى المفعول الثاني
بالباء( ،)85لكنها لغة قليلة.
�أم��ا عن ن�سبة ه��ذه اللغة فقد عزاها القا�سم بن معن �إل��ى �أزد
�شنوءة( )86وذك��ر ابن �سالم �أن لبني تميم في (ت��زوج) ا�ستعمالين،
فيقولون :تزوجتُ ام��ر�أ ًة وتزوجتُ بامر�أ ٍة ،وحكى الك�سائي عن العرب
مثل ذلك ،غير �أنه لم يعزها �إلى قبيلة بعينها(.)87
وال يخفى �أن ال�سبب في اختيار هذه اللغة القليلة و�إيثارها على
اللغة ال�شائعة في ذينك المو�ضعين من القر�آن الكريم �إنما كان لق�صد
الحفاظ على �سالمة الفا�صلة؛ كي تتوافق �آخر هذه الآية مع �أواخر الآي
في كلتا ال�سورتين ،ففي �سورة الدخان لتتنا�سب مع�( :أمين ،وعيون،
ومتقابلين) وغيرها ،وفي �سورة الذاريات كي تتنا�سب مع( :تعملون،
ورهين ،وي�شتهون) وغيرها؛ لأنه لو ا�ستعمل اللغة ال�شائعة وعدى الفعل
�إلى مفعوله الثاني دون جار لترتب على ذلك ن�صب اال�سمين بعده ،وهما:
المفعول الثاني ،ونعته ،فقيل :وزوجناهم حور ًا عين ًا ،وعليه �سوف تت�أثر ج ـ ــذور

94

أثر الفاصلة في اختيار اللغة القليلة وتقدميها على لغة جمهور العرب

العدد  ، 49رجب 1439هـ  -إبريل 2018

الفا�صلة بتغير حركة الحرف الأخير ،و�سيكون الوقف عليها بالألف ،بدل
النون ال�ساكنة ،وفي ذلك �إخالل بها.
وال��ذي ي�ؤيد ما ذكرته من �أن �إقامة الفا�صلة كان هو ال�سبب في
اختيار هذه اللغة ما �أ�شرت �إليه في ر�أ�س الم�س�ألة من �أنه قد ورد في
القر�آن الكريم ا�ستعمال اللغة ال�شائعة في غير الفوا�صل ،وهو قوله
�سبحانه} :ﮅ ﮆﮇ ﮈﮉ ﮊ{.
ولأجل هاتين الآيتين تو�سع بع�ض النحويين المت�أخرين في الم�س�ألة،
ف�أجازوا تعدية الفعلين (ز ّوج) و(تز ّوج) دون الباء �أو بها ،ولم يفا�ضلوا
بين اال�ستعمالين ،ومن ه�ؤالء ابن ه�شام الأن�صاري(.)88
وما ذهب �إليه ه�ؤالء هو على النقي�ض مما ذهب �إليه بع�ض النحويين
المتقدمين الذين منعوا ا�ستعمال الفعل متعدي ًا بالباء مطلق ًا ،منهم �أبو
من�صور الأزهري الذي ذهب �إلى �أبعد من منع ذلك� ،إذ نفى عن العرب
ا�ستعماله �أ�صال ،فقال« :وتقول العرب :زوج ُت ُه امر�أ ًة ،وتزوجتُ امر�أ ًة،
ولي�س من كالم العرب :تزوجتُ بامر�أة»( ،)89كما عزا الفخر الرازي �إلى
يون�س القول بذلك(.)90
وذهب �أبو جعفر النحا�س �إلى منعه �أي�ضا� ،إال �أنه علل ا�ستعمال الفعل
معدى بالباء في الآيتين ب�أنه قد ُ�ضمن معنى فعل �آخر ،وهو ( َق� َرنَ )،
فقال�« :أيَ :ق َر ّناهم بهنّ »(.)91
وقريب من ذلك ما ذهب �إليه �أبو عبيدة ،فقد ذكر �أن الفعل (ز ّوج)
في الآيتين لي�س بمعنى التزويج والنكاح ،و�إنما بمعنى َج ْع ِل ال�شيء زوج ًا،
وا�ست�شهد عليه بقول العرب :كان فرد ًا وزوجته ب�آخر ،كما يقولون� :شفعته
ب�آخر(.)92
ويظهر �أن الأخف�ش كان يقول بهذا �أي�ضا كما فهمه الواحدي من
ج ـ ــذور كالمه( )93الذي قال فيه« :جعلناهم �أزواج ًا بالحور»(.)94
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والذي يح�سن �أن �أختم به هذه الم�س�ألة �أن �أقول باخت�صار� :إنه من
غير المقبول منع ا�ستعمال ما ورد في �أف�صح كالم ،وهو كالم اهلل جل
وعال ،فقد كان الأول��ى بمن منعه م�ستدال بالت�ضمين الذي ال يقول به
�أكثرهم في غير هذه الم�س�ألة �أن يحمل الفعل على ظاهره دونما ت�أويل
�أو تكلف ،وال �سيما �أنه قد نقل الثقات عن بع�ض العرب ا�ستعمالهم للفعل
(زوج) متعديا لمفعوله الثاني بالباء� ،أما من �أنكر ا�ستعمال العرب له
ك�أبي من�صور الأزه��ري ،فهو �إن لم يكن قد �سمعه عنهم �أو نقله عمن
�سمعه ،ف�إن غيره من النقلة قد �سمعه ونقله �إلينا كالك�سائي والفراء وابن
�سالم ،والناقل حجة على من لم ينقل.

المبحث الثاني:

الم�سائل ال�صرفية فيما جاء على اللغة القليلة لإقامة الفا�صلة
مجيء ا�سم الفاعل مراداً به ا�سم المفعول:
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عرف العلماء ا�سم الفاعل ب�أنه ما دل على الحدث وفاعله ،وا�سم
المفعول ب�أنه ما دل على الحدث ومفعوله( ،)95ومن هنا اكت�سب كل
منهما الم�صطلح الذي و�ضع له ،وقد ورد هذان اال�سمان في القر�آن
الكريم بكثرة ،وك��ان كل منهما قد �أت��ى على بابه ،وي�ستثنى من ذلك
بع�ض الآيات التي �أتى فيها ا�سم الفاعل مرادا به ا�سم المفعول على ما
ذهب �إليه جمهور النحويين والمعربين ،منها قوله تعالى} :ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ{( ،)96وقوله �سبحانه} :ﭨ ﭩﭪ ﭫ{( ،)97وعلى ما هو �شائع
وفا�ش من كالم العرب كان القيا�س �أن ي�ؤتى با�سم المفعول في هاتين
ٍ
الآيتين.
والحق �أن كثير ًا من النحويين والمف�سرين والمعربين قد مروا على
هذه الآية مرور الكرام ،واكتفوا ب�أن ذكروا �أنه ُع ّبر با�سم الفاعل ،و�أريد
ج ـ ــذور
به ا�سم المفعول.
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لكن بع�ض �أئمة اللغة
قد ن�صوا على �أن لغة بع�ض �أهل الحجاز الإتيان با�سم الفاعل و�إرادة
نا�صب؛ �أي :مكتوم
ا�سم المفعول ،ونقلوا عنهم قولهم�ِ :س ٌّر كات ٌم ،وهَ ٌّم
ٌ
ومن�صوب ،وحمل الفراء والطبري عليه قوله تعالى}:ﭨ ﭩﭪ ﭫ{.
وبناء على هذا التوجيه ف�إن الذي رجح ا�ستعمال هذه اللغة القليلة
هو الحاجة �إلى �إقامة الفا�صلة في كلتا الآيتين لتتوافق مع باقي الفوا�صل
في ال�سورتين ،ففي الآية الأولى (را�ضية)؛ لتتنا�سب مع (عالية ،ودانية،
وخالية) وغيرها ،وفي الآية الأخرى (دافق)؛ لتتنا�سب مع (طارق) في
الوزن والحرف الأخير ،ولتتنا�سب مع (ثاقب ،وحافظ) في الوزن �أي�ضا،
بل �إن الفراء قد ن�ص على ذلك ،فقال« :و�أه� ُل الحجا ِز �أَفع ُل لهذا من
غيرهم� ،أن يجعلوا المفعول فاع ًال....وعي�شة را�ضية ،و�أعان على ذلك
�أنها توافق ر�ؤو�س الآيات التي هن معهن»(.)101
وقد عزا الزجاج �إلى �سيبويه �أن ا�سم الفاعل هنا بمعنى الن�سبة؛ �أي:
عي�شة ذات ر�ضا ،وماء ذو اندفاق( ،)102وقد رجعت �إلى (الكتاب) فلم �أ َر
�سيبويه قد �أورد قوله تعالى} :ﭨ ﭩﭪ ﭫ{ �أ�صال� ،أما الآي��ة الكريمة
الأخرى فقد �أوردها ،غير �أنه عزا هذا القول �إلى �شيخه الخليل بن �أحمد(.)103
و�سها الواحدي فخلط بين ما عزاه الزجاج �إلى �سيبويه ،وبين ما
يقول به الزجاج نف�سه ،فظن �أنه موافق ل�سيبويه ،لكنني حين رجعت �إلى
(معاني القر�آن و�إعرابه) وجدت فيه ما يخالف ما ن�سبه الواحدي �إليه،
�إذ قال الزجاج« :معناهَ :م ْد ُفوق»( ،)104ولم يقل :ذو اندفاق.
�أما �أبو جعفر النحا�س فقد عزاه �إلى الب�صريين عامة ،ولم يخ�صه
ب َع َلم معين(.)105
وذهب بع�ضهم �إلى �أن (دافق) لم يخرج عن بابه ،بل هو ا�سم فاعل
على الحقيقة؛ لأن الماء �إذا اندفق ،فهذا يفهم منه �أنه نزل ،فهو نازل،
ج ـ ــذور وهذا دليل على �أنه قد جاء على بابه ،نقل ذلك العكبري .
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وع�ن��دي �أن معنى الآي�ت�ي��ن ي��ؤي��د �أن ا��س��م الفاعل فيهما بمعنى
ا�سم المفعول ،و�أن الذي دعا �إلى هذا اال�ستعمال هو مراعاة �سالمة
الفا�صلتين ،وال �سيما �أن ذلك قد جاء عل لغة من لغات العرب الف�صيحة.

الوقف على المنقو�ص المحلى بـ (�أل) رفعاً وجراً:
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�إذا �أريد الوقف على اال�سم المنقو�ص المحلى بـ(�أل) ف�إن ياءه تثبت
في حالة الن�صب ،وال تحذف عند العرب جميع ًا� ،أما في حالتي الرفع
القا�ضي ور�أيت
والجر ف�إنها تثبت في لغة جمهور العرب ،فتقول :جاء
ْ
بالقا�ضي(.)107
القا�ضي ومررت
َ
ْ
وقد وردت بع�ض الآيات التي ُحذفت فيها الياء من اال�سم المنقو�ص
المحلى ب �ـ(�أل) في حالتي الرفع والجر ،كقوله تعالى} :ﮋ ﮌ
ﮍﮎﮏ{( ،)108وقوله جل �ش�أنه} :ﯶﯷﯸ
ﯹ ﯺ ﯻ{( ،)109وقوله �سبحانه} :ﯩ ﯪ ﯫ{( ،)110وقوله
جل وع�لا} :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ{( ،)111وق��د ك��ان للنحويين
والمعربين في توجيه تلك الآي �أقوال ،فيما ي�أتي تف�صيل لها:
ال��ق��ول الأول� :أن حذف الياء من اال�سم المنقو�ص المحلى ب�أل
في حالتي الرفع والجر لغة جيدة من لغات ال�ع��رب� ،إال �أنها لي�ست
بالف�صحى ،وقويت هذه اللغة في تلك المواطن لأجل الفا�صلة القر�آنية.
وهو قول �سيبويه( )112والزجاج( )113وابن ال�سراج( )114وال�سيرافي()115
والفار�سي( )116وابن ال�شجري(.)117
ذفت مراعاة للفا�صلة القر�آنية
ال��ق��ول الثاني� :أن الياء �إنما ُح ْ
فح�سب ،وهذا القول هو الظاهر من كالم �أبي جعفر النحا�س( )118وابن
�سيده( )119وغيرهما(.)120
ذفت لأنها ُكتبت بهذه ال�صورة في ر�سم
ال��ق��ول الثالث� :أنها ُح ْ
الم�صحف ،فالتزم بع�ض القراء بذلك ،كما في قوله تعالى} :ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ{ ،وهو قول لبع�ض النحويين( .)121ج ـ ــذور
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والقول ال�صحيح عندي هو �أن حذف الياء من اال�سم المنقو�ص في
حالتي الرفع والجر لغة من لغات العرب الف�صيحة( ،)122غير �أنها دون
اللغة الأولى �شيوع ًا وف�صاحة ،وقد ا�س ُتعملت في القر�آن في مثل الآيات
ال�سابقة؛ حفاظ ًا على تنا�سق الفوا�صل وعدم اختاللها ،وهو ما قال به
�أ�صحاب القول الأول ،فاجتماع ال�سببين كان مقوي ًا لذلك اال�ستعمال
الذي هو �أقل في كالم العرب.
ومما يدل على �أن الحر�ص على �سالمة الفا�صلة لم يكن وحده هو
ال�سبب لهذا اال�ستعمال  -على ما ذهب �إليه بع�ض النحويين � -أنه قد
جاء حذف الياء من اال�سم المنقو�ص المحلى بـ (�أل) في غير الفوا�صل،
كقوله تعالى :ﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹ{( ،)123وقوله
ع��ز وج��ل} :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ{( ،)124فقال:
الدا ِع ،وقوله �سبحانه} :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ{( )125فقال :الوا ِد،
مما يدل على �أنها بحق لغة من لغات العرب المعروفة.

الوقف على المنقو�ص المنون رفعاً وجراً:
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في اللغة الف�صحى يوقف على اال�سم المنقو�ص المنون في حالتي
الرفع والجر بحذف يائه ،وهذه هي لغة جمهور العرب ،وهو عك�س حكم
المحلى بـ(�أل) الذي م�ضى الحديث عنه في الم�س�ألة ال�سابقة ،وقد قال
الفار�سي عن هذه اللغة« :كان القيا�س �أن ُتحذف في الوقف ،وهي اللغة
التي هي �أ�شيع و�أف�شى»(.)126
�أما في حالة الن�صب فتثبت ياء اال�سم المنقو�ص عند جميع العرب،
وفي هذه الم�س�ألة لغة �أخرى �أقل ا�ستعما ًال من اللغة ال�سابقة لغة جمهور
العرب ،تثبت فيها ياء اال�سم المنقو�ص في موا�ضع الإعراب كلها ،بما في
قا�ضي ،ور�أيت قا�ضيا ،ومررت
ذلك مو�ضعا الرفع والجر ،فيقولون :هذا
ْ
ج ـ ــذور
بقا�ضي(.)127
ْ
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وقد ورد في قراءات متواترة ا�ستعمال هذه اللغة؛ حر�ص ًا على �سالمة
الفوا�صل ،ففي قراءة ابن كثير وبع�ض الع�شرة} :ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ{( )128ب�إثبات الياء في المنقو�ص المحلى بـ (�أل)،
موافقين لغة جمهور العرب( ،)129فلما كان الأمر كذلك احتاجت هذه
الآي��ة �إلى �أن تتنا�سب مع الفوا�صل الأخ��رى ،فقرئ قبلها} :ﭶ ﭷ
ﭸ{( ،)130ثم قرئ بعدها} :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ{( ،)131ب�إثبات
الياء في المنقو�ص المنون في حالتي الرفع والجر( )132على �أقل اللغتين؛
مراعاة للفا�صلة.
وكما �أ�شرت �سابقا لم تكن الفا�صلة وحدها هي ما دعا �إلى �إثبات
الياء في الآيتين ال�سابقتين ،بل كونها قد وافقت لغة من لغات العرب؛
لأن �إثبات الياء في هذين المو�ضعين عربي جيد ،كما ن�ص عليه معظم
النحويين ،ومما يدل على ذلك �أن بع�ضهم قد قر�أ به في غير الفا�صلة،
ومن ذلك قراءة ابن كثير} :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ{(.)133
وق��د ع��زا خالد الأزه ��ري �إل��ى يون�س �أن��ه يرجح �إث�ب��ات ال�ي��اء في
المنون(.)134
ويظهر لي �أن الأزه��ري قد �سها فيما عزاه �إلى يون�س؛ لأن يون�س
يرجح حذف الياء في المنادى المجرد من (�أل) والإ�ضافة؛ قيا�س ًا على
ما كان عليه قبل الإ�ضافة ،على ما نقله عنه تلميذه �سيبويه ،مخالف ًا في
ذلك الخليل الذي يقول بترجح �إثبات الياء ،وقد وافق �سيبويه يون�س،
وو�صف مذهبه ب�أنه الأق��وى؛ حمال على ما كان عليه قبل النداء ،قال
َ
قا�ض ْي؛
�سيبويه« :و�س�ألتُ
الخليل عن القا�ضي في النداء ،فقال� :أَختا ُر :يا ِ
القا�ضي ،و�أما يون�س فقال :يا ْ
قا�ض،
لأنه لي�س بمن َّون ،كما �أَختا ُر :هذا
ْ
وقول يون�س �أقوى؛ لأنه لما كان ِمنْ كالمهم �أنْ يحذفوا في غير النداء
ج ـ ــذور
كانوا في النداء �أَ ْج َدر؛ لأن النداء َم ْو ِ�ضع َح ْذف»(.)135
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ف�أقول� :إن قول �سيبويه« :قيا�سا على ما كان عليه قبل النداء» دليل
على �أن يون�س ال يرجح �إثبات الياء في المنون كما عزاه �إليه الأزهري.
�أما قراءة الجمهور فهي على عك�س ذلك تماما ،فقد ُحذفت الياء من
المحلى ب�أل (المتعال) على �أقل اللغتين؛ كي ت�ستقيم الفا�صلة مع المنقو�ص
المنون الذي قبله والذي بعده؛ لأنه قد قرئ فيهما بلغة الجمهور (هاد)
و(وال) ،قال تعالى} :ﮎ ﮏ{ ،وقال �سبحانه} :ﭶ ﭷ
ﭸ{ ،وقال جل وعال} :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ{.
وهذه الم�س�ألة والم�س�ألة التي قبلها تظهران ب�شكل وا�ضح ما للفا�صلة
من �أثر في اختيار �أقل اللغتين في القر�آن الكريم ،وتقديمها على اللغة
ال�شائعة لغة جمهور العرب.

الوقف على �آخر اال�سم الم�ضاف �إلى ياء المتكلم بعد حذفها:
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�إذا �أ�ضيف ا�سم �إلى ياء المتكلم ،ف�إنه يجوز في الوقف عليه وجهان:
الوجه الأول :بقاء ياء المتكلم �ساكنة ،وهذه هي اللغة الف�صحى،
وهي لغة ال�سواد الأعظم من العرب ،وقد جاءت هذه اللغة على الأ�صل.
وقد و�صف �سيبويه هذه اللغة ب�أنها �أقي�س اللغتين و�أكثرهما �شيوع ًا
أقي�س و�أكث ُر؛ لأنها
وا�ستعما ًال في �أل�سنة العرب ،فقال« :وتركها في ِ
الوقف � ُ
في هذه الحال ،ولأنها ياء ال َيلحقها التنوينُ على كل حال ،ف�ش َّبهوها بياء
الم،
قا�ضي؛ لأنها يا ٌء بعد ك�سرة �ساكن ٌة في ا�سم ،وذلك قولك :هذا ُغ ْ
الم ْي»(.)136
و� َ
أنت تريدُ :هذا ُغ ِ
الزجاج( ،)137والواحدي( ،)138والمرادي(.)139
ووافق �سيبويه في ذلك
ُ
ال��وج��ه الآخ����ر :ح��ذف ي��اء المتكلم ،وال��وق��وف على �آخ��ر اال�سم
الم�ضاف �إليها بال�سكون(� ،)140أما في الو�صل فيك�سرون �آخر اال�سم ،وهو
ج ـ ــذور الحرف الذي قبل الياء؛ للداللة عليها بعد الحذف.
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وقد و�صف �سيبويه هذه اللغة ب�أنها �أقل من اللغة ال�سابقة(،)141
ون�ص على ذلك ال�سيوطي(.)142
وقد ورد ا�ستعمال تلك اللغة القليلة في القر�آن الكريم في موا�ضع
ث�لاث��ة ،وه��ي :ق��ول��ه ع��ز وج��ل} :ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ
ﯝ ﯞ{( ،)143وقوله �سبحانه } :ﮦ ﮧ{( ،)144وقوله تعالى:
}ﮙﮚ ﮛ ﮜ{( )145فقال �سبحانه :عقاب وع�ب��اد ون��ذر
بحذف الياء وك�سر ما قبلها و�صال ،وحذف الياء و�سكون الدال وقف ًا،
وبهذا يت�ضح �أن الذي دعا �إلى ا�ستعمال هذه اللغة القليلة هو مراعاة
الفا�صلة؛ وذلك لتتنا�سب مع الفوا�صل الأخ��رى من حيث الوزن وعدد
الأحرف في قوله �سبحانه} :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ{( ،)146و}ﯟ
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ{( ،)147و�أي�ضا في الحرف الأخير والذي قبله في} :ﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ{( ،)148وقد ن�ص على ذلك الواحدي(.)149
وقد نبه مكي بن �أبي طالب( )150والواحدي( )151على �أن ما ورد
من حذف ياء المتكلم في النداء،كقوله تعالى} :ﮘ ﮙ{()152
م�س�ألة �أخرى غير هذه الم�س�ألة� ،إذ هي م�س�ألة المنادى الم�ضاف �إلى
ياء المتكلم ،وما قااله حق و�صواب؛ لأن العلماء قد ن�صوا على �أنه يجوز
في ذلك اال�سم عدة لغات ،منها ما ورد في القر�آن الكريم في غير
الفوا�صل(.)153
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الم�س�ألة ،و�إنما هناك لغة عربية �أخرى �أقل �شهرة وف�صاحة منها ،وهي ج ـ ــذور
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الوقف على نون الوقاية �ساكنة بعد حذف ياء المتكلم ،وك�سرها في حال
الو�صل.
وقد ذكر �سيبويه هذه اللغة ،و�أن�شد عليها بع�ض ال�شواهد الف�صيحة،
منها �أربعة �أبيات ل�شاعرين من �شعراء المعلقات� ،أحدهما الأع�شى
الكبير في بيتين له� ،أولهما قوله:
ح ْذ ِر الموتِ � ْأن َي�أ ِت َينْ ()154
فه َْل يـ َ ْم َن َع ّني ارتيادِي ال ِبال
َد مِ ن َ
فقال :ي�أت َين ،ولو جاء به على اللغة الف�صحى لقال :ي�أت َيني.
والآخر النابغة الذبياني في بيتين له �أي�ضا ،وقد ذكر �سيبويه �أن
بع�ض العرب �أن�شدهما على هذه اللغة ،فقال في �أحدهما:
ك ول�ستَ مِ ّْن()155
�إذا حا َو ْلتَ في �أَ َ�سدٍ ُف ُجوراً ف�إني َل ْ�ستُ مِ ْن َ
(م� ّْ�ن) مقيدة بعد حذف الياء ،والرواية الم�شهورة
بالوقف على ِ
للبيت ،وما هو مثبت في ديوان ال�شاعر م ّني ،على اللغة الفا�شية(.)156
وقد ن�ص �سيبويه على �أن الكثرة والقيا�س يع�ضدان لغة جمهور
العرب(.)157
الزجاج �سيبويه في ذلك� ،إال �أنه ذكر �أن حذف الياء مع نون
وتابع
ُ
الوقاية �أكثر من حذفها مع الم�ضاف( ،)158وهي الم�س�ألة التي �سبق
الحديث عنها.
وذهب جماعة منهم الفار�سي( )159وابن عطية(� )160إلى �أن حذف
الياء والوقف على نون الوقاية �ضرورة �شعريةُ ،
و�شبهت الفا�صلة القر�آنية
بال�شعر في ذلك.
ورد عبد القادر البغدادي هذا القول محتجا بما ذكره �سيبويه من
جوازها في ال�سعة عند بع�ض العرب(.)161
و�أقول� :إن ما قاله البغدادي هو عين ال�صواب ،فما نقله �سيبويه عن
ج ـ ــذور العرب �صدق ال يتطرق �إليه �شك �أبدا ،بل �إنه  -رحمه اهلل  -لم ينقل لنا
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هذه اللغة �إال بعد �أن تثبت من ف�صاحة من يتكلم بها؛ ولذا ن�ص على ذلك
ت�أكيدا ،فقال بعد �إيراده لبيت النابغة ال�سابق�« :سمعنا ذلك ممن يرويه
عن العرب الموثوق بهم»(.)162
والدليل على ما ذكرته �أنه قد ورد في القر�آن ما يع�ضده وي�سنده
في موا�ضع �أخرى ،فقد وردت �آيات عدة ُو ِقف فيها على نون الوقاية في
غير الفوا�صل كما �سي�أتي ،وهذا قول ف�صل ،ون�ص في الم�س�ألة ،يقطعان
ب�أنها لغة من لغات العرب؛ لأنه لي�س ثمة حاجة تدعو �إلى ذلك كما ذهب
�أ�صحاب القول ال�سابق من �أن حذف الياء كان ب�سبب الفا�صلة.
ومما يدل على ذلك �أي�ضا �أن بع�ض مناطق و�سط الجزيرة العربية
ما زالوا يتكلمون بهذه اللغة حتى يومنا هذا ،مما يدل على �أنها تعود �إلى
لغة من لغات العرب القديمة.
كما �أ�ضيف على ذلك ب�أن ال�ضرورة ال تت�أتى في بيت النابغة ال�سابق
الذي �أن�شدته العرب:
ف�إني َل ْ�ستُ مِ َ
�إذا َحا َو ْلتَ في �أَ َ�سدٍ ُف ُجوراً
نك و َل ْ�ستَ مِ ّْن
�إذ البيت م�ستقيم وغير مختل لو �أتى به على لغة جمهور العرب،
فقال :مني ،بل هو �أ�سلم وزنا و�أجمل جر�س ًا من وزنه على هذه اللغة،
ويدرك ذلك ذوو الآذان المو�سيقية ،وفي هذا داللة على �أن حذف الياء
والوقف على نون الوقاية لغة لبع�ض العرب ،فال�ضرورة لم تد ُع �إليه كما
حمله على ذلك الفار�سي ومن تبعه.
ومن الآيات التي جاءت على هذه اللغة في غير الفوا�صل  -وهي �أقل بكثير
مما ورد منها في الفوا�صل  -قوله �سبحانه} :ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ{( ،)163وقوله عز �ش�أنه} :ﭷﭸﭹ{(،)164
وقوله تعالى} :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ{( ،)165وقوله جل وعال:
}ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ{( .)166ج ـ ــذور
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وتعبيري عن هذه اللغة ب�أنها لغة قليلة ال يعني �أنها نادرة اال�ستعمال،
و�إنما مرادي بهذا التعبير �أنها �أقل ا�ستعما ًال من اللغة الفا�شية ،وهي
لغة جمهور العرب؛ لكن لوجود الحاجة لها كثر ورودها في �أواخر الآي؛
مراعاة ل�سالمة الفا�صلة.
و�أمثلة ورود هذه اللغة في الفوا�صل كثيرة كما �أ�شرت �سابقا ،والمقام
يطول في �إيرادها ،و�س�أكتفي بذكر بع�ض منها ،فمن ذلك قوله �سبحانه:
}ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ{( ،)167وقوله تعالى} :ﯰ ﯱ
ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ{( ،)168وقوله عز ا�سمه:
}ﮘ ﮙ{(.)169
وق��د ُختمت �آي��ات كثيرة م��ن ��س��ورة ال�شعراء بفا�صلة على هذه
اللغة ،قال تعالى} :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ{(،)170
وقوله في ال�سورة نف�سها} :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ
ﯷ ﯸﯹ{( ،)171وفي هذه الآي��ات الأخيرة �أو�ضح دليل على �أن
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اختيار �أقل اللغتين كان لغر�ض �إقامة الفا�صلة؛ بدليل �أنه قد ا�ستعمل
اللغة جمهور العرب في غير الفوا�صل من الآيات نف�سها ،وهي( :خلقني،
ويطعمني ،ويميتني) ،وخ�ص الفوا�صل باللغة القليلة ،وهي( :يهدين،
وي�سقين ،وي�شفين ،و ُيحين) ،ومثل ذلك حدث �أي�ضا في �سورة �أخرى،
فقد قال عز وع�لا} :ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ{( ،)172فا�ستعمل لغة
الجمهور في (ان�صرني) في غير الفا�صلة ،وا�ستعمل اللغة القليلة في
نهاية الآية ،فقال( :كذبون)؛ لأنها فا�صلة.
وع��ودا على �سورة ال�شعراء فقد قال �سبحانه} :ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ج ـ ــذور ﭠ{( ،)172وفي �سورة الأنبياء قال عز وجل} :ﭧﭨ ﭩ ﭪ
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ﭫ{( ،)174وف��ي �سورة ال�صافات ق��ال �سبحانه:
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ{(.)175
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القيا�س في م�صدر ( َف َّع َل) هوَ :ت ْف ِعيل ،نحوَ :ك ّذ َب تكذيب ًا ،كما يقال:
�ص َّد َق ت�صديق ًا ،وع ّل َم تعليم ًا ،وهو �أي�ضا مع موافقته للقيا�س �أكثر و�أف�شى
في كالم العرب ،وقد ن�ص على ذلك الزجاج( ،)176وجاءت هذه اللغة في
القر�آن الكريم ،فقال تعالى} :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ{(.)177
فا�ش في
وق��د وردت �آيتان مخالفتان للقاعدة ال�سابقة ولما هو ٍ
لغة العرب� ،إذ ورد فيهما م�صدر ( َف َّع َل) على وزن �آخر غير ( َت ْف ِعيل)،
والآيتان هما :قوله تعالى في �سورة النب�أ} :ﯪ ﯫ ﯬ{(،)178
وقوله �سبحانه في ال�سورة نف�سها} :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ{(.)179
و(ك َذابا) و( ُك َّذابا)� ،أما قراءة الك�سر والت�شديد
(ك َّذابا) ِ
وقد ُقرئتِ :
(ك� َّ�ذاب��ا) فهي ق��راءة الجمهور( ،)180و�أم��ا ق��راءة الك�سر والتخفيف
ِ
(ك َذابا) فهي قراءة الك�سائي من الع�شرة والأعم�ش و�أبي رجاء وعي�سى
ِ
وعزيت �أي�ضا �إلى علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه(،)181
من غيرهمُ ،
و�أما قراءة ال�ضم والت�شديد ( ُك َّذابا) فقد قر�أ بها عمر بن عبدالعزيز
رحمه اهلل(.)182
والظاهر �أن �إجماع القراء على ترك الإتيان بالم�صدر الم�شهور
للفعل ( َك ّذ َب) كان لغر�ض الحفاظ على تنا�سب الفا�صلة مع الفوا�صل
الأخ��رى في ال�سورة ،وه��ي( :ح�سابا ،وكتابا ،وع��ذاب��ا) في الحرفين
الأخيرين من الكلمة وفي تقارب عدد حروفها؛ لأن العلماء قد ن�صوا على
�أنه من الم�ستح�سن �أن تتنا�سب الفا�صلة مع الفوا�صل الأخرى في الطول
والق�صر والوزن والتماثل في الحرف الأخير والحرف الذي قبله( .)183ج ـ ــذور
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وقد قيل في توجيه القراءات ال�سابقة �أقوا ًال عدة ،ولذا �س�أفرد كال
(ك َّذابا) فقد وجهها النحويون
منها بحديث م�ستقل� ،أما قراءة الجمهور ِ
بما ي�أتي:
(ك َّذابا) م�صدر لـ( َك َّذ َب) ،على لغة من لغات العرب،
الأول� :أن ِ
وهي لغة يمانية ،و�صفها الفراء ب�أنها لغة ف�صيحة( ،)184ولها �شوهد
نثرية و�شعرية� ،أما النثرية فقد �سمع الفراء �أحدهم َي�ستفتي في َح ّج ِه،
فيقول� :آ ْل َح ْل ُق �أَ َح ُّب � َ
إليك �أم ال ِق َّ�صا ُر؟ يريد التق�صير ،و�أما ال�شعر فقوله:
�ضا�ؤها ِمن ِ�شفائيا()185
وعن حَ اج ٍة ِق َّ
َلق ْد َطا َل ما َثب َّْط َت ِني عن �صَ حابَتي
�ضى .وهو قول الفراء( )186والزجاج()187
يريدَ :ت ْق ِ�ض َي ُتها؛ لأن فعلها َق َّ
وابن خالويه( ،)188وعزاه �أبو جعفر النحا�س �إلى بع�ض الكوفيين(،)189
ووافقهم من المت�أخرين �أبو حيان( )190وال�سمين الحلبي(.)191
والهتمام علماء الب�صريين بالقيا�س  -وال�سيما �إذا كان الم�سموع
خالف الأكثر في كالم العرب  -فقد حر�ص �أكثرهم على تف�سيره تف�سيرا
�صرفي ًا؛ ليتما�شى مع القاعدة التي و�ضعوها لم�صدر الفعل ( َف َّعل) كما
�سي�أتي.
وذهب �أبو جعفر النحا�س �إلى �أبعد من ذلك ،فقد و�صف تنبيه الفراء
على �أنها لغة يمانية ف�صيحة ب�أنه لي�س فيه كثير فائدة( ،)192و�سبب ذلك
عندي ما ذكرته قبيل قليل من �أن الب�صريين ومن �سار على منهجهم
ك�أبي جعفر النحا�س ُيعنون بالتعليل بالأقي�سة �أكثر من االعتناء بعزو
الن�صو�ص الم�سموعة �إلى قبائلها ،وذكر درجتها من حيث الف�صاحة.
وقد وجه الب�صريون مجيء م�صدر ( َف َّع َل) على ( ِف َّعال) ب�أن الفعل
�إذا كان رباعيا ف�إنه يزاد في م�صدره �ألف قبل الآخر ،نحو� :أَ ْك َر َم �إ ْك َرام ًا،
وانطلقَ انطالق ًا ،و َك َّذ َب ِك ّذاب ًا( ،)193ووافقهم عليه كثير ممن جاء بعدهم
ج ـ ــذور كمكي بن �أبي طالب( )194و�أبي البركات الأنباري(.)195
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(ك َذابا) فقد ن�ص كثير من النحويين
و�أما قراءة الك�سائي بالتخفيف ِ
على �أن ( ِف َعال) ي�أتي م�صدر ًا لـ ( َف َع َل) ،وهو ( َك َذ َب) بالتخفيف ،نحو:
وح َ�س َب ِح�سابا(.)196
َكت ََب ِكتَاب ًاَ ،
وقد ذكر ال�سمين الحلبي نق ًال عن �أحد المتقدمين �أن هذه اللغة
�أي�ضا لغة يمانية( ،)197وفيه نظر عندي ،ولعله �سهو من �أحدهما� ،إذ
خلط بين لغة الت�شديد التي ن�ص بع�ض المتقدمين على �أنها لغة يمانية
ولغة التخفيف؛ ويدل على ذلك �أن ال�شواهد التي �أن�شدها النحويون على
لغة التخفيف  -كما �سي�أتي  -ل�شعراء من عرب ال�شمال كالأع�شى الكبير
وطرفة بن العبد ،وهما من قبيلة بكر( ،)198التي تنت�سب �إلى ربيعة بن
عدنان( ،)199ولي�ست من قبائل اليمن التي يعود ن�سبها �إلى قحطان،
كما �أن م�ساكن قبيلة بكر في و�سط الجزيرة العربية و�شمالها(،)200
وال�صحيح في ن�سبة هذه اللغة عندي هو ما ذكره الفراء في كتابه (لغات
القر�آن) من �أنها لغة نجدية( ،)201ومما يدل على �صحة ذلك وي�ؤكده
�أن �أر���ض نجد وبخا�صة منطقة اليمامة منها هي من منازل قي�س بن
ثعلبة �أح��د �أكبر بطون قبيلة بكر ،وهو � -أعني قي�س بن ثعلبة � -أحد
�أجداد ال�شاعرين الأع�شى وطرفة اللذين ا�ست�شهد النحويون ببيتين من
�شعرهما؛ ا�ستدالال على هذه اللغة(� ،)203أما بيت الأع�شى فهو:
والمر ُء َي ْن َف ُع ُه ِك َذا ُب ْه
ف�ص َد ْق ُتها و َك َذ ْب ُتها
َ
و�أما بيت طرفة فقد �أن�شده ابن جني في الم�س�ألة نف�سها(.)204
ـ(ك َذابا) الفعل المذكور في الآية ( َك َّذبوا)،
ويجوز �أن يكون النا�صب ل ِ
�أو �أن يكون فعال محذوفا غير م�شدد ،وتقديره :وك ّذبوا ب�آياتنا ،ف َك َذ ُبوا
ِك َذابا(.)205
(ك َذاب ًا) م�صدر للفعل
وذهب المبرد( )206وابن خالويه(� )207إلى �أن ِ
ج ـ ــذور
( َك َاذ َب) ،مثلَ :قات ََل ِقتا ًال.
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(ك َذابا) لي�ست بم�صدر �أ�ص ًال ،و�إنما هي
وذهب ُق ْط ُرب �إلى �أن ِ
و�ص َحاب( ،)208و�أجازه من المت�أخرين
جمع لـ( َك ِاذب) ،مثل�َ :ص ِاحب ِ
المنتجب الهمذاني(.)209
�أما قراءة ( ُك َّذابا) بال�ضم والت�شديد فلهم في توجيهها قوالن:
الأول� :أنها جمع لـ( َك ِاذب) مثلَ :كا ِفر و ُك َّفار و َف ِاجر و ُف ّجار ،وعليه
يكون �إعرابها حا ًال من واو الجماعة في (كذبوا)؛ �أي :كذبوا ب�آياتنا حال
كونهم كاذبين ،وهو قول لجماعة من النحويين(.)210
و�أق��ول :ال يخفى على المت�أمل �أن في التركيب على هذا التوجيه
�ضعف ًا وركاكة وتكرار ًا من الم�ستحيل �أن تخرج من م�شكاة الف�صاحة
والبالغة ،و�أرى �أن الأولى �أن يكون اال�سم ( ُك َّذابا) من�صوب ًا على الذم،
كن�صب (حمالة) في قوله تعالى} :ﮚ ﮛ ﮜ{()211
�أي :وكذبوا ب�آياتنا �أَ ُذ ُّم ُك ّذابا.
الثاني� :أنه ٌ
وع َجاب(.)212
و�صف ُ�أريد به المبالغة ،مثل َع ِجيب ُ
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الخاتم ـ ــة:
لقد ظهر لي بعد �إتمامي لهذا البحث ثمرات �س�ألخ�صها فيما ي�أتي
من نقاط:
� - 1أن �إقامة الفا�صلة �سبب رئي�س وم�ؤثر قوي في ا�ستعمال بع�ض اللغات
القليلة الف�صحية في القر�آن الكريم ،وتقديمها على اللغة الف�صحى
الفا�شية ،وهي لغة جمهور العرب ،وقد ا�ستطعت جمع ت�سع م�سائل
تدل على ذلك ،ثالث منها نحوية ،وباقيها �صرفية.
 - 2ا�شتمال القر�آن الكريم بقراءته على لغات عدة ،وكلها في درجة
عالية من الف�صاحة ،و�إن كان بع�ضها �أكثر ف�صاحة من بع�ض ،لكنه
ج ـ ــذور
ال ي�صح القدح في �أي منها ،و�إن خالفت بع�ض الأقي�سة؛ و�سبب ذلك
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�أن تلك الأقي�سة والقواعد قد و�ضعها العلماء على اللغة الف�صحى
ال�شائعة ،ولي�س على كل لغة ف�صيحة تكلمت بها العرب ،وبناء على
ذلك فمن غير المقبول �أن تجعل تلك الأقي�سة معيارا لقبول اللغات
الأخ��رى �أو رف�ضها؛ لأن وروده��ا في ال�ق��ر�آن هو �أق��وى دليل على
ف�صاحتها.
� - 3أن اللغات القليلة الم�ستعملة في الفوا�صل تختلف في ن�سبة ورودها في
القر�آن الكريم ،فمنها ما ورد في موا�ضع كثيرة كلغة الوقف على نون
الوقاية بعد حذف ياء المتكلم ،ومنها ما ورد في مو�ضعين كتعدي
(ز ّوج) �إلى مفعوله الثاني بالباء ،و�أكثرها ما بين هذا وذلك.
 - 4من تلك اللغات القليلة التي وردت في الفوا�صل ما عزاه العلماء �إلى
معظم �أقاليم الجزيرة العربية ،وهي :الحجاز ونجد واليمن� ،أو �إلى
عدد من قبائلها� ،سواء العدنانية ،وهي :تميم وهذيل وعب�س � ،أو
القحطانية ،وهي� :أزد �شنوءة.
 - 5ت�أكد لي �صحة ما ُذ ِكر عن الكوفيين من اهتمامهم بالم�سموع عن
العرب؛ ولذا ف�إن لهم عناية في عزو اللغات �إلى قبائلها� ،أو الن�ص
على �أنها �إح��دى لغات العرب� ،أو التنبيه على درجتها من حيث
الف�صاحة ،وقد ظهر ذلك بجالء عند الفراء في عدد من م�سائل
البحث.
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والدر الم�صون.659/10 :

العدد  ، 49رجب 1439هـ  -إبريل 2018

ج ـ ــذور

119

اللغة والقراءة الت�أويلية
مو�سى بن دربا�ش بن مو�سى الزهراين

(*)

تكوين الر�ؤية:

(*) أستاذ مساعد بقسم البالغة والنقد  -كلية اللغة العربية  -جامعة أم القرى.

العدد  ، 49رجب 1439هـ  -إبريل 2018

ارتباط اللغة بالإن�سان �أمر ظاهر للعيان ،فهي من �أعظم مميزات
الإن�سان ،وتحقيق وج��وده الكوني ،وبهـا �أ�صبح هـذا المخلوق العجيب
كينونة لغوية( ،)1فهو «ال يفكر �إال باللغة ،ومعيار التفكير الدقيق هو
مات�شير �إليه اللغة من �أ�سماء و�أ�شياء»( ،)2كما �أن عملية التوا�صل والإبالغ
والبيان ال تكون �إال من خالل اللغة لديه �أي�ض ًا ،وفي هذا داللة على �أنّ
النظام اللغوي داخل الوجود الإن�ساني نظام ق�سري «حيث يجد الفرد
نف�سه منذ والدته داخل �أن�ساق لغوية محكمة المعاني �صارمة المباني،
فال يمكن �إزاءها �إال الخ�ضوع واال�ست�سالم»( ،)3وهذا يعني في المح�صلة
�أنّ العالقة بين الإن�سان واللغة عالقة وجود وحياة.
�إنّ مما يتمظهر في خلق اللغة ووجودها هو الطابع االجتماعي،
فبوا�سطتها يكون ق�ضاء الحاجة بين النا�س ،لذلك جعلت و�سيلة
التوا�صل والتفاهم والإب�لاغ  ،وبتعبير ابن جني «يع ّبر بها كل قوم عن
�أغرا�ضهم»( ،)4لكن هذا الت�صور للغة يعزلها في ح ّيز مع ّين  ،وال ي�سمح
لها باجتياز الحدود نحو �أفق �أرحب ،مما �أ ّدى �إلى ظهور ت�صور جديد في
الدرا�سات الحديثة المعنية باللغة ،خا�صة في حقول الفل�سفة وعلم اللغة
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والنقد الأدبي� ،إذ يعلي هذا الت�صور من �ش�أن اللغة  ،فيجعلها ذاتها هدف ًا
من �أهداف البحث الفل�سفي( ،)5وغاية تن�شد ،ولي�ست مجرد و�سيلة �إلى
غاية يتطلبهـا المفهوم االجتماعي في دائرة التوا�صل(.)6
�إن اللغــة في تقـديـر [الغـاية] يعني تحولهــا من �صفـة [الإبالغ]
�إلى �صفـة [الإبداع] ،وهي في ال�صفة الأولى جماعية ،فمظهرها �إذن
اجتماعي لإح���داث التوا�صل ،بينما هي في ال�صفة الأخ���رى فردية،
في�ستق�صدها المن�شئ تحقيق ًا لخلق خا�صية الأدبية فيها ،التي تفلت من
المفاهيم الم�ستقرة واللغة الم�شتركة.
�إذن اللغة الأدب��ي��ة التي بها ي�صبح الن�ص ن�ص ًا �أدب��ي�� ًا تقوم على
مخالفة ال��م���أل��وف م��ن اال�ستعمال اللغوي ،فتتمكن فيها المجازات
الماكرة ،واالت�ساعات الأ�سلوبية ،كما تت�سع للرامز والغام�ض والممتنع،
وفي هذه المرحلة تتحول اللغة �إلى طاقة هائلة من الإيحاء والرمز ،مما
ي�ؤدي �إلى خـلـق طريق فيهــا قــادر علـى ا�ستيالد المعاني من الألفاظ،
و�شحن الألفـاظ بالدالالت المتنوعـة( ،)7فت�صبح اللغة هنا لغة مجازية،
تخرق الم�ألوف ،وتتجاوز الحدود ،وتكون حبلى بتكثيف الداللة وتراحب
المعنى ،وتغدو الكلمات فيها حقول احتماالت ،مما يتطلب فيها �إقامة
الت�أويل  ،لك�شف المخبوء من الممكن والمحتمل(.)8
�إنّ هذه الخ�صو�صية في ا�ستخدام اللغة الأدبية هي التي خلقت
في الن�ص الأدبي عالقة خا�صة مع اللغة ،وقد �أ ّثرت هذه العالقة كما
كان يرى [�شاليرماخر] على عملية الفهم للن�ص ،فال يمكن فهمه �إال
من خالل عالقته باللغة( ،)9مما يدل �إذ ًا على �أهمية اللغة وتحوالتها
في الن�ص الأدب��ي .ولهذا يقول زكريا �إبراهيم« :نجد �أن اللغة بمجرد
ما ت�ستحيل �إلى �أداة �شعرية ف�إنها تكت�سب قيمة في ذاتها ،حتى �إنني
ج ـ ــذور ال�أ�ستطيع �أنْ �أ�سمع ق�صيدة �إال ب�شيء من المهابة واالحترام»(.)10
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ال يمكن ت�صور الوجود الإن�ساني دون لغة ،فظاهرة اللغة في هذا
الوجود �أمر فطري وطبيعي ،خا�صة �إذا ما نظرنا �إلى و�سيلتها الرمزية
في االت�صال ،وقدرتها المانحة للإن�سان على �أن يك ِّون ر�ؤيته وتفكيره،
وت�ص ّوره لنف�سه وللعالم ،وت�شكيله لوجوه حياته المختلفة( ،)11مما جعل
�أهميتها الوجودية في النطاق الإن�ساني ذات طابع خا�ص.
م�سه تحول جديد في حقل
لكن مفهوم [اللغة] في الع�صر الحديث ّ
الدرا�سات الفل�سفية والنقد الأدبي ،خا�صة مع ظهور نظريات القراءة
المهتمة ب�أبعاد الن�ص ودالالته ،ف�أ�صبحت الر�ؤية  -في هذه المرحلة -
تجاه اللغة ،وعن ت�شكيل عالقتها بالإن�سان ،تتجاوز الموروث �أو ال�سائد
الذي يعطي اللغة �صفة الأداة التعبيرية ،والو�سيلة التوا�صلية� ،إلى �أنّ
اللغة هي ذاتها م�سكن الوجود( ،)12فهي «�أداة التعرف الوحيدة على
العالم وال��ذات ،وهي من َثم �أه ّ��م �أدوات الإن�ســان في امتالك هــذا
العالم والتعامل معـه»( ،)13ولكنها ال تع ّبر عـن الإن�سان ،و�إنما هي ٍّ
تجل
للوجود()14؛ لأن الوجود ي�أخذ مكان ًا في �شكل لغة ،فتت�شكل عالقة جديدة
بين الإن�سان واللغة ،تغدو اللغة في ت�صور هذا المفهوم الجديد مف�صحة
عن نف�سها من خالل الإن�سان ،ولي�س الإن�سان هو الذي يف�صح عن نف�سه
من خالل اللغة« ،فاللغة لي�ست و�سيلة �أو �أداة ي�ستخدمها الإن�سان على
نحو ما ي�ستخدم الأدوات ،بل �إن اللغة لي�ست هي ما ينطقه الإن�سان،
فلي�س هو الذي ينطق �أو يتحدث اللغة ،بل �إنّ اللغة تنطق وتتحدث من
خالله ،وطالما كانت اللغة هي مجال الفهم والتف�سير ،ف�إن ذلك يعني �أنّ
الإن�سان يفهم ويف�سر من خالل اللغة»(.)15
من هنا اتخذت اللغة و�ضع ًا مختلف ًا عن ال�سابق ،وتطور مفهومها
�أمام عقلية التفكير والإبداع ،وعالقتها بالأ�شياء ،مادام �أنها هي التي ج ـ ــذور
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تف�صح عن ذاتها من خالل الإن�سان ولي�س العك�س ،مما يتطلب لها فهم ًا
وتف�سير ًا لك�شف �أبعادها ومخبوءاتها« ،وهذا يعني �أنّ كل لغة لها �إمكانية
التعبير عن كل �شيء»( ،)16وقد �أ ّدى هذا الفهم للغة ،ولتحولها داخل
الن�ص� ،إلى �إعطاء ت�صور جديد للن�ص� ،إذ �إنّ هذا الت�صور �سيحقق
للن�ص ا�ستقال ًال عن م�ؤلفه؛ لأنه �أ�صبح حدث ًا لغوي ًا وجودي ًا ثابت ًا ،وذلك
بف�ضل اللغة التي �أعطته الثبات ،و�أعطت القارئ حق االختالف من خالل
القراءة الت�أويلية ،التي تجهد للفهم والتف�سير من �أجل ك�شف مكنونات
الن�ص المحتجبة.
�إنّ هذا الت�صور للغة وعالقتها بالوجود والإن�سان ا�ستثار ال�س�ؤال
المح ّير عن [الحقيقة] التي ي�سعى الإن�سان �إلى ك�شفها وامتالكها  ،فقد
غدت [الحقيقة] في عالقة تداخلية خا�صة مع [اللغة] ،بموجب هذه
العالقة يت�شكل حدث ات�صالي بينهما ،ولكن في �صورة مختلفة غير
علنية ،وك�أنما هنالك عملية مراوغة بين الحقيقة واللغة ،فالحقيقة
تتوارى من وراء اللغة ،والمنطوق يخفي ال��دالالت �أو المعنى ،وهذا ما
يحتم عملية البحث عن ذلك المعنى الم�ستتر  ،وتلك الدالالت المخبوءة
من خالل و�سيط [اللغة] ،فك�أن [اللغة] تخفي وتظهر  ،وهذا هـو �سـر
العـالقة الخـا�صـة مـع [الحقيقة] ،ومـن هنـا ين�شـط الفعــل القـرائي في
طبقـات الن�صو�ص لتجلية الحقيقة ،والحقيقة المق�صودة هنا هي «ذلك
الإمكان الذي ينطوي عليه الن�ص� ،أو ينك�شف عنه لقارئه»( )17ومن هنا
�أ�صبح امتالك الحقيقة هاج�س ًا �أمام القراءة ،وتحولت اللغة  -في هذه
المرحلة من الت�صور � -إلى م�ستند تع ّول عليها القراءة لك�شف ف�ضاءات
الن�ص الداللية ،و�إمكاناته الت�أويلية ،كما تطلبت اللغة من منظور هذا
التطور ،ووفق هذا الت�صور الجديد ،وجود �صورة القارئ الكامنة في
ج ـ ــذور خاليا الن�ص� ،أي �صورة الحالة �أو الهيئة �أو الو�ضعية  ،قبل �صورة القارئ
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بمعنى الحقيقة التاريخية الملمو�سة  -و�إن كان هذا �أمر ًا مطلوب ًا بطبيعة
الحال  -فهو المروي له الم�ستتر الذي يتوجه �إليه الن�ص( ،)18ويكون
قادر ًا على الك�شف والت�أويل ،فكل قراءة ت�صدر من القارئ «هي حمل
لمعنى ما على المقروء ،وترجيح لمعنى �آخر� ،أي هي ت�أول»( ،)19وهذا
العمل ينطوي على مهارة لدى القارئ لإف�صاح البنية الداللية للن�ص،
التي هي «�شيء ينجزه القارئ بعملية فرز من خالل دالالت الإيحاء
ال��واردة في كلمات الن�ص وعباراته»( ،)20وبهذا ت�ش ّكل اللغة �أ�سا�س ًا
وم�ستند ًا ركيز ًا في فعل القراءة الت�أويلية.

اللغة والن�شاط الت�أويلي للن�ص:

العدد  ، 49رجب 1439هـ  -إبريل 2018

الن�ص ب�صفته الوجودية مرتبط باللغة ،وهو في ذاته � -أي�ض ًا -
يحمل حقيقة قد تختلف عليها الأفهام في تحديدها ،لكنها مرتبطة
باللغة ،بف�ضل المنهج الت�أويلي ال��ذي يتخذ من اللغة طريق ًا للبحــث
عـن الحقيقة ،ذلك �أنّ القـراءة تنظـر �إلى الن�ص في �صفتي [المنطوق]
و[الم�سكوت عنه] ،والقراءة في الن�ص المنطوق ظاهرية في تعاملها
مع اللغة ،ال تتجاوز حدود الإمكانات التعبيرية االت�صالية للغة� ،أما في
الم�سكوت عنه ف�إنها ت�ستبطن �أبعاد الدالالت المخفية ،وهذه القراءة
تعني غنى الن�ص وقوته ،وه��و ال��ذي ي�سمح بتوظيف ال��ق��راءة الفعالة
المتجاوزة �إلى �إمكانات الن�ص المحتجبة.
�إنّ الن�ص مك َّون لغوي ي�ؤدي �إلى حقيقة ،فيح�ضر الت�أويل منهج ًا،
واللغة و�سيلة ُي�ستند �إليها ،و«الت�أويل المعتمد على اللغة هو ال�شكل
الت�أويلي بامتياز»( ،)21لكنّ البحث عن الحقيقة في الن�ص  -كما ق ّرر
را�سيتي � -أمر ذو �صعوبة ،وهذا ما يخلق تعدد الت�أويالت والقراءات(،)22
ولهذا يقول نيت�شه لي�س هنالك حقائق بل ت�أويالت( ،)23غير �أنّ ال�شيء
الذي يجب �إظهاره هنا هو ما يتعلق بقوة الن�ص و�إمكاناته ،ذلك �أنّ قوة ج ـ ــذور
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الن�ص «هي في حجبه ومخاتلته ،ال في �إف�صاحه وبيانه»(� ،)24أي فيما
ي�ضمر من حقائق ودالالت تحتاج �إلى قدرة ت�أويلية للك�شف عنها  ،ب�سبب
لغته التي تهيئ ف�سحة خالقة للمعنى �أمام القارئ ،وهذا ما يجعل منه
ن�ص ًا مفعم ًا باالحتماالت التي تتطلب �إعمال العقل والروية ،والغو�ص
فيما وراء الظاهر لخرق الحجب ،وا�ستنطاق الم�سكوت عنه والمتواري،
وهذا الن�ص على هذا التو�صيف يكون على النقي�ض من الن�ص المت�سم
باالنك�شاف وال�سطحية ،الخالي من العمق والقوة ،الذي ال يمتلك ذلك
الثراء من االحتماالت والدالالت ،وال ينفتح ال�ستجالب القراءات الت�أويلية
التي تبحث عن م�ستواها العميق.
�إنّ �أعظم الن�صو�ص التي تمتلك �إمكاني ًة في توظيف القراءة
الت�أويلية ،ب�سبب �سبكها بلغة يمكن من خاللها التجاوز �إلى البحث عن
الحقائق وال��دالالت واالحتماالت ،يمكن �إجمالها في ثالثة ن�صو�ص:
الن�صو�ص المقد�سة والدينية وما يلحق بها ،والآثار الفل�سفية ،ثم الأعمال
الأدبية( ،)25و�أخ�ص هنا من بين تلك الن�صو�ص المنجز ال�شعري ،ب�سبب
ن�ص
بنيته اللغوية الخا�صة التي تخلق له عالمه ال�شعري ،وتحوله �إلى ّ
�إب��داع��ي مك ّثف ال��دالل��ة ،يت�سم بالمخادعات واالنحرافات الأ�سلوبية
التي تحجب �أكثر مما تظهر ،مما يجعله ن�ص ًا مكثف ًا وغني ًا باالحتماالت
والدالالت ،فيت�سع للقراءات الت�أويلية الباحثة عن المعنى(.)26
�إنّ عالقة الن�ص ال�شعري باللغة تف�سر ح�ضور المنهج الت�أويلي الباحث
عن الحقيقة في �صورة �أجلى و�أعمق من �أي ن�ص ،ذلك �أنّ اللغة هنا خلقت
عالم ًا مبتكر ًا مختلف ًا ،فغدت م�شاك�سة الواقع ،وظاهرة االختالف ،وخلق
الم�سافة الم�ستق�صدة بين الحقيقة والمجاز ،وا�ستح�ضار الإيحاءات،
وا�ستنبات الرموز ،وغيرها من الطرق� ،سمة هذه اللغة المختلفة التي
ج ـ ــذور �ص ّيرت الن�ص ال�شعري «من �أكثر الكالم احتما ًال لفنون الت�أويل»(،)27
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وهذا ما ا�صطنع خ�صو�صية اللغة ال�شعرية ،و�أك�سبها فرادة نوعية ،و�إذا
كانت اللغة تحل في النظام الت�أويلي على م�ساحة الن�صو�ص المهي�أة لهذا
التناول المنهجي ،ف�إنها «تبلغ ذروة الت�أويلية في ال�شعر العظيم»(،)28
وهذه اللغــة تح ّفز القارئ المتمكن على �إعمال العقل وبذل الجهد في
البحث عن المعنى� ،إذ ب�سببها وعــن طريقها تكثفت الداللة ،وح�ضرت
�إرادة المخادعة ،والن�ص «الذي تتعدد وجوه الت�أويل فيه ،وي�ستفز القارئ
�إلى بذل الجهد في المتابعة والتفكير هو الن�ص الإبداعي الأ�صيل»(،)29
وهذا ما ا�ستطلبه عبدالقاهر من قديم في الت�أليف الإبداعي الجيد ذي
الغنى والقوة� ،إذ جعل المعنى فيه «اليح�صل لك �إال بعد انبعاث منك في
طلبه ،واجتهاد في نيله»( ،)30بل �إنه ربط بين هذه المجاهدة والمعاناة،
وبين اللذة الناتجة بعد الك�شف والنيل ،ذلك «�أنّ ال�شيء �إذا نيل بعد
الطلب له� ،أو اال�شتياق �إليه ،ومعاناة الحنين نحوه ،كان نيله �أحلى،
وبالمزية �أولى ،فكان موقعه من النف�س �أج ّل و�ألطف ،وكانت به �أ�ضنّ
و�أ�شغف»(.)31
�إذ ًا الن�ص الأدبي عطاء داللي ،لكنه يتطلب تفاع ًال مع لغته للبحث
والك�شف ،وتكون [الحقيقة] هاج�س ال��ق��ارئ ال��ذي يوظف [الت�أويل]
لإظهارها� ،إال �أنّ مفهوم [الحقيقة] هو الم�شكل الآخر ،لكونه غير متع ّين
�أو ثابت في الن�ص الأدبي ،لتعاور الأفهام على فهمها من زوايا متعددة،
ب�سبب غواية اللغة ،ولهذا كان يرى [هيجل] �أنّ الحقيقة في �صيرورة
وتغ ّير ،ولي�ست ثابتة( ،)32غير �أنّ هذا االختالف حول الحقيقة في الن�ص
بما تجيزه اللغة هو ما ي�شير  -كما �أُبين �سابق ًا � -إلى غنى الن�ص وقوته.-
لقد ع ّرف الفيل�سوف [هيدجر]  -وهو �أحد رموز المنهج الت�أويلي
 الحقيقة ب�أنها الك�شف( ،)33ويقول �« :-إنّ معنى الحقيقة هي ك�شفالمحجوب� ،إزال��ة الغطاء»( ،)34وهذا الك�شف لن يكون �إال عبر قراءة ج ـ ــذور

126

اللغة والقراءة التأويلية

العدد  ، 49رجب 1439هـ  -إبريل 2018

اللغة لإظهار غير الوا�ضح وغير الماثل� ،أي ك�شف المعنى الباطني الذي
تحتمله لغة الن�ص ،وهذا ما �سيحقق المو�ضوعية في الن�شاط الت�أويلي،
لتوظيفه معيار ًا مهم ًا ُي�ستند �إليه في قـ ــراءة الن�ص  ،و ُيك�شف بوا�سطته
�إمكانات الن�ص و�أوج��ه الداللة فيه ،دون النزوع �إل��ى تحكيم الذاتية
وتغليب الهوى والميول ال�شخ�صي  ،و�إذا كان من الممكن تعريف الحقيقة
»ب�أنها مطابقة الفكر للأ�شياء»(� ،)35أو هي «تطابق ال�شيء والعقل»(،)36
فقد ظهر �أن «م�شكلة [الحقيقة] لي�س في البنية المنطقية الداخلية
لها ،وال في توافق قوانين العقل مع قوانين الأ�شياء� ،أي �أن م�شكلها لي�س
�إب�ستمولوجي ًا بقدر ما هو م�شكل هيئة الوجود الذي ترتكز عليه»(،)37
وهذا ما يعزز البحث عن منهج تطبيقي مو�ضوعي لك�شف الحقيقة .
�إن هذا الت�صور للحقيقة �أدى �إل��ى �إ�شهار نقد لنظرية المعرفة،
و�إرادة تحول نحو ا�ستبدال منهج علمي ،بعد �أنْ ُنقدت نظرية المعرفة
بعجزها عن �إظهار الوجود  ،لأنها تقوم على فر�ضية �أنّ الأ�شياء معطاة
ب�شكل نهائي  ،و�أنّ الذات الثابتة هي م�صدر الوعي المبا�شر بهذه الأ�شياء،
مما جعلها في مقاربتها مع ّر�ضة لوهم المعرفة( ،)38مما ّ
ب�شر بميالد
الهيرمينوطيقيا �أو المنهج الت�أويلي الباحث عن الحقيقة ،فقد «ظهر �أنّ
الأ�شياء ال تعطى للمعرفة في �شكل مبا�شر ،بل �إنها تتو�سط باللغة ،و�إذا
كان الأمر كذلك ،فال�س�ؤال يكون :ما مدى توافق هذا الخطاب مع �أ�شياء
العالم؟ � ْأي �إلى �أيِّ مدى يعبر خطاب اللغة عن موا�ضيع المعرفة؟ �إلى � ّأي
مدى ت�ستطيع اللغة حمل تمثالت الحقيقة �إلى الفهم؟ وعليه ات�ضح �أنّ
هناك مطور ًا للمعرفة �سيبحث هذه الإ�شكاليات هو الهرمينوطيقا»(،)39
وربما �أ ّدى هذا التفكير �إلى �أنّ البحث عن الحقيقة عبر دائرة الت�أويل
اللغوي �سيكون �أقرب �إلى المو�ضوعية  ،طالما كان االعتماد على احتمالية
اللغة [كما ُذكر �سابق ًا] ،وعلى هذا كان ينظر �شاليرماخر «�إلى الن�ص
ج ـ ــذور باعتباره و�سيط َا لغوي ًا مو�ضوعي ًا ،ينتقل من خالله فكر الم�ؤلف �إلى
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المف�سر  ،وهذا الو�سيط اللغوي يك ـ ــون مو�ضوعي ًا لأنه يمثل
القارئ �أو
ّ
الجـ ــانب الم�شترك ال ـ ــذي يجع ـ ــل عملية الفهـ ــم ممكنة»( ،)40وعلى
نحو قريب وم�شابه ،كانت نظرة [دلتاي] كذلك �إلى العالمات اللغوية في
عملية الفهم والت�أويل(� ،)41أي �أنّ اللغة في النهاية هي ال�سبيل �إلى ك�شف
الحقيقة و�إظهار المعنى في الن�ص.
�إنّ هذا الت�صور للغة في عملية ت�أويل الن�صو�ص والبحث عن الحقيقة
�أو المعنى ،جعل عملية ال��ق��راءة للن�صو�ص ذات الغنى وال��ق��وة ذات
م�س�ؤولية عظيمة �أمام القارئ ،ن�شدان ًا للمو�ضوعية وك�شف االحتمالية
و�إظهار المكنون ،بعيد ًا عن الإيغال والإفراط والتع�سف.

قراءة الن�ص:
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�أ�صبح مفهوم [القراءة] يمثل �إ�شكا ًال في العملية الت�أويلية ،ب�سبب
تنوع ال��ق��راءات واختالفها ،وما لكل ق��راءة من خ�صو�صية في تناول
الن�ص ،وقد ع ّرفها [وليم فراي] ب�أنها «دمـج وعينا بمجـرى الن�ص»(،)42
وه��ذا مايعطي كل ق��راءة حق الفرادة ،لـكونها تفاع ـ ًال «بين مو�ضوع
الن�ص والوعي الفردي»( ،)43فكان ال�س�ؤال المتعين هنا ي�ستفهم عن
ماهية القراءة التي تريد ك�شف معنى الن�ص و�إمكاناته ،وهذا ما �أ ّدى
�إلى ظهور الخالف في حدود الت�أويل ،ب�سبب الم�سافة المتباينة بين
ثالثية :مق�صدية الم�ؤلف ،ودور القارئ ،ولغة الن�ص ،مما �آل بالأمر �إلى
تعدد القراءات الت�أويلية للن�ص ،لكنّ الإ�شكال في هذا التعدد هو �س�ؤال
الإمكان الت�أويلي  ،وحدود التناهي في الت�أويل� ،أي هل الت�أويل «لعب ح ٌّر،
والن�ص بمثابة ب�صلة ال ينتهي تق�شيرها»(� ،)44أم هناك حدود و�شروط
للت�أويل.
هذا الإ�شكال في التعدد واالختالف تم ّثل اللغة فيه الركيزة والنواة،
لأن معنى [اللغة] قد اتخذ له و�ضع ًا مختلف ًا عن كونها مجرد و�سيلة ات�صال ج ـ ــذور

128

اللغة والقراءة التأويلية

العدد  ، 49رجب 1439هـ  -إبريل 2018

 كما تقرر �سابق ًا  -و�أ�صبحت اللغة في ح ّيز القراءة الت�أويلية تقع «في�صميم عملية المعرفة ،لأن اللغة في النهاية �شكل من �أ�شكال الوجود،
وكل معرفة بهذا الوجود �إنما ت�ؤدي �إلى �إعادة فهمنا للغة نف�سها»(،)45
ومن هنا يكون القارئ �أمام مواجهة لغة الن�ص التي تحمل �صياغة المنتج
من جهة ،ومن جهة �أخرى يكون فيها االحتمال والإمكان ل�صياغة الم�ؤول
التي تقر�أ ما احتجب ،وفي هذه الحالة الأخيرة يكون الت�أويل يحمل وعي
الذات بالن�ص ،فالقارئ الم�ؤول حينما يقر�أ الن�ص الأ�صل �إنما يك�شف
فيه ذاته القادرة على خرق الحجب ،ويبرز فكره وعقله ،فـ «كل قراءة
تحمل �أثر الذات»( ،)46وفي هذه القراءة �إث��راء للن�ص �شرط الإمكان
واالحتمال ،دون القفز �إلى �إكراهات غير منطقية وال مقنعة« ،وبنا ًء
عليه ف�إن الن�ص لي�س مجرد �أداة ت�ستعمل للت�صديق على ت�أويل ما ،بل
هو مو�ضوع يقوم الت�أويل ببنائه»( ،)47وك�أن الن�ص ذا الغنى والقوة يحتاج
�إلى قارئ يعيد اكت�شافه  ،ولهذا يقول �أمبرتو �إيكو�« :إنّ الن�ص جهاز يراد
منه �إنتاج قارئ نموذجي»( ،)48حتى يخرج هذا القارئ النوعي مكنونات
الن�ص المحتجبة ،التي تتوارى في لغته المفعمة بالأدلة والدالالت.
�إذ ًا �أمام هذا الت�صور تكون عالقة اللغة بالقراءة عالقة ت�أويلية،
ويكون الن�ص في حالة امتحان لإمكاناته المحتجبة ،من �أبعاد معنوية
وجمالية� ،إي �أنّ الن�ص ثابت ،لكنّ ال��ق��راءة المن ِتجة متغيرة ،وهذا
مايعطي الت�أويل الأهمية في الك�شف والإث���راء والبحث عن المعنى،
خا�صة �أنّ «�إدراك وتحديد المعنى المختبئ في الن�صو�ص كان ي�شغل
دائما مكانة عظيمة في نظرية الهرمنيوطيقا»( ،)49غير �أنّ ثبات الن�ص
وتغيره لن يكون �إال من خالل اللغة التي تفي بهذا االختالف والتعدد،
وذلك �أننا �أمام م�ؤ ِّلف له معنى �أو مق�صد ،و�أمام قارئ ال يبحث �إال عن
وقارئ �آخر يبحث عما وراء ذلك المق�صد من �إمكانات
ذلك المق�صدٍ ،
ج ـ ــذور واحتماالت يكتنزها الن�ص� ،أي �أنّ البحث عن �إ�شكالية المعنى في
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المنهج الت�أويلي �أمام مق�صدين ،مق�صد الم�ؤلف ومق�صد الن�ص ،وهذا
ما �أكد عليه �أمبرتو �إيكو بقوله« :لقد ان�صب ال�سجال القديم على الك�شف
ن�ص ما �إما على ما يود الكاتب قوله ،و�إما على ما يود الن�ص قوله
في ٍّ
في ا�ستقالل عن نوايا الكاتب»( ،)50لكنّ البحث في مق�صدية الن�ص
هو جوهر الإ�شكال في القراءة الت�أويلية ،ولهذا مثلت اللغة تج�سير ًا نحو
المتواري ،بف�ضل ا�ستنطاقها لأبعاد المعنى المحتجب والممكن.

�أنواع القراءة:

بناء على التحديد الذي ير�سم مثلث الإب��داع في �أ�ضالع :الم�ؤلف
والن�ص والقارئ ،ف�إنّ القراءة فعل ناتج من طرف القارئ ،و�إذا كان
البحث عن المعنى هاج�س القراءة ون�شاط الت�أويل ،ف�إنّ الفعل القرائي
للن�ص ال ي�أتي في م�ستوى واحد ،ب�سبب نمط القراءة المواجهة للن�ص،
وه��ذا م��ا يدفع �إل��ى ح�صر ال��ق��راءات ف��ي النماذج التالية على وجه
العموم(.)51

 - 1القراءة المطابقة:
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وهي قراءة ا�ستن�ساخية غير متجاوزة ،ت�أتي في �صيغة �إعادة للن�ص
من خالل ال�شرح والتف�سير ،لكونها تقوم على التم�سك بحرفية لغة
الن�ص وال تتجاوز �إلى ما وراء المنطوق ،والقارئ هنا عادي �أو قد يكون
�سلبي ًا ،لأنه يتغيا المق�صد الذي قد يعبر عنه «ب�ألفاظ من قبيل الغر�ض
والحاجة»( ،)52دون �إعمال اال�ستنباط واال�ستدالل ،وا�ستنطاق لغة الن�ص
في الك�شف عن المحتجب ،ومن َثم فهي قراءة تغفل الإنتاجية ،وال يتحقق
فيها عن�صر الإ�ضافة المثمرة ،لأنها قراءة تكرارية في تلوين �أ�سلوبي
مختلف « ،وال قيمة لقراءة تقول لنا ما قد قاله الن�ص»( ،)53وقد تكون
هذه القراءة �ضارة ،وذلك حينما تمار�س على الن�صو�ص ذات الغنى
والقوة ،فب�سببها تفقد تلك الن�صو�ص ذلك العن�صر الذي به تتميز� ،أي ج ـ ــذور
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ج ـ ــذور

اللغة والقراءة التأويلية

عن�صر القوة والغنى والعمق ،ذلك �أنّ الوقوف �أمام (�أراد) و(ق�صد)،
دون التجاوز �إلى الدالالت المثيرة ،يعطل �أدلة اللغة التي تف�سح مجا ًال
للك�شف والإظهار ،خا�صة الن�صو�ص ال�شعرية التي تمتلك لغة مجازية
عالية ُت�صاغ بها الأ�شياء والحقائق ،و ُت�صنع بوا�سطتها ر�ؤية ال�شاعر نحو
العالم  ،مما يتطلب لها قراءة �أليق بح�ضور الم�ستوى ،ولهذا �أُثر عن
ال�شاعر [دانتي] �أنه قال عن �شعره �إنه «يحتوي على معنى غير حرفي ،من
الواجب الك�شف عنه»( ،)54وفي �سياق م�شابه ،نجد الآمدي في موازنته
قد �أورد تف�سير ًا لبيت �شعري ين�سب لأبي تمام ،وقد قال بهذا التف�سير
�أحد �أن�صار ال�شاعر ،مكتفي ًا هذا الن�صير بالتف�سير وال�شرح ،دون �إعمال
للت�أويل الذي ي�ستنطق لغة البيت ،قائ ًال �إن ال�شاعر نوى و�أراد ،ولكنّ
يرت�ض هذه القراءة ،لأنها لم تنفذ �إلى العمق لت�ستك�شف ،ولم
الآمدي لم ِ
تختبر �أدلة اللغة لت�ؤول ،فلي�س العمل لديه على نية المتكلم  ،و�إنما العمل
على ما توجبه معاني �ألفاظه(.)55
�إن هذه القراءة  -و�إن كانت ت�ؤدي دور ًا في ف�سر المعنى و�شرحه -
تعجز عن تقديم �إ�ضافة مثمرة بالك�شف والإنتاج ،وربما خلقت تكرار ًا
ب�صيغة لفظية مختلفة ،فلم تنجز فتح ًا في عالم الن�ص وف�ضاءاته،
وق��د �أط��ل��ق محمد عابد ال��ج��اب��ري على مثل ه��ذا ال��ن��وع م��ن ال��ق��راءة
[اال�ستن�ساخية] �أو [القراءة ذات البعد الواحد] ،معلال ذلك بكونها
تعبير ًا مطابق ًا للأ�صل  ،تتبنى نف�س البعد الذي يتحدث عنه �صاحب
الن�ص( ،)56وباعتماد هذه القراءة على هذه الطريقة ف�إنها ال ُتعد ت�أوي ًال
منتج ًا ،وال خلق ًا لمعيار فاعل ي�ؤدي �إلى الفهم  ،وك�شف المخبوء ،وبناء
المعنى ،ذلك �أنّ »ق�صدية المنتج لي�ست معيار ًا للت�أويل ،بل �إنّ االحتكــام
ال بد �أن يتم بالعـودة �إلى �أدلة اللغة  ،واال�ستناد �إلى مرجحات قوية»(،)57
حتى تك�شف محتجبات الن�ص الممكنة.
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هذه القراءة كا�شفة ومثمرة  ،والقارئ هنا �إيجابي متفاعل  ،لأنه
يبحث عن الممكن والمحتمل ،فيظهر المخبوء والم�ستتر ،و ُمكنة هـذه
القراءة في تجاوز الظاهر ،واكت�شاف المتواري ،و�إنتاج الجديد ،بنا ًء
على دراية بحموالت الن�ص ت�ساعد على �إنتاج الفعل القرائي المثمر،
وت�أتي اللغة في هذه القراءة بوابة يلج منها القارئ الم�ؤول نحو عالم
الن�ص الم�سكوت عنه ،فيقدم �إمكانات تف�سيرية ُتثري الن�ص ،بف�ضل
تمكين �أدل��ة اللغة التي تخلق في الن�ص تفتح ًا داللي ًا ي�ستثمره الم�ؤول
في ا�ستنباط الدالالت الجديدة التي تجعل الن�ص �أكثر غنى وقوة ،دون
المجازفة �إلى غير المحتمل والممكن الذي ال يت�صالح مع لغة الن�ص،
والمع غيرها من �أنظمة الن�ص الأخرى.
والن�ص ال�شعري يع ّد من �أعظم الن�صو�ص � -إن لم يكن �أعظمها-
في تفتحه الداللي ،ب�سبب لغته المكثفة التي توحي بتعدد المعنى في
إمكان ت�أويلي محتمل ،فهو � -أي الن�ص ال�شعري  -بهذا التقدير «ي�سمح
� ٍ
للألفاظ �أن تهتز و�أن تموج ،و�أن تتحرك في حرية وطالقة ،وعندما يفعل
ذلك ف�إنّ اللفظ ال ي�ستدعي �إلى الخاطر المعاني الجانبية والإ�ضافية
المرتبطة بمعناه المبا�شر �أو ال�شائع وح�سب ،ولكنه قد يقترح معاني �أخرى
مختلفة� ،أو يوحي ب�صور جديدة لم ي�ألفها القارئ»( ،)58وهذه داللة على
غنى الن�ص ال�شعري الجيد وقوته  ،الذي يتطلب قراء ًة �إنتاجية لك�شف
�أبعاده و�أعماقه« ،والن�ص الجيد هو الن�ص المحرك والباعث على الت�أمل
والنظر»( ،)59مما يجعل عملية الت�أويل �سبي ًال �إلى الك�شف والإثراء.
قد يحدث اعترا�ض في هذا ال�سياق  ،وهو [�إ�شكالية تعدد القراءات]،
لكن الم�شكل لي�س في التعدد ذاته ،فتعدد «معاني الن�ص الواحد� ،أو تعدد
م�ستويات القراءة ،هي قديمة قدم القراءة ذاتها»( ،)60و�إنما الم�شكل
في �سالمة التعدد و�صالحه  ،فقد يكون التعدد �إيجابي ًا بف�ضل االعتماد ج ـ ــذور
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على منهجية في القراءة المن�ضبطة التي ال ت�سمح بالتعدد الالنهائي،
والتق ّر بالقراءة التي الت�ستند على �أدلة ومرجحات قوية من داخل الن�ص
�أو من خارجه  ،ف ُتدخل على الن�ص ما ال يحتمل ،ولهذا يقول عبدالقاهر
الجرجاني عن تعدد التف�سير والت�أويل« :واعلم �أنّ الفائدة تعظم في هذا
ال�ضرب من الكالم �إذا �أنت �أح�سنت النظر فيما ذكرت لك ،من �أنك
ت�ستطيع �أن تنقل الكالم في معناه عن �صورة �إلى �صورة ،من غير �أن تغير
و�سع
من لفظه �شيئ ًا� ،أو تحول كلمة عن مكانها �إلى مكان �آخر  ،وهو الذي ّ
مجال الت�أويل والتف�سير ،حتى �صاروا يت�أولون في الكالم الواحد ت�أويلين
�أو �أكثر ،ويف�سرون البيت الواحد عدة تفا�سير ،وهو على ذاك الطريق
المزلة الذي و ّرط كثير ًا من النا�س في الهلكة»( ،)61وهـذا مـا ي�ؤكـد على
�أنّ التعدد ذاته لي�س عيب ًا وال خطـ�أً ،و�إنما ال�شـ�أن في الكيفية التي ت�ضمن
كفـاءة الت�أويل و�صحته ،وان�ضباط التعـدد.
لقد تبو�أ القارئ مكانة في القراءة الت�أويلية ال يمكن �إغفالها ،وذلك
نتيجة الإيمان المتزايد ب��دوره في �إث��راء الن�ص ،من خالل تمكنه في
توظيف الأداة اال�ستنباطية في ك�شف جوانب الن�ص وغوام�ضه ،وهذا ما
يحقق للن�ص قراءة �إنتاجية تعزز غنى الن�ص ،وت�ضيف واقعة جديدة له،
وفي هذا ال�سياق ن�ستذكر ما �أورده ابن جني عن �س ٍّر قاله له المتنبي،
�إذ قال هذا الأخير له�« :أتظن �أنّ عنايتي بهذا ال�شعر م�صروفة �إلى من
�أمدحه؟ لي�س الأم��ر كذلك ،لو كان لهم لكفاهم منه البيت .قلت له:
فلمن هي؟ قال  :هي لك ولأ�شباهك»( .)62وفي هذا �إبراز لدور القارئ
الإيجابي الذي ينتج الت�أويل الخالق ،ولقد قال ريكور« :الن�ص �أ�شبه
بقطعة مو�سيقية ،والقارئ �أ�شبه بعازف الأورك�سترا الذي يطيع تعليمات
التنغيم ،وبالتالي فلي�س الفهم مجرد تكرار للواقعة الكالمية في واقعة
�شبيهة ،بل توليد واقعة جديدة تبد�أ من الن�ص الذي تمو�ضعت فيه الواقعة
ج ـ ــذور الأولى»( ،)63وهذا هو فعل القارئ الإيجابي في الن�ص الأدبي [ال�شعري
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على وجه الخ�صو�ص]� ،إنه التوليد الممكن والمحتمل الذي يتجاوز عملية
التكرار ،وهو ما يعني �أي�ضا «�أن القراءة الحقة ،والن�شاط المعرفي الحق
عموم ًا ،تقوم على جدلية خ�صبة خالقة بين الذات والمو�ضوع ،وهذه
والمعني هنا الت�أويل المنتج الذي يتكئ على
العالقة تنتج الت�أويل»(،)64
ُّ
اللغة ال�ستنباط دالالت الن�ص الممكنة ،وال يكون هذا �إال من خالل قراءة
ناقدة متمكنة  ،تتجاوز المعنى الحرفي  ،وت�ستند �إلى مرجحات قوية،
فت�ضفي على الأثر الأدبي قيمة كانت محتجبة.
�إذ ًا القراءة الت�أويلية المنتجة الإيجابية تحول الن�ص الأدب��ي من
كونه متجلي ًا للمعنى �إلى ن�ص منفتح على الدالالت المختلفة ي�صنع وينتج
المعنى( ،)66وذل��ك من خالل م�ساءلة الن�ص وا�ستبطانه ،وا�ستثارة
لغته ،للك�شف عن الغـائب والمحتجب ،والبحث «عما لـم يقلـه الن�ص،
ولـم يفكر فيه ،ولكنه يعي�ش مــن وراء كلماته»( ،)67بل هـذا هــو �س ّر
الن�ص الذي يقول عنه علي حــرب «�إن��ه ي�شكـل حق ًال للقراءة ،وطرح
الأ�سئلة ،واال�ستيالد الجديد المعرفي»( ،)68وهذا هو الت�أويل الم�ستط َلب
المن�ضبط من ِق َبل القارئ الفاعل ،ال��ذي يخ�ضع فعالية الإنتاج �إلى
الن�ص ذاته ،ليجعل الفهم منوط ًا ب�أنظمة الن�ص التي تجعل من اللغة
طريق ًا نحو اال�ستنباط.
هذه الفكرة �أفرزت �س�ؤال اال�ست�شكال �أمام الناظر في تعدد المعنى
م�� ّرة �أخ��رى ،وذل��ك ما َي ْمثل في الحالة التوفيقية لتعدد المعنى بين
الم�ؤلف والقارئ� ،إذ الأول هو منتج الن�ص ،وله فيه مق�صد هو به �أدرى،
و�إليه ينحو ويجتهد ،والآخر م�ؤول ي�ستنبط ،لكنّ الن�ص الأدبي اليتنكر
لهذا التعدد من الطــرفين طــالما كان الإمكان واالحتمال ،ولهذا جاء
التفريق بين [المعنى] و[الداللة] حلاّ ً لهذا اال�ست�شكال« ،فالمعنى خا�ضع
لنية الم�ؤلف� ،أما الداللة فهي ما يفهم القارئ من الن�ص»( ،)69وهذه هي
الفكرة التي طرحها الناقد [هير�ش] ،وذلك في �سبيل دفاعه عن ت�أويل ج ـ ــذور
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ج ـ ــذور
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معتدل حينما �أثيرت فكرة المق�صدية في الن�ص( ،)70ف�إذا كان الن�ص
يحمل معنى ا�ستق�صده الم�ؤلف ،ف�إن الن�ص ذا الغنى والقوة يحمل دالالت
�أخرى تكمن في لغته التي ي�ستنطقها القارئ الجيد« ،فالت�أويل يفتر�ض
تعدد الداللة»( ،)71بنا ًء على معطى تدليلي  ،ولي�س وفق انحرافات ت�أويلية
ُتخ�ضع ا�شتغال الن�ص للهوى والميول الذاتي.
�إنّ اللغة ال�شعرية مو�ضع هذا االحتكام للت�أويل المعتدل ،فالن�ص
ال�شعري بين مبدعه وقارئه ال ُيحب�س على معنى مكرر ،ولربما َن َفذ
ُ
القارئ �إلى �أعماق خفية تجعل للن�ص توهج ًا ،وتمنحه مكانة �أكثر قيمة،
وقد ذكر �صاحب العمدة في تعريف [االت�ساع] قوله�« :أنْ يقول ال�شاعر
بيت ًا يتّ�سع فيه الت�أويل ،في�أتي كل واحد بمعنى ،و�إنما يقع ذلك الحتمال
اللفظ وقوته ،وات�ساع المعنى»( ،)72وم ّثل على ذلك ب�أمثلة كثيرة ،ومنها
بيت امــرئ القي�س ال�شهير:
مك ـ ـ ٍر مفــر مقب ـ ــل مــدبر مع ـاً
كجلمود �صخر حطه ال�سيل من ع ــلِ
وذكر عدة ت�أويالت مختلفة له ،ثم قال« :ولعل هذا ما م ّر قط ببال
امرئ القي�س ،وال خطر في وهمه ،وال وقع في خلده  ،وال روعه»( ،)73غير
�أنّ هذه الت�أويالت جعلت �شعر امرئ القي�س �أكثر غنى وقوة  ،ومنحته
قيمة �أكبر ،ومن هنا جاءت �شهادة ال�شاعر الحديث [غازي الق�صيبي]
لت�ؤكد على هذا الأمر� ،إذ يرى «�أنّ ال�شعر بطبيعته يحتمل� ،أو يجب �أن
يحتمل �أكثر من داللة ،وفي اللحظة التي يتحول فيها معنى ال�شعر �صور ًة
جامدة واحدة تتكرر في كل ذهن بتفا�صيلها  ،ي�صبح ال�شعر نثر ًا»(،)74
وكل هذا ي�ؤكد  -مرة �أخرى � -أثر اللغة في �إقامة ت�أويل فاعل ومثمر،
يت�صف باالعتدال واالن�ضباط ،دون الإخفاق في ق��راءة �سطحية� ،أو
تجاوز �إلى ما وراء الحد.
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هذه القراءة طاغية  ،والقارئ هنا جائر وغير بريء ،ب�سبب الإفراط
في الت�أويل  ،وتجاوز الحدود نحو غير الممكن �أو المحتمل ،حتى يق ّول
الن�ص ما لم يقل �أو ما ال يحتمل ،وهذا ناتج لإخ�ضاع الت�أويل للهوى �أو
الميل �أو المعتقد ،دون مراعاة لقوانين اال�شتغال الت�أويلي  ،فيحدث �شكل
من �أ�شكال الت�أويل «يفتقد الكثير من �أدوات الفهم ال�ضرورية ،فيكون
معان ي�أباها الن�ص  ،وال ت�ؤكدها �أية دالئل خارجية»(،)75
مح�صل القراءة ٍ
ومن َثم تكون قراءة مغر�ضة تعمي وال تك�شف.
�إنّ هذا االتجاه في الت�أويل ي�ؤمن بعدم التناهي في القراءة  ،ويبقي
الن�ص مفتوح الدالالت دون �ضابط ،خا�ضع َا الجتهادات كل م�ؤول ،مما
ينتج عن ذلك �سيالن للمعنى ،وتدفق للت�أويل ال يعرف الحدود ،ولقد
�أ�شار [تودوروف] �إلى �أنّ «الن�ص مجرد رحلة خلوية يجلب فيها الكاتب
الكلمات ،بينما يجلب القراء المعنى»( ،)76وفي هذا �إ�شارة �إلى هذا
النمط من القراءة الذي يخلق ت�أوي ًال ين�أى عن ك�شف حقائق الن�ص،
ويكون القارئ مم َّلك ًا حق الت�أويل كيفما كان له ،دون ا�ستبطان الن�ص
وم�ساءلة لغته ،وك�أن المراد هنا عملية الت�أويل ذاتها  ،ال الت�أويل الذي
ن�ص معنى
يك�شف الحقيقة ،فعلى ر�أي [بول فاليري] ال يوجد في � ّأي ٍّ
حقيقي(� ،)77أو كما يقول [نيت�شه] لي�س هنالك حقائق ب��ل هنالك
ت�أويالت( ،)78لت�صبح خا�صية الن�ص الأدب��ي في هذا االتجاه الت�أويلي
«هي �أنْ يتجاوز �إ�شراطات �إنتاجه النف�سية ،واالجتماعية ،لكي ينفتح على
قراءات غير محدودة ،قراءات خا�ضعة هي الأخرى ل�سياقات اجتماعية
وثقافية متحولة با�ستمرار ،وهذا يعني �أنّ الن�ص يتحرر با�ستمرار من
�سياق �إنتاجه لكي يندرج �ضمن �سياقات �أخرى ،وهذا هو جوهر عملية
القراءة»( ،)79وهذا ما �سمح بتعدد القراءة غير المن�ضبطة ،التي تجعل
الن�ص مفتوح ًا لكل ال��دالالت المحتملة وغير المحتملة ،دون �إيجاد ج ـ ــذور
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ال�ضابط المح ّدد ،وحينما يتجاوز الت�أويل حدود الم�سموح به ،هنا تحدث
�إ�شكالية طغيان القراءة الجائرة.
لقد وقف الناقـد [�أمبرتو �إيكو] �أمام تجاوزات هذه القراءة الت�أويلية
الطاغية ،التي �أخ�ضعت الن�ص � -أي ن�ص � -إلى هذا العبث القرائي ،فر�أى
�أنّ «الكثير من المهتمين بالت�أويل المنفتح ،والقراءة الحرة ،تركوا العنان
لهذا الن�شاط الطليق ،دون رد االعتبار لمقوالت الن�ص و�إ�ستراتيجياته،
مما جعــل الكثير من القراءات ذهانية ومنحرفة ومر�ضية»( ،)80وقد قال
[�إيكو] في �إحدى محا�ضراته« :ما �أُريد قوله هو �أنّ هناك على الأرجح
معيار ًا للت�أويل المحدود»( ،)81خا�صة �أنّ [�إيكو] كان ناقد ًا منتمي ًا �إلى
الثقافة التي �أفرزت هذا النمط القرائي ،و�ساوت بين الن�صو�ص جميعا،
فلم تف ّرق ولم تم ّيز  -وفق منهجيتها  -بين الن�صو�ص الدينية وغير
الدينية( ،)82حتى « َو�صف بع�ض الغربيين الإنجيل ب�أنه كري�ش الطاوو�س
البراق ،لتعدد قراءاته ،واختالف تفا�سيره»( ،)83وهذه خطورة بالغة
في العملية الت�أويلية نحو مفهوم انفتاح الن�ص دون �ضوابط �أو حدود،
وقد كان [�إيكو] مدرك ًا لخطورة هذا النمط القرائي المنفلت في كتاباته
المت�أخرة ،التي ت�ؤدي �إلى التقويل ال الت�أويل ،لذا «نجده يح ّذر دائما من
تلك الخطورة التي يمكنها �أن تطفو ،ب�سبب فهم خاطئ يطال مفهوم
االنفتاح»(.)84
وقريب من موقف [�أمبرتو �إيكو] موقف المفكر والناقد الإيطالي
[�أميليو بيتي] ،الذي احتج �ضد هيرمنيوطيقا [جادامر] ،و�أ�صدر في هذا
ال�ش�أن كتابه [الهيرمنيوطيقا بو�صفها المنهج العام للعلوم الإن�سانية]،
وقد تم ّثل «اعترا�ض [بيتي] في �أنّ هيرمنيوطيقا [جادامر] �أو ًال ال تقوم
مقام المنهج ،وال تخدم �أي منهج للدرا�سات الإن�سانية ،و�أنها ثاني ًا تع ّر�ض
للخطر م�شروعية الإ�شارة �إلى الو�ضع المو�ضوعي لمو�ضوعات الت�أويل،
ج ـ ــذور ومن َثم تثير ال�شكوك حول مو�ضوعية الت�أويل نف�سه»(.)85
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وال ُيغفل في هذا المقام موقف الناقد [هير�ش]� ،إذ يرى �أنّ ماطرحه
فال�سفة الت�أويل من �أمثال [جادامر] و[بلتمان] وغيرهم قد جا َنب
ال�صواب ،لأنهم «ارتكبوا خط�أً ُم�ضاعف ًا  ،فهم �أو ًال قد ان�شغلوا ب�أمور
ال �صلة لها بالمهمة الحقيقية للهرمنيوطيقا  ،وهم ف�ض ًال عن ذلك قد
تبنوا موقف ًا فل�سفي ًا بلغ من الغلو وال�شطط �إلى ح ّد الت�شكيك في �إمكانية
الو�صول �إلى معنى قابل للتحديد المو�ضوعي»(.)86
�إنّ اللغة في هذا االتجاه الت�أويلي ت�أخذ منطلق ًا تحرري ًا ،فتخرج
من دائرة اال�ستدالل بها على الم�سكوت عنه في الن�ص �إلى تفجيرها
بحموالت ذاتية وميوالت �شخ�صية للقارئ ،لي�س لها ت�صالح مع منطوق
الن�ص وال مرجحاته ،وال مع �سياقاته ومرجعياته ،حتى يكون القب�ض
معنى مغامر ًة فردي ًة ال تتعلق بالن�ص ،وفي هذه المرحلة ي�شخ�ص
على ً
الإف��راط في الت�أويل �إل��ى درج��ة الالمعنى في الن�ص ،وت�صل الكتابة
�إلى درجة ال�صفر كما يقول بارت( ،)87حيث الكلمة في الن�ص «حرة
مطلقة من كل ما يقيدها ،وبهذا فهي قادرة على �أنْ تعني كل �شيء»(،)88
وهذا ماي�ؤدي �إلى �شطط في الت�أويل ،وخط�أ في اال�ستخدام اللغوي عند
التوظيف للك�شف عن حقائق الن�ص ومكنوناته ،وت�صبح القراءة جائرة
غير نافعة ،تق ِّول وفق �إمالءات الذات القارئة ،وال ت�ؤول وفق �إ�شراطات
المنهج المن�ضبط ،مما يخلق �أثر ًا �سلبي ًا على الن�ص ،ولعلنا هنا ن�ستذكر
حادثة �إحراق �أبي حيان التوحيدي لكتبه  ،التي قيل في تعليلها هو خ�شيته
من �أدعياء الت�أويل الذين �سيح ِّملون ن�صو�صه ما ال تحتمل( ،)89وهذا
ما يتنافى مع اللغة التي �إذا ما �أُح�سن ا�ستخدام �أدلتها ومرجحاتها في
الن�ص �أدت �إلى الك�شف والإظهار.

137

ج ـ ــذور

138

اللغة والقراءة التأويلية

الخاتمـ ــة:

العدد  ، 49رجب 1439هـ  -إبريل 2018

تعد اللغة من �أعظم مميزات الإن�سان وتحقيق وجوده الكوني ،لذا
ع ّد الإن�سان كينونة لغوية ،لكون العالقة بين الإن�سان واللغة عالقة وجود
وحياة .
للغة مظهر اجتماعي يتمثل في كونها و�سيلة للتوا�صل والتفاهم،
وهذا �أمر ظاهر ،على �أنّ هذه الر�ؤية للغة تجاوزتها ر�ؤية جديدة تنظر
�إلى اللغة في ذاتها داخل الن�ص الأدبي غاية ولي�ست و�سيلة ،وذلك ب�سبب
ما تمتلكه اللغة الأدبية من مكنز هائل من الرمز ،والإيحاء ،ومجاوزة
الم�ألوف اللغوي ،وتكثيف الدالالت ،مما يتطلب �إقامة الت�أويل لفهم �أعمق
للغة الن�ص ،ومن َثم ك�شف المخبوء من الممكن والمحتمل.
لقد �أ�صبحت اللغة في الت�صور الحديث م�سكن الوجود ،لأنها �أداة
التعرف على العالم والذات ،وبف�ضل ت�شكل جديد للعالقة بين الإن�سان
واللغة ،غدت اللغة في �ضوئه مف�صحة عن نف�سها من خـالل الإن�سان،
ولي�س الإن�سان هو الذي يف�صح عن نف�سه من خالل اللغة.
وبما �أنّ اللغة لها هذا الت�صور الجديد ،ف�إن عالقتها بالن�ص �أفرزت
ت�صورا جديد ًا� ،أخ��ذ ينظر �إل��ى الن�ص في ا�ستقالل عن م�ؤلفه ،لأنه
حدث لغوي ،بينما تحل القراءة في الجهة المقابلة ك���أداة ت�أويلية لها
حق االختالف  ،من خالل الت�أويل اللغوي الذي يريد تقديم فهم للن�ص
يك�شف به المحتجب.
و�إذا ك��ان لكل ن�ص حقيقة يختلف عليها ال��ق��راء ،ف���إن الن�شاط
الت�أويلي ي�سعى �إلى اكت�شافها من خالل اللغة ،وك���أن الحقيقة تتوارى
خلف اللغة  ،والعالقة بين الحقيقة واللغة لها و�ضع خا�ص ،فاللغة تخفي
الحقيقة وتظهرها ،وهذه مراوغة اللغة في الن�ص ،وهنا يتطلب الو�ضع
وجود القارئ القادر على الت�أويل والك�شف ا�ستناد ًا على اللغة ،فقد �أ�صبح
ج ـ ــذور امتالك الحقيقة هاج�س ًا �أمام القراءة.
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�إنّ الن�ص �أمام المنهج الت�أويلي له وجهان ،الأول ظاهر المنطوق،
والآخر هو الم�سكوت عنه ،والقراءة الت�أويلية ال تذهب �إال �إلى الم�سكوت
عنه لت�ستبطن �أبعاد الدالالت الخفية ،وكلما كان الن�ص يخفي �أكثر مما
يظهر ،وي�ستطلب �إعمال العقل في الك�شف ،فهذه داللة على غنى الن�ص
وقوته وثرائه ،والأمر في هذا بال �شك يعود �إلى لغته القوية التي تمنحه
ذلك العمق واالت�ساع والثراء ،لهذا كان الن�ص الأدبي الجيد من �أعظم
الن�صو�ص و�أقواها ،لتملكه لغة قوية تتطلب توظيف القراءة الت�أويلية.
كما �أنّ اال�ستناد في القراءة الت�أويلية للن�ص الأدب��ي على لغته،
بما تجيزه �أدلة اللغة ومرجحاتها ،يحقق  -بال �شك  -المو�ضوعية في
القراءة ،التي تن�شد الحقيقة في الن�ص دون تحكيم الذاتية والميول
ال�شخ�صي.
و�إذا كان الن�ص يخ�ضع للقراءة الت�أويلية ،ف�إنّ هذه القراءة ال ت�أتي
على م�ستوى واحد ،فهناك تعدد في القراءات ،وهذا �أمر ظاهر ،ومرد
هذا �إلى التعامل مع لغة الن�ص ،فظهر ال�س�ؤال الأهم عن الإمكان الت�أويلي
وحدود تناهيه ،حتى ال يبقى الباب مفتوح ًا �أمام كل المحاوالت الت�أويلية،
دون �أي معيار �أو �ضابط ،ومن َثم ف�إن تعدد القراءة ال يمثل �إ�شكالية ،بل قد
يكون �إيجابي ًا� ،إنما الم�شكل هو في �صحة و�سالمة وان�ضباط ذلك التعدد.
وربما قد يثير التعدد في القراءة �إ�شكالية بين مق�صد الم�ؤلف
من جهة والقارئ الم�ؤول من جهة �أخرى  ،لكن هذا اال�ست�شكال يمكن
الخروج منه ب�إحداث حالة توفيقية بين الطرفين طالما كان االحتمال
والإمكان ،وذلك بتوظيف التفريق بين [المعنى] و[الداللة] ،فالمعنى هو
ما يخ�ضع لنية الم�ؤلف � ،أما الداللة فهي ما يفهمه القارئ من الن�ص.
وبما �أن ق��راءة الن�ص ال تحل على وجه واح��د  ،ف���إن من الممكن
ج ـ ــذور
تق�سيم قراءات الن�ص �إلى ثالثة �أنواع:
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 - 1القراءة المطابقة :وهي قراءة ا�ستن�ساخية �شارحة متم�سكة بحرفية
الن�ص ،فهي �صياغة �أخرى للن�ص ،ال تتجاوز �إلى العمق ،لذا فهي
قراءة غير �إ�ضافية وغير منتجة.
 - 2القراءة المنتجة :وهي ق��راءة �إ�ضافية ومثمرة وكا�شفة لجوانب
الن�ص ،فهي تبحث عن الممكن والمحتمل ،فتحول الن�ص من كونه
متجلي ًا للمعنى �إلى ن�ص منفتح على الدالالت المختلفة ،ي�صنع وينتج
المعنى ،ولكن في حدود الم�سموح به  ،فهي �إذ ًا ق��راءة متجاوزة
للظاهر ،وتكون اللغة هي الأداة التي ي�ستخدمها القارئ الم�ؤول في
عالم الن�ص الم�سكوت عنه� ،أي �أنّ هذه القراءة ُتخ�ضع ن�شاطها
لأدلة اللغة ومرجحاتها التي تثمر بالمو�ضوعية دون �أي �إكراهات
ت�أويلية ال تت�صالح مع الن�ص.
 - 3القراءة الجائرة :وهي قراءة طاغية وغير بريئة ،ال تقف عند حدود
الممكن والمحتمل ،بل تتجاوز في الت�أويل غير المن�ضبط ،فتق ّول
الن�ص وال ت�ؤ ّوله ،لذا فهي ت�ؤمن بعدم التناهي في القراءة ،وت�ؤمن
ببقاء الن�ص مفتوح ًا لكل الت�أويالت دون �ضابط ،وتعطي لكل قارئ
حق الت�أويل دون �أي �إ�شراطات تتفق مع لغة الن�ص� ،أو مع ما تتطلبه
قوانين اال�شتغال الت�أويلي.
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( )10م�شكلة الفن  ،زكريا �إبراهيم ،مكتبة م�صر ،القاهرة ،د.ط ،د .ت� .ص (.)69-68
( )11انظر :نظرية الت�أويل ،م�صطفى نا�صف ،نادي جدة الثقافي الأدب��ي ،جـدة ،الطبعة
الأولى1420 ،هـ 2000 -م� .ص (.)21
( )12انظر  :الحقيقة والت�أويل ،علي حرب� .ص (.)24
( )13الن�ص وال�سلطة والحقيقة� :إرادة المعرفة و�إرادة الهيمنة ،ن�صر حامد �أبو زيد ،المركز
الثقافي العربي ،بيروت  -الدار البي�ضاء ،الطبعة الأولى2014 ،م� ،ص (.)189
( )14انظر  :نظرية الت�أويل ،م�صطفى نا�صف� .ص (.)94
( )15في ماهية اللغة وفل�سفة الت�أويل� ،سعيد توفيق ،الم�ؤ�س�سة الجامعية للدرا�ســات والن�شـر
والتوزيع ،بيروت ،الطبعة الأولى1423 ،هـ 2002 -م� .ص (.)130
( )16فل�سفة الت�أويل :الأ�صول .المبادئ .الأهداف ،هان�س غيورغ جادامير ،ترجمة :محمد
�شوقي ال��زي��ن ،المركز الثقافي العربي ،بيروت  -ال��دار البي�ضاء  -ومن�شورات
االختالف ،الجزائر  -وال��دار العربية للعلوم  ،بيروت ،الطبعة الثانية1427 ،هـ -
2006م� .ص (.)142
( )17نقد الن�ص ،علي حرب ،المركز الثقافي العربي ،بيروت  -الدار البي�ضاء ،الطبعة
الثالثة2000 ،م � .ص (.)13
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( )18انظر :نظريات ال��ق��راءة والت�أويل الأدب��ي وق�ضاياهما ،ح�سن م�صطفى �سحلول،
من�شورات اتحاد الكتاب العرب ،دم�شق2001 ،م� .ص (.)40
( )19نقـد الحـقيقــة ،علـي حرب ،المركز الثقـافـي العــربي ،بيروت  -الـدار البي�ضاء ،الطبعة
الأولى1993 ،م� .ص (. )77
( )20ال�سيمياء والت�أويل ،روبرت �شولز  ،ترجمة � :سعيد الغانمي  ،الم�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات
والن�شر ،بيروت ،الطبعة الأولى1994 ،م� .ص (.)92
( )21الت�أويلية العربية :نحو نموذج ت�ساندي في فهم الن�صو�ص والخطابات ،محمد بازي،
من�شورات �ضفاف ،بيروت  -واالختالف ،الجزائر  -ودار الأمان ،الرباط  -وكلمة
للن�شر والتوزيع ،بيروت  -تون�س ،الطبعة الأولى1436 ،هـ 2015 -م� .ص (.)84
( )22انظر :الم�صدر نف�سه� .ص (. )74
( )23انظر :فهم الفهم :مدخل �إلى الهرمنيوطيقا نظرية الت�أويل من �أفالطون �إلى جادامر،
عادل م�صطفى ،ر�ؤية للن�شر والتوزيع ،القاهرة ،الطبعة الأولى2007 ،م� .ص (.)21
( )24نقد الن�ص ،علي حرب � .ص (.)18
( )25انظر :نظرية الت�أويل ،م�صطفى نا�صف � .ص ( .)17وهذا بطبيعة الحال ال يعني �أن
الت�أويل ال يدخل ن�صو�ص ًا �أخرى ،كما في الأنثروبولوجيا  ،وعلم االجتماع ،والتاريخ،
وغيرها ،لكنها لي�ست في قوة الن�صو�ص الم�شار �إليها في المتن من حيث توظيف
الأداة الت�أويلية.
( )26يقول الدكتور عبدالوهاب الم�سيري« :وقد تكون �آراء الفنان الفل�سفية �سطحية ،على
حين نجد �أدبه في غاية العمق ،لأنه حينما يتفل�سف فهو يتفل�سف بعقله وح�سب ،ومن
واع من �أفكار� ،أما حينما يبدع فهو يبدع من خالل كيانه  ،ومن
خالل ما ّ
ح�صل ب�شكل ٍ
ً
خالل ما م ّر به من تجارب لعله لم يفهمها هو نف�سه عقليا  ،ولكنه �أدركها وا�ستوعبها
ب�شكل وجودي مبا�شر وكلي».
[رحلتي الفكرية في البذور والجذور والثمر� :سيرة غير ذاتية غير مو�ضوعية] ،عبدالوهاب
الم�سيري  ،الهيئة العامة لق�صور الثقافة ،القاهرة ،الطبعة الأولى2000 ،م � .ص (.)515-514
( )27نقد الحقيقة ،علي حرب � .ص (.)8
( )28نظرية الت�أويل ،م�صطفى نا�صف� .ص (.)95
( )29ظاهرة الغمو�ض بين عبدالقاهر الجرجاني وال�سجلما�سي ،محمود دراب�سة ،مجلة
جامعة �أم القرى لعلوم ال�شريعة واللغة العربية و�آدابها ،العدد  ،22ربيع الأول 1432هـ
 مايو� /أيار 2001م� .ص (.)974(� )30أ�سرار البالغة ،عبدالقاهر الجرجاني ،قر�أه وع ّلق عليه :محمود محمد �شاكر ،دار
المدني ،جدة ،الطبعة الأولى 1412 ،هـ 1991 -م� .ص (.)145
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( )31الم�صدر نف�سه� .ص (.)139
( )21انظر :مدخل جديد في الفل�سفة ،عبدالرحمن بدوي ،وكالة المطبوعات ،الكويت،
الطبعة الأولى1975 ،م� .ص (.)142
( )33انظر :الم�صدر نف�سه� .ص (.)137
( )34الم�صدر ال�سابق� .ص (. )151
( )35الم�صدر ال�سابق� .ص (. )136
( )36الم�صدر ال�سابق� .ص (. )136
( )37القراءة الت�أويلية عند ح�سن حنفي ،فهد محمد القر�شي ،مجلة الت�أ�صيل للدرا�سات
الفكرية المعا�صرة ،العدد الثالث ،ال�سنة الثانية1432 ،هـ 2011 -م� .ص (.)59-58
( )38انظر :الم�صدر نف�سه� .ص (. )59-58
( )39الم�صدر ال�سابق� .ص (.)60
( )40في ماهية اللغة وفل�سفة الت�أويل� ،سعيد توفيق� .ص (. )124
( )41في ماهية اللغة وفل�سفة الت�أويل� ،سعيد توفيق� .ص (.)124
( )42المعنى الأدبي من الظاهراتية �إلى التفكيكية ،وليم راي ،ترجمة :يوئيل يو�سف عزيز،
دار الم�أمون للن�شر والترجمة  -وزارة الثقافة والإع�لام العراقية ،بغداد ،الطبعة
الأولى ،د.ت� .ص (. 17
( )43الم�صدر نف�سه� .ص (.)73
( )44الت�أويلية العربية ،محمد بازي � .ص (.)65
( )45الحقيقة والت�أويل ،علي حرب � .ص (.)22
( )46الم�صدر نف�سه� .ص (.)15
( )47الت�أويل بين ال�سيميائيات والتفكيكية� ،أمبرتو �إيكو ،ترجمة� :سعيد بنكراد ،المركز
الثقافي العربي ،بيروت  -الدار البي�ضاء ،الطبعة الثالثة2016 ،م � .ص (.)75
( )48الم�صدر نف�سه� .ص (. )74
( )49المدخل �إلى الدرا�سات التاريخية � ،أنجلو �أو�سينوبو�س  ،ترجمة  :عبدالرحمن بدوي
[�ضمن كتاب النقد التاريخي] ،وكالة المطبوعات  ،الكويت  ،الطبعة الرابعة ،
1981م� .ص (.)118
( )50الت�أويل بين ال�سيميائيات والتفكيكية � ،أمبرتو �إيكو � .ص (.)74
( )51تجدر الإ�شارة هنا �إلى محاولة [تودروف] تق�سيم القراءة ثالثة �أق�سام :الإ�سقاطية،
وال�شارحة ،وال�شاعرية .الأولى تتعامل مع الن�ص من الخارج ،فت�سقط ظروف الن�ص
الخارجية � ،أو ظ��روف الم�ؤلف على الن�ص  ،ك��الأح��داث التاريخية واالجتماعية
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والعوامل النف�سية � .أما القراءة ال�شارحة �أو قراءة ال�شرح فهي قراءة ال تتجاوز ظاهر
الن�ص ،فهي حرفية �أدائها ،تكرارية للأ�صل في منتجها ،و�أما القراءة ال�شاعرية فهي
التي ت�سعى �إلى ك�شف باطن الن�ص ،متجاوزة المعطى الظاهري.
[انظر :الخطيئة والتكفير من البنيوية �إلى الت�شريحية :قراءة نقدية لنموذج �إن�ساني
معا�صر] ،عبداهلل محمد الغذامي ،ب��دون ا�سم نا�شر ،الطبعة الثانية1412 ،هـ-
1991م� .ص( .)76-75البنيوية في الأدب ،روب��رت �شولز ،ترجمة :حنا عبود،
من�شورات اتحاد الكتاب العرب ،د .ط1984 ،م� .ص (.)163
( )52اللغـة والتف�سير والتوا�صـل ،م�صطفى نا�صـف� ،سل�سلة عالـم المعرفــة ال�صـادرة عن
المجل�س الوطني للثقافــة والفنون والآداب ،الكويت1995 ،م � .ص (.)11
( )53ت�أنيث الق�صيدة والقارئ المختلف ،عبداهلل الغذامي ،المركز الثقافي العربي،
بيروت -الدار البي�ضاء ،الطبعة الأولى1999 ،م� .ص (.)140
( )54الت�أويل بين ال�سيميائيات والتفكيكية� ،أمبرتو �إبكو� .ص (.)61-60
( )55انظر :الموازنة بين �شعر �أبي تمام والبحتري� ،أبو القا�سم الح�سن بن ب�شر الآمدي،
تحقيق :ال�سيد �صقر ،دار المعارف ،القاهرة ،الطبعة الرابعة ،ت .د.ج (.)1
�ص(. )179
( )56انظر  :الخطاب العربي المعا�صر :درا�سة تحليلية نقدية ،محمد عابد الجابري ،مركز
درا�سات الوحدة العربية ،بيروت ،الطبعة الخام�سة1994 ،م � .ص (.)11
والجابري يقترح ثالثة �أنواع للقراءة  :القراءة اال�ستن�ساخية  ،والقراءة الت�أويلية :وهي
التي ال تقف عند حدود التلقي المبا�شر ،و�إنما ت�ساهم في �إنتاج جديد يحتمله الن�ص،
والقراءة الت�شخي�صية :وهي التي تبرز عيوب الخطاب.
[انظر  :الخطاب العربي المعا�صر ] ،محمد عابد الجابري � .ص (. )12-10
( )57الت�أويلية العربية ،محمد بازي� .ص (. )97
( )58نظريات القراءة والت�أويل الأدبي وق�ضاياهما ،ح�سن م�صطفى �سحلول� .ص (.)88
( )59ا�ستقب ــال الن�ص عنــد الع ــرب ،محمد المبارك ،الم�ؤ�س�ســة العربية للدرا�س ــات
والن�ش ــر ،بيروت ،الطبعة الأولى1999 ،م� .ص (.)182
( )60الم�صدر نف�سه� .ص (. )84
( )61دالئل الإعجاز ،عبدالقاهر الجرجاني ،قر�أه وعلق عليه :محمود محمد �شاكر ،دار
المدني ،جدة ،الطبعة الثالثة 1413 ،هـ 1992 -م � .ص (.)374
ووجه اال�ستدالل بكالم عبدالقاهر هنا� :أنه لم يمنع تعدد الت�أويل �أو التف�سير ،ولكنه
احترز من االنجرار في هذا الم�سلك دون تثبت من �صحة الفعل الت�أويلي ،مما و ّرط
في الهلكة كما قال.
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(� )62شــرح ديوان المتنبي معجز �أحمد� ،أبو العالء المعــري ،تحقيق :عبدالمجيد دياب ،دار
المعارف ،القاهرة ،الطبعة الثانية1968 ،م .ج (� .)1ص (.)56
( )63نظرية الت�أويل وفائ�ض المعنى ،بول ريكور  ،ترجمة � :سعيد الغانمي ،المركز الثقافي
العربي  ،بيروت  -الدار البي�ضاء ،الطبعة الأولى2003 ،م� .ص (.)122
( )64نقـد الخطاب الديني ،ن�صر حامـد �أبو زيد ،المركز الثقافي العـربي ،بيروت  -الدار
البي�ضاء ،الطبعة الأولى2014 ،م � .ص (.)21
( )65انظر :التركيب اللغوي للأدب :بحث في فل�سفة اللغة والإ�ستطيقا ،لطفي عبدالبديع،
مكتبة لبنان نا�شرون ،بيروت  -ال�شركة الم�صرية العالمية لونجمان ،القاهرة،
الطبعة الأولى1997 ،م� .ص (. )141
( )66انظر :الم�شاكلة واالختالف :بحث في النظرية النقدية العربية وبحث في ال�شبيه
المختلف ،عبداهلل الغذامي ،المركز الثقافي العربي ،بيروت  -ال��دار البي�ضاء،
الطبعة الأولى1994 ،م� .ص (.)42
( )67نظرية الت�أويل ،م�صطفى نا�صف� .ص (.)89
( )68هكـذا �أقـر�أ مـا بعد التفكيك ،علي حرب ،الم�ؤ�س�سـة العربية للدرا�سات والن�شـر ،بيروت،
الطبعة الثانية2010 ،م.)105( .
( )69الم�شاكلة واالختالف ،عبداهلل الغذامي� .ص (.)43
( )70انظر كال من :نظرية الت�أويل  ،م�صطفى نا�صف� .ص ( .)40الت�أويلية العربية ،محمد
ب��ازي� .ص (� .)61إ�شكالية القراءة و�آليات الت�أويل ،ن�صر حامد �أبو زيد ،المركز
الثقافي العربي ،بيروت  -الدار البي�ضاء  ،الطبعة الأولى 2014 ،م.)48( .
( )71الحقيقة والت�أويل ،علي حرب� .ص (.)17
( )72العمدة في محا�سن ال�شعر و�آدابه ونقده ،ابن ر�شيق القيرواني  ،تحقيق  :محمد محيي
الدين عبدالحميد ،دار الجيل ،بيروت ،د.ط ،د.ت .ج (� .)2ص (.)93
وينطبق هذا الأمر على كثير من �شعر المتنبي و�أبي تمام والمعري وغيرهم من كبار
ال�شعراء.
( )73العمده ،ابن ر�شيق .ج (� .)2ص (.)93
( )74الكتابة �ضد الكتابة ،عبداهلل الغذامي ،دار الآداب  ،بيروت  ،الطبعة الأولى 1991 ،م.
�ص (.)84
( )75الت�أويلية العربية ،محمد بازي� .ص (.)25
( )76الت�أويل والت�أويل المفرط� ،أمبرتو �إيكو ،ترجمة :نا�صر الحلواني ،مركز الإنماء
الح�ضاري ،حلب ،الطبعة الأولى2009 ،م � .ص (.)32
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( )77انظر :مجهول البيان ،محمد مفتاح ،دار توبقال ،ال��دار البي�ضاء ،الطبعة الأول��ى،
1990م � .ص (.)108
( )78انظر :فهم الفهم ،عادل م�صطفى� .ص (.)21
( )79النظرية الت�أويلية عند ريكور ،ح�سن بن ح�سن ،ن�شر :ج .ج .تن�سيفت ،طبع :دار تينمل،
مراك�ش ،الطبعة الأولى1992 ،م� .ص (.)47
( )80حدود الت�أويل :قراءة في م�شروع �أمبرتو �إيكو النقدي ،وحيد بن بوعزيز ،من�شورات
االختالف ،الجزائر  -ال��دار العربية للعلوم ،بيروت ،الطبعة الأول��ى1429 ،هـ -
2008م� .ص (. )119
( )81الت�أويل والت�أويل المفرط� ،أمبرتو �إيكو� .ص (.)50
( )82كما �أنّ موقف [�إيكو] هذ يم ّثل المرحلة المت�أخرة من كتاباته � ،إذ كان موقفه القديم
متبني ًا الت�أويل المفتوح الذي ي�ؤمن ب�أن الن�ص ال �صاحب له  ،ومن َثم فهو منفتح
الدالالت متعدد القراءات � ،أ ّما في المرحلة المت�أخرة ـ خا�صة في الثمانينيات ـ فقد
حاول �أن ي�ضع �سقف ًا للت�أويل .
[انظ ــر :حدود الت�أويل ،عزت ال�سيد �أحمد ،بحث من�شور في مجلــة جامعة دم�شق]،
المجلد  ،28العدد الأول2012 ،م� .ص (.)521-520
( )83نقد الحقيقة  ،علي حرب � .ص (.)26
( )84حدود الت�أويل  ،وحيد بن بوعزيز� .ص ( .)129وانظر كذلك  :مجهول البيان  ،محمد
مفتاح � .ص (.)108
( )85فهم الفهم ،عادل م�صطفى � .ص (.)377
( )86الم�صدر نف�سه� .ص (. )386
( )87انظر :الكتابة في درجة ال�صفر ،روالن ب��ارت ،ترجمة :محمد نديم خ�شفة ،مركز
الإنماء الح�ضاري ،حلب ،الطبعة الأولى2002 ،م� .ص (.)10
( )88الخطيئة والتكفير من البنيوية �إلى الت�شريحية  :قراءة نقدية لنموذج �إن�ساني معا�صر:
مقدمة نظرية ودرا�سة تطبيقية ،عبداهلل الغذامي ،بدون ا�سم نا�شر ،الطبعة الثانية،
1412هـ 1991 -م � .ص (.)70
( )89انظر :حدود الت�أويل ،عزت ال�سيد �أحمد ،بحث من�شور بمجلة جامعة دم�شق ،المجلد
 ،28العدد الأول2012 ،م� .ص (.)366-365

147

امل�صطلحات البالغية احلداثية
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(*)

مقدمـ ـ ــة:

(*) باحث.

العدد  ، 49رجب 1439هـ  -إبريل 2018

الحمد هلل وال�صالة وال�سالم على ر�سول اهلل وعلى �آله و�صحبه ومن
تبع هداه وبعد ،فهذا بحث بعنوان« :الم�صطلحات البالغية الحداثية
بين اال�ستهالك والقطيعة المعرفية» حاولت فيه �أن �أ�ضع بين يدي
الباحثين م�شكلة تعدد الم�صطلحات ،فكما هو معلوم �أن الم�صطلح
هو نقطة بداية �أي بحث تطبيقي ،فتحديد الم�صطلحات هو الخطوة
المنهجية الأولى لبنية البحث العلمي ،ولكن االعتماد على الترجمات
المختلفة للمنتج الغربي ،جعل للم�صطلح عدة دالالت بتعدد �سياقات
الترجمة الثقافية واالجتماعية ،وقد �أدى ذلك �إلى عدم و�ضوح الر�ؤية،
ومن ثم ق�صور التطبيق ،وقد وقفت على هذه الق�ضية خالل العن�صرين
التاليين:
 - 1تعريف الم�صطلح والخلل الإجرائي.
 - 2الم�صطلحات والقطيعة المعرفية.
 - 3الترجمة وتعدد الم�صطلحات.
 - 4الم�صطلحات وا�ستهالك المعرفة.

ج ـ ــذور
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وهي تهدف �إلى �أن تجيب عن الأ�سئلة التالية:
 ما داللة الم�صطلح؟ لماذا تعددت الم�صطلحات؟ هل الم�صطلحات المتعددة لتعدد الدالالت �أم هي مترادفة ؟ ما �سبب الخلط بين الم�صطلحات؟ هل هناك فارق بين الم�صطلح العربي والم�صطلح الغربي في مجالالتطبيق؟
هذا و�أ�س�أل اهلل التوفيق وال�سداد� ،إنه ولي ذلك والقادر عليه.

 - 1تعريف الم�صطلح والخلل الإجرائي:

العدد  ، 49رجب 1439هـ  -إبريل 2018

جاء في المعجم الو�سيط« :ا�صطالح القوم على الأم��ر :تعارفوا
عليه واتفقوا واال�صطالح :م�صدرا�صطالح وهو اتفاق طائفة على �شيء
مخ�صو�ص ولكل علم ا�صطالحاته(.)1
فهو عبارة عن كلمة �أو مجموعة من الكلمات تتجاوز داللتها ال ّلفظية
والمعجمية �إلى ت�أطير ت�صورات فكرية وتق�سيمها في �إطار معين تقوى
على ت�شخي�ص و�ضبط المفاهيم ا ّلتي تنتجها ممار�سة ما في لحظات
معينة والم�صطلح بهذا المعنى هو ا ّلذي ي�ستطيع الإم�ساك بالعنا�صر
الموحدة للمفهوم والتمكن من انتظامها في قالب لفظي(.)2
فالم�صطلح يكون ثابتا غير متغير و�إلى هذا �أ�شار محمد مطلوب
قائ ًال :الم�صطلح �أو اال�صطالح هو العرف الخا�ص وهو اتفاق طائفة
مخ�صو�صة على و�ضع ال�شيء(.)3
ولعله �أخ���ذ ذل��ك م��ن ال��ج��رج��ان��ي ف��ي التعريفات حيث ذك��ر �أن
الم�صطلح هو «عبارة عن اتفاق قوم على ت�سمية ال�شيء با�سم ما ينقل
عن مو�ضعه الأ ّول وهو �أي�ضا �إخ��راج اللفظ من معنى لغوي �إل��ى �آخر
ج ـ ــذور لمنا�سبة بينهما ،وقيل اال�صطالح لفظ معين بين قوم معينين(.)4
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فكلمة م�صطلح تعني خ�لا��ص��ة ت���ص��ور ف �ك��ري ،وال �خ �ل��ط بين
الم�صطلحات وعدم الوقوف على �أبعادها العميقة يوقع في الخط�أ الذي
ي�ؤثر �سلبا على التطبيق ،لذلك ال تكفي الداللة المعجمية للوقوف على
�أبعاد الم�صطلح؛ �إذ تقف وراء كل م�صطلح فل�سفته الخا�صة التي نبع
منها و�صاحبته في �أطواره المختلفة.
والوقوف على فل�سفة الم�صطلح الخا�صة لي�س �أم ًرا �سهال ،بل هو
عمل فكري �شاق ،فالم�صطلح يمر بمراحل قد تطول �إلى �أن ي�ستقر ،
وقد يظهر ثم يختفي �أو يتغير ،وق��د �ألمح الدكتور �أحمد مطلوب �إلى
هذه ال�صعوبة التي تكتنف درا�سة الم�صطلح في الع�صر الحديث ،حيث
الحظ «اختالف الأوربيين �أنف�سهم في الم�صطلح ونظرتهم �إليه من
خالل ثقافتهم الخا�صة �أو مذهبهم الأدبي والنقدي»(.)5
فالم�صطلح يختلف باختالف الثقافة الحا�ضنة ،وقد يختلف برغم
اتفاق اللغة  ،وهذا ما عالجه د .عبدال�سالم الم�سدي في كتابه «اختالف
الم�صطلح بين الم�شرق والمغرب»(.)6
ونظرا لهذا االختالف في الم�صطلحات �شاعت في كتابات النقاد
م�صطلحات حداثية غير وا�ضحة ،وغير م�ست�ساغة لدى المتلقي العربي
مثل «�سيميائية وتداولية و�شعريات وغير ذلك كثير ،وقد حدث اختالف
بين النقاد ف��ي ترجمة الم�صطلح ال��واح��د ،مما �أدى �إل��ى القطيعة
المعرفية بين الم�شتغلين في مجال النقد والبالغة ،ف�إذا كان تعريف
الم�صطلح في مفهومه العلمي الأكاديمي الحديث هو الوقوف على معنى
واح��د ودقيق ل�شيء معين ،وماهية �شيء محدد ،ح�صلت على اتفاق
المخت�صين»( )7ف�إننا نالحظ ما يختلف مع هذا التعريف في واقنعنا
البحثي ،وقد الحظ الدكتور عبدال�سالم الم�سدي �أن الم�شارقة �أكثر
حر�صا على �إحياء اللغة العربية ،في حين �أن المغاربة �أكثر ُجر�أة على ج ـ ــذور
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اللغة العربية ،لذا فهم يميلون �إلى النحت ،ف�شاع عندهم (الالزمان
والالمكان والالمرئي(....)8
فا�ضطراب الم�صطلح �أدى �إلى ا�ضطراب الفهم ،وهذا بدوره �أدى
�إلى ا�ضطراب التطبيق ،فتم تناول الق�ضايا القديمة بم�سميات حداثية
دون تغيير في الآليات.

 - 2الم�صطلحات والقطيعة المعرفية:
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�شكلت الم�صطلحات الحداثية قطيعة معرفية مع التراث ومع المنجز
الغربي ومع الذات ،فالالفت للنظر هو ا�ستخدام الدار�سين الم�صطلحات
الحداثية ثم الإ�شارة في ثنايا الدرا�سات �إلى �أن المق�صود هو الم�صطلح
التراثي ،فهل يق�صد ه�ؤالء الباحثون باتخاذهم الم�صطلحات الحداثية
بديال عن الم�صطلحات القديمة تمكين �شرعية التراث؟!
«فاالنطالق من الحداثة لت�أ�سي�س �شرعية ال�ت��راث ينطوي على
مغالطة كبيرة ،ف�إنه ت�سييد من حيث ال ندري ل�شرعية الآخر� ،إذ يجعل
هذا الآخر هو الذي يطمئننا على فكرنا وعلى �إنجازات العقل العربي»(.)9
فالم�صطلحات المترجمة والتي تحمل نف�س داللة الم�صطلح التراثي
يكون الدافع لها  -عند بع�ض الم�شتغلين بالبالغة � -إثبات �أحقية التراث
و�سبق القدماء ،ولذا فقد قال د .حامد �أبو �أحمد�« :إذا كان العرب القدامى
قد �أبدعوا قديما في مجال ات�ساق الخطاب وان�سجام الن�ص ،فلماذا ال
نوا�صل م�سيرتهم انطالقا من مفاهيم وم�صطلحات عربية خال�صة،
م�ستعينين في الوقت نف�سه باالكت�شافات القادمة من الغرب ،بدال من �أن
نحدث نوعا من الخلط بين المفاهيم الأ�صيلة والمفاهيم الم�ستوردة»(.)10
وقد عالج د .عيد بلبع الق�ضية في كتابه« :خداع المرايا» ردا على
ج ـ ــذور كتابي د.عبدالعزيز حمودة« :المرايا المحدبة» و«المرايا المقعرة»
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فقال�« :إن الأمر �أكبر من �أن نفت�ش في �أبحاث التراث لن�ستخرج منه ما
يتواءم مع النظريات الغربية� ،أو لإثبات وجود نظرية عربية انطالقا من
التراث ذاته �أو من الحداثة؛ لأننا بذلك ال نكون قد حققنا هويتنا»(.)11
وهذا الإجراء في الوقت ذاته جعلنا في معزل عن المنجز الغربي،
لأننا اكتفينا �أثناء محاولة ال ّت َغ ُّرب بالترجمات �أو المقاالت ال�سريعة،
ولم نتابع ن�ش�أة الم�صطلحات وتطورها ونموها ،وجرينا وراء مو�ضة
«الم�صطلحات الأجنبية» التي تك�سبنا وجاهة ،وتقنع ولو على �سبيل
الخداع والمغالطة المتلقي ب�أن الباحث متمكن.

 - 3الترجمة وتعدد الم�صطلحات:
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تعد ق�ضية ترجمة الم�صطلح م��ن �أه ��م ال�ج��وان��ب ف��ي درا��س��ة
الم�صطلحات ،وقلما تخلو درا�سة في علم الم�صطلح من حديث مقت�ضب
�أو مطول عن م�شكلة ترجمة الم�صطلح �إلى العربية ،و�إحدى �إ�شكاليات
ترجمة الم�صطلح هو غياب االتفاق عليه بين الباحثين ،وعلى �سبيل
المثال فم�صطلح االنزياح ال��ذي ر�أى فيه الدكتور م��رزوق تقار ًبا مع
م�صطلح المجاز «قد نقل هذا المفهوم �إلى العربية بما ال يقل عن �أربعين
م�صطلحا يمكن �أن نجد �شفي ًعا لها في �أن الغربيين �أنف�سهم قد عبروا عن
ً
)
12
(
هذا المفهوم الوا�سع بم�صطلحات كثيرة يقارب عددها الع�شرين» .
وعلى ذلك فقد يكون �أحد �أ�سباب م�شكلة نقل الم�صطلح هي عدم
ا�ستقرار الم�صطلح في الأ�صل المنقول عنه ،وقد ر�أي الدكتور يو�سف
وغلي�سي �أن «الكتابات العربية قد تكبدت �إ�سها ًال ا�صطالح ًيا حادًا في
مواجهة»( )13م�صطلح  Synchronieوم�صطلح  Diachronieوقد تتبع
وغلي�سي ترجمات الم�صطلحين في الكتابات النقدية العربية ،فوجد �أن
«كال هذين الم�صطلحين قد ترجم بما ال يقل عن  15مقابال عربيا،
فم�صطلح  Synchronieمترجم �إلى ال�سنكرونية ،التزامن ،التواقت ،ج ـ ــذور
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التوقيتي ،الآنية ،الراهن ،درا�سة الحالة الحا�ضرة ،الو�صفية ،التعا�صر،
ال �ق��راري ،ح��ال ال�ث�ب��ات ،ح��ال اال��س�ت�ق��رار ،ال�سكوني ،ال �ت��وزع الآن��ي،
اال�ستبدالية � ،......،أما م�صطلح  Diachronieفمترجم �إلى ع�شرين
مقابال عرب ًيا بالتحديد»(.)14
ولعل ذلك نا�شئ لكون هذه الترجمات لم تكن من الم�صدر الأ�صلي،
فاالعتماد على الترجمة عبر و�سيط قام بترجمة الأ�صل ي�ؤدي �إلى �أخطاء
مقلقة ،ولذلك وجب على المترجم التعامل مع الن�ص الأ�صلي ل�ضمان
الدقة خا�صة في اللغات غير ال�شائعة ،فالمترجم الو�سيط يتدخل
بت�أويالته الخا�صة وم�شاعره بالحذف والإ�ضافة وفق ما يفهمه من العمل
عبر ما توفر لديه من تكوين فكري وميول ثقافية و�أدبية و�أ�سلوبية.
فالترجمة لي�ست نقل معارف فح�سب ،بل الترجمة توا�صل بين
الح�ضارات  ،وال يكون هذا التوا�صل مثمرا �إال حين ت�ؤرقنا روح المغامرة
الإن�سانية ،التى يزكيها نهم معرفي ال�ستيعاب �إنجازات وفتوحات العلم
المرتكز على عبقرية الإن�سان من �أجل تغيير الواقع الثقافي والبناء
االجتماعي لحاجتنا الملحة �إلى ذلك( )15وبهذا يت�ضح �أن ا�ضطراب
الم�صطلح نا�شئ ال�ضطراب الترجمة ،وه��ذا �سي�ؤدي �إل��ى ا�ضطراب
التطبيق على ما �سنرى في العن�صر الالحق.
وقد �أدى تعدد الترجمات للم�صطلح الواحد �إلى الخلل الذي ن�ش�أ في
الم�صطلحات ،وعلى �سبيل المثال «م�صطلح الل�سانيات ..LINGNISTICS
فمازلنا نجد مجموعة من المقابالت الترجمية التي لم ي�ستقر على �أي
منها مثل م�صطلحات :علم اللغة ،فقه اللغة ،الل�سانيات ،علم الل�سان،
علم الل�سانة ،الأل�سنية ..كما نجد ان الثنائية الل�سانية الأ�سا�سية/
 Langue Paroleتترجم بطرق مختلفة .فكلمة  Longueالفرن�سية تترجم
ج ـ ــذور تارة « -ل�سان» ،و�أخرى بـ «لغة» وثالثة بـ «نظام لغوي» ،بينما تترجم كلمة
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 paroleالفرن�سية بـ «الكالم» �أو «اللفظ» �أو «الحدث الكالمي» .وم�صطلح
 Grammarالمعروف يترجم حينا بـ«القواعد» وحينا �آخر بـ «النحو»،
وينطبق الأمر على م�صطلح  Syntaxالذي يترجم بمقابالت عديدة مثل
«النحو» و«القواعد» و«التركيب» و«نظم الجمله» وما �إلى ذلك� ،أما ثنائية
العالقات ال�سياقيه /اال�ستبدالية  Syntagmatic/Pardigmaticفتجد لها
مقابالت متعددة منها ترجمة  Syntamaticبالمقابالت اال�صطالحية
التالية :ال�سياقية ،الخطية ،الأفقية ،الن�سقية ،ال�ضميمية ،الترا�صفية،
الترابطية وغير ذلك ،وترجمة م�صطلح  Paradigmaticبمقابالت مثل
اال�ستبدالية ،االختبارية ،الجدولية ،الإيحائية ،الر�أ�سية وما �إلى ذلك..
و�إذا ما كانت ال�سيميائية �أحد الروافد المهمة التي �أغنت الم�صطلح
النقدي ،ف�إنها من جهة ثانية قد �أثارت ا�ضطرابا متزايدا ب�سبب عدم
ا�ستقرار م�صطلحاتها في الأ�صل وجدتها الن�سبية ،بل �إن ال�سيميائية
ذاتها بو�صفها علما لم ت�ستمر على م�صطلح م�شترك .فمن المعروف
�أن هذا الم�صطلح يتقا�سمه في اللغة الإنكليزية تعبيران �أحدهما هو
 Semiologyاالذي ا�ستخدمه فرديناند دو�سو�سور في كتابه« :درو�س في
الأل�سنية العامة والآخر هو  Semioticsالذي جاء به الفيل�سوف وعالم
المنطق الأمريكي جار لزبير�س .وكانت الخطوة الأول��ى التي قام بها
بع�ض المترجمين تتمثل في التعريب ال�صوتي للم�صطلحين فوجدنا
م�صطلحي ال�سيميولوجيا وال�سيميوطيقا (و�أحيانا ال�سيميوتيك)� .إال �أن
عملية الترجمة الالحقة �أ�ضافت مقابالت جديدة منها علم الإ�شارات،
الإ��ش��ارات�ي��ة ،علم العالمات ،العالماتية ،علم الأدل ��ة ،ال�سيميائية،
ال�سيميائيات .ويخيل لنا �أن��ه �أف�ضل هذه الم�صطلحات هو م�صطلح
ال�سيميائية لأن��ه يحمل ج��ذرا عربيا ،كما يحمل �أي�ضا معطى �صوتيا.
معربا ،لل�صوت الأجنبي ،ويقبل الإ�ضافة والجمع والن�سبة واال�شتقاق.
«الأم��ر ينطبق �أي�ضا على بقية م�صطلحات ال�سيميائية وب�شكل خا�ص ج ـ ــذور
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م�صطلح Sign
الدليل»(.)16

ال��ذي يترجم بمقابالت مثل :الإ� �ش��ارة ،العالمة �أو
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وم��ن الم�صطلحات التي �أث��رت فيها الترجمات ف�صنعت قطيعة
معرفية و�أدت �إلى ا�ستهالك الجهد في درا�سة م�صطلحات متعددة وهي
في الأ�صل ترجمات لم�صطلح واحد  -م�صطلح ( ،)coherenceولهذا
الم�صطلح عدة ترجمات تختلف على ح�سب الباحث( )17فم�صطلح
«ال�ح�ب��ك» ج��اء عند د� .سعد م�صلوح ود .محمد العبد ،وم�صطلح
«االن�سجام» ق��ال به د .محمد خطابي ود� .صالح ف�ضل ،وم�صطلح
«التما�سك» قال به د�.سعيد بحيريو د .محمد الزليطي ود.منير التركي
وم�صطلح «التنا�سق» قال به د .فالح بن �شبيب العجمي  ،وم�صطلح
«التقارن» جاء عند د�.إلهام �أبوغزالة ود.علي خليل ،وج��اء م�صطلح
«االلتحام» عند د .تمام ح�سان.
ولعل ال�سبب وراء ه��ذا الخلط ه��و تعدد الترجمات للم�صطلح
الواحد ،ويلتزم البحث م�صطلح (الحبك) وذلك لأن هذه الترجمة هي
�شيوعا وقبولاً « ،ويرجع المفهوم  coherenceفي الإنجليزية �أو
الأكثر ً
 koharenzفي الألمانية �إلى الأ�صل الالتيني  Coharentiaوهو م�ستعار
من علم الكيمياء»( ،)18اتخذه علماء الن�ص مفهو ًما ي�شير �إلى العالقات
الداخلية داخل الن�ص.
كما �أن م�صطلح التداولية الذي هو ترجمة للم�صطلح الإنجليزى
 Pragmaticsقد خلط البع�ض بينه والمذهب الفل�سفى Pragmatism
وع ِّرب بالبرجماتية وهو الم�صطلح الأ�شهر فى
والذى ُيترجم بالذرائعية ُ
الفل�سفة والذى يعرف ب�أنه َ«م ْذهَ ب فل�سفى �أمريكى � َّأ�س�سه ويليام جيمز
( )William James، 1842-1910وت�شارلز �ساندرز بير�س (Charles
ج ـ ــذور ُ ،)Sanders Peirce،1914-1839م� ��ؤ َّداه �أن ِم ْعيار �ِ��ص� ْ�د ِق الفكرة �أو
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الر�أْى هو النتيجة العملية التى تترتب عليها من َح ْيث َك ْو ُنها ُمفيد ًة �أو
�ض َّرة»(.)19فقد عد بع�ض الباحثين �أن المذهب الفل�سفي Pragmatism
ُم ِ
ه��و الخلفية التي ن�ش�أت التداولية ك��أح��د �آث��اره��ا نتيجة للخلط بين
م�صطلحي  Pragmaticsو Pragmatismفي الترجمة والتعريب.
وقد ّ
و�ضح د .عيد بلبع هذا الخلط الناتج عن �إ�شكالية الترجمة
والتعريب( )20م��ؤك��دا على ��ض��رورة الف�صل بين م�صطلح التداولية
 Pragmaticsالذى كانت بداية ظهوره فى حقل الل�سانيات على يد ت�شارلز
موري�س  Charles Morris، 1938حيث «يرجع اال�ستخدام الحديث
للم�صطلح � Pragmaticsإلى الفيل�سوف ت�شارلز موري�س (1938م) الذى
كان معنيا بتحديد (بعد لوك وبير�س) ال�شكل العام لعلم العالمات �أو
ال�سيميائية (�أو ال�سيمياء كما يف�ضل موري�س) .وبين المذهب الفل�سفى
البرجماتية  Pragmatismالذى �أ�س�س له ت�شارلز �ساندرز بير�س Charles
 Sanders Peirceعن طريق التحديد الدقيق للم�صطلح ومفهومه ،وعلى
الرغم من ذلك ف�إنه لم يغفل الإ�شارة �إلى نقطة االلتقاء بينهما فيقول
«ولعل �أهم نقطة التقاء بين المذهب الفل�سفى والتداولية تتحدد فى
الواقع العملى الذى يجمع بينهما»( )21مف�سرا بع�ض �أ�سباب ذلك الخلط
بين الم�صطلحين ب�أن «ا�شتراك بير�س فى الت�أ�سي�س لل�سميوطيقا التى
تولدت عنها التداولية ب�شكل ما على يد موري�س فيما بعد ،وا�شتراكه
كذلك فى الت�أ�سي�س للمذهب الفل�سفى المعروف كان له �أكبر الأثر في
انزالق بع�ض الباحثين فى هذا الخلط»(.)22
وال �شك �أن لم�صطلح التداولية في بيئته التي ظهر فيها �سياقات
�أدت �إلى ظهوره ،ربما تغيب عن مطبقي النظرية في غير �سياقاتها وعلى
ن�صو�ص لها خ�صو�صيات تختلف عن خ�صو�صية الن�صو�ص التي عالجتها
ج ـ ــذور
النظرية في �سياقاتها.
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وهذا ما جعل بع�ض الباحثين يحاول الربط بين معنى التداولية
والبالغة العربية ،فنجد د.محمد العمري يقول« :ف�إن البالغة العربية
قد �أعيد لها االعتبار في الدرا�سات العربية المعا�صرة فيما يعرف
بالتداولية»( )23وهو �أي�ضا ما جعل د.عبد القادر عبدالجليل ُيق ّر ب�أن
«البالغة في عمق تكوينها و�أهدافها هي التداولية»( )24ول��م يبتعد
د.محمد الكواز عن ذلك حين قال« :فالبالغة ب�صفة عامة تعني بجملة
من العنا�صر تعد من �صميم بحث الل�سانيات التداولية»(.)25
ف�إن محاولة ن�سبة الف�ضل للقدماء ومحاولة الربط بين المنجز
الغربي والتراث العربي هو ما دفع د .عبدالعزيز حمودة للربط بين نظرية
النظم عند عبدالقاهر الجرجاني والأ�سلوبية عند دي �سو�سير ،فقد
جعل الف�صل الأول من الجزء الثانى فى كتابه «المرايا المقعرة» بعنوان:
«النظرية اللغوية العربية» ،وللوهلة الأولى ُيل ِقى د .عبدالعزيز حمودة
ب�سو�سير فى مقابل النظرية البالغية العربية م�ستح�ضر ًا النموذجين
مع ًا بعد �أن قدم مفهوم النظرية من �أحد القوامي�س ،فيقول« :هل يختلف
ما قدمه العقل العربى فى الدرا�سات البالغية عبر خم�سة قرون عن
ذلك المفهوم للنظرية ،خا�صة �إذا �أخذنا فى االعتبار �أن النظرية التى
نتحدث عنها هنا  ،تقبل التغيير والتحوير والإ�ضافة والنق�ض دون �أن
يغير ذلك من قيمتها كنظرية ؟
وبدقة وتحديد �أكثر � :أال ينطبق كل ذلك على محا�ضرات فرديناند
دى �سو�سير فى اللغويات العامة فى بدايات القرن الع�شرين والتى جمعت
بعد ذلك فى كتاب ُن�شر بعد موته هو درو�س فى علم اللغة عام (1916م)،
وهو الكتاب الذى ال يختلف عليه مفكران باعتباره الكتاب العمدة الذى
بد�أ النظرية اللغوية الحديثة ؟»(.)26
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الذي لفت االنتباه هو �أن �أغلب الدرا�سات التي ات�سمت ب�سمة الحداثة
وات�خ��ذت من المناهج الغربية مناهج للدرا�سة ،لم تكن واعية �إلى
الظروف ال�سياقية للم�صطلحات والمناهج الغربية ،فجاءت بم�سميات
غربية ،ودُر�ست بنف�س المناهج العربية .فلقد �أ�صبحت المناهج الحديثة
هدفا للباحثين ي�ستخدمون م�صطلحاتها في �أبحاثهم دون �إلمام كاف
بها فال حافظوا على القديم وال ا�ستفادوا من الحديث حق اال�ستفادة،
ويح�سب للباحثين اهتمامهم بالمناهج الحديثة ومحاولة تطبيقها على
الن�ص العربي للخروج بنتائج جديدة لم ي�سبق للباحثين �أن وقفوا عليها
من خالل ا�ستخدامهم للمناهج القديمة ،ولكن يبقى ال�س�ؤال :هل تحققت
تلك الغاية من ا�ستخدام المناهج الحديثة؟
ربما يكون قد تحقق �شيء من ذلك ،لكن �أغلب الدرا�سات التي قام
بها طالب مرحلتي الماج�ستير والدكتوراه حول هذه الق�ضايا لم يكن �سوى
تكرار للمناهج العربية تحت م�سميات حداثية غربية ،فالم�صطلحات
التي ُترجمت �إلى العربية ب�أ�سماء �أخرى هي هي الم�صطلحات العربية،
ربما اختلف تناولها في بيئتها الأ�صلية عن تناولنا لها ،لكنها جاءت �إلينا
فا�ستخدمناها ب�أ�سماء الغرب وبمعاني العرب.
ولعل هذا ما ق�صده د .عيد بلبع حين ق��ال�« :إن م�شكلة البالغة
حديثا �أن محاوالت التجدبد  -في معظمها  -محاوالت ربط وتوفيق
خال�صة ولي�س في جوهرها تجديد ،و�إن المحاولة التي ندعو �إليها ينبغي
�أن تتخطى االنطالق من الرغبة في �إحياء البالغة القديمة �أو �إن�صاف
البالغيين القدماء ،كما ينبغي �أن تتخطى �أي�ضا م�ح��اوالت الربط
والتوفيق بين مقوالت بالغية قديمة ومقوالت النقد الحديث ونظرياته،
لأن محاوالت الربط والتوفيق المعا�صرة ذاتها لي�ست بمن�أى عن النقد ج ـ ــذور
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الموجه �إلى البالغة القديمة؛ لأنها لم تكن بمن�أى عن الق�صور المتجذر
في الأ�صول النظرية الم�شكلة لم�سار الدر�س البالغي»(.)27
و�س�أعر�ض نماذج تو�ضح ما ق�صدت بيانه:
الجملة االقت�ضائية( )28الم�صطلح يتفق تماما مع م�صطلح »الجملة
الطلبية».
الجملة التقريرية( )29الم�صطلح يتفق مع م�صطلح «الجملة الخبرية».
االنزياح  -االنك�سار الن�صي  -االنحراف الن�صي( )30يتفق مع م�صطلحي
«العدول» و«خالف مقت�ضى الظاهر».
الت�شبع( )31يتفق مع م�صطلح «الخا�صية الأ�سلوبية» �أو «ال�سمة الأ�سلوبية».
الت�صالب مع م�صطلح «المقابلة العك�سية».
اال�ستبدال( )33مع م�صطلح «اال�ستعارة والوفاقية واال�ستعارة العنادية
�أو التهكمية»
ال��ن��ظ��ري��ة اال�ستبدالية( )34م��ع م�صطلح «اال��س�ت�ع��ارة الت�صريحية
والأ�صلية».
اال�ستعارة التفاعلية( )35مع م�صطلح «اال�ستعارة المكنية والمركبة».
وعلى الم�ستوى التطبيقي وجدنا ا�ستهالكا وا�ضحا للمعرفة وت�ضييعا
للجهد والوقت في درا�سات لم تتجاوز المناهج التقليدية ،و�إن ات�سمت
بم�سميات حداثية ،وفيما يلي نقف على بع�ض الدرا�سات التطبيقية
للم�صطلحات الغربية:

�أوال :م�صطلح الحجاج :Argumentation

من الم�صطلحات البالغية التي القت رواجا في الآونة الأخيرة ،
وقد حدث في هذا الم�صطلح خلل �سواء في التنظير �أو التطبيق ،فقد
ج ـ ــذور اختلط بم�صطلح الإقناع حتى التب�س به عند بع�ض المطبقين ،وفي
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�أغلب الدرا�سات التطبيقية لم نجد اختالفا كبيرا بين �آليات الدرا�سة
الحجاجية والدرا�سات البالغية الأخرى(.)36
ف�أغلب ال��درا��س��ات التطبيقية التي طالعتها في بالغة الحجاج
ا�ستخدمت الآليات البالغية المعروفة ولم تجاوزها ،ومن هذه الدرا�سات:
 الحجاج وظ��واه��ره البالغية بين الخطابة والر�سائل في الع�صرالعبا�سي الأول «درا�سة تطبيقية في الجمهرتين» ر�سالة ماج�ستير
غير من�شورة ،جامعة الإ�سكندرية (2006م) ،للباحث �:سامح �سمير
�شاهين ب�إ�شراف �أ�ستاذي الأ�ستاذ الدكتور عيد بلبع.
 بالغة الحجاج في ال�شعر العربي «�شعر ابن الرومي نموذجا» للدكتور :�إبراهيم عبد المنعم �إبراهيم (2007م).
 الحجاج في الخطابة الأموية درا�سة بالغية لو�سائل الإقناع للباحثد .ع�صام �أحمد �أبو ال�سعود بحيري ،ر�سالة دكتوراه غير من�شورة،
كلية الآداب جامعة المنوفية ،ب�إ�شراف الأ�ستاذ الدكتور عيد بلبع
(2010م).
 «الخطب والر�سائل في الع�صر الأموي درا�سة تحليلية في �ضوء نظريةالحجاج» ر�سالة دكتوراه للباحث� :سعيد ح�سن �أحمد الجرن 2012 -م
 بكلية دار العلوم  -جامعة القاهرة وقام الباحث في التمهيد بعر�ضمفهوم الحجاج وتطوره بدءا من مفهوم الحجاج عند �أر�سطو كما لفت
�إلى الحجاج وعالقته بالبالغة العربية  ،ثم قام في �أبواب الر�سالة
بدرا�سة دور الكلمة في الحجاج ودور التركيب في الحجاج ودور
ال�صورة في الحجاج ودور التقنيات الحجاجية ثم بنية الحجاج في
الخطب والر�سائل الأموية ،وقد اعتمد في جمع مادة الدرا�سة على
الم�صادر التراثية.
 «بالغة الحجاج النبوي في �صحيح م�سلم» ر�سالة دكتوراه للباحث:عبد المح�سن محمود �أحمد من�صور 2014 -م  -بكلية اللغة العربية -ج ـ ــذور
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جامعة الأزهر فرع �شبين الكوم وقد �سعى الباحث فيها �إلى الك�شف
عن طرائق الحجاج النبوي و�أنواعه وخ�صائ�صه وجمع تلك الأ�ساليب
لإظهار الجانب الحجاجي ففي معالجة النبي � -صلى اهلل عليه و�سلم-
لمقامات الحجاج المختلفة وقد اعتمد الباحث فيها على درا�سة بالغة
�أ�ساليب الحجاج النبوي المبا�شر وغير المبا�شر والأ�ساليب المبنية
على مقدمات عقلية عن طريق التطبيق على �صحيح م�سلم.
بل �إن هذه الدرا�سات الحجاجية لم تراع الفروق بين الخطابات
المختلفة ،فعاملت الن�ص ال�شعري بنف�س �آليات الن�ص النثري ،بل �إن
بع�ض هذه الدرا�سات التي اتخذت القر�آن الكريم مادة تطبيقية لها لم
تنتبه �إلى خ�صو�صية الن�ص القر�آني ،فقد ذهب بع�ض الدار�سين �إلى
�إمكانية و�صف القر�آن الكريم ب�أنه خطاب حجاجي ،حيث قال« :يمكننا
اعتبار الن�ص القر�آني خطابا حجاجيا لكونه جاء ردا على خطابات
تعتمد عقائد ومناهج فا�سدة»(.)37
وينبغي �أن نقف عند ه��ذه الفكرة وقفة طويلة؛ لما تحمله من
مغالطات� ،إذ عدها الباحثون الالحقون قاعدة و�أ�سا�سا في درا�ساتهم.
فنجد �أن هذه العبارة تكررت في كثير من الأبحاث المهتمة بالحجاج
في القر�آن الكريم ،وقد �أطرت هذه العبارة �إلى �أن القر�آن الكريم خطاب
حجاجي وهذا الأمر فيه نظر.
فنجد الباحثة �أمينة بلعلي تقول« :ي�صنف الخطاب القر�آني �ضمن
الخطاب الحجاجي لكونه جاء رد ًا على خطابات تعتمد عقائد ومناهج
فا�سدة ،فهو يطرح �أم��ر ًا �أ�سا�سي ًا يتم ّثل في عقيدة التّوحيد ،ويق ّدم
والمدعمة لهذا الأمر �ض ّد ما يعتقده المتلقون
الحجج بم�ستويات مختلفة
ّ
من م�شركين وملحدين ومنكرين للنب ّوة والمعاد ومجادلين .ولع ّل في
ج ـ ــذور اختالف م�ستويات التّل ّقي هذه ما ي�ؤ ّكد ال�صفة الحجاجية للقر�آن؛ لأ ّنها
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خا�ص ّية �أ�سا�سية من خ�صائ�ص الخطاب الإقناعي الذي يع ّرفه ال ّدر�س
موجه لل ّت�أثير على �آراء
الحديث من الناحية الوظيفية من حيث �إ ّن��ه ّ
مدعم �صالح ًا �أو مقبو ًال بمختلف
و�سلوك المخاطب،وذلك يجعل � ّأي قول ّ
ال�صيغ ال ّلغوية �إذا اعتبرنا �أنّ هذه ال�صيغ
الو�سائل،ومن خالل مختلف ّ
هي �أفعال كالم تمار�س وظيفة الإقناع من خالل ق ّوتها الكالمية التي
تتج ّلى بدورها من خالل طرائق منطقية في البناء وال ّربط والعالقات
اال�ستداللية التي يم ّثل الحجاج �أبرز مظاهرها»(.)38
كما نقلت الباحثة �إيمان دروني في ر�سالتها للماج�ستير «الحجاج في
الن�ص القر�آني �سورة الأنبياء نموذجا»  -الكالم ال�سابق دون عزوه �إلى
قائلة ،وك�أنه �أ�صبح م�سلمة  ،ثم تقول معلقة�« :إن الخ�صو�صية الجوهرية
(اال�ستمالة  -الت�أثير -الإقناع) التي توفر عليها القر�آن جعلت منه
خطابا حجاجيا بالدرجة الأولى»(.)39
بل �إن الباحثة حياة دحمان ت�ضع في بداية بحثها ما تزعم �أنه �أمر
بدهي  ،وتبني على �أ�سا�س زعمها هذا البحث كله ،حيث تقول�« :إننا
ننطلق من فكرة بديهية جدا وهي �أن القر�آن خطاب  ،وكونه خطابا
يقت�ضي �أنه �إقناع وت�أثير ،ومما يثبت �أنه خطاب كثرة مخاطباته حتى
جعلت هذه المخاطبات في القر�آن علما من علومه»(.)40
فالباحثة وغ�ي��ره��ا م��ن الباحثين يخلطون بين الم�صطلحات
(اال�ستمالة  -الت�أثير  -الإقناع) ويجعلونها تحت م�صطلح الحجاج.
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�شاع م�صطلح االنزياح في النقد الغربي ،وتعددت مدلوالته ،فعده
بول فاليري «تجاوزا» وروالن بارت «ف�ضيحة» وتودوروف «�شذوذا» وجان
كوهن «�إطاحة» وثيري «ك�سرا» و�سبيتزر «انحرافا»( )41وفي النقد العربي
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و«والبعد» و«الت�شوي�ش» و«الت�شويه» و«المجاوزة» و«الن�شاز» و«االت�ساع»
و«الفارق» و«الج�سارة اللغوية» و«الغرابة» و«الإخالل» و«االنحناء»(.)42
وقد �سبب الم�صطلح الغربي �ضبابية في ر�ؤية الم�صطلحات ،فتعددت
الترجمات واتفقت المنهجية ،فالعدول وخالف مقت�ضى الظاهر يعنيان
نف�س داللة االنزياح ،والالفت للنظر �أن الدرا�سات العربية التي تناولت
الم�صطلح الغربي لم ت�ضف �شيئا على داللة الم�صطلح العربي «العدول»
بل وجدنا اعترافا �صريحا في مطلع �إحدى هذه الدرا�سات ،حيث قال
الم�ؤلف« :وبداية ال بد من الإ�شارة �إلى �أن االنزياح �أو ما ي�سميه بع�ض
النقاد والباحثين بالعدول واالنحراف يعد �أهم ما قامت عليه الأ�سلوبية
من �أركان»(.)43
وفي تعريف �أحمد محمد وي�س لالنزياح حيث يقول« :ا�ستعمال
المبدع للغة مفردات وتراكيب و�صورا ا�ستعماال يخرج به عما هو معتاد
وم�ألوف بحيث ي�ؤدي ما ينبغي له �أن يت�صف به من تفرد و�إب��داع وقوة
جذب و�أ�سر»( )44نجد �أن هذا التعريف هو الحد بين الكالم العادي
والكالم الأدبي.
فمفهوم االنزياح لي�س جديدا في البالغة العربية ،فما جاء به
المحدثون لم يتجاوز و�صف الم�صطلح ب�أنه خرق لقانون اللغة وخروج
عن المعيار ،وهو ما جاء به عبد القاهر الجرجاني وغيره من القدماء،
فالفروق بين القديم والحديث لي�ست فروقا جوهرية.
يقول الباحث« :ولعل �أول �إ�شارة �إلى انزياح الن�ص القر�آني وخروجه
عما هو م�ألوف وردت في كتاب مجاز ال�ق��ر�آن لأب��ي عبيدة (210هـ)
حيث قال« :ففي القر�آن ما في الكالم العربي من الغريب والمعاني،
ومن المحتمل من مجاز ما اخت�صر ،ومجاز ما حذف ،ومجاز ما كف
ج ـ ــذور عن خبره ،ومجاز ما جاء لفظه لفظ الواحد ووقع على الجميع ،ومجاز
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ما جاء لفظه لفظ الجميع ووقع معناه على االثنين...ومجاز المقدم
والم�ؤخر «ثم يعلق على ذلك قائال :فهو يق�صد بالمجاز االنزياح �أو
العدول عما �ألفه النا�س من �أ�ساليب التعبير و�أنماط ال�صياغة ،واالتجاه
�إلى �أ�ساليب وع��ادات لم تجر بها الأنماط اللغوية ،مما يك�سب الكالم
مزية من غيره»(.)45
ثم هو �أي�ضا يقول« :ولعل �أول محاولة منهجية  -فيما �أعلم -لجمع
�أنواع االنزياح والعدول في الن�ص القر�آني ،ودرا�ستها في باب واحد يجمع
�شتاتها ،وتحت م�صطلح واحد يجمع �سماتها العامة ،جاءت في كتاب
«ت�أويل م�شكل القر�آن» البن قتيبة (276هـ) حيث خ�ص�ص لها بابا عنوانه
«ب��اب مخالفة ظاهر اللفظ معناه» تحدث فيه عن المعاني ال�سياقية
لبع�ض الأ�ساليب الإن�شائية»( ..)46وي�سميه الرماني (386هـ) «نق�ض
العادة»( )47ثم يذكر �أن الباقالني (403هـ) �أي�ضا كان «من الموفقين
كثيرا في الوقوف على م�ستويات االنزياح في هذا الن�ص الذي كان �سببا
في ظهور الدرا�سات العربية التي كانت تهدف �إلى تمرين الأل�سنة على
قراءته ،والعقول على التمعن والتدبر في �أ�سمى معانيه»(.)48
فما الإ�ضافة التي �أ�ضافتها الدرا�سة؟ وماذا لو �أنه �سماها بالعدول
�أو االنحراف �أو خالف مقت�ضى الظاهر منذ البداية؟
وقد �ألفينا الخلط نف�سه في بحث بعنوان�« :أ�سلوبية االنزياح في
�سورة الحديد المباركة» لمجموعة من الباحثين «مرت�ضى قائمي،
�إ�سماعيلي يو�سفي ،وجواد محمد زاده»( )49يقول:
ي�سعی هذا البحث �إلی الإجابة عن عدة �أ�سئلة رئي�سية وهي:
• �أي نمط من �أنماط االنزياح يعد �أكثر انت�شار ًا في ال�سورة؟
• ما هي جمالية �أنماط االنزياح والغر�ض الرئي�سي من العدول؟
ج ـ ــذور
• ما هو معيار التنزيل للخروج عن المتداول والم�ألوف؟
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وتحت عنوان «معيار االنزياح» يقول :من �أهم الأ�سئلة التي تطرح
عن االنزياح هو هل هناك حد بين لغة المعيار ولغة العدول؟
فنالحظ �أن��ه عبر عن االن��زي��اح بالعدول ،مما يدفعنا للت�سا�ؤل:
ما قيمة ا�ستخدام الم�صطلح الغربي �إذن؟ كما �أنني بحثت في قائمة
المراجع عن كتب �أجنبية بلغتها �أو مترجمة فلم �أجد  ،فهل يعني ذلك �أن
الباحثين لم يطالعوا عن النظرية الغربية �أي كتاب غربي؟
وفي ر�سالة علمية بعنوان« :االنزياح في الن�ص القر�آني»( )50لنيل
درجة الدكتوراه مقدمة من الطالب �أحمد غالب الخر�شه ،بجامعة م�ؤتة
 ،لم يقدم الباحث جديدا ،بل �إنه تناول الن�صو�ص القر�آنية تناوال بالغيا
اليخرج عن تناول ظاهرة العدول العربية المعروفة .بل �إنه هدف �إلى �أن
يبين الترابط بين االنزياح الأ�سلوبي والعدول العربي ،يقول في المقدمة
«وق�صدت من هذا الترتيب الداللة على �أن ما قاله الأ�سلوبيون المحدثون
في تناولهم لالنزياح هو ما نجد له �إ�شارات في كتب التراث البالغي
عند المتقدمين»(.)51
وفي درا�سة بعنوان :الاَ نزياح في ق�صيدة «�صلوات في هيكل الحب»
لأبي القا�سم ال�شابي ،للباحثين د .افتخار �سليم محيي الدين ود .فتحي
محمد رفيق ،مجلة جامعة طيبة :ل�ل�آداب والعلوم الإن�سانية ،ال�سنة
الخام�سة 1437هـ ،العدد  ،77من �صفحة � 545إلى �صفحة  603لم يقدم
الباحثان �سوى تكرار للتناول البالغي التقليدي ،حيث تناوال اال�ستعارة
والت�شبيه والكناية والتكرار والحذف والذكر والتقديم والت�أخير� ...إلخ.

ثالثا :م�صطلح ال�سيميائية:

لهذا الم�صطلح م�سميان اختلف حولهما العلماء :ال�سيميوطيقا،
وال�سيميولوجيا .فهما مترادفان «فال�سيميولوجيا �إذن مرادفة لل�سيميوطيقا،
ج ـ ــذور ومو�ضوعهما درا�سة �أنظمة العالمات �أيا كان م�صدرها لغويا �أو �سننيا �أو
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م�ؤ�شريا»( )52وعندما نظرنا في الدرا�سات التطبيقية لم نجد �إ�ضافة لما
قاله العرب ،ففي درا�سة بعنوان« :بنية الخطاب ال�سردي في �سورة يو�سف:
دار�سة �سيميائية»( :)53للباحثة دفة بلقا�سم عالجت الدرا�سة ق�صة يو�سف
عليه ال�سالم من خالل ما �أ�سمته بالتمف�صالت التالية:
الوحدات ال�سيميائية الدلة على ب�شائر النبوة.
الوحدات ال�سيميائية الدلة على الكيد وتدبير الم�ؤامرة.
الوحدات ال�سيميائية الدالة على العلم وت�أويل الر�ؤى.
الوحدات ال�سيميائية الدالة على التحقيق في الم�ؤامرة والبراءة.
الوحدات ال�سيميائية الدالة على �إنعام الملك على يو�سف بخزائن م�صر.
الوحدات ال�سيميائية الدالة على انفراج الأزمة واللقاء المثير بين يو�سف
و�أبويه و�إخوته.
وقد كان ذلك خالل ثالث وحدات �سيميائية هي:
«القمي�ص» ح�ضور في الق�صة ،وفيها ثالث دالالت :حين جاء الإخوة
على قمي�ص يو�سف بدم ك��ذب ...وحين ق َّد قمي�ص يو�سف من دبر...
وحمل ريح يو�سف �إلى �أبيه ،و�ألقي على وجهه فارتد ب�صيرا ب�إذن اهلل
تعالى .نجد �أن هذه الوحدة «قمي�ص» �أ�صبحت �أداة �أ�سا�سية في البناء
ال�سردي ...وهكذا ا�ستحال «القمي�ص» �إلى نواة مركزية ،ن�سجت حولها
�أحداث الق�صة.
«ال�سكين» عن موقعها في ق�صة يو�سف ،عليه ال�سالم� ،إذ هي من
منظور داللي تت�صل بمعاني التقطيع ،والذبح ،والقتل ،والدم .وكل هذه
المعاني لها �أثر في نف�س المتلقي،حيث توقظ انتباهه و�إح�سا�سه ،وتن�شط
انفعاالته ،في�صبح م�ستعدا لفهم الر�سالة والتفاعل معها� .أما بنيتها
العميقة فتومئ �إلى دالالت الحقد ،والكره ،والق�سوة ،وحب االنتقام،
وكلها �صفات �سيطرت على نف�سية امر�أة العزيز ،وهي تدعو الن�سوة �إلى
ج ـ ــذور
ح�ضور م�أدبة �أقامتها لهن في ق�صرها.
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«الذئب» عن معان ترمز �إلى المكر ،والخبث ،والخيانة ،ومخالفة
العهد ،واالفترا�س ،وكلها �صفات ذميمة ات�صف بها �إخوة يو�سف الكبار.
وقد ا�ستنكر الباحث د� .إياد عبداهلل في بحثه الدرا�سات ال�سيميائية
للقر�آن الكريم( )54هذا الت�أويل ذاكرا �أن مف�سرين كبارا ذكروا هذه
ال��دالالت من قبل �أن تكون ال�سيميائية م��وج��ودة فقال« :حين �أ�شار
�أبوال�سعود (ت� )882إلى القمي�ص بقوله« :كان في قمي�ص يو�سف  -عليه
ال�سالم  -ثالث �آيات:
كان دليال ليعقوب على كذبهم ،و�ألقاه على وجهه فارتد ب�صيرا،
ودليال على براءة يو�سف  -عليه ال�سالم.»-
ثم علق قائال« :ويمكن القول� ،إن �أي من تلك الوحدات والعالمات
ال�سيميائية برغم دورها في الق�صة؛ ال ي�صح �أن نوليها اهتماما يفوق
الدرو�س المتوخاة المتمثلة في ال�صراع بين الحق والباطل ،والح�سد
والغيرة ،وحب االنتقام ،وثبات يعقوب عليه ال�سالم و�صبره ،وانت�صار
الحق في نهاية المطاف .ف�إذا كان للقمي�ص من دور فعلي في الق�صة
فينبغي �أن ال يطغى على دور �صاحبه الذي عانى من ظلم �إخوته له� .أما
ال�سكين فكانت مكيدة ما كانت لتتم لوال ح�سن �سيدنا يو�سف وو�سامته،
�إذ �أدركت زوجة العزيز �أن الن�سوة حين ي�ستعملن ال�سكين ويظهر عليهن
يو�سف �سوف ينبهرن بح�سنه وطلعته ويغفلن عن ا�ستعمال ال�سكين ب�شكل
�صحيح ويجرحن �أيديهنّ  .وبدون تلك الو�سامة لم يكن لل�سكين قيمة في
تلك الق�صة �سوى تق�شبر الفاكهة� .أما الذئب فلم يكن له وجود حقيقي
في الق�صة .فجاءت الدار�سة ال�سيميائية بهذه النتائج المتوا�ضعة؛ لأنه
لي�س بمقدور هذا العلم �أو المنهج �أن ي�أتي ب�شيء �أف�ضل مما جاء �آنف ًا،
ال�سيما حينما يطبق في محيط خارج المجال الذي ولد فيه.
وبعد هذا النقد للتحليل ال�سيميائي يقول الباحث« :لذلك يعتقد
ج ـ ــذور الباحث �أننا ن�ضيع جوهر الق�صة ومغزاها حين نلتفت �إلى تلك الوحدات
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والعالمات ال�سيميائية؛ فال�سورة حافلة بم�شاهد تتجلى فيها انفعاالت
الغيرة ،والحزن ،والغ�ضب ،والخوف ،وال�سرور ،وبحوادث ابتالء يو�سف
 عليه ال�سالم  -ابتالء بغيرة �إخوته ،وابتالء بالفتنة ،وابتالء بال�سجن،وابتالء بالملك والقوة ،وفي ال�سورة �أي�ض ًا ابتالء يعقوب  -عليه ال�سالم-
بفقدان ابنه ،وفقدان ب�صره ،وماعانى من �صبر طويل ،مع عدم ت�سرب
الي�أ�س �إلى نف�سه وعدم فقدان الأمل .فمهما طال االبتالء ال يعني الي�أ�س
من روح اهلل .كذلك مغزى تعلم يو�سف لت�أويل الأحاديث وكيف تحققت
ر�ؤى �صاح َب ْي يو�سف»(.)55
ف ��أي �إ�ضافة �أ�ضافها ه��ذه الدرا�سة للدرا�سات البالغية  ،فهي
لم تقدم جديدا  ،ولكنها اتخذت من التفا�سير وكتب البالغة العربية
مراجعا لها  ،وكنا ننتظر �أن تقدم �إ�ضافة ُت�ضاف لما جاء بهذه المراجع.

الخاتم ــة:
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الم�صطلحات الحداثية يمكن �أن ُت�ستثمر �إن وج��دت باحثين
ي�ستطيعون الإل�م��ام التام بفل�سفتها و�سياقاتها التي ول��دت وترعرت
خاللها ،ولكنها في الغالب ُت�شكل قطيعة معرفية متعددة االتجاهات:
 قطيعة مع التراث؛ بحيث ا�ستع�ضنا بها عن الم�صطلح التراثي. قطيعة مع الآخ��ر؛ لأننا ظننا �أننا نمار�س الحداثة ونحن نعي�ش فيوهم الحداثة  ،فلقد اكت�سبت الم�صطلحات الحداثية معاني غير التي
كانت لها في بيئتها.
 قطيعة مع ال��ذات ؛ بحيث �أ�صبح الباحثون في وطن واحد يتناولونالم�صطلح الواحد ب�أكثر من طريقة.
وهي �أي�ضا �أ�صبحت عامال من عوامل اال�ستهالك ال�سلبي للمعرفة ،
لأنها تتناول الق�ضايا التي �سبق تناولها بم�صطلحات توحي ب�أنها جديدة
ج ـ ــذور
حديثة ،لكن طريقة التناول لم تختلف عن المناهج التقليدية.
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ولذا ف�إن الباحث في البالغة العربية البد و�أن يكون ذا دراية باللعة
الأ�صلية للم�صطلحات و�أن ُيلم بفل�سفتها و�سياقاتها  ،و�أال يعتمد على
الدالالت الو�سيطة  ،لأن الذي نقل هذه الدالالت ربما �أعطاها من ثقافته
ووجهة نظره.
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امل�صطلحات الرتاثية
بني �إمكانيات اال�ستثمار وعوائق اال�ستعمال
ع�صام فاروق �إمام

(*)

خطوات
العلوم الطبيع َّية والإن�سان َّية في العقود الأخيرة
خطت
ْ
ٍ
ُ
وا�سع ًةَّ ،
�سخر فيها العلما ُء ك َّل ال�سبل المنهج َّية والمعرف َّية والمعمل َّية
كبير من التقدم.
عالم
معرفي على قد ٍر ٍ
ٍّ
المتاحة؛ للو�صول �إلى ٍ
وال �شك �أن تقدم العلوم وتطورها يزامنه تطو ٌر في م�صطلحات
تلك العلوم ،و�إذا كان الغربيون قد ق ّدر لهم في هذا الظرف الزمني
إن�ساني ،ف�إن ذلك يلقي علينا  -نحن
�أن يحملوا م�شاعل هذا التقدم ال ِّ
ؤوليات كبير ًة ،في مقدمتها كيفية مالحقة هذا ال�سيل
�أم َة ال�ضاد  -م�س� ٍ
الم�صطلحي في �شتى العلوم.
ِّ
وقد تنبه علماء العربية منذ بدء النه�ضة العلم َّية الحديثة في بالد
ذلت جهو ٌد حثيث ٌة في
العرب �إل��ى �إ�شكاليات الم�صطلح المتعددة ،و ُب ْ
محاولة حلها �أو تقوي�ضها� ،آت� ْ�ت ُ
بع�ض ثمارها فيما تقوم به المجامع
اللغو َّية المتعددة من و�ضع معاجم م�صطلحية ،تحاول اللحاق بركب
العالمي.
الم�صطلحي
التقدم
ِّ
ِّ
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(*) أستاذ أصول اللغة المساعد بكلية البنات األزهرية بالعاشر من رمضان  -جامعة األزهر  -مصر.
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أ�س�س التي ُتو�ضع من
وكان مما �شغل  -وي�شغل � -أذهان الباحثين ال َ
خاللها الم�صطلحات ،ومدى �أهم َّية بع�ضها وقيا�سيته� ...إلخ.
وكان مما اق ُترح اال�ستعان ُة بالم�صطلحات التراث َّية؛ لما يمثله ذلك
القديم ،وما تو�صل �إليه الدر�س
العربي
من مد الج�سور بين الفكر اللغويِّ
ِّ
ِ
اللغوي المعا�ص ُر ،كما �أنَّ االعتماد على هذا النوع من الم�صطلحات قد
ُّ
كثير من الأحيان عن تعريب الم�صطلحات �أو ا�ستعمالها كما
يغنينا في ٍ
هي في لغتها الأ�صل َّية ،ولكن هذا االتجاه �إلى التراث ال�ستثمار ما فيه
م�صطلحات ،لي�س االتجاه الوحيد لدى المتخ�ص�صين والمهتمين
من
ٍ
الم�صطلحي ،فهناك اتجا ٌه �آخر يرى في الم�صطلحات التراث َّية
بالمجال
ِّ
المفاهيم العلم َّي ِة الجديد ِة� ،أو �أ َّنه قد ُيحدث
ما ال يعب ُر تعبي ًرا �صاد ًقا عن
ِ
ُ
نوعا من التردد بين المفهومين القديم
لب�سا� ،أو
يفر�ض على القارئ ً
ً
والجديد المدلول عليهما بم�صطلح واحد.
البحث الذي �أردتُ من خالله
أتت فكر ُة هذا
وبين هذين االتجاهين � ْ
ِ
الإجاب َة عن �س�ؤالين رئي�سين:
الأول :ما �إمكانية ا�ستثمار الم�صطلحات التراثية في التعبير عما
ي�ستجد من مفاهيم؟
الثاني :ما العوائق �أمام ا�ستعمال هذا النوع من الم�صطلحات؟ وهل
�سبل للتغلب عليها؟
هناك من ٍ
ومن الأمانة �أن �أقول �إن مو�ضوع الدعوة �إلى ا�ستعمال الم�صطلح
التراثي� ،أو العناية به لي�س جديدً ا في بابه ،و�إنما تناولتْه العدي ُد من
و�صدرت في حقه ق��راراتٌ وتو�صياتٌ  ،منها ما �أثير ب�ش�أن
�دوات،
ْ
ال�ن� ِ
هذا المو�ضوع في ندوة( :توحيد منهجيات و�ضع الم�صطلحات العلمية
عقدت في الرباط عام 1981م ،وكذلك ندوة( :الم�صطلح
الجديدة) ،التي ْ
ج ـ ــذور التراثي بين الإعمال والإه �م��ال) ،التي َّ
نظ َمتْها مجل ُة (المناظرة)،

عصام فاروق إمام
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بالتعاون مع كلية الآداب والعلوم الإن�سانية بالرباط والخزانة العامة
�شرت م�شاركا ُتها
للكتب والوثائق بالرباط يومي  30-29مايو 1991م ،و ُن ْ
جعلت
نف�سها ،وعناوينُ الم�شاركات التي ْ
في العدد ال�ساد�س من المجلة ِ
الم�صطلحات التراثي َة كالتالي:
أ�سا�سي
ِ
محو َرها ال َّ
 حفريات في الم�صطلح التراثي :مقاربات �أول�ي��ة .د .محمد عابدالجابري.
 الم�صطلحات الفالحية في كتب الفالحة الأندل�سية .د .محمد بن�شريفة.
 لماذا �أهمل الم�صطلح التراثي؟ د .علي القا�سمي. الت�ضخم والت�ضارب في الم�صطلح البالغي .د� .أحمد �أبو زيد. ا�ستثمار الم�صطلح التراثي في الل�سانيات الحديثة :الل�سانياتنموذجا .د� .أحمد المتوكل.
الوظيفية
ً
 التعامل مع الم�صطلح التراثي بين المنهجية واالعتباط .د .عبدال�سالمابن مي�س.
 في فقه الم�صطلح الفل�سفي العربي .د .طه عبد الرحمن. مالحظات حول توظيف الم�صطلح التراثي في الفكر العربي المعا�صر.د .عبدالمجيد ال�صغير.
 م�صطلح الحديث في القرون المت�أخرة .د .فاروق حمادة. �إ�شكالية التراثي والمعا�صر في الم�صطلح ال�سيكولوجي .د .مباركربيع.
و�إن اتفق بحثي مع هذه الم�شاركات في الفكرة نف�سها -القائمة على
�أهمية توظيف الم�صطلحات التراثية ،ور�صد عوائق ا�ستعمالها ،و�سبل
ج ـ ــذور
َ
اختلف عنها من �أوجه ،منها ما يلي:
التغلب عليها -لكنه
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جعلت ُ
معين كالفالحة،
بع�ض هذه الم�شاركات
ْ
ِ
م�صطلحات ٍ
مجال ٍ
والفل�سفة ،والبالغة ،والل�سانيات ،وال�سيكولوجيا (علم النف�س) �إطا ًرا
لها ،في حين �أنني � ُ
أتحدث عن الم�صطلحات التراثية بوجه عام ،دون
تخ�صي�صها بمجال معين.
ينفرد ه��ذا البحث عنها ب��أ َّن��ه ق��ائ� ٌم على جم ِع ال ��ر�ؤى ال�سابق ِة
بحثت هذه الق�ضية  -ومنها هذه الم�شاركات-
واالتجاهات المختلف ِة التي ْ
ِ
لعلنا نخرج ب�صورة �أو�ضح لمدى الإف��ادة من توظيف هذا النوع من
الم�صطلحات ،وكيفية التغلب على المعوقات التي تقف في �سبيل هذه
الإفادة.
جديد ً � -
أي�ضا � -أمو ٌر
وما دعاني �إلى فتح هذا المو�ضو ِع
القديم من ٍ
ِ
منها:
�أ َّول � -أنَّ الإ�صرار على فكرة ا�ستثما ِر هذا النو ِع من الم�صطلحات ما
زال م�ستم ًرا ،ويجب «الوعي ب�أن هذا المو�ضوع من �أ�صعب الموا�ضيع التي
رافقت تقدم البحث العلمي في البلدان العربية ،ويكفي دليلاً على ذلك
ْ
جل�سات لمناق�شته والكتاب ِة حوله»(.)1
عقد
كوننا ال نزال في حاج ٍة ما�س ٍة �إلى ِ
ٍ
ثان ًيا � -أنَّ كثي ًرا من الدعوات ال�سابق ِة لم تجد �صدىً وا�س ًعا يلبي
مادعت �إليه؛ مما يزيد من �أهمية هذا الإ��ص��رار وذاك الإل�ح��اح ،في
ْ
والفعاليات الأكاديمي ِة ،على م�ستوى فردي �أو
اللقاءات العلمي ِة
كثير من
ِ
ِ
ٍ
م�ؤ�س�سي ،لعلها تجد �صدىً في ُمق ِب ِل الأيام.
المنقول من حالته المخطوط ِة �إلى
العربي
التراث
ثال ًثا  -زياد ُة
ِ
ِ
ِّ
حال ِته المطبوع ِة ،وه��و ما تم ُّدنا به الر�سائل العلمية في الجامعات
وجه جان ًبا من ر�سائل باحثيها �إلى
العربية على وجه الخ�صو�ص التي ُت ِّ
ج ـ ــذور مجال تحقيق المخطوطات� ،أو ما تم ُّدنا به المكتباتُ ذاتُ االهتمام
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التحقيقي والتراثي.
وتمهيد ،ومطلبين،
البحث �أن يكون في مقدم ٍة،
واقت�ضت طبيع ُة
ٍ
ْ
ِ
وخاتم ٍة:
المقدمة :وفيها �أهمية المو�ضوع ،ومنهجه ،وخطته..
التمهيد :مفهوم الم�صطلحات التراث َّية ،وح��دوده��ا ،ومنزلتها،
وم�صادرها.
المطلب الأول :م�سوغات ا�ستعمال الم�صطلحات التراثية ودواعيه.
المطلب الثاني :عوائق ا�ستعمال الم�صطلحات التراثية ،و�سبل
التغلب عليها
الخاتمة :وفيها نتائج البحث.

التمهيد:
مفهوم الم�صطلحات التراث َّية،
وحدودها ،ومنزلتها ،وم�صادرها
�أو ًال  -مفهوم الم�صطلحات التراثية ،وحدودها ،ومنزلتها:
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م�صطلح
التراثي ب�أنه «ك ُّل
الم�صطلح
يع ِّرف د .عز الدين البو�شيخي
َ
َّ
ٍ
والعلوم والثقاف ِة و�أوج ِه الن�شاط
مجال من مجاالت المعرف ِة
ينتمي �إلى �أي ٍ
ِ
الإن�ساني ،مكتوب ،وموثق ،وم�سجل ،فيما تركه علما�ؤنا الأقدمون ،في
كتبهم المطبوعة والمخطوطة وغيرها مما و�صل �إلينا»( .)1و َو َ�ص َف هذا
َ
التعريف بال�شامل� ،إذ �إن الم�صطلح بهذا التعريف معناه كل ما توافر
لدينا من مادة م�صطلحية ،في �أي مجال من مجاالت الن�شاط الإن�ساني،
خا�ض فيه علما�ؤنا الأق��دم��ون ،قابع في م�ؤلفاتهم التراثية ،وممثل
ج ـ ــذور
لح�ضارتنا الما�ضية.
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خ�صو�صا ف��ي قوله:
لكنّ ه��ذا التعريف فيه ن��و ٌع م��ن الغمو�ض،
ً
(علما�ؤنا الأقدمون) ف َمن يق�صد بهم ،وبالحدود الزمنية لوجودهم؟
وهو ما يفر�ض �س� اًؤال �آخر مفاده ،ما حدو ُد الم�صطلح التراثي؟
الم�صطلحات التراثي َة ُتطلق
يبدو �أنَّ كثي ًرا من الباحثين يرون �أنَّ
ِ
على ما ُوج��د منها قبل النه�ضة العربية الحديثة؛ في القرن التا�سع
العرب في مرحلة ن�ش�أة هذه النه�ضة
ع�شر الميالدي ،مما جعل العلما َء َ
وتطورها ينظرون �إلى هذه الم�صطلحات كم�صد ٍر من م�صاد ِر محاولة
والثقافي الآتي من بالد الغرب ،وقد جعل
م�سايرة التقدم الح�ضاريِّ
ِّ
ُ
بع�ضهم النه�ض َة العربية الحديثة معيا ًرا لتق�سيم حياة الم�صطلح في
الثقافة العربية �إلى حياتين« :الأول��ى بد� ْأت مع ع�صر التدوين ،ع�صر
البناء العام للثقافة العربية ،وتمتد �إل��ى ما ا�صطلح الفكر العربي
الحديث على ت�سميته بـ (ع�صر االنحطاط) ،ع�صر الجمود على التقليد،
ويمتد عملها من ابن خلدون �إلى الطهطاوي ،من القرن الخام�س ع�شر
الميالدي �إلى الن�صف الأول من القرن التا�سع ع�شر� .أما الثانية ،فتنطلق
من بداية اليقظة العربية الحديثة ،التي يمكن الرجوع بها �إلى �أوائل
القرن الما�ضي ،وال زالت منطلقة ،تزداد زخ ًما وحيوية»( .)3ويقول د.
محمود فهمي حجازي« :ال يقت�صر البحث في الم�صطلحات في التراث
قطاعات معرفي ٍة محدود ٍة ،بل يتناول بال�ضرورة ك َّل فروع
العربي على
ٍ
المعرفة المدونة باللغة العربية على مدى عدة قرون ،منذ بداية الحركة
العلمية في �إط��ار الإ�سالم ،وحتى بداية االت�صال الحديث بالح�ضارة
الغربية»(.)4
� ًإذا هذا هو الحد الزمني الذي يمكن اعتماده للم�صطلح التراثي،
وهناك ح ٌّد �آخ� ُر مه ٌّم يمكن بيانه في هذا ال�سياق هو ح ُّد هذا النوع
ج ـ ــذور من الم�صطلحات من حيث الم�ستوى اللغوي .فمن الوا�ضح �أن مفهوم
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(الم�صطلحات التراثية) مت�س ٌع ،يتعدى الم�صطلحات العربي ِة القديم ِة
بالقدم � ً
وا�ضحا
منها �إلى نظيرتها المع َّربة المو�صوف ِة
أي�ضا ،ويتجلى ذلك ً
ِ
ون�صه :العمل على " ا�ستقراء
في قرا ٍر من قرارات ندوة الرباط 1981مُّ ،
و�إحياء التراث العربي ،وخا�صة ما ا�ستعمل منه� ،أو ما ا�ستقر منه من
م�صطلحات علم َّي ٍة عربي ٍة �صالح ٍة لال�ستعمال الحديث ،وما ورد فيه من
ٍ
�ألفاظ مع َّربة»(.)5
و�أج��د في ه��ذا االت�ساع فه ًّما لأهمية ه��ذا النوع من الأل�ف��اظ �أو
ألفاظ
الم�صطلحات المعربة القديمة التي
ْ
ان�صهرت �ضمن منظوم ِة ال ِ
والم�صطلحات العربية ،وتم قبولها وتداولها بين �أو�ساط المتخ�ص�صين
ِ
أثبت لها �صفة ال�شيوع ،بغ�ض النظر عن �أ�صلها.
والعلماء ،مما � ْ
العرب بهذا النوع من
وحينما نبحثُ عن بدايات عناية العلما ِء
ِ
الم�صطلحات ،ونعود �إلى الفترة المح�صورة بين الن�صف الثاني من
القرن التا�سع ع�شر والن�صف الأول من القرن الع�شرين ،لنفح�ص
منهجيات و��ض��ع الم�صطلحات ف��ي ه��ذه ال�ف�ت��رة ،ف�سوف نجد «�أن
َ
عنا�صر منهجيات و�ضع الم�صطلحات،
التراث لم يكن عن�ص ًرا من
ِ
و�أن الم�صطلحات التراثية لم ت�شكل �سوى ن�سب ٍة �ضئيل ٍة من مجمل
الم�صطلحات التي تم و�ضعها وتوليدها ...ولم ُيعتمد (التراث) م�صد ًرا
�ص
من م�صادر الم�صطلحات الجديدة �إال في وقت مت�أخر ،وظهر ال َّن ُّ
عليه في ندوة( :توحيد منهجيات و�ضع الم�صطلح العلمي العربي) التي
عقدت في مكتب تن�سيق التعريب بالرباط 1981م»(.)6
والحقيقة �أن اعتماد الم�صطلحات التراثية كمنهجية لو�ضع
�ص عليه في قرارات بع�ض المجامع اللغوية ،كما
الم�صطلحات �سبق ال َّن ُّ
�سنو�ضح بعد قليل .لكن يجب التنبيه �إلى �أنَّ المق�صود باالعتماد  -هنا -
منهجا في ال�ش�أن الم�صطلحي �أو كونه عملاً م�ؤ�س�س ًّيا� .أما االلتفات ج ـ ــذور
كونه ً
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�إليه واالعتماد عليه على الم�ستوى الفردي ففيه جهو ٌد �سابق ٌة ،لكنْ ال
فظلت الإف��اد ُة من التراث محدود ًة،
اجتهادات فردي ًة،
تتعدي كونها
ْ
ٍ
حيث «لم يفد منها عمل ًّيا �إال قل ٌة من الرواد الذين ت�سنى لهم� ،إ�ضاف ًة
�إلى �سعة االط�لاع اللغوي� ،سع ُة اطالع في مادة التراث التي لها تعلق
باخت�صا�صاتهم»(.)7
والمطلع على ق��رارات المجامع اللغوية والم�ؤتمرات وال�ن��دوات
الخا�صة بال�ش�أن الم�صطلحي يجد �أن هناك �شبه �إجماع( )8على تف�ضيل
الم�صطلحات العربية الم�أخوذة من التراث على غيرها ،المعتمد في
�صياغتها وو�ضعها على �أ�س�س �أخرى  -كاال�شتقاق والنحت والتركيب-
ما دامت قادر ًة على الدالة على المفهوم الجديد للم�صطلح �أو قريبة
�سارت عليها لجن ُة و�ضع
منه ،وفي هذا ال�ش�أن نج ُد �أنَّ من
القواعد التي ْ
ِ
الم�صطلحات الهند�سية في المجمع العلمي العراقي�« :إحياء الم�صطلح
العربي القديم �إذا كان م�ؤد ًيا للمعنى العلمي ال�صحيح»(.)9
وف��ي ه��ذا ال�ش�أن ً � -
أي�ضا  -نجد ع��دة قرارات( )10لمجمع اللغة
العربية بالقاهرة ،منها:
الكتب العربي ِة القديم ِة،
قرا ٌر في �ش�أن ا�ستخراج الم�صطلحات من ِ
ن�صهَ « :ينظ ُر المجم ُع في اختيار مخت�صين ب�شئون العلوم العربية؛ لإخراج
ُّ
الم�صطلحات العلمية القديمة من الكتب العربية ،وعر�ض كل فرع على
اللجنة المخت�صة ،و�إذا لم تكن لجنة مخت�صة ُت�شكل لجن ٌة جديد ٌة».
ول��ه ق��را ٌر �آخ��ر في و�ضع معاجم للم�صطلحات الم�ستخرجة من
الكتب العربية القديمة ،ن�صه« :تدر�س كتب العرب القديمة المت�صلة
بالم�صطلحات العلمية ،ويعمل لكل كتاب منها معجم بالم�صطلحات التي
ج ـ ــذور
وردت فيه ،بحيث تكون هذه المعاجم في متناول الأيدي عند التعريب».
ْ
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وله قرا ٌر في تف�ضيل الم�صطلح العربي القديم على الجديد ،ن�صه:
َّ
�شاعت».
«تف�ضل اال�صطالحات العربية القديمة على الجديدة� ،إال �إذا
ْ
اعتبرت ن��دو ُة (توحيد منهجيات و�ضع الم�صطلح العلمي
كما
ْ
العربي)  -المنعقدة بالرباط عام 1981م ،والتي تعد من �أح��د �أهم
َ
التراث الو�سيل َة
المرجعيات العربية في و�ضع الم�صطلحات وتوحيدها -
الأولى لو�ضع الم�صطلحات ،وذلك في المبد�أ الذي َن ُّ�صه« :ا�ستخدام
الو�سائل اللغوية في توليد الم�صطلحات العلمية الجديدة بالأف�ضلية
طب ًقا للترتيب التالي :التراث  -فالتوليد (بما فيه من مجاز وا�شتقاق
وتعريب ونحت)»(.)11
ولكنْ على الرغم من كل تلك القرارات التي �أ�صدرتْها المجامع
أو�صت بها الندوات العلمية المخت�صة ،ب�ش�أن �أ�سبقية الم�صطلح
اللغوية و� ْ
التراثي «وعلى الرغم من الدفاع عن ن�شره ،ومحاولة العمل ِو ْف ِقه �إال
�أن ما تقوم به المجامع ذا ُتها ،وما يقوم به الباحثون والمهتمون في
مجال ال�صناعة الم�صطلحية بعي ٌد عن تطبيق هذا القرار ،فظ َّل دائ ًما
الم�صطلح التراثي على الهام�ش ،ومهملاً في �أغلب الأحيان»(.)12
وبالن�سبة لمنزلة الم�صطلحات التراثية بين و�سائل �صياغة
القرارات الم�صطلحي ِة و�ضعتْها
الم�صطلحات ،فكما ر�أينا ف�إنَّ كثي ًرا من
ِ
لي�ست الو�سيلة المثلى في
في مقدمة و�سائلها ،لكن البد �أن نتنبه �إلى �أ َّنها ْ
كل الحاالت ،فقد يمنعنا التقيد بهذه الم�صطلحات «من البحث في اللغة
بحري ٍة واختيا ٍر �أو ا�شتقاق الم�صطلح الذي يقبله الذوق واال�ستعمال,
واللغة قبل كل �شيء ذوق وا�ستعمال ،و�أرق��ى ما في كلماتها و�أ�ساليبها
هو (ال�سهل الممتنع)»( )13ولذا ف�إنَّ الم�صطلحات التراثية في �صدارة
و�سائل و�ضع الم�صطلحات ،ب�شرط تالفي العوائق التي �سيعمل البحث
ج ـ ــذور
على بيانها.
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�إن ا�ستقاء الم�صطلحات التراثية من م�صادرها ال يتم بطريق ٍة
واح��د ٍة ،وال يتوقع �أن يكون بن�سب ٍة واح��د ٍة؛ نظ ًرا الختالف المجاالت
المعرفية التي تت�ضمنها ،وقد ذكر د .ممدوح خ�سارة �أن الترجمة -على
�سبيل المثال « -تحتل المقام الأول عندما تتعلق الم�صطلحات المعالجة
بعلوم قديمة كان العرب قد عرفوها يو ًما ،ف�إنَّ ن�سبة المفردات المترجمة
م�صطلحا
هي الطاغية في علوم كالجغرافية والفل�سفة ،فمن �أ�صل ()268
ً
م�صطلحا مترج ًما .لكن
جغراف ًّيا �أقرها مجمع القاهرة ،نجد ()151
ً
ع�صري...
علم
ٍّ
هذه الن�سبة تت�ضاءل كلما كانت الم�صطلحاتُ تنتمي �إلى ٍ
تختف حتى
على �أن الم�صطلحات المترجمة [يق�صد التراثية منها] لم ِ
في �أحدث العلوم الع�صرية كالفيزياء النووية� ،إذ ا�ستعملت م�صطلحات
عربية قديمة»(.)14
جانب ،و�إ�سهام العرب في بع�ضها
وب�سبب االختالفات بين العلوم من ٍ
جانب �آخر ،فيمكن تق�سيم العلوم التي �سن�ستقى منها الم�صطلحات
من ٍ
مجموعات ،وبناء عليه تو�ضع المعايير والإ�ستراتيجيات المنا�سبة
�إلى
ٍ
لكل مجال �أو �صنف من هذه المجاالت.
فالمجاالت العلمية  -كما �أراها  -يمكن جعلها في ثالثة �أنواع ،لكل
الم�صطلحات التراثي ِة بقد ٍر قد
تمتح من
ِ
منها طبيعتها ،وطريقتها في �أنْ َ
يختلف عن مثيلتها الأخرى ،وهذه الأنواع ،هي:
للعرب فيها �إ�سها ٌم كبي ٌر ،ومن ذلك :العلوم اللغوية،
(�أ)  -مجاالتٌ
ِ
والجيولوجيا ،القانون..
للعرب فيها �إ�سها ٌم ،ومن ذلك :الطب ،والكيمياء..
(ب)  -مجاالتٌ
ِ
إ�سهام كبي ًرا للعرب فيها ،ومن ذلك :الحا�سبات،
(ج)  -مجاالتٌ ال � َ
ج ـ ــذور
الفيزياء النووية..
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َخرج م�صطلحات من الم�ؤلفات
وبالتالي فمن غير المتوقع �أن َن�ست ِ
التراثية التابعة للنوع الثاني بالقدر ال��ذي ل�ل�أول ،وال �أنْ نتوقع كثي َر
م�صطلحات في النوع الثالث ،وهكذا..
ٍ
�أ َّما عند حديثنا عن الم�صادر التي يمكن من خالل ا�ستقاء المادة
الم�صطلحية التراثية ،فنجد �أ َّن�ه��ا متعددة :ما بين م�صاد َر عام ٍة،
معين ،بل
وخا�ص ٍة ،ونعني بالم�صادر العامة :تلك التي ال تخت�ص
ٍ
بمجال ٍ
أنواعا متعدد ًة من العلوم ،ومن ذلك« :ر�سالة في
�ص َّنفها م�ؤلفوها جامع ًة � ً
حدود الأ�شياء ،للكندي -و�إح�صاء العلوم ،للفارابي  -ومفاتيح العلوم،
للخوارزمي  -والمخ�ص�ص البن �سيده  -وك�شاف ا�صطالحات الفنون،
للتهانوي  -نهاية الأرب في فنون الأدب  -كتاب التعريفات ،للجرجاني-
ال�سلوك لمعرفة دول الملوك ،للمقريزي  -عجائب الآثار في التراجم
والأخبار ،للجبرتي � -أبجد العلوم ،ل�صديق ح�سن خان -مفيد العلوم،
للح�شاء (وين�سب لأبي بكر الخوارزمي)  -مقاليد العلوم ،للمناوي»(.)15
كما �أ َّن��ه «ع�لاوة على الم�صطلحات الموجودة في بطون الكتب
والمو�سوعات الطبية العربية القديمة ،هناك من الم�صطلحات ما يمكن
ا�ستخراجه من المعاجم اللغوية القديمة وكتب اللغة ،مثل :مقايي�س اللغة
البن فار�س ،والمخ�ص�ص البن �سيده»(.)16
البع�ض دائرة هذه الم�صادر حتى َذ َك َر منها � َ
ُ
ألفاظ اللهج ِة
و�سع
بل َّ
العامي ِة ،وهناك اتجاه قوي ال يرى ب� ًأ�سا في هذه الطريقة ،وممن ذهبوا
�إل��ى ذل��ك :علي ال�ج��ارم ،الكواكبي ،وعبد ال�ق��ادر المغربي ،والأمير
ال�شهابي ،و�إبراهيم مدكور ،وك��رد علي( ،)17ومنهم �أي�ضا د .ح�سن
فهمي ،حيث يقول« :يجب �أن تكون اللغة العامية م�صد ًرا من م�صادر
ج ـ ــذور
التعريب الهامة ،وال ي�صح �إغفالها بتا ًتا»(.)18

184

املصطلحات التراثية بني إمكانيات االستثمار وعوائق االستعمال

العدد  ، 49رجب 1439هـ  -إبريل 2018

ويقول في مو�ضع �آخ��ر« :وج��رى كثي ٌر من الكتاب والم�ؤلفين على
�إهمال الألفاظ الدارجة كلها ،مع �أ َّنها عربي ٌة �صحيح ٌة ،وذلك خ�شية �أن
تكون دخيل ًة �أو محرف ًة ،وبذلك حرموا �أنف�سهم ا�ستعمالها ،مع جودتها
و�صالحيتها التامة»(.)19
كما يذهب �إلى ذلك ً � -
أي�ضا  -د� .أحمد �شفيق الخطيب ،قائال:
«..وال �أريد �أن �أتجاوز مرجعية التراث كم�صدر م�صطلحي دون �أن �أ�شير
�إلى �ضرورة ترقية الألفاظ العامية ،المعب ِّرة ،ال�سليمة �سليق ًة وذو ًقا،
واعتبارها ِق�س ًما مه ًّما من التراث اللغوي في هذا المجال .فهي بالفعل
كان لها دو ٌر في �سد كثير من الثغرات في مجابهة الفي�ض الم�صطلحي
وحو�ش ،وخابور،
في هذا المجال -في مثل :بائكة ،وبريمةُ ،
وجملونَ ،
و َد ْب�ش.)20(»....
لكن مما ينبغي الإ�شارة �إليه �إلى �أن لهذا االتجاه ر�ؤي ًة محدد ًة للعامي
الذي يمكن االعتماد عليه ،وتختلف هذه الر�ؤية ع َّما قد يتبادر �إلى ذهن
الكثيرين من المق�صود بالعامي عند �إطالقه.
منطلقات،
فر�ؤية هذا االتجاه للعامي المدعو �إلى اعتماده تقوم على
ٍ
ومحددات معين ٍة ،ف�أما المنطلقات فهي:
ٍ
 )1قرار مجمع اللغة العربية بالقاهرة الذي َن ُّ�صهُ « :ت ْد َر�س ك ُّل كلمة
من الكلمات ال�شائعة على �أل�سنة النا�س ،على �أنْ ُيراعى في هذه الدرا�سة
ٌ
عربي �ساب ٌق �صال ٌح
�أن تكون الكلم ُة م�ست�ساغ ًة ،ولم ُيعرف لها
مرادف ُّ
لال�ستعمال»(.)21
� )2أنَّ الألفاظ العامية  -بالمحدِّ دات التالي تو�ضيحها � -أولى من
ألفاظ المع َّربة ،يقول د� .إبراهيم مدكور« :وفي العامية قد ٌر
اللجوء �إلى ال ِ
يفيد منه لو�ضع
يرجع �إلى �أ�صل ف�صيح ،وفي و�سع العا ِلم �أن َ
غي ُر قليل ِ
ج ـ ــذور م�صطلحه ،وبذا ي َر ُّد �إلى الف�صحى ما �أُخذ عنها ،ف�إن لم ت�سد العامية وال

عصام فاروق إمام

185

العدد  ، 49رجب 1439هـ  -إبريل 2018

الف�صحى حاجته ،فله �أن يلج�أ �إلى التعريب»( .)22و�إلى مثل هذا الر�أي
يذهب محمد كرد علي (.)23
و�أم��ا المحدِّ دات التي تم و�ضعها لهذا النوع من الم�صطلحات
والألفاظ ،فتت�ضح من كالمهم على النحو التالي:
عربي.
� )2أن يكون لها �أ�ص ٌل ٌّ
ٌ
عربي �صال ٌح لال�ستعمال.
� )2أن ال يكون هناك
مرادف ٌّ
 )3درا�سة ِّ
كل كلم ٍة على حد ٍة.
� )4أن تكون الكلم ُة م�ست�ساغ ًة ،من�سجم ًة مع العربية ،من حيث �أ�صوا ُتها
وبني ُتها.
� )5أن ُتق َّرها هيئ ٌة متخ�ص�ص ٌة كمجمع اللغة العربية بالقاهرة� ،أو نظائره.
�أم��ا الم�صادر الخا�صة ال�ت��ي يمكن م��ن خ�لال ا�ستقاء ال�م��ادة
معين ،ي�ستطيع
الم�صطلحية التراثية ،فنعني بها :ما ُكتب في ٍ
مجال ٍ
َ
كثير من
المتخ�ص�ص من خالل االطال ع عليه وجرد ما فيه
الو�صول �إلى ٍ
ُ
الم�صطلحات ،التي يمكن ا�ستثمارها ،و�إعادة �إحيائها� ،أو جعلها مالئمة
َ
حموالت م�ضموني ًة جديد ًة.
ت�ستقبل
لأن
ٍ
دمت ُ
أثبتت غنى الم�صنفات
بع�ض التجارب الفردية ،التي � ْ
وقد ُق ْ
التراثية � -سوا ًء �أكانت عام ًة �أم خا�ص ًة  -بالكثير من الم�صطلحات
ال�صالحة لال�ستثمار ،و�إعادة التوظيف ،ومن ذلك:
 تجربة محمد �شرف في معجمه (معجم العلوم الطبية والطبيعية)،حيث قال« :و�أخذتُ ُبغيتي مما ُع ِّرب و�أُلف في علوم الطب والطبيعيات
قدي ًما وحدي ًثا»(.)24
 اعتماد الأمير ال�شهابي في م�صطلحاته الزراعية على «الأمهاتمن كتب اللغة ،وال�سيما (المخ�ص�ص) الب��ن �سيده ...ومخطوط ج ـ ــذور
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كتاب (الفالحة) البن وح�شية ،و(الفالحة الأندل�سية) البن العوام
الإ�شبيلي ،ومخطوط كتاب (ف�ضل الخيل) ل�شرف الدين الدمياطي،
و(علم الفالحة) لعبد الغني النابل�سي ،و(ال�ق��ان��ون) الب��ن �سينا،
ومخطوط (الجامع ل�صفات �أ�شتات النبات) للإدري�سي ،ور�سائل
الأ�صمعي في الخيل ،والكتب التي �أُلفت في ع�صر النه�ضة في م�صر
وال�شام»(.)25
 محاولة د .عبدال�صبور �شاهين ف��ي كتابه (العربية لغة العلوموالتقنية) التي قدم فيها معج ًما لأمرا�ض العين ،م�ستخ َر ًجا من كتاب
(القانون) البن �سينا ،رتَّبه بح�سب الألفبائية العربية ،م�ضا ًفا �إليه
ثبت الم�صطلحات التي وردت لدى محمد بن ق�سوم الغافقي في كتابه
المطبوع (المر�شد في الكحل).
ومن الم�صطلحات التي �أوردها ( :ابي�ضا�ض العنبية ،بثور خفية في
القرنية ،تحديق ،ثقل الأجفان ،جفن تيني متقرح ،حرف الجفن ،خروق
القرنية ،درور العروق ،ذبابية ،رطوبة مائية ،زوال العين �إلى فوق �أو
�أ�سفل� ،سدبة� ،شبكية� ،صدع في القرنية� ،ضيق الحدقة ،طرف الجفن،
ظهور العنبية الفلكي ،علقوم ،غلط الجفن ،ف�ضلة مائية ،قروح الجفن،
كالل ،لقط ،ما�سكة ،نق�ص جرم الحدقة ،هباءات ،و�سخ القروح ،يبو�سة
العين)(.)26
م�صطلحات
ومن كتاب القانون نف�سه ق َّدم د .محمد بوحمدي بع�ض
ِ
واحد من فروع الطب ،وهو الكحالة (طب العيون)(.)27
فرع ٍ
ٍ
ومن الم�صطلحات التي �أوردها( :الأخدعان ،الجفن ،ا�ستع�صاف
المجاريُ ،خ� َراج ،الدِّ ق ،الرمد ،ال�سدبة ،ال�سالق ،ال�شرناق ،ال َع�شاء،
التكدر ،التكميد ،الماق ،االنتثار ،نزول الماء.)28() ..
 وكذلك في علم الأحياء ق َّدم د .محمد نذير �سنكري طائف ًة كبير ًةج ـ ــذور من الم�صطلحات التراثية في هذا المجال ،ثم �أ�شفعها بالقول« :وما
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هذا الذي عر�ضتُ في هذين البحثين �إال عبارة عن مطالعات عجلى
في حقلي البيئة النباتية وال�صحراوية والتق�سيم النباتي عند العرب
كثير من التف�صيل والإغناء ،وذلك
تحتاج في الم�ستقبل القريب �إلى ٍ
من �أجل بعث هذا التراث النباتي العربي التليد ،والذي �أغفلته جمهرة
الباحثين العرب حتى اليوم»(.)29
لكننا على يقين من �أنَّ الو�صول �إلى هذه الم�صطلحات من بطون
م�صنفات التراث لي�س �أم ًرا ي�سي ًرا ،نظ ًرا لأحوال التراث العربي ،وعدم
ُّ
تك�شف حدوده بعدُ ،وقد �ص َّنف �أح ُد المعا�صرين تراثنا العربي على �أ َّنه
تراثان:
« - 1تراث مع ٌّد علم ًّيا  -وقلي ٌل ما هو  -فهو موثق ،مح َّقق ،ك�شف ،وهذا
نحمد اهلل  -عز وجل� -أنْ َمنَّ به علينا ،ون�س�أله المزيد.
 - 2تراث غير معدٍّ  ،وهو � ً
أي�ضا تراثان:
�أ  -تراث مطبوع ،وهو ح�سب تقديرات عدد من الخبراء في التراث
�أقل الموجود ،وكله � -أو يكاد  -محتاج �إلى تك�شيف ،و�أغلبه -
و�إن ُك ِت َب �أ َّنه محقق  -يحتاج �إلى تحقيق ،وقليله الذي ينق�صه
– عالوة على ما تقدم  -التوثيق.
ب  -تراث مخطوط ،وهو ح�سب تقديرات الخبراء� -أكثر الموجود،
وكله محتاج �إل��ى طبع ون�شر ،ومراكز وج��وده في العالم غير
مح�صورة ،والمعلوم منها عدد منه غير مفهر�س المحتوى،
والمفهر�س منها عدد منه غير دقيق المعلومات»(.)30
وبالطبع ال يمكن الحديث عن الإفادة الكاملة من المخزون التراثي
من الم�صطلحات دون الإ�شارة �إلى �أن القيام ببحوث «في الم�صطلحات
ال��واردة في هذه الكتب العربية والمعربة يتطلب وجود طبعات محققة
يمكن االعتماد عليها ..ولكي تلبي هذه الطبعات المحققة متطلبات ج ـ ــذور
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البحث في الم�صطلحات ،ف�إنه من ال�ضروري �أن تزود هذه التحقيقات
بك�شافات كاملة ُت�ض َّمن كل الم�صطلحات الواردة في الن�ص المن�شور مع
الإ�شارة �إلى موا�ضع ورودها فيه»(.)31
ول�لاق�ت��راب م��ن محاولة ر�ؤي��ة �ضخامة ال�ت��راث العربي و�أح��وال
مجال واح� ٍ�د من المجاالت التي يمكن ا�ستقاء
م�صنفاته �س�أقف عند ٍ
مادتها الم�صطلحية من التراث ،وهو المجال الفقهي ،الذي من الممكن
الإفادة منه في مجال القانون بفروعه المتعددة.
فبح�سب بع�ض المخت�صين والمعنيين بمجال التراث الفقهي  -ممن
ناق�شتهم في هذا الأمر  -ف�إن حوالي  ٪ 10على وجه التقريب من التراث
الفقهي مطبوع ،والبقية منه مخطوط ،لما يظهر �إلى النور بعدُ.
ويمكن ت�صور ه��ذا التراث الفقهي ال�ضخم في حالته المخطوطة
من خالل ما جاء في مقدمة (الفهر�س ال�شامل للتراث العربي الإ�سالمي
المخطوط -الفقه و�أ�صوله) من القول ب�أنَّ «هذا الفهر�س الذي بين �أيدينا
ي�شمل الفقه وما يت�صل به من� :أ�صول و�أحكام وفرائ�ض ون��وازل و�شروط
وفتاوى .و ُيع ّد �أكبر الفهار�س التي �صدرت حتى الآن و�أكثرها م��اد ًة ،وقد
اقت�صر ب�صفحاته الثمانمئة على حرف الهمزة (الأل��ف) وح��ده ،و ُنقدِّ ر
�أن يجيء فهر�س الفقه و�أ�صوله في نحو ع�شرة �أجزاء»( .)32وبالفعل �صدر
الجزء الثاني ع�شر وهو الأخير عام 2004م مت�ضم ًنا م�ستدركات على الأجزاء
الأحد ع�شر ال�سابقة ،وك�شافات متعددة للم�ؤلفين والمكتبات والمراجع.
ولعل ف��ي ه��ذا الإن �ج��از خ�ط��و ًة مبدئي ًة و ُم�ق��دِّ م� ًة  -ول��و م�ؤقتة -
قدمت في هذا ال�ش�أن ،حيث يرى البع�ض �أ َّنه يمكن
لالقتراحات التي
ْ
�أن ُي َ
جعل على ر�أ���س الم�ستعجالت  -ل�ل�إف��ادة م��ن ال�ت��راث ف��ي و�ضع
المعد علم ًّيا من كتب التراث ..ولإع��داده
الم�صطلحات � -إع��دا ُد غير ِ
ج ـ ــذور �إعدادًا علم ًّيا �شاملاً ُتقترح المنهجية التالية:
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المرحلة الأول��ى :الفهر�سة :ب�إعداد معجم مفهر�س للمطبوع من
المخطوطات العربية في العالم قابل للتحديث ،ومعجم مفهر�س لمراكز
المخطوطات العربية في العالم ،يليه معجم مفهر�س للمخطوطات
المحفوظة بتلك المراكز .والت�صوير ،والتخزين ،والت�صنيف ،والتوثيق،
والتحقيق ،والتك�شيف ،والن�شر(.)33
هذا بالن�سبة للمخطوط من هذا التراث ،ف�أ َّما ما كان منه مطبوعا
(مع ّد علم ًّيا) فيمكن ت�صنيفه �إلى:
(كتب الفقه و�أ�صوله -المو�سوعات الفقهية -معاجم الم�صطلحات
الفقهية).
(�أ)  -الكتب الفقهية :يعد هذا النوع من الم�صادر غير المبا�شرة
ال�ستقاء الم�صطلحات الفقهية؛ لأنها تحتاج �إلى خطوات �إعدادية
ال�ستخراج تلك الم�صطلحات منها ،ويمكن البدء في هذه الكتب من
حيث التك�شيف وا�ستخراج الم�صطلحات بطريقة مبا�شرة منها،
تجاوزت المراحل ال�سابق الإ�شارة �إليها ،من فهر�سة
حيث �إنها
ْ
وتوثيق� ...إلخ.
(ب)  -ال��م��و���س��وع��ات الفقهية :وم��ن �أ��ش�ه��ر المو�سوعات الفقهية
المعا�صرة:
 - 1المو�سوعة الفقهية ال�ت��ي �أ��ص��درت�ه��ا وزارة الأوق� ��اف وال���ش��وون
الإ�سالمية بالكويت 1980م في  45مجلدًا ،وبد�أت فكرتها في عام
1386هـ1967/م ،وذك��روا في مقدمة المو�سوعة �أن الهدف من
هذا الم�شروع الفقهي الكبير  � -اً
إجمال � -أنه «يوفر على الراغبين
والجهد ،ويجمع �شتات الذخائر
الوقت
في معرفة �أحكام دينهم
َ
َ
الإ�سالمية بهذا العلم الذي ال ي�ستغني عنه م�سلم»(.)34
وترتيب المو�سوعة �أل�ف�ب��ائ� ٌّ�ي ،ل�سهولة ه��ذا الترتيب على غير
المتخ�ص�صين ،ممن ال يعرفون الأن�ساق المفاهيمية بين �أبواب الفقه ج ـ ــذور
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المختلفة ،و ُق�سمت م�صطلحات المو�سوعة «تب ًعا لمقدار بيانها وارتكاز
بع�ضها على بع�ض ،فهي ثالثة �أنواع :م�صطلحات �أ�صلية ،وم�صطلحات
�إحالة ،وم�صطلحات داللة»(.)35
مو�سوعة الفقه الإ�سالمي (ي�صدرها المجل�س الأع�ل��ى لل�ش�ؤون
الإ�سالمية بالقاهرة ،منذ عام 1961م) ُرتبت فيها الم�صطلحات الفقهية
�ألفبائيا ،ت�صدر على �أجزاء منف�صلة .و�صدر منها �إلى (�أكتوبر 2016م)
خم�سة و�أربعون مجلدً ا.
(ج)  -معاجم الم�صطلحات الفقهية :بالإمكان تمييز ثالثة اتجاهات
حكمت م�سارات الت�صنيف فى معاجم الم�صطلحات
�أ�سا�سية
ْ
الفقهية هي كما يلي:
( )1معاجم فقهية خا�صة بباب فقهي معين ،ومنها :قامو�س الحج
والعمرة من حجة النبي وعمره ،لأحمد عبد الغفور عطار (طبعة دار
العلم للماليين  -بيروت 1399هـ1979/م) ،وقامو�س الم�صطلحات
االقت�صادية في الح�ضارة الإ�سالمية ،للدكتور محمد عمارة (طبعة
دار ال�شروق -القاهرة ،بيروت� ،سنة 1413هـ1993/م).
( )2معاجم فقهية خا�صة بم�صطلحات مذهب �أو م�سلك فقهي مفرد،
ومنه معجم فقه ابن حزم الظاهري (من �إ�صدار لجنة مو�سوعة
الفقه الإ�سالمي ،بكلية ال�شريعة ،بجامعة دم�شق ،دم�شق1966 ،م)،
دليل ال�سالك للم�صطلحات والأ��س�م��اء ف��ي فقه الإم ��ام مالك،
للدكتور /حمدي عبد المنعم �شلبي (طبعة مكتبة اب��ن �سينا،
بالقاهرة1990 ،م).
( )3معاجم فقهية جمعت الم�صطلحات الفقهية كلها ومن دون تقيد
بمذهب �أو م�سلك فقهي بعينه� ،أو بمجال فقهي معين ،ومنه:
ج ـ ــذور
التعريفات الفقهية ،للمفتي محمد ال�سيد عميم الإح�سان المجددي
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البركتي (طبعة مدينة دكه وكرات�شي ،بباك�ستان ال�شرقية� ،سنة
1379هـ1960/م) ،ومعجم الم�صطلحات والأل �ف��اظ الفقهية،
للدكتور /محمد عبدالرحمن عبد المنعم( ،دار الف�ضيلة ،بالقاهرة،
�سنة 1419هـ1999 /م)(.)36
ثم ت�أتي المرحلة الثانية ،وهي الإعداد العلمي ال�شامل للم�صطلح
الفقهي ،ولهذا الإعداد يمكن على االعتماد على االقتراح الذي قدمه د.
ال�شاهد البو�شيخي عند حديثه عن الم�صطلح التراثي بوجه عام ،ويتمثل
اقتراحه ،ومنهجيته فيما يلي:
 - 1الفهر�سة :ب�إنجاز معجم مفهر�س للم�صطلحات الفقهية ،واليكون
ذلك �إال بفهر�سة م�صطلحات كل كتاب من�شور من الكتب الفقهية
�أوال ،كما ال تكون تلك الفهر�سة �إال من متخ�ص�صين فيه ،وبالإح�صاء
واال�ستقراء التام.
 - 2الت�صنيف :ت�صنيف الم�صطلحات �إلى :مع َّرفة ،فتفر َد مع تعاريفها،
فتر�شح للتعريف ،ثم ت�صنيفها مفهوم ًّيا
موثقة ،و�إلى غير معرفة،
َ
تبعا للن�سق الأ�صلي لها في االتجاهات التراثية والمعا�صرة.
 - 3التعريف :تعريف الم�صطلحات غير المعرفة ،ويت�ضمن المعنى
اللغوي ،والمعني اال�صطالحي.
 - 4التخرين :تخرين كل الم�صطلحات ،ب�أحدث الو�سائل.
 - 5الن�شر :ن�شر ما خزن ،بكل الو�سائل الحديثة ،على مراكز البحث
المعنية بالم�صطلح ،من مجامع وجامعات ،ولجان ومنظمات..
تي�سي ًرا لالنتفاع به في الو�ضع الم�صطلحي وغير الو�ضع(.)37
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لق�ضي ِة ا�ستثمار الم�صطلحات التراثية �صل ٌة وثيق ٌة بق�ضي ٍة �أكبر هي
ق�ضي ُة �إمكانية اللغة العربية الوفا َء بمتطلبات البحث العلمي والتقدم
أخذت حي ًزا كبي ًرا من مناق�شات العلماء ،يمكن
التكنولوجي ،وهي ق�ضي ٌة � ْ
�أن ن�ستخل�ص منها ثالثة اتجاهات رئي�سة -لكل منها �أدلته -هي:
الأول :يتع�صب للعربية ،ويرى �أنها قادر ٌة على الوفاء باحتياجاتنا
و�سعت كتاب اهلل ً
لفظا
في جميع الحقول على مر الع�صور ،كيف ال؟ وهي ْ
وغاي ًة ،ولديها من الخ�صائ�ص ما يجعلها طيع ًة ومرن ًة للتعاي�ش في كل
ومكان...
زمان ٍ
ٍ
الثاني :على النقي�ض من الأول ،فدعاة هذا الر�أي يرون �أنَّ العربية
لغ ٌة جميل ٌة ،ولكنها ال تفي باحتياجات الع�صر العلمية ،وق�صروا دورها
على الأمور الدينية واالجتماعية ،وما �إلى ذلك...
والر�أي الثالث يمثل االعتدال -ال �إفراط وال تفريط -ويرى �أن اللغة
لو �أتيحت لها الفر�صة ،وح�سن التنظيم ،والتخطيط لو َّفت بمتطلبات
الع�صر(.)38
ولهذه االتجاهات الثالثة امتداداتها في مناق�شة ق�ضية الم�صطلحات
التراثية ،فنجد اتجاهً ا � َ
أول ي�ؤيد توظيف هذا النوع من الم�صطلحات
م�سوغات معين ٍة ،واتجاهً ا ثان ًيا ُيظهر العوائق التي تعترى
اعتمادًا على
ٍ
ا�ستعمالها والم�شكالت الناجمة عن ذلك ،ومن ثم يدعو �إلى البعد عنها،
وا�ستبدالها بغيرها ،واتجاهً ا ثال ًثا يرى �أن ِمن الم�صطلحات التراثية ما
ب�شروط معين ٍة ،ومنه ما ال حاجة لنا �إلى ا�ستدعائه لما
يمكن �إحيا�ؤه
ٍ
ج ـ ــذور لذلك من مخاطر.
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وف��ي الحقيقة ،م��ا يعنيني ف��ي ه��ذه ال�سطور لي�س ر� �ص� َ�د هذه
ر�صد م�سوغات التوظيف ،ثم
االتجاهات والقائلين بها ،بقدر عنايتي َ
ِ
عوائق اال�ستعمال  -وهو ما �س�أدر�سه في المطلب التالي -وما يمكن
قواعد �سليم ًة ،تعمل على ا�ستغالل �إمكانيات التوظيف وتالفي
اعتباره
َ
عوائق اال�ستعمال.
�أقول :عند البحث عن م�سوغات توظيف الم�صطلحات التراثية نجد
العربي بوج ٍه
�أنها مت�شعب ُة المنابع ،فمنها ما هو متعل ٌق بتوظيف التراث
ِّ
الم�صطلحات ،ومنها
عام ،ومنها ما يتعلق ب�أهمية توظيف هذا النوع من
ِ
ٍّ
يخ�ص م�صطلحات مجاالت بعينها:
ما قد ُّ
ُ
ينطلق البع�ض  -في
�أ  -م�سوغات توظيف التراث العربي بوجه عام،
نظرته �إل��ى ه��ذا ال�ت��راث -من وجه ٍة �إن�سان َّي ٍة ،ت��رى في «التراث
العلمي ال�ع��رب��ي ج ��ز ًءا م��ن ال�ت��اري��خ الإن���س��ان��ي؛ لأن��ه ج�س ٌر بين
الح�ضارات القديمة :اليونان َّية ،والالتين َّية ،والهند َّية ،والفار�س َّية،
ظهرت معالمها في ع�صر النه�ضة
وبين الح�ضارة المعا�صرة التي
ْ
الأوروبية ،وهو بالتالي جز ٌء من تاريخنا ،جدير بنا �أن نعتني به
إخراجا ودرا�س ًة وت�أملاً »( .)39وتزداد قيمة هذه الحلقة من التاريخ
� ً
بقيت
�ضيفت �إليها حقيق ُة �أن ُك ُت َب الم�سلمين ْ
الإن�ساني قيم ًة �إذا �أُ ْ
أ�سا�س للجامعات والمعاهد في البالد الغربية �إلى عهد
«المرج َع ال َ
قريب ،من ذلك كتاب القانون البن �سينا� ،إذ اعتمد عليه في تدري�س
الطب ب�إيطاليا مثلاً �إلى نهاية القرن ال�سابع ع�شر الميالدي»(.)40
ولم يكن غري ًبا �أن يعترف المن�صفون من الغربيين بهذه الحقيقة في
درا�ساتهم ،ومن ذلك ما �أورده يوهان فك من �أنَّ «الم�ست�شرق الألماني
الحقيقي اليمكن �أن
الطبيب
(�سكاليجيه) قال لتلميذه (كير�ستن)� :إن
َ
َّ
ي�صير كذلك دون معرفة الالتين َّية والعرب َّية واليونان َّية � ً
أي�ضا .وتلقى
(كير�ستن) من �أ�ساتذته وجهة النظر القائلة ب�أنَّ الطبيب الذي يرغب ج ـ ــذور
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ممار�سا جيدً ا يجب �أن يكون في مهارة ابن �سينا»(.)41
في �أن ي�صير
ً
وغيرها من ال�شهادات التي تظهر م��دى تقدير الغرب للدور العلمي
العربي الذي �أدى �إلى نه�ضتهم مر ًة �أخرى بعد الع�صور الو�سطى التي
َ
َ
والتخلف.
الجهل
عانوا فيها
وي�ضيف ُ
البع�ض �إلى هذه الم�سوغات ا�ستمراري َة اللغة العربية �أربع َة
ع�ش َر قر ًنا ا�ستمراري ًة ال مثيل لها ،فالعرب «لم يتعلموا العلوم العقلية
بلغاتها الأجنبية الأ�صيلة ،بل تعلموها مترجم ًة ،فبقوا في دائرتهم
اللغوية في ان�سجام يتناولون العلوم جميعها عقلية ونقلية� ...إن ا�ستمرار
اللغة العربية طوال �أكثر من �أربعة ع�شر قر ًنا �أم ٌر ال مثيل له في التاريخ،
وهذه الظاهرة هي �أ�سا�س قوة الح�ضارة العربية هوي ًة ،وفك ًرا ،وقي ًما،
ووجودًا على ال�ساحة العالمية ,وهذا هو �سر قدرتنا على ت�صور التراث
العلمي العربي �شي ًئا قريب المنال»(.)42
وفي ذلك يقول د .عبد الكريم خليفة« :وغني عن البيان �أن اللغة
العربية تتميز بهذه ال�صفة التي ال تكاد ت�شاركها فيها لغ ٌة من اللغات ،من
حيث الموا�صلة والقدرة على التفاهم بين الحا�ضر والما�ضي ،وال �شك
�أن هذه الثروة اللغوية ال�ضخمة الممثلة بتراث �أمتنا ،ترفد لغة الحا�ضر
في محاولتها ال�ستيعاب المعاني الح�ضارية والعلمية الجديدة ،وتحديد
م�صطلحات لها»(.)43
بينما ينظر البع�ض �إلى م�س�ألة االهتمام بالم�صطلحات التراثية من
منظور ح�ضاري ،ويجعل موجب هذا االهتمام ح�ضار ًّيا في المقام الأول،
فالتحدي «الح�ضاري الحالي للأمة ،يهددها تهديدً ا حقيق ًّيا بالفناء،
و�إنَّ الت�صدي الح�ضاري المكافئ له لن يكون بغير �إعادة بناء الذات،
وال �سبيل �إلى �إعادة بناء الذات بغير االنطالق من التراث ،وال �سبيل �إلى
ج ـ ــذور التراث بغير مفتاحه الذي هو الم�صطلحات»(.)44
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كما �أنَّ هناك نظر ًة ذاتي ًة لهذا التراث تجعله مدعا ًة للفخر به،
جوانب كمي ٍة وكيفي ٍة مهمةٍ ،تتمثل في �ضخامته ،وقوته،
لتوافره على
َ
وعمقه ،و�أهميته ،و�إمكان ا�ستثماره(.)45
ب  -م�سوغات توظيف الم�صطلحات التراثية نف�سها :يحكم بع�ض
العلماء على «�أولوية التراث كو�سيلة لتوليد الم�صطلحات الجديدة
بتحري لفظ منه ي�ؤدي معنى اللفظ الأجنبي �أو يقاربه ،ب�أنه �أم ٌر
وبديهي ،بخا�صة في لغة كالعربية غني ًة بتراثها الفكري
منطقي
ٌّ
ٌّ
والعلمي وتجاربها الح�ضارية ،مما �أتاح لها ترا ًثا وح�صيل ًة لغوي ًة
أتت لغيرها من اللغات»( .)46فحركة الترجمة والتعريب
قلما ت� ْ
بكثير من
ف��ي ع�صر ال�م��أم��ون  -على �سبيل المثال � -أم��دت�ن��ا ٍ
الم�صطلحات ال�صالحة لال�ستعمال ،يقول د� .صبحي ال�صالح:
ات�سعت العربية ً � -
أي�ضا  -لترجمتها
«�..أم��ا العلوم الدخيلة فقد
ْ
وتعريب م�صطلحاتها ،وبلغت حركة الترجمة في ع�صر الم�أمون
�أَ َو َجها ،حين عربت �ألفاظ الطب ،والطبيعة ،والكيمياء ،والفلك،
�صالحا
والريا�ضيات ،والفل�سفة ،وال يزال كثي ٌر من هذه الألفاظ
ً
للتعبير عن هذه العلوم �إلى يومنا هذا»(.)47
في حين يرى البع�ض �أنَّ هناك فرو ًقا البد من مراعاتها والتنبه
�إليها عند القيا�س على النه�ضة الح�ضارية في �صدر الإ�سالم وما تاله
من ع�صور ،يقول د .عبدالقادر المهيري عن ع�صور النه�ضة الإ�سالمية
�سيا�سي
�ضعف
« ..ثم �أنهم وجدوا ترا ًثا ْ
أمم التي �أنتجته في حالة ٍ
كانت ال ُ
ٍّ
اجتماعي ،فتوقف �إنتاجها الفكري والثقافي وانطف� ْأت منها �شعل ُة
وتقهقر
ٍ
ٍّ
االبتكار والخلق ،فكان ما �أقبلوا عليه ر�صيدً ا محد َد المعالم التت�سع �آفاقه
با�ستمرار ..زياد ًة على كل ذلك فقد كانت اللغات الناقلة لهذا التراث
ماتت �أو في طور االحت�ضار تنتظر �أن تحل محلها اللغات المتولدة
قد ْ
عنها ،فلم تكن للعربية مناف�سة وال قادرة على �أن تقدم للعلماء العرب ج ـ ــذور
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بديلاً عن لغتهم يجدون فيها �أدا ًة طيع ًة مالئم ًة لمتطلبات الفكر العلمي
كفيل ًة بترويج �إنتاجهم على �أو�سع نطاق ،فنه�ض ه�ؤالء بلغتهم �إلى �أن
أ�صبحت لغة العلم بمختلف �أفنائه� .أما
أ�صبحت ينقل منها ال �إليها و�
�
ْ
ْ
مناف تما ًما للأو�ضاع التي ن�ش�أت فيها الح�ضارة العربية
اليوم فالو�ضع ٍ
الإ�سالمية وازدهرت وبلغت �إلى �أعلى القمم ..ويكفي �أن نقول �إنَّ الوطن
العربي وج��د نف�سه كالأجنبي عن الح�ضارة الحديثة ،ال ي�شارك في
�صنعها واليعتبر طر ًفا من الأطراف الم�ساهمة فيها»(.)48
أثبتت
لكنّ ممار�سة علماء النه�ضة العربية في القرن التا�سع ع�شر � ْ
َ
بو�سائل متعدد ٍة �أتى
�أنهم تجاوزوا هذه العقبة ،مت�سلحين في ذلك
الم�صطلحات التراثي ِة في �صدارتها ،فقد «كانوا يرجعون
االعتماد على
ِ
في تحري الم�صطلحات العربية �إلى كتبنا العلمية القديمة ،وي�ستخرجون
ألفاظ �صحيح ٍة ،وقد ا�ستطاعوا االنتفاع
منها ما يرون ا�ستعماله من � ٍ
بجمل ٍة �صالح ٍة منها ،في مختلف العلوم التي عالجوها بالترجمة �أو
بالت�أليف»( .)49ومن ذلك يظهر �أنه لي�س كل القديم ي�صلح لنقله ومقابلة
الم�صطلحات الجديدة به ،وهذا ما لم يقل به �أحدٌ.
مجال
م�صطلحات
ونظرة �إل��ى كيفية ترجمة رواد هذه النه�ضة
ِ
ٍ
للعرب فيه �إ�سها ٌم واف� ٌر  -تنب�ؤنا بما لهذا النوع
كالطب  -كان
مهم
ِ
ٍّ
ِّ
من الم�صطلحات من �إمكانيات ال يمكن تغافلها ،بل كان تغاف ُلها ماد ًة
وجهت  -على �سبيل المثال� -إلى علماء مجال �آخر هو
خ�صب ًة للنقد َّ
الريا�ضيات ،فقد «ا�ستعان رواد النه�ضة الذين ترجموا الطب في ع�صر
محمد علي با�شا الكبير بالم�صطلحات الطبية القديمة( )50و�أفلحوا في
ذلك� ،أما الذين ترجموا الريا�ضيات فلم يعرفوا الم�صطلحات العربية
م�صطلحات
فترجموا الم�صطلحات الأوربية ،على حين �أنَّ في العربية
ٍ
ج ـ ــذور قديم ًة كافي ًة»(.)51
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ُ
البع�ض �أنَّ من طرق ه�ؤالء الرواد في �إيجاد نظير للم�صطلح
ويذك ُر
�اظ
الطبي� ،أن�ه��م حينما وج��دوا �أنف�سهم ف��ي حاجة �إل��ى �إي�ج��اد �أل�ف� ٍ
وم�صطلحات لهذا المجال «�سلكوا في �سبيلها ما ي�أخذ به الم�شتغلون
ٍ
با�ستغراب الطب اليوم� :أحيوا من م�صطلح الطب العربي الإ�سالمي
مقابل بالعربية لما َج َّد من
ما ر�أوه واف ًيا بالغر�ض ،واجتهدوا في و�ضع ٍ
منا�سب فلج�ؤوا فيه
عربي
م�صطلحات ،و�أ َّما ما لم يهتدوا فيه �إلى ٍ
ٍ
لفظ ٍّ
�إلى التعريب»(.)52
ومن الم�سوغات المهمة ً � -
أي�ضا  -لتوظيف هذا النوع من الم�صطلحات
�أن علماء الغرب  -الذي هو النموذج العالي لبع�ض الباحثين الم�شدوهين
بح�ضارته وتقدمه  -لم ي�ستنكفوا �أن يعتمدوا عليه ،فعلى �سبيل المثال لم
يتورع الل�سانيون المحدثون في الغرب «من توظيف م�صطلحات قديمة
بعد �أن �أع��ادوا تعريفها ،ح�سب ما يتالءم والنظرية التي ي�شتغلون في
�إطارها .من �أ�شهر هذه الم�صطلحات المنقولة من الداللة على مفهوم
قديم �إلى الداللة على مفهوم حديث (بل على مفاهيم حديثة متباينة)
م�صطلحات(.)Sujet) ،(Objet)،(Phrase( )53
بل �إنَّ بع�ض الم�ست�شرقين حر�صوا عند الكتابة في العربية وعلومها
ً
تر�سيخا لفكرة �أنَّ التراث العربي
على التزود من التراث العربي القديم،
خ�صو�صا
ملي ٌء بما يمكن ا�ستثماره ،والبناء عليه ،وا�ستغالل طاقاته،
ً
الم�صطلح َّية في الدر�س الحديث ،وم��ن ه��ذه المحاوالت ،ما ق��ام به
هنري فلي�ش ،يقول د .عبد ال�صبور �شاهين عنه« :لم ي�ش�أ �أن يلقي بتهمة
التق�صير جزا ًفا بحق القدماء ،بل �شرع ين ّقب في ثقافتهم عن مقابل
هذه الم�صطلحات ،واقت�ضاه ذلك �أن يبذل جهدً ا جهيدً ا في التعرف على
مفاهيمهم ،م�ستهد ًفا �أن يثبت للمحدثين �أنَّ علماء العربية لم يغفلوا
عن معالجة ق�ضاياهم ،بل واجهوها مواجه ًة علمي ًة ،وو�ضعوا لها �ألقابها
ج ـ ــذور
ال�صالحة للمفاهيم الحديثة � ً
أي�ضا»(.)54
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ولذلك ف�إذا «كان الم�ست�شرقون يبذلون هذه الجهود في �سبيل لغ ٍة
غير لغتهم ،فمن الأجدر �أن تتوجه جهود الباحثين �إلى متابعة ما ق َّدمه
ال�سلف من علمائنا ،واالتكاء عليه في توفير ما يمكن �أن يعيننا على ِّ
حل
هذا الم�شكل»(.)55
وبالفعل انتهج كثي ٌر من الل�سانيين العرب المعا�صرين هذا النهج
مفاهيم حديث ٍة
«�إذ ا�ستخدموا م�صطلحات نحوية قديمة للداللة على
َ
كالفعل والفاعل والمفعول وال�ح��ال والجملة وغير ذل��ك .فم�صطلح
(الفاعل) مثلاً ُ ،نقل من الداللة على مفهومه النحوي القديم للداللة
على مفاهيم جديد ٍة مختلفة الأطر النظرية التي تنتمي �إليها الكتابات
الل�سانية العربية المعا�صرة ،كالفاعل في النحو التوليدي التحويلي،
والفاعل في النحو العالقي ،والفاعل في النحو الوظيفي.)56(»...
اعتمدت عليه كثي ٌر من الهيئات ك�أدا ٍة مهم ٍة من �أدوات مقابل ِة
وكذلك
ْ
الم�ستمر ،فقد لج� ْأت �إليه اللجانُ المتعدد ُة التي
الم�صطلحي
ال�سيل
ِ
ِ
ِّ
�شكلها مجمع اللغة العربية بالقاهرة في �إخراج المعاجم المتخ�ص�صة،
أ�صدرت (المعجم الفل�سفي)
�رت اللجنة التي �
ْ
فعلى �سبيل المثال ذك� ْ
�أنَّ من �ضمن مبادئهم في اختيار م�صطلحات المعجم «ق�صد �إحياء
الم�صطلح العربي القديم ما �أمكن� ،إال �إن طغى عليه ا�ستعما ٌل حديثٌ ،
أ�شارت اللجن ُة
�أو �أ�صبح ال يالئم المدلول الفل�سفي المعا�صر )57(»...كما � ْ
(معجم الم�صطلحات الطبية) �إلى ذلك ،بقولهم« :وكان
التي �أخرجت
َ
والكتب الحديث َة ،ودعمتها بما جاء في
المعاجم الطبي َة
مرج ُع اللجنة
َ
َ
كتب الطب القديم حتى تعبر تعبي ًرا دقي ًقا عن المعنى المطلوب»(.)58
ومن م�سوغات ا�ستخدام الم�صطلح التراثي ً � -
أي�ضا � -أن��ه يمد
الج�سور بين الما�ضي الم�شرق للعلوم العربية وحا�ضرها ،فالم�صطلح
اللغوي التراثي  -كنموذج  -ي�ساعد «على مد الج�سور بين الفكر اللغوي
ج ـ ــذور العربي القديم والفكر الل�ساني العربي الحديث على م�ستوى الكتابة على
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الأقل .فهو قمينٌ  ،مع ت�ضافر عوامل �أخرى ،بالتمكين من تالفي القطيعة
التي نالحظها بين التراث اللغوي ونتاج الل�سانيين العرب المعا�صرين،
والتي ت�شكل مظه ًرا من �أب��رز مظاهرها ما يقوم بين الت�أليفين من
اختالف م�صطلحي»(.)59
كبير في
فال�شك �أن ا�ستعمال الم�صطلحات التراثية ي�سهم ٍ
ب�شكل ٍ
تحقيق ق�ضية التوحيد الم�صطلحي ،لأنه يحي ُل العلما َء �إلى مرجعي ٍة
يرت�ضيها قطا ٌع كبي ٌر من المتخ�ص�صين؛ لما للتراث العربي عند معظم
العلماء العرب من مكان ٍة عالي ٍة ومنزل ٍة رفيع ٍة(.)60
ويمكن اال�ستر�شاد في ذلك بق�ضية الم�صطلح القانوني ،فمن خالل
اعتماد الم�صطلحات القانونية والفقهية القديمة يمكن الو�صول �إلى لغ ٍة
م�صطلحات �شبه موحدة في الدول العربية ،وقد �سبق لعدد
قانوني ٍة ذات
ٍ
من البالد العربية �أن «ت�أ َّثر م�ش ِّرعوها بالتقنينات الم�صرية فيما �أ�صدروه
تقنينات جديد ٍة ا�ستعانوا في و�ضعها ببع�ض الفقهاء الم�صريين،
من
ٍ
وبخا�صة الأ�ستاذ الدكتور عبد الرازق ال�سنهوري )61(»...مما يعد بادرة
جيدة لإرادة التوحيد في الت�شريعات وتبعا لها الم�صطلحات.
كثير م��ن الم�صطلحات
وم��ن الم�سوغات وج ��ود منا�سبة بين ٍ
التراثية والمفاهيم الجديد التي يراد التعبير عنها بها ،ف�أولى طرائق
و�ضع الم�صطلحات العلمية – كما يراها البع�ض -تتمثل في «البحث
في الم�صادر التي ذكرناها والمعاجم المتخ�ص�صة لتثبيت ا�صطالح
م�ستعمل للداللة على المعنى المراد ترجمته ،ب�شرط �أن يكون اللفظ
الذي ا�ستعمله القدماء ينا�سب المعنى الجديد»(.)62
وتت�أتى هذه المنا�سبة من دقة الداللة على المفهوم الجديد ،فقد
ُ
وردت عند
ن�ص
البع�ض على �أنَّ «اال�ستعانة ببع�ض الم�صطلحات التي ْ
َّ
القدماء في اللغة والنحو والعلوم والريا�ضيات والفنون المختلفة لها ج ـ ــذور

200

املصطلحات التراثية بني إمكانيات االستثمار وعوائق االستعمال

العدد  ، 49رجب 1439هـ  -إبريل 2018

فائدتها في نقل الم�صطلحات الأجنبية �إلى العربية ،ولكن ب�شرط �أن
يكون الم�صطلح العربي القديم معب ًرا بدق ٍة تام ٍة عن المفهوم الذي
يحمله الم�صطلح الأجنبي ...وقد ا�ستعان المحدثون من الم�شتغلين
بدرا�سات علم اللغة ببع�ض تلك الم�صطلحات حين نقل الم�صطلحات
الأجنبية �إل��ى العربية ،وال��ذي �أب��اح ذلك منا�سب ُة تلك الم�صطلحات
للظواهر اللغوية التي تعبر عنها الم�صطلحات الأجنبية ،واطرادها في
التقابل معها»(.)63
وعند عدم توافر هذه الدقة �أو تلك المنا�سبة ف�إن ذلك ي�شكل مبر ًرا
لالبتعاد عن هذه الم�صطلحات ،على نحو ما �أظهره المتخوفون من ا�ستعمال
الم�صطلحات التراثية ،لعلة عدم دقة بع�ضها ،على ما �سي�أتي بيانه.
على �أنَّ «بع�ض الم�صطلحات التي ت�ضمها المعجمات المتخ�ص�صة
خالفت ل�سبب �أو لآخر ما عرفه التراث اللغوي العربي من م�صطلحات.
ْ
كثير من الحاالت لم
و�أغلب الظن �أن تجنب الم�صطلحات التراثية في ٍ
علمي»(.)64
يقم على � ٍ
أ�سا�س ٍّ
و�إنما قد يكون تر ُكه للغرابة �أو قلة اال�ستعمال ،يقول د .محمد يو�سف
ح�سن عن �إع��داد مجمع اللغة العربية لمعجم الجيولوجيا وا�ض ًعا في
قائل يقول :هذا ٌ
نب�ش عن الخب ِء
اعتباره الم�صطلحات التراثية« :و ُر َّب ٍ
في �أحداث الألفاظ البائدة ،وا�ستحاثة لما �ضاع منها في رغام المعاجم
القديمة .لكنّ هذا القول مردود فما نقدمه هنا من �ألفاظ تكلمت بها
العرب ،وهي مدونة في معاجمهم الآن ،وغرابة الكالم تن�ش�أ من عدم
ا�ستعمالها ،وما زالت اللغة العربية حية  -والحمد هلل  -بل لها مكانة في
ال�صدارة بين اللغات العالمية»(.)65
وفي الحقيقة ف�إن واقع ال�صناعة المعجمية الحديثة ال ي�ؤيد تلك
ج ـ ــذور المخاوف وال هذا اال�ستغراب ،فعلى �سبيل المثال َّ
�صاحب ( معجم
و�ضح
ُ

عصام فاروق إمام

201

العدد  ، 49رجب 1439هـ  -إبريل 2018

الم�صطلحات اللغوية ) �أن خطة اعتماد الم�صطلحات في معجمه قامت
على «تف�ضيل الم�صطلح العربي القديم على ما عداه �شرط انطباقه على
المفهوم المراد تعيينه .ولذلك ف�ضلنا ا�ستخدام (ال�صائت الم�ستعلي)
في  high vowelبدال من (العالي) �أو (ال�ضيق) ،وا�ستخدام (المطابقة)
في  agreementبد ًال من (التالزم) �أو (التنا�سب) �أو (التوافق)»(.)66
بل �إنه ا�ستغنى عن مبد�أ من مبادئ توحيد الم�صطلحات المترجمة
في مقابل الإبقاء على م�صطلح تراثي ،حيث يقول« :من ذلك هذا �أننا
جعلنا (التبادلي) مقاب ًال لـ  reciprocalكما في المماثلة التبادلية
 .......reciprocal assimilationغير �أننا جعلنا (فعل الم�شاركة)
مقابال لـ  reciprocal verbلأن��ه م�صطلح نحوي قديم يف�ضل عندنا
(الفعل التبادلي)»(.)67
ول��م يقف الأم��ر عنده �إل��ى ه��ذا الحد بل دع��ا �إل��ى ا�ستلهام روح
الم�صطلح التراثي �أو ما يمكن ت�سميته بالقيا�س على الم�صطلح التراثي،
وذل��ك في قوله« :وربما ا�ستوحينا من الم�صطلحات القديمة روحها
في موا�ضع بعينها ،كما في (علم اللغة الأكبر) macrolinguistics
و(علم اللغة الأ�صغر)  microlinguisticsعلى مثال (اال�شتقاق الأكبر)
و(اال�شتقاق الأ�صغر) عند لغويينا القدماء»(.)68
ويرى البع�ض �أنه مع الإقرار بوجود عوائق لإعادة ا�ستعمال الم�صطلح
التراثي «لكنّ �إعمال الر�صيد اللغوي القديم يو ِّفر على الم�صطلحي
م�شقات جمة قد تجلبها له ال محالة و�سائل �أخ��رى مثل :اال�شتقاق،
والتعريب ،والنحت .فكونها مفردات عربية ف�صيحة ي�ضمن توفرها على
الكثير من ال�شروط المطلوبة في الم�صطلح عامة ،وت�شكل هذه ال�شروط
معيار جودة الم�صطلح� ،إذ على قيد ا�ستيفائه لهذه ال�شروط نب�شر له
ج ـ ــذور
بطول التداول �أو ننذر ب�سرعة زواله»(.)69

202

املصطلحات التراثية بني إمكانيات االستثمار وعوائق االستعمال

المطلب الثاني:
عوائق ا�ستعمال الم�صطلحات التراثية ،و�سبل التغلب عليها

العدد  ، 49رجب 1439هـ  -إبريل 2018

ال��ش��ك �أن عملية ا�ستحياء الم�صطلحات ال�ت��راث�ي��ة القديمة،
مفاهيم جديد ٍة لي�ست بالأمر الي�سير ،لما
وا�ستثمارها في الداللة على
َ
يعتر�ض هذه العملية من عوائق ،ن َّبه عليها ُ
البع�ض� ،إ َّما لتجنبها �أو جعلها
مب ِّر ًرا لعدم اللجوء �إلى هذا النوع من الم�صطلحات ،واالتجاه �إلى و�سيلة
م�صطلحات جديد ٍة� ،أو نقلها عن طريق التعريب ،للدرجة
�أخرى لو�ضع
ٍ
دعت د .محمد كامل ح�سين �أن يقول�« :أما البحث في بطون الكتب
التي ْ
القديمة فقد انتهى عهده ،وفيه عيوب علمي ٌة كثير ٌة جدًّا؛ لأنَّ م�صطلحات
القدماء تقوم على ت�صورات ُق ِ�ض َي عليها من قديم .و�إذا �أردنا �إحياءها من
جديد كان الخلط واللب�س ،والطبيب المعا�صر ي�ستحيل عليه �أن ي َت َق َّم َ�ص
روح الطبيب القديم فيفهم ِع ْل َمه ،ولو فهمه لف�سد عليه تفكيره»(.)70
�أو للدرجة التي يقول فيها د� .أحمد المتوكل �إن « ..عملية توظيف
لي�ست بالعملية المي�سورة على الإطالق ،و�أنَّ ما
الم�صطلح التراثي هذه ْ
ينقلب ،في خ�ضم التطبيق
يمكن �أن ُيتوخى منها نظر ًّيا من فوائد غال ًبا ما ُ
الفعلي� ،إلى مخاطر يمكن �أن ت�صبح باع ًثا وجي ًها على تجنب ا�ستخدام
الم�صطلح القديم في عملية الترجمة ،تجن ًبا يكاد يكون كل ًّيا»(.)71
ومن هذه العوائق ما يتعلق بالعالقة بين الحمولة المفاهيمية
القديمة وال��ج��دي��دة للم�صطلح ال��ت��راث��ي �أو العالقة بينهما ،كعدم
مختلف
جديد
مراعاة دقة الم�صطلح القديم في الداللة على
مفهوم ٍ
ٍ
ٍ
عن مفهومه القديم ،مما ي�ؤدي �إلى اللب�س �أحيا ًنا« ،ويجعل القارئ يتردد
في فهم الم�صطلح بين الداللة القديمة والداللة الجديدة ،وقد ي�ؤدي هذا
اللب�س �إلى �سوء فهم ،تت�ضح هذه الم�شكلة مثلاً  -عندما ن�ستخدم كلمة
ج ـ ــذور الإدغام تار ًة بالمعنى القديم ،وهو �إحداث تغير ي�ؤدي �إلى الت�ضعيف،
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وتار ًة بالمحتوى الداللي لم�صطلح  Assimilationويعني �إحداث تغير
ي�ؤدي �إلى ت�شابه �أو �إلى تماثل بين �صوتين»( .)72ويرى البع�ض في هذه
ال�صواب ُ
ترك «الم�صطلح التراثي للمعنى المعروف قدي ًما،
الحالة �أن
َ
ويو�ضع مقابل جديد (المماثلة)( )73لـ  »Assimilationلما يمثله ذلك
من عدم التفريق «بين الممار�سة الل�سانية القديمة والحديثة ،وماتتطلبه
و�ضبط في الت�صور والر�ؤية المنهجية على حد �سواء� .إننا ل�سنا
من دق ٍة
ٍ
�ضد اختيار هذه الم�صطلحات ،و�إنما المطلوب هو و�ضوحها ،وعدم
التبا�سها باعتبار ذل��ك من مقومات العمل اال�صطالحي نف�سه� .إن
ومتميز
ووا�ضح
دقيق
الم�صطلح هو لغة العلم وال علم بدون م�صطلح ٍ
ٍ
ٍ
عن غيره»(.)74
ولعل الحديثَ عن عدم دقة بع�ض الم�صطلحات التراثية في التعبير
عن المفاهيم الجديدة كان �سب ًبا في بع�ض ما �أُخذ على م�صطلحات د.
�إبراهيم �أني�س التي َ
ناظر بها بع�ض الم�صطلحات ال�صوتية الأجنبية،
حينما قيل� :إن «غمو�ض الم�صطلحات التي ا�ستعملها في درا�سته
[ال�صوتية]  -في نظرنا  -العتماده على م�صطلحات تراثية ال تتوافق مع
الم�صطلح الأجنبي ،مثل ا�ستعماله م�صطلحات ال�ساكن (،)consones
المتحرك(.»...)voweles( )75
كتاب (درو�س في علم
وكذلك �أُ ِخ َذ على �صالح القرمادي في ترجمته َ
�أ�صوات العربية) لجان كانتينو المبالغة في الإفادة من الم�صطلحات
التراثية ،على نحو يجعل القارئ يخلط بين مفهومين مختلفين ،فكلمة
(ح��رف) دال��ة في التراث على الرمز المكتوب وال�صوت المنطوق،
فجعلها القرمادي ترجمة لكلمة ( )Consonneفي مقابل الحركة()76
(.)Voyelle
ويبدو �أنَّ عدم وجود م�صطلح عربي دقيق ي�ؤدي معنى الم�صطلح
الأجنبي دالل ًة كامل ًة يح�سم الخالف الم�ستمر حول ترجمة الم�صطلحات ج ـ ــذور
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 وفي القلب من اختياراتها الم�صطلحات التراثية  -وتعريبها ،ل�صالحالتعريب ،وق��د ورد في مقدمة (معجم الهيدرولوجيا) حديثٌ مه ٌم
عن ترجمة م�صطلح (الهيدرولوجيا) �أو تعريبه ،يقول فيه الدكتور
�إبراهيم مدكور« :وال�أزال �أذكر ح��وا ًرا دار بين المجمعيين حول لفظ
(الهيدرولوجيا) منذ رب��ع ق��رن �أو يزيد ،فكان من بينهم من يحبذ
التعريب �أ�سوة بما �صنع القدامى حين عربوا الفيزيقا والميتافيزيقا.
ور�أى �آخرون �أن نبحث عن مقابل عربي ولم يوفقوا لذلك المقابل الذي
ي��ؤدي داللة اللفظ الأجنبي �أدا ًء كاملاً  .وق��دِّ ر للفظ الهيدرولوجيا �أن
يعي�ش و�أن تدور حول علم الهيدرولوجيا درا�ساتٌ في معاهدنا وكلياتنا،
انتهت به �إلى �إخراج معجم متخ�ص�ص
و�أن ُيعنى به المجمع عناي ًة مت�صل ًة ْ
فيه»(.)77
ومت�ص ٌل بعدم الدقة ً � -
و�سبب من �أ�سبابه حديثُ البع�ض عن
أي�ضا ٌ -
ات�ساع بع�ض المفاهيم الجديدة ،مما ال يتنا�سب معه الحمولة المفهومية
ال�ضيقة لبع�ض الم�صطلحات التراثية ،والتي قد ي�ستدعيها ذهن القارئ
عند ا�ستعمال الم�صطلح ،لمعرفته تلك الداللة القديمة معرفة جيدة
وارتباطها بهذا الم�صطلح عنده.
الكالم عالق ٌة بم�س�أل ٍة �أخرى ،هي �صعوبة �إفراغ الم�صطلح
ولذلك
ِ
جديد ،وعملي ُة
التراثي من م�ضمونه القديم قبل �شحنه
بمفهوم �آخر ٍ
ٍ
�ستعمل للم�صطلح �أ�صبح قاد ًرا على �أن يف�صل
الإفراغ هذه تعني «�أنَّ ال ُم ِ
ف�صلاً تا ًّما بين الحمولة المفهومية القديمة لهذا الم�صطلح ،وبين ما
�أ�صبح يرمز �إليه في اال�ستعمال الجديد .ويبدو لي �أ َّنه من الع�سير جدًّا
�أن يحدث ذلك في العالم العربي؛ لما للفكر اللغوي العربي من ح�ضور،
�سوا ًء على م�ستوى الكتابة الل�سانية �أم على م�ستوى التدري�س الجامعي،
فالمتلقي عندنا (ق��ار ًئ��ا �أو طال ًبا) ي�ستح�ضر ب�صفة �آلية المفاهيم
ج ـ ــذور القديمة لم�صطلحات (الفاعل) و(المفعول) و(الجملة) حتى حين ترد
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هذه الم�صطلحات في �سياق نظري ٍة ل�ساني ٍة حديث ٍة ،وينتج عن ذلك في
ذهن المتلقي ت�ضارب بين المفاهيم ،تكون الغلبة فيها عامة للمفهوم
القديم»(.)78
وبالتالي ف��إذا ت ََ�سا َوى المفهومان  -القديم والجديد ُ -ع َّد ذلك
من الأم��ور الم�شجعة على �إع��ادة ا�ستثمار الم�صطلح ،واختيا ًرا �سهلاً
بالن�سبة للمترجمين الباحثين عن نظير للم�صطلح الأجنبي ،على نحو
ما ورد في مقدمة (معجم م�صطلحات علم اللغة الحديث) ،فقد
ذكر م�ؤلفوه المعايي َر التي �سار المعجم عليها في اعتماد الم�صطلحات
وكان في �صدارتها الم�صطلح التراثي ،وذلك كالتالي�« :إعطا ُء الأولوية
للم�صطلحات العربية المعروفة قديمها وحديثها ،مثال :البدل /عطف
البيان  ،appositiveالخبر (في النحو)  ،commentالظرف ..adverb
�صوغ م�صطلحات جديدة عند ال�ضرورة ..تعريب الم�صطلح الإنجليزي
في غياب مقابل عربي دقيق ومنا�سب له مع �شرح موجز لذلك الم�صطلح،
مثال :الأكو�ستي ( acousticيتعلق بال�صوت من حيث موجاته المنت�شرة
في الهواء )»(.)79
كذلك َو َ�ض َع ُ
بع�ض العلماء الدق َة معيا ًرا للجوئهم �إلى الم�صطلح
التراثي �أو عدمه ،يقول د� .أحمد المتوكل« :لج�أتُ �إلى االختيار الأول
القديم
الم�صطلح
[الإبقاء على الم�صطلح القديم] في حاالت كان فيها
ُ
ُ
في الم�ستوى المطلوب م��ن ال��دق��ة والتحديد ...وا�ستخدمتُ في
غير هذه الحاالت م�صطلحات حديثة للداللة على المفاهيم القديمة
المقتر�ضة ،خا�صة حين بدا لي �أنَّ الم�صطلح القديم ال يرقى �إل��ى
مايتطلبه ال�ضبط الم�صطلحي من دقة»(.)82
الحر�ص على التراث والتم ُّث ُل بما ورد فيه
لكن في بع�ض الأحيان يكون
ُ
معيا ًرا حاك ًما ،وبالتالي يكون �سب ًبا في عدم االلتفات �إلى دقة الم�صطلح
الميراث ج ـ ــذور
ُ
التراثي ،يقول د .عبدال�سالم الم�سدي« :وكثي ًرا ما يتجاذب

206

املصطلحات التراثية بني إمكانيات االستثمار وعوائق االستعمال

العدد  ، 49رجب 1439هـ  -إبريل 2018

اال�صطالحي ذوي النظر ،فينزعون �صوب �إحياء اللفظ وا�ستخدامه في
غير معناه الدقيق ،ف�إذا بالمدلول الل�ساني يتوارى حي ًنا خلف المفهوم
النحوي ،ويت�سلل �أحيا ًنا �أخرى وعليه م�سحة من ال�ضباب تعتم �صورته
اال�صطالحية فتتالب�س الق�ضايا ويع�سر ح�سم الجدل بين المخت�صين:
�أعلى هوية اللفظ يتحاورون �أم على م�ضمون الداللة؟ .ولكن هذا
الجدل في الم�صطلحات قلما يخل�ص كل ًّيا لخدمة العلم ون�صرة المعرفة،
�إذ تحركه بواعث ال�سبق والريادة وحب الو�ضع ،فت�أتي المحاورة على
وفير من الحما�س والخطابة ،وترى وا�ضع الم�صطلح عندئذ يتبناه
مقدا ٍر ٍ
وانفعال يحوالن قط ًعا دون مهجة التوحيد.)81(»...
تفاعل
في ٍ
ٍ
وقد تت�أتى عدم هذه الدقة من خالل اختالف مرجعيات المفهومين:
(القديم وال�ج��دي��د) ،فمما ورد من عوائق ا�ستعمال الم�صطلحات
التراثية ما يعود �إلى اختالف مرجعيتها وعلومها التي تنتمي �إليها،
علم يحدد داللته،
فالم�صطلح ال يدور في الفراغ ،و�إنما ي�سير في فلك ٍ
ومرجعية تنظم وجوده ،وقد يكون اختالف مرجعية المفاهيم القديمة
والجديدة مما يحول دون �إمكانية ا�ستحياء هذه الم�صطلحات التراثية.
فالم�صطلح التراثي «الم�شدود �إلى مرجعي ٍة خا�ص ٍة تختلف تما ًما عن
مرجعية المعطيات الح�ضارية الحديثة ،قد يفقد هذه المعطيات حداثتها
ويفرغها من م�ضامينها الجديدة لي�شدها �إلى م�ضامين مغايرة تما ًما.
وهذا ما نلم�سه بو�ضوح في خطاب الطهطاوي الذي ترجم المفاهيم
الليبرالية التي كانت �سائدة في فرن�سا القرن التا�سع ع�شر -التي �سافر
�إليها في بعثة درا�سية  -ترجمة تخرج بها عن حقلها الأيديولوجي
الليبرالي وتفر�ض عليها �سلطة المرجعية التراثية الإ�سالمية .وهكذا
نجده يفهم (الحرية  )liberteعلى �أنها (رخ�صة) وهي مفهوم فقهي
ج ـ ــذور كرخ�صة الإفطار في رم�ضان بالن�سبة للم�سافر �أو المري�ض مثال»(.)81
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ف�إذا تجاوزنا الحديث عن المرجعية ف���إ َّن من العوائق ما يتعلق
بالعلوم نف�سها التي نرنو �إلى ا�ستحياء م�صطحاتها �أو �إعادة ا�ستعمالها،
فال ِع ْلم نف�سه قد نجد بو ًنا �شا�س ًعا بين مبادئه وق�ضاياه ومعالجاته في
القديم والحديث ،وقد نبه �إلى ذلك الأمير ال�شهابي ،فبعد �أن تح َّدث عن
ات�ساع العلوم الحديثة ،وذكر الكثير من الأمثلة ،قال ..« :من الوا�ضح �أنَّ
ما �أرمي �إليه في هذه الكلمات الموجزة عن ات�ساع العلوم الحديثة ،هو
آالف م�ؤ َّلف ٍة
�أنَّ التعبير عن هذه العلوم قد ح َّمل علماء الغرب عبء �إيجاد � ٍ
من الم�صطلحات الجديدة� ،ض ُّموها �إلى لغاهم �أو �إلى اللغة العلمية ،على
حين �أنَّ لغتنا هي ُخل ٌو منها� ،أو من معظمها»(.)83
ات�سعت كثي ًرا،
وكذلك قال� :إنَّ «العلوم في ع�صرنا الحا�ضر قد
ْ
والم�صطلحات التي لم ترد في تلك المعاجم �أو في تلك الكتب هي � ٌ
آالف
م�ؤلف ٌة»(.)84
وفي ذلك يقول �أحمد �شفيق الخطيب« :ما من �شك �أن �إمكانات
أ�سباب منها ً � -
أي�ضا � -أن
التراث تظل محدود ًة على �سعتها و�أهميتها ،ل ٍ
علوم الع�صر التي تجابهنا بالآالف الم�ؤلفة ،بل بالماليين من المفاهيم
والم�صطلحات ال�لازم��ة لها ،هي مفاهيم علمية جديدة يكاد عمر
معظمها ال يعود لأكثر من مئة عام»(.)85
وهذا ي�ؤكد �أنَّ الر�صيد التراثي ال ي�سد العجز الم�صطلحي ،و�إنما
ي�ساعد في ذلك فقط بماد ٍة قد تكون هي الأ�صلح �ضمن منظومة و�سائل
نقل الم�صطلحات الجديدة �أو �صياغتها.
ٌ
متعلق بم�س�أل ِة اال�ستعمال قل ًة
وكذلك من تلك العوائق ما هو
وكثر ًة� ،أو بعبارة �أخرى �شيوع الم�صطلح الأجنبي قبل البحث عن بديل
له في التراث العربي ،وفي المقابل عدم �شيوع الم�صطلح التراثي بعد
ا�ستحيائه ،ولذلك جعل بع�ض العلماء ال�شيوع معيا ًرا مه ًّما لال�ستعمال ،ج ـ ــذور
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و�أنَّ «العبرة في اال�ستخدام في �شيوع الم�صطلحات و�سيرورتها ،فبعد �أن
جاءت المقترحاتُ  ( :المحاور،
ا�ستخدم النا�س ( التلفون ) في كالمهمْ ،
المقول ،الهاتف ) و�سرت بعد ذلك كلمة (الهاتف) ،ولكن لي�س ثمة
م�سوغ ال�ستخدام التلفون بعد ذلك ما دام البديل العربي موجودًا ،واللغة
العلمية ال تحيا �إال بالتداول واال�ستعمال.)86(»....
ولذلك ف�إنَّ د .منير البعلبكي بعد �أن ب َّين �أ َّنه اعتمد على الم�صطلحات
القديمة  -في �إعداد (معجم الم�صطلحات اللغوية) � -أو ا�ستلهم روحها
في مقابلة بع�ض الم�صطلحات الجديدة ،قال� ..« :إال �أنَّ من العبث �أن
نحاول فر�ض الم�صطلحات العربية التي ال تتنا�سب والمفاهيم المراد
تعيينها (فبع�ضهم قد ا�ستخدم التورية مقابال لـ  euphemismمثال!)� ،أو
فر�ضها في الموا�ضع التي �شاع فيها ا�ستخدم الم�صطلح الأجنبي .مثال
ذلك الم�صطلحات المنتهية بـ  ،- emeفقد �أبقينا معظمها على �أ�صله
م�ست�أن�سين ب�شيوع ا�ستعماله( ،)87نحو (الفونيم)  ،phonemeوالمورفيم
 ،morphemeوالكرونيم .»... chroneme
ولعل من الأوفق �أن نقول �إنَّ الم�صطلح الأجنبي ال�شائع ،المع ِّبر،
ال��ذي ال ي�صطدم مع ال��ذوق اللغوي ال�سليم ،ال م�شكلة في ا�ستعماله
و�إقراره� ،إنْ كان الم�صطلح التراثي لن ي�شي َع �شيوع نظيره المع َّرب ،مما
قد يخ ِّلف لنا م�شكلة �أخرى � -إ�ضافة �إلى عدم التقيد با�ستعماله  -تتمثل
في كثرة الم�صطلحات المترادفة للمفهوم الواحد.
وقد ُينظر �إلى عوائق ا�ستعمال الم�صطلحات التراثية من جانب
كمي ،يتمثل في قلة ه��ذا ال��ن��وع م��ن الم�صطلحات ،وق��د اتك�أ ُ
بع�ض
ٍّ
العلماء على هذا العائق في معار�ضتهم ت�أ�صيل الم�صطلحات بالعودة
�إلى التراث ،وي�أتي في طليعتهم «الدكتور محمد كامل ح�سين الذي يرى
�أن ثمة �ضخام ًة في عدد الم�صطلحات التي نحتاجها في هذا الع�صر،
ج ـ ــذور و�أن ال فائدة من الم�صطلحات المعروفة لدى العلماء القدماء لقلتها من
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خا�صا ،كما �أنَّ
جهة ،ولأن الم�صطلحات القديمة مفردة ال تتبع نظا ًما ًّ
اختالف المناهج ومذاهب التفكير العلمية تجعل التطابق بين مدلوالت
الم�صطلحات القديمة والحديثة اً
ولقيت دع��و ُة الدكتور محمد
محال.
ْ
كامل ح�سين �صدى لدى كثيرين حتى �إنَّ الدكتور �إبراهيم مدكور ر�أى �أنَّ
ق�ضية ت�أ�صيل الم�صطلح بالعودة �إلى التراث �أخذت تتراجع لديه ،ودعا
أ�صبحت
المجم َع �إلى جمع الم�صطلحات القديمة ،و�إنْ كان يرى �أنها �
ْ
التفي بالحاجة ،وال يتردد في �أنْ يعرب كما ع ّرب قدي ًما»(.)88

تعقيب ور�أي:
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بعد هذا ال�سرد لبع�ض عوائق ا�ستعمال الم�صطلحات التراثية كما
ر�آها البع�ض� ،أرى �أنَّ بع�ضها تم تعميمه ،مع �أنَّ ما ُذ ِك َر هو عبارة عن
حاالت محدد ٍة ،كما يمكن الرد على كثير من هذه العوائق وردها ،وذلك
ٍ
في هذه النقاط التالية:
�أ َّول � -أرى �أنَّ بع�ض هذه العوائق كعدم مراعاة دقة الم�صطلح
القديم ف��ي ال��دالل��ة على المفهوم ال�ج��دي��د� ،أو اخ�ت�لاف مرجعيات
كبير �إل��ى متخ ِّير تلك
المفهومين القديم وال�ح��دي��ث ،ي�ع��ود
ٍ
ب�شكل ٍ
الم�صطلحات التراثية لي�س �إليها نف�سها ،بمعنى �أنَّ ذلك قد يكون عائدً ا
�إلى عدم الدقة في االختيار من بين الم�صطلحات التراثية ما يعبر عن
المفهوم الجديد.
ثان ًيا  -فيما يتعلق بالحديث عن عدم دقة بع�ض الم�صطلحات
التراثية ً � -
أي�ضا  -في الداللة على المفاهيم الحديثة .يمكن الرد ب�أنَّ
مجاالت متعدد ٍة ،تعاني هي الأخرى
كثي ًرا من الم�صطلحات الحديثة في
ٍ
من عدم الدقة والغمو�ض وع��دم التوحيد ،وغيرها من العوائق التي
ذكرها البع�ض فيما يخ�ص الم�صطلحات التراثية و�إمكانات ا�ستثمارها،
كثير من الم�صطلحات الجديدة ،فذلك �أحرى �أال ج ـ ــذور
ف�إذا كان هذا حال ٍ
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ن�ضع تلك العوائق �أمام و�سيل ٍة من و�سائل مد الج�سور بين التراث العربي
ن�ص عليها كثي ٌر ممن دعوا �إلى
قديمه وحديثه بالمعايير والآليات التي َّ
ا�ستثمار هذا النوع من الم�صطلحات.
ثال ًثا � -أرى �أن تلك العوائق المذكورة و�إن كنتُ مقتن ًعا ببع�ضها
في حدود النماذج والأمثلة التي ذكرها العلماء تطبي ًقا على كالمهم
كاختيار الم�صطلحات ال�صوتية عند د� .إبراهيم �أني�س  -تبقى محدد ًةبحاالت معين ٍة ال يمكن تعميمها على الم�صطلح التراثي بوجه عام،
ٍ
كثير من علماء النه�ضة العربية الحديثة في
فالواقع العملي � َ
أثبت رجوع ٍ
أثبت جدوى
القرن التا�سع ع�شر �إلى هذا النوع من الم�صطلحات ،مما � ْ
اعترت
االعتماد عليها ،حتى و�إنْ كانت هناك بع�ض ال�سلبيات التي
ْ
عملهم.
راب ًعا  -بالن�سبة للحديث عن �أنَّ من العوائق ما يتعلق بالعلوم نف�سها،
من حيث ات�ساع العلوم الحديثة ،في مقابل محدودية الإفادة من التراث
في بع�ض العلوم ،يمكن الرد ب�أنَ :من قال �إنَّ االعتماد على الم�صطلحات
واحد من الأهمية ،وبالتالي
التراثية �سيكون في العلوم كلها على قد ٍر ٍ
ف�إنَّ وجود هذا النوع من العلوم  -مما �أ�شاروا �إليه  -ال ينفي �أنَّ هناك
كبير؟ كما
علو ًما �أخرى يمكن االعتماد على م�صطلحاتها التراثية ٍ
ب�شكل ٍ
�أ َّنه لم يقل �أح ٌد ب�ضرورة االعتماد على الم�صطحات التراثية فقط دون
النظر �إلى الو�سائل الأخ��رى لتكوين الم�صطلحات العلمية كاال�شتقاق
والتركيب� ..إلخ.
َ
القول بقلة الم�صطلحات التراثية التي
خام�سا  -من الوا�ضح �أنَّ
ً
يمكن ا�ستحيا�ؤها في مقابل العدد الكبير من الم�صطلحات الحديثة
و�ضوحا
ال��واف��دة� ،سببه عدم تك�شف ح��دود التراث العربي وو�ضوحه
ً
كاملاً  ،ف�أقل القليل منه ما هو محق ٌق َّ
ومك�ش ٌف ومع ٌّد لر�صد م�صطلحاته
ج ـ ــذور وو�ضعها في منظومات مفاهيمية ،وحقول داللية ت�سهل على الباحثين
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الرجوع �إليها ،ا�ستذكا ًرا �أو ا�ستثما ًرا ،مما يمكن التغلب عليه بالعمل على
تحقيق الكثير من المخطوطات العربية في �شتى المجاالت ،والك�شف
عنها و�إعدادها الإعداد الجديد الذي ي�ضع بين �أيدينا ر�صيدًا يكون زادًا
في عملية اال�ستحياء المرجوة.
�ساد�سا  -على الرغم من العوائق التي ذكرها العلما ُء �أمام ا�ستعمال
ً
الم�صطلحات التراثية ،ف�أراني مائال �إلى الر�أي القائل ب�أنه يجب «�أن
ينطلق موقفنا من اعتبارات مو�ضوعية في�صبح الم�صطلح التراثي
�شائع �أو لأن المعنى الذي
مهملاً لكونه يت�سبب في خلق بلبلة �أو لأنه غير ٍ
يحمله لم يعد يتنا�سب والع�صر .وقد ي�صبح الم�صطلح التراثي م�ستعملاً
لكونه قاد ًرا على ت�أدية مهمة م�صطلح دخيل دون �أن يخلق بلبلة ودون �أن
يكون غري ًبا»(.)89
�ساب ًعا � -أرى ً � -
أي�ضا � -أنه يمكن �أن نعتمد في ا�ستعمال الم�صطلح
التراثي على طريقتين:
الأولى� :أن ن�ستخدم الم�صطلح التراثي كما هو دون تعديل ،لكونه
اللب�س بين مفهوميه:
دقي ًقا في التعبير عن المفهوم الجديد ،و ُي�ؤمن ُ
القديم والجديد.
الثانية� :إدخال بع�ض التعديالت �أو الإجراءات المك ِّملة والم ِع ْينة على
�أداء وظيفته اال�صطالحية ،ومن ذلك االعتماد على «التعديل للإعمال،
وهذا التعديل هو ما ي�سمى �إفراغ الم�صطلح من مفهومه القديم ،ومل�ؤه
بمفهوم جديد ،هو المطلوب اً
حال»(.)90
جديد ،يقوم بدور المحدِّ د
وكذلك ُي�ستعان على ذلك بو�ضع
تعريف ٍ
ٍ
الم�صطلح ،كما يو�ضح فيه المجال الذي
للمفهوم الجديد الذي تح َّم َله
ُ
ينتمي �إليه ،والمرجعية التي ُت ِّ
ُ
التعريف ،في
نظم وج��و َده ،ويكون هذا
ح�سم للخالف بين اختالف المفهومين القديم ج ـ ــذور
الوقت نف�سه ،بمثابة ٍ
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والجديد للم�صطلح الواحد« ،ف�إذا �أردتَ �أن تح�سم خال ًفا بين النا�س،
وتحقق التفاهم بين �أ�صحاب المذاهب المت�شابهة ،فابد�أ � اًأول بتحديد
وا�ضحا� .إنَّ هذا التحديد يقرب الآراء بع�ضها
هذه المعاني تحديدً ا علم ًّيا ً
من بع�ض ،ويوفر على النا�س كثي ًرا من الجهد والوقت»(.)91
جرت العاد ُة «�أن الباحثين ي�ستخدمون الم�صطلحات م�شفوعة
وقد ْ
ٌ
اختالف عما
بال�شروح والتعليقات ،التي تحدد المق�صود �إن كان ثمة
ا�ستقر عليه في اال�ستعمال»(.)92
لعل هذه الطرق  -وغيرها من الإجراءات التي البد �أن ُيتعامل بها
مع الم�صطلحات القديمة عند �إرادة ا�ستحيائها  -تكون �سبيلاً
�صالحا
ً
الغتنام ما في تراثنا العربي من كنوزٍ م�صطلحي ٍة مطمور ٍة ،ودر ًبا من
دروب مالحقة الثورة الم�صطلحية التي ُوجهت بها �أمتنا في الع�صر
زالت تتعاظم ُ
بتعاظم التقدم التكنولوجي والعلمي الم�شهود
الحديث ،وما ْ
في وقتنا الحا�ضر.

الخاتمــة:
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�سعى ال�ب�ح��ث �إل ��ى ال��وق��وف �أم���ام ال�ف��ر���ص ال�م�ت��اح��ة ال�ستثمار
الم�صطلحات التراثية وعوائق ا�ستعمالها ،وكيفية التغلب على تلك
العوائق ،وتو�صل �إلى النتائج التالية:
 - 1هناك �شبه �إجماع على تف�ضيل الم�صطلحات العربية الم�أخوذة من
المعتمد في �صياغتها وو�ضعها على �أ�س�س �أخرى
التراث على غيرها،
ِ
دامت قادر ًة على الداللة على
 كاال�شتقاق والنحت والتركيب  -ما ْالمفهوم الجديد للم�صطلح �أو قريبة منه.
� - 2إن ا�ستقاء الم�صطلحات التراثية من م�صادرها ال يتم بطريق ٍة
واحد ٍة ،وال يتوقع �أن يكون بن�سب ٍة واحد ٍة؛ نظ ًرا الختالف المجاالت
ج ـ ــذور
المعرفية التي تت�ضمنها ،ويمكن تق�سيم المجاالت العلمية �إلى
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للعرب فيها �إ�سها ٌم كبي ٌر .ثان ًيا -مجاالتٌ
ثالثة �أنواع� :أ َّو اًل -مجاالتٌ
ِ
إ�سهام كبي ًرا للعرب فيها.
ِ
للعرب فيها �إ�سها ٌم .ثال ًثا -مجاالتٌ ال � َ
ومن ثم تزداد ن�سبة هذا اال�ستثمار كلما كان هناك �إ�سهام للعرب
في المجال.
 - 3تتنوع الم�صادر التي يمكن ا�ستقاء المادة الم�صطلحية منها �إلى:
م�صاد َر ع��ام� ٍة ،وخ��ا��ص� ٍة ،ع�لاوة على م��ا يمكن ا�ستخراجه من
المعاجم اللغوية القديمة وكتب اللغة ،وكذلك �ألفاظ اللهجة العامية
وقيود معين ٍة.
ب�شروط ٍ
ٍ
َ - 4ر َ�ص َد البحثُ ثالث َة اتجاهات فيما يخ�ص ا�ستعمال الم�صطلحات
التراثية :اتجاه ي�ؤيد توظيف هذا النوع من الم�صطلحات ،اعتمادًا
�ان ُيظهر العوائق التي تعترى
على
م�سوغات معين ٍة ،وات�ج��اه ث� ٍ
ٍ
ا�ستعمالها والم�شكالت الناجمة عن ذلك ،ومن ثم يدعو �إلى البعد
عنها ،وا�ستبدالها بغيرها ،واتجاه ثالث يرى �أنَّ ِمن الم�صطلحات
ب�شروط معين ٍة ،ومنه ما ال حاجة لنا �إلى
التراثية ما يمكن �إحيا�ؤه
ٍ
ا�ستدعائه لما لذلك اال�ستدعاء من مخاطر.
 - 5م��ن م�سوغات توظيف الم�صطلحات التراثية م��ا يخ�ص التراث
العربي بوجه عام ،ومن هذا النوع :كون التراث العلمي العربي جز ًءا
من التاريخ الإن�ساني ،ا�ستمراري َة اللغة العربية �أربع َة ع�ش َر قر ًنا
جوانب كمي ٍة وكيفي ٍة
ا�ستمراري ًة ال مثيل لها ،وتوافر هذا التراث على
َ
مهم ٍة ،تتمثل في �ضخامته ،وقوته ،وعمقه ،و�أهميته ،و�إمكان ا�ستثماره.
 - 6ومن م�سوغات التوظيف ما يخ�ص الم�صطلحات التراثية نف�سها،
ومن هذا النوع:
• ات�ساع العربية لترجمة الم�صطلحات الوافدة في ع�صر النه�ضة
الإ�سالمية وتعريبها ،وكذلك ا�ستعانة رواد النه�ضة العربية الحديثة
ج ـ ــذور
بهذا النوع من الم�صطلحات.
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خ�صو�صا الل�سانيين �أن يعتمدوا على
• ع��دم ا�ستنكاف ال�غ��رب
ً
م�صطلحاتهم التراثية.
• حر�ص بع�ض الم�ست�شرقين عند الكتابة في العربية على التزود من
ً
تر�سيخا لفكرة �أن التراث العربي ملي ٌء بما
التراث العربي القديم،
يمكن ا�ستثماره والبناء عليه وا�ستغالل طاقاته.
• ومن الم�سوغات ً � -
أي�ضا � -أنَّ الم�صطلح التراثي يمد الج�سور بين
الما�ضي الم�شرق للعلوم العربية وحا�ضرها.
كبير في تحقيق
• �أنَّ ا�ستعمال الم�صطلحات التراثية ي�سهم ٍ
ب�شكل ٍ
ق�ضية التوحيد الم�صطلحي.
• وكذلك وجود منا�سبة بين كثير من الم�صطلحات التراثية والمفاهيم
الجديدة التي يراد التعبير عنها بها.
 - 7لي�ست عملية ا�ستحياء الم�صطلحات التراثية القديمة ،وا�ستثمارها
مفاهيم جديد ٍة بالأمر الي�سير ،لما يعتر�ض هذه
في الداللة على
َ
ُ
البع�ض.
العملية من عوائق ،ن َّبه عليها
 - 8من هذه العوائق ما يتعلق بالعالقة بين الحمولة المفاهيمية القديمة
�أو الجديدة للم�صطلح التراثي �أو العالقة بينهما ،ومن هذا النوع:
جديد
• عدم مراعاة دقة الم�صطلح القديم في الداللة على
مفهوم ٍ
ٍ
مختلف عن مفهومه القديم ،مما ي�ؤدي �إلى اللب�س �أحيا ًنا.
ٍ
• �صعوبة �إفراغ الم�صطلح التراثي من م�ضمونه القديم قبل �شحنه
جديد ،وقد تت�أتى عدم هذه الدقة من خالل اختالف
بمفهوم �آخر ٍ
ٍ
مرجعيات المفهومين (القديم والجديد).
 - 9ومن عوائق ا�ستعمال الم�صطلحات التراثية ما يعود �إلى اختالف
مرجعيتها وعلومها التي تنتمي �إليها.
 - 10وكذلك من تلك العوائق ما هو متعل ٌق بم�س�أل ِة اال�ستعمال قل ًة وكثر ًة،
ج ـ ــذور
�أو بعبارة �أخرى �شيوع الم�صطلح الأجنبي قبل البحث عن بديل له

عصام فاروق إمام

العدد  ، 49رجب 1439هـ  -إبريل 2018

في التراث العربي ،وفي المقابل عدم �شيوع الم�صطلح التراثي
بعد ا�ستحيائه ،ولذلك جعل بع�ض العلماء ال�شيوع معيا ًرا مه ًّما
لال�ستعمال.
 - 11وقد ُينظر �إلى عوائق ا�ستعمال الم�صطلحات التراثية من جانب
كمي ،يتمثل في قلة هذا النوع من الم�صطلحات ،ويرى البحث �إن
ٍّ
القول بقلة هذه الم�صطلحات �سببه عدم تك�شف حدود التراث
العربي وو�ضوحه و�ضوحا كاملاً  ،ف�أقل القليل منه ما هو محق ٌق
َّ
ومك�ش ٌف ومع ٌّد لر�صد م�صطلحاته.
 - 12كثير من الم�صطلحات الجديدة في مجاالت متعددة ،تعاني هي
الأخ��رى من ع��دم الدقة والغمو�ض وع��دم التوحيد وغيرها من
العوائق �أمام الم�صطلحات التراثية التي يتخوف منها الكثيرون
ممن يقللون من فر�ص ا�ستثمارها.
 - 13يمكن �أن نعتمد في ا�ستعمال الم�صطلح التراث على طريقتين:
الأولى� :أن ن�ستخدم الم�صطلح التراثي كما هو دون تعديل ،لكونه
اللب�س بين مفهوميه:
دقي ًقا في التعبير عن المفهوم الجديد ،و ُي�ؤمن ُ
(القديم والجديد).
والثانية� :إدخال بع�ض التعديالت �أو الإجراءات المكملة والمعينة
على �أداء وظيفته اال�صطالحية ،ومن ذلك� :إفراغ الم�صطلح من مفهومه
القديم ،ومل�ؤه بمفهوم جديد ،وكذلك �إع��ادة تعريفه بح�سب الو�ضع
الجديد.
 - 14ي�ؤكد البحث �أن الر�صيد التراثي وحده ال ي�سد العجز الم�صطلحي،
و�إن�م��ا ي�ساعد في ذل��ك فقط بمادة قد تكون هي الأ�صلح �ضمن
منظومة و�سائل نقل الم�صطلحات الجديدة �أو �صياغتها.
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الهوامــ�ش
( )1التعامل مع الم�صطلح التراثي بين المنهجية واالعتباط ( )63د .عبدال�سالم مي�س،
بحث من�شور بمجلة المناظرة ،العدد ال�ساد�س ،ل�سنة 1993م.
( )2محا�ضرة توظيف الم�صطلح التراثي و�شروطه ( دقيقة  2:33وما بعدها ،من المحا�ضرة
الم�صورة ) د .عز الدين البو�شيخي� ،ضمن الدروة الت�أهيلية الثانية في (المدخل �إلى
الدرا�سات الم�صطلحية ) بعنوان :مفاتيح العلوم ،عام 2011م .وهذا رابط المحا�ضرة:
"HYPERLINK "https://www.youtube.com/watch?v=TQxmwXOsWq4
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.https://www.youtube.com/watch?v=TQxmwXOsWq4
( )3حفريات في الم�صطلح -مقاربات �أولية )10( ،د .محمد عابد الجابري ،بحث من�شور
بمجلة المناظرة ،ال�سنة الرابعة ،العدد (1414 ،)6هـ1993/م .وينظر :تعريب علوم
الطب ( ،)650د .ح�سني �سبح ،بحث من�شور بمجلة مجمع اللغة العربية بدم�شق،
المجلد ( ،)60الجزء (� ،)4أكتوبر 1985م.
( )4الأ�س�س اللغوية لعلم الم�صطلح ( ،)28د .محمود فهمي حجازي ،مكتبة غريب ،دون
بيان لطبعة �أو تاريخها.
ٍ
( )5ينظر :الأ�س�س اللغوية لعلم الم�صطلح ( ،)251ومن ق�ضايا اللغة العربية -العربية
وم�شاكلها في مجال الم�صطلحات العلمية (مناق�شة حال هذه الم�صطلحات بين
التعريب والو�ضع) د�.أحمد �شفيق الخطيب ،بحث من�شور بمجلة مجمع اللغة العربية
بالقاهرة ،العدد  87الق�سم الأول (�ص 1421 ،)219هـ2000 /م.
( )6لماذا �أهمل الم�صطلح التراثي؟ ( )37د .علي القا�سمي ،بحث من�شور بمجلة المناظرة،
ال�سنة الرابعة ،العدد ال�ساد�س1414 ،هـ1993 /م.
( )7منهجية بناء الم�صطلحات وتطبيقاتها ( ،)509د� .أحمد �شفيق الخطيب ،بحث من�شور
بمجلة مجمع اللغة العربية بدم�شق ،المجلد  75الجزء � ،3سنة 1421هـ2000 /م.
( )8يقول د� .أحمد �شفيق الخطيب« :هناك �شبه �إجماع على تف�ضيل الم�صطلحات العربية
المتحراة من التراث التي ت�ؤدي مدلول اللفظ الأجنبي �أو تقاربه ،مثل� :أبهر مقابل
 ..Aortaوكثافة مقابل  »Densityمن ق�ضايا اللغة العربية �ص (.)212
( )9مجموعة القرارات العلمية في خم�سين عاما ( )232محمد �شوقي �أمين� -إبراهيم
الترزي ،مجمع اللغة العربية1984 ،م.
( )10ينظر ال�سابق على الترتيب.)235 ،233 ،232( :

عصام فاروق إمام
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( )11ينظر :الأ�س�س اللغوية لعلم الم�صطلح ( ،)251ومن ق�ضايا اللغة العربية -العربية
وم�شاكلها في مجال الم�صطلحات العلمية� ،ص (.)219
( )12محا�ضرة توظيف الم�صطلح التراثي و�شروطه (دقيقة  14:00وم��ا بعدها ،من
المحا�ضرة الم�صورة).
( )13حفريات في الم�صطلح -مقاربات �أولية (.)23
( )14علم الم�صطلح وطرائق و�ضع الم�صطلحات في العربية ( )25د .ممدوح محمد
خ�سارة ،دار الفكر ،دم�شق ،ط �أولى1429 ،هـ2008/م.
( )15منهجية بناء الم�صطلحات (.)511 ،510
( )16م��ن خ�لال بحث الم�صطلح الطبي م��ن خ�لال القانون الب��ن �سيناء (ت 428هـ)
م�صطلحات الكحالة (طب العيون) نموذجا ،مجلة الل�سان العربي ،العدد � ،43سنة
1997م.
(� )17أعمال مجمع اللغة العربية بالقاهرة ( 270وما بعدها).
( )18المرجع في تعريب الم�صطلحات العلمية والفنية والهند�سية (.)36
( )19ال�سابق (.)223
( )20منهجية بناء الم�صطلحات (.)512
( )21مجموعة القرارات العلمية في خم�سين عاما (.)11
( )22لغة العلم ،د� .إبراهيم مدكور ،بحث من�شور بمجلة المجمع العلمي العربي ،المجلد
الأربعون ،الجزء الأول� ،سنة 1965م� ،ص (.)21
( )23ينظر� :أعمال مجمع اللغة العربية بالقاهرة (.)282
( )24مقدمة معجم العلوم الطبية والطبيعية ( )8د.محمد �شرف ،ط ثانية.
( )25معجم ال�شهابي في م�صطلحات العلوم الزراعية (� ،)905إعداد �أحمد �شفيق الخطيب،
ط  2مكتبة لبنان  -بيروت1982 ،م.
( )26ينظر :العربية لغة العلوم والتقنية ( 413وما بعدها) د .عبد ال�صبور �شاهين ،دار
االعت�صام -القاهرة ،ط ثانية 1406هـ1986/م.
( )27اال�صطالح الطبي من التراث الى المعا�صرة �ص (.)135
( )28ال�سابق ( 125وما بعدها).
(� )29إحياء التراث العربي في تعابير علم الإحياء ،مجلة الل�سان العربي عدد ( 14ج ،)1
�ص (.)168
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( )30درا��س��ات م�صطلحية ( )66 ،65د .ال�شاهد البو�شيخي ،ط .دار ال�سالم ،ثانية،
1433هـ2012/م.
( )31الأ�س�س اللغوية (.)28
( )32الفهر�س ال�شامل للتراث العربي الإ�سالمي المخطوط -الفقه و�أ�صوله (�صفحة
ب) المجمع الملكي لبحوث الح�ضارة الإ�سالمية (م�ؤ�س�سة �آل البيت) -عمان،
1420هـ1999/م.
( )33درا�سات م�صطلحية (.)67 ،66
( )34المو�سوعة الفقهية ( )6وزارة الأوق ��اف وال�شئون الإ�سالمية ،الكويت ،ط ثانية
1404هـ1983/م.
( )35ال�سابق ( .)65وبينوا في المقدمة المراد بالأنواع الثالثة فـ (الم�صطلحات الأ�صلية)
تلك التي ي�ستوفي بيانها بالتف�صيل بمجرد �أن تذكر ،وذلك لكون اللفظ هو المظنة
الوحيدة � -أو الغالبة  -ال�ستخراج بيانات المو�ضوع حيث ال يندرج تحت غيره كجزء
تابع ال يح�سن �إفراده عنه .ويق�صد بـ (م�صطلحات الإحالة) ،تلك التي �أُجمل بيانها
في �صورة (عجاالت) تت�ضمن :التعريف بالم�صطلح لغة و�شرعا وتمييزه عن الألفاظ
ذات ال�صلة به ،ثم بيان الحكم الإجمالي له ،وقد يت�ضمن الإ�شارة �إلى القاعدة العامة
التي يتبعها دون التو�سع في الأدلة �أو المراجع ،و�أخيرا الإر�شاد �إلى مواطن البحث
التف�صيلي له .بينما يق�صد بـ (م�صطلحات الداللة) تلك التي جيء بها لمجرد
الإر�شاد �إلى الموطن الذي اختير لبحث المو�ضوع ،فهي بدائل عن �أحد الألفاظ
الأ�صلية �أو المحالة ،من قبيل المرادفات.
( )36معاجم الم�صطلحات الفقهية المعا�صرة في العربية )20( ،بت�صرف ي�سير.
( )37ينظر :درا�سات م�صطلحية (.)69
( )38ينظر :تعريب العلوم وو�ضع الم�صطلحات ،د .خ�ضر بن عليان القر�شي ،بحث من�شور
بمجلة الل�سان العربي ،مكتب تن�سيق التعريب ،العدد (� ،)22ص (.)142 ،141
نموذجا (111
( )39التراث العلمي العربي الإ�سالمي كيف نفهمه ون�ستفيد منه؟ الطب
ً
بت�صرف ي�سير) د� .أحمد رمزي ،بحث من�شور بمجلة الل�سان العربي ،مكتب تن�سيق
التعريب ،العدد 1997 ،43م.
( )40اال�صطالح الطبي من التراث �إلى المعا�صرة� ،ص (.)151
( )41الدرا�سات العربية في �أوروبا حتى مطلع القرن الع�شرين ( )144يوهان فك ،ترجمة:
د� .سعيد بحيري ،د .مح�سن الدمردا�ش ،ط زهراء ال�شرق� ،أولى2006 ،م.
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( )42ال�ت��راث العلمي العربي والإ��س�لام��ي كيف نفهمه ون�ستفيد منه؟ الطب نموذجا.
�ص(.)111
( )43اللغة العربية والتعريب في الع�صر الحديث ( ،)246 ،245د .عبد الكريم خليفة ،دار
الفرقان ،ط خام�سة1997 ،م.
( )44درا�سات م�صطلحية (.)18
( )45محا�ضرة توظيف الم�صطلح التراثي و�شروطه (دقيقة  14:00وم��ا بعدها ،من
المحا�ضرة الم�صورة).
( )46منهجية بناء الم�صطلحات ( )509 ،508بت�صرف ي�سير.
( )47درا�سات في فقه اللغة ( ،)230د� .صبحي ال�صالح ،دار العلم للماليين -بيروت ،ط
ال�ساد�سة ع�شرة2004 ،م.
( )48نظرات في التراث اللغوي العربي ( 148بت�صرف ي�سير) د .عبد القادر المهيري ،دار
الغرب الإ�سالمي ،ط �أولى 1993م.
( )49الم�صطلحات العلمية في اللغة العربية في القديم والحديث ( ،)45الأمير م�صطفى
ال�شهابي ،دار �صادر -بيروت ،ثالثة 1416هـ1995/م.
( )50ومن ذلك «اال�ستعانة بالقامو�س المحيط في ترجمة (قامو�س القوامي�س الطبية)
لفابر ،في كلية الطب في القاهرة التي بد�أت تدري�س الطب بالعربية عام 1826م،
وحمل هذا القامو�س ا�سم (ال�شذور الذهبية في الألفاظ الطبية)» منهجية بناء
الم�صطلحات �ص (.)500
( )51طرق نقل م�صطلحات علم اللغة �إلى العربية ( )144د .محمود �سليمان ياقوت ،بحث
من�شور بكتاب الم�ؤتمر الدولي الرابع لق�سم علم اللغة والدرا�سات ال�سامية وال�شرقية،
بعنوان( :علم اللغة التطبيقي وق�ضايا العربية المعا�صرة) 2012م ،بكلية دار العلوم
جامعة القاهرة .وينظر :محا�ضر جل�سات المجمع العدد (� ،)4ص (.)242
( )52تعريب علوم الطب (.)650
( )53ا�ستثمار الم�صطلح التراثي في الل�سانيات الحديثة -الل�سانيات الوظيفية نموذجا
( )51د� .أحمد المتوكل ،بحث من�شور بمجلة المناظرة ،ال�سنة الرابعة ،العدد ،6
1414هـ1993/م.
( )54مقدمة مترجم العربية الف�صحى -درا�سة في البناء اللغوي ( )18هنري فلي�ش ،تعريب
وتحقيق وتقديم د .عبد ال�صبور �شاهين ،مكتبة ال�شباب1997 ،م.
( )55من ق�ضايا الم�صطلح اللغوي العربي ( ،)131/1م�صطفى طاهر الحيادرة ،عالم
الكتب الحديث2003 ،م.
( )56ال�سابق (.)52
( )57مقدمة المعجم الفل�سفي (د) ،مجمع اللغة العربية بالقاهرة1403 ،هـ1983 /م.
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( )58مقدمة معجم الم�صطلحات الطبية ( /3ب) ،مجمع اللغة العربية بالقاهرة،
1419هـ1999/م.
( )59ال�سابق (.)52
( )60ينظر :ال�سابق ( ،)52والم�صطلحات ال�صوتية والنحوية عند الب�صريين في القرنين
الثاني والثالث الهجريين ( )55زهيرة قروي ،ر�سالة دكتوراة بكلية الآداب واللغات
بجامعة منتوري -ق�سنطينية 200 /2007م.
( )61لغة القانون في م�صر ( )115د .عزالدين عبداهلل ،بحث من�شور بمجلة مجمع اللغة
العربية بالقاهرة ،العدد � ،53سنة 1404هـ1984/م.
( )62الم�صطلح العلمي العربي قديما وحديثا ،د .مناف مهدي محمد ،مجلة الل�سان العربي،
العدد (� ،)30سنة 1988م� ،ص (.)151
( )63طرق نقل م�صطلحات علم اللغة �إلى العربية (.)145 ،144
( )64الأ�س�س اللغوية (.)224
( )65ثراء اللغة العربية ب�أ�صول الم�صطلحات الجيولوجية ،بحث من�شور بمجلة مجمع اللغة
العربية بالقاهرة ،العدد � ،33سنة 1974م �ص (.)98
( )66معجم الم�صطلحات اللغوية ( ،)13د .منير البعلبكي ،دار العلم للماليين ،ط �أولى،
1990م.
( )67ال�سابق (.)11
( )68معجم الم�صطلحات اللغوية (.)13
( )69قراءة تحليلية في بع�ض م�صطلحات علم الأحياء ،حفيظة الم�سعودي ،مجلة الل�سان
العربي ،العدد (� )50سنة 2000م� ،ص (.)152 ،151
( )70اللغة والعلوم ،بحث من�شور بمجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة ،العدد ()12
�ص(.)27،28
( )71ا�ستثمار الم�صطلح التراثي (.)52
( )72الأ�س�س اللغوية (.)228
( )73علم اللغة التطبيقي وطرق الترجمة في نقل الم�صطلحات الل�سانية ( )161د.نادية
رم�ضان النجار ،بحث من�شور بكتاب الم�ؤتمر ال��دول��ي ال��راب��ع لق�سم علم اللغة
والدرا�سات ال�سامية وال�شرقية ،بعنوان( :علم اللغة التطبيقي وق�ضايا العربية
المعا�صرة) 2012م ،بكلية دار العلوم جامعة القاهرة.
( )74المعجم الموحد لم�صطلحات الل�سانيات� ،أي م�صطلح لأي ل�سانيات؟ د .م�صطفى
غلفان ،بحث من�شور بمجلة الل�سان العربي ،العدد (� )46ص (.)153 ،152
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( )75الكتابة الل�سانية العربية من الر�ؤية الغربية �إلى الت�أ�صيل الإ�سالمي للمنهج قراءة
و�صفية في �صور التلقي ونماذج ال�صياغة ( )4نعمان عبدالحميد بوقرة ،مجلة
الدرا�سات اللغوية والأدبية ،الجامعة الإ�سالمية العالمية بماليزيا ،العدد الأول،
2009م.
( )76ينظر :من ق�ضايا الم�صطلح اللغوي العربي ( )123/1م�صطفى طاهر الحيادرة،
وا�ستثمار التراث العربي في ترجمة الم�صطلح الل�ساني -درا�سة تطبيقية على
الم�صطلح التداولي ،د .مختار درقاوي ،بحث من�شور بمجلة الل�سانيات العربية ،العدد
الثاني� ،سبتمبر 2015م� ،ص (.)65
( )77مقدمة معجم الهيدرولوجيا (ج) ،مجمع اللغة العربية بالقاهرة1404 ،هـ1984/م.
( )78ا�ستثمار الم�صطلح التراثي (.)55
( )79المقدمة (ل)
( )80ا�ستثمار الم�صطلح التراثي (.)51
( )81قامو�س الل�سانيات مع مقدمة في علم الم�صطلح ( )56 ،55د .عبدال�سالم الم�سدي،
الدار العربية للكتاب ،دون تاريخ.
( )82حفريات في الم�صطلح -مقاربات �أولية)22( ،
( )83الم�صطلحات العلمية في اللغة العربية (.)32
( )84ال�سابق (.)52
( )85منهجية بناء الم�صطلحات وتطبيقاتها (.)511
( )86في ق�ضايا التعريب ( )138د .محمود �أحمد ال�سيد ،المنظمة العربية للتربية والثقافة
والعلوم ،المركز العربي للتعريب والترجمة والت�أليف والن�شر ،دم�شق2010 ،م.
( )87معجم الم�صطلحات اللغوية (.)13
( )88في ق�ضايا التعريب (.)129 ،128
( )89التعامل مع الم�صطلح التراثي (.)68
( )90محا�ضرة توظيف الم�صطلح التراثي و�شروطه (دقيقة  14:00وم��ا بعدها ،من
المحا�ضرة الم�صورة).
( )91المعجم الفل�سفي بالألفاظ العربية والفرن�سية والإنجليزية والالتينية (،)1/.10
د.جميل �صليبا ،دار الكتاب اللبناني  -مكتبة المدر�سة ،بيروت  -لبنان1982 ،م.
وينظر� :صناعة المعجم العلمي المخت�ص من منظور الل�سانيات الحديثة د .جورج
الم�صري ،مجلة الل�سان العربي ،العدد (� )50سنة 2000م� ،ص .85
( )92مبادئ الل�سانيات ( )50د� .أحمد محمد قدور ،دار الفكر ،دم�شق ،ط ثالثة2008 ،م.
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تعد الغربة من �أه��م ال��دواف��ع التي ت�ؤثر على الإن�سان من ناحية
الم�ستوى الإبداعي؛ حيث تر�صد �أهم الظواهر الفكرية والعقلية من
روحا
خالل تجربة عميقة مفادها الواقع االجتماعي والبيئي ،فتنتج ً
�إبداعية لدى الأدباء والمفكرين ،و�آثا ًرا عك�سية  -ربما  -لدى الآخرين،
مبدعا �أو غير ذلك ،وربما
ولكنها تحقق نتائج على الفرد �سواء �أكان ً
التظهر النتائج في المدة ذاتها ،لكن حقائقها تدرك مع مرور الزمن.
فالغربة معاناة م�ؤقتة تنتج عنها فوائد وتجارب عميقة ،ولعلها من
�أهم المدار�س التي ُت َخ ِّرج العلماء والقادة والأبطال.
وقد كان دي��وان «الحجازيات» لمحمود محمد �شاكر( )1من هذه
التجارب التي نتجت عن �آالم الغربة لدى َع َل ٍم ربما كانت الغربة �أحد
�أبرز الأ�سباب في �شهرته ،وتفوقه العلمي والإبداعي .كانت غربته �أقل
والح َكم لديه؛
عام ٍ
واحد ،لكنها ك�شفت عن قوته و َت َم ْحور التجاربِ ،
من ٍ
حيث كانت حا�ضرة في الديوان ب�شكل كبير مع �صغر عمره �آنذاك ،ف�أنتج
إبداعا �شعر ًّيا قام على �صور خيالية نادرة.
� ً

ج ـ ــذور
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ولعل �أحد �أ�سباب اختياري هذا المو�ضوع الذي تفرد به هذا الديوان-
هو حداثة ن�شره؛ حيث م�ضى على كتابته قرابة خم�سة وثمانين عا ًما،
فقد توفي كاتبه ومبدعه ،وهو ال زال م�سود ًة ،ون�شر ابنه ديوا ًنا بعنوان
«اع�صفي يا رياح» بعد وفاة والده ب�أربعة �أعوام ،ولكن هذا الديوان لم
ين�شر � اَّإل بعد قرابة العقدين من وفاة م�ؤلفه ،وكان لأحد تالميذ ال�شاعر
«الدكتور عبد اهلل ع�سيالن» الف�ضل في ن�شر و�إخ��راج هذا العمل �إلى
النور.

التعريف بالديوان:
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قام بن�شر ديوان «الحجازيات» لأبي فهر «محمود �شاكر» الدكتور
«عبداهلل ع�سيالن» ،وذلك بعد ثمانية ع�شر عا ًما من تاريخ وفاة ال�شاعر،
وقد تحدث عنه في قرابة �أرب��ع وع�شرين �صفحة� ،شملت مقدمة في
�صفحتين تناول فيها �أهمية الديوان ومكانة ال�شاعر ،وطريقة ن�شره لهذا
الديوان ،والح�صول عليه ،حين �أو�ضح ذلك بقوله« :وحينما ترامى �إلى
�سمعي خبر هذا الديوان ،ات�صلت بابنه الدكتور فهر ،و�أبديت له رغبتي
في العمل على ن�شره ،فا�ستجاب لهذه الرغبة م�شكو ًرا ،و�س َّلمني م�سودة
الديوان في زيارتي للقاهرة»(.)2
كما تحدث فيها عن درا�سته الموجزة للديوان ،حيث قال« :وهي
درا�سة موجزة ،لم �أكن �أق�صد منها �إلى الدرا�سة الأدبية والفنية المو�سعة؛
على �أن ق�صائد هذا الديوان تتراوح بين الوجدانيات ،والإخوانيات،
والحنين �إلى الوطن»(.)3
والأه ��م م��ن ذل��ك حديثه ع��ن مكان ه��ذا ال��دي��وان ال��ذي ك��ان في
«الحجاز» وخا�صة «جدة» .ووقته الذي حدده بع�شرة �أ�شهر بين الفترة
التي امتدت من ( )19ربيع الأول عام 1347هـ� )3( ،سبتمبر عام 1928م
ج ـ ــذور �إلى ( )27من ذي الحجة عام 1347هـ )6( ،يونيه عام 1929م(.)4
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فجميع هذه الق�صائد والمقطوعات قيلت في فترة غربة ال�شاعر،
وهو بـ «الحجاز»؛ لذا يظهر �سبب ت�سميته «الحجازيات» ،وكان ذلك في
بداية عمره؛ حيث كان عمره في تلك الفترة ت�سعة ع�شر عا ًما.
ثم تحدث «ع�سيالن» عن مكانة «محمود �شاكر» ال�شعرية في ثماني
�صفحات؛ حيث �أبرز قوة لغته ومعالم �شعره وموهبته ،وبداياته ال�شعرية،
وديوانه المن�شور ،والنقاد الذين تحدثوا عنه.
ثم تناول الدرا�سة عن الديوان بعنوان «نظرات في الحجازيات»،
وذلك في �سبع �صفحات �أوحى فيها �إلى �إ�شارات عابرة عن �أهم الظواهر
التي نهجها «محمود �شاكر» في هذا الديوان ،وكان العنوان الأخير من
تقديم «ع�سيالن» تحت عنوان «الحجازيات» تحدث عن قيمة الديوان
في �سبع �صفحات ،وكيف �أك��د على فترته ،وعالقة الق�صائد بالغربة
داع ًما ر�أيه بتواريخ الق�صائد ،وعددها ،حيث �ضم الديوان �ستًا و�أربعين
ق�صيدة ومقطوعة( .)5وب ّين بع�ض العناوين وطول الق�صائد ،كما تناول
البحور ال�شعرية التي نظم عليها ال�شاعر ق�صائده ،وعالقة القوافي بها،
و�إدراجه بع�ض المو�شحات ،وما ترتب على هذه الغربة من فقد الحبيبة،
وهموم الليل ،وتناول «ع�سيالن» ا�ستعمال ال�شاعر بع�ض الظواهر اللغوية
المغرقة في التراث اللغوي.
فتح «ع�سيالن» �أم��ام الباحثين �آف��اق الدرا�سة من خالل �ضبطه
الأبيات ،والتعليق عليها ،و�شرح بع�ض �ألفاظها ،كما �أ�شارت المقدمة
المطولة  -التي قامت على درا�سة مخت�صرة  -على الظواهر العامة في
هذا الديوان ،وال�سمات البارزة ،من دون �سبر �أغوار المعاني والألفاظ،
و�إبراز �أهمية ال�صور التي ظهرت في دالالت متعددة كانت الغربة نتاجها
والمعاناة مفادها.
وقد تناولنا �أهمية هذه المقدمة التي �أبرز فيها «ع�سيالن» �صورة
كلية لحياة ال�شاعر في هذا الديوان ال��ذي �شكل منعط ًفا في حياته ،ج ـ ــذور
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ف�صقل موهبته ،و�أَ ْث � َرى به تراثنا ،ويعود الف�ضل للعالم الجليل واالبن
البار «عبداهلل ع�سيالن» الذي �أهدى هذا النتاج والإب��داع الثمين �إلى
المكتبة العربية ،والتراث العربي؛ حيث قام بن�شر هذا الديوان بعد
ثمانية ع�شر عا ًما ،و�إ�ضافة مفاتيح في درا�سة هذا الديوان كانت محط
�أنظار ،ووقفة تعلم� ،سواء في الغربة �أو في الإبداع وال�شعر.
وربما نجد �أن هناك �سب ًبا منع ال�شاعر من ن�شر هذا الديوان ،وقد
يكون هناك �سبب اجتماعي في ك�شف �ضعف ال�شاعر ،وعدم تحمله في
فني في كونه لم يعد �شعره في
الغربة لأعدائه ،وقد يكون هناك ٌ
�سبب ٌّ
نا�ضجا من وجهة نظره ،وقد الحظنا في الديوان بع�ض
هذه الفترة
ً
الهنات المو�سيقية من زيادة تفعيلة ،ووجود �أكثر من ك�سر في الأبيات
 �سنذكرها في مو�ضعها  -وربما يكون ذلك من ال�شاعر ،ف�سبب ت�أخيرهكي يرجع وي�صلح ما كان فيه من خلل مو�سيقي ،فهو �شاعر عظيم�ُ ،ش ِهد
له في «القو�س العذراء» ،وقد ن�ستغرب على «ع�سيالن» عدم الإ�شارة �إلى
هذه الأخطاء وا�ستدراكها في مو�ضعها� ،أو الإ�شارة لها في المقدمة على
الأقل ،وربما تكون �أخطاء طباعية.

الغرب ــة:
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بمعنى ،فهو غريب
واغترب،
ال ُغربة :االغتراب ،تقول منهَ :ت َغ ّرب،
َ
ً
ُ
وغ � ُرب � ً
أي�ضا ب�ضم الغين والراء( .)6والتغريب النفي عن البلد(،)7
وغ َّربه َ
وغ َرب �أي َب ُعد؛ يقال :اغ ُر ْب ع ّني� ،أي تباعد(َ ،)8
َ
وغ َّرب عليه:
تركه ُب ْعدً ا( ،)9وال َغ ْربة ،وال َغرب :النَّوى والبعد( .)10و َن َوى َغ ْر َب ٌة� ،أي:
بعيدةَ .
وغ ْربة النوىُ :ب ْعدها( .)11وال َن َوى :المكان الذي تَن ِوي �أن ت�أتيه في
�سفرك( .)12وال َغ ْر ُب :الذهاب وال َّت َن ِّحي عن النا�س .وقد غرب عنا َي ْغ ُرب
غر ًباَ ،
وغ� َّرب ،و�أغ��رب .وغ َّربه ،و�أغربه :نحاه( .)13وال ُغ ْربة ،وال ُغ ْرب:
ج ـ ــذور ال ُّنزوح عن الوطن( ،)14ورجل ُغ ُربَ ،
وغريب :بعيد عن وطنه(.)15
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ومن خالل عر�ض معنى الغربة في المعاجم يظهر �أن لها معنى
ظاه ًرا و�آخر باط ًنا ،فالمعنى الظاهر هو �أن الغربة يق�صد بها المكانية،
وهي البعد عن الأهل والوطن والمجتمع الذي ن�ش�أ فيه وترعرع و�ألفه،
�إلى مجتمع �آخر ،حتى و�إن �ألفه يبقى ال�شوق والحنين للأر�ض والوطن
والمكان الذي �ألفه و�أحبه� ،سواء �أكان هذا البعد محب ًبا �أو مكرهً ا.
وهذا ما �سيكون في محور درا�ستنا في �إطار الغربة المكانية ،وما
نتج عنها من �شوق وحنين وذكريات ،وجزء من االغتراب الذي �أنتجته
الغربة المكانية ال �أ�سباب غيرها .ويظهر هذا المعنى في (النفي ،والبعد،
والتباعد ،والنوى ،والذهاب ،والتنحي ،والنزوح ،والبعد عن الوطن).
و�أم��ا المعنى الباطن فهو االغتراب «فقد يكون الإن�سان في بلده
غري ًبا ،وفي و�سط مجتمعه غري ًبا ،وبين �أفراد �أ�سرته غري ًبا»( ،)16وهذا
المعنى الثاني ،فلي�س كل اغتراب ينتج عن غربة؛ ولي�س كل غربة تنتج
عن اغتراب ،وهناك فرق وا�ضح ،فالغربة مكانية ،واالغتراب معنوي،
ربما يكون زمان ًّيا �أو روح ًّيا �أو اجتماع ًّيا ،وغير ذلك ،فـ «الي�سر في الغربة
وطن ،والع�سر في الوطن غربة»( ،)17و«�أغرب الغرباء من �صار غري ًبا
في وطنه»(.)18
فاالغتراب  -في تعريفه العام  -يعني االنف�صال وعدم االنتماء،
ويعرف � ً
أي�ضا ب�أنه وعي الفرد بال�صراع القائم بين ذاته ،والبيئة المحيطة
به ،وب�صورة تتج�سد في ال�شعور بعدم االنتماء وال�سخط والقلق(.)19
وبما �أنَّ داللة الغربة تعني النزوح ،فاالغتراب نزوح كذلك ،لكنه
نزوح نف�سي داخل مواطن نف�س الفرد ،كونه الرف�ض والتمرد ،وربما
العجز ،لكنه نزوح ال يتحدد بوقت �أو مكان(.)20
وبطبيعة الحال ف�إن االغتراب ال�شعري والحياتي لل�شاعر يعود �إلى
عوامل ذاتية ومو�ضوعية ،وعوامل روحية ومادية متداخلة ،كما �أن قهر ج ـ ــذور
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االغتراب ،ك�إمكانية ،يرتبط ً � -
أي�ضا  -ب�سل�سلة من العوامل الذاتية
واالجتماعية واالقت�صادية والثقافية(.)21
وقد تناول بع�ض الباحثين معنى الغربة  -التي يق�صد بها المكانية-
وذلك بعد عر�ض معناها في المعاجم ،و�سنتناول ما يدور حول محور
مو�ضوعنا الغربة المكانية من دون عر�ض الآراء الأخرى؛ لأن الحديث
فيها يطول...
فيقول عبد الرزاق الخ�شروم« :الغريب :هو من كان بعيدً ا عن وطنه
و�أهله ،ومن كان في غير قومه و�أر�ضه»(.)22
ويقول يحيى الجبوري�« :أما الكلمة العربية (غربة) فهي تدل  -كما
في ل�سان العرب  -على معنى النَّوى والبعد ،فالغريب هو البعيد عن
وطنه»( ،)23وهنا يوافق «الخ�شروم» في المعنى نف�سه ،ثم ي�ؤكد على ذلك
بقوله« :فالكلمة تدل على معنيين :الأول الغربة المكانية ،والثاني يدل
على الغربة االجتماعية»( ،)24وهذا ما قال به كثير من الباحثين(.)25
والذي يعنينا في هذه الدرا�سة الغربة المكانية ،وهي «النزوح عن
الوطن ،واالبتعاد عن الأهل والديار ،بمعنى� :أن ي�شعر المرء بابتعاده
عن مكان ن�ش�أته ،وفراقه لذويه الذين يرتبط معهم نف�س ًّيا وعاطف ًّيا
ً
ارتباطا قو ًّيا بالمعنى االجتماعي
واجتماع ًّيا( ،)26وهذا المعنى يرتبط
الذي يو�ضح  -من خالله � -أن هذا االنف�صال ال يمكن �أن يتم من دون
م�شاعر نف�سية ،كالخوف �أو القلق �أو الحنين ت�سببه �أو ت�صاحبه �أو تنتج
إح�سا�سا عمي ًقا بغربته
عنه( ،)27وهكذا نرى الإن�سان العربي يح�س � ً
ال�ضطراره  -جر ًيا وراء رزقه ومعي�شته � -إلى مغادرة موطنه الذي ن�ش�أ
فيه؛ مما يدفعه دف ًعا �إلى البكاء( ،)28وال�شوق والحنين.
والعربي ينظر �إل��ى الغربة كم�صدر للكرب والمذلة( ،)29وقيل:
الغربة ذلة وكربة()30؛ لذا ينتج عنها ال�شوق والحنين والذكريات �إلى
ج ـ ــذور داره الأ�صل وموطنه الحقيقي.
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والبد  -لنا في هذا المو�ضع -من �أن نعرف معنى الحنين الذي له
«الح ِنينُ َ :
ال�ش ُ
وق و َت َو َقانُ النف�س .تقول منهَ :حنَّ
عالقة كبيرة بالغربة ،فــ َ
والحا َّن ُة :ال َّنا َق ُة ،وقد َح َّن ْت �إذا نزَ َع ْت
�إليه َي ِحنُّ َح ِني ًنا فهو َحانٌّ»(َ ،)31
�إلى �أ ْوطا ِن َها� ،أو �أوال ِده��ا ،والناق ُة تحنُّ في � ِإثر ولدها حني ًنا ُت َط ِّر ُب مع
نزاعها
�صوت ،والأكث ُر �أنَّ الحنينَ
ب�صوت ،وبغير ٍ
ٍ
ٍ
�صوت ،وقيل :حني ُن َهاُ :
بال�صوت ،وقال الل ْيثُ  :حنينُ الناق ِة على معنيين ،حنينها�َ :ص ْو ُتها �إذا
ِ
�صوت(.)32
ْ
ا�شتاقت �إلى ولدها ،وحنينها :نزاعها �إلى ولدها من غير ٍ
فعاطفة ال�شوق ملهبة ،تدفع الإن�سان �إلى التنف�س عنها� ،سواء �أكان
ذلك بالأنين �أم بالنفثات النثرية وال�شعرية ،فكثي ًرا ما يف ّرج الإن�سان
عن نف�سه ببث ذاتها كال ًما منثو ًرا �أو �شع ًرا منظو ًما ،يعبر فيه عن هذه
العاطفة الملتهبة(.)33
وقد عبر «محمود �شاكر» بال�شعر عن لوعته في الغربة وا�شتياقه
بالحنين لوطنه وداره «م�صر» ،ف�أ�صبح ال�شعر الأني�س عندما ي�شتاق
ويحن ،فنجد البكائيات ولوعة الفراق تبرز في �صور خياله من خالل
عاطفة �صادقة �صنعتها الغربة في «الحجاز» التي لم تدم طوي ًال ،فقد
�أ�ضاف «محمود �شاكر» �إلى المكتبة العربية ديوا ًنا �شعر ًّيا كله يتحدث عن
الغربة والحنين في وقت قليل ق�ضاه بغربته ،وهو بـ «جدة» ،حيث لم يقم
بها �إال ت�سعة �أ�شهر ،فما بالك لو جل�س �أكثر من ذلك � ًإذا لأمدنا بمجلدات
تطرق هذا الفن ،الذي تولد عنده �إبداع �شعري من رحم معاناة ذاتية
منف�سا له.
عا�صرها ،وكان ال�شعر ً
فبع�ض المبدعين كالذهب يزيدون بري ًقا عند �صهرهم في �أتون
الغربة ،وتتك�شف لديهم قدراتهم �أكثر من ذي قبل ،ويتعرفون على مواطن
القوة وال�ضعف في نفو�سهم...فنرى �أكثر المبدعين عم ًقا ،و�أ�صال ًة هم
الذين �أوغلوا في الغربة ،بمختلف �ألوانها( ،)34فال�شاعر الجيد هو الذي ج ـ ــذور
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ي�ستطيع �أن ي�ستفيد من تجارب اغترابه ،فيكون هذا االغتراب بمثابة
الجمرة التي تزيد �شعره قوة( ،)35وهذا ما لم�سناه عند «محمود �شاكر»
في �شعره.

المبحث الأول :الغربة والوطن:
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�إن للوطن �أهمية بالغة لدى الإن�سان ،فهو الحياة وال�سكن والأمان
والمكان الذي �أحبه و�ألفه ،وما بالك �إذا ولد ون�ش�أ وترعرع فيه ،فحينئذ
يزيد حبه و�شوقه ووال�ؤه ،والعربي الأ�صيل هو الوفي لوطنه المحب
المخل�ص ،وفي ذلك «ق��ال �أب��و َع ْمرو بن العالء :مما ي� ُ
�دل على حرية
الرجل وكرم غريزته؛ حني ُنه �إلى �أوطانه ،وت� ّشوقه �إلى متقدم �إخوا ِنه،
وبكا�ؤه على ما م�ضى من َز َما ِنه»(.)36
والوطن عند الجاهلي الأهل والديار ،وكل منزل ينزله ويحن �إليه،
وا�ضحا هو
ولما ا�ستقرت القبائل في القرى والمدن �صار مفهوم الوطن
ً
الأر�ض والبلد بحدوده و�أهله ومغانيه ،و�صار ال�شعر يردد �أ�سماء المدن
ويتغنى بجمالها ويحن �إلى مراعيها ،وكثر بعد ذلك االنت�ساب �إلى المدن
واالعتزاز بها ،والمدن �أوطان( ،)37والحنين �إلى الأوطان انتماء ووالء
وحب وحنين و�شوق(.)38
وهذا ما لم�سناه في ديوان «الحجازيات» عند «محمود �شاكر» حيث
كان للوطن القيمة والهم والإح�سا�س والوالء والوفاء من خالل البوح في
�شعره عند غربته في «الحجاز» ،حيث كان وطنه همه في نومه وفي قلبه
وعلى ل�سانه ،وقد �صرح مرة �أو مرتين ،لكنه عا�ش معه طيلة غربته فكان
هو المحبوبة ،وال�صديق ،والذكريات ،وكل �شيء في حياته ،كما في قوله:
َل ْ�ستُ �أَ ْبك َ
ِيك بالدُّ ُمو ِع ال َهوَامِ ي َب ْ����ل ب���د َْم��� ِع ال���هُ��� ُم���و ِم َوالأ� ْ�����ش����� َواقِ
َما َت َراهَا َت ْجري َعلَى الخدَِّ ...ل ِكنْ
َج���� ْر ُي���� َه����ا ف���ي ال����� ُف������ؤا ِد والآم�������اقِ
ط َواقِ ()39
ج ـ ــذور هَ��ل د َرى ال َب ُ
ين �أ َّن َق ْلبي ُم َع َّنى َو�أَ���س��ي�� ٌر ب��مِ ���ْ��ص�� َر ف��ي �أَ ْ
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في�ؤكد ال�شاعر �أن هذا البكاء لي�س مجرد دموع تنزل وتذرف على
الخدود لأمر عابر� ،أو مجرد نزعة م�ؤلمة ،و�إنما بدمع الهموم والأ�شواق
أح�س ببعده وفراقه عند غربته ،فهي ال ترى
في حب الوطن العميق الذي � ّ
بالعين كعادة البكاء وجريان الدموع ،وقد �أكد على جريانها وعدم توقف
آماق) ،وهنا داللة على
(ج ْر ُي َها في ال ُف�ؤا ِد وال ِ
هذا الحزن والبكاء بقولهَ :
�صدق البكاء و�شدة الحزن وعمقه المكين؛ حيث يظهر من هذا المعنى
ث�لاث دالالت ،الأول ��ى :الجريان وال ��دوام في اال�ستمرار على الحزن
والبكاء ،والثاني :عمق هذا الحزن و�شدة �أثره على النف�س بظهوره في
الف�ؤاد ،وقد دل على كتمه عدم الجريان ،وقوة تحمل ال�شاعر ،وعدم
الإف�صاح عن ذلك ،حيث كانت الداللة الثالثة :تظهر في عالمة ال َع ْبرة،
�أي :الدمعة التي تبرز (الآماق).
وهنا داللة على وجود �أثر الحزن والكتم على ا�ستمراريته ،وهو �أ�شد
�أنواع البكاء والحزن ،وربما ق�صد ال�شاعر(بالآماق) �أن لكثرة البكاء
�أ�صبح الدمع ُيحير في الآماق ،وال يخرج من كثرة في�ضانه وا�ستمراريته،
وهنا الداللة على دوام الحزن ومالزمته طيلة فترة غربته ،وقد علق
على ذلك «عبداهلل ع�سيالن» بقوله« :وفي هذه الأبيات �إبداع وا�ضح في
ت�صوير البكاء ،وان�سكاب الدمع ،فلي�ست العين هي التي تهمي الدموع،
و�إنما هي الهموم والأ�شواق ،ودموعها تجري من�سابة في الف�ؤاد والآماق
من �شدة ما تالقي متجاوزة حدود الخدود»(.)40
وقد �أك��د ال�شاعر بهذه البكائية على �صعوبة الغربة ،والبعد عن
الوطن بخطاب البين مت�سائ ًال :هل لديه دراية بمعاناة قلبه و�أ�سره بحب
«م�صر» ،الذي �أ�صبح مطو ًقا ذهنه وقلبه وج�سمه حتى و�إن َب ُعد ،وهنا
تقريب البعيد بال�صور الخيالية التي �شبهها بالطوق  -وهي الدائرة التي
تحيط  -فك�أن حب م�صر و�شوقه �إليها والحنين لها ي�شبه هذه الدائرة
ج ـ ــذور
التي تحيط به.
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وعلى �شاكلة ذلك ما �أ�شار �إليه «ع�سيالن» � ً
أي�ضا في حب الوطن
وال�شوق �إليه عند «محمود �شاكر» بقوله:
ه�����������ذه الأل�������������ف ُ
����ج���� ٍو �إل�������ى ���س��ك��ن�� ْه
�������������اظ ����������ش���������ارد ٌة م����ن �أخ�������ي � َ����ش ْ
ُروح������������ ُه ف�����ي م����� ْ����ص���� َر ُم����وث���� َق���� ٌة وال������ َّن������وى ق�����د ح������ َّل ف�����ي ب���دن��� ْه
م��ث�� ُل م��ن يبكي ع��ل��ى وطن ْه()41
ل���ي�������س م������نْ ي���ب���ك���ي ُح�������ش���ا����ش���ت��� ُه
يختم ال�شاعر ق�صيدته التي تكونت من �ستة وثالثين بيتًا تنوعت
بين معاني الغربة والتفكر والت�أمل بتجارب الحياة ،وقد �أنتجت هذه
المقطوعة التي اختتم بها هذه المعاني؛ م�شي ًرا �إلى �أن هذه الألفاظ
فريدة �شاردة ناتجة عن الهم والغم والحزن الذي الزمه في حبه �إلى
�سكنه ووطنه ،فروحه في «م�صر» موثقة ومرتبطة ،خالف بدنه الذي
قد عا�ش في الغربة والبعد عن وطنه ،م�ؤكدً ا ب�أن البكاء على الح�شا�شة
وال��روح لي�س مثل من يبكي على وطنه ،وهنا �صراع ب��رز في (لي�س)
النافية التي بمعنى (ال) ،وقد تكرر هذا المعنى في المقطع الذي �سبق
هذا المثال ،وذلك في قوله:
َم��ع ال ُه ُموم َوال ْأ�ش َواقِ ()42
َل ْ�ستُ �أَ ْبك َ
ِ
ِيك بالدُّ ُمو ِع ال�� َه��وَامِ ��ي َب ْ��ل ب��د ْ ِ
نلحظ �أن ال�شاعر قد ا�ستند على (لي�س) كثي ًرا في طرح معاني
الغربة والحنين ،وذلك للت�أكيد والنفي والثبوت وما �إلى غير ذلك(.)43
وقد تردد ذكر «م�صر» عند ال�شاعر ،وهو في موطن الغربة ،وذلك
داللة على ال�شوق والحنين ومالزمة هذا الوطن لروح ال�شاعر؛ حيث يقول:
و�ض ر َّيانا
م�ص َر َح َّي ْت ُك ْم موا�صل ٌة من ال َّر�سائلِ مث ُل ال َّر ِ
يا �ساكني ْ
َت ُ��ح�� ُّث�� َه��ا م��ح��دث ُ
��ات ال��ب��ي ِ��ن ط��ائ��ر ًة لي�ستْ ب��ف��ات��ر ٍة حتى ت��رى البانا
عن الكمائم مفترا ،ومزدانا()44
ب�شاطئِ النيلِ ري��ع��ا ًن��ا ،وممتل ًئا
ًّ
ِ
يخاطب ال�شاعر �ساكني م�صر ،والخطاب  -هنا في ظاهره -
عام ،ولكنه لأقربائه و�أ�صدقائه خا�ص ًة؛ حيث �أخذ التعميم على وجه
ج ـ ــذور الخ�صو�ص ،دليل ذلك على الر�سائل التي قام ببعثها �أثناء غربته ،م�شب ًها
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�إياها بالرو�ض في ريحها وعطائها الجمالي ،جاع ًال الم�صاعب و�آالم
البعد والغربة تحث هذه الر�سائل ب�سرعتها وا�ستمراريتها المتوالية؛
حتى ترى الجمال من الأقارب والأ�صدقاء والمحبوبة خا�صة ،والتي رمز
لها (بالبان) ،كما نجد ت�أكيد الوطن في ت�أكيد و�صول هذه الر�سائل �إلى
المحبوبة وهي ب�شاطئ النيل.

لوعة الفراق:
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لعل و�صف يوم الرحيل هو الغ�صة الأولى التي يتلقاها «محمود �شاكر»
من غ�ص�ص البين وقد �شبهها بغ�صة المقتول في المذاق لمرارتها،
و�شدة �ألمها مبتد ًئا ذلك بالبكاء من الطرفين (المو َّدع وال ُمودِّع) ،ولم
يكتف ال�شاعر ببكاء العيون ،ولكن ربط ذلك ب�آالم القلب الذي �أنتج هذا
البكاء؛ حيث و�صفه بالخفقان وعدم الثبوت في لحظة الفراق وال�سفر،
ولم يخ�ص ال ُمودِّع ،حيث و�صفه بالأ�صدقاء والرفاق والمحبين ،وي�شمل
ذلك الجن�سين الرجال والن�ساء؛ فجعلها في �صورة رائ��دة؛ حيث �إن
المودِّع تمنى �أنه م�سافر مع المو َّدع ،وذلك ل�شوقهم وحبهم له ،وهنا
الت�أكيد على �صدق العاطفة بت�صوير هذه اللحظة ،وذلك في قوله:
����ن ت���ب���ك���ي وك ُّ
ك ُّ
��������ل ف���������ؤا ٍد خ������اف ٌ
ِ������ق �إث���������� َر ُر ْف�������ق������� ٍة وخ���ل���ي���لِ
������ل ع����ي ٍ
و َّدع����وا وال�� َّرح��ي�� ُل دا ٍع �إل���ى البي ـ ـ ِـن ف���ودُّوا �أن يظفروا بالرحيلِ
��ن �أذاق�����و ُه غ��� َّ��ص�� َة المقتولِ ()45
رغ��ب��وا �إ ْذ �أذاق��ه�� ْم ُغ َ
�ص�ص البي ـ ـ��ـ ِ
وفي مو�ضع �آخر نجد ال�شاعر يذكر لوعة الفراق ل�صديقه وقريبه
«عبدال�سالم هارون» في قوله:
ُ
والفراق م�ضاجعي يجدُّ فيك�سوني الدُّ مو َع البواليا...
�أل�ستَ تراني
الطبيب المداويا؟!()46
و ُي��وق ُ
ال�شو َق بعد ُرق��اد ِه و ُيحيي ً
ِ��ظ م ِّني َّ
جوى ُيعيي َ
ِّ
ي�شخ�ص «محمود �شاكر» الفراق ل�صاحبه ،وك�أنه �إن�سان ي�ضاجعه
عند نومه ،ثم يجود عليه حتى يك�سوه بالدموع البالية من كثرة ما تذرف ج ـ ــذور
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وت�سيح ،وهنا تج�سيد للدموع ،وت�سكين ل�صورة المتحرك ال�سائل فت�صبح
ك�أنها ك�ساء ،وذلك داللة على غزارتها وكثرتها ،ثم يوقظ ال�شوق الحنين
الذي ت�سلى عنه وقت �صباحه وعمله فيعيده ،وك�أنه �إن�سان �صحا من بعد
نومه ،والذي يحيي الحرقة والحزن و�شدة الوجد الذي ُي ْت ِع ُب و َي ْ�ص ُع ُب على
الطبيب �إذا حاول مداواته ،وهنا ت�شخي�ص � ً
أي�ضا ،حيث �أطلق على الحزن
والحرقة �صفة الحياة التي رمز على هدوئها بالموت الذي لم ي�صرح
به �إال عبر الحياة التي �أطلقها عليه ،وهنا ر�سم ال�شاعر �صورة خيالية
متداخلة في �إطار �صورة يدور محورها حول ت�صوير حاله ل�صاحبه عند
الفراق ،فنجده ي�شخ�ص الفراق بالم�ضاجعة ،وال�شوق بالإيقاظ والرقاد،
والحزن والحرقة بالحياة ،ويج�سد الدموع بالك�ساء ،وكل هذه ال�صور
للك�شف عن �آالم الفراق و�شدة الغربة وال�شوق والحنين لبالده و�أ�صحابه.
ونجده في مو�ضع �آخر ُي ْث ِني على �أيام الفراق بالخير ،م ْعق ًبا ذلك
بت�شبي ٍه ي�صور مرارتها و�آالمها في قوله:
ج���زى ُ
اهلل �أي������ا َم ال���ف���راقِ ف���إ َّن��ه��ا ت�����د ُُّب �إل����ى �أغ��ي��ال��ن��ا ف��ت��� ُ
��ص��ول...
ول()47
ح�س دبي َبها وم���ا ه َ���ي � اَّإل ز�أْ َر ٌة ،ف ُغ ُل ُ
د َ
َبيب الأف��اع��ي ما ُت ُّ
ي�صور ال�شاعر ه��ذه الأي ��ام ،وه��ي تتحرك في �أ�شجارنا الملتفة
المت�شابكة طيلة فترة ال�ف��راق وال�غ��رب��ة ،ودالل��ة ذل��ك لفظة (ت��دب)
الم�ضارعة ،وقد �شبه هذا الدبيب بدبيب الأفعى ،الذي يدل على �ألم
ك�س هذا الم�شهد الت�صويري خيا ًال رمز ًّيا
الحرقة و�شدة الموقفَ ،
وع َ
عن الغيل بالدموع ،ودبيب الغيل ا�ستمراره ببطء غير منقطع ،وقد �شبه
دبيبه بدبيب الأفاعي ،ولعل وجه ال�شبه المالم�سة في الدبيب ،وحرقة
�سم الأفعى.
الألم وحرارة ل�سعة ال�شوق بل�سعة ّ
ونجد ال�شاعر يختتم ديوانه في نهاية غربته ب�ألم الفراق على
�صاحبه «ح�سين ن�صيف» الذي �صادقه في الغربة ،ولكن �شتان بين فراق
ج ـ ــذور الوطن والأهل والمحبوبة  -الذي دام وا�ستمر فترة غربته  -و�ألم الفراق
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وال�شوق ل�صاحبه الذي ودعه في نهاية غربته ،فكان ي�صحبها فرح العودة
للوطن وترك الغربة ،وذلك في قوله:
غ��ي��ر �أ َّن ال��� َّ��ش��ت َ
�����س
��ات ي���أب��ى �ضيا ًعا ف����ت����را ُه م���ا ب���ي َ���ن ج�����ذبٍ ول��م ِ
أم�س()48
ُ
� ْإن ن���� ْأت دارن���ا
(ح�سين) ف��ق�� ْد كا نالتدانيبالأم�س�شيمة� ِ
هكذا ع َّبر «محمود �شاكر» عن �أحزان الغربة و�ألم الفراق في ديوان
«الحجازيات».

المبحث الثاني :الغربة الذكريات والأ�صدقاء:

تنوعت ذكريات الغربة مع الأ�صدقاء؛ حيث كان لأ�صدقاء ال�شاعر
دور م�شهود في الحنين وال�شوق في ذكر الوطن والأحبة ،ودارت هذه
الذكريات في عدة محاور ن�ش�أت وتكونت منها في حب الأ�صدقاء ،وهي
ذكريات بع�ض المواقف و�صفات الأ�صدقاء ،وذك��رى العهود والوفاء،
وتقارب ال�صفات وتوافق القلوب ،وذكرى التالقي ،وذكرى الود ،ولم
تتوقف الذكريات على الأ�صدقاء ،بل كان للديار ن�صيب من ذلك ،و�إن
كانت ذكريات الأ�صدقاء تفيد الرمز لذكرى الوطن والديار.

ذكرى الأ�صدقاء:
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ي��دور محور الذكريات مع الأ�صدقاء بالت�صريح المبا�شر بلفظ
(الذكرى) ،وقد ورد (ذكرتك( ،)49ف�أذكر(� ،)50أتذكر( ،)51الذكرى(،)52
ذكراك( ،)53ف�أدكرني( ،))54وتعددت �صيغها لكنها ت��دور في معنى
الذكرى والذكريات ،ولعل ق�صيدة «الذكرى بعد البين» تعد الق�صيدة
التي مثلت جانب الذكريات مع ال�صديق «عبدال�سالم هارون» �إذ يقول:
َ
ذكرتك وال ِّذكرى ُتهِي ُج البواكيا و�أ�صبحتُ وال ِّذ ْكرى دوائي ودائيا
ُب���ك���ائ َ���ي والأي��������ا ُم َت���ع���دو و���ش��ي�� َك�� ًة وفي ط ِّيها ُتخفي الهوى والأمانيا
يزي ُد وي ْروي ظام َئ ال�شوقِ والهوى وي��� ْت��� ُر ُك �آي�����اتِ ال������ودا ِد �ضواحيا
بها يهتدي َّ
ال�سا ُرو َن في دار غرب ٍة فتجمعنا الأ�شجا ُن ،وهْ َي كما ِهيا( )55ج ـ ــذور
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يتذكر ال�شاعر �صاحبه م�صو ًرا �آالم البعد والبين الذي يتجرعه؛
حيث �أ�صبحت هذه الذكرى تزيد البكاء ،وقد اختار لها الهيجان� ،أي:
الطغيان والفوران ،فكان هذا البكاء متوا�صلاً في الغربة ،لكنه عند ذكره
�صاحبه انتابه الفوران والطغيان ،مثل :هيجان البحر ،وذلك داللة على
الكثرة والغزارة من �شدة الحرقة والحزن على بعد �صاحبه ،بل �أطلق على
هذه الذكرى متناق�ض الداء والدواء؛ فهي داء في البعد والفرقة والألم،
لكنها دواء في تخفيف بع�ض المواجع عندما يعي�ش ويرجع بذاكرته
لتلك المواقف الجميلة ،فيح�س ك�أنه فيها ،وين�سى الغربة و�آالمها ،ولكن
الدواء يكون فترة هذا التخيل ،وعندما يزول هذا الموقف تبقى �آثار تلك
الذكرى ،فيتعلق ال�شاعر بغ�ص�ص الفراق ولواعج الألم من البعد ،وقد
�أكد بذلك في بكائه الم�ستمر وقت غربته ما تخفيه الأي��ام من الحب
والأماني التي تزيد ال�شوق والع�شق ،م�شب ًها ذلك بري الظامئ ،تار ًكا الود
مك�شو ًفا ك�أنه في �ضحى النهار ،ال يعتريه ُب ْعد وال ظالم ،حيث يهتدي
به ال�ساري في ليل الغربة ،حتى يجتمع ب�صاحبه الود والحب كما هو،
في�صور ال�شاعر �أن هذه الغربة ال تعد �إال زيادة في الود والحب وال�صفاء،
وهي مرحلة م�ؤقتة توثق �أوا�صر الحب والوفاء ،وتزيد الأ�شواق والوالء
بينهما.
وي�ؤكد ال�شاعر على �أن دجى الليل هو ما ي�شعل ذكرى �صاحبه في
قوله:
قا�ضيا
�إذا م��ا دج��ا لي ُل الهمو ِم ر�أ ْي�� َت�� ِن��ي َك�� ُم�� َّت��ه ٍ��م قا�ضي ِه ���س��ا َء ال َّت ِ
ف���أذ ُك�� ُر �أي��ا ًم��ا خ��ل��و َن وق��د م�ضتْ �شبا ًبا ب��ب��ذلِ ال�� ُم�� ْف��رح��اتِ ُم َواتِيا
مان جواريا()56
و ُك��� َّن���ا � َ��ض��ج��ي��ع ْ��ي َل���� ْه����و ٍة وغ�����رار ٍة وج ٍّد كما �شا َء ال َّز ُ
�صور ال�شاعر حاله حينما دجا الليل و�أظلم بحزن المتهم وحرقته،
ووقع الم�صيبة عليه ،وخا�صة �إذا ما �أ�ساء القا�ضي ق�ضاءه ،فكيف �سيكون
ج ـ ــذور حال هذا المتهم! الذي �أحاط به الظلم حتى �إن القا�ضي الذي يرمز به
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�إلى العدل قد �أكد هذا الظلم وزاده �إ�ساءة ،ف�أين يذهب هذا المتهم؟
و�أين ي�شتكي؟ فلي�س له �إال اهلل ،وهنا وجه ال�شبه عميق بين �آالم الذكرى
وحرقة الحزن و�شدة الغربة عندما يظلم الليل وي�سدل ظلماته ب�آفاقه،
حيث ي�صبح مثل حالة هذا المتهم ،فهو حزين يومه كله ،ولكن ظالم
الليل زاد هذا الألم وقطع يقينه؛ حيث يتذكر �أيامه مع �صديقه التي خلت
في �شبابهما و�أفراحهما و�أحزانهما ،بل ً � -
أي�ضا  -يتذكرها في ج ّدهما
ولهوهما و�أن�سهما.
ول��م تقف الذكرى عند ه��ذه المرحلة ،بل تعددت الذكريات مع
�صاحبه؛ حيث يقول:
�أت��ذك��ر ب ْي ًتا �ض َّمنا تحتَ ُجنحِ ِه و���ص��اح��ب�� ُه ُن��ول��ي�� ِه مِ �� َّن��ا الماله َيا
(�أب��ا ْ
الف�ضلِ ) �إ ْذ ك َّنا ن��رو ُم لِقاء ُه َط َوا َل ال َّليالي ،ث َّم ،طِ ْب َن ليال َيا..
��رج��ن��ا ُك�� ُّل�� َن��ا م��ن دي��ارن��ا نو ِّلي وجوهًا �شطر ُه وم�ساعِ َيا...
�إذا م��ا خ ْ
ك�������أ َّن ب���� ِه ُرو َح ال���ق���ل���وبِ ك��م��ي��ن�� ًة ُت��ج��ا ِذ ُب��ن��ا ج��� ْذ َب ال��ف��راقِ زماميا
فن ْرعى َ
وهي َمري َع ٌة ت���ز ّو ُد َخ��ي�� َر ال��� َّزا ِد م��نْ ك��ا َن َراع�� َي��ا
العلم َ
ريا�ض ِ
ُ
و�س العوا�ص َيا
المنعم ا ْقتا َد َ�صو ُت ُه
ومن ث َّم عبد
وح�سن �أغاني ِه ال ُّن ُف َ
ِ
ف� َ
بع�ض ما كان نائ ًما و�أخ���َ��ض�� َع م َّنا َ
أيقظ فيها َ
بع�ض م��ا ك��ان �آبيا
القلب ُنو ٌر ق ْد �أنا َر الدَّياجيا!()57
ُي َغ ِّني  ...و�أ�س َتا ُر َّ
الظالم ُتجِ ُّن َنا وفي ِ
يتذكر ال�شاعر «محمود �شاكر» البيت الذي كانا يلتقي فيه و�أ�صحابه
ولقاءاتهم و�سهراتهم في الليالي ،ثم الفراق الذي كان �سببه الغربة في
طلب العلم والرزق؛ حيث ي�ستلهم التراث الديني بقوله( :نولي وجوهً ا
�شطره وم�ساعيا ،)...وبقوله( :تز ّو ُد َخي َر الزَّا ِد منْ كانَ َراع َيا) ،فقد
ا�ستمد ذلك من قوله تعالى} :فلنولينك قبلة تر�ضاها ف��و ِّل وجهك
�شط َر الم�سجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم �شطره{ (البقرة:
 ،)115وقوله} :وتزودوا ف�إن خي َر ال َّزا ِد التقوى{ (البقرة ،)197 :ولعل هذا
اال�ستلهام ا�ستخدمه ال�شاعر في التخفيف من �ألم الغربة وق�سوتها بما ج ـ ــذور
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م ّر بر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم  -في المدينة ،وتحويل القبلة
وا�شتياقه لمكة وعدم �صبره ،ف�أخذ ال�شاعر ذلك ليوا�سي نف�سه ،ويقلل
من �ألم الحرقة ،كما نجد في ا�ستلهام التزود في الخير ،الأجر العظيم
وال�صبر وك�سب العلوم والمعارف ،بل والرزق الذي يناله بعمله في �أثناء
غربته.
ثم يتذكر ال�شاعر بع�ض �أ�صحابه ،ومنهم «عبدالمنعم» الذي كان
ي�شعل ليلة �سمرهم بالأغاني المطربة ،ثم يختم بالحب�س عن بقية
الذكريات ،وي�صرح بذلك في قوله:
بحب�سي ،فقلبي ال ُي ُ
طيق زي��اد ًة من ال ّذكر الموموق ٍة ال ِّذك ِر ما هيا...
خ�ص ُت ُه كان غاليا()58
أحب�س م��ن ه��ذا ال��م��دا ِد بق َّي ًة فهذا د ٌم �أ ْر ْ
�س� ُ
وهو ي�ؤكد على حب�س بقية هذه الذكريات م�شب ًها �إياها بدمه الذي
يعده غال ًيا ،لكنه �أخرج جز ًءا منه بذكره ،وهنا داللة على �شدة وقع هذه
الذكريات والمواقف الذي �شبهها بدمه ،وفي ق�صيدة �أخرى نجده ي�شير
�إلى ذكرياته مع �صاحبه (توفيق)؛ حيث يقول:
وجمال ب��رد �شبابه الأفواف()59
ُ
توفيق! ذك��راك ال��زم ُ
ُ
��ان وح��� ْ��س�� ُن�� ُه
كما نجد هذه الذكرى تبرز في �آخر بيت قاله في الغربة ،حين قال
في وداع �صاحبه «ح�سين ن�صيف» الذي عا�ش معه في غربته:
ح�سي()60
فادَّك ْرني ح�سين حين مغيبي �إ َّن هذي الذكرى لتبلغ ِّ

ذكرى العهود مع الأ�صدقاء:

تعددت الذكريات عند «محمود �شاكر» ،فتناولت الأ�صدقاء ب�صفة
خا�صة ،ومن تلك ذكريات العهود والوفاء التي بينهم ،فنجده مرة يذ ِّكر
�صديقه «�أبا الف�ضل» بتلك العهود التي بينهم في قوله:
تن�س العهو َد وح�سنها وال ال��� َّده��� ُر ي��ح��م��ي م����ر ًة وي��ن��ي�� ُل
�أبا الف�ضلِ ال َ
ج ـ ــذور والال�صد َرم�ضمو ًما�إلىمنيح ُّب ُه ون���ج���وى ق���ل���وبٍ ����س��� ُّره َّ���ن ن��ب��ي�� ُل
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فال خير من بعد الفراق ويومه
يذك ُر ال�شاعر ُح ْ�سنَ هذه ال�صداقة وال�صحبة ،م�ؤكدً ا على ذكرها
والوفاء بها ،م�شدِّ دًا على �صاحبه «�أبي الف�ضل» بعدم ن�سيانه؛ لأن الدهر
ال ي�ستقيم ،فمرة يمنح ،و�أخرى يرف�ض القرب بين الأ�صدقاء ،م�ؤكدً ا �أن
ال�صدور ال ت�ضم بع�ضها في الحب ،و�إنما يكون الحب بال�شوق واللهفة
والتوافق ،ولي�س بالمالم�سة والتقارب ،كارهً ا ُب ْع َد الفراق والنوى؛
حيث �إن الذكرى تعيد هذا البعد ،وتقرب هذا الود والروح الأخوية بين
الأ�صحاب.
ونجده في مو�ضع �آخر ي�ؤكد على ذكرى العهود مع �صاحبه (توفيق)
في قوله:
ال�ضافي()62
توفيق! ذ ْك َ
راك العهو ُد وقد م�ضتْ �إ ْذ نرتدي ُب ُر َد َّ
ُ
ال�شبابِ َّ
وفي قوله:
يئين توافي()63
توفيق! ذ ْك َ
ُ
ال�سنون ،وما ُ
راك العهودُ ،فر َّبما م�ضتِ ِّ
خ�صو�صا �إذا
فالذكرى تعيد ال��ود وروح المحبة بين الأ�صحاب
ً
بقيت على روح الإخال�ص والوفاء ،وال�شاعر ي�ؤكد عليها في كون ال�سنين
تالق ،فالقلوب تبقى على ودها وروحها في
الت�ؤمن ،فربما اليكون هناك ٍ
الحب والوفاء.
وقد �صور ال�شاعر تالقي الأ�صدقاء في قوله:
َ
أب�صرت العيو َن روانيا
أر�ض �
�إذا م���ا ت�ل�اق���ى ن���ائ���ي���انِ ب��� ُ��ش�� َّق�� ٍة من ال ِ
�صيب المراميا()64
وف���ي ك��� ِّل ث��غ�� ٍر ل��ف��ظ�� ٌة م�� ْر َج��حِ �� َّن�� ٌة ويحب�سها � اَّأل ُت َ
ال�شاعر هنا يتخيل �صورة اللقاء مع �صاحبه بعد الفراق والغربة
التي دامت طوي ًال ،وك�أن هذا الم�شهد في واقع هو الحقيقة؛ حيث ر�سم
هذه ال�صورة بدقة في تالقي ب�صر العيون وتعبيرها عن الفرح وال�شوق
وال�سعادة ،بالإ�ضافة �إلى تبادل عبارات الفرح التي تت�صادم بينهما ،وكل ج ـ ــذور
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تقوم ذكريات الغربة عند الأ�صدقاء على خيال الحب والود الذي
ي��دور بينهم ،حيث نجد ال�شاعر «محمود �شاكر» ير�سم هذا ال��ود مع
ذكر كل �صديق ،ومن ذلك قوله في �أثناء حديثه عن ذك��رى �صديقه
«عبدال�سالم هارون»:
ُ
ا�ستودعت ودك نا�سيا
�أال يا�شقي َق الن ْف�س هل �أنت ُم ْلحِ ٌد ودادي؟! وما
ُخيب المناديا؟!
وك���ي���ف �أذو ُد ال������و َّد ب��ع��د ورود ِه (ف�ؤادًا كري ًما) ال ي ُ
قرى الطارقيه من دم القلب �صافيا()65
�إذا ه���و ع���� َّر ْت���� ُه م���ن ال������ َّزاد ن��وب�� ٌة
ثم يختم ببيتين في الود بقوله:
جفاف ل�سانيا
وال
تح�سب الو َّد القدي َم ُم�ض َّي ًعا فذ ْك ُر َك يندى من ِ
ِ
أنت� ،شقي َق ال َّن ْف�س� ،أدرى بما بيا()66
َ
بقلبك من هوىً و� َ
و�إ ِّن��ي لأدري ما
ِ
هنا �أكد ال�شاعر على الوفاء للود القديم وحفظه ،و�أن ذكرى �صاحبه
تندى من جفاف ل�سانه؛ وك�أن ل�سانه جف من كثرة ذكر �صاحبه ،بل �إن
حبه الذي بقلبه يعلم عنه �صاحبه �أكثر منه؛ لكونه �شقيق النف�س ،وهنا
داللة على الحب والود.
وفي ذكر �صاحبه «ح�سين» يقول:
ُي��ع�� ِّن�� ُف��ن��ي ف���ي ُح��� ِّب���ه ذو �ضغين ٍة ع��ل��ي�� ِه و�إن ط��اوع��ت�� ُه ك��ن��تُ �ألأم����ا
ولي�س ج��دي�� ًرا ب��ال��ودا ِد ل�صاحبٍ �إذا �أحج َم القو ُم المرا�ؤُو َن �أقدما
َ
���س��ق��ان��ي م��ن م���اء ال�����وداد بك�أ�سه و�أن���ه���� َ���ض م�� ِّن��ي ج��ان�� ًب��ا ُم��ت��ه�� ِّد َم��ا
و َن َّعمني ف��ي رو���ض�� ٍة ال ت��رى بها �سوى ال َّنو ِر والعو ِد ال�� َّرويِّ ال ُم َق َّومَا
من ال�شهدِ � اَّإل و َّد ُه �إ ْذ تع َّم َما()67
وجاني ٍة �شه َد ال�� ُّزه��ور وم��ا جنتْ
يعنف ال�شاعر في حب �صديقه �أ�صحاب الحقد والح�سدً ،
راف�ضا
فا�ضحا �أمرهم ،معل ًنا حبه ل�صاحبه ،ووده الذي يبادله
ج ـ ــذور مطاوعتهم،
ً
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القوم المرا�ؤُونَ
�صاحبه �إياه عك�س بقية النا�س في قوله�« :إذا � َ
أحجم ُ
�أق��دم��ا» ،مج�سدً ا ه��ذا ال��ود ال��ذي �شبهه بالماء �أو الخمر في ال�سقيا
بالك�أ�س ،فقد عو�ضه ما تهدم من جوانب ال��وداد ال��ذي �شكاه وابتعد
عنه في غربته ،فيظهر ب�أن �صديقه «ح�سين ن�صيف» هو �صديق الغربة
ال��ذي عو�ضه عن �آالم الغربة ،فخففها ب��وداده ومحبته وم�صاحبته،
م�شب ًها م�صاحبته بنعيم الرو�ض الأخ�ضر الم�شع بنور زهوره البي�ضاء،
والأغ�صان الخ�ضراء اليانعة اللينة ،وك�أنه لم َي ْج ِن ولم يقطف من ع�سل
الزهور �إال ع�سل وده ومحبته التي تعممت على جميع الفوائد التي ح�صل
عليها في غربته ،وك�أنه يظهر ت�أقلمه في نهاية غربته مع الغربة في ك�سب
الفوائد �سواء �صداقة هذا ال�صديق �أو غيره ،فنجد وفاء هذا ال�صديق
عوَّ �ضه عن جانب الجمال الذي فقده في وطنه؛ حيث نرى ذلك في قوله:
«و� َ
أنه�ض م ِّني جان ًبا ُمتهدِّ َما» ،وفي قوله�( :سقاني ،نعمني ،تعمما) ،كما
نجد �أن ال�شاعر ق�صد في المطلع �آالم الغربة وحرقتها و�شدة حزنه،
وكنى عنها بالتعنيف ،وال�ضغينة؛ حيث ظهر هنا عدم الت�سليم للغربة في
نهاية المطاف ،عك�س بدايتها التي ظهرت في بداية الديوان؛ حيث كانت
�شديدة الحزن والألم والت�شوق لبالده.
العدد  ، 49رجب 1439هـ  -إبريل 2018

ذكرى تحاب القلوب وت�صافيها:

تظهر عند ال�شاعر �صورة الحب والت�صافي في حديث القلوب
لبع�ضها ومخاطبتها وحوارها ،وتظهر � ً
أي�ضا في تبادل الم�شاعر عبر
�صورة ال�شوق �أثناء الت�صافي في القلوب مع الأ�صدقاء ،وقد �أكد ذلك من
خالل ذكرياته مع الأ�صدقاء وهو في الغربة ،وفي ذلك �إثبات على ت�أ�صيل
هذا الود والحب ومحاولة االن�سجام معه ومعاي�شته و�إن بعدت الأج�ساد،
وقد ظهر هذا الت�صافي عند «محمود �شاكر» في ق�صيدة «الذكرى بعد
ج ـ ــذور
البين»؛ حيث يقول:
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ونف�س َك تن�ضوي لنف�سي وقد �ساء ال��ودا ُد الأعاديا
فق ْلـ ُب َك في قلبيُ ،
قلب من قد هوي ُت ُه فن�سم ُع من بين ُّ
ال�ض ُلو ِع المثانيا
يقب ُل قلبي َ
طري ًقا ُتزجِّ ى فيه �ضغ ًنا ووا�شيا()68
وال ت��ج�� ُد الأك�������دا ُر ب��ي��ن قلوبنا
ير�سم ال�شاعر �صورة قلبه وقلب �صاحبه «عبدال�سالم هارون» في
ت�شخي�ص فريد .تظهر ال�صورة الأولى ب�إدخال الجزء في الكل بقوله:
ٍ
(فقلبك في قلبي) ،وك�أن قلب �صاحبه �أ�صغر من قلبه ،وقلبه يحتويه
ويحميه ،وهنا داللة على تحمل قلب المغترب؛ لكثرة ما ي�صيبه من حرقة
وحزن و�شوق ،فيكون قلب �صاحبه موا�س ًيا له ً
عائ�شا معه بتخفيف �آالمه،
و�أن��ه يمثله في ب�لاده ،م�ؤكدً ا على �أن نف�س �صاحبه توافق نف�سه ،وقد
�أ�ساء هذا التوافق  -الذي قام على المحبة والود  -الأعادي ،مرد ًفا هذه
ال�صورة بت�شخي�ص القلبين  -وك�أنهما �إن�سان بمفرده ُ -يقبل واح ٌد منهما
الآخر ،وهذه كناية عن قوة الحب والود بينهما ،ب�صورة خيالية ا�ستطاع
�أن ين�سجها ال�شاعر بت�أكيد �سماع هذا القلب بين ال�ضلوع المنحنية،
فك�أن القلبين متعاي�شان في �ضلوع واحدة ،وفي جوف واحد� ،أو ك�أنهما
منق�سمان ق�سمين ،فجزء في جوفه ،والآخر في جوف �صاحبه ،ولقربهما
وتوادهما ال ي�ستطيع الوا�شي والحا�سد الت�أثير عليهما ،حتى �إن بعدا في
الغربة وات�سعا بالأج�ساد.
وي�ؤكد على حب القلوب ووفائها عند حديثه عن �صاحبه (توفيق)
بقوله:
كنا  -وم��ا ظل َم ال��زم ُ
��اف
��وب ل��ن�����ص��ر ٍة وع��ف ِ
��ان � -أح�� َّب�� ًة ج��م�� َع ال��ق��ل َ
ُح ٌّب ك�ضو ِد ال�شم�س في ق�سمات ِه ل��م�� ُع ال��وف��ا ،وت��ن��ا� ٌ
وت�صاف
��ص��ف،
ِ
إن�صاف()69
��وج ٍ��ع هج َر البال َد لهجر ِة ال ِ
ٌ
قلب ِن�� ْ���ض�� ٍو ُم َ
قلب ينا�ص ُر َ
يذكر ال�شاعر اجتماع القلوب في الن�صرة والعفاف والتنا�صف
والإن�صاف ،وذلك في الحب الذي �شبهه ب�ضوء ال�شم�س في الوفاء والود
الموج ِع ،فقد
ج ـ ــذور والتعاون؛ حيث كان قلب �صاحبه منا�ص ًرا لقلبه المهزوم َ
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ترك البالد واغترب لعدم وجود الإن�صاف في قول الحق ،وفي الحقيقة
�إن هذا المعنى خلفه مو�ضوع �شائك يظهر في موقف ال�شاعر «محمود
�شاكر» مع الحق في ق�ضية ،ربما تكون �أدبية �أو غير ذلك ،وهنا يظهر
�أن خلف هذه الغربة اغترا ًبا اجتماع ًّيا ،وقد كان �صاحبه هذا من الذين
وقفوا معه في هذا المو�ضع.
ونختم الحديث عن ت�صافي القلوب وتحابها عند «محمود �شاكر»
في غربته وذكرياته مع �أ�صدقائه بحديثه ل�صديقه في الغربة (ح�سين
ن�صيف) قبل عودته من غربته ،حيث يقول:
ترا�ض م��ن زم��ان��ي ب��ل ك��ان ُن��ه��ب�� َة خل�س
ك��ا َن ُق�� ْر ُب القلوبِ ال عن ٍ
ب��ددت�� ُه الأي���ا ُم تبدي َد نف�سي()70
���ب ال��ق��ل��وبِ ك���ن��� ًزا ،ول��ك��ن
ك���ان ح ُّ
نجد ال�شاعر ي�شير �إلى ق�صة هذا الحب والود الذي رمز له بقلبه
وقلب �صاحبه ،و�إنه لم يكن عن ر�ضا من الزمان في بادئ الأمر ،حيث
كان يعي�ش ال�شاعر �ألم الغربة ،وهَ ّم الحزن ،و�شدة الحنين لبالده؛ لكنه
اختطف هو و�صديقه قلبيهما خل�س ًة من دون �أن ي�شعر الواقع بهما ،ثم
ي�شبه حب �صاحبه الذي دار بين قلوبهما وم�شاعرهما بالكنز الذي اليبور
وال ينتهي ،فقد كان له موا�س ًيا وخدي ًنا حتى بددته الأيام وفرقته ،وهنا
ت�أكيد ال�شاعر على عدم تفريق القلوب ،وذل��ك في الحديث عن الود
والحب ،و�إن بعدت الأج�ساد ،فالوداد والمحبة تكون في القلوب ،وقد
زرعها القرب والتالقي بالم�شاعر في روح الغربة ،التي يظهر تحولها في
وحب ،وظهر فيها الت�صافي والمحبة عك�س اال�شتياق؛
نهاية الأمر �إلى و ٍّد ٍّ
ولكن ال�شاعر لم ي�صرح بذلك ،لكنه ظهر على �شعره ومحبته ل�صاحبه
الذي عو�ضه الحب والود في غربته ،و�إن كان الأمر قد انتهى  -في �آخر
المطاف  -بتبديد الأيام لهذا الكنز حين حكمت بفراقهما.
وقد ا�شتملت الذكرى على ذكرى الديار في الغربة بالت�صريح في
ج ـ ــذور
قول «محمود �شاكر»:
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ذك������رى ال������ ِّدي������ا ِر ت���ه���ي��� ُج ال ُ���ح��� َّب���ا ُح������� ًّب�������ا ي�������ك ُ
�������ون ل����ق����ل����ب���� ِه ق���ل���ب���ا
����ش���اب���ت م���ن���اي���ا ُه وم�����ا �ش َّبا()71
خ���ف���ق���انِ ي��ج��ت��م��ع��انِ ف����ي ج�����س��دٍ
وهنا عالقة قوية في ت�صويره حب هذه الديار ب�صورة القلب ،فقد
جعل الحب قل ًبا لقلبه.

المبحث الثالث :الغربة والحبيبة:

ال تخلو غربة من �ألم الفراق ،ومعاناة البعد مما ينتج عنها ذكرى
المحبوبة( ،)72والحنين للأهل والأ��ص��دق��اء ،كما �سبق الحديث عن
ذلك ،وفي هذا المبحث نتناول ما �آلم «محمود �شاكر» من لواعج الغربة
تجاه المحبوبة؛ �إذ �إنه قد تغ َّرب في بداية حياته �أيام ال�شباب والغرام؛
حيث كان لبعد المحبوبة �أث ٌر كبي ٌر على غربته ،فقد تنوعت �آثار الغرام
العاطفي عند ال�شاعر بين الحب وال�شوق ،وبين الأمل في الو�صل والوفاء
والإخال�ص والخوف من الجفاء ،الذي ربما �أ�صبحت الغربة �أحد �أ�سبابه.

الحب وال�شوق:
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نجد ال�شوق يلتهب في الحب حتى في قرب الحبيبين ،فما بالك �إذا
الحب ويتراكم ال�شوق� ،شوق
كان هناك ُب ْع ٌد وغربة؟ فعند ذلك يزيد ّ
الديار والوطن� ،شوق الذكريات والأ�صدقاء� ،شوق المحبوبة ،وربما
يوازي ال�شوق �إلى المحبوبة �شوق الوطن والأ�صدقاء ،وهذا ما الحظناه
عند «محمود �شاكر» في قوله:
ي�� ْل��ت��ه ُ��ب ال��ح ُّ��ب �أ ْو َي��ل��ي ُ��ن ...فما �أ ْن���������� َع���������� ُم � اَّإل ب��������� ِه و�أن�������� َ�������ش�������ر ُح
�ضني ،فقلبي لذاك ي ْنف�سِ ُح()73
� ْإن ك�����ا َن ���ش��وق��ي َي���ل ُّ���ج ُم�� ْع��ت�����س�� ًف��ا ُي ْ
ال�شاعر ي�ؤكد على عدم نعيمه وان�شراحه �إال بالحب� ،سواء ا�شتد
ال�شوق في الحب والتهب �أم الن وهد�أ ،معللاً ذلك ب�أن �شوقه �إذا دخل
متع�س ًفا يتعب ،ف�إن قلبه في هذا الأمر يف�سح ويخفف الوطء ،وهنا داللة
حين �آخ��ر ،و�إال لما
حين ،وهدوئه في ٍ
ج ـ ــذور بين ا�شتداد الحب وال�شوق في ٍ
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تحمل �صاحبنا الغربة ولرجع �إلى وطنه ومحبوبته ،وقابل ذلك ال�شوق
الحار القوي بهدوء قلبه ولينه.
وقد عاوده الحب وال�شوق عند ال�شاعر( ،)74ومن ذلك قوله:
العين َ
�أال ُت ْب ِ�ص ُر ُ
ال�صدى؟!
طيف
ِ
الحبيب؟! �أال ت�سم ُع الأ ْذ ُن ح َّتى َّ
�أال م��������� َّد م���������نْ ك������� ِّف������� ِه راح��������� ًة ع��ل��ى ال��ب��ي ِ��ن �أل��ق��ى �إل��ي��ه��ا ي���دا؟!
�أال ،م��ا �أال؟ �أم���ا  ،م��ا �أما؟( )74ر�ضيتُ ال�سها َد ر�ضيتُ الردى()75
ُّ
َّ
لقد تعب ال�شاعر من ت�سا�ؤالته بقوله� :أال ،...وقوله� :أما ،...وانتهى
به الأمر �إلى الر�ضا بال�سهر و ُب ْعد الحبيبة الذي ي�شبه الموت.

�أمل الو�صل عند المحبوب:
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يظهر عند ال�شاعر حوار الذات في النظرة عن المحبوب ،وذلك
ب�سبب انقطاع التوا�صل في �أيام الغربة؛ حيث يقول:
الهج ِر تدانى()76
ُر َّب خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍّـل ل ـ َـك � ْإن مل ـ
ــتَ �إلى ْ
وهنا ا�ستخدم �أ�سلوب الحكمة وال�ت��أم��ل ،متفائلاً بعدم قطيعة
محبوبته وو�صلها بعد الهجر الذي ح�صل منه في غربته ،فيخاطبه باع ًثا
في روحه الأمل بالو�صل والوفاء في قوله:
���������س م�����ا ج���� َّد ب����������م����������ا ك��������������������ان وك���������������ان���������������ا؟!
����ب ال���� َّن���� ْف ِ
ي�����ا ح����ب����ي َ
ه������ل ن���������س����ي����تَ ال�����ع�����ه����� َد وال����������� ُو َّد وم���������������������ا ��������������ض������������� َّم عُ�������������ران�������������ا
ال َت ُ
������������خ������������نْ ودِّي ك�����ف�����ان�����ا ال������������دَّهْ ������������ ُر ُخ������������ َّوا ًن������������ا ك����ف����ان����ا
وج����ـ����ـ دًا ول���������������م ي���������غ َ
ل�����ي َ
���������ن ح�����ن�����ان�����ا
�����ن ق���ل���ب���ي ل������م ي����������� ُذ ْب ْ
ح���������س���� ُب���� ُه م���� َّم����ا َل�����قِ�����ي ف�����ي ال��ـ��ـ��ـ ـ����������ـ���������� ُو ِّد ُذ اًّل وه�������������� َوان��������������ا()77
َ ْ
فال�شاعر يذ ِّكر محبوبته بالعهد والودِّ ،وما اتفقا عليه من الإخال�ص،
ناه ًيا �إياه عن الخيانة والقطيعةً ،
متعوذا من ذلك ،متمن ًيا لقلبه الحب
والود الذي ذاب فيه ،ويكفيه ما لقيه من معاناة ّ
وذل ب�سبب هذا الود
والحب.

ج ـ ــذور

246

فضاءات الغربة واحلنني في ديوان احلجازيات لـ «أبي فهر محمود محمد شاكر»

الإخال�ص والوفاء للمحبوبة:

العدد  ، 49رجب 1439هـ  -إبريل 2018

يقوم الإخال�ص والوفاء على الو�صل وعدم الخيانة بين المحبوب ْي ِن،
وخ�صو�صا �إذا �أ�صبح هناك ُب ْع ٌد وغربة من طرف واحد ،فربما ي�ؤثر
ً
البين والنوى في �أحد المحبوب ْي ِن ،وي�سبب القطيعة والهجر الذي ينتج
عن الو�شاة من ناحية ،وعدم الإخال�ص من ناحية �أخرى ،وفي الإخال�ص
وت�أكيد الوفاء للمحبوبة يقول «محمود �شاكر»:
����ى و َث�������� َّب��������تَ ُ
اهلل ُخ َ
������ط������ى َج���������� ِّد ْه
�������اب ي ِّ
ال خ َ
���������ارب ل������ ُه ُم���� ْرت����ج ً
إخ�لا���ص من م ْهد ْه
وال �أرا ُه ال���� ُّ���س���و َء ف���ي ���ص��اح��بٍ ق�� ْد ُ�أر���ض�� َع ال
َ
ح َّتى ُي��وارى في ثرى لحدِ ْه()78
ول�����ن ي ُ
����خ����و َن ال���ع���ه��� َد ف����ي ِذ َّم������ ٍة
يدعو ال�شاعر لمحبوبه بتحقيق �آماله وتثبيت خطاه على الحب
والإخال�ص ،و�أن يحمي �صاحبه من كل �سوءٍ ،مثبتًا �أن �إخال�ص �صاحبه
ر�ضعه ُ
منذ �صغره ،م�ؤكدً ا عدم خيانته ،ووف��اءه بالعهد حتى الموت،
مكر ًرا ذلك في مو�ضع �آخر بقوله:
ال�سما َء وك����ان����تْ ل����� ُه ال����� َّن�����ا ُر ب��ال��م��ر���ص��دِ
ومن خا َن في ال ِ
أر�ض خا َن َّ
ج��� َّن��� َة الموعِ دِ ()79
وم����نْ ك����ا َن ب��ال��ع��ه��دِ ُم��� ْ��س�� َت�� ْم�����سِ �� ًك��ا �أ� َ
���ص���اب غ���دًا َ
ي�ؤكد ال�شاعر على �أن خيانة العهد خيانة هلل ،ومن خان اهلل فجزا�ؤه
النار ،و�أن جزاء الوفاء بالعهد الجنة ،م�ؤكدً ا -في مطلع هذه الق�صيدة-
على حبه الوفاء وكرهه الجفاء والخيانة ،وعدم �سماع الو�شاة في قوله:
��������ب ال�����وف�����اءَ ،و�أ ْق����ل����ى ال��ج��ف��ا ءَ ،وال �أ���س��ت��ط��ي ُ��ب ا ْن����ت����زا َع ال�� َي��دِ
�أُحِ ُّ
���ج��� َة ال��� ُم��� ْف��� َت���دي
�إذا �أن�������ا �أح����ب����ب����تُ م������نْ راق���ن���ي ب����ذ ْل����تُ ل����ه ُم���ه َ
وال ُ�سو َء يرجو ُه م ِّني َغدي()80
فال �أ�س َم ُع القو َل  -قو َل الو�شاة -
ْ

حفظ الود رغم طول الغربة:

برز عند ال�شاعر ت�أكيد الوفاء بالعهود وعدم الخيانة ،و�إن طالت
الغربة وانقطع الو�صل الذي فر�ضه الدهر بغير ق�صد ،و�إنما طبيعة الحياة
ج ـ ــذور و�أمورها؛ حيث نجد ال�شاعر ي�ؤكد عدم الن�سيان ،و�إن طال الفراق في قوله:
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ل�����س��تُ �أ ْن�������س���ى ،و�إن ت���ق���اد َم ع�� ْه�� ٌد وم�������ض���ى ه�����������از ٌِل و�أق������ب������ ُل جِ �����دُّ
ل�ستُ �أن�سى ،على البعا ِد و� ْإن كا َن ال َّنوى ي ْن َ�س ُخ الموا�ضي وي ْعدُو
م��ا لقينا فيما لقينا م��ن الدَّهْ ـ ـ ـ ـ ِر كمثلِ ال َّنوىَ ؛ فما من ُه بُدُّ ()81
وفي قوله:
ك من حبلِ ع ْقدِ هَا الق َد ُم()82
الحبيب من ِ�صلَ ٍة ما َف َّ
بيني َ
وبين
ِ
ال�صلة بين ال�شاعر وبين �أحبابه ال يقطعها طول الفراق ،فهي قديمة
ال يمكن �أن يقطع حبلها البعاد.

الخوف من الجفاء ب�سبب الغربة:

المبحث الرابع :الغربة والمعاناة:
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ظهر عند ال�شاعر خوفه من جفاء المحبوبة ب�سبب طول الغربة
وانقطاع الو�صل ،وذلك في غير مو�ضع( ،)83ومن ذلك قوله:
ك����� ْم ح���ب���ي���بٍ �أُو ُّدهُ ،ن���ل���تُ م��ن�� ُه َق���� ْ���س���و ًة م��ث�� َل ق���� ْ���س��� َو ِة ال��م�� ْع��� ُ��ش��وقِ
َبع َد قربٍ عنْ �صاحبٍ و�صديقِ ()84
� َ���ص��� َّد م���ن َب��� ْع���دِ ْ
و���ص��ل�� ِه وت��� َن���اءى ْ ْ
ويختم � ً
أي�ضا بالحديث في هذا المو�ضوع بقوله:
ل��ي��تَ قلبي ل��م ي��ح��ت��م ْ��ل ل��ك ُودًّا ل�����م ت����ك����نْ ف�����ي ج�����زائ�����ه ب���رف���ي���قِ
طيق �إن ُكنْتَ غير مُطيقِ ()85
والهج ـ ــر ُم ٌ
غ��ي�� َر �أ ِّن���ي على و���ص��ال َ��ك
ْ
َ
وقد بدافي النموذج الأول ت�أكيد ذلك بـ «كم» الخبرية التي تفيد
الكثرة بعدد المحبين الذين �س َّر بودهم ،ولكنهم يقابلون هذا الود
بالجفاء الذي �شبهه بجفاء المع�شوق والمحبوبة؛ حيث ي�صد من بعد
الو�صل ،ويتباعد بالهجر والقطيعة ،ثم يتمنى في النموذج الثاني لقلبه
عدم تحمله حبه ووده ُ
منذ البداية؛ حيث لم ي�ستطع القطيعة ،بل �سيبقى
على و�صاله و�إن هجره المحبوب.

عرفت الغربة بمظاهر البعد والنزوح مما جعل لها �آث��ا ًرا �سلبية
تنعك�س على المغترب ،ولعل من �أهمها الحنين وال�شوق ،و�ألم الفراق ج ـ ــذور
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والبعد والحرقة على الأهل والوطن الذي ينتج عنه البكاء والهم وعدم
النوم والحزن وغيره من �آالم البين.

البكائيات:
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ال تخلو ق�صيدة �أو مقطوعة في ديوان «الحجازيات» � -أو تكاد  -من
البكائيات ،وكانت الغربة هي ال�سبب المبا�شر فيه ،ولكن الفرق في هذه
الظاهرة �أننا نجد في بع�ضها التلميح والإ�شارة ،وفي �أغلبها الت�صريح الذي
يعك�س �شدة الحزن والمعاناة وعدم تحمل البعد ،وفقد الخلاّ ن والأهل.
�إذ نجده ي�شبه الدمع بالبحر والماء والكثرة ،وهنا يبرز تنوع ال�صور
في هذه البكائيات ،وب�صفة خا�صة في ر�سم �صورة الدمع في قوله:
في�ض ِه و�أ ْن�����ب�����تَ ال�����د َّْم����� ُع ع���ل���ى خ������� ِّدهْ..
ث��� َّم م�����ض��ى ال���د َّْم��� ُع ع��ل��ى ِ
ن�����ب ُ
وج�������د ْه
�������س ي��������� ْذوي وال َي������ ْذ ُب������ ُل م����ا � ُ����ض���� َّم ع���ل���ى ْ
�����ات ه������ ٍّم ل���ي َ
�����س ُب��ك��ا ال�� َّث�� ْك��ل��ى ع��ل��ى ه��ال ٍ��ك م�����ث����� ُل ُب�������ك�������ا ٍء ث���������ا َر م��������نْ ُو ِّد ْه
ل��ي َ
ِ��ف م����ث���� ُل ف����������راقٍ خ����ب����ت ف�����ي َر ِّد ْه
وم���ا ا���س��ت��ث��ا َر ال��دم�� َع ف��ي م��وق ٍ
البين � -أ�شوى من ُه في فقد ْه
وم���دم��� ُع ال��ع��ي ِ��ن  -ع��ل��ى �صاحبٍ في ِ
�سيفك في غمد ْه()86
َ
ل����ك َّ
����ن ل���ل���ب���ي ِ���ن ي��������دًا ع����ن����دن����ا ...ق ْد � ْ
أغمدت
ْ
يفيد ال�شاعر ا�ستمرارية في�ض الدمع ،الذي يوحي بالكثرة والدوام،
ف�شبهه بال�سيل العرمرم �أو هيجان البحر ،ولكن ال�صورة توحي بال�سيل،
وذلك لبقائه �أث ًرا للنبات ،حيث جعل هذا الدمع الم�ستمر في الفي�ضان
بالهم الذي �شبهه
من العين مبق ًيا نبا ًتا على خده ،وا�ص ًفا هذا النبات ِّ
بالحياة في �إط�لاق �صفة (الذوبان والذبول) عند انقطاع الماء عن
المرعى ،حيث ت�صيبه هاتان ال�صفتان ،ولكن ال�شاعر �أكد على قوامه
واخ�ضراره ب�سبب رافد الدمع الم�ستمر ،داع ًما قوله ببع�ض الأمثلة التي
ت�ؤكد ا�ستمرارية البكاء ودوامه لدى المغترب ،حيث قال :لي�س مثل بكاء
ج ـ ــذور المر�أة على ابنها �أو حبيبها ،وال البكاء في موقف ما ،ولي�س في فقد
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�صاحب ب�أكثر من بكاء المغترب؛ لأن البكاء في هذه المواقف لي�س بعده
�أمل فال يدوم وال ي�ستمر مثل بكاء المغترب.
وفي �صورة فريدة نجد ال�شاعر يطلق �صفة المعدود على �سيالن
الدمع في قوله:
ال�شوقِ ت�أتي تواليا()87
وف َّ
وهي تجري َح ِف َّي ًة ِق َرىً ل ُِ�ض ُي ِ
�أُعِ دُّ ُد ُموعي َ
يطلق ال�شاعر العدد على كل �سيلة تجري على الخد ،فربما تنطلق
وت��ذرف ن�صف �ساعة ،حيث يلقى عليها رقم واحد مث ًال وهكذا ،وهنا
�إ�شارة �إلى عدم التوا�صل في ال�سيالن ،و�إنما ت�أكيد اال�ستمرارية والكثرة،
حيث توافق ال�صورة ال�سابقة بالنبات ،فلو كان م�ستم ًّرا بغير انقطاع ما
الهم ،لكن ال�شاعر ي�ضفي على �صفة التج�سيد �صفة الت�شخي�ص في
�أنبت ّ
�إطالق �صفة االحتفاء الخا�صة بالإن�سان على الدمع؛ حيث قال« :تجري
حفية» ،ويزيد هذه ال�صورة جما ًال جعل جريان الدموع مادة يكرم بها
�ضيوف ال�شوق الذي ت�أتي متوالية ،فك�أن هذه الدموع ال تجري � اَّإل �إذا
أي�ضا َّ
جاءت �ضيوف ال�شوق ،فهي ت�أتي تكري ًما لها ،وهنا � ً
�شخ�ص ال�شوق،
وج�سد الدموع مرةَّ ،
و�شخ�صها �أخ��رى ،وفي هذه ال�صورة جما ٌل ربما
َّ
تف ّرد به «محمود �شاكر؛ حيث �أطلق �صورة خيالية عالية المعنى والداللة.
وثمة �صورة �أخ��رى طغت عليها المبا�شرة ،لكنها توحي بالكثرة
واال�ستمرارية في قوله:
ُ
������ذروف م����ن ن���غ���مِ ��� ْه
�����ن دم����ع���� ُه ال������م
ُر َّب ب����������اكٍ ف������ي ُذ َرى َف����� َن ٍ
����������وب ك���م���ا ي����ت����ل���� َّق����ى ال����������������و ْر ُد م������ن دي����م���� ْه
ت�������ت�������ل������� َّق�������ا ُه ال���������� ُق���������� ُل ُ
ف�������ي اهْ ����������ت����������زا ٍز دائ��������������م �أب������������دًا عَ���� َّم م����نْ ف�����رع �إل����ى َقدَمِ ْه()88
ٍ
ٍْ
جعل ال�شاعر ذرف��ان ال��دم��وع نغمة للحزن والغربة� ،أي :عالمة
ت�ستقبلها القلوب وترحب بها بكل �سهولة بغير رف�ض ،حيث �شبهها
با�ستقبال الورد للمطر الذي يهبط عليه من ال�سحاب والغيم فيجعله ج ـ ــذور

250

فضاءات الغربة واحلنني في ديوان احلجازيات لـ «أبي فهر محمود محمد شاكر»

يهتز ،وهذا االهتزاز الم�ستمر يعم جميع بدنه وج�سمه ،في�ؤثر على جميع
�أحا�سي�سه وم�شاعره ،وك�أن الدمع يجري من عينيه حتى قدميه.
ولعل فقد الم�ؤن�س والرفيق في الغربة مما يزيد لواعج الغربة و�آالمها
في قول ال�شاعر:
ي�ستثير الدُّ ُمو َع فق ُد ال ُموا�سي()89
ل�ستُ �أ ْبكي َ
من الفراقِ ولكنْ
ُ
وف��ي �شدة ال��دم��وع التي �أنتجتها الغربة وال�ت��ي تع ّد لهيب النار
وحرارتها ،يقول:
هيب وعيدَا ُن ُه()90
دمع ٍة �إ َّنها َو ُقو ُد ال َّل ِ
جب من ْ
و�أَ ْع ُ
ويقول:
في ا�سمِ هَا �إ َّنها من ال ِّنيرانِ ()91
من ُد ُمو ٍع لي�ستْ من الما ِء � اَّإل
َ
ْ
هكذا �صارت الدموع عند ال�شاعر «محمود �شاكر» نيرا ًنا تحرق
ف�ؤاده ،فقد انطلقت من م�شاعره �إلى قلبه ،ومن قلبه �إلى عينيه؛ لتهبط
منها نار نابعة من �أحا�سي�سه في الأ�سا�س.

الحزن و�ألم البين:
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الزمنا الحديث عن الحزن و�ألم البين ُ
منذ بداية البحث؛ لكون هذا
وخ�صو�صا �إذا
المعنى جز ًءا من عنوان الدرا�سة الذي َت َم َّث َل في الغربة،
ً
كانت ِل َع َل ٍم �شاعر ا�ستطاع �أن يعبر عنها في �شعره وقت حدوثها� ،إن �صدق
العاطفة يبرز جماليات ال�صور التي نبعت من �شدة معاناة الغربة ،ولعلنا
هنا نتناول اً
خا�صا� ،أو مثالين يو�ضحان هذا الجانب ،وذلك في قوله:
مثال ً
ل ْم �أج ْد في الحيا ِة �أق�سى على القل ـ ـ��ـ ِ��ب م َ���ن ال��ب��ي ِ��ن �أو دف����ا ِع ال��� ُّن��� ُزو ِع
������ب ف���م���ا ك������ان ُح����� ُّب����� ُه ب��� ُم���طِ ���ي��� ِع
البين ُ
والح ـ ـ ِّ
� ْإن يطِ ْع َك ال ُبكا ُء في ِ
ف����إذا ل��م ي��ج�� ْد ط��ري�� ًق��ا �إل���ى ال َعي ـ ـ��ـ ِ��ن ف����إ َّن ال َّ��ط��ري�� َق ب��ي َ��ن ال�� ُّ���ض�� ُل��و ِع
ُجوع()92
ج ـ ــذور و�إذا ذا َق�������تِ ال���� ُع���� ُي ُ
ُ���ج���و ًع���ا لم ُيغا ِد ال ُق َ
����ون ه ُ
لوب ز ْو ُر ه ُ ِ
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ي�ؤكد ال�شاعر �أن الحياة ال يوجد فيها �أق�سى على القلب من البين
وال�شوق ،و�إن ا�ستطاع �أن ي�سيطر على الدمع والبكاء في الغربة والبعد،
فلن ي�ستطيع �أن ي�سيطر على حب الوطن والأهل في الغربة ،وهنا يظهر
ال�شاعر ال�صراع بين العين والقلب ،فربما ي�ستطيع �أن يكتم �ألم العين
وي�ستر �شوقها �أمام النا�س ،لكن القلب ال ي�ستطيع التحكم به وال�سيطرة
عليه ،وهو الذي يكون خلف العين ودموعها ،فربما يخفف عليها نها ًرا؛
لكنه يوقد حزنها لي ًال ،كما ر�أينا �ساب ًقا ،وربما كان ذلك دليلاً على
قوة �شكيمة ال�شاعر كي ال َي ْف َر َح �أعدا�ؤه وي�شمتوا ب�آالمه و�أحزانه ،فقوته
ظاهرة من خالل احتواء جز ٍء كبير في الديوان على الحكم والأمثال
كي يخفف من وط�أة الحزن ،وال ُي ْ�ش ِم َت �أعداءه ،وربما يكون ذلك �أحد
�أ�سباب عدم ن�شره الديوان �أيام حياته ،مع �أن غربته كانت بداية حياته،
والديوان لم ين�شر � اَّإل مر ًة واحدة بعد مماته بثمانية ع�شر عا ًما.
ومن �آالم��ه التي تحدث عنها في غربته حزن الف�ؤاد و�شوقه على
وطنه الذي كان عليه �أ�شد من لهيب جمر الغ�ضا في قوله:
����ي ال��������� ُف����������ؤَا ِد و�أ� ْ������س������ َوا ُن������ ُه
ط��وي��تُ ع��ل��ى م��ث��لِ َج�� ْم�� ِر الغ�ضا � َ����ش����ج َّ
���ط �سِ ْل َوا ُن ُه()93
�����ب ع����ن ال����������دَّا ِر ُذو َح���� َّن���� ٍة ت���ب���اعَ��� َد وا� ْ���ش��� َت َّ
َغ�����ري ٌ
فال�شاعر يقول �إنه �ضم قلبه على حنين حارق ،مثل( :جمر الغ�ضا)،
وقد �أح�سن ال�شاعر ا�ستخدام هذا التعبير ،ف�إن الغ�ضا  -ويقال الغ�ضى-
«�شج ٌر من ال ِأثل خ�شبه من �أ�صلب الخ�شب ،وجمره يبقى زما ًنا طوي ًال
ال ينطفئ»( ،)94ف�أكد لنا ال�شاعر بهذا اال�ستخدام على �أن جمر الغربة
دائم الحرقة في قلبه.
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له ْم َ�شا ُن ُه ْم و َل ُه َ�شا َن ُه
وقوله:
وحرا ٌم كرىً على �أجفان ْه()96
�أَ َح ٌ
الل ل ُك ِّل ج ْف ٍن ُ�س َب ٌات
ي�صرح ال�شاعر بالعذاب والمرارة و�شدة الحرقة من الغربة التي
تحرمه من النوم والراحة ليلاً  ،مبر ًزا ال�صراع بين �آالمه وحرمان هذه
الغربة لعينيه ،والنوم خالف غيره من النا�س الذين يتمتعون بنومهم
وراحتهم .وي�شكو ال�شاعر في مقطوعة �أخرى من �آالم الغربة وحرقتها
و�سخاء الف�ؤاد بالدماء الحارة ،وعدم النوم الذي ا�شتد بحرارة العين،
حيث ير�سل الأنين الم�ؤلم في جوف ظالم الليل ال��ذي �شبهه بظالم
البحر ،فال يكفكف دموعه �أو ي�سليه �سوى �شدة الظالم ،وذلك في قوله:
ب َ
�سخين و ُف����������ؤا ٍد َي���� ْ���س ُ���خ���و ب���ح��� ِّر ال���� ِّد َم����ا ِء
���دم��� ِع ع��ي ٍ��ن
����ات ي��ب��ك��ي ب ْ
ٍ
ُي�� ْر ِ���س�� ُل الأَ َّن����� َة ال��� َّ��ش��جِ �� َّي�� َة ف��ي جو ِف َظ���ل��ام َك ُ
���ظ��� ْل��� َم��� ِة ال������ َد�أْ َم������ا ِء
الظ ْل َما ِء()97
ما يرى من ُم َك ْفك ٍِف د َْم�� َع ع ْي َن ْي ـ ـ ِه وال َق ْل ِب ِه ���سِ �� َوى َّ
الهم( )98هو الدافع الأكبر الذي يوقد هذه الحرقة في ظالم
ولعل َّ
الليل ،كما قال:
ي��ا م��ع��ي َ��ن ال���هُ��� ُم���و ِم!! ه�َّل�اَّ َتلَ َّب ْث ـ ــتَ قليلاً ح َّتى ُي َق َّ�ضى ال�� ُّر َق��ادُ!!
ت و َزا َد ال�� ُب�� َك��ا ُء وال ًّت�سهَا ُد()99
ِين ال ُه ُمو ِم!! ح�سبي فق ْد ز ْد َ
يا َمع َ
ْ
هنا ت�أكيد على البكاء ب�سبب زيادة الهم؛ حيث تمنى ال�شاعر منه
التريث حتى ينجلي الظالم ،ولكن هذا الأمر يخرج من منطلق مقولة:
�إن الهم �أ�شد خلق اهلل؛ حيث «كان يقال �أ�شد خلق اهلل تعالى ع�شرة:
الجبال ،والحديد ينحت الجبال ،والنار ت�أكل الحديد ،والماء يطفئ
النار ،وال�سحاب يحمل الماء ،والريح ت�صرف ال�سحاب ،والإن�سان يقني
ال�سكر ،والهم
وال�سكر ي�صرع الإن�سان ،والنوم يذهب ُّ
الريح لحاجتهُّ ،
ج ـ ــذور يمنع النوم ،ف�أ�شد خلق ربكم الهم»( ،)100وقد انطلق نهر معين دائم من
�إذا ل ِب�س ال َّلي َل �إ ْدجا ُن ُه()95

َ
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الهموم جعل عين ال�شاعر ال تكف عن �إطالق الدموع ،وجعلها ال تذوق
النوم.

المبحث الخام�س :حديث الغربة:
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تجلى حديث الغربة عند ال�شاعر «محمود �شاكر» في العالقة القوية
بين �أحا�سي�س ال�شاعر و�أفكاره من ناحية ،وبين حديث الحيوان  -مث ًال
في الطيور  -والطبيعة من ناحية �أخرى ،ت�ؤازرها �أحاديث الذات التي
تتمثل في حديث الهموم ،والنف�س ،والقلب ،والعقل ،والعين ،وال�شوق،
بم�ستغرب �أن
وال�شاعر يتوجه بحديثه �إلى بع�ض �أنواع الحيوان ،ولي�س
ٍ
يختار �أَ َر َّق �أنواعهَ ،ف ُي ْق ِبل على الطيور؛ ليبد�أ بالحمام الذي ُع ِر َف عنه
النوح على الغائب ،و«الحمام جمع ،الواحدة حمامة للذكر والأنثى»(،)101
وللحمامة �صوت هو الهديل ،و«الهديلَ :ذ َك ُر الحمام ،والهديل� :صوتُ
الحمام...والهديلَ :ف ْر ٌخ كان على عهد نوح  -عليه ال�صالة وال�سالم-
ف�صاده ج��ار ٌح من الطير ،فلي�س من حمام ٍة �إال وتبكي عليه �إل��ى يوم
القيامة»( ،)102وال�شعراء هزهم نواح الحمام منذ عرفوا ال�شعر ،ف�إن في
�صوت الحمامة �شج ًنا يهز الم�شاعر ،وناحت الحمامة تَنوح َن ْو ًحا و ُن َو ًاحا:
َ�س َج َع ْت ،فهي نائح ٌة و َنوَّ احة( )103يبوح هديلها بالحنين للحبيب الغائب،
وقد باح ال�شاعر «محمود �شاكر» بحديث الغربة ال��ذي ي��ردده حديث
الحمام الباكي ،فقال في ق�صيدة «البعاد والهجر»:
ي��اح��م��ا ًم��ا ف����و َق ال��غ�����ص��ونِ تغ َّنى ب�����ش��ج ٍّ��ي م���ن ���ص��وت��ه ال��� َم���وم���وقِ
نحن في ال ِّن ْو ِح دائبان فقل لي� :أيَّ خِ ٍّ
�������ل ت���ب���ك���ي ب���ك���ل ط���ري���ق؟
����ن ط��ل��ي��قِ
�أن�����ت ت��ب��ك��ي ب���دم��� ِع ع���ي ِ���ن �أ���س��ي�� ٍر وب����ك����ائ����ي ب�����دم����� ِع ع����ي ِ
خ ُفوقِ ؟()104
�أَ ُّي��� َن���ا ف��ي ال��ب��ك��اء �أ����ش���ق���ى؟..و�أيٌّ قل ُبه بالبكا ِء جِ ��دُّ َ
يتحدث ال�شاعر �إلى الحمام الذي وقف فوق غ�صون الأ�شجار يتغنى
بالهم والحزن واهتاج للذكرى ،وبالرغم مما في �صوت ج ـ ــذور
ب�صوت باح ّ
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يحرك �أحا�سي�س
الحمام من نوح �إال �أنه �صوت محبوب لما فيه من �شجن ّ
من ي�سمعه.
ثم يقول ال�شاعر مناج ًيا الحمام� :أيها الحمام� ،أنا و�أنت نداوم على
النوح فقل لي� :أي �صاحب تبكي في كل مكان تذهب �إليه؟
وي�ضيف ال�شاعر� :أنت ياحمام تبكي بدمع يهمي من عين �أ�سير،
طليق ح ٍّر ،بعد �أن ابتعدت عن �أحبابي
بينما بكائي بدمع يهمي من عين ٍ
و�أ�صحابي ،وارتميتُ في الغربة.
ويت�ساءل ال�شاعرَ :منْ الأكثر �شقا ًء في بكائه �أيها الحمام� ...أنا
�أم �أنت؟  ..و�أي واحد منا قلبه يخفق ح ًّقا بالبكاء؟!! ويوا�صل ال�شاعر
«محمود �شاكر» حديثه مع الحمام ،فيقول في الق�صيدة ذاتها:
�أن�����تَ ت��ب��ك��ي ِب�� َن�� ْغ��م�� ٍة ت��وق��ظ ال��ن��ا ئ���� َم م���ن ع�����ش��قِ ع��ا���ش��قٍ َم���� ْوهُ����وقِ
ك���م ه���م���و ٍم �أح��ي��ي�� َت��ه��ا ف���ي ف������ؤا ٍد َغ��� ِر َق���تْ منه ف��ي م��ك��انٍ عميقِ !!
ب������أوت�����ا ِر ����ش���ائ���قٍ و َم ُ�شوقِ ()105
وف�������ؤادي ب��ال��� ِّ��ش�� ْع��ر الزال يه ـ َت ُّز
�أنت تبكي �أيها الحمام ،فتوقظ النائم من حب عا�شق محبو�س ،وما
�أكثر الهموم التي بعثتها و�أحييتها في ف��ؤاد! كانت قد غرقت فيه تلك
الهموم! �أما ف��ؤادي فهو لم يزل يهتز ب�أوتار تبعث الأنغام ما بين من
ي�شتاق ،ومن ي�شتاق �إليه من الأحبة.
ثم يخاطب ال�شاعر الحمام ،فيقول:
ي��اح��م��ا َم ال��غ�����ص��ونِ هيا  ..فقد �آ َن � ُ
أوان التغريدِ وق���تَ ال�����ش��روقِ
نتغ َّنى في كل َر ْو� ٍ���ض �أنيقِ ()106
قد خلعتَ ال��عِ�� َذا َر ..فاخل ْع وهيا
�إنه يوجه حديثه �إلى الحمام الواقف على غ�صون الأ�شجار ،فيقول
له :قد حان وقت الغناء مع �شروق ال�شم�س ،و�أنت � -أيها الحمام  -قد
انهمكت في ال َغ ِّي حين خلعت العذار( ،)107فال ب�أ�س ..اخلعه ،وهيا بنا
َ
ج ـ ــذور م ًعا ننطلق كي نتغنى في الريا�ض الأنيقة.
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وي�ستح�ضر ال�شاعر نوح الحمام حين ي�أتي زمان الدموع والنواح،
فيقول:
�آن �أن َت��� ْذ ِرف���ي ال���دم���و َع �سجا ًما وت���ن���وح���ي���ن م����ا ي����ن����و ُح ال���ح���م���ا ُم
�سا ُم()108
وت���ب��� ِّك���ي َ
���ن ل���ل���ي���ال���ي ال���م���وا����ض���ي والبواقي :خطو ُبهن جِ َ
وال�شاعر «محمود �شاكر» ال ي�سمع النواح في غناء الحمام وحده،
و�إنما ي�سمع النواح في تغريد الع�صافير � ً
أي�ضا ،وربما يظن الخلق �أن
الع�صفورة ط��روب ،لكنه يرى حقيقة تغريده ،فما ذلك التغريد غير
النواح؛ لأن فيه ما فيها من �أحزان البعاد ،فيقول «محمود �شاكر»:
�أع�����ص��ف��ور ٌة ف��وق الغ�صون ُم�� ِر َّن�� ٌة وتبكي ،كما تبكي ال ُمحِ َّب ُط ُل ُ
ول
ل��ه��ا ج�����س�� ٌد ِن���� ْ���ض��� ٌو دق���ي ٌ���ق ك���أن��ه على ال�� ُع��و ِد عُ��و ٌد بالهموم َق����ؤُ ُ
ول
ُ
لجهول
ويح�سبها غيري َط ُرو ًبا ،وما درى و�إن���ي � -إذا م��ا خل ُتها -
�أَ�أُ ْن ِكرها؟!�..إني �إذن لكلي ُل()109
ف���ب���ي وب���ه���ا م���م���ا �أل������� َّم ُم���� َ���ش���ا ِب��� ٌه
ُ
يقول ال�شاعر� :إن ع�صفورة ُت َ�ص ِّوتُ وت�صيح فوق الغ�صون وتبكي،
كما تبكي الأطالل على المحب الذي فارق دياره ،ولهذه الع�صفورة ج�سد
هزيل نحيل ك�أنها عود وقف على عود ال�شجرة ،لكنها عود يقول بما
يعتمل في �صدره من هموم و�أحزان ،ويظن غيري من النا�س �أنها تطرب،
و�إني �أكون جاه ًال لو ظننتُ مثلهم ،ف�أنا وهذه الع�صفورة يجمع بيننا �ألم
الغربة وحزنها ،وال يمكنني �أن �أنكر وجه ال�شبه بيني وبينها ،ف�إن كُلاًّ منا
في غربة قا�سية ،ثم يب ِّين ال�شاعر وجوه ال�شبه بينه وبين تلك الع�صفورة،
ذاك ًرا �أن النا�س يرون وجوه ال�شبه ،وال ينكرونها ،وكيف يمكنهم �إنكارها
ولدى ٍّ
كل منها �صيحة وعويل؟ وهو نحيل والع�صفورة نحيلة � ً
أي�ضا ،غير
�أنها تطير ثم تقف على كل غ�صن بينما ال�شاعر مقيم ال يطير ،يظلله
الفراق والغربة ،وفي ذلك يقول:
النا�س الت�شاب َه بيننا وك���ي���ف وه����ا َت����ا َ :ر َّن������� ٌة وع���وي��� ُل؟
وم��ا ينك ُر
ُ
وح���� ُل ُ
ك�لان��ا ن��ح��ي ٌ��ل ،غ��ي�� َر �أ َّن ظاللها ع���ل���ى ك����ل عُ�������و ٍد ط����ائ���� ٌر َ
����ول ج ـ ــذور
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و�إن�����ي ن���زي ٌ���ل ال �أط���ي���رُ ،ي��ظِ �� ُّل�� ِن��ي
ثم يطلب ال�شاعر �إلى الع�صفورة �أن تطيل تغريدها و�ألحانها ،فلعل
�ألحانها ت�سعده؛ لأن �شعره يجري بحو ًرا من دموع الغربة ،فربما تتالقى
دموعه ودموعها ويتحدث دمعه ودمعها ،وربما يجد في ذلك ال�سلوى؛
حيث يقول«محمود �شاكر»:
م�شتاق ال��ف���ؤا ِد عَ��ج ُ
ُ
��ول
�أع�صفور َة ال��واديَ ..ت َغ َّن ْي ف�إنني ِل��لَ ْ��ح�� ِن��كِ
عَنائي ٌ
طويلَ ،ع َّل لح َنكِ ُم ْ�سعِدِ ي ف�ل�ا ت��ب��خ��ل��ي �إن�����ي �إل���ي���ك ب����� ُذ ُ
ول
ال�شوق فا�سمعي ب���ك���ا َء ال���ق���واف���ي؛ �إن���ه���ا َل��� َث��� ُك ُ
���ول
إليك ..فهذا منط ُق ِ
� ِ
لها َع ْب َر ٌة تجري بحو ًرا حِ َذا َءهَا ج ُ
��داول من ُح ْم ِر الدماء ت�سي ُل
حديث الدمع ثم يطو ُل()111
ف��ي�����ش��ت��ك��ي��ان ال����هَ���� َّم �إِ َّم�������ا ت�لاق��ي��ا ويجري ُ
ثم يقول ال�شاعر للع�صفورة بعد ذل��ك :يامغ ّنية الأغ�صان غني
و�أطربي �سامعيك ،وال تبخلي ،ف�إن الفقير يبخل بما عنده� ،أما �أنت ف�إن
عندك من الغناء الكثير الذي يجعلك غنية بما لديك من �ألحان وتغريد،
وما لحق فقر بثرائك من الغناء ،ف�أطربني بغنائك وابكى في �أنغامك
كيفما �شئت ،ف�إنني �أتحمل بكاءك ،وال ت�أخذك �شفقة فتتوقفي عن
البكاء ،ف�إن ف�ؤادي حنون على البكاء ،راج ًيا �أن تزول الهموم التي تزوره
لي ًال ،و�إن ف��ؤادي قوي على البكاء ،و�أطرافه تفهم البكاء ،و�إن �صوتك
يحيي ما مات من ف�ؤادي �أيتها الع�صفورة ،وكم من قتيل حيا من بعد �أن
ُظنَّ �أنه مات ،فيقول «محمود �شاكر» في ذلك:
فيا َق ْي َن َة الأغ�صان َغ ِّني َ
وط ِّربي وال ت��ب��خ��ل��ي� ،إن ال��ف��ق��ي�� َر بخي ُل
وما َلحِ َقتْ  -والحمد هلل َ -خ َّل ٌة ِب���� َو ْف����رِكِ  ،ف��اب��ك��ي �إن��ن��ي َل َ��ح�� ُم ُ
��ول
���ونُ ،
وط������ َّر ُاق ال��ه��م��و ِم ت ُ
وال ُت ْ�شفقِي !� ..إن الف�ؤاد على البكا ح���ن ٌ
���زول
وال ت�شفقي!� ..إن الف�ؤاد على البكا َج�� ِل��ي��دٌ ،و�أط ُ
�����راف ال��ف���ؤاد عُ�� ُق ُ
��ول
وكم حَ ي من بع ِد الظنونِ قتي ُل()112
و�صوتكِ ُيحيي من ف�ؤادي َم َوا َت ُه
َّ
ويتوجه ال�شاعر بعد ذلك بالحديث �إلى �صديقه �أبي الف�ضل.
ج ـ ــذور
البين ظِ ٌّل دائ ٌم  ..وظلي ُل()110
من ِ

العدد  ، 49رجب 1439هـ  -إبريل 2018

حمد فهد محمد جنبان القحطاني

257

حديث الغربة وحديث الطبيعة:
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ا�ستخدم ال�شاعر «محمود �شاكر» حديث الطبيعة خالل حديثه
عن الغربة ،فا�ستخدم  -من مفردات الطبيعة  -ما يعينه على �إي�ضاح
م�شكالت الغربة؛ فنجده ي�ستخدم الريح طال ًبا منها �أن تحمل ر�سائله
�إلى �أحبابه ،وفي ذلك يقول:
ي�����اري����� ُح ه��َّل��اَّ َح���� َم���� ْل����تِ ���س��ال��م�� ًة ر����س���ائ���ل���ي ،ف���ال���ب���ن ُ
���ان ُم��� ْن َ���ح���طِ ��� ُم
����ن �إال ال���ري���ا َح َت ْق َتحِ ُم()113
ال �آ َم ُ
�������ن ال����ب���� ْر َق وال���ب���ري���د ،وال �آم ُ
فالريح هي الم�أمونة في حمل ر�سائل ال�شاعر من غربته �إلى �أحبابه
في وطنه.
وقد ا�ستخدم ال�شاعر حديث النجوم خالل حديثه عن الطبيعة
فقال:
ي��ا ن��ج��و َم ال�����س��م��ا ..ت��ح��ي�� ُة م�شتا قٍ  ،ب��ع��ي��دٍ ع���ن َخ��� ْي��� ِر خِ ٍّ
����ل َودُو ِد
م��و َل�� ًع��ا بالبكاء والت�سهيدِ ()114
فاحمليها �إن كنتِ ممن يوا�سي
النجوم هنا � ً
أي�ضا من مفردات الطبيعة التي جعلها ال�شاعر ممن
يحمل ر�سائله �إلى �أحبابه على البعد ،وي�ؤكد على حمل ر�سائله المفعمة
بالتنهد وال�سالم ،فيقول:
ي���ا ن���ج���و َم ال�����س��م��اَ ..ت�� َن��هُّ�� ُد ���ص��د ٍر �أيُّ ���ص��د ٍر !! و�أيُّ ق��ل��بٍ جليدِ !!
فاحمليه �إن ك��ن��تِ م��م��ن ُي��� َ��س�� ِّل��ي م����و َل���� ًع����ا ب���ال���ح���ن���ي���ن وال���ت���ن���ه���ي���دِ
وب الأل���ح���انِ غ��ي�� َر بعيدِ
يح�سب اللي َل �سج َن ُه بعدما كا َن َط������ ُر َ
ُ
�إ َّن ه��� َّم ال���ف����ؤا ِد كالتغريدِ ()115
اح���م���ل���ي���ه���ا َت������ َن������هُّ������دًا و�����س��ل�ا ًم����ا
ويمتد حديث ال�شاعر �إلى النجوم طوي ًال ،فهي �سقياه ،وهي الحنون
عليه ،وهي التي ت�سمع �شكواه في الليل البهيم ،وهو �سعيد بالنجوم،
بالرغم من �أن حظه غير �سعيد(.)116
وترتبط النجوم  -في ظهورها  -بمجيء الليل؛ لذلك تحدث ال�شاعر
ج ـ ــذور
في غربته �إلى الليل ،ووجه حديثه �إلى هد�أة الليل في قوله:
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�أال فا�سمعي ياهد�أ َة الليلِ قالتي
ُ
ِ
وال ن�ت��رك ح��دي��ث الطبيعة قبل �أن ُن � َع � ِّر َج على ظ�لال الغ�صون
المت�شابكة ،وهبوب ريح ال�صَّ َبا اللطيفة ،والندى يك�سو الغ�صون بالل�ؤل�ؤ،
وربما كان  -في هذه الغربة  -ي�شبه دموع الغريق ،بقوله:
����وب ال���� َّ���ص��� َب���ا ِب�������� ُرو ٍح ر���ش��ي��قِ
في ظ�لالِ الغ�صونِ م�شتجراتٍ وه����ب ُ
عين غريقِ ()118
وال��ن��دى ق��د ك�سا ال��غ�����ص��و َن ِب��� ُد ٍّر كالدراري�،أودم ِع ِ
وقد �أكثر ال�شاعر من ا�ستخدام لفظ الغ�صن وم�شتقاته من جمع
و�صفة ،وغير ذلك.
ا�ستخدم ال�شاعر «محمود �شاكر» � ً
أي�ضا حديث الذات خالل حديثه
عن الغربة؛ ومن ذلك( :حديث الهموم  -حديث ال�شوق  -حديث النف�س
 حديث القلب  -حديث العقل  -حديث العين).و�سوف نعر�ض  -ب��إذن اهلل  -نماذج من ا�ستخدام ال�شاعر لهذه
الأحاديث التي وردت في ديوانه ،فيقول في حديث الهموم على �سبيل
المثال:
ك���ل���م���ا هَ�������� َّم ب���ال���ت�������س��� ِّل���ي �أَ َت������� ْت������� ُه ُز َم��������� ٌر ت���ع���ت���دي ع���ل���ى � ُ����س���� ْل���� َوا ِن���� ْه
وتميتُ الغري َق من �إن�سان ْه()119
ف��ه��ي ُت ْ��ح��ي��ي ق��ل�� ًب��ا غ��ري�� ًق��ا ِب��هَ�� ٍّم
يقول� :إنه كلما ا�ستعد ليبد�أ بالن�سيان جاءته جماعات من الهموم
تهاجم محاولته للت�سلي وال�سلوى والن�سيان ،فتعيد الحياة لقلبه الغريق
بهم يتملكه ،وتقتل �إن�سان عينه الذي يغرق في دموعه ،ونالحظ هنا
ٍّ
الهم
الجنا�س الذي ا�ستخدمه ال�شاعر للمقارنة بين قلبه الغريق في ِّ
وعينه .ثم يوا�صل ال�شاعر حديثه عن الهموم ،لكنه في ه��ذه المرة
يتحدث �إلى الهموم قائ ًال:
ي���اه���م���وم���ي�..أَ َل��� َّذ ٌة ل���كِ ُت�� ْق�����ض��ي ف��ي ���س��م��ا ِع ال�����ش��ج ِّ��ي م��ن �أل��ح��ان�� ْه
واعتكافي على الأ�سى ودنا ِن ْه()120
تقت�ضي محنتي وط��ول �سهادي
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يناجي ال�شاعر همومه بحديث كله �ألم ،في�س�ألها �س� اًؤال كله مرارة،
قائلاً  :هل تتحقق لك لذة ياهمومي حين تن�صتين �إلى الألحان الحزينة
من قلبي؟ تطلب محنتي حقها مني ،ويطلب ط��ول �سهادي ،ويطلب
علي ب�سبب
اعتكافي على الحزن ،كل ه�ؤالء يطلبون ما يظنون �أنه حقهم ّ
ما يحا�صرني من هموم ال تكف عن مالحقتي ،فهل هذا ما يحقق لك
اللذة �أيتها الهموم التي ال تفارقني؟!!
�أما حديث ال�شوق فيقول فيه ال�شاعر «محمود �شاكر»:
ألفاظ ووجدانِ ()121
يا َم ْنطِ َق ال�شوقِ َب ِّل ْغ؛ ال تكن َوجِ لاً واحمل هواي ب� ٍ
�إن��ه يطلب �إل��ى حديث ال�شوق �أن يف�صح عما في قلبه من ع�شق
للحبيب وال يخ�شى ،ف�إن عليه �أن يحمل الحب بكالم وا�ضح وبم�شاعر
�صادقة ،ثم يطلب �إلى قلبه �أو حبيبه �أن يطيعه ،فيميل معه حيث يميل
ال�شوق؛ لأن حديث البعيدين عن �أحبابهم طويل:
حديث النازحين طوي ُل()122
َ
تعا َل َنمِ ْل وال�شو َق حيث يمي ُل ف�إن
ويتجلى حديث الغربة حين يتحدث ال�شاعر �إلى نف�سه؛ حيث تكون
�أق�سى حاالت الغربة في �أوق��ات الوحدة ،فال يجد الغريب من يتحدث
�إليه ،وحينذاك يكون حديث النف�س هو عناء الغريب في محاول ٍة �صعب ٍة
لمقاومة المعاناة في قول «محمود �شاكر»:
�������ي؛ �إ َّن�����ه�����ا � ْأح����ل���ا ُم
�إي�� ِه يا َن ْف ُ�س!! ق ْد َق َ�ضيتِ ز َما ًنا ف����ي الأم�������ان ِّ
ُن لِما ُم()123
ل���م َت��� ُك���نْ هَ�����ذِ ه الأم���ان���ي ح��دي�� ًث��ا والأح��ادي ُ��ث ْ
خط ُبه َّ
ثم يوا�صل ال�شاعر حديث النف�س وا�ص ًفا حالها؛ حيث كانت عهد
ال�شباب ،وال يردها عن مبتغاها مالم �أحد� ،إنما تم�ضي �إلى ما تريد ،كما
ي�سقط على �صيده الأ�سد القتَّال ،وال تهتم بما في الحدائق من ن�ضارة،
وال تبالي بالليالي وال بالأيام ،بينما توجد قلوب كانت تحيط بنف�سي،
وتبعد عنها كل ما ي�سوء ،فكانت الم�صائب نائمة نتيجة لذلك ،فقد كان
ّ
لدي �أب م�شفق ،وكانت لي �أخت تحيطني بحنانها ،وكان لي �أخ ي�سهر ج ـ ــذور
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الليل ً
حفاظا على نف�سي ،وبدهي �أن ال�شاعر ال يجد �أي �أحد من ه�ؤالء
في غربته ،وهذا ي�ؤكد �أن الوحدة من �أق�سى �أعباء الغربة؛ حيث تجعل
ال�شاعر يغرق في حديث النف�س ،فيقول:
ذاك َع ْه ُد َّ
�����س وم���ا � ْإن ي���� ُر َّد م��ن��ه��ا ال��م�لا ُم
ال�شبابِ َت ْ�ست�أ ِث ُر ال َّنفـ ـ ـ��ـ ُ
َ
ال�صيدِ ف��ات ٌ��ك �ض ْرغا ُم
حين تهوي �إل��ى ال��م��را ِد كما ي ْه ـ ـ��وي �إل��ى َّ
ال تبالي ب��ال�� َّرو���ض ك���ا َن ن�ضي ًرا وال��� َّل���ي���ال���ي ،وال ُ
�����خ�����دَّا ُم ،والأ َّي�������ا ُم
�����وب ت ُ���ح��� ُّف���ه���ا وت��������ر ُّد ال ُّ�����س��ـ��ـ ـ����ـ����و َء ع���ن���ه���ا وال�����ح�����ادث ُ
�����ات ن���� َي����ا ُم
وق�����ل ٌ
و�أ ٌخ ل���ي���ل��� ُه ع��ل��ي��ه��ا قيا ُم()124
وال�������� ٌد ُم�������ش���ف ٌ���ق و�أخ���������تٌ ح��� ُن ٌ
���ون
نلحظ وجود ك�سر عرو�ضي في البيت الثالث من المقطوعة ال�سابقة
في قوله من بحر الخفيف:
ال تبالي بال َّرو�ض كا َن ن�ضي ًرا وال َّلياليُ ،
والخدَّا ُم ،والأ َّيا ُم
مطبعي ،فالمفتر�ض �أن يكون ال�شطر الثاني:
ونظن �أنه يوجد خط�أ
ّ
(وال َّلياليُ ،
�ام) ،ويكون تقطيعه كالآتي( :فاعالتن
الخ َّد ُام والأ َّي � ُ
م�ستفعلن ف ْعالتن).
لقد نجح ال�شاعر ف��ي حديث النف�س خ�لال تعبيره ع��ن غربته،
وا�ستطاع تو�صيل معاناته عبر حديثه �إلى نف�سه في زمن غربته في كثير
من الموا�ضع(.)125
ويتحدث ال�شاعر � ً
أي�ضا �إلى قلبه ،ويع ّبر عن حديث القلب خالل
حديث الذات في الغربة ،وهو يطلب �إلى قلبه �أن يتحدث حيث قال:
�������ج������� ْن�������ب�������ي َخ������� َف������� َق�������ا َن�������ا
�آهِ!ي��������������������ا ق������ ْل������ب������ي! ل�������ق�������د زد َت ب َ
����������ح����������د َّْث ق���������� ْد �أ َق�������� ْل��������ن��������ا ذا ال���� ِّل���������س����ان����ا
����������ب! َت َ
�آهِ!ي���������������������ا ق���������� ْل ُ
��اك ُ
�شرا ووقا َنا()126
َـ�ش َوق َ
واع���������� ِر� ِ����������ض الآم���������������ا َل ال ت ْ���خ���ـ
ْ
اهلل َ ًّ
نلحظ �أن ال�شاعر كتب هذه الق�صيدة على مجزوء بحر الرمل:
(فاعالتن فاعالتن) في كل �شطر ،فيكون البيت متك ِّو ًنا من �أرب��ع
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تفعيالت ،وعلى هذا النظام �سارت الق�صيدة ،غير �أن �أحد �أبياتها تكوَّ ن
من خم�س تفعيالت؛ حيث يقول:
قاك ُ
َـ�ش َو َ
ِ�ض الآما َل ال ْ
اهلل َ�ش ًّرا ووقا َنا
تخـ
واعر ِ
ْ
فالتفعيالت جاءت هكذا:
فاعالتن فاعالتن فعالتن فاعالتن فعالتن
ويتحدث ال�شاعر عن قلبه في الغربة م�ستخد ًما عددًا من ال�صور
البديعة المتتالية ،حيث �صور ا�ضطراب قلبه مثل ا�ضطراب برق يحاول
�أن ي�شتعل باحتكاك الغمام بع�ضه ببع�ض مثل من يريد اقتداح النار،
�صبحا� ،أو ك�أن ال�شاعر
ويقول� :إنه َق ِل ٌق ال ي�ستقر ،مثل من �شرب الخمر ً
�شرب خم ًرا معتقة قديمة ،وك��أن قلبه هو القدح الذي �شرب فيه تلك
الخمر بقوله:
َيا ق ْل ُب!! ما لي �أ َر َ
اك ُم ْ�ض َط ِر ًبا َك������ب������ارقٍ ف����ي ال����غ����م����ا ِم َي���� ْق���� َت����دِ ُح
ال ي���� ْ���س��� َت���قِ��� ُّر ال�����ف������ؤا ُد م����ن َق���لَ���قٍ ك��������أ َّن������� ُه ب�����ال�����م�����دا ِم ُم���� ْ���ص َ
���ط���ب��� ُح
ب! في يدي َق َد ُح()127
�أ ْو �أ َّن������ن������ي ��������ش�������ار ٌِب ُم���� َع���� َّت���� َق���� ًة و�أنتَ  ،يا ق ْل ُ
وب��اح ال�شاعر بحديث العقل ال��ذي يلومه على ما هو فيه من قلة
الراحة ،قائ ًال:
د ِع ال����� َّل�����و َم ،ل����و ك�����ان ل����ي َراح������ ٌة ع��ل��ى ال���� َّل����و ِم ُ -ك��� ْن���تُ ل��ه��ا واردَا
د ِع ال���� َّل����و ِم ،ي���اع���ق��� ُل! ح�� َّت��ى متى َت���� ُل����و ُم َو َت���� ْع���� ُن ُ
����ف ف���ي ذا ال��ه��دى
���ب ،وي���غ���دو عليك ف���ه�َّل�اَّ ت���غ���ي ُ���ب ب���ع���ي��� َد ال����م����دى!!
ت���ق���ولَ :ي���غ���ي ُ
و َذ ِّك���ر بيومي وا ْن�����س الغدا()128
���دع���ن���ي ،و� اَّإل د ِع ال���� َّل����و َم ع�� ْن��ك
ف ْ
َ
ْ
َ
فال�شاعر ي�ؤكد على عقله �أن يترك اللوم ،و�إن كان يريد �أن يذ ِّكر،
فليذ ِّكر بما يجري في هذا اليوم ،و�أن ين�سى ما �سيكون في الغد.
�أما حديث العين فيقول عنه ال�شاعر:
يا ُم ْقلَ ًة ���س��هِ�� َر ْت ،وال�� َه ُّ��م َي ْملَ�ؤها م ْه ً
ال عن الدم ِع �إ ْذ يجري وينهم ُر ج ـ ــذور
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�إن �ساءَك الدَّهْ ُر يو ًما ما عداك بال ع ْو ِد ال�سرو ِر فهذا ْ
الخطُ�أ ُم ْغتف ُر
على الف�ؤا ِد عدا ُه اله ُّم وال�ضج ُر()129
تحلو �إذا ْ
وردت
ول���� َّذ ُة ال��م��ر ِء ال ْ
يتحدث ال�شاعر في غربته �إلى عينه التي ملأها الهم ،فيطلب �إليها
ال َّت َم ُّه َل عن الدمع الذي يجري منها وي�سيل بغزارة ،ف�إذا كانت الأيام قد
باعدت الهناء وال�سرور فال ب�أ�س ،ف�إن لذة الإن�سان تتحقق �إذا جاءت بعد
�أن يذوق الإن�سان الهم وال�ضجر ،وال تحلو �إال لمثل هذا الإن�سان.
هكذا تناول ال�شاع ُر «محمود �شاكر» حديث الغربة في ديوانه
"الحجازيات" ،ذاك ًرا حديثَ
الحمام والع�صفو ِر،
الحيوان متمثلاً في
ِ
ِ
وحديثَ الطبيعة ناط ًقا في الريح والنجوم والليل ،كما تناول حديث
الذات ،فتو�سع فيه من خالل �أحاديث الهموم ،وال�شوق ،والنف�س ،والقلب،
والعقل ،والعين ،فناجاها ،وتحدث �إليها ،وتحدثت �إليه ،وباحت بمعاناة
ال�شاعر في �أحاديث م�ؤثرة ،تتحرك بها الم�شاعر ،وت�سرح فيها الأفكار،
ويح ِّلق معها الخيال.

الخاتمـ ــة:
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 تناولت الدرا�سة الغربة في ديوان «الحجازيات» لأبي فهر «محمود�شاكر» ،وك�شفت مرحلة من حياة ال�شاعر تمثلت في بداية حياته� ،إذ
لم تتجاوز عا ًما واحدًا ،و�صقلت موهبته ال�شعرية ،و�أخرجت ما به من
�إب��داع فني تمثل في �صور خيالية فريدة؛ حيث ا�شتمل الديوان على
كثير من التجارب والحكم ،وقد �أ�صبحت هذه الغربة منعط ًفا في حياة
ٍ
ال�شاعر العلمية والعملية.
 اقت�صرت الدرا�سة على الغربة ،وما يتبعها من اغتراب ناتج عن ال�شوقاغتراب اجتماعي
والحنين للمكان ،ف�ضلاً عما م ّر على ال�شاعر من
ٍ
ج ـ ــذور وروحي ،وما �إلى ذلك.
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حب الوطن والوالء والوفاء له عند ال�شاعر ،فكان
 ك�شفت الغربة عن ّلفراق الوطن �أث ٌر كبي ٌر على ال�شاعر ،حيث عبر عنه بالبكاء والحزن
وال�شوق ولوعة الفراق ،وو�صف حاله عند الرحيل.
 �ص َّرح ال�شاعر بحب الأ�صدقاء الذي كان لذكرياته معهم الدافع الكبيرفي هذا الت�صريح ،وذلك في بع�ض المواقف؛ ذاك ًرا توافق القلوب،
وال��ود ،وذك��رى العهود والوفاء ،وتقارب النفو�س ،وذك��رى التالقي،
حيث كانت ذكريات الأ�صدقاء تفيد الرمز لذكرى الوطن والديار.
 �أ�صبحت الذكرى �أث ًرا في �إعادة �صورة الوطن والأقارب والأ�صدقاء،من خالل ا�سترجاع المواقف والأحداث حين خال ال�شاعر بنف�سه؛ مما
انعك�س عليه في ا�شتعال الغربة والحنين وال�شوق لمعاناة القلب وبكاء
العين وحرقة الأ�سى والحزن عليهم في الغربة.
 ك�شفت الدرا�سة عالقة ال�شاعر بالمحبوبة التي كان لها �أث ٌر في الغربة،فهو فقد الوطن والأ�صدقاء عند غربته ،ولكن فقد المحبوبة غربة
بذاتها ،فت�ؤكد الدرا�سة اغتراب الغربة ببعد محبوبته ،فانعك�ست عند
ال�شاعر على الت�صريح بالحب وال�شوق ،والأم��ل في الو�صل والوفاء
والإخ�لا���ص وحفظ ال��ود ،والخوف من الجفاء ال��ذي ربما �أ�صبحت
الغربة �أحد �أ�سبابه.
 انعك�ست الغربة عند ال�شاعر بالمعاناة ال�سلبية التي نتج عنها الحنينوال�شوق و�ألم الفراق والبعد والحرقة على الأهل والوطن والمحبوبة؛
فتج�سدت في البكاء والهم وعدم النوم والحزن؛ حيث الزمته هذه
المعاناة طيلة غربته ،ف�أثرت على عدم البقاء في الغربة ،فلم تتجاوز
عا ًما واحدً ا.
 لج�أ ال�شاعر في غربته �إلى الحديث مع الغربة ،فتنوع الحديث عندهالحمام والع�صفو ِر ،وحديث الطبيعة من ج ـ ــذور
مع الطيور؛ حيث تمثلت مع
ِ
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ناحية �أخ��رى تجلت في الريح والنجوم والليل ،وظهر الحديث مع
الذات في الهموم ،وال�شوق ،والنف�س ،والقلب ،والعقل ،والعين ،وتعد
الوحدة التي تجرع من خاللها �آالم الغربة الداعي �إلى محادثة الطيور
والطبيعة والذات التي دارت في موا�ضع كثيرة.

الهوامــ�ش
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( )1هو محمود مـحمد �شاكر �أحمد عبد القادر ،من �أ�سرة �أبي علياء ،من �أ�شراف «جرجا»
ب�صعيد م�صر ،ولد بالإ�سكندرية �سنة 1327هـ1909 ،م� ،أ�سرته �أ�سرة ِع ْلم فوالده
«محمد» عالم ،تولى من�صب قا�ضي ق�ضاة ال�سودان ،و�أخ��وه «�أحمد» كان عال ًما في
الحديث .التحق بكلية الآداب ق�سم اللغة العربية عام 1926م ،وا�ستمر بها �إلى ال�سنة
الثانية ،حيث ن�شب خالف بينه وبين �أ�ستاذه الدكتور «طه ح�سين» حول درا�سة منهج
ال�شعر الجاهلي ،وفي �سنة 1928م1347 ،هـ ترك الجامعة و�سافر �إلى الحجاز وعمل
بها ،لكنه ما لبث �أن عاد �إلى القاهرة خالل عام 1929م� ،شارك في ال�صحافة ،ثم
انقطع للعمل بالت�أليف والتحقيق ون�شر الن�صو�ص ،ف�أخرج جملة من �أمهات الكتب
العربية ،والموروث الثقافي ،كرمته الدولة ،ف�أهدته «جائزة الدولة التقديرية في
الآداب» ع��ام 1381هـ ،ون��ال جائزة الملك في�صل العالمية في الأدب العربي عام
1404هـ ،توفي  -رحمه اهلل � -سنة 1997م ،عن ثمان وثمانين �سنة( .ينظر :من �أعالم
الع�صر� ،أ�سامة �أحمد �شاكر�( ،ص  .)78 ،73ودرا�سات عربية و�إ�سالمية،لمحمود
المدني ،ومحمد الخانجي ،ومحمود فخر�( ،ص  ،)15 ،13مجلة الأدب الإ�سالمي� ،أبو
فهر ،محمود محمد �شاكر �سيرة حياته و�آثاره ،م  ،4ع 1418 ،16هـ1997 ،م� ،ص ،4
ومعجم محمود محمد �شاكر ،المكتب الإ�سالمي ،لمنذر محمد �سعيد �أبو �شعر�( ،ص
 ،)11 ،7و�آراء محمود �شاكر وجهوده اللغوية ،لمحا�سن �أحمد محمود مولوي قربان،
(�ص  ،)10وروافد� ،أماني حاتم مجدي ب�سي�سو ،محمود محمد �شاكر درا�سة في حياته
و�شعره ،الإ�صدار  ،66بونيو 2013م ،رجب 1434هـ ،الكويت ،ط � ،1ص .)27 ،24 ،19
( )2ديوان الحجازيات ،محمود محمد �شاكر ( �ص .)3
( )3المرجع ال�سابق (�ص .)3
( )4الحجازيات (�ص  ،)4وانظر�( :ص .)21
( )5المرجع ال�سابق (�ص .)22
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( )6ال�صحاح ،للجوهري (.)191/1
( )7المرجع ال�سابق (.)191/1
( )8ال�صحاح ،للجوهري ( ،)193/1ول�سان العرب ،البن منظور ( )639/1مادة غرب.
( )9المحكم والمحيط الأعظم في اللغة ،البن �سيده ( ،)298/5مادة غرب ،ول�سان العرب،
البن منظور ( )639/1مادة غرب.
( )10المحكم والمحيط الأعظم في اللغة ،البن �سيده ( ،)298/5مادة غرب ،ول�سان العرب،
البن منظور ( )638/1مادة غرب ،و تاج العرو�س من جواهر القامو�س ،للزبيدي
( ،)460/3مادة غرب.
( )11ال�صحاح ،للجوهري ( ،)193/1ول�سان العرب ،البن منظور ( )638/1مادة غرب،
وتاج العرو�س من جواهر القامو�س ،للزبيدي ( ،)460/3مادة غرب.
( )12ال�صحاح ،للجوهري ( ،)193/1ول�سان العرب ،البن منظور ( )638/1مادة غرب ،و
تاج العرو�س من جواهر القامو�س ،للزبيدي ( ،)460/3مادة غرب.
( )13المحكم والمحيط الأعظم في اللغة ،البن �سيده ( ،)298/5مادة غرب ،ول�سان العرب،
البن منظور ( )638/1مادة غرب ،و تاج العرو�س من جواهر القامو�س ،للزبيدي
( ،)457/3مادة غرب.
( )14المحكم والمحيط الأعظم في اللغة ،البن �سيده ( ،)299/5مادة غرب ،ول�سان العرب،
البن منظور ( )639/1مادة غرب ،وتاج العرو�س من جواهر القامو�س ،للزبيدي
( ،)465/3مادة غرب.
( )15المحكم والمحيط الأعظم في اللغة ،البن �سيده ( ،)299/5مادة غرب ،ول�سان العرب،
البن منظور ( )639/1مادة غرب.
( )16لوامع على �شاطئ الغربة ،لحمد القحطاني ( �ص .)6
( )17محا�ضرات الأدباء ومحاورات ال�شعراء والبلغاء ،لح�سين بن محمد الراغب الأ�صبهاني
(.)613/4
( )18الإ�شارة الإلهية ،لأبو حيان التوحيدي ( �ص .)57
( )19االغ�ت��راب وعالقته ببع�ض متغيرات ال�صحة النف�سية ل��دى الطالب اليمنيين في
جمهورية م�صر العربية ،لأحمد محمد �أحمد الجرموزي (�ص .)25
( )20االغتراب في ال�شعر العراقي في القرن ال�سابع الهجري ،لأحمد علي �إبراهيم (�ص.)18
( )21االغتراب في حياة و�شعر ال�شريف الر�ضي ،لعزيز ال�سيد جا�سم (�ص .)10
( )22الغربة في ال�شعر الجاهلي ،لعبد الرزاق الخ�شروم (�ص .)13
( )23الحنين والغربة في ال�شعر العربي -الحنين �إلى الأوط��ان ،ليحيى وهيب الجبوري
(�ص.)16
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( )24المرجع ال�سابق (�ص .)17
( )25االغ�ت��راب في ال�شعر الأم ��وي ،لفاطمة حميد ال�سويدي (���ص  ،)3واالغ �ت��راب في
الق�صيدة الجاهلية درا�سة ن�صية ،لمحمود �سليم هياجنة (�ص  ،)8واالغتراب في
ال�شعر العراقي في القرن ال�سابع الهجري ،لأحمد علي �إبراهيم (�ص  ،)14وينظر:
مها روحي �إبراهيم الخليلي ،الحنين والغربة في ال�شعر الأندل�سي«ع�صر �سيادة
غرناطة 897-635 :هجرية» ،ر�سالة ماج�ستير ،ق�سم اللغة العربية ،كلية الدرا�سات
العليا ،جامعة النجاح الوطنية ،نابل�س ،فل�سطين2007 ،م� ،ص .23
( )26الغربة والحنين للوطن في ال�شعر الفل�سطيني بعد الم�أ�ساة ،لأمين �صالح محمود عبد
ربه (�ص .)91
( )27محمود رجب ،االغتراب ،من�ش�أة المعارف الم�صرية ،الإ�سكندرية1978 ،م ،ج،1
�ص.34
(� )28أمين �صالح محمود عبد رب��ه ،الغربة والحنين للوطن في ال�شعر الفل�سطيني بعد
الم�أ�ساة ،مرجع �سابق� ،ص  ،91بت�صرف.
( )29عمرو بن بحر الجاحظ� ،أبو عثمان ،ر�سالة في الحنين �إلى الأوطان ،تحقيق عبدال�سالم
هارون ،مكتبة الخانجي ،القاهرة1964 ،م� ،ص .10
( )30ح�سين بن محمد الراغب الأ�صبهاني ،محا�ضرات الأدباء ومحاورات ال�شعراء والبلغاء،
مرجع �سابق ،ج� ،4ص .614
(� )31إ�سماعيل بن حماد الجوهري ،ال�صحاح ،مرجع �سابق  ،ج� ،5ص 2014م.
( )32ال�سيد محمد مرت�ضى الح�سيني الزبيدي ،تاج العرو�س من جواهر القامو�س ،تحقيق:
علي هاللي� ،سل�سلة ي�صدرها المجل�س الوطني للثقافة والفنون والآداب ،دولة الكويت،
ط1421 ،1هـ2001 ،م ،ج � ،34ص  ،456مادة حنن.
( )33محمد عبدالمنعم محمد قباجة ،الغربة والحنين �إلى الديار في �شعر الع�صر العبا�سي
الثاني (232هـ334 -هـ) ،ر�سالة ماج�ستير ،ف�سم اللغة العربية ،كلية الدرا�سات
العليا ،جامعة الخليل2008 ،م� ،ص .4
( )34محمود �سليم هياجنة ،االغتراب في الق�صيدة الجاهلية درا�سة ن�صية ،مرجع �سابق،
�ص .34
( )35رو�ضة بنت بالل بن عمر المولد ،االغتراب في حياة ابن د َّراج و�شعره ،ر�سالة ماج�ستير،
ق�سم الدرا�سات العليا ،كلية اللغة العربية ،جامعة �أم القرى ،مكة1428 ،هـ2007 ،م،
�ص.24
(� )36إبراهيم بن علي الح�صري القيرواني (ت354 :هـ) ،زهر الآداب وثمر الألباب ،مف�صل
وم�ضبوط بقلم :زكي مبارك ،دار الجيل ،بيروت ،ط 1419 ،5هـ1999 ،م ،ج � ،3ص .736
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( )37يحيى وهيب الجبوري ،الحنين والغربة في ال�شعر العربي -الحنين �إلى الأوطان ،مرجع
�سابق� ،ص .12
( )38يحيى وهيب الجبوري ،الحنين والغربة في ال�شعر العربي -الحنين �إلى الأوطان ،مرجع
�سابق� ،ص .10
( )39الحجازيات� ،ص .50
( )40الحجازيات� ،ص .15
( )41الحجازيات� ،ص .44
( )42الحجازيات� ،ص .50
( )43ورد هذا اال�ستخدام في ديوان الحجازيات في �صفحات،59 ،50 ،45 ،44 ،43 ،42 ،38 :
.101 ،100 ،96 ،95 ،94 ،84 ،83 ،74 ،62 ،61 ،60
( )44الحجازيات� ،ص .65
( )45الحجازيات� ،ص .29
( )46الحجازيات� ،ص .30
( )47الحجازيات� ،ص .78
( )48الحجازيات� ،ص .102
( )49الحجازيات� ،ص .30
( )50الحجازيات� ،ص .31
( )51الحجازيات� ،ص .32
( )52الحجازيات� ،ص .68 ،30
( )53الحجازيات� ،ص .92 ،90
( )54الحجازيات� ،ص .102
( )55الحجازيات� ،ص .30
( )56الحجازيات� ،ص .31
( )57الحجازيات� ،ص .33 ،32
( )58الحجازيات� ،ص .33
( )59الحجازيات� ،ص .90
( )60الحجازيات� ،ص .102
( )61الحجازيات� ،ص .81
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( )62الحجازيات� ،ص .90
( )63الحجازيات� ،ص .92
( )64الحجازيات� ،ص .31
( )65الحجازيات� ،ص .30
( )66الحجازيات� ،ص .33
( )67الحجازيات� ،ص .96
( )68الحجازيات� ،ص .32
( )69الحجازيات� ،ص .91
( )70الحجازيات� ،ص .102
( )71الحجازيات� ،ص .98
( )72الحجازيات� ،ص .90 ،46 ،32
( )73الحجازيات� ،ص .57
( )74انظر :الحجازيات� ،ص .100 ،76 ،65 ،63 ،62
( )75نالحظ وجود خط�أ مطبعي في هذا ال�شطر ،و�صحته (�أال ،ما �أال «ما»؟ �أما  ،ما �أما؟)
حتى ي�ستقيم الوزن.
( )76الحجازيات� ،ص .86
( )77الحجازيات� ،ص .37
( )78الحجازيات� ،ص .38
( )79الحجازيات� ،ص .45
( )80الحجازيات� ،ص .60
( )81الحجازيات� ،ص .60
( )82الحجازيات� ،ص .62
( )83الحجازيات� ،ص .97
( )84الحجازيات ،انظر� :ص .64
( )85الحجازيات� ،ص .34
( )86الحجازيات� ،ص .36
( )87الحجازيات� ،ص .45
( )88الحجازيات� ،ص .30
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( )89الحجازيات� ،ص .93
( )90الحجازيات� ،ص .94
( )91الحجازيات� ،ص .82
( )92الحجازيات� ،ص .101
( )93الحجازيات� ،ص .51
( )94الحجازيات� ،ص .82
( )95المعجم الوجيز ،مجمع اللغة العربية ،القاهرة1415 ،هـ1994 ،م� ،ص .451
( )96الحجازيات� ،ص .82
( )97الحجازيات� ،ص .40
( )98الحجازيات� ،ص .75
( )99الحجازيات ،انظر� :ص .85
( )100الحجازيات� ،ص .84
( )101محمد بن الوليد الفهري الطرطو�شي (ت520 :هـ)� ،سراج الملوك ،تحقيق :محمد
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(*)

ا�س ِة َو�أَهْ دَا ُفهَا َو�أَ ْ�س َب ْا ُب ا ِْخ ِت َي ْا ِرهَا:
� - 1أَ َه ِّم َّي ُة ال ِّد َر َ

(*) دكتوراه في البالغة والنقد.
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ِل ْل ُق ْر�آَ ِن ا ْل َك ِر ْي ِم َن ْظ ٌم ُم َت َف ِّردٌَ ،فال هُ َو ِ�ش ْع ٌر َك ِ�ش ْع ِر ا ْل َب َ�ش ِرَ ،وال هُ َو َن ْث ٌر
َك َن ْث ِر ِه ْم؛ ِ�إ ْذ ِف ْي ِه ِمنْ َحال َو ِة ا ْل َج ْر ِ�س َوال َّت ْن ِغ ْي ِم َما َي ُف ْو ُق ِّ
ال�ش ْع َرُ ،د ْونَ �أَنْ
َي َت َق َّي َد ِب ُق ُي ْو ِد ِه ا َّل ِتي َتت ََح َّك ُم ِفي ا ْل َم ْع َنى ِفي َب ْع ِ�ض الأَ ْح َي ِانَ ،و ِف ْي ِه َما ُي ْ�ش ِب ُه
ا ْل َق َوا ِفي َب ْي َد �أَ َّن َها َل ْي َ�س ْت َر ِت ْي َب ًة َوال ُم َح َّد َد ًة َك َق َوا ِفي ِّ
ال�س ْج ِع
ال�ش ْع ِر َوال َق َوا ِفي َّ
ا ْل َم�أْ ُل ْو ِفَ ،و ِمنْ َث َّم ال َت َملُّ ُه الأُ ُذنُ َ ،ب ْل ُي ْق ِب ُل ا ِلإ ْن َ�سانُ َع َلى ِق َرا َء ِت ِه �أَ ْو َ�س َم ِاع ِه
ال�ص ْو ِتي ِب َ�س َب ِب �إِ ْي َق َاعا ِت ِه
ِب َ�ش َغ ٍف ُمت ََجدِّ ٍد ِل َما ِف ْي ِه ِمنْ َج َما ِل َّي ِ
ات ال َّت ْك ِو ْي ِن َّ
ات ِ�إ ْع َجا ِز ِه اللُّ َغ ِويِّ ا ْل ُم َت َعدِّ َد ِة
ا�ص ِل ِهَ ،و ِت ْل َك ِ�س َم ٌة ِمنْ ِ�س َم ِ
َو َت ْن ِغ ْي َما ِت ِه َو َف َو ِ
�أَ َردْتُ ا ْل ُو ُق َ
وف َع َل ْي َها.
َرج ُع �أَهَ ِّم َّي ُة هَ ِذ ِه الدِّ َر َا�س ِة ِ�إ َلى َما َي ِل ْي:
َوت ِ
ا�ص َل ِة ِفي َخ ْل ِق الإِ ْي َقا ِع
� - 1أَنَّ هَ ِذ ِه الدِّ َر َا�س َة َجا َء ْت ل َت ْك ِ�ش َف َعنْ َد ْو ِر ا ْل َف ِ
ال�ص ْو ِتي ِفي ا ْل ُق ْر�آَ ِن ا ْل َك ِر ْي ِمَ ،ك َما �أَ َ�ش ْرتُ .
َّ
الغ ِّي ْينَ َوا ْل ُم َف ِّ�س ِر ْينَ َق ْد َع َّل َل ُو ُج ْو َد َّ
الظ َو ِاه ِر ال َّت ْر ِكي ِب َّي ِة
� - 2أَنَّ َك ِث ْي ًرا ِمنَ ا ْل َب ِ
اتَ ،و َغ ْي ِرهَ ا ِ -في
ا�ضَ ،واال ْل ِت َف ِ
االع ِت َر ِ
ِ -منْ ِم ْث ِل :ال َّت ْق ِد ْي ِم َوال َّت�أْ ِخ ْي ِرَ ،و ْ
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ات َف َح ْ�س ُبَ ،ب ْي َد �أَنَّ
ا�س ِب ا َلآ َي ِ
ا�ص َل ِة ِب ِر َعا َي ِة ا ْل َف َو ِ
ُج ْم َل ِة ا ْل َف ِ
ا�ص ِل َ�أ ْو َت َن ُ
هَ ِذ ِه َّ
ال�س َي ِاقَ ،و ِمنْ َث َّم �أَت َْت هَ ِذ ِه الدِّ َر َا�س ُة
الظ َو ِاه َر َكا َن ْت ُت َر ِاعي َدال َل َة ِّ
ل َت ْك ِ�ش َف َعنْ َد ْو ِر هَ ِذ ِه َّ
ا�ص َل ِة ا ْل ُق ْر َ�آ ِن َّي ِة،
الظ َو ِاه ِر ِفي ا ْل ُو ُ�ص ِول �إِ َلى ا ْل َف ِ
ا�س ُب
َو ِفي ِ�إ ْنت َِاج ا ْل َم ْع َنى ِفي ُج ْم َل ِة ا ْل َف ِ
ا�ص َل ِةَ ،ذ ِل َك ا ْل َم ْع َنى ا َّل ِذي َي َت َن َ
ال�س َي َاق اللُّ َغ ِويِّ ا َّل ِذي َي ِر ُد ِف ْي ِه.
َو ِّ
ا�س ِك
� - 3أَنَّ هَ ِذ ِه الدِّ َر َا�س َة َجا َء ْت ل َت ْك ِ�ش َف َعنْ َد ْو ِر ا ْل َف ِ
ا�ص َل ِة �-أَ ْي ً�ضاِ -في َت َم ُ
ا�ص َل ُة ا ْل ُق ْر�آَ ِن َّي ُة -ال َر ْي َبَ -و ْج ٌه
ال َّن ِّ�ص ا ْل ُق ْر�آَ ِن ِّي ال َّل ْف ِظ ِّي َوا ْل َم ْع َن ِويِّ َ ،فا ْل َف ِ
ِمنْ ُو ُج ْو ِه الإِ ْع َجا ِز اللُّ َغ ِويِّ ِل ْل ُق ْر�آَ ِن ا ْل َك ِر ْي ِم؛ َذ ِل َك �أَ َّن َها ت َْخ ُل ُق َج ْر ً�سا
ِ�إ ْي َق ِاع َّيا ُم ْو ِ�س ْي ِق ًّيا ُي ْط ِر ُب ا ْل ُم َت َل ِّقي َو ُي ْم ِت ُعهَُ ،و ُي َ�س ِاع ُد ُه َع َلى َف ْه ِم ا ْل َم ْع َنى،
ا�س ِك ال َّل ْف ِظ ِّي َوا ْل َم ْع َن ِويِّ ِلل َّن ِّ�ص ا ْل ُق ْر�آَ ِن ِّي.
َك َما َت ْع َم ُل َع َلى ال َّت َم ُ
ا�ص َل ِة َو َرا َء ْاخ ِت َيا ِري ِل ِد َر َا�س ِت َها ِفي ُ�س ْو َر ِة
َو َق ْد َكا َن ْت هَ ِذ ِه الأَهَ ِّم َّي ُة ِل ْل َف ِ
ال�س ْو َر ِة ا ْل َك ِر ْي َم ِة لِلدِّ َر َا�س ِة �إِ َّن َما
ال�س َب َب في ْاخ ِت َيا ِر هَ ِذ ِه ُّ
«الأَنفال»َ .و َل َع َّل َّ
َي ْر ِج ُع ِ�إ َلى �أَ َّن َها ُ�س ْو َر ٌة ُم َت َو ِّ�س َط ُة ُّ
الط ْو ِلَ ،و َ�أنَّ �أَ َحدً ا ِمنَ ا ْل َب ِاح ِث ْينَ َل ْم َي ُق ْم
ا�ص َل ِة ِف ْي َها.
ِب ِد َر َا�س ِة ا ْل َف ِ

 - 2ال ِّد َراْ َ�س ُ
ال�سا ِب َق ُة:
ات َّ
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ا�ص َل ِة ا ْل ُق ْر�آَ ِن َّي ِة َما َي ِلي:
ات ا َّل ِتي َت َنا َو َل ْت َم ْو ُ�ضو َع ا ْل َف ِ
َو ِمنْ �أَ ْب َر ِز الدِّ َر َا�س ِ
 - 1ع�ب��دال�ج��واد محمد طبق :درا�سة بالغية في ال�سجع والفا�صلة
القر�آنية  -دار الأرق��م للطباعة والن�شر والتوزيع  -الزقازيق -
م�صر -الطبعة الأولى 1413هـ1993 /م.
 - 2محمد الح�سناوي :الفا�صلة في القر�آن  -دار عمار  -الأردن -
الطبعة الثانية 2000م .وقد كانت الطبعة الأولى منه في بيروت �سنة
ج ـ ــذور
1994م.
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 - 3ح�سين ن�صار� :إعجاز القر�آن ،الفوا�صل  -مكتبة م�صر  -القاهرة
(� 3ش كامل �صدقي ،الفجالة)  -م�صر  -الطبعة الأولى1999 -م.
 - 4ال�سيد خ�ضر :فوا�صل الآيات القر�آنية ،درا�سة بالغية داللية -مكتبة
الآداب -القاهرة ( 42ميدان الأوب��را)  -م�صر -الطبعة الثانية-
1430هـ2009/م .وقد كانت الطبعة الأول��ى منه في مكتبة الآداب
�أي�ضا �سنة 1420هـ2000 /م.
� - 5أحمد حمودة مو�سى :دور الفوا�صل في تما�سك الن�ص القر�آني -
ر�سالة دكتوراه  -كلية دار العلوم  -جامعة القاهرة 2012 -م.

ا�س ِة َو ِ�إ ْج َراْ َءا ُت ُه:
َ - 3م ْن َه ُج ال ِّد َر َ

ا�سةِ:
ُ - 4خ َّط ُة ال ِّد َر َ
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َت ُق ْو ُم هَ � ِ�ذ ِه الدِّ َر َا�س ُة َع َل ْى َثال َث ِة َم َب ِاحثَ ْ ،اع َت َم ْدتُ ِف ْي َها ا ْل َم ْن َه َج
ا ِلإ ْح َ�صا ِئ َّي الت َّْح ِل ْي ِل َّي ا َّل ِذي َي ُق ْو ُم َع َلى َر ْ�ص ِد ُح� ُر ْو ِف ال� َّر ِويِّ َ ،و َّ
الظ َو ِاه ِر
«�س ْو َر ِة الأَ ْن َفال»ُ ،ث َّم َت ْر ِت ْي ِب َها َت ْر ِت ْي ًبا
ال�س َم ِ
ال َّت ْر ِك ْي ِب َّي ِةَ ،و ِّ
ات ال َّن ِّ�ص َّي ِة ِفي ُ
َت َنا ُز ِل ًّيا َح َ�س َب ِن َ�س ِب ُو ُر ْودِهَ اُ ،ث َّم َو ْ�ص ِف َها َوت َْح ِل ْي ِل َهاَ ،و َب َي ِان َ�س َب ِب ُو ُر ْودِهَ ا
ال�س ْو َر ِة
َع َلى ال َّن ْح ِو ا َّل ِذي َو َر َد ْت َع َل ْي ِهُ ،م ْ�ست َْ�ش ِهدً ا َع َلى ُك ٍّل ِب َب ْع ِ�ض �آَ َي ٍات ِمنَ ُّ
ا ْل َك ِر ْي َم ِةُ ،م ِف ْيدً ا ِفي َذ ِل َك  -ال َر ْي َب ِ -منَ ال ُّت َر ِاث ال َّت ْف ِ�س ْي ِريِّ َوال َّن ْق ِديِّ
الغ ِّيِ ،ب َجا ِن ِب �إِ َفا َد ِتي ِم َّما َق َّد َم ُه ِع ْل ُم ال َّن ِّ�ص ِمنْ ِد َر َا�س ٍات َن َظ ِر َّي ٍة
َوا ْل َب ِ
َوت َْط ِب ْي ِق َّي ٍة.
ات ال َّن َظ ِر َّي ِة
هَ � َ�ذاَ ،و َق� ْ�د ْاع َت َم ْدتُ ا ْل َم ْن َه َج ال� َّت��ا ِر ْي��خِ � َّ�ي ِفي ا ْل ُم َقدِّ َم ِ
ِل َم َب ِاح ِث الدِّ َر َا�س ِة ال َّثال َث ِة.

َو َق ْد َق َّ�س ْمتُ هَ ِذ ِه الدِّ َر َا�س َة َع َلى ُم َقدِّ َم ٍة َو َت ْم ِه ْي ٍد َو َثال َث ِة َم َب ِاحثَ ُ ،ث َّم
ج ـ ــذور
َخ ْا ِت َم ٍة َي ِل ْي َها َث ْب ٌت ِبا ْل َم َ�صا ِد ِر َوا ْل َم َر ِاج ِع.
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َف�أَ َّما ا ْل ُم َق ِّد َم ُةَ ،ف َق ْد ت ََ�ض َّم َن ِت ا ْل َح ِد ْيثَ َع َّما َي ِلي:
� - 1أَهَ ِّم َّي ُة الدِّ َر َا�س ِة َو�أَ ْه َدا ُف َها َو�أَ ْ�س َب ْا ُب ِا ْخ ِت َي ْارِهَ ا.
ال�سا ِب َق ُة.
 - 2الدِّ َر َا�ساتُ َّ
َ - 3م ْن َه ُج الدِّ َر َا�س ِة َو ِ�إ ْج َرا َءا ُتهُ.
ُ - 4خ َّط ُة الدِّ َر ْا َ�س ِة.
ا�صلَ ِة َو�أَ ْنوَاعِ هَا َو َو َظا ِئ ِفهَا».
َو�أَ َّما ال َّت ْم ِه ْي ُد َف َكانَ ِب ُع ْن َو ِان« :فِي َم ْف ُه ْو ِم ا ْل َف ِ
ال�ص ْو ِت َّي ُة»َ ،و ِف ْي ِه ُق ْمتُ
ا�س ُة َّ
َو�أَ َّما ا ْل َم ْب َح ُث الأَ َّو ُل َف َكانَ ِب ُع ْن َو ِان« :ال ِّد َر َ
ال�ص ْو ِت ُّي.
ِب َب َي ِان َد ْو ِر ا ْل َف ِ
ا�ص َل ِة ِفي َخ ْل ِق ا ِلإ ْي َقا ِع َّ
ا�س ُة ال َّت ْر ِك ْي ِب َّي ُة»َ ،و ِف ْي ِه
َو�أَ َّم��ا ا ْل َم ْب َح ُث ال َّثاني َف َكانَ ِب ُع ْن َو ِان« :ال ِّد َر َ
ُق ْمتُ ِب َب َي ِان َد ْو ِر َّ
ا�ص َل ِة ِفي ا ْل ُو ُ�ص ِول �إِ َلى
الظ َو ِاه ِر ال َّت ْر ِكي ِب َّي ِة ِفي ُج ْم َل ِة ا ْل َف ِ
ا�ص َل ِة ا ْل ُق ْر َ�آ ِن َّي ِة .
ا ْل َف ِ
ا�س ُة ال َّن ِّ�ص َّي ُة»َ ،و ِف ْي ِه ُق ْمتُ
َو�أَ َّما ا ْل َم ْب َح ُث ال َّثال ُِث َف َكانَ ِب ُع ْن َو ِان« :ال ِّد َر َ
ا�س ِك ال َّل ْف ِظ ِّي َوا ْل َم ْع َن ِويِّ
ِب َب َي ِان َد ْو ِر ا ْل َف ِ
ا�ص َل ُة ا ْل ُق ْر َ�آ ِن َّي ُة في �إحداث ال َّت َم ُ
ِلل َّن ِّ�ص ا ْل ُق ْر�آَ ِن ِّي.
َو�أَّما َ
الخا ِت َم ُةَ :ف َق ْد �أَ ْو َ�ض ْحتُ ِف ْي َها �أَهَ َّم َنتَا ِئ ِج ال َب ْح ِث.
ا�ص َل ِة َو�أَ ْن َو ِاع َها َو َو َظا ِئ ِف َها:
ال َّت ْم ِه ْيدُِ :في َم ْف ُه ْو ِم ا ْل َف ِ

ا�صلَ ِة ا ْل ُق ْر َ�آ ِن َّيةِ:
�أو ًال َ -م ْف ُه ْو ُم ا ْل َف ِ
ا�صلَةِ»:
ا ْل َم ْع َنى ال ُّل َغوِيُّ ِل َك ِل َم ِة «ا ْل َف ِ

ا�ص َل ُة ِفي اللُّ َغ ِة َم�أْ ُخ ْو َذ ٌة ِمنَ (ا ْل َف ِ�صلِ )َ ،وهُ َو «�إِ َبا َن ُة �أَ َحدِ َّ
ال�ش ْي َئ ْي ِن
ا ْل َف ِ
مِ � َ�ن الآَ َخ � ِر َح َّتى َي� ُك� ْو َن َب ْي َن ُه َما ُف� ْر َج� ٌة َ ...و َف ْ�ص ُل ا ْل��خِ � َ�ط��ابِ َ :م��ا ِف ْي ِه
ج ـ ــذور َف ْ�ص ُل ا ْل ُح ْك ِم»(َ ،)1و«(ا ْل َف ِ�ص ُل) َواحِ � ُد (ا ْل ُف ُ�ص ْولِ )َ ،و( َف َ�ص َل) َّ
ال�ش ْي َء
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( َفا ْن َف َ�ص َل) �أَيْ َق َط َع ُه َفا ْن َق َط َعَ ،و َبا ُب ُه َ�ض َر َبَ ،و( َف َ�ص َل) مِ َن ال َّناحِ َي ِة
َخ َر َج َو َبا ُب ُه َجلَ َ�سَ ،و( َف َ�ص َل) ال َّر ِ�ض ْي ُع َعنْ ُ�أ ِّم ِه َي ْف ِ�ص ْل ُه ِبا ْل َك ْ�س ِر (ف َِ�صا ًال)،
ا�ص َل) َ�ش ِر ْي َك ُهَ ،و(ا ْل َم ْف ِ�ص ُل) ِب َو ْزنِ ا ْل َم ْجل ِِ�س
َو(ا ْف َت َ�صلَ ُه) �أَيْ َف َط َم ُهَ ،و( َف َ
ا�صلِ ) الأَ ْع َ�ضاءَُ ...و(ا ْل َف ِ�ص ْي ُل) َو َل� ُد ال َّنا َق ِة ِ�إ َذا ُف ِ�ص َل َعنْ
َواحِ � ُد ( َم َف ِ
�أُ ِّمهَِ ...و َع ْق ٌد ( ُم َف َّ�ص ٌل) �أَيْ َج َع َل َب ْي َن ُك ِّل ُل�ؤْ ُل َ�ؤ َت ْي ِن َخ َر َز ٌةَ ،و(ال ِّت ْف ِ�صي ُل)
ال َّت ْب ِي ْي ُن»(.)2
َف َما َد ُة ( َف َ�ص َل) ِفي اللُّ َغ ِة َت َت َع َّد ُد َم َعا ِن ْي َها ِمنَ  :ا ِلإ َبا َن ِة ِ�إ َلى ا ْل َق ْط ِع ِ�إ َلى
ا ْل ُخ ُر ْو ِج ِ�إ َلى ا ْل َف ْط ِم�( :أَ ْي :ا ْل َق ْط ِع َع ِن ال َّر َ�ض َاع ِة)َ ،ب ْي َد َ�أ َّن َها َ -ع َلى هَ َذا
ال َّت َع ُّد ِد ِفي ا ْل َم َعا ِن ْي  -ال ت َْخ ُر ُج َعنْ َم ْع ًنى ِم ْح ِو ِر ٍّي َو ِاح ٍد َي ْج َم ُع َها َج ِم ْي ًعا،
ال�ش ْي ِء َعنْ َغ ْي ِرهِ»(َ ،)3وهَ َذا ا ْل َم ْع َنى اللُّ َغ ِو ُّي َي ْر َت ِب ُط ا ْر ِت َب ً
َوهُ َو « َت َم ُّي ُز َّ
اطا
الح ِّي ِل ْل َك ِل َم ِة ا َّل ِذي َ�س�أَ ْع ِر ُ�ض َل ُه ِف ْي َما َي ِل ْي.
اال�ص ِط ِ
َو ِث ْي ًقا ِبا ْل َم ْع َنى ْ

ا�صلَةِ»:
اال�صطِ الحِ ُّي ِل َك ِل َم ِة «ا ْل َف ِ
ا ْل َم ْع َنى ْ
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ا�ص ُل ُح ُر ْو ٌف
ا�ص َل َةَ ،ف َي ُق ْو ُل« :ا ْل َف َو ِ
ُي َع ِّر ُف ال ُّر َّمان ُِّي (ت386 :هـ) ا ْل َف ِ
ُم َت َ�شا ِكلَ ٌة فِي ا ْل َم َقاطِ ِع ُت ْوجِ ُب ُح ْ�س َن ِ�إ ْفهَا ِم ا ْل َم َعان ِْي»(.)4
اظ َع َلى هَ َذا ال َّت ْع ِر ْي ِف� ،أُ َع ْن ِ�ص ُرهَ ا
َع َلى �أَنَّ ِل ْي َب ْع َ�ض ا ْل َم َ�آ ِخ ِذ َوا ْل ِّل َح ِ
ِف ْي َما َي ِل ْي:
ا�ص ِل� ،إِ ْذ ِه َي ِ -ع ْن َد ُه ُ -ح ُر ْو ُف
�أَ َّو ًال ُ -ي َ�ض ِّي ُق ال ُّر َّما ِن ُّي ِمنْ َحدِّ ِه ِل ْل َف َو ِ
ال َّر ِويِّ َف َح ْ�س ُبَ .ب ْي َد �أَ َّن َها �أَ ْك َب ُر ِمنْ َذ ِل َكَ ،ك َما َ�س َيت َِّ�ض ُح.
ا�ص ُل
ا�ص ِلَ ،و ِه َي ا ْل َف َو ِ
َثا ِن ًيا ُ -ي ِ�ش ْي ُر ال ُّر َّما ِن ُّي �إِ َلى َن ْو ٍع َو ِاح ٍد ِمنَ ا ْل َف َو ِ
ا�ص ُل ُح ُر ْو ٌف
ا ْل ُمت ََ�ش ِاك َل ُة� ،أَ ْي :ا ْل ُم َت َما ِث َل ُة(َ ،)5و َكانَ َح ُّق ُه �أَنْ َي ُق ْو ُل« :ا ْل َف َو ِ
ا�صلَةِ .ج ـ ــذور
ُم َت َ�شا ِكلَ ٌة �أَ ْو ُم َت َقا ِر َب ٌة فِي ا ْل َم َقاطِ ِع»؛ ِل ُي�شِ ْي َر ِب َذل َِك �إِ َلى َن ْوع َْي ا ْل َف ِ
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َثا ِل ًثا َ -و ِم َّما ُي ْح َم ُد ِل ْل ُّر َّمان ِِّي �أَ َّن ُه ُي َن ِّب ُه ِفي َت ْع ِر ْي ِف ِه ِ�إ َلى َغا َي ٍة َج َما ِل َّي ٍة
ا�ص َل ِةَ ،و ِه� َ�ي َ�أنَّ هَ � ِ�ذ ِه ا ْل ُح ُر ْو َف ا ْل ُمت ََ�ش ِاك َل َةُ /ح � ُر ْو َف ال� َّر ِويِّ
َم ْع َن ِو َّي ٍة ِل ْل َف ِ
ِ�إ َّن َما ِج ْي َء ِب َها � -أَ َّو ًال  -لأَ ْج ِل َم ْع َنى الآَ َي ِةَ ،و َع َلى هَ َذا ا ْل َم ْف ُه ْو ِم ُي َف ِّر ُق َب ْينَ
ا�ص ُل َبال َغ ٌةَ ،والأَ ْ�س َجا ُع َع ْي ٌبَ ،و َذل َِك
ا�ص ِل َوالأَ ْ�س َجا ِعَ ،ف َي ُق ْو ُلَ « :وا ْل َف َو ِ
ا ْل َف َو ِ
ا�ص َل َتا ِب َع ٌة ِل ْل َم َعان ِْيَ ،و َ�أ َّما الأَ ْ�س َجا ُع َفا ْل َم َعانِي َتا ِب َع ٌة َلهَاَ .و ُه َو
�أَ َّن ا ْل َف َو ِ
َق ْل ُب َما ُت ْوجِ ُب ُه ا ْلحِ ْك َم ُة فِي الدَّال َلةِ� ،إِ ْذ َكا َن ا ْل َغ َر ُ�ض ا َّلذِ ي ُه َو حِ ْك َم ٌة �إِ َّن َما
ا�س ٌةَ ،ف�إِ َذا َكا َنتِ ا ْل ُم َ�شا َكلَ ُة
ُه َو الإِ َبا َن ُة ع َِن ا ْل َم َعانِي ا َّلتِي ا ْل َح َ
اج ُة �إِ َل ْيهَا َم َّ
الف َذل َِك َف ُه َو َع ْي ٌب
ُو ْ�صلَ ًة �إِ َل ْي ِه َف ُه َو َبال َغ ٌةَ ،و ِ�إ َذا َكا َنتِ ا ْل ُم َ�شا َكلَ ُة َعلَى خِ ِ
ا�ص ُل ا ْل ُق ْر َ�آنِ ُك ُّلهَا َبال َغ ٌة َوحِ ْك َم ٌة؛ لأَ َّنهَا َط ِر ْي ٌق �إِ َلى �إِ ْفهَا ِم
َو ُل ْك َن ٌةَ ...و َف َو ِ
ا ْل َم َعانِي ا َّلتِي ُي ْح َتا ُج �إِ َل ْيهَا فِي �أَ ْح َ�س ِن ُ�ص ْو َر ٍة ُيد َُّل ِبهَا َعلَ ْيهَا»(.)6
َب ْي َد �أَ َّن ُه َق ِد ا ْقت ََ�ص َر َع َلى هَ ِذ ِه ا ْل َغا َي ِة ُد ْونَ ِ�س َواهَ اَ ،ك َما �أَ َّن ُه َل ْم َي ُكنْ
ا�ص ِل َوالأَ ْ�س َجا ِع� ،إِ ْذ َج َع َل الأَ ْ�س َجا َع َع ْي ًبا ُم ْط َل ًقا،
َد ِق ْي ًقا ِفي َت ْف ِر َق ِت ِه َب ْينَ ا ْل َف َو ِ
َع َلى �أَنَّ ِم ْن َها َما هُ َو َع ْي ٌب(َ ،)7و ِم ْن َها َما هُ َو ِفي َغا َي ِة ا ْل ُح ْ�س ِن َوا ْل َف َ�ص َاح ِة؛
ا�ص ِل ا ْل ُق ْر�آَ ِن ا ْل َك ِر ْي ِم َو َر َد ْت َم ْ�س ُج ْو َع ًةَ ،و�أَنَّ ال َّر ُ�س ْو َل �صلى
ِب َد ِل ْي ِل �أَنَّ �أَ ْك َث َر َف َو ِ
اهلل عليه و�سلم َق ِد ا ْلتَزَ َم َها ِفي َك ِث ْي ٍر ِمنْ �أَ َحا ِد ْي ِث ِهَ ،و َل ْو َكا َن ْت َم ِع ْي َب ًة َما
الم َخ ْي ِر الأَ َن ِام.
َو َر َد ْت ِفي ا ْل ُق ْر�آَ ِن َوال َك ِ
ُث َّم َي�أْ ِتي ا ْل َبا ِقال ِن ُّي (ت403 :هـ) َوال ُي ِ�ض ْي ُف َج ِد ْيدً ا ِ�إ َل��ى َما َقا َل ُه
�لام� ُه ُم َل َّخ ً�صاَ ،ف� َي� ُق� ْو ُلَ « :و�أَ َّم� ��ا ا ْل� َف� َوا�ِ��ص� ُل:
ال� ُّر َّم��ا ِن� ُّ�ي�ِ ،إ ْذ هُ � َو َي ْن ُق ُل َك َ
َفه َِي ُح � ُر ْو ٌف ُم َت َ�شا ِكلَ ٌة فِي ا ْل َم َقاطِ ِعَ ،ي َق ُع ِبهَا ِ�إ ْف� َه��ا ُم ا ْل َم َعانِيَ ،و ِف ْيهَا
ا�ص ُل َتا ِب َع ٌة
ال�س ْج َع َي ْت َب ُع ُه ا ْل َم ْع َنىَ ،وا ْل َف َو ِ
َبال َغ ٌةَ .والأَ ْ�س َجا ُع َع ْي ٌب؛ لأَ َّن َّ
ج ـ ــذور ِل ْل َم َعانِي»(.)8
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ا�ص َل ِة�ِ ،إ ْذ ت ََجا َو َز
َو�أَ َّما ال َّز ْر َك�شِ ُّي (ت794 :هـ)َ ،ف َق ْد َو َّ�س َع ِمنْ َحدِّ ِه ِل ْل َف ِ
َ�سا ِب َق ْي ِهَ ،و َّن َ�ص َع َلى �أَ َّن َها َك ِل َم ٌة ال َح� ْر ٌفَ ،ف َق َال«ِ :ه َي َك ِل َم ُة َ�آ ِخ� ِ�ر الآَ َي� ِة،
َك َقا ِف َي ِة َّ
ال�ش ْع ِر َو َق ِر ْي َن ِة ال َّن ْث ِر»(ُ ،)9ث َّم َم َ�ضى َي ْع ِر ُ�ض ِل َت َعا ِر ْي ِف َب ْع ِ�ض ا ْل ُع َل َما ِء
ا�ص َل ِة ِمنْ ِم ْث ِل :ال َّدا ِن ِّي ا َّل ِذي َق َال«ِ :ه َي َك ِل َم ُة �آَ ِخ ِر ا ْل ُج ْم َل ِة»(َ ،)10و ِم ْن ُه
ِل ْل َف ِ
ا�ص َل ِة ،و ِم ْث ِل :ا ْل َباقِالنِي()11
�أَ َخ َذ ال َّز ْر َك ِ�ش ُّي ِ -ف ْي َما َي ْبدُو َ -م ْف ُه ْو َم ُه ِل ْل َف ِ َ
ِّ
ا َّل ِذي َع َر ْ�ضتُ ِل َم ْف ُه ْو ِم ِه َت ًّوا.
َع َلى �أَنَّ ال َّز ْر َك�شِ َّي َق ْد َع َر َ�ض َم ْف ُهو ًما �آَ َخ َر لِلدَّان ِِّي ُي َو ِّ�س ُع ِف ْي ِه ِمنْ َحدِّ ِه
ا�ص َل ِةَ ،ف َي ْج َع ُل َها َكال ًما ال َك ِل َم ًة َو ِاحدَ ًةَ ،ي ُق ْو ُل ال َّز ْر َك�شِ َّيَ « :و َف َّر َق الإِمَا ُم �أَ ُبو
ِل ْل َف ِ
ا�صلَ ُة َف ِه َي ا ْل َكال ُم
و�س الآَيِّ َ ،قا َل� :أَ َّما ا ْل َف ِ
َع ْمرٍو الدَّان ُِّي َب ْي َن ا ْل َفو ِ
َا�صلِ َو ُر�ؤُ ِ
ا ْل ُم ْن َف ِ�ص ُل مِ َّما َب ْع َدهَُ ،وا ْل َكال ُم ا ْل ُم ْن َف ِ�ص ُل َق ْد َي ُك ْو ُن َر�أْ َ�س َ �آ َيةٍَ ،و َغ ْي َر َر�أْ ٍ�س
ا�صلَ ٌة َو َل ْي َ�س ُك ُّل
و�س َ �آ ٍي َو َغ ْي َرهَا َو ُك ُّل َر�أْ ِ�س �آَ َي ٍة َف ِ
َو َك َذل َِك ا ْل َفو ِ
َا�ص ُل َي ُك َّن ُر�ؤُ ِ
ا�صلَ ُة َت ُع ُّم ال َّن ْو َع ْي ِن َو َت ْج َم ُع َّ
ال�ض ْر َب ْي ِن»(ُ ،)12ث َّم هُ َو
ا�صلَ ٍة َر ْ�أ َ�س �آَ َيةٍَ ،فا ْل َف ِ
َف ِ
َل ْم َي َّت ِب ْع ُه ِفي هَ َذا ا ْل َم ْف ُه ِومَ ،وا َّت َب ْع ُه ِفي َم ْف ُه ْو ِم ِه ا َّل ِذي َع َر َ�ض َل ُه �أَ َّو ًال.
ال�س ُي ْوطِ ُّي (ت911 :هـ)َ ،و�أَ َّك� َ�د َما َذهَ � َ�ب ِ�إ َل ْي ِه ال َّز ْر َك ِ�ش ُّي،
ُث َّم َجا َء ُّ
الم ِه  -ا َّل ِذي �أَ َخ َذ ُه َع ِن ال َّدا ِن ِّي ِ -ب َن ِّ�ص ِه(.)13
َو َذ ِل َك ِب َن ْق ِل َك ِ
َع َلى �أَ َّن ِني �أَ ِم ْي ُل �إلى َت ْع ِر ْي ِف ال َّدا ِن ِّي ا َّل ِذي َع َر َ�ض َل ُه ِفي ِ�س َي ِاق َت ْف ِر َق ِت ِه
ا�ص ِل َو ُر ُ�ؤو�� ِ�س الآَيِّ َ ،ب ْي َد َ�أنَّ هَ َذا ال َّت ْع ِر ْي َف َل ْم ُي ِ�ش ْر ِ�إ َلى َو َظا ِئ ِف
َب ْينَ ا ْل َف َو ِ
ا�ص َل َة َت ْع ِر ْي ًفا ُي َب ِّينُ ِم ْق َدا َرهَ ا
ا�ص َل ِةَ ،و ِم��نْ َث َّم ُي ْم ِكنُ َ�أنْ �أُ َع � ِّر َف ا ْل َف ِ
ا ْل َف ِ
َو�أَ ْن َو َاع َها َو َو َظا ِئ َف َهاَ ،و َذ ِل َك َع َلى ال َّن ْح ِو التَّا ِل ِّي:
ا�صلَ ُة هِ َي ا ْل َم ْق َط ُع الأَخِ � ْي� ُر مِ َن الآَ َي �ةِ ،ا َّل��ذِ ي َق ْد َي ُك ْو ُن ُج ْملَ ًة
ا ْل َف ِ
َتا َّم ًة �أَ ْو َك ِل َم ًة َواحِ َد ًة �أَ ْو َما َب ْي َن ُه َماَ ،و َق ْد َي ُك ْو ُن َم ْ�س ُج ْو ًعا �أَ ْو َغ ْي َر َم ْ�س ُج ْو ٍع،
ج ـ ــذور
َو َي�أْتِي ِل َت ْح ِق ْيقِ َغا َياتٍ َج َما ِل َّيةٍ�َ :ص ْو ِت َّي ٍة َودَال ِل َّي ٍة َو َن ِّ�ص َّيةٍ.
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ا�صلَ ِة ا ْل ُق ْر�آَ ِن َّيةِ:
َثا ِن ًيا � -أَ ْن َوا ُع ا ْل َف ِ

ا�ص ُل ِمنْ َح ْيثُ َت َما ُث ُل ُح ُر ْو ِف َها �أَ ْو َت َقا ُر ُب َها ِ�إ َلى َن ْو َع ْي ِن(:)14
َت ْن َق ِ�س ُم ا ْل َف َو ِ
ا�ص ُل ا ْل ُم َت َجان َِ�س ُةَ ،و ِه َي َما َت َما َث َل ْت ُح ُر ْو ُف َها ِفي
َف�أَ َّما الأَ َّو ُلَ :ف ُه َو ا ْل َف َو ِ
ا�ص ُل ا ْل َم ْ�س ُج ْو َع ُةَ ،و ِمنْ َ�أ ْم ِث َل ِت َها َق ْو ُل ُه �سبحانه وتعالى:
ا ْل َم َق ِاط ِعَ ،و ِه َي ا ْل َف َو ِ
}ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ{
(�سورة الطور .)4-1
(ح ْر ِف ال َّر ِويِّ ال َّرا ِء
ا�ص ُل ِفي الآَ َي ِ
َفا ْل َف َو ِ
ال�سا ِب َق ِة َق ْد ُب ِن َي ْت َع َلى َ
ات َّ
ا ْل َم ْ�س ُب ْو ِق ِبا ْل َمدِّ ِبا ْل َوا ِو).
ا�ص ُل ا ْل ُم َت َقا ِر َب ُة َو ِه َي َما َت َقا َر َب ْت ُح ُر ْو ُف َها ِفي
َو�أَ َّما الأَ َخ ُرَ :ف ُه َو ا ْل َف َو ِ
ا ْل َم َق ِاط ِعَ ،و َل ْم َت َت َما َث ْلَ ،وهَ َذا ال َي ُك ْونُ َ�س ْج ًعاَ ،و ِمنْ �أَ ْم ِث َل ِت َها َق ْو ُل ُه �سبحانه
وت �ع��ال��ى} :ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜﭝ{ (� �س��ورة
الفاتحة.)4-1 :
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(ح ْر ِف ال َّر ِويِّ
ال�سا ِب َق َت ْي ِن َع َلى َ
َف َق ْد ُب ِن َي ِت الآَ َي ُة الأُ ْو َلى ِمنَ الآَ َي َت ْي ِن َّ
(ح ْر ِف ال َّر ِويِّ
ال ُّن ْو ِن ا ْل َم ْ�س ُب ْو ِق ِبا ْل َمدِّ ِبا ْل َياءِ)َ .و�أَ َّما الأُ ْخ َرى َف ُب ِن َي ْت َع َلى َ
ا ْل ِم ْي ِم ا ْل َم ْ�س ُب ْو ِق ِبا ْل َمدِّ ِبا ْل َياءِ)َ ،وال ُّن ْونُ َوا ْل ِم ْي ُم َح ْر َف ِان ُم َت َقا ِر َب ِان.
الغ ِّي ْينَ َت ْق ِ�س ْي ًما �آَ َخ َر ِب ْاع ِت َبا ِر اال ِّت َف ِاق �أَ ِو ْ
الف ِفي
االخ ِت ِ
َع َلى �أَنَّ ِل ْل َب ِ
االع ِت َبا ِر ِ�إ َلى َثال َث ِة
ا ْل َو ْز ِن َو َح ْر ِف ال َّر ِويِّ َ ،ذ ِل َك �أَ َّن ُه ْم َق َّ�س ُموا ا ْل َف ِ
ا�ص َل َة ِب َه َذا ْ
�أَ ْق َ�س ٍام(ِ ،)15ه َي:
ا�ص ُل َو ْز ًنا َوا َّت َف َق ْت
ا�ص َلت َِان �أَ ِو ا ْل َف َو ِ
 - 1ا ْل ُم َط َّر ُفَ :وهُ َو َما ْاخ َت َل َف ْت ِف ْي ِه ا ْل َف ِ
َر ِو ًّياَ ،ك َما ِفي َق ْو ِل ِه �سبحانه وتعالى} :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ج ـ ــذور
ﭨ ﭩ ﭪ{ (�سورة نوحَ ،)14-13 :ف َو ْزنُ }ﭥ{ َي ْخ َت ِل ُف َعنْ َو ْز ِن
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ا�صلَ ِة ا ْل ُق ْر َ�آ ِن َّيةِ:
َثا ِل ًثا َ -و َظائ ُِف ا ْل َف ِ
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}ﭩ{؛ �إِ ِذ الأَ َّو ُل َع َلى َو ْز ِن ( َف َعا ًال)َ ،والآَ َخ ُر َع َلى َو ْز ِن (�أَ ْف َعا ًال)،
َوال َّر ِو ُّي َو ِاحدٌَ ،وهُ َو َح ْر ُف ال َّراءِ.
ا�ص َلت َِان ِفي ا ْل َو ْز ِن َوال َّت ْق ِف َي ِةِ ،ب�أَنْ
 - 2ا ْل ُم َر َّ�ص ُعَ :وهُ َو َما ا َّت َف َق ْت ِف ْي ِه ا ْل َف ِ
َي ُك ْونَ َو ْز ُن ُه َما َو ِاحدً اَ ،وا ْل َح ْر ُف الأَ ِخ ْي ُر ِف ْي ِه َما َو ِاحدً اِ ،ب َ�ش ْر ِط �أَنْ َي ُك ْونَ
اظ �أَ ْو َ�أ ْك َث ُر ُه ِم ْث َل َما ِفي الأُ ْخ َرى ِفي
َما ِب ِ�إ ْح َدى ا ْل َق ِر ْي َن َت ْي ِن ِمنَ الأَ ْل َف ِ
ا ْل� َو ْز ِن َوال َّت ْق ِف َي ِة َك َذ ِل َكَ .و ِم ْن ُه َق ْو ُل ُه �سبحانه وتعالى} :ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ{ (�سورة الليل ،)7-5
َو َق ْو ُل ُه �سبحانه وتعالى} :ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜﯝ{ (�سورة الليل َ ،)10-8ف ِ�إنَّ ِفي ا ْل َق ِر ْي َن ِة الأولى �أَ ْر َب َع
َك ِل َم ٍات َت َما َث َل ْت َم َع �أَ ْر َب ٍع �أُ ْخ َرى ِفي ا ْل َق ِر ْي َن ِة ال َّثا ِن َي ِة ِفي ا ْل َو ْز ِن َوال َّت ْق ِف َي ِة،
َو ِت ْل َك ا ْل َك ِل َماتُ ِه َي:
}�أَ َّما{ َو}�أَ َّما{ َ -و} َمنْ { َو َمنْ { َ -و}ا ْل ُح ْ�س َنى{ َو}ا ْل ُح ْ�س َنى{-
}�س ُن َي ِّ�س ُرهُ{َ ،ب ْل ِ�إنَّ ال َّت َما ُث َل َل ْم َي ْقت َِ�ص ْر َع َلى ا ْل � َو ْز ِن
}�س ُن َي ِّ�س ُرهُ{ َو َ
َو َ
َوال َّت ْق ِف َي ِة َف َح ْ�س ُبَ ،و�إِ َّن َما َت َك َّر َر ِت ا ْل َك ِل َماتُ ِب�أَ ْع َيا ِن َها ِفي ا ْل َق ِر ْي َن َت ْي ِن َل ْف ًظا
َو َم ْع َنىَ ،وهَ َذا ال َي َكا ُد ُي ْو َج ُد َخا ِر َج َدا ِئ َر ِة ا ْل ُق ْر�آَ ِن ا ْل ُم ْع ِج ِز.
 - 3ا ْل ُم َت َوازِيُّ َ :وهُ َو َما َكانَ اال ِّت َف ُاق ِف ْي ِه ِفي ا ْل َك ِل َم َت ْي ِن الأَ ِخ ْي َر َت ْي ِن َف َق ْطَ ،ك َما
ِفي َق ْو ِل ِه �سبحانه وتعالى} :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ{
(�سورة الغا�شية )14-13؛ ْ
الف }ﮜ{ َو}�أَ ْك َو ٌاب{ َو ْز ًنا َو َت ْق ِف َي ًة.
الخ ِت ِ
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الث َو َظا ِئ َف �أَ َ�س ِا�س َّي ٍةِ ،ه َي:
ا�ص َل ُة ا ْل ُق ْر َ�آ ِن َّي ُة ِب َث ِ
َت ُق ْو ُم ا ْل َف ِ
ا�ص َل ال ُق ْر�آ ِن َّي َة ت َْخ ُل ُق �إِ ْي َق ًاعا
َ - 1وظِ ْي َف ٌة َ�ص ْو ِت َّي ٌة �إِ ْي َقاعِ َّي ٌةَ :و َذ ِل َك �أَنَّ ال َف َو ِ
ُم ْو ِ�س ْي ِق ًّيا ُي ْم ِت ُع ا ْل ُم َت َل ِّقي َو ُي ْ�س ِع ُد ُهَ ،و ِه َي ِب َم َثا َب ِة ا ْل ُق ْف ِل ا ِلإ ْي َق ِاع ِّي ِللآَ َي ِة ،ج ـ ــذور

280

جماليات الفاصلة القرآنية في «سورة األنفال» دراسة بالغية نصية

العدد  ، 49رجب 1439هـ  -إبريل 2018

َو ِه َي َم ْو ِ�ض ُع ا ْل َو ْق ِف ا َّل ِذي َي ْ�ست َِر ْي ُح ِب ِه ا ْل َقا ِر ُئ ا ْل ُم َر ِّت ُل ِل ْل ُق ْر�آَ ِن؛ َو ِل َذا
َف َق ْد َ�س َعى ا ْل ُق ْر َ�آنُ ا ْل َك ِر ْي ُم ِ�إ َلى َ
ال�س ْج ِع َعنْ َق ْ�ص ٍد
«ظ ِاه َر ِة ا ْل َف َو ِ
ا�ص ِل َ �أ ِو َّ
َو َو ْع ٍّي ِب َما ُت ْح ِد ُث ُه ِمنْ َج َم ٍال �أَ َد ِب ٍّيَ ،و َما ُت ِث ْي ُر ُه ِمنْ �أَ َث ٍر ُ�ش ُع ْو ِر ٍّي»(،)16
ا�ص ِل « ِق ْي َم ٌة َ�ص ْو ِت َّي ٌة َذاتُ َو ِظ ْي َف ٍة ُم َع َّي َن ٍة ِفي ا ْل ُق ْر�آَ ِن ا ْل َك ِر ْي ِمَ ،وهَ ِذ ِه
َف ِل ْل َف َو ِ
ا ْل َو ِظ ْي َف ُة َج َما ِل َّي ٌة ت َْ�ست َِح ُّق ال ِّر َعا َي َة َو َل ْو َت َعا َر َ�ض ْت ِر َعا َي ُت َها َم َع َب ْع ِ�ض
اط ال َّت َر ِاك ْي ِب ال َّن ْح ِو َّي ِة»(َ .)17و َق ْد َذ َك َر ال ُّر َّما ِن ُّي �أَنَّ ِمنْ َف َوا ِئ ِد
�أَ ْن َم ِ
الم ِبالت ََّ�شا ُك ِل»(.)18
ا ْل َف َو ِ
ا�ص ِل «ت َْح ِ�س ْي َن َها ال َك َ
ا�ص َل ِة َت ْع َم ُل
َ - 2وظِ ْي َف ٌة دَال ِل َّي ٌةَ :و َذ ِل َك �أَنَّ َث َّم َة َظ َو ِاه َر َت ْر ِكي ِب َّي ًة في ُج ْم َل ِة ا ْل َف ِ
ا�س ُب َو ِ�س َي َاق
َع َلى ِب َنا ِء ا ْل َف ِ
ا�ص َل ِةَ ،و ُت َ�س ِاع ُد َع َلى ِ�إ ْف َرا ِز ال َّدال َل ِة ا َّل ِتي َت َت َن َ
ال َّن ِّ�ص ا َّل ِذي ت َِر ُد ِف ْي ِهِ ،منْ ِم ْث ِل َدال َل ِة ال َّت ْو ِك ْي ِد �أَ ِو ال َّت ْع ِظ ْي ِم َوال َّت ْه ِو ْي ِل �أَ ِو
الالت.
اف� ،أَ ْو َغ ْي ِرهَ ا ِمنَ ال َّد ِ
اال�س ِت ْع َط ِ
ال َّت ْه ِد ْي ِد �أَو ْ
ال�س َي ِاق ِه َي ا َّل ِتي
هَ َذاَ ،و َق ْد َن َّب َه َع ْبدُا ْل َقاهِ ِر ا ْل ُج ْر َجان ُِّي �إِ َلى �أَنَّ َدال َل َة ِّ
ال�س ْج َع َوالت َّْج ِن ْي َ�س ِفي َن ِّ�ص ِه ُم َر َاعا ٍة ِل َه ِذ ِه ال َّدال َل ِة,
ت َْج َع ُل ا ْل ُم ْب ِد َع َي ْلت َِز ُم َّ
َي ُق ْو ُلَ « :و َعلَى ا ْل ُج ْملَ ِة َف�إِ َّن َك ال َتجِ ُد َت ْج ِن ْي ً�سا َم ْق ُب ْو ًالَ ،ح َّتى َي ُك ْو َن ا ْل َم ْع َنى
ُه َو ا َّلذِ ي َطلَ َب ُه َو ْا�س َت ْدعَا ُه َو َ�سا َق َن ْح َوهَُ ،و َح َّتى َتجِ َد ُه ال َت ْب َتغِي ِب ِه َب َد ًال،
ا�ص ُل ا ْل ُق ْر�آَ ِن َّي ُة  -ال َر ْي َب َ -ل ْو ٌن ُم َم َّي ٌز ِمنْ
َوال َتجِ َد َع ْن ُه حِ َو ًال»(َ ،)19وا ْل َف َو ِ
ال�س ْج ِع(.)20
�أَ ْل َو ِان َّ
 - 3وَظِ ْي َف ٌة َن�صِّ َّي ٌةَ :وهَ ِذ ِه ا ْل َو ِظ ْي َف ُة ال َّر ِئ ْي َ�س ُة َت ُ�ض ُّم َث َ
الث َو َظا ِئ َف َف ْر ِع َّي ٍةِ ،ه َي:
ا�ص َل ِة َق ْد ت َُ�ض ُّم َب ْع ً�ضا ِمنْ َو َ�سا ِئ ِل
�َ )1س ْب ُك ال َّن ِّ
�صَ :و َذ ِل َك �أَنَّ ُج ْم َل َة ا ْل َف ِ
ال�س ْب ِك
اال�س ِت ْب َد ِال� ،أَ ِو َّ
َّ
ال�س ْب ِك ال َّن ْح ِويِّ ِ ،منْ ِم ْث ِل :الإِ َحا َل ِة َوا ْل َح ْذ ِف َو ْ
ا ْل ُم ْع َج ِم ِّي ِمنْ ِم ْث ِل :ال َّت ْك َرا ِر َوا ْل ُم َ�ص َاح َب ِة ا ْل ُم ْع َج ِم َّي ِةَ ،وهَ ِذ ِه ا ْل َو َ�سا ِئ ُل
ال�سا ِب َق ِة َع َل ْي َها؛ ِم َّما َي ْع َم ُل
ا�ص َل ِة ِب َ�آ َي ِت َها �أَ ِو ِبا َلآ َي ِ
َق ْد َت ْر ِب ُط ُج ْم َل َة ا ْل َف ِ
ات َّ
ج ـ ــذور
ا�س ِك ِه َل ْف ِظ ًّيا.
َع َلى َ�س ْب ِك ال َّن ِّ�ص َو َت َم ُ
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ا�ص َل ِة َت�أْ ِتي ُم َن ِا�س َب ًة ِل َم ْ�ض ُم ْو ِن الآَ َي ِة،
َ )2ح ْب ُك ال َّن ِّ
�صَ :و َذ ِل َك �أَنَّ ُج ْم َل َة ا ْل َف ِ
ا�س َب ُة ِمنَ ا ْر ِت َب ِاط َها ِب�آَ َي ِت َها َعنْ َط ِر ْي ِق َعال َق ٍات َم ْع َن ِو َّي ٍة،
َو َت�أْ ِتي هَ ِذ ِه ا ْل ُم َن َ
ال�س َب ِب َوال َّن ِت ْي َج ِة� ...إلخ� ،أَ ْو َ�أنْ َت ُك ْونَ
ِمنْ ِم ْث ِل :ال َّت�أْ ِك ْي ِد� ،أَ ِو ال َّت ْع ِل ْي ِل� ،أَ ِو َّ
ُم َت ِّم َم ًة ِل َم ْع َنى الآَ َي ِةَ ،و ِب َذ ِل َك َي ِت ُّم َح ْب ُك ال َّن ِّ�ص َم ْع َن ِو ًّيا.
الم َّي ُةَ ،و َذ ِل َك
 )3تي�سير حفظ القر�آن الكريمَ :و ِه َي َو ِظ ْي َف ٌة َن ِّ�ص َّي ٌة �إِ ْع ِ
ا�ص َل ا ْل ُق ْر َ�آ ِن َّي َة َو ْج ٌه ِمنْ ُو ُج ْو ِه َت ْي ِ�س ْي ِر ا ْل ُق ْر�آَ ِن ِل ِّلذ ْك ِر؛ ِ�إ ْذ ِه َي
�أَنَّ ا ْل َف َو ِ
ا�ص ِل
«جا َء ا ْل ُع ْن ُ�ص ُر ا ِلإ ْي َق ِاع ُّي ِفي ا ْل َف َو ِ
ُت َ�س ِاع ُد ا ْل َم ْر َء َع َلى ِح ْف ِظ ِهَ ،ف َق ْد َ
ا ْل ُق ْر�آَ ِن َّي ِة �إِ ْغ َنا ًء ِل ْل َع َر ِب ا ْل َم ْج ُب ْو ِل ْينَ َع َلى ُح ِّب ا ْل َق َوا ِفي َوالأَ ْ�س َجا ِع ِل َما
ِف ْي ِه َما ِمنْ ِ�إ ْي َق ٍاع َج ِم ْي ٍل ُم َ�ؤ ِّث ٍر»(َ .)21و َق� ْ�د َذ َك� َر َّ
الط ِاه ُر ْبنُ َع ُ
ا�ش ْو ٍر
(ت 1394هـ1973/م) �أَنَّ ِمنْ �أَ ْو ُج � ِه ا ِّت َ�سا ِع �أَ َد ِب اللُّ َغ ِة ِفي ا ْل ُق ْر َ�آ ِن
اح ِة �أَ ْل َفاظِ ِه
ا�ص ِل ا َّل ِتي ُت َي ِّ�س ُر ِح ْف َظهَُ ،ي ُق ْو ُلَ « :و َكا َن ِل َف َ�ص َ
ا ْب ِت َكا َر ا ْل َف َو ِ
ا�صلِ
ا�س ِبهَا ِف��ي َت� َرا ِك� ْي� ِب� ِه َو َت� ْر ِت� ْي� ِب� ِه َعلَى ا ْب� ِت� َك��ا ِر ُ�أ�� ْ�س� ُل�وْبِ ا ْل َف َو ِ
َو َت َن ُ
ا ْلعَجِ ْي َب ِة ا ْل ُم َت َما ِثلَ ِة فِي الأَ ْ�س َما ِع َو ِ�إ ْن َل ْم َت ُكنْ ُم َت َما ِثلَ َة ا ْل ُح ُر ْو ِف
فِي الأَ ْ�س َجا ِعَ ،كا َن ِل َذل َِك َ�س ِر ْي َع ا ْل ُع ُل ْوقِ ِبا ْل َح َواف ِِظ َخ ِف ْي َف اال ْن ِت َقالِ
ال�س ْي ِر فِي ا ْل َق َبائِلِ »(َ ،)22ذ ِل� َ�ك َ�أ َّن ا ْل َكال ِم «�إِ َذا َك��ا َن َم ْ�س ُج ْو ًعا َل َّذ
َو َّ
ل َِ�سامِ ِع ِه َف َحف َِظ ُهَ ،ف ِ�إ َذا ُه َو َحف َِظ ُه َكا َن َجدِ ْي ًرا ِب ْا�س ِت ْع َما ِلهَِ ،و َل ْو َل ْم
َي ُكنْ َم ْ�س ُج ْو ًعا َل ْم َت ْ�أ َن ِ�س ال َّن ْف ُ�س ِب ِه َوال �أَ ِن َقتْ ِل ُم ْ�س َت َم ِعهَِ ،و�إِ َذا َكا َن
َك َذل َِك َل ْم َت ْح َف ْظ ُه»(.)23
الم َّي ُةَ ،ذ ِل َك
� )4إِ َثا َر ُة ا ْن ِت َبا ِه ا ْل ُم َتلَ ِّقيَ :و ِه َي � -أَ ْي ً�ضا َ -و ِظ ْي َف ٌة َن ِّ�ص َّي ٌة ِ�إ ْع ِ
ا�ص َل ا ْل ُم َن َّو َع َة َت ْع َم ُل َع َلى �إِ َثا َر ِة ا ْن ِت َبا ِه ا ْل ُم َت َل ِّقيَ ،وت َْح ِم ُل ُه َع َلى
�أَنَّ ا ْل َف َو ِ
الت
ا�ص ِل ا ْل ُم ْخ َت ِل َف ِة ِب ِ�س َيا َقا ِت َهاَ ،و ِب َن َظا ِئ ِرهَ اَ ،والت ََّح ُّو ِ
َت�أَ ُّم ِل َعال َق ِة ا ْل َف َو ِ
ج ـ ــذور
ا ْل َم ْو ُ�ض ْو ِع َّي ِة َوال َّدال ِل َّي ِة ا َّل ِتي َ�ص َاح َب ْت َت ْغ ِي ْي َرهَ ا.
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ال�ص ْو ِت َّي ُة:
ا�س ُة َّ
ا ْل َم ْب َح ُث الأَ َّو ُل :ال ِّد َر َ
ا�صلِ :
 - 1ا ْل ُح ُر ْو ُف ا ْل ُم ْ�س َت ْع َملَ ُة فِي ا ْل َف َو ِ

«�س ْو َر ِة الأَ ْن َفال» ِه َي َ -ع َلى َت ْر ِت ْي ِب
َوا ْل ُح ُر ْو ُف ا ْل ُم ْ�س َت ْع َم َل ُة ِفي َف َو ِ
ا�ص ِل ُ
َك ْثر ِة ُو ُر ْودِهَ ا  -ال ُّن ْونُ َ ،وا ْل ِم ْي ُمَ ،وال َّرا ُءَ ،وال َبا ُءَ ،و َّ
الطا ُءَ ،وال َق ُ
افَ ،وال َّد ُال.
ال�س ْو ِر ِة
َوهَ َذا � -أَ َّو ًال َ -ج ْد َو ٌل َي ْذ ُك ُر َح ْر َف ا ْل َف ِ
ا�ص َل ِةَ ،و َع َد َد َم َّر ِات ُو ُر ْو ِد ِه ِفي ُّ
ات ا َّل ِتي َو َر َد
ا ْل َك ِر ْي َم ِةَ ،و ِن ْ�س َب َت ُه ا ْل ِم َئ ِو َّي َة ِمنْ ِ�إ ْج َما ِلي �آَ َيا ِت َهاَ ،ك َما َي ْذ ُك ُر الآَ َي ِ
ات
الح َظ ِ
ا ْل َح ْر ُف ِب َهاُ ،ث َّم َي ِلي َذ ِل َك َت ْع ِل ْي ٌق َع َلى ا ْل َج ْد َو ِل َو ِذ ْك ٌر ِل َب ْع ِ�ض ا ْل ُم َ
َوال َّنتَا ِئ ِج.
َع َد ُد
َح ْر ُف
ال ِّن ْ�س َب ُة م َُ�س ْل َ�سل الآَي ُ
َات ا َّلتِي َو َر َد ِب َها
م ا ْل َف ِ
ا�صلَ ُة َم َّراتِ ُو ُر ْو ِد ِه ا ْلمِ َئ ِو َّي ُة
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َب ْع ُ
ال�سابِقِ :
�ض ال َّن َتائ ِِج ا ْل ُم ْ�س َت ْخلَ َ�ص ُة مِ َن ا ْل َج ْد َولِ َّ
َ - 1و َر َد َح � ْر ُف «ال � ُّن � ْونِ » ِفي � ُ��س� ْو َر ِة «الأَ ْن � َف��ال» ِفي ِت ْ�س َع ٍة َو َثال ِث ْينَ
(َ )39م ْو ِ�ض ًعاِ ،منْ �إِ ْج َما ِل ِّي َع َد ِد �آَ َيا ِت َها� ،أَ ْي ِب ِن ْ�س َب ٍة ِم َئ ِو َّي ٍة َت ْب ُل ُغ ا ْث َن ْي ِن
ا�ص ِل
َو َخ ْم ِ�س ْينَ (ِ )٪ 52با ْل ِم َئ ِةَ ،ف ُه َو � -إِ َذنْ ُ -ي َم ِّث ُل �أَ ْك َث َر ِمنْ ِن ْ�ص ِف َف َو ِ
ا�س َت ْع َم َل ُح ُر ْو ًفا َذاتَ َو ْق ٍع
ُّ
ال�س ْو َر ِة ا ْل َك ِر ْي َم ِة؛ َذ ِل َك �أَنَّ ا ْل ُق ْر�آَنَ ا ْل َك ِر ْي َم َق ِد ْ
َن ْغ ِم ٍّيَ ،و ُو ُ�ض ْو ٍح َ�س ْم ِع ٍّي؛ ِلت َْظ َه َر ِل َّل�س ْم ِع ِح ْينَ ا ْل َو ْق ِف َع َل ْي َهاَ ،ذ ِل َك �أَنَّ « َم ْب َنى
ا�صلِ َعلَى ا ْل َو ْقفِ »(َ ،)24و َح ْر ُف «ال ُّن ْو ِن» َي ْمتَا ُز ِب ُق َّو ِة ُو ُ�ض ْو ٍح َ�س ْم ِع ٍّي
ا ْل َف َو ِ
َو ِب َو ْق ٍع َن ْغ ِم ٍّي ،الأَ ْم ُر ا َّل ِذي َت َن َّب َه �إِ َل ْي ِه ُع َل َما ُء ُع ُل ْو ِم ا ْل ُق ْر�آَ ِن ِمنْ ِم ْث ِل ال َّز ْر َك�شِ ِّي
(ت 794هـ) ،ا َّل ِذي َي ُق ْو ُلَ « :ق ْد َك ُث َر فِي ا ْل ُق ْر�آَنِ ا ْل َك ِر ْي ِم َخ ْت ُم َك ِل َم ِة ا ْل َم ْق َط ِع
ا�صلَ ِة ِب� ُ�ح� ُر ْو ِف ا ْل َم ِّد َوال ِّل ْي ِن َو�إِ ْل� َ�ح��اقِ ال� ُّن� ْونِ َ ،وحِ ْك َم ُت ُه ُو ُج � ْو ُد
مِ � َ�ن ا ْل َف ِ
ال َّت َم ُّك ِن مِ َن ال َّت ْط ِر ْي ِب ِب َذل َِكَ ...و َجا َء ا ْل ُق ْر�آَ ُن َعلَى �أَ ْع َذبِ َم ْق َط ٍع َو�أَ ْ�سهَلِ
ال�س ُي ْو ِط ِّي (ت 911هـ) ا َّل ِذي َن َق َل َع ِن ال َّز ْر َك ِ�ش ِّي
َم ْوق ٍِف»(َ ،)25و ِمنْ ِم ْث ِل ُّ
ال�سا ِبقَ ِب َن ِّ�ص ِه(.)26
َق ْو َل ُه َّ
َوهَ ِذ ِه ال َّن ِت ْي َج ُة َت َّت ِف ُق َم َع َما َت َو َّ�ص َل �إِ َل ْي ِه محمد الح�سناوي ِمنْ َغ َل َب ِة
ا�س َت ْ�أ َث َر ِبا ْث َن َت ْي ِن
َح ْر ِف «ال ُّن ْونِ » ِفي َم ْو ِ�ض ِع ال َّر ِويِّ ِفي ا ْل ُق ْر�آَ ِن ا ْل َكر ْي ِم�ِ ،إ ِذ ْ
ا�ص َل ٍة(� ،)27أَ ْي ِب ِن ْ�س َب ٍة ِم َئ ِو َّي ٍة َت ْب ُل ُغ
الف (َ )3152ف ِ
َو َخ ْم ِ�س ْينَ َو ِما َئ ٍة َو َثال َث ِة �آَ ِ
ا�ص ِل ا ْل ُق ْر َ�آ ِن ا ْل َك ِر ْي ِم ا ْل َبا ِل َغ ِة ِ�ستًّا َو َثال ِث ْينَ
(ِ )٪ 50.32منْ �إِ ْج َما ِل ِّي َف َو ِ
الف (� )6236آَ َي ٍة ِب َح َ�س ِب ا ْل َعدِّ ا ْل ُك ْو ِف ِّي()28؛ َو َذ ِل َك �أَنَّ َح ْر َف
َو ِم َئ َت ْي ِن َو ِ�س َّت َة �آَ ِ
و�س ْي َقى َّ
الط ِب ْي ِع َّي ِة(َ ،)29ف ُه َو َح ْر ٌف
«ال ُّن ْو ِن» َح ْر ٌف �أَ َغنٌّ َ ،وهُ َو ِمنْ ُح ُر ْو ِف ا ْل ُم ِ
ال�س َي َاق.
ُم ْو ِ�س ْي ِق ٌّي َم ِر ٌن ُي ْم ِكنُ ت َْ�ش ِك ْي ُل ُه َوت َْط ِو ْي ُع ُه ِب َما َيتَال َء ُم َو ِّ
َ - 2و َجا َء َح ْر ُف «ا ْلمِ ْي ِم» تَا ِل ًيا ِل َح ْر ِف «ال ُّن ْونِ »�ِ ،إ ْذ َو َر َد ِفي ِت ْ�س َع َة َع َ�ش َر
(َ )19م ْو ِ�ض ًعاِ ،ب ِن ْ�س َب ٍة ِم َئ ِو َّي ٍة َت ْب ُل ُغ (َ ،)٪ 25.3ي ِل ْي ِه َح ْر ُف «ال َّراءِ» ،ج ـ ــذور
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وا�ض َعِ ،ب ِن ْ�س َب ٍة ِم َئ ِو َّي ٍة َت ْب ُل ُغ ()٪ 13.3؛ َو َذ ِل َك �أَنَّ
�إِ ْذ َو َر َد ِفي َع ْ�ش َر ِة َم ِ
َح ْر َف «ا ْلمِ ْي ِم» ِمنَ ا ْل ُح ُر ْو ِف الأَ ْن ِف َّي ِة ا َّل ِتي َل َها ِن ْ�س َب ُة ُو ُ�ض ْو ٍح �أَ ْع َلى
ِمنْ َغ ْي ِرهَ ا(َ ،)30و�أَنَّ َح ْر َف «ال � َّراءِ» ِمنَ الأَ ْ�ص َو ِات ال َّت ْك َرا ِر َّي ِة ا َّل ِتي
ال�ص َوا ِئ ِتِ « ،ل َما ُي ْو َج ُد عِ ْن َد ال ُّن ْطقِ ِب ِه مِ نْ َن ْو ٍع
ُت ْ�ش ِب ُه ا ْل َح َر َك ِ
اتَّ /
مِ نْ ُح ِّر َّي ٍة ِل ْل َه َوا ِء ِب َ�س َب ِب اال ِّت َ�صالِ َواال ْنف َِ�صالِ ا ْل ُم َت َك ِّر َر ْي ِنَ ،و َه َذا
ال�س ْمع ِِّي �أَ ْق َوى مِ َّما
ال�س ُل ْو ُك ُي ْعطِ ي َه َذا َّ
ُّ
ال�ص ْو َت َن ْو ًعا مِ َن ا ْل ُو ُ�ض ْو ِح َّ
ال�صامِ َتةِ»(.)31
َي ْحد ُُث َم َع َب ِق َّي ِة الأَ ْ�صوَاتِ َّ
َ - 3و َق ْد َو َر َد ْت ُح ُر ْو ُف «ال َباءَِ ،و َّ
افَ ،والدَّالِ » ِب ِن ْ�س َب ٍة َق ِل ْي َل ٍة؛
الطاءَِ ،وال َق ِ
ال�س ْم ِع ِّي ا َّل ِذي هُ َو
َو َذ ِل� َ�ك َ�أنَّ هَ ِذ ِه ا ْل ُح ُر ْو َف ال َت َت َم َّت ُع ِب ُق َّو ِة ا ْل ُو ُ�ض ْو ِح َّ
ال�سا ِب َق ِة (ال ُّن ْو ِنَ ،وا ْل ِم ْي ِمَ ،وال َّراءِ).
ا�ص ٌة ِمنْ �أَهَ ِّم َخ َو ِّ
َخ َّ
ا�ص ا ْل ُح ُر ْو ِف َّ
ا�س ِت ْع َم ِال ا ْل ُح ُر ْو ِف ا َّل ِتي َت ْمتَا ُز ِمنْ
َو�إِ َذنْ َ ،ف َق ْد �أَ ْك َث َر ا ْل ُق ْر�آَنُ ا ْل َك ِر ْي ُم ِمنَ ْ
ال�س ْم ِع ِّيَ ،وال َّت ْن ِغ ْي ِم ا ْل ُم ْو ِ�س ْي ِق ِّيَ ،و ِت ْل َك ِمنْ
َغ ْي ِرهَ ا ِب ِن ْ�س َب ٍة َعا ِل َي ٍة ِمنَ ا ْل ُو ُ�ض ْو ِح َّ
َ
الم
َج َما ِل َّي ِ
ات ال َّت ْك ِو ْي ِن َّ
ال�ص ْو ِت ِّي ِل ْل ُق ْر�آَ ِن؛ ِ�إ ْذ َي ُك ْونُ َن ِ�س ْي ُج الأ ْ�ص َو ِات ِفي ا ْل َك ِ
ُم ْ�ست َْح َ�س ًنا ،ال ِث َق َل ِف ْي ِه َع َلى ال ِّل َ�س ِانَ ،وال َت َنا ُف َر ِفي الآَ َذ ِانَ ،و ِب َذ ِل َك َي ْح ُ�ص ُل
الت َّْط ِر ْي ُبَ ،و ُي ْم ِكنُ ال َّت َغ ِّني ِبا ْل ُق ْر�آَ ِنَ ،و َي ْ�س ُه ُل ِتال َو ُت ُه َو ِح ْف ُظ ُه « َوهِ َي ِق ْيمِ ٌة
َن ِّ�ص َّي ٌة �إِ ْعالمِ َّي ٌة َم ْط ُل ْو َب ٌة َ�ش ْر ًعا»(َ ،)32فا ْل ُع ْن ُ�ص ُر الإِ ْي َق ِاع ُّي ِفي ا ْل ُق ْر�آَ ِن
ا ْل َك ِر ْي ِم ُي ْق َ�ص ُد ِ�إ َل ْي ِه َق ْ�صدً ا؛ َو ِل َذا َف َق ْد َق َّر َر ا ْل َح ُّق �سبحانه وتعالى ِ -في
ا�ض َع ِ -ب�أَ َّن ُه َق ْد َي َّ�س َر ا ْل ُق ْر َ�آنَ ِلل ِّتال َو ِة َوا ْل ِح ْف ِظ،
ُ�س ْو َر ِة «ا ْل َق َمر» ِفي �أَ ْر َب َع ِة َم َو ِ
َف َق َال} :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ{ (�سورة القمر ،الآيات:
ال�ص ْو ِت ِبا ْل ِق َرا َء ِة� ،إِ ْذ
َ ،)40،32،22،17ك َما َو َر َد الأَ ْم ُر ِبال َّت ْر ِت ْي ِل َوت َْح ِ�س ْي ِن َّ
ول ا ْل َك ِر ْي ُم �صلى اهلل عليه و�سلمَ « :ما �أَ ِذ َن ُ
َي ُق ْو ُل ال َّر ُ�س ُ
اهلل ل َِ�ش ْي ٍء َما �أَ ِذ َن
اب
ج ـ ــذور لِل َّن ِب ِّي �أَ ْن َي َت َغ َّنى ِبا ْل ُق ْر�آَنِ »(َ ،)33و َي ُق ْو ُل لأَ ِبي ُم ْو َ�سى عليه ال�سالم ِفي َب ِ
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ال�ص ْو ِت ِبال ِق َرا َء ِة ِل ْل ُق ْر َ�آ ِنَ « :يا �أَ َبا ُم ْو َ�سى َل َق ْد ُ�أ ْو ِت ْيتَ مِ ْز َما ًرا مِ نْ
ُح ْ�س ِن َّ
َم َزامِ ْي ِر �آَلِ دَا ُو َد»(.)34
َو َل َع َّل َ�س َب ًبا �آَ َخ َر ُ -ي َ�ض ُ
اف ِ �إ َلى َح ْر َف ْي ال َّت َر ُّن ِم :ال ُّن ْو ِنَ ،وا ْل ِم ْي ِمُ -ي َ�س ِاع ُد
ا�ص َل ِة؛ �إِ ْذ �إِنَّ
َع َلى ال َّت َغ ِّني َوالت َّْط ِر ْي ِبَ ،و َذ ِل َك هُ َو َك ْث َر ُة ا ْل ُم ُد ْو ِد ِفي َك ِل َم ِة ا ْل َف ِ
ا�ص ِل ا ْل َم ْر ُد ْو َف ِة ِبال َيا ِء �أَ ِو ا ْل َوا ِو َ�أ ِو الأَ ِل ِفَ ،ي ْب ُل ُغ َخ ْم ً�سا َو ِ�س ِّت ْينَ َو ِم َئ ًة
َع َد َد ا ْل َف َو ِ
ا�ص َل ٍة(� ،)35أَ ْي ِب ِن ْ�س َب ٍة ِم َئ ِو َّي ٍة َت ْب ُل ُغ ا ْث َن ْي ِن َو َث َما ِن ْينَ
آالف (َ )5165ف ِ
َو َخ ْم َ�س َة � ِ
ا�ص ِل ا ْل ُق ْر َ�آ ِن ا ْل َك ِر ْي ِمَ ،و َق ْد َكا َن ِت ا ْل َع َر ُب
(ِ )٪ 82.8با ْل ِم َئ ِة ِمنْ ِ�إ ْج َما ِل ِّي َف َو ِ
ال�ص ْو َت َي ْجرِي ِف ْيه َِّن»(،)36
َت َت َو َّخى ا ْل ُم ُد ْو َد ِفي َم َق ِاط ِع �أَ ْ�ش َعارِهَ ا؛ «لأ َّن َّ
ال�ص ْوتِ ِب ِه»(َ ،)37ف َق ْد
ال�س ْم ِعَ ،و« ِل َن ْغ َم ِت ِه َو ِل ْي ِن َّ
َو َك َذ ِل َك ِل ُو ُ�ض ْو ِح ا ْل َمدِّ ِفي َّ
«�س ِئ َل �أَ َن ٌ�س ،ر�ضي اهلل عنهَ ،ك ْي َف َكا َنتْ ِق � َرا َء ُة ال َّن ِب ِّي �صلى اهلل عليه
ُ
َ
و�سلم؟ َف� َق��ا َلَ :ك��ا َن��تْ َم �دًّا ُث� َّم َق � َر�أ }ﭑﭒﭓ{
هلل َو َي ُمدُّ ِبال َّر ْح َم ِن َو َي ُمدُّ ِبال َّرحِ ْي ِم»(.)38
َي ُمدُّ ِب ِب ْ�س ِم ا ِ

ا�صلِ ُ�س ْو َر ِة الأَ ْن َفالِ :
ال�ص ْوت ُِّي /ال َّت ْ�س ِج ْي ُع فِي َف َو ِ
 - 2ال َّت َوازِي َّ
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ا�ص ِل َع َلى ال َّت َن ُ
ال�ص ْو ِت ِّي ا ْل َم ْل ُح ْو ِظ
ال�ص ْو ِت ُّي َب ْينَ ا ْل َف َو ِ
اظ ِر َّ
َي ُق ْو ُم ال َّت َوازِي َّ
ا�ص ِل� ،إِ ْذ ِه َي ِ -منْ َح ْيثُ َح ْر ُف
ا�ص ِر ِه ،الأَ ْم ُر ا َّل ِذي َي َت َو َّف ُر ِفي ا ْل َف َو ِ
َب ْينَ َع َن ِ
ا�ص ُل ا ْل ُم َت َما ِث َل ُة ا ْل ُح ُر ْو ِف /ا ْل َم ْ�س ُج ْو َع ُة،
ال َّر ِويِّ َ -ع َلى َن ْو َع ْي ِن :الأَ َّو ُل :ا ْل َف َو ِ
الغ ُّي ْونَ
ا�ص ُل ا ْل ُم َت َقا ِر َب ُة ا ْل ُح ُر ْو ِف /ا ْل ُم ْر َ�س َل ُةَ .و َق ْد َر َ�ص َد ا ْل َب ِ
َوالآَ َخ ُر :ا ْل َف َو ِ
ال�ص ْو ِت ِّيِ ،ه َي:
 َك َما َذ َك ْرتُ ِفي ا ْل ُم َقدِّ َم ِة �ُ -ص َو ًرا َثال َث ًة ِل َه َذا ال َّت َوازِي َّال�ص َو ِر ِع ْن َد
ا ْل ُم َط َّر ُفَ ،وا ْل ُم َر َّ�ص ُعَ ،وا ْل ُم َت َواز ُِّيَ ،و َق ْد َب َّي ْنتُ َم ْف ُه ْو َم هَ ِذ ِه ُّ
الغ ِّي ْينَ ُم ْ�ست َْ�ش ِهدً اَ ،و َذ ِل� َ�ك ِفي ِ�س َيا ِق َها ِمنْ َت ْم ِه ْي ِد هَ � ِ�ذ ِه الدِّ َر َا�س ِة؛
ا ْل َب ِ
َو ِل َذا َفال َد ِاعي ِلإ َعا َد ِة ِذ ْك ِرهَ اَ .و َح ْ�س ِبي ِذ ْك ُر َج ْد َو ٍل ِ�إ ْج َما ِل ٍّي ُي َب ِّينُ َن ْو َعي
ا�ص ِل ِمنْ َح ْيثُ الت َّْ�س ِج ْي ُع َو َع َد ُم ُه ِفي ُ�س ْو َر ِة «الأَ ْن َفال»َ ،ي ِل ْي ِه َت ْع ِل ْي ٌق َع َلى
ا ْل َف َو ِ
ج ـ ــذور
ا ْل َج ْد َو ِلَ ،و َب َيا ٌن لأَهَ ِّم ال َّنتَا ِئ ِج.
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َب ْع ُ
ال�سابِقِ :
�ض ال َّن َتائ ِِج ا ْل ُم ْ�س َت ْخلَ َ�ص ُة مِ َن ا ْل َج ْد َولِ َّ
الث َو َثال ِث ْينَ
ال�س ْو َر ِة ا ْل َك ِر ْي َم ِة ِفي َث ٍ
َ )1ل َق ْد َت َك َّر َر ْت ُ
«ح ُر ْو ُف ال َّر ِويِّ » ِفي ُّ
(َ )33م ْو ِ�ض ًعاَ ،و َجا َء ْت َم ْ�س ُج ْو َع ًة ِفي َ�س ْب َع َة َع َ�ش َر (َ )17م ْو ِ�ض ًعا ِم ْن َها،
ا�ض ِع هَ َذا ال َّت ْك َرا ِر؛
�أَ ْي ِب ِن ْ�س َب ٍة ِم َئ ِو َّي ٍة َت ْب ُل ُغ (ِ )٪ 51.5منْ �إِ ْج َما ِل ِّي َم َو ِ
ال�س ْو َر ِة ا ْل َك ِر ْي َم ِة ِ�إ َّن َما
ال�س َب َب ِفي َك ْث َر ِة ا ْل َف َو ِ
ا�ص ِل ا ْل َم ْ�س ُج ْو َع ِة ِفي ُّ
َو َل َع َّل َّ
ا�س ِك ِه؛ َذ ِل َك َ�أنَّ « َت ْك َرا َر
َي ْر ِج ُع �إِ َلى �أَ َّن َها َت ْع َم ُل َع َلى َ�س ْب ِك ال َّن ِّ�ص َو َت َم ُ
ال�ص ْو ِت ِّي َو ُم َعا َو َد َت ُه ا ْل ُم ْنت َِظ َم َة ِم َّما ُي َك ِّر ُ�س ُّ
ا�س ِك
ا ْل ُم َك ِّو ِن َّ
ال�ش ُع ْو َر ِبال َّت َم ُ
ال�سا ِب َق ِة َع ْب َر ِ�س ْل ٍك
َوا ْل َو ْح َد ِةَ ،و َي ُر ُّد ا ْل ُم َت َل ِّقي ِفي ُك ِّل َم َّر ٍة ِ�إ َلى ال َّن َظا ِئ ِر َّ
ا�ص ِر ِه ا ْل ُم َت َوا ِز َي ِة َ -ظ ِاه َر ال َّن ِّ�ص َحتَّى َي ْنت َِظ َم ُه ُك َّل ُه
ا�ض ٍح َيت ََخ َّل ُل ِ -ب َع َن ِ
َو ِ
�آَ َخ َر الأَ ْم ِر»(.)40
ال�س ْو َر ِة َ�س ْب َع َة �أَ ْح� ُر ٍف ِمنْ ُح� ُر ْو ِف ا ْل ُم ْع َج ِم
ا�س َت ْع َم َل ْت َف َو ِ
ا�ص ُل ُّ
َو َق ِد ْ
ا ْل َع َر ِب ِّيَ ،ب ْي َد �أَ َّن � ُه َل� ْ�م َي ْحد ُِث الت َّْ�س ِج ْي ُع �إال ِب َثال َث ٍة ِم ْن َها َف َح ْ�س ُبِ ،ه َي:
(ال ُّن ْونُ َ ،وا ْل ِم ْي ُمَ ،وال َّرا ُء)؛ َو َذ ِل َك لأَ َّن َها َت ْمتَا ُز َ -ك َما َب َّي ْنتُ َق ْب ُل ِ -ب ِن ْ�س َب ٍة
ُو ُ�ض ْو ٍح َ�س ْم ِع ٍّي �أَ ْع َلى ِمنْ َغ ْي ِرهَ اَ .و ِف ْي َما َي ِلي َب َيا ٌن ِب ِن َ�س ِب الت َّْ�س ِج ْي ِع ِب َها.
ا�ض َع،
ال�س ْو َر ِة ا ْل َك ِر ْي َم ِة ِفي ِت ْ�س َع ِة َم َو ِ
 )2ت ََّم الت َّْ�س ِج ْي ُع ِب َح ْر ِف «ال ُّن ْو ِن» ِفي ُّ
ا�ض ِع الت َّْ�س ِج ْي ِعَ ،و ِت ْل َك
�أَ ْي ِب ِن ْ�س َب ٍة ِم َئ ِو َّي ٍة َت ْب ُل ُغ (ِ )٪ 52.9منْ ِ�إ ْج َما ِل ِّي َم َو ِ
َن ِت ْي َج ٌة َط ِب ْي ِع َّي ٌة؛ ِ�إ ْذ َو َر َد هَ َذا ا ْل َح ْر ُف ِب ِن ْ�س َب ٍة ِم َئ ِو َّي ٍة َت ْب ُل ُغ ا ْث َن ْي ِن َو َخ ْم ِ�س ْينَ
(ِ )٪ 52با ْل ِم َئ ِةَ ،ف ُه َو � -إِ َذنْ ُ -ي َم ِّث ُل َ -ك َما َذ َك� ْرتُ َق ْب ُل � -أَ ْك َث َر ِمنْ
ال�س ْو َر ِة ا ْل َك ِر ْي َم ِة؛ َو َذ ِل َك لأَ َّن ُه ِمنْ �أَ ْح ُر ِف ال َّت َر ُّن ِمَ ،و َي ْمتَا ُز
ِن ْ�ص ِف َف َو ِ
ا�ص ِل ُّ
ِب ِ�ش َّد ِة ُو ُ�ض ٍوح َ�س ْم ِع ٍّي.
َو َق ْد َو َر َد َح ْر ُف ال� َّر ِويِّ «ال ُّن ْون» ِفي ِت ْ�س َع ٍة َو َثال ِث ْينَ (َ )39م ْو ِ�ض ًعا،
ج ـ ــذور ِم ْن َها َث َما ِن َي ٌة َو َثال ُث ْونَ (َ )38م ْو ِ�ض ًعاَ ،جا َء ا ْل َح ْر ُف َم ْ�س ُب ْو ًقا ِبا ْل َمدِّ ِبا ْل َيا ِء
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ا�ص َل ِة ِ -ف ْي َما َع َدا َم ْو ِ�ض ًعا َو ِاحدً ا،
ات هَ ِذ ِه ا ْل َف ِ
�أَ ِو ا ْل َوا ِوَ ،ذ ِل َك �أَنَّ َج ِم ْي َع َك ِل َم ِ
ال�سا ِل ِمَ ،و ِ�إ َّما
هُ َو الآَ َي ِة ال َّثا ِن َي ِة َع ْ�ش َر َة َ -جا َء ْت ِ�إ َّما َع َلى ِ�ص ْي َغ ِة َج ْم ِع ا ْل ُم َذ َّك ِر َّ
ا�س ُب َم َع
َع َلى ِ�ص ْي َغ ِة الأَ ْف َع ِال ا ْل َخ ْم َ�س ِة ال َّدا َّل ِة َع َلى ا ْل َج ْم ِع؛ َو َذ ِل َك ِم َّما َي َت َن َ
ال�س ْو َر ِة َو�أَ ْه َدا ِف َها� ،إِ ْذ ِه َي ِفي ا ْل َح ِد ْي ِث َعنْ َغ ْز َو ِة َب ْد ٍر َو َو َقا ِئ ِع َها،
ِم ْح َو ِر ُّ
هلل َوال َّر ُ�س ْو ِلَ ،و َم ْ�ص ِر ِف َهاَ ،و ِه َي ِفي َ�س ِب ْي ِل
َو ِفي َت ْف ِو ْي ِ�ض ِق ْ�س َم ِة الأَ ْن َف ِال ِ
اب َن ْ�ص ِر ِه ْم
ال�صا ِد ِق ْينَ َو ُت َب ِّينُ ِخ َ�صا َل ُه ْمَ ،و�أَ ْ�س َب َ
َذ ِل َك َت ْع ِر ُ�ض ِل ْل ُم ْ�ؤ ِم ِن ْينَ َّ
َع َلى َع ُد ِّو ِه ْم ِفي َغ ْز َو ِة « َب ْدرٍ»َ ،ك َما ت َْد ُعو ا ْل ُم ْ�ش ِر ِك ْينَ ِلال ْن ِت َها ِء َعنْ ُم َنا َو�أَ ِة
الم َو�إِ ْي َذا ِن ِه ْم ِبا ْل ِقت َِالَ ،ك َما ُت َح ِّذ ُر ِمنَ ا ْل ُم َنا ِف ِق ْينَ َ .و ِمنْ َث َّم َجا َء ْت
الإِ ْ�س ِ
ال�س ْو َر َة َج��ا َء ْت ُم َخ ِاط َب ًة
َك ِل َماتُ ا ْل َف ِ
ا�ص َل ِة َع َلى هَ ا َت ْي ِن ِّ
ال�ص َي َغ َت ْي ِن؛ لأَنَّ ُّ
ا ْل ُج ُم ْو َع ِمنْ ُم�ؤْ ِم ِن ْينَ َو ُم ْ�ش ِر ِك ْينَ َو ُم َنا ِف ِق ْينَ .
ا�ض َع،
ال�س ْو َر ِة ا ْل َك ِر ْي َم ِة ِفي �أَ ْر َب َع ِة َم َو ِ
 )3ت ََّم الت َّْ�س ِج ْي ُع ِب َح ْر ِف «ا ْل ِم ْي ِم» ِفي ُّ
ا�ض ِع الت َّْ�س ِج ْي ِعَ ،وهُ َو
�أَ ْي ِب ِن ْ�س َب ٍة ِم َئ ِو َّي ٍة َت ْب ُل ُغ (ِ )٪ 23.5منْ �إِ ْج َما ِل ِّي َم َو ِ
ا�ض ِع ِه �َ -س َوا ٌء َ�أ َكا َن ْت َم ْ�س ُج ْو َع ًة َ�أ ْم َغ ْي َر َم ْ�س ُج ْو َع ٍة َ -جا َء
ِفي َج ِم ْي ِع َم َو ِ
َم ْ�س ُب ْو ًقا ِبا ْل َمدِّ ِبا ْل َيا ِء �أَ ِو الأَ ِل ِفَ ،ذ ِل َك ا ْل َم ُّد ا َّل ِذي ُي َق ِّر ُّب ُه َ�ص ْو ِت ًيا ِمنْ
ا�ص َل ِة «ال ُّن ْو ِن».
َف ِ
ا�ض َع
ال�س ْو َر ِة ا ْل َك ِر ْي َم ِة ِفي �أَ ْر َب َع ِة َم َو ِ
 )4ت ََّم الت َّْ�س ِج ْي ُع ِب َح ْر ِف «ال َّراءِ» ِفي ُّ
ا�ض ِع الت َّْ�س ِج ْي ِع،
�أَ ْي ً�ضا� ،أَ ْي ِب ِن ْ�س َب ٍة ِم َئ ِو َّي ٍة َت ْب ُل ُغ (ِ )٪ 23.5منْ �إِ ْج َما ِل ِّي َم َو ِ
ا�ض ِع ِه ُم َ�س َّج ًعاَ ،و َم ْ�س ُب ْو ًقا ِبا ْل َمدِّ
َو َق ْد َجا َء هَ َذا ا ْل َح ْر ُف ِفي َج ِم ْي ِع َم َو ِ
ِبالأَ ِل ِفَ ،و ِبا ْل َوا ِوَ ،و ِبا ْل َياءَِ ،ذ ِل َك ا ْل َم ُّد ا َّل ِذي ُي َق ِّر ُب ُه � -أَ ْي ً�ضا �َ -ص ْو ِت ًّيا ِمنَ
ا�ص َل ُة «ال ُّن ْو ِن».
ا�ص ٍة َف ِ
ا ْل َف َو ِ
ا�ص ِل الأُ ْخ َرىَ ،و ِب َخ َّ
ا�ص ِل ا ْل ُق ْر�آَ ِن َّي ِة ُي َع ُّد  -ال َر ْي َب َ -و ْج ًها
ال�ص ْو ِت ُّي ِل ْل َف َو ِ
َو�إِ َذنْ َ ،فال َّت ْك ِو ْينُ َّ
ِمنْ ُو ُج ْو ِه ِ�إ ْع َجا ِز ا ْل ُق ْر َ�آ ِن ا ْل َك ِر ْي ِمَ .ذ ِل َك ا ْل َو ْج ُه ا َّل ِذي �أَ ْع َجزَ ُف َ�ص َحا َء ا ْل َع َر ِب ج ـ ــذور
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َع ِن الإِ ْت َي ِان ِب ِم ْث ِل ِهَ .و�إِ َلى هَ َذا ا ْل َم ْع َنى �أَ َ�شا َر ح�سين ن�صار ِب َق ْو ِل ِهَ « :و ِل َذ ِل َك
ال �أَ َت َر َّد ُد ِفي َو ْ�ص ِف ا ْل ُق ْر�آَ ِن َ -وهُ َو ِفي َم ْو ِق ِف الت ََّحدِّ ي ا َّل ِذي َر�أَ ْي َنا ُه ِ -ب�أَ َّن ُه
ال�س ْج ُعَ ،عنْ
َ�س َعى �إِ َلى �أَنْ َيت ََح َّلى ِب ُك ِّل َم َجا َلي ال َّت ْع ِب ْي ِر ِع ْن َد ا ْل َع َر ِبَ ،و�أَ َحدُهَ ا َّ
َق ْ�ص ٍد َو َع ْم ٍد؛ ِل َي ْك ِ�ش َف َع ْجزَ هُ ْم َج ِل ًّيا َجال َء َّ
ال�ش ْم ِ�س»(.)41
ال�س ْج ِع َت ْع ِج ْي ًزا ِل ْل ُم ْ�شركينَ
َف َق ْد �أَتَى ا ْل ُق ْر َ�آنُ ا ْل َك ِر ْي ُم �ِ -إ َذنْ ِ -ب�أُ ْ�س ُل ْو ِب َّ
َع ِن الإِ ْت َي ِان ِب ِم ْث ِل ِهَ ،وت َْ�س ِه ْي ًال ِل ْل ُم ْ�س ِل ِم ْينَ ِل ِتال َو ِت ِه َو ِح ْف ِظ ِهَ ،و ِمنْ َث َّم َكانَ
َت�أْ ِك ْي ُد ُه َ -ك َما َن َّب ْهتُ َق ْب ُل  -هَ َذا ا ْل َم ْع َنى ِفي ُ�س ْو َر ِة «ا ْل َق َمر» ِفي �أَ ْر َب َع ِة
ال�س ْو َر ُة ا َّل ِتي َت ْب ُل ُغ َخ ْم ً�سا َو َخ ْم ِ�س ْينَ (� )55آَ َي ًةَ ،و َم َع هَ َذا َف�إِنَّ
َم َو ِ
ا�ض َعِ ،ت ْل َك ُّ
ا�ص َل َت َها َت ُق ْو ُم َع َلى َح ْر ِف َر ِو ٍّي َو ِاح ٍد َف َح ْ�س ُب ،هُ َو َح ْر ُف «ال َّراءِ»َ ،و َذ ِل َك
َف ِ
ال�س ْج َع َ�أ َدا ًة ِل َت ْي ِ�س ْي ِر
ِفي �إِ َ�شا َر ٍة ِم ْن ُه � -سبحانه وتعالى � -إِ َلى �أَ َّن ُه َق ْد َج َع َل َّ
ِح ْف ِظ ا ْل ُق ْر ِ�آ ِن ا ْل َك ِر ْي ِم.
الغ ُّي ْونَ َوا ْل ُم َف ِّ�س ُر ْونَ
ا�ص َل ِة َع َّد ا ْل َب ِ
ال�ص ْو ِت ِّي ِل ْل َف ِ
َولأَهَ ِّم َّي ِة ال َّت ْك ِو ْي ِن َّ
ُم َخا َل َف َة َّ
ال�سا ِب َق ِة
ا�ص َل ِة ا ْل ُق ْر�آَ ِن َّي ِة َ�س َب ًبا ِل ِر َعا َي ِة ا ْل َف َو ِ
الظ ِاه ِر ِفي ا ْل َف ِ
ا�ص ِل َّ
َوال� َّ
ا�ض ًحا ِف��ي َت َف ِا�س ْي ِر :ال�� َّرازِيِّ
ا�س ِب َهاَ ،و َق� ْ�د َب� َ�دا َذ ِل� َ�ك َو ِ
لا ِح� َق� ِة َو َت َن ُ
ال�س ُع ْو ِد (982هـ)َ ،والأَ ُل ْو ِ�س ِّي (ت 1270هـ)َ ،و َّ
الط ِاه ِر
(ت604هـ)َ ،و�أَ ِبي ُّ
ا ْب ِن َع ُ
ا�ش ْو ٍر (1394هـ)َ .ع َلى �أَنَّ ُج َّل ا ْل ُم َف ِّ�س ِر ْينَ َق ِد ا ْقت ََ�ص ُروا َع َلى ِذ ْك ِر
ا�ض ِع ُم َخا َل َف ِة َّ
ا�ص َل ِة،
الظ ِاه ِر ِفي ا ْل َف ِ
ال�س َب ِب ُد ْونَ َغ ْي ِر ِه ِفي َك ِث ْي ٍر ِمنْ َم َو ِ
هَ َذا َّ
ا�ص ِل َو ِظ ْي َف ٌة ِمنْ َو َظا ِئ ِف
َب ْي َد �أَنَّ ُم َر َاعا َة الإِ ْي� َق��ا ِع ا ْل ُم ْو ِ�س ْي ِق ِّي ِفي ا ْل َف َو ِ
ا�ص َل ِة ا ْل ُم َت َعدِّ َد ِة ،ا َّل ِتي �أَ َ�ش ْرتُ ِ�إ َل ْي َها ِفي ال َّت ْم ِه ْي ِدَ ،وا َّل ِتي َخ َّ�ص ْ�صتُ
ا ْل َف ِ
ِل َب َيا ِن َها ا ْل َم ْب َح َث ْي ِن التَّا ِل َي ْي ِن.
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َي َت َنا َو ُل هَ َذا ا ْل َم ْب َحثُ �أَ ْب َر َز َّ
ا�ص ِل
الظ َو ِاه ِر ال َّت ْر ِك ْي ِب َّي ِة ا ْل ُم ْر َت ِب َط ِة ِبا ْل َف َو ِ
ا ْل ُق ْر�آَ ِن َّي ِة ِفي ُ�س ْو َر ِة «الأَ ْن َفال»؛ َو َذ ِل َك ِل َب َي ِان َغا َيا ِت َها ا ْل َج َما ِل َّي ِة ( َو َظا ِئ ِف َها)
الغ ِّي ْينَ
ال َّدال ِل َّي ِةِ ،ت ْل َك ا َّل ِتي َل ْم َي ْن َت ِب ْه  -كما �أ�شرت قبل َ -ك ِث ْي ٌر ِمنَ ال َب ِ
َو ُع َل َما ِء ا ْل ُق ْر�آَ ِن والمف�سرين �إِ َلى َك ِث ْي ٍر ِم ْن َها� ،إِ ْذ َع َّل ُلوا هَ ِذ ِه َّ
الظ َو ِاه َر ِب ِر َعا َي ِة
الغ ُّي ْونَ ِح ْينَ َذ َك ُر ْوا �أَنَّ ِمنْ َد َو ِاعي
ا�ص ِلَ ،ك َما َ�ص َن َع ا ْل َب ِ
ا ْل َق َوا ِف ْي �أَ ِو ا ْل َف َو ِ
ا�ص َل ِةِ ،منْ ِم ْث ِل ا ْب ِن الأَ ِث ْي ِر (ت637هـ
ا ْل َح ْذ ِف �أَ ِو ال َّت ْق ِد ْي ِم َوال َّت�أْ ِخ ْي ِر ِر َعا َي َة ا ْل َف ِ
 1240م) ا َّل ِذي َحا َو َل �أَنْ َي ْغ ِمزَ َع َلى الز ََّم ْخ َ�ش ِريِّ (ت 538هـ)َ ،ف َق ْد َذهَ َبهلل �سبحانه وتعالى} :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ{
الأَ ِخ ْي ُر �إِ َلى �أَنَّ َق ْو َل ا ِ
(�سورة الفاتحة�ِ )5 :إ َّن َما َق َّد َم ِف ْي ِه ا ْل َم ْف ُع ْو َل ِلإ َفا َد ِة ْ
ا�ص(َ ،)42ب ْي َد �أَنَّ
االخ ِت َ�ص ِ
ا ْبنَ الأَ ِث ْي ِر َق ْد َذهَ َب ِ�إ َلى َغ ْي ِر َذ ِل َك‘ ِ�إ ْذ َي ُق ْو ُلَ « :و َق ْد َذ َك َر ال َّز َم ْخ َ�شرِيُّ فِي
َت ْف�سِ ْي ِر ِه �أَ َّن ال َّت ْقدِ ْي َم فِي َه َذا ا ْل َم ْو ِ�ض ِع ُق ِ�ص َد ِب ِه ْ
ا�صَ ،و�إِ َّن َما ُق ِّد َم
االخت َِ�ص ُ
ِل َم َكانِ َن ْظ ِم ا ْل َكال ِم ،لأَ َّن ُه َل ْو َقا َلَ :ن ْع ُبد َُك َو َن ْ�س َت ِع ْي ُن َكَ ،ل ْم َي ُكنْ َل ُه مِ َن
ا ْل ُح ْ�س ِن َما ِل َق ْو ِلهِ} :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ{ �أَال َت� َرى َ�أ َّن � ُه َت َق َّد ُم
َق� ْو ُل� ُه َت� َع��ا َل��ى} :ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ
ﭟ ﭠﭡ{ َف َجا َء َب ْع َد َذ ِل� َ�ك َق� ْو ُل� ُه} :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ{،
ال�س ْجع ِِّي ا َّلذِ ي ُه َو َعلَى َح ْر ِف ال ُّن ْونِ َ ،و َل ْو
َو َذل َِك ِل ُم َراعَا ِة ُح ْ�س ِن ال َّن ْظ ِم َّ
َقا َل َن ْع ُبد َُك َو َن ْ�س َت ِع ْي ُن َك َل َذ َه َبتْ ِت ْل َك َّ
الطال َو ُةَ ،و َزا َل َذل َِك ا ْل ُح ْ�س ُن»(.)43
َع َلى �أَنَّ ال َّت ْق ِد ْي َم ِفي الآَ َي ِة َي ْحت َِم ُل ال َّت ْع ِل ْي َل ْي ِنَ :ت ْع ِل ْي َل الز ََّم ْخ َ�ش ِريِّ ِب ِ�إ َفا َد ِة
ْ
ال�س ْج ِع ِّيَ ،وال َت َعا ُر َ�ض
االخ ِت َ�ص ِ
ا�صَ ،و َت ْع ِل ْي َل ا ْب ِن الأَ ِث ْي ِر ِب ِر َعا َي ِة ُح ْ�س ِن ال َّن ْظ ِم َّ
َب ْي َن ُه َما ا ْل َب َّت َة.
ا�ص َل ِة َغ َر ً�ضا
َو َك َما َ�ص َن َع ال َّز ْر َك�شِ ُّي َ -م َث ًال َ -ح ْيثُ َج َع َل ِر َعا َي َة ا ْل َف ِ
ات ُد ْونَ �أَنْ َي ْذ ُك َر ج ـ ــذور
ا�ض ال َّت ْق ِد ْي ِم ِفي ُج ْم َل ٍة ِمنَ الآَ َي ِ
َثا ِل ًثا ُم ْ�س َت ِق ًال ِمنْ �أَ ْغ َر ِ
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َم َع َه َذا ا ْل َغ َر ِ�ض َغ َر ً�ضا �آَ َخ َر�ِ ،إ ْذ َي ُق ْو ُل« :ال َّثا ِلثُ �َ :أنْ َي ُك ْونَ ِفي ال َّت�أْ ِخ ْي ِر
ا�ص َل ِةَ ،ك َق ْو ِل ِه:
المَ ،و ِل ِر َعا َي ِة ا ْل َف ِ
ِ�إ ْخال ٌل ِبال َّت َن ُ
ا�س ِبَ ،ف ُي َقـ َّد ُم ِل ُم َ�شا َك َل ِة ا ْل َك ِ
}ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ{ (�سورة ف�صلت
ِ )37ب َت ْق ِد ْي ِم }ﯩ{ َع َلى }ﯪ{ ِل ُم َ�شا َك َل ِة ُر ُ�ؤ ْو ِ�س الآَ ِّيَ ،و َك َق ْو ِل ِه:
}ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ{ (�سورة طهَ )67 :ف ِ�إ َّن ُه َل ْو �أَ َّخ َر } ﭬﭭ{
ا�ص ِل؛ لأَنَّ َق ْب َل ُه }ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ا�س ُب ا ْل َف َو ِ
َعنْ }ﭯ{َ ،فاتَ َت َن ُ
ﭩ{ (�سورة طهَ ،)66 :و َب ْع َد ُه }ﭴ ﭵ ﭶ{ (�سورة طهَ ،)68 :و َك َق ْو ِل ِه:
}ﯘ ﯙ ﯚ{ (�سورة ِ�إبراهيم)50 :؛ َف ِ�إنَّ َت�أْ ِخ ْي َر ا ْل َف ِاع ِل َع ِن
ا�س َب ِت ِه ِل َما َب ْع َد ُهَ ،و َك َق ْو ِل ِه} :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ{ (�سورة
ا ْل َم ْف ُع ْو ِل ِل ُم َن َ
ِ�إبراهيمَ )51 :وهُ َو �أَ ْ�ش َك ُل ِب َما َق ْب َلهُ؛ لأَنَّ َق ْب َل ُه }ﮰ ﮱ ﯓ{ (�سورة
اك َّي }ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ{ (�سورة طه)70 :
ال�س َك ِ
�إِبراهيمَ ،)49 :و َج َع َل ِم ْن ُه َّ
ِب َت ْق ِد ْي ِم }ﮑ{ َم َع �أَنَّ }ﭯ{ �أَ َح ُّق ِبال َّت ْق ِد ْي ِم»(.)44
اب ا ْل َح ْذ ِف،
َو َك َذ ِل َك ِح ْينَ َج َع َل ِر َعا َي َة ا ْل َف ِ
ا�ص َل ِة َ�س َب ًبا ُم ْ�س َت ِق ًّال ِمنْ �أَ ْ�س َب ِ
ا�ص َل ِة َن ْح ُو} :ﭸ ﭹ
اب ا ْل َح ْذ ِف)ِ :ر َعا َي ُة ا ْل َف ِ
َي ُق ْو ُلَ « :و ِم ْن َها (�أَ ْيِ :منْ �أَ ْ�س َب ِ
ﭺ ﭻﭼ{ (�سورة ال�ضحى} )3 :ﭙﭚﭛ{ (�سورة الفجرَ )4 :و َن ْح ُو ُهَ ،و َق َال
ا�ص ِل؛ لأَ َّن َها َع َلى ِن َّي ِة ا ْل َو ْق ِفَ ،و ِه َي ِفي
ال ُّر َما ِن ُّي� :إِ َّن َما ُح ِذ َف ِت ال َيا ُء ِفي ا ْل َف َو ِ
َذ ِل َك َكا ْل َق َوا ِفي ا َّل ِتي ال ُي ْو َق ُف َع َل ْي َها ِب َغ ْي ِر َياءٍ»(.)45
َو ِمنْ �أَ ْب َر ِز َّ
ال�س ْو َر ِة ا ْل َك ِر ْي َم ِة ال َّت ْق ِد ْي ُم
الظ َو ِاه ِر ال َّت ْر ِك ْي ِب َّي ِة ِفي َف َو ِ
ا�ص ِل ُّ
َوال َّت�أْ ِخ ْي ُر ،اال ْل ِت َفاتُ َ .و ِف ْي َما َي ِلي َج ْد َو ٌل ِ�إ ْج َما ِل ٌّي يذك ُر الظواهر التركيبية،
ال�س ْو َر ِةَ ،ي ِل ْي ِه
َو َع َد َد ُك ِّل ظاهر ٍة ِم ْن َهاَ ،و ِن ْ�س َب َت َها ا ْل ِم َئ ِو َّي َة ِمنْ �إِ ْج َما ِل ِّي �آَ َي ِ
ات ُّ
َع ْر ٌ�ض َوت َْح ِل ْي ٌل لها.
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ْ  ال ِّن ْ�س َب ُة
م  َّ
الظ ِاه َر ُة ال َع َد ُد
ا ْل ِم َئ ِو َّي ُة
 1ال َّت ْق ِد ْي ُم َوال َّت�أْ ِخ ْي ُر ٪ 22.6 17
2
االلتفات
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٪ 6.6
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�أَ ْر َق َام الآَ َياتُ
24 - 14 - 12 - 4 - 3 - 2
 - 44 - 41 - 39 - 36 - 2875 - 74 - 73 - 72 - 47
50 - 41 - 35 - 19 - 14 - 2

ا�صلِ ُ�س ْو َر ِة «الأَ ْن َفال»:
 - 1ال َّتقدي ُم َوال َّت�أْخِ ْي ُر فِي َف َو ِ
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ال�س ْو َر ِة ا ْل َك ِر ْي َم ِة ِل َ�س َب َب ْي ِن:
َّقديم َوال َّت�أْ ِخ ْي ُر ِفي َف َو ِ
َو َق ْد َو َر َد الت ُ
ا�ص ِل ُّ
ال�س َي َاق ا َّل ِذي َو َر َد ِف ْي ِهَ ،و�أَ َّما
َف�أَ َّما الأَ َّو ُل َف ُه َو ِلت َْح ِق ْي ِق ِ�س ٍّر َدال ِل ٍّي ُي َن ِا�س ُب ِّ
الح َق ِةَ .و ِف ْي َما َي ِلي َج ْد َو ٌل
ال�سا ِب َق ِة َوا َّل ِ
الآَ َخ ُر َف ُه َو ِل ُم َر َاعا ِة ِ�إ ْي َقا ِع ا ْل َف َو ِ
ا�ص ِل َّ
ال�س ْو َر ِة ا ْل َك ِر ْي َم ِةَ ،و َع َد َد ُك ِّل ُ�ص ْو َر ٍة ِم ْن َها،
َي ْذ ُك ُر ُ�ص َو َر ال َّت ْق ِد ْي ِم َوال َّت�أْ ِخ ْي ِر ِفي ُّ
َّقديم َوال َّت�أْ ِخ ْي ِرَ ،ك َما َي ْذ ُك ُر �أَ ْر َق َام
َو ِن ْ�س َب َت َها ا ْل ِم َئ ِو َّي َة ِمنْ ِ�إ ْج َما ِل ِّي َع َد َد الت ِ
ات ا َّل ِتي َو َر َد ْت ِب َها ُك ُّل ُ�ص ْو َر ٍةَ ،ي ِل ْي ِه َ�ش ْر ٌح َو َت ْو ِ�ض ْي ٌح ِل َب ْع ِ�ض َّ
ال�ش َو ِاه ِد.
الآَ َي ِ
م  �صور التقديم
ْ  ال ِّن ْ�س َب ُة
�أَ ْر َق َام الآَ َياتُ
د
د
ع
ل
ا
ُ
َ
َ
والت�أخير
ا ْل ِم َئ ِو َّي ُة
َ 1ت ْق ِد ْي ُم ا ْل َجا ِّر َوا ْل َم ْج ُر ْو ِر - 39 - 36 - 24 - 3 - 2 ٪ 58.8 10
75 - 72 - 47 - 44 - 41
َع َلى ا ْل َع ِام ِل ِف ْي ِه َما
َ 2ت � ْق� ِ�د ْي��مُ � ِ��ش � ْب � ِه ا ْل� ُ�ج � ْم � َل � ِة ٪ 23.5 4
74 - 28 - 14 - 4
ا ْل َوا ِق َع ِة َخ َب ًرا عَ َلى ا ْل ُم ْب َت َد�أ
12 - 11
َ 3ت� ْق� ِ�د ْي� ُ�م ِ�ش ْب ِه ا ْل ُج ْم َل ِة ٪ 11.7 2
َع َلى ا ْل َم ْف ُع ْو ِل ِب ِه
َت ْق ِد ْي ُم ْال َم ْف ُع ْو ِل ِب ِه َع َلى ْال َف ِاع ِل ٪ 5.8 1
68
المجمــوع
٪ 22.6 17
ج ـ ــذور
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َ )1ت ْقدِ ْي ُم ا ْل َجا ِّر َوا ْل َم ْج ُر ْو ِر َعلَى ا ْل َعامِ لِ ِف ْي ِه َما:
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ا�ص ِل
ال�سا ِب ِق � -أَ ْك َث ُر �أَ ْن َوا ِع ال َّت ْق ِد ْي ِم ِفي َف َو ِ
َوهُ َو َ -ك َما َت َب َّينَ ِمنَ ا ْل َج ْد َو ِل َّ
ا�ض َع َم َع َت�أْ ِخ ْي ِر ا ْل َع ِام ِلَ ،وهَ َذا ا ْل َع ِام ُل َق ْد
ال�س ْو َر ِة�ِ ،إ ْذ َو َر َد ِفي َع ْ�ش َر ِة َم َو ِ
ُّ
ا�س ًما َع ِام ًال َع َم َل ا ْل ِف ْع ِل ِب ُ�ش ُر ْو ٍط َك�أَ ْ�س َما ِء ا ْل َف ِاع ِل َ�أ ِو
َي ُك ْونُ ِف ْع ًالَ ،و َق ْد َي ُك ْونَ ْ
ا ْل َم ْف ُع ْو ِل �أَ ْو ِ�ص َي ِغ ا ْل ُم َبا َل َغ ِةَ ،و ِمنْ ُ�ص َو ِر َم ِج ْي ِء ا ْل َع ِام ِل ِف ْع ًال َما َي ِل ْي:
َق� ْو ُل� ُه �سبحانه وتعالى} :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ{ (�سورة
الأَ ْنفال.)2 :
ا�ص َل ُة الآَ َي ِة ِه َي ُج ْم َل ُة} :ﭵ ﭶ ﭷ{َ ،و ِف ْي َها ت ََّم َت ْق ِد ْي ُم
َف َف ِ
ا ْل َجا ِّر َوا ْل َم ْج ُر ْو ِر َع َلى ا ْل َع ِام ِل ِف ْي ِه َما� ،إِ ِذ ال َّت ْق ِد ْي ُرَ :و َي َت َو َّك ُل ْونَ َع َلى َر ِّب ِه ْم،
ال�س َب َب ِفي هَ َذا ال َّت ْق ِد ْي ِم ِ�إ َّن َما َي ْر ِج ُع ِ�إ َلى �أَنَّ الآَ َي َة ت َْذ ُك ُر َثال ًثا ِمنْ
َو َل َع َّل َّ
�انَ ،ف ُه ْم ا َّل� ِ�ذ ْي��نَ ِ�إ َذا ُذ ِك � َر ُ
اهلل َف ِز َع ْت
ات ا ْل ُم ْ�ؤ ِم ِن ْينَ َك ِام ِل ْي ا ِلإ ْي � َم� ِ
ِ�ص َف ِ
ُق ُل ْو ُب ُه ْمَ ،وهُ ْم �أُ ْو َل ِئ َك ا َّل ِذ ْينَ �إِ َذا ُت ِل َي ْت َع َل ْي ِه ْم �آَ َياتُ ا ْل ُق ْر�آَ ِن َزا َد ْت ُه ْم �إِ ْي َما ًنا
َم َع ِ�إ ْي َما ِن ِه ْم؛ ِلتَد ُّب ِر ِه ْم َم َعا ِن ْي ِهَ ،وهُ � ْ�م ا َّل ِذ ْينَ َع َلى َر ِّب ِه ْم ال َع َلى َغ ْي ِر ِه
َي ْعت َِم ُد ْونَ َ ،فال َي ْر ُج ْونَ َغ ْي َر ُهَ ،وال َي ْرهَ ُب ْونَ ِ�س َوا ُهَ .و ِمنْ َث َّم �أَ َفا َد ال َّت ْق ِد ْي ُم
َدال َل َة ْ
ا�صَ ،و�إِ َل��ى َذ ِل َك �أَ َ�شا َر ال� َّراز ُِّي (ت 604هـ) ِب َق ْو ِل ِهَ « :ه َذا
االخ ِت َ�ص ِ
ا ْل َكال ُم ُي ِف ْي ُد ا ْل َح ْ�ص َرَ ،و َم ْع َناهُ� :أَ َّن ُه ْم ال َي َت َو َّك ُل ْو َن �إال َعلَى َر ِّب ِه ْمَ ،وهَذِ ِه
ا ْل َحا َل ُة َم ْر َت َب ٌة عَا ِل َي ٌة َو َد َر َج ٌة َ�ش ِر ْي َف ٌةَ ،وهِ َي� :أَ َّن ا ِلإ ْن َ�سا َن ِب َح ْي ُث َي ِ�ص ْي ُر ال
َي ْب َقى َل ُه ْاع ِت َما ٌد فِي �أَ ْم ٍر مِ َن الأُ ُم ْو ِر �إال َعلَى اهللِ»(َ ،)46ك َما �أَ َ�شا َر ِ�إ َل ْي َها
ا�ص َل ِة ِب َق ْو ِل ِه�« :أَيْ ُي َف ِّو ُ�ض ْو َن
الأَ ُل ْو ِ�س ُّي (ت 1270هـ) ِفي َت ْف ِ�س ْي ِر ُج ْم َل ِة ا ْل َف ِ
ا�ص ًة ال �إِ َلى �أَ َحدٍ �سِ َوا ُه َك َما َيد ُُّل
�أُ ُم ْو َر ُه ْم ُك َّلهَا �إِ َلى َما ِل ِك ِه ْم َو ُم َد ِّبرِهِ ْم َخ َّ
ج ـ ــذور َعلَ ْي ِه َت ْقدِ ْي ُم ا ْل ُم َت َع ِّلقِ َعلَى عَامِ ِلهِ»(.)47
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َو َق ْد َذ َك َر َّ
الط ِاه ُر ْبنُ َع ُ
ا�ش ْو ٍر (ت 1394هـ1973/م) �أَنَّ ال َّت ْق ِد ْي َم ِفي
ا�ص َل ِة َو�إِ َّما ِ�إ َلى ال َّت ْع ِر ْي ِ�ض ِب َذ ِّم
ا�ص َل ِة �إِ َّن َما َي ْر ِج ُع �إِ َّما �إِ َلى ِر َعا َي ِة ا ْل َف ِ
ُج ْم َل ِة ا ْل َف ِ
ا ْل ُم ْ�ش ِر ِك ْينَ ؛ لأَ َّن ُه ْم َي َت َو َّك ُل ْونَ َع َلى ِ�إ َعا َن ِة الأَ ْ�ص َن ِامَ ،و َن َّب َه ِ�إ َلى �أَنَّ ِف ْي ِه � -أَ ْي ً�ضا-
ت َْح ِذ ْي ًرا ِمنْ �أَنْ َت ْب َقى ِفي ُن ُف ْو ِ�س ا ْل ُم�ؤْ ِم ِن ْينَ �آَ َثا ٌر ِمنَ ال َّت َعلُّ ِق ِب َما ُن ُه ْوا َع ِن
ال َّت َعلُّ ِق ِب ِه(َ ،)48ع َلى �أَنَّ هَ َذا ال َّت ْق ِد ْي َم َي ْحت َِم ُل ُك َّل َما �أَ َ�شا َر �إِ َل ْي ِه هَ �ؤُال ِء ا ْل ُع َل َما ُء
الالت َو َم َع ٍان.
ِمنْ َد ٍ
َو َق ْو ُل ُه �سبحانه وتعالى} :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
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ﯮ ﯯ{ (�سورة الأَ ْنفال.)24 :
ال�سا ِب َق ِة ِفي �أَ ْم ِر ا ْل َح ِّق �سبحانه وتعالى ِع َبا َد ُه ا ْل ُم�ؤْ ِم ِن ْينَ
َو ِ�س َي ُاق الآَ َي ِة َّ
هلل َو ِلل َّر ُ�س ْو ِل� ،أَ ْي« :اال ْن ِق َيا ُد
اال�س ِت َجا َب ُة ِ
ِب َما َي ْقت َِ�ض ْي ِه الإِ ْي َمانُ ِم ْن ُه ْمَ ،وهُ َو ْ
اب ِل َما َن َه َيا َع ْنهُ،
االج ِت َن ُ
ِل َما �أَ َم َرا ِب ِه َوا ْل ُم َبا َد َر ُة ِ�إ َلى َذ ِل َك َوال َّد ْع َو ُة ِ�إ َل ْي ِهَ ،و ْ
َواال ْن ِك َف ُ
ا�ص َل ِة} :ﯭ
اف َع ْن ُه َوال َّن ْه ُّي َع ْنهُ»(َ ،)49و ِمنْ َث َّم َجا َء ْت ُج ْم َل ُة ا ْل َف ِ
ﯮﯯ{ ِل َت ِف ْي َد َدال َل َة ْ
هلل ال �إِ َلى
ا�صَ ،وا ْل َم ْع َنى� :أَ َّن ُه �إِ َلى ا ِ
االخ ِت َ�ص ِ
َغ ْي ِر ِه ُت ْب َع ُث ْونَ َ « ،ف ُي َجا ِز ْي ُك ْم ِب َح َ�س ِب َم َرات ِِب �أَ ْع َما ِل ُك ْم َف َ�سا ِرعُوا �إِ َلى َطا َع ِت ِه
اال�ست َِجا َب ِة َل ُه َما»(َ ،)50و�إِ َل��ى هَ ِذ ِه
َت َعا َلى َو َط��ا َع� ِة َر ُ�س ْو ِل ِه َو َبا ِل ُغوا فِي ْ
ال َّدال َل ِة �أَ َ�شا َر َّ
الط ِاه ُر ْبنُ َع ُ
ا�ش ْورٍَ ،ف َق َالَ « :و َت ْقدِ ْي ُم ُم َت َع ِّلقِ }ﯯ{
َعلَ ْي ِه لإِ َف ��ا َد ِة ْ
ا�ص� ،أَيْ � :إِ َل� ْي� ِه ال �إِ َل��ى َغ� ْي� ِر ِه ُت� ْ�ح��� َ�ش� ُر ْو َنَ ،و َه � َذا
االخت َِ�ص ِ
ْ
ا�ص ِل ْل ِك َنا َي ِة َع� ِ�ن ا ْن� ِع�دَا ِم َم ْل َج�إٍ �أَ ْو َم ْخ َب�إٍ َت ْل َتجِ ُئ ْو َن ِ�إ َل� ْي� ِه مِ َن
االخت َِ�ص ُ
هلل
هلل َف َك َّنى ع َِن ا ْن ِت َفا ِء ا ْل َم َكانِ ِبا ْن ِت َفا ِء َم ْح ُ�ش ْو ٍر �إِ َل ْي ِه َغ ْي ِر ا ِ
ا ْل َح ْ�ش ِر �إِ َلى ا ِ
ا�ص ِل َر ِّد ْاع ِت َقادٍ؛ َلأ َّن ا ْل ُم َخ َ
ِب�أَ ْب َد ِع �أُ ْ�س ُلوْبٍ َ ،و َل ْي َ�س ْ
اط ِب ْي َن ِب َذل َِك
االخت َِ�ص ُ
ج ـ ــذور
ُه ُم ا ْل ُم�ؤْمِ ُن ْو َن»(.)51
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َك َما َن ْ�ش ُع ُر ِف ْي َها � -أَ ْي ً�ضا ِ -ب َدال َل ِة ال َّت ْه ِد ْي ِدَ ،و َذ ِل َك ِل َد ْف ِع ا ْل ُم ْ�ؤ ِم ِن ْينَ
َد ْف ًعا ِ�إ َلى َط َاع ِت ِه �سبحانه وتعالى ِفي ُك ِّل َما َي ْ�أ ُم ُر ِب ِه َو َي ْن َهى َع ْنهَُ ،ف ُه ْم
ا�س ُب ْونَ .
َ
الم َحا َل َة َ -وا ِق ُف ْونَ َب ْينَ َي َد ْي ِه َو ُم َح ََوال َي ْخ َفى �أَنَّ هَ َذا ال َّت ْق ِد ْي َم َحقَّقَ ِ -بالإِ َ�ضا َف ِة �إِ َلى ا ْل َو َظا ِئ ِف ال َّدال ِل َّي ِة
ال�سا ِب َق ِة،
ال�سا ِب َق ِة َ -و ِظ ْي َف ًة َ�ص ْو ِت َّي ًة ِ�إ ْي َق ِاع َّي ًةَ ،و ِه َي ُم َر َاعا ُة ا ْل َف َو ِ
ا�ص ِل َّ
َّ
ا ْل َم ْب ِن َّي ِة َع َلى َح ْر ِف ال َّر ِويِّ ال ُّن ْو ِن ا ْل َم ْر ُد ْو ِف ِبا ْل َمدِّ ِبا ْل َوا ِو.
ا�س ًماَ ،و ِم ْن ُه َق ْو ُل ُه �سبحانه وتعالى} :ﭡﭢ
َو َق ْد َي ُك ْونُ ا ْل َع ِام ُل ْ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ{ (�سورة الأَ ْنفال.)47 :

ا�ص َل ِة } :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ{ ِب َها َجا ٌّر َو َم ْج ُر ْو ٌر} :ﭰ
َف ُج ْم َل ُة ا ْل َف ِ
ا�س ِم ا ْل َف ِاع ِل} :ﭲ{َ ،ولأَنَّ الآَ َي َة ِفي
ﭱ{َ ،ي َت َق َّد ُم َع َلى َم ْع ُم ْو ِل ِه ْ
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ِ�س َي ِاق َن ْه ِي ِه �سبحانه وتعالى ِع َبا َد ُه ا ْل ُم�ؤْ ِم ِن ْينَ ِح ْينَ ُخ ُر ْو ِج ِه ْم ِل ْل ِج َها ِد�َ ،أنْ
ا�س َع ِن الدِّ ُخ ْو ِل ِفي
ُي ْ�ش ِب ُهوا ا ْل ُم ْ�ش ِر ِك ْينَ ِفي ِك ْب ِر ِه ْم َو ِر َيا ِئ ِه ْم؛ ِل َي ْم َن ُعوا ال َّن َ
هللَ ،ف َق ْد �أَ َفا َد ال َّت ْق ِد ْي ُم َدال َل َة ال َّت ْه ِد ْي ِد لأُو َل ِئ َك ا ْل ُم ْ�ش ِر ِك ْينَ � ،إِ ْذ ِع ْل ُم ُه
ِد ْي ِن ا ِ
�سبحانه وتعالى ُم ِح ْي ٌط ِب ُك ِّل �أَ ْع َما ِل ِه ْمَ ،ي ْع َل ُم َ�ص ِغ ْي َرهَ ا َو َك ِب ْي َرهَ اَ ،و َ�س ُي َعا ِق ُب ُه ْم
َع َل ْي َها �أَ َ�ش َّد ا ْل ُع ُق ْو َب ِةَ ،و ِفي َذ ِل َك َر ْد ٌع ِل ْل ُم ْ�ؤ ِم ِن ْينَ ِفي �أَنْ َيت ََ�ش َّب ُهوا ِب ِه ْمَ ،و َد ْف ٌع
هلل �سبحانه وتعالى.
ال�ص ا ْل ُع ُب ْو ِد َّي ِة ِ
َل ُه ْم ِفي �أَنْ َي ُك ْونَ ِج َهادُهُ ْم ِب َق ْ�ص ِد ِ�إ ْخ ِ
َو َق ْد �أَ َ�شا َر ال� َّراز ُِّي ِ�إ َلى َدال َل� ِة ال َّت ْه ِد ْي ِد هَ ِذه ِب َق ْو ِلهُ « :ث َّم َخ َت َم الآَ َي� َة
ِب َق ْو ِلهِ} :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ{ َوا ْل َم ْق ُ�ص ْو ُد �أَ َّن ا ِلإ ْن َ�سا َن ُر َّب َما �أَ ْظ َه َر
مِ نْ َن ْف�سِ ِه �أَ َّن ا ْل َحامِ َل َل ُه َوالدَّاعِ ي �إِ َلى ا ْل ِف ْعلِ ا ْل َم ْخ ُ�ص ْو ِ�ص َطلَ ُب َم ْر َ�ضا ِة
هلل َت َعا َلى َم َع �أَ َّن ُه ال َي ُك ْو ُن الأَ ْم ُر َك َذل َِك فِي ا ْل َح ِق ْي َقةَِ ،ف َب َّي َن َت َعا َلى َك ْو ُن ُه
ا ِ
عَا ِل ًما ِب َما فِي َد َواخِ ��لِ ا ْل ُق ُلوبِ َ ،و َذ ِل� َ�ك َكال َّتهْدِ ْيدِ َوال� َّز ْج� ِر َع� ِ�ن ال ِّر َئا ِء
ج ـ ــذور َوال َّت َ�ص ُّن ِع»(.)52

سمير عوض اهلل عبدالفتاح رفاعي

297

ام ُل ِ�ص ْي َغ َة ُم َبا َل َغ ٍةَ ،و ِم ْن ُه َق ْو ُل ُه �سبحانه وتعالى} :ﯯ
َو َق ْد َي ُك ْونُ ا ْل َع ِ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ{ (�سورة الأَ ْنفال.)75 :

َ )2ت ْقدِ ْي ُم �شِ ْب ِه ا ْل ُج ْملَ ِة ا ْل َوا ِق َع ِة َخ َب ًرا َعلَى ا ْل ُم ْب َت َد�أ:

َو ِم ْن ُه َق ْو ُل ُه �سبحانه وتعالى} :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭ{ (�سورة الأَ ْنفال.)74 :
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ا�ص َل ِة ا ْل َجا َّر َوا ْل َم ْج ُر ْو َر }ﰄ ﰅ{ َع َلى
َف َق ْد َت َق َّد َم ِفي ُج ْم َل ِة ا ْل َف ِ
َع ِام ِل ِه�ِ /ص ْي َغ ِة ا ْل ُم َبا َل َغ ِة} :ﰆ{َ ،و َذ ِل� َ�ك ِل َ�س َب َب ْي ِنَ :ف�أَ َّما الأَ َّو ُل َف ُه َو
ال�سا ِب َق ِة ا ْل َم ْب ِن َّي ِة َع َلى َح ْر ِف
َ�س َب ٌب َ�ص ْو ِت ٌّي ِ�إ ْي َق ِاع ٌّيَ ،وهُ َو ُم َر َاعا ُة ا ْل َف ِ
ا�ص َل ِة َّ
ال َّر ِويِّ ا ْل ِم ْي ِم ا ْل َم ْر ُد ْو ِف ِبا ْل َمدِّ ِبا ْل َياءَِ .و�أَ َّما الآَ َخ ُر َف ُه َو َ�س َب ٌب َدال ِل ٌّيَ ،و َذ ِل َك
�أَنَّ الآَ َي َة َتت ََح َّد ُث �إِ َلى ا ْل ُم َه ِاج ِر ْينَ َوالأَ ْن َ�صا ِر َعنْ �أُ ْو َل ِئ َك ا َّل ِذ ْينَ �آَ َم ُنوا ِمنْ
هللَ ،و ُت َب ِّينُ �أَ َّن ُه ْم ِم ْن ُه ْمَ ،ل ُه ْم
َب ْع ِد ِه ْمَ ،وهَ َاج ُروا َو َجاهَ دُوا َم َع ُه ْم ِفي َ�س ِب ْي ِل ا ِ
َما ِل ْل ُم َه ِاج ِر ْينَ َوالأَ ْن َ�صا ِر َو َع َل ْي ِه ْم َما َع َل ْي ِه ْمَ ،ب ْي َد �أَ َّن َها َت ْن ُق ُل ُح ْك َم ال َّت َوا ُر ِث
ُ
ا�ص َل ِة
المَ ،و ِمنْ َث َّم �أَت َْت ُج ْم َل ُة ا ْل َف ِ
ِللأَ ْر َح ِام ال ِل ُّ
ل�ص ْح َب ِة َوالأ ُخ َّو ِة ِفي الإِ ْ�س ِ
هلل ا ْل ُم ْط َل ِق ِب ُك ِّل َ�ش ْيءٍَ .ذ ِل َك �أَنَّ ِفي َت ْق ِد ْي ِم ِ�ش ْب ِه ا ْل ُج ْم َل ِة َع َلى
ُم�ؤَ ِّك َد ًة ِع ْل َم ا ِ
َع ِام ِل َها ِم َّما ُي َن ِّب ُه ِ�إ َلى َو ِا�س ِع ِع ْل ِم ِهَ ،و َع ِظ ْي ِم َم ْع ِر َف ِت ِهَ ،ف ُه َو َي ْع َل ُم َّ
ال�ش ْي َء
�ان
ال�ص ِغ ْي َر؛ َو َذ ِل� َ�ك ِم َّما َي ْع َم ُل َع َلى ِ�إ ْذ َع� ِ
ا ْل َع ِظ ْي َم �أَ ِو ا ْل َح ِق ْي َر ،ا ْل َك ِب ْي َر �أَ ِو َّ
اال�س ِت َجا َب ِة ِل َما ِف ْي ِه َم ْ�ص َل َح َت ُه ْم ِمنْ ُ�أ ُم ْو ِر ا ْل َم َوا ِر ْي ِث
ا ْل ُم�ؤْ ِم ِن ْينَ ِل َخا ِل ِق ِه ْمَ ،و ْ
ال�س ْو َر ِة} :ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ
�أَ ْو َغ ْي ِرهَ اَ .ي ُق ْو ُل ال � َّراز ُِّيُ « :ث َّم َق َال ِفي َخت ِْم ُّ
ﰆ{ َوا ْل ُم َرا ُد �أَ َّن َه��ذِ ِه الأَ ْح َكا َم ا َّلتِي َذ َك ْر ُتهَا َو َف َّ�ص ْل ُتهَا ُك ُّلهَا حِ ْك َم ٌة
َو َ�ص َو ٌاب َو َ�صال ٌحَ ،و َل ْي َ�س ِف ْيهَا َ�ش ْي ٌء مِ َن ا ْل َع َبثِ َوا ْل َباطِ لِ  ،لأَ َّن ا ْل َعا َل َم
ال�صوَابِ »(.)53
ِب َجمِ ْي ِع ا ْل َم ْع ُل ْومَاتِ ال َي ْح ُك ُم �إال ِب َّ

ج ـ ــذور
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ال�سا ِب َق ُة َتت ََح َّد ُث َع ِن ا ْل ُم َه ِاج ِر ْينَ َوا َلأ ْن� َ���ص��ا ِرَ َ ،و�أ َّن� ُه� ْ�م هُ ُم
َف��الآَ َي� ُة َّ
ال�صا ِد ُق ْونَ َ ،ذ ِل َك �أَ َّن ُه ْم َ�ص َّد ُق ْوا ِ�إ ْي َما َن ُه ْم ِب َما َقا ُم ْوا ِب ِه ِمنْ ِه ْج َر ٍة
ا ْل ُم�ؤْ ِم ُن ْونَ َّ
َو ُن ْ�ص َر ٍة َو ُم َواال ٍة ِل َب ْع ِ�ض ِه ْم َب ْع ً�ضاَ ،و ِج َه ٍاد ِفي َ�س ِب ْي ِل ِه ِ�ض َّد �أَ ْع َدا ِء الدِّ ْي ِن ِمنَ
ا ْل ُم َنا ِف ِق ْينَ َوا ْل ُم ْ�ش ِر ِك ْينَ َ ،و ِمنْ َث َّم ُخ ِت َم ِت الآَ َي ُة ِب ُج ْم َل ٍة َخ َب ِر َّي ٍةِ ،ه َي َق ْو ُلهُ:
}ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ{َ ،و َذ ِل َك ِل َب َي ِان َث َوا ِب ِه ْم ِفي الآَ ِخ َر ِة َع َلى َما َق َّد ُم ْو ُه
ِمنْ ِه ْج َر ٍة َو ُن ْ�ص َر ٍة َو ِج َه ٍادَ ،فا ْل ُج ْم َل ُة ُت َق ِّر ُر �أَنَّ َ
اهلل َ�س َي ْغ ِف ُر َل ُه ْم ُذ ُن ْو َب ُه ْم،
ات ال َّن ِع ْي ِم .و َت ْق ِد ْي ُم ِ�ش ْب ِه ا ْل ُج ْم َل ِة} :ﯪ{
َو َي ْر ُز ُق ُه ْم ِر ْز ًقا َو ِا�س ًعا ِفي َج َّن ِ
ا ْل َوا ِق َع ِة َخ َب ًرا َع َلى ا ْل ُم ْبت ََد�إِ َو َما ُع ِط َف َع َل ْي ِه} :ﯫ ﯬ ﯭ{َ ،ي ِف ْي ُد
ا�صَ ،وا ْل َم ْع َنى� :أَنَّ َ
ْ
َ�ص ا ْل ُم َه ِاج ِر ْينَ َوالأَ ْن َ�صا َر ُد ْونَ
االخ ِت َ�ص َ
اهلل ْاخت َّ
ات ال َّن ِع ْي ِم ِفي الآَ ِخ َر ِة.
َغ ْي ِر ِه ْم ِب َه ِذ ِه ا ْل َم ْغ ِف َر ِة َوهَ َذا ال ِّر ْز ِق ا ْل َو ِا�س ِع ِفي َج َّن ِ
ا�ص َل ِة ال َّال ِح َق ِة ا ْل َم ْب ِن َّي ِة َع َلى َح ْر ِف
َو ِفي هَ َذا ال َّت ْق ِد ْي ِم � -أَ ْي ً�ضا ُ -م َر َاعا ٌة ِل ْل َف ِ
ال َّر ِويِّ «ا ْل ِم ْي ِم» ا ْل َم ْر ُد ْو ِف ِبا ْل َمدِّ ِبا ْل َياءِ.

َ )3ت ْقدِ ْي ُم �شِ ْب ِه ا ْل ُج ْملَ ِة َعلَى ا ْل َم ْف ُع ْولِ ِبهِ:
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َو ِم ْن ُه َق ْو ُل ُه �سبحانه وتعالى} :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ{ (�سورة الأَ ْنفال.)12 :

ال�سا ِب َق ِة َيت ََح َّد ُث �إِ َلى ُم َح َّم ٍد �صلى
َفا ْل َخا ِل ُق �سبحانه وتعالى ِفي الآَ َي ِة َّ
اهلل عليه و�سلم َو ُي ْخ ِب ُر ُه ِب�أَ َّن ُه َق ْد �أَ ْو َحى ِل ْل َمال ِئ َك ِة ِب َم ِع َّي ِت ِه َل ُه ْم �آَ ِم ًرا ِ�إ َّياهُ ْم
ِب َت ْث ِب ْي ِت ا ْل ُم�ؤْ ِم ِن ْينَ َو ِقت َِال ا ْل ُم ْ�ش ِر ِك ْينَ َو َ�ض ْر ِب �أَ ْع َنا ِق ِه ْم َو َ�ض ْر ِب ُك ِّل ِم ْف َ�ص ٍل
ا�ص َل ِة ا ْل َجا َّر َوا ْل َم ْج ُر ْو َر }ﮞ{
ِم ْن ُه ْمَ .و َق َّد َم �سبحانه وتعالى ِفي ُج ْم َل ِة ا ْل َف ِ
َع َلى ا ْل َم ْف ُع ْو ِل ِب ِه }ﮟﮠ{ لإِ َفا َد ِة ْ
ا�صَ ،وا ْل َم ْع َنىَ :و ْ
ا�ض ِر ُبوا
االخ ِت َ�ص ِ
ج ـ ــذور ِمنَ ا ْل ُم ْ�ش ِر ِك ْينَ ال ِمنْ َغ ْي ِر ِه ْم ُك َّل ِم ْف َ�ص ٍل� /أَ ْط َر َ
اف الأَ ْ�صا ِب ِع.
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َ )4ت ْقدِ ْي ُم ا ْل َم ْف ُع ْولِ ِب ِه َعلَى ا ْل َفاعِ لِ :

اع ِل في قوله �سبحانه وتعالى} :ﯲ
وقد ورد َت ْق ِد ْي ُم ا ْل َم ْف ُع ْو ِل ِب ِه َع َلى ا ْل َف ِ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ{ (�سورة الأَ ْنفال.)68 :

 - 2اال ْل ِت َف ُ
ا�صلِ ُ�س ْو َر ِة «الأَ ْن َفال»:
ات فِي َف َو ِ
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ا�ص َل ِة} :ﯷﯸﯹﯺﯻ{ َت َق َّد َم ا ْل َم ْف ُع ْو ُل
َف ِفي ُج ْم َل ِة ا ْل َف ِ
ال�ض ِم ْي ُر « ُك ْم» َع َلى ا ْل َف ِاع ِل }ﯺ ﯻ{ ِل َق ْ�ص ِد ْ
ِب ِهَّ /
ا�ص� ،أَ ْي
االخ ِت َ�ص ِ
َل َم َّ�س ُك ْم �أَ ْن ُت ْم َ -يا َمنْ �أَ َخ ْذ ُت ْم ِف� َ�دا َء �أَ ْ�س َرى ا ْل ُم ْ�ش ِر ِك ْينَ ُ -د ْونَ ِ�س َوا ُك ْم
اب َ�ش ِد ْي ٌد ِفي ال ُّد ْن َياَ ،ك َما َن ْ�ش ُع ُر ِب َدال َل ِة الت َّْح ِذ ْي ِر ِ�إ ِذ ا ْل ُم َرا ُد ِبا ْل َع َذ ِاب
َع َذ ٌ
ِفي الآَ َي ِة «�أَ َّن �أُ ْو َلئ َِك الأَ ْ�س َرى ا َّلذِ ْي َن َفا ُد ْو ُه ْم َكا ُن ْوا َ�ص َنا ِد ْي َد ا ْل ُم ْ�ش ِر ِك ْي َن
َو َق ْد َت َخ َّل ُ�ص ْوا مِ َن ا ْل َق ْتلِ َوالأَ ْ�س ِر َي ْحمِ ُل ْو َن فِي ُ�ص ُد ْورِهِ ْم َح َن ًقا َف َكا َن مِ نْ
ُم ْع َتا ِد �أَ ْم َثا ِل ِه ْم فِي مِ ْثلِ َذل َِك �أَ ْن َي ْ�س ُع ْوا فِي َق ْومِ ِه ْم �إِ َلى �أَ ْخذِ َث�أْ ِر َق ْتال ُه ْم
َو ْا�س ِت ْردَا ِد �أَ ْم َوا ِل ِه ْم َفلَ ْوا َف َع ُلوا َل َكا َنتْ دَا ِئ� َر ٌة عَظِ ْي َم ٌة َعلَى ا ْل ُم ْ�سلِمِ ْي َن،
َو َلك َِّن َ
اهلل َ�س َّل َم ا ْل ُم ْ�سلِمِ ْي َن مِ نْ َذل َِك َف َ�ص َر َف ا ْل ُم ْ�ش ِر ِك ْي َن َعنْ َم َح َّب ِة �أَ ْخذِ
ال�ص ْر ُف
ال َّث�أْرَِ ،و�أَ ْلهَا ُه ْم ِب َما َ�ش َغلَ ُه ْم َعنْ ُم َعا َو َد ِة ِق َتالِ ا ْل ُم ْ�س ِل ْم ْي َنَ ,ف َذل َِك َّ
هلل َت َعا َلىَ .و َق ْد َح َ�ص َل مِ نْ هَذِ ِه الآَ َي ِة
ُه َو مِ َن ا ْل ِك َتابِ ا َّلذِ ي َ�س َب َق عِ ْن َد ا ِ
َت ْحذِ ْي ُر ا ْل ُم ْ�سلِمِ ْي َن مِ َن ا ْل� َع� ْو َد ِة ِل ْل ِفدَا ِء فِي مِ ْثلِ َه� َذ ِه ا ْل َحا َل ِة َو ِب َذل َِك
َكا َنتْ َت ْ�ش ِر ْي ًعا ِل ْل ُم ْ�س َت ْق َبلِ »(.)54

ا�ض َعَ ،و ِمنْ
ال�س ْو َر ِة ا ْل َك ِر ْي َم ِة ِفي َخ ْم َ�س ِة َم َو ِ
َو َق ْد َو َر َد اال ْل ِت َفاتُ ِفي َف َو ِ
ا�ص ِل ُّ
اب،
اب ِ�إ َلى ا ْل ِخ َط ِ
ابَ ،و ِمنَ ا ْل ِغ َي ِ
�أَ ْب َر ِز ُ�ص َو ِر ِه :اال ْل ِت َفاتُ ِمنَ ال َّت َكلُّ ِم ِ�إ َلى ا ْل ِغ َي ِ
ات،
ابَ .و ِف ْي َما َي ِلي َج ْد َو ٌل �إِ ْج َما ِل ٌّي َي ْذ ُك ُر ُ�ص َو َر اال ْل ِت َف ِ
اب �إِ َلى ا ْل ِغ َي ِ
َو ِمنَ ا ْل ِخ َط ِ
ال�س ْو َر ِةَ ،و َ�أ ْر َق َام
َو َع َد َد ُك ِّل ُ�ص ْو َر ٍة ِم ْنهَُ ،و ِن ْ�س َب َت ُه ا ْل ِم َئ ِو َّي َة ِمنْ ِ�إ ْج َما ِل ِّي �آَ َي ِ
ات ُّ
اتَ ،و َب َيا ٌن ِل ِع َّل ِة
ا�ض ِع اال ْل ِت َف ِ
ات ا َّل ِتي َو َر َد ِب َهاُ ،ث َّم َي ِل ْي ِه َع ْر ٌ�ض ِل َب ْع ِ�ض َم َو ِ
الآَ َي ِ
ج ـ ــذور
ا�ص َل ِة.
َم ِج ْي ِئ ِه ِفي ُج ْم َل ِة ا ْل َف ِ
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ْ  ال ِّن ْ�س َب ُة
ُ�ص َو ُر اال ْل ِت َفات
م
ال َع َد ُد
ا ْل ِم َئ ِو َّي ُة
اب ٪ 22.6 2
 1اال ْل ِت َفاتُ ِمنَ ال َّت َكلُّ ِم �إِ َلى ا ْل ِغ َي ِ
٪ 2.6 2
 2اال ْل ِت َف ُات ِم َن ا ْل ِخ َط ِاب ِ�إ َلى ا ْل ِغي َِاب
اب ٪ 1.3 2
 3اال ْل ِت َفاتُ ِمنَ ال َّت َكلُّ ِم ِ�إ َلى ا ْل ِغ َي ِ
٪ 6.6 5
المجمــوع

�أَ ْر َق َام
الآَ َياتُ

41 - 19
50 - 35
14

 )1اال ْل ِت َف ُ
ات مِ َن ال َّت َك ُّل ِم �إِ َلى ا ْل ِغيَابِ :

َو ِم ْن ُه َق ْو ُل ُه �سبحانه وتعالى} :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
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ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ{ (�سورة الأَ ْنفال.)19 :
ال�سا ِب َق ِة ِمنْ ِ�ص ْي َغ ِة ال َّت َكلُّ ِم ِفي
َف َق ْد َع َد َل �سبحانه وتعالى ِفي الآَ َي ِة َّ
ا�ص َل ِة الآَ َي ِة} :ﮇ ﮈ ﮉ
اب ِفي َق ْو ِل ِه ِفي َف ِ
َق ْو ِل ِه} :ﭿ{ �إِ َلى ِ�ص ْي َغ ِة ا ْل ِغ َي ِ
ال�س َي ِاق �أَنْ َي ُق ْو َلَ « :و�أَ َّن َنا َم َع ا ْل ُم�ؤْ ِم ِن ْينَ »؛
ﮊ{َ ،و َكانَ ِمنْ ُم ْقت ََ�ضى ِّ
ال�س َي ُاق َع َلى َو ِت ْي َر ٍة َو ِاح َد ٍةَ ،و ِه َي َط ِر ْي ُق ال َّت َكلُّ ِمَ ،و َذ ِل َك �أَنَّ ِ�س َي َاق
ِل َي ْم ِ�ض َي ِّ
اال�س ِت ْهزَ ا ِء
الآَ َي� ِة ِفي ا ْل َح ِد ْي ِث ِ�إ َلى ا ْل ُم ْ�ش ِر ِك ْينَ َ ،و�إِ ْخ َبا ِر ِه ْم َ
ع َلى َ�س ِب ْيل ْهلل �أَنْ ُي ْو ِق َع َب�أْ َ�س ُه َو َع َذا َب ُه َع َلى
َوال َّت ْه ِد ْي ِدِ -ب�أَ َّن ُه ْم �إِنْ َكا ُن ْوا َق ْد َط َل ُب ْوا ِمنَ ا ِ
اب ُ
ا ْل ُم ْعت َِد ْينَ َّ
اهلل َط َل َب ُه ْمِ ،ح ْينَ �أَ ْو َق َع ِب ِه ْم ِمنْ ِع َقا ِب ِه
الظا ِل ِم ْينَ (َ )55ف َق ْد �أَ َج َ
َما َكانَ َن َكا ًال َل ُه ْم َو ِع ْب َر ًة ِل ْل ُم َّت ِق ْينَ ُ ،ث َّم َي ْن َت ِق ُل ا ْل َح ِد ْيثُ ِ�إ َلى َد ْع َو ِة ا ْل ُم ْ�ش ِر ِك ْينَ
– ُم َر ِّغ ًبا َل ُه ْم� -إِ َلى َخ ْي ِر �أَ ْن ُف ِ�س ِه ْم ِفي ال ُّد ْن َيا َوالأَ ِخ َر ِةَ ،وهُ َو اال ْن ِت َها ُء َعنْ
ِقت َِال ال َّر ُ�س ْو ِل َوا ْل ُم�ؤْ ِم ِن ْينَ ُ ،ث َّم ُي َح ِّذ ُرهُ ْم ِمنَ ا ْل َع ْو َد ِة ِل ْل ِقت َِال� ،إِ ْذ َل ْو َعا ُد ْوا
ِل ْل ِقت َِال َل َعا َد �سبحانه وتعالى ِل َه ِز ْي َم ِت ِه ْم َك َما هَ زَ َم ُه ْم ِفي َب ْد ٍر ُم َن ِّب ًها ِ�إ َّياهُ ْم
ج ـ ــذور ِ�إ َلى �أَ َّال َي ْغ َت ُر ْوا ِب ِق َّو ِت ِه ْم َو َك ْث َر ِت ِه ْم؛ َذ ِل َك �أَنَّ َ
اهلل َم َع ا ْل ُم�ؤْ ِم ِن ْينَ .
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اب ِفي
ال�س َب َب ِفي ا ْل ُع ُد ْو ِل ِمنْ ِ�ص ْي َغ ِة ال َّت َكلُّ ِم �إِ َلى ِ�ص ْي َغ ِة ا ْل ِغ َي ِ
َو َل َع َّل َّ
ا�س ِم ِه �أَنْ ُي َ�ؤ ِّك َد َم ِع َّي َت ُه
َف ِ
ا�ص َل ِة الآَ َي � ِة�َ ،أ َّن� ُه �سبحانه وتعالى �أَ َرا َد ِب ِ�إ ْظ َها ِر ْ
ِل ْل ُم�ؤْ ِم ِن ْينَ َ ،و َ�أنْ ُي َب ِّك َت ا ْل ُم ْ�ش ِر ِك ْينَ ا َّل ِذ ْينَ َظ ُّنوا �أَ َّن ُه ْم هُ ُم ا ْل َغا ِل ُب ْونَ َ ،و�أَ َّن ُه ْم
هلل ا ْل ُم ْن ِت ِ�ص ْر ْينَ .
�أَ ْه َدى َ�س ِب ْي ًال ِمنْ ِحز ِْب ا ِ

 )2اال ْل ِت َف ُ
ات مِ َن ا ْل ِغيَابِ ِ�إ َلى ا ْلخِ َطابِ :

َو ِم � ْن � ُه َق � ْو ُل � ُه �سبحانه وت�ع��ال��ى} :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ{ (�سورة الأَ ْنفال.)35 :

اب ِفي َق ْو ِل ِه} :ﭨ ﭩ
َف َق ِد ا ْل َت َف َت �سبحانه وتعالى ِمنْ ِ�ص ْي َغ ِة ا ْل ِغ َي ِ
اب ِفي َق ْو ِل ِه} :ﭱ ﭲ{َ ،و َكانَ ِمنْ
ﭪ { ِ�إ َلى ِ�ص ْي َغ ِة ا ْل ِخ َط ِ

 )3اال ْل ِت َف ُ
ات مِ َن ا ْلخِ َطابِ ِ�إ َلى ا ْل ِغيَابِ :

�سبحانه وتعالى} :ﮱ ﯓ ﯔ
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اب ِب َما َكا ُن ْوا َي ْك ُف ُرون»َ ،ب ْي َد َ�أ َّن ُه
ال�س َي ِاق �أَنْ َي ُق ْو َلَ « :ف ْل َي ُذ ْو ُق ْوا ا ْل َع َذ َ
ُم ْقت ََ�ضى ِّ
اب؛ ِل ُي َن ِّب َه �إِ َلى ِع َظ ِم هَ َذا ا ْل َع َذ ِاب،
�سبحانه وتعالى َع َد َل �إِ َلى َط ِر ْي ِق ا ْل ِخ َط ِ
َو ِل ُي ِ�ش ْي َر ِ�إ َلى « َع َذابٍ َواق ٍِع ِب ِه ْم� ،إِ ِذ الأَ ْم ُر ُه َنا لِل َّت ْو ِب ْي ِخ َوال َّت ْغ ِل ْي ِظَ ،و َذل َِك
ُه َو ا ْل َع َذ ُاب ا َّلذِ ي َح َّل ِب ِه ْم َي ْو َم َب ْدرٍ ،مِ نْ َق ْتلٍ َو�أَ ْ�س ٍر َو َح َربٍ »(َ ،)56ف ِ�ص ْي َغ ُة
ال�س ْخ ِر َي ِة َوال َّت ْو ِب ْي ِخ َما ِف ْي َهاَ ،و ِفي ْاخ ِت َيا ِر ِه
اال�س ِت ْهزَ ا ِء َو ِّ
الأَ ْم� ِ�ر ِف ْي َها ِمنَ ْ
�سبحانه وتعالى ِل ْل َما َّد ِة ا ْل ُم ْع َج ِم َّي ِة َ
(ذ َو َق) ا َّل ِتي ُب ِن َي ِم ْن َها ا ْل ِف ْع ُلَ ،ما ُي�ؤَ ِّك ُد
ِت ْل َك ا ْل َم َعا ِني َو َي ِز ْيدُهَ ا ُع ْم ًقا�ِ ،إ ِذ الت ََّذ ُّو ُق َم ْع ُه ْو ٌد ِفي الأَ ْ�ش َيا ِء ا َّل ِتي َي َت َل َّذ ُذ
ِب َها ا ْل َم ْر ُءَ ،وا ْق ِت َرا ُن َها ِبا ْل َع َذ ِاب َي ُد ُّل َع َلى ْاح ِت َقا ِر ِه ْم َو ِ�ص َغ ِر َم ْن ِز َل ِت ِه ْم ِع ْن َد
َخا ِل ِق ِه ْم �سبحانه وتعالى.

َو َق� ْ�د َو َر َد ِف��ي َق� ْو ِل� ِه
ﯕ ﯖﯗ{ (�سورة الأَ ْنفال.)14 :
اب ِفي َق ْو ِل ِه} :ﮱ
َف َق ِد ا ْل َت َف َت �سبحانه وتعالى ِمنْ ِ�ص ْي َغ ِة ا ْل ِخ َط ِ
اب ِفي َق ْو ِل ِه} :ﯔﯕ{َ ،و َكانَ ِمنْ ُم ْقت ََ�ضى ج ـ ــذور
ﯓ{ ِ�ص ْي َغ ِة ا ْل ِغ َي ِ
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اب ال َّنا ِر»َ ،ب ْي َد �أَ َّن ُه �سبحانه وتعالى َع َد َل
ال�س َي ِاق �أَنْ َي ُق ْو َلَ « :و َ�أنَّ َل ُك ْم َع َذ َ
ِّ
اب َر ْغ َب ًة ِفي ت َْح ِق ْي ِر ِه ْمَ ،و ِ�إ ْي َذا ًنا ِل ُظ ُه ْو ِر َو ْ�ص ِف ِه ْم ِبا ْل ُك ْف ِر،
ِ�إ َلى َط ِر ْي ِق ا ْل ِغ َي ِ
اب ا َّل ِذ ْي �أَ َ�صا َب ُك ْم َف ُذ ْو ُق ْو ُه َع ِاج ًال َم َع �أَنَّ
« َفا ْل َم ْع َنى َب ِا�ش ُر ْوا َذ ِل ُك ُم ا ْل ِع َق َ
اب ال َّنا ِر �آَ ِج ًالَ ،ف َو ْ�ض ُع َّ
الظ ِاه ِر َم ْو ِ�ض َع َّ
ال�ض ِم ْي ِر ِل َت ْو ِب ْي ِخ ِه ْم ِبا ْل ُك ْف ِر
َل ُك ْم َع َذ َ
اب ال َّنا ِر.
َو َت ْع ِل ْي ِل ا ْل ُح ْك ِم ِب ِه»(َ ،)57و ِ�إ َرا َد ِة ال َّت ْع ِم ْي ِم� ،أَ ْي ِ�إنَّ ِل ُك ِّل َكا ِف ٍر َع َذ َ
ا ْل َم ْب َحثُ ال َّثا ِلثُ  :الدِّ َر َا�س ُة ال َّن ِّ�ص َّي ُة:
َت ُق ْو ُم الدِّ َر َا�س ُة ال َّن ِّ�ص َّي ُة َع َلى هَ َد ٍف َو ِاح ٍد ،هُ َو ا ْل َو ْ�ص ُف َوالدِّ َر َا�س ُة اللُّ َغ ِو َّي ُة
ا�ص ِل ال َّن ِّ�ص ِّي،
ِللأَ ْب ِن َي ِة ال َّن ِّ�ص ِّي ِةَ ،وت َْح ِل ْي ُل ا ْل َم َظ ِاه ِر ال ُم َت َن ِّو َع ِة لأَ ْ�ش َك ِال ال َّت َو ُ
ات هَ ِذ ِه الأَ ْب ِن َي ِة ال َّن ِّ�ص ِّي ِة ا َّل ِت ْي َتت ََّح َق ُق ِب َها َن ِّ�ص َّي ُة ال َّن ِّ�ص،
َوا ْل َك ْ�ش ُف َعنْ َع َال َق ِ
(ع ْل ِم اللُّ َغ ِة
(ع ْل ُم ال َّن ِّ�ص) �أَ ْو ِ
اتَ ( :ن ْح ُو ال َّن ِّ�ص) �أَ ْو ِ
َو َذ ِل َك ت َْح َت ُم ْ�ص َط َل َح ِ
ال َّن ِّ�ص ِّي) �أَ ْو ( َن َظ ِر َّي ُة ال َّن ِّ�ص)؛ ِ�إ ْذ َق ِد ْ
ا�ش َت َر َك ْت هَ ِذ ِه ا ْل ُم ْ�ص َط َل َحاتُ َج ِم ْي ُع َها
ِفي ت َْح ِق ْي ِق هَ َذا ا ْل َه َد ِفَ ،و�إِنْ َكانَ ُم ْ�ص َط َل ُح ( َن ْح ُو ال َّن ِّ�ص) �أَ ْك َث َر ا ْق ِت َرا ًبا ِمنْ
ا�س ِك َوال َّت َرا ُب ِط ال َّن ِّ�ص ِّي(.)58
ت َْح ِق ْي ِق ا ْل َه َد ِف َو َت ْو ِ�ض ْي ِح ُ�ص َو ِر ال َّت َم ُ
ال�س ْب ُك
هَ َذاَ ،و َق ْد َو َ�ض َع روبرت دي بيوجراند َ�س ْب َع َة َم َعا ِي ْي َر لل َّن ِّ�ص َّي ِةَ ،و ِه َي َّ
َ ،Cohesionوا ْل َح ْب ُك /اال ْلت َِحا ُم  ،Coherenceوا ْل َق ْ�ص ِد َّي ُة ،Intentionality
وا ْل َم ْق ُبو ِل َّي ُة َ ،Acceptabilityو ِرعَا َي ُة ا ْل َم ْوق ُِف� /سِ َيا ُق ا ْل َم ْوقِفِ ،Situational
ا�ص َ ،Intertextualityوالإِعْالمِ َّي ُة(.Informatively )59
وال َّت َن ُّ
ال�س ْب ِكَ ،وا ْل َح ْب ِك هُ َما َما َيت َِّ�صال ِبال َّن ِّ�ص ِفي
َع َلى �أَنَّ ِم ْع َيا َر ْيَّ :
َذا ِت ِه(َ ،)60و ِمنْ َث َّم َ�س َت ْقت َِ�ص ُر هَ ِذ ِه الدِّ َر َا�س ُة َع َل ْي ِه َما ُد ْونَ ِ�س َواهُ َما.

ا�صلِ ُ�س ْو َر ِة «الأَ ْن َفال»:
ال�س ْب ُك فِي َف َو ِ
�أو ًال َّ -

ا�س ُك َ�أ ِو ال َّت َرا ِب ُط
َوا ْل َم ْق ُ�صو ُد ِب ُم ْ�ص َط َل ِح َّ
«ال�س ْبكِ » هُ َو َذ ِل� َ�ك ال َّت َم ُ
ا�ص ِر ال َّن ِّ�ص َّ
ج ـ ــذور َّ
الظ ِاه َر ِة،
ات ال َّن ِّ�ص َو ُج َم ِل ِه َع َلى ُم ْ�س َت َوى َع َن ِ
ال�ش ِد ْي ُد َب ْينَ َك ِل َم ِ
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303

َو َذ ِل َك َعنْ َط ِر ْي ِق َو َ�سا ِئ َل ُل َغ ِو َّي ٍة َ
ا�ص ِر(،)61
(�ش ْك ِل َّي ٍة) ت َِ�ص ُل َب ْينَ هَ ِذ ِه ا ْل َع َن ِ
�ص
/الخطاب (ال ُم ْع َطى ال ُّل َغوِيَّ
َو« َذل َِك مِ نْ �أَ ْجلِ ا ْل َب ْر َه َن ِة َعلَى �أَ َّن ال َّن ِّ
َ
ِب ِ�ص َف ٍة عَا َّمةٍ) ُي َ�ش ِّك ُل ُك ًّ
ال ُم َت�آَخِ ذاً»(.)62
«ال�س ْب ُك
َو َل َق ْد َق َّد َم «هاليداي» ،و«رقية ح�سن» في درا�س ٍة ِب ُع ْن َو ِان َّ
ال�س ْب ِك
في الإنجليزي ِة  »Cohesion In Englishت ََ�ص ُّور ًا كام ًال
ِ
لو�سائل َّ
ال�س ْب ِك �إَ َلى(:)63
ال َّن ِّ�ص ِّيَ ،و َق َّ�س َما َو َ�سا ِئ َل َّ
َ - 1و َ�سا ِئ َل َن ْح ِو َّيةِ( :الإحالة  - Referenceاال�ستبدال - Substitution
الحذف .)Ellipsis
َ - 2و َ�سا ِئ َل معجميةٍ( :التكرار  - Reiterationالم�صاحبة المعجمية
.)Collocation
َ - 3و َ�سا ِئ َل نحوي ٍة معجميةٍ( :الو�صل .)Conjunction
«�س ْو َر ِة ا َلأنفال» الإِ َحا َل ُة
َو ِمنْ �أَ ْب َر ِز َو َ�سا ِئ ِل َ�س ْب ِك ال َّن ِّ�ص ِفي َف َو ِ
ا�ص ِل ُ
َوا ْل َح ْذ ُفَ ،وال َّت ْك َرا ُرَ ،و ِف ْي َما َي ِلى َع ْر ٌ�ض ِل َه ِذ ِه ا ْل َو َ�سا ِئ ِلَ ،و َب َيا ٌن ِل َد ْورِهَ ا ِفي
ال�س ْو َر ِة ا ْل َك ِر ْي َم ِة.
َ�س ْب ِك �آَ َي ِ
ات ُّ
«�س ْو َر ِة الأَنفال» ِفي ِ�س َّت ٍة َو َ�س ْب ِع ْينَ
َو َق ْد َو َر َد ِت ا ِلإ َحا َل ُة ِفي َف َو ِ
ا�ص ِل ُ
َم ْو ِ�ض ًعاَ ،و َك��انَ ِم��نْ �أَ ْب � َر ِز َ�أ ْن�� َوا ِع الإح��ال� ِة :الإحال ُة َّ
وباال�س ِم
بال�ض ِم ْي ِر،
ْ
ا�س ِم ا ِلإ َ�شا َر ِةَ .و ِف ْي َما َي ِلي َج ْد َو ٌل ِ�إ ْج َما ِل ٌّي ُي َو ِّ�ض ُح َن ْو َع ا ِلإ َحا َل ِة،
ا ْل َم ْو ُ�ص ِولَ ،و ِب ْ
ال�س ْو َر ِةَ ،ي ِل ْي ِه َع ْر ٌ�ض
َو َع َد َد ُك ِّل َن ْو ٍع ِم ْن َهاَ ،و ِن ْ�س َب َت ُه ا ْل ِم َئ ِو َّي َة ِمنْ ِ�إ ْج َما ِل ِّي �آَ َي ِ
ات ُّ
َوت َْح ِل ْي ٌل ِل َب ْع ِ�ض َّ
ال�ش َو ِاه ِد.
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«�س ْو َر ِة الأَنفال»:
 - 1الإِ َحا َل ُة فِي َف َو ِ
ا�صلِ ُ

ج ـ ــذور
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م

َن ْو ُع ا ِلإ َحا َل ِة

 1الإِ َحا َل ُة ِب َّ
ال�ض ِم ْي ِر
اال�س ِم ا ْل َم ْو ُ�ص ْو ِل
 2ا ِلإ َحا َل ُة ِب ْ
ا�س ِم ا ِلإ َ�شا َر ِة
 3ا ِلإ َحا َل ُة ِب ْ
المجمــوع

ا ْل َع َد ُد
66
8
2
76

 ال ِّن ْ�س َب ُة
ا ْل ِم َئ ِو َّي ُة
٪ 88
٪ 10.6
٪ 2.6
٪ 101.3

 )1ا ِلإ َحا َل ُة ِب َّ
ال�ضمِ ْيرِ:

َو َ�سَ�أ ْع ِر ُ�ض ِ -ف ْي َما َي ِل ْي  -لل َإحال ِة ال َّن ِّ�ص َّي ِة َف َح ْ�س ُب ِل َّ
ل�ض َما ِئ ِر ِفي
ا�س ِك ال َّن ِّ�ص القر�آ ِن ِّي.
«�س ْو َر ِة الأَنفال»ِ ،ت ْل َك التي َت ْع َم ُل َع َلى َت َم ُ
فوا�صل ُ
َوهَ َذا � -أَ َّو ًال َ -ج ْد َو ٌل ُي َب ِّينُ �أَ ْن َو َاع َهاَ ،و�أَ ْع َدا َد ُك ِّل َن ْو ٍع ِم ْن َهاَ ،و ِن ْ�س َب َت ُه ا ْل ِم َئ ِو َّي َة
ال�س ْو َر ِة ا ْل َك ِر ْي َم ِةَ ،ي ِل ْي ِه َع ْر ٌ�ض َو َت ْف ِ�ص ْي ٌل ِل ُك ِّل َن ْو ٍع ِم ْن َها:
ِمنْ �إِ ْج َما ِل ِّي �آَ َي ِ
ات ُّ

�أ  -الإِ َحا َل ُة ِب َ�ضمِ ْي ِر ا ْل َغائ ِِب:

َو ِم ْن ُه َق ْو ُل ُه �سبحانه وتعالى} :ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ

ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ{
ا�ص َل ِة ِفي َق ْو ِل ِه} :ﭶ{
الأَ ْنفالَ ،)2 :ف َ�ض ِم ْي ُر ا ْل َغا ِئ ِب «هُ ْم» ِفي ُج ْم َل ِة ا ْل َف ِ
ا�س ِك َها.
َي ُع ْو ُد ِ�إ َلى َك ِل َم ِة }ﭨ{ ِفي َ�ص ْد ِر الآَ َي ِة ِم َّما َع ِم َل َع َلى َت َم ُ
َو ِم � ْن � ُه َق � ْو ُل � ُه �سبحانه وتعالى} :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
(��س��ورة
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ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ

ا�ص َل ِة ِفي
ﭴ{ (�سورة الأَ ْنفالَ ،)63 :ف َ�ض ِم ْي ُر ا ْل َغا ِئ ِب «ا ْل َها ُء» ِفي ُج ْم َل ِة ا ْل َف ِ
ا�س ِك الآَ َي ِة
َق ْو ِل ِه} :ﭲ{ َي ُع ْو ُد ِ�إ َلى َك ِل َم ِة }ﭮ{ َق ْب َلهُ؛ ِم َّما َع ِم َل َع َلى َت َم ُ
ج ـ ــذور ا ْل َك ِر ْي َم ِة.
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ب  -الإِ َحا َل ُة ِب َ�ضمِ ْي ِر ا ْل ُم َخ َ
اط ِب:

َو ِم � ْن � ُه َق � ْو ُل � ُه �سبحانه وتعالى} :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ
ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ{ (�سورة الأَ ْنفال.)26-24 :

ا�ص َل ِة الآَ َي � ِة ال َّرا ِب َع ِة َوا ْل ِع ْ�ش ِر ْينَ َ�ض ِم ْي ُر ُم َخ َاط ٍب ،هُ َو « َوا ُو
َف ِفي َف ِ
ا ْل َج َم َاع ِة» ِفي َق ْو ِل ِه} :ﯯ{ َوهُ َو َي ُع ْو ُد �إِ َلى َق ْو ِل ِه} :ﯜﯝ{
ال�سا ِد َ�س ِة َوا ْل ِع ْ�ش ِر ْينَ َ�ض ِم ْي َرا ُم َخ َاط ٍب،
ِفي َ�ص ْد ِر الآَ َي ِةَ ،و ِفي َف ِ
ا�ص َل ِة الآَ َي ِة َّ
ال�ض ِم ْي ُر « ُك ْم» ِفي َق ْو ِل ِه} :ﭢ{َ ،و َّ
هُ َماَّ :
ال�ض ِم ْي ُر « َوا ُو ا ْل َج َم َاع ِة» ِفي
َق ْو ِل ِه} :ﭣ{َ ،وهُ َما َي ُع ْو َد ِان � -أَ ْي ً�ضا �ِ -إ َلى } ﯜ ﯝ{؛ َو َذ ِل َك
ال�سا ِب َق ِةَ ،و�أَ َ�شا َر ِ�إ َلى َ�أنَّ }ﯜ
ا�س ِك الآَ َي ِ
ِم َّما َع ِم َل َع َلى َت َم ُ
ات ا ْل َك ِر ْي َم ِة َّ
ﯝ{ هُ ْم ِم ْح َو ُر ا ْل َح ِد ْي ِث ِف ْي َها.

ج  -الإِ َحا َل ُة ِب َ�ضمِ ْي ِر ا ْل ُم َت َك ِّل ِم:

َف َ�ض ِم ْي ُر ا ْل ُم َت َك ِّل ِم «ال َيا ُء» ِفي َق ْو ِل ِه} :ﭖ{ َي ُع ْو ُد �إِ َلى َك ِل َم ِة « َر َّب» ِفي
ا�س ِك َها.
َق ْو ِل ِه} :ﭓ{ ِفي َ�ص ْد ِر الآَ َي ِة ا ْل َك ِر ْي َم ِة ِم َّما َع ِم َل َع َلى َت َم ُ

اال�س ِم ا ْل َم ْو ُ�ص ْولِ :
 )2ا ِلإ َحا َل ُة ِب ْ
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َو ِم ْن ُه َق ْو ُل ُه �سبحانه وتعالى} :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ{ (�سورة الأَ ْنفال.)9 :

ا�ص ِل
ا�ض َع ِفي َف َو ِ
اال�س ِم ا ْل َم ْو ُ�ص ْو ِل ِفي َث َما ِن َي ِة َم َو ِ
َو َق ْد َو َر َد ِت الإِ َحا َل ُة ِب ْ
اال�س َم ا ْل َم ْو ُ�ص ْو َلَ ،و َع َد َد ُه ،ج ـ ــذور
ُ�س ْو َر ِة «الأَ ْن َفال»َ ،وهَ َذا � -أَ َّو ًال َ -ج ْد َو ٌل َي ْذ ُك ُر ْ
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اتُ ،ث َّم َي ِلي هَ َذا
ال�س ْو َر ِةَ ،و َ�أ ْر َق َام الآَ َي ِ
َو ِن ْ�س َب َت ُه ا ْل ِم َئ ِو َّي َة ِمنْ �إِ ْج َما ِل ِّي �آَ َي ِ
ات ُّ
ال�س ْو َر ِة
ا ْل َج ْد َو َل َع ْر ٌ�ض ِل َب ْع ِ�ض هَ ِذ ِه الأَ ْ�س َماءَِ ،و َب َيا ٌن ِل َد ْورِهَ ا ِفي َ�س ْب ِك َن ِّ�ص ُّ
ا ْل َك ِر ْي َم ِة.
 ال ِّن ْ�س َب ُة
م َن ْو ُع الإِ َحا َل ِة ْ
الآيات
ال َع َد ُد ا ْل ِم َئ ِو َّيةُ
1
5
73 - 68 - 47 - 39 - 35
٪ 6.6
ما
٪ 2.6
2
الذين
2
36 - 22
٪ 1.3
الذي
3
62
1
المجمــوع
٪ 10.6
8

اال�س ُم ا ْل َم ْو ُ�ص ْو ُل « َما»:
�أ ْ -

َو ِم � ْن � ُه َق � ْو ُل � ُه �سبحانه وتعالى} :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ{ (�سورة الأَ ْنفال.)39 :

العدد  ، 49رجب 1439هـ  -إبريل 2018

«م��ا» ِف��ي َق � ْو ِل � ِه} :ﯣ
َف��اال� ْ��س� ُ�م ا ْل � َم � ْو� ُ��ص � ْو ُل /ا ْل ُع ْن ُ�ص ُر ا ِلإ َح��ا ِل� ُّ�ي َ
ﯤ{ َي ُع ْو ُد ِ�إ َل��ى «اال ْن ِت َهاءِ» ا ْل َم ْف ُه ْو ِم ِمنْ َق ْو ِل ِه} :ﯟ ﯠ{

ا�س ِك الآَ َي ِة ا ْل َك ِر ْي َم ِة.
َق ْب َلهُ؛ ِم َّما َع ِم َل َع َلى َت َم ُ

اال�س ُم ا ْل َم ْو ُ�ص ْو ُل «ا َّلذِ ْي َن»:
بْ -

}ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

َو ِم� ْن� ُه َق� ْو ُل� ُه �سبحانه وتعالى:
ﮩ ﮪ ﮫ{ (�سورة الأَ ْنفال.)22 :
اال�س ُم ا ْل َم ْو ُ�ص ْو ُل /ا ْل ُع ْن ُ�ص ُرا ِلإ َحا ِل ُّي }ﮩ{ ِفي َع ُج ِز الآَ َي� ِة
َف ْ
َي ُع ْو ُد �إِ َلى ا ْل ُم َر َّك ِب الإِ َ�ضا ِف ِّي } ﮣ ﮤ{ ِفي َ�ص ْدرِهَ ا ؛ ِم َّما َع ِم َل َع َلى
ا�س ِك الآَ َي ِة ا ْل َك ِر ْي َم ِة.
ج ـ ــذور َت َم ُ
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اال�س ُم ا ْل َم ْو ُ�ص ْو ُل «ا َّلذِ ي»:
جْ -

َو َق ْد َو َر َد ِفي َق ْو ِل ِه �سبحانه وتعالى} :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ{ (�سورة الأَ ْنفال.)62 :
اال�س ُم ا ْل َم ْو ُ�ص ْو ُل /ا ْل ُع ْن ُ�ص ُر الإِ َحا ِل ُّي «ا َّل ِذي» ِفي َق ْو ِل ِه} :ﭙ ﭚ
َف ْ
ا�س ِك
ﭛ ﭜ{ َي ُع ْو ُد ِ�إ َلى َل ْف ِظ ا ْل َجال َل ِة }ﭗﭘ{ َق ْب َلهُ؛ ِم َّما َع ِم َل َع َلى َت َم ُ

الآَ َي ِة ا ْل َك ِر ْي َم ِة.

 )3الإِ َحا َل ُة ِب ْا�س ِم الإِ َ�شا َرةِ:

�أ  -الإِ َحا َل ُة ِب ْا�س ِم الإِ َ�شا َر ِة « َه َذا»:

َو َق ْد َو َر َد ِفي َق ْو ِل ِه �سبحانه وتعالى} :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ{ (�سورة

الأَ ْنفال.)31 :
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ا�ص ِل
ا�س ِم ا ِلإ َ�شا َر ِة ِفي َم ْو ِ�ض َع ْي ِن َف َح ْ�س ُب ِفي َف َو ِ
َو َق ْد َو َر َد ِت ا ِلإ َحا َل ُة ِب ْ
ا�س َم الإِ� َ��ش��ا َر ِةَ ،و َع� َ�د َد ُه،
ُ�س ْو َر ِة «الأَ ْن� َف��ال»َ ،وهَ � َ�ذا � -أَ َّو ًال َ -ج� ْ�د َو ٌل َي ْذ ُك ُر ْ
اتُ ،ث َّم َي ِلي هَ َذا
ال�س ْو َر ِةَ ،و َ�أ ْر َق َام الآَ َي ِ
َو ِن ْ�س َب َت ُه ا ْل ِم َئ ِو َّي َة ِمنْ ِ�إ ْج َما ِل ِّي �آَ َي ِ
ات ُّ
ا�س ِم الإِ َ�شا َر ِة ِفي َ�س ْب ِك
ا ْل َج ْد َو َل َع ْر ٌ�ض ِل َه َذ ْي ِن ا ْل َم ْو ِ�ض َع ْي ِنَ ،و َب َيا ٌن ِل َد ْو ِر ْ
ال�س ْو َر ِة ا ْل َك ِر ْي َم ِة.
َن ِّ�ص ُّ
 ال ِّن ْ�س َب ُة
م َن ْو ُع ا ِلإ َحا َل ِة ا ْل َع َد ُد
الآيات
ا ْل ِم َئ ِو َّي ُة
31
1
1
٪ 1.3
هذا
٪ 1.3
1
37
�أولئك
2
المجمــوع
٪ 2.6

ج ـ ــذور
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ا�س ُم ا ِلإ��َ�ش��ا َر ِة /ا ْل ُع ْن ُ�ص ُر ا ِلإ َح��ا ِل� ُّ�ي }ﮱ{ ِفي َق ْو ِل ِه ِفي ُج ْم َل ِة
َف ْ
�ات ا ْل� ُق� ْر�آَ ِن
ا�ص َل ِة} :ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ{ َي� ُع� ْو ُد ِ�إ َل��ى «�آَ َي� ِ
ا ْل َف ِ
ا�س ِك الآَ َي ِة ا ْل َك ِر ْي َم ِة.
ا ْل َك ِر ْي ِم» ِفي َق ْو ِل ِه} :ﮦ{ َق ْب َلهُ؛ ِم َّما َع ِم َل َع َلى َت َم ُ

�أ  -الإِ َحا َل ُة ِب ْا�س ِم الإِ َ�شا َر ِة « ُ�أ ْو َلئ َِك»:

َو َق ْد َو َر َد ِفي َق ْو ِل ِه �سبحانه وتعالى} :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ

ﮟ ﮠ ﮡ{ (�سورة الأَ ْنفال.)37 :
ا�س ُم الإِ َ�شا َر ِة /ا ْل ُع ْن ُ�ص ُر الإِ َحا ِل ُّي }ﮟ{ ِفي َق ْو ِل ِه ِفي ُج ْم َل ِة
َف ْ
ا�ص َل ِة} :ﮟﮠﮡ{ َي ُع ْو ُد �إِ َلى }ﮑ{ ِفي َق ْو ِل ِه:
ا ْل َف ِ
}ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ{
ا�س ِك الآَ َي ِة ا ْل َك ِر ْي َم ِة.
َق ْب َلهُ؛ ِم َّما َع ِم َل َع َلى َت َم ُ

ا�صلِ ُ�س ْو َر ِة «الأَ ْن َفال»:
 - 2ا ْل َح ْذ ُف فِي َف َو ِ
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ج ـ ــذور

ا�ض َع،
ا�ص ِل ُ�س ْو َر ِة «الأَ ْن َفال» ِفي ِت ْ�س َع ِة َم َو ِ
َو َق� ْ�د َو َر َد ا ْل َح ْذ ُف ِفي َف َو ِ
ِب ِن ْ�س َب ٍة ِم َئ ِو َّي ٍة َت ْب ُل ُغ (َ ،)٪ 12و ِف ْي َما َي ِلي َج� ْ�د َو ٌل َي ْذ ُك ُر ُ�ص َو َر ا ْل َح ْذ ِف ِفي
ال�س ْو َر ِة ا ْل َك ِر ْي َم ِةَ ،و َع َد َد ُك ِّل ُ�ص ْو َر ٍة ِم ْن َهاَ ،و ِن ْ�س َب َت َها ا ْل ِم َئ ِو َّي َة ِمنْ ِ�إ ْج َما ِل ِّي
ُّ
�ات ا َّل ِتي َو َر َد ْت ِب َها ُك ُّل ُ�ص ْو َر ٍةَ ،ي ِل ْي ِه
�ام الآَ َي� ِ
َع َد َد ا ْل َح ْذ ِفَ ،ك َما َي ْذ ُك ُر �أَ ْر َق� َ
َ�ش ْر ٌح َو َت ْو ِ�ض ْي ٌح ِل َب ْع ِ�ض َّ
ال�ش َو ِاه ِد.

سمير عوض اهلل عبدالفتاح رفاعي
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ُ�ص َو ُر ا ْل َح ْذ ِف

َ 1ح ْذ ُف ا ْل َم ْف ُع ْو ِل ِب ِه
َ 2ح ْذ ُف ُج ْم َل ِة َج َو ِاب َّ
ال�ش ْر ِط
َ 3ح ْذ ُف ا ْل َم ْخ ُ�ص ْو ِ�ص ِب َّ
الذ ِم
َ 4ح ْذ ُف الجار والمجرور
المجمــوع

َ )1ح ْذ ُف ا ْل َم ْف ُع ْولِ ِبهِ:

309

ْ  ال ِّن ْ�س َب ُة
ال َع َد ُد
ا ْل ِم َئ ِو َّي ُة
4
34 - 9 - 8 - 6 ٪ 5.3
٪4
3
49 - 8 - 1
٪ 1.3 1
16
13
٪ 1.3 1
 ٪ 12 9من �إجمالي �آيات ال�سور
الآيات

}ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ
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َو ِم ْن ُه َق ْو ُل ُه �سبحانه وتعالى:
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ{ (�سورة الأَ ْنفال.)6 :
ا�ص َل ِة }ﮣ ﮤ{ ِب َد ِل ْي ِل
َف َق ْد ُح ِذ َف ا ْل َم ْف ُع ْو ُل ِب ِه ِمنْ ُج ْم َل ِة ا ْل َف ِ
َق ْو ِل ِه} :ﮡﮢ{َ ،وال َّت ْق ِد ْي ُرَ « :وهُ ْم َي ْن ُظ ُر ْونَ ا ْل َم ْوتَ »َ .و َل َع َّل هَ َذا ا ْل َح ْذ َف
اب:
َي ْر ِج ُع ِ�إ َلى �أَ ْر َب َع ِة َ�أ ْ�س َب ٍ
َف�أَ َّما ال ُ
ال�سا ِب َق ِة،
أول َف ُه َو َ�س َب ٌب َ�ص ْو ِت ٌّي ِ�إ ْي َق ِاع ٌّيَ ،وهُ َو ِر َعا َي ُة ا ْل َف ِ
ا�ص َل ِة َّ
الح َق ِةَ ،و ِه َي( :ا ْل َكا ِف ِر ْينَ  -ا ْل ُم ْج ِر ُم ْونَ -
ا�ص ِل ا َّل ِ
َو ِه َيَ ( :ل َكارِهُ ْونَ ) َوا ْل َف َو ِ
ُم ْر ِد ِف ْينَ ) ا ْل َم ْب ِن َّي ِة َع َلى َح ْر ِف ال َّر ِويِّ ال ُّن ْو ِن.
َو�أَ َّما ال َّثانِي َف ُه َو َ�س َب ٌب ُل َغ ِو ٌّيَ ،وهُ َو َق ْ�ص ُد ْ
االخ ِت َ�صا ِر َوا ِلإ ْي َجا ِز ِل ُو ُج ْو ِد
ا ْل َق ِر ْي َن ِة اللُّ َغ ِو َّي ِة.
َو�أَ َّما ال َّثال ُِث َف ُه َو َ�س َب ٌب َدال ِل ٌّيَ ،و َذ ِل َك �أَنَّ ا ْل َحقَّ �سبحانه وتعالى �أَ َرا َد
�أَنْ َي ْح ِك َي َحا َل ُه ْمَ ،و ُي َ�ص ِّو َر َم ْب َل َغ َفزَ ِع ِه ْم َو َق َل ِق ِه ْم ِمنْ ُم َو َاج َه ِة �أَ ْع َدا ِئ ِه ْم،
ِ�إ ْذ َو َق ُف ْوا ِ -ح ْينَ د ُُع ْوا ِ�إ َلى ا ْل ِقت َِال َ -و َق ْد َب َد ْت َ�أ َم َام �أَ ْع ُي ِن ِه ْم ُ�ص َو ُرهُ ْم ِفي ج ـ ــذور
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ا ْل َم ْع َر َك ِة َو�أَ َّن ُه ْم  -ال َم َحا َل َة َ -م ْق ُت ْو ُل ْونَ َ ،ف َكانَ الأَ ْن َ�س ُب ِلت َْ�ص ِو ْي ِر هَ ِذ ِه ا ْل َح ِال
َ
المَ ،و َك�أَ َّن َما َز َاغ� ْ�ت ِ -منْ هَ ْو ِل
�أنْ ُي ْط َوى ا ْل َم ْف ُع ْو ُل ِب ِه َو ُي ْح َذ ُف ِمنَ ا ْل َك ِ
َ
الم-
َفزَ ِع ِه ْم � -أ ْب َ�صا ُرهُ ْمَ ،و َب َل َغ ْت ُق ُل ْو ُب ُه ْم َح َن ِاج َرهُ ْمَ ،و َ�س َكت َْت َ -ع ِن ا ْل َك ِ
�أَ ْل ِ�س َن ُت ُه ْمَ ،ف َما َعا ُد ْوا َي ْن ِط ُق ْونَ .
َو�أَ َّما ال َّرا ِب ُع َف ُه َو َ�س َب ٌب َن ِّ�ص ٌّيَ ،و َذ ِل َك �أَنَّ هَ َذا ا ْل َح ْذ َف َق ْد �أَ َ�شا َر ْت ِ�إ َل ْي ِه
َق ِر ْي َن ٌة َل ْف ِظ َّي ٌة َ�سا ِب َق ٌة ِفي الآَ َي ِةَ ،و ِه َي َق ْو ُلهُ} :ﮡ ﮢ{؛ ِم َّما َع ِم َل َع َلى
ا�س ِك الآَ َي ِة ا ْل َك ِر ْي َم ِة.
َت َم ُ

َ )2ح ْذ ُف ُج ْملَ ِة َجوَابِ َّ
ال�ش ْر ِط:
ومنه قوله �سبحانه وتعالى:

}ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
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ﭥ{ (�سورة الأَ ْنفال.)1 :
َف َق ْد ُح ِذ َف ْت ُج ْم َل ُة َج َو ِاب َّ
ا�ص َل ِةَ ،وال َّت ْق ِد ْي ُر� :إِنْ
ال�ش ْر ِط ِمنْ ُج ْم َل ِة ا ْل َف ِ
ُك ْن ُت ْم ُم�ؤْ ِم ِنينَ ف�أطيعوا َ
اهلل َو َر ُ�سو َلهَُ .و َل َع َّل ا ْل ِع َّل َة ِفي هَ َذا ا ْل َح ْذ ِف �إِ َّن َما
اب:
َت ْر ِج ُع �إِ َلى �أَ ْر َب َع ِة َ�أ ْ�س َب ٍ
َف��أَ َّم��ا ال ُ
ا�ص َل َت ْي ِن
�اع� ٌّ�يَ ،وهُ � َو ِر َع��ا َي� ُة ا ْل َف ِ
أول َف ُه َو َ�س َب ٌب َ�ص ْو ِت ٌّي ِ�إ ْي� َق� ِ
الح َق َت ْي ِن ا ْل َم ْب ِن َّي َت ْي ِن َع َلى َح� ْر ِف ال � َّر ِويِّ «ال ُّن ْو ِن»َ ،وهُ َماَ ( :ي َت َو َّك ُل ْونَ -
ا َّل ِ
ُي ْن ِف ُق ْونَ ).
َو�أَ َّما ال َّثانِي َف ُه َو َ�س َب ٌب ُل َغ ِو ٌّيَ ،وهُ َو َق ْ�ص ُد ْ
االخ ِت َ�صا ِر َوالإِ ْي َجا ِز ِل ُو ُج ْو ِد
ا ْل َق ِر ْي َن ِة اللُّ َغ ِو َّي ِةَ ،و ِه َي ُج ْم َل ُة الأَ ْم ِر} :ﭠ ﭡ ﭢ{.
َو�أَ َّما ال َّثال ُِث َف ُه َو َ�س َب ٌب َدال ِل ٌّيَ ،و َذ ِل َك �أَنَّ هَ َذا ا ْل َح ْذ َف َق ْد �أَ َفا َد ت َْح ِر ْي َ�ض
ج ـ ــذور ا ْل ُم�ؤْ ِم ِن ْينَ َع َلى ِ�إ ْظ َها ِر ا ْل ِخ َ�ص ِال ا َّل ِتي َيت ََط َّل ُب َها ا ِلإ ْي َمانُ  ،ا ْل ُم ْخت ََ�ص َر ُة ِفي
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اب ا ْل ُم�ؤْ ِم ِن ْينَ
َط َاع ِة ا ِ
هلل َوال َّر ُ�س ْو ِل ِفي ُك ِّل َما َي�أْ ُم َرا ِب ِهِ ،م َّما ُي�ؤَدِّي �إِ َلى �إِ ْل َه ِ
ِلال ْم ِت َث ِال لأَ َو ِام ِر ِه �سبحانه وتعالى.
َو�أَ َّما ال َّرا ِب ُع َف ُه َو َ�س َب ٌب َن ِّ�ص ٌّيَ ،و َذ ِل َك �أَنَّ هَ َذا ا ْل َح ْذ َف َق ْد �أَ َ�شا َر ْت ِ�إ َل ْي ِه
َق ِر ْي َن ٌة َل ْف ِظ َّي ٌة َ�سا ِب َق ٌة ِفي الآَ َي ِةَ ،و ِه َي َق ْو ُلهُ} :ﭠ ﭡ ﭢ{؛ ِم َّما
ا�س ِك الآَ َي ِة ا ْل َك ِر ْي َم ِة.
َع ِم َل َع َلى َت َم ُ

َ )3ح ْذ ُف ا ْل َم ْخ ُ�ص ْو ِ�ص ِبال َّذ ِم:

َو َق ْد َو َر َد َح ْذ ُف ا ْل َم ْخ ُ�ص ْو ِ�ص ِب َّ
الذ ِم ِفي َق ْو ِل ِه �سبحانه وتعالى} :ﯥ
ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ
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ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ{ (�سورة الأَ ْنفال.)16 :
َف َق ْد ُح ِذ َف ا ْل َم ْخ ُ�ص ْو ُ�ص ِب َّ
ا�ص َل ِةَ ،وال َّت ْق ِد ْي ُرَ « :و ِب ْئ َ�س
الذ ِّم ِمنْ ُج ْم َل ِة ا ْل َف ِ
ابِ ،ه َي:
ا ْل َم ِ�ص ْي ُر َم ِ�ص ْي ُرهُ ْم»؛ َو َذ ِل َك لأَ ْر َب َع ِة َ�أ ْ�س َب ٍ
ال ُ
ال�سا ِب َق َت ْي ِن
أول�َ :س َب ٌب َ�ص ْو ِت ٌّي ِ�إ ْي َق ِاع ٌّيَ ،وهُ � َو ِر َعا َي ُة ا ْل َف ِ
ا�ص َل َت ْي ِن َّ
َين َع َلى َح ْر ِف ال َّر ِويِّ «ال َّراءِ»( :ال َّنا ِر  -الأَ ْد َبا ِر).
ا ْل َم ْب ِن َّيت ِ
َوال َّثانِي�َ :س َب ٌب ُل َغ ِو ٌّيَ ،وهُ َو َق ْ�ص ُد ْ
االخ ِت َ�صا ِر َوالإِ ْي َجا ِز ِل ُو ُج ْو ِد ا ْل َق ِر ْي َن ِة
اللُّ َغ ِو َّي ِة.
َوال َّثال ُِث�َ :س َب ٌب َدال ِل ٌّيَ ،و َذ ِل َك �أَنَّ ا ْل َحقَّ �سبحانه وتعالى �أَ َرا َد �أَنْ ُي َ�ص ِّو َر
ِب َه َذا ا ْل َح ْذ ِف َم ْب َل َغ َغ َ�ض ِب ِه َو َع ِظ ْي َم ُ�س ْخ ِط ِه ِمنْ ُ�أ ْو َل ِئ َك ا َّل ِذ ْينَ َق ْد َي ِف ُّر ْونَ ِمنَ
ا ْل ِقت َِالَ ،و ِفي َذ ِل َك َحثٌّ ِم ْن ُه �سبحانه وتعالى ِل ْل ُم�ؤْ ِم ِن ْينَ َع َلى �أَنْ َي ْ�ص ُم ُد ْوا
ِفي ِقت َِال ا ْل ُم ْ�ش ِر ِك ْينَ َ ،وت َْح ِذ ْي ٌر َل ُه ْم ِمنَ ا ْل ِف َرا ِر ِمنَ ا ْل َم ْع َر َك ِة.
َوال َّرا ِب ُع�َ :س َب ٌب َن ِّ�ص ٌّيَ ،و َذ ِل َك �أَنَّ هَ َذا ا ْل َح ْذ َف َق ْد �أَ َ�شا َر ْت ِ�إ َل ْي ِه َق ِر ْي َن ٌة
َل ْف ِظ َّي ٌة َ�سا ِب َق ٌة ِفي الآَ َي� ِةَ ،و ِه َي َق ْو ُلهُ} :ﯵ ﯶ{؛ ِم َّما َع ِم َل َع َلى
ج ـ ــذور
ا�س ِك الآَ َي ِة ا ْل َك ِر ْي َم ِة.
َت َم ُ
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«�س ْو َر ِة الأَنفال»:
 - 3ال َّت ْك َرا ُر فِي َف َو ِ
ا�صلِ ُ
َ )1ت ْك َرا ُر ا ْل َح ْر ِف:
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ا�ص ِل ُ�س ْو َر ِة «الأَنفال» ا ْل َح ْر ُف
َو ِمنْ �أَ ْب َر ِز ا ْل ُح ُر ْو ِف ا َّل ِتي َت َك َّر َر ْت ِفي َف َو ِ
ا�ض َعِ ،م ْن َها َم ْو ِ�ض َع ِان َكانَ
« َل َع َّل»َ .و َق ْد َت َك َّر َر هَ َذا ا ْل َح ْر ِف ِفي َثال َث ِة َم َو ِ
ا ْل َم ْر ِج ُع ِف ْي ِه َما ا ْل ُم�ؤْ ِم ِن ْينَ َ ،وهَ َذ ِان ا ْل َم ْو ِ�ض َع ِان ،هُ َماَ :ق ْو ُل ُه �سبحانه وتعالى:
}ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ{
(�سورة الأَ ْنفالَ ،)26 :و َق ْو ُل ُه �سبحانه وتعالى} :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ{ (�سورة الأَ ْنفال.)45 :
ال�سا ِب َق َت ْي ِن ُي َخ ِاط ُب ُ
اهلل ِع َبا َد ُه ا ْل ُم�ؤْ ِم ِن ْينَ
َف ِفي ُك ِّل �آ َي ٍة ِمنَ الآَ َي َت ْي ِن َّ
اب:
بالح ْر ِف « َل َع َّل»؛ َو َذ ِل َك ِل َثال َث ِة �أَ ْ�س َب ٍ
ا�س ِم َّي ٍة ُم َ�ص َّد َر ٍة َ
َخا ِت ًما الآَ َي َة ِب ُج ْم َل ٍة ْ
َف�أَ َّما الأَ َّو ُل َف ُه َو َ�س َب ٌب َ�ص ْو ِت ٌّي ِ�إ ْي َق ِاع ٌّيَ :وهُ َو ُم َر َاعا ُة ا ِلإ ْي َقا ِع ال ُم َّت َب ِع ِفي
الالح َق ُة لـ }ﭢﭣ{
ا�ص َل ُة ِ
الالح َق ِةَ ،فال َف ِ
ال�سا ِب َق ِة �أَ ِو ِ
ال َف َو ِ
ا�ص ِل َّ
ال�س َي ِاق َم ْب ِن َّي ٌة
ِه َي} :ﭮﭯ{ (�سورة الأَ ْنفالَ .)27 :فال َف ِ
ا�ص َل ُة ِفي هَ َذا ِّ
الالح َق ُة لـ } ﯳ
ا�ص َل ُة ِ
(ح ْر ِف ال ُّن ِون ال َم ْ�س ُب ِوق ِبال َمدِّ ِبا ْل َوا ِو)َ .وال َف ِ
َع َلى َ
ﯴ{ (� �س��ورة الأَ ْن��ف��ال ،)45 :ه��ي} :ﭛﭜﭝﭞﭟ{ (�سورة
ا�ص َل ُة َم ْب ِن َّي ٌة َع َلى َح ْر ِف ال َّر ِويِّ «ال ُّن ِون» ال َم ْ�س ُب ِوق ِبال َمدِّ
الأَ ْنفال ،)46 :فال َف ِ
ِبا ْل َوا ِو �أو ا ْل َياءِ.
ا�ص َل ِة ِب َما
ا�ص َل ِة ال ُّن ِون هُ َو ال َّت ْو ِط َئ ُة ِل ْل َف ِ
والإِ ْج َرا ُء ال ُم َّت َب ُع ِل ْل ُح ُ�ص ِول َع َلى َف ِ
الح ْر ِف « َل َع َّل»َ ،ف َق َال
َي ْم َن ُع ال ِف ْع َل ِمنَ ال َّن ْ�ص ِب؛ َو ِل َذا َف َق ْد ُ�صدِّ َر ِت ُ
الج ْم َل ُة ِب َ
�سبحانه وتعالى َع َلى َت ْر ِت ْي ِب الآَ َي َت ْي ِن} :ﭢ ﭣ{ ،و} ﯳ
الح ْر َف « َل َع ّل»َ ،ل َق َال على ال َّت ْر ِت ْي ِبِ « :لت َْ�ش ُك ُر ْوا»،
ﯴ{؛ �إِ ْذ َل ْو َح َذ َف َ
ج ـ ــذور « ِل ُت ْف ِل ُح ْوا»َ ،ف َت ْنت َِ�ص ُب الأَ ْف َع ُالَ ،و َي ْذهَ ُب ِب َذ ِل َك ا ِلإ ْي َقاعُ.
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َو�أَّ َّما ال َّثا ِني َف ُه َو َ�س َب ٌب َن ِّ�ص ٌّي� ،إِ ْذ َق ْد َع ِم َل َت ْك َرا ُر الحرف « َل َع َّل» َع َلى
ا�س ِك ِه َل ْف ِظ ًّيا َع َلى ُم ْ�س َت َوى ِت ْ�س َع َة َع َ�ش َر �آ َي ًة �أيِ :منَ الآي ِة:
َ�س ْب ِك ال َّن ِّ�صَ ،و َت َم ُ
(.)45 :26
ا�س ُب َو ِ�س َي َاق الآي ِة التي َو َر َد ِب َهاَ ،ف ِفي
و�أ َّما ال َّثا ِلثُ َف ُه َو َ�س َب ٌب َدال ِل ٌّي َي َت َن َ
ال�سا ِد َ�س ِة َوا ْل ِع ْ�ش ِر ْينَ ُي َخ ِاط ُب ا ْل َخا ِل ُق �سبحانه وتعالى ا ْل ُم�ؤْ ِم ِن ْينَ
الآَ َي� ِة َّ
ُم َذ ِّك ًرا �إِ َّياهُ ْم ِب ِن َع ِم ِه َع َل ْي ِه ْم� ،إِ ْذ َكا ُن ْوا َق ِل ْي ِلي ا ْل َع َد ِد ُم ْ�ست َْ�ض َع ِف ْينَ َ ،ف�آَ َواهُ ْم
َو َن َ�ص َرهُ ْم َع َلى ا ْل ُم ْ�ش ِر ِك ْينَ َ ،و َر َز َق ُه ْم ِمنَ الأَ ْن َف ِال َما َع َّو َ�ض ُه ْم َع َّما َ�س َل َب ُه
ِم ْن ُه ْم �أَ ْع� َ�دا ُء الدِّ ْي ِنَ ،و ِت ْل َك ِن َع ٌم  -ال َ�ش َّك  -ت َْ�ست َِح ُّق ُّ
ال�ش ْك َر؛ َو ِل� َ�ذا َف َق ْد
َخت ََم الآي َة ِب َق ْو ِل ِه } :ﭢ ﭣ{� ،أَ ْيَ :ل َع َّل ُك ْم ت َْ�ش ُك ُرو َن ِن ْي َع َلى َما
�أَ ْن َع ْمتُ ِب ِه َع َل ْي ُك ْمِ ،ب ِع َبا َد ِت ْي َو ْح ِدي؛ �إِ ْذ ِ�إنَّ ُ�ش ْك َر ُه َت َعا َلى َي ُكونُ ِبال ُّر ُجو ِع ِ�إ َل ْي ِه
(�س ْب َحا َنهُ) َو ِ�إ ْف َرا ِد ِه ِبال ِع َبا َد ِة.
ُ
ات ِفي ِقت َِال
َو ِفي الآَ َي ِة ا ْل َخ ِام َ�سة َوالأَ ْر َب ِع ْينَ َي ْد ُعو ا ْل ُم ْ�ؤ ِم ِن ْينَ ِ�إ َلى ال َّث َب ِ
�أَ ْع َدا ِء الدِّ ْي ِنَ ،و َي�أْ ُم ُرهُ ْم ِب ِذ ْك ِر ال َّر ْح َم ِن ال َّر ِح ْي ِمَ ،ل َع َّل ُه ْم ِب َه َذا َي ْنت َِ�ص ُر ْونَ ؛
َو ِل َذا َف َق ِد َخت ََم الآي َة ِب َر َجا ِئ ِه �أَنْ ُي ْف ِل ُح ْواَ ،ف َق َال} :ﯳ ﯴ{� ،أَ ْي:
َل َع َّل ُك ْم ِب َث َبا ِت ُك ْم ِفي ا ْل ِقت َِالَ ،و ِذ ْك ِر ُك ْم َر َّب ُك ْمَ ،ت ْنت َِ�ص ُر ْونَ َع َلى َع ُد ِّو ُك ْم.
َو�أَ َّم��ا ا ْل َم ْو ِ�ض ُع ال َّثا ِلثُ َف َكانَ ِفي َي ُه ْو ِد َب ِني ُق َر ْي َظ َة َوال َّن ِ�ض ْي ِر ا َّل ِذ ْينَ
َن َق ُ�ض ْوا َع ْه َدهُ ْم َم َع ال َّر ُ�س ْو ِل ا ْل َك ِر ْي ِم �صلى اهلل عليه و�سلم(َ ،)64وهُ َو َق ْو ُل ُه
�سبحانه وتعالى} :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ{ (�سورة الأَ ْنفال.)57 :
ال�سا ِب َق ِة
ال�س َي ِاق ِل ُم َر َاعا ِة ا ْل َف َو ِ
َو َق ْد َو َر َد ا ْل َح ْر ُف « َل َع َّل» ِفي َه َذا ِّ
ا�ص ِل َّ
ال�سا ِب َق ُة ِه َي:
َوال َّال ِحـ َق ِة ا ْل َم ْب ِن َّي ِة َع َلى َحـ ْر ِف ال َّر ِو ِّي «ال ُّنـ ْو ِن»َ ،فا ْل َف َوا�صـِ ُل َّ
}ﭶ ﭷ ﭸ{ (��س��ورة الأَ ْن��ف��ال ،)54 :و}ﮁﮂﮃ{ (��س��ورة ج ـ ــذور
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ا�ص ُل ال َّال ِح َق ُة،
الأَ ْنفال ،)55 :و}ﮎ ﮏ ﮐ{ (�سورة الأَ ْنفالَ .)56 :وا ْل َف َو ِ
ِه� َ�ي} :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ{ (�سورة الأَ ْن�ف��ال ،)58 :و}ﯔ ﯕﯖ{
(�سورة الأَ ْنفال ،)59 :و}ﯷﯸﯹ{ (�سورة الأَ ْنفال.)60 :
اب ال َّن ِب ِّي �صلى اهلل عليه و�سلم َو َد ْع َو ِت ِه �إِ َلى
ال�سا ِب َق ُة ِفي ِخ َط ِ
َوالآَ َي ُة َّ
�إِ ْن��زَ ِال �أَ َ�شدِّ ا ْل َع َذ ِاب ِ ُب�أ ْو َل ِئ َك ا ْل َي ُه ْو ِد ا َّل ِذ ْينَ َن َق ُ�ض ْوا َع ْه َدهُ ْم َم َعهُ�ِ ،إنْ هُ َو
َو َج َدهُ ْم ِفي ا ْل َم ْع َر َك ِة ُي َقا ِت ُل ْونَ َ�ص ًّفا َو ِاحدً ا َم َع ا ْل ُم ْ�ش ِر ِك ْينَ ؛ َو َذ ِل َك َك ْي َي ُك ْو ُن ْوا
ِل َمنْ َخ ْل َف ُه ْم �آَ َي ًة؛ َو ِل َذا َف َق ْد ُخ ِت َم ِت الآَ َي ُة ِب َق ْو ِل ِه} :ﮚ ﮛ{،
�أَ ْيَ :ل َع َّل َمنْ َخ ْل َف �أُ ْو َل ِئ َك ا ْل َي ُه ْو ِد َيت ََذ َّك ُر ْونَ َما َكانَ ِمنْ َ�شْ�أ ِن ِه ْم َم َع ال َّن ِب ِّي ِمنْ
َن ْق ِ�ض ا ْل َع ْه ِدَ ،و َما َح َد َث َل ُه ْم ِفي َ�س َاح ِة ا ْل ِقت َِالَ ،ف َي ُك ْونُ هَ َذا الت ََّذ ُّك ُر َرا ِد ًعا
َل ُه ْم َعنْ ُم َعا َدا ِة ال َّن ِب ِّي.

اال�س ِم:
َ )2ت ْك َرا ُر ْ

ا�ص ِل ُ�س ْو َر ِة «الأَنفال»َ ،ل ْف ُظ
َو َل َع َّل �أَ ْب َر َز الأَ ْ�س َما ِء ا َّل ِت ْي َت َك َّر َر ْت ِفي َف َو ِ
ات (28 - 25 - 19 - 18 - 17 - 13 - 10
هلل»؛ ِ�إ ْذ َق ْد َو َر َد ِفي الآَ َي ِ
ا ْل َجال َل ِة «ا ِ
- 58 - 53 - 62 - 51 - 49 - 48 - 47 - 64 - 44 - 42 - 41 - 39 30 - 29 -
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َ ،)75 - 72 - 71 - 70 - 69 - 67 - 66ف َب َل َغ ِب َه َذا َث َما ِن َي ًة َو ِع ْ�ش ِر ْينَ َم ْو ِ�ض ًعا،
ا�س ِك
ِب ِن ْ�س َب ٍة ِم َئ ِو َّي ٍة (ِ )٪ 37.3منْ �إِ ْج َما ِل ِّي �آَ َي ِ
ال�س ْو َر ِة؛ ِم َّما َع ِم َل َع َلى َت َم ُ
ات ُّ
ات ا ْل َك ِر ْي َم ِةَ ،و�أَ َفا َد َدال َل َة ال َّت ْع ِظ ْي ِم؛ َذ ِل َك �أَنَّ َن ْ�ص َر ا ْل ُم�ؤْ ِم ِن ْينَ ِفي َ
«غ ْز َو ِة
الآَ َي ِ
َب ْدرٍ» َع َلى �أَ ْع َدا ِء الدِّ ْي ِن َكانَ ِمنْ ِع ْن ِد ِه �سبحانه وتعالىَ ،ف ُه َو ا ْل َقا ِد ُر َو ْح َد ُه
اف َ�ش ْو َك ِت ِه ْم ِفي ال ُّد ْن َياَ ،وت َْخ ِل ْي ِد ِه ْم ِفي َنا ِر َج َه َّن َم ِفي
َع َلى ُم َعا َق َب ِت ِه ْم ِو�إِ ْ�ض َع ِ
الآَ ِخ َر ِة�ِ ،إ ْذ هُ َو ا ْل َع ِز ْي ُز ا َّل ِذي ال ُي ْغ َل ُب ،ا ْل َح ِك ْي ُم ِفي ُ�ص ْن ِع ِه َوت َْد ِب ْي ِر ِه ،ا ْل َغ ُف ْو ُر
ال�س ِم ْي ُع َل ُه ْم ،ا ْل َع ِل ْي ُم ِب َما ُي ْ�ص ِل ُح ُه ْم.
ِل ِع َبا ِد ِه ا ْل ُم�ؤْ ِم ِن ْينَ  ،ال َّر ِح ْي ُم ِب ِه ْمَّ ،
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َ )3ت ْك َرا ُر ا ْل ُج ْملَةِ:

ا�ص ِل ُ�س ْو َر ِة «الأَ ْن َفال» َما َي ِلي:
َو ِمنْ �أَ ْب َر ِز ا ْل ُج َم ِل ا َّل ِتي َت َك َّر َر ْت ِفي َف َو ِ
 ُج ْم َل ُة} :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ{:َو َق ْد َو َر َد ْت هَ ِذ ِه ا ْل ُج ْم َل ُة ِفي َم ْو ِ�ضع ْي ِن ،هُ َماَ :ق ْو ُل ُه �سبحانه وتعالى:

}ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ{ (�سورة الأَ ْنفالَ ،)10 :و َق ْو ُل ُه �سبحانه وتعالى} :ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ
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ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ{ (�سورة الأَ ْنفال.)49 :
َو َق ْد َع َم َل هَ َذا ال َّت ْك َرا ُر َع َلى َ�س ْب ِك الآَ َي َت ْي ِن ا ْل َك ِر ْي َم َت ْي ِن َو َما َب ْي َن ُه َما ِمنْ
ال�س َي َاق ا َّل ِذي َو َر َد ْت ِف ْي ِهِ .ف ِ�س َي ُاق الآَ َي ِة
�اتَ ،ك َما َ�أ ْف� َر َز َد ٍ
�آَ َي� ِ
الالت ُت َن ِا�س ُب ِّ
ال�سا ِب َق َت ْي ِن ِفي َت ْب ِ�ش ْي ِر ا ْل ُم ْ�ؤ ِم ِن ْينَ ِبال َّن ْ�ص ِرَ ،و�إِ ْخ َبا ِر ِه ْم
الأُ ْو َلى ِمنَ الآَ َي َت ْي ِن َّ
هلل �سبحانه وتعالى؛ َو ِل َذا َخت ََم الآَ َي َة ِب ُج ْم َل ِة} :ﭭ ﭮ ﭯ
ِب�أَ َّن ُه ِمنْ ِع ْن ِد ا ِ
ال�س َي ِاق ِع َّز َت ُه َو ِح ْك َم َت ُه ِفي ِ�إ ْنزَ ا ِل ِه ال َّن ْ�ص َر
ﭰ{ِ ،ل ُي�ؤَ ِّك َد َل ُه ْم ِفي هَ َذا ِّ
َع َلى َمنْ َي َ�شا ُء ِمنْ ِع َبا ِد ِه.
َو ِ�س َي ُاق الآَ َي ِة الأُ ْخ َرى ِفي ا ْل َح ِد ْي ِث َعنْ �أُ ْو َل ِئ َك ا ْل ُم َنا ِف ِق ْينَ َوا َّل ِذ ْينَ ِفي
ُق ُل ْو ِب ِه ْم َم َر ٌ�ض �أُ ْو َل ِئ َك ا َّل ِذ ْينَ َ�س ِخ ُر ْوا ِمنَ ا ْل ُم�ؤْ ِم ِن ْينَ ؛ ِ�إ ْذ هُ ْم َع َلى ِق َّل ِة َع َد ِد ِه ْم
َو َ�ض ْع ِف ِه ْم َيت ََج َّر�ؤُ ْونَ َع َلى ِقت َِال َع ُد ِّو ِه ْمَ ،و َق ْد َن ِ�س َي هَ ُ�ؤال ِء �أَنَّ َ
ا�ص ُرهُ ْم
اهلل َن ِ
ا�ص َل ِة} :ﭭ ﭮ ﭯ
ِب َ�س َب ِب َت َو ُّك ِل ِه ْم َع َلى َخا ِل ِق ِه ْم؛ َو ِل َذا َجا َء ْت ُج ْم َل ُة ا ْل َف ِ
ﭰ{ َت ْع ِل ْي ًال ِل َج َو ِاب َّ
المَ :و َمنْ َي َت َو َّك ْل
ال�ش ْر ِط ا ْل َم ْح ُذ ْو ِفَ ،و َت ْق ِد ْي ُر ا ْل َك ِ
هلل َي ْن ُ�ص ْر ُه؛ لأَنَّ َ
اهلل َع ِزي ٌز َي ِع ُّز �أَ ْو ِل َيا َء ُه َو َي ِذ ُّل �أَ ْع� َ�دا َء ُهَ ،ح ِكي ٌم ِفي
َع َلى ا ِ
�إِ ْنزَ ا ِل ِه ال َّن ْ�ص َر ِبا ْل ُم ْ�ؤ ِم ِن ْينَ .
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 )4ال َّت َوازِي ال َّت ْر ِك ْي ِب ُّي:

ا�ص َل ِة َق ْو ُل ُه �سبحانه وتعالى:
َو ِمنَ ال َّت َوازِي ال َّت ْر ِك ْي ِب ِّي ِفي ُج ْم َل ِة ا ْل َف ِ

}ﭝﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ{ (�سورة الأَ ْن�ف��الَ ،)10 :و َق ْو ُل ُه �سبحانه وتعالى:
}ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ{ (�سورة

الأَ ْنفال.)69 :
ال�سا ِب َق َت ْي ِن َت � َوا ٍز َت ْر ِك ْي ِب ٌّي َب ْينَ َق� ْو ِل� ِه} :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
َف ِفي الآَ َي� َت� ْي� ِ�ن َّ
ﭰ{َ ،و َق ْو ِل ِه �سبحانه وتعالى} :ﰆﰇﰈﰉ{؛ ِ�إ ْذ ِ�إنَّ ِك َل ْي ِه َما
َي َت َك َّونُ ِمنْ � :أَدَا ِة َت ْو ِك ْي ٍد َو َن ْ�ص ٍبِ ،ه َي�( :إِنَّ )َ ،و ْا�س ٍم ِل َه ِذ ِه الأَدَا ِة ،هُ َو َل ْف ُظ
ا ْل َجال َل ِة َ
(ع ِزي ٌز) ِفي الأُ ْو َلىَ ،
و(غ ُفو ٌر) ِفي ال َّثا ِن َّي ِة،
(اهلل)َ ،و َخ َب ٍر َل َها هُ َو َ
(ح ِكي ٌم) ِفي الأُ ْو َلى ،و( َر ِحي ٌم) ِفي ال َّثا ِن َّي ِة ؛ َو َذ ِل َك
َو َن ْعتٌ ِل َه َذا ا ْل َخ ْب ِر ،هُ َو َ
ِم َّما َع ِم َل َع َلى َت َم ُا�س ِك الآَ َي َت ْي ِنَ ،و�أَ َّكدَ دَال َل َة الأَ ْ�س َما ِء ا ْل ُح ْ�س َنى ا َّل ِتي َو َردَتْ ِب َها.

ا�صلِ ُ�س ْو َر ِة «الأَ ْن َفال»:
ثانياً  -ا ْل َح ْب ُك فِي َف َو ِ
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َوا ْل َم ْق ُ�صو ُد ِب ُم ْ�ص َط َل ِح «ا ْل َح ْب ِك» هُ َو َذ ِل َك ال َّت َرا ُب ُط ال َّدال ِل ُّي ا ْل َقا ِئ ُم
ات ال َّدال ِل َّي ِة ا َّل ِتي ال ت َْظ َه ُر َع َلى َ�س ْط ِح ال َّن ِّ�ص(َ .)65و َق ِد
اك ا ْل َعال َق ِ
َع َلى ِ�إ ْد َر ِ
اللي /ا ْل َح ْب ِك �إِ َلى َت ْق ِ�س ْي ِم ِه �إِ َلى
ا ْن َت َهى ال َّن ِّ�ص ُّي ْونَ ِفي ِد َر َا�س ِت ِه ْم ِلل َّت َم ُ
ا�س ِك ال َّد ِّ
ِق ْ�س َم ْي ٍن(:)66
ا�س ُك ال َّدال ِل ُّي ا ْل ُمت ََد ِّر ُج َّ
ال�ش ِام ُل/ا ْل َح ْب ُك َعنْ
َف�أَ َّما الأَ َّو ُل َف ُه َو ال َّت َم ُ
َط ِر ْي ِق الأَ ْب ِن َي ِة ال َّدال ِل َّي ِةَ .و َي ْ�ش َم ُل هَ َذا ا ْل ِق ْ�س ُم َح ْب َك ال َّن ِّ�ص َعنْ َط ِر ْي ِق الأَ ْب ِن َي ِة
التَّا ِل َي ِة:
 - 1ال ِب ْن َي ُة ال َّدال ِل َّي ُة ا ْل ُك ْب َرى َّ /
ال�ش ِام َل ُة ِ /م ْحو ُر ال َّن ِّ�ص.
/م ْو ُ�ض ْو َعاتُ ال َّن ِّ�ص.
ال�ص ْغ َرى َ
ج ـ ــذور  - 2الأَ ْب ِن َي ُة ال َّدال ِل َّي ُة ُّ
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/الح ْب ُك َعنْ َط ِر ْي ِق
اتي َ
َو�أَ َّم��ا الآَ َخ� ُر َف ُه َو ال َّت َم ُ
ا�س ُك ال َّدال ِل ُّي ال َعال َق ُّ
ال�س َب ِب ِبال َّن ِت ْي َج ِة،
ال َعال َق ِ
ات ال َّداللي ِة منْ ِ
مثلَ :عالق ِة ال َّت�أْ ِك ْي ِدَ ،و َعالق ِة َّ
وعالق ِة ال َّت ْع ِل ْي ِلَ ،و َعال َق ِة ال َّت ْف ِ�س ْي ِرَ ،و َعال َق ِة ا ِلإ ْج َم ِال ُث َّم ال َّت ْف ِ�ص ْي ِل �....إلخ.
َ
َوهَ ِذ ِه ا ْل َعال َقاتُ ال َّدال ِل َّي ُة ُي ْم ِكنُ �أَنْ ُت َق َّ�س َم �إِ َلى َعال َق ٍات َظ ِاه َر ٍة؛ �إِ ْذ َي ِت ُّم
ا ْل َح ْب ُك � -أَ ْح َيا ًنا َ -عنْ َط ِر ْي ِق َو َ�سا ِئ َل ُل َغ ِو َّي ٍةَ ،و َعال َق ٍات َب ِاط َن ٍة َي ِت ُّم ِف ْي َها
ا ْل َح ْب ُك ِب َت ْق ِد ْي ِر هَ ِذ ِه الأَ َد َو ِاتَ ،وهَ ِذ ِه ا ْل َعال َقاتُ َت ْع َم ُل َع َلى َح ْب ِك ال َّن ِّ�ص َع َلى
ات التَّا ِل َي ِة:
ا ْل ُم ْ�س َت َو َي ِ
ُ
ال�ص ْغ َرى َع َلى ُم ْ�س َت َوى ا ْل َم ْو ُ�ض ْو ِع ا ْل َو ِاح ِد.
َ - 1ح ْب ُك /
تما�سك الأَ ْب ِن َي ُة ُّ
ات ال َّن ِّ�ص َب ْع ِ�ض َها ِب َب ْع ٍ�ض.
ا�س ُك َم ْو ُ�ض ْو َع ِ
َ - 2ح ْب ُك َ /ت َم ُ
ات ال َّن ِّ�ص ِبا ْل ِم ْحو ِر.
ا�س ُك َم ْو ُ�ض ْو َع ِ
َ - 3ح ْب ُك َ /ت َم ُ
ا�ص ٍة
َع َلى �أَنَّ ِف ْك َر َة َح ْب ِك ال َّن ِّ�ص َل ْم َت ُكنْ َغا ِئ َب ًة َع ِن ا ْل ُق َد َماءَِ ،و ِب َخ َّ
ا�ص َل ِة ا ْل ُق ْر َ�آ ِن َّي ِة َم َع َما َق ْب َل َهاَ ،و َل َع َّل ا ْب َن �أَ ِبي الإِ ْ�ص َب ِع ا ْلمِ ْ�صرِيَّ
َح ْب ُك ا ْل َف ِ
ات ا ْل َم ْع َن ِو َّي ِة
(ت 654هـ1256 -م) هُ َو �أَ َّو ُل َمنْ َع َر َ�ض ِمنَ ا ْل ُع َل َما ِء ِل ْل َعال َق ِ
ا�صلَ ِة
ِالف ا ْل َف ِ
اب ا ْئت ِ
اب ِب ُع ْن َو ٍانَ « :ب ُ
ا�ص َل ِة ا ْل ُق ْر َ�آ ِن َّي ِة ِب َما َق ْب َل َهاَ ،و َذ ِل َك ِفي َب ٍ
ِل ْل َف ِ
اب �أَ ْر َب َع ُ�ص َو ٍر ِل َه َذا
َم َع َما َيد ُُّل َعلَ ْي ِه َ�سا ِئ ُر ا ْل َكال ِم»َ ،و َق ْد َذ َك َر ِفي هَ َذا ا ْل َب ِ
الفِ ،ه َي :ال َّت ْم ِك ْينُ َ ،وال َّت ْو ِ�ش ْي ُحَ ،والت َّْ�ص ِد ْي ُرَ ،والإِ ْي َغ ُال(َ .)67و َي ْبدُو �أَ َّن ُه
اال ْئ ِت ِ
الف ا ْل َقا ِف َي ِة َم َع َما َي ُد ُّل
ُم َت�أَ ِّث ٌر ِفي هَ َذا ِب َح ِد ْي ِث ُقدَا َم َة ْب ِن َج ْع َف ٍر َع ِن ا ْئ ِت ِ
َع َل ْي ِه َ�سا ِئ ُر َم ْع َنى ا ْل َب ْي ِت َب ْي َد �أَنَّ ُق َد َام َة َل ْم َي ْذ ُك ْر �إِ َّال ال َّت ْو ِ�ش ْي َح َوالإِ ْي َغ َال(.)68
َو َق ْد �أَ َفا َد ال َّز ْر َك�شِ ُّي ِمنَ ا ْب ِن �أَ ِبي الإِ ْ�ص َب ِع ا ْلمِ ْ�صرِيِّ �ِ ،إ ْذ َن َق َل �أَ ْق َ�س َام ُه
ا�ص ِل ا ْل ُق ْر�آَ ِن َفـ« ُك ُّل
ا�س ِت ْغ َر ِاق هَ ِذ ِه الأَ ْق َ�س ِام ِل َ�سا ِئ ِر َف َو ِ
ِب َه ْي َئ ِت َهاَ ،و َن َّ�ص َع َلى ْ
َم َقاطِ ِع �آَيِّ ا ْل ِك َتابِ ا ْل َع ِز ْي ِز ال َت ْخ ُلو مِ ��نْ �أَ ْن َت ُك ْو َن َ�أ َح � َد َه��ذِ ِه الأَ ْق َ�سا ِم
ج ـ ــذور
الأَ ْر َب َعةِ»(َ ،)69ب ْي َد �أَ َّن ُه َل ْم ُي ِ�ش ْر ِ�إ َلى َمنْ َن َق َل َع ْنهُ.
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ال�س ُي ْو ِط ُّي � -أَ ْي ً�ضا ِ -م ِن ا ْب ِن َ�أ ِبي الإِ ْ�ص َب ِع ا ْل ِم ْ�ص ِريِّ َ ،و َق ْد
َك َما �أَ َفا َد ُّ
ا�ص ُل ا ْل ُق ْر َ�آنِ
�أَ َ�شا َر ِ�إ َلى َذ ِل َك ِب َق ْو ِل ِهَ « :قا َل ا ْب ُن �أَ ِبي ا ِلإ ْ�ص َب ِع :ال َت ْخ ُر ُج َف َو ِ
َعنْ �أَ َحدِ �أَ ْر َب َع ِة َ�أ ْ�ش َياءِ :ال َّت ْم ِك ْي ُنَ ،وال َّت ْ�صدِ ْي ُرَ ،وال َّت ْو�شِ ْي ُحَ ،وا ِلإ ْي َغ ُال»(.)70
ا�ص َل ُة « ُم َت َم ِّك َن ًة فِي َم َكا ِنهَاُ ،م ْ�س َت ِق َّر ًة
َف�أَ َّما ال َّت ْم ِك ْينُ َف ُه َو �أَنْ َت�أْ ِت َي ا ْل َف ِ
ِف��ي َق � َرا ِر َه��اُ ،م ْط َم ِئ َّن ًة ِف��ي َم ْو ِ�ض ِعهَاَ ،غ� ْي� َر َن��ا ِف � َر ٍة َوال َق� ِل� َق�ةٍُ ،م َت َع ِّل ًقا
َم ْع َناهَا ِب َم ْع َنى ا ْل َكال ِم ُك ِّل ِه َت َع ُّل ًقا َتا ًّماِ ،ب َح ْي ُث َل ْو ُطر َِحتْ ْ
الخ َت َّل ا ْل َم ْع َنى
َو ْ
ا�ص َلة « َم ْع ًنى
ا�ض َط َر َب ا ْل َف ْه ُم»(َ ،)71و َ�أ َّما ال َّت ْو ِ�ش ْي ُح َف ُه َو �أَنْ َي َت َق َّد َم َع َلى ا ْل َف ِ
َيد ُُّل َعلَ ْيهَا»(َ ،)72و�أَ َّما الإِ ْي َغ ُال َف ُه َو «�أَ ْن َي ْ�س َت ْكمِ َل ا ْل ُم َت َك ِّل ُم َم ْع َنى َكالمِ ِه
َق ْب َل �أَ ْن َي ْ�أتِي ِب َم ْق َط ِع ِه َف � ِ�إ َذا �أَ َرا َد ا ِلإ ْت� َي��ا َن ِب َذل َِك �أَ َت��ى ِب َما َي ِف ْي ُد َم ْع ًنى
َزا ِئدًا َعلَى َم ْع َنى َذل َِك ا ْل َكال ِم»(َ ،)73و�أَ َّما الت َّْ�ص ِد ْي ُر َف ُه َو «�أَ ْن َت ُك ْو َن ِت ْل َك
ال َّل ْف َظ ُة ِب َع ْي ِنهَا َت َق َّد َمتْ فِي �أَ َّولِ الآَ َيةَِ ،و ُت َ�س َّمى �-أَ ْي ً�ضاَ -ر َّد ا ْل َع ُج ِز َعلَى
ال�ص ْدرِ»(.)74
َّ
ا�س َت َق َّر ْت ِفي ُك ُت ِب
الف ا ْل َف ِ
هَ � ِ�ذ ِه ُ�ص َو ُر ا ْئ ِت ِ
ا�ص َل ِة َم َع َما َق ْب َل َها َك َما ْ
ال�س َي ِاقُ ،م�ؤَ َّدا ُه:
ُع ُل ْو ِم ا ْل ُق ْر�آَ ِنَ ،ع َلى �أَنَّ َث َّم َة ُ�س َ�ؤا ًال َي ْط َر ُح َن ْف َ�س ُه ِفي هَ َذا ِّ
اتَ ،واال ْن ِت َفا ُع ِب َها ِفي ِ�س َي ِاق
ال�ص َو ِر َو ِت ْل َك ا ْل ُم ْ�ص َط َل َح ِ
هَ ْل ُي ْم ِكنُ َق ُب ْو ُل هَ ِذ ِه ُّ
َح ْب ِك ال َّن ِّ�ص ا ْل ُق ْر�آَ ِن ِّي ا َّل ِذي َن ْحنُ ِب َ�ص َد ِد ِ�إ ْي َ�ض ِاح ِه َوا ْل َك ْ�ش ِف َع ْن ُه ِفي ُ�س ْو َر ِة
«الأَ ْن َفال»؟ َو ِل َم َاذا؟
ات ِفي
ُي ْم ِكنُ �أَنْ ُي ْق َب َل ُم ْ�ص َط َل ٌح َو ِاح ٌد َف َح ْ�س ُب ِمنْ هَ ِذ ِه ا ْل ُم ْ�ص َط َل َح ِ
ال�س َي ِاقَ ،و َذ ِل َك هُ َو ُم ْ�ص َط َل ُح «ا ِلإ ْي َغال» ا َّل ِذي َي ْع ِني َخت َْم ا ْل َب ْي ِت �أَ ِو الآَ َي ِة
هَ َذا ِّ
الم َق ْب َل َها(َ ،)75ف ُه َو َن ْو ٌع ِمنَ الت َّْط ِو ْي ِر ا ْل َحا ِب ِك ِل َدال َل ِة
ِب َما َي ِف ْي ُد ُن ْك َت ًةَ ،ي ِت ُّم ا ْل َك ُ
ا�ص َل ِة
ات ا ْل ُق ْر َ�آ ِن َّي ِة �أَنْ َي ِت َّم ا ْل َم ْع َنى الأَ َ�س ِا�س ُّي َق ْب َل ا ْل َف ِ
الآَ َي ِةَ ،و ُ�ص ْو َر ُت ُه ِفي الآَ َي ِ
ا�ص َل ُة ِل ُت ِ�ض ْي َف ِ�إ َلى هَ ِذ ِه ال َّدال َل ِة الأَ َ�س ِا�س َّي ِة َم ْع ًنى �آَ َخ َرِ ،منْ ِم ْث ِل
ج ـ ــذور ُث َّم َت�أْ ِتي ا ْل َف ِ
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ال َّت�أْ ِك ْي ِد �أَ ْو َت ْف ِ�ص ْي ِل ا ْل ُم ْج َم ِل َ�أ ْو ت َْخ ِ�ص ْي ِ�ص ا ْل َع ِّام �أَ ْو َت ْق ِي ْي ِد ا ْل ُم ْط َل ِق �أَ ْو ت َْح ِق ْي ِق
الت َّْ�ش ِب ْي ِه.
َو�أَ َّما ا ْل ُم ْ�ص َط َل َحاتُ ال َّثال َث ُة الأُ ْخ َرى َف َل ْي َ�س ْت ِمنْ ُ�ص َو ِر ا ْل َح ْب ِك �أَ ْ�ص ًال؛
هلل ِمنْ ُح� ُر ْو ٍف َو َك ِل َم ٍات
َاب ا ِ
ِ�إ ِذ «ال َّت ْم ِك ْي ُن» َما هُ َو ِ�إ َّال َو ْ�ص ٌف ِل َما ِفي ِكت ِ
َاب ا ْل َك ِر ْي َم َي ُق ْو ُم َعلَى االختيا ِر ال َّد ِق ْيقِ ِل ْل ُم ْف َر َد ِة
َو ُج َم ٍلَ ،ذ ِل َك �أَنَّ ا ْل ِكت َ
ال�س َيا َق ال ُّل َغوِيَّ وال َم َقامِ َّيَ .و�أَ َّما «ال َّت ْ�صدِ ْي ُر» َف ُه َو َن ْو ٌع ِمنَ
التي ُتال ِئ ُم ِّ
ا�ص َل ِة
ال َّت ْك َرا ِرَ .و�أَ َّما «ال َّت ْو�شِ ْي ُح» َف َن ْع ٌت َعا ٌّم ِل َدال َل ِة َم ْع ًنى ُم َت َقدِّ ٍم َع ِن ا ْل َف ِ
َع َل ْي َها.
ال�س َي ِاق�ِ ،س َي ِاق ا ْل َح ْب ِك ِمنْ َب ْع ِ�ض
َع َلى �أَ َّن َنا ُي ْم ِكنُ �أَنْ َن ِف ْي َد ِفي هَ َذا ِّ
�اب «الإِ ْي� َ�ج��ا ِز َوالإِ ْط � َن��ابِ
�اب ا َّل ِتي َذ َك َرهَ ا ا ْل َب ِ
الغ ُّي ْونَ ِفي َب� ِ
�أَ ْن � َوا ِع الإِ ْط� َن� ِ
ا�ص َب ْع َد ا ْل َع ِّام،
َوا ْل ُم َ�سا َواةِ»َ ،و ِم ْن َها :ا ِلإ ْي َ�ض ُاح َب ْع َد ا ِلإ ْب َه ِامَ ،و ِذ ْك� ُر ا ْل َخ ِّ
َوالت َّْذ ِي ْي ُلَ ،وال َّت ْك ِم ْي ُلَ ،وال َّتت ِْم ْي ُم(َ .)76و َكانَ َع َلى ُع َل َما ِء ُع ُل ْو ِم ا ْل ُق ْر�آَ ِن �أَنْ
ا�ص َل ِة َب ْي َد �أَ َّن ُه ْم
الف ا ْل َف ِ
�اب هَ � ِ�ذ ِه ِ�ض ْمنَ ُ�ص َو ِر ا ْئ ِت ِ
ُي� ْ�د ِر ُج� ْوا �أَ ْن � َوا َع ا ِلإ ْط� َن� ِ
اقات �أُ َخ َر(.)77
َذ َك ُر ْوهَ ا ِفي ِ�س َي ٍ
ا�ص َل ِة ِب َ�آ َيا ِت َها ِفي ُ�س ْو َر ِة «الأَ ْن َفال» َعنْ
هَ َذاَ ،و َق ِد ا ْر َت َب َط ْت ُج ْم ُل ا ْل َف ِ
ات ا ْل َم ْع َن ِو َّي ِة
َط ِر ْي ِق َ�س ْب ِع َعال َق ٍات َم ْع َن ِو َّي ٍةَ ،و َق ْب َل �أَنْ �أَ ْع ِر َ�ض ِلهذه ا ْل َعال َق ِ
ا�ص َل ِة ِب َما َق ْب َل َها� ،أَ ْع ِر َ�ض � -أَ َّو ًال َ -ج ْد َو ًال �إِ ْج َما ِل ًّيا َي ْذ ُك ُر
ا َّل ِتي َت ْر ِب ُط ُج ْم َل َة ا ْل َف ِ
ال�س ْو َر ِةَ ،ك َما
اتَ ،و َع َددهَ اِ ،و ِن ْ�س َب َت َها ا ْل ِم َئ ِو َّي َة ِمنْ �إِ ْج َما ِل ِّي �آَ َي ِ
هَ ِذ ِه ا ْل َعال َق ِ
ات ُّ
ات ا َّل ِتي َو َر َد ْت ِب َها.
َي ْذ ُك َر �أَ ْر َق َام الآَ َي ِ
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 )1عَال َق ُة ال َّت ْع ِل ْيلِ :

َو ِمنْ �أَ ْم ِث َل ِت َها َق ْو ُل ُه �سبحانه وتعالى} :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ{ (�سورة الأَ ْنفال.)13 :

ا�ست ََح ُّقوا �أَنْ ُت َق َّط َع ِر َقا َب ُه ْم
َفالآَ َي ُة َّ
ال�سا ِب َق ُة ُت ْخ ِب ُر ِب�أَنَّ ا ْل ُم ْ�ش ِر ِك ْينَ َق ِد ْ
هلل َو َر ُ�سو ِل ِهَ ،و َق ْد َجا َء ْت
َو�أَ ْط َرا َف ُه ْم ِفي ال ُّد ْن َيا ِب َ�س َب ِب ُم َخا َل َف ِت ِه ْم لأَ ْم ِر ا ِ
ا�ص َل ِة }ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ{ َت ْع ِل ْي ًال ِل ْل َجزَ ا ِء ا ْل َم ْح ُذ ْو ِف
ُج ْم َل ُة ا ْل َف ِ
ِفي َق ْو ِل ِه} :ﮨﮩﮪﮫ{َ ،وال َّت ْق ِد ْي ُرَ :و َمنْ ُي َ�شا ِق ِق َ
اهلل َو َر ُ�سو َل ُه
ُي َعا ِق ْب ُه ُ
اهلل؛ لأنَّ َ
اب(.)78
اهلل َ�ش ِد ْي ُد ا ْل ِع َق ِ
َو ِم ْن َها َق� ْو ُل� ُه �سبحانه وتعالى} :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ

ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ{ (�سورة الأَ ْنفال.)17 :
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ال�سا ِب َق ِة ُي ْخ ِب ُر ا ْل َح ُّق �سبحانه وتعالى ا ْل ُم�ؤْ ِم ِن ْينَ ِب َ�أنَّ ال َّن ْ�ص َر
َف ِفي الآَ َي ِة َّ
َع َلى ا ْل ُم ْ�ش ِر ِك ْينَ َكانَ ِمنْ ِع ْن ِد ِه �سبحانه وتعالى ِب َما �أَ ْو َق َع ِفي ُق ُل ْو ِب �أَ ْع َدا ِئ ِه ْم
ِمنَ ا ْل َخ ْو ِف َوال ُّر ْع ِبَ ،و ِب َما َ�س َّخ َر ِمنْ ُم َعا َو َن ِة ا ْل َمال ِئ َك ِة َل ُه ْم ِفي ا ْل ِقت َِال،
ات ال َّر ْم ِل ،ا َّل ِتي ُ�ش ِغ ُل ْوا ِب َها
َو ِب َما َذ َّر ُه �سبحانه وتعالى ِفي �أَ ْع ُي ِن ِه ْم ِمنْ َح َّب ِ
َع ِن ا ْل ِقت َِالِ ،ح ْينَ َر َماهُ ْم ِب َها ال َّر ُ�س ْو ُل �صلى اهلل عليه و�سلمَ ،ف َكانَ ِف ْع ُل
هلل �سبحانه وتعالى ،ا َّل ِذي َي ْخ ُر ُج
ال ِّر ْم ِّي ِم ْنهَُ ،و َكانَ َت�أْ ِث ْي ُر ُه َو َو ْق ُع ُه ِمنْ ِف ْع ِل ا ِ
َعنْ ُق ْد َر ِة ا ْل َب َ�ش ِر.
ا�ص َل ِة }ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ{؛ ِل َت ْك ِ�ش َف
َو َق� ْ�د َج��ا َء ْت ُج ْم َل ُة ا ْل َف ِ
َع ِن ا ْل ِع َّل ِة ا َّل ِتي ِمنْ �أَ ْج ِل َها َف َع َل ا ْل َح ُّق �سبحانه وتعالى َما َف َع َلَ ،و َذ ِل َك �أَ َّن ُه
َ�س ِم ْي ٌع ِلد َُعا ِء ال َّن ِب ِّي �صلى اهلل عليه و�سلم َوا ْل ُم�ؤْ ِم ِن ْينَ ِح ْينَ ِل ُج ْو ِئ ِه ْم ِ�إ َل ْي ِه،
اب ال َّن ْ�ص ِرَ ،و ِح ْينَ َت َت َع َّل ُق ِب ُم َ�س ِّب ِب َها
َع ِل ْي ٌم ِب�أَ ْح َو ِال ُق ُل ْو ِب ِه ْم ِح ْينَ َت َت َع َّل ُق ِب�أَ ْ�س َب ِ
ج ـ ــذور
ال�ص َوال َّت َع ُّب ِد َلهُ.
َو ُم ْو ِج ِدهَ اَ ،وت َْ�صد ُُق ِفي ا ِلإ ْخ ِ
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َو ِم ْن َها َق ْو ُل ُه �سبحانه وتعالى} :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ{ (�سورة الأَ ْنفال.)19 :

َف َق ْد َن َفى ُ
ال�سا ِب َق ِة �أَنْ َت ُك ْونَ َك ْث َر ُة
اهلل �سبحانه وتعالى ِفي الآ َي � ِة َّ
ا ْل ُم ْ�ش ِر ِك ْينَ َ�س َب ًبا ِفي َن ْ�ص ِر ِه ْم َع َلى ا ْل ُم ْ�ؤ ِم ِن ْينَ ُ ،م َع ِّل ًال َ�س َب َب هَ َذا ال َّن ْف َي
ا�ص َل ِة }ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ{� ،أَ ْي :لأَنَّ َ
اهلل ِفي َم ِع َّي ِة ا ْل ُم�ؤْ ِم ِن ْينَ
ِب ُج ْم َل ِة ا ْل َف ِ
َو َن ْ�ص ِر ِه ْم َع َلى ا ْل ُم ْ�ش ِر ِك ْينَ َ ،و َمنْ َكانَ ُ
اهلل َم َع ُه ْم َفال َغا ِل َب َل ُه ْم.
َو ِم ْن َها َق� ْو ُل� ُه �سبحانه وتعالى} :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ{ (�سورة الأَ ْنفال.)49 :

ا�ص َل ِة} :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ{ َت ْع ِل ْي ِل َّي ٌة ِل ُج ْم َل ِة
َف ُج ْم َل ُة ا ْل َف ِ
َج َو ِاب َّ
هلل َي ْنت َِ�ص ْر؛ لأنَّ
ال�ش ْر ِط ا ْل َم ْح ُذ ْو ِفَ ،وال َّت ْق ِد ْي ُرَ :و َمنْ َي َت َو َّك ْل َع َلى ا ِ
َ
اهلل َع ِزي ٌز َح ِكي ٌم.

 )2عَال َق ُة ال َّت�أْ ِك ْيدِ :
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َو ِم��نْ َ�أ ْم ِث َل ِت َها َق� ْو ُل� ُه �سبحانه وتعالى} :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ{

(�سورة الأَ ْنفال.)10 :
َل َق ْد َر ِغ َب َب ْع ُ�ض ا ْل ُم ْ�ؤ ِم ِن ْينَ ِفي ِل َقا ِء َغ ْي ِر َذ ِات َّ
ال�ش ْو َك ِةَ ،وال َّت َم ُّك ِن ِم َّما
ِف ْي َهاَ ،و ِف ْي ِه ْم َما ِف ْي ِه ْم ِمنَ ال َّت َو ُّج ِ�س َوالإِ ْح َج ِام َعنْ ُمال َقا ِة ُق َر ْي ٍ�شَ ،ذ ِات
ا ْل َب�أْ ِ�س َوا ْل ُق َّو ِةَ ،وهُ ُم ا ْل ِق َّل ُة ُّ
ال�ض َع َفا ُء َق ْد َخ َر ُج ْوا ِل ِقتَا ِل َها �أَ َّو َل َم َّر ٍة ت َْح َت
َرا َي ِة الدِّ ْي ِن ا ْل َج ِد ْي ِدَ ،وال َي ْد ُر ْونَ �أَ َي ُك ْونُ ال َّن ْ�ص ُر َل ُه ْم �أَ ْم ِل َع ُد ِّو ِه ْم؟ َو ُ
اهلل َي ْع َل ُم
ج ـ ــذور َ�ض ْع َف ُه ْم َو ِق َّل َت ُه ْمَ ،و ُق َّو َة َع ُد ِّو ِه ْم َو َك ْث َر َتهَُ ،ب ْي َد �أَنَّ َل ُه �أَ ْم ًرا ُي َد ِّب ُر ُهَ ،و َق َد ًرا ُي َه ِّي ُئهُ،
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ُي ِر ْي ُد �أَنْ ُي َم ِّكنَ ِل ِد ْي ِن ِهَ ،و ُي ْع ِلي َرا َي َتهَُ ،و ُي ِعزَ �أَ ْه َلهَُ ،و ُي ْخ ِزي ِّ
ال�ش ْر َكَ ،و َي ْك ِ�س َر
اب ال َّن ْ�ص ِر،
َ�ش ْو َك َتهَُ ،و َي ِذ َّل �أَ ْه َلهَُ ،ف َه َّي�أَ َل ُه ْم ِل َقا َء َع ُد ِّو ِه ْمَ ،و َ�س َاق َل ُه ْم �أَ ْ�س َب َ
َو�أَ َعا َن ُه ْم ِب َم َد ٍد ِمنْ ِع ْن ِد ِهَ ،و َ�ص َر َف َعنْ ُق ُل ْو ِب ِه ُم ا ْل َخ ْو َف ِمنْ َع ُد ِّو ِه ْمَ ،و َج َع َل
َل ُه ْم ال َّن ْ�ص َر ا َّل ِذي َب َّ�ش َرهُ ْم ِب ِهَ ،ما َكانَ ِع َو ً�ضا َل ُه ْم َع ِن ا ْل ِع ْي ِر َو َما ِف ْي َها؛ َو ِل َذا
ال�سا ِب َق ُة ِل ُت ْخ ِب َر ِب�أَنَّ �إِ ْم َدا َد ا ْل َح ِّق �سبحانه وتعالى ا ْل ُم ْ�ؤ ِم ِن ْينَ
َجا َء ِت الآَ َي ُة َّ
ِبا ْل َمال ِئ َك ِة َي ْو َم َب ْد ٍر َما هُ َو �إال ُب ْ�ش ًرى َل ُه ْم ِبال َّن ْ�ص ِر َع َلى َع ُد ِّو ْه ْمَ ،و ُط َم�أْ ِن ْي َن ٌة
هلل ،ال ِب َك ْث َر ِة َع َد ٍد َوال ُع َد ٍد.
ِل ُق ُل ْو ِب ِه ْم ِب َذ ِل َكَ ،ف َما ال َّن ْ�ص ُر �إِال ِمنْ ِع ْن ِد ا ِ
ا�ص َل ِة } ﭭ ﭮ ﭯﭰ{؛ ِل ُت�ؤَ ِّك َد �أَنَّ
َو َق� ْ�د َج��ا َء ْت ُج ْم َل ُة ا ْل َف ِ
ال َّن ْ�ص َر ِمنْ ِع ْن ِد ِه �سبحانه وتعالى َف ُه َو َع ِز ْي ٌز ِفي َن ْ�ص ِر ِه ا ْل ُم�ؤْ ِم ِن ْينَ َ ،و ِ�إ ْل َح ِاق
ا ْل َه ِز ْي َم ِة ِبا ْل ُم ْ�ش ِر ِك ْينَ َ ،ح ِك ْي ٌم ِفي ْاخ ِت َيا ِر ِه ال َّن ِف ْي َر ال ا ْل ِع ْي َر ِل ْل ُم�ؤْ ِم ِن ْينَ َ .ف َت َف َّر َد
�سبحانه وتعالى ِبا ْل ِع َّز ِة ِفي اال ْن ِت َق ِامَ ،و َت َف َّر َد �سبحانه وتعالى ِبا ْل ِح ْك َم ِة ِفي
ْ
االخ ِت َيا ِر.
َو ِم� ْن� َه��ا َق � ْو ُل � ُه �سبحانه وتعالى} :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ{ (�سورة الأَ ْنفال.)20 :
هلل َو َط َاع ِة َر ُ�س ْو ِل ِه ِفي ُك ِّل
ال�سا ِب َق ُة ِفي �أَ ْم ِر ا ْل ُم ْ�ؤ ِم ِن ْينَ ِب َط َاع ِة ا ِ
َفالآَ َي ُة َّ
َما َي�أْ ُم َرا ِب ِه َو َي ْن َه َيا َع ْنهَُ ،و َن ْه ِي ِه ْم َعنْ َت ْر ِك هَ ِذ ِه َّ
الط َاع ِة؛ َو ِل َذا َجا َء ْت ُج ْم َل ُة
ا�ص َل ِة }ﮕ ﮖ{ « ِل َت ْ�أ ِك ْيد ُو ُج ْو ِب اال ْن ِت َها ِء َع ِن ال َّت َو ِّلي ُم ْط َل ًقا ال
ا ْل َف ِ
ال�س َما ِع� ،أَ ْي ال َت َت َو َل ْوا َع ْنه َوا ْل َح ُال �أَ َّن ُك ْم ت َْ�س َم ُع ْونَ
ِل َت ْق ِي ْي ِد ال َّن ْه ِّي َع ْن ُه ِب َح ِال َّ
َّاج َر ِة َعنْ ُم َخا َل َف ِت ِه َ�س َما َع
ا ْل ُق ْر�آَنَ ال َّن ِاطقَ ِب ُو ُج ْو ِب َط َاع ِت ِه َوا ْل َم َو ِاع ِظ الز ِ
َت َف ُّه ٍم َو ِ�إ ْذ َع ٍان»(.)79
َو ِم ْن َها َق ْو ُل ُه �سبحانه وتعالى} :ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ
ج ـ ــذور
ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ{ (�سورة الأَ ْنفال.)25 :
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ال�سا ِب َق ِة ِب ُج ْم َل ِة} :ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ
َف َق ْد ُ�صدِّ َر ِت الآَ َي� ُة َّ

ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ{َ ،و ِه َي ِفي �أَ ْم ِر ا ْل ُم ْ�ؤ ِم ِن ْينَ َوت َْح ِذ ْي ِر ِه ْم ِمنْ ِم ْح َن ٍة
ا�صيَ ،وال َمنْ َب َ
ا�ش َر
ُي َع ُّم ِب َها ا ْل ُم ِ�سي ُء َو َغ ْي ُر ُه« ،ال ُي َخ ُّ�ص ِبهَا �أَهْ � ُل ا ْل َم َع ِ
ال�صالِحِ ْي َن َم َع ُه ْم ِ�إ َذا َق��دِ ُر ْوا َعلَى �إِ ْن َكا ِر ُّ
الظ ْل ِم َو َل ْم
ال َّذ ْن َب َب ْل ُت ِ�ص ْي ُب َّ
ا�ص َل ِة }ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ُي ْن ِك ُر ْوهُ»(ُ )80ث َّم ُع ِط َف ْت َع َل ْي َها ُج ْم َل ُة ا ْل َف ِ
ﯾ{؛ ال ِّت َف ِاق ا ْل ُج ْم َل َت ْي ِن �إِ ْن َ�شا ًء َل ْف ًظا َو َم ْع ًنى؛ �إِ ِذ الأُ ْو َلى ِفي الت َّْح ِذ ْي ِر
هلل �سبحانه
اب ا ِ
ِمنَ ا ْل ُو ُق ْو ِع ِفي ا ْل ِف ْت َن ِةَ ،والأُ ْخ َرى ِفي الت َّْح ِذ ْي ِر ِمنْ ِ�ش َّد ِة ِع َق ِ
ال�سا ِب َق ِة َع َل ْي َها،
وتعالىَ .ف ُج ْم َل ُة ا ْل َف ِ
ا�ص َل ِة َجا َء ْت ِل َت ْ�أ ِك ْي ِد الأَ ْم ِر ِفي ا ْل ُج ْم َل ِة َّ
َو�إِ ْن َذا ِر ا ْل ُم َخا ِل ِف ْينَ .

 )3ا ْل َعال َق ُة َّ
ال�ش ْرطِ َّي ُة:

َو ِمنْ �أَ ْم ِث َل ِت َها َق ْو ُل ُه �سبحانه وتعالى} :ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
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ﭤﭥ{ (�سورة الأَ ْنفال.)1 :
هلل َو َر ُ�س ْو ِل ِه ِفي ِق ْ�س َم ِة الأَ ْن َف ِال،
َف ِ�س َي ُاق الآَ َي ِة ِفي �أَ ْم ِر ا ْل ُم�ؤْ ِم ِن ْينَ ِب َط َاع ِة ا ِ
ا�ص َل ِةُ /ج ْم َل ُة ِف ْع ِل َّ
ال�ش ْر ِط } ﭣ ﭤﭥ{
َو َق� ْ�د َج��ا َء ْت ُج ْم َل ُة ا ْل َف ِ
َم ْح ُذ ْو َف َة ا ْل َج َو ِابَ ،و َق ْد َد َّل َع َل ْي ِه َما َق ْب َلهَُ ،وال َّت ْق ِد ْي ُر�ِ :إنْ ُك ْن ُت ْم ُم�ؤْ ِم ِنينَ
َف�أَ ِط ْي ُع ْوا َ
اهلل َو َر ُ�س ْو َلهَُ .ي ُق ْو ُل َّ
الط ِاه ُر ْبنُ َع ُ
اب َ�ش ْر ِط } ﭣ
ا�ش ْورٍَ « :و َج َو ُ
ﭤﭥ{ َد َّلتْ َعلَ ْي ُه ا ْل ُج َم ُل ا ْل ُم َت َق ِّد َم ُة مِ نْ َق ْو ِلهِ} :ﭚ ﭛ {
�إِ َل��ى �آَخِ � ِر َه��ا؛ لأَ َّن َّ
ال�ش ْر َط ِل َما َو َق� َع َعق ِْب ِت ْل َك ا ْل ُج َملِ َك��ا َن َراجِ ًعا ِ�إ َلى
اال�س ِت ْع َمالِ َ ،ف َم ْع َنى َّ
ال�ش ْر ِط َب ْع َد ِت ْل َك
َجمِ ْي ِعهَا َعلَى َما ُه َو ا ْل ُم َق َّر ُر فِي ْ
ا ْل ُج َملِ الإِ ْن�شِ ا ِئ َّيةِ� :إِ َّنا �أَ َم ْر َنا ُك ْم ِب َما ُذ ِك َر �إِ ْن ُك ْن ُت ْم ُم�ؤْمِ ِن ْي َن َلأ َّنا ال َن ْ�أ ُم ُر
االم ِت َثالِ »(.)81
ج ـ ــذور ِب َذل َِك َغ ْي َر ا ْل ُم�ؤْمِ ِن ْي َنَ ،و َه َذا �إِ ْله ٌ
َاب ِل ُن ُف ْو�سِ ِه ْم َعلَى ْ
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}ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

َو ِم� ْن� َه��ا َق � ْو ُل � ُه �سبحانه وتعالى:
ﯥ{ (�سورة الأَ ْنفال.)8 :
َف ُج ْم َل ُة َّ
ا�ص َل ِة} :ﯣ ﯤ ﯥ{ ُج ْم َل ٌة َحا ِل َّي ٌة.
ال�ش ْر ِط /ا ْل َف ِ
اب َّ
المَ :و َل ْو َك ِر َه
َو َج� َو ُ
ال�ش ْر ِط َم ْح ُذ ْو ٌف ُي ْف َه ُم ِمنَ ِّ
ال�س َي ِاقَ ،و َت ْق ِد ْي ُر ا ْل َك ِ
ا ْل ُم ْج ِر ُمونَ َذ ِل َك َف َق ْد �أَ َم َر ُك ُم ُ
اهلل ِبا ْل ِقت َِال.

ال�س َب ِب ِبال َّن ِت ْي َجةِ:
 )4عَال َق ُة َّ

َو ِمنْ �أَ ْم ِث َل ِت َها َق ْو ُل ُه �سبحانه وتعالى:

}ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ{ (�سورة الأَ ْنفال.)36 :
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ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ{ (�سورة الأَ ْنفال.)4 :
ال�سا ِب َق ِة} :ﮀﮁﮂ{ ُت ْخ ِب ُر ِب�أَنَّ
َفا ْل ُج ْم َل ُة الأُ ْو َلى ِفي الآَ َي ِة َّ
ال�سا ِب َق َت ْي ِن،
ال�ص َف ِ
�أُ ْو َل ِئ َك ا ْل ُمت َّْ�ص ِف ْينَ ِب ِّ
ات ا ْل َخ ْم ِ�س ا ْل َم ْذ ُك ْو َر ِة ِفي الآَ َي َت ْي ِن َّ
ال�صال ِةَ ،و ِ�إ ْيتَا ُء ال َّز َكا ِة،
َو ِه َي :ا ْل َخ ْو ُفَ ،وا ِلإ ْخ ُ
ال�صَ ،وال َّت َو ُّك ُلَ ،و ِ�إ َق َام ُة َّ
ُت ْخ ِب ُر ِب�أَ َّن ُه ْم ال َغ ْي َرهُ ْم هُ ُم ا ْل ُم�ؤْ ِم ُن ْونَ ِ�إ ْي َما ًنا َ�صا ِد ًقا ،ال َي ِ�ض ْي ُع َ�أ ْج ُر ُه�ِ ،إ ْذ
َكانَ َ�س َب ًبا ِفي ُم َكا َف َ�أ ِة ا ْل َخا ِل ِق �سبحانه وتعالى َل ُه ْم ِفي الآَ ِخ َر ِة؛ َو ِل َذا َجا َء ْت
ا�ص َل ِة }ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ{ ِلت َْذ ُك َر
ُج ْم َل ُة ا ْل َف ِ
�أَنَّ ِل َه�ؤُال ِء ا ْل ُم�ؤْ ِم ِن ْينَ ا ْل ُم َت َم ِّي ِز ْينَ ِب َذ ِل َك َع َّمنْ َع َداهُ ْم َم َناز َِل َب ْع َ�ض َها �أَ ْع َلى
�انَ ،و َع َلى َق� ْ�د ِر الأَ ْح � َو ِالَ .ي ُق ْو ُل
ِمنْ َب ْع ٍ�ض ِفي ا ْل َج َّن ِةِ ،ب َ�س َب ِب هَ َذا ا ِلإ ْي� َم� ِ
�سبحانه وتعالى} :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ{ (�سورة يون�س.)44 :
َو ِم ْن َها َق ْو ُل ُه �سبحانه وتعالى} :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

ج ـ ــذور
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ال�سا ِب َق ُة ُت َق ِّر ُر َو ُت�ؤَ ِّك ُد �أَنَّ ا ْل َكا ِف ِر ْينَ ا َّل ِذ ْينَ ُي ْن ِف ُق ْونَ �أَ ْم َوا َل ُه ْم
َفالآَ َي ُة َّ
ال�صدِّ َعنْ َ�س ِب ْي ِل ِه�َ ،س ُي ْن ِف ُق ْو َن َها ال َم َحا َل َة
ا�س َع ِن ا ِلإ ْي َم ِان ِبا ِ
هلل َو َّ
ِل َم ْن ِع ال َّن َ
َب ْي َد �أَ َّن َها َت ُع ْو ُد َع َل ْي ِه ْم ِبا ْل َح ْ�س َر ِة َوال َّن َد َام ِة؛ لأَ َّن ُه ْم ِفي ال ُّد ْن َيا َ�س ُي ْغ َل ُب ْونَ ُ ،ث َّم
ا�ص َل ِة} :ﮉﮊﮋﮌﮍ{ ِلت َْذ ُك َر َن ِت ْي َج َة
َت�أْ ِتي ُج ْم َل ُة ا ْل َف ِ
اب َّ
ال�ش ِد ْي َد ِفي الآَ ِخ َر ِة؛ « َو َذ ِل َك
هَ َذا ا ْل ِف ْع ِلَ ،و�أَ َّن ُه ْم ِب َ�س َب ِب ِه َ�س َي ُذ ْو ُق ْونَ ا ْل َع َذ َ
ُي ْو ِج ُب الز َّْج َر ا ْل َع ِظ ْي َم َعنْ َذ ِل َك ا ِلإ ْن َف ِاق»( )82ا َّل ِذي ال َطا ِئ َل ِمنْ َو َرا ِئ ِه
ِ�س َوى ا ْل َح ْ�س َر ِة َوال َّن َد َام ِة ِفي ال ُّد ْن َيا َو ُ�س ْو ِء ا ْل َم ِ�ص ْي ِر ِفي الآَ ِخ َر ِة.

 )5عَال َق ُة الإِ َجا َب ِة ع َْن ُ�س�ؤَالٍ ُم َق َّدرٍ:
َو ِمنْ �أَ ْم ِث َل ِت َها َق ْو ُل ُه

�سبحانه وتعالى} :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
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ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ{ (�سورة الأَ ْنفال.)9 :
َف َق ْو ُل ُه �سبحانه وتعالى} :ﭑ ﭒ ﭓ{ َق ْد ُي ِث ْي ُر ُ�س�ؤَا ًال ِفي
َن ْف ِ�س ا ْل ُم َت َل ِّقيُ ،م�ؤَ َّدا ُهَ :ف َم َاذا َف َع َل َر َّب ُك ْم َل ُك ْم َحتَّى ُي َم ِّك َن ُك ْم ِمنَ ال َّن ْ�ص ِر َع َلى
َع ُد ِّو ُك ْم؟ َو ِمنْ َث َّم َجا َء َق ْو ُل ُه �سبحانه وتعالى } :ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ال�س�ؤَ ِال ا َّل ِذي َق ْد َي ِر ُد ِفي ِذ ْه ِن ا ْل ُم َت َل ِّقي.
ﭛ{ ِل ُي ِج ْي َب َعنْ هَ َذا ُّ
َو ِم � ْن � َه��ا َق � ْو ُل � ُه �سبحانه وت�ع��ال��ى} :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ{ (�سورة الأَ ْنفال.)34 :
}ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ

َف � َق � ْو ُل � ُه �سبحانه وت�ع��ال��ى:
ال�س َب ُب ا َّل ِذي
ﭢ{ َق ْد ُي ِث ْي ُر ُ�س َ�ؤا ًال ِفي َن ْف ِ�س ا ْل ُم َت َل ِّقيُ ،م � َ�ؤ َّدا ُهَ :ف َما َّ
ال�صدِّ َع ِن ا ْل َم ْ�س ِج ِد ا ْل َح َر ِامَ ،وهُ ْم َل ْي ُ�س ْوا َ�أ ْو ِل َيا َء ُه؟
َي ْد َف ُع ا ْل ُم ْ�ش ِر ِك ْينَ �إِ َلى َّ
ال�س�ؤَ ِال وهي َق ْو ُل ُه �سبحانه
َو ِمنْ َث َّم َجا َءت جملة الفا�صلة ِل ُت ِج ْي َب َعنْ هَ َذا ُّ
ج ـ ــذور وتعالى} :ﭣ ﭤ ﭥﭦ{ « َو�إِ َّن َما َن َفى ا ْل ِع ْل َم َعنْ �أَ ْك َثرِهِ ْم
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ُد ْو َن �أَ ْن ُي َقا َلَ ( :و َل ِك َّن ُه ْم ال َي ْعلَ ُم ْو َن) َفا ْق َت َ�ضى �أَ َّن مِ ْن ُه ْم َمنْ َي ْعلَ ُم �أَ َّن ُه ْم
َل ْي ُ�س ْوا �أَ ْو ِل َيا َء ا ْل َم ْ�سجِ دِ ا ْل َح َرا ِمَ ،و ُه ْم َمنْ �أَ ْي َق ُن ْوا ِب ِ�صدْقِ ال َّر ُ�س ْولِ �صلى
اهلل عليه و�سلم َو ْا�س َت َفا ُق ْوا مِ نْ َغ ْفلَ ِت ِه ْم ا ْل َقدِ ْي َمةَِ ،و َل ِكنْ َح َملَ ُه ْم َعلَى
ا�سةِ،
ا ْل ُم َ�شا َي َع ِة ل َّ
ِل�صا ِد ْي َن َع� ِ�ن ا ْل َم ْ�سجِ دِ ا ْل� َ�ح� َرا ِم ،ا ْل ِع َنا ُد َو َط�لَ� ُ�ب ال ِّر َئ َ
َو ُم َوا َف َق ُة الدَّهْ َما ِء َعلَى َ�ضال ِل ِه ْمَ ،و َه��ؤُال ِء ُه ْم ُع َقال ِء �أَهْ لِ َم َّك َةَ ،و َمنْ
ا�س َو َع ِق ْيلِ ْب ِن �أَ ِبي َطالِبٍ َو َ�أ ِبي ُ�س ْف َيا َن
َت َه َّي�أَ للإِ ْي َمانِ مِ ْن ُه ْم ،مِ ْث ُل :ا ِل َع َّب ِ
ا ْب� ِ�ن َح� ْربٍ َو َح ِك ْي ِم ْب� ِ�ن َح � َزا ٍم َو َخ��ا ِل��دِ ْب� ِ�ن ا ْل َو ِل ْيدِ َ ،و َم��نْ ْا�س َت ْب َقا ُه ُم ُ
اهلل
لإ ْ�سال ِم َف َكا ُن ْوا مِ نْ ُن َ�ص َرا ِئ ِه مِ نْ َب ْعدِ ُن ُز ْولِ هَذِ ِه الآَ َيةِ»(.)83
ِل ِ

 )6عَال َق ُة ا ْل ُمال َب َ�سةِ:
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اال�س ِت ْق َرا ِر كا ِّت َف ِاق
َوا ْل َم ْق ُ�ص ْو ُد ِبا ْل ُمال َب َ�س ِة ا ِّت َف ُاق َز َم ِان ا ْل ُو ُق ْو ِع �أَ ْو َم َك ِان ْ
ا�س ِت ْق َرا ِر ال َّز ْو َج ْي ِن ِفي
َز َم ِان ا ْل َم ِج ْي ِء َوال ُّر ُك ْو ِب ِفيَ :
(جا َء َز ْي ٌد َر ِاك ًبا)� ،أَ ِو ْ
َب ْي ٍت َو ِاح� ٍ�دَ ،ك َق ْو ِل ِه �سبحانه وتعالى} :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ{
ا�س ِت ْق َرا ِر ا ْل َم ْر ِء َع َلى َ�أ ْم� ٍ�ر ُم َع َّي ٍنَ ،ك َق ْو ِل ِه �سبحانه
(�سورة البقرة� )187 :أَ ِو ْ
وتعالى} :ﭾﭿﮀﮁ{ (�سورة الأعراف .)26 :وقد ُي َع َّب ُر َعنْ هَ ِذ ِه
ا ْل َعال َق ِة ِبال َّل ْف ِظ ا ْل ُم َر َّك ِب َك َن ْ�ص ِب ا ْل َح ِال ا ْل ُم َق َّر َر ِة �أَ ِو ا ْق ِت َر ِان ُج ْم َل ِة ا ْل َح ِال
(جا َء ُم َح َّم ٌد َوهُ َو ُي َه ْر ِو ُل)َ ،و َق ْد َي ُك ْونُ ا ْل ُع ْن ُ�ص ُر ال َّل ْف ِظ ُّي
ِبا ْل َوا ِو َك َما ِفي َ
َ�ش ْر ًطا َيت ََح َّق ُق ِفي ُج ْم َل ِة ا ْل َح ِال َك��أَنْ َي ُك ْونَ ِف ْع ُل َها ُم َ�ضا ِر ًعاَ ،و َق� ْ�د َت ُك ْونُ
ا ْل ُمال َب َ�س ُة َم ْل ُح ْو َظ ًة َغ ْي َر َم ْل ُف ْو َظ ٍة(.)84
َو ِمنْ �أَ ْم ِث َل ِة هَ ِذ ِه ا ْل َعال َق ِة َق ْو ُل ُه �سبحانه وتعالى} :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ{ (�سورة الأَ ْنفال.)23 :
«حا ٌل ِمنْ َ�ض ِم ْي ِر َ « :ت َو َّل ْوا»
َف ُج ْم َل ُة ا ْل َف ِ
ا�ص َل ِة} :ﯘ ﯙ{َ ،
َو ِه َي ُم َب ِّي َن ٌة ِل ْل ُم َرا ِد ِمنَ ال َّت َو ِّلي َوهُ َو َم ْع َنا ُه ا ْل َم َجاز ُِّي َو َ�ص ْو ُغ هَ ِذ ِه ا ْل ُج ْم َل ِة ج ـ ــذور
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ا�ض ِه ْم� ،أَ ْي� :إِ ْع َر ً
ا�ضا ال
اال�س ِم َّي ِة ِلل َّدال َل ِة َع َلى َت َم ُّك ِن �إِ ْع َر ِ
ِب ِ�ص ْي َغ ِة ا ْل ُج ْم َل ِة ْ
َي ُك ْونُ َب ْع َد ُهَ ،وهَ َذا َي ِف ْي ُد �أَنَّ ِمنَ ال َّت َو ِّلي َما َي ْع ُق ُب ُه ِ�إ ْق َبا ٌلَ ،وهُ َو َت َو ِّلي ا َّل ِذ ْينَ
َت َو َّل ْوا ُث َّم �أَ ْ�س َل ُم ْوا َب ْع َد َذ ِل َكِ ،م ْث ُل ُم ْ�ص َع ِب ْب ِن ُع َم ْي ٍر»(.)85

ا ْل َخا ِت َمـــ ُة:
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َو ِمنْ �أَهَ ِّم ال َّنتَا ِئ ِج ا َّل ِتي َت َو َّ�ص ْلتُ �إِ َل ْي َها ِفي هَ ِذ ِه الدِّ َر َا�س ِةَ ،ما َي ِل ْي:
ا�ص َل ُة ِه َي ا ْل َم ْق َط ُع الأَ ِخ ْي ُر ِمنَ الآَ َي ِة ،ا َّل ِذي َق ْد َي ُك ْونُ ُج ْم َل ًة تَا َّم ًة �أَ ْو
 - 1ا ْل َف ِ
َك ِل َم ًة َو ِاح َد ًة �أَ ْو َما َب ْي َن ُه َماَ ،و َق ْد َي ُك ْونُ َم ْ�س ُج ْو ًعا �أَ ْو َغ ْي َر َم ْ�س ُج ْو ٍعَ ،و َي�أْ ِتي
ِلت َْح ِق ْي ِق َغا َي ٍات َج َما ِل َّي ٍة�َ :ص ْو ِت َّي ٍة َو َدال ِل َّي ٍة َو َن ِّ�ص َّي ٍة.
َ - 2و َر َد َح ْر ُف «ال ُّن ْو ِن» ِفي ُ�س ْو َر ِة «الأَ ْن َفال» ِفي ِت ْ�س َع ٍة َو َثال ِث ْينَ (َ )39م ْو ِ�ض ًعا،
ِمنْ ِ�إ ْج َما ِل ِّي َع َد ِد �آَ َيا ِت َها� ،أَ ْي ِب ِن ْ�س َب ٍة ِم َئ ِو َّي ٍة َت ْب ُل ُغ ا ْث َن ْي ِن َو َخ ْم ِ�س ْينَ (52
ال�س ْو َر ِة ا ْل َك ِر ْي َم ِة؛
َ ،)٪ف ُه َو � -إِ َذنْ ُ -ي َم ِّث ُل �أَ ْك َث َر ِمنْ ِن ْ�ص ِف َف َو ِ
ا�ص ِل ُّ
ا�س َت ْع َم َل ُح ُر ْو ًفا َذاتَ َو ْق ٍع َن ْغ ِم ٍّيَ ،و ُو ُ�ض ْو ٍح
َذ ِل َك �أَنَّ ا ْل ُق ْر�آَنَ ا ْل َك ِر ْي َم َق ِد ْ
َ�س ْم ِع ٍّي؛ ِلت َْظ َه َر ِل َّل�س ْم ِع ِح ْينَ ا ْل َو ْق ِف َع َل ْي َهاَ ،و َح ْر ُف "ال ُّن ْو ِن" َي ْمتَا ُز
ِب ُق َّو ِة ُو ُ�ض ْو ٍح َ�س ْم ِع ٍّي َو ِب َو ْق ٍع َن ْغ ِم ٍّي.
َ - 3و َجا َء َح ْر ُف «ا ْل ِم ْيم» تَا ِل ًيا ِل َح ْر ِف «ال ُّن ْو ِن»�ِ ،إ ْذ َو َر َد ِفي ِت ْ�س َع َة َع َ�ش َر
(َ )19م ْو ِ�ض ًعاِ ،ب ِن ْ�س َب ٍة ِم َئ ِو َّي ٍة َت ْب ُل ُغ (َ ،)٪ 25.3ي ِل ْي ِه َح ْر ُف «ال َّراءِ»� ،إِ ْذ
وا�ض َعِ ،ب ِن ْ�س َب ٍة ِم َئ ِو َّي ٍة َت ْب ُل ُغ ()٪ 13.3؛ َو َذ ِل َك َ�أنَّ َح ْر َف
َو َر َد ِفي َع ْ�ش َر ِة َم ِ
«ا ْل ِم ْي ِم» ِمنَ ا ْل ُح ُر ْو ِف الأَ ْن ِف َّي ِة ا َّل ِتي َل َها ِن ْ�س َب ُة ُو ُ�ض ْو ٍح �أَ ْع َلى ِمنْ َغ ْي ِرهَ ا،
ات/
َو�أَنَّ َح ْر َف «ال َّراءِ» ِمنَ الأَ ْ�ص َو ِات ال َّت ْك َرا ِر َّي ِة ا َّل ِتي ُت ْ�ش ِب ُه ا ْل َح َر َك ِ
ال�ص َوا ِئ ِت.
َّ
َ - 4و َق ْد َو َر َد ْت ُح ُر ْو ُف «ال َباءَِ ،و َّ
افَ ،وال َّد ِال» ِب ِن ْ�س َب ٍة َق ِل ْي َل ٍة؛
الطاءَِ ،وال َق ِ
ال�س ْم ِع ِّي ا َّل ِذي هُ َو
َو َذ ِل� َ�ك َ�أنَّ هَ ِذ ِه ا ْل ُح ُر ْو َف ال َت َت َم َّت ُع ِب ُق َّو ِة ا ْل ُو ُ�ض ْو ِح َّ
ج ـ ــذور
ال�سا ِب َق ِة (ال ُّن ْو ِنَ ،وا ْل ِم ْي ِمَ ،وال َّراءِ).
ا�ص ٌة ِمنْ �أَهَ ِّم َخ َو ِّ
َخ َّ
ا�ص ا ْل ُح ُر ْو ِف َّ
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الث َو َثال ِث ْينَ
ال�س ْو َر ِة ا ْل َك ِر ْي َم ِة ِفي َث ٍ
َ - 5ل َق ْد َت َك َّر َر ْت ُ
«ح ُر ْو ُف ال َّر ِويِّ » ِفي ُّ
(َ )33م ْو ِ�ض ًعاَ ،و َجا َء ْت َم ْ�س ُج ْو َع ًة ِفي َ�س ْب َع َة َع َ�ش َر (َ )17م ْو ِ�ض ًعا ِم ْن َها،
ا�ض ِع هَ َذا ال َّت ْك َرا ِر؛
�أَ ْي ِب ِن ْ�س َب ٍة ِم َئ ِو َّي ٍة َت ْب ُل ُغ (ِ )٪ 51.5منْ �إِ ْج َما ِل ِّي َم َو ِ
ال�س ْو َر ِة ا ْل َك ِر ْي َم ِة ِ�إ َّن َما
ال�س َب َب ِفي َك ْث َر ِة ا ْل َف َو ِ
ا�ص ِل ا ْل َم ْ�س ُج ْو َع ِة ِفي ُّ
َو َل َع َّل َّ
ا�س ِك ِه.
َي ْر ِج ُع ِ�إ َلى �أَ َّن َها َت ْع َم ُل َع َلى َ�س ْب ِك ال َّن ِّ�ص َو َت َم ُ
ال�س ْو َر ِة َ�س ْب َع َة �أَ ْح ُر ٍف ِمنْ ُح ُر ْو ِف ا ْل ُم ْع َج ِم ا ْل َع َر ِب ِّي،
ا�س َت ْع َم َل ْت َف َو ِ
ا�ص ُل ُّ
ْ -6
َب ْي َد �أَ َّن ُه َل ْم َي ْحد ُِث الت َّْ�س ِج ْي ُع �إال ِب َثال َث ٍة ِم ْن َها َف َح ْ�س ُبِ ،ه َي( :ال ُّن ْونُ ،
َوا ْل ِم ْي ُمَ ،وال َّرا ُء)؛ َو َذ ِل َك لأَ َّن َها َت ْمتَا ُز َ -ك َما َب َّي ْنتُ َق ْب ُل ِ -ب ِن ْ�س َب ٍة ُو ُ�ض ْو ٍح
َ�س ْم ِع ٍّي �أَ ْع َلى ِمنْ َغ ْي ِرهَ ا.
ا�ض َع،
ال�س ْو َر ِة ا ْل َك ِر ْي َم ِة ِفي ِت ْ�س َع ِة َم َو ِ
 - 7ت ََّم الت َّْ�س ِج ْي ُع ِب َح ْر ِف «ال ُّن ْو ِن» ِفي ُّ
ا�ض ِع الت َّْ�س ِج ْي ِع،
�أَ ْي ِب ِن ْ�س َب ٍة ِم َئ ِو َّي ٍة َت ْب ُل ُغ (ِ )٪ 52.9منْ ِ�إ ْج َما ِل ِّي َم َو ِ
َو ِت ْل َك َن ِت ْي َج ٌة َط ِب ْي ِع َّي ٌة؛ �إِ ْذ َو َر َد هَ َذا ا ْل َح ْر ُف ِب ِن ْ�س َب ٍة ِم َئ ِو َّي ٍة َت ْب ُل ُغ ا ْث َن ْي ِن
َو َخ ْم ِ�س ْينَ (ِ )٪ 52با ْل ِم َئ ِةَ ،ف ُه َو �ِ -إ َذنْ ُ -ي َم ِّث ُل َ -ك َما َذ َك ْرتُ َق ْب ُل -
ال�س ْو َر ِة ا ْل َك ِر ْي َم ِة؛ َو َذ ِل� َ�ك لأَ َّن� ُه ِمنْ �أَ ْح� ُر ِف
�أَ ْك َث َر ِمنْ ِن ْ�ص ِف َف َو ِ
ا�ص ِل ُّ
ال َّت َر ُّن ِمَ ،و َي ْمتَا ُز ِب ِ�ش َّد ِة ُو ُ�ض ٍوح َ�س ْم ِع ٍّي.
ا�ض َع،
ال�س ْو َر ِة ا ْل َك ِر ْي َم ِة ِفي �أَ ْر َب َع ِة َم َو ِ
 - 8ت ََّم الت َّْ�س ِج ْي ُع ِب َح ْر ِف «ا ْل ِم ْي ِم» ِفي ُّ
ا�ض ِع الت َّْ�س ِج ْي ِعَ ،وهُ َو
�أَ ْي ِب ِن ْ�س َب ٍة ِم َئ ِو َّي ٍة َت ْب ُل ُغ (ِ )٪ 23.5منْ �إِ ْج َما ِل ِّي َم َو ِ
ا�ض ِع ِه �َ -س َوا ٌء َ�أ َكا َن ْت َم ْ�س ُج ْو َع ًة َ�أ ْم َغ ْي َر َم ْ�س ُج ْو َعة ٍَ -جا َء
ِفي َج ِم ْي ِع َم َو ِ
َم ْ�س ُب ْو ًقا ِبا ْل َمدِّ ِبا ْل َيا ِء �أَ ِو الأَ ِل ِفَ ،ذ ِل َك ا ْل َم ُّد ا َّل ِذي ُي َق ِّر ُّب ُه َ�ص ْو ِت ًيا ِمنْ
ا�ص َل ِة «ال ُّن ْو ِن».
َف ِ
ا�ض َع
ال�س ْو َر ِة ا ْل َك ِر ْي َم ِة ِفي �أَ ْر َب َع ِة َم َو ِ
 - 9ت ََّم الت َّْ�س ِج ْي ُع ِب َح ْر ِف «ال َّراءِ» ِفي ُّ
ا�ض ِع الت َّْ�س ِج ْي ِع،
�أَ ْي ً�ضا� ،أَ ْي ِب ِن ْ�س َب ٍة ِم َئ ِو َّي ٍة َت ْب ُل ُغ (ِ )٪ 23.5منْ �إِ ْج َما ِل ِّي َم َو ِ
ا�ض ِع ِه ُم َ�س َّج ًعاَ ،و َم ْ�س ُب ْو ًقا ِبا ْل َمدِّ ج ـ ــذور
َو َق ْد َجا َء هَ َذا ا ْل َح ْر ُف ِفي َج ِم ْي ِع َم َو ِ
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ِبالأَ ِل ِفَ ،و ِبا ْل َوا ِوَ ،و ِبا ْل َياءَِ ،ذ ِل َك ا ْل َم ُّد ا َّل ِذي ُي َق ِّر ُب ُه � -أَ ْي ً�ضا �َ -ص ْو ِت ًّيا
ا�ص َل ُة «ال ُّن ْو ِن».
ا�ص ٍة َف ِ
ِمنَ ا ْل َف َو ِ
ا�ص ِل الأُ ْخ َرىَ ،و ِب َخ َّ
ِ - 10منْ �أَ ْب� َر ِز َّ
ال�س ْو َر ِة ا ْل َك ِر ْي َم ِة ال َّت ْق ِد ْي ُم
الظ َو ِاه ِر ال َّت ْر ِك ْي ِب َّي ِة ِفي َف َو ِ
ا�ص ِل ُّ
َوال َّت�أْ ِخ ْي ُر ،اال ْل ِت َفاتُ �ِ ،إ ْذ َق ْد َو َر َد ال َّت ْق ِد ْي ُم َوال َّت�أْ ِخ ْي ُر ِفي َ�س ْب َع َة َع َ�ش َر
َم ْو ِ�ض ًعاِ ،ب ِن ْ�س َب ٍة ِم َئ ِو َّي ٍة َت ْب ُل ُغ (َ ،)٪ 22.6و َكانَ ِمنْ �أَ ْب َر ِز ُ�ص َو ِر ِهَ :ت ْق ِد ْي ُم
ا ْل َجا ِّر َوا ْل َم ْج ُر ْو ِر َع َلى ا ْل َع ِام ِل ِف ْي ِه َماَ ،و َت ْق ِد ْي ُم ِ�ش ْب ِه ا ْل ُج ْم َل ِة ا ْل َوا ِق َع ِة َخ َب ًرا
َع َلى ا ْل ُم ْب َتدَ ِ�إَ ،و َت ْق ِد ْي ُم ِ�ش ْب ِه ا ْل ُج ْم َل ِة َع َلى ا ْل َم ْف ُع ْو ِل ِب ِهَ ،و َت ْق ِد ْي ُم ا ْل َم ْف ُع ْو ِل
ا�ض َعِ ،ب ِن ْ�س َب ٍة
ِب ِه َع َلى ا ْل َف ِاع ِلَ .و�أَ َّما اال ْل ِت َفاتُ َف َق ْد َو َر َد في َخ ْم َ�س ِة َم َو ِ
ِم َئ ِو َّي ٍة َت ْب ُل ُغ (َ ،)٪ 22.6و َكانَ ِمنْ �أَ ْب َر ِز ُ�ص َو ِر ِه :اال ْل ِت َفاتُ ِمنَ ال َّت َكلُّ ِم �إِ َلى
ا ْل ِغ َي ِابَ ،و ِمنَ ا ْل ِغ َي ِاب ِ�إ َلى ا ْل ِخ َط ِابَ ،و ِمنَ ا ْل ِخ َط ِاب ِ�إ َلى ا ْل ِغ َي ِاب.
ال�س ْو َر ِة ا ْل َك ِر ْي َم ِة ِل َ�س َب َب ْي ِن:
َّقديم َوال َّت�أْ ِخ ْي ُر ِفي َف َو ِ
َ - 11و َق ْد َو َر َد الت ُ
ا�ص ِل ُّ
ال�س َي َاق ا َّل ِذي َو َر َد ِف ْي ِه،
َف�أَ َّما الأَ َّو ُل َف ُه َو ِلت َْح ِق ْي ِق ِ�س ٍّر َدال ِل ٍّي ُي َن ِا�س ُب ِّ
الح َق ِة.
ال�سا ِب َق ِة َوا َّل ِ
َو�أَ َّما الآَ َخ ُر َف ُه َو ِل ُم َر َاعا ِة ِ�إ ْي َقا ِع ا ْل َف َو ِ
ا�ص ِل َّ
«�س ْو َر ِة ا َلأنفال» الإِ َحا َل ُة
َ - 12و ِمنْ �أَ ْب َر ِز َو َ�سا ِئ ِل َ�س ْب ِك ال َّن ِّ�ص ِفي َف َو ِ
ا�ص ِل ُ
«�س ْو َر ِة الأَنفال»
َوا ْل َح ْذ ُفَ ،وال َّت ْك َرا ُرَ .و َق ْد َو َر َد ِت ا ِلإ َحا َل ُة ِفي َف َو ِ
ا�ص ِل ُ
ِفي ِ�س َّت ٍة َو َ�س ْب ِع ْينَ َم ْو ِ�ض ًعاَ ،و َكانَ ِمنْ َ�أ ْب� َر ِز �أَ ْن� َوا ِع الإحال ِة :الإحال ُة
َّ
ا�س ِم ا ِلإ َ�شا َر ِة.
بال�ض ِم ْي ِر،
وباال�س ِم ا ْل َم ْو ُ�ص ِولَ ،و ِب ْ
ْ
ا�ض َع،
ا�ص ِل ُ�س ْو َر ِة «الأَ ْن َفال» ِفي ِت ْ�س َع ِة َم َو ِ
َ - 13و َق ْد َو َر َد ا ْل َح ْذ ُف ِفي َف َو ِ
ِب ِن ْ�س َب ٍة ِم َئ ِو َّي ٍة َت ْب ُل ُغ (َ ،)٪ 12و َكانَ ِمنْ �أَ ْب َر ِز ُ�ص َو ِر ِهَ :ح ْذ ُف ا ْل َم ْف ُع ْو ِل
ِب ِهَ ،و َح ْذ ُف ُج ْم َل ِة َج َو ِاب َّ
ال�ش ْر ِطَ ،و َح ْذ ُف ا ْل َم ْخ ُ�ص ْو ِ�ص ِب َّ
الذ ِم.
ا�ص ِل ُ�س ْو َر ِة «الأَ ْن َفال»َ ،ت ْك َرا ُر ا ْل َح ْر ِف،
َ - 14و ِمنْ �أَ ْب َر ِز ُ�ص َو ِر ال َّت ْك َرا ِر ِفي َف َو ِ
ج ـ ــذور
اال�س ِمَ ،و َت ْك َرا ُر ا ْل ُج ْم َل ِةَ ،وال َّت َوازِي ال َّت ْر ِك ْي ِب ُّي.
َو َت ْك َرا ُر ْ
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ا�ص ٍة َح ْب ُك
َ - 15ل ْم َت ُكنْ ِف ْك َر ُة َح ْب ِك ال َّن ِّ�ص َغا ِئ َب ًة َع ِن ا ْل ُق َد َماءَِ ،و ِب َخ َّ
ا�ص َل ِة ا ْل ُق ْر َ�آ ِن َّي ِة َم َع َما َق ْب َل َهاَ ،و َل َع َّل ا ْبنَ �أَ ِبي ا ِلإ ْ�ص َب ِع ا ْل ِم ْ�ص ِر َّي (ت
ا ْل َف ِ
ات ا ْل َم ْع َن ِو َّي ِة
654هـ1256 -م) هُ َو �أَ َّو ُل َمنْ َع َر َ�ض ِمنَ ا ْل ُع َل َما ِء ِل ْل َعال َق ِ
الف
ا�ص َل ِة ا ْل ُق ْر َ�آ ِن َّي ِة ِب َما َق ْب َل َهاَ ،و َذ ِل َك ِفي َب ٍ
اب ا ْئ ِت ِ
ِل ْل َف ِ
اب ِب ُع ْن َو ٍانَ « :ب ُ
اب
ا ْل َف ِ
الم"َ ،و َق ْد َذ َك َر ِفي هَ َذا ا ْل َب ِ
ا�ص َل ِة َم َع َما َي ُد ُّل َع َل ْي ِه َ�سا ِئ ُر ا ْل َك ِ
الفِ ،ه َي :ال َّت ْم ِك ْينُ َ ،وال َّت ْو ِ�ش ْي ُحَ ،والت َّْ�ص ِد ْي ُر،
�أَ ْر َب َع ُ�ص َو ٍر ِل َه َذا اال ْئ ِت ِ
َوا ِلإ ْي َغ ُالَ .و َي ْبدُو �أَ َّن ُه ُم َت�أَ ِّث ٌر ِفي هَ َذا ِب َح ِد ْي ِث ُق َد َام َة ْب ِن َج ْع َف ٍر َع ِن
الف ا ْل َقا ِف َي ِة َم َع َما َي ُد ُّل َع َل ْي ِه َ�سا ِئ ُر َم ْع َنى ا ْل َب ْي ِت َب ْي َد �أَنَّ ُق َد َام َة
ا ْئ ِت ِ
َل ْم َي ْذ ُك ْر �إِ َّال ال َّت ْو ِ�ش ْي َح َوالإِ ْي َغ َال.
ا�ص َل ِة ِفي ُ�س ْو َر ِة "الأَ ْن َفال" َم َع َما َق ْب َل َها َعنْ
 - 16ا ْر َت َب َط ْت ُج ْم َل ُة ا ْل َف ِ
َط ِر ْي ِق َ�س ْب ِع َعال َق ٍات َم ْع َن ِو َّي ٍةِ ،ه َيَ :عال َق ُة ال َّت ْع ِل ْي ِلَ ،و َعال َق ُة ال َّت�أْ ِك ْي ِد،
َوا ْل َعال َق ُة َّ
ال�س َب ِب ِبال َّن ِت ْي َج ِةَ ،و َعال َق ُة ا ِلإ َجا َب ِة َعنْ
ال�ش ْر ِط َّي ُةَ ،و َعال َق ُة َّ
التتميم.
ُ�س َ�ؤ ٍال ُم َق َّدرٍَ ،و َعال َق ُة ا ْل ُمال َب َ�س ِةَ ،و َعال َق ُة
ِ

( )1ال َّر ِاغ ُب الأَ ْ�ص َف َها ِن ُّي :مفردات �ألفاظ القر�آن  -تحقيق :م�صطفى بن العدوي  -مكتبة
فيا�ض  -المن�صورة (عزبة عقل)  -م�صر  -الطبعة الأولى1430 -هـ2009 /م  -مادة:
ف�صل � -ص .483
(َ )2ع ْبدُا ْل َقا ِد ُر ال َّراز ُِّي :مختار ال�صحاح -دار التوفيقية للتراث – القاهرة (خلف الجامع
الأزهر) -م�صر -بدون رقم طبعة2011 -م  -مادة :ف�صل� -ص .259 ،258
ألفاظ ا ْل ُق ْر�آَ ِن ا ْل َك ِر ْي ِم – مكتبة الآداب -القاهرة
( )3محمد ح�سن جبل :ا ْل ُم ْع َج ُم ا ْل ُم َ�ؤ ِّ�ص ُل ل ِ
( 42ميدان الأوبرا)  -م�صر -الطبعة الثانية 2012م  -مادة :ف�صل.1715/3 -
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جماليات الفاصلة القرآنية في «سورة األنفال» دراسة بالغية نصية
( )4ال ُّر َّما ِن ُّي :ال ُّن َكتُ في �إعجاز القر�آن (�ضمن مجموع به ثالث ر�سائل في �إعجاز القر�آن
الكريم)  -تحقيق :محمد خلف اهلل �أحمد ،محمد زغلول �سالم -دار المعارف (�سل�سلة
ذخائر العرب) -القاهرة( -د .ت)� -ص .97
(َ )5فالت ََّ�شا ُك ُل ِب َم ْع َنى ال َّت َما ُث ُلُ ،ي ْن َظ ُر ِفي َذ ِل َك :الزمخ�شري� :أ�سا�س البالغة  -دار �صادر-
بيروت  -لبنان 1992 -م -م��ادة�َ :ش َك َل� -ص  ،335عبدالقادر ال ��رازي :مختار
ال�صحاح -مرجع �سابق  -مادة�َ :ش َكل َ� -ص .178
( )6المرجع ال�سابق نف�سه � -ص .98 ،97
(َ )7والأَ ْ�س َجا ُع ا ْل َم ِع ْي َب ُة ِه َي ِت ْل َك الأَ ْ�س َجا ُع ا َّل ِتي ُت ْط َل ُب ِل َذا ِت َها ُد ْونَ ُم َر َاعا ٍة ِل ْل َم ْع َنى.
( )8الباقالني� :إعجاز القر�آن  -تحقيق :ال�سيد �أحمد �صقر  -دار المعارف  -القاهرة -
الطبعة الخام�سة 1997 -م� -ص .271 ،270
( )9ال َّز ْر َك ِ�ش ُّي :البرهان في علوم القر�آن  -تحقيق� :أبي الف�ضل الدمياطي  -دار الحديث-
القاهرة (�أم��ام جامعة الأزه��ر)  -م�صر  -بدون رقم طبعة 1427 -هـ2006 /م -
�ص.50
(ُ )10ي ْن َظ ُر :المرجع ال�سابق نف�سه ،وال�صفحة نف�سها.
(ُ )11ي ْن َظ ُر :المرجع ال�سابق نف�سه ،وال�صفحة نف�سها.
( )12المرجع ال�سابق نف�سه ،وال�صفحة نف�سها.
( )13ال�سيوطي :الإتقان في علوم القر�آن -مكتبة م�صر -القاهرة (� 3شارع كامل �صدقي
الفجالة) -م�صر1996 -م� -ص .437
(ُ )14ي ْن َظ ُر :ال ُّر َّما ِن ُّي :ال ُّن َكتُ في �إعجاز القر�آن -مرجع �سابق � -ص  ،98والباقالني� :إعجاز
القر�آن  -مرجع �سابق � -ص .271
(ُ )15ي ْن َظ ُر :الخطيب القزويني :الإي�ضاح في علوم البالغة ,الم�سمى بغية الإي�ضاح
لتلخي�ص المفتاح � -شرح  :عبدالمتعال ال�صعيدي  -مكتبة الآداب  -القاهرة (42
ميدان الأوبرا)  -بدون رقم طبعة 2000 -م� ،85 :81/4 -أحمد الها�شمي :جواهر
البالغة في المعاني والبيان والبديع -تحقيق :ح�سن نجار محمد -مكتبة الآداب-
القاهرة -م�صر -الطبعة الثالثة 2011 -م � -ص ،327 :325وعبد القادر ح�سين:
فن البديع  -دار ال�شروق  -القاهرة (� 16شارع جواد ح�سني)  -الطبعة الأول��ى-
1403هـ1983/م� -ص َ ،128 :126وعبدالعظيم �إبراهيم محمد المطعني :البديع من
المعاني والألفاظ -مكتبة وهبة  -القاهرة (� 14شارع الجمهورية -عابدين) -م�صر-
الطبعة الأولى2002 -م� -ص  ،137 :133وب�سيوني عبد الفتاح فيود :علم البديع, ،
درا�سة تاريخية وفنية لأ�صول البالغة وم�سائل البديع  -م�ؤ�س�سة المختار  -القاهرة
(خلف جامع الأزهر)  -الطبعة الثانية 1431 -هـ2010 /م� -ص .294 :292
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( )16ح�سين ن�صار� :إعجاز القر�آن ،الفوا�صل -مكتبة م�صر -القاهرة (�3ش كامل �صدقي،
الفجالة)  -م�صر  -الطبعة الأولى 1999 -م � -ص .232
( )17تمام ح�سان  :البيان في روائع القر�آن – عالم الكتب – القاهرة (� 38ش عبدالخالق
ثروت) – الطبعة الثانية 1320 -هـ2000/م .199/1
( )18ال ُّر َّما ِن ُّي :ال ُّن َكتُ في �إعجاز القر�آن  -مرجع �سابق � -ص .99
( )19عبدالقاهر الجرجاني � :أ�سرار البالغة  -قر�أه وعلق عليه :محمود محمد �شاكر -
مطبعة المدني  -القاهرة  -الطبعة الأولى 1412 -هـ1991 /م � -ص .11
(ُ )20ي ْن َظ ُر :ال�سيد خ�ضر :فوا�صل الآيات القر�آنية ،درا�سة بالغية داللية  -مكتبة الآداب -
القاهرة ( 42ميدان الأوبرا)  -م�صر  -الطبعة الثانية 1430 -هـ2009/م � -ص .49
( )21المرجع ال�سابق نف�سه� -ص .50
( )22الطاهر بن عا�شور :تف�سير التحرير والتنوير  -دار �سحنون للن�شر والتوزيع  -تون�س
(10مكرر ،نهج هوالندة 1997 - )1000م  -المجلد الرابع .119/1 -
( )23ا ْبنُ ِج ِّن ٍّي :الخ�صائ�ص -تحقيق :محمد علي النجار  -الهيئة الم�صرية العامة للكتاب-
الطبعة الرابعة 1999 -م .217/1 -
( )24ال َّز ْر َك ِ�ش ُّي :البرهان في علوم القر�آن  -مرجع �سابق � -ص .60
( )25المرجع ال�سابق نف�سه ،وال�صفحة نف�سها.
ال�س ُي ْو ِط ُّي :الإتقان في علوم القر�آن  -مرجع �سابق � -ص .449
(ُ )26ي ْن َظ ُرُّ :
(ُ )27ي ْن َظ ُر :محمد الح�سناوي :الفا�صلة في القر�آن  -دار عمار -الأردن  -الطبعة الثانية -
1421هـ2000 /م � -ص .296
(ُ )28ي ْن َظ ُر :حمدي عزت عبدالحافظ :درا�سات في علم الفوا�صل ،عد �آي القر�آن  -موقع
ال�شبكة الإ�سالمية  -islamweb.netدولة قطر � -ص .14
(ُ )29ي ْن َظ ُر :ال َّرا ِف ِع ُّي � :إعجاز القر�آن والبالغة النبوية  -دار الكتاب العربي  -بيروت -
1425هـ2005/م� -ص .150
(ُ )30ي ْن َظ ُر :ال�سيد خ�ضر :فوا�صل الآيات القر�آنية ،درا�سة بالغية داللية -مرجع �سابق-
�ص.80
(� )31صالح �صالح �أحمد عيطة� :أ�صوات العربية ،درا�سة و�صفية  -من�شورات جامعة الأزهر-
كلية اللغة العربية بالمن�صورة 1407 -هـ1987 /م� -ص .192
(� )32أحمد حمودة مو�سى :دور الفوا�صل في تما�سك الن�ص القر�آني -ر�سالة دكتوراه -كلية
دار العلوم -جامعة القاهرة 2012م � -ص .11 ،10
( )33البخاري � :صحيح البخاري  -ترقيم وتبويب  :محمد ف�ؤاد عبدالباقي  -مكتبة ال�صفا
 القاهرة  -الطبعة الأولى 1423 -هـ 2003/م  -كتاب ف�ضائل القر�آن ،حديثرقم.548/2 -)5024( :
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( )34المرجع ال�سابق نف�سه  -كتاب ف�ضائل القر�آن ،حديث رقم.552/2 -)5024( :
(ُ )35ي ْن َظ ُر :محمد الح�سناوي :الفا�صلة في القر�آن  -مرجع �سابق � -ص .296
وخ ُّي :القوافي -تحقيق :محمد عوني عبد الرءوف -مركز تحقيق التراث -دار
( )36ال َّت ُن ِ
الكتب الم�صرية -الطبعة الثانية2003 -م� -ص .162
( )37ابن جني :الخ�صائ�ص  -تحقيق :محمد علي النجار  -مرجع �سابق .234/1 -
(� )38صحيح البخاري  -مرجع �سابق  -كتاب ف�ضائل القر�آن ،باب مد القراءة ،حديث رقم:
(.552/2 -)5046
َ
(َ )39وا ْل َمق ُْ�ص ْو ُد بـ «الإِ ْف َرا ِد» �أ َّن َها َل ْم ُت ْذ َك ْر �إ َّال َم َّر ًة َو ِاحدَ ًة ِفي ُ�س ْو َر ِة «الأنفال».
(� )40أحمد حمودة مو�سى :دور الفوا�صل في تما�سك الن�ص القر�آني  -مرجع �سابق -
�ص.131
( )41ح�سين ن�صار� :إعجاز القر�آن ،الفوا�صل  -مرجع �سابق� -ص .233
( )42ينظر :الزمخ�شري  :الك�شاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه الت�أويل
 �شرح وتحقيق :يو�سف الحمادي -مكتبة م�صر -القاهرة (� 3شارع كامل �صدقي،الفجالة) -م�صر  -الطبعة الأولى1431 -هـ2010 /م.31/1 -
( )43ابن الأثير :المثل ال�سائر في �أدب الكاتب وال�شاعر  -تحقيق� :أحمد الحوفي ،وبدوي
طبانة -دار نه�ضة م�صر للطبع والن�شر -القاهرة (الفجالة) -ب��دون رقم طبعة
1959م .212/2 -
( )44الزرك�شي :البرهان في علوم القر�آن -مرجع �سابق� -ص .771
( )45المرجع ال�سابق نف�سه � -ص .688
( )46الرازي  :التف�سير الكبير �أو مفاتيح الغيب -تحقيق :عماد زكي البارودي -المكتبة
التوفيقية  -القاهرة (�أمام الباب الأخ�ضر � -سيدنا الح�سين)  -م�صر 2003م -
المجلد الثامن .100/15 -
( )47الألو�سي :روح المعاني -تحقيق :ال�سيد محمد ال�سيد� ،سيد �إبراهيم عمران -دار
الحديث -القاهرة (�أم��ام جامعة الأزه ��ر) -م�صر 1426هـ2005/م -المجلد
الخام�س.218/9 -
( )48ينظر :الطاهر بن عا�شور :تف�سير التحرير والتنوير  -مرجع �سابق .259/9 -
( )49ال�سعدي :تف�سير الكريم الرحمن في تف�سير كالم المنان -تحقيق :عبدالرحمن بن
معال اللويحق  -دار ابن الجوزي  -القاهرة (درب الأتراك ،خلف الجامع الأزهر)-
الطبعة الأولى1431 -هـ2010/م � -ص .315
(� )50أبو ال�سعود :تف�سير �أبي ال�سعود �أو �إر�شاد العقل ال�سليم �إلى مزايا القر�آن الكريم-
تحقيق :محمد بن علي جيالني -المكتبة التوفيقية  -القاهرة (�أمام الباب الأخ�ضر،
�سيدنا الح�سين)  -الطبعة الأولى 2013 -م .100/3 -
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.London First Edition – 1976 - p.6

( )64ينظر :ال�سيوطي � :أ�سباب النزول  -درا�سة وتحقيق  :حامد �أحمد الطاهر  -دار الفجر
للتراث – القاهرة – الطبعة الأولى 1423 -هـ 2002/م � -ص  ،202 ،201والقرطبي:
الجامع لأحكام القر�آن  -راجعه و�ضبطه وعلق عليه :محمد �إبراهيم الحفناوي،

العدد  ، 49رجب 1439هـ  -إبريل 2018

( )51الطاهر بن عا�شور :التحرير والتنوير  -مرجع �سابق  -المجلد الرابع .316/9 -
( )52الرازي :التف�سير الكبير �أو مفاتيح الغيب -مرجع �سابق  -المجلد الثامن.143/15 -
( )53المرجع ال�سابق نف�سه  -المجلد الثامن .175/15 -
( )54الطاهر بن عا�شور :التحرير والتنوير  -مرجع �سابق  -المجلد الخام�س .78/10 -
ال�سدِّ ُّيَ :كانَ ا ْل ُم ْ�ش ِر ُك ْونَ ِح ْينَ َخ َر ُجوا ِمنْ َم َّك َة �إِ َلى َب ْدرٍ� ،أَ َخ ُذ ْوا
(َ )55ي ُق ْو ُل ا ْبنُ َك ِث ْي ٍرَ « :و َق َال ُّ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َّ
َ
ْ
ْ
ْ
ا�س َت ْن َ�ص ُر ْوا اهلل َوقال ْوا :الل ُه َّم ا ْن ُ�ص ْر �أ ْعلى ال ُج ْندَ ْي ِنَ ،و�أك َر َم ال ِفئ َت ْي ِن،
ِب�أَ ْ�ستَا ِر ا ْل َك ْع َب ِة َف ْ
َو َخ ْي َر ا ْل َق ِب ْي َل َت ْي ِنَ .ف َق َال ُ
اهلل�} :إِ ْن َت ْ�س َت ْفت ُِحوا َف َق ْد َجا َء ُك ُم ا ْل َف ْت ُح{َ ،ي ُق ْو ُلَ :ق ْد َن َ�ص ْرتُ
َما ُق ْلت ُْمَ ،وهُ َو ُم َح َّم ٌد �صلى اهلل عليه و�سلم» .ابن كثير :تف�سير القر�آن العظيم  -تحقيق:
�أبي عبد اهلل عبد الحليم بن محمود -مكتبة م�صر -القاهرة (� 3ش كامل �صدقي،
الفجالة) -الطبعة الأولى2010 -م .1247/2 -
( )56الطاهر بن عا�شور :التحرير والتنوير  -مرجع �سابق -المجلد الرابع .339/9 -
(� )57أبو ال�سعود :تف�سير �أبي ال�سعود  -مرجع �سابق .93/3 -
( )58ينظر� :أحمد عفيفي :نحو الن�ص ،اتجاه جديد في الدر�س النحوي  -مكتبة زهراء
ال�شرق  -القاهرة (� 116ش محمد فريد)  -الطبعة الأولى 2001 -م � -ص .31
( )59ينظر :روبرت دى بوجراند :الن�ص والخطاب والإجراء  -ترجمة :تمام ح�سان  -عالم
الكتب  -القاهرة (� 38ش عبدالخالق ثروت) -الطبعة الأولى 1998 -م� -ص .107 :97
( )60ينظر� :سعد عبدالعزيز م�صلوح :في البالغة العربية والأ�سلوبيات الل�سانية – عالم
الكتب – القاهرة (� 38ش عبدالخالق ثروت)– الطبعة الأولى – 2006م � -ص .226
وقد ن�شر الن�ص �أول مرة في مجلة ف�صول ،المجلد العا�شر ،العددان الأول والثاني في
يوليو 1991م.
( )61ينظر :روبرت دى بوجراند :الن�ص والخطاب والإج��راء  -مرجع �سابق� -ص ،103
و�سعد عبدالعزيز م�صلوح :في البالغة العربية والأ�سلوبيات الل�سانية  -المرجع
ال�سابق نف�سه� -ص .227
( )62محمد خطابي  :ل�سانيات الن�ص ،مدخل �إلى ان�سجام الخطاب  -المركز الثقافي
العربي بيروت ـ الدار البي�ضاء  -الطبعة الأولى 1991 -م � -ص .5
(See : - Halliday and Ruqaiya Hassan: Cohesion in English Longman - )63

335

ج ـ ــذور

336

العدد  ، 49رجب 1439هـ  -إبريل 2018

ج ـ ــذور

جماليات الفاصلة القرآنية في «سورة األنفال» دراسة بالغية نصية
وخرج �أحاديثه :محمود حامد عثمان -دار الحديث -القاهرة (�أمام جامعة الأزهر)
 المجلد الرابع -الطبعة الأولى1431 -هـ2010 /م � -ص .390( )65ينظر :روبرت دى بوجراند  :الن�ص والخطاب والإجراء  -مرجع �سابق � -ص ،103
و�أحمد عفيفي :نحو الن�ص -مرجع �سابق � -ص .7
( )66ينظر :فان دايك  :علم الن�ص :مدخل متداخل االخت�صا�صات  -ترجمة وتعليق:
د� /سعيد ح�سن بحيري  -دار القاهرة  -القاهرة (� 116ش محمد فريد)  -الطبعة
الثانية 2005 -م � -ص  ،113-45وكالو�س برينكر  :التحليل اللغوي للن�ص ,مدخل �إلى
المفاهيم الأ�سا�سية والمناهج – ترجمه وعلق عليه ومهد له� :سعيد ح�سن بحيري –
م�ؤ�س�سه المختار  -القاهرة (� 65ش النزهة  -م�صر الجديدة)  -الطبعة الأولى –
1425هـ 2005 /م� -ص  ،105 :60وزت�سي�سالف واورزيناك  :مدخل �إلى علم الن�ص,
م�شكالت بناء الن�ص– ترجمة� :سعيد ح�سن بحيري  -م�ؤ�س�سة المختار -القاهرة
 الطبعة الأولى 2003 -م � -ص  ،83 :74وتمام ح�سان :البيان في روائع القر�آن–مرجع �سابق ،421 :395/1 -و�صالح ف�ضل :بالغة الخطاب وعلم الن�ص– ال�شركة
الم�صرية العالمية للن�شر  -لونجمان  -القاهرة (يطلب من �شركة �أبو الهول للن�شر:
� 3ش �شواربي)  -الطبعة الأولى 1996 -م � -ص.350 :327
( )67ينظر :ابن �أبي الإ�صبع الم�صري :بديع القر�آن  -تقديم وتحقيق :حفني محمد �شرف-
دار نه�ضة م�صر للطباعة والن�شر  -القاهرة (الفجالة) -بدون رقم طبعة 1957 -م-
�ص .89
( )68ينظرُ :قدَ َام ُة ابنُ َج ْع َف ٍر :نقد ال�شعر  -تحقيق :محمد عبدالمنعم خفاجي  -دار الكتب
العلمية  -بيروت  -لبنان  -بدون تاريخ ورقم طبعة � -ص  167وما بعدها.
( )69ابن �أبي الإ�صبع الم�صري  :بديع القر�آن – مرجع �سابق� -ص  ،89وينظر :الزرك�شي-
البرهان في علوم القر�آن  -مرجع �سابق� -ص .65
( )70ال�سيوطي :الإتقان في علوم القر�آن -مرجع �سابق� -ص .443
( )71المرجع ال�سابق نف�سه ،وال�صفحة نف�سها .وينظر :ابن �أبي الإ�صبع الم�صري  :بديع
القر�آن  -مرجع �سابق � -ص  ،89والزرك�شي -البرهان في علوم القر�آن -مرجع
�سابق� -ص .65
( )72ابن �أبي الإ�صبع الم�صري  :بديع القر�آن  -مرجع �سابق � -ص  ،89وينظر :الزرك�شي-
البرهان في علوم القر�آن  -مرجع �سابق � -ص  ،65وال�سيوطي :الإتقان في علوم
القر�آن -مرجع �سابق � -ص .447
( )73المرجع ال�سابق نف�سه � -ص  ،91وينظر :الزرك�شي :البرهان في علوم القر�آن  -مرجع
�سابق� -ص ،65وال�سيوطي :الإتقان في علوم القر�آن -مرجع �سابق� -ص .403
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( )74ال�سيوطي :الإتقان في علوم القر�آن -مرجع �سابق� -ص  ،447وينظر :الزرك�شي-
البرهان في علوم القر�آن -مرجع �سابق� -ص  ،65واب��ن �أب��ي الإ�صبع الم�صري:
تحرير التحبير في �صناعة ال�شعر والنثر وبيان �إعجاز ال�ق��ر�آن -تحقيق :حفني
�شرف -المجل�س الأعلى لل�شئون الإ�سالمية -القاهرة1383 -هـ � -ص  ،116وابن
حجة الحموي :خزانة الأدب وغاية الأرب -تحقيق :ع�صام �شعيتو -مكتبة الهالل-
بيروت -لبنان -الطبعة الأولى1978 -م .255/1 -
( )75ينظر� :أحمد مطلوب :معجم الم�صطلحات البالغية -مطبوعات المجمع العلمي
العراقي1403 -هـ1938 /م  ،369/1 -وعلي بن محمد الجرجاني :معجم التعريفات-
تحقيق :محمد �صديق المن�شاوي  -دار الف�ضيلة للن�شر والتوزيع  -القاهرة (� 7ش
الجمهورية ،عابدين)  -الطبعة الثانية 2012 -م � -ص .38
( )76ينظر في التعريف بهذه الم�صطلحات :الخطيب القزويني :الإي�ضاح في علوم البالغة,
الم�سمى بغية الإي�ضاح لتلخي�ص المفتاح  -مرجع �سابق ,128 :117/2 -و�أحمد
الها�شمي :جواهر البالغة في المعاني والبيان والبديع -مرجع �سابق� -ص :187
 ،192وتوفيق الفيل  :بالغة التراكيب ,درا�سة في علم المعاني  -مطبوعات جامعة
قطر  -الطبعة الثانية 1998 -م � -ص .264 :252
ال�سا ِد ِ�س َوالأَ ْر َب ِع ْينَ ا َّل ِذي ِب ُع ْن َو ِانِ « :في ِذ ْك ِر َما َت َي َّ�س َر ِمنْ
(َ )77ذ َك َرهَ ا ال َّز ْر َك ِ�ش ُّي ِ�ض ْمنَ ال َّن ْو ِع َّ
�أَ َ�سا ِل ْي ِب ا ْل ُق ْر�آَ ِن َو ُف ُن ْو ِن ِه ا ْل َب ِل ْي َغ ِة»ُ .ي ْن َظ ُر :ال َّز ْر َك ِ�ش ُّي :ا ْل ُب ْرهَ انُ ِفي ُع ُل ِوم ا ْل ُق ْر�آِن  -مرجع
ال�سا ِد ِ�س َوا ْل َخ ْم ِ�س ْينَ َ ،وهُ َو
�سابق � -ص  .665 :547و َذ َك َرهَ ا ُّ
ال�س ُي ْو ِط ُّي ِ�ض ْمنَ ال َّن ْو ِع َّ
ال�س ُي ْو ِط ُّي :ا ِلإ ْت َقانُ ِفي ُع ُل ْو ِم ا ْل ُق ْر�آَ ِن� -ص .404 :372
ِب ُع ْن َو ِان« :ا ِلإ ْي َجا ُز َوا ِلإ ْط َن ُ
اب»ُ .ي ْن َظ ُرُّ :
( )78ينظر� :أبو ال�سعود :تف�سير �أبي ال�سعود  -مرجع �سابق .94/3 -
( )79الألو�سي :روح المعاني في تف�سير القر�آن العظيم وال�سبع المثاني  -مرجع �سابق -
المجلد الخام�س.244/9 -
( )80نخبة من العلماء :التف�سير المي�سر -مجمع الملك فهد لطباعة الم�صحف ال�شريف-
المملكة العربية ال�سعودية-الطبعة الأولى 1435هـ2014/م� -ص .179
( )81الطاهر بن عا�شور :التحرير والتنوير  -المجلد الرابع .254/9 -
( )82الرازي  :التف�سير الكبير  -مرجع �سابق  -المجلد الثامن .132/15 -
( )83الطاهر بن عا�شور :التحرير والتنوير  -مرجع �سابق  -المجلد الرابع .339/9 -
( )84ينظر :تمام ح�سان  :البيان في روائع القر�آن  -مرجع �سابق .415/1 -
( )85الطاهر بن عا�شور :التحرير والتنوير  -مرجع �سابق  -المجلد الرابع .311/9 -

337

ج ـ ــذور

جـــــــــــــذور
البلـــــد
ال�سعودية
الإمارات
قطر
البحرين
م�سقط
الكويت
اليمن

البلـــــد
الأردن
م�صر
املغرب
تون�س
�سوريا
لبنان

ال�سعر
 20ريا ًال
 15درهم ًا
 15ريا ًال
 1٫200دينار
 1٫200دينار
 1دينار
 150ريا ًال

ال�سعر
 2دينار
 10جنيهات
 25درهم ًا
 3ديناير
 100لرية
 3دوالرات

قيمة اال�شرتاك يف  -جذور

* ال�سعودية ودول اخلليج العربي
* الأفراد يف الوطن العربي
* الأفراد خارج الوطن العربي
* امل�ؤ�س�سات كافة

( )120ريا ًال �أو ما يعادلها
( )40دوالر ًا
( )45دوالر ًا
( )60دوالر ًا

تر�سل قيمة اال�شرتاك على عنوان النادي �ص.ب  5919جدة  21432فاك�سميلي
6066695

الربيد الإلكرتوين:

Info@adabijeddah.com
www.adabijeddah.com

ثمن العدد ع�شـــ  20ـــــرون ريا ًال �سعودياً �أو ما يعادلها

• وكالة التوزيع االردنية (ارامك�س ميديا)
�صندوق بريد 3371
رمز بريد 11181
عمان -اململكة الأردنية الها�شمية
تلفون+962-6-5358855:

• ال�شركة التون�سية لل�صحافة (�سوترب�س)
 3نهج املغرب
�ص.ب 719
تون�س  - 1000اجلمهورية التون�سية
تلفون+216-71-322499 :

• م�ؤ�س�سة الأهرام للتوزيع
� 14شارع اجلالء
القاهرة -جمهورية م�صر العربية

• �شركة الظالل للن�شر والتوزيع
بغداد  -اجلمهورية العراقية
تلفون+964-7901-332734 :

+202-27391095
+202-25796326
+202-25796997

• دار احلكمة
�صندوق بريد 2007
دبي -دولة الأمارات العربية املتحدة
تلفون 4( +971-4-2665394:خطوط)
• م�ؤ�س�سة الأيام /مكتبات الأيام
�صندوق بريد 3262
املنامة -مملكة البحرين
تلفون+973-17-617733 :

+973-17-617770

+964-7702-141164

• م�ؤ�س�سة العروبة التجارية املحرتمني
�ص .ب � 52شارع حارثة بن �سهل
الدوحة – دولة قطر
تلفون+974-4424721 :
+974-5531665

• ال�شركة ال�شريفية للتوزيع وال�صحف (�سو�شرب�س)
ملتقى زتقة رحال بن �أحمد وزنقة �سان
�سات�س
�صندوق بريد 13683
الدار البي�ضاء  20300-املغرب
تلفون2125-22-400233 :

• دار القلم للن�شر والتوزيع والإعالن
�صندوق بريد 1107
�صنعاء -اجلمهورية اليمنية
تلفاك�س+967-1-469415 :

• ال�شركة ال�سورية لتوزيع املطبوعات
برامكة -جتاه ثانوية التجارة
دم�شق – اجلمهورية العربية ال�سورية
تلفون+963-11-2128664 :

• ال�شركة املتحدة لتوزيع ال�صحف
�صندوق بريد  6588حوىل
رمز بريد 32040
دولة الكويت
تلفون+965-22456198 :

• يف اململكة العربية ال�سعودية
 كنوز املعرفة  -جدة �شارع ال�ستني مكتبة املتنبي  -الدمام مكتبة دار الزمان -املدينة املنورة مكتبة ال�شرق -املدينة املنورة املكتبة الرتاثية -الريا�ض -ومكتبات �أخرى

+967-1-469586

+965-22412820

