




قواعد الن�شر باملجلة
اأهداف املجلة:

التي  والدرا�سات  البحوث  بن�سر  العربية  باللغة  املت�سل  العلمي  البحث  ت�سجيع   -  1
تتحقق فيها �سروط البحث العلمي.

2 -  حتقيق التوا�سل بني املعنيني بالدرا�سات اللغوية والأدبية والبالغية من خالل 
التقومي، وتبادل اخلربات، وفتح قنوات للحوار العلمي الهادف.

3 -  اإحياء الن�سو�ص الرتاثية املت�سلة باللغة العربية.
املواد التي ميكن ن�شرها يف املجلة:

باللغة العربية، املت�سمة بالأ�سالة واجلدة  العلمية املت�سلة  1 - البحوث والدرا�سات 
اإىل جهة  م  تقدَّ ن�سرها، ومل  ي�سبق  والتي مل  املنهج،  العلمية و�سالمة  والإ�سافة 

اأخرى للن�سر، ومل تكن م�ستلة من بحث نال به الباحث درجة علمية.
2 - درا�سة وحتقيق خمطوطات الرتاث املت�سلة باللغة العربية ذات الإ�سافة العلمية.

3 - ترجمات البحوث العلمية اجلادة املتعلقة باللغة العربية.
4 - ما تطرحه هيئة التحرير من ق�سايا ت�ستكتب فيها اأهل العلم واأ�سحاب اخلربة 

والراأي.
�شوابط الن�شر:

3( في�ستح�سن اأن ل يزيد عن 40 �سفحة.  ،2 1 - اإذا كان العمل مما ذكر يف )1، 
2 -  ترتيب املو�سوعات يخ�سع لعتبارات فنية.

املجالت  يف  عليه  املتعارف  العلمي،  للتحكيم  املن�سورة  العلمية  املواد  تخ�سع    -  3
مة، خا�سة ما جاء يف )1، 2، 3(، وللهيئة اأن ت�سع لذلك القواعد التنفيذية. املحكَّ

التزامات الباحث وحقوقه:

1 - اأن يراعي قواعد البحث العلمي الأ�سيل ومنهجيته واأ�سول حتقيق الرتاث.
2 - ملخ�ص البحث ل يزيد عن �سفحة باللغة العربية وترجمته بالإجنليزية مت�سمنًا 

حماور البحث ونتائجه، وملخ�ص ال�سرية العلمية للباحث يف �سفحة م�ستقلة.
3 - اأن تكتب املادة باللغة العربية نوع اخلط )Simplified Arabic(، مقا�ص اخلط 
)14( وتكون العنوانات الفرعية ببنط غامق، والعنوان الرئي�سي مقا�ص اخلط 

)16( بنط غامق. وتكتب املراجع يف نهاية البحث.
4 - الإ�سارة اإىل م�سادر البحث يف حا�سية ال�سفحة نف�سها بالرتتيب الآتي: املوؤلف، 
عنوان الكتاب اأو املقال، النا�سر، البلد، الطبعة، ال�سنة، ال�سفحة، مع اإفراد كل 

�سفحة برتقيم للحوا�سي ويكون مقا�ص اخلط )12(.
5 - املقالت املر�سلة اإىل املجلة ل ترد اإىل اأ�سحابها �سواء اأن�سرت اأم مل تن�سر، وهي 

ُتعرب عن راأي اأ�سحابها.
اإحداهما ب�سيغة )Word( والأخرى  البحث  اإلكرتونيتني من  اإر�سال ن�ستختني   - 6

.)pdf( ب�سيغة
توجه املرا�سالت بريديًا اإىل رئي�ص حترير جملة جذور - النادي الأدبي الثقايف بجدة: 

�ص.ب: 5919 - جدة: 21432 - هاتف:  -966126066122+ فاك�ص: 966126066695+.
Juthoor@adabijeddah.com :اأو على الربيد الإلكرتوين للمجلة

 Juthoor.adabijeddah.com :املوقع الإلكرتوين للمجلة
www.adabijeddah.com :املوقع الإلكرتوين للنادي 
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�سملت  متنوعة  اأبحاث  ثمانية  جذور  جملة  من  العدد  هذا  ي�سم 
حقول اللغة العربية املختلفة.

العربي  الن�سي يف الرتاث  اللغة  الأول مو�سوع: علم  البحث  تناول 
يف  الن�ص  مالمح  يتناول  والبحث  الن�سي،  الرتابط  يف  قراءة  القدمي 
املوروث اللغوي واأهم الأطروحات الن�سيَّة يف تراثنا العربي، و�سوًل اإىل 
دوائر التاأثري التي جتمع مفاهيم الن�ص يف الل�سانيات الن�سية احلديثة.
املحلي  للتحويل  الل�ساين  التوجيه  الثاين:  البحث  تناول  بينما 
واجلذري يف الرتاكيب العربية املوظفة يف ربع الأعراف، وهذا املو�سوع 
منظور  من  درا�سة  الأ�سلية  الإ�سنادية  الرتاكيب  درا�سة  اإىل  ي�سعى 
بالرتتيب  املحولة  للرتاكيب  العميقة  البنى  حملاًل  احلديثة  الل�سانيات 

والزيادة متخذًا املنهج التحويلي.
وجاء البحث الثالث بعنوان: اأثر الفا�سلة يف اختيار اللغة القدمية 
القراآن  عناية  ير�سد  بحث  وهو  العرب،  جمهور  لغة  على  وتقدميها 
يرتك  قد  الكرمي  القراآين  الأ�سلوب  اأنَّ  البحث  ر�سد  حيث  بالفا�سلة 
ا�ستعماًل  اأقل  لغة  مكانه  ويختار  العرب  كالم  من  وال�سائع  الأف�سح 

حر�سًا على اإقامة الفا�سلة واعتناًء ب�سالمتها.
بحث  وهو  التاأويلية،  والقراءة  اللغة  بعنوان:  الرابع  البحث  وياأتي 
يتناول طابع اللغة الجتماعي والت�سورات احلديثة املعنية باللغة خا�سة 

املقدمــة



املقدمة
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يف حقول الفل�سفة والنقد الأدبي والتي تتجاوز مفهوم اللغة الإبالغي اإىل 
مفهومها الإبداعي التوا�سلي.

احلداثية  البالغية  امل�سطلحات  اخلام�ص:  البحث  يتناول  بينما 
واخللل  امل�سطلح  تعريف  متناوًل  املعرفية  والقطيعة  ال�ستهالك  بني 

الإجرائي، والرتجمة وتعدد امل�سطلحات.
امل�سطلحات  ومتناوًل  �سابقه  مع  متقاطعًا  ال�ساد�ص  البحث  وجاء 

الرتاثية بني اإمكانية ال�ستثمار وعوائق ال�ستعمال.
ديوان  يف  واحلنني  الغربة  ف�ساءات  ال�سابع:  البحث  وتناول 

احلجازيات لأبي فهر حممود حممد �ساكر.
يف  القراآنية  الفا�سلة  جماليات  بحث:  جاء  العدد  هذا  ختام  ويف 

�سورة الأنفال درا�سة بالغية ن�سية.
توا�سلهم  على  الباحثني  ت�سكر جميع  اإذ  املجلة  التحرير يف  وهيئة 
مبزيد  القادمة  الأعداد  حتظى  اأن  تاأمل  جملتهم  مع  واملعريف  العلمي 
تلك  اإىل  اإ�سافة  العربي  الرتاث  عمق  يف  املتخ�س�سة  الدرا�سات  من 
التي تتخذ من الن�ص القراآين منطلقًا لتذوق جمالياته وك�سف اأ�سراره 

البالغية واجلمالية.
و�سلى اهلل على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني واحلمد هلل 

رب العاملني.

هيئة التحرير
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علم اللغة الن�صي يف الرتاث العربي القدمي

- قراءة يف الرتابط الن�صي -

حممود رزايقية)*(

تقديــــــــم:
اللغويِة  الدرا�سات  بين  هاّمًا  مكانًا  الن�سّيُة  الّدرا�ساُت  �َسغلْت  لقد 
الحديثة، وذلك ِلَما قّدمْتُه من تحليالٍت ُمقنعة ِلُمتطّلباِت الّدر�ِس الّلغوّي 
الحديث الذي اكت�سف اأّن التحليَل على م�ستوى الجملة غير كاٍف، والُبّد 
اأرحب  ف�ساء  اإلى  الجملة-  ال�سغرى-  الّلغوية  البنية  حدود  تجاوز  من 
العلميَة  القطيعَة  َيعني  ال  التجاوُز  وهذا  الن�سي.  الف�ساء  هو  واأو�سع، 
العلوُم  واإنما  الن�سّية،  والّل�سانيات  الُجملّية  الّل�سانيات  بين  الُمطلقة 
ت�ستفيُد مّما �سبقها، مع تجاوِز الّنق�س والق�سور الذي كان موجودا في 
وتو�سيعًا  تطويرا  ُيعدُّ   الن�ّس  علَم  اأّن  اأ�سا�س  على  الُجملية،  الّل�سانيات 
اإلى  بلومفيلد  منذ  الّلغويون  بها  �ُسغل  التي  الُجملية  الّل�سانية  للدرا�سات 

ت�سوم�سكي .
والأّن الن�سَّ اأَْوَلى بالّدرا�سة من الجملة على وفق مفاهيم علم الن�س، 
فقد بداأ التفكيُر في منت�سِف القرِن الع�سرين عن كيفية تجاوِز الّدرا�سة 
الّلغوية م�ستوى الجملة اإلى م�ستوى الن�ّس؛ الأّن الجملة غير قادرة على اأن 
تكون حدثًا توا�سلّيًا مكتفيًا بذاته، اإذ اإّن الجملة ت�ستدعي جماًل اأخرى، 

)*(  أستاذ محاضر بالمركز الجامعي الونشريسي - تيسمسيلت - الجزائر.



علم اللغة النصي في التراث العربي القدمي - قراءة في الترابط النصي
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وبذا يتكّون الن�س، والتحّول عن الجملة ال يلغي وجودها، اإذ هي المرتكز 
الذي يعتمد عليه الن�س، بل هي الجزء االأ�سا�س المكّون للن�س. لذلك 

ظهر ما ي�سّمى علم لغة الن�ّس.
اأحدُث  َنُقْل هو  لم  اإْن  الّلغة  ِعْلِم  فروع  فرٌع من  الن�ّس  لغِة  علَم  اإّن 
الّلغوية  الوحدة  بو�سفه  الن�ّس-  بدرا�سة  يهتّم  حيث  الّلغة،  علم  ف��روِع 
الكبرى- درا�سًة مو�سوعيًة ُترّكز في م�ستواها االأّول على  التالُحِم بين 
اأجزاء الن�ّس، وروابطه الداخلية، والك�ْسف عن الخوا�س التي توؤّدي اإلى 
ُر عنه ب��� )و�سائل ال�سبك والحبك(،  تما�سكه . وهذه الروابُط هي ما ُيعبَّ
وهذان المعياران من اأوثق المعايير �سلًة بالن�س)1(. اإ�سافة اإلى متطلبات 
الن�سية  والبنى  الن�سية،  والعالقات   ،textual context الن�سي  ال�سياق 
الكبرى، والعالقة التوا�سلية بين المنتج والمتلقي، والتاأثير الذي يتركه 

الن�سُّ عند المتلّقي.
وتنظيرًا  تاأ�سياًل  المفاهيم  في  البحث  على  قائٌم  الّدرا�سة  منهُج 
باأنه  الن�سّية  الّل�سانيات  َحقل  في  الدار�سين  اأغلُب  ُيقّر  لذا  واإج���راًء؛ 
اليوجد اأّي علم ُيواجُه م�ساعَب وحواجز مثلما يواجهها علُم لغة الن�ّس، 
ة اإذا كانت وجهُتنا التراث العربّي القديم. فهذا ما دفعني للحذر  وخا�سّ

واأنا اأتتّبُع خطى العلماء القدامى في تحليل المقوالت واإبداء االآراء.
االإرث  في  الن�ّس  مالمَح  اأتناول  اأن  المو�سوع  طبيعُة  اقت�سْت  وقد 
اإلى نقاط  العربي، و�سواًل  واأهّم الطروحات الن�سية في تراثنا  الّلغوي، 
التقاطع التي تجمع مفاهيم الن�ّس في الل�سانيات الن�سية وفي الّدرا�سات 
اأهّم  �ِس  اإلى تلمُّ اللغوية العربية قديما وحديثًا، كما �سعْت هذه الدرا�سُة 
ي  الن�سّ الترابط  م�ساألة  وه��ي  اأال  الن�ّس،  ل�سانيات  �سياق  في  م�ساألة 
ال�سكلي )ال�سبك(، والترابط الم�سموني )الحبك(،  الرابط  بمحوريه؛ 
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ي�ستركان  اأنهما  بالن�ّس، كما  المعايير �سلة  اأوثق  المعياران من  وهذان 
في العن�سر الّل�ساني . 

اأوال: مفهوُم الن�ّص في التراث العربي:
الّلغوي،  التوا�سل  و�سيلة  بو�سفها  »الن�سية«  َعاَلِم  في  التمّعن  قبل 
ية في تراثنا العربي كما هي عند  وقبل اأن نجتهد الإثبات الدرا�ساِت الن�سّ
الّل�سانييَن الُمْحَدثيَن، ينبغي - اأّواًل - معرفة م�سطلح )الن�س( بالبحث 
المعجمي  المجالين:  في  وال�سيما  العربي،  التراث  في  الكلمة  داللة  عن 

واالأ�سولي، دون اأن نن�سى موقف اأهل النحو من مفهوم الن�س.

1 - الن�صُّ في المعجماِت الّلغوية:
الداللُة المركزيُة لمادة )ن �س �س( في المدّونات الّلغوية تدوُر حول 
المعاني االآتية: اإدراك الغاية، واالنك�ساف والو�سوح، والّرفع والُعُلّو. قال 
اأق�ساها،  وَمبَلُغ  االأ�سياء،  ُمنتهى  اأَ�سُلُه  »الن�سُّ  370ه�(:  )ت  االأزهري 
ال�سيء«)2(.  عن  م�ساأَلَتُه  ا�ستْق�سْيُت  اإذا  الّرجَل:  ُت  �سْ َن�سَ قيل:  ومنه 

فالن�سُّ بمعنى اأق�سى ال�سيء وغايته. 
اإلى  الحديث  المجاز: ن�ّس  »ومن  538ه�(:  الزمخ�سري )ت  ويقول 

�ساحبه«)3(.
َرْفُعك   : »الن�سُّ 711ه�(:  )ت  منظور  البن  العرب  ل�سان  في  وجاء 
ن�ّس...  فقد  اأُظِهَر  ما  وُكلُّ  رفَعُه،  ًا:  ن�سّ ُه  َيُن�سُّ الحديث  ون�ّس  ال�سيء، 
فقد  ْظ��َه��ْرَت��ُه  اأَ �سيٍء  وُك��لُّ  ِل��ُت��َرى...  العرو�ُس  عليه  َتظهُر  ما  ُة:  والمن�سّ
ُل الن�سِّ اأق�سى ال�سيء وغايته..،  َتُه...، والن�ّس: التحريُك..، واأ�سْ �سْ َن�سَ
ون�ّس كّل �سيء منتهاه...، ون�ّس الحقائق: منتهى بلوغ العقل«)4(. المعاني 
كّلها لم تخرج عن الّرفع والعلّو وعن منتهى ال�سيء وغايته، ثّم تطّورت 

كلمة "ن�س" اإلى اإ�سناد الكالم ورفعه اإلى من�سئه االأ�سلي.
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االأ�سلية  الكالم  »�سيغة  هو  الن�ّس  باأّن  الو�سيط  المعجم  في  وجاء 
الدالالت  من  اأنه  الن�ّس  اإلى  نظروا  وبهذا  الموؤلف«)5(.  من  وردت  التي 

الموّلدة .
لتلك  الجامع  هي  ال�سيء(  ونهاية  واالرتفاع  )االإظهار  داللة  ولعّل 
تدور  التي  والبوؤرة  المركزية  الداللة  اأنها  وال�سّك  المتعّددة،  ال��دالالت 

حولها تلك الدالالت. 

2 - الن�صُّ في ا�صطالح االأ�صوليين:
تقُف درا�سُة ُعلماِء اأُ�سوِل الفقِه للن�ّس القراآني وداللة تراكيبه على 
المفهوم اال�سطالحّي للن�ّس، يقول االإمام ال�سافعي )ت 204ه�(- اأثناء 
حديثه عن اأوُجِه البياِن في الفرائ�س المن�سو�سة في كتاب اهلل تعالى- 
اإّن الن�س هو: »ما اأتى الكتاُب على غاية البيان فيه، فلم َيحَتْج مع التنزيل 
فيه اإلى غيره«)6(. فال�سافعُي هو اأّوُل من اأ�سار اإلى المفهوم اال�سطالحي 

للن�ّس؛ الن�سُّ عنده:) ما ال يحتاج اإلى تاأويل(.
 : وذكر ال�سريُف الجرجاني )ت 816ه�( حدَّ الن�ّس، فقال: »الن�سُّ
ما ازداد ُو�سوحًا على الظاهر لمعنى في المتكّلم، وهو �َسْوُق الكالم الأجل 
وَيغتمُّ  بفرحي،  يفرُح  الذي  اإلى فالن  اأَْح�ِسُنوا  قيل:  فاإذا  المعنى،  ذلك 

ًا في بيان محّبته«)7(. بغّمي، كان ن�سّ
اإاّل  يحتمُل  ال  ما   : »الن�سُّ يقول:  للن�س،  اآخر  تعريٌف  وللجرجاني 

معنى واحدًا، وقيل ما ال يحتمل التاأويل«)8(.
وبذا نرى اأّن المعنى اال�سطالحّي لم َيبُعْد كثيرا عن دائرة المعنى 
التاأويل،  يحتمل  ال  ال��ذي  الظاهر  تعني  فهي   ،) )ن�����سّ لكلمة  اللغوّي 
بدليل.  االحتماُل  هذا  َد  ُيع�سَّ اأن  ب�سرط  اإاّل  احتماٌل  اإليه  يتطّرق  ال  واأن 
فالجرجانُي  يجعل من الن�ّس اأُحادي الّداللة، وا�سَح المعنى، ال يحتاُج 

اإلى تاأويل وال اإلى �ُسوؤاٍل عن معناه.
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ُكّل  على  كلمة)ن�س(  ُيطلقوا  اأن  االأ�سوليين  َدي��دُن  اأ�سبح  وهكذا 
ملفوٍظ مفهوِم المعنى من الكتاب وال�سنة، اأي اأّن كّل ما ورَد عن �ساحب 

.)9() ال�سرع فهو )ن�سٌّ

: 3 - ا�صتعمال النحاة للن�صِّ
اأّما النحاُة فلم يعرُفوا كلمَة )الن�ّس( بمعانيها المعجمية، والبداللة 
بمفهومه  ي�ستعملوا)الن�ّس(  ول��م  االأ�سوليين،  عند  هي  كما  الّظاهر 
النحاة  عند  الن�سُّ  واإنما  والنقدية.  الّل�سانية  الّدرا�ساِت  في  الحالي 
القدامى- كما يرى محمد ال�ساو�س في اأُ�سوِله- هو »لفٌظ دالٌّ على معنى 
عمُدوا  ا�ستعماالٍت  على  ُعثورنا  َعَدُم  ذلك  اأدّلة  ومن  الُيفارقه،  الَحَدِث 
فيها اإلى َجْمِع الن�ّس على ن�سو�س؛ باعتبار اأّن الجمَع اأف�سُل دليل على 
مفارقة المفردة لق�سم الم�سادر، وانتقالهم لق�سم االأ�سماء. اأّما الن�سُّ 
يكاُد  ال  اال�سم  معنى  على  وي��دّل  لال�سمية،  تمّح�س  لفٌظ  اليوم:  عندنا 

ُيفارُقه...«)10(.
ُيجمع الباحثون الُمحدثون اأّن )الن�ّس( كم�سطلح غاَب عن نحاتنا 
القدامى، ولكنهم كانوا يتعاملون مع ا�ستعماالت ومفاهيم اأخرى اأغنتهم 

عن كلمة »ن�س«، مثل مفردات الكالم والقول والخطاب.
الظاهر اأّن انتقال داللة كلمة »ن�ّس« من مفهومها المعجمي القديم 
اإلى الداللة الجديدة في المعجمات الحديثة ح�سل بعملية مجازية)11(، 
وهذه العملية على الراجح اأنها حدثت في ميدان الدرا�سات القراآنية من 
تف�سير وفقه، ولم تحدث في ميدان العلوم اللغوية من نحو وبالغة)12(.  

ثانياً : الن�صُّ عند الّل�صانيين الغربيين:
)الوحدة  هو  الن�ّس  اأّن  على  الن�ّس  علماء  اّتفاق  من  الّرغم  على 
الداللية الكبرى(، فجديٌر بالّذكِر اأْن ُنَنّبه اإلى اأّن كلمة )ن�س( اأحيطْت 
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بكثير من الُغمو�س واالإبهام مّما حال دون و�سوح داللته، ولعّل ذلك يرجُع 
اإلى َتعّدِد المعايير واالأ�سكال، وتنّوع المداخل التي يفتر�سها ُكلُّ باحٍث عن 
مفهوم الن�ّس. وربما يعوُد هذا الغمو�ُس اإلى غايات وَتَوّجهات كّل باحث؛ 
فمنهم من ُيرّكز على الجانب ال�سكلي للن�ّس، ومنهم من كان اهتماُمُه 

متوّجهًا اإلى الجانب الّداللي، ومنهم من اهتّم بالجانب التداولي)13(.  
الغربييَن  الن�ّس  وُعلماء  الّل�سانييَن  مقوالِت  في  الّنظَر  اأنَعْمنا  اإذا 
الن�س  ُتحّقُق  التي  الخ�سائ�س  من  خا�سيتين  اأه��ّم  على  اأيدينا  ن�سُع 

كم�سطلح ومفهوم؛ وهما :
اأّواًل: الن�سُّ ن�سيٌج .

ي.  ثانيًا: الترابُط الن�سّ
ها  بع�سُ يترابُط  الكلمات  من  ن�سيٌج  باأنه  الن�سُّ  ُو�سَف  هنا  ومن 

بَبع�س)14(. 
يعّرف )برينكر BRINKER( الن�سَّ باأّنه تتاُبٌع مترابٌط. وُي�ستنتُج من 
ذلك اأّن الجملة بو�سفها جزءًا �سغيرًا ترمُز اإلى الن�ّس، ويمكن تحديد 
هذا الجزء بو�سع نقطة، اأو عالمة ا�ستفهام، اأو عالمة تعّجب، ثم يمكن 

بعد ذلك و�سفها على اأنها وحدة م�ستقّلة ن�سبيا)15(. 
حتمٌي  »تكويٌن  الن�س  اأّن  فيرى   )H.WEINRICH )فاينر�س  اأّم��ا 
الأّن  الُكّل؛  لفهم  بع�سًا  ها  بع�سَ ت�ستلزم عنا�سُرُه  اإذ  بع�سًا،  ه  بع�سُ ُيحّدُد 
اإلى عدم  يوؤّدي  بينها  االأج��زاء، والف�سل  اأ�سله - مترابُط  الن�ّس - في 
خالل  من  بو�سوح  هذا  ويف�ّسر  الفهم.  تحّقق  عدم  واإلى  الن�ّس  و�سوِح 

م�سطلحي)الوحدة الكلية(، و)التما�سك الّداللي للن�س()16(. 
اأّن   R.HASSEN ح�سن  ورقية   HALIDAY هاليداي  من  كٌل  وراأى 
كلمة »الن�س« في علم اللغة ُت�ستخدُم لالإ�سارة اإلى اأّي فقرة، منطوقة اأو 
مكتوبة، مهما طالت اأو امتّدت، �سريطة اأن تكون وحدة داللية متكاملة. 
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اأو  ح��وارًا  �سعرًا،  اأو  نثرًا  مكتوبًا،  اأو  منطوقًا  يكون  اأن  يمكن   » فالن�سُّ
منولوجًا، يمكن اأن يكون اأي �سيء، من مثٍل واحد حّتى م�سرحّية باأكملها، 
من نداء ا�ستغاثة حّتى مجموع المناق�سة الحا�سلة طوال اليوم في لقاء 

هيئة«)17(. 
لي�سْت وحدة  الوحدُة  اأّنه وحدٌة دالليٌة، وهذه  للن�ّس  نظرٍة  واأف�سُل 
اأو  بالعبارة  يّت�سل   - الن�س  اأي   - فاإنه  لذا  معنى.  وح��دُة  ولكّنها  �َسْكٍل 

الجملة باالإدراك ال بالحجم)18(. 
)ديبوحراند  ف��اإّن  للن�ّس،  ال�سابقة  التعاريف  كل  �سالحية  وم��ع 
اأن اّطلع على  اأكثر ا�ستيفاء بعد  R.DEBEAUGRANDE( حّدده ب�سورة 

ت�سكيلة  عن  عبارٌة  اأّنه  على  الن�ّس  اإلى  ينظر  فهو  ال�سابقة.  الدرا�سات 
لغوية ذاُت معنى ت�ستهدف االّت�سال، والبّد  من �سدور الن�ّس عن م�سارك 
اأو اأكثر �سمن حدود زمنية معّينة، ولي�س من ال�سروري اأن يتاأّلف الن�سُّ 
اأّية  اأو  مفردة  كلماٍت  اأو  ُجمٍل  من  يتاأّلف  قد  واإنما  وحدها،  الجمل  من 
مجموعات لغوية تحّقق اأهداَف االّت�سال، ومن جهة اأخرى فقد يكون بين 

لة المتبادلة ما ُيوؤّهُلها الأْن تكون خطابًا)19(. بع�س الن�سو�س من ال�سّ
المالحظ اأّن بوجراند نظر اإلى الن�ّس من جميع زواياه؛ فجاء عنده 
التعريُف اأَعّم من غيره واأ�سمل، موؤّكدا على المعايير ال�سبعة:)االّت�ساق، 

االن�سجام، الق�سدية، المقبولية، المقامية، التنا�س، االإعالمية)20(. 

ثالثاً: الن�صُّ في الدرا�صات العربية الحديثة:
ال اأحد ُينكُر اأ�سالَة المفهوم اال�سطالحّي للن�ّس في تراثنا العربّي 
االإ�سالمي، وال يختلُف اثنان في اأّن علماَءنا القدامى قد تفّنُنوا في اإجراء 
والمف�ّسريَن،  البالغييَن  عند  ة  خا�سّ الن�سو�س،  على  الن�سّية  المعايير 
والمعارف  المفاهيم  م��ن  كغيره  الن�ّس،  مفهوم  ف���اإّن  ه��ذا  م��ع  ولكن 
عن  لة  ال�سّ منقطُع  وهو  الغربية،  الح�سارة  من  اإلينا  وفد  قد  والعلوم، 
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ثراثنا المعجمي، اإذ اإّن »انتقاله اإلى َحّيز الّدرا�سات االأدبية و�سيوعه في 
المتلّقي  و�سع  قد  الحديثة  والنقدية  واالأدبية  الفل�سفية  النظريات  اأكثر 
العربّي اليوم في حالة ا�سطراب يعي�ُسها جّراَء قراءاته اأو �سماعه لهذا 
وذلك  الحديثة،  النقدية  الّدرا�سات  جميع  في  يترّدد  وهو  الم�سطلح، 
لعدم مقدرته على الربط بين المفهوم )المعجمي العربي( الذي َيعِرُفُه 
وبين ما تُبّثه الحقوُل المعرفيُة في الم�سطلح من مفاهيم جديدة«)21(. 
اأن نجد الباحثيَن والّل�سانيين العرب ير�سخون للم�سطلح  فالغرو 
الغربي بما يكتنُزُه من ُحموالٍت معرفية، وبما ُي�سفي من عالمٍة ل�سانيٍة 

ونقديٍة جديدة.  
ويمكن اأن نمّثل لذلك بعّينٍة من الباحثين العرب في ع�سرنا:

1 - َعمَد الدكتور محّمد مفتاح اإلى تتّبع مفهوم الن�ّس باعتبار ال�سفاهية 
والتدوين، اإذ ينظر اإليه على اأنه »مدّونة كالمية، واأّنه حدٌث يقع في 
زمان ومكان معّينين، يهدف اإلى تو�سيل معلومات، ونقل تجارب اإلى 

المتلّقي«)22(. 
2 - ويرتقي الدكتور �سعيد ح�سن بحيري بالن�ّس اإلى المفهوم االإجرائي 
تتكّون  التي  الكالمية  االأح��داث  »مجموعة من  يراه   فهو  التداولي، 
وهدٌف  بينهما،  اّت�سال  وقناة  له،  وُمتلقٍّ  الّلغوّي  للفعِل  ُمر�سٍل  من 
فيه  يتحّقق  اجتماعّي  اّت�ساٍل  وموقُف  الّر�سالة،  بم�سمون  يتغّيُر  

التفاعُل«)23(.
من  »ن�سيٌج)24(  اأن��ه   على  الن�ّس  اإل��ى  فينظر  ال��ّزن��اد  االأزه��ر  اأّم��ا   -  3
عنا�سر  تجمُع  التي  كالخيوط  ببع�س،  ها  بع�سُ يترابُط  الكلمات 
ال�سيء المتباعدة في كيان كّلي متما�سك«)25(. ويبدو اأثر)�سو�سير( 
اأّن الن�ّس عبارة عن  وا�سحًا في تعريف االأزهر للن�ّس، حيث يرى 
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»عالمة كبيرة ذات وجهين: َوجُه الّدال، وَوْجُه المدلول … والن�سُّ 
ها ببع�س«)26(. ن�سيٌج من الكلمات يترابط بع�سُ

وتعريف االأزهر الزناد قريٌب من تعريف هارفج )R.harweg( الذي 
راأى في الن�ّس »اأّنه ترابٌط م�ستمرٌّ لال�ستبداالت ال�ّسنتجميمية)27( التي 

ُتظهُر الّترابَط النحوّي في الن�ّس«)28(.
وقد تبنى كٌل من اإبراهيم الفقي و�سعيد بحيري ما قّدمه دي بوجراند 
ودري�سلر DRESSLER في مفهوم الن�ّس، حيث ذكرا اأّن الن�س ما هو اإاّل 
ّية - اأن تتوافر �سبعة معايير  حدٌث ات�سالي ي�ستلزم - حّتى يّت�سف بالن�سّ
  ،Cohesion النحوي:  الربط  اأو  االّت�ساق )ال�سبك(  مجتمعة)29(، وهي: 
الق�سدّية/   ،Coherence الداللي:  التما�سك  اأو  )الحبك(  االن�سجام 
موقف  القبول-  المقبولّية/   ،Intentionality الن�س:  هدف  الق�سد- 
المتلقي من قبول الن�س: Acceptability، االإعالمّية/االإخبارية - توقع 
للموقف:  الن�س  بمنا�سبة  تتعلق  المقامّية:   ،Informativily المعلومات: 

.Intertextuality :)30(التنا�س ،Situationality

ي في التراث العربي: رابعاً: المالمح االإجرائية لعلم اللغة الن�صّ
الّلغة  علماء  على  حْكرًا  تكن  لم  الن�سّيُة  الدرا�ساُت  بدء  ذي  بادئ 
اإ�ساراٌت  توجُد  اأنه  والدار�سيَن  الباحثيَن  من  كثيٌر  اأثبَت  اإذ  الُمحَدثيَن، 
درا�سَة  والّنحِو  الّلغة  ُعلماُء  فيها  تجاوَز  العربي  تراثنا  في  قّيمٌة  ن�سّيٌة 
االأدب��ي  والنقد  البالغة  علماُء  »زاد  حيث  الن�ّس،  درا�سِة  اإل��ى  الجملة 
والمف�ّسرون على ذلك مباحَث تواجُه وحدًة لغويًة اأكبر من الجملة، رغم 
تفاوتهم في ا�ستح�سار مقت�سيات التوا�سل في اأثناء مواجهة الن�س«)31(. 
)النحوي  العربي  تراثنا  في  متحّققٌة  الن�سّية،  فكرَة  ف��اإّن  لذلك، 
والبالغي والنقدي وفي كتب ا لتف�سير(، وتتقاطع- في كثير من المحاور- 
اأّك��دُه  ما  وه��ذا  الن�س.  درا�سة  في  المعا�سرُة  الّل�سانياُت  قّدمته  ما  مع 
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التي  النظريات  �سوء  »وف��ي  بقوله:  �سالح  الحاج  عبدالرحمن  االأ�ستاُذ 
و�سعها الّل�سانيون في زماننا هذا، حدث اكت�ساٌف اآخر ُمهمٌّ بالن�سبة اإلى 
ة،  خا�سّ ب�سفة  العرب  والباحثيَن  عاّمة،  ب�سفة  الّل�سانيات  في  الباحثيَن 
وهو وجوُد مجموعٍة من المفاهيم والت�سّورات العلمية، وبجانبها مجموعٌة 
من المناهج التحليلية عند اأقدِم الّنحاة العرِب ال َتِقلُّ اأهميًة عّما اأثبَتْتُه 
الّل�سانياُت الحديثُة، واأجّل هوؤالء الّنحاة واأكثرهم اأ�سالًة هم: الخليل بن 
اأحمد، و�سيبويه، واالأخف�س االأو�سط، واأبو علي الفار�سي، وابن جّني«)32(.

اأ( - عند النحويين:
نلمُح الّدرا�سَة الن�سّيَة عند الّنحاة الُقدامى من خالل التاآليف التي 
تناولت الن�ّس القراآني بال�سرح والبيان والتف�سير، واأّول ما ي�سادفنا في 
ذلك معاني القراآن واأعاريبه؛ من ذلك معاني القراآن لالأخف�س والفّراء، 
ومعاني القراآن واإعرابه للزّجاج، وكتاب مغني اللبيب عن كتب االأعاريب 

البن ه�سام االأن�ساري الذي جعل من القراآن الكريم محور كتابه.
فالنظاُم النحوُي هو الذي يكفُل تتابع الُجمل وترابطها، ومنه يتكّون 
اإذ »�ساَع بين  التما�سك واالن�سجام،  الن�ّس، وبالتالي يتحّقق  الخطاب/ 
الّدار�سيَن اأّن التراَث النحوَي لم ُيْعَن بالنظر في هذا المجال، واأّنه وقَف 
عند حدود الجملة الواحدة، وهذا االأمُر فيه نظٌر؛ الأّن منهَج الّنحاة جاء 

َوِر الّترابط بين الجمل«)33(. اأكثر ا�ستيعابًا ِل�سُ
كما َوقَف الّلغويون والنحاُة على طائفة من االألفاظ والكلمات التي 
ي؛ مثل: )ال�ّسبك، واالن�سجام، والّنظم،  تالم�س عن�سَر التما�سك الن�سّ
والتعليق، واالرتباط، وال�سّم، والن�سج، والتاأليف، والبناء، وال�سياغة(، 
وذلك عبر االأبواب النحوية المختلفة، على م�ستوى الجملة غالبًا. ويمكن 
اأن نذكر حديث �سيبويه في باب الم�سند والم�سند اإليه، يقول: »هذا باُب 
وال  االآخ��ر،  عن  منهما  واحٌد  يغني  ال  مّما  وهما  اإليه،  والم�سند  الم�سند 
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والفعل  والمبنّي عليه،  المبتداأ  ُبّدًا، فمن ذلك اال�سم  المتكّلم منه  يجد 
ذلك:  ومثل  اأخ��وك(،  و)هذا  اأخ��وك(،  )عبُداهلل  قولك:  وهو  والفاعل. 
)يذهُب عبداهلل(، فالبّد  للفعل من اال�سم كما لم يكن لال�سم االأّول بدٌّ 

من االآخر في االبتداء«)34(.
اأن تن�ساأ  اأّن عالقَة االإ�سناد هذه البّد  اأّن �سيبويه الحَظ  وهذا يعني 
اأطلق عليها علماُء  التي  المعنوية هي  العالقة  من ت�ساّم كلمتين، وهذه 
الن�ّس الربط الداللي، اأو الحبك، اأو االلتحام، واإن كان ذلك على م�ستوى 

الجملة، فاإّن الجملة هي نواُة الن�ّس. 
ويهتّم �سيبويه بموقع المفردة في التركيب ونظم الكالم، اإذ يمكن 
اأْن ُيعّد االأ�سا�س النحوي لمن جاء بعده. يقول عن الكالم »فمنه م�ستقيٌم 
ح�َسٌن، ومحاٌل، وم�ستقيٌم كذٌب، وم�ستقيٌم قبيٌح، وما هو محاٌل كذٌب.. 
واأّما المحاُل: فاأْن  اأم�س، و�ساآتيك غدًا،  اأتيتَك  فاأّما الم�ستقيُم الَح�سُن: 
واأّم��ا  اأم�س،  و�ساآتيك  غ��دًا،  اأتيتك  فتقول:  باآخره  كالمك  اأّوَل  تنق�س 
ونحوه،  البحِر  ماَء  و�سربُت  الجبَل،  حملُت  فقولك:  الكذُب  الم�ستقيُم 
واأّما الم�ستقيُم القبيُح: فاأن ت�سع الّلفَظ في غير مو�سعه نحو ذلك: زيدا 
تقول:  فاأْن  الكذُب  المحاُل  واأّما  هذا،  واأ�سباه  ياأتيك،  زيدًا  وكي  راأي��ُت، 

�سوف اأ�سرُب ماَء البحر اأم�س«)35(.
ه هذا بع�س اأ�ُس�ِس قبول الكالم وعدم قبوله،  ي�سُع  �سيبويه في ن�سّ
وهذه االأ�س�ُس تتعلق با�ستقامة الكالم دالليا ف�سال عن ا�ستقامته نحويا؛ 
الأّن الكالم غير الم�ستقيم نحويًا لي�س له تف�سيٌر داللٌي، و�سيبويه واإن لم 
يذكر م�سطلح )الن�س( �سراحًة، فاإّن لفظة )الكالم( توحي باأن هذا 

االأ�سا�س النحوي يمكن تطبيقه على الجملة وما فوق الجملة. 
327ه� ( ارتباط الكالم من حيث النظم  ويعالُج ابُن االنباري )ت 
ُه بع�سًا، ويرتبُط  والبناء والتالوؤم في قوله »اإّن كالَم العرِب ُي�سّحُح بع�سُ
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جميع  وا�ستكمال  با�ستيفائه  اإاّل  الخطاب  معنى  ُيعرُف  وال  باآخره،  اأّوُل��ُه 
المحدثون  الّلغويون  اليوم  ُيوؤكده  القول   هذا  ومقت�سيات  معروفه«)36(. 
في ات�ساق الن�س، وارتباط اأجزائه وتالوؤمها، وهو دليٌل وا�سٌح على �سبق 

علماء العربية في النظر اإلى المفردات من خالل التركيب وال�سياق .
ومن العنا�سر التي ت�سهم في بناء الن�ّس عن�سر االإحالة؛ الأّن ق�سمًا 
من االألفاظ ال يملك داللة م�ستقّلة، بل تعود على عن�سر اآخر مذكور في 
اأجزاء اأخرى من الخطاب. من ذلك وقوف علماء النحو على ال�سمائر 
واأهميتها في بناء الن�ّس لقدرتها على الربط بين اأجزاء الن�ّس المختلفة 

�سكال وداللة. 
ويمكن التمثيل لذلك من خالل ما جاء به االإ�ستراباذي )ت 686ه�( 
حينما تحّدث عن الجملة الواقعة خبرا، يقول: »وقوله - يعني قول ابن 
الحاجب - )الخبر قد يكون جملة، نحو: زيٌد اأبوه قائٌم وزيٌد قائٌم اأبوه(، 
اعلْم اأّن خبر المبتداأ قد يكون جملة فعلية اأو ا�سمية...، وال تخلو الجملة 
َتْحَتْج  الواقعة خبرا من اأن تكون هي المبتداأ معنى اأوال، فاإن كانت، لم 
اإلى ال�سمير كما في �سمير ال�ساأن، نحو: )هو زيٌد قائٌم، وكما في قولك: 
)مقولي زيٌد قائٌم(؛ الرتباطهما به بال �سمير، الأنها هو واإن لم تكن اإياه، 
مير، واإنما  فالبّد من �سمير ظاهر اأو مقّدر، وقد يقام الظاهُر مقاَم ال�سّ
، فاإذا ق�سْدَت  احتاجت اإلى �سمير؛ الأن الجملَة في االأ�سل كالٌم م�ستقلٌّ
وتلك  االآخ���ر،  بالجزء  تربطها  رابطة  من  فالبّد  الكالم  ج��زَء  َجْعلها 

ميُر، اإذ هو المو�سوُع  لمثل هذا الغر�س«)37(.  الرابطُة هي ال�سّ
ومع التطّور الملحوظ الذي �سهدُه الّدر�ُس النحوُي في تراثنا العربي 
ي،  الن�سّ التما�سك  في  ت�سهُم  التي  العنا�سر  بع�س  َتوّفر  اإلى  يوحي  بما 
نجُد ابَن ه�سام االأن�ساري )ت 761ه�( قد تناوَل مجموعًة من الّروابط، 
الّروابط  وَذَك��َر  القبلية،  باالإحالة  الن�سّية  الّل�سانيات  في  ُي�سّمى  فيما 
تحت عنوان)روابط الجملة ِلَما هي خبٌر عنه(، واالإحالة البعدية، وذكر 
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متاأّخٍر  على  فيها  ال�سميُر  يعوُد  التي  الموا�سع  مو�سوع)  تحت  الّروابط 
لفظًا ورتبة()38(.

وال باأ�س هنا اأن نورد هذه الروابط باإيجاز : 
اأو  �سربته،  كزيد  مذكورًا،  به  يربط  ولهذا  االأ�سُل،  وهو  »ال�سمير:   -  1

محذوفًا«)39(.
مير اأ�سُل الّروابط اإدراكًا منه  واإ�سارة ابن ه�سام تتمّثل في كْوِن ال�سّ
الأهميته في ترابط الن�سو�س، وهذا ما يّتفُق مع نظرة  علماء علم لغة 

الن�س  . 
ُبوا ِباآَياِتَنا َوا�ْصَتْكَبُروا َعْنَها اأُوَلـِئَك  2 - »االإ�سارة)40(، نحو {والَِّذيَن َكذَّ
هما  وال�سميُر  االإ���س��ارُة  َخاِلُدوَن})41(  ِفيَها  ُهــْم  ــاِر  الــنَّ ــَحــاُب  اأَ�ــصْ

عنا�سر االإحالة عند علماء لغة الن�ّس. 
التهويل  مقام  في  ذل��ك  وق��وع  واأكثر  بلفظه)42(.  المبتداأ  »اإع���ادة   -  3
اْلَيِميِن  َحاُب  ة َما اْلَحاّقُة})43( و{َواأَ�صْ والتفخي��م، نح���و {اْلَحاقَّ
من  بلفظه  المبتداأ  اإع��ادة  عّد  ويمكن  اْلَيِميِن})44(،  َحاُب  اأَ�صْ َما 

التكرار. 
اأبو  كان   اإذا  عبداهلل؛  اأبو  جاءني  )زي��ٌد  نحو  بمعناه)45(،  »اإعادته   -  4
عبداهلل  كنية  له«، واإعادة المبتداأ بمعناه يندرُج عند علماء  الن�ّس 

المعا�سرين في باب اال�ستبدال.
باب  وهو من  وَقَعَدْت هند«)46(،  قاَم  زيٌد  نحو:   ... بالواو  »العطُف   -  5

الو�سل عند علماء اللغة الن�سيين.
ل اإليه، هو اأّن علماَء الّلغة والنحو العربي �ساهموا  ما يمكن اأن نتو�سّ
قديمًا في اإن�ساء نظرية لغوية نحوية ن�سّية تالم�ُس، في م�سائلها وق�ساياها 
الدكتور ح�سن  وُيبّيُن  الحديثَة؛  الّل�سانيَة  النظريَة  االإجرائية،   وو�سائلها 
بحيري في حديثه عن الدرا�سة الن�سية اأّن »اأكثَر االأفكار واالأدواِت التي 
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نادْت بها، هي في الحقيقة ذات اأ�سول عميقة  را�سخة اأعيدت �سياغتها، 
ولم َيحّل ذلك التغليُف الجديُد من خالل مفاهيم وم�سطلحات حديثة 
المغ�سوب  التراث  اأ�سولها وتحديد موقعها في  الك�ْسف عن  اإمكان  دون 

عليه«)47(. 
القدرة  لهم  وكانت  الن�ّس،  مفهوم  القدماء  النحويون  بحث  هكذا 
باعتبار  وذلك  داللية،  ن�سّية  اأ�س�س  على  العربي  النحو  يقيموا  اأن  على 
والتما�سك  النحوي  الربط  الأنظمة  الدقيق  وفهمهم  العميقة  نظرتهم 

الداللي.

ب( - عند النّقاد:
والنّقاُد  اللغويون  قّدمها  التي  واالإج���راءات  الو�سائل  تلّم�س  ينبغي 
والترابُط  الّلفظُي  الترابُط  يَتحّقُق  خاللها  من  والتي  قديمًا،  العرُب 
يمثالن  المعيارين  هذين  الأّن  واأجزائهما؛  الن�س  عنا�سر  بين  المعنوُي 
ال�سبك والحبك، وهما المعياران االأ�سا�سيان الّلذان تتحّقُق من خاللهما 

ي .  ن�سّيُة الن�ّس كما هو في ُعرف علم الّلغة الن�سّ
كانوا  القديم  تراثنا  في  العرَب  النقاَد  اأّن  اإليه  االإ�سارة  يمكن  ما 
يعني  الذي   )cohesion( االأّول:  المعيار  الن�سّية،  بمعيارْي  َوْع��ٍي  على 
العربي  ال��ت��راث  ف��ي  ورد  وق��د  الن�س،  اأو  للخطاب  ال�سكلي  بالجانب 
يعنى  وال��ذي   ،)coherence( الثاني:  والمعيار  بم�سطلح)ال�سبك(، 

بالجانب الّداللي، وقد ورد في التراث العربي بم�سطلح )الحبك(.
على  والتبيين  البيان  كتابه  في  255ه�(  )ت  الجاحظ  اعتمد  فقد 
م�سطلح ال�سبك في اإ�سادته بال�سعر اأو النثر المتالحم االأجزاء. يقول في 
�سفة ال�سعر: »واأْجوُد ال�ّسعِر ما راأيَتُه متالحَم االأجزاء، �سْهَل المخارج، 
فتعلَم بذلك اأّنه قد اأُفرَغ اإفراغًا واحدًا، و�ُسبَك �سْبكًا واحدًا، فهو يجري 

على الّل�سان كما يجري الّدهاُن«)48(.  
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اإلى ال�ّسبك في البيت الواحد حتى ُي�سبَح كالكلمة  الجاحُظ ينظُر 
الواحدة، وهذا يقوُد اإلى ال�ّسبك في الن�س باأكمله.

تتعّلق  اأن  فهو  ال�ّسْبُك؛  »واأّم��ا  584ه�(:  بن منقذ )ت  اأ�سامة  ويقول 
كلماُت البيت بع�سها ببع�س من اأّوله اإلى اآخره«)49(.

الن�ّس  المهتّمين بتحقيق ن�سّية  العرُب في طليعة  النقاُد  فقد كان 
من خالل الدعوة اإلى وجوب االن�سجام بين الناحتين ال�سكلية والداللية، 
حيث  الن�سّي،  والتما�سك  االّت�ساق  مجال  في  الجاحُظ  تناوله  ما  وهذا 
و�سَم مجموعًة من االأبيات ال�ّسعرية بالتنافر، يقول: »ومن األفاظ العرِب 
المن�سُد  ي�سَتِطْع  لم  �سعر  بيت  في  مجموعة  كانت  واإن  تتنافُر،  األفاٌظ 

اإن�سادها اإاّل ببع�س ا�ستكراه، من ذلك قوُل ال�ساعر: 
وقبـــــُر َحـــْرٍب بمكــاٍن َقْفـــــِر        ولي�َص ُقْرَب َقبِر َحْرٍب َقْبُر)50(

البيَت  ُين�سَد هذا  اأن  ي�ستطيع  ال  اأحدا  اأّن  له  اأعلُم  ال  َمْن  اأرى  ولّما 
ثالَث مّراٍت في َن�سٍق واحٍد فال ُيَتعِتع وال يتَلْجَلج«)51(. فغايُة البيان بلوُغ 
الفهم واالإفهام، وعليه قّرر الجاحُظ اأّن  اأجوَد ال�ّسعر ما راأيته متالحَم 

االأجزاء.
بال�سهولة  الكلمة  تت�سم  باأن  االأج��زاء،  تالحم  على  يرّكز  الجاحظ 
واللين وبتجاورها مع الكلمات االأخرى؛ وكاأّن الجاحظ ي�سير اإلى )التوافق 
ال�سوتي( اأو ما ي�سّمى في الّل�سانيات الن�سّية ب�� )ال�سبك ال�سوتي( بين 

العبارات.
في  النقدية  الظواهر  عالجوا  الذين  القدامى  العرب  النّقاد  ومن 
اإطار الن�س بو�سفه وحدة كبرى نجد ابن طباطبا العلوي )ت 322ه�(، 
يقول: »وينبغي لل�ساعر اأن يتاأّمل تاأليف �سعره، وتن�سيق اأبياته، ويقف على 
ح�سن تجاورها اأو قبحه، فيالئَم بينها لتنتظم له معانيها، ويّت�سَل كالُمه 
فيها، وال يجعل بين ما قد ابتداأ و�سفه وبين تمامه ف�ساًل من ح�سو لي�س 
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من جن�س ما هو فيه...، ويتفّقد كّل م�سراع: هل ي�ساكُل ما قبله؛ فرّبما 
اّتفق لل�ساعر بيتان، ي�سع م�سراع كّل واحد منهما في مو�سع االآخر، فال 

ُينبه على ذلك اإاّل من دّق نظره ولطف فهمه«)52(. 
فانتظام المعاني واّت�سال الكالم توّفر للخطاب/الن�ّس ن�سقًا عامًا 
وحبكًا كليًا من خالل بنيته الكبرى، اإذ »اأح�سُن ال�سعر ما ينتظم القوُل 
فيه انتظامًا يّت�سُق به اأّوله مع اآخره على ما ين�سقه قائله، فاإن ُقّدم بيٌت 
على بيت دخله الخلُل كما يدخُل الر�سائل والخطَب اإذا ُنف�َس تاأليفها...، 
بل يجب اأن تكون الق�سيدة كّلها ككلمة واحدة في ا�ستباه اأّولها باآخرها، 
تاأليف... و�سواب  معان  ودقة  األفاظ،  وجزالة  وف�ساحة،  وح�سنا  ن�سجا 
وال  مبانيها،  في  َوْه��َي  وال  اإفراغًا،  مفرغة  كاأنها  الق�سيدة  تخرج  حتى 
تكّلف في ن�سجها، تقت�سي كلُّ كلمٍة ما بعدها، ويكون ما بعدها متعّلقًا بها 

مفتقرًا اإليها«)53(.  
الكالم  اّت�ساِل  عن  الناجمة  القول  اأج��زاء  بين  الم�ساكلة  والإثبات 

وتنظيم المعاني يذكُر هذين البيتين الّلذين ُين�سباِن المرئ القي�س:
كاأّني لــــــــم اأرَكـــْب جواباً للَــــــّذٍة       ولم اأتبّطْن كاعباً ذات خلخاِل

    ولم اأ�صباأِ الزقَّ الرويَّ ولم اأُقْل       لخيلي ُكّري َكّرًة بعد اإْجفاِل)54(
وهما  الروايُة،  »هكذا  يقول)55(:  البيتين،  على  طباطبا  ابُن  يعّلُق 
بيتان ح�سنان، ولو ُو�سُع م�سراُع كّل واحٍد منهما في مو�سِع االآخر كان 

اأ�سكل واأدخل في ا�ستواء الن�سج، فكاأْن يروي:
كاأّني لم اأركْب جواداً ولم اأَُقْل       ِلخيلي كّري كــــّرًة بعد اإجفـــال
ولم اأ�صـــباأِ الزقَّ الرويَّ للَــــّذٍة        ولم اأَتَبّطْن كاعباً ذات خلخال

وهكذا »يق�سي مبداأ انتظام المعاني واّت�سال الكالم اأن يكون ن�ّس 
الم�سراع  في  ج��واده  ركوب  اأّن  وذلك  بالم�ساكلة؛  المتمتع  هو  ال�ساعر 
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االأول ي�ساكله اأمر خيله بالكّر في الم�سراع الثاني. الكالم هكذا مّت�سل، 
والمعاني هكذا منتظمة«)56(.    

ال�سعري  الن�ّس  اإلى  نظرت  التي  الرائدة  النقدية  المحاوالت  ومن 
لق�سيدة  درا�سته  في  )ت(،  القرطاجّني  حازم  به  قام  ما  كاملة،  بنية 

المتنّبي )ت 354ه�(، يمدُح فيها كافورًا االإخ�سيدي. 
يقول في مطلعها)57(:

اأُغالُب فيك ال�صوَق وال�صوُق اأغلُب        واأعجُب من ذا الهجر والو�صُل اأعجُب
بتق�سيم  يقوُم  حيث  للن�ّس؛  اأ�سمُل  نظرٌة  له  القرطاجّني  ح��ازم 
لمعنى  تابعًا  ف�سل  كّل  معنى  يكون  اأن  وا�سترط  ف�سول،  اإلى  الق�سيدة 
في  اأحكامًا  الف�سول  لهذه  َع  َو�سَ ثّم  به،  ومرتبطًا  له  ال�ّسابق  الف�سل 
تما�سك  اإلى  ي��وؤّدي  الف�سول  وتما�سُك  الف�سل،  تما�سك  ت�سمن  البناء 
اأن  يجُب  باأّنها  واالألفاظ(  )المو�سوع  الف�سل  مواد  ي�سف  فهو  الن�س. 
تكون »متنا�سبَة الم�سموعاِت والمفهوماِت، ح�سنة االّطراد، غير متخاذلة 
الن�ْسج، غير متحّيز بع�سها عن بع�س، التمّيز الذي يجعل كّل بيت كاأنه 

منحاز بنف�سه«)58(.
واأ�سار الدكتور �سالح ف�سل اإلى محاولة حازم، باأنها تمّثل النظرة 
اإليها،  االإ�سارة  ينبغي  تتكّرر  لم  فريدة  »حالة  يقول:  الن�ّس،  اإلى  الكلية 
حازم  هو  متاأخر  مغربي  بالغي  عند  نجدها  التي  وهي  بها،  والتنويه 
ف�ساًل،  منها  لكّل  وت�سميته  الق�سيدة،  الأجزاء  تحليله  في  القرطاجّني 
وتمييزه بين )المطلع(: وهو البيت االأول منها، و)المقطع(: وهو مكان 
ِل الف�سول بع�سها ببع�س، بل يفعُل  َو�سْ اإلى  االإ�سارة  الوقوف، وال يهمل 
ذلك باأ�سلوب ال�سرط، اإذ ي�سترط اأن يكون معنى كّل ف�سل تابعًا لمعنى 
�سابقه، ومنت�سبًا اإليه في الغر�س... ويم�سي في تطبيق هذه الت�سّورات 
فيوردها  اأغلُب(،  وال�سوق  ال�سوق  فيك  )اأغالُب  المتنّبي:  ق�سيدة  على 
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كاملًة، ُمحّلاًل العالقَة بين اأجزائها ووحداتها المكّونة على هذا االأ�سا�س 
الّداللي الذي ال يقُف عند حدود التعالق النحوي بين الجملتين«)59(.

ج( - عند البالغيين:
الن�سو�س،  على  تطبيقية  اإجرائيًة  و�سيلًة  البالغة  علم  تاأملنا  اإذا 
في  اأخ��ذن��ا  نحن  اإذا  الن�ّس،  لعلم  التاريخية  »ال�سابقة  تمّثل  نجدها 
وظائفها  وتحديد  الن�سو�س  ِف  َو�سْ في  المتمثل  العام  توّجهها  االعتبار 
وتلك  فيه،  لتوؤثر  ال��ق��ارئ  اأو  الم�ستمع  اإل��ى  تتوجه  وك��ذا  المتعددة... 
ي... فعمليُة االّت�سال  العالقات ذات خ�سو�سية في البحث اللغوي الن�سّ
تجمع العالقة بين اأطراف االت�سال االأ�سا�سية) ن�س- منتج - متلق(، 

وكيفيات التفاعل بينها...«)60(.
فحينما  الن�ّس،  اإلى  ال�سموليُة  النظرُة  برزت  العربية  البالغة  في 
ننظر - مثال - في كتاب اإعجاز القراآن للباقالني )ت 403ه�( نجده يوؤّكد 
على النظرة الكلية ال�سمولية للن�ّس القراآني بما يتمّتع به من خ�سائ�س 
ت�سمن ان�سجامه وتما�سكه، وهي �سبب اإعجازه، يقول: »وقد تاأّملنا َنْظَم 
قّدمنا ذكرها،  التي  الوجوه  فيه من  يت�سّرف  القراآِن فوجدنا جميَع ما 
َتفاُوَت  ال  ف،  والر�سْ التاأليف  وبديع  الّنظم،  ُح�سِن  في  واح��ٍد،  َحدٍّ  على 
فيه، وال انحطاَط عن المنزلة العليا، وال اإ�سفاَف فيه اإلى المرتبة الدنيا، 
الطويلة  االآيات  من  الخطاب  وجوه  اإليه  يت�سّرُف  ما  تاأّملنا  قد  وكذلك 

والق�سيرة، فراأينا االإعجاز في جميعها على حّد واحد ال يختلف«)61(.
وهناك اإ�ساراٌت كثيرٌة  مبثوثة في كتب العلماء الذين در�سوا اإعجاز 
القراآن الكريم عبر اإدراك العالقات النحوية )الوظيفية( بين الكلمات 
كّل  اللغة، حيث  الجملة ح�سب قوانين  تّتخُذ منها موقعًا معّينًا في  التي 
كلمٍة في التركيب البّد اأن يكون لها وظيفة نحوية من خالل موقعها من 

اأجل و�سوح المعنى واإبانة الق�سد. 
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ن�سية  نظرية  ق��ّدم  فقد   ) 471ه�  )ت  الجرجاني  عبدالقاهر  اأّم��ا 
تكاد تكون متكالمة. ويمكن ر�سد المعالجة الن�سية عند الجرجاني من 
خالل ا�ستخدامه لبع�س الم�سطلحات ك� )النظم، والتركيب، والترتيب، 
التي  والتعليق، واالّت�ساق، والبناء، ومقت�سى الحال، ومقام اال�ستعمال( 
االأ�سا�س  في  ه��ذا  ويظهر  غيره،  عند  نجده  اأن  َق��ّل  ا�ستيعاب  عن  تنّم 
النظري الذي و�سعه لنظريته في تحليل الن�سو�س. يقول: »اإّن االألفاَظ 
المفردَة التي هي اأو�ساُع الّلغة لم ُتو�سْع ِلُتعرَف بها معانيها في اأنف�سها، 
ها اإلى بع�س، فيعرف فيما بينها فوائد. وهذا علٌم  ّم بع�سُ ولكن الأْن ُي�سَ

�سريٌف، واأ�سٌل عظيٌم«)62(.
القاهر  عبُد  انتقل  تجريدية،  نظرياٍت  مجّرد  اآراوؤُُه  تبقى  ال  وحتى 
اأثناء  في  ذل��ك   ويّت�سح  العملي،  الجانب  اإل��ى  منهجه  في  الجرجاني 
�َصَماُء  َوَيــا  ــاَءِك  َم اْبلَِعي  اأَْر�ـــُص  َيا  َ{ِقيَل  الكريمة  االآية  لتحليل  َتعّر�سه 
ُبْعًدا  َوِقيَل  اْلُجوِدِيّ  َعلَى  َوا�ْصَتَوْت  ااْلأَْمــُر  َي  َوُق�صِ اْلَماُء  َوِغي�َص  اأَْقِلِعي 

اِلِميَن})63(.  ْلَقْوِم الظَّ ِلّ
واالآيُة هنا ُتعتبُر َن�ساًّ ل�سّمها متوالية من الجمل والمفردات »واأْن لم 
يعر�ْس لها الح�سُن وال�سرُف اإاّل من حيث القْت االأولى بالثانية، والثالثة 
ما  َتناَتَج  الف�سَل  واأّن  اآخرها،  اإلى  َت�ْستْقِرَيها  اأْن  اإلى  وهكذا  بالرابعة، 
تفكيك  اإلى  القاهر  عبد  َيعمُد  ثّم  مجموعها«)64(.  من  وح�سل  بينها، 
واْعتبْرها  )ابَلِعي(.  قل:  فتاأّمْل...  �سككَت  »اإن  يقول:  االآي��ة،  مفردات 
اإلى ما قبلها واإلى ما بعدها، وكذلك فاْعَتبْر  اأْن تنظَر  وحَدها من غير 
�سائَر ما يليها. وكيف بال�سّك في ذلك؟ ومعلوٌم اأّن مبداأ العظمة في اأْن 
ُنوديْت االأر�ُس، ثّم اأُمرْت، ثّم في على اأنه لم يغ�س اإاّل باأمر اآمر، وقدرة 
قادر... ثّم مقابلة »قيل« في الخاتمة ب�� »قيل« في الفاتحة اأْن كان النداُء 
ب�� )يا( دون)اأّي(، نحو:) يا اأيتها االأر�ُس(، ثّم اإ�سافة الماء اإلى الكاف، 
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دون اأن يقال: )ابلعي الماء(... ثّم اأن قيل: )وغي�َس الماُء(، فجاء الفعُل 
على �سيغة »ُفعَل« الّداّلة«)65(. 

»اأْن  ببع�س، موؤّكدا  الكلم بع�سها  ارتباط هذه  اإلى  االإعجاُز  ويرجُع 
ها  وُيبنى بع�سُ ها من بع�س،  َيْعلَق بع�سُ الَكِلِم وال ترتيَب حّتى  الَنْظَم في 

على بع�س، وُتجعَل هذا ب�سبب من تلك«)66(.
من خالل النظم ا�ستطاع عبُد القاهر الجرجاني اأن يتخطى البحَث 
التقليدي،  النحو  العربية في  الجملة  تربط عنا�سر  التي  العالقات  في  
ليوؤَ�ّس�س نظريًة تهتمُّ بتحليل العنا�سر الداخلية للن�س/ الخطاب االأدبي، 
حتى قيل: اإّن عبد القاهر كان على بعد خطوة واحدة من »الن�سية« كما 

ُتفهُم في الّدرا�سات المعا�سرة)67(.
اأّن بناَء الن�ّس  فالخطواُت العمليُة التي قام بها الجرجاني تك�سف 
ال يكوُن اإاّل بقوانين واآليات واأ�سول النحو العربي، يقول: »واْعلْم اأْن لي�س 
النظُم اإاّل اأْن ت�سَع كالَمَك الو�سَع الذي يقت�سيه علُم النحو، وتعمَل على 
عنها،  تزيُغ)68(  فال  ُنِهَجْت؛  التي  مناهجه  وتعرَف  واأ�سوله،  قوانينه 

وتحفُظ الّر�سوَم التي ُر�سمت لك، فال ُتخلَّ ب�سيٍء منها«)69(.
ل اإليه من اآراء ونظريات في  والمتاأّمُل في مقوالت ديبوجراند وما تو�سّ
ي، نجدها تتقاطع مع طروحات عبد القاهر الجرجاني.  علم الّلغة الن�سّ
يقول ديبوجراند: »وعلى منتج الن�ّس اأن ي�سع خّطة للمحتوى المفهومي 
من  اأّما  �سطحية،  �سورة  في  المحتوى  هذا  ي�سع  ثّم  للن�ّس،  والعالئقي 
ي�ستقبل فعليه اأن يخّطط الإعادة ال�سطح اإلى المحتوى، واإعادة المحتوى 

اإلى الخّطة التي و�سعها هو، اأي: المنتج لهذا المحتوى«)70(. 

الخاتمـــة:
ُيقاُل عنها  اأقّل ما  اإلى نهاية هذا البحث، وهي نهايٌة  هكذا و�سلنا 
اأّنها لم َت�سْل اإلى درجِة الّن�سِج واالكتماِل بحيُث ال تترك مجااًل لالإ�سافة 

والتوجيه. 
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العلميَة لهذا البحث في  ثالثة  اأُحّدَد القيمَة  اأْن  ُيمكنني  بادَئ بْدء 
محاور رئي�سية:

االأّول: تناوَل البحُث فرعّا جديدًا من فروع الّدرا�سات الّلغوية، ُيعرف 
ي(، يرمي اإلى االنتقال من تحليل الجملة اإلى تحليل  ب�� )علم الّلغة الن�سّ
الن�س. ومّما تجدر االإ�سارة اإليه، اأّن وظيفة علم لغة الن�ّس م�ستقاٌة من 
عجزْت  اأن  بعد  �سرورًة  اأ�سبحْت  الن�ّس  درا�سِة  اإلى  فالحاجُة  اأهمّيته، 
النُّ�سو�ِس  ب�سفاِت  يتعّلق  فيما  الحديثة  الّدرا�ساِت  اإغناء  في  الجملُة 

وظروف اإنتاجها.
الّل�سانية  للّدرا�سات  المعرفي  والتاأ�سي�س  التاأ�سيل  محاولة  الثاني: 
الن�سّية الماثلة في نماذج تطبيقية في تراثنا اللغوي العربي االإ�سالمي، 
لغة  علم  حقل  في  العربي  تراثنا  في  العلماء  م�ساهمات  باإبراز  وذل��ك 

الن�ّس. 
الثالث: حاولُت اأن اأر�سَم �سورًة وا�سحَة المعالم ُتبّيُن �سلَة الّتراث 
العربّي القديم بالّدرا�سات الّل�سانية الحديثة، في اإطار القراءة الواعية 
هو  اإّنما  تهمي�س،  اأو  تقدي�س  دون  اأ�سراره  واكتناه  اأغ��واره  ب�َسْبِر  لتراثنا 
ومظاهر  مالمح  من  لكثير  العربي  الّتراث  باأ�سبقية  الّرا�سُخ  االإي��م��اُن 
ُمُه في كثير من االآراء .  الّل�سانيات الن�سية في الع�سر الحديث، بل وتقدُّ

ل اإليها البحُث:  وهذه اأهّم النتائج التي تو�سّ
بالدرا�سة  واأع��ن��ي  تكاملية،  درا���س��ة  الّلغة  ظواهر  درا���س��ة  نجاعُة   -  1
التكاملية: النظر اإلى علوم العربية نظرًة �سموليًة لالرتباط الوثيق 
فيما بينها؛ فالنحُو وال�سرُف والبالغُة والتف�سيُر كلٌّ متكامٌل، ويجب 

اأن ت�سمله نظرٌة واحدٌة .
2 - َك�سَف البحُث عن االإنجازات الهاّمة التي اأبدعها علماوؤُنا في التراث 
العربي في مجال تطبيق القواعد والقوانين  في درا�سة الن�سو�س 

وتحليلها.
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3 - اأ�سار البحُث اإلى اأّن وظيفة علم لغة الن�س تتمّثل في: 
- االإح�ساء لالأدوات والروابط التي ت�سهم في التحليل.

االأدوات  لهذه  والو�سف  ومو�سوعاته،  الن�س،  ل�سكل  الو�سف   -
والروابط.

الن�س مع  الروابط في تحقيق تما�سك  باإبراز دور هذه  التحليل:   -
االهتمام بال�سياق والتوا�سل.

اكت�سافًا  لي�ست  والّدار�سون  العلماُء  تناولها  التي  ال�ّسبك  اأدوات  اأّن   -  4
اأّن  غير  الجملة،  نحو  في  نف�ُسها  الروابُط  فهي  الّلغة،  في  جديدًا 

ي . النظرة اإليها اّت�سعْت مع علم الّلغة الن�سّ
واأخيرًا، اأََمِلي اأن يكون هذا البحُث قد اأ�ساَء جانبًا هاّمًا من جوانب 
الن�سّية في الدر�س اللغوي العربي القديم ُمتمّثاًل في اعتماد علم اللغة 
البحُث  يفتح  اأن  ع�سى  وتحليلها،  الن�سو�س  درا�سة  في  منهجًا  ي  الن�سّ

اآفاقًا جديدة لدرا�سات الحقة.

الهوامــ�ص

علمي  وتق�سيم  منهجي  اإج��راء  هو  والحبك(:  )ال�سبك  الن�س  معياري  بين  الف�سل   )1(
فر�سته طبيعة الدرا�سة، التي تهدف اإلى الك�سف  عن و�سائل الترابط الن�سي، النحوية 
والحبك.  ال�سبك  جانبي  اتحاد  نتيجة  الن�س  على  تطلق  الن�ّس  �سفة  الأّن  والداللية؛ 
الن�سيان  فالجانبان  المفهومي(،  )الترابط  والحبك  اللفظي(،  )الترابط  ال�سبك 

اليمكن الف�سل بينهما. فهما كوجهي العملة الواحدة . 
قا�سم،  زكي  ريا�س  تح:  اأحمد،  بن  محمد  من�سور  اأبو  االأزه��ري  اللغة،  تهذيب  معجم   )2(

3585/4 )ن �س �س(.

)3( اأ�سا�س البالغة، الزمخ�سري اأبو القا�سم جار اهلل محمود، تحقيق: محمد با�سل عيون 
ال�سود، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط 1، 1998م، مادة )ن�س�س(، 275/2.

 ،3 ط  بيروت،  �سادر،  دار  مكرم،  بن  محمد  الدين  جمال  منظور  ابن  العرب،  ل�سان   )4(
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الخليل  الفراهيدي  العين،  معجم  وينظر:  )ن�س�س(.  م��ادة:   .98  ،97/7 1994م، 
االأعلى  موؤ�س�سات  من�سورات  ال�سامرائي،  واإبراهيم  مخزومي  مهدي  تح:  اأحمد،  ابن 

للمطبوعات، بيروت- لبنان، ط 1، 1988م، 86/7. 
الدولية،  ال�سروق  مكتبة  الزّيات،  ح�سن  واأحمد  م�سطفى  اإبراهيم  الو�سيط،  المعجم   )5(

م�سر، ط 4، 2004م، �س 926.
)6( الر�سالة، ال�سافعي محمد بن اإدري�س، تحقيق وتعليق: عبداللطيف الهميم، وماهر يا�سين 

الفحل،دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، ط 1، 2005م، �س 72.
)7( التعريفات، الجرجاني اأبو الح�سن علي بن محمد، تقديم: اأحمد مطلوب، دار ال�سوؤون 

الثقافية، وزارة الثقافة، بغداد، العراق، 1986م، �س 132.
)8( الم�سدر نف�سه، �س 132.

)9( ينظر: الت�سور اللغوي عند االأ�سوليين، ال�سعيد اأحمد عبد الغفار، دار المعرفة الجامعية، 
االإ�سكندرية، 1981م، �س 146.

)10( اأ�سول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية، محمد ال�ساو�س، الموؤ�س�سة العربية 
للتوزيع، كلية االآداب، جامعة منوبة، تون�س، ط 1، 2001م، 183/1-186 )بت�سّرف(.
المعجمي  اللغوي  المفهوم  اإل��ى  القديمة  المعاجم  من  كلمة)ن�س(  دالل��ة  انتقال   )11(
اإليها  اأ�سار  التفاتٌة داللية وعلميٌة   واال�سطالحي في المعاجم والكتب الحديثة، هي 

الزمخ�سري . ينظر: اأ�سا�س البالغة، 275/2 مادة )ن�س�س(. 
)12( ينظر: اأ�سول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية، محمد ال�ساو�س، 191/2.

)13( ينظر: انفتاح الن�س الروائي: الن�س وال�سياق، �سعيد يقطين، المركز الثقافي العربي، 
بيروت، لبنان، 1989م �س 32، 33.

اإ�سماعيل  محمد  المنطوق،  والن�س  المكتوب  الن�س  بين  العالماتي  التراكم  ينظر:   )14(
ال�سورية،  العربية  الجمهورية   - الثقافة  وزارة  المعرفة(،  )مجلة  مقال  ب�سل، 

العدد:370، 1994م، �س 66.
)15( علم لغة الن�س: المفاهيم واالتجاهات، �سعيد ح�سن بحيري، مكتبة لبنان نا�سرون- 

ال�سركة العالمية للن�سر، لونجمان، ط 1، 1997م، �س 103.
)16( ينظر: علم لغة الن�س:المفاهيم واالتجاهات، �س 108.

الثقافي  المركز  خطابي،  محمد  الخطاب،  ان�سجام  اإل��ى  مدخل  الن�س،  ل�سانّيات   )17(
العربي، بيروت، ط 1، 1991م، �س 13.

)18( ينظر: نحو الن�س: اتجاه جديد في الدر�س النحوي، اأحمد عفيفي، مكتبة زهراء ال�سرق، 
وال�سياق،المركز  الن�س  الروائي:  الن�س  انفتاح  وينظر:   ،22 2001م، �س  القاهرة، 

الثقافي العربي، الدار البي�ساء، ط 2، 2001م، �س 17.



علم اللغة النصي في التراث العربي القدمي - قراءة في الترابط النصي

20
18

ل 
ري

 إب
ـ -

1ه
43
9 

ب
ج

، ر
 4
9 

دد
لع

ا

32

جـــــذور

)19( ينظر: الن�س والخطاب واالإجراء، روبرت دي بوجراند، ترجمة: تمام ح�سان، عالم 
الكتب، القاهرة، ط 1، 1998م، �س 101-98.

)20( ينظر: الن�ّس والخطاب واالإجراء، �س 105-103.
بالجمهورية  الثقافة  وزارة  ت�سدرها  المعرفة،  مجلة  نهلة،  االأحمد  الن�س؟،  هو  ما   )21(

العربية ال�سورية، العدد: 451، �سهر اأفريل 2001م، �س 81. 
الدار  العربي،  الثقافي  المركز  التنا�س(،  )اإ�ستراتيجية  ال�سعري  الخطاب  تحليل   )22(

البي�ساء، المغرب، ط 2، 1986م، �س 120. 
)23( علم لغة الن�س: المفاهيم واالتجاهات، �س 110. 

)24( لفظ ) ن�سج ون�سيج( عربيٌّ اأ�سيٌل، ورد عند ابن طباطبا العلوي في كتابه)عيار ال�سعر( 
نعيم  ال�ساتر، مراجعة  ال�سعر، تحقيق: عبا�س عبد  ينظر: عيار  في خم�سة موا�سع. 
زرزور،دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، ط 2، 2005م، �س 37، 27، 44، 105، 109. 
العربي، بيروت،  الثقافي  المركز  الملفوظ ن�سا،  الن�ّس - بحث فيما يكون به  ن�سيُج   )25(

ط1، 1993م، �س 12. 
)26( ن�سيج الن�س، �س 12. 

)27( يراد بال�سنتجميمية: االأفقية.
)28( علم لغة الن�ّس: المفاهيم واالّتجاهات، �س 108.

قباء  دار  الفقي،  اإبراهيم  �سبحي  والتطبيق،  النظرية  بين  الن�سي  اللغة  ينظر:علم   )29(
للطباعة، القاهرة، ط 1 ، 2000م، 33/1، وعلم لغة الن�س، المفاهيم واالتجاهات، 

ح�سن بحيري، �س 145، 146.
)30( ينظر: الن�س والخطاب واالإجراء، دي بوجراند، 105-103.

الثقافي  المركز  خطابي،  محمد  الخطاب،  ان�سجام  اإل��ى  مدخل  الن�س،  ل�سانّيات   )31(
العربي، بيروت، ط 1، 1991م، �س 95.

)32( اأثر الّل�سانيات في النهو�س بم�ستوى اللغة العربية)بحث(- ندوة مقّدمة لبحث و�سائل 
1977م،  بالريا�س في مار�س  العربي  الوطن  العربية في  اللغة  اإعداد معّلمي  تطوير 
ن�سر المنظمة العربية للتربية والثقافة- الريا�س، �س 104. وينظر: مدخل اإلى علم  

الن�س ومجاالت تطبيقه، محمد االأخ�سر ال�سبيحي، الدار العربية للعلوم، �س 36. 
العربية،  االآف��اق  دار  يون�س،  عزت  اأحمد  الكريم،  القراآن  لغة  في  الن�سية  العالقات   )33(

القاهرة، م�سر، ط 1،  2014م، �س 54.
)34( الكتاب، �سيبويه اأبو ب�سر عمرو بن عثمان بن قنبر، تحقيق: عبدال�سالم هارون، مكتبة 

الخانجي، القاهرة، م�سر، ط 4، 2004م، 23/1.
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)35( الكتاب، �سيبويه، 26-25/1.
الكويت،  اإبراهيم،  الف�سل  اأبو  تحقيق: محمد  البركات،  اأبو  االأنباري  ابن  االأ�سداد،    )36(

1960م، �س 2.

)37( �سرح كتاب الكافية في النحو البن الحاجب، الر�سي االإ�ستراباذي نجم الدين محمد، 
دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان)د.ت(، 212/1.

الحميد،  عبد  الدين  محي  محمد  تحقيق:  االأعاريب،  كتب  عن  اللبيب  مغني  ينظر:   )38(
المكتبة الع�سرية، �سيدا، بيروت،)د.ط( 1991م، 573-562/2.

)39( المغني، 573/2.
)40( ينظر: مغني اللبيب، 575/2.

)41( �سورة االأعراف: 36.
)42( ينظر: مغني اللبيب، 575/2.

)43( �سورة الحاقة: 2-1.
)44( �سورة الواقعة: 27.

)45( ينظر: المغني، 575/2.

)46( ينظر: المغني، 576/2.
)47( علم لغة الن�س - المفاهيم واالتجاهات، �س 13.

محمد  عبدال�سالم  تحقيق:  بحر،  بن  عمرو  عثمان  اأبو  الجاحظ،  والتبيين،  البيان   )48(
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التوجيه الل�ساين للتحويل املحلي واجلذري

يف الرتاكيب العربية املوظفة يف ربع الأعراف

ر�بح �أحمد بومعزة)*(

م�صطلحات البحث: 
البنية العميقة: هي المعرفة ال�سمنية التي تمكن م�ستعمل اللغة من 

التقدير والت�أويل.
فيه�  المبتداأ  ي�أتي  التي  هي  اال�صمية:  للجملة  التوليدية  البنية 
معرف�، ال نكرة، متقدم� على الخبر، مفردا، ال بنية تركيبية، مذكورا، 
مفردا،  معرفة،  ال  نكرة،  المبتداأ،  بعد  فيه�  الخبر  وي�أتي   المحذوف�. 
الجملة ا�سمية اأو فعلية اأو �سبه جملة، مذكورا، ال محذوف�، حقيقي� ، المن 

قبيل الم�ستقيم الكذب، من نحو عمر َبْحٌر.
والبنية التوليدية للجملة الفعلية: هي التي ي�أتي الفعل فيه� ت�م�، 
ال ن�ق�س�، متقدم� على ف�عله اأو ن�ئب ف�عله والف�عل فيه� ي�أتي مفردا، 

البنية تركيبية فعلية اأو ا�سمية .غير م�سبوق بحرف جر زائد.
اال�سمية  الجملة  معه  تبقى  الذي  التحويل  هو  المحلي،  التحويل 
ا�سمية، والفعلية فعلية، على الرغم من التحويل الذي يم�سه�، �سواء اأك�ن 

التحويل ب�لترتيب اأم ب�لزي�دة.
)*(  أستاذ النحو واللسانيات - قسم اللغة العربية وآدابها - جامعة السلطان قابوس.
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التركيبية  البنية  فيه  تنتقل  الذي  التحويل  هو  الجذري:  التحويل 
الفعلية اإلى ا�سمية و اال�سمية اإلى فعلية.  �سواء اأك�ن التحويل ب�لترتيب 

اأم ب�لزي�دة. 
التحويل بالترتيب: هو التحويل الذي يتقدم فيه عن�سر من عن��سر 

الجملة الفعلية اأو اال�سمية لتحقيق غر�ض  م�. 
التحويل بالزيادة: هو التحويل الذي تزاد فيه زي�دة على العن��سر 

االأ�س��سية للجملة .
البنية ال�صطحية: هي البنية ال�سلوكية الق�بلة للمع�ينة والتحليل.

بنية  ا�ستبدال  فيه  يتم  ال��ذي  التحويل  هو  باال�صتبدال:  التحويل 
اإفرادية )وحدة لغوية( ببنية اإفرادية، اأو بنية اإفرادية ببنية تركيبية له� 

الوظيفة النحوية اأو الداللية نف�سه�.
مادة البحث: 

من اأهمية القراآن الكريم و مك�نته تولدت رغبة الب�حث في اختي�ر 
بمو�سوع  ويحيط  يرتبط  بم�  غنية  لغوية  ر�س�لة  يعد  الذي  الن�ض  هذا 
ال�ستيف�ئه  الدرا�سة  هذه  بمثل  واالأح��ق  االأج��در  الأن��ه  المن�سود.  البحث 
معظم �سورهذه البنى المحولة ب�لتحويلين المذكورين، والأن هذا الن�ض 
االإ�سن�دية  التراكيب  لهذه  عر�ست  مو�سوعية  علمية  درا�سة  ي�سهد  لم 
الهدف  فج�ء  اإليه،  االإ�س�رة  �سلفت  الذي  النحو  على  �سوره�  بمختلف 
التي  التركيبية  البنى  تلك  �سور  على  الوقوف  وهو  البحث،  من  الث�ني 

اعتراه� تحويل من التحويلين الم�س�ر اإليهم� .

هيكل البحث:
ينتظم البحث  مقدمة، و مدخال، ومبحثين، وخ�تمة،  

مدخل، مو�صوم: التحوالت التي تعتري الجملة العربية، �سعين� اإلى 
جعله ينطوي على مط�لب ثالثة، هي:
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1 - ثن�ئية تق�سيم البنى التركيبية و�سداد معي�ره:
2 - م�هية التحويل و اأنواعه.

3 - التحويل الجذري والتحويل المحلي
في  ب�لترتيب  للتحويل  والل�س�ني  النحوي  التوجيه  االأول:  المبحث 

المدونة..
في  ب�لزي�دة  للتحويل  والل�س�ني  النحوي  التوجيه  الثاني:  المبحث 

المدونة.
خاتمة: تقدم فيه� النت�ئج المتو�سل اإليه� 

منهج البحث:
االأ�سلية  االإ�سن�دية  التراكيب  درا�سة  اإل��ى  يرنو  البحث  ك�ن  ولم� 
درا�سة مت�سبعة ب�لل�س�ني�ت التي تبرز م� في هذه المدونة من خ�س�ئ�ض 
تحليل  في  ي�سير  اأن  الب�حث  اخت�ر  ذلك  اإلى  الو�سول  بغية  ف�إنه  وثراء، 
على  المدونة،  في  والزي�دة  ب�لترتيب  المحولة  للتراكيب  العميقة  البنى 
تغيير  يتن�ول  لكونه  وتحليال،  وتتبع�،  ا�ستقراء،  التحويلي  المنهج  ُخط� 
ب�لو�سف  يكتفي  ال  ولكونه  واحد،  اأ�سل  عن  المنبثقة  الل�س�نية  البني�ت 

ال�سطحي، بل يتج�وزه اإلى التف�سير والتعليل.
ب�صط المو�صوع:

مدخل، التحوالت التي تعتري الجملة العربية.
1 - ثنائية تق�صيم البنى التركيبية و�صداد معياره: 

لئن ك�نت تعريف�ت النح�ة للجملة متب�ينة لفظ�، ف�إنه� متفقة معنى 
في كثير من االأحي�ن. ويتبّدى ذلك من خالل تمثيلهم لمكون�ته�. ويك�د 
ي�سلح كل تعريف للكالم تعريف� للجملة. واإن جمهور النح�ة والب�حثين 
م�ستويين  والجملة  الكالم  يعّدون  اآث�رهم  على  قّفوا  ال��ذي  المحدثين 
ل�س�نيين متميزين ومختلفين، ذلك اأن الكالم �سكل لغوي نحوي وداللي 
اأن تكون �سكال نحوي� وداللي� ت�م� ي�سوغ  اأن الجملة يمكن  مفيد)1(، بيد 
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ال�سكوت عليه، ويمكن اأن ال تكون كذلك. وفي كال الح�لين ،ف�إن الجملة 
اأن  يفد - البد  لم  اأم   ، اأف���د   - تركيب   اأق�سر �سوره� هي  العربية في 
اأو  وج��ودا  اإليه(  والم�سند  )الم�سند  االأ�س��سي�ن  الركن�ن  فيه  يتوافر 
به  تنعقد  ال��ذي  االأدن��ى  الحّد  تمثالن  الدع�متين  ه�تين  الأن  تقديرا، 
الجملة، التي تق�سم عندهم وظيفي� بح�سب الم�سند اإليه فيه� اإلى جملة 
»الم�سند اإليه والم�سند«. وهي الجملة اال�سمية. وجملة الم�سند والم�سند 
في  تتفق  اللغ�ت  جميع  اأن  »فندري�ض«  ويرى  الفعلية.  الجملة  وهي  اإليه 
هذين التق�سيمين: الجملة الفعلية والجملة اال�سمية، الأن هذين الق�سمين 
ي�سمالن م� زاده بع�ض النح�ة)2(. من الجملة الظرفية والجملة ال�سرطية.
ب��سم  ا�سمية  والخبر(  المبتداأ  )جملة  اال�سمية  الجملة  و�سميت 
العن�سر الذي يكون بموقع الم�سند اإليه المبتداأ الذي تبتدئ به. و�سميت 
يكون  بفعل  تبتدئ  الأنه�  فعلية  والف�عل(  الفعل  )جملة  الفعلية  الجملة 
ا�سم،  �سدره�  التي  هي  اال�سمية  الجملة  اأن  ذلك  الم�سند)3(.  بموقع 
على  يحكم  به  الذي  والت�سدر  فعل.  �سدره�  التي  هي  الفعلية  والجملة 
�سنف الجملة اأهي فعلية اأم ا�سمية اإنم� هو ت�سدر الكلمة التي تعد ركن� 
رئي�س� في الجملة. ف�لجملة اال�سمية م� ك�نت مركبة من مبتداأ وخبر، اأو 
م� ك�ن االأ�سل فيه� كذلك، اأي م� ك�ن اأ�سله المبتداأ والخبر)4(. والجملة 
الفعلية هي جملة تتركب من فعل ت�م وف�عل، اأوفعل لم ي�سم ف�عله ون�ئب 
ف�عل. ف�لجملة الفعلية هي التي يكون فيه� الم�سند فيه� فعال الأن الداللة 
االأ�س��سية  وال�سورة  وحده�)5(.  االأفع�ل  من  ت�ستمد  اإنم�  التجدد  على 
على  الفعل  فيه�  يتقدم  اأن  فعل  م�سنده�  التي  الب�سيطة  الفعلية  للجملة 
يتنزل  الف�عل  الأن  عليه،  اإليه  الم�سند  تقدم  يجوز  وال  اإليه)6(.  الم�سند 
منزلة الجزء من الفعل بدليل اأنه ال ي�ستغني عنه ،وال يجوز اإخالء الفعل 

من الف�عل)7(.
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عليه  تقدمه  يجوز  متعلقة ال  ك�لجزء من  ك�ن  م�  اأن   راأوا  والنح�ة 
بحرف  المجرور  واال�سم  اإليه،  والم�س�ف  وال�سفة،  والف�عل  ك�ل�سلة 
في  بع�سهم  وراأى  جمهورالنح�ة.  عند  مبتداأ  ُعدَّ  تقدم  اإن  الأنه  الجر، 
الفعل. ك�أن  اأخرى غير  اأ�سي�ء  الم�سند  اأن يكون  اأنه يمكن  هذه الجملة» 
في  به�الفعل)8(.  يتمتع  التي  نف�سه�  ب�لوظيفة  يتمتع  لكونه  و�سف�  يكون 
نحوالجملتين الب�سيطتين« هل وا�سح التحويالن؟، واأمفهوم التحويالن؟ 
في  والفعل  الفعل.  بمعنى  الو�سف.ي�أتي  اأن  ال��راأي  هذا  يقوي  وم� 
عرف النح�ة ال خبر له)9( ثم اإن ت�سمية النح�ة للمرفوع بعد هذا الو�سف 
»المجتهدان« ف�عال، و»المث�الن« ن�ئب ف�عل دليل ث�ن على فعلية الجملة 

الم�سدرة بو�سف ع�مل.
اللذان  االأ�س��سي�ن  الركن�ن  هم�  اإليه  والم�سند  الم�سند  ك�ن  ولم� 
تنعقد بهم� الجملة، �سميت الجملت�ن الفعلية واال�سمية بهم�. اأم� العن��سر 
االأخرى من مثل الظروف والمجرورات والمف�عيل والتوابع و�سواه� -لم� 
هذه  الأن  ب��سمه�،  الجمُل  ُت�سمَّ  لم   - »عمدة«  اأ�س��سية  اأرك�ن�  تكن  لم 
العن��سر تعد متممة تتحرك قبل الم�سند والم�سند اإليه اأو بعدهم� اأوفيم� 

بينهم�، وال توؤثر على موقع ركني الجملة االأ�س��سين)10(. 
والجملة اال�سمية في عرف النح�ة هي التي تبداأ ب�لم�سند اإليه الذي 
عندهم  ب�البتداء  والمق�سود  الخبر.  وهو  الم�سند  يليه  مبتداأ،  ي�سمى 
اهلل}  غير  خالق  من  {هل  الكريمة:  ف�الآية  االأ�سلي)11(.  هواالبتداء 
»خ�لق«  هو  مبتداأ  على  م�ستملة  فيه�  اال�سمية  الجملة  3(. ج�ءت  )ف�طر: 
م�سبوق بحرف جر زائد هو »من«. ولم يخرجه هذا الحرف من دائرة 

المبتداأ كم� هواالأمر ب�لن�سبة اإلى النوا�سخ.
وت�سمية النح�ة لركني الجملة اال�سمية االأ�سلية المعبر عنه� ب�لبنية 
العميقة عند»ت�سوم�سكي« ب�لمبتداأوالخبر ت�سمية وظيفية، ولي�ست �سكلية 

كم� تبدى لكليل النظر. 
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ومن االأهمية بمك�ن اأن ن�سوق ههن� قوال الإم�م البالغيين يجلي هذه 
اأبدا، وهي  الفرق  القطع معه� بوجوب هذا  نكتة يجب  الحقيقة »وههن� 
اأن المبتداأ لم يكن مبتداأ الأنه منطوق به اأوال، وال ك�ن الخبر خبرا الأنه 
مذكور بعد المبتداأ، بل ك�ن المبتداأ مبتداأ الأنه م�سند اإليه ، ،ومثبت له 
المعنى. والخبر خبرا الأنه م�سند ومثبت به المعنى تف�سير ذلك اأنك اإذا 

قلت: زيد منطلق فقد اأثبت االنطالق لزيد واأ�سندته اإليه«)12(.
2 - ماهية التحويل واأنواعه: 

لكل  اأن  اأ�س��ض  على  ق�ئم�  النحوالتحويلي  في  التحويل  ك���ن  اإذا 
تركيب اإ�سن�دي بنيتين: اإحداهم� عميقة واالأخرى �سطحية - وك�ن البد 
من التحويل بقواعده المختلفة، لكي يقوم بدور نقل البنية العميقة من 
الفكرة  هذه  ف�إن   - ال�سوتي  التحقق  ع�لم  اإلى  المجردة  الفكرة  ع�لم 
نف�سه� التي اأدت اإلى �سرورة التحويل ، قد وجدت ب�سكل اآخر في النحو 
العربي. ولكن النحويين العرب حين تن�ولهم فكرة المواءمة بين العمق 
المقدر وال�سطح الظ�هر - انتهوا اإلى اأن هن�ك نموذج� اأومعي�را اأواأ�سال 
حيز  اإلى  واإخراجه  تنفيذه  الحي  الكالم  يح�ول   ، الغ�لب  في  تجريدي� 
فح��سبوا  لالآخر،  اأ�س��ض  المجرد  النموذج  اأن  اإل��ى  وخل�سوا  الوجود، 
لي�ض  اأن  راأوا  ف�إنهم  المجرد-   النموذج  بمقي��ض هذا  المنطوق  الكالم 
اإ�سن�دي بنيتين اإحداهم� عميقة واالأخرى �سطحية،  هن�لك لكل تركيب 
المحول  هوالتركيب  بنيتين  يقت�سي  ال��ذي  االإ�سن�دي  التركيب  واإنم� 
)الواردة عن��سره� على  التوليدية  ف�لجملة  ملب�س�.  يكون ظ�هره  الذي 
اأ�سله�)13( ال تحت�ج اإلى بنية عميقة. واإذا ك�ن م�سطلح »البنية العميقة« 
غير م�سرح به في مع�لجة النح�ة العرب للتراكيب االإ�سن�دية المحولة، 
ف�إن مفهومه ك�ن ح��سرا في مع�لجتهم تلك. وج�ء التعبير عنه بطرائق 
مختلفة من نحو قولهم: »اأ�سله كذا« اأو»قي��سه كذا«، اأو هو »على تقدير 
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كذا«، اأو »ت�أويله كذا«، اأو »على نية كذا«. وهي كله� تعني اأن هن�ك بنية 
عميقة وراء البنية ال�سطحية المحولة)14(.

وقد ا�ستعمل مفهوم البنية العميقة في التفريق بين مع�ني التراكيب 
مفهوم  فك�ن  ملب�س�  ظ�هره�  يكون  التي  العربية  ال�سيغ  في  االإ�سن�دية 

البنية العميقة هوالموؤدي اإلى اإزالة هذا اللب�ض.
اإليه النحويون في ب�ب تمييز الجملة يعد مث�ال وا�سح�  وم� يذهب 
تمييز  حد  في  »االأ�سموني«  يقول  حيث  �سراحة  ورد  الذي  التحويل  على 
الجملة »فتمييز الجملة رفع اإبه�م م� ت�سمنته من ن�سبة ع�مل فعل ك�ن 
اأوم� جرى مجراه من م�سدر اأو و�سف اأوا�سم فعل اإلى معموله من ف�عل 
 .)4 )مريم:  �صيبا}  ال��راأ���س  {وا�صتعل  نف�س�«  زيدا  »ط�ب  نحو  اأومفعول 
�سيب  وا�ستعل  زي��د«،  نف�ض  واالأ�سل،ط�بت  الف�عل  عن  محول  ف�لتمييز 
الراأ�ض«)15(. والجملة المحول عنه� لي�ض من الالزم اأن تكون افترا�سية 
بحتة ال يتكلم به�، بل قد يكون من الجمل التي يمكن ا�ستعم�له� ولكن 
االإلف  اإل��ى  ترجع  قد  التي  المختلفة  االأغرا�ض  من  لغر�ض  عنه�  يعدل 
وكثرة اال�ستعم�ل اأواإلى اال�ستخف�ف كم� اأ�س�ر �سيبويه في قوله: »وذلك 
الم�ء  من  امتالأت  اأ�سله  واإنم�  �سحم�)...(  وتفق�أت  م�ء  امتالأت  قولك 

وتفق�أت من ال�سحم. فحذف هذا ا�ستخف�ف�«)16(. 
والتحويل هواإجراء ال�سيء على ال�سيء. واإجراء ال�سيء على ال�سيء 
هو عين التحويل - بم� اأن المحول والمحول له متك�فئ�ن - وهو من وجهة 
هذا  وهو  اندراجي،  غير  تك�فوؤ  الحديثة  الري��سي�ت  في  المنطق  نظر 

الذي يح�سل عليه ب�لقي��ض. 
البنى  تك�فوؤ  عن  به  يبحث  تحويل  تحويالن:  العرب  عند  والتحويل 
)توافق البن�ء عند العرب( وهواالأهم، وتحويل تف�سر به ال�سواذ، بوا�سطة 
التي  التحويالت  من  وهوال�سل�سلة  الحمل«)17(.  »نظرية  ب�  يعرف  م� 
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اإلى  اأن تكون عليه هذه ال�سواذ  يتو�سل به� من االأ�سل الذي ك�ن ينبغي 
ال�سورة الم�ستعملة للجملة، اأو ال�سيغة ال�سرفية في �سيغته� النه�ئية. 
وهذه القواعد التحويلية قد تكون ب�لحذف، اأو اال�ستبدال، اأو ب�الإ�س�فة، 
وقد  اختي�رية.  القوانين  هذه  تكون  وقد  ذلك.  وغير  الترتيب  اأواإع���دة 
تكون اإجب�رية. وفي كل ح�لة ينبغي اأن يجري تطبيق القوانين التحويلية 
على تركيب من الممكن تحليله اإلى عن��سر �سبق ظهوره� في التركيب 
اإلى  ا�ستن�دا  للتحليل،  ق�بل  تركيبي  اأي البد من وجود و�سف  الب�طني. 
عن��سر التركيب الب�طني. وهذا ال�سرط �سروري لل�سيطرة على القوانين 
تحديد  اإلى  تهدف  التحويلية  والنظرية  ا�ستعم�الته�.  وح�سر  التحويلية 
قواعد اللغة كله�، واإلى بن�ء نموذج الآليته�، انطالق� من الفر�سية التي 
تقر بمقدرة المتكلم الم�ستمع على اأن ينتج عددا غير متن�ه من جمل لغته 
ويفهمه�)18(، ذلك اأن االأ�س��ض النظري الذي انطلقت منه هذه النظرية 
يقوم على مبداأ يقرر اأن مهمة الو�سف اللغوي هي اأن تف�سر لغة المتكلم 

الم�ستمع الفعلية و�سليقته اأوقدرته اللغوية ومعرفته بهذه اللغة. 
3 - اأنواع التحويل: 

للتحويل نوع�ن: تحويل جذري، وتحويل محلي.
3-1 - اأنواع التحويل: 

»وهوالتحويل الذي ينقل المركب اال�سمي اإلى راأ�ض الجملة ، ثم يعلقه 
ب�لعقد االأ�س��ض. ولذا ف�إنه ينتمي اإلى مج�ل التحويالت الجذرية«)19(، 
وهي تلك التحويالت التي اأطلق عليه� الجرج�ني م�سطلح »التقديم ال 
على  ال�سيء  تقديم  اأن  »اعلم  الجرج�ني:  يقول  الت�أخير«)20(.  نية  على 
الت�أخير )...(، وتقديم ال على نية  اإنه على نية  له  وجهين تقديم يق�ل 
ب�ب�  له  وتجعل  حكم  اإلى  حكم  من  ال�سيء  تنقل  اأن  على  ولكن  الت�أخير 
�سربته،  وزيد  زيدا،  �سربت  مثل   )...( اإعرابه  غير  واإعراب�  ب�به  غير 
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لم يقدم زيدا على اأن يكون مفعوال من�سوب� )...( ولكن على اأن ترفعه 
ب�البتداء«)21(.

اإلى مركز  الجملة  داخل  مك�ن  اإليه من  الم�سند  فيه  ينتقل  وهوالذي 
ال�سدارة، متخل�س� من اأثر الفعل الذي ك�ن الع�مل االأ�س��سي فيه،من نحو: 
»اهلل« في  الجاللة  لفظ  اأن  205(. ذلك  )البقرة:  الف�صاد}  {واهلل ال يحب 
هذه الجملة ال يخ�سع وظيفي� للفعل »يحب«، واإنم� الع�مل فيه هو االبتداء.

االآية  تلك  في  ال��واردة  للجملة  العربي  النحوي  التحليل  خالل  ومن 
التركيبية  البنية  المركبة تختلف جذري� عن  اأن الجملة اال�سمية  ،نلحظ 
اأح��ب  ال  {ق���ال  تع�لى:  قوله  في  ال���واردة  المنفية  الم�س�رعية  الفعلية 
االآفلين} )االأنع�م: 76(. الأن التركيبين االإ�سن�ديين »واهلل ال يحب الف�س�د«، 
و»ال اأحب االآفلين« يعبران عن مواقف كالمية مغ�يرة تم�م�، كم� انتهى 
اإلى ذلك �سيبويه واأمث�له حين تحليلهم مثل هذين التركيبين االإ�سن�ديين. 
يوؤكد ذلك �سيبويه بقوله: »ف�إذا بنيت الفعل على اال�سم قلت )...( 
الذي  هذا  مو�سع  في   )...( اأن��ه  الفعل  عليه  مبني  بقولك  تريد  واإنم� 
االآتي ذكره�:  الجملة  ذلك  ومثل   .)22()...( به  وارتفع  االأول  على  بني 
»الط�لب  فهم التحويل« واإنم� ح�سن اأن يبنى الفعل على اال�سم،حيث ك�ن 

معمال في الم�سمر وان�سغل به.
توافره� في هذا  التي يجب  البنوية  ال�سروط  اأن من  واأ�س��ض ذلك 
من  له  الب��د  الفعل  الأن  الع�ئد،  ال�سمير  اإجب�رية  التراكيب  من  النوع 
اأن  ذلك  ف�عل،  بدون  بدون  فعال  اللغ�ت  تعرف  ال  »اإذ  به،  ي�ستغل  ا�سم 
لم  ذلك  ولوال  اإجب�ري.  ب�لفعل  المت�سل  المبتداأ  على  الع�ئد  ال�سمير 
البن�ء،  �سالمة  على  المح�فظة  على  يعمل  ال�سمير  وهذا  يح�سن«)23(. 
اعتمد من طريق  الجذري  التحويل  ب�لمبتداأ. وهذا  الخبر  وذلك بربط 
التفكيك. والتفكيك في هذه الجملة - لم� ك�ن ب�عتب�ر الجهة  هو تفكيك 
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)الط�لب(  اال�سم  وظيفة   تغيرت  حيث  جذري�،  ُعد   - اليمين)24(  اإلى 
اإط�ر التحويل من  اإلى جملة ا�سمية داخلة في  وتحولت الجملة  الفعلية 

طريق التبئير.
تحول  يعتريه�  التي  اال�سمية  الجملة  في  نجده  الجذري  والتحويل 
بزي�دة عن�سر التحويل  )ظن( واأخواته�، حيث تغدو هذه الجملة فعلية، 
ف�لمبتداأ ي�سبح مفعوال به اأواًل، والخبر مفعوال به ث�ني�.  ف�لجملة االآتية: 
تحويال  محولة  فعلية  جملة   هي  مت�س�ويتين،  الجملتين  الط�لبة  ظنت 
)الجملت�ن  هي  ا�سمية،  جملة  ال��زي���دة  قبل  التوليدية  بنيته�  جذري�. 
هوالجملة  واح��د  اأ�سل  عن  متحولة  ف��روع  هي  ظن  وب���ب  مت�س�ويت�ن(. 
ث�بتة  خطوات  وف��ق  والخبر،  المبتداأ  قوامه�  التي  التوليدية  اال�سمية 
مطردة. »بل اإن ب�ب »ظن« م� يزال يحمل في عن�وينه دالئل ح��سمة على 
االأفع�ل  بب�ب  اأنه يعرف  والتفريع في مبنى الجمل. ذلك  الت�أ�سيل  هذا 

التي تن�سب مفعولين اأ�سلهم� مبتداأ وخبر«)25(.  
3-2 - التحويل المحلي: 

وهوم� يعرف ب�لتقديم على نية الت�أخير اأوالرتبة غير المحفوظة)26(، 
الجرج�ني:  يقول  مرة.  كل  في  الح��سلة  الداللية  التغيرات  مراع�ة  مع 
»اعلم اأن تقديم ال�سيء على وجهين: تقديم يق�ل له اإنه على نية الت�أخير، 
وذلك في كل �سيء اأقررته مع التقديم على حكمه الذي ك�ن عليه، وفي 
جن�سه الذي ك�ن فيه، كخبر المبتداأ اإذا قدمته على المبتداأ، والمفعول 
يفتح  اأن  ن�س�أل  »واهلل  الفعلية:  ف�لجملة  الف�عل«)27(.  على  قدمته  اإذا 
»ن�س�أل  العميقة  بنيته�  محلي�،  تحويال  محولة  فعلية  جملة  هي  علين�« 
وهو  التحويل،  عن��سر  من  عن�سر  عليه�  ج��رى  علين�«،  يفتح  اأن  اهلل 
للعن�يةواالهتم�م،  الت�أخير  نية  المفعول به »اهلل« على  الترتيب، بتقديم 
فعليته�  على  بقيت مح�فظة  اإليه�  الم�س�ر  ف�لجملة  اأواالخت�س��ض)28(. 

على الرغم من التحويل ب�لترتيب الذي عرفته. 



رابح أحمد بومعزة
20
18

ل 
ري

 إب
ـ -

1ه
43
9 

ب
ج

، ر
 4
9 

دد
لع

ا

45

جـــــذور

وقد يكون التحويل المحلي في الجملة التي تدخل عليه� زي�دات من 
قبيل  عن��سر تقييد  الخبر، ممثلة في )ك�ن واأخواته�، واأفع�ل المق�ربة، 
واأفع�ل ال�سروع، واأفع�ل الرج�ء(. ف�لجملة اال�سمية: »ك�ن مفهوم التحويل 
غ�م�س�« هي جملة محولة تحويال محلي�، بقيت م�سنفة في دائرة الجملة 

اال�سمية على الرغم من دخول الفعل )ك�ن( عليه�.  
والتحويل يتبدى في اأربعة اأق�س�م: 

1 - التحويل ب�لترتيب.
2 - التحويل ب�لزي�دة. 
3 - التحويل ب�لحذف.

4 - التحويل ب�ال�ستبدال. 
اأوال - التحوي�ل باال�صتب�دال:

التك�فوؤ  مقي��ض  على  البنويين  مثل  يعتمدون  التحويليون  ك�ن  اإذا 
اال�سطالح  في  )اال�ستبدال  ال�سيء  مق�م  ال�سيء  قي�م  �سالحية  وهو   -
الل�س�ني الحديث( - ف�إن النح�ة العرب يبحثون عن مك�نة المحول ودوره 
الذي يوؤديه في الجملة التي ينح�سر فيه�. واال�ستبدال هو اإمك�نية اإق�مة 
وحدة لغوية اأوبنية تركيبية  مق�م وحدة لغوية اأو بنية تركيبية اأخرى، الأن 
»ال�سيء المق�م مق�م ال�سيء - بم� اأنه وحدة دالة - فهم�من قبيل واحد 

تم�م�«)29(. 
اأبواب التك�فوؤ ،من حيث جمعه كل العن��سر  »واال�ستبدال ب�ب من 
والعالئق  معين.  �سي�ق  ف��ي  ببع�ض  بع�سه�  ي�ستبدل  اأن  يمكن  ال��ت��ي 
حكم�  ي�أخذ  واحدة  خ�نة  في  يقع  فم�  قي��سية.  عالئق  هي  اال�ستداللية 
الوحدات  كل  ي�سمل  ب�ال�ستبدال  والتحويل  �سوره.  تعددت  واإن  واح��دا 
ون�ئب  والف�عل  والخبر  المبتداأ  وظ�ئف  الموؤدية  الوظيفية  االإ�سن�دية 
فهي  والم�ستثنى.  اإليه  والم�س�ف  والح�ل  والنعت  به  والمفعول  الف�عل 
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اأو م�ستق. والالفت لالنتب�ه في  اإلى م�سدر  كله� ا�ستبدلت بمفرد يرتد 
الم�ستبدل  بين  العميقة  والبنية  ال�سطحية  البينة  اأن  هو  الم�س�ألة  هذه 
ولكنهم�  النحوية،  الوظيفة  وفي  اللفظ  في  متك�فئت�ن  منه  والم�ستبدل 

مفترقت�ن في المعنى.

ثانيا - التحوي��ل بالزي�ادة:
مع  الفعل  هي  التي  فيه�)30(،  ب�لبوؤرة  ترتبط  الجملة  في  كلمة  كل 
النظم  يتحقق  وبذا  معينة،  وعالقة  ب�سبب  خبره  مع  والمبتداأ  مرفوعه، 
في التراكيب االإ�سن�دية. يقول الجرج�ني: »ال نظم في الكلم وال ترتيب 
ب�سبب  وتجعل هذه  بع�ض  بع�سه� على  ويبنى  ببع�ض،  بع�سه�  يعلق  حتى 
من تلك«)31(. »وال يتحقق هذا من غير اأن تعمد اإلى ا�سم فتجعله ف�عال 
االآخر،  عن  خبرا  اأحدهم�  فتجعل  ا�سمين  اإلى  اأوتعمد  اأومفعوال،  لفعل 
تمييزا،  اأو  اأوح���ال  �سفة،  الث�ني  يكون  اأن  على  اآخر  ا�سم�  اال�سم  اأوتتبع 
اأو  ا�ستفه�م�،  اأو  نفي�،  ي�سير  معنى  الإثب�ت  هو  كالم  في  تتوخى  اأواأن 
تمني�، فتدخل عليه الحروف المو�سوعة لذلك. والتحويل ب�لزي�دة لوجود 
النحو مع وجود  اأحك�م  اإلى توافق  توؤدي  التركيبية يعد و�سيلة  العوار�ض 

اال�ستعم�الت اللغوية ال�سحيحة. 
الزي�دة  تلك  التحويل، هي  تعد عن�سرا من عن��سر  التي  والزي�دة 
ف�سالت  تكون  ق��د  كلم�ت  التوليدية  الجملة  اإل��ى  فيه�  ي�س�ف  التي 
اأوقيودا،وقد تكون عوامل متمثلة في النوا�سخ لتحقيق زي�دة في المعنى. 
وقد تكون وحدات لغوية، لر�ض النفي اأو التمني اأو التعجب اأو اال�ستفه�م 
في  زي���دة  تتبعه�  المبنى  في  زي���دة  كل  اأن  ذلك  واأ�س��ض  الترجي...  اأو 
اأو  مطلق  مفعول  من  بقيد  الفعل  تقييد  »واأم���  ال�سيوطي:  ق�ل  المعنى. 
به، اأو له، اأو فيه، اأو معه، اأو ح�ل، اأو تمييز، اأو ا�ستثن�ء، وذلك لزي�دة 
الف�ئدة)32(. فكل زي�دة تدخل على الجملة التوليدية الفعلية اأو اال�سمية 
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اإلى معنى جديد غير الذي ك�ن. ق�ل الجرج�ني: »وكلم�  تحول معن�ه� 
زدت �سيئ� وحدت المعنى قد �س�ر غير الذي ك�ن«)33(.

بغية  عليه  واإج���راوؤه  ال�سيء  على  ال�سيء  حمل  ه��واإال  اإن  ف�لتحويل 
اكت�س�ف الج�مع الذي يجمع المحمول والمحمول له. والذي ينطلق فيه 
من البنية التوليدية للجملة المكونة من عن�سرين فتحمل عليه� اأخرى 

تكون فيه� زوائد الإظه�ر كيفية تحول هذه النواة بتلك الزوائد.
»وهي في الحقيقة مق�رنة بنوية اأ�س��سه� م� ي�سمى في الري��سي�ت 
اأخرى  مجموع�ت  على  مجموعة  تطبيق  هن�  وهي  ب�لتطبيق،  الحديثة 

طردا وعك�س�«)34(. 
الخبر هو الجزء االأهم في الجملة اال�سمية ، و هو  يتخذ عند �سيبويه 
�سورا خ�رجية �سطحية مختلفة الموقع واالمتداد. )خبر المبتداأ، خبر 
لظل، مفعول ح�سب الث�ني(. ولكنه يعرف له دورا واحدا ث�بت� في بنية 
عميق�ة اأ�سلية يرتد اإليه�، ذلك اأن  »جم�لة ك�ن واأخواته� وك�د واأخواته�، 
هوالجملة  واحد  اأ�سل  عن  متحولة  فروع  هي  ظن  وب�ب  واأخواته�،  واإن 
ث�بتة  خطوات  وفق  والخبر،  المبتداأ  قوامه�  »التي  التوليدية  اال�سمية 
مطردة، ذلك اأن النح�ة العرب ينطلقون من اأقل م� يمكن اأن يتكلم به 
مفردا، وينظرون اإلى العن��سر التي يمكن اأن تدخل ذلك الكالم دون اأن 
الجملة  التي تدخل على  العن��سر  تخرجه عن كونه كالم� واحدا. ومن 
اال�سمية التوليدية ك�ن واأخواته�، واإن واأخواته� واأفع�ل ال�سروع، والمق�ربة، 
والرج�ء، حيث تحوله� اإلى جمل تحويلية ا�سمية، فتقيد اأخب�ره� بزمن 
معين، اأو توؤكده، اأو تنفيه. ومن عن��سر الزي�دة: اأدوات النفي)35( التي 
تدخل على هذه التراكيب االإ�سن�دية فتنفي الحكم، واأدوات التوكيد)36( 
التي توؤكد الم�سند اإليه اأو الم�سند، واأدوات اال�ستفه�م التي ي�س�أل به� عن 
يكن.  لم  اأم  نحوي،  اأثر  له�  اأك�ن  �سواء  الزي�دات.  وغيره� من  الحكم، 
اأدوات  نحو  من  اإف�س�حية  لداللة  الجملة  على  تدخل  عن��سر  وهن�ك 
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التعجب اأوالتنبيه. ففي قوله تع�لى: {اإن اهلل غفور رحيم} )التوبة: 59(. 
يعد الن��سخ الحرفي  »اإن« عن�سر تحويل جعل الجملة اال�سمية التوليدية 
»اهلل غفور« ح�ملة معنى التوكيد ، الأن الزي�دة تحول الجملة من معن�ه� 
اإلى معنى جديد. وهو م� عن�ه الجرج�ني بقوله: »وكلم� زدت �سيئ� وجدت 
المعنى قد �س�ر غير المعنى الذي ك�ن«. ومن االأدوات التي ت�س�ف في 
�سدر الجملة التوليدية اال�سمية والفعلية حرف� اال�ستفه�م الهمزة وهل. 
ففي قوله تع�لى: {قال اأراغب اأنت عن اآلهتي يا اإبراهيم} )مريم: 46(. 
اأن البنية التركيبية اال�سمية التوليدية في هذه االآية هي: »اأنت  يالحظ 
الهمزة في  + م�سند«. فدخلت  اإليه  اآلهتي« مكونة من م�سند  راغب عن 
التركيبية  البنية  ولتحول  اال�ستفه�م،  معنى  لتفيد  التركيبية  البنية  هذه 
»راغ��ب«  الم�سند  قدم  ثم  ا�سمية،  تحويلية  تركيبية  اإلىبنية  التوليدية 
م�س�رعية  التركيبية  البنية  هذه  تعد  اأن  ويمكن  واالهتم�م)37(.  للعن�ية 
العميقة  بنيته  اإن  اإذ  »راغ��ب«.  )الو�سف(  الم�سند  ب��ستبدال  محولة 
اآدم من ظهورهم  بني  ربك من  اأخ��ذ  تع�لى: {واإذا  قوله  وفي  »ترغب« 
البنية  اأن  ي�سجل   .)272 )االأع���راف:  بلى}  ق��ال��وا  بربكم  األ�صت  ذرياتهم 
التركيبية اال�سمية اال�ستفه�مية »األ�ست بربكم« محولة ب�لزي�دة المتمثلة 
في »همزة اال�ستفه�م« المفيدة االإنك�ر، والفعل الم��سي الن��سخ »لي�ض« 
المفيد النفي، وحرف الجر)الب�ء( المفيدة التوكيد، والبنية التوليدية 
لهذه البنية التركيبية هي »اأن� رب لكم«. ج�ءت لتفيد االخت�س��ض، الأن 

مثل هذا التركيب ينبغي اأن يكون المبتداأ فيه معرف�، والخبر نكرة. 
ومن مظ�هر التحويل. ب�لزي�دة في الجملة اال�سمية تعريف الخبر 
)النحل:  الغافلون}  هم  {واأولئك  تع�لى:  قوله  نحو  في  بالغية،  لدواع 
108(. ف�لخبر في هذه الجملة اال�سمية الب�سيطة المحولة »الغ�فلون« ورد 

معرف� ب�لوحدة اللغوية )ال( الإف�دة كم�ل ال�سفة في الخبر، اأي الك�ملون 
في الغفلة، اإذ ي�سجل فيه ق�سر الخبر على المبتداأ. 
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الخبر  يطلبه  ال��ذي  التوكيد  لتحقيق  الزي�دة  عن��سر  تتعدد  وقد 
االإنك�ري ،في نحوقوله تع�لى: {اإن هذا لهو البالء العظيم} )ال�س�ف�ت: 
6(. حيث اإن الجملة اال�سمية في هذه االآية محولة ب�إ�س�فة اأربعة موؤكدات، 

هي: اإن، والم المزحلقة )الدالة على الت�أكيد(،المقترنة ب�سمير الف�سل 
)ال�(.  ب��ل�س�بقة  معرف�  »البالء«  الخبر  ومجيء  التوكيد،  )هو(المفيد 
والبنية العميقة التوليدية لهذه الجملة اال�سمية الب�سيطة هي »هذا بالء«. 
ثالث  من  اآتي�  يكون  قد  الفعلية  الجملة  في  ب�لزي�دة  والتحويل 
و�س�هده  اإنك�ري�.  خبرا  لت�سكل  تت�س�فر  موؤكدات  ثالثة  تمثل  زي���دات، 
الجملة الفعلية الواردة في قوله تع�لى: {ولن تفلحوا اإذا اأبدا} ) الكهف: 
حرف  ب�إ�س�فة  محولة  االآية  هذه  في  الم�س�رعيةالمنفية  ف�لجملة   .)20

النفي »لن« المفيدةنفي الفالح في الم�ستقبل، واإ�س�فة عن�سري التوكيد 
»اإذا« و»اأبدا«)38(، الإف�دة اأن هذا الفالح موؤكد نفيه.و التحويل ب�لزي�دة 

قد يكون محلي�، وقد يكون جذري�.
1 - التحويل بالزيادة المحلي: 

من  زي���دات  عليه�  تدخل  التي  الجملة  في  المحلي  التحويل  يكون 
قبيل  عن��سر تقييد الخبر، ممثلة في )ك�ن و اأخواته�، واأفع�ل المق�ربة، 
واأفع�ل ال�سروع، واأفع�ل الرج�ء(. ف�لجملة اال�سمية: »ك�ن مفهوم التحويل 
غ�م�س�« هي جملة محولة تحويال محلي�، بقيت م�سنفة في دائرة الجملة 

اال�سمية على الرغم من دخول الفعل )ك�ن( عليه�.  
2 - التحويل بالزيادة الجذري: 

تحول  تعتريه�  التي  اال�سمية  الجملة  في  نجده  الجذري  والتحويل 
بزي�دة عن�سر التحويل )ظن( و اأخواته�، التي تن�سب مفعولين اأ�سله� 
العن��سر   هذه  عليه�  تدخل  التي  الجملة  هذه  تغدو  حيث  وخبر،  مبتداأ 

فعلية ، ف�لمبتداأ ي�سبح مفعوال به اأواًل، والخبر مفعوال به ث�نيً�. 
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ثالثا: التحوي�ل بالح�ذف:
االإيج�ز �سمة ب�رزة في اللغة العربية يحققه� اأ�سلوب الحذف الذي 
اأن�ض به حذاق العربية، و�سموه »�سج�عة العربية« وللجرج�ني كلمة رائعة 
عن الحذف اأورده� في كت�به »دالئل االعج�ز« ق�ل فيه� »اإنه ب�ٌب دقيق 
فيه  ترى  ف�إنك  ب�ل�سحر،  �سبيه  االأمر،  عجيب  الم�أخذ  لطيف  الم�سلك، 
ترك الذكر اأف�سح من الذكر، والبليغ من يخت�ر االإيج�ز م� اأمكن التعبير 
زي�دة  فيه  تكن  لم  اإذا  االإطن�ب  عن  ويف�سله  قليلة،  ب�ألف�ظ  فكرته  عن 
والحذف طلب�  واالخت�س�ر  االإيج�ز  العرب  تو�سيع«. ومن ع�دة  اأو  معنى 
لتق�سير الكالم ،واطراح ف�سوله، واال�ستغن�ء بقليله عن كثيره، ويندرج 
الذي  الكالم  في  واالقت�س�د  الع�سلي  المجهود  على  الحف�ظ  في  ذلك 

يحت�ج اإليه المر�سل.
والتقدير  الحذف،  بين  وثيق�  ارتب�ط�  ثمة  اأن  اإلى  االنتب�ه  ونلفت 
اأن الحذف والتقدير والتعليل م�س�ئل  اإلى  والتعليل، فلئن ذهب بع�سهم 
خي�لية مح�سة ال يعرف عنه� العرب االأوائل �سيئ� فذلك - الأن العربي 
والتقدير  الحذف  ف���إن   - ال�سليقة  على  العربية  اللغة  نطق  اإنم�  القح 
يو�سالن اإلى �سبط م� ال يمكن �سبطه بغيرهم�. فثمة تراكيب اإ�سن�دية 
)جمل( وقع فيه� حذف، لو لم نقدره ، م� ا�ستطعن� فهمه� الفهم ال�سليم.
الجملة  يم�ض  ال��ذي  هوذلك  تحويلي�  عن�سًرا  يعد  ال��ذي  والحذف 
التوليدية اال�سمية اأوالفعلية لغر�ض في المعنى، وحيث اإن الحذف خالف 
اإليه اإال ل�سبب يقت�سيه ،مع قي�م قرينة دالة عليه.  االأ�سل،ف�إنه ال يعدل 
�سواء اأك�نت هذه القرينة ح�لية، اأم مق�لية)39(. اإذ اإن المحذوف بدونه� 

ال يعلم ب�لن�سبة اإلى ال�س�مع، فيخل الحذف ب�لمق�سود. 
رابعا - التحويل بالترتي�ب:

ف�لكلمة  النظم.  بحرية  تتميز  العربية  اللغة  اأن  علين�  بخ�ف  لي�ض 
اأن  ذلك  النحوي،  معن�ه�  على  مح�فظة  بق�ئه�  مع  موقعه�  يتغير  فيه� 
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الجملة ينبغي اأن تبنى بكيفية معينة في انتظ�م معين، بتقديم، وت�أخير، 
وحذف على �سوء قوانين التحويل التي تهدف اإلى تحقيق المعنى المراد.
واإن النظ�م اللغوي للعربية يح�فظ على رتب خ��سة ب�لن�سبة اإلى اإجراء 
الكالم، وفق ال�سور االإ�سن�دية للجملة. ويمكن اأن تتغيرمكون�ت الجملة 
ال�سي�ق  وح�سب  بذلك،  اللغوي  النظ�م  ي�سمح  حين  ت�أخيرا  اأو  تقديم�، 

الكالمي.
الجملة  في  الرتبة  درا�سة  على  ق�ئمة  والت�أخير  التقديم  ودرا�سة 
العربية. فقد حدد علم�ء النحوالرتبة وجعلوه� محفوظة ، وغير محفوظة.
الوحدات  اإدخ�ل  بدون  الجملة  من  جزءا  يوؤكد  اأن  المتكلم  احت�ج  ف�إذا 
واأهمه�  المتنوعة،  بقرائته�   - العربية  اللغة  يجد  للت�أكيد،  التي  اللغوية 
عالم�ت االإعراب - ت�س�عده على ت�أدية هذا المعنى،فيقدم الجزء الذي 
»اإنم� يقدمون«)41( الذي بي�نه  يوؤيد ذلك قول ل�سيبويه مف�ده  يهتم به. 
يعني�نهم)42(  و  يهم�نهم  جميع�  ك�ن�  واإن  اأعنى،  ببي�نه  لهم،وهم  اأهم 
اأن� لم نجدهم  ولقد عزز هذا المنزع الجرج�ني بقول  فحواه: »واعلم 
واالهتم�م«)43(. العن�ية  غير  االأ�سل  مجرى  يجري  �سيئ�  فيه  اعتمدوا 

واإنم� يق�ل مقدم وموؤخر للمزال، ال للق�ر في مك�نه.
ب�الأغرا�ض،  مرهون�ن  والت�أخير  التقديم  اأن  اإل��ى  االنتب�ه  ونلفت 
واالأحوال التي تخ�ض المخ�طب وال�سي�ق الكالمي الذي يرد فيه التركيب 
االإ�سن�دي في �سورته، اأي اأن االإ�سن�د المحول الواقع فيه التركيب المقدم، 
اأو الموؤخر منطلق اأ�س��س� من فهم االأحوال المتحولة والمتغيرة للخط�ب. 
والت�أخير  التقديم  لعملية  التركيبية  الظ�هرة  الجرج�ني  �سرح  وقد 
للعن��سر اللغوية. �سواء اأك�ن ذلك على يمين الم�سند اأم على ي�س�ره)44(. 
ذهن  في  ب�لمعنى  يتعلق�ن  والت�أخير  التقديم  اأن  القدم�ء  اأدرك  وقد 
المتكلم. »ف�الألف�ظ تقت�في في نظمه� اآث�ر المع�ني. وترتيبه� على ح�سب 

ترتيب المع�ني في النف�ض«)45(.
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والترتيب )التقديم والت�أخير( الذي يعد عن�سرا تحويلي�، هو ذلك 
الذي يتم فيه اإجراء تغيير يقع على ترتيب عن��سر البنية التركيبية، من 
في  والف�عل  الفعل  على  به  المفعول  اأو  الفعل،  على  الف�عل  تقديم  نحو 
الجملة الفعلية، ومن نحوتقديم الخبر على المبتداأ في الجملة اال�سمية، 
الجملة  ركني  اأحد  على  )الف�سالت(  الجملة  تو�سعة  عن��سر  اأوتقديم  
ف�لترتيب  المعنى.  في  تغيير  اإح��داث  بغية  مع�  عليهم�  اأو  االأ�س��سين، 
ذهن  في  ب�لمعنى  المتعلقة  العميقة  ب�لبنية  يرتبط  تحويلي  عن�سر 
م�ستعمل اللغة. ويتم بتقديم م� حقه الت�أخير، للتعبير عن ذلك المعنى 

ونقله اإلى ال�س�مع .
على  تقديم  ق�سمين:  على  ق�سم  ب�لترتيب  التحويل  من  النوع  وهذا 
وي�سمى  الت�أخر،  نية  على  ال  وتقديم  محلي�،  تحويال  وي�سمى  الت�أخر  نية 

تحويالجذري�)46(.
1 - التحويل بالترتيب المحلي: 

اإذا اأراد م�ستعمل اللغة  اأن يجري تغييرا في المعنى ،عليه اأن يجري 
�سورا  ي�أخذ  محلي�،  تحويال  التغيير  ه��ذا  المبنى.وي�سمى  في  تغييرا 
متعددة. منه� م� يكون لغر�ض الق�سر. ففي قوله تع�لى: {بل اهلل فاعبد 
وكن من ال�صاكرين} )الزمر: 66( يالحظ الجملة الفعلية »بل اهلل ف�عبد« 
و�سوال  »ف�عبد«  والف�عل  الفعل  على  »اهلل«  به  المفعول  فيه�  ق��دم  قد 
اهلل  على  عب�دتك  ق�سر  اأي  الف�عل)47(.  فعل  على  المفعول  ق�سر  اإلى 
5(. يالحظ اأن الجملة  وحده. وفي قوله تع�لى: {اإياك نعبد} )الف�تحة: 
»نعبدك«  العميقة  بنيته�  محّولة  جملة  هي  نعبد«  »اإي���ك  الم�س�رعية 
اإلى م�ستوى داللي خ��ض  الإف�دة االخت�س��ض والق�سر. ولقد ك�ن نقله� 
اإلى  التفكيك  اأ�سلوب الق�سر الذي يتطلب نقل اال�سم عن طريق  يوافق 
اليمين. ولم� ك�ن ذلك ي�سطدم بنوي� بعدم اإمك�نية ا�ستقالل المت�سل 
بذاته، تحتم تحويله اإجب�ري� اإلى قبيله، وهو ال�سمير المنف�سل »اإي�ك«. 
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�سميرا  فيه�  به  المفعول  يكون  ،التي  الفعلية  الجملة  اأن  ذلك  واأ�س��ض 
مت�سال، حين يراد اأن يق�سر الحديث عليه دون غيره، ف�إنَّ هذا ال�سمير 
المت�سل يتحول اإلى �سمير منف�سل في محل ن�سب مقدم على ع�مله. 

ف�الخت�س��ض ك�ن ب�سبب تقديم ال�سمير الموؤدي وظيفة المفعول به.
له درجة كبيرة،  الذي  النغم  ب�لتقديم الإحداث  التحويل  وقد يكون 
الكريم  القراآن  فوا�سل  في  ذلك  ويالحظ  ال�س�مع.  على  عجيب  وت�أثير 
في نحو قوله تع�لى: {فاأما اليتيم فال تقهر واأما ال�صائل فال تنهر} 
تقهر«،  فال  اليتيم  »ف�أم�  الفعليتين  الجملتين  اأن  ذلك   .)10  ،9 )ال�سحى: 
و»اأم� ال�س�ئل فال تنهر« محولت�ن بتقديم المفعولين »اليتيم«، و»ال�س�ئل« 
اللذين  ف�عليهم�  بتقديم   محولت�ن  و  و»تنهر«،  »تقهر«،  فعليهم�  على 
بط�قة  محمال  الن�ض  جعل  قد  التحويل  وهذا  »اأن��ت«.  العميقة  بنيتهم� 

ت�أثيرية ع�لية جدا في الج�نبين المعنوي ،وال�سوتي التنغيمي«)48(.
2 - التحويل الجذري الذي يكون في التحويل ب�لترتيب يخ�ض الجملة 
الجملة  هذه  اأك�نت  �سواء  فعليه.  جملة  خبره�  يكون  التي  اال�سمية 
اأخواته�  و  وك���د  واأخواته�،  )ك���ن  ب�لنوا�سخ  من�سوخة  اأم  مح�سة، 

وع�سى(.

المبحث االأول - التوجيه النحوي والل�صاني للتحويل بالترتيب في المدونة:
نجد  االأولى)49(:  ف�ل�سورة  �ستى.  �سور  التحويل  من   النوع  لهذا   
اأنتم  اأم  اأدع��وت��م��وه��م  عليكم  {�صواء  الكريمة:  االآي��ة  في  له�  اأنموذج� 
اإن الجملة اال�سمية المركبة المحتواة  139(. حيث  �صامتون} )االأعراف: 
هو  )م��ق��دم(  ب�لترتيب  محول  خبر  م�سند  م��ن  مركبة  االآي���ة  ه��ذه  ف��ي 
والبنية  »اأدعوتموهم«.  ب�سيطة هي  م��سوية  تركيبية  بنية  ومن  »�سواء«، 
ال�سطحية لهذه البنية التركيبية تتكون من همزة ا�ستفه�م + فعل م��ض 
مبني على ال�سكون »دعوا« + ف�عل )�سمير الرفع المت�سل »تم«( + مفعول 
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به )ال�سمير المت�سل »هم«(. يالحظ اأنه� ج�ءت لتوؤدي وظيفة المبتداأ 
في هذه الجملة المركبة. والبنية العميقة لهذه البنية التركيبية الواقعة 
مبتداأ موؤخرا هي »دع�وؤكم«. ولقد �سرح»الفراء« بجواز وقوع م� ا�سطلح 
على ت�سميته ب�لبنية التركيبية  في بحثن� هذا مبتداأ. ق�ئال عن هذه االآية 
ولو  اال�ستفه�م.  مع  يظهر  ال  عليكم(  )�سواء  يرفع  �سيء  »فيه  الكريمة: 
قلت: »�سواءعليكم �سمتكم ودع�وؤكم تبين الرفع الذي في الجملة«)50( 
اإي�هم  »دع���وؤك��م  هي  المركبة  اال�سمية  الجملة  لهذه  العميقة  ف�لبنية 
و�سمتكم عليهم �سواء«. واإذا ك�ن ابن ه�س�م يعلل وقوع مثل هذه البنية 
ت�أويل الم�سدر في المعنى واإن لم يكن معه�  التركيبية مبتداأ الأنه� في 
من  الت�سوية  همزة  عد  قد  بع�سهم  ف���إن  �س�بك)51(،  م�سدري  حرف 
اأدوات  ال�سبك)52( وهمزة الت�سوية هي تلك التي تقع بعد كلمة »�سواء«. 
اأن هذه  اإليه هو  ُيْطَم�أنُّ  والذي  »اأم«.  لفظة  الم�ستملة على  تليه� �سلته� 

البنية التركيبية الفعلية م�سبوقة بهمزة الت�سوية.
ب�لوحدة  مقترنة  الم��سوية  التركيبية  البنية  هذه  مثل  وقدتكون 
اآياته  {ومن  تع�لى:  قوله  في  لذلك  نموذج  على  ونقف  )اأْن(.  اللغوية 
الم��سوية  التركيبية  البنية  اإن  اإذ   .)20 )ال��روم:  ت��راب}  من  خلقكم  اأن 
العميقة  وبنيته�  الموؤخر.  المبتداأ   موؤدية وظيفة  »اأن خلقكم«  الب�سيطة 

»خلقكم«. وفيه� يتبين اأن زمن الخلق هو الم��سي.
ب�لت�أخير م�س�رعية،  المحولة  التركيبية  البنية  مثل هذه  ت�أتي  وقد 
اآياته  {ومن  له�:  مث�ال  االآتية  االآية  في  التركيبيةالواردة  البنية  ون�أخذ 
اأن تقوم ال�صماء و االأر�س باأمره} )الروم:  24(. و هي »اأن تقوم ال�سم�ء 
الحرف  م��ن  موؤلفة  ب�سيطة  فعلية  تركيبية  بنية  ه��ي  التي  واالأر�����ض« 
الم�سدري »اأن«، والفعل الم�س�رع المن�سوب »تقوم«، والف�عل »ال�سم�ء«، 
التركيبية هي  البنية  الب�طنية لهذه  والمعطوف عليه »االأر�ض«. والبنية 
اال�سمية  للجملة  العميقة  البنية  تكون  وبذلك  واالأر���ض«.  ال�سم�ء  »قي�م 
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حيث  واالأر����ض«.  ال�سم�ء  قي�م  اآي�ته  »وم��ن  هي  االآي��ة  هذه  في  المركبة 
يالحظ اأن هذه البنية التركيبية  قد اأدت وظيفة المبتداأ الذي تقدم عليه 

خبره »من اآي�ته«.
وقد الحظن� اأن الوحدة اللغوية »اأْن« ق�مت بوظيفة الربط، اأي الو�سل 
وتعليق البنية التركيبية الواقعة بعده� ب�لم�سند الرئي�ض قبله�. والداعي 
الذي �سوغ مجيء المبتداأ بنية تركيبية م�س�رعية يتمثل في اإظه�ر حدث 
القي�م في اأجلى �سورة و اأبينه�، واأعلقه� ب�لمعهود؛ اإذ لي�ض هن�ك م� هو 
اأ�سلح من الفعل الم�س�رع لتحقيق هذا الغر�ض و بخ��سة حين اقترانه 
ب�لحرف الم�سدري »اأن« الذي يجعله اأقرب من ا�سم الف�عل الدال على 

التجدد واال�ستمرار.
وفيه� نقف على بنية تركيبية موؤدية وظيفة المبتداأ )الم�سند اإليه( 

غير مقترنة ب�س�بك. 
ونجده� في االآية الكريمة: {ومن اآياته يريكم البرق} )الروم: 23(. 
و هي »يريكم البرق« الموؤلفة من الفعل الم�س�رع الرب�عي»ُيري«المتعدي 
اإلى مفعولين هم� »ال�سمير المت�سل« )كم( و)البرق(، التي ي�سجل اأنه� 
هو  م�سدر،  العميقة   بنيته�  الم�سدري.و  الحرف  من  مجردة  ج���ءت 
»اإراءتكم البرق«. و قد ج�ء خبر هذه البنية التركيبية الم�س�رعية ج�را 
ومجرورا »من اآي�ته« متقدم� عليه� دفع� للب�ض ، ب�لتنبيه على اأن المتقدم 
)الج�ر والمجرور( خبر. فعلى الرغم من اأن رتبة المبتداأالتقدم، ف�إن 
الخليل و �سيبويه قد ذكرا اأن هذه الرتبة غير محفوظة. فيتقدم الخبر و 

يت�أخر المبتداأ)53( .  
وراأى »الفراء« في هذه الجملة الوظيفية »يريكم البرق « اأن من اأظهر 
»اأن« التي راأى بع�سهم اأنه� محذوفة قي��س� على المثل »ت�سمع ب�لمَعْيدي 
خيٌر من اأن تراه -« يقول ابن ه�س�م »ت�سمع على اإ�سم�ر اأْن. والمعنى اأن 
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ت�سمع، والذي ح�سن حذف )اأْن( االأولى ثبوت )اأن( الث�نية«)54(. والبنية 
العميقة لهذا المثل هي »�سم�عك به خير من ِروؤيتك له«)55( - ف�إن البنية 

التركيبية المذكورة هي في مو�سع ا�سم مرفوع)56( ،اأي مبتداأ. 
وراأى اأنه في ح�ل اإ�سم�ر هذا الحرف الم�سدري »اأْن« ف�إن التركيب 
�سئت)57(  »واإن  ق���ل:  حيث  فعلية،  جملٌة  اإال  هو  اإْن  االآي��ة  لهذه  االإ�سن�دي 
اأن و ال غيره«)58( لكن المتتبع ل�سي�ق  اآي�ته البرق، فال ت�سمر  يريكم من 
اال�سمية  الجملة  �سمن  التركيبية  البنية  هذه  فيه�  وردت  التي  االآي��ة  هذه 
يالحظ اأن كل االآي�ت الواردة قبله� اأو بعده�. جمله� المبدوءة به� ا�سمية، 
ق�ل تع�لى: {ومن اآياته اأن خلقكم من تراب ثم اإذا اأنتم ب�صر تنت�صرون. 
ومن اآياته اأن خلق لكم من اأنف�صكم اأزواجا لت�صكنوا اإليها و جعل بينكم 
مودة ورحمة اإن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. ومن اآياته خلق ال�صماوات 
واالأر�س واختالف األ�صنتكم واألوانكم اإن في ذلك الآيات للعالمين. ومن 
اآياته منامكم بالليل والنهار وابتغاوؤكم من ف�صله اإن في ذلك الآيات لقوم 
ي�صمعون. ومن اآياته يريكم البرق خوفا و طمعا و ينزل من ال�صماء ماء 
فيحيي به االأر�س بعد موتها اإن في ذلك الآيات لقوم يعقلون، ومن اآياته 
اأن تقوم ال�صماء واالأر�س باأمره ثم اإذا دعاكم دعوة من االأر�س اإذا اأنتم 
تخرجون} )الروم 20-25(. حيث اإن االآية: {ومن اآياته اأن خلقكم} واالآية: 
{ومن اآياته اأن خلق لكم من اأنف�صكم اأزواجا}. ج�ء المبتداأ فيهم� بنية 
تركيبية م��سوية. واالآية:  {ومن اآياته خلق ال�صماوات و االأر�س}، واالآية: 
م�سدرا  فيهم�  المبتداأ  ج�ء  قد  والنهار}  بالليل  منامكم  اآياته  {ومن 
ال�صماء  تقوم  اأن  اآياته  {ومن  االأخيرة:  واالآية  من�مكم«،  »خلق،  �سريح� 
تقوم)59(  »اأن  م�س�رعية  تركيبية  بنية  فيه�  المبتداأ  ورد  قد  واالأر����س}. 
كله�  اال�سمية  جمله�  اأن  يالحظ  االآي����ت  وه��ذه  واالأر�ض«)60(.  ال�سم�ء 
معطوفة على بع�سه� بع�س� مم� يجعلن� ن�ست�أن�ض ال�سمية التركيب االإ�سن�دي 
البرق«  »يريكم  الفعلية  التركيبية  البنية  فيه�  الموؤدية  الكريمة  االآية  لهذه 
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التركيبية  للبنية  العميقة  البنية  الأن  المبتداأ،  وظيفة  »اأن«  الم�سمرحرفه� 
التي  بينم�  اأو مقدرا هي م�سدر،  ال�س�بك ظ�هرا  الحرف  الم�ستملة على 

تفتقر اإلى هذا الحرف فبنيته� م�ستق.
وال�سورة االآتي ذكره�التي نقف على مث�ل له� في قوله تع�لى: {وما 
كان لنف�س اأن توؤمن اإال باإذن اهلل} )يون�ض: 100(. نجد التركيب االإ�سن�دي 
»اأن توؤمن« المكون من الحرف الم�سدري ال�س�بك »اأن«، والفعل الم�س�رع 
المن�سوب »توؤمن«، والف�عل الم�سمر »هي« يمثل بنية تركيبية م�س�رعية 
ا�سم  المن�سوخة وظيفة  المركبة  الجملة اال�سمية  توؤدي في هذه  ب�سيطة 
»ك�ن« التي يالحظ اأن خبره� ج�ء متقدم� عليه� لوروده ج�را ومجرورا 
»لنف�ض«. والبنية العميقة لهذه البنية التركيبية الم�س�رعية هي »اإيم�نه�«. 
وعلى الرغم من اأن هذه البنية التركيبية يمكن اأن ت�ستبدل بذلك اال�سم 
المفرد، ف�إن ثمة فرق� في الداللة بينه� وبين هذا اال�سم المفرد الم�سدر  

»اإيم�نه«.
فيه�  الم�س�رعية  التركيبية  البنية  اأن  �سنجد  الموالية  وال�سورة 
فيذهب  ال��زب��د  {فاأما  الكريمة:  االآي��ة  ففي  الرابطة.  ب�لف�ء  مقترنة 
17(. ف�لجملة المركبة في هذه االآية وقع فيه� تقديم ال  جفاء} )الرعد: 
على نية الت�أخير، اأي تحويل جذري بمفهوم الل�س�ني�ت الحديثة .ف�لمبتداأ 
ال�س�مع  انتب�ه  للفت  و�سيلة  جعل  واإنم�  عليه،  للتركيز  يقدم  لم  »الزبد« 
اإلى منطلق م�سترك بينهم� يبنىعليه الخبر الجديد. ولن� اأن نق�بل هذه 
الجملة المركبة في الفرن�سية ب�ال�ستعم�ل الذي تحدث عنه »م�ر تنيه«في 
وظيفة  يحمل  ال  ل�س�ني  عن�سر  الجملة  مدخل  يحتل  م�  »كثيرا  قوله: 
الف�عل وتلج�أ اللغة اإلى مثل هذا اال�ستعم�ل عندم� تريد التركيز على هذا 
العن�سر مثل »الرجل اأعرفه »Lhomme je le connais«. وهذا م� يدعم 
االعتق�د ب�الأهمية التي توليه� اللغة ل�سيغة ال�سدارة من كل المنظوم�ت 
الل�س�نية، اإذا اإنه� توؤدي من الن�حية ال�سكلية على االأقل دور م� نطلق عليه 
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�س�حب االأولوية«)61(. و قد حلل �سيبويه الجملة ذات التحويل الجذري 
فلزمت  �سربته«  »زيد  قلت:  اال�سم  على  الفعل)62(  بنيت  »ف���إذا  ق�ئال: 
اإذا  منطلق  مو�سع  في  اأنه  الفعل  على  مبني  بقولك  تريد  واإنم�  اله�ء، 
قلت: »عبداهلل منطلق«. فهو في مو�سع هذا الذي بني على االأول وارتفع 
جف�ء«  »فيذهب  الب�سيطة  التركيبيةالم�س�رعية  ف�لبنية  لذلك  به«)63(. 
به »جف�ء«  الموؤلفة من ف�ء رابطة + فعل م��ض + ف�عل »هو« + مفعول 
اأن  اإنم� ح�سن  »و  له  »الزبد«. فهي في مو�سع خبر  المبتداأ  مبني عليه� 
يبنى الفعل  علىاال�سم حيث ك�ن معمال في الم�سمر و�سغلته به)64( ولوال 
ذلك لم يح�سن الأنك لم ت�سغله ب�سيء«)65(. فلو قيل »واأم� الزبد فيذهب« 
لم يح�سن الأن ال�سمير الع�ئد على المبتداأ اإجب�ري ولوال ذلك لم يح�سن 

على حد تعبير �سيبويه)66(. 
المح�فظة على �سالمة  الع�ئد قد عمل على  اأن هذا  واأ�س��ض ذلك 
البن�ء. و ذلك بربط الخبر ب�لمبتداأ. وهذا ال�سمير الغ�ئب »هو« في قوة 
ننظر في قوله  اأن  ولن�  المط�بقة)67(.  »الزبد« في حقل  الظ�هر  اال�سم 
تع�لى: {اأاأنتم اأ�صد خلقا اأم ال�صماء بناها} )الن�زع�ت: 27(. حيث نجد اأن 
بن�ه�«،  الب�سيطة  الم��سوية  التركيبية  البنية  »ال�سم�ء« هو  المبتداأ  خبر 
الأن في رفع المبتداأ »ال�سم�ء« م� يجعل عطف الجملة اال�سمية المركبة 
اأ�سد  »اأاأنتم  الب�سيطة  اال�سمية  الجملة  بن�ه�«)68( �س�لح� على  »ال�سم�ء 

خلق�«)69(. 
اأدت  قد  جف�ء«  »فيذهب  الم�س�رعية  التركيبية  البنية  اأن  وي�سجل 
وظيفة خبر المبتداأ »الزبد«، و اأنه� ج�ءت مقترنة ب�لف�ء. و بنيته� العميقة 

»فذاهب جف�ء«. وهي تدل على توكيد اإ�سن�د الذه�ب جف�ء اإلى الزبد. 
الموؤدية  الم�س�رعية  التركيبية   البنية  هذه  في  التوكيد  يكون  وقد 
وظيفة خبر »لكن« اآتي� من التحويل المحلي المتمثل في تقديم المفعول 
به على نية الت�أخير،في نحو االآية الكريمة: {اإن اهلل ال يظلم النا�س �صيئا 
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و لكن النا�س اأنف�صهم يظلمون} )يون�ض: 44(. حيث اإن البنية التركيبية  
فيه�  به  المفعول  اأن  يالحظ  يظلمون«  »اأنف�سهم  الب�سيطة  الم�س�رعية 
»اأنف�سهم« قد تقدم عن الفعل الم�س�رع »يظلمون«، وف�عله المتمثل في واو 
الجم�عة الإف�دة تخ�سي�ض الن��ض ظلم اأنف�سهم. واأ�س��ض ذلك اأنك »اإذا 
قدمت الفعل ف�إنك تكون ب�لخي�ر في اإيق�عه على اأي مفعول اأردت، ب�أن 
تقول �سربت زيدا اأو بكرا اأو خ�لدا. واإذا اأخرت الفعل وقدمت مفعوله، 

ف�إنه يلزم االخت�س��ض للمفعول على اأنك لم ت�سرب اأحدا �سواه«.
بها  ك��ذب  اأن  اإال  ب��االآي��ات  نر�صل  اأن  منعنا  تع�لى: {وما  قوله  وفي 
»اأن  الب�سيطة  الم��سوية  التركيبية  البنية  نجد   .)59 )االإ�سراء:  االأولون} 
»ك��ذب«،  الم��سي  الفعل  و�سلته�  »اأن«،  من  الموؤلفة  به�االأولون«  كذب 
بعد  اأنه� قد ج�ءت  »االأولون«يالحظ  الف�عل  و  »به�«،  والمجرور  والج�ر 
اأداة الح�سر »اإال«. وقد اأدت وظيفة الف�عل حيث اإن �سيبويه ين�ض على 
التركيب  يم�ثل  االأول��ون«  به�  كذب  »اأن  مثل  من  االإ�سن�دي  التركيب  اأن 

»تكذيب االأولين به�«، من حيث هو ركن ا�سمي.
وهذه البنية التركيبية  تفيد ق�سر منع االإر�س�ل ب�الآي�ت على تكذيب 

االأولين به�.
وبنيته� العميقة »تكذيب االأولين به�«. والبنية العميقة للجملة الفعلية 
اإال  االآية هي »وم� منعن� االإر�س�ل ب�الآي�ت  الم�ستملة عليه� هذه  المركبة 

تكذيب االأولين به�«.
ولمزيد من االإي�س�ح للتدليل على اأن هذه البنية التركيبية  الم��سوية 
»اإال«  واأداة الح�سر  الن�فية،  الف�عل نحذف كال من »م�«  موؤدية وظيفة 
ب�الآي�ت  االإر�س�ل  »منعن�  المركب  الفعلي  االإ�سن�دي  التركيب  لي�سبح 
به�«،  االإر�س�ل  ب�الآي�ت  االأولين  تكذيب  »منعن�  اأو  به�«،  االأولين  تكذيب 
محلي  تحويل  فيه�  وقع  االآية  هذه  في  المركبة  الفعلية  الجملة  اأن  ذلك 
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للغر�ض  التقديم   نية  على  ف�عال  الواقعة  التركيبية  البنية  فيه  ت�أخرت 
البالغي المذكور اآنف�.   

ااإذ جاءهم  اأن يوؤمنو  النا�س  الكريمة: {وما منع  االآية  وت�ستوقفن� 
94( على جملة   )االإ���س��راء:   ب�صرا ر�صوال}  اأبعث اهلل  اأن قالوا  اإال  الهدى 
الفعل  و�سلته�  »اأن«،  من  الموؤلفة  ب�سرا«  اهلل  اأبعث  ق�لوا  »اأن  م��سوية 
ب�سرا«  »اأبعث اهلل  القول  الف�عل، ومقول  الجم�عة  وواو  »ق�ل«،  الم��سي 
الف�عل.  وظيفة  اأدت  اأنه�  ب�سيطة، يالحظ  م��سوية  تركيبية  الواردبنية 
الن��ض  منع  تفيد ق�سر  ب�سرا«. وهي  اأبعث اهلل  »قولهم  العميقة  وبنيته� 
االإيم�ن حين مجيئهم الهدى على قولهم اأبعث اهلل ب�سرا ا�ستغراب� لذلك.

ويالحظ تقدم المفعول به )الن��ض( على الف�عل الم�س�ر اإليه.
البنية  ولم� ك�ن المفعول به عن�سرا ذا رتبة غير محفوظة �سنجد 
بتقدم  محلي�،  تحويال  محولة  احتوته  الذي  المركبة  الفعلية  التركيبية 
اإذ  ت��رى  ول��و   } تع�لى:  قوله  �س�هده�  الف�عل.و  على  فيه�  به  المفعول 
يتوفى الذين كفروا المالئكة} )االأنف�ل: 50(، حيث اإن البنية التركيبية 
مجيئه�  ي�سجل  به  المفعول  وظيفة  الموؤدية  كفروا«  »الذين  الم��سوية 
ت�سنيع  بي�ن  في  يتمثل  بالغي  لغر�ض  »المالئكة«  الف�عل  على  متقدمة 
ح�لة الك�فرين حين احت�س�رهم و توفيهم. »ولو قدم المالئكة في هذا 

الغر�ض لم يفد المعنى«. وبنيته� العميقة »الك�فرين«.
الجملة  م�ض  ب�لترتيب  تحويل  فيه�  ي�سجل  ذكره�  االآت��ي  وال�سورة 
ال�سرطية. وقبل اأن نعر�ض لهذه ال�سورة التي تكون فيه� البنية التركيبية 
ال�سرطية المحولة ب�لتقديم، نلفت االنتب�ه اإلى اأن الترتيب االأ�سلي للبنية 
التركيبية  ال�سرطية يقت�سي اأن تتقدم البنية التركيبية التي لل�سرط، اإال 
اأن اأ�سلوب ال�سرط قد ي�أتي محوال بتقديم البنية التركيبية التي لجواب 
ال�سرط. واإن تقديم هذه البنية التركيبية التي لجواب ال�سرط لن يغير 

من فكرة التعليق. حيث يبقى هذا االأ�سلوب محتفظ� بمعنى ال�سرط. 
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واإذا ك�ن بع�ض النحويين رف�سوا اأن يكون المتقدم على اأداة ال�سرط 
هو البنية التركيبية التي لجواب ال�سرط، الأن ذلك ال يتن��سب مع الق�عدة 
التي و�سعوه� الق��سية ب�أن اأداة ال�سرط ال تعمل الجزم اإال متقدمة، ف�إن 
الذي يطم�أن اإليه هو اأن الن�سو�ض التي �سنعر�ض له� تبين الخروج عن 
اإن كنتم ف�علين}  تع�لى: {ق�ل هوؤالء �سيفي  الق�عدة. ففي قوله  تلك 
كنتم  اإن  �سيفي  »ه��وؤالء  ال�سرطية  التركيبية  البنية  نجد   )71 )الحجر: 
ف�علين« الموؤدية وظيفة مقول القول ي�سجل مجيء البنية التركيبية التي 

لجواب ال�سرط »هوؤالء �سيفي« ا�سميةب�سيطة مقدمة.
وفي قوله تع�لى: {قال اأين ما كنتم تدعون من دون اهلل} )االأعراف: 
37( نجد البنية التركيبية  اال�سمية المن�سوخة »اأين م� كنتم تدعون من 

»اأين«  اال�ستفه�م  ا�سم  بتقديم  المركبةمحولة  اال�ستفه�مية  اهلل«  دون 
الموؤدي وظيفة الخبر على المبتداأ »م� كنتم تدعون من دون اهلل« الوارد 

بنية تركيبية ا�سمية من�سوخة موؤدية وظيفة مقول القول.
والتحويل ب�لترتيب يم�ض البنية التركيبية التي توؤدي وظيفة النعت.
وتقف على مث�ل له في قوله تع�لى: {هو الذي اأنزل من ال�صماء ماء لكم 
منه �صراب} )النحل: 10(. ف�لبنية التركيبية اال�سمية المح�سة »لكم منه 
�سراب« المحولة بتقديم  الخبر المتمثل في الج�ر و المجرور »لكم« على 
للمنعوت  نعت�  ن�سب  في محل  وردت  »�سراب«  المبتداأ  على  الت�أخير  نية 
»م�ء« الواقع مفعوال به. وبنيته� العميقة و�سف، ا�سم مفعول، هو »موجودا 

لكم منه �سراٌب«.
متمثال  محلي�  تحويال  التركيبية محولة  البنية  هذه  مثل  تكون  وقد 
في تقديم الخبر على نية الت�أخير. وت�ستوقفن� عنده� االآية الكريمة: {
يب�صرهم ربهم برحمة منه و ر�صوان و جنات لهم فيها نعيم مقيم} 
نعيم  فيه�  »لهم  المح�سة  اال�سمية  التركيبية  البنية  اإن  اإذ   .)21 )التوبة: 
»لهم«  والمجرور  الج�ر  في  المتمثل  المقدم  الخبر  من  الموؤلفة  مقيم« 
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والج�ر و المجرور » فيه�« الدال على المك�ن و المبتداأ »نعيم«، والنعت 
»مقيم« هي في محل جر نعت للمنعوت النكرة »ر�سوان« المعطوف على 
اال�سم المجرور »رحمة«. و بنيته� العميقة  و�سف )ا�سم مفعول ع�مل، هو 

»موجوٌد لهم فيه� نعيٌم مقيٌم«(.
وظيفة  الموؤدية  التركيبية   البنية  يعتري  المحلي  التحويل  وه��ذا 
الم�س�ف اإليه. ففي قوله تع�لى: {اإذا ال�صماء ان�صقت} )االن�سق�ق: 1(. نجد 
اأن البنية التركيبية الم��سوية »ال�سم�ء ان�سقت«  - الأن »اإذا« الت�س�ف اإال 
اإلى البنية التركيبية الفعلية - الموؤلفة من الف�عل المقدم »ال�سم�ء« على 
نية الت�أخير، والفعل الم��سي الموؤخر »ان�سقت« المت�سلة به ت�ء الت�أنيث 
واردة في محل جر م�س�ف� اإلى »اإذا« الظرفية. وبنيته� العميقة »ان�سقت 
ف�عال  »ال�سم�ء«  نعرب  اأن  اإل��ى  ح�جة  فال  للتي�سير  ون�سدان�  ال�سم�ء«. 
لهذه  العميقة  البنية  اإن  والقول  »ان�سقت«،  الفعل  يف�سره  محذوف  لفعل 
البنية التركيبية هي »اإذا ان�سقت ال�سم�ء ان�سقت« وحمال على الوجهين 
اللذين تعرب بهم� الجملة اال�سمية المبدوءة بو�سف في ح�لة التط�بق 
بين الو�سف ومرفوعه،  من حيث االإفراد والتذكير والت�أنيث -  اإذ يعرب 
الو�سف خبرا مقدم�، واال�سم المرفوع بعده ف�عال اأو ن�ئب ف�عل له �س�دا 
اإبراهيم}  يا  اآلهي  اأنت عن  تع�لى: {اأراغب  الخبر في نحو قوله  م�سد 
االإ�سن�دي �سمن  التركيب  ي�سنف هذا  على ذلك  - فحمال  )مريم /46( 
ا�ستقرائن�للبني�ت  حين  الأنن�  اإليه،  نطمئن  الذي  وهو  الفعلي،  التركيب 
»اإذا« الظرفية في  الواقعة بعد  اإليه  الم�س�ف  الموؤدية وظيفة  التركيبية 
الحمل،  هذا  عليه�  ين�سحب  كله�  وجدن�ه�  الدرا�سة،  مو�سوع  المدونة 
مفردا،  ورادا  الف�عل(  ن�ئب  اأو  الف�عل  )اأي  فيه�  اإليه  الم�سند  لكون 
ن�ئب  اأو  الف�عل،  يتقدم  اأن  هي  المقترحة  والق�عدة  والجمع�.  مثنى  ال 
الف�عل بعد اأداتي ال�سرط »اإذا«، و»اإن« فقط، الأنهم� ا�ستعمال في اأف�سح 
الكالم ، و هو كالم اهلل هكذا . و ال داعي اإلى اأن نتمحل فعال محذوف� 

يف�سره م� بعده . وم� الذي ي�سير اأن تكون هذه الق�عدة ا�ستثن�ئية. 
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الب�سيطة  الفعلية  التركيبية  البنية  في  الكلم�ت  نظ�م  يعتري  وقد 
تغيير ب�لتقدم، بحيث يكون الم�سند اإلى »الف�عل« محوال تحويال محلي� 
نية  التركيبية،على  البنية  ه��ذه  في  عن�سر  على  به  المفعول  بتقديم 
ابتلى  {واإذ  الكريمة:  االآي��ة  ففي  الت�أكيد.  هو  بي�ني  لغر�ض  الت�أخير، 
اإبراهيم ربه بكلمات} )البقرة: 124(. نجد اأن البنية التركيبية الم��سوية 
الب�سيطة »ابتلى اإبراهيم ربه بكلم�ت« الموؤلفة من الفعل الم��سي »ابتلى« 
والمفعول به المقدم على نية الت�أخير »اإبراهيم«، انطالق� من اأن جمهور 
ب�سميره  ف�عله  الملتب�ض  به  المفعول  ه��ذا  مثل  رتبة  اأن  ي��رون  النح�ة 
واجبة التقديم على الف�عل »ربه«)70(، الأن الرتبة عندم� تكون �سرورية 
اأو  الغمو�ض،  اإلى  موؤدية  فيه�  الحرية  ت�سبح  بحيث  الجملة  ترابط  في 
االلتب��ض نجد النح�ة ين�سون على �سرورة االلتزام به� ب�عتب�ره� و�سيلة 
اأو مقيدة)71(، فنظ�م العربية  من و�س�ئل الترابط حيثم� ك�نت ملتزمة 
األزم اأن يتقدم المفعول به في مثل هذه المو�سع، الأن وجه االإ�سن�د يختل 
الم��سوية   التركيبية  البنية  هذه  نجد  و  التقديم.  هذا  مثل  يتم  لم  اإذا 
العميقة  والبنية  المبهمة.  الظرفية  »اإذا«  اإلى  الم�س�ف  مو�سع  واقعة 
للمت�س�يفين هي حين ابتالء الرب اإبراهيم بكلم�ت «. وقد اأف�دت ت�أكيد 
تقيد زمن االبتالء ب�لم��سي، الأن الظرف يعد اأحد القرائن وظيفته اأنه 
ي�أتي مخ�س�س� اأو مقيدا، لوقوع الحدث في الزم�ن اأو المك�ن على خالف 
م� لو ك�ن التعبير ب�لم�سدر الموؤولة به هذه البنية التركيبية الم��سوية 

الج�ري فيه� تحول محلي)72(.
المبحث الثاني - التوجيه النحوي والل�صاني للتحويل بالزيادة في المدونة:

لقد ورد لهذا النوع من  التحويل �سور متنوعة. ف�لزي�دة التي لغر�ض 
ت�سيران  اللت�ن  الزائدت�ن،  اللغويت�ن  الوحدت�ن  قوامه  الذي  التق�سير 
قوله  في  له�  نموذج  على  نقف  اإال(  الق�سر  اأداة   + )نفي  تت�س�فران: 
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 .)25 )يو�سف:  ي�صجن}  اأن  اإال  �صوءا  باأهلك  اأراد  ج��زاء من  تع�لى: {ما 
حيث اإن الجملة  الم�س�رعية »اأن ي�سجن« الموؤلفة من الحرف الم�سدري 
ال�س�بك »اأن«، والفعل الم�س�رع المن�سوب به� المبني لم� لم ي�سم ف�عله، 
و ن�ئب الف�عل الم�سمر الذي بنيته العميقة »هو« قد ج�ءت موؤدية وظيفة 
خبر المبتداأ »جزاء«. والبنية العميقة لهذه الجملة اال�سمية المركبة في 
اأن  اإال ال�سجن«. ويالحظ  هذه االآية هي »م� جزاء المريد ب�أهلك �سوءا 
الق�سر فيه� من قبيل ق�سر المو�سوف على ال�سفة)73(. وهذه الجملة 

هي جملة خبرية، ولي�ست ا�ستفه�مية .
ا�سمية من�سوخة.  ب�لق�سر  التركيبيةالموؤكدة  البنية  وقد تكون هذه 
اإال  ونقف عليه� في قوله تع�لى: {اأولئك الذين لي�س لهم في االآخ��رة 
»الذين  المن�سوخة  الب�سيطة  اال�سمية  الجملة   اإن  اإذ   .)16 )هود:  النار} 
الن�ر« المكونة من المو�سول اال�سمي »الذين«،  اإال  لي�ض لهم في االآخرة 
والفعل الم��سي الن��سخ »لي�ض«، و�سبه الجملة »لهم« الموؤدية وظيفة خبر 
الح�سر  واأداة  المك�ن(،  االآخرة )ظرف  »في  والمجرور  والج�ر  مقدم، 
»اإال«، وا�سم »لي�ض« »الن�ر« الموؤخر موؤدية وظيفة خبر المبتداأ »اأولئك«. 

وبنيته العميقة »غير الموجود لهم في االآخرة اإال الن�ر««.
الن��سخ  الزمن  تحدي  عن�سر  في  يتمثل  قد  ب�لزي�دة  والتحويل 
بثمره  {واأحيط  تع�لى:  قوله  في  له�  نموذج  على  ونقف  »اأ�سبح«)74(. 
ف�لجملة،    .)42 )ال��ك��ه��ف:  فيها}  اأن��ف��ق  م��ا  ع��ل��ى  كفيه  يقلب  ف��اأ���ص��ب��ح 
»اأ�سبح«  الن��سخ  الفعل  خبر  وظيفة  الموؤدية  كفيه«  »يقلب  الم�س�رعة 
تبين اأن فعل التقليب اإنم� ك�ن في الم��سي م�سحوب� بتوقيت معين هو 
الداللة  لن�  يقدم  »يقلب«  فيه�  الم�س�رع  الفعل  اأن  ويالحظ  »االإ�سب�ح«. 
على الحدث والحدوث المتكرر، والداللة المزاولة والتزجية والتف�سيل 
على  الدال  »اأ�سبح«  الم��سي  الفعل  مع  تع�ون  وقد  الحدث.  حدوث  في 



رابح أحمد بومعزة
20
18

ل 
ري

 إب
ـ -

1ه
43
9 

ب
ج

، ر
 4
9 

دد
لع

ا

65

جـــــذور

في مخيلتن� حركة  تر�سم  ب�سورة حركية  تزويدن�  ال�سب�ح على  توقيف 
الكفين وهم� يزاوالن التقليب مع تكرير هذا الحدث عدة مرات.

وك���ادوا  ا�صت�صعفوني  ال��ق��وم  اإن  اأم  اب���ن  {ق���ال  تع�لى:  قوله  وف��ي 
الم�س�رعية  التركيبية   البنية  اأن  ي�سجل   )150 )االأع����راف:  يقتلونني} 
»يقتلونني« الموؤلفة من الفعل الم�س�رع »يقتلون«، وواو الجم�عة الف�عل، 
ونون الوق�ية، والمفعول به المتمثل في ال�سمير ) ي�ء المتكلم( هي في 
محل ن�سب موؤدية وظيفة خبر »ك�د«. وهي تدل على اأن قتلهم له اقترب 
اقتراب� كبيرا ولكنه لم يقع، وذلك في الزمن الم��سي)75(، والذي دل على 

ذلك هو القرينة اللغوية )ك�د( التي زيدت لتحويل الخبر ذلك التحويل.
وقد يرد عن�سر التحويل )فعل المق�ربة( هذا م�سبوق� بنفي. ففي 
االآية الكريمة: {وال يك�د ي�سيغه} )اإبراهيم: 17(. نجد الجملة  الم�س�رعية 
ي�سيغه بعد  اأنه  المنفي »ال يك�د« تدل على  للفعل  الواقعة خبرا  »ي�سيغه« 
اإبط�ء)76(، الأن »ك�دو« يك�د »اإذا دخل عليهم� نفي ك�ن ذلك دليال على 
اإثب�ت ح�سول الفعل)77(. يوؤكد ذلك قول اأحدهم »ومقرونة ب�لجحد)78( 
تنبئ عن وقوع الفعل«، الأن نفي النفي اإثب�ت. و هذا التحويل ب�لزي�دة هو 

تحول محلي ، بقيت فيه الجملة اال�سمية المن�سوخة ا�سمية.
وال�سورة االآتية نقف عليه� في قوله تع�لى: { وطفقا يخ�صفان عليهما 
التركيبيةالم�س�رعية  البنية  اإن  حيث   .)12 )االأع��راف:  الجنة}  ورق  من 
المت�سل  »يخ�سف�ن«  المرفوع  الم�س�رع  الفعل  من  الموؤلفة  »يخ�سف�ن« 
به األف االثنين الموؤدي وظيفة الف�عل هي في محل ن�سب موؤدية وظيفة 
خبر فعل ال�سروع »طفق«. وقد دلت هذه الجملة  على ال�سروع في حدث 

الخ�سف واالبتداء فيه في الزمن الح�لي)79(.
و�س�هده�  »اأخ��ذ«.  للفعل  خبرا  تكون  اأن  يمكن  ال�سورة  هذه  ومثل 
االآية الكريمة: {واألقى االألواح واأخذ براأ�س اأخيه يجره اإليه} )االأعراف: 
ال�سروع  فعل  خبر  »يجره«وظيفته�  الم�س�رعية  التركيبية  ف�لبنية   .)150
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»اأخذ« الذي يعد فعال م�س�عدا دل ب�قترانه  ببن�ء »يفعل« المتمثل في فعل 
هذه الوحدة االإ�سن�دية »يجر«على ال�سروع في حدوث الجر()80(.

وفي قوله تع�لى: {ع�صى اهلل اأن ياأتيني بهم جميعا}  ) يو�سف: 83(
يالحظ اأن الجملة  الم�س�رعية  اأن ي�أتيني«الموؤلفة من الحرف ال�س�بك 
»اأن« والفعل الم�س�رع المن�سوب »ي�أتي«، وف�عله الم�سمر الذي ال يخلو 
منه هو، ونون الوق�ية، والمفعول به المتمثل في ي�ء المتكلم هي في محل 
ن�سب موؤدية وظيفة خبر »ع�سى«. وهي تفيد رج�ء �سيدن� يعقوب عليه 
ال�سالم من اهلل اأن ي�أتيه ب�أبن�ئه جميع� في الم�ستقبل القريب)81(، الأن 

«ع�سى« ت�ستعمل لدنو الخبر ومق�ربته )236(.
وم� يلفت االنتب�ه هو اأن خبر »ع�سى« ال يجيء اإال مع الفعل الم�ستقبل، 
على  دخلت  اإذا  »اأن«  اأن  ذلك  اال�ستقب�ل؛  لمق�ربة  و�سعت  »ع�سى«  الأن 

الم�س�رع اأخل�سته لال�ستقب�ل)82(.
والتحويل الجذري ب�لزي�دة  نقف عليه في قوله تع�لى: {فلم تقتلوهم 
و لكن اهلل قتلهم} )االأنف�ل: 17(. ف�لبنية التركيبية )لكن اهلل قتلهم »هي 
جملة ا�سمية محولة  بزي�دة الن��سخ الفعلي )لكن(، والتحويل فيه� تحويل 
فعلية )قتلهم اهلل(.  بنية  الزي�دة هي  التوليدية قبل  بنيته�  الأن  جذري، 
وخبره� ج�ء جملة م��سوية )ق�تلهم(، بنيته� العميقة  و�سف )ا�سم ف�عل 

ع�مل( هو »ق�ِتلُهم«. و هي تفيد ق�سر قتلهم على اهلل. 
و في االآية الكريمة: {وال تقولن ل�صيء اإني فاعل ذلك غدا اإال اأن 
ذلك  ف�عل  اإني  الموؤكدة  اال�سمية  الجملة  نجد   )23 )الكهف:  اهلل}  ي�صاء 
غدا »قد ورد خبر »اإن« فيه� »ف�عل ذلك غدا« بنية تركيبية م�س�رعية، 
ج�ء الم�سند فيه� »ف�عل« على بن�ء »ف�عل« منونً�، و ف�عله �سمير م�ستتر 
بنيته العميقة »اأن�«)83(، و ذلك »مفعولبه للم�سند »ا�سم الف�عل »ف�عل«. 
هذا  الأن  منه،  البد  ف�عل  ب�أنه  مرفوع�  �سميرا  يحمل  »ف�عل«  ف�لو�سف 

الخبر في معنى الفعل.
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بنيته�  التي  الم�س�رعية »ف�عل ذلك«  التركيبية  البنية  اأن  ويالحظ 
العميقة »�س�أفعل ذلك« قد اأدت وظيفة خبر »اإن«. وج�ءت لتفيد الت�أكيد 
على حدوث الحدث »فعل ذلك غدا« والذي عزز داللة الم�سند »ف�عل« على 
الزمن الم�ستقبل اإنم� هي القرينة اللفظية »غدا«. وهذه البنية التركيبية  
اإلى  اال�سمية  التركيبية  البنية  من  فيه  انتقلت  جذري  تحويل  فيه�  وقع 
اأن  اأي  المحلي،  التحويل  �سمن  داخلة  الب�سريون  عده�  بينم�  الفعلية، 
البنية التركيبية تبقى مح�فظة على ا�سميته� على الرغم من اأن البنية 
العميقة لهذا الم�سند »ج�عل« هي »اأجعل«. وي�سجل اأن تنوين الم�سند في 

هذه البنية التركيبية جعل داللة الفعل تتجه اإلى الزمن الم�ستقبل. 
للن��سخ  الحرفي »لعل«.  ت�أتي خبرا  التركيبية قد  البنية  ومثل هذه 
يوحى  م��ا  بع�س  ت��ارك  {لعلك  تع�لى:  قوله  في  له�  مث�ل  على  ونقف 
اإليك} )هود:  12(. ف�لبنية التركيبية »ت�رك بع�ض م� يوحى« الموؤلفة من 
عنه  ينفك  ال  الذي  وف�عله  »تترك«،  فعله  الع�مل عمل  »ت���رك«  الو�سف 
»اأنت«، والمفعول به »بع�ض م� يوحى« موؤدية وظيفة خبر »لعل«. وبنيته� 
بع�ض  ت��رك  ترجي  تفيد  وه��ي  اإل��ي��ك«.  الموحى  بع�ض  »تترك  العميقة 

الموحى اإليه و ترقبه . 
اإنك لن ت�صتطيع معي �صبرا} )الكهف:  وفي االآية الكريمة: {قال 
بزي�دة  تحويل  اعتراه�  ق��د  المن�سوخة  المركبة  اال�سمية  نجد   .)67

لنفي  التي  اللغوية )لن(  والوحدة  الخبر،  لتوكيد  التي  )اإن(  عن�سرين 
الخبر »اإنك لن ت�ستطيع معي �سبرا«. ف�لجملة الم�س�رعية المنفية  »لن 
ت�ستطيع معي �سبرا »ج�ءت لتدل  على ت�أكيد نفي ا�ستط�عة المخ�طب 

ال�سبر في الم�ستقبل، الأن »لن« نفي لقوله »�سيفعل«)84(. 
وقد يكون عن�سرا التحويل متمثال في الوحدتين اللغويتين: )ليت + 
لم(. ونقف على ذلك  في االآية الكريمة: {ويقول يا ليتني لم اأ�صرك 
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بربي اأحدا} )الكهف: 42(. ف�لجملة الم�س�رعية المنفية »لم اأ�سرك بربي 
اأحدا« وظيفته� خبر »ليت«، وبنيته� العميقة »غير م�سرك بربي اأحدا«. 
وهي تفيد اأن هذا التمني م�ستحيل وقوعه. وهي تفيد تمني المتكلم  عدم 

اإتي�نه كت�به. وهو اأمر م�ستحيل تحققه)85(.
طرائق  من  طريقة  يعد  الذي  للق�سر  يكون  قد  ب�لزي�دة  والتحويل 
التوكيد. و قد يكون �سمير الف�سل الذي يف�سل بين ا�سم »اإن« وخبره� 
الواقع بنية تركيبية  م�س�رعية للمفرد الغ�ئب »هو« في نحو قوله تع�لى: 
البنية  اأن  ذلك   .)104 )التوبة:  عباده}  ع��ن  التوبة  يقبل  ه��و  اهلل  {اإن 
التركيبية الم�س�رعية »يقبل التوبة« واقعة خبرا ل� »اإن«. وبنيته� العميقة 
»موؤكد قبوله التوبة« ولي�ض »ق�بل التوبة«. واالإتي�ن بهذه البنية التركيبية  
م�سبوقة ب�سميرالف�سل »هو« اأف�د ب�أن الم�سند اإليه »اهلل« هو وحده الذي 
اإلى  يتعداه  ال  عليه  التوبة مق�سور  قبول  اأن  اأي  عب�ده.  التوبة عن  يقبل 
�سواه ،فهي من قبيل ق�سر ال�سفة على المو�سوف)86(، اأي ق�سر الم�سند 

على الم�سند اإليه الذي يعني تخ�سي�ض الم�سند اإليه ب�لم�سند.
بالم  الم�س�رع  الفعل  اقتران  فيه�  ي�سجل  ذكره�  االآت��ي  وال�سورة 
اال�سمية  الجملة  عليهم�  الم�ستملة  الموؤكدين  اإل��ى  لي�س�ف  التوكيد 
اإنك�ري�، ونقف على نموذج لذلك في  المن�سوخة المركبة، فيغدو الخبر 
التركيبية   البنية   .)23 )الحجر:  تع�لى: {واإنا نحن لنحي ونميت}  قوله 
الم�س�رع  والفعل  التوكيد)87(،  الم  من  الموؤلفة  »لنحي«  الم�س�رعية 
»نحيي«، والف�عل الم�سمر »نحن«)88( موؤدية وظيفة خبر الحرف الن��سخ 
التوكيد.  في  للزي�دة  ج�ءت  اأنه�  يالحظ  التركيبية  البنية  هذه  و  »اإن«. 
وقد قوى ت�أكيد اإ�سن�د االإحي�ء واالإم�تة اإلى اهلل �سمير الف�سل »نحن«، 
البنية  هذه  اأب�نت  وبذلك  التوكيد.  بالم  التركيبية  البنية  هذه  واقتران 
التركيبية عن تخ�سي�ض، ا�سم »اإن« ب�سفة االإحي�ء و االإم�تة، واقت�س�ره� 

عليه دون غيره.
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وقد تكون مثل هذه البنية التركيبية الموؤكدة ب�لق�سر موؤكدة ب�»قد«. 
فحين نمعن النظر في قوله تع�لى: {واأوحي اإلى نوح اأنه لن يوؤمن من 
الم��سوية  التركيبية  البنية  نجد   .)36 )ه��ود:  اآم��ن}  قد  من  اإال  قومك 
الموؤكدة »من قد اآمن« الموؤلفة من ا�سم الو�سول »من«، وحرف التحقيق 
»قد«، والفعل الم��سي »اآمن« و ف�عله الذي ال يخلو منه »هو« موؤدية وظيفة 
وهي  اإيم�نه«.  »الموؤكد  اأو  الحقيقي«  »الموؤمن  العميقة  وبنيته�  الف�عل. 

تفيد ق�سر االإيم�ن له اأي الر�سول على الموؤمن المتحقق فيه االإيم�ن.
اللغويت�ن  الوحدت�ن  قوامه  الزي�دة   من  االآت��ي  الق�سر  يكون  وقد 
اإذ  يوؤمنوا  اأن  النا�س  منع  {وما  تع�لى:  قوله  و�س�هده  »اإال«(   + )»م���« 
جاءهم الهدى و ي�صتغفروا ربهم اإال اأن تاأتيهم �صنة االأولين} )الكهف: 
االأولين«  �سنة  ت�أتيهم  »اأن  الم�س�رعية  التركيبية  البنية  اإن  حيث   .)55

واالأمر  االأولين«.  �سنة  »اإتي�نهم  العميقة  وبنيته�  الف�عل.  وظيفة  موؤدية 
يجلو حين نحذف اأداتي الح�سر »م�« و»اإال«، حيث ي�سبح تركيب الجملة 
وا�ستغف�رهم  الهدى  مجيئهم  حين  اإيم�نهم  الن��ض  »منع  االآية  هذه  في 

ربهم اإتي�نهم �سنة االأولين«.
وقد تكون مثل هذه البنية التركيبية الموؤكدة ب�لق�سر موؤدية وظيفة 
المفعول به. ونقف على عينة له� في االآية الكريمة: {ولو فتحنا عليهم 
اأب�صارنا}  �صكرت  اإنما  لقالوا  يعرجون  فيه  فظلوا  ال�صماء  من  بابا 
اأب�س�رن�«  �سكرت  »اإنم�  الم��سوية  التركيبية  ف�لبنية   )15  ،14 )الحجر: 
الموؤكدة ب�لق�سر المتو�سل اإليه ب�الأداة »اإنم�« موؤدية وظيفة مقول القول. 
قوامه   التركيبية  بنيته�  في  الق�سر  �سنجد  ذكره�  االآتي  وال�سورة 
الوحدت�ن اللغويت�ن )اإْن التي للنفي + اإال( في نحو قوله تع�لى: {وتظنون 
اإن لبثتم اإال قليال} )االإ�سراء: 52(. ف�لبنية التركيبية الم��سوية الموؤكدة 
»اإن لبثتم اإال قليال« الموؤلفة من حرف النفي »اإن« والفعل الم��سي المبني 
على ال�سكون » لبث«، و�سمير الرفع المت�سل »تم« الموؤدي وظيفة الف�عل، 
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و اأداة الح�سر »اإال«، و ظرف الزم�ن » قليال« هي في محل ن�سب مفعوال 
لبث  قلة  ظن  ت�أكيد  اإثب�ت  تفيد  وهي  »تظنون«.  القلبي  الم�س�رع  الفعل 

المخ�طبين.
وقد ي�أتي  الق�سر في مثل هذه البنية التركيبية  من  عن�سر ي الزي�دة 
)من(  الذي للنفي +  حرف الح�سر اإال(، و�س�هده� قوله تع�لى: {قال 
ومن يقنط من رحمة ربه اإال ال�صالون} )الحجر: 56(. حيث اإن البنية 
الموؤلفة  ال�س�لون«  اإال  ربه  رحمة  من  يقنط  »من  الم�س�رعية  التركيبية 
من حرف النفي »من« التي بمعنى »ال«، والفعل الم�س�رع »يقنط« والج�ر 
»ه�«  ال�سمير  به  المت�سل  »رب«  اإليه  والم�س�ف  رحمة«  »من  والمجرور 
الموؤدية وظيفة الم�س�ف اإليه، واأداة الح�سر »اإال«، والف�عل »ال�س�لون« 

موؤدية وظيفة مقول القول. 
وقد يكون الت�أكيد ب�لق�سر من طريق اآخر ،كم� هو ال�س�أن في قوله 
تع�لى: {وياأبى اهلل اإال اأن يتم نوره} )التوبة: 32( من الفعل )ي�أبى( الذي 
ينوب عن النفي + الوحدة التي للق�سر اإال(. ذلك اأن  الجملة الم�س�رعية 
)وي�أبى اهلل اإال اأن يتم نوره( م�س�رعية ب�سيطة مكونة من  الفعل الم�س�رع 
)ي�أبى( والف�عل، لفظ الجاللة )اهلل(، واأداة الق�سر )اإال(، والمفعول 
به، الوارد بنية تركيبية )اأن يتم نوره( التي قوامه�: اأن + الفعل الم�س�رع 
اإليه  والم�س�ف  »ن��ور«،  به  المفعول   + »ه��و«  الم�سمر  الف�عل   + »يتم« 
»ال�سمير المت�سل )ه�(،  الأن هذه الجملة المركبة »وي�أبى اهلل اإال اأن يتم 
نوره«، من حيث ال�سكل لي�ست ا�ستثن�ئية، الفتق�ره� الأحد اأرك�ن اال�ستثن�ء 
وهو الم�ستثنى منه، لكنه� من حيث المعنى تفيد ا�ستثن�ء م� بعده� من 
حكم م� قبله�«، اإال اأن هذا اال�ستثن�ء المفرغ اإن هو اإال ق�سر. »والق�سر 
توكيد اأداته التي يقوم عليه� هي النفي، و»اإال«)89(. واأ�س��ض ذلك اأنه« اإذا 
تفرغ �س�بق »اإال« لم� بعده�، اأي لم ي�ستغل بم� يطلبه، ف�إن اال�سم الواقع 
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بعد »اإالمعرب ب�إعراب م� يقت�سيه م� قبل »اإال« قبل دخوله�)90(، و�س�بق 
»اإال« هو الفعل المتعدي »ي�أبى« الذي يطلب مفعوال به. 

التركيبيةالم�س�رعية  البنية  هذه  في  الزي�دة  مجيء  يالحظ  وقد 
لم  اأو  {قال  الكريمة:  االآية  في  له�  مث�ل  على  نقف  و  التقرير.  لغر�ض 
محولة  ننهك«  »اأول��م  التركيبية  البنية  اأن  ذلك   .)70 )الحجر:  ننهك} 
هي  التوليدية  بنيته�  )ل��م(.  النفي  وح��رف  اال�ستفه�م،  همزة  بزي�دة 
البنية  وه��ذه  التقرير.  لغر�ض  ال��زي���دة  ه��ذه  ج���ءت  وق��د  )ون��ن��ه���ك(. 

التركيبية الم�س�رعية موؤدية وظيفة مقول القول.
التركيبيةالمحكية  البنية  هذه  مثل  اأن  �سنجد  الموالية  وال�سورة 
قوله  في  لذلك  عينة  على  ونقف  فيه�(.  )الع�مل  قوله�  م�سمر  ب�لقول 
اأن  يريد  عليم  ل�صاحر  ه��ذا  اإن  فرعون  ق��وم  من  المالأ  {ق��ال  تع�لى: 
11(. ذلك اأن البنية  يخرجكم من اأر�صكم فماذا تاأمرون} )االأعراف: 10، 
الموؤلفة  ت�أمرون«  »فم�ذا  الب�سيطة  اال�ستفه�مية  الم�س�رعية  التركيبية 
من المفعول به »م�ذا« المحول تحويال محلي� ب�لتقديم على نية الت�أخير، 
في  هي  الجم�عة  واو  في  المتمثل  وف�عله  »ت���أم��رون«،  الم�س�رع  والفعل 
محل ن�سب محكية بقول اآخر محذوف، بنيته العميقة »فق�ل لهم فرعون 
فم�ذا ت�أمرون«. والذي اقت�سى ذلك هو المعنى الذي دل �سي�ق الكالم 
اأر�سكم( �س�در من كالم المالأ،  اأن يخرجكم من  عليه. فقوله: )يريد 
وقوله: فم�ذا ت�أمرون من كالم فرعون ج�ر على كالمهم اإي�ه. وعلى هذا 

ف�لوقف الت�م في هذه االآية ينبغي اأن يكون على اأر�سكم.
والتحويل ب�لزي�دة قد يكون جذري�، ون�سوق له قوله تع�لى: {وجدها 
تغرب في عين حمئة} )الكهف:  86(. اإذ اإن البنية التركيبية الم�س�رعية 
الذي  الم�سمر  ف�عله  و  »تغرب«،  الم�س�رع  الفعل  من  الموؤلفة  »تغرب« 
للفعل  ث�ني�  به  مفعوال  ن�سب  محل  في  ج���ءت  قد  »ه��ي«  عنه  الينفك 

الم��سي الن��سخ »وجد«. و بنيته� العميقة  »غ�ربة«.



التوجيه اللساني للتحويل احمللي واجلذري في التراكيب العربية املوظفة في ربع األعراف

20
18

ل 
ري

 إب
ـ -

1ه
43
9 

ب
ج

، ر
 4
9 

دد
لع

ا

72

جـــــذور

والتحويل في هذه االآية تحويل جذري، حيث اإن البنية التوليدية لهذه 
الجملة  قبل زي�دة عن�سر التحويل »وجد« جملة ا�سمية )هي  غ�ربة(، 
اأو )ال�سم�ض غ�ربة(. وبعد التحويل ب�لزي�دة �س�ر المبتداأ مفعوال به اأول، 

والخبر مفعوال به ث�ني�.
ويمكن اأن تكون مثل هذه البنية التركيبية منفية. ونقف على مث�ل له� 
في قوله تع�لى: {يح�صبون االأحزاب لم يذهبوا} )االأحزاب: 20(. اإذ اإن 
البنية التركيبية  الم�س�رعية »لم يذهبوا« هي في محل ن�سب مفعول به 
ث�ن للفعل الم�س�رع الن��سخ »يح�سبون«. و بنيته� العميقة »غير ذاهبين«. 
التوليدية  البنية  في  »الم�سند«  تمثل  التركيبية  البنية  هذه  اأن  وي�سجل 
للتركيب االإ�سن�دي المنطوية عليه هذه االآية الكريمة. واأ�سله� خبر؛ حيث 
اإن البنية التوليدية  للجملة المن�سوخة بعن�سر التحويل »يح�سبون« هي 

)االأحزاب غير ذاهبين(.
{وتركنا  الكريمة:  االآية  عنده�  ت�ستوقفن�  الجذري  التحويل  وهذا 
بع�صهم يومئذ يموج في بع�س} )الكهف: 99(. فهذه االآية ت�سمنت جملة 
فعلية م��سوية )تركن� بع�سهم يومئذ يموج في بع�ض( بنيته� التوليدية  
جملة ا�سمية، هي )بع�سهم م�ئج في بع�ض(، وبدخول عن�سر الزي�دة: 
فعل التحويل )ترك( �س�رت الجملة فعلية وغدا المبتداأ )بع�سهم( هو 
المفعول به االأول، والبنية التركيبية الم�س�رعة الب�سيطة المثبتة »يموج« 
يخلو  ال  الذي  الم�سمر  وف�عله  »يموج«،  المرفوع  الم�س�رع  من  الموؤلفة 
منه »هو« وردت في محل ن�سب مفعوال به ث�ني� لفعل التحويل الم��سي 
م�سند،  هي  التركيبية  البنية  وهذه  »م�ئج�«.  العميقة  وبنيته�  »ت��رك«. 
الأن المفعول به الث�ني الأفع�ل التحويل هو خبر في االأ�سل؛ اإذ اإن البنية 
العميقة لمعمولي الن��سخ الفعلي »ترك« هي )بع�سهم م�ئج في بع�ض(. 

وهذا الخبر مبني ح�سب �سيبوبه على المفعول به االأول »بع�سهم«)91(.
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يومئذ  بع�سهم  »تركن�  المركبة  الفعلية  الجملة  هذه  في  ك�ن  ولم� 
يموج في بع�ض« اإ�سن�دان: اإ�سن�د الترك اإلى المتكلمين )ن�( في التركيب 
االإ�سن�دي  التركيب  في  بع�سهم  اإلى  الموج  اإ�سن�د  و  »تركن�«،  االإ�سن�دي 
التركيبية  البنية  ه��ذه  عن  اال�ستغن�ء  يمكن  ال  ف�إنه  يموج«،  »بع�سهم 

الموؤدية وظيفة المفعول به الث�ني. 
وقد تكون مثل هذه البنية التركيبية مفعوال به ث�ني� لفعل االأمر من 
النا�س  من  اأفئدة  {فاجعل  تع�لى:  قوله  نحو  في  »جعل«  التحويل  فعل 
تهوي اإليهم« )اإبراهيم: 37(. ذلك اأن البنية التركيبية الم�س�رعية »تهوي« 
وظيفته� مفعول به ث�ن لفعل االأمر الذي للتحويل »اجعل«. والبنيةالتوليدية 

لهذه الجملة هي )اأفئدة الن��ض ه�وية(.
لل�سرط محولة  التي  التركيبية  البنية  تكون  االآتي ذكره�  وال�سورة 
اإن كان  اللهم  بثالث زي�دات. ونقف عليه� في قوله تع�لى: {واإذ قالوا 
هذا هو الحق من عندك فاأمطر علينا حجارة من ال�صماء} )االأنف�ل: 
32(. ف�لبنية التركيبية ال�سرطية »اللهم اإن ك�ن هذا هو الحق من عندك 

البنية  اأن  يالحظ  القول  مقول  وظيفة  الموؤدية  حج�رة«  علين�  ف�أمطر 
فيه�  مزيد  الحق(  هو  هذا  ك�ن  )اإن  لل�سرط  التي  اال�سمية  التركيبية 
الوحدة اللغوية )اإن( لغر�ض ال�سرط، وعن�سر تحيد الزمن )ك�ن( الذي 
يح�سر زمن الخبر )الحق( في الم��سي، و �سمير الف�سل )هو( المفيد 
التوكيد، وال�س�بقة )ال( المقترنة ب�لخبر )الحق( لغر�ض الق�سر. وهي 
تبين اأن الخبر اإن ك�ن كم� و�سف ،فيطلبون من اهلل طلبهم  المتمثل في 
لهذه  العميقة  التوليدية  والبنية  حج�رة«.  علين�  »ف�أمطر  ال�سرط  جواب 

البنية التركيبية التي لل�سرط هي )هذا حق(.
وقد تكون البنية التركيبية اال�سمية الب�سيطة موؤكدة ب�لق�سر بزي�دة 
اأنت  اإنما  تع�لى: {قالوا  قوله  في  له�  نموذج  على  ونقف  »اإنم�«.  االأداة 
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مفتر} )النحل: 101(. ف�لجملة  اال�سمية »اإنم� اأنت مفتر« الموؤلفة من اأداة 
مقول  وظيفة  موؤدية  »مفتر«،  والخبر  »اأن��ت«،  والمبتداأ  »اإنم�«،  الح�سر 

القول. وهي تفيد اأن هذا المقول موؤكد. 
وفي قوله تع�لى: {قالوا يا �صالح قد كنت فينا مرجوا} )هود: 62( 
مرجوا«  فين�  كنت  »قد  المن�سوخة  اال�سمية  التركيبية  البنية  اأن  ي�سجل 
الن��سخ  والفعل   ، التوكيد  المفيد  »قد«  التحقيق  حرف  بزي�دة  المحولة 
»ك�ن« المحددزمن الخبر )مرجوا( موؤدية وظيفة مقول القول. والبنية 
التوليدية له� هي »اأنت مرجو«. وهذه البنية التركيبية المحولة ب�لزي�دة 
غر�سه� اأن زمن الخبر موؤكد في الم��سي، اأي اأن المخ�طب )�س�لح عليه 

ال�سالم( ك�ن مرجوا في الم��سي. 
وقد تكون هذه البنية التركيبية اأكثر ت�أكيدا ،لمجيئه� محولة بزي�دة 
موؤكدين. و�س�هده� قوله تع�لى: {وظنوا اأنهم قد كذبوا} )يو�سف: 110(. 
الموؤدية  كذبوا«  قد  »اأنهم  المركبة  اال�سمية  التركيبية  البنية  اأن  ذلك 
وظيفة المفعولين للفعل »ظنوا« ج�ءت محولة بزي�دة حرف التوكيد »اأن«، 
الجملة  هذه  في  والتحويل  التوكيد.  داللته�  التي  »قد«  اللغوية  والوحدة 
الفعلية تحويل جذري، ذلك اأن البنية التوليدية له� قبل دخول العن�سر 

)ظن( جملة ا�سمية، هي )هم ك�ذبون(.
وقد تكون  الزي�دة في هذه الجملة الواقعة ح�ال. و نقف على عينة له� 
في االآية الكريمة: {وال يقطعون واديا اإال كتب لهم ليجزيهم اهلل اأح�صن 
»اليقطعون  التركيبية  البنية  اإن  حيث   .)121 )التوبة:  يعملون}  كانوا  ما 
وادي� اإال كتب لهم« مكونة من بنيتين تركيبيتين هم�: )اليقطعون وادي�( 
)اإال  الث�نية  التركيبية  والبنية  وادي�(،  )يقطعون  التوليدية  بنيته�  التي 
�س�حبه�  هيئة  تبين  التي  الح�ل،  وظيفة  الموؤدية  الم��سوية  لهم(  كتب 
)الف�عل( الممثل في واو الجم�عة من الفعل »يقطعون«. وبنيته� العميقة 

»مكتوب� لهم«.
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الف�سلة. ال  العمدة،  بمنزلة  ال��زائ��دة  التركيبية  البنية  ت�أتي  وق��د 
واأنتم  ال�صالة  تقربوا  {وال  تع�لى:  قوله  نورد  المعنى  هذا  ولتو�سيح 
تقربوا  »وال  الب�سيطة  الفعلية  الجملة  اإن  حيث   .)43 )الن�س�ء:  �صكارى} 
ال�سالة« الموؤلفة من »ال« الن�هية ، والفعل الم�س�رع المجزوم »تقربوا«، 
اأنه  ي�سجل  »ال�سالة«.  به  والمفعول  الجم�عة،  واو  في  المتمثل  والف�عل 
ال ي�سوغ ال�سكوت عليه� في هذا ال�سي�ق، الأن نهي الم�سلين عن اقتراب 
ومن  �سكر،  ح�لة  في  بوجودهم  مقيد  هو  واإنم�  مطلق�،  لي�ض  ال�سالة 
ال�س�لف الذكر ال يتحقق منه معنى االآية  ثم فمعنى التركيب االإ�سن�دي 
وظيفة  الموؤدية  �سك�رى«  »اأنتم  المح�سة  اال�سمية  التركيبية  ب�لبنية  اإال 
الح�ل، المالحظ اأنه� ج�ءت مقترنة ب�لواو لت�سدره� ب�سمير �س�حبه�. 
من  جزءا  تمثل  اإجب�رية،  عمدة  التركيبية   البنية  هذه  ت�سبح  وبذلك 
التركيب االإ�سن�دي »وال تقربوا ال�سالة واأنتم �سك�رى« الذي غدا جملة 

فعلية مركبة.
التركيب  لعددن�  ال�سي�ق  تحكيم  يتم  لم  لو  اأنه  اإلى  االنتب�ه  ونلفت 
االإ�سن�دي الفعلي »وال تقربوا ال�سالة« جملة ت�مة يح�سن ال�سكوت عليه� 
ال�ستيف�ئه� اأرك�ن االإ�سن�د من ن�حية، وال�ستقالله� معنى من ن�حية ث�نية.
ومثل هذه الزي�دة قد تم�ض البنية التركيبية المو�سعة الموؤدية وظيفة 
النعت: وال�سورة التي نحن ب�سدد تحليله� تكون زي�دة مثل هذه البنية 
له�  ونمثل  عنه�.  اال�ستغن�ء  يمكن  ال  اإذ  العمدة،  بمث�بة  فيه�  التركيبية 
قوم  {اإنكم  الكريمة:  االآي��ة  في  ال��واردة  الم�س�رعية  التركيبية  ب�لبنية 
تجهلون} )االأعراف: 138(. وهي »تجهلون« التي بنيته� العميقة »ج�هلون«. 

حيث اإن حذفه� يجعل الخبر »قوم« غير ذي جدوى.
وفي االآية الكريمة: {فاأنزلنا من ال�صماء ماء فاأ�صقيناكموه وما اأنتم 
له بخازنين} )الحجر: 22( يالحظ اأن البنية التركيبية اال�سمية المنفية 
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»م� اأنتم له بخ�زنين« الموؤلفة من حرف النفي »م�«، و»اأنتم« المبتداأ على 
لغة بني تميم، اأو ا�سم »م�« على لغة اأهل الحج�ز، والج�ر والمجرور »له«، 
والخبر »بخ�زنين« المجرور لفظ� بحرف الجر الزائد )الب�ء( المرفوع 
محال على لغة تميم، المن�سوب محال على لغة الحج�زيين. هذه البنية 
الرابطين فيه�:  الح�ل. وي�سجل اجتم�ع  التركيبية ج�ءت موؤدية وظيفة 
االأول  به  المفعول  الح�ل  �س�حب  على  الع�ئد  وال�سمير  الح�لية  ال��واو 
التركيبية  البنية  هذه  ج�ءت  وقد  »كم«.  المت�سل  ال�سمير  في  المتمثل 
محولة بزي�دة عن�سرين )م�( الن�فية وحرف الجر الزائد )الب�ء( الذي 

يفيد ت�أكيد نفي الخبر(.

خاتم������ة:
1 - خل�ض البحث  اإلى بي�ن اأن البنية التركيبية - �سواء اأك�نت فعلية اأم 

ا�سمية -توؤدي كل الوظ�ئف النحوية االإحدى ع�سرة. 
2 - انتهى البحث اإلى اأن كل جملة توليدية هي ب�سيطة، ولي�ض العك�ض. 
و�سواء اأك�نت ا�سمية، اأم فعلية، ف�إنه لئن ك�ن ي�سترط في عن��سره� 
الجملة  اإلى  ب�لن�سبة  ال�س�أن  هو  كم�   - مركبة  غير  مفردة  ت�أتي  اأن 
الب�سيطة - ف�إنه ينبغي اأن ت�أتي هذه العن��سر وفق� للعرفين النحوي 
واالجتم�عي. ف�ال�سمية منهم� يكون المبتداأ فيه� مبدوءا به، مفردا  
ال بنية تركيبية(، معرف� ب�أحد اأنواع المع�رف ال�ستة، ال نكرة، مذكورا 
،ال محذوف�، وفوق كل ذلك يكون التركيب االإ�سن�دي فيه� لي�ض من 
بحٌر«.  »المعلُم  اال�سمية  الجملة  نحو  من  الكذب،  الم�ستقيم  قبيل 
وكذلك ب�لن�سبة اإلى الجملة الفعلية التي ينبغي اأن ت�أتي عن��سره�: 
الف�عل، اأو ن�ئب الف�عل ،اأو المفعول به مفردة )ال بنى تركيبية(، 
ال  ذلك  كل  وف��وق  ب�لزي�دة.  وال  ب�لتقديم،  تحويل  فيه�  ي�سجل  وال 
ب�لم�ستقيم  �سيبويه  �سم�ه  م�  قبيل  من  فيه�  التركيب  ورود  ي�سجل 
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الكذب، من نحو الجملة الفعلية » تب�سَم الدهُر " ،الأن هذه التراكيب 
التوليدية، اإنم� اأن�سئت للتوا�سل الع�دي، الذي تكون فيه الدوال على 
خلفه�  يتوارى  التي  التحويلية  التراكيب  بخالف  المدلوالت،  اأقدار 

لط�ئف ،و اأغرا�ض بالغية .
3 - الجملة اأو البنية التركيبية  المحولة ب�لترتيب اأو الزي�دة  تخرج عن 
غر�ض االإخب�ر االأ�سلي، و ت�ستعمل في التوا�سل الراقي. لذلك ف�إنه 
اإلى  اللجوء  من  البد  معن�ه�،  ا�ستكن�ه  ،بغية  �سورهم�  تحليل  عند 
بنيته� العميقة، الأن ذلك ي�س�عد على الفهم ال�سليم لهذه التراكيب 

االإ�سن�دية المحولة. 
4 - التحويل ب�لترتيب  في الجملة العربية َيَم�ض مختلف عن��سره�، �سواء 
ك�نت  لئن   - الف�عل  وحتى  ا�سمية.  اأم  فعلية،  الجملة  هذه  اأك�نت 
رتبته تعد محفوظة، ف�إن البحث راأى اأنه� في �سي�ق�ت  قراآنية غير 
محفوظة، وبخ��سة في الجملة ال�سرطية، التي قد يتقدم فيه� جواب 

ال�سرط لدواع بالغية. 
الف�عل  تقدم  فيه  ي�سجل  يكون جذري�، حين  ب�لترتيب قد  التحويل   - 5
ا�سمية،  اإلى جملة  التوليدية  الفعلية  الجملة  فيه  وتنتقل  المنطقي، 

�سواء اأك�نت هذه الجملة مح�سة، اأم من�سوخة.
اأو  الخبر،  تقديم  النواة  الجملة  في  ي�سجل  حين  محلي�  يكون  وقد 
المفعول به، اأو اأحد عن��سر التو�سعة االأخرى، من نحو الح�ل، اأو المفعول 

المطلق، اأو النعت، و�سوى ذلك.
7 - التحويل ب�لزي�دة في الجملة العربية ي�أتي لتحقيق اأغرا�ض التوكيد 
بمختلف �سنوفه، ومنه� الق�سر والق�سم. وقد ي�أتي ابتغ�ء اأغرا�ض 
اأو تحديد زم�نه.  الخبر  ت�أكيد  اأو  ت�أكيده،  اأو  النفي  اأخرى من نحو 
وي�أتي الإف�دة التمني، اأو الرج�ء، اأو التعجب، اأو المدح اأو الذم.... 

وهذا في الجملة اال�سمية و الفعلية . 
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8 - لقد بين البحث اأن هذا التحويل الذي  ب�لزي�دة قد يكون محلي�، وقد 
اأفع�ل )ظن(  الزي�دة متمثال في  يكون جذري�، حين يكون عن�سر 
واأخواته�، التي تتحول معه� الجملة اال�سمية اإلى فعليه  في�سبح فيه� 

المبتداأ مفعوال به اأواًل، و الخبر مفعوال به ث�ني�.
والتحويل  ب�لزي�دة،  التحويل  التحويلين:  اأن  اإل��ى  البحث  انتهى   -  9
التي  التركيبية  البنية  َيَم�س�ن  والجذري  المحلي  بنوعيهم�  الترتيب 
توؤدي مختلف الوظ�ئف النحوية، واأنه بغية ا�ستكن�ه البنية العميقة 
التوليدية  بني�ته�  اإل��ى  الرجوع  من  البد  المحولة،  التراكيب  لهذه 

)بتجريده� من تلك الزي�دات  اأو العودة اإلى ترتيبه� االأ�سلي(.

الهوام����س

االإي�س�ح، تحقيق ك�ظم بحر  المقت�سد في �سرح  الق�هر الجرج�ني: كت�ب  )1( ينظر عبد 
المرج�ن، من�سورات وزارة الثق�فة واالإعالم، الجمهورية العراقية، دار الر�سيد للن�سر، 

1982م،  274/1، 276.

)2( ينظر برج�سترا�ستر: التطور  النحوي للغة العربية، �ض 48.
)3( ينظر ه��سم اإ�سم�عيل االأيوبي: الجملة العربية بين النحو والبالغة والتواتر، �ض 9.

)4( ينظر محمد �س�دق ح�سني عبداهلل: االإعراب المنهجي، دار النه�سة العربية، بيروت، 
ط 2، 1974م، 72/1م.

)5( ينظرد. مهدى المخزومي: في النحو العربي نقد وتوجيه، �ض 41.
)6( ينظر ابن يعي�ض: �سرح المف�سل، 75/1.

)7( ينظر ابن يعي: المرجع نف�سه، 82/1.
)8( ينظر د. م�زن الوعر: نحو نظرية ل�س�نية عربية حديثة في تحليل التراكيب االأ�س��سية، 

�ض 29.
)9( ينظر بومعزة راب : المرجع نف�سه، �ض 226.



رابح أحمد بومعزة
20
18

ل 
ري

 إب
ـ -

1ه
43
9 

ب
ج

، ر
 4
9 

دد
لع

ا

79

جـــــذور

)10( ينظر ه��سم اإ�سم�عيل االأيوبي: الجملة العربية بين النحو و البالغة والتواتر، �ض8، 9.
)11( وهو االبتداء في الجملة التوليدية.

)12( ابن جني : اللمع في العربية، 25/1.
)13( ف�لمبتداأ في الجملة التوليدية ي�أتي معرف�، ال نكرة، متقدم� على الخبر، وي�أتي مفردا 
ال بنية تركيبية، ويكون مذكورا ال محذوف�. والفعل في الجملة الفعلية التوليدية ي�أتي 

متقدم� على مرفوعه وعلى المفعول به. 
)14( ينظرد. محمد حم��سة عبد اللطيف: المرجع نف�سه ،  �ض 21. 

)15( ينظر االأ�سموني: المرجع نف�سه ، 195/2.
)16( �سيبويه: الكت�ب، 282/2. 

)17( ينظر بومعزة رابح: الوحدة االإ�سن�دية الوظيفية في القراآن الكريم ، �ض 471.
)18( ينظر د. محمد حم��سة عبداللطيف: من االأنم�ط التحويلية في النحو العربي، �ض 19. 
 Emonds  Joseph  : transformations radicales conservatrices et locales ، )19(

.ED ، seuil ، Paris  ، p 52

)20( ينظر الجرج�ني: دالئل االإعج�ز، �ض 106.
)21( الجرج�ني: المرجع نف�سه، �ض 135، 136.

)22( �سيبويه: المرجع نف�سه، 81/1.
)23( ابن يعي�ض: �سرح المف�سل، 75/1، 76.

)24( �سيبويه: المرجع نف�سه، 81/1.
)25( عبد الق�در الف��سي الفهري : الل�س�ني�ت و اللغة العربية، مت�سورات عويدات، بيروت، 

ب�ري�ض،  1986م، �ض 128.
)26( �سيبويه: المرجع نف�سه، 89/1.

)27( ينظر د. تم�م ح�س�ن: اللغة العربية معن�ه� و مبن�ه�، �ض 202 .
)28( الجرج�ني: دالئل االإعج�ز، �ض 135، 136.

)29( ينظر البرزة اأحمد مخت�ر : اأ�س�ليب التوكيد من خالل القراآن الكريم : درا�سة تحليلية 
لنموذجين من اال�ستغ�ل طبيعة و اإعرابه ، موؤ�س�سة علوم القراآن ، دم�سق ، بيروت ، 

1985م، �ض 25.

)30( د. عبدالرحمن الح�ج �س�لح: )النحو العربي والبنوية، اختالفهم� النظري والمنهجي(، 
مجلة االآداب والعلوم االإن�س�نية، �ض 20.

)31( اأي التركيب االإ�سن�دي التوليدي االأ�سلي اأي النواة.



التوجيه اللساني للتحويل احمللي واجلذري في التراكيب العربية املوظفة في ربع األعراف

20
18

ل 
ري

 إب
ـ -

1ه
43
9 

ب
ج

، ر
 4
9 

دد
لع

ا

80

جـــــذور

)32( الجرج�ني: دالئل االإعج�ز، �ض 44.
)33( ينظر د. خمي�ض ح�سن �سعيد  الملخ، نظرية  التعليل في النحو العربي، �ض 120.

)34( ينظرد. خليل عم�يرة: في نحو اللغة العربية تراكيبه�، �ض 96.
اأحمد  والبي�ن،تحقيق  المع�ني  علم  في  الجم�ن  عقود  �سرح  الدين:  جالل  ال�سيوطي   )35(

محمد ق��سم، مطبعة ال�سع�دة، الق�هرة، 1976م، �ض 33.
)36( الجرج�ني: دالئل االإعج�ز، �ض 411.

)37( د. عبدالرحمن الح�ج �س�لح: )النحو العربي والبنوية اختالفهم� النظري والمنهجي(، 
مجلة االآداب والعلوم االإن�س�نية، �ض 12.

)38( من مثل لم، ال، لي�ض، م�، لن.
)39( من اأدوات التوكيد: اإن، اأن، الم االبتداء، الم المزحلقة، نون� التوكيد، قد، لقد... اإلخ. 

)40( ينظر خليل عم�يرة: في نحو اللغة العربية وتراكيبه�، �ض 108.
)41( ينظر الزمخ�سري: الك�س�ف، 248/1. 

)42( ينظر د . عبدالواحد ح�سن ال�سيخ: درا�س�ت في علم المع�ني ، �ض 162. 
)43( اأي العرب.

)44( �سيبويه: الكت�ب، 34/1.
)45( الجرج�ني: دالئل االإعج�ز، �ض 84.

)46( عبدالق�هر  الجرج�ني: دالئل االإعج�ز، �ض 40. 
)47( ينظر اين ال�سراج : االأ�سول في النحو  131/2.

)48( ينظر د. �سن�ء حميد البي�تي: قواعد النحو العربي في �سوء نظرية النظم، �ض 408.
 ،21 اإبراهيم/   ،10 الرعد/   ،6 اليقرة/  االآي���ت:  في  ال�سورة  هذه  مثل  تكررت  وقد   )49(

ال�سعراء/ 136، ي�سن/ 10، المن�فقون/ 6. 
)50( الفراء: مع�ني القراآن، 195/2.

)51( ينظر ابن ه�س�م: مغني اللبيب، 477/2.
اأو الحروف الم�سدرية.  اأدوات ال�سبك وحروف ال�سبك ت�سمى المو�سوالت الحرفية،   )52(
عب��ض  ينظر  لو(.  كي،  م�،  والمخففة،  الم�سددة  واأن  للم�س�رع،  الن��سبة  )اأن  وهي 

ح�سن النحو الوافي ، 407/2.
)53( ينظر �سيبويه: الكت�ب ، 277/1، 278.

)54( ابن ه�س�م: �سرح �سذور الذهب، �ض 19.
)55( ابن جني: الخ�س�ئ�ض 434/2.



رابح أحمد بومعزة
20
18

ل 
ري

 إب
ـ -

1ه
43
9 

ب
ج

، ر
 4
9 

دد
لع

ا

81

جـــــذور

)56( الفراء مع�ني القراآن، 322/2.
)57( يعني اإن ق�سدت.

)58( الفراء : المرجع نف�سه، 322/2.
)59( ولقد �سمى �سيبويه م� بعد اأن ب�سلة اأن. ينظر �سيبويه: الكت�ب، 228/4.

)60( ينظر بومعزة رابح : المرجع ال�س�بق،  �ض 102.
.Martinet André:  Syntaxe gènèrale،P150 )61(

)62( يق�سد البنية التركيبية الفعلية.
)63( �سيبويه: الكت�ب، 81/1.

)64( اأي اأن الفعل م�سغول ب�ل�سمير »هم« فن�سبه و لم ين�سب المبتداأ » ثمود«.
)65( �سيبوبه : المرجع نف�سه، 81/1.
)66( �سيبوبه : المرجع نف�سه، 81/1.

)67( ينظر تم�م ح�س�ن : اللغة العربية معن�ه� ومبن�ه�، �ض 216.
)68( »بن�ه�« بنية تركيبية م��سوية ب�سيطة. ينظررابح بومعزة ، المرجع ال�س�بق، �ض 126.

الك�س�ف،  الزمخ�سري:  ينظر  الب�سري،  الح�سن  اإلى  من�سوبة  »ال�سم�ء«  رفع  وقراءة   )69(
 .215/4

)70( ينظرابن عقيل: �سرح ابن عقيل، 164/1.
)71( ينظر د. محمد حم��سة، بن�ء الجملة العربية، �ض 94. 

اأو ا�سميته� ب�سبب  )72( التحول المحلي هو الذي لم يخرج الوحدة االإ�سن�دية عن فعليته� 
التقديم والت�أخر الح��سل فيه�.

)73( ينظر ابن ه�س�م: مغني اللبيب، 143/1.
)74(  ينظر بومعزة رابح : ت�سنيف و تحليل ل�سور االإعالل و االإبدال في الم�ستق�ت االأحد 

ع�سر و الم�س�در ، �ض 163.
)75( ينظر ابن جني :  اللمع في العربية، �ض 38.

)76( ينظر رابح بومعزة ، المرجع ال�س�بق، �ض 38.
)77( ينظر المرجع نف�سه، �ض 76.

العربية،  اللغة  في  الجملة  تركيب  درا�سة  ب�س�أن  مالحظ�ت  ال�س�و�ض:  محمد  ينظر   )78(
�ض258.

 ،88  ،88  ،75  ،66 176/5. ينظر االآي�ت : االأعراف/  )79( ينظر ال�سيوطي: همع الهوامع، 
90، 177، االأنف�ل/ 56، التوبة /110، يون�ض/ 3، هود/ 27، يو�سف/ 33.
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)80( عب��ض ح�سن: النحو الوافي 316/2.
)81( ينظر مجدي وهبة وك�مل المهند�ض: معجم الم�سطلح�ت العربية في اللغة العربية، 

مكتبة لبن�ن، بيروت، ط 2، 1982م، �ض 180.
)82( ابن الخ�س�ب: المرتجل، �ض 186.

)83( �سيبويه: المرجع نف�سه، 326/2.
)84( د. محمد �سعد: مب�حث التخ�س�ض، مكتبة االأنجلو الم�سرية، الق�هرة، ط 1، 1994م، 

�ض 61.
تحقيق  وحججه�،  وعلله�  القراءات  وجوه  عن  الك�سف  القي�سي:  ط�لب  اأبي  بن  مكي   )85(

محيي الدين رم�س�ن،دار الفكر، بيروت، 1984م، 172/1.
)86( القرطبي: الج�مع الأحك�م القراآن، 137/3، 

)87( ينظر محمد ال�س�و�ض : )مالحظ�ت ب�س�أن درا�سة تركيب الجملة في اللغة العربية(، 
حولي�ت الج�معة التون�سية، �ض 259. 

)88( ينظر االآية: هود/ 11.
 ،139 ،114 274، الن�س�ء/ 15، االأنع�م/ 57،   ،262  ،240 )89( ينظر االآي�ت: البقرة/ 234، 

.96  ،96  ،53  ،31 17، النحل/ 20،  االأعراف/ 197، التوبة/ 79، الرعد/ 14، 
68، النحل/   ،68  ،  43  ،  40  ،35 124، يون�ض/ 34،   ،99 )90( ينظراالآي�ت: التوبة/ 58، 61، 

70، االإ�سراء/ 18.  ،57

43، الرعد/ 18.  ،42 )91( ينظر االآي�ت: التوبة/ 79، يون�ض/ 40، 
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اأثر الفا�صلة يف اختيار اللغة القليلة

وتقدميها على لغة جمهور العرب

عبدالعزيز بن اإبراهيم الدبا�سي)*(

المقدمــــة:
ب�صم اهلل الرحمن الرحيم، الحمد هلل الذي خ�ص نبينا محمد �صلى 
اهلل عليه و�صلم بهذا الكتاب المُعجز العظيم الذي ال ياأتيه الباطل من 
بين يديه وال من خلفه، اأنزله �صبحانه على �صبعة اأحرف، كما ورد ذلك 
في الحديث ال�صحيح من قوله عليه ال�صالة وال�صالم: »اإّن القراآَن اأُنزل 
َر منه«)1(، وقد ف�صرت هذه االأحرف  على �سبعِة اأحرف، فاقروؤوا ما تي�سَّ
العرب  الأن  وحفظه؛  لقراءته  تي�صيرا  وذلك  العرب؛  لغات  اأ�صهر  باأنها 

اآنذاك ي�صق عليهم التكلم بغير اللغة التي اعتادت عليها األ�صنتهم. 
البلغاء  فحول  بهر  اأنه  الكريم  القراآن  في  االإعجاز  كمال  من  واإن 
فبهتهم، وتحدى �صفوة الف�صحاء فغلبهم، حتى �صهد له االأعداء بحيازته 
تفوقه في  والف�صاحة، ومن مظاهر  البالغة  ال�صبق في م�صمار  ق�صب 
فنون البالغة قدرته الفريدة على ا�صتعمال المح�صنات البديعية باأ�صلوب 
المح�صنات  تلك  مقدمة  في  وياأتي  والتكلف،  ال�صنعة  من  خ��اٍل  متقن 
االأ�صماع  على  فتنزل  اآي��ات��ه،  بع�ص  بها  ُتختم  التي  القراآنية  الفا�صلة 

بان�صياب، فتاأ�صرها بجمال لفظها وح�صن ختامها.
)*(  أستاذ مشارك في قسم النحو والصرف وفقه اللغة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.
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والأهمية الفوا�صل في تزيين الجمل اأجازوا فيها اأمورا ال تجوز في 
غيرها من الكالم المنثور، قال �صيبويه: »وجميع ما ال ُيحذُف في الكالِم 
فالفوا�صل  والقوافي،  الفوا�صل  ُيحذُف في  ُيحذَف  اأْن ال  فيه  ُيختاُر  وما 

قول اهلل عز وجل: {پ ڀ ڀ})2( و{ڃ ڃ ڃ})3(«)4(.
ولقد لحظُت اأمرًا يوؤكد ما ذكرته اآنفا من اهتمام االأ�صلوب القراآني 
كالم  من  وال�صائع  االأف�صح  فيه  ُيترك  قد  اأنه  وهو  بالفوا�صل،  وعنايته 
العرب، وُيختار مكانه لغة اأقل ا�صتعماال واأحيانًا اأقل ف�صاحة منه؛ حر�صًا 
بالمعنى  يتعلق  ما  ذلك  فمن  ب�صالمتها،  واعتناء  الفا�صلة  اإقامة  على 
كندة  قبيلة  لغة  في  العا�صي  بمعنى  )كنود(  كلمة  كا�صتعمال  والداللة، 
وال�صرف،  بالنحو  عالقته  ما  ومنه  العلماء)5(،  تف�صيرات  بع�ص  على 

وهذا االأخير هو ما راأيت جمعه ودرا�صته في هذا البحث.
وما  القراآنية  الفا�صلة  فيه  اأُع��رف  بحديث  هذا  لبحثي  مهدت  وقد 
ا�صتعمل لها من م�صطلحات اأَُخر، ثم اأوردت الم�صائل فيما جاء على اللغة 
النحوية،  للم�صائل  االأول  مبحثين:  في  وجعلتها  الفا�صلة،  الإقامة  القليلة 

والثاني للم�صائل ال�صرفية، واأتممت البحث بخاتمة ت�صمنت ثمراته.
 التمهيد: الفا�سلة القراآنية وما ا�ستعمل لها من م�سطلحات:

ا  عمَّ ل  ال�ُمنف�صِ التاُم  ال��َك��الُم  باأنها  الفا�صلة  العلماء  ع��رف  لقد 
بعده)6(. 

كما ُعرفت باأنها اآخر االآية، بمنزلة القافية من ال�صعر)7(.
قيل:  فقد  للفا�صلة  الم�صطلح  هذا  العلماء  اختيار  �صبب  عن  اأما 

كتابه)8(: {پ پ ڀ  و�صف  في  �صبحانه  قوله  اأُِخ��َذ من  اإنه 
ڀڀ ڀ ٺ})9(. 

اأن  اإنها �صميت بذلك الأنه ينف�صل عندها الكالم؛ وذلك  كما قيل: 
اآخر االآية قد ف�صل بينها وبين ما بعدها)10(.
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فنقل  اآخ���ر،  م�صطلحًا  الفا�صلة  على  العلماء  بع�ص  اأط��ل��ق  وق��د 
ال�صيء  على  االآية  وراأ�ص  الفا�صلة  يطلقون  اأنهم  اللغة  اأهل  عن  الزجاج 
ر الفا�صلة براأ�ص االآية، فقال: »ُحذفت الياء، واأ�صله  نف�صه)11(، ولهذا َف�صَّ

)فارهبوني(؛ الأنها فا�صلة، ومعنى فا�صلٍة راأ�ُص اآية«)12(. 
قد  الداني  عمرو  كاأبي  وال��ق��راءات  التف�صير  علماء  بع�ص  اأن  غير 
اأن ا�صتعمال الم�صطلحين ل�صيء واحد هو من باب التجوز؛ الأن  ذكروا 

بينهما فرقًا، فكلُّ راأ�ِص اآيٍة فا�صلٌة، ولي�ص كل فا�صلة راأ�ص اآية)13(.
بين  ال�صابقين حدث  للم�صطلحين  مرادف  ثالث  وهناك م�صطلح 
فقد  ال�صجع)14(،  م�صطلح  وهو  ا�صتعماله،  جواز  في  اختالف  العلماء 
اتفقوا على جواز اإطالقه على ما ورد منه في غير القراآن الكريم، واختلفوا 

في حكم اإطالقه على الفوا�صل القراآنية، ولهم في ذلك مذهبان:  
الأول: اأنه ال يجوز اإطالق م�صطلح ال�صجع على ما ورد من الفوا�صل 
في القراآن الكريم. وهو مذهب الجمهور)15(، واأ�صهر من قال به علماء 
والباقالني)18(   الرماني)17(  منهم  جماعة،  وتبعهم  االأ�صاعرة)16(، 

وال�صمين الحلبي)19(.
وا�صتند هوؤالء في منعهم على اأدلة، اأ�صهرها ما ياأتي:

ُيحال  ثم  ُيق�صد  فال�صجع  والفوا�صل؛  ال�صجع  بين  فرقًا  هناك  اأن   -  1
المعنى عليه، وفي هذا  تكلف ظاهر، اأما الفا�صلة فالمق�صود بها 
والفوا�صل في  فال�صجع عيب،  اللفظ؛  ُيحال عليها  ثم  اأواًل،  المعنى 

الذروة من البالغة)20(.
في  اإذٌن  به  َي��ِرد  لم  بما  و�صفه  ي�صح  وال  اهلل،  ك��الم  ال��ق��راآن  اأن   -  2

ال�صرع)21(.
ائر،  الطَّ �َصَجَع  اللغة:  في  قولهم  ِم��ْن  ماأخوذ  ال�صجع  م�صطلح  اأن   -  3
بهذا  منه  �صيء  و�صف  ع��ن  الكريم  ال��ق��راآن  تنزيه  فيجب  ول��ه��ذا 

الم�صطلح)22(.
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الثاني: اأنه يجوز اإطالق م�صطلح ال�صجع على ما ورد من الفوا�صل 
ه�الل  ك��اأب��ي  العلماء،  م��ن  لجماعة  مذهب  وه��و  الكريم،  ال��ق��راآن  ف��ي 
الع�صكري)23(، وابن �صنان الخ�فاجي)24(، و�صياء الدين بن االأثير)25(.

وا�صتدلوا عليه باأن ال�صجع القراآني في اأعلى مراتب الكالم، بحيث 
اليمكن اأن يجاريه كالم اأحد، واأنه ال فرق بين ال�صجع والفوا�صل)26(.

مذهب  ه��و  المذهبين  ه��ذي��ن  م��ن  ع��ن��دي  ت��رج��ح  م��ا  اإن  واأق����ول: 
الأن  لي؛  مقنعة  فغير  حجج  من  المانعون  عليه  اتكاأ  ما  اأما  المجيزين، 
االأ�صلوب القراآني قد جاء على �صنن العرب في كالمهم وعلى طرائقهم 
في اأقوالهم، واإن كان يفوقه ف�صاحة وبالغة، فكما ُي�صمى ما نطقت به 
العرب من قبيل ذلك بال�صجع فال �صير من اإطالق الم�صطلح نف�صه على 
ما جاء منه في القراآن الكريم، كما اأطلقوا م�صطلحات موحدة لما ورد 
في القراآن وعلى األ�صنة العرب في جل العلوم كالتف�صير والنحو وال�صرف 
وغيرها، ولم يخ�صوا ما جاء منها في القراآن بم�صطلحات اأَُخر، بل اإن 
و�صعوها  التي  نف�صها  الم�صطلحات  اأطلقوا  قد  اأنف�صهم  البالغة  علماء 
ورد  ما  على  والمقابلة  والطباق  كالجنا�ص  االأخرى  اللفظية  للمح�صنات 
منها في القراآن الكريم، وفي هذا اأي�صا رد على الحجة الثانية، وهي اأن 
القراآن كالم اهلل، وال ي�صح و�صفه بما لم َيِرد به اإذٌن في ال�صرع، فهل ورد 

اإذن �صرعي في الم�صطلحات االأخرى كالتي ذكرتها اآنفا؟
اأما قولهم: اإن ال�صجع في غير القراآن عيب فهي حجة اأوهى من اأن 
ي�صتند اإليها، نعم هو في ذلك كغيره، يعد معيبا اإذا كان متكلفا، اأما اإذا 
�صلم من التكلف فهو م�صتح�صن جدا؛ يدل على ذلك كثرة وروده في كالم 
الف�صحاء والبلغاء، وفي مقدمتهم �صيد ولد عدنان عليه اأف�صل ال�صالة 

واأجل الت�صليم.
واإ�صافة على ما ذكرته فاإن علينا الحر�ص على توحيد الم�صطلحات، 
وتجنب تعددها ما اأمكن؛ الأن تعدد الم�صطلحات لل�صيء الواحد -وهو ما 
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المعيبة  الظواهر  يعد من  الم�صطلح)27( -  في  بالترادف  علميا  ي�صمى 
التي لها تاأثير �صلبي في كل علم، ولذا كان االأحرى اجتنابه. 

المبحث الأول:
الم�سائل النحوية فيما جاء على اللغة القليلة لإقامة الفا�سلة
معاملة الفعل الم�سارع المعتل الآخر ُمعاملة ال�سحيح في حالة الجزم:

اإذا ُجزم الفعل الم�صارع المعتل االآخر فاإن حذف حرف العلة يكون 
العرب،  األ�صنة  في  الفا�صية  الف�صحى  اللغة  هي  وهذه  لجزمه،  عالمة 
وعليها جاء عدد كبير جدا من االآيات، اإال اأنه قد ورد في القراآن الكريم 

ما ظاهره مخالفة هذه القاعدة، وهما اآيتان:
{ٱ  المتواترة:  ال��ق��راءات  اإح��دى  في  �صاأنه  جل  قوله  الأولــــى: 
ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
واإثبات االألف في )َتْخ�َصى(، وهي  ٺ ٺٿ})28(، بجزم )َتَخْف( 

قراءة حمزة الزيات)29(. 
وقد وجهها المعربون بتوجيهات عدة، هي:

الثانية  و)ال(  )َت��خ��ْف(،  الفعل  فَجزمْت  ناهية،  االأول���ى  )ال(  اأن   -  1
اأجازه  الفعل بعدها؛ لكون الجملة م�صتاأنفة. وهو قول  نافية، فُرفع 
النحا�ص)32(  جعفر  اأبو  عليه  ووافقهما  والفراء)31(،  �صيبويه)30( 

وابن خالويه)33(، وقال به من المتاأخرين الباقولي)34(.
)تخ�صى( مجزوم  الفعل  واأن  الناهية،  االآية هي )ال(  في  اأن )ال(   -  2
ب�صكون مقدر، فهو معتل، لكنه ُعومل معاملة ال�صحيح، والدليل على 
اأنه مجزوم َجْزُم الفعل الذي جاء في بداية االآية، وهو )تخْف(؛ الأنه 
لغات  من  لغة  على  االآية  جاءت  وقد  اأي�صا،  الناهية  ب�)ال(  م�صبوق 
العرب تعامل الفعل الم�صارع المعتل االآخر معاملة الفعل ال�صحيح. 
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وهذا مذهب الفراء)35(، ووافقه المنتجب الهمذاني)36(.
وقد ذكر الفراء)37( هذه اللغة وعزاها اإلى بع�ص العرب ، ثم قال: 

»وقال بع�ص بني عب�ص«، واأن�صد قول ال�صاعر:
األْم َياأِتْيَك والأنباُء َتْنِمي        بما لقــــْت َلـُبوُن بني زيــــاِد)38( 

فالفعل )ياأتي( مجزوم ب� )لم(، وعالمة جزمه ال�صكون. 
القليلة  اللغة  ه��ذه  ا�صتعمال  ى  ق��وَّ ال��ذي  يكون  التوجيه  ه��ذا  وعلى 
ال�صورة:  في  الفوا�صل  باقي  مع  لتتنا�صب  الفا�صلة؛  اإقامة  اإلى  الحاجة 

ى، وُهَدى، وال�صلَوى، وَهَوى...( وغيرها. )تزكَّ
الطلب،  بعد  مقدر  ل�صرط  جواب  الأنه  مجزوم؛  )َتَخْف(  الفعل  اأن   -  3
ڀڀ}،  ڀ  ڀ  پ  {پ  نف�صها:  االآي���ة  ف��ي  االأم���ر  وه��و 
اأبي  قول  نافية. وهو  قبله  الأنه م�صتاأنف، و)ال(  و)تخ�صى( مرفوع؛ 
واأبي  طالب)41(  اأبي  بن  ومكي  والفار�صي)40(  النحا�ص)39(  جعفر 

البركات االأنباري)42(، واأجازه العكبري)43(.
نتجت  االأل��ف  لكن  قبله،  الناهية  ب���)ال(  ُج��زم  )تخ�صى(  الفعل  اأن   -  4
والفراء)45(  �صيبويه)44(،  اأج���ازه  ق��ول  وه��و  الفتحة.  اإ�صباع  عن 
والفار�صي)46( واأبو البركات االأنباري)47(، والمنتجب الهمذاني)48(.
5 - اأن الفعل )تخ�صى( مجزوم ب�)ال(، لكن االألف لم تحذف منه؛ الإقامة 
الفا�صلة. وهو قول اأجازه ابن خالويه)49( واأبو البركات االأنباري)50(  

والعكبري)51(.
)ال(  اأن  على  فهي  ٿ}  ٺ  {ٺ ٺ ٺ  الجمهور:  قراءة  اأما 
ا�صرْب  اأي:  ح��ال؛  ن�صب  محل  في  والجملة  نافيتان،  والثانية  االأول��ى 
لهم طريقًا في البحر غيَر خائف وغيَر خا�ٍص، اأو في محل ن�صب �صفة 

ل�)طريقًا()52(.
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االآية الثانية: قوله تعالى: {ڭ ڭ ۇ})53(، باإثبات االألف في 
)َتْن�َصى(، وللمعربين  في توجيهها اأقوال ي�صبه بع�صها ما وجهت به االآية 

ال�صابقة، وهي:
الفعل مرفوع؛ الأن )ال( قبله نافية، والمعنى على ذلك:  اأن  الأول: 
�صيزول عنك الن�صيان. وهو قول اأبي جعفر النحا�ص)54( وابن خالويه)55( 

واأبي البركات االأنباري)56(. 
باأنه  النهي  قول من حمل )ال( على  النحا�ص على بطالن  وا�صتدل 
الُيت�صور اأن ُينهى االإن�صان عن الن�صيان؛ الأنه لي�ص له اإرادة في ذلك)57(، 

ووافقه على ذلك المنتجب الهمذاني)58(.
الثاني: اأن )ال( ناهية، والفعل مجزوم بها، فُحذفت األفه، ثم لحقته 

األف ناتجة عن اإ�صباع الفتحة. وهو قول ابن خالويه)59(.
جزمه  وعالمة  الناهية،  ب���)ال(  ُج��زم  )َتْن�َصى(  الفعل  اأن  الثالث: 
ال�صكون؛ الأنه جاء على لغة من يعامل الفعل الم�صارع المعتل االآخر معاملة 
ال�صحيح، والذي قّوى ا�صتعمال هذه اللغة هو مراعاة تنا�صب الفا�صلة مع 

الفوا�صل االأخرى في ال�صورة: )المرعى، واأحوى، يخفى( وغيرها)60(.
الفعلين  ذينك  اأن  هو  االآيتين  كلتا  في  اإليه  اأميل  ال��ذي  والتوجيه 
الفعل  فيها  ُيعامل  العرب  لغات  لغة من  على  قد جاءا  وتن�صى(  )تخ�صى 
المعتل معاملة ال�صحيح، واأن الداعي اإلى تقديمها على لغة جمهور العرب 
في  وقع  قد  ذلك  ومثل  الفا�صلة،  �صالمة  على  الحر�ص  هو  االآيتين  في 

موا�صع عدة في القراآن الكريم �صياأتي الحديث عنها تباعًا بم�صيئة اهلل.
حذف ياء الفعل الم�سارع المعتل الآخر غير المجزوم:

االأ�صل في الفعل الم�صارع المعتل االآخر اأال يحذف منه حرف العلة 
اإال في حالة الجزم، لكنه قد ورد حذف الياء خا�صة منه في مو�صع الرفع 
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في اإحدى الفوا�صل، واالكتفاء بالك�صرة بدال منها و�صاًل، والوقف عليها 
بال�صكون، وذلك في قوله تعالى: {پ ڀ ڀ})61(. 

وعا�صم  عامر  ابن  فقراأها  )َي�ْصر(،  قراءة  في  القراء  اختلف  وقد 
وحمزة والك�صائي من ال�صبعة بحذف الياء واالجتزاء عنها بالك�صرة في 

الو�صل، وقراأها ابن كثير باإثبات الياء وقفًا وو�صاًل)62(.
اأما قراءة ابن كثير فهي موافقة للقيا�ص وال�صائع من كالم العرب 
االأخير منه  الحرف  يبقى  االآخر  المعتل  الم�صارع  الفعل  الأن  )ي�صري(؛ 
في حالتي الرفع والن�صب، ويحذف في حالة الجزم فقط، وما دام الفعل 

هنا مرفوعًا فالقيا�ص بقاء الياء فيه)63(.
واأما قراءة ابن عامر وعا�صم وحمزة والك�صائي فظاهرها مخالفة 

القيا�ص؛ ولهذا وجهها النحويون والمعربون بتوجيهات عدة:
ت�صتقيم مع  الفا�صلة؛ كي  اإقامة  اإنما حذفت الأجل  الياء  اأن  الأول: 
ذلك  ومثل  والوتر(،  وع�صر،  )الفجر،  وهي:  قبلها،  التي  االآي��ات  اأوخ��ر 
�صيبويه)64(،  مذهب  وه��ذا  وال��ق��واف��ي.  القراآنية  الفوا�صل  في  يغتفر 
جعفر  واأب��ي  ال�صراج)66(  واب��ن  كالزجاج)65(  النحويين  جمهور  وتبعه 
المتاأخرين  من  وتوافقهم  جني)69(،  وابن  والفار�صي)61(  النحا�ص)68( 

ابن ال�صجري)70( والعكبري)71(. 
وقد ا�صتدل �صيبويه على ذلك باأن الفا�صلة يوقف عليها غالبا، ولهذا 
فهي مظنة الحذف والتغيير، �صاأنها في ذلك �صاأن القوافي في ال�صعر)72(.
ووافق الزجاُج �صيبويه في هذا التعليل، فقال: »فُحذفت الياء؛ الأنها 
َراأ�ُص اآية، وُروؤو�ص االآي الحذف فيها جائز، كما يجوز في اآخر االأبيات«)73(.
الثاني: اأن حذف الياء من الفعل الم�صارع غير المجزوم كثير في 
لغة بع�ص القبائل العربية؛ ولذا ال ي�صح ق�صره على الفوا�صل القراآنية 

وال القوافي، بل يجوز في ال�صعة. وهو قول الفراء)74(. 
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باإيراد  اكتفى  واإنما  باأعيانهم،  قوم  اإلى  اللغة  هذه  الفراء  يعُز  ولم 
�صاهد عليها، وهو قول ال�صاعر:

ما)75(  ــــــاَك َكـــفٌّ ل ُتِليُق ِدرهمـــــاً      ُجوداً واأُخرى ُتْعِط بال�سيِف الدَّ َكفَّ
فقال: تعِط، بحذف الياء مع كون الفعل مرفوعًا)76(.

اآخر الفعل الم�صارع المعتل  اآنفًا من كثرة حذف  وما ذكره الفراء 
بالياء في لغة من لغات العرب يوؤكد ما اأ�صرت اإليه �صابقا مما عرف عن 
الكوفيين من اأن لهم اهتماما كبيرًا بالرواية وال�صماع، كما اأن لهم عناية 

بالتنبيه على لغات القبائل.
على  وحر�صًا  الفا�صلة  على  حفاظًا  ُحذفت  اإنما  الياء  اأن  الثالث: 
�صالمتها، وال �صيما اأنها قد وافقت لغة اإحدى القبائل، وهي قبيلة ُهذيل. 

وهذا قول الزمخ�صري واأبي حيان)77(. 
وقد عزا ال�صمين الحلبي اإلى الزمخ�صري قوله: اإن االجتزاء بالك�صرة 
عن الياء كثير في لغة هذيل، واأورد البيت ال�صابق �صاهدا على ذلك)78(.
والقول ال�صديد في هذه الم�صاألة هو قول من ذهب اإلى اأن حذف الياء 
من اآخر الفعل الم�صارع غير المجزوم واإن كان خالف القيا�ص وال�صائع 
اللغات القليلة الف�صيحة،  اأنه م�صتعمل في لغة من  اإال  من كالم العرب 
نف�صه  وهو  اال�صتعمال،  هذا  لتقوي  الفا�صلة  اإقامة  اإلى  الحاجة  وجاءت 
ما قال به الزمخ�صري ومن وافقه، وال ي�صح عندي قول من جعل ذلك 
لهم  �ُصّلم  واإن  الأنه  الجمهور؛  القراآنية وحدها وهو قول  الفا�صلة  ب�صبب 
باأن الفوا�صل يجوز فيها ما ال يجوز في غيرها، اإال اأنه يجب حمل ذلك 
ابتداء على ما يوافق القيا�ص اأو ما يوافق لغة من لغات العرب - واإن كانت 
قليلة - قبل ق�صره على �صورة واحدة في النثر، وهي الفا�صلة، واأخرى 
في ال�صعر، وهي ال�صرورة، والذي يدل على �صعف هذا القول -على كثرة 
من يقول به- اأنه قد ورد في القراآن الكريم اأفعال م�صارعة حذفت منها 
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الياء مع كونها لي�صت بفوا�صل، كقوله تعالى: {ڭ ڭ ڭۇ ۇ 
�صبحانه:  وقوله  مرفوعًا،  الفعل  كون  مع  ي��اأِت،  فقال:  ۆ})79(،  ۆ 
اأن  مع  نبِغ،  فقال:  چ})80(،  چ  چ  ڃچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  {ڄ 

الفعل مرفوع اأي�صا.
وفي ختام هذه الم�صاألة اأود التنبيه على اأمر مهم، وهو اأن القراآن 
هذه  وكل  العرب،  لغات  من  كثيرة  لغات  على  م�صتمل  بقراءته  الكريم 
اللغات في درجة عالية من الف�صاحة واإن كان بع�صها اأكثر ف�صاحة من 
االآخر، لكنه ال ي�صح ت�صعيف اأي منها مطلقا؛ لمخالفتها بع�ص االأقي�صة 
التي و�صعها النحويون؛ وعلة ذلك في ت�صوري اأن تلك االأقي�صة والقواعد 
قد و�صعها العلماء على اللغة ال�صائعة وهي اللغة الف�صحى، ولم ي�صعوها 
العرب؛ الأنهم ال ي�صتطيعون ذلك، ولو  على كل لغة ف�صيحة تكلمت بها 
اللغة  علماء  حر�ص  ولهذا  وتفرقت،  قواعدهم  ال�صطربت  ا�صتطاعوا 
على و�صع القواعد على الكثير الغالب، وتاأويل ما خالفه اإن اأمكن، وبناء 
على هذا التف�صير فمن غير المقبول عقاًل اأن نجعل تلك االأقي�صة معيارا 
لقبول اللغات االأخرى اأو رف�صها؛ الأن ورودها في القراآن اأقوى دليل على 
ما  على  والدليل  لها،  م�صعف  فغير  للقاعدة  مخالفتها  اأما  ف�صاحتها، 
على  ال�صهيرة  عبارتهم  يطلقون  ما  كثيرا  اأنف�صهم  النحويين  اأن  ذكرته 
تاأويله، وتلك العبارة هي  اأقي�صتهم من كالم العرب واأعياهم  ما خالف 

قولهم: �صاٌذ قيا�صًا ف�صيٌح ا�صتعمااًل.

َج( اإلى مفعوله الثاني بالباء: تعدي الفعل )َزوَّ
الرجُل  َزّوَج  فيقال:  تن�صب مفعولين،  التي  االأفعال  َج( من  )َزوَّ الفعل 
َج( فين�صب مفعواًل واحدًا، نحو: َتزّوَج زيٌد هندًا،  زيدًا ابنَته، اأما الفعل )َتَزوَّ
قوله عز  وقد جاء  العرب،  األ�صنة  في  والفا�صي  ال�صائع  اال�صتعمال  هو  هذا 
وجل: {ڌ ڎڎ ڈڈ ژ})81( موافقًا لهذا اال�صتعمال. 
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وقد ن�ص الفراء على اأن هذه اللغة هي لغة ال�صواد االأعظم من العرب، 
فقال: »العرب تقول: زّوجُته امراأًة، وال يكادون ُيدخلون الباء«)82(.

وقد وردت اآيتان كريمتان خالفتا  لغة جمهور العرب، فتعدى فيهما 
الفعل )زّوج( لمفعوله الثاني بالباء، اإحداهما قوله عز وجل: {ہ  
{چ چ ڇ  �صاأنه:  جل  قوله  واالأخ��رى  ہ  ہ  ہ})83(، 
�صائع  ماهو  ت��رك  ف��ي  ال�صر  فما  ڍ})84(،  ڍ  ڇ  ڇڇ 

وم�صهور؟
اأقول مجيبًا عن هذا ال�صوؤال: اإنه قد �صبق اأن ذكرت اأن الفراء  ن�ص 
على اأن جمهور القبائل العربية على اللغة االأولى، كما اأنه ن�ص بعد ذلك 
اأي�صا على اأن من العرب من يعدي هذا الفعل )زّوَج( اإلى المفعول الثاني 

بالباء)85(، لكنها لغة قليلة.
اأزد  اإل��ى  معن  بن  القا�صم  عزاها  فقد  اللغة  ه��ذه  ن�صبة  عن  اأم��ا 
ا�صتعمالين،  )ت��زوج(  في  تميم  لبني  اأن  �صالم  ابن  وذك��ر  �صنوءة)86( 
العرب  عن  الك�صائي  وحكى  بامراأٍة،  وتزوجُت  ام��راأًة  تزوجُت  فيقولون: 

مثل ذلك، غير اأنه لم يعزها اإلى قبيلة بعينها)87(. 
على  واإيثارها  القليلة  اللغة  هذه  اختيار  في  ال�صبب  اأن  يخفى  وال 
اللغة ال�صائعة في ذينك المو�صعين من القراآن الكريم اإنما كان لق�صد 
الحفاظ على �صالمة الفا�صلة؛ كي تتوافق اآخر هذه االآية مع اأواخر االآي 
وعيون،  )اأمين،  مع:  لتتنا�صب  الدخان  �صورة  ففي  ال�صورتين،  كلتا  في 
)تعملون،  مع:  تتنا�صب  كي  الذاريات  �صورة  وفي  وغيرها،  ومتقابلين( 
ورهين، وي�صتهون( وغيرها؛ الأنه لو ا�صتعمل اللغة ال�صائعة وعدى الفعل 
اإلى مفعوله الثاني دون جار لترتب على ذلك ن�صب اال�صمين بعده، وهما: 
المفعول الثاني، ونعته، فقيل: وزوجناهم حورًا عينًا، وعليه �صوف تتاأثر 
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الفا�صلة بتغير حركة الحرف االأخير، و�صيكون الوقف عليها باالألف، بدل 
النون ال�صاكنة، وفي ذلك اإخالل بها.

في  ال�صبب  هو  كان  الفا�صلة  اإقامة  اأن  من  ذكرته  ما  يوؤيد  وال��ذي 
في  ورد  قد  اأنه  من  الم�صاألة  راأ�ص  في  اإليه  اأ�صرت  ما  اللغة  اختيار هذه 
قوله  وهو  الفوا�صل،  غير  في  ال�صائعة  اللغة  ا�صتعمال  الكريم  القراآن 

�صبحانه: {ڌ ڎڎ ڈڈ ژ}.
والأجل هاتين االآيتين تو�صع بع�ص النحويين المتاأخرين في الم�صاألة، 
فاأجازوا تعدية الفعلين )زّوج( و)تزّوج( دون الباء اأو بها، ولم يفا�صلوا 

بين اال�صتعمالين، ومن هوؤالء ابن ه�صام االأن�صاري)88(.
وما ذهب اإليه هوؤالء هو على النقي�ص مما ذهب اإليه بع�ص النحويين 
المتقدمين الذين منعوا ا�صتعمال الفعل متعديًا بالباء مطلقًا، منهم اأبو 
من�صور االأزهري الذي ذهب اإلى اأبعد من منع ذلك، اإذ نفى عن العرب 
امراأًة،  امراأًة، وتزوجُت  العرب: زوجُتُه  »وتقول  اأ�صال، فقال:  ا�صتعماله 
ولي�ص من كالم العرب: تزوجُت بامراأة«)89(، كما عزا الفخر الرازي اإلى 

يون�ص القول بذلك)90(.
وذهب اأبو جعفر النحا�ص اإلى منعه اأي�صا، اإال اأنه علل ا�صتعمال الفعل 
)َق��َرَن(،  وهو  اآخر،  فعل  معنى  من  �صُ قد  باأنه  االآيتين  في  بالباء  معدى 

فقال: »اأي: َقَرّناهم بهّن«)91(.
وقريب من ذلك ما ذهب اإليه اأبو عبيدة، فقد ذكر اأن الفعل )زّوج( 
في االآيتين لي�ص بمعنى التزويج والنكاح، واإنما بمعنى َجْعِل ال�صيء زوجًا، 
وا�صت�صهد عليه بقول العرب: كان فردًا وزوجته باآخر، كما يقولون: �صفعته 

باآخر)92(.
من  الواحدي  فهمه  كما  اأي�صا  بهذا  يقول  كان  االأخف�ص  اأن  ويظهر 

كالمه)93( الذي قال فيه: »جعلناهم اأزواجًا بالحور«)94(.
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والذي يح�صن اأن اأختم به هذه الم�صاألة اأن اأقول باخت�صار: اإنه من 
غير المقبول منع ا�صتعمال ما ورد في اأف�صح كالم، وهو كالم اهلل جل 
به  يقول  ال  الذي  بالت�صمين  م�صتدال  منعه  بمن  االأول��ى  كان  فقد  وعال، 
اأكثرهم في غير هذه الم�صاألة اأن يحمل الفعل على ظاهره دونما تاأويل 
اأو تكلف، وال �صيما اأنه قد نقل الثقات عن بع�ص العرب ا�صتعمالهم للفعل 
له  العرب  ا�صتعمال  اأنكر  اأما من  بالباء،  الثاني  )زوج( متعديا لمفعوله 
نقله عمن  اأو  �صمعه عنهم  قد  يكن  لم  اإن  فهو  االأزه��ري،  كاأبي من�صور 
�صمعه، فاإن غيره من النقلة قد �صمعه ونقله اإلينا كالك�صائي والفراء وابن 

�صالم، والناقل حجة على من لم ينقل.
المبحث الثاني:

الم�سائل ال�سرفية فيما جاء على اللغة القليلة لإقامة الفا�سلة
مجيء ا�سم الفاعل مراداً به ا�سم المفعول:

باأنه ما دل على الحدث وفاعله، وا�صم  العلماء ا�صم الفاعل  عرف 
كل  اكت�صب  هنا  ومن  ومفعوله)95(،  الحدث  على  دل  ما  باأنه  المفعول 
القراآن  في  اال�صمان  هذان  ورد  وقد  له،  و�صع  الذي  الم�صطلح  منهما 
ذلك  من  وي�صتثنى  بابه،  على  اأت��ى  قد  منهما  كل  وك��ان  بكثرة،  الكريم 
بع�ص االآيات التي اأتى فيها ا�صم الفاعل مرادا به ا�صم المفعول على ما 

ذهب اإليه جمهور النحويين والمعربين، منها قوله تعالى: {ہ ہ ھ 
ھ})96(، وقوله �صبحانه: {ٹ ٹڤ ڤ})97(، وعلى ما هو �صائع 
اأن يوؤتى با�صم المفعول في هاتين  وفا�ٍص من كالم العرب كان القيا�ص 

االآيتين. 
والحق اأن كثيرًا من النحويين والمف�صرين والمعربين قد مروا على 
هذه االآية مرور الكرام، واكتفوا باأن ذكروا اأنه ُعّبر با�صم الفاعل، واأريد 

به ا�صم المفعول. 
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والطبري)100(   والفراء)99(  كالك�صائي)98(  اللغة  اأئمة  بع�ص  لكن 
واإرادة  الفاعل  با�صم  االإتيان  الحجاز  اأهل  بع�ص  لغة  اأن  على  ن�صوا  قد 
اأي: مكتوم  ا�صم المفعول، ونقلوا عنهم قولهم: �ِصرٌّ كاتٌم، وَهمٌّ نا�صٌب؛ 

ومن�صوب، وحمل الفراء والطبري عليه قوله تعالى:{ٹ ٹڤ ڤ}.
وبناء على هذا التوجيه فاإن الذي رجح ا�صتعمال هذه اللغة القليلة 
هو الحاجة اإلى اإقامة الفا�صلة في كلتا االآيتين لتتوافق مع باقي الفوا�صل 
في ال�صورتين، ففي االآية االأولى )را�صية(؛ لتتنا�صب مع )عالية، ودانية، 
وخالية( وغيرها، وفي االآية االأخرى )دافق(؛ لتتنا�صب مع )طارق( في 
الوزن والحرف االأخير، ولتتنا�صب مع )ثاقب، وحافظ( في الوزن اأي�صا، 
اأَفعُل لهذا من  »واأه��ُل الحجاِز  الفراء قد ن�ص على ذلك، فقال:  اإن  بل 
غيرهم، اأن يجعلوا المفعول فاعاًل....وعي�صة را�صية، واأعان على ذلك 

اأنها توافق روؤو�ص االآيات التي هن معهن«)101(.
اأي:  الن�صبة؛  الفاعل هنا بمعنى  ا�صم  اأن  �صيبويه  اإلى  الزجاج  وقد عزا 
اأَر  فلم  )الكتاب(  اإلى  وقد رجعت  اندفاق)102(،  ذو  وماء  ر�صا،  ذات  عي�صة 
الكريمة  االآي��ة  اأما  اأ�صال،  ڤ}  ٹڤ  {ٹ  تعالى:  قوله  اأورد  قد  �صيبويه 
االأخرى فقد اأوردها، غير اأنه عزا هذا القول اإلى �صيخه الخليل بن اأحمد)103(.
ما  وبين  �صيبويه،  اإلى  الزجاج  بين ما عزاه  الواحدي فخلط  و�صها 
يقول به الزجاج نف�صه، فظن اأنه موافق ل�صيبويه، لكنني حين رجعت اإلى 
)معاني القراآن واإعرابه( وجدت فيه ما يخالف ما ن�صبه الواحدي اإليه، 

اإذ قال الزجاج: »معناه: َمْدُفوق«)104(، ولم يقل: ذو اندفاق.
اأما اأبو جعفر النحا�ص فقد عزاه اإلى الب�صريين عامة، ولم يخ�صه 

بَعَلم معين)105(.
وذهب بع�صهم اإلى اأن )دافق( لم يخرج عن بابه، بل هو ا�صم فاعل 
على الحقيقة؛ الأن الماء اإذا اندفق، فهذا يفهم منه اأنه نزل، فهو نازل، 

وهذا دليل على اأنه قد جاء على بابه، نقل ذلك العكبري .
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بمعنى  فيهما  الفاعل  ا���ص��م  اأن  ي��وؤي��د  االآي��ت��ي��ن  معنى  اأن  وع��ن��دي 
�صالمة  مراعاة  هو  اال�صتعمال  هذا  اإلى  دعا  الذي  واأن  المفعول،  ا�صم 
الفا�صلتين، وال �صيما اأن ذلك قد جاء عل لغة من لغات العرب الف�صيحة.

الوقف على المنقو�ص المحلى بـ )األ( رفعاً وجراً:
اإذا اأريد الوقف على اال�صم المنقو�ص المحلى ب�)األ( فاإن ياءه تثبت 
اأما في حالتي الرفع  في حالة الن�صب، وال تحذف عند العرب جميعًا، 
وراأيت  القا�صْي  فتقول: جاء  العرب،  لغة جمهور  في  تثبت  فاإنها  والجر 

القا�صَي ومررت بالقا�صْي)107(. 
وقد وردت بع�ص االآيات التي ُحذفت فيها الياء من اال�صم المنقو�ص 

ڑ  {ژ  تعالى:  كقوله  والجر،  الرفع  حالتي  في  ب���)األ(  المحلى 
ڑ ک ک})108(، وقوله جل �صاأنه: {ېئ ېئ ېئ 
ىئ ىئ ىئ})109(، وقوله �صبحانه: {ى ائ ائ})110(، وقوله 
للنحويين  ك��ان  وق��د  چ})111(،  ڃ  ڃ  ڃ  {ڃ  وع��ال:  جل 

والمعربين في توجيه تلك االآي اأقوال، فيما ياأتي تف�صيل لها:
باأل  المحلى  المنقو�ص  اال�صم  من  الياء  حذف  اأن  الأول:  الــقــول 
لي�صت  اأنها  اإال  ال��ع��رب،  لغات  من  جيدة  لغة  والجر  الرفع  حالتي  في 
بالف�صحى، وقويت هذه اللغة في تلك المواطن الأجل الفا�صلة القراآنية. 
وهو قول �صيبويه)112( والزجاج)113( وابن ال�صراج)114( وال�صيرافي)115( 

والفار�صي)116( وابن ال�صجري)117(.
القراآنية  للفا�صلة  مراعاة  ُحذفْت  اإنما  الياء  اأن  الثاني:  الــقــول 
فح�صب، وهذا القول هو الظاهر من كالم اأبي جعفر النحا�ص)118( وابن 

�صيده)119( وغيرهما)120(.
ر�صم  في  ال�صورة  بهذه  ُكتبت  الأنها  ُحذفْت  اأنها  الثالث:  الــقــول 

{ژ  تعالى:  قوله  في  كما  بذلك،  القراء  بع�ص  فالتزم  الم�صحف، 
ڑ ڑ ک ک}، وهو قول لبع�ص النحويين)121(.
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والقول ال�صحيح عندي هو اأن حذف الياء من اال�صم المنقو�ص في 
حالتي الرفع والجر لغة من لغات العرب الف�صيحة)122(، غير اأنها دون 
اللغة االأولى �صيوعًا وف�صاحة، وقد ا�صُتعملت في القراآن في مثل االآيات 
ال�صابقة؛ حفاظًا على تنا�صق الفوا�صل وعدم اختاللها، وهو ما قال به 
اال�صتعمال  لذلك  مقويًا  كان  ال�صببين  فاجتماع  االأول،  القول  اأ�صحاب 

الذي هو اأقل في كالم العرب. 
ومما يدل على اأن الحر�ص على �صالمة الفا�صلة لم يكن وحده هو 
اأنه قد  النحويين -  اإليه بع�ص  ال�صبب لهذا اال�صتعمال - على ما ذهب 
جاء حذف الياء من اال�صم المنقو�ص المحلى ب� )األ( في غير الفوا�صل، 
كقوله تعالى: ۇئ ۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ})123(، وقوله 
فقال:  ٿ})124(،  ٺ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ  {ڀ  وج��ل:  ع��ز 
الواِد،  فقال:  �صبحانه: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ})125(  وقوله  الداِع، 

مما يدل على اأنها بحق لغة من لغات العرب المعروفة.  
الوقف على المنقو�ص المنون رفعاً وجراً:

اللغة الف�صحى يوقف على اال�صم المنقو�ص المنون في حالتي  في 
الرفع والجر بحذف يائه، وهذه هي لغة جمهور العرب، وهو عك�ص حكم 
المحلى ب�)األ( الذي م�صى الحديث عنه في الم�صاألة ال�صابقة، وقد قال 
الفار�صي عن هذه اللغة: »كان القيا�ص اأن ُتحذف في الوقف، وهي اللغة 

التي هي اأ�صيع واأف�صى«)126(. 
اأما في حالة الن�صب فتثبت ياء اال�صم المنقو�ص عند جميع العرب، 
وفي هذه الم�صاألة لغة اأخرى اأقل ا�صتعمااًل من اللغة ال�صابقة لغة جمهور 
العرب، تثبت فيها ياء اال�صم المنقو�ص في موا�صع االإعراب كلها، بما في 
ذلك مو�صعا الرفع والجر، فيقولون: هذا قا�صْي، وراأيت قا�صيا، ومررت 

بقا�صْي)127(. 
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وقد ورد في قراءات متواترة ا�صتعمال هذه اللغة؛ حر�صًا على �صالمة 
الفوا�صل، ففي قراءة ابن كثير وبع�ص الع�صرة: {ژ ڑ  ڑ 
ک ک})128( باإثبات الياء في المنقو�ص المحلى ب� )األ(، 
موافقين لغة جمهور العرب)129(، فلما كان االأمر كذلك احتاجت هذه 

{ڃ ڃ  قبلها:  فقرئ  االأخ��رى،  الفوا�صل  مع  تتنا�صب  اأن  اإلى  االآي��ة 
ڃ})130(، ثم قرئ بعدها: {ۅ ۉ ۉ ې ې   ې})131(، باإثبات 
الياء في المنقو�ص المنون في حالتي الرفع والجر)132( على اأقل اللغتين؛ 

مراعاة للفا�صلة. 
وكما اأ�صرت �صابقا لم تكن الفا�صلة وحدها هي ما دعا اإلى اإثبات 
الياء في االآيتين ال�صابقتين، بل كونها قد وافقت لغة من لغات العرب؛ 
الأن اإثبات الياء في هذين المو�صعين عربي جيد، كما ن�ص عليه معظم 
النحويين، ومما يدل على ذلك اأن بع�صهم قد قراأ به في غير الفا�صلة، 

ومن ذلك قراءة ابن كثير: {چ چ چ ڇڇ})133(. 
ال��ي��اء في  اإث��ب��ات  اأن��ه يرجح  اإل��ى يون�ص  وق��د ع��زا خالد االأزه���ري 

المنون)134(.
يون�ص  الأن  يون�ص؛  اإلى  عزاه  فيما  �صها  قد  االأزه��ري  اأن  لي  ويظهر 
يرجح حذف الياء في المنادى المجرد من )األ( واالإ�صافة؛ قيا�صًا على 
ما كان عليه قبل االإ�صافة، على ما نقله عنه تلميذه �صيبويه، مخالفًا في 
يون�ص،  �صيبويه  وافق  وقد  الياء،  اإثبات  بترجح  يقول  الذي  الخليل  ذلك 
قال  النداء،  قبل  عليه  كان  ما  على  االأق��وى؛ حمال  باأنه  مذهبه  وو�صف 
ْي؛  �صيبويه: »و�صاألُت الخليَل عن القا�صي في النداء، فقال: اأَختاُر: يا قا�صِ
اأَختاُر: هذا القا�صْي، واأما يون�ص فقال: يا قا�ْص،  ن، كما  الأنه لي�ص بمنوَّ
وقول يون�ص اأقوى؛ الأنه لما كان ِمْن كالمهم اأْن يحذفوا في غير النداء 

ع َحْذف«)135(.  كانوا في النداء اأَْجَدر؛ الأن النداء َمْو�صِ
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فاأقول: اإن قول �صيبويه: »قيا�صا على ما كان عليه قبل النداء« دليل 
على اأن يون�ص ال يرجح اإثبات الياء في المنون كما عزاه اإليه االأزهري.

اأما قراءة الجمهور فهي على عك�ص ذلك تماما، فقد ُحذفت الياء من 
المحلى باأل )المتعال( على اأقل اللغتين؛ كي ت�صتقيم الفا�صلة مع المنقو�ص 
بلغة الجمهور )هاد(  المنون الذي قبله والذي بعده؛ الأنه قد قرئ فيهما 

ڃ  {ڃ  �صبحانه:  وقال  ک}،  {ک  تعالى:  قال  و)وال(، 
ڃ}، وقال جل وعال: {ۅ ۉ ۉ ې ې   ې}.

وهذه الم�صاألة والم�صاألة التي قبلها تظهران ب�صكل وا�صح ما للفا�صلة 
من اأثر في اختيار اأقل اللغتين في القراآن الكريم، وتقديمها على اللغة 

ال�صائعة لغة جمهور العرب.

الوقف على اآخر ال�سم الم�ساف اإلى ياء المتكلم بعد حذفها:
اإذا اأ�صيف ا�صم اإلى ياء المتكلم، فاإنه يجوز في الوقف عليه وجهان:
الوجه الأول: بقاء ياء المتكلم �صاكنة، وهذه هي اللغة الف�صحى، 
وهي لغة ال�صواد االأعظم من العرب، وقد جاءت هذه اللغة على االأ�صل. 

وقد و�صف �صيبويه هذه اللغة باأنها اأقي�ص اللغتين واأكثرهما �صيوعًا 
وا�صتعمااًل في األ�صنة العرب، فقال: »وتركها في الوقِف اأقي�ُص واأكثُر؛ الأنها 
هوها بياء  في هذه الحال، والأنها ياء ال َيلحقها التنويُن على كل حال، ف�صبَّ
ياٌء بعد ك�صرة �صاكنٌة في ا�صم، وذلك قولك: هذا ُغالْم،  قا�صي؛ الأنها 

واأنَت تريُد: هذا ُغالِمْي«)136(.
ووافق �صيبويه في ذلك الزجاُج)137(، والواحدي)138(، والمرادي)139(. 
اال�صم  اآخ��ر  على  وال��وق��وف  المتكلم،  ي��اء  ح��ذف  الآخــــر:  الــوجــه 
الم�صاف اإليها بال�صكون)140(، اأما في الو�صل فيك�صرون اآخر اال�صم، وهو 

الحرف الذي قبل الياء؛ للداللة عليها بعد الحذف. 
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ال�صابقة)141(،  اللغة  من  اأقل  باأنها  اللغة  هذه  �صيبويه  و�صف  وقد 
ون�ص على ذلك ال�صيوطي)142(.

وقد ورد ا�صتعمال تلك اللغة القليلة في القراآن الكريم في موا�صع 
وج���ل: {ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ  ع��ز  ق��ول��ه  وه���ي:  ث��الث��ة، 
ٴۇ ۋ})143(، وقوله �صبحانه : {ہ ہ})144(، وقوله تعالى: 
ون��ذر  وع��ب��اد  عقاب  �صبحانه:  فقال  ڱ})145(  ڱ  {ڳڱ 
وقفًا،  الدال  و�صكون  الياء  وحذف  و�صال،  قبلها  ما  وك�صر  الياء  بحذف 
مراعاة  هو  القليلة  اللغة  هذه  ا�صتعمال  اإلى  دعا  الذي  اأن  يت�صح  وبهذا 
وعدد  الوزن  حيث  من  االأخ��رى  الفوا�صل  مع  لتتنا�صب  وذلك  الفا�صلة؛ 

االأحرف في قوله �صبحانه: {ڭ ڭ ۇ ۇ})146(، و{ۋ 
ۅ ۅ ۉ ۉ})147(، واأي�صا في الحرف االأخير والذي قبله في: {ېئ 

ېئ ىئ ىئ})148(، وقد ن�ص على ذلك الواحدي)149(.
ورد  اأن ما  والواحدي)151( على  اأبي طالب)150(   بن  نبه مكي  وقد 
ڳ})152(   {ڳ  تعالى:  النداء،كقوله  في  المتكلم  ياء  حذف  من 
اإلى  الم�صاف  المنادى  م�صاألة  اإذ هي  الم�صاألة،  اأخرى غير هذه  م�صاألة 
ياء المتكلم، وما قااله حق و�صواب؛ الأن العلماء قد ن�صوا على اأنه يجوز 
غير  في  الكريم  القراآن  في  ورد  ما  منها  لغات،  عدة  اال�صم  ذلك  في 

الفوا�صل)153(.
الوقف على نون الوقاية بال�سكون:

نون الوقاية هي نون اأتي بها لتف�صل بين الفعل وياء المتكلم؛ لي�صلم 
الف�صحى واالأ�صهر في  واللغة  ا�صمها،  اكت�صبت  الك�صر، ولهذا  اآخره من 

األ�صنة العرب اأن تبقى ياء المتكلم بعد النون، ويوقف عليها بال�صكون. 
العرب في هذه  االأئمة عن  نقلها  التي  اللغة  ولي�صت هذه فقط هي 
الم�صاألة، واإنما هناك لغة عربية اأخرى اأقل �صهرة وف�صاحة منها، وهي 
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الوقف على نون الوقاية �صاكنة بعد حذف ياء المتكلم، وك�صرها في حال 
الو�صل.

وقد ذكر �صيبويه هذه اللغة، واأن�صد عليها بع�ص ال�صواهد الف�صيحة، 
االأع�صى  اأحدهما  المعلقات،  �صعراء  من  ل�صاعرين  اأبيات  اأربعة  منها 

الكبير في بيتين له، اأولهما قوله: 
فَهْل يـَْمَنَعّني ارتياِدي الِبال          َد ِمن َحْذِر الموِت اأْن َياأِتَيْن)154(

فقال: ياأتَين، ولو جاء به على اللغة الف�صحى لقال: ياأتَيني.
اأن  �صيبويه  ذكر  وقد  اأي�صا،  له  بيتين  في  الذبياني  النابغة  واالآخر 

بع�ص العرب اأن�صدهما على هذه اللغة، فقال في اأحدهما:
)155( اإذا حاَوْلَت في اأَ�َسٍد ُفُجوراً        فاإني َل�ْسُت ِمْنَك ول�سَت ِمّنْ

الم�صهورة  والرواية  الياء،  حذف  بعد  مقيدة   ) )ِم��ّنْ على  بالوقف 
للبيت، وما هو مثبت في ديوان ال�صاعر مّني، على اللغة الفا�صية)156(.

جمهور  لغة  يع�صدان  والقيا�ص  الكثرة  اأن  على  �صيبويه  ن�ص  وقد 
العرب)157(.

وتابع الزجاُج �صيبويه في ذلك، اإال اأنه ذكر اأن حذف الياء مع نون 
�صبق  التي  الم�صاألة  وهي  الم�صاف)158(،  مع  حذفها  من  اأكثر  الوقاية 

الحديث عنها.
وذهب جماعة منهم الفار�صي)159( وابن عطية)160( اإلى اأن حذف 
الياء والوقف على نون الوقاية �صرورة �صعرية، و�ُصبهت الفا�صلة القراآنية 

بال�صعر في ذلك. 
ورد عبد القادر البغدادي هذا القول محتجا بما ذكره �صيبويه من 

جوازها في ال�صعة عند بع�ص العرب)161(.
واأقول: اإن ما قاله البغدادي هو عين ال�صواب، فما نقله �صيبويه عن 
العرب �صدق ال يتطرق اإليه �صك اأبدا، بل اإنه - رحمه اهلل - لم ينقل لنا 
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هذه اللغة اإال بعد اأن تثبت من ف�صاحة من يتكلم بها؛ ولذا ن�ص على ذلك 
تاأكيدا، فقال بعد اإيراده لبيت النابغة ال�صابق: »�صمعنا ذلك ممن يرويه 

عن العرب الموثوق بهم«)162(.
وي�صنده  يع�صده  ما  القراآن  في  ورد  قد  اأنه  ذكرته  ما  على  والدليل 
في موا�صع اأخرى، فقد وردت اآيات عدة ُوِقف فيها على نون الوقاية في 
غير الفوا�صل كما �صياأتي، وهذا قول ف�صل، ون�ص في الم�صاألة، يقطعان 
باأنها لغة من لغات العرب؛ الأنه لي�ص ثمة حاجة تدعو اإلى ذلك كما ذهب 

اأ�صحاب القول ال�صابق من اأن حذف الياء كان ب�صبب الفا�صلة.
ومما يدل على ذلك اأي�صا اأن بع�ص مناطق و�صط الجزيرة العربية 
ما زالوا يتكلمون بهذه اللغة حتى يومنا هذا، مما يدل على اأنها تعود اإلى 

لغة من لغات العرب القديمة.
كما اأ�صيف على ذلك باأن ال�صرورة ال تتاأتى في بيت النابغة ال�صابق 

الذي اأن�صدته العرب:
اإذا َحاَوْلَت في اأَ�َسٍد ُفُجوراً           فاإني َل�ْسُت ِمنَك وَل�ْسَت ِمّنْ

العرب،  لغة جمهور  على  به  اأتى  لو  وغير مختل  م�صتقيم  البيت  اإذ 
اللغة،  وزنه على هذه  واأجمل جر�صًا من  وزنا  اأ�صلم  هو  بل  فقال: مني، 
ويدرك ذلك ذوو االآذان المو�صيقية، وفي هذا داللة على اأن حذف الياء 
والوقف على نون الوقاية لغة لبع�ص العرب، فال�صرورة لم تدُع اإليه كما 

حمله على ذلك الفار�صي ومن تبعه. 
ومن االآيات التي جاءت على هذه اللغة في غير الفوا�صل - وهي اأقل بكثير 

مما ورد منها في الفوا�صل - قوله �صبحانه: {گ ڳ ڳ ڳ ڳ 
{ڃڃڃ})164(،  �صاأنه:  عز  وقوله  ڱ})163(،   ڱ  ڱ 
وعال:  جل  وقوله  ۈٴۇ})165(،  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  {ۇ  تعالى:  وقوله 

{ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک کک گ گ})166(.
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وتعبيري عن هذه اللغة باأنها لغة قليلة ال يعني اأنها نادرة اال�صتعمال، 
وهي  الفا�صية،  اللغة  من  ا�صتعمااًل  اأقل  اأنها  التعبير  بهذا  مرادي  واإنما 
لغة جمهور العرب؛ لكن لوجود الحاجة لها كثر ورودها في اأواخر االآي؛ 

مراعاة ل�صالمة الفا�صلة. 
واأمثلة ورود هذه اللغة في الفوا�صل كثيرة كما اأ�صرت �صابقا، والمقام 
يطول في اإيرادها، و�صاأكتفي بذكر بع�ص منها، فمن ذلك قوله �صبحانه: 

{ڃ ڃ ڃ چ چ چ})167(، وقوله تعالى: {ۇئ ۇئ 
ۆئ ۆئ ۈئۈئ ېئ ېئ ېئ ىئىئ})168(، وقوله عز ا�صمه: 

{ڳ ڳ})169(.
هذه  على  بفا�صلة  ال�صعراء  ���ص��ورة  م��ن  كثيرة  اآي���ات  ُختمت  وق��د 

ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  {ھ  تعالى:  قال  اللغة، 
ۅۉ})170(،  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 

ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  {ۋ  نف�صها:  ال�صورة  في  وقوله 
ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى 
اأن  على  دليل  اأو�صح  االأخيرة  االآي��ات  هذه  وفي  ېئىئ})171(،  ېئ 
ا�صتعمل  قد  اأنه  بدليل  الفا�صلة؛  اإقامة  لغر�ص  كان  اللغتين  اأقل  اختيار 
اللغة جمهور العرب في غير الفوا�صل من االآيات نف�صها، وهي: )خلقني، 
)يهدين،  وهي:  القليلة،  باللغة  الفوا�صل  وخ�ص  ويميتني(،  ويطعمني، 
اأخرى،  �صورة  في  اأي�صا  ذلك حدث  ومثل  وُيحين(،  وي�صفين،  وي�صقين، 
لغة  فا�صتعمل  ېئ})172(،  ېئ  ېئ  ۈئ   {ۈئ  وع��ال:  عز  قال  فقد 
في  القليلة  اللغة  وا�صتعمل  الفا�صلة،  غير  في  )ان�صرني(  في  الجمهور 

نهاية االآية، فقال: )كذبون(؛ الأنها فا�صلة.
ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  {ڀ  �صبحانه:  قال  فقد  ال�صعراء  �صورة  على  وع��ودا 
ڤ  ٹ  {ٹٹ  وجل:  عز  قال  االأنبياء  �صورة  وفي  ٺ})172(، 
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ى  {ى  �صبحانه:  ق��ال  ال�صافات  �صورة  وف��ي  ڤ})174(، 
ائ ائ ەئ ەئ})175(.

َب(: م�سدر الفعل )َكذَّ
َل( هو: َتْفِعيل، نحو: َكّذَب تكذيبًا، كما يقال:  القيا�ص في م�صدر )َفعَّ
َق ت�صديقًا، وعّلَم تعليمًا، وهو اأي�صا مع موافقته للقيا�ص اأكثر واأف�صى  �صدَّ
في كالم العرب، وقد ن�ص على ذلك الزجاج)176(، وجاءت هذه اللغة في 

القراآن الكريم، فقال تعالى: {ۉ ې ې ې ې})177(. 
في  فا�ٍص  هو  ولما  ال�صابقة  للقاعدة  مخالفتان  اآيتان  وردت  وق��د 
َل( على وزن اآخر غير )َتْفِعيل(،  اإذ ورد فيهما م�صدر )َفعَّ لغة العرب، 
واالآيتان هما: قوله تعالى في �صورة النباأ: {ائ ائ ەئ})178(، 

وقوله �صبحانه في ال�صورة نف�صها: {ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ})179(.
ابا(، اأما قراءة الك�صر والت�صديد  ابا( و)ِكَذابا( و)ُكذَّ وقد ُقرئت: )ِكذَّ
والتخفيف  الك�صر  ق��راءة  واأم��ا  الجمهور)180(،  ق��راءة  فهي  اب��ا(  )ِك��ذَّ
واأبي رجاء وعي�صى  الع�صرة واالأعم�ص  الك�صائي من  )ِكَذابا( فهي قراءة 
من غيرهم، وُعزيت اأي�صا اإلى علي بن اأبي طالب ر�صي اهلل عنه)181(، 
عبدالعزيز  بن  عمر  بها  قراأ  فقد  ابا(  )ُكذَّ والت�صديد  ال�صم  قراءة  واأما 

رحمه اهلل)182(.
الم�صهور  بالم�صدر  االإتيان  ترك  على  القراء  اإجماع  اأن  والظاهر 
الفوا�صل  الفا�صلة مع  تنا�صب  الحفاظ على  لغر�ص  كان  )َكّذَب(  للفعل 
الحرفين  في  وع��ذاب��ا(  وكتابا،  )ح�صابا،  وه��ي:  ال�صورة،  في  االأخ��رى 
االأخيرين من الكلمة وفي تقارب عدد حروفها؛ الأن العلماء قد ن�صوا على 
اأنه من الم�صتح�صن اأن تتنا�صب الفا�صلة مع الفوا�صل االأخرى في الطول 

والق�صر والوزن والتماثل في الحرف االأخير والحرف الذي قبله)183(.



أثر الفاصلة في اختيار اللغة القليلة وتقدميها على لغة جمهور العرب

20
18

ل 
ري

 إب
ـ -

1ه
43
9 

ب
ج

، ر
 4
9 

دد
لع

ا

106

جـــــذور

وقد قيل في توجيه القراءات ال�صابقة اأقوااًل عدة، ولذا �صاأفرد كال 
ابا( فقد وجهها النحويون  منها بحديث م�صتقل، اأما قراءة الجمهور )ِكذَّ

بما ياأتي:
العرب،  لغات  من  لغة  على  َب(،  ل�)َكذَّ م�صدر  ابا(  )ِكذَّ اأن  الأول: 
�صوهد  ولها  ف�صيحة)184(،  لغة  باأنها  الفراء  و�صفها  يمانية،  لغة  وهي 
نثرية و�صعرية، اأما النثرية فقد �صمع الفراء اأحدهم َي�صتفتي في َحّجِه، 
اُر؟ يريد التق�صير، واأما ال�صعر فقوله: فيقول: اآْلَحْلُق اأََحبُّ اإليَك اأم  الِق�صَّ
اوؤها ِمن �ِسفائيا)185(  حاَبتي            وعن َحاجٍة ِق�سَّ َلقْد َطاَل ما َثبَّْطَتِني عن �سَ
ى. وهو قول الفراء)186( والزجاج)187(  َيُتها؛ الأن فعلها َق�صَّ يريد: َتْق�صِ
وابن خالويه)188(، وعزاه اأبو جعفر النحا�ص اإلى بع�ص الكوفيين)189(، 

ووافقهم من المتاأخرين اأبو حيان)190( وال�صمين الحلبي)191(.
الم�صموع  كان  اإذا  وال�صيما  بالقيا�ص -  الب�صريين  والهتمام علماء 
خالف االأكثر في كالم العرب - فقد حر�ص اأكثرهم على تف�صيره تف�صيرا 
ل( كما  �صرفيًا؛ ليتما�صى مع القاعدة التي و�صعوها لم�صدر الفعل )َفعَّ

�صياأتي. 
وذهب اأبو جعفر النحا�ص اإلى اأبعد من ذلك، فقد و�صف تنبيه الفراء 
على اأنها لغة يمانية ف�صيحة باأنه لي�ص فيه كثير فائدة)192(، و�صبب ذلك 
�صار على منهجهم  الب�صريين ومن  اأن  قليل من  قبيل  عندي ما ذكرته 
بعزو  االعتناء  من  اأكثر  باالأقي�صة  بالتعليل  ُيعنون  النحا�ص  جعفر  كاأبي 

الن�صو�ص الم�صموعة اإلى قبائلها، وذكر درجتها من حيث الف�صاحة.
ال( باأن الفعل  َل( على )ِفعَّ وقد وجه الب�صريون مجيء م�صدر )َفعَّ
اإذا كان رباعيا فاإنه يزاد في م�صدره األف قبل االآخر، نحو: اأَْكَرَم اإْكَرامًا، 
َب ِكّذابًا)193(، ووافقهم عليه كثير ممن جاء بعدهم  وانطلَق انطالقًا، وَكذَّ

كمكي بن اأبي طالب)194( واأبي البركات االأنباري)195(. 
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واأما قراءة الك�صائي بالتخفيف )ِكَذابا( فقد ن�ص كثير من النحويين 
على اأن )ِفَعال( ياأتي م�صدرًا ل� )َفَعَل(، وهو )َكَذَب( بالتخفيف، نحو: 

َكَتَب ِكَتابًا، وَح�َصَب ِح�صابا)196(.
اللغة  هذه  اأن  المتقدمين  اأحد  عن  نقاًل  الحلبي  ال�صمين  ذكر  وقد 
اإذ  اأحدهما،  من  �صهو  ولعله  عندي،  نظر  وفيه  يمانية)197(،  لغة  اأي�صا 
خلط بين لغة الت�صديد التي ن�ص بع�ص المتقدمين على اأنها لغة يمانية 
ولغة التخفيف؛ ويدل على ذلك اأن ال�صواهد التي اأن�صدها النحويون على 
لغة التخفيف - كما �صياأتي - ل�صعراء من عرب ال�صمال كاالأع�صى الكبير 
اإلى ربيعة بن  وطرفة بن العبد، وهما من قبيلة بكر)198(، التي تنت�صب 
قحطان،  اإلى  ن�صبها  يعود  التي  اليمن  قبائل  من  ولي�صت  عدنان)199(، 
و�صمالها)200(،  العربية  الجزيرة  و�صط  في  بكر  قبيلة  م�صاكن  اأن  كما 
وال�صحيح في ن�صبة هذه اللغة عندي هو ما ذكره الفراء في كتابه )لغات 
ويوؤكده  ذلك  �صحة  على  يدل  ومما  نجدية)201(،  لغة  اأنها  من  القراآن( 
بن  قي�ص  منازل  من  هي  منها  اليمامة  منطقة  وبخا�صة  نجد  اأر���ص  اأن 
اأحد   - ثعلبة  بن  قي�ص  اأعني   - وهو  بكر،  قبيلة  بطون  اأكبر  اأح��د  ثعلبة 
اأجداد ال�صاعرين االأع�صى وطرفة اللذين ا�صت�صهد النحويون ببيتين من 

�صعرهما؛ ا�صتدالال على هذه اللغة)203(، اأما بيت االأع�صى فهو:
ف�َسَدْقُتها وَكَذْبُتها           والمرُء َيْنَفُعُه ِكَذاُبْه 

واأما بيت طرفة فقد اأن�صده ابن جني في الم�صاألة نف�صها)204(.
بوا(،  ويجوز اأن يكون النا�صب ل�)ِكَذابا( الفعل المذكور في االآية )َكَذّ
اأو اأن يكون فعال محذوفا غير م�صدد، وتقديره: وكّذبوا باآياتنا، فَكَذُبوا 

ِكَذابا)205(.
وذهب المبرد)206( وابن خالويه)207( اإلى اأن )ِكَذابًا( م�صدر للفعل 

)َكاَذَب(، مثل: َقاَتَل ِقتااًل.



أثر الفاصلة في اختيار اللغة القليلة وتقدميها على لغة جمهور العرب

20
18

ل 
ري

 إب
ـ -

1ه
43
9 

ب
ج

، ر
 4
9 

دد
لع

ا

108

جـــــذور

هي  واإنما  اأ�صاًل،  بم�صدر  لي�صت  )ِكَذابا(  اأن  اإلى  ُقْطُرب  وذهب 
المتاأخرين  من  واأجازه  َحاب)208(،  و�صِ اِحب  �صَ مثل:  ل�)َكاِذب(،  جمع 

المنتجب الهمذاني)209(.
ابا( بال�صم والت�صديد فلهم في توجيهها قوالن: اأما قراءة )ُكذَّ

ار وَفاِجر وُفّجار، وعليه  الأول: اأنها جمع ل�)َكاِذب( مثل: َكاِفر وُكفَّ
يكون اإعرابها حااًل من واو الجماعة في )كذبوا(؛ اأي: كذبوا باآياتنا حال 

كونهم كاذبين، وهو قول لجماعة من النحويين)210(.
التوجيه  هذا  على  التركيب  في  اأن  المتاأمل  على  يخفى  ال  واأق��ول: 
الف�صاحة  م�صكاة  من  تخرج  اأن  الم�صتحيل  من  وتكرارًا  وركاكة  �صعفًا 
ابا( من�صوبًا على الذم،  والبالغة، واأرى اأن االأولى اأن يكون اال�صم )ُكذَّ
ڱ})211(  ڱ  {ڱ  تعالى:  قوله  في  )حمالة(  كن�صب 

اأي: وكذبوا باآياتنا اأَُذمُّ ُكّذابا. 
ريد به المبالغة، مثل َعِجيب وُعَجاب)212(. الثاني: اأنه و�صٌف اأُ

الخاتمـــــة:
لقد ظهر لي بعد اإتمامي لهذا البحث ثمرات �صاألخ�صها فيما ياأتي 

من نقاط:
1 - اأن اإقامة الفا�صلة �صبب رئي�ص وموؤثر قوي في ا�صتعمال بع�ص اللغات 
القليلة الف�صحية في القراآن الكريم، وتقديمها على اللغة الف�صحى 
الفا�صية، وهي لغة جمهور العرب، وقد ا�صتطعت جمع ت�صع م�صائل 

تدل على ذلك، ثالث منها نحوية، وباقيها �صرفية.
درجة  في  وكلها  عدة،  لغات  على  بقراءته  الكريم  القراآن  ا�صتمال   -  2
عالية من الف�صاحة، واإن كان بع�صها اأكثر ف�صاحة من بع�ص، لكنه 
ال ي�صح القدح في اأي منها، واإن خالفت بع�ص االأقي�صة؛ و�صبب ذلك 
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الف�صحى  اللغة  العلماء على  والقواعد قد و�صعها  االأقي�صة  تلك  اأن 
ال�صائعة، ولي�ص على كل لغة ف�صيحة تكلمت بها العرب، وبناء على 
ذلك فمن غير المقبول اأن تجعل تلك االأقي�صة معيارا لقبول اللغات 
على  دليل  اأق��وى  هو  ال��ق��راآن  في  وروده��ا  الأن  رف�صها؛  اأو  االأخ��رى 

ف�صاحتها.
3 - اأن اللغات القليلة الم�صتعملة في الفوا�صل تختلف في ن�صبة ورودها في 
القراآن الكريم، فمنها ما ورد في موا�صع كثيرة كلغة الوقف على نون 
الوقاية بعد حذف ياء المتكلم، ومنها ما ورد في مو�صعين كتعدي 

)زّوج( اإلى مفعوله الثاني بالباء، واأكثرها ما بين هذا وذلك.
4 - من تلك اللغات القليلة التي وردت في الفوا�صل ما عزاه العلماء اإلى 
معظم اأقاليم الجزيرة العربية، وهي: الحجاز ونجد واليمن، اأو اإلى 
اأو   ، وعب�ص  وهذيل  تميم  وهي:  العدنانية،  �صواء  قبائلها،  من  عدد 

القحطانية، وهي: اأزد �صنوءة.
5 - تاأكد لي �صحة ما ُذِكر عن الكوفيين من اهتمامهم بالم�صموع عن 
العرب؛ ولذا فاإن لهم عناية في عزو اللغات اإلى قبائلها، اأو الن�ص 
حيث  من  درجتها  على  التنبيه  اأو  العرب،  لغات  اإح��دى  اأنها  على 
الف�صاحة، وقد ظهر ذلك بجالء عند الفراء في عدد من م�صائل 

البحث.
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الهوامــ�ص

)1( اأخرجه البخاري في الجامع ال�صحيح: 194/6، وم�صلم في �صحيحه: 560/1.
)2( �صورة الفجر: 4.

)3( �صورة الكهف: 64.
)4( كتاب �صيبويه: 185/4.

)5( انظر: المحرر الوجيز: 514/5.
54/1، والمو�صوعة  126، والبرهان في علوم القراآن:  )6( انظر: البيان في عد اآي القراآن: 

القراآنية: 276/2.
)7( انظر: البيان في عد اآي القراآن: 126، والبرهان في علوم القراآن: 54/1.

)8( انظر: البرهان في علوم القراآن: 54/1، والمو�صوعة القراآنية: 276/2. 
)9( �صورة ف�صلت: 3.

)10( انظر: المو�صوعة القراآنية: 276/2. 
)11( انظر: معاني القراآن واإعرابه: 121/1.

)12( معاني القراآن واإعرابه: 121/1.
)13( انظر: البيان في عد اآي القراآن: 126، والبرهان في علوم القراآن: 54/1، واالإتقان في 

علوم القراآن: 332/3. 
)14( انظر الخالف في هذه الم�صاألة مف�صال في: البرهان في علوم القراآن: 54/1، واالإتقان 

في علوم القراآن: 338-334/3.
124/16، وال�صراج المنير:  225/9، واللباب في علوم الكتاب:  )15( انظر: الدر الم�صون: 

.322/3

)16( انظر: اإعجاز القراآن للباقالني: 57، والبرهان في علوم القراآن: 54/1. 
علوم  في  واالإتقان   ،54/1 القراآن:  علوم  في  والبرهان   ،127 الف�صاحة:  �صر  انظر:   )17(

القراآن: 334/3.
)18( انظر: اإعجاز القراآن: 57، والبرهان في علوم القراآن: 54/1.

)19( انظر: الدر الم�صون: 225/9.
)20( انظر: �صر الف�صاحة: 127، والبرهان في علوم القراآن: 54/1.

)21( انظر: البرهان في علوم القراآن: 54/1.
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)22( انظر: البرهان في علوم القراآن: 54/1.
)23( انظر: ال�صناعتين: 262-261.

)24( انظر: �صر الف�صاحة: 127.
)25( انظر: المثل ال�صائر: 214/1.

)26( انظر: ال�صناعتين: 261.
)27( انظر: م�صطلحات النحو الكوفي: 8.

)28( �صورة طه: 77.
)29( انظر: الن�صر: 321/2، واالختيار في القراءات الع�صر: 544/2.

)30( انظر: كتاب �صيبويه: 98/3.
)31( انظر: معاني القراآن: 187/2.
)32( انظر: اإعراب القراآن: 50/3.

)33( انظر: اإعراب القراءات ال�صبع: 46/2.
)34( انظر: ك�صف الم�صكالت: 2/845.

)35( انظر: معاني القراآن : 161/1، 187/2،  واإعراب القراآن للنحا�ص: 51/3.
)36( انظر: الفريد في اإعراب القراآن المجيد: 454/3.

)37( انظر : معاني القراآن : 161/1.
)38( البيت لقي�ص بن زهير في: �صرح اأبيات �صيبويه البن ال�صيرافي: 340/1، وخزانة االأدب: 
333/1، و�صر �صناعة  316/3، والخ�صائ�ص:  �صيبويه:  359/8، وبال عزو في: كتاب 

االإعراب: 87/1.
)39( انظر: اإعراب القراآن: 50/3.

)40( انظر: الحجة: 239/5.
)41( انظر: الك�صف عن وجوه القراءات: 102/2.

)42( انظر: البيان في غريب اإعراب القراآن: 150/2.
)43( انظر: التبيان في اإعراب القراآن: 899/2.

)44( انظر: كتاب �صيبويه: 98/3 .
)45( انظر: معاني القراآن: 162/1.

)46( انظر: الحجة : 240/5.
)47( انظر: البيان في غريب اإعراب القراآن: 150/2.
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)48( الفريد في اإعراب القراآن المجيد: 453/3.
)49( انظر: اإعراب القراءات ال�صبع: 46/2.

)50( انظر: البيان في غريب اإعراب القراآن: 151/2.
)51( انظر: التبيان في اإعراب القراآن: 899/2.

 ،150/2 القراآن:  اإع��راب  غريب  في  والبيان   ،50/3 للنحا�ص:  القراآن  اإع��راب  انظر:   )52(
والتبيان في اإعراب القراآن: 898/2، و�صرح المف�صل: 281/4.

)53( �صورة االأعلى: 6.
)54( انظر: اإعراب القراآن: 205/5.

)55( انظر: اإعراب القراءات ال�صبع: 46/2.
)56( انظر: البيان في غريب اإعراب القراآن: 508/2.

)57( انظر: اإعراب القراآن: 205/5.
)58( انظر: الفريد في اإعراب القراآن المجيد: 659/2.

)59( انظر: اإعراب القراءات ال�صبع : 46.
)60( انظر: الفريد في اإعراب القراآن المجيد: 660/4.

)61( �صورة الفجر: 4.
)62( انظر: ال�صبعة: 683، وحجة القراءات: 761.

)63( انظر: الدر الم�صون: 780/10.
)64( انظر: كتاب �صيبويه: 185/4.

)65( انظر: معاني القراآن واإعرابه: 321/5.
)66( انظر: االأ�صول: 389/2.

)67( انظر: اإعراب القراآن: 219/5.
)68( انظر: الحجة: 402/6.

)69( انظر: �صر �صناعة االإعراب: 471/2.
)70( انظر: اأمالي ابن ال�صجري: 290/2.

)71( انظر: البيان في غريب اإعراب القراآن: 1285/2.
)72( انظر: كتاب �صيبويه: 185/4.

)73( معاني القراآن واإعرابه 125/2.
)74( انظر: معاني القراآن: 260/3.
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153/4، وبال عزو في: �صر �صناعة  البيت للح�صين بن الحمام في: �صرح المف�صل:   )75(
االإعراب: 519/2، والخ�صائ�ص: 90/3، واالإن�صاف: 387/1، وتذكرة النحاة: 32.

)76( انظر: الدر الم�صون: 387/6،
)77( تذكرة النحاة: 32.

)78( انظر: الدر الم�صون: 387/6، وكالم الزمخ�صري في مو�صع االآية من ال�صورة مقت�صب 
جدا، انظر: الك�صاف: 249/4، وقد عزا هذه اللغة اإلى هذيل في مو�صع اآخر ، انظر: 

.293/3

)79( �صورة هود: 105.
)80( �صورة الكهف: 64.

)81( �صورة االأحزاب: 37.
)82( انظر: لغات القراآن: 130، وتهذيب اللغة: 105/11.

)83( �صورة الدخان: 54.
)84( �صورة الطور: 20.

)85( انظر: لغات القراآن: 130، وتهذيب اللغة: 105/11.
)86( انظر: لغات القراآن: 130، وعزا االأزهري هذا الن�صبة اإلى الفراء، فقد يكون ب�صبب اأن 

الفراء نقله عن القا�صم بن معن، انظر: تهذيب اللغة: 105/11.
)87( انظر: التف�صير الب�صيط: 123/20.

)88( انظر: �صرح �صذور الذهب: 483.
)89( تهذيب اللغة : 152/1.

)90( انظر: التف�صير الكبير: 665/27.
)91( انظر: اإعراب القراآن: 256/4.

)92( انظر: التف�صير الب�صيط: 123/20.

)93( انظر: التف�صير الب�صيط: 123/20.
)94( انظر: معاني القراآن: 457/2.

)95( انظر: �صرح االأ�صموني: 229/2.
)96( �صورة الحاقة: 21.
)97( �صورة الطارق: 6.

)98( انظر: اإعراب القراآن للنحا�ص: 198/5.
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)99( انظر: معاني القراآن: 255/3.
)100( انظر: تف�صير الطبري: 354/24.

)101( معاني القراآن: 255/3، وانظر: تف�صير الفخر الرازي: 119/31.
)102( انظر: معاني القراآن واإعرابه: 311/5.

)103( انظر: كتاب �صيبويه: 382/3.
.311/5 )104(

)105( انظر: اإعراب القراآن: 198/5.
)106( انظر: التبيان في اإعراب القراآن: 1281/2.

ابن  األفية  الناظم على  ابن  و�صرح   ،204/2 واالإع��راب  البناء  اللباب في علل  انظر:   )107(
مالك: 574، واأو�صح الم�صالك: 309/4.

)108( �صورة الرعد: 9.
)109( �صورة غافر: 21.
)110( �صورة غافر: 15.
)111( �صورة الفجر: 9.

)112( انظر: كتاب �صيبويه: 183/4.
)113( انظر: معاني القراآن واإعرابه 373/4.

)114( انظر: االأ�صول: 375/2.
)115( انظر: �صرح كتاب �صيبويه: 156/2 )مطبوع(.

)116( انظر: الحجة: 14/5.
)117( انظر: اأمالي ابن ال�صجري: 290/2.

)118( انظر: اإعراب القراآن: 353/2.
)119( انظر: المحكم: 275/9.

)120( انظر: تف�صير الثعلبي 197/10.
)121( انظر: حجة القراءات: 372.

)122( انظر: التبيان في اإعراب القراآن 753/2.
)123( �صورة القمر: 6.
)124( �صورة القمر: 8.

)125( �صورة النازعات: 16.
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)126( الحجة: 14/5.
الكافية  و�صرح  واالإعراب2/204،  البناء  علل  في  واللباب   ،14/5 الحجة:  انظر:   )127(

ال�صافية: 1985/4.
)128( �صورة الرعد: 9.

)129( انظر : الدر الم�صون: 23/7 .
)130( �صورة الرعد: 7.

القراءات  وجوه  عن  الك�صف  في:  القراءات  هذه  تخريج  وانظر   ،11 الرعد:  �صورة   )131(
ال�صبع: 246/2، والن�صر: 350/2.

)132( انظر هذه القراءات في: الك�صف عن وجوه القراءات ال�صبع: 246/2، والن�صر: 350/2.
وجوه  عن  والك�صف   ،375 القراءات:  حجة  في:  القراءة  وانظر   ،96 النحل:  �صورة   )133(

القراءات ال�صبع: 40/2.
)134( انظر: الت�صريح: 620/2.

)135( كتاب �صيبويه: 185/4.

)136( كتاب �صيبويه: 185/4.
)137( انظر: معاني القراآن واإعرابه: 389/1.

)138( انظر: التف�صير الب�صيط: 429/2.
)139( انظر: تو�صيح المقا�صد: 1984/2.

)140( انظر: كتاب �صيبويه: 186/4.
)141( انظر: كتاب �صيبويه: 185/4-186، و�صرح اأبيات �صيبويه: 288/2.

)142( انظر: همع الهوامع: 531/2.
)143( �صورة الرعد : 32 .

)144( �صورة الزمر: 17.
)145( �صورة القمر : 16 ، 18 ، 21 ، 30 ، 37 ، 41.

)146( الزمر:  18.

)147( الزمر:  19.

)148( الزمر:  20.
)149( انظر: التف�صير الب�صيط: 429/2.

)150( انظر: الك�صف في وجوه القراءات: 237/2.
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)151( انظر: التف�صير الب�صيط: 429/2.
)152( �صورة الزمر: 16.

)153( انظر: �صرح ابن عقيل على األفية ابن مالك: 274/3، �صرح االأ�صموني: 40/3.
)154( البيت لالأع�صى، انظر: ديوانه: 65، وكتاب �صيبويه: 187/4، و�صرح اأبيات �صيبويه البن 
ال�صافية:  الكافية  �صرح  في:  عزو  وبال   ،40/9 المف�صل:  و�صرح   ،346/2 ال�صيرافي: 

.1400/3

�صيبويه:  كتاب  مني،  فيه:  والرواية   ،127 ديوانه:  انظر:  الذبياني،  للنابغة  البيت   )155(
146/4، و�صرح اأبيات �صيبويه البن ال�صيرافي: 335/2، وبال عزو في: �صرح �صافية ابن 

الحاجب للر�صي: 209/4.
)156( انظر : ديوان النابغة الذبياني: 127.

)157( انظر: كتاب �صيبويه: 186/4، و�صرح �صافية ابن الحاجب للر�صي: 209/4.
)158( انظر: معاني القراآن واإعرابه: 389/1.

)159( انظر: التف�صير الب�صيط: 189/18.
)160( انظر: المحرر الوجيز: 489/2.

)161( انظر: �صرح �صافية ابن الحاجب: 209/4، )بهام�صه �صرح �صواهده للبغدادي(.
)162( كتاب �صيبويه: 186/4.
)163( �صورة اآل عمران: 20.

)164( �صورة المائدة: 3.
)165( �صورة االأنعام: 80.

)166( �صورة طه: 92، 93.
)167( �صورة البقرة: 40.

)168( �صورة الحجر: 68، 69.
)169( �صورة الزمر: 16.

)170( �صورة ال�صعراء: 14-12.

)171( �صورة ال�صعراء: 81-77.
)172( �صورة الموؤمنون: 39.
)173( �صورة ال�صعراء: 62.
)174( �صورة االأنبياء: 37.
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)175( �صورة ال�صافات: 99.
)176( انظر: معاني القراآن واإعرابه: 274/5.

)177( �صورة البروج: 19.
)178( �صورة النباأ: 28.
)179( �صورة النباأ: 35.

)180( انظر: ال�صبعة: 669، والك�صف: 359/2.
)181( انظر: ال�صبعة: 669، والمحت�صب: 348/2.

)182( انظر: المحت�صب: 348/2.
)183( انظر: 53/1.

)184( انظر: معاني القراآن: 229/3.
)185( البيت عزاه الفراء اإن�صاده اإلى بع�ص بني كالب، انظر: معاني القراآن: 229/3، وبال 
والمحرر   ،135  ،23 الب�صيط:  والتف�صير   ،274/5 واإعرابه:  القراآن  معاني  في:  عزو 

الوجيز: 427/5.
)186( انظر: معاني القراآن للفراء: 229/3.

)187( انظر: معاني القراآن واإعرابه: 274/5.
)188( انظر: اإعراب القراءات ال�صبع وعللها: 432/2.

)189( انظر: اإعراب القراآن للنحا�ص: 133/5.
)190( انظر: البحر المحيط: 388/10.
)191( انظر: الدر الم�صون: 685/10.
)192( انظر: اإعراب القراآن: 133/5.

 ،133/5 للنحا�ص:  القراآن  واإع��راب   ،116/3 واالأ�صول:   ،101/2 المقت�صب:  انظر:   )193(
والحجة للقراء ال�صبعة: 369/2.

)194( انظر: م�صكل اإعراب القراآن: 796/2، والك�صف: 359/2.
)195( انظر: البيان في غريب اإعراب القراآن: 491/2.

 ،746 348/2، حجة القراءات:  274/5، والمحت�صب:  )196( انظر: معاني القراآن واإعرابه: 
والك�صف عن وجوه القراءات: 359/2.

)197( انظر: الدر الم�صون: 659/10.
وجمهرة   ،137  ،52/1 ال�صعراء:  فحول  وطبقات   ،537/3 الن�صب:  جمهرة  انظر:   )198(

اأن�صاب العرب: 319، 320.
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)199( انظر: جمهرة الن�صب: 485/3، وجمهرة اأن�صاب العرب البن حزم: 302.
)200( انظر: �صفة جزيرة العرب: 57.

.152  )201(
اأن�صاب  وجمهرة   ،154 وال�صعراء:  وال�صعر   ،52/1 ال�صعراء:  فحول  طبقات  انظر:   )202(

العرب: 319.
الم�صون:  وال��در   ،746 ال��ق��راءات:  وحجة   ،564/2 الكامل:  ف��ي:  لالأع�صى  البيت   )203(
 ،274/5 واإعرابه:  القراآن  ومعاني  وبال عزو في:  ديوانه،  لي�ص في  والبيت   ،659/10

والك�صاف: 209/4.
)204( انظر: المحت�صب: 348/2.

)205( انظر: معاني القراآن واإعرابه: 274/5، والك�صاف: 207/4، الدر الم�صون: 659/10.
القراءات  واإع��راب   ،796/2 القراآن:  اإع��راب  وم�صكل   ،746 القراءات:  حجة  انظر:   )206(

ال�صواذ: 671/2.
)207( انظر: اإعراب القراءات ال�صبع: 432/2.

)208( انظر: المحت�صب: 348/2، والفريد في اإعراب القراآن المجيد: 611/4.
)209( انظر: الفريد في اإعراب القراآن المجيد: 611/4.

 ،672/2 ال�صواذ:  القراءات  واإعراب   ،209/4 والك�صاف:   ،348/2 المحت�صب:  انظر:   )210(
والدر الم�صون: 659/10.

)211( �صورة الم�صد: 4.
 ،672/2 ال�صواذ:  القراءات  واإعراب   ،209/4 والك�صاف:   ،348/2 المحت�صب:  انظر:   )212(

والدر الم�صون: 659/10.
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اللغة والقراءة الت�أويلية

مو�سى بن دربا�ش بن مو�سى الزهراين)*(

تكوين الر�ؤية:
ارتباط اللغة بالإن�سان اأمر ظاهر للعيان، فهي من اأعظم مميزات 
العجيب  المخلوق  هـذا  اأ�سبح  وبهـا  الكوني،  وجــوده  وتحقيق  الإن�سان، 
هو  الدقيق  التفكير  ومعيار  باللغة،  اإل  يفكر  »ل  فهو  لغوية)1(،  كينونة 
مات�سير اإليه اللغة من اأ�سماء واأ�سياء«)2(، كما اأن عملية التوا�سل والإبالغ 
اأّن  اأي�سًا، وفي هذا دللة على  اإل من خالل اللغة لديه  والبيان ل تكون 
الفرد  يجد  »حيث  ق�سري  نظام  الإن�ساني  الوجود  داخل  اللغوي  النظام 
المباني،  المعاني �سارمة  لغوية محكمة  اأن�ساق  نف�سه منذ ولدته داخل 
فال يمكن اإزاءها اإل الخ�سوع وال�ست�سالم«)3(، وهذا يعني في المح�سلة 

اأّن العالقة بين الإن�سان واللغة عالقة وجود وحياة.
الجتماعي،  الطابع  هو  ووجودها  اللغة  خلق  في  يتمظهر  مما  اإّن 
و�سيلة  جعلت  لذلك  النا�س،  بين  الحاجة  ق�ساء  يكون  فبوا�سطتها 
قوم عن  كل  بها  »يعّبر  ابن جني  وبتعبير   ، والإبــالغ  والتفاهم  التوا�سل 
اأغرا�سهم«)4(، لكن هذا الت�سور للغة يعزلها في حّيز معّين ، ول ي�سمح 
لها باجتياز الحدود نحو اأفق اأرحب، مما اأّدى اإلى ظهور ت�سور جديد في 
الدرا�سات الحديثة المعنية باللغة، خا�سة في حقول الفل�سفة وعلم اللغة 

)*(  أستاذ مساعد بقسم البالغة والنقد - كلية اللغة العربية - جامعة أم القرى.
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والنقد الأدبي، اإذ يعلي هذا الت�سور من �ساأن اللغة ، فيجعلها ذاتها هدفًا 
من اأهداف البحث الفل�سفي)5(، وغاية تن�سد، ولي�ست مجرد و�سيلة اإلى 

غاية يتطلبهـا المفهوم الجتماعي في دائرة التوا�سل)6(.  
]الإبالغ[  �سفـة  من  تحولهــا  يعني  ]الغـاية[  تقـديـر  في  اللغــة  اإن 
اإذن  فمظهرها  جماعية،  الأولى  ال�سفة  في  وهي  ]الإبداع[،  �سفـة  اإلى 
فردية،  الأخـــرى  ال�سفة  في  هي  بينما  التوا�سل،  لإحـــداث  اجتماعي 
في�ستق�سدها المن�سئ تحقيقًا لخلق خا�سية الأدبية فيها، التي تفلت من 

المفاهيم الم�ستقرة واللغة الم�ستركة. 
على  تقوم  اأدبــيــًا  ن�سًا  الن�س  ي�سبح  بها  التي  الأدبــيــة  اللغة  اإذن 
المجازات  فيها  فتتمكن  اللغوي،  ال�ستعمال  مــن  الــمــاألــوف  مخالفة 
الماكرة، والت�ساعات الأ�سلوبية، كما تت�سع للرامز والغام�س والممتنع، 
وفي هذه المرحلة تتحول اللغة اإلى طاقة هائلة من الإيحاء والرمز، مما 
الألفاظ،  المعاني من  ا�ستيالد  قــادر علـى  اإلى خـلـق طريق فيهــا  يوؤدي 
و�سحن الألفـاظ بالدللت المتنوعـة)7(، فت�سبح اللغة هنا لغة مجازية، 
تخرق الماألوف، وتتجاوز الحدود، وتكون حبلى بتكثيف الدللة وتراحب 
اإقامة  فيها  يتطلب  مما  احتمالت،  فيها حقول  الكلمات  وتغدو  المعنى، 

التاأويل ، لك�سف المخبوء من الممكن والمحتمل)8(.
خلقت  التي  هي  الأدبية  اللغة  ا�ستخدام  في  الخ�سو�سية  هذه  اإّن 
كما  العالقة  اأّثرت هذه  وقد  اللغة،  مع  الأدبي عالقة خا�سة  الن�س  في 
اإل  فهمه  يمكن  فال  للن�س،  الفهم  عملية  على  ]�ساليرماخر[  يرى  كان 
وتحولتها  اللغة  اأهمية  على  اإذًا  يدل  مما  باللغة)9(،  عالقته  خالل  من 
بمجرد  اللغة  اأن  »نجد  اإبراهيم:  زكريا  يقول  ولهذا  الأدبــي.  الن�س  في 
اإنني  حتى  ذاتها،  في  قيمة  تكت�سب  فاإنها  �سعرية  اأداة  اإلى  ت�ستحيل  ما 

لاأ�ستطيع اأْن اأ�سمع ق�سيدة اإل ب�سيء من المهابة والحترام«)10(.
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اللغة �تحول المفهوم:
في هذا  اللغة  لغة، فظاهرة  دون  الإن�ساني  الوجود  ت�سور  يمكن  ل 
الوجود اأمر فطري وطبيعي، خا�سة اإذا ما نظرنا اإلى و�سيلتها الرمزية 
وتفكيره،  روؤيته  ن  يكوِّ اأن  على  لالإن�سان  المانحة  وقدرتها  الت�سال،  في 
وت�سّوره لنف�سه وللعالم، وت�سكيله لوجوه حياته المختلفة)11(، مما جعل 

اأهميتها الوجودية في النطاق الإن�ساني ذات طابع خا�س.
لكن مفهوم ]اللغة[ في الع�سر الحديث م�ّسه تحول جديد في حقل 
القراءة  نظريات  ظهور  مع  خا�سة  الأدبي،  والنقد  الفل�سفية  الدرا�سات 
المهتمة باأبعاد الن�س ودللته، فاأ�سبحت الروؤية - في هذه المرحلة - 
اأو ال�سائد  تجاه اللغة، وعن ت�سكيل عالقتها بالإن�سان، تتجاوز الموروث 
اأّن  اإلى  التوا�سلية،  والو�سيلة  التعبيرية،  الأداة  �سفة  اللغة  يعطي  الذي 
على  الوحيدة  التعرف  »اأداة  فهي  الوجود)12(،  م�سكن  ذاتها  هي  اللغة 
هــذا  امتالك  في  الإن�ســان  اأدوات  اأهــّم  َثم  من  وهي  والــذات،  العالم 
العالم والتعامل معـه«)13(، ولكنها ل تعّبر عـن الإن�سان، واإنما هي تجلٍّ 
للوجود)14(؛ لأن الوجود ياأخذ مكانًا في �سكل لغة، فتت�سكل عالقة جديدة 
بين الإن�سان واللغة، تغدو اللغة في ت�سور هذا المفهوم الجديد مف�سحة 
عن نف�سها من خالل الإن�سان، ولي�س الإن�سان هو الذي يف�سح عن نف�سه 
الإن�سان على  ي�ستخدمها  اأداة  اأو  و�سيلة  لي�ست  »فاللغة  اللغة،  من خالل 
الإن�سان،  ينطقه  ما  هي  لي�ست  اللغة  اإن  بل  الأدوات،  ي�ستخدم  ما  نحو 
اللغة تنطق وتتحدث من  اإّن  اللغة، بل  اأو يتحدث  فلي�س هو الذي ينطق 
خالله، وطالما كانت اللغة هي مجال الفهم والتف�سير، فاإن ذلك يعني اأّن 

الإن�سان يفهم ويف�سر من خالل اللغة«)15(.
مفهومها  وتطور  ال�سابق،  و�سعًا مختلفًا عن  اللغة  اتخذت  هنا  من 
التي  اأنها هي  مادام  بالأ�سياء،  والإبداع، وعالقتها  التفكير  اأمام عقلية 
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تف�سح عن ذاتها من خالل الإن�سان ولي�س العك�س، مما يتطلب لها فهمًا 
وتف�سيرًا لك�سف اأبعادها ومخبوءاتها، »وهذا يعني اأّن كل لغة لها اإمكانية 
داخل  ولتحولها  للغة،  الفهم  هذا  اأّدى  وقد  �سيء«)16(،  كل  عن  التعبير 
�سيحقق  الت�سور  هذا  اإّن  اإذ  للن�س،  جديد  ت�سور  اإعطاء  اإلى  الن�س، 
للن�س ا�ستقالًل عن موؤلفه؛ لأنه اأ�سبح حدثًا لغويًا وجوديًا ثابتًا، وذلك 
بف�سل اللغة التي اأعطته الثبات، واأعطت القارئ حق الختالف من خالل 
القراءة التاأويلية، التي تجهد للفهم والتف�سير من اأجل ك�سف مكنونات 

الن�س المحتجبة.
ال�سوؤال  ا�ستثار  والإن�سان  بالوجود  وعالقتها  للغة  الت�سور  هذا  اإّن 
المحّير عن ]الحقيقة[ التي ي�سعى الإن�سان اإلى ك�سفها وامتالكها ، فقد 
هذه  بموجب  ]اللغة[،  مع  خا�سة  تداخلية  عالقة  في  ]الحقيقة[  غدت 
غير  مختلفة  �سورة  في  ولكن  بينهما،  ات�سالي  حدث  يت�سكل  العالقة 
فالحقيقة  واللغة،  الحقيقة  بين  مراوغة  عملية  هنالك  وكاأنما  علنية، 
ما  وهذا  المعنى،  اأو  الــدللت  يخفي  والمنطوق  اللغة،  وراء  تتوارى من 
يحتم عملية البحث عن ذلك المعنى الم�ستتر ، وتلك الدللت المخبوءة 
�سـر  هـو  وهذا   ، وتظهر  تخفي  ]اللغة[  فكاأن  ]اللغة[،  و�سيط  خالل  من 
العـالقة الخـا�سـة مـع ]الحقيقة[، ومـن هنـا ين�سـط الفعــل القـرائي في 
طبقـات الن�سو�س لتجلية الحقيقة، والحقيقة المق�سودة هنا هي »ذلك 
الإمكان الذي ينطوي عليه الن�س، اأو ينك�سف عنه لقارئه«)17( ومن هنا 
اأ�سبح امتالك الحقيقة هاج�سًا اأمام القراءة، وتحولت اللغة - في هذه 
المرحلة من الت�سور - اإلى م�ستند تعّول عليها القراءة لك�سف ف�ساءات 
اللغة من منظور هذا  تطلبت  كما  التاأويلية،  واإمكاناته  الدللية،  الن�س 
في  الكامنة  القارئ  �سورة  وجود  الجديد،  الت�سور  هذا  ووفق  التطور، 
خاليا الن�س، اأي �سورة الحالة اأو الهيئة اأو الو�سعية ، قبل �سورة القارئ 
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بمعنى الحقيقة التاريخية الملمو�سة - واإن كان هذا اأمرًا مطلوبًا بطبيعة 
ويكون  الن�س)18(،  اإليه  يتوجه  الذي  الم�ستتر  له  المروي  فهو   - الحال 
حمل  »هي  القارئ  من  ت�سدر  قراءة  فكل  والتاأويل،  الك�سف  على  قادرًا 
تاأول«)19(، وهذا  اأي هي  اآخر،  لمعنى ما على المقروء، وترجيح لمعنى 
للن�س،  الدللية  البنية  لإف�ساح  القارئ  لدى  مهارة  على  ينطوي  العمل 
الإيحاء  دللت  خالل  من  فرز  بعملية  القارئ  ينجزه  »�سيء  هي  التي 
اأ�سا�سًا  اللغة  ت�سّكل  وبهذا  وعباراته«)20(،  الن�س  كلمات  في  ــواردة  ال

وم�ستندًا ركيزًا في فعل القراءة التاأويلية.  

اللغة �الن�ش�ط الت�أ�يلي للن�ص:
 - اأي�سًا   - ذاته  في  وهو  باللغة،  مرتبط  الوجودية  ب�سفته  الن�س 
مرتبطة  لكنها  تحديدها،  في  الأفهام  عليها  تختلف  قد  حقيقة  يحمل 
للبحــث  طريقًا  اللغة  من  يتخذ  الــذي  التاأويلي  المنهج  بف�سل  باللغة، 
عـن الحقيقة، ذلك اأّن القـراءة تنظـر اإلى الن�س في �سفتي ]المنطوق[ 
تعاملها  في  ظاهرية  المنطوق  الن�س  في  والقراءة  عنه[،  و]الم�سكوت 
مع اللغة، ل تتجاوز  حدود الإمكانات التعبيرية الت�سالية للغة، اأما في 
القراءة  وهذه  المخفية،  الدللت  اأبعاد  ت�ستبطن  فاإنها  عنه  الم�سكوت 
الفعالة  الــقــراءة  بتوظيف  ي�سمح  الــذي  وهــو  وقوته،  الن�س  غنى  تعني 

المتجاوزة اإلى اإمكانات الن�س المحتجبة.
منهجًا،  التاأويل  فيح�سر  حقيقة،  اإلى  يوؤدي  لغوي  ن  مكوَّ الن�س  اإّن 
ال�سكل  هو  اللغة  على  المعتمد  و»التاأويل  اإليها،  ُي�ستند  و�سيلة  واللغة 
قّرر  كما   - الن�س  في  الحقيقة  البحث عن  لكّن  بامتياز«)21(،  التاأويلي 
را�سيتي - اأمر ذو �سعوبة، وهذا ما يخلق تعدد التاأويالت والقراءات)22(، 
ولهذا يقول نيت�سه لي�س هنالك حقائق بل تاأويالت)23(، غير اأّن ال�سيء 
الذي يجب اإظهاره هنا هو ما يتعلق بقوة الن�س واإمكاناته، ذلك اأّن قوة 
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اأي فيما  اإف�ساحه وبيانه«)24(،  الن�س »هي في حجبه ومخاتلته، ل في 
ي�سمر من حقائق ودللت تحتاج اإلى قدرة تاأويلية للك�سف عنها ، ب�سبب 
اأمام القارئ، وهذا ما يجعل منه  لغته التي تهيئ ف�سحة خالقة للمعنى 
والغو�س  والروية،  العقل  اإعمال  تتطلب  التي  بالحتمالت  مفعمًا  ن�سًا 
فيما وراء الظاهر لخرق الحجب، وا�ستنطاق الم�سكوت عنه والمتواري، 
وهذا الن�س على هذا التو�سيف يكون على النقي�س من الن�س المت�سم 
بالنك�ساف وال�سطحية، الخالي من العمق والقوة، الذي ل يمتلك ذلك 
الثراء من الحتمالت والدللت، ول ينفتح ل�ستجالب القراءات التاأويلية 

التي تبحث عن م�ستواها العميق.
القراءة  توظيف  في  اإمكانيًة  تمتلك  التي  الن�سو�س  اأعظم  اإّن 
التاأويلية، ب�سبب �سبكها بلغة يمكن من خاللها التجاوز اإلى البحث عن 
ن�سو�س:  ثالثة  في  اإجمالها  يمكن  والحتمالت،  ــدللت  وال الحقائق 
الن�سو�س المقد�سة والدينية وما يلحق بها، والآثار الفل�سفية، ثم الأعمال 
الأدبية)25(، واأخ�س هنا من بين تلك الن�سو�س المنجز ال�سعري، ب�سبب 
ن�ّس  اإلى  وتحوله  ال�سعري،  عالمه  له  تخلق  التي  الخا�سة  اللغوية  بنيته 
الأ�سلوبية  والنحرافات  بالمخادعات  يت�سم  الــدللــة،  مكّثف  اإبــداعــي 
التي تحجب اأكثر مما تظهر، مما يجعله ن�سًا مكثفًا وغنيًا بالحتمالت 

والدللت، فيت�سع للقراءات التاأويلية الباحثة عن المعنى)26(.
اإّن عالقة الن�س ال�سعري باللغة تف�سر ح�سور المنهج التاأويلي الباحث 
عن الحقيقة في �سورة اأجلى واأعمق من اأي ن�س، ذلك اأّن اللغة هنا خلقت 
عالمًا مبتكرًا مختلفًا، فغدت م�ساك�سة الواقع، وظاهرة الختالف، وخلق 
الإيحاءات،  وا�ستح�سار  والمجاز،  الحقيقة  بين  الم�ستق�سدة  الم�سافة 
التي  المختلفة  اللغة  �سمة هذه  الطرق،  وغيرها من  الرموز،  وا�ستنبات 
التاأويل«)27(،  لفنون  احتماًل  الكالم  اأكثر  »من  ال�سعري  الن�س  �سّيرت 
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وهذا ما ا�سطنع خ�سو�سية اللغة ال�سعرية، واأك�سبها فرادة نوعية، واإذا 
كانت اللغة تحل في النظام التاأويلي على م�ساحة الن�سو�س المهياأة لهذا 
العظيم«)28(،  ال�سعر  في  التاأويلية  ذروة  »تبلغ  فاإنها  المنهجي،  التناول 
الجهد في  وبذل  العقل  اإعمال  المتمكن على  القارئ  تحّفز  اللغــة  وهذه 
البحث عن المعنى، اإذ ب�سببها وعــن طريقها تكثفت الدللة، وح�سرت 
اإرادة المخادعة، والن�س »الذي تتعدد وجوه التاأويل فيه، وي�ستفز القارئ 
اإلى بذل الجهد في المتابعة والتفكير هو الن�س الإبداعي الأ�سيل«)29(، 
وهذا ما ا�ستطلبه عبدالقاهر من قديم في التاأليف الإبداعي الجيد ذي 
الغنى والقوة، اإذ جعل المعنى فيه »ليح�سل لك اإل بعد انبعاث منك في 
طلبه، واجتهاد في نيله«)30(، بل اإنه ربط بين هذه المجاهدة والمعاناة، 
بعد  نيل  اإذا  ال�سيء  »اأّن  ذلك  والنيل،  الك�سف  بعد  الناتجة  اللذة  وبين 
اأحلى،  نيله  كان  نحوه،  الحنين  ومعاناة  اإليه،  ال�ستياق  اأو  له،  الطلب 
اأ�سّن  به  وكانت  واألطف،  اأجّل  النف�س  من  موقعه  فكان  اأولى،  وبالمزية 

واأ�سغف«)31(.
اإذًا الن�س الأدبي عطاء دللي، لكنه يتطلب تفاعاًل مع لغته للبحث 
]التاأويل[  يوظف  الــذي  الــقــارئ  هاج�س  ]الحقيقة[  وتكون  والك�سف، 
لإظهارها، اإل اأّن مفهوم ]الحقيقة[ هو الم�سكل الآخر، لكونه غير متعّين 
اأو ثابت في الن�س الأدبي، لتعاور الأفهام على فهمها من زوايا متعددة، 
�سيرورة  في  الحقيقة  اأّن  ]هيجل[  يرى  كان  ولهذا  اللغة،  غواية  ب�سبب 
وتغّير، ولي�ست ثابتة)32(، غير اأّن هذا الختالف حول الحقيقة في الن�س 
بما تجيزه اللغة هو ما ي�سير - كما اأُبين �سابقًا - اإلى غنى الن�س وقوته-.
التاأويلي  المنهج  رموز  اأحد  وهو  ]هيدجر[ -  الفيل�سوف  لقد عّرف 
الحقيقة هي ك�سف  »اإّن معنى   :- ويقول  الك�سف)33(،  باأنها  الحقيقة   -
قراءة  عبر  اإل  يكون  لن  الك�سف  وهذا  الغطاء«)34(،  اإزالــة  المحجوب، 
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اللغة لإظهار غير الوا�سح وغير الماثل، اأي ك�سف المعنى الباطني الذي 
تحتمله لغة الن�س، وهذا ما �سيحقق المو�سوعية في الن�ساط التاأويلي، 
لتوظيفه معيارًا مهمًا ُي�ستند اإليه في قــــراءة الن�س ، وُيك�سف بوا�سطته 
الذاتية  تحكيم  اإلــى  النزوع  دون  فيه،  الدللة  واأوجــه  الن�س  اإمكانات 
وتغليب الهوى والميول ال�سخ�سي ، واإذا كان من الممكن تعريف الحقيقة 
«باأنها مطابقة الفكر لالأ�سياء«)35(، اأو هي »تطابق ال�سيء والعقل«)36(، 
الداخلية  المنطقية  البنية  في  لي�س  ]الحقيقة[  »م�سكلة  اأن  ظهر  فقد 
لها، ول في توافق قوانين العقل مع قوانين الأ�سياء، اأي اأن م�سكلها لي�س 
عليه«)37(،  ترتكز  الذي  الوجود  هيئة  م�سكل  هو  ما  بقدر  اإب�ستمولوجيًا 

وهذا ما يعزز البحث عن منهج تطبيقي مو�سوعي لك�سف الحقيقة .
المعرفة،  لنظرية  نقد  اإ�سهار  اإلــى  اأدى  للحقيقة  الت�سور  هذا  اإن 
المعرفة  ُنقدت نظرية  اأْن  ا�ستبدال منهج علمي، بعد  واإرادة تحول نحو 
بعجزها عن اإظهار الوجود ، لأنها تقوم على فر�سية اأّن الأ�سياء معطاة 
ب�سكل نهائي ، واأّن الذات الثابتة هي م�سدر الوعي المبا�سر بهذه الأ�سياء، 
بميالد  ب�ّسر  مما  المعرفة)38(،  لوهم  معّر�سة  مقاربتها  في  جعلها  مما 
الهيرمينوطيقيا اأو المنهج التاأويلي الباحث عن الحقيقة، فقد »ظهر اأّن 
الأ�سياء ل تعطى للمعرفة في �سكل مبا�سر، بل اإنها تتو�سط باللغة، واإذا 
كان الأمر كذلك، فال�سوؤال يكون: ما مدى توافق هذا الخطاب مع اأ�سياء 
العالم؟ اأْي اإلى اأيِّ مدى يعبر خطاب اللغة عن موا�سيع المعرفة؟ اإلى اأّي 
اأّن  اإلى الفهم؟ وعليه ات�سح  مدى ت�ستطيع اللغة حمل تمثالت الحقيقة 
هناك مطورًا للمعرفة �سيبحث هذه الإ�سكاليات هو الهرمينوطيقا«)39(، 
التاأويل  اأّن البحث عن الحقيقة عبر دائرة  اإلى  اأّدى هذا التفكير  وربما 
اللغوي �سيكون اأقرب اإلى المو�سوعية ، طالما كان العتماد على احتمالية 
]كما ُذكر �سابقًا[، وعلى هذا كان ينظر �ساليرماخر »اإلى الن�س  اللغة 
اإلى  الموؤلف  فكر  خالله  من  ينتقل  مو�سوعيًا،  لغويًا  و�سيطَا  باعتباره 
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يمثل  لأنه  يكـــــون مو�سوعيًا  اللغوي  الو�سيط  ، وهذا  المف�ّسر  اأو  القارئ 
وعلى  ممكنة«)40(،  الفهــــم  عملية  يجعـــــل  الـــــذي  الم�سترك  الجــــانب 
نحو قريب وم�سابه، كانت نظرة ]دلتاي[ كذلك اإلى العالمات اللغوية في 
عملية الفهم والتاأويل)41(، اأي اأّن اللغة في النهاية هي ال�سبيل اإلى ك�سف 

الحقيقة واإظهار المعنى في الن�س.
اإّن هذا الت�سور للغة في عملية تاأويل الن�سو�س والبحث عن الحقيقة 
ذات  والــقــوة  الغنى  ذات  للن�سو�س  الــقــراءة  عملية  جعل  المعنى،  اأو 
الحتمالية  وك�سف  للمو�سوعية  ن�سدانًا  القارئ،  اأمام  عظيمة  م�سوؤولية 

واإظهار المكنون، بعيدًا عن الإيغال والإفراط والتع�سف.   

قراءة الن�ص: 
ب�سبب  التاأويلية،  العملية  في  اإ�سكاًل  يمثل  ]القراءة[  مفهوم  اأ�سبح 
تناول  في  خ�سو�سية  من  قــراءة  لكل  وما  واختالفها،  الــقــراءات  تنوع 
الن�س، وقد عّرفها ]وليم فراي[ باأنها »دمـج وعينا بمجـرى الن�س«)42(، 
مو�سوع  »بين  تفاعــاًل  لـكونها  الفرادة،  حق  قــراءة  كل  مايعطي  وهــذا 
عن  ي�ستفهم  هنا  المتعين  ال�سوؤال  فكان  الفردي«)43(،  والوعي  الن�س 
اأّدى  ما  وهذا  واإمكاناته،  الن�س  معنى  ك�سف  تريد  التي  القراءة  ماهية 
بين  المتباينة  الم�سافة  ب�سبب  التاأويل،  حدود  في  الخالف  ظهور  اإلى 
ثالثية: مق�سدية الموؤلف، ودور القارئ، ولغة الن�س، مما اآل بالأمر اإلى 
تعدد القراءات التاأويلية للن�س، لكّن الإ�سكال في هذا التعدد هو �سوؤال 
 ، الإمكان التاأويلي ، وحدود التناهي في التاأويل، اأي هل التاأويل »لعب حرٌّ
والن�س بمثابة ب�سلة ل ينتهي تق�سيرها«)44(، اأم هناك حدود و�سروط 

للتاأويل.
هذا الإ�سكال في التعدد والختالف تمّثل اللغة فيه الركيزة والنواة، 
لأن معنى ]اللغة[ قد اتخذ له و�سعًا مختلفًا عن كونها مجرد و�سيلة ات�سال 
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- كما تقرر �سابقًا - واأ�سبحت اللغة في حّيز القراءة التاأويلية تقع »في 
الوجود،  اأ�سكال  �سكل من  النهاية  اللغة في  لأن  المعرفة،  �سميم عملية 
للغة نف�سها«)45(،  اإعادة فهمنا  اإلى  توؤدي  اإنما  الوجود  وكل معرفة بهذا 
ومن هنا يكون القارئ اأمام مواجهة لغة الن�س التي تحمل �سياغة المنتج 
من جهة، ومن جهة اأخرى يكون فيها الحتمال والإمكان ل�سياغة الموؤول 
التي تقراأ ما احتجب، وفي هذه الحالة الأخيرة يكون التاأويل يحمل وعي 
اإنما يك�سف  الموؤول حينما يقراأ الن�س الأ�سل  الذات بالن�س، فالقارئ 
فيه ذاته القادرة على خرق الحجب، ويبرز فكره وعقله، فـ »كل قراءة 
الإمكان  �سرط  للن�س  اإثــراء  القراءة  هذه  وفي  الذات«)46(،  اأثر  تحمل 
»وبناًء  مقنعة،  ول  منطقية  غير  اإكراهات  اإلى  القفز  دون  والحتمال، 
تاأويل ما، بل  للت�سديق على  ت�ستعمل  اأداة  لي�س مجرد  الن�س  فاإن  عليه 
هو مو�سوع يقوم التاأويل ببنائه«)47(، وكاأن الن�س ذا الغنى والقوة يحتاج 
اإلى قارئ يعيد اكت�سافه ، ولهذا يقول اأمبرتو اإيكو: »اإّن الن�س جهاز يراد 
منه اإنتاج قارئ نموذجي«)48(، حتى يخرج هذا القارئ النوعي مكنونات 

الن�س المحتجبة، التي تتوارى في لغته المفعمة بالأدلة والدللت.  
تاأويلية،  عالقة  بالقراءة  اللغة  عالقة  تكون  الت�سور  هذا  اأمام  اإذًا 
اأبعاد معنوية  المحتجبة، من  لإمكاناته  امتحان  الن�س في حالة  ويكون 
وهذا  متغيرة،  المنِتجة  الــقــراءة  لكّن  ثابت،  الن�س  اأّن  اإي  وجمالية، 
المعنى،  عن  والبحث  والإثـــراء  الك�سف  في  الأهمية  التاأويل  مايعطي 
ي�سغل  كان  الن�سو�س  في  المختبئ  المعنى  وتحديد  »اإدراك  اأّن  خا�سة 
دائما مكانة عظيمة في نظرية الهرمنيوطيقا«)49(، غير اأّن ثبات الن�س 
والتعدد،  بهذا الختالف  تفي  التي  اللغة  اإل من خالل  يكون  لن  وتغيره 
وذلك اأننا اأمام موؤلِّف له معنى اأو مق�سد، واأمام قارئ ل يبحث اإل عن 
ذلك المق�سد، وقارٍئ اآخر يبحث عما وراء ذلك المق�سد من اإمكانات 
في  المعنى  اإ�سكالية  عن  البحث  اأّن  اأي  الن�س،  يكتنزها  واحتمالت 
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المنهج التاأويلي اأمام مق�سدين، مق�سد الموؤلف ومق�سد الن�س، وهذا 
ما اأكد عليه اأمبرتو اإيكو بقوله: »لقد ان�سب ال�سجال القديم على الك�سف 
في ن�سٍّ ما اإما على ما يود الكاتب قوله، واإما على ما يود الن�س قوله 
الن�س  مق�سدية  في  البحث  لكّن  الكاتب«)50(،  نوايا  عن  ا�ستقالل  في 
هو جوهر الإ�سكال في القراءة التاأويلية، ولهذا مثلت اللغة تج�سيرًا نحو 

المتواري، بف�سل ا�ستنطاقها لأبعاد المعنى المحتجب والممكن. 

اأنواع القراءة:
الموؤلف  اأ�سالع:  في  الإبــداع  مثلث  ير�سم  الذي  التحديد  بناء على 
كان  واإذا  القارئ،  طرف  من  ناتج  فعل  القراءة  فاإّن  والقارئ،  والن�س 
البحث عن المعنى هاج�س القراءة ون�ساط التاأويل، فاإّن الفعل القرائي 
للن�س ل ياأتي في م�ستوى واحد، ب�سبب نمط القراءة المواجهة للن�س، 
وجه  على  التالية  النماذج  فــي  ــقــراءات  ال ح�سر  ــى  اإل يدفع  مــا  وهــذا 

العموم)51(.

1 - القراءة المط�بقة:
وهي قراءة ا�ستن�ساخية غير متجاوزة، تاأتي في �سيغة اإعادة للن�س 
لغة  بحرفية  التم�سك  على  تقوم  لكونها  والتف�سير،  ال�سرح  خالل  من 
الن�س ول تتجاوز اإلى ما وراء المنطوق، والقارئ هنا عادي اأو قد يكون 
�سلبيًا، لأنه يتغيا المق�سد الذي قد يعبر عنه »باألفاظ من قبيل الغر�س 
والحاجة«)52(، دون اإعمال ال�ستنباط وال�ستدلل، وا�ستنطاق لغة الن�س 
في الك�سف عن المحتجب، ومن َثم فهي قراءة تغفل الإنتاجية، ول يتحقق 
اأ�سلوبي  تلوين  في  تكرارية  قراءة  لأنها  المثمرة،  الإ�سافة  عن�سر  فيها 
مختلف ، »ول قيمة لقراءة تقول لنا ما قد قاله الن�س«)53(، وقد تكون 
الغنى  ذات  الن�سو�س  على  تمار�س  حينما  وذلك  �سارة،  القراءة  هذه 
والقوة، فب�سببها تفقد تلك الن�سو�س ذلك العن�سر الذي به تتميز، اأي 
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عن�سر القوة والغنى والعمق، ذلك اأّن الوقوف اأمام )اأراد( و)ق�سد(، 
تف�سح مجاًل  التي  اللغة  اأدلة  المثيرة، يعطل  الدللت  اإلى  التجاوز  دون 
مجازية  لغة  تمتلك  التي  ال�سعرية  الن�سو�س  خا�سة  والإظهار،  للك�سف 
عالية ُت�ساغ بها الأ�سياء والحقائق، وُت�سنع بوا�سطتها روؤية ال�ساعر نحو 
عن  اأُثر  ولهذا  الم�ستوى،  بح�سور  األيق  قراءة  لها  يتطلب  مما   ، العالم 
ال�ساعر ]دانتي[ اأنه قال عن �سعره اإنه »يحتوي على معنى غير حرفي، من 
الواجب الك�سف عنه«)54(، وفي �سياق م�سابه، نجد الآمدي في موازنته 
اأورد تف�سيرًا لبيت �سعري ين�سب لأبي تمام، وقد قال بهذا التف�سير  قد 
اأحد اأن�سار ال�ساعر، مكتفيًا هذا الن�سير بالتف�سير وال�سرح، دون اإعمال 
ولكّن  واأراد،  نوى  ال�ساعر  اإن  قائاًل  البيت،  لغة  ي�ستنطق  الذي  للتاأويل 
الآمدي لم يرت�ِس هذه القراءة، لأنها لم تنفذ اإلى العمق لت�ستك�سف، ولم 
تختبر اأدلة اللغة لتوؤول، فلي�س العمل لديه على نية المتكلم ، واإنما العمل 

على ما توجبه معاني األفاظه)55(.
اإن هذه القراءة - واإن كانت توؤدي دورًا في ف�سر المعنى و�سرحه - 
تكرارًا  والإنتاج، وربما خلقت  بالك�سف  اإ�سافة مثمرة  تعجز عن تقديم 
وف�ساءاته،  الن�س  عالم  في  فتحًا  تنجز  فلم  مختلفة،  لفظية  ب�سيغة 
الــقــراءة  مــن  الــنــوع  الــجــابــري على مثل هــذا  اأطــلــق محمد عابد  وقــد 
بكونها  ذلك  معلال  الواحد[،  البعد  ذات  ]القراءة  اأو  ]ال�ستن�ساخية[ 
�ساحب  عنه  يتحدث  الذي  البعد  نف�س  تتبنى   ، لالأ�سل  مطابقًا  تعبيرًا 
الن�س)56(، وباعتماد هذه القراءة على هذه الطريقة فاإنها ل ُتعد تاأوياًل 
منتجًا، ول خلقًا لمعيار فاعل يوؤدي اإلى الفهم ، وك�سف المخبوء، وبناء 
المعنى، ذلك اأّن «ق�سدية المنتج لي�ست معيارًا للتاأويل، بل اإّن الحتكــام 
ل بد اأن يتم بالعـودة اإلى اأدلة اللغة ، وال�ستناد اإلى مرجحات قوية«)57(، 

حتى تك�سف محتجبات الن�س الممكنة.
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2 - القراءة المنتجة:
 هذه القراءة كا�سفة ومثمرة ، والقارئ هنا اإيجابي متفاعل ، لأنه 
هـذه  وُمكنة  والم�ستتر،  المخبوء  فيظهر  والمحتمل،  الممكن  يبحث عن 
بناًء  الجديد،  واإنتاج  المتواري،  واكت�ساف  الظاهر،  تجاوز  في  القراءة 
المثمر،  القرائي  الفعل  اإنتاج  على  ت�ساعد  الن�س  بحمولت  دراية  على 
عالم  نحو  الموؤول  القارئ  منها  يلج  بوابة  القراءة  هذه  في  اللغة  وتاأتي 
بف�سل  الن�س،  ُتثري  تف�سيرية  اإمكانات  فيقدم  عنه،  الم�سكوت  الن�س 
الموؤول  ي�ستثمره  دلليًا  تفتحًا  الن�س  في  تخلق  التي  اللغة  اأدلــة  تمكين 
في ا�ستنباط الدللت الجديدة التي تجعل الن�س اأكثر غنى وقوة، دون 
الن�س،  لغة  الذي ل يت�سالح مع  المحتمل والممكن  اإلى غير  المجازفة 

ولمع غيرها من اأنظمة الن�س الأخرى.
والن�س ال�سعري يعّد من اأعظم الن�سو�س - اإن لم يكن اأعظمها- 
في  المعنى  بتعدد  توحي  التي  المكثفة  لغته  ب�سبب  الدللي،  تفتحه  في 
اإمكاٍن تاأويلي محتمل، فهو - اأي الن�س ال�سعري - بهذا التقدير »ي�سمح 
لالألفاظ اأن تهتز واأن تموج، واأن تتحرك في حرية وطالقة، وعندما يفعل 
والإ�سافية  الجانبية  المعاني  الخاطر  اإلى  ي�ستدعي  ل  اللفظ  فاإّن  ذلك 
المرتبطة بمعناه المبا�سر اأو ال�سائع وح�سب، ولكنه قد يقترح معاني اأخرى 
مختلفة، اأو يوحي ب�سور جديدة لم ياألفها القارئ«)58(، وهذه دللة على 
غنى الن�س ال�سعري الجيد وقوته ، الذي يتطلب قراءًة اإنتاجية لك�سف 
اأبعاده واأعماقه، »والن�س الجيد هو الن�س المحرك والباعث على التاأمل 

والنظر«)59(، مما يجعل عملية التاأويل �سبياًل اإلى الك�سف والإثراء.
قد يحدث اعترا�س في هذا ال�سياق ، وهو  ]اإ�سكالية تعدد القراءات[، 
لكن الم�سكل لي�س في التعدد ذاته، فتعدد »معاني الن�س الواحد، اأو تعدد 
الم�سكل  واإنما  ذاتها«)60(،  القراءة  قدم  قديمة  هي  القراءة،  م�ستويات 
في �سالمة التعدد و�سالحه ، فقد يكون التعدد اإيجابيًا بف�سل العتماد 



اللغة والقراءة التأويلية

20
18

ل 
ري

 إب
ـ -

1ه
43
9 

ب
ج

، ر
 4
9 

دد
لع

ا

132

جـــــذور

الالنهائي،  بالتعدد  ت�سمح  التي ل  المن�سبطة  القراءة  على منهجية في 
ولتقّر بالقراءة التي لت�ستند على اأدلة ومرجحات قوية من داخل الن�س 
اأو من خارجه ، فُتدخل على الن�س ما ل يحتمل، ولهذا يقول عبدالقاهر 
الجرجاني عن تعدد التف�سير والتاأويل: »واعلم اأّن الفائدة تعظم في هذا 
اأنك  من  لك،  فيما ذكرت  النظر  اأح�سنت  اأنت  اإذا  الكالم  من  ال�سرب 
ت�ستطيع اأن تنقل الكالم في معناه عن �سورة اإلى �سورة، من غير اأن تغير 
من لفظه �سيئًا، اأو تحول كلمة عن مكانها اإلى مكان اآخر ، وهو الذي و�ّسع 
مجال التاأويل والتف�سير، حتى �ساروا يتاأولون في الكالم الواحد تاأويلين 
الطريق  تفا�سير، وهو على ذاك  الواحد عدة  البيت  ويف�سرون  اأكثر،  اأو 
المزلة الذي وّرط كثيرًا من النا�س في الهلكة«)61(، وهـذا مـا يوؤكـد على 
اأّن التعدد ذاته لي�س عيبًا ول خطـاأً، واإنما ال�سـاأن في الكيفية التي ت�سمن 

كفـاءة التاأويل و�سحته، وان�سباط التعـدد.
لقد تبواأ القارئ مكانة في القراءة التاأويلية ل يمكن اإغفالها، وذلك 
في  تمكنه  خالل  من  الن�س،  اإثــراء  في  بــدوره  المتزايد  الإيمان  نتيجة 
توظيف الأداة ال�ستنباطية في ك�سف جوانب الن�س وغوام�سه، وهذا ما 
يحقق للن�س قراءة اإنتاجية تعزز غنى الن�س، وت�سيف واقعة جديدة له، 
المتنبي،  له  اأورده ابن جني عن �سرٍّ قاله  ال�سياق ن�ستذكر ما  وفي هذا 
اإذ قال هذا الأخير له: »اأتظن اأّن عنايتي بهذا ال�سعر م�سروفة اإلى من 
له:  قلت  البيت.  منه  لكفاهم  لهم  كان  لو  كذلك،  الأمــر  لي�س  اأمدحه؟ 
فلمن هي؟ قال : هي لك ولأ�سباهك«)62(. وفي هذا اإبراز لدور القارئ 
اأ�سبه  »الن�س  ريكور:  قال  ولقد  الخالق،  التاأويل  ينتج  الذي  الإيجابي 
بقطعة مو�سيقية، والقارئ اأ�سبه بعازف الأورك�سترا الذي يطيع تعليمات 
التنغيم، وبالتالي فلي�س الفهم مجرد تكرار للواقعة الكالمية في واقعة 
�سبيهة، بل توليد واقعة جديدة تبداأ من الن�س الذي تمو�سعت فيه الواقعة 
الأولى«)63(، وهذا هو فعل القارئ الإيجابي في الن�س الأدبي ]ال�سعري 
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على وجه الخ�سو�س[، اإنه التوليد الممكن والمحتمل الذي يتجاوز عملية 
التكرار، وهو ما يعني اأي�سا »اأن القراءة الحقة، والن�ساط المعرفي الحق 
وهذه  والمو�سوع،  الذات  بين  خالقة  خ�سبة  جدلية  على  تقوم  عمومًا، 
العالقة تنتج التاأويل«)64(، والمعنيُّ هنا التاأويل المنتج الذي يتكئ على 
اللغة ل�ستنباط دللت الن�س الممكنة، ول يكون هذا اإل من خالل قراءة 
اإلى مرجحات قوية،  ، وت�ستند  ، تتجاوز المعنى الحرفي  ناقدة متمكنة 

فت�سفي على الأثر الأدبي قيمة كانت محتجبة. 
من  الأدبــي  الن�س  تحول  الإيجابية  المنتجة  التاأويلية  القراءة  اإذًا 
كونه متجليًا للمعنى اإلى ن�س منفتح على الدللت المختلفة ي�سنع وينتج 
وا�ستثارة  وا�ستبطانه،  الن�س  م�ساءلة  خالل  من  وذلــك  المعنى)66(، 
الن�س،  يقلـه  لـم  »عما  والبحث  والمحتجب،  الغـائب  عن  للك�سف  لغته، 
�سّر  هــو  هـذا  بل  كلماته«)67(،  وراء  مــن  يعي�س  ولكنه  فيه،  يفكر  ولـم 
وطرح  للقراءة،  حقاًل  ي�سكـل  »اإنــه  حــرب  علي  عنه  يقول  الذي  الن�س 
الأ�سئلة، وال�ستيالد الجديد المعرفي«)68(، وهذا هو التاأويل الم�ستطَلب 
اإلى  الإنتاج  فعالية  يخ�سع  الــذي  الفاعل،  القارئ  ِقَبل  من  المن�سبط 
اللغة  من  تجعل  التي  الن�س  باأنظمة  منوطًا  الفهم  ليجعل  ذاته،  الن�س 

طريقًا نحو ال�ستنباط.  
هذه الفكرة اأفرزت �سوؤال ال�ست�سكال اأمام الناظر في تعدد المعنى 
بين  المعنى  لتعدد  التوفيقية  الحالة  في  َيْمثل  ما  وذلــك  اأخــرى،  مــّرة 
الموؤلف والقارئ، اإذ الأول هو منتج الن�س، وله فيه مق�سد هو به اأدرى، 
واإليه ينحو ويجتهد، والآخر موؤول ي�ستنبط، لكّن الن�س الأدبي ليتنكر 
ولهذا جاء  والحتمال،  الإمكان  كان  طــالما  الطــرفين  التعدد من  لهذا 
التفريق بين ]المعنى[ و]الدللة[ حاّلً لهذا ال�ست�سكال، »فالمعنى خا�سع 
لنية الموؤلف، اأما الدللة فهي ما يفهم القارئ من الن�س«)69(، وهذه هي 
الفكرة التي طرحها الناقد ]هير�س[، وذلك في �سبيل دفاعه عن تاأويل 
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معتدل حينما اأثيرت فكرة المق�سدية في الن�س)70(، فاإذا كان الن�س 
يحمل معنى ا�ستق�سده الموؤلف، فاإن الن�س ذا الغنى والقوة يحمل دللت 
اأخرى تكمن في لغته التي ي�ستنطقها القارئ الجيد، »فالتاأويل يفتر�س 
تعدد الدللة«)71(، بناًء على معطى تدليلي ، ولي�س وفق انحرافات تاأويلية 

ُتخ�سع ا�ستغال الن�س للهوى والميول الذاتي.
فالن�س  المعتدل،  للتاأويل  الحتكام  هذا  مو�سع  ال�سعرية  اللغة  اإّن 
َنَفذ  ولربما  مكرر،  معنى  على  ُيحب�س  ل  وقارئه  مبدعه  بين  ال�سعري 
القارُئ اإلى اأعماق خفية تجعل للن�س توهجًا، وتمنحه مكانة اأكثر قيمة، 
»اأْن يقول ال�ساعر  ]الت�ساع[ قوله:  وقد ذكر �ساحب العمدة في تعريف 
بيتًا يّت�سع فيه التاأويل، فياأتي كل واحد بمعنى، واإنما يقع ذلك لحتمال 
اللفظ وقوته، وات�ساع المعنى«)72(، ومّثل على ذلك باأمثلة كثيرة، ومنها 

بيت امــرئ القي�س ال�سهير:
مكــــٍر مفــر مقبـــــل مــدبر معــ�ً               كجلمود �شخر حطه ال�شيل من عـــِل 
وذكر عدة تاأويالت مختلفة له، ثم قال: »ولعل هذا ما مّر قط ببال 
امرئ القي�س، ول خطر في وهمه، ول وقع في خلده ، ول روعه«)73(، غير 
ومنحته   ، وقوة  اأكثر غنى  القي�س  امرئ  �سعر  التاأويالت جعلت  اأّن هذه 
قيمة اأكبر، ومن هنا جاءت �سهادة ال�ساعر الحديث ]غازي الق�سيبي[ 
اأن  اأو يجب  اإذ يرى »اأّن ال�سعر بطبيعته يحتمل،  لتوؤكد على هذا الأمر، 
يحتمل اأكثر من دللة، وفي اللحظة التي يتحول فيها معنى ال�سعر �سورًة 
جامدة واحدة تتكرر في كل ذهن بتفا�سيلها ، ي�سبح ال�سعر نثرًا«)74(، 
تاأويل فاعل ومثمر،  اإقامة  اللغة في  اأثر  اأخرى -  يوؤكد - مرة  وكل هذا 
اأو  �سطحية،  قــراءة  في  الإخفاق  دون  والن�سباط،  بالعتدال  يت�سف 

تجاوز اإلى ما وراء الحد. 
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3 - القراءة الج�ئرة:
هذه القراءة طاغية ، والقارئ هنا جائر وغير بريء، ب�سبب الإفراط 
اأو المحتمل، حتى يقّول  في التاأويل ، وتجاوز الحدود نحو غير الممكن 
الن�س ما لم يقل اأو ما ل يحتمل، وهذا ناتج لإخ�ساع التاأويل للهوى اأو 
الميل اأو المعتقد، دون مراعاة لقوانين ال�ستغال التاأويلي ، فيحدث �سكل 
فيكون  ال�سرورية،  الفهم  اأدوات  من  الكثير  »يفتقد  التاأويل  اأ�سكال  من 
مح�سل القراءة معاٍن ياأباها الن�س ، ول توؤكدها اأية دلئل خارجية«)75(، 

ومن َثم تكون قراءة مغر�سة تعمي ول تك�سف. 
اإّن هذا التجاه في التاأويل يوؤمن بعدم التناهي في القراءة ، ويبقي 
الن�س مفتوح الدللت دون �سابط، خا�سعَا لجتهادات كل موؤول، مما 
ولقد  الحدود،  يعرف  ل  للتاأويل  وتدفق  للمعنى،  �سيالن  ذلك  عن  ينتج 
اأ�سار ]تودوروف[ اإلى اأّن »الن�س مجرد رحلة خلوية يجلب فيها الكاتب 
هذا  اإلى  اإ�سارة  هذا  وفي  المعنى«)76(،  القراء  يجلب  بينما  الكلمات، 
الن�س،  حقائق  ك�سف  عن  يناأى  تاأوياًل  يخلق  الذي  القراءة  من  النمط 
الن�س  ا�ستبطان  دون  له،  كان  كيفما  التاأويل  حق  مملَّكًا  القارئ  ويكون 
الذي  التاأويل  ، ل  التاأويل ذاتها  المراد هنا عملية  لغته، وكاأن  وم�ساءلة 
معنى  ن�سٍّ  اأّي  في  يوجد  ل  فاليري[   ]بول  راأي  فعلى  الحقيقة،  يك�سف 
هنالك  بــل  حقائق  هنالك  لي�س  ]نيت�سه[  يقول  كما  اأو  حقيقي)77(، 
التاأويلي  التجاه  هذا  في  الأدبــي  الن�س  خا�سية  لت�سبح  تاأويالت)78(، 
»هي اأْن يتجاوز اإ�سراطات اإنتاجه النف�سية، والجتماعية، لكي ينفتح على 
قراءات غير محدودة، قراءات خا�سعة هي الأخرى ل�سياقات اجتماعية 
با�ستمرار من  يتحرر  الن�س  اأّن  يعني  با�ستمرار، وهذا  وثقافية متحولة 
اإنتاجه لكي يندرج �سمن �سياقات اأخرى، وهذا هو جوهر عملية  �سياق 
القراءة«)79(، وهذا ما �سمح بتعدد القراءة غير المن�سبطة، التي تجعل 
اإيجاد  دون  المحتملة،  وغير  المحتملة  الــدللت  لكل  مفتوحًا  الن�س 
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ال�سابط المحّدد، وحينما يتجاوز التاأويل حدود الم�سموح به، هنا تحدث 
اإ�سكالية طغيان القراءة الجائرة.

لقد وقف الناقـد ]اأمبرتو اإيكو[ اأمام تجاوزات هذه القراءة التاأويلية 
الطاغية، التي اأخ�سعت الن�س - اأي ن�س - اإلى هذا العبث القرائي، فراأى 
اأّن »الكثير من المهتمين بالتاأويل المنفتح، والقراءة الحرة، تركوا العنان 
لهذا الن�ساط الطليق، دون رد العتبار لمقولت الن�س واإ�ستراتيجياته، 
مما جعــل الكثير من القراءات ذهانية ومنحرفة ومر�سية«)80(، وقد قال 
اأّن هناك على الأرجح  اأُريد قوله هو  اإحدى محا�سراته: »ما  ]اإيكو[ في 
اإلى  ناقدًا منتميًا  ]اإيكو[ كان  اأّن   المحدود«)81(، خا�سة  للتاأويل  معيارًا 
الثقافة التي اأفرزت هذا النمط القرائي، و�ساوت بين الن�سو�س جميعا، 
وغير  الدينية  الن�سو�س  بين   - منهجيتها  وفق   - تمّيز  ولم  تفّرق  فلم 
الدينية)82(، حتى »َو�سف بع�س الغربيين الإنجيل باأنه كري�س الطاوو�س 
بالغة  خطورة  وهذه  تفا�سيره«)83(،  واختالف  قراءاته،  لتعدد  البراق، 
اأو حدود،  �سوابط  دون  الن�س  انفتاح  مفهوم  نحو  التاأويلية  العملية  في 
وقد كان ]اإيكو[ مدركًا لخطورة هذا النمط القرائي المنفلت في كتاباته 
المتاأخرة، التي توؤدي اإلى التقويل ل التاأويل، لذا »نجده يحّذر دائما من 
مفهوم  يطال  خاطئ  فهم  ب�سبب  تطفو،  اأن  يمكنها  التي  الخطورة  تلك 

النفتاح«)84(.
الإيطالي  والناقد  المفكر  موقف  اإيكو[  ]اأمبرتو  موقف  من  وقريب 
]اأميليو بيتي[، الذي احتج �سد هيرمنيوطيقا ]جادامر[، واأ�سدر في هذا 
الإن�سانية[،  للعلوم  العام  المنهج  بو�سفها  ]الهيرمنيوطيقا  كتابه  ال�ساأن 
وقد تمّثل »اعترا�س ]بيتي[ في اأّن هيرمنيوطيقا ]جادامر[ اأوًل ل تقوم 
مقام المنهج، ول تخدم اأي منهج للدرا�سات الإن�سانية، واأنها ثانيًا تعّر�س 
التاأويل،  لمو�سوعات  المو�سوعي  الو�سع  اإلى  الإ�سارة  للخطر م�سروعية 

ومن َثم تثير ال�سكوك حول مو�سوعية التاأويل نف�سه«)85(.   
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ول ُيغفل في هذا المقام موقف الناقد ]هير�س[، اإذ يرى اأّن ماطرحه 
جاَنب  قد  وغيرهم  و]بلتمان[  ]جادامر[  اأمثال  من  التاأويل  فال�سفة 
باأمور  ان�سغلوا  قد  اأوًل  فهم   ، ُم�ساعفًا  خطاأً  »ارتكبوا  لأنهم  ال�سواب، 
ل �سلة لها بالمهمة الحقيقية للهرمنيوطيقا ، وهم ف�ساًل عن ذلك قد 
تبنوا موقفًا فل�سفيًا بلغ من الغلو وال�سطط اإلى حّد الت�سكيك في اإمكانية 

الو�سول اإلى معنى قابل للتحديد المو�سوعي«)86(.
فتخرج  تحرريًا،  منطلقًا  تاأخذ  التاأويلي  التجاه  هذا  في  اللغة  اإّن 
تفجيرها  اإلى  الن�س  في  عنه  الم�سكوت  على  بها  ال�ستدلل  دائرة  من 
بحمولت ذاتية وميولت �سخ�سية للقارئ، لي�س لها ت�سالح مع منطوق 
القب�س  يكون  حتى  ومرجعياته،  �سياقاته  مع  ول  مرجحاته،  ول  الن�س 
على معنًى مغامرًة فرديًة ل تتعلق بالن�س، وفي هذه المرحلة ي�سخ�س 
الكتابة  وت�سل  الن�س،  في  الالمعنى  درجــة  اإلــى  التاأويل  في  الإفــراط 
»حرة  الن�س  في  الكلمة  حيث  بارت)87(،  يقول  كما  ال�سفر  درجة  اإلى 
مطلقة من كل ما يقيدها، وبهذا فهي قادرة على اأْن تعني كل �سيء«)88(، 
وهذا مايوؤدي اإلى �سطط في التاأويل، وخطاأ في ال�ستخدام اللغوي عند 
التوظيف للك�سف عن حقائق الن�س ومكنوناته، وت�سبح القراءة جائرة 
ل وفق اإمالءات الذات القارئة، ول توؤول وفق اإ�سراطات  غير نافعة، تقوِّ
المنهج المن�سبط، مما يخلق اأثرًا �سلبيًا على الن�س، ولعلنا هنا ن�ستذكر 
حادثة اإحراق اأبي حيان التوحيدي لكتبه ، التي قيل في تعليلها هو خ�سيته 
وهذا  تحتمل)89(،  ل  ما  ن�سو�سه  لون  �سيحمِّ الذين  التاأويل  اأدعياء  من 
ما يتنافى مع اللغة التي اإذا ما اأُح�سن ا�ستخدام اأدلتها ومرجحاتها في 

الن�س اأدت اإلى الك�سف والإظهار.  
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الخ�تمــــة:
     تعد اللغة من اأعظم مميزات الإن�سان وتحقيق وجوده الكوني، لذا 
عّد الإن�سان كينونة لغوية، لكون العالقة بين الإن�سان واللغة عالقة وجود 

وحياة .
والتفاهم،  للتوا�سل  و�سيلة  كونها  في  يتمثل  اجتماعي  مظهر  للغة 
وهذا اأمر ظاهر، على اأّن هذه الروؤية للغة تجاوزتها روؤية جديدة تنظر 
اإلى اللغة في ذاتها داخل الن�س الأدبي غاية ولي�ست و�سيلة، وذلك ب�سبب 
والإيحاء، ومجاوزة  الرمز،  الأدبية من مكنز هائل من  اللغة  تمتلكه  ما 
الماألوف اللغوي، وتكثيف الدللت، مما يتطلب اإقامة التاأويل لفهم اأعمق 

للغة الن�س، ومن َثم ك�سف المخبوء من الممكن والمحتمل.
اأداة  لقد اأ�سبحت اللغة في الت�سور الحديث م�سكن الوجود، لأنها 
التعرف على العالم والذات، وبف�سل ت�سكل جديد للعالقة بين الإن�سان 
الإن�سان،  نف�سها من خـالل  اللغة في �سوئه مف�سحة عن  واللغة، غدت 

ولي�س الإن�سان هو الذي يف�سح عن نف�سه من خالل اللغة.  
وبما اأّن اللغة لها هذا الت�سور الجديد، فاإن عالقتها بالن�س اأفرزت 
لأنه  موؤلفه،  عن  ا�ستقالل  في  الن�س  اإلــى  ينظر  اأخــذ  جديدًا،  ت�سورا 
لها  تاأويلية  كــاأداة  المقابلة  الجهة  في  القراءة  تحل  ،بينما  لغوي  حدث 
حق الختالف ، من خالل التاأويل اللغوي الذي يريد تقديم فهم للن�س 

يك�سف به المحتجب. 
الن�ساط  فــاإن  الــقــراء،  عليها  يختلف  حقيقة  ن�س  لكل  كــان  واإذا 
تتوارى  الحقيقة  وكــاأن  اللغة،  خالل  من  اكت�سافها  اإلى  ي�سعى  التاأويلي 
خلف اللغة ، والعالقة بين الحقيقة واللغة لها و�سع خا�س، فاللغة تخفي 
الحقيقة وتظهرها، وهذه مراوغة اللغة في الن�س، وهنا يتطلب الو�سع 
وجود القارئ القادر على التاأويل والك�سف ا�ستنادًا على اللغة، فقد اأ�سبح 

امتالك الحقيقة هاج�سًا اأمام القراءة.
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اإّن الن�س اأمام المنهج التاأويلي له وجهان، الأول ظاهر المنطوق، 
والآخر هو الم�سكوت عنه، والقراءة التاأويلية ل تذهب اإل اإلى الم�سكوت 
عنه لت�ستبطن اأبعاد الدللت الخفية، وكلما كان الن�س يخفي اأكثر مما 
يظهر، وي�ستطلب اإعمال العقل في الك�سف، فهذه دللة على غنى الن�س 
وقوته وثرائه، والأمر في هذا بال �سك يعود اإلى لغته القوية التي تمنحه 
ذلك العمق والت�ساع والثراء، لهذا كان الن�س الأدبي الجيد من اأعظم 

الن�سو�س واأقواها، لتملكه لغة قوية تتطلب توظيف القراءة التاأويلية.
لغته،  على  ــي  الأدب للن�س  التاأويلية  القراءة  في  ال�ستناد  اأّن  كما 
بما تجيزه اأدلة اللغة ومرجحاتها، يحقق - بال �سك - المو�سوعية في 
والميول  الذاتية  تحكيم  دون  الن�س  في  الحقيقة  تن�سد  التي  القراءة، 

ال�سخ�سي.
تاأتي  القراءة ل  التاأويلية، فاإّن هذه  للقراءة  واإذا كان الن�س يخ�سع 
ومرد  ظاهر،  اأمر  وهذا  القراءات،  في  تعدد  فهناك  واحد،  م�ستوى  على 
هذا اإلى التعامل مع لغة الن�س، فظهر ال�سوؤال الأهم عن الإمكان التاأويلي 
وحدود تناهيه، حتى ل يبقى الباب مفتوحًا اأمام كل المحاولت التاأويلية، 
دون اأي معيار اأو �سابط، ومن َثم فاإن تعدد القراءة ل يمثل اإ�سكالية، بل قد 
يكون اإيجابيًا، اإنما الم�سكل هو في �سحة و�سالمة وان�سباط ذلك التعدد.  
الموؤلف  مق�سد  بين  اإ�سكالية  القراءة  في  التعدد  يثير  قد  وربما 
، لكن هذا ال�ست�سكال يمكن  اأخرى  الموؤول من جهة  من جهة والقارئ 
الخروج منه باإحداث حالة توفيقية بين الطرفين طالما كان الحتمال 
والإمكان، وذلك بتوظيف التفريق بين ]المعنى[ و]الدللة[، فالمعنى هو 

ما يخ�سع لنية الموؤلف ، اأما الدللة فهي ما يفهمه القارئ من الن�س.
الممكن  فــاإن من   ، واحــد  تحل على وجه  ل  الن�س  قــراءة  اأن  وبما 

تق�سيم قراءات الن�س اإلى ثالثة اأنواع:
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1 - القراءة المطابقة: وهي قراءة ا�ستن�ساخية �سارحة متم�سكة بحرفية 
اإلى العمق، لذا فهي  الن�س، فهي �سياغة اأخرى للن�س، ل تتجاوز 

قراءة غير اإ�سافية وغير منتجة.
لجوانب  وكا�سفة  ومثمرة  اإ�سافية  قــراءة  وهي  المنتجة:  القراءة   -  2
الن�س، فهي تبحث عن الممكن والمحتمل، فتحول الن�س من كونه 
متجليًا للمعنى اإلى ن�س منفتح على الدللت المختلفة، ي�سنع وينتج 
متجاوزة  قــراءة  اإذًا  فهي   ، به  الم�سموح  حدود  في  ولكن  المعنى، 
للظاهر، وتكون اللغة هي الأداة التي ي�ستخدمها القارئ الموؤول في 
ن�ساطها  ُتخ�سع  القراءة  هذه  اأّن  اأي  عنه،  الم�سكوت  الن�س  عالم 
اإكراهات  اأي  دون  بالمو�سوعية  تثمر  التي  ومرجحاتها  اللغة  لأدلة 

تاأويلية ل تت�سالح مع الن�س.
3 - القراءة الجائرة: وهي قراءة طاغية وغير بريئة، ل تقف عند حدود 
فتقّول  المن�سبط،  غير  التاأويل  في  تتجاوز  بل  والمحتمل،  الممكن 
الن�س ول توؤّوله، لذا فهي توؤمن بعدم التناهي في القراءة، وتوؤمن 
ببقاء الن�س مفتوحًا لكل التاأويالت دون �سابط، وتعطي لكل قارئ 
حق التاأويل دون اأي اإ�سراطات تتفق مع لغة الن�س، اأو مع ما تتطلبه 

قوانين ال�ستغال التاأويلي.  

الهوام�ص

)1( انظر: الحقيقة والتاأويل: قراءات تاأويلية في الثقافة العربية، علي حرب، دار التنوير، 
بيروت، الطبعة الثانية، 2007م. �س )22(.

)2( �سلطة اللغة ووظيفتها، اأحمد يو�سف علي، مجلة اأبعاد ، نادي الق�سيم الأدبي، العدد 2، 
جمادى الأولى 1429هـ - يونيو 2008م. �س )20(.
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)3( مفهوم اللغة ومفهوم الهوية ومظاهر التفاعل، محمد نافع الع�سيري، مجلة عالم الفكر 
ال�سادرة عن المجل�س الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، العدد 4، المجلد43، 

اأبريل - يونيو ، 2015م. �س )241(.
)4( الخ�سائ�س، اأبو الفتح عثمان ابن جني، تحقيق: محمد علي النجار، دار الكتاب العربي، 

بيروت، د.ط، د.ت، ج )1(. �س )33(.
)5( انظر: فل�سفة اللغة، محمد مهران ر�سوان وع�سام زكريا جميل، دار الم�سيرة، عّمان - 

الأردن، الطبعة الأولى، 1433هـ  -  2012م. �س )17(.
الطبعة   ، الح�ساري  الإنماء  مركز  عيا�سي،  منذر  الخطاب،  وتحليل  الأ�سلوبية  انظر:   )6(

الأولى، 2002م. �س )59-56(.
)7( انظر: الحقيقة والتاأويل ، علي حرب. �س )27(.

)8( انظر: الم�سدر نف�سه. �س )51(.
)9( انظر: من فل�سفات التاأويل اإلى نظريات القراءة: درا�ســـة تحليلية نقدية في النظـريات 
الغربية الحـديثة، عبدالكريم �سـرفي، من�ســورات الختالف، الجزائر - الدار العربية 

للعلوم، بيروت، الطبعــة الأولى، 1428هـ  - 2007م.  �س )26( . 
)10( م�سكلة الفن ، زكريا اإبراهيم، مكتبة م�سر، القاهرة، د.ط، د. ت. �س )69-68(. 

الطبعة  جـدة،  الأدبــي،  الثقافي  نادي جدة  نا�سف،  التاأويل، م�سطفى  نظرية  انظر:   )11(
الأولى، 1420هـ - 2000م. �س )21(.

)12( انظر : الحقيقة والتاأويل، علي حرب. �س )24(.
)13( الن�س وال�سلطة والحقيقة: اإرادة المعرفة واإرادة الهيمنة، ن�سر حامد اأبو زيد، المركز 

الثقافي العربي، بيروت - الدار البي�ساء، الطبعة الأولى، 2014م، �س )189(.
)14( انظر : نظرية التاأويل، م�سطفى نا�سف. �س )94(.

)15( في ماهية اللغة وفل�سفة التاأويل، �سعيد توفيق، الموؤ�س�سة الجامعية للدرا�ســات والن�سـر 
والتوزيع، بيروت، الطبعة الأولى، 1423هـ - 2002م. �س )130(.   

)16( فل�سفة التاأويل: الأ�سول. المبادئ. الأهداف، هان�س غيورغ جادامير، ترجمة: محمد 
ومن�سورات   - البي�ساء  ــدار  ال  - بيروت  العربي،  الثقافي  المركز  الــزيــن،  �سوقي 
 - 1427هـ  الثانية،  الطبعة  بيروت،   ، للعلوم  العربية  والــدار   - الجزائر  الختالف، 

2006م. �س )142(.  

الطبعة  البي�ساء،  الدار   - بيروت  العربي،  الثقافي  المركز  حرب،  علي  الن�س،  نقد   )17(
الثالثة، 2000م . �س )13(.
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�سحلول،  م�سطفى  ح�سن  وق�ساياهما،  الأدبــي  والتاأويل  الــقــراءة  نظريات  انظر:   )18(
من�سورات اتحاد الكتاب العرب، دم�سق، 2001م. �س )40(.

)19( نقـد الحـقيقــة، علـي حرب، المركز الثقـافـي العــربي، بيروت - الـدار البي�ساء، الطبعة 
الأولى، 1993م. �س )77( . 

)20( ال�سيمياء والتاأويل، روبرت �سولز ، ترجمة : �سعيد الغانمي ، الموؤ�س�سة العربية للدرا�سات 
والن�سر، بيروت، الطبعة الأولى، 1994م. �س )92(.

)21( التاأويلية العربية: نحو نموذج ت�ساندي في فهم الن�سو�س والخطابات، محمد بازي، 
الرباط - وكلمة  الأمان،  ودار  الجزائر -  بيروت - والختالف،  من�سورات �سفاف، 

للن�سر والتوزيع، بيروت - تون�س، الطبعة الأولى، 1436هـ  -  2015م. �س )84(.  
)22( انظر: الم�سدر نف�سه. �س )74( .

)23( انظر: فهم الفهم: مدخل اإلى الهرمنيوطيقا نظرية التاأويل من اأفالطون اإلى جادامر، 
عادل م�سطفى، روؤية للن�سر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الأولى، 2007م. �س )21(.  

)24( نقد الن�س، علي حرب . �س )18(.
)25( انظر: نظرية التاأويل، م�سطفى نا�سف . �س )17(. وهذا بطبيعة الحال ل يعني اأن 
التاأويل ل يدخل ن�سو�سًا اأخرى، كما في الأنثروبولوجيا ، وعلم الجتماع، والتاريخ، 
توظيف  حيث  من  المتن  في  اإليها  الم�سار  الن�سو�س  قوة  في  لي�ست  لكنها  وغيرها، 

الأداة التاأويلية. 
)26( يقول الدكتور عبدالوهاب الم�سيري: »وقد تكون اآراء الفنان الفل�سفية �سطحية، على 
حين نجد اأدبه في غاية العمق، لأنه حينما يتفل�سف فهو يتفل�سف بعقله وح�سب، ومن 
ل ب�سكل واٍع من اأفكار، اأما حينما يبدع فهو يبدع من خالل كيانه ، ومن  خالل ما ح�سّ
خالل ما مّر به من تجارب لعله لم يفهمها هو نف�سه عقليًا ، ولكنه اأدركها وا�ستوعبها 

ب�سكل وجودي مبا�سر وكلي«.
]رحلتي الفكرية في البذور والجذور والثمر: �سيرة غير ذاتية غير مو�سوعية[، عبدالوهاب             

الم�سيري ، الهيئة العامة لق�سور الثقافة، القاهرة، الطبعة الأولى، 2000م . �س )515-514(.
)27( نقد الحقيقة، علي حرب . �س )8(.

)28( نظرية التاأويل، م�سطفى نا�سف. �س )95(.
مجلة  دراب�سة،  محمود  وال�سجلما�سي،  الجرجاني  عبدالقاهر  بين  الغمو�س  ظاهرة   )29(
جامعة اأم القرى لعلوم ال�سريعة واللغة العربية واآدابها، العدد 22، ربيع الأول 1432هـ 

- مايو/ اأيار 2001م. �س )974(.
دار  �ساكر،  عليه: محمود محمد  وعّلق  قراأه  الجرجاني،  البالغة، عبدالقاهر  اأ�سرار   )30(

المدني، جدة، الطبعة الأولى ، 1412هـ - 1991م. �س )145(. 
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)31( الم�سدر نف�سه. �س )139(.
الكويت،  المطبوعات،  وكالة  بدوي،  عبدالرحمن  الفل�سفة،  في  جديد  مدخل  انظر:   )21(

الطبعة الأولى، 1975م. �س )142(.
)33( انظر: الم�سدر نف�سه. �س )137(.

)34( الم�سدر ال�سابق. �س )151( .

)35( الم�سدر ال�سابق. �س )136( .

)36( الم�سدر ال�سابق. �س )136( .
للدرا�سات  التاأ�سيل  القر�سي، مجلة  التاأويلية عند ح�سن حنفي، فهد محمد  القراءة   )37(
الفكرية المعا�سرة، العدد الثالث، ال�سنة الثانية، 1432هـ  -  2011م. �س )59-58(.

)38( انظر: الم�سدر نف�سه. �س )59-58( . 
)39( الم�سدر ال�سابق. �س )60(.

)40( في ماهية اللغة وفل�سفة التاأويل، �سعيد توفيق. �س )124( .
)41( في ماهية اللغة وفل�سفة التاأويل، �سعيد توفيق. �س )124(.

)42( المعنى الأدبي من الظاهراتية اإلى التفكيكية، وليم راي، ترجمة: يوئيل يو�سف عزيز، 
الطبعة  بغداد،  العراقية،  والإعــالم  الثقافة  وزارة   - والترجمة  للن�سر  الماأمون  دار 

الأولى، د.ت. �س )17 .
)43( الم�سدر نف�سه. �س )73(.

)44( التاأويلية العربية، محمد بازي . �س )65(.
)45( الحقيقة والتاأويل، علي حرب . �س )22(.

)46( الم�سدر نف�سه. �س )15(.
المركز  بنكراد،  �سعيد  ترجمة:  اإيكو،  اأمبرتو  والتفكيكية،  ال�سيميائيات  بين  التاأويل   )47(

الثقافي العربي، بيروت - الدار البي�ساء، الطبعة الثالثة،  2016م . �س )75(. 
)48( الم�سدر نف�سه. �س )74( .

اأو�سينوبو�س ، ترجمة : عبدالرحمن بدوي  اأنجلو  اإلى الدرا�سات التاريخية ،  )49( المدخل 
 ، الرابعة  الطبعة   ، الكويت   ، المطبوعات  وكالة  التاريخي[،  النقد  كتاب  ]�سمن 

1981م. �س )118(.

)50( التاأويل بين ال�سيميائيات والتفكيكية ، اأمبرتو اإيكو . �س )74(.
الإ�سقاطية،  اأق�سام:  القراءة ثالثة  ]تودروف[ تق�سيم  اإلى محاولة  الإ�سارة هنا  )51( تجدر 
وال�سارحة، وال�ساعرية. الأولى تتعامل مع الن�س من الخارج، فت�سقط ظروف الن�س 
والجتماعية  التاريخية  كــالأحــداث   ، الن�س  على  الموؤلف  ظــروف  اأو   ، الخارجية 
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والعوامل النف�سية . اأما القراءة ال�سارحة اأو قراءة ال�سرح فهي قراءة ل تتجاوز ظاهر 
الن�س، فهي حرفية اأدائها، تكرارية لالأ�سل في منتجها، واأما القراءة ال�ساعرية فهي 

التي ت�سعى اإلى ك�سف باطن الن�س، متجاوزة المعطى الظاهري.
              ]انظر: الخطيئة والتكفير من البنيوية اإلى الت�سريحية: قراءة نقدية لنموذج اإن�ساني 

1412هـ-  الثانية،  الطبعة  نا�سر،  ا�سم  بــدون  الغذامي،  محمد  عبداهلل  معا�سر[، 
عبود،  حنا  ترجمة:  �سولز،  ــرت  روب الأدب،  في  البنيوية  �س)76-75(.  1991م. 

من�سورات اتحاد الكتاب العرب، د. ط، 1984م. �س )163(.
ال�سـادرة عن  المعرفــة  عالـم  �سل�سلة  نا�سـف،  والتوا�سـل، م�سطفى  والتف�سير  اللغـة   )52(

المجل�س الوطني للثقافــة والفنون والآداب، الكويت، 1995م . �س )11(. 
العربي،  الثقافي  المركز  الغذامي،  عبداهلل  المختلف،  والقارئ  الق�سيدة  تاأنيث   )53(

بيروت- الدار البي�ساء، الطبعة الأولى، 1999م. �س )140(.
)54( التاأويل بين ال�سيميائيات والتفكيكية، اأمبرتو اإبكو. �س )61-60(.

اأبو القا�سم الح�سن بن ب�سر الآمدي،  اأبي تمام والبحتري،  )55( انظر: الموازنة بين �سعر 
 .)1( د.ج  ت.  الرابعة،  الطبعة  القاهرة،  المعارف،  دار  �سقر،  ال�سيد  تحقيق: 

�س)179( .
)56( انظر : الخطاب العربي المعا�سر: درا�سة تحليلية نقدية، محمد عابد الجابري، مركز 

درا�سات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الخام�سة، 1994م . �س )11(.
            والجابري يقترح ثالثة اأنواع للقراءة : القراءة ال�ستن�ساخية ، والقراءة التاأويلية: وهي 
التي ل تقف عند حدود التلقي المبا�سر، واإنما ت�ساهم في اإنتاج جديد يحتمله الن�س، 

والقراءة الت�سخي�سية: وهي التي تبرز عيوب الخطاب.
               ]انظر : الخطاب العربي المعا�سر [، محمد عابد الجابري . �س )12-10( .  

)57( التاأويلية العربية، محمد بازي. �س )97( .
)58( نظريات القراءة والتاأويل الأدبي وق�ساياهما، ح�سن م�سطفى �سحلول. �س )88(.

للدرا�ســـات  العربية  الموؤ�س�ســة  المبارك،  محمد  العـــرب،  عنــد  الن�س  ا�ستقبـــال   )59(
والن�ســـر، بيروت، الطبعة الأولى، 1999م. �س )182(.

)60( الم�سدر نف�سه. �س )84( .
دار  �ساكر،  محمد  محمود  عليه:  وعلق  قراأه  الجرجاني،  عبدالقاهر  الإعجاز،  دلئل   )61(

المدني، جدة، الطبعة الثالثة ، 1413هـ - 1992م . �س )374(.
              ووجه ال�ستدلل بكالم عبدالقاهر هنا: اأنه لم يمنع تعدد التاأويل اأو التف�سير، ولكنه 
احترز من النجرار في هذا الم�سلك دون تثبت من �سحة الفعل التاأويلي، مما وّرط 

في الهلكة كما قال.
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)62( �ســرح ديوان المتنبي معجز اأحمد، اأبو العالء المعــري، تحقيق: عبدالمجيد دياب، دار 
المعارف، القاهرة، الطبعة الثانية، 1968م. ج )1(. �س )56(.

)63( نظرية التاأويل وفائ�س المعنى، بول ريكور ، ترجمة : �سعيد الغانمي، المركز الثقافي 
العربي ، بيروت - الدار البي�ساء، الطبعة الأولى، 2003م. �س )122(. 

)64( نقـد الخطاب الديني، ن�سر حامـد اأبو زيد، المركز الثقافي العـربي، بيروت - الدار 
البي�ساء، الطبعة الأولى، 2014م . �س )21(.

)65( انظر: التركيب اللغوي لالأدب: بحث في فل�سفة اللغة والإ�ستطيقا، لطفي عبدالبديع، 
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امل�صطلحات البالغية احلداثية

بني اال�صتهالك والقطيعة املعرفية

�أمين خمي�س عبد�للطيف �إبر�هيم �أبو م�صطفى)*(

مقدمــــــة:
�لحمد هلل و�ل�صالة و�ل�صالم على ر�صول �هلل وعلى �آله و�صحبه ومن 
تبع هد�ه وبعد، فهذ� بحث بعنو�ن: »الم�صطلحات البالغية الحداثية 
يدي  بين  �أ�صع  �أن  فيه  حاولت  المعرفية«  والقطيعة  اال�صتهالك  بين 
�لم�صطلح  �أن  معلوم  هو  فكما  �لم�صطلحات،  تعدد  م�صكلة  �لباحثين 
�لخطوة  هو  �لم�صطلحات  فتحديد  تطبيقي،  بحث  �أي  بد�ية  نقطة  هو 
�لترجمات  على  �العتماد  ولكن  �لعلمي،  �لبحث  لبنية  �الأولى  �لمنهجية 
�صياقات  بتعدد  دالالت  عدة  للم�صطلح  جعل  �لغربي،  للمنتج  �لمختلفة 
�لترجمة �لثقافية و�الجتماعية، وقد �أدى ذلك �إلى عدم و�صوح �لروؤية، 
ومن ثم ق�صور �لتطبيق، وقد وقفت على هذه �لق�صية خالل �لعن�صرين 

�لتاليين:
1 - تعريف الم�صطلح والخلل االإجرائي.

2 - الم�صطلحات والقطيعة المعرفية.
3 - الترجمة وتعدد الم�صطلحات.

4 - الم�صطلحات وا�صتهالك المعرفة.

)*(  باحث.
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وهي تهدف �إلى �أن تجيب عن �الأ�صئلة �لتالية:
- ما داللة �لم�صطلح؟ 

- لماذ� تعددت �لم�صطلحات؟
- هل �لم�صطلحات �لمتعددة لتعدد �لدالالت �أم هي متر�دفة ؟

- ما �صبب �لخلط بين �لم�صطلحات؟
- هل هناك فارق بين �لم�صطلح �لعربي و�لم�صطلح �لغربي في مجال 

�لتطبيق؟
هذ� و�أ�صاأل �هلل �لتوفيق و�ل�صد�د، �إنه ولي ذلك و�لقادر عليه.

1 - تعريف الم�صطلح والخلل االإجرائي:
تعارفو�  �الأم��ر:  على  �لقوم  »��صطالح  �لو�صيط:  �لمعجم  في  جاء 
عليه و�تفقو� و�ال�صطالح: م�صدر��صطالح وهو �تفاق طائفة على �صيء 

مخ�صو�ص ولكل علم ��صطالحاته)1(.
فهو عبارة عن كلمة �أو مجموعة من �لكلمات تتجاوز داللتها �لّلفظية 
�إطار معين تقوى  تاأطير ت�صور�ت فكرية وتق�صيمها في  �إلى  و�لمعجمية 
لحظات  في  ما  ممار�صة  تنتجها  �ّلتي  �لمفاهيم  و�صبط  ت�صخي�ص  على 
بالعنا�صر  �الإم�صاك  ي�صتطيع  �ّلذي  هو  �لمعنى  بهذ�  والم�صطلح  معينة 

�لموحدة للمفهوم و�لتمكن من �نتظامها في قالب لفظي)2(.
فالم�صطلح يكون ثابتا غير متغير و�إلى هذ� �أ�صار  محمد مطلوب 
�تفاق طائفة  وهو  �لخا�ص  �لعرف  هو  اال�صطالح  �أو  الم�صطلح  قائاًل: 

مخ�صو�صة على و�صع �ل�صيء)3(.
�أن  ذك��ر  حيث  التعريفات  فــي  الــجــرجــانــي  مــن  ذلــك  اأخـــذ  ولعله 
�لم�صطلح هو »عبارة عن �تفاق قوم على ت�صمية �ل�صيء با�صم ما ينقل 
�آخر  �إل��ى  لغوي  معنى  من  �للفظ  �إخ��ر�ج  �أي�صا  وهو  �الأّول  مو�صعه  عن 

لمنا�صبة بينهما، وقيل �ال�صطالح لفظ معين بين قوم معينين)4(.
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بين  و�ل��خ��ل��ط  ف��ك��ري،  ت�����ص��ور  خ��ال���ص��ة  تعني  م�صطلح  فكلمة 
�لم�صطلحات وعدم �لوقوف على �أبعادها �لعميقة يوقع في �لخطاأ �لذي 
يوؤثر �صلبا على �لتطبيق، لذلك ال تكفي �لداللة �لمعجمية للوقوف على 
نبع  �لتي  �لخا�صة  فل�صفته  ور�ء كل م�صطلح  تقف  �إذ  �لم�صطلح؛  �أبعاد 

منها و�صاحبته في �أطو�ره �لمختلفة.
بل هو  �صهال،  �أمًر�  لي�ص  �لخا�صة  �لم�صطلح  فل�صفة  و�لوقوف على 
 ، ي�صتقر  �أن  �إلى  تطول  قد  بمر�حل  يمر  فالم�صطلح  �صاق،  فكري  عمل 
�إلى  مطلوب  �أحمد  �لدكتور  �ألمح  ،وق��د  يتغير  �أو  يختفي  ثم  يظهر  وقد 
هذه �ل�صعوبة �لتي تكتنف در��صة �لم�صطلح في �لع�صر �لحديث، حيث 
من  �إليه  ونظرتهم  �لم�صطلح  في  �أنف�صهم  �الأوربيين  »�ختالف  الحظ 

خالل ثقافتهم �لخا�صة �أو مذهبهم �الأدبي و�لنقدي«)5(. 
فالم�صطلح يختلف باختالف �لثقافة �لحا�صنة، وقد يختلف برغم 
�تفاق �للغة ، وهذ� ما عالجه د. عبد�ل�صالم �لم�صدي في كتابه »�ختالف 

�لم�صطلح بين �لم�صرق و�لمغرب«)6(.
ونظر� لهذ� �الختالف في �لم�صطلحات �صاعت في كتابات �لنقاد 
م�صطلحات حد�ثية غير و��صحة، وغير م�صت�صاغة لدى �لمتلقي �لعربي 
مثل »�صيميائية وتد�ولية و�صعريات وغير ذلك كثير، وقد حدث �ختالف 
�لقطيعة  �إل��ى  �أدى  مما  �ل��و�ح��د،  �لم�صطلح  ترجمة  ف��ي  �لنقاد  بين 
تعريف  كان  فاإذ�  و�لبالغة،  �لنقد  مجال  في  �لم�صتغلين  بين  �لمعرفية 
�لم�صطلح في مفهومه �لعلمي �الأكاديمي �لحديث هو �لوقوف على معنى 
�تفاق  على  ح�صلت  محدد،  �صيء  وماهية  معين،  ل�صيء  ودقيق  و�ح��د 
و�قنعنا  في  �لتعريف  هذ�  مع  يختلف  ما  نالحظ  فاإننا  �لمخت�صين«)7( 
�أكثر  �لم�صارقة  �أن  �لم�صدي  عبد�ل�صالم  �لدكتور  الحظ  ،وقد  �لبحثي 
�أكثر ُجر�أة على  �أن �لمغاربة  �إحياء �للغة �لعربية، في حين  حر�صا على 
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)�لالزمان  عندهم  ف�صاع  �لنحت،  �إلى  يميلون  فهم  لذ�  �لعربية،  �للغة 
و�لالمكان و�لالمرئي)8(....

فا�صطر�ب �لم�صطلح �أدى �إلى ��صطر�ب �لفهم، وهذ� بدوره �أدى 
�إلى ��صطر�ب �لتطبيق، فتم تناول �لق�صايا �لقديمة بم�صميات حد�ثية 

دون تغيير في �الآليات.

2 - الم�صطلحات والقطيعة المعرفية:
�صكلت �لم�صطلحات �لحد�ثية قطيعة معرفية مع �لتر�ث ومع �لمنجز 
�لغربي ومع �لذ�ت، فالالفت للنظر هو ��صتخد�م �لد�ر�صين �لم�صطلحات 
�لحد�ثية ثم �الإ�صارة في ثنايا �لدر��صات �إلى �أن �لمق�صود هو �لم�صطلح 
�لتر�ثي، فهل يق�صد هوؤالء �لباحثون باتخاذهم �لم�صطلحات �لحد�ثية 

بديال عن �لم�صطلحات �لقديمة تمكين �صرعية �لتر�ث؟!
على  ينطوي  �ل��ت��ر�ث  �صرعية  لتاأ�صي�ص  �لحد�ثة  من  »فاالنطالق 
مغالطة كبيرة، فاإنه ت�صييد من حيث ال ندري ل�صرعية �الآخر، �إذ يجعل 
هذ� �الآخر هو �لذي يطمئننا على فكرنا وعلى �إنجاز�ت �لعقل �لعربي«)9(.
فالم�صطلحات �لمترجمة و�لتي تحمل نف�ص داللة �لم�صطلح �لتر�ثي 
يكون �لد�فع لها - عند بع�ص �لم�صتغلين بالبالغة - �إثبات �أحقية �لتر�ث 
و�صبق �لقدماء، ولذ� فقد قال د. حامد �أبو �أحمد: »�إذ� كان �لعرب �لقد�مى 
ال  فلماذ�  �لن�ص،  و�ن�صجام  �لخطاب  �ت�صاق  قديما في مجال  �أبدعو�  قد 
خال�صة،  عربية  وم�صطلحات  مفاهيم  من  �نطالقا  م�صيرتهم  نو��صل 
م�صتعينين في �لوقت نف�صه باالكت�صافات �لقادمة من �لغرب، بدال من �أن 
نحدث نوعا من �لخلط بين �لمفاهيم �الأ�صيلة و�لمفاهيم �لم�صتوردة«)10(.
وقد عالج د. عيد بلبع �لق�صية في كتابه: »خد�ع �لمر�يا« رد� على 
�لمقعرة«  و»�لمر�يا  �لمحدبة«  »�لمر�يا  حمودة:  د.عبد�لعزيز  كتابي 



أمين خميس عبداللطيف إبراهيم أبو مصطفى
20
18

ل 
ري

 إب
ـ -

1ه
43
9 

ب
ج

، ر
 4
9 

دد
لع

ا

151

جـــــذور

فقال: »�إن �الأمر �أكبر من �أن نفت�ص في �أبحاث �لتر�ث لن�صتخرج منه ما 
يتو�ءم مع �لنظريات �لغربية، �أو الإثبات وجود نظرية عربية �نطالقا من 
�لتر�ث ذ�ته �أو من �لحد�ثة؛ الأننا بذلك ال نكون قد حققنا هويتنا«)11(.

وهذ� �الإجر�ء في �لوقت ذ�ته جعلنا في معزل عن �لمنجز �لغربي، 
�ل�صريعة،  �لمقاالت  �أو  بالترجمات  ب  �لّتَغرُّ محاولة  �أثناء  �كتفينا  الأننا 
مو�صة  ور�ء  وجرينا  ونموها،  وتطورها  �لم�صطلحات  ن�صاأة  نتابع  ولم 
�صبيل  على  ولو  وتقنع  وجاهة،  تك�صبنا  �لتي  �الأجنبية«  »�لم�صطلحات 

�لخد�ع و�لمغالطة �لمتلقي باأن �لباحث متمكن.

3 - الترجمة وتعدد الم�صطلحات:
در����ص��ة  ف��ي  �ل��ج��و�ن��ب  �أه���م  م��ن  �لم�صطلح  ترجمة  ق�صية  تعد 
�لم�صطلحات، وقلما تخلو در��صة في علم �لم�صطلح من حديث مقت�صب 
�أو مطول عن م�صكلة ترجمة �لم�صطلح �إلى �لعربية، و�إحدى �إ�صكاليات 
�صبيل  وعلى  �لباحثين،  بين  عليه  �التفاق  غياب  هو  �لم�صطلح  ترجمة 
مع  تقارًبا  م��رزوق  �لدكتور  فيه  ر�أى  �ل��ذي  �النزياح  فم�صطلح  �لمثال 
م�صطلح �لمجاز »قد نقل هذ� �لمفهوم �إلى �لعربية بما ال يقل عن �أربعين 
م�صطلًحا يمكن �أن نجد �صفيًعا لها في �أن �لغربيين �أنف�صهم قد عبرو� عن 

هذ� �لمفهوم �لو��صع بم�صطلحات كثيرة يقارب عددها �لع�صرين«)12(.
وعلى ذلك فقد يكون �أحد �أ�صباب م�صكلة نقل �لم�صطلح هي عدم 
يو�صف  �لدكتور  ر�أي  وقد  عنه،  �لمنقول  �الأ�صل  في  �لم�صطلح  ��صتقر�ر 
في  حاًد�  ��صطالحًيا  �إ�صهااًل  تكبدت  قد  �لعربية  »�لكتابات  �أن  وغلي�صي 
تتبع  وقد   Diachronie وم�صطلح   Synchronie م�صطلح  مو�جهة«)13( 
وغلي�صي ترجمات �لم�صطلحين في �لكتابات �لنقدية �لعربية، فوجد �أن 
عربيا،  مقابال   15 عن  يقل  ال  بما  ترجم  قد  �لم�صطلحين  هذين  »كال 
�لتو�قت،  �لتز�من،  �ل�صنكرونية،  �إلى  مترجم   Synchronie فم�صطلح 
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�لتوقيتي، �الآنية، �لر�هن، در��صة �لحالة �لحا�صرة، �لو�صفية، �لتعا�صر، 
�ل��ت��وزع �الآن��ي،  �ل��ث��ب��ات، ح��ال �ال���ص��ت��ق��ر�ر، �ل�صكوني،  �ل��ق��ر�ري، ح��ال 
ع�صرين  �إلى  فمترجم   Diachronie م�صطلح  �أما   ،......، �ال�صتبد�لية 

مقابال عربًيا بالتحديد«)14(.
ولعل ذلك نا�صئ لكون هذه �لترجمات لم تكن من �لم�صدر �الأ�صلي، 
فاالعتماد على �لترجمة عبر و�صيط قام بترجمة �الأ�صل يوؤدي �إلى �أخطاء 
ل�صمان  �الأ�صلي  �لن�ص  مع  �لتعامل  �لمترجم  ولذلك وجب على  مقلقة، 
يتدخل  �لو�صيط  فالمترجم  �ل�صائعة،  غير  �للغات  في  خا�صة  �لدقة 
بتاأويالته �لخا�صة وم�صاعره بالحذف و�الإ�صافة وفق ما يفهمه من �لعمل 

عبر ما توفر لديه من تكوين فكري وميول ثقافية و�أدبية و�أ�صلوبية.
بين  تو��صل  �لترجمة  بل  فح�صب،  معارف  نقل  لي�صت  فالترجمة 
�لح�صار�ت ، وال يكون هذ� �لتو��صل مثمر� �إال حين توؤرقنا روح �لمغامرة 
�الإن�صانية، �لتى يزكيها نهم معرفي ال�صتيعاب �إنجاز�ت وفتوحات �لعلم 
و�لبناء  �لثقافي  �لو�قع  تغيير  �أجل  من  �الإن�صان  عبقرية  على  �لمرتكز 
��صطر�ب  �أن  يت�صح  وبهذ�  ذلك)15(  �إلى  �لملحة  لحاجتنا  �الجتماعي 
��صطر�ب  �إل��ى  �صيوؤدي  وه��ذ�  �لترجمة،  ال�صطر�ب  نا�صئ  �لم�صطلح 

�لتطبيق على ما �صنرى في �لعن�صر �لالحق.
وقد �أدى تعدد �لترجمات للم�صطلح �لو�حد �إلى �لخلل �لذي ن�صاأ في 
 ..LINGNISTICS لم�صطلحات، وعلى �صبيل �لمثال »م�صطلح �لل�صانيات�
فمازلنا نجد مجموعة من �لمقابالت �لترجمية �لتي لم ي�صتقر على �أي 
�لل�صان،  �لل�صانيات، علم  �للغة،  �للغة، فقه  منها مثل م�صطلحات: علم 
�الأ�صا�صية/  �لل�صانية  �لثنائية  �ن  نجد  كما  �الأل�صنية..  �لل�صانة،  علم 
Langue Parole تترجم بطرق مختلفة. فكلمة Longue �لفرن�صية تترجم 

تارة - »ل�صان«، و�أخرى ب� »لغة« وثالثة ب� »نظام لغوي«، بينما تترجم كلمة 
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parole �لفرن�صية ب� »�لكالم« �أو »�للفظ« �أو »�لحدث �لكالمي«. وم�صطلح 

»�لنحو«،  ب�  �آخر  وحينا  ب�»�لقو�عد«  حينا  يترجم  �لمعروف   Grammar

وينطبق �الأمر على م�صطلح Syntax �لذي يترجم بمقابالت عديدة مثل 
»�لنحو« و»�لقو�عد« و»�لتركيب« و»نظم �لجمله« وما �إلى ذلك، �أما ثنائية 
�لعالقات �ل�صياقيه /�ال�صتبد�لية Syntagmatic/Pardigmatic فتجد لها 
�ال�صطالحية  بالمقابالت   Syntamatic ترجمة  منها  متعددة  مقابالت 
�لتر��صفية،  �ل�صميمية،  �لن�صقية،  �الأفقية،  �لخطية،  �ل�صياقية،  �لتالية: 
�لتر�بطية وغير ذلك، وترجمة م�صطلح Paradigmatic بمقابالت مثل 
�ال�صتبد�لية، �الختبارية، �لجدولية، �الإيحائية، �لر�أ�صية وما �إلى ذلك.. 
�لم�صطلح  �أغنت  �لتي  �لمهمة  �لرو�فد  �أحد  �ل�صيميائية  كانت  ما  و�إذ� 
�أثارت ��صطر�با متز�يد� ب�صبب عدم  �لنقدي، فاإنها من جهة ثانية قد 
�ل�صيميائية  �إن  بل  �لن�صبية،  وجدتها  �الأ�صل  في  م�صطلحاتها  ��صتقر�ر 
�لمعروف  فمن  م�صترك.  م�صطلح  على  ت�صتمر  لم  علما  بو�صفها  ذ�تها 
هو  �أحدهما  تعبير�ن  �الإنكليزية  �للغة  في  يتقا�صمه  �لم�صطلح  هذ�  �أن 
Semiology ��لذي ��صتخدمه فرديناند دو�صو�صور في كتابه: »درو�ص في 

وعالم  �لفيل�صوف  به  جاء  �لذي   Semiotics هو  و�الآخر  �لعامة  �الأل�صنية 
بها  قام  �لتي  �الأول��ى  �لخطوة  وكانت  لزبير�ص.  جار  �الأمريكي  �لمنطق 
فوجدنا  للم�صطلحين  �ل�صوتي  �لتعريب  في  تتمثل  �لمترجمين  بع�ص 
م�صطلحي �ل�صيميولوجيا و�ل�صيميوطيقا )و�أحيانا �ل�صيميوتيك(. �إال �أن 
عملية �لترجمة �لالحقة �أ�صافت مقابالت جديدة منها علم �الإ�صار�ت، 
�ل�صيميائية،  �الأدل���ة،  علم  �لعالماتية،  �لعالمات،  علم  �الإ���ص��ار�ت��ي��ة، 
م�صطلح  هو  �لم�صطلحات  هذه  �أف�صل  �أن��ه  لنا  ويخيل  �ل�صيميائيات. 
�صوتيا.  معطى  �أي�صا  يحمل  كما  عربيا،  ج��ذر�  يحمل  الأن��ه  �ل�صيميائية 
و�ال�صتقاق.  و�لن�صبة  و�لجمع  �الإ�صافة  ويقبل  �الأجنبي،  لل�صوت  معربا، 
خا�ص  وب�صكل  �ل�صيميائية  م�صطلحات  بقية  على  �أي�صا  ينطبق  »�الأم��ر 
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�أو  �لعالمة  �الإ���ص��ارة،  مثل:  بمقابالت  يترجم  �ل��ذي   Sign م�صطلح 
�لدليل«)16(.

قطيعة  ف�صنعت  �لترجمات  فيها  �أث��رت  �لتي  �لم�صطلحات  وم��ن 
معرفية و�أدت �إلى ��صتهالك �لجهد في در��صة م�صطلحات متعددة وهي 
في �الأ�صل ترجمات لم�صطلح و�حد - م�صطلح )coherence(، ولهذ� 
فم�صطلح  �لباحث)17(  ح�صب  على  تختلف  ترجمات  عدة  �لم�صطلح 
وم�صطلح  �لعبد،  محمد  ود.  م�صلوح  �صعد  د.  عند  ج��اء  »�ل��ح��ب��ك« 
وم�صطلح  ف�صل،  �صالح  ود.  خطابي  محمد  د.  به  ق��ال  »�الن�صجام« 
»�لتما�صك« قال به د.�صعيد بحيريو د. محمد �لزليطي ود.منير �لتركي 
وم�صطلح   ، �لعجمي  �صبيب  بن  فالح  د.  به  قال  »�لتنا�صق«  وم�صطلح 
م�صطلح  وج��اء  خليل،  ود.علي  �أبوغز�لة  د.�إلهام  عند  جاء  »�لتقارن« 

»�اللتحام« عند د. تمام ح�صان.
للم�صطلح  �لترجمات  تعدد  ه��و  �لخلط  ه��ذ�  ور�ء  �ل�صبب  ولعل 
�لو�حد، ويلتزم �لبحث م�صطلح )�لحبك( وذلك الأن هذه �لترجمة هي 
�أو  �الإنجليزية  في   coherence �لمفهوم  »ويرجع  وقبواًل،  �صيوًعا  �الأكثر 
koharenz  في �الألمانية �إلى �الأ�صل �لالتيني Coharentia وهو م�صتعار 

من علم �لكيمياء«)18(، �تخذه علماء �لن�ص مفهوًما ي�صير �إلى �لعالقات 
�لد�خلية د�خل �لن�ص.

�الإنجليزى  للم�صطلح  ترجمة  هو  �لذي  �لتد�ولية  م�صطلح  �أن  كما 
 Pragmatism �لفل�صفى  و�لمذهب  بينه  �لبع�ص  خلط  قد   Pragmatics

ب بالبرجماتية وهو �لم�صطلح �الأ�صهر فى  و�لذى ُيترجم بالذر�ئعية وُعرِّ
�صه ويليام جيمز  �لفل�صفة و�لذى يعرف باأنه »َمْذَهب فل�صفى �أمريكى �أ�صَّ
 Charles( بير�ص  �صاندرز  وت�صارلز   )William James، 1842-1910(
�أو  �لفكرة  ��ْدِق  ���صِ ِمْعيار  �أن  �ه  ُم���وؤدَّ  ،)Sanders Peirce،1914-1839
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�أو  ُمفيدًة  َكْوُنها  َحْيث  عليها من  تترتب  �لتى  �لعملية  �لنتيجة  هو  �لر�أْى 
 Pragmatism ة«)19(.فقد عد بع�ص �لباحثين �أن �لمذهب �لفل�صفي رَّ ُم�صِ
بين  للخلط  نتيجة  �آث��اره��ا  ك��اأح��د  �لتد�ولية  ن�صاأت  �لتي  �لخلفية  ه��و 

م�صطلحي Pragmatics وPragmatism في �لترجمة و�لتعريب.
�لترجمة  �إ�صكالية  عن  �لناتج  �لخلط  هذ�  بلبع  عيد  د.  ح  و�صّ وقد 
�لتد�ولية  م�صطلح  بين  �لف�صل  ���ص��رورة  على  م��وؤك��د�  و�لتعريب)20( 
Pragmatics �لذى كانت بد�ية ظهوره فى حقل �لل�صانيات على يد ت�صارلز 

�لحديث  �ال�صتخد�م  »يرجع  حيث   Charles Morris، 1938 موري�ص 
للم�صطلح Pragmatics �إلى �لفيل�صوف ت�صارلز موري�ص )1938م( �لذى 
�أو  �لعالمات  لعلم  �لعام  �ل�صكل  وبير�ص(  لوك  بتحديد )بعد  كان معنيا 
�ل�صيميائية )�أو �ل�صيمياء كما يف�صل موري�ص(. وبين �لمذهب �لفل�صفى 
 Charles لذى �أ�ص�ص له ت�صارلز �صاندرز بير�ص� Pragmatism لبرجماتية�
Sanders Peirce عن طريق �لتحديد �لدقيق للم�صطلح ومفهومه، وعلى 

�لرغم من ذلك فاإنه لم يغفل �الإ�صارة �إلى نقطة �اللتقاء بينهما فيقول 
فى  تتحدد  و�لتد�ولية  �لفل�صفى  �لمذهب  بين  �لتقاء  نقطة  �أهم  »ولعل 
�لو�قع �لعملى �لذى يجمع بينهما«)21( مف�صر� بع�ص �أ�صباب ذلك �لخلط 
�لتى  لل�صميوطيقا  �لتاأ�صي�ص  بير�ص فى  »��صتر�ك  باأن  �لم�صطلحين  بين 
و��صتر�كه  بعد،  فيما  موري�ص  يد  على  ما  ب�صكل  �لتد�ولية  عنها  تولدت 
�الأثر في  �أكبر  له  �لمعروف كان  �لفل�صفى  للمذهب  �لتاأ�صي�ص  كذلك فى 

�نزالق بع�ص �لباحثين فى هذ� �لخلط«)22(.
�صياقات  فيها  �لتي ظهر  بيئته  في  �لتد�ولية  لم�صطلح  �أن  �صك  وال 
�أدت �إلى ظهوره، ربما تغيب عن مطبقي �لنظرية في غير �صياقاتها وعلى 
ن�صو�ص لها خ�صو�صيات تختلف عن خ�صو�صية �لن�صو�ص �لتي عالجتها 

�لنظرية في �صياقاتها.
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�لتد�ولية  معنى  بين  �لربط  يحاول  �لباحثين  بع�ص  جعل  ما  وهذ� 
و�لبالغة �لعربية ،فنجد د.محمد �لعمري يقول: »فاإن �لبالغة �لعربية 
يعرف  فيما  �لمعا�صرة  �لعربية  �لدر��صات  في  �العتبار  لها  �أعيد  قد 
باأن  ُيقّر  عبد�لجليل  �لقادر  د.عبد  جعل  ما  �أي�صا  وهو  بالتد�ولية«)23( 
يبتعد  ول��م  �لتد�ولية«)24(  هي  و�أهد�فها  تكوينها  عمق  في  »�لبالغة 
د.محمد �لكو�ز عن ذلك حين قال: »فالبالغة ب�صفة عامة تعني بجملة 

من �لعنا�صر تعد من �صميم بحث �لل�صانيات �لتد�ولية«)25(. 
�لمنجز  بين  �لربط  ومحاولة  للقدماء  �لف�صل  ن�صبة  محاولة  فاإن 
�لغربي و�لتر�ث �لعربي هو ما دفع د. عبد�لعزيز حمودة للربط بين نظرية 
فقد  �صو�صير،  دي  عند  و�الأ�صلوبية  �لجرجاني  عبد�لقاهر  عند  �لنظم 
جعل �لف�صل �الأول من �لجزء �لثانى فى كتابه »�لمر�يا �لمقعرة« بعنو�ن: 
حمودة  عبد�لعزيز  د.  ُيلِقى  �الأولى  وللوهلة  �لعربية«،  �للغوية  »�لنظرية 
�لنموذجين  م�صتح�صرً�  �لعربية  �لبالغية  �لنظرية  مقابل  فى  ب�صو�صير 
معًا بعد �أن قدم مفهوم �لنظرية من �أحد �لقو�مي�ص، فيقول: »هل يختلف 
عن  قرون  خم�صة  عبر  �لبالغية  �لدر��صات  فى  �لعربى  �لعقل  قدمه  ما 
ذلك �لمفهوم للنظرية، خا�صة �إذ� �أخذنا فى �العتبار �أن �لنظرية �لتى 
�أن  دون  و�لنق�ص  و�الإ�صافة  و�لتحوير  �لتغيير  تقبل   ، هنا  عنها  نتحدث 

يغير ذلك من قيمتها كنظرية ؟ 
وبدقة وتحديد �أكثر : �أال ينطبق كل ذلك على محا�صر�ت فرديناند 
دى �صو�صير فى �للغويات �لعامة فى بد�يات �لقرن �لع�صرين و�لتى جمعت 
بعد ذلك فى كتاب ُن�صر بعد موته هو درو�ص فى علم �للغة عام )1916م(، 
وهو �لكتاب �لذى ال يختلف عليه مفكر�ن باعتباره �لكتاب �لعمدة �لذى 

بد�أ �لنظرية �للغوية �لحديثة ؟«)26(.
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4 - الم�صطلحات وا�صتهالك المعرفة:
�لذي لفت �النتباه هو �أن �أغلب �لدر��صات �لتي �ت�صمت ب�صمة �لحد�ثة 
�إلى  و�عية  تكن  لم  للدر��صة،  مناهج  �لغربية  �لمناهج  من  و�ت��خ��ذت 
بم�صميات  �لغربية، فجاءت  و�لمناهج  للم�صطلحات  �ل�صياقية  �لظروف 
غربية، وُدر�صت بنف�ص �لمناهج �لعربية. فلقد �أ�صبحت �لمناهج �لحديثة 
�إلمام كاف  �أبحاثهم دون  ي�صتخدمون م�صطلحاتها في  للباحثين  هدفا 
بها فال حافظو� على �لقديم وال ��صتفادو� من �لحديث حق �ال�صتفادة، 
ويح�صب للباحثين �هتمامهم بالمناهج �لحديثة ومحاولة تطبيقها على 
�لن�ص �لعربي للخروج بنتائج جديدة لم ي�صبق للباحثين �أن وقفو� عليها 
من خالل ��صتخد�مهم للمناهج �لقديمة، ولكن يبقى �ل�صوؤ�ل: هل تحققت 

تلك �لغاية من ��صتخد�م �لمناهج �لحديثة؟
ربما يكون قد تحقق �صيء من ذلك، لكن �أغلب �لدر��صات �لتي قام 
بها طالب مرحلتي �لماج�صتير و�لدكتور�ه حول هذه �لق�صايا لم يكن �صوى 
فالم�صطلحات  غربية،  حد�ثية  م�صميات  تحت  �لعربية  للمناهج  تكر�ر 
�لتي ُترجمت �إلى �لعربية باأ�صماء �أخرى هي هي �لم�صطلحات �لعربية، 
ربما �ختلف تناولها في بيئتها �الأ�صلية عن تناولنا لها، لكنها جاءت �إلينا 

فا�صتخدمناها باأ�صماء �لغرب وبمعاني �لعرب. 
�لبالغة  م�صكلة  »�إن  ق��ال:  حين  بلبع  عيد  د.  ق�صده  ما  هذ�  ولعل 
وتوفيق  ربط  محاوالت   - معظمها  في   - �لتجدبد  محاوالت  �أن  حديثا 
خال�صة ولي�ص في جوهرها تجديد، و�إن �لمحاولة �لتي ندعو �إليها ينبغي 
�أن تتخطى �النطالق من �لرغبة في �إحياء �لبالغة �لقديمة �أو �إن�صاف 
�لربط  م��ح��اوالت  �أي�صا  تتخطى  �أن  ينبغي  كما  �لقدماء،  �لبالغيين 
و�لتوفيق بين مقوالت بالغية قديمة ومقوالت �لنقد �لحديث ونظرياته، 
الأن محاوالت �لربط و�لتوفيق �لمعا�صرة ذ�تها لي�صت بمناأى عن �لنقد 
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�لموجه �إلى �لبالغة �لقديمة؛ الأنها لم تكن بمناأى عن �لق�صور �لمتجذر 
في �الأ�صول �لنظرية �لم�صكلة لم�صار �لدر�ص �لبالغي«)27(.

و�صاأعر�ص نماذج تو�صح ما ق�صدت بيانه:
«�لجملة  م�صطلح  مع  تماما  يتفق  �لم�صطلح  االقت�صائية)28(  الجملة 

�لطلبية«.
الجملة التقريرية)29( �لم�صطلح يتفق مع م�صطلح »�لجملة �لخبرية«.
االنزياح - �النك�صار �لن�صي - �النحر�ف �لن�صي)30( يتفق مع م�صطلحي 

»�لعدول« و»خالف مقت�صى �لظاهر«.
الت�صبع)31( يتفق مع م�صطلح »�لخا�صية �الأ�صلوبية« �أو »�ل�صمة �الأ�صلوبية«.

الت�صالب  مع م�صطلح »�لمقابلة �لعك�صية«.
�لعنادية  و�ال�صتعارة  و�لوفاقية  »�ال�صتعارة  م�صطلح  مع  اال�صتبدال)33( 

�أو �لتهكمية«
�لت�صريحية  »�ال���ص��ت��ع��ارة  م�صطلح  م��ع  اال�صتبدالية)34(  الــنــظــريــة 

و�الأ�صلية«.
اال�صتعارة التفاعلية)35( مع م�صطلح »�ال�صتعارة �لمكنية و�لمركبة«.

وعلى �لم�صتوى �لتطبيقي وجدنا ��صتهالكا و��صحا للمعرفة وت�صييعا 
�ت�صمت  و�إن  �لتقليدية،  �لمناهج  للجهد و�لوقت في در��صات لم تتجاوز 
�لتطبيقية  �لدر��صات  بع�ص  على  نقف  يلي  وفيما  حد�ثية،  بم�صميات 

للم�صطلحات �لغربية:

:Argumentation اأوال: م�صطلح الحجاج
 ، �الأخيرة  �الآونة  في  رو�جا  �لتي القت  �لبالغية  �لم�صطلحات  من 
�أو �لتطبيق، فقد  �لتنظير  وقد حدث في هذ� �لم�صطلح خلل �صو�ء في 
وفي  �لمطبقين،  بع�ص  عند  به  �لتب�ص  حتى  �الإقناع  بم�صطلح  �ختلط 
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�لدر��صة  �آليات  بين  لم نجد �ختالفا كبير�  �لتطبيقية  �لدر��صات  �أغلب 
�لحجاجية و�لدر��صات �لبالغية �الأخرى)36(.

�لحجاج  بالغة  في  طالعتها  �لتي  �لتطبيقية  �ل��در����ص��ات  فاأغلب 
��صتخدمت �الآليات �لبالغية �لمعروفة ولم تجاوزها، ومن هذه �لدر��صات:
�لع�صر  في  و�لر�صائل  �لخطابة  بين  �لبالغية  وظ��و�ه��ره  �لحجاج   -
ماج�صتير  ر�صالة  �لجمهرتين«  في  تطبيقية  »در��صة  �الأول  �لعبا�صي 
�صمير  :�صامح  للباحث  �الإ�صكندرية )2006م(،  من�صورة، جامعة  غير 

�صاهين باإ�صر�ف �أ�صتاذي �الأ�صتاذ �لدكتور عيد بلبع.
- بالغة �لحجاج في �ل�صعر �لعربي »�صعر �بن �لرومي نموذجا« للدكتور : 

�إبر�هيم عبد �لمنعم �إبر�هيم )2007م(.
للباحث  �الإقناع  لو�صائل  �الأموية در��صة بالغية  �لخطابة  - �لحجاج في 
من�صورة،  غير  دكتور�ه  ر�صالة  بحيري،  �ل�صعود  �أبو  �أحمد  ع�صام  د. 
بلبع  عيد  �لدكتور  �الأ�صتاذ  باإ�صر�ف  �لمنوفية،  جامعة  �الآد�ب  كلية 

)2010م(.
- »�لخطب و�لر�صائل في �لع�صر �الأموي در��صة تحليلية في �صوء نظرية 
�لحجاج« ر�صالة دكتور�ه للباحث: �صعيد ح�صن �أحمد �لجرن - 2012م 
- بكلية د�ر �لعلوم - جامعة �لقاهرة وقام �لباحث في �لتمهيد بعر�ص 
مفهوم �لحجاج وتطوره بدء� من مفهوم �لحجاج عند �أر�صطو كما لفت 
�لر�صالة  �أبو�ب  ، ثم قام في  �لعربية  بالبالغة  �إلى �لحجاج وعالقته 
ودور  �لحجاج  في  �لتركيب  ودور  �لحجاج  في  �لكلمة  دور  بدر��صة 
�لحجاج في  بنية  ثم  �لحجاجية  �لتقنيات  �لحجاج ودور  �ل�صورة في 
على  �لدر��صة  مادة  في جمع  �عتمد  وقد  �الأموية،  و�لر�صائل  �لخطب 

�لم�صادر �لتر�ثية.
للباحث:  دكتور�ه  ر�صالة  م�صلم«  �صحيح  في  �لنبوي  �لحجاج  »بالغة   -
عبد �لمح�صن محمود �أحمد من�صور - 2014م - بكلية �للغة �لعربية- 
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�إلى �لك�صف  جامعة �الأزهر فرع �صبين �لكوم وقد �صعى �لباحث فيها 
عن طر�ئق �لحجاج �لنبوي و�أنو�عه وخ�صائ�صه وجمع تلك �الأ�صاليب 
الإظهار �لجانب �لحجاجي ففي معالجة �لنبي - �صلى �هلل عليه و�صلم- 
لمقامات �لحجاج �لمختلفة وقد �عتمد �لباحث فيها على در��صة بالغة 
�لمبنية  و�الأ�صاليب  �لمبا�صر  وغير  �لمبا�صر  �لنبوي  �لحجاج  �أ�صاليب 

على مقدمات عقلية عن طريق �لتطبيق على �صحيح م�صلم.
�لخطابات  بين  �لفروق  تر�ع  لم  �لحجاجية  �لدر��صات  هذه  �إن  بل 
�إن  بل  �لنثري،  �لن�ص  �آليات  بنف�ص  �ل�صعري  �لن�ص  فعاملت  �لمختلفة، 
بع�ص هذه �لدر��صات �لتي �تخذت �لقر�آن �لكريم مادة تطبيقية لها لم 
�إلى  �لد�ر�صين  بع�ص  ذهب  فقد  �لقر�آني،  �لن�ص  خ�صو�صية  �إلى  تنتبه 
�إمكانية و�صف �لقر�آن �لكريم باأنه خطاب حجاجي، حيث قال: »يمكننا 
خطابات  على  رد�  جاء  لكونه  حجاجيا  خطابا  �لقر�آني  �لن�ص  �عتبار 

تعتمد عقائد ومناهج فا�صدة«)37(.
من  تحمله  لما  طويلة؛  وقفة  �لفكرة  ه��ذه  عند  نقف  �أن  وينبغي 

مغالطات، �إذ عدها �لباحثون �لالحقون قاعدة و�أ�صا�صا في در��صاتهم.
فنجد �أن هذه �لعبارة تكررت في كثير من �الأبحاث �لمهتمة بالحجاج 
في �لقر�آن �لكريم، وقد �أطرت هذه �لعبارة �إلى �أن �لقر�آن �لكريم خطاب 

حجاجي وهذ� �الأمر فيه نظر.
فنجد �لباحثة �أمينة بلعلي تقول: »ي�صنف �لخطاب �لقر�آني �صمن 
�لخطاب �لحجاجي لكونه جاء ردً� على خطابات تعتمد عقائد ومناهج 
ويقّدم  �لّتوحيد،  عقيدة  في  يتمّثل  �أ�صا�صيًا  �أم��رً�  يطرح  فهو  فا�صدة، 
�لحجج بم�صتويات مختلفة و�لمدّعمة لهذ� �الأمر �صّد ما يعتقده �لمتلقون 
في  ولعّل  ومجادلين.  و�لمعاد  للنبّوة  ومنكرين  وملحدين  م�صركين  من 
�ختالف م�صتويات �لّتلّقي هذه ما يوؤّكد �ل�صفة �لحجاجية للقر�آن؛ الأّنها 
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�أ�صا�صية من خ�صائ�ص �لخطاب �الإقناعي �لذي يعّرفه �لّدر�ص  خا�صّية 
�آر�ء  على  للّتاأثير  موّجه  �إّن��ه  حيث  من  �لوظيفية  �لناحية  من  �لحديث 
و�صلوك �لمخاطب،وذلك يجعل �أّي قول مدّعم �صالحًا �أو مقبواًل بمختلف 
يغ �لّلغوية �إذ� �عتبرنا �أّن هذه �ل�صيغ  �لو�صائل،ومن خالل مختلف �ل�صّ
�لتي  �لكالمية  قّوتها  �الإقناع من خالل  وظيفة  تمار�ص  �أفعال كالم  هي 
تتجّلى بدورها من خالل طر�ئق منطقية في �لبناء و�لّربط و�لعالقات 

�ال�صتداللية �لتي يمّثل �لحجاج �أبرز مظاهرها«)38(.
كما نقلت �لباحثة �إيمان دروني في ر�صالتها للماج�صتير »�لحجاج في 
�لن�ص �لقر�آني �صورة �الأنبياء نموذجا« - �لكالم  �ل�صابق دون عزوه �إلى 
قائلة، وكاأنه �أ�صبح م�صلمة ، ثم تقول معلقة: »�إن �لخ�صو�صية �لجوهرية 
منه  جعلت  �لقر�آن  عليها  توفر  �لتي  �الإقناع(  �لتاأثير-   - )�ال�صتمالة 

خطابا حجاجيا بالدرجة �الأولى«)39(.
بل �إن �لباحثة حياة دحمان ت�صع في بد�ية بحثها ما تزعم  �أنه �أمر 
»�إننا   تقول:  حيث  كله،  �لبحث  هذ�  زعمها  �أ�صا�ص  على  وتبني   ، بدهي 
خطابا  وكونه   ، خطاب   �لقر�آن  �أن  وهي  جد�  بديهية  فكرة  من  ننطلق 
كثرة مخاطباته حتى  �أنه خطاب  يثبت  ومما  وتاأثير،  �إقناع  �أنه  يقت�صي 

جعلت هذه �لمخاطبات في �لقر�آن علما من علومه«)40(.
�لم�صطلحات  بين  يخلطون  �لباحثين  م��ن  وغ��ي��ره��ا  فالباحثة 

)�ال�صتمالة - �لتاأثير - �الإقناع( ويجعلونها تحت م�صطلح �لحجاج.

ثانيا: م�صطلح االنزياح:
�صاع م�صطلح �النزياح في �لنقد �لغربي، وتعددت مدلوالته، فعده 
بول فاليري »تجاوز�« وروالن بارت »ف�صيحة« وتودوروف »�صذوذ�« وجان 
كوهن »�إطاحة« وثيري »ك�صر�« و�صبيتزر »�نحر�فا«)41( وفي �لنقد �لعربي 
نجد »�النزياح« و»�النحر�ف« و»�لعدول« و»�لخروج« و»�لخرق« و»�البتعاد« 
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و»�الت�صاع«  و»�لن�صاز«  و»�لمجاوزة«  و»�لت�صويه«  و»�لت�صوي�ص«  و»و�لبعد« 
و»�لفارق« و»�لج�صارة �للغوية« و»�لغر�بة« و»�الإخالل« و»�النحناء«)42(. 

وقد �صبب �لم�صطلح �لغربي �صبابية في روؤية �لم�صطلحات، فتعددت 
�لترجمات و�تفقت �لمنهجية، فالعدول وخالف مقت�صى �لظاهر يعنيان 
نف�ص داللة �النزياح، و�لالفت للنظر �أن �لدر��صات �لعربية �لتي تناولت 
�لم�صطلح �لغربي لم ت�صف �صيئا على داللة �لم�صطلح �لعربي »�لعدول« 
قال  �لدر��صات، حيث  �إحدى هذه  بل وجدنا �عتر�فا �صريحا في مطلع 
�أو ما ي�صميه بع�ص  �أن �النزياح  �إلى  �لموؤلف: »وبد�ية ال بد من �الإ�صارة 
�لنقاد و�لباحثين بالعدول و�النحر�ف يعد �أهم ما قامت عليه �الأ�صلوبية 

من �أركان«)43(.
»��صتعمال  يقول:  حيث  لالنزياح  وي�ص  محمد  �أحمد  تعريف  وفي 
�لمبدع للغة مفرد�ت وتر�كيب و�صور� ��صتعماال يخرج به عما هو معتاد 
و�إب��د�ع وقوة  تفرد  به من  �أن يت�صف  له  ينبغي  يوؤدي ما  وماألوف بحيث 
�لعادي  �لكالم  بين  �لحد  هو  �لتعريف  هذ�  �أن  نجد  و�أ�صر«)44(  جذب 

و�لكالم �الأدبي.
به  جاء  فما  �لعربية،  �لبالغة  في  جديد�  لي�ص  �النزياح  فمفهوم 
�لمحدثون لم يتجاوز  و�صف �لم�صطلح باأنه خرق لقانون �للغة وخروج 
عن �لمعيار، وهو ما جاء به عبد �لقاهر �لجرجاني وغيره من �لقدماء، 

فالفروق بين �لقديم و�لحديث لي�صت فروقا جوهرية.
يقول �لباحث: »ولعل �أول �إ�صارة �إلى �نزياح �لن�ص �لقر�آني وخروجه 
)210ه�(  عبيدة  الأب��ي  �ل��ق��ر�آن  مجاز  كتاب  في  وردت  ماألوف  هو  عما 
و�لمعاني،  �لغريب  من  �لعربي  �لكالم  في  ما  �لقر�آن  »ففي  قال:  حيث 
�لمحتمل من مجاز ما �خت�صر، ومجاز ما حذف، ومجاز ما كف  ومن 
عن خبره، ومجاز ما جاء لفظه لفظ �لو�حد ووقع على �لجميع، ومجاز 



أمين خميس عبداللطيف إبراهيم أبو مصطفى
20
18

ل 
ري

 إب
ـ -

1ه
43
9 

ب
ج

، ر
 4
9 

دد
لع

ا

163

جـــــذور

�لمقدم  �الثنين...ومجاز  على  معناه  ووقع  �لجميع  لفظ  لفظه  جاء  ما 
�أو  �النزياح  بالمجاز  يق�صد  فهو  قائال:  ذلك  على  يعلق  »ثم  و�لموؤخر 
�لعدول عما �ألفه �لنا�ص من �أ�صاليب �لتعبير و�أنماط �ل�صياغة، و�التجاه 
�لكالم  يك�صب  مما  �للغوية،  �الأنماط  بها  تجر  لم  وع��اد�ت  �أ�صاليب  �إلى 

مزية من غيره«)45(.
ثم هو �أي�صا يقول: »ولعل �أول محاولة منهجية - فيما �أعلم- لجمع 
�أنو�ع �النزياح و�لعدول في �لن�ص �لقر�آني، ودر��صتها في باب و�حد يجمع 
كتاب  في  جاءت  �لعامة،  �صماتها  يجمع  و�حد  م�صطلح  وتحت  �صتاتها، 
»تاأويل م�صكل �لقر�آن« البن قتيبة )276ه�( حيث خ�ص�ص لها بابا عنو�نه 
�ل�صياقية  �لمعاني  عن  فيه  تحدث  معناه«  �للفظ  ظاهر  مخالفة  »ب��اب 
»نق�ص  )386ه�(  �لرماني  وي�صميه  �الإن�صائية«)46(..  �الأ�صاليب  لبع�ص 
�أي�صا كان »من �لموفقين  �لعادة«)47( ثم  يذكر �أن �لباقالني )403ه�( 
كثير� في �لوقوف على م�صتويات �النزياح في هذ� �لن�ص �لذي كان �صببا 
في ظهور �لدر��صات �لعربية �لتي كانت تهدف �إلى تمرين �الأل�صنة على 

قر�ءته، و�لعقول على �لتمعن و�لتدبر في �أ�صمى معانيه«)48(.
فما �الإ�صافة �لتي �أ�صافتها �لدر��صة؟ وماذ� لو �أنه �صماها بالعدول 

�أو �النحر�ف �أو خالف مقت�صى �لظاهر منذ �لبد�ية؟
في  االنزياح  »اأ�صلوبية  بعنو�ن:  بحث  في  نف�صه  �لخلط  �ألفينا  وقد 
قائمي،  »مرت�صى  الباحثين  من  لمجموعة  المباركة«  الحديد  �صورة 

اإ�صماعيلي يو�صفي، وجواد محمد زاده«)49( يقول:
ي�صعى هذ� �لبحث �إلى �الإجابة عن عدة �أ�صئلة رئي�صية وهي:

• �أي نمط من �أنماط �النزياح يعد �أكثر �نت�صارً� في �ل�صورة؟
• ما هي جمالية �أنماط �النزياح و�لغر�ص �لرئي�صي من �لعدول؟

• ما هو معيار �لتنزيل للخروج عن �لمتد�ول و�لماألوف؟
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�لتي تطرح  �الأ�صئلة  �أهم  يقول: من  �النزياح«  »معيار  وتحت عنو�ن 
عن �النزياح هو هل هناك حد بين لغة �لمعيار ولغة �لعدول؟

للت�صاوؤل:  يدفعنا  مما  بالعدول،  �الن��زي��اح  عن  عبر  �أن��ه  فنالحظ 
قائمة  في  بحثت  �أنني  كما  �إذن؟  �لغربي  �لم�صطلح  ��صتخد�م  قيمة  ما 
�لمر�جع عن كتب �أجنبية بلغتها �أو مترجمة فلم �أجد ، فهل يعني ذلك �أن 

�لباحثين لم يطالعو� عن �لنظرية �لغربية �أي كتاب غربي؟
وفي ر�صالة علمية بعنو�ن: »االنزياح في الن�ص القراآني«)50( لنيل 
درجة �لدكتور�ه مقدمة من �لطالب �أحمد غالب �لخر�صه، بجامعة موؤتة 
، لم يقدم �لباحث جديد�، بل �إنه تناول �لن�صو�ص �لقر�آنية تناوال بالغيا 
اليخرج عن تناول ظاهرة �لعدول �لعربية �لمعروفة .بل �إنه هدف �إلى �أن 
يبين �لتر�بط بين �النزياح �الأ�صلوبي و�لعدول �لعربي، يقول في �لمقدمة 
»وق�صدت من هذ� �لترتيب �لداللة على �أن ما قاله �الأ�صلوبيون �لمحدثون 
�لبالغي  �لتر�ث  �إ�صار�ت في كتب  له  ما نجد  تناولهم لالنزياح هو  في 

عند �لمتقدمين«)51(.
وفي در��صة بعنو�ن: �اَلنزياح في ق�صيدة »�صلو�ت في هيكل �لحب« 
الأبي �لقا�صم �ل�صابي، للباحثين د. �فتخار �صليم محيي �لدين ود. فتحي 
�ل�صنة  �الإن�صانية،  و�لعلوم  ل��الآد�ب  طيبة:  جامعة  مجلة  رفيق،  محمد 
�لخام�صة 1437ه�، �لعدد 77، من �صفحة 545 �إلى �صفحة 603 لم يقدم 
�لباحثان �صوى تكر�ر للتناول �لبالغي �لتقليدي، حيث تناوال �ال�صتعارة 

و�لت�صبيه و�لكناية و�لتكر�ر و�لحذف و�لذكر و�لتقديم و�لتاأخير... �إلخ.

ثالثا: م�صطلح ال�صيميائية:
�ل�صيميوطيقا،  �لعلماء:  حولهما  �ختلف  م�صميان  �لم�صطلح  لهذ� 
و�ل�صيميولوجيا. فهما متر�دفان »فال�صيميولوجيا �إذن مر�دفة  لل�صيميوطيقا، 
ومو�صوعهما در��صة �أنظمة �لعالمات �أيا كان م�صدرها لغويا �أو �صننيا �أو 
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موؤ�صريا«)52( وعندما نظرنا في �لدر��صات �لتطبيقية لم نجد �إ�صافة لما 
قاله �لعرب، ففي در��صة بعنو�ن: »بنية الخطاب ال�صردي في �صورة يو�صف: 
دار�صة �صيميائية«)53(: للباحثة دفة بلقا�صم عالجت �لدر��صة ق�صة يو�صف 

عليه �ل�صالم من خالل ما �أ�صمته بالتمف�صالت �لتالية:
�لوحد�ت �ل�صيميائية �لدلة على ب�صائر �لنبوة.

�لوحد�ت �ل�صيميائية �لدلة على �لكيد وتدبير �لموؤ�مرة.
�لوحد�ت �ل�صيميائية �لد�لة على �لعلم وتاأويل �لروؤى.

�لوحد�ت �ل�صيميائية �لد�لة على �لتحقيق في �لموؤ�مرة و�لبر�ءة.
�لوحد�ت �ل�صيميائية �لد�لة على �إنعام �لملك على يو�صف بخز�ئن م�صر.
�لوحد�ت �ل�صيميائية �لد�لة على �نفر�ج �الأزمة و�للقاء �لمثير بين يو�صف 

و�أبويه و�إخوته.
  وقد كان ذلك خالل ثالث وحد�ت �صيميائية هي:

»القمي�ص« ح�صور في �لق�صة، وفيها ثالث دالالت: حين جاء �الإخوة 
دبر...  يو�صف من  قمي�ص  قدَّ  وحين  ك��ذب...  بدم  يو�صف  قمي�ص  على 
باإذن �هلل  فارتد ب�صير�  و�ألقي على وجهه  �أبيه،  �إلى  يو�صف  ريح  وحمل 
�أ�صا�صية في �لبناء  �أد�ة  تعالى. نجد �أن هذه �لوحدة »قمي�ص« �أ�صبحت 
�ل�صردي... وهكذ� ��صتحال »�لقمي�ص« �إلى نو�ة مركزية، ن�صجت حولها 

�أحد�ث �لق�صة.
�إذ هي من  �ل�صالم،  »ال�صكين« عن موقعها في ق�صة يو�صف، عليه 
منظور داللي تت�صل بمعاني �لتقطيع، و�لذبح، و�لقتل، و�لدم. وكل هذه 
�لمعاني لها �أثر في نف�ص �لمتلقي،حيث توقظ �نتباهه و�إح�صا�صه، وتن�صط 
بنيتها  �أما  معها.  و�لتفاعل  �لر�صالة  لفهم  م�صتعد�  في�صبح  �نفعاالته، 
�النتقام،  وحب  و�لق�صوة،  و�لكره،  �لحقد،  دالالت  �إلى  فتومئ  �لعميقة 
وكلها �صفات �صيطرت على نف�صية �مر�أة �لعزيز، وهي تدعو �لن�صوة �إلى 

ح�صور ماأدبة �أقامتها لهن في ق�صرها.
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�لمكر، و�لخبث، و�لخيانة، ومخالفة  �إلى  »الذئب« عن معان ترمز 
�لعهد، و�الفتر��ص، وكلها �صفات ذميمة �ت�صف بها �إخوة يو�صف �لكبار.

وقد ��صتنكر �لباحث د. �إياد عبد�هلل في بحثه �لدر��صات �ل�صيميائية 
هذه  ذكرو�  كبار�  مف�صرين  �أن  ذ�كر�  �لتاأويل  هذ�  �لكريم)54(  للقر�آن 
�أ�صار  »حين  فقال:  م��وج��ودة  �ل�صيميائية  تكون  �أن  قبل  من  �ل���دالالت 
�أبو�ل�صعود )ت882( �إلى �لقمي�ص بقوله: »كان في قمي�ص يو�صف - عليه 

�ل�صالم - ثالث �آيات:
ب�صير�،   فارتد  وجهه  على  و�ألقاه  كذبهم،  على  ليعقوب  دليال  كان 

ودليال على بر�ءة يو�صف - عليه �ل�صالم-«.
ثم علق قائال: »ويمكن �لقول، �إن �أي من تلك �لوحد�ت و�لعالمات 
يفوق  �هتماما  نوليها  �أن  ي�صح  ال  �لق�صة؛  في  دورها  برغم  �ل�صيميائية 
و�لح�صد  و�لباطل،  �لحق  بين  �ل�صر�ع  في  �لمتمثلة  �لمتوخاة  �لدرو�ص 
و�نت�صار  و�صبره،  �ل�صالم  عليه  يعقوب  وثبات  �النتقام،  وحب  و�لغيرة، 
للقمي�ص من دور فعلي في �لق�صة  �لحق في نهاية �لمطاف. فاإذ� كان 
فينبغي �أن ال يطغى على دور �صاحبه �لذي عانى من ظلم �إخوته له. �أما 
�ل�صكين فكانت مكيدة ما كانت لتتم لوال ح�صن �صيدنا يو�صف وو�صامته، 
�إذ �أدركت زوجة �لعزيز �أن �لن�صوة حين ي�صتعملن �ل�صكين ويظهر عليهن 
يو�صف �صوف ينبهرن بح�صنه وطلعته ويغفلن عن ��صتعمال �ل�صكين ب�صكل 
�صحيح ويجرحن �أيديهّن. وبدون تلك �لو�صامة لم يكن لل�صكين قيمة في 
تلك �لق�صة �صوى تق�صبر �لفاكهة. �أما �لذئب فلم يكن له وجود حقيقي 
في �لق�صة. فجاءت �لد�ر�صة �ل�صيميائية بهذه �لنتائج �لمتو��صعة؛ الأنه 
لي�ص بمقدور هذ� �لعلم �أو �لمنهج �أن ياأتي ب�صيء �أف�صل مما جاء �آنفًا، 

ال�صيما حينما يطبق في محيط خارج �لمجال �لذي ولد فيه.
يعتقد  »لذلك  �لباحث:  يقول  �ل�صيميائي  للتحليل  �لنقد  هذ�  وبعد 
�لباحث �أننا ن�صيع جوهر �لق�صة ومغز�ها حين نلتفت �إلى تلك �لوحد�ت 
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�نفعاالت  فيها  تتجلى  بم�صاهد  حافلة  فال�صورة  �ل�صيميائية؛  و�لعالمات 
�لغيرة، و�لحزن، و�لغ�صب، و�لخوف، و�ل�صرور، وبحو�دث �بتالء يو�صف 
- عليه �ل�صالم - �بتالء بغيرة �إخوته، و�بتالء بالفتنة، و�بتالء بال�صجن، 
و�بتالء بالملك و�لقوة، وفي �ل�صورة �أي�صًا �بتالء يعقوب - عليه �ل�صالم- 
بفقد�ن �بنه، وفقد�ن ب�صره، وماعانى من �صبر طويل، مع عدم ت�صرب 
�لياأ�ص �إلى نف�صه وعدم فقد�ن �الأمل. فمهما طال �البتالء ال يعني �لياأ�ص 
من روح �هلل. كذلك مغزى تعلم يو�صف لتاأويل �الأحاديث وكيف تحققت 

روؤى �صاحَبْي يو�صف«)55(. 
فهي   ، �لبالغية  للدر��صات  �لدر��صة  ه��ذه  �أ�صافها  �إ�صافة  ف��اأي 
�لعربية  �لبالغة  وكتب  �لتفا�صير  من  �تخذت  ولكنها   ، تقدم جديد�  لم 
مر�جعا لها ، وكنا ننتظر �أن تقدم �إ�صافة ُت�صاف لما جاء بهذه �لمر�جع.

الخاتمـــة:
باحثين  وج��دت  �إن  ُت�صتثمر  �أن  يمكن  �لحد�ثية  �لم�صطلحات 
وترعرت  ول��دت  �لتي  و�صياقاتها  بفل�صفتها  �لتام  �الإل��م��ام  ي�صتطيعون 

خاللها، ولكنها في �لغالب ُت�صكل قطيعة معرفية متعددة �التجاهات:
- قطيعة مع �لتر�ث؛ بحيث ��صتع�صنا بها عن �لم�صطلح �لتر�ثي.

في  نعي�ص  ونحن  �لحد�ثة  نمار�ص  �أننا  ظننا  الأننا  �الآخ��ر؛  مع  قطيعة   -
وهم �لحد�ثة ، فلقد �كت�صبت �لم�صطلحات �لحد�ثية معاني غير �لتي 

كانت لها في بيئتها.
يتناولون  و�حد  وطن  في  �لباحثون  �أ�صبح  بحيث  ؛  �ل��ذ�ت  مع  قطيعة   -

�لم�صطلح �لو�حد باأكثر من طريقة.
وهي �أي�صا �أ�صبحت عامال من عو�مل �ال�صتهالك �ل�صلبي للمعرفة ، 
الأنها تتناول �لق�صايا �لتي �صبق تناولها بم�صطلحات توحي باأنها جديدة 

حديثة، لكن طريقة �لتناول لم تختلف عن �لمناهج �لتقليدية.
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ولذ� فاإن �لباحث في �لبالغة �لعربية البد و�أن يكون ذ� در�ية باللعة 
على  يعتمد  و�أال   ، و�صياقاتها  بفل�صفتها  ُيلم  و�أن  للم�صطلحات  �الأ�صلية 
�لدالالت �لو�صيطة ، الأن �لذي نقل هذه �لدالالت ربما �أعطاها من ثقافته 

ووجهة نظره.
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)11( د. حامد �أبو �أحمد: نقد �لحد�ثة، �لريا�ص، 1994م، �ص 74-73.
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)12( د. عيد بلبع: خد�ع �لمر�يا، �ص 82.
�لد�ر  �لجديد،  �لعربي  �لنقدي  �لخطاب  في  �لم�صطلح  �إ�صكالية  وغلي�صي:  يو�صف  د.   )13(

�لعربية للعلوم نا�صرون، بيروت، ط 1، 1429ه� - 2008م، �ص 204.
)14( نف�صه 140.
)15( نف�صه 142.

للثقافة،  �الأعلى  �لمجل�ص  �لو�قع و�لتحدي،  �لعربي  �لعالم  �لترجمة في  )16( �صوقي جالل: 
�لقاهرة، 1999م، �ص 94.

)17( د. فا�صل ثامر: �إ�صكالية �لم�صطلح �لنقدي في �لخطاب �لعربي �لحديث، �ص 7، 8.
)18( د. �صعد م�صلوح: في �لبالغة �لعربية و�الأ�صلوبيات �لل�صانية �آفاق جديدة، لجنة �لتاأليف 
و�لن�صر و�لتعريب، �لكويت، ط� 1، 2003م، �ص 253، محمد �لعبد: حبك �لن�ص من 
بالغة  ف�صل:  �صالح   ،55 �ص   ،59 �لعدد  ف�صول،  مجلة  �لعربي،  �لتر�ث  منظور�ت 
�لخطاب وعلم �لن�ص، �لمجل�ص �لوطني للثقافة و��لفنون و�الآد�ب، �لكويت، 1992م، 
�لمركز  �لخطاب«،  �ن�صجام  �إلى  »مدخل  �لن�ص  ل�صانيات  264، محمد خطابي:  �ص 
�لثقافي �لعربي، بيروت، ط� 1، 1991م، �ص� 5، �صعيد ح�صن بحيري: علم لغة �لن�ص 
�لمفاهيم و�التجاهات، �ل�صركة �لم�صرية �لعالمية للطباعة و�لن�صر، لونجمان، ط 1، 

1997م، �ص 141.

)19( د. محمد �لعبد: حبك �لن�ص من منظور �لتر�ث �لعربي، �ص 55.
)20( د. مجدى وهبة، كامل �لمهند�ص: معجم �لم�صطلحات �لعربية فى �للغة و�الأدب، �ص77 

- مكتبة لبنان - بيروت، لبنان - �لطبعة �لثانية )منقحة وَمزيدة( 1984م.
�إلى �لنقد  )21( د. عيد بلبع: �لتد�ولية �لبعد �لثالث فى �صميوطيقا موري�ص من �لل�صانيات 

�الأدبى و�لبالغة �ص 24 وما بعدها � بلن�صية للن�صر و�لتوزيع � �لطبعة �الأولى 2009م.
)22( د. عيد بلبع: �لتد�ولية �لبعد �لثالث فى �صميوطيقا موري�ص، مرجع �صابق، �ص 26.
)23( د. عيد بلبع: �لتد�ولية �لبعد �لثالث فى �صميوطيقا موري�ص، مرجع �صابق ، �ص 27.

�لمغرب  �ل�صرق  �أفريقيا  و�متد�د�تها،  �أ�صولها،  �لعربية،  �لبالغة  �لعمري:  محمد  د.   )24(
�صنة 1999م، �ص 214.

)25( د. عبد�لقادر عبد�لجليل: �الأ�صلوبية وثالثية �لدو�ئر �لبالغية، د�ر �ل�صفاء، ط 1 �صنة 
2002م ، �ص 43. 

2006م،  1 �صنة  )26( د. محمد كريم �لكو�ز �لبالغة و�لنقد ، �النت�صار �لعربي، بيروت ط 
�ص 16.

)27( د . عبد�لعزيز حمودة: �لمر�يا �لمقعرة، �ص 198.
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)28( د. عيد بلبع: خد�ع �لمر�يا، �ص 87.
)29( د. عبد�ل�صالم �لم�صدي: �الأ�صلوبية و�الأ�صلوب ،د�ر �لكتاب �لجديد �لمتحدة، 2006م، 

�ص 122.
)30( نف�صه 124.

)31( نف�صه و�ل�صحيفة نف�صها.
)32( نف�صه 129.

)33( د. مجدي وهبة: معجم م�صطلحات �الأدب، مكتبة لبنان، بدون تاريخ، �ص 68.
)34( د. عبد�هلل �لحر��صي: در��صات في �ال�صتعارة �لمفهومية، موؤ�ص�صة عمان لل�صحافة، 

2002م، �ص 16.

بيروت،  �لبي�صاء،  و�ل��د�ر  �لتنوير  د�ر  �ل�صعري،  �لخطاب  تحليل   : مفتاح  محمد  د.   )35(
1985م، �ص 83.

)36( نف�صه،�ص 84.
)37( �أيمن �أبو م�صطفى: �لحجاج في �لقر�آن �لكريم روؤية جديدة، بحث من�صور بمجلة كلية 

�الآد�ب، جامعة بنها، �لعدد 40 ل�صنة 2015م.
)38( حبيب �أعر�ب: �لحجاج و�ال�صتدالل �لحجاجي عنا�صر ��صتق�صاء نظري ، �ص  110.

و�لحديث،  �لقر�آن  من  نماذج  و�لحو�ر  للتو��صل  �الأمثل  �لمنهج  �الإقناع:  بلعلي:  �أمنية   )39(
دم�صق   - �لعرب  �لكتاب  �تحاد  عن  ت�صدر  ف�صلية  مجلة   - �لعربي  �لتر�ث  مجلة 

�لعدد89 - �ل�صنة �لثالثة و�لع�صرون - �آذ�ر »مار�ص« 2003م - محرم 1424ه�.
ر�صالة ماج�صتير،  �الأنبياء نموذجا،  �صورة  �لقر�آني  �لن�ص  �لحجاج في  �إيمان دروني:   )40(

كلية �الآد�ب، جامعة لحاج لخ�صر، باتنة ، �ص 5.
ر�صالة  �أنموذجا،  يو�صف  �صورة   ، �لكريم  �لقر�آن  في  �لحجاج  تجليات  دحمان:  حياة   )41(
ماج�صتير، غير من�صورة ،كلية �الآد�ب جامعة لحاج لخ�صر ، �لجز�ئر، 2013م، �ص96.
)42( �صالح ف�صل: بالغة �لخطاب وعلم �لن�ص، مكتبة لبنان، بيروت، ط 1، 1996م، �ص80.

)43( �أحمد محمد وي�ص:�النزياح من منظور �لدر��صات �الأ�صلوبية،�ص 40.
)44( �أحمد غالب �لنوري: �أ�صلوبية �النزياح في �لن�ص �لقر�آني، ر�صالة دكتور�ة غير من�صورة، 

جامعة موؤتة، 2008م، �ص 5.
�ليمامة  موؤ�ص�صة  �الأ�صلوبية،  �لدر��صات  منظور  من  �الن��زي��اح  وي�ص:  محمد  �أحمد   )45(

�ل�صحفية، �لريا�ص، ط 1، 2003م، �ص 8.
)46( �أحمد غالب �لنوري:�أ�صلوبية �النزياح في �لن�ص �لقر�آني، �ص 32.

)47( نف�صه، �ص 32.
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)48( نف�صه، 33.

)49( نف�صه، 34.
ز�ده«:  محمد  وج��و�د  يو�صفي،  قائمي،�إ�صماعيلي  »مرت�صى  �لباحثين  من  مجموعة   )50(
)ف�صلية  نقدية  �إ���ص��اء�ت  مجلة  �لمباركة،  �لحديد  �صورة  في  �الن��زي��اح  »�أ�صلوبية 
كانون  �ص   1395 �صتاء  و�لع�صرون،  �لر�بع  �لعدد  �ل�صاد�صة،  �ل�صنة  �إير�ن،  محّكمة(، 

�الأول 2016م/من �ص39، �ص 73.
غير   ، دكتور�ه  ر�صالة   ، �لقر�آني  �لن�ص  في  :�النزياح  �لخر�صه  نوري  غالب  �أحمد  د.   )51(

من�صورة، جامعة موؤتة، 2008م.
)52( نف�صه، �ص 3.

قنيني  عبد�لقادر  ترجمة  �لعام،  �لل�صان  علم  في  محا�صر�ت  �صو�صير،  دي  فرديناند   )53(
ط1، 1987م، �أفريقيا �ل�صرق، �لد�ر �لبي�صاء، �ص 87.

)54( د. دفة بلقا�صم: بنية �لخطاب �ل�صردي في �صورة يو�صف/ من�صور بالكتاب �لر�بع من 
كتاب محا�صر�ت �لملتقى �لوطني �لر�بع »�ل�صيمياء و�لن�ص �الأدبي« بجامعة محمد 

خي�صر ب�صكرة، كلية �الآد�ب و�لعلوم �الإن�صانية و�الجتماعية، 28-29 نوفمبر 2016م.
)55( د. �إياد عبد�هلل و�آخرون: �لدر��صات �ل�صيميائية للقر�آن �لكريم ، بحث من�صور بمجلة 

قر�آنيك، مجلة عالمية لبحوث �لقر�آن ، �لمجلد �لثامن �لعدد �الأول، يوليو 2016م.
)56( نف�صه �ص 102.
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امل�صطلحات الرتاثية

بني اإمكانيات اال�صتثمار وعوائق اال�صتعمال

ع�صام فاروق �إمام)*(

مقدمـــــة:
خطواٍت  الأخيرة  العقود  في  ة  والإن�سانيَّ ة  الطبيعيَّ العلوُم  خطْت 
والمعمليَّة  ة  والمعرفيَّ ة  المنهجيَّ ال�سبل  كلَّ  العلماُء  فيها  ر  �سخَّ وا�سعًة، 

المتاحة؛ للو�سول اإلى عالٍم معرفيٍّ على قدٍر كبيٍر من التقدم.
م�سطلحات  في  تطوٌر  يزامنه  وتطورها  العلوم  تقدم  اأن  �سك  ول 
الزمني  الظرف  هذا  في  لهم  قّدر  قد  الغربيون  كان  واإذا  العلوم،  تلك 
، فاإن ذلك يلقي علينا - نحن  اأن يحملوا م�ساعل هذا التقدم الإن�سانيِّ
اأمَة ال�ساد - م�سوؤولياٍت كبيرًة، في مقدمتها كيفية مالحقة هذا ال�سيل 

الم�سطلحيِّ في �ستى العلوم. 
وقد تنبه علماء العربية منذ بدء النه�سة العلميَّة الحديثة في بالد 
في  حثيثٌة  جهوٌد  وُبذلْت  المتعددة،  الم�سطلح  اإ�سكاليات  اإل��ى  العرب 
المجامع  به  تقوم  فيما  ثمارها  بع�ُض  اآت��ْت  تقوي�سها،  اأو  حلها  محاولة 
بركب  اللحاق  تحاول  م�سطلحية،  معاجم  و�سع  من  المتعددة  ة  اللغويَّ

. التقدم الم�سطلحيِّ العالميِّ

)*(  أستاذ أصول اللغة المساعد بكلية البنات األزهرية بالعاشر من رمضان - جامعة األزهر - مصر.
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وكان مما �سغل - وي�سغل - اأذهان الباحثين الأ�س�َض التي ُتو�سع من 
خاللها الم�سطلحات، ومدى اأهميَّة بع�سها وقيا�سيته... اإلخ.

وكان مما اقُترح ال�ستعانُة بالم�سطلحات التراثيَّة؛ لما يمثله ذلك 
من مد الج�سور بين الفكر اللغويِّ العربيِّ القديِم، وما تو�سل اإليه الدر�ض 
اللغويُّ المعا�سُر، كما اأنَّ العتماد على هذا النوع من الم�سطلحات قد 
يغنينا في كثيٍر من الأحيان عن تعريب الم�سطلحات اأو ا�ستعمالها كما 
فيه  ما  التراث ل�ستثمار  اإلى  التجاه  ولكن هذا  الأ�سليَّة،  لغتها  هي في 
والمهتمين  المتخ�س�سين  لدى  الوحيد  التجاه  لي�ض  م�سطلحاٍت،  من 
، فهناك اتجاٌه اآخر يرى في الم�سطلحات التراثيَّة  بالمجال الم�سطلحيِّ
ِة الجديدِة، اأو اأنَّه قد ُيحدث  ما ل يعبُر تعبيًرا �سادًقا عن المفاهيِم العلميَّ
القديم  المفهومين  بين  التردد  من  نوًعا  القارئ  على  يفر�ُض  اأو  لب�ًسا، 

والجديد المدلول عليهما بم�سطلح واحد.
وبين هذين التجاهين اأتْت فكرُة هذا البحِث الذي اأردُت من خالله 

الإجابَة عن �سوؤالين رئي�سين:
التعبير عما  التراثية في  اإمكانية ا�ستثمار الم�سطلحات  الأول: ما 

ي�ستجد من مفاهيم؟
الثاني: ما العوائق اأمام ا�ستعمال هذا النوع من الم�سطلحات؟ وهل 

هناك من �سبٍل للتغلب عليها؟
الم�سطلح  ا�ستعمال  اإلى  الدعوة  مو�سوع  اإن  اأقول  اأن  الأمانة  ومن 
من  العديُد  تناولْته  واإنما  بابه،  في  جديًدا  لي�ض  به  العناية  اأو  التراثي، 
ب�ساأن  اأثير  ما  منها  وتو�سياٌت،  ق��راراٌت  حقه  في  و�سدرْت  ال��ن��دواِت، 
هذا المو�سوع في ندوة: )توحيد منهجيات و�سع الم�سطلحات العلمية 
الجديدة(، التي عقدْت في الرباط عام 1981م، وكذلك ندوة: )الم�سطلح 
)المناظرة(،  مجلُة  َمْتها  نظَّ التي  والإه��م��ال(،  الإعمال  بين  التراثي 
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العامة  والخزانة  بالرباط  الإن�سانية  والعلوم  الآداب  كلية  مع  بالتعاون 
1991م، وُن�سرْت م�ساركاُتها  29-30 مايو  للكتب والوثائق بالرباط يومي 
في العدد ال�ساد�ض من المجلة نف�ِسها، وعناويُن الم�ساركات التي جعلْت 

محوَرها الأ�سا�سيَّ الم�سطلحاِت التراثيَة كالتالي:
عابد  محمد  د.  اأول��ي��ة.  مقاربات  التراثي:  الم�سطلح  في  حفريات   -

الجابري.
بن  محمد  د.  الأندل�سية.  الفالحة  كتب  في  الفالحية  الم�سطلحات   -

�سريفة.
- لماذا اأهمل الم�سطلح التراثي؟ د. علي القا�سمي.

- الت�سخم والت�سارب في الم�سطلح البالغي. د. اأحمد اأبو زيد.
الل�سانيات  الحديثة:  الل�سانيات  في  التراثي  الم�سطلح  ا�ستثمار   -

الوظيفية نموذًجا. د. اأحمد المتوكل.
- التعامل مع الم�سطلح التراثي بين المنهجية والعتباط. د. عبدال�سالم 

ابن مي�ض.
- في فقه الم�سطلح الفل�سفي العربي. د. طه عبد الرحمن.

- مالحظات حول توظيف الم�سطلح التراثي في الفكر العربي المعا�سر. 
د. عبدالمجيد ال�سغير.

- م�سطلح الحديث في القرون المتاأخرة. د. فاروق حمادة.
مبارك  د.  ال�سيكولوجي.  الم�سطلح  في  والمعا�سر  التراثي  اإ�سكالية   -

ربيع.
واإن اتفق بحثي مع هذه الم�ساركات في الفكرة نف�سها- القائمة على 
و�سبل  ا�ستعمالها،  التراثية، ور�سد عوائق  الم�سطلحات  توظيف  اأهمية 

التغلب عليها- لكنه اختلَف عنها من اأوجه، منها ما يلي:
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جعلْت بع�ُض هذه الم�ساركات م�سطلحاِت مجاٍل معيٍن كالفالحة، 
اإطاًرا  النف�ض(  )علم  وال�سيكولوجيا  والل�سانيات،  والبالغة،  والفل�سفة، 
التراثية بوجه عام، دون  الم�سطلحات  اأتحدُث عن  اأنني  لها، في حين 

تخ�سي�سها بمجال معين.
ال�سابقِة  ال���روؤى  جمِع  على  ق��ائ��ٌم  ��ه  ب��اأنَّ عنها  البحث  ه��ذا  ينفرد 
والتجاهاِت المختلفِة التي بحثْت هذه الق�سية - ومنها هذه الم�ساركات- 
من  النوع  هذا  توظيف  من  الإف��ادة  لمدى  اأو�سح  ب�سورة  نخرج  لعلنا 
�سبيل هذه  في  تقف  التي  المعوقات  على  التغلب  وكيفية  الم�سطلحات، 

الإفادة.   
ا - اأموٌر  وما دعاني اإلى فتح هذا المو�سوِع القديِم من جديٍد - اأي�سً

منها:
اأوَّل - اأنَّ الإ�سرار على فكرة ا�ستثماِر هذا النوِع من الم�سطلحات ما 
زال م�ستمًرا، ويجب »الوعي باأن هذا المو�سوع من اأ�سعب الموا�سيع التي 
ذلك  على  دلياًل  ويكفي  العربية،  البلدان  في  العلمي  البحث  تقدم  رافقْت 
كوننا ل نزال في حاجٍة ما�سٍة اإلى عقِد جل�ساٍت لمناق�سته والكتابِة حوله«)1(.
اأنَّ كثيًرا من الدعوات ال�سابقِة لم تجد �سدًى وا�سًعا يلبي  ثانًيا - 
في  الإل��ح��اح،  وذاك  الإ���س��رار  هذا  اأهمية  من  يزيد  مما  اإليه؛  مادعْت 
كثيٍر من اللقاءاِت العلميِة والفعالياِت الأكاديميِة، على م�ستوى فردي اأو 

موؤ�س�سي، لعلها تجد �سدًى في ُمقِبِل الأيام.
اإلى  المخطوطِة  حالته  من  المنقوِل  العربيِّ  التراِث  زيادُة   - ثالًثا 
الجامعات  في  العلمية  الر�سائل  به  نا  تمدُّ ما  وه��و  المطبوعِة،  حالِته 
اإلى  ه جانًبا من ر�سائل باحثيها  ُتوجِّ التي  العربية على وجه الخ�سو�ض 
الهتمام  ذاُت  المكتباُت  به  نا  تمدُّ ما  اأو  المخطوطات،  تحقيق  مجال 
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التحقيقي والتراثي.
ومطلبين،  وتمهيٍد،  مقدمٍة،  في  يكون  اأن  البحِث  طبيعُة  واقت�سْت 

وخاتمٍة: 
المقدمة: وفيها اأهمية المو�سوع، ومنهجه، وخطته..

ومنزلتها،  وح��دوده��ا،  التراثيَّة،  الم�سطلحات  مفهوم  التمهيد: 
وم�سادرها.

المطلب الأول: م�سوغات ا�ستعمال الم�سطلحات التراثية ودواعيه.
و�سبل  التراثية،  الم�سطلحات  ا�ستعمال  عوائق  الثاني:  المطلب 

التغلب عليها
الخاتمة: وفيها نتائج البحث.

التمهيد:
مفهوم الم�صطلحات التراثيَّة، 
وحدودها، ومنزلتها، وم�صادرها

اأوًل - مفهوم الم�صطلحات التراثية، وحدودها، ومنزلتها:
ف د. عز الدين البو�سيخي الم�سطلَح التراثيَّ باأنه »كلُّ م�سطلٍح  يعرِّ
ينتمي اإلى اأي مجاٍل من مجالت المعرفِة والعلوِم والثقافِة واأوجِه الن�ساط 
في  الأقدمون،  علماوؤنا  تركه  فيما  وم�سجل،  وموثق،  مكتوب،  الإن�ساني، 
َف هذا  كتبهم المطبوعة والمخطوطة وغيرها مما و�سل اإلينا«)1(. وَو�سَ
توافر  ما  كل  معناه  التعريف  بهذا  الم�سطلح  اإن  اإذ  بال�سامل،  التعريَف 
لدينا من مادة م�سطلحية، في اأي مجال من مجالت الن�ساط الإن�ساني، 
وممثل  التراثية،  موؤلفاتهم  في  قابع  الأق��دم��ون،  علماوؤنا  فيه  خا�ض 

لح�سارتنا الما�سية. 
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قوله:  ف��ي  ا  خ�سو�سً الغمو�ض،  م��ن  ن��وٌع  فيه  التعريف  ه��ذا  لكّن 
لوجودهم؟  الزمنية  وبالحدود  بهم،  يق�سد  فَمن  الأقدمون(  )علماوؤنا 

وهو ما يفر�ض �سوؤاًل اآخر مفاده، ما حدوُد الم�سطلح التراثي؟
اأنَّ الم�سطلحاِت التراثيَة ُتطلق  اأنَّ كثيًرا من الباحثين يرون  يبدو 
التا�سع  القرن  في  الحديثة؛  العربية  النه�سة  قبل  منها  ُوج��د  ما  على 
ع�سر الميالدي، مما جعل العلماَء العرَب في مرحلة ن�ساأة هذه النه�سة 
وتطورها ينظرون اإلى هذه الم�سطلحات كم�سدٍر من م�سادِر محاولة 
جعل  وقد  الغرب،  بالد  من  الآتي  والثقافيِّ  الح�ساريِّ  التقدم  م�سايرة 
في  الم�سطلح  حياة  لتق�سيم  معياًرا  الحديثة  العربية  النه�سَة  هم  بع�سُ
ع�سر  التدوين،  ع�سر  مع  بداأْت  »الأول��ى  حياتين:  اإلى  العربية  الثقافة 
العربي  الفكر  ا�سطلح  ما  اإل��ى  وتمتد  العربية،  للثقافة  العام  البناء 
الحديث على ت�سميته ب� )ع�سر النحطاط(، ع�سر الجمود على التقليد، 
ويمتد عملها من ابن خلدون اإلى الطهطاوي، من القرن الخام�ض ع�سر 
الميالدي اإلى الن�سف الأول من القرن التا�سع ع�سر. اأما الثانية، فتنطلق 
اأوائل  اإلى  بها  الرجوع  يمكن  التي  الحديثة،  العربية  اليقظة  بداية  من 
د.  ويقول  تزداد زخًما وحيوية«)3(.  زالت منطلقة،  ول  الما�سي،  القرن 
محمود فهمي حجازي: »ل يقت�سر البحث في الم�سطلحات في التراث 
كلَّ فروع  بال�سرورة  يتناول  بل  العربي على قطاعاٍت معرفيٍة محدودٍة، 
المعرفة المدونة باللغة العربية على مدى عدة قرون، منذ بداية الحركة 
بالح�سارة  الحديث  الت�سال  بداية  وحتى  الإ�سالم،  اإط��ار  في  العلمية 

الغربية«)4(.
اإًذا هذا هو الحد الزمني الذي يمكن اعتماده للم�سطلح التراثي، 
النوع  هذا  حدُّ  هو  ال�سياق  هذا  في  بيانه  يمكن  مهمٌّ  اآخ��ُر  حدٌّ  وهناك 
مفهوم  اأن  الوا�سح  فمن  اللغوي.  الم�ستوى  من حيث  الم�سطلحات  من 
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)الم�سطلحات التراثية( مت�سٌع، يتعدى الم�سطلحات العربيِة القديمِة 
ا، ويتجلى ذلك وا�سًحا  بة المو�سوفِة بالقدِم اأي�سً منها اإلى نظيرتها المعرَّ
ه: العمل على " ا�ستقراء  في قراٍر من قرارات ندوة الرباط 1981م، ون�سُّ
ا�ستقر منه من  اأو ما  ا�ستعمل منه،  العربي، وخا�سة ما  التراث  واإحياء 
ٍة عربيٍة �سالحٍة لال�ستعمال الحديث، وما ورد فيه من  م�سطلحاٍت علميَّ

بة«)5(. األفاظ معرَّ
اأو  الأل��ف��اظ  من  النوع  ه��ذا  لأهمية  ا  فهمًّ الت�ساع  ه��ذا  في  واأج��د 
الألفاِظ  ان�سهرْت �سمن منظومِة  التي  القديمة  المعربة  الم�سطلحات 
والم�سطلحاِت العربية، وتم قبولها وتداولها بين اأو�ساط المتخ�س�سين 

والعلماء، مما اأثبْت لها �سفة ال�سيوع، بغ�ض النظر عن اأ�سلها.
من  النوع  بهذا  العرِب  العلماِء  عناية  بدايات  عن  نبحُث  وحينما 
من  الثاني  الن�سف  بين  المح�سورة  الفترة  اإلى  ونعود  الم�سطلحات، 
لنفح�ض  الع�سرين،  القرن  من  الأول  والن�سف  ع�سر  التا�سع  القرن 
»اأن  نجد  ف�سوف  ال��ف��ت��رة،  ه��ذه  ف��ي  الم�سطلحات  و���س��ع  منهجيات 
الم�سطلحات،  و�سع  منهجيات  عنا�سِر  من  عن�سًرا  يكن  لم  التراَث 
مجمل  من  �سئيلٍة  ن�سبٍة  �سوى  ت�سكل  لم  التراثية  الم�سطلحات  واأن 
الم�سطلحات التي تم و�سعها وتوليدها... ولم ُيعتمد )التراث( م�سدًرا 
النَّ�ضُّ  وظهر  متاأخر،  وقت  في  اإل  الجديدة  الم�سطلحات  م�سادر  من 
عليه في ندوة: )توحيد منهجيات و�سع الم�سطلح العلمي العربي( التي 

عقدت في مكتب تن�سيق التعريب بالرباط 1981م«)6(.
لو�سع  كمنهجية  التراثية  الم�سطلحات  اعتماد  اأن  والحقيقة 
الم�سطلحات �سبق النَّ�ضُّ عليه في قرارات بع�ض المجامع اللغوية، كما 
�سنو�سح بعد قليل. لكن يجب التنبيه اإلى اأنَّ المق�سود بالعتماد - هنا - 
كونه منهًجا في ال�ساأن الم�سطلحي اأو كونه عماًل موؤ�س�سيًّا. اأما اللتفات 
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ل  لكْن  �سابقٌة،  جهوٌد  ففيه  الفردي  الم�ستوى  على  عليه  والعتماد  اإليه 
محدودًة،  التراث  من  الإف��ادُة  فظلْت  فرديًة،  اجتهاداٍت  كونها  تتعدي 
اإ�سافًة  ت�سنى لهم،  الذين  الرواد  قلٌة من  اإل  ا  »لم يفد منها عمليًّ حيث 
تعلق  لها  التي  التراث  مادة  في  اطالع  �سعُة  اللغوي،  الط��الع  �سعة  اإلى 

باخت�سا�ساتهم«)7(.
وال��ن��دوات  والموؤتمرات  اللغوية  المجامع  ق���رارات  على  والمطلع 
الخا�سة بال�ساأن الم�سطلحي يجد اأن هناك �سبه اإجماع)8( على تف�سيل 
في  المعتمد  غيرها،  على  التراث  من  الماأخوذة  العربية  الم�سطلحات 
والتركيب-  والنحت  كال�ستقاق   - اأخرى  اأ�س�ض  على  وو�سعها  �سياغتها 
قريبة  اأو  للم�سطلح  الجديد  المفهوم  على  الدالة  على  قادرًة  دامت  ما 
منه، وفي هذا ال�ساأن نجُد اأنَّ من القواعِد التي �سارْت عليها لجنُة و�سع 
الم�سطلحات الهند�سية في المجمع العلمي العراقي: »اإحياء الم�سطلح 

العربي القديم اإذا كان موؤدًيا للمعنى العلمي ال�سحيح«)9(.
اللغة  لمجمع  قرارات)10(  ع��دة  نجد   - ا  اأي�سً  - ال�ساأن  ه��ذا  وف��ي 

العربية بالقاهرة، منها: 
قراٌر في �ساأن ا�ستخراج الم�سطلحات من الكتِب العربيِة القديمِة، 
ه: »َينظُر المجمُع في اختيار مخت�سين ب�سئون العلوم العربية؛ لإخراج  ن�سُّ
الم�سطلحات العلمية القديمة من الكتب العربية، وعر�ض كل فرع على 

اللجنة المخت�سة، واإذا لم تكن لجنة مخت�سة ُت�سكل لجنٌة جديدٌة«.
من  الم�ستخرجة  للم�سطلحات  معاجم  و�سع  في  اآخ��ر  ق��راٌر  ول��ه 
المت�سلة  القديمة  العرب  كتب  »تدر�ض  ن�سه:  القديمة،  العربية  الكتب 
بالم�سطلحات العلمية، ويعمل لكل كتاب منها معجم بالم�سطلحات التي 
وردْت فيه، بحيث تكون هذه المعاجم في متناول الأيدي عند التعريب«.
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وله قراٌر في تف�سيل الم�سطلح العربي القديم على الجديد، ن�سه: 
ل ال�سطالحات العربية القديمة على الجديدة، اإل اإذا �ساعْت«. »تف�سَّ

العلمي  الم�سطلح  و�سع  منهجيات  )توحيد  ن��دوُة  اعتبرْت  كما 
اأهم  اأح��د  من  تعد  والتي  1981م،  عام  بالرباط  المنعقدة   - العربي( 
المرجعيات العربية في و�سع الم�سطلحات وتوحيدها - التراَث الو�سيلَة 
»ا�ستخدام  ه:  َن�سُّ الذي  المبداأ  في  وذلك  الم�سطلحات،  لو�سع  الأولى 
بالأف�سلية  الجديدة  العلمية  الم�سطلحات  توليد  في  اللغوية  الو�سائل 
وا�ستقاق  فيه من مجاز  )بما  فالتوليد   - التراث  التالي:  للترتيب  طبًقا 

وتعريب ونحت(«)11(.
المجامع  اأ�سدرْتها  التي  القرارات  تلك  كل  من  الرغم  على  ولكْن 
اللغوية واأو�سْت بها الندوات العلمية المخت�سة، ب�ساأن اأ�سبقية الم�سطلح 
اإل  ِوْفِقه  العمل  ومحاولة  ن�سره،  عن  الدفاع  من  الرغم  »وعلى  التراثي 
في  والمهتمون  الباحثون  به  يقوم  وما  ذاُتها،  المجامع  به  تقوم  ما  اأن 
مجال ال�سناعة الم�سطلحية بعيٌد عن تطبيق هذا القرار، فظلَّ دائًما 

الم�سطلح التراثي على الهام�ض، ومهماًل في اأغلب الأحيان«)12(. 
�سياغة  و�سائل  بين  التراثية  الم�سطلحات  لمنزلة  وبالن�سبة 
الم�سطلحات، فكما راأينا فاإنَّ كثيًرا من القراراِت الم�سطلحيِة و�سعْتها 
في مقدمة و�سائلها، لكن لبد اأن نتنبه اإلى اأنَّها لي�سْت الو�سيلة المثلى في 
كل الحالت، فقد يمنعنا التقيد بهذه الم�سطلحات »من البحث في اللغة 
وال�ستعمال،  الذوق  يقبله  الذي  الم�سطلح  ا�ستقاق  اأو  واختياٍر  بحريٍة 
واأ�ساليبها  كلماتها  في  ما  واأرق��ى  وا�ستعمال،  ذوق  �سيء  كل  قبل  واللغة 
هو )ال�سهل الممتنع(«)13( ولذا فاإنَّ الم�سطلحات التراثية في �سدارة 
البحث  �سيعمل  التي  العوائق  ب�سرط تالفي  الم�سطلحات،  و�سائل و�سع 

على بيانها.
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ثانياً - م�صادر الم�صطلحات التراثيَّة، واختالف مجالتها المعرفية:
بطريقٍة  يتم  ل  م�سادرها  من  التراثية  الم�سطلحات  ا�ستقاء  اإن 
المجالت  لختالف  نظًرا  واح��دٍة؛  بن�سبٍة  يكون  اأن  يتوقع  ول  واح��دٍة، 
المعرفية التي تت�سمنها، وقد ذكر د. ممدوح خ�سارة اأن الترجمة -على 
�سبيل المثال - »تحتل المقام الأول عندما تتعلق الم�سطلحات المعالجة 
بعلوم قديمة كان العرب قد عرفوها يوًما، فاإنَّ ن�سبة المفردات المترجمة 
هي الطاغية في علوم كالجغرافية والفل�سفة، فمن اأ�سل )268( م�سطلًحا 
لكن  مترجًما.  م�سطلًحا   )151( نجد  القاهرة،  مجمع  اأقرها  ا  جغرافيًّ
 ... هذه الن�سبة تت�ساءل كلما كانت الم�سطلحاُت تنتمي اإلى علٍم ع�سريٍّ
على اأن الم�سطلحات المترجمة ]يق�سد التراثية منها[ لم تختِف حتى 
في اأحدث العلوم الع�سرية كالفيزياء النووية،  اإذ ا�ستعملت م�سطلحات 

عربية قديمة«)14(.
وب�سبب الختالفات بين العلوم من جانٍب، واإ�سهام العرب في بع�سها 
من جانٍب اآخر، فيمكن تق�سيم العلوم التي �سن�ستقى منها الم�سطلحات 
المنا�سبة  والإ�ستراتيجيات  المعايير  تو�سع  عليه  وبناء  مجموعاٍت،  اإلى 

لكل مجال اأو �سنف من هذه المجالت. 
فالمجالت العلمية - كما اأراها - يمكن جعلها في ثالثة اأنواع، لكل 
منها طبيعتها، وطريقتها في اأْن تمتَح من الم�سطلحاِت التراثيِة بقدٍر قد 

يختلف عن مثيلتها الأخرى، وهذه الأنواع، هي:
اللغوية،  العلوم  ذلك:  ومن  كبيٌر،  اإ�سهاٌم  فيها  للعرِب  مجالٌت   - )اأ( 

والجيولوجيا، القانون..
)ب( - مجالٌت للعرِب فيها اإ�سهاٌم، ومن ذلك: الطب، والكيمياء.. 

الحا�سبات،  ذلك:  ومن  فيها،  للعرب  كبيًرا  اإ�سهاَم  ل  مجالٌت   - )ج( 
الفيزياء النووية.. 
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الموؤلفات  َن�سَتخِرج م�سطلحات من  اأن  وبالتالي فمن غير المتوقع 
كثيَر  نتوقع  اأْن  ول  ل��الأول،  ال��ذي  بالقدر  الثاني  للنوع  التابعة  التراثية 

م�سطلحاٍت في النوع الثالث، وهكذا..
ا عند حديثنا عن الم�سادر التي يمكن من خالل ا�ستقاء المادة  اأمَّ
عامٍة،  م�سادَر  بين  ما  متعددة:  ��ه��ا  اأنَّ فنجد  التراثية،  الم�سطلحية 
وخا�سٍة، ونعني بالم�سادر العامة: تلك التي ل تخت�ض بمجاٍل معيٍن، بل 
فها موؤلفوها جامعًة اأنواًعا متعددًة من العلوم، ومن ذلك: »ر�سالة في  �سنَّ
العلوم،  للفارابي - ومفاتيح  العلوم،  واإح�ساء  للكندي-  الأ�سياء،  حدود 
للخوارزمي - والمخ�س�ض لبن �سيده - وك�ساف ا�سطالحات الفنون، 
للتهانوي - نهاية الأرب في فنون الأدب - كتاب التعريفات، للجرجاني- 
التراجم  في  الآثار  - عجائب  للمقريزي  الملوك،  دول  لمعرفة  ال�سلوك 
اأبجد العلوم، ل�سديق ح�سن خان- مفيد العلوم،  والأخبار، للجبرتي - 
للح�ساء )وين�سب لأبي بكر الخوارزمي( - مقاليد العلوم، للمناوي«)15(. 
الكتب  بطون  في  الموجودة  الم�سطلحات  على  »ع��الوة  ��ه  اأنَّ كما 
والمو�سوعات الطبية العربية القديمة، هناك من الم�سطلحات ما يمكن 
ا�ستخراجه من المعاجم اللغوية القديمة وكتب اللغة، مثل: مقايي�ض اللغة 

لبن فار�ض، والمخ�س�ض لبن �سيده«)16(.
ع البع�ُض دائرة هذه الم�سادر حتى َذَكَر منها األفاَظ اللهجِة  بل و�سَّ
العاميِة، وهناك اتجاه قوي ل يرى باأ�ًسا في هذه الطريقة، وممن ذهبوا 
والأمير  المغربي،  ال��ق��ادر  وعبد  الكواكبي،  ال��ج��ارم،  علي  ذل��ك:  اإل��ى 
ح�سن  د.  اأي�سا  ومنهم  علي)17(،  وك��رد  مدكور،  واإبراهيم  ال�سهابي، 
م�سادر  من  م�سدًرا  العامية  اللغة  تكون  اأن  »يجب  يقول:  حيث  فهمي، 

التعريب الهامة، ول ي�سح اإغفالها بتاًتا«)18(.
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على  والموؤلفين  الكتاب  من  كثيٌر  »وج��رى  اآخ��ر:  مو�سع  في  ويقول 
اإهمال الألفاظ الدارجة كلها، مع اأنَّها عربيٌة �سحيحٌة، وذلك خ�سية اأن 
اأنف�سهم ا�ستعمالها، مع جودتها  اأو محرفًة، وبذلك حرموا  تكون دخيلًة 

و�سالحيتها التامة«)19(.
قائال:  الخطيب،  �سفيق  اأحمد  د.   - ا  اأي�سً  - ذلك  اإلى  يذهب  كما 
»..ول اأريد اأن اأتجاوز مرجعية التراث كم�سدر م�سطلحي دون اأن اأ�سير 
وذوًقا،  �سليقًة  ال�سليمة  ة،  المعبرِّ العامية،  الألفاظ  ترقية  �سرورة  اإلى 
ا من التراث اللغوي في هذا المجال. فهي بالفعل  واعتبارها ِق�سًما مهمًّ
كان لها دوٌر في �سد كثير من الثغرات في مجابهة الفي�ض الم�سطلحي 
وخابور،  وَحو�ض،  وُجملون،  وبريمة،  بائكة،  مثل:  في  المجال-  هذا  في 

وَدْب�ض....«)20(.
لكن مما ينبغي الإ�سارة اإليه اإلى اأن لهذا التجاه روؤيًة محددًة للعامي 
ا قد يتبادر اإلى ذهن  الذي يمكن العتماد عليه، وتختلف هذه الروؤية عمَّ

الكثيرين من المق�سود بالعامي عند اإطالقه.
فروؤية هذا التجاه للعامي المدعو اإلى اعتماده تقوم على منطلقاٍت، 

ومحدداٍت معينٍة، فاأما المنطلقات فهي:
ه: »ُتْدَر�ض كلُّ كلمة  1( قرار مجمع اللغة العربية بالقاهرة الذي َن�سُّ

من الكلمات ال�سائعة على األ�سنة النا�ض، على اأْن ُيراعى في هذه الدرا�سة 
�سالٌح  �سابٌق  مرادٌف عربيُّ  لها  ُيعرف  ولم  م�ست�ساغًة،  الكلمُة  تكون  اأن 

لال�ستعمال«)21(.
دات التالي تو�سيحها - اأولى من  2( اأنَّ الألفاظ العامية - بالمحدِّ

بة، يقول د. اإبراهيم مدكور: »وفي العامية قدٌر  اللجوء اإلى الألفاِظ المعرَّ
اأن يفيَد منه لو�سع  اأ�سل ف�سيح، وفي و�سع العاِلم  اإلى  غيُر قليل يرِجع 
م�سطلحه، وبذا يَردُّ اإلى الف�سحى ما اأُخذ عنها، فاإن لم ت�سد العامية ول 
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الف�سحى حاجته، فله اأن يلجاأ اإلى التعريب«)22(. واإلى مثل هذا الراأي 
يذهب محمد كرد علي )23(.

الم�سطلحات  من  النوع  لهذا  و�سعها  تم  التي  دات  المحدِّ واأم��ا 
والألفاظ، فتت�سح من كالمهم على النحو التالي:

 . 2( اأن يكون لها اأ�سٌل عربيٌّ

2( اأن ل يكون هناك مرادٌف عربيٌّ �سالٌح لال�ستعمال.

3( درا�سة كلِّ كلمٍة على حدٍة.

4( اأن تكون الكلمُة م�ست�ساغًة، من�سجمًة مع العربية، من حيث اأ�سواُتها 

وبنيُتها.
ها هيئٌة متخ�س�سٌة كمجمع اللغة العربية بالقاهرة، اأو نظائره. 5( اأن ُتقرَّ

ال��م��ادة  ا�ستقاء  خ��الل  م��ن  يمكن  ال��ت��ي  الخا�سة  الم�سادر  اأم���ا 
ي�ستطيع  معيٍن،  مجاٍل  في  ُكتب  ما  بها:  فنعني  التراثية،  الم�سطلحية 
المتخ�س�ُض من خالل الطال ع عليه وجرد ما فيه الو�سوَل اإلى كثيٍر من 
الم�سطلحات، التي يمكن ا�ستثمارها، واإعادة اإحيائها، اأو جعلها مالئمة 

لأن ت�ستقبَل حمولٍت م�سمونيًة جديدًة.   
الم�سنفات  غنى  اأثبتْت  التي  الفردية،  التجارب  بع�ُض  ُقدمْت  وقد 
الم�سطلحات  من  بالكثير   - خا�سًة  اأم  عامًة  اأكانت  �سواًء   - التراثية 

ال�سالحة لال�ستثمار، واإعادة التوظيف، ومن ذلك: 
الطبية والطبيعية(،  العلوم  - تجربة محمد �سرف في معجمه )معجم 
ب واأُلف في علوم الطب والطبيعيات  حيث قال: »واأخذُت ُبغيتي مما ُعرِّ

قديًما وحديًثا«)24(.
»الأمهات  على  الزراعية  م�سطلحاته  في  ال�سهابي  الأمير  اعتماد   -
ومخطوط  �سيده...  لب��ن  )المخ�س�ض(  ول�سيما  اللغة،  كتب   من 
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العوام  لبن  الأندل�سية(  و)الفالحة  وح�سية،  لبن  )الفالحة(  كتاب 
الإ�سبيلي، ومخطوط كتاب )ف�سل الخيل( ل�سرف الدين الدمياطي، 
�سينا،  لب��ن  و)ال��ق��ان��ون(  النابل�سي،  الغني  لعبد  الفالحة(  و)علم 
ور�سائل  لالإدري�سي،  النبات(  اأ�ستات  ل�سفات  )الجامع  ومخطوط 
الأ�سمعي في الخيل، والكتب التي اأُلفت في ع�سر النه�سة في م�سر 

وال�سام«)25(. 
العلوم  لغة  )العربية  كتابه  ف��ي  �ساهين  عبدال�سبور  د.  محاولة   -
والتقنية( التي قدم فيها معجًما لأمرا�ض العين، م�ستخَرًجا من كتاب 
اإليه  م�ساًفا  العربية،  الألفبائية  بح�سب  رتَّبه  �سينا،  لبن  )القانون( 
ثبت الم�سطلحات التي وردت لدى محمد بن ق�سوم الغافقي في كتابه 

المطبوع )المر�سد في الكحل(.
ومن الم�سطلحات التي اأوردها: ) ابي�سا�ض العنبية، بثور خفية في 
القرنية، تحديق، ثقل الأجفان، جفن تيني متقرح، حرف الجفن، خروق 
اأو  فوق  اإلى  العين  زوال  مائية،  رطوبة  ذبابية،  العروق،  درور  القرنية، 
اأ�سفل، �سدبة، �سبكية، �سدع في القرنية، �سيق الحدقة، طرف الجفن، 
ظهور العنبية الفلكي، علقوم، غلط الجفن، ف�سلة مائية، قروح الجفن، 
كالل، لقط، ما�سكة، نق�ض جرم الحدقة، هباءات، و�سخ القروح، يبو�سة 

العين()26(.
م د. محمد بوحمدي بع�ض م�سطلحاِت  ومن كتاب القانون نف�سه قدَّ

فرٍع واحٍد من فروع الطب، وهو الكحالة )طب العيون()27(. 
اأوردها: )الأخدعان، الجفن، ا�ستع�ساف  التي  ومن الم�سطلحات 
الَع�ساء،  ال�سرناق،  ال�سالق،  ال�سدبة،  الرمد،  ق،  الدِّ ُخ��َراج،  المجاري، 

التكدر، التكميد، الماق، النتثار، نزول الماء.. ()28(. 
كبيرًة  طائفًة  �سنكري  نذير  محمد  د.  م  قدَّ الأحياء  علم  في  وكذلك   -
من الم�سطلحات التراثية في هذا المجال، ثم اأ�سفعها بالقول: »وما 
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هذا الذي عر�سُت في هذين البحثين اإل عبارة عن مطالعات عجلى 
في حقلي البيئة النباتية وال�سحراوية والتق�سيم النباتي عند العرب 
تحتاج في الم�ستقبل القريب اإلى كثيٍر من التف�سيل والإغناء، وذلك 
من اأجل بعث هذا التراث النباتي العربي التليد، والذي اأغفلته جمهرة 

الباحثين العرب حتى اليوم«)29(.
اإلى هذه الم�سطلحات من بطون  اأنَّ الو�سول  لكننا على يقين من 
م�سنفات التراث لي�ض اأمًرا ي�سيًرا، نظًرا لأحوال التراث العربي، وعدم 
ف حدوده بعُد، وقد �سنَّف اأحُد المعا�سرين تراثنا العربي على اأنَّه  تك�سُّ

تراثان:
ق، ك�سف، وهذا  »1 - تراث معدٌّ علميًّا - وقليٌل ما هو - فهو موثق، محقَّ

نحمد اهلل - عز وجل- اأْن َمنَّ به علينا، ون�ساأله المزيد.
ا تراثان: ، وهو اأي�سً 2 - تراث غير معدٍّ

اأ - تراث مطبوع، وهو ح�سب تقديرات عدد من الخبراء في التراث 
اأقل الموجود، وكله - اأو يكاد - محتاج اإلى تك�سيف، واأغلبه - 
واإن ُكِتَب اأنَّه محقق - يحتاج اإلى تحقيق، وقليله الذي ينق�سه 

التوثيق.  - تقدم  ما  على  – عالوة 
ب - تراث مخطوط، وهو ح�سب تقديرات الخبراء- اأكثر الموجود، 
غير  العالم  في  وج��وده  ومراكز  ون�سر،  طبع  اإل��ى  محتاج  وكله 
المحتوى،  مفهر�ض  غير  منه  عدد  منها  والمعلوم  مح�سورة، 

والمفهر�ض منها عدد منه غير دقيق المعلومات«)30(.
وبالطبع ل يمكن الحديث عن الإفادة الكاملة من المخزون التراثي 
من الم�سطلحات دون الإ�سارة اإلى اأن القيام ببحوث »في الم�سطلحات 
يتطلب وجود طبعات محققة  والمعربة  العربية  الكتب  ال��واردة في هذه 
متطلبات  المحققة  الطبعات  هذه  تلبي  ولكي  عليها..  العتماد  يمكن 



املصطلحات التراثية بني إمكانيات االستثمار وعوائق االستعمال

20
18

ل 
ري

 إب
ـ -

1ه
43
9 

ب
ج

، ر
 4
9 

دد
لع

ا

188

جـــــذور

البحث في الم�سطلحات، فاإنه من ال�سروري اأن تزود هذه التحقيقات 
ن كل الم�سطلحات الواردة في الن�ض المن�سور مع  بك�سافات كاملة ُت�سمَّ

الإ�سارة اإلى موا�سع ورودها فيه«)31(.
واأح���وال  العربي  ال��ت��راث  �سخامة  روؤي���ة  محاولة  م��ن  ول��الق��ت��راب 
ا�ستقاء  يمكن  التي  المجالت  من  واح��ٍد  مجاٍل  عند  �ساأقف  م�سنفاته 
مادتها الم�سطلحية من التراث، وهو المجال الفقهي، الذي من الممكن 

الإفادة منه في مجال القانون بفروعه المتعددة. 
فبح�سب بع�ض المخت�سين والمعنيين بمجال التراث الفقهي - ممن 
ناق�ستهم في هذا الأمر - فاإن حوالي 10 ٪ على وجه التقريب من التراث 

الفقهي مطبوع، والبقية منه مخطوط، لما يظهر اإلى النور بعُد. 
المخطوطة  حالته  في  ال�سخم  الفقهي  التراث  ه��ذا  ت�سور  ويمكن 
من خالل ما جاء في مقدمة )الفهر�ض ال�سامل للتراث العربي الإ�سالمي 
المخطوط- الفقه واأ�سوله( من القول باأنَّ »هذا الفهر�ض الذي بين اأيدينا 
و�سروط  ون��وازل  وفرائ�ض  واأحكام  اأ�سول  من:  به  يت�سل  وما  الفقه  ي�سمل 
وقد  م��ادًة،  واأكثرها  الآن  حتى  �سدرت  التي  الفهار�ض  اأكبر  وُيعّد  وفتاوى. 
ر  وُنقدِّ وح��ده،  )الأل��ف(  الهمزة  حرف  على  الثمانمئة  ب�سفحاته  اقت�سر 
اأن يجيء فهر�ض الفقه واأ�سوله في نحو ع�سرة اأجزاء«)32(. وبالفعل �سدر 
الجزء الثاني ع�سر وهو الأخير عام 2004م مت�سمًنا م�ستدركات على الأجزاء 

الأحد ع�سر ال�سابقة، وك�سافات متعددة للموؤلفين والمكتبات والمراجع.
 - موؤقتة  ول��و   - م��ًة  وُم��ق��دِّ مبدئيًة  خ��ط��وًة  الإن��ج��از  ه��ذا  ف��ي  ولعل 
يمكن  اأنَّه  البع�ض  يرى  حيث  ال�ساأن،  هذا  في  قدمْت  التي  لالقتراحات 
و�سع  ف��ي  ال��ت��راث  م��ن  ل��الإف��ادة   - الم�ستعجالت  راأ����ض  على  ُيجعَل  اأن 
ولإع��داده  التراث..  كتب  من  علميًّا  المعِد  غير  اإع��داُد   - الم�سطلحات 

اإعداًدا علميًّا �ساماًل ُتقترح المنهجية التالية: 
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من  للمطبوع  مفهر�ض  معجم  باإعداد  الفهر�سة:  الأول��ى:  المرحلة 
المخطوطات العربية في العالم قابل للتحديث، ومعجم مفهر�ض لمراكز 
للمخطوطات  مفهر�ض  معجم  يليه  العالم،  في  العربية  المخطوطات 
المحفوظة بتلك المراكز. والت�سوير، والتخزين، والت�سنيف، والتوثيق، 

والتحقيق، والتك�سيف، والن�سر)33(. 
ا ما كان منه مطبوعا  هذا بالن�سبة للمخطوط من هذا التراث، فاأمَّ

)معّد علميًّا( فيمكن ت�سنيفه اإلى:
)كتب الفقه واأ�سوله- المو�سوعات الفقهية- معاجم الم�سطلحات 

الفقهية(. 
المبا�سرة  غير  الم�سادر  من  النوع  هذا  يعد  الفقهية:  الكتب   - )اأ( 
اإعدادية  اإلى خطوات  الفقهية؛ لأنها تحتاج  ل�ستقاء الم�سطلحات 
ل�ستخراج تلك الم�سطلحات منها، ويمكن البدء في هذه الكتب من 
منها،  مبا�سرة  بطريقة  الم�سطلحات  وا�ستخراج  التك�سيف  حيث 
فهر�سة  من  اإليها،  الإ�سارة  ال�سابق  المراحل  تجاوزْت  اإنها  حيث 

وتوثيق... اإلخ.
الفقهية  المو�سوعات  اأ���س��ه��ر  وم��ن  الفقهية:  الــمــو�ــصــوعــات   - )ب( 

المعا�سرة:
وال�����س��وون  الأوق����اف  وزارة  اأ���س��درت��ه��ا  ال��ت��ي  الفقهية  المو�سوعة   -  1
45 مجلًدا، وبداأت فكرتها في عام  1980م في  الإ�سالمية بالكويت 
من  الهدف  اأن  المو�سوعة  مقدمة  في  وذك��روا  1386ه�/1967م، 

اأنه »يوفر على الراغبين  هذا الم�سروع الفقهي الكبير - اإجماًل - 
الذخائر  �ستات  ويجمع  والجهَد،  الوقَت  دينهم  اأحكام  معرفة  في 

الإ�سالمية بهذا العلم الذي ل ي�ستغني عنه م�سلم«)34(.
غير  على  الترتيب  ه��ذا  ل�سهولة   ، األ��ف��ب��ائ��يٌّ المو�سوعة  وترتيب 
الفقه  اأبواب  بين  المفاهيمية  الأن�ساق  يعرفون  ل  ممن  المتخ�س�سين، 
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بيانها وارتكاز  المو�سوعة »تبًعا لمقدار  المختلفة، وُق�سمت م�سطلحات 
بع�سها على بع�ض، فهي ثالثة اأنواع: م�سطلحات اأ�سلية، وم�سطلحات 

اإحالة، وم�سطلحات دللة«)35(.
لل�سوؤون  الأع��ل��ى  المجل�ض  )ي�سدرها  الإ�سالمي  الفقه  مو�سوعة 
الإ�سالمية بالقاهرة، منذ عام 1961م( ُرتبت فيها الم�سطلحات الفقهية 
األفبائيا، ت�سدر على اأجزاء منف�سلة. و�سدر منها اإلى )اأكتوبر 2016م( 

خم�سة واأربعون مجلًدا. 
اتجاهات  بالإمكان تمييز ثالثة  الفقهية:  الم�سطلحات  )ج( - معاجم 
الم�سطلحات  معاجم  فى  الت�سنيف  م�سارات  حكمْت  اأ�سا�سية 

الفقهية هي كما يلي:
الحج  قامو�ض  ومنها:  معين،  فقهي  بباب  فقهية خا�سة  معاجم   )1(
والعمرة من حجة النبي وعمره، لأحمد عبد الغفور عطار )طبعة دار 
العلم للماليين - بيروت 1399ه�/1979م(، وقامو�ض الم�سطلحات 
القت�سادية في الح�سارة الإ�سالمية، للدكتور محمد عمارة )طبعة 

دار ال�سروق- القاهرة، بيروت، �سنة 1413ه�/1993م(.
اأو م�سلك فقهي مفرد،  )2( معاجم فقهية خا�سة بم�سطلحات مذهب 
مو�سوعة  لجنة  اإ�سدار  )من  الظاهري  حزم  ابن  فقه  معجم  ومنه 
الفقه الإ�سالمي، بكلية ال�سريعة، بجامعة دم�سق، دم�سق، 1966م(، 
مالك،  الإم���ام  فقه  ف��ي  والأ���س��م��اء  للم�سطلحات  ال�سالك  دليل 
�سينا،  اب��ن  مكتبة  )طبعة  �سلبي  المنعم  عبد  حمدي  للدكتور/ 

بالقاهرة، 1990م(.
تقيد  دون  ومن  كلها  الفقهية  الم�سطلحات  فقهية جمعت  معاجم   )3(
ومنه:  معين،  فقهي  بمجال  اأو  بعينه،  فقهي  م�سلك  اأو  بمذهب 
التعريفات الفقهية، للمفتي محمد ال�سيد عميم الإح�سان المجددي 
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�سنة  ال�سرقية،  بباك�ستان  وكرات�سي،  دكه  مدينة  )طبعة  البركتي 
الفقهية،  والأل��ف��اظ  الم�سطلحات  ومعجم  1379ه�/1960م(، 

للدكتور/ محمد عبدالرحمن عبد المنعم، )دار الف�سيلة، بالقاهرة، 
�سنة 1419ه�/ 1999م()36(.

للم�سطلح  ال�سامل  العلمي  الإعداد  وهي  الثانية،  المرحلة  تاأتي  ثم 
الفقهي، ولهذا الإعداد يمكن على العتماد على القتراح الذي قدمه د. 
ال�ساهد البو�سيخي عند حديثه عن الم�سطلح التراثي بوجه عام، ويتمثل 

اقتراحه، ومنهجيته فيما يلي: 
وليكون  الفقهية،  للم�سطلحات  باإنجاز معجم مفهر�ض  الفهر�صة:   -  1
اإل بفهر�سة م�سطلحات كل كتاب من�سور من الكتب الفقهية  ذلك 
اأول، كما ل تكون تلك الفهر�سة اإل من متخ�س�سين فيه، وبالإح�ساء 

وال�ستقراء التام.
فة، فتفرَد مع تعاريفها،  2 - الت�صنيف: ت�سنيف الم�سطلحات اإلى: معرَّ
ا  للتعريف، ثم ت�سنيفها مفهوميًّ واإلى غير معرفة، فتر�سَح  موثقة، 

تبعا للن�سق الأ�سلي لها في التجاهات التراثية والمعا�سرة.
المعنى  ويت�سمن  المعرفة،  غير  الم�سطلحات  تعريف  التعريف:   -  3

اللغوي، والمعني ال�سطالحي.
4 - التخرين: تخرين كل الم�سطلحات، باأحدث الو�سائل.

الو�سائل الحديثة، على مراكز البحث  الن�صر: ن�سر ما خزن، بكل   - 5  
ومنظمات..  ولجان  وجامعات،  مجامع  من  بالم�سطلح،  المعنية 

تي�سيًرا لالنتفاع به في الو�سع الم�سطلحي وغير الو�سع)37(.
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المطلب الأول: 
م�صوغات ا�صتعمال الم�صطلحات التراثية ودواعيه

لق�سيِة ا�ستثمار الم�سطلحات التراثية �سلٌة وثيقٌة بق�سيٍة اأكبر هي 
والتقدم  العلمي  البحث  بمتطلبات  الوفاَء  العربية  اللغة  اإمكانية  ق�سيُة 
التكنولوجي، وهي ق�سيٌة اأخذْت حيًزا كبيًرا من مناق�سات العلماء، يمكن 

اأن ن�ستخل�ض منها ثالثة اتجاهات رئي�سة- لكل منها اأدلته- هي:
اأنها قادرٌة على الوفاء باحتياجاتنا  الأول: يتع�سب للعربية، ويرى 
في جميع الحقول على مر الع�سور، كيف ل؟ وهي و�سعْت كتاب اهلل لفًظا 
وغايًة، ولديها من الخ�سائ�ض ما يجعلها طيعًة ومرنًة للتعاي�ض في كل 

زماٍن ومكاٍن...
الثاني: على النقي�ض من الأول، فدعاة هذا الراأي يرون اأنَّ العربية 
لغٌة جميلٌة، ولكنها ل تفي باحتياجات الع�سر العلمية، وق�سروا دورها 

على الأمور الدينية والجتماعية، وما اإلى ذلك...
والراأي الثالث يمثل العتدال- ل اإفراط ول تفريط- ويرى اأن اللغة 
بمتطلبات  ت  لوفَّ والتخطيط  التنظيم،  وح�سن  الفر�سة،  لها  اأتيحت  لو 

الع�سر)38(. 
ولهذه التجاهات الثالثة امتداداتها في مناق�سة ق�سية الم�سطلحات 
الم�سطلحات  من  النوع  هذا  توظيف  يوؤيد  اأوَل  اتجاًها  فنجد  التراثية، 
اعتماًدا على م�سوغاٍت معينٍة، واتجاًها ثانًيا ُيظهر العوائق التي تعترى 
ا�ستعمالها والم�سكالت الناجمة عن ذلك، ومن ثم يدعو اإلى البعد عنها، 
وا�ستبدالها بغيرها، واتجاًها ثالًثا يرى اأن ِمن الم�سطلحات التراثية ما 
لما  ا�ستدعائه  اإلى  لنا  حاجة  ل  ما  ومنه  معينٍة،  ب�سروٍط  اإحياوؤه  يمكن 

لذلك من مخاطر.  
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هذه  ر���س��َد  لي�ض  ال�سطور  ه��ذه  ف��ي  يعنيني  م��ا  الحقيقة،  وف��ي 
ثم  التوظيف،  م�سوغات  ر�سَد  عنايتي  بقدر  بها،  والقائلين  التجاهاِت 
يمكن  وما  التالي-  المطلب  في  �ساأدر�سه  ما  وهو   - ال�ستعمال  عوائق 
وتالفي  التوظيف  اإمكانيات  ا�ستغالل  تعمل على  �سليمًة،  قواعَد  اعتباره 

عوائق ال�ستعمال.
اأقول: عند البحث عن م�سوغات توظيف الم�سطلحات التراثية نجد 
اأنها مت�سعبُة المنابع، فمنها ما هو متعلٌق بتوظيف التراث العربيِّ بوجٍه 
، ومنها ما يتعلق باأهمية توظيف هذا النوع من الم�سطلحاِت، ومنها  عامٍّ

ما قد يخ�ضُّ م�سطلحات مجالت بعينها:
اأ - م�صوغات توظيف التراث العربي بوجه عام، ينطلُق البع�ض - في 
»التراث  في  ت��رى  ٍة،  اإن�سانيَّ وجهٍة  من  ال��ت��راث-  ه��ذا  اإل��ى  نظرته 
بين  ج�سٌر  لأن���ه  الإن�����س��ان��ي؛  ال��ت��اري��خ  م��ن  ج���زًءا  ال��ع��رب��ي  العلمي 
والفار�سيَّة،  ة،  والهنديَّ والالتينيَّة،  اليونانيَّة،  القديمة:  الح�سارات 
وبين الح�سارة المعا�سرة التي ظهرْت معالمها في ع�سر النه�سة 
به  نعتني  اأن  بنا  جدير  تاريخنا،  من  جزٌء  بالتالي  وهو  الأوروبية، 
اإخراًجا ودرا�سًة وتاأماًل«)39(. وتزداد قيمة هذه الحلقة من التاريخ 
بقيْت  الم�سلمين  ُكُتَب  اأن  حقيقُة  اإليها  اأُ�سيفْت  اإذا  قيمًة  الإن�ساني 
»المرجَع الأ�سا�َض للجامعات والمعاهد في البالد الغربية اإلى عهد 
قريب، من ذلك كتاب القانون لبن �سينا، اإذ اعتمد عليه في تدري�ض 

الطب باإيطاليا مثاًل اإلى نهاية القرن ال�سابع ع�سر الميالدي«)40(.
ولم يكن غريًبا اأن يعترف المن�سفون من الغربيين بهذه الحقيقة في 
درا�ساتهم، ومن ذلك ما اأورده يوهان فك من اأنَّ »الم�ست�سرق الألماني 
)�سكاليجيه( قال لتلميذه )كير�ستن(: اإن الطبيَب الحقيقيَّ ليمكن اأن 
وتلقى  ا.  اأي�سً ة  واليونانيَّ ة  والعربيَّ ة  الالتينيَّ معرفة  دون  كذلك  ي�سير 
اأ�ساتذته وجهة النظر القائلة باأنَّ الطبيب الذي يرغب  )كير�ستن( من 
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�سينا«)41(.  ابن  مهارة  في  يكون  اأن  يجب  جيًدا  ممار�ًسا  ي�سير  اأن  في 
العلمي  للدور  الغرب  تقدير  م��دى  تظهر  التي  ال�سهادات  من  وغيرها 
التي  الو�سطى  الع�سور  بعد  اأخرى  اإلى نه�ستهم مرًة  اأدى  الذي  العربي 

عانوا فيها الجهَل والتخلَف.
وي�سيف البع�ُض اإلى هذه الم�سوغات ا�ستمراريَة اللغة العربية اأربعَة 
ع�صَر قرًنا ا�صتمراريًة ل مثيل لها، فالعرب »لم يتعلموا العلوم العقلية 
دائرتهم  في  فبقوا  مترجمًة،  تعلموها  بل  الأ�سيلة،  الأجنبية  بلغاتها 
اللغوية في ان�سجام يتناولون العلوم جميعها عقلية ونقلية... اإن ا�ستمرار 
اللغة العربية طوال اأكثر من اأربعة ع�سر قرًنا اأمٌر ل مثيل له في التاريخ، 
وقيًما،  وفكًرا،  العربية هويًة،  الح�سارة  قوة  اأ�سا�ض  الظاهرة هي  وهذه 
ووجوًدا على ال�ساحة العالمية، وهذا هو �سر قدرتنا على ت�سور التراث 

العلمي العربي �سيًئا قريب المنال«)42(. 
اللغة  اأن  وفي ذلك يقول د. عبد الكريم خليفة: »وغني عن البيان 
العربية تتميز بهذه ال�سفة التي ل تكاد ت�ساركها فيها لغٌة من اللغات، من 
حيث الموا�سلة والقدرة على التفاهم بين الحا�سر والما�سي، ول �سك 
اأن هذه الثروة اللغوية ال�سخمة الممثلة بتراث اأمتنا، ترفد لغة الحا�سر 
في محاولتها ل�ستيعاب المعاني الح�سارية والعلمية الجديدة، وتحديد 

م�سطلحات لها«)43(.
بينما ينظر البع�ض اإلى م�ساألة الهتمام بالم�سطلحات التراثية من 
منظور ح�ساري، ويجعل موجب هذا الهتمام ح�ساريًّا في المقام الأول، 
بالفناء،  حقيقيًّا  تهديًدا  يهددها  لالأمة،  الحالي  »الح�ساري  فالتحدي 
الذات،  بناء  اإعادة  بغير  يكون  لن  له  المكافئ  الح�ساري  الت�سدي  واإنَّ 
ول �سبيل اإلى اإعادة بناء الذات بغير النطالق من التراث، ول �سبيل اإلى 

التراث بغير مفتاحه الذي هو الم�سطلحات«)44(.
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به،  للفخر  مدعاًة  تجعله  التراث  لهذا  ذاتيًة  نظرًة  هناك  اأنَّ  كما 
لتوافره على جوانَب كميٍة وكيفيٍة مهمٍة، تتمثل في �سخامته، وقوته، 

وعمقه، واأهميته، واإمكان ا�ستثماره)45(.
بع�ض  يحكم  نف�صها:   التراثية  الم�صطلحات  توظيف  م�صوغات   - ب 
العلماء على »اأولوية التراث كو�سيلة لتوليد الم�سطلحات الجديدة 
اأمٌر  باأنه  يقاربه،  اأو  الأجنبي  اللفظ  معنى  يوؤدي  منه  لفظ  بتحري 
الفكري  بتراثها  غنيًة  كالعربية  لغة  في  بخا�سة   ، وبديهيٌّ منطقيٌّ 
لغويًة  وح�سيلًة  تراًثا  لها  اأتاح  مما  الح�سارية،  وتجاربها  والعلمي 
والتعريب  الترجمة  فحركة  اللغات«)46(.  من  لغيرها  تاأتْت  قلما 
من  بكثيٍر  اأم��دت��ن��ا   - المثال  �سبيل  على   - ال��م��اأم��ون  ع�سر  ف��ي 
ال�سالح:  �سبحي  د.  يقول  لال�ستعمال،  ال�سالحة  الم�سطلحات 
لترجمتها   - ا  اأي�سً  - العربية  ات�سعْت  فقد  الدخيلة  العلوم  »..اأم��ا 
الماأمون  ع�سر  في  الترجمة  حركة  وبلغت  م�سطلحاتها،  وتعريب 
والفلك،  والكيمياء،  والطبيعة،  الطب،  األفاظ  عربت  حين  اأََوَجها، 
�سالًحا  الألفاظ  هذه  من  كثيٌر  يزال  ول  والفل�سفة،  والريا�سيات، 

للتعبير عن هذه العلوم اإلى يومنا هذا«)47(.
والتنبه  مراعاتها  من  لبد  فروًقا  هناك  اأنَّ  البع�ض  يرى  حين  في 
الإ�سالم وما تاله  النه�سة الح�سارية في �سدر  القيا�ض على  اإليها عند 
من ع�سور، يقول د. عبدالقادر المهيري عن ع�سور النه�سة الإ�سالمية 
».. ثم اأنهم وجدوا تراًثا كانْت الأمُم التي اأنتجته في حالة �سعٍف �سيا�سيٍّ 
، فتوقف اإنتاجها الفكري والثقافي وانطفاأْت منها �سعلُة  وتقهقٍر اجتماعيٍّ
البتكار والخلق، فكان ما اأقبلوا عليه ر�سيًدا محدَد المعالم لتت�سع اآفاقه 
التراث  الناقلة لهذا  اللغات  با�ستمرار.. زيادًة على كل ذلك فقد كانت 
المتولدة  اللغات  اأن تحل محلها  تنتظر  الحت�سار  اأو في طور  ماتْت  قد 
اأن تقدم للعلماء العرب  عنها، فلم تكن للعربية مناف�سة ول قادرة على 
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بدياًل عن لغتهم يجدون فيها اأداًة طيعًة مالئمًة لمتطلبات الفكر العلمي 
اأن  اإلى  بلغتهم  هوؤلء  فنه�ض  نطاق،  اأو�سع  على  اإنتاجهم  بترويج  كفيلًة 
اأما  اأفنائه.  بمختلف  العلم  لغة  واأ�سبحْت  اإليها  ل  منها  ينقل  اأ�سبحْت 
اليوم فالو�سع مناٍف تماًما لالأو�ساع التي ن�ساأت فيها الح�سارة العربية 
الإ�سالمية وازدهرت وبلغت اإلى اأعلى القمم.. ويكفي اأن نقول اإنَّ الوطن 
في  ي�سارك  ل  الحديثة،  الح�سارة  عن  كالأجنبي  نف�سه  وج��د  العربي 

�سنعها وليعتبر طرًفا من الأطراف الم�ساهمة فيها«)48(. 
لكّن ممار�سة علماء النه�سة العربية في القرن التا�سع ع�سر اأثبتْت 
اأتى  متعددٍة  بو�سائَل  ذلك  في  مت�سلحين  العقبة،  هذه  تجاوزوا  اأنهم 
العتماد على الم�سطلحاِت التراثيِة في �سدارتها، فقد »كانوا يرجعون 
في تحري الم�سطلحات العربية اإلى كتبنا العلمية القديمة، وي�ستخرجون 
النتفاع  ا�ستطاعوا  وقد  �سحيحٍة،  األفاٍظ  من  ا�ستعماله  يرون  ما  منها 
اأو  بالترجمة  عالجوها  التي  العلوم  مختلف  في  منها،  �سالحٍة  بجملٍة 
بالتاأليف«)49(. ومن ذلك يظهر اأنه لي�ض كل القديم ي�سلح لنقله ومقابلة 

الم�سطلحات الجديدة به، وهذا ما لم يقل به اأحٌد.
مجاٍل  م�سطلحاِت  النه�سة  هذه  رواد  ترجمة  كيفية  اإل��ى  ونظرة 
النوع  لهذا  بما  تنبوؤنا   - واف��ٌر  اإ�سهاٌم  فيه  للعرِب  كان   - كالطبِّ  مهمٍّ 
اإمكانيات ل يمكن تغافلها، بل كان تغافُلها مادًة  من الم�سطلحات من 
هو  اآخر  مجال  علماء  اإلى  المثال-  �سبيل  على   - هت  وجَّ للنقد  خ�سبًة 
الريا�سيات، فقد »ا�ستعان رواد النه�سة الذين ترجموا الطب في ع�سر 
محمد علي با�سا الكبير بالم�سطلحات الطبية القديمة)50( واأفلحوا في 
ذلك، اأما الذين ترجموا الريا�سيات فلم يعرفوا الم�سطلحات العربية 
اأنَّ في العربية م�سطلحاٍت  فترجموا الم�سطلحات الأوربية، على حين 

قديمًة كافيًة«)51(. 
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ويذكُر البع�ُض اأنَّ من طرق هوؤلء الرواد في اإيجاد نظير للم�سطلح 
األ��ف��اٍظ  اإي��ج��اد  اإل��ى  حاجة  ف��ي  اأنف�سهم  وج���دوا  حينما  اأن��ه��م  الطبي، 
الم�ستغلون  به  ياأخذ  ما  �سبيلها  في  »�سلكوا  المجال  لهذا  وم�سطلحاٍت 
الإ�سالمي  العربي  الطب  م�سطلح  من  اأحيوا  اليوم:  الطب  با�ستغراب 
ما راأوه وافًيا بالغر�ض، واجتهدوا في و�سع مقابٍل بالعربية لما َجدَّ من 
ا ما لم يهتدوا فيه اإلى لفٍظ عربيٍّ منا�سٍب فلجوؤوا فيه  م�سطلحات، واأمَّ

اإلى التعريب«)52(.
ا - لتوظيف هذا النوع من الم�سطلحات  ومن الم�سوغات المهمة - اأي�سً
اأن علماء الغرب - الذي هو النموذج العالي لبع�ض الباحثين الم�سدوهين 
بح�سارته وتقدمه - لم ي�ستنكفوا اأن يعتمدوا عليه، فعلى �سبيل المثال لم 
يتورع الل�سانيون المحدثون في الغرب »من توظيف م�سطلحات قديمة 
في  ي�ستغلون  التي  والنظرية  يتالءم  ما  ح�سب  تعريفها،  اأع��ادوا  اأن  بعد 
اإطارها. من اأ�سهر هذه الم�سطلحات المنقولة من الدللة على مفهوم 
قديم اإلى الدللة على مفهوم حديث )بل على مفاهيم حديثة متباينة( 

.)Sujet( ،)Objet(،)Phrase( )53(م�سطلحات
بل اإنَّ بع�ض الم�ست�سرقين حر�سوا عند الكتابة في العربية وعلومها 
على التزود من التراث العربي القديم، تر�سيًخا لفكرة اأنَّ التراث العربي 
ا  خ�سو�سً طاقاته،  وا�ستغالل  عليه،  والبناء  ا�ستثماره،  يمكن  بما  مليٌء 
به  ق��ام  ما  المحاولت،  ه��ذه  وم��ن  الحديث،  الدر�ض  في  الم�سطلحيَّة 
هنري فلي�ض، يقول د. عبد ال�سبور �ساهين عنه: »لم ي�ساأ اأن يلقي بتهمة 
مقابل  ثقافتهم عن  في  ينّقب  �سرع  بل  القدماء،  بحق  التق�سير جزاًفا 
هذه الم�سطلحات، واقت�ساه ذلك اأن يبذل جهًدا جهيًدا في التعرف على 
يغفلوا  لم  العربية  علماء  اأنَّ  للمحدثين  يثبت  اأن  م�ستهدًفا  مفاهيمهم، 
عن معالجة ق�ساياهم، بل واجهوها مواجهًة علميًة، وو�سعوا لها األقابها 

ا«)54(. ال�سالحة للمفاهيم الحديثة اأي�سً
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ولذلك فاإذا »كان الم�ست�سرقون يبذلون هذه الجهود في �سبيل لغٍة 
مه  غير لغتهم، فمن الأجدر اأن تتوجه جهود الباحثين اإلى متابعة ما قدَّ
ال�سلف من علمائنا، والتكاء عليه في توفير ما يمكن اأن يعيننا على حلِّ 

هذا الم�سكل«)55(.
النهج  الل�سانيين العرب المعا�سرين هذا  انتهج  كثيٌر من  وبالفعل 
حديثٍة  مفاهيَم  على  للدللة  قديمة  نحوية  م�سطلحات  ا�ستخدموا  »اإذ 
فم�سطلح  ذل��ك.  وغير  والجملة  وال��ح��ال  والمفعول  والفاعل  كالفعل 
للدللة  القديم  النحوي  مفهومه  على  الدللة  من  ُنقل  مثاًل،  )الفاعل( 
على مفاهيم جديدٍة مختلفة الأطر النظرية التي تنتمي اإليها الكتابات 
التحويلي،  التوليدي  النحو  في  كالفاعل  المعا�سرة،  العربية  الل�سانية 

والفاعل في النحو العالقي، والفاعل في النحو الوظيفي...«)56(.
وكذلك اعتمدْت عليه كثيٌر من الهيئات كاأداٍة مهمٍة من اأدوات مقابلِة 
التي  المتعددُة  اللجاُن  اإليه  لجاأْت  فقد  الم�ستمِر،  الم�سطلحيِّ  ال�سيِل 
�سكلها مجمع اللغة العربية بالقاهرة في اإخراج المعاجم المتخ�س�سة، 
الفل�سفي(  )المعجم  اأ�سدرْت  التي  اللجنة  ذك��رْت  المثال  �سبيل  فعلى 
اإحياء  »ق�سد  المعجم  م�سطلحات  اختيار  في  مبادئهم  �سمن  من  اأنَّ 
الم�سطلح العربي القديم ما اأمكن، اإل اإن طغى عليه ا�ستعماٌل حديٌث، 
اأو اأ�سبح ل يالئم المدلول الفل�سفي المعا�سر...«)57( كما اأ�سارْت اللجنُة 
التي اأخرجت )معجَم الم�سطلحات الطبية( اإلى ذلك، بقولهم: »وكان 
في  بما جاء  ودعمتها  الحديثَة،  والكتَب  الطبيَة  المعاجَم  اللجنة  مرجُع 

كتب الطب القديم حتى تعبر تعبيًرا دقيًقا عن المعنى المطلوب«)58(. 
يمد  اأن��ه   - ا  اأي�سً  - التراثي  الم�سطلح  ا�ستخدام  م�سوغات  ومن 
فالم�سطلح  وحا�سرها،  العربية  للعلوم  الم�سرق  الما�سي  بين  الج�سور 
اللغوي التراثي - كنموذج -  ي�ساعد »على مد الج�سور بين الفكر اللغوي 
العربي القديم والفكر الل�ساني العربي الحديث على م�ستوى الكتابة على 
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الأقل. فهو قميٌن، مع ت�سافر عوامل اأخرى، بالتمكين من تالفي القطيعة 
التي نالحظها بين التراث اللغوي ونتاج الل�سانيين العرب المعا�سرين، 
من  التاأليفين  بين  يقوم  ما  مظاهرها  اأب��رز  من  مظهًرا  ت�سكل  والتي 

اختالف م�سطلحي«)59(.
ب�سكٍل كبيٍر في  التراثية ي�سهم  ا�ستعمال الم�سطلحات  اأن  فال�سك 
مرجعيٍة  اإلى  العلماَء  يحيُل  لأنه  الم�سطلحي،  التوحيد  ق�سية  تحقيق 
يرت�سيها قطاٌع كبيٌر من المتخ�س�سين؛ لما للتراث العربي عند معظم 

العلماء العرب من مكانٍة عاليٍة ومنزلٍة رفيعٍة)60(.
ويمكن ال�ستر�ساد في ذلك بق�سية الم�سطلح القانوني، فمن خالل 
اعتماد الم�سطلحات القانونية والفقهية القديمة يمكن الو�سول اإلى لغٍة 
قانونيٍة ذات م�سطلحاٍت �سبه موحدة في الدول العربية، وقد �سبق لعدد 
عوها بالتقنينات الم�سرية فيما اأ�سدروه  من البالد العربية اأن »تاأثَّر م�سرِّ
الم�سريين،  الفقهاء  ببع�ض  و�سعها  في  ا�ستعانوا  جديدٍة  تقنيناٍت  من 
وبخا�سة الأ�ستاذ الدكتور عبد الرازق ال�سنهوري...«)61( مما يعد بادرة 

جيدة لإرادة التوحيد في الت�سريعات وتبعا لها الم�سطلحات.
الم�سطلحات  م��ن  كثيٍر  بين  منا�سبة  وج���ود  الم�سوغات  وم��ن 
فاأولى طرائق  بها،  التعبير عنها  يراد  التي  الجديد  والمفاهيم  التراثية 
»البحث  في  تتمثل  البع�ض-  يراها  – كما  العلمية  الم�سطلحات  و�سع 
ا�سطالح  لتثبيت  المتخ�س�سة  والمعاجم  ذكرناها  التي  الم�سادر  في 
اللفظ  يكون  اأن  ب�سرط  ترجمته،  المراد  المعنى  على  للدللة  م�ستعمل 

الذي ا�ستعمله القدماء ينا�سب المعنى الجديد«)62(. 
وتتاأتى هذه المنا�سبة من دقة الدللة على المفهوم الجديد،  فقد 
عند  وردْت  التي  الم�سطلحات  ببع�ض  »ال�ستعانة  اأنَّ  على  البع�ُض  ن�ضَّ 
لها  المختلفة  والفنون  والريا�سيات  والعلوم  والنحو  اللغة  في  القدماء 
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اأن  ب�سرط  ولكن  العربية،  اإلى  الأجنبية  الم�سطلحات  نقل  في  فائدتها 
الذي  المفهوم  عن  تامٍة  بدقٍة  معبًرا  القديم  العربي  الم�سطلح  يكون 
الم�ستغلين  من  المحدثون  ا�ستعان  وقد  الأجنبي...  الم�سطلح  يحمله 
الم�سطلحات  نقل  الم�سطلحات حين  تلك  ببع�ض  اللغة  بدرا�سات علم 
الم�سطلحات  تلك  منا�سبُة  ذلك  اأب��اح  وال��ذي  العربية،  اإل��ى  الأجنبية 
للظواهر اللغوية التي تعبر عنها الم�سطلحات الأجنبية، واطرادها في 

التقابل معها«)63(.
اأو تلك المنا�سبة فاإن ذلك ي�سكل مبرًرا  وعند عدم توافر هذه الدقة 
لالبتعاد عن هذه الم�سطلحات، على نحو ما اأظهره المتخوفون من ا�ستعمال 

الم�سطلحات التراثية، لعلة عدم دقة بع�سها، على ما �سياأتي بيانه. 
على اأنَّ »بع�ض الم�سطلحات التي ت�سمها المعجمات المتخ�س�سة 
خالفْت ل�سبب اأو لآخر ما عرفه التراث اللغوي العربي من م�سطلحات. 
واأغلب الظن اأن تجنب الم�سطلحات التراثية في كثيٍر من الحالت لم 

.)64(» يقم على اأ�سا�ٍض علميٍّ
واإنما قد يكون ترُكه للغرابة اأو قلة ال�ستعمال، يقول د. محمد يو�سف 
في  وا�سًعا  الجيولوجيا  لمعجم  العربية  اللغة  مجمع  اإع��داد  عن  ح�سن 
اعتباره الم�سطلحات التراثية: »وُربَّ قائٍل يقول: هذا نب�ٌض عن الخبِء 
في اأحداث الألفاظ البائدة، وا�ستحاثة لما �ساع منها في رغام المعاجم 
األفاظ تكلمت بها  القول مردود فما نقدمه هنا من  القديمة. لكّن هذا 
تن�ساأ من عدم  الكالم  الآن، وغرابة  العرب، وهي مدونة في معاجمهم 
ا�ستعمالها، وما زالت اللغة العربية حية - والحمد هلل - بل لها مكانة في 

ال�سدارة بين اللغات العالمية«)65(. 
تلك  يوؤيد  ل  الحديثة  المعجمية  ال�سناعة  واقع  فاإن  الحقيقة  وفي 
ح �ساحُب ) معجم  المخاوف ول هذا ال�ستغراب، فعلى �سبيل المثال و�سَّ
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الم�سطلحات اللغوية ( اأن خطة اعتماد الم�سطلحات في معجمه قامت 
على »تف�سيل الم�سطلح العربي القديم على ما عداه �سرط انطباقه على 
المفهوم المراد تعيينه. ولذلك ف�سلنا ا�ستخدام )ال�سائت الم�ستعلي( 
في high vowel بدل من )العالي( اأو )ال�سيق(، وا�ستخدام )المطابقة( 

في agreement بدًل من )التالزم( اأو )التنا�سب( اأو )التوافق(«)66(.
بل اإنه ا�ستغنى عن مبداأ من مبادئ توحيد الم�سطلحات المترجمة 
في مقابل الإبقاء على م�سطلح تراثي، حيث يقول: »من ذلك هذا اأننا 
التبادلية   المماثلة  في  كما    reciprocal ل�  مقاباًل  )التبادلي(  جعلنا 
الم�ساركة(  )فعل  جعلنا  اأننا  غير   .......reciprocal assimilation

عندنا  يف�سل  قديم  نحوي  م�سطلح  لأن��ه   reciprocal verb ل�  مقابال 
)الفعل التبادلي(«)67(. 

روح  ا�ستلهام  اإل��ى  دع��ا  بل  الحد  ه��ذا  اإل��ى  عنده  الأم��ر  يقف  ول��م 
الم�سطلح التراثي اأو ما يمكن ت�سميته بالقيا�ض على الم�سطلح التراثي، 
روحها  القديمة  الم�سطلحات  من  ا�ستوحينا  »وربما  قوله:  في  وذل��ك 
 macrolinguistics الأكبر(  اللغة  )علم  في  كما  بعينها،  موا�سع  في 
و)علم اللغة الأ�سغر( microlinguistics على مثال )ال�ستقاق الأكبر( 

و)ال�ستقاق الأ�سغر( عند لغويينا القدماء«)68(.  
ويرى البع�ض اأنه مع الإقرار بوجود عوائق لإعادة ا�ستعمال الم�سطلح 
الم�سطلحي  على  ر  يوفِّ القديم  اللغوي  الر�سيد  اإعمال  »لكّن  التراثي 
ال�ستقاق،  مثل:  اأخ��رى  و�سائل  محالة  ل  له  تجلبها  قد  جمة  م�سقات 
والتعريب، والنحت. فكونها مفردات عربية ف�سيحة ي�سمن توفرها على 
الكثير من ال�سروط المطلوبة في الم�سطلح عامة، وت�سكل هذه ال�سروط 
له  نب�سر  ال�سروط  لهذه  ا�ستيفائه  قيد  على  اإذ  الم�سطلح،  معيار جودة 

بطول التداول اأو ننذر ب�سرعة زواله«)69(.
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المطلب الثاني: 
عوائق ا�صتعمال الم�صطلحات التراثية، و�صبل التغلب عليها

القديمة،  ال��ت��راث��ي��ة  الم�سطلحات  ا�ستحياء  عملية  اأن  ل���س��ك 
وا�ستثمارها في الدللة على مفاهيَم جديدٍة لي�ست بالأمر الي�سير، لما 
ا لتجنبها اأو جعلها  ه عليها البع�ُض، اإمَّ يعتر�ض هذه العملية من عوائق، نبَّ
ًرا لعدم اللجوء اإلى هذا النوع من الم�سطلحات، والتجاه اإلى و�سيلة  مبرِّ
اأخرى لو�سع م�سطلحاٍت جديدٍة، اأو نقلها عن طريق التعريب، للدرجة 
التي دعْت د. محمد كامل ح�سين اأن يقول: »اأما البحث في بطون الكتب 
ا؛ لأنَّ م�سطلحات  القديمة فقد انتهى عهده، وفيه عيوب علميٌة كثيرٌة جدًّ
َي عليها من قديم. واإذا اأردنا اإحياءها من  القدماء تقوم على ت�سورات ُق�سِ
�َض  جديد كان الخلط واللب�ض، والطبيب المعا�سر ي�ستحيل عليه اأن يَتَقمَّ

روح الطبيب القديم فيفهم ِعْلَمه، ولو فهمه لف�سد عليه تفكيره«)70(.
اإن ».. عملية توظيف  اأحمد المتوكل  التي يقول فيها د.  اأو للدرجة 
الم�سطلح التراثي هذه لي�سْت بالعملية المي�سورة على الإطالق، واأنَّ ما 
يمكن اأن ُيتوخى منها نظريًّا من فوائد غالًبا ما ينقلُب، في خ�سم التطبيق 
الفعلي، اإلى مخاطر يمكن اأن ت�سبح باعًثا وجيًها على تجنب ا�ستخدام 

الم�سطلح القديم في عملية الترجمة، تجنًبا يكاد يكون كليًّا«)71(.  
ومن هذه العوائق ما يتعلق بالعالقة بين الحمولة المفاهيمية 
كعدم  بينهما،  العالقة  اأو  الــتــراثــي  للم�صطلح  والــجــديــدة  القديمة 
مفهوٍم جديٍد مختلٍف  على  الدللة  في  القديم  الم�صطلح  دقة  مراعاة 
عن مفهومه القديم، مما يوؤدي اإلى اللب�ض اأحياًنا، »ويجعل القارئ يتردد 
في فهم الم�سطلح بين الدللة القديمة والدللة الجديدة، وقد يوؤدي هذا 
اللب�ض اإلى �سوء فهم، تت�سح هذه الم�سكلة مثاًل - عندما ن�ستخدم كلمة 
الت�سعيف،  اإلى  يوؤدي  تغير  اإحداث  وهو  القديم،  بالمعنى  تارًة  الإدغام 
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تغير  اإحداث  ويعني   Assimilation لم�سطلح  الدللي  بالمحتوى  وتارًة 
اإلى تماثل بين �سوتين«)72(. ويرى البع�ض في هذه  اأو  اإلى ت�سابه  يوؤدي 
المعروف قديًما،  للمعنى  التراثي  »الم�سطلح  ال�سواَب ترُك  اأن  الحالة 
ويو�سع مقابل جديد )المماثلة()73( ل� Assimilation« لما يمثله ذلك 
من عدم التفريق »بين الممار�سة الل�سانية القديمة والحديثة، وماتتطلبه 
من دقٍة و�سبٍط في الت�سور والروؤية المنهجية على حد �سواء. اإننا ل�سنا 
وعدم  و�سوحها،  هو  المطلوب  واإنما  الم�سطلحات،  هذه  اختيار  �سد 
اإن  نف�سه.  ال�سطالحي  العمل  مقومات  من  ذل��ك  باعتبار  التبا�سها 
ومتميٍز  ووا�سٍح  دقيٍق  م�سطلح  بدون  علم  ول  العلم  لغة  هو  الم�سطلح 

عن غيره«)74(.
ولعل الحديَث عن عدم دقة بع�ض الم�سطلحات التراثية في التعبير 
عن المفاهيم الجديدة كان �سبًبا في بع�ض ما اأُخذ على م�سطلحات د. 
الأجنبية،  ال�سوتية  الم�سطلحات  بع�ض  بها  ناَظر  التي  اأني�ض  اإبراهيم 
درا�سته  في  ا�ستعملها  التي  الم�سطلحات  »غمو�ض  اإن  قيل:  حينما 
]ال�سوتية[ - في نظرنا - لعتماده على م�سطلحات تراثية ل تتوافق مع 
 ،)consones( الم�سطلح الأجنبي، مثل ا�ستعماله م�سطلحات ال�ساكن

  .»...)voweles( )75(المتحرك
وكذلك اأُِخَذ على �سالح القرمادي في ترجمته كتاَب )درو�ض في علم 
الم�سطلحات  من  الإفادة  في  المبالغة  كانتينو  لجان  العربية(  اأ�سوات 
التراثية، على نحو يجعل القارئ يخلط بين مفهومين مختلفين، فكلمة 
المنطوق،  وال�سوت  المكتوب  الرمز  على  التراث  في  دال��ة  )ح��رف( 
الحركة)76(  في مقابل   )Consonne( لكلمة ترجمة  القرمادي  فجعلها 

 .)Voyelle(
الم�سطلح  يوؤدي معنى  اأنَّ عدم وجود م�سطلح عربي دقيق  ويبدو 
الأجنبي دللًة كاملًة يح�سم الخالف الم�ستمر حول ترجمة الم�سطلحات 
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- وفي القلب من اختياراتها الم�سطلحات التراثية - وتعريبها، ل�سالح 
مهٌم  حديٌث  الهيدرولوجيا(  )معجم  مقدمة  في  ورد  وق��د  التعريب، 
الدكتور  فيه  يقول  تعريبه،  اأو  )الهيدرولوجيا(  م�سطلح  ترجمة  عن 
لفظ  حول  المجمعيين  بين  دار  ح��واًرا  اأذكر  »ولاأزال  مدكور:  اإبراهيم 
يحبذ  من  بينهم  من  فكان  يزيد،  اأو  ق��رن  رب��ع  منذ  )الهيدرولوجيا( 
والميتافيزيقا.  الفيزيقا  عربوا  حين  القدامى  �سنع  بما  اأ�سوة  التعريب 
وراأى اآخرون اأن نبحث عن مقابل عربي ولم يوفقوا لذلك المقابل الذي 
اأن  الهيدرولوجيا  للفظ  ر  وق��دِّ كاماًل.  اأداًء  الأجنبي  اللفظ  دللة  ي��وؤدي 
يعي�ض واأن تدور حول علم الهيدرولوجيا درا�ساٌت في معاهدنا وكلياتنا، 
واأن ُيعنى به المجمع عنايًة مت�سلًة انتهْت به اإلى اإخراج معجم متخ�س�ض 

فيه«)77(.
ا - و�سبٌب من اأ�سبابه حديُث البع�ض عن  ومت�سٌل بعدم الدقة - اأي�سً
ات�ساع بع�ض المفاهيم الجديدة، مما ل يتنا�سب معه الحمولة المفهومية 
ال�سيقة لبع�ض الم�سطلحات التراثية، والتي قد ي�ستدعيها ذهن القارئ 
جيدة  معرفة  القديمة  الدللة  تلك  لمعرفته  الم�سطلح،  ا�ستعمال  عند 

وارتباطها بهذا الم�سطلح عنده. 
اإفراغ الم�سطلح  ولذلك الكالِم عالقٌة بم�ساألٍة اأخرى، هي �سعوبة 
وعمليُة  جديٍد،  اآخر  بمفهوٍم  �سحنه  قبل  القديم  م�سمونه  من  التراثي 
الإفراغ هذه تعني »اأنَّ الُم�ستعِمل للم�سطلح اأ�سبح قادًرا على اأن يف�سل 
ا بين الحمولة المفهومية القديمة لهذا الم�سطلح، وبين ما  ف�ساًل تامًّ
ا  اأ�سبح يرمز اإليه في ال�ستعمال الجديد. ويبدو لي اأنَّه من الع�سير جدًّ
اأن يحدث ذلك في العالم العربي؛ لما للفكر اللغوي العربي من ح�سور، 
�سواًء على م�ستوى الكتابة الل�سانية اأم على م�ستوى التدري�ض الجامعي، 
المفاهيم  اآلية  ب�سفة  ي�ستح�سر  طالًبا(  اأو  )ق��ارًئ��ا  عندنا  فالمتلقي 
القديمة لم�سطلحات )الفاعل( و)المفعول( و)الجملة( حتى حين ترد 
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هذه الم�سطلحات في �سياق نظريٍة ل�سانيٍة حديثٍة، وينتج عن ذلك في 
للمفهوم  عامة  فيها  الغلبة  تكون  المفاهيم،  بين  ت�سارب  المتلقي  ذهن 

القديم«)78(.
ذلك  ُعدَّ   - والجديد  القديم   - المفهومان  َت�َساَوى  ف��اإذا  وبالتالي 
�سهاًل  واختياًرا  الم�سطلح،  ا�ستثمار  اإع��ادة  على  الم�سجعة  الأم��ور  من 
الباحثين عن نظير للم�سطلح الأجنبي، على نحو  للمترجمين  بالن�سبة 
فقد  الحديث(،  اللغة  علم  م�صطلحات  )معجم  مقدمة  في  ورد  ما 
ذكر موؤلفوه المعاييَر التي �سار المعجم عليها في اعتماد الم�سطلحات 
وكان في �سدارتها الم�سطلح التراثي، وذلك كالتالي: »اإعطاُء الأولوية 
للم�سطلحات العربية المعروفة قديمها وحديثها، مثال: البدل/ عطف 
 ..adverb comment، الظرف  appositive، الخبر )في النحو(  البيان 
�سوغ م�سطلحات جديدة عند ال�سرورة.. تعريب الم�سطلح الإنجليزي 
في غياب مقابل عربي دقيق ومنا�سب له مع �سرح موجز لذلك الم�سطلح، 
مثال: الأكو�ستي acoustic )يتعلق بال�سوت من حيث موجاته المنت�سرة 

في الهواء («)79(.   
الم�سطلح  اإلى  للجوئهم  معياًرا  الدقَة  العلماء  بع�ُض  َع  َو�سَ كذلك 
الأول  الختيار  اإلى  »لجاأُت  المتوكل:  اأحمد  د.  يقول  عدمه،  اأو  التراثي 
]الإبقاء على الم�سطلح القديم[ في حالت كان فيها الم�سطلُح القديُم 
في  وا�ستخدمُت  والتحديد...  الــدقــة  مــن  المطلوب  الم�صتوى  في 
القديمة  المفاهيم  على  للدللة  حديثة  م�سطلحات  الحالت  هذه  غير 
اإلــى  يرقى  ل  القديم  الم�سطلح  اأنَّ  لي  بدا  حين  خا�سة  المقتر�سة، 

مايتطلبه ال�صبط الم�صطلحي من دقة«)82(.
لكن في بع�ض الأحيان يكون الحر�ُض على التراث والتمثُُّل بما ورد فيه 
معياًرا حاكًما، وبالتالي يكون �سبًبا في عدم اللتفات اإلى دقة الم�سطلح 
الميراُث  يتجاذب  ما  »وكثيًرا  الم�سدي:  عبدال�سالم  د.  يقول  التراثي، 
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ال�سطالحي ذوي النظر، فينزعون �سوب اإحياء اللفظ وا�صتخدامه في 
غير معناه الدقيق، فاإذا بالمدلول الل�ساني يتوارى حيًنا خلف المفهوم 
تعتم �سورته  ال�صباب  م�صحة من  اأخرى وعليه  اأحياًنا  ويت�سلل  النحوي، 
المخت�سين:  بين  الجدل  ح�سم  ويع�سر  الق�سايا  فتتالب�ض  ال�سطالحية 
هذا  ولكن  الدللة؟.  م�صمون  على  اأم  يتحاورون  اللفظ  هوية  اأعلى 
الجدل في الم�سطلحات قلما يخل�ض كليًّا لخدمة العلم ون�سرة المعرفة، 
على  المحاورة  فتاأتي  الو�سع،  وحب  والريادة  ال�سبق  بواعث  تحركه  اإذ 
مقداٍر وفيٍر من الحما�ض والخطابة، وترى وا�سع الم�سطلح عندئذ يتبناه 

في تفاعٍل وانفعاٍل يحولن قطًعا دون مهجة التوحيد...«)81(.
وقد تتاأتى عدم هذه الدقة من خالل اختالف مرجعيات المفهومين: 
الم�صطلحات  ا�ستعمال  عوائق  من  ورد  فمما  وال��ج��دي��د(،  )القديم 
التراثية ما يعود اإلى اختالف مرجعيتها وعلومها التي تنتمي اإليها، 
فالم�سطلح ل يدور في الفراغ، واإنما ي�سير في فلك علٍم يحدد دللته، 
ومرجعية تنظم وجوده، وقد يكون اختالف مرجعية المفاهيم القديمة 
والجديدة مما يحول دون اإمكانية ا�ستحياء هذه الم�سطلحات التراثية.

فالم�سطلح التراثي »الم�سدود اإلى مرجعيٍة خا�سٍة تختلف تماًما عن 
مرجعية المعطيات الح�سارية الحديثة، قد يفقد هذه المعطيات حداثتها 
ويفرغها من م�سامينها الجديدة لي�سدها اإلى م�سامين مغايرة تماًما. 
المفاهيم  ترجم  الذي  الطهطاوي  خطاب  في  بو�سوح  نلم�سه  ما  وهذا 
الليبرالية التي كانت �سائدة في فرن�سا القرن التا�سع ع�سر- التي �سافر 
الأيديولوجي  حقلها  عن  بها  تخرج  ترجمة   - درا�سية  بعثة  في  اإليها 
وهكذا  الإ�سالمية.  التراثية  المرجعية  �سلطة  عليها  وتفر�ض  الليبرالي 
فقهي  مفهوم  وهي  )رخ�سة(  اأنها  على   )liberte )الحرية  يفهم  نجده 

كرخ�سة الإفطار في رم�سان بالن�سبة للم�سافر اأو المري�ض مثال«)81(. 
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يتعلق  ما  العوائق  من  فــاإنَّ  المرجعية  عن  الحديث  تجاوزنا  فاإذا 
بالعلوم نف�صها التي نرنو اإلى ا�صتحياء م�صطحاتها اأو اإعادة ا�صتعمالها، 
في  ومعالجاته  وق�ساياه  مبادئه  بين  �سا�سًعا  بوًنا  نجد  قد  نف�سه  فالِعْلم 
ث عن  القديم والحديث، وقد نبه اإلى ذلك الأمير ال�سهابي، فبعد اأن تحدَّ
ات�ساع العلوم الحديثة، وذكر الكثير من الأمثلة، قال: ».. من الوا�سح اأنَّ 
ما اأرمي اإليه في هذه الكلمات الموجزة عن ات�ساع العلوم الحديثة، هو 
ل علماء الغرب عبء اإيجاد اآلٍف موؤلَّفٍة  اأنَّ التعبير عن هذه العلوم قد حمَّ
وها اإلى لغاهم اأو اإلى اللغة العلمية، على  من الم�سطلحات الجديدة، �سمُّ

حين اأنَّ لغتنا هي ُخلٌو منها، اأو من معظمها«)83(.
كثيًرا،  ات�سعْت  قد  الحا�سر  ع�سرنا  في  »العلوم  اإنَّ  قال:  وكذلك 
والم�سطلحات التي لم ترد في تلك المعاجم اأو في تلك الكتب هي اآلٌف 

موؤلفٌة«)84(.
اإمكانات  اأن  �سك  من  »ما  الخطيب:  �سفيق  اأحمد  يقول  ذلك  وفي 
ا - اأن  التراث تظل محدودًة على �سعتها واأهميتها، لأ�سباٍب منها - اأي�سً
علوم الع�سر التي تجابهنا بالآلف الموؤلفة، بل بالماليين من المفاهيم 
عمر  يكاد  جديدة  علمية  مفاهيم  هي  لها،  ال��الزم��ة  والم�سطلحات 

معظمها ل يعود لأكثر من مئة عام«)85(.
واإنما  الم�سطلحي،  العجز  ي�سد  ل  التراثي  الر�سيد  اأنَّ  يوؤكد  وهذا 
ي�ساعد في ذلك فقط بمادٍة قد تكون هي الأ�سلح �سمن منظومة و�سائل 

نقل الم�سطلحات الجديدة اأو �سياغتها.
قلًة  ال�صتعمال  بم�صاألِة  متعلٌق  هو  ما  العوائق  تلك  من  وكذلك 
وكثرًة، اأو بعبارة اأخرى �سيوع الم�سطلح الأجنبي قبل البحث عن بديل 
له في التراث العربي، وفي المقابل عدم �سيوع الم�سطلح التراثي بعد 
ا لال�صتعمال،  ا�ستحيائه، ولذلك جعل بع�ض العلماء ال�صيوع معياًرا مهمًّ
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واأنَّ »العبرة في ال�ستخدام في �سيوع الم�سطلحات و�سيرورتها، فبعد اأن 
ا�ستخدم النا�ض ) التلفون ( في كالمهم، جاءْت المقترحاُت: ) المحاور، 
ثمة  لي�ض  ولكن  )الهاتف(،  كلمة  ذلك  بعد  و�سرت   ) الهاتف  المقول، 
م�سوغ ل�ستخدام التلفون بعد ذلك ما دام البديل العربي موجوًدا، واللغة 

العلمية ل تحيا اإل بالتداول وال�ستعمال....«)86(.
ولذلك فاإنَّ د. منير البعلبكي بعد اأن بيَّن اأنَّه اعتمد على الم�سطلحات 
القديمة - في اإعداد )معجم الم�سطلحات اللغوية( - اأو ا�ستلهم روحها 
اأنَّ من العبث اأن  في مقابلة بع�ض الم�سطلحات الجديدة، قال: ».. اإل 
المراد  والمفاهيم  تتنا�سب  التي ل  العربية  الم�سطلحات  نحاول فر�ض 
تعيينها )فبع�سهم قد ا�ستخدم التورية مقابال ل� euphemism مثال!(، اأو 
فر�سها في الموا�سع التي �ساع فيها ا�ستخدم الم�سطلح الأجنبي. مثال 
اأ�سله  اأبقينا معظمها على  eme -، فقد  ب�  ذلك الم�سطلحات المنتهية 
م�ستاأن�سين ب�سيوع ا�ستعماله)87(، نحو )الفونيم( phoneme، والمورفيم 

 .»... chroneme والكرونيم ،morpheme

ر،  المعبِّ ال�سائع،  الأجنبي  الم�سطلح  اإنَّ  نقول  اأن  الأوفق  من  ولعل 
ا�ستعماله  في  م�سكلة  ل  ال�سليم،  اللغوي  ال��ذوق  مع  ي�سطدم  ل  ال��ذي 
ب، مما  واإقراره، اإْن كان الم�سطلح التراثي لن ي�سيَع �سيوع نظيره المعرَّ
قد يخلِّف لنا م�سكلة اأخرى - اإ�سافة اإلى عدم التقيد با�ستعماله - تتمثل 

في كثرة الم�سطلحات المترادفة للمفهوم الواحد.
جانب  من  التراثية  الم�سطلحات  ا�ستعمال  عوائق  اإلى  ُينظر  وقد 
بع�ُض  اتكاأ  وق��د  الم�صطلحات،  مــن  الــنــوع  هــذا  قلة  في  يتمثل   ، كميٍّ
بالعودة  الم�سطلحات  تاأ�سيل  معار�ستهم  في  العائق  هذا  على  العلماء 
اإلى التراث، وياأتي في طليعتهم »الدكتور محمد كامل ح�سين الذي يرى 
اأن ثمة �سخامًة في عدد الم�سطلحات التي نحتاجها في هذا الع�سر، 
واأن ل فائدة من الم�سطلحات المعروفة لدى العلماء القدماء لقلتها من 
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اأنَّ  ا، كما  جهة، ولأن الم�سطلحات القديمة مفردة ل تتبع نظاًما خا�سًّ
اختالف المناهج ومذاهب التفكير العلمية تجعل التطابق بين مدلولت 
محمد  الدكتور  دع��وُة  ولقيْت  محاًل.  والحديثة  القديمة  الم�سطلحات 
كامل ح�سين �سدى لدى كثيرين حتى اإنَّ الدكتور اإبراهيم مدكور راأى اأنَّ 
ق�سية تاأ�سيل الم�سطلح بالعودة اإلى التراث اأخذت تتراجع لديه، ودعا 
اأ�سبحْت  اأنها  يرى  كان  واإْن  القديمة،  الم�سطلحات  جمع  اإلى  المجمَع 

لتفي بالحاجة، ول يتردد في اأْن يعرب كما عّرب قديًما«)88(.

تعقيب وراأي:
بعد هذا ال�سرد لبع�ض عوائق ا�ستعمال الم�سطلحات التراثية كما 
ُذِكَر هو عبارة عن  اأنَّ ما  اأنَّ بع�سها تم تعميمه، مع  اأرى  راآها البع�ض، 
حالٍت محددٍة، كما يمكن الرد على كثير من هذه العوائق وردها، وذلك 

في هذه النقاط التالية:
الم�سطلح  دقة  مراعاة  كعدم  العوائق  هذه  بع�ض  اأنَّ  اأرى   - اأوَّل 
مرجعيات  اخ��ت��الف  اأو  ال��ج��دي��د،  المفهوم  على  ال��دلل��ة  ف��ي  القديم 
تلك  ر  متخيِّ اإل���ى  كبيٍر  ب�سكٍل  ي��ع��ود  وال��ح��دي��ث،  القديم  المفهومين 
الم�سطلحات التراثية لي�ض اإليها نف�سها، بمعنى اأنَّ ذلك قد يكون عائًدا 
اإلى عدم الدقة في الختيار من بين الم�سطلحات التراثية ما يعبر عن 

المفهوم الجديد.  
الم�سطلحات  بع�ض  دقة  عدم  عن  بالحديث  يتعلق  فيما   - ثانًيا 
باأنَّ  ا - في الدللة على المفاهيم الحديثة. يمكن الرد  اأي�سً التراثية - 
كثيًرا من الم�سطلحات الحديثة في مجالٍت متعددٍة، تعاني هي الأخرى 
التي  العوائق  من  وغيرها  التوحيد،  وع��دم  والغمو�ض  الدقة  عدم  من 
ذكرها البع�ض فيما يخ�ض الم�سطلحات التراثية واإمكانات ا�ستثمارها، 
األ  اأحرى  فذلك  الجديدة،  الم�سطلحات  من  كثيٍر  كان هذا حال  فاإذا 
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ن�سع تلك العوائق اأمام و�سيلٍة من و�سائل مد الج�سور بين التراث العربي 
قديمه وحديثه بالمعايير والآليات التي ن�ضَّ عليها كثيٌر ممن دعوا اإلى 

ا�ستثمار هذا النوع من الم�سطلحات.
ببع�سها  مقتنًعا  كنُت  واإن  المذكورة  العوائق  تلك  اأن  اأرى   - ثالًثا 
كالمهم  على  تطبيًقا  العلماء  ذكرها  التي  والأمثلة  النماذج  حدود  في 
-كاختيار الم�سطلحات ال�سوتية عند د. اإبراهيم اأني�ض - تبقى محددًة 
عام،  بوجه  التراثي  الم�سطلح  على  تعميمها  يمكن  ل  معينٍة  بحالٍت 
فالواقع العملي اأثبَت رجوع كثيٍر من علماء النه�سة العربية الحديثة في 
القرن التا�سع ع�سر اإلى هذا النوع من الم�سطلحات، مما اأثبْت جدوى 
اعترْت  التي  ال�سلبيات  بع�ض  هناك  كانت  واإْن  حتى  عليها،  العتماد 

عملهم.
 رابًعا - بالن�سبة للحديث عن اأنَّ 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 باأن: َمن قال اإنَّ العتماد على الم�سطلحات 
وبالتالي  الأهمية،  من  واحٍد  قدٍر  على  كلها  العلوم  في  �سيكون  التراثية 
فاإنَّ وجود هذا النوع من العلوم - مما اأ�ساروا اإليه - ل ينفي اأنَّ هناك 
علوًما اأخرى يمكن العتماد على م�سطلحاتها التراثية ب�سكٍل كبيٍر؟ كما 
اأنَّه لم يقل اأحٌد ب�سرورة العتماد على الم�سطحات التراثية فقط دون 
كال�ستقاق  العلمية  الم�سطلحات  لتكوين  الأخ��رى  الو�سائل  اإلى  النظر 

والتركيب.. اإلخ.
التي  التراثية  الم�سطلحات  بقلة  القوَل  اأنَّ  الوا�سح  خام�ًصا - من   
الحديثة  الم�سطلحات  من  الكبير  العدد  مقابل  في  ا�ستحياوؤها  يمكن 
و�سوًحا  وو�سوحه  العربي  التراث  ح��دود  تك�سف  عدم  �سببه  ال��واف��دة، 
ٌف ومعدٌّ لر�سد م�سطلحاته  كاماًل، فاأقل القليل منه ما هو محقٌق ومك�سَّ
الباحثين  على  ت�سهل  دللية  وحقول  مفاهيمية،  منظومات  في  وو�سعها 
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الرجوع اإليها، ا�ستذكاًرا اأو ا�ستثماًرا، مما يمكن التغلب عليه بالعمل على 
والك�سف  المجالت،  �ستى  في  العربية  المخطوطات  من  الكثير  تحقيق 
عنها واإعدادها الإعداد الجديد الذي ي�سع بين اأيدينا ر�سيًدا يكون زاًدا 

في عملية ال�ستحياء المرجوة.
�صاد�ًصا - على الرغم من العوائق التي ذكرها العلماُء اأمام ا�ستعمال 
باأنه يجب »اأن  اإلى الراأي القائل  الم�سطلحات التراثية، فاأراني مائال  
التراثي  الم�سطلح  في�سبح  مو�سوعية  اعتبارات  من  موقفنا  ينطلق 
مهماًل لكونه يت�سبب في خلق بلبلة اأو لأنه غير �سائٍع اأو لأن المعنى الذي 
يحمله لم يعد يتنا�سب والع�سر. وقد ي�سبح الم�سطلح التراثي م�ستعماًل 
لكونه قادًرا على تاأدية مهمة م�سطلح دخيل دون اأن يخلق بلبلة ودون اأن 

يكون غريًبا«)89(.
ا - اأنه يمكن اأن نعتمد في ا�ستعمال الم�سطلح  �صابًعا - اأرى - اأي�سً

التراثي على طريقتين: 
الأولى: اأن ن�ستخدم الم�سطلح التراثي كما هو دون تعديل، لكونه 
مفهوميه:  بين  اللب�ُض  وُيوؤمن  الجديد،  المفهوم  عن  التعبير  في  دقيًقا 

القديم والجديد. 
لة والمِعْينة على  الثانية: اإدخال بع�ض التعديالت اأو الإجراءات المكمِّ
اأداء وظيفته ال�سطالحية، ومن ذلك العتماد على »التعديل لالإعمال، 
وهذا التعديل هو ما ي�سمى اإفراغ الم�سطلح من مفهومه القديم، وملوؤه 

بمفهوم جديد، هو المطلوب حاًل«)90(.
د  وكذلك ُي�ستعان على ذلك بو�سع تعريٍف جديٍد، يقوم بدور المحدِّ
َله الم�سطلُح، كما يو�سح فيه المجال الذي  للمفهوم الجديد الذي تحمَّ
في  التعريُف،  هذا  ويكون  وج��وَده،  م  ُتنظِّ التي  والمرجعية  اإليه،  ينتمي 
القديم  المفهومين  اختالف  بين  للخالف  ح�سٍم  بمثابة  نف�سه،  الوقت 
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اأن تح�سم خالًفا بين النا�ض،  اأردَت  والجديد للم�سطلح الواحد، »فاإذا 
بتحديد  اأوًل  فابداأ  المت�سابهة،  المذاهب  اأ�سحاب  بين  التفاهم  وتحقق 
هذه المعاني تحديًدا علميًّا وا�سًحا. اإنَّ هذا التحديد يقرب الآراء بع�سها 

من بع�ض، ويوفر على النا�ض كثيًرا من الجهد والوقت«)91(. 
وقد جرْت العادُة »اأن الباحثين ي�ستخدمون الم�سطلحات م�سفوعة 
عما  اختالٌف  ثمة  كان  اإن  المق�سود  تحدد  التي  والتعليقات،  بال�سروح 

ا�ستقر عليه في ال�ستعمال«)92(.
لعل هذه الطرق - وغيرها من الإجراءات التي لبد اأن ُيتعامل بها 
مع الم�سطلحات القديمة عند اإرادة ا�ستحيائها - تكون �سبياًل �سالًحا 
العربي من كنوٍز م�سطلحيٍة مطمورٍة، ودرًبا من  لغتنام ما في تراثنا 
الع�سر  في  اأمتنا  بها  ُوجهت  التي  الم�سطلحية  الثورة  مالحقة  دروب 
الحديث، وما زالْت تتعاظم بتعاُظم التقدم التكنولوجي والعلمي الم�سهود 

في وقتنا الحا�سر. 

الخاتمــة:
ل�ستثمار  ال��م��ت��اح��ة  ال��ف��ر���ض  اأم����ام  ال��وق��وف  اإل���ى  ال��ب��ح��ث  �سعى 
تلك  على  التغلب  وكيفية  ا�ستعمالها،  وعوائق  التراثية  الم�سطلحات 

العوائق، وتو�سل اإلى النتائج التالية:
1 - هناك �سبه اإجماع على تف�سيل الم�سطلحات العربية الماأخوذة من 
التراث على غيرها، المعتمِد في �سياغتها وو�سعها على اأ�س�ض اأخرى 
- كال�ستقاق والنحت والتركيب - ما دامْت قادرًة على الدللة على 

المفهوم الجديد للم�سطلح اأو قريبة منه.
بطريقٍة  يتم  ل  م�سادرها  من  التراثية  الم�سطلحات  ا�ستقاء  اإن   -  2
واحدٍة، ول يتوقع اأن يكون بن�سبٍة واحدٍة؛ نظًرا لختالف المجالت 
اإلى  العلمية  المجالت  تق�سيم  ويمكن  تت�سمنها،  التي  المعرفية 
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ًل- مجالٌت للعرِب فيها اإ�سهاٌم كبيٌر. ثانًيا- مجالٌت  ثالثة اأنواع: اأوَّ
فيها.  للعرب  كبيًرا  اإ�سهاَم  ل  مجالٌت  ثالًثا-  اإ�سهاٌم.  فيها  للعرِب 
ومن ثم تزداد ن�سبة هذا ال�ستثمار كلما كان هناك اإ�سهام للعرب 

في المجال.
اإلى:  الم�سطلحية منها  المادة  ا�ستقاء  التي يمكن  الم�سادر  تتنوع   - 3
من  ا�ستخراجه  يمكن  م��ا  على  ع��الوة  وخ��ا���س��ٍة،  ع��ام��ٍة،  م�سادَر 
المعاجم اللغوية القديمة وكتب اللغة، وكذلك األفاظ اللهجة العامية 

ب�سروٍط وقيوٍد معينٍة.
الم�سطلحات  ا�ستعمال  يخ�ض  فيما  اتجاهات  ثالثَة  البحُث  َد  َر�سَ  -  4
التراثية: اتجاه يوؤيد توظيف هذا النوع من الم�سطلحات، اعتماًدا 
تعترى  التي  العوائق  ُيظهر  ث��اٍن  وات��ج��اه  معينٍة،  م�سوغاٍت  على 
ا�ستعمالها والم�سكالت الناجمة عن ذلك، ومن ثم يدعو اإلى البعد 
اأنَّ ِمن الم�سطلحات  عنها، وا�ستبدالها بغيرها، واتجاه ثالث يرى 
التراثية ما يمكن اإحياوؤه ب�سروٍط معينٍة، ومنه ما ل حاجة لنا اإلى 

ا�ستدعائه لما لذلك ال�ستدعاء من مخاطر.  
التراث  يخ�ص  مــا  التراثية  الم�صطلحات  توظيف  م�صوغات  مــن   -  5
العربي بوجه عام، ومن هذا النوع: كون التراث العلمي العربي جزًءا 
قرًنا  ع�سَر  اأربعَة  العربية  اللغة  ا�ستمراريَة  الإن�ساني،  التاريخ  من 
ا�ستمراريًة ل مثيل لها، وتوافر هذا التراث على جوانَب كميٍة وكيفيٍة 
مهمٍة، تتمثل في �سخامته، وقوته، وعمقه، واأهميته، واإمكان ا�ستثماره.
6 - ومن م�صوغات التوظيف ما يخ�ص الم�صطلحات التراثية نف�صها، 

ومن هذا النوع: 
النه�سة  ع�سر  في  الوافدة  الم�سطلحات  لترجمة  العربية  ات�ساع   •
الإ�سالمية وتعريبها، وكذلك ا�ستعانة رواد النه�سة العربية الحديثة 

بهذا النوع من الم�سطلحات.
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على  يعتمدوا  اأن  الل�سانيين  ا  خ�سو�سً ال��غ��رب  ا�ستنكاف  ع��دم   •
م�سطلحاتهم التراثية.

• حر�ض بع�ض الم�ست�سرقين عند الكتابة في العربية على التزود من 
التراث العربي القديم، تر�سيًخا لفكرة اأن التراث العربي مليٌء بما 

يمكن ا�ستثماره والبناء عليه وا�ستغالل طاقاته. 
ا - اأنَّ الم�سطلح التراثي يمد الج�سور بين  • ومن الم�سوغات - اأي�سً

الما�سي الم�سرق للعلوم العربية وحا�سرها.
تحقيق  في  كبيٍر  ب�سكٍل  ي�سهم  التراثية  الم�سطلحات  ا�ستعمال  اأنَّ   •

ق�سية التوحيد الم�سطلحي. 
• وكذلك وجود منا�سبة بين كثير من الم�سطلحات التراثية والمفاهيم 

الجديدة التي يراد التعبير عنها بها.
7 - لي�ست عملية ا�ستحياء الم�سطلحات التراثية القديمة، وا�ستثمارها 
هذه  يعتر�ض  لما  الي�سير،  بالأمر  جديدٍة  مفاهيَم  على  الدللة  في 

ه عليها البع�ُض. العملية من عوائق، نبَّ
8 - من هذه العوائق ما يتعلق بالعالقة بين الحمولة المفاهيمية القديمة 

اأو الجديدة للم�سطلح التراثي اأو العالقة بينهما، ومن هذا النوع: 
• عدم مراعاة دقة الم�سطلح القديم في الدللة على مفهوٍم جديٍد 

مختلٍف عن مفهومه القديم، مما يوؤدي اإلى اللب�ض اأحياًنا.
�سحنه  قبل  القديم  التراثي من م�سمونه  الم�سطلح  اإفراغ  • �سعوبة 
بمفهوٍم اآخر جديٍد، وقد تتاأتى عدم هذه الدقة من خالل اختالف 

مرجعيات المفهومين )القديم والجديد(.
اإلى اختالف  يعود  ما  التراثية  الم�سطلحات  ا�ستعمال  9 - ومن عوائق 

مرجعيتها وعلومها التي تنتمي اإليها.
10 - وكذلك من تلك العوائق ما هو متعلٌق بم�ساألِة ال�ستعمال قلًة وكثرًة، 
اأو بعبارة اأخرى �سيوع الم�سطلح الأجنبي قبل البحث عن بديل له 
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التراثي  الم�سطلح  �سيوع  عدم  المقابل  وفي  العربي،  التراث  في 
ا  مهمًّ معياًرا  ال�سيوع  العلماء  بع�ض  جعل  ولذلك  ا�ستحيائه،  بعد 

لال�ستعمال.
التراثية من جانب  الم�سطلحات  ا�ستعمال  اإلى عوائق  ُينظر  11 - وقد 
، يتمثل في قلة هذا النوع من الم�سطلحات، ويرى البحث اإن  كميٍّ
التراث  حدود  تك�سف  عدم  �سببه  الم�سطلحات  هذه  بقلة  القول 
محقٌق  هو  ما  منه  القليل  فاأقل  كاماًل،  و�سوحا  وو�سوحه  العربي 

ٌف ومعدٌّ لر�سد م�سطلحاته. ومك�سَّ
12 - كثير من الم�سطلحات الجديدة في مجالت متعددة، تعاني هي 
من  وغيرها  التوحيد  وع��دم  والغمو�ض  الدقة  ع��دم  من  الأخ��رى 
الكثيرون  منها  يتخوف  التي  التراثية  الم�سطلحات  اأمام  العوائق 

ممن يقللون من فر�ض ا�ستثمارها.
13 - يمكن اأن نعتمد في ا�ستعمال الم�سطلح التراث على طريقتين: 

الأولى: اأن ن�ستخدم الم�سطلح التراثي كما هو دون تعديل، لكونه 
مفهوميه:  بين  اللب�ُض  وُيوؤمن  الجديد،  المفهوم  عن  التعبير  في  دقيًقا 

)القديم والجديد(. 
والمعينة  المكملة  الإجراءات  اأو  التعديالت  اإدخال بع�ض  والثانية: 
على اأداء وظيفته ال�سطالحية، ومن ذلك: اإفراغ الم�سطلح من مفهومه 
الو�سع  بح�سب  تعريفه  اإع��ادة  وكذلك  جديد،  بمفهوم  وملوؤه  القديم، 

الجديد.
14 - يوؤكد البحث اأن الر�سيد التراثي وحده ل ي�سد العجز الم�سطلحي، 

�سمن  الأ�سلح  هي  تكون  قد  بمادة  فقط  ذل��ك  في  ي�ساعد  واإن��م��ا 
منظومة و�سائل نقل الم�سطلحات الجديدة اأو �سياغتها.
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الهوامــ�ص

مي�ض،  د. عبدال�سالم  والعتباط )63(  المنهجية  بين  التراثي  الم�سطلح  مع  التعامل   )1(
بحث من�سور بمجلة المناظرة، العدد ال�ساد�ض، ل�سنة 1993م.

)2( محا�سرة توظيف الم�سطلح التراثي و�سروطه ) دقيقة 2:33 وما بعدها، من المحا�سرة 
الم�سورة ( د. عز الدين البو�سيخي، �سمن الدروة التاأهيلية الثانية في )المدخل اإلى 
الدرا�سات الم�سطلحية ( بعنوان: مفاتيح العلوم، عام 2011م. وهذا رابط المحا�سرة:  
 HYPERLINK "https://www.youtube.com/watch?v=TQxmwXOsWq4"

.https://www.youtube.com/watch?v=TQxmwXOsWq4

)3( حفريات في الم�سطلح- مقاربات اأولية، )10( د. محمد عابد الجابري، بحث من�سور 
بمجلة المناظرة، ال�سنة الرابعة، العدد )6(، 1414ه�/1993م. وينظر: تعريب علوم 
بدم�سق،  العربية  اللغة  مجمع  بمجلة  من�سور  بحث  �سبح،  ح�سني  د.   ،)650( الطب 

المجلد )60(، الجزء )4(، اأكتوبر 1985م.
د. محمود فهمي حجازي، مكتبة غريب، دون  الم�سطلح )28(،  لعلم  اللغوية  الأ�س�ض   )4(

بياٍن لطبعة اأو تاريخها.
العربية  العربية-  اللغة  ق�سايا  ومن   ،)251( الم�سطلح  لعلم  اللغوية  الأ�س�ض  ينظر:   )5(
بين  الم�سطلحات  هذه  حال  )مناق�سة  العلمية  الم�سطلحات  مجال  في  وم�ساكلها 
العربية  اللغة  الخطيب، بحث من�سور بمجلة مجمع  والو�سع( د.اأحمد �سفيق  التعريب 

بالقاهرة، العدد 87 الق�سم الأول )�ض 219(، 1421ه�/ 2000م.
)6( لماذا اأهمل الم�سطلح التراثي؟ )37( د. علي القا�سمي، بحث من�سور بمجلة المناظرة، 

ال�سنة الرابعة، العدد ال�ساد�ض، 1414ه�/ 1993م.
)7( منهجية بناء الم�سطلحات وتطبيقاتها )509(، د. اأحمد �سفيق الخطيب، بحث من�سور 

بمجلة مجمع اللغة العربية بدم�سق، المجلد 75 الجزء 3، �سنة 1421ه�/ 2000م.
)8( يقول د. اأحمد �سفيق الخطيب: »هناك �سبه اإجماع على تف�سيل الم�سطلحات العربية 
مقابل  اأبهر  مثل:  تقاربه،  اأو  الأجنبي  اللفظ  مدلول  توؤدي  التي  التراث  من  المتحراة 

Aorta.. وكثافة مقابل Density« من ق�سايا اللغة العربية �ض )212(.

اإبراهيم  اأمين-  �سوقي  محمد   )232( عاما  خم�سين  في  العلمية  القرارات  مجموعة   )9(
الترزي، مجمع اللغة العربية، 1984م.

)10( ينظر ال�سابق على الترتيب: )232، 233، 235(.
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العربية  العربية-  اللغة  ق�سايا  ومن   ،)251( الم�سطلح  لعلم  اللغوية  الأ�س�ض  ينظر:   )11(
وم�ساكلها في مجال الم�سطلحات العلمية، �ض )219(.

من  بعدها،  وم��ا   14:00 )دقيقة  و�سروطه  التراثي  الم�سطلح  توظيف  محا�سرة   )12(
المحا�سرة الم�سورة(.

)13( حفريات في الم�سطلح- مقاربات اأولية )23(.
محمد  ممدوح  د.   )25( العربية  في  الم�سطلحات  و�سع  وطرائق  الم�سطلح  علم   )14(

خ�سارة، دار الفكر، دم�سق، ط اأولى، 1429ه�/2008م.
)15( منهجية بناء الم�سطلحات )510، 511(.

428ه�(  )ت  �سيناء  لب��ن  القانون  خ��الل  م��ن  الطبي  الم�سطلح  بحث  خ��الل  م��ن   )16(
م�سطلحات الكحالة )طب العيون( نموذجا، مجلة الل�سان العربي، العدد 43، �سنة 

1997م.

)17( اأعمال مجمع اللغة العربية بالقاهرة  )270 وما بعدها(.
)18( المرجع في تعريب الم�سطلحات العلمية والفنية والهند�سية )36(.

)19( ال�سابق )223(.
)20( منهجية بناء الم�سطلحات )512(.

)21( مجموعة القرارات العلمية في خم�سين عاما )11(.
المجلد  العربي،  العلمي  المجمع  بمجلة  من�سور  اإبراهيم مدكور، بحث  د.  العلم،  لغة   )22(

الأربعون، الجزء الأول، �سنة 1965م، �ض )21(.
)23( ينظر: اأعمال مجمع اللغة العربية بالقاهرة )282(.

)24( مقدمة معجم العلوم الطبية والطبيعية )8( د.محمد �سرف، ط ثانية.
)25( معجم ال�سهابي في م�سطلحات العلوم الزراعية )905(، اإعداد اأحمد �سفيق الخطيب، 

ط 2  مكتبة لبنان - بيروت، 1982م.
دار  �ساهين،  ال�سبور  د. عبد  بعدها(  وما  والتقنية )413  العلوم  لغة  العربية  ينظر:   )26(

العت�سام- القاهرة، ط ثانية 1406ه�/1986م.
)27( ال�سطالح الطبي من التراث الى المعا�سرة �ض )135(.

)28( ال�سابق )125 وما بعدها(.
)ج 1(،  )29( اإحياء التراث العربي في تعابير علم الإحياء، مجلة الل�سان العربي عدد 14 

�ض )168(.
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ثانية،  ال�سالم،  دار  ط.  البو�سيخي،  ال�ساهد  د.   )66  ،65( م�سطلحية  درا���س��ات   )30(
1433ه�/2012م.

)31( الأ�س�ض اللغوية )28(.
)�سفحة  واأ�سوله  الفقه  المخطوط-  الإ�سالمي  العربي  للتراث  ال�سامل  الفهر�ض   )32(
عمان،  البيت(-  اآل  )موؤ�س�سة  الإ�سالمية  الح�سارة  لبحوث  الملكي  المجمع  ب( 

1420ه�/1999م.

)33( درا�سات م�سطلحية )66، 67(.
ثانية  ط  الكويت،  الإ�سالمية،  وال�سئون  الأوق���اف  وزارة   )6( الفقهية  المو�سوعة   )34(

1404ه�/1983م.

)35( ال�سابق )65(. وبينوا في المقدمة المراد بالأنواع الثالثة ف� )الم�سطلحات الأ�سلية( 
تلك التي ي�ستوفي بيانها بالتف�سيل بمجرد اأن تذكر، وذلك لكون اللفظ هو المظنة 
الوحيدة - اأو الغالبة - ل�ستخراج بيانات المو�سوع حيث ل يندرج تحت غيره كجزء 
تابع ل يح�سن اإفراده عنه. ويق�سد ب� )م�سطلحات الإحالة(، تلك التي اأُجمل بيانها 
في �سورة )عجالت( تت�سمن: التعريف بالم�سطلح لغة و�سرعا وتمييزه عن الألفاظ 
ذات ال�سلة به، ثم بيان الحكم الإجمالي له، وقد يت�سمن الإ�سارة اإلى القاعدة العامة 
اإلى مواطن البحث  اأو المراجع، واأخيرا الإر�ساد  التو�سع في الأدلة  التي يتبعها دون 
لمجرد  بها  جيء  التي  تلك  الدللة(  )م�سطلحات  ب�  يق�سد  بينما  له.  التف�سيلي 
الألفاظ  اأحد  عن  بدائل  فهي  المو�سوع،  لبحث  اختير  الذي  الموطن  اإلى  الإر�ساد 

الأ�سلية اأو المحالة، من قبيل المرادفات.
)36( معاجم الم�سطلحات الفقهية المعا�سرة في العربية، )20( بت�سرف ي�سير.

)37( ينظر: درا�سات م�سطلحية )69(.
)38( ينظر: تعريب العلوم وو�سع الم�سطلحات، د. خ�سر بن عليان القر�سي، بحث من�سور 

بمجلة الل�سان العربي، مكتب تن�سيق التعريب، العدد )22(، �ض )141، 142(.
 111( نموذًجا  الطب  منه؟  ون�ستفيد  نفهمه  كيف  الإ�سالمي  العربي  العلمي  التراث   )39(
بت�سرف ي�سير( د. اأحمد رمزي، بحث من�سور بمجلة الل�سان العربي، مكتب تن�سيق 

التعريب، العدد 43، 1997م.
)40( ال�سطالح الطبي من التراث اإلى المعا�سرة، �ض )151(.

)41( الدرا�سات العربية في اأوروبا حتى مطلع القرن الع�سرين )144( يوهان فك، ترجمة: 
د. �سعيد بحيري، د. مح�سن الدمردا�ض، ط زهراء ال�سرق، اأولى، 2006م.
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نموذجا.  الطب  منه؟  ون�ستفيد  نفهمه  كيف  والإ���س��الم��ي  العربي  العلمي  ال��ت��راث   )42(
�ض)111(.

)43( اللغة العربية والتعريب في الع�سر الحديث )245، 246(، د. عبد الكريم خليفة، دار 
الفرقان، ط خام�سة، 1997م.

)44( درا�سات م�سطلحية )18(.
من  بعدها،  وم��ا   14:00 )دقيقة  و�سروطه  التراثي  الم�سطلح  توظيف  محا�سرة   )45(

المحا�سرة الم�سورة(.
)46( منهجية بناء الم�سطلحات )508، 509( بت�سرف ي�سير.

)47( درا�سات في فقه اللغة )230(، د. �سبحي ال�سالح، دار العلم للماليين- بيروت، ط 
ال�ساد�سة ع�سرة، 2004م.

)48( نظرات في التراث اللغوي العربي )148 بت�سرف ي�سير( د. عبد القادر المهيري، دار 
الغرب الإ�سالمي، ط اأولى 1993م.

)49( الم�سطلحات العلمية في اللغة العربية في القديم والحديث )45(، الأمير م�سطفى 
ال�سهابي، دار �سادر- بيروت، ثالثة 1416ه�/1995م.  

الطبية(  القوامي�ض  )قامو�ض  ترجمة  في  المحيط  بالقامو�ض  »ال�ستعانة  ذلك  ومن   )50(
1826م،  بالعربية عام  التي بداأت تدري�ض الطب  القاهرة  لفابر، في كلية الطب في 
بناء  منهجية  الطبية(«  الألفاظ  في  الذهبية  )ال�سذور  ا�سم  القامو�ض  هذا  وحمل 

الم�سطلحات �ض )500(.
)51( طرق نقل م�سطلحات علم اللغة اإلى العربية )144( د. محمود �سليمان ياقوت، بحث 
من�سور بكتاب الموؤتمر الدولي الرابع لق�سم علم اللغة والدرا�سات ال�سامية وال�سرقية، 
بعنوان: )علم اللغة التطبيقي وق�سايا العربية المعا�سرة( 2012م، بكلية دار العلوم 

جامعة القاهرة. وينظر: محا�سر جل�سات المجمع العدد )4(، �ض )242(.
)52( تعريب علوم الطب )650(.

نموذجا  الوظيفية  الل�سانيات  الحديثة-  الل�سانيات  في  التراثي  الم�سطلح  ا�ستثمار   )53(
 ،6 العدد  الرابعة،  ال�سنة  المناظرة،  بمجلة  من�سور  بحث  المتوكل،  اأحمد  د.   )51(

1414ه�/1993م.

)54( مقدمة مترجم العربية الف�سحى- درا�سة في البناء اللغوي )18( هنري فلي�ض، تعريب 
وتحقيق وتقديم د. عبد ال�سبور �ساهين، مكتبة ال�سباب، 1997م.

عالم  الحيادرة،  طاهر  م�سطفى   ،)131/1( العربي  اللغوي  الم�سطلح  ق�سايا  من   )55(
الكتب الحديث، 2003م.

)56( ال�سابق )52(. 
)57( مقدمة المعجم الفل�سفي )د(، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، 1403ه�/ 1983م.
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بالقاهرة،   العربية  اللغة  مجمع  ب(،   /3( الطبية  الم�سطلحات  معجم  مقدمة   )58(
1419ه�/1999م.

)59( ال�سابق )52(.
)60( ينظر: ال�سابق )52(، والم�سطلحات ال�سوتية والنحوية عند الب�سريين في القرنين 
الثاني والثالث الهجريين )55( زهيرة قروي، ر�سالة دكتوراة بكلية الآداب واللغات 

بجامعة منتوري- ق�سنطينية 2007/ 200م.
)61( لغة القانون في م�سر )115( د. عزالدين عبداهلل، بحث من�سور بمجلة مجمع اللغة 

العربية بالقاهرة، العدد 53، �سنة 1404ه�/1984م.
)62( الم�سطلح العلمي العربي قديما وحديثا، د. مناف مهدي محمد، مجلة الل�سان العربي، 

العدد )30(، �سنة 1988م، �ض )151(.
)63( طرق نقل م�سطلحات علم اللغة اإلى العربية )144، 145(.  

)64( الأ�س�ض اللغوية )224(.
)65( ثراء اللغة العربية باأ�سول الم�سطلحات الجيولوجية، بحث من�سور بمجلة مجمع اللغة 

العربية بالقاهرة، العدد 33، �سنة 1974م �ض )98(.
)66( معجم الم�سطلحات اللغوية )13(، د. منير البعلبكي، دار العلم للماليين، ط اأولى، 

1990م.

)67( ال�سابق )11(.
)68( معجم الم�سطلحات اللغوية )13(.

)69( قراءة تحليلية في بع�ض م�سطلحات علم الأحياء، حفيظة الم�سعودي، مجلة الل�سان 
العربي، العدد )50( �سنة 2000م، �ض )151، 152(.

 )12( العدد  بالقاهرة،  العربية  اللغة  مجمع  بمجلة  من�سور  بحث  والعلوم،  اللغة   )70(
�ض)27،28(.

)71( ا�ستثمار الم�سطلح التراثي )52(.
)72( الأ�س�ض اللغوية )228(.

الل�سانية )161( د.نادية  الترجمة في نقل الم�سطلحات  التطبيقي وطرق  اللغة  )73( علم 
اللغة  علم  لق�سم  ال��راب��ع  ال��دول��ي  الموؤتمر  بكتاب  من�سور  بحث  النجار،  رم�سان 
العربية  وق�سايا  التطبيقي  اللغة  )علم  بعنوان:  وال�سرقية،  ال�سامية  والدرا�سات 

المعا�سرة( 2012م، بكلية دار العلوم جامعة القاهرة.  
م�سطفى  د.  ل�سانيات؟  لأي  م�سطلح  اأي  الل�سانيات،  لم�سطلحات  الموحد  المعجم   )74(

غلفان، بحث من�سور بمجلة الل�سان العربي، العدد )46( �ض )152، 153(.
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قراءة  للمنهج  الإ�سالمي  التاأ�سيل  اإلى  الغربية  الروؤية  من  العربية  الل�سانية  الكتابة   )75(
مجلة  بوقرة،  عبدالحميد  نعمان   )4( ال�سياغة  ونماذج  التلقي  �سور  في  و�سفية 
الأول،  العدد  بماليزيا،  العالمية  الإ�سالمية  الجامعة  والأدبية،  اللغوية  الدرا�سات 

2009م.

الحيادرة،  طاهر  م�سطفى   )123/1( العربي  اللغوي  الم�سطلح  ق�سايا  من  ينظر:   )76(
على  تطبيقية  درا�سة  الل�ساني-  الم�سطلح  ترجمة  في  العربي  التراث  وا�ستثمار 
الم�سطلح التداولي، د. مختار درقاوي، بحث من�سور بمجلة الل�سانيات العربية، العدد 

الثاني، �سبتمبر 2015م، �ض )65(.
)77( مقدمة معجم الهيدرولوجيا )ج(، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، 1404ه�/1984م.

)78( ا�ستثمار الم�سطلح التراثي )55(.
)79( المقدمة )ل(

)80( ا�ستثمار الم�سطلح التراثي )51(.
)81( قامو�ض الل�سانيات مع مقدمة في علم الم�سطلح )55، 56( د. عبدال�سالم الم�سدي، 

الدار العربية للكتاب، دون تاريخ.
)82( حفريات في الم�سطلح- مقاربات اأولية، )22(
)83( الم�سطلحات العلمية في اللغة العربية )32(.

)84( ال�سابق )52(.
)85( منهجية بناء الم�سطلحات وتطبيقاتها )511(.

)86( في ق�سايا التعريب )138( د. محمود اأحمد ال�سيد، المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم، المركز العربي للتعريب والترجمة والتاأليف والن�سر، دم�سق، 2010م.

)87( معجم الم�سطلحات اللغوية )13(.
)88( في ق�سايا التعريب )128، 129(.

)89( التعامل مع الم�سطلح التراثي )68(.
من  بعدها،  وم��ا   14:00 )دقيقة  و�سروطه  التراثي  الم�سطلح  توظيف  محا�سرة   )90(

المحا�سرة الم�سورة(.
 ،)1/.10( والالتينية  والإنجليزية  والفرن�سية  العربية  بالألفاظ  الفل�سفي  المعجم   )91(
1982م.  لبنان،   - بيروت  المدر�سة،  مكتبة   - اللبناني  الكتاب  دار  �سليبا،  د.جميل 
د. جورج  الحديثة  الل�سانيات  المخت�ض من منظور  العلمي  المعجم  وينظر: �سناعة 

الم�سري، مجلة الل�سان العربي، العدد )50( �سنة 2000م، �ض 85.
)92( مبادئ الل�سانيات )50( د. اأحمد محمد قدور، دار الفكر، دم�سق، ط ثالثة، 2008م.
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ف�ضاءات الغربة واحلنني يف ديوان احلجازيات

لـ »اأبي فهر حممود حممد �ضاكر«

حمد فهد حممد جنبان القحطاين)*(

المقدمـــة:
ناحية  من  الإن�سان  على  ت�ؤثر  التي  ال��دواف��ع  اأه��م  من  الغربة  تعد 
من  والعقلية  الفكرية  الظ�اهر  اأهم  تر�سد  حيث  الإبداعي؛  الم�ست�ى 
روًحا  فتنتج  والبيئي،  الجتماعي  ال�اقع  مفادها  عميقة  تجربة  خالل 
اإبداعية لدى الأدباء والمفكرين، واآثاًرا عك�سية  - ربما - لدى الآخرين، 
وربما  ذلك،  غير  اأو  مبدًعا  اأكان  �س�اء  الفرد  على  نتائج  تحقق  ولكنها 

لتظهر النتائج في المدة ذاتها، لكن حقائقها تدرك مع مرور الزمن.
فالغربة معاناة م�ؤقتة تنتج عنها ف�ائد وتجارب عميقة، ولعلها من 

ج العلماء والقادة والأبطال. اأهم المدار�س التي ُتَخرِّ
هذه  من  �ساكر)1(  محمد  لمحم�د  »الحجازيات«  دي���ان  كان  وقد 
اأحد  الغربة  كانت  ربما  َعَلٍم  لدى  الغربة  اآلم  نتجت عن  التي  التجارب 
اأقل  والإبداعي. كانت غربته  العلمي  وتف�قه  �سهرته،  الأ�سباب في  اأبرز 
من عاٍم واحٍد، لكنها ك�سفت عن ق�ته وَتَمْح�ر التجارب، والِحَكم لديه؛ 
حيث كانت حا�سرة في الدي�ان ب�سكل كبير مع �سغر عمره اآنذاك، فاأنتج 

اإبداًعا �سعريًّا قام على �س�ر خيالية نادرة.
)*(  األستاذ المشارك بقسم اللغة العربية - جامعة الطائف - فرع تربة.
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ولعل اأحد اأ�سباب اختياري هذا الم��س�ع الذي تفرد به هذا الدي�ان-
عاًما،  وثمانين  قرابة خم�سة  كتابته  على  ن�سره؛ حيث م�سى  ه� حداثة 
فقد ت�في كاتبه ومبدعه، وه� ل زال م�س�دًة، ون�سر ابنه دي�اًنا بعن�ان 
اأع�ام، ولكن هذا الدي�ان لم  »اع�سفي يا رياح« بعد وفاة والده باأربعة 
ين�سر اإلاَّ بعد قرابة العقدين من وفاة م�ؤلفه، وكان لأحد تالميذ ال�ساعر 
اإلى  العمل  هذا  واإخ��راج  ن�سر  في  الف�سل  ع�سيالن«  اهلل  عبد  »الدكت�ر 

الن�ر. 

التعريف بالديوان:
الدكت�ر  �ساكر«  »محم�د  فهر  لأبي  »الحجازيات«  دي�ان  بن�سر  قام 
»عبداهلل ع�سيالن«، وذلك بعد ثمانية ع�سر عاًما من تاريخ وفاة ال�ساعر، 
في  مقدمة  �سملت  �سفحة،  وع�سرين  اأرب��ع  قرابة  في  عنه  تحدث  وقد 
�سفحتين تناول فيها اأهمية الدي�ان ومكانة ال�ساعر، وطريقة ن�سره لهذا 
الدي�ان، والح�س�ل عليه، حين اأو�سح ذلك بق�له: »وحينما ترامى اإلى 
�سمعي خبر هذا الدي�ان، ات�سلت بابنه الدكت�ر فهر، واأبديت له رغبتي 
في العمل على ن�سره، فا�ستجاب لهذه الرغبة م�سك�ًرا، و�سلاَّمني م�س�دة 

الدي�ان في زيارتي للقاهرة«)2(.
»وهي  قال:  حيث  للدي�ان،  الم�جزة  درا�سته  عن  فيها  تحدث  كما 
درا�سة م�جزة، لم اأكن اأق�سد منها اإلى الدرا�سة الأدبية والفنية الم��سعة؛ 
والإخ�انيات،  ال�جدانيات،  بين  تتراوح  الدي�ان  هذا  ق�سائد  اأن  على 

والحنين اإلى ال�طن«)3(. 
والأه���م م��ن ذل��ك حديثه ع��ن مكان ه��ذا ال��دي���ان ال��ذي ك��ان في 
الفترة  بين  اأ�سهر  بع�سرة  الذي حدده  ووقته  »جدة«.  وخا�سة  »الحجاز« 
التي امتدت من )19( ربيع الأول عام 1347ه�، )3( �سبتمبر عام 1928م 

اإلى )27( من ذي الحجة عام 1347ه�، )6( ي�نيه عام 1929م)4(. 
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ال�ساعر،  الق�سائد والمقط�عات قيلت في فترة غربة  فجميع هذه 
وه� ب� »الحجاز«؛ لذا يظهر �سبب ت�سميته »الحجازيات«، وكان ذلك في 

بداية عمره؛ حيث كان عمره في تلك الفترة ت�سعة ع�سر عاًما.
ثم تحدث »ع�سيالن« عن مكانة »محم�د �ساكر« ال�سعرية في ثماني 
�سفحات؛ حيث اأبرز ق�ة لغته ومعالم �سعره وم�هبته، وبداياته ال�سعرية، 

ودي�انه المن�س�ر، والنقاد الذين تحدث�ا عنه.
الحجازيات«،  في  »نظرات  بعن�ان  الدي�ان  عن  الدرا�سة  تناول  ثم 
وذلك في �سبع �سفحات اأوحى فيها اإلى اإ�سارات عابرة عن اأهم الظ�اهر 
التي نهجها »محم�د �ساكر« في هذا الدي�ان، وكان العن�ان الأخير من 
الدي�ان  قيمة  عن  تحدث  »الحجازيات«  عن�ان  تحت  »ع�سيالن«  تقديم 
بالغربة  الق�سائد  وعالقة  فترته،  على  اأك��د  وكيف  �سفحات،  �سبع  في 
داعًما راأيه بت�اريخ الق�سائد، وعددها، حيث �سم الدي�ان �سًتا واأربعين 
ق�سيدة ومقط�عة)5(. وبّين بع�س العناوين وط�ل الق�سائد، كما تناول 
البح�ر ال�سعرية التي نظم عليها ال�ساعر ق�سائده، وعالقة الق�افي بها، 
واإدراجه بع�س الم��سحات، وما ترتب على هذه الغربة من فقد الحبيبة، 
وهم�م الليل، وتناول »ع�سيالن« ا�ستعمال ال�ساعر بع�س الظ�اهر اللغ�ية 

المغرقة في التراث اللغ�ي.
�سبطه  خالل  من  الدرا�سة  اآف��اق  الباحثين  اأم��ام  »ع�سيالن«  فتح 
المقدمة  اأ�سارت  كما  األفاظها،  بع�س  و�سرح  عليها،  والتعليق  الأبيات، 
المط�لة - التي قامت على درا�سة مخت�سرة - على الظ�اهر العامة في 
هذا الدي�ان، وال�سمات البارزة، من دون �سبر اأغ�ار المعاني والألفاظ، 
واإبراز اأهمية ال�س�ر التي ظهرت في دللت متعددة كانت الغربة نتاجها 

والمعاناة مفادها.
»ع�سيالن« �س�رة  فيها  اأبرز  التي  المقدمة  اأهمية هذه  تناولنا  وقد 
حياته،  في  منعطًفا  �سكل  ال��ذي  الدي�ان  هذا  في  ال�ساعر  لحياة  كلية 
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والبن  الجليل  للعالم  الف�سل  ويع�د  تراثنا،  به  واأَْث��َرى  م�هبته،  ف�سقل 
اإلى  الثمين  والإب��داع  النتاج  هذا  اأهدى  الذي  ع�سيالن«  »عبداهلل  البار 
بعد  الدي�ان  هذا  بن�سر  قام  حيث  العربي؛  والتراث  العربية،  المكتبة 
ثمانية ع�سر عاًما، واإ�سافة مفاتيح في درا�سة هذا الدي�ان كانت محط 

اأنظار، ووقفة تعلم، �س�اء في الغربة اأو في الإبداع وال�سعر.
وربما نجد اأن هناك �سبًبا منع ال�ساعر من ن�سر هذا الدي�ان، وقد 
يك�ن هناك �سبب اجتماعي في ك�سف �سعف ال�ساعر، وعدم تحمله في 
الغربة لأعدائه، وقد يك�ن هناك �سبٌب فنيٌّ في ك�نه لم يعد �سعره في 
بع�س  الدي�ان  في  لحظنا  وقد  نظره،  وجهة  من  نا�سًجا  الفترة  هذه 
الأبيات  اأكثر من ك�سر في  الم��سيقية من زيادة تفعيلة، ووج�د  الهنات 
- �سنذكرها في م��سعها - وربما يك�ن ذلك من ال�ساعر، ف�سبب تاأخيره 
كي يرجع وي�سلح ما كان فيه من خلل م��سيقي، فه� �ساعر عظيم، �ُسِهد 
له في »الق��س العذراء«، وقد ن�ستغرب على »ع�سيالن« عدم الإ�سارة اإلى 
هذه الأخطاء وا�ستدراكها في م��سعها، اأو الإ�سارة لها في المقدمة على 

الأقل، وربما تك�ن اأخطاء طباعية.    

الغربـــة:
َتَغّرب، واغترَب، بمعنًى، فه� غريب  الُغربة: الغتراب، تق�ل منه: 
البلد)7(،  عن  النفي  والتغريب  والراء)6(.  الغين  ب�سم  ا  اأي�سً وُغ��ُرب 
عليه:  ب  وَغراَّ به  وَغراَّ تباعد)8(،  اأي  عّني،  اغُرْب  يقال:  َبُعد؛  اأي  وَغَرب 
اأي:  َغْرَبٌة،  وَنَ�ى  والبعد)10(.  �ى  الناَّ والَغرب:  والَغْربة،  ُبْعًدا)9(،  تركه 
بعيدة. وَغْربة الن�ى: ُبْعدها)11(. والَنَ�ى: المكان الذي َتنِ�ي اأن تاأتيه في 
ي عن النا�س. وقد غرب عنا َيْغُرب  �سفرك)12(. والَغْرُب: الذهاب والتاََّنحِّ
والُغْرب:  والُغْربة،  نحاه)13(.  واأغربه:  به،  وغراَّ واأغ��رب.  ب،  وَغ��راَّ غرًبا، 

النُّزوح عن ال�طن)14(، ورجل ُغُرب، وَغريب: بعيد عن وطنه)15(. 
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معنى  لها  اأن  يظهر  المعاجم  في  الغربة  معنى  عر�س  خالل  ومن 
ظاهًرا واآخر باطًنا، فالمعنى الظاهر ه� اأن الغربة يق�سد بها المكانية، 
واألفه،  وترعرع  فيه  ن�ساأ  الذي  والمجتمع  وال�طن  الأهل  البعد عن  وهي 
األفه يبقى ال�س�ق والحنين لالأر�س وال�طن  اآخر، حتى واإن  اإلى مجتمع 

والمكان الذي األفه واأحبه، �س�اء اأكان هذا البعد محبًبا اأو مكرًها.
اإطار الغربة المكانية، وما  وهذا ما �سيك�ن في مح�ر درا�ستنا في 
نتج عنها من �س�ق وحنين وذكريات، وجزء من الغتراب الذي اأنتجته 
الغربة المكانية ل اأ�سباب غيرها. ويظهر هذا المعنى في )النفي، والبعد، 

والتباعد، والن�ى، والذهاب، والتنحي، والنزوح، والبعد عن ال�طن(.
بلده  في  الإن�سان  يك�ن  »فقد  الغتراب  فه�  الباطن  المعنى  واأم��ا 
غريًبا، وفي و�سط مجتمعه غريًبا، وبين اأفراد اأ�سرته غريًبا«)16(، وهذا 
المعنى الثاني، فلي�س كل اغتراب ينتج عن غربة؛ ولي�س كل غربة تنتج 
معن�ي،  والغتراب  مكانية،  فالغربة  وا�سح،  فرق  وهناك  اغتراب،  عن 
ا اأو اجتماعيًّا، وغير ذلك، ف� »الي�سر في الغربة  ا اأو روحيًّ ربما يك�ن زمانيًّ
الغرباء من �سار غريًبا  و»اأغرب  ال�طن غربة«)17(،  والع�سر في  وطن، 

في وطنه«)18(. 
النتماء،  وعدم  النف�سال  يعني   - العام  تعريفه  في   - فالغتراب 
ا باأنه وعي الفرد بال�سراع القائم بين ذاته، والبيئة المحيطة  ويعرف اأي�سً

به، وب�س�رة تتج�سد في ال�سع�ر بعدم النتماء وال�سخط والقلق)19(.
لكنه  كذلك،  نزوح  فالغتراب  النزوح،  تعني  الغربة  دللة  اأناَّ  وبما 
وربما  والتمرد،  الرف�س  ك�نه  الفرد،  نف�س  م�اطن  داخل  نف�سي  نزوح 

العجز، لكنه نزوح ل يتحدد ب�قت اأو مكان)20(. 
وبطبيعة الحال فاإن الغتراب ال�سعري والحياتي لل�ساعر يع�د اإلى 
ع�امل ذاتية وم��س�عية، وع�امل روحية ومادية متداخلة، كما اأن قهر 
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الذاتية  الع�امل  من  ب�سل�سلة   - ا  اأي�سً  - يرتبط  كاإمكانية،  الغتراب، 
والجتماعية والقت�سادية والثقافية)21(.

وقد تناول بع�س الباحثين معنى الغربة - التي يق�سد بها المكانية- 
يدور ح�ل مح�ر  ما  و�سنتناول  المعاجم،  في  معناها  بعد عر�س  وذلك 
م��س�عنا الغربة المكانية من دون عر�س الآراء الأخرى؛ لأن الحديث 

فيها يط�ل...
فيق�ل عبد الرزاق الخ�سروم: »الغريب: ه� من كان بعيًدا عن وطنه 

واأهله، ومن كان في غير ق�مه واأر�سه«)22(.
ويق�ل يحيى الجب�ري: »اأما الكلمة العربية )غربة( فهي تدل - كما 
عن  البعيد  ه�  فالغريب  والبعد،  �ى  الناَّ معنى  على   - العرب  ل�سان  في 
وطنه«)23(، وهنا ي�افق »الخ�سروم« في المعنى نف�سه، ثم ي�ؤكد على ذلك 
يدل  والثاني  المكانية،  الغربة  الأول  تدل على معنيين:  »فالكلمة  بق�له: 

على الغربة الجتماعية«)24(، وهذا ما قال به كثير من الباحثين)25(.
والذي يعنينا في هذه الدرا�سة الغربة المكانية، وهي »النزوح عن 
بابتعاده  المرء  ي�سعر  اأن  بمعنى:  والديار،  الأهل  عن  والبتعاد  ال�طن، 
وعاطفيًّا  نف�سيًّا  معهم  يرتبط  الذين  لذويه  وفراقه  ن�ساأته،  مكان  عن 
بالمعنى الجتماعي  ا  ق�يًّ ارتباًطا  يرتبط  المعنى  واجتماعيًّا)26(، وهذا 
الذي ي��سح - من خالله - اأن هذا النف�سال ل يمكن اأن يتم من دون 
م�ساعر نف�سية، كالخ�ف اأو القلق اأو الحنين ت�سببه اأو ت�ساحبه اأو تنتج 
بغربته  عميًقا  اإح�سا�ًسا  يح�س  العربي  الإن�سان  نرى  وهكذا  عنه)27(، 
ل�سطراره - جرًيا وراء رزقه ومعي�سته - اإلى مغادرة م�طنه الذي ن�ساأ 

فيه؛ مما يدفعه دفًعا اإلى البكاء)28(، وال�س�ق والحنين.
وقيل:  والمذلة)29(،  للكرب  كم�سدر  الغربة  اإل��ى  ينظر  والعربي 
اإلى  والذكريات  والحنين  ال�س�ق  عنها  ينتج  لذا  وكربة)30(؛  ذلة  الغربة 

داره الأ�سل وم�طنه الحقيقي.
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ولبد - لنا في هذا الم��سع- من اأن نعرف معنى الحنين الذي له 
عالقة كبيرة بالغربة، ف�� »الَحِنيُن: ال�َس�ُق وَتَ�َقاُن النف�س. تق�ل منه: َحناَّ 
نَزَعْت  اإذا  ْت  َحناَّ وقد  اَقُة،  الناَّ ُة:  والَحاناَّ  ،)31(» َحانٌّ فه�  َحِنيًنا  َيِحنُّ  اإليه 
ُب مع  ُتَطرِّ اإثِر ولدها حنيًنا  اأولِده��ا، والناقُة تحنُّ في  اأو  اأْوطاِنَها،  اإلى 
�س�ٍت، وقيل: حنيُنَها: نزاُعها ب�س�ٍت، وبغير �س�ٍت، والأكثُر اأناَّ الحنيَن 
اإذا  ْ�ُتها  �سَ معنيين، حنينها:  على  الناقِة  حنيُن  اللْيُث:  وقال  بال�س�ِت، 

ا�ستاقْت اإلى ولدها، وحنينها: نزاعها اإلى ولدها من غير �س�ٍت)32(.
فعاطفة ال�س�ق ملهبة، تدفع الإن�سان اإلى التنف�س عنها، �س�اء اأكان 
الإن�سان  يفّرج  ما  فكثيًرا  وال�سعرية،  النثرية  بالنفثات  اأم  بالأنين  ذلك 
عن نف�سه ببث ذاتها كالًما منث�ًرا اأو �سعًرا منظ�ًما، يعبر فيه عن هذه 

العاطفة الملتهبة)33(. 
وا�ستياقه  الغربة  في  ل�عته  عن  بال�سعر  �ساكر«  »محم�د  عبر  وقد 
ي�ستاق  عندما  الأني�س  ال�سعر  فاأ�سبح  »م�سر«،  وداره  ل�طنه  بالحنين 
�س�ر خياله من خالل  في  تبرز  الفراق  ول�عة  البكائيات  فنجد  ويحن، 
التي لم تدم ط�ياًل، فقد  »الحجاز«  الغربة في  عاطفة �سادقة �سنعتها 
اأ�ساف »محم�د �ساكر« اإلى المكتبة العربية دي�اًنا �سعريًّا كله يتحدث عن 
الغربة والحنين في وقت قليل ق�ساه بغربته، وه� ب� »جدة«، حيث لم يقم 
بها اإل ت�سعة اأ�سهر، فما بالك ل� جل�س اأكثر من ذلك اإًذا لأمدنا بمجلدات 
اإبداع �سعري من رحم معاناة ذاتية  تطرق هذا الفن، الذي ت�لد عنده 

عا�سرها، وكان ال�سعر منف�ًسا له.
اأت�ن  في  �سهرهم  عند  بريًقا  يزيدون  كالذهب  المبدعين  فبع�س 
الغربة، وتتك�سف لديهم قدراتهم اأكثر من ذي قبل، ويتعرف�ن على م�اطن 
الق�ة وال�سعف في نف��سهم...فنرى اأكثر المبدعين عمًقا، واأ�سالًة هم 
الذين اأوغل�ا في الغربة، بمختلف األ�انها)34(، فال�ساعر الجيد ه� الذي 
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بمثابة  الغتراب  هذا  فيك�ن  اغترابه،  تجارب  من  ي�ستفيد  اأن  ي�ستطيع 
الجمرة التي تزيد �سعره ق�ة)35(، وهذا ما لم�سناه عند »محم�د �ساكر« 

في �سعره.   

المبحث الأول: الغربة والوطن:
والأمان  وال�سكن  الحياة  الإن�سان، فه�  لدى  بالغة  اأهمية  لل�طن  اإن 
والمكان الذي اأحبه واألفه، وما بالك اإذا ولد ون�ساأ وترعرع فيه، فحينئذ 
المحب  ل�طنه  ال�في  ه�  الأ�سيل  والعربي  وولوؤه،  و�س�قه  حبه  يزيد 
حرية  على  ي��دُل  مما  العالء:  بن  َعْمرو  اأب���  »ق��ال  ذلك  وفي  المخل�س، 
اإخ�اِنه،  اإلى متقدم  وت�سّ�قه  اأوطانه،  اإلى  وكرم غريزته؛ حنيُنه  الرجل 

وبكاوؤه على ما م�سى من َزَماِنه«)36(.
وال�طن عند الجاهلي الأهل والديار، وكل منزل ينزله ويحن اإليه، 
ولما ا�ستقرت القبائل في القرى والمدن �سار مفه�م ال�طن وا�سًحا ه� 
الأر�س والبلد بحدوده واأهله ومغانيه، و�سار ال�سعر يردد اأ�سماء المدن 
ويتغنى بجمالها ويحن اإلى مراعيها، وكثر بعد ذلك النت�ساب اإلى المدن 
وولء  انتماء  الأوطان  اإلى  والحنين  اأوطان)37(،  والمدن  بها،  والعتزاز 

وحب وحنين و�س�ق)38(.
وهذا ما لم�سناه في دي�ان »الحجازيات« عند »محم�د �ساكر« حيث 
كان لل�طن القيمة والهم والإح�سا�س وال�لء وال�فاء من خالل الب�ح في 
�سعره عند غربته في »الحجاز«، حيث كان وطنه همه في ن�مه وفي قلبه 
وعلى ل�سانه، وقد �سرح مرة اأو مرتين، لكنه عا�س معه طيلة غربته فكان 
ه� المحب�بة، وال�سديق، والذكريات، وكل �سيء في حياته، كما في ق�له:
ـــــَواِق ـــِع الـــُهـــُمـــوِم َوالأ�ـــــشْ َبــــْل بـــَدْم
َجــــْرُيــــَهــــا فـــي الـــــُفـــــوؤاِد والآمـــــــاِق
اأَْطَواِق)39( فــي  ــَر  بــِمــ�ــشْ َواأَ�ــشــيــٌر 

الَهَواِمي ُموِع  بالدُّ اأَْبِكيَك  َل�ْشُت 
... َلِكْن َما َتَراَها َتْجري َعلَى الخدِّ
ُمَعنَّى َقْلبي  اأنَّ  الَبيُن  دَرى  َهــل 
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اأن هذا البكاء لي�س مجرد دم�ع تنزل وتذرف على  في�ؤكد ال�ساعر 
الخدود لأمر عابر، اأو مجرد نزعة م�ؤلمة، واإنما بدمع الهم�م والأ�س�اق 
في حب ال�طن العميق الذي اأح�ّس ببعده وفراقه عند غربته، فهي ل ترى 
بالعين كعادة البكاء وجريان الدم�ع، وقد اأكد على جريانها وعدم ت�قف 
هذا الحزن والبكاء بق�له: )َجْرُيَها في الُف�ؤاِد والآماِق(، وهنا دللة على 
�سدق البكاء و�سدة الحزن وعمقه المكين؛ حيث يظهر من هذا المعنى 
الحزن  على  ال�ستمرار  في  وال���دوام  الجريان  الأول���ى:  دللت،  ث��الث 
النف�س بظه�ره في  اأثره على  والبكاء، والثاني: عمق هذا الحزن و�سدة 
وعدم  ال�ساعر،  تحمل  وق�ة  الجريان،  عدم  كتمه  على  دل  وقد  الف�ؤاد، 
الإف�ساح عن ذلك، حيث كانت الدللة الثالثة: تظهر في عالمة الَعْبرة، 

اأي: الدمعة التي تبرز )الآماق(.
وهنا دللة على وج�د اأثر الحزن والكتم على ا�ستمراريته، وه� اأ�سد 
البكاء  لكثرة  اأن  ال�ساعر)بالآماق(  ق�سد  وربما  والحزن،  البكاء  اأن�اع 
اأ�سبح الدمع ُيحير في الآماق، ول يخرج من كثرة في�سانه وا�ستمراريته، 
علق  وقد  غربته،  فترة  طيلة  ومالزمته  الحزن  دوام  على  الدللة  وهنا 
على ذلك »عبداهلل ع�سيالن« بق�له: »وفي هذه الأبيات اإبداع وا�سح في 
ت�س�ير البكاء، وان�سكاب الدمع، فلي�ست العين هي التي تهمي الدم�ع، 
واإنما هي الهم�م والأ�س�اق، ودم�عها تجري من�سابة في الف�ؤاد والآماق 

من �سدة ما تالقي متجاوزة حدود الخدود«)40(.
عن  والبعد  الغربة،  �سع�بة  على  البكائية  بهذه  ال�ساعر  اأك��د  وقد 
ال�طن بخطاب البين مت�سائاًل: هل لديه دراية بمعاناة قلبه واأ�سره بحب 
وهنا  َبُعد،  واإن  وج�سمه حتى  وقلبه  اأ�سبح مط�ًقا ذهنه  الذي  »م�سر«، 
تقريب البعيد بال�س�ر الخيالية التي �سبهها بالط�ق - وهي الدائرة التي 
تحيط - فكاأن حب م�سر و�س�قه اإليها والحنين لها ي�سبه هذه الدائرة 

التي تحيط به.
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ال�طن  حب  في  ا  اأي�سً »ع�سيالن«  اإليه  اأ�سار  ما  ذلك  �ساكلة  وعلى 
وال�س�ق اإليه عند »محم�د �ساكر« بق�له:

 - ظاهره  في  هنا   - والخطاب  م�سر،  �ساكني  ال�ساعر  يخاطب 
وجه  على  التعميم  اأخذ  حيث  خا�سًة؛  واأ�سدقائه  لأقربائه  ولكنه  عام، 
الخ�س��س، دليل ذلك على الر�سائل التي قام ببعثها اأثناء غربته، م�سبًها 

تن�عت  بيًتا  وثالثين  �ستة  من  تك�نت  التي  ق�سيدته  ال�ساعر  يختم 
هذه  اأنتجت  وقد  الحياة،  بتجارب  والتاأمل  والتفكر  الغربة  معاني  بين 
الألفاظ  هذه  اأن  اإلى  م�سيًرا  المعاني؛  هذه  بها  اختتم  التي  المقط�عة 
اإلى  الذي لزمه في حبه  والحزن  والغم  الهم  ناتجة عن  �ساردة  فريدة 
الذي  بدنه  خالف  ومرتبطة،  م�ثقة  »م�سر«  في  فروحه  ووطنه،  �سكنه 
قد عا�س في الغربة والبعد عن وطنه، م�ؤكًدا باأن البكاء على الح�سا�سة 
)لي�س(  في  ب��رز  �سراع  وهنا  وطنه،  على  يبكي  من  مثل  لي�س  وال��روح 
النافية التي بمعنى )ل(، وقد تكرر هذا المعنى في المقطع الذي �سبق 

هذا المثال، وذلك في ق�له:  
َوالأ�ْشَواِق)42( الُهُموِم  بــَدْمــِع  َبــْل  الــَهــَواِمــي      ُموِع  بالدُّ اأَْبِكيَك  َل�ْشُت 
معاني  طرح  في  كثيًرا  )لي�س(  على  ا�ستند  قد  ال�ساعر  اأن  نلحظ 

الغربة والحنين، وذلك للتاأكيد والنفي والثب�ت وما اإلى غير ذلك)43(.
وقد تردد ذكر »م�سر« عند ال�ساعر، وه� في م�طن الغربة، وذلك 
دللة على ال�س�ق والحنين ومالزمة هذا ال�طن لروح ال�ساعر؛ حيث يق�ل: 

ــــْجــــٍو اإلـــــــى �ــشــكــنــْه مــــن اأخـــــــي �ــــشَ
ــــــوى قـــــد حــــــلَّ فـــــي بـــدنـــْه والــــــنَّ
وطنْه)41( عــلــى  يبكي  مــن  مــثــُل 

ريَّانا و�ِض  الرَّ مثُل  �شائِل  الرَّ من 
البانا تــرى  حتى  بــفــاتــرٍة  لي�شْت 
ا، ومزدانا)44( الكمائِم مفترًّ عن 

هـــــــــــذه الألـــــــــــــفـــــــــــــاُظ �ـــــــــشـــــــــاردٌة
ــــٌة ــــوثــــَق ــــَر ُم ُروحــــــــــــُه فـــــي مــــ�ــــشْ
لـــيـــ�ـــض مــــــْن يـــبـــكـــي ُحـــ�ـــشـــا�ـــشـــتـــُه

ْتُكْم موا�شلٌة َر َحيَّ يا �شاكني م�شْ
ــَهــا مــحــدثــاُت الــبــيــِن طــائــرًة َتــُحــثُّ
وممتلًئا ريــعــاًنــا،  النيِل  ب�شاطِئ 
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الفراق ل�سديقه وقريبه  ال�ساعر يذكر ل�عة  اآخر نجد  وفي م��سع 
»عبدال�سالم هارون« في ق�له:

ي�ساجعه  اإن�سان  وكاأنه  ل�ساحبه،  الفراق  �ساكر«  »محم�د  �س  ي�سخِّ
عند ن�مه، ثم يج�د عليه حتى يك�س�ه بالدم�ع البالية من كثرة ما تذرف 

واآلم  الم�ساعب  جاعاًل  الجمالي،  وعطائها  ريحها  في  بالرو�س  اإياها 
المت�الية؛  وا�ستمراريتها  ب�سرعتها  الر�سائل  هذه  تحث  والغربة  البعد 
حتى ترى الجمال من الأقارب والأ�سدقاء والمحب�بة خا�سة، والتي رمز 
لها )بالبان(، كما نجد تاأكيد ال�طن في تاأكيد و�س�ل هذه الر�سائل اإلى 

المحب�بة وهي ب�ساطئ النيل.

لوعة الفراق:
لعل و�سف ي�م الرحيل ه� الغ�سة الأولى التي يتلقاها »محم�د �ساكر« 
لمرارتها،  المذاق  في  المقت�ل  بغ�سة  �سبهها  وقد  البين  غ�س�س  من 
ع(، ولم  ع والُم�دِّ و�سدة األمها مبتدًئا ذلك بالبكاء من الطرفين )الم�داَّ
يكتف ال�ساعر ببكاء العي�ن، ولكن ربط ذلك باآلم القلب الذي اأنتج هذا 
البكاء؛ حيث و�سفه بالخفقان وعدم الثب�ت في لحظة الفراق وال�سفر، 
ع، حيث و�سفه بالأ�سدقاء والرفاق والمحبين، وي�سمل  ولم يخ�س الُم�دِّ
اإن  حيث  رائ��دة؛  �س�رة  في  فجعلها  والن�ساء؛  الرجال  الجن�سين  ذلك 
وهنا  له،  وحبهم  ل�س�قهم  وذلك  ع،  الم�داَّ مع  م�سافر  اأنه  تمنى  ع  الم�دِّ

التاأكيد على �سدق العاطفة بت�س�ير هذه اللحظة، وذلك في ق�له:
خــــــاِفــــــٌق اإثــــــــــَر ُرْفـــــــقـــــــٍة وخـــلـــيـــِل
بالرحيِل يظفروا  اأن  وا  فـــودُّ ــِن 
المقتوِل)45( ــَة  غــ�ــشَّ اأذاقـــــوُه  ــــــِن 

موَع البواليا... يجدُّ فيك�شوني الدُّ
وُيحيي جوًى ُيعيي الطبيَب المداويا؟!)46(

كــــــلُّ عــــيــــٍن تـــبـــكـــي وكــــــــلُّ فــــــــوؤاٍد
البيــ اإلـــى  داٍع  حــيــُل  والــرَّ ودَّعــــوا 
البيــ ُغ�ش�َض  اأذاقــهــْم  اإْذ  رغــبــوا 

والفراُق م�شاجعي تراني  األ�شَت 
ُرقــادِه بعد  وَق  ال�شَّ منِّي  وُيــوِقــُظ 
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وت�سيح، وهنا تج�سيد للدم�ع، وت�سكين ل�س�رة المتحرك ال�سائل فت�سبح 
كاأنها ك�ساء، وذلك دللة على غزارتها وكثرتها، ثم ي�قظ ال�س�ق الحنين 
الذي ت�سلى عنه وقت �سباحه وعمله فيعيده، وكاأنه اإن�سان �سحا من بعد 
ُعُب على  ن�مه، والذي يحيي الحرقة والحزن و�سدة ال�جد الذي ُيْتِعُب وَي�سْ
ا، حيث اأطلق على الحزن  الطبيب اإذا حاول مداواته، وهنا ت�سخي�س اأي�سً
ي�سرح  لم  الذي  بالم�ت  هدوئها  على  رمز  التي  الحياة  �سفة  والحرقة 
ال�ساعر �س�رة خيالية  اأطلقها عليه، وهنا ر�سم  التي  اإل عبر الحياة  به 
متداخلة في اإطار �س�رة يدور مح�رها ح�ل ت�س�ير حاله ل�ساحبه عند 
الفراق، فنجده ي�سخ�س الفراق بالم�ساجعة، وال�س�ق بالإيقاظ والرقاد، 
ال�س�ر  هذه  وكل  بالك�ساء،  الدم�ع  ويج�سد  بالحياة،  والحرقة  والحزن 
للك�سف عن اآلم الفراق و�سدة الغربة وال�س�ق والحنين لبالده واأ�سحابه.
بالخير، مْعقًبا ذلك  الفراق  اأيام  ُيْثِني على  اآخر  ونجده في م��سع 

بت�سبيٍه ي�س�ر مرارتها واآلمها في ق�له:  

الملتفة  اأ�سجارنا  في  تتحرك  وه��ي  الأي���ام،  ه��ذه  ال�ساعر  ي�س�ر 
)ت��دب(  لفظة  ذل��ك  ودلل���ة  وال��غ��رب��ة،  ال��ف��راق  فترة  طيلة  المت�سابكة 
األم  على  يدل  الذي  الأفعى،  بدبيب  الدبيب  هذا  �سبه  وقد  الم�سارعة، 
ا  رمزيًّ خياًل  الت�س�يري  الم�سهد  هذا  وَعك�َس  الم�قف،  و�سدة  الحرقة 
عن الغيل بالدم�ع، ودبيب الغيل ا�ستمراره ببطء غير منقطع، وقد �سبه 
الدبيب، وحرقة  المالم�سة في  ال�سبه  ولعل وجه  الأفاعي،  بدبيب  دبيبه 

الألم وحرارة ل�سعة ال�س�ق بل�سعة �سّم الأفعى.
على  الفراق  باألم  غربته  نهاية  في  دي�انه  يختتم  ال�ساعر  ونجد 
�ساحبه »ح�سين ن�سيف« الذي �سادقه في الغربة، ولكن �ستان بين فراق 
ال�طن والأهل والمحب�بة - الذي دام وا�ستمر فترة غربته - واألم الفراق 

تـــــُدبُّ اإلــــى اأغــيــالــنــا فــتــ�ــشــوُل...
فُغُلوُل)47( زاأَْرٌة،  اإلَّ  هـــَي  ومـــا 

ــهــا اأيــــــاَم الـــفـــراِق فــاإنَّ جـــزى اهلُل 
دبيَبها ُتح�ضُّ  ما  الأفــاعــي  َدبيَب 
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ر »محم�د �ساكر« عن اأحزان الغربة واألم الفراق في دي�ان  هكذا عباَّ
»الحجازيات«. 

المبحث الثاني: الغربة الذكريات والأ�شدقاء:
تن�عت ذكريات الغربة مع الأ�سدقاء؛ حيث كان لأ�سدقاء ال�ساعر 
هذه  ودارت  والأحبة،  ال�طن  ذكر  في  وال�س�ق  الحنين  في  م�سه�د  دور 
الذكريات في عدة محاور ن�ساأت وتك�نت منها في حب الأ�سدقاء، وهي 
وال�فاء،  العه�د  وذك��رى  الأ�سدقاء،  و�سفات  الم�اقف  بع�س  ذكريات 
ولم  ال�د،  وذكرى  التالقي،  وذكرى  القل�ب،  وت�افق  ال�سفات  وتقارب 
تت�قف الذكريات على الأ�سدقاء، بل كان للديار ن�سيب من ذلك، واإن 

كانت ذكريات الأ�سدقاء تفيد الرمز لذكرى ال�طن والديار.

ذكرى الأ�شدقاء:
بلفظ  المبا�سر  بالت�سريح  الأ�سدقاء  مع  الذكريات  مح�ر  ي��دور 
)الذكرى(، وقد ورد )ذكرتك)49(، فاأذكر)50(، اأتذكر)51(، الذكرى)52(، 
معنى  في  ت��دور  لكنها  �سيغها  وتعددت  فاأدكرني)54((،  ذكراك)53(، 
الق�سيدة  تعد  البين«  بعد  »الذكرى  ق�سيدة  ولعل  والذكريات،  الذكرى 
التي مثلت جانب الذكريات مع ال�سديق »عبدال�سالم هارون« اإذ يق�ل:    

وال�س�ق ل�ساحبه الذي ودعه في نهاية غربته، فكان ي�سحبها فرح الع�دة 
لل�طن وترك الغربة، وذلك في ق�له:    

ْكرى دوائي ودائيا واأ�شبحُت والذِّ
وفي طيِّها ُتخفي الهوى والأمانيا
�شواحيا الــــــوداِد  اآيـــــاِت  ويـــْتـــُرُك 
فتجمعنا الأ�شجاُن، وْهَي كما ِهيا)55(

فــــتــــراُه مـــا بـــيـــَن جـــــذٍب ولــمــ�ــِض
ن التداني بالأم�ض �شيمة اأم�ِض)48(

البواكيا ُتِهيُج  كرى  والذِّ ذكرتَك 
ُبـــكـــائـــَي والأيــــــــاُم َتـــعـــدو و�ــشــيــَكــًة
يزيُد ويْروي ظامَئ ال�شوِق والهوى
اُروَن في دار غربٍة بها يهتدي ال�شَّ

�شياًعا  يــاأبــى  ــتــاَت  الــ�ــشَّ اأنَّ  غــيــر 
كا فــقــْد  دارنـــا )ح�شيُن(  نـــاأْت  اإْن 
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يتجرعه؛  الذي  والبين  البعد  اآلم  م�س�ًرا  �ساحبه  ال�ساعر  يتذكر 
اأي:  الهيجان،  لها  البكاء، وقد اختار  اأ�سبحت هذه الذكرى تزيد  حيث 
الطغيان والف�ران، فكان هذا البكاء مت�ا�ساًل في الغربة، لكنه عند ذكره 
�ساحبه انتابه الف�ران والطغيان، مثل: هيجان البحر، وذلك دللة على 
الكثرة والغزارة من �سدة الحرقة والحزن على بعد �ساحبه، بل اأطلق على 
هذه الذكرى متناق�س الداء والدواء؛ فهي داء في البعد والفرقة والألم، 
بذاكرته  ويرجع  يعي�س  عندما  الم�اجع  بع�س  تخفيف  في  دواء  لكنها 
لتلك الم�اقف الجميلة، فيح�س كاأنه فيها، وين�سى الغربة واآلمها، ولكن 
الدواء يك�ن فترة هذا التخيل، وعندما يزول هذا الم�قف تبقى اآثار تلك 
الذكرى، فيتعلق ال�ساعر بغ�س�س الفراق ول�اعج الألم من البعد، وقد 
الحب  من  الأي��ام  تخفيه  ما  غربته  وقت  الم�ستمر  بكائه  في  بذلك  اأكد 
والأماني التي تزيد ال�س�ق والع�سق، م�سبًها ذلك بري الظامئ، تارًكا ال�د 
يهتدي  ول ظالم، حيث  ُبْعد  يعتريه  ل  النهار،  في �سحى  كاأنه  مك�س�ًفا 
والحب كما ه�،  ال�د  الغربة، حتى يجتمع ب�ساحبه  ليل  ال�ساري في  به 
في�س�ر ال�ساعر اأن هذه الغربة ل تعد اإل زيادة في ال�د والحب وال�سفاء، 
وال�لء  الأ�س�اق  وتزيد  وال�فاء،  الحب  اأوا�سر  ت�ثق  م�ؤقتة  مرحلة  وهي 

بينهما.
الليل ه� ما ي�سعل ذكرى �ساحبه في  اأن دجى  ال�ساعر على  وي�ؤكد 

ق�له:  

�س�ر ال�ساعر حاله حينما دجا الليل واأظلم بحزن المتهم وحرقته، 
ووقع الم�سيبة عليه، وخا�سة اإذا ما اأ�ساء القا�سي ق�ساءه، فكيف �سيك�ن 
حال هذا المتهم! الذي اأحاط به الظلم حتى اإن القا�سي الذي يرمز به 

يا التَّقا�شِ �ــشــاَء  قا�شيِه  ــهــٍم  َكــُمــتَّ
ُمَواِتيا الــُمــْفــرحــاِت  بــبــذِل  �شباًبا 
ماُن جواريا)56( وجدٍّ كما �شاَء الزَّ

راأْيــَتــِنــي الهموِم  ليُل  دجــا  مــا  اإذا 
ــُر اأيــاًمــا خــلــوَن وقــد م�شْت فــاأذُك
ــجــيــعــْي َلــــْهــــوٍة وغـــــرارٍة ـــا �ــشَ ـــنَّ وُك
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المتهم؟  فاأين يذهب هذا  اإ�ساءة،  الظلم وزاده  اأكد هذا  العدل قد  اإلى 
واأين ي�ستكي؟ فلي�س له اإل اهلل، وهنا وجه ال�سبه عميق بين اآلم الذكرى 
وحرقة الحزن و�سدة الغربة عندما يظلم الليل وي�سدل ظلماته باآفاقه، 
ولكن ظالم  كله،  ي�مه  المتهم، فه� حزين  حيث ي�سبح مثل حالة هذا 
الليل زاد هذا الألم وقطع يقينه؛ حيث يتذكر اأيامه مع �سديقه التي خلت 
ا - يتذكرها في جّدهما  في �سبابهما واأفراحهما واأحزانهما، بل - اأي�سً

وله�هما واأن�سهما.
مع  الذكريات  تعددت  بل  المرحلة،  ه��ذه  عند  الذكرى  تقف  ول��م 

�ساحبه؛ حيث يق�ل:       

يتذكر ال�ساعر »محم�د �ساكر« البيت الذي كانا يلتقي فيه واأ�سحابه 
ولقاءاتهم و�سهراتهم في الليالي، ثم الفراق الذي كان �سببه الغربة في 
بق�له: )ن�لي وج�ًها  الديني  التراث  ي�ستلهم  والرزق؛ حيث  العلم  طلب 
فقد  َراعَيا(،  كاَن  مْن  اِد  الزاَّ َخيَر  )تزّوُد  وبق�له:  وم�ساعيا...(،  �سطره 
وجهك  فــولِّ  تر�شاها  قبلة  {فلنولينك  تعالى:  ق�له  من  ذلك  ا�ستمد 
�شطَر الم�شجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم �شطره} )البقرة: 
اِد التقوى} )البقرة: 197(، ولعل هذا  115(، وق�له: {وتزودوا فاإن خيَر الزَّ

األم الغربة وق�س�تها بما  ال�ستلهام ا�ستخدمه ال�ساعر في التخفيف من 

المالهَيا ــا  ِمــنَّ ُنــولــيــِه  و�ــشــاحــبــُه 
، ِطْبَن ليالَيا.. َطَواَل اللَّيالي، ثمَّ
نولِّي  وجوًها �شطرُه وم�شاِعَيا...
الــفــراِق زماميا ُتــجــاِذُبــنــا جـــْذَب 
اِد مــْن كــاَن َراعــَيــا تـــزّوُد َخــيــَر الـــزَّ
ُفو�َض العوا�شَيا وح�شُن اأغانيِه النُّ
اآبيا كــان  مــا  بع�َض  ــَع منَّا  واأخــ�ــشَ
ياجيا!)57( وفي القلِب ُنوٌر قْد اأناَر الدَّ

ُجنِحِه تحَت  نا  �شمَّ بْيًتا  اأتــذكــر 
ِلقاءُه نــروُم  كنَّا  اإْذ  ِل(  الف�شْ )اأبــا 
ــَنــا مــن ديــارنــا اإذا مــا خــرْجــنــا ُكــلُّ
كــمــيــنــًة الـــقـــلـــوِب  ُروَح  ــــِه  ب كــــــاأنَّ 
فنْرعى ريا�َض العلِم وهَي َمريَعٌة
وُتُه ومن ثمَّ عبد المنعِم اْقتاَد �شَ
فاأيقَظ فيها بع�َض ما كان نائًما
َنا ُتِجنُّ الم  الظَّ واأ�شَتاُر   ... ُيَغنِّي 
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القبلة  وتح�يل  المدينة،  و�سلم - في  بر�س�ل اهلل - �سلى اهلل عليه  مّر 
لي�ا�سي نف�سه، ويقلل  ال�ساعر ذلك  وا�ستياقه لمكة وعدم �سبره، فاأخذ 
من األم الحرقة، كما نجد في ا�ستلهام التزود في الخير، الأجر العظيم 
وال�سبر وك�سب العل�م والمعارف، بل والرزق الذي يناله بعمله في اأثناء 

غربته.
كان  الذي  »عبدالمنعم«  ومنهم  اأ�سحابه،  بع�س  ال�ساعر  يتذكر  ثم 
بقية  عن  بالحب�س  يختم  ثم  المطربة،  بالأغاني  �سمرهم  ليلة  ي�سعل 

الذكريات، وي�سرح بذلك في ق�له:     

وه� ي�ؤكد على حب�س بقية هذه الذكريات م�سبًها اإياها بدمه الذي 
يعده غالًيا، لكنه اأخرج جزًءا منه بذكره، وهنا دللة على �سدة وقع هذه 
الذكريات والم�اقف الذي �سبهها بدمه، وفي ق�سيدة اأخرى نجده ي�سير 

اإلى ذكرياته مع �ساحبه )ت�فيق(؛ حيث يق�ل:   
توفيُق! ذكــراك الــزمــاُن وحــ�ــْشــُنــُه      وجماُل بــرد �شبابه الأفواف)59(
كما نجد هذه الذكرى تبرز في اآخر بيت قاله في الغربة، حين قال 

في وداع �ساحبه »ح�سين ن�سيف« الذي عا�س معه في غربته:
ي)60( لتبلغ ح�شِّ الذكرى  اإنَّ هذي  فادَّكْرني ح�شين حين مغيبي      

ذكرى العهود مع الأ�شدقاء:
تعددت الذكريات عند »محم�د �ساكر«، فتناولت الأ�سدقاء ب�سفة 
ر  خا�سة، ومن تلك ذكريات العه�د وال�فاء التي بينهم، فنجده مرة يذكِّ

�سديقه »اأبا الف�سل« بتلك العه�د التي بينهم في ق�له: 

كِر ما هيا... الذِّ الّذكر الموموقٍة  من 
ُتُه كان غاليا)58( اأْرخ�شْ دٌم  فهذا 

هـــُر يــحــمــي مــــرًة ويــنــيــُل ول الـــدَّ
هـــنَّ نــبــيــُل ونـــجـــوى قـــلـــوٍب �ـــشـــرُّ

زيــادًة ُيطيُق  ل  فقلبي  بحب�شي، 
بقيًَّة الــمــداِد  هــذا  مــن  �شاأحب�ُض 

اأبا الف�شِل ل تن�َض العهوَد وح�شنها
ُه ول ال�شدَر م�شموًما اإلى من يحبُّ



حمد فهد محمد جنبان القحطاني
20
18

ل 
ري

 إب
ـ -

1ه
43
9 

ب
ج

، ر
 4
9 

دد
لع

ا

239

جـــــذور

ُح�ْسَن هذه ال�سداقة وال�سحبة، م�ؤكًدا على ذكرها  ال�ساعر  يذكُر 
ًدا على �ساحبه »اأبي الف�سل« بعدم ن�سيانه؛ لأن الدهر  وال�فاء بها، م�سدِّ
ل ي�ستقيم، فمرة يمنح، واأخرى يرف�س القرب بين الأ�سدقاء، م�ؤكًدا اأن 
واللهفة  بال�س�ق  الحب  يك�ن  واإنما  الحب،  في  بع�سها  ت�سم  ال�سدور ل 
والن�ى؛  الفراق  ُبْعَد  كارًها  والتقارب،  بالمالم�سة  ولي�س  والت�افق، 
حيث اإن الذكرى تعيد هذا البعد، وتقرب هذا ال�د والروح الأخ�ية بين 

الأ�سحاب.
ونجده في م��سع اآخر ي�ؤكد على ذكرى العه�د مع �ساحبه )ت�فيق( 

في ق�له:    
افي)62( باِب ال�شَّ توفيُق! ذْكراَك العهوُد وقد م�شْت           اإْذ نرتدي ُبُرَد ال�شَّ

وفي ق�له:
نون، وما يئيُن توافي)63( توفيُق! ذْكراَك العهوُد، فربَّما      م�شِت ال�شِّ
اإذا  ا  خ�س��سً الأ�سحاب  بين  المحبة  وروح  ال���د  تعيد  فالذكرى 
بقيت على روح الإخال�س وال�فاء، وال�ساعر ي�ؤكد عليها في ك�ن ال�سنين 
لت�ؤمن، فربما ليك�ن هناك تالٍق، فالقل�ب تبقى على ودها وروحها في 

الحب وال�فاء.
وقد �س�ر ال�ساعر تالقي الأ�سدقاء في ق�له:

والغربة  الفراق  بعد  �ساحبه  مع  اللقاء  �س�رة  يتخيل  هنا  ال�ساعر 
التي دامت ط�ياًل، وكاأن هذا الم�سهد في واقع ه� الحقيقة؛ حيث ر�سم 
هذه ال�س�رة بدقة في تالقي ب�سر العي�ن وتعبيرها عن الفرح وال�س�ق 
وال�سعادة، بالإ�سافة اإلى تبادل عبارات الفرح التي تت�سادم بينهما، وكل 

اإذا اأنت لم يذكرك بعد خليل)61(

من الأر�ِض اأب�شرَت العيوَن روانيا
ويحب�شها األَّ ُت�شيَب المراميا)64(

فال خير من بعد الفراق ويومه

ــٍة ــقَّ بــ�ــُش نـــائـــيـــاِن  تـــالقـــى  مـــا  اإذا 
ــٌة وفـــي كـــلِّ ثــغــٍر لــفــظــٌة مــْرَجــِحــنَّ
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واحد يخاف اأن يقع على لفظة تحرك م�ساعر �ساحبه وت�ؤلمه في ذاكرته 
عند البعد.

ذكر الوداد والحب بين الأ�شدقاء:
الذي  وال�د  الحب  الأ�سدقاء على خيال  الغربة عند  تق�م ذكريات 
مع  ال���د  هذا  ير�سم  �ساكر«  »محم�د  ال�ساعر  نجد  حيث  بينهم،  ي��دور 
�سديقه  ذك��رى  عن  حديثه  اأثناء  في  ق�له  ذلك  ومن  �سديق،  كل  ذكر 

»عبدال�سالم هارون«:

ثم يختم ببيتين في ال�د بق�له:

هنا اأكد ال�ساعر على ال�فاء لل�د القديم وحفظه، واأن ذكرى �ساحبه 
تندى من جفاف ل�سانه؛ وكاأن ل�سانه جف من كثرة ذكر �ساحبه، بل اإن 
حبه الذي بقلبه يعلم عنه �ساحبه اأكثر منه؛ لك�نه �سقيق النف�س، وهنا 

دللة على الحب وال�د.
وفي ذكر �ساحبه »ح�سين« يق�ل: 

ا  راف�سً والح�سد،  الحقد  اأ�سحاب  �سديقه  حب  في  ال�ساعر  يعنف 
يبادله  الذي  ووده  ل�ساحبه،  حبه  معلًنا  اأمرهم،  فا�سًحا  مطاوعتهم، 

ودادي؟! وما ا�شتودعُت ودك نا�شيا
)فوؤاًدا كريًما( ل ُيخيُب المناديا؟!
قرى الطارقيه من دم القلب �شافيا)65(

فذْكُرَك يندى من جفاِف ل�شانيا
واأنَت، �شقيَق النَّْف�ِض، اأدرى بما بيا)66(

األأمــــا عــلــيــِه واإن طــاوعــتــُه كــنــُت 
اإذا اأحجَم القوُم المراوؤُوَن اأقدما
َمــا ــا ُمــتــهــدِّ ــي جــانــًب واأنـــهـــ�ـــَض مــنِّ
َما الُمَقوَّ ويِّ  الــرَّ والعوِد  النَّوِر  �شوى 
َما)67( اإْذ تعمَّ ُه  ودَّ اإلَّ  ال�شهِد  من 

األ يا�شقيَق النْف�ض هل اأنت ُمْلِحٌد
ورودِه بــعــد  الــــــودَّ  اأذوُد  وكـــيـــف 
اد نــوبــٌة ْتــــُه مـــن الــــــزَّ اإذا هـــو عــــرَّ

ًعا ُم�شيَّ القديَم  الودَّ  ول تح�شِب 
واإنِّــي لأدري ما بقلبَك من هوًى

�شغينٍة ذو  ـــه  ُحـــبِّ فـــي  ــُفــنــي  ــعــنِّ ُي
ل�شاحٍب بــالــوداِد  جــديــًرا  ولي�َض 
الـــــوداد بكاأ�شه �ــشــقــانــي مــن مـــاء 
بها تــرى  فــي رو�ــشــٍة ل  وَنعَّمني 
ومــا جنْت هــور  الــزُّ �شهَد  وجانيٍة 



حمد فهد محمد جنبان القحطاني
20
18

ل 
ري

 إب
ـ -

1ه
43
9 

ب
ج

، ر
 4
9 

دد
لع

ا

241

جـــــذور

المراوؤُوَن  الق�ُم  اأحجَم  »اإذا  ق�له:  في  النا�س  بقية  عك�س  اإياه  �ساحبه 
ال�سقيا  في  الخمر  اأو  بالماء  �سبهه  ال��ذي  ال���د  ه��ذا  مج�سًدا  اأق��دم��ا«، 
وابتعد  �سكاه  ال��ذي  ال���داد  ج�انب  من  تهدم  ما  ع��سه  فقد  بالكاأ�س، 
عنه في غربته، فيظهر باأن �سديقه »ح�سين ن�سيف« ه� �سديق الغربة 
وم�ساحبته،  ومحبته  ب���داده  فخففها  الغربة،  اآلم  عن  ع��سه  ال��ذي 
البي�ساء،  بن�ر زه�ره  الم�سع  الأخ�سر  الرو�س  بنعيم  م�سبًها م�ساحبته 
والأغ�سان الخ�سراء اليانعة اللينة، وكاأنه لم َيْجِن ولم يقطف من ع�سل 
الزه�ر اإل ع�سل وده ومحبته التي تعممت على جميع الف�ائد التي ح�سل 
عليها في غربته، وكاأنه يظهر تاأقلمه في نهاية غربته مع الغربة في ك�سب 
الف�ائد �س�اء �سداقة هذا ال�سديق اأو غيره، فنجد وفاء هذا ال�سديق 
�سه عن جانب الجمال الذي فقده في وطنه؛ حيث نرى ذلك في ق�له:  ع�اَّ
َما«، وفي ق�له: )�سقاني، نعمني، تعمما(، كما  ي جانًبا ُمتهدِّ »واأنه�َس منِّ
حزنه،  و�سدة  وحرقتها  الغربة  اآلم  المطلع  في  ق�سد  ال�ساعر  اأن  نجد 
وكنى عنها بالتعنيف، وال�سغينة؛ حيث ظهر هنا عدم الت�سليم للغربة في 
نهاية المطاف، عك�س بدايتها التي ظهرت في بداية الدي�ان؛ حيث كانت 

�سديدة الحزن والألم والت�س�ق لبالده.

ذكرى تحاب القلوب وت�شافيها:
القل�ب  حديث  في  والت�سافي  الحب  �س�رة  ال�ساعر  عند  تظهر 
عبر  الم�ساعر  تبادل  في  ا  اأي�سً وتظهر  وح�ارها،  ومخاطبتها  لبع�سها 
�س�رة ال�س�ق اأثناء الت�سافي في القل�ب مع الأ�سدقاء، وقد اأكد ذلك من 
خالل ذكرياته مع الأ�سدقاء وه� في الغربة، وفي ذلك اإثبات على تاأ�سيل 
هذا ال�د والحب ومحاولة الن�سجام معه ومعاي�سته واإن بعدت الأج�ساد، 
وقد ظهر هذا الت�سافي عند »محم�د �ساكر« في ق�سيدة »الذكرى بعد 

البين«؛ حيث يق�ل:
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في  هارون«  »عبدال�سالم  �ساحبه  وقلب  قلبه  �س�رة  ال�ساعر  ير�سم 
بق�له:  الكل  في  الجزء  باإدخال  الأولى  ال�س�رة  تظهر  فريد.  ت�سخي�سٍ 
يحت�يه  وقلبه  قلبه،  من  اأ�سغر  �ساحبه  قلب  وكاأن  قلبي(،  في  )فقلبك 
ويحميه، وهنا دللة على تحمل قلب المغترب؛ لكثرة ما ي�سيبه من حرقة 
وحزن و�س�ق، فيك�ن قلب �ساحبه م�ا�سًيا له عائ�ًسا معه بتخفيف اآلمه، 
وقد  نف�سه،  ت�افق  �ساحبه  نف�س  اأن  على  م�ؤكًدا  ب��الده،  في  يمثله  واأن��ه 
اأ�ساء هذا الت�افق - الذي قام على المحبة وال�د - الأعادي، مردًفا هذه 
ال�س�رة بت�سخي�س القلبين - وكاأنهما اإن�سان بمفرده - ُيقبل واحٌد منهما 
الآخر، وهذه كناية عن ق�ة الحب وال�د بينهما، ب�س�رة خيالية ا�ستطاع 
المنحنية،  ال�سل�ع  بين  القلب  هذا  �سماع  بتاأكيد  ال�ساعر  ين�سجها  اأن 
اأو كاأنهما  فكاأن القلبين متعاي�سان في �سل�ع واحدة، وفي ج�ف واحد، 
منق�سمان ق�سمين، فجزء في ج�فه، والآخر في ج�ف �ساحبه، ولقربهما 
وت�ادهما ل ي�ستطيع ال�ا�سي والحا�سد التاأثير عليهما، حتى اإن بعدا في 

الغربة وات�سعا بالأج�ساد.
القل�ب ووفائها عند حديثه عن �ساحبه )ت�فيق(  وي�ؤكد على حب 

بق�له:

والتنا�سف  والعفاف  الن�سرة  في  القل�ب  اجتماع  ال�ساعر  يذكر 
والإن�ساف، وذلك في الحب الذي �سبهه ب�س�ء ال�سم�س في ال�فاء وال�د 
والتعاون؛ حيث كان قلب �ساحبه منا�سًرا لقلبه المهزوم الم�َجِع، فقد 

لنف�شي وقد �شاء الــوداُد الأعاديا 
ُلوِع المثانيا فن�شمُع من بين ال�شُّ
ى فيه �شغًنا ووا�شيا)68( طريًقا ُتزجِّ

جــمــَع الــقــلــوَب لــنــ�ــشــرٍة وعــفــاِف
الــوفــا، وتــنــا�ــشــٌف، وت�شاِف لــمــُع 
هجَر البالَد لهجرِة الإن�شاِف)69(

فقْلـُبَك في قلبي، ونف�ُشَك تن�شوي
هويُتُه قد  من  قلَب  قلبي  يقبُل 
قلوبنا بــيــن  الأكـــــــداُر  تــجــُد  ول 

ــًة اأحــبَّ كنا - ومــا ظلَم الــزمــاُن - 
ُحبٌّ ك�شوِد ال�شم�ض في ق�شماتِه
ُمــوَجــٍع ــٍو  ِنــ�ــشْ قلَب  ينا�شُر  قلٌب 
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ترك البالد واغترب لعدم وج�د الإن�ساف في ق�ل الحق، وفي الحقيقة 
اإن هذا المعنى خلفه م��س�ع �سائك يظهر في م�قف ال�ساعر »محم�د 
اأو غير ذلك، وهنا يظهر  اأدبية  الحق في ق�سية، ربما تك�ن  �ساكر« مع 
اأن خلف هذه الغربة اغتراًبا اجتماعيًّا، وقد كان �ساحبه هذا من الذين 

وقف�ا معه في هذا الم��سع.
�ساكر«  وتحابها عند »محم�د  القل�ب  ت�سافي  الحديث عن  ونختم 
اأ�سدقائه بحديثه ل�سديقه في الغربة )ح�سين  في غربته وذكرياته مع 

ن�سيف( قبل ع�دته من غربته، حيث يق�ل: 

اإلى ق�سة هذا الحب وال�د الذي رمز له بقلبه  نجد ال�ساعر ي�سير 
وقلب �ساحبه، واإنه لم يكن عن ر�سا من الزمان في بادئ الأمر، حيث 
كان يعي�س ال�ساعر األم الغربة، وَهّم الحزن، و�سدة الحنين لبالده؛ لكنه 
اأن ي�سعر ال�اقع بهما، ثم  اختطف ه� و�سديقه قلبيهما خل�سًة من دون 
ي�سبه حب �ساحبه الذي دار بين قل�بهما وم�ساعرهما بالكنز الذي ليب�ر 
ول ينتهي، فقد كان له م�ا�سًيا وخديًنا حتى بددته الأيام وفرقته، وهنا 
ال�د  عن  الحديث  في  وذل��ك  القل�ب،  تفريق  عدم  على  ال�ساعر  تاأكيد 
وقد  القل�ب،  في  تك�ن  والمحبة  فال�داد  الأج�ساد،  بعدت  واإن  والحب، 
زرعها القرب والتالقي بالم�ساعر في روح الغربة، التي يظهر تح�لها في 
، وظهر فيها الت�سافي والمحبة عك�س ال�ستياق؛  نهاية الأمر اإلى ودٍّ وحبٍّ
ولكن ال�ساعر لم ي�سرح بذلك، لكنه ظهر على �سعره ومحبته ل�ساحبه 
الذي ع��سه الحب وال�د في غربته، واإن كان الأمر قد انتهى - في اآخر 

المطاف - بتبديد الأيام لهذا الكنز حين حكمت بفراقهما.
بالت�سريح في  الغربة  الديار في  الذكرى على ذكرى  ا�ستملت  وقد 

ق�ل »محم�د �ساكر«:

مــن زمــانــي بــل كــان ُنــهــبــَة خل�ض
نف�شي)70( تبديَد  الأيـــاُم  بــددتــُه 

القلوِب ل عن ترا�ٍض ــْرُب  ُق كــاَن 
كـــان حـــبُّ الــقــلــوِب كـــنـــًزا، ولــكــن 
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وهنا عالقة ق�ية في ت�س�يره حب هذه الديار ب�س�رة القلب، فقد 
جعل الحب قلًبا لقلبه. 

المبحث الثالث: الغربة والحبيبة:
ل تخل� غربة من األم الفراق، ومعاناة البعد مما ينتج عنها ذكرى 
عن  الحديث  �سبق  كما  والأ���س��دق��اء،  لالأهل  والحنين  المحب�بة)72(، 
ذلك، وفي هذا المبحث نتناول ما اآلم »محم�د �ساكر« من ل�اعج الغربة 
ب في بداية حياته اأيام ال�سباب والغرام؛  تجاه المحب�بة؛ اإذ اإنه قد تغراَّ
حيث كان لبعد المحب�بة اأثٌر كبيٌر على غربته، فقد تن�عت اآثار الغرام 
العاطفي عند ال�ساعر بين الحب وال�س�ق، وبين الأمل في ال��سل وال�فاء 
والإخال�س والخ�ف من الجفاء، الذي ربما اأ�سبحت الغربة اأحد اأ�سبابه.

الحب وال�شوق:
نجد ال�س�ق يلتهب في الحب حتى في قرب الحبيبين، فما بالك اإذا 
�س�ق  ال�س�ق،  ويتراكم  الحّب  يزيد  ذلك  فعند  وغربة؟  ُبْعٌد  هناك  كان 
وربما  المحب�بة،  �س�ق  والأ�سدقاء،  الذكريات  �س�ق  وال�طن،  الديار 
ي�ازي ال�س�ق اإلى المحب�بة �س�ق ال�طن والأ�سدقاء، وهذا ما لحظناه 

عند »محم�د �ساكر« في ق�له:

ا�ستد  �س�اء  بالحب،  اإل  وان�سراحه  نعيمه  عدم  على  ي�ؤكد  ال�ساعر 
اإذا دخل  باأن �س�قه  اأم لن وهداأ، معلاًل ذلك  ال�س�ق في الحب والتهب 
متع�سًفا يتعب، فاإن قلبه في هذا الأمر يف�سح ويخفف ال�طء، وهنا دللة 
لما  واإل  اآخ��ر،  حيٍن  في  وهدوئه  حيٍن،  في  وال�س�ق  الحب  ا�ستداد  بين 

ــــِه قـــلـــبـــا ــــب ـــــــا يـــــــكـــــــوُن لــــقــــل ُحـــــــبًّ
�شبَّا)71( ومـــــا  مـــنـــايـــاُه  �ـــشـــابـــت 

ـــــــرُح واأنـــــــ�ـــــــشَ بـــــــــِه  اإلَّ  اأْنــــــــــَعــــــــــُم 
ني، فقلبي لذاك يْنف�ِشُح)73( ُي�شْ

ـــا يــــــاِر تـــهـــيـــُج الـــُحـــبَّ ذكــــــرى الــــــدِّ
خـــفـــقـــاِن يــجــتــمــعــاِن فــــي جــ�ــشــٍد

َيــلــيــُن... فما اأْو  الــحــبُّ  يــْلــتــهــُب 
ُمــْعــتــ�ــشــًفــا َيـــلـــجُّ  �ــشــوقــي  كـــــاَن  اإْن 
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لقد تعب ال�ساعر من ت�ساوؤلته بق�له: األ...، وق�له: اأما...، وانتهى 
به الأمر اإلى الر�سا بال�سهر وُبْعد الحبيبة الذي ي�سبه الم�ت.

اأمل الو�شل عند المحبوب:
وذلك  المحب�ب،  عن  النظرة  في  الذات  ح�ار  ال�ساعر  عند  يظهر 

ب�سبب انقطاع الت�ا�سل في اأيام الغربة؛ حيث يق�ل:
ُربَّ خــــــــــــــــلٍّ لـــَك اإْن ملــ            ــَت اإلى الهْجِر تدانى)76(

قطيعة  بعدم  متفائاًل  وال��ت��اأم��ل،  الحكمة  اأ�سل�ب  ا�ستخدم  وهنا 
محب�بته وو�سلها بعد الهجر الذي ح�سل منه في غربته، فيخاطبه باعًثا 

في روحه الأمل بال��سل وال�فاء في ق�له:

، وما اتفقا عليه من الإخال�س،  ر محب�بته بالعهد وال�دِّ فال�ساعر يذكِّ
ناهًيا اإياه عن الخيانة والقطيعة، متع�ًذا من ذلك، متمنًيا لقلبه الحب 
ال�د  ب�سبب هذا  وذّل  لقيه من معاناة  ما  ويكفيه  فيه،  الذي ذاب  وال�د 

والحب.

ال�س�ق  ذلك  وقابل  ومحب�بته،  وطنه  اإلى  ولرجع  الغربة  �ساحبنا  تحمل 
الحار الق�ي بهدوء قلبه ولينه.

وقد عاوده الحب وال�س�ق عند ال�ساعر)74(، ومن ذلك ق�له:      
دى؟! ال�شَّ الأْذُن حتَّى  ت�شمُع  األ 
عــلــى الــبــيــِن األــقــى اإلــيــهــا يـــدا؟!
دى)75( هاَد ر�شيُت الرَّ ر�شيُت ال�شُّ

بــــــــــمــــــــــا كــــــــــــــــــــان وكـــــــــــــــانـــــــــــــــا؟!
ومـــــــــــــــــــــا �ـــــــــــــشـــــــــــــمَّ ُعـــــــــــــرانـــــــــــــا
ــــــــــــا كــــفــــانــــا  اًن ْهــــــــــــُر ُخــــــــــــوَّ الــــــــــــدَّ
ـــــا ـــــان حـــــن يـــــــــغـــــــــَن  ولـــــــــــــــم  ًدا 
وهــــــــــــــَوانــــــــــــــا)77( ُذلًّ  ــــــــــــــــــــــُودِّ 

ُر العيُن طيَف الحبيِب؟! األ ُتْب�شِ
راحـــــــــًة ـــــــِه  كـــــــفِّ مـــــــــْن  مـــــــــدَّ  األ 
اأما؟)74( مــا   ، اأمـــا  األ؟  مــا  األ، 

ــــِض مـــــا جــــدَّ ــــ� ــــْف ــــنَّ يـــــا حــــبــــيــــَب ال
هــــــل نــــ�ــــشــــيــــَت الـــــعـــــهـــــَد والـــــــــــُودَّ
كـــــفـــــانـــــا ودِّي  َتــــــــــــُخــــــــــــْن  ل 
ـــــ لـــــيـــــَن قـــلـــبـــي لــــــم يـــــــــــُذْب وْجـــــ
ــــا َلـــــِقـــــي فـــــي الـــــــــ ــــُه مــــمَّ ــــُب َحــــ�ــــشْ
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الإخال�ض والوفاء للمحبوبة:
يق�م الإخال�س وال�فاء على ال��سل وعدم الخيانة بين المحب�بْيِن، 
ي�ؤثر  فربما  واحد،  طرف  من  وغربة  ُبْعٌد  هناك  اأ�سبح  اإذا  ا  وخ�س��سً
الذي ينتج  القطيعة والهجر  المحب�بْيِن، وي�سبب  اأحد  والن�ى في  البين 
عن ال��ساة من ناحية، وعدم الإخال�س من ناحية اأخرى، وفي الإخال�س 

وتاأكيد ال�فاء للمحب�بة يق�ل »محم�د �ساكر«:

الحب  على  خطاه  وتثبيت  اآماله  بتحقيق  لمحب�به  ال�ساعر  يدع� 
والإخال�س، واأن يحمي �ساحبه من كل �س�ٍء، مثبًتا اأن اإخال�س �ساحبه 
الم�ت،  حتى  بالعهد  ووف��اءه  خيانته،  عدم  م�ؤكًدا  �سغره،  منُذ  ر�سعه 

مكرًرا ذلك في م��سع اآخر بق�له:

ي�ؤكد ال�ساعر على اأن خيانة العهد خيانة هلل، ومن خان اهلل فجزاوؤه 
النار، واأن جزاء ال�فاء بالعهد الجنة، م�ؤكًدا -في مطلع هذه الق�سيدة- 
على حبه ال�فاء وكرهه الجفاء والخيانة، وعدم �سماع ال��ساة في ق�له:   

حفظ الود رغم طول الغربة:
طالت  واإن  الخيانة،  وعدم  بالعه�د  ال�فاء  تاأكيد  ال�ساعر  عند  برز 
الغربة وانقطع ال��سل الذي فر�سه الدهر بغير ق�سد، واإنما طبيعة الحياة 
واأم�رها؛ حيث نجد ال�ساعر ي�ؤكد عدم الن�سيان، واإن طال الفراق في ق�له:

ْه َجــــــــــدِّ ــــــى  ــــــَط ُخ اهلُل  ــــــــَت  ــــــــبَّ وَث
ر�ــشــَع الإخــال�ــَض من مْهدْه قــْد اأُ
ُيــوارى في ثرى لحِدْه)78( حتَّى 

ـــــاُر بــالــمــر�ــشــِد وكــــانــــْت لـــــُه الـــــنَّ
الموِعِد)79( ـــَة  َجـــنَّ غـــًدا  اأ�ـــشـــاَب 

ــِد ــَي ال اْنــــتــــزاَع  اأ�ــشــتــطــيــُب  ول  َء، 
ــــُت لــــه ُمـــهـــَجـــَة الـــُمـــْفـــَتـــدي ــــذْل ب
َغدي)80( منِّي  يْرجوُه  �ُشوَء  ول 

ُمــــْرتــــجــــًى ل خـــــــاَب يـــــــــاربِّ لــــــُه 
�ــشــاحــٍب فـــي  ـــوَء  الـــ�ـــشُّ اأراُه  ول 
ــــــٍة ولـــــن يــــُخــــوَن الـــعـــهـــَد فــــي ِذمَّ

ماَء ومن خاَن في الأر�ِض خاَن ال�شَّ
ومــــْن كــــاَن بــالــعــهــِد ُمــ�ــْشــَتــْمــ�ــِشــًكــا

ــــى الــجــفــا ــــل اأُِحــــــــبُّ الـــــوفـــــاَء، واأْق
راقـــنـــي مــــــْن  اأحــــبــــبــــُت  ـــــــا  اأن اإذا 
فال اأ�شَمُع القوَل - قوَل الو�شاة -
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وفي ق�له:
لٍَة      ما َفكَّ من حبِل عْقِدَها القَدُم)82( بيني وبيَن الحبيِب من �شِ
ال�سلة بين ال�ساعر وبين اأحبابه ل يقطعها ط�ل الفراق، فهي قديمة 

ل يمكن اأن يقطع حبلها البعاد.

الخوف من الجفاء ب�شبب الغربة:
الغربة  ط�ل  ب�سبب  المحب�بة  جفاء  من  خ�فه  ال�ساعر  عند  ظهر 

وانقطاع ال��سل، وذلك في غير م��سع)83(، ومن ذلك ق�له:

ا بالحديث في هذا الم��س�ع بق�له: ويختم اأي�سً

تفيد  التي  الخبرية  »كم«  ب�  ذلك  تاأكيد  الأول  النم�ذج  بدافي  وقد 
ال�د  هذا  يقابل�ن  ولكنهم  ب�دهم،  �سراَّ  الذين  المحبين  بعدد  الكثرة 
بعد  من  ي�سد  حيث  والمحب�بة؛  المع�س�ق  بجفاء  �سبهه  الذي  بالجفاء 
ال��سل، ويتباعد بالهجر والقطيعة، ثم يتمنى في النم�ذج الثاني لقلبه 
عدم تحمله حبه ووده منُذ البداية؛ حيث لم ي�ستطع القطيعة، بل �سيبقى 

على و�ساله واإن هجره المحب�ب. 
المبحث الرابع: الغربة والمعاناة:

�سلبية  اآث��اًرا  لها  جعل  مما  والنزوح  البعد  بمظاهر  الغربة  عرفت 
الفراق  واألم  وال�س�ق،  الحنين  اأهمها  من  ولعل  المغترب،  على  تنعك�س 

ــــــُل ِجـــــدُّ ومـــ�ـــشـــى هـــــــــــاِزٌل واأقــــــب
َن النَّوى يْن�َشُخ الموا�شي ويْعُدو 
)81( ـــِر كمثِل النَّوَى؛ فما منُه ُبدُّ

ـــَوِة الــمــْعــ�ــُشــوِق ـــوًة مــثــَل قـــ�ـــشْ َقـــ�ـــشْ
َبْعَد قْرٍب عْن �شاحٍب و�شديِق)84(

لـــــم تــــكــــْن فـــــي جـــــزائـــــه بـــرفـــيـــِق
ــر ُمطيٌق اإن ُكْنَت غيَر ُمطيِق)85(

تـــقـــادَم عــْهــٌد  اأْنـــ�ـــشـــى، واإن  لــ�ــشــُت 
كا واإْن  البعاِد  على  اأن�شى،  ل�شُت 
ْهـــ الدَّ مــن  لقينا  فيما  لقينا  مــا 

مــنــُه  نـــلـــُت  ُه،  اأُودُّ حـــبـــيـــٍب  كـــــْم 
ــلــِه وتـــَنـــاءى ـــْعـــِد و�ــشْ ـــدَّ مـــن َب �ـــشَ

ا ُودًّ لــك  يــحــتــمــْل  لــم  لــيــَت قلبي 
والهْجــ و�ــشــالــَك  على  ـــي  اأنِّ غــيــَر 
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والبعد والحرقة على الأهل وال�طن الذي ينتج عنه البكاء والهم وعدم 
الن�م والحزن وغيره من اآلم البين.

البكائيات:
ل تخل� ق�سيدة اأو مقط�عة في دي�ان »الحجازيات« - اأو تكاد - من 
الفرق في هذه  ولكن  المبا�سر فيه،  ال�سبب  الغربة هي  البكائيات، وكانت 
الظاهرة اأننا نجد في بع�سها التلميح والإ�سارة، وفي اأغلبها الت�سريح الذي 

يعك�س �سدة الحزن والمعاناة وعدم تحمل البعد، وفقد الخاّلن والأهل.
اإذ نجده ي�سبه الدمع بالبحر والماء والكثرة، وهنا يبرز تن�ع ال�س�ر 

في هذه البكائيات، وب�سفة خا�سة في ر�سم �س�رة الدمع في ق�له:

يفيد ال�ساعر ا�ستمرارية في�س الدمع، الذي ي�حي بالكثرة والدوام، 
ف�سبهه بال�سيل العرمرم اأو هيجان البحر، ولكن ال�س�رة ت�حي بال�سيل، 
وذلك لبقائه اأثًرا للنبات، حيث جعل هذا الدمع الم�ستمر في الفي�سان 
من العين مبقًيا نباًتا على خده، وا�سًفا هذا النبات بالهمِّ الذي �سبهه 
عن  الماء  انقطاع  عند  والذب�ل(  )الذوبان  �سفة  اإط��الق  في  بالحياة 
ق�امه  اأكد على  ال�ساعر  ولكن  ال�سفتان،  المرعى، حيث ت�سيبه هاتان 
واخ�سراره ب�سبب رافد الدمع الم�ستمر، داعًما ق�له ببع�س الأمثلة التي 
ت�ؤكد ا�ستمرارية البكاء ودوامه لدى المغترب، حيث قال: لي�س مثل بكاء 
فقد  في  ولي�س  ما،  م�قف  في  البكاء  ول  حبيبها،  اأو  ابنها  على  المراأة 

ْه.. ْمـــــُع عـــلـــى خـــــــدِّ واأْنـــــبـــــَت الـــــدَّ
ــــمَّ عـــلـــى وْجـــــــدْه ــــــُل مــــا �ــــشُ ــــــْذُب َي
ْه ُودِّ مــــــــْن  ثـــــــــاَر  ُبـــــــكـــــــاٍء  مـــــثـــــُل 
ْه َردِّ فـــــي  خــــبــــت  فــــــــــراٍق  مــــثــــُل 
في البيِن - اأ�شوى منُه في فقدْه
قْد اأغمدْت �شيفَك في غْمدْه)86(

ِه  ـــُع عــلــى في�شِ ْم الـــدَّ ثـــمَّ مــ�ــشــى 
نـــــبـــــاُت هــــــمٍّ لـــيـــ�ـــَض يـــــــــْذوي ول
ــلــى عــلــى هــالــٍك ــْك لــيــ�ــَض ُبــكــا الــثَّ
ومـــا ا�ــشــتــثــاَر الــدمــَع فــي مــوِقــٍف
عــلــى �شاحٍب  - الــعــيــِن  ومـــدمـــُع 
لــــكــــنَّ لـــلـــبـــيـــِن يــــــــًدا عــــنــــدنــــا...
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�ساحب باأكثر من بكاء المغترب؛ لأن البكاء في هذه الم�اقف لي�س بعده 
اأمل فال يدوم ول ي�ستمر مثل بكاء المغترب.

�سيالن  على  المعدود  �سفة  يطلق  ال�ساعر  نجد  فريدة  �س�رة  وفي 
الدمع في ق�له:

وِق تاأتي تواليا)87( ُيوِف ال�شَّ ًة           ِقَرًى ِل�شُ اأُِعدُّ ُدُموعي وهَي تجري َحِفيَّ
يطلق ال�ساعر العدد على كل �سيلة تجري على الخد، فربما تنطلق 
وهنا  وهكذا،  مثاًل  واحد  رقم  عليها  يلقى  حيث  �ساعة،  ن�سف  وت��ذرف 
اإ�سارة اإلى عدم الت�ا�سل في ال�سيالن، واإنما تاأكيد ال�ستمرارية والكثرة، 
ا بغير انقطاع ما  حيث ت�افق ال�س�رة ال�سابقة بالنبات، فل� كان م�ستمرًّ
اأنبت الهّم، لكن ال�ساعر ي�سفي على �سفة التج�سيد �سفة الت�سخي�س في 
اإطالق �سفة الحتفاء الخا�سة بالإن�سان على الدمع؛ حيث قال: »تجري 
بها  يكرم  الدم�ع مادة  ال�س�رة جماًل جعل جريان  ويزيد هذه  حفية«، 
اإذا  اإلاَّ  تجري  ل  الدم�ع  هذه  فكاأن  مت�الية،  تاأتي  الذي  ال�س�ق  �سي�ف 
�س ال�س�ق،  ا �سخاَّ جاءت �سي�ف ال�س�ق، فهي تاأتي تكريًما لها، وهنا اأي�سً
ربما  جماٌل  ال�س�رة  هذه  وفي  اأخ��رى،  �سها  و�سخاَّ مرة،  الدم�ع  د  وج�ساَّ
تفّرد به »محم�د �ساكر؛ حيث اأطلق �س�رة خيالية عالية المعنى والدللة.
بالكثرة  ت�حي  لكنها  المبا�سرة،  عليها  طغت  اأخ��رى  �س�رة  وثمة 

وال�ستمرارية في ق�له:

عالمة  اأي:  والغربة،  للحزن  نغمة  ال��دم���ع  ذرف��ان  ال�ساعر  جعل 
�سبهها  حيث  رف�س،  بغير  �سه�لة  بكل  بها  وترحب  القل�ب  ت�ستقبلها 
فيجعله  والغيم  ال�سحاب  من  عليه  يهبط  الذي  للمطر  ال�رد  با�ستقبال 

دمــــعــــُه الــــــمــــــذروُف مــــن نـــغـــِمـــْه
ــــى الــــــــــــــــوْرُد مــــــن ديــــمــــْه يــــتــــلــــقَّ
َقَدِمْه)88( اإلــــى  فـــــْرٍع  مــــْن  َعــــمَّ 

ـــــٍن ـــــَن َف ُذَرى  فــــــي  بــــــــــاٍك  ُربَّ 
ـــــــاُه الــــــــــُقــــــــــُلــــــــــوُب كـــمـــا تـــــــتـــــــلـــــــقَّ
فـــــــي اْهــــــــــتــــــــــزاٍز دائــــــــــــــٍم اأبــــــــــــًدا
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يهتز، وهذا الهتزاز الم�ستمر يعم جميع بدنه وج�سمه، في�ؤثر على جميع 
اأحا�سي�سه وم�ساعره، وكاأن الدمع يجري من عينيه حتى قدميه.

ولعل فقد الم�ؤن�س والرفيق في الغربة مما يزيد ل�اعج الغربة واآلمها 
في ق�ل ال�ساعر:

ُموَع فقُد الُموا�شي)89( اأْبكي مَن الفراِق ولكْن        ي�شتثيُر الدُّ ل�شُت 
النار  لهيب  تعّد  وال��ت��ي  الغربة  اأنتجتها  التي  ال��دم���ع  �سدة  وف��ي 

وحرارتها، يق�ل:
واأَْعجُب من دْمعٍة اإنَّها        َوُقوُد اللَّهيِب وعيَداُنُه)90(

ويق�ل:             
من ُدُموٍع لي�شْت من الماِء اإلَّ       في ا�ْشِمَها اإنَّها من النِّيَراِن)91(

تحرق  نيراًنا  �ساكر«  »محم�د  ال�ساعر  عند  الدم�ع  �سارت  هكذا 
ف�ؤاده، فقد انطلقت من م�ساعره اإلى قلبه، ومن قلبه اإلى عينيه؛ لتهبط 

منها نار نابعة من اأحا�سي�سه في الأ�سا�س.

الحزن واألم البين:
لزمنا الحديث عن الحزن واألم البين منُذ بداية البحث؛ لك�ن هذا 
ا اإذا  المعنى جزًءا من عن�ان الدرا�سة الذي َتَمثاََّل في الغربة، وخ�س��سً
كانت ِلَعَلٍم �ساعر ا�ستطاع اأن يعبر عنها في �سعره وقت حدوثها، اإن �سدق 
العاطفة يبرز جماليات ال�س�ر التي نبعت من �سدة معاناة الغربة، ولعلنا 
ا، اأو مثالين ي��سحان هذا الجانب، وذلك في ق�له: هنا نتناول مثاًل خا�سً
ـــُزوِع ـــــِب مـــَن الــبــيــِن اأو دفــــاِع الـــنُّ ـ
ـــــُه بـــُمـــِطـــيـــِع ـــــبُّ ــــــبِّ فـــمـــا كــــــان ُح ـ
ــُلــوِع ــريــَق بــيــَن الــ�ــشُّ ــــــِن فـــاإنَّ الــطَّ
ُهُجوِع)92( زْوُر  الُقلوَب  ُيغاِد  لم 

لْم اأجْد في الحياِة اأق�شى على القلــ
اإْن يِطْعَك الُبكاُء في البيِن والُحــ
فـــاإذا لــم يــجــْد طــريــًقــا اإلـــى الَعيــ
ُهـــُجـــوًعـــا الــــُعــــُيــــوُن  ذاَقـــــــِت  واإذا 
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اأق�سى على القلب من البين  اأن الحياة ل ي�جد فيها  ي�ؤكد ال�ساعر 
وال�س�ق، واإن ا�ستطاع اأن ي�سيطر على الدمع والبكاء في الغربة والبعد، 
فلن ي�ستطيع اأن ي�سيطر على حب ال�طن والأهل في الغربة، وهنا يظهر 
األم العين  اأن يكتم  ال�ساعر ال�سراع بين العين والقلب، فربما ي�ستطيع 
وي�ستر �س�قها اأمام النا�س، لكن القلب ل ي�ستطيع التحكم به وال�سيطرة 
عليه، وه� الذي يك�ن خلف العين ودم�عها، فربما يخفف عليها نهاًرا؛ 
على  دلياًل  ذلك  كان  وربما  �سابًقا،  راأينا  كما  لياًل،  حزنها  ي�قد  لكنه 
ق�ة �سكيمة ال�ساعر كي ل َيْفَرَح اأعداوؤه وي�سمت�ا باآلمه واأحزانه، فق�ته 
والأمثال  الحكم  على  الدي�ان  في  كبير  جزٍء  احت�اء  خالل  من  ظاهرة 
اأعداءه، وربما يك�ن ذلك اأحد  ُي�ْسِمَت  كي يخفف من وطاأة الحزن، ول 
اأ�سباب عدم ن�سره الدي�ان اأيام حياته، مع اأن غربته كانت بداية حياته، 

والدي�ان لم ين�سر اإلاَّ مرًة واحدة بعد مماته بثمانية ع�سر عاًما.
على  و�س�قه  الف�ؤاد  حزن  غربته  في  عنها  تحدث  التي  اآلم��ه  ومن 

وطنه الذي كان عليه اأ�سد من لهيب جمر الغ�سا في ق�له:

فال�ساعر يق�ل اإنه �سم قلبه على حنين حارق، مثل: )جمر الغ�سا(، 
وقد اأح�سن ال�ساعر ا�ستخدام هذا التعبير، فاإن الغ�سا - ويقال الغ�سى- 
زماًنا ط�ياًل  يبقى  الخ�سب، وجمره  اأ�سلب  الأثِل خ�سبه من  »�سجٌر من 
ل ينطفئ«)94(، فاأكد لنا ال�ساعر بهذا ال�ستخدام على اأن جمر الغربة 

دائم الحرقة في قلبه.

الليل والطيف:
كان لألم الغربة وهمها هيجان عند ظالم الليل، فت�ستعر الهم�م وت�قد 
نيرانها، كاأنها الحمى التي ل تزور اإل في الظالم، ومن ذلك ق�ل ال�ساعر:

ــــــَواُنــــــُه ــــجــــيَّ الـــــــــُفـــــــــوؤَاِد واأ�ــــــشْ �ــــشَ
�ِشْلَواُنُه)93( ـــطَّ  ـــَت وا�ـــشْ تـــبـــاَعـــَد 

طــويــُت عــلــى مــثــِل َجــْمــِر الغ�شا
ــــٍة َحــــنَّ ُذو  اِر  الــــــــــدَّ عــــن  َغـــــريـــــٌب 
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لهْم �َشاُنُهْم وَلُه �َشاَنُه        اإذا لِب�َض اللَّيَل اإْدجاُنُه)95(
وق�له:

اأََحالٌل لُكلِّ جْفٍن �ُشَباٌت        وحراٌم كرًى على اأجفانْه)96(
التي  الغربة  من  الحرقة  و�سدة  والمرارة  بالعذاب  ال�ساعر  ي�سرح 
تحرمه من الن�م والراحة لياًل، مبرًزا ال�سراع بين اآلمه وحرمان هذه 
بن�مهم  يتمتع�ن  الذين  النا�س  من  غيره  خالف  والن�م  لعينيه،  الغربة 
الغربة وحرقتها  اآلم  اأخرى من  ال�ساعر في مقط�عة  وراحتهم. وي�سك� 
و�سخاء الف�ؤاد بالدماء الحارة، وعدم الن�م الذي ا�ستد بحرارة العين، 
بظالم  �سبهه  ال��ذي  الليل  ظالم  ج�ف  في  الم�ؤلم  الأنين  ير�سل  حيث 
البحر، فال يكفكف دم�عه اأو ي�سليه �س�ى �سدة الظالم، وذلك في ق�له:

)98( ه� الدافع الأكبر الذي ي�قد هذه الحرقة في ظالم  ولعل الهماَّ
الليل، كما قال:

ال�ساعر منه  الهم؛ حيث تمنى  ب�سبب زيادة  البكاء  تاأكيد على  هنا 
التريث حتى ينجلي الظالم، ولكن هذا الأمر يخرج من منطلق مق�لة: 
ع�سرة:  تعالى  اهلل  خلق  اأ�سد  يقال  »كان  حيث  اهلل؛  خلق  اأ�سد  الهم  اإن 
يطفئ  والماء  الحديد،  تاأكل  والنار  الجبال،  ينحت  والحديد  الجبال، 
النار، وال�سحاب يحمل الماء، والريح ت�سرف ال�سحاب، والإن�سان يقني 
والهم  كر،  ال�سُّ يذهب  والن�م  الإن�سان،  ي�سرع  كر  وال�سُّ لحاجته،  الريح 
يمنع الن�م، فاأ�سد خلق ربكم الهم«)100(، وقد انطلق نهر معين دائم من 

ــــاِء َم ـــُخـــو بـــحـــرِّ الــــدِّ وُفـــــــــوؤاٍد َيـــ�ـــشْ
الــــــَداأَْمــــــاِء َكـــُظـــْلـــَمـــِة  َظــــــالم  ِف 
ْلَماِء)97( الظَّ �ــِشــَوى  َقْلِبِه  ول  ــِه 

َقــاُد!! الــرُّ ى  ُيَق�شَّ حتَّى  قلياًل  ــَت 
والتًّ�ْشَهاُد)99( الــُبــَكــاُء  وَزاَد  َت 

بـــدْمـــِع عــيــٍن �شخيٍن بــــاَت يــبــكــي 
ــَة فــي جو ــِجــيَّ ـــــَة الــ�ــشَّ ــُل الأَنَّ ــْر�ــشِ ُي
عْيَنْيــ َدْمــَع  ُمَكْفِكٍف  يرى من  ما 

ْثــ َتلَبَّ هـــالَّ  الـــُهـــُمـــوِم!!  مــعــيــَن  يــا 
ياَمِعيَن الُهُموِم!! ح�شبي فقْد زْد
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الدم�ع، وجعلها ل تذوق  اإطالق  ال�ساعر ل تكف عن  الهم�م جعل عين 
الن�م.

المبحث الخام�ض: حديث الغربة:
تجلى حديث الغربة عند ال�ساعر »محم�د �ساكر« في العالقة الق�ية 
بين اأحا�سي�س ال�ساعر واأفكاره من ناحية، وبين حديث الحي�ان - مثاًل 
التي  الذات  اأحاديث  ت�ؤازرها  اأخرى،  في الطي�ر - والطبيعة من ناحية 
وال�س�ق،  والعين،  والعقل،  والقلب،  والنف�س،  الهم�م،  حديث  في  تتمثل 
اأن  بم�ستغرٍب  ولي�س  الحي�ان،  اأن�اع  بع�س  اإلى  بحديثه  يت�جه  وال�ساعر 
َفُيْقِبل على الطي�ر؛ ليبداأ بالحمام الذي ُعِرَف عنه  اأن�اعه،  اأََرقاَّ  يختار 
الن�ح على الغائب، و»الحمام جمع، ال�احدة حمامة للذكر والأنثى«)101(، 
�س�ُت  والهديل:  الحمام،  َذَكُر  و»الهديل:  الهديل،  ه�  �س�ت  وللحمامة 
وال�سالم-  ال�سالة  ن�ح - عليه  َفْرٌخ كان على عهد  الحمام...والهديل: 
ي�م  اإل��ى  عليه  وتبكي  اإل  حمامٍة  من  فلي�س  الطير،  من  ج��ارٌح  ف�ساده 
القيامة«)102(، وال�سعراء هزهم ن�اح الحمام منذ عرف�ا ال�سعر، فاإن في 
�س�ت الحمامة �سجًنا يهز الم�ساعر، وناحت الحمامة َتن�ح َنْ�ًحا وُنَ�اًحا: 
احة)103( يب�ح هديلها بالحنين للحبيب الغائب،  �َسَجَعْت، فهي نائحٌة وَن�اَّ
حديث  ي��ردده  ال��ذي  الغربة  بحديث  �ساكر«  »محم�د  ال�ساعر  باح  وقد 

الحمام الباكي، فقال في ق�سيدة »البعاد والهجر«:

يتحدث ال�ساعر اإلى الحمام الذي وقف ف�ق غ�س�ن الأ�سجار يتغنى 
�س�ت  في  مما  وبالرغم  للذكرى،  واهتاج  والحزن  بالهّم  باح  ب�س�ت 

بــ�ــشــجــيٍّ مـــن �ــشــوتــه الـــَمـــومـــوِق
طـــريـــق؟ بـــكـــل  تـــبـــكـــي  ِخـــــــلٍّ  اأيَّ 
وبــــكــــائــــي بـــــدمـــــِع عــــيــــِن طــلــيــِق
َخُفوِق؟)104( ِجــدُّ  بالبكاِء  قلُبه 

الــغــ�ــشــوِن تغنَّى يــاحــمــاًمــا فــــوَق 
لي: دائبان فقل  النِّْوِح  نحن في 
ــيــٍر اأنـــــت تــبــكــي بـــدمـــِع عـــيـــِن اأ�ــش
ـــقـــى؟..واأيٌّ ـــَنـــا فــي الــبــكــاء اأ�ـــش اأَيُّ
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الحمام من ن�ح اإل اأنه �س�ت محب�ب لما فيه من �سجن يّحرك اأحا�سي�س 
من ي�سمعه.

ثم يق�ل ال�ساعر مناجًيا الحمام: اأيها الحمام، اأنا واأنت نداوم على 
الن�ح فقل لي: اأي �ساحب تبكي في كل مكان تذهب اإليه؟

اأ�سير،  عين  من  يهمي  بدمع  تبكي  ياحمام  اأنت  ال�ساعر:  وي�سيف 
، بعد اأن ابتعدت عن اأحبابي  بينما بكائي بدمع يهمي من عين طليٍق حرٍّ

واأ�سحابي، وارتميُت في الغربة.
اأنا  الحمام...  اأيها  بكائه  في  �سقاًء  الأكثر  َمْن  ال�ساعر:  ويت�ساءل 
ال�ساعر  وي�ا�سل  بالبكاء؟!!  ا  قلبه يخفق حقًّ واحد منا  واأي   .. اأنت؟  اأم 

»محم�د �ساكر« حديثه مع الحمام، فيق�ل في الق�سيدة ذاتها: 

اأنت تبكي اأيها الحمام، فت�قظ النائم من حب عا�سق محب��س، وما 
تلك  فيه  غرقت  قد  كانت  ف���ؤاد!  في  واأحييتها  بعثتها  التي  الهم�م  اأكثر 
من  بين  ما  الأنغام  تبعث  باأوتار  يهتز  يزل  لم  فه�  ف���ؤادي  اأما  الهم�م! 

ي�ستاق، ومن ي�ستاق اإليه من الأحبة.
ثم يخاطب ال�ساعر الحمام، فيق�ل:

اإنه ي�جه حديثه اإلى الحمام ال�اقف على غ�س�ن الأ�سجار، فيق�ل 
اأيها الحمام - قد  له: قد حان وقت الغناء مع �سروق ال�سم�س، واأنت - 
انهمكَت في الَغيِّ حين خلعت العذار)107(، فال باأ�س.. اخلعه، وهيا بنا 

مًعا ننطلق كي نتغنى في الريا�س الأنيقة.

ــٍق َمــــْوُهــــوِق ئــــَم مـــن عــ�ــشــِق عــا�ــش
مــكــاٍن عميِق!! فــي  منه  َغـــِرَقـــْت 
وَم�ُشوِق)105( �ـــشـــائـــٍق  بـــــاأوتـــــاِر 

الــ�ــشــروِق  وقـــَت  التغريِد  اأواُن  َن 
اأنيِق)106( َرْو�ـــضٍ  كل  في  نتغنَّى 

اأنـــــَت تــبــكــي ِبــَنــْغــمــٍة تــوقــظ الــنــا
ــهــا فـــي فـــــوؤاٍد   ــَت كـــم هـــمـــوٍم اأحــيــي
يهــَتزُّ لزال  ــْعــر  بــالــ�ــشِّ وفــــــوؤادي 

اآ فقد   .. هيا  الــغــ�ــشــوِن  يــاحــمــاَم 
وهيا فاخلْع  الــِعــَذاَر..  قد خلعَت 
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والن�اح،  الدم�ع  زمان  ياأتي  حين  الحمام  ن�ح  ال�ساعر  وي�ستح�سر 
فيق�ل:

وحده،  الحمام  غناء  في  الن�اح  ي�سمع  ل  �ساكر«  »محم�د  وال�ساعر 
اأن  الخلق  يظن  وربما  ا،  اأي�سً الع�سافير  تغريد  في  الن�اح  ي�سمع  واإنما 
غير  التغريد  ذلك  فما  تغريده،  حقيقة  يرى  لكنه  ط��روب،  الع�سف�رة 

الن�اح؛ لأن فيه ما فيها من اأحزان البعاد، فيق�ل »محم�د �ساكر«:

وتبكي،  الغ�س�ن  ف�ق  وت�سيح  ُت  ِّ� ُت�سَ اإن ع�سف�رة  ال�ساعر:  يق�ل 
كما تبكي الأطالل على المحب الذي فارق دياره، ولهذه الع�سف�رة ج�سد 
بما  يق�ل  ع�د  لكنها  ال�سجرة،  ع�د  على  وقف  ع�د  كاأنها  نحيل  هزيل 
يعتمل في �سدره من هم�م واأحزان، ويظن غيري من النا�س اأنها تطرب، 
واإني اأك�ن جاهاًل ل� ظننُت مثلهم، فاأنا وهذه الع�سف�رة يجمع بيننا األم 
الغربة وحزنها، ول يمكنني اأن اأنكر وجه ال�سبه بيني وبينها، فاإن ُكالًّ منا 
في غربة قا�سية، ثم يبيِّن ال�ساعر وج�ه ال�سبه بينه وبين تلك الع�سف�رة، 
ذاكًرا اأن النا�س يرون وج�ه ال�سبه، ول ينكرونها، وكيف يمكنهم اإنكارها 
ا، غير  ولدى كلٍّ منها �سيحة وع�يل؟ وه� نحيل والع�سف�رة نحيلة اأي�سً
اأنها تطير ثم تقف على كل غ�سن بينما ال�ساعر مقيم ل يطير، يظلله 

الفراق والغربة، وفي ذلك يق�ل:
ـــــــٌة وعـــويـــُل؟ وكـــيـــف وهــــاَتــــا : َرنَّ
ــــوُل عـــلـــى كــــل ُعـــــــوٍد طــــائــــٌر وَحــــُل

وتـــنـــوحـــيـــن مــــا يــــنــــوُح الـــحـــمـــاُم
والبواقي: خطوُبهن ِج�َشاُم)108(

ُطُلوُل الُمِحبَّ  وتبكي، كما تبكي 
َقـــوؤُوُل بالهموم  ُعــوٌد  الــُعــوِد  على 
لجهوُل  - خلُتها  مــا  اإذا   - واإنـــي 
لكليُل)109( اإذن  اأَاأُْنِكُرها؟!..اإني 

بيننا الت�شابَه  النا�ُض  ينكُر  ومــا 
ظاللها اأنَّ  غــيــَر  نــحــيــٌل،  كــالنــا 

�شجاًما الـــدمـــوَع  َتـــْذِرفـــي  اأن  اآن 
ـــيـــَن لـــلـــيـــالـــي الـــمـــوا�ـــشـــي وتـــبـــكِّ

ــٌة ُمــِرنَّ الغ�شون  فــوق  اأعــ�ــشــفــورٌة 
ـــٌو دقـــيـــٌق كــاأنــه ـــ�ـــشْ لــهــا جــ�ــشــٌد ِن
ويح�شبها غيري َطُروًبا، وما درى
ـــاِبـــٌه فـــبـــي وبـــهـــا مـــمـــا األـــــــمَّ ُمـــ�ـــَش
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ثم يطلب ال�ساعر اإلى الع�سف�رة اأن تطيل تغريدها واألحانها، فلعل 
األحانها ت�سعده؛ لأن �سعره يجري بح�ًرا من دم�ع الغربة، فربما تتالقى 
ال�سل�ى؛  ذلك  في  يجد  وربما  ودمعها،  دمعه  ويتحدث  ودم�عها  دم�عه 

حيث يق�ل»محم�د �ساكر«:

غني  الأغ�سان  يامغّنية  ذل��ك:  بعد  للع�سف�رة  ال�ساعر  يق�ل  ثم 
واأطربي �سامعيك، ول تبخلي، فاإن الفقير يبخل بما عنده، اأما اأنت فاإن 
عندك من الغناء الكثير الذي يجعلك غنية بما لديك من األحان وتغريد، 
اأنغامك  في  وابكى  بغنائك  فاأطربني  الغناء،  بثرائك من  فقر  وما لحق 
عن  فتت�قفي  �سفقة  تاأخذك  ول  بكاءك،  اأتحمل  فاإنني  �سئت،  كيفما 
البكاء، فاإن ف�ؤادي حن�ن على البكاء، راجًيا اأن تزول الهم�م التي تزوره 
�س�تك  واإن  البكاء،  تفهم  واأطرافه  البكاء،  على  ق�ي  ف���ؤادي  واإن  لياًل، 
يحيي ما مات من ف�ؤادي اأيتها الع�سف�رة، وكم من قتيل حيا من بعد اأن 

ُظناَّ اأنه مات، فيق�ل »محم�د �ساكر« في ذلك:

ويت�جه ال�ساعر بعد ذلك بالحديث اإلى �سديقه اأبي الف�سل.

من البيِن ِظلٌّ دائٌم .. وظليُل)110(

َعــجــوُل الــفــوؤاِد  م�شتاُق  ِلــلَــْحــِنــِك 
فـــال تــبــخــلــي اإنـــــي اإلـــيـــك بـــــُذوُل
ـــُكـــوُل ـــَث بـــكـــاَء الـــقـــوافـــي؛ اإنـــهـــا َل
ت�شيُل  الدماء  ُحْمِر  من  جــداوُل 
ثم يطوُل)111( الدمع  ويجري حديُث 

بخيُل الــفــقــيــَر  اإن  تــبــخــلــي،  ول 
ــــَوْفــــِرِك، فــابــكــي اإنــنــي َلــَحــُمــوُل ِب
اُق الــهــمــوِم تـــزوُل حـــنـــوٌن، وُطــــــرَّ
َجــِلــيــٌد، واأطـــــراُف الــفــوؤاد ُعــُقــوُل
وكم َحيَّ من بعِد الظنوِن قتيُل)112(

ــِنــي واإنـــــي نـــزيـــٌل ل اأطـــيـــر، ُيــِظــلُّ

فاإنني َتَغنَّْي  الــوادي..  اأع�شفورَة 
َعنائي طويٌل، َعلَّ لحَنِك ُم�ْشِعِدي
اإليِك.. فهذا منطُق ال�شوِق فا�شمعي
ِحَذاَءَها بحوًرا  تجري  َعْبَرٌة  لها 
ـــــــا تــالقــيــا فــيــ�ــشــتــكــيــان الــــَهــــمَّ اإِمَّ

بي َغنِّي وَطرِّ الأغ�شان  َقْيَنَة  فيا 
وما َلِحَقْت - والحمد هلل - َخلٌَّة
ول ُت�ْشفِقي !.. اإن الفوؤاد على البكا
ول ت�شفقي!.. اإن الفوؤاد على البكا
و�شوتِك ُيحيي من فوؤادي َمَواَتُه
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حديث الغربة وحديث الطبيعة:
حديثه  خالل  الطبيعة  حديث  �ساكر«  »محم�د  ال�ساعر  ا�ستخدم 
اإي�ساح  عن الغربة، فا�ستخدم - من مفردات الطبيعة - ما يعينه على 
ر�سائله  تحمل  اأن  منها  طالًبا  الريح  ي�ستخدم  فنجده  الغربة؛  م�سكالت 

اإلى اأحبابه، وفي ذلك يق�ل:

فالريح هي الماأم�نة في حمل ر�سائل ال�ساعر من غربته اإلى اأحبابه 
في وطنه.

الطبيعة  عن  حديثه  خالل  النج�م  حديث  ال�ساعر  ا�ستخدم  وقد 
فقال:

ممن  ال�ساعر  جعلها  التي  الطبيعة  مفردات  من  ا  اأي�سً هنا  النج�م 
يحمل ر�سائله اإلى اأحبابه على البعد، وي�ؤكد على حمل ر�سائله المفعمة 

بالتنهد وال�سالم، فيق�ل:

ويمتد حديث ال�ساعر اإلى النج�م ط�ياًل، فهي �سقياه، وهي الحن�ن 
بالنج�م،  �سعيد  وه�  البهيم،  الليل  في  �سك�اه  ت�سمع  التي  وهي  عليه، 

بالرغم من اأن حظه غير �سعيد)116(.
وترتبط النج�م - في ظه�رها - بمجيء الليل؛ لذلك تحدث ال�ساعر 

في غربته اإلى الليل، ووجه حديثه اإلى هداأة الليل في ق�له:

جليِد!!  قــلــٍب  واأيُّ   !! �ــشــدٍر  اأيُّ 
مــــوَلــــًعــــا بـــالـــحـــنـــيـــن والـــتـــنـــهـــيـــِد
بعيِد غــيــَر  الألـــحـــاِن  َطــــــُروَب  َن 
كالتغريِد)115( الـــفـــوؤاِد  هـــمَّ  اإنَّ 

َوُدوِد ِخــــلٍّ  ـــِر  ـــْي َخ عـــن  بــعــيــٍد  ٍق، 
والت�شهيِد)114( بالبكاء  مــوَلــًعــا 

ر�ـــشـــائـــلـــي، فـــالـــبـــنـــاُن ُمـــْنـــَحـــِطـــُم
َتْقَتِحُم)113( الـــريـــاَح  اإل  اآمــــُن 

ــُد �ــشــدٍر ــهُّ ــَن يـــا نـــجـــوَم الــ�ــشــمــا..َت
ُيــ�ــَشــلِّــي مــمــن  كــنــِت  اإن  فاحمليه 
كا بعدما  �شجَنُه  الليَل  يح�شُب 
ــــــًدا و�ــــشــــالًمــــا احـــمـــلـــيـــهـــا َتــــــَنــــــهُّ

يــا نــجــوَم الــ�ــشــمــا.. تــحــيــُة م�شتا
يوا�شي ممن  كنِت  اإن  فاحمليها 

ــــِت �ــشــالــمــًة ــــْل ــــَم يـــــاريـــــُح هـــــالَّ َح
اآَمـــــــُن الــــبــــْرَق والـــبـــريـــد، ول  ل 
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دا)117( األ فا�شمعي ياهداأَة الليِل قالتي      ول تتُركيني بالهموِم ُم�َشهَّ
الغ�س�ن  ظ��الل  على  َج  ُن��َع��رِّ اأن  قبل  الطبيعة  ح��دي��ث  ن��ت��رك  ول 
َبا اللطيفة، والندى يك�س� الغ�س�ن بالل�ؤل�ؤ،  المت�سابكة، وهب�ب ريح ال�ساَّ

وربما كان - في هذه الغربة - ي�سبه دم�ع الغريق، بق�له:

من جمع  وم�ستقاته  الغ�سن  لفظ  ا�ستخدام  من  ال�ساعر  اأكثر  وقد 
و�سفة، وغير ذلك.

ا حديث الذات خالل حديثه  ا�ستخدم ال�ساعر »محم�د �ساكر« اأي�سً
عن الغربة؛ ومن ذلك: )حديث الهم�م - حديث ال�س�ق - حديث النف�س 

- حديث القلب - حديث العقل - حديث العين(.
لهذه  ال�ساعر  ا�ستخدام  من  نماذج   - اهلل  ب��اإذن   - نعر�س  و�س�ف 
�سبيل  على  الهم�م  حديث  في  فيق�ل  دي�انه،  في  وردت  التي  الأحاديث 

المثال:

اإنه كلما ا�ستعد ليبداأ بالن�سيان جاءته جماعات من الهم�م  يق�ل: 
تهاجم محاولته للت�سلي وال�سل�ى والن�سيان، فتعيد الحياة لقلبه الغريق 
هنا  ونالحظ  دم�عه،  في  يغرق  الذي  عينه  اإن�سان  وتقتل  يتملكه،  بهمٍّ 
الهمِّ  في  الغريق  قلبه  بين  للمقارنة  ال�ساعر  ا�ستخدمه  الذي  الجنا�س 
المرة  ه��ذه  في  لكنه  الهم�م،  عن  حديثه  ال�ساعر  ي�ا�سل  ثم  وعينه. 

يتحدث اإلى الهم�م قائاًل:

ـــَبـــا ِبــــــــُروٍح ر�ــشــيــِق وهــــبــــوُب الـــ�ـــشَّ
كالدراري، اأو دمِع عيِن غريِق)118(

ــــْلــــَواِنــــْه ُزَمـــــــــٌر تـــعـــتـــدي عـــلـــى �ــــشُ
اإن�شانْه)119( من  الغريَق  وتميُت 

فــي �ــشــمــاِع الــ�ــشــجــيِّ مــن األــحــانــْه
واعتكافي على الأ�شى ودناِنْه)120(

م�شتجراٍت الغ�شوِن  ظــالِل  في   
والــنــدى قــد ك�شا الــغــ�ــشــوَن ِبـــُدرٍّ

ـــي اأََتـــــــْتـــــــُه ــــــــمَّ بـــالـــتـــ�ـــشـــلِّ كـــلـــمـــا َه
ــا ِبــَهــمٍّ ــْحــيــي قــلــًبــا غــريــًق فــهــي ُت

ٌة لـــِك ُتــْقــ�ــشــي ـــذَّ يـــاهـــمـــومـــي..اأََل
�شهادي وطــول  محنتي  تقت�شي 
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يناجي ال�ساعر هم�مه بحديث كله األم، في�ساألها �س�ؤاًل كله مرارة، 
قائاًل: هل تتحقق لك لذة ياهم�مي حين تن�ستين اإلى الألحان الحزينة 
ويطلب  �سهادي،  ط���ل  ويطلب  مني،  حقها  محنتي  تطلب  قلبي؟  من 
اعتكافي على الحزن، كل ه�ؤلء يطلب�ن ما يظن�ن اأنه حقهم علّي ب�سبب 
ما يحا�سرني من هم�م ل تكف عن مالحقتي، فهل هذا ما يحقق لك 

اللذة اأيتها الهم�م التي ل تفارقني؟!!
اأما حديث ال�س�ق فيق�ل فيه ال�ساعر »محم�د �ساكر«:

يا َمْنِطَق ال�شوِق َبلِّْغ؛ ل تكن َوِجاًل            واحمل هواي باألفاٍظ ووجداِن)121(
ع�سق  من  قلبه  في  عما  يف�سح  اأن  ال�س�ق  حديث  اإل��ى  يطلب  اإن��ه 
وبم�ساعر  وا�سح  بكالم  الحب  يحمل  اأن  عليه  فاإن  يخ�سى،  ول  للحبيب 
اأو حبيبه اأن يطيعه، فيميل معه حيث يميل  اإلى قلبه  �سادقة، ثم يطلب 

ال�س�ق؛ لأن حديث البعيدين عن اأحبابهم ط�يل:
َنِمْل وال�شوَق حيث يميُل       فاإن حديَث النازحين طويُل)122( تعاَل 
ويتجلى حديث الغربة حين يتحدث ال�ساعر اإلى نف�سه؛ حيث تك�ن 
يتحدث  الغريب من  يجد  ال�حدة، فال  اأوق��ات  في  الغربة  اأق�سى حالت 
اإليه، وحينذاك يك�ن حديث النف�س ه� عناء الغريب في محاولٍة �سعبٍة 

لمقاومة المعاناة في ق�ل »محم�د �ساكر«:

عهد  كانت  حيث  حالها؛  وا�سًفا  النف�س  حديث  ال�ساعر  ي�ا�سل  ثم 
ال�سباب، ول يردها عن مبتغاها مالم اأحد، اإنما تم�سي اإلى ما تريد، كما 
ي�سقط على �سيده الأ�سد القتاَّال، ول تهتم بما في الحدائق من ن�سارة، 
بنف�سي،  تحيط  كانت  قل�ب  ت�جد  بينما  بالأيام،  ول  بالليالي  تبالي  ول 
وتبعد عنها كل ما ي�س�ء، فكانت الم�سائب نائمة نتيجة لذلك، فقد كان 
ي�سهر  اأخ  لي  وكان  بحنانها،  تحيطني  اأخت  لي  وكانت  م�سفق،  اأب  لدّي 

ـــــهـــــا اأْحــــــــالُم ؛ اإنَّ فــــي الأمـــــــانـــــــيِّ
ِلماُم)123( خْطُبُهنَّ  والأحــاديــُث 

زَماًنا يِت  َق�شَ قْد  َنْف�ُض!!  يا  اإيــِه 
لـــم َتـــُكـــْن َهـــــِذه الأمـــانـــي حــديــًثــا
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اأي اأحد من ه�ؤلء  اأن ال�ساعر ل يجد  الليل حفاًظا على نف�سي، وبدهي 
اأعباء الغربة؛ حيث تجعل  اأق�سى  اأن ال�حدة من  في غربته، وهذا ي�ؤكد 

ال�ساعر يغرق في حديث النف�س، فيق�ل:

نلحظ وج�د ك�سر عرو�سي في البيت الثالث من المقط�عة ال�سابقة 
في ق�له من بحر الخفيف:

اُم اُم، والأيَّ و�ض كاَن ن�شيًرا       واللَّيالي، والُخدَّ ل تبالي بالرَّ
ونظن اأنه ي�جد خطاأ مطبعّي، فالمفتر�س اأن يك�ن ال�سطر الثاني: 

)فاعالتن  كالآتي:  تقطيعه  ويك�ن  ���اُم(،  والأياَّ اُم  الُخداَّ )واللاَّيالي، 
م�ستفعلن فْعالتن(.

غربته،  ع��ن  تعبيره  خ��الل  النف�س  حديث  ف��ي  ال�ساعر  نجح  لقد 
وا�ستطاع ت��سيل معاناته عبر حديثه اإلى نف�سه في زمن غربته في كثير 

من الم�ا�سع)125(.
خالل  القلب  حديث  عن  ويعّبر  قلبه،  اإلى  ا  اأي�سً ال�ساعر  ويتحدث 

حديث الذات في الغربة، وه� يطلب اإلى قلبه اأن يتحدث حيث قال:

الرمل:  بحر  مجزوء  على  الق�سيدة  هذه  كتب  ال�ساعر  اأن  نلحظ 
اأرب��ع  من  ًنا  متك�ِّ البيت  فيك�ن  �سطر،  كل  في  فاعالتن(  )فاعالتن 

ـــــ�ــُض ومـــا اإْن يــــُردَّ مــنــهــا الــمــالُم ـ
�شْرغاُم فــاتــٌك  يِد  ال�شَّ اإلــى  ـــوي 
ـــــــاُم اُم، والأيَّ ـــيـــالـــي، والـــــُخـــــدَّ والـــلَّ
ــــوَء عـــنـــهـــا والـــــحـــــادثـــــاُت نــــَيــــاُم ـــــ ـ
قياُم)124( عــلــيــهــا  لـــيـــلـــُه  واأٌخ 

َخـــــــَفـــــــَقـــــــاَنـــــــا بـــــــَجـــــــْنـــــــبـــــــي  َت 
ــــانــــا ــــ�ــــش الــــلِّ ذا  اأَقــــــــْلــــــــنــــــــا  قــــــــــْد 
ووقاَنا)126( ا  �َشرًّ اهلُل  َوقــاَك  ـ�َض 

النَّفـــ َت�ْشتاأِثُر  باِب  ال�شَّ َعْهُد  ذاك 
يْهــ الــمــراِد كما  اإلــى  حيَن تهوي 
ن�شيًرا كـــاَن  و�ــض  بــالــرَّ تبالي  ل 
ــــــ ـــهـــا وتــــــــردُّ الــ�ــشُّ وقـــــلـــــوٌب تـــُحـــفُّ
والــــــــٌد ُمـــ�ـــشـــفـــٌق واأخـــــــــٌت حـــُنـــوٌن

ــــــبــــــي! لـــــــقـــــــد  زد اآِه!يــــــــــــــــــــا قــــــْل
ْث  اآِه!يـــــــــــــــــــــا قــــــــــْلــــــــــُب! َتــــــــــَحــــــــــدَّ
تـــْخــــ ل  الآمـــــــــــــــاَل  واْعــــــــــِر�ــــــــــضِ 
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ن  تفعيالت، وعلى هذا النظام �سارت الق�سيدة، غير اأن اأحد اأبياتها تك�اَّ
من خم�س تفعيالت؛ حيث يق�ل:

ا ووقاَنا واْعِر�ِض الآماَل ل تْخـ       ـ�َض َوقاَك اهلُل �َشرًّ
فالتفعيالت جاءت هكذا:

فاعالتن فاعالتن          فعالتن فاعالتن  فعالتن
ال�س�ر  م�ستخدًما عدًدا من  الغربة  في  قلبه  ال�ساعر عن  ويتحدث 
البديعة المتتالية، حيث �س�ر ا�سطراب قلبه مثل ا�سطراب برق يحاول 
النار،  اقتداح  يريد  من  مثل  ببع�س  بع�سه  الغمام  باحتكاك  ي�ستعل  اأن 
ويق�ل: اإنه َقِلٌق ل ي�ستقر، مثل من �سرب الخمر �سبًحا، اأو كاأن ال�ساعر 
تلك  فيه  �سرب  الذي  القدح  ه�  قلبه  وك��اأن  قديمة،  معتقة  خمًرا  �سرب 

الخمر بق�له:

قلة  من  فيه  ه�  ما  على  يل�مه  ال��ذي  العقل  بحديث  ال�ساعر  وب��اح 
الراحة، قائاًل:

ر،  اأن يذكِّ اأن يترك الل�م، واإن كان يريد  فال�ساعر ي�ؤكد على عقله 
ر بما يجري في هذا الي�م، واأن ين�سى ما �سيك�ن في الغد. فليذكِّ

اأما حديث العين فيق�ل عنه ال�ساعر:

وارَدا لــهــا  ُكـــْنـــُت   - ــــوِم  الــــلَّ عــلــى 
ــــُف فـــي ذا الــهــدى ــــُن ــــْع َوَت َتــــُلــــوُم 
فـــهـــالَّ تـــغـــيـــُب بـــعـــيـــَد الــــمــــدى!! 
الغدا)128( واْنــ�ــَض  بيومَي  ـــْر  وَذكِّ

مْهاًل عن الدمِع اإْذ يجري وينهمُر

ــــِدُح ــــَت ــــْق َكــــــبــــــارٍق فــــي الــــغــــمــــاِم َي
ـــُح ـــب ـــَط ـــ�ـــشْ ـــــــُه بـــــالـــــمـــــداِم ُم كـــــــاأنَّ
واأنَت، يا قْلُب! في يدي َقَدُح)127(

َراحــــــٌة لــــي  لــــو كـــــان  ـــــوَم،  الـــــلَّ دِع 
حــتَّــى متى يـــاعـــقـــُل!  ــــوِم،  الــــلَّ دِع 
ويـــغـــدو عليك ـــغـــيـــُب،  َي تـــقـــول: 
عــْنــك ــــوَم  الــــلَّ دِع  واإلَّ  فـــدْعـــنـــي، 

َيْملَوؤها والــَهــمُّ  �ــشــِهــَرْت،  ياُمْقلًَة 

َطِرًبا  َيا قْلُب!! ما لي اأَراَك ُم�شْ
ـــٍق ـــلَ ـــَتـــِقـــرُّ الـــــفـــــوؤاُد مــــن َق ل يـــ�ـــشْ
ــــًة ــــَق ــــتَّ ــــَع ُم �ـــــــشـــــــاِرٌب  ــــــي  ــــــن اأنَّ اأْو 
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يتحدث ال�ساعر في غربته اإلى عينه التي مالأها الهم، فيطلب اإليها 
َل عن الدمع الذي يجري منها وي�سيل بغزارة، فاإذا كانت الأيام قد  التاََّمهُّ
باعدت الهناء وال�سرور فال باأ�س، فاإن لذة الإن�سان تتحقق اإذا جاءت بعد 

اأن يذوق الإن�سان الهم وال�سجر، ول تحل� اإل لمثل هذا الإن�سان.
دي�انه  في  الغربة  حديث  �ساكر«  »محم�د  ال�ساعُر  تناول  هكذا 
والع�سف�ِر،  الحماِم  في  متمثاًل  الحي�اِن  حديَث  ذاكًرا  "الحجازيات"، 
حديث  تناول  كما  والليل،  والنج�م  الريح  في  ناطًقا  الطبيعة  وحديَث 
الذات، فت��سع فيه من خالل اأحاديث الهم�م، وال�س�ق، والنف�س، والقلب، 
والعقل، والعين، فناجاها، وتحدث اإليها، وتحدثت اإليه، وباحت بمعاناة 
ال�ساعر في اأحاديث م�ؤثرة، تتحرك بها الم�ساعر، وت�سرح فيها الأفكار، 

ويحلِّق معها الخيال.

الخاتمــــة:
»محم�د  فهر  لأبي  »الحجازيات«  دي�ان  في  الغربة  الدرا�سة  تناولت   -
�ساكر«، وك�سفت مرحلة من حياة ال�ساعر تمثلت في بداية حياته، اإذ 
لم تتجاوز عاًما واحًدا، و�سقلت م�هبته ال�سعرية، واأخرجت ما به من 
على  الدي�ان  ا�ستمل  فريدة؛ حيث  �س�ر خيالية  في  تمثل  فني  اإب��داع 
كثيٍر من التجارب والحكم، وقد اأ�سبحت هذه الغربة منعطًفا في حياة 

ال�ساعر العلمية والعملية.
- اقت�سرت الدرا�سة على الغربة، وما يتبعها من اغتراب ناتج عن ال�س�ق 
والحنين للمكان، ف�ساًل عما مّر على ال�ساعر من اغتراٍب اجتماعي 

وروحي، وما اإلى ذلك.

عْوِد ال�شروِر فهذا الخْطاأُ ُمْغتفُر
على الفوؤاِد عداُه الهمُّ وال�شجُر)129(

ْهُر يوًما ما عداك بال اإن �شاَءك الدَّ
وردْت اإذا  تْحلو  ل  الــمــرِء  ُة  ولــــذَّ
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- ك�سفت الغربة عن حّب ال�طن وال�لء وال�فاء له عند ال�ساعر، فكان 
لفراق ال�طن اأثٌر كبيٌر على ال�ساعر، حيث عبر عنه بالبكاء والحزن 

وال�س�ق ول�عة الفراق، وو�سف حاله عند الرحيل.
ح ال�ساعر بحب الأ�سدقاء الذي كان لذكرياته معهم الدافع الكبير  - �سراَّ
القل�ب،  ت�افق  الم�اقف؛ ذاكًرا  بع�س  الت�سريح، وذلك في  في هذا 
التالقي،  وذك��رى  النف��س،  وتقارب  وال�فاء،  العه�د  وذك��رى  وال���د، 

حيث كانت ذكريات الأ�سدقاء تفيد الرمز لذكرى ال�طن والديار.
اأثًرا في اإعادة �س�رة ال�طن والأقارب والأ�سدقاء،  - اأ�سبحت الذكرى 
من خالل ا�سترجاع الم�اقف والأحداث حين خال ال�ساعر بنف�سه؛ مما 
انعك�س عليه في ا�ستعال الغربة والحنين وال�س�ق لمعاناة القلب وبكاء 

العين وحرقة الأ�سى والحزن عليهم في الغربة.
- ك�سفت الدرا�سة عالقة ال�ساعر بالمحب�بة التي كان لها اأثٌر في الغربة، 
غربة  المحب�بة  فقد  ولكن  غربته،  عند  والأ�سدقاء  ال�طن  فقد  فه� 
بذاتها، فت�ؤكد الدرا�سة اغتراب الغربة ببعد محب�بته، فانعك�ست عند 
وال�فاء  ال��سل  في  والأم��ل  وال�س�ق،  بالحب  الت�سريح  على  ال�ساعر 
اأ�سبحت  ربما  ال��ذي  الجفاء  من  والخ�ف  ال���د،  وحفظ  والإخ��ال���س 

الغربة اأحد اأ�سبابه.
- انعك�ست الغربة عند ال�ساعر بالمعاناة ال�سلبية التي نتج عنها الحنين 
وال�س�ق واألم الفراق والبعد والحرقة على الأهل وال�طن والمحب�بة؛ 
هذه  لزمته  حيث  والحزن؛  الن�م  وعدم  والهم  البكاء  في  فتج�سدت 
المعاناة طيلة غربته، فاأثرت على عدم البقاء في الغربة، فلم تتجاوز 

عاًما واحًدا.
-  لجاأ ال�ساعر في غربته اإلى الحديث مع الغربة، فتن�ع الحديث عنده 
مع الطي�ر؛ حيث تمثلت مع الحماِم والع�سف�ِر، وحديث الطبيعة من 
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مع  الحديث  وظهر  والليل،  والنج�م  الريح  في  تجلت  اأخ��رى  ناحية 
الذات في الهم�م، وال�س�ق، والنف�س، والقلب، والعقل، والعين، وتعد 
ال�حدة التي تجرع من خاللها اآلم الغربة الداعي اإلى محادثة الطي�ر 

والطبيعة والذات التي دارت في م�ا�سع كثيرة.

الهوامــ�ض
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وتاج العرو�س من ج�اهر القام��س، للزبيدي )460/3(، مادة غرب.
)12( ال�سحاح، للج�هري )193/1(، ول�سان العرب، لبن منظ�ر )638/1( مادة غرب، و 

تاج العرو�س من ج�اهر القام��س، للزبيدي )460/3(، مادة غرب.
)13( المحكم والمحيط الأعظم في اللغة، لبن �سيده )298/5(، مادة غرب، ول�سان العرب، 
للزبيدي  القام��س،  ج�اهر  من  العرو�س  تاج  و  غرب،  مادة   )638/1( منظ�ر  لبن 

)457/3(، مادة غرب.
)14( المحكم والمحيط الأعظم في اللغة، لبن �سيده )299/5(، مادة غرب، ول�سان العرب، 
للزبيدي  القام��س،  ج�اهر  من  العرو�س  وتاج  غرب،  مادة   )639/1( منظ�ر  لبن 

)465/3(، مادة غرب.
)15( المحكم والمحيط الأعظم في اللغة، لبن �سيده )299/5(، مادة غرب، ول�سان العرب، 

لبن منظ�ر )639/1( مادة غرب.
)16( ل�امع على �ساطئ الغربة، لحمد القحطاني ) �س 6(.

)17( محا�سرات الأدباء ومحاورات ال�سعراء والبلغاء، لح�سين بن محمد الراغب الأ�سبهاني 
.)613/4(

)18( الإ�سارة الإلهية، لأب� حيان الت�حيدي ) �س 57(.
في  اليمنيين  الطالب  ل��دى  النف�سية  ال�سحة  متغيرات  ببع�س  وعالقته  الغ��ت��راب   )19(

جمه�رية م�سر العربية، لأحمد محمد اأحمد الجرم�زي )�س 25(.
)20( الغتراب في ال�سعر العراقي في القرن ال�سابع الهجري، لأحمد علي اإبراهيم )�س18(.

)21( الغتراب في حياة و�سعر ال�سريف الر�سي، لعزيز ال�سيد جا�سم )�س 10(.
)22( الغربة في ال�سعر الجاهلي، لعبد الرزاق الخ�سروم )�س 13(.

الجب�ري  وهيب  ليحيى  الأوط��ان،  اإلى  الحنين  العربي-  ال�سعر  في  والغربة  الحنين   )23(
)�س16(.
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)24( المرجع ال�سابق )�س 17(.
في  والغ��ت��راب   ،)3 )���س  ال�س�يدي  حميد  لفاطمة  الأم����ي،  ال�سعر  في  الغ��ت��راب   )25(
8(، والغتراب في  �سليم هياجنة )�س  الجاهلية درا�سة ن�سية، لمحم�د  الق�سيدة 
ال�سعر العراقي في القرن ال�سابع الهجري، لأحمد علي اإبراهيم )�س 14(، وينظر: 
�سيادة  الأندل�سي»ع�سر  ال�سعر  في  والغربة  الحنين  الخليلي،  اإبراهيم  روحي  مها 
635-897 هجرية«، ر�سالة ماج�ستير، ق�سم اللغة العربية، كلية الدرا�سات  غرناطة: 

العليا، جامعة النجاح ال�طنية، نابل�س، فل�سطين، 2007م، �س 23.
)26( الغربة والحنين لل�طن في ال�سعر الفل�سطيني بعد الماأ�ساة، لأمين �سالح محم�د عبد 

ربه )�س 91(.
ج1،  1978م،  الإ�سكندرية،  الم�سرية،  المعارف  من�ساأة  الغتراب،  رجب،  محم�د   )27(

�س34.
بعد  الفل�سطيني  ال�سعر  في  لل�طن  والحنين  الغربة  رب��ه،  عبد  محم�د  �سالح  اأمين   )28(

الماأ�ساة، مرجع �سابق، �س 91، بت�سرف.
)29( عمرو بن بحر الجاحظ، اأب� عثمان، ر�سالة في الحنين اإلى الأوطان، تحقيق عبدال�سالم 

هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1964م، �س 10.
)30( ح�سين بن محمد الراغب الأ�سبهاني، محا�سرات الأدباء ومحاورات ال�سعراء والبلغاء، 

مرجع �سابق، ج4، �س 614.
)31( اإ�سماعيل بن حماد الج�هري، ال�سحاح، مرجع �سابق ، ج5، �س 2014م.

)32( ال�سيد محمد مرت�سى الح�سيني الزبيدي، تاج العرو�س من ج�اهر القام��س، تحقيق: 
علي هاللي، �سل�سلة ي�سدرها المجل�س ال�طني للثقافة والفن�ن والآداب، دولة الك�يت، 

ط1، 1421ه�، 2001م، ج 34، �س 456، مادة حنن.
)33( محمد عبدالمنعم محمد قباجة، الغربة والحنين اإلى الديار في �سعر الع�سر العبا�سي 
الدرا�سات  كلية  العربية،  اللغة  ف�سم  ماج�ستير،  ر�سالة  334ه�(،  )232ه�-  الثاني 

العليا، جامعة الخليل، 2008م، �س 4.
)34( محم�د �سليم هياجنة، الغتراب في الق�سيدة الجاهلية درا�سة ن�سية، مرجع �سابق، 

�س 34.
اج و�سعره، ر�سالة ماج�ستير،  )35( رو�سة بنت بالل بن عمر الم�لد، الغتراب في حياة ابن دراَّ
ق�سم الدرا�سات العليا، كلية اللغة العربية، جامعة اأم القرى، مكة، 1428ه�، 2007م، 

�س24.
)36( اإبراهيم بن علي الح�سري القيرواني )ت: 354ه�(، زهر الآداب وثمر الألباب، مف�سل 
وم�سب�ط بقلم: زكي مبارك، دار الجيل، بيروت، ط 5، 1419ه�، 1999م، ج 3، �س 736.
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)37( يحيى وهيب الجب�ري، الحنين والغربة في ال�سعر العربي- الحنين اإلى الأوطان، مرجع 
�سابق، �س 12.

)38( يحيى وهيب الجب�ري، الحنين والغربة في ال�سعر العربي- الحنين اإلى الأوطان، مرجع 
�سابق، �س 10.

)39( الحجازيات، �س 50.

)40( الحجازيات، �س 15.

)41( الحجازيات، �س 44.

)42( الحجازيات، �س 50.
 ،59  ،50  ،45  ،44  ،43  ،42 )43( ورد هذا ال�ستخدام في دي�ان الحجازيات في �سفحات: 38، 

.101  ،100  ،96  ،95  ،94  ،84  ،83  ،74  ،62  ،61  ،60

)44( الحجازيات، �س 65.

)45( الحجازيات، �س 29.

)46( الحجازيات، �س 30.

)47( الحجازيات، �س 78.
)48( الحجازيات، �س 102.

)49( الحجازيات، �س 30.

)50( الحجازيات، �س 31.

)51( الحجازيات، �س 32.
)52( الحجازيات، �س 30، 68.
)53( الحجازيات، �س 90، 92.

)54( الحجازيات، �س 102.
)55( الحجازيات، �س 30.
)56( الحجازيات، �س 31.

)57( الحجازيات، �س 32، 33.
)58( الحجازيات، �س  33.
)59( الحجازيات، �س  90.

)60( الحجازيات، �س  102.
)61( الحجازيات، �س 81.
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)62( الحجازيات، �س 90.

)63( الحجازيات، �س 92.

)64( الحجازيات، �س 31.

)65( الحجازيات، �س 30.

)66( الحجازيات، �س 33.

)67( الحجازيات، �س 96.

)68( الحجازيات، �س 32.

)69( الحجازيات، �س 91.
)70( الحجازيات، �س 102.

)71( الحجازيات، �س 98.
.90  ،46 )72( الحجازيات، �س 32، 

)73( الحجازيات، �س 57.
.100  ،76  ،65  ،63 )74( انظر: الحجازيات، �س 62، 

)75( نالحظ وج�د خطاأ مطبعي في هذا ال�سطر، و�سحته )األ، ما األ »ما«؟ اأما ، ما اأما؟( 
حتى ي�ستقيم ال�زن.
)76( الحجازيات، �س  86.
)77( الحجازيات، �س 37.
)78( الحجازيات، �س  38.
)79( الحجازيات، �س 45.
)80( الحجازيات، �س 60.
)81( الحجازيات، �س 60.
)82( الحجازيات، �س 62.
)83( الحجازيات، �س 97.

)84( الحجازيات، انظر: �س 64.
)85( الحجازيات، �س  34.
)86( الحجازيات، �س  36.
)87( الحجازيات، �س 45.
)88( الحجازيات، �س 30.
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)89( الحجازيات، �س 93.

)90( الحجازيات، �س 94.

)91( الحجازيات، �س 82.
)92( الحجازيات، �س 101.

)93( الحجازيات، �س 51.

)94( الحجازيات، �س 82.
)95( المعجم ال�جيز، مجمع اللغة العربية، القاهرة، 1415ه�، 1994م، �س 451.

)96( الحجازيات، �س 82.

)97( الحجازيات، �س 40.

)98( الحجازيات، �س 75.
)99( الحجازيات، انظر: �س 85.

)100( الحجازيات، �س 84.
)101( محمد بن ال�ليد الفهري الطرط��سي )ت: 520ه�(، �سراج المل�ك، تحقيق: محمد 
ج2،  1994م،  1414ه�،  ط1،  القاهرة،  اللبنانية،  الم�سرية  ال��دار  بكر،  اأب�  فتحي 

�س680، 681.
بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  المخ�س�س،   ،)458 )ت:  �سيده  بن  اإ�سماعيل  بن  علي   )102(

ال�سفر الثامن، �س 168.
وغرائب  المخل�قات  عجائب  682ه�(،  )ت  القزويني  محم�د  بن  محمد  بن  زكريا   )103(
الم�ج�دات، مكتبة ومطبعة م�سطفى البابي الحلبي واأولده، القاهرة، ط5، 1401ه�، 

1980م، �س 379.

)104( المعجم ال�جيز، مجمع اللغة العربية، مرجع �سابق، �س 638.
)105( الحجازيات، �س 34.

)106( الحجازيات، �س 34، 35.

)107( الحجازيات، �س 35، 36.
)108( العذار - عذار الغالم: جانب لحيته. ويقال: خلع فالن عذاره: انهمك في الغي، ولم 

ي�ستح منه، المعجم ال�جيز، �س 411.
)109( الحجازيات، �س 72.
)110( الحجازيات، �س 79.
)111( الحجازيات، �س 79.
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)112( الحجازيات، �س 80.

)113( الحجازيات، �س 80.

)114( الحجازيات، �س 97.

)115( الحجازيات، �س 47.

)116( الحجازيات، �س 47.
)117( الحجازيات، �س 48، 49.

)118( الحجازيات، �س 88.

)119( الحجازيات، �س 36.

)120( الحجازيات، �س 40.

)121( الحجازيات، �س 40.

)122( الحجازيات، �س 76.

)123( الحجازيات، �س 77.

)124( الحجازيات، �س 71.

)125( الحجازيات، �س 71.
)126( انظر: الحجازيات، �س 38، 89.

)127( الحجازيات، �س 39.

)128( الحجازيات، �س 57.

)129( الحجازيات، �س 86.

)130( الحجازيات، �س 98.
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جماليات الفا�سلة القراآنية يف »�سورة الأنفال«

درا�سة بالغية ن�سية

�سمري عو�ض اهلل عبدالفتاح رفاعي)*(

َرا�َسِة َواأَْهَداُفَها َواأَ�ْسَبْاُب ِاْخِتَيْاِرَها: ُة الدِّ يَّ 1 - اأََهمِّ
َنْثٌر  ٌد، َفال ُهَو �ِشْعٌر َك�ِشْعِر اْلَب�َشِر، َوال ُهَو  ِلْلُقْراآَِن اْلَكِرْيِم َنْظٌم ُمَتَفرِّ
اأَْن  ُدْوَن  ْعَر،  ال�شِّ َيُفْوُق  َما  ْنِغْيِم  َوالتَّ اْلَجْر�ِس  َحالَوِة  ِمْن  ِفْيِه  اإِْذ  َكَنْثِرِهْم؛ 
ُي�ْشِبُه  َما  َوِفْيِه  َبْع�ِس االأَْحَياِن،  اْلَمْعَنى ِفي  ُم ِفي  َتَتَحكَّ ِتي  الَّ ِبُقُيْوِدِه  َد  َيَتَقيَّ
ْجِع  ْعِر َوال َقَواِفي ال�شَّ َدًة َكَقَواِفي ال�شِّ َها َلْي�َشْت َرِتْيَبًة َوال ُمَحدَّ اْلَقَواِفي َبْيَد اأَنَّ
اْلَماأُْلْوِف، َوِمْن َثمَّ ال َتَملُُّه االأُُذُن، َبْل ُيْقِبُل االإِْن�َشاُن َعَلى ِقَراَءِتِه اأَْو �َشَماِعِه 
اإِْيَقاَعاِتِه  ِب�َشَبِب  ْوِتي  ال�شَّ ْكِوْيِن  التَّ اِت  َجَماِليَّ ِمْن  ِفْيِه  ِلَما  ٍد  ُمَتَجدِّ ِب�َشَغٍف 
َدِة  اْلُمَتَعدِّ اللَُّغِويِّ  اإِْعَجاِزِه  �ِشَماِت  ِمْن  �ِشَمٌة  َوِتْلَك  ِلِه،  َوَفَوا�شِ َوَتْنِغْيَماِتِه 

اأََرْدُت اْلُوُقوَف َعَلْيَها.
َرا�َشِة اإَِلى َما َيِلْي: ُة َهِذِه الدِّ يَّ َوَترِجُع اأََهمِّ

االإِْيَقاِع  َخْلِق  ِفي  َلِة  اْلَفا�شِ َدْوِر  َعْن  لَتْك�ِشَف  َجاَءْت  َرا�َشَة  الدِّ َهِذِه  اأَنَّ   - 1
ْوِتي ِفي اْلُقْراآَِن اْلَكِرْيِم، َكَما اأَ�َشْرُت. ال�شَّ

ِة  ْرِكيِبيَّ َواِهِر التَّ ِرْيَن َقْد َعلََّل ُوُجْوَد الظَّ ْيَن َواْلُمَف�شِّ 2 - اأَنَّ َكِثْيًرا ِمَن اْلَبالِغيِّ
اأِْخْيِر، َواالْعِتَرا�ِس، َواالْلِتَفاِت، َوَغْيِرَها - ِفي  ْقِدْيِم َوالتَّ - ِمْن ِمْثِل: التَّ

)*( دكتوراه في البالغة والنقد.
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اأَنَّ  َبْيَد  َفَح�ْشُب،  َياِت  االآَ َتَنا�ُشِب  ْو  اأَ ِل  اْلَفَوا�شِ ِبِرَعاَيِة  َلِة  اْلَفا�شِ ُجْمَلِة 
َرا�َشُة  َياِق، َوِمْن َثمَّ اأََتْت َهِذِه الدِّ َواِهَر َكاَنْت ُتَراِعي َدالَلَة ال�شِّ َهِذِه الظَّ
ِة،  ِنيَّ اْلُقْراآَ َلِة  اْلَفا�شِ اإَِلى  وِل  اْلُو�شُ َواِهِر ِفي  َدْوِر َهِذِه الظَّ لَتْك�ِشَف َعْن 
َيَتَنا�َشُب  الَِّذي  اْلَمْعَنى  َذِلَك  َلِة،  اْلَفا�شِ ُجْمَلِة  ِفي  اْلَمْعَنى  اإِْنَتاِج  َوِفي 

َياَق اللَُّغِويِّ الَِّذي َيِرُد ِفْيِه.  َوال�شِّ
ا- ِفي َتَما�ُشِك  َلِة -اأَْي�شً َرا�َشَة َجاَءْت لَتْك�ِشَف َعْن َدْوِر اْلَفا�شِ 3 - اأَنَّ َهِذِه الدِّ
ُة -الَرْيَب- َوْجٌه  َلُة اْلُقْراآَِنيَّ ، َفاْلَفا�شِ النَّ�سِّ اْلُقْراآَِنيِّ اللَّْفِظيِّ َواْلَمْعَنِويِّ
َجْر�ًشا  َتْخُلُق  َها  اأَنَّ َذِلَك  اْلَكِرْيِم؛  ِلْلُقْراآَِن  اللَُّغِويِّ  االإِْعَجاِز  ُوُجْوِه  ِمْن 
ي َوُيْمِتُعُه، َوُي�َشاِعُدُه َعَلى َفْهِم اْلَمْعَنى،  ا ُيْطِرُب اْلُمَتَلقِّ ا ُمْو�ِشْيِقيًّ اإِْيَقاِعيَّ

 . َكَما َتْعَمُل َعَلى التََّما�ُشِك اللَّْفِظيِّ َواْلَمْعَنِويِّ ِللنَّ�سِّ اْلُقْراآَِنيِّ
َلِة َوَراَء اْخِتَياِري ِلِدَرا�َشِتَها ِفي �ُشْوَرِة  ُة ِلْلَفا�شِ يَّ َوَقْد َكاَنْت َهِذِه االأََهمِّ
َما  اإِنَّ َرا�َشِة  ِللدِّ اْلَكِرْيَمِة  ْوَرِة  ال�شُّ َهِذِه  اْخِتَياِر  في  َبَب  ال�شَّ َوَلَعلَّ  »االأَنفال«. 
َيُقْم  َلْم  اْلَباِحِثْيَن  ِمَن  اأََحًدا  نَّ  َواأَ ْوِل،  الطُّ َطُة  ُمَتَو�شِّ �ُشْوَرٌة  َها  اأَنَّ اإَِلى  َيْرِجُع 

َلِة ِفْيَها. ِبِدَرا�َشِة اْلَفا�شِ

اِبَقُة: َراْ�َساُت ال�سَّ 2 - الدِّ
ِة َما َيِلي: َلِة اْلُقْراآَِنيَّ وَع اْلَفا�شِ ِتي َتَناَوَلْت َمْو�شُ َرا�َشاِت الَّ َوِمْن اأَْبَرِز الدِّ

والفا�شلة  ال�شجع  في  بالغية  درا�شة  طبق:  محمد  ع��ب��دال��ج��واد   -  1
 - الزقازيق   - والتوزيع  والن�شر  للطباعة  االأرق��م  دار   - القراآنية 

م�شر- الطبعة االأولى 1413ه�/ 1993م.
 - االأردن   - عمار  دار   - القراآن  في  الفا�شلة  الح�سناوي:  محمد   -  2
الطبعة الثانية 2000م. وقد كانت الطبعة االأولى منه في بيروت �شنة 

1994م.
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3 - ح�سين ن�سار: اإعجاز القراآن، الفوا�شل - مكتبة م�شر - القاهرة 
)3 �س كامل �شدقي، الفجالة( - م�شر - الطبعة االأولى- 1999م.

4 - ال�سيد خ�سر: فوا�شل االآيات القراآنية، درا�شة بالغية داللية- مكتبة 
الثانية-  الطبعة  االأوب��را( - م�شر-  القاهرة )42 ميدان  االآداب- 
االآداب  مكتبة  في  منه  االأول��ى  الطبعة  كانت  وقد  1430ه�/2009م. 

اأي�شا �شنة 1420ه�/ 2000م.  
اأحمد حمودة مو�سى: دور الفوا�شل في تما�شك الن�س القراآني -   - 5

ر�شالة دكتوراه - كلية دار العلوم - جامعة القاهرة - 2012م.

َرا�َسِة َواإِْجَراَْءاُتُه: 3 - َمْنَهُج الدِّ
اْلَمْنَهَج  ِفْيَها  اْعَتَمْدُت  َمَباِحَث،  َثالَثِة  َعَلْى  َرا�َشُة  الدِّ َه��ِذِه  َتُقْوُم 
َواِهِر  َوالظَّ  ، ِويِّ ال��رَّ ُح��ُرْوِف  ِد  َر�شْ َعَلى  َيُقْوُم  الَِّذي  ْحِلْيِليَّ  التَّ اِئيَّ  االإِْح�شَ
َتْرِتْيًبا  َتْرِتْيِبَها  ُثمَّ  االأَْنَفال«،  »�ُشْوَرِة  ِفي  ِة  يَّ النَّ�شِّ َماِت  َوال�شِّ ِة،  ْرِكْيِبيَّ التَّ
ُوُرْوِدَها  �َشَبِب  َوَبَياِن  َوَتْحِلْيِلَها،  ِفَها  َو�شْ ُثمَّ  ُوُرْوِدَها،  ِن�َشِب  َح�َشَب  ا  َتَناُزِليًّ
ْوَرِة  ْحِو الَِّذي َوَرَدْت َعَلْيِه، ُم�ْشَت�ْشِهًدا َعَلى ُكلٍّ ِبَبْع�ِس اآََياٍت ِمَن ال�شُّ َعَلى النَّ
ْقِديِّ  َوالنَّ ْف�ِشْيِريِّ  التَّ التَُّراِث  ِمَن   - َرْيَب  ال   - َذِلَك  ِفي  ُمِفْيًدا  اْلَكِرْيَمِة، 
ٍة  َنَظِريَّ ِدَرا�َشاٍت  ِمْن  النَّ�سِّ  ِعْلُم  َمُه  َقدَّ ا  ِممَّ اإَِفاَدِتي  ِبَجاِنِب   ، َواْلَبالِغيِّ

ٍة. َوَتْطِبْيِقيَّ
ِة  َظِريَّ النَّ َماِت  اْلُمَقدِّ ِفي  ��اِرْي��ِخ��يَّ  ال��تَّ اْلَمْنَهَج  اْعَتَمْدُت  َوَق��ْد  َه��َذا، 

َرا�َشِة الثَّالَثِة. ِلَمَباِحِث الدِّ

َرا�َسِة: ُة الدِّ 4 - ُخطَّ
ُثمَّ  َمَباِحَث،  َوَثالَثِة  َوَتْمِهْيٍد  َمٍة  ُمَقدِّ َعَلى  َرا�َشَة  الدِّ َهِذِه  ْمُت  َق�شَّ َوَقْد 

اِدِر َواْلَمَراِجِع. َخْاِتَمٍة َيِلْيَها َثْبٌت ِباْلَم�شَ
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ا َيِلي:  َنِت اْلَحِدْيَث َعمَّ مَّ َمُة، َفَقْد َت�شَ ا اْلُمَقدِّ َفاأَمَّ
َرا�َشِة َواأَْهَداُفَها َواأَ�ْشَبْاُب ِاْخِتَيْاِرَها.  ُة الدِّ يَّ 1 - اأََهمِّ

اِبَقُة.  َرا�َشاُت ال�شَّ 2 - الدِّ
َرا�َشِة َواإِْجَراَءاُتُه. 3 - َمْنَهُج الدِّ

َرْا�َشِة. ُة الدِّ 4 - ُخطَّ
لَِة َواأَْنَواِعَها َوَوَظاِئِفَها«. ا التَّْمِهْيُد َفَكاَن ِبُعْنَواِن: »ِفي َمْفُهْوِم اْلَفا�سِ َواأَمَّ
ُة«، َوِفْيِه ُقْمُت  ْوِتيَّ َرا�َسُة ال�سَّ ُل َفَكاَن ِبُعْنَواِن: »الدِّ ا اْلَمْبَحُث الأَوَّ َواأَمَّ

. ْوِتيُّ َلِة ِفي َخْلِق االإِْيَقاِع ال�شَّ ِبَبَياِن َدْوِر اْلَفا�شِ
َوِفْيِه  ُة«،  التَّْرِكْيِبيَّ َرا�َسُة  »الدِّ ِبُعْنَواِن:  َفَكاَن  الثَّاني  اْلَمْبَحُث  ��ا  َواأَمَّ
اإَِلى  وِل  اْلُو�شُ ِفي  َلِة  اْلَفا�شِ ُجْمَلِة  ِفي  ِة  ْرِكيِبيَّ التَّ َواِهِر  الظَّ َدْوِر  ِبَبَياِن  ُقْمُت 

ِة . ِنيَّ َلِة اْلُقْراآَ اْلَفا�شِ
ُة«، َوِفْيِه ُقْمُت  يَّ َرا�َسُة النَّ�سِّ ا اْلَمْبَحُث الثَّاِلُث َفَكاَن ِبُعْنَواِن: »الدِّ َواأَمَّ
َواْلَمْعَنِويِّ  اللَّْفِظيِّ  التََّما�ُشِك  اإحداث  في  ُة  ِنيَّ اْلُقْراآَ َلُة  اْلَفا�شِ َدْوِر  ِبَبَياِن 

. ِللنَّ�سِّ اْلُقْراآَِنيِّ
ْحُت ِفْيَها اأََهمَّ َنَتاِئِج الَبْحِث. َواأَّما الَخاِتَمُة: َفَقْد اأَْو�شَ

َلِة َواأَْنَواِعَها َوَوَظاِئِفَها: ْمِهْيُد: ِفي َمْفُهْوِم اْلَفا�شِ التَّ

ِنيَِّة: لَِة اْلُقْراآَ اأوًل - َمْفُهْوُم اْلَفا�سِ
لَِة«: اْلَمْعَنى اللَُّغِويُّ ِلَكِلَمِة »اْلَفا�سِ

ْيَئْيِن  ِل(، َوُهَو »اإَِباَنُة اأََحِد ال�سَّ َلُة ِفي اللَُّغِة َماأُْخْوَذٌة ِمَن )اْلَف�سِ اْلَفا�شِ
ِفْيِه  َم��ا  اْل��ِخ��َط��اِب:  ُل  َوَف�سْ  ... ُف��ْرَج��ٌة  َبْيَنُهَما  َي��ُك��ْوَن  َحتَّى  الآََخ���ِر  ِم��َن 
ْيَء  ال�سَّ َو)َف�َسَل(  ْوِل(،  )اْلُف�سُ َواِح��ُد  ُل(  َو»)اْلَف�سِ اْلُحْكِم«)1(،  ُل  َف�سْ
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النَّاِحَيِة  ِمَن  َو)َف�َسَل(  �َسَرَب،  َوَباُبُه  َفاْنَقَطَع،  َقَطَعُه  اأَْي  )َفاْنَف�َسَل( 
ْلُه ِباْلَك�ْسِر )ِف�َساًل(،  ِه َيْف�سِ مِّ ْيُع َعْن اأُ �سِ َخَرَج َوَباُبُه َجلَ�َس، َو)َف�َسَل( الرَّ
ُل( ِبَوْزِن اْلَمْجِل�ِس  َل( �َسِرْيَكُه، َو)اْلَمْف�سِ َو)اْفَت�َسلَُه( اأَْي َفَطَمُه، َو)َفا�سَ
َعْن  َل  ُف�سِ اإَِذا  النَّاَقِة  َوَل��ُد  ْيُل(  َو)اْلَف�سِ اُء...  الأَْع�سَ ِل(  )َمَفا�سِ َواِح��ُد 
يُل(  َتْيِن َخَرَزٌة، َو)التِّْف�سِ ٌل( اأَْي َجَعَل َبْيَن ُكلِّ ُلوؤُْلوؤَ ِه... َوَعْقٌد )ُمَف�سَّ اأُمِّ

التَّْبِيْيُن«)2(.
ُد َمَعاِنْيَها ِمَن: االإَِباَنِة اإَِلى اْلَقْطِع اإَِلى     َفَماَدُة )َف�َسَل( ِفي اللَُّغِة َتَتَعدَّ
َها - َعَلى َهَذا  نَّ اأَ َبْيَد  اَعِة(،  �شَ اإَِلى اْلَفْطِم: )اأَْي: اْلَقْطِع َعِن الرَّ اْلُخُرْوِج 
ِد ِفي اْلَمَعاِنْي - ال َتْخُرُج َعْن َمْعًنى ِمْحِوِريٍّ َواِحٍد َيْجَمُعَها َجِمْيًعا،  َعدُّ التَّ
اْرِتَباًطا  َيْرَتِبُط  اللَُّغِويُّ  اْلَمْعَنى  َوَهَذا  َغْيِرِه«)3(،  َعْن  ْيِء  ال�سَّ ُز  َوُهَو »َتَميُّ

ِطالِحيِّ ِلْلَكِلَمِة الَِّذي �َشاأَْعِر�ُس َلُه ِفْيَما َيِلْي. َوِثْيًقا ِباْلَمْعَنى اال�شْ

لَِة«: ِطالِحيُّ ِلَكِلَمِة »اْلَفا�سِ اْلَمْعَنى ال�سْ
ُل ُحُرْوٌف  َفَيُقْوُل: »اْلَفَوا�سِ َلَة،  اْلَفا�شِ 386ه�(  اِنيُّ )ت:  مَّ الرُّ ُف  ُيَعرِّ

ْفَهاِم اْلَمَعاِنْي«)4(. ُمَت�َساِكلٌَة ِفي اْلَمَقاِطِع ُتْوِجُب ُح�ْسَن اإِ
ُرَها  اأَُعْن�شِ ْعِرْيِف،  التَّ َهَذا  َعَلى  َواْللَِّحاِظ  ِخِذ  اْلَماآَ َبْع�َس  ِلْي  اأَنَّ  َعَلى 

ِفْيَما َيِلْي:
ِل، اإِْذ ِهَي - ِعْنَدُه - ُحُرْوُف  ِه ِلْلَفَوا�شِ اِنيُّ ِمْن َحدِّ مَّ ُق الرُّ يِّ اًل - ُي�شَ اأَوَّ

ُح. َها اأَْكَبُر ِمْن َذِلَك، َكَما �َشَيتَّ�شِ ِويِّ َفَح�ْشُب. َبْيَد اأَنَّ الرَّ
ُل  اْلَفَوا�شِ َوِهَي  ِل،  اْلَفَوا�شِ ِمَن  َواِحٍد  َنْوٍع  اإَِلى  اِنيُّ  مَّ الرُّ ُي�ِشْيُر  َثاِنًيا - 
ُحُرْوٌف  ُل  »اْلَفَوا�سِ َيُقْوُل:  اأَْن  ُه  َحقُّ َوَكاَن  اْلُمَتَماِثَلُة)5(،  اأَْي:  اْلُمَت�َشاِكَلُة، 
لَِة. ُمَت�َساِكلٌَة اأَْو ُمَتَقاِرَبٌة ِفي اْلَمَقاِطِع«؛ ِلُي�ِسْيَر ِبَذِلَك اإَِلى َنْوَعْي اْلَفا�سِ
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ٍة  اإَِلى َغاَيٍة َجَماِليَّ َتْعِرْيِفِه  ُه ِفي  ُيَنبِّ ُه  اأَنَّ اِنيِّ  مَّ ا ُيْحَمُد ِلْلرُّ َثاِلًثا - َوِممَّ
ِويِّ  ال��رَّ ُح��ُرْوَف  اْلُمَت�َشاِكَلَة/  اْلُحُرْوَف  َه��ِذِه  نَّ  اأَ َوِه��َي  َلِة،  ِلْلَفا�شِ ٍة  َمْعَنِويَّ
ُق َبْيَن  اًل - الأَْجِل َمْعَنى االآََيِة، َوَعَلى َهَذا اْلَمْفُهْوِم ُيَفرِّ َما ِجْيَء ِبَها - اأَوَّ اإِنَّ
ُل َبالَغٌة، َوالأَ�ْسَجاُع َعْيٌب، َوَذِلَك  ِل َواالأَ�ْشَجاِع، َفَيُقْوُل: »َواْلَفَوا�سِ اْلَفَوا�شِ
َوُهَو  َلَها.  َتاِبَعٌة  َفاْلَمَعاِني  الأَ�ْسَجاُع  ا  مَّ َواأَ ِلْلَمَعاِنْي،  َتاِبَعٌة  َل  اْلَفَوا�سِ اأَنَّ 
لَلِة، اإِْذ َكاَن اْلَغَر�ُس الَِّذي ُهَو ِحْكَمٌة اإِنََّما  َقْلُب َما ُتْوِجُبُه اْلِحْكَمُة ِفي الدَّ
ٌة، َفاإَِذا َكاَنِت اْلُم�َساَكلَُة  ُهَو الإَِباَنُة َعِن اْلَمَعاِني الَِّتي اْلَحاَجُة اإَِلْيَها َما�سَّ
َذا َكاَنِت اْلُم�َساَكلَُة َعلَى ِخالِف َذِلَك َفُهَو َعْيٌب  لًَة اإَِلْيِه َفُهَو َبالَغٌة، َواإِ ُو�سْ
ِن ُكلَُّها َبالَغٌة َوِحْكَمٌة؛ لأَنََّها َطِرْيٌق اإَِلى اإِْفَهاِم  ُل اْلُقْراآَ َوُلْكَنٌة... َوَفَوا�سِ

ْوَرٍة ُيَدلُّ ِبَها َعلَْيَها«)6(. اْلَمَعاِني الَِّتي ُيْحَتاُج اإَِلْيَها ِفي اأَْح�َسِن �سُ
َيُكْن  َلْم  ُه  اأَنَّ َكَما  �ِشَواَها،  ُدْوَن  اْلَغاَيِة  َهِذِه  َعَلى  َر  اْقَت�شَ َقِد  ُه  اأَنَّ َبْيَد 
ِل َواالأَ�ْشَجاِع، اإِْذ َجَعَل االأَ�ْشَجاَع َعْيًبا ُمْطَلًقا،  َدِقْيًقا ِفي َتْفِرَقِتِه َبْيَن اْلَفَوا�شِ
اَحِة؛  َعَلى اأَنَّ ِمْنَها َما ُهَو َعْيٌب)7(، َوِمْنَها َما ُهَو ِفي َغاَيِة اْلُح�ْشِن َواْلَف�شَ
�ُشْوَل �شلى  ِل اْلُقْراآَِن اْلَكِرْيِم َوَرَدْت َم�ْشُجْوَعًة، َواأَنَّ الرَّ ِبَدِلْيِل اأَنَّ اأَْكَثَر َفَوا�شِ
َما  َمِعْيَبًة  َكاَنْت  َوَلْو  اأََحاِدْيِثِه،  ِمْن  َكِثْيٍر  ِفي  اْلَتَزَمَها  َقِد  و�شلم  عليه  اهلل 

َوَرَدْت ِفي اْلُقْراآَِن َوال َكالِم َخْيِر االأََناِم.
َقاَلُه  َما  اإَِل��ى  َجِدْيًدا  ْيُف  ُي�شِ َوال  403ه�(  )ت:  اْلَباِقالِنيُّ  َياأِْتي  ُثمَّ 
��ُل:  اْل��َف��َوا���سِ �����ا  »َواأَمَّ َف��َي��ُق��ْوُل:  ا،  �شً ُمَلخَّ َك��الَم��ُه  َيْنُقُل  ُه��َو  ْذ  اإِ  ، ��اِن��يُّ مَّ ال��رُّ
َوِفْيَها  اْلَمَعاِني،  ْف��َه��اُم  اإِ ِبَها  َيَقُع  اْلَمَقاِطِع،  ِفي  ُمَت�َساِكلٌَة  ُح��ُرْوٌف  َفِهَي 
َتاِبَعٌة  ُل  َواْلَفَوا�سِ اْلَمْعَنى،  َيْتَبُعُه  ْجَع  َبالَغٌة. َوالأَ�ْسَجاُع َعْيٌب؛ لأَنَّ ال�سَّ

ِلْلَمَعاِني«)8(.
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َلِة، اإِْذ َتَجاَوَز  ِه ِلْلَفا�شِ َع ِمْن َحدِّ ْرَك�ِسيُّ )ت: 794ه�(، َفَقْد َو�شَّ ا الزَّ َواأَمَّ
االآََي��ِة،  ِخ��ِر  اآَ َكِلَمُة  »ِهَي  َفَقاَل:  َح��ْرٌف،  ال  َكِلَمٌة  َها  اأَنَّ َعَلى  َونَّ�َس  �َشاِبَقْيِه، 
ى َيْعِر�ُس ِلَتَعاِرْيِف َبْع�ِس اْلُعَلَماِء  ْثِر«)9(، ُثمَّ َم�شَ ْعِر َوَقِرْيَنِة النَّ َكَقاِفَيِة ال�شَّ
اِنيِّ الَِّذي َقاَل: »ِهَي َكِلَمُة اآَِخِر اْلُجْمَلِة«)10(، َوِمْنُه  َلِة ِمْن ِمْثِل: الدَّ ِلْلَفا�شِ
 )11( اْلَباِقالِنيِّ َوِمْثِل:  َلِة،  ِلْلَفا�شِ َمْفُهْوَمُه   - َيْبُدو  ِفْيَما   - ْرَك�ِشيُّ  الزَّ اأََخَذ 

ا. ُت ِلَمْفُهْوِمِه َتوًّ الَِّذي َعَر�شْ
ِه  ُع ِفْيِه ِمْن َحدِّ اِنيِّ ُيَو�شِّ ْرَك�ِسيَّ َقْد َعَر�َس َمْفُهوًما اآََخَر ِللدَّ َعَلى اأَنَّ الزَّ
َق الإَِماُم اأَُبو  : »َوَفرَّ ْرَك�ِسيَّ َلِة، َفَيْجَعُلَها َكالًما ال َكِلَمًة َواِحَدًة، َيُقْوُل الزَّ ِلْلَفا�شِ
لَُة َفِهَي اْلَكالُم  ا اْلَفا�سِ ، َقاَل: اأَمَّ ِل َوُروؤُو�ِس الآَيِّ اِنيُّ َبْيَن اْلَفَوا�سِ َعْمٍرو الدَّ
َيٍة، َوَغْيَر َراأْ�ٍس  اآَ ُل َقْد َيُكْوُن َراأْ�َس  ا َبْعَدُه، َواْلَكالُم اْلُمْنَف�سِ ُل ِممَّ اْلُمْنَف�سِ
لٌَة َوَلْي�َس ُكلُّ  ٍي َوَغْيَرَها َوُكلُّ َراأْ�ِس اآََيٍة َفا�سِ ُل َيُكنَّ ُروؤُو�ِس اآَ َوَكَذِلَك اْلَفَوا�سِ
ْرَبْيِن«)12(، ُثمَّ ُهَو  لَُة َتُعمُّ النَّْوَعْيِن َوَتْجَمُع ال�سَّ لٍَة َراأْ�َس اآََيٍة، َفاْلَفا�سِ َفا�سِ

اًل.   َبْعُه ِفي َمْفُهْوِمِه الَِّذي َعَر�َس َلُه اأَوَّ ِبْعُه ِفي َهَذا اْلَمْفُهوِم، َواتَّ َلْم َيتَّ
 ، ْرَك�ِشيُّ الزَّ َلْيِه  اإِ َذَه��َب  َما  ��َد  َواأَكَّ 911ه�(،  )ت:  ُيْوِطيُّ  ال�سُّ َجاَء  ُثمَّ 

ِه)13(. اِنيِّ - ِبَن�شِّ َوَذِلَك ِبَنْقِل َكالِمِه - الَِّذي اأََخَذُه َعِن الدَّ
اِنيِّ الَِّذي َعَر�َس َلُه ِفي �ِشَياِق َتْفِرَقِتِه  ِني اأَِمْيُل اإلى َتْعِرْيِف الدَّ َعَلى اأَنَّ
َوَظاِئِف  َلى  اإِ ُي�ِشْر  َلْم  ْعِرْيَف  التَّ َهَذا  نَّ  اأَ َبْيَد   ، االآَيِّ و���ِس  َوُروؤُ ِل  اْلَفَوا�شِ َبْيَن 
ِمْقَداَرَها  ُن  ُيَبيِّ َتْعِرْيًفا  َلَة  اْلَفا�شِ َف  اأَُع��رِّ ْن  اأَ ُيْمِكُن  َثمَّ  َوِم��ْن  َلِة،  اْلَفا�شِ

: ْحِو التَّاِليِّ َواأَْنَواَعَها َوَوَظاِئَفَها، َوَذِلَك َعَلى النَّ
ُجْملًَة  َيُكْوُن  َقْد  ��ِذي  الَّ الآََي��ِة،  ِمَن  الأَِخ��ْي��ُر  اْلَمْقَطُع  ِهَي  لَُة  اْلَفا�سِ
ًة اأَْو َكِلَمًة َواِحَدًة اأَْو َما َبْيَنُهَما، َوَقْد َيُكْوُن َم�ْسُجْوًعا اأَْو َغْيَر َم�ْسُجْوٍع،  َتامَّ

ٍة.  يَّ ٍة َوَن�سِّ ٍة َوَدلِليَّ ْوِتيَّ َوَياأِْتي ِلَتْحِقْيِق َغاَياٍت َجَماِليٍَّة: �سَ
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لَِة اْلُقْراآَِنيَِّة: َثاِنًيا - اأَْنَواُع اْلَفا�سِ
َلى َنْوَعْيِن)14(: ُل ِمْن َحْيُث َتَماُثُل ُحُرْوِفَها اأَْو َتَقاُرُبَها اإِ َتْنَق�ِشُم اْلَفَوا�شِ
ُل اْلُمَتَجاِن�َسُة، َوِهَي َما َتَماَثَلْت ُحُرْوُفَها ِفي  ُل: َفُهَو اْلَفَوا�سِ ا االأَوَّ َفاأَمَّ
ْمِثَلِتَها َقْوُلُه �شبحانه وتعالى:  ُل اْلَم�ْشُجْوَعُة، َوِمْن اأَ اْلَمَقاِطِع، َوِهَي اْلَفَوا�شِ
ہہ}  ہ  ہ  ۀ  ۀ   ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ں  {ں 

)�شورة الطور 4-1(.

اِء  الرَّ ِويِّ  الرَّ )َحْرِف  َعَلى  ُبِنَيْت  َقْد  اِبَقِة  ال�شَّ االآََياِت  ِفي  ُل  َفاْلَفَوا�شِ
اْلَم�ْشُبْوِق ِباْلَمدِّ ِباْلَواِو(.

ُحُرْوُفَها ِفي  َتَقاَرَبْت  َما  َوِهَي  اْلُمَتَقاِرَبُة  ُل  اْلَفَوا�سِ َفُهَو  ا االأََخُر:  َواأَمَّ
َقْوُلُه �شبحانه  اأَْمِثَلِتَها  َوِمْن  َيُكْوُن �َشْجًعا،  َوَهَذا ال  َتَتَماَثْل،  َوَلْم  اْلَمَقاِطِع، 
)���ش��ورة  ڀڀڀ}  ڀ   پ  پ  پ  {پ  وت��ع��ال��ى: 

الفاتحة: 4-1(.

ِويِّ  الرَّ )َحْرِف  َعَلى  اِبَقَتْيِن  ال�شَّ االآََيَتْيِن  ِمَن  االأُْوَلى  االآََيُة  ُبِنَيِت  َفَقْد 
ِويِّ  َفُبِنَيْت َعَلى )َحْرِف الرَّ ا االأُْخَرى  َواأَمَّ ِباْلَياِء(.  ِباْلَمدِّ  اْلَم�ْشُبْوِق  النُّْوِن 

اْلِمْيِم اْلَم�ْشُبْوِق ِباْلَمدِّ ِباْلَياِء(، َوالنُّْوُن َواْلِمْيُم َحْرَفاِن ُمَتَقاِرَباِن.
ِفي  االْخِتالِف  اأَِو  َفاِق  االتِّ ِباْعِتَباِر  اآََخَر  َتْق�ِشْيًما  ْيَن  ِلْلَبالِغيِّ اأَنَّ  َعَلى 
َلَة ِبَهَذا االْعِتَباِر اإَِلى َثالَثِة  ُموا اْلَفا�شِ ُهْم َق�شَّ ، َذِلَك اأَنَّ ِويِّ اْلَوْزِن َوَحْرِف الرَّ

اأَْق�َشاٍم)15(، ِهَي:
َفَقْت  ُل َوْزًنا َواتَّ َلَتاِن اأَِو اْلَفَوا�شِ ُف: َوُهَو َما اْخَتَلَفْت ِفْيِه اْلَفا�شِ 1 - اْلُمَطرَّ

وتعالى: {ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  �شبحانه  َقْوِلِه  ِفي  َكَما  ا،  َرِويًّ
ٹ ٹ ڤ} )�شورة نوح: 13-14(، َفَوْزُن {ٿ} َيْخَتِلُف َعْن َوْزِن 
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ُل َعَلى َوْزِن )َفَعااًل(، َواالآََخُر َعَلى َوْزِن )اأَْفَعااًل(،  {ٹ}؛ اإِِذ االأَوَّ
اِء. ِويُّ َواِحٌد، َوُهَو َحْرُف الرَّ َوالرَّ

ِباأَْن  ْقِفَيِة،  َوالتَّ اْلَوْزِن  ِفي  َلَتاِن  اْلَفا�شِ ِفْيِه  َفَقْت  اتَّ َما  َوُهَو  ُع:  اْلُمَر�سَّ  -  2
َيُكْوَن َوْزُنُهَما َواِحًدا، َواْلَحْرُف االأَِخْيُر ِفْيِهَما َواِحًدا، ِب�َشْرِط اأَْن َيُكْوَن 
َما ِفي االأُْخَرى ِفي  ِمْثَل  ْكَثُرُه  اأَ اأَْو  ِمَن االأَْلَفاِظ  اْلَقِرْيَنَتْيِن  ِباإِْحَدى  َما 

ہ  ہ  {ہ  وتعالى:  �شبحانه  َقْوُلُه  َوِمْنُه  َكَذِلَك.  ْقِفَيِة  َوالتَّ اْل��َوْزِن 
ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ} )�شورة الليل 7-5(، 

َوَقْوُلُه �شبحانه وتعالى: {ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 
نَّ ِفي اْلَقِرْيَنِة االأولى اأَْرَبَع  ۈ ۈٴۇ} )�شورة الليل 8-10(، َفاإِ
ْقِفَيِة،  اِنَيِة ِفي اْلَوْزِن َوالتَّ َكِلَماٍت َتَماَثَلْت َمَع اأَْرَبٍع اأُْخَرى ِفي اْلَقِرْيَنِة الثَّ

َوِتْلَك اْلَكِلَماُت ِهَي:
ا} - َو{َمْن} َوَمْن} - َو{اْلُح�ْسَنى} َو{اْلُح�ْسَنى}-  ا} َو{اأَمَّ {اأَمَّ
اْل��َوْزِن  َعَلى  ْر  َيْقَت�شِ َلْم  َماُثَل  التَّ نَّ  اإِ َبْل  ُرُه}،  َو{�َسُنَي�سِّ ُرُه}  َو{�َسُنَي�سِّ
َلْفًظا  اْلَقِرْيَنَتْيِن  ِفي  ِباأَْعَياِنَها  اْلَكِلَماُت  َرِت  َتَكرَّ َما  َواإِنَّ َفَح�ْشُب،  ْقِفَيِة  َوالتَّ

َوَمْعَنى، َوَهَذا ال َيَكاُد ُيْوَجُد َخاِرَج َداِئَرِة اْلُقْراآَِن اْلُمْعِجِز.    
َفاُق ِفْيِه ِفي اْلَكِلَمَتْيِن االأَِخْيَرَتْيِن َفَقْط، َكَما  : َوُهَو َما َكاَن االتِّ 3 - اْلُمَتَواِزيُّ
ِفي َقْوِلِه �شبحانه وتعالى: {ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ} 

)�شورة الغا�شية 13-14(؛ الْخِتالِف {ڱ} َو{اأَْكَواٌب} َوْزًنا َوَتْقِفَيًة.

ِنيَِّة: لَِة اْلُقْراآَ َثاِلًثا - َوَظاِئُف اْلَفا�سِ
ٍة، ِهَي: ُة ِبَثالِث َوَظاِئَف اأَ�َشا�ِشيَّ ِنيَّ َلُة اْلُقْراآَ َتُقْوُم اْلَفا�شِ

َة َتْخُلُق اإِْيَقاًعا  َل الُقْراآِنيَّ ٌة: َوَذِلَك اأَنَّ الَفَوا�شِ ٌة اإِْيَقاِعيَّ ْوِتيَّ 1 - َوِظْيَفٌة �سَ
ي َوُي�ْشِعُدُه، َوِهَي ِبَمَثاَبِة اْلُقْفِل االإِْيَقاِعيِّ ِلالآََيِة،  ا ُيْمِتُع اْلُمَتَلقِّ ُمْو�ِشْيِقيًّ
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َوِلَذا  ِلْلُقْراآَِن؛  ُل  اْلُمَرتِّ اْلَقاِرُئ  ِبِه  َي�ْشَتِرْيُح  الَِّذي  اْلَوْقِف  ُع  َمْو�شِ َوِهَي 
ٍد  ْجِع َعْن َق�شْ ِو ال�شَّ ِل اأَ َلى »َظاِهَرِة اْلَفَوا�شِ ُن اْلَكِرْيُم اإِ َفَقْد �َشَعى اْلُقْراآَ
 ،)16(» اأََثٍر �ُشُعْوِريٍّ ُتِثْيُرُه ِمْن  َوَما   ، اأََدِبيٍّ ُتْحِدُثُه ِمْن َجَماٍل  ِبَما  َوَوْعيٍّ 
َنٍة ِفي اْلُقْراآَِن اْلَكِرْيِم، َوَهِذِه  ٌة َذاُت َوِظْيَفٍة ُمَعيَّ ْوِتيَّ ِل »ِقْيَمٌة �شَ َفِلْلَفَوا�شِ
َبْع�ِس  َمَع  ِرَعاَيُتَها  ْت  َتَعاَر�شَ َوَلْو  َعاَيَة  الرِّ َت�ْشَتِحقُّ  ٌة  َجَماِليَّ اْلَوِظْيَفُة 
َفَواِئِد  ِمْن  اأَنَّ  اِنيُّ  مَّ الرُّ َذَكَر  َوَقْد  ِة«)17(.  ْحِويَّ النَّ َراِكْيِب  التَّ اأَْنَماِط 

ِل »َتْح�ِشْيَنَها الَكالَم ِبالتَّ�َشاُكِل«)18(. اْلَفَوا�شِ
َلِة َتْعَمُل  ًة في ُجْمَلِة اْلَفا�شِ َة َظَواِهَر َتْرِكيِبيَّ ٌة: َوَذِلَك اأَنَّ َثمَّ 2 - َوِظْيَفٌة َدلِليَّ
ِتي َتَتَنا�َشُب َو�ِشَياَق  الَلِة الَّ َلِة، َوُت�َشاِعُد َعَلى اإِْفَراِز الدَّ َعَلى ِبَناِء اْلَفا�شِ
ْهِوْيِل اأَِو  ْعِظْيِم َوالتَّ ْوِكْيِد اأَِو التَّ النَّ�سِّ الَِّذي َتِرُد ِفْيِه، ِمْن ِمْثِل َدالَلِة التَّ

الالِت.  ْهِدْيِد اأَو اال�ْشِتْعَطاِف، اأَْو َغْيِرَها ِمَن الدَّ التَّ
َياِق ِهَي الَِّتي  َه َعْبُداْلَقاِهِر اْلُجْرَجاِنيُّ اإَِلى اأَنَّ َدالَلَة ال�شِّ َهَذا، َوَقْد َنبَّ
الَلِة،  الدَّ ِلَهِذِه  ُمَراَعاٍة  ِه  َن�شِّ ِفي  َوالتَّْجِنْي�َس  ْجَع  ال�شَّ َيْلَتِزُم  اْلُمْبِدَع  َتْجَعُل 
َيُقْوُل: »َوَعلَى اْلُجْملَِة َفاإِنََّك ل َتِجُد َتْجِنْي�ًسا َمْقُبْوًل، َحتَّى َيُكْوَن اْلَمْعَنى 
ُهَو الَِّذي َطلََبُه َوا�ْسَتْدَعاُه َو�َساَق َنْحَوُه، َوَحتَّى َتِجَدُه ل َتْبَتِغي ِبِه َبَدًل، 
ٌز ِمْن  ُة - ال َرْيَب - َلْوٌن ُمَميَّ ُل اْلُقْراآَِنيَّ َولَتِجَد َعْنُه ِحَوًل«)19(، َواْلَفَوا�شِ

ْجِع)20(.      اأَْلَواِن ال�شَّ
ٍة، ِهَي: مُّ َثالَث َوَظاِئَف َفْرِعيَّ ِئْي�َشُة َت�شُ ٌة: َوَهِذِه اْلَوِظْيَفُة الرَّ يَّ 3 - َوِظْيَفٌة َن�سِّ
َو�َشاِئِل  ِمْن  ا  َبْع�شً مُّ  َت�شُ َقْد  َلِة  اْلَفا�شِ ُجْمَلَة  اأَنَّ  َوَذِلَك   : النَّ�سِّ �َسْبُك   )1

ْبِك  اأَِو ال�شَّ َواْلَحْذِف َواال�ْشِتْبَداِل،  ِمْثِل: االإَِحاَلِة  ، ِمْن  ْحِويِّ ْبِك النَّ ال�شَّ
اْلَو�َشاِئُل  َوَهِذِه  ِة،  اْلُمْعَجِميَّ اَحَبِة  َواْلُم�شَ ْكَراِر  التَّ ِمْثِل:  ِمْن  اْلُمْعَجِميِّ 
ا َيْعَمُل  اِبَقِة َعَلْيَها؛ ِممَّ َياِت ال�شَّ َيِتَها اأَِو ِباالآَ َلِة ِباآَ َقْد َتْرِبُط ُجْمَلَة اْلَفا�شِ

َعَلى �َشْبِك النَّ�سِّ َوَتَما�ُشِكِه َلْفِظيًّا. 
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ُمْوِن االآََيِة،  َلِة َتاأِْتي ُمَنا�ِشَبًة ِلَم�شْ : َوَذِلَك اأَنَّ ُجْمَلَة اْلَفا�شِ 2( َحْبُك النَّ�سِّ

ٍة،  َوَتاأِْتي َهِذِه اْلُمَنا�َشَبُة ِمَن اْرِتَباِطَها ِباآََيِتَها َعْن َطِرْيِق َعالَقاٍت َمْعَنِويَّ
ْن َتُكْوَن  ِتْيَجِة... اإلخ، اأَْو اأَ َبِب َوالنَّ ْعِلْيِل، اأَِو ال�شَّ اأِْكْيِد، اأَِو التَّ ِمْن ِمْثِل: التَّ

َمًة ِلَمْعَنى االآََيِة، َوِبَذِلَك َيِتمُّ َحْبُك النَّ�سِّ َمْعَنِويًّا. ُمَتمِّ
َوَذِلَك  ُة،  اإِْعالِميَّ ٌة  يَّ َن�شِّ َوِظْيَفٌة  َوِهَي  الكريم:  القراآن  حفظ  تي�سير   )3

ِهَي  اإِْذ  ْكِر؛  ِللذِّ اْلُقْراآَِن  َتْي�ِشْيِر  ُوُجْوِه  ِمْن  َوْجٌه  َة  ِنيَّ اْلُقْراآَ َل  اْلَفَوا�شِ اأَنَّ 
ِل  ُر االإِْيَقاِعيُّ ِفي اْلَفَوا�شِ ُت�َشاِعُد اْلَمْرَء َعَلى ِحْفِظِه، َفَقْد »َجاَء اْلُعْن�شُ
ِلَما  َواالأَ�ْشَجاِع  اْلَقَواِفي  ُحبِّ  َعَلى  اْلَمْجُبْوِلْيَن  ِلْلَعَرِب  اإِْغَناًء  ِة  اْلُقْراآَِنيَّ
َعا�ُشْوٍر  ْبُن  اِهُر  الطَّ َذَك��َر  َوَق��ْد  ٍر«)21(.  ثِّ ُموؤَ َجِمْيٍل  اإِْيَقاٍع  ِمْن  ِفْيِهَما 
ِن  اْلُقْراآَ ِفي  اللَُّغِة  اأََدِب  �َشاِع  اتِّ اأَْوُج��ِه  ِمْن  اأَنَّ  1394ه�/1973م(  )ت 
اأَْلَفاِظِه  ِلَف�َساَحِة  »َوَكاَن  َيُقْوُل:  ِحْفَظُه،  ُر  ُتَي�شِّ ِتي  الَّ ِل  اْلَفَوا�شِ اْبِتَكاَر 
ِل  اْلَفَوا�سِ ���ْس��ُل��ْوِب  اأُ اْب��ِت��َك��اِر  َعلَى  َوَت��ْرِت��ْي��ِب��ِه  َت��َراِك��ْي��ِب��ِه  ِف��ي  َوَتَنا�ُسِبَها 
اْلُحُرْوِف  ُمَتَماِثلََة  َتُكْن  َلْم  ْن  َواإِ الأَ�ْسَماِع  ِفي  اْلُمَتَماِثلَِة  اْلَعِجْيَبِة 
ِفي الأَ�ْسَجاِع، َكاَن ِلَذِلَك �َسِرْيَع اْلُعُلْوِق ِباْلَحَواِفِظ َخِفْيَف الْنِتَقاِل 
َلذَّ  َم�ْسُجْوًعا  َك��اَن  »اإَِذا  اْلَكالِم  نَّ  اأَ َذِل��َك  اْلَقَباِئِل«)22(،  ِفي  ْيِر  َوال�سَّ
َلْم  َوَلْو  ِبا�ْسِتْعَماِلِه،  َجِدْيًرا  َكاَن  َحِفَظُه  ُهَو  َذا  َفاإِ َفَحِفَظُه،  ِل�َساِمِعِه 
َكاَن  َواإَِذا  ِلُم�ْسَتَمِعِه،  اأَِنَقْت  َول  ِبِه  النَّْف�ُس  َتاأَْن�ِس  َلْم  َم�ْسُجْوًعا  َيُكْن 

َكَذِلَك َلْم َتْحَفْظُه«)23(.
َذِلَك  ُة،  اإِْعالِميَّ ٌة  يَّ َوِظْيَفٌة َن�شِّ ا -  اأَْي�شً َوِهَي -  اْلُمَتلَقِّي:  اْنِتَباِه  اإَِثاَرُة   )4

َعَلى  َوَتْحِمُلُه  ي،  اْلُمَتَلقِّ اْنِتَباِه  اإَِثاَرِة  َعَلى  َتْعَمُل  َعَة  اْلُمَنوَّ َل  اْلَفَوا�شِ اأَنَّ 
َوالتََّحوُّالِت  َوِبَنَظاِئِرَها،  ِب�ِشَياَقاِتَها،  اْلُمْخَتِلَفِة  ِل  اْلَفَوا�شِ ِل َعالَقِة  َتاأَمُّ

اَحَبْت َتْغِيْيَرَها.  ِة الَِّتي �شَ الِليَّ ِة َوالدَّ ْوِعيَّ اْلَمْو�شُ
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ْوِتيَُّة: َرا�َسُة ال�سَّ ُل: الدِّ اْلَمْبَحُث الأَوَّ
ِل: 1 - اْلُحُرْوُف اْلُم�ْسَتْعَملَُة ِفي اْلَفَوا�سِ

ِل »�ُسْوَرِة الأَْنَفال« ِهَي - َعَلى َتْرِتْيِب  َواْلُحُرْوُف اْلُم�ْشَتْعَمَلُة ِفي َفَوا�شِ
اُل.  اُء، َوالَقاُف، َوالدَّ اُء، َوالَباُء، َوالطَّ َكْثرِة ُوُرْوِدَها - النُّْوُن، َواْلِمْيُم، َوالرَّ
ْوِرِة  اِت ُوُرْوِدِه ِفي ال�شُّ َلِة، َوَعَدَد َمرَّ اًل - َجْدَوٌل َيْذُكُر َحْرَف اْلَفا�شِ َوَهَذا - اأَوَّ
ِتي َوَرَد  َة ِمْن اإِْجَماِلي اآََياِتَها، َكَما َيْذُكُر االآََياِت الَّ اْلَكِرْيَمِة، َوِن�ْشَبَتُه اْلِمَئِويَّ
اْلَحْرُف ِبَها، ُثمَّ َيِلي َذِلَك َتْعِلْيٌق َعَلى اْلَجْدَوِل َوِذْكٌر ِلَبْع�ِس اْلُمالَحَظاِت 

َتاِئِج. َوالنَّ

م
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ُم�َسْل�َسل  الآََياُت الَِّتي َوَرَد ِبَها 
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اِبِق: َبْع�ُس النََّتاِئِج اْلُم�ْسَتْخلَ�َسُة ِمَن اْلَجْدَوِل ال�سَّ
َوَثالِثْيَن  ِت�ْشَعٍة  ِفي  »الأَْن���َف���ال«  ��ْوَرِة  ���شُ ِفي  ��ْوِن«  »ال��نُّ َح��ْرُف  َوَرَد   -  1
اْثَنْيِن  َتْبُلُغ  ٍة  ِمَئِويَّ ِبِن�ْشَبٍة  اأَْي  اآََياِتَها،  َعَدِد  اإِْجَماِليِّ  ِمْن  ًعا،  َمْو�شِ  )39(
ِل  َفَوا�شِ ِف  ِن�شْ ِمْن  اأَْكَثَر  ُل  ُيَمثِّ  - اإَِذْن   - َفُهَو  ِباْلِمَئِة،   )٪ َوَخْم�ِشْيَن )52 
َوْقٍع  َذاَت  ُحُرْوًفا  ا�ْشَتْعَمَل  َقِد  اْلَكِرْيَم  اْلُقْراآََن  اأَنَّ  َذِلَك  اْلَكِرْيَمِة؛  ْوَرِة  ال�شُّ
ْمِع ِحْيَن اْلَوْقِف َعَلْيَها، َذِلَك اأَنَّ »َمْبَنى  ؛ ِلَتْظَهَر ِلل�شَّ ْوٍح �َشْمِعيٍّ ، َوُو�شُ َنْغِميٍّ
�َشْمِعيٍّ  ْوٍح  ُو�شُ ِة  ِبُقوَّ َيْمَتاُز  »النُّْوِن«  َوَحْرُف  اْلَوْقِف«)24(،  َعلَى  ِل  اْلَفَوا�سِ
ْرَك�ِسيِّ  َه اإَِلْيِه ُعَلَماُء ُعُلْوِم اْلُقْراآَِن ِمْن ِمْثِل الزَّ ، االأَْمُر الَِّذي َتَنبَّ َوِبَوْقٍع َنْغِميٍّ
)ت 794ه�(، الَِّذي َيُقْوُل: »َقْد َكُثَر ِفي اْلُقْراآَِن اْلَكِرْيِم َخْتُم َكِلَمِة اْلَمْقَطِع 
ُوُج��ْوُد  َوِحْكَمُتُه  ��ْوِن،  ال��نُّ َواإِْل��َح��اِق  َواللِّْيِن  اْلَمدِّ  ِب��ُح��ُرْوِف  لَِة  اْلَفا�سِ ِم��َن 
ِن ِمَن التَّْطِرْيِب ِبَذِلَك... َوَجاَء اْلُقْراآَُن َعلَى اأَْعَذِب َمْقَطٍع َواأَ�ْسَهِل  التََّمكُّ
ْرَك�ِشيِّ  الزَّ َعِن  َنَقَل  الَِّذي  911ه�(  ُيْوِطيِّ )ت  ال�شُّ ِمْثِل  َوِمْن  َمْوِقٍف«)25(، 

ِه)26(. اِبَق ِبَن�شِّ َقْوَلُه ال�شَّ
َغَلَبِة  ِمْن  محمد الح�سناوي  اإَِلْيِه  َل  َتَو�شَّ َما  َمَع  ِفُق  َتتَّ ِتْيَجُة  النَّ َوَهِذِه 
َثَر ِباْثَنَتْيِن  ِويِّ ِفي اْلُقْراآَِن اْلَكرْيِم، اإِِذ ا�ْشَتاأْ ِع الرَّ ْوِن« ِفي َمْو�شِ َحْرِف »النُّ
ٍة َتْبُلُغ  َلٍة)27(، اأَْي ِبِن�ْشَبٍة ِمَئِويَّ َوَخْم�ِشْيَن َوِماَئٍة َوَثالَثِة اآَالِف )3152( َفا�شِ
َوَثالِثْيَن  �ِشتًّا  اْلَباِلَغِة  اْلَكِرْيِم  ِن  اْلُقْراآَ ِل  َفَوا�شِ اإِْجَماِليِّ  ِمْن   )٪  50.32(
)28(؛ َوَذِلَك اأَنَّ َحْرَف  َة اآَالِف )6236( اآََيٍة ِبَح�َشِب اْلَعدِّ اْلُكْوِفيِّ َوِمَئَتْيِن َو�ِشتَّ
ِة)29(، َفُهَو َحْرٌف  ِبْيِعيَّ ، َوُهَو ِمْن ُحُرْوِف اْلُمو�ِشْيَقى الطَّ »النُّْوِن« َحْرٌف اأََغنٌّ

َياَق.   ُمْو�ِشْيِقيٌّ َمِرٌن ُيْمِكُن َت�ْشِكْيُلُه َوَتْطِوْيُعُه ِبَما َيَتالَءُم َوال�شِّ
َع�َشَر  ِت�ْشَعَة  ِفي  َوَرَد  اإِْذ  ْوِن«،  »النُّ ِلَحْرِف  َتاِلًيا  »اْلِمْيِم«  َحْرُف  َوَجاَء   - 2
اِء«،  »الرَّ َحْرُف  َيِلْيِه   ،)٪  25.3( َتْبُلُغ  ٍة  ِمَئِويَّ ِبِن�ْشَبٍة  ًعا،  َمْو�شِ  )19(
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اأَنَّ  َوَذِلَك  َتْبُلُغ )13.3 ٪(؛  ٍة  ِمَئِويَّ ِبِن�ْشَبٍة  َع،  َع�ْشَرِة َموا�شِ َوَرَد ِفي  اإِْذ 
اأَْعَلى  ْوٍح  ُو�شُ ِن�ْشَبُة  َلَها  ِتي  الَّ ِة  االأَْنِفيَّ اْلُحُرْوِف  ِمَن  »اْلِمْيِم«  َحْرَف 
الَِّتي  ِة  ْكَراِريَّ التَّ َواِت  االأَ�شْ ِمَن  اِء«  »ال��رَّ َحْرَف  َواأَنَّ  َغْيِرَها)30(،  ِمْن 
َنْوٍع  ِمْن  ِبِه  ْطِق  النُّ ِعْنَد  ُيْوَجُد  »ِلَما  َواِئِت،  ال�شَّ اْلَحَرَكاِت/  ُت�ْشِبُه 
َوَهَذا  َرْيِن،  اْلُمَتَكرِّ َوالْنِف�َساِل  التِّ�َساِل  ِب�َسَبِب  ِلْلَهَواِء  ٍة  يَّ ُحرِّ ِمْن 
ا  ْمِعيِّ اأَْقَوى ِممَّ ْوِح ال�سَّ ْوَت َنْوًعا ِمَن اْلُو�سُ ُلْوُك ُيْعِطي َهَذا ال�سَّ ال�سُّ

اِمَتِة«)31(. َواِت ال�سَّ َيْحُدُث َمَع َبِقيَِّة الأَ�سْ
َقِلْيَلٍة؛  ِبِن�ْشَبٍة  اِل«  َوالدَّ َوالَقاِف،  اِء،  َوالطَّ »الَباِء،  ُحُرْوُف  َوَرَدْت  َوَقْد   -  3
ُهَو  الَِّذي  ْمِعيِّ  ال�شَّ ْوِح  اْلُو�شُ ِة  ِبُقوَّ ُع  َتَتَمتَّ ال  اْلُحُرْوَف  َهِذِه  نَّ  اأَ َوَذِل��َك 
اِء(. اِبَقِة )النُّْوِن، َواْلِمْيِم، َوالرَّ ٌة ِمْن اأََهمِّ َخَوا�سِّ اْلُحُرْوِف ال�شَّ َخا�شَّ
ِتي َتْمَتاُز ِمْن  َواإَِذْن، َفَقْد اأَْكَثَر اْلُقْراآَُن اْلَكِرْيُم ِمَن ا�ْشِتْعَماِل اْلُحُرْوِف الَّ
، َوِتْلَك ِمْن  ْنِغْيِم اْلُمْو�ِشْيِقيِّ ، َوالتَّ ْمِعيِّ ْوِح ال�شَّ َغْيِرَها ِبِن�ْشَبٍة َعاِلَيٍة ِمَن اْلُو�شُ
َواِت ِفي اْلَكالِم  اإِْذ َيُكْوُن َن�ِشْيُج االأَ�شْ ِلْلُقْراآَِن؛  ْوِتيِّ  ْكِوْيِن ال�شَّ اِت التَّ َجَماِليَّ
ُل  ُم�ْشَتْح�َشًنا، ال ِثَقَل ِفْيِه َعَلى اللِّ�َشاِن، َوال َتَناُفَر ِفي االآََذاِن، َوِبَذِلَك َيْح�شُ
ِقْيِمٌة  »َوِهَي  َوِحْفُظُه  ِتالَوُتُه  َوَي�ْشُهُل  ِباْلُقْراآَِن،  ي  َغنِّ التَّ َوُيْمِكُن  التَّْطِرْيُب، 
اْلُقْراآَِن  ِفي  االإِْيَقاِعيُّ  ُر  َفاْلُعْن�شُ �َسْرًعا«)32(،  َمْطُلْوَبٌة  ٌة  اإِْعالِميَّ ٌة  يَّ َن�سِّ
ِفي  وتعالى -  �شبحانه  اْلَحقُّ  َر  َقرَّ َفَقْد  َوِلَذا  ًدا؛  َق�شْ اإَِلْيِه  ُد  ُيْق�شَ اْلَكِرْيِم 
َن ِللتِّالَوِة َواْلِحْفِظ،  َر اْلُقْراآَ ُه َقْد َي�شَّ َع - ِباأَنَّ �ُشْوَرِة »اْلَقَمر« ِفي اأَْرَبَعِة َمَوا�شِ
َفَقاَل: {ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ} )�شورة القمر، االآيات: 
اإِْذ  ِباْلِقَراَءِة،  ْوِت  ال�شَّ َوَتْح�ِشْيِن  ْرِتْيِل  ِبالتَّ االأَْمُر  َوَرَد  َكَما   ،)40،32،22،17

�ُشوُل اْلَكِرْيُم �شلى اهلل عليه و�شلم: »َما اأَِذَن اهلُل ِل�َسْيٍء َما اأَِذَن  َيُقْوُل الرَّ
ِللنَِّبيِّ اأَْن َيَتَغنَّى ِباْلُقْراآَِن«)33(، َوَيُقْوُل الأَِبي ُمْو�َشى عليه ال�شالم ِفي َباِب 
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ْوِتْيَت ِمْزَماًرا ِمْن  اأُ َلَقْد  اأََبا ُمْو�َسى  ِن: »َيا  ِلْلُقْراآَ ِبالِقَراَءِة  ْوِت  ُح�ْشِن ال�شَّ
َمَزاِمْيِر اآَِل َداُوَد«)34(.    

َرنُِّم: النُّْوِن، َواْلِمْيِم- ُي�َشاِعُد  َلى َحْرَفْي التَّ اُف اإِ َوَلَعلَّ �َشَبًبا اآََخَر - ُي�شَ
َلِة؛ اإِْذ اإِنَّ  ي َوالتَّْطِرْيِب، َوَذِلَك ُهَو َكْثَرُة اْلُمُدْوِد ِفي َكِلَمِة اْلَفا�شِ َغنِّ َعَلى التَّ
ْيَن َوِمَئًة  ِو االأَِلِف، َيْبُلُغ َخْم�ًشا َو�ِشتِّ ِل اْلَمْرُدْوَفِة ِبالَياِء اأَِو اْلَواِو اأَ َعَدَد اْلَفَوا�شِ
ٍة َتْبُلُغ اْثَنْيِن َوَثَماِنْيَن  َلٍة)35(، اأَْي ِبِن�ْشَبٍة ِمَئِويَّ َوَخْم�َشَة اآالِف )5165( َفا�شِ
ِن اْلَكِرْيِم، َوَقْد َكاَنِت اْلَعَرُب  ِل اْلُقْراآَ )82.8 ٪( ِباْلِمَئِة ِمْن اإِْجَماِليِّ َفَوا�شِ
 ،)36(» ِفْيِهنَّ َيْجِري  ْوَت  ال�سَّ »لأنَّ  اأَ�ْشَعاِرَها؛  َمَقاِطِع  ِفي  اْلُمُدْوَد  ى  َتَتَوخَّ
َفَقْد  ِبِه«)37(،  ْوِت  َوِلْيِن ال�سَّ ْمِع، َو»ِلَنْغَمِتِه  ْوِح اْلَمدِّ ِفي ال�شَّ ِلُو�شُ َوَكَذِلَك 
عليه  اهلل  �سلى  النَِّبيِّ  ِق���َراَءُة  َكاَنْت  َكْيَف  عنه،  اهلل  ر�شي  اأََن�ٌس،  »�ُشِئَل 
َ {ٱٻٻ}  ا ُث��مَّ َق���َراأ و�سلم؟ َف��َق��اَل: َك��اَن��ْت َم��دًّ

ِحْيِم«)38(. ْحَمِن َوَيُمدُّ ِبالرَّ َيُمدُّ ِبِب�ْسِم اهلِل َوَيُمدُّ ِبالرَّ

ِل �ُسْوَرِة الأَْنَفاِل: / التَّ�ْسِجْيُع ِفي َفَوا�سِ ْوِتيُّ 2 - التََّواِزي ال�سَّ
ْوِتيِّ اْلَمْلُحْوِظ  َناُظِر ال�شَّ ِل َعَلى التَّ ْوِتيُّ َبْيَن اْلَفَوا�شِ َواِزي ال�شَّ َيُقْوُم التَّ
ِل، اإِْذ ِهَي - ِمْن َحْيُث َحْرُف  ُر ِفي اْلَفَوا�شِ ِرِه، االأَْمُر الَِّذي َيَتَوفَّ َبْيَن َعَنا�شِ
ُل اْلُمَتَماِثَلُة اْلُحُرْوِف/ اْلَم�ْشُجْوَعُة،  ُل: اْلَفَوا�شِ ِويِّ - َعَلى َنْوَعْيِن: االأَوَّ الرَّ
اْلَبالِغيُّْوَن  َد  َر�شَ َوَقْد  اْلُمْر�َشَلُة.  اْلُحُرْوِف/  اْلُمَتَقاِرَبُة  ُل  اْلَفَوا�شِ َواالآََخُر: 
ِهَي:   ، ْوِتيِّ ال�شَّ َواِزي  التَّ ِلَهَذا  َثالَثًة  َوًرا  �شُ  - َمِة  اْلُمَقدِّ ِفي  َذَكْرُت  َكَما   -
ِعْنَد  َوِر  ال�شُّ َهِذِه  َمْفُهْوَم  ْنُت  َبيَّ َوَقْد   ، َواْلُمَتَواِزيُّ ُع،  َواْلُمَر�شَّ ُف،  اْلُمَطرَّ
َرا�َشِة؛  الدِّ َه��ِذِه  َتْمِهْيِد  ِمْن  �ِشَياِقَها  ِفي  َوَذِل��َك  ُم�ْشَت�ْشِهًدا،  ْيَن  اْلَبالِغيِّ
َنْوَعي  ُن  ُيَبيِّ اإِْجَماِليٍّ  َوِلَذا َفال َداِعي الإَِعاَدِة ِذْكِرَها. َوَح�ْشِبي ِذْكُر َجْدَوٍل 
ِل ِمْن َحْيُث التَّ�ْشِجْيُع َوَعَدُمُه ِفي �ُشْوَرِة »االأَْنَفال«،  َيِلْيِه َتْعِلْيٌق َعَلى  اْلَفَوا�شِ

َتاِئِج. اْلَجْدَوِل، َوَبَياٌن الأََهمِّ النَّ
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اِبِق: َبْع�ُس النََّتاِئِج اْلُم�ْسَتْخلَ�َسُة ِمَن اْلَجْدَوِل ال�سَّ
َوَثالِثْيَن  َثالٍث  ِفي  اْلَكِرْيَمِة  ْوَرِة  ال�شُّ ِفي   » ِويِّ الرَّ »ُحُرْوُف  َرْت  َتَكرَّ َلَقْد   )1

ًعا ِمْنَها،  ًعا، َوَجاَءْت َم�ْشُجْوَعًة ِفي �َشْبَعَة َع�َشَر )17( َمْو�شِ )33( َمْو�شِ
ْكَراِر؛  التَّ َهَذا  ِع  َمَوا�شِ اإِْجَماِليِّ  ِمْن   )٪ َتْبُلُغ )51.5  ٍة  ِمَئِويَّ ِبِن�ْشَبٍة  اأَْي 
َما  ْوَرِة اْلَكِرْيَمِة اإِنَّ ِل اْلَم�ْشُجْوَعِة ِفي ال�شُّ َبَب ِفي َكْثَرِة اْلَفَوا�شِ َوَلَعلَّ ال�شَّ
»َتْكَراَر  نَّ  اأَ َذِلَك  َوَتَما�ُشِكِه؛  النَّ�سِّ  �َشْبِك  َعَلى  َتْعَمُل  َها  اأَنَّ اإَِلى  َيْرِجُع 
ِبالتََّما�ُشِك  ُعْوَر  �ُس ال�شُّ ُيَكرِّ ا  اْلُمْنَتِظَمَة ِممَّ َوُمَعاَوَدَتُه  ْوِتيِّ  ِن ال�شَّ اْلُمَكوِّ
اِبَقِة َعْبَر �ِشْلٍك  َظاِئِر ال�شَّ ٍة اإَِلى النَّ ي ِفي ُكلِّ َمرَّ َواْلَوْحَدِة، َوَيُردُّ اْلُمَتَلقِّ
ِرِه اْلُمَتَواِزَيِة - َظاِهَر النَّ�سِّ َحتَّى َيْنَتِظَمُه ُكلَُّه  ٍح َيَتَخلَُّل - ِبَعَنا�شِ َوا�شِ

اآََخَر االأَْمِر«)40(.
اْلُمْعَجِم  ُح��ُرْوِف  ِمْن  اأَْح��ُرٍف  �َشْبَعَة  ْوَرِة  ال�شُّ ُل  َفَوا�شِ ا�ْشَتْعَمَلْت  َوَقِد 
ِهَي:   َفَح�ْشُب،  ِمْنَها  ِبَثالَثٍة  اإال  التَّ�ْشِجْيُع  َيْحُدِث  َل��ْم  ��ُه  اأَنَّ َبْيَد   ، اْلَعَرِبيِّ
ِبِن�ْشَبٍة  َقْبُل -  ْنُت  َبيَّ َكَما  َتْمَتاُز -  َها  الأَنَّ َوَذِلَك  اُء(؛  َوالرَّ َواْلِمْيُم،  )النُّْوُن، 

ْوٍح �َشْمِعيٍّ اأَْعَلى ِمْن َغْيِرَها. َوِفْيَما َيِلي َبَياٌن ِبِن�َشِب التَّ�ْشِجْيِع ِبَها.    ُو�شُ
َع،  َمَوا�شِ ِت�ْشَعِة  ِفي  اْلَكِرْيَمِة  ْوَرِة  ال�شُّ ِفي  »النُّْوِن«  ِبَحْرِف  التَّ�ْشِجْيُع  َتمَّ   )2

ِع التَّ�ْشِجْيِع، َوِتْلَك  ٍة َتْبُلُغ )52.9 ٪( ِمْن اإِْجَماِليِّ َمَوا�شِ اأَْي ِبِن�ْشَبٍة ِمَئِويَّ
ٍة َتْبُلُغ اْثَنْيِن َوَخْم�ِشْيَن  ٌة؛ اإِْذ َوَرَد َهَذا اْلَحْرُف ِبِن�ْشَبٍة ِمَئِويَّ َنِتْيَجٌة َطِبْيِعيَّ
ِمْن  اأَْكَثَر   - َقْبُل  َذَك��ْرُت  َكَما   - ُل  ُيَمثِّ  - اإَِذْن   - َفُهَو  ِباْلِمَئِة،   )٪ 52(
َرنُِّم، َوَيْمَتاُز  ُه ِمْن اأَْحُرِف التَّ ْوَرِة اْلَكِرْيَمِة؛ َوَذِلَك الأَنَّ ِل ال�شُّ ِف َفَوا�شِ ِن�شْ

. وٍح �َشْمِعيٍّ ِة ُو�شُ ِب�ِشدَّ
ًعا،  َمْو�شِ  )39( َوَثالِثْيَن  ِت�ْشَعٍة  ِفي  »النُّْون«  ِويِّ  ال��رَّ َحْرُف  َوَرَد  َوَقْد 
ِباْلَياِء  ِباْلَمدِّ  َم�ْشُبْوًقا  اْلَحْرُف  َجاَء  ًعا،  َمْو�شِ َوَثالُثْوَن )38(  َثَماِنَيٌة  ِمْنَها 



سمير عوض اهلل عبدالفتاح رفاعي
20
18

ل 
ري

 إب
ـ -

1ه
43
9 

ب
ج

، ر
 4
9 

دد
لع

ا

289

جـــــذور

ًعا َواِحًدا،  َلِة - ِفْيَما َعَدا َمْو�شِ اأَِو اْلَواِو، َذِلَك اأَنَّ َجِمْيَع َكِلَماِت َهِذِه اْلَفا�شِ
ا  اِلِم، َواإِمَّ ِر ال�شَّ ْيَغِة َجْمِع اْلُمَذكَّ ا َعَلى �شِ اِنَيِة َع�ْشَرَة - َجاَءْت اإِمَّ ُهَو االآََيِة الثَّ
َمَع  َيَتَنا�َشُب  ا  ِممَّ َوَذِلَك  اْلَجْمِع؛  َعَلى  ِة  الَّ اْلَخْم�َشِة الدَّ ْيَغِة االأَْفَعاِل  َعَلى �شِ
َوَوَقاِئِعَها،  َبْدٍر  َغْزَوِة  َعْن  اْلَحِدْيِث  ِفي  ِهَي  اإِْذ  َواأَْهَداِفَها،  ْوَرِة  ال�شُّ ِمْحَوِر 
�َشِبْيِل  ِفي  َوِهَي  ِرِفَها،  َوَم�شْ �ُشْوِل،  َوالرَّ هلِل  االأَْنَفاِل  ِق�ْشَمِة  َتْفِوْي�ِس  َوِفي 
ِرِهْم  َن�شْ َواأَ�ْشَباَب  اَلُهْم،  ِخ�شَ ُن  َوُتَبيِّ اِدِقْيَن  ال�شَّ ِمِنْيَن  ِلْلُموؤْ َتْعِر�ُس  َذِلَك 
ِهْم ِفي َغْزَوِة »َبْدٍر«، َكَما َتْدُعو اْلُم�ْشِرِكْيَن ِلالْنِتَهاِء َعْن ُمَناَواأَِة  َعَلى َعُدوِّ
َجاَءْت  َثمَّ  َوِمْن  اْلُمَناِفِقْيَن.  ِمَن  ُر  ُتَحذِّ َكَما  ِباْلِقَتاِل،  َواإِْيَذاِنِهْم  االإِ�ْشالِم 
ُمَخاِطَبًة  َج��اَءْت  ْوَرَة  ال�شُّ الأَنَّ  َيَغَتْيِن؛  ال�شِّ َهاَتْيِن  َعَلى  َلِة  اْلَفا�شِ َكِلَماُت 

اْلُجُمْوَع ِمْن ُموؤِْمِنْيَن َوُم�ْشِرِكْيَن َوُمَناِفِقْيَن.      
َع،  َمَوا�شِ اأَْرَبَعِة  اْلَكِرْيَمِة ِفي  ْوَرِة  ِبَحْرِف »اْلِمْيِم« ِفي ال�شُّ التَّ�ْشِجْيُع  َتمَّ   )3

ِع التَّ�ْشِجْيِع، َوُهَو  اإِْجَماِليِّ َمَوا�شِ َتْبُلُغ )23.5 ٪( ِمْن  ٍة  ِبِن�ْشَبٍة ِمَئِويَّ اأَْي 
ْم َغْيَر َم�ْشُجْوَعٍة - َجاَء  َكاَنْت َم�ْشُجْوَعًة اأَ ِعِه - �َشَواٌء اأَ ِفي َجِمْيِع َمَوا�شِ
ِمْن  ْوِتًيا  �شَ بُُّه  ُيَقرِّ الَِّذي  اْلَمدُّ  َذِلَك  االأَِلِف،  اأَِو  ِباْلَياِء  ِباْلَمدِّ  َم�ْشُبْوًقا 

َلِة »النُّْوِن«.  َفا�شِ
َع  َمَوا�شِ اأَْرَبَعِة  ِفي  اْلَكِرْيَمِة  ْوَرِة  ال�شُّ ِفي  اِء«  »الرَّ ِبَحْرِف  التَّ�ْشِجْيُع  َتمَّ   )4

ِع التَّ�ْشِجْيِع،  ٍة َتْبُلُغ )23.5 ٪( ِمْن اإِْجَماِليِّ َمَوا�شِ ا، اأَْي ِبِن�ْشَبٍة ِمَئِويَّ اأَْي�شً
ِباْلَمدِّ  َوَم�ْشُبْوًقا  ًعا،  ُم�َشجَّ ِعِه  َمَوا�شِ َجِمْيِع  ِفي  اْلَحْرُف  َهَذا  َجاَء  َوَقْد 
ا ِمَن  ْوِتيًّ ا - �شَ ُبُه - اأَْي�شً ِباالأَِلِف، َوِباْلَواِو، َوِباْلَياِء، َذِلَك اْلَمدُّ الَِّذي ُيَقرِّ

َلُة »النُّْوِن«. ٍة َفا�شِ ِل االأُْخَرى، َوِبَخا�شَّ اْلَفَوا�شِ
َوْجًها  َرْيَب -  ُيَعدُّ - ال  ِة  اْلُقْراآَِنيَّ ِل  ِلْلَفَوا�شِ ْوِتيُّ  ْكِوْيُن ال�شَّ َفالتَّ َواإَِذْن، 
َحاَء اْلَعَرِب  ِن اْلَكِرْيِم. َذِلَك اْلَوْجُه الَِّذي اأَْعَجَز ُف�شَ ِمْن ُوُجْوِه اإِْعَجاِز اْلُقْراآَ
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َعِن االإِْتَياِن ِبِمْثِلِه. َواإَِلى َهَذا اْلَمْعَنى اأَ�َشاَر ح�شين ن�شار ِبَقْوِلِه: »َوِلَذِلَك 
ُه  ي الَِّذي َراأَْيَناُه - ِباأَنَّ ِف اْلُقْراآَِن - َوُهَو ِفي َمْوِقِف التََّحدِّ ُد ِفي َو�شْ ال اأََتَردَّ
ْجُع، َعْن  ْعِبْيِر ِعْنَد اْلَعَرِب، َواأََحُدَها ال�شَّ �َشَعى اإَِلى اأَْن َيَتَحلَّى ِبُكلِّ َمَجاَلي التَّ

ْم�ِس«)41(. ٍد َوَعْمٍد؛ ِلَيْك�ِشَف َعْجَزُهْم َجِليًّا َجالَء ال�شَّ َق�شْ
ْجِع َتْعِجْيًزا ِلْلُم�ْشركيَن  ُن اْلَكِرْيُم - اإَِذْن - ِباأُ�ْشُلْوِب ال�شَّ َفَقْد اأََتى اْلُقْراآَ
َكاَن  َثمَّ  َوِمْن  َوِحْفِظِه،  ِلِتالَوِتِه  ِلْلُم�ْشِلِمْيَن  َوَت�ْشِهْياًل  ِبِمْثِلِه،  االإِْتَياِن  َعِن 
اأَْرَبَعِة  ِفي  »اْلَقَمر«  �ُشْوَرِة  ِفي  اْلَمْعَنى  َهَذا   - َقْبُل  ْهُت  َنبَّ َكَما   - َتاأِْكْيُدُه 
ِتي َتْبُلُغ َخْم�ًشا َوَخْم�ِشْيَن )55( اآََيًة، َوَمَع َهَذا َفاإِنَّ  ْوَرُة الَّ َع، ِتْلَك ال�شُّ َمَوا�شِ
اِء«، َوَذِلَك  َتُقْوُم َعَلى َحْرِف َرِويٍّ َواِحٍد َفَح�ْشُب، ُهَو َحْرُف »الرَّ َلَتَها  َفا�شِ
َداًة ِلَتْي�ِشْيِر  ْجَع اأَ ُه َقْد َجَعَل ال�شَّ ِفي اإِ�َشاَرٍة ِمْنُه - �شبحانه وتعالى - اإَِلى اأَنَّ

ِحْفِظ اْلُقْراآِِن اْلَكِرْيِم.  
ُرْوَن  َواْلُمَف�شِّ اْلَبالِغيُّْوَن  َعدَّ  َلِة  ِلْلَفا�شِ ْوِتيِّ  ال�شَّ ْكِوْيِن  التَّ ِة  يَّ َوالأََهمِّ
اِبَقِة  ال�شَّ ِل  اْلَفَوا�شِ ِلِرَعاَيِة  �َشَبًبا  ِة  اْلُقْراآَِنيَّ َلِة  اْلَفا�شِ ِفي  اِهِر  الظَّ ُمَخاَلَفَة 
اِزيِّ  ال���رَّ َتَفا�ِشْيِر:  ِف��ي  ًحا  َوا�شِ َذِل��َك  َب��َدا  َوَق��ْد  َوَتَنا�ُشِبَها،  ِح��َق��ِة  َوال��الَّ
اِهِر  ُعْوِد )982ه�(، َواالأَُلْو�ِشيِّ )ت 1270ه�(، َوالطَّ َواأَِبي ال�شُّ )ت604ه�(، 
ِذْكِر  َعَلى  ُروا  اْقَت�شَ َقِد  ِرْيَن  اْلُمَف�شِّ ُجلَّ  اأَنَّ  َعَلى  َعا�ُشْوٍر )1394ه�(.  اْبِن 
َلِة،  اِهِر ِفي اْلَفا�شِ ِع ُمَخاَلَفِة الظَّ َبِب ُدْوَن َغْيِرِه ِفي َكِثْيٍر ِمْن َمَوا�شِ َهَذا ال�شَّ
َوَظاِئِف  ِمْن  َوِظْيَفٌة  ِل  اْلَفَوا�شِ ِفي  اْلُمْو�ِشْيِقيِّ  االإِْي��َق��اِع  ُمَراَعاَة  اأَنَّ  َبْيَد 
ُت  �شْ َخ�شَّ َوالَِّتي  ْمِهْيِد،  التَّ ِفي  اإَِلْيَها  اأَ�َشْرُت  ِتي  الَّ َدِة،  اْلُمَتَعدِّ َلِة  اْلَفا�شِ

اِلَيْيِن. ِلَبَياِنَها اْلَمْبَحَثْيِن التَّ
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َرا�َسُة التَّْرِكْيِبيَُّة:  اْلَمْبَحُث الثَّاِني: الدِّ
ِل  ِباْلَفَوا�شِ اْلُمْرَتِبَطِة  ِة  ْرِكْيِبيَّ التَّ َواِهِر  الظَّ اأَْبَرَز  اْلَمْبَحُث  َهَذا  َيَتَناَوُل 
ِة )َوَظاِئِفَها(  ِة ِفي �ُشْوَرِة »االأَْنَفال«؛ َوَذِلَك ِلَبَياِن َغاَياِتَها اْلَجَماِليَّ اْلُقْراآَِنيَّ
ْيَن  الَبالِغيِّ ِمَن  َكِثْيٌر   - قبل  اأ�شرت  كما   - َيْنَتِبْه  َلْم  ِتي  الَّ ِتْلَك  ِة،  الِليَّ الدَّ
َواِهَر ِبِرَعاَيِة  َوُعَلَماِء اْلُقْراآَِن والمف�شرين اإَِلى َكِثْيٍر ِمْنَها، اإِْذ َعلَُّلوا َهِذِه الظَّ
َدَواِعي  ِمْن  اأَنَّ  َذَكُرْوا  ِحْيَن  اْلَبالِغيُّْوَن  َنَع  �شَ َكَما  ِل،  اْلَفَوا�شِ اأَِو  اْلَقَواِفْي 
َلِة، ِمْن ِمْثِل اْبِن االأَِثْيِر )ت637ه�  اأِْخْيِر ِرَعاَيَة اْلَفا�شِ ْقِدْيِم َوالتَّ اْلَحْذِف اأَِو التَّ
َمْخ�َشِريِّ )ت 538ه�(، َفَقْد َذَهَب  -   1240م( الَِّذي َحاَوَل اأَْن َيْغِمَز َعَلى الزَّ
َقْوَل اهلِل �شبحانه وتعالى: {ٿ ٿ ٿ ٿ}  اأَنَّ  اإَِلى  االأَِخْيُر 
ا�ِس)42(، َبْيَد اأَنَّ  َم ِفْيِه اْلَمْفُعْوَل الإَِفاَدِة االْخِت�شَ َما َقدَّ )�شورة الفاتحة: 5( اإِنَّ
َمْخ�َسِريُّ ِفي  اْبَن االأَِثْيِر َقْد َذَهَب اإَِلى َغْيِر َذِلَك‘ اإِْذ َيُقْوُل: »َوَقْد َذَكَر الزَّ
َم  َد ِبِه الْخِت�َسا�ُس، َواإِنََّما ُقدِّ ِع ُق�سِ َتْف�ِسْيِرِه اأَنَّ التَّْقِدْيَم ِفي َهَذا اْلَمْو�سِ
ِمَن  َلُه  َيُكْن  َلْم  َوَن�ْسَتِعْيُنَك،  َنْعُبُدَك  َقاَل:  َلْو  اْلَكالِم، لأَنَُّه  َنْظِم  ِلَمَكاِن 
ُم  َتَقدَّ ��ُه  نَّ اأَ َت��َرى  اأَل  ٿ}  ٿ  ٿ  {ٿ  ِلَقْوِلِه:  َما  اْلُح�ْسِن 

ٺ  ڀڀ  ڀ   پڀ   پ  پ  {پ  َت��َع��اَل��ى:  َق��ْوُل��ُه 
{ٿ ٿ ٿ ٿ}،  َق��ْوُل��ُه:  َذِل��َك  َبْعَد  َفَجاَء  ٺ ٺٺ} 
ْوِن، َوَلْو  ْجِعيِّ الَِّذي ُهَو َعلَى َحْرِف النُّ َوَذِلَك ِلُمَراَعاِة ُح�ْسِن النَّْظِم ال�سَّ
الَوُة، َوَزاَل َذِلَك اْلُح�ْسُن«)43(.  َقاَل َنْعُبُدَك َوَن�ْسَتِعْيُنَك َلَذَهَبْت ِتْلَك الطَّ
ِباإَِفاَدِة  َمْخ�َشِريِّ  الزَّ َتْعِلْيَل  ْعِلْيَلْيِن:  التَّ َيْحَتِمُل  االآَََيِة  ِفي  ْقِدْيَم  التَّ اأَنَّ  َعَلى 
، َوالَتَعاُر�َس  ْجِعيِّ ْظِم ال�شَّ ا�ِس، َوَتْعِلْيَل اْبِن االأَِثْيِر ِبِرَعاَيِة ُح�ْشِن النَّ االْخِت�شَ

َة.  َبْيَنُهَما اْلَبتَّ
ا  َغَر�شً َلِة  اْلَفا�شِ ِرَعاَيَة  َجَعَل  َحْيُث  َمَثاًل -  ْرَك�ِسيُّ -  الزَّ َنَع  �سَ َوَكَما 
َيْذُكَر  اأَْن  ُدْوَن  االآََياِت  ِمَن  ُجْمَلٍة  ِفي  ْقِدْيِم  التَّ اأَْغَرا�ِس  ِمْن  ُم�ْشَتِقاًل  َثاِلًثا 
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اأِْخْيِر  التَّ ِفي  َيُكْوَن  ْن  اأَ »الثَّاِلُث:  َيُقْوُل:  ْذ  اإِ اآََخَر،  ا  َغَر�شً اْلَغَر�ِس  َهَذا  َمَع 
َكَقْوِلِه:  َلِة،  اْلَفا�شِ َوِلِرَعاَيِة  اْلَكالِم،  ِلُم�َشاَكَلِة  ُم  َفُيَق�دَّ َنا�ُشِب،  ِبالتَّ اإِْخالٌل 
{ۉ ې ې ې ې ى   ى  ائ} )�شورة ف�شلت 
، َوَكَقْوِلِه:  ْو�ِس االآَيِّ 37( ِبَتْقِدْيِم {ى} َعَلى {ائ} ِلُم�َشاَكَلِة ُروؤُ

َر { ڤ ڤ}  ُه َلْو اأَخَّ نَّ {ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ} )�شورة طه: 67( َفاإِ
ِل؛ الأَنَّ َقْبَلُه {ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  َعْن {ڦ}، َفاَت َتَنا�ُشُب اْلَفَوا�شِ
َوَكَقْوِلِه:  َوَبْعَدُه {ڄ ڄ ڃ} )�شورة طه: 68(،  ٹ} )�شورة طه: 66(، 
َعِن  اْلَفاِعِل  َتاأِْخْيَر  َفاإِنَّ  50(؛  اإِبراهيم:  )�شورة  ۆ}  ۆ  {ۇ 
اْلَمْفُعْوِل ِلُمَنا�َشَبِتِه ِلَما َبْعَدُه، َوَكَقْوِلِه: {ۉ ې ې ې} )�شورة 
اإِبراهيم: 51( َوُهَو اأَ�ْشَكُل ِبَما َقْبَلُه؛ الأَنَّ َقْبَلُه {ۓ ۓ ڭ} )�شورة 
َكاِكيَّ {ک ک ک گ} )�شورة طه: 70(  اإِبراهيم: 49(، َوَجَعَل ِمْنُه ال�شَّ

ْقِدْيِم«)44(. ِبَتْقِدْيِم {ک} َمَع اأَنَّ {ڦ} اأََحقُّ ِبالتَّ
َلِة �َشَبًبا ُم�ْشَتِقالًّ ِمْن اأَ�ْشَباِب اْلَحْذِف،  َوَكَذِلَك ِحْيَن َجَعَل ِرَعاَيَة اْلَفا�شِ

َلِة َنْحُو: {ڃ ڃ  َيُقْوُل: »َوِمْنَها )اأَْي: ِمْن اأَ�ْشَباِب اْلَحْذِف(: ِرَعاَيُة اْلَفا�شِ
چ چ چ} )�شورة ال�شحى: 3(  {پ ڀ ڀ} )�شورة الفجر: 4( َوَنْحُوُه، َوَقاَل 
ِة اْلَوْقِف، َوِهَي ِفي  َها َعَلى ِنيَّ ِل؛ الأَنَّ َما ُحِذَفِت الَياُء ِفي اْلَفَوا�شِ : اإِنَّ َماِنيُّ الرُّ

َذِلَك َكاْلَقَواِفي الَِّتي ال ُيْوَقُف َعَلْيَها ِبَغْيِر َياٍء«)45(. 
ْقِدْيُم  التَّ اْلَكِرْيَمِة  ْوَرِة  ال�شُّ ِل  َفَوا�شِ ِة ِفي  ْرِكْيِبيَّ التَّ َواِهِر  اأَْبَرِز الظَّ َوِمْن 
اأِْخْيُر، االْلِتَفاُت. َوِفْيَما َيِلي َجْدَوٌل اإِْجَماِليٌّ يذكُر الظواهر التركيبية،  َوالتَّ
ْوَرِة، َيِلْيِه  َة ِمْن اإِْجَماِليِّ اآََياِت ال�شُّ َوَعَدَد ُكلِّ ظاهرٍة ِمْنَها، َوِن�ْشَبَتَها اْلِمَئِويَّ

َعْر�ٌس َوَتْحِلْيٌل لها.
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ِل �ُسْوَرِة »الأَْنَفال«: اأِْخْيُر ِفي َفَوا�سِ 1 - التَّقديُم َوالتَّ
ِل�َشَبَبْيِن:  اْلَكِرْيَمِة  ْوَرِة  ال�شُّ ِل  َفَوا�شِ ِفي  اأِْخْيُر  َوالتَّ التَّقديُم  َوَرَد  َوَقْد 
ا  َواأَمَّ ِفْيِه،  َوَرَد  الَِّذي  َياَق  ال�شِّ ُيَنا�ِشُب  َدالِليٍّ  �ِشرٍّ  ِلَتْحِقْيِق  َفُهَو  ُل  االأَوَّ ا  َفاأَمَّ
اِبَقِة َوالَّالِحَقِة. َوِفْيَما َيِلي َجْدَوٌل  ِل ال�شَّ االآََخُر َفُهَو ِلُمَراَعاِة اإِْيَقاِع اْلَفَوا�شِ
ْوَرٍة ِمْنَها،  ْوَرِة اْلَكِرْيَمِة، َوَعَدَد ُكلِّ �شُ اأِْخْيِر ِفي ال�شُّ ْقِدْيِم َوالتَّ َوَر التَّ َيْذُكُر �شُ
اأَْرَقاَم  َيْذُكُر  َكَما  اأِْخْيِر،  َوالتَّ التَّقديِم  َعَدَد  اإِْجَماِليِّ  ِمْن  َة  اْلِمَئِويَّ َوِن�ْشَبَتَها 

َواِهِد.   ْيٌح ِلَبْع�ِس ال�شَّ ْوَرٍة، َيِلْيِه �َشْرٌح َوَتْو�شِ ِتي َوَرَدْت ِبَها ُكلُّ �شُ االآََياِت الَّ
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75  -  72  -  47  -  44  -  41
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68

اأِْخْيُر ْقِدْيُم َوالتَّ التَّ

االلتفات

َتْقِدْيُم اْلَجارِّ َواْلَمْجُرْوِر 
َعَلى اْلَعاِمِل ِفْيِهَما

��ْب��ِه اْل��ُج��ْم��َل��ِة  َت���ْق���ِدْي���ُم ���شِ
اْلَواِقَعِة َخَبًرا َعَلى اْلُمْبَتَداأ

اْلُجْمَلِة  �ِشْبِه  َت��ْق��ِدْي��ُم 
َعَلى اْلَمْفُعْوِل ِبِه

َتْقِدْيُم اْلَمْفُعْوِل ِبِه َعَلى اْلَفاِعِل

٪ 22.6

٪ 6.6

٪ 29.3

٪ 58.8

٪ 23.5

٪ 11.7

٪ 5.8

٪ 22.6

اِهَرُة الظَّ  

�شور التقديم   
والتاأخير

�ْشَبُة النِّ  
ُة اْلِمَئِويَّ

�ْشَبُة النِّ  
ُة اْلِمَئِويَّ

اْلَعَدُد

اْلَعَدُد

اأَْرَقاَم االآََياُت 

اأَْرَقاَم االآََياُت 

المجم��وع

المجم��وع
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1( َتْقِدْيُم اْلَجارِّ َواْلَمْجُرْوِر َعلَى اْلَعاِمِل ِفْيِهَما:

ِل  ْقِدْيِم ِفي َفَوا�شِ اِبِق - اأَْكَثُر اأَْنَواِع التَّ َن ِمَن اْلَجْدَوِل ال�شَّ َوُهَو - َكَما َتَبيَّ
َقْد  اْلَعاِمُل  َوَهَذا  اْلَعاِمِل،  َتاأِْخْيِر  َمَع  َع  َمَوا�شِ َع�ْشَرِة  ِفي  َوَرَد  اإِْذ  ْوَرِة،  ال�شُّ
ِو  َيُكْوُن ِفْعاًل، َوَقْد َيُكْوَن ا�ْشًما َعاِماًل َعَمَل اْلِفْعِل ِب�ُشُرْوٍط َكاأَ�ْشَماِء اْلَفاِعِل اأَ

َوِر َمِجْيِء اْلَعاِمِل ِفْعاًل َما َيِلْي: َيِغ اْلُمَباَلَغِة، َوِمْن �شُ اْلَمْفُعْوِل اأَْو �شِ
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  {ٹ  وتعالى:  �شبحانه  َق��ْوُل��ُه 
)�شورة  ڃ}  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 

االأَْنفال: 2(.

َتْقِدْيُم  َتمَّ  َوِفْيَها  َلُة االآََيِة ِهَي ُجْمَلُة: {ڄ ڃ ڃ}،  َفَفا�شِ
ِهْم،  َربِّ َعَلى  ُلْوَن  َوَيَتَوكَّ ْقِدْيُر:  التَّ اإِِذ  ِفْيِهَما،  اْلَعاِمِل  َعَلى  َواْلَمْجُرْوِر  اْلَجارِّ 
ِمْن  َثالًثا  َتْذُكُر  االآََيَة  اأَنَّ  اإَِلى  َيْرِجُع  َما  اإِنَّ ْقِدْيِم  التَّ َهَذا  ِفي  َبَب  ال�شَّ َوَلَعلَّ 
َفِزَعْت  اهلُل  ُذِك��َر  اإَِذا  ��ِذْي��َن  الَّ َفُهْم  االإِْي��َم��اِن،  َكاِمِلْي  ِمِنْيَن  اْلُموؤْ َفاِت  �شِ
اإِْيَماًنا  َزاَدْتُهْم  اْلُقْراآَِن  اآََياُت  َعَلْيِهْم  ُتِلَيْت  اإَِذا  ِذْيَن  الَّ اأُْوَلِئَك  َوُهْم  ُقُلْوُبُهْم، 
َغْيِرِه  َعَلى  ال  ِهْم  َربِّ َعَلى  ِذْيَن  الَّ َوُه��ْم  َمَعاِنْيِه،  ِلَتدبُِّرِهْم  اإِْيَماِنِهْم؛  َمَع 
ْقِدْيُم  التَّ اأََفاَد  َثمَّ  َوِمْن  �ِشَواُه.  َيْرَهُبْوَن  َوال  َغْيَرُه،  َيْرُجْوَن  َفال  َيْعَتِمُدْوَن، 
»َهَذا  ِبَقْوِلِه:  604ه�(  )ت  اِزيُّ  ال��رَّ اأَ�َشاَر  َذِلَك  َواإَِل��ى  ا�ِس،  االْخِت�شَ َدالَلَة 
َوَهِذِه  َربِِّهْم،  َعلَى  اإل  ُلْوَن  َيَتَوكَّ اأَنَُّهْم ل  َوَمْعَناُه:  َر،  اْلَح�سْ ُيِفْيُد  اْلَكالُم 
ْيُر ل  اْلَحاَلُة َمْرَتَبٌة َعاِلَيٌة َوَدَرَجٌة �َسِرْيَفٌة، َوِهَي: اأَنَّ الإِْن�َساَن ِبَحْيُث َي�سِ
َيْبَقى َلُه اْعِتَماٌد ِفي اأَْمٍر ِمَن الأُُمْوِر اإل َعلَى اهلِل«)46(، َكَما اأَ�َشاَر اإَِلْيَها 
ْوَن  �سُ ُيَفوِّ »اأَْي  ِبَقْوِلِه:  َلِة  اْلَفا�شِ ُجْمَلِة  َتْف�ِشْيِر  ِفي  1270ه�(  االأَُلْو�ِشيُّ )ت 
ًة ل اإَِلى اأََحٍد �ِسَواُه َكَما َيُدلُّ  اأُُمْوَرُهْم ُكلََّها اإَِلى َماِلِكِهْم َوُمَدبِِّرِهْم َخا�سَّ

َعلَْيِه َتْقِدْيُم اْلُمَتَعلِِّق َعلَى َعاِمِلِه«)47(. 
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ْقِدْيَم ِفي  اِهُر ْبُن َعا�ُشْوٍر )ت 1394ه�/1973م( اأَنَّ التَّ َوَقْد َذَكَر الطَّ
ْعِرْي�ِس ِبَذمِّ  َلى التَّ ا اإِ َلِة َواإِمَّ ا اإَِلى ِرَعاَيِة اْلَفا�شِ َما َيْرِجُع اإِمَّ َلِة اإِنَّ ُجْمَلِة اْلَفا�شِ
ا-  َه اإَِلى اأَنَّ ِفْيِه - اأَْي�شً َناِم، َوَنبَّ ُلْوَن َعَلى اإَِعاَنِة االأَ�شْ ُهْم َيَتَوكَّ اْلُم�ْشِرِكْيَن؛ الأَنَّ
َعِن  ُنُهْوا  ِبَما  َعلُِّق  التَّ ِمَن  اآََثاٌر  اْلُموؤِْمِنْيَن  ُنُفْو�ِس  ِفي  َتْبَقى  اأَْن  ِمْن  َتْحِذْيًرا 
ْقِدْيَم َيْحَتِمُل ُكلَّ َما اأَ�َشاَر اإَِلْيِه َهوؤُالِء اْلُعَلَماُء  َعلُِّق ِبِه)48(، َعَلى اأَنَّ َهَذا التَّ التَّ

ِمْن َدالالٍت َوَمَعاٍن.
َوَقْوُلُه  �شبحانه وتعالى: {ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ 
ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ېې  ۉ  ۉ  ۅ 

وئ وئ} )�شورة االأَْنفال: 24(.
اِبَقِة ِفي اأَْمِر اْلَحقِّ �شبحانه وتعالى ِعَباَدُه اْلُموؤِْمِنْيَن  َو�ِشَياُق االآََيِة ال�شَّ
اأَْي: »االْنِقَياُد  �ُشْوِل،  َوِللرَّ َوُهَو اال�ْشِتَجاَبُة هلِل  ِمْنُهْم،  ْيِه االإِْيَماُن  َيْقَت�شِ ِبَما 
ْعَوُة اإَِلْيِه، َواالْجِتَناُب ِلَما َنَهَيا َعْنُه،  ِلَما اأََمَرا ِبِه َواْلُمَباَدَرُة اإَِلى َذِلَك َوالدَّ

َلِة: {ەئ  ْهيُّ َعْنُه«)49(، َوِمْن َثمَّ َجاَءْت ُجْمَلُة اْلَفا�شِ َواالْنِكَفاُف َعْنُه َوالنَّ
ُه اإَِلى اهلِل ال اإَِلى  ا�ِس، َواْلَمْعَنى: اأَنَّ وئ وئ} ِلَتِفْيَد َدالَلَة االْخِت�شَ
َغْيِرِه ُتْبَعُثْوَن، »َفُيَجاِزْيُكْم ِبَح�َسِب َمَراِتِب اأَْعَماِلُكْم َف�َساِرُعوا اإَِلى َطاَعِتِه 
َهِذِه  َواإَِل��ى  َلُهَما«)50(،  ال�ْسِتَجاَبِة  ِفي  َوَباِلُغوا  َر�ُسْوِلِه  َوَط��اَع��ِة  َتَعاَلى 
اِهُر ْبُن َعا�ُشْوٍر، َفَقاَل: »َوَتْقِدْيُم ُمَتَعلِِّق {وئ}  الَلِة اأَ�َشاَر الطَّ الدَّ
َوَه��َذا  ُت��ْح�����َس��ُرْوَن،  َغ��ْي��ِرِه  اإَِل���ى  اإَِل��ْي��ِه ل  اأَْي:  الْخِت�َسا�ِس،  لإَِف����اَدِة  َعلَْيِه 
ِمَن  اإَِل��ْي��ِه  َتْلَتِجُئْوَن  َمْخَباإٍ  اأَْو  َمْلَجاإٍ  اْن��ِع��َداِم  َع��ِن  ِلْلِكَناَيِة  الْخِت�َسا�ُس 
اْلَح�ْسِر اإَِلى اهلِل َفَكنَّى َعِن اْنِتَفاِء اْلَمَكاِن ِباْنِتَفاِء َمْح�ُسْوٍر اإَِلْيِه َغْيِر اهلِل 
نَّ اْلُمَخاَطِبْيَن ِبَذِلَك  ِباأَْبَدِع اأُ�ْسُلْوٍب، َوَلْي�َس الْخِت�َسا�ُس ِلَردِّ اْعِتَقاٍد؛ لأَ

ُهُم اْلُموؤِْمُنْوَن«)51(.
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ِمِنْيَن  اْلُموؤْ ِلَدْفِع  َوَذِلَك  ْهِدْيِد،  التَّ ِبَدالَلِة   - ا  اأَْي�شً  - ِفْيَها  َن�ْشُعُر  َكَما 
َفُهْم  َعْنُه،  َوَيْنَهى  ِبِه  ُمُر  َياأْ َما  ُكلِّ  ِفي  وتعالى  �شبحانه  َطاَعِتِه  اإَِلى  َدْفًعا 

-الَمَحاَلَة - َواِقُفْوَن َبْيَن َيَدْيِه َوُمَحا�َشُبْوَن.  
ِة  الِليَّ اَفِة اإَِلى اْلَوَظاِئِف الدَّ َق - ِباالإِ�شَ ْقِدْيَم َحقَّ  َوال َيْخَفى اأَنَّ َهَذا التَّ
اِبَقِة،  ال�شَّ ِل  اْلَفَوا�شِ ُمَراَعاُة  َوِهَي  ًة،  اإِْيَقاِعيَّ ًة  ْوِتيَّ �شَ َوِظْيَفًة   - اِبَقِة  ال�شَّ

ِويِّ النُّْوِن اْلَمْرُدْوِف ِباْلَمدِّ ِباْلَواِو.  ِة َعَلى َحْرِف الرَّ اْلَمْبِنيَّ
َقْوُلُه  �شبحانه وتعالى: {ٺٿ  َوِمْنُه  ا�ْشًما،  اْلَعاِمُل  َيُكْوُن  َوَقْد 
ڤڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 

ڦ ڦ ڦ ڄ} )�شورة االأَْنفال: 47(.
َلِة : {ڦ ڦ ڦ ڄ} ِبَها َجارٌّ َوَمْجُرْوٌر: {ڦ  َفُجْمَلُة اْلَفا�شِ
ِفي  االآََيَة  َوالأَنَّ  اْلَفاِعِل: {ڄ}،  ا�ْشِم  َمْعُمْوِلِه  َعَلى  ُم  َيَتَقدَّ ڦ}، 
ْن  اأَ ِلْلِجَهاِد،  َنْهِيِه �شبحانه وتعالى ِعَباَدُه اْلُموؤِْمِنْيَن ِحْيَن ُخُرْوِجِهْم  �ِشَياِق 
ُخْوِل ِفي  ا�َس َعِن الدِّ ُي�ْشِبُهوا اْلُم�ْشِرِكْيَن ِفي ِكْبِرِهْم َوِرَياِئِهْم؛ ِلَيْمَنُعوا النَّ
اإِْذ ِعْلُمُه  ْهِدْيِد الأُوَلِئَك اْلُم�ْشِرِكْيَن،  ْقِدْيُم َدالَلَة التَّ اأََفاَد التَّ َفَقْد  ِدْيِن اهلِل، 
ِغْيَرَها َوَكِبْيَرَها، َو�َشُيَعاِقُبُهْم  �شبحانه وتعالى ُمِحْيٌط ِبُكلِّ اأَْعَماِلِهْم، َيْعَلُم �شَ
ُهوا ِبِهْم، َوَدْفٌع  ِمِنْيَن ِفي اأَْن َيَت�َشبَّ َعَلْيَها اأَ�َشدَّ اْلُعُقْوَبِة، َوِفي َذِلَك َرْدٌع ِلْلُموؤْ
ِة هلِل �شبحانه وتعالى. ْخال�ِس اْلُعُبْوِديَّ ِد اإِ َلُهْم ِفي اأَْن َيُكْوَن ِجَهاُدُهْم ِبَق�شْ

الآََي��َة  َخَتَم  »ُثمَّ  ِبَقْوِله:  َهِذه  ْهِدْيِد  التَّ َدالَل��ِة  َلى  اإِ اِزيُّ  ال��رَّ اأَ�َشاَر  َوَقْد 
اأَْظَهَر  ُربََّما  الإِْن�َساَن  اأَنَّ  ْوُد  َواْلَمْق�سُ ڄ}  ڦ  ڦ  {ڦ  ِبَقْوِلِه: 
ْو�ِس َطلَُب َمْر�َساِة  اِعي اإَِلى اْلِفْعِل اْلَمْخ�سُ ِمْن َنْف�ِسِه اأَنَّ اْلَحاِمَل َلُه َوالدَّ
اهلِل َتَعاَلى َمَع اأَنَُّه ل َيُكْوُن الأَْمُر َكَذِلَك ِفي اْلَحِقْيَقِة، َفَبيََّن َتَعاَلى َكْوُنُه 
َئاِء  الرِّ َع��ِن  ْج��ِر  َوال��زَّ َكالتَّْهِدْيِد  َوَذِل��َك  اْلُقُلوِب،  َدَواِخ���ِل  ِفي  ِبَما  َعاِلًما 

ِع«)52(. َوالتَّ�َسنُّ
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ْيَغَة ُمَباَلَغٍة، َوِمْنُه َقْوُلُه  �شبحانه وتعالى: {وئ  َوَقْد َيُكْوُن اْلَعاِمُل �شِ
ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ ی 

ی ی ی جئحئ مئ ىئ يئ جب حب} )�شورة االأَْنفال: 75(.
َعَلى  جب}  {يئ  َواْلَمْجُرْوَر  اْلَجارَّ  َلِة  اْلَفا�شِ ُجْمَلِة  ِفي  َم  َتَقدَّ َفَقْد 
َفُهَو  ُل  االأَوَّ ا  َفاأَمَّ ِل�َشَبَبْيِن:  َوَذِل��َك  {حب}،  اْلُمَباَلَغِة:  ْيَغِة  �شِ َعاِمِلِه/ 
ِة َعَلى َحْرِف  اِبَقِة اْلَمْبِنيَّ َلِة ال�شَّ ، َوُهَو ُمَراَعاُة اْلَفا�شِ ْوِتيٌّ اإِْيَقاِعيٌّ �َشَبٌب �شَ
، َوَذِلَك  ا االآََخُر َفُهَو �َشَبٌب َدالِليٌّ ِويِّ اْلِمْيِم اْلَمْرُدْوِف ِباْلَمدِّ ِباْلَياِء. َواأَمَّ الرَّ
ِمْن  اآََمُنوا  ِذْيَن  الَّ اأُْوَلِئَك  َعْن  اِر  َواالأَْن�شَ اْلُمَهاِجِرْيَن  اإَِلى  ُث  َتَتَحدَّ االآََيَة  اأَنَّ 
ُهْم ِمْنُهْم، َلُهْم  ُن اأَنَّ َبْعِدِهْم، َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا َمَعُهْم ِفي �َشِبْيِل اهلِل، َوُتَبيِّ
َواُرِث  َها َتْنُقُل ُحْكَم التَّ اِر َوَعَلْيِهْم َما َعَلْيِهْم، َبْيَد اأَنَّ َما ِلْلُمَهاِجِرْيَن َواالأَْن�شَ
َلِة  اْلَفا�شِ اأََتْت ُجْمَلُة  َثمَّ  َوِمْن  ِة ِفي االإِ�ْشالِم،  َواالأُُخوَّ ْحَبِة  ِلل�شُّ ِلالأَْرَحاِم ال 
َدًة ِعْلَم اهلِل اْلُمْطَلِق ِبُكلِّ �َشْيٍء. َذِلَك اأَنَّ ِفي َتْقِدْيِم �ِشْبِه اْلُجْمَلِة َعَلى  ُموؤَكِّ
ْيَء  ال�شَّ َيْعَلُم  َفُهَو  َمْعِرَفِتِه،  َوَعِظْيِم  ِعْلِمِه،  َوا�ِشِع  اإَِلى  ُه  ُيَنبِّ ا  ِممَّ َعاِمِلَها 
اإِْذَع��اِن  َعَلى  َيْعَمُل  ا  ِممَّ َوَذِل��َك  ِغْيَر؛  ال�شَّ اأَِو  اْلَكِبْيَر  اْلَحِقْيَر،  اأَِو  اْلَعِظْيَم 
ُمْوِر اْلَمَواِرْيِث  اأُ َلَحَتُهْم ِمْن  اْلُموؤِْمِنْيَن ِلَخاِلِقِهْم، َواال�ْشِتَجاَبِة ِلَما ِفْيِه َم�شْ

جب  يئ  ىئ  {مئ  ْوَرِة:  ال�شُّ َخْتِم  ِفي  َقاَل  »ُثمَّ   : اِزيُّ ال��رَّ َيُقْوُل  َغْيِرَها.  اأَْو 
ِحْكَمٌة  َها  ُكلُّ ْلُتَها  َوَف�سَّ َذَكْرُتَها  الَِّتي  الأَْحَكاَم  َه��ِذِه  اأَنَّ  َواْلُمَراُد  حب} 
اْلَعاَلَم  لأَنَّ  َواْلَباِطِل،  اْلَعَبِث  ِمَن  �َسْيٌء  ِفْيَها  َوَلْي�َس  الٌح،  َو�سَ َواٌب  َو�سَ

َواِب«)53(. ِبَجِمْيِع اْلَمْعُلْوَماِت ل َيْحُكُم اإل ِبال�سَّ

2( َتْقِدْيُم �ِسْبِه اْلُجْملَِة اْلَواِقَعِة َخَبًرا َعلَى اْلُمْبَتَداأ:

وتعالى: {ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ  �شبحانه  َقْوُلُه  َوِمْنُه 
ەئ  ائ  ائ  ىى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 

ەئ} )�شورة االأَْنفال: 74(.
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ُهُم  ��ُه��ْم  نَّ َواأَ ��اِر،  ْن�����شَ َواالأَ اْلُمَهاِجِرْيَن  َعِن  ُث  َتَتَحدَّ اِبَقُة  ال�شَّ َف��االآََي��ُة 
ُقْوا اإِْيَماَنُهْم ِبَما َقاُمْوا ِبِه ِمْن ِهْجَرٍة  دَّ ُهْم �شَ اِدُقْوَن، َذِلَك اأَنَّ اْلُموؤِْمُنْوَن ال�شَّ
ْيِن ِمَن  دَّ اأَْعَداِء الدِّ ا، َوِجَهاٍد ِفي �َشِبْيِلِه �شِ ِهْم َبْع�شً َرٍة َوُمَواالٍة ِلَبْع�شِ َوُن�شْ
َقْوُلُه:  ِهَي  ٍة،  َخَبِريَّ ِبُجْمَلٍة  االآََيُة  ُخِتَمِت  َثمَّ  َوِمْن  َواْلُم�ْشِرِكْيَن،  اْلُمَناِفِقْيَن 
ُمْوُه  َثَواِبِهْم ِفي االآَِخَرِة َعَلى َما َقدَّ ِلَبَياِن  {ائ  ائ  ەئ  ەئ}، َوَذِلَك 
ُذُنْوَبُهْم،  َلُهْم  �َشَيْغِفُر  اهلَل  اأَنَّ  ُر  ُتَقرِّ َفاْلُجْمَلُة  َوِجَهاٍد،  َرٍة  َوُن�شْ ِهْجَرٍة  ِمْن 
اْلُجْمَلِة: {ائ}  �ِشْبِه  َتْقِدْيُم  و  ِعْيِم.  النَّ اِت  َجنَّ ِفي  َوا�ِشًعا  ِرْزًقا  َوَيْرُزُقُهْم 
َيِفْيُد  َعَلْيِه: {ائ  ەئ  ەئ}،  ُعِطَف  َوَما  اْلُمْبَتَداإِ  َعَلى  َخَبًرا  اْلَواِقَعِة 
ُدْوَن  اَر  َواالأَْن�شَ اْلُمَهاِجِرْيَن  اْخَت�سَّ  اهلَل  اأَنَّ  َواْلَمْعَنى:  ا�َس،  االْخِت�شَ
ِعْيِم ِفي االآَِخَرِة.  اِت النَّ ْزِق اْلَوا�ِشِع ِفي َجنَّ َغْيِرِهْم ِبَهِذِه اْلَمْغِفَرِة َوَهَذا الرِّ
ِة َعَلى َحْرِف  ِحَقِة اْلَمْبِنيَّ َلِة الالَّ ا - ُمَراَعاٌة ِلْلَفا�شِ ْقِدْيِم - اأَْي�شً َوِفي َهَذا التَّ

ِويِّ »اْلِمْيِم« اْلَمْرُدْوِف ِباْلَمدِّ ِباْلَياِء. الرَّ

3( َتْقِدْيُم �ِسْبِه اْلُجْملَِة َعلَى اْلَمْفُعْوِل ِبِه:
َقْوُلُه  �شبحانه وتعالى: {ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  َوِمْنُه 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گگ  ک  ک 

ڱ ڱ ں ںڻ} )�شورة االأَْنفال: 12(.
ٍد �شلى  ُث اإَِلى ُمَحمَّ اِبَقِة َيَتَحدَّ َفاْلَخاِلُق �شبحانه وتعالى ِفي االآََيِة ال�شَّ
اُهْم  ِتِه َلُهْم اآَِمًرا اإِيَّ ُه َقْد اأَْوَحى ِلْلَمالِئَكِة ِبَمِعيَّ اهلل عليه و�شلم َوُيْخِبُرُه ِباأَنَّ
ٍل  ْرِب ُكلِّ ِمْف�شَ ْرِب اأَْعَناِقِهْم َو�شَ ِبَتْثِبْيِت اْلُموؤِْمِنْيَن َوِقَتاِل اْلُم�ْشِرِكْيَن َو�شَ
َلِة اْلَجارَّ َواْلَمْجُرْوَر {ں}  َم �شبحانه وتعالى ِفي ُجْمَلِة اْلَفا�شِ ِمْنُهْم. َوَقدَّ
ِرُبوا  ا�ِس، َواْلَمْعَنى: َوا�شْ َعَلى اْلَمْفُعْوِل ِبِه {ںڻ} الإَِفاَدِة االْخِت�شَ

اِبِع. ٍل/ اأَْطَراَف االأَ�شْ ِمَن اْلُم�ْشِرِكْيَن ال ِمْن َغْيِرِهْم ُكلَّ ِمْف�شَ
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4( َتْقِدْيُم اْلَمْفُعْوِل ِبِه َعلَى اْلَفاِعِل:
وقد ورد َتْقِدْيُم اْلَمْفُعْوِل ِبِه َعَلى اْلَفاِعِل في قوله �شبحانه وتعالى: {ۆئ 

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ}  )�شورة االأَْنفال: 68(.
َم اْلَمْفُعْوُل  َلِة: {ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ} َتَقدَّ َفِفي ُجْمَلِة اْلَفا�شِ
ا�ِس، اأَْي  ِد االْخِت�شَ ِمْيُر »ُكْم« َعَلى اْلَفاِعِل {ىئ ىئ} ِلَق�شْ ِبِه/ ال�شَّ
�ِشَواُكْم  ُدْوَن   - اْلُم�ْشِرِكْيَن  اأَ�ْشَرى  ِف��َداَء  اأََخْذُتْم  َمْن  َيا   - اأَْنُتْم  ُكْم  َلَم�شَّ
ِباْلَعَذاِب  اْلُمَراُد  اإِِذ  التَّْحِذْيِر  ِبَدالَلِة  َن�ْشُعُر  َكَما  ْنَيا،  الدُّ ِفي  �َشِدْيٌد  َعَذاٌب 
َناِدْيَد اْلُم�ْسِرِكْيَن  ِذْيَن َفاُدْوُهْم َكاُنْوا �سَ ِفي االآََيِة »اأَنَّ اأُْوَلِئَك الأَ�ْسَرى الَّ
ُدْوِرِهْم َحَنًقا َفَكاَن ِمْن  ْوا ِمَن اْلَقْتِل َوالأَ�ْسِر َيْحِمُلْوَن ِفي �سُ َوَقْد َتَخلَّ�سُ
ُمْعَتاِد اأَْمَثاِلِهْم ِفي ِمْثِل َذِلَك اأَْن َي�ْسُعْوا ِفي َقْوِمِهْم اإَِلى اأَْخِذ َثاأِْر َقْتالُهْم 
اْلُم�ْسِلِمْيَن،  َعلَى  َعِظْيَمٌة  َداِئ��َرٌة  َلَكاَنْت  َفَعُلوا  َفلَْوا  اأَْمَواِلِهْم  َوا�ْسِتْرَداِد 
ِة اأَْخِذ  َوَلِكنَّ اهلَل �َسلََّم اْلُم�ْسِلِمْيَن ِمْن َذِلَك َف�َسَرَف اْلُم�ْسِرِكْيَن َعْن َمَحبَّ
ْرُف  اأِْر، َواأَْلَهاُهْم ِبَما �َسَغلَُهْم َعْن ُمَعاَوَدِة ِقَتاِل اْلُم�ْسِلْمْيَن، َفَذِلَك ال�سَّ الثَّ
ُهَو ِمَن اْلِكَتاِب الَِّذي �َسَبَق ِعْنَد اهلِل َتَعاَلى. َوَقْد َح�َسَل ِمْن َهِذِه الآََيِة 
َوِبَذِلَك  اْلَحاَلِة  َه��َذِه  ِمْثِل  ِفي  ِلْلِفَداِء  اْل��َع��ْوَدِة  ِمَن  اْلُم�ْسِلِمْيَن  َتْحِذْيُر 

َكاَنْت َت�ْسِرْيًعا ِلْلُم�ْسَتْقَبِل«)54(. 

ِل �ُسْوَرِة »الأَْنَفال«: 2 - الْلِتَفاُت ِفي َفَوا�سِ
َع، َوِمْن  ْوَرِة اْلَكِرْيَمِة ِفي َخْم�َشِة َمَوا�شِ ِل ال�شُّ َوَقْد َوَرَد االْلِتَفاُت ِفي َفَوا�شِ
َكلُِّم اإَِلى اْلِغَياِب، َوِمَن اْلِغَياِب اإَِلى اْلِخَطاِب،  َوِرِه: االْلِتَفاُت ِمَن التَّ اأَْبَرِز �شُ
َوَر االْلِتَفاِت،  َوِمَن اْلِخَطاِب اإَِلى اْلِغَياِب. َوِفْيَما َيِلي َجْدَوٌل اإِْجَماِليٌّ َيْذُكُر �شُ
ْرَقاَم  ْوَرِة، َواأَ َة ِمْن اإِْجَماِليِّ اآََياِت ال�شُّ ْوَرٍة ِمْنُه، َوِن�ْشَبَتُه اْلِمَئِويَّ َوَعَدَد ُكلِّ �شُ
ِع االْلِتَفاِت، َوَبَياٌن ِلِعلَِّة  ِتي َوَرَد ِبَها، ُثمَّ َيِلْيِه َعْر�ٌس ِلَبْع�ِس َمَوا�شِ االآََياِت الَّ

َلِة.  َمِجْيِئِه ِفي ُجْمَلِة اْلَفا�شِ
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ِم اإَِلى اْلِغَياِب: 1( الْلِتَفاُت ِمَن التََّكلُّ

َوِمْنُه َقْوُلُه  �شبحانه وتعالى: {ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ 
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ} )�شورة االأَْنفال: 19(.
ِفي  َكلُِّم  التَّ ْيَغِة  ِمْن �شِ اِبَقِة  ال�شَّ االآََيِة  َعَدَل  �شبحانه وتعالى ِفي  َفَقْد 

َلِة االآََيِة: {ڎ ڈ ڈ  ْيَغِة اْلِغَياِب ِفي َقْوِلِه ِفي َفا�شِ َقْوِلِه: {ڇ} اإَِلى �شِ
اْلُموؤِْمِنْيَن«؛  َمَع  َنا  »َواأَنَّ َيُقْوَل:  اأَْن  َياِق  ال�شِّ ى  ُمْقَت�شَ ِمْن  َوَكاَن  ژ}، 
اأَنَّ �ِشَياَق  َوَذِلَك  َكلُِّم،  َوِهَي َطِرْيُق التَّ َواِحَدٍة،  َوِتْيَرٍة  َياُق َعَلى  َي ال�شِّ ِلَيْم�شِ
اال�ْشِتْهَزاِء  �َشِبْيل  -َعَلى  َواإِْخَباِرِهْم  اْلُم�ْشِرِكْيَن،  َلى  اإِ اْلَحِدْيِث  ِفي  االآََي��ِة 
ُهْم اإِْن َكاُنْوا َقْد َطَلُبْوا ِمَن اهلِل اأَْن ُيْوِقَع َباأْ�َشُه َوَعَذاَبُه َعَلى  ْهِدْيِد- ِباأَنَّ َوالتَّ
اِلِمْيَن)55( َفَقْد اأََجاَب اهلُل َطَلَبُهْم، ِحْيَن اأَْوَقَع ِبِهْم ِمْن ِعَقاِبِه  اْلُمْعَتِدْيَن الظَّ
ِقْيَن، ُثمَّ َيْنَتِقُل اْلَحِدْيُث اإَِلى َدْعَوِة اْلُم�ْشِرِكْيَن  َما َكاَن َنَكااًل َلُهْم َوِعْبَرًة ِلْلُمتَّ
َعْن  االْنِتَهاُء  َوُهَو  َواالأَِخَرِة،  ْنَيا  الدُّ ِفي  اأَْنُف�ِشِهْم  َخْيِر  اإَِلى  َلُهْم-  ًبا  –ُمَرغِّ
َعاُدْوا  َلْو  اإِْذ  ِلْلِقَتاِل،  اْلَعْوَدِة  ِمَن  ُرُهْم  ُيَحذِّ ُثمَّ  َواْلُموؤِْمِنْيَن،  �ُشْوِل  الرَّ ِقَتاِل 
اُهْم  ًها اإِيَّ ِلْلِقَتاِل َلَعاَد �شبحانه وتعالى ِلَهِزْيَمِتِهْم َكَما َهَزَمُهْم ِفي َبْدٍر ُمَنبِّ

ِتِهْم َوَكْثَرِتِهْم؛ َذِلَك اأَنَّ اهلَل َمَع اْلُموؤِْمِنْيَن. اإَِلى اأَالَّ َيْغَتُرْوا ِبِقوَّ
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َكلُِّم اإَِلى اْلِغَياِب االْلِتَفاُت ِمَن التَّ
االْلِتَفاُت ِمَن اْلِخَطاِب اإَِلى اْلِغَياِب

َكلُِّم اإَِلى اْلِغَياِب االْلِتَفاُت ِمَن التَّ

٪ 22.6

٪ 2.6

٪ 1.3

٪ 6.6

َوُر االْلِتَفات �ْشَبُة�شُ النِّ  
ُة اْلِمَئِويَّ اأَْرَقاَماْلَعَدُد

االآََياُت

المجم��وع
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ِفي  اْلِغَياِب  ْيَغِة  �شِ اإَِلى  َكلُِّم  التَّ ْيَغِة  �شِ ِمْن  اْلُعُدْوِل  ِفي  َبَب  ال�شَّ َوَلَعلَّ 
َتُه  َمِعيَّ َد  كِّ ُيوؤَ اأَْن  ا�ْشِمِه  ْظَهاِر  ِباإِ اأََراَد  وتعالى  �شبحانه  ��ُه  نَّ اأَ االآََي��ِة،  َلِة  َفا�شِ
ُهْم  َواأَنَّ اْلَغاِلُبْوَن،  ُهُم  ُهْم  اأَنَّ ِذْيَن َظنُّوا  الَّ اْلُم�ْشِرِكْيَن  َت  ُيَبكِّ ْن  َواأَ ِلْلُموؤِْمِنْيَن، 

ْرْيَن.   اأَْهَدى �َشِبْياًل ِمْن ِحْزِب اهلِل اْلُمْنِت�شِ
2( الْلِتَفاُت ِمَن اْلِغَياِب اإَِلى اْلِخَطاِب:

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  {ٹ  وت��ع��ال��ى:  �شبحانه  َق��ْوُل��ُه  َوِم��ْن��ُه 
ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ} )�شورة االأَْنفال: 35(.
ْيَغِة اْلِغَياِب ِفي َقْوِلِه: {ٹ ٹ  َفَقِد اْلَتَفَت �شبحانه وتعالى ِمْن �شِ
ْيَغِة اْلِخَطاِب ِفي َقْوِلِه: {ڦ ڄ}، َوَكاَن ِمْن  ڤ } اإَِلى �شِ
ُه  نَّ َياِق اأَْن َيُقْوَل: »َفْلَيُذْوُقْوا اْلَعَذاَب ِبَما َكاُنْوا َيْكُفُرون«، َبْيَد اأَ ى ال�شِّ ُمْقَت�شَ
َه اإَِلى ِعَظِم َهَذا اْلَعَذاِب،  �شبحانه وتعالى َعَدَل اإَِلى َطِرْيِق اْلِخَطاِب؛ ِلُيَنبِّ
َوَذِلَك  َوالتَّْغِلْيِظ،  ِللتَّْوِبْيِخ  ُهَنا  اإِِذ الأَْمُر  ِبِهْم،  َواِقٍع  اإَِلى »َعَذاٍب  َوِلُي�ِشْيَر 
ْيَغُة  ُهَو اْلَعَذاُب الَِّذي َحلَّ ِبِهْم َيْوَم َبْدٍر، ِمْن َقْتٍل َواأَ�ْسٍر َوَحَرٍب«)56(، َف�شِ
اْخِتَياِرِه  َوِفي  ِفْيَها،  َما  ْوِبْيِخ  َوالتَّ ْخِرَيِة  َوال�شِّ اال�ْشِتْهَزاِء  ِمَن  ِفْيَها  االأَْم��ِر 
ُد  ِتي ُبِنَي ِمْنَها اْلِفْعُل، َما ُيوؤَكِّ ِة )َذَوَق( الَّ ِة اْلُمْعَجِميَّ �شبحانه وتعالى ِلْلَمادَّ
ُذ  َيَتَلذَّ ِتي  الَّ االأَ�ْشَياِء  ِفي  َمْعُهْوٌد  ُق  َذوُّ التَّ اإِِذ  ُعْمًقا،  َوَيِزْيُدَها  اْلَمَعاِني  ِتْلَك 
َغِر َمْنِزَلِتِهْم ِعْنَد  ِبَها اْلَمْرُء، َواْقِتَراُنَها ِباْلَعَذاِب َيُدلُّ َعَلى اْحِتَقاِرِهْم َو�شِ

َخاِلِقِهْم �شبحانه وتعالى.
3( الْلِتَفاُت ِمَن اْلِخَطاِب اإَِلى اْلِغَياِب:

ڭ  ڭ  {ۓ  وتعالى:  �شبحانه  َق��ْوِل��ِه   ِف��ي  َوَرَد  َوَق��ْد 
ڭ ڭۇ} )�شورة االأَْنفال: 14(.

ْيَغِة اْلِخَطاِب ِفي َقْوِلِه: {ۓ  َفَقِد اْلَتَفَت �شبحانه وتعالى ِمْن �شِ
ى  ْيَغِة اْلِغَياِب ِفي َقْوِلِه: {ڭ ڭ}، َوَكاَن ِمْن ُمْقَت�شَ ڭ} �شِ
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ُه �شبحانه وتعالى َعَدَل  اأَنَّ َبْيَد  اِر«،  َلُكْم َعَذاَب النَّ نَّ  َيُقْوَل: »َواأَ اأَْن  َياِق  ال�شِّ
ِباْلُكْفِر،  ِفِهْم  ِلُظُهْوِر َو�شْ ْيَذاًنا  َواإِ َتْحِقْيِرِهْم،  َرْغَبًة ِفي  اْلِغَياِب  اإَِلى َطِرْيِق 
اأَنَّ  َمَع  َعاِجاًل  َفُذْوُقْوُه  اَبُكْم  اأَ�شَ ِذْي  الَّ اْلِعَقاَب  َذِلُكُم  َبا�ِشُرْوا  »َفاْلَمْعَنى 
ِمْيِر ِلَتْوِبْيِخِهْم ِباْلُكْفِر  َع ال�شَّ اِهِر َمْو�شِ ُع الظَّ اِر اآَِجاًل، َفَو�شْ َلُكْم َعَذاَب النَّ

اِر.  ْعِمْيِم، اأَْي اإِنَّ ِلُكلِّ َكاِفٍر َعَذاَب النَّ َوَتْعِلْيِل اْلُحْكِم ِبِه«)57(، َواإَِراَدِة التَّ
ُة: يَّ �شِّ َرا�َشُة النَّ اْلَمْبَحُث الثَّاِلُث: الدِّ

ُة  َرا�َشُة اللَُّغِويَّ ُف َوالدِّ ُة َعَلى َهَدٍف َواِحٍد، ُهَو اْلَو�شْ يَّ �شِّ َرا�َشُة النَّ َتُقْوُم الدِّ
 ، يِّ النَّ�شِّ ِل  َوا�شُ التَّ الأَ�ْشَكاِل  َعِة  الُمَتَنوِّ اْلَمَظاِهِر  َوَتْحِلْيُل  ِة،  يِّ النَّ�شِّ ِلالأَْبِنَيِة 
 ، ُة النَّ�سِّ يَّ َقُق ِبَها َن�شِّ ِتْي َتَتحَّ ِة الَّ يِّ �شِّ َواْلَك�ْشُف َعْن َعاَلَقاِت َهِذِه االأَْبِنَيِة النَّ
( اأَْو )ِعْلِم اللَُّغِة  ( اأَْو )ِعْلُم النَّ�سِّ َطَلَحاِت: )َنْحُو النَّ�سِّ َوَذِلَك َتْحَت ُم�شْ
َطَلَحاُت َجِمْيُعَها  (؛ اإِْذ َقِد ا�ْشَتَرَكْت َهِذِه اْلُم�شْ ُة النَّ�سِّ ( اأَْو )َنَظِريَّ يِّ النَّ�شِّ
( اأَْكَثَر اْقِتَراًبا ِمْن  َطَلُح )َنْحُو النَّ�سِّ ِفي َتْحِقْيِق َهَذا اْلَهَدِف، َواإِْن َكاَن ُم�شْ

.)58( يِّ َراُبِط النَّ�شِّ َوِر التََّما�ُشِك َوالتَّ ْيِح �شُ َتْحِقْيِق اْلَهَدِف َوَتْو�شِ
ْبُك  ِة، َوِهَي ال�سَّ يَّ َع روبرت دي بيوجراند �َشْبَعَة َمَعاِيْيَر للنَّ�شِّ َهَذا، َوَقْد َو�شَ
 ،Intentionality ُة ِديَّ Cohesion، َواْلَحْبُك/ الْلِتَحاُم  Coherence، واْلَق�سْ

 ،Situational َوِرَعاَيُة اْلَمْوِقُف/ �ِسَياُق اْلَمْوِقِف ،Acceptability  ُة واْلَمْقُبوِليَّ
.Informatively )59(ُة والتََّنا�سُّ Intertextuality، َوالإِْعالِميَّ

ِفي  ِبالنَّ�سِّ  ال  َيتَّ�شِ َما  ُهَما  َواْلَحْبِك  ْبِك،  ال�شَّ ِمْعَياَرْي:  اأَنَّ  َعَلى 
َرا�َشُة َعَلْيِهَما ُدْوَن �ِشَواُهَما.   ُر َهِذِه الدِّ َذاِتِه)60(، َوِمْن َثمَّ �َشَتْقَت�شِ

ِل �ُسْوَرِة »الأَْنَفال«: ْبُك ِفي َفَوا�سِ اأوًل - ال�سَّ
َراِبُط  التَّ ِو  اأَ التََّما�ُشُك  َذِل��َك  ُهَو  ْبِك«  »ال�سَّ َطَلِح  ِبُم�شْ وُد  َواْلَمْق�شُ
اِهَرِة،  ِر النَّ�سِّ الظَّ ِدْيُد َبْيَن َكِلَماِت النَّ�سِّ َوُجَمِلِه َعَلى ُم�ْشَتَوى َعَنا�شِ ال�شَّ
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ِر)61(،  اْلَعَنا�شِ َهِذِه  َبْيَن  ُل  َت�شِ ٍة(  )�َشْكِليَّ ٍة  ُلَغِويَّ َو�َشاِئَل  َطِرْيِق  َعْن  َوَذِلَك 
اللَُّغِويَّ  )الُمْعَطى  /الخطاَب  النَّ�سِّ اأَنَّ  َعلَى  اْلَبْرَهَنِة  اأَْجِل  ِمْن  َو»َذِلَك 

ُل ُكالًّ ُمَتاآَِخذاً«)62(. ٍة( ُي�َسكِّ َفٍة َعامَّ ِب�سِ
ْبُك  »ال�سَّ ِبُعْنَواِن  درا�شٍة  في  ح�سن«  و»رقية  »هاليداي«،  َم  َقدَّ َوَلَقْد 
ْبِك  ال�شَّ لو�شائِل  وُّرًا كاماًل  َت�شَ  »Cohesion In English في الإنجليزيِة 

ْبِك اإََلى)63(: َما َو�َشاِئَل ال�شَّ ، َوَق�شَّ يِّ النَّ�شِّ
 - Substitution  اال�شتبدال - Reference ِة: )االإحالة 1 - َو�َساِئَل َنْحِويَّ

.)Ellipsis الحذف
المعجمية  الم�شاحبة   -  Reiteration )التكرار  معجميٍة:  َو�َساِئَل   -  2

.)Collocation

.)Conjunction 3 - َو�َساِئَل نحويٍة معجميٍة: )الو�شل
االإَِحاَلُة  نفال«  االأَ »�ُشْوَرِة  ِل  َفَوا�شِ ِفي  النَّ�سِّ  �َشْبِك  َو�َشاِئِل  اأَْبَرِز  َوِمْن 
ِلَدْوِرَها ِفي  َوَبَياٌن  اْلَو�َشاِئِل،  ِلَهِذِه  َيِلى َعْر�ٌس  َوِفْيَما  ْكَراُر،  َوالتَّ َواْلَحْذُف، 

ْوَرِة اْلَكِرْيَمِة. �َشْبِك اآََياِت ال�شُّ

ِل »�ُسْوَرِة الأَنفال«: 1 - الإَِحاَلُة ِفي َفَوا�سِ
َو�َشْبِعْيَن  ٍة  �ِشتَّ ِفي  االأَنفال«  »�ُشْوَرِة  ِل  َفَوا�شِ ِفي  االإَِحاَلُة  َوَرَدِت  َوَقْد 
وباال�ْشِم  ِمْيِر،  بال�شَّ االإحالُة  االإح��ال��ِة:  ْن���َواِع  اأَ اأَْب���َرِز  ِم��ْن  َوَك��اَن  ًعا،  َمْو�شِ
ُح َنْوَع االإَِحاَلِة،  وِل، َوِبا�ْشِم االإِ�َشاَرِة. َوِفْيَما َيِلي َجْدَوٌل اإِْجَماِليٌّ ُيَو�شِّ اْلَمْو�شُ
ْوَرِة، َيِلْيِه َعْر�ٌس  َة ِمْن اإِْجَماِليِّ اآََياِت ال�شُّ َوَعَدَد ُكلِّ َنْوٍع ِمْنَها، َوِن�ْشَبَتُه اْلِمَئِويَّ

َواِهِد. َوَتْحِلْيٌل ِلَبْع�ِس ال�شَّ
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ِمْيِر: 1( الإَِحاَلُة ِبال�سَّ

ِفي  َماِئِر  ِلل�شَّ َفَح�ْشُب  ِة  يَّ �شِّ النَّ لالإَحالِة   - َيِلْي  ِفْيَما   - ْعِر�ُس  َو�َشاأَ
 . القراآِنيِّ النَّ�سِّ  َتَما�ُشِك  َعَلى  َتْعَمُل  التي  ِتْلَك  االأَنفال«،  »�ُشْوَرِة  فوا�شل 
َة  ُن اأَْنَواَعَها، َواأَْعَداَد ُكلِّ َنْوٍع ِمْنَها، َوِن�ْشَبَتُه اْلِمَئِويَّ اًل - َجْدَوٌل ُيَبيِّ َوَهَذا - اأَوَّ

ْيٌل ِلُكلِّ َنْوٍع ِمْنَها: ْوَرِة اْلَكِرْيَمِة، َيِلْيِه َعْر�ٌس َوَتْف�شِ ِمْن اإِْجَماِليِّ اآََياِت ال�شُّ

ِمْيِر اْلَغاِئِب: اأ - الإَِحاَلُة ِب�سَ
َوِمْنُه َقْوُلُه �شبحانه وتعالى: {ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 
)���ش��ورة  ڃ}  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
َقْوِلِه: {ڃ}  ِفي  َلِة  اْلَفا�شِ ُجْمَلِة  ِفي  »ُهْم«  اْلَغاِئِب  ِمْيُر  َف�شَ  ،)2 االأَْنفال: 

ا َعِمَل َعَلى َتَما�ُشِكَها. ْدِر االآََيِة ِممَّ َيُعْوُد اإَِلى َكِلَمِة {ٹ} ِفي �شَ
ٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٺ  ٺ  {ٺ  وتعالى:  �شبحانه  َق��ْوُل��ُه  َوِم��ْن��ُه 
ڄ  ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
َلِة ِفي  ِمْيُر اْلَغاِئِب »اْلَهاُء« ِفي ُجْمَلِة اْلَفا�شِ ڄ} )�شورة االأَْنفال: 63(، َف�شَ
ا َعِمَل َعَلى َتَما�ُشِك االآََيِة  َقْوِلِه: {ڄ} َيُعْوُد اإَِلى َكِلَمِة {ڦ} َقْبَلُه؛ ِممَّ

اْلَكِرْيَمِة.

م

1

2

3

66

8

2

76

ِمْيِر االإَِحاَلُة ِبال�شَّ
ْوِل االإَِحاَلُة ِباال�ْشِم اْلَمْو�شُ

االإَِحاَلُة ِبا�ْشِم االإِ�َشاَرِة 

٪ 88

٪ 10.6

٪ 2.6

٪ 101.3
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ِمْيِر اْلُمَخاَطِب: ب - الإَِحاَلُة ِب�سَ
ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  {ۈ  وتعالى:  �شبحانه  َق��ْوُل��ُه  َوِم��ْن��ُه 
ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ېې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  وئۇئۇئ  وئ  ەئ  ەئ 
ٻ  ٻ  ٱ  یی  ی  ی  ىئ  ىئىئ  ېئ  ېئ 
ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ} )�شورة االأَْنفال: 26-24(.

»َواُو  ُهَو  ُمَخاَطٍب،  ِمْيُر  �شَ َواْلِع�ْشِرْيَن  اِبَعِة  الرَّ االآََي��ِة  َلِة  َفا�شِ َفِفي 
اْلَجَماَعِة« ِفي َقْوِلِه: {وئ} َوُهَو َيُعْوُد اإَِلى َقْوِلِه: { ۈ ٴۇ} 
ِمْيَرا ُمَخاَطٍب،  اِد�َشِة َواْلِع�ْشِرْيَن �شَ َلِة االآََيِة ال�شَّ ْدِر االآََيِة، َوِفي َفا�شِ ِفي �شَ
ِمْيُر »َواُو اْلَجَماَعِة« ِفي  ِمْيُر »ُكْم« ِفي َقْوِلِه: {ٿ}، َوال�شَّ ُهَما: ال�شَّ
ا - اإَِلى { ۈ  ٴۇ}؛ َوَذِلَك  َقْوِلِه: {ٿ}، َوُهَما َيُعْوَداِن - اأَْي�شً

اأَنَّ {ۈ   َلى  اإِ َواأَ�َشاَر  اِبَقِة،  ال�شَّ اْلَكِرْيَمِة  االآََياِت  َتَما�ُشِك  َعَلى  َعِمَل  ا  ِممَّ
ٴۇ} ُهْم ِمْحَوُر اْلَحِدْيِث ِفْيَها.  

ِمْيِر اْلُمَتَكلِِّم: ج - الإَِحاَلُة ِب�سَ
َوِمْنُه َقْوُلُه �شبحانه وتعالى: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 

پ پ پ پ ڀ ڀ} )�شورة االأَْنفال: 9(.
ِفي   » »َربَّ َكِلَمِة  اإَِلى  َيُعْوُد  َقْوِلِه: {پ}  ِفي  »الَياُء«  اْلُمَتَكلِِّم  ِمْيُر  َف�شَ

ا َعِمَل َعَلى َتَما�ُشِكَها. ْدِر االآََيِة اْلَكِرْيَمِة ِممَّ َقْوِلِه: {ٻ} ِفي �شَ

ْوِل: 2( الإَِحاَلُة ِبال�ْسِم اْلَمْو�سُ

ِل  َع ِفي َفَوا�شِ ْوِل ِفي َثَماِنَيِة َمَوا�شِ َوَقْد َوَرَدِت االإَِحاَلُة ِباال�ْشِم اْلَمْو�شُ
َوَعَدَدُه،  ْوَل،  اْلَمْو�شُ اال�ْشَم  َيْذُكُر  َجْدَوٌل   - اًل  اأَوَّ  - َوَهَذا  »االأَْنَفال«،  �ُشْوَرِة 
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َهَذا  َيِلي  ُثمَّ  االآََياِت،  ْرَقاَم  َواأَ ْوَرِة،  ال�شُّ اآََياِت  اإِْجَماِليِّ  ِمْن  َة  اْلِمَئِويَّ َوِن�ْشَبَتُه 
ْوَرِة  اْلَجْدَوَل َعْر�ٌس ِلَبْع�ِس َهِذِه االأَ�ْشَماِء، َوَبَياٌن ِلَدْوِرَها ِفي �َشْبِك َن�سِّ ال�شُّ

اْلَكِرْيَمِة. 

ْوُل »َما«: اأ - ال�ْسُم اْلَمْو�سُ
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  {ڭ  وتعالى:  �شبحانه  َق��ْوُل��ُه  َوِم��ْن��ُه 
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ٴۇۋ  ۈ  ۈ  ۆ 

ې} )�شورة االأَْنفال: 39(.
َق��ْوِل��ِه: {ۉ  ِف��ي  »َم���ا«  االإَِح���اِل���يُّ  ُر  اْلُعْن�شُ ��ْوُل/  اْل��َم��ْو���شُ ��ُم  َف��اال���شْ
ۅ}  {ۋ  َقْوِلِه:  ِمْن  اْلَمْفُهْوِم  »االْنِتَهاِء«  اإَِل��ى  َيُعْوُد  ې} 

ا َعِمَل َعَلى َتَما�ُشِك االآََيِة اْلَكِرْيَمِة. َقْبَلُه؛ ِممَّ

ِذْيَن«: ْوُل »الَّ ب - ال�ْسُم اْلَمْو�سُ
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  {ڻ  وتعالى:  �شبحانه  َق��ْوُل��ُه  َوِم��ْن��ُه 

ہ ھ ھ} )�شورة االأَْنفال: 22(.
االآََي��ِة  َعُجِز  ِفي  {ہ}  ُراالإَِحاِليُّ  اْلُعْن�شُ ْوُل/  اْلَمْو�شُ َفاال�ْشُم 
ا َعِمَل َعَلى  ْدِرَها ؛ ِممَّ اِفيِّ { ڻ ۀ} ِفي �شَ ِب االإِ�شَ َيُعْوُد اإَِلى اْلُمَركَّ

َتَما�ُشِك االآََيِة اْلَكِرْيَمِة.

م

1

2

3

5

2

1

8

ما
الذين
الذي

٪ 6.6

٪ 2.6

٪ 1.3

٪ 10.6

73  -  68  -  47  -  39  -  35

36  -  22
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ْوُل »الَِّذي«: ج - ال�ْسُم اْلَمْو�سُ
َقْوِلِه �شبحانه وتعالى: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  ِفي  َوَرَد  َوَقْد 

پ پپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ} )�شورة االأَْنفال: 62(.
ڀ  {پ  َقْوِلِه:  ِفي  »الَِّذي«  االإَِحاِليُّ  ُر  اْلُعْن�شُ ْوُل/  اْلَمْو�شُ َفاال�ْشُم 
ا َعِمَل َعَلى َتَما�ُشِك  ڀ ڀ} َيُعْوُد اإَِلى َلْفِظ اْلَجالَلِة {پپ} َقْبَلُه؛ ِممَّ

االآََيِة اْلَكِرْيَمِة.

3( الإَِحاَلُة ِبا�ْسِم الإِ�َساَرِة:

ِل  َعْيِن َفَح�ْشُب ِفي َفَوا�شِ َوَقْد َوَرَدِت االإَِحاَلُة ِبا�ْشِم االإِ�َشاَرِة ِفي َمْو�شِ
َوَع��َدَدُه،  ��اَرِة،  االإِ���شَ ا�ْشَم  َيْذُكُر  َج��ْدَوٌل  اًل -  اأَوَّ َوَه��َذا -  »االأَْن��َف��ال«،  �ُشْوَرِة 
َهَذا  َيِلي  ُثمَّ  االآََياِت،  ْرَقاَم  َواأَ ْوَرِة،  ال�شُّ اآََياِت  اإِْجَماِليِّ  ِمْن  َة  اْلِمَئِويَّ َوِن�ْشَبَتُه 
�َشْبِك  ِفي  االإِ�َشاَرِة  ا�ْشِم  ِلَدْوِر  َوَبَياٌن  َعْيِن،  اْلَمْو�شِ ِلَهَذْيِن  َعْر�ٌس  اْلَجْدَوَل 

ْوَرِة اْلَكِرْيَمِة. َن�سِّ ال�شُّ

اأ - الإَِحاَلُة ِبا�ْسِم الإِ�َساَرِة »َهَذا«:
َوَقْد َوَرَد ِفي َقْوِلِه �شبحانه وتعالى: {ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 
)�شورة  ڭ}  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 

االأَْنفال: 31(.

م
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٪ 1.3

٪ 1.3

٪ 2.6

31

37

�ْشَبُةَنْوُع االإَِحاَلِة النِّ  
ُة اْلِمَئِويَّ االآياتاْلَعَدُد

المجم��وع



جماليات الفاصلة القرآنية في »سورة األنفال« دراسة بالغية نصية

20
18

ل 
ري

 إب
ـ -

1ه
43
9 

ب
ج

، ر
 4
9 

دد
لع

ا

308

جـــــذور

ُجْمَلِة  ِفي  َقْوِلِه  ِفي  {ۓ}  االإَِح��اِل��يُّ  ُر  اْلُعْن�شُ ��اَرِة/  االإِ���شَ َفا�ْشُم 
اْل��ُق��ْراآَِن  »اآََي���اِت  اإَِل��ى  َي��ُع��ْوُد  ڭ}  ڭ  ڭ  ۓ  {ۓ  َلِة:  اْلَفا�شِ
ا َعِمَل َعَلى َتَما�ُشِك االآََيِة اْلَكِرْيَمِة. اْلَكِرْيِم« ِفي َقْوِلِه: {ہ} َقْبَلُه؛ ِممَّ

ْوَلِئَك«: اأ - الإَِحاَلُة ِبا�ْسِم الإِ�َساَرِة »اأُ
گ  گ  ک  ک  {ک  وتعالى:  �شبحانه  َقْوِلِه  ِفي  َوَرَد  َوَقْد 
ڱں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 

ں ڻ ڻ} )�شورة االأَْنفال: 37(.
ُجْمَلِة  َقْوِلِه ِفي  ُر االإَِحاِليُّ {ں} ِفي  اْلُعْن�شُ َفا�ْشُم االإِ�َشاَرِة/ 
َلِة: {ں ڻ ڻ} َيُعْوُد اإَِلى {ک} ِفي َقْوِلِه:  اْلَفا�شِ
{گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ} 

ا َعِمَل َعَلى َتَما�ُشِك االآََيِة اْلَكِرْيَمِة. َقْبَلُه؛ ِممَّ

ِل �ُسْوَرِة »الأَْنَفال«: 2 - اْلَحْذُف ِفي َفَوا�سِ
َع،  َمَوا�شِ ِت�ْشَعِة  ِفي  »االأَْنَفال«  �ُشْوَرِة  ِل  َفَوا�شِ ِفي  اْلَحْذُف  َوَرَد  َوَق��ْد 
ِفي  اْلَحْذِف  َوَر  �شُ َيْذُكُر  َج��ْدَوٌل  َيِلي  َوِفْيَما   ،)٪  12( َتْبُلُغ  ٍة  ِمَئِويَّ ِبِن�ْشَبٍة 
اإِْجَماِليِّ  ِمْن  َة  اْلِمَئِويَّ َوِن�ْشَبَتَها  ِمْنَها،  ْوَرٍة  �شُ ُكلِّ  َوَعَدَد  اْلَكِرْيَمِة،  ْوَرِة  ال�شُّ
َيِلْيِه  ْوَرٍة،  �شُ ُكلُّ  ِبَها  َوَرَدْت  ِتي  الَّ االآََي��اِت  اأَْرَق��اَم  َيْذُكُر  َكَما  اْلَحْذِف،  َعَدَد 

َواِهِد.  ْيٌح ِلَبْع�ِس ال�شَّ �َشْرٌح َوَتْو�شِ
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1( َحْذُف اْلَمْفُعْوِل ِبِه:

ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  {ڳ  وتعالى:  �شبحانه  َقْوُلُه  َوِمْنُه 
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ} )�شورة االأَْنفال: 6(.

ِبَدِلْيِل  َلِة {ڻ ۀ}  اْلَفا�شِ ُجْمَلِة  ِمْن  ِبِه  اْلَمْفُعْوُل  ُحِذَف  َفَقْد 
ْقِدْيُر: »َوُهْم َيْنُظُرْوَن اْلَمْوَت«. َوَلَعلَّ َهَذا اْلَحْذَف  َقْوِلِه: { ڻ ڻ}، َوالتَّ

�ْشَباٍب:  َيْرِجُع اإَِلى اأَْرَبَعِة اأَ
اِبَقِة،  َلِة ال�شَّ ، َوُهَو ِرَعاَيُة اْلَفا�شِ ْوِتيٌّ اإِْيَقاِعيٌّ ا الأوُل َفُهَو �َشَبٌب �شَ َفاأَمَّ
ِل الَّالِحَقِة، َوِهَي: )اْلَكاِفِرْيَن - اْلُمْجِرُمْوَن -  َوِهَي: )َلَكاِرُهْوَن( َواْلَفَوا�شِ

ِويِّ النُّْوِن.  ِة َعَلى َحْرِف الرَّ ُمْرِدِفْيَن( اْلَمْبِنيَّ
اِر َواالإِْيَجاِز ِلُوُجْوِد  ُد االْخِت�شَ ، َوُهَو َق�شْ ا الثَّاِني َفُهَو �َشَبٌب ُلَغِويٌّ َواأَمَّ

ِة.  اْلَقِرْيَنِة اللَُّغِويَّ
اأََراَد  ، َوَذِلَك اأَنَّ اْلَحقَّ �شبحانه وتعالى  ا الثَّاِلُث َفُهَو �َشَبٌب َدالِليٌّ َواأَمَّ
اأَْعَداِئِهْم،  ُمَواَجَهِة  ِمْن  َوَقَلِقِهْم  َفَزِعِهْم  َمْبَلَغ  َر  وِّ َوُي�شَ َحاَلُهْم،  َيْحِكَي  اأَْن 
َوُرُهْم ِفي  َماَم اأَْعُيِنِهْم �شُ اإِْذ َوَقُفْوا - ِحْيَن ُدُعْوا اإَِلى اْلِقَتاِل - َوَقْد َبَدْت اأَ

م

1

2

3

4

4

3

1

1

9

َحْذُف اْلَمْفُعْوِل ِبِه
ْرِط َحْذُف ُجْمَلِة َجَواِب ال�شَّ

ِم ْو�ِس ِبالذَّ َحْذُف اْلَمْخ�شُ
َحْذُف الجار والمجرور

٪ 5.3

٪ 4

٪ 1.3

٪ 1.3

34  -  9  -  8  -  6

49  -  8  -  1

16

13

َوُر اْلَحْذِف �ْشَبُة�شُ النِّ  
ُة اْلِمَئِويَّ االآياتاْلَعَدُد

12 ٪ من اإجمالي اآيات ال�سورالمجم��وع
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ِوْيِر َهِذِه اْلَحاِل  ُهْم - ال َمَحاَلَة - َمْقُتْوُلْوَن، َفَكاَن االأَْن�َشُب ِلَت�شْ اْلَمْعَرَكِة َواأَنَّ
َهْوِل  ِمْن   - َزاَغ��ْت  َما  َوَكاأَنَّ اْلَكالِم،  ِمَن  َوُيْحَذُف  ِبِه  اْلَمْفُعْوُل  ُيْطَوى  اأَْن 
اُرُهْم، َوَبَلَغْت ُقُلْوُبُهْم َحَناِجَرُهْم، َو�َشَكَتْت - َعِن اْلَكالِم-  َفَزِعِهْم - اأَْب�شَ

اأَْل�ِشَنُتُهْم، َفَما َعاُدْوا َيْنِطُقْوَن.
، َوَذِلَك اأَنَّ َهَذا اْلَحْذَف َقْد اأَ�َشاَرْت اإَِلْيِه  يٌّ اِبُع َفُهَو �َشَبٌب َن�شِّ ا الرَّ َواأَمَّ
ا َعِمَل َعَلى  ٌة �َشاِبَقٌة ِفي االآََيِة، َوِهَي َقْوُلُه: {ڻ ڻ}؛ ِممَّ َقِرْيَنٌة َلْفِظيَّ

َتَما�ُشِك االآََيِة اْلَكِرْيَمِة. 

ْرِط: 2( َحْذُف ُجْملَِة َجَواِب ال�سَّ

پ  پ  ٻ  ٻٻ  ٻ  {ٱ  وتعالى:  �شبحانه  قوله  ومنه 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پپ 

ٿ} )�شورة االأَْنفال: 1(.
اإِْن  ْقِدْيُر:  َلِة، َوالتَّ ْرِط ِمْن ُجْمَلِة اْلَفا�شِ َفَقْد ُحِذَفْت ُجْمَلُة َجَواِب ال�شَّ
َما  اإِنَّ اْلَحْذِف  َهَذا  ِفي  اْلِعلََّة  َوَلَعلَّ  َوَر�ُشوَلُه.  اهلَل  فاأطيعوا  ُموؤِْمِنيَن  ُكْنُتْم 

�ْشَباٍب: َتْرِجُع اإَِلى اأَْرَبَعِة اأَ
َلَتْيِن  اْلَفا�شِ ِرَع��اَي��ُة  َوُه��َو   ، اإِْي��َق��اِع��يٌّ ْوِتيٌّ  �شَ �َشَبٌب  َفُهَو  الأوُل  ��ا  َف��اأَمَّ
ُلْوَن-  )َيَتَوكَّ َوُهَما:  »النُّْوِن«،  ِويِّ  ال��رَّ َح��ْرِف  َعَلى  َتْيِن  اْلَمْبِنيَّ الَّالِحَقَتْيِن 

ُيْنِفُقْوَن(. 
اِر َواالإِْيَجاِز ِلُوُجْوِد  ُد االْخِت�شَ ، َوُهَو َق�شْ ا الثَّاِني َفُهَو �َشَبٌب ُلَغِويٌّ َواأَمَّ

ِة، َوِهَي ُجْمَلُة االأَْمِر: {ٺ ٺ ٿ}.  اْلَقِرْيَنِة اللَُّغِويَّ
، َوَذِلَك اأَنَّ َهَذا اْلَحْذَف َقْد اأََفاَد َتْحِرْي�َس  ا الثَّاِلُث َفُهَو �َشَبٌب َدالِليٌّ َواأَمَّ
ِفي  َرُة  اْلُمْخَت�شَ االإِْيَماُن،  َيَتَطلَُّبَها  ِتي  الَّ اِل  اْلِخ�شَ اإِْظَهاِر  َعَلى  اْلُموؤِْمِنْيَن 
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ي اإَِلى اإِْلَهاِب اْلُموؤِْمِنْيَن  ا ُيوؤَدِّ �ُشْوِل ِفي ُكلِّ َما َياأُْمَرا ِبِه، ِممَّ َطاَعِة اهلِل َوالرَّ
ِلالْمِتَثاِل الأََواِمِرِه �شبحانه وتعالى.

، َوَذِلَك اأَنَّ َهَذا اْلَحْذَف َقْد اأَ�َشاَرْت اإَِلْيِه  يٌّ اِبُع َفُهَو �َشَبٌب َن�شِّ ا الرَّ َواأَمَّ
ا  ٌة �َشاِبَقٌة ِفي االآََيِة، َوِهَي َقْوُلُه: {ٺ ٺ ٿ}؛ ِممَّ َقِرْيَنٌة َلْفِظيَّ

َعِمَل َعَلى َتَما�ُشِك االآََيِة اْلَكِرْيَمِة.

ِم: ْو�ِس ِبالذَّ 3( َحْذُف اْلَمْخ�سُ

ِم ِفي َقْوِلِه �شبحانه وتعالى: {ې  ْو�ِس ِبالذَّ َوَقْد َوَرَد َحْذُف اْلَمْخ�شُ
ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ 

ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ} )�شورة االأَْنفال: 16(.
ْقِدْيُر: »َوِبْئ�َس  َلِة، َوالتَّ مِّ ِمْن ُجْمَلِة اْلَفا�شِ ْو�ُس ِبالذَّ َفَقْد ُحِذَف اْلَمْخ�شُ

�ْشَباٍب، ِهَي: ْيُرُهْم«؛ َوَذِلَك الأَْرَبَعِة اأَ ْيُر َم�شِ اْلَم�شِ
اِبَقَتْيِن  ال�شَّ َلَتْيِن  اْلَفا�شِ ِرَعاَيُة  َوُه��َو   ، اإِْيَقاِعيٌّ ْوِتيٌّ  �شَ �َشَبٌب  الأوُل: 

اِر - االأَْدَباِر(.  اِء«: )النَّ ِويِّ »الرَّ َتيِن َعَلى َحْرِف الرَّ اْلَمْبِنيَّ
اِر َواالإِْيَجاِز ِلُوُجْوِد اْلَقِرْيَنِة  ُد االْخِت�شَ ، َوُهَو َق�شْ َوالثَّاِني: �َشَبٌب ُلَغِويٌّ

ِة.  اللَُّغِويَّ
َر  وِّ ، َوَذِلَك اأَنَّ اْلَحقَّ �شبحانه وتعالى اأََراَد اأَْن ُي�شَ َوالثَّاِلُث: �َشَبٌب َدالِليٌّ
ْوَن ِمَن  ِذْيَن َقْد َيِفرُّ ْوَلِئَك الَّ ِبِه َوَعِظْيَم �ُشْخِطِه ِمْن اأُ ِبَهَذا اْلَحْذِف َمْبَلَغ َغ�شَ
ُمُدْوا  اأَْن َي�شْ ِلْلُموؤِْمِنْيَن َعَلى  ِمْنُه �شبحانه وتعالى  َذِلَك َحثٌّ  َوِفي  اْلِقَتاِل، 

ِفي ِقَتاِل اْلُم�ْشِرِكْيَن، َوَتْحِذْيٌر َلُهْم ِمَن اْلِفَراِر ِمَن اْلَمْعَرَكِة.
، َوَذِلَك اأَنَّ َهَذا اْلَحْذَف َقْد اأَ�َشاَرْت اإَِلْيِه َقِرْيَنٌة  يٌّ اِبُع: �َشَبٌب َن�شِّ َوالرَّ
َعَلى  َعِمَل  ا  ِممَّ ېئ}؛  {ۈئ  َقْوُلُه:  َوِهَي  االآََي��ِة،  ِفي  �َشاِبَقٌة  ٌة  َلْفِظيَّ

َتَما�ُشِك االآََيِة اْلَكِرْيَمِة.
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ِل »�ُسْوَرِة الأَنفال«: 3 - التَّْكَراُر ِفي َفَوا�سِ
1( َتْكَراُر اْلَحْرِف:

ِل �ُشْوَرِة »االأَنفال« اْلَحْرُف  َرْت ِفي َفَوا�شِ ِتي َتَكرَّ َوِمْن اأَْبَرِز اْلُحُرْوِف الَّ
َكاَن  َعاِن  َمْو�شِ ِمْنَها  َع،  َمَوا�شِ َثالَثِة  ِفي  اْلَحْرِف  َهَذا  َر  َتَكرَّ َوَقْد   .» »َلَعلَّ
َعاِن، ُهَما: َقْوُلُه  �شبحانه وتعالى:  اْلَمْرِجُع ِفْيِهَما اْلُموؤِْمِنْيَن، َوَهَذاِن اْلَمْو�شِ

ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  {ٱ 
ٿ}  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 

)�شورة االأَْنفال: 26(، َوَقْوُلُه  �شبحانه وتعالى: {ى ائ ائ ەئ ەئ 
وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ} )�شورة االأَْنفال: 45(. 

اْلُموؤِْمِنْيَن  ِعَباَدُه  اهلُل  ُيَخاِطُب  اِبَقَتْيِن  ال�شَّ االآََيَتْيِن  ِمَن  اآَيٍة  ُكلِّ  َفِفي 
«؛ َوَذِلَك ِلَثالَثِة اأَ�ْشَباٍب: َرٍة بالَحْرِف »َلَعلَّ دَّ ٍة ُم�شَ َخاِتًما االآََيَة ِبُجْمَلٍة ا�ْشِميَّ
َبِع ِفي  : َوُهَو ُمَراَعاُة االإِْيَقاِع الُمتَّ ْوِتيٌّ اإِْيَقاِعيٌّ ُل َفُهَو �َشَبٌب �شَ ا االأَوَّ َفاأَمَّ
َلُة الالِحَقُة ل� {ٿ ٿ}  اِبَقِة اأَِوالالِحَقِة، َفالَفا�شِ ِل ال�شَّ الَفَوا�شِ
ٌة  َياِق َمْبِنيَّ َلُة ِفي َهَذا ال�شِّ ِهَي: {ڦڦ} )�شورة االأَْنفال: 27(. َفالَفا�شِ

َلُة الالِحَقُة ل� { ۆئ  َعَلى )َحْرِف النُّوِن الَم�ْشُبوِق ِبالَمدِّ ِباْلَواِو(. َوالَفا�شِ
)�شورة  {ڀڀڀٺٺ}  ه��ي:   ،)45 االأَْن���ف���ال:  )���ش��ورة  ۈئ} 
ِبالَمدِّ  الَم�ْشُبوِق  »النُّوِن«  ِويِّ  الرَّ َحْرِف  َعَلى  ٌة  َمْبِنيَّ َلُة  فالَفا�شِ  ،)46 االأَْنفال: 

ِباْلَواِو اأو اْلَياِء. 
َلِة ِبَما  ْوِطَئُة ِلْلَفا�شِ َلِة النُّوِن ُهَو التَّ وِل َعَلى َفا�شِ َبُع ِلْلُح�شُ واالإِْجَراُء الُمتَّ
«، َفَقاَل  َرِت الُجْمَلُة ِبالَحْرِف »َلَعلَّ دِّ ِب؛ َوِلَذا َفَقْد �شُ َيْمَنُع الِفْعَل ِمَن النَّ�شْ

ۆئ  و{  ٿ}،  {ٿ  االآََيَتْيِن:  َتْرِتْيِب  َعَلى  وتعالى  �شبحانه 
ْرِتْيِب: »ِلَت�ْشُكُرْوا«،  ۈئ}؛ اإِْذ َلْو َحَذَف الَحْرَف »َلَعّل«، َلَقاَل على التَّ

ُب االأَْفَعاُل، َوَيْذَهُب ِبَذِلَك االإِْيَقاُع. »ِلُتْفِلُحْوا«، َفَتْنَت�شِ
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« َعَلى  ، اإِْذ َقْد َعِمَل َتْكَراُر الحرف »َلَعلَّ يٌّ ا الثَّاِني َفُهَو �َشَبٌب َن�شِّ َواأَّمَّ
ا َعَلى ُم�ْشَتَوى ِت�ْشَعَة َع�َشَر اآَيًة اأي: ِمَن االآيِة:  ، َوَتَما�ُشِكِه َلْفِظيًّ �َشْبِك النَّ�سِّ

.)45  :26(
اِلُث َفُهَو �َشَبٌب َدالِليٌّ َيَتَنا�َشُب َو�ِشَياَق االآيِة التي َوَرَد ِبَها، َفِفي  ا الثَّ واأمَّ
اْلُموؤِْمِنْيَن  وتعالى  �شبحانه  اْلَخاِلُق  ُيَخاِطُب  َواْلِع�ْشِرْيَن  اِد�َشِة  ال�شَّ االآََي��ِة 
َفاآََواُهْم  َعِفْيَن،  َقِلْيِلي اْلَعَدِد ُم�ْشَت�شْ اإِْذ َكاُنْوا  ِبِنَعِمِه َعَلْيِهْم،  اُهْم  اإِيَّ ًرا  ُمَذكِّ
�َشَلَبُه  ا  َعمَّ ُهْم  �شَ َعوَّ َما  االأَْنَفاِل  ِمَن  َوَرَزَقُهْم  اْلُم�ْشِرِكْيَن،  َعَلى  َرُهْم  َوَن�شَ
َفَقْد  َوِل��َذا  ْكَر؛  ال�شُّ َت�ْشَتِحقُّ   - �َشكَّ  ال   - ِنَعٌم  َوِتْلَك  ْيِن،  الدِّ اأَْع��َداُء  ِمْنُهْم 
َما  َعَلى  َت�ْشُكُروَنِنْي  َلَعلَُّكْم  اأَْي:  ِبَقْوِلِه: { ٿ ٿ}،  االآيَة  َخَتَم 
َلْيِه  ُجوِع اإِ نَّ �ُشْكَرُه َتَعاَلى َيُكوُن ِبالرُّ اأَْنَعْمُت ِبِه َعَلْيُكْم، ِبِعَباَدِتْي َوْحِدي؛ اإِْذ اإِ

ْفَراِدِه ِبالِعَباَدِة. )�ُشْبَحاَنُه( َواإِ
َباِت ِفي ِقَتاِل  َلى الثَّ اإِ ِمِنْيَن  َوِفي االآََيِة اْلَخاِم�َشة َواالأَْرَبِعْيَن َيْدُعو اْلُموؤْ
ُرْوَن؛  َلَعلَُّهْم ِبَهَذا َيْنَت�شِ ِحْيِم،  ْحَمِن الرَّ َوَياأُْمُرُهْم ِبِذْكِر الرَّ ْيِن،  اأَْعَداِء الدِّ
َوِلَذا َفَقِد َخَتَم االآيَة ِبَرَجاِئِه اأَْن ُيْفِلُحْوا، َفَقاَل: {ۆئ ۈئ}، اأَْي: 

ُكْم. ُرْوَن َعَلى َعُدوِّ ُكْم، َتْنَت�شِ َلَعلَُّكْم ِبَثَباِتُكْم ِفي اْلِقَتاِل، َوِذْكِرُكْم َربَّ
ِذْيَن  الَّ ْيِر  �شِ َوالنَّ ُقَرْيَظَة  َبِني  َيُهْوِد  ِفي  َفَكاَن  اِلُث  الثَّ ُع  اْلَمْو�شِ ��ا  َواأَمَّ
�ُشْوِل اْلَكِرْيِم �شلى اهلل عليه و�شلم)64(، َوُهَو َقْوُلُه   ْوا َعْهَدُهْم َمَع الرَّ َنَق�شُ

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ   {گ  وتعالى:  �شبحانه 
ڱ} )�شورة االأَْنفال: 57(.

اِبَقِة  ِل ال�شَّ َياِق ِلُمَراَعاِة اْلَفَوا�شِ « ِفي َهَذا ال�شِّ َوَقْد َوَرَد اْلَحْرُف »َلَعلَّ
اِبَقُة ِهَي:  �ْوِن«، َفاْلَفَوا�ش�ُِل ال�شَّ ِويِّ »النُّ ِة َعَلى َح�ْرِف الرَّ ِح�َقِة اْلَمْبِنيَّ َوالالَّ
)���ش��ورة  و{ڇڍڍ}   ،)54 االأَْن���ف���ال:  )���ش��ورة  ڃ}  ڃ  {ڃ 
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ِحَقُة،  ُل الالَّ االأَْنفال: 55(، و{ک ک ک} )�شورة االأَْنفال: 56(. َواْلَفَوا�شِ

ڭڭ}  و{ڭ   ،)58 االأَْن��ف��ال:  )�شورة  ھ}  ھ  ہ  ہ  {ہ  ِه��َي: 
)�شورة االأَْنفال: 59(، و{ېئېئىئ} )�شورة االأَْنفال: 60(.  

اإَِلى  َوَدْعَوِتِه  ِبيِّ �شلى اهلل عليه و�شلم  اِبَقُة ِفي ِخَطاِب النَّ َواالآََيُة ال�شَّ
ُهَو  ْن  اإِ َمَعُه،  َعْهَدُهْم  ْوا  َنَق�شُ ِذْيَن  الَّ اْلَيُهْوِد  ْوَلِئَك  ِباأُ اْلَعَذاِب  اأَ�َشدِّ  اإِْن��َزاِل 
ا َواِحًدا َمَع اْلُم�ْشِرِكْيَن؛ َوَذِلَك َكْي َيُكْوُنْوا  فًّ َوَجَدُهْم ِفي اْلَمْعَرَكِة ُيَقاِتُلْوَن �شَ
ِلَمْن َخْلَفُهْم اآََيًة؛ َوِلَذا َفَقْد ُخِتَمِت االآََيُة ِبَقْوِلِه: {ڱ ڱ}، 
ِبيِّ ِمْن  ِنِهْم َمَع النَّ ُرْوَن َما َكاَن ِمْن �َشاأْ اأَْي: َلَعلَّ َمْن َخْلَف اأُْوَلِئَك اْلَيُهْوِد َيَتَذكَّ
ُر َراِدًعا  َنْق�ِس اْلَعْهِد، َوَما َحَدَث َلُهْم ِفي �َشاَحِة اْلِقَتاِل، َفَيُكْوُن َهَذا التََّذكُّ

    . ِبيِّ َلُهْم َعْن ُمَعاَداِة النَّ

2( َتْكَراُر ال�ْسِم:

َلْفُظ  »االأَنفال«،  �ُشْوَرِة  ِل  َفَوا�شِ ِفي  َرْت  َتَكرَّ ِتْي  الَّ االأَ�ْشَماِء  اأَْبَرَز  َوَلَعلَّ 
 28  -  25  -  19  -  18  -  17  -  13  - اْلَجالَلِة »اهلِل«؛ اإِْذ َقْد َوَرَد ِفي االآََياِت )10 
 -  58  -  53  -  62  -  51  -  49  -  48  -  47  -  64  -  44  -  42  -  41  -  39   30  -  29  -

ًعا،  75(، َفَبَلَغ ِبَهَذا َثَماِنَيًة َوِع�ْشِرْيَن َمْو�شِ  -  72  -  71  -  70  -  69  -  67  -  66

ا َعِمَل َعَلى َتَما�ُشِك  ْوَرِة؛ ِممَّ ٍة )37.3 ٪( ِمْن اإِْجَماِليِّ اآََياِت ال�شُّ ِبِن�ْشَبٍة ِمَئِويَّ
َر اْلُموؤِْمِنْيَن ِفي »َغْزَوِة  ْعِظْيِم؛ َذِلَك اأَنَّ َن�شْ االآََياِت اْلَكِرْيَمِة، َواأََفاَد َدالَلَة التَّ
ْيِن َكاَن ِمْن ِعْنِدِه �شبحانه وتعالى، َفُهَو اْلَقاِدُر َوْحَدُه  َبْدٍر« َعَلى اأَْعَداِء الدِّ
َم ِفي  ْنَيا، َوَتْخِلْيِدِهْم ِفي َناِر َجَهنَّ َعاِف �َشْوَكِتِهْم ِفي الدُّ َعَلى ُمَعاَقَبِتِهْم ِواإِ�شْ
ْنِعِه َوَتْدِبْيِرِه، اْلَغُفْوُر  االآَِخَرِة، اإِْذ ُهَو اْلَعِزْيُز الَِّذي ال ُيْغَلُب، اْلَحِكْيُم ِفي �شُ

ِلُحُهْم. ِمْيُع َلُهْم، اْلَعِلْيُم ِبَما ُي�شْ ِحْيُم ِبِهْم، ال�شَّ ِلِعَباِدِه اْلُموؤِْمِنْيَن، الرَّ
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3( َتْكَراُر اْلُجْملَِة:

ِل �ُشْوَرِة »االأَْنَفال« َما َيِلي: َرْت ِفي َفَوا�شِ ِتي َتَكرَّ َوِمْن اأَْبَرِز اْلُجَمِل الَّ
- ُجْمَلُة: {ڤ ڦ ڦ ڦ}:

وتعالى:  �شبحانه  َقْوُلُه  ُهَما:  عْيِن،  َمْو�شِ ِفي  اْلُجْمَلُة  َهِذِه  َوَرَدْت  َوَقْد 
{ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ 
{ڱ  وتعالى:  �شبحانه  َوَقْوُلُه   ،)10 االأَْنفال:  )�شورة  ڤ ڦ ڦ ڦ} 
ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ 

ہ ہ ھ ھ ھ ھ} )�شورة االأَْنفال: 49(.
ْكَراُر َعَلى �َشْبِك االآََيَتْيِن اْلَكِرْيَمَتْيِن َوَما َبْيَنُهَما ِمْن  َوَقْد َعَمَل َهَذا التَّ
االآََيِة  ِف�ِشَياُق  ِفْيِه.  َوَرَدْت  الَِّذي  َياَق  ال�شِّ ُتَنا�ِشُب  َدالالٍت  ْف��َرَز  اأَ َكَما  اآََي��اِت، 
َواإِْخَباِرِهْم  ِر،  ِبالنَّ�شْ ِمِنْيَن  اْلُموؤْ َتْب�ِشْيِر  اِبَقَتْيِن ِفي  ِمَن االآََيَتْيِن ال�شَّ االأُْوَلى 

ُه ِمْن ِعْنِد اهلِل �شبحانه وتعالى؛ َوِلَذا َخَتَم االآََيَة ِبُجْمَلِة: {ڤ ڦ ڦ  ِباأَنَّ
َر  �شْ َتُه َوِحْكَمَتُه ِفي اإِْنَزاِلِه النَّ َياِق ِعزَّ َد َلُهْم ِفي َهَذا ال�شِّ ڦ}، ِلُيوؤَكِّ

َعَلى َمْن َي�َشاُء ِمْن ِعَباِدِه.
ِذْيَن ِفي  َو�ِشَياُق االآََيِة االأُْخَرى ِفي اْلَحِدْيِث َعْن اأُْوَلِئَك اْلُمَناِفِقْيَن َوالَّ
ْذ ُهْم َعَلى ِقلَِّة َعَدِدِهْم  ِذْيَن �َشِخُرْوا ِمَن اْلُموؤِْمِنْيَن؛ اإِ ُقُلْوِبِهْم َمَر�ٌس اأُْوَلِئَك الَّ
ُرُهْم  الِء اأَنَّ اهلَل َنا�شِ ِهْم، َوَقْد َن�ِشَي َهوؤُ وؤُْوَن َعَلى ِقَتاِل َعُدوِّ ْعِفِهْم َيَتَجرَّ َو�شَ

َلِة:  {ڤ ڦ ڦ  ِلِهْم َعَلى َخاِلِقِهْم؛ َوِلَذا َجاَءْت ُجْمَلُة اْلَفا�شِ ِب�َشَبِب َتَوكُّ
ْل  ْرِط اْلَمْحُذْوِف، َوَتْقِدْيُر اْلَكالِم: َوَمْن َيَتَوكَّ ڦ} َتْعِلْياًل ِلَجَواِب ال�شَّ
ِفي  َحِكيٌم  اأَْع��َداَءُه،  َوَيِذلُّ  اأَْوِلَياَءُه  َيِعزُّ  َعِزيٌز  ْرُه؛ الأَنَّ اهلَل  َيْن�شُ َعَلى اهلِل  

ِمِنْيَن.  َر ِباْلُموؤْ اإِْنَزاِلِه النَّ�شْ
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: 4( التََّواِزي التَّْرِكْيِبيُّ

وتعالى:  �شبحانه  َقْوُلُه  َلِة  اْلَفا�شِ ُجْمَلِة  ِفي  ْرِكْيِبيِّ  التَّ َواِزي  التَّ َوِمَن 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  {ڀٺ 
وتعالى:  �شبحانه  َوَقْوُلُه   ،)10 االأَْن��ف��ال:  )�شورة  ڦ}  ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ 
)�شورة  ىب}  مب  خب  جبحب  يئ  ىئ  حئمئ  جئ  ی  ی  {ی 

االأَْنفال: 69(.   

ڦ  ڦ  ڤ  {ڤ  َق��ْوِل��ِه:  َبْيَن  َتْرِكْيِبيٌّ  َت��َواٍز  اِبَقَتْيِن  ال�شَّ االآََي��َت��ْي��ِن  َفِفي 
نَّ ِكَلْيِهَما  ڦ}، َوَقْوِلِه �شبحانه وتعالى: {حب خب مب ىب}؛ اإِْذ اإِ
َلْفُظ  ُهَو  االأََداِة،  ِلَهِذِه  َوا�ْشٍم   ،) )اإِنَّ ِهَي:  ٍب،  َوَن�شْ َتْوِكْيٍد  اأََداِة  ِمْن:  ُن  َيَتَكوَّ
ِة،  اِنيَّ الثَّ ُهَو )َعِزيٌز( ِفي االأُْوَلى، و)َغُفوٌر( ِفي  َلَها  َوَخَبٍر  اْلَجالَلِة )اهلَل(، 
َوَذِلَك  ِة ؛  اِنيَّ اْلَخْبِر، ُهَو )َحِكيٌم( ِفي االأُْوَلى، و)َرِحيٌم( ِفي الثَّ ِلَهَذا  َوَنْعٌت 
ِتي َوَرَدْت ِبَها.    َد َدالَلَة االأَ�ْشَماِء اْلُح�ْشَنى الَّ ا َعِمَل َعَلى َتَما�ُشِك االآََيَتْيِن، َواأَكَّ ِممَّ

ِل �ُسْوَرِة »الأَْنَفال«: ثانياً - اْلَحْبُك ِفي َفَوا�سِ
اْلَقاِئُم  الِليُّ  الدَّ َراُبُط  التَّ َذِلَك  ُهَو  »اْلَحْبِك«  َطَلِح  ِبُم�شْ وُد  َواْلَمْق�شُ
)65(. َوَقِد  ِة الَِّتي ال َتْظَهُر َعَلى �َشْطِح النَّ�سِّ الِليَّ َعَلى اإِْدَراِك اْلَعالَقاِت الدَّ
/ اْلَحْبِك اإَِلى َتْق�ِشْيِمِه اإَِلى  الليِّ يُّْوَن ِفي ِدَرا�َشِتِهْم ِللتََّما�ُشِك الدَّ �شِّ اْنَتَهى النَّ

ِق�ْشَمْيٍن)66(:
َعْن  اِمُل/اْلَحْبُك  ال�شَّ ُج  اْلُمَتَدرِّ الِليُّ  الدَّ التََّما�ُشُك  َفُهَو  ُل  االأَوَّ ا  َفاأَمَّ
ِة. َوَي�ْشَمُل َهَذا اْلِق�ْشُم َحْبَك النَّ�سِّ َعْن َطِرْيِق االأَْبِنَيِة  الِليَّ َطِرْيِق االأَْبِنَيِة الدَّ

اِلَيِة:  التَّ
 . اِمَلُة / ِمْحوُر النَّ�سِّ ُة اْلُكْبَرى / ال�شَّ الِليَّ 1 - الِبْنَيُة الدَّ

 . ْوَعاُت النَّ�سِّ ْغَرى /َمْو�شُ ُة ال�شُّ الِليَّ 2 - االأَْبِنَيُة الدَّ
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َطِرْيِق  َعْن  /الَحْبُك  الَعالَقاتيُّ الِليُّ  الدَّ التََّما�ُشُك  َفُهَو  االآََخ��ُر  ��ا  َواأَمَّ
ِتْيَجِة،  ِبالنَّ َبِب  ال�شَّ َوَعالقِة  اأِْكْيِد،  التَّ َعالقِة  مثِل:  مْن  الليِة  الدَّ الَعالَقاِت 
ْيِل ....اإلخ.  ْف�ِشْيِر، َوَعالَقِة االإِْجَماِل ُثمَّ التَّْف�شِ ْعِلْيِل، َوَعالَقِة التَّ وَعالقِة التَّ
َيِتمُّ  اإِْذ  َظاِهَرٍة؛  َعالَقاٍت  اإَِلى  َم  ُتَق�شَّ اأَْن  ُيْمِكُن  ُة  الِليَّ الدَّ اْلَعالَقاُت  َوَهِذِه 
ِفْيَها  َيِتمُّ  َباِطَنٍة  َوَعالَقاٍت  ٍة،  ُلَغِويَّ َو�َشاِئَل  َطِرْيِق  َعْن   - اأَْحَياًنا   - اْلَحْبُك 
اْلَحْبُك ِبَتْقِدْيِر َهِذِه االأََدَواِت، َوَهِذِه اْلَعالَقاُت َتْعَمُل َعَلى َحْبِك النَّ�سِّ َعَلى 

اِلَيِة:  اْلُم�ْشَتَوَياِت التَّ
ْوِع اْلَواِحِد. ْغَرى َعَلى ُم�ْشَتَوى اْلَمْو�شُ 1 - َحْبُك / تما�شُك االأَْبِنَيُة ال�شُّ

َها ِبَبْع�ٍس. ْوَعاِت النَّ�سِّ َبْع�شِ 2 - َحْبُك / َتَما�ُشُك َمْو�شُ
ْوَعاِت النَّ�سِّ ِباْلِمْحوِر. 3 - َحْبُك / َتَما�ُشُك َمْو�شُ

ٍة  َوِبَخا�شَّ اْلُقَدَماِء،  َعِن  َغاِئَبًة  َتُكْن  َلْم  النَّ�سِّ  َحْبِك  ِفْكَرَة  اأَنَّ  َعَلى 
ِريَّ  اْلِم�سْ َبِع  الإِ�سْ اأَِبي  اْبَن  َوَلَعلَّ  َقْبَلَها،  َما  َمَع  ِة  ِنيَّ اْلُقْراآَ َلِة  اْلَفا�شِ َحْبُك 
ِة  ُل َمْن َعَر�َس ِمَن اْلُعَلَماِء ِلْلَعالَقاِت اْلَمْعَنِويَّ )ت 654ه�- 1256م( ُهَو اأَوَّ
لَِة  ِة ِبَما َقْبَلَها، َوَذِلَك ِفي َباٍب ِبُعْنَواٍن: »َباُب اْئِتالِف اْلَفا�سِ ِنيَّ َلِة اْلُقْراآَ ِلْلَفا�شِ
َوٍر ِلَهَذا  َمَع َما َيُدلُّ َعلَْيِه �َساِئُر اْلَكالِم«، َوَقْد َذَكَر ِفي َهَذا اْلَباِب اأَْرَبَع �شُ
ُه  ِدْيُر، َواالإِْيَغاُل)67(. َوَيْبُدو اأَنَّ ْو�ِشْيُح، َوالتَّ�شْ ْمِكْيُن، َوالتَّ االْئِتالِف، ِهَي: التَّ
ٌر ِفي َهَذا ِبَحِدْيِث ُقَداَمَة ْبِن َجْعَفٍر َعِن اْئِتالِف اْلَقاِفَيِة َمَع َما َيُدلُّ  ُمَتاأَثِّ
ْو�ِشْيَح َواالإِْيَغاَل)68(. َعَلْيِه �َشاِئُر َمْعَنى اْلَبْيِت َبْيَد اأَنَّ ُقَداَمَة َلْم َيْذُكْر اإِالَّ التَّ
، اإِْذ َنَقَل اأَْق�َشاَمُه  ِريِّ َبِع اْلِم�سْ ْرَك�ِسيُّ ِمَن اْبِن اأَِبي الإِ�سْ َوَقْد اأََفاَد الزَّ
ِل اْلُقْراآَِن َف�»ُكلُّ  ِبَهْيَئِتَها، َوَن�سَّ َعَلى ا�ْشِتْغَراِق َهِذِه االأَْق�َشاِم ِل�َشاِئِر َفَوا�شِ
الأَْق�َساِم  َه��ِذِه  َح��َد  اأَ َتُكْوَن  اأَْن  ِم��ْن  َتْخُلو  ل  اْلَعِزْيِز  اْلِكَتاِب  اآَيِّ  َمَقاِطِع 

ُه َلْم ُي�ِشْر اإَِلى َمْن َنَقَل َعْنُه. الأَْرَبَعِة«)69(، َبْيَد اأَنَّ
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ِريِّ ، َوَقْد  َبِع اْلِم�شْ ِبي االإِ�شْ ا - ِمِن اْبِن اأَ ُيْوِطيُّ - اأَْي�شً َكَما اأََفاَد ال�شُّ
ِن  ُل اْلُقْراآَ َبِع: ل َتْخُرُج َفَوا�سِ َلى َذِلَك ِبَقْوِلِه: »َقاَل اْبُن اأَِبي الإِ�سْ اأَ�َشاَر اإِ
ْيَغاُل«)70(. ِدْيُر، َوالتَّْو�ِسْيُح، َوالإِ �ْسَياِء: التَّْمِكْيُن، َوالتَّ�سْ َعْن اأََحِد اأَْرَبَعِة اأَ

ًة  َنًة ِفي َمَكاِنَها، ُم�ْسَتِقرَّ َلُة »ُمَتَمكِّ َتاأِْتَي اْلَفا�شِ ْمِكْيُن َفُهَو اأَْن  ا التَّ َفاأَمَّ
ُمَتَعلًِّقا  َق��ِل��َق��ٍة،  َول  َن��اِف��َرٍة  َغ��ْي��َر  ِعَها،  َمْو�سِ ِف��ي  ُمْطَمِئنًَّة  َق��َراِرَه��ا،  ِف��ي 
ا، ِبَحْيُث َلْو ُطِرَحْت لْخَتلَّ اْلَمْعَنى  ًقا َتامًّ َمْعَناَها ِبَمْعَنى اْلَكالِم ُكلِِّه َتَعلُّ
َلة »َمْعًنى  َم َعَلى اْلَفا�شِ ْو�ِشْيُح َفُهَو اأَْن َيَتَقدَّ ا التَّ مَّ َطَرَب اْلَفْهُم«)71(، َواأَ َوا�سْ
َمْعَنى َكالِمِه  اْلُمَتَكلُِّم  َي�ْسَتْكِمَل  َفُهَو »اأَْن  االإِْيَغاُل  ا  َواأَمَّ َعلَْيَها«)72(،  َيُدلُّ 
َمْعًنى  َيِفْيُد  ِبَما  اأََت��ى  ِبَذِلَك  الإِْت��َي��اَن  اأََراَد  َف��اإَِذا  ِبَمْقَطِعِه  َياأِْتي  اأَْن  َقْبَل 
ِتْلَك  َتُكْوَن  َفُهَو »اأَْن  ِدْيُر  ا التَّ�شْ َواأَمَّ اْلَكالِم«)73(،  َذِلَك  َزاِئًدا َعلَى َمْعَنى 
ا- َردَّ اْلَعُجِز َعلَى  ى -اأَْي�سً ِل الآََيِة، َوُت�َسمَّ اأَوَّ َمْت ِفي  ِبَعْيِنَها َتَقدَّ اللَّْفَظُة 

ْدِر«)74(.      ال�سَّ
ُكُتِب  ِفي  ْت  ا�ْشَتَقرَّ َكَما  َقْبَلَها  َما  َمَع  َلِة  اْلَفا�شِ اْئِتالِف  َوُر  �شُ َه��ِذِه 
اُه:  ُموؤَدَّ َياِق،  ال�شِّ َهَذا  ِفي  َنْف�َشُه  َيْطَرُح  ااًل  �ُشوؤَ َة  َثمَّ اأَنَّ  َعَلى  اْلُقْراآَِن،  ُعُلْوِم 
َطَلَحاِت، َواالْنِتَفاُع ِبَها ِفي �ِشَياِق  َوِر َوِتْلَك اْلُم�شْ َهْل ُيْمِكُن َقُبْوُل َهِذِه ال�شُّ
اِحِه َواْلَك�ْشِف َعْنُه ِفي �ُشْوَرِة  َدِد اإِْي�شَ َحْبِك النَّ�سِّ اْلُقْراآَِنيِّ الَِّذي َنْحُن ِب�شَ

»االأَْنَفال«؟ َوِلَماَذا؟
ِفي  َطَلَحاِت  اْلُم�شْ َهِذِه  ِمْن  َفَح�ْشُب  َواِحٌد  َطَلٌح  ُم�شْ ُيْقَبَل  اأَْن  ُيْمِكُن 
َطَلُح »االإِْيَغال« الَِّذي َيْعِني َخْتَم اْلَبْيِت اأَِو االآََيِة  َياِق، َوَذِلَك ُهَو ُم�شْ َهَذا ال�شِّ
ِبَما َيِفْيُد ُنْكَتًة، َيِتمُّ اْلَكالُم َقْبَلَها)75(، َفُهَو َنْوٌع ِمَن التَّْطِوْيِر اْلَحاِبِك ِلَدالَلِة 
َلِة  ِة اأَْن َيِتمَّ اْلَمْعَنى االأَ�َشا�ِشيُّ َقْبَل اْلَفا�شِ ِنيَّ ْوَرُتُه ِفي االآََياِت اْلُقْراآَ االآََيِة، َو�شُ
ِة َمْعًنى اآََخَر، ِمْن ِمْثِل  الَلِة االأَ�َشا�ِشيَّ َلى َهِذِه الدَّ ْيَف اإِ َلُة ِلُت�شِ ُثمَّ َتاأِْتي اْلَفا�شِ
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ْي�سِ اْلَعامِّ اأَْو َتْقِيْيِد اْلُمْطَلِق اأَْو َتْحِقْيِق  ْو َتْخ�شِ ْيِل اْلُمْجَمِل اأَ اأِْكْيِد اأَْو َتْف�شِ التَّ
التَّ�ْشِبْيِه.

اًل؛  َوِر اْلَحْبِك اأَ�شْ َطَلَحاُت الثَّالَثُة االأُْخَرى َفَلْي�َشْت ِمْن �شُ ا اْلُم�شْ َواأَمَّ
َوَكِلَماٍت  ُح��ُرْوٍف  ِمْن  اهلِل  ِكَتاِب  ِفي  ِلَما  ٌف  َو�شْ اإِالَّ  ُهَو  َما  »التَّْمِكْيُن«  اإِِذ 
ِلْلُمْفَرَدِة  ِقْيِق  الدَّ الختياِر  َعلَى  َيُقْوُم  اْلَكِرْيَم  اْلِكَتاَب  اأَنَّ  َذِلَك  َوُجَمٍل، 
ِمَن  َنْوٌع  َفُهَو  ِدْيُر«  »التَّ�سْ ا  َواأَمَّ  . والَمَقاِميَّ اللَُّغِويَّ  َياَق  ال�سِّ ُتالِئُم  التي 
َلِة  اْلَفا�شِ َعِن  ٍم  ُمَتَقدِّ َمْعًنى  ِلَدالَلِة  َعامٌّ  َفَنْعٌت  »التَّْو�ِسْيُح«  ا  َواأَمَّ ْكَراِر.  التَّ

َعَلْيَها.
َبْع�ِس  ِمْن  اْلَحْبِك  �ِشَياِق  َياِق،  ال�شِّ َهَذا  ِفي  َنِفْيَد  اأَْن  ُيْمِكُن  َنا  اأَنَّ َعَلى 
َوالإِْط��َن��اِب  »الإِْي��َج��اِز  َب��اِب  ِفي  اْلَبالِغيُّْوَن  َذَكَرَها  ِتي  الَّ االإِْط��َن��اِب  اأَْن��َواِع 
 ، اْلَعامِّ َبْعَد  اْلَخا�سِّ  َوِذْك��ُر  االإِْبَهاِم،  َبْعَد  اُح  االإِْي�شَ َوِمْنَها:  َواْلُم�َساَواِة«، 
اأَْن  اْلُقْراآَِن  ُعُلْوِم  ُعَلَماِء  َعَلى  َوَكاَن  ْتِمْيُم)76(.  َوالتَّ ْكِمْيُل،  َوالتَّ ْذِيْيُل،  َوالتَّ
ُهْم  اأَنَّ َبْيَد  َلِة  اْلَفا�شِ اْئِتالِف  َوِر  �شُ ْمَن  �شِ َه��ِذِه  ْط��َن��اِب  االإِ اأَْن��َواَع  ُي��ْدِرُج��ْوا 

َذَكُرْوَها ِفي �ِشَياقاٍت اأَُخَر)77(.   
َعْن  �ُشْوَرِة  »الأَْنَفال«  ِفي  َياِتَها  ِباآَ َلِة  اْلَفا�شِ ُجْمُل  اْرَتَبَطْت  َوَقِد  َهَذا، 
ِة  اْلَمْعَنِويَّ اْلَعالَقاِت  ِلهذه  اأَْعِر�َس  اأَْن  َوَقْبَل  ٍة،  َمْعَنِويَّ َعالَقاٍت  �َشْبِع  َطِرْيِق 
ا َيْذُكُر  اًل - َجْدَواًل اإِْجَماِليًّ َلِة ِبَما َقْبَلَها، اأَْعِر�َس - اأَوَّ ِتي َتْرِبُط ُجْمَلَة اْلَفا�شِ الَّ
ْوَرِة، َكَما  َة ِمْن اإِْجَماِليِّ اآََياِت ال�شُّ َهِذِه اْلَعالَقاِت، َوَعَددَها، ِوِن�ْشَبَتَها اْلِمَئِويَّ

ِتي َوَرَدْت ِبَها. َيْذُكَر اأَْرَقاَم االآََياِت الَّ
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ُة ْرِطيَّ اْلَعالَقُة ال�شَّ

َبِب  َعالَقُة ال�شَّ
ِتْيَجِة  ِبالنَّ

َعالَقُة المالب�شِة

َعالَقُة االإَِجاَبِة َعْن 
ٍر اٍل ُمَقدَّ �ُشوؤَ

َعالَقُة التتميِم

اْلَعالَقُة 
اْلَمْعَنِويَّةُ 

َعَدُد
اِت ُوُرْوِدِه َمرَّ

النِّ�ْسَبُة
ُة اْلِمَئِويَّ

اأَْرَقاَم الآََياِت
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1( َعالَقُة التَّْعِلْيِل:
َوِمْن اأَْمِثَلِتَها َقْوُلُه �شبحانه وتعالى: {ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ 

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے} )�شورة االأَْنفال: 13(.
َع ِرَقاَبُهْم  وا اأَْن ُتَقطَّ اِبَقُة ُتْخِبُر ِباأَنَّ اْلُم�ْشِرِكْيَن َقِد ا�ْشَتَحقُّ َفاالآََيُة ال�شَّ
َجاَءْت  َوَقْد  َوَر�ُشوِلِه،  اهلِل  الأَْمِر  ُمَخاَلَفِتِهْم  ِب�َشَبِب  ْنَيا  الدُّ ِفي  َواأَْطَراَفُهْم 
اْلَمْحُذْوِف  ِلْلَجَزاِء  َتْعِلْياًل  ے}  {ھ ھ ے  َلِة  اْلَفا�شِ ُجْمَلُة 
ْقِدْيُر: َوَمْن ُي�َشاِقِق اهلَل َوَر�ُشوَلُه  ِفي َقْوِلِه: {ہ ہ ھ ھ}، َوالتَّ

ُيَعاِقْبُه اهلُل؛ الأنَّ اهلَل �َشِدْيُد اْلِعَقاِب)78(. 
ٻپ  ٻ  ٻ  ٻ  {ٱ  وتعالى:  �شبحانه  َق��ْوُل��ُه  َوِمْنَها 
پپ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ 

ٿ ٹ ٹ ٹ} )�شورة االأَْنفال: 17(.
َر  نَّ النَّ�شْ اِبَقِة ُيْخِبُر اْلَحقُّ �شبحانه وتعالى اْلُموؤِْمِنْيَن ِباأَ َفِفي االآََيِة ال�شَّ
َعَلى اْلُم�ْشِرِكْيَن َكاَن ِمْن ِعْنِدِه �شبحانه وتعالى ِبَما اأَْوَقَع ِفي ُقُلْوِب اأَْعَداِئِهْم 
اْلِقَتاِل،  ِفي  َلُهْم  اْلَمالِئَكِة  ُمَعاَوَنِة  ِمْن  َر  �َشخَّ َوِبَما  ْعِب،  َوالرُّ اْلَخْوِف  ِمَن 
ِبَها  ْمِل، الَِّتي �ُشِغُلْوا  اِت الرَّ اأَْعُيِنِهْم ِمْن َحبَّ ُه �شبحانه وتعالى ِفي  َوِبَما َذرَّ
ِفْعُل  َفَكاَن  �ُشْوُل �شلى اهلل عليه و�شلم،  الرَّ ِبَها  َرَماُهْم  ِحْيَن  اْلِقَتاِل،  َعِن 
ْميِّ ِمْنُه، َوَكاَن َتاأِْثْيُرُه َوَوْقُعُه ِمْن ِفْعِل اهلِل �شبحانه وتعالى، الَِّذي َيْخُرُج  الرِّ

َعْن ُقْدَرِة اْلَب�َشِر. 
ِلَتْك�ِشَف  ٹ}؛  ٹ  ٹ  {ٿ  َلِة  اْلَفا�شِ ُجْمَلُة  َج���اَءْت  َوَق��ْد 
ُه  اأَنَّ َوَذِلَك  َفَعَل،  َما  اْلَحقُّ �شبحانه وتعالى  َفَعَل  اأَْجِلَها  ِمْن  ِتي  الَّ اْلِعلَِّة  َعِن 
ِبيِّ �شلى اهلل عليه و�شلم َواْلُموؤِْمِنْيَن ِحْيَن ِلُجْوِئِهْم اإَِلْيِه،  �َشِمْيٌع ِلُدَعاِء النَّ
ِبَها  ِر، َوِحْيَن َتَتَعلَُّق ِبُم�َشبِّ َعِلْيٌم ِباأَْحَواِل ُقُلْوِبِهْم ِحْيَن َتَتَعلَُّق ِباأَ�ْشَباِب النَّ�شْ

َعبُِّد َلُه. ُدُق ِفي االإِْخال�ِس َوالتَّ َوُمْوِجِدَها، َوَت�شْ
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َوِمْنَها َقْوُلُه �شبحانه وتعالى: {ڦ  ڄ ڄ ڄ ڄڃ 
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ} )�شورة االأَْنفال: 19(.
َكْثَرُة  َتُكْوَن  اأَْن  اِبَقِة  ال�شَّ االآَي��ِة  ِفي  وتعالى  �شبحانه  اهلُل  َنَفى  َفَقْد 
ْفَي  النَّ َهَذا  �َشَبَب  ُمَعلِّاًل  ِمِنْيَن،  اْلُموؤْ َعَلى  ِرِهْم  َن�شْ ِفي  �َشَبًبا  اْلُم�ْشِرِكْيَن 
ِة اْلُموؤِْمِنْيَن  َلِة {ڎ ڈ ڈ ژ}، اأَْي: الأَنَّ اهلَل ِفي َمِعيَّ ِبُجْمَلِة اْلَفا�شِ

ِرِهْم َعَلى اْلُم�ْشِرِكْيَن، َوَمْن َكاَن اهلُل َمَعُهْم َفال َغاِلَب َلُهْم. َوَن�شْ
ں  ں  ڱ  ڱ  {ڱ  وتعالى:  �شبحانه  َق��ْوُل��ُه  َوِمْنَها 
ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 

ھ} )�شورة االأَْنفال: 49(.
ِلُجْمَلِة  ٌة  َتْعِلْيِليَّ ھ}  ھ  ھ  {ھ  َلِة:  اْلَفا�شِ َفُجْمَلُة 
الأنَّ  ْر؛  َيْنَت�شِ اهلِل  َعَلى  ْل  َيَتَوكَّ َوَمْن  ْقِدْيُر:  َوالتَّ اْلَمْحُذْوِف،  ْرِط  ال�شَّ َجَواِب 

اهلَل َعِزيٌز َحِكيٌم.

اأِْكْيِد: 2( َعالَقُة التَّ

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  {ڀ  وتعالى:  �شبحانه  َق��ْوُل��ُه  ْمِثَلِتَها  اأَ َوِم��ْن 
ڦڦ}  ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٿ  ٿ  ٿ 

)�شورة االأَْنفال: 10(.

ا  ِن ِممَّ ْوَكِة، َوالتََّمكُّ ِمِنْيَن ِفي ِلَقاِء َغْيِر َذاِت ال�شَّ َلَقْد َرِغَب َبْع�ُس اْلُموؤْ
َذاِت  ُقَرْي�ٍس،  ُمالَقاِة  َعْن  َواالإِْحَجاِم  �ِس  التََّوجُّ ِمَن  ِفْيِهْم  َما  َوِفْيِهْم  ِفْيَها، 
َتْحَت  ٍة  َمرَّ َل  اأَوَّ ِلِقَتاِلَها  َخَرُجْوا  َقْد  َعَفاُء  ال�شُّ اْلِقلَُّة  َوُهُم  ِة،  َواْلُقوَّ اْلَباأْ�ِس 
ِهْم؟ َواهلُل َيْعَلُم  ُر َلُهْم اأَْم ِلَعُدوِّ ْيِن اْلَجِدْيِد، َوال َيْدُرْوَن اأََيُكْوُن النَّ�شْ َراَيِة الدِّ
ُئُه،  ُرُه، َوَقَدًرا ُيَهيِّ ِهْم َوَكْثَرَتُه، َبْيَد اأَنَّ َلُه اأَْمًرا ُيَدبِّ َة َعُدوِّ ْعَفُهْم َوِقلََّتُهْم، َوُقوَّ �شَ
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ْرَك، َوَيْك�ِشَر  اأَْهَلُه، َوُيْخِزي ال�شِّ َوُيِعَز  ِلِدْيِنِه، َوُيْعِلي َراَيَتُه،  َن  اأَْن ُيَمكِّ ُيِرْيُد 
ِر،  ِهْم، َو�َشاَق َلُهْم اأَ�ْشَباَب النَّ�شْ اأَ َلُهْم ِلَقاَء َعُدوِّ �َشْوَكَتُه، َوَيِذلَّ اأَْهَلُه، َفَهيَّ
ِهْم، َوَجَعَل  َرَف َعْن ُقُلْوِبِهُم اْلَخْوَف ِمْن َعُدوِّ َواأََعاَنُهْم ِبَمَدٍد ِمْن ِعْنِدِه، َو�شَ
ا َلُهْم َعِن اْلِعْيِر َوَما ِفْيَها؛ َوِلَذا  َرُهْم ِبِه، َما َكاَن ِعَو�شً َر الَِّذي َب�شَّ َلُهْم النَّ�شْ
ِمِنْيَن  اْلُموؤْ وتعالى  اْلَحقِّ �شبحانه  اإِْمَداَد  ِباأَنَّ  ِلُتْخِبَر  اِبَقُة  ال�شَّ االآََيُة  َجاَءِت 
ْهْم، َوُطَماأِْنْيَنٌة  ِر َعَلى َعُدوِّ ِباْلَمالِئَكِة َيْوَم َبْدٍر َما ُهَو اإال ُب�ْشًرى َلُهْم ِبالنَّ�شْ

ُر اإاِل ِمْن ِعْنِد اهلِل، ال ِبَكْثَرِة َعَدٍد َوال ُعَدٍد.  ِلُقُلْوِبِهْم ِبَذِلَك، َفَما النَّ�شْ
اأَنَّ  َد  ِلُتوؤَكِّ ڦڦ}؛  ڦ  ڤ   } َلِة  اْلَفا�شِ ُجْمَلُة  َج��اَءْت  َوَق��ْد 
ِرِه اْلُموؤِْمِنْيَن، َواإِْلَحاِق  َر ِمْن ِعْنِدِه �شبحانه وتعالى َفُهَو َعِزْيٌز ِفي َن�شْ النَّ�شْ
َد  ِفْيَر ال اْلِعْيَر ِلْلُموؤِْمِنْيَن. َفَتَفرَّ اْلَهِزْيَمِة ِباْلُم�ْشِرِكْيَن، َحِكْيٌم ِفي اْخِتَياِرِه النَّ
َد �شبحانه وتعالى ِباْلِحْكَمِة ِفي  ِة ِفي االْنِتَقاِم، َوَتَفرَّ �شبحانه وتعالى ِباْلِعزَّ

االْخِتَياِر.  
ک  ک  ک  ڑ  {ڑ  وتعالى:  �شبحانه  َق��ْوُل��ُه  َوِم��ْن��َه��ا 

ک گ گ گ گ ڳ} )�شورة االأَْنفال: 20(.
ِمِنْيَن ِبَطاَعِة اهلِل َوَطاَعِة َر�ُشْوِلِه ِفي ُكلِّ  اِبَقُة ِفي اأَْمِر اْلُموؤْ َفاالآََيُة ال�شَّ
اَعِة؛ َوِلَذا َجاَءْت ُجْمَلُة  َما َياأُْمَرا ِبِه َوَيْنَهَيا َعْنُه، َوَنْهِيِهْم َعْن َتْرِك َهِذِه الطَّ
َولِّي ُمْطَلًقا ال  ِكْيد ُوُجْوِب االْنِتَهاِء َعِن التَّ َلِة {گ ڳ} »ِلَتاأْ اْلَفا�شِ
ُكْم َت�ْشَمُعْوَن  َماِع، اأَْي ال َتَتَوَلْوا َعْنه َواْلَحاُل اأَنَّ ْهيِّ َعْنُه ِبَحاِل ال�شَّ ِلَتْقِيْيِد النَّ
�َشَماَع  ُمَخاَلَفِتِه  َعْن  اِجَرِة  الزَّ َواْلَمَواِعِظ  َطاَعِتِه  ِبُوُجْوِب  اِطَق  النَّ اْلُقْراآََن 

ٍم َواإِْذَعاٍن«)79(. َتَفهُّ
ېئ  ۈئ  ۆئۈئ  ۆئ  {ۇئ  وتعالى:  �شبحانه  َقْوُلُه  َوِمْنَها 

ېئ ېئ ىئىئ ىئ ی ی ی} )�شورة االأَْنفال: 25(.
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ۈئ  ۆئۈئ  ۆئ  {ۇئ  ِبُجْمَلِة:  اِبَقِة  ال�شَّ االآََي��ُة  َرِت  دِّ �شُ َفَقْد 
ِمْحَنٍة  ِمْن  َوَتْحِذْيِرِهْم  ِمِنْيَن  اْلُموؤْ اأَْمِر  ِفي  َوِهَي  ىئ}،  ېئ  ېئ  ېئ 
َبا�َسَر  َمْن  َول  ي،  اْلَمَعا�سِ اأَْه��ُل  ِبَها  ُيَخ�سُّ  »ل  َوَغْيُرُه،  اْلُم�ِشيُء  ِبَها  ُيَعمُّ 
َوَلْم  ْلِم  الظُّ اإِْنَكاِر  َعلَى  َق��ِدُرْوا  اإَِذا  َمَعُهْم  اِلِحْيَن  ال�سَّ ْيُب  ُت�سِ َبْل  ْنَب  الذَّ

َلِة {ىئىئ ىئ ی ی  ُيْنِكُرْوُه«)80( ُثمَّ ُعِطَفْت َعَلْيَها ُجْمَلُة اْلَفا�شِ
َفاِق اْلُجْمَلَتْيِن اإِْن�َشاًء َلْفًظا َوَمْعًنى؛ اإِِذ االأُْوَلى ِفي التَّْحِذْيِر  ی}؛ التِّ
ِة ِعَقاِب اهلِل �شبحانه  ِمَن اْلُوُقْوِع ِفي اْلِفْتَنِة، َواالأُْخَرى ِفي التَّْحِذْيِر ِمْن �ِشدَّ
اِبَقِة َعَلْيَها،  ِكْيِد االأَْمِر ِفي اْلُجْمَلِة ال�شَّ َلِة َجاَءْت ِلَتاأْ وتعالى. َفُجْمَلُة اْلَفا�شِ

َواإِْنَذاِر اْلُمَخاِلِفْيَن.   

ْرِطيَُّة: 3( اْلَعالَقُة ال�سَّ

َوِمْن اأَْمِثَلِتَها َقْوُلُه �شبحانه وتعالى: {ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پپ  پ 

ٿٿ} )�شورة االأَْنفال: 1(.
َف�ِشَياُق االآََيِة ِفي اأَْمِر اْلُموؤِْمِنْيَن ِبَطاَعِة اهلِل َوَر�ُشْوِلِه ِفي ِق�ْشَمِة االأَْنَفاِل، 
ٿٿ}  ٿ   } ْرِط  ال�شَّ ِفْعِل  ُجْمَلُة  َلِة/  اْلَفا�شِ ُجْمَلُة  َج��اَءْت  َوَق��ْد 
ُموؤِْمِنيَن  ُكْنُتْم  اإِْن  ْقِدْيُر:  َوالتَّ َقْبَلُه،  َما  َعَلْيِه  َدلَّ  َوَقْد  اْلَجَواِب،  َمْحُذْوَفَة 

ٿ   } �َسْرِط  »َوَجَواُب  َعا�ُشْوٍر:  ْبُن  اِهُر  الطَّ َيُقْوُل  َوَر�ُشْوَلُه.  اهلَل  َفاأَِطْيُعْوا 
 { {ڀ ڀ  َقْوِلِه:  ِمْن  َمُة  اْلُمَتَقدِّ اْلُجَمُل  َعلَْيُه  َدلَّْت  ٿٿ} 
َلى  اإِ َراِجًعا  َك��اَن  اْلُجَمِل  ِتْلَك  َعِقْب  َوَق��َع  ِلَما  ْرَط  ال�سَّ اآَِخ��ِرَه��ا؛ لأَنَّ  اإَِل��ى 
ِتْلَك  َبْعَد  ْرِط  ُر ِفي ال�ْسِتْعَماِل، َفَمْعَنى ال�سَّ َجِمْيِعَها َعلَى َما ُهَو اْلُمَقرَّ
نَّا ل َناأُْمُر  اْلُجَمِل الإِْن�ِساِئيَِّة: اإِنَّا اأََمْرَناُكْم ِبَما ُذِكَر اإِْن ُكْنُتْم ُموؤِْمِنْيَن لأَ

ِبَذِلَك َغْيَر اْلُموؤِْمِنْيَن، َوَهَذا اإِْلَهاٌب ِلُنُفْو�ِسِهْم َعلَى الْمِتَثاِل«)81(.
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ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  {ۋ  وتعالى:  �شبحانه  َق��ْوُل��ُه  َوِم��ْن��َه��ا 
ې} )�شورة االأَْنفال: 8(.

ٌة.  َحاِليَّ ُجْمَلٌة  ې}  ې  {ۉ  َلِة:  اْلَفا�شِ ْرِط/  ال�شَّ َفُجْمَلُة  
َكِرَه  َوَلْو  اْلَكالِم:  َوَتْقِدْيُر  َياِق،  ال�شِّ ِمَن  ُيْفَهُم  َمْحُذْوٌف  ْرِط  ال�شَّ َوَج��َواُب 

اْلُمْجِرُموَن َذِلَك َفَقْد اأََمَرُكُم اهلُل ِباْلِقَتاِل. 

َبِب ِبالنَِّتْيَجِة: 4( َعالَقُة ال�سَّ

ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ  {ڇ  وتعالى:  �شبحانه  َقْوُلُه  اأَْمِثَلِتَها  َوِمْن 
ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ} )�شورة االأَْنفال: 4(.

اِبَقِة: {ڇ ڇ ڍ} ُتْخِبُر ِباأَنَّ  َفاْلُجْمَلُة االأُْوَلى ِفي االآََيِة ال�شَّ
اِبَقَتْيِن،  ال�شَّ االآََيَتْيِن  ِفي  اْلَمْذُكْوَرِة  اْلَخْم�ِس  َفاِت  ِبال�شِّ ِفْيَن  اْلُمْت�شَّ اأُْوَلِئَك 
َكاِة،  الزَّ َواإِْيَتاُء  الِة،  ال�شَّ َواإَِقاَمُة  ُل،  َوكُّ َوالتَّ َواالإِْخال�ُس،  اْلَخْوُف،  َوِهَي: 
ْذ  اإِ ْجُرُه،  اأَ ْيُع  َي�شِ اِدًقا، ال  اإِْيَماًنا �شَ اْلُموؤِْمُنْوَن  ُهُم  َغْيَرُهْم  ُهْم ال  ِباأَنَّ ُتْخِبُر 
ِة اْلَخاِلِق �شبحانه وتعالى َلُهْم ِفي االآَِخَرِة؛ َوِلَذا َجاَءْت  َكاَن �َشَبًبا ِفي ُمَكاَفاأَ
َلِة {ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ} ِلَتْذُكَر  ُجْمَلُة اْلَفا�شِ
َها اأَْعَلى  ْن َعَداُهْم َمَناِزَل َبْع�شَ ِزْيَن ِبَذِلَك َعمَّ اأَنَّ ِلَهوؤُالِء اْلُموؤِْمِنْيَن اْلُمَتَميِّ
َيُقْوُل  االأَْح���َواِل.  َق��ْدِر  َوَعَلى  االإِْي��َم��اِن،  َهَذا  ِب�َشَبِب  ِة،  اْلَجنَّ ِفي  َبْع�ٍس  ِمْن 

ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  {ٺ  وتعالى:  �شبحانه 
ٹ} )�شورة يون�س: 44(.

چ  چ  ڃ  ڃ  {ڃ  وتعالى:  �شبحانه  َقْوُلُه  َوِمْنَها 
چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ} )�شورة االأَْنفال: 36(.
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اأَْمَواَلُهْم  ُيْنِفُقْوَن  ِذْيَن  الَّ اْلَكاِفِرْيَن  اأَنَّ  ُد  َوُتوؤَكِّ ُر  ُتَقرِّ اِبَقُة  ال�شَّ َفاالآََيُة 
َمَحاَلَة  �َشُيْنِفُقْوَنَها ال  �َشِبْيِلِه،  َعْن  دِّ  َوال�شَّ ِباهلِل  االإِْيَماِن  َعِن  ا�َس  النَّ ِلَمْنِع 
ْنَيا �َشُيْغَلُبْوَن، ُثمَّ  ُهْم ِفي الدُّ َداَمِة؛ الأَنَّ َتُعْوُد َعَلْيِهْم ِباْلَح�ْشَرِة َوالنَّ َها  اأَنَّ َبْيَد 
َلِة: {ڈ ژ ژ ڑ ڑ} ِلَتْذُكَر َنِتْيَجَة  َتاأِْتي ُجْمَلُة اْلَفا�شِ
ِدْيَد ِفي االآَِخَرِة؛ »َوَذِلَك  ُهْم ِب�َشَبِبِه �َشَيُذْوُقْوَن اْلَعَذاَب ال�شَّ َهَذا اْلِفْعِل، َواأَنَّ
َوَراِئِه  ِمْن  َطاِئَل  ال  الَِّذي  االإِْنَفاِق«)82(  َذِلَك  َعْن  اْلَعِظْيَم  ْجَر  الزَّ ُيْوِجُب 

ْيِر ِفي االآَِخَرِة.  ْنَيا َو�ُشْوِء اْلَم�شِ َداَمِة ِفي الدُّ �ِشَوى اْلَح�ْشَرِة َوالنَّ
ٍر: 5( َعالَقُة الإَِجاَبِة َعْن �ُسوؤَاٍل ُمَقدَّ

َوِمْن اأَْمِثَلِتَها َقْوُلُه  �شبحانه وتعالى: {ٱ ٻ ٻ ٻ 
ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ} )�شورة االأَْنفال: 9(.

ِفي  �ُشوؤَااًل  ُيِثْيُر  َقْد  ٻ}  ٻ  {ٱ  وتعالى:  �شبحانه  َفَقْوُلُه 
ِر َعَلى  َنُكْم ِمَن النَّ�شْ ُكْم َلُكْم َحتَّى ُيَمكِّ اُه: َفَماَذا َفَعَل َربَّ ي، ُموؤَدَّ َنْف�ِس اْلُمَتَلقِّ

ُكْم؟ َوِمْن َثمَّ َجاَء َقْوُلُه �شبحانه وتعالى: { پ پ پ پ ڀ  َعُدوِّ
ي. وؤَاِل الَِّذي َقْد َيِرُد ِفي ِذْهِن اْلُمَتَلقِّ ڀ} ِلُيِجْيَب َعْن َهَذا ال�شُّ

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  {ٱ  وت��ع��ال��ى:  �شبحانه  َق���ْوُل���ُه  َوِم��ْن��َه��ا 
ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 

ٿ ٿ ٿ ٿٹ} )�شورة االأَْنفال: 34(.
ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  {ڀ  وت��ع��ال��ى:  �شبحانه  َف��َق��ْوُل��ُه 
الَِّذي  َبُب  ال�شَّ َفَما  اُه:  دَّ ُم��وؤَ ي،  اْلُمَتَلقِّ َنْف�ِس  ِفي  ااًل  �ُشوؤَ ُيِثْيُر  َقْد  ٿ} 
ْوِلَياَءُه؟  اأَ َلْي�ُشْوا  َوُهْم  اْلَحَراِم،  اْلَم�ْشِجِد  َعِن  دِّ  ال�شَّ اإَِلى  اْلُم�ْشِرِكْيَن  َيْدَفُع 
وؤَاِل وهي َقْوُلُه �شبحانه  َوِمْن َثمَّ َجاَءت جملة الفا�شلة ِلُتِجْيَب َعْن َهَذا ال�شُّ
وتعالى: {ٿ ٿ ٿٹ} »َواإِنََّما َنَفى اْلِعْلَم َعْن اأَْكَثِرِهْم 
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ى اأَنَّ ِمْنُهْم َمْن َيْعلَُم اأَنَُّهْم  ُدْوَن اأَْن ُيَقاَل: )َوَلِكنَُّهْم ل َيْعلَُمْوَن( َفاْقَت�سَ
�ُسْوِل �سلى  ْدِق الرَّ اأَْيَقُنْوا ِب�سِ اأَْوِلَياَء اْلَم�ْسِجِد اْلَحَراِم، َوُهْم َمْن  َلْي�ُسْوا 
َعلَى  َحَملَُهْم  َوَلِكْن  اْلَقِدْيَمِة،  َغْفلَِتِهْم  ِمْن  َوا�ْسَتَفاُقْوا  و�سلم  عليه  اهلل 
َئا�َسِة،  الرِّ َوَط��لَ��ُب  اْلِعَناُد  اْل��َح��َراِم،  اْلَم�ْسِجِد  َع��ِن  اِدْيَن  ِلل�سَّ اْلُم�َساَيَعِة 
َوَمْن  َة،  َمكَّ اأَْهِل  ُعَقالِء  ُهْم  َوَه��وؤُلِء  َعلَى �َسالِلِهْم،  ْهَماِء  الدَّ َوُمَواَفَقُة 
ِبي �ُسْفَياَن  اأَ لالإِْيَماِن ِمْنُهْم، ِمْثُل: اِلَعبَّا�ِس َوَعِقْيِل ْبِن اأَِبي َطاِلٍب َواأَ َتَهيَّ
اهلُل  ا�ْسَتْبَقاُهُم  َوَم��ْن  اْلَوِلْيِد،  ْب��ِن  َوَخ��اِل��ِد  َح��َزاٍم  ْب��ِن  َوَحِكْيِم  َح��ْرٍب  اْب��ِن 

ِلالإِ�ْسالِم َفَكاُنْوا ِمْن ُن�َسَراِئِه ِمْن َبْعِد ُنُزْوِل َهِذِه الآََيِة«)83(.

6( َعالَقُة اْلُمالَب�َسِة:

َفاِق  َفاُق َزَماِن اْلُوُقْوِع اأَْو َمَكاِن اال�ْشِتْقَراِر كاتِّ ْوُد ِباْلُمالَب�َشِة اتِّ َواْلَمْق�شُ
ْوَجْيِن ِفي  ُكْوِب ِفي: )َجاَء َزْيٌد َراِكًبا(، اأَِو ا�ْشِتْقَراِر الزَّ َزَماِن اْلَمِجْيِء َوالرُّ
ٺٺ}   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  {پ  وتعالى:  �شبحانه  َكَقْوِلِه  َواِح��ٍد،  َبْيٍت 
�شبحانه  َكَقْوِلِه  ٍن،  ُمَعيَّ اأَْم��ٍر  َعَلى  اْلَمْرِء  ا�ْشِتْقَراِر  اأَِو   )187 البقرة:  )�شورة 

ُر َعْن َهِذِه  وتعالى: {ڇڇڇ ڇ} )�شورة االأعراف: 26(. وقد ُيَعبَّ
اأَِو اْقِتَراِن ُجْمَلِة اْلَحاِل  َرِة  ِب اْلَحاِل اْلُمَقرَّ ِب َكَن�شْ اْلَعالَقِة ِباللَّْفِظ اْلُمَركَّ
اللَّْفِظيُّ  ُر  اْلُعْن�شُ َيُكْوُن  َوَقْد  ُيَهْرِوُل(،  َوُهَو  ٌد  ُمَحمَّ )َجاَء  ِفي  َكَما  ِباْلَواِو 
َتُكْوُن  َوَق��ْد  اِرًعا،  ُم�شَ ِفْعُلَها  َيُكْوَن  َك��اأَْن  اْلَحاِل  ُجْمَلِة  ِفي  ُق  َيَتَحقَّ �َشْرًطا 

اْلُمالَب�َشُة َمْلُحْوَظًة َغْيَر َمْلُفْوَظٍة)84(.
َوِمْن اأَْمِثَلِة َهِذِه اْلَعالَقِة َقْوُلُه �شبحانه وتعالى: {ھ ے ے ۓ ۓ 

ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ} )�شورة االأَْنفال: 23(.
ْوا«  ِمْيِر : »َتَولَّ َلِة: {ۇ ۆ}، »َحاٌل ِمْن �شَ َفُجْمَلُة اْلَفا�شِ
اْلُجْمَلِة  َهِذِه  ْوُغ  َو�شَ اْلَمَجاِزيُّ  َمْعَناُه  َوُهَو  َولِّي  التَّ ِمَن  ِلْلُمَراِد  َنٌة  ُمَبيِّ َوِهَي 
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ال  ا  اإِْعَرا�شً اأَْي:  ِهْم،  اإِْعَرا�شِ ِن  َتَمكُّ َعَلى  الَلِة  ِللدَّ ِة  اال�ْشِميَّ اْلُجْمَلِة  ْيَغِة  ِب�شِ
ِذْيَن  الَّ َتَولِّي  َوُهَو  اإِْقَباٌل،  َيْعُقُبُه  َما  َولِّي  التَّ ِمَن  اأَنَّ  َيِفْيُد  َوَهَذا  َبْعَدُه،  َيُكْوُن 

َعِب ْبِن ُعَمْيٍر«)85(. ْوا ُثمَّ اأَ�ْشَلُمْوا َبْعَد َذِلَك، ِمْثُل ُم�شْ َتَولَّ

اْلَخاِتَم���ُة:
َرا�َشِة، َما َيِلْي: ْلُت اإَِلْيَها ِفي َهِذِه الدِّ ِتي َتَو�شَّ َتاِئِج الَّ َوِمْن اأََهمِّ النَّ

ًة اأَْو  َلُة ِهَي اْلَمْقَطُع االأَِخْيُر ِمَن االآََيِة، الَِّذي َقْد َيُكْوُن ُجْمَلًة َتامَّ 1 - اْلَفا�شِ
َكِلَمًة َواِحَدًة اأَْو َما َبْيَنُهَما، َوَقْد َيُكْوُن َم�ْشُجْوًعا اأَْو َغْيَر َم�ْشُجْوٍع، َوَياأِْتي 

ٍة. يَّ ٍة َوَن�شِّ ٍة َوَدالِليَّ ْوِتيَّ ٍة: �شَ ِلَتْحِقْيِق َغاَياٍت َجَماِليَّ
ًعا،  2 - َوَرَد َحْرُف »النُّْوِن« ِفي �ُشْوَرِة »االأَْنَفال« ِفي ِت�ْشَعٍة َوَثالِثْيَن )39( َمْو�شِ
ٍة َتْبُلُغ اْثَنْيِن َوَخْم�ِشْيَن )52  ِمْن اإِْجَماِليِّ َعَدِد اآََياِتَها، اأَْي ِبِن�ْشَبٍة ِمَئِويَّ
اْلَكِرْيَمِة؛  ْوَرِة  ال�شُّ ِل  َفَوا�شِ ِف  ِن�شْ ِمْن  اأَْكَثَر  ُل  ُيَمثِّ  - اإَِذْن   - َفُهَو   ،)٪
ْوٍح  ، َوُو�شُ َذِلَك اأَنَّ اْلُقْراآََن اْلَكِرْيَم َقِد ا�ْشَتْعَمَل ُحُرْوًفا َذاَت َوْقٍع َنْغِميٍّ
َيْمَتاُز  "النُّْوِن"  َوَحْرُف  َعَلْيَها،  اْلَوْقِف  ِحْيَن  ْمِع  ِلل�شَّ ِلَتْظَهَر  ؛  �َشْمِعيٍّ

. ْوٍح �َشْمِعيٍّ َوِبَوْقٍع َنْغِميٍّ ِة ُو�شُ ِبُقوَّ
َع�َشَر  ِت�ْشَعَة  ِفي  َوَرَد  اإِْذ  »النُّْوِن«،  ِلَحْرِف  َتاِلًيا  »اْلِمْيم«  َحْرُف  َوَجاَء   -  3
اِء«، اإِْذ  ٍة َتْبُلُغ )25.3 ٪(، َيِلْيِه َحْرُف »الرَّ ًعا، ِبِن�ْشَبٍة ِمَئِويَّ )19( َمْو�شِ
نَّ َحْرَف  ٍة َتْبُلُغ )13.3 ٪(؛ َوَذِلَك اأَ َع، ِبِن�ْشَبٍة ِمَئِويَّ َوَرَد ِفي َع�ْشَرِة َموا�شِ
ْوٍح اأَْعَلى ِمْن َغْيِرَها،  ِتي َلَها ِن�ْشَبُة ُو�شُ ِة الَّ »اْلِمْيِم« ِمَن اْلُحُرْوِف االأَْنِفيَّ
اْلَحَرَكاِت/  ُت�ْشِبُه  ِتي  الَّ ِة  ْكَراِريَّ التَّ َواِت  االأَ�شْ ِمَن  اِء«  »الرَّ َحْرَف  َواأَنَّ 

َواِئِت. ال�شَّ
َقِلْيَلٍة؛  ِبِن�ْشَبٍة  اِل«  َوالدَّ َوالَقاِف،  اِء،  َوالطَّ »الَباِء،  ُحُرْوُف  َوَرَدْت  َوَقْد   -  4
ُهَو  الَِّذي  ْمِعيِّ  ال�شَّ ْوِح  اْلُو�شُ ِة  ِبُقوَّ ُع  َتَتَمتَّ ال  اْلُحُرْوَف  َهِذِه  نَّ  اأَ َوَذِل��َك 
اِء(. اِبَقِة )النُّْوِن، َواْلِمْيِم، َوالرَّ ٌة ِمْن اأََهمِّ َخَوا�سِّ اْلُحُرْوِف ال�شَّ َخا�شَّ
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ْوَرِة اْلَكِرْيَمِة ِفي َثالٍث َوَثالِثْيَن  « ِفي ال�شُّ ِويِّ َرْت »ُحُرْوُف الرَّ 5 - َلَقْد َتَكرَّ
ًعا ِمْنَها،  ًعا، َوَجاَءْت َم�ْشُجْوَعًة ِفي �َشْبَعَة َع�َشَر )17( َمْو�شِ )33( َمْو�شِ
ْكَراِر؛  التَّ َهَذا  ِع  َمَوا�شِ اإِْجَماِليِّ  ِمْن  َتْبُلُغ )51.5 ٪(  ٍة  ِمَئِويَّ ِبِن�ْشَبٍة  اأَْي 
َما  ْوَرِة اْلَكِرْيَمِة اإِنَّ ِل اْلَم�ْشُجْوَعِة ِفي ال�شُّ َبَب ِفي َكْثَرِة اْلَفَوا�شِ َوَلَعلَّ ال�شَّ

َها َتْعَمُل َعَلى �َشْبِك النَّ�سِّ َوَتَما�ُشِكِه. َيْرِجُع اإَِلى اأَنَّ
 ، ْوَرِة �َشْبَعَة اأَْحُرٍف ِمْن ُحُرْوِف اْلُمْعَجِم اْلَعَرِبيِّ ُل ال�شُّ 6 - ا�ْشَتْعَمَلْت َفَوا�شِ
ُه َلْم َيْحُدِث التَّ�ْشِجْيُع اإال ِبَثالَثٍة ِمْنَها َفَح�ْشُب، ِهَي:  )النُّْوُن،  اأَنَّ َبْيَد 
ْوٍح  ْنُت َقْبُل - ِبِن�ْشَبٍة ُو�شُ َها َتْمَتاُز - َكَما َبيَّ اُء(؛ َوَذِلَك الأَنَّ َواْلِمْيُم، َوالرَّ

�َشْمِعيٍّ اأَْعَلى ِمْن َغْيِرَها.
َع،  ْوَرِة اْلَكِرْيَمِة ِفي ِت�ْشَعِة َمَوا�شِ 7 - َتمَّ التَّ�ْشِجْيُع ِبَحْرِف »النُّْوِن« ِفي ال�شُّ
التَّ�ْشِجْيِع،  ِع  َمَوا�شِ اإِْجَماِليِّ  ِمْن   )٪  52.9( َتْبُلُغ  ٍة  ِمَئِويَّ ِبِن�ْشَبٍة  اأَْي 
اْثَنْيِن  َتْبُلُغ  ٍة  ِمَئِويَّ ِبِن�ْشَبٍة  اْلَحْرُف  َهَذا  َوَرَد  اإِْذ  ٌة؛  َطِبْيِعيَّ َنِتْيَجٌة  َوِتْلَك 
 - َقْبُل  َذَكْرُت  َكَما   - ُل  ُيَمثِّ اإَِذْن-   - َفُهَو  ِباْلِمَئِة،  َوَخْم�ِشْيَن )52 ٪( 
اأَْح��ُرِف  ِمْن  ��ُه  الأَنَّ َوَذِل��َك  اْلَكِرْيَمِة؛  ْوَرِة  ال�شُّ ِل  َفَوا�شِ ِف  ِن�شْ ِمْن  اأَْكَثَر 

. وٍح �َشْمِعيٍّ ِة ُو�شُ َرنُِّم، َوَيْمَتاُز ِب�ِشدَّ التَّ
َع،  ْوَرِة اْلَكِرْيَمِة ِفي اأَْرَبَعِة َمَوا�شِ 8 - َتمَّ التَّ�ْشِجْيُع ِبَحْرِف »اْلِمْيِم« ِفي ال�شُّ
ِع التَّ�ْشِجْيِع، َوُهَو  ٍة َتْبُلُغ )23.5 ٪( ِمْن اإِْجَماِليِّ َمَوا�شِ اأَْي ِبِن�ْشَبٍة ِمَئِويَّ
ْم َغْيَر َم�ْشُجْوَعةٍ -  َجاَء  َكاَنْت َم�ْشُجْوَعًة اأَ ِعِه - �َشَواٌء اأَ ِفي َجِمْيِع َمَوا�شِ
ِمْن  ْوِتًيا  �شَ بُُّه  ُيَقرِّ الَِّذي  اْلَمدُّ  َذِلَك  االأَِلِف،  اأَِو  ِباْلَياِء  ِباْلَمدِّ  َم�ْشُبْوًقا 

َلِة »النُّْوِن«. َفا�شِ
َع  َمَوا�شِ اأَْرَبَعِة  ِفي  اْلَكِرْيَمِة  ْوَرِة  ال�شُّ ِفي  اِء«  »الرَّ ِبَحْرِف  التَّ�ْشِجْيُع  َتمَّ   -  9
ِع التَّ�ْشِجْيِع،  ٍة َتْبُلُغ )23.5 ٪( ِمْن اإِْجَماِليِّ َمَوا�شِ ا، اأَْي ِبِن�ْشَبٍة ِمَئِويَّ اأَْي�شً
ِباْلَمدِّ  َوَم�ْشُبْوًقا  ًعا،  ُم�َشجَّ ِعِه  َمَوا�شِ َجِمْيِع  اْلَحْرُف ِفي  َهَذا  َجاَء  َوَقْد 
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ا  ْوِتيًّ ا - �شَ اأَْي�شً ُبُه -  ُيَقرِّ الَِّذي  اْلَمدُّ  َذِلَك  َوِباْلَياِء،  َوِباْلَواِو،  ِباالأَِلِف، 
َلُة »النُّْوِن«. ٍة َفا�شِ ِل االأُْخَرى، َوِبَخا�شَّ ِمَن اْلَفَوا�شِ

ْقِدْيُم  التَّ اْلَكِرْيَمِة  ْوَرِة  ال�شُّ ِل  َفَوا�شِ ِفي  ِة  ْرِكْيِبيَّ التَّ َواِهِر  الظَّ اأَْب��َرِز  ِمْن   -  10

َع�َشَر  �َشْبَعَة  ِفي  اأِْخْيُر  َوالتَّ ْقِدْيُم  التَّ َوَرَد  َقْد  اإِْذ  االْلِتَفاُت،  اأِْخْيُر،  َوالتَّ
َتْقِدْيُم  َوِرِه:  اأَْبَرِز �شُ ِمْن  َوَكاَن  َتْبُلُغ )22.6 ٪(،  ٍة  ِمَئِويَّ ِبِن�ْشَبٍة  ًعا،  َمْو�شِ
اْلَجارِّ َواْلَمْجُرْوِر َعَلى اْلَعاِمِل ِفْيِهَما، َوَتْقِدْيُم �ِشْبِه اْلُجْمَلِة اْلَواِقَعِة َخَبًرا 
َعَلى اْلُمْبَتَداإِ، َوَتْقِدْيُم �ِشْبِه اْلُجْمَلِة َعَلى اْلَمْفُعْوِل ِبِه، َوَتْقِدْيُم اْلَمْفُعْوِل 
ِبِن�ْشَبٍة  َع،  َمَوا�شِ َخْم�َشِة  في  َوَرَد  َفَقْد  االْلِتَفاُت  ا  َواأَمَّ اْلَفاِعِل.  َعَلى  ِبِه 
َكلُِّم اإَِلى  َوِرِه: االْلِتَفاُت ِمَن التَّ ٍة َتْبُلُغ )22.6 ٪(، َوَكاَن ِمْن اأَْبَرِز �شُ ِمَئِويَّ

اْلِغَياِب، َوِمَن اْلِغَياِب اإَِلى اْلِخَطاِب، َوِمَن اْلِخَطاِب اإَِلى اْلِغَياِب.
ِل�َشَبَبْيِن:  اْلَكِرْيَمِة  ْوَرِة  ال�شُّ ِل  َفَوا�شِ ِفي  اأِْخْيُر  َوالتَّ التَّقديُم  َوَرَد  َوَقْد   -  11

ِفْيِه،  َوَرَد  الَِّذي  َياَق  ُيَنا�ِشُب ال�شِّ ِلَتْحِقْيِق �ِشرٍّ َدالِليٍّ  َفُهَو  ُل  ا االأَوَّ َفاأَمَّ
اِبَقِة َوالَّالِحَقِة. ِل ال�شَّ ا االآََخُر َفُهَو ِلُمَراَعاِة اإِْيَقاِع اْلَفَوا�شِ َواأَمَّ

نفال« االإَِحاَلُة  ِل »�ُشْوَرِة االأَ 12 - َوِمْن اأَْبَرِز َو�َشاِئِل �َشْبِك النَّ�سِّ ِفي َفَوا�شِ

ِل »�ُشْوَرِة االأَنفال«  ْكَراُر. َوَقْد َوَرَدِت االإَِحاَلُة ِفي َفَوا�شِ َواْلَحْذُف، َوالتَّ
االإحالُة  االإحالِة:  اأَْن��َواِع  ْب��َرِز  اأَ ِمْن  َوَكاَن  ًعا،  َمْو�شِ َو�َشْبِعْيَن  ٍة  �ِشتَّ ِفي 

وِل، َوِبا�ْشِم االإِ�َشاَرِة.  ِمْيِر، وباال�ْشِم اْلَمْو�شُ بال�شَّ
َع،  َمَوا�شِ ِت�ْشَعِة  ِفي  »االأَْنَفال«  �ُشْوَرِة  ِل  َفَوا�شِ ِفي  اْلَحْذُف  َوَرَد  َوَقْد   -  13

َوِرِه: َحْذُف اْلَمْفُعْوِل  اأَْبَرِز �شُ َتْبُلُغ )12 ٪(، َوَكاَن ِمْن  ٍة  ِبِن�ْشَبٍة ِمَئِويَّ
ِم. ْو�ِس ِبالذَّ ْرِط، َوَحْذُف اْلَمْخ�شُ ِبِه، َوَحْذُف ُجْمَلِة َجَواِب ال�شَّ

ِل �ُشْوَرِة »االأَْنَفال«، َتْكَراُر اْلَحْرِف،  ْكَراِر ِفي َفَوا�شِ َوِر التَّ 14 - َوِمْن اأَْبَرِز �شُ

. ْرِكْيِبيُّ َواِزي التَّ َوَتْكَراُر اال�ْشِم، َوَتْكَراُر اْلُجْمَلِة، َوالتَّ
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َحْبُك  ٍة  َوِبَخا�شَّ اْلُقَدَماِء،  َعِن  َغاِئَبًة  النَّ�سِّ  َحْبِك  ِفْكَرُة  َتُكْن  َلْم   -  15

ِريَّ )ت  َبِع اْلِم�شْ ِة َمَع َما َقْبَلَها، َوَلَعلَّ اْبَن اأَِبي االإِ�شْ ِنيَّ َلِة اْلُقْراآَ اْلَفا�شِ
ِة  ُل َمْن َعَر�َس ِمَن اْلُعَلَماِء ِلْلَعالَقاِت اْلَمْعَنِويَّ 654ه�- 1256م( ُهَو اأَوَّ

ِة ِبَما َقْبَلَها، َوَذِلَك ِفي َباٍب ِبُعْنَواٍن: »َباُب اْئِتالِف  ِنيَّ َلِة اْلُقْراآَ ِلْلَفا�شِ
َلِة َمَع َما َيُدلُّ َعَلْيِه �َشاِئُر اْلَكالِم"، َوَقْد َذَكَر ِفي َهَذا اْلَباِب  اْلَفا�شِ
ِدْيُر،  َوالتَّ�شْ ْو�ِشْيُح،  َوالتَّ ْمِكْيُن،  التَّ ِهَي:  االْئِتالِف،  ِلَهَذا  َوٍر  �شُ اأَْرَبَع 
َعِن  َجْعَفٍر  ْبِن  ُقَداَمَة  ِبَحِدْيِث  َهَذا  ِفي  ٌر  ُمَتاأَثِّ ُه  اأَنَّ َوَيْبُدو  َواالإِْيَغاُل. 
اْئِتالِف اْلَقاِفَيِة َمَع َما َيُدلُّ َعَلْيِه �َشاِئُر َمْعَنى اْلَبْيِت َبْيَد اأَنَّ ُقَداَمَة 

ْو�ِشْيَح َواالإِْيَغاَل. َلْم َيْذُكْر اإِالَّ التَّ
َعْن  َقْبَلَها  َما  َمَع  "االأَْنَفال"  �ُشْوَرِة  ِفي  َلِة  اْلَفا�شِ ُجْمَلُة  اْرَتَبَطْت   -  16

اأِْكْيِد،  ْعِلْيِل، َوَعالَقُة التَّ ٍة، ِهَي: َعالَقُة التَّ َطِرْيِق �َشْبِع َعالَقاٍت َمْعَنِويَّ
ِتْيَجِة، َوَعالَقُة االإَِجاَبِة َعْن  َبِب ِبالنَّ ُة، َوَعالَقُة ال�شَّ ْرِطيَّ َواْلَعالَقُة ال�شَّ

ٍر، َوَعالَقُة اْلُمالَب�َشِة، َوَعالَقُة التتميِم. اٍل ُمَقدَّ �ُشوؤَ

الهوام���س

األفاظ القراآن - تحقيق: م�شطفى بن العدوي - مكتبة  : مفردات  َفَهاِنيُّ اِغُب االأَ�شْ )1( الرَّ
فيا�س - المن�شورة )عزبة عقل( - م�شر - الطبعة االأولى- 1430ه�/ 2009م - مادة: 

ف�شل - �س 483.
: مختار ال�شحاح- دار التوفيقية للتراث – القاهرة )خلف الجامع  اِزيُّ )2( َعْبُداْلَقاِدُر الرَّ

االأزهر(- م�شر- بدون رقم طبعة- 2011م - مادة: ف�شل- �س 258، 259.
ُل الألفاِظ اْلُقْراآَِن اْلَكِرْيِم – مكتبة االآداب- القاهرة  �شِّ )3(  محمد ح�شن جبل: اْلُمْعَجُم اْلُموؤَ

)42 ميدان االأوبرا( - م�شر- الطبعة الثانية 2012م - مادة: ف�شل- 1715/3.
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اإعجاز القراآن  : النَُّكُت في اإعجاز القراآن )�شمن مجموع به ثالث ر�شائل في  اِنيُّ مَّ )4( الرُّ
الكريم( - تحقيق: محمد خلف اهلل اأحمد، محمد زغلول �شالم- دار المعارف )�شل�شلة 

ذخائر العرب(- القاهرة- )د. ت(- �س 97.
اأ�شا�س البالغة - دار �شادر-  َذِلَك: الزمخ�شري:  ُيْنَظُر ِفي  َماُثُل،  التَّ ِبَمْعَنى  َفالتَّ�َشاُكُل   )5(
مختار  ال���رازي:  عبدالقادر   ،335 �س  �َشَكَل-  م��ادة:  1992م-   - لبنان    - بيروت 

ال�شحاح- مرجع �شابق - مادة: �َشَكلَ - �س 178.
)6( المرجع ال�شابق نف�شه - �س 97، 98. 

ِتي ُتْطَلُب ِلَذاِتَها ُدْوَن ُمَراَعاٍة ِلْلَمْعَنى.  )7( َواالأَ�ْشَجاُع اْلَمِعْيَبُة ِهَي ِتْلَك االأَ�ْشَجاُع الَّ
القاهرة -  المعارف -  اأحمد �شقر - دار  ال�شيد  القراآن - تحقيق:  اإعجاز  الباقالني:   )8(

الطبعة الخام�شة -  1997م- �س 270، 271. 
: البرهان في علوم القراآن - تحقيق: اأبي الف�شل الدمياطي - دار الحديث-  ْرَك�ِشيُّ )9( الزَّ
 - 2006م  1427ه�/   - رقم طبعة  بدون   - - م�شر  االأزه��ر(  )اأم��ام جامعة  القاهرة 

�س50.  
)10( ُيْنَظُر: المرجع ال�شابق نف�شه، وال�شفحة نف�شها.
)11( ُيْنَظُر: المرجع ال�شابق نف�شه، وال�شفحة نف�شها.

)12( المرجع ال�شابق نف�شه، وال�شفحة نف�شها.
القاهرة )3 �شارع كامل �شدقي  القراآن- مكتبة م�شر-  االإتقان في علوم  ال�شيوطي:   )13(

الفجالة(- م�شر- 1996م- �س 437.
: النَُّكُت في اإعجاز القراآن- مرجع �شابق - �س 98، والباقالني: اإعجاز  اِنيُّ مَّ )14( ُيْنَظُر: الرُّ

القراآن - مرجع �شابق - �س 271. 
االإي�شاح  بغية  الم�شمى  البالغة،  علوم  في  االإي�شاح  القزويني:  الخطيب  ُيْنَظُر:   )15(
لتلخي�س المفتاح - �شرح : عبدالمتعال ال�شعيدي - مكتبة االآداب - القاهرة )42 
اأحمد الها�شمي: جواهر   ،85  :81/4 2000م-  ميدان االأوبرا( - بدون رقم طبعة - 
االآداب-  نجار محمد- مكتبة  والبديع- تحقيق: ح�شن  والبيان  المعاني  البالغة في 
القاهرة- م�شر- الطبعة الثالثة - 2011م - �س325: 327، وعبد القادر ح�شين: 
االأول��ى-  الطبعة   - ح�شني(  جواد  �شارع   16( القاهرة   - ال�شروق  دار   - البديع  فن 
1403ه�/1983م- �س 126: 128، َوعبدالعظيم اإبراهيم محمد المطعني: البديع من 
المعاني واالألفاظ- مكتبة وهبة - القاهرة )14 �شارع الجمهورية- عابدين(- م�شر- 
الطبعة االأولى- 2002م- �س 133: 137، وب�شيوني عبد الفتاح فيود: علم البديع، ، 
درا�شة تاريخية وفنية الأ�شول البالغة وم�شائل البديع - موؤ�ش�شة المختار - القاهرة 

)خلف جامع االأزهر( - الطبعة الثانية - 1431ه�/ 2010م- �س 292: 294.
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)16( ح�شين ن�شار: اإعجاز القراآن، الفوا�شل- مكتبة م�شر- القاهرة )3�س كامل �شدقي، 
الفجالة( - م�شر - الطبعة االأولى - 1999م - �س 232.

)17( تمام ح�شان : البيان في روائع القراآن – عالم الكتب – القاهرة )38 �س عبدالخالق 
ثروت( – الطبعة الثانية - 1320ه�/2000م 199/1.

: النَُّكُت في اإعجاز القراآن - مرجع �شابق - �س 99. اِنيُّ مَّ )18( الرُّ
 - �شاكر  عليه: محمود محمد  وعلق  قراأه   - البالغة  اأ�شرار   : الجرجاني  عبدالقاهر   )19(

مطبعة المدني - القاهرة  - الطبعة االأولى - 1412ه�/ 1991م - �س 11.  
)20( ُيْنَظُر: ال�شيد خ�شر: فوا�شل االآيات القراآنية، درا�شة بالغية داللية - مكتبة االآداب - 
القاهرة )42 ميدان االأوبرا( - م�شر - الطبعة الثانية - 1430ه�/2009م - �س 49.

)21( المرجع ال�شابق نف�شه- �س 50. 
)22( الطاهر بن عا�شور: تف�شير التحرير والتنوير - دار �شحنون للن�شر والتوزيع - تون�س 

)10مكرر، نهج هوالندة 1000( - 1997م - المجلد الرابع - 119/1.
: الخ�شائ�س- تحقيق: محمد علي النجار - الهيئة الم�شرية العامة للكتاب-  يٍّ )23( اْبُن ِجنِّ

الطبعة الرابعة - 1999م - 217/1.
: البرهان في علوم القراآن - مرجع �شابق - �س 60. ْرَك�ِشيُّ )24( الزَّ

)25( المرجع ال�شابق نف�شه، وال�شفحة نف�شها. 
: االإتقان في علوم القراآن - مرجع �شابق - �س 449.  ُيْوِطيُّ )26( ُيْنَظُر: ال�شُّ

)27( ُيْنَظُر: محمد الح�شناوي: الفا�شلة في القراآن - دار عمار- االأردن - الطبعة الثانية - 
1421ه�/ 2000م - �س 296. 

)28( ُيْنَظُر: حمدي عزت عبدالحافظ: درا�شات في علم الفوا�شل، عد اآي القراآن - موقع  
ال�شبكة االإ�شالمية islamweb.net- دولة قطر - �س 14.

 - بيروت   - العربي  الكتاب  دار   - النبوية  والبالغة  القراآن  اإعجاز   : اِفِعيُّ  الرَّ ُيْنَظُر:   )29(
1425ه�/2005م- �س 150.

�شابق-  درا�شة بالغية داللية- مرجع  القراآنية،  االآيات  فوا�شل  ال�شيد خ�شر:  ُيْنَظُر:   )30(
�س80. 

)31( �شالح �شالح اأحمد عيطة: اأ�شوات العربية، درا�شة و�شفية - من�شورات جامعة االأزهر- 
كلية اللغة العربية بالمن�شورة - 1407ه�/ 1987م- �س 192.  

)32( اأحمد حمودة مو�شى:  دور الفوا�شل في تما�شك الن�س القراآني- ر�شالة دكتوراه- كلية 
دار العلوم- جامعة القاهرة 2012م - �س 10، 11. 

)33( البخاري : �شحيح البخاري - ترقيم وتبويب : محمد فوؤاد عبدالباقي - مكتبة ال�شفا 
القراآن، حديث  1423ه� /2003م - كتاب ف�شائل  االأولى -  الطبعة  القاهرة -   -

رقم: )5024(- 548/2. 
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)34( المرجع ال�شابق نف�شه -  كتاب ف�شائل القراآن، حديث رقم: )5024(- 552/2.
)35( ُيْنَظُر: محمد الح�شناوي: الفا�شلة في القراآن - مرجع �شابق - �س 296.

دار  التراث-  تحقيق  الرءوف- مركز  عبد  عوني  تحقيق: محمد  القوافي-   : التَُّنوِخيُّ  )36(
الكتب الم�شرية- الطبعة الثانية- 2003م- �س 162. 

)37( ابن جني: الخ�شائ�س - تحقيق: محمد علي النجار - مرجع �شابق - 234/1. 
)38( �شحيح البخاري - مرجع �شابق -  كتاب ف�شائل القراآن، باب مد القراءة، حديث رقم: 

.552/2 -)5046(
ًة َواِحَدًة ِفي �ُشْوَرِة »االأنفال«.  َها َلْم ُتْذَكْر اإالَّ َمرَّ ْوُد ب� »االإِْفَراِد« اأَنَّ )39( َواْلَمْق�شُ

 - �شابق  مرجع   - القراآني  الن�س  تما�شك  في  الفوا�شل  دور  مو�شى:  حمودة  اأحمد   )40(
�س131.

)41( ح�شين ن�شار: اإعجاز القراآن، الفوا�شل - مرجع �شابق- �س 233.
التاأويل  وجوه  في  االأقاويل  وعيون  التنزيل  حقائق  عن  الك�شاف   : الزمخ�شري  ينظر:   )42(
- �شرح وتحقيق: يو�شف الحمادي- مكتبة م�شر- القاهرة )3 �شارع كامل �شدقي، 

الفجالة(- م�شر - الطبعة االأولى- 1431ه�/ 2010م- 31/1. 
)43( ابن االأثير: المثل ال�شائر في اأدب الكاتب وال�شاعر - تحقيق: اأحمد الحوفي، وبدوي 
طبعة  رقم  ب��دون  )الفجالة(-  القاهرة  والن�شر-  للطبع  م�شر  نه�شة  دار  طبانة- 

1959م - 212/2.

)44( الزرك�شي: البرهان في علوم القراآن- مرجع �شابق- �س 771. 
)45( المرجع ال�شابق نف�شه - �س 688. 

المكتبة  البارودي-  زكي  عماد  تحقيق:  الغيب-  مفاتيح  اأو  الكبير  التف�شير   : الرازي   )46(
2003م -  الح�شين( - م�شر  �شيدنا   - االأخ�شر  الباب  )اأمام  القاهرة   - التوفيقية 

المجلد الثامن - 100/15.
دار  عمران-  اإبراهيم  �شيد  ال�شيد،  محمد  ال�شيد  تحقيق:  المعاني-  روح  االألو�شي:   )47(
المجلد  1426ه�/2005م-  م�شر  االأزه���ر(-  جامعة  )اأم���ام  القاهرة  الحديث- 

الخام�س- 218/9.
)48( ينظر: الطاهر بن عا�شور: تف�شير التحرير والتنوير - مرجع �شابق - 259/9.

المنان- تحقيق: عبدالرحمن بن  تف�شير كالم  الرحمن في  الكريم  تف�شير  ال�شعدي:   )49(
معال اللويحق -  دار ابن الجوزي - القاهرة )درب االأتراك، خلف الجامع االأزهر(- 

الطبعة االأولى- 1431ه�/2010م - �س 315.  
الكريم-  القراآن  مزايا  اإلى  ال�شليم  العقل  اإر�شاد  اأو  ال�شعود  اأبي  تف�شير  ال�شعود:  اأبو   )50(
تحقيق: محمد بن علي جيالني- المكتبة التوفيقية - القاهرة )اأمام الباب االأخ�شر، 

�شيدنا الح�شين( - الطبعة االأولى - 2013م - 100/3. 
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)51( الطاهر بن عا�شور: التحرير والتنوير -  مرجع �شابق - المجلد الرابع - 316/9. 
)52( الرازي: التف�شير الكبير اأو مفاتيح الغيب- مرجع �شابق - المجلد الثامن- 143/15. 

)53( المرجع ال�شابق نف�شه - المجلد الثامن - 175/15.
)54( الطاهر بن عا�شور: التحرير والتنوير - مرجع �شابق - المجلد الخام�س - 78/10. 

َة اإَِلى َبْدٍر، اأََخُذْوا  : َكاَن اْلُم�ْشِرُكْوَن ِحْيَن َخَرُجوا ِمْن َمكَّ يُّ دِّ )55(  َيُقْوُل اْبُن َكِثْيٍر: »َوَقاَل ال�شُّ
ْر اأَْعَلى اْلُجْنَدْيِن، َواأَْكَرَم اْلِفَئَتْيِن،  ُرْوا اهلَل َوَقاُلْوا: اللَُّهمَّ اْن�شُ ِباأَ�ْشَتاِر اْلَكْعَبِة َفا�ْشَتْن�شَ
ْرُت  َوَخْيَر اْلَقِبْيَلَتْيِن. َفَقاَل اهلُل: {اإِْن َت�ْسَتْفِتُحوا َفَقْد َجاَءُكُم اْلَفْتُح}، َيُقْوُل: َقْد َن�شَ
ٌد �شلى اهلل عليه و�شلم«. ابن كثير: تف�شير القراآن العظيم - تحقيق:  َما ُقْلُتْم، َوُهَو ُمَحمَّ
اأبي عبد اهلل عبد الحليم بن محمود- مكتبة م�شر- القاهرة )3 �س كامل �شدقي، 

الفجالة(- الطبعة االأولى- 2010م - 1247/2.
)56( الطاهر بن عا�شور: التحرير والتنوير - مرجع �شابق- المجلد الرابع - 339/9. 

)57( اأبو ال�شعود: تف�شير اأبي ال�شعود - مرجع �شابق - 93/3. 
زهراء  مكتبة   - النحوي  الدر�س  في  اتجاه جديد  الن�س،  نحو  عفيفي:  اأحمد  ينظر:   )58(

ال�شرق - القاهرة  )116 �س محمد فريد( - الطبعة االأولى - 2001م - �س 31.
)59( ينظر: روبرت دى بوجراند: الن�س والخطاب واالإجراء - ترجمة: تمام ح�شان - عالم 
الكتب - القاهرة )38 �س عبدالخالق ثروت(- الطبعة االأولى - 1998م- �س 97: 107. 
)60( ينظر:  �شعد عبدالعزيز م�شلوح: في البالغة العربية واالأ�شلوبيات الل�شانية – عالم 
الكتب – القاهرة )38 �س عبدالخالق ثروت(– الطبعة االأولى – 2006م - �س 226. 
وقد ن�شر الن�س اأول مرة في مجلة ف�شول، المجلد العا�شر، العددان االأول والثاني في 

يوليو 1991م.
 ،103 �شابق- �س  واالإج��راء - مرجع  والخطاب  الن�س  )61( ينظر:  روبرت دى بوجراند: 
المرجع   - الل�شانية  واالأ�شلوبيات  العربية  البالغة  في  م�شلوح:  عبدالعزيز  و�شعد 

ال�شابق نف�شه- �س 227.
الثقافي  المركز   - الخطاب  ان�شجام  اإلى  مدخل  الن�س،  ل�شانيات   : خطابي  محمد   )62(

العربي  بيروت � الدار البي�شاء - الطبعة االأولى - 1991م - �س 5.
 See : - Halliday and Ruqaiya Hassan: Cohesion in English Longman - )63(

.London First Edition – 1976 - p.6

)64(  ينظر: ال�شيوطي : اأ�شباب النزول - درا�شة وتحقيق : حامد اأحمد الطاهر - دار الفجر 
للتراث – القاهرة – الطبعة االأولى - 1423ه� /2002م - �س 201، 202، والقرطبي: 
الحفناوي،  اإبراهيم  محمد  عليه:  وعلق  و�شبطه  راجعه   - القراآن  الأحكام  الجامع 
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وخرج اأحاديثه: محمود حامد عثمان- دار الحديث- القاهرة )اأمام جامعة االأزهر( 
- المجلد الرابع- الطبعة االأولى- 1431ه�/ 2010م - �س 390.  

)65(  ينظر:  روبرت دى بوجراند : الن�س والخطاب واالإجراء - مرجع �شابق - �س 103، 
واأحمد عفيفي: نحو الن�س- مرجع �شابق - �س 7. 

وتعليق:  ترجمة   - االخت�شا�شات  الن�س: مدخل  متداخل  : علم  دايك  فان  ينظر:     )66(
د/ �شعيد ح�شن بحيري - دار القاهرة - القاهرة )116 �س محمد فريد( - الطبعة 
الثانية - 2005م - �س 45-113، وكالو�س برينكر : التحليل اللغوي للن�س، مدخل اإلى 
المفاهيم االأ�شا�شية والمناهج – ترجمه وعلق عليه ومهد له: �شعيد ح�شن بحيري – 
موؤ�ش�شه المختار -  القاهرة )65 �س النزهة - م�شر الجديدة( - الطبعة االأولى – 
1425ه� / 2005م- �س 60: 105، وزت�شي�شالف واورزيناك : مدخل اإلى علم الن�س، 
القاهرة  المختار-  موؤ�ش�شة   - بحيري  �شعيد ح�شن  الن�س– ترجمة:  بناء  م�شكالت 
- الطبعة االأولى - 2003م - �س 74: 83، وتمام ح�شان: البيان في روائع القراآن– 
مرجع �شابق- 395/1: 421، و�شالح ف�شل: بالغة الخطاب وعلم الن�س– ال�شركة 
الم�شرية العالمية للن�شر - لونجمان - القاهرة )يطلب من �شركة اأبو الهول للن�شر: 

3 �س �شواربي( - الطبعة االأولى - 1996م - �س327: 350.
)67(  ينظر: ابن اأبي االإ�شبع الم�شري: بديع القراآن - تقديم وتحقيق: حفني محمد �شرف- 
دار نه�شة م�شر للطباعة والن�شر - القاهرة )الفجالة(- بدون رقم طبعة - 1957م- 

�س 89.
)68(  ينظر: ُقَداَمُة ابُن َجْعَفٍر: نقد ال�شعر - تحقيق: محمد عبدالمنعم خفاجي - دار الكتب 

العلمية - بيروت - لبنان - بدون تاريخ ورقم طبعة - �س 167 وما بعدها. 
)69(  ابن اأبي االإ�شبع الم�شري : بديع القراآن – مرجع �شابق- �س 89، وينظر: الزرك�شي- 

البرهان في علوم القراآن - مرجع �شابق-  �س 65.
)70(  ال�شيوطي: االإتقان في علوم القراآن- مرجع �شابق- �س 443. 

اأبي االإ�شبع الم�شري : بديع  )71(  المرجع ال�شابق نف�شه، وال�شفحة نف�شها. وينظر: ابن 
مرجع  القراآن-  علوم  في  البرهان  والزرك�شي-   ،89 �س   - �شابق  مرجع   - القراآن 

�شابق-  �س 65.
)72(  ابن اأبي االإ�شبع الم�شري : بديع القراآن - مرجع �شابق -  �س 89، وينظر: الزرك�شي- 
علوم  في  االإتقان  وال�شيوطي:   ،65 �س   - �شابق  مرجع   - القراآن  علوم  في  البرهان 

القراآن- مرجع �شابق - �س 447.
)73( المرجع ال�شابق نف�شه - �س 91، وينظر: الزرك�شي: البرهان في علوم القراآن - مرجع 

�شابق-  �س65، وال�شيوطي: االإتقان في علوم القراآن- مرجع �شابق- �س 403.
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الزرك�شي-  وينظر:   ،447 �س  �شابق-  مرجع  القراآن-  علوم  في  االإتقان  ال�شيوطي:   )74(
الم�شري:  االإ�شبع  اأب��ي  واب��ن   ،65 �س  �شابق-   مرجع  القراآن-  علوم  في  البرهان 
حفني  تحقيق:  ال��ق��راآن-  اإعجاز  وبيان  والنثر  ال�شعر  �شناعة  في  التحبير  تحرير 
وابن   ،116 �س   - 1383ه�  القاهرة-  االإ�شالمية-  لل�شئون  االأعلى  المجل�س  �شرف- 
حجة الحموي: خزانة االأدب وغاية االأرب- تحقيق: ع�شام �شعيتو- مكتبة الهالل- 

بيروت- لبنان- الطبعة  االأولى- 1978م - 255/1. 
العلمي  المجمع  مطبوعات  البالغية-   الم�شطلحات  معجم  مطلوب:  اأحمد  ينظر:   )75(
العراقي- 1403ه�/ 1938م - 369/1، وعلي بن محمد الجرجاني: معجم التعريفات- 
�س  القاهرة )7  والتوزيع -  للن�شر  الف�شيلة  دار  المن�شاوي -  تحقيق: محمد �شديق 

الجمهورية، عابدين( - الطبعة الثانية - 2012م - �س 38.  
)76( ينظر في التعريف بهذه الم�شطلحات: الخطيب القزويني: االإي�شاح في علوم البالغة، 
واأحمد   ،128  :117/2 �شابق-  مرجع   - المفتاح  لتلخي�س  االإي�شاح  بغية  الم�شمى 
 :187 �س  �شابق-  مرجع  والبديع-  والبيان  المعاني  في  البالغة  جواهر  الها�شمي: 
192، وتوفيق الفيل : بالغة التراكيب، درا�شة في علم المعاني - مطبوعات جامعة 

قطر - الطبعة الثانية - 1998م - �س 252: 264.
ِمْن  َر  َتَي�شَّ َما  ِذْكِر  »ِفي  ِبُعْنَواِن:  الَِّذي  َواالأَْرَبِعْيَن  اِد�ِس  ال�شَّ ْوِع  النَّ ْمَن  ْرَك�ِشيُّ �شِ الزَّ َذَكَرَها   )77(
اْلُقْراآِن - مرجع  ُعُلوِم  ِفي  اْلُبْرَهاُن   : ْرَك�ِشيُّ الزَّ ُيْنَظُر:  اْلَبِلْيَغِة«.  َوُفُنْوِنِه  اْلُقْراآَِن  اأَ�َشاِلْيِب 
َوُهَو  َواْلَخْم�ِشْيَن،  اِد�ِس  ال�شَّ ْوِع  النَّ ْمَن  �شِ ُيْوِطيُّ  ال�شُّ َذَكَرَها  و   .665  :547 �س   - �شابق 
: االإِْتَقاُن ِفي ُعُلْوِم اْلُقْراآَِن- �س 372: 404.  ُيْوِطيُّ ِبُعْنَواِن: »االإِْيَجاُز َواالإِْطَناُب«. ُيْنَظُر: ال�شُّ

)78( ينظر: اأبو ال�شعود: تف�شير اأبي ال�شعود - مرجع �شابق - 94/3. 
 - �شابق  مرجع   - المثاني  وال�شبع  العظيم  القراآن  تف�شير  في  المعاني  روح  االألو�شي:   )79(

المجلد الخام�س- 244/9. 
)80( نخبة من العلماء: التف�شير المي�شر- مجمع الملك فهد لطباعة الم�شحف ال�شريف- 

المملكة العربية ال�شعودية-الطبعة االأولى 1435ه�/2014م- �س 179.
)81( الطاهر بن عا�شور: التحرير والتنوير - المجلد الرابع - 254/9. 

)82( الرازي : التف�شير الكبير - مرجع �شابق - المجلد الثامن - 132/15. 
)83( الطاهر بن عا�شور: التحرير والتنوير - مرجع �شابق - المجلد الرابع - 339/9. 

)84( ينظر: تمام ح�شان : البيان في روائع القراآن - مرجع �شابق - 415/1.
)85( الطاهر بن عا�شور: التحرير والتنوير - مرجع �شابق - المجلد الرابع - 311/9.
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قيمة اال�شرتاك يف - جذور

البلـــــد

ال�شعودية
االإمارات

قطر
البحرين
م�شقط
الكويت
اليمن

* ال�شعودية ودول اخلليج العربي
* االأفراد يف الوطن العربي

* االأفراد خارج الوطن العربي
* املوؤ�ش�شات كافة

)120( ريااًل اأو ما يعادلها
)40( دوالرًا
)45( دوالرًا
)60( دوالرًا

تر�شل قيمة اال�شرتاك على عنوان النادي �س.ب 5919 جدة 21432 فاك�شميلي 
6066695

الربيد الإلكرتوين:

Info@adabijeddah.com
www.adabijeddah.com

ثمن العدد ع�ســـ 20 ـــــرون رياًل �سعودياً اأو ما يعادلها

االأردن
م�شر
املغرب
تون�س
�شوريا
لبنان

20 ريااًل

15 درهمًا

15 ريااًل

1٫200 دينار

1٫200 دينار

1 دينار
150 ريااًل

2 دينار
10 جنيهات

25 درهمًا

ديناير  3

100 لرية

3 دوالرات

البلـــــد ال�سعرال�سعر



• وكالة التوزيع االردنية )ارامك�س ميديا(
�شندوق بريد 3371

رمز بريد 11181
عمان- اململكة االأردنية الها�شمية

تلفون:962-6-5358855+

• موؤ�ش�شة االأهرام للتوزيع
14 �شارع اجلالء

القاهرة- جمهورية م�شر العربية
+202-27391095
+202-25796326
+202-25796997

• دار احلكمة
�شندوق بريد 2007

دبي- دولة االأمارات العربية املتحدة
تلفون:2665394-4-971+ )4 خطوط(

• موؤ�ش�شة االأيام/ مكتبات االأيام
�شندوق بريد 3262

املنامة- مملكة البحرين
تلفون: 973-17-617733+

+973-17-617770                

• دار القلم للن�شر والتوزيع واالإعالن
�شندوق بريد 1107

�شنعاء- اجلمهورية اليمنية
تلفاك�س: 967-1-469415+

+967-1-469586                      

• ال�شركة املتحدة لتوزيع ال�شحف
�شندوق بريد 6588 حوىل

رمز بريد 32040
دولة الكويت

تلفون: 965-22456198+
+965-22412820                

• ال�شركة التون�شية لل�شحافة )�شوترب�س(
3 نهج املغرب

�س.ب 719
تون�س 1000 - اجلمهورية التون�شية

تلفون:  216-71-322499+

• �شركة الظالل للن�شر والتوزيع
بغداد - اجلمهورية العراقية

تلفون: 964-7901-332734+
+964-7702-141164                

• موؤ�ش�شة العروبة التجارية املحرتمني
�شارع حارثة بن �شهل �س. ب 52 

الدوحة – دولة قطر
تلفون: 974-4424721+

+974-5531665

• ال�شركة ال�شريفية للتوزيع وال�شحف )�شو�شرب�س(
ملتقى زتقة رحال بن اأحمد وزنقة �شان 

�شات�س
�شندوق بريد 13683

املغرب الدار البي�شاء -20300 
تلفون: 2125-22-400233

• ال�شركة ال�شورية لتوزيع املطبوعات
برامكة- جتاه ثانوية التجارة

دم�شق – اجلمهورية العربية ال�شورية
تلفون: 963-11-2128664+

• يف اململكة العربية ال�شعودية
- كنوز املعرفة - جدة �شارع ال�شتني

- مكتبة املتنبي - الدمام
- مكتبة دار الزمان- املدينة املنورة

- مكتبة ال�شرق- املدينة املنورة
- املكتبة الرتاثية- الريا�س

- ومكتبات اأخرى




