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�شروط الن�شر في المجلة
� - 1أن يكون المو�ضوع المطروق متم ّيزً ا بالج ّدة والمو�ضوعية وال�شمول والإثراء المعرفي ،و�أن يتناول �أحد �أمرين:
 ق�ضية ثقافية معا�صرة ،يعود بحثها بالفائدة على الثقافة العربية والإ�سالمية ،وت�سهم في تجاوز الم�شكالتالثقافية.
 ق�ضية تراثية علمية ،ت�سهم في تنمية الزاد الفكري والمعرفي لدى الإن�سان العربي الم�سلم ،وتثري الثقافةالعربية والإ�سالمية بالجديد.
� - 2أ ّال يكون البحث جز ًءا من ر�سالة الماج�ستير �أو الدكتوراه التي �أع ّدها الباحث ،و�أ ّال يكون قد �سبق ن�شره على � ّأي
نح ٍو كان ،وي�شمل ذلك البحوث المقدمة للن�شر �إلى جه ٍة �أخرى� ،أو تلك التي �سبق تقديمها للجامعات �أو الندوات
العلمية وغيرها ،ويثبت ذلك ب�إقرار بخط الباحث وتوقيعه.
لن�صو�ص �شرعية �ضبطها بال�شكل مع الد ّقة في الكتابة ،وعزو الآيات
 - 3يجب �أن ُيراعى في البحوث المت�ضمنة
ٍ
القر�آنية ،وتخريج الأحاديث النبوية ال�شريفة.
 - 4يجب �أن يكون البحث �سلي ًما خال ًيا من الأخطاء اللغوية والنحوية ،مع مراعاة عالمات الترقيم المتعارف عليها
في الأ�سلوب العربي ،و�ضبط الكلمات التي تحتاج �إلى �ضبط.
 - 5يجب اتّباع المنهج العلمي من حيث الإحاطة ،واال�ستق�صاء ،واالعتماد على الم�صادر الأ�صيلة ،والإ�سناد،
والتوثيق ،والحوا�شي ،والم�صادر ،والمراجع ،وغير ذلك من القواعد المرعية في البحوث العلمية ،مع مراعاة
�أن تكون مراجع ك ّل �صفحة وحوا�شيها �أ�سفلها.
 - 6بيان الم�صادر والمراجع العلمية وم�ؤلفيها في نهاية ك ّل بحث مرتبة ترتي ًبا هجائ ًّيا تب ًعا للعنوان مع بيان جهة
الن�شر وتاريخه.
وجه
� - 7أن يكون البحث
بخط وا�ضح ،و�أن تكون الكتابة على ٍ
مجموعا بالحا�سوب� ،أو مرقو ًنا على الآلة الكاتبة� ،أو ٍ
ً
واحد من الورقة.
 - 8على الباحث �أن يرفق ببحثه نبذة مخت�صرة عن حياته العلم ّية مب ّي ًنا ،ا�سمه الثالثي ودرجته العلمية ،ووظيفته،
ق�سم وكلية وجامعة� ،إ�ضاف ًة �إلى عنوانه و�صورة �شخ�صية ملونة حديثة.
ومكان عمله من ٍ
 - 9يمكن �أن يكون البحث تحقي ًقا لمخطوطة تراثية ،وفي هذه الحالة تتبع القواعد العلمية المعروفة في تحقيق
التراث ،وترفق بالبحث �صور من ن�سخ المخطوط المح ّقق ِّ
الخطية المعتمدة في التحقيق.
� - 10أن ال يق ّل البحث عن خم�س ع�شرة �صفحة ،وال يزيد عن ثالثين.
مالحظـات
 - 1ترتيب البحوث في المجلة يخ�ضع العتبارات فنية.
 - 2ال ُترد البحوث المر�سلة �إلى المجلة �إلى �أ�صحابها� ،سواء ن�شرت �أو لم تن�شر.
 - 3ال يجوز للباحث �أن يطلب عدم ن�شر بحثه بعد عر�ضه على هيئة تحرير المجلة �إ ّال لأ�سباب تقتنع بها هيئة
التحرير ،وذلك قبل �إ�شعاره بقبول بحثه للن�شر.
بحث مخالف لل�شروط المذكورة.
 - 4ت�ستبعد المجلة � ّأي ٍ
 - 5تدفع المجلة مكاف�آت مقابل البحوث المن�شورة� ،أو مراجعات الكتب� ،أو � ّأي �أعمال فكرية.
 - 6يعطى الباحث ن�سختين من المجلة.

ال�شروط الخا�صة بن�شر كتب محكمة �ضمن �سل�سلة �آفاق الثقافة والتراث
� - 1أن يكون المو�ضوع المطروق متم ّيزًا بالج ّدة والمو�ضوعية وال�شمول والإثراء المعرفي ،و�أن يتناول �أحد �أمرين:
 ق�ضية ثقافية معا�صرة ،يعود بحثها بالفائدة على الثقافة العربية والإ�سالمية ،وت�سهم في تجاوز الم�شكالتالثقافية.
 ق�ضية تراثية علمية ،ت�سهم في تنمية الزاد الفكري والمعرفي لدى الإن�سان العربي الم�سلم ،وتثري الثقافةالعربية والإ�سالمية بالجديد.
� - 2أ ّال يكون الكتاب جز ًءا من ر�سالة الماج�ستير �أو الدكتوراه التي �أع ّدها الباحث ،و�أ ّال يكون قد �سبق ن�شره على � ّأي
نح ٍّو كان ،وي�شمل ذلك الكتب المقدمة للن�شر �إلى جه ٍة �أخرى� ،أو تلك التي �سبق تقديمها للجامعات �أو الندوات
العلمية وغيرها ،ويثبت ذلك ب�إقرار بخط الباحث وتوقيعه.
لن�صو�ص �شرعية �ضبطها بال�شكل مع الد ّقة في الكتابة ،وعزو الآيات
 - 3يجب �أن ُيراعى في الكتب المت�ضمنة
ٍ
القر�آنية ،وتخريج الأحاديث النبوية ال�شريفة.
 - 4يجب �أن يكون الكتاب �سلي ًما خال ًيا من الأخطاء اللغوية والنحوية ،مع مراعاة عالمات الترقيم المتعارف عليها
في الأ�سلوب العربي ،و�ضبط الكلمات التي تحتاج �إلى �ضبط.
 - 5يجب اتّباع المنهج العلمي من حيث الإحاطة ،واال�ستق�صاء ،واالعتماد على الم�صادر الأ�صيلة ،والإ�سناد،
والتوثيق ،والحوا�شي ،والم�صادر ،والمراجع ،وغير ذلك من القواعد المرعية في البحوث العلمية ،مع مراعاة
�أن تكون مراجع ك ّل �صفحة وحوا�شيها �أ�سفلها.
 - 6بيان الم�صادر والمراجع العلمية وم�ؤلفيها في نهاية ك ّل كتاب مرتبة ترتي ًبا هجائ ًّيا تب ًعا للعنوان ،مع بيان جهة
الن�شر وتاريخه.
وجه واحد
� - 7أن يكون الكتاب
مجموعا بالحا�سوب� ،أو مرقو ًنا بالآلة الكاتبة� ،أو بخط وا�ضح ،و�أن تكون الكتابة على ٍ
ً
من الورقة.
 - 8على الباحث �أن يرفق ببحثه نبذة مخت�صرة عن حياته العلم ّية ،مب ّي ًنا ا�سمه الثالثي ودرجته العلمية ،ووظيفته،
ق�سم وكلية وجامعة� ،إ�ضاف ًة �إلى عنوانه ،و�صورة �شخ�صية ملونة حديثة.
ومكان عمله من ٍ
 - 9يمكن �أن يكون الكتاب تحقي ًقا لمخطوطة تراثية ،وفي هذه الحالة تتبع القواعد العلمية المعروفة في تحقيق
التراث ،وترفق بالكتاب �صور من ن�سخ المخطوط المح ّقق الخط ّية المعتمدة في التحقيق.
� - 10أن ال يقل الكتاب عن مئة �صفحة وال يزيد عن مئتين.
 - 11تخ�ضع الكتب المقدمة للتقويم والتحكيم ح�سب القواعد وال�ضوابط التي يلتزم بها ،ويقوم بها كبار العلماء
والمخت�صين ،ق�صد االرتقاء بالبحث العلمي خدم ًة للأ ّمة ورف ًعا ل�ش�أنها ،ومن تلك القواعد عدم معرفة المحكمين
�أ�سماء الباحثين ،وعدم معرفة الباحثين �أ�سماء المحكمين� ،سواء وافق المحكمون على ن�شر البحوث من غير
تعديل �أو �أبدوا بع�ض المالحظات عليها� ،أو ر�أوا عدم �صالحيتها للن�شر.
ٍ
مالحظـات
 - 1ما ين�شر في هذه ال�سل�سلة من �آراء يع ّبر عن فكر �أ�صحابها ،وال يم ّثل ر�أي النا�شر �أو اتجاهه.
 - 2ال ُتر ّد الكتب المر�سلة �إلى �أ�صحابها� ،سوا ًء ن�شرت �أو لم تن�شر.
 - 3ال يجوز للباحث �أن يطلب عدم ن�شر كتابه بعد عر�ضه على التحكيم �إ ّال لأ�سباب تقتنع بها اللجنة الم�شرفة على
�إ�صدار ال�سل�سلة ،وذلك قبل �إ�شعاره بقبول كتابه للن�شر.
كتاب مخالف لل�شروط المذكورة.
ُ - 4ي�ستبعد � ّأي ٍ
 - 5يدفع المركز مكاف�آت مقابل الكتب المن�شورة وثالثين ن�سخة من الكتاب المطبوع.
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،  و بعد،ال�سالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته
.) من مجلة �آفاق الثقافة و التراث81( ف�إنه ي�سرنا �أن نبعث �إليكم بن�سخة من العدد
.راجين التف�ضل ب�إر�سال �إ�شعار الت�سلم المرفق بالمجلة �إلينا
مع خال�ص �شكرنا و تقديرنا لح�سن تعاونكم معنا
و تف�ضلوا فائق االحترام و التقدير
Dear Sir ;
Attached is one copy of Afaq Al-Thaqafa wa Al- Turath magazine, issue No ( 81 ). Please send back the enclosed receipt of
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Thank you for your kind cooperation
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Gift

�إهداء

Exchange

تبادل
ا�شتراك

Subscription

ق�سيمة ا�شتراك
عدد ال�سنوات
of Years

of Copies:

Subscription Order Form
�أكثر من �سنة

More Than One Year

: عدد الن�سخ

Issues

: للأعداد
: ابتداء من تاريخ

Subscription Date :

حوالة بريدية

حوالة م�صرفية

Postal Draft

Signature :

�سنة

One Year

Bank Draft

: التوقيع

Date :

�شيك

Check

: التاريخ

�إ�شعار بالت�سلم
Acknowledgement of Receipt
: اال�سم الكامل

Name :

: الم�ؤ�س�سة

Institution

: العنوان

Address

: �صندوق البريد

P.O. Box :
No. of Copies:
Subscription
Signature :

ا�شتراك

: عدد الن�سخ

Issues No.:

Exchange

: التوقيع

Date :

تبادل

: العدد
Gift

�إهداء
: التاريخ

مركــــز جمعــة المــاجــد للثقــــــــافة والتــــــــراث
Juma Al Majid Center for Culture and Heritage

،  و بعد،ال�سالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته
.) من مجلة �آفاق الثقافة و التراث81( ف�إنه ي�سرنا �أن نبعث �إليكم بن�سخة من العدد
.راجين التف�ضل ب�إر�سال �إ�شعار الت�سلم المرفق بالمجلة �إلينا
مع خال�ص �شكرنا و تقديرنا لح�سن تعاونكم معنا
و تف�ضلوا فائق االحترام و التقدير
Dear Sir ;
Attached is one copy of Afaq Al-Thaqafa wa Al- Turath magazine, issue No ( 81 ). Please send back the enclosed receipt of
Acknowledgement after filling in the required infomation.
Thank you for your kind cooperation
We remain

Gift

�إهداء

Exchange

تبادل
ا�شتراك

Subscription

ق�سيمة ا�شتراك
عدد ال�سنوات
of Years

of Copies:

Subscription Order Form
�أكثر من �سنة

More Than One Year

: عدد الن�سخ

Issues

: للأعداد
: ابتداء من تاريخ

Subscription Date :

حوالة بريدية

حوالة م�صرفية

Postal Draft

Signature :

�سنة

One Year

Bank Draft

: التوقيع

Date :

�شيك

Check

: التاريخ

�إ�شعار بالت�سلم
Acknowledgement of Receipt
: اال�سم الكامل

Name :

: الم�ؤ�س�سة

Institution

: العنوان

Address

: �صندوق البريد

P.O. Box :
No. of Copies:
Subscription
Signature :

ا�شتراك

: عدد الن�سخ

Issues No.:

Exchange

: التوقيع

Date :

تبادل

: العدد
Gift

�إهداء
: التاريخ

ت�صـ ــدر عن ق�سم الدرا�سـ ـ ـ ــات والن�شر وال�ش�ؤون الخارجية
بمرك ـ ـ ـ ــز جمعـ ـ ـ ـ ــة الماجـ ـ ـ ــد للثقـ ـ ـ ـ ــافة والتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراث
دب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ـ �ص.ب55156 .
هاتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف +971 4 2624999
فاكـ ـ ـ ـ ـ ــ�س +971 4 2696950

مجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلة
ف�ص ـ ـ ـ ــلية
ثقافي ـ ـ ـ ــة
تراثيـ ـ ـ ـ ــة

دول ـ ـ ـ ــة الإم ـ ـ ــارات العربيـ ـ ـ ــة المتحـ ـ ـ ـ ـ ــدة

البريد الإلكترونيinfo@almajidcenter.org:
الموقع الإلكترونيwww.almajidcenter.org :
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رقــــم الت�سجيل الدولي للمجلــة
ردمد 1607 - 2081

هيــــــــــــئة التحـــــــــرير
مديــر التحرير
د .عز الدين بن زغيبة

�سكرتير التحرير
المجلة م�سجلة في دليــــل
�أولريخ الدولي للدوريات
تحت رقم 349378

اال�شتراك الم�ؤ�س�س ـ ــات
ال�ســــــنوي الأف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراد
الطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالب

داخ ــل الإمــارات
 100درهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍـم
 70درهمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً
 40درهمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً

خـ ــارج الإمـ ـ ــارات
 150درهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍـم
 100درهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍـم
 75درهمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً

د .علي عبد القادر الطويل

هيئة التحرير
�أ.د .حـ ــات ـ ــم �ص ـ ــال ــح ال�ض ـ ــامـن
د .محمـ ـ ــد �أحم ــد القـ ـ ــر�شـ ـ ـ ـ ـ ــي
د� .أ�سمــاء �أحمـد �ســالم العـوي�س
د .نعيمة محمد يحيى عبداهلل

المقاالت المن�شورة على �صفحات المجلة تعبر عن �آراء كاتبيها
والتمثل بال�ضرورة وجهة نظر المجلة �أو المركز الذي ت�صدر عنه

يخ�ضع ترتيب المقاالت لأمور فنية

الفهـــــــر�س
االفتتاحية
الأ�ستاذ الدكتور حاتم �صالح ال�ضامن (رحمه الله)
تنعاه بغداد ،والعرب تبكيه والعجم
هيئة التحرير ٤

ال��ح��ك��م ال��م��دن��ي الفرن�سي ف��ي ال��ج��زائ��ر و�آث�����اره على
"الأهالي" الجزائريين ( 1900-1871م)
حياة �سيدي �صالح 155

المقـاالت
الزمخ�شري (الك�شَّ اف)
ال�س ُ
ياق القر�آني في تف�سير َّ
ِّ
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(رحمه اهلل)

تنعاه بغداد ،والعرب تبكيه والعجم
الحمد هلل وال�صالة وال�سالم على محمد ر�سول اهلل
وعلى �آله و�صحبه ومن وااله.
وبعد:

افتتاحية العـدد

ف�إن البالد �أو القرى ال ُتعرف قيم ُتها بات�ساع �أر�ضها ،وال بثرائها وغناها ،وال بعمرانها وارتفاع
مبانيها ،ولكن ُتعرف بقدر ما فيها من قمم و�أعالم في الفكر والأدب والعلم ،ولأن المكان ي�شرف
ب�شرف �أهله؛ كان �أول عمل للنبي �صلى اهلل عليه و�سلم هو بناء الرجال ،حتى و�صفه ال�شاعر بقوله:
� َ������ش������ َّت������ا َن ب����ي����ن ُق������������رىً وب������ي َ
ي���ب���ن���ي ال������رج������ا َل وغ�����ي����� ُره ي���ب���ن���ي ال����� ُق����� َرى
������ن ر َِج��������������الِ !
حي ،و�أقدا ُر اهلل �سبحانه  -لي�ست من العبث ،بل هي حِ َك ٌم بالغة ،وتقدي ٌر
الموت م�صير كل ٍّ
محكم .وفي خِ َ�ض ِّم الحياة ،و�صخبها الم َّوار ،يبدو لنا الموت حدثاً غريباً ،بل �إيقاع حاد يك�سر
رتابة الحياة ،ويغير من ا�ستمرارها المم ّل .نرى المغادرين منا ي�سيرون حثيثاً �إلى �آجالهم،
والموتى يفدون �سريعاً �إلى قبورهم ،فتقف هنيهة ت�سترجع ما حدث وتحوقل وتت�أ َّمل ،ولعلنا
نب�سم �ساخرين ..ثم ما نلبث �أن نعود �إلى ما كنا فيه ،وننخرط في خ�ضم ما تركناه ،ونرجع �إلى
ما غادرناه ،ونحن في هذه الحالة جاءتنا لحظة عبو�س مكفهرة ،و�ساعة ذهول فاجعة ،خيم
فيها علينا �سكون ،و�أطبق على الأفئدة منا ظالم ،وك�أن الدنيا �أ�صاخت لت�سمع نعي عالم جليل،
تلك كانت �أنباء وف��اة �أ�ستاذنا الدكتور حاتم �صالح ال�ضامن  -رحمه اهلل تعالى  -ونحن بين
م�صدق ومكذب ،هل حقاً رحل �أ�ستاذنا؟ وما مدى �صحة تلك الأنباء؟ وهل �أن مجلة �آفاق الثقافة
والتراث فقدت ركناً ركيناً لها في هيئة التحرير؟
ط��������وى ال������ج������زي������ر َة ح����ت����ى ج������اءن������ي خ���ب��� ُر
ف������زع������ت ف�����ي�����ه ب�������آم������ال������ي �إل�����������ى ال������ك������ذبِ
لكنها الحقيقة التي لي�س بعدها حقيقة ،والحدث الذي يدمغ كل زيف �أو تجاهل .ويظهر
بارزاً �صادقاً -في هذه اللحظات الع�صيبة -قوله تعالى( :كل نف�س ذائقة الموت. )...
و�شك ً
ال �آخر ك�أن لم يمر علينا قبل ،موت الآباء والأبناء والأحباب ،لقد ر�أينا الأموات يوارون
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ال��ت��راب ،ويم�ضون -ب�سنة معهودة -من ظاهر الأر����ض �إل��ى باطنها ،وم��ن عالم ال�شهادة �إلى
عالم الغيب� .أما �أن نراه يعلو ويرتفع على طود �شامخ ،وجبل باذخ ،فتلك حقيقة يع�سر على
المرء تخيلها؛ و�إن بدت لنا كال�شم�س و�ضوحاً ،لكننا ونحن في حالة ذهول؛ لم ت�ستطع القوى
احتماله ،وال الجوارح ارتيا�ضه ،وال العقول ت�صديقه� ،إنها م�صيبة الموت ،وفقد الأحباب ،وغياب
العلم ،وم��واراة العلماء؛ في زمن ا�شتدت الحاجة �إليهم ،وعظمت الم�صيبة بهم ،وانح�سر عن
جانب من الكون نورهم .لكنه �أمر اهلل ،واهلل غالب على �أمره .هكذا ،وفي يوم الخمي�س الموافق
لـ 2013/12/13تمام ال�ساعة  11:30لي ً
ال ،وفي �أم�سية ظللتها الك�آبة ،ول ّفها الحزن ،وخ ّيم عليها
ال�سكون؛ غادرنا �إلى لقاء ربه عالم كان قبل زمن ملء ال�سمع والب�صر ،وبحراً زاخراً ال �ساحل له
من الف�ضائل والمكارم ،ووعاء جامعاً من المعرفة الرا�سخة ،قلما يجتمع لإن�سان مثلها في هذه
الأيام بل ت�ضن الليالي -التي يقال عنها حبالى  -ب�شبيه له ،ومن هنا كان العلماء ورثة الأنبياء،
والعلم خير عطاء يمنحه الباري لعبدٍ من عبيده.
لقد فجع العراق والعالم الإ�سالمي ب�أحد �أف��ذاذه بهذا الم�صاب الجلل؛ لأنه كان من �آخر
علمائهم ،والبقية الباقية من �سلفهم الطيب علماً وفهماً.
لقد �أجمع من خالط الأ�ستاذ الدكتور حاتم ال�ضامن – رحمه اهلل � -أنه �سمح الطباع ،كريم
النف�س� ،سليم ال�صدر ،محب للنا�س عطوف عليهم ،يخ�ضع للحق،لم ت�ستهوه الدنيا الفانية
بمباهجها و�إغراءاتها الزائلة ،فلم يهجر مدينته الحبيبة بغداد �إال مرغماً ،ويعترف الكثيرون ممن
عملوا في حقل التحقيق والت�أليف بف�ضله وجهده ور�أيه ال�صائب في كل الأمور و�شتى المع�ضالت.
وما يلفت النظر وي�شدُّ االنتباه ثناء جمهور �أهل العلم عليه في فكره ور�أيه وم�سعاه ،وذلك
ممن �شاءت الأقدار لهم �أن يعي�شوا معه� ،أو يحيطوا به �أو ي�صحبوه ،حيث لم ي�أل جهداً في �أمانة
العلم ما ا�ستطاع �إلى ذلك �سبي ً
ال ،تدري�ساً وتعليماً؛ حتى انداح �سعيه ذلك �إلى تربية كثير من
طلبة العلم الذين الزموه لفترات مختلفة �أخذوا عنه المنهج القويم في االخت�صا�ص ،والر�أي
ال�سديد في الحكم على الأمور العلمية ،وك�أننا بل�سان حالهم الآن يقول:
�أ�أب�������ك�������ي�������ك �أم ل����ل����ع����ل����م �أب�������ك�������ي ت�����أ�����س����ف����اً
ف����ل����ي���������س ل������ن������ا ب������ع������د ال����������ف����������راق ق����ري����ن
كان مجل�سه  -رحمه اهلل  -متميزاً بالعلم النافع ،والفكر العميق الوا�سع ،والدعوة الم�ستمرة
للعمل الدائب ،ولقد ك َّر�س جهده لتن�شئة جيل من العلماء يحملون فكرة المنافحة عن العربية
و�أهلها.
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عرفت مدينة (بغداد) هذا العالم الجليل كما عرفت غيره من �أعالم في العلم والأدب ،وها
ي�سر اهلل تبارك
نحن اليوم قد ابتلينا بفقده ،فقد كان له على العلم و�أهله ما له من المِ ّنة �إذ ّ
حظ وافر من المعرفة ،حيث
وتعالى ب�سببه �أن يغترف طلبة العلم من معين العلم ،فكانوا على ٍ
ً
و�سراجا مني ًرا ،ير�شد ويع ِّلم ويبين للنا�س المفاهيم ال�صحيحة في
�شامخا
كان رحمه اهلل َعلَ ًما
ً
المعرفة والتحقيق .ففتح اهلل تبارك وتعالى بهذا العالم الرباني �أعي ًنا عم ًيا و�آذا ًنا ُ�ص ًّما .مات -
رحمه اهلل و�أعلى مقامه -والموت حق ،لكن طريق العلم م�ستمر.

افتتاحية العـدد

اهتم فقيدنا بتاريخ الأمة الإ�سالمية ،وتراثها الباذخ ،وح�ضارتها الزاخرة ،كما �شغف بلغتها
العربية ال�شريفة ،فحفظ كثيراً من دواوين ال�شعر العربي ،كما ا�ستظهر الكثير من النثر البليغ
لعلماء العربية وخطبائها وبلغائها ،وك��ان يتحدث في م�سائل التراث على اختالف علومها،
و�ضروب موا�ضيعها ك�أح�سن المخت�صين فيها� ،أو المهتمين في واحدة من علومها ،ولذا تراه ال
يطرح م�س�ألة �إال وي�ضع لها كل الأ�س�س التي انطلقت منها ،والقواعد التي قامت عليها ،بحيث
ال تجد في بحثه في تلك الأمور �أي ثغرة �أو ا�ستدراك ،وت�صور معنا كيف ترى لوامع الفكر مع
جوامع الكلم ،وبالغة الحديث في طالوة وبيان..
لقد اهتم الدكتور حاتم ال�ضامن  -رحمه اهلل  -كثيراً في تف�سير القر�آن الكريم ،وقراءاته،
وف�صل فيه و�أ�سهب في الك�شف عن كثير من لطائفه ،ومن يت�صفح م�ؤلفاته ،وتحقيقاته الكثيرة
َّ
يجد ذلك وا�ضحاً و�ضوح ال�شم�س في رابعة النهار.
أبي النف�س ،عالي الهمة� ،شديد االعتزاز بالكرامة ،مهيب ال�شخ�صية،
كان رحمه اهلل تعالى � ّ
�سريع البديهة ،وا�سع الثقافة ،كثير المطالعة ،حاد الذكاء ،كر�س حياته كلها لخدمة العلم
وطلبة العلم.
كما كان رحمه اهلل مرجعاً في اخت�صا�صه ،وكان كثير من الطلبة  -داخل العراق وخارجه  -ال
يطمئن في م�سائل العربية والتحقيق �إال �إلى ر�أيه ،حيث العلم الوا�سع ،والر�أ�س القاطع ،والحجة
الناه�ضة ،وق َّلما تدخل �إل��ى بيته �إال وتجد مجموعة من الطلبة ينهلون من معين مكتبته
العامرة� ،أو تحتكم �إليه في �أمر من �أمور التحقيق� ،أو تطلب منه ر�أياً في ق�ضية من ق�ضاياه.
كان بيته –رحمه اهلل تعالى -مق�صد �أهل العلم ،من جميع �أنحاء العراق وغيرها من البالد
هم العربية وتحقيق كتبها وواقعها الم�ؤلم ،فكان دائم
العربية لال�ستزادة من علمه ،ولقد �شغله ُّ
الحديث في هذا اله ّم .
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��������اك ال����������ي����������و َم ك ُّ
ب��������ك َ
�����خ
�����������ل ف�������ت ً
�������ى و������ش�����ي ٍ
�إذن ل�������ع�������رف�������تَ �أ َّن ال�������ع�������ل������� َم �أح������ي������ا
َف������ َن������ ْم ف������ى ج������ َّن������ ِة ال�������فِ�������ردو� ِ�������س وا ْن������ َع������ ْم

ف�����ل�����ي�����ت�����ك ���������ش��������اه��������داً ف�����ي�����ن�����ا ����س���م���ي���ع���ا
ق������ل������وب������اً ث����������� ّم ال ت����ن���������س����ى ال����� َّ����ص����ن����ي����ع����ا
�إل���������������ى � ْأن ن�����ل�����ت�����ق�����ي ف�����ي�����ه�����ا ج���م���ي���ع���ا

رحم اهلل الفقيد و�أ�سكنه ف�سيح جناته ،وجعله �سبحانه وتعالى ممن �أنعم اهلل عليهم من
النبيين وال�صديقين وال�شهداء وح�سن �أولئك رفيقا.
و�سلواناً �أن نتذكر ما قاله ح�سان بن ثابت  -  -في رثاء �سيد الأولين والآخرين �سيدنا
وحبيبنا محمد :
ا�������ص������ب������ر ل������ك������ل م�����������ص�����ي�����ب����� ٍة وت������ج������ ّل������دِ
واع��������ل��������م ب�������������أن ال��������م��������رء غ�����ي�����ر م����خ���� ّل����دِ
و�إذا �أت�������ت�������ك م���������ص����ي����ب���� ٌة ت���������ش����ج����ى ب���ه���ا
�����ي م���ح���م���د
ف��������اذك�������� ْر ُم�����������ص�����اب�����ك ب�����ال�����ن�����ب ّ
ال للأمانة وقمت بالمهمة خير قيام ،وكنت جب ً
رحمك اهلل �أيها العالم الجليل ،لقد كنت �أه ً
ال
تتك�سر تحته ال�صعاب .اهن�أ في قبرك يا معلم النا�س الخير ،فنهجك باقٍ م�ستمر ،و�صرحك
ثابت �شامخ ،و�سيبقى علمك فينا ،وكذا ن�صائحك و�إر�شاداتك ،افتقدك طلبتك يا �شيخ التحقيق
ف��ي ع�صرك وي��ا كوكب ال��ع��رف��ان ،واف��ت��ق��دوا طلعتك البهية ون��ظ��رات��ك ال��داف��ئ��ة التي لطالما
ال وعال ًما جلي ً
غمرتهم بها ح ّباً وعطفا وحناناً ،افتقدوك مرب ًيا فا�ض ً
ال و�أ ًبا حنو ًنا ،افتقدتك
بغداد ،الذي �أر�سيت فيها دعائم الخير و�صروح المعرفة .نرجو اهلل ع ّز وج ّل �أن يتغمدك بعميم
رحمته ،وينعم عليك جزيل عطائه وكرمه ،و�أن يرفع من مراتبك ومقاماتك في عليين ،و�أن
ي�سكنك الفردو�س الأعلى مع النبيين وال�صدقين وال�شهداء وح�سن �أولئك رفي ًقا.
ُول��د الفقيد الأ�ستاذ الدكتور حاتم �صالح ال�ضامن ببغداد �سنة 1938م ،و�أن��ه��ى الدرا�سة
االبتدائية في مدر�سة الأعظمية الأولى �سنة 1952م ،والمتو�سطة في متو�سطة الأعظمية ببغداد
�سنة 1955م ،والدرا�سة الإعدادية في ثانوية الأعظمية �سنة 1957م ،وح�صل على البكالوريو�س في
اللغة العربية من كلية الآداب ،جامعة بغداد� ،سنة 1961م ،وعمل مدر�ساً في وزارة التربية طوال
ت�سع ع�شرة �سنة ،وح�صل على الماج�ستير في النحو من كلية الآداب بجامعة بغداد �سنة 1973م،
وح�صل على الدكتوراه في اللغة من كلية الآداب ،جامعة بغداد �سنة 1977م ،وانتقل �إلى كلية
مدر�سا للمكتبة والنحو وفقه اللغة .رقي �إلى �أ�ستاذ م�ساعد في
الآداب بجامعة بغداد �سنة 1980م
ً
رئي�سا لق�سم اللغة العربية في 1984/1/18م ،فمعاو ًنا للعميد للدرا�سات
1983/12/4م ،و�أ�صبح ً
رئي�سا لق�سم اللغة العربية للمرة الثانية في 1988/2/14م ،ومن
العليا في 1986/3/3م ،وعين ً
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ثم رقي �إلى �أ�ستاذ في 1989/3/12م .ثم ترك رئا�سة الق�سم بتاريخ 1990/12/15م.
�أ�شرف على �أكثر من خم�سين ر�سالة ماج�ستير ودكتوراه� .أما مناق�شاته للر�سائل العلمية،
فقد ناق�ش ( )188ثماني وثمانين ومائة ر�سالة ماج�ستير ودكتوراه ،و�أما م�ؤلفاته فقد قاربت
(� )160س ّتين ومائة كتاب .وله بحوث كثيرة في المجالت العربية والعراقية �أربت على المائة.

افتتاحية العـدد

عمل خبي ًرا بالمجمع العلمي العراقي منذ �سنة 1983م ،وك��ان ع�ضو الهيئة اال�ست�شارية
لمجلة المورد التراثية 1991 - 1983م ،وع�ضو لجنة توحيد مناهج اللغة العربية للدرا�سات
العليا في جامعات العراق ،وع�ضو لجنة ت�أليف كتب قواعد اللغة العربية للدرا�ستين المتو�سطة
والإعدادية ببغداد ،وكان �أمين �سر هيئة تحرير مجلة كلية الآداب بجامعة بغداد ،وع�ضو لجنة
�إحياء وتحقيق التراث العربي الإ�سالمي في بيت الحكمة ببغداد ،وع�ضو الهيئة اال�ست�شارية
لمجلة كلية المعارف الجامعة في محافظة الأنبار ،وع�ضو الهيئة اال�ست�شارية لمجلة ال�شريعة
والقانون (كلية ال�شريعة والقانون) بجامعة الإم���ارات العربية المتحدة ،و�أ�ستاذ الدرا�سات
العليا بكلية الدرا�سات الإ�سالمية والعربية بدبي ،وع�ضو هيئة تحرير مجلة كلية الدرا�سات
الإ�سالمية والعربية بدبي ،وع�ضو هيئة تحرير مجلة �آف��اق الثقافة وال��ت��راث بدبي ،وخبير
المخطوطات بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي2003–1999,م ،كما �شارك في ندوات
كثيرة داخل العراق وخارجه.
وكان له – رحمه اهلل  -كتاب (ت�صحيح الوجوه والنظائر لأبي هالل الع�سكري) الذي هو
تحت الطبع في م�ؤ�س�سة جائزة القر�آن الكريم بدبي ،حيث �أخبر تلمي َذ ُه الدكتور عبد الكريم
بني �إذا
مدلج وهو يودعه بمطار دبي متوج ًها �إل��ى بغداد ،وك��ان �آخ��ر لقاء معه ،فقال له( :يا ّ
ت� ُ
أخرت عليكم بالعودة �إلى دبي ف�أرجو �أن ت�صنعوا الفهار�س الفنية لهذا الكتاب ،و�أنا �أعتمد عليك
في هذا).
وم��ن الكتب التي كانت تحت التحقيق قبل وف��ات��ه ه��و( :م��ا ر�سم ف��ي ال��ق��ر�آن الكريم من
المقطوعات والمو�صوالت) ،وك��ان �إخ��راج الكتاب متوقف على اطالعه على ن�سخة من نف�س
المخطوط ،قيل له �إنها توجد في مكتبة ر�ضا رنبفور في والية �أوترابرادت�ش بالهند ،وقد طلب
 رحمه اهلل  -من ال�سيد ها�شم الندوي الموظف في مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي�صورة من هذه الن�سخة ،وبعد محاوالت متعددة تم الح�صول على هذه الن�سخة ،ولما و�صلت
هذه الن�سخة �إلى دبي كان الدكتور حاتم رحمه اهلل قد �سافر �إلى بغداد �سفره الأخير .
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ومن الكتب التي كان يرغب  -عليه رحمة اهلل  -في تحقيقها ولكنه لم يتمكن من �إنجازها
هو كتاب (ال�ضاد والظاء) في مجلدين مخطوطين ح�صل عليه من ف�ؤاد �سزكين ،وهو ن�سخة
وحيدة في العالم ،وقال الدكتور حاتم عن ال�صعوبات التي تعتر�ضه في هذا المخطوط :هو �إن
ترجمة م�ؤلفه ال تتجاوز �سطرين في كل كتب التراجم ،بالإ�ضافة �إلى �أن الم�ؤلف يذكر �أ�شعاراً
ال توجد في جميع الكتب والدواوين ،وهو ال يقول قال فالن حتى يمكن التتبع ،ولكنه يكتفي
بالقول« :قال ال�شاعر».
وهذا جدول ب�أهم م�ؤلفاته  -رحمه اهلل:
مكان الطبع وتاريخه
عنوان الكتاب
ت�سل�سل
بغداد 1973م
� 1شعر يزيد بن الطثرية
بغداد 1973م
� 2شعر الخليل بن �أحمد
بغداد 1973م
� 3شعر المخبل ال�سعدي
بغداد 1974م بيروت 1983م
 4ما لم ين�شر من الأمالي ال�شجرية
بغداد 1974م بغداد 1987م
 5ر�سالة الريح البن خالويه
بغداد 1975م
� 6شعر الكميت بن معروف
بغداد 1975م
� 7شعر بكر بن النطاح
 8م�شكل �إعراب القر�آن لمكي بن �أبي طالب ( )2-1بغداد 1975م ،بيروت 1984م،
دم�شق 2003م
بغداد 1975م ،بيروت 2011م
� 9شعر نه�شل بن حري
القاهرة 1976م
� 10شعر مزاحم العقيلي (بالم�شاركة)
بغداد 1977م
 11ديوان معن بن �أو�س (بالم�شاركة)
بغداد 1977م ،بيروت 1984م
 12الم�صفى ب�أكف �أهل الر�سوخ البن الجوزي
بغداد 1978م
 13ع�شر ر�سائل للجاحظ
بغداد 1978م
 14فرائد الفوائد للأنباري
بغداد 1978م
 15ر�سالة البالغة والإيجاز للجاحظ
بغداد 1979م
� 16شعر �سويد بن كراع
�آفاق الثقافة والتراث 9

الأ�ستاذ
الدكتور
حاتم �صالح
ال�ضامن
(رحمه اهلل)
تنعاه بغداد،
والعرب
تبكيه
والعجم

افتتاحية العـدد

مكان الطبع وتاريخه
عنوان الكتاب
ت�سل�سل
بغداد 1979م
� 17شعر قي�س بن الحدادية
بغداد 1979م بيروت 1983م
 18ق�صائد نادرة من منتهى الطلب
بغداد 1979م
 19نظرية النظم  -تاريخ وتطور
بغداد 1979م
 20ما لم ين�شر من تراث الجاحظ
بيروت 1979م ،بيروت 1992م،
 21الزاهر البن الأنباري ()2-1
دم�شق 2004م
بغداد 1980م بيروت 1984م
 22االعتماد في نظائر الظاء وال�ضاد البن مالك
بغداد 1980م بيروت 1983م
 23الم�سائل ال�سفرية في النحو البن ه�شام
بغداد 1980م بيروت 1984م
 24النا�سخ والمن�سوخ لقتادة
بغداد 1981م ،بيروت 1983م،
 25منـثور الفوائد لأبي البركات الأنباري
بيروت 1990م
بغداد 1981م بيروت 2003م
 26المدخل �إلى تقويم الل�سان للخمي
� 27شاعران من فر�سان القاد�سية (بالم�شاركة) بغداد 1981م
بغداد 1981م بيروت 1983م
 28خير الكالم في التق�صي عن �أغالط العوام
بغداد 1982م بيروت 1983م
 29نا�سخ القر�آن العزيز ومن�سوخه البن البارزي
بغداد 1982م بيروت 1985م
 30معرفة ال�ضاد والظاء لل�صقلي
المو�صل 1982م
 31كفاية الطالب البن الأثير (بالم�شاركة)
بغداد1983م بيروت 1985م
 32الحلبة في �أ�سماء الخيل لل�صاحبي التاجي
 33االن��ت��خ��اب لك�شف الأب��ي��ات الم�شكلة الإع���راب بغداد 1983م بيروت 1985م
البن عدالن
بغداد 1983م بيروت 1985م
 34ال�سالح لأبي عبيد
بغداد 1984م بيروت 1985م
 35الفرق لثابت بن �أبي ثابت
بغداد 1984م بيروت 1985م
 36الأزمنة لقطرب
� 37سهم الألحاظ في وهم الألفاظ البن الحنبلي بغداد 1984م بيروت 1985م
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مكان الطبع وتاريخه
عنوان الكتاب
ت�سل�سل
بغداد 1984م بيروت 1985م
� 38إ�صالح غلط المحدثين للخطابي
بغداد 1984م ،بيروت 1987م،
 39التذكرة الفخرية للأربلي
دم�شق 2004م
بغداد 1985م
 40ما لم ين�شر من الحلبة
بغداد 1985م دم�شق 2003م
� 41أ�سماء خيل العرب وفر�سانها البن الأعرابي
بغداد 1985م المو�صل 1991م
 42النخلة لأبي حاتم ال�سج�ستاني
بغداد 1985م بيروت1989م
 43غلط ال�ضعفاء من الفقهاء البن بري
 44بيان ال�سبب الموجب الختالف القراءات للمهدوي الكويت 1985م
بغداد1985م دم�شق 2003م
 45ن�سب الخيل البن الكلبي
بغداد 1986م
 46الفرق لأبي حاتم ال�سج�ستاني
بغداد 1986م
� 47شعر القحيف العقيلي
بغداد 1986م
� 48شعر الفند الزماني
 49مالحظات على حا�شية بن بري على المعرب بغداد 1986م
 50قواعد اللغة العربية (الأول المتو�سط) بالم�شاركة بغداد 1987م
 51قواعد اللغة العربية (الثاني المتو�سط) بالم�شاركة بغداد 1987م
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

قواعد اللغة العربية (الثالث المتو�سط) بالم�شاركة
قواعد اللغة العربية (الرابع العام) بالم�شاركة
قواعد اللغة العربية (الخام�س العلمي) بالم�شاركة
قواعد اللغة العربية (الخام�س الأدبي) بالم�شاركة
قواعد اللغة العربية (ال�ساد�س العلمي) بالم�شاركة
قواعد اللغة العربية (ال�ساد�س الأدبي) بالم�شاركة
النا�سخ والمن�سوخ للزهري
دقائق الت�صريف للم�ؤدب
ديوان عدي بن الرقاع العاملي (بالم�شاركة)
�شرح مق�صورة ابن دريد للجواليقي (بالم�شاركة)
�آفاق الثقافة والتراث 11

بغداد 1987م
بغداد 1987م
بغداد 1987م
بغداد 1987م
بغداد 1987م
بغداد 1987م
بغداد 1987م بيروت 1988م
بغداد 1987م دم�شق 2004م
بغداد 1987م
بغداد 1987م

الأ�ستاذ
الدكتور
حاتم �صالح
ال�ضامن
(رحمه اهلل)
تنعاه بغداد،
والعرب
تبكيه
والعجم

افتتاحية العـدد

مكان الطبع وتاريخه
عنوان الكتاب
ت�سل�سل
� 62أربعة كتب في الت�صحيح اللغوي للخطابي ،وابن بيروت 1987م
بري ،وابن الحنبلي ،وابن بالي
بيروت 1987م
 63كتابان في الفرق لل�سج�ستاني ولثابت
بيروت 1987م
� 64شعراء مقلون
بيروت 1987م
 65كتابان في الخيل (بالم�شاركة)
بغداد 1988م
 66ما لم ين�شر من كتاب الع�شرات للقزاز
 67ال����وج����وه وال���ن���ظ���ائ���ر ف����ي ال�����ق�����ر�آن ال��ك��ري��م بغداد 1988م ،عمان 2002م
لهارون بن مو�سى
المو�صل 1988م
 68البحث والمكتبة (بالم�شاركة)
بغداد 1988م ،بيروت 1989م
 69ر�سالة الخط والقلم المن�سوبة البن قتيبة
بغداد 1988م ،دم�شق2003م
 70مواد البيان لعلي بن خلف الكاتب
 71المجيد في �إعراب القر�آن المجيد لل�سفاق�سي بغداد 1988م
بغداد 1989م
 72ظاءات القر�آن لل�سرقو�سي
المو�صل 1989م
 73علم اللغة
بغداد1989م ،المو�صل1991م
 74ح�صر حرف الظاء للخوالني
بيروت 1989م
� 75أربعة كتب في النا�سخ والمن�سوخ
 76الإف�صاح ببع�ض ما جاء من الخط�أ في كتاب بغداد1990م ،بيروت1996م
الإي�ضاح البن الطراوة
 77م�سائل منثورة في التف�سير والعربية والمعاني بغداد1990م
البن بري
 78ك��ح��ل ال��ع��ي��ون ال��ن��ج��ل ف��ي ح��ل م�����س���أل��ة الكحل بيروت 1990م ،بغداد 1994م
البن الحنبلي
المو�صل1990م ال�شارقة 2007م
 79فقه اللغة
المو�صل 1990م
 80ع�شرة �شعراء مقلون
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مكان الطبع وتاريخه
عنوان الكتاب
ت�سل�سل
المو�صل 1990م
 81بحوث ودرا�سات في اللغة وتحقيق الن�صو�ص
المو�صل 1990م
 82ن�صو�ص محققة في علوم القر�آن
 83الفوائد العجيبة في �إع��راب الكلمات الغريبة بيروت 1990م
البن عابدين
المو�صل 1991م
 84ن�صو�ص محققة في اللغة والنحو
المو�صل 1991م
ال�صرف
85
ّ
دم�شق 1991م
 86الم�ستدرك على ديوان �أبي الفتح الب�ستي
دم�شق 1992م
 87الم�ستدرك على �شعر �أبي هالل الع�سكري
 88القادري في التعبير لن�صر بن يعقوب الدينوري بغداد 1992م
عمان 1993م
 89ما لم ين�شر من �سهم الألحاظ البن الحنبلي
� 90شرح �أبيات الداني الأربعة في �أ�صول ظاءات دم�شق 1994م
القر�آن لمجهول
 91مر�شد ال��ق��ارئ �إل���ى تحقيق معالم المقارئ عمان 1995م ،عمان 2002م
لل�سماتي الق�سم الأول
دم�شق 1995م
 92كيفية �أداء ال�ضاد ل�ساجقلي زاده
دم�شق 1996م
� 93شروط الحال و�أحكامها البن بري
دم�شق 1997م
 94المذكر والم�ؤنث لأبي حاتم ال�سج�ستاني
بيروت 1997م
� 95أربعة كتب في علوم القر�آن
بغداد 1998م
 96جر الذيل في علم الخيل لل�سيوطي
بيروت 1998م
 97الم�ستدرك على ال�شعراء
دم�شق 2002م
 98ثالثة كتب لأبي البركات الأنباري
دبي 1999م ،ال�شارقة 2007م
 99الإنباء في تجويد القر�آن البن الطحان
ع��م��ان 1999م ،ع��م��ان 2002م
 100مر�شد القارئ البن الطحان (بق�سميه)
ال�شارقة 2007م
�آفاق الثقافة والتراث 13

الأ�ستاذ
الدكتور
حاتم �صالح
ال�ضامن
(رحمه اهلل)
تنعاه بغداد،
والعرب
تبكيه
والعجم

افتتاحية العـدد

ت�سل�سل
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

مكان الطبع وتاريخه
عنوان الكتاب
عمان 1999م
ر�سالة في لو االمتناع البن بري
الريا�ض 1999م
�أفراد كلمات القر�آن العزيز البن فار�س
عمان 2000م
�أحكام كل وما عليه تدل لل�سبكي
دبي 2000م
ت�سمية ال�شيء با�سم ال�شيء البن بري
بيروت 2001م
التهذيب بمحكم الترتيب البن �شهيد
دبي 2001م
ف�صول غير من�شورة البن بري
دبي 2001م
المنهج الأمثل في تحقيق المخطوطات
دم�شق 2004م
كتابان في النحو للنحا�س والبن الحنبلي
دم�شق 2005م
قطر ال�سيل في �أمر الخيل للبلقيني
االك��ت��ف��اء ف��ي ال���ق���راءات ال�سبع الم�شهورات دم�شق 2005م
لإ�سماعيل ابن خلف
التهذيب لما تفرد به كل قارئ من القراء ال�سبعة دم�شق 2005م
لأبي عمرو الداني
دم�شق 2005م
قراءة الك�سائي للكرماني
معرفة الفرق بين الظاء وال�ضاد البن ال�صابوني دم�شق 2005م
دم�شق 2003م
خم�سة ن�صو�ص محققة البن بري
دم�شق 2005م
الخيل للأ�صمعي
دم�شق 2005م
فوائد النيل بف�ضائل الخيل للطبري المكي
ال����وج����وه وال���ن���ظ���ائ���ر ف���ي ال����ق����ر�آن ال��ع��ظ��ي��م دم�شق 2006م
لمقاتل بن �سليمان
المفتاح ف��ي اخ��ت�لاف ال��ق�� َر�أة ال�سبعة الم�سمين دم�شق 2006م
بالم�شهورين لعبد الوهاب القرطبي
دم�شق 2006م
الفرق بين ال�ضاد والظاء لأبي عمرو الداني
دم�شق 2006م
تكملة �إ�صالح ما تغلط فيه العامة للجواليقي
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مكان الطبع وتاريخه
عنوان الكتاب
ت�سل�سل
دم�شق 2003م
 121ذكر �أع�ضاء الإن�سان للغزي
 122الم�صباح في الفرق بين ال�ضاد والظاء للحراني دم�شق 2003م
دم�شق 2003م
 123الفرق بين ال�ضاد والظاء للمو�صلي
دم�شق 2003م
 124الإبل للأ�صمعي
دم�شق 2004م
 125ابن الأنباري �سيرته وم�ؤلفاته
دم�شق 2004م
 126ال�ضاد والظاء البن �سهيل النحوي
دم�شق 2004م
 127الفرق بين ال�ضاد والظاء للزنجاني
دم�شق 2004م
 128الظاء البن �أبي الحجاج المقد�سي
بغداد 1999م
 129الم�صطلحات والرموز للق ّراء
ال�شارقة 2007م
 130التي�سير في القراءات ال�سبع لأبي عمرو الداني
ال�شارقة 2007م
 131المكتبة
دم�شق 2007م ،الد ّمام 2011م
 132مفردة نافع � /أبو عمرو الداني
دم�شق 2007م ،الد ّمام 2011م
 133مفردة ابن كثير � /أبو عمرو الداني
دم�شق 2007م ،الد ّمام 2011م
 134مفردة �أبي عمرو بن العالء � /أبو عمرو الداني
دم�شق 2007م
 135مر�سوم الخط  /ابن الأنباري
دم�شق 2007م
 136هجاء م�صاحف الأم�صار  /المهدوي
الدمام 1429ﻫ = 2009م
الح�ضرمي � /أبو عمرو الداني
 137مفردة يعقوب
ّ
ال�سفاق�سي
 138ال ُمجيد في �إعراب القر�آن ال َمجيد /
الدمام 1430ﻫ = 2009م
ّ
الدمام 1430ﻫ = 2010م
ال�سبعة  /الأهوازيّ
 139الموجز في �شرح �أداء الق َّراء ّ
الدمام 2011م
 140مفردة ابن عامر � /أبو عمرو الداني
الدمام 2011م
 141مفردة عا�صم � /أبو عمرو الداني
الدمام 2011م
 142مفردة حمزة � /أبو عمرو الداني
الدمام 2011م
الك�سائي � /أبو عمرو الداني
 143مفردة
ّ
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الدكتور
حاتم �صالح
ال�ضامن
(رحمه اهلل)
تنعاه بغداد،
والعرب
تبكيه
والعجم

ت�سل�سل

مكان الطبع وتاريخه

عنوان الكتاب

افتتاحية العـدد

 144نا�سخ القر�آن ومن�سوخه  /الهمذاني

دبي 2011م

الإي��ج��از في معرفة ما في ال��ق��ر�آن من من�سوخ
145
ونا�سخ  /ابن بركات الم�صري

دبي 2011م
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ق�ضى هذا العالم الجليل  -رحمه اهلل � -سنواته الأخيرة متنق ً
ال بين دبي وبغداد ال يق�صد
من ذلك �إال خدمة العلم و�أهله ،وقد جثم المر�ض على �صدره في الآونة الأخيرة ،فكان �صاب ًرا
ر�ضي النف�س ،طلق الوجه ،قد اختفت كثير من ظواهر الألم والأوجاع عن
محت�س ًبا هادئ البالَّ ،
محياه.
و�أخيراً ،هل ي�ستطيع القلم �أن ِّ
ي�سطر تاريخ رجل بهذا العلم العميق؟ ال نعتقد ذلك� ،إن كل ما
قلناه ما هو �إال وم�ضة من تلك ال�شخ�صية العظيمة ،التي ن�س�أل اهلل �سبحانه �أن يعو�ض الم�سلمين
عنها خير العو�ض ،وال نقول �إال ما ير�ضي ربنا« :و�إنا على فراقك يا �أ�ستاذنا لمحزونون» ون�س�أل
اهلل �أن يرحمه ويعفو عنه ويكرم وفادته ويلهمنا  -نحن �أحباءه وتالمذته  -ال�صبر وال�سلوان،
و�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون.

هيئة التحرير
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الأ�ستاذ
الدكتور
حاتم �صالح
ال�ضامن
(رحمه اهلل)
تنعاه بغداد،
والعرب
تبكيه
والعجم

ال�سيا ُق القر�آني
ِّ
في تف�سير ال َّزمخ�شري (الك�شَّ اف)
الدكتورة �سناء عبد الرحيم عبد اهلل حلواني

كلية الدعوة و�أ�صول الدين  -جامعة الأزهر
القاهرة  -م�صر

التمهيد
ال�سياق والتف�سير:
ال�سياق �أنواعه و�أهميته وعالقته بالداللة:

مقـــاالت

ال�سياق في اللغة ي�أتي على عدة معان منها :الموت �أو نزع الروح((( ،والتتابع((( ،وحدو
الكالم�:سرده و�أ�سلوبه الذي يجري عليه )) (((.
ال�شيء((( ،والمهر((((( ،و�سياق
َ
� ّأما في اال�صطالح فيق�صد به ((الجمل المحيطة بالتركيب� ،أي الجمل التي ت�سبقه والجمل التي تتلوه)) (((� ،أو
هو ((بناء كامل من فقرات مترابطة ،في عالقته ب�أي جزء من �أجزائه �أو تلك الأجزاء التي ت�سبق �أو تتلو مبا�شرة
فقرة �أو كلمة معينة)) (((.

الن�ص
الداخلي
ويق�سم ال�سياق على ق�سمين رئي�سيين هما :ال�سياق
ّ
(اللغوي) ويق�صد به ّ
ّ
تف�سر الكلمة �أو التركيب من خالل موقعهما في الن�ص
نف�سه والعالقات بين �أجزائه ،ومن ثم ّ
وعالقتها بما ي�سبقهما ويتلوهما من عنا�صر لغوية((( ،وال�سياق الخارجي (الحال� ،أو المقام� ،أو
الموقف� ،أو الماجريات) ويق�صد به ما يحيط بالن�ص من ظروف ومالب�سات(((.
ك ّل الم�ستويات ،وم�صادر �أ�سا�سية لت�سهيل عملية
التبليغ في الل�سان ذاته)) ( ،((1و� ّأن طبيعة المعنى
الذي يقدمه المعجم قا�صر على المعنى االجتماعي
الداللي ،وال يعنى بالظروف والمالب�سات التي
�أو
ّ
تحيط بالكالم( ،((1و�أنّ��ه يت�سم بالتعدد ومن هنا
ي�أتي دور ال�سياق في تحديده(.((1

ولل�سياق �أهميته الكبيرة ف��ي ب��ي��ان المعنى
وتو�ضيحه �سواء �أكان ذلك على م�ستوى المفردة �أم
على م�ستوى التركيب ،فوجود الكلمات في المعاجم
ه��و ((وج���ود م�صطنع ل ّأن الكلمات وج��دت لكي
ت�ستعمل ال لكي ت��ح��ف��ظ))( ،((1فما المعاجم-في
حقيقة �أم��ره��ا �إ ّال ((�أدوات تعليمية وتربوية في
18
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والمق�صود بال�سياق – هنا – ال�سياق ب�شقيه
الداخلي
والخارجي ،فقد يعين ال�سياق
الداخلي
ّ
ّ
ّ
على تحديد المعنى �إ ّال � َّأن ه��ذا التحديد يبقى
ناق�ص ًا؛ ل ّأن المعنى يتوقف على ما يحيط بالكالم
من ظروف ومالب�سات(� ،((1إذ ((�إن ج��زء ًا كبير ًا
من معاني المفردات والجمل الم�ستعملة يعتمد على
الخبرة الم�شتركة ما بين المتكلم والمتلقي .ولذلك
فنحن نحتاج �إل��ى �سياق الحال لي�س فقط [كذا]
لكي نتمكن م��ن معرفة م��دى م�لاءم��ة ال��ك�لام �أو
اللغة الم�ستعملة في ه��ذا الظرف �أو ذاك ،ولكن
�أي�ض ًا [كذا] لكي ن�ستطيع �أن نف�سر الأ�ساليب اللغوية
والم�ستويات اللغوية وطبيعة اللغة نف�سها)) (.((1
�أ ّما عالقة ال�سياق بالدرا�سة الداللية ف� ّأن هناك
من ي�ستبعده منها ،وال�سبب في ذلك يعود �إلى وجود
((م�صاعب عملية ونظرية في معالجة ال�سياق
مر�ض)) ( ،((1ومن هذه ال�صعوبات ما يذهب
ب�شكل ٍ
�إليه بع�ض الدار�سين من ((� ّأن بالإمكان التع ّرف
على معنى جملة ما بمفردها بمعزل عن ال�سياق،
وكذلك التع ّرف على غمو�ضها و�شذوذها)) (.((1
وف��ي الحقيقة � ّأن ه��ذا ال���ر�أي لي�س �صحيح ًا لما
ذكرناه �سابق ًا من �أهمية ال�سياق بنوعيه الداخلي
والخارجي في بيان المعنى وتو�ضيحه(.((1
�أ ّما ال�سبب الآخر فهو ((� ّأن عالم الخبرة ي�شمل
بال�ضرورة ح�صيلة المعرفة الإن�سانية .ف���إن كان
ذلك كذلك ،و�إن عرفنا علم الداللة بموجب ال�سياق،
�سيكون الحقل الداللي ال متناهي ًا)) ( .((1ولكن على
الرغم من هذا ك ّله يبقى ال�سياق من المو�ضوعات
المه ّمة في الدرا�سات الداللية.
درا�سة المعنى وال�سياق

ن��ظ��ر ًا لأهمية المعنى ف��ي ال��درا���س��ات اللغوية
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وغ��ي��ره��ا ،فقد �أول���ى ال��دار���س��ون اهتمامهم بهذا
المو�ضوع� ،إ ّال � َّأن درا���س��ة المعنى من الدرا�سات
المعقدة للغاية على الرغم من كثرة الدرا�سات
القديمة التي تتناوله ،لأ ّن��ه��ا كانت �أ ّم��ا �أن تهتم
بالجانب ال��ت��ط�� ّوري لمعاني ال��م��ف��ردات ،و�أ ّم���ا �أن
تتناول ج��وان��ب معينة م��ن دون غيرها كدرا�سة
الت�ضاد والترادف في المعاني من دون �أن تربط بين
الجوانب المتعددة للمعنى ،ولذلك تكونت مجموعة
من المفاهيم الخاطئة ب�ش�أن المعنى ال يمكن �أن
نتخل�ص منها �إذا ما �أردنا �أن ندر�سه(.((2
�أ ّم��ا ال�صعوبة الأخ���رى فتتمثل في � ّأن درا�سة
المعنى ال تتعلق بالدرا�سات اللغوية فح�سب ،بل
ت�شترك في درا�سته كثير من العلوم الإن�سانية التي
تتناول المعنى من زوايا متعددة كعلم النف�س ،وعلم
االجتماع ،وعلم الحيوان ،والمنطق ،والفل�سفة،
والآداب ،وال��ت��رب��ي��ة ،وال��ب�لاغ��ة ،وال��ن��ق��د الأدب���ي،
وغيرها من العلوم(.((2
كذلك تتعلق ال�صعوبة بطبيعة المعنى نف�سه،
فهل يدر�س المعنى في �ضوء المعنى المعجمي؟ �أو
اعتماد ًا على ال�سياق اللغوي؟ وما دور المقام في
تحديد المعنى(((2؟
وفي حقيقة الأمر � ّأن درا�سة المعنى �أ�صعب من
درا�سة الم�ستويات اللغوية (ال�صوت ّية ،وال�صرف ّية،
والنحو ّية) ،وذلك ل ّأن درا�سة هذه الم�ستويات تعتمد
على عنا�صر ووحدات لها وجود وتحقق مادي� ،أ ّما
في درا�سة المعنى فال وج��ود لعنا�صر ما ّد ّية ل ّأن
المعنى ((يتعلق بالمفاهيم وال�����ص��ورة العقلية
للأ�شياء)) ( ،((2و�أنّه ((ال بناء له)) (.((2
ونظر ًا لأهمية المعنى ،ولكثرة ال�صعوبات التي
تواجه الدار�سين في هذا المو�ضوع ،فقد تعددت

ال�سياقُ
ِّ
القر�آني
في تف�سير
الزَّمخ�شري
َّ
(الك�شاف)

لقد ارتبطت نظرية ال�سياق بالعالم اللغوي
الإنجليزي (فيرث) (1845م1912-م) الذي �أ ّكد
على �أهمية �سياق الحال (الماجريات�،أو المقام�،أو
الظروف�،أو المالب�سات) في بيان المعنى ،و�أطلق
عليه م�صطلح ( ،)Context of Situationو�أ ّول
من ا�ستعمل هذا الم�صطلح العالم االنثربولوجي
إنجليزي (برن�سلو ما لينوف�سكي) (.((3
البولندي ال
ّ
ّ
ويرى (فيرث) �أنّه الب ّد من مراعاة الأمور الآتية في
تحليل الن�ص وتف�سيره:

مناهج درا�سته ،وقدمت نظريات عديدة ومتنوعة
منها :النظريتان الإ�شارية والت�صورية ،والنظرية
ال�سلوكية ،ون��ظ��ري��ة ال�����س��ي��اق ،ون��ظ��ري��ة الحقول
الداللية ،والنظرية التحليلية ،وغيرها(.((2
نظريّة ال�سياق

مقـــاالت

لقد �أ�شرنا –فيما �سبق– �إل��ى تعدد مناهج
درا�سة المعنى ،وقد ذكرت عدد ًا من هذه المناهج
ومنها المنهج ال�سياقي الذي تح ّول فيما بعد �إلى
نظرية يطلقون عليه (نظر ّية ال�سياق) �أو (نظر ّية
اال�ستخدام) .ولكن يجب –هنا– �أن نف ّرق بين
م��ا ي�سمى ب��ـ (ن��ظ��ر ّي��ة ال�سياق �أو اال���س��ت��خ��دام)
الوظيفي للغة).
و(اال�ستخدام
ّ
يق�صد باال�ستخدام الوظيفي للغة ((ا�ستخدام
لفظ من الألفاظ �أو تركيب من التراكيب ا�ستخدام
الأدوات التي ال يكون لها مدلول خارج ال�سياق �أو
أ�سا�سي من مالب�سات
الجملة� ،أو ما الب�س تركيبها ال ّ
تبين ع ّلة اال�ستخدام الأ ّول)) (� ،((2أي �أن الداللة
تتوقف على وظيفة الدال(.((2

� .1أن يذكر الن�ص المراد تحليله وتف�سيره.
 .2تحليل الن�ص على الم�ستويات اللغو ّية المختلفة
ال�صوت ّية ،وال�صرف ّية ،والنحو ّية ،والدالل ّية.
 .3مراعاة الظروف والأحوال والمالب�سات التي
تحيط بالن�ص �أو الكالم من المتكلم ،وال�سامع،
والبيئة …الخ.
 .4تحديد نوع الوظيفة التي ي�ؤديها الن�ص �أو الكالم
من �إغراء �أو التزام…الخ.
المف�سر
 .5تحديد �أثر الن�ص �أو الكالم المحلل �أو
ّ
من فرح �إلى حزن �أو من �ضحك �إلى بكاء…
الخ(.((3

�أ ّم��ا نظر ّية ال�سياق �أو اال�ستخدام فهي نظر ّية
((تحاول تف�سير الألفاظ اعتماد ًا على ال�سياق الذي
ترد فيه)) (� ،((2أي من خالل عالقتها بما قبلها
وبعدها ،والظروف والمالب�سات التي تحيط بها.
و ُت��ع�� ّد نظر ّية ال�سياق من �أف�ضل المناهج في
درا���س��ة المعنى ،وال�سبب ف��ي ذل��ك يعود �إل��ى ما
تميزت به ه��ذه النظرية ((م��ن عناية بالعنا�صر
اللغوية واالجتماعية ،واالبتعاد عن كثير من الأفكار
البعيدة عن الواقع اللغوي)) (.((2

وي��رى (ف��ي��رث) � ّأن المعنى ((ك��� ّل مركب من
وظائف لغو ّية هي وظائف ال�صيغة .والعنا�صر الها ّمة
[كذا] في هذا الك ّل المر ّكب هي الوظيفة الأ�صوات ّية
(ال�����ص��غ��رى) ،ث��م ال��وظ��ائ��ف الكبرى المعجم ّية،
وال�صرف ّية ،والنحو ّية ،ووظيفة الماجريات الدالل ّية
ب�صفة عامة)) ( ،((3ومع هذا فقد وجهت لنظريته
عدة انتقادات واعترا�ضات منها:

وكما يقول (اولمان)(٭)ّ �(( :إن نظر ّية ال�سياق
– �إذا طبقت بحكمة – تمثل حجر الأ�سا�س في علم
المعنى))(.((3

 .1لم تكن نظريته �شاملة للتركيب اللغوي ،فقد
كانت نظريته في ال�سيمانتك (علم الداللة)
مع �أن درا�سة المعنى يجب �أن تكون �شاملة
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لجميع العالقات ال�سياقية �إ�ضافة �إلى المعجم،
وال�سيمانتك ،والأ�صوات ،وال�صرف ،والنحو.
�	.2أنه �أعطى ثق ًال زائد ًا لفكرة ال�سياق في بيان
المعنى ،ولم يكن كالمه ب�ش�أن م�صطلح ال�سياق
( )Contextفي نظريته محدد ًا ،وكذلك
عدم و�ضوح م�صطلح الموقف �أو �سياق الحال
(.)Context of Situation
�	.3أن هذا المنهج الذي اتبعه (فيرث) في نظريته
ال يفيد في بيان معنى كلمة لم ي�ستطع ال�سياق
�أي�ض ًاح معناها(.((3
وم��م��ا ال���ش��ك ف��ي��ه �أن م��ا ذك���ره (ف��ي��رث) قد
�سبق �إليه العرب من قبل من لغويين ،و�أ�صوليين،
وبالغيين ،ومف�سرين ،فقد ورد �سياق الحال عند
�سيبويه (ت180ه���ـ) –وهو من اللغويين– وكان
ي�سميه ال���ح���ال( ،((3وورد عند الإم����ام ال�شافعي
(ت204ه���ـ) –وهو من الأ�صوليين– في م�صنفه
ال�شهير (الر�سالة) لفظ ًا وتطبيق ًا( ،((3وورد عند
الجاحظ (ت255هـ) –وهو من البالغيين– وكان
ي�سميه الن�صبة �أو ال��ح��ال( ،((3وي�سميه البالغيون
المقام( ،((3وغيرهم(.((3
كما �أن العرب قد �سبقوا الغرب لي�س في ال�سياق
فح�سب بل في مجال الدرا�سات الداللية ب�شكل عام،
فقد بد�أت فكرة البحث الداللي عند العرب منذ وقت
مبكر ((منذ بد�أ البحث في م�شكل الآيات القر�آنية،
و�إعجازها ،وتف�سير غريبها ،وا�ستخراج الأحكام
ال�شرعية منها .فكان علماء الفقه والأ�صوليون من
�أوائل من احت�ضنوا مثل هذه الدرا�سات التي تدور
حول الألفاظ ومعانيها فال تجد �أث��ر ًا �أ�صولي ًا �إ ّال
وتجد بين يديه بحث ًا لغوي ًا حول هذه الأدوات التي
هي مناط الحكم)) (.((4
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وق��د اتخذت ال��درا���س��ات الدالل ّية عند العرب
اتجاهين هما:
نظري ،ويتمثل في مباحث فقه
الأ ّول :اتجاه
ّ
اللغة كالترادف ،والت�ضاد ،والم�شترك اللفظي،
واال�شتقاق ،ومباحث البالغة كالحقيقة والمجاز،
والخا�ص والعام .ومن هذه الدرا�سات ((الخ�صائ�ص
جني ،وال�صاحبي في فقه اللغة البن فار�س،
البن ّ
وفقه اللغة و�س ّر العرب ّية للثعالبي ،والمزهر في علوم
اللغة
لل�سيوطي)) (.((4
ّ
تطبيقي ،ويتم ّثل ف��ي الأع��م��ال
الثاني :ات��ج��اه
ّ
المعجمية بدء ًا من ر�سائل غريب القر َان والحديث،
وكتب الحيوان ،والنباتات ،واللهجات ،والنوادر،
(((4
والدخيل ،والمعرب… الخ
نظرية التف�سير الغربية

لم يكن التف�سير والت�أويل حكر ًا على المجتمع
العربي الإ�سالمي ،بل هما ق�ضية قديمة ا�شتركت
فيها جميع المجتمعات( ،((4فقد ظهر التف�سير
(ال��ه��ي��رم��ن��ي��وط��ي��ق��ا) ف��ي المجتمعين ال��ي��ه��ودي
والم�سيحي في مدة متقدمة من الت�أريخ�(( ،أو ما
يعرف عندهم بـ �– Lepoque Patristiqueأي
فترة [كذا] الآباء الق�ساو�سة.((4())-
لقد ن ّبهوا – م�سبق ًا– على وجود معنيين للن�ص
الديني هما :المعنى اللغوي �أو المعجمي ،والمعنى
ال�سياقي(( ،والتف�سير عندهم يكمن في تقريب
الم�سافة بين هذين المعنيين ،وذلك يتم بوحي من
اهلل وتي�سير منه لبع�ض عباده ،كما يقول القدي�س
– بول «77م» )) ( .((4وقد كان نتيجة لهذا �أن
ظهرت عندهم ما ت�سمى بـ ((نظرية المعنى ذي
الأبعاد الرباعية ،((4( ))Le sens quadruple
المعجمي
�أي �أن الن�ص يحتمل �أربعة معان :المعنى
ّ

ال�سياقُ
ِّ
القر�آني
في تف�سير
الزَّمخ�شري
َّ
(الك�شاف)

وال�صوفي،
(الرمزي،
الروحي
الحرفي ،والمعنى
ّ
ّ
ّ
ّ
(((4
والبياني) .
ّ
والمف�سر
وتعد م�س�ألة عالقة الن�ص بما حوله –
ّ
خا�صة – هي الم�سالة الأ�سا�س ّية والمه ّمة عند
ّ
فال�سفة الهيرمنيوطيقا( .((4ولع ّل �أ ّول محاولة لو�ضع
الديني هي محاولة الفيل�سوف
قواعد تف�سير الن�ص
ّ
(((4
اليهودي (ا�سبينوزا) (1632م1677-م) .
ّ
لقد و�ضع (ا�سبينوزا) مجموعة من القواعد
الديني،
المف�سر في تف�سير الن�ص
يجب �أن يراعيها ّ
ّ
وهي:

 .3االعتماد على ال�سياق في التف�سير ،وذلك من
خالل ((تجميع �آيات ك ّل �سفر وت�صنيفها
تحت مو�ضوعات �أ�سا�س ّية عددها محدود،
حتى ن�ستطيع العثور ب�سهولة على جميع الآيات
المتع ّلقة بنف�س المو�ضوع [كذا] ،وبعد ذلك نجمع
ك ّل الآيات المت�شابهة والمجملة� ،أو التي تعار�ض
بع�ضها البع�ض [كذا] ،واعني بالآية المجملة
�سهولة �أو �صعوبة فهم المعنى من ال�سياق ال
�سهولة �أو �صعوبة فهم المعنى من العقل)) (.((5
الن�ص
 .4درا�سة الظروف والمالب�سات التي كتب بها ّ
الديني� ،أي معرفة المقام و�سياق الحال(.((5
ّ

مقـــاالت

 .1النظر �إلى الن�ص بو�صفه وحدة واحدة يف�سر
بع�ضه بع�ض ًا ،ولذلك فان على المف�سر �أن يعتمد
على الن�ص نف�سه في التف�سير من دون �أن
يعتمد على �أفكار م�سبقة في تف�سيره ،فيقول:
((يجب �أن تكون معرفتنا بالكتاب م�ستم ّدة ك ّلها
من الكتاب وحده ،و�أخير ًا ف� ّإن الكتاب �ش�أنه
�ش�أن الطبيعة ال يعطينا تعريفات للأ�شياء التي
يتح ّدث عنها ،وعلى ذلك فكما يجب �أن ن�ستنتج
تعريفات الأ�شياء الطبيعية المختلفة كذلك
يجب ا�ستخال�ص التعريفات التي يعطيها الكتاب
في مختلف الروايات التي نجدها ب�ش�أن ك ّل
مو�ضوع)) (.((5

الن�ص ،و�أخالقه،
 .5درا�سة �شخ�صية �صاحب
ّ
و�سيرته ب�شكل عام(.((5
للن�ص� ،أي الغاية
 .6درا�سة هدف كتابة الم�ؤلف ّ
الن�ص ،لذلك يقول(( :يجب �أن يربط
من كتابة ّ
هذا الفح�ص التاريخي كتب الأنبياء بجميع
المالب�سات الخا�صة التي حفظتها لنا الذاكرة،
�أعني �سيرة م�ؤلف ك ّل كتاب ،و�أخالقه ،والغاية
التي كان يرمي �إليها ،ومن هو؟ وفي �أي منا�سبة
كتب كتابه؟ ولمن؟ وب�أي لغة كتبه؟ كما يجب �أن
يقدم هذا الفح�ص الظروف الخا�صة بك ّل كتاب
على حدة…))(.((5
وب��ذا نجد � ّأن التف�سير (الهيرمنيوطيقا) قد
ارت��ب��ط ف��ي بدايته بالن�ص ال��دي��ن��ي� ،إ ّال � َّأن هذا
الم�صطلح ق��د ات�سع فيما بعد� ،إذ ((انتقل من
مجال علم الالهوت �إلى دوائر �أكثر ات�ساع ًا ت�شمل
كافّة العلوم الإن�سان ّية كالت�أريخ ،وعلم االجتماع،
واالنثربولوجي ،وفل�سفة الجمال ،والنقد الأدب��ي،
والفولكلور)) ( ،((5ويرجع الف�ضل في ه��ذا �إلى
العلماء الأل��م��ان ،ويعد العالم الألماني (�شالير
ماخر) (1843م) هو �أ ّول من حاول و�ضع قواعد

الديني ،ل ّأن
 .2درا�سة اللغة التي كتب بها الن�ص
ّ
حي ينمو ويتط ّور وتتغ ّير كثير من
اللغة كائن ّ
معاني المفردات والتراكيب .كذلك ل ّأن اللغة
اجتماع ّية وهي ترتبط بعادات وتقاليد ذلك
المجتمع ،لذلك يقول(( :يجب �أن يفهم طبيعة
وخ�صائ�ص اللغة التي د ّونت بها �أ�سفار الكتاب
المقد�س و[كذا] التي اعتاد م�ؤلفوها التح ّدث
بها ،وبذلك يمكننا فح�ص ك ّل المعاني التي
الن�ص)) (.((5
يمكن �أن يفيدها ّ
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أدبي)
الن�ص ب�شكل عام
عامة لدرا�سة ّ
(الديني ،وال ّ
ّ
مت�أثر ًا بما قام به (ا�سبينوزا) ،وهذه القواعد هي:
 .1درا�سة �شخ�صية �صاحب الن�ص ،فهو يرى
لغوي ينقل فكر الم�ؤلف �إلى
الن�ص و�سيط ّ
((� ّأن ّ
القارئ)) (.((5
الن�ص درا�سة تاريخية،
 .2درا�سة اللغة التي كتب بها ّ
الن�ص ك ّلما تق ّدم ((في الزمن �صار
فهو يرى � ّأن ّ
غام�ض ًا بالن�سبة لنا،و�صرنا – من ثم – �أقرب
�إلى �سوء الفهم ال الفهم)) ( ،((5كذلك يرى
� ّأن درا�سة اللغة الب ّد �أن ترتبط بالم�ؤلف ل ّأن
الن�ص فيه جانبان – في ر�أيه – هما(( :جانب
ّ
مو�ضوعي ي�شير �إلى اللغة ،وهو الم�شترك الذي
يجعل عملية الفهم ممكنة ،وجانب ذاتي ي�شير
�إلى فكر الم�ؤلف ويتج ّلى في ا�ستخدامه الخا�ص
ل ّلغة)) (.((5
الن�ص نف�سه في عملية
�	.3أن يعتمد
المف�سر على ّ
ّ
التف�سير من دون �أن يدخل �أهواءه وذاته في
الن�ص
الن�ص ،فالب ّد �أن تكون درا�سة ّ
عملية فهم ّ
المف�سر ((�أن ي�ساوي
مو�ضوع ّية ،فهو يطالب
ّ
نف�سه بالم�ؤلف ،و�أن يح ّل مكانه عن طريق �إعادة
والمو�ضوعي لتجربة الم�ؤلف من
الذاتي
البناء
ّ
ّ
الن�ص)) (.((6
خالل ّ
 .4درا�سة داللة المفردات وا�ستعماالت المادة
المف�سر �أن يعلل لإيثار �صاحب
الواحدة مما يعين ّ
الن�ص لفظة على �أخرى �أو تعبير ًا على �آخر(.((6
لقد كان للمدر�سة الألمانية �أثرها الكبير على
المفكرين الغربيين المحدثين الذين �أ�سهموا في
بلورة نظر ّية عامة في التف�سير تنطبق على الأدب
وغيره من العلوم الإن�سان ّية.
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الزمخ�شري ومنت�صف القرن ال�ساد�س الهجري

�أ ّما ما يتعلق بالزمخ�شري – مو�ضوع الدرا�سة
– ف�إننا نحاول �أن نطرح مجموعة من الأ�سئلة
ونجيب عنها للك�شف عن منهجنا في الدرا�سة،
وهي :لماذا حددت المدة بمنت�صف القرن ال�ساد�س
الهجري؟ ولماذا لم يقع االختيار على قرن واحد
ّ
مف�سر واحد
فقط؟ ولماذا لم وقع االختيار على ّ
فقط؟ ولماذا اختير مجاهد بن جبر (ت102هـ)،
ومقاتل بن �سليمان (ت150هـ) من دون غيرهم من
المف�سرين كتمهيد لفترة الزمخ�شري ؟
�إن ت��ح��دي��د م���دة ال��درا���س��ة بمنت�صف ال��ق��رن
الهجري يعود �إلى طبيعة المو�ضوع نف�سه
ال�ساد�س
ّ
– وهو الداللة ال�سياق ّية – �إذ � َّإن الداللة ال�سياق ّية
لم تت�ضح ب�شكل كبير �إ ّال بعد نظرية النظم لعبد
القاهر الجرجاني (ت417ه����ـ)�،أي نهاية القرن
الهجري ،و�أ ّول من طبق ه��ذه النظرية
الخام�س
ّ
الزمخ�شري( ت538هـ )،
ب�شكل �أكثر دقة من غيره
ّ
الهجري.
�أي منت�صف القرن ال�ساد�س
ّ
و�إذا كان الأم��ر هكذا فلماذا لم يقع االختيار
الهجري مث ًال
على ق��رن واح��د كالقرن ال�ساد�س
ّ
ال��ذي ات�ضحت فيه الداللة ال�سياق ّية ب�شكل كبير
المف�سرين البيانيين؟ �إن هذا
وتخ�صي�صه عند
ّ
الأم���ر مرتبط ب��ه��دف البحث وه��و ت�أ�صيل فكرة
الداللة ال�سياق ّية فعندما يريد الباحث �أن ي� ّؤ�صل
فكرة معينة فالب ّد من �أن يرجع �إلى �أقدم م ّدة� ،إذ
لي�س من المعقول �أن تظهر فكرة الداللة ال�سياق ّية
عند الزمخ�شري ف��ي منت�صف ال��ق��رن ال�ساد�س
الهجري فج�أة فالب ّد لها من ج��ذور ،وقد تط ّورت
ّ
حتى و�صلت �إلى ما هي عليه.
المف�سرين م��ن دون
�أ ّم���ا �سبب اختيار ه����ؤالء
ّ

ال�سياقُ
ِّ
القر�آني
في تف�سير
الزَّمخ�شري
َّ
(الك�شاف)

فان ذلك نتيجة مراعاة عدة �أمور منها:
غيرهم ّ
مف�سر من ه�ؤالء تف�سير ًا �صحت ن�سبته
ّ �	.1إن لك ّل ّ
�إليه.
ّ �	.2إن اغلب ه�ؤالء المف�سرين يم ّثلون اتجاهات
مختلفة في الفكر ومن ثم اختالف نظرتهم
للن�ص.
ّ
المف�سرين يم ّثلون جانب ًا مهم ًا من
ّ �	.3إن ه�ؤالء
ّ
جوانب التط ّور في التف�سير:

النظر ّية �أهمية كبيرة في درا�ستي ل ّأن هذه النظر ّية
النحوي �أكثر من تعلقها
نظر ّية لغو ّية تتع ّلق بالجانب
ّ
بغيره ،ودرا�سة المعنى وال�سياق من المو�ضوعات
ال�شاملة – كما �أ�شرت – ومن ثم كانت درا�ستي
تقوم على �أ�سا�س طبيعة الإ�شارات التي �أجدها عند
المف�سرين ب�ش�أن المو�ضوع.
ّ
ك��ذل��ك م���ع �أن االخ��ت��ي��ار وق���ع م��ف�����س��ر واح���د
وه��وال��زم��خ�����ش��ري �إ ّال � َّأن �إ���ش��ارات��ي �إل���ى مجاهد
(ت102هـ) ،ومقاتل (ت 150هـ) كانت قليلة ،فقد
اقت�صرت �إ�شارتي �إليهما في مو�ضوع ال�سياق في
التف�سير والت�أويل وتعدد داللة المفردة فقط ،وذلك
المف�سرين الأوائل فقد عا�شا �ضمن
لأنهما كانا من
ّ
مدة لم تكن فيها الحركة العلمية مزدهرة مثلما هي
العبا�سي ،فقد عا�ش مجاهد في الع�صر
في الع�صر
ّ
العبا�سي.
أموي ،وعا�ش مقاتل �إلى بدايات الع�صر
ال ّ
ّ
وقد �أدخلتهما �ضمن النماذج المختارة وذلك ل ّأن
البحث يهدف �إلى جانب ت�أ�صيل نظرية ال�سياق �إلى
درا�سة تط ّور نظرة المف�سرين �إلى ال�سياق من بداية
التف�سير �إلى نهاية الم ّدة المدرو�سة.

�أ .يع ّد مجاهد (ت102ه��ـ) �صاحب �أ ّول كتاب
تف�سير مكتوب و�صل �إلينا با�ستثناء تف�سير
ابن عبا�س – وهو �أ�ستاذ مجاهد – �إ ّال � َّأن
هذا التف�سير من�سوب �إليه.

مقـــاالت

ب .يع ّد مقاتل (ت150ه���ـ) �صاحب �أ ّول كتاب
تف�سير ك��ام��ل ل��ل��ق��ر َان ال��ك��ري��م ،وه���و من
المف�سرين البارزين في الداللة ال�سياق ّية.
ّ
ويم ّثل مجاهد ومقاتل المرحلة الأول��ى من
التف�سير ،وهي مرحلة اقت�صرت على بيان
معاني �ألفاظ القر َان الكريم و�إي��راد بع�ض
الق�ص�ص والمرويات.

المفردة وال�سياق

الزمخ�شري (ت538ه��ـ) ل ّأن
ج .كذلك اخترت
ّ
الزمخ�شري هو �أ ّول من ات�ضحت عنده نظر ّية
ّ
النظم ب�شكل �أكثر دقة من غيره ،كذلك لأنّه
يمثل اتجاه ًا فكري ًا مختلف ًا عن الآخرين وهو
االعتزال.

المبحث الأول
التطور الداللي (ال�سياق التاريخي)
ّ
اللغة والتطوّر

�أ�شرت فيما م�ضى �إل��ى ما ذك��ره (ا�سبينوزا)
و(�شاليرماخر) ف��ي ���ض��رورة درا���س��ة لغة الن�ص
درا�سة تاريخية ،و�سنحاول في ه��ذا المبحث �أن
ن�ؤ�صل هذه الفكرة عند المف�سرين في درا�ستهم للغة
القران الكريم.

وعلى الرغم من �إنّني قد جعلت نظر ّية النظم
صال بين مدتين لم اجعلها ح�� ّد ًا فا� ً
ح�� ّد ًا فا� ً
صال
المف�سرين على
في درا�ستي فلم �أقم الموازنة بين
ّ
�أ�سا�س م��ن عا�ش قبل نظرية النظم وم��ن عا�ش
بعدها ل ّأن هذه النظر ّية لها ج��ذور ت�أريخ ّية وقد
المف�سرين .كذلك لم �أعط هذه
�أ�شار �إليها بع�ض
ّ

ول��ي �أن اذك��ر �أن م��ا �أ���ش��ار �إل��ي��ه (ا�سبينوزا)
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و(�شاليرماخر) وغيرهما كان عن وعي و�إدراك بان
اللغة في تط ّور م�ستمر ،وهو ما �أ�شارت �إليه الدرا�سات
اللغوية الحديثة �أي�ض ًا ف�شبهوا اللغة بالكائن الحي
في نموه وتط ّوره وموته مت�أثرين بذلك بعلم الحياة
(البيولوجيا) ( .((6و�أ���ش��ارت هذه الدرا�سات �إلى
�أن هذا التط ّور الذي ي�صيب اللغة هو �أمر حتمي
((فاللغة دائمة التط ّور مهما �أحيطت ب�سياج من
الحر�ص عليها والمحافظة على خ�صائ�صها)) (،((6
ومن ثم ال يمكن لمجتمع �أن يقف بوجه تط ّور اللغة
التي يتكلم بها ؛ ذلك ل ّأن ((تط ّورها ...يخ�ضع في
�سيره لقوانين جبرية ثابتة ،مطردة النتائج ،وا�ضحة
المعالم ،محققة الآثار ،ال يد لأحد على وقف عملها
�أو تغيير ما ت�ؤدي �إليه)) ( ،((6وهذا التط ّور الذي
ي�صيب اللغة ي�صيبها في جميع م�ستوياتها من �صوت
وبنية وتركيب ودالل��ة� ،إ ّال � َّأن هذا التط ّور �أكثر ما
يكون في ال�صوت والداللة( ،((6وفي المفردات �أكثر
مما هو في لتركيب(.((6
وي�صور لنا القران الكريم هذا التط ّور في ق�صة
�أه��ل الكهف� ،إذ يقول ج�� َّل �ش�أنه :ﮋ ﮦ

ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞ ﯟﯠﯡﯢﯣﯤ
ﯥﯦ ﯧﯨﯩﯪﯫﯬ

ﯭ ﯮ ﯯﮊ ﮊ ( ،((6فقد تط ّورت
لغة �أهل المدينة التي كانوا يعي�شون فيها(( ،ولم
يعد بمقدور �أه��ل الكهف بيان دالل��ة (معنى) ما
يريدون عن طريق لغتهم التي م�ضى عليها �أكثر
من ثالث مئة وت�سع �سنين ،بل لم يفهم من ر�آهم
ما يريدون)) ( ،((6ويظهر هذا وا�ضح ًا جلي َا في
ا�ستعمال لفظة (التلطف) التي ال تكون �إال في
ا�ستعمال الألفاظ(.((6
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عوامل التطوّر الداللي و�أ�شكاله ومظاهره

�إن التط ّور الذي ي�صيب اللغة البد من �أن يكون
مت�أثر ًا بعوامل �شتى منها عوامل خارجية كال�صراع
اللغوي ال��ذي يحدث بين اللغات وعوامل داخلية
تتمثل في اللغة نف�سها وطريقة ا�ستعمالها(.((7وقد
لخ�ص الدكتور علي عبد الواحد وافي هذه العوامل
بما يلي:
 .1العوامل االجتماعية :ويق�صد بها ((ح�ضارة
الأم������ة ،ون��ظ��م��ه��ا ،وع���ادات���ه���ا ،وت��ق��ال��ي��ده��ا،
وعقائدها ،ومظاهر ن�شاطها العلمي والعقلي،
وثقافتها العامة ،واتجاهاتها الفكرية ،ومناحي
وجدانها ونزوعها… وهلم جر ًا(.((7
 .2العوامل الخارجية :كال�صراع اللغوي وت�أثر
اللغات بع�ضها ببع�ض(.((7
 .3العوامل الأدبية :ويق�صد بها ((ما تنتجه قرائح
الناطقين باللغة ،وم��ا تبذله معاهد التعليم
والمجامع اللغوية وما �إليها في �سبيل حمايتها
واالرتقاء بها)) (.((7
 .4عوامل تتعلق باالنتقال اللغوي� ،أي انتقال اللغة
من جيل �إلى �آخر(.((7
 .5العوامل الطبيعية :ويق�صد بها ((الظواهر
الجغرافية والفيزيولوجية… وما �إليها)) (.((7
 .6العوامل اللغوية :وهي عوامل تتعلق باللغة نف�سها
من �أ�صوات وقواعد وما �إلى ذلك(.((7
�أ ّم���ا �أ���ش��ك��ال ال��ت��ط�� ّور ال��دالل��ي وم��ظ��اه��ره عند
المحدثين فهي على ثالثة �أ�شكال :تعميم الداللة،
وتخ�صي�صها ،وانتقالها رقي ًا وانحطاط ًا(.((7
 .1تعميم الداللة :ويق�صد به ((تو�سيع معنى
اللفظ ومفهومه ونقله من المعنى الخا�ص الدال

ال�سياقُ
ِّ
القر�آني
في تف�سير
الزَّمخ�شري
َّ
(الك�شاف)

العربية ،وقد �أ�سهم �إ�سهام ًا كبير ًا في تط ّورها(.((8

عليه �إلى معنى اعم وا�شمل)) ( ،((7مثال ذلك
لفظة (البا�س) �إذ كانت هذه اللفظة تطلق على
الحرب قديم ًا ،ثم �أ�صبحت تطلق بعد ذلك على
كل �شدة ف�صارت �أكثر عموم ًا(.((7

المف�سرون على التط ّور ال��ذي ي�صيب
وقد ن ّبه
ّ
اللغة فدر�سوا الألفاظ درا�سة تاريخية و�أ�شاروا �إلى
�أ�صولها التي انتقلت منها ،فقد وردت في القران
الكريم كثير من الألفاظ التي تط ّورت داللتها عما
كانت عليه في الجاهلية تعميما �أو تخ�صي�صا �أو
انتقاال في ال��دالل��ة وال �سيما ما ت�سمى بالألفاظ
الإ�سالمية �أو الم�صطلح القر�آني( ،((8كال�صالة،
وال���زك���اة ،وغ��ي��ره��م��ا م��ن الأل���ف���اظ .ويمكننا �أن
نعر�ض بع�ض ًا من هذه الألفاظ لنرى كيف در�سها
الزمخ�شري درا�سة تاريخية.

 .2تخ�صي�ص الداللة :ويق�صد به ((ق�صر اللفظ
العام على بع�ض �أفراده وت�ضييق �شموله)) (،((8
مثال ذلك لفظة (م�أتم) �إذ كانت تطلق على
اجتماع الن�ساء ب�شكل عام �سواء �أكان لحزن �أم
لفرح ،ثم تخ�ص�صت داللتها في اجتماع الن�ساء
في الحزن فقط(.((8

مقـــاالت

 .3انتقال الداللة :ويق�صد به ((انتقال اللفظ من
معناه �إل��ى معنى م�شابه ل��ه �أو قريب منه �أو
بينه وبينه [ك��ذا] منا�سبة)) ( ،((8ويكون هذا
االنتقال �أ ّما رقي ًا كانتقال لفظة (الر�سول) الذي
ي��دل على ال�شخ�ص ال��ذي ير�سله الإن�سان في
مهمة ما ثم �أ�صبحت داللتها �أكثر رقي ًا كما هو
معروف الآن( ،((8و�أ ّم��ا �أن يكون ذلك االنتقال
انحطاط ًا كانتقال لفظة (الكر�سي) –مث ًال–
الذي ا�ستعمل بمعنى العر�ش في القران الكريم
و�أ�صبحت تدل ال ّأن على الكر�سي المعروف(،((8
وكذلك لفظة (قحبة) التي كانت تعني المر�أة
التي ت�سعل كثير ًا ،ثم �أطلقت على المر�أة الباغية
لأنها ت�سعل وتتنحنح �إذا م ّر �أحد القادمين ببيتها
لطلب الزنا(.((8

 .1الإيمان والم�ؤمن:

لقد ذكر المف�سرون ع ّدة �أقوال في �أ�صله معنى
(الإيمان) ،وهي:
الأول:الت�صديق� ،أي �أن الم�ؤمن هو الذي ي�صدق
ب��ال�����ش��يء ،ك��ذل��ك ال���ذي ي�����ص��دق فعله مع
قوله(.((8
الثاني:الآمان� ،أي �أن الم�ؤمن هو الذي ي�ؤمن نف�سه
من العذاب �أو غيره(.((9
الثالث:ال���وث���وق وال�����س��ك��ون وال��ط��م���أن��ي��ن��ة ،ق��ال
الزمخ�شري(( :و�أ ّما ما حكى �أبو زيد عن
ّ
العرب :ما �آمنت �أن �أجد �صحابة –�أي ما
وثقت – فحقيقته� :صرت ذا �أمن به� ،أي ذا
�سكون وطم�أنينة…))(.((9

 -1التطوّر الداللي عند المف�سرين

ث��م �أ���ش��ار الزمخ�شري بعد ذل��ك �إل��ى المعنى
ال�����ش��رع��ي ال���ذي انتقلت �إل��ي��ه لفظة (الإي���م���ان)
ف�أ�صبحت لفظة الإيمان ((ه��و الت�صديق بالقلب
والعمل بالأركان والقول بالل�سان)) ( ،((9فانتقلت
من معناها العام وهو الت�صديق والأم��ان والوثوق

لقد ن��زل ال��ق��ران الكريم بلغة ال��ع��رب ،واللغة
العربية �ش�أنها �ش�أن جميع اللغات عر�ضة للتط ّور �إذ
((لي�ست العربية بدع ًا بين اللغات ،ذلك �أن اللغات
كافة تخ�ضع ل�سنة التط ّور)) ( .((8وم ّما ال �شك فيه
�أن الإ�سالم حدث خطير في تاريخ العرب واللغة
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وال�سكون والطم�أنينة �إلى معنى خا�ص �شرعي.
 .2الإ�سالم والم�سلم:

ذهب المف�سرون �إلى �أن �أ�صله معنى الإ�سالم
اال�ست�سالم والخ�ضوع والتذلل ،ثم تط ّورت داللة
لفظة الإ�سالم فاخذ يطلق على الخ�ضوع والتذلل
هلل تعالى وحده� ،أي انتقلت داللة اللفظة من العام
الطبري(( :وا���ص��ل الإ�سالم
�إل��ى الخا�ص ،يقول
ّ
اال�ست�سالم ،لأنه من ا�ست�سلمت لأمره ،وهو الخ�ضوع
لأمره ،و�إن ّما �س ّمي الم�سلم م�سلم ًا بخ�ضوع جوارحه
لطاعة ربه)) (.((9
 .3ال�صالة:

وفي ذلك يخالف الزمخ�شري كافه المف�سرين،
ولفظ ال�صالة عنده يق�صد ب��ه ((ع��ظ��م العجز
ل��رف��ع��ه ف��ي ال���رك���وع وال�������س���ج���ود))( ،((9واخ��ت��اره
الزمخ�شري(.((9
ّ
 .4الحـــــج:

وا�صل معنى (الحج) هو الق�صد مع التكرار،
ثم تط ّور هذا المعنى العام �إلى معنى خا�ص وهو
الحج المعروف وهو ق�صد بيت اهلل الحرام و�أداء
المنا�سك الخا�صة به(.((9
 .5العمـــــرة:

و�أ�صل معنى (العمرة) هو الزيارة والق�صد ،ثم
تط ّور هذا المعنى العام �إلى معنى خا�ص وهو زيارة
بيت اهلل الحرام(.((9
 .6الكاللـــــة:

وذك��ر الزمخ�شري ف��ي ذل��ك �أن الكاللة هي:
الإعياء ،وهو ال�ضعف وذهاب القوة ،وهي م�صدر
من الكالل(.((9
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ثم تط ّور هذا المعنى �إلى معنى خا�ص وهو كل ما
ي�صل الإن�سان من قرابة ون�سب ما عدا الوالد والولد،
�أو ما عدا الوالد(� ،((9أ ّما عالقته بالإعياء �أي ((ك�أنه
تناول الميراث من بعد عن كالل و�إعياء))(.((10
 .7الطــــالق:

الزمخ�شري �أن �أ�صله الطالق هو داللته
ذكر
ّ
على االنطالق وهو �ضد التقييد ،وذكرا ما يدل عليه
الزمخ�شري في
لفظ الطالق من معان لغوية وقال
ّ
معجمه�(( :أطلقت الأ�سير ،وه��و طليق ،وه��و من
الطلقاء .و�أطلقت الناقة من عقالها فطلقت ،وهي
طالق وطلق ،وابل �أطالق ،قال ذو الرمة(٭):
ت����ق����اذف����ن �أط���ل���اق�������اً وق����������ارب خ���ط���وه
ع�����ن ال����������ذود ت���ق���ي���ي���د وه�������ن ح���ب���ائ���ب���ه
ون��اق��ة ط��ال��ق :ت��رع��ى ح��ي��ث ���ش��اءت وال تمنع.
وتطلق الظبي :خلى عن قوائمه وم�ضى ال يلوي على
�شيء…))(.((10
ومن خالل هذه الأمثلة يت�ضح لنا � ّأن الألفاظ
والم�صطلحات الإ�سالمية قد تط ّورت من معنى عام
�إلى معنى خا�ص – غالب ًا – وهو ما ي�سمى بتخ�صي�ص
الداللة ،وهو الأمر الذي تنبه �إليه المف�سرون منذ
وقت مبكر� .أ ّما تعميم الداللة ف�سنتناوله فيما بعد
في تعدد داللة المفردة باختالف ال�سياق الذي ترد
فيه في المبحث الثاني – �إن �شاء اهلل تعالى.
�أ ّما انتقال داللة اللفظ فهو اقل من تخ�صي�ص
ال��دالل��ة وتعميمها ك��م��ا ر�أي��ن��ا ذل���ك ف��ي الأم��ث��ل��ة
ال�سابقة� ،إ ّال � َّأن بع�ض الدار�سين يرون ان ما عمله
الزمخ�شري في معجمه �أ�سا�س البالغة هو من باب
ّ
انتقال الداللة� ،إذ يرى
الزمخ�شري – ح�سب ر�أي
ّ
ه���ؤالء الدار�سين – � ّإن �أغلب الألفاظ الم�ستعملة

ال�سياقُ
ِّ
القر�آني
في تف�سير
الزَّمخ�شري
َّ
(الك�شاف)

مقـــاالت

هي �ألفاظ منقولة عن معان لغوية �أخ��ري وذلك
عن طريق المجاز لذلك ك��ان يعر�ض في معجمه
المعنى الحقيقي ثم المعنى المجازي الذي تط ّورت
�إليه ويترك للقارئ ا�ستخال�ص المعنى من خالل
و�ضع المفردة في العبارة �أي من خ�لال ال�سياق
ال��ذي ت��رد ف��ي��ه( ،((10بل يمثل معجمه في نظرهم
((ذروة لما يمكن ان يكون عليه المعجم الداللي
في ذلك الع�صر)) ( .((10ولعل ال�سبب في اهتمامه
ب��ه��ذا الجانب – �إن ك��ان �صحيح ًا م��ا ذك���روه –
هو بت�أثير الفكر االعتزالي عليه �إذ � َّإن المعتزلة
كانوا يرون � ّإن اللغة ((ظاهرة اجتماعية ي�صنعها
الإن�سان الذي يملك القدرة على �صنعها .وهي قابلة
للتط ّور والتغير تبعا لتط ّور المدلوالت والظروف
والمتعاملين بها ،وفيها من طاقات التو�سع ما ينبغي
ا�ستغالله للمواءمة بين الن�صو�ص الدينية والمبادئ
العقلية التي ت�سعى – �أ� ً
صال – �إلى تنزيه العقيدة،
والدفاع عنها)) ( .((10وذكر د .فا�ضل ال�سامرائي
الزمخ�شري لم يخالف المعتزلة فيما �أ�شار �إليه
� ّإن
ّ
في تط ّور الألفاظ �إ ّال في الم�صطلحات ال�شرعية –
التي ذكرنا بع�ض ًا منها – �إذ يراها المعتزلة ب�أنها
حقائق �شرعية مخترعة ولي�ست منقولة من معان
لغوية(.((10
و�أ�شار المف�سرون – �أي�ض ًا – �إلى ما �أ�شارت �إليه
الدرا�سات اللغوية الحديثة في انحطاط داللة بع�ض
الألفاظ وال �سيما تلك الألفاظ المحظورة اجتماعي ًا
ك�ألفاظ الجن�س والتبول والتغوط( ،((10فقد �أ�شار
المف�سرون �إلى ذلك في تف�سيرهم للألفاظ التي
كنى اهلل �سبحانه وتعالى بها عن االت�صال الجن�سي
كالرفث ،والمبا�شرة ،واالقتراب ،واللم�س ،والم�س،
والإف�ضاء ،والتغ�شي ،وغيرها ،وذل��ك في موا�ضع
كثيرة من القران الكريم ،ومنها:

 .1قوله

تعالى :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮊ (.((10

 .2قوله تعالى:

ﮋ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

ﯝ ﯞ ﯟ ﮊ(.((10

 .3قوله تعالى:

ﮋﯞﯟﯠﯡﯢﯣ

ﯤﯥ ﯦﯧﯨﯩﯪﯫ ﯬ
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ

ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ

ﰂ ﰃ ﮊ (.((10

 .4ق���ول���ه ت���ع���ال���ى:

ﮋ ﭤﭥﭦﭧ

ﭨﭩﭪﭫﭬﭭ

ﭮﮊ (.((11

 .5ق���ول���ه ت���ع���ال���ى:

ﮋ ﮃﮄﮅ

ﮆﮇﮈﮉﮊ
ﮋﮌﮍﮎﮏ ﮐ
ﮑﮒﮓﮔﮕ
ﮖﮗﮘﮙﮚﮛ
ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ
ﮤﮥﮦﮧﮨﮩ ﮪ
ﮫﮬﮭﮮﮯ ﮰ ﮱ

.6
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ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﮊ(.((11

قوله تعالى :ﮋ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
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ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ ﯓ
ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ

ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﮊ (.((11( ((11

 .7قوله تعالى:

ﮋﭑﭒﭓﭔﭕﭖ

ﭗﭘ ﭙﭚﭛﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭯﭰﭱﭲﭳ ﭴﭵﭶﭷﭸ
ﭹﭺﭻﭼ ﭽﭾ
ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈﮉﮊﮋ ﮌﮍﮎ

.8

ﮏ ﮐ ﮊ (.((11

قوله تعالى :ﮋ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮊ (.((11

فاللبا�س – مث ًال – ك��ان ي��دل على الملب�س،
والمبا�شرة ه��ي ل��ق��اء ب�شرة بب�شرة ،والإف�����ض��اء
الو�صول �إل��ى ال�شيء ،وا�ستعملت – هنا – كناية
عن االت�صال الجن�سي ،وكذا بقية الألفاظ ،وهي من
�آداب القر َان الكريم في ا�ستعمال الألفاظ كما ي�شير
�إلى ذلك المف�سرون(.((11
المبحث الثاني
تعدد الداللة والسياق

داللة المفردة وال�سياق

لكل كلمة معنى معجمي تدل عليه وهو المعنى
اللغوي ،ومن �سمات هذا المعنى التعدد .وهناك
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معنى �آخر ناتج عن و�ضع الكلمة في ال�سياق ،وهو
المعنى ال�سياقي ،وم��ن �سماته ان��ه معنى محدد
وثابت( .((11وقد تطرف بع�ض الغربيين فذهبوا �إلى
�إن الكلمة لي�س لها داللة بل ان داللتها ال تكون �إال في
ا�ستعمالها وو�ضعها في ال�سياق( .((11ونود ان ن�شير
هنا� -إلى ان ما ذكره الغربيون في هذا ال�ش�أن قد�سبق �إليه العرب قديم ًا ،وال �سيما ما �أ�شار �إليه عبد
القاهر الجرجاني (ت 471ه��ـ) في نظرية النظم
عندما ذهب �إلى ان الألفاظ لها داللة �أول��ى وهي
الداللة اللغوية وداللة ثانية وهي داللة المفردة في
النظم الذي ترد فيه(.((11
ولما كان ال�سياق هو المحدد لمعنى المفردة فمن
الطبيعي ان يختلف معنى الكلمة الواحدة باختالف
ال�سياق الذي ترد فيه ،وذلك ((كلما زاد ا�ستعمالها
وكثر وروده��ا في ن�صو�ص مختلفة))( ،((12وهذا
يعني � ّإن ال�سياق قد يعمم معنى المفردة من خالل
اختالف ال�سياقات التي ترد فيها ،وهو ما ي�سمى
بتعدد الداللة باختالف ال�سياق.
وف��ي حقيقة الأم���ر � َّإن ت��ع�� ّدد دالل���ة المفردة
باختالف ال�سياق ناتج عن التط ّور الداللي الذي
تخ�ضع له اللغة ،وهو الم�شترك اللفظي نف�سه ،وهو
((اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين ف�أكثر
داللة على ال�سواء عند �أهل تلك اللغة))( ،((12ويبدو
ان الم�شترك اللفظي ال وجود له في اللغة اال بف�ضل
ال�سياق ،فعندما نقول � ّإن لفظ (العين) يدل على
عدة معان وهي العين البا�صرة ،وعين المال ،وعين
الميزان هو قول غير �صحيح؛ وذلك لأننا �إذا �أطلقنا
لفظ (العين) فانه ال يتبادر �إلى الذهن �إال المعنى
الحقيقي لهذا اللفظ وه��و العين البا�صرة ،و�أ ّم��ا
المعاني المجازية الأخرى فهي ال تعرف �إال من خالل
و�ضعها في ال�سياق ،واق�صد بالم�شترك اللفظي

ال�سياقُ
ِّ
القر�آني
في تف�سير
الزَّمخ�شري
َّ
(الك�شاف)

هنا -الم�شترك اللفظي (البوليزيمي) الناتج عنالتط ّور الداللي عن طريق المجاز كالمثال ال�سابق ال
الم�شترك اللفظي (الهومونيمي) الذي يعرف عند
�أهل البالغة بالجنا�س اللفظي(.((12

فلو رجعنا �إل��ى تف�سير مجاهد وه��و �أق���دم كتاب
تف�سير و�صل �إلينا لوجدنا في �أثنائه بع�ض هذه
الإ�شارات �إ ّال � َّأن مجاهد ًا لم ي�صرح بذلك لفظ ًا،
فكلمة (النا�س) تعني جماعة من الب�شر  -كما هو
معروف -ولكنه ف�سرها بـ (�آدم) (عليه ال�سالم)
( ((12في قوله تعالى :ﮋ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

مقـــاالت

ويرى عالم �سبيط النيلي* � َّإن معنى اللفظ ثابت
وال يتغير باختالف ال�سياق بل يتغير معنى الجمل
والتراكيب التي ي��رد فيها ذل��ك اللفظ ،فيقول:
((على ان المجاز ما كان ليظهر لوال تعدد الدالالت
�أو المعاني للفظ الواحد الذي هو الم�شترك المعنوي
�أو اللفظي ح�سب اختالفهم في اال�صطالح والمهم
�أن المراد منه ا�شتراك معاني متعددة في لفظ
واح��د .معلوم �أن هذا الت�صور هو نوع من الوهم
وقد تتبعنا كافة [كذا] ما وقع ب�أيدينا من موارد
بهذا ال�صدد فما وجدنا المعاني م�شتركة في لفظ
واح��د ،بل هو محال في ذات��ه ما دام��ت للأ�صوات
قيمة معنوية وللترتيب الت�سل�سلي لها داللة محددة.
�إنما �سبب الوهم عندهم العبارات التي دخلت فيها
تلكم الألفاظ فالقوا بمعاني الجمل على الألفاظ،
ولما كانت المفردة تدخل �أكثر من جملة و�صورة
للتركيب فمن الطبيعي �أن تكون الجمل مختلفة في
الداللة الكلية)) ( ،((12وهذا الر�أي غير �صائب لأنه
لو كان ذلك �صحيح ًا لجاز لنا ان ن�ضع �أية لفظة في
�سياق معين فتعطينا المعنى الذي نريده منها دون
�أن تكون تلك اللفظة محتملة للمعنى الجديد الذي
�أعطته في ال�سياق ،وهذا غير جائز في اللغة.

ﮄﮅ ﮆﮇﮈﮉﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮊ ( ،((12وكذلك في قوله تعالى:
ﮋ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ
ﯬ ﯭﯮﯯﯰﯱ ﯲﯳ

ﯴ ﮊ ( .((12وكذلك كلمة (الأمة) فهي تعني
جماعة من النا�س ولكنه ف�سرها في قولــه تعــالى:

ﮋﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ ﭘﭙﭚ ﭛﭜ

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﮊ

(((12

ب�أنها الملة(.((12

وت���ط��� ّورت الم�سالة ع��ن��د م��ق��ات��ل ب��ن �سليمان
(ت150ه����ـ) ف���أل��ف كتاب ًا ف��ي ت��ع��دد دالل���ة اللفظ
باختالف ال�سياق �أطلق عليه ا�سم (الأ�شباه والنظائر
في القر�آن الكريم).وكان مقاتل ي�شير �إلى المعنى
المعجمي (اللغوي) والمعاني المجازية – �أحيان ًا –
�أي ان اختالف معنى الكلمة باختالف ال�سياق ناتج
عن التط ّور الداللي الذي تخ�ضع له اللغة ،ففي وجوه
كلمة (الموت) – مثال – عر�ض للمعاني المجازية
ل��ه��ذه الكلمة وه���ي :ال��ن��ط��ف ،وال��ك��ف��ار ،وج��دوب��ة
الأر���ض ،وذه��اب ال��روح الم�ؤقت( ،((12ثم ذكر بعد
ذلك المعنى المعجمي ،فقال(( :والوجه الخام�س:
الموت بعينه :ذه��اب ال��روح ب��الآج��ال وه��و الموت
الذي ال يرجع �صاحبه �إلى الدنيا…))( ،((13وغيره

تعدد داللة المفردة باختالف ال�سياق عند
المف�سرين

لقد تنبه المف�سرون -ومنذ وقت مبكر� -إلى ما
�أ�شارت �إليه الدرا�سات اللغوية الحديثة في تعدد
دالل��ة المفردة باختالف ال�سياق ال��ذي ت��رد فيه،
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من الأمثلة .كذلك يربط بين المعنى المعجمي
والمعاني المجازية المنتقلة عنه –�أحيان ًا– ففي
وجوه كلمة (الماء) – مث ًال – ذكر انه ي�أتي بمعنى
المطر ،والنطفة( ،((13ثم قال(( :والوجه الثالث:
الماء يعني القر�آن ،فذلك قوله في النحل(( :واهلل
انزل من ال�سماء ماء)) [النحل  ]65يعني القر�آن
وه��و مثل �ضربه اهلل ،كما � ّأن الماء حياة للنا�س
كذلك ال��ق��ر�آن حياة لمن �آم��ن ب��ه)) ( ،((13وهذا
يعني �أن مقات ًال قد �سبق غيره في الإ�شارة �إلى فكرة
المجاز(.((13
ومن هذه الأمثلة يت�ضح لنا � ّأن مقات ًال قد عر�ض
في كتابه الأ�شباه والنظائر في القر�آن الكريم لأنواع
مختلفة من الألفاظ منها حروف ،و�أفعال ،و�أ�سماء،
وظ���روف ،وق��د عالجها معالجة �سياقية كما هو
ملحوظ في الدرا�سات اللغوية الحديثة التي تعنى
بال�سياق.
تعدد داللة المفردة بعد مقاتل بن �سليمان.

يعد الزمخ�شري وال��ذي ج��اء بعد مقاتل ،وقد
خ�ص بالدرا�سة ،فقد كانت �إ�شاراته �إلى تعدد داللة
المفردة باختالف ال�سياق قليلة ،و�سنحاول ان
نعر�ض بع�ض الأمثلة عنده:
 .1الأمة:
والزمخ�شري ان لفظة (الأم��ة) ت�أتي على
ذكر
ّ
عدة معاني منها:
�أ .الدين والملة ،مثل قوله تعالى:

ﮋﭾﭿﮀ

ﮁﮂﮃﮄﮅ ﮆﮇ

ﮈﮉﮊﮋﮌﮍ ﮎﮏ
ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
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ﮱ ﮊ (� ،((13أي على دين وملة واحدة(.((13

ب .ال��ح��ي��ن وال��م��دة وال���وق���ت ،م��ث��ل ق��ول��ه تعالى:
ﮋﮅﮆﮇﮈﮉ ﮊﮋﮌ

ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮊ (� ،((13أي �إل��ى حين
وقت ،وقوله تعالى :ﮋ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﮊ (� ،((13أي ادكر
بعد مدة وحين من الزمن(.((13

د .الإم���ام ومعلم الخير وال��ق��دوة ،كقوله تعالى:
ﮋﭥﭦ ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ

ﭯﮊ(� ،((13أي ك��ان �إم��ام�� ًا ومعلم ًا للخير
وق���دوة( .((14وذكر الزمخ�شري �أي�ض ًا �أن �أ�صله
معنى (الأمة) هو الق�صد(.((14
 .2البــــالء:
ذكر الزمخ�شري � ّإن لفظ (البالء) ياتي بمعنى:
�أ .ال��ن��ع��م��ة ،وذل���ك �إذا ك���ان ال��ب�لاء ف��ي الخير،
كقوله تعالى :ﮋ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮊ (،((14
�أي وفي ذلكم �أنعام ،وذلك �إذا كانت الإ�شارة
�إلى الإنجاء .وقوله تعالى :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

ﭨ ﮊ (� ،((14أي اعملوا ح�سن ًا(.((14

ب .ال�شر ،وذل��ك �إذا ك��ان البالء في ال�سوء ،كما
في الآي��ة ال�سابقة �إذا كانت الإ�شارة �إلى عمل
فرعون(.((14
ج��ـ .االختبار واالمتحان ،وه��و المعنى المعجمي،
مثل قوله تعالى :كل نف�س ذائقة الموت ونبلوكم

ال�سياقُ
ِّ
القر�آني
في تف�سير
الزَّمخ�شري
َّ
(الك�شاف)

ب��ال�����ش��ر

ﯩ ﯪ ﯫﯬ … ﮊ (� ،((15أي ي�صدوك(.((15

ﮋ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ

ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅﮊ (� ،((14أي نختبركم
ونمتحنكم(.((14

المبحث الثالث

التوافق ال�سياقي

 .3النف�س:

يق�صد بالتوافق ال�سياقي االن�سجام بين الأجزاء
الم�شكلة للن�ص ،وهذا التوافق قد يكون بين الألفاظ
والعبارات في الآية نف�سها� ،أو يكون بين الآيات �إذ
� َّأن ((ف��ي القر�آن الكريم �آي��ات وتعبيرات تت�شابه
مع تعبيرات �أخرى وال تختلف عنها �إ ّال في مواطن
�ضئيلة كان يكون االختالف في حرف �أو في كلمة� ،أو
في نحو ذلك)) ( .((16وفي حقيقة الأمر ان القر�آن
الكريم متوافق �سياقي ًا وال يوجد هناك اختالف ف�إذا
ما وجد فانه البد من ان يكون لعلة ترتبط بالجانب
الإعجازي للقران الكريم� ،إ ّال � َّأن هذه الم�سالة –
�أي محاولة �إيجاد التناق�ض وع��دم االن�سجام في
ال��ق��ر�آن الكريم م�سالة قديمة ب��ل ان بع�ض هذه
المحاوالت قد رافقت ن��زول القر�آن الكريم(،((16
وقد �أثارت الحركات الفكرية المناوئة للإ�سالم هذه
الم�سالة ب�شكل كبير وحاولت ان تجد بع�ض الثغرات
للطعن في القر�آن الكريم والت�شكيك فيه النه يمثل
وحدة الم�سلمين والد�ستور الذي تقوم عليه الأمة
الإ�سالمية.

ذكر المف�سرون � ّإن لفظ (النف�س) ي�أتي على
عدة معان:
�أ .الروح ،ولم يذكروا �أمثلة على ذلك(.((14
الطو�سي(( :والنف�س ال��دم ،ومنه
ب .ال��دم ،ق��ال
ّ
النف�ساء ،ونف�ست المر�أة)) (.((14
الزمخ�شري �إل��ى ان �سبب ت�سمية الدم
وذه��ب
ّ
بالنف�س ((ل ّأن قوامها بالدم)) (.((15
ج .الذات ،وهو المعنى المعجمي(.((15

مقـــاالت

الزمخ�شري(( :ثم قيل للقلب :نف�س،
د .القلب ،قال
ّ
ل ّأن النف�س به)) (.((15
الزمخ�شري �إلى ان �سبب ت�سمية
هـ .الماء ،وذهب
ّ
الماء بالنف�س ((لفرط حاجتها �إليه)) (.((15
 .4الفتنة:
ذكر الزمخ�شري � ّإن لفظ (الفتنة) ي�أتي على
عدة معان:
�أ .ال�شرك والكفر ،كقوله تعالى:

ﮋﭶﭷﭸ

التوافق ال�سياقي بين �أجزاء الآية

ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ونق�صد به ال��ت�لا�ؤم واالن�سجام بين الألفاظ
الم�شكلة للآية من حيث المعنى ،فقد تبدو بع�ض
الألفاظ متناق�ضة فيما بينها في الظاهر� ،أو �أن
بع�ضها ي�شبه الآخ��ر فيكون في ذكر �أحدهما غنى
في ذكر الآخر ويذكر اللفظان في �آية واحدة .وفي
حقيقة الأمر ان اغلب هذه الأم��ور متعلقة بالنظم
االجتماعية من �أ�ساليب وق�ضايا لغوية ال يعرفها
اال المتمر�سون باللغة العربية و�أخرى تتعلق ب�سياق

ﮅ ﮊ (� ،((15أي حتى ال يكون �شرك ًا(.((15

ب .المحنة والعذاب ،مثل قوله تعالى :ﮋ ﭾ ﭿ

ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ ﮉﮊ

ﮋ ﮌ… ﮊ (� ،((15أي جعل عذاب النا�س
كعذاب اهلل �سبحانه وتعالى(.((15

د .ال�صد ،كقوله تعالى :ﮋ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ ﯧﯨ
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الحال والجوانب الداللية.
ومن �أمثلة ذلك قوله تعالى :ﮋ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮊ( ،((16نجد
ان الفعل (تعثوا) يدل على الف�ساد ،وا�صله ((�شدة
الإف�ساد ،بل هو ا�شد الإف�ساد ،يقال منه :عثى فل ّأن
(((16
في الأر�ض� :إذا تجاوز في الإف�ساد �إلى غايته))
ﮋﯭﯮ ﯯﯰ ﯱ

وف��ي ق��ول��ه تعالى:
ﯲ ﯳ ﮊ ( ((16نجد ان الخطاب موجه الثنين
(فاتيا)( ،فقوال) ،وهما مو�سى وه��ارون (عليهما
ال�سالم) ولكن ه��ذا يتعار�ض مع لفظة (ر�سول)
الزمخ�شري
التي جاءت على �صيغة المفرد ،وذكر
ّ
ان ال�سبب في ذل��ك ان الر�سول قد يكون بمعنى
الر�سالة� ،أو النهما مت�ساندان متفقان على �شريعة
واح���دة وهما اخ���وان وم��ن ث��م ف��ان توحيد اللفظ
يدل على انهما كالر�سول الواحد ،وهو ربط ب�سياق
الحال(.((16
ونجد هناك توافقا �سياقي ًا بين لفظة (ال�شم�س)
و(القمر) باعتبارهما من الكواكب ،وذلك في قوله
تعالى] :وال�شم�س والقمر بح�سبان .ﮋﮂﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ( ،((16ولكن
كيف تتم الموافقة بين النجم وال�شجر والفرق
بينهما كبير؟ وذهب الزمخ�شري �إلى ان المق�صود
بالنجم –هنا -لي�س النجم المعروف في ال�سماء
و�إنّما هو ال�شجر ال��ذي ال �ساق له �أو كل ما ينجم
من الأر���ض ،و�أ ّم��ا ال�شجر فهو ال��ذي له �ساق ومن
ثم يكون المعنى ي�سجد هلل �سبحانه وتعالى النبات
الذي له �ساق والذي لي�س له �ساق �أي جميع �أنواع
النباتات(.((16
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الزمخ�شري كان من �أكثر المف�سرين
ونلحظ ان
ّ
عناية بهذا النوع وهو التوافق ال�سياقي بين الألفاظ
داخ��ل الآي��ة وان�سجام بع�ضها مع بع�ض وك��ان هذا
تحت ت�أثير نظرية (النظم) لعبد القاهر الجرجاني
الذي كان يعنى بموقع اللفظ في النظم وان�سجامه
مع الأج��زاء المجاورة له .ويمكننا ان ن��ورد بع�ض
الزمخ�شري في ك�شافه،
الأمثلة التي انفرد بها
ّ
ومنها ما �أورده في تف�سيره لقوله تعالى :ﮋ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ

ﮱ ﯓ ﯔ ﮊ ( ،((16ف��ق��د ج���اءت لفظة (م��ا)
الدالة على غير العاقل وعلى غير �أول��ي العلم مع
لفظة (قانتون) ،ويرى �أن ال�سبب في ذلك للتحقير
والت�صغير من ال�ش�أن( ،((16وهو ربط بين الجانب
الداللي للفظة (ما) مع �سياق حال الآية التي �سيقت
توبيخ ًا وتحقير ًا له�ؤالء الذين ادعوا هلل ولد ًا �سبحانه
وتعالى عما ي�صفون.
واقترن ذك��ر الأن��ع��ام بالبنين في قوله تعالى:
ﮋ ﯾ ﯿ ﰀ ﮊ ( ،((17مع �أ ّن��ه ال يوجد توافق
�سياقي بين اللفظتين ل ّأن مرتبة البنين �أعلى من
مرتبة الأن��ع��ام مع االختالف في الجن�س والنوع،
الزمخ�شري �أن ال�سبب في اقترانهما هو �أن
ويرى
ّ
البنين ]هم الذين يعينوهم على حفظها والقيام
بهاﮊ(.((17
وفي قوله تعالى :ﮋ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

ﮭﮮﮯﮰ ﮱﮊ ( ((17نجد �أن النظم
يقت�ضي �أن يقال(( :فبئ�س مدخل المتكبرين)) حتى
يوافق الفعل (ادخلوا) ولكنه جاء ((فبئ�س مثوى
المتكبرين)) ،ل ّأن دخولهم في جهنم وبقاءهم فيها
هو دخول وبقاء خالد �إلى الأبد كما �صرحت الآية
فكان خلودهم في النار بمعنى التواء والبقاء في
هذا المكان فجاءت لفظة (مثوى) للداللة على هذا

ال�سياقُ
ِّ
القر�آني
في تف�سير
الزَّمخ�شري
َّ
(الك�شاف)

ﯡﮊ( .((17وال خ�لاف في ان انقالب الع�صا
�إل���ى حية ال يتناق�ض انقالبها �إل���ى ج��ان �أو �إل��ى
ثعبان لأنّها تدل على الجن�س فيجوز وقوعها على
الكبير وال�صغير ،ولكن الثعبان وهو الحية الكبيرة
يناق�ض الجان وهو الحية ال�صغيرة ،فكيف وردت
هذه الألفاظ المختلفة في و�صف انقالب الع�صا؟
ويذكر الزمخ�شري عدة �أقوال في ذلك وهي:

الأمر ،وهو ربط ب�سياق حال ه�ؤالء الكافرين(.((17
التوافق ال�سياقي بين المفردات باختالف
�آيات القر�آن الكريم.

مقـــاالت

ل��ق��د ذك��رن��ا ف��ي م��ا م�����ض��ى �إل����ى وج����ود بع�ض
الخالفات التي تبدو في الظاهر بين المفردات
باختالف �آيات القر�آن الكريم ،ولكن �إذا ما تمعن
الإن�سان فيها وجد في ذلك الخالف �أم��ر ًا دالل ًّيا
يرتبط ب�سياق ح��ال الآي���ة ،وم��ن ذل��ك �آي���ات خلق
الإن�سان فتارة ت�شير بع�ض الآيات �إلى انه خلق من
(تراب) ،وبع�ضها ت�شير �إلى انه خلق من (طين)،
و�أخ���رى ت�شير �إل��ى ان��ه خلق من (حما م�سنون)،
�أو من (�صل�صال)� ،أو من (عجل)� ،أو من (ماء
مهين) ،فمن �أي �شيء خلق الإن�سان مع �أن هذه
الأمور المذكورة بينها خالف وا�ضح؟ ويذكر مقاتل
ان الإن�سان خلق من ه��ذه الأم���ور كلها وه��ي تدل
على تدرج خلق الإن�سان ((فقد بدا خلق �آدم من
�أدي��م الأر���ض وه��و ال��ت��راب ،ثم تحول التراب �إلى
الطين… وتحول الطين �إل��ى �ساللة ،ثم تغيرت
رائحة الطين فتحول �إل��ى حما م�سنون ،ثم ل�صق
فتحول �إلى طين الزب ،ثم �صار له �صوت ك�صوت
الفخار ،ثم نفخ فيه الروح ،ف�أراد �أن ينه�ض قبل �أن
تتم الروح فيه ،فذلك قوله خلق الإن�سان من عجل،
ثم جعل ذريته من النطفة التي تن�سل من الإن�سان،
ومن الماء المهين وهو ال�ضعيف)) (.((17

�أو ًالَّ �:إن هذه الم�سالة تتعلق بالإعجاز القر�آني� ،إذ
� َّإن كال الو�صفين مراد فو�صفهما في مو�ضع
ب�أنها ثعبان للداللة على عظمتها ،وو�صفها في
مو�ضع �آخر بالجان للداللة على �سرعة حركتها،
ومن ثم ف�إنها قد جمعت بين الو�صفين.
ثانياً�:أنها واردة على �سبيل التدرج� ،أي �إنها انقلبت
�إلى جان في بدء الأمر ثم انقلبت بعد ذلك
�إلى ثعبان ،وهو داخل في باب الإعجاز �أي�ض ًا.
الزمخ�شري الوجهين االول والثاني يدل
وذكر
ّ
�أنهما يتعلقان بالجانب الإعجازي في الجمع
بين الو�صفين وتدرج الخلقة(.((17
وفي قوله تعالى:

ﮋﭣﭤﭥﭦ ﭧﭨ

ﭩﭪﭫﭬ ﭭﭮﭯ ﭰ

ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ ﭸﭹﭺ

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮊ (((17ت��ج��د ان
الإن���زال قد ع��دي بـ (�إل���ى) ،وع��دي بـ (على) في
قوله تعالى :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

وف����ي ق�����ص��ة م��و���س��ى (ع��ل��ي��ه ال�������س�ل�ام) نجد
اي��ة تذكر ان ع�صاه انقلبت �إل��ى (ح��ي��ة) ،وثانية
�إل��ى (ثعبان) ،وثالثة �إل��ى (ج���ان) ،فقال تعالى:
ﮋﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮊ( ،((17وﮋﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﮊ( ،((17وﮋﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

ﭙﭚ ﭛﭜﭝﭞ
ﭟﭠ ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﮊ ( ،((18والفرق كبير
بين معنى (�إلى) التي تفيد االنتهاء و(على) التي
تفيد اال�ستعالء ،فلماذا لم يعد فعل الإنزال بـ (�إلى)
�أو (على) في الآيتين ليجري الكالم على �سياق

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
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الزمخ�شري ان المعنيين في الآيتين
واحد؟ ويذكر
ّ
متوافقان ،ل ّأن النزول يكون عن طريق الوحي وهو
يهبط من الأعلى ومن ثم ينتهي �إلى الر�سل ،وعلى
هذا فقد عدي فعل الإنزال بـ (على) مرة وبـ(�إلى)
مرة �أخرى على هذين المعنيين ،ثم يرد بعد ذلك
على قول من قالَّ � :إن مجيء (�إلى) في الآية الأولى
لقوله تعالى فيها (قولوا) بالجمع ،ومجيء (على)
في الآية الثانية لقوله تعالى (قل) بالأفراد بدعوى
ان الوحي ينزل على الر�سول على طريق اال�ستعالء
م�ست�شهدا بالآيات
وي�أتي للنا�س على جهة االنتهاء
ً
التي عديت بـ (�إلى) �إلى الر�سول (�صلى اهلل عليه
وال��ه و�سلم) كقوله تعالى :ﮋ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ

ﯵ ﮊ ( ،((18وقوله تعالى :ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ

ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ ﮠﮡ
ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﮊ ( ،((18وغيرها
من الآيات(.((18

وو�صفت ريح �سليمان (عليه ال�سالم) بالع�صف
تارة ،وبالرخاء تارة �أخرى ،كقوله تعالى :ﮋ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ

ﯲ ﯳ ﮊ ( ،((18وقوله تعالى:
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﮊ ( ،((18فما وجه التوافق
الزمخ�شري ان الريح كانت تت�صف
بينهما؟ ويذكر
ّ
بالرخاوة في نف�سها �إال �أنها عا�صفة في عملها
ح�سب ما يريد �سليمان (عليه ال�سالم) ،وقيل� :إنها
كانت تت�صف بالرخاء في وقت وبالع�صف في وقت
�آخر وكل هذا تحت �أمره (عليه ال�سالم) (.((18
ﮋﯝﯞﯟ

ﮋﮁ ﮂﮃﮄﮅﮆ

وق���ال ت��ع��ال��ى:
ﮇ ﮊ ( ،((18وق���ال ت��ع��ال��ى ف��ي م��و���ض��ع �آخ���ر:

ﮋ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ
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ﮦﮧﮨﮩﮪ ﮫ ﮬﮭﮮ

ﮯﮊ ( ،((18نجد ان الم�صبوب في الآية الأولى
هو (العذاب) ،وفي الآية الثانية هو (الحميم) مع
ان الحميم هو الم�صبوب ال عذابه فلماذا لم ي�أت
في الآية الأول��ى ب�صب الحميم حتى تتم الموافقة
ال�سياقية مع الآي��ة الثانية ويكون �أكثر ات�ساق ًا مع
الزمخ�شري �أن �صب العذاب
المعنى المراد؟ ويرى
ّ
بدال من الحميم مع � ّإن الحميم هو الم�صبوب هو
على طريقة اال�ستعارة فيكون في ذلك التعبير جانب
نف�سي وهو ت�صوير هول العذاب و�شدته(.((18
وم��ن خ�لال ما تقدم نجد ان �أكثر المف�سرين
�إ�شارة �إلى ما ي�سمى بالتوافق ال�سياقي ومحاولة دفع
هوالزمخ�شري النه
التناق�ض عن القر�آن الكريم
ّ
كان من المتكلمين الذين اخذوا على عاتقهم مهمة
الدفاع عن القر�آن الكريم.
المبحث الرابع
�سياق الآيات وال�سور القر�آنية عند
الزمخ�شري
ّ

الزمخ�شري (ت538ه��ـ) كثيرا عن
لم يختلف
ّ
�سابقيه في تناوله الربط اللفظي والمعنوي بين
الآيات القر�آنية ،وتركيزه على الآيات التي تبدو في
ظاهرها بعيدة االت�صال عن الآيات الأخرى �أو غير
متنا�سبة في موقعها مع الآيات الأخرى �أو بين �أجزاء
الآي���ة نف�سها .وم��ن ث��م فهو يت�ساءل على طريقة
المتكلمين عن �سبب مجيء الآي��ة في هذا الموقع
وعن عالقتها بالآيات الأخ��رى �أو عالقة �أجزائها
بع�ضها ببع�ض.
وم���ن �أم��ث��ل��ة ذل���ك م��ا ذك���ره ف��ي تف�سير قوله
تعالى :ﮋ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

ﮦﮧﮨ ﮩﮪﮫﮬ

ال�سياقُ
ِّ
القر�آني
في تف�سير
الزَّمخ�شري
َّ
(الك�شاف)

الزمخ�شري ان اهلل
فما العالقة بينهما ؟ ويذكر
ّ
�سبحانه وتعالى لما ذكر غ�ضبه اتبعه بالآية الدالة
على الإنذار� ،أي ان العالقة مو�ضوعية ل ّأن الإنذار
هو �إنذار من العذاب والعذاب ناتج عن غ�ضب اهلل
�سبحانه وتعالى فالمو�ضوع واح��د ،فيقول(( :فان
قلت كيف ات�صل قوله ((�إنما تنذر)) بما قبله؟ قلت
لما غ�ضب عليهم في قوله(( :ان ي�شا يذهبكم))
اتبعه الإنذار بيوم القيامة وذكر �أهوالها ،ثم قال:
((�إنما تنذر)) كان ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه
واله و�سلم) ا�سمعهم ذلك ،فلم ينفع ،فنزل�(( :إنما
تنذر)) �أو اخبره اهلل تعالى بعلمه فيهم)) (.((19

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ

مقـــاالت

ﯙﮊ( ،((19فقد ذكر ان هذه الآي��ة تخ�ص
الأ�صناف التي ت�ستحق ال�صدقة ،وقد وقعت هذه
الآي���ة ف��ي ظ��ل ذك��ر المنافقين ومكايدهم فكيف
يمكن ان يكون ه��ذا الأم���ر ؟ ث��م �أج���اب ع��ن هذا
الت�سا�ؤل بان اهلل �سبحانه وتعالى قد ذكر في هذه
الآي��ة الأ�صناف التي ت�ستحق الزكاة في ظل ذكر
المنافقين للداللة على ان المنافقين لي�سوا من هذه
الأ�صناف فال ي�ستحقون الزكاة لكي يبعد �أطماعهم
عن م�صارفها وللأ�شعار منه تعالى بحرمانهم منها،
فيقول(( :ف��ان قلت :فكيف وقعت ه��ذه الآي��ة في
ت�ضاعف ذك��ر المنافقين ومكايدهم ؟ قلت :دلَّ
بكون هذه الأ�صناف م�صارف ال�صدقات خا�صة
دون [كذا] غيرهم على انهم لي�سوا منهم ،ح�سما
لأطماعهم و�إ�شعار ًا با�ستيجابهم الحرمان ،و�أنّهم
بعداء عنها وعن م�صارفها ،فما لهم وما لها ؟ وما
�سلطهم على التكلم فيها ولمز قا�سمها �صلوات اهلل
عليه و�سالمه؟))(.((19

وب��ذل��ك نجد ان ال��رب��ط بين الآي���ات القر�آنية
ف��ي الأم��ث��ل��ة ال�سابقة ه��و رب��ط مو�ضوعي يتعلق
بالجانب المعنوي ،وهناك �أغرا�ض �أخرى ذكرها
الزمخ�شري ،ومنها الربط الحالي� ،أو الربط ب�سياق
ّ
الحال �أو الظرف ،وم��ن �أمثلة ذل��ك ما �أورده في
تف�سير ق��ول��ه تعالى :ﮋ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮊ
(� ،((19إذ تتحدث هذه الآي��ة عن نعيم الآخ��رة وانه
�أف�ضل من الدنيا وهي خطاب للر�سول محمد (�صلى
اهلل عليه وال��ه و�سلم) ،وقد وردت هذه الآي��ة بعد
قوله تعالى :ﮋ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﮊ ( ،((19مع � ّأن هذه الآي��ات تتحدث
عن نفي التوديع والقلي عنه (�صلى اهلل عليه واله
و�سلم) ،فما وجه االت�صال بينهما ؟ ويذكر ان وجه
االت�صال �أن اهلل �سبحانه وتعالى عندما نفى عن
الر�سول (�صلى اهلل عليه واله و�سلم) التوديع والقلي
وهي كرامة عظيمة له (�صلى اهلل عليه واله و�سلم)
ذك��ر ه��ذه الآي��ة للداللة على ان حاله في الآخ��رة
�أكرم واجل و�أعظم فهو مقدم على جميع الأنبياء
والر�سل ،و�أمته مقدمة على �سائر الأمم ،و�شفاعته
للم�ؤمنين ،ورفع درجاتهم ،وغيرها من الكرامات

الزمخ�شري ع��دة و�سائل و�أغ��را���ض
وق��د ذك��ر
ّ
معنوية للربط بين الآيات القر�آنية �أو بين �أجزائها
منها و�سائل و�أغ��را���ض ق��د ذك��ره��ا البع�ض قبله
ومنها و���س��ائ��ل و�أغ���را����ض �أخ���رى ج��دي��دة ،ومنها
الربط المو�ضوعي وهو الت�شابه بين الآيات القر�آنية
ف��ي ال��م��و���ض��وع �أو �أن��ه��ا ت��ت��ن��اول ال��م��و���ض��وع نف�سه.
ومن �أمثلة ذلك ما �أورده في تف�سير قوله تعالى:
ﮋ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ

ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ

ﰃ ﰄ ﮊ (� ،((19إذ وردت هذه الآية الدالة على
الإن��ذار بعد الآي��ة الدالة على الغ�ضب ،وهي قوله
تعالى :ﮋ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﮊ (،((19
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التي �سيعطيها اهلل �سبحانه وتعالى له يوم القيامة،
فهو ربط بين حاله في الدنيا في نفي التوديع والقلي
عنه وحاله في الآخرة والنعيم الذي ينتظره :فيقول:
((فان قلت :كيف ات�صل قوله :ﮋ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂﮊ بما قبله ؟ قلت :لما ك��ان في �ضمن نفي
التوديع والقليّ � :إن ن اهلل موا�صلك بالوحي �إليك،
و�إنّك حبيب اهلل وال ترى كرامة �أعظم من ذلك وال
نعمة �أج ّل منه� :أخبره �أن حاله في الآخرة اعظم من
ذلك واجل ،وهو ال�سبق والتقدم على جميع �أنبياء
اهلل ور�سله ،و�شهادة �أمته على �سائر الأم��م ،ورفع
درجات الم�ؤمنين و�إعالء مراتبهم ب�شفاعته ،وغير
ذلك من الكرامات ال�سنية(.((19
وق���د ي��رب��ط ب��ي��ن �أج����زاء الآي����ة اع��ت��م��ادا على
�سياق ال��ح��ال ،مثل قوله تعالى :ﮋ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁﮊ(� ،((19إذ ذكر �إن وجه ات�صال ((من عذاب
�شديد)) بـ(الويل) مرتبط بحال الكافرين في النار
�إذ ((انهم يولون من عذاب �شديد ،وي�ضجون منه،
ويقولون :يا وي�لاه ،كقوله :ﮋ ﭡ ﭢ ﭣ ﮊ
[الفرقان .((19( ))]13
الزمخ�شري تقديم بع�ض الآيات
وت��ارة يتناول
ّ
على بع�ض وك��ان حقها �أن ت�أتي على ترتيب �آخر
وذلك اعتمادا على �سياق الحال كان تكون الأحداث
والظروف في الآي��ة المت�أخرة في موقعها متقدمة
على الأح��داث والظروف في الآي��ة المتقدمة ،مثل
ق�صة ذب��ح البقرة و�ضرب القتيل بجزء منها �إذ
ج��اءت الآي���ات التي تتحدث عن ذب��ح البقرة قبل
�آي��ة قتل القتيل و�ضربه بجزء منها مع � ّأن حادثة
القتل وظروفها قبل حادثة ذبح البقرة وظروفها
الزمخ�شري على هذه الم�سالة بان الهدف
ويجيب
ّ
من ذكر الق�صة هو تقريع اليهود على �أفعالهم فكان
�آفاق الثقافة والتراث 37

في تقديم �آيات ذبح البقرة على قتل القتيل زيادة
في التقريع �إذ � َّإن مجيء الآيات على هذا الترتيب
وال�سياق يدل على تثنية التقريع وان كانت الق�صتان
ق�صة واحدة فيكون التقريع الأول هو تقريعهم على
عدم الم�سارعة في االمتثال لأوام��ر اهلل �سبحانه
وتعالى في ذبح البقرة ،والتقريع الثاني هو تقريعهم
على قتل النف�س التي حرمها اهلل �سبحانه وتعالى،
ول��و ج��اءت �آي��ة قتل القتيل قبل �آي��ات ذب��ح البقرة
لذهب هذا الغر�ض المراد في تثنية التقريع(.((20
ثم ذكر بعد ذلك ان مجيء �آي��ات ذبح البقرة ثم
قتل القتيل على وفق هذا ال�سياق ك�أنهما ق�صتان
ولكنهما مع ذلك مرتبطتان ارتباطا معنويا ولفظيا
(((20
عن طريق ال�ضمير في ((ا�ضربوه ببع�ضها))
العائد على البقرة فتكون الق�صتان ق�صة واحدة،
فيقول(( :ولقد روعيت نكتة بعد ما ا�ست�ؤنفت الثانية
ا�ستئناف ق�صة بر�أ�سها ان و�صلت بالأولى ،داللة
على اتحادهما ب�ضمير البقرة ال با�سمها ال�صريح
في قوله(( :ا�ضربوه ببع�ضها)) حتى تبين �إنّهما
ق�صتان في ما يرجع �إلى التقريع وتثنيته ب�إخراج
الثانية مخرج اال�ستئناف مع ت�أخيرها ،و�أنها ق�صة
واحدة بال�ضمير الراجع �إلى البقرة)) (.((20
الزمخ�شري ناق�ش
ومن هنا يت�ضح لنا كيف ان
ّ
م�سالة ت��ق��دم وت���أخ��ر بع�ض الآي���ات ع��ن مواقعها
اعتمادا على �سياق الحال وال��ظ��روف والأح���داث
المالب�سة وكيفية الربط بين هذه الآيات عن طريق
الربط اللفظي بال�ضمير ال��ذي يعد من الو�سائل
المهمة في الربط في اللغة العربية( ،((20ف�ضال عن
الربط المعنوي.
ومن الو�سائل والأغرا�ض المعنوية الأخرى التي
ذكرها اال�ستطراد ،مثل قوله تعالى :ﮋ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ

ال�سياقُ
ِّ
القر�آني
في تف�سير
الزَّمخ�شري
َّ
(الك�شاف)

ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮊ (،((20
�إذ تتحدث هذه الآية عن نعمة من نعمه تعالى �أال
وهي اللبا�س الذي ي�ستر عورة الإن�سان ،وقد وردت
ه��ذه الآي���ة بعد قوله تعالى:ﮋ ﯖ ﯗ ﯘ

عليه واله و�سلم) عن تحريك ل�سانه لحفظ ما ينزل
من القر�آن �أثناء نزول الوحي عليه ،وقد وردت هذه
الآية بعد قوله تعالى :ﮋ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑﮒ ﮓﮔ ﮕﮖﮗﮘ ﮙﮚﮛ

ﮜﮝﮞﮟ ﮠﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧﮨ

ﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ ﯡﯢﯣ

ﮩ ﮪ … الآي��ات ﮊ  ،وهذه الآي��ات تتحدث
الزمخ�شري ان مجيء هذه
عن يوم القيامة ،وذكر
ّ
الآية في هذا المو�ضع هو للتخل�ص من ذكر القيامة
�إلى غر�ض �آخر له عالقة به وهو توبيخ الإن�سان على
حبه للعاجلة والدنيا و�إهماله اليوم الآخر ،فيقول:
((ف���ان قلت :كيف ات�صل قوله (( ال تحرك به
ل�سانك )) �إلى �آخره ،بذكر القيامة ؟ قلت :ات�صاله
به من جهة هذا للتخل�ص منه� ،إلى التوبيخ بحب
العاجلة ،وترك االهتمام بالآخرة)) (.((21
(((21

ﯤﯥﯦﯧ ﯨﯩﯪﯫﯬ ﯭﯮﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ
ﯺﯻﯼﯽﯾﯿ ﰀﰁﰂﰃ
ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ
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الزمخ�شري �أن
ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﮊ ( ،((20وذكر
ّ
مجيء ه��ذه الآي��ة بعد ه��ذه الآي��ات هو على �سبيل
اال�ستطراد فبعد ان ذكر اهلل �سبحانه وتعالى ق�صة
ادم وح��واء (عليهما ال�سالم) وكيف �أن ال�شيطان
�أغواهما فنزع عنهما لبا�سهما عندما �أك�لا من
ال�شجرة التي نهاهما عنها ربهما ذكر هذه الآية
للداللة على نعمة اهلل عز وجل فيما خلق من اللبا�س
وان العري فيه مهانة وف�ضيحة للإن�سان وان عليه ان
ي�ستر نف�سه وعورته ل ّأن ذلك من اعمال التقوى(.((20
ومن الأغرا�ض الأخ��رى �أي�ض ًا ح�سن التخل�ص
((وهو �أن ينتقل مما ابتدئ به الكالم �إلى المق�صود
على وجه �سهل يختل�سه اختال�سا دقيق المعنى بحيث
ال ي�شعر ال�سامع باالنتقال من المعنى الأول اال وقد
وق��ع عليه الثاني ل�شدة االلتئام بينهما)) (،((20
وهو يقترب اقتراب ًا كبير ًا من اال�ستطراد �إ ّال � َّأن
الفرق بينهما ((�أ ّن��ك في التخل�ص تركت ما كنت
فيه بالكلية و�أقبلت على ما تخل�صت �إل��ي��ه ،وفي
اال�ستطراد تمر بذلك الأمر الذي ا�ستطردت �إليه
مرور ًا كالبرق الخاطف ثم تتركه وتعود �إلى ما كنت
فيه ك�أنك لم تق�صده و�إنّما عر�ض عرو�ض ًا)) (،((20
مثل قوله تعالى :ﮋ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﮊ (،((20
�إذ � َّأن هذه الآية تتحدث عن نهي الر�سول (�صلى اهلل

ومن الأغرا�ض الأخرى الت�ضاد ،مثل قوله تعالى:

ﮋ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮊ (� ،((21إذ تتحدث هذه
الآي��ة عن خ�سران الكافرين ،وقد وردت بعد قوله
تعالى :ﮋ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮊ ( ،((21وه��ذه الآي��ة تتحدث
عن فوز الم�ؤمنين ،فالعالقة �ضدية فيما بينهما،
فيقول(( :ف��ان قلت :بم ات�صل قوله(( :والذين
كفروا)) قلت :بقوله :ﮋ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮊ �أي
ينجي اهلل المتقين بمفازتهم ،والذين كفروا هم
الخا�سرون .واعتر�ض بينهما ب�أنه خالق الأ�شياء
كلها)) (.((21
��ري ع���ن ال��ج��م��ل
وك���ذل���ك ت���ح���دث ال��زم��خ�����ش ّ
االعترا�ضية التي تعتر�ض الكالم وهي لي�ست منه
وعن �صلتها وعالقتها فيما اعتر�ضت فيه ،وهو ي�ؤكد
على �أن االعترا�ض في الكالم ال ي�ساق �إ ّال لغر�ض
معنوي وهو التوكيد ،فيقول(( :واالعترا�ضات في
38

�آفاق الثقافة والتراث

الكالم ال ت�ساق اال للتوكيد)) ( .((21ومن �أمثلة ذلك
قوله تعالى :ﮋ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

ﯘ ﮊ (� ،((21إذ ج��اءت هذه الآي��ة متو�سطة بين
�آيات ق�صة �إبراهيم (عليه ال�سالم)� ،إذ قال تعالى:
ﮋ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ

ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ ﭾ

ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮊ (.((21

ثم جاءت مجموعة من الآيات المعتر�ضة ،ومنها
الآية الم�ست�شهد بها ،وهي من قوله تعالى :ﮋ ﮅ

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

ﮑ ﮒ ﮊ (� ((21إل��ى قوله تعالى:

ﮋﯷ

ﯸ ﯹﯺﯻ ﯼﯽﯾﯿ

ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﮊ ( ،((21ث��م ع��اد بعد ذلك
�إل���ى ق�صة �إب��راه��ي��م (عليه ال�����س�لام) م��ع قومه،
فقال تعالى :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤ ﭥ ﮊ ( ،((22وذكر ان هذه الآية المعتر�ضة
وغيرها من الآي��ات المعتر�ضة معها البد لها من
ات�صال فيما وقعت فيه ،ثم يذكر ان وجه االت�صال
هو ان ق�صة �إبراهيم (عليه ال�سالم) وردت بهدف
ت�سلية الر�سول محمد (�صلى اهلل عليه واله و�سلم)
وكيف ان الم�شركين ق��د ك��ذب��وا �إب��راه��ي��م (عليه
ال�سالم) و�آذوه كما ان م�شركي قري�ش قد كذبوا
الر�سول محمد (�صلى اهلل عليه واله و�سلم) و�آذوه،
فهو رب��ط مو�ضوعي� ،أي ان الآي���ات كلها تتناول
مو�ضوع تكذيب الم�شركين لأنبياء اهلل �سبحانه
وتعالى ور�سله (عليهم ال�سالم) و�إيذائهم لهم،
فيقول(( :فان قلت :فما ت�صنع بقوله(( :قل �سيروا
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في الأر�ض)) ؟ قلت :هي حكاية كالم حكاه �إبراهيم
عليه ال�سالم لقومه ،كما يحكي ر�سولنا (�صلى اهلل
عليه واله و�سلم) كالم اهلل على هذا المنهاج في
�أكثر القر�آن ،فان قلت :ف�إذا كانت خطابا لقري�ش فما
وجه تو�سطها بين طرفي ق�صة �إبراهيم والجملة؟ �أو
الجمل االعترا�ضية البد لها من ات�صال بما وقعت
معتر�ضة فيه ؟ اال تراك ال تقول :مكة – وزيد �أبوه
قائم – خير بالد اهلل ؟ قلت� :إيراد ق�صة �إبراهيم
لي�س �إال �إرادة للتنفي�س عن ر�سول اهلل (�صلى اهلل
عليه واله و�سلم) وان تكون م�سالة له ومتفرجا بان
�أباه �إبراهيم خليل اهلل كان ممنونا بنحو ما مني به
من �شرك قومه وعبادتهم الأوثان ،فاعتر�ض بقوله:
((وان تكذبوا)) ،على معنى �أنكم يا مع�شر قري�ش
ان تكذبوا محمدا فقد كذب �إبراهيم قومه وكل �أمة
نبيها؛ ل ّأن قول ((فقد كذب �أمم من قبلكم)) البد
من تناوله المة �إبراهيم ،وهو كما ترى اعترا�ض
واقع مت�صل ،ثم �سائر الآي��ات الواطئة عقبها من
�أذيالها وتوابعها ،لكونها ناطقة بالتوحيد ودالئله،
وه��دم ال�شرك وتوهين قواعده ،و�صفة ق��درة اهلل
و�سلطانه ،وو�ضوح حجته وبرهانه)) (.((22
الزمخ�شري بالربط المعنوي بين
كذلك يعنى
ّ
الآيات القر�آنية ،مثل قوله تعالى :ﮋ ﮂ ﮃ
ﮄﮅﮆ ﮇﮈﮊ� ،إذ يت�ساءل عن
كيفية ات�صال هاتين الآيتين بالرحمن في قوله
تعالى] :الرحمنﮊ( ،((22مع ان هاتين الآيتين لم
تت�صال ات�صاال لفظيا معه ؟ ث��م ي��ذك��ر ان وجه
ال�صلة هو وجه معنوي �إذ � َّإن الح�سبان وال�سجود
ال يكونان اال ل��ه تعالى ،وه��و ال��رح��م��ن ،وم��ن ثم
ا�ستغني عن الو�صل اللفظي بهذا الو�صل المعنوي،
فيقول(( :فان قلت :كيف ات�صلت هاتان الجملتان
بالرحمن ؟ قلت :ا�ستغنى فيهما عن الو�صل اللفظي

ال�سياقُ
ِّ
القر�آني
في تف�سير
الزَّمخ�شري
َّ
(الك�شاف)

منه ال ريب في ذلك ،فيكون ((من رب العالمين))
متعلق ًا بت�صديق وتف�صيل)) ( ،((22وذكر وجها اخر
من وجوه االت�صال وهو ان تكون الجملة مت�صلة على
�سبيل االعترا�ض(.((23
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بالو�صل المعنوي ،لما علم ان الح�سبان ح�سبانه،
وال�سجود له ال لغيره ،ك�أنه قيل :ال�شم�س والقمر
بح�سبانه ،والنجم وال�شجر ي�سجدان له)) (.((22
ويعنى بالربط اللغوي بين الآيات �-أي�ض ًا -وهي
العالقات اال�سنادية البعيدة �أو غير الظاهرة،
م��ث��ل ق��ول��ه ت��ع��ال��ى :ﮋ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷﮊ(� ،((22إذ ذكر ان هذه الآية تتعلق بقوله
ت��ع��ال��ى :ﮋ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮊ ( ،((22فهي
خبر من الأخبار المتعددة للمبتد�أ (هو) �إ ّال � َّأن هذا
الخبر قد ابتعد عن المبتد�أ نتيجة االعترا�ضات
في الكالم ف�أ�صبحت العالقة بينهما بعيدة وغير
الزمخ�شري �إذ انه كثيرا
ظاهرة ،وه��ذا هو �ش�أن
ّ
ما ي�ؤكد على العالقات بين الآيات التي تبدو بعيدة
االت�صال ،فيقول(( :ف��ان قلت :بم ات�صل قوله:
ﮋﭲ ﭳ ﭴ ﮊ ؟ قلت :هو خبر من �أخبار
هو في قوله(( :ه��و ال��ذي يريكم)) مثل ((يلقي
ال��روح)) [غافر  ]15لكن يلقي ال��روح علل بقوله:
((لينذر يوم التالق)) [غافر  ]15ثم ا�ستطرد ذكر
احوال يوم التالق �إلى قوله(( :وال �شفيع يطاع))
[غافر ]18فبعد لذلك عن �أخواته)) (.((22

الزمخ�شري عن �سابقيه في اهتمامه
وال يختلف
ّ
بالربط اللفظي بين الآيات القر�آنية �أو بين �أجزائها
عن طريق العطف والو�صل والف�صل وما �شابه ذلك،
ومن �أمثلة ذلك ما �أورده في تف�سير قوله تعالى:
ﮋﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ

ﭿﮀﮁﮂﮃ ﮄﮅﮆ

ﮇ ﮈ ﮊ( ،((23ذكر � ّأن الآيات الأولى جاءت
منف�صلة من غير ح��رف عطف ،ثم ج��يء بحرف
العطف بين الآيتين الخام�سة وال�ساد�سة ،وذلك ل ّأن
الآي��ات الأول��ى �أري��د بها تقريع الم�شركين فجاءت
منف�صلة لتكون كل جملة م�ستقلة عن الأخرى زيادة
في التقريع� .أ ّما مجيء حرف العطف بين الآيتين
الخام�سة وال�ساد�سة وو�صل الكالم بع�ضه ببع�ض
فذلك للتقابل بين الآيتين �إذ � َّإن ال�شم�س والقمر من
الأجرام ال�سماوية ،والنجم وال�شجر من المخلوقات
الأر�ضية ،كما �أن ال�سماء والأر���ض ال يذكران �إ ّال
مقترنين بع�ضهما ببع�ض ،و� ّأن ح�سبان ال�شم�س
والقمر الذي هو انقياد لأمر اهلل عز وجل منا�سب
ل�سجود النجم وال�شجر له �سبحانه وتعالى وهو
انقياد له تعالى �أي�ض ًا(.((23

الزمخ�شري �أكثر من وجه في ات�صال
وقد يذكر
ّ
الآيات �أو �أجزائها بع�ضها ببع�ض ،ومن �أمثلة ذلك
ما �أورده في تف�سير قوله تعالى :ﮋ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞﮟﮠﮡ ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ

الزمخ�شري يطبق ما �أ�شار �إليه
وبذا نجد �أن
ّ
عبد ال��ق��اه��ر ال��ج��رج��ان��ي ف��ي دالئ��ل��ه �إل���ى �أهمية
الو�صل والف�صل وعالقته ب��ال��م��ع��ن��ى( ،((23كذلك
الزمخ�شري �إلى العالقة بين فاتحة ال�سورة
�أ�شار
ّ
وخاتمتها ولكن في مو�ضع واحد فقط ،وذلك في
�سورة الم�ؤمنون� ،إذ ذك��ر �إن العالقة بين فاتحة
ه��ذه ال�����س��ورة وخاتمتها ه��ي ع�لاق��ة ت�ضاد ،وهي

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮊ ( ،((22فقد ذكر � ّأن
وجه ات�صال ﮋﮪﮫ ﮬﮭﮮﮯ ﮊ بما قبله قد
يكون عن طريق اال�ستدراك� ،أي ((ك�أنه قال :ولكن
كان ت�صديقا وتف�صيال منتفيا عنه الريب كائنا من
رب العالمين))( ،((22وذك��ر ان��ه قد يكون المراد
((ولكن كان ت�صديق ًا من رب العالمين وتف�صيال
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ﮋﭑﭒ

عالقة معنوية �إذ ((جعل فاتحة ال�سورة
ﭓﮊ [الم�ؤمنون  ]1و�أورد في خاتمتها :ﮋ ﯴ
ﯵ ﯶ ﯷ ﮊ [الم�ؤمنون  ]117ف�شتان ما بين
الفاتحة والخاتمة)) (.((23
ومن خالل ما تقدم يت�ضح لنا:
الزمخ�شري ب�شان �سياق الآيات وال�سور
 .1ان كالم
ّ
القر�آنية كان مقت�صرا على �سياق الآيات القر�آنية
فقط.
 .2اهتم بالربط المعنوي وال��رب��ط اللفظي بين
الآيات القر�آنية �أو بين �أجزائها.
�	.3أ�ضاف عدة �أغرا�ض معنوية في الربط كالربط
ال��ح��ال��ي ،واال���س��ت��ط��راد ،وال��ت�����ض��اد ،وح�سن
التخل�ص ،وغيرها من الأغرا�ض.
 .4اهتم ب��الآي��ات والجمل المعتر�ضة في الكالم
وتوجيهها بال�شكل الذي يجعل الكالم مرتبطا
بع�ضه ببع�ض.
الزمخ�شري بالآيات التي جاءت متقدمة
 .5عني
ّ
�أو مت�أخرة في موقعها التي تخالف في الظاهر
�سياق الحال ووجهها توجيها دالل ًّيا.
 .6ر ّك���ز اهتمامه على الآي����ات ال��ت��ي ت��ب��دو بعيدة
االت�صال في الظاهر.
�	.7أ�شار �إلى م�سالة التنا�سب بين فاتحة ال�سورة
وخاتمتها ،مع �أن �إ�شارته كانت في مو�ضع واحد
فقط.
ّ
الزمخ�شري
داللة ال�سياق ال�صرفي عند

اخ��ت��ل��ف��ت درا����س���ة ال�����س��ي��اق ال�����ص��رف��ي عند
الزمخ�شري عن غيره من المف�سرين الآخرين �إذ
ّ
ربط ال�سياق ال�صرفي بالجانب الداللي النه يرى
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ان لكل �صيغة من ال�صيغ المختلفة للمفردة جانبا
دالليا يختلف عن ال�صيغ الأخ���رى ثم يربط بعد
ذلك مجيء المفردة على �صيغة معينة وداللة هذه
ال�صيغة وربطها بال�سياق الذي ترد فيه.
ويذكر في بداية تف�سيره عند حديثه عن الب�سملة
� ّإن ال��زي��ادة في بناء ال�صيغة الب��د من ان يتبعها
زي��ادة في المعنى فيقول(( :ويقولونّ � :إن الزيادة
في البناء لزيادة المعنى… ومما طن على �أذني
من ملح العرب �أنهم ي�سمون مركبا من مراكبهم
بال�شقدف؟ وهو مركب خفيف لي�س في ثقل معامل
ال��ع��راق ،فقلت ف��ي طريق الطائف لرجل منهم:
ما ا�سم ه��ذا المحمل� ،أردت المحمل العراقي،
وقال� :ألي�س ذاك ا�سمه ال�شقدف؟ قلت :بلى ،فقال:
هذا ا�سمه ال�شقنداف فزاد في بناء اال�سم لزيادة
الم�سمى))(.((23
وف��ي ق��ول��ه ت��ع��ال��ى:

ﮋﭜﭝﭞﭟ

ﭠﭡ ﭢﭣﭤﭥﭦﭧ
ﭨﭩ ﭪﭫﭬﭭﭮﭯ

الزمخ�شري قد ذك��ر ان
ﭰ ﭱ ﮊ ( ،((23ن��ري
ّ
المر�ضعة هي المر�أة التي في حال الإر�ضاع وتبا�شر
عملية الر�ضاعة� ،أ ّما المر�ضع فهي المر�أة القادرة
على الإر�ضاع ولكنها لي�ست في حال الإر�ضاع ولم
تبا�شر الإر���ض��اع وتمار�سه في ذل��ك ال��وق��ت ،ومن
ثم فان مجيء مر�ضعة من دون مر�ضع هي للداللة
على هول ذلك اليوم بحيث تذهل المر�أة عن ابنها
الر�ضيع وتنزعه من ثديها مع � ّإن عالقة �أالم بابنها
الر�ضيع وهي تمار�س عملية الر�ضاعة قوية جدا
فهما يمثالن وح��دة واح��دة وهي �أق��وى من عالقة
المر�أة بابنها في غير عملية الإر�ضاع وما يرتبط
بذلك من جوانب نف�سية ،فيقول ((ف��ان قلت :لم
قيل( :مر�ضعة) دون مر�ضع ؟ قلت :المر�ضعة

ال�سياقُ
ِّ
القر�آني
في تف�سير
الزَّمخ�شري
َّ
(الك�شاف)

�أ�ستار وتك�شف �أ�سرار…))(.((23

التي هي في حال الإر�ضاع ملقمة ثديها ال�صبي.
والمر�ضع :التي من �ش�أنها �أن تر�ضع وان لم تبا�شر
الإر�ضاع في حال و�صفها به ،فقيل :مر�ضعة ،ليدل
على ان ذلك الهول �إذا فوجئت به هذه وقد القمت
الر�ضيع ثديها نزعته ع��ن فيه لما يلحقها من
الده�شة)) (.((23

الزمخ�شري في هذه الم�سالة فيبالغ
وقد يبالغ
ّ
في التف�سير كقوله تعالى :ﮋ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﮊ (� ،((24إذ ذكر ان المالئكة قد
حيت نبي اهلل �إبراهيم (عليه ال�سالم) بال�صيغة
الفعلية� ،أي (ن�سلم �سالم ًا) ،وانه (عليه ال�سالم)
ق��د رد عليهم التحية بال�صيغة اال�سمية ،وذل��ك
((ل��ل��دالل��ة على ث��ب��ات ال�����س�لام ،ك���أن��ه ق�صد �أن
يحييهم ب�أح�سن مما حيوه ب��ه� ،أخ���ذا ب����أدب اهلل
تعالى .وهذا �أي�ض ًا من �إكرامه لهم)) ( ،((24وهذا
التعليل فيه مبالغة وا�ضحة ،وذل��ك لأنّ��ه ال يوجد
في القر َان الكريم �أ�سلوب ابلغ من �أ�سلوب فالقر َان
كله على �أ�سلوب واحد ،وهو �أ�سلوب بليغ ومعجز ال
يتفا�ضل بع�ضه على بع�ض وهو �أمر تتفق عليه جميع
االتجاهات والفرق الإ�سالمية( ،((24كذلك �أنهم لم
يحيوه بال�صيغة الفعلية ،ولم يرد عليهم �إبراهيم
(عليه ال�سالم) بال�صيغة اال�سمية فما ورد في
الآية هو كناية عن ال�سالم فلم تقل المالئكة ن�سلم
�سالما ،ولم يرد �إبراهيم (عليه ال�سالم) بـ (عليكم
�سالم) ،بل � ّإن التحية هنا غير معروفة( ،((24والدليل
على ذلك �أن الزمخ�شري نف�سه ذكر �أن ال�صيغيتين
كلتيهما قد قرئتا بالرفع ،كذلك قرئ �سالم �إبراهيم
(عليه ال�سالم) (�سلما) ( ،((24ويمكننا �أن نع ّلل �سبب
مجيء �سالم المالئكة بـ (�سالما) و�سالم �إبراهيم
(عليه ال�سالم) بـ (�سالم) على وجهين ،الأول:
راج��ع �إل��ى المحاكاة ال�صوتية �إذ لما ك��ان �صوت
الألف يحاكي المد �إلى الأعلى جاء �سالم المالئكة
ب�ألف للداللة على � ّأن �سالم المالئكة على �إبراهيم
(عليه ال�سالم) هو �سالم من اهلل �سبحانه وتعالى
وه��ذا يتفق مع �سياق الحال �إذ � َّإن المالئكة هم
ر�سل اهلل �سبحانه وتعالى �إلى قوم لوط فدخلوا على

الزمخ�شري فيما
ويمكن ان نوجز ما جاء عند
ّ
يتعلق بهذا المو�ضوع بما ياتي:
 .1ال��ت��ف��رق��ة ب��ي��ن دالل����ة ال�صيغة
اال���س��م��ي��ة وال��ف��ع��ل��ي��ة ورب��ط��ه��ا
بال�سياق:

مقـــاالت

الزمخ�شري ان ال�صيغة اال�سمية تدل
ي��رى
ّ
على الثبوت وال�صيغة الفعلية ت��دل على التجدد
واال�ستمرار ،ففي تف�سير قوله تعالى :ﮋ ﯛ ﯜ
ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ

ﯧﯨ ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ ﯰ

ﯱ ﯲ ﮊ ( ((23يت�ساءل ع��ن �سبب مجيء
((اهلل ي�ستهزئ بهم)) على ال�صيغة الفعلية من
دون اال�سمية حتى تتطابق مع ﮋ ﯬ ﯭ ﯮ ﮊ
ثم �أج��اب بعد ذل��ك عن ه��ذا الت�سا�ؤل ب��ان الفعل
يدل على التجدد واال�ستمرار ومن ثم فان مجيء
ال�صيغة الفعلية بدال من ال�صيغة اال�سمية للداللة
على ا�ستمرار اال�ستهزاء وتجدده حينا بعد �آخر،
فيقول ((ف��ان قلت :فهال قيل اهلل م�ستهزئ بهم
ليكون طبقا لقوله :ﮋ ﯨ ﯩ ﯪ ﮊ قلت :ل ّأن
(ي�ستهزئ) يفيد ح��دوث اال�ستهزاء وتجدده وقتا
بعد وقت ،وهكذا كانت نكايات اهلل فيهم وبالياه
النازلة بهم ﮋ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋﮌ ﮍﮎ ﮏﮐﮑﮒﮓﮊ

[التوبة  ]126وما كانوا في �أكثر �أوقاتهم من تهتك
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�إبراهيم (عليه ال�سالم) ف�سلموا عليه وابلغوه بان
اهلل �سبحانه وتعالى ي�سلم عليه واخبروه بما �أر�سلوا
به وما �سيفعلونه بقوم لوط ،وهو ما يدل عليه �سياق
الآيات قال تعالى ] :ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞﭟﭠﭡﭢ ﭣ

ﭤﭥﭦﭧ ﭨ ﮊ (� ،((24أ ّما �سالم �إبراهيم
(عليه ال�سالم) فهو �سالم منه وح��ده .والثاني:
راجع �إلى طريقة �أداء ال�سالم فقد كانت المالئكة
جماعة وكان �إبراهيم (عليه ال�سالم) بمفرده عند
رد ال�سالم ،لذلك جاءت تحيتهم بال�صيغة الفعلية
للداللة على تجدد ال�سالم وتكرره من الأول فالثاني
فالثالث ،وفي المقابل جاءت تحيته (عليه ال�سالم)
بال�صيغة اال�سمية للداللة على ثبوت ال�سالم فقد
حياهم جملة واحدة ،واهلل اعلم.
 .2ال��ت��ف��رق��ة ب��ي��ن دالل����ة ال�صيغ
ال��م��خ��ت��ل��ف��ة ل��ل��م��ف��ردة ال���واح���دة
وربطها بال�سياق:

الزمخ�شري تفرقة دقيقة بين داللة ال�صيغ
فرق
ّ
المختلفة للمفردة الواحدة وبين �سبب ورود �صيغة
معينة دون �أخرى وربط داللة تلك ال�صيغة بال�سياق،
ومن �أمثلة ذلك:
�أ .تفرقته بين داللة �صيغة الما�ضي والم�ضارع ،فقد
ذهب �إلى ان �صيغة الما�ضي تدل على حدوث
ال�شيء وتحققه �أ ّما �صيغة الفعل الم�ضارع فتدل
على ا�ستمرار حدوث ال�شيء وتكرره ففي قوله
تعالى :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﮊ ( ،((24فقد ج��اء الفعل
(ف�أوردهم) على �صيغة الما�ضي ،ولم ي�أت على
�صيغة الم�ضارع حتى ينا�سب الفعل (يقدم)
للداللة على تحقق الأم���ر� ،أي ك��ان الأم���ر قد
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حدث ،فيقول(( :فان قلت :هال قيل :يقدم قومه
فيوردهم ؟ ولم جيء بلفظ الما�ضي ؟ قلت :ل ّأن
الما�ضي يدل على امر موجود مقطوع به ،فك�أنّه
قيل :يقدمهم فيوردهم النار ال محالة)) (.((24
ب .تفرقته بين داللة �صيغة (فعل) و(افعل) ،ففي
قوله تعالى :ﮋ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪﯫ ﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ

ﯳ ﯴ ﯵ ﮊ ( ،((24قد جاء الفعل (نزلنا)
على �صيغة (فعل) من دون (�أنزلنا) على �صيغة
(اف��ع��ل) ،وذل��ك ل ّأن ال��ق��ر َان الكريم ق��د نزل
منجما متفرقا فجاءت �صيغة (فعل) للداللة
على تدرج نزول القر َان �شيئ ًا بعد �شيء ،فيقول:
((ف��ان قلت :لم قيل( :مما نزلنا) على لفظ
التنزيل دون الإنزال ؟ قلت :ل ّأن المراد النزول
على �سبيل التدريج والتنجيم …))(.((24
ج .تفرقته بين داللة �صيغة (فعل) و(فعل) ،ففي
(((25
قوله تعالى :ﮋ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮊ
الزمخ�شري عن �سبب مجيء (عوجا)
يت�ساءل
ّ
بك�سر العين مع � ّإن (عوج) بك�سر العين ت�ستعمل
ف��ي المعاني ،و(ع����وج) بفتح العين ت�ستعمل
في الأع��ي��ان ،ومجيء (ع��وج) بفتح العين هو
المنا�سب لل�سياق ل ّأن ال��ك�لام ف��ي ه��ذه الآي��ة
والآيات التي �سبقتها تتحدث عن ن�سف الجبال
وا�ستواء الأر�ض يوم القيامة ،وهذه الأمور من
الأع��ي��ان ،فكيف ج��اءت �صيغة (ع���وج) بك�سر
العين في هذه الآية ؟ ثم يجيب عن هذا الت�سا�ؤل
بان مجيء �صيغة (عوج) بك�سر العين – هنا –
هو للداللة على دقة ا�ستواء الأر���ض وذلك ل ّأن
االعوجاج واال�ستواء ال يدركان من خالل حا�سة
الب�صر �إذ مهما حاول الإن�سان ان ي�سوي قطعة
ار�ض وا�ستعمل ب�صره في معرفة ا�ستوائها فان

ال�سياقُ
ِّ
القر�آني
في تف�سير
الزَّمخ�شري
َّ
(الك�شاف)

ذل��ك ال يكون دقيقا� ،إذ �سوف يظهر القيا�س
الهند�سي ان ثمة اعوجاجا في تلك االر�ض ،فلما
كان ((ذلك االعوجاج لما لم يدرك اال بالقيا�س
دون الإح�سا�س لحق بالمعاني ،فقيل فيه :عوج
بالك�سر)) ( .((25وهو ربط ب�سياق الحال� ،أي
ان مجيء هذه ال�صيغة للداللة على دقة ا�ستواء
الأر�ض يوم القيامة وهو و�صف للحال التي �سوف
تكون عليها.

ﭓﭔﭕﭖﭗﭘ ﭙﭚﭛ

ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

ﭳﭴﭵﭶﭷﮊ ( ،((25جاءت لفظة
(مطهرة) على �صيغة ا�سم المفعول ولم ت�أت
على �صيغة ا�سم الفاعل ،وذلك للداللة على �إنهن
مطهرات من مطهر وهو اهلل �سبحانه وتعالى،
ومن ثم فان ذلك هو تفخيم لو�صفهن ،وهذا
الأم��ر يرتبط ارتباطا كبيرا ب�سياق الآي��ة التي
ذكر فيها تعالى ما �أعده من النعم للم�ؤمنين في
الجنة ،فيقول(( :فان قلت :هال قيل طاهرة؟
قلت :ف��ي (مطهرة) فخامة ل�صفتهن لي�ست
في طاهرة ،وهي الأ�شعار بان مطهرا طهرهن.
ولي�س ذل��ك �إال اهلل ع�� ّز وج�� ّل المريد بعباده
ال�صالحين ان يخولهم كل مزية في ما اعد
لهم)) (.((25

د .تفرقته بين داللة �صيغة (فعل) و(افتعل) ،ففي
قوله تعالى :ﮋ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ

ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ

ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﰇ ﰈ ﰉ ﰊ

مقـــاالت

ﰋ ﰌ ﰍﮊ ( ،((25فقد جاء الفعل
(ك�سب) على �صيغة (فعل) مع الخير ،وجاء
الفعل (اكت�سب) على �صيغة (افتعل) مع ال�شر،
وذكر ان ال�سبب في ذلك مرتبط بكيفية تح�صيل
الخير وال�شر� ،إذ ((لما كان ال�شر مما ت�شتهيه
النف�س وهي منجذبة �إليه وامارة به ،كانت في
تح�صيله اعمل واج��د ،فجعلت لذلك مكت�سبة
فيه .ولما لم تكن كذلك في باب الخير و�صفت
بما ال داللة فيه على االعتمال)) ( ،((25وهو ربط
بين داللة ال�صيغة و�سياق الحال ،وان كان هذا
غير مطرد في القر َان الكريم فقد جاءت �صيغة
(ك�سب) مع ال�شر في قوله تعالى] :ومن يك�سب
�إثما ف�إنما يك�سبه على نف�سه وك��ان اهلل عليما
حكيماﮊ( ،((25فقد جاء – هنا-مع الإث��م وهو
من ال�شر(.((25
هـ .تفرقته بين دالل��ة �صيغتي ا�سم الفاعل وا�سم
ال��م��ف��ع��ول ،ف��ف��ي ق��ول��ه ت��ع��ال��ى :ﮋ ﭑ ﭒ

 .3ال��ت��ف��ري��ق ب��ي��ن دالل����ة تعريف
ال�صيغة وتنكيرها:

الزمخ�شري بين داللة التعريف والتنكير،
فرق
ّ
وكانت تفرقته على نوعين ،الأول :هو المقارنة
بين �صيغة التعريف والتنكير لل�صيغة نف�سها �سواء
�أوردت ال�صيغة الأخرى للمفردة في القر َان الكريم
ام لم ترد� ،أو المقارنة بين �صيغة المفردة و�صيغة
مفردة �أخرى لها عالقة بالأولى� ،أ ّما الثاني :فهو
تعليل ورود المفردة على �صيغة التنكير �أو التعريف
من دون مقارنة.
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�أ ّم���ا ال��ن��وع الأول فقد ذك���رت ان��ه ي��ق��ارن بين
�صيغة التعريف والتنكير لل�صيغة نف�سها ،مثل قوله
تعالى :ﮋﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﮊ ( ،((25فقد جاءت
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لفظة (البلد) في هذه الآية على �صيغة (المعرفة)،
وج��اءت نكرة في قوله تعالى :ﮋ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ

ﯹﯺﯻﯼﯽ ﯾ ﯿﰀﰁﰂﰃﰄ

ﰅ ﰆﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ

الزمخ�شري هذا
ﰑﰒ ﰓ ﰔ ﮊ ((25(،وقد ربط
ّ
االختالف ب�سياق الحال ،فـ ((قد �سال في الأول
ان يجعله من جملة البالد التي ي�أمن �أهلها وال
يخافون ،وفي الثاني ان يخرجه من �صفة كان عليها
من الخوف �إلى �ضدها من الأمن ،ك�أنه قال :هو بلد
مخوف فاجعله �آمنا)) (.((26
وقد يقارن بين داللة �صيغة التعريف والتنكير
مع مفردة �أخرى لها عالقة بها ،مثل قوله تعالى:
ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

ﭦ ﭧ ﭨﮊ ( ،((26فقد ق��ارن بين مجيء
لفظة (الح�سنة) على �صيغة المعرفة ،ومجيء لفظة
(ال�سيئة) على �صيغة النكرة ،وذكر ان هذا الأمر
مرتبط بالكثرة والقلة� ،أي لما كان جن�س الح�سنة
– �أي كل عمل خير – كثيرا كان وقوعه كالأمر
الواجب ولذا جاءت معرفة ،ولما كانت ال�سيئة – �أي
كل عمل �شر -نادرة وقليلة الوقوع جاءت نكرة(.((26
�أ ّما النوع الثاني ،وهو تعليل المفردة على �صيغة
التعريف �أو التنكير من دون مقارنة ،فمثاله ما اورده
في تف�سير قوله تعالى :ﮋ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮊ ( ،((26فقد ذكر ان مجيء
لفظة (ال�سالم) على �صيغة المعرفة للداللة على
التعري�ض وال�ضدية؛ ل ّأن المقام في هذه الآية مقام
مناكرة وعناد ،وه��و رب��ط ب�سياق الحال ،فيقول:
((وال�صحيح ان يكون هذا التعريف تعري�ضا باللعنة
على متهمي مريم (عليها ال�سالم) ،واعدائها من
اليهود ،وتحقيقا ان الالم للجن�س ،ف�إذا قال :وجن�س
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ال�سالم علي خا�صة فقد عر�ض بان �ضده عليكم.
ونظيره قوله تعالى :ﮋ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﮊ
[طه  ،]47يعني � ّأن العذاب على من كذب وتولى،
وكان المقام مقام مناكرة وعناد ،فهو مئنة لنحو
هذا من التعري�ض)) ( ((26وفي هذا النوع قد يعر�ض
الزمخ�شري الجانب ال��دالل��ي لتعريف �صيغة �أو
ّ
(((26
تنكيرها من دون ربط هذه الداللة بال�سياق .
 .4التفريق بين داللة �أفراد ال�صيغة
وجمعها وربطها بال�سياق:

الزمخ�شري بين داللة مجيء المفردة
لقد فرق
ّ
على �صيغة الأف���راد �أو الجمع ورب��ط تلك الداللة
بال�سياق ،ومن �أمثلة ذلك ما �أورده في تف�سير قوله
تعالى :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﮊ (،((26
فقد وردت لفظة (الظلمات) على �صيغة الجمع
ووردت لفظة (النور) على �صيغة المفرد وهما في
�آية واحدة والعالقة بينهما قوية ،فكيف جاء ذلك؟
وي��ذك��ر ان �سبب مجيء (الظلمات) على �صيغة
الجمع لكثرة الظلمات �إذ ال يوجد جرم من الأجرام
�إ ّال وله ظل� ،أ ّما النور ف�إنّه من النار فقط ،والنار
جن�س واحد ،ولهذا �أفرد النور(.((26
وقد يع ّلل �سبب مجيء المفردة على �صيغة المفرد
�أو الجمع من دون �أن يقارن �أو ي�شير �إلى عالقتها
ب�صيغة مفردة �أخ��رى لها عالقة بها ،ومثال ذلك
ما ذك��ره في تف�سير قوله تعالى :ﮋ ﭼﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮊ ( ،((26فقد جاءت لفظة
(�ضدا) مفردة مع �أن الكالم يدور ب�ش�أن الجماعة
بدليل واو الجماعة في (�سيكفرون) و(يكونون)،
الزمخ�شري
فكيف جاءت على �صيغة المفرد؟ ويعلل
ّ
ذل���ك ب���أن��ه��ا ج���اءت ع��ل��ى �صيغة ال��م��ف��رد للداللة

ال�سياقُ
ِّ
القر�آني
في تف�سير
الزَّمخ�شري
َّ
(الك�شاف)

على ((اتفاق كلمتهم ،وانهم ك�شيء واحد لفرط
ت�ضامهم وتوافقهم)) ( ((26وهو ربط ب�سياق الحال.
الزمخ�شري ب�شان
وهناك� :أمثلة �أخرى قد �أوردها
ّ
الأفراد والجمع اال انه لم يربطها بال�سياق(.((27

أهم النتائج

لقد تو�صل البحث �إل��ى مجموعة من النتائج
نوجزها بما ي�أتي:
 .1تعد درا���س��ة المعنى م��ن ال��درا���س��ات المهمة
والمعقدة في الوقت نف�سه الرتباطه بعلوم �شتى،
ل ّأن درا�سته تعتمد على عنا�صر غير مادية تتعلق
بالمفاهيم وال�صورة العقلية للأ�شياء .ونتيجة
لأهميته فقد قدمت نظريات عديدة في درا�سته
منها :نظرية ال�سياق ،والنظريتان الإ�شارية
وال��ت�����ص��وري��ة ،وال��ن��ظ��ري��ة ال�سلوكية ،ونظرية
الحقول الداللية ،والنظرية التحليلية ،وغيرها.

 .5التفريق بين داللة تذكير ال�صيغة
وت�أنيثها وربطها بال�سياق:

الزمخ�شري بين دالل���ة تذكير ال�صيغة
ف��رق
ّ
وت�أنيثها وربطها بال�سياق ،ومن �أمثلة ذلك ما �أورده
في تف�سير قوله تعالى :ﮋﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

مقـــاالت

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮊ( ،((27فقد جاء
الفعل (لي�سكن) على �صيغة المذكر مع � ّإن اهلل
�سبحانه وتعالى قال :ﮋ ﭴ ﭵ ﭶ ﮊ بالت�أنيث،
ف��ك��ي��ف ج���اء ال�����س��ي��اق ب��ه��ذا ال�����ش��ك��ل ؟ وق���د رب��ط
الزمخ�شري هذه الم�سالة ب�سياق الحال �إذ � َّإن الآية
ّ
تتحدث عن �آدم وحواء (عليهما ال�سالم) والنف�س
الواحدة هي �آدم (عليه ال�سالم) ولذا فان النف�س
الواحدة هي مذكر من ناحية المعنى ،وكذلك لما
كان ((الذكر هو الذي ي�سكن �إلى الأنثى ويتغ�شاها،
فكان التذكير �أح�سن طباق ًا للمعنى)) (.((27

 .2ان نظرية ال�سياق تعد م��ن اف�ضل المناهج
وال��ن��ظ��ري��ات ف��ي درا���س��ة المعنى الهتمامها
بالعنا�صر اللغوية واالجتماعية ،وابتعادها عن
كثير من الأفكار البعيدة عن الواقع اللغوي .وقد
ارتبطت هذه النظرية بالعالم اللغوي الإنجليزي
(فيرث) (1845م – 1912م) الذي �أكد �أهمية
�سياق الحال في درا�سة المعنى ،وهو ما ي�سمى
عند اللغويين ،والبالغيين بالحال ،والمقام،
والن�صبة ،والجانب الآخ��ر هو ال�سياق اللغوي
(الداخلي) �أي العالئق بين �أجزاء الن�ص وهو
ي�شبه – �إل��ى حد ما – نظرية (النظم) لعبد
القاهر الجرجاني.

الزمخ�شري قد تناول الجانب
ومن هنا نجد �أن
ّ
الداللي لل�صيغة وربطها ربط ًا قو ًّيا بال�سياق ،وهو
يختلف عن �سابقيه الذين اهتموا بال�سياق ال�صرفي،
�أي انهم اهتموا بال�سياق ودوره في تف�سير ال�صيغة
ال�صرفية للمفردة� ،أ ّم���ا دالل��ة ال�صيغة وربطها
بال�سياق فقد كانت الإ�شارات ن��ادرة ج ًّدا كما في
داللة �صيغة الفعل الما�ضي والم�ضارع التي �أ�شرنا
�إليها.

 .3يعد التف�سير والت�أويل من المو�ضوعات المتعلقة
بدرا�سة المعنى ،وقد ارتبط في بداية ن�شاته
بالن�ص الديني ،ولما كانت ال��ت��وراة والإنجيل
ا�سبق من ال��ق��ر�آن الكريم في الزمن ل��ذا بدا
التف�سير وال���ت����أوي���ل (ال��ه��ي��رم��ن��ي��وط��ي��ق��ا) في
المجتمعين اليهودي والم�سيحي منذ زمن مبكر،
وظهرت لديهم ما ت�سمى بنظرية المعنى ذي
46
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الأبعاد الرباعية :المعنى المعجمي ،والمعنى
الروحي (الرمزي ،وال�صوفي ،والبياني)
 .4لقد �سبق المف�سرون العرب والم�سلمون �أ�صحاب
النظرية ال�سياقية الغربية في كثير مما �أ�شاروا
�إليه �إذ كثيرا ما اعتمدوا ال�سياق ب�شقيه الخارجي
والداخلي في عمليتي التف�سير والت�أويل �إال انهم
لم يكونوا �أ�صحاب نظرية �شاملة في ال�سياق،
فقد كانوا يعتمدون ال�سياق في عمليتي التف�سير
والت�أويل وفي موا�ضع معينة ؛ خوفا من �إدخال
الأهواء في تف�سير الن�ص القر�آني وت�أويله.
 .5لقد تنبه المف�سرون  -ومنذ وقت مبكر � -إلى
التط ّور الداللي الذي ي�صيب اللغة �أو ما ي�سمى
بال�سياق التاريخي للغة باعتبار الدين الإ�سالمي
ح��دث مهم في تاريخ اللغة العربية ،فدر�سوا
�ألفاظ القر�آن الكريم درا�سة تاريخية و�أ�شاروا
�إل���ى �أ���ص��ول��ه��ا ال��ت��ي انتقلت منها ���س��واء �أك��ان
ه��ذا التط ّور تخ�صي�صا �أم تعميما �أم انتقاال
ف��ي ال��دالل��ة رق��ي��ا �أو انحطاطا ،فقد ت��ط�� ّورت
دالل��ة بع�ض الأل��ف��اظ فانتقلت م��ن معنى عام
�إلى معنى خا�ص كالم�صطلحات ال�شرعية مثل
(الإيمان ،والإ�سالم ،والكفر ،والنفاق ،والف�سق،
وال�صالة ،وال�صوم…الخ) ،وبع�ضها انتقلت
دالل��ت��ه م��ن معنى خ��ا���ص �إل���ى معنى ع��ام مثل
لفظة (ال��ب���أ���س) ،وبع�ضها انتقلت في داللتها
�أ ّما رقيا كلفظتي (الر�سول ،والمالئكة) ،و�أ ّما
انحطاطا ك��الأل��ف��اظ الم�ستعملة ف��ي الجن�س
والتبول والتغوط مثل (الإف�ضاء ،والمبا�شرة،
والدخول ،والمالم�سة…الخ)
 .6تنبه المف�سرون �إلى م�سالة تعدد داللة المفردة
باختالف ال�سياق ،وقد �ألف مقاتل بن �سليمان
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(ت 150هـ) كتاب ًا في هذا المو�ضوع ،وقد ا�شتمل
كتابه على ( )189لفظة وتركيبا في ()776
وجها منها ما يقع في وجه واحد ووجهين �إلي
�سبعة ع�شر وجه ًا ،وهي غير مرتبة على ح�سب
الوجوه �أو الترتيب الهجائي �أو الأبجدي .وقد
عر�ض لألفاظ وتراكيب مختلفة منها حروف،
و�أفعال ،و�أ�سماء ،وظروف ،وقد عالجها معالجة
�سياقية وفق ًا لما �أ�شارت �إليه الدرا�سات اللغوية
الحديثة التي تعنى بال�سياق ،وك��ان ي�شير �إلى
المعنى المعجمي والمعاني المجازية الأخ��رى
المتنقلة عنه – �أحيانا – ويربط بينهما �أحيانا
�أخ��رى .وق��د اهتم المف�سرون الآخ���رون الذين
جا�ؤوا بعده بهذه الم�سالة �إ ّال � َّأن اهتمامهم لم
يبلغ �إلى ما بلغ عنده.
 .7ع��ن��ي ال��م��ف�����س��رون ب��وح��دة ال��ن�����ص وان�سجامه
�سياقيا �سواء �أك��ان ذلك على م�ستوى المفردة
�أم التركيب� ،أ ّم���ا على م�ستوى المفردة فقد
اهتم المف�سرون بما ي�سمى بالتوافق ال�سياقي
بين الأل��ف��اظ الم�شكلة للن�ص للقراني �سواء
�أكان ذلك بين الألفاظ في الآية نف�سها ام بين
الألفاظ باختالف �آيات القر�آن الكريم �إذ تبدو
بع�ض الألفاظ القر�آنية متناق�ضة فيما بينها في
الظاهر لكنها من�سجمة مع �سياق ح��ال الآي��ة
ومرتبطة بق�ضايا اجتماعية وجوانب داللية ال
يعرفها �إال المتمر�سون باللغة العربية .ويعد
الزمخ�شري من �أكثر المف�سرين عناية بهذا
ّ
الجانب النهما كانا من المتكلمين الذين اخذوا
على عاتقهم مهمة الدفاع عن القر�آن الكريم
�ضد ال�شبهات التي �أثيرت حوله من الحركات
الفكرية المناوئة للإ�سالم.
�	.8أ ّم���ا التوافق ال�سياقي على م�ستوى التركيب

ال�سياقُ
ِّ
القر�آني
في تف�سير
الزَّمخ�شري
َّ
(الك�شاف)

�أ .اعتمدا ال�سياق الداخلي في تف�سير بع�ض
الق�ضايا ال�صوتية.

(الآيات وال�سور القر�آنية) ،الذي يق�صد به موقع
الآي��ات وال�سور القر�آنية والعالقات فيما بينها
(علم المنا�سبة) فيعد من المو�ضوعات المهمة
وال�صعبة في الوقت نف�سه ،ونتيجة لهذا الأمر
لم يبحث المف�سرون هذه الم�سالة جميعهم بل
الزمخ�شري واختلفت درا�سته
اقت�صرت علي
ّ
لهذه الم�سالة الختالف ثقافته ،ومزاجه ،ومن
ثم اختالف وجهه النظر �إليه.

ب .ال��رب��ط بين ال�����ص��وت ودالل��ت��ه (المحاكاة
ال�صوتية) وربطه بال�سياق ،وقد اقت�صرت
الزمخ�شري وان لم تكن
هذه الم�سالة على
ّ
م�سالة مطردة عنده.
جـ .اختالط ال�سياق ال�صوتي بال�سياق ال�صرفي
الزمخ�شري.
عند
ّ

الزمخ�شري عن �سابقيه في اقت�صاره
 .9لم يختلف
ّ
على �سياق الآي���ات م��ن دون ال�سور القر�آنية،
واهتمامه ب��الآي��ات التي تبدو بعيدة االت�صال
في الظاهر ،وعنايته بالربط اللفظي والمعنوي،
ولعل من �إ�ضافاته في هذا المو�ضوع:
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ولعل �إ�شارته �إل��ى التال�ؤم المو�سيقي للمفردة
مع المو�ضع الذي تقع فيه هي �إ�شارة �إلى دور
المفردة في االن�سجام المو�سيقي بين �أج��زاء
الن�ص القر�آني ،ومن ثم وحدة الن�ص وان�سجامه
مو�سيقيا ،وه��و ج��ان��ب �إع��ج��ازي م��ن جوانب
الإعجاز في القر�آن الكريم يرتبط مع ال�سياق
الخارجي (الحال �أو المقام) للقران الكريم
باعتباره معجزة لغوية ويمثل الجانب المو�سيقي
جانبا من جوانب الإعجاز اللغوي.

�أ�	.أ�ضاف عدة �أغرا�ض في المنا�سبة والربط،
كالربط الحالي ،واال�ستطراد ،والت�ضاد،
وح�سن التخل�ص ،وغيرها من الأغرا�ض.
ب .اهتمامه ب��الآي��ات التي ج��اءت متقدمة �أو
مت�أخرة في موقعها التي تخالف �سياق الحال
ووجهها توجيه ًا داللي ًا.

 .14ان درا�سة داللة ال�سياق ال�صرفي قد اقت�صرت
الزمخ�شري لي�س غير� ،أ ّم���ا المف�سرون
على
ّ
الآخرون فقد اقت�صر تناولهم هذه الم�سالة على
ال�سياق ال�صرفي ،وهو اعتماد ال�سياق بنوعيه
الداخلي والخارجي في تف�سير مجيء المفردة
على �صيغة معينة من خالل عالقتها بما قبلها
�أو بعدها �أو من خالل االعتماد على �آيات �أخرى
لها عالقة بالآية التي تقع فيها ال�صيغة� ،أو من
خ�لال ال�سياق ال��ع��ام ،ف�ضال ع��ن ورود بع�ض
الإ�شارات وهي نادرة ب�شان داللة بع�ض ال�صيغ
وربطها بال�سياق ،وق��د اختلفت الم�سالة عند
الزمخ�شري فقد فرق تفريقا دقيقا بين داللة
ّ
ال�صيغ المختلفة وربطها بال�سياق ،كتفرقته

جـ�	.أ�شار �إلى م�سالة التنا�سب بين فاتحة ال�سورة
وخاتمتها مع ان �إ�شاراته كانت في مو�ضع
واحد فقط.
 .10ت��ن��اول المف�سرون درا���س��ة ال�سياق وعالقته
ب��ال��م�����س��ت��وي��ات ال��ل��غ��وي��ة ج��م��ي��ع��ه��ا ال�����ص��وت��ي��ة
وال�صرفية ،والنحوية ،والداللية على نحو ما
�أ�شار �إليه (فيرث) في نظريته.
� .13إن درا�سة المف�سرين لل�سياق ال�صوتي وداللته
كانت قليلة قيا�س ًا �إل��ى الم�ستويين ال�صرفي
الزمخ�شري،
والنحوي ،وقد اقت�صرت درا�سته
ّ
وذلك وفقا لما ي�أتي::
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بين داللة ال�صيغة اال�سمية والفعلية ،والتعريف
والتنكير ،والأفراد والجمع…الخ.
 .15ل��م تختلف درا���س��ة ال�سياق النحوي وداللته
ع��ن درا���س��ة ال�سياق ال�صرفي ودالل��ت��ه ،فقد
الزمخ�شري الذي طبق
اقت�صرت درا�سته على
ّ
ما �أ�شار �إليه عبد القاهر الجرجاني في نظرية
(ال��ن��ظ��م) المتمثلة ب��درا���س��ة النحو وعالقته
بالبالغة ،والربط بين نظم الكالم والمعنى،
�أ ّما المف�سرون الآخرون فقد اقت�صرت درا�ستهم
على ال�سياق النحوي ،ومعالجة الم�سائل النحوية
المخالفة لل�سياق العام ،والتوافق ال�سياقي بين
التراكيب النحوية.
 .16اهتم المف�سرون بال�سياق بنوعيه الخارجي
والداخلي في عمليتي التف�سير والت�أويل وذلك
من خالل:
�أ .االهتمام ب�أ�سباب ال��ن��زول ،وه��ي الأح��داث
والوقائع المالب�سة للن�ص القر�آني ،والتي
تمثل �سياق الحال �أو الموقف في الدرا�سات
اللغوية الحديثة ،فقد اعتمد عليه المف�سرون
ف��ي ب��ي��ان المعنى ،ورف���ع الأ���ش��ك��ال ،ودف��ع
التناق�ضات ،وبين بع�ض الق�ضايا الأ�سلوبية،
وتو�ضيح ما �أوجزه ال�سياق القر�آني.
ب .االهتمام بالنظم االجتماعية م��ن ع��ادات
وتقاليد و�أ�ساليب في الكالم ،وعالقة الن�ص
ببيئة المجتمع العربي من مناخ وت�ضاري�س،
وهو ما ي�سمى بال�سياق االجتماعي.
جـ .االعتماد على ال�سياق الداخلي في عمليتي
التف�سير وال��ت���أوي��ل من خ�لال العالئق بين
�أج��زاء الن�ص ،وتحديد ال�سياق الخارجي،
وت��رج��ي��ح الأق����وال المختلفة ف��ي التف�سير
والت�أويل من خالله.
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د.تمام ح�سان :اللغة العربية معناها ومبناها ،الهي�أة
الم�صرية العامة للكتاب1973 ،م� ،ص 337
د� .أحمد قا�سم الزمر :معالم �أ�سلوبية عند ابن الأثير من
كتاب المثل ال�سائر ،مجلة المورد ،مج  ،30ع1423 ،2هـ-
200م� ،ص.34
عبدالكريم مجاهد :علم الداللة بين العرب والغرب،
مجلة الأق�لام��� ،س ،16ع1981 ،5م ��� ,ص .60د .ال�سيد
احمد عبد الغفار :الت�صور اللغوي عند الأ�صوليين،
�شركة مكتبات عكاظ للن�شر والتوزيع ،الطبعة الأول��ى
1401هـ 1981م� ،ص.73
عبدالكريم مجاهد:المرجع ال�سابق�،ص.60
عبد الكريم مجاهد :المرجع نف�سه .ت�أ�صيل فكرة البحث
الداللي عند العرب�ض من كتاب :د .محمد ح�سين علي
ال�صغير تط ّور البحث الداللي درا�سة في النقد البالغي
واللغوي ،من�شورات دار الكتب العلمية ،مطبعة العاني،
الطبعة الأولى ،بغداد 1408هـ – 1988م� ،ص .55-3
�صناعة المعنى وت�أويل الن�ص� ،أعمال الندوة التي نظمها
ق�سم العربية  ،1991المجلد الثمن ،من�شورات كلية
الآداب بمنوبة تون�س 1992م�,ص .145عبد االمير كاظم
زاه��د :الت�أويل وتف�سير الن�ص مقاربة في الإ�شكالية،
مجلة درا�سات فل�سفية ،عدد � ،1س1422 ،4هـ2002-م،
�ص.107
�صناعة المعنى وت�أويل الن�ص ،م� , 8ص.145
المرجع نف�سه.
المرجع نف�سه.
المرجع نف�سه.
د .ن�صر حامد �أب��و زي��د� :إ�شكاليات ال��ق��راءة واليات
ال��ت���أوي��ل ،النا�شر ال��م��رك��ز الثقافي ال��ع��رب��ي ،الطبعة
الخام�سة 1999م� ،ص.13
د.حامد نا�صر الظالمي :ا�سبينوزا و�أث��ره في منهجية
تحقيق الن�صو�ص عند المحدثين ،مجلة �أبحاث الب�صرة،
عدد ،28الجزء الأول2001 ،م� ،ص.10-1
ا�سبينوزا :ر�سالة في الالهوت وال�سيا�سة ،ترجمة وتقديم
د.ح�سن حنفي،مراجعة د .ف�ؤاد زكريا ،الهي�أة الم�صرية
العامة للت�أليف والن�شر �سنة 1939م� ،ص .244
ا�سبينوزا :الم�صدر نف�سه.
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.62

.63
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ا�سبينوزا :الم�صدر ال�سابق�،ص .218
ا�سبينوزا :الم�صدر ال�سابق� ،ص.244
ا�سبينوزا :الم�صدر نف�سه.
ا�سبينوزا :الم�صدر نف�سه( .ونود �أن ن�شير �إلى �أن هذه
القواعد التي و�ضعها (ا�سبينوزا) هي في الحقيقة مبنية
على تف�سير التوراة فالتوراة  -كما هو معروف  -كتاب
�ألفه مجموعة من رجال الدين).
د .ن�صر حامد �أبو زيد� :إ�شكاليات القراءة و َاليات الت�أويل
13
د .ن�صر حامد �أبو زيد:المرجع نف�سه.
د .ن�صر حامد �أبو زيد :المرجع نف�سه.
د .ن�صر حامد �أبو زيد :المرجع ال�سابق�،ص .21
د .ن�صر حامد �أبو زيد:المرجع ال�سابق� ،ص .23
دائ��رة المعارف والأخ�ل�اق م��ادة ()Sntepre Lation
نق ًال عن :د .ال�سيد احمد خليل :درا�سات في القر�آن ،دار
المعارف بم�صر 1972م � ,ص .141-135
د.محمد ال��م��ب��ارك :فقه اللغة وخ�صائ�ص العربية،
درا���س��ة تحليلية مقارنة لمنهج العربية الأ���ص��ي��ل في
التجديد والتوليد ،دار الفكر ،الطبعة الثانية 1964م،
�ص .د�.إبراهيم �أني�س :طرق تنمية الألفاظ في اللغة،
مطبعة النه�ضة الجديدة ،القاهرة 1966م1967-م ,
�ص  .8-5د .ح�سن ظاظا :كالم العرب ،،دار النه�ضة
العربية للطباعة والن�شر ،بيروت 1976م � ,ص -144
 .155د .رم�ضان عبد التواب :التط ّور اللغوي مظاهره
وعلله وقوانينه ،النا�شر مكتبة الخانجي بالقاهرة ،ودار
الرفاعي بالريا�ض ،مطبعة المدني ،الطبعة الأول��ى،
القاهرة 1404هـ – 1983م� ،ص .5
د� .إبراهيم �أني�س :الأ���ص��وات اللغوية ،ملتزمة الطبع
والن�شر مكتبة االن��ج��ل��و الم�صرية ،الطبعة الرابعة
1971م� ،ص  .231د�.إبراهيم ال�سامرائي :التط ّور اللغوي
التاريخي ،دار الرائد للطباعة1966 ،م� ,ص .21احمد
ر�ضا العاملي :مولد اللغة ،من�شورات دار مكتبة الحياة،
مطبعة �سميا ،بيروت 1956م � ,ص .28
د.علي عبد الواحد واف��ي :اللغة والمجتمع ،دار نه�ضة
م�صر للطبع والن�شر ،الفجالة – القاهرة 1971م� ،ص.91
ع��ودة خليل �أب��و ع��ودة :التط ّور الداللي بين لغة ال�شعر
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.71
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.73
.74
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الجاهلي ولغة القر�آن الكريم درا�سة داللية مقارنة،،
مكتبة المنار ،الطبعة الأولى ،الأردن 1405هـ1985-م،
�ص.45
د .عبد اهلل علي م�صطفى ،ود .عبد اهلل عبد الحميد
�سويد :علم اللغة ،مراجعة �سعدون ال�سويح ،النا�شر دار
المدينة القديمة للكتاب ،الطبعة الأول��ى ،طرابل�س –
ليبيا 1993م� ,ص .86
اح��م��د محمد ق����دور :ف��ي ال��دالل��ة وال��ت��ط�� ّور ال��دالل��ي،
مجلة مجمع اللغة العربية الأردن���ي ،ال��ع��دد� ،36س،13
1409هـ1989-م� ،ص.124
الكهف.19 :
محمود م�صطفى اح��م��د ال��ق��وي��در :البحث ال��دالل��ي
عند الراغب الأ�صفهاني ،ر�سالة ماج�ستير ،الجامعة
الم�ستن�صرية ،كلية الآداب1420 ،هـ 1999 -م � ,ص .36
محمود م�صطفى احمد القويدر :المرجع نف�سه.
د .علي عبد ال��واح��د واف���ي :علم اللغة ،ملتزم الطبع
والن�شر دار نه�ضة م�صر ،الطبعة ال�سابعة 1987م � ,ص
 .325-319د�.إبراهيم �أني�س :دالل��ة الألفاظ ،ملتزمة
الطبع والن�شر مكتبة االنجلو الم�صرية ،الطبعة الثانية
1963م ����� ,ص .151-134د.محمد المبارك :المرجع
ال�سابق� ،ص .216-212د .حلمي خليل :المولد درا�سة في
نمو وتط ّور اللغة العربية بعد الإ�سالم ،الهي�أة الم�صرية
العامة للكتاب1978 ،م� ،ص.79-20
د.علي عبد الواحد وافي :اللغة والمجتمع� ،ص .8
د.علي عبد الواحد وافي :المرجع نف�سه.
د.علي عبد الواحد وافي :المرجع نف�سه.
د.علي عبد الواحد وافي :المرجع نف�سه.
د.علي عبد الواحد وافي :المرجع نف�سه.
د.علي عبد الواحد وافي :المرجع نف�سه.
د�.إبراهيم �أني�س :داللة الألفاظ  ،167-152د.محمد
المبارك:المرجع ال�سابق��� ،ص  .222-218د .م��ازن
المبارك :نحو وعي لغوي ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بيروت،
1399هـ1979-م � ,ص  .111-110د.عبد العزيز مطر:
لحن العامة في �ضوء الدرا�سات اللغوية الحديثة ،دار
المعارف ،الطبعة الثانية ،القاهرة 1401هـ – 1981م،
����ص ،238-233د .رم�ضان عبد التواب :التط ّور الغوي
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مظاهره وعلله وقوانينه� ،ص  .119-114د .عبد القادر
ابو �شريفة ،وح�سين الف��ي ،ود.داود ابو غطا�شه :علم
الداللة والمعجم العربي ،دار الفكر للن�شر والتوزيع،
الطبعة الأول��ى ،عمان – الأردن 1409ه��ـ1989-م �,ص
.71-65
د.محمد المبارك:المرجع ال�سابق�،ص.218
د�.إبراهيم �أني�س :داللة الألفاظ .218
د.محمد المبارك :فقه اللغة وخ�صائ�ص العربية� ،ص
.219
د .مازن المبارك :نحو وعي لغوي  ،110د .كريم زكي
ح�سام الدين� :أ�صول تراثية في الل�سانيات الحديثة،
�ص.299
د.محمد المبارك :المرجع ال�سابق�،ص .220
د�.إبراهيم �أني�س :داللة الألفاظ .158
د�.إبراهيم �أني�س:المرجع ال�سابق .157- 156
د .كريم زكي ح�سام الدين :المرجع ال�سابق� ،ص .300
د� .إبراهيم ال�سامرائي :الداللة الجديدة والتط ّور ،مجلة
الل�سان العربي ،مج ،10ج1392 ،1هـ –1973م� ،ص .8
فاروق الرمالي :اللغة العربية واثر القران في تط ّورها،،
مجلة الل�سان العربي ،مج ،7ج1389 ،1هـ – 1970م� ،ص
.125-121
د�.إبراهيم ال�سامرائي :التط ّور اللغوي التاريخي� ،ص
 ،44-43د .عبد االمير كاظم زاهد :الم�صطلح القر�آني
مقاربة في الم�ضمون و�أدوات التعبير ،،مجلة القاد�سية،
مج ،1ع1422 ،4هـ 2001/م –2002م� ،ص.164-149
الزمخ�شري (�أبو القا�سم محمود بن عمر الخوارزمي)
ّ
(ت 467ه��ـ – 538ه���ـ) :الك�شاف عن حقائق التنزيل
وعيون الأقاويل في وجوه الت�أويل ،تحقيق عبد الرزاق
ال��م��ه��دي ،ال��ج��زء الأول ،دار �إح��ي��اء ال��ت��راث العربي،
م�ؤ�س�سة التاريخ العربي ،الطبعة الثانية ،بيروت – لبنان
1421هـ – 2001م �,ص.80
الزمخ�شري :الم�صدر ال�سابق ،ج� ،1ص.80
ّ
الزمخ�شري :الم�صدر نف�سه.
ّ
الزمخ�شري:الم�صدر ال�سابق ،ج� ،1ص .81
ّ
الزمخ�شري:الم�صدر ال�سابق ،ج� ،1ص.214
ّ
الزمخ�شري:الم�صدر ال�سابق ،ج�،1ص .82
ّ
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الزمخ�شري :الم�صدر نف�سه.
.95
ّ
الزمخ�شري:الم�صدر ال�سابق ،ج� ،1ص .243
.96
ّ
 .97الزمخ�شري :الك�شاف ،ج�،1ص.234
الزمخ�شري:الم�صدر ال�سابق ،ج�،1ص .516
.98
ّ
الزمخ�شري :الم�صدر نف�سه.
.99
ّ
الزمخ�شري :الم�صدر نف�سه.
.100
ّ
*ديوان �شعر ذي الرمة ،عني بت�صحيحه وتنقيحه مكارتني،
مطبعة كمبريج1919 ،م� ،ص.43
الزمخ�شري (ج��ار اهلل اب��و القا�سم محمود بن عمر)
.101
ّ
(ت538هـ)� :أ�سا�س البالغة ،دار �صادر ،بيروت 1399هـ
– 1979م� ،ص.394
 .102د .علي عبد ال��واح��د واف���ي :فقه اللغة ،ملتزم الطبع
والن�شر لجنة البيان العربي ،الطبعة ال�ساد�سة 1388هـ
– 1968م��� ،ص ،282احمد محمد قدور :في الداللة
والتط ّور الداللي�،ص .135 -134
 .103احمد محمد قدور :المرجع ال�سابق� ،ص .135
�	.104أب��و حاتم ال���رازي (ت 322ه���ـ) :الت�صور اللغوي عند
الإ�سماعيلية درا�سة في كتاب (الزينة) ،تحقيق د .محمد
ريا�ض الع�شيري ،النا�شر من�شاة المعارف بالإ�سكندرية،
1985م� ،ص.131
 .105د .فا�ضل �صالح ال�سامرائي:الدرا�سات النحوية واللغوية
الزمخ�شري ،دار النذير للطباعة والن�شر والتوزيع،
عند
ّ
1389هـ1970 -م� ،ص .217
 .106د .علي عبد الواحد وافي :علم اللغة� ،ص  .263د .نايف
خرما� :أ�ضواء على الدرا�سات اللغوية المعا�صرة�،ص
.249-244
 .107البقرة .187
 .108البقرة .222
 .109البقرة .237
 .110الن�ساء .21
 .111الن�ساء .23
 .112الن�ساء .43
 .113المائدة . 6
 .114الأعراف .189
 .115الزمخ�شري:الك�شاف ،ج���� ،1ص ،528 ،257-256ج،3
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 .124البقرة 213
 .125يون�س 19
 .126الزخرف 23
 .127المخزومي :الم�صدر ال�سابق� ,ص .581
 .128البلخي :الم�صدر ال�سابق  ,ج� ،2ص.228-226
 .129الم�صدر نف�سه ،ج� ،2ص.228
 .130البلخي :الم�صدر نف�سه ،ج�،1ص.180
 .131البلخي :الم�صدر نف�سه  ,ج� ،1ص.181
 .132ينظر :االتجاه العقلي في التف�سير درا�سة في ق�ضية
المجاز في ال��ق��ر�آن عند المعتزلة ( 99-97لقد �سبق
مقاتل (ت  150ه��ـ) اب��ا عبيدة (ت207ه���ـ) ،والفراء
(ت209هـ) في الإ�شارة �إلى فكرة المجاز ،كما �أنّه �سبق
غيره من �أ�صحاب كتب الوجوه والنظائر في الإ�شارة =
�إلى فكرة تعدد الداللة باختالف ال�سياق ،فممن �ألف في
الوجوه والنظائر وو�صلت كتبهم �إلينا :هارون بن مو�سى
القارئ المتوفى في �أواخر القرن الثاني الهجري وكتابه
(الوجوه والنظائر) ،ويحيى بن �سالم (ت200هـ) وكتابه
(الت�صاريف) ،والحكيم الترمذي (ت320ه��ـ) وكتابه
(تح�صيل نظائر القر�آن) ،والثعالبي (ت429هـ) وكتابه
(الأ�شباه والنظائر) وهو من�سوب �إليه ،والح�سين بن
محمد الدامغاني وكتابه (�إ�صالح الوجوه والنظائر في
القر�آن الكريم) وهو من�سوب �إليه وال�صواب انه لأبي عبد
اهلل محمد بن علي بن محمد الدامغاني (ت 487هـ)،
واب���ن ال��ج��وزي (ت 597ه����ـ) وك��ت��اب��ه (ن��زه��ة الأع��ي��ن
النواظر في علم الوجوه والنظائر للقران الكريم) وهو
الكتاب المن�سوب للثعالبي نف�سه ،وابن العماد الم�صري
(ت887ه��ـ) وكتابه (ك�شف ال�سرائر في معنى الوجوه
والأ�شباه والنظائر) ينظر :الوجوه والنظائر (هارون بن
مو�سى) .9
 .133البقرة .213
 .134الزمخ�شري:الك�شاف  ,ج� ،1ص ،283ج� ،3ص ،134ج،4
�ص.249
 .135هود .8
 .136يو�سف .45
 .137الزمخ�شري :الم�صدر ال�سابق ،ج���� ,2ص ،362ج,2
�ص.448

�ص� ،11ص.557
 .116يوجين ا.نيدا:نحو علم للترجمة ،ترجمة ماجد النجار،
مطبوعات وزارة الإع�لام ،دار الحرية للطباعة ،بغداد
1976م� ,ص .90محمد ح�سين ال يا�سين :الأ�ضداد في
اللغة ،مطبعة المعارف ،الطبعة الأولى ،بغداد 1394هـ -
1974م� ,ص  ،57د.علي زوين :المرجع ال�سابق� ،ص.168
 .117ج��ورج م��ون��ان :مفاتيح الأل�سنية ،عربه وذيله بمعجم
عربي فرن�سي الطيب البكو�ش ،تقديم �صالح القرمادي،
من�شورات الجديد ،طبع بالمطابع ال��م��وح��دة ،تون�س
1981م� ،ص .125-124
 .118د .ال�سيد احمد عبد الغفار :المرجع ال�سابق� ،ص .112
 .119ج .فندري�س :اللغة  ,تعريب عبد الحميد الدواخلي،
ومحمد الق�صا�ص ،النا�شر مكتبة االنجلو الم�صرية،
مطبعة لجنة البيان العربي 1950م� ،ص.254- 253
 .120ال�سيوطي (ج�لال الدين عبد الرحمن بن �أب��ي بكر):
المزهر في علوم اللغة و�أنواعها�،شرحه و�ضبطه وعنونه
مو�ضوعاته وعلق حوا�شيه محمد احمد جاد المولى بك،
ومحمد �أب��و الف�ضل �إبراهيم ،وعلي محمد البجاوى،
الجزء االول ،من�شورات المكتبة الع�صريه� ،صيدا –
بيروت 1986م � ,ص.369
 .121د .كريم زكي ح�سام الدين� :أ�صول تراثية في الل�سانيات
الحديثة .298
(٭) مفكر ع��راق��ي معا�صر (1956م –2000م) له
م���ؤل��ف��ات ع��دي��دة منها :اللغة ال��م��وح��دة ،والنظام
القر�آني ،ونظام المجموعات ،والحل الق�صدي للغة،
والحل الفل�سفي ،وغيرها.
 .122عالم �سبيط النيلي :رحلة الك�شف( ،مخطوط) مطبوع
بالليزر،منتدى الأدب��اء  /بابل ،مراجعة فرقان محمد
تقي مهدي الوائلي ،بغداد 1423ه����ـ2002م� ,ص .43
عالم �سبيط النيلي :النظام القر�آني (مقدمة في المنهج
اللفظي) ،دار �أ�سامة ،مطابع الأرز ،عمان ،الطبعة الأولى
1419هخـ1999-م � ,ص .66-62 ،38 ،27
 .123مجاهد بن جبر المخزومي (ت 102هـ) :تف�سير مجاهد،
قدم له وحققه وعلق حوا�شيه عبد الرحمن الطاهر ابن
محمد ال�سورتي ،مجمع البحوث الإ�سالمية� ،إ�سالم �آباد
باك�ستان ،الطبعة الأول��ى 1396ه����ـ1976-م� ,ص ،104
.292
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 .138النحل .120
 .139الزمخ�شري:الم�صدر ال�سابق  ,ج� ،2ص.599
 .140الزمخ�شري :الك�شاف ،ج�,4ص.249
 .141البقرة .49
 .142الأنفال .17
 .143الزمخ�شري :الم�صدر ال�سابق ،ج� ،1ص.135-166،134
 .144ينظر :الم�صادر نف�سها.
 .145الأنبياء .35
 .146الزمخ�شري :الم�صدر ال�سابق .166/1
 .147الزمخ�شري :الم�صدر ال�سابق ،ج� ،1ص.97
 .148الم�صدر نف�سه.
 .149الزمخ�شري :الك�شاف .97/1
 .150الم�صدر نف�سه.
 .151الم�صدر نف�سه.
 .152الم�صدر نف�سه.
 .153البقرة .193
 .154الزمخ�شري :الك�شاف ،ج� ,1ص.263
 .155العنكبوت .10
 .156الزمخ�شري :الم�صدر ال�سابق ،ج� ،1ص.263-262
 .157المائدة .49
 .158الم�صدر نف�سه.
 .159د.ف��ا���ض��ل �صالح ال�سامرائي :التعبير ال��ق��ر�آن��ي ،بيت
الحكمة ،طبع بمطابع دار الكتب للطباعة والن�شر
1986م1987-م� ،ص .156
 .160عالم �سبيط النيلي :النظام القر�آني� ،ص .234
 .161البقرة .60
 .162الزمخ�شري :الك�شاف ،ج� ،1ص.173
(٭) كذا ،وال�صحيح :الخ�ضر (عليه ال�سالم).
 .163ال�شعراء .16
 .164الزمخ�شري:الم�صدر ال�سابق ،ج�،3ص.311-310
 .165الرحمن .6-5
 .166الزمخ�شري:الم�صدر ال�سابق،ج� ،4ص.443
 .167البقرة .116
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 .168الزمخ�شري :الك�شاف ،ج� ،1ص.207
 .169ال�شعراء .133
 .170الزمخ�شري :الم�صدر ال�سابق ،ج � ،3ص.331
 .171الم�ؤمن .76
 .172الزمخ�شري :الم�صدر ال�سابق ،ج� ،4ص.184
 .173ال��ب��ل��خ��ي :الأ���ش��ب��اه وال��ن��ظ��ائ��ر ف��ي ال���ق���ر�آن ال��ك��ري��م،
�ص.63-62
 .174طه .20
 .175ال�شعراء .32
 .176النمل .10
 .177الزمخ�شري :الك�شاف ،ج� ،3ص.60
 .178البقرة .136
�	.179آل عمران .84
 .180الن�ساء .105
 .181المائدة .68
 .182الزمخ�شري :الك�شاف ،ج� ،1ص.408
 .183الأنبياء .81
� .184ص .36
 .185الزمخ�شري:الم�صدر ال�سابق،ج� ،3ص.130
 .186الدخان .48
 .187الحج .19
 .188الزمخ�شري :الم�صدر ال�سابق ,ج� ،4ص.285-284
 .189التوبة .60
 .190الزمخ�شري :الك�شاف ،ج� ،2ص.271-270
 .191فاطر .18
 .192فاطر .16
 .193الزمخ�شري:الم�صدر ال�سابق ،ج� ،3ص.617
 .194ال�ضحى .4
 .195ال�ضحى .3-1
 .196الزمخ�شري:الك�شاف ،ج�،4ص.771
�	.197إبراهيم .2
 .198الزمخ�شري :الك�شاف  ,ج� ،2ص.505
 .199الزمخ�شري :الك�شاف ،ج� ،1ص.182

ال�سياقُ
ِّ
القر�آني
في تف�سير
الزَّمخ�شري
َّ
(الك�شاف)

مقـــاالت

 .200البقرة .73
 .201الزمخ�شري :الم�صدر ال�سابق ،ج� ،1ص.182
 .202ابن ه�شام الأن�صاري (ت 761هت) :مغني اللبيب عن
كتب االعاريب ،قدم له وو�ضع حوا�شيه وفهار�سه ح�سن
حمد� ،أ�شرف عليه وراجعه د� .أميل بديع يعقوب ،الجزء
الثاني ،من�شورات محمد على بي�ضون ،دار الكتب العلمية،
الطبعة الأولى،بيروت -لبنان 1418هـ1988-م� ،ص.201
 .203الأعراف .26
 .204الأعراف .22-20
 .205الزمخ�شري :الم�صدر ال�سابق ،ج� ،2ص.93
 .206ال�سيوطي :الإتقان في علوم القر�آن ،ج� ،2ص.109
 .207ال�سيوطي :الم�صدر ال�سابق ،ج�،2ص.110
 .208القيامة .16
 .209القيامة .15-1
 .210الزمخ�شري:الك�شاف ،ج� ،4ص.663
 .211الزمر .63
 .212الزمر .61
 .213الزمخ�شري :الم�صدر ال�سابق،ج�،4ص.143
 .214الزمخ�شري :الم�صدر ال�سابق ،ج� ،2ص.71
 .215العنكبوت .20
 .216العنكبوت .17-16
 .217العنكبوت .18
 .218العنكبوت .23
 .219العنكبوت .24
 .220الزمخ�شري :الك�شاف ،ج� ،3ص.452
 .221الرحمن .6-5
 .222الرحمن .1
 .223الزمخ�شري:الك�شاف ،ج�،4ص.443
 .224غافر .19
 .225غافر .13
 .226الزمخ�شري:الم�صدر ال�سابق،ج� ،4ص،208 ،163،207
.611
 .227يون�س .37
 .228الزمخ�شري :الم�صدر ال�سابق ،ج�،2ص.330

 .229الم�صدر نف�سه.
 .230الم�صدر نف�سه.
 .231الرحمن .6-1
 .232الزمخ�شري :الك�شاف ،ج� ،4ص.443
 .233عبدالقاهر الجرجاني :دالئ��ل الإع��ج��از� ،صحح ا�صله
ال�شيخ محمد عبده والأ�ستاذ محمد محمود التركزي
ال�شنقيطي ،وق��ف على ت�صحيح طبعه وعلق حوا�شيه
ال�سيد محمد ر�شيد ر�ضا ،النا�شر دار المعرفة للطباعة
والن�شر ،بيروت -لبنان 1402ه��ـ – 1981م� ،ص-170
.192
 .234الزمخ�شري :الم�صدر ال�سابق،ج� ،3ص.209
 .235الزمخ�شري:الك�شاف ،ج�،1ص.50
 .236الحج .2
 .237الزمخ�شري :الم�صدر ال�سابق،ج� ،3ص.143
 .238البقرة .15-14
 .239الزمخ�شري :الك�شاف،ج� ،1ص.105
 .240الذاريات .25
 .241الزمخ�شري :الم�صدر ال�سابق ،ج� ،4ص.404
 .242د .ن�صر ح��ام��د �أب���و زي���د :مفهوم الن�ص درا���س��ة في
علوم القر�آن ،المركز الثقافي العربي للطباعة والن�شر
والتوزيع ،الطبعة الثانية ،بيروت 1994م� ،ص .287
الطبر�سي (�أبو على الف�ضل بن الح�سن) (ت548ه��ـ):
.243
ّ
مجمع البيان في تف�سير القر�آن،وقف على ت�صحيحه
وت��ح��ق��ي��ق��ة وال��ت��ع��ل��ي��ق ع��ل��ي��ه ال�����س��ي��د ه��ا���ش��م ال��ر���س��ول��ي
المحلالتي ،الجزء الخام�س ،دار �إحياء التراث العربي،
م�ؤ�س�سة التاريخ العربي ،الطبعة الأولى ،بيروت -لبنان
1412هـ1992-م� ،ص.226
 .244الزمخ�شري :الم�صدر ال�سابق ،ج� ،4ص.404
 .245الذاريات .34-31
 .246هود .98
 .247الزمخ�شري:الك�شاف ،ج�،2ص.402
 .248البقرة .23
 .249الزمخ�شري :الم�صدر ال�سابق ،ج� ،1ص.127
 .250طه .107
 .251الزمخ�شري:الك�شاف ،ج� ،3ص.89-88
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 .252البقرة .286
 .253الزمخ�شري :الم�صدر ال�سابق ،ج� ،1ص.359
 .254الن�ساء .111
 .255احمد يا�سوف :جماليات المفردة القر�آنية في كتب
الإع��ج��از والتف�سير ،دار المكتبي للطباعة والن�شر
والتوزيع ،الطبعة الأول��ى� ،سوريا – دم�شق 1415ه��ـ –
1994م� ،ص.247-246
 .256البقرة .25
 .257الزمخ�شري :الك�شاف ،ج� ،1ص.139
�	.258إبراهيم .35
 .259البقرة .126
 .260الزمخ�شري :الم�صدر ال�سابق ،ج� ،2ص.523
 .261الأعراف .131
 .262الزمخ�شري :الم�صدر ال�سابق ،ج� ،2ص.136
 .263مريم .33
 .264الزمخ�شري :الك�شاف ،ج� ،3ص.18
 .265الزمخ�شري :الم�صدر ال�سابق ،ج���� ،3ص،351 ،138
 ،608،414ج� ،4ص.777 ،763 ،681-680 ،508
 .266الأنعام .1
 .267الزمخ�شري :الم�صدر ال�سابق ،ج� ,2ص.6-5
 .268مريم .82
 .269الزمخ�شري :الم�صدر ال�سابق،ج� ،3ص.43
 .270الزمخ�شري :الم�صدر ال�سابق ،ج� ،1ص،505 ،338 ،300
.508
 .271الأعراف .189
 .272الك�شاف .175/2

الم�صــادر والمراجع
 تهذيب اللغة ،لأب��ي من�صور محمد بن �أحمد الأزه��ري،تحقيق د .عبد الحليم النجار ،مراجعة اال�ستاذ محمد علي
النجار ،الدار الم�صرية للت�أليف والترجمة ،مطابع �سجل
العرب 1966م.
 ل�سان العرب ،الب��ن منظور ،دار ل�سان العرب ،بيروت(د.ت).
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 القامو�س المحيط ،للفيروز �أب���ادي ،الم�ؤ�س�سة العربيةللطباعة والن�شر ،بيروت – لبنان( ،د.ت).
 المعجم الو�سيط ،لإبراهيم م�صطفى و�آخرون :ا�شرف علىطبعه عبد ال�سالم ه��ارون  ,مجمع اللغة العربية ،المكتبة
العلمية ،طهران( ،د.ت).
 مقايي�س اللغة ،البن فار�س ،تح .عبد ال�سالم محمد هارون،�شركة مكتبة وطباعة م�صطفة البابي الحلبي و�أوالده بم�صر
الطبعة الثانية  1390هـ1970-م ،ط 3
 مفردات �ألفاظ القر�آن ،للراغب الأ�صفهاني ،تح� .صفوانعدنان داودي ،دار القلم دم�شق ،الدار ال�شامية – بيروت،
الطبعة الأولى 1416هـ1996-م.
 احتماالت المعاني في بع�ض التراكيب العربية ،للدكتورمحمد علي الخولي ،مجلة الل�سان العربي،مج ،19الجزء
الأول1402 ،هـ – .1982
 معجم الم�صطلحات الأدبية ،لإبراهيم فتحي ،الم�ؤ�س�سةالعربية للنا�شرين المتحدين ،طبع بالتعا�ضدية العمالية
للطباعة والن�شر ،الطبعة الأولى ،تون�س 1986م.
 المعنى النحوي في �ضوء التراث وعلم اللغة الحديث،�ضمن كتاب ق�ضايا الأدب واللغة ،ت�أليف نخبة من �أع�ضاء
هيئة التدري�س بق�سم اللغة العربية في جامعة الكويت� ،إعداد
وتقديم د .عبده بدوي ،م�ؤ�س�سة ال�صباح1401 ،هـ1981 -م.
 �أ�ضواء على الدرا�سات اللغوية المعا�صرة ،د .نايف خرما،�سل�سلة كتب عالم المعرفة ،ي�صدرها المجل�س الوطني
للثقافة والفنون والآداب – الكويت ،مطابع اليقظة 1398هـ
– 1978م.
 اللغة بين المعيارية والو�صفية ،للدكتور تمام ح�سان،ملتزم الطبع والن�شر مكتبة انجلو الم�صرية 1958 ,م.,
 الكلمة درا���س��ة لغوية ومعجمية ،للدكتور حلمي خليل،الهيئة الم�صرية العامة للكتاب ،مطابع دار الن�شر الجامعي،
1980م.
 في طبيعة المعنى ،للدكتور الجياللي حالم ،مجلة الآدابوالعلوم الإن�سانية ،الجزائر ،العدد1422 ،1ه���ـ2001/م-
2002م.
 مناهج البحث ف��ي اللغة ،للدكتور تمام ح�سان ،مطبعةالنجاح الجديدة ،دار الثقافة ،ال��دار البي�ضاء ،المغرب،
1400هـ1979 -م.

ال�سياقُ
ِّ
القر�آني
في تف�سير
الزَّمخ�شري
َّ
(الك�شاف)

مقـــاالت

ق�سم العربية  ،1991المجلد الثمن ،من�شورات كلية الآداب
بمنوبة تون�س 1992م.
 ال��ت���أوي��ل وتف�سير ال��ن�����ص م��ق��ارب��ة ف��ي الإ�شكالية ،لعبداالمير كاظم زاهد :مجلة درا�سات فل�سفية ،عدد � ،1س،4
1422هـ2002-م.
 �إ�شكاليات ال��ق��راءة وال��ي��ات الت�أويل ،للدكتور ن�صر حامد�أبو زيد :النا�شر المركز الثقافي العربي ،الطبعة الخام�سة
1999م.
 ا���س��ب��ي��ن��وزا و�أث�����ره ف��ي منهجية تحقيق ال��ن�����ص��و���ص عندالمحدثين ،،للدكتور حامد نا�صر الظالمي :مجلة �أبحاث
الب�صرة ،عدد ،28الجزء الأول2001 ،م.
 فقه اللغة وخ�صائ�ص العربية ،للدكتور محمد المبارك،درا�سة تحليلية مقارنة لمنهج العربية الأ�صيل في التجديد
والتوليد ،دار الفكر ،الطبعة الثانية 1964م.
 ط��رق تنمية الأل��ف��اظ في اللغة ،للدكتور �إبراهيم �أني�س:مطبعة النه�ضة الجديدة ،القاهرة 1966م1967-م.
 كالم العرب ،لح�سن ظاظا ،دار النه�ضة العربية للطباعةوالن�شر ،بيروت 1976م.
 التط ّور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه ،رم�ضان عبدالتواب :النا�شر مكتبة الخانجي بالقاهرة ،ودار الرفاعي
بالريا�ض ،مطبعة المدني ،الطبعة الأولى ،القاهرة 1404هـ
– 1983م.
 التط ّور اللغوي التاريخي ،،للدكتور �إبراهيم ال�سامرائي:دار الرائد للطباعة1966 ،م.
 م��ول��د اللغة� ،أحمد ر�ضا العاملي :من�شورات دار مكتبةالحياة ،مطبعة �سميا ،بيروت 1956م.
 للغة والمجتمع ،للدكتور علي عبد الواحد وافي ،دار نه�ضةم�صر للطبع والن�شر ،الفجالة – القاهرة 1971م.
 التط ّور ال��دالل��ي بين لغة ال�شعر الجاهلي ولغة القر�آنالكريم درا�سة داللية مقارنة ،للدكتور عودة خليل �أبو عودة،
مكتبة المنار ،الطبعة الأولى ،الأردن 1405هـ1985-م.
 علم اللغة ،لعبد اهلل علي م�صطفى ،و ،للدكتور عبد اهلل عبدالحميد �سويد،مراجعة �سعدون ال�سويح ،النا�شر دار المدينة
القديمة للكتاب ،الطبعة الأولى ،طرابل�س – ليبيا 1993م.
 ف���ي ال���دالل���ة وال���ت���ط��� ّور ال����دالل����ي ،لأح��م��د محمد ق���دور:مجلة مجمع اللغة العربية الأردن����ي ،ال��ع��دد��� ،36س،13

 درا�سات في فقه اللغة ،للدكتور �صبحي ال�صالح ،الطبعة ،5دار العلم للماليين ،بيروت .197
 منهج البحث اللغوي بين التراث وعلم اللغة الحديث،للدكتور علي زوي��ن :طباعة ون�شر دار ال�ش�ؤون الثقافية،
الطبعة الأولى ،بغداد 1986م.
 من �أ�سرار اللغة العربية للدكتور �إبراهيم �أني�س ،النا�شرمكتبة االنجلو الم�صرية ،الطبعة الخام�سة 1975م.
 االتجاه الوظيفي ودوره في تحليل اللغة ،يحيى �أحمد،مجلة عالم الفكر ،مج ،20ع1989 ،3م.
 �أث��راالن��ع��ك��ا���س��ات الأ���س��ل��وب��ي��ة لل�سياق ف��ي توجيه المعنىال�شعري ،للدكتور رحمن غركان عبادي ،ود .ناه�ضة �ستار
عبيد ،مجلة القاد�سية ،مج ،1ع1422 ،4هـ2002-2001/م.
 علم الداللة ،اف .ار .بالمر :ترجمة مجيد عبد الحليمالما�شطة ،مطبعة العمال المركزية ،بغداد 1985م.
 علم ال��دالل��ة بين العرب وال��غ��رب عبد الكريم مجاهد،:مجلة الأقالم� ،س  ،16ع1981 ،5م.
 �أ�صول تراثية في الل�سانيات الحديثة ،للدكتور كريم زكيح�سام الدين :الر�شاد للطباعة والتغليف ،الطبعة الثالثة
1421هـ – 2001م.
 درا���س��ة المعنى عند الأ�صوليين ،للدكتور طاهر �سليمانح��م��ودة ،:ال���دار الجامعية للطباعة والن�شر وال��ت��وزي��ع،
الإ�سكندرية 1983م.
 جوانب من اال�ستخدام الوظيفي للغة �أب��و �أو���س �إبراهيمال�شم�سان ،لأبي �أو�س �إبراهيم ال�شم�سان :المجلة العربية
للعلوم الإن�سانية ،الكويت ،ع ،37مج1990 ،10م.
 ال�سياق في الفكر اللغوي عند العرب ،للدكتور �صاحب �أبوجناح ،،مجلة الأقالم ،العدد 1992 ،4-3م
 ال�سياق وداللته في توجيه المعنى ،للدكتور فوزي �إبراهيمعبد ال��رزاق ،ر�سالة دكتوراه جامعة بغداد ،كلية الآداب،
1416هـ1996 -م.
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ال�سياقُ
ِّ
القر�آني
في تف�سير
الزَّمخ�شري
َّ
(الك�شاف)
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جمالية ال ّت�صوير
في المثل ال ّنبوي

الدّ كتورة ليلى زيان

جامعة ب�شار  -الجزائر
مفهوم ّ
الت�صويـر:

مقـــاالت

و�ص ُو ٌر ِ
و�ص َور وقد َ�ص َّو َره فت�ص ّور(((،
ال�صورة في ال�شكل ،والجمع ُ�ص َور ُ
جاء في ل�سان العربّ :
(((
وال�ص ِّير كالك ِّي�س الح�سنها ،وت�ستعمل ال�صورة بمعنى النّوع وال�صفة.
ال�صورة ترد في ل�سان العرب على ظاهرها ،وعلى معنى حقيقة ال�شيء
قال ابن الأثيرُّ " :
وهيئته ،وعلى معنى �صفته ،يقال� :صورة الفعل كذا وكذا �أي هيئته و�صورة الأمر كذا وكذا �أي
�صفته"((( ،يقول اهلل تعالىُ :
اهلل ا ّل ِذي َج َع َل َل ُك ْم الأَ ْر َ
و�ص َّو َر ُك ْم َف�أَ ْح َ�سنَ
وال�س َما َء ِبنَا ًء َ
�ض َق َرا ًرا َّ
ُ�ص َو َر ُك ْم .(((يقول الفخر ال ّرازي في تف�سير الآية� " :أ ّولها حدوث �صورته وهو المراد من قوله
)و�ص َّو َر ُك ْم وثانيها ح�سن �صورته وهو المراد من قوله ) َف�أَ ْح َ�سنَ ُ�ص َو َر ُك ْم ( "((( .ويقول ال ّر�سول
َ
ِ ِ (((
�صلى اهلل عليه و�سلم " :خَ لَ َق ُ
اهلل �آ َد َم َعلَى ُ�صو َرته " � ،أي هيئته و�صفته التي خلق عليها.
وال�صورة هي �إع��ادة ت�شكيل للواقع ،وال ترتبط
ّ
به �إ ّال بقدر ما ي�صبح ِ
مكت�سبا خ�صائ�صها الذاتية؛
وال�صورة
بحيث ي�صبح ّ
لل�صورة واقعها الخا�ص(((ّ ،
الأدب��ي��ة ه��ي تلك ال ّ��ظ�لال والأل����وان ال��ت��ي تخلعها
ال�صياغة على الأفكار والم�شاعر ،وهي الطريق الذي
ّ
(((
ي�سلكه ال�شاعر والأديب لعر�ض �أفكاره و�أغرا�ضه .

تخالع نف�س الفنان والت�أثير فيمن يطالعون عمله
الفني لي�شاركوه �أحا�سي�سه وتُعيد نفو�سهم تمثيل
التجربة ال�شعورية التي عاناها(((.
فال�صروة �ضرورية للإن�سان لمعرفة الأ�شياء،
ّ
ح�سيا
وربط ال�� ّدال بالمدلول حتى يدركها �إدراكـا ّ
الح�سي ين�ش�أ الت�ص ّور
وينفعل معها .وعن الإدراك ّ
الذي هو مرور الفكر بال�صورة الطبيعية التي �سبق
�أن �شاهدها وانفعل بها ،ثم اختزنها في مخ ّيلته.
ال�صور والأ�شكال �إلى الخارج
وال ّت�صوير هو �إبراز ّ

فالعمل الأدب���ي هو تعبير عن تجربة �شعورية
في �صورة موحية غايتها الأولى الت�صوير والت�أثير؛
ت�صوير الم�شاعر والأحا�سي�س والوجدانات التي
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ب�شكل ف ِّني ،وال ّتعبير بها عن ال ّتجارب ال�شعورية
التي يمر بها الأدي��ب والفنّان بحيث ترت�سم �أمام
ال�صور التي �أراد الفنان نقلها له ،وتكون
القارئ ّ
�أداة الت�صوير هي الألفاظ والعبارات ال الري�شة
والألوان(.((1
وال ّت�صوير في ال ّتعبير هو �أرق��ى �أن��واع الفنون،
والفن ال ّرفيع هو ال��ذي يحيل الأفكار التجريدية
ُّ
الجامدة �إل��ى �صور ناب�ضة بالحياة ،وف��ي �أح��دث
مدار�س النّقد الأدب��ي يع ّرف الأدب ب�أنه التعبير
بال�صور( .((1وقد يكون بال ّلون ،وبالحركة ،وبالتخ ّيل
كما �أنّه ت�صوير بالنّغمة تقوم مقام ال ّلون في التمثيل
وكثيرا ما ي�شترك الو�صف والحوار وجر�س الكلمات
ونغم العبارات ومو�سيقى ال�سياق في �إب��راز �صورة
ال�صور(.((1
من ّ
المف�ضلة في �أ�سلوب القر�آن؛
وهو �أي�ضا الأداة
ّ
المح�سة المتخيلة عن المعنى
فهو يع ِّبر بال�صورة
ّ
الذهني ،والحالة النف�سية وعن الحادث المح�سو�س،
والم�شهد المنظور ،وعن النموذج االن�ساني والطبيعة
الب�شريةّ ،ثم يرتقى بال�صورة التي ير�سمها فيمنحها
الحياة ال�شاخ�صة� ،أو الحركة المتجددة(.((1
� ّإن ال ّت�صوير الفنّي موجود في معظم القر�آن
الكريم ،فحيثما تعر�ض ال��ق��ر�آن لأي غر�ض من
الأغ��را���ض ف���إن��ه ي�ستخدم طريقة الت�صوير في
التعبير عنه� .إنّ��ه يعبر بالت�صوير حيثما �شاء �أن
يع ّبر ،عن معنى مج ّرد �أو حالة نف�سية� ،أو �صفة
ق�صة
معنوية �أو نموذج �إن�ساني� ،أو حادثة واقعة� ،أو ّ
ما�ضية� ،أو م�شهد من م�شاهد القيامة� ،أو حالة من
حاالت النّعيم والعذاب� ،أو حيثما �أراد �أن ي�ضرب
م��ث ً
��اج��ة؛ ب��ل حيثما �أراد هذا
�لا ف��ي ج��دل �أو م��ح ّ
الجدل �إطالقا ،واعتمد فيه على الواقع المح�سو�س،
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والمتخيل المنظور(.((1
للفن من ت�أثير في
كما ال يمكن �أن نَغفل ما ّ
النّف�س الب�شرية ،لذلك ا�ستخدم في القر�آن الكريم
لغر�ض الت�أثير الوجداني ،يقول �سيد قطبّ �" :إن
التعبير القر�آني ي�ؤلف بين الغر�ض ال ّديني ،والغر�ض
ال�صور والم�شاهد .بل
الفني ،فيما يعر�ضه من ّ
الحظنا �أنّ��ه يجعل الجمال الفني �أداة مق�صودة
للت�أثير الوجداني ،فيخاطب حا�سة الوجدان ال ّدينية
بلغة الجمال الفنية .والفن وال ّدين �صنوان في �أعماق
الفني دليل
النف�س وقرارة ّ
الح�س .و�إدراك الجمال ّ
الفن �إلى
الديني ،حين يرتفع ّ
ا�ستعداد لتلقي الت�أثير ِّ
هذا الم�ستوى ال ّرفيع ،وحين ت�صفو النّف�س لتلقي
ر�سالة الجمال"(.((1
والفن هو ال ّتعبير الجميل عن الكون والحياة
ّ
والإن�سان ،من خالل ت�ص ّور الإ�سالم للكون والحياة
والإن�سان؛ �إذ ُيه ّيئ ال ّلقاء الكامل بين "الجمال"
و"الحقّ " .فالجمال حقيقة في هذا الكون ،والحق
هو ذروة الجمال ،ومن هنا يلتقيان في الق ّمة التي
تلتقي عندها كل حقائق الوجود(.((1
كالمه،
لقد نطق ّ
بالفن �س ّي ُد الر�سل؛ فح ّلى به َ
وازدان عم ُله؛ ف�أنار الكون ،و�ش ّع نور الحقّ وزهق
الباطل؛ � ّإن الباطل ك��ان زه��وق��ا .يقول ال ّرافعي:
"ف�إذا نظرت في هذا الفن فانظره في حديثه،
وفي عمله ،وفي ال ّدنيا التي �أ ّلفها من ال ّتاريخ ت�أليف
القطعة البليغة ال��نّ��ادرة م��ن الكالم .((1("...ما
�أجمل �أن يجتمع الجمال والحق؛ بهما ت�صفو النّف�س
الإن�سان ّية ،وتتخ ّل�ص من كل ما ي�شوبها وتتحقّق
الحياة الإ�سالمية ال ّرفيعة.
النبي �صلى اهلل عليه ّ
و�سلم :
�أمثال
ّ
�أر�سل اهلل تعالى للب�شرية نب ّيا كريما �شريفا،

جمالية
ال ّت�صوير
في المثل
ال ّنبوي

منحه من كماالت الدنيا والآخرة مالم يمنحه �أحدا
من خلقه ،فمن ذل��ك ف�صاحته وبالغته � -صلى
اهلل عليه و�سلم  -فكيف ال وهو القائل�" :أَنَا �أَ ْف َ�ص ُح
ال�� َع�� َربِ َب ْي َد َ�أ ِّن��ي ِم��نْ ُق َر ْي ٍ�ش و�أَ ِّن��ي ن ََ�ش�أْتُ ِفي َب ِني
َ�س ْعد بنِ َبكر"(.((1
فكالمه �ألقَى اهلل عليه المح ّبة ،وغ�شّ اه بالقبول،
وجمع له بين المهابة والحالوة وبين ح�سن الإفهام،
وقلة عدد الكالم(.((1

ِفي َهذَا ال ُق ْر� ِآن ِمنْ ُك ِّل َم َث ٍل َل َع َّل ُه ْم َي َت َذ َّك ُرون.((2(
وي��ق��ول ج�� ّل ���ش���أن��ه :و َل َق ْد � َ��ص�� َّر ْف�� َن��ا ِل��ل�� َّن ِ
��ا���س ِفي
َه��ذَا ال��قُ�� ْر� ِآن ِم��نْ ُك�� ِّل َم�� َث ٍ��ل َف���أَ َب��ى َ�أ ْك�� َث�� ُر الن ِ
َّا�س �إِ َّال
ُكفُو ًرا.((2(
يقول �شهاب ال ّدين محمد �أبي الفتح الأب�شهي
المحلي ":اعلم � ّأن الأمثال من �أ�شرف ما و�صل به
ال ّلبيب خطابه ،وح ّلى بجواهره كتابه ،وقد نطق
كتاب اهلل تعالى وهو �أ�شرف الكتب المنزّلة بكثير
منها ،ولم يخل كالم �سيدنا -ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم -عنها وهو �أف�صح العرب ل�سانا و�أكملهم
بيانا فكم في �إي��راده و�إ�صداره من مثل يعجز عن
مباراته في البالغة كل بطل"(.((2

و ال ّر�سول الكريم �أف�صح العرب فقد �أوتي جوامع
الكلم ،توفيقا من عند اهلل تعالى ،فكان �صلى اهلل
عليه و�سلم يعلم كل ذلك على حقه؛ ك�أنّما تكا�شفه
�أو�ضاع ال ّلغة ب�أ�سرارها ،وتبادره بحقها ،فيخاطب
ك��ل ق��وم بلحنهم وعلى مذهبهم ،ث��م ال يكون �إ ّال
�أف�صحهم خطابا و�أ�س ّدهم لفظا ،و�أبينهم عبارة،
ولم يعرف ذلك لغيره من العرب(.((2

و تنق�سم �أمثال النّبي – �صلى اهلل عليه و�سلم-
ق�سمين:

وهو كما قال الجاحظ(" :((2هو الكالم الذي ق ّل
ال�صنعة،
عدد حروفه وكثر عدد معانيه ،وج ّل عن ّ
ونزّه عن التك ّلف ،وكان كما قال اهلل تبارك وتعالى:
قل يا محمدَ  :و َما �أَنَا ِمنَ ال ُم َت َك ِّل ِفين .((2("

مقـــاالت

ف�صلة(� .((2أ ّما الأمثال
�أمثال موجزة و�أمثال ُم َّ
الموجزة وه��ي التي قالها ال ّر�سول – �صلى اهلل
عليه و�سلم -ف��ي �أم��ر م��ن �أم���ور ال�� ّدي��ن �أو ال ّدنيا
ف�سارت عنه وف�شت بين الم�سلمين ف�أ�صبحت �أمثاال؛
وهذه الأمثال كثيرة كقوله عليه ال�سالم " َماتَ َحتْفَ
�أَ ْن ِف ِه"( ((2ف�إنَّه ُيروى عن �أمير الم�ؤمنين علي عليه
ال�سالم �أنه قال" :ما �سمعت كلمة عربية من العرب
�إ ّال وقد �سمعتها من ر�سول اهلل– �صلى اهلل عليه
��ات َح ْت َف �أَنْ�� ِف�� ِه وما
و�سلم و�آل��ه -و�سمعته يقول َم َ
�سمعتها من عربي قبله"(.((3

وم��ن كمال تلك النّف�س العظيمة غلبة فكره
�صلى اهلل عليه و�سلم -على ل�سانه ق�� ّل كالمهق�صدا في �ألفاظه ،محيطا بمعانيه ،تح�سب
وخرج ً
النّف�س قد اجتمعت في الجملة الق�صيرة والكلمات
المعدودة بكل معانيها ،فال ترى من الكالم �ألفاظا
ولكن حركات نف�سية في �ألفاظ( ،((2ف�إنّه ُ�صنع على
عين اهلل عز وجل فكيف فال وهو القائل�" :أَ َّد َب ِني
َر ِّبي َف�أَ ْح َ�سنَ َت ْ�أ ِديبِي"(.((2
وال غرو �أن يكون في كالمه �صلى اهلل عليه و�س ّلم
�أم��ث��ال ،وه��ي ق��د حظت مكانة رفيعة ف��ي ال��ق��ر�آن
الكريم ،يقول اهلل ع ّز وج ّل  :و َل َق ْد �ضَ َر ْبنَا ِللن ِ
َّا�س

ومن ذلك قوله عليه ال�سالم في يوم حنين ل ّما
ي�س"( ((3يقول
ر�أى مجتلد القوم "الآ َن َح ِم َي ال َو ِط ُ
ي�س :ه َو ال َتنُّور
ال ّرافعي في بالغة هذا المثل ":ال َو ِط ُ
مجتمع النَّار والوقود ،فمهما كانت ِ�صفة الحرب،
ف� َّإن هذه الكلمة بكل مايقال في �صفتها ،وك�أن ّما هي
نا ٌر َم�شْ ُبو َبة من البالغة ت�أكل الكالم �أك ًال ،وك�أنّما
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هي تُم ّثل لك دماء نارية �أو نا ًرا دمو ّية"(.((3
"هد َن ٌة َعلَى َدخَ نٍ "(،((3
و قوله في حديث الفتنةُ :
ال�ص ُلح والموادعة.
وال ُهد َن ُةُّ :
وال ّدخن :تغ ّير ّ
الطعام �إذا �أ�صابه ال ّدخان في
حال طبخه ف�أف�سد طعمه ،وهذه العبارة ال يعدلها
ك�لام ف��ي معناها ،ف���� ّإن فيها لونا م��ن ال ّت�صوير
البياني لو �أُذيبت له ال ّلغة كلها ما وفت به ،وذلك
ال�صلح �إنّما يكون موادع ًة ولينًا؛ وان�صرافا عن
� ّأن ّ
الحرب ،وكفًّا عن الأذى ،وهذه كلها من عواطف
ال�صلح على ف�ساد وكان
القلوب ال ّرحيمة ف�إذا ُبني ّ
لع ّلة من العلل ،غلب ذلك على القلوب ف�أف�سدها،
ي�سترح غيره من �أفعالها ،كما يغلب ال ّدخن
حتى ال
ْ
على الطعام ،فال يجد �آكله �إ ّال رائحة هذا الدخان،
والطعام من بعد ذلكم م�شوب مف�سد ،فهذا في
ت�صوير معنى الف�ساد ال��ذي ينطوي عليه القلوب
وثم لون �آخر في �صفة هذا المعنى ،وهو
الواغرةّ ،
ال ّلون المظلم الذي تن�صبغ به الن ّية ( ال�سوداء) وقد
اظهرته في ت�صوير الكالم لفظة ( الدخن).
ثم معنى ثالث وهو النّكتة التي من �أجلها اختيرت
هذه ال ّلفظة بعينها ،وكانت �س ّر البيان في العبارة
كلها ،وبها ف�ضلت كل عبارة تكون في هذا المعنى
وذلك � ّأن ال�صلح ال يكون �إ ّال �أن تطف�أ الحرب .فهذه
ح��رب قد طفئت نارها بما �سوف يكون فيها نار
�أخ��رى .كما ُيلقى الحطب ال ّرطب على النار تخبو
به قليالّ ،ثم ي�ستوقد في�ستعر ف�إذا هي نار ّ
تلظى،
وما كان فوقه الدخان ف�إن النّار وال جرم من تحته،
وه��ذا كله ت�صوي ٌر لدقائق المعنى كما ت��رى ،حتى
لي�س في الهدنة التي تلك �صفتها معنى من المعاني
يمكن �أن يت�صور في العقل �إ ّال وجدت ال ّلون البياني
ي�صوره في تلك ال ّلفظة لفظة "الدخن"(.((3
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و �أمثاله � -صلى اهلل عليه و�سلم  -كثيرة نذكر
"�س ْو ًقا بِال َق َوارِير"(َ " ،((3ال ُي�� ْل�� َد ُغ ال ُم�ؤ ِْمنُ
منها َ
َّا�س َك ِ�إب ِِل َما َئة
ِمنْ ُج ْحرٍ َو ِاح ٍ��د َم َّرتَين"(" ،((3الن ُ
َال َت��جِ �� ُد ِفي َها َر ِاحلَة"(" ((3ال َي ُد ال ُع ْل َيا خَ �� ْي�� ٌر ِمنَ
ال�س ْفلَى"(�" ((3إِنّ ِم��نَ ال َب َي ِان َل ِ�س ْح ًرا"(.((3
ال َي ِد ُّ
ا�صنَع َم ِا�ش ْئتَ "(�" ،((4إِ َّن َ
اهلل َج ِم ٌ
يل
"�إِ َذا َل ْم ت َْ�ست َِح َف ْ
رح ُم"(.((4
الج َما َل"(َ " ،((4منْ َال َي ْر َح ُم َال ُي َ
ُي ِح ُّب َ
رب خُ د َعة"(" ،((4الأَ ْر َوا ُح ُجنُو ٌد ُم َج َّن َدة"(.((4
"الح ُ
َ
�أ َّما الأمثال المف�صلة في كالمه �-صلى اهلل عليه
و�سلم -فهي تلك التي �سيقت �أ�ساليبها و�أغرا�ضها
على �سمت ال��ق��ر�آن الكريم ،فمنها ما تحث على
ال��ت��ذ ّك��ر وال��وع��ظ ،واالع��ت��ب��ار والتقرير ،وال��رج��اء
والخوف ،كما جاءت هذه الأمثال في �صورة رائعة
من �صور التمثيل المركب ينبئ عن عظمة البالغة
النبو ّية ،والأمثال التي �ستعنى بال ّدرا�سة في هذا
المقال هي التي �ص ّرح فيها بلفظ المثل ،والآن ن�أخذ
في �ضرب الأمثال.
يقول ال ّر�سول � -صلى اهلل عليه و�سلم�" : -إِ َّن َما
َم َث ِلي و َم َث ُل �أُ َّم ِتي َك َم َث ِل َر ُج ٍل ْا�س َت ْو َق َد نَا ًراَ ،ف َج َعلَ ِت
ال��� َّد َو ُّاب وال َف َر ُ
ا�ش َي َق ْعنَ ِفي ِه َف�أَنَا � ِآخ�� ٌذ ب ُِح َج ِز ُك ْم
و�أَ ْن ُت ْم َتق ََّح ُمو َن ِفي ِه"(.((4
النّار ما ّدة النّور ،لهذا �ضرب اهلل مثال في �سورة
البقرة فقال �سبحانهَ  :م َث ُل ُه ْم َك َم َث ِل ا َّل ِذي ْا�س َت ْو َق َد
���ب ُ
اهلل ِب�� ُن��ور ِِه�� ْم
َن���ا ًراَ ،فلَ َّما �أَ� َ���ض���ا َءتْ َم��ا َح�� ْو َل�� ُه َذ َه َ
و َت َر َك ُه ْم ِفي ُظ ُل َم ٍات َال ُي ْب ِ�ص ُرون)( .((4فالنَّار في
المثل النّبوي تحمل ما ّدة النّور التي تعك�س زخرف
النبي الكريم
الحياة وبهرجة �ألوانها وفتنها ،فيريد ّ
�أن يحذّر �أ ّمته وي�ص ّدهم عنها ويرغبهم في الجنّة
ونعيمها ،ولكنهم في غفلة ال ي�شعرون لميلهم �إلى
ال ّدنيا ،وزهرتها و�إيثارهم لها على ثواب اهلل تعالى

جمالية
ال ّت�صوير
في المثل
ال ّنبوي

مقـــاالت

وما عنده خير و�أ ْبقَى.

وحق َْحق دلي ًال على تقطيعه"(.((4
في نحو َ�ص ْر َ�صر َ

النبوي ا�ستخدم طريقة الت�صوير في
فال ّتعبير
ّ
نقل ه��ذه المعاني المجردة �إل��ى حالة ت�صويرية،
فعندما ما يقر�أ القارئ هذا المثل تر�سم في خياله،
و�أم��ام ناظريه �صورة �شاخ�صةِ ،تد ُّب فيها الحياة
متح ِّركة متنا�سقة لهذا المعنى.
�صورة رج��ل وال�� ّن��ار �أم��ام��ه وال�� ّذب��اب والفرا�ش
يقتحموها اقتحاما ،فيدعنا نتخيل �صورة النّار
لل�ضياع
وهي تحرقهم ،فيعطينا معنى �أو�ضح و�آكد ّ
الحا�سم الم�ؤ ّكد �أمام زخرف ال ّدنيا .

فالخيال يت�ص ّور العبد وهو ال ي�ستطيع �أن يتح ّول
عن ال ّدنيا ،ول��و ك��ان كذلك فقد يرجع ال محالة
فتتك ّرر الذنوب وتتك ّرر التوبة ،يقول ال ّر�سول � -صلى
���ب َع ْب ٌد َذ ْن ًباَ ،فقَا َل ال َّل ُه َّم
اهلل عليه و�سلم� ": -أَ ْذ َن َ
اغْ ِف ْر ِلي َذ ْنبِيَ ،فقَا َل َت َبا َر َك و َت َعا َلى� :أَ ْذن ََب َع ْب ِدي
َذ ْن ًباَ ،ف َع ِل َم �أَنّ َل ُه َر ًّبا َي ْغ ِف ُر ال َّذن َْب ،و َي�أْخُ ُذ بِال َّذنْبِ
ُث َّم َعا َد َف�أَ ْذن ََب َفقَا َل� :أَ ْي َر ِّب اغْ ِف ْر ِلي َذ ْنبِي َفقَا َل
َت َبا َر َك و َت َعا َلىَ :ع َب ِدي �أَ ْذ َن َ��ب َذ ْن ًباَ ،ف َع ِل َم �أَ َّن َل ُه َر ًّبا
َي ْغ ِف ُر ال َّذن َْب ،و َي�أْخُ ُذ بِال َّذنْبِ ُث َّم َعا َد َف�أَ ْذن ََب َفقَا َل:
�أَ ْي َر ِّب اغْ ِف ْر ِلي َذ ْنبِي َفقَا َل َت َبا َر َك و َت َعا َلى �أَ ْذ َن َ��ب
َع ْب ِدي َذ ْن ًباَ ،ف َع ِل َم �أَ َّن َل ُه َر ًّبا َي ْغ ِف ُر ال َّذن َْب ،و َي�أْخُ ُذ
بِال َّذنْبِ ْ ،اع َم ْل َما ِ�ش ْئتَ َف َق ْد َغ َف ْرتُ َل َك"(. ((4
نا�سق العجيب في تماثل
�صورة ف ّن ّية تُبرز لنا ال ّت ُ
حب النّا�س لل ّدنيا
جزيئاتها تريد �أن تك�شف معنى ّ
وحب النّبي لأ ّمته.
ّ
يقول ال ّر�سول �-صلى اهلل عليه و�سلمَ " :-م َث ِلي
َو َم�� َث�� ُل ا َلأ ْن�� ِب�� َي��ا ِء َك َم َث ِل َر ُج ٍ���ل َبنَى ُب ْن َيانًا َف�أَ ْح َ�س َن ُه
َّا�س ُي ِطيفُو َن ِب ِهَ ،يقُو ُلونَ؛ َما
و�أَ ْج َملَهَُ ،ف َج َع َل الن ُ
َر�أَ ْينَا ُب ْن َيانًا �أَ ْح َ�سنَ ِمنْ َهذَا ِ�إ َّال َه ِذ ِه ال َّل ِب َن َةَ .ف ُكنْتُ
�أَنَا ِتل َْك ال َّل ِب َن َة"(.((5

ثم ما يفت�أ �أن يم�ضي في ال ّت�صوير لإبراز حاله
�أم���ام �أ ّم��ت��ه ومهمته التي ك ّلف بها ،ف ُهنا ير�سم
لل�صورة في تنا�سق عجيب ،ر�سولنا
الوجه ال ّثاني ّ
بح َجزِ �أ ّمته عن ال�� ّن��ار ،فتظهر
الكريم وه��و �آخ��ذ ُ
(ح َج ِز ُكم) لت�ضع لم�ساتها فتدع الخيال يتم ّلى
لفظة ُ
هذه الحركة الممتلئة ح ًّبا وخوفا على الأ ّمة ،حركة
�أيدي النّبى الكريمة ،وهي ت�ص ّدها وتمنعها من نار
ويتقحمون فيها.
جهنّم ،والنّا�س يغلبونه ّ
وهنا ال يفوتنا ما في كلمة ( َي َتق ََّح ُمون) من
ت�صوير بليغ لمدلولهــا؛ حال النّا�س وهم يتهــافتون
ويندفعون على مل ّدات ال ّدنيا ،و�إذا هم يت�سقاطون
ف��ي ال ّنــار ،يقول اهلل ع�� ّز وج��ل ُ  :ز ِّينَ ِل��ل�� َّن ِ
��ا���س
ُح ُّ��ب ال�����شَّ �� َه�� َو ِات ِم��نَ الن َِّ�سا ِء وال َب ِنينَ وال َقن ِ
َاطي ِر
ال ُم َقن َْط َر ِة ِمنَ ال َّذ َهبِ وال ِف َّ�ض ِة والخَ ْي ِل ال ُم َ�س َّو َم ِة
الد ْن َيا ُ
واهلل
الح َيا ِة ُّ
والح ْر ِث َذ ِل َ��ك َمتَا ُع َ
والأَ ْن�� َع��ا ِم َ
ِع ْن َد ُه ُح ْ�سنُ ال َم�آب.((4(

هذا مثل نب ّوته � -صلى اهلل عليه و�سلم  -و�أنّه
تتم ُح ّجة اهلل عز وجل
خاتم الأنبياء وال ّر�سل وبه ّ
على خلقه.
فني
ال ّتعبير النّبوي هنا ير�سم �صورة بتنا�سق ّ
ينم عن لم�سات ري�شة مبدعة ،تجعل الجامد
�ساحر ّ
��دب فيه الحركة ،م�شهد حي
ت�سري فيه الحياة وت ّ
ناب�ض بالحياة .بنيان جميل متنا�سق �ألوانه مكتمل
�إال مو�ضع لبنة والنّا�س يطوفون حوله مبهورين
بجماله ،ويقولون لوال هذا ال ّلبنة.

لقد جاءت ال ّلفظة في بنيتها على ما يدلّ عليه
معناها يقول ابن جنّي" :فل ّما كانت الأفعال دليلة
المعاني ك ّرروا �أقواها ،وجعلوه دليال على قوة المعنى
ال ُم َح َّدثُ ِب ِه ،وهو تكرير الفعل؛ كما جعلوا تقطيعه
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الح�س والوجدان ،وتجذب �إليها
�صورة تُل ُّح على ّ
االلتفات فال ي�ستطيع �أن يتح ّول عنها �إ ّال والبيت
مكتمل بتلك ال ّلبنة فتتم ّلى النّف�س بمكانة النبي
الكريم ورفعته وا�صطفاءه م��ن بين ال�� ّر���س��ل .ثم
النبوي ل ُيكمل الحركة الأخيرة التي
يم�ضي ال ّتعبير
ّ
كانت متو ّقعة هناك في�ؤ ّكدها �إذ يقول َ ":ف ُكنْتُ َ�أنَا
ِتل َْك ال َّل ِب َن َة".
يقول الر�سول � -صلى اهلل عليه و�سلم�": -إِ َّن
َم َث ُل َما َب َع َث ِني ُ
وجل ِمنَ ال ُه َدى وال ِعل ِْم
اهلل ِب ِه َع َّز َ
اب َ�أ ْر ً�ضاَ ،فكَان َْت ِم ْن َها َطا ِئ َف ُة َط ِّي َب ٌة،
َك َم َث ِل َغ ْي ٍث �أَ َ�ص َ
َل وال ُع�شْ َب ال َك ِثي َر و َكا َن
َق ِبلَ ْت ال َما َء َف�أَ ْن َبت َْت الك َ أ
ِم ْن َها �أَ َج��ا ِد ُب �أَ ْم َ�سك َِت ال َّما َءَ ،ف َن َف َع ُ
َّا�س،
اهلل ِب َها الن َ
��اب َطا ِئ َف ٌة ِم ْن َها
َف َ�ش ِر ُبوا ِم ْن َها َو َ�س َق ْوا َر َع�� ْوا ،و�أَ�َ��ص َ
لً،
�أُخْ َرى� ،إِ َّن َما ِه َي ِقي َعانٌ َال ُت ْم ِ�س ُك َما ًء و َال ُت ْنبِت َك َ أ
َف َذ ِل َك َم َث ُل َمنْ َف ُق َه ِفي ِدينِ ا ِ
هلل َو َن َف َع ُه ِب َما َب َع َث ِني
ُ
اهلل ِب ِهَ ،ف َع ِل َم و َع َّل َمَ ،و َم َث ُل َمنْ َل ْم َي ْر َف ْع ِب َذ ِل َك َر�أْ ً�سا،
و َل ْم َي ْق َب ْل ُه َدى ا ِ
هلل ا ّل ِذي �أُ ْر ِ�س ْلتُ ِب ِه"(. ((5
ه��ذا مثل للنّبي �-صلى اهلل عليه و�سلم -في
�إبالغه عن اهلل عز وجل ودعائه �إلى �سبيله و�أنّه ُبعث
رحمة للعالمين ليخرجهم من ّ
الظلمات �إلى النّور
ويهديهم �إلى �صراط م�ستقيم.
تحولت هذه المعاني ك ّلها �إلى �صورة ح ّية نامية
مج�سمة؛ غيث ُي�صيب �أر�ضا تقبلها طائفة فيه ّي�ؤها
ّ
للخ�صب والنّماء.
حتى الأر�ض الجدباء ينتفع بها النّا�س في�شربون
ويرعون وي�سقون منها؛ تجعل القارئ ي�ست�شعر عليل
فتعم
ون�سمات ه��ذا المطر؛ فك�أنّما الحياة تنزل ّ
الأر�ض لتحيا ولو كانت مواتا.
ل َّما تتم َّلى النّف�س بهذا المنظر الجميل ،تظهر
ال�صورة المعاك�سة ( ِقي َعانٌ ) ال تم�سك وال تنبت
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ك�ل�أ ،ت�سمعها الآذان فيحدث جر�سها ما يوحيه
لخف الجر�س ،ول�ضاع
معناها ،ولو �أنّك قلت ( قاع) ّ
�أثر المعنى المراد ،يقول ابن جني" :ف�أ َّما مقابلة
فباب
الألفاظ بما ُي�شاكل �أ�صواتها من الأح��داث ٌ
متلئب عند عارفيه م�أموم.
عظيم وا���س��ع ،ونهج
ٌّ
وذلك �أنّهم كثي ًرا ما يجعلون �أ�صوات الحروف على
�سمت الأح ِ
ِ
���داث المع َّبر بها عنها يعدلونها بها،
تقدره و�أ�ضعاف
ويحتذونها عليها ،وذلك �أكثر م َّما ِّ
ما ن�ست�شعره"(.((5
ف َيبرز معنى من تفقّه في دين اهلل فانتفع به
ونفع غيره ومن لم يقبل هدى اهلل الذي جاء به خي ُر
الأنام.
يقول ال ّر�سول � -صلى اهلل عليه و�سلم � ": -إِ َّن َما
َم َث ُل َ�ص ِاحبِ ال ُق ْر� ِآن َك َم َث ِل الإِب ِِل ال ُم َع َّل َق ِة� ،إِنْ َعاه َد
َعلَ ْي َها �أَ ْم َ�س َك َها ،و�إِنْ �أَ ْطلَ َق َها َذ َه َب ْت"(.((5
النبي الكريم في ه��ذا المثل يريد �أن يو�ضح
ّ
� ّأن ال��ق��ر�آن الكريم �سريع االن��ف�لات وال ُيعقَل �إ َّال
بالمراجعة والمذاكرة.
ير�سم التعبير ال��ن��ب��وي ل��ه��ذا المعنى �صورة
�شاخ�صة فيها ال��ح��رك��ة ال�� ّدائ��ب��ة ،وه��ي معهودة
البدوي ،فهي في تثبيت المعنى
العربي
ومحبوبة لدى
ّ
ّ
المراد بها �أ�ش ّد و�أقوى وبذلك يتعانق الغر�ض ال ّديني
بالغر�ض الفنّي.
ق��ال ر���س��ول اهلل� -ص ّلى اهلل عليه و���س�� ّل��م" -
َم َث ُل القَا ِئ ِم َعلَى ُح�� ُدو ِد ا ِ
هلل وال�� َوا ِق�� ِع ِفي َها َك َم َث ِل
اب َب ْع ُ�ض ُه ْم �أَ ْع َ
ال َها
َق ْو ٍم ْا�س َت َه ُموا َعلَى َ�س ِفي َن ٍةَ ،ف�أَ َ�ص َ
و َب ْع ُ�ض ُه ْم �أَ� ْ��س�� َف��لَ�� َه��اَ ،ف�� َك��ا َن ا ّل ِ��ذي��ن ِف��ي �أَ ْ�س َف ِل َها �إِ َذا
ْا�س َتقَوا ِمنَ ال َما ِء َم ُّروا َعلَى َمنْ َفو َق ُهمَ ،فقَا ُلوا:
َل ْو �أَنَّا خَ َر ْقنَا ِفي ن َِ�صي ِبنَا خَ ْر ًقا َو َل ْم ُن ْ�ؤ ِذ َمنْ َف ْو َقنَا،
وه ْم و َما َ�أ َرا ُدوا َهلَكُوا َج ِمي ًعا و�إِنْ �أَخَ ��ذُوا
َف���إِنْ َت ُر ُك ُ
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َعلَى �أَ ِ
يدي ِه ْم ن ََج ْوا ون ََج ْوا َج ِمي ًعا "(.((5

الت�شبيه التمثيلي في قوله �صلى اهلل عليه و�سلم:
(مثل القائم على حدود اهلل والواقع فيها ،)..وهو
ت�شبيه معقول بمح�سو�س(((5؛ ُ�ش ِّبهت فيه الهيئة
الحا�صلة من قيام الم�سلمين بواجبهم في تغيير
المنكر بالهيئة الحا�صلة من قيام �أه��ل ال�سفينة
بمنع من يريد خرقها من الإق��دام على ما يريد،
كما ُ�ش ِّبهت الهيئة الحا�صلة من التقاع�س عن تغيير
المنكر بحال �أهل ال�سفينة �إن تركوا من يريد خرقها
يفعل ما ي�شاء .ووج��ه ال�شبه هنا �صورة منتزعة
من مجموعة من ال�صور؛ وهي منتزعة في الحالة
الأولى من هيئة النجاة المترتبة على قيام قوم بما
يجب عليهم ،وفي الحالة الثانية من هيئة الهالك
الناجم عن تق�صيرهم في ما يجب عليهم؛ فكما
�أن �أه��ل ال�سفينة �سينجون �إن �أخ��ذوا على يد من
يريد خرقها ،ف� ّإن النجاة �ستكون م�صير الجميع في
مجتمع ي�أخذ �أهله على يد العابثين ،وكما �أن الغرق
�سيكون م�صير �أهل ال�سفينة �إن تركوا مريد الخرق
يفعل ما يريد ف�إن مجتمع المداهنين ال�ساكتين عن
�أهل المنكر �سي�ؤول �إلى هالك وف�ساد عري�ض .

الحديث النبوي يو�ضح حال الأ ّم��ة؛ بين �صالح
وفا�سد؛ ف�ضعاف الإيمان يق ّدمون لأنف�سهم مب ّررا
يتع ّدون به حدود اهلل وي�ضربون �صفحا عن المبادئ
والقيم ال�شّ ريفة� ،أ ّما �أهل ال�صالح فهم بين حالين؛
�إ ّما �أن ي�أخذوا ب�أيديهم بالنّ�صح والموعظة الح�سنة،
ويعم الخير ،و�إ ّما �أن
فينجوا جميعا من غ�ضب اهلل ّ
يتركوهم وحالهم فيهلكوا جميعا قال اهلل تعالى:
َ وا َّتقُوا ِف�� ْت�� َن�� ًة َال ت ُِ�صي َبنَّ ا ّل ِ��ذي��نَ َظ��لَ�� ُم��وا ِم ْن ُك ْم
واعلَ ُموا �أَ َّن َ
اهلل �شَ ِدي ُد ال ِعقَاب.((5(
ا�ص ًة ْ
خَ َّ

مقـــاالت

ال ّتعبير النبوي ي�سوق هذا المعنى في تمثيل رائع؛
حالة طائفة في الأ�سفل تعمل لرحمة من هم في
الأعلى؛ عاطفة �شريفة ولكنها �سافلة ،وحمية ملتهبة
ولكنها ب��اردة ،ورحمة خال�صة ولكنها مهلكة ،ولن
تجد كهذا التمثيل في ت�صوير البالغة االجتماعية
والغفلة الفل�سفية لأنا�س هم عند �أنف�سهم �أمثلة
الجد والعمل والحكمة؛ فك�أن النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم يقول ل��ه���ؤالء � :أن��ت��م الم�صلحون �إ�صالحا
مخروقا(.!((5

ك ّل هذه المعاني ُعر�ضت لنا في خ�صائ�ص فنّية،
َر�ض ال ّديني فيها عن طريق الجمال؛
تَحقَّق الغ ُ
ليجعلها �أوقع في النّف�س والوجدان م ًعا؛ ُ�ص ّورت لنا
حي حافل بالحركة يجعل القارئ يذهب
في م�شهد ّ
بخياله م�ستمتعا مت�أمال ومتذوقا؛ ف ِلم ال! و�أبطال
الق�صة يتح ّركون ويتح ّدثون في م�شاهد متوالية.
ّ
ال�ستار فيبد�أ الم�شهد الأ ّول؛ م�شهد القوم
يرفع ّ
ال�سفينة ،فلنا �أن ن�ست�شعر ما
وهم ي�ستهمون على ّ
تُظهره ال ّلفظة من عواطف وانفعاالت؛ فالكل يريد
.ثم ي�سدل ال�ستار ليرفع م ّرة �أخرى �أمام
�أعالها ّ
ال�سفينة وق��د د ّب��ت فيها الحركة؛ �أبطال
م�شهد ّ
الق�صة يتح ّركون ي�صعد الذين في �أ�سفلها �إلى
ّ

يقول الرافعي في و�صف ه�ؤالء الذين يقفون عند
ظاهر الأم��ور بفل�سفة مغبونة " :فف ِّكر في �أعظم
فال�سفة ال ّدنيا مهما يكن من حريته وانطالقه ،فهو
ههنا محدود على رغم �أنفه بحدود من الخ�شب
وال��ح��دي��د تف�سرها ف��ي لغة البحر ح��دود الحياة
والم�صلحة ،وكما �أن لفظة ( الخرق ) يكون من
معانيها في البحرِ القب ُر والغ َرقُ والهالك ،فكلمة
(الفل�سفة) يكون من بع�ض معانيها في االجتما ِع
الحماق ُة والغفل ُة والبالهة ،وكلمة الحرية يكون من
معانيها الجناي ُة والزيغ والف�ساد"(.((5
وال��ح��دي��ث ال��ن��ب��وي ا�شتمل على ف��ن ب��دي��ع من
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�أعالها لي�ستقوا الماء ،يتح ّدثون وي�ست�أذنون؛ حركة
هادئة تتوافق وحركة ال�سفينة فوق �أم��واج البحر
الهادئ؛ تجعل النف�س تت�ساءل� ،أهو الهدوء الذي
ي�سبق العا�صفة؟ .وي�سدل ال�ستار ليرفع م ّرة �أخرى
وهم يقولونَ ( :ل ْو �أَنَّا خَ َر ْقنَا ِفي ن َِ�صي ِبنَا خَ ْر ًقا َو َل ْم
ُن���ؤ ِْذ َم ْ��ن َف ْو َقنَا) .وهنا قد تبد�أ العا�صفة! .ويبد�أ
الخيال لير�سم �ألوانا من الأم��واج المتالطمة؛ زيغ
وف�ساد وبالهة وغفلة؛ �ساقتها �أفكار ه ّدامة تريد �أن
تخرق القيم والمبادئ .
الق�صة مع الم�شهد الأخ��ي��ر؛ ال ّلحظة
و ت�سير ّ
وه ْم َوما �أَ َرا ُدوا َه َل ُكوا َج ِمي ًعا
الحا�سمة؛ ( َف ِ�إ ْن َت َر ُك ُ
و�إِ ْن �أَخَ ���ذُ وا َع َلى َ�أي ِ��دي��هِ ْ��م َن َ��ج�� ْوا ون ََ��ج�� ْوا َج ِمي ًعا).
ف ُيك�شف ال�س ّر ّ
للنظارة؛ هما �أم��ران ال ثالث لهما،
الق�صة .كما برزت
وهنا يبرز الغر�ض ال ّديني من ّ
الم�شاهد بق ّوة العر�ض والإحياء.
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ُ
�سواني (ت 580هـ)
�شعر علي بن ع َّرام الأ
ّ
(�صنعة وتقديم)
�أ .د .عبد ال َّر ازق حويزي

�أ�ستاذ الدِّ را�سات الأدب ّية والنقد ّية
بجامعتي الأزهر َّ
والطائف

مقـــاالت

الهجري الم�شهورين ،ينتمي �إلى �أ�سرة عريقة،
ال�ساد�س
ّ
علي بن ع َّرام" �أحد �شعراء القرن َّ
" ّ
عري،
قافي ،لم يقت�صر في عطائه على الإبداع ال�شّ ّ
أدبي ،والنتاج ال َّث ّ
لها القدح المع َّلى في الإبداع ال ّ
فقد َّ
ّخ�ص�صات ،فترك بع�ض
تخطى ذلك بف�ضل تن ُّوع ثقافته �إلى ممار�سة ال ّت�أليف في بع�ض الت ُّ
ن�صو�ص قليل ٌة متناثر ٌة في بع�ض
الم�ؤ َّلفات ،ولكن للأ�سف ذهبت �أدارج ال ِّرياح ،ولم يب َق منها �إال
ٌ
العربي.
م�صادر التُّراث
ّ
ٍ
�صدى،
معلومات حول حياته ال َي ُب ُّل
تط َّرق بع�ض الم�ؤ ّرخين للتَّرجمة له ،ولكن َما �أُث َر من
ً
يلقي �ضو ًءا
وال ين َق ُع ُغ َّل ًة ،ومهما يكن من �أمر ق ّلة الم�أثور من �أخبار حياته �سيحاول البحثُ �أن َ
ما على �شخ�ص َّيته ،و�أدبه ،ومن ث َّم �إظهاره من ح ِّيز المجهول �إلى ح ِّيز المعلوم.
أ�صفهاني ت  597هـ"
و ُت َع ُّد ترجمة" ال ِع َماد ال
ّ
له في كتاب" خريدة الق�صر" من �أوف��ى ال َّتراجم
ال��م���أث��ورة ل��ه� ،إذ احتوت على ع ٍ
��دد غير قليل من
الأب��ي��ات ِّ
ال�شعر َّية ،وق��د َح َ��دت بي بع�ض ق�صائده
ّ
ال�سامي ،القريب ال َّتناول
ومقطعاته ذات الم�ضمون َّ
ا�صة �إلى االلتفات �إلى جمع �شعره
من العا َّمة والخَّ َّ
وتحقيقه و�شرحه ،بعد ال َّت�أ ُّكد من �ضياع مخطوطة
��دت بي
دي��وان��ه ،وهناك بع�ض ال�� َّدواف��ع الأخ��رى ح ْ

لجمع �شعره ،منها� :ضياع غير قليل من دواوي��ن
�شعراء الع�صر الأ ُّي��وب ّ��ي ،ومنها :عدم جمعه ح َّتى
الآن م َّما �أ َّدى �إلى غياب ال�شَّ اعر و�شعره عن �أقالم
الباحثين في الأو�ساط الأدب َّية المختلفة.
و�أح�����اول ال�� ّت��ع��ري��ف ب��ه��ذا ال��� َّ��ش��اع��ر ف��ي �ضوء
ما �أ�سعفت به م�صادر ال�� ُّت��راث ال��ع��رب ّ��ي((( .فهو:
"علي ب��ن �أح��م��د ب��ن ع��� َّرام ب��ن �أح��م��د ال�� َّرب��ع ّ��ي
ّ
�سواني" ،يكنى بـ"�أبي الح�سن"ُ ،و ِلد في"�أُ�سوان"،
الأُ ّ
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أرجح �أنَّه ُو ِلد في
ولم ِّ
يحدد العلماء تاريخَ مولده ،و� ِّ
الهجري� ،إذ يذكر"
ال�ساد�س
ّ
ال ِعقد الأ َّول من القرن َّ
���وي ت  748هـ" �أنّ��ه �أخ��ذ العلم بم�صـر عام
الأدف ّ
أي�ضا � ّأن"
( 517ه��ـ) عن" اب��ن بركات " ،وذك��ر � ً
أن�صاري" روى عنه ،ثم �أثنى عليه،
�أبا عبد اهلل ال
ّ
فقال ":ال يوجد في �أر�ض م�صر من يدانيه ف� ً
ضال،
يوطي ت 911
وال ي�ضاهيه نب ًال " ،وي��ح ِّ��دد َّ
"ال�س ُّ
هـ" ،و"عمر ر�ضا َك ّحالة ت  1408هـ" وفاته بعام
(580هـ).
ينتمي "ابن ع َّرام" �إل���ى �أ���س��رة ع��ري��ق��ة ،لها
باع طويل في ال َّثقافة العربية� ،إ�ضافة �إل��ى ال�� َّدور
البارز الذي نه�ض به ٌ
رهط من �أفرادها في الحياة
وال�سيا�س َّية ،وقد �أتي ك ٌّل ِمن "ال ِع َماد
االجتماع ّية ِّ
أدفوي" على ذك��ر بع�ضهم،
ال
أ�صفهاني" ،و"ال ّ
ّ
علي
فمنهم :اب���ن ع ِّ���م ���ش��اع��رن��ا" :هبة اهلل ب��ن ّ
ب��ن ع��� َّرام الأُ���س��وان ّ��ي ت  550هـ" ،ك��ان �شاع ًرا
م�شهو ًرا((( ،و"عبد اهلل بن �أب��ي بكر بن ع َّرام"،
لغوي معروف((( ،و"عي�سى بن �أحمد بن
وهو عالم ٌّ
ٌ
معروف((( ،و"�أحمد بن
�سواني ،وهو �شاعر
ع َّرام الأُ ّ
�سواني((( ،و" �أبو بكر بن ع َّرام
�أبي بكر بن ع َّرام الأُ ّ
�سواني"(((.
الأُ ّ
ومن الم�ؤكد �أن هذه الكوكبة �أ َّثرت في ثقافته،
وتوجيهه نحو ال َّثقافة الإن�سان ّية ،فقد كان ابن عمه"
�أبو مح ًّمد" قا�ض ًيا معروفًا في �أُ�سوان ،وقد ا�ستثمر
�شاعرنا هذه الحركة العلم ّية في بيئته الخا�صة،
العلمي ح َّتى �صار عل ًما من
فج َّد في ال َّتح�صيل
ّ
الهجري الذين ُي�شار �إليهم
ال�ساد�س
ّ
�أعالم القرن ّ
االهتمام العميق بال ّتح�صيل
بال َبنان ،وقد �أثمر هذا
ُ
العلمي عن بع�ض الم�ؤلفات((( ،منها :كتاب" �سيرة
ّ
(((
بني الكنز"  ،الذي َّ
�سطر فيه تاريخ" بني الكنز"،
عثرت في بع�ض الم�صادر
وهذا الكتاب مفقود ،وقد ُ
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فنه�ضت بجمعها ،ومن نتاجه
على ن�صو�ص منه،
ُ
أ�صفهاني"،
إبداعي ديوان �شعر ،ذكره"ال ِع َماد ال
ّ
ال ّ
أدفوي".
و"ال ّ
هذا ،وقد م َّكنته موهبتُه و�سعة ثقافَته و�شهرته
مادحا(((،
من االتِّ�صال ببع�ض ُوجهاء ع�صره �إ َّما ً
و�إم��ا راث ًيا ،و ُيومئ في �شعره �إل��ى �أنَّ��ه تع َّر�ض في
"�أُ�سوان" �إلى اال�ضطهاد وال َّت�ضييق عليه في �أمور
حياته ح َّتى لفَّه الي�أ�س ،و�شمله القنوط ،ف�ضجر
من الإقامة بها ،ويبدو �أن هذا الت�ضييق كان من
جام
ِق َبل بع�ض ُوالة �أمورها م َّما ا�ضطره �إلى ِّ
�صب ِ
غ�ضبه عليها وعلى �ساكنيها ،ثم ال َّرحيل منها �إلى
بع�ض البالد الأخ��رى ؛ منها :القاهرة ،وال�شَّ ام،
والعراق ،واليمن ،والجزيرة العربية( .((1ويب ُدو �أنه
�شعـ ــر
ع��اد �إليها َم�� َّرة ثانية في نهاية حياته؛ �إذ يذك ُر
أ�صفهاني" �أنَّه �س�أل عنه عام ( 573هـ) علي بن عرَّام
"ال ِع َماد ال
ّ
�سواني
الأُ ّ
جيب ب�أنَّه في �أ�سوان(.((1
ف�أُ َ
���ي عميق بقيمة
وكان" اب���ن عرام" ع��ل��ى وع ٍّ
�شعره وجمال َّياته الأ�سلوب ّية والإيقاع ّية ،فبادر �إلى
ال َّت�صريح ب�أن هذا ال�شعر �إنَّما ي�صدر عن �شاعر
ذي ذوق رفيع ،عالم ب�أ�سرار اللُّغة ،خبير بدالالت
ٍ
محيط بمعجمها اللُّغوي ،ب�صيرٍ بقواعد
�ألفاظها،
ِّ
ال�شعر وم� ِّؤهالته ،وذلك في قوله(:((1
وق����اف����ي���� ٍة َل���� ْي����� َ����س����تْ ت������ف ُ
������ارق َم������ ْر َك������ ًزا
وت����ق����ط���� ُع �آف����������اق ال������ب���ل��ا ِد ب��ل��ا عَ��������� ْد ِو
ل��ه��ا َر ْو َن ٌ
���������ق م���ن ق��ب��ل ت��ل��ح��ي ِ��ن َو ْزنِ����هَ����ا
�إِذا ك��ان ُ
بالح ْد ِو
بع�ض ال�شع ِر َي ْح ُ�س ُن َ
�أَم�������اد َِح������� ُه ا���س��ت��ي��ق ْ
��ظ ف�������ش���ع��� ُر َك واف����� ٌد
����ح����وِي
ع���ل���ى ُل������ َغ������و ٍِي �����ش����اع����رٍ ن����اق����دٍ َن ْ
ف��م��ن ك���ان ف���ي ق����ولٍ ُم��ج��ي��دًا وق��ا���ص��دًا
م��جِ ��ي��دًا ب��ه َف�� ْل�� َي ْ��ح�� ُذ ف��ي َن ْ��ظ��مِ �� ِه َح��� ْذ ِوي

(ت 580هـ)
(�صنعة
وتقديم)

الكمال ،ذك��ره في بع�ض ال�� َّدواوي��ن الأخ���رى التي
�صنعها ،يتلخَّ �ص في:

مقـــاالت

ومن َّثم حفظ بع�ض النُّقاد له مكانته في موكب
العربي ،ووفروا عليه حظه في دوحته ،منهم
ال�شّ عر
ّ
أ�صفهاني ت  597هـ" ال��ذي قال في
"ال ِع َماد ال
ّ
حقّه� ((1(":شي ٌخ من �أه��ل الأدب ،مقيم ب�أُ�سوان
فوق قو�ص ،ملك من الأدب الخلو�ص ،ومن ال�شّ عر
وهجر في
و�صَ ،
الخ�صو�ص ،وعدم ظ ُّل ف َْ�ض ِله ال ُق ُل َ
لزوم وطنه ال َّر َ
ألت عنه بم�صر
حل وال َق ُلو�ص .و�س� ُ
�سنة ث�لاث و�سبعين فقيل� :إن��ه ح ٌّ��ي ف��ي �أُ���س��وان،
وهو على ِّ
ح�ضر لي
حظه �أَ�سوان،
وطلبت �شع َره ف�أَ َ
ُ
بع�ض � ِ
فوجدت عال ًيا
أ�صدقائي من �أه ِلها ديوانَه،
ُ
ُ
وجمعت ���ش��ار َد ح�سنه
ال�سحر كيوانَه،
ُ
في �سماء ّ
وجلوت ِب ْكر
وغبطت عليه �أُ�سوانَه،
و�ألزمته ِ�صوانه،
ُ
ُ
وو�ضعت لم�أدبة �أهل الأدب �إخوا ِنه
نظمه وعوانَه،
ُ
فاحمد �إذا حققت
ِخ َوانَه ،و�أح�ضرت عليه �ألوانه،
ْ
أوردت من جملة نظمه الفائق
برهانه �أ َوان��ه .وقد � ُ
الرائق ،ولفظه الرائع ال�شائق ،ما �إذا ُح ِ�س َر َ�س َحر،
و�إذا �أَ ْ�ص َحر � ْأح َ�ص َر ،و�إذا �أُنْ�شد نَ�شَ َد َ�ضا ّل َة الأماني،
و�إذا �أَ ْق َم َر َن َّو َر هال َة المعاني ،فالبن ع َّرام في ميدان
النظم ع��� َّرام ،وبابتكار المعاني الح�سان غ��رام،
ولرويته ف��ي �إذك���اء ن��ا ِر ال��ذك��اء ���ض��رام ،والملوك
با�صطناع �أمثاله يقال لهم كرام."...

ّ
 -1جم ِع ِّ
والمقطعات ح�سب
ال�شعر وترتيب الق�صائد
بروي الهمزة
رويها على حروف المعجم مبتد ًئا ّ
��روي الياء ،وفي حالة تج ُّمع ق�صائد
ومنته ًيا ب ّ
احتكمت في ترتيبها
روى واح��د
ُ
متع ّددة على ّ
ال�ساكن �أو ًال،
�إلى حركة حرف ال ّروي؛ ف� ُ
أوردت َّ
فالمفتوح ،فالمك�سور ،فالم�ضموم ،فالمو�صول
بحرف و�صل.
ّ
والمقطعات والأبيات مع
 -2ترقيم جميع الق�صائد
تَكرار رقم البيت في الق�صيدة الواحدة عند
ال َّتع ُّر�ض لذكر رواياته.
� -3إرداف ك ّل ق�صيدة ّ
ومقطعة و ُنتفة بذكر ال ّروايات
و�شرح الألفاظ وتخريج الأبيات ،ومن هنا تعتبر
ك ّل ق�صيدة �أو مقطعة �أو ُنتفة وحد ًة م�ستقلة.
� -4ضبط الأبيات بال�شَّ كل ً
�ضبطا ُي ِعين على �سالمة
نطقها اللُّغوي وي�ساعد على فهم معناها.
أ�صحها في النَّ�ص من
� -5إثبات �أو�ضح ال ِّروايات و� َّ
وجهة نظري المتوا�ضعة مع الإ�شارة �إلى باقي
ال ِّروايات �إثر ن�صها.

ال�سامية لـ"ابن ع َّرام" في
�إن ه��ذه المكانة َّ
ال�سطور
مجال الإب���داع الأدب ّ���ي ح��دت بكاتب ه��ذه ُّ
�إلى االهتمام بدرا�سة �شعره ،فكتب بح ًثا �آخر  -قيد
بالدرا�سة التحليلية ما �أُثر له من
النَّ�شر  -تناول فيه ِّ
علي بن ع َّرام الأُ�سواني":
�شعر تحت ُعنوان�" :شعر ّ
درا�سة في جمال َّيات ال�شَّ كل وتن ُّوع الم�ضمون" ،لذا
الديوان وتحقيقه و�شرح بع�ض
اقتَ�صر هنا على جمع ِّ
�ألفاظه.

ومقطعاته �أ�سفل ِّ
َّ
كل
الديوان
 -6تخريج ق�صائد ِّ
��ر���ص��ا على توفير وقت
مقطوعة وق�صيدة ح ً
ال�� َّدار���س وج��ه��ده م��ع م��راع��اة اال�ستق�صاء في
ال َّتخريج ما �أمكن.
�شرحا يك�شف ال ِّنقاب عن
� -7شرح بع�ض الألفاظ ً
َمغزى ال�شَّ اعر ودالالت �شعره للقارئ �-أي قارئ-
وقد َّتم ال ُّرجوع في هذا ال�شَّ رح على معاجم اللُّغة
والبلدان ،وغيرها من الكتب الأدب َّية ،فال�شَّ رح
م�أخوذ منها.

الديوان وتحقيقه
وقد اتَّبع الباحث في جمع هذا ِّ
منهجا ،ت ََّ��م االل��ت��زام ب��ه لي�أتي العمل قري ًبا من
ً
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َّ
ومقطعة و ُنتفة �أعلى
 -8و�ضع وزن ك ِّ��ل ق�صيد ٍة
ي�سارها.

الرواية )1( :ورد البيت الأول في خريدة الق�صر
برواية ":فاتت ".

عري
وال �أ�ص ِّر ُح ب� َّأن ما ورد في هذا المجموع ال�شّ ّ
هو ك ُّل ما نظمه �صاحبه ،وال �أقول  -كذلك � :-إنَّه
العربي له ،فر َّبما يكون
ك ّل ما َر َو ْته م�صادر ال ّتراث
ّ
هناك من م�صادر �شعره ما لم �أقف عليه ،ور َّبما
تكون هناك م�صادر مخطوطة َل َّما تُطبع بعد ،فيها
بع�ض �أ�شعاره لم �أقف عليها ،فمعروف �أن الوقوف
العربي
على ك ّل �شعر �أي �شاعر في م�صادر تراثنا
ّ
من الأمور التي ال يمكن الإحاطة بها في ِّ
ظل اتّ�ساع
اتجاهات المكتبة العربية وت�ش ّعب تخ�ص�صاتها،
وكثرة ما ت�ض ُّمه من م�صادر مخطوطة ومطبوعة.
وما َّتم جم ُعه هنا ُي َع ُّد َلبنة �صغيرة في و�ضع �أ�سا�س
ت�شييد �صرح هذا البناءَ ،تت ََط َّلع �إل��ى َمن يرعاها
يهتم بهذا
ويرفدها بما فا َت ِني ،و�أكون �شاك ًرا لمن ّ
البناء ،ويحاول �إعالء �صرحه.

( )2وورد البيت الثاني في الوافي بالوفيات
برواية ":عقد عراء".

[قافية الهمزة]
()1

قال" علي بن ع َّرام الأ�سواني "[ :من الخفيف]
 -1ك����م ل����ي����الٍ َن����عِ���� ْم����تُ ف���ي���ه���ا ِب َ
�����خ����� ْو ٍد
ف����اق����تِ ال����ب����د َر ف����ي ال���� َّ���س��� َن���ا وال���� َّ���س��� َن���ا ِء
 -2ذات ج���ي���دٍ ك����ال���� ّري ِ����م َح َّ
����ل���ا ُه عِ ��� ْق��� ٌد
َح����������� َّل ف�����ي�����ه ب������ح������ ِّل عَ�������� ْق��������دِ عَ������� َزائ�������ي
 -3وت����ر� َّ����ش���� ْف����تُ م�����ن ُر�������ض������ابٍ َب��������� ُرو ٍد
ف�������ا َق َط����� ْع����� َم ال����� ُّ����س��ل�ا َف���� ِة ال����� َّ����ص���� ْه���� َب����ا ِء
�����ا������ض حِ ����� َ����س����انٍ
 -4وت�����ن����� َّزه�����تُ ف�����ي ري ٍ
غ����ان����ي����اتٍ َع�������نْ � َ�����ص�����وْبِ م�������ا ِء ال�����س��م��اء
َ -5ب����� ْي َ
�������������س و�أَ َق������������ا ٍح
�����ن َو ْر ٍد َو َن������ ْرجِ ٍ
ف����������ف�����������ؤادي ُم������� َق�������� َّ�������س������� ُم الأَهْ ����������������������� َواء
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التخريج :خ��ري��دة الق�صر  ،166/2والطالع
ال�سعيد  ، 372والوافي بالوفيات  ،366/20وقالها
�سواني" في
مجي ًبا ابن عمه" �أبي مح ًّمد هبة اهلل الأُ ّ
بيته الذي طلب منه �إجازته ،وهو:
 -1ه��������ذه �آ ُد ُر ال��������هَ�������� َوى وال�������ه�������وا ِء
�����������ح ُّ
�����������ل ال���������غ���������رام وال��������� ُغ��������� َر َم���������ا ِء
َو َم َ
[قافية الباء]
()2

وقال:

[من مجزوء الكامل]

َ -1و ِر ٌع َو�أَ ْر َو ُع ب��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ا���س��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ ٌ��ل
������ارب
��������ح��������ارِبِ وال������ـ������ ُم َ
عِ ������� ْن������� َد ال�������� َم َ
������ح ْ
َ -2ي�������هَ�������وى ال�������م�������ع�������ار َِف ال ال���م���ع���ا
ز َِف وال�����م�����������ش�����اعِ ����� َر ال ال�����م�����������ش�����ار ِْب
������ُ � -3س������ ْم������ ُر ال������ع������وال������ي ف������ي ال����� ُع َ
��ل��ا
������ب
ُت����� ْل�����ه�����ي�����ه ع��������ن ب�����ي ِ
�����������ض ال������ك������واع ْ
التخريج :خريدة الق�صر .169/2
()3

وقال:

[من المجتث]

 -1ح��������ل��������ل��������تَ ق�������ل�������ب�������ي ف����ع����ي����ن����ي
ع��������ل��������ي َ
����������ح����������� ُ����������س���������� ُد َق�������� ْل�������� َب��������ا
��������ك َت ْ
 -2ف������م������ا �أ َرى ال��������� ُب��������� ْع��������� َد �إِ َّال
ق������������د زادن������������������������ي م����������ن َ
����������ك ُق������������ ْر َب������������ا

�شعـ ــر
علي بن عرَّام
�سواني
الأُ ّ
(ت 580هـ)
(�صنعة
وتقديم)

التخريج :خريدة الق�صر .166/2

 -2ف�����إن����ي وال���م���ه���ي���م ِ���ن ُم����� ْن����� ُذ ب����ا َن����تْ
ر�أي����������تُ ال������ َّ�����ش����� ْو َق م����ن �أَ َل����������م ال������ َع������ َذابِ

()4

[من المتقارب]
وقال:
 -1ك����ت����ب����تُ ول��������و �أَ َّن��������ن��������ي �أَ� ْ����س���� َت����ط����ي����ـ
ـ���ع م���ن ال�����ش��وق وال���وج���دِ ك��ن��تُ ال��ك��ت��اب��ا
����ث �أَ ُب���������� ُّث َ
 -2ب����ح����ي ُ
����������ك مِ ������ ِّن������ي �إل����ي����ك
ح���دي���ث���ي و�أَ� ْ������س������ َم������ ُع مِ ����� ْن َ
�����ك ال���ج���واب���ا

الرواية :ورد البيت الثاني في الطالع ال�سعيد
برواية:
�����ن ُم��������ذ َت�������� َن��������ا َءتْ
و�أ ِّن�������������ي وال�����م�����هَ�����ي�����مِ ِ
م�����ن ال������ َّ�����ش�����وقِ ال������م������ َب������ ِّر ِح ف�����ي ع�������ذابِ
التخريج :خ��ري��دة الق�صر  ،166/2والطالع
ال�سعيد .372

التخريج :خريدة الق�صر .167/2

()7

()5

��و���س��ك
وق���ال م��ن ق�����ص��ي��دة في" ع��ز ال��دي��ن ُم َ
[من الطويل]
الن�صري":
َ -1بلَغْتَ ِب َ�س ْعدِ الج ِّد �أَ� ْ��س�� َن��ى المراتبِ

[من ال�سريع]

وقال يهنئ بمولود:
 -1ق������د �أَط��������ل�������� َع اللهّ ُ ل����ن����ا ك����وك���� ًب����ا
�أَ��������ض�������ا َء ������ش�����ر َق الأر� ِ������������ض وال���م���غ���ر َب���ا

مقـــاالت

ف����ن����ا ِج �إذا م����ا ����ش���ئ���تَ ُزهْ �������� َر ال���ك���واك���بِ
 -2ن��زع��تَ �إل����ى ج���ر ُث���و َم��� ٍة م��ن خ�� ُئ��و َل��ة
ن���م��� ْت���ك و�أع�������م�������ا ٍم ك���������را ِم ال���م���ن���ا����ص���بِ
� -3إذا َوعَ���دوا �أَو ُف���وا و�إن �أوعَ����دُوا َع َفوا
و�إن � ُ��س�� ِئ�� ُل��وا َ�أع ُ
���ط���وا َج���زي��� َل ال��م��وَاهِ ��بِ
ُ -4يبيحون في ُ�س ْبلِ المكار ِم ما َغ�� َدتْ
ُت��ب��ي ُ��ح��هُ�� ُم ف��ي ال����� َّر ْو ِع ب��ي ُ
�����ض ال َق�ضائبِ
 -5ف����آرا�ؤهُ ��� ْم َت��ك��فِ��ي ال�� ِّن�����ص��ا َل ن�صا َل ُه ْم
ك��م��ا ُك��� ْت��� ُب���هُ��� ْم ُت��� ْغ��� ِن���ي َغ���� َن����ا َء ال��ك��ت��ائ��بِ
 -6ل��ئ��ن � َ��س��ب�� ُق��وا وا���س��ت���أث��روا ب َف َ�ضائل
َو َق��تْ َم ْجدَهُ م فيما َم َ�ضى َع ْي َب عَائبِ
 -7ف���إ َّن��ك ق��� ْد َ���ش�� َّي��د َْت ب��ن��ي��ا َن م��ج��دِ هِ ��م
وب������� َّر َ
زت ع���ن غ���اي���ا ِت���هِ���م ف���ي ال��م�� َن��اقِ��بِ
� -8أق ُ
����������ول لِ���� َم���� ْم���� ُن���� ٍو ب������ َر ْي������بِ زم����ان���� ِه
و َم����ن ظ��� َّل َم�� ْع�����ض��و� ً��ض��ا ب��ن��ابِ ال�� َّن��وائ��بِ

 -2ق��������اد ُم � َ����س���� ْع����دٍ َي��� ْق��� َت���� ِ���ض���ي � َ����س���� ْع���� ُد ُه
��������ج�������� َب��������ا
��������س�������ع�������اد َة ال���������وال���������د �إِ ْذ �أَ ْن َ
����اب َث����� َرى َغ��� ْر� ِ���س��� ِه
 -3والأَ� ْ�����ص����� ُل �إِ ْن ط َ
�أَ ْن����������� َب�����������تَ َف��������� ْر ًع���������ا ُم������� ْث�������مِ ������� ًرا َط���� ِّي����ب����ا
َ -4م������ ْوهِ ������ َب������ ٌة خ����� َّ����ص ب���ه���ا اللهّ ُ َم�����نْ
�أَ� ْ��������ص�������� َب�������� َح ل����ل����ن����ع����م���� ِة ُم������ ْ�����س�����ت����� ْوجِ ����� َب�����ا
َ -5ف�������� ُد ْم ق����ري���� َر ال���ع���ي ِ���ن َح���� َّت����ى َت����� َرى
َخ������� ْل������� َف َ
�������ك م�������ن ِ�إخ����������وتِ����������ه َم������ ْوكِ������ َب������ا
التخريج :خ��ري��دة الق�صر  ،167/2والطالع
ال�سعيد .373
()6

[من الوافر]
وقال:
� -1أَ َال َم������نْ ُم���� ْب���� ِل���� ٌغ � ُ����س���� ْع����دَى ب�����أَ ِّن����ي
َظ�����مِ ����� ْئ�����تُ �إل�������ى م���را� ِ���ش���فِ���ه���ا ال������عِ������ َذابِ
74
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 -9وم��ن �أَ َخ��� َذتْ منه ال َّت ُ
وال�س َرى
نائف ُّ
ف���ل���ي�������س ت���������را ُه غ����ي���� َر �أَ ْغ������� َب������� َر ����ش���اح���بِ
 -10ع��ل��ي َ��ك ب��ع�� ِّز ال�� ِّدي��ن ف��ا���س�� َت��ذِ ْر ظِ �� َّل�� ُه
و ُل������ ْذ ب���ع���زي��� ِز ال����ج����ا ِر َر ْح�������بِ ال��ج��وان��ب
� -11إذا َظ���مِ ��� َئ���تْ ُ���س�� ْم�� ُر ال���� ِّرم����ا ِح بك ِّفه
� َ����س���� َق����اه����ا ف�������ر ّواه�������ا دم����������ا َء ال����ت����رائ����بِ
ومنها:
الح ْ�س َنى َبلغْتَ �إلى ال ُع َ
ال
 -12ب�أف َعال َِك ُ
و�أَ���ص�� َب ْ��ح��تَ َف���� ْردًا ف��ي اج��ت��ن��ابِ المعَايبِ
 -13فها �أن��تَ َم�� ْر�ِ��ض ُّ��ي َّ
ال�شمائلِ ماجِ ٌد
���ب م���ن �أَ َط����اي����ب
�����س��ج��اي��ا ط��� ِّي ٌ
ك���ري��� ُم ال َّ
َ -14ق��� َ��ص�� ْدن َ
��اك ي��ا خ��ي�� َر الأَن�����ا ِم لنكب ٍة
ع���� َرت �أَ ْق��� َ��ص�� َد ْت��ن��ا ب��ال��� ِّ��س��ه��ا ِم ال��� َّ��ص�� َوا ِئ��ب
 -15وق���د َوثِ��� َق���تْ �آم���ا ُل��� َن���ا �أَ ّن َق���ْ��ص�� َد َن��ا
َج��� َن���ا َب َ
���ك ي���ا خ��ي�� َر ال�����ورى َغ��� ْي��� ُر خ��ائ��ب
 -16وق���د عَ�� ِل�� َق��تْ �أَ ْي��� َم���ا ُن��� َن���ا م��ن َ��ك ِذ َّم���� ًة
َو َق���� ْت���� َن����ا ُم���� ِل���� َّم����اتِ ال������ َّز َم������انِ ال��� ُم��� َغ���ال���ب
 -17و�إن لم َت َ�س ْع َنا مِ ْن َك ع َْط َف ُة َراح ٍ��م
ِ����ج����ا ُج ال��� َم��� َذاه���بِ
و ِ�إال َف��� َق��� ْد � َ���ض���ا َق���تْ ف َ
ومنها:
 -18ودو َن َ
�����ك َم��ع��رو ًف��ا ُي��ف��ي��دُك ع��اج ً
�لا
ث���ن���ا ًء و َي��� ْب��� َق���ى �أَ ْج���������� ُر ُه ف���ي ال��� َع���واقِ���بِ
ال��رواي��ة )5( :ورد البيت الخام�س في الطالع
ال�سعيد برواية ":تَكفي الن َّ�ضال ".
ال�شرح :الم ْم ُن ُّو :المبتَلى بالم�صائب والكوارث.
ينظر �أ�سا�س البالغة  ،231/2وال�� َّت��ن��ائ ُ��ف :جمع
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ت��ن��وف��ة ،وه��ي ال��م��ف��ازة .هام�ش خ��ري��دة الق�صر.
وع��رت� :أي اعتر�ضت  .و�أق�صدتنا� :أي ك�سرتنا.
ينظر :ل�سان العرب .3643
و�سك الن�صري :كان وال ًيا على قو�ص
• عز الدين ُم َ
و�أ�سوان .ينظر في �أمره كتاب :خريدة الق�صر
(ق�سم �شعراء م�صر) .167/2
التخريج :خريدة الق�صر  168 – 167/2ما
عدا الأبيات ،) 7 ،6 ،3 ،2 ( :وهذه الأبيات ومعها
البيتان 5 ،1 :له في الطالع ال�سعيد .381
()8

وقال من قطعة في مر�ض ممدوح[ :من المن�سرح]
 -1ق���د ق��ل��تُ ل��ي��تَ ال َّ
�����ش�� َك��ا َة َق���� ْد َن��� َز َل���تْ
�����ج�����ت�����ي ال ب َ
������������أ ْو َح�����������دِ ال������� َع������� َربِ
ِب����� ُم����� ْه َ
���ح��� َّم���ى و ِ�إن����م����ا ا� ْ���ش��� َت��� َع���لَ���تْ
 -2ل��ي�����س��تْ ِب ُ
ن������ي ُ
������ران ف ِ
���������رط ال��������� َّذ َك���������ا ِء ب����ال���� َّل����هَ����بِ
 -3ق���د َخ�� ُل��� َ��ص ال��ج�����س�� ُم م���ن �أَذاه كما
���ك ُخ َ
َت���� ْن���� َق����ى ِب�������س���ب ٍ
��ل��ا������ص����� ُة ال����� َّذهَ�����بِ
التخريج :خريدة الق�صر .168/2
()9

وقال من ق�صيدة في الأمير" مبارك بن منقذ":
[من الطويل]
 -1ه��� ُم َح�� َّم��ل��وا ثِ�� ْق�� َل ال��م�� َغ��ار ِم َم���ا َل��هُ�� ْم
َ
وخ������� َّل������� ْو ُه َو ْق����� ًف�����ا ب���ي���ن���ه��� ْم لِ��� ْل��� َم��� َن���اهِ ���بِ
��َ � -2ص�� َف��ائ�� ُح ف��ي �أَي��دي��ه�� ُم �أَو � َ��ص َ��ح��ا ِئ ٌ��ف
ف���ه��� ْم ب��ي��ن ُك���� ْت����بٍ ُت��� ْق��� َت��� َن���ى َ�أ ْو َك��� َت���ائ���بِ
آرب َج��� َّم��� ٌة
 -3هَ����� َواه����� ْم عَ���لَ���ى �أ َّن ال�����م������ َ
����ص���ري��� ُر ي�������را ٍع �أَ ْو � َ���ص���ل���ي��� ُل َق���� َوا� ِ����ض����بِ

�شعـ ــر
علي بن عرَّام
�سواني
الأُ ّ
(ت 580هـ)
(�صنعة
وتقديم)

في زبيد .ينظر في ترجمته :الوافي بالوفيات
 ،89 - 88/25وما بهام�شه من م�صادر.

 -4وج�������ادوا ب�� َف�����ض��لٍ ب���اه���رٍ وف�����ض��ائ��لٍ
عَ���ط���ا َء ْي ِ���ن م���ن عِ ��� ْل ٍ���م َو َف��� ْي ِ
�������ض َم��� َواه���بِ

ال��ت��خ��ري��ج :خ��ري��دة الق�صر ،169 – 168/2
والطالع ال�سعيد  373ماعدا الثاني ،وبتقديم البيت
الأول في بداية الأبيات.

ومنها:
يحي َق ْهو ًة
 -5مدح ُتك فا�سم ْع من مَدِ َ
ت����ل ُّ����ذ ل������ذي ����س���م ٍ���ع َو َن������� ْ������ش������ َوا َن �����ش����اربِ

()10

 -6ع���ل َّ���ي ام���ت���داح���ي ل���ل���كِ��� َرا ِم م��ن��ا���ص�� ًب��ا

وق��ال من ق�صيدة في الملك المعظم �سلطان
اليمن" �شم�س الدولة توران �شاه بن �أ ُّيوب " ،وكانت
بالد ال�صعيد له من �أخيه قبل اليمن ،ي�صف فيها
دم�شق ف�إن الممدوح كان يعجبه ذلك[ :من الطويل]
� -1أرق����تُ ل��ب��رقٍ ف��ي ال��دُّ ُج�� َّن�� ِة م�شبوبِ
ودم����� ِع ���س��ح��ابٍ ن���ا����ش���ى ٍء م��ن��ه م�����س��ك��وبِ
َ -2ف���مِ ���نْ ق��ل��بِ ���ص��بٍ َل�� ْف ُ��ح�� ُه َو ُخ�� ُف��و ُق�� ُه
ك��م��ا َغ�� ْي�� ُث�� ُه مِ ����نْ َم��� ْد َم ٍ���ع م��ن��ه م�صبوبِ
 -3ول����م �أَ َر ن������ا ًرا م���ن م���ي���ا ٍه َو ُق����و ُدهَ����ا
�أَال �إِ َّن ه�����ذا م����ن ُف����ن����ون الأع���اج���ي���ب
 -4وب����ي جِ ��� َّن��� ٌة م���ن ذك����� ِر َج��� َّن���ات جِ ��� َّل���قٍ
َوح������� َّن������� ُة ُم������ ْ�����ش����� َت�����اقٍ و َ�أ َّن�������������� ُة َم������� ْك������� ُروبِ
 -5وفي �شرف الوادي وفي النيربِ اغتدتْ
آرب ل����ل����غ���� ِّر ال�������ك�������را ِم الأَع�������اري�������ب
م������������� ُ
 -6فيا َب���� َردى ه��ل ُج��� ْرعَ��� ٌة منك عَ�� ْذ َب�� ٌة
ل��ت��ب��ري��دِ َح����� ٍر ف���ي ال���ج���وان ِ���ح م�����ش��ب��وب
 -7وي���ا ن��ه�� َر َث����� ْورا ق���د �أَ َث������� ْر َت � َ��ص�� َب��اب�� ًة
��ش��ج م��ن ل��وع�� ِة ال��ح ِّ��ب َم��� ْن���دُوبِ
ل��ق��ل��بٍ � ٍ
���ا����س عِ ��� ْل��� ٌم ب���أن��ن��ي
 -8وه����ل ل�������س���را ِة ال���ن ِ
���ا����س َم���� ْ���ش���روبِ
ظ��م��ئ��تُ �إل�����ى م�����ا ٍء ب���ب���ان َ
 -9وه�����ا �أن������ا م�����س��ت�����س��قٍ لِ�����م����� َّز َة ُم���� ْز َن���� ًة
َك��� َف��� ْت���ه���ا عُ����ي ٌ
����ون مَ����دُّ ه����ا م���ن �أَه��ا���ض��ي��ب

ف����ذل����ك �أح�����ل�����ى م�����ن غ����ن����اء ال���ج���ن���ائ���ب
ال��رواي��ة )2( :ورد البيت الثاني ف��ي الطالع
ال�سعيد برواية� " :صحائف� ...أم �صفائح ".
( )5وورد البيت الخام�س فيه برواية" :باهر
وفوا�ضل".

مقـــاالت

( )5وورد البيت الخام�س فيه برواية" :فديتك
فا�شرب من مديحي".
ال�شرح :ال�صرير� :صوت القلم .فقه اللغة و�أ�سرار
العربية �ص  ،247وال��ي��راع :القلم .ت��اج العرو�س
� ،428/22صليل القوا�ضب� :أي �أ�صوات ال�سيوف،
ـ"الج ِنيب ُة:
غناء الجنائب� :أي الثروة من الأنعام ف َ
المجازِ:
ال َّدا َّب ُة ُتقَا ُد .و ُك ُّل َطا ِئع ُم ْنق ٍَادَ :ج ِن ٌ
يب .ومن َ
ا َّت��قِ اللهَّ َ ا َّل ِ��ذي َال َج ِني َب َة لهُ� .أَي َال َع ِد َيل ،كَ��ذَ ا في
الأَ�سا�س ُ
وهو
الجنَا ِئ ُب َب ْي َن َيد ْي ِهُ ،
ويقالُ :ف َال ٌن ُتقَا ُد َ
َي ْر َك ُب َنجِ ي َب ًة ويقُو ُد َج ِني َب ًة" .تاج العرو�س .186/2
• م��ج��د ال��دي��ن� ،أب���و ال��م��ي��م��ون� ،سيف ال��دول��ة،
المبارك بن كامل بن منقذ ،ولد بقلعة �شيزر
عــام (526هـ) ،وتوف ـ ــي عـ ـ ــام (ت  589هـ)،
�صاحب الآراء الح�صيفة ،والهمة العالية ،والعقل
الر�شيد ،من بيت ف�ضل وكرم� ،أحد �أمراء الدولة
ال�صالحية ،ولي بم�صر �أم��ر ال��دواوي��ن ،ورتبه
�صالح الدين نائب توران �شاه لما توجه �إلى اليمن
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 -10ويا ذا الجاللِ احر�س َح َر ْ�س َتا َف ُح ْ�س ُنها
�����ش����ف����ا ٌء ل����م����ه����م����و ٍم وداٌ ٌء ل���م���ط���ب���وب
 -11ودوم���� ُة دا َم ال��ع��ي ُ
�����ش ح��ل�� ًوا بربعها
وواهً������������ا ل�����ه ل�����و �أن��������ه غ����ي���� ُر م�����س��ل��وب
��رف َب��� ْر َز ٌة
 -12وف��ي ب��رز ٍة مكحول ُة ال��ط ِ
ُت���� َ���ص��� ِّب��� ُرن���ي ل��ل��وج��د م��ن��ه��ا و ُت���� ْغ����رى بي
َ
ح�سن ول����دانٍ َت��� َرا ُم��� ْوا بطاب ٍة
 -13وي��ا
ف��م��ن غ���ال���بٍ ع��ن��د ال�� ِّن�����ض��الِ َو َم��� ْغ��� ُل���وبِ
َ -14و ِد ْد ُت ُح��ل��ول��ي ف��ي ري��ا���ض��كِ َح�� َّل�� ًة
وه��ي��ه َ
��ات �أي����ن ال���� َّ���ش���ا ُم م���ن ب��ل��دِ ال��� ُّن���وبِ
بنف�سي من َت ْجنِي و�أَ ْح��مِ �� ُل َع ْت َبها
-15
َ
َو َي���� ْع���� ُذ ُب عَ�� ْي�����ش��ي ف��ي هَ���واهَ���ا ِب�� َت�� ْع��ذِ ي��ب��ي
كظبي ي�صي ُد الليث َق ْم ًرا فيغتدي
-16
ٍ
م���ن ال���� ُّر ْع����بِ م����أ����س���و ًرا ب��ف��ت��ك�� ِة رع��ب��وبِ
 -17لئن َق���َّ��ص��رتْ بالق�ص ِر ع َّما �أَ ِل�� ْف�� ُت�� ُه
وق���د ك��ن��تُ عنها َق�� ْب��لَ��ه��ا غ��ي��ر محجوبِ
 -18فقد َج َ�س َرتْ بالج�س ِر وهي َج َبان ٌة
وزارت ب��ل��ي��لٍ �أَ������س�����و ِد ال����ل����ونِ غِ ��� ْرب���ي���بِ
ُ��ج��لَ��تْ لنا
َ -19ن��عِ�� ْم��تُ ب��ه��ا ف��ي َج��� َّن��� ٍة ع ِّ
ِب���جِ ��� َّل��� َق �إِ ْذ َل��� ْه���وِي ب��ه��ا غ��ي�� ُر َم�� ْق���ُ��ض��وبِ
 -20م��غ��انٍ غ����وانٍ م��ن ع��ي��ونٍ ب�سفحها
وق��ي��ع��ا ِن��ه��ا ع��ن ���س��اج ِ��م ال��غ��ي��ثِ � ُ��ش���ؤْب��وب
�������ض ي��خ��ال ُ
��س��ج�� ًه��ا َغ ٌّ
ِ��ط ُز ْر َق����� ًة
 -21ب��ن��ف��� َ
�������ض ق���د ع َ
ك�����آث����ا ِر ع ٍ
َ��ل��ا َخ����� َّد َم ْ���ح���ب���وبِ
ُ
ين
 -22و َن ْرجِ ُ�سها
المبثوث فيها ك�أَ ْع ٍ
َب������ َدتْ ف���ات���راتٍ م���ن َخ��� َ��ص��ا���ص�� ِة َت�� ْن��ق��ي��ب
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 -23وق����د َغ��������� َّر َدتْ �أَط����ي����ا ُرهَ����ا ف��ك���أ ّن��ه��ا
قِ����ي ٌ
����ان ُي����� َر ِّج����� ْع َ
����ح����و َن ب��ت��ط��ري��ب
�����ن ال����ل ُ
���رات َت ُّ
 -24ري ٌ
����ا�����ض ن�������ض���ي ٌ
������رف ك����أَ ّن���ه���ا
� َ���س��� َق���اه���ا َف������ َر َّواه������ا َب����� َن ُ
������ن �أ ُّي������وب
�����ان اب ِ
ومنها ي�صف و�صولهم �إل��ى م�صر حين نزل
الفرنج عليها:
 -25ولما ُدعُ���وا من مِ �ص َر َل�� ُّب��وا دعاءَنا
����ن ال��� ُع��� ْن���قِ َي��� ْع��� ُب���وبِ
ع��ل��ى ك���� ِّل َن����هْ����دٍ َل���� ِّي ِ
 -26ف����أردَى كما َة ال��روم ���ش�� َّد ُة َب ْط�شِ ِه ْم
ف��ه��م ب��ي��ن م��ط��ل��ولِ ال���دم���ا ِء وم��ط��ل��وبِ
 -27فل�ستَ ترى في ع�صب ِة ال�شركِ حام ً
ال
�صلي ًبا وال عِ �� ْل ً��ج��ا ل��ه��م غ��ي�� َر َم���ْ��ص��ل��وبِ
 -28وح�سبه ُم َ
ُ
الطعان الذي َغ َدتْ
ذاك
ب��ه��م قِ���� َ���ص���دًا ف��ي��ه��م ����ص���دو ُر الأن���اب���ي���بِ
 -29وظ َّل عمي ُد الرو ِم من َح َذ ِر ال َّردَى
َي�����������ؤُ ُّم ط���ري��� ًق���ا ب��ي��ن��ه��م غ���ي��� َر م��ل��ح��وبِ
���ب ع��ن م�����ص�� ٍر َو َو َّل�����ى ب�� َم�� ْن�� َك��بٍ
 -30و َن��� َّك َ
ج����ري ٍ����ح ب�����أن����ي����ابِ ال����ن����وائ����بِ َم���� ْن���� ُك����وبِ
 -31وق���د ك����ا َد دي ُ
����ن اللهّ ِ َي ْ��خ��ف��تُ ُن����و ُر ُه
و ُي������ ْر َم������ى ب���ت���ب���دي���لٍ و����ش���ي ٍ
���ك وت��ق��ل��ي��بِ
 -32ف��ح��� َّ��ص�� ْن�� ُت�� ُم��و ُه ب���ا َلأ� ِ���س��� َّن��� ِة وال ُّ��ظ�� َب��ا
وت�������ص���ع���ي���دِ �آرا ٍء َك���� َف���� ْت���� ُه و َت���� ْ���ص���وي���بِ
اريب في وغى
 -33فل�ست ترى �إِال َم َح َ
َح�� َم�� ْوا بي�ض َة الإ���س�لا ِم �أَ ْوف���ى َم َحاريبِ
ومنها:
 -34وم����ا ال��� ُم��� ْل ُ
���ك �إال الئ ٌ
�����ق ب َ���أخ��ي�� ُك�� ُم
وغ��������ا ِر ُب�������� ُه �إِ ّال َل�������� ُه غ����ي���� ُر َم������ ْرك������وبِ

�شعـ ــر
علي بن عرَّام
�سواني
الأُ ّ
(ت 580هـ)
(�صنعة
وتقديم)

البرق المت�ألق في محا�سن جلق " ،طبع في مجمع
اللغة العربية بدم�شق بتحقق مح ًّمد �أديب الجادر،
2006م ،و"المزة :بالك�سر ثم الت�شديد �أظنه عجميا
ف�إني لم �أعرف له في العربية مع ك�سر الميم معنى
وه��ي قرية كبيرة غناء في و�سط ب�ساتين دم�شق
بينها وبين دم�شق ن�صف فر�سخ ،وبها فيما يقال
قبر دحية الكلبي �صاحب ر�سول اهلل � -صلى اهلل
عليه و �سلم  -ويقال لها مزة كلب" معجم البلدان
 ،122/5و" ُ
ال�ش ؤْ� ُبوب بال�ضم لما تقرر �أنه لي�س
في كالمهم فعلول بالفتح :الدفعة من المطر وغيره
الج�سيم
" .تاج العرو�س  ،91/3و" ال َّن ْه ُد من الخيل:
ُ
وب :ك َي ْعفُورٍ:
ال ُم�شرف " .العين  ،28/4و" ال َي ْع ُب ُ
ال�سرِ ي ُع في َج ْريِه و ِق َيلُ :ه�� َو َّ
الطوِي ُل� ،أَو
ال َف َر ُ�س َّ
ال�س ْه ُل في َع ْدوِه� ،أَ ِو ال َْج َواد ال َب ِعي ُد الق َْدرِ� ،أَ ِو
ال َْج َوا ُد َّ
الج ْري َو َهذَ ا الأَ ِخي ُر �أَ َ�ص ُّح ؛ لأَنَّه
ال�شَّ ِدي ُد ال َك ِثي ُر في َ
َم�أْخُ و ٌذ ِم ْن ُع َب ِ
اب ا ْل َما ِء .تاج العرو�س 302 – 301/3
والظ َباُّ ":
ُّ ،
الظ َب ُة ،ك ُث َب ٍةَ :ح ُّد َ�س ْي ٍف �أَو ِ�سنانٍ �أَو ن َْحوِه
كالن َّْ�صلِ والخَ نْجرِ و�شبهِ هُ ...
ابن
وظ ًباَ ،ك ُه ًدى؛ نق َل ُه ُ
إ�سالم:
ِ�س َيده " .تاج العرو�س  ،521/38وبي�ض ُة ال ِ
و َب ْي َ�ض ُة الإِ���س�لام :جماعاتُهم" .العين  ،69/7و"
غَ ارِب ُك ِّل �شَ ْيء� :أَ اَ
عل ُه " .تاج العرو�س .479/3
• �شم�س الدولة توران �شاه بن �أ ُّيوب� :سلطان اليمن،
�أخو الملك النا�صر �صالح الدين الأ ُّيوبي ،وكانت
ب�لاد ال�صعيد له من �أخيه قبل اليمن .تنظر
ترجمته في خريدة الق�صر  ،169/2والوافي
بالوفيات  ،441/11وما بهام�شه من م�صادر.

كال�شم�س َ�ض ْو�ؤها
� -35أنتم نجو ٌم وهو
ِ
������م وت����غ����ري����بِ
������ي ب���� َت����� ْ����ش���� ِري����قٍ َي������ ُع ُّ
َم������ ِل ٌّ
� -36أَ ُي��و� َ
��س��ف م�����ص��رٍ �إن��م��ا �أَ ْن�����تَ ي��و� ُ��س ٌ��ف
����ن �أ ُّي������وب َ
وذاك اب ُ
ف�����أَ ْن����تَ اب ُ
����ن ي��ع��ق��وبِ
 -37وم��ا َب��ر َِح��تْ م�ص ٌر قدي ًما ُح َما ُتها
ب��ب��ع��ثٍ م���ن ال��� ُق ْ���ط��� ِر ال�����ش���آم ِّ��ي َم ْ��ج��ل��وبِ

مقـــاالت

ال�����ش��رح" :ال ُّد ُج َّن ُةُّ :
الظ ْلم ُة" .ت��اج العرو�س
 ،507/34م�شبوب� :أي متقد .ينظر تاج العرو�س
 ،98/3و" َب َر َدى� ":أعظم �أنهر دم�شق" ،378/1
ِ
والنيرب ":قرية م�شهورة بدم�شق على ن�صف فر�سخ
في و�سط الب�ساتين �أنزه مو�ضع ...يقال فيه م�صلى
الخ�ضر عليه ال�سالم " .معجم البلدان ،330/5
و"ثورا بالفتح والق�صر ا�سم نهر عظيم بدم�شق...
جاء في �شعر بع�ضهم ثورة بالهاء وهو �ضرورة".
معجم البلدان  ،86/2و" بانا�س :من �أنهار دم�شق".
معجم البلدان  ،330/1و" حر�ستا بالتحريك و�سكون
ال�سين وتاء فوقها نقطتان قرية كبيرة عامرة و�سط
ب�ساتين دم�شق على طريق حم�ص بينها وبين دم�شق
�أكثر من فر�سخ" معجم البلدان  ، 241/2و �أَها�ضيب:
جمع ه�ضاب .ينظر تاج العرو�س  .395/4و" دومة
بال�ضم من قرى غوطة دم�شق غير دومة الجندل
" .معجم البلدان  "،486/2ال ِع ْلج :ال َّرج ُل من ُكفّا ِر
ال�ضخْ ُم منهم.ج ُع ُلو ٌج و�أَ ْع�لا ٌج ".
ال َع َج ِم ،وال َقو ِّي َّ
وب ،وهو
تاج العرو�س  ،108/6الأنابيب :جمع �أُ ْن ُب ُ
كعب الرمح .ينظر تاج العرو�س  ،234/4و" برزة
بتاء الت�أنيث قرية من غوطة دم�شق"  ، 382/1و"
ال�ض ِع ُ
الج َب ُان " .تاج العرو�س
بال�ض ِّمَّ :
وب َّ
ال ُّر ْع ُب ُ
يف َ
بيب :الأ�سود" .العين ،.412/4
 .507/2والغرِ ُ
و" جِ �� ّل��ق مو�ضع بقرية م��ن ق��رى دم�شق" معجم
البلدان  ،154/2و�أل��ف في محا�سنها محمد بن
م�صطفى بن خُ َداوِي ْردي (ق12ه��ـ) كتا ًبا ا�سمه":

التخريج :خريدة الق�صر .171 – 169 /2
()11

[من الطويل]
وقال:
� -1أَغ������� َّركِ م���ن ق��ل��ب��ي ان��ع��ط ٌ
��اف ور َّق���� ٌة
����ج���� ِن����ي َف َ
�����ب
ع���ل���ي ِ
���ل���ا �أَ َت َ
�����ج����� َّن ُ
���ك و�أَ ْن َت ْ
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 -2ف�لا ت���أْ َم��ن��ي ح�� ْل��م��ي ع��ل��ى ك��� ِّل هَ�� ْف�� َو ٍة
َ��ب
وال تح�سبي �أَ ْن َل ْي َ�س لي عنكِ َم�� ْذه ُ
 -3وك��ي��ف وع��ن��دي َف���ْ��ض��ل�� ٌة م��ن َج َ
��ل�ا َد ٍة
ُت��� َع��� ِّل��� ُم �أَ� ْ�����ص َ
��ل��ا َد ال��� َّ��ص�� َف��ا ك��ي َ
��ف َت���ْ��ص�� ُل ُ��ب
ال��رواي��ة )2( :ورد البيت الثاني ف��ي ال��واف��ي
بالوفيات برواية ":حملي على ".
ري�ض ِمن ِ
الحجا َر ِة الأَ ْم َل ُ�س".
ال�شرح":ال�صفا ال َع ُ
َّ
تاج العرو�س .429/38

التخريج :مخطوط عيون الأخ��ب��ار �ص - 251
 ،252مكان النقاط كلمة مطمو�سة.
[قافية التاء]
()13

وق��ال في ال���ه���ج���اء:
الرجز]

[من مجزوء

التخريج :خ��ري��دة الق�صر  ،167/2والطالع
ال�سعيد  ،372والوافي بالوفيات .366/20

����������� -1ش����������اع���������� ُرن����������ا ذو ل������ح������ي������ ٍة
�������ح�������تْ
ق���������د عَ���������� ُر� َ����������ض����������تْ وان������� َف�������� َ�������س َ
������ح������تْ
 -2ل������ح������ي������ ُة ت������ي ٍ
�������������س � َ������ص������ ُل َ
��������������ح��������������تْ
��������������س��������������لَ َ
 ...ق���������������������د � َ

[من الوافر]
وقال:
 -1ل��ق��د َن�� َق��� َ��ص��تْ ُق������وَايَ َوزا َد � َ��ض�� ْع��فِ��ي

التخريج :خ��ري��دة الق�صر  ،172/2والطالع
ال�سعيد  ،380والوافي بالوفيات  ،367/20ومكان
�شعـ ــر
النقاط كلمة محذوفة لداللتها المك�شوفة.
علي بن عرَّام

()12

������ش������ب ل������ي �أم ٌ
��������ذوب
������������ل ك ُ
و������ش�����ب�����تُ و� َّ
 -2و�إن َح���������ص����ا َدن����ا ب�����ال�����م�����وتِ دَانٍ
���ب
َم��������دَاه �إذا َذوى ال��� ُغ���� ْ���ص ُ���ن ال��� َّرط���ي ُ

()14

وقال:

� -1إذا �����س����ا َء ُخ����� ْل ُ
�����م ال����رج����الِ
�����ق َك�����ري ِ
ل���������ض����ي����قٍ م�������ن ال��������ح��������الِ أ�َو ن���ك���ب��� ِة

 -3ف���� ِب����نْ ع����ن م��� ْع�������ش��� ٍر َن������هَ������دُوا �أب������دًا
�����ب
َ ...م�����������������ش��������ه��������دًا ل�������ه�������م م�����غ�����ي ُ
 -4ف��لَ�� ْو � َ��ص�� َدق��وا ال��� َه��� َوى َذ َر َف�����تْ ع��ي ٌ
��ون
�����وب
ل����خ����� ْ����ش���� َي���� ِة َر ِّب������ه������م َو� َ������ص������ َف������تْ ُق����� ُل ُ
� -5أال �إ َّن ال��������ذي َم���������واله َي��� ْع���� ِ���ص���ي
ي�������ك ُ
�����ب
�������ون �أ َم�����������ا َم�����������ه ي������������و ٌم عَ������ ِ�����ص�����ي ُ

[من المتقارب]

 -2ف�������إن������ي م������ل������ي ٌء ب���������ص����ب����رٍ ج���م���ي���لٍ
����ح����� ِّ����س ُ
����ن ف�����ي عُ����� ْ����س���� َرت����ي عِ ����� ْ����ش���� َرت����ي
ُي َ
التخريج :خريدة الق�صر .172 - 171/2
()15

وقال:

[من الخفيف ]

 -6عَ����ج����ب����تُ ل����م����وق ٍ����ن ب����ال����م����وتِ �أ َّن������ى
َت���������لَ ُّ
������ب
���������ذ َل������������� ُه ح��������ي��������ا ٌة �أو َت������طِ ������ي ُ
�����س ال َ��خ َ��ط��ا َي��ا
�����س مِ ��ن َد َن ِ
َ -7ف���� َز ِّك ال�� َّن�� ْف َ

� -1أط������ ِع َ
اهلل م��خ��ل��� ً��ص��ا واع����� ِ����ص ُدن��ي��ا
َك وال َت������ ْر َك������ َن������نْ �إل���������ى ال����� َّ����ش����ه����واتِ
 -2و�إذا َم������ا ال������� َّز َم ُ
�������ان �����س���� َّر َو َوا َت���������ى

��������ب �إ َّن ال ُّ
����وب
��������وب هِ �������ي ال���� ُع����ي ُ
��������ذن َ
وت ْ
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ف�������اذك������� ِر ال�������م َ
�������وت هَ��������������از َم ال�������� َّل�������� َّذاتِ

�سواني
الأُ ّ
(ت 580هـ)
(�صنعة
وتقديم)

ف�ضي �إل��ى ال�� ُب���ؤْ ِ���س فيه
ً -3ك ُّ��ل ُن ْع َمى ُت ِ

()17

[من مجزوء الكامل]
وقال:
 -1ل���������و ك��������ن��������تُ �أَ ْع���������������لَ��������������� ُم �أ َّن��������ن��������ي
�أَل������������ َق������������ى ل�������� ُب��������ع��������دكِ م���������ا َل�����ق�����ي�����تُ
 -2لأَ َق������������ ْم������������تُ عِ ����������ن����������دَكِ م�������ا ب���ق���ي���ـ

ك ُّ
������ع ُم������� َع������� َّر ٌ
��������ض ل����ل����� َّ����ش���� َت����اتِ
���������ل ج������م ٍ
� -4أك����ث���� ُر ال��� ُع���م��� ِر َق����� ْد َم���� َ���ض���ى َف���� َت���� َز َّو ْد
ب����ال���� ُّت���� َق����ى ل����ل���� َّرحِ ����ي����لِ َق����� ْب����� َل ال����م���� َم����اتِ
�����س�� ِّي�� َئ��اتِ َت���� ْق���� َد ُم � ْإن َق����د د
 -5وعَ���لَ���ى ال َّ
�����ح������ َ�����س����� َن�����اتِ
َْم������ َت������ه������ا ف������ي َغ����������دٍ �أو ال َ

ـ����������تِ ع�����ل�����ى ال�������ح�������ي�������ا ِة وم����������ا ب����ق����ي����تُ
التخريج :خريدة الق�صر .171/2

التخريج :مخطوط عيون الأخبار �ص .252

[قافية الثاء]

()16

وقال:

()18

[من الخفيف]

[من الخفيف]

وقال:

 -1ام�����ش رَهْ ������� ًوا ف����إ َّن���م���ا أ� ْن������تَ َف�����و َق ال��ـ

مقـــاالت

 -1ق��د ط��� َوى ُب�� ْع�� َد �أَ ْر�ِ��ض��ك��م � ُ
��س��وق �شوقٍ
�����ج�����ا ُم���� ْ���س��� َت���حِ ��� َّث���ا
ظ������ َّل ل���ل���ق���ل���بِ ُم����� ْزعِ ً
َ -2و َر َم���������������ى ب������ي ف������ج������ا َج ك�������� ِّل ف���ل��ا ٍة

�أر� ِ������������ض �أر�����������ض ل���ك��� َّن���ه���ا الآ َن ت���ح���تُ
 -2ك ُّ
�����ح�����دٍ
�������ل ث���������ا ٍو ث���������ا ٍو ب�����ب�����اطِ ِ
�����ن َل ْ
�����ح����� َت�����وي�����ه م����ن����ه ال������جِ ������ه ُ
َ������ات ال����� ِّ����س����تُ
َت ْ
 -3وال���� َّ���ص���ح���ي��� ُح ال�����ذي �أَ ُب����� ُّث َ
�����ك �أ َّن ال��ـ

ُج����� ْب�����تُ َح����� ْز ًن�����ا مِ ���� ْن���� ُك���� ْم �إل����ي����ه َو َو ْع����� َث�����ا
ال�شرح� :سوق �شوق� :أي ح ُّثه .ينظر تاج العرو�س
ر�ض".
و"الح ْز ُن ،بالف ْت ِح :ما غَ ُل َظ من الأَ ِ
َ ،474/25
ال�س ْه ُل
تاج العرو�س  ، 414/34و"ال َو ْعثُ  :ال َم َك ُان َّ
يب فيه الأَق َْد ُام" .تاج العرو�س
ال َك ِثي ُر ال َّد ِه ُ�س َت ِغ ُ
.384/5

�����ح�����ا َل����� َة َت ْ
����خ����تُ
�أر� َ���������ض ب����ال���� َّن ِ
����ا�����س ال َم َ
� -4آ َد َم مِ �������������ن �أدي�����������م�����������ه�����������ا....
َف������ َب������ ُن������وه م������ن ذل َ
���������ك الأ���������ص��������لِ ن���ب���تُ
ال�شرح :ره ًوا� :أي �ساكنًا ،وفي القر�آن الكريم:
ون"� .سورة
" َوا ْت ُر ِك ا ْل َب ْح َر َر ْه�� ًوا �إِ َّن ُه ْم ُج ْن ٌد ُم ْغ َر ُق َ
الدخان ،الآي��ة رقم ( ،)24والتخت :الوعاء الذي
ت�صان فيه الثياب .ينظر :تاج العرو�س .468/4
وذكره ال�شَّ اعر هنا على �سبيل الت�شبيه ،للداللة على
�ضعف الإن�سان ،وات�ساع الأر�ض ،و�ضمها �إياه.

التخريج :خريدة الق�صر .172/2
()19

[من الب�سيط]

وقال:

 -1طالئ ُع َّ
ال�شيب ق ْد واف ْت َك وانتق�ضتْ
عُ��� َرى انتعا�شِ َك َّ
عف ال���ذي َح�� َد َث��ا
لل�ض ِ
ُ -2ر ّد ال���� َودي���� َع ل�� َم��ن ي��ح َ��ظ��ى َم�� ُث��وب��ت�� ُه

التخريج :عيون الأخبار �ص  ،252ومكان النقاط
كلمة لم تتوجه لي قراءتها.

���ج��� َد َث���ا
م���ن���ه َف��� َع��� َّم���ا َق���ل���ي���لٍ َت���� ْ���س��� ُك ُ���ن ال َ
80
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���رج���و و�أن������تَ ُرف ٌ
������ات َن���ي��� َل َم��� ْغ���فِ��� َر ٍة
َ -3ت ُ
ول��م ت���د ْع ف��ي ال��ح��ي��ا ِة ال��فِ��� ْ��س�� َق وال�� َّرف�� َث��ا
التخريج :عيون الأخبار �ص .252
[قافية اجليم]
()20

وق��ال ف��ي ق�صيدة يرثي بها بع�ض العلويين:
[من الخفيف]
َ -1م���������� ْو ِر ُد ال����م����وتِ وا�����ض���� ُح ال��م��ن��ه��ا ِج
���������ي م�������ن ال�������حِ ������� َم�������ا ِم ب�����ن�����ا ِج
ل����ي���������س ح ٌّ
 -2و����������س���������وا ٌء ل������دي������ه ث�����������ا ٍو ِب����� َق����� ْف�����رٍ
�أ ْو ب����ق���������ص����ر ُم������� َ������ش������ َّي������دِ الأَب������������������را ِج
ومنها:
� -3إن�������م�������ا ه���������ذه ال������ح������ي������ا ُة ُغ�����������رو ٌر
ِ��������ج��������ا ِج
ك���������������س�������رابٍ ب����������دا ل�����ن�����ا ف��������ي ف َ
الح ْلـ
ُ -4ت ْت ِب ُع الحل َو من َج َنى َع ْي�شِ ها ُ
ـ��������و ِب��������� ُم��������� ٍر م��������ن ال����������� َّرزاي�����������ا ُ�أ َج���������������اج
 -5ن���ح ُ���ن ف��ي��ه��ا ك���م���ث���لِ رك������بٍ �أَن����اخ����وا
�������س������اع������ ًة ث�������م �أُ ْرهِ �������������ق�������������وا ب�����ان�����زع�����اج
ال�شرح :الفجاج :الطرق .ينظر ت��اج العرو�س
.137/6
التخريج :خريدة الق�صر .172/2
()21

[من ال�سريع]
وقال يعتذر من الهجا
���������م �أَه���اج���ي���ه��� ُم
� -1أُ ْح��������و ِْج��������تُ ف����ي َر ْق ِ
وال�������ل�������و ُم م�����������ص ٌ
����اج����هَ����ا
�����روف ل����م����ن ه َ
 -2ل�����و ل�����م ي����ك����نْ ت���ق���ب���ي ُ���ح���هُ��� ْم زائ�������دًا
����اج����ه����ا
ل�����ك�����ن�����تُ ق��������د عَ�������� َّف�������� ْي��������تُ م����ن����ه َ
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التخريج :خريدة الق�صر .172/2
[قافية احلاء]
()22

وقال من ق�صيدة في مدح الملك العادل "�سيف
الدين �أبي بكر بن �أ ُّيوب" �أخي الملك النا�صر ي�صف
[من ال�سريع]
ع�صيان المعروف "بالكنز":
 -1ف��������أ ْي َ
������ب ه���������ار ٌِب
�����ج�����و ه������ائ ٌ
�������ن َي����� ْن ُ
م������ن ن����ك����ب���� ٍة �����ش����ن����ع����ا َء ذاتِ اج����ت����ي����ا ْح
� -2أَ َّن�������ى وظ���ه��� ُر الأر� ِ��������ض َم����� ْع بطنها
ل���ن���ا����ص��� ِر ا ِلإ��������س���ل���ا ِم ف�����ي َب ْ
�����ن را ْح
�����ط ِ
ال�شرح :بطن راح� :أي باطن كف اليد.
• الملك العادل هو مح ًّمد بن �أ ُّيوب بن �شادي� ،أبو
بكر �سيف الإ�سالم� ،أخو الملك النا�صر �صالح
ال��دي��ن الأ ُّي��وب��ي ،ول��د ف��ي دم�شق �أو ف��ي بعلبك
ع��ام � ،538أو ع��ام  ،540وتوفي ع��ام  615هـ،
�أحد �سالطين الدولة الأ ُّيوبية ،تولى ال�سلطنة
بم�صر ،وحلب ،وال��ك��رك ،و�أرمينية ،واليمن.
ْلي  ،47/6وما
تنظر ترجمته في الأعالم للزِّ ِرك ّ
به من م�صادر.
• الكنز ه��و كنز ال��دول��ة ب��ن م��ت��وج ،ك��ان مقي ًما
ف��ي �أ���س��وان ،وه��و خ��ارج��ي ،تمرد على الدولة
ال�صالحية ونبذ الطاعة هناك ،والتف حوله
خلق عظيم م��ن ال�����س��ودان والعبيد وغيرهم،
وعاث في البالد ف�سا ًدا ،فجهز الملك العادل
ً
جي�شا جرا ًرا ،وقمع تمرده ،وقتله عام (590هـ).
ينظر ف��ي �أم���ره :كتاب جمهرة الإ���س�لام ذات
النثر والنظام  .200 - 199والق�صيدة رقم
( )59التي �صرح ال ِع َماد الأ�صفهاني ب�أن" ابن
ع َّرام" قالها فيه ال ت�شتمل ال على مديح ،وال

�شعـ ــر
علي بن عرَّام
�سواني
الأُ ّ
(ت 580هـ)
(�صنعة
وتقديم)

 -4م����ا �أغ�����ف����� َل الإن����� ُ
����س����ان ع����ن ر ِْح����ل���� ٍة
��������ح
ت��������ذه ُ
��������ب ب���������ال��������� َغ���������ادِي وب��������ال�������� َّرائ ِ
ُ -5ت������� َو ِّدعُ�������ن�������ا مِ ��������ن ب�����ع�����دِ ت���ودي���ع���ن���ا

على هجاء ،وت�شتمل على �أبيات كثيرة في الغزل
مما يرجح �أنها في المديح ،وربما يكون هذا
المديح �-إن �صح الحد�س -ث��م ت�أليف" ابن
ع َّرام" كتاب"تاريخ بني الكنز" من الأ�سباب
التي ج ّرت عليه بع�ض المنغ�صات في "�أ�سوان"
بعدما ق�ضى الملك العادل الأ ُّي��وب��ي على فتنة
"كنز الدولة بنمتوج" ،مما ا�ضطر"ابن ع َّرام"
�إل��ى الفرار من "�أُ�سوان" ،وم��دح بع�ض �أم��راء
الدولة الأ ُّيوب ّية

ف������ي َج�������������دَثٍ دان����������ي ال�������م�������دَى َن����������از ِح
 -6ه����� َن�����اك م�����ا ي���ت���ب���ع َم���� ْي���� ًت����ا � ِ����س���� َوى
������ح
َت������ق������ديِ������م������ه ل������ل������ع������ َم������لِ ال������� َّ������ص������ال ِ
 -7وال���ع���م��� ُر ق���� ْد و َّل�����ى َف�������ز ِْن ب��ال�� ُّت�� َق��ي
واق�����ب ْ
�����ل َم����� َق�����ا َل ال���م���� ْ���ش���فِ���قِ ال��� َّن���ا� ِ���ص ِ���ح

التخريج :خريدة الق�صر .173/2

التخريج :عيون الأخبار �ص .256

()23

()25

[من المجتث]

وقال:

[من الكامل]

وقال:

مقـــاالت

� -1إن������������ي و�إِن ك������ن������تُ �أَ ْم�������� َ�������ض�������ي
م��������������ن ال ُّ
������������ظ������������ َب������������ا وال������������������ ِّرم������������������ا ِح
��������ب �أَ َن����������������ف���������������� ُذ م������ ِّن������ي
 -2ف��������ال��������ح ُّ

 -1واف����ى ب��ي ُ
��ا���ض ال��� َّر�أ����س ب��ع�� َد � َ���س��� َوادِه
ي���ن���ه َ
����ي ال���� َّ���ش���ب���ابِ ال��� ّف���ا� ِ���ض ِ���ح
َ���اك عَ����ن غ ِّ
 -2ق�� ْد ُي��ع��ذ ُر ال��� َّ��س��اري �إذا َم��ا ���ض�� َّل في

ي�������������ا ��������������ص�������������ا ِح ف�������������ي الأ ْروا ِح

ل���ي���لٍ و ُي�����ع����� َذ ُل ف���ي ال���� َّ���ص���ب���ا ِح ال��� ّوا� ِ���ض ِ���ح

التخريج :خريدة الق�صر  ،172/2وذيل خريدة
الق�صر �ص .141

التخريج :عيون الأخبار �ص .253
()26

()24

[من الكامل]
وقال من ق�صيدة �أولها:
��ا���ض�� ُح
 -1ال���� َو ْج���� ُد ل���ل��� َّدن ِ���ف ال��� ُم��� َع��� َّن���ى ف ِ
ودل�������ي������� ُل������� ُه ب������������ا ٍد ع����ل����ي����ه َو َوا� ِ�����������ض����������� ُح
 -2ك���ي َ
���ف ال�����س��ب��ي�� ُل ل����ه �إل������ى كِ��� ْت���م���ا ِن���ه
وال������دم������ ُع وال����� َّ����س���� َق���� ُم ال����� ُم����� َب����� ِّر ُح ب������ار ُح
�������س ق��ل��ب��ي وه����و ����ص ٌّ���ب ن����از ٌح
� -3إن ُي��� ْم ِ
ف�������ل������� ّأن م�������ن ي���������ه���������وا ُه ع������ن������ ُه ن����������از ُح
وج������دًا ع��ل��ي��ه َج�� ِري��ح�� ٌة
 -4ف���ج���وارح���ي ْ
وج����وان����ح����ي � َ�����ش����� ْو ًق�����ا �إل������ي������ ِه َج������ َوان������ ُح

وقال في َرجل ا�سمه" �أبو �صالح" كان قد حكى
حكاية ثم دخل لينام فمات دون علة[:من ال�سريع]
 -1ي������ا َذاه ً
������ل������ا ع������ن ع�����م�����لٍ �����ص����ال ٍ����ح
����ح
ان������ظ������ ْر �إل����������ى َم�������������� ْوتِ �أب����������ي � َ����ص����ال ِ
َ�������اج�������لَ������� ُه َح���� ْي���� ُن����ه
 -2ف������ي ح�����ي����� ِن����� ِه ع َ
�����������ح
���������م ب����������� ِّي ٍ
ب��������غ��������ي�������� ِر ����������س��������� ْق ٍ
�����������ن الئ ِ
������������رب م������ا ب����ي����ن �أح������ادي������ثِ������ ِه
 -3ي������ا ُق َ
وب������ي َ
�����ح
������ن �������ص������وتِ ال���������� َّن����������ادِبِ ال����� َّن�����ائ ِ
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الرواية )1( :ورد البيت الأول في الطالع ال�سعيد
برواية" :عليه والئح".
( )2وورد البيت الثاني فيه برواية ":المبرح
بائح ".
( )3وورد البيت الثالث فيه برواية� ":أه��واه
عني".
ال�شرح :لعل كلمة نازح في �صدر البيت بمعنى
عامر بالحب ،ففي تاج العرو�س  ":171/7وما ٌء ال
َينْزِ ُح وال َينْزَ ُح� :أَي ال َي ْن َف ُد"  ،ومعنى نازح في عجز
البيت :بعيد .ينظر العين .162/3
التخريج :خ��ري��دة الق�صر  ،173/2والطالع
ال�سعيد  ،374والوافي بالوفيات .367 – 366/20
[قافية الدال]
()27

[من الطويل]

وقال �ضمن كتاب:

����������اب ب��ل��ف��ظ�� ٍة
 -1وم��������اذا ع���ل���ي���ه ل����و �أَج َ
ول���م ُي�� ْل��هِ�� ِه ع��ن ذاك � َ��س�� ْع�� ٌد وال � ُ��س�� ْع��دَى
 -2غ��������را ٌم ل����� ُه َم�����ا ب����ي َ
����ن ب����ط ٍ����ن ل��ه��ذه
وظ���ه��� ٍر ل���ذا َ�أ ْن���� َ���س���ى ال���� َّ���ص���دَا َق��� َة وال����� ُودَّا
التخريج :خريدة الق�صر .175 – 174/2
()28

[من الكامل]
وقال من ق�صيدة:
 -1و�إذا ان�� َت���َ��ض��ى �سي ًفا ه��ن��اك فن�ص ُل ُه
�����ج�����ا ٍج م����ن ال������دم ُم����� ْز ِب�����دِ
ف����ي غِ ����� ْم�����دِ َث َّ
 -2وك����أن���م���ا ه���و ُم��� ْغ��� َم��� ٌد ف���ي ه���امِ ���هِ��� ْم
����ج���� َّرد
ف����ل����ذاك ُي��� ْل��� َف���ى ال����ده���� َر غ���ي��� َر ُم َ
ال�س ْي ِف " .تاج العرو�س
ال�شرح ":ال ِغ ْم ُدَ :جف ُْن َّ
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�صبوب " .تاج العرو�س ،446/5
 ،469/8و" َث َّجا ٌجَ :م
ٌ
مزبد� :أي مائج كالبحر الذي يقذف بالزبد .ينظر
تاج العرو�س .132/8
التخريج :خريدة الق�صر .173/2
()29

وقال يرثي" �أبا عبد اهلل الأُ�سواني ،مح ًّمد بن
[من الخفيف]
رائق ":
 -1ل��ه��ف ن��ف�����س��ي ع��ل��ى ال����ذي �أودَى ال��ـ
ـ������������ َّردى م����ن����ه ب����ال����� َّ����ص����دي����ق ال������������ودو ِد
� -2أيُّ ِدي��������ن ت���� َّ���ض���م���ن ال����ق����ب���� ُر م��ن��ه
وع���������ف���������اف و�أيُّ ر�أي ������س�����دي�����دِ
 -3ف���� َق���� َد ال���������ش����ر ُع م���ن���ه ع َّ
��ل�ام���� ُة ال��ب��ا
رع �أع���������������������ز ْز ب��������ذل��������ك ال������م������ف������ق������و ِد
ُ
َ
القري�ض في �سائ ِر الأنـ
يحوك
 -4من
ـ���ح���اء م���ن���ه ب��ع��ب��د ال���م���ج���ي���د ال��� ُم���ج���ي���دِ
���� -5ش���اع���ر �إن �أراد ن���ظ��� ًم���ا ب���دي��� ًع���ا
ف�����ع�����ب�����ي����� ٌد ل���������ه ك�����ب�����ع�����������ض ال�����ع�����ب�����ي�����دِ
 -6و�إذا ه��������� َّم ب����ال����ك����ت����اب����ة وال����ن����ث����ـ
ـ������ر ف����ع����ب���� ُد ال����ح����م����ي����د غ�����ي����� ُر ح���م���ي���دِ
�سواني مح ًّمد بن رائق ،عالم،
• �أبو عبد اهلل الأُ ّ

و�أدي����ب ،و�شاعر م��ن �شعراء ال��ق��رن ال�ساد�س
الهجري .الطالع ال�سعيد .520

التخريج :الطالع ال�سعيد  ،521 - 520وكذا ورد
البيت الأول .وفي هام�ش هذا الم�صدر" :يق�صد
بعبيد :عبيد ب��ن الأب��ر���ص ال��� َّ��ش��اع��ر الجاهلي،
ويق�صد بعد الحميد :عبد الحميد الكاتب الناثر
المعروف".

�شعـ ــر
علي بن عرَّام
�سواني
الأُ ّ
(ت 580هـ)
(�صنعة
وتقديم)

()30

َ -3دع���������ن���������ي ب�����ع�����������ش�����ق�����ك �أ������ض�����ن�����ى
َم����������وت����������ي  -وح���������� ِّق����������ك ُ -ب��������ع��������دِ ي
 -4مِ ����������� ِّن�����������ي ب����������ب����������غ����������دا َد َق������ ْل������ب������ي
����������ج����������دِ
ل���������ك���������ن جِ ����������� ْ����������س����������مِ ����������ي ِب���������� َن ْ

وق���ال م��ن ق�صيدة في" اب��ن عين ال��زم��ان ":
[من الطويل]
��س��ن م��ن �أَ ْل�� َم��عِ�� َّي�� ٍة
 -1ي��زي�� ُد ���ض��ي��ا ُء ال��ح��� ِ
م�����������ص�����ا ِد ُر م�����ا ت�����أت����ي����ه ق����ب���� َل ال�����م�����وار ِد

التخريج :عيون الأخبار �ص .256

ومنها:
 -2ف�����إن ي��ن��ق ْ
��ر���ض ع��� ْي ُ���ن ال���زم���انِ ف���إن��ه
لإن�������س���انِ ت��ل��ك ال��ع��ي ِ��ن ع��ي ُ��ن ال�� ُم�����ش��اه��دِ

()33

ول��ه م��ن ق�صيدة تن�شد على المقابر �أول��ه��ا:
[من الخفيف]
 -1ال������������� َّردَى ل����ل����أَن��������ا ِم ب����ال����م����ر� َ����ص����ا ِد

• اب��ن عين ال��زم��ان :لعله �أح���د �أوال ال�شاعر
الم�شهور ،اب��ن منير الطرابل�سي ،فقد كان
يلقب بعين الزمان ،وكان مولد ابن منير عام
(493هـ) ،وكانت وفاته عام (548هـ) بحلب،

ك ُّ
������������ي م������ن������ه ع������ل������ى مِ ������ي������ع������ا ِد
������������ل ح ٍ
 -2ك���ي َ
���ف ُي����� ْر َج�����ى ث����ب ُ
����ات َ�أ ْم��������� ِر زم�����انٍ
ه������و ج����������ا ٍر ط����ب���� ًع����ا ع����ل����ى الأَ����������ض���������دا ِد

التخريج :خريدة الق�صر .173/2

مقـــاالت

 -3ف��������إذا ����س��� َّر �����س����ا َء ح���ت��� ًم���ا َو َي��� ْق���� ِ���ض���ي

()31

���������ى و َن���������� َف����������ا ِد
ب������������ ُوج������������و ٍد �إل���������������ى ِب���������ل ً

[من الطويل]
وقال من ق�صيدة:
 -1ك���ري��� ٌم ع��ل��ي�� ٌم ف��ه��و َي��� ْل��� َق���ى م��دي��ح��ه
وم����اد َِح���� ُه ف���ي ال��ن��ا���س ب��ال�� َّن�� ْق��دِ وال��ن��ق��دِ
 -2ت��رى الخي َر طب ًعا في ع�لاه عزيم ًة
ف��ه��ل ك����ان َم���هْ���دِ ًّي���ا ل�����ذاك م���ن ال�� َم��هْ��دِ

ومنها:
 -4ن���ح ُ���ن ف����ي ه�����ذه ال����ح����ي����ا ِة َك���� َ���س��� ْف���رٍ
رب�������م�������ا �أُ ْع���������ج���������ل���������وا ع��������ن الإ ْروا ِد
 -5عَ����� َّر� ُ�����س�����وا � َ����س����اعَ���� ًة ب���ه���ا ث����م َن�������ادَى
ب�����ال����� َّرح�����ي�����لِ ال�����م�����ج����� ِّد ف����ي����ه���� ْم ُم����ن����اد
 -6ك������م �أَبٍ والِ������������� ٍه ب����� ُث����� ْك�����لِ َب����ن����ي���� ِه
������م ف����ي����ن����ا م�������ن الأ ْوال ِد
ك���������� ْم َي������ت������ي ٍ
�����ش�����اج����� َر ُات وف���ي���م���ا
 -7ف������ َع���ل��ا َم ال����� ُم������ َ
�������ح�������� َّ�������س�������ا ِد ؟
ول���������م���������اذا ت�����ح�����ا������س����� ُد ال ُ
َ -8ي���� َّدع����ي ال����م����ر ُء �إ ْر َث �أَ ْر� ٍ���������ض َودا ٍر
� َ�����س����� َف�����هً�����ا غ������ي������ َر الئ�����������قٍ ب�����ال������ َّ�����س�����دا ِد
 -9وه�����و َم����� ْو ُرو ُث�����ه�����ا �إذا ك�����ان َي�� ْب��ق��ى
وه��������ي َت������ ْب������ َق������ى ع����ل����ى م��������دى الآب����������اد

ِ
والنقد� :أي بالتقويم والعطاء.
ال�شرح :بال َّنق ِْد
التخريج :خريدة الق�صر 173/2
()32

[من المجتث]
وقال:
 -1خِ ������دن������ي  -ب�������ر ِّب َ
�������ك ���ِ � -ص��� ْل���ن���ي
��������ئ ب���������� ُق���������� ْرب َ
ُت�������� ْن��������� ِ��������ش ْ
����������ك َو ْج�������������������دِ ي
 -2عُ������������ ْدن������������ي �أَعِ ���������������� ْذن����������������ي ن�������������ا ًرا
� ْأج��������������مِ ْ
��������������ل َت�������������������أَ َّخ������������������ ْر َت َب��������� ْع���������دِ ي
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 -10و ُق������ َ�����ص�����ارا ُه �أن ُي���� َ���ش��� َّي��� َع َم ْ���ح��� ُم���و
ًال ب���������أ ْك��������ف��������ا ِن��������ه ع������ل������ى الأَع���������������������وا ِد
 -11و�إذا الأَهْ ������ ُل والأَق��������ار ُِب والأَ ْح���� َ���س���ـ
���س���اب راح�������وا ف�����أن����تَ ف����ي الإ ْث��������� ِر غ���اد
ـ���� ُ
 -12ف��ال��ق��ب��و ُر ال��ب��ي ُ
��وت َم���ْ��ض َ��ج�� ُع��ن��ا فيـ
ـ��ه��ا وم����ام � ْإن � ِ���س��� َوى ال��� َّث���رى م��ن ِو���س��ا ِد
ومنها:
 -13ك����م �أَح���������ا َل ال��� ِب���لَ���ى �إل����ي����ه ق��دي�� ًم��ا
َج�������� َ�������س�������دًا ن�����اع����� ًم�����ا م�������ن ال ْأج���������������س�������ا ِد
��� -14ش��اه�� ُد ال��م��وتِ الئ ٌ���ح ف��ي جبين الـ
�������ي م�����ن�����ا ف�������ي ������س�����اع����� ِة ال����م����ي��ل�اد
ـ َ
�������ح ِّ
ال�شرح ":الإ ْرواد :الإِ ُ
مهال .تاج العرو�س ،124/8
ال�سفَرِ َ :نزَ ُلوا في � ِآخ��رِ ال َّل ْيلِ
و" � ْأع َر َ�س ال َق ْو ُم في َّ
راح ِةّ ،ثم �أَن��اخُ ��وا ونا ُموا َن ْوم ًة خَ ِفي َف ًةّ ،ثم
لال�س ِت َ
ْ
ال�ص ْبح �سا ِئرِ ين " .تاج العرو�س
�سا ُروا مع ان ِف َجا ِر ُّ
.248/16
التخريج :خريدة الق�صر .174/2
()34

وقال في الهجاء:

[من ال�سريع]

��������ع
 -1ع���� َن����ا�����ص���� ُر الإِن������� َ������س������انِ م�����ن �أرب ٍ
وخ������������ال������������ ٌد عُ���������� ْن����������� ُ����������ص���������� ُر ُه واح������������� ُد
 -2ف����مِ ����نْ َك���ث���ي���فِ ا َلأ ْر� ِ������������ض ت���ك���وي��� ُن��� ُه
َف����������� ْه����������� َو َث��������قِ��������ي ٌ
���������������س ب������������ار ُد
��������ل ي�������اب ٌ
التخريج :خ��ري��دة الق�صر  ،175/2والطالع
ال�سعيد .380
�آفاق الثقافة والتراث 85

()35

[من م�شطور الرجز]
وقال في الحكمة:
 -1م�����ن ل�����م َي������ ُم������تْ ف�����ي ي�����وم����� ِه َم َ
����������ات َغ��������� َد ْه
 -2ال ُب������������ َّد مِ ������������نْ َم������� ْن�������هَ������� ِل������� ِه �أَ ْن َي���������������� ِر َد ْه
ُ -3ي������� ْف�������نِ�������ي ال������������ َّزم ُ
������������ان وال������������������دًا َوو ْل������������������د ْه
 -4وي��������ه��������د ُم ال�����م�����ج����� َد ال�����������ذي ق�������د � َ������ش������ َّي������ َد ْه
 -5وي�����ف�����������س����� ُخ ال�������� َع�������� ْه�������� َد �إذا َم����������ا عَ������ق������د ْه
 -6و ُي���������ع���������دِ م ال�����������ش�����يء ال�����������ذي ق�������د �أوج�������������د ْه
�����م �أ ْف���������������� َر َد ْه
�����م ع������ن َح�����م�����ي ٍ
 -7ك������م مِ ��������ن َح�����م�����ي ٍ
 -8م������ن َت�������خِ ������� َذ ال������عِ������ ْل������ َم َخ������دِ ي������ ًن������ا عَ������ َّ�����ض����� َد ْه
 -9وح َ
������������اط������������ه ف�����������ي دي����������� ِن�����������ه و�أَ َّي������������������������������� َد ْه
�������������س ب������� ِه ُت������ ْك َ
����ح����� َ����س����د ْه
������ف � ُ�������ش�������رو َر ال َ
 -10ف�������أَ َن ْ
�����ا������س َو ُك�����������نْ ع����ل����ى حِ �������� َد ْه
 -11ف����� ِب�����نْ م�����ن ال����� َّن ِ
َ -12و َد ْع ل�����ه����� ْم دن������ي������اهُ ������ ُم ال���� ُم����� ْ����س���� َت���� ْع���� ِب���� َد ْه
�شعـ ــر
 -13ف����ه����ي ل������دي ِ
������ن ال������م������ر ِء ح����� ًّق�����ا ُم����� ْف������ ِ�����س����� َد ْه علي بن عرَّام
َ -14ح���������اج���������ز ًة ع ِ
�سواني
َ�����������ن ال�������� َّر� َ��������ش��������ا ِد ُم������� ْب�������عِ������� َد ْه الأُ ّ
���������ج���������ه��������� َد ْه (ت 580هـ)
ُ -15م������ت������ع������ب������ة ل������ط������الِ������ب������ه������ا ُم ْ
َ -16ت�������� ُ�������ض������� ُّر ف�������ي الآخ�������������������ر ِة ال���������م����������ؤَ ّي��������� َد ْه
(�صنعة
 -17ع����ل����ي َ
����ك ن�����ه����� َج ال�����ح����� ِّق ف����ا�����س����ل ْ
����ك َج������������ َد َد ْه وتقديم)
 -18ف��������� َم���������ن ه�����������������داه ر ُّب�����������������ه و�أر����������������ش��������������� َد ْه
 -19ب���������� َّ���������ص���������ره ب�������������س������م������تِ������ه و����������������س��������������� َّد َد ْه
 -20و�������������ص������������دَّه ع����������ن غ���������� ِّي���������� ِه و�أب�������������ع������������� َد ْه
� -21أف������������لَ������������ َح َم������������ن �آث�������������������� َره واع���������ت��������� َم��������� َد ْه
������ش������ب ب������ ُ�����ش�����ب�����ه�����ة ُم������ع������ت������ق������ َد ْه
 -22ول�����������م ي������� ْ
 -23واع������م ْ
������ل ل���م���ا َي���ب���ق���ى ب�����ق�����ا َء ال����� َّ����س����ر َم���� َد ْه
 -24م������ا خ����ي����ر م������ا ُي�����ف����� ِن�����ي ال�������� َّزم ُ
��������ان �أم����������� َد ْه
ُ
����������������داث َده������������رٍ َج������ل������ َد ْه
َ -25م��������ن م����ل����ك����تْ �أح
 -26ول�����������م ُي ِّ
���������وط���������ن ل�����ل����� َق�����������ض�����اء َخ���������لَ��������� َد ْه
 -27ف�������� َم��������ا �أم������������������ ّر عَ������ي�������������ش������ ِه و�أن�������������� َك�������������� َد ْه
 -28دون َ
�������ك ف���ع��� َل ال���خ���ي��� ِر ف���ا����س��� ُل ْ
���ك َم��� ْق���� ِ���ص��� َد ْه
َ -29م������������نْ عَ���������������� َر َف اللهّ َ ي����ق����ي���� ًن����ا عَ�������� َب�������� َد ْه
����������اب َم��������ن ك����������ا َن الإل�������������� ُه � َ������س������ َن������ َد ْه
 -30م������ا خ َ

�����ا������س ف������ي َك����� ِّف����� ِه
 -3ك�����أن����م����ا ال�����ق�����رط ُ
�أو ِد َع م�������ن �أَ ْل��������� َف���������اظِ ��������� ِه َج�������� ْوهَ��������را

 -31و َم���������ن َغ���������دا دُون ال��������������� َو َرى ُم����ع����ت����م���� َد ْه
ال�������رواي�������ة )11( :ورد ال�������ش���ط���ر ال����ح����ادي
ع�����ش��ر ف���ي خ���ري���دة ال��ق�����ص��ر ب����رواي����ة" :وبن".

ومنها:
 -4دُو َن َ
����دح����ا َغ�����دَا
���������ك م����ن عَ����� ْب�����دِ َك م ً
َق������������������ ْد ُر َك م������ن مِ ������������ ْق������������دَا ِر ِه �أَ ْك�������� َب��������را
 -5ف��ا���ص��ف ْ��ح ع���ن ال���ه���ف���و ِة ف���ي ُن ْ���ط���قِ��� ِه

فيكون َم َعك في
ينَ :من ُيخا ِد ُن َك،
ُ
ال�شرح :الخَ ِد ُ
ِّ
ظاهرٍ ِ
كل �أَ ْمرٍ ِ
وباطنٍ  .تاج العرو�س .483/34
ال��ت��خ��ري��ج :ع��ي��ون الأخ���ب���ار ���ص ،255 - 253
والأ�شطر ( )29 ،28 ،14 ، 12 – 8 ،2 ،1له في
خريدة الق�صر .175/2

�����ح�����تَ ال�������������ذي ُح�������� ِّب�������� َرا
�إذا ت�����������ص����� َّف ْ
التخريج :خريدة الق�صر .176 – 175/2

[قافية الذال]

()38

()36

وقال ،ويبدو �أنه مطلع مو�شحة[ :من الرجز]
بادر ب�صرف راح ٭ فالديك قد �صدح ٭ (و) قم
�إىل ا�صطباح ٭ بالزمر والوتر

وقال في الأمير" مبارك بن منقذ" من ق�صيدة:
[من الطويل]
 -1ل��ج���أْ ُت �إِل���ى خير الأَن����ام اب ِ���ن ُم�� ْن��قِ��ذِ

مقـــاالت

التخريج :ال��ب��در ال�سافر ع��ن �أن�����س الم�سافر
.268 /1

لي�صب َح م��ن �أَ� ْ���س��� ِر ال���ح���وادثِ ُم�� ْن��قِ��ذِ ي
 -2ول ُ
����ح���� ٍر ف���ي الأَن���������ا ِم ُم��� َن َّ���ج���دٍ
������ذت ِب ُ

()39

�����ج�����ذِ
ب���������ص����ي���� ٍر خ����ب����ي���� ٍر ب���������الأَن���������ا ِم ُم����� َن َّ
� -3أَ ُق ُ
�������ول ل��ن��ف�����س��ي ِ�إن ت���دان���ي َم������� َزا ُر ُه

[من الطويل]

وقال من ق�صيدة:
بقو�ص و�إنها
منقو�صا
 -1وم��ا ال��ح ُّ��ظ
ٍ
ً
�أَج ُّ
����ط ل����ل����غ����ري����بِ ول���ل���� َّ���س��� ْف��� ِر
������������ل م����ح ٍ
 -2و�أْ����س���ن���ى ب��ل��ا ِد اللهّ �إِ� ْ���س���ن���ا ل�����س��اك ٍ��ن

خ��������ذي ِذ َّم������������� ًة م����ن����ه ل����ن����ائ����ب����ة ُخ��������ذِ ي
التخريج :خريدة الق�صر .175/2
[قافية الراء]

وخ���ي��� ٌر م���ن ال���ك��� ِّل ال��رح��ي�� ُل �إل����ى م�ص ِر
 -3فل�ستُ ع��ل��ى �أُ����س���وان �أَ����س���وا َن بعدها
وم����ا �أن�����ا م���ج��� ٍر ِذ ْك����� َرهَ�����ا ل���ي ع��ل��ى فِ��� ْك��� ِر
 -4ف�لا ب���ارك ال�� َّرح��م ُ��ن فيمن �أَزاح��ن��ي

()37

وقال من ق�صيدة:

[من ال�سريع]

ُ -1ي��� ْغ���� ِ���ض���ي ع����ن ال����� َّز َّل����� ِة ح���ت���ى ُي����� َرى
ك������������أَ َّن����������� ُه م��������ن حِ �������� ْل��������مِ �������� ِه م��������ا َد َرى
������م َي��������� ْر ُق��������� ُم م������ا �������ش������ا َء ُه
 -2ذو ق������لَ ٍ

عن الظ ِّل وال��م��ا ِء ال��� ُّزاللِ ال��ذي يجرِي
َ -5م���ق���ي ٌ���ل ول����ك����ن �أي َ
�����ي ظِ ���� ُّل���� ُه
��������ن مِ ����� ِّن َ
و� ُ���س��� ْق���ي���ا ول���ك��� ِّن���ي ب���ع���ي��� ٌد ع����ن ال���ق���ط��� ِر

�إن���������������������ش����������ا�ؤُ ُه ف�����ه�����و ك��������ب��������رقٍ � َ������س������ َرى
86

�آفاق الثقافة والتراث

التخريج :خريدة الق�صر .176/2
()40

وق���ال م��ن ق�صيدة ف��ي مرثية اب��ن عمه" �أب��ي
[من الخفيف]
مح ًّمد بن ع َّرام":
�������ي �إل���������ى ال�����ف�����ن�����ا ِء ي�������ص���ي��� ُر
 -1ك�����ل ح ٍّ
و ب����ه����ذا َق����� َ����ض����ى ال���� َّل����ط����ي ُ
����ف ال���خ���ب���ي��� ُر
 -2ف���اغ���ت���ب ُ
���اط ال��� َف���ت���ى ب��� ُدن���ي���اه ن��ق��� ٌ��ص
و م�������واع�������ي������� ُده�������ا ُغ��������������������رو ٌر وزو ُر
 -3ف���ت���ب���� َّ���ص��� ْر ت�������س���ل��� ْم ه����دي����ت و �أن�����ي
ي���ب�������ص��� ُر ال����� َّر������ش����� َد َج�������اهِ ٌ
�������ل َم������� ْغ������� ُرو ُر
َ -4م���نْ ل�����س��و ِد ال��خ��ط��وب َغ��� ْي��� ُر َك يجلو
���������اب م����ن����ك َب������������ ْد ٌر م���ن���ي��� ُر
ه������ا وق��������� ْد غ َ
القري�ض مِ ْث َ
ُ
َ
لك ُي ْ�سدِ يـ
يحوك
 -5من
ـ���������ه ع������ل������ى خِ ����������� ْب�����������ر ٍة ب���������ه َو ُي�������� ِن��������ي�������� ُر
العي�ش َب�� ْع�� َد ف�� ْق��دِ ك َخ ْي ٌر
 -6لي�س ف��ي
ِ
َح�������� َّب�������� َذا واف������������ ُد ال������������ردى ل������و َي������������ ُزو ُر
 -7ف������و َف������ات������ي م�������ن ال���������وف���������ا ِء ك���م���ا
�أن ح����ي����ات����ي غ��������در ل����ع����م����ري ك���ب���ي��� ُر
 -8ك����ان ظ��� ِّن���ي �إذا ال��م��ن��اي��ا ا ْن�� َت َ��ح�� ْت�� َن��ا
�أَ َّن�����������ن�����������ي �أَ َّو ٌل و�أَ ْن������������������������تَ �أخ�������ي������� ُر
 -9خ��ان��ن��ي ال���� َّده���� ُر ف��ي��ه �آ َم َ
�������ن م���ا كنـ
ـ��������ت ع����ل����ي����ه وعَ���������� َّزن����������ي ال�������� َم�������� ْق��������دُو ُر
������ي ال��ـ
 -10ك��ي��ف ل���ي ب��ال��� ُّ��س��ل�� ِّو ع��ن��ه َو َط ُّ
ـ���ق���ل���بِ م�����ن َف������� ْق�������دِ ِه َج��������� ًوى َم���� ْن����� ُ����ش����و ُر
 -11ف�������س���ق���ى ق�������ب������� َر ُه ن���������داه َف����فِ����ي���� ِه
ل����������ث����������را ُه غِ ��������� ًن���������ى َورِيٌّ َغ��������� ِزي��������� ُر
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ال��رواي��ة )4( :ورد البيت ال��راب��ع ف��ي خريدة
الق�صر برواية" :يجليها ".
( )8وورد البيت الثامن ف��ي الطالع ال�سعيد
برواية ":المنايا اتتنا ".
( )9وورد البيت التا�سع ف��ي الطالع ال�سعيد
برواية" :وغرني المقدور".
ال�شرح :ينير� :أي يخيط .هام�ش خريدة الق�صر
.176/2
• �أبو مح ًّمد هبة اهلل بن علي بن ع َّرام من �شعراء
�صعيد م�صر ف��ي ال��ق��رن ال�����س��اد���س الهجري
الم�شهورين ،ك��ان قا�ض ًيا على �أ���س��وان .تنظر
ترجمته في :خريدة الق�صر وجريدة الع�صر
�شعـ ــر
(ق�سم �شعراء م�صر)  ،186/2ومعجم الأدباء علي بن عرَّام
 2777 - 2776وما بهام�شيهما من م�صادر.
�سواني
الأُ ّ
ال��ت��خ��ري��ج :خ��ري��دة الق�صر  ،176/2م��ا عدا
الأب��ي��ات ( ،) 7 ،3 -1والأب��ي��ات كلها في الطالع
ال�سعيد . 375 - 374
()41

وقال من ق�صيدة:

[من الكامل]

 -1ق��د ُق�� ْل��تُ ل��ل�� ُم ْ��ج��رى �إِل����ى م���ْ��ض�� َم��ا ِر ِه
وال����م����ج���� ُد َن������ ْه������ ٌج � َ����ص���� ْع���� َب���� ٌة �أَ ْوعَ����������������ا ُر ُه
 -2م���م���ا َي���� ُ���ش ُّ���ق ل����ح ُ
����اق � َ���ش��� ْه ٍ���م ���س��اب��قٍ
ف ِ������إل�����ي َ
�����ك عَ������ َّم������نْ ال ُي������ َ�����ش ُّ
�����ق ُغ������ َب������ا ُره
���ح��� َّل���تْ ب��ال��ف�����ض��ائ��لِ َن�� ْف ُ�����س�� ُه
َ -3ب���� َ���ش��� ٌر َت َ
������ج������ َّل������تْ ل������ل������ورى �أَ ْن������������������� َوا ُره
َق������� َم������� ٌر َت َ
التخريج :خريدة الق�صر .175/2

(ت 580هـ)
(�صنعة
وتقديم)

َ -6ف������آ َم����� َن����� ُه ال�����زم ُ
�����ان ف���ق���د ت���� َ���ص���دّى
ل��������ه و�أَ� َ�����������ص�����������ا َب����������� ُه م�������ن������� ُه خِ ��������دَا���������ش

()42

[من ال�سريع]

وقال بيتًا مفر ًدا:
������ح������لَ������ن������ي ُب��������� ْع���������دِ يَ عَ����� ْن�����ه�����ا َف����� َق����� ْد
�أَ ْن َ
� ِ��������ص�������� ْر ُت ك�������أن������ي ِد َّق�������������� ًة َخ������ ْ�����ص����� ُرهَ�����ا

 -7وك�����م ح���� َّ���ص ال�����زم ُ
�����ان ج����ن����ا َح َق������ ْو ٍم
ول������ك������نَّ ال��������ك��������را َم َرعَ��������������� ْوا َف������ َرا� ُ������ش������وا
ال�شرح" :ال َّر�شَ ُ
ا�ش :المطر الخفيف" .المعجم
الو�سيط .347ان��ت��ي��ا���ش� :إن��ق��اذ .هام�ش خريدة
وح�ص جناحه :قل �شعره
الق�صر،
و"ح�ص الطائرَّ ،
َّ
َ
و"را�ش
�أو ري�شه و تناثر" .المعجم الو�سيط ،179
فُالن ًا� ،إذا َق ّوا ُه و�أَعانَه َع َلى َم َع ِا�شه ،و�أَ ْ�ص َل َح حا َله
و َن َف َعه" .تاج العرو�س ،231/17

التخريج :خريدة الق�صر .177/2
[قافية ال�شين]
()43

[من الطويل]
وقال في الحكمة:
 -1وما المر ُء �إِ َّال من َو َقي الذ َّم عِ ْر َ�ض ُه
وع����������� َّز ف���ل���ا ذا ٌم ل������دي������ه وال غِ ُّ
�����������ش
 -2ولي�س بمن ير�ضى ال��دن��ا َء َة َ
والخنا
طِ با ًعا وال َم��نْ د�أْ ُب���� ُه ال�� ُه ْ��ج�� ُر وال ُف ْح ُ�ش

التخريج :خريدة الق�صر .177/2
[قافية ال�صاد]
()45

مقـــاالت

التخريج :خريدة الق�صر .177/2

وقال:

()44

[من مخلع الب�سيط]

�������ي ال����م���� َع����ا� ِ����ص����ي
 -1ي����ق����ب���� ُح �أن ت��������أت َ
�����ب ق������د ج������ َّل������ َل ال����� َّن�����وا� ِ�����ص�����ي
وال������ َّ�����ش�����ي ُ
ِ���ض ع��ن ُّ
� -2أَ ْع��ر ْ
الظلم  -وي��ك  -خو ًفا

[من الوافر]

وقال من قطعة
��اب
� -1أَ� َ���س��� ْع��� َد ال���دي���ن ق���د َن���� َ���ش����أَتْ � َ��س َ��ح ٌ
ِب�������� َو ْع��������دِ َك وال������ ُم������راد ه����و ال���� َّر� َ����ش ُ
����ا�����ش
 -2ف����م����ا ب����ال����غ����ي ِ����م ل�����ي َن������ ْق������ ٌع ول���ك���ن
�����ض ال�� َغ�� ْي��ث ق���د َي������ ْر َوى ال��ع َ
ِ��ط ُ
��ا���ش
ب��ف��ي ِ
 -3ف���ل���م �أَ ْق������ ِ�����ص�����د َْك دو َن ال���ن���ا����س �إال

����ر�����ض وال���ق���� َ���ص���ا� ِ���ص
مِ �����ن َم�����وق ِ
ِ�����ف ال���� َع ِ
������������ب و�أ� ْ�������ض�������مِ ������� ْر ُزهْ ��������������دًا و�إال
َ -3و ُت ْ
���ح���� ْ���ش��� ِر مِ �����ن � َ��ص��ي��ا�ِ��ص��ي
�����س ف����ي ال َ
ف��ل��ي َ
َ�������ن ال���� َّد َن����اي����ا
َ -4ح��� ْب���� ِ���س���ي َن��� ْف���� ِ���س���ي ع ِ
�أرج����������������و ب��������ه ف��������ي َغ��������������دٍ خ��ل��ا� ِ�����ص�����ي

رج������������ا ًء أ�َ ْن ي������ك������و َن ب������ك ان����ت����ع ُ
����ا�����ش
ومنها:

يا�صي :جم ُع ِ�ص ِ
ال�ص ِ
ي�ص َية ،وهي القلعة،
ال�شرحَّ :
يتح�صن فيها القوم .ينظر العين  ،176/7وفي
َّ
وه ْم ِم ْن �أَ ْهلِ
القر�آن الكريمَ ":و َ�أ ْنزَ لَ ال َِّذ َ
ين َظ َاه ُر ُ
َاب ِم ْن َ�ص َي ِ
ال ِْكت ِ
ا�صيهِ ْم َوقَ��ذَ َف ِفي ُق ُلوبِهِ ُم ال ُّر ْع َب
ون فَرِ يقًا "� .سورة الأحزاب،
ون َو َت�أْ ِ�س ُر َ
فَرِ يقًا َت ْق ُت ُل َ

 -4وك�����م َج�������ا َز ال����قِ���� َف����ا َر ِ�إل�����ي َ
�����ك عَ��� ْب��� ٌد
ُي����������ؤَ ِّم��������� ُل �أَ ْن ي�����ك�����و َن ب َ
�������ك ان���ت���ي���ا����ش
 -5و�أ ْو َف���������������ى م�����ن ب����ل����ا ٍد ����ش���ا����س���ع���اتٍ
ي�������ض���ي ُ���ق ب����ه����ا ل�������س���اك���ن���ه���ا ال���� َم���� َع ُ
����ا�����ش
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��������ح ٌ
��������ل ك�����م�����ا َي���������� ْزعُ���������� ُم ل�����كِ����� ّن����� ُه
َ -2ف ْ

الآية رقم (.)26

 ....ل����������ل���������� ُم���������� ْر ِد غ��������������دا الئ َ
�������ط�������ا

التخريج :عيون الأخبار �ص .253
[قافية ال�ضاد]

التخريج :خريدة الق�صر  ،178/2ومكان النقاط
كلمة ذات داللة مك�شوفة.

[من الطويل]
وقال:
َ -1كرِهْ ُت ْم ُمقامي فارتحلتُ ول��م ي ُكنْ
َم���� ِ���س���ي���رِيَ ع��ن��ك��م ال َم َ
���ل��ا ًال وال ُب�� ْغ���َ��ض��ا

()49

()46

 -2ول��و قد َ�ص َب ْرتم ف�� َّر َق ال��ده�� ُر َب ْي َننا
بع�ضنا َب َ
ِب��م��وتٍ �إل���ى �أن ال َي���� َرى ُ
ع�ضا
التخريج :خ��ري��دة الق�صر  ،178/2والطالع
ال�سعيد .375

[من الطويل]
وله:
 -1ت��ح�� َّق�� َق � ِ���ص���د ُْق ال����و ِّد م��ن��ي و� َ��ص�� ْف��و ُه
ف���أ���ص�� َب�� َح ذا ُح�� ْك ٍ��م ع��ل��ى ال��ق��ل��بِ ُم�ش َت ِّط
�����ض �إع َ
 -2و�أَ ْع���� َر َ
���را����ض ال���م���دِ ِّل بنف�سِ ِه
الح ْ�س ِن ما ُ�أ ْعطِ ي
وت��ا َه ب���أن �أعطى من ُ
التخريج :خريدة الق�صر .178/2

()47

[قافية الظاء]

[من الكامل]
وقال من ق�صيدة:
َ -1ق���� َم���� ٌر ول���ك���نْ ف���ي ال���غِ��� َن���ا ِء ت��خ��ا ُل��ه��ا

()50

�����ا������ض
ُق�������� ْم�������� ِر َّي�������� ًة ق������د َغ������������������ َّر َدتْ ب�����ر َي ِ
 -2وال����خ����دُّ َو ْر ٌد وال��ب��ن��ف�����س�� ُج َف���� ْو َق���� ُه
����ا�����ض
���������ض عِ ����� َ����ض ِ
�آث�������������ا ُر ت����ق����ب����ي����لٍ ب����ب����ع ِ
َ -3ك�����ا َن ال���� ُّ���س���رو ُر ب��ه��ا ف��ل�� َّم��ا �أَ ْن َن������أْتْ
َ�����������ب ال������� ُّ������س������رو ُر وك ُّ
����ا�����ض
��������ل �آتٍ َم ِ
َذه َ

[من الطويل]

وقال:
�����ي وق���د ال َح ال��م�����ش��ي ُ��ب بعار�ضي
� -1أَغ ٌّ

وف����ي����ه َل����� َع����� ْم�����رِي واع ٌ
�������ظ
��������ظ �أيُّ واعِ ِ
����� -2س�����أُ ْك���� ِر ُم ن��ف�����س��ي �أن ُت����ق����ار َِف ري��ب�� ًة
������ظ
����ن مُ���ل��احِ ِ
ب���������س���� ٍر دف������ي ٍ
������ن �أو ب����ع����ي ِ
التخريج :خريدة الق�صر .178/2
[قافية العني]

التخريج :خريدة الق�صر .178/2

()51

[قافية الطاء]
()48

وقال من ق�صيدة في الهجاء[ :من ال�سريع]
 -1ي���ا ����س���ائ��� ًرا ف���ي غ��ي��ر َن���� ْه ِ����ج ال�� ُّت�� َق��ى
و��������������س�������������اد ًرا ف���������ي َغ���������� ِّي���������� ِه خ������ا ِب َ
������ط������ا
ومنها:

وقال:

[من الكامل]

 -1ال ي���رك���ن���نْ �أح�������� ٌد �إل�������ى الأط�����م�����ا ِع
ول����ق���� ْد َن���� َ���ص ْ���ح���تُ ل���ك���م � َ����س���� َم����ا ِع � َ���س��� َم���ا ِع
� -2إ َّن ال��ق��ن��اع�� َة  -ف��ال��ذي �أوت���ي���تَ مِ ��ن
������ح������ ّر خ����ي���� ُر قِ����ن����ا ِع
رزقٍ  -لِ������وج������ ِه ال ُ

�آفاق الثقافة والتراث 89

�شعـ ــر
علي بن عرَّام
�سواني
الأُ ّ
(ت 580هـ)
(�صنعة
وتقديم)

التخريج :عيون الأخبار �ص .253

 -3ف���اح���ذ ْر م���ن ال��� ّدن���ي���ا ال��� ّدن��� َّي���ة �إ ّن��ه��ا
َغ����������������������������������دّار ٌة غ���������������������������رار ٌة ب����������خ����������دا ِع

()52

[من المتقارب]
وقال:
� -1أَ�أُ ْث����������نِ����������ي ع���ل���ي���ك���م و�أَ ْك������� ُ������س������ ُو ُك������م
م��������دائ�������� َح ُت ْ
�����������ط�����������ر ُِب م�������ن َي������ ْ�����س����� َم����� ُع
 -2و�أُب َ
�����������س َح����� ِّق�����ي و ُي�����خ����� ْت�����ا ُر َم����� ْع
�����خ ُ
عِ ���� َت����اب����ي ع���ل���ى َم���� ْو� ِ����ض����ع����ي َم����� ْو� ِ�����ض����� ُع ؟
� -3إ ًذا م������ا ر������ض�����ي�����تُ ب����ه����ا ُخ َّ
�����ط����� ًة
ف������ َق������ ْد َزا َد م������ن َق�������دْرك�������م �أَ ْو� َ��������ض�������� ُع

 -4ووف�������ا�ؤُه�������ا م����ا ال َي������ ُك ُ
������ون و�إ ّن����م����ا
َك������������� َر ٌم ل����� َم�����ن غ�����ذي�����ت ب�������ل��������ؤ ِم ط����ب����ا ِع
�����ض َب�� ِن��ي��هَ��ا مِ ���ن َب���ن���ا ِن َ
 -5ف��ان��ف ْ
���ك �إ َّن��ه��م
َك�������� َ�������س�������رابِ َق������ف������ ٍر ُم ْ
������ع َل������ َّم������ا ِع
������ط������مِ ٍ
 -6وا����س��� َت��� ْغ ِ���ن ع�� ْن��ه��م ف���ال��� َّرق���اع��� ُة ك�� ّل��ه��ا
ت����ق����ب����ي���� ُل �أي������دي������ه������م و َر ْف����������������� ُع ِر َق�������������ا ِع
 -7م���ا ن��� ْف��� ُع م�����الٍ ل��ي�����س ف��ي��ه َم��ط��م�� ٌع
ل������م�������ؤم������لٍ �أو َم ْ
������ط������ َع������ ٌم������م ل����ج����ي����ا ِع

التخريج :خريدة الق�صر .179 – 178/2
[قافية الغني]

مقـــاالت

 -8ق���د ك��� ْن���تُ �إذ �أن����ا ي���اف��� ٌع وم�صاحبي
َط��������لَ ٌ
��������ف ُي������ َب������ ِّوئ������ن������ي �أج�������������� ّل َي������� َف�������ا ِع
� -9أَ َف����حِ ����ي َ
����اذب
����ن ِ���ش��ب��تُ ي���ل���و ُح غ���ي��� ٌم ك ٌ

()53

[من الطويل]
وقال:
بمجل�س َل ْغو ِه
� -1س�أَحل ُم عن َخ ْ�صمي
ِ
ول�����س��تُ حلي ًما عنه ف��ي َح��� ْو َم��� ِة ال�� َو َغ��ى
 -2و�أَ�س ُت ُر طو َل الدَّهر في الغيبِ َع ْيبه
حِ ���ف ً
���اظ���ا وال �أَ ْب�����غ�����ي ِر������ض�����ا ُه �إذا َب��� َغ���ى

ي������ق������ت������ا ُدن������ي ب���������ج���������واذبِ الأط��������� َم���������ا ِع
ْ
فاعمل ِل َما َب�� ْع�� َد الم َماتِ ف َقد دَنا
-10
م���ي���ق���ا ُت���ه ف����ا� ْ����ص���� ُح ل����� َ����ص����وتِ ال�����دَّاعِ �����ي

التخريج :خريدة الق�صر  ،179/2وهما له في
البدر ال�سافر عن �أن�س الم�سافر .268 /1

 -11ال خي َر في دُنيا َت�� ُزول و َما (يدوم)
����ي ال���� َّ���س���اعِ ���ي
ل�����م�����ري�����دِ ِه ف�����إل����ي����ه � َ����س���� ْع ُ

[قافية القاف]

ال�شرح :الطلف :الف�ضل ،والعطاء والهبة .ينظر:
راه��قَ
ُ�لامَ :
ت��اج العرو�س  ،97 ،98/24و" َي َف َع ال��غ ُ
حاح� :أ ْي َف َع ا ْر َت َف َع ،وفي
ال ِع�شْ رِ َ
ال�ص ِ
ين ك�أ ْي َف َع ،وفي ِّ
الم وهو يا ِف ٌع " .تاج العرو�س
االح ِت َ
النّها َي ِة� :شا َر َف ْ
 .431/22وك��ذا ورد �صدر البيت الأخير ،و�أرى �أن
فيه �ضرورة �شعرية ،وهي جزم المرفوع ،لأن ما هنا
مو�صولة ،ال تجزم الفعل الم�ضارع .والمعنى :لي�س في
الدنيا ثمة خير ،لأنها زائلة ،و�أما الذي يدوم للإن�سان
من الخير فهو ما ي�سعى للفوز به في الآخرة.

()54

وقال من ق�صيدة مدح بها" مالك بن مح ًّمد بن
[من الطويل]
�شيبان الطودي ":
���ي �ش ْم ٌ�س ُم�� ِن��ي��ر ٌة
 -1وعَ���هْ���دِ ي ب��ر َّي��ا وهْ َ
�����س ع��ل��ى َن�� َق��ا
عَ���لَ���تْ ُغ��� ُ��ص�� َن��ا َل���� ْد ًن����ا َي��م��ي ُ
َ -2خ���لَ��� ْع���تُ عِ �������� َذارِي وا َّد َر ْع���������تُ ب��ح�� ِّب�� َه��ا
َف َ���ظ��� ْل���تُ �أ����س���ي��� ًرا ف���ي ال���حِ ��� َب���ال��� ِة ُم ْ��ط��لَ��ق��ا
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ُ -3ت�لاحِ ُ��ظ��ن��ي �أَل��ح ُ
��اظ��ه��ا ف��ي ح��دي��ق�� ٍة
ُ
الح�سن م��ن ك�� ِّل ال��ج��وان��بِ �أَ ْح�� َدق��ا
بها
 -4ت���م���اي���ل���تِ الأ�����ش����ج����ا ُر ف��ي��ه��ا ك����أ َّن���م���ا
� َ���س��� َق��� ْت���ه���ا ي����� ُد ا َلأن�����������وا ِء خ����م���� ًرا ُم�� َع�� َّت��ق��ا
ِ�صا ٌح في ال ُغ ُ�صونِ فخلتها
 -5ف�صا َح ف َ
ق����ي����ا ًن����ا ُت���� َغ���� ِّن����ي ال ح����م����ا ًم����ا ُم َ
����ط���� َّوق����ا
َ����ب �أل��ف�� ْي��تُ عَ�� ْر َف��ه��ا
� -6إذا م��ا ن�����س��ي�� ٌم ه َّ
ل��م�����ش��ت��اق�� ِه م���ن مِ ���� ْ���س ِ���ك داري َ
������ن �أَع�� َب��ق��ا
 -7ب��ه��ا ال����ور ُد َغ ٌّ
�����ض والأق���اح���ي ُم�� َف�� َّل�� ٌج
و َن���� ْرجِ ����� ُ����س����ه����ا َي����� ْرن�����و �إل�����ي َ
���ح��� ِّدق���ا
�����ك ُم َ
َ -8ت��� َرى �أ���ص��ف�� ًرا م��ن ُن��و ِره��ا و َم�� َرائ��� ً��ش��ا
و�أَ ْد َك َ
����������ن ُم ْ���خ�������ض��� ًّرا و�أَ ْح����� َم����� َر ُم���� ْ���ش��� ِر َق���ا
 -9ك������� ّأن ه���دي��� َر ال����م����ا ِء عَ����� ْو َل����� ُة َل��� ْوع��� ٍة
ل�������ص���بٍ َم����� ُ����ش����وقٍ ال ُي���ط���ي ُ���ق ال��� َّت��� َف��� ُّرق���ا
َ -10ي ُ
الريا�ض ان�سكا ُب ُه
في�ض على تلك
ِ
ك����ج����و ِد اب�����ن � َ���ش��� ْي���ب���انٍ �إذا م����ا َت��� َد َّف���ق���ا
أن�س:
عر�س ،ومعر�س � ٍ
ومنها يف و�صف جمل�س ٍ

 -11ك������� ّأن دخ������ا َن ال���� َّن���� ِّد ف���ي َج�� َن��ب��ا ِت��ه��ا
���اب وم������ا ُء ال�������ور ِد َغ���� ْي ٌ
����ث ت��رق��رق��ا
� َ���ض��� َب ٌ
الرواية ( )3ورد البيت الثالث في الطالع ال�سعيد
برواية� ":أحداقها"
( )5وورد البيت الخام�س في خريدة الق�صر
برواية " :و�صاح ف�صاح ".
������ت� :أي
مي�س� :أي ي��ت��ح��رك ،وا َّد َر ْع ُ
ال�����ش��رحَ :ي ُ
لب�ست .وال َنقَا :والنَّقا من ال َّر ْملِ )َ ،مفْتو ٌح َمقْ�صو ٌر:
الكثيب
ال�صحاح:
ُ
(ال ِق ْط َع ُة َتنْقا ُد ُم ْح َد ْو ِد َب ًة ،وفي ِّ
ِمن ال َّر ْملِ " .تاج العرو�س  ،123/40و"مرائ�ش:
�آفاق الثقافة والتراث 91

جمع مري�ش ،وهو البرد المو�شى بخطوط " .هام�ش
خريدة الق�صر .و" ِ
الح َبال ُةِ :...
الم ْ�ص َي َد ُة " .تاج
ِينُ :ف ْر�ضة بالبحرين يجلب
العرو�س  ،265/28ودار ُ
�إليها الم�سك من الهند " .معجم البلدان .432/2
والم َف َّلج� :أي المبت�سم عن �أ�سنان نا�صعة البيا�ض
مت�ساوية .ينظر تاج العرو�س  ،32/29وال ُم َر َّي ُ�ش:
ال ُب ْر ُد ال ُم َو�شَّ ي ،عن ال ِّل ْح َيا ِن ّي :خُ ُط ُ
وط َو�شْ ِي ِه على
�أَ�شْ َكالِ ال ِّريِ�ش .تاج العرو�س .233/17
• مالك بن مح ًّمد بن �شيبان الطودي� :أحد �أعيان
ال�صعيد و�أمرائه في القرن ال�ساد�س الهجري.
ينظر هام�ش خريدة الق�صر .179/2
التخريج :خ��ري��دة الق�صر  ،179/2والطالع
ال�سعيد  376 – 375ما عدا البيت الثامن.
[قافية الكاف]
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وق���ال ف��ي الأمير" م��ب��ارك ب��ن منقذ " ،وهي
[من الطويل]
ق�صيدة طويلة:
� -1أقلي مالمي و اط��راح��ي و جفوتي
ه���م���ا �أوج������ب������ا ل�����ي �أن �أف�����������ارق داركِ
� -2أ�أوط����������ان �أه���ل���ي���ن���ا و �أوط�����ارن�����ا ب��ه��ا
ق���ل���ي���ت���ك ح���ت���ى ق�����د رف�������ض���ت ادك���������اركِ
منها:
� -3أق ُ
������ول ل��ن��ف�����س��ي �إذ ت���زاي��� َد ُظ�� ْل�� ُم��هُ�� ْم
ت فِ�������� َرا َركِ م���ن دا ِر ال��هُ��و ْي��ن��ا فِ������� َرا َركِ
َ -4ف���لَ��� ْل��� َم��� ْو ُت خ��ي�� ٌر م���ن ُم���ق���ا ٍم ُم��� َذ َّم ٍ���م
������������ن ب�����ه َب����� ْي َ
َ َر ْي َ
�����ن ال����ل����ئ����ا ِم اح����ت����ق����ا َركِ
َ���ب
 -5وف���ي غ��ي�� ِر �أُ����س���وان َم������ َرا ٌد و َم��� ْذه ٌ
ف�ل�ا َت ْ���ج��� َع���ل���ي � َ���ش��� َّر ال���ن���واح���ي َق������� َرا َرك

�شعـ ــر
علي بن عرَّام
�سواني
الأُ ّ
(ت 580هـ)
(�صنعة
وتقديم)

 -6فخي ُر ب�ل�ا ِد اللهّ م��ا ���ص��ا َن مِ ��ن �أَ ًذى
و�أَ�����ض����ح����ى َم����ح ً
��ل�ا ل��ل��أم����ي���� ِر ُم����ب����اركِ

 -2ي�����������ا ُم������������ ْر� ِ������������س������������ َل ال��������� َغ��������� َم���������ا ِم
�����������ح ْ
�����������ول
ف��������������ي �أَ ْز َم��������������������������������������������� ِة ال�����������م ُ
 -3عَ����������������� ْف����������������� ُوا ب������ل������ا ان���������ت���������ق���������ا ٍم
ْ
�������������������ول
ع�����������������������ن ق�������������������ائ�������������������ل ي������������������� ُق

ومنها:
 -7ي���ق ُ
���ول ل���ه م���ن َج�����ا َء َي ْ���ط��� ُل ُ���ب ِر ْف����� َد ُه
����ج���� َد َت���� ُه ان��� َع ْ
�������ش ب���ال��� َّن���دَى و َت��������دَاركِ
و َن ْ
 -8و َي����� ْ����ش���� َر ُك���� ُه ف����ي م���ال���ه ك ُّ
�����ل ق��ا���ص��دٍ

التخريج :ال��ب��در ال�سافر ع��ن �أن�����س الم�سافر
.268 /1
()58

ول���ك���ن���ه ف�����ي ال���م���ج���د غ����ي���� ُر ُم���������ش����ا َركِ

وله من ق�صيدة في مدح الملك العادل" �سيف
الدين �أبي بكر �أخي �صالح الدين "[ :من الب�سيط]
ال�ص َبا الم�أثو ِر وال َغ َزلِ
� -1أَ ْح ِب ْب بع�ص ِر ِّ
�أَ َّي����������ا َم ل����ي ب���ال���غ���وان���ي �أع َ
�����ظ����� ُم ال���� ُّ���ش��� ُغ���لِ

الرواية ( )4ورد البيت الرابع في خريدة الق�صر
برواية ":الليالي احتقا َر ِك ".
التخريج :خريدة الق�صر  180/2ما عدا البيتين
الأولين ،وهما مع بقية الأبيات في الطالع ال�سعيد
.380 – 379

مقـــاالت

 -2و�إ ْذ َغ�� ِري��م��ي َغ���� َرا ٌم ل�ستُ �أَف�� َت�� ُر مِ ��نْ
�أ ْو������ص�����ا ِب����� ِه وعَ����� َذاب�����ي ف���ي���ه َي����� ْع����� ُذ ُب ل��ي
َ -3م���نْ ل��ي ب�� َع�� ْو ِد � َ��ش�� َب��ابٍ ُم�� ْن�� ُذ فارقني
������ض ع���ن���ه وال َب������دَلِ
ل����م �أ ْل�������� َق م����ن عِ ����� َو ٍ

()56

[من الطويل]
وقال:
����ب ل��ل��ق��ن��اع��ة وال��� ُّت��� َق���ى
 -1و�إن�������ي مُ����حِ ٌّ
ول��� ْل���حِ ��� ْر� ِ���ص وال��ط��ب�� ِع ال��� ُم��� َذ َّم ِ���م ف����ار ُِك
 -2و���س��ا ٍع �إل���ى �ُ��ص�� ْن�� ِع الجميل ُم�����س��ا ِر ٌع
و ُم َّ
���������ط��������� ِر ٌح فِ������ ْع������ َل ال����ق����ب����ي ِ����ح وت ُ
���������ارك

 -5كم ليل ٍة ِن ْلتُ من َن ْيل ال ُم َنى َو َ�ش َفت

 -3و َم��نْ لي بخِ لٍ في ال��زم��انِ ُم�صادِقٍ
ُي�����������س�����اهِ ����� ُم ف������ي ب������أْ������س�����ائ�����ه وي���������ش����ارك

ب��ذل��ك ال��� َو� ْ���ص���لِ م��ا ب��ال�����ص��در م��ن ُغ��لَ��ل
 -6عُ��� ِّل��� ْق��� ُت���ه���ا غِ ���������� َّر ًة َغ����������� َّرا َء ُغ���� َّر ُت����ه����ا

 -4ل��ب�����س��تُ ُب����� ْر َد ال��� ِّ��ص�� َب��ا ح��ي�� ًن��ا ب��جِ �� َّد ِت��ه
ف����أَ ْخ���لَ��� َق ال��� ُب��� ْر ُد ح��ت��ى � ِ���ص��� ْر ُت ف��ي � َ��س�� َم��لِ

التخريج :خريدة الق�صر .180/2

ك����ال����ب����د ِر َح َّ
�����م َرجِ ��������لِ
��������ف ب���ل���ي���لٍ ف�����اح ِ

[قافية الالم]

ومنها:

()57

وقال:

ِ�صالِ وما
�َ -7ص َّدتْ وكم قد َت َ�ص َّدتْ للو َ
ٌ
ُي ْرجي
انعطاف لمنْ قد َ�ص َّد عن َملَلِ

[من مجزوء الرجز]

 -1ي���������������ا خ���������������ال��������������� َق الأن������������������������������ا ِم
�����������������������������������������ب ال������������ع������������ق ْ
������������ول
ي������������������ا َواه
َ

ال��رواي��ة )2( :ورد البيت الثاني ف��ي الطالع
ال�سعيد برواية� ":أو�صافه وعذابي ".
92
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( )4وورد البيت الرابع فيه برواية ":و�أخلق"
الج ِ
وام ِتعا�ض ًا".
ال�شرحُ :غ َلل :حرار ُة َ
وف ُلوح ًا ْ
و���س�� َم َ��ل ال�� َّث�� ْو ُب�ُ ،س ُمو ًال،
ت��اج العرو�س َ ،114/30
و�س ُمو َل ًة ،ب َِ�ض ِّمهما� :أَخْ َلقَ  .تاج العرو�س ،223/29
ُ
وكج َبلٍ  ،و َك ِت ٍف ،ثالثُ ُل ٍ
غات
و�شَ َع ٌر َر ْج�� ٌل ،بال َف ْت ِحَ ،
ال�س ُب َ
وط ِة وال ُْج ُعو َد ِة ،وفي
حكاها ُ
ابن ِ�س َيدهَ :ب ْي َن ُّ
ِ�ص َف ِت ِه �َ -ص َّلى ُ
كان �شَ َع ُره َر ْج ًال
و�س َّلم َ :-
اهلل َع َليه َ
ال�س ُب َ
وط ِة،
�أي َلم َي ُك ْن �شَ ِد َيد ال ُْج ُعو َد ِة ،وال �شَ ِد َيد ُّ
بل َب ْي َن ُهما ،وقد َرجِ َ��ل ،كفَرِ َحَ ،ر َج ً
�لا ،بال َّت ْحرِ ِ
يك،
و َر َّج ْل ُتهَُ ،ت ْرجِ ي ًال�َ :س َّر ْح ُت ُه َوم�شَّ ْط ُت ُه " .تاج العرو�س
.43/29
ال��ت��خ��ري��ج :خ��ري��دة الق�صر ،181 – 180/2
والطالع ال�سعيد .377 – 376
()59

وق���ال م��ن ب��داي��ة ق�صيد ٍة ف��ي م��دح م��ن �س ّمي
[من المتقارب]
بـ"الفا�ضل":
 -1ع����ل����ى اللهّ ُم����� ْع����� َت����� َم����� ُد ال���������س����ائ����لِ
َف��������� َع��������� ِّو ْل ع����ل����ى ُل ْ
������ط������فِ������ ِه ال����� َّ����ش����ام����لِ
����ج�����أْ ُت
 -2وق����د َم��� َّ��س��ن��ي ال�����ض�� ُّر ح��ت��ى َل َ
������ف ال����� َف�����ا� ِ�����ض�����لِ ال���� َف����ا� ِ����ض����لِ
�إل���������ى َك������ َن ِ
 -3ل�����ق�����د و ِّف��������� ْق���������تْ دول������������� ٌة ر�أْ ُي��������ه��������ا
ِ�������م ال������ َع������امِ ������لِ
�إل����������ى ال������������������ َو ِر ِع ال������� َع�������ال ِ
�������ي ب�����ت�����دب�����ي�����ر �أَ ْح�������ك�������امِ �������ه�������ا
 -4م�������ل ٌّ
و�أَح�������������ك�������������ا ِم ُم������ ْ�����ش�����ك����� ِل�����هِ�����ا ال��������ن��������ازلِ
َ -5و َم��������نْ َي����� ْف�����ز ُع ال����ح���� ُّر مِ �����ن َف ْ
�����ض��ل�� ِه
���������������اف ل���������ه َك���������افِ���������لِ
�إل���������������ى خ��������ي�������� ِر ك ٍ
 -6وم������ن َت����� َّم����� َم اللهّ ُ ن���ق���� َ���ص الأَن���������ا ِم
ب�����������������������س������������ؤْ ُد ِد ِه ال����������ب����������اذ ِخ ال������� َك�������امِ �������لِ
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َ -7ت������ َوا� َ������ض������ َع ع�����ن ِرف������ َع������ ٍة ف���اع��� َت���لَ���ى
وك����������م َح َّ
������������ط كِ��������� ْب��������� ٌر �إل������������ى � َ�����س�����افِ�����ل
 -8ك�����ت�����ائ����� ُب����� ُه ُك������ ْت������ ُب������ ُه ف������ي ال������عِ������دَى
و�أق�������ل������ا ُم�������������� ُه ك������ال������ َق������ َن������ا ال���������� َّذاب����������لِ
� -9إذا م����ا ا����س���ت���م��� َّد �أت َ
����������اك ال������ َي������ َرا ُع
ب����������� َم����������� ِّد ب�����ل����اغ���������� ِت���������� ِه ال����������هَ����������اطِ ����������لِ
 -10ت���رى ال���� َب���� ْر َق ف���ي َج����� ْري �أق�ل�امِ ��� ِه
ك����م����ا ال������وب������ ُل ف�����ي ُج��������������و ِد ِه ال����ه����امِ ����لِ
 -11ت����ظ����اهَ����ر ب����ال����ح���� ِّق ف�����ي ُح���� ْك����مِ ����ه
وي������������أْ َن ُ
���������ن ال������ َب������اطِ ������لِ
�����������ف م�������ن َب���������اطِ ِ
التخريج :خريدة الق�صر .181/2
()60

وقال من ق�صيدة في َكنز الدولة" ابن مت ّوج "،
�أولها:
[من الطويل]
� -1أَ َط��� ْل���تَ م��ن ال��� َّل��� ْو ِم ال��� ُم��� َر َّد ِد وال�� َع�� ْذلِ
ع���ل َّ���ي و�إِ ِّن��������ي ف���ي ال����غ����را ِم َل���فِ���ي ُ���ش�� ْغ��لِ
 -2فما ال��ح ُّ��ب �إال ال��ن��ا ُر وال�� َع�� ْذ ُل عنده
ه���������وا ٌء ب�����ه ي����������زدا ُد ف�����ي ُق���������� َّو ِة ال����فِ���� ْع����لِ
ب�سلطانِ ال��ه�� َوى ُم َت َ�س ِّل ًطا
َ -3ر�ِ��ض��ي��تُ ُ
بالج ْو ِر ال ال َعدْلِ
َعلَى ُم ْه َجتي في الح ْك ِم َ
ِ -4ب��� َق��� ْل���ب َ���ي � َ���س��� ْه��� ٌم ال ِب��� َق��� ْل��� ِب َ
���ك ���ص��ائ ٌ��ب
ُرمِ ��� ْي���تُ ب��ه م��ن ِ���س ْ��ح�� ِر �أَع�� ُي�� ِن��ه��ا ال�� ُّن ْ��ج��لِ
َ -5ت����ن����ا ُم خ���ل َّ���ي ال����ح����الِ م���م���ا ُي���حِ ���� ُّ���س��� ُه
� َ��ش ٍ��ج ُك��حِ ��لَ��ت ع��ي��ن��ا ُه ب��ال��� ُّ��س��هْ��دِ ال ال�� ُك ْ��ح��لِ
ومنها:

�شعـ ــر
علي بن عرَّام
�سواني
الأُ ّ
(ت 580هـ)
(�صنعة
وتقديم)

 -6و ِ�إ َّن َغ���������� َزا ًال ك����ال����غ����زال���� ِة َو ْج�����هُ����� ُه
ُ
�ضعيف القوى َي ْ�س ُطو بليثٍ َ�أب��ي �شِ ْبلِ

 -17ت�����ص ُّ��ب ع��ل��ى ف�����س��ق��ي��ة ذوب ف���َّ��ض��ة
�����ض ك�� َم��ا َف َ
ت��ف��ي ُ
��ا���ض��تْ ي��م��ي�� ُن��ك ب��ال�� َب�� ْذلِ

 -7و َمنْ َخ ْ�ص ُر ُه المه�ضو ُم َك ْي َف مع َّ
ال�ض َنا

 -18ب�������س���اح��� ِة ب�������س���ت���ان �أن�����ي�����قٍ م���ج���اوز
َ
َمدَى
مخ�ضلِ
ِ
الو�صف مخ�ض ّر الجوانبِ

����ظ َح���� ْم���� ُل���� ُه عَ���� ْب����لِ
ي����ن����و ُء ِب������������ ِر ْد ٍف ب����اه ٍ

��س��ج��ه �آث������ار ق���ر� ٍ���ص ب��وج��ن�� ٍة
 -19ب�� َن�� ْف��� ُ

 -8وف������ي خ�������� ِّد ِه ن�������ا ٌر َو َم�����������ا ُء ���ش��ب��ي��ب�� ٍة
وم���ا اج��ت��م��ع ال���� ِّ���ض���دانِ �إِ َّال عَ��لَ��ى َق�� ْت�� ِل��ي

ك���ح�������س���ن���ا َء ت����اه����تْ ب�����ال�����دَّالل وب�����ال����� َّد ِّل
 -20ون���رج���� ُ���س���ه ال���م���ب���ث ُ
���وث ف��ي��ه ك����أ َّن���ه
ع����ي ُ
����ون عَ����������� َذا َرى َن������اظ ٌ
������رات �إل�������ى خ��� ِّل

 -9وم�����ش��م��ول�� ٍة � ُ��س�� ِّق��ي�� ُت�� َه��ا م���ن ُر� َ���ض���ا ِب��� ِه
وم���ا ل��ي ���س��وى تقبيل َخ��� َّد ْي��� ِه م��ن ُن�� ْق��لِ
وح��ب��ا ُب��ه��ا
 -10ف��م��ن ���ش��ف��ت��ي��ه ك����أ� ُ���س���ه���ا َ
َي����رى عِ ��� ْق��� َد َث��� ْغ���رٍ عِ ���� ْق���� ُد ُه غ��ي�� ُر ُم�� ْن َ��ح�� ِّل

 -21وف��ي َخ�� ِّد ذاك ال��ور ِد ح�صباء ل�ؤل�ؤ
ي�����رو ُق�����ك �أه������د ْت������ه �إل�����ي َ
�����ك َي������� ُد ال���ط��� ِّل
ّوالب في ُح ْ�س ِن َز ْم ِر ِه
 -22وطاب َقها ال��د ُ

 -11و�إن����ي و�إن � َ��ش�� َّب�� ْب��تُ ال َع���نْ �شبيب ٍة
ِي�ض َم َ�ض ْوا َق ْبلِي
ف َم ْذه َُب َق ْو ٍم في ال َقر ِ
� -12أَ�أُ ْخطِ ى ُء في َق ْ�صدي و�أَ ْخ ُطو ل َِ�ص ْب َو ٍة

م���ط���اب���ق��� َة ال�������ش���ك���لِ ال���م�ل�ائ ِ���م ل��ل��� َّ��ش�� ْك��لِ

ومنها:

مقـــاالت

 -23و�أظ���ه���رتِ الأ���س��ح��ا ُر ���س�� َّر ن�سيمها
ب��� َو� ْ���س��� َو� َ���س��� ٍة ك���ال َ���خ ِّ
���ط ُي���� ْع���� َر ُف ب��ال��� َّ��ش�� ْك��لِ

وج��ام��ع�� ُة ال�����س��ت��ي��ن ق���د َج��� َّم��� َع���تْ رج�� ِل��ي

 -24ف����ل���� َّذ ل���ن���ا ذاك ال��� َّن�������س���ي��� ُم ك�����أ َّن����ه
� ِ������س������ َرا ٌر َت�������ه�������ادَا ُه الأحِ ������� َّب������� ُة ب���ال��� ُّر� ُ���س���لِ

 -13ك������� ّأن خ���ري��� َر ال����م����ا ِء ف���ي َج�� َن��ب��اتِ��ه
�أَن�����ي ٌ
�����ن ل���م���ه���ج���و ٍر َي�����حِ ُّ
�����ن �إل������ى َو� ْ����ص����لِ
���ج���ري عُ��� ُي���و ًن���ا ك���أ ّن��ه��ا
َ -14ج�����دَا ِو ُل����� ُه َت ْ

الرواية )1( :ورد البيت الأول في الطالع ال�سعيد
برواية" :ف�أقلل ف�إني في الغرام".

ومنها ي�صف بستا ًنا وبركة و�سواقي:

( )4وورد البيت ال��راب��ع ف��ي خ��ري��دة الق�صر
برواية" :عن �سحر".

ُن���� ُ���ص ُ
��وف الم���ع ٌ
���ات م���ن ال��� َّ��ص�� ْق��لِ
���ول ���س��ي ٍ

( )9وورد البيت التا�سع الطالع ال�سعيد برواية:
"�أ�سقيتها".

ومنها:
 -15وف����و َق ق����وا ِم ال�� ُغ���ْ��ص ِ��ن ط��ي�� ٌر ل��هَ�� ِّز ِه
ِ�������ف ل��ل�� َق ْ��ط�� ِع ُث��� ِّب���تَ ال ال��� َو� ْ���ص���لِ
ع��ل��ى �أَل ٍ
 -16وق�����د َغ���������� َّر َدتْ �أط������ي������ا ُر ُه ف���ك����أَ َّن���ه���ا

( )12وورد البيت ال��ث��ان��ي ع�شر ف��ي خريدة
عت رج ِلي ".
الق�صر برواية  ":قد َج َم ْ
ال�شرح� :أَع ُي ِنها ال�� ُّن ْ��ج��ل� :أي الوا�سعة .ينظر
تاج العرو�س  ،460/30و"ال َع ْب ُل �أَي :العظيم .تاج

ق���ي ٌ
���ان َت����ط����ا َر ْح َ
����ن ال���غ���ن���ا َء ع��ل��ى َم��� ْه���لِ
94

�آفاق الثقافة والتراث

العرو�س  ،143/31و" ال َّن ْق ُل :الَّذي ُي َت َن َّق ُل ِب ِه َعلى
رابَ ،ال ُيق ُ
ال�شَّ ِ
َال �إِ َّال ِب َف ْت ِح النُّونَ ،و َق ْد ُي َ�ض ّمَ ،و ْه َو
الج ْو َهرِ ّيَ ،وا�شْ َت َه َر َعلى �أَل ِْ�سنَة
الَّذي ا ْقت ََ�ص َر َع َل ْيه َ
العا َّمة� ،أو َ�ض ُّم ُه خَ َ��ط���أٌَ ،ح َكى اب ُ��ن َب�� ِّري َع��ن ا ْبن
خا َل َو ْي ِه في ِكتاب َل ْي�س :ال َّن ْق ُلِ ،ب َف ْت ِح النُّون :اال ْن ِت ُ
قال
َعلى ال َّنب ِ
ِيذ ،والعا َّمة ت َُ�ض ُّم ُه " .تاج العرو�س ،26/31
والم�شمول ٍة :ه��ي الخمر ال��ب��اردة ،ال��ت��ي عر�ضت
لريح ال�شمال� ،شبه ريق المحبوب بهذه الخمر ,
ك�س ِفين ٍة:
ينظر تاج العرو�س  .289/29و"الخَ ِ�ضي َل ُة َ
الخ�ض َّل ُة
ال َّر ْو َ�ض ُة ال َع ِمي َم ُة الن َِّد َّي ُة ،عن ابن ُد َري��د.
ُ
كح ُز َّق ٍة :ال َّن ْع َم ُة وال ِّر ُّي وال َّر ِ
وهم في خُ ُ�ض َّل ٍة
فاه َي ُة ُ
ُ
ي�ش� :أي َن ْع َم ٍة و َر ِ
فاه َية .ونَزلْنا في خُ ُ�ض َّل ٍة
ِمن ال َع ِ
أخ�ض َر ناعم ًا َر ْطب ًا " .تاج
ِمن ال ُع�شْ ب� :إذا كان � َ
الم الخَ ِف ُّي في
العرو�س  .431/28و"ال َو ْ�س َو َ�س ُة :ال َك ُ
اخْ ِت ٍ
وح
وال�سرا ٌرَ :ب ُ
الط" .تاج العرو�س ّ ، 12/17
ين ب� ْأ�س َرارهم .ينظر :ل�سان العرب �ص .1989
المح ِّب َ
التخريج :خريدة الق�صر  182 – 181/2ما عدا
الأبيات ( ،)21 – 17والق�صيدة في الطالع ال�سعيد
 379 – 376ما عدا البيت ال�سابع.
()61

وقال:

[من الوافر]

�����رب ال�� ّرح��ي��لِ
 -1م�����ش��ي�� ُب��ك ي��ق��ت��ـ�� ِ���ض��ي ُق َ
�������������ددت ل���ل���� َّ���س���ف��� ِر ال َّ
َ
�����ط�����وي�����لِ ؟
ف����م����ا �أع
 -2وج�����س�� ُم��ك ق���د ت��خ�� َّل��ى ع��ن��ك ح�� ّت��ى
َغ���������دا ل���ل���ن���ف�������س ك������ال������ َّرب������ ِع ال���م���ح���ي���لِ
����ح����ا ت������ق������د ْم ع��ل��ي��ه
 -3ف������ق������ ِّد ْم � َ����ص����ال ً
���������س �إل����������ى ُخ�������ل�������و ٍد مِ ��������ن � َ���س���ب���ي���لِ
ف����ل����ي َ
 -4ومِ َ
���ح��� َي���ا َن���ا و�إ ّن������ا
��������ن الأَ ْم���������������وَاتِ م ْ
�إل��������ى الأَم���������������واتِ َن������رج������ ُع عَ������ن َق���ل���ي���لِ
�آفاق الثقافة والتراث 95

التخريج :عيون الأخبار �ص .250
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[من الخفيف]
وقال:
ِ��ج�� َر ُان مِ �� ْن َ��ك ا ِّت َ�صاال
�ِ -1إ ْن َت�� َم��ادَى ال��ه ْ
������ب ب���ي���ن���ن���ا ذا ان���ف�������ص���الِ
� َ����ص���� َّي���� َر ال ُ
������ح َّ
 -2و�����ص����دو ُد ال�������دَّاللِ �إن زا َد �أَ ْف���� َ���ض���ى
ب�����ك ع����ن����دي �إل��������ى � ُ������ص������دو ِد ال������ َم َ
���ل��الِ
 -3واع���ت���ق���ادِي � ْأن ل���� ْو � َ���ص��� َب��� ْرت ق��ل��ي ً
�لا
َف�������� َّر َق��������تْ ب���ي���ن���ن���ا �������ص ُ
������روف ال���ل���ي���ال���ي
تخريج :خريدة الق�صر .183/2
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وقال مما ُينق َُ�ش على �سكين[ :من المتقارب]
ِ�����ي ك ُّ
��������ف ال���� َف���� َت����ى
� -1إذا َم�����لَ����� َك����� ْت�����ن َ
ف����م����ا ال���������س����ي ُ
����ف والأ�������س������م������ ُر ال������ذاب������ ُل
 -2و�أَ ْف��������� َت ُ
���������ك مِ ����� ِّن�����ي ال�����ع�����ي ُ
�����ون ال���ت���ي
�������ح������� ِره�������ا ب������اب������ ُل
ُت��������� َع��������� َّل��������� ُم م���������ن � ِ�������س ْ
ال�شرح :الأ�سمر :ال ُّرمح .ينظر المعجم الو�سيط
 .577و" الذّابِل وهو ِد ّق��ة كل �شيء كان ر ّي��ان من
النا�س والنبات ثم ذَ َبل " .العين 187/8
التخريج :خريدة الق�صر  ،183/2وذيل خريدة
الق�صر �ص .141
[قافية امليم]
()64

وقال في �أثناء كتاب كتبه �إلى بع�ض �أ�صدقائه:
[من الطويل]
� -1أَ ُظ��� ُّن���هُ���م���ا ق���د ���ص��ا َف َ��ح��ا َو ْر َد َخ���� ِّد ِه
و َم������� َّرا ع��ل��ى ت��� ْل���ك ال�������س���وال ِ���ف وال��� َّل��� َم���ى

�شعـ ــر
علي بن عرَّام
�سواني
الأُ ّ
(ت 580هـ)
(�صنعة
وتقديم)

 -2و�إ َّال غ����رام����ي ف��ي��ه��م��ا و� َ��ص��ب��اب��ت��ي

 -10ف����أن���ا ال����ده���� َر ف���ي عَ�������� َذابٍ �إذا ما
� َ����س َ
����خ����ط����وا �أ ْو َر� ُ�������ض�������وا ع�����ن الأ َّي�����������ا ِم

وك����ث����رة ت��ق��ب��ي��ل��ي هُ ���� َم����ا دائ����� ًم�����ا لِ���� َم����ا ؟
ال�شرح :ال ّلمى� :سمرة في ال�شفة ت�ستح�سن.
المعجم الو�سيط .840

���������س دن�����ي�����اه����� ُم ل����غ����ي���� ِر ع���ب���ي���دٍ
 -11ل����ي َ
����و�����س م������ن �آلِ ح������ا ِم
�أَدن���������ي���������ا ِء ال����ن����ف ِ
 -12ح��� َّك��� ُم���وهُ ��� ْم ف��ي��ه��ا وف��ي��ه�� ْم ف���ع���ادوا

التخريج :خريدة الق�صر .183/2
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ك ُّ
����������������س م����ن����ه����م ب�����غ�����ي����� ِر ِزم�����������ا ِم
���������ل ر�أ� ٍ
 -13وت����و َّل���� ْوا ت��دب��ي�� َره��ا وه����ي كال�شمـ

وقال من ق�صيدة �أولها �شكوى[ :من الخفيف]
 -1ال ُت��طِ ��ي��ل��ي ع��ل��ى ال��رح��ي��لِ مَ�لامِ ��ي
ف����ل�����أَ ْم��������� ٍر � ْإم������������� ٍر َك���������رِهْ ���������تُ ُم����ق����ام����ي

����ح����تْ ك���ال���ظ�ل�ا ِم
ـ�������س �����ض����ي����ا ًء ف�����أ�����ص���� َب َ
َ -14ف��� َدعُ���ون���ا ال ت������ ُأخ����� ُذوا م���ا ب���أي��دي��ـ

� -2أيُّ خ��ي��رٍ ف���ي ب���ل���د ٍة ي�����س��ت��وي ذو ال��ـ

وح������������������وا ي������ا وي�����ح�����ك����� ْم ب�������س�ل�ا ِم
ن������ا َو ُر ُ
ّ � -15إن في الأر���ض غي َر �أُ�سوان فاهْ َر ْب
م������ن �أَذاهُ �������������������� ْم �إل����������ى ب�����ل����ا ِد ال���������ش����ا ِم

ـ����ن����ق����� ِ����ص ف����ي����ه����ا ب����ف����ا�����ض����لِ الأَق���������������وا ِم

مقـــاالت

منها:
���� -3ض���ا َع َ���س�� ْع��يِ��ي وم����ا �أَ َف��������د ُْت م���ن الآ
دابِ ف����ي���� َم����ا َم����� َ����ض����ى م�����ن الأع������������� َوا ِم
 -4ك����م ك����ت����ابٍ م���ث���لِ ال���ك���ت���ائ���بِ �أَ ْغ���� َن����ى
ع���ن���ه��� ُم ف����ي ال�����عِ�����دى َغ������ َن������ا َء ال��ح�����س��ام
 -5ك����م ب����� َق����� ْولٍ �أَ َق������� ْل�������تُ م����ن عَ����� َث�����راتٍ
ك��������م كِ�������ل�������ا ٍم �أَ� َ��������س�������� ْو ُت��������ه��������ا ب�������� َك َ
����ل���ا ِم

 -16ف��ال��رح��ي�� َل ال��رح��ي�� َل عنهم �سري ًعا
ف�������ه������� ُم م��������ن ل��������ئ��������ا ِم ه�����������ذا الأَن������������������ا ِم
ال�شرح :فلأمر �إمر� :أي عجيب �أو منكر .هام�ش
خريدة الق�صر .183/2/2
ال��ت��خ��ري��ج :خ��ري��دة الق�صر ،184 -183/2
والأبيات ( ) 16 ،15 ،1،2له في الطالع ال�سعيد
.379

منها
َ -6و ْع�����دُهُ ����� ْم وَهْ ������ َو ِر ْف�����دُهُ ����� ْم َك���� َ���س��� َرابٍ
�أو خ�������ي�������الٍ م�������ن ك�������������اذبِ الأح������ل������ا ِم
وح����� َّل�����تْ
 -7و�إذا َن����� ْك����� َب����� ٌة عَ������ َر ْت������هُ������ ْم َ
ب������� ُذ َراهُ ������� ْم م����ن ال ُ
����خ����ط����وبِ ال���جِ ���� َ���س���ا ِم
َ -8ف�� ْه َ��ي َف�� ْوق��ي َت ْ��ح��ت��ي َيميني َي��� َ��س��اري
َو َورائ�����������������ي م������ن هَ������ ْول������ه������ا و�أَم��������امِ ��������ي
 -9و�إذا الأَ ْم ُ
���������ن عَ��� َّم���هُ��� ْم وا����س��� َت��� َق��� ُّروا
خِ ������� ْف�������تُ م����ن����ه���� ْم ب����������������وا ِد َر الإن������ت������ق������ا ِم

()66

[من الطويل]

وقال من ق�صيدة:
ُ
ال�ص ْد ِر با َعدَا
-1
�شكوت لها َن ْهدَين في َّ

ُم���ع���ا ِن��� َق���ه���ا ع����ن � َ����ض���� ِّم���� ِه وَهْ ��������� َو ُم����� ْغ����� َر ُم
 -2ول��و َم��لَ�� َك��تْ �أَ ْم���� ًرا لما ك��ا َن َخ ْ�ص ُرها
ع���ل���ى � َ���ض��� ْع���فِ���ه م����ن ِر ْدفِ������ه������ا َي��� َت َ
���ظ��� َّل��� ُم
التخريج :خريدة الق�صر .183/2
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[قافية النون]
()67

[من مجزوء الكامل]
وقال:
����ف ال َ
 -1ك����ي َ
�����خ��ل��ا� ُ�����ص مِ ������ن ال�����هَ����� َوى
ُ
ك�������ي َ
�������������������������ان مِ َ
�������������ن الأ َم ْ
�����������������ان
�������ف الأَ َم
 -2ك���������� ْم ذا ال������� َّت������� َع������� ُّل������� ُل ب������ال������ َّر َج������ا
ء وب���������ال��������� ُغ���������رور مِ َ
��������������ن ال����������� َّز َم ْ
�����������ان
 -3وج�����م�����ي����� ُع َم���������ا َف�������������و َق ال���ب���� ِ���س���ي���ـ
���������ح���������الِ ف ْ
�������ان
ـ������ط������ ِة ُم������ ْ�����س����� َت�����ح�����ي����� ُل ال َ
 -4و�إذا َن َ
�����������������أى � َ��������ش��������ر ُخ ال����� َّ����ش���� َب����ا
ب ع�������ن ال������ َف������ َت������ى َف�������ال�������م ُ
�������وت د َْان
 -5ف�����اع�����م ْ
�����ل ل����� َم�����ا ُي������ ْر� َ������ض������ي الإل��������ـ
ـ������������� َه َو ُج���������������������� َّد ف��������ي�������� ِه غ��������ي�������� َر َو ْان
التخريج :عيون الأخبار �ص .251
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[من مجزوء الكامل]
وقال:
َ -1ب������� َ������ص������رِي وثِ��������قْ��������تُ ب������ه َف َ
�����خ�����ا َن�����ا
��������ح��������ي َ
��������ن َح�������ا َن�������ا
ي���������ا ل�������ي�������تَ �أ َّن ال َ
 -2ال َخ��������ي�������� َر ف��������ي ُدن��������ي��������ا ُت�������ذِ ي�������ـ
ـ�������� ُق َ
��������ك ب�������ع������� َد عِ ��������� َّزتِ���������هَ���������ا هَ���������� َوا َن����������ا
�����خ������ ِ�����ص�����كِ َق������ائ ٌ
������ب � َ�����ش ْ
������ل
َ -3ت������رك������ي ُ
َل َ
�����������������ك �آ َن � ُآن ال�����������ح����������� ّل �آ َن��������������ا
 -4و َت�������� َب َّ
��������ط��������لَ��������تْ �أع����������م ُ
����������ال ج����� ْ����س����ـ

�����ح������ َ�����ص�����ا َد َم����� ِ����ص����ي���� ُر َز ْر
َ -6وا َف�����������ى ال َ
ٍع َي���������اب���������� ٍ���������س َب������������لَ������������ َغ الأَ َوا َن�����������������������������ا
����������ب ل�����م�����ا ال � ِ��������ض�������� َّد َل�����ه
 -7ف����������ار َغ ْ
وال َف�����������������������س�����������اد وال كِ���������ي���������ا َن���������ا
� -8أُ ْخ���������������������� َرى َت��������������������دُو ُم َل�������� َن��������ا �إذا
�����������ش ف�������ي ُدن���������ي َ
م�������ا ال�����ع�����ي ُ
���������اك َب������ا َن������ا
َ -9ي�������ل������� َق�������ى ب������ه������ا َم�����������ن َح������ َّل������هَ������ا
م�������� َّن��������ا مِ ������������ن ال����������م����������وتِ الأَ َم�������������ا َن�������������ا
 -10ل��������� َذاتِ���������ه���������ا ال َت������ ْن������ َق������� ِ������ض������ي
و ِب�������� ِ�������ض������� ِّد َذاك َت������������� َرى ال������� َّز َم�������ا َن�������ا
َ -11ف���������هُ��������� َن َ
���������اك ي�����������س�����ع����� ُد عَ�����ام�����ل

�شعـ ــر
ور ٌع عَ������ل������ا ب��������ال��������عِ��������ل ِ َ َ
��������م ��������ش�������ان�������ا علي بن عرَّام
َ -12ف������������������ َت������������������ َز َّودُوا و َت�������������� َز َّي��������������دُوا
�سواني
الأُ ّ
خ���������ي��������� ًرا و�أَ ْع������������������ َم������������������ا ًال حِ ������� َ������س������ا َن������ا (ت 580هـ)
(�صنعة
التخريج :عيون الأخبار �ص .251
وتقديم)
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وقال من ق�صيدة:

 -1ق�����������������ا َم ب����������ع����������ذري ل����������ه ع�������������ذا ٌر
�����������ض ُن����������ونِ
�أَ� ْ���������ش��������� َب��������� ُه ���������ش��������ي ٍء ب�����ب�����ع ِ
 -2ا ْن ُ
������ظ������ ْر ِ�إل��������ى � َ���ش ْ
���خ���� ِ���ص��� ِه ت�������ش���اهِ ��� ْد
م������ح������ا�������س������ ًن������ا َج����������� َّم����������� َة ال��������� ُف��������� ُت���������ونِ
التخريج :خريدة الق�صر .184/2
[قافية الهاء]

������خ َ
ـ�����م َ
�����ك وال ُ
������ط������ى �����ض����ع���� ًف����ا َت������دَان������ى
����ب �أن ت���� َو�����س����ـ
َ -5و� ِ����������س���������� َواك ي����ط����ل ُ
�������س������ َع ب������ال������ َّرحِ ������ي������لِ َل����������� ُه ال������ َم������ َك������اَ َن������ا
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[من مخلع الب�سيط]

()70

وقال:

[من المن�سرح]

�ِ -1إ ّن ن�����ه�����اري م�����ن َب����� ْع�����دِ ُف����� ْر َق����� ِت����� ِه
َ
�������������ذاك ُم������ ْ�����ش����� َت����� ِب����� ُه
ك�����ال�����ل�����ي�����لِ ه���������ذا ب

ومنها:
 -9وق���اف���ي��� ٍة َل��� ْي���� َ���س���تْ ت����ف ُ
����ارق َم���� ْر َك���� ًزا

��������ف َك����� ِل ٌ
 -2ي����ق����ط���� ُع ه�����ذي�����ن ُم�������� ْد َن ٌ
�����ف

وت����ق����ط���� ُع �آف����������اق ال������ب���ل��ا ِد ب��ل��ا عَ��������� ْد ِو
تلحين َو ْز ِن�� َه��ا
 -10لها َر ْو َن ٌ����ق م��ن قبل
ِ
ِ�إذا ك��ان ُ
بالح ْد ِو
بع�ض ال�شع ِر َي ْح ُ�س ُن َ
ْ
ا�ستيقظ ف�شع ُر َك واف�� ٌد
� -11أَم���اد َِح��� ُه

ي�����ك�����ا ِب����� ُد ال��������� َو ْج��������� َد وَهْ ������������� َو ُم����� ْن����� َت����� ِب����� ُه
التخريج :خريدة الق�صر .185/2
[قافية الواو]

����ح����وِي
ع���ل���ى ُل������ َغ������و ٍِي �����ش����اع���� ٍر ن����اق����دٍ َن ْ

()71

 -12فمن كان في قولٍ ُمجيدًا وقا�صدًا
مجِ يدًا به َف ْل َي ْح ُذ في َن ْظمِ ِه َح ْذ ِوي

وقال من ق�صيدة يطلب فروة[ :من الطويل]
ٌ -1
الخ ْلقِ َ
مليك جمي ُل ُ
والخ ْلقِ لم َي َز ْل

التخريج :خريدة الق�صر .185 – 184/2

���ك ف���ي جِ ������دٍ َ ،ي����� ُرو ُق َ
ي���روع َ
�����ك ف���ي َل��� ْه��� ِو
َ -2ي���� ُم ُّ
�����ن َو ُي���� ْع����طِ ����ي َت��� َع ُّ���م���دًا
����ن ب�ل�ا َم ٍ
�إذا َغ��� ْي��� ُر ُه �أع���ط َ
���اك ع��ن َخ���ط����أَ ال��� َّ��س�� ْه�� ِو

()72

مقـــاالت

[من المجتث]
وقال:
 -1ك��������م ق��������د َت��������� َ��������ص�������� َّب�������� ْر ُت عَ������� ْن������� ُه
ف���������م���������ا �أَ َط����������������������قْ����������������������تُ � ُ������������س������������ ُل������������ َّو ْه
� -2أَ َرى ال���������� َّ���������ص����ل����ا َح ل���ق���ل���ب���ي

منها:
� -3أَ َي������ا َم��� ِل��� ًك���ا ُي��� ْع���طِ ���ي ع��ل��ى ك���� ِّل ح��ال�� ٍة
و ُي ْعطي �أَ ُخو ُه ُ
ال�ص ْح ِو
الغيث في ال َغ ْي ِم ال َّ

�إِذا

 -4وما �أَ ْب َتغِي م��ا ًال ،ولو �شئتُ لم َي ُفتْ
لي�س َق ْ�صدِ ي وال َن ْحوِي
لديك ،وه��ذا َ
 -5ولكنْ ِل َف ْ�ضلِ ال َب ْر ِد في الج�سم َ�س ْو َر ٌة
ول��ي�����س ِب������� َواقٍ م���ن �أَذاه ����س���وى ال��� َف��� ْر ِو

َن�������������������ظ������������������� ْر ُت

ُد ُن���������������������������������� َّو ْه

التخريج :خريدة الق�صر .185/2
تنويه:

بعد عودتي في الإج���ازة ال�صيفية لهذا العام
�����در ًا بتاريخ
م��ن ال�����س��ع��ودي��ة �إل���ى م�صر وق��ف��ت َق َ
2012/8/12م على حولية كلية اللغة العربية
بالمنوفية لعام 2011م ،وبها بحث بعنوان� ":شعر
علي ب��ن ع��رام ت  580هـ" للدكتور ":بديع فتح
اهلل عليوة " ،در���س فيه �شعر" اب��ن ع��رام " ،ثم
�أردف الدرا�سة بثبت لأ�شعار ال�شاعر �ضم ()283
بيتًا ،وبعد النظر فيه ،وعر�ضه على عملي ر�أيت
�أن دواع��ي ن�شر عملي ال��ذي ي�ضم تحقيق ال�شعر

 -6فجود َُك َي ْك ُ�سوني َو ُي ْر ِوي من َّ
الظ َما
و َم�� ْدح��ي لما �أَ ْو َل��� ْي���تُ م��ن َح��� َ��س ٍ��ن َي��� ْر ِوي
 -7وم���ا �أَن����ا م��م��ن َي ْ��ج َ��ح�� ُد ال��� ُع��� ْر َف َر َّب��� ُه
وي�����س��ت�� ُر م�����ش��ه��و َر ال�����ص��ن��ي��ع�� ِة �أَ ْو َي���� ْزوي
 -8وظ��اه�� ُر �أَ ْم�����رِيَ ف��ي ال���وال ِء كباطني
وك���م ذي ِن��� َف���اقٍ ُم�� ْع�� ِل ٍ��ن ِ���ض�� َّد م��ا َي�� ْن��وي
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في بحث م�ستقل ،واكتفيت ب�إلحاق هذه التنويه،
وم��ن ه��ذه ال��دواع��ي ف��ي تحقيق الن�ص ال�شعري:
الزيادة عندي في عدد الن�صو�ص والأبيات ال�شعرية
زي��ادة تناهز ( )120بيتًا ،هذا ف�ضال عن تكثيف
التخريج ،وتثبيت ال��رواي��ات ،و�ضبط الن�صو�ص،
واالل��ت��زام بالمنهج ،وم��ن ال��دواع��ي في الدرا�سة:
اختالف اللغة والأ�سلوب ،والمو�ضوعات المدرو�سة،
وتوظيف الن�صو�ص في المو�ضوعات ،والإح�صائيات
الإيقاعية ،والنماذج المطروحة في الدرا�سة .وكل
هذا �أف�ضى �إلى االختالف في النتائج الم�ستنبطة.
ول�ل�أخ الفا�ضل الدكتور" بديع" ف�ضل ال�سبق
في االلتفات �إلى �شعر هذا ال�شاعر ،فا�ستحق هنا
التنويه بريادته ،وال�شكر على جهده ،ولو كنت �أعلم
بجهده �أثناء �إعداده لتوقفت .هذا وباهلل التوفيق،
ومنه العون وال�سداد.

الهوام�ش
.1

.2

.3
.4
.5
.6

م�صادر ترجمته هي :خريدة الق�صر وجريدة الع�صر
( ق�سم �شعراء م�صر)  ،165/2وال��واف��ي بالوفيات
 ،365/20وما بعدها ،والطالع ال�سعيد  ،371وما بعدها،
وح�سن المحا�ضرة  ،565/1والأع�لام  ،61/5ومعجم
الم�ؤلفين  ،20/7وتنظر ترجمة ال�شاعر هذه في بحثي
المو�سوم بـ" �شعر علي بن ع َّرام الأ�سواني :درا�سة تحليلية
في جمال َّيات ال�شَّ كل وتن ُّوع الإيقاع" لما ين�شر بعد.
تنظر ترجمته ف��ي :خ��ري��دة الق�صر وج��ري��دة الع�صر
(ق�سم �شعراء م�صر)  ،186/2ومعجم الأدباء - 2776
 2777وما بهام�شيهما من م�صادر.
ي��ن��ظ��ر ف���ي ت��رج��م��ت��ه� :أع����ي����ان ال��ع�����ص��ر ف���ي �أع�����وان
الن�صر ،657/2وما بهام�شه من م�صادر.
تنظر ترجمته في الطالع ال�سعيد �ص .460
تنظر ترجمته في �أعيان الع�صر في �أعوان الن�صر.186/1
تنظر ترجمته في الطالع ال�سعيد �ص .736
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.7
.8

.9

.10

.11

.12
.13

ينظر الوافي بالوفيات  ،366/20حيث قال ال�صفدي:
"وله ت�صانيف كثيرة في كل فن".
ينظر الطالع ال�سعيد  ،130وبنو الكنز بطن من ربيعة
قدموا م�صـر حوالي عام (240هـ) ،ونزلت طائفة منهم
في �أعالي ال�صعيد .ينظر هام�شه 0
تُنظر درا�سة الباحث لك ّل من غَ َر َ�ضي المديح وال ّرثاء
في بحثه ال�سالف ال��ذك��ر ،وتنظر مق ّدمات الق�صائد
والمقطعات في ه��ذا المجموع ال�شّ عري ،وق��د تم َّ فيه
التَّرجمة لك ّل َمن اتّ�صل بهم.
تُنظر المقطعات والق�صائد ذوات الأرق����ام،)31( :
( )66( ،)40ودرا�سة �شعر ال�شكوى في البحث الم�شار
�إليه �آنفًا
أ�صفهاني في ترجمته لل�شّ اعر �إلى �أنّه لم
يذهب ال ِع َماد ال
ُّ
وهجر في لزوم وطنه ال ّر َ
حل
يغادر وطنه ،حيث قالَ ":
ألت عنه بم�صر �سنة ثالث و�سبعين فقيل:
وال َق ُلو�ص .و�س� ُ
حي في �أُ�سوان ،وهو على حظه �أَ�سوان " .بيد �أنَّني
�إنّه ٌّ
ا�ستنتجت رحيله عن �أ�سوان من ت�صريحاته في �شعره،
متعددة من
ومن المهام الم�سندة لممدوحيه في �أماكن ِّ
ال َّدولة العرب َّية �آنذاك.
الق�صيدة رقم (. )71
خريدة الق�صر وجريدة الع�صر  ،65/2و" َك ْيوان :نجم
َوم:
أ�صح َر الق ُ
ُيقالُ له :ز َُحل" .كتاب العين  ،421/5و"� َ
ال�ص ْحراء" .ال�سابق  ،114/3و"العوان:
�أي َب��رزُوا �إلى َّ
منت�صف العمر" .ينظر ال�سابق .254/2

الم�صادر
-1

-2
-3

-4

�أ���س��ا���س ال��ب�لاغ��ة :للزمخ�شري (ت  538ه��ـ) ،بعناية:
محمد با�سل عيون ال�سود ،دار الكتب العلمية ،بيروت،
ط1998 ،1م.
الأعالم :لخير الدين الزركلي (ت 1395هـ) ،دار العلم
للماليين ،ط 1980 ،5م.
�أعيان الع�صر و�أع��وان الن�صر :لل�صفدي (ت764ه��ـ)،
تحقيق :علي �أب��ي زي��د و�آخ��ري��ن ،دار الفكر ،دم�شق،
1998م.
البدر ال�سافر عن �أن�س الم�سافر :للأدفوي ،تحقيق:
محمود فوزي ،القاهرة ،ط1997 ،1م.

�شعـ ــر
علي بن عرَّام
�سواني
الأُ ّ
(ت 580هـ)
(�صنعة
وتقديم)

-5
-6

-7

-8

-9

-10
-11

مقـــاالت
-12

تاج العرو�س :للزبيدي ( ت  1205هـ) ،تحقيق :لفيف
من المحققين� ،سل�سة التراث العربي ،الكويت.
ج��م��ه��رة الإ�����س��ل�ام ذات ال��ن��ث��ر وال���ن���ظ���ام :لل�شيزري
(ت622ه����ـ) ،تحقيق :مح ًّمد �إبراهيم ح��ور ،المجمع
الثقافي� ،أبو ظبي2005 ،م.
ح�سن المحا�ضرة في تاريخ م�صر والقاهرة :لل�سيوطي
(ت 911هـ) -تحقيق :مح ًّمد �أبي الف�ضل �إبراهيم ،دار
الفكر ،القاهرة1998 ،م.
خ��ري��دة الق�صر وج��ري��دة الع�صر :للعماد الأ�صفهاني
(ت597ه���ـ)( ،ق�سم �شعراء م�صر) ،تحقيق� :إح�سان
عبا�س و�آخرين ،مطبعة درا الكتب الم�صرية2005 ،م.
ذيل خريدة الق�صر وجريدة الع�صر :العماد الأ�صفهاني،
تحقيق :عارف عبد الغني وغيره ،دار كنان ،دم�شق ،ط،1
2010م.
�شعر علي ب��ن ع��� َّرام الأ���س��وان��ي :درا���س��ة في جمال َّيات
ال�شَّ كل وتن ُّوع الم�ضمون :عبد الرازق حويزي ،قيد الن�شر.
الطالع ال�سعيد الجامع �أ�سماء نجباء ال�صعيد :لجعفر
بن ثعلب الأدف��وي ( ت  748هـ) ،تحقيق� :سعد مح ًّمد
ح�سن ،ال���دار الم�صرية للت�أليف والترجمة والن�شر،
1966م.
ال��ع��ي��ن :للخليل بن �أحمد الفراهيدي (ت  170هـ)،
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تحقيق� :إب��راه��ي��م ال�سامرائي  ،وغ��ي��ره ،دار ومكتبة
الهالل ،بيروت.
ع��ي��ون الأخ���ب���ار :م�صورة مخطوطة توبنجن (،)69
�ألمانيا ،وقد كتبت عنه بع�ض البحوث تناولت التعريف
به وبم�ؤلفه ،وبيان �أهمية ،و�أعمل في تحقيقه.
فقه اللغة و�أ���س��رار العربية :للثعالبي (ت  429هـ)،
بعناية :يا�سين الأيوبي ،المكتبة الع�صرية ،بيروت ،ط،2
2000م.
ل�سان العرب ،البن منظور (ت 711هـ) ،تحقيق عبد اهلل
الكبير ،دار المعارف ،القاهرة.
معجم الأدب���اء :لياقوت الحموي (ت626ه��ـ) ،تحقيق:
�إح�سان عبا�س ،دار الغرب الإ�سالمي1993 ،م
معجم البلدان :لياقوت الحموي ،دار �صادر ،بيروت،
 1398هـ1977 ،م.
معجم الم�ؤلفين :لعمر ر�ضا كحالة (ت  1408هـ)،
م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بيروت ،د .ت.
المعجم الو�سيط :مجمع اللغة العربية ،القاهرة ،مكتبة
ال�شروق الدولية ،ط2004 ،4م.
الوافي بالوفيات :لل�صفدي (ت 764هـ) ،تحقيق :نخبة
من المحققين ،دار الن�شر :فرانز �شتاينر ،ن�شر على
�سنوات متعددة.
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المالمـح التطريزيـة فـي الدرا�سـات
النحويـة وال�صرفيـة القديمـة
ونظريـة تـكـامـل العـلـوم
الدكتور �أحـمد البـايـبي

الكلية المتعددة التخ�ص�صات بالر�شيدية
جامعة موالي ا�سماعيل  -مكنا�س  -المغرب
تمهـيد:

ت�ؤثر المالمح التطريزية  Prosodic Featuresفي الأ�صوات الكالمية ,وتُ�سهم في
تنظيم الأقوال و َبـ ْنـ َيـ َنـ ِتها  ,Structuralisationوت�ضم ,في الغالب ,المالمح التالية :التنغيم
 ,Intonationوالنغم  ,Toneوالنبر  ,Stressوالإيقاع  ,Rhythmوالطول  ,Longوالوقف
.Pause
وقد ت�ضاربت �أراء الدار�سين بخ�صو�ص وجودها في اللغة العربية �أحياناً� ,أو بخ�صو�ص تناول
الدرا�سات التراثية لها بعامة والدرا�سات النحوية وال�صرفية بخا�صة ,و�سنحاول في هذه الدرا�سة
�أن نبين جوانب من معالجة الدرا�سات النحوية وال�صرفية لها ,كما �سندعو �إلى �ضرورة �أن ي�ؤخذ
الدار�س بعين االعتبار الدرا�سات النحوية وال�صرفية التطبيقية الواردة في حقول معرفية �أخرى
زيادة عن الدرا�سات القر�آنية التي وظفت مقوالت نحوية و�صرفية ,وكتب المو�سيقى والخطابة
العربية القديمة في �إطار "نظرية تكامل العلوم التراثية" .وبذلك ن�ستبين و�ضعية التطريز في
مكنون تراثنا بعامة ,والتراث النحوي وال�صرفي بخا�صة.
 .1مفهـوم المـالمـح التطريـزيـة:

لقد تواترت الدرا�سات التي عالجت المالمح
التطريزية في الدرا�سات الل�سانية ,لكن لي�س ثمة
�إجماع كلي بين الل�سانيين حول طبيعة هذه المالمح
نف�سها وال ح��ول الإط���ار العام لو�صفها ,وي�صعب
�آفاق الثقافة والتراث 101

الح�صول على ���ص��ورة وا�ضحة لمجال امتدادها
الكلي((( حيث �شكل تعريف هذه المالمح ,وو�صفها,
وتعيين ح��دوده��ا تحديدا دقيقا ومتقنا �إ�شكاال
بالن�سبة للدرا�سات ال�صواتية Phonological
البنيوية والتوليدية الكال�سية برمتها ,التي خل�صت
في درا�ستها للأن�ساق ال�صواتية �إلى تقطيع ال�سل�سلة
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الكالمية �إل��ى عن�صرين ُك ّل َيـ ْين هما :ال�صوامت
 Consonantsوالم�صوتات  ,Vowelsبينما
�أغفلت المالمح التطريزية� ,أو �أقحمتها في قوالب
قطعية  Segmentalغير مالئمة .وق��د �شهدت
ال�سنوات الأخيرة ا�ستدراكا وت�صحيحا لهذا الو�ضع
المختل؛ �إذ �إن نظريات �صواتية عديدة اهتمت
بهذه المالمح ,بل وقامت نظريات �صواتية حديثة
�أخرى على �أ�سا�سها وفي مقدمتها النظرية الم�ستقلة
القطع  Autosegmentalوالنظرية العرو�ضية
.((( Metrical
ورغ��م ا�ستحالة الحديث عن �إجماع كلي بين
الل�سانيين حول طبيعة المالمح التطريزية نف�سها,
ف���إن��ن��ا ���س��ن��ح��اول ت��ع��ري��ف ه���ذه ال��م�لام��ح بح�سب
م��ا تتيحه الأب��ح��اث ال�صواتية Phonological
والأ�صواتية .Phonetic

مقـــاالت

لقد ا�شتق "التطريز" من الم�صطلح الإغريقي
([ prosida) prosidaتطريزة] وهو م�صطلح
مو�سيقي ي���دل� ,أح��ي��ان��ا ,على "ترنيم �أغنية في
المو�سيقى" “� ”song sung to musicأو "الدور
الغنائي الم�صابحب" “�sung accompani
 ”mentوه��ذا ي�ستتبع �أن التطريزة هي ال��دور
(((
المو�سيقي الم�صاحب للكلمات نف�سها.
ووظ���ف ال���ع���رو����ض ال���غ���رب���ي ,م��ن ج��ه��ت��ه ,ه��ذه
الدالالت فعرف التطريز :ب�أنه مجموع قواعد نظم
ال�شعر التي تعنى بكمية الم�صوتات (ف��ي اللغة
الإغريقية �أو اللغة الالتينية) .(((.ومن هاهنا فهو
يحيل على مبادئ النظم الم�شتملة على القوالب
الإيقاعية ,و�صيغ التقفية وبنية البيت ال�شعري.
لكنه ا�ستعمل في الأ���ص��وات��ي��ة وال�صواتة فوق
القطعية  Suprasegmentalليدل �إجماال على
تنويعات ف��ي العلو المو�سيقي  Pitchواالرت��ف��اع
(ال���ق���وة)  Loudnessودرج����ة ���س��رع��ة اللحن

 Tempoوالإيقاع .Rhythm
وقد ا�ستعمل� ,أحيانا ب�شكل غير دقيق ,مرادفا
لـ"فوق قطعي" .لكن التطريز ,بالمعنى ال�ضيق,
يحيل فقط على التنويعات ال�سالفة الذكر ,بينما يطلق
على بقية المالمح فوق القطعية :مالمح الل�سانيات
الموازية (((� .Paralinguistic Featuresإن هذا
المعنى ال�ضيق هو �أق��رب مفهوم �إل��ى اال�ستعمال
التقليدي لم�صطلح "تطريز"؛ حيث ي��دل على
خ�صائ�ص بنية البيت ال�شعري وتحليالتها .ومن هنا
ف�إن الم�صطلح المف�ضل في الل�سانيات هو ا�صطالح
المالمح التطريزية ,الذي يتيح ,جزئيا ,تمييزا
(((
من�سجما مع اال�ستعمال التقليدي للتطريز.
وي��رى دوب��و  Duboitو���ش��رك��ا�ؤه ف��ي (قامو�س
الل�سانيات) �أن" :التطريز ه��و درا���س��ة المالمح
ال�صوتية ال��ت��ي تخ�ص�ص م��ت��وال��ي��ات ف��ي اللغات
المختلفة .ه��ذه المالمح ال تماثل ,في حدودها,
تقطيع ال�سل�سلة الكالمية �إل��ى فونيمات .وتكون
هذه المالمح تحتية ,مثل المورات (=المجتز�آت)
� ,moresأو علوية ,من قبيل المقطع �أو مختلف
�أجزاء الكلمة �أو الجملة .التطريز هو� ,إذن ,جزء
من ال�صواتة ,كما �أن علم الفونيمات Phonemics
ي�شكل كذلك ج��زءا منها ,لكنه يخت�ص بدرا�سة
الوحدات الفونيمية فقط.
وي��ح��دد ,تقليديا ,التطريز ف��ي درا���س��ة ثالث
وح��دات ,هي :النبر الديناميكي (�أو نبر الطاقة,
المربوط بزيادة القوة في قذف هواء التنف�س �أو
نق�صانها) ,ونبر التنغيم (�أو نبر العلو ,المربوط
بتردد كبير زائ��د من �أ�سا�سه �أو ناق�ص) والمدة
�أو الكمية ,المربوطة بالم�سك الطويل الزائد �أو
الناق�ص للفونيم  .((("Phonemeوبالن�سبة
ل�سبان�سر  .Spencer, Aي�شكل التطريز مظاهر
مهمة ف��ي التنظيم ال�صواتي للغة ال��ت��ي تتجاوز
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كونها مجرد الئحة للفونيمات ولبدائلها المتغيرة,
و�أن مالمحه" :تت�ضمن النبر ,وال��ط��ول ,والنغم,
والتنغيم .وكثيرا ما يطلق التطريز على النبر
والإيقاع بالإ�ضافة �إلى التنغيم( ,رغم �أن توظيف
هذا الم�صطلح (وم�شتقاته) ي�شهد تنوعا في معانيه
(((
الفنية �أي�ضا)".
لكنه ,بتعبير فوك�س ( ,)2000يلتحم التحاما
قويا ,في ال�سياقات الل�سانية ,بمعنى مختلف كما
ذكرنا �سلفا ,ويحيل على العديد من خ�صائ�ص
الأق���وال ,مثل النبر ,والتنغيم في النثر �أكثر من
ال�شعر .وم��ع كل ه��ذا ي�صعب الظفر بتخ�صي�ص
محدد للمجال ,ولم�سار المعنى الل�ساني "للتطريز",
و�ضبطه بوا�سطة م�صطلحات �إ�ضافية مرتبطة
(((
به.
ل��ق��د تميز الإرث الل�ساني ال��ق��دي��م بت�ضخم
االه��ت��م��ام بالمالمح القطعية ال��ت��ي ح�صرت في
الم�صوتات وال�صوامت �أو �أو�صافهما ,وقد قيل �إن
الكتابة �أ�سهمت �إلى حد كبير في بلورة هذا الت�صور
القطعي والخطي ,وزكته ور�سخته( .((1فمن المعلوم
�أن الكلمات في الن�سق الكتابي الأب��ج��دي تمثلها
�سال�سل من رم��وز ال�صوامت (�أو الم�صوتات �أو
بع�ض الم�صوتات) (الحروف المتعاقبة) .وقد كان
من نتائج ذلك �أن نظر �إل��ى التمثيالت ال�صواتية
باعتبارها قطعية� .إال �أن الكتابة العربية بعامة,
والكتابة القر�آنية منها بخا�صة تفند مثل هذا الزعم؛
حيث تتكون م��ن طبقة ال�صوامت (ال��ح��روف),
وطبقة الم�صوتات (الحركات) ,وعالمات :ال�شدة,
( ّ) والمد (~) ,والوقف ,والإمالة...الخ.
لقد بدت المالمح التطريزية للت�صور التقليدي
وذات �أهمية قليلة ,بل وهام�شية �أو
ب��دو ًا محيرا َ
ثانوية "تنقل �أ�شياء متنوعة ومختلفة مثل االنفعاالت
والأح���وال النف�سية وتلوينات الفكر والإح�سا�س,
�آفاق الثقافة والتراث 103

ف�����ص��ارت ب��ذل��ك �أق���رب بكثير �إل���ى ال��وق��ائ��ع غير
الل�سانية مثل الفيزيولوجيا وعلم النف�س .وف�ضال
عن ذلك فهي تتلون وتتغير بحيث ي�صح اعتبارها
عنا�صر غير تعاقدية ووحدات معللة"(.((1
وعلى الم�ستوى الأ���ص��وات��ي ,يعتبر لـدفوجيد
(" :Ladefoged )1975مالمح فوق قطعية [�أو
تطريزية] تلك المظاهر الكالمية التي تت�شكل من
�أكثر من �صامت �أو م�صوت منفرد .والمالمح فوق
القطعية الرئي�سة ه��ي :النبر ,وال��ط��ول ,والنغم,
والتنغيم .وتكون هذه المالمح م�ستقلة عن المقوالت
ال�لازم��ة لو�صف ال��م�لام��ح القطعية (م�صوتات
و�صوامت) ,وتتكون من حركات تيار الهواء ,و�أو�ضاع
المزمار ,والتمف�صالت الأولية والثانوية ,والترددات
(((1
الم�شكـِّـلة لها".
وفي هذا ال�صدد يرى فوك�س �أن �أغلب المالمح
القطعية تنتج -على الم�ستوى الفيزيولوجي-
بوا�سطة مكون فوق الحنجرة .حيث يتوقف مو�ضع
النطق وطريقته على و�ضعية الل�سان وحركته ,وعلى
الطبق اللين ,والحنك ,وهكذا .وي�ستثنى الجهر
وحده من هذا التعميم ,حيث ينتج في الحنجرة مع
(((1
مالمح حنجرية �أخرى مثل النف�سية والتهميز
وخالفا لذلك ,يمكن �أن ينظر �إل��ى المالمح
التطريزية على �أنها نتاج للن�شاط الحنجري �أو
تحت المزماري� .إن النغم والتنغيم يرتكزان على
العلو المو�سيقي  ,Pitchال��ذي تتحكم في �إنتاجه
الع�ضالت الحنجرية (الحبال ال�صوتية) ,بينما
تن�سب م�لام��ح ال��ن��ب��ر ,دائ��م��ا ,لن�شاط ع�ضالت
التنف�س.
وترتكز مالمح التطريز� ,أكو�ستيكيا ,على العلو
المو�سيقي واالرتفاع وال�شدة �إال �أن كل منها "ينتقي"
من تلك البارامترات بح�سب ما ينا�سب طبيعته
الفيزيائية وال�سمعية.
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مقـــاالت

وب��ت��ع��ب��ي��ر ب��رو���س��ن��ه��ان وم��ال��م��ب��رج ()1970
" :Brosnahan & Malmbergيعبر عن المالمح
التطريزية ,التي ت�ستعملها اللغات عموما في الطور
الأكو�ستيكي للمادة ال�صوتية ,في �شكل اختالف
ال��ت��ردد الأ���س��ا���س ,وف��ي ال�شدة� ,أو ال��م��دة؛ �أي في
اختالف ال�سمات الأ�سا�س للمادة الأكو�ستيكية.
�أما اختالف الخوا�ص الأخ��رى ,الأق��ل �أهمية ,من
قبيل زيادة العالئق الأكو�ستيكية �أو نق�صانها بين
الت�أنيف ,والتغوير� ,أو بين المالمح الأخرى الم�شكلة
للبنية ,ونوعية الجهر� ,أو حتى الجهر نف�سه ,فلي�س
اختالفا مجهوال ب�صفته م��ادة �أ�سلوبية للمالمح
التطريزية ,لكنه يظل اختالفا نادرا جدا .االحتمال
الثالث ,وه��و �أي�ضا طريف ن�سبيا ,هو �أن الملمح
التطريزي عبر عنه بو�صفه نوع من االنقطاع في
ا�ستمرارية خا�صي ٍة من خوا�ص المادة الأكو�ستيكية,
وذل��ك بهدف تقابل مقطع �أو كلمة بانقطاع مع
(((1
مقاطع �أو كلمات بدون �أي انقطاع".
و�إذا ك��ان��ت ال��ت��ط��ري��زات ت��رت��ك��ز ع��ل��ى ه��ذه
الخ�صائ�ص الأكو�ستيكية مجتمعة �إال �أن هذا
االرتكاز يكون �أق��وى في مالمح دون �أخ��رى ,وفي
خ�صائ�ص دون �أخرى.
وعلى الرغم مما قادتنا �إليه المعطيات الأ�صواتية
الفيزيولوجية والأكو�ستيكية معا من تمايز وا�ضح
بين المالمح التطريزية و�أخواتها القطعية� ,إال
�أن��ه ال ينبغي االقت�صار ,بحال من الأح���وال ,عند
تعريفها ,على المعطيات الأ�صواتية فح�سب؛ وذلك
ل�سبب ب�سيط ,وهو �أن �أ�صحاب الدرا�سات الأ�صواتية
�أنف�سهم ,عند معالجتهم لهذه المالمح ,يلج�ؤون
عموما �إلى المبادئ ال�صواتية.

من دورها الل�ساني؛ وهكذا ف�إن "الخوا�ص التمييزية
المالئمة على الم�ستوى الل�ساني ت�صنف وحدها
فقط على �أنها مالمح تطريزية في لغة معينة"(,((1
وبالن�سبة لبرو�سنهان ومالمبرج ( )1970يتج�سد
هذا الدور الل�ساني في كون" :المالمح التطريزية
للغة ما تع ِّيـن الحدود �أو تف�ضي �إلى تعيين المجموعات
الأ�صواتية في ال�سل�سلة الكالمية .وتعمل كذلك,
على ما يبدو ,بطريقتين مختلفتين و�شهيرتين:
تكون الأولى بزيادة التقابل بين الوحدات المتتالية
�أو المتجاورة ,والثانية بالإ�شارة �إل��ى ح��دود تلك
(((1
الوحدات".
وبهذا يكون الدور الل�ساني للتطريز ,في منظور
الباحثين المذكورين ,تقابليا من جهة و�إ�شاريا
بالن�سبة لحدود الوحدات الأ�صواتية من جهة ثانية.
لكن ما تواط�أ عليه جمهور ال�صواتييـن �أن "الخا�صية
المميزة الأ�سا�س للملمح التطريزي ,في مقابل
الملمح القطعي ,هي ان�سحاب هذه المالمح على
مجاالت �أكثر ات�ساعا من القطعة المنفردة"(,((1
وفي هذا ال�صدد يقول هايمان (:Hyman )1975
"قد نظر للمالمح التطريزية نظرة جيدة على
�أنها ام��ت��داد ف��وق ال��وح��دات التي تت�سع لأكثر من
قطعة ((1(".وبتعبير لوهي�ست (Lehiste )1970
ه��ي" :المالمح التي يمتد مجالها ف��وق �أكثر من
قطعة واحدة"(.((1

�إن الفونيم يبقى حا�ضرا في تحديد الماهية
ال�صواتية لهذه المالمح التي لم تحظ في المدار�س
التقليدية بو�ضع ل�ساني معتبر لأنها لم تحدد تحديدا
م�ستقال عن القطع والفونيمات؛ فالفونيم هو "الذي
يحدد الو�ضع الل�ساني للظواهر التطريزية التي
وفي هذا ال�سياق يرى فري (� Fry )1968أن تو�ضع ف��وق مجموعات قطعية �أو ف��وق مقاطع �أو
الملمح التطريزي يقابل الملمح ال�صواتي ,و�أن على التوالي �صوامت وم�صوتات .فهي� ,إذن ظواهر
المالمح التطريزية ال يمكن تعريفها �إال انطالقا تحدد بالنظر �إلى القطع� .إنها تقع فوقها �أو �أنها
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فونيمات تعرف بال�ضد( :لي�ست ال بالم�صوتات وال
بال�صوامت) ,لأنها ال تندرج معها �ضمن المتواليات
نف�سها ولأنها تمتد �إلى �أكثر من قطعة لكنها تتزامن
معها .والدليل على كل ذلك �أن �أنغام القول ,مثال,
قد كتبت ,ب�شكل متواتر ,على �سطر منف�صل فوق
الأ�صوات اللغوية التي ت�ؤلف القول ,وك�أنها مالمح
�إعجامية ال تكاد تتجاوز الدور الم�ساعد .ومهما يكن
من �أمر ,فنحن ب�إزاء م�ستويين مختلفين متوازيين
يت�شكل �أحدهما من توالي ال�صوامت والم�صوتات,
ويت�شكل الثاني من الظواهر "فوق -القطعية"(.((2
وبهذا نخل�ص �إلى �أن مالمح التطريز -من خالل
المعيار ال�صواتي -هي تلك المالمح الممتدة فوق
مجاالت �أكثر ات�ساعا من مجال القطعة المنفردة,
غير �أن ه��ذا التعريف لن يكتمل �إال بالنظر �إلى
ال��دور الل�ساني الم�سنود لتلك المالمح المحددة
في التنغيم والنغم والنبر والإيقاع والوقف والطول
على الم�ستوى المركبي ف�ضال عن اال�ستبدالي,
�أولنَـقـُ ْـل عموما على �أ�سا�س �إ�سهامها في تكوين بنية
تطريزية وفي تنظيم الأقوال.
 .2المالمح التطريزية في الدرا�سات
النحويـة وال�صرفيـة القديمـة:
� 1.2إغفـال النحويين وال�صرفييـن
للظواهر التطريزية ف��ي نظـر
بع�ض الم�ست�شرقيـن وال��ع��رب
المحدثيـن:

ذهب بع�ض الدار�سين من الم�ست�شرقين والعرب
المحدثين �إل��ى نفي الظاهرة التطريزية برمتها
�أو جوانب منها عن كتب النحو وال�صرف العربية
القديمة .يقول هنري فلي�ش " Henry Fleischنبر
الكلمة فكرة كانت مجهولة تماما لدى النحاة العرب,
بل لم نجد له ا�سما في �سائر م�صطلحاتهم ()...
�أما علم ال�صرف فيبدو �أن فكرة النبر قد �أهمته
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جزئيا ,وذلك في حالة واحدة فح�سب ,حين تلحق
باال�سم الم�ؤنث �ألف الت�أنيث الممدودة (المنبورة)
في مقابل الألف المق�صورة (غير المنبورة) ()...
وهذه الحالة تدع رغم ذلك دورا ثانويا للنبر"(,((2
وينفي جان كانتينو  Jaune Cantineauنفيا يكاد
يكون قاطعا �إمكانية التعويل على النحاة العرب
القدامى فيما يتعلق بالتطريز؛ وذل��ك بقوله" :ال
يمكن �أن نعول على النحاة العرب القدامى فيما
يخ�ص ال��ت��ط��ري��ز ،فهم ل��م يهتموا بالمقطع وال
بالتقطيع المقطعي ،ف���إذا كانوا قد اهتموا بكمية
الحركات والإيقاع ال�شعري المبني على هذا الكم
ف�إنهم لم يهتموا ال بنبر الكلمة وال بتنغيم الجملة،
واقت�صرت درا�ستهم على الوقف"( ((2ويحذو �أني�س
فريحة حذوهما بقوله�" :إن ق�ضية النبرة لم يعرها
العرب �أق��ل انتباه ( )...ولم يعطها لغويو العرب
حقها من العناية ,حتى �إنهم لم ي�ضعوا لها لفظا
خا�صا ,ونعني ق�ضية النبرة و�أثرها في الحركة من
حيث الطول والق�صر"( ((2وهذا التعميم وقع فيه
الأنطاكي كذلك بقوله" :قواعد التنغيم في العربية
مجهولة تماما ،لأن النحاة لم ي�شيروا �إلى �شيء من
ذلك في كتبهم"( ,((2وردد تمام ح�سان ما يماثل
هذه الأحكام عندما قال" :التنغيم في اللغة العربية
الف�صحى غير م�سجل وال مدرو�س ،ومن ثم نخ�ضع
درا�ستنا �إياه في الوقت الحا�ضر ل�ضرورة االعتماد
على العادات النطقية في اللهجات العامية"(.((2
و�أ�ضاف في مو�ضع �آخر �أن" :درا�سة النبر ودرا�سة
التنغيم في العربية تتطلب �شيئا من المجازفة؛
ذل��ك لأن العربية ل��م ت��ع��رف ه��ذه ال��درا���س��ة في
قديمها ,ولم ي�سجل لنا القدماء �شيئا من هاتين
الناحيتين ,و�أغ��ل��ب الظن �أن م��ا نن�سبه للعربية
الف�صحى ف��ي ه��ذا المقام �إن��م��ا يقع تحت نفوذ
لهجاتنا العامية"( .((2ولم يتوقف الأمر عند ه�ؤالء
الدار�سين ,بل ما زال��ت الكتابات تتوالى مجترا
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�آراء ال�سابقين ,ومن ذلك قول ال�ضالع (:)1999
"على الرغم من �إحاطة العرب القدماء بالتحليل
اللغوي الدقيق والدر�س النحوي العميق للغة العربية
ون�صو�صها لم نعثر –ح�سب علمي -على ما يدل
على تناولهم لظاهرتي النبر والتنغيم .ومع �أنهم
قدموا لنا في علمي التجويد والقراءات ما تناولوه
عن الوقف واال�ستغراق الزمني ,وهما من المظاهر
ال��ت��ط��ري��زي��ة � prosodicأو الفو[ق] قطعية
 suprasegmentalالتي ت�شمل النبر والتنغيم
�إلى جانب هاتين الظاهرتين ,فلم يذكروا عنهما
�شيئا ولو ب�أوجز عبارة تدل على وجودهما في اللغة
العربية و�إح�سا�س القدماء بهما.

مقـــاالت

وبطبيعة الحال ال تخلو �أي لغة طبيعية من نبر
وتنغيم .فهما يتحققان في �أي ك�لام منطوق في
�أي لغة من اللغات الحية .واللغة العربية كانت
قديما – وما زالت حديثا� -إح��دى اللغات الحية؛
فمن الطبيعي �أن يوجد بها نبر وتنغيم قديما ,كما
يوجد بها حديثا ( )...ولكن النبر بطبيعة الحال
موجود في اللغة العربية على الم�ستوى ال�صوتي
� phoneticأي في التحقيق ال�صوتي غير الوظيفي
( )...والتنغيم م��وج��ودا �أي�ضا في اللغة العربية
على الم�ستوى ال�صوتي  phonetic levelب�صورة
ب�سيطة بالمقارنة مع بع�ض اللغات الأخ���رى مثل
(((2
الإنجليزية"
ومن النافين للتنغيم والنبر في كتب القدماء
وك��ذا في اللغة العربية محيي الدين رم�ضان في
مقاله الذي حمل عنوانا م�ستفزا :هل في العربية
الف�صيحة تنغيم؟ ومما قاله الباحث المذكور:
"و�أغلب م��ن ت��ح��دث ع��ن التنغيم ف��ي ال��در���س
اللغوي الحديث من العرب لم يخالف في و�صفه
وال مناق�شته وال تقريره وال نتائجه .وهو ما يجده
ال��ق��ارئ في ما كتب بالإنجليزية دون �أي تباين.

ويحاول بع�ض الباحثين �أن ين�ص على وجود هذه
ال��ظ��اه��رة ف��ي ف�صيحة العربية ,وي�ضرب لذلك
مثال م��ن الن�ص ال��ع��زي��ز ,بالرغم م��ن �أن بع�ض
الدار�سين يقطع بعدم وجودها على نحو ما هي
عليه في الإنجليزية �إال من بع�ض الإ�شارة �إلى ما
ي�شبه ذلك ((2(".ثم انتقل �إلى الحديث عن النبر
فيما ي�شبه الخلط بين الظاهرتين ,فب ّين انطالقا
من باحثين �آخرين فقدان الدليل على وجود هذه
الظاهرة في الف�صيحة ,وفيما يخ�ص التنغيم نقل
عن رم�ضان عبد ال��ت��واب نفيه �أن يكون القدماء
قد تناولوا ظاهرة التنغيم �أو عرفوا كنهه �إال بع�ض
�إ�شارات نادرة( ((2ثم �أخذ ي�ؤول �أقوال القدماء على
�أنها لي�ست من قبيل الم�صطلح المذكور ,وي�ستعر�ض
خ�صائ�ص العربية التي لي�س منها التنغيم.
"بل �إن الظاهرة اللغوية �أي��ة ظ��اه��رة ,مما
تحتوي عليها اللغة ,ويتكلم بها النا�س ,هي بع�ض
�أنظمتها ال�صوتية ,فال ت�ضاف �إليه �إ�ضافة ,وال
يقترح �أن تُجعل في اللغة بعد �أن لم تكن! وهذا من
بديهيات العلم منهجا ونتائج .ودعوة من دعا �إلى
االنتفاع بالتنغيم في الف�صيحة من قبيل تزجية
الكالم وا�ستهواء الظاهرة له في اللغة الإنجليزية �أو
غيرها من اللغات التي من �سمتها �أن تجري في كالم
المتحدثين بها" ((3(".ف�أما في العربية الف�صيحة
بتراثها من ال�شعر والنثر وال �سيما الن�ص العزيز,
وبما ت�ضمنته من خ�صائ�ص النظم ,ومذاهب اللغة
والنحو وال�صرف ف�إن فيها ما يغنيها ويغني �أهلها
في تكوينها و�إ�سماعها ,وال ت�شمل كل �أ�صناف الجمل
و�أجزاء الكالم.
ثم �إن الحديث عن الظاهرة ال بد �أن يبد�أ من
معالم في الكالم ت�شتمل على عنا�صر اللغة ,ال �أن
يبد�أ بالبحث في ظاهرة من عادة متكلمين بلغات
(((3
�أخرى ال�صطناعها"
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ويجتر ه��ذه الآراء دار���س��ون �آخ����رون( ,((3حتى
�إن��ه يجوز لنا �أن ن�ستنتج مع �أحمد ك�شك :وجود
"�إح�سا�س عام عند اللغويين المعا�صرين ي�ؤكد
بعد التنغيم [والنبر] ع��ن �أن ي��ك��ون ل��ه [لهما]
قيمة �صرفية �أو نحوية في لغتنا العربية ،و�أن��ه لم
يخطر ببال القدامى ا�ستخدامه [هما] من هاتين
الناحيتين"(.((3
وتكاد تتفق هذه الآراء على النفي القاطع لمعرفة
�أو فهم النحويين وال�صرفيين القدامى لظاهرتي
النبر والتنغيم بخا�صة (�أو للظاهرة التطريزية
بعامة على نحو ما ذهب �إليه كانتينو)� ,أو لتوظيفهم
لأي ا�صطالح يحيل على النبر ,والتنغيم�( ,أو حتى
وج��ود ه��ذه الظواهر ف��ي اللغة العربية على نحو
م��ا ذه��ب �إل��ي��ه محيي ال��دي��ن رم�����ض��ان) وف��ي هذا
تعميم يخل بالن�سبية العلمية ,و"من ���ش���أن هذا
الحكم القطعي �أن يحرف �أب�صارنا وب�صائرنا عن
الحقيقة العلمية حتى ول��و كانت ب�سيطة ون�سبية
�أو نتيجة عن مجرد حدو�س"( ((3وق��د يفند هذه
الأحكام اال�ستق�صاء المت�أني.
والواقع �أن الدرا�سات النحوية وال�صرفية ت�شهد
لأ�صحابها على �إ�سهابهم في معالجة جوانب من
التطريز وبخا�صة :الوقف (الإ�شمام ,والروم,)...
والطول (المد والإدغ����ام ,)...والإي��ق��اع (تخفيف
الهمز ,والإمالة ,والتفخيم )...فهذه ظواهر قتلت
(((3
بحثا من جوانبها المتعددة.
ولكن �إذا ك��ان َق ْ�ص ُد ه����ؤالء م��ن التطريز هو
"نطاقه الأك��ث��ر �أرثوذك�سية� ,أي النبر والنغم
والتنغيم"( ((3بتعبير �أندر�سن ,ف���إن تلك المظان
التراثية ,مع ذلك ,لم تخل خلوا مطلقا منه ,وهذا
يدعو كل باحث عن الحقيقة ,ومتر�صد لها� ,أن
يطيل النظر في مكنون �إرثنا ال�صوتي بكل �صبر
و�أناة.
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 2.2النبـر والتنغيـم في الدرا�سـات
النحويـة وال�صرفيـة القديمـة:

وظف علماء النحو وال�صرف م�صطلح "النبر"
�أو "النبرة" في م�صنفاتهم توظيفا يماثل ,من حيث
اال�صطالح والمفهوم ,ما هو قائم في درا�ساتنا
ال�صوتية الحديثة؛ فهذا اب��ن جني ي�ستهل كتابه
(الخ�صائ�ص) ب��ـ(ب��اب ال��ق��ول على الف�صل بين
الكالم والقول) ,ويقوده حديثه عن �إكثار ال�شعراء
من ا�ستعمال ا�صطالح الكالم للداللة على الجمل
التامة �إلى القول" :ومما ي�ؤن�سك ب�أن الكالم �إنما
هو للجمل التوام دون الآحاد �أن العرب لما �أرادت
الواحد من ذلك خ�صته با�سم له ال يقع �إال على
ال��واح��د ,وه��و ق��ول��ه��م" :ك ِلمة" ,وه��ي حجازية,
ِ
و"ك ْلمة" وهي تميمية .ويزيدك في بيان ذلك قول
ُكـث َـ ّيـر:
ل����و ي�����س��م��ع��ون ك���م���ا ���س��م��ع��ت ك�لام��ـ��ه��ا
خ��������ـ��������روا ل�������ع�������زة رك�������ع�������ا و������س�����ج�����ـ�����ودا
ومعلوم �أن الكلمة الواحدة ال ت�شجو ,وال تحزن,
وال تتملك قلب ال�سامع� ,إنما ذلك فيما طال من
ال��ك�لام ,و�أم��ت��ع �سامعيه ,بعذوبة م�ستمعه ,ورق��ة
حوا�شيه ( )...وقد �أكثر ال�شعراء في هذا المو�ضع
حتى �صار ال��دال عليه كالدال على ال�شاهد غير
الم�شكوك فيه �أال ترى �إلى قولـه:
وح�����دي�����ث�����ـ�����ه�����ا ك����ـ����ال����غ����ي����ـ����ث ي�������س���م���ع���ـ���ه
راع�������������ي �����س����ن����ي����ن ت�����ت�����اب�����ع�����ت ج����دي����ـ����ا
ف�������أ�������ص������اخ ي�����رج�����و �أن ي����ك����ـ����ون ح��ي��ـ��ا
وي���������ق���������ول م���������ن ف������������رح ه�����ي�����ـ�����ا ر ّب������ـ������ا
و�س ْجره ,وه��ذا ال يكون
يعني حنين ال�سحاب َ
ع��ن نبرة واح���دة ,وال َر َزم���ة مختل�سة� ,إنما يكون
مع البدء فيه والرجع ,وتثـنّي الحنين على �صفحات
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ال�سمع"(.((3

مقـــاالت

يذهب �أبو الفتح �إلى �أن ال�شعراء قد �أكثروا في
ا�ستعمال الكالم للإحالة على الجمل التوام ال على
الكلمة الواحدة� .إن حديث المتغزل بها  -في البيت
ال�شعري -ي�شجي ويطرب وه��ذا ال يت�أتى �إال عن
كلمات ال عن كلمة واحدة ,وهذا معلوم عندهم حتى
�صار ال��دال عليه كمقيم الدليل على مما ال ي�شك
فيه من الأمور المعلومة بال�ضرورة .وهذا الحديث
يماثل حنين ال�سحاب و���س��ج��ره( ,((3ي�سمعه راعي
توالت عليه �سنين من الجدب وتتابعت ,ف�أ�صاخ
ال�سمع ل�صوت الرعد وكله رجاء �أن ي�صير ال�سحاب
مطرا .وقد عقب على هذا بقوله" :وهذا ال يكون عن
نبرة واحدة ,وال رزمة مختل�سة �إنما يكون مع البدء
فيه والرجع ,وتثنى الحنين على �صفحات ال�سمع".
"وقوله "وهذا" يعني ال�شجو والطرب واال�ستح�سان
واال�ستعزاب لحديثها ,ال يكون عن نبرة واحدة� :أي
ال يكون عن كلمة واحدة منبورة ,وال رزمة مختل�سة
�أي وال يكون عن مجموعة �أ�صوات �أو كلمات مختل�سة
�أي ذه��ب فيها بع�ض ال�صوت وبقي بع�ضه نتيجة
ال�سرعة وعدم الت�أني في النطق ,((3(".و�إنما يكون
مع البدء والرجع ,وما يحدثه الحنين من تموج (�أو
(((4
تثـنٍ ) على �صفحات ال�سمع.
وهذا الت�أويل ي�ؤكده ما قاله ابن جني في بيت
كثير ع��زة ,مما يعني �أن م��راده بالنبرة الواحدة
الكلمة المنبورة ,والرزمة المختل�سة مجموعة من
الكلمات ذات الأ�صوات المختل�سة.
وبهذا يت�ضح من ن�ص ابن جني:
� .1أن النبر يقابل االختال�س ,و�أن فيه يرفع
ال�صوت ,وه��ذا ي�ساوق ق��ول نحاة �آخ��ري��ن ,يقول
�صاحب (كتاب الأف��ع��ال) موظفا م�صطلح النبر:
"و َن َب َر الكالم نبرا :همزه ,وال�شيء :رفعه ,ومنه
المنبر ,وبالرمح :طعن ,والغالم :ترعرع ,والحرف:

همزه ,وقري�ش ال تنبر �أي ال تهمز"( .((4ويكون النبر
عند �أبي الفتح بالت�أني ,واالختال�س بال�سرعة .وهذا
الت�أني يبرز الأ���ص��وات ويجعل ال�سل�سلة الكالمية
متموجة لما تتخللها من نبرات ,وهذا ما يفهم من
قوله" :تثني الحنين على �صفحات ال�سمع".
� .2أن النبر يقع في الكلمة ,وال يتم ذلك �إال في
جزء واحد �أو مقطع بتعبير المحدثين.
� .3أن تعاقب النبرات في الكالم التام (الجمل)
ينتج عنه الإيقاع� ,أي ال�شجو والطرب واال�ستح�سان,
وال يتح�صل ذلك من كلمة واح��دة منبورة �أو من
كلمات مختل�سة" ((4(.ومجمل القول �أن ابن جني
يقول� :إن ال�شجو وال��ط��رب بحديثها ال يكون عن
كلمة واحدة منبورة ,وال يكون عن مجموعة كلمات
اختل�ست �أ�صواتها اختال�سا �أي لم تنبر ,و�إنما يكون
مع مد ال�صوت وت��ردي��ده في الحلق مترنمة ,ومع
النطق بكلمات متوالية منبورة �أي يكون عن توالي
ع��دد من النبرات فيما ي�سمى بالكالم المت�صل,
ف��ت��ب��دو الأ����ص���وات ع��ل��ى �صفحات ال�سمع متثنية
(((4
متعوجة".
وبهذا نخل�ص �إلى �أن ابن جني لم يدرك النبر
لفظا فح�سب ,و�إنما ا�ستوعب – ف�ضال عن ذلك-
معناه و�أثره؛ حيث اعتبر النبر عملية تدرك بال�سمع
في �صورة �ضغط على ج��زء من الكلمة ,وبتوالي
النبرات (�أي التثني) في ال�سل�سلة الكالمية يتح�صل
الإيقاع في �شكل �شجو وطرب ,و�أن "ما فات علماء
العربية القدامى ب�صدد ظ��اه��رة النبر ه��و عدم
ن�صهم على �أمكنة وقوعه� ,أما م�سمى هذه الظاهرة
وكنهها �أو حقيقتها ,ومالمحها ,ودوره��ا في اللغة
فقد عرفوه تماما ,وال يختلف البحث الحديث معهم
(((4
في �شيء منها".
وال تخلو الم�صنفات اللغوية القديمة من حديث
عن ظاهرة التنغيم ,وقد ر ّدد باحثون كثيرون مقولة
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ابن جني النفي�سة" :وقد حذفت ال�صفة ودلت الحال
عليها وذلك فيما حكاه �صاحب الكتاب من قولهم:
�سير عليه ليل ,وهم يريدون :ليل طويل ,وك�أن هذا
�إنما حذفت فيه ال�صفة لما دل من الحال على
مو�ضعها .وذلك �أنك تح�س في كالم القائل لذلك
من التطويح والتطريح والتفخيم والتعظيم ما
يقوم مقام قوله طويل �أو نحو ذلك ,و�أنت تح�س هذا
من نف�سك �إذا ت�أملته .وذلك �أن تكون في مدح �إن�سان
والثناء عليه ,فتقول :كان واهلل رجال! فتزيد في قوة
اللفظ ب��ـ(اهلل) هذه الكلمة ,ولتمكن في تمطيط
الالم و�إطالة ال�صوت بها وعليها �أي رجال فا�ضال �أو
�شجاعا �أو كريما �أو نحو ذلك .وكذلك تقول� :س�ألناه
فوجدناه �إن�سانا! وتمكن ال�صوت ب�إن�سان وتفخمه
فت�ستغني بذلك عن و�صفه بقولك� :إن�سانا �سمحا �أو
جوادا �أو نحو ذلك.
فعلى ه��ذا وم��ا يجري مجراه تحذف ال�صفة.
ف�أما �إن عريت من الداللة عليها من اللفظ �أو من
الحال ف���إن حذفها ال يجوز ( )...وم��ن ذل��ك ما
يروى في الحديث :ال �صالة لجار الم�سجد �إال في
الم�سجد؛ �أي ال �صالة كاملة �أو فا�ضلة ,ونحو ذلك.
(((4
وقد خالف في ذلك من ال يعد خالفه خالفا".

به البناء فقالَ :ط َّرح بناءه ت َْطريِح ًا ط َّوله ج ًّدا"
ويذهب بنا الفكر ,من خالل هذا الن�ص ,ومن
خالل قول �أبي الفتح في مو�ضع �آخر في المدات:
"وذلك من �ش�أن المدات ,ولذلك ا�ستعملن في
الأرداف والو�صول والت�أ�سي�س والخروج وفيهن يجرى
ال�صوت للغناء والحداء والترنم والتطويح,((4(".
�أن التطويح وك��ذا التطريح -ف��ي كتاباته -هما
ال��م��رادف��ان اال�صطالحيان للتنغيم ف��ي ال��در���س
ال�صوتي الحديث.
(((4

لقد �شدد �أب��و الفتح على قيمة هذه التلوينات
ال�صوتية ,وجعلها في م�ستوى دالالت الحال" ,ف�أما
�إن عريت من الداللة عليها من اللفظ �أو من الحال
ف�إن حذفها ال يجوز".
وي��ذه��ب ال�ضالع (� )1999أن ن�ص اب��ن جني
"ال يدل على تنبهه �إلى النبر والتنغيم ,ولكنه يدل
على تنبهه �إل��ى الو�سائل ال�صوتية والحركية غير
اللغوية التي ت�ضاف �إلى الوحدات اللغوية وتحيط
بها معبرة ع��ن دالالت مق�صودة ح�سب الموقف
والمقام والحال .فمن الو�سائل ال�صوتية الرمزية
التي ي�ستعين بها المتكلم في تلوين كالمه وت�صوير
�ألفاظه :التفخيم كما يحدث عندما ننطق كلمة
"كبير" بلفظ مفخم يت�سع فيه التجويف الفموي
لت�صوير العظم والمبالغة في ال�ضخامة ,والترقيق
كما ي��ح��دث عندما ننطق كلمة "�صغير" بلفظ
مرقق ي�ضيق فيه التجويف الفموي لت�صوير ال�ض�آلة
وقلة الحجم ,و�إط��ال��ة الحركات الق�صيرة ومطل
الحركات الطويلة ومدها ت�صويرا للطول �أو البعد.
وقد ي�صاحب هذه الو�سائل ال�صوتية حركات ج�سمية
(((4
�أو �إ�شارية".

وبهذا يت�ضح �أن النحاة لم يغفلوا بتاتا التنغيم؛
فحذف ال�صفة -ح�سب الن�ص �أع�ل�اه -من�سوب
لإمام النحو �سيبويه ,ويعو�ض المحذوف بقرينة �أداء
الكالم؛ �أي التطويح والتطريح والتفخيم والتعظيم,
وه��ي تلوينات �صوتية ت�سد م�سد التلفظ بال�صفة
والت�صريح بها�" .إن الأمر يعني �أن يذهب ال�صوت
و�أن يجيء في الهواء و�أن يطول ويرفع ويعلى ويزاد
في مده �أي �أن المتكلم يحدث تغييرات في طبقة
ال�صوت"(((4؛ �إذ ورد في (ل�سان العرب)" :ت ََط َّو َح
ويبدو �أن ه��ذا ال���ر�أي ال يخلو من تمحل بعيد
�إِذا ذه��ب وج��اء فـي الهواء" وفيه �أي�ضاَ :
"ط َّر َح ف��ي ت��خ��ري��ج ك�ل�ام اب���ن ج��ن��ي ,وال���واق���ع �أن الأم���ر
ال�شي َء :ط ّوله ،وقـيلَ :رفَعه و�أَعاله ،وخ�ص بع�ضهم عند اب��ن جني يتجاوز الإ���ش��ارات �إل��ى الن�صو�ص
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المالمـح
التطريزيـة
فـي
الدرا�سـات
النحويـة
وال�صرفيـة
القديمـة
ونظريـة
تـكـامـل
العـلـوم

الطويلة المنظمة لهذه الظاهرة( ,)((5ونع�ضد تلك
الن�صو�ص بقوله في (المن�صف)� :إن �أهل اللغة "قد
ي�صلون �إلى �إبانة �أغرا�ضهم بما ي�صحبونه الكالم
مما يتقدم قبله� ,أو يت�أخر بعده ,وبما ت��دل عليه
الحال ( )...ف�إن لها في �إفادة المعنى ت�أثيرا كبيرا,
(((5
و�أكثر ما يعتمدون في تعريف ما يريدون عليه"
�إن الإح�سا�س الواعي بالتنغيم (�أو التطويح)
عند ابن جني ثابت ثبوتا ال تخطئه بديهة الدار�س
المن�صف ,وهو و�إن لم يذكر لفظ تنغيم ف�إنه �أدرك
الظاهرة التي تنطبق عليها قولة المو�صلي ال�شهيرة:
"تدركها المعرفة وال تحيط بها ال�صفة".

مقـــاالت

وينبعث الإح�سا�س بالتنغيم في كتابات نحاة
�آخرين من قبيل ابن يعي�ش القائل في باب الندبة:
"اعلم �أن المندوب مدعو ولذلك ذكر مع ف�صول
النداء لكنه على �سبيل التفجع ف�أنت تدعوه و�إن كنت
تعلم �أنه ال ي�ستجيب كما تدعو الم�ستغاث به و�إن
كان بحيث ال ي�سمع ك�أنه تعده حا�ضرا و�أكثر ما يقع
في كالم الن�ساء ل�ضعف احتمالهن وقلة �صبرهن,
ولما كان مدعوا بحيث ال ي�سمع �أتوا في �أوله (بيا �أو
وا) لمد ال�صوت ولما كان ي�سلك في الندبة والنوح
مذهب التطريب زادوا الأل��ف �آخ��را للترنيم كما
ي�أتون به في القوافي المطلقة وخ�صو�صا بالألف
دون الواو والياء لأن المد فيه �أمكن من �أختيها"(,((5
كما يقول في حرف النداء" :الغر�ض من حروف
النداء امتداد ال�صوت وتنبيه المدعو ف���إذا كان
المنادى متراخيا عن المنادى �أو معر�ضا عنه ال
يقبل �إال بعد اجتهاد �أو نائما قد ا�ستثقل في نومه
ا�ستعملوا فيه جميع حروف النداء ما خال الهمزة
وهي يا و�أيا وهيا و�أي لأنها تفيد تنبيه المدعو ولم
(((5
يرد منها امتداد ال�صوت لقرب المدعو".
�إن رفع ال�صوت ,ومده ,والترنم به هي مالمح
تنغيمية بامتياز.

فهذه �إ���ش��ارات للغويي العرب القدامى ,وهي
لي�ست قليلة وال ن��ادرة ,خا�صة �إذا �أ�ضيفت �إليها
�أعمال النحاة المب�سوطة في نطاق حقول معرفية
�أخ��رى� ,أو نظر �إل��ى تلك الإ���ش��ارات �ضمن نظرية
وحدة العلوم.
 .3المالمح التطريزيـة بين �أعمال النحاة
خارج كتب النحو وال�صرف و�أعمال علماء
المو�سيقى والخطابة في �إطار نظرية
وحدة العلـوم:
 1.3المالمح التطريزيـة في �أعمال
النحاة خارج كتب النحو وال�صرف/
�أوالأعمال التطبيقية الموازية:

لقد �أ�سهب النحاة العرب القدامى في توظيف
التطريز بو�صفه �آلية ت�أويلية في نطاق مجاالت
معرفية م��وازي��ة للدرا�سات النحوية وال�صرفية
ال��خ��ال�����ص��ة ,ف�����ص��ارت ج����زءا م��ن��ه��ا� ,أوق�����س��م��ه��ا
التطبيقي ,والأمر يتعلق بحقل االحتجاج للقراءات
القر�آنية الم�شهورة وال�شاذة (من قبيل �أعمال �أبي
علي الفار�سي ,وتلميذه النجيب ابن جني ,ومكي
ابن �أبي طالب القي�سي ,)...وبحقلي �إعراب القر�آن
ومعانيه (م��ن مثل �أع��م��ال ال��ف��راء ,واب��ن خالويه,
والزجاج ,ومكي بن �أبي طالب القي�سي ,والنحا�س,
والعـﮔبري .)...مع بع�ض الإ�شارات في كتب التجويد
وكذا القراءات القر�آنية وعلوم القر�آن.
لقد تناولت هذه الدرا�سات الظواهر التطريزية
تناوال تطبيقيا م�ستفي�ضا( ((5و�سن�أخذ نماذج من تلك
الن�صو�ص التي وظفت التطريز توظيفا تطبيقيا,
وذلك بهدف التنبيه على �أن �أعمال النحاة خارج
كتب النحو وال�صرف �أو م�صنفاتهم التطبيقية في
�أعمال موازية تك�شف عن �إدراكهم للتطريز ,ومنها:
 .1ح��دي��ث ال��ف��راء واب���ن خ��ال��وي��ه ع��ن منحنى
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الرفع  -باعتباره ملمحا تنغيميا -عند �إثبات الخبر
وت�أكيده ,يقول الفراء" :حدثني قي�س عن رجل قد
�سماه عن بكير بن الأخن�س عن �أبيه قال :قر�أت من
الليل" :ويعلم ما تفعلون" فلم �أدر �أ�أقول :يفعلون �أم
تفعلون؟ فغدوت �إلى عبد اهلل بن م�سعود لأ�س�أله عن
ذلك ,ف�أتاه رجل فقال :يا �أبا عبد الرحمن ,رجل
� َّألم بامر�أة في �شيبة ,ثم تفرقا وتابا� ,أيحل له �أن
يتزوجها؟
قال ,فقال عبد اهلل رافعا �صوتهَ } :و ُه�� َو ا َّل ِذي
ال�س ِّيئ َِات َو َي ْعلَ ُم
َي ْق َب ُل ال َّت ْو َب َة َعنْ ِع َبا ِد ِه َو َي ْعفُو َعنْ َّ
َم��ا َت ْف َع ُلونَ{( ((5(".((5وق��د ج��اء ذل��ك في �سياق
ا�ستفهام بالهمزة.
و�أورد اب��ن خ��ال��وي��ه الق�صة نف�سها نقال عن
الفراء :وجاء في المقطع الذي يعنينا" :فقال عبد
اهلل - :ورف��ع بها �صوته وهو يقولَ } -و ُه��� َو ا َّل ِ��ذي
ال�س ِّيئ ِ
َات َو َي ْعلَ ُم
َي ْق َب ُل ال َّت ْو َب َة َعنْ ِع َبا ِد ِه َو َي ْعفُو َعنْ َّ
(((5
َما َت ْف َع ُلونَ{"
فا�ستعمال منحنى الرفع في ترديد هذه الآية
دليل على �إثبات قبول اهلل تعالى لتوبة التائبين,
وعفوه عن �سيئات الم�سيئين ,وعلمه ب�أفعال النا�س
�أجمعين ,ومن ثمة فك�أنما �أراد ابن م�سعود �أن يقول
لل�سائل بالإثبات :نعم يحل لك التزوج بها.
ل��ق��د وظ���ف ه���ذان ال��ن��ح��وي��ان ملمحا تنغيميا
باعتباره قرينة لفظية للداللة على معنى الإثبات.

�صفة لها .وكالهما ال يح�سن الوقوف عليها دونه،
ووجه ذلك عندي ما �أذك��ره ،وذلك �أن العرب �إذا
�أخبرت عن ال�شيء غير معتمدته وغير معتزمة عليه
 �أ�سرعت فيه ،ولم تت�أن على اللفظ المعبر به عنه.٭
وذلك كقوله :قلنا لها قفي لنا قالت قاف
معناه وقفت ،فاقت�صرت من جملة الكلمة على
حرف منها ،تهاونا بالحال وتثاقال عن الإجابة
واعتماد المقال .ويكفي في ذلك قول اهلل �سبحانه:
"ال ي�ؤاخذكم اهلل باللغو في �أيمانكم" قالوا في
تف�سيره :ه��و كقولك :ال واهلل ،وبلى واهلل .ف�أين
�سرعة اللفظ بذكر ا�سم اهلل تعالى هنا من التثبت
فيه ،والإ�شباع له ،والمماطلة عليه من قول الهذلي:
ف�����ـ�����واهلل ال �أن���������س����ى ق���ت���ي���ـ�ل�ا رزئ���ـ���ـ���ت���ه
و�سى ما م�شيت على الأر���ض؟
بجانب ُق َ
�أف�لا ترى �إل��ى تطعمك هذه اللفظة في النطق
هنا بها ،وتمطيك لإ�شباع معنى الق�سم عليها؟
وكذلك �أي�ضا قد ترى �إلى �إطالة ال�صوت بقوله من
بعده:
ب����ل����ـ����ى �إن������ه������ا ت����ع����ف����و ال�����ك�����ل�����وم و�إن�����م�����ا
ن���وك���ل ب����الأدن����ى و�إن ج���ل م���ا يم�ضي
�أف�لا ت��راه لما �أك��ذب نف�سه ،وت����دارك م��ا كان
�أف����رط ف��ي��ه لفظه – �أط����ال الإق���ام���ة على قوله:
(بلـى) ،رجوعا �إلى الحق عنده ،وانتكاثا عما كان
عقد عليه يمينه؟ ف�أين قوله هنا(:فواهلل) وقوله:
(بلـى) منهما في قوله :ال واهلل ،وبلى واهلل؟ وعليه
قوله تعالى" :ولكن ي�ؤاخذكم بما عقدتم الإيمان"
(((5( ((5
�أي وكدتموها وحققتموها" .

 .2ا�ستعمال اب��ن جني لملمح ال��ت���أن��ي م��ع ما
يرافقه من مماطلة و�إ�شباع وملمح الإ�سراع مع ما
يالزمه من اختال�س وخف�ض لل�صوت ,وذلك في
�سياق احتجاجه لقراءة الأعرج وم�سلم بن جندب
يبرز هذا الن�ص جوانب من التغييرات الحادثة
و�أبي الزناد؛ حيث قال"" :يا ح�سره" �ساكنة الهاء،
"على العباد"�" :أما "يا ح�سره" ،بالهاء �ساكنة ففيه ف��ي طبقة ال�����ص��وت؛ حيث ت��وظ��ف ال��ع��رب ملمح
النظر .وذلك �أن قوله" :على العباد" متعلق بها� ،أو الإ����س���راع "�إذا �أخ��ب��رت عن ال�شيء غير معتمدته
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مقـــاالت

وال معتزمة عليه" ب��ل و"تهاونا بالحال وتثاقال
عن الإجابة واعتماد المقال" ،مما قد ي���ؤدي �إلى
االقت�صار "من جملة الكلمة على ح��رف منها".
بينما ت�ستعمل ال��ع��رب ملمح ال��ت���أن��ي تعبيرا عما
اعتمدته واعتزمت عليه؛ في مثل الق�سم�" :أفال ترى
�إلى تطعمك هذه اللفظة في النطق ( )...وتمطيك
لإ�شباع معنى الق�سم" فهذا التطعم للفظ والتلذذ
به ،بل والتثبت فيه والمماطلة �أوطول الإقامة عليه
يكون �أي�ضا" رجوعا �إلى الحق عنده ،وانتكاثا عما
كان عقد عليه يمينه" �أو" لما �أكذب نف�سه ،وتدارك
ما كان �أف��رط فيه لفظه" ،فالت�أني �إذن ي�صاحب
هذه ال�سياقات التداولية التي يكون فيها توبة وندم
ورجوع �إلى الحق عالوة على الق�سم .وهكذا ن�ستنتج
 مثال � -أن لفظتي :اهلل ،وبلى ،بالت�أني (مع ماي�صاحبه من تطعم ومماطلة وتمطيط) غير لفظتي
(((6
اهلل وبلى بالإ�سراع.
وف�ضال عن ذلك يبرز الن�ص �أن تحقيق الق�سم
يقت�ضي رفع ال�صوت وتقوية المد.
� .3إ���س��ن��اد ال��ن��ح��اة للتنغيم ال��ق��ي��ام بوظيفة
ت��رك��ي��ب��ي��ة ,لقد ج��اء ف��ي كتاب (�إع�����راب ال���ق���ر�آن)
المن�سوب للزجاج في "الباب ال�سابع والأربعين :ما
جاء في التنزيل من �إ�ضمار الحال وال�صفة جميعا":
"وهو �شيء لطيف غريب ,فمن ذلك قوله تعالى:
"} َف َمنْ �شَ ِه َد ِم ْن ُك ْم ال�شَّ ْه َر{(� ((6أي :فمن �شهده
منكم �صحيحا بالغا.
ومن ذلك قوله في ال�صفة" :و�إن كان رجل يورث
كاللة �أو امر�أة وله �أخ �أو �أخت" والتقدير :وله �أخ �أو
�أخ��ت من �أم ,فحذف ال�صفة )...( .وقريب من
هذا قوله تعالىَ } :ف�إِ َّن َل ُه َج َه َّن َم لاَ َي ُموتُ ِفي َها َولاَ
َي ْ��ح�� َي��ا{( ,((6وال��ذي ال يموت يحيا ,وال��ذي ال يحيا
ي��م��وت؛ ولكن المعنى :ال يحيى حياة طيبة يعتد
بها وال يموت موتا مريحا ,مما دفعوا �إليه مقا�ساة

العذاب ,وك�أن الإحياء للعذاب لي�س بحياة معتد بها.
قال عثمان( :((6و�أما حذف الحال فال يح�سن,
وذلك �أن الغر�ض فيها �إنما هو توكيد الخبر بها,
وم��ا طريقه طريق التوكيد غير الئ��ق به الحذف,
لأنه �ضد الغر�ض ونقي�ضه ,ولأجل ذلك لم يجز �أبو
الح�سن ت�أكيد "الهاء" المحذوف من ال�صلة ,نحو:
�ضربت نف�سه زي��د ,على �أن يكون "نف�سه"
ال��ذي
ُ
توكيدا للهاء المحذوفة من "�ضربت" وه��ذا مما
يترك مثله ()...
ف�أما ما �أجزناه من حذف الحال في قوله تعالى:
} َف َمنْ �شَ ِه َد ِم ْن ُك ْم ال�شَّ ْه َر َف ْل َي ُ�ص ْمهُ{(� ,((6أي :فمن
�شهده �صحيحا بالغا ,فطريقه� :أنه لما دلت الداللة
عليه من الإجماع وال�سنة جاز حذفه تخفيفا.
و�أما �إذا ُع ِّر ِّيت الحال من هذه القرينة ,وتجرد
الأمر دونها ,لما جاء حذف الحال على وجه .وحكى
�سيبويه� :سير عليه ليل ,وهم يريدون ليل طويل,
وك�أن هذا �إنما حذفت فيه ال�صفة لما دل من الحال
على مو�ضعها ,وذل��ك �أن��ك تح�س في كالم القائل
لذلك من التطويح والتطريح والتفخيم والتعظيم
ما يقوم مقامه قوله" :طويل" ونحو ذل��ك ,و�أنت
تح�س هذا من نف�سك �إذا ت�أملته ,وذلك �أن يكون في
مدح ,فتقول :كان واهلل رجال ,فتزيد في قوة اللفظ
بـ"اهلل" ه��ذه الكلمة ,وتمكن ف��ي تمطيط ال�لام
و�إطالة ال�صوت عليها� ,أي :رجال فا�ضال �شجاعا� ,أو
كريما� ,أو نحو ذلك؛ وكذلك تقول� :س�ألناه فوجدناه
�إن�سانا ,وتمكن ال�صوت ب�إن�سان وتفخمه؛ فت�ستغني
بذلك عن و�صفه ,وتريد� :إن�سانا ,وتمكن ال�صوت
ب�إن�سان وتفخمه؛ فت�ستغني بذلك عن و�صفه وتريد:
�إن�سانا �سمحا� ,أو جوادا� ,أو نحو ذلك؛ وكذلك �إن
ذممته وو�صفته بال�ضيق ,قلت� :س�ألناه وكان �إن�سانا.
وتز ِّوي وجهك و ُتق َِّطبه ,فيغني عن ذلك قوله� :إن�سانا
لئيما� ,أو ب��خ��ي�لا� ,أو ن��ح��و ذل���ك .فعلى ه���ذا وم��ا
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يجري مجراه تُحذف ال�صفة.
ف�أما �إذا ُع ِّريت من الداللة عليها من اللفظ �أو
الحال ف�إن حذفها ال يجوز� ,أال تراك لو قلت :وردنا
الب�صرة فاجتزنا بالأُبـلة على رجل� ,أو ر�أينا ب�ستانا,
و�سكت ,لم تفد بذلك �شيئا ,لأن هذا ونحوه مما ال
ُي َع َّرى منه ذلك المكان ,و�إنما المتوقع �أن ت�صف من
ذكرت وما ذك��رت ,ف�إن لم تفعل ُكـ َّلفت علم ما ال
يدل عليه ,وهو لغو من الحديث ,وتج ُّوز في التكليف.
ومن ذلك ما يروى في الحديث" :ال �صالة لجار
الم�سجد �إال في الم�سجد� ".أي ال �صالة كاملة �أو
فا�ضلة ,ونحو ذلك .ومثله :ال �سيف �إال ذو الفقار,
علي ,عليه ال�سالم.((6(".
وال فتى �إال ّ
�إن هذه الن�صو�ص تدل على النحاة (�سيبويه,
واب��ن جني ,والزجاج (�أوالقي�سي) )...لم يغفلوا
التطريز بعامة والتنغيم بخا�صة؛ فالحديث عن
حذف ال�صفة والحال �أو �إ�ضمارهما (بح�سب �صاحب
"�إعراب القر�آن") وقيام النطاقات التنغيمية
مقامهما من�سوب في �أ�صله لإم��ام النحو �سيبويه,
وما الن�صو�ص المعرو�ضة �أعاله �إال مو�سعة ومبلورة
لفكرة (�صاحب الكتاب) ,ولعل في ا�ستعمال �صاحب
"�إعراب القر�آن" ال�صطالح "�إ�ضمار" بدال عن
"حذف" ,فيه �إ�شارة ذكية �إلى بقاء �أثر "ال�صفة"
من خ�لال تلك التلوينات ال�صوتية على م�ستوى
الأداء ,وه��و م��ا يعرف ف��ي ال��درا���س��ات ال�صواتية
بالتنغيم.
 .4اعتبار النحاة �أن التطريز يخرق الم�ستويات
التركيبية وال�صواتية ...بل والإعرابية؛ يقول ابن
جني في هذا ال�صدد" :وعلى ذكر طول الأ�صوات
وق�صرها لقوة المعاني المعبر بها عن و�ضعها ما
يحكى �أن رج�لا �ضرب ابنا ل��ه ،فقالت ل��ه �أم��ه:
الت�ضربه ،لي�س هو ابنك؛ فرافعها �إل��ى القا�ضي
فقال :هذا ابني عندي ،وهذه �أمه تذكر �أنه لي�س
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مني .فقالت ال��م��ر�أة :لي�س الأم��ر على ما ذك��ره،
و�إنما �أخ��ذ ي�ضرب ابنه فقلت له :ال ت�ضربه لي�س
هو ابنك ،وم��دت فتحة النون ج��دا ،فقال الرجل:
واهلل ما كان منه هذا الطويل الطويل ( )...و�إذا
كان جميع ما �أوردناه ونحو مما ا�ستطلناه فحذفناه
يدل �أن الأ�صوات تابعة للمعاني فمتى قويت قويت،
ومتى �ضعفت �ضعفت ( )...علمت �أن ق��راءة من
قر�أ" :يا ح�سره على العباد" بالهاء �ساكنة �إنما هو
لتقوية المعنى في النف�س ،وذلك �أنه في مو�ضع وعظ
وتنبيه ،و�إيقاظ وتحذير ،فطال الوقوف على الهاء
كما يفعله الم�ستعظم للأمر المتعجب منه ،الدال
على �أنه قد بهره ،وملك عليه لفظه وخاطره .ثم قال
من بعد" :على العباد" ,ع��اذرا نف�سه في الوقوف
على المو�صول دون �صلته لما كان فيه ,وداال لل�سامع
على �أنه �إنما تج�شم ذلك – على حاجة المو�صول
�إلى �صلته و�ضعف الإع��راب ونحجره على جملته-
(((6
ذهاب ال�صورة بالناطق".
ليفيد ال�سام ُع منه َ
وي�ضيف ابن جني في الن�ص نف�سه" :وال يجف
ذلك عليك على ما به من مظاهر انتقا�ض �صنعته،
ف�إن العرب قد تحمل على �ألفاظها لمعانيها حتى
تف�سد الإع��راب ل�صحة المعنى� ،أال ترى �أن �أقوى
اللغتين وهي الحجازية في اال�ستفهام عن الأعالم
نحو قولهم فيمن قال :مررت بزيد :من زيد؟ فالجر
حكاية لجر الم�س�ؤول عنه ,فهذا مما احتمل فيه
�إ�ضعاف الإع��راب لتقوية المعنى� .أال ترى �أن��ه لو
ركب اللغة التميمية طلبا لإ�صابة الإعراب فقال :من
زي ُد ُ لم ي�ضح من ظاهر اللفظ �أنه �إنما ي�س�أل عن
زيد هذا المذكور �آنفا ولم ي�ؤمن �أن يظن به �أنه �إنما
ارتجل �س�ؤاال عن زيد �آخر م�ست�أنفا؟ ( )...فهذا
ونظائره ي�ؤكد �أن المعاني تتلعب بالألفاظ ،تارة كذا,
و�أخ��رى كذا ( )...وهذا في القر�آن ما ال �أح�صيه
(((6
لكثرته".
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�إن هذه الن�صو�ص مجتمعة تبرز �أن الظاهرة
التطريزية وفي مقدمتها التنغيم تخرق م�ستويات
ال��در���س ال��ل��غ��وي بما فيها الإع����راب وه��و �أ�سمى
الم�ستويات عند النحاة العرب القدامى.

مقـــاالت

وهذا التوظيف التطبيقي للتطريز –بما فيه
التنغيم -ل��م يقم ب��ه النحاة ف��ق��ط ,ب��ل ا�ستعمله
�أ���ص��ح��اب ال��درا���س��ات ال��ق��ر�آن��ي��ة �أي�����ض��ا ,وذل��ك في
معر�ض حديثهم الوظيفي ع��ن ق�ضايا ومقوالت
نحوية؛ ف��ه��ذا المف�سر الن�سفي ي�ستعمل منحى
ال��رف��ع �أو ق���وة ال��ن��غ��م��ة ك��ذل��ك ف��ي ال���دالل���ة على
الق�سم .قال الن�سفي :في قوله تعالىَ } :ق���ا َل َل��نْ
�أُ ْر ِ�سلَ ُه َم َع ُك ْم َحتَّى ُت ْ�ؤتُو ِني َم ْو ِثقًا ِمنْ اللهَّ ِ َل َت�أْتُو َن ِني
اط ِب ُك ْم َفلَ َّما �آ َت�� ْو ُه َم ْو ِث َق ُه ْم َقا َل اللهَّ ُ
ِب ِه �إِلاَّ �أَنْ ُي َح َ
ُول َو ِك ٌ
َعلَى َما َنق ُ
يل{(" :((6فلما �آتوه موثقهم قيل
حلفوا باهلل رب محمد عليه ال�سالم .قال بع�ضهم
ي�سكت عليه لأن المعنى؛ قال يعقوب( :اهلل على ما
نقول من طلب الموثق و�إعطائه وكيل رقيب مطلع),
غير �أن ال�سكتة تف�صل بين القول والمقول وذا ال
يجوز ,فالأولى �أن يفرق بينهما بال�صوت فيق�صد
بقوة النغمة ا�سم اهلل"(.((6
ومن الن�صو�ص القديمة ال��واردة في حقل علم
التجويد والموظفة للتنغيم ق�صد التفريق بين
�أنواع الجمل ,وبخا�صة بين النفي والإثبات والخبر
واال�ستفهام ,وال��ت��ي اعتبرت �إه��م��ال المنحنيات
التنغيمية عند قراءة القر�آن الكريم لحنا خفيا قول
�أبي العالء العطار الهمذاني" :و�أما اللحن الخفي
فهو الذي ال يقف على حقيقته �إال نحارير القراء
وم�شاهير العلماء ,وهو على �ضربين� :أحدهما ال
تعرف كيفيته وال ت��درك حقيقته �إال بالم�شافهة
وبالأخذ من �أف��واه �أول��ي ال�ضبط وال��دراي��ة .وذلك
نحو مقادير المدات ,وحدود المماالت والملطفات
والم�شبعات والمختل�سات ,وال���ف���رق ب��ي��ن النفي

والإثبات ,والخبر واال�ستفهام ,والإظهار والإدغام,
والحذف والإتمام ,والروم والإ�شمام� ,إلى ما �سوى
ذلك من الأ�سرار التي ال تقيد بالخط ,واللطائف
(((7
التي ال ت�ؤخذ �إال من �أه��ل الإت��ق��ان وال�ضبط"
فالقارئ الذي ال يملك قدرة التمييز بين الأ�ساليب
والأب���واب واق�� ٌع ,ال محالة ,في اللحن الخفي� ,إذ
التمييز بين ه��ذه الأب����واب والأ���س��ال��ي��ب ���ض��روري
لتحقيق كمال الترتيل.
ويمكن �أن ن�ضيف �إل��ى ما �سبق من الن�صو�ص
القيمة التي ح��اول��ت �أن توظف التنغيم تنظيرا
وتطبيقا في التمييز بين المقوالت النحوية القر�آنية
ن�صو�صا مخطوطة في علم التجويد لل�سمرقندي
(ت780ه��ـ)؛ حيـ ــث ق ـ ــال في ق�صيدت ــه (العقد
الفريد):
"�إذا (م��ا) لـنفي �أو لجحد ف�صوتها ار
ف���ع���ن ول�ل�ا����س���ت���ف���ه���ام م���ك���ـ���ن وع���ـ���دال
وف��ي غ��ي�� ٍر اخف�ض �صوتها وال���ذي بما
�����ض��ـ��ـ َ
����ش���ب���ي��� ٌه ب���م���ع���ن���اه ف���قِ�������س���ـ���ه ل��ت��ف ُ
�لا
كهمزة اال�ستفهام َمع َم ْن و�أن و�إن و� َ
أفعل تف�ضيلٍ
وكيف وهل و َال" ,قال في ال�شرح" :مثال ذلك( :ما
قلت ٌه) ,ويرفع ال�صوت بـ(ما) يعلم �أنها نافية ,و�إذا
خف�ض ال�صوت يعلم �أنها خبرية ,و�إذا جعلها بين
بين يعلم �أنها ا�ستفهامية .وهذه العادة جارية في
(((7
جميع الكالم وفي جميع الأل�سن".
فرفع ال�صوت �إذا يكون في جملة النفي وجملة
الجحد ,بينما تعديله يكون مع اال�ستفهام ,بينما
الجملة الخبرية يخف�ض فيها ال�صوت ,ولي�س ذلك
مق�صورا على مثال واحد بل ي�شمل كل اللغة وكل
الأل�سن .وقد �أكد تمام ح�سان هذا بقوله في �سياق
حديثه عن التنغيم" :وربما كان له وظيفة نحوية هي
تحديد الإثبات والنفي في جملة لم ت�ستعمل فيها
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أنت
�أداة اال�ستفهام فتقـول لمن يكلمك وال تراهَ �" :
محمـد" ،مقرر ًا ذل��ك �أو م�ستفهم ًا عنه وتختلف
طريقة رفع ال�صوت وخف�ضه في الإثبات عنها في
اال�ستفهام ولكن كل �شيء فيما عدا التنغيم يبقى
(((7
في المثال على ما هو عليه".
و�إذا كانت ثمة قوالب تركيبية ت�شترك في بنيتها
من قبيل�" :أفعل" التي تكون للتف�ضيل ولغيره ,فقد
نبه ال�سمرقندي على �أن التنغيم يميز ويفرق بينها
فقال" :فينبغي �أن يفرق بال�صوت بين الذي بمعنى
(((7
التف�ضيل ,والذي لي�س بمعنى التف�ضيل".
وكذلك الفرق بين (ال) النافية و(ال) الناهية.
وك��ذل��ك ال�لام التي لت�أكيد الفعل وبعدها همزة
و�صل مثل (التبعتم) ت�شتبه بال النافية التي بعدها
همزة و�صل ف��ي التلفظ ن��ح��و(ال انف�صام لها),
وق��ال ال�سمرقندي" :والفرق بينهما �أن��ه في نحو
(النف�صام) يكتب ب�ألف واحدة ,ويرفع ال�صوت على
(ال) ويخف�ض على الالم  ...فهذا ما و�صل �إلينا من
(((7
الأئمة رواية ودراية وم�شافهة وبيانا".
وف��ي ال�سياق نف�سه يقول الزرك�شي في كتابه
"البرهان في علوم القر�آن"" :فحق على كل امرئ
م�سلم �أن يرتله ,وك��م��ال ترتيله تفخيم �ألفاظه,
والإبانة عن حروفه والإف�صاح لجميعه ( )...فمن
�أراد �أن يقر�أ القر�آن بكمال الترتيل فليقر�أه على
م��ن��ازل��ه ,ف�����إن ك���ان ي��ق��ر�أ ت��ه��دي��دا ل��ف��ظ ب��ه لفظ
المته ِّدد و�إن كان يقر�أ لفظ تعظيم لفظ به على
التعظيم ( )...ف�إذا مر به �آية رحمة وقف عندها
وفرح بما وعده اهلل تعالى منها ,وا�ستب�شر �إلى ذلك
و�س�أل اهلل تعالى �أن يعيذه من النار.
و�إن هو مر ب�آية فيها نداء وللذين �آمنوا فقال:
}ي��ا�أي��ه��ا ال��ذي��ن �آم��ن��وا{ وق��ف عندها  -وق��د كان
بع�ضهم يقول" :لبيك ربي و�سعديك ".ويت�أمل ما
بعدها مما �أم��ر به ونهي عنه ,فيعتقد بقول ذلك
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( )...و�إن كان ما يقر�ؤه من الآي مما �أمر اهلل به
�أو نهى عنه �أ�ضمر قبول الأمر واالئتمار ,واالنتهاء
عن المنهي واالجتناب له ,ف�إن كان ما يقر�ؤه من
ذلك وعيد �أوعد اهلل به الم�ؤمنين فلينظر �إلى قلبه,
ف���إن جنح �إل��ى الرجاء فزّعه بالخوف ,و�إن جنح
�إلى الخوف ف�سح له في الرجاء؛ حتى يكون خوفه
ورج��ا�ؤه معتدلين ,ف���إن ذلك كمال الإيمان ()...
و�إذا كان موعظة اتعظ بها ,ف�إنه �إذا فعل هذا فقد
(((7
نال كمال الترتيل"
�إن الزرك�شي ي�شدد على ق���راءة ال��ق��ر�آن على
منازله؛ �إذ لكل منزلة نمطها التنغيمي الخا�ص
بها؛ فنمط التهديد لي�س هو نمط التعظيم ,وال
التخويف ...بل �إن الأم��ر يقت�ضي كذلك الت�أمل
واال�ستح�ضار واالت��ع��اظ� ,أي التفاعل ال��م��زدوج
الأدائي وال�سلوكي.
وي�ضيف الزرك�شي في مو�ضع �آخ��ر" :وينبغي
االع��ت��ن��اء بما يمكن �إح�����ص��ا�ؤه م��ن المعاني التي
تكلم فيها البليغ مثبتا ون��اف��ي��ا ( )...ومنها:
تمكين االن��ف��ع��االت النف�سانية م��ن النفو�س مثل
اال�ستعطاف ,والإعرا�ض ,والإغ�ضاب ,والت�شجيع,
والتخويف .ويكون في مدح وذم ,و�شكاية واعتذار,
و�إذن ومنع.
( )...وم��ن ذل���ك :ا���س��ت��دع��اء المخاطب �إل��ى
ف�ضل ت�أمل ,وزي��ادة تفهم؛ قال تعالىُ } :ق ْ��ل ِ�إ َّن�� َم��ا
�أَ ِع ُ��ظ�� ُك�� ْم ِب��� َو ِاح��� َد ٍة �أَنْ َت��قُ��و ُم��وا للِهَّ ِ َم ْثنَى َو ُف���� َرا َدى
ُث��� َّم َت��� َت��� َف��� َّك��� ُروا{( ,((7وكذلك قولهَ } :و َم���ا َي ْع ِق ُل َها
�إِلاَّ ا ْل�� َع��ا ِل�� ُم��ونَ{ وكذلك قولهَ } :و َم���ا َي ْع ِق ُل َها �إِلاَّ
ا ْل َع ِام ُلونَ{(((7؛ و�سر هذا �أن ال�سامع يحر�ص على
�أن يكون من ه���ؤالء المثنى عليهم ,في�سارع �إلى
الت�صديق ,ويلقى في نف�سه نور من التوفيق ()...
ومثال اال�ستمالة واال�ستعطاف قوله تعالى عن �آدم:
} َقالاَ َر َّبنَا َظلَ ْمنَا �أَنف َُ�سنَا َو�إِنْ َل ْم َت ْغ ِف ْر َلنَا َو َت ْر َح ْمنَا
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َل َنكُونَنَّ ِمنْ ا ْلخَ ِا�سرِينَ {(.((7
( )...وم��ن الإغ�����ض��اب العجيب قوله تعالى:
}ِ �إِ َّن َما َي ْن َها ُك ْم اللهَّ ُ َعنْ ا َّل ِذينَ َقا َت ُلو ُك ْم ِفي ال ِّدينِ
َو�أَخْ َر ُجو ُك ْم ِمنْ ِد َيا ِر ُك ْم َو َظا َه ُروا َعلَى �إِخْ َراجِ ُك ْم َ�أنْ
َت َو َّل ْو ُه ْم َو َمنْ َي َت َو َّل ُه ْم َف�أُ ْو َل ِئ َك ُه ْم َّ
الظا ِل ُمونَ{(.((7
( )...ومنه الإبانة بالمدح ,وربما مدح الكريم
بالتغافل عن الزلة والتهاون بالذنب؛ كما �أ�شار �إليه
القر�آن ( )...ومنه �أن يذكر الترغيب مع الترهيب
(((8
وي�شفع الب�شارة بالإنذار".

مقـــاالت

�إن كل هذه الأغرا�ض التي هدف �إليها القر�آن
الكريم تقت�ضي نطاقات تنغيمية خا�صة بها لتحمل
داللتها �أبلغ ما يكون؛ ف���إذا كان التنغيم الداعي
الخا�شع مقبو ًال مث ًال في �آيات اال�ستغفار والتوبة فال
بد له من �أن يختلف عن تنغيم �آيات التهديد والوعيد؛
�أي يجب �أن يوافق التنغيم المعنى ويظهره ،ليجعل
المتلو في ذهن ال�سامع وقلبه ،فاللين غير ال�شدة،
والأمر والنهي غير الدعاء وااللتما�س ،والخبر غير
اال�ستفهام ،والوعد غير الوعيد.
ووظف القراء كذلك – في �سياق حديثهم عن
مقوالت نحوية من قبيل النفي والتعظيم والدعاء
واال�ستغاثة ...نطاقا تنغيميا �سموه :المد المعنوي,
وجعلوه قرينة لفظية على المبالغة ف��ي النفي
والتعظيم ,وكذا في الدعاء واال�ستغاثة؛ يقول ابن
الجزري" :و�أما ال�سبب المعنوي [للمد] فهو ق�صد
المبالغة في النفي ( )...ومنه مد التعظيم في نحو
(ال �إله �إال اهلل ,ال �إله �إال هو ,ال �إله �إال �أنت) ()...
ويقال له �أي�ضا مد المبالغة ,قال ابن مهران في
كتاب المدات له� :إنما �سمي مد المبالغة لأنه طلب
للمبالغة في نفي �إلهية �سوى اهلل قال وهذا معروف
عند العرب؛ لأنها تمد عند الدعاء وعند اال�ستغاثة
وعند المبالغة في نفي �شيء ويمدون ما ال �أ�صل له
بهذه العلة ( )...وقد ا�ستحب العلماء والمحققون

م��د ال�صوت ب�لا �إل���ه �إال اهلل �إ���ش��ع��ارا بما ذكرنا
وبغيره .قال ال�شيخ محيي الدين النووي رحمه اهلل
في الأذكار ,ولهذا كان المذهب ال�صحيح المختار
ا�ستحباب مد ال��ذاك��ر قوله (ال �إل��ه �إال اهلل) لما
ورد فيه من التدبر ( )...وروينا في ذلك حديثين
مرفوعين �أحدهما عن ابن عمر ,من قال( :ال �إله
�إال اهلل) ومد بها �صوته� ,أ�سكنه اهلل دار الجالل,
دارا �سمى بها نف�سه ( )...والآخ��ر عن �أن�س من
قال( :ال �إله �إال اهلل) ومدها هدمت له �أربعة ذنب.
وكالهما �ضعيفان ولكنهما في ف�ضائل الأعمال .وقد
ورد مد المبالغة للنفي في (ال) التي للتبرئة في نحو
(ال ريب فيه ,ال �شية فيها ,ال مرد له ,ال جرم) عن
حمزة"(.((8
وبهذا يت�ضح �أن الدرا�سات المحايثة للدرا�سات
النحوية ال�����ص��ادرة ع��ن ن��ح��اة� ,أو تلك الموظفة
لمقوالت نحوية قد وظفت التطريز بعامة ,والتنغيم
بخا�صة توظيفا تطبيقيا م�ستفي�ضا وتوظيفا تنظيريا
م��ح��دودا على نحو م��ا ق��ام ب��ه الهمذاني ,ولكننا
ن��زع��م �أن ثمة ح��ق��وال معرفية عربية قديمة قد
ا�ستفا�ضت في التنظير للظاهرة التطريزية ,بما في
ذلك نطاقها الأ�شد �أرثوذك�سية .ويتعلق الأمر بكتب
المو�سيقى والخطابة.
 2.3الظواهر التطريزية في كتب
المو�سيقى والخطابة العربية:
 1.2.3عوامل اهتمام كتب المو�سيقى
وال��خ��ط��اب��ة ال��ع��رب��ي��ة بالظواهر
التطريزيـة:

يقف المتفح�ص للدر�س ال�صوتي العربي على
توزع ق�ضاياه على مظان ,وحقول تراثية متعددة,
وفي ظل هذا التوزع ,ا�ست�أثرت كتب المو�سيقى,
والخطابة بحظ وافر من الظاهرة التطريزية؛ حيث
"النغم ,والتنغيم,
خ�ص علماء الحقلين المعرفيـين
َ
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والمقطع ,والنبر ,وال��ط��ول وال��وق��ف[ ,والإيقاع]
بالدر�س تعريفا وتحديدا ودورا في بنينة الخطاب
(((8
المو�سيقي �أو اللفظي".
ويعود هذا االهتمام في ر�أي حنون (,)1997
�إلى عوامل ذكر منها:
"�أوال ,لأن الأم��ر يتعلق ,في الحالتين ,ب��الأداء
�أو بالإلقاء اللذين يعتمدان في ال�شعر والأغاني
والخطب .فال�شعر ك��ان معدا في الأ�صل للإلقاء
والإن�����ش��اد ,والأغ��ن��ي��ة م��ع��دة ل�ل�إل��ق��اء والتطريب,
والخطبة معدة للمخاطبة والإلقاء .وبما �أن الأمر
يتعلق بالإلقاء .فلم يكن بد من االهتمام بالم�شافهة
وبكل تالوين ال�صوت وتالوين النغمات وائتالفها.
ث��ان��ي��ا ,لأن لل�شعر والأغ��ن��ي��ة وال��خ��ط��ب��ة لحنا
ي�لازم كال منها في حالة ال��ق��راءة ,بحيث يمكننا
�أن نفتر�ض وجود ثوابت تطريزية وبنيات �إيقاعية
تعك�سها الن�صو�ص ال�شعرية �أو النثرية �أو المغناة,
و�إذن ,فالأمر يتعلق بـ"مو�سيقى لفظية" فيما يت�صل
بهذه الن�صو�ص .وم��ن هنا يمكن اعتبار الإيقاع
اللفظي منا�سبا للإيقاع المو�سيقي.
ثالثا ,لأن ه���ؤالء الم�ؤلفين قد واجهوا م�س�ألة
"طريقة الت�صويت"� ,أو "�أ�سلوب الت�صويت"� ,أو
"التعبير" في مقت�ضيات حالية متنوعة ومقامات
(((8
متعددة تتنوع معها االنتقاالت التطريزية".
وزيادة على ذلك يرجع هذا االهتمام كذلك �إلى:
راب��ع��ا ,احتكاك ه���ؤالء الفال�سفة احتكاكا قويا
ب��ال��ت��راث الإغ��ري��ق��ي ,ال���ذي خ�ص ه��ذه المظاهر
باهتمام الف��ت .فقد ك��ان ه���ؤالء في طليعة حركة
الترجمة واالت�صال بتراث الآخر.
خام�سا ,كون الخطابة  -مفهوما وا�صطالحا-
تحمل التلوينات ال�صوتية ,بل �إن لفظ خطبة في
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القوامي�س العربية يحيل على تنويعات في الكالم,
(((8
وتلوينات في الأج�سـام.
�ساد�سا ,طبيعة ن�ش�أة التطريز نف�سه؛ �إذ ن�ش�أ
منذ بداياته الأولى في �أح�ضان المو�سيقى ,ولذلك
من الطبيعي �أن تكون ق�ضايا هذا العلم ذات طبيعة
مو�سيقية .وم��ن هنا تكون المو�سيقى هي الحقل
المعرفي الذي يلتقي التقاء مو�ضوعيا مع الم�ستوى
اللحني للأقوال.
وتترتب نتائج في غاية الأهمية ,على اهتمام
المو�سيقي بالق�ضايا التطريزية ,منها:
" .1بما �أن المو�سيقى قد كانت العلم الذي
�أفا�ض في درا�سة هذه المظاهر ,ف�إنه قد كان عليها
�أن تكون المرجع الجوهري في درا�سة الأ�صوات
اللغوية مفردة ومركبة ,ذلك �أن "علم الأ�صوات
والحروف له تعلق وم�شاركة للمو�سيقى ,لما فيها من
�صنعة الأ�صوات والنغم"( ,((8و�أن بع�ض علم النحو
م�أخوذ من �صناعة المو�سيقى "كقولهم :الحركات
�أن����واع� :صاعد ع���ال ,وم��ن��ح��در ���س��اف��ل ,ومتو�سط
(((8
بينهما"
 .2من "الحقائق التي تبدو لنا جديرة بالوقوف
عليها والبحث فيها كون الم�صطلح ال�صوتي العربي
(((8
القديم مو�سيقيا في جوهره".
� .3إن كتب النحو وال�صرف والقراءات والتجويد
"تختزل وتكثف ما كتبه علماء المو�سيقى وعلماء
ال��ت�����ش��ري��ح ,فباتت ال��ع��ودة �أوال �إل���ى الطبيعيات
والت�شريح القديمين عودة ال مفر منها من �أجل فهم
�أف�ضل للمعرفة ال�صوتية القديمة ,ولتجديد المعرفة
(((8
ال�صوتية الحالية وتحديثها".
�إن هذه النتائج �أو الفر�ضيات في حاجة ما�سة
(((8
فعال �إلى درا�سة م�ستقلة الختبار �صدقيتها.
وبما �أن كتب المو�سيقى والخطابة قد �أفا�ضت في
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الحديث عن المقومات التطريزية ,ف�إننا نقترح في
هذا الق�سم ,عدم االكتفاء بترديد تلك الن�صو�ص,
و�إنما �سنقوم بعر�ضها عر�ضا منظما ,ي�سعفنا في
الوقوف على القواعد التي تتحكم في التطريز,
وفي �إبراز �أهمية هذين الحقلين المعرفين في بناء
المعرفة التطريزية في ال�صواتة العربية.
 2.2.3المقطع وعالقـته بالـمالمح
التطريزيـة:

مقـــاالت

�أ�صبح المقطع ,منذ بزوغ ال�صواتة العرو�ضية,
الوحدة التطريزية الأ�سا�س لمقاربة النبر ,والتنغيم,
والإي��ق��اع ...وق��د �أفا�ضت ال��درا���س��ات المو�سيقية
والخطابية العربية القديمة في الحديث عن هذا
المكون وع��ن عالقته بالظاهرة التطريزية؛ وفي
هذا ال�صدد اعتبر ابن �سينا المقطع في مقدمة
العنا�صر ال�سبعة للفظ والمقالة ,و�أنه ينق�سم �إلى
مقطع ممدود ومقطع مق�صور ,و�أن��ه يت�شكل من
�صوامت وم�صوتات ,و�أن هذه الأخيرة تكون ممدودة
( ويطلق عليها المدات) ,ومق�صورة (ويطلق عليها
الحركات) ,وذلك في قوله" :و�أما اللفظ والمقالة
ف�إن �أجزاءه �سبعة :المقطع الممدود والمق�صور كما
علمت ,وي�ؤلف من الحروف ال�صامة – وهي التي ال
تقبل المد البتة مثل الطاء ,والباء والتي لها ن�صف
�صوت وهي التي تقبل المد مثل ال�سين ,وال��راء –
والم�صوتات التي ي�سميها مدات ,والمق�صورة وهي
الحركات" ((9(.و�إذا كان هذا التحديد يبرهن على
�إدراك ابن �سينا للمكونات المقطعية (ال�صوامت
وال��م�����ص��وت��ات) ,ول��ج��زء م��ن الأ���ش��ك��ال المقطعية
العربية ,ف�إن الإدراك الأعمق مثله تعريف ابن ر�شد
القائل" :المقطع :هو ال��ذي ي�أتلف من حرفين:
م�صوت وغير م�صوت! ف�إن كان المقطع مق�صورا
قيل في حده حد الحرف الم�صوت وغير الم�صوت
وك��ذل��ك المقطع الممدود ينح�صر ف��ي ح��ده حد

الحرف الغير م�صوت والم�صوت الممدود".
ويو�ضح بقوله" :و�إذا تقرر �أن هاهنا �أمورا مركبة
لم يجتمع منها �شيء واح��د بالفعل كالمركبة من
الأ�شياء التي ال يكون منها واحد �إال بالتما�س مثل
الكد�س المجموع من حبوب كثيرة ,بل يكون المجتمع
فيها بحيث يحدث عنه �شيء زائد غير المجتمعات
من غير �أن يكون المجتمعات �أنف�سها ,مثل المقطع
ال��ذي يحدث عن اجتماع الحرف الم�صوت وغير
الم�صوت ,ف�إن المقطع لي�س هو اجتماع الحروف
التي يتولد منها ,بل هو �شيء زائد عن الحروف الذي
تولد منها �شيء بل هو �شيء زائد على الحروف مثل
المقطع الذي هو باء �أو الم ((9(".وليبرهن ابن ر�شد
على الترابط الحا�صل بين مكونات البنية المقطعية
ي�ستند على �صورة ح�سية من الموجودات في�أخذ
�صورة اللحم الذي هو – على �صعيد الأ�سطق�سات
الكلية -متكون من الأر�ض والماء والنار( ((9فيقارن
بينهما؛ �إذ "�إن هذه �إذا انحلت وف�سدت لي�س ينحل
المقطع �إل��ى مقاطع واللحم �إل��ى لحوم كما تنحل
الأ�شياء المجموعة �إل��ى تلك التي اجتمعت منها
�أعني التي ال يحدث فيها عن االجتماع �شيء زائد
( )...فالحروف هي التي ن�سبتها �إلى ال�سالبي ن�سبة
النار والأر�ض �إلى اللحم ( )...فال�سالبي �شيء �آخر
هو ,ولي�س هو الحروف� ,أي الحرف الم�صوت والذي
ال �صوت له ,بل هو �شيء �آخر �أي�ضا .ف�إذا المقطع
لي�س هو الحروف التي تركب منها �أعني الم�صوت
(((9
وغير الم�صوت".
(((9

لقد ع��رف �أب��و الوليد المقطع تعريفا �صوتيا
دقيقا ,وبين �أنه ت�أليف جديد يتكون من ال�صوامت
والم�صوتات ,وهذا الت�أليف لي�س مجرد تجميع لتلك
العنا�صر ال�صوتية� ,أو تكدي�س لها ,كما تتكد�س,
الحبوب وتتكوم� .إنما هو وح��دة �صواتية كبرى,
و"بنية لها نظامها الخا�ص المتميز المتفرد بف�ضل
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�صوغه الخا�ص لوحدتي ال�صامت والم�صوت".

(((9

وتنتج عن تركيب ال�صامت والم�صوت الأ�شكال
المقطعية الآتية:
المقطع الممدود (�ص م�ص م�ص)؛ حيث يكون
الم�صوت ممدودا ,والمقطع المق�صور(�ص م�ص)؛
حيث يكون الم�صوت مق�صورا.
وبعد عر�ض مبارك حنون لأراء الفال�سفة عن
المقطع ا�ستنتج �أن البنية المقطعية من خالل هذه
الأعمال المو�سيقية تت�ألف من:
� -1ص م�ص
� -2ص م�ص م�ص
� -3ص م�ص �ص
� -4ص م�ص م�ص �ص
� -5ص م�ص �ص �ص

(((9

ورغم كون المقاطع مجرد قوالب فارغة م�شكلة
من القطع ال�صامتة والم�صوتة ,ف�إنها تبقى وحدة
ح ّمالة للظواهر التطريزية كما قال تربت�سكوي(,((9
ومن هاهنا يت�ساءل الدار�س عن مدى ربط علماء
المو�سيقى والخطابة لق�ضايا التطريز بالمقطع؟
ي��ق��ول �أب���و ن�صر ال��ف��اراب��ي" :والحروف منها
م�صوت ,ومنها غير م�صوت .والم�صوتات منها
ق�صيرة ,ومنها طويلة ,والم�صوتات الق�صيرة هي
التي ت�سميها العرب "الحركات" .والحروف غير
الم�صوتة ,منها ما يمتد بامتداد النغم ,ومنها ما
ال يمتد بامتداده ,والممتدة مع النغم هي مثل الالم
والميم والنون والهمزة والعين وال��زاي وما �أ�شبه
ذلك ,وغير الممتدة مثل التاء والدال والكاف وما
جان�س ذل��ك .وال��ح��روف الممتدة بامتداد النغم,
منها م��ا يب�شع م�سموع النغم �إذا اق��ت��رن��ت بها,
مثل العين والحاء والظاء وما �أ�شبه ذل��ك ,ومنها
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ما ال يب�شعه ,وه��ي الثالثة ال�لام والميم والنون,
فالالم من بينها ,تمتد و�إن لم ي�سلك الهواء في
مقعر الأن���ف ,والميم وال��ن��ون ,فالالم من بينها,
تمتد و�إن لم ي�سلك الهواء في مقعر الأنف ,والميم
والنون ,ال يمتدان �إال �أن ي�سلك الهواء في الأنف(.((9
وي�ضيف الفارابي قائال" :ويجمع �إل��ى ه��ذه (�أي
الم�صوتات الطويلة) ,من غير الم�صوتات الممتدة,
تلك الثالثة التي ال تب�شع م�سموع النغم فتكون
جميع الحروف التي ت�ساوق النغم وتقترن بها وال
تنفك منها نغمة �إن�سانية وت�ستعمل ا�ستعماال �سل�سا
وتبين غير م�ستكره وتح�س ح�سا غير م�ستب�شع,
خم�سة ع�شر حرفا"( ((9وهذا النتيجة التي تو�صل
�إليها الفارابي ,وجدناها �أي�ضا في ق��ول الح�سن
ابن �أحمد بن علي الكاتب" :والحروف الم�صوتة
تنق�سم على ثالثة �أق�سام وهي الألف والواو والياء,
وهي التي ت�سمى حروف المد واللين عند العرب,
وهي الم�صوتة الطوال التي تقع �أب��دا على �أواخ��ر
الكالم ممتدة في اللحن .وهي الم�صوتة الطوال
التي تقع �أبدا على �أواخر الكالم ممتدة في اللحن.
فالألف حرف م�ستعل ,والياء حرف منخف�ض ,والواو
حرف متو�سط بين اال�ستعالء واالنخفا�ض ,وكل هذه
تنق�سم �أي�ضا �إل��ى ثالثة ح��روف ممتزجة ,فتكون
ممتزجة من الألف والياء ومن الياء والواو ومن الواو
والألف كقولك( :يا) و(وي) و(�إي) .وكل هذه تمتد
ب�سهولة .ف�صارت الحروف الم�صوتة ت�سعة .وي�ضاف
�إليها الحروف التي تمتد مع النغم ب�سهولة ,هي:
الالم والميم ,والنون ,وهذه ت�سمى حروف الغنة,
فتكون الحروف التي تقترن بالنغم وت�ساوقها وال
تبتعد منها نغمة البتة ,وي�سهل ا�ستعمالها وال ت�ستكره
خم�سة ع�شر حرفا .وهذا ما يحتاج �إليه في الألحان
�أ�شد الحاجة"( ((10ويقول ابن الطيب ال�سرخ�سي:
"فالألف والواو والياء حروف الأ�صوات التي تلزمها
النغم ,لأنها في كل حال ال تخلو من مراتب الرقة

المالمـح
التطريزيـة
فـي
الدرا�سـات
النحويـة
وال�صرفيـة
القديمـة
ونظريـة
تـكـامـل
العـلـوم

والغلظ الالزمة للأ�صوات ,وهي التي ت�سمى ال�شدة
واللين ( )...ولكن ال�صحيح �أن النغمة ال تنفك من
حركة ,فحيث يكون الحرف تكون الحركة وحيث
تكون حركة الحرف تكون نغمة ,والحرف ال ينفك
(((10
من حركة و�سكون"

مقـــاالت

وتك�شف ه���ذه الن�صو�ص ع��ن اق��ت��ران النغم
ب�صفته م�ستوى لحنيا -بالم�صوتات الطويلةوبدائلها الت�سعة ,والم�صوتات الق�صيرة ,وب�صنفين
من ال�صوامت :ال�صنف الأول ويتكون من الهمزة
(والراجح �أنه يق�صد الألف) والعين والزاي والحاء
والظاء� ,إال �أن هذه الحروف تب�شع م�سموع النغم,
ال�صنف الثاني ويتكون من ال�لام والميم والنون
الم�سماة بحروف الغنة ,وهي حروف ال تب�شع م�سموع
النغم� .إن الأمر� ,إذن يعني �أن النغم يقترن بمكونات
مقطعية معينة ,وهي القطع التي تكون �أكثر جهارة,
ومن تم يمكن الحديث عن �سلم الجهارة التالي:
 .1الم�صوتات الطويلة وبدائلها الت�سعة.
 .2الم�صوتات الق�صيرة .
 .3حرفا اللين (الواو والياء)
 .4حروف الغنة (الميم والنون والالم).

(((10

ويمكن ا�ستخال�ص عالقة المقطع بالنبر ,من
خ�لال ق��ول اب��ن ر�شد�" :إال �أن العرب ي�ستعملون
النبرات بالنغم عند المقاطع ال��م��م��دودة ,كانت
�أوا���س��ط الأق��اوي��ل �أو في �أواخ��ره��ا .و�أم��ا المقاطع
المق�صورة فال ي�ستعملون فيها النبرات والنغم �إذا
كانت في �أو�ساط الأقاويل .و�أما �إذا كانت في �أواخر
الأقاويل ف�إنهم يجعلون المقطع المق�صور ممدودا
( )...وقد يمدون المقاطع المق�صورة في �أوا�سط
الأقاويل �إذا كان بع�ض الف�صول الكبار ينتهي �إلى
المقاطع مق�صورة في �أقاويل جعلت ف�صولها الكبار
تنتهي �إل��ى مقاطع ممدودة ( )...وبالجملة �إنما

يمدون المقطع المق�صور عند الوقف".

(((10

وب��ه��ذا ف���إن ال��ع��رب -ح�سب اب��ن ر���ش��د -تقرن
النبر بالمقاطع .ولعمري �إن هذا الفهم متقدم على
ت�صور تلك المدار�س الل�سانية البنيوية والتوليدية
الكال�سية التي ربطت النبر بالقطع ال بالمقاطع,
وبخا�صة المقاطع الممدودة �سواء كانت في �أو�ساط
الأق��اوي��ل �أو ف��ي �أواخ��ره��ا .ومعنى ه��ذا �أن النبر
يقترن تحديدا بالنواة المقطعية المديدة �أو ذات
المورتين ,وال تحمله البتة المقاطع الق�صيرة ,ف�إن
حملته في �أواخر الأقاويل� ,أي عند الوقف ,تحولت
هذه المقاطع الق�صيرة ,في الأ�صل� ,إل��ى مقاطع
طويلة ,لتحقيق تجان�س مقاطع هذه الف�صول� ,أي
بهدف �إيقاعي مح�ض .فالنبر ال يقع على المقاطع
الق�صيرة ف�إذا حدث ذلك لزم تطويلها ,وذلك عند
الوقف ,وهذا يعني تالزم النبر والطول والوقف في
هذه الحالة(.((10
 3.2.3في قواعد التنغيـم والنغـم
والنبـر والإيقـاع:

لقد نظر الفال�سفة العرب لقواعد التنغيم ,وبينوا
وظائفه وتفاعله مع المالمح التطريزية الأخرى,
وخا�صة ملمح النبر ,يقول ابن �سينا" :للنغم منا�سبة
ما مع االنفعاالت المختلفة والأخالق .ف�إن الغ�ضب
تنبعث منه نغمة بحال ,والخوف تنبعث منه نغمة
بحال �أخرى ,وانفعال ثالث تنبعث منه نغمة بحال
ثالثة .في�شبه �أن يكون الثقل والجهر يتبع الفخامة,
والحاد المخافت فئة تتبع �ضعف النف�س.
وم��ن �أح��وال النغم :النبرات ,وه��ي هيئات في
النغم مدية غير حرفية ,يبتد�أ بها ت��ارة ,وتخلل
الكالم ت��ارة ,وتعقب النهاية ت��ارة ,وربما تكثر في
ال��ك�لام ,ورب��م��ا تقلل .وي��ك��ون فيها �إ���ش��ارات نحو
الأغرا�ض ,وربما كانت مطلقة للإ�شباع ,ولتعريف
القطع ,ولإمهال ال�سامع ليت�صور ولتفخيم الكالم.
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وربما �أعطيت هذه النبرات بالحدة والثقل هيئات
ت�صير بها دالة على �أحوال �أخرى من �أحوال القائل
�إن��ه متحير �أو غ�ضبان� ,أو ت�صير ب��ه م�ستدرجة
للمقول معه بتهديد �أو ت�ضرع �أو غير ذلك .وربما
�صارت المعاني مختلفة باختالفها ,مثل �أن النبرة
قد تجعل الخبر ا�ستفهاما ,واال�ستفهام تعجبا وغير
(((10
ذلك"
لقد ذك��ر ال�شيخ الرئي�س زم��رة م��ن المالمح
التطريزية� .إال �أن��ه –ح�سب فهمنا -خلط بينها.
ويتجلى وج��ه الخلط في �أن��ه ي�سند للنغم وظائف
داللية وتركيبية ويربطه بالنبر .والنبر �إنما يرتبط
بالتنغيم ال بالنغم فالتنغيم ه��و ح�صاد نبرات
(((10
ونغمات.
ويبدو لنا �أن م�صطلح النغم عند الفال�سفة
العرب عموما يدل على �شيئين :النغم �إذا تعلق الأمر
بالمفردات ,والتنغيم (ويطلقون عليه اللحن �أي�ضا)
�إذا كانوا يتحدثون عن الأق��وال .وقد َع َّن لنا هذا
اال�ستنتاج من خالل االحتكاك المت�أني بالن�صو�ص
الفل�سفية ,وت�ؤكد هذا الحد�س مقولة عبد الجليل,
عبد القادر (" :)1998ونجد الفارابي ,قد ا�ستخدم
م�صطلح "النغم"  ,Tonلي�ستدل به على التنغيم
( )...ويبدو �أن اللحن عند الفارابي ذو منعك�س
دالل��ي ,والمراد به التنغيم الم�صاحب للألفاظ.
وع��ن��ده �إن اللحن جماعة النغم ال��ت��ي ت�صاحب
ال��ح��روف ف��ي رحلتها الإ�سماعية"( ((10وتعقيب
زاهيد ( )2000على كالم ابن �سينا ال�سابق ذكره:
"ولي�ست داللة النبرات هنا هو ما يعرف في علم
الأ�صوات الحديث بنظرية النبر .بل ين�ضوي تحت
هذا الم�صطلح في �سياق ابن �سينا كل الظواهر فوق
مقطعية"( .((10و�سبق لزاهيد (�1999أ) �أن عقب
على كالم الفارابي ب�ش�أن اللحن فقال" :فمرادف
اللحن في علم الأ���ص��وات في نظري هو التنغيم.
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ف�لا يمكن الحديث ع��ن اللحن ف��ي �إط���ار النغمة
مفردة ,بل في �إط��ار مجموعة من النغمات ,فكما
�أن التنغيم ال يمكن الحديث عنه في �إطار الكلمة
المفردة ,بل في �إط��ار مجموعة من الكلمات التي
تكون الملفوظ  .Enoncéفمن هذه الزاوية اللحن
(((10
والتنغيم يتحققان في �شيء �أكبر من المفرد".
وبهذا ف���إن ابن �سينا يبرز �أن للتنغيم وظائف
تعبيرية ودالل��ي��ة ,و�أن لكل نطاق تنغيمي منا�سبة
مع انفعاالت و�أخ�لاق معينة؛ فاالنتقال من نطاق
�إل��ى �آخ��ر �إنما هو في الواقع نتيجة لالنتقال من
حالة انفعالية �إلى حالة �أخ��رى ,ويو�ضح ذلك ابن
زيلة عندما يقول� :إن "االنتقال �إلى النغمة الحادة
يحاكي �شمائل الغ�ضب ,واالنتقال �إلى الثقيلة يحاكي
�شمائل الحلم والدراية ,واالنتقال �إلى هبوط يتدارك
ب�صعود راج��ع يعطي النف�س همة �شريفة مقوية
مع �شجى مخيل ,و�ضدها يعطي هيئة لذيذة مائلة
�إلى الحق مع �شجى"( ((11وي�ضيف �أي�ضا�" :أف�ضل
االنتقاالت في تركيب النغم هو االنتقال المحدث
لل�سرور ,وهو الذي يكون فيه من ثقل النغمات �إلى
حدتها ,فيتبعه انتقال ال�صوت من خف�ض �إلى رفع,
و�أما ما �أ�شبهه فهو الذي يكون االنتقال فيه من حدة
النغمات �إلى ثقلها ,فيتبعه انتقال ال�صوت من رفع
�إلى خف�ض .ومنها انتقاالت في تركيب النغم تحدث
ال�سخاء ,و�أخرى تحدث ال�شجاعة ,و�أخرى تحدث
الحمية والألفة ,و�أخ��رى تميل بالنف�س �إلى القوة,
(((11
و�أخرى تميل بها �أ�ضداد هذه ال�شمائل"
ف�ل��أداء �أدوار انفعالية ودالل��ي��ة متنوعة ,يتم
االنتقال بين النطاقات التنغيمية ,حيث توظف
ال��ح��دة وال��ث��ق��ل(� ((11إل��ى جانب عمليتي ال�صعود
والهبوط ,يقول حنون (" :)1997وهكذا يت�ضح
�أن هناك نطاقات تنغيمية مختلفة ينا�سب كل نطاق
تنغيمي منها حالة �أو موقفا للمتكلم يخ�ص ما يرمي
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�إليه .وعليه ,فكل ت�شكيل تنغيمي متميز ي�سند �إلى
القول وظيفة انفعالية �أو تعبيرية متفردة .وبطبيعة
ال��ح��ال ,ف��الأم��ر ال يتعلق فح�سب ب�صعود النغم
(((11
وهبوطه ,و�إنما يتعلق �أي�ضا بالحدة والثقل".
وه��ذا التفاعل بين هذين المقومين هو ما انتبه
�إليه ابن زيلة قائال�" :إما �أن يكون من طرف الثقل
هابطا �إلى الحدة� ,أو يكون من طرف الحدة �صاعدا
�إلى الثقل� ,أو من الو�سط هابطا �إلى الحدة مرة,
(((11
و�صاعدا �إلى الثقل مرة"
وبهذا يمكن توزيع النغمات �إلى ثالثة م�ستويات:

مقـــاالت

 .1النغمة العالية حيث تنتهي بدرجة �إ�سماع
عالية .ففي حاالت اال�ستفهام وال�شرط ,والغ�ضب
مثال ,تتوتر الحبال ال�صوتية عند نهاية الجملة,
فيكون ال�صوت ح���ادا .ول��ذل��ك ح��ق الب��ن زيلة �أن
يخل�ص �إلى �أن "االنتقال �إلى النغمة الحادة يحاكي
�شمائل الغ�ضب" .و�إلى هذا ال�سبب يرد وجود النغم
ال�صاعد.
 .2النغمة المتو�سطة :وتكون في الحالة العادية.
 .3النغمة الهابطة (الثقل) :حيث تنتهي بدرجة
�إ�سماع منخف�ضة .وح�سب ابن زيلة �إن "االنتقال �إلى
الثقيلة يحاكي �شمائل الحلم والدراية" .ففي حاالت
ال�ضعف والعجز ,والهدوء ,والحلم� ,أو في الجمل
التقريرية عموما ,ترتخي الحبال ال�صوتية في نهاية
الجملة ,فيكون ال�صوت ثقيال .وهذا ما يف�سر وجود
النغم الهابط.
�إال �أن ثمة انتقاال من م�ستوى �إلى �آخر� ,أو من
نطاق �إل��ى �آخ���ر ,حيث �إن "االنتقال �إل��ى هبوط
يتدارك ب�صعود راج��ع يعطي النف�س همة �شريفة
مقوية مع �شجى مخيل" ,و"�أف�ضل االنتقاالت في
تركيب النغم هو االنتقال المحدث لل�سرور ,وهو
الذي يكون فيه من ثقل النغمات �إلى حدتها ,فيتبعه

انتقال ال�صوت من خف�ض �إلى رفع".
وبخ�صو�ص ما يطر�أ على المقاطع من تغييرات
ب�سب اقتران النغم بها ,يقول الح�سن بن �أحمد
الكاتب" :فمتى وقع في طرف منها حرف �ساكن
من الحروف الم�صوتة جاء امتداده ح�سنا �سهال
[�ص م�ص م�ص] ,ومتى وقع دونها حرف وجب �أن
ت�ستعمل المدات في ذلك الحرف ,ويتخطى �إلى
الآخر ب�سهولة وتلطف�[.ص م�ص +م]
ومتى وق��ع �أح��د ال��ح��روف الم�صوتة قبل �آخ��ر
الجزء بحرفين �أو ثالثة ولم يمكن الوقوف والتنغيم
�إال على �آخ��ر ال��ج��زء ,فينبغي �أن ي��ردف الحرف
بحرف م�صوت ويمتد مع النغم ...[ .م�ص [م] �ص
م�ص �ص م�ص �أو م�ص [م] �ص م�ص �ص م�ص �ص
م�ص]
ومتى كان الحرف من غير الحروف الم�صوتة
�ساكنا ,وجعل بداية نغمة فالبد من تحريك ذاك
ال�ساكن وتطويل الحرف الق�صير�[.ص م�ص م�ص]
ف�إن كان �أحد الحروف الثالثة الم�صوتة امتد مع
النغم ب�سهولة ,ومتى كان من غيرها �أردف بحرف
م�صوت"( .((11ويقول ابن ر�شد في ال�سياق ذاته�" :إن
عادة العرب في النغم قليلة .والنغم �إنما تحدث �إما
مع المقاطع الممدودة� ,أو مع المقاطع المق�صورة
فال ي�ستعملون فيها النبرات والنغم �إذا كانت في
�أو�ساط الأقاويل .و�أما �إذا كانت في �أواخر الأقاويل
ف�إنهم يجعلون المقطع المق�صور ممدودا :ف�إن كانت
فتحة �أردفوها ب�ألف ,و�إن كانت �ضمة �أردفوها بواو,
و�إن كانت ك�سرة �أردفوها بياء .وذلك موجود في
نهايات الأبيات التي ت�سمى عندهم القوافي .وقد
يمدون المقاطع المق�صورة في �أو�ساط الأقاويل
�إذا كانت بع�ض الف�صول الكبار ينتهي �إلى مقاطع
مق�صورة في �أقاويل جعلت ف�صولها الكبار تنتهي
�إلى مقاطع ممدودة ,مثل قوله تعالى} :وتظنون
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ب���اهلل الظنونا{ .وبالجملة �إنما يمدون المقطع
المق�صور عند الوقف"(.((11
و�إذا انتقلنا �إلى النبر الذي يعد كما �أ�شار ابن
�سينا هيئة من هيئات التنغيم ف�إننا ن�ضيف �إلى ما
قاله �سابقا ال�شيخ الرئي�س قولَ الح�سن بن �أحمد بن
علي الكاتب" :والنبرات حروف في �أوائلها همزات,
وهي تقع �أبدا في الحروف الم�صوتات"( ((11حيث
ربط عملية النبر بالهمز �أي ال�ضغط ورفع ال�صوت
الذي يكون ح�صرا على الم�صوتات ال غيرها ولكن
ابن ر�شد �سيحدد ذلك بالتدقيق في ن�صه الطويل:
"والنبرات ت�ستعمل �إما في �أبعاد ما بين الأقاويل,
و�إم��ا في �أبعاد ما بين الألفاظ المفردة ,و�إم��ا في
�أبعاد ما بين الأرجل والمقاطع ,و�إما في �أبعاد ما
بين ال��ح��روف .والتي ت�ستعمل منها في �أب��ع��اد ما
بين الأرجل والمقاطع تخ�ص الوزن ال�شعري .والتي
ت�ستعمل منها في �أب��ع��اد ما بين ال��ح��روف تخ�ص
الأغاني .ف�إذن الذي يخ�ص الأقاويل الخطابية من
ذلك ما كان م�ستعمال في �أبعاد ما بين الألفاظ
المفردة والأقاويل .والأقاويل �صنفان :منها ق�صار
ومنها ط��وال ,ومنها التام ومنها غير التام ()...
فالنبرات ي�ستعملها الخطيب في �أحد ثالث موا�ضع:
�إما في نهاية الألفاظ المفردة ,والأقاويل الق�صار
التي هي �أجزاء الأقاويل الطوال ,و�إما في �أطراف
الأقاويل التامة بالوجه الثاني �أو في �أن�صافها �أعني
في �أج��زاء الخطبة الكبرى ,فالتي ي�ستعمل منها
في نهاية الأقاويل الق�صار جدا والألفاظ المفردة
ت�ضارع ال��ك�لام ال��م��وزون لقرب م�ساواة الأل��ف��اظ
المفردة والأق��اوي��ل الق�صار للمقاطع والأرج���ل.
ولذلك ينبغي للخطيب �أن يتوخى عند ا�ستعماله
هذه النبرات �أن ي�صير الكالم موزونا .وذلك �أنها
متى وقعت بين المقاطع والأرجل كان القول موزونا
خطابيا .وكثيرا م��ا يعر�ض ف��ي الخطب �أن تقع
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هذه النبرات وال�سكنات عند الأم��ة التي ت�ستعمل
ال�سكنات �أكثر ذلك مو�ضع النبرات بين المقاطع
والأرج��ل من غير �أن يق�صدوا ذلك ,فيكون القول
موزونا وهم ال ي�شعرون .و�إنما ي�صح للخطيب هذا
النوع من ال��وزن �إذا اختار من الأل��ف��اظ المفردة
الأقاويل الق�صار ما يقرب �أن يكون م�ساويا للمقاطع
والأرج��ل .وال��ذي ي�ستعمل هنا في �أج��زاء الأقاويل
الق�صار التي ه��ي �أج���زاء الأق��اوي��ل ال��ط��وال �إنما
ي�ستعمل ليدل على انف�صال ق��ول من ق��ول .وهذا
�إنما ي�ستعمل في الأقاويل التامة بالتمام الأول فيما
�أح�سب ,وه��ي �ضرورية في ج��ودة التفهيم .وهذا
ال�صنف من النبرات هو قليل �إذا كان �إنما يقع في
نهاية الأقاويل القائمة ب�أنف�سها ,وهذه فيما �أح�سب
هي التي ت�سمى عند العرب موا�ضع الوقف ,ف�إن
العرب ت�ستعمل �أكثر ذلك عو�ض النبرات :وقفات.
وال�صنف الثالث ي�ستعمل في ابتداء الأقاويل
وف��ي ختمها وف��ي تو�سطها لمو�ضع ال��راح��ة .وهذه
النبرات التي ت�ستعمل في هذه الموا�ضع الثالثة عند
الأمة التي ت�ستعملها :منها ما يبتد�أ فيها بمقاطع
ممدودة وتنتهي بمقاطع مق�صورة ,ومنها ما يبتدئ
بمق�صورة وتنتهي بممدودة ,ومنها ما تكون كلها
ممدودة .والتي تكون من مقاطع ممدودة ت�شاكل
الو�سط لمو�ضع الراحة .وينبغي �أن تعلم �أن الوقفات
(((11
�إذا �أقيمت مقام النغمات �صار القول باردا".
�إن النبر هو هيئة من هيئات التنغيم وقواعد
النبر التي تقترحها هذه الن�صو�ص يمكن ت�سجيلها
على النحو الآتي:
� .1إن هناك �أ�شكاال نبرية متعددة ,منها ما
يخ�ص ال�شعر ,ومنها ما يميز الغناء ,ومنها ما
يخ�ص الأق��وال النثرية الخطابية ,وبخ�صو�ص ما
يهم هذه الأخيرة ف�إن ابن ر�شد يميز بين نبر الكلمة
ونبر الجملة �أو ما ي�صطلح عليه بنبر ال�سياق.
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� .2إن النبر �إن��م��ا يقع ف��ي الأل��ف��اظ وك���ذا في
الأقاويل الق�صار على المقطع الأخير وال يكون �إال
طويال ,ف�إن لم يكن طويال يتم تطويله
� .3إن نبر ال�سياق يقع �أي�ضا في �أجزاء الجملة
على الأط��راف� ,أو لنقل المقطع الطويل الختامي,
وما لي�س طويال فهو يطول ,ومعنى هذا �أن الطول
المرتبط بالوقف �إنما هو نبر ,والأقاويل �إنما هي
�أقاويل ق�صار ,والأقاويل الق�صار �إنما هي ت�أليف
لألفاظ مفردة .وبهذا فهو يميز في الجوهر بين
نبرين :نبر لفظي ونبر جملي �أو�سياقي.
� .4إن المقطع هو المتحكم في الطول.

مقـــاالت

� .5إن النبر في نهاية الأقاويل الق�صار والألفاظ
المفردة ي�ضارع �أو ي�شابه النبر في الكالم الموزون
�أي يقع على المقاطع الطويلة الختامية لت�شابه
الأقاويل الق�صار جدا والألفاظ المفردة مع المقاطع
والأرجل.
� .6إن المجهودات الجادة المبذولة من طرف
المحدثين لتقعيد النبر في العربية تلتقي عموما مع
خال�صة ابن ر�شد في كون النبر مرتبط بالمقاطع
(((11
الطويلة.
وفي ما يخ�ص الإيقاع �أ�شار ابن ر�شد في الن�ص
ال�سابق (والذي ن�ضطر �إلى تثبيت جزء منه) �إلى �أن
الكالم المنثور يمكن �أن ي�ضارع الموزون؛ فيتوفر على
الإيقاع وذلك بقوله" :التي ي�ستعمل منها في نهاية
الأقاويل الق�صار جدا والألفاظ المفردة ت�ضارع
الكالم الموزون لقرب م�ساواة الألفاظ المفردة
والأقاويل الق�صار للمقاطع والأرجل .ولذلك ينبغي
للخطيب �أن يتوخى عند ا�ستعماله هذه النبرات �أن
ي�صير الكالم موزونا .وذلك �أنها متى وقعت بين
المقاطع والأرجل كان القول موزونا خطابيا ".لقد
ربط �أبو الوليد بين النبر والإيقاع حيث �إن الإيقاع

هو ح�صاد نبرات في �أج��زاء متنا�سبة في الطول
والق�صر ,ويت�ضح ذل��ك بجالء م��ن خ�لال مقولة
ابن �سينا التالية" :وللعرب �أحكام �أخرى في جعل
النثر قريبا من النظم [�أي متوفرا على العن�صر
الإيقاعي] ,وهو خم�سة �أحوال� .أحدها ,معادلة ما
بين م�صاريع الف�صول بالطول والق�صر ,والثاني,
معادلة ما بينها في عدد الألفاظ المفردة ,والثالث,
معادلة ما بين الألفاظ والحروف ( ,)...والرابع� ,أن
ينا�سب بين المقاطع الممدودة والمق�صورة (,)...
والخام�س� ,أن يجعل المقاطع مت�شابهة"(.((12
فقد ربط هذا الن�ص الإيقاع في النثر بـ:
 ت�ساوي م�صاريع الأجزاء طوال وق�صرا. ت�ساوي الأجزاء في عدد الألفاظ. ت�ساوي ما بين الألفاظ والحروف. التنا�سب بين المقاطع مدا وق�صرا. ت�شابه المقاطع.وب��ه��ذا ف����إن الفال�سفة ي��رك��زون على م�س�ألة
التنا�سب والت�شابه في الكمية وذلك ب�شكل هرمي:
الأجزاء ثم المفردات ثم المقاطع .ويربطون بين
النبر والإيقاع ,من جهة وبين الطول والإيقاع من
(((12
جهة �أخرى.
والحا�صل �أن علماء المو�سيقى والخطابة قد
قدموا تنظيرا وافيا للق�ضايا التطريزية العربية؛
حيث بينوا قواعدها وتفاعلها فيما بينها ,وهذا
التنظير ل��م يبق م��ع��زوال ع��ن ال��م��ع��ارف العربية
الأخرى ,التي تفاعلت معه وا�ستثمرت جوانب منه
لت�شكل تكامال في بناء المعرفة ال�صوتية العربية.
خال�صـة:

لقد ح��اول��ن��ا �أن نبرهن على وح���دة المعرفة
ال�صوتية العربية وعلى تكامل معارفها في تناول
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ق�ضاياها ومنها المالمح التطريزية ,وفي ظل هذا
التكامل خل�صنا �إلى ما يلي:
� .1إن كتب المو�سيقى والخطابة العربية قامت
بدور تنظيري للتطريز.
� .2إن الدرا�سات النحوية وال�صرفية والقر�آنية...
تختزل وتكثف تلك التنظيرات ,ف�شكلت مجاال
تطبيقيا موازيا ووا�سعا ,ي�شهد على عدم �إغفال
القدماء عامة ,والنحاة خا�صة للتطريز ,كما زعم
دار�سون كثر ,ويدعو الدار�س �إل��ى البحث ب�صبر
و�أناة قبل �إطالق الأحكام.
 .3ال بد من تمتين العالقة بين حقول المعرفة
ال�صوتية العربية في �إط��ار نظرية تكامل العلوم
ب�أبعادها المتعددة وال�شاملة مع الك�شف عن مواطن
الت�أثير والت�أثر فيما بينها على م�ستوى اال�صطالحات
والق�ضايا.
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الداللي
التحليل
مفتاح
( لماذا ) ُ
ِ
ِّ
الر�سول محم ٍد  في الطائف �أنموذجا)
(دعا ُء
ِ
الدكتورة عزّ ة عدنان �أحمد ّ
عزَّت

هيئة العلوم االن�سانية
ق�سم اللغة العربية  /جامعة زاخو  -العراق
ِّ
المقدمة

مقـــاالت

م ّما ال َّ
النبوي بالغة ال ي�ستهان بها ,و هي ال تحتا ُج �إلى
ن�ص الحديث
ِّ
�شك فيه �أ َّن في ِّ
� ٍ
إثبات ,ولكن في الإجابة عن الأ�سئلة المطروحة ب�أداة اال�ستفهام (لماذا) ما قد يك�شفُ بع�ضاً
الن�ص عن�صرا
منها� ,أو بع�ضاً من الإبداع فيه ,ليبقى طر ُح الأ�سئل ِة حول ك ِّل مفردة َت ِر ُد في ِّ
ف ّعاال في الك�شف عن جزء من تلك البالغ ِة المرج ّو �إظهارها ,تلك البالغة التي قد نرى
ِ
وجوهها ,وقد يرى غي ُرنا �أوجهاً �أخرى لها ,ولأننا ال نرى كل الأوجه ,فبالت�أكيد ال
وجها من
ن�ستطيع الإجابة عن كل الأ�سئلة ,ولكن هي محاول ٌة ,قد تنجح �إنْ لم ن ِ
الن�ص ما
ُغال �أو ن َُح ِّم ِل َّ
ال يتح َّمله.
النبوي ال�شريف عن الن�ص
و يختلف الحديث
ّ
القر� ِّآني الكريم ؛ لأنَّه قد ُي ْنق َُل بالمعنى� ,أ ّما الن�ص
آني فواح ٌد؛ لقوله تعالى�} :إِنَّا ن َْح ُن َن َّز ْلنَا ِّ
الذ ْك َر
القر� ُّ
ون{((( ,وبنا ًء على هذا ,ومع احتمال ّية
َو�إِنَّا َل ُه َل َحا ِف ُظ َ
ِ
االختالف في رواي ِة ن�ص الحديث الذي
بع�ض
وجو ِد ِ
بن�ص مع َّين ,وير ُد في �آخ َر
قد يرد في م�صد ٍر ما ٍّ
ب�شكلٍ �آخ��ر  -ك��� ْأن يختلف فيه ح ٌ
��رف من حروف
الج ِّر� ,أو �صيغة من �صيغ الأفعال� ,أو ما �شاكل ذلك,

و لأنَّ��ه من الطبيعي �أن نجد الدعاء في �أكثر من
م�صدر �أو مرجع ,ونرى في تلك الن�صو�ص بع�ض
االختالفات ؛ فقد ارت�أينا �أن نتناول الن�ص الأكثر
ورود ًا ,وال ب َّد �أن نذكر بع�ضا من تلك الن�صو�ص
قبل �أن نبد�أ في التحليل الذي تناولنا فيه الم�ستوى
المعجمي ,والم�ستوى ال�صرفي ,والم�ستوى النحوي,
نق�سم البحثَ محاو َر
والم�ستوى التركيبي ,ول��م ِّ
الن�ص
ا�ستنادا �إلى هذه الم�ستويات ,بل �آثرنا تناول ّ
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بت�سل�سل �ألفاظه ,وابتد�أنا كل جزء من التحليل ب�أداة
اال�ستفهام (لماذا) لت ُْط َر َح �أ�سئل ٌة متع ّدد ٌة منها:
لماذا ا�ستُخْ ِد َم هذا اللفظ ال ذاك ؟ لماذا الفعل
الما�ضي ولي�س الم�ضارع مث ًال؟ لماذا كان الفعل
ّ
مبن ّيا للمجهول مثال ,ولي�س للمعلوم� ,أو العك�س ؟
لماذا الفعل المجرد �أو المزيد ,وكذا الحال بالن�سبة
ا�سم الفاعلِ بدل
ا�ستُخْ ِد َم ُ
لل�صيغ اال�سم ّية ,لماذا ْ
ا�سم المفعول؟ �أو لماذا �صيغ ُة المبالغ ِة ه��ذه ال
ِ
�صيغة ال�صفة الم�شبهة تلك ؟ بل لماذا هذه ال�صيغة
من �صيغ المبالغة ال غيرها مثال؟ و كذا الحال في
تركيب الجملة ,فعل ّية كانت �أم ا�سم ّية ,و حاولنا �أن
ن�ست�شهد بالغ ِّر من � ِ
آيات القر�آنِ
الكريم لما فيها من
َ
ِ
بالغي.
�إعجاز
ّ
• �أوال :الدعاء كما ورد في بع�ض الم�صادر
والمراجع

• ال���دع���اء ك��م��ا ورد ف���ي ال�����س��ي��رة
النبو ّية(((:

اللهم �إل��ي َ��ك �أ�شكو �ضعف ق�� َّوت��ي وق�� َّل��ة حيلتي
َّ
رب
وهواني على النا�س يا �أرح��م الراحمين �أن��ت ّ
الم�ست�ضعفين و�أنت ر ِّبي � ,إلى من تكلني؟ �إلى بعيد
يتج َّهمني ؟ �أم �إلى عد ٍّو م َّلكتَه �أمري؟ �إن لم يكن بك
علي فال �أبالي ،ولكن عافيتك هي �أو�سع لي،
غ�ضب ّ
و�ص ُل َح
�أعوذ بنور وجهك الذي �أ�شرقت له الظلمات َ
عليه �أمر الدنيا والآخرة من �أن تنزل بي غ�ضبك� ,أو
علي �سخطك ,لك العتبى حتى تر�ضى ,وال حول
يح ّل ّ
وال ق َّوة �إ ّال بك.
النبي
• ال��دع��اء كما ورد في �سيرة
ّ
المختار(((:

"اللهم �إنّي �أ�شكو � َ
إليك �ضعف ق َّوتي وق َّلة حيلتي
َّ
رب
وهواني على النا�س يا �أرح��م الراحمين �أن��ت ّ
الم�ست�ضعفين و�أنت ر ِّبي � ,إلى من تكلني؟ �إلى بعيد
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يتج َّهمني ؟ �أم �إلى عد ٍّو م َّلكتَه �أمري؟ �إن لم يكن بك
علي غ�ضب فال �أبالي ،ولكن عافيتك هي �أو�سع لي،
ّ
و�ص ُل َح
�أعوذ بنور وجهك الذي �أ�شرقت له الظلمات َ
عليه �أمر الدنيا والآخرة من �أن تنزل بي غ�ضبك� ,أو
علي �سخطك ,لك العتبى حتى تر�ضى ,وال حول
يح ّل ّ
وال ق َّوة �إ ّال بك".
• ال���دع���اء ك��م��ا ورد ف���ي ال��ج��واب
ال�صحيح(((:

"اللهم � َ
إليك �أ�شكو �ضعف ق َّوتي وق َّلة حيلتي
َّ
رب
وهواني على النا�س يا �أرح��م الراحمين �أن��ت ّ
الم�ست�ضعفين و�أنت ر ِّبي � ,إلى من تكلني؟ �إلى بعيد
يتج َّهمني ؟ �أم �إلى عد ٍّو م َّلكتَه �أمري؟ �إن لم يكن بك
علي فال �أبالي ،ولكن عافيتك هي �أو�سع لي،
غ�ضب ّ
و�ص ُل َح
�أعوذ بنور وجهك الذي �أ�شرقت له الظلمات َ
عليه �أمر الدنيا والآخرة من �أن ينزل بي غ�ضبك� ,أو
علي �سخطك ,لك العتبى حتى تر�ضى ,وال حول
يح ّل ّ
وال ق َّوة �إ ّال بك".
• ال���دع���اء ك��م��ا ورد ف���ي مخت�صر
ال�سيرة(((:

"اللهم �إنّي �أ�شكو �إليك �ضعف ق َّوتي وق َّلة حيلتي
َّ
رب
وهواني على النا�س يا �أرح��م الراحمين �أن��ت ّ
الم�ست�ضعفين و�أنت ر ِّبي �إلى من تكلني؟ �إلى بعيد
يتج َّهمني ؟ �أم �إلى عد ٍّو م َّلكتَه �أمري؟ �إن لم يكن بك
علي فال �أبالي ،غير �أ َّن عافيتك هي �أو�سع
غ�ضب ّ
لي� ،أع��وذ بنور وجهك ال��ذي �أ�شرقت له الظلمات
علي
َ
و�ص ُل َح عليه �أمر الدنيا والآخ��رة من �أن يحل َّ
غ�ضبك �أو ينزل بي �سخطك لك العتبى حتى تر�ضى
وال حول وال ق َّوة �إ ّال بك".
• ال��دع��اء كما ورد ف��ي تف�سير ابن
كثير(((:

"اللهم � َ
إليك �أ�شكو �ضعف ق َّوتي وق َّلة حيلتي
َّ

(لماذا)
مفتا ُح
التحلي ِل
الداللي
ِّ
(دعا ُء
الر�سول
ِ
محمد 
ٍ
في الطائف
ً
أنموذجا)
�

وهواني على النا�س يا �أرحم الراحمين �أنت �أرحم
الراحمين و �أن��ت رب الم�ست�ضعفين و�أن��ت ر ّب��ي,
�إلى من تكلني؟ �إلى عد ّو بعيد يتج َّهمني؟ �أم �إلى
�صديق قريب م َّلكتَه �أمري؟ �إن لم يكن بك غ�ضب
علي فال �أبالي ،غير �أ َّن عافيتك �أو�سع لي� ،أعوذ
ّ
و�ص ُل َح عليه
بنور وجهك الذي �أ�شرقت له الظلمات َ
�أمر الدنيا والآخرة �أن ينزل بي غ�ضبك �أو يح ّل بي
�سخطك ولك العتبى حتى تر�ضى وال حول وال ق َّوة
�إ ّال بك".
• الدعاء كما ورد في تف�سير البغوي(((:

مقـــاالت

"اللهم � َ
إليك �أ�شكو �ضعف ق َّوتي وق َّلة حيلتي
َّ
وهواني على النا�س يا �أرحم الراحمين �أنت �أرحم
رب الم�ست�ضعفين و�أن��ت ر ِّبي �إلى
الراحمين �أنت ّ
من تكلني؟ �إلى بعيد يتج َّهمني؟ �أو �إلى عد ٍّو م َّلكتَه
علي غ�ضب فال �أبالي،ولكن
�أمري؟ �إن لم يكن بك ّ
عافيتك ه��ي �أو���س��ع ل��ي� ،أع���وذ بنور وجهك ال��ذي
و�ص ُل َح عليه �أمر الدنيا والآخرة
�أ�شرقت له الظلمات َ
علي �سخطك لك
من �أن تنزل بي غ�ضبك �أو يح ّل ّ
العتبى حتى تر�ضى وال حول وال ق َّوة �إ ّال بك".
• ال���دع���اء ك��م��ا ورد ف���ي دق��ائ��ق
التف�سير(((:

"اللهم � َ
إليك �أ�شكو �ضعف ق َّوتي وق َّلة حيلتي
َّ
(((
رب الم�ست�ضعفين و�أنت
وهواني على النا�س � ,أنت ّ
ر ِّبي� ,إلى من تكلني؟ �إلى بعيد يتج َّهمني ؟ �أم �إلى
علي فال
عد ٍّو م َّلكتَه �أمري؟ �إن لم يكن بك غ�ضب ّ
�أبالي غير �أ َّن عافيتك هي �أو�سع ل��ي� ،أع��وذ بنور
و�ص ُل َح عليه �أمر
وجهك الذي �أ�شرقت له الظلمات َ
علي
الدنيا والآخ��رة �أن ينزل بي �سخطك �أو يح ّل ّ
غ�ضبك لك العتبى حتى تر�ضى(."((1
• الدعاء كما ورد في تف�سير ثعلب(:((1

رب
وهواني على النا�س(� ,((1أرحم الراحمين �أنت ّ
الم�ست�ضعفين و�أنت ر ِّبي �إلى من تكلني؟ �إلى بعيد
يتج َّهمني؟ �أو �إل��ى ع��د ٍّو م َّلكتَه �أم��ري؟ �إن لم يكن
علي فال �أبالي ،ولكن عافيتك هي �أو�سع
بك غ�ضب ّ
(((1
لي ،و�أعوذ بنور وجهك من �أن ينزل بي غ�ضبك
علي �سخطك لك العتبى حتى تر�ضى وال حول
ويح ّل ّ
وال ق َّوة �إ ّال بك".
• ال��دع��اء كما ورد ف��ي الكامل في
التاريخ(:((1

"اللهم � َ
إليك �أ�شكو �ضعف ق َّوتي وق َّلة حيلتي
َّ
وهواني على النا�س الله َّم يا �أرحم الراحمين �أنت
رب الم�ست�ضعفين و�أن��ت ر ِّبي �إلى من تكلني؟ �إلى
ّ
بعيد يتج َّهمني؟ �أو �إلى عد ٍّو م َّلكتَه �أمري؟ �إن لم يكن
علي غ�ضب فال �أبالي ،ولكن عافيتك هي �أو�سع
بك ّ
لي� ،أع��وذ بنور وجهك الذي �أ�شرقت به الظلمات
و�ص ُل َح عليه �أم��ر الدنيا والآخ��رة من �أن تنزل بي
َ
(((1
غ�ضبك �أو تح ّل بي �سخطك ".
• الدعاء كما ورد في المنتظم في
التاريخ(:((1

"اللهم � َ
إليك �أ�شكو �ضعف ق َّوتي وق َّلة حيلتي
َّ
رب
وهواني على النا�س يا �أرح��م الراحمين �أن��ت ّ
الم�ست�ضعفين و�أنت ر ِّبي �إلى من تكلني؟ �إلى بعيد
يتج َّهمني؟ �أم �إلى عد ٍّو م َّلكتَه �أمري؟ ف�إن لم يكن
علي فال �أبالي ،ولكن عافيتك هي �أو�سع
بك غ�ضب ّ
لي� ،أع��وذ بنور وجهك ال��ذي �أ�شرقت له الظلمات
و�ص ُل َح عليه �أم��ر الدنيا والآخ��رة من �أن تنزل بي
َ
علي �سخطك لك ال��ر���ض��ى حتى
غ�ضبك �أو ت��ح�� ّل ّ
تر�ضى وال حول وال ق َّوة �إ ّال بك".
• الدعاء كما ورد في تاريخ مدينة
دم�شق(:((1

"اللهم � َ
إليك �أ�شكو �ضعف ق َّوتي وق َّلة حيلتي
َّ

"اللهم �إنّي �أ�شكو � َ
إليك �ضعف ق َّوتي وق َّلة حيلتي
َّ
136
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وهواني على النا�س يا �أرحم الراحمين(� ((1أنت �أرحم
بي �إلى من تكلني؟ �إلى عد ّو يتج َّهمني؟ �أم �إلى قريب
علي فال �أبالي،
م َّلكتَه �أم��ري؟ �إن لم تكن غ�ضبانا ّ
غير �أ َّن عافيتك هي �أو�سع لي� ،أع��وذ بنور وجهك
و�ص ُل َح عليه �أمر الدنيا
الذي �أ�شرقت له الظلمات َ
علي �سخطك
والآخ��رة �أن تنزل بي غ�ضبك �أو يح ّل ّ
لك العتبى حتى تر�ضى وال حول وال ق َّوة �إ ّال بك".
• الدعاء كما ورد في زاد المعاد(:((1

"اللهم � َ
إليك �أ�شكو �ضعف ق َّوتي وق َّلة حيلتي
َّ
رب
وهواني على النا�س يا �أرح��م الراحمين �أن��ت ّ
الم�ست�ضعفين و�أنت ر ِّبي �إلى من تكلني؟ �إلى بعيد
يتج َّهمني ؟ �أو �إلى عد ٍّو م َّلكتَه �أمري؟ �إن لم يكن بك
علي فال �أبالي،غير �أ َّن عافيتك هي �أو�سع لي،
غ�ضب ّ
و�ص ُل َح
�أعوذ بنور وجهك الذي �أ�شرقت له الظلمات َ
عليه �أمر الدنيا والآخرة �أن يحل علي غ�ضبك� ,أو
�أن ينزل ب��ي �سخطك لك العتبى حتى تر�ضى وال
حول وال ق َّوة �إ ّال بك".
• ال���دع���اء ك��م��ا ورد ف��ي ال��ف��ت��اوى
الكبرى(:((2

"اللهم � َ
إليك �أ�شكو �ضعف ق َّوتي وق َّلة حيلتي
َّ
رب
وهواني على النا�س يا �أرح��م الراحمين �أن��ت ّ
الم�ست�ضعفين و�أنت ر ِّبي الله َّم �إلى من تكلني؟ �إلى
بعيد يتج َّهمني؟ �أم �إلى عد ٍّو م َّلكتَه �أمري؟ �إن لم يكن
علي فال �أبالي،غير �أن عافيتك �أو�سع لي،
بك غ�ضب ّ
و�ص ُل َح
�أعوذ بنور وجهك الذي �أ�شرقت به الظلمات َ
عليه �أمر الدنيا والآخ��رة �أن ينزل بي �سخطك �أو
علي غ�ضبك لك العتبى حتى تر�ضى وال حول
يح ّل ّ
وال ق َّوة �إ ّال بك".
• ال��دع��اء كما ورد في ال��روح البن
القيم(:((2

"اللهم � َ
إليك �أ�شكو �ضعف ق َّوتي وق َّلة حيلتي
َّ
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رب الم�ست�ضعفين و�أنت
وهواني على النا�س(� ((2أنت ّ
ر ِّب��ي �إل��ى من تكلني؟ �إل��ى بعيد يتج َّهمني؟ �أم �إلى
علي فال
عد ٍّو م َّلكتَه �أمري؟ �إن لم يكن بك غ�ضب ّ
�أبالي،غير �أ َّن عافيتك �أو�سع لي� ،أعوذ بنور وجهك
و�ص ُل َح عليه �أمر الدنيا
الذي �أ�شرقت له الظلمات َ
علي غ�ضبك �أو ينزل بي �سخطك
والآخرة �أن يح َّل َّ
لك العتبى حتى تر�ضى وال حول وال ق َّوة �إ ّال بك".
من خالل ما �سبق نرى � َّأن هناك زياد ٌة لبع�ض
الألفاظ ,وتبدي ٌل لأخ��رى ,وح ٌ
��ذف في ثالثة ,فم ّما
ِز ْي َد:
(اللهم) ,و (�إليك �أ�شكو).
 üلفظ (�إنّي) بين
َّ
رب الم�ست�ضعفين),
 üلفظ (�أن����ت) بين (�أن��ت ّ
(ور ّبي).
( üعد ّو بعيد) بدل (بعيد).
�( üصديق قريب) بدل (عد ّو).
( üالواو) قبل (لك العتبى).
 üالواو) قبل (�أعوذ بنور وجهك).
( üالفاء) قبل (�إن لم يكن بك غ�ضب علي).
�( üأنت �أرحم الراحمين).
�( üأنت �أرحم بي).
( üمن) قبل (�أن ينزل بي غ�ضبك).
ومما نق�ص:
ّ

 üال�ضمير (هي) في عافيتك هي �أو�سع لي.
 üحرف الجر (من) قبل عبارة (�أن تنزل بي)...
 üعبارة (وال حول وال قوة �إال بك )
ومما ا�ستبدل:
ّ

(ولكن) عافيتك(,غير � َّأن )عافيتك.
ü
َّ
ْ �	üإن ل��م (يكن ب��ك غ�ضب) عليْ � ,إن ل��م (تكن

(لماذا)
مفتا ُح
التحلي ِل
الداللي
ِّ
(دعا ُء
الر�سول
ِ
محمد 
ٍ
في الطائف
ً
أنموذجا)
�

غ�ضبانا).

ً
الداللي للعنوان ((دعاء
ثانيا :التحليل
•
ّ
الر�سول (�صلى اهلل عليه و�سلم) في الطائف))

مقـــاالت

ُ
والنبي)
(الر�سول
(ال�س� ُؤال والندا ُء والدعا ُء) ,و
ُّ
� ٌ
إنعام النظر فيها
ألفاظ قد تبدو مترادف ًةَّ ,
ولكن � َ
ُيظهر الفروقَ اللغو َّية الدقيقة ,ودالالتها الهام�ش َّية
التي تجعل ٍّ
المنا�سب لل�سياقِ في
لكل منها موق َعه
ُ
الن�ص ,لذا فقد ُي�س�أَ ُل اهلل �سبحانه وتعالى ب�أداة من
ِّ
�أدوات اال�ستفهام كما في قوله تعالى} :قَالَ َر ِّب ِل َم
نت َب ِ�صير ًا{( ,((2وقد ُيدعى
َح�شَ ْر َت ِني �أَ ْع َمى َو َق ْد ُك ُ
و�سى َلن ن َّْ�ص ِب َر
كما في قوله تعالىَ } :و�إِذْ ُق ْلت ُْم َيا ُم َ
َع َل َى َط َع ٍام َو ِاح ٍد فَا ْد ُع َلنَا َر َّب َ��كْ ...اهب ُِطو ْا ِم ْ�صر ًا
َف�إِ َّن َل ُكم َّما َ�س�أَ ْلت ُْم ,((2({...وقد ُينادى كما في قوله
نت
وب �إِذْ نَا َدى َر َّب ُه �أَ ِّني َم َّ�س ِن َي ُّ
ال�ض ُّر َو�أَ َ
تعالىَ } :و�أَ ُّي َ
ين{( ,((2ومما ال�شك فيه � َّأن لكل لفظ
�أَ ْر َح ُم ال َّر ِاح ِم َ
منا�سبته للحال ولل�سياق.
وم�س�أَ َل ًة,
ف�أما ال�س�ؤال فهو من� :س�أَلَ ي�س�أَ ُل ُ�س�ؤا ًالْ ,
و َ�سْ�أ َلة( ,((2وفي الحديث :لل�سائل ح ٌّق و�إن جا َء على
الظن
ٍ
فر�س ؛ ال�سائل :الطالب ,معناه الأم ُر ب ُِح ْ�سنِ
ِّ
بال�سائلِ و �إن َ
فر�س,
رابك منظ ُر ُه وجا َء راكب ًا على ٍ
فر�س ووراءه عائلة �أو دي��ن(,((2
ف�إنّه قد يكون له ٌ
والنهي ,وهو �أن
وطلب الأمرِ
"طلب الخبرِ ُ ,
وال�س� ُؤال ُ
ِ
ُ
ال�سائل غي َره � ْأن ي�أم َره بال�شيء �أو ينها ُه عنهُ,
يطلب
َ
وال�س� ُؤال والأم ُر �سوا ٌء في ال�صيغ ِة ,و�إنّما يختلفان
في الرتب ِة ,فال�س� ُؤال من الأدنى في الرتبة ,والأم ُر
ُ
والر�سول (�صلى اهلل عليه
من الأرف�� ِع فيها"(,((2
يطلب الخب َر ,وال
و�سلم) هنا ال ي�س� ُأل ؛ لأنَّ��ه ال ُ
النهيِ ,لما في ال�س�ؤال من هذه المعاني,
الأم َر ,وال َ
وم��ن ذل��ك قوله تعالىَ } :وقَ����الَ ُن���و ٌح َّر ِّب اَل َت��ذَ ْر
َع َلى ْ أ
ين َد َّيار ًا{( ,((2وقوله تعالى:
الَ ْر ِ�ض ِم َن ا ْل َكا ِفرِ َ
} َو�إِذْ قَالَ �إِ ْب َر ِاه ُيم َر ِّب �أَ ِر ِني َك ْي َف ت ُْحيِـي ا ْل َم ْوتَى قَالَ
�أَ َو َل ْم ُت�ؤ ِْمن قَالَ َب َلى َو َل ِـكن ِّل َي ْط َم ِئ َّن َق ْلبِي قَالَ فَخُ ذْ

�أَ ْر َب َع ًة ِّم َن َّ
الط ْيرِ ف َُ�ص ْر ُه َّن ِ�إ َل ْي َك ُث َّم ْاج َع ْل َع َلى ُك ِّل
َج َبلٍ ِّم ْن ُه َّن ُج ْ��زء ًا ُث َّم ا ْد ُع ُه َّن َي�أْ ِتين ََك َ�س ْعي ًا َو ْاع َل ْم
�أَ َّن اللهّ َ َعزِ ي ٌز َح ِكي ٌم{(� ,((3أو قوله تعالى في �سورة
طه عن ل�سان �سيدنا مو�سى عليه ال�سالم :قَالَ َر ِّب
ا�شْ َر ْح ِلي َ�ص ْدرِي(َ )25و َي ِّ�س ْر ِلي �أَ ْمرِ ي(َ )26و ْاح ُل ْل
ُعق َْد ًة ِّمن ِّل َ�سا ِني(َ )27ي ْف َق ُهوا َق ْو ِلي(َ )28و ْاج َعل
ون �أَ ِخ��ي( )30ا�شْ ُد ْد
ِّلي َوزِير ًا ِّم ْن �أَ ْه ِلي(َ )29ها ُر َ
ِب ِه �أَ ْزرِي(َ )31و َ�أ�شْ رِ ْك ُه ِفي َ�أ ْمرِ ي(َ )32ك ْي ُن َ�س ِّب َح َك
َك�� ِث��ي��ر ًا(َ )33ونَ��ذْ ُك�� َر َك َك�� ِث��ي��ر ًا(� )34إِن َ
نت ِبنَا
َّ��ك ُك َ
و�سى(,)36
َب ِ�صير ًا( )35قَالَ َق ْد �أُو ِت َ
يت ُ�س�ؤْ َل َك َيا ُم َ
�أي �أُعطيت �أُمنيتك التي �س�ألتها.
و�أ ّما النداء فهو ال�صوت مثل الدعاء والرغاء,
وقد ناداه و نادى به منادا ًة وندا ًء �أي �صاح به(,((3
ِ
والعربي يقول
ال�صوت بما له معنى,
وه��و " رف�� ُع
ّ
ليكون ذلك �أن��دى ل�صو ِتنا �أي
ل�صاحبه ن��ا ِد معي
َ
�أبعد له"( ,((3والر�سول (�صلى اهلل عليه و�سلم) هنا
ال ينادي �أي�ضا ؛ لما في النداء من رفع لل�صوت ,ال
يتنا�سب و مناجاة الخالق ,وال يليق ب�أدب النب ّوة ,و
�إن ورد ,ف�إنَّه قد يو�صف بما يخفف من ُع ُل ِّوه ,كقوله
تعالى على ل�سان �س ّيدنا زكريا�} :إِذْ نَا َدى َر َّب ُه ِن َداء
خَ ِف ّي ًا{(� ,((3إ ّال �إن كان في ال�سياق ما يقت�ضي ذلك
كما في قوله تعالىَ } :وذَ ا النُّونِ �إِذ ذَّ َه َب ُمغ ِ
َا�ضب ًا
ف ََظ َّن �أَن لَّن َّنق ِْد َر َع َل ْي ِه َفنَا َدى ِفي ُّ
الظ ُل َم ِ
ات �أَن اَّل �إِ َل َه
نت ِم َن َّ
ين{(,((3لأنه
الظا ِل ِم َ
نت ُ�س ْب َحان ََك �إِ ِّني ُك ُ
�إِ اَّل �أَ َ
كان في بطن الحوت في عر�ض البحر ,و ِل َم النداء
بال�صوت العالي وهو �سبحانه �أَ ْق َر ُب ِم ْن َح ْبلِ ا ْل َور ِ
ِيد؟
وهو المنقذ لمن كان في الجو �أو في البحر �أو تحت
الثرى.
و�أ ّم��ا الدعاء فيكون "برفع ال�صوت وخف�ضه,
يقال :دعوته من بعيد ودع��وت اهلل في نف�سي ,وال
يقال نادي ُت ُه في نف�سي ,و�أ�صل الدعاء طلب الفعل
دعا يدعو ,وادعى ادعاءا ؛ لأنَّه يدعو �إلى مذهب من
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غير دليل ,وتداعى البناء :يدعو بع�ضه بع�ضا �إلى
ال�سقوط ,والدعوى مطالبة الرجل بمال يدعو �إلى
(((3
�أن ُيعطا ُه ,وفي القران }ت َْد ُعو َم ْن �أَ ْد َب َر َو َت َولَّى{
�أي ي�أخذه بالعذاب ك�أنَّه يدعوه �إليه"( .((3ومن دعاء
}هنَا ِل َك َد َع��ا َز َك��رِ َّي��ا َر َّب�� ُه
العبد ر ّب��ه قوله تعالىُ :
قَالَ َر ِّب َه ْب ِلي ِمن َّل ُدن َْك ُذ ِّر َّي�� ًة َط ِّي َب ًة �إِن ََّك َ�س ِمي ُع
ال��� ُّد َع���اء{( ,((3والر�سول هنا يدعو اهلل �سبحانه
وتعالى ,فهو عليه ال�صالة وال�سالم في محنة ,ومن
ال�سو َء غير اهلل
ُيجِ ُ
يب ا ْل ُم ْ�ض َط َّر �إِذَ ا َد َعا ُه َو َي ْك ِ�ش ُف ُّ
ال��ذي يجيب دع��وة الداعي �إذا دع��اه ,وهو القائل
في كتابه العزيزَ } :وقَ��الَ َر ُّب ُك ُم ا ْد ُعو ِني �أَ ْ�ستَجِ ْب
َل ُك ْم ,((3({...ناهيك عن تناغم لفظ الدعاء وال�سياق
لما في الدعاء من معنى اال�ستغاثة ,والعبادة(.((3
والنبي ,ومح ّمد (�صلى
�أ ّما الفرق بين الر�سول
ّ
اهلل عليه و�سلم) كان نب ّيا ور�سوال؛ لقوله تعالى:
َّا�س �إِ ِّن��ي َر ُ�س ُ
ول اللهّ ِ �إِ َل ْي ُك ْم َج ِميع ًا
} ُق ْل َيا �أَ ُّي َها الن ُ
ال�س َما َو ِات َوالأَ ْر ِ�ض ال �إِ َلـ َه �إِ َّال ُه َو ُي ْحيِـي
ال َِّذي َل ُه ُم ْل ُك َّ
يت َف� ِآمنُو ْا بِاللهّ ِ َو َر ُ�سو ِل ِه ال َّنب ِِّي الأُ ِّم ِّي ال َِّذي ُي�ؤ ِْم ُن
َو ُي ِم ُ
ون{( ,((4ف�إنَّما
بِ��اللهّ ِ َو َك ِل َما ِت ِه َوا َّت ِب ُعو ُه َل َع َّل ُك ْم َت ْه َت ُد َ
النبي "من �أنب�أ عن اهلل "( ,((4وهو" ال
ُ
يكمن في � َّأن َّ
�صاحب معجزة ,و قد يكون الر�سول ر�سوال
يكون �إ ّال
َ
لغير اهلل تعالى ؛ فال يكون �صاحب معجزة ,والإنباء
عن ال�شيء قد يكون من غير تحميل النب�أ ,والإر�سال
يغلب عليها الإ�ضافة �إلى
ال يكون �إ ّال بتحميل ,والنب ّوة ُ
النبي ,لأنه ي�ستحق منها ال�صفة
النبي فيقال :نب ّوة ّ
ّ
التي هي على طريقة الفاعل ,والر�سالة ت�ضاف �إلى
اهلل لأ ّن��ه المر�سل بها ,ولهذا ق��ال :بر�سالتي ولم
يقل بنب ّوتي ,والر�سالة جملة من البيان يحملها
القائم بها لي�ؤ ّديها �إلى غيره ,والنب ّوة تكليف القيام
بالر�سالة فيجوز �إب�لاغ الر�ساالت وال يجوز �إبالغ
أخ�ص من النبي ل ّأن ك ّل
النبوات"(((4؛ لذا فالر�سول � ُّ
نبي ولي�س َّ
نبي ر�سولٌ ,با�ستثناء الر�سول
كل ٍّ
ر�سول ٌّ
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غير المر�سل من اهلل �سبحانه وتعالى� ,أو الر�سول
بمعنى الر�سالة ي�ؤنث ويذكر(.((4
النبي ,لما في
وال�سياق هنا يقت�ضي الر�سول ال ّ
النبي من النب ّوة والمعرفة ,والر�سول هنا ال يعرف
ّ
�سبب ما ح�صل لقوله�( :إن لم يكن بك غ�ضب علي
فال �أبالي) ,وهو ي�شكو �ضعف القوة و يطلب الرحمة
من �أرحم الراحمين ل ُي َك ِّم َل الر�سال َة المك َّلف بها,
فالحال ه��ذه لم تكن لتكن على ما هي عليه لوال
�أ َّن��ه ر�سو ٌل تع َّر�ض لما تع َّر�ض له غيره من الر�سل
وهو يو�صل ر�سالته لقوله تعالىَ } :ف�إِن َكذَّ ُب َ
وك َفق َْد
ُك ِّذ َب ُر ُ�س ٌل ِّمن َق ْب ِل َك َج�آ�ؤُوا بِا ْل َب ِّين ِ
َات َوال ُّز ُبرِ َوال ِْكت ِ
َاب
ا ْل ُم ِنيرِ {( ,((4ومن خالل ما �سبق بات وا�ضحا �أَ َّن
ا�ستخدام ع��ب��ارة (دع���اء ال��ر���س��ول) هنا تتنا�سب
وال�سياق و� َّإن لفظ الدعاء ليختلف عن ال�س�ؤال �أو
النداء كما يختلف لفظ الر�سول عن النبي.
ون���أت��ي �أخ��ي��راً �إل��ى حرف الجر (ف��ي) ال��ذي له
ت�سعة معانٍ منها الظرفية( ((4التي تت�سق وال�سياق,
فهي تر�سم لنا من خالل ظرفيتها �صورة الطائف
وهي تحيط بالر�سول من الجوانب كلها ,ومن َّثم
يبدو لنا الأذى الذي ال�صادر من �أهلها يحيط به
(�صلى اهلل عليه و�سلم) فنت�ص َّور ال�ضيق الذي هو
فيه ,والحاجة �إلى الرحمة والم�ساعدة الربان ّية.
ولو ا�ستخدمت (الباء) مثال ,بمعنى التعليل
لما �أف��ادت ما �أفادته (ف��ي) ,لأن المعنى �سيكون
(دع��اء الر�سول ب�سبب الطائف) ولي�س الواقع هو
ه��ذا ,فلي�ست الطائف هي ال�سبب ب��ذاك الأذى,
ولو �أف��ادت الظرفية( ,((4وعالمتها �أن يح�سن في
مو�ضعها (في) فلي�س من داع لها والأ�صل موجود,
�أي ح��رف الجر (ف��ي) ,وكذلك الحال مع حرف
الجر (من) التي تفيد التعليل(� ,((4أو معنى (في)
( ((4للأ�سباب المذكورة �سلف ًا.
(((4

(لماذا)
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الداللي للدعاء
• ثالث ًا :التحليل
ّ

(اللهم) و لي�س َر ِّب ؟
 )1لماذا
َّ
ورد ال��دع��اء كثيرا ف��ي ال��ق��ر�آن الكريم بلفظ
(رب) ,كما ورد الدعاء بلفظ (الله َّم) وقد اجتمع
ِّ
ي�سى ا ْب ُ��ن َم ْر َي َم
اللفظان في قوله تعالى} :قَ��الَ ِع َ
ال�س َما ِء,((5({...
ال َّل ُه َّم َر َّبنَا �أَنزِ لْ َع َل ْينَا َم�آ ِئ َد ًة ِّم َن َّ
ومما ورد بلفظ (رب):

مقـــاالت

• على ل�سان الأنبياء والر�سل كقوله تعالىَ } :و�إِذْ
قَالَ �إِ ْب َر ِاه ُيم َر ِّب ْاج َع ْل َهـَذَ ا َب َلد ًا � ِآمن ًا َوا ْرزُقْ �أَ ْه َل ُه
}هنَا ِل َك
ِم َن ال َّث َم َر ِات� ,((5({...أو قوله تعالىُ :
َد َعا َز َكرِ َّيا َر َّب ُه قَالَ َر ِّب َه ْب ِلي ِمن َّل ُدن َْك ُذ ِّر َّي ًة
َط ِّي َب ًة �إِ َّن َ��ك َ�س ِمي ُع ال ُّد َعاء{(� ,((5أو قوله تعالى:
ين
} َوقَالَ ُنو ٌح َّر ِّب اَل َتذَ ْر َع َلى ْ أ
الَ ْر ِ�ض ِم َن ا ْل َكا ِفرِ َ
َد َّيار ًا{(.((5
• على ل�سان الب�شر كما في قوله تعالى } َو َ�ض َر َب
ين � َآمنُوا ِا ْم َر�أَ َة ِف ْر َع ْو َن �إِذْ َقا َل ْت َر ِّب
اللهَّ ُ َم َث ًال ِّل َّل ِذ َ
ا ْبنِ ِلي ِع َند َك َب ْيت ًا ِفي ال َْج َّن ِة َون َِّج ِني ِمن ِف ْر َع ْو َن
َو َع َم ِل ِه َون َِّج ِني ِم َن ا ْل َق ْو ِم َّ
ين{(� ,((5أو قوله
الظا ِل ِم َ
َاح الذ ُِّّل ِم َن ال َّر ْح َم ِة
تعالىَ } :واخْ ِف ْ�ض َل ُه َما َجن َ
َو ُقل َّر ِّب ا ْر َح ْم ُه َما َك َما َر َّب َيا ِني َ�ص ِغير ًا{(.((5
• على ل�سان ال�شيطان كقوله تعالى }قَالَ َر ِّب
(((5
َف�أَ ِ
ون{
نظ ْر ِني ِ�إ َلى َي ْو ِم ُي ْب َع ُث َ
ومما ورد بلفظ (ال��ل�� ُه َّ��م) قوله تعالىَ } :و�إِذْ
��ان َه��ـ��ذَ ا ُه�� َو ا ْل َ��ح َّ��ق ِم ْ��ن ِع ِند َك
َق��ا ُل��و ْا ال�� َّل�� ُه�� َّم �إِن َك َ
ال�س َما ِء �أَ ِو ا ْئ ِتنَا ِب َعذَ ٍاب
َف�أَ ْم ِط ْر َع َل ْينَا ِح َجا َر ًة ِّم َن َّ
(رب) عن لفظ
�أَ ِل ٍيم{( ,((5ويختلف الدعاء بلفظ ِّ
(اللهم) ذاك � َّأن الل ُه َّم بمعنى يا �أهلل(ُ ,((5ح ِذ َف
َّ
(((5
وع�� ِّو���ض الميم في �آخ���ره ,
منه ح��رف ال��ن��داءُ ,
وقد َج َم َع الدعا ُء اللفظين ,فكان �أن جاء ا�ستعمال
(اللهم) منا�سبا لل�سياق الذي ورد فيه وهو طلب
َّ
الق ّوة ,فهو لفظ ال ي�ضاف ,وال يجمع ,وال يتغ َّير,

وال ي�سبق ب��ح��رف ن���داء ,وال يطلق �إ ّال على اهلل
(رب) مع
�سبحانه وتعالى ,فيما ج��اء ا�ستعمال ّ
الم�ست�ضعفين ,وهو لفظ ي�ضاف ,و يجمع ,و يتغ ّير,
ويطلق على اهلل �سبحانه وتعالى وعلى غيره ؛ لقوله
ون خَ ْي ٌر
اب ُّم َت َف ِّر ُق َ
ال�س ْجنِ �أَ�أَ ْر َب ٌ
تعالىَ } :يا َ�ص ِاح َب ِي ِّ
�أَ ِم اللهّ ُ ا ْل َو ِاح ُد ا ْل َق َّها ُر{(.((6
 )2م��اذا (الل ُه َّم �إليك �أ�شكو) و لي�س (الل ُه َّم �إني
�إليك �أ�شكو )؟
قد يقول قائل :ورد مثل هذا التوكيد بالحرف
الم�شبه بالفعل في دعاء �سيدنا �أ ّيوب عليه ال�سالم
��وب ِ�إذْ َن��ا َدى َر َّب�� ُه َ�أ ِّن��ي َم َّ�س ِن َي
في قوله تعالىَ } :و�أَ ُّي َ
ولكن �إنعام
ُّ
��ت َ�أ ْر َح ُ���م ال�� َّر ِاح ِ��م��ي َ��ن{(َّ ,((6
ال�ض ُّر َو�أَن َ
النظر يرينا �أن الموقف في ال�سياقين مختلف ؛ ل َّأن
وب في معاناة المر�ض
َ
الزمن الذي ق�ضاه �س ِّي ُدنا �أ ّي ُ
َ
والألم َ أل ُ
طول من الذي م َّر على ر�سول اهلل الحبيب
الم�صطفى محمد عليه �صلوات اهلل ,وعدم ك�شف
ال�ض ِّر عن �سيدنا �أ ّيوب عليه ال�سالم �سريعا ,ينا�سبه
�أ�سلوب التوكيد ,و كيف ال وال�صبر ال ي�ضرب به
المثل �إ ّال بالإ�ضافة �إلى ا�سمه (�صبر �أ ّيوب)� ,أ ّما مع
الر�سول محمد (�صلى اهلل عليه و�سلم) فالموقف
هنا وال�سياق ال ي�ستدعيان ذلك؛ ولذا لم نجد لفظة
ن�ص الدعاء في �أغلب الم�صادر ,وتجدر
(�إنّي) في ِّ
الإ�شارة هنا �إلى ذكر الفرق بين (� َّإن) المك�سورة
الهمزة ,و(� َّأن) المفتوحة الهمزة ,فالمك�سورة
الهمزة ت�أتي في بداية الجملة ,والمفتوحة الهمزة
كما في الآية القر�آن ّية الكريمة تفيد معنى وجود فعل
محذوف تقديره تعلم ؛ لأَ َّن الحرف الم�شبه بالفعل
تعلم
(�أَ َّن) ي�أتي بعد �أفعال الظن واليقين� ,أيِّ :
رب ُ
ال�ض ُّر.
م�سني ُ
�أنّي َّ
 )3لماذا (�إليك �أ�شكو) و لي�س (لك �أ�شكو)؟
يختلف معنى حرف الجر(�إلى) (((6عن حرف
الجر(الالم) ( ,((6فالأخير من معانيه ا ّن��ه يفيد
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االخت�صا�ص� ,أ ّما الأول فانتهاء الغاية( ,((6و�إنعام
النظر في ال�سياق يرينا � َّأن داللة انتهاء الغاية هي
الأبلغ ,فالمراد في الدعاء �إي�صال ال�شكوى �إلى اهلل
�سبحانه وتعالى� ,أ ّما االخت�صا�ص �أو الق�صر في�ؤخذ
من التركيب (�إليك �أ�شكو) ,ال (�أ�شكو �إليك) �أو
(�أ�شكو ل��ك) ,وب��ذا َج َم َع التركيب داللتين في �آن
واحد.
 )4لماذا (�إليك �أ�شكو) و لي�س ( �أ�شكو �إليك ) ؟
ي��رى جمهور علماء ال��ب�لاغ��ة "�أنَّه �إذا ُق ِّ���د َم
المفعول على الفعل كان تقديمه للق�صر غالبا"(,((6
ومثل المفعول في ذل��ك �سائر المتعلقات كالجار
والمجرور ,والظرف والحال ,ف��� َّإن تقديمهما على
الفعل يكون في الغالب لإفادة الق�صر على المقدم,
ونفي الفعل ع ّما �سواه ,و�أَ َّن َ
ثابت ال خالف
الفعل ٌ
ُ
فيه و�إنَّما
الخالف في المتعلق"( ,((6وهذا يتنا�سب و
ا�ستعمال حرف الجر (�إلى) المفيد النتهاء الغاية.
ونلحظ مثل هذا التركيب في القر�آن الكريم كثيرا
كقوله تعالىَّ ...} :ر َّبنَا َع َل ْي َك َت َو َّك ْلنَا َو ِ�إ َل ْي َك �أَ َن ْبنَا
َو ِ�إ َل ْي َك ا ْل َم ِ�صي ُر{( ,((6وتجدر الإ�شارة هنا �إلى ما
ي�شكوه الر�سول (�صلى اهلل عليه و�سلم) ,فهو ال
ي�شكو َم ْن �آذ�آه ,بل ي�شكو �ضعف ق َّوته وق َّلة حيلته.
 )5لماذا (�أ�شكو) بالفعل الم�ضارع ؟ و لي�س �شَ َك ْو ُت
بالما�ضي ؟ �أو �شكواي بالم�صدر؟
تختلف داللة الفعل عن داللة اال�سم ,فالفعل مقيد
بزمن ,الما�ضي مقيد بالزمن الما�ضي ,والم�ضارع
مقيد بزمن الحال �أو اال�ستقبال في الغالب ,في حين
�أن اال�سم غير مقيد بزمن من الأزمنة فهو �أ�شمل
و�أعم و�أثبت( ,((6لذا فاال�سم يفيد الدوام والثبوت,
والفعل يفيد التجدد والحدوث ,واهلل �سبحانه وتعالى
�أمرنا بالدعاء ,وب َّين لنا كيف تكون اال�ستجابة -
الواردة بالفعل الم�ضارع  -في قوله تعالىَ } :وقَالَ
َر ُّب ُك ُم ا ْد ُعو ِني �أَ ْ�ستَجِ ْب َل�� ُك ْ��م ,((6({...ولي�س بالفعل
�آفاق الثقافة والتراث 141

الما�ضي ,كما ورد على ل�سان ال�شيطان في قوله
تعالىَ } :و َق��ا َل ال�شَّ ْي َطانُ َل َّما ُق ِ�ض َي الأَ ْم�� ُر �إِ َّن اللهّ َ
َو َع َد ُك ْم َو ْع�� َد ا ْل َح ِّق َو َو َعد ُّت ُك ْم َف�أَخْ لَ ْف ُت ُك ْم َو َم��ا َكا َن
َا�ست ََج ْبت ُْم
ِل َي َعلَ ْيكُم ِّمن ُ�سل َْط ٍان �إِ َّال �أَن َد َع ْو ُت ُك ْم ف ْ
ِلي َف َ
ال َت ُلو ُمو ِني َو ُلو ُمواْ �أَنف َُ�سكُم َّما �أَ َن ْا ِب ُم ْ�صرِ ِخ ُك ْم
َو َما �أَن ُت ْم ِب ُم ْ�صرِ ِخ َّي �إِنِّي َك َف ْرتُ ِب َما �أَ�شْ َر ْك ُت ُم ِ
ون ِمن
َق ْب ُل �إِ َّن َّ
َاب �أَ ِلي ٌم{( ,((7التي نرى
الظا ِل ِمينَ َل ُه ْم َعذ ٌ
الدعوة فيها بالفعل الما�ضي ,وكذلك اال�ستجابة,
�أ ّم���ا المالمة ف���وردت بالفعل الم�ضارع ,و الأنكى
من ذلك ورود اال�ست�صراخ بال�صيغة اال�سمية التي
تفيد الثبوت ,المتناغم مع التوكيد بالحرف الم�شبه
بالفعل (� َّإن) المت�صل بالفعل الما�ضي (كفرت)� .أ ّما
اال�ستجابة في قوله تعالى( :ا ْد ُعو ِني �أَ ْ�ستَجِ ْب َل ُك ْم)
فقد وردت ب�صيغة الم�ضارع (ا�ستجب)؛ لتكرار
اال�ستجابة المتنا�سبة مع تكرار الدعاء.
وت��ب��دو ف��ي ال��دع��اء منا�سبة ا�ستخدام الفعل
(�أ�شكو) بدل اال�سم (�شكواي)؛ لما في اال�سم من
داللة على الدوام والثبوت ,فال�شكوى لم تكن دائمة,
�أو م�ستمرة� ,أو �سج ّية لدى الر�سول ,بل كانت حالة
م�ؤ ّقتة ,لذا نا�سبها الفعل المفيد لمعنى التج ّدد
والحدوث.
 )6لماذا (�ضعف ق َّوتي) ؟ و لي�س �ضعفي ؟ �أو ق َّوتي
ال�ضعيفة ؟
�����ض��ع��ف :خ�ل�اف ال���ق��� َّوة ,وقيل
"ال�ضعف وال ُّ
َّ
وال�ضعف بالفتح ,في
ُّ
ال�ضعف بال�ضم ,في الج�سدَّ ,
(((7
الر�أي والعقل ,وقيل هما جائزان في كل وجه" ,
(�ضعفي) ,و(�ضعف قوتي)َّ � ,أن الأ َّول
والفرق بين َ
فيه (ال�ضعف) م�ضاف ,وال�ضمير (الياء) م�ضاف
�إليه ,فهو ع��ا ٌم ي�شمل ال�ضعف البدني ,والعقلي,
والمالي ,والديني ,وغير ذل��ك� ,أ ّم��ا الثاني وفيه
(الق َّوة) م�ضاف ال (ال�ضعف) ,وال�ضمير (الياء)
��ا���ص م��ح�� َّد ٌد ب�ضعف ال��ق�� ّوة
م�ضاف �إل��ي��ه ,فهو خ ٌّ

(لماذا)
مفتا ُح
التحلي ِل
الداللي
ِّ
(دعا ُء
الر�سول
ِ
محمد 
ٍ
في الطائف
ً
أنموذجا)
�

البدن ّية ,وقد يبدو في الإ�ضافة (�ضعف قوتي) ما
ال يبدو في ال�صفة والمو�صوف (قوتي ال�ضعيفة),
فالأخيرة تبد�أ بلفظ القوة ,وتدل على وجود القوة
المت�صفة بال�ضعف� ,أ ّما الأولى فتبد�أ بلفظ ال�ضعف,
وت���د ُّل على وج���ود ال�ضعف ف��ي ال��ق�� ّوة ,و ك��ل هذا
يتنا�سب وم�ضمون الدعاء :ال�شكوى وطلب العون
والرحمة.
 )7لماذا (�ضعف ق َّوتي)؟ و لي�س الم�صدر الم�ؤول
(�أن ت�ضعف قوتي)؟.
تجدر الإ�شارة هنا �إلى ذكر الفرق بين ا�ستعمال
الم�صدر ال�صريح ,و ا�ستعمال الم�صدر الم�ؤول,
حيث لكل منهما داللته ,و ت ّت�ضح هذه الداللة من
خ�لال �إب���دال الم�صدر بالفعل� ,أو �إب���دال الفعل
بالم�صدر ,ف�ضال عن تركيب الجملة التي ت�ؤول فيها
الم�صادر الم�ؤولة المختلفة ,ذات الدالالت المتعددة

بلفظ واح��د( ,((7فتجمع كل دالالت التراكيب التي
يمكن �أن تتكون من الم�صدر الم�ؤول.
 )8لماذا (ق َّلة حيلتي) و لي�س (حيلتي القليلة)؟
القلة تقت�ضي نق�صان العددُ ,ي ُ
قال ق��و ٌم قلي ٌل
وقليلون ,وفي القر�آن الكريم } ِ�إ َّن َه ؤُ��� اَلء َل ِ�ش ْر ِذ َم ٌة
��ون{( ,((7يريد � َّأن عددهم ينق�ص عن عدة
َق�� ِل��ي�� ُل َ
غيرهم( ,((7وتعبير (ق َّلة حيلتي) يتنا�سب والتعبير
ال�سابق (�ضعف قوتي) نظرا لما يبد�أ به ك ُّل تركيب
من لفظ يد ُّل على ال�شكوى ,.ف�ضال عن ذلك يبدو
لنا التنا�سب في ال�سياق وا�ضحا ,وم��دى التفاعل
الحقيقي بين الداعي ورب��ه ,من خ�لال ا�ستعمال
ال�ضمائر التي توحي بالمحادثة ,نظرا النتهاء
الدعاء بـ (وال حول وال قوة �إال بك) ولي�س �إال باهلل
وقد يو�ضح المخطط الآتي ذلك:

مقـــاالت

ﻗوﺗﻲ(
ﺿﻌف ) ّ

ﻗﻠﺔ )ﺣﻳﻠﺗﻲ(

ﻗوة( إﻻّ ﺑك
ﻻ )ﺣوﻝ( وﻻ ) ّ

ﺿﻌف ﻗوﺗﻲ

ﻗﻠﺔ ﺣﻳﻠﺗﻲ

ﻻ ﺣوﻝ وﻻ ﻗوة إﻻّ ﺑك

 )9لماذا (حيلتي) و لي�س تدبيري ؟
ال َ��ح�� ْي��ل :ال��ق��وة وم��ا ل��ه حيل �أي ق��وة ,والحيلة
بالك�سر :اال�سم من االحتيال ,يقال :ال حيل وال قوة
�إال باهلل لغة في ال حول وال ق��وة( ,((7والتدبير في
الأمر� :أن تنظر �إلى ما ت�ؤول �إليه عاقبته ,والتد ُّبر
التف ُّكر فيه( ,((7و"الفرق بين الحيلة والتدبير � َّأن
الحيلة م��ا �أح��ي��ل ب��ه ع��ن وجهه فيجلب ب��ه نفع �أو
يدفع به �ضر ,فالحيلة بقدر النفع و ال�ضر من غير
وجه ,وهي في قول الفقهاء على �ضربين :محظور
ومباح ...ومن التدبير ما ال يكون حيلة وهو تدبير

الرجل لإ�صالح ماله و �إ�صالح ولده و�أ�صحابه"(((7؛
لذا ُن ِ�س َب التدبير هلل تعالى في قوله�} :إِ َّن َر َّب ُك ُم اللهّ ُ
ا�س َت َوى
ال َِّذي خَ َلقَ َّ
ال�س َما َو ِات َوالأَ ْر َ�ض ِفي ِ�س َّت ِة �أَ َّي ٍام ُث َّم ْ
َع َلى ا ْل َع ْر ِ�ش ُي َد ِّب ُر الأَ ْم َر ,((7({...فهو لفظ يتنا�سب
مع ال��ق�� ّوة ,كما يتنا�سب لفظ الحيل ِة مع ال�ضعف
لما فيه من محظور .واللطيف �أنَّنا لو ا�ستقرينا
الآي��ات القر�آنية لوجدنا � َّأن التدبير المن�سوب هلل
�سبحانه وتعالى ورد مع الفعل ,ولفظ (الأم���ر),
ال�س َما ِء َوالأَ ْر ِ�ض
كقوله تعالىُ } :ق ْل َمن َي ْر ُز ُق ُكم ِّم َن َّ
ال�س ْم َع والأَ ْب َ�صا َر َو َمن ُيخْ رِ ُج ال َْح َّي ِم َن
�أَ َّمن َي ْم ِل ُك َّ
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ا ْل َم ِّي ِت َو ُيخْ رِ ُج ا ْل َم َّي َت ِم َن ال َْح ِّي َو َمن ُي َد ِّب ُر الأَ ْم�� َر
ُون{(� ,((7أ ّما التدبير
ون اللهّ ُ َفق ُْل �أَ َف َال َت َّتق َ
ف ََ�س َيقُو ُل َ
المن�سوب لغيره فقد ورد مع (القول) }�أَ َف َل ْم َي َّد َّب ُروا
ين{(,((8
اءه ُم ْ أ
الَ َّو ِل َ
اءهم َّما َل ْم َي�أْ ِت �آ َب ُ
ا ْل َق ْولَ �أَ ْم َج ُ
والفرق وا�ضح بين ق َّوة الأمر ,وقوة القول ,ناهيك
ع ّما ورد من �صيغ ا�سمية في القران الكريم لجذر
ه��ذا اللفظ ال��ذي ارتبط بالهروب كقوله تعالى:
} َف َت َو َّل ْوا َع ْن ُه ُم ْ��دبِ��رِ ي َ��ن{( ,((8وقوله تعالىَ } :ي�� ْو َم
ﻗوﺗﻲ( للهَّﻗﻠﺔ )ﺣﻳﻠﺗﻲ(
ﺿﻌف )
ين َما َل ُّكم ِّم َ��ن ا ِ ِم ْ��ن َع ِ
ا�ص ٍم َو َمن
ُت�� َو ُّل َ
��ون ُم ْدبِرِ َ
ُي ْ�ض ِللِ اللهَّ ُ َف َما َل ُه ِم ْن َه ٍ
���اد{(� ,((8أو قوله تعالى:
ﻗوﺗﻲ ال ُّد ُب َر({((8
ون
}�س ُي ْهزَ ُم ال َْج ْم ُع
ﺿﻌف َو ُي َو ُّل َ
ﻗﻠﺔ ﺣﻳﻠﺗﻲ
َ
 )10ل��م��اذا (ه��وان��ي على ال��ن��ا���س) و لي�س ه��وان
النا�س؟
در�س يتح َّتم علينا �أن نتنبه له من خالل هذا
ٌ
التركيب اللغوي ,و� ْأن نتذكر قوله تعالىَ } :ف ِف ُّروا

ويبدو ا�ستخدام لفظ الهوان منا�سبا لل�سياق لما
بين الهوان والذل من فرق ,حيث " � َّأن �إذالل الرجل
حكم
للرجل هنا �أن يجع َله منقاد ًا على الكر ِه �أو في ِ
المنقا ِد ,و الإهان ُة � ْأن تج َع َله �صغي َر الأمرِ ال ُيبالى
به ,وال�شاهد قولك ا�ستهان به �أي لم يبال به ولم
يلتفت �إليه ,والإذالل ال يكون �إ ّال من الأعلى للأدنى,
واال�ستهانة ت��ك��ون م��ن النظير للنظير ,ونقي�ض
(((8
الإذالل الإع����زاز ,ونقي�ض الإه��ان��ة الإكرام"
ناهيك عن تقارب معنى اللفظين لتقارب �أ�صواتهما
ف��ـ (ال����ه����ون)( ((8ه���و :ال���خ���زي ,ون��ق��ي�����ض ال��ع��زِّ ,
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ِين{( ,((8ولنعلم �أن
ِ�إ َلى اللهَّ ِ ِ�إ ِّني َل ُكم ِّم ْن ُه ن َِذي ٌر ُّمب ٌ
الفرار �إنما يكون ِ
(م ْن) ولي�س (�إلى) ,فانظر �إلى
البالغة بل المبالغة في طريقة اللجوء �إل��ى اهلل
كيف ُت ْر َ�س ُم �صورتها ,فالر�سول (�صلى اهلل عليه
و�سلم) ال يلوم �أح��دا ,وهو ي�شكو ما به �إلى اهلل,
ال �إلى غيره ,لأنَّه يعلم  -كما علينا �أن نعلم � -أنَّه
من غير المعقول �أن ي�شك َو العب ُد خالقَه لمخلو ِقه,
و ُي ْل َح ُظ كذلك عدم و�ضع اللوم على �أحد ,حتى على
ﻻ )ﺣوﻝ( وﻻ )ﻗوة( إﻻّ ﺑك
النا�س الذين ت�س َّبّبوا في هذا الهوان .ن�ست�شف هذا
المعنى من تركيب الجملة في ال��دع��اء ,فهو لم
النا�س ,ب��ل ق��ال :ه��وان��ي على
ﻻ يقل:
��وانﻻّ ﺑك
أ�شكو هﻗوة إ
ﺣوﻝ� وﻻ
ال��ن��ا���س ,والإع����راب ال��ذي ه��و الإب��ان��ة ي�سهم في
�إي�ضاح ذل��ك م��ن خ�لال ت��ب��ادل م��واق��ع الأل��ف��اظ,
ولتبيان ذلك نحاول تغيير الم�صدر ال�صريح �إلى
الم�صدر الم�ؤول في التركيبين فنرى في ال�شكل
الآتي:

واال�ستخفاف ,واال�ستحقار ,و(ال��وه��ن)
ال�ضعف في العمل ,والأمر ,وكذلك في العظم.
(((8

هو:

 )11لماذا (النا�س) و لي�س (الخلق) ؟ �أو (الب�شر)؟
يطلق لفظ النو�س على النا�س و"قد يكون من
الإن�س ومن الجن ,و�أ�صله �أُنا�س ,فخفف ولم يجعلوا
الألف والالم فيه عو�ضا من الهمزة المحذوفة"(,((8
والإن�س جماعة ال واحد لها من لفظها� ,أ ّما الب�شر,
وه��و قد يطلق على النا�س ف���إ َّن��ه " يقت�ضي ح�سن
الهيئة وذل��ك �أن��ه م�شتق من الب�شارة وه��ي ح�سن
الهيئة يقال :رجل ب�شير وامر�أة ب�شيرة �إذا كان ح�سن

(لماذا)
مفتا ُح
التحلي ِل
الداللي
ِّ
(دعا ُء
الر�سول
ِ
محمد 
ٍ
في الطائف
ً
أنموذجا)
�

الهيئة ف�سمي النا�س ب�شرا لأنهم �أح�سن الحيوان
هيئة ويجوز �أن يقال �إن قولنا ب�شر يقت�ضي الظهور
و�سموا ب�شرا لظهور �ش�أنهم ,ومنه قيل لظاهر الجلد
ب�شرة ,وقولنا النا�س يقت�ضي النو�س وهو الحركة,
والنا�س جمع والب�شر واحد وجمع في القر�آن }...
َما َه��ذَ ا ِ�إ اَّل َب�شَ ٌر ِّم ْث ُل ُك ْم ,{...وتقول محمد خير
الب�شر يعنون النا�س كلهم ويثنى الب�شر فيقال ب�شران
وفي القر�آن الكريم }ِ ...ل َب�شَ َر ْينِ ِم ْث ِلنَا ,{...ولم
ي�سمع �أنه يجمع"(.((8

مقـــاالت

و�أ ّم����ا الخلق فم�صدر �س ِّمي ب��ه المخلوقات,
ال�س َما َو ِات ِب َغ ْيرِ
وال�شاهد قوله ع َّز وج��ل} :خَ َلقَ َّ
َع َم ٍد َت َر ْو َن َها ,((9({...ثم َع َّد َد الأ�شيا َء من الجماد
}هذَ ا خَ ْلقُ اللهَّ ِ َف�أَ ُرو ِني
والنبات والحيوان ثم قالَ :
ين ِمن ُدو ِن ِه َبلِ َّ
ون ِفي َ�ض اَللٍ
الظا ِل ُم َ
َماذَ ا خَ َلقَ ال َِّذ َ
يخت�ص به النا�س فيقال :لي�س في
ُّمبِينٍ {( ,((9وقد
ُّ
الخلق مثله ,كما تقول :لي�س في النا�س مثله(,((9
واللفظ هنا منا�سب لل�سياق ل َّأن الر�سول هنا -
عليه ال�صالة وال�سالم  -ي�شكو �أذى النا�س ال بق ّية
المخلوقات ,وتجدر الإ�شارة هنا �إلى � َّأن لفظ المرء,
ي�شمل الرجل ,والمر�أة ,وال�صغير والكبير ,والأن�س,
والجان ،وبينه وبين لفظ المروءة تقارب ,فهما من
جذر واحد ,ولكن ال�سياق هنا ال يتناغم والمروءة,
فلم يبدر من �أوالئ��ك النا�س �أية م��روءة ,لذا ول َّأن
الأذى �صادر عن مجموعة همج ّية ال تمت المروءة
�إليها ب�صلة ,وال ينا�سبها ح�سن الهيئة ,فقد باتت
وا�ضحة بالغة ا�ستعمال لفظة (النا�س) في هذا
المو�ضع.
وق��د ي��وح��ي ت��ك��رار ���ص��وت��ي :ال��ن��ون ذي الغنة,
وال�سين ال�صفيري ذي ق��� َّوة الإ���س��م��اع العالية,
الم�سبوق بالمد ب�صوت الألف في الألفاظ :النا�س,
الإن�����س��ان ,الن�سيان ب��ن��وع م��ن الم�سامحة والعفو
عن ه���ؤالء النا�س النا�سين ,ل َّأن النا�سي ال ي�ؤاخذ

بن�سيانه ,وهذا لي�س ببعيد عن خلق ر�سولنا الحبيب,
ناهيك عن لفظ (الإن�سان) الذي غالبا ما اقترن
في القر�آن الكريم ب�صفات الإن�سان ال�سلب ّية ,فهو
�ضعيف ,ي�ؤو�س ,ظلوم ,كفار ,خ�صيم مبين ,عجول,
قتور ,مو�سو�س ,هلوع ,مغرور ,طاغ ,كنود ,خلق في
كبد وهو �أكثر �شيء جدال .
 )12لماذا (�أرحم الراحمين)؟ و لي�س يا رحمن يا
رحيم؟
ا�سم التف�ضيل" :و�صف ي�صاغ على وزن (�أفعل)
للداللة على � َّأن �شيئين ا�شتركا في �صفة واح��دة,
وزاد �أحدهما على الآخ��ر في تلك ال�صفة"(,((9
والرحمة هي :الرقة والتعطف والمغفرة( ,((9واهلل
�سبحانه وتعالى يو�صف بالرحمن الرحيم ,ف�أ ّما
الرحمن التي بوزن (فعالن) فهي �صيغة مبالغة,
تعني الكثرة ,وذل��ك ل َّأن رحمته و�سعت كل �شيء,
والرحمن مق�صور على اهلل ع َّز وجل ,و�أ ّما الرحيم
فقد يكون له �سبحانه ويكون لغيره ,و"الرحمن على
ما قال ابن عبا�س �أر ُّق من الرحيم ,يريد �أنَّه �أبلغ
في المعنى ل َّأن الر ّقة والغلظة ال يو�صف اهلل تعالى
بهما ,والرحمة من اهلل تعالى على عباده ونعمته
عليهم في ب��اب الدين والدنيا...الرحيم مبالغة
لعدوله ,و�أن الرحمن �أ�شد مبالغة لأنه �أ�شد عدوال.
و�إذا كان العدول على المبالغة كلما كان �أ�شد عدوال
كان �أ�شد مبالغة"( ,((9ولأنّه ال ي�صح ا�ستخدام لفظ
الرحمن مع ا�سم التف�ضيل ,ولمنا�سبة هذا التدرج
الداللي لم يرد في الدعاء ما ينا�سب ال�سياق �أف�ضل
من هذا التركيب.
 )13ل��م��اذا (�أرح���م الراحمين)؟ و لي�س (�أرح��م
الرحماء)؟
ينق�سم الجمع �إلى ثالثة �أق�سام :مذكر �سالم,
وم�ؤنث �سالم ,وجمع تك�سير ,والأخير هو :ما دلَّ على
�أكثر من اثنين بتغيير �صورة مفرده( ,((9و�إن كان
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لجمع التك�سير �أوزان تد ُّل على الق ّلة ,و�أخرى تدلّ
على الكثرة ,ف� َّإن جمع ال�صفات جمعا �سالما يدل
على �إرادة الحدث ,وجمعها جمع تك�سير يبعدها عن
�إرادة الحدث ,ويقربها �إلى اال�سمية( ,((9ونرى مثل
هذا في لغتنا الدارجة ,فنريد بال�سالم الداللة على
الحدث وبالتك�سير الداللة على اال�سمية ,نحو :ذهبنا
�إل��ى المحكمة فوجدنا الحكام حاكمين بالق�ضية
ومن�صرفين ,فالمق�صود بالحكام ال�صنف المعين
من النا�س ,ومعنى حاكمين :حكموا ,وكذا في قولنا:
راجعنا ال��دائ��رة فوجدنا الكتاب كاتبين الكتاب,
والمق�صود بالكتاب ا�سم لهذا ال�صنف المخ�صو�ص
من النا�س ,وكاتبين بمعنى كتبوا فيفرقون بين
ال�سالم والتك�سير(.((9
وت���ب���دو م��ن��ا���س��ب��ة ا���س��ت��ع��م��ال ال��ج��م��ع ال�����س��ال��م
لل�سياق نظرا للحاجة �إل��ى �إرادة الحدث ,و�إرادة
التغيير,وهذا ه��و �سبب ال��دع��اء ,ون���رى ه��ذا في
القر�آن الكريم كثيرا ,فقد ورد جمع التك�سير مقابل
جمع الم�ؤنث ال�سالم كما في :ج��واري :جاريات ,و
خبائث :خبيثات ,و خطايا :خطيئات ,و روا�سي:
را�سيات ,و�سنابل� :سنبالت ,و�صواف� :صافيات,
و غ��رف :غ��رف��ات� ,أو جمع التك�سير مقابل جمع
المذكر ال�سالم كما في :حفظة :حافظون ,خزنة:
خازنون ,خ�شع :خا�شعون� ,أراذل� :أراذل��ون ,ركع:
راكعون ,زراع :زارع��ون� ,سحرة� :ساحرون ,كفار,
كفرة ,كوافر :كافرون�,أموات ,موتى :ميتون ,ورثة:
وارثون� ,أنبياء :نبيون� ,أن�صار ,ن�صارى :نا�صرون,
ف�ضال عن جمع التك�سير مقابل جمع التك�سير كما
في� :أ�سارى� :أ�سرى ,و�أبرار :بررة ,وذكران :ذكور,
و�أ�شتات� :شتى ,و�أ���ش��داء��� :ش��داد ,و�أ�شياع� :شيع,
وعباد :عبيد� ,أعين :عيون ,وفتية :فتيان ,وفجار:
فجرة ,و�أنف�س :نفو�س.
 )14لماذا (�أرحم الراحمين)؟ و لي�س غيرهما كـ
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(�أكرم الأكرمين ) مث ًال ؟
ُيدعى اهلل �سبحانه وتعالى بلفظ الجاللة (اهلل)
كما يدعى بلفظ (الرحمن) لقوله تعالىُ } :قلِ ا ْد ُعو ْا
اللهّ َ �أَ ِو ا ْد ُع��و ْا ال َّر ْح َم َـن �أَ ّي�� ًا َّما ت َْد ُعو ْا َف َل ُه الأَ ْ�س َماء
ال ُْح ْ�سنَى ,((9({...و يلحظ في الدعاء التنا�سب بين
(رب الم�ست�ضعفين) و الرحمة
ال�ضعف المتمثل بـ ّ
المتمثلة بـ (�أرح��م الراحمين) ,لأن ال�ضعيف �أو
الم�ست�ضعف ال��ذي يدعو الرحمن يف ِّك ُر بالرحمة
قبل الكرم� ,أو العفو� ,أو الغفران ,و يبدو بو�ضوح
هنا كيف يقت�ضي ال�سياق الرحمة ,ولي�س الكرم
���ادي ,و ا�ستعمال
�أو غيره ,فال�ضعف
معنوي ال م ّ
ّ
�صيغة ا�سم التف�ضيل مع �صيغة (فاعل) التي ترد
ا�سم فاعل ,و �صفة م�شبهة ,و �صيغة مبالغة ,يزيد
م��ن هام�ش معناها نظرا لتعدد المعاني بتعدد
�أن���واع ال�صيغ ,ف�ضال ع��ن ذل��ك نجد ف��ي الن�ص
القر�آني � َّأن ال�صفتين وردتا معا �أربع مرات في قوله
نت
وب �إِذْ نَا َدى َر َّب ُه �أَ ِّني َم َّ�س ِن َي ُّ
ال�ض ُّر َو�أَ َ
تعالىَ } :و�أَ ُّي َ
ين{( ,((10وقوله تعالى} :قَ��الَ َر ِّب
�أَ ْر َح ُ��م ال َّر ِاح ِم َ
اغْ ِف ْر ِلي َولأَ ِخ��ي َو�أَ ْد ِخ ْلنَا ِفي َر ْح َم ِت َك َو�أَن َ��ت �أَ ْر َح ُ��م
ين{( ,((10وقوله تعالى} :قَ��الَ َه ْل � َآم ُن ُك ْم
ال َّر ِاح ِم َ
َع َل ْي ِه �إِ َّال َك َما �أَ ِمن ُت ُك ْم َع َلى �أَ ِخي ِه ِمن َق ْب ُل فَاللهّ ُ خَ ْي ٌر
ين{( ,((10وقوله تعالى:
َحا ِفظ ًا َو ُه َو �أَ ْر َح ُ��م ال َّر ِاح ِم َ
يب َع َل ْي ُك ُم ا ْل َي ْو َم َي ْغ ِف ُر اللهّ ُ َل ُك ْم َو ُه َو
}قَ��الَ َال َت ْث َر َ
ين{( ,((10و�إذا ما �أنعمنا النظر في
�أَ ْر َح ُ��م ال َّر ِاح ِم َ
ال�سياق ,ر�أينا الرحمة قبل كل �شيء.
رب
رب الم�ست�ضعفين) ,و لي�س يا ّ
 )15لماذا (�أنت ُّ
رب ال�ضعفاء ؟
الم�ست�ضعفين ؟ �أو ّ
الرحمة من �صفات الرب الذي ورد لفظه م�ضافا
في القر�آن الكريم �إلى :كل �شيء ,و العر�ش العظيم,
وال�سموات والأر�ض ,والم�شارق والمغارب ,والعزة ,و
ال�شعرى ,والبيت العتيق ,الفلق ,و ...ف�ضال عن ر ّبكم
ورب النا�س ,ورب
ورب مو�سى وهارونّ ,
ورب �آبائكمّ ,
ّ

(لماذا)
مفتا ُح
التحلي ِل
الداللي
ِّ
(دعا ُء
الر�سول
ِ
محمد 
ٍ
في الطائف
ً
أنموذجا)
�
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الفلق و ,...لكنَّه �أ�ضيف �إلى العالمين �أكثر من ثالث
وثالثين م��رة( ,((10والنظر �إلى عدد هذه الألفاظ
يو�ضح لنا �أن الإن�سان هو �صاحب القدح المع َّلى,
و�أن ر َّب��ه هو المتوليه ,فكيف بالم�ست�ضعف منه ؟
والم�ست�ضعف �أ�شد �ضعفا من ال�ضعيف ؛ وهو م�أخوذ
من الفعل الثالثي المزيد بالهمزة وال�سين والتاء,
ب�صيغة (ا�ستفعل) التي من معانيها:الطلب والتحول
واالتخاذ ووجود ال�شيء( ,((10و هذه المعاني لي�ست

ببعيدة عن التحقيق لقوله تعالىَ } :و ُنرِ ي ُد �أَن َّن ُم َّن
���ض َون َْج َع َل ُه ْم َ�أ ِئ َّم ًة
ا�ست ُْ�ض ِعفُوا ِفي َْ أ
ال ْر ِ
َع َلى ال َِّذ َ
ين ْ
ين{( ,((10و تبدو في التركيب منا�سبة
َون َْج َع َل ُه ُم ا ْل َوا ِر ِث َ
اط��راد اال�ست�ضعاف مع اط��راد الرحمة من خالل
�صيغة م�ستفعل (م�ست�ضعف) التي تمثل الطرف
ال�سلبي في �أق�صاه ,و�صيغة ا�سم التف�ضيل (�أفعل)
�أرحم الراحمين ,التي تمثل الطرف الإيجابي في
�أق�صاه.

رب الم�ست�ضعفين و�أن��ت ر ِّب��ي)
 )16ل��م��اذا (�أن��ت ُّ
بتقديم الم�ست�ضعفين على نف�سه ,و لي�س ربي
ورب الم�ست�ضعفين.

�إ ّال ب��الإ���ض��اف��ة( ,((10و ي َّ��ط��رِ ُد ذك��ر لفظة رب��ك في
"حال الدعاء حيث يكون المرء في �ضعف"(((11؛
لما فيها م��ن معنى الربوبية والتربية ,فمربيك
يتعاطف معك دون غيرك ،وقد نلمح في �إ�ضافتها
�إلى الم�ست�ضعفين نوع ًا من الرقَّة وال�شفاف َّية التي
تتنا�سب و حالة ال�ضعف التي يكون فيها من هو في
وال�سالم)
مثل موقف الر�سول مح َّمد(عليه ال�صالة
1
حينئذ( ,((11ف�ضال عن � َّأن ال�صفة ب��رب "تحقق
رب يت�ضمن
ال��ق��درة على تدبير ما ملك فقولناِّ :
معنى الملك والتدبير فال يكون �إ ّال ُمطاع ًا وال�شاهد
قول اهلل تعالى} :اتَّخَ ذُ و ْا �أَ ْح َبا َر ُه ْم َو ُر ْه َبا َن ُه ْم �أَ ْر َباب ًا
ِّمن ُدونِ اللهّ ِ � ,((11({...أي �سادة يطيعونهم "(.((11
 )18لماذا اال�ستفهام بالتركيب (�إلى من تكلني) و
لي�س (�أتكلني �إلى)....

يلحظ التوكيد في التركيب ,فالمعنى� :أنت رب
الم�ست�ضعفين ,و�أنا واحد من ه�ؤالء الم�ست�ضعفين,
لما في ال�سياق من معان دالة على ال�ضعف ,ف�ضال
عن ذل��ك ف�أنت ر ِّب��ي� ,أن��ا ر�سولك ,ال��ذي يتعر�ض
لهذا الموقف ,فهي دع��وة عامة ثم �أخ��رى خا�صة
كقوله تعالىَ } :و�إِذْ َقا َل ِت ا ْل َم َال ِئ َك ُة َيا َم ْر َي ُم �إِ َّن
ا���ص َ��ط��ف ِ
ا�ص َطف ِ
َ��اك َع َلى ِن َ�ساء
َاك َو َط�� َّه�� َر ِك َو ْ
اللهّ َ ْ
ين{( ,((10بتكرار اال�صطفاء ,ففيها ا�صطفاء
ا ْل َعا َل ِم َ
خا�ص ,وا�صطفاء عام بو�صفها من �آل عمران في
ا�ص َطفَى �آ َد َم َو ُنوح ًا
قوله تعالى قبل ذلك�} :إِ َّن اللهّ َ ْ
ين{(.((10
َو�آلَ �إِ ْب َر ِاه َيم َو�آلَ ِع ْم َر َان َع َلى ا ْل َعا َل ِم َ
 )17لماذا لفظ (رب) و لي�س �إله الم�ست�ضعفين؟.
ال�� َّرب :هو اهلل ع�� َّز وج��ل ,هو رب كل �شيء �أي
مالكه ,وله الربوب ّية على جميع الخلق ,ال �شريك
له ,وهو رب الأرب��اب ,وال يقال الرب في غير اهلل

"يرى جمهور علماء البالغة � َّأن ال��ذي يلي
همزة اال�ستفهام هو الم�شكوك فيه والم�سئول عنه,
ف�إذا بد�أت بالفعل بعد الهمزة �أفاد ذلك �أنك �شاك
في الفعل...و�إذا بد�أت باال�سم بعد الهمزة �أفاد ذلك
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�أنك �شاك في المقدم فقط� ,أ ّما الفعل نف�سه فمعلوم
الثبوت ال �شك فيه ،و�إنَّما تريد �أن تعرف فاعله �أو
مفعوله"( ,((11وتركيب اال�ستفهام هنا ابتد�أ بحرف
الجر �إلى ,المفيد النتهاء الغاية ,وهو بهذا يتنا�سب
م��ع �أول ال��دع��اء (�إل��ي��ك �أ���ش��ك��و) ,وال��م��راد ق�صر
ال�شكوى واالتكال على اهلل ,بل �إي�صال ال�شكوى,
وا�سناد التوكل اليه �سبحانه وتعالى ال �إلى غيره.
 )19لماذا اال�ستفهام بالفعل الم�ضارع (�إل��ى من
تكلني) و لي�س بالفعل الما�ضي ؟
التوكيل �أن تعتمد على غيرك وتجعله نائبا عنك,
والوكيل فعيل بمعنى المفعول( ,((11ويبدو �أن ورود
اال�ستفهام بالفعل الم�ضارع ال الما�ضي ل َّأن الم�ضارع
يحتمل الحال واال�ستقبال ,كما يحتمل الحدوث وعدم
الحدوث ,وبذا قد يحتمل �أن يكون المعنى� :إلى من
�ستكلني؟ و في هذا التركيب �أمل لتغيير المتو َكل
عليه� ,أ ّما الما�ضي فالأمر فيه ٍ
منته ,وال�س�ؤال فيه
عن �شخ�صية المتو َكل عليه ,من �سيكون ؟.
 )20لماذا (بعيد يتج َّهمني) و لي�س َم ْن يتج َّهمني ؟
�أو يتجهم وجهي ؟
تلحظ هنا �ش َّدة الموقف ,فالمتج ّهم هذا ,تُرى
ق�سمات وجهه من بعيد ,وهذا دليل على و�ضوحها
ُ
و�شدتها ,ومجيء الفعل الم�ضارع (يتج َّهمني) دليل
ا�ستمراره ,وتجدده ,وت��ك��راره ,وع��دم انقطاعه ,و
يزيد الطين ب ّلة ما بعد ذلك ,وهو ا�ستخدام �أداة
العطف (�أم) التي تفيد التخيير ,فما الالحق
(عد ّو م ّلكته �أمري ) �إ ّال ب�أ�سوء من ال�سابق (بعيد
يتج َّهمني) ,ول��م يقل يتج َّهم بوجهي ؛ لكي يفيد
التو�سع في التج ّهم وتكثيره ,فهو ي�شمل البدن كله
ال الوجه فقط ,وك��� َّأن كل ع�ضو قد ت�ألَّم من هذا
التج ّهم ,ف�ضال ع ّما في حرف الجر (الباء) من
معنى الإل�صاق ال��ذي يفيد التقليل ,ناهيك عن
التركيب النحوي ال��ذي �سيكون فيه الفعل متعد ّيا
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للمفعول ,فيفيد معنى التعدي والظلم المن�شود
الخال�ص منه في الدعاء� ,أ ّم��ا الفعل في (يتج َّهم
بوجهي) فهو فعل ٍ
متعد بحرف جر� ,إن لم نقل هو
فعل الزم.
(م َل َك �أمري).
 )21لماذا(عد ٍّو م َّلك َت ُه �أمري) و لي�س َ
وهنا يت�صاعد الموقف ,فهو لي�س ببعيد يتج ّهم
��وي ق�� ّو ٌة كبرى ؛ لأنَّ��ك �أنت
فح�سب ,بل هو ع��د ٌّو ق ٌّ
�سبحانك َم ْن �أعطاه هذه الق ّوة حين م َّلكته �أمري,
وه��ذا ي َّت ِ�ض ُح من خ�لال الفعل ال��ذي ورد ب�صيغة
الت�ضعيف (ف َّعل) ,التي تح ِّول الفعل ال�لازم �إلى
م��ت��ع ٍ��د ,وال��م��ت��ع��دي لمفعول واح���د تجعله متعديا
لمفعولين� ,أو المتعدي لمفعولين �إلى ثالثة مفاعيل,
فهي ت�أتي "للتكثيرِ غالبا ،نحو :غَ َلق ُْت ،و َقط ْع ُت،
وج�� َّو ْل ُ��تَ ،
ْ��ت .وللتعدي ِة ،نحوَ :ف َّر ْح ُتهُ ،ومنه
وط�� َّوف ُ
َ
(((11
ف ََّ�س ْق ُتهُ .ولل�س ْلبِ  .نحوَ :ج ْلد ُت البعي َر" لتعطينا
ال�شعور بهذا التعدي الكبير وه��ذه القوة الكبيرة
لهذا العدو ,ال��ذي يقابله من َل ْي َ�س َل��ه ِم َ��ن الأَ ْم��رِ
� َ��ش ْ��ي ٌء ,و تجدر الإ���ش��ارة هنا �إل��ى ذك��ر الفرق بين
المالك وال َم ِلك,فـالمالك "يفيد مملوكاَ ,وم ِلكا ال
يفيد ذلك ولكنَّه يفيد الأم��ر و�سعة المقدرة,على
� َّأن المالك �أو�سع من ال َم ِل ِك لأنَّك تقول :اهلل مالك
المالئكة والإن�س والجن ,ومالك الأر�ض وال�سماء,
ومالك ال�سحاب والرياح "( ,((11و"الفرق بين العبد
ٍ
والمملوك � َّأن ك َّل ٍ
ٌ
مملوك عب ٌد؛
مملوك ولي�س ك َّل
عبد
ٌ
مملوك ولي�س
لأنّ��ه قد يملك المال والمتاع ,فهو
ٍ
بعبد ,والعبد هو المملوك من نوع ما يعقل ,ويدخل
ال�صبي والمعتوه وعباد اهلل تعالى المالئك ُة
في ذلك
ُّ
إن�س
والجن"(.((11
ُّ
و ال ُ
غ�ضب علي) ولي�س �إن
 )22لماذا (�إن لم يكن بك
ٌ
ً(((11
لم تكن غا�ضبا �أو غ�ضبانا علي ؟
معلوم �أن لك ّل حرف من حروف الجر معنى �أو
(((12
�أكثر من معنى ,والباء التي من معانيها الإل�صاق

(لماذا)
مفتا ُح
التحلي ِل
الداللي
ِّ
(دعا ُء
الر�سول
ِ
محمد 
ٍ
في الطائف
ً
أنموذجا)
�

قد ال تعني هنا الغ�ضب الكبير بل القليل والقليل
جد ًا ,و هي هنا �أ�شبه ما تكون بقوله تعالى} :قَالَ
ا ْل َملأُ ِمن َق ْو ِم ِه ِ�إنَّا َل َن َر َ
اك ِفي َ�ض َاللٍ ُّمبِينٍ {(,((12
فداللة ح��رف الجر في يفيد الظرفية ف�ضال عن
ا�ستعمال ال�ضالل �أ ّما قوله تعالى} :قَالَ َيا َق ْو ِم َل ْي َ�س
ين{(,((12
بِي َ�ض َال َل ٌة َو َل ِك ِّني َر ُ�سو ٌل ِّمن َّر ِّب ا ْل َعا َل ِم َ
ف�إن فيه �إبعاد عن التهمة كبير ؛ لأن الباء التي تفيد
الإل�صاق تتناغم مع لفظة ال�ضاللة الواحدة(.((12

مقـــاالت

ول��ف��ظ (غ�ضبان) ال���ذي على �صيغة ال�صفة
الم�شبهة (ف��ع�لان) التي ي��راد منها ال��دالل��ة على
و�صف ,و�صاحبه" ,وتفيد الدوام والثبوت ,فال زمان
لها لأنها ثابتة ال تتغير بتغير الزمن ,وهي م�شبهة
با�سم الفاعل ,والفرق بينهما هو �أنها تفيد ثبوت
معناها لمن يت�صف بها ,وا�سم الفاعل يفيد الحدوث
و التجدد"( ,((12ال يتنا�سب وال�سياق وال �سيما � َّأن
�صيغة ال�صفة الم�شبهة فعالن ال��ذي م�ؤنثه فعلى
يطرد فيما دل على خلو �أو امتالء( ,((12بل "االمتالء
بالو�صف �إلى الحد الأق�صى ,فالغ�ضبان هو الممتلئ
غ�ضبا"( ,((12و اللطيف هنا � َّأن اال�ستفهام هنا لم
يرد ب�أداة من �أدوات اال�ستفهام بل ب�أ�سلوب ال�شرط,
فهو ا�ستفهام �ضمني ع��ن احتمالية غ�ضب اهلل
�سبحانه وتعالى عليه ,فمن النا�س من يعتقد حين
يلم به مكروه �أن اهلل يعاقبه على �شيء ما اقترفه
ويكون فرحا م�سرورا العتقاده �أنها كفارة ,ومنهم
من يعتقد �أن��ه اختبار على مدى ال�صبر والتحمل
لقوله تعالى�} :أَ ْم َح ِ�س ْبت ُْم َ�أن ت َْدخُ ُلو ْا ال َْج َّن َة َو َل َّما
ين خَ َل ْو ْا ِمن َق ْب ِل ُكم َّم َّ�س ْت ُه ُم ا ْل َب�أْ َ�ساء
َي�أْ ِت ُكم َّم َث ُل ال َِّذ َ
ال�ض َّراء َو ُز ْلزِ ُلو ْا َح َّتى َيقُولَ ال َّر ُ�س ُ
ين � َآمنُو ْا
َو َّ
ول َوال َِّذ َ
يب{(.((12
َم َع ُه َمتَى ن َْ�ص ُر اللهّ ِ �أَال ِ�إ َّن ن َْ�ص َر اللهّ ِ َقرِ ٌ
 )23لماذا (�أعوذ بنور وجهك) و لي�س �أعوذ بك؟

الميتة عند �شدة الجوع ,وعند العدو على ال�شوك
عند مخافة ال�سبع ,والإلجاء ي�ستعمل في فعل العبد
على وجه ال يمكنه �أن ينفك منه( ,((12قال تعالى:
الَ ْر ِ�ض َم َث ُل ُنو ِر ِه َك ِم�شْ َكا ٍة ِفي َها
ال�س َما َو ِات َو ْ أ
}اللهَّ ُ ُنو ُر َّ
اج ُة َك َ�أ َّن َها َك ْو َك ٌب
اج ٍة الز َُّج َ
ِم ْ�ص َبا ٌح ال ِْم ْ�ص َب ُاح ِفي ز َُج َ
ُد ِّر ٌّي ُيو َق ُد ِمن �شَ َج َر ٍة ُّم َبا َر َك ٍة َز ْيتُو ِن ٍة اَّل �شَ ْر ِق َّي ٍة َو اَل
غَ ْر ِب َّي ٍة َي َكا ُد َز ْي ُت َها ُي ِ�ضي ُء َو َل ْو َل ْم َت ْم َ�س ْ�س ُه نَا ٌر نُّو ٌر َع َلى
الَ ْمثَالَ
ُنو ٍر َي ْه ِدي اللهَّ ُ ِلنُو ِر ِه َمن َي�شَ ا ُء َو َي ْ�ضرِ ُب اللهَّ ُ ْ أ
ون
ِللن ِ
َّا�س َواللهَّ ُ ِب ُك ِّل �شَ ْي ٍء َع ِلي ٌم{( ,((12وهم } ُيرِ ي ُد َ
ِل ُي ْط ِف�ؤُوا ُنو َر اللهَّ ِ ِب�أَ ْف َو ِاههِ ْم َواللهَّ ُ ُم ِت ُّم ُنو ِر ِه َو َل ْو َكرِ َه
ون{( ,((13وليق�ضي اهلل ما وعد به في قوله
ا ْل َكا ِف ُر َ
َاب
تعالىَ } :و�أَ�شْ َر َق ِت ْ أ
الَ ْر ُ�ض ِبنُو ِر َر ِّب َها َو ُو ِ�ض َع ال ِْكت ُ
ين َوال�شُّ َه َداء َو ُق ِ�ض َي َب ْي َن ُهم بِال َْحقِّ َو ُه ْم
َوجِ ي َء بِال َّن ِب ِّي َ
��ون{( ,((13ف��اهلل ن��ور ال�سموات والأر���ض,
اَل ُي ْ��ظ�� َل�� ُم َ
وال��ن��ور ينا�سب الظلمات التي تبدد ب��ه ,فيت�ضح
الطريق ,ف�ضال ع ّما في وجه اهلل من �شمولية لقوله
تعالىَ } :وللِهّ ِ ا ْل َم�شْ رِ قُ َوا ْل َمغْرِ ُب َف�أَ ْي َن َما ُت َو ُّلو ْا َف َث َّم
َو ْج ُه اللهّ ِ ِ�إ َّن اللهّ َ َو ِا�س ٌع َع ِلي ٌم{(.((13
وتجدر الإ�شارة هنا �إلى ذكر الفرق بين النور
وال�ضياء ,ف��رب �سائل ي�س�أل :ال�شم�س �أق��وى نورا
من القمر ,وقد و�صف نورها بال�ضياء� ,أ ّما القمر
فقد و�صف بالنور ,فلماذا اقترن لفظ النور باهلل
�سبحانه وتعالى ولم يقترن بال�ضياء ؟
� َّإن ال�ضياء حالة من حاالت النور ,وهي القوية,
�أ ّما النور فهو لفظ عام يطلق على جميع الحاالت,
لذا فهو �أ�شمل  ,وهو يحتوي ال�ضياء ,وال يحتويه
ال�ضياء.
 )24لماذا (وجهك) و لي�س جبينك؟

ل��م ت�ستخدم لفظة جبين م�ضافة �إل���ى لفظ
الجاللة (اهلل) بل وردت مرة واح��دة في القر�آن
الفرق بين اع��وذ والج�أ �أن الإلجاء يكون فيما في �سياق ق�صة �سيدنا �إبراهيمَ } ,ف َل َّما َ�أ ْ�س َل َما
ال يجد الإن�سان منه بد ًا من �أفعال نف�سه مثل �أكل َو َت َّل ُه ِل ْل َجبِينِ {( ,((13ولم تكن بمعنى �أ�صل الوجه:
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الجارحة ,ولما كان الوجه �أول ما ي�ستقبلك ,و�أ�شرف
ما في ظاهر البدن ا�ستعمل في م�ستقبل كل �شيء
(((13
وفي �أ�شرفه ,وربما عبر به عن الذات الإله ّية
كقوله تعالىَ } :وللِهّ ِ ا ْل َم�شْ رِ قُ َوا ْل َمغْرِ ُب َف�أَ ْي َن َما ُت َو ُّلو ْا
َف َث َّم َو ْج ُه اللهّ ِ �إِ َّن اللهّ َ َو ِا�س ٌع َع ِلي ٌم{(َ } ((13و اَل ت َْد ُع َم َع
اللهَّ ِ �إِ َله ًا �آخَ َر اَل �إِ َل َه �إِ اَّل ُه َو ُك ُّل �شَ ْي ٍء َها ِل ٌك �إِ اَّل َو ْج َه ُه
ون{(�} ((13إِ اَّل ا ْب ِتغَاء َو ْج ِه َر ِّب ِه
َل ُه ال ُْح ْك ُم َو�إِ َل ْي ِه ُت ْر َج ُع َ
ْأ
الَ ْع َلى{( ,((13والوجه فيه معنى التوجه �إلى ال�شيء,
ف�ضال عن اال�ستعارة للمذهب والطريق( ,((13و َم ْن
يطلب ابتغاء وجه ر ّبه الأعلى ل�سوف ير�ضى.
 )25ل��م��اذا (عافيتك) ولي�س عفوك ,غفرانك؟
�سترك؟ �صفحك؟
ه��ن��اك ف���رق ب��ي��ن ال��ع��ف��و وال��ع��اف��ي��ة وال�صفح
والغفران ,فـ"الغفران يقت�ضي �إ�سقاط العقاب,
و�إ�سقاط العقاب هو �إي��ج��اب ال��ث��واب فال ي�ستحق
ال��غ��ف��ران �إال ال��م���ؤم��ن الم�ستحق للثواب وه���ذا ال
ي�ستعمل �إال في اهلل فيقال غفر اهلل لك وال يقال
غفر زيد لك �إال �شاذا وال�شاهد على �شذوذه �أن ال
يت�صرف في �صفات العبد كما يت�صرف في �صفات
اهلل تعالى �أال ترى �أنَّه ُيقال ا�ستغفرت اهلل تعالى وال
يقال ا�ستغفرت زيدا ,والعفو يقت�ضي �إ�سقاط اللوم
وال��ذم ,وال يقت�ضي �إيجاب الثواب ,ولهذا ي�ستعمل
في العبد فيقال عفا زيد عن عمرو ,و�إذا عفا عنه
لم يجب عليه �إثابته �إال �أن العفو والغفران لما تقارب
معناهما ت��داخ�لا وا�ستعمال ف��ي �صفات اهلل جل
ا�سمه بمعنى واحد ...وال�صفح التجاوز عن الذنب
من قولك �صفحت الورقة �إذا تجاوزتها وقيل هو
ترك م�ؤاخذة المذنب بالذنب و�أن تبدي له �صفحة
جميلة ولهذا ال ي�ستعمل في اهلل تعالى "(.((13
�أ ّما العفو فهو :محو اهلل ذنوب عبده عنه ,و �أ ّما
المعافاة فهي �أن يعافيك اهلل من النا�س ويعافيهم
منك �أي يغنيك عنهم و يغنيهم عنك ,وي�صرف
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�أذاه��م عنك و �أذاك عنهم ,وقيل هي مفاعلة من
العفو ,و�أ ّم��ا العافية فهي �أن يعافيه اهلل تعالى من
�سقم �أو بل ّية وهي ال�صحة �ضد المر�ض ,يقال :عافاه
اهلل و �أعفاه �أي وهب له العافية من العلل والباليا,
وقال الليث العافية دفاع اهلل تعالى عن العبد(.((14
وهكذا ن��رى �أن العافية هي �أدق كلمة تنا�سب
هذا ال�سياق ,فكلمة الغفران تقت�ضي �إيجاب الثواب,
وطلب الثواب مرحلة �أعلى من مرحلة طلب الرحمة,
كما �أن في المعافاة مفاعلة تقت�ضي وجود �أذى من
الطرفين ,وه��ذا ال يتنا�سب مع ت�صرفات الر�سل
والأن��ب��ي��اء فهم ال ي�س�ألونهم �أج���را لقوله تعالى:
} َو َما �أَ ْ�س�أَ ُل ُك ْم َع َل ْي ِه ِم ْن �أَ ْجرٍ ِ�إ ْن �أَ ْجرِ َي ِ�إ اَّل َع َلى َر ِّب
ين{( ,((14وال �سيما الر�سول محمد (�صلى
ا ْل َعا َل ِم َ
اهلل عليه و�سلم) ال��ذي و�صف في ال��ق��ر�آن بقوله
نت
نت َل ُه ْم َو َل�� ْو ُك َ
تعالىَ } :ف ِب َما َر ْح َم ٍة ِّم َ��ن اللهّ ِ ِل َ
ف َّظ ًا غَ ِل َ
َاع ُف َع ْن ُه ْم
يظ ا ْل َق ْلبِ َالنف َُّ�ضو ْا ِم ْن َح ْو ِل َك ف ْ
ا�س َت ْغ ِف ْر َل ُه ْم َو�شَ ا ِو ْر ُه ْم ِفي الأَ ْمرِ َف�إِذَ ا َعزَ ْم َت َف َت َوك َّْل
َو ْ
ين{( ,((14ف�ضال عن
َع َلى اللهّ ِ �إِ َّن اللهّ َ ُي ِح ُّب ا ْل ُم َت َو ِّك ِل َ
خلقه العظيم في قوله تعالىَ } :و�إِن َ
َّ���ك َل َعلى خُ ُلقٍ
َع ِظ ٍيم{ القلم.4
 )26لماذا (عافيتك هي �أو�سع لي) بوجود �ضمير
الف�صل و لي�س (عافيتك �أو�سع لي) ؟
ل َّأن �ضمير الف�صل يفيد �أن ما بعده خب ٌر ال تابع,
ويدلّ على الق�صر ,ويفيد التوكيد(.((14
 )27لماذا(�أو�سع لي) و لي�س �أف�ضل� ,أح�سن
يقول تعالى في كتابه الكريمَ } :ف َو َر ِّب َك َلن َْ�س�أَ َل َّن ُه ْم
َا�ص َد ْع ِب َما
�أَ ْج َم ِع ْي َن (َ )92ع َّما َكا ُنوا َي ْع َم ُل َ
ون ( )93ف ْ
ين (� )94إِ َّن��ا َك َف ْين َ
َاك
ُت�ؤ َْم ُر َو َ�أ ْعرِ ْ�ض َعنِ ا ْل ُم�شْ رِ ِك َ
ون َم َع اللهّ ِ �إِلـه ًا �آخَ َر
ين َي ْج َع ُل َ
ين ( )95ال َِّذ َ
ا ْل ُم ْ�س َت ْهزِ ِئ َ
ون (َ )96و َلق َْد َن ْع َل ُم �أَن ََّك َي ِ�ضيقُ َ�ص ْد ُر َك
ف ََ�س ْو َف َي ْع َل ُم َ
ون{( .)97هذه الآيات تب ِّين حالة الر�سول
ِب َما َيقُو ُل َ

(لماذا)
مفتا ُح
التحلي ِل
الداللي
ِّ
(دعا ُء
الر�سول
ِ
محمد 
ٍ
في الطائف
ً
أنموذجا)
�

محمد (�صلى اهلل عليه و�سلم) وهو في هذا الموقف
الذي �ألج�أه �إلى هذا الدعاء ,ولأنّه في �ضيقِ �صد ٍر
�سب ُبه اال�ستهزاء فعال �أو قوال ,فالب َّد �أن يطلب الو�سع
من اهلل �سبحانه وتعالى.
 )28ل��م��اذا (تُ��نْ��زِ ل بي غ�ضبك) ولي�س َي��نْ��زل بي
علي
علي غ�ضبك� ,أو َينْزِ ل َّ
غ�ضبك؟ �أو ُتنْزِ ل َّ
غ�ضبك؟
الباء تفيد الإل�صاق �أو اال�ستعانة ,وهي اخفُّ من
(على) التي تفيد اال�ستعالء( ,((14و �إنعام النظر
علي
في التركيبين( :تنزل بي غ�ضبك) ,و ( يح ّل ّ
�سخطك) و من النظر في معنى الألفاظ� ,أو �صيغها,
وعالقتها بالفاعل في كل تركيب ,يبدو لنا خيط
رفيع يربط كل �شيء.

مقـــاالت

•فالفاعل في التركيب الأول هو اهلل �سبحانه
وت��ع��ال��ى�,أ ّم��ا الفاعل ف��ي التركيب الثاني فهو
ال�سخط ,والغ�ضب :نقي�ض الر�ضا ,وه��و من
المخلوقين �شيء يداخل قلوبهم ومنه محمود
ومنه م��ذم��وم ,وه��و م��ن اهلل �سخطه على من
ع�صاه ,و �إعرا�ضه عنه ,ومعاقبته ل��ه(� ,((14أما
ال�سخط ف��ه��و� :ضد ال��ر���ض��ا ,و�سخط ال�شيء
�سخطا :كرهه ,وت�سخَّ ط عطاءه �أي ا�ستق َّله ولم
يقع موقعا(.((14
• والفعل في التركيب الأول مزيد بهمزة التعدية
(�أَ ْنزَ لَ ُتنْزِ لَ )� ,أ ّما الفعل في التركيب الثاني فهو
مجرد (ح َّل يح ُّل).
• وحرف الجر في التركيب الأول (الباء)� ,أما
في التركيب الثاني فهو (على).
الفرق بين نزل وحل ,المادي والمعنوي
الفرق بين المجرد والمزيد من الفعلين �أحل من
الحالل ولي�س من الوقوع.

 )29لماذا (�أعوذ) ,و لي�س �ألج�أ.
الج�أ ا�ستعمال لفظ (�أع��وذ) التي تحمل معنى
االل���ت���ج���اء(� ((14إل���ى ج��ان��ب ال��م�لازم��ة و الل�صوق
بال�شيء ،لذا قيل لكل �أنثى �إذا و�ضعت� :أنها عائذ
لمالزمة ولدها �إياها �أو مالزمتها �إي��اه( ،((14وهذه
المالزمة �أو الل�صوق قد ال نلمحها في (�ألج�أ) ل َّأن
الفعل (�أع��وذ) يتعدى بحرف الجر الباء المفيد
لال�ستعانة ,وقد نلمح المع َّية� ,أ ّم��ا الفعل (�ألج�أ)
فيتعدى بحرف الجر (�إل��ى) المفيد لمعنى الغاية
الموحية بالبعد ,والمعنيان مختلفان جدا ,واللطيف
في قوله (�أعوذ) بدل ا�ستعين �أو احتمي �أو �أ�ستجير،
�أن المد فيها ب�صوت ال��واو� ،أما مرادفاتها فالمد
فيها بالياء ,و الواو �أن�سب لال�ستعاذة ،لما فيها من
تتناغم و النفث بعد االنتهاء من اال�ستعاذة(.((14
 )30ل��م��اذا ت ُِح َّل علي �سخطك ,و لي�س َي َّ
حل علي
�سخطك ,ت��ن��زل ب���ي غ�ضبك� ,أو ي��ح�� ّل ع��ل ّ��ي
�سخطك
الفرق بين الغ�ضب وال�سخط �أن الإن�سان يجوز
�أن يغتاظ من نف�سه ,وال يجوز �أن يغ�ضب عليها,
وذلك �أن الغ�ضب �إرادة ال�ضرر للمغ�ضوب عليه ,وال
يجوز �أن يريد الإن�سان ال�ضررلنف�سه ,والفرق بين
الغ�ضب وال�سخط� ,أن الغ�ضب يكون من ال�صغير
على الكبير ومن الكبير على ال�صغير ,وال�سخط
(ح�� َّل)
ال يكون �إال من الكبير على ال�صغير(َ ((15
ال�شيء حالال� :صارمباحا ,و َح َّ��ل غ�ضب اهلل على
النا�س :ن��زل الفعل في التركيب الأول فعل مزيد
بهمزة التعدية ,وهو فعل ٍ
متعد ,ما�ضيه (�أَ َح�� َّل),
م�ضارعه ( ُي ِ��ح�� ُّل) ,والفاعل في التركيب هو اهلل
�سبحانه وتعالى� ,أما الفعل في التركيب الثاني فهو
(ح َّل) ,م�ضارعه ( َي ِح ُل) ,والفاعل
فعل مجرد الزم َ
في التركيب هو �سخط اهلل ,والفرق في قوة الداللة
ظاهرة ال تحتاج �إلى تو�ضيح
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الخاتمة

بدا وا�ضحا من خالل البحث ما لأداة اال�ستفهام
(ل��م��اذا) من �أهمية كبيرة في التحليل الداللي,
فالإجابة عن الأ�سئلة التي تطرح بها ,تبين البالغة
في الن�ص الأدبي المراد تحليله ,وبدا وا�ضحا ت�أثير
الأ���ص��وات اللغوية في تحليل الن�ص اعتمادا على
الم�ستويات اللغوية ابتداء بها في اللفظة ,وهذا
ي�شمل ال��ت��رادف والمعنى المعجمي� ,أو وجودها
بال�صيغ المزيدة ,وهذا ي�شمل ال�صرف� ,سواء كانت
ال�صيغ �أ�سمية �أم فعلية ,ف�ضال عن التركيب الذي
تتغير فيه موا�ضع الألفاظ� ,أو تقل� ,أو تكثر ,وبذا
تت�ضح �أهمية ال�صوت اللغوي الواحد في اللفظة �أو
الن�ص ,ف�صفات الأ�صوات ت�ؤثر و تت�أتر في ال�سياق,
�سواء كانت �صامتة �أم �صائتة ,قليلة �أم كثيرة,
متقاربة ال�صفات �أم متباعدتها.
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الحكم المدني الفرن�سي في
الجزائر و�آثاره على "الأهالي" الجزائريين
()1900-1871

حياة �سيدي �صالح

كلية العلوم الإن�سانية و االجتماعية
ق�سم التاريخ /جامعة الجزائر

�إذا كانت فرن�سا قد تمكنت من فر�ض �سلطتها اال�ستعمارية على كل من تون�س والمغرب
من خالل "نظام الحماية" ،ف�إنها في الجزائر تمادت �إلى �أن فر�ضت �سيطرتها اال�ستعمارية
المبا�شرة على هذا البلد ،وعمل الم�ستوطنون ( )Les colonsعلى �إلحاق الجزائر ببلدهم الأم،
وقد نتج عن محاوالت تطبيق هذه ال�سيا�سة حدوث �صراع �ضار بين ه�ؤالء الم�ستوطنين والقادة
الع�سكريين الفرن�سيين حول ال�سلطة في الم�ستعمرة ،والذي ا�شتدت حدته ب�شكل الفت في �أواخر
القرن  ،19ال�سيما بعد حرب �سنة  ،1870التي انت�صرت فيها �ألمانيا على جارتها فرن�سا ،وقد وجد
الم�ستوطنون في ذلك فر�صة لقلب نظام الحكم في الجزائر ،والمطالبة بتثبيت الحكم المدني
الذي ي�ؤ�س�س لحكم الم�ستوطنين ويزيد من تقوية نفوذهم ،بل ويمكنهم من فر�ض �سيا�ستهم
�أكثر على "الأهالي" ،وذلك من خالل الت�ضييق على حرياتهم ،و�سلب ممتلكاتهم بوا�سطة
قوانين قهرية ،تجلت في تقوية اال�ستيطان ونزع الملكية من الجزائريين ،وفر�ض ال�ضرائب
المجحفة عليهم ،و�إق�صاء �أبنائهم من التعليم ،و محاولة محو ال�شخ�صية الجزائرية وفر�ض
التجني�س ،وغيرها من القوانين التي جعلت النظام الع�سكري بم�ساوئه �أهون من الحكم المدني
في الع�صر الجمهوري .فما هي طبيعة ال�سيا�سة التي اعتمدها الحكم المدني؟ هذا ما �سنحاول
الوقوف على جوانب منه في هذا العمل.
مميزات فترة الحكم المدني
 - 1في المجال ال�سيا�سي

تخلت ال�سلطات الفرن�سية في باري�س منذ عام
 1871عن ممار�سة نفوذها في الجزائر ،وذلك
لفائدة غ�لاة المعمرين ال��ذي��ن انتهجوا �سيا�سة
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منع الحكومة الفرن�سية من التدخل في ال�ش�ؤون
الداخلية للجزائر ،وذل���ك ع��ن ط��ري��ق ال�ضغوط
التي كان يفر�ضها النواب الممثلون للم�ستوطنين
في البرلمان الفرن�سي ،و�إح��داث ميزانية خا�صة
بالجزائر لحرمان الحكومة الفرن�سية من ورقة
ال�ضغط عليهم �أو التدخل في �ش�ؤونهم ،وعملهم

الحكم
المدني
الفرن�سي في
الجزائر
و�آثاره على
"الأهالي"
الجزائريين
(-1871
)1900

مقـــاالت

على �إ�ضعاف الحاكم العام ،ب�صفته ممثل الدولة
الفرن�سية ،في مقابل تركيز ال�سلطات في يد ر�ؤ�ساء
البلديات الذين يخدمون �أنف�سهم وم�صالحهم،
ويتجاهلون م�صالح الجزائريين الذين لم تكن لهم
�سلطة وال قوة تحميهم ،وال وجود لأي تمثيل �سيا�سي
لهم في فرن�سا وم�ؤ�س�ساتها الت�شريعية ،كالبرلمان
ومجل�س ال�����ش��ي��وخ((( .وع��م��وم��ا ازدادت �سيطرة
الم�ستوطنين في ظل الحكم المدني في مختلف
الميادين ،بعد �أن نجح ه����ؤالء ف��ي �إ�ضعاف دور
الم�ؤ�س�سة الع�سكرية والمكاتب العربية التي كثير ًا
ما دعوا لإلغائها ،لأنها ت�شكل خطرا عليهم وتهدد
م�صالحهم ،وقد عبرت يومية "الفيجي �ألجيريان"
( )La vigie algérienneعن هذا القلق فكتبت
بتاريخ  23مار�س  1878ما يلي" :كثيرا ما طالبنا
ب�إلغاء هذا الجهاز الفا�شل والمد ّمر ،هذه المكاتب
ال��ت��ي تقف دائ��م��ا ف��ي وج��ه هيمنتنا و�سيطرتنا،
والإ�صالح كان دائما ُمحاربا من قبل هذه المكاتب
العربية التي ي�ستعملها ر�ؤ�ساء القبائل ال�ستغالل
الأهالي على ح�ساب الإدارة الفرن�سية" (((.
وق��د ازداد الن�شاط اال�ستيطاني ،وت�ضاعفت
�سيا�سة نزع الملكية ،ولوحق الجزائري في لقمة
عي�شه بكل الو�سائل من خالل اعتماد الم�ستوطنين
فل�سفة" :الغالب على المغلوب"� ،أو ما �أ�سماه زعيم
اال�ستيطان بالجزائر الدكتور وارني ((Warnier٭):
"قانون الم�ستوطنين" ،الذي قام على اال�ستيالء
ع��ل��ى الأر������ض ،و�إ���ض��ع��اف المجتمع ال��ج��زائ��ري،
والتو�سع و�إح��ك��ام ال�سيطرة على الجزائريين(((.
وق��د اعتمد الم�ستوطنون في خطتهم على تقوية
التمثيل ال�سيا�سي في فرن�سا وفي داخل الجزائر،
وحر�ص ه�ؤالء على حرمان الجزائريين من التمثيل
ال�سيا�سي ،وك��ان الم�ستوطنون ي��ري��دون الإدم���اج
والحقوق ال�سيا�سية لجميع الأوربيين ،وبذلك �ضم

الجزائر لفرن�سا ،ولكن ب�شروط ،هي االمتناع عن
دفع ال�ضرائب ،وعدم �أداء الخدمة الع�سكرية في
الجي�ش ،وكذا عدم دفع �أ ّية تكاليف مالية((( .وهذا
ما ي�ؤكد بالملمو�س �أن النظام الع�سكري بم�ساوئه
ك��ان فعال �أه���ون م��ن الحكم المدني ف��ي الع�صر
الجمهوري .فالقادة الجمهوريون ج��ا�ؤوا بالبرامج
الم�سطرة لتو�سيع نطاق "اال�ستيطان الر�سمي"،
وتقديم الم�ساعدات الحكومية ال�ضخمة لإنجاز
الم�شاريع التجارية والعمرانية الخا�صة بت�سهيل
�إقامة الجاليات الأجنبية في ال��ج��زائ��ر((( ،لذلك
تعتبر الفترة من � 1872إلى � 1901أكثر الفترات التي
�شهدت نمو ًا ديمغرافي ًا �أوربي ًا كبير ًا في الجزائر،
حيث و�صل �إلى  354.000ن�سمة في فاتح فبراير
(فيفري) ،وذل��ك ب�سبب الهجرة واال�ستيطان(((.
وج���اء ف��ي ج��ري��دة "الت�ضامن" ()Solidarité
ف���ي م���ق���ال ب���ع���ن���وان" :م�شروع اال�ستيطان"
( )Programme de Colonisationلعام 1880
ما يلي:
"تح�صلنا على برنامج اال�ستيطان كما تم تحديده
م��ن ِقبل الحكومة العامة (Gouvernement
 )généralعقب م����داوالت "المجل�س الأعلى"
( )Conseilsupérieurيت�ضمن لل�سنة المقبلة
�إيجاد  33مركز ًا �أوربي ًا جديد ًا في الواليات الثالث:
الجزائر ووهران وق�سنطينة ،لتمكين الم�ستوطنين
الحاليين �أو الراغبين في الح�صول على ملكية
معرفة الجهة التي يطلبونها ويرغبون في الح�صول
عليها .ونعتقد �أنّ���ه م��ن ال�����ض��روري و���ض��ع ج��دول
للأماكن الجديدة المقترحة والموفرة من قبل
الإدارة"(((.
وجاء في جل�سة "المجل�س الأعلى" في �أكتوبر
 ،1872ما يلي:
"ال يكفي �أن نمنح الأرا���ض��ي للمهاجرين من
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الأل��زا���س ( )Alsaceوال��ل��وري��ن (،)Lorraine
بل البد �أن نوفر لهم و�سائل تمكنهم من الإنتاج،
فالعائالت التي و�صلت �أغلبها منعدمة الإمكانيات،
م��ن ال�����ض��روري توفير ال�سكن لهم و�آالت ال��زرع
وال��ح��رث وال��ب��ذور وح��ي��وان��ات ،وم�ساعدتهم على
العي�ش ف��ي انتظار الح�صاد ،م��ع �إج��ب��اره��م على
الإق��ام��ة (اال���س��ت��ي��ط��ان) ،وب��ذل��ك ل��ن تعطى هذه
الأرا���ض��ي لمن يبيعونها ب�سرعة ،فالمهاجر عند
و�صوله �إلى الجزائر البد �أن يو�ضع دون �أدنى ت�أخر
في ممتلكاته ،و�أن يجد الدعم الكافي لبناء بيته
الب�سيط في انتظار تح�سن �أو�ضاعه"(((.
وم��م��ا ت��ق��رر ف��ي ه��ذه الجل�سة نف�سها كذلك:
ت�أكيد العمل ل�صالح الهجرة ،واقتراح تكوين جهاز
بم�صالح حيوية خا�صة بالم�ستعمرات ،مهمتها
تثبيت فعلي للمعمرين ف��وق الأر�����ض ،واالهتمام
بكل ما يتعلق بالهجرة واال�ستيطان في المناطق
المدنية والع�سكرية ،وي��ك��ون ه��ذا الجهاز تحت
الإدارة المبا�شرة للحاكم دون القادة الع�سكريين،
وتحت �إ�شراف مبا�شر للمجال�س العامة((( .كما تم
التن�صي�ص �أي�ضا على �ضرورة تكوين جهاز خا�ص
بالهجرة واال�ستيطان ،يتولى متابعة العملية خطوة
خطوة ،ولذلك ف���إ ّن��ه من ال��واج��ب الح�صول على
القر�ض المخ�ص�ص والمقدر بـ 50.000فرنك(.((1
وبخ�صو�ص مو�ضوع اال�ستيطان دائ��م��ا ،ورد في
�صحيفة "الديبا�ش �ألجيريان" (La Dépêche
 ،)Algérienneالآتي:
"يبقى علينا فعل الكثير ،على الرغم من �أنّنا
قمنا بعمل كبير ،ل ّأن الرغبات كثيرة ،وفي بلد عدد
مواطنينا فيه ال ي��زال قليال ،ف�إنه يتوجب �إ�سكان
مواطنين فرن�سيين بكثرة بهدف احتالله و�إحداث
تفوق ،لي�س فقط على الأه��ال��ي ،ولكن حتى على
ال�سكان الأوربيين الأجانب� ،إذا نحن �أردن��ا �أن ال
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تبقى مجرد ملكية فرن�سية فيما وراء البحر،...
فالبد �أن نوجه موجة المهاجرين الفرن�سيين �إلى
الجزائر لتوفّر الإمكانات ،بدال من توجهها نحو
العالم الجديد.
� ّإن �أم��ن الأ�شخا�ص ال��ذي م��ن واج��ب الحكم
تحقيقه غير كاف في الجزائر ،فالم�ستوطنون ال
يزالون عر�ضة لالعتداءات (المقاومة) ،وقد �ساعد
على ذلك ت�شتتهم وتوزيعهم بعيد ًا على المراكز(.((1
�شجعت �إدارة االحتالل
يت�ضح من كل هذا كيف ّ
الفرن�سي الن�شاط اال�ستيطاني في الجزائر ،وهو ما
ميز الحكم المدني؛ وقد مثلت المرحلة بين عامي
 1871و 1882الع�صر الذهبي للهجرة واال�ستيطان
بالن�سبة للنظام الجمهوري ،حيث هاجر �إلى الجزائر
الحكم
الآالف من الفرن�سيين من الألزا�س واللوردين ،ومن
المدني
جنوب فرن�سا ،ومن �إ�سبانيا و�إيطاليا ومالتا( .((1وكان الفرن�سي في
يوزع على المهاجرين في هذه الفترة �سنويا ،وب�شكل الجزائر
مجاني ،م�ساحات يقدر متو�سطها بين  30.000و�آثاره على
"الأهالي"
(((1
و 40.000هكتار وقد خُ �ص�ص لمهاجر الألزا�س الجزائريين
 100.000هكتار من الأرا�ضي ،معظمها في منطقة (-1871
)1900
القبائل ،وهذا بعد عام  .1871عرفت هذه المرحلة
�أي�ضا العودة �إلى منح الأرا�ضي ،التي �صودرت من
الثوار ،مجانا( ،((1وقد بلغت م�ساحتها 446.000
هكتار ،وقيمتها  19مليون فرنكا ،كما ُفرِ �ض على
ه�����ؤالء ال��ث��وار دف���ع مبلغ  36.582.000فرنكا
ك�ضريبة ح��رب .وق��د كلفت ث��ورة المقراني1871
في منطقة القبائل الجزائريين 63.212.252
فرنكا ،ذهب منها �إل��ى "�ضحايا الثورة"  -وهم
الفرن�سيون  19.000.000 -فرنكا(� .((1أكد هذه
المعلومات النقا�ش البرلماني بتاريخ  02مار�س
 ،1891الذي مما جاء فيه" :في  1871ثار الأهالي،
فكانت نتيجة ذل��ك م�صادرة ممتلكاتهم ،وه��ذه
الممتلكات �سمحت للحاكم العام بتوفير م�ستوطنات

ج��دي��دة( .((1وق��د مكن ه��ذا الن�شاط اال�ستيطاني
من تحويل الم�ستوطنين في الجزائر �إل��ى ُمالك
وا�ستغالليين كبار ،يعي�شون البحبوحة والرخاء
المفرط ،و�أ�صبحت �أر���ض الجزائر بالن�سبة لهم
و�سيلة ادخار وم�ضاربة ،و�صارت الزراعة بالن�سبة
لهم م�ضاربة �أكثر منها نمط حياة(.((1

مقـــاالت

�أعطت الم�صادرات بعد مقاومة  1871انتعا�شا
جديدا لال�ستيطان الر�سمي ،كما � ّأن �إقامة الملكية
الفردية محل الملكية الم�شتركة �سهل اال�ستيطان
الح ّر بكل �أ�شكاله ،حيث تمكن المعمرون من تحقيق
�أحد �أهم مطامحهم بفتح المجال لهم ال�ستغالل
�أرا�ضي العر�ش ،وذلك بوا�سطة قانون وارني بتاريخ
 26جويلية  ،((1( 1873الذي عرف بقانون المعمرين.
وقد ذكر ﮔـزافييه ياكونو ()Xavier Yacono
ف��ي ك��ت��اب��ه" :تاريخ الجزائر" (Histoire de
 )l’Algérieقائال" :مادتان من القانون المدني
فجرتا ملكية الأهالي ،المادة  815التي تن�ص على
�أنّه ال يحق لأحد �إبقاء الملكية الجماعية" ،والمادة
 827التي ن�صت على �أنه "�إذا لم يكن ممكنا تق�سيم
الأرا�ضي ب�سهولة� ،ستخ�ضع �إلى البيع بالمزاد"(.((1
لقد كانت م�ساحة الأرا�ضي خالل الحكم المدني
ال تبلغ ف��ي عهد الإم��ب��راط��وري��ة �سوى 278.000
هكتارا ،ك��ان يقطنها  493.000ن�سمة في عهد
ل��وي  -ه��ن��ري دوﮔ ـ���ي���دون (Louis Henri de
� )1873-1871( )Gueydonإلى 3.151.673
هكتار ،ثم ارتفعت في عهد �ألفرد �شانزي (Alfred
� )1879-1873( )Chanzyإل��ى 4.850.000
هكتار ،وف��ي فترة حكم �ألبير جريفي (Albert
 )1881- 1879( )Grévyارتفعت �أكثر وب�شكل
رهيب فو�صلت في �سنة � 1881إلى 10.482.964
هكتار( .((2وق��د خ�سر الجزائريون في الفترة ما
بين  1877و� ،1898أي في �إح��دى وع�شرين �سنة

 432.388هكتارا.
والمالحظ هنا � ّأن كل حاكم عام تولى الحكم في
الجزائر �إال وعمل على ت�شجيع الن�شاط اال�ستيطاني
ون��زع الملكية .وك��ان �أ�سلوب نزع الملكية الو�سيلة
الأ�سا�سية التي اعتمدها اال�ستعمار ،وبذلك امتدت
�أيادي الم�ستوطنين �إلى �أرا�ضي العرو�ش ،فا�ستولى
الم�ستوطنين في منطقة ال�صومام مثال على � 10آالف
هكتار من ا ْالرا���ض��ي( .((2وكانت الملكية الفردية،
التي �أراد االحتالل �إدخالها في �أرا�ضي الملك ،ال
تتما�شى والتنظيم االجتماعي واالقت�صادي للقبائل
التي ت�ستعمل الأرا�ضي جماعيا ،وكان بذلك الق�ضاء
على التجمعات العائلية ،وعلى الت�ضامن القبلي،
ونتج عن ذل��ك ا�ضطراب في البنية االجتماعية
والزراعية ،مما �أ ّدى �إلى ن�شوب �صراعات ونزاعات
دائمة(.((2
وال�شك في � ّأن هذه الإج���راءات ،التي اتخذها
الحكام الفرن�سيون ،كانت في �إطار �سيا�سة "فرق
ت�سد" ،التي اعتمدها اال�ستعمار الأوربي ب�شكل عام
والفرن�سي ب�شكل خا�ص .وقد دعمت �إدارة االحتالل
هذه ال�سيا�سة (القوانين) ب�إدخال "قانون الحالة
المدنية" ،الذي كتبت في �ش�أنه يومية "الديبي�ش
�ألجريان" ( )La dépêche algérienneقائلة:
"� ّإن الملكية الجماعية للأر�ض من العراقيل التي
تفقد البالد �أهميتها ،لال�ستفادة من الم�ساحات
ال�شا�سعة غير المزروعة ،ولأجل تطور الم�ستعمرة
ورفاهيتها ،ف�إن قانون الحالة المدنية �أمر �ضروري
لمعرفة العائالت والأفراد وحقوق كل واحد منهم".
ومما ج��اء في ه��ذه اليومية كذلك" :في المدية:
�أ�شغال ال�سكة الحديدية �ستنطلق هذه الأيام ،القرية
المقترحة هي بني بويعقوب ،وهذا الطريق �سيربط
الطريق الوطني لبني �شيكو ،وبف�ضل الجهود التي
يبذلها الم�س�ؤول الإداري لبني �شيكو ،الكثير من
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الأهالي العارفين بفائدة �إيجاد قرية قد تنازلوا
طواعية عن ق�سم من �أرا�ضيهم ،وقد وقعوا م�ؤخرا
ا�ستعدادهم بت�سليم ه��ذه الأرا���ض��ي لم�ستوطنات
ب�سعر  100فرنك للهكتار"( ،((2ومن المعروف � ّأن
الجزائري كان دائما مت�شبثا ،ب�أر�ضه ،ف�إلى غاية
 1900ظل راف�ضا التنازل عنها(.((2
وقد �أكدت من جانبها جريدة "المنتخب" هذه
الوقائع حول م�صادرة الأرا�ضي من الجزائريين في
عددها ال�صادر بتاريخ  26نوفمبر  ،)*( 1882حيث
جاء فيها" :ما ذكر -من م�صادرة الأرا�ضي -البد
م��ن ن��زع الأرا���ض��ي م��ن �أي���دي �أرب��اب��ه��ا على �سبيل
الإج��م��ال ،ولهذا ن�س�أل �س�ؤاال واح��دا ،هل ير�ضى
الأه��ال��ي بنزع �أرا�ضيهم م��ن �أي��دي��ه��م؟ ولما كنا
عالمين بذلك �أح�سن من الغير فيكون جوابنا لهم
نفيا منفيا ،ذلك لأنّهم راغبون في �أرا�ضيهم �أكثر
(((2
من الدراهم ،ال�سيما و�أنهم ورثوها �أبا عن جد".
و�أ���ش��ار كذلك الأدي���ب الفرن�سي ﮔــي دوموبا�سان
(،)1893-1850( )Guy de Maupassant
ال��ذي زار الجزائر في  – 1881وتزامنت زيارته
مع مقاومة ال�شيخ بوعمامة� -إل��ى كيفية ح�صول
الم�ستوطنين على الأرا�ضي في الجزائر ،وقد �أورد
ذلك في كتابه" :رحلة �إلى بالد ال�شم�س" ،الذي
قال فيه:
"في ما يلي مختلف الطرق الم�ستعملة ل�صيد
و�سلب م�لاك الأرا���ض��ي الب�ؤ�ساء :يطلب مواطن
فرن�سي ع��ادي غ��ادر فرن�سا من المكتب المكلف
بتوزيع الأرا�ضي امتيازا لحكر الأر�ض في الجزائر،
تقدم له قبعة مليئة ب���الأوراق ي�سحب منها رقما
مطابقا لقطعة �أر����ض ،فت�صبح ه��ذه القطعة من
تلك اللحظة ف�صاعدا ملكه .ثم يذهب فيجد هناك
في �إح��دى القرى عائلة كاملة م�ستقرة في قطعة
الأر���ض التي حددت له ،التي تعمرها ،وتعي�ش من
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ريعها وال تملك �شيئا غيرها ،ي�أتي الغريب (نف�س
الم�صطلح ال��ذي ا�ستعمله الأ�ستاذ �سعد اهلل في
كتابه الحركة الوطنية م�شيرا به �إلى الم�ستوطنين)
ويطردها ،فتذهب م�ست�سلمة ل ّأن هذا هو القانون
الفرن�سي"((2(.
وقد ازداد الن�شاط اال�ستيطاني بعد عام ،1871
ال�سيما م��ع تهجير فرن�سي الأل��زا���س وال��ل��وري��ن،
فكان التحول بين  1880-1871كالآتي :ا�ستُحدثت
 207قرية على م�ساحة  233.369هكتار لفائدة
 195.418ن�سمة ،وو�صل ع��دد الم�ستوطنين في
� 1890إلى  267.672ن�سمة ،وفي  1900ارتفع العدد
�إلى  364.257ن�سمة( .((2وفيما بين عامي 1871
و 1882منح مجانا ،لأربعة �آالف ( )4000عائلة
الحكم
قدمت من فرن�سا 347.268 ،هكتارا ،بلغ ثمنها
المدني
 43مليون فرنكا .وط��ال��ب الم�ستوطنين ف��ي عام الفرن�سي في
 1881بتخ�صي�ص ميزانية بقيمة  50مليون فرنكا الجزائر
لبناء  175قرية على م�ساحة  310.000هكتار ،و�آثاره على
منها  300.000تنتزع من الأهالي ،وقد حارب هذا "الأهالي"
الجزائريين
النداء النواب الأحرار تحت لواء الجمعية الفرن�سية (-1871
لحماية الأه��ال��ي(*) وقد تولت "جريدة المنتخب"
)1900
ن�شر مقاالت في المو�ضوع ،نذكر منها هذا المقال
الذي جاء فيه:
"ها نحن ن���درج هنا ال��م��ق��االت ال��ث�لاث التي
�أ�سمعت عند انعقاد مجل�س الجماعة التي حدثت
ف��ي ب��اري��ز لحماية ال��ب�لاد ال��م��وج��ودة تحت حكم
الدولة الجمهورية� .أعرفكم بما جرى ،بعد ت�أ�سفي
وح�سرتي ،كل من �سافر �إل��ى بر الجزائر �أو عبر
البحر ،ال ي�شك في مقالتي ،بل يثبتها حيث �شاهدها
بعينه وت�أ�سف لما وق��ع ،فالمطلوب ال��ع�لاج على
قدر الجهد لهذه الأح��وال الإن�سانية وال�سيا�سية،
حيث � ّإن هذا الفعل ال ينا�سب جن�سنا الكريم وال
دولتنا الجمهورية ،وذلك اتخاذ �سكان البالد في

مراتب �أدنى من مراتبنا ،والحكم عليهم بغير حق،
وفي غالب الأح��وال بظلم يجلب لنا الكره ،وترك
تعليمهم و�أدبهم وتثقيل المغارم عليهم من غير �أن
ي�ستنفعوا ب�شيء منها ،و�أخذنا الأر�ض و�أعطيناها
ل�سكان �أورب���ا (� )...صرنا نحتقرهم ونح�سبهم
�أدنى منا ،بل كالرقيق ،وكالهنود التابعين ل�شريعة
البراهمة ،وعند ظنيّ � ،أن الرقيق ال يوجد ب�أر�ض
فران�ساوية(".((2
لقد كان هذا الخطاب من �إلقاء لوبالن دوالموث
( ،)Le blanc de Lamotheوهو �أحد �أع�ضاء
هذه الجمعية والذي عبر فيه عن و�ضع الجزائريين
وع���ن ���س��ي��ا���س��ة ال��ج��م��ه��وري��ة ال��ف��رن�����س��ي��ة ب��ق��ي��ادة
الم�ستوطنين ،وال�سيما الغالة منهم والمت�شددين.
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وك��ان لفرن�سيي الأل��زا���س واللورين بعد 1871
�أ�سبقية ملكية الأر����ض ال��ت��ي تنتزع م��ن ال�سكان
الأ�صليين ،ومنها �أرا�ضي العر�ش التي كانت تقدم
لهم مقابل �سعر بخ�س ي�صل �إل��ى  5.000فرنك
للذي يملك المال� ،أما الذي ال يملك ماال ف�إنه يدفع
فرنكا واحدا في ال�سنة( .((2وكانت الأ�سر المي�سورة،
التي تريد تح�سين ظروفها ،تدفع ما بين 5.000
و 6.000فرنكا للح�صول على قطعة �أر���ض ،وعلى
 1.600و 2.100فرنكا للح�صول على بيت جاهز
من طابقين( ،((3وب�سبب كل ذلك ،فقد ارتفع عدد
ال�سكان الأوربيين في ما بين عامي  1881و1901
من  195.418ن�سمة �إل��ى � ،364.257أي بزيادة
 168.839مواطن ًا ،بينما انخف�ضت ن�سبة الإ�سبان
والإيطاليين في � 1881إلى  % 75ثم �إلى  % 53في
 ،1901ويرجع �سبب ذل��ك لتطبيق قانون ،1889
القا�ضي بتجني�س الأطفال الأجانب المولودين في
الجزائر(.((3

ب�صمته بخ�صو�ص ا�ستنزاف الجزائريين وانتزاع
الأرا�ضي منهم لفائدة الم�ستوطنين ،وال�سيما ثلة
من الغالة منهم ،الذين نعموا بالرخاء والرفاهية
فيه ،حتى غدوا ال ي�ستطيعون التنازل عنه ،وهم على
ا�ستعداد للقيام ب�أي �شيء من �أجل الحفاظ عليه،
ولو كلفهم ذلك مواجهة "الأهالي" ،بل وحكامهم
وبالدهم .وقد لخ�ص الكاتب الجزائري م�صطفى
الأ���ش��راف ه��ذه المفارقة بين ب�ؤ�س الجزائريين
ونعيم الأوربيين عموما بقوله�" :إنّه قل ما نجد في
�أرجاء العالم ب�شرا في مثل تلك الحالة من الب�ؤ�س
وال�شقاء ،يعي�شون بجوار ذلك الثراء الفاح�ش الذي
ينعم به الأجانب( ".((3وكان من نتائج ذلك الثراء
ما �سجلته �إح�صائيات  1872من تناق�ص في عدد
الم�سلمين ب��ـ ،((3(%20وقد عبر عن هذه الو�ضعية
الحاكم العام �ألفرد �شانزي -ال��ذي كان مكروها
من الم�ستوطنين  -وذلك �أمام غرفة النواب التي
حملها م�س�ؤولية �إهمال م�صالح الجزائر ،ومما قاله
ف��ي ه��ذا ال�صدد�" :إن المعاناة ال تقت�صر فقط
على �سرقة المحا�صيل والحيوانات والتهديد بالقتل،
ولكن يتعدى ذل��ك �إل��ى الفقر وال��ي���أ���س واالنهيار
والإهمال الذي يهدد البالد"( ،((3بح�سب قوله.
 - 2في المجال االقت�صادي

ك��ان لف�شل مقاومة المقراني في �سنة 1870
انعكا�سات �شديدة على الجزائريين ،حيث �إنها
خلفت مزيدا من ال��دم��ار ،و�ضاعفت من معاناة
ال�شعب الجزائري(� ،((3إذ بعد تعيين الحاكم العام
لوي  -هنري دوﮔـيدون (Louis - Henri De
 *)Gueydonف��ي  29م��ار���س ،وب��م��ج��رد حلوله
بالجزائر في �أب��ري��ل  ،1871رف�ض اعتبار الثوار
محاربين وعاملهم كمتمردين ،ف�أمر بتغريمهم
لقد تميز الحكم المدني بتعاقب عدد مهم من وم�صادرة ممتلكاتهم �أو تخريبها ،كما �صرح ب�أنه
ال��ح��ك��ام ،ال��ذي��ن ح��اول ك��ل واح��د منهم �أن ي�ضع جاء ليلبي رغبات الكولون( .((3وقد عرفت فترة حكم
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هذا الحاكم �أي�ضا �إ�صدار مجموعة من القوانين
التي زادت من نفوذ الم�ستوطنين ،ولعل من �أخطرها
"قانون وارنييه" ( )Warnierال�صادر في  26يوليو
 ،1873والم�ستكمل في �سنة  ،1887الذي جاء فيه
تطبيق القوانين الفرن�سية ولي�س ال�شريعة الإ�سالمية
في بيع الأر�ض ( َف ْرن ََ�س ُة الأر�ض)( .((3وجدير بالذكر
�أن الجزائر عا�شت في عهد دوﮔـيدون تحت الأحكام
العرفية دون تدخل للحكومة الفرن�سية ،حتى لقد
ُو�صف ب�أنه "عهد قانون الغاب"(.((3
كانت مقاومة المقراني في �سنة  1871عنيفة
ج ّدا ،حيث �شهدت وقوع  340معركة� ،شارك فيها
 800.000م��ق��ات��ل( ،((3وب��ع��د الق�ضاء على هذه
المقاومة ،ب�أ�سر بومرزاق و�سي عزيز في جانفي
� ،1872أجبرت فرن�سا البلديات التي ث��ارت على
دف��ع مبلغ  64.739.075فرنك ( 81فرنك لكل
�شخ�ص) ،وال��ه��دف م��ن ذل��ك ه��و �إف��ق��ار النا�س
وتجويعهم .وبالفعل ،فقد �أ ّدت هذه الإجراءات �إلى
انت�شار المجاعة والأمرا�ض التي هلك من جرائها
قي �سنة  1872ع��دد كبير من الجزائريين .وقد
�أ ّكدوا �صحة هذه الوقائع الزعيم ال�سيا�سي الفرن�سي
جول فيري ( )Jules Ferryفي  6مار�س 1891
عندما قال":في عهد الإم��ب��راط��وري��ة كنا نحكم
الجزائر عن طريق العرب ،وبعد �سقوطها ومنذ
� 1871إلى غاية  1883قمنا بت�سييرها عن طريق
اال�ستيطان ،الذي جاء عن طريق تجريد العرب من
الملكية"(.((4

الما�شية و�أنماط العي�ش في البوادي ،وتعبر الأرقام
التالية عن هذا الواقع المتردي بجالء ال لب�س فيه:
ففي �سنة  1865كان في الجزائر (بلد الخروف)
 8ماليين ر�أ���س من الغنم ،وف��ي �( 1885أي بعد
ع�شرين �سنة) نزل الرقم �إل��ى  7,7مليون ر�أ���س،
وف��ي �سنة  1900تراجع �إل��ى  6,3مليون ،وبذلك
ندرك �أ ّن��ه من ال�صعب الحديث عن �أي تقدم ،بل
العك�س هو ال�صحيح ،والأمر نف�سه ينطبق على �إنتاج
الحبوب(.((4
لقد ان��ه��ار المجتمع ال��ج��زائ��ري �أم���ام تو�سع
اال�ستيطان ،وت�سارعت وتيرة هذا االنهيار وا�شتدت
�أك��ث��ر بعد ع��ام  ،1870وتجلى ذل��ك ب��و���ض��وح مع
ت���ردي �أو���ض��اع ال��ع��ائ�لات ال��ك��ب��رى ،ال���ذي ب���د�أ في
الحكم
عهد الإمبراطورية ،عندما حرمت هذه العائالت
المدني
من القيادات� ،أ ّما الأر�ستقراطية التقليدية ،التي
الفرن�سي في
حوربت ب�صالبة وعجزت عن الت�أقلم مع الواقع الجزائر
الجديد ،فقد تبين �أنّها اندثرت تمام ًا في حوالي و�آثاره على
عام  .1900ولم يبق �سوى بع�ض عائالت المرابطين "الأهالي"
الجزائريين
والبرجوازية ال�ضعيفة التقليدية في المدن ،والم�ؤلفة (-1871
من عدد من المثقفين والق�ضاة والتجار ،غير �أن
)1900
هذه العائالت لم تتمكن هي الأخرى من المقاومة
واال�ستمرار ،فزالت بدورها تدريجي ًا تحت وط�أة
اال�ستيطان ،و�أم��ا الحرفيون من "الأهالي" فقد
تردت حرفهم وتدهورت �أحوال معاي�شهم ،فتقل�صت
�أعدادهم ،حتى لم يبق منهم �إ ّال القليل في المدن
التقليدية ،كتلم�سان وق�سنطينة( ،((4بل و�أكثر من
ذلك �أنه لم ي�سلم من هذا التراجع والتقهقر حتى
�أولئك الجزائريين الذين ارتبطوا ب�صداقات متينة
�أو حميمية مع الم�ستوطنين الفرن�سيين.

لقد �أ�صيبت ���ش��رائ��ح الفالحين العربية في
الجزائر ب�ضرر �شديد نتيجة ل�سيا�سة نزع الملكية
وارتفاع �أع��داد الفالحين الذين ا�ضطروا �إلى بيع
(٭)
وهذه ر�سالة ال�شيخ العنتري الق�سنطيني �إلى
�أرا�ضيهم لع�سرهم( ،((4كما �أ ّدى تو�سع �أرا�ضي
اال�ستيطان ،و�إغ�لاق مجاالت المراعي الغابوية ،المترجم "فيرو"(٭٭) المحررة في  25غ�شت 1876
وارت��ف��اع �أج���ور �أرا���ض��ي ال��ب��ور� ،إل��ى تقهقر تربية تع ّبر عن خيبة �أمله هو و�أمثاله من الذين لفظهم
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الفرن�سيون لفظ النواة(.((4

مقـــاالت

ومن بين �أدوات القهر الم�ستخدمة من �إدارة
االح���ت�ل�ال لنهب ممتلكات ال�����س��ك��ان وتفقيرهم
و�إذاللهم ،فر�ض ال�ضرائب الثقيلة التي انق�سمت
على نوعين :عرف النوع االول بال�ضرائب التقليدية،
وكانت تجبى في مختلف مناطق البالد� ،أما النوع
الثاني فهي ال�ضرائب التي �ألحقت �سنة 1871
و�سميت ال�ضرائب التكميلية" :ال�سنتيمات الإ�ضافية"
( .((4( )centimes additionnelsففي � 27أفريل
 ،1876وبناء على مر�سوم  24نوفمبر � ،1871صدر
قانون ن�ص على "�إ�ضافة ال�سنتيمات الإ�ضافية �إلى
�ضرائب الزكاة والع�شور واللزمة ،و�ضريبة الر�أ�س
) ،(capitationالمخ�ص�صة للبلديات الأهلية ،وقد
حددت ل�سنة  1876بمبلغ � 18سنتيم لكل فرنك من
القيمة الكلية" .كما ح��ددت ال�ضرائب في نف�س
ال�سنة بالن�سبة للموا�شي كما يلي :الجمال  4فرنكات
للر�أ�س ،والثيران  3فرنكات ،والخرفان  3فرنكات
و� 20سنتيما ،والماعز  3فرنكات و� 25سنتيما(.((4
�إنه منطق غريب :الفرن�سي ي�شتري الأر�ض بفرنك
يدفعه في ال�سنة� ،أم��ا الجزائري ال��ذي هو �أُفقر
فيدفع ع ّدة فرنكات �ضريبة ،عالوة على ت�ضرره من
قوانين نزع الملكية ،وم�صادرة الأرا�ضي ،والمنع
م��ن ال��رع��ي ف��ي العديد م��ن ال��م��ج��االت الرعوية،
والخ�ضوع لمختلف �أن���واع ال�ضرائب ،وم��ن بينها
�ضريبة "ال�سنتيمات الإ�ضافية" ،التي ل��م يكن
ي�ستفيد منها �إ ّال الأوربي الراف�ض لدفع ال�ضرائب،
التي كانت توظف �أ� ً
صال لخدمة �أغرا�ض اال�ستيطان
الأورب����ي قبل غ��ي��ره ،كما �شهدت ب��ذل��ك جريدة
المنتخب ،في مقال لها بعنوان" :ف�ضيحة الجزائر"
( ،)Le scandale d’Algerن�شرته بتاريخ 29
�أكتوبر  1882جاء فيه" :لم تكن ال�سنتيمات الإ�ضافية
التي كان يدفعها الأهالي للخزينة ت�ستعمل للعناية

بالغابات فقط ،لكنها لدفع تكاليف تخطيط المناطق
اال�ستيطانية ،وكذا الم�ساحات المخ�ص�صة للبناء
( ،)lotissementوك��ان القائمون على الرقابة
( )commissaires enquêteursعند االنتهاء
من �أ�شغالهم ،ي�صرحون ب�أنّها غير �صالحة ،فيجبرون
على �إع��ادة درا�ستها والت�صريح ب�صالحيتها بعد
تقا�ضيهم الأجرة"(.((4
ولما لم يكن للجزائريين ممثلون للدفاع عنهم
في ما كان ي�سمى بـ"المندوبيات المالية" ،التي
تحدد ال�ضرائب العربية ،جاءت الكثير من تقارير
هذه المندوبيات لتزيد من اال�ستغالل للإن�ساني
للجزائري ،من خالل ما يفر�ض عليه من �ضرائب،
وقد ت�أكد هذا الواقع �صراحة في التقرير الذي قدم
�أمام لجنة ال�ضرائب العربية لمندوبية المعمرين
في  13نوفمبر  ،1899حيث جاء فيهّ �" :إن م�س�ألة
ال�ضرائب العربية ت�أخذ �أهمية من الدرجة الأولى؛
لأ ّن��ه��ا ت�شكل �أح��د م�صادر مداخيلنا الأ�سا�سية،
وفعال ف� ّإن � 17إلى  18مليون من  54مليون ح�سب
ال�سنوات تعود �إلى ال�ضرائب العربية"( .((4وقد دفع
الجزائريون عقب ثورة � 1871أكثر من  63مليون
فرنك ك�ضريبة حرب ،منها  19.000.000فرنكا،
وزعت على "�ضحايا" الثورة من الم�ستوطنين(.((4
وكان الجزائري الذي يعجز عن �أداء ما عليه
من غرامة ،يق�صده المح�صل برفقة فرقة من
الدرك ويحجز كل ما لديه من �أ�شياء ذات قيمة،
ثم ي�سوقه هو وزوجته تحت الحرا�سة �إلى المركز
الإداري لبيع كل ما لديه ،ف�إذا غطى ثمنها يطلق
�سراحه مع �أهله ،و�إال تحجز زوجته رهينة �إلى
�أن ي�ستوفي ما عليه( .((5ومن الإجراءات القهرية
الم�سلطة على الجزائريين ما ي�سمى بالم�س�ؤولية
الجماعية (ال�ضمان الم�شترك) ،وه��و �إج��راء
يحمل م�س�ؤولية ح��دوث �أي عمل من �ش�أنه النيل
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من ممتلكات �أو �أ�شخا�ص الفالحين الأوربيين� ،أو
مرافق �إدارة االحتالل بال�ضرر ال للأ�شخا�ص الذين
قاموا بهذه الأعمال� ،إنّما لكل المجموعة ال�سكانية
التي ينتمي �إليها الأ�شخا�ص الم�شتبه فيهم �أو
وقعت هذه الأحداث في محيطهم الإقليمي ،وقد
ا�ستعمل ه��ذا الإج����راء �سنة ( .1871((5ويذكر

لوي�س رين (� ،)Louis rinnأ ّن��ه في  10دي�سمبر
 1872امتثل  81جزائريا من بني من�صور بمنطقة
القبائل بتهمة التمرد والم�شاركة في ثورة ،1871
وقد حكم عليهم جميعا بالنفي( .((5ويبين الجدول
المرفق الق�ضايا التي حوكم فيها الجزائريون
خالل هذه الفترة(.((5

ال�سنوات
عدد المعاقبين عدد الق�ضايا ال�سنوات عدد المعاقبين عدد الق�ضايا
1859 - 1858
844
1200
1872
334
1544
1860
844
1500
1873
510
991
1861
844
1500
1874
529
1205
1862
844
2000
1875
444
1122
1863
1283
2000
1876
905
1149
1864
1283
1650
1877
962
1563
الحكم
1865
997
2023
1878
1210
1601
المدني
1866
1416
2802
1879
500
850
الفرن�سي في
1867
1911
5397
1880
446
737
الجزائر
1868
2377
6107
1881
196
319
و�آثاره على
"الأهالي"
1869
1152
1984
1882
180
300
الجزائريين
1870
1098
1473
1883
165
280
(-1871
1871
267
1066
1884
153
243
)1900
وف����ي ع����ام  1881و���س��ع��ت �إدارة االح���ت�ل�ال حرفتنا (ال�صحافة) :لن يكون التو�صل لمعرفة
ا���س��ت��خ��دام ه���ذا الإج�������راء ،لي�شمل ل��ي�����س فقط الحق �إال ب��ه��ذا ،ف���إن ك��ان ك��ذل��ك ،ف�لا ي�سعنا �إ ّال
المجموعات ال�سكانية ال��ت��ي حملت ال�سالح في الرجوع �إلى زمان التعذيب الفارط( ".((5وقد تعر�ض
وجهها ،و�إنّما تجاه كل ما يحدث على �أر���ض تقع الجزائريون (الفالحون) ،في �أعقاب الحرائق التي
في نطاق مجموعة �سكانية محددة� ،أُلحق ال�ضرر عرفتها الغابات �سنة � ،1881إلى الإبعاد بثالثين
بمرافقها �أو بالأ�شخا�ص �أو بممتلكات رعاياها من كيلومترا م��ن المواقع الغابية ،و�أح��دث��ت مراكز
الأوربيين( .((5وقد جاء في جريدة المنتخب ليوم للمراقبة والحرا�سة (.((5()postes vigies
 23جويلية  1882مقال بعنوان" :غير الم�س�ؤولين"
وابتداء من �سنة  1891ف��� ّإن كل الحرائق كان
( ،)Lesirresponsablesب�أن "م�س�ألة ال�ضمان يعقبها العقاب الجماعي( ،((5وكانت �أ�سبابها ترجع
الم�شترك لي�ست من �ش�أن العباد ،بل هو قانون ظلم �إما �إلى غ�ضب الأهالي ،و�إم��ا لالمباالة القائمين
وتعد وال يقبل العقل ب�أن الفرن�سوية يحدثون قوانينا على م�صالح ال��غ��اب��ات؛ ول��ك��ن مهما ك��ان��ت هذه
مثل ما ذكر في القرن  .19قال البع�ض من �أ�صحاب الأ�سباب ،ف��� ّإن الحرائق كانت تعطي للفرن�سيين
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فر�صة لفر�ض العقوبات با�سم قانون الغابات ،ومنها
ن��زع الملكية( ،((5وه��و ما يعني �أن ه��ذه الحرائق
كان ي�ستفيد منها الم�ستوطنون ،بينما كانت تعود
بال�ضرر ال�شديد على الجزائريين ،مما يطرح معه
�أكثر من عالمة ا�ستفهام� ،إذ هل يعقل �أن يكون
الجزائري من وراء �إ�ضرام هذه الحرائق مع علمه
�أنه هو المت�ضرر الأول من فعل كهذا ،حيث تنتزع
منه الأر�ض ،ويطرد من محيطها؟ �أو بالأحرى ،هل
يمكن لعاقل �أن يقطع م�صدر رزقه بيده!؟
 - 3في المجال االجتماعي

مقـــاالت

وق��د ازدادت �أو���ض��اع الجزائريين ���س��و ًءا من
ج��راء فر�ض "قانون الأهالي" وتر�سيمه بتاريخ
� 10أف��ري��ل  ،1881ال��ذي ك��ان يهدف �إل��ى المزيد
من �إحكام ال�سيطرة وكبت حريات الجزائريين
في ظل النظام المدني( .((5وقد عرف هذا القانون
بـ"قانون المطرقة" �أو "الع�صا الغليظة" ،وكان
الم�ستوطنين ه��م م��ن و���ض��ع��وه ،وت�ضمن قائمة
كبيرة م��ن المخالفات ،ب���د�أت ب��ـ 27مخالفة ،ثم
�أخذت قائمة هذه المخالفات تت�ضخم ،حيث كان
ي�ضاف �إليها كلما ح��دث ما ي�ستوجب الإ�ضافة،
حتى تجاوزت  40مخالفة .وكان تقرير المخالفات
متروكا "الجتهاد" الإداريين المحليين ،كما كان
بع�ضها يخ�ضع لثورة الحاكم ،الذي هو عادة �شخ�ص
مندفع غير عارف بعادات وتقاليد �أهل البالد ،لي�س
له �أخالق وال ذمة .وفي �أواخر  1874و�ضعت قائمة
من  27مخالفة ،ا�شترك في �إعدادها واليا كل من
ق�سنطينة والجزائر و�أي�ضا مدير ال�ش�ؤون الأهلية
لوي�س ري��ن ،وبذلك ح ّلت ال�سلطة القمعية مح ّل
ال�سلطة الق�ضائية(.((6

(Jacques Louis

في عهد ج��اك ل��وي ران���دون
 ،)Randonب��د�أ التراجع عنها ف��ي �سنة 1871
بعد غلق معهدي ق�سنطينة والجزائر ،وكذلك �إلغاء
المدار�س الريفية بقرار من دوﮔـيدون ،وكانت هذه
المدار�س �أ�صال عديمة ال��ج��دوى ،لأن المعلمين
الأهالي كانوا يتقا�ضون رواتب هزيلة وغير كافية
البتة� ،إ�ضافة �إلى عدم ارتياد الم�سلمين لها ورغبتهم
في حفظ ال��ق��ر�آن( .((6وفي � 28أكتوبر � 1871ألغى
مر�سوم من الأميرال دوﮔـيدون المدار�س الفرن�سية
العربية( .((6وفيما بين عامي  1880و 1887و�ضع
ج��ول ف��ي��ري مخطط تر�سيم التعليم االب��ت��دائ��ي
الالئكي الإجباري .وقد حاولت الإدارة في الجزائر
�أن ت�صل �إلى تحقيق ذلك ،لكن المهمة كانت �صعبة
للغاية( .((6وب�سبب كل هذا ازداد تدهور و�ضع التعليم
حتى �إن الحاكم العام دوﮔـيدون في ر�سالة بتاريخ 9
جانفي  ،1873موجهة للعميد )� ،(Recteurأ ّكد
على �ضرورة مراقبة كل المدار�س العربية والعربية
الفرن�سية في مناطق الحكم المدني ،والتي �أ�صبحت
�أكثر �ش�ساعة من المناطق الع�سكرية .وذهب �إلى
ح ّد الأمر بتفتي�ش الزوايا(.((6
ك��ان للفرن�سيين  12م�ؤ�س�سة تعليمية ،بين
متو�سطة وثانوية ،كانت �إحداها خا�صة بالبنات،
وفي �سنة  1898كان م�سجال بهذه المدار�س من
الجزائريين  86تلميذا فقط؛ وك��ان عدد تالميذ
المدار�س الر�سمية  -الجزائر،ق�سنطينة ،وهران
�سنة  1876حوالي  142تلميذا ،وكان عدد تالميذث��ان��وي��ة ال��ج��زائ��ر ف��ي نف�س ال�سنة  929تلميذا،
بالإ�ضافة �إلى تالميذ المعاهد  -المتو�سطة ،ومن
مجموع  2.979تلميذ ،كان  213جزائري فقط.

وف���ي �سنة  1876ك���ان ف��ي م��در���س��ة ال��ط��ب 3
ومما طبع الحكم المدني كذلك ا�ستمرار �سيا�سة
التجهيل والتركيز على التعليم الفرن�سي ،بحيث � ّإن جزائريين فقط من بين  80طالب ًا( .((6وفي المقابل
مبادرة ن�شر التعليم ،التي ب��د�أت في �سنة  ،1857ف�إن االحتالل الفرن�سي اعتنى بت�شجيع التعليم في
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منطقة القبائل لأهداف خا�صة ،وذلك حتى ال يتعود
�شعبا الجزائر (القبائل والعرب) على االحتكاك
�أحدهما ب��الآخ��ر على ح�� ّد ق��ول �آج��ي��رون( .((6وقد
�أك���دت ج��ري��دة "المع ّمر ال�صغير" (Le petit
 )colonعلى هذا التوجه التمييزي في ال�سيا�سة
التعليمية المطبقة ف��ي ال��ج��زائ��ر ،ف��ي م��ق��ال لها
بعنوان" :مدار�س في ب�لاد الأهالي" (Ecoles
 )en pays indigèneن�شرته في نوفمبر ،1870
ج��اء فيه�" :إيجاد المدار�س في منطقة القبائل
يمكن �أن ُيعتبر �أم��ر ًا واقع ًا مطلوب ًا من الأهالي،
وتمت الموافقة عليه من قبل الحكومة ،و�صادق
عليه الجميع (البرلمان)ّ � .إن �إنجاز ًا كهذا �سي�صنع
ال�شرف لكل من ي�ساهم فيه؛ لأن��ه ي�سجل خطوة
ج��دي��دة ف��ي ت��اري��خ الجزائر"( .((6و�أط��ل��ق ج��ول
فيري على هذه المدار�س ت�سمية "بناتي" (Mes
((6( )filles؛ ومما جاء في جريدة المنتخب حول
�أثر التعليم ما يلي�":إن الجواب على الم�س�ألة هو
� ّأن الفرن�ساوية اتخذوا قانون التعليم االبتدائي،
�أي قانون ج��ول فيري* واجبا ال �أج��رة عليه ،ف�إن
ي�شمل الم�سلمين فحينئذ يجبر الآباء على الإتيان
بالأبناء �إلى المدار�س ومن خالف يعاقب بخطية.
وعن الم�س�ألة الثانية هو �أن تفتح مدر�سة في كل
دوار ،ب�شرط �أن يعلم �شيخها التالميذ الفرن�ساوية
والعربية .فالمرجو من الدولة الفرن�ساوية التي لم
تزل تن�شر علينا �أنعمها �أن تكمل لنا بهذه النعمة وال
يخفانا �أنّها دولة قوية وعظيمة ،وال �شك �أن �سطوتها
تت�ضاعف بانت�شار التعلم على الم�سلمين"((6( .
ول���م ي�����س��ل��م ال��ق�����ض��اء وال��ق�����ض��اة الم�سلمون
الجزائريون من الحمالت المغر�ضة والت�ضييق
عليهم في ظل الحكم المدني ،وال�سيما في عهد
الحاكم العام دوﮔـيدون ،الذي �سمح بهذه الحملة
و�أع��ط��ى انطالقتها الأول����ى� ،أول��ي�����س ه��و �صاحب
�آفاق الثقافة والتراث 165

المقولة ال�شهيرةّ �" :إن الق�ضاء هو �أحد اخت�صا�صات
ال�سيادة ،وعلى القا�ضي الم�سلم �أن يختفي �أمام
القا�ضي الفرن�سي ،باعتبار االنت�صار"(((7؟ لذلك
لم يكن غريبا �أن ي�صدر في � 28أكتوبر  1870ذلك
المر�سوم ال��ذي �أج��از ا�ستعمال المحلفين (Les
 )juryفي الجزائر ،وذلك يعني � ّأن الكولون واليهود
المجن�سين من بينهم ،هم الذين �سيتولون �إ�صدار
الأحكام �ضد الجزائريين ،وفي هذا الإط��ار جاء
تعيين المحكمة لأ�ساطين اال�ستعمار� ،أمثال جول
فافر وغمبيطا و�ألبير قريفي ،للدفاع عن عائلة
المقراني( .((7ويمكن القول � ّإن الحرب على الق�ضاة
الم�سلمين بد�أت مع بداية العمل بنظام المحلفين،
ففي �سنة  1876انخف�ض عدد الق�ضاة الم�سلمين من
الحكم
� 180إلى  ،145وبعد عقد من الزمن �أ�صبح عددهم
المدني
 80قا�ضيا فقط ،هذا بينما كان عدد ق�ضاة ال�صلح
الفرن�سي في
الفرن�سيين في الفترة نف�سها يزداد ويتعاظم .وكان الجزائر
الهدف من هذه الحرب على الق�ضاء الإ�سالمي هو و�آثاره على
"الأهالي"
الق�ضاء على ال�شريعة الإ�سالمية(.((7
وتوا�صلت ال�سيا�سة الفرن�سية الرامية �إلى الحد
من �أهمية الق�ضاء الإ�سالمي ووظائفه ،بل و�إلغائه،
فلم ي�أت �آخر القرن  19حتى لم يبق للقا�ضي الم�سلم
غير ت�سجيل ع��ق��ود ال����زواج وال��ط�لاق ،وانحطت
�سمعة القا�ضي �إل��ى الح�ضي�ض .فقد منع قانون
 1873على القا�ضي الم�سلم حق النظر في ق�ضايا
اال�ستحقاق والملكية ،و�ألغى قانون  1875المجل�س
الأعلى للفقه الإ�سالمي ،وجعل قانون  1889قا�ضي
ال�صلح الفرن�سي ( )jugeهو المرجع في الحكم في
الق�ضايا حتى بين الم�سلمين .ثم ا�ستكمل بقانون
�سنة  1892ب�إلغاء ما تبقي للقا�ضي الم�سلم من
�سمعة و�صالحيات ،وبذلك تال�شت �سيادة الق�ضاء
الإ�سالمي ،التي ظل �أعيان الجزائر على امتداد
�ستين �سنة يكافحون من �أجل الحفاظ عليها(.((7

الجزائريين
(-1871
)1900

مقـــاالت

ولم يقف الفرن�سيون ،في ظل الحكم المدني،
عند هذا الحد ،بل لقد اعتبر كثيرون من م�س�ؤولي
�إدارة االحتالل � ّأن الإ�سالم هو الموجه للمقاومة،
لذلك لج�أوا �إلى الت�ضييق على العلماء وعلى معلمي
اللغة العربية ،وبلغ بهم الأم��ر مبلغ ًا حتى �إنهم
منعوا النا�س من ال�سفر لأداء فري�ضة الحج ،تفاديا
الت�صال الجزائريين مع غيرهم من الم�سلمين،
وقد كان الحاكم العام دو ﮔـيدون هو من �سار في
ه��ذا االت��ج��اه ،وبال�ضبط في �سنة  ،1873عندما
اعتبر ال��ح��ج م��وق��ف�� ًا �سيا�سي ًا م�شبوها ف��ي��ه(.((7
وك��ان��ت الإدارة الفرن�سية ت�ستغل �أح��ي��ان��ا تف�شي
بع�ض الأمرا�ض والأوبئة وانتقال العدوى� ،أو بع�ض
الأحداث ال�سيا�سية والقالقل التي كانت تمر بها بالد
الم�شرق في بع�ض الفترات لذم الحج والت�ضخيم
من "مخاطره" المحتملة على البالد( ،((7لذلك لم
ي�سمح به �إ ّال مرتين بين عامي  1894و(1903((7؛
المن�صر
وفي المقابل� ،ساعدت ال�سلطات الع�سكرية
ّ
���ش��ارل مر�سيال الفيجري (Charles Martial
 )1892-1825( )Lavigerieف��ي م�شاريعه،
ال�سيما في عهد الحاكم العام دو ﮔـيدون ،وقد ربط
الفيجري بين التن�صير واال�ستعمار وطالب بحرية
الن�شاط التب�شيري(.((7
ا�ستكمل الفيجري تنظيم جمعية الآباء البي�ض
(ج��ن��ود الم�سيح) ،التي �أ�س�سها ف��ي �سنة 1867
زمن المجاعة ،حيث بد�أت عام  1874في ت�أ�سي�س
مراكز لها بجنوب البالد ،منها ب�سكرة والأغواط،
ومتليلي والأب��ي�����ض �سيدي ال�شيخ ،وق��د لقي عدد
من المب�شرين حتفهم على �أي��دي مر�شديهم من
الجزائريين عندما تجر�ؤوا وخرجوا من المراكز
المح�صنة ،لكونهم يدعون لغير دين اهلل( .((7وقد
ن�شطت البعثات التم�سيحية في ال�صحراء خالل
ال�سبعينات ،قبل �أن تتوقف لعقد كامل ،بين عامي

1881و ،1891نتيجة لمقاومة ال�شيخ بوعمامة(.((7
وجدير بالذكر� ،أنه وعلى الرغم من الدعم الذي
ق ّدمه الفيجري للم�ستوطنين خالل فترة االنقالب
على النظام الإمبراطوري� ،إ ّال � ّأن ه�ؤالء عار�ضوه في
�إقامة القرى الم�سيحية التي يقيم فيها ال ُمن َِّ�صرون،
من يتامى الثورات وم�آ�سي الجزائر ،وذلك خوف ًا
على م�صالحهم من مناف�سين جدد ،وحتى ه�ؤالء
الذين �أ�صبحوا فيما بعد رهبانا وق�ساو�سة قاطعهم
المعمرون ل ّأن �أ�صولهم من الأهالي(.((8
ومما يت�صل بال�صحراء و�أعمال الكني�سة ظهور
الراهب "الم�شبوه" �شارل دي فوكو (Charles de
 ،((8()1916-1858( )foucauldالذي لعب في
المغرب وال�صحراء دور ًا ال يقل عن دور الفيجري،
�إذ هو الذي مهد للتو�سع في ال�صحراء(.((8
كان الن�شاط التن�صيري وقانون الغابات ،ونزع
الملكية ،وبيع الأرا�ضي ب�سعر رمزي للم�ستوطنين،
وال��ق�����ض��اء على �أرا���ض��ي الملك (ال��ع��ر���ش) �أم���ر ًا
م�شجع ًا على اال�ستيطان الأورب��ي ،بينما �ش ّكل كل
ذلك بالن�سبة لل�سكان الأ�صليين م�صادر مزعجة
ترغمهم على ال��ه��ج��رة( ،((8تحت �ضغط الي�أ�س
من �أو�ضاعهم االقت�صادية واالجتماعية المزرية،
وا�شتداد وط���أة اال�ستعمار الفرن�سي وظلمه لهم
بقوانينه التي �سنها لهذا الغر�ض تحديدا ،وقنوطهم
من ت�أخر "المعجزة" التي تخل�صهم من مخالب
ه��ذا االح���ت�ل�ال( ((8الجاثم على �أنفا�سهم .وك��ان
للم�ستوطنين و�أعوانهم دور مهم ج��د ًا في ات�ساع
نطاق حركة الهجرة ،وفي كثير من الأحيان كانوا
المحرك الأ�سا�س لها ،حيث كانوا ينظرون �إلى
�أنّه يجب �إبعاد "الأهالي" وتهجيرهم بكل الطرق
والو�سائل ع��ن �أر�ضهم ليف�سح المجال �أمامهم
لب�سط نفوذهم االقت�صادي وال�سيا�سي( .((8غير �أن
�إدارة االحتالل كانت تزعم � ّأن الذين يهاجرون
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كانوا دائما يرغبون في الهجرة لاللتحاق بذويهم،
مثل هجرة � 231شخ�صا من بلدية ق�سنطينة ،كما
بررت الإدارة هجرة الجزائريين في  1888بالكره
ال�شّ ديد الذي ي ّكنه "الأهالي" للفرن�سيين .وكان
قانون �أفريل  1856قد منع �إعطاء رخ�ص الخروج
ال�سفر للأهالي ،وال�����س���ؤال ال��ذي طرح
وج���وازات ّ
�آن���ذاك هو ما �إذا كانت الإدارة اال�ستعمارية قد
اخترقت قوانينها� ،أو �أنّها تواط�أت مع الم�ستوطنين
لإبعاد الجزائريين عن �أرا�ضيهم ،علما � ّأن قانون
 1856يعتبر كل جزائري تغيب عن �أر�ضه لمدة 3
�سنوات �أو �أكثر متنازال عنها ،وقد احتج الحاكم
ال��ع��ام وع��ام��ل عمالة الجزائر على �إق���دام بع�ض
الم�س�ؤولين على ت�سهيل هجرة  20عائلة جزائرية
في �سنة  1888مكونة من � 116شخ�صا( .((8وغني
عن القول �إن كل ماكان يعانيه الجزائري ،من قهر
وا�ستغالل ،كان الم�ستوطنون و�إلى جانبهم اليهود
هم من ي�ستفيدون منه.
وق����د �أَف����ق���� َر ال��ت��دخ��ل ال��ف��رن�����س��ي وال��ي��ه��ودي
البرجوازية الجزائرية بدورها وا�ضطرها للهجرة
من المدن ،و�صار الجزائري الم�سلم يواجه الأزمات
االقت�صادية واال�ضطهاد ال�سيا�سي معا( ،((8في حين
�أ�ضحى اليهود الجزائريون ،لبراعتهم في تعاطي
ال ّربا والر�شاوى� ،أ�صحاب مال وقرار( ،((8وذلك على
الرغم من � ّأن الفرن�سيين كانوا ينظرون �إلى اليهود
نظرة دونية وباحتقار ،حتى �إنهم كانوا يعتبرون
توليهم منا�صب في التعليم �إهانة لهم ،وكانوا دائمي
اال�شمئزاز منهم ،وكانوا يرف�ضونهم تماما للعمل في
الحقل ال�سيا�سي ،لذلك كانت الحمالت االنتخابية
ال تخلو من حمل �شعارات معادية لل�سامية ،وقد �أدى
تخوف الم�ستوطنون من النفوذ المتزايد لليهود �إلى
حدوث �صدام بين الجانبين في �سنة  ،1898عرف
ب�أزمة معاداة ال�سامية(.((8
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لقد ا�ستفاد اليهود الجزائريون من عالقاتهم
الخا�صة باالحتالل ،في فترة الحكم المدني خا�صة،
فتعاملوا بالربا وتو�سعوا فيه حتى تف�شى على �أيديهم
كثير ًا ،وا�ستعملوه �أداة من �أدوات التفقير ،وذلك
تماما كما ا�ستعملته م�ؤ�س�سات مالية ر�سمية ،حيث
كانت البنوك تقر�ض الجزائريين ب�سعر فائدة
ي�صل �إل���ى  %30ف��ي ال��وق��ت ال���ذي ل��م ت��ك��ن ه��ذه
الن�سبة تتجاوز في الوطن الأم فرن�سا  .((9(%3وقد
و�صف الأدي��ب الفرن�سي ال�شهير ﮔـي دوموبا�سان
( )Guy de Maupassantت�����ص��رف ه����ؤالء
اليهود الذين �شاهدهم �أثناء رحلته �إلى الجزائر
وانتهازيتهم بقوله" :حينما يتوجه رت��ل فرن�سي
للإغارة على قبيلة "متمردة" ،تتبعه مجموعة من
الحكم
المدني
اليهود لي�شتروا الغنائم بثمن بخ�س ،ويعيدون بيعها
الفرن�سي في
للعرب بمجرد ابتعاد الفيلق ،وال يتعامل اليهود �إال الجزائر
بال ّربا وبكل الو�سائل الخ�سي�سة( ".((9ويقول كذلك :و�آثاره على
"الأهالي"
"ت�شاهدهم -اليهود -في بو�سعادة مقرف�صين في الجزائريين
�أركان قذرة وكريهة وقد نفختهم ال�شحوم ،يترقبون (-1871
)1900
العربي كما يترقب العنكبوت ذبابة ،ينادون عليه
ليقر�ضوه مئة فل�س مقابل توقيعه على �سند ()...
يعي الرجل الخطر يتردد ي�ست�سلم ي�أخذ القطعة
النقدية ويوقع الورقة الملطخة بال�شحم .وبعد ثالثة
�أ�شهر يكون مدينا بع�شر فرنكات ،ومائة فرنك بعد
�سنة ،وم�أتي فرنك بعد ثالث �سنوات ،من ثم يدفعه
اليهودي �إلى بيع �أر�ضه �إن كان يملك �أر�ضا ،و�إال
يبيع جمله �أو ح�صانه �أو حماره� ،أي كل ما يملك،
كما يقع القادة والأ�سياد والبا�شاغات في براثن
ه���ؤالء الج�شعين الذين يمثلون �آف��ة وجرح ًا دامي ًا
في م�ستعمراتنا ،والعائق الأعظم في وجه ح�ضارة
ورفاهية العربي(".((9

خـاتمـة

مقـــاالت

وعليه يتبين من كل ما �سبق �أن فترة الحكم
المدني عرفت من كل الجوانب بمزيد من الت�ضييق
وال��ق��ه��ر على ال��ج��زائ��ري��ي��ن ،ف��ي حين ع��ا���ش على
�شقائهم الم�ستوطنون في رفاهية ورخ��اء ،وكذلك
اليهود ،والالفت لالنتباه � ّأن كل هذا الذي حدث
تم بتواط�ؤ تام من الحكومات الفرن�سية ،لأنها لم
تحرك �ساكنا لرفع الحيف عن الجزائريين ،وذلك
على الرغم من كثرة ال�شكاوى وااللتما�سات التي لم
يتوقفوا عن رفعها �إلى الحكام العامين في الجزائر
والحكام في باري�س طوال مدة الحكم المدني الذي
عمل به في �أواخر القرن  ،19مطالبين فيها بالرفق
بظروفهم وتخفيف المعاناة عنهم ،ومعبرين فيها
عن رف�ضهم وا�ستيائهم مما �آلت �إليه �أو�ضاعهم.
كما �أنهم كثير ًا ما كانوا يطالبون بممثلين عنهم في
الهيئات اال�ست�شارية والت�شريعية الفرن�سية ،حيث
كان من الجزائريين من يت�صور � ّأن الو�ضع القائم
�أ�سبابه جهل الحكومة في باري�س بما يحدث ،ب�سبب
عدم وجود ممثلين للأهالي على عك�س الم�ستوطنين
في البرلمان الفرن�سي ،وقد ا�ستغل وفد من �أعيان
الجزائر زيارته لباري�س بدعوة من �سلطات االحتالل
لح�ضور حفل افتتاح معر�ض باري�س الدولي ل�سنة
 1878ليقدموا عري�ضة ت�ضمنت ع ّدة مطالب ،منها
اقتراح انتخاب ممثل من كل عمالة يمثل الأهالي
ليدفع عنهم الم�ضار(.((9وغالبا ما ادع��ت �إدارة
االحتالل ب�أن المذكرات والعرائ�ض غام�ضة ،وفيها
التبا�س ،وفر�ضت على الم�شتكين تقديم عرائ�ضهم
�إل��ى ال�سلطات المحلية ولي�س �إل��ى الحاكم العام
تهربا من الم�س�ؤولية(.((9
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(٭) ه��و محمد ال�صالح العنتري ،ك��ان ج��ده �أحمد
العنتري كاتبا في خدمة �صالح باي �أواخر القرن
 ،18وكان والده محمد العنتري من الموظفين عند
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كانت مهمته بالمكتب العربي تحرير المكاتبات
با�سم " بوا�سوني" وغيره �إل��ى �أعيان المدينة،
وحفظ الم�ستندات و�صياغة كل ما ي�صدر عن هذه
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.299،298
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مقـــاالت

املراجع الأجنبية

العظيم
الوق ِ
ال ُمفْ َر ُد في ُ
ُوف اَّالل ِز ِمة من القُر� ِآن َ
ال�س ْر َخ� ِسي
الم ِد ْيني ،ثم َّ
لأبي ال َف ْخر ،محمد بن محمد بن الح�سن ال َح ِاجي َ
( �أحد علماء الجزيرة العربية )

الم ْف َر ُد في
ُ
وف
ال ُو ُق ِ
اَّ
مة
الل ِز ِ
من ُ
القر� ِآن
ال َعظيم

تحقيق
د.محمد عادل �شوك
�أ�ستاذ النحو و ال�صرف الم�شارك بجامعة الملك خالد
كلية التربية للبنات  -الأق�سام الأدبية � -أبها

�آفاق الثقافة والتراث 173

المقدمة:

رب العالمين ،و ال�صالة و ال�سالم على �سيدنا محمد ،و �آله ،و �صحبه �أجمعين ،و بعد:
الحمد هلل ِّ
ف� َّإن العلماء ي ُع ُّدون معرفة الوقف و االبتداء ،و العمل بمقت�ضاهما �شط َر الترتيل؛ ا�ستنا ًدا على كالم الإمام
علي بن �أبي طالب  ،ل ّما �سئل عن قوله تعالى :ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭼ المزمل ٤ :فقال" :الترتيل:
ّ
(((
ُ
":منازل القر�آن"،
معرفة الوقوف ،و تجويد الحروف"  ،و الوقفُ  -كما قال عبد اهلل بن م�سعود - 
ٍ
خ�صب ،كثير
و ال يخفى على �أحد � َّأن من له نظ ٌر �سديد ال َي ْع ِد ُل عن النـزول بمو�ضع م�أمون من المخاوف،
الح ِّر و ال َق ِّر �إلى ما هو بالعك�س� ،إ َّال �أن يعلم �أنه �إذا �سار يجِ ُد بين يديه ما هو مث ُلهُ،
الماء و الكلأ ،و يقيه من َ
�أو خي ٌر منه((( .وهم يجعلون الكالم على الوقف واالبتداء ينح�صر في �أمرين:
،

�أولهما :معرفة ما يوقف عليه ،ويبتد�أ به.

والمراد به فهم المعنى لل�سياق الموقوف عليه؛ وذلك بمراعاة الأحكام النحوية ،فال يوقف على العامل من
دون المعمول ،وال المعمول من دون العامل� ،سوا ٌء �أكان العامل ِا�س ًما� ،أو فع ًال� ،أو حرفًا ،و�سوا ٌء �أكان المعمول
جواب
ً
مرفوعا� ،أو من�صو ًبا� ،أو مجرو ًرا ،عمد ًة كان �أو ف�ض َل ًة ،وال على المو�صول من دون �صلته ،وال على ما له ٌ
من دون جوابه ،وال على الم�ستثنى منه قبل الم�ستثنى ،وال على المتبوع من دون تابعه ،وال على ما ي�ستفهم به
من دون ما ي�ستفهم عنه ،وال على ما �أ�شير به من دون ما �أ�شير �إليه ،وال على الحكاية من دون المحكي ،وال
على الق�سم من دون ال ُمق َْ�سم به ،وغير ذلك من �أبواب النحو ِم َّما ال يت ُّم المعنى �إ َّال به.
وال ُم َع َّو ُل عليه في معرفة ذلك الإط�لا ُع على اللغة العربية ،وفه ُمها و َت َم ُّث ُل �ضوابطها ،وقواعدها التي
ا�ستنبطها العلماء من كالم العرب الف�صحاء.
وثانيهما :معرفة كيفية الوقف من جهة ّ
التلفظ ب�آخر الكلمة.

ومعنى ذلك �أن للعرب طرائقَ تتبعها عند الوقف ،منها ما يكون ب ِالتزام ال�سكون� ،أو الإ�شمام� ،أو ال َّر ْوم،
�أو الحذف� ،أو الإثبات ،وتفخيم الراءات �أو ترقيقها� ،أو غير ذلك .وهي �أمور ِاتفق عليها ال ُق َّراء ،و علماء
القراءات ِم َّما �سمعوه مو�صو ًال �إلى النبي  ،وكانت ت�أخذ به العرب في �سنن كالمها ،وهو �أمر معروف عند
(((
علماء ال�صرف وال�صوت ،ويدر�س تحت عنوان (ال َو ْقف).
هذا وقد اختلف الم�ص ِّنفون في عدد ،و�أق�سام الوقف واالبتداء؛ فمنهم من �أو�صله �إلى ثمانية �أق�سام،
ومنهم دون ذلك بكثير� ،إ َّال �أن �أكثرهم قد تو�سط في الأمر فجعله على �أربعة �أق�سام ،هي:
((( ينظر :الن�شر في القراءات الع�شر .225/1 :
((( ينظر  :المق�صد  ،4 :تنبيه الغافلين و �إر�شاد الجاهلين� ،ص .129
((( ينظر  :تنبيه الغافلين و�إر�شاد الجاهلين� ،ص . 128
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الم ْف َر ُد في
ُ
وف
ال ُو ُق ِ
اَّ
مة
الل ِز ِ
من ُ
القر� ِآن
ال َعظيم

 .1التام
 .2الكافي
الح َ�سن
َ .3
 .4القبيح (((.

تحقيق المخطوطات

وفي هذا مندوحة ،وعذ ٌر� .إ َّال �أن الذي ي�سترعي االنتباه والتوقف هو اختالفهم في الت�سمية؛ م َّما يجعل
وتناق�ضا؛
القارئ في حيرة من �أمره �أمام هذا الح�شد من الم�صطلحات التي توحي له �أن في الأمر ِا�ضطرا ًبا
ً
فتزداد حير ُتهُ� :أ ًّيا من هذه الوقوف يلتزم ،ويعمل به !!
وتنوعا في الم�صطلح ،فالم�سمى هو نف�سه عندهم.
والأم��ر في حقيقته ال يعدو خالفًا في الت�سمية،
ً
والكافي
وقف جبريل ،u
فبع�ضهم ي�سمى
التام كام ًال� ،أو ح�سنًا� ،أو كاف ًيا� ،أو مطلقًا� ،أو مختا ًرا�،أو َ
َ
الوقف َّ
َ
ممنوعا ،وال ُم َعانقة
حراما �أو
والح�سن كاف ًيا،
مفهوما،
وال�صالح
ح�سنًا �أو جائزًا،
َ
ً
والقبيح ِا�ضطرار ًّيا� ،أو ً
ً
َ
َ
والالزم واج ًبا �أو بيا ًنا.
النبوي ُ�س ّن ًة،
والوقف
مراقب ًة �أو ت�ضا ًدا،
َ
َّ
َ
ويذهب �آخرون �إلى مزيد من التفريع ،والت�شقيق لأنواع الوقوف؛ فيرى �أن الوقوف الأربعة المذكورة �آنفًا،
والم�شار �إليها عند �أكثر العلماء ،يمكن �أن ينق�سم كل منها بح�سب ترتيب ذكرها في �أعاله �إلى ق�سمين:
أتم
 .1تا ٍّم ،و� َّ
ٍ .2
كاف ،و�أكفى
أح�سن
 .3ح�سنٍ  ،و� َ
أقبح (((.
.4
ٍ
وقبيح ،و� َ
�صالح ،و�أ�صل َح .والقارئ في ذلك
ويمكن �أن ي�ضاف �إليها الوقف ( ال�صالح ) ،فينق�سم عندهم � ً
أي�ضا �إلىٍ :
التام ،و�إن لم يمكنه فعلى
ُ
يندب له �أن يقف على ال ِّأتم ،ف�إن لم يمكنه ذلك� ،أو �أمكنه بم�شقة وتعب فعلى ِّ
الأكفى ،و�إال فعلى الكافي ،ف�إن لم فعلى الأح�سن ،ثم الح�سن .ف�إن ُا ْ�ض ُط َّر ف�إنَّه يقف حيث هو ،ثم يعيد ما
متعمد (((.
وقف عليه وي�صله بما بعده �إ َّال �أن يكون ر�أ�س �آية؛ ف�إن لم يفعل عوتب ،وال � َإثم عليه مادام غير ِّ
هذا و� َّإن من هذه الوقوف وقفًا ي�أتي الحديث عنه ط ًّيا مع ٍّ
كل منها ،فهو متداخل معها تداخل الأ�صل
والفرع؛ ِم َّما جعل منه وقفًا ذا خ�صو�صية تم ِّيزه عن غيره ،فهو لي�س ق�سي ًما لها ،بل الحق بها� ،سوا ٌء في �سياق
الآية� ،أو على ر�أ�سها؛ ِم َّما يجعلنا نحتاط له في �أثناء القراءة.
متالزما مع تحقيق هذا الن�ص الذي بين �أيدينا ،وقد جاء
�إنه "الوقف الالزم" ،الذي جاء الحديث عنه
ً
الحديث عن هذين الأمرين في مبحثين ،هما:
((( ينظر  :الن�شر . 226 / 1 :
((( ينظر  :منار الهدى في بيان الوقف واالبتدا� ،ص 16وتنبيه الغافلين و�إر�شاد الجاهلين� ،ص. 131
((( ينظر  :نف�سه� ،ص 19وتنبيه الغافلين و�إر�شاد الجاهلين� ،ص. 136

176

�آفاق الثقافة والتراث

�أ – الوقف الالزم ،وفيه:

_ تعريفه_ حكمه _ ن�ش�أة الم�صطلح _ مكان _ عالمته.
ب _ المخطوط ،وفيه:

الم�ؤلف� :سيرته الذاتية ،والعلمية _ و�صف المخطوط :عنوانه ،وتوثيق ن�سبته ،و�صف
الن�سخة المعتمدة _ .المنهج المتبع في التحقيق .
�أ ـ الوقف الالزم :
* تعريفه:

ُ
و�ص ِل ِه
هو الوقوف على كلم ٍة تُب ِّي ُن معنى ال ُيف َه ُم من غير الوقوف عليها؛ ف�إذا َو َ�ص َل
القارئ طرفيه كان في ْ
(((
�إف�سا ٌد للمعنى� ،أو �إيها ٌم لمعنى �آخ َر غيرِ المراد.
* حكمه:

�أ�شار العلماء �إلى وجوب الوقوف عليه؛ وذلك مراعاة لبيان المعنى وو�ضوحه؛ لأن في الو�صل �إف�سا ًدا
((( ينظر الم�صادر ،والمراجع الآتية للوقوف على هذا الوقف بغ�ض النظر عن ت�سميته :
الن�شر ،236 ،235 ،234، 233 ،232 / 1 :يقول ابن الجزري (:من الأوقاف ما يت�أكد ا�ستجابة لبيان المعنى المق�صود ،وهو ما
وع ّبر عنه بع�ضهم بالواجب ،ولي�س معناه
الزماَ ،
ال�س َجا ِونْدي ً
لو و�صل طرفاه لأوهم معنى غير المراد ،وهذا الذي ا�صطلح عليه َّ
الواجب عند الفقهاء يعاقب على تركه كما توهمه بع�ض النا�س ،ويجيء هذا في ق�سمي التام ،والكافي ،وربما يجيء في الح�سن
 ،)...ثم يقوم ابن الجزري بتعداد موا�ضعه في كل من الوقف  :التام ،والكافي ،والح�سن ،مع التعليل ،مع الإ�شارة �صراحة �إلى
ال�س َجا ِونْدي حول بع�ض من هذه الموا�ضع  .واختالفه مع علماء �آخرين حول تعليل المنع في بع�ض من هذه الوقوف،
تعليل َّ
وت�صنيفها �إلى الالزم �أو الواجب وهي عند غيره لي�ست كذلك ؛ ِم َّما جعل ابن الجزري ينبه �إلى �أن اطالق �صفة اللزوم على
ال�س َجا ِونْدي ،فال ُيغت ّر بكل ما فيه  .بل يتبع فيه الأ�صوب ،ويختار منه الأقرب).
كثير من موا�ضع الوقف " كثير في وقوف َّ
والمق�صد� ،ص :5ذكره من غير �أن يع ِّرفَه� ،إما �سهو ًا� ،أو �أن هناك ً
�سقطا  .حيث قال  ( :والبيان �سي�أتي بيانه ) ،ثم هو بعد
ذلك لم يذكر عنه �شي ًئا  .على الرغم من انه ع ّده �أحد �أق�سام الوقف الثمانية  ( :الوقف على مراتب� ،أعالها التا ُّم ،ثم الح�سن،
ثم الكافي ،ثم ال�صالح ،ثم المفهوم ،ثم الجائز ،ثم البيان ،ثم القبيح ) .
تاما على الت�أويل،
ولطائف الإ�شارات  ،251 / 1 :وقد جاء الحديث عنه في معر�ض حديثه عن الوقف التام ،يقول  ( :وقد يكون ً
وغير تام على �آخر ،كقوله تعالى  ( :وما يعلم ت�أويله �إال اهلل ) الآتي في �آل عمران (� )7إن �شاء اهلل ،وقد يت�أكد ا�ستحباب
الوقف على التام لبيان معنى مق�صود ،وهو ما لو ُو ِ�ص َل طرفاه لأوهم معنى غير المراد ،نحو قوله تعالى ( :واليحزنك قولهم )
يون�س  /65 /واالبتداء ّ � ( :إن العزة ِ
أ�صحاب النار ) غافر  ،6/واالبتداء:
هلل جمي ًعا ) ؛ لئال يوهم �أن ذلك من قولهم وكقوله ( �
ُ
(الذين ِ
ون ) لئال يوهم النعت ).
يحم ُل َ
ومنار الهدى في بيان الوقف واالبتدا� ،ص ،16وتنبيه الغافلين و�إر�شاد الجاهلين ،من �ص،131وحتى �ص ،136فقد ق�سم
تام و� َّأتمٍ ،
أح�سن ،وقبيح و�أقبح  .وقد م َّثل للأنواع الثالثة الأولى مما هو مندرج تحت
وكاف و�أكفى ،وح�سنٍ و� َ
الوقوف �إلى ٍّ :
الوقف الالزم �إ َّال �أنه �س ّماه ( � ّأتم ،و�أكفى ،و�أح�سن ) ،ويغلب على الظن �أن يندرج ذلك تحت ما �س ّمي عند غيره (الالزم،
�أو البيان� ،أو الواجب ) والإ�ضاءة في �أ�صول القراءة� ،ص ،49والتجويد المي�سر� ،ص ،86وقواعد التجويد� ،ص ،81 ،79وحقّ
التالوة� ،ص ،26وبغية عباد الرحمن لتحقيق تجويد القر�آن ،من �ص، 55وحتى �ص ،60وفي علوم القراءات �،ص ،164وفن
الترتيل في �أحكام التجويد� ،ص ،86ول�سان البيان� ،ص. 130
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الم ْف َر ُد في
ُ
وف
ال ُو ُق ِ
اَّ
مة
الل ِز ِ
من ُ
القر� ِآن
ال َعظيم

إيهاما لمعنى �آخر غير مراد.
للمعنى� ،أو � ً

(((

* ن�ش�أة الم�صطلح :

ال�س َجا ِونْدي ((( ،هو الذي ا�صطلح على ت�سمية هذا الوقف بـ
ذكر ُ
ابن الجزري ،وغي ُر ُه � َّأن محمد بن طيفور َّ
(الالزم) ،وتبعه في ذلك علماء �آخرون((( ،هذا و� َّإن �أكثر اللجان الم�شرفة على طبع الم�صاحف تلتزمه حال ًّيا.
وع َّبر غيره عنه بـ (الواجب) ((( ،وبـ (وقف البيان)((( ،و ُيج َع ُل الحقًا لأنواع الوقف الأخرى ،فيقال( :وقف
البيان التام) ،و(وقف البيان الكافي) ،و(وقف البيان الح�سن)((( ،و�س َّماه علي بن محمد النوري ال�صفاق�سي
أتم� ،أو ٍ
قبيح،
كاف ،و�أكفى� ،أو ح�سنٌ  ،و�أح�سنٌ � ،أو ٌ
(الأت َّم ،والأكفى ،والأح�سن) باعتبار �أن الوقف �إ َّما ( :تا ٌّم ،و� ٌّ
أقبح)((( ،وهو في ذلك متفق مع من �س َّماه ( وقف البيان ) ،و�ألحقه ب�أنواع الوقوف الثالثة (التام ،والكافي،
و� ٌ
(((
والح�سن) ،ومع من �س َّماه (الوقف الالزم التام ،والوقف الالزم الكافي ،والوقف الالزم الح�سن).
*مكانه:

�أكثر ما يوجد في ر�ؤو�س الآي ،وتمام الق�ص�ص ،والوعد ،والوعيد ،والحكم ،واالحتجاج ،وا ِالنكار ،و�آخر
(((
ال�سور ،حيث التعلق للكالم بما بعده من جهة اللفظ ،وقد يكون له تعلق من جهة المعنى.

تحقيق المخطوطات

*عالمته:

التزمت اللجان الم�شرفة على طباعة الم�صاحف بالرمز ( م ) للداللة على هذا الوقف ،وبغ�ض النظر
عن ُم�س َّمياته الأُخر ،و�أماكنه ( .((1ما عدا ما جاء في الم�صحف المكتوب برواية قالون ،والمطبوع بتون�س
بخط عبد العزيز الخما�سي ،ف� ّإن اللجنة الم�شرفة قد ا�ستغنت ٍ
بثالث من عالمات الوقف ع َّما �سواها ،وهي:
((( ينظر  :الإ�ضاءة في �أ�صول القراءة �،ص ،164وقواعد التجويد� ،ص ،79والتجويد المي�سر� ،ص ،86ول�سان البيان� ،ص. 130
ال�س َجا ِونْدي الغزنوي( ،ت 650هـ ) ،له كتاب " الوقف واالبتداء" الكبير ،و�آخر �صغير ،وله
((( هو �أبو عبد اهلل ،محمد بن طيفورَّ ،
كتاب )الإي�ضاح في الوقف واالبتداء ( وهو مخطوط في دار التربية الإ�سالمية في بغداد ،مكتبة عبا�س حلمي الق�صاب ،برقم
( ،)11وله كتاب " �أوقاف القر�آن " مخطوط ،في مكتبة عبد الرحمن ال�صايغ بالمو�صل ،برقم ( )191وفي مكتبة المحمدية
أي�ضا كتاب ِ
(ع َل ُل
أي�ضا برقم  ،219 / 420وفي مكتبة النبي �شيث في المو�صل برقم ( ،)154وله � ً
بالجامع الزيواني بالمو�صل � ً
ال ُوقوف) طبع في مكتبة الر�شد في الريا�ض 1415هـ1995،م ،و كذا في مكتبة الر�شد ( نا�شرون ) ببيروت بتحقيق د .محمد
عبد اهلل العبيدي  .ينظر في ترجمته  :غاية النهاية  ،157/2 :رقم الترجمة ( ،)4803ومقدمة نا�شر كتاب منار الهدى في
بيان الوقف واالبتدا� ،ص.8
((( ينظر  :الن�شر  ،232 ،225/1ولطائف الإ�شارات  ،256/1 :والإ�ضاءة في بيان �أ�صول القراءة� ،ص ،53 ،49وفي علم القراءات،
�ص.164
((( ينظر  :الن�شر  ،232/1 :وفن الترتيل� ،ص ،86وفي علوم القراءات  ،،164وحق التالوة� ،ص. 27
((( ينظر  :المق�صد� ،ص ،5ومنار الهدى في بيان الوقف واالبتدا� ،ص. 16
((( ينظر  :حق التالوة� ،ص ،30 ،29 ،27وبغية عباد الرحمن �،ص. 60 ،55
((( ينظر  :تنبيه الغافلين و�إر�شاد الجاهلين� ،ص. 131
((( ينظر  :في علوم القراءات �،ص ،164و �ص. 165
((( ينظر :تنبيه الغافلين ،و�إر�شاد الجاهلين �،ص، 131و �ص ، 134و �ص  ،135وفي علوم القراءات �،ص، 160و �ص . 162
(((1في الم�صحف الذي كتبه ال�شيخ ر�ضوان المخلالتي عام ( 1308هـ ) ُا ُ
�صطلح على �أن يكون الرمز ( م ) للوقف المفهوم،
وبالنظر �إلى موا�ضعه نرى �أنه عين ما ُق ِ�ص َد به ُ
الالزم عند الآخرين .
الوقف
ُ
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مـ :للوقف التام ،وكـ :للوقف الكافي ،وح :للوقف الح�سن((( ،وهي بذلك خرجت ع ّما تعارفت عليه اللجان
الأخرى من ح�صر داللة الرمز ( م ) بـ (الوقف الالزم )� ،سواء كما قلنا من حيث الم�صطلح� ،أو الموا�ضع.
ف�أ�صبح هذا الرمز عند هذه اللجنة دا ًّال على �أكثر من نوع من �أنواع الوقف مما هي عليه الحال عند اللجان
الأخ��رى .فهو يدلّ في الحد الأدنى على ٍّ
كل من :الوقف ال�لازم ،والوقف التام .وهذان الوقفان و�إن كانا
ي�شتركان في �أمر ( تمام المعنى ) �إ ّال �أنهما يفترقان في �أن ( الالزم ) يجب الوقوف عليه ،فلو و�صل بما بعده
لأوهم خالف المعنى المق�صود ،و يوجد عند تمام المعنى في و�سط الآيات� ،أما (التا ّم ) فيح�سن الوقوف
عليه واالبتداء بما بعده؛ لأنه ال يتعلق بما بعده ً
لفظا ،وال معنى ،و�أكثر ما يوجد في ر�ؤو�س الآي ،وفي �أواخر
(((
ال�سور.
أكيدا لهذا الفرق الذي ذكرناه بينهما،
ف�صل بينهما؛ موافقة لما عليه اللجان الأخرى ،وت� ً
لذلك ُن َح ِّبذُ �أن ُي َ
وهو فر ٌق ج ُّد جوهري ،ومه ٌّم.
ب_ المخطوط:

* الم�ؤلف�:سيرته الذاتية ،والعلمية.

لم �أعثر فيما وقعت عليه من كتب التراجم على ترجمة لـ (�أبي الفخر ,محمد بن محمد بن الح�سن
بدعا من الأمر ،فقد وقع مثل هذا
َ
ال�س ْرخَ �سي)� ،صاحب هذا الن�ص .وهذا لي�س ً
الحاجِ ي ال َم ِد ْيني ،ثم َّ
آخرين ا�شتغلوا في تحقيق ن�صو�ص من التراث العربي� ،أذكر منهم د .عبد الكريم م�صطفى مدلج،
لباحثين � َ
َ
الذي تف�ضل بتحقيق و ن�شر كتاب (مفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني) لأبي العالء الكرماني( ،ت بعد
563هـ ) ،وهو في �أ�صله ر�سالة تقدم بها للح�صول على درجة الدكتوراه في كلية الآداب ـ جامعة بغداد ،في
العام 1999م ،وب�إ�شراف �شيخ المحققين في العراق �أ .د .حاتم ال�ضامن ،ومع ذلك جاء عمله هذا من غير
للم�ص ِّنف ،و كل ما ذكر عنه ال يتع َّدى ما ُوجِ َد على �صفحة غالف الكتاب ،فقد ( �صمتت كتب التراجم،
ترجمة َ
و�أطبقت فلم تذكر لنا �شي ًئا عن ن�سبه ،وحياته ،و�سيرته ،على كثرة التنقير ،والبحث فيها� ،سوى ما ُذ ِك َر �أنَّه
(((
فكتاب الم�ؤلف هو �أ�صدقُ ُمتَرجِ ميه ).
كان مقر ًئا .ومهما يكن من �أمرٍ
ُ
فكان لي في مثل ذلك مندوح ٌة ،وعذ ٌر ،وال�س َّيما � َّأن الن�ص ذو قيمة في بابه؛ ف�آثرت �إخراجه �إلى النور بعد
مدة من التوقف �أم�ضيتها في البحث والتنقير عن ترجمة ل�صاحبه .فاقتنعت بما اقتنع به الدكتور المدلج من
�أن كتاب الم�ؤ ِّلف هو �أ�صدقُ ُمتَرجِ ميه ،فكان ذلك بعد �أن باءت محاوالتي بالف�شل في الح�صول على ترجمة
له ،ثم �إنَّه ال غرابة في �أن ي�شكل هذا الأمر باع ًثا لغيري من الباحثين �أن يعثر على ترجمة له؛ ف�أكون بذلك
قد حظيت ب�أجر التحقيق والن�شر ،وحظي هو ب�أجر العثور على الترجمة؛ فنح�صل م ًعا على الأجر كام ًالُ ،
واهلل
هو خير م�أمول في ذلك.
الحاجِ ي ) ،فهي ن�سبة �إلى ( ذات حاج) وهي
هذا فيما يتعلق با�سمه ،ون�سبه� ،أما فيما يتعلق بن�سبته ( َ
((( ي�أتي هذا التق�سيم بغ�ض النظر عن العالمة الم�ستخدمة متفق ًا مع ما ذكره �أبو عمرو الداني ،ينظر المكتفى في الوقف واالبتدا،
�ص.100
((( ينظر  :ل�سان البيان في تجويد القر�آن� ،ص ،130و �ص . 131
((( مفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني ـ مقدمة المحقق ـ �ص. 15

�آفاق الثقافة والتراث 179

الم ْف َر ُد في
ُ
وف
ال ُو ُق ِ
اَّ
مة
الل ِز ِ
من ُ
القر� ِآن
ال َعظيم

مو�ضع بين المدينة وال�شام ،و تتبع حال ًّيا بح�سب التق�سيم الإداري للملكة العربية ال�سعودية �إمار َة تبوك ،وهي
تقع بالت�ساوي بين تبوك و حالة عمار ( المركز الحدودي مع المملكة الأردنية الها�شمية ) باتجاه ال�شرق،
عل ًما �أن الم�سافة الفا�صلة بينهما ال تتعدى (  96كم )؛ لذلك ف�إنَّا نرى �أن يقال� :إنها بين تبوك وال�شام ،وذلك
أي�ضا � َّأن
لبعدها الكبير عن المدينة المنورة� ،إ َّال �إذا كان الأمر من باب الأكثر �شهرة .ويذكر ياقوت الحموي � ً
ال�س ْرخَ �سي ) ن�سبة �إلى مدينة ( َ�س ْرخَ �س ) ،و هي
هناك مو�ض ًعا ُيدعى ( ذو حاج ) وهو واد لعطفان ((( .ثم ( َّ
(((
مدينة قديمة من نواحي خر�سان [ �أذربيجان ] بين ني�سابور ،و َم ْر َو ،في و�سط الطريق.
*و�صف المخطوط:

�أ  -عنوانه:

تحقيق المخطوطات

لي�س هناك �صفحة في المخطوط مفردة للعنوان ،بل جاء ما ي�شير �إليه في مو�ضعين ففي ال�سطر الأول
من الورقة الأولى 1/ظ ،/وقبل البدء بخطبة الم�ؤلفُ ،ذ ِك َر هكذا ( معرفة المفرد في الوقوف الالزمة
من القر�آن العظيم )� ،أما في الورقة الأخيرة 4/ظ /فقد �أ�شير �إليه بهذه العبارة (ت َّم المفرد في الأوقاف
الالزمة)؛ و بنا ًء على ذلك يترجح لنا �أن يكون العنوان هو ما �سطرناه في �صفحة الغالف.
وبالعودة �إلى لغة العرب نجدهم يقولونَ ( :و َق��فَ بالمكان وقفة ،وو ُق��و ًف��ا ،فهو واق��ف ،والجمع ُو ْق��فٌ ،
(((
و ُو ُقوف).
هذا فيما يتعلق بالوقوف المادي الذي هو خالف الجلو�س ،وبالمجازي الذي هو مو�ضوع بحثنا هذا ،ومنه
(ح ْب ُ�س
�سمي هذا العلم (علم الوقف واالبتداء)� ،أما كلمة (الأوقاف) فهي تذكر في مجال �آخر ،ويراد بها َ
ال�شيء ،وح�صره على كذا) ،جاء في ل�سان العربَ ( :و َقفَ الأر�ض على الم�ساكين َو ْقفًاَ :ح َب َ�سها ،ووقفتُ
الداب َة ،وال َ
أر���ض ،وك َّل �شيء) ((( ،ومنه �س ّميت الوزارة الم�شرفة على الق�ضايا وال�ش�ؤون الدينية في الدول
العربية والإ�سالمية ( وزارة الأوقاف )؛ لما تقوم به في جانب من عملها من متابعة ورعاية الأمالك الموقوفة
لوجه اهلل من قبل المح�سنين ،ولذلك نرجح �أن يكون العنوان على هذا النحو( :ال ُم ْف َرد في ال ُو ُقوف الالزمة
من القر�آن العظيم)
ب  -توثيق ن�سبته:

لي�س هناك توثيق ن�سبة للمخطوط ل�صاحبه بعد قوله في مقدمة عمله (قال العبد ال�ضعيف الراجي رحمة
ربه تعالى �أبو الفخر محمد بن محمد بن الح�سن الحاجي المديني ،ثم ال�سرخ�سي �أ�صلح اهلل �ش�أنه بف�ضله،
وغفر له برحمته �س�ألني من العلماء  -ك َّثرهم اهلل ،و�أبقاهم � -أن �أجمع لهم الوقوف الالزمة ُم َج َّر َد ًة ُم َع َّي َن ًة؛
لي�سهل حفظها على من �أراد حفظها ،فا�ستخرت اهلل تعالى ،و�أجبتهم م�ستعينًا به تعالى ،وهو الم�ستعان،
وعليه ال ُّتكالن).
(((
(((
(((
(((

ينظر  :معجم البلدان . 204 /2:
ينظر  :معجم البلدان . 208 /2:
ل�سان العرب ،مادة ( وقف ) . 725 /10 :
ل�سان العرب ،مادة ( وقف ) . 726 / 10 :
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ج  -و�صف الن�سخة المعتمدة:

جاءت هذه الن�سخة الوحيدة �ضمن مجموع ح�صلت على ن�سخة منه من مكتبة ال�شيخ محمد بن عبد الجليل
بن قائد الغزي  -رحمه اهلل � -أحد علماء مدينة زبيد في تهامة اليمن ،وقد مكنني منها ولده الفا�ضل �أحمد
جزاه اهلل خي ًرا.
وهي تقع في �أربع �أوراق ،وفي كل ورقة �صفحتان ،ما عدا الورقة الأخيرة ففيها جزء من �صفحة تعود لهذا
المخطوط� ،أما ما عداها من هذه ال�صفحة ،وال�صفحة الأخرى ف�إنه يعود لمخطوط �آخر يتحدث عن الإدغام
الكبير في القر�آن الكريم.
وعدد �سطور �صفحاتها يتراوح مابين �سبعة وع�شرين ،وخم�سة وع�شرين �سط ًرا ،وقد كتبت بخط ن�سخي
وا�ضح ،وجميل ،ومقروء ،ودقيق ،وعلى حواف ال�صفحات تعليقات وت�صويبات.
وقد خلت الن�سخة من الإ�شارة �إلى النا�سخ ،وتاريخ الن�سخ ،وهي مقابلة على ن�سخة �أخرى نقل عنها النا�سخ،
وقد �أ�شار �إلى ذلك بقوله ( َب َل َغ ُمقَابل ًة).
*المنهج المتبع في التحقيق:

�أ  -قمت بن�سخ المخطوط وفق قواعد الر�سم المعمول بها الآن ،وا�ستعنت لتو�ضيح معاني الجمل
بعالمات الترقيم.
ب -ر�سمت الآي��ات القر�آنية بالر�سم العثماني وفق ما ر�سم به م�صحف المدينة المنورة للن�شر
الحا�سوبي.
أثبت رقم الآية المراد الحديث عنها في ر�أ�س ال�سطر للموا�ضع التي تم ِّثل مو�ضع اال�ست�شهاد� ،أو في
ج ُّ �	-
ثنايا الن�ص عندما ت�أتي في ثنايا الن�ص؛ خ�شية الإكثار من الهوام�ش ،عل ًما �أن الم�ؤلف قد �أغفل
الإ�شارة �إلى �أرقامها.
د  -ترجمت لمن ذكر من الأعالم في متن المخطوط.
هـ -وقفت على عدد من الأخطاء النحوية ـ وهي قليلة ـ ف�صححتها في المتن ،و�أ�شرت �إلى ذلك في
الهام�ش.
و -وقفت على تداخل في ق�سم من الن�صو�ص ـ ف�أعدت الأم��ر �إل��ى ن�صابه ،و�أ�شرت �إل��ى ذلك في
الهام�ش.
المظان ،والأ�صول من كتب الوقف واالبتداء ،وكتب �إعراب القر�آن؛ لتو�ضيح ما يحتاجه
ز -رجعت �إلى
ّ
الن�ص.
ح  -يالحظ �أن الإ�شارة لـ ( ابن طيفور ) في ثنايا الن�ص تكون على هذا النحو (طيفور) ،و هو �أمر
ينبغي التنبيه �إليه� ،إذ �أن المق�صود بذلك هو ( ابن طيفور )؛ لما �أ�شرنا �إليه من �أنه �أول من
ا�ستخدم هذا الم�صطلح ،و لذا قمت ب�إ�ضافة ( ابن ) حيثما ذكر ذلك من غير الإ�شارة� ،أو
التهمي�ش ،حتى ال نثقل الن�ص بكثرة الهوام�ش حول هذا الأمر.
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الن�ص :

1 /ظ /

$

وبه ن�ستعين

نهجا ،وجعله للمتقين
عوجا ،و�أو�ضح فيه �إلى الر�شاد ً
الحمد هلل الذي �أنزل على عبده الكتاب ،ولم يجعل له ً
ومخرجا .و�أ�شه ُد � ْأن ال �إله �إ َّال اهلل ،وحده ال �شريك له� .إنه يعلم
و�س ُر ًجا ،ومن الغموم والكروب َف َر ًجا
ً
ً
نجوما ُ
محمدا عبده ور�سوله،
ما يلج في الأر�ض ،وما يخرج منها ،وما ينـزل من ال�سماء ،وما يعرج فيها .و�أ�شهد � َّأن
ً
�أر�سل ُه بالنور الأبلج ،و�أ َّي��د ُه بكتاب غير ذي ِع َوج� .صلى اهلل عليه ،وعلى �آله و�صحبه �صال ًة تدوم على م ِّر
ِ
الح َجج.
ُ
الحاجِ ي ،ال َم ِد ْيني ،ثم
قال العبد
ال�ضعيف الراجي رحمة ر ِّبه� ،أبو الفخر ،محمد بن محمد بن الح�سنَ ،
أ�صلح اهلل ُ �ش�أنَه بف�ضله ،وغفر له برحمته � :-س�ألني من العلماء ـ ك َّثرهم اهلل ،و�أبقاهم ْ � -أن
ال�س ْرخَ �سي ـ � َ
َّ
(((
وف الالزمةُ ،مج َّرد ًة مع َّين ًة ؛ لي�س ُه َل ُ
حفظها على من �أراد َ
�أجمع لهم ال ُو ُق َ
حفظها؛ فا�ستخرت اهلل تعالى،
الم�ستعان ،وعليه ال ُّتكالن.
و�أجبتُهم م�ستعينًا به تعالى ،وهو
ُ
(( �سورة البقرة ))
 8ـ قوله تعالى :ﭽ ﭴ ﭵ ﭶﭼ.

وقفٌ الزم (((؛ لأنه لو ُو ِ�ص َل بقوله ﭽ ﭸ ﭹ ﭼ  ،٩ل�صارت الجملة �صف ًة لقوله :ﭽﭴ ﭵ ﭶ ﭼ ،٨
خال�صا من الخداع ،كما تقول :ما هو بم�ؤمنٍ مخاد ٌعَ .ومرا ُد اهلل ع َّز
فانتفى الخدا ُع عنهم ،وتق َّر َر ال ُ
إيمان ً
نفي الإيمانِ  ،و�إثبات ِ
الخداع.
وج َّل ُّ
 - 26قوله تعالى:ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ .
وقفٌ الز ٌم؛ لأنه لو ُو ِ�ص َل ل�صار ما بعده �صف ًة له ،ولي�س ب�صف ٍة .و�إنّما هو ابتدا ُء �إخبا ٍر من اهلل تعالى ،جوا ًبا
(((
لهم.
 - 120قوله تعالى:ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭼ .

وقف الزم عند بع�ضهم ،وهو ر�أ�س الع�شرين والمائة.
(((
(((
(((
(((

(((

�ضبطت في هذا الن�ص هكذا ( ُم ِع ْي َن ًة ) ،وال�صواب ما �أثبتناه  .جاء في ل�سان العرب  ( :وال ُم َع َّي ُن من الجراد  :الذي ي�سلخ
فتراه �أبي�ض و�أحمر ) ل�سان العرب ،مادة ( عين )  ،679 : 7وهذا هو الغر�ض من جمع الوقوف الالزمة ُم َج َّردة ؛ بحيث تعرف
�أماكنها ،وتت�ضح لمن �أراد حفظها ،ومعرفتها .
الوقف عند �أبو عمرو الداني على هذا المو�ضع ( ٍ
أي�ضا،
كاف )  .والوقف الكافي عنده  ( :هو الذي يح�سن الوقوف عليه � ً
واالبتداء بما بعده ،غير �أن الذي بعده ُمتع ِّلق به من جهة المعنى دون اللفظ )  .ينظر  :المكتفى� ،ص ،109و�ص.119
يعني بذلك قوله تعالى في الآية نف�سها ُ ( :ي ِ�ض ُّل به كثير ًا ويهدي به كثي ًرا ) .
الوقف عند �أبي عمرو الداني على هذا المو�ضع ( تام ) ،والوقف التام عنده ( :هو الذي يح�سن القطع علبه ،واالبتداء بما
وانق�ضائهن و�أكثر ما يكون موجو ًدا في الفوا�صل ور�ؤو�س
بعده؛ لأنه ال يتعلق �شيء مما بعده به ،وذلك عند تمام الق�ص�ص
ّ
الآي) .ينظر المكتفى� ،ص ،107و�ص .128ومر ّد ذلك �أن تحديد موا�ضع الوقف ،ونوعها �أمر اجتهادي ولي�س وقف ًيا.
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 - 145قوله تعالى:ﭽ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﭼ .

وقف الزم؛ لأنه لو و�صل ل�صار ﭽ ﭑ ﭼ � ،١٤٦صفة لـ ﭽ ﰈ ﭼ ،وخَ َط ُر ُه ظاه ٌر .بل ﭽﭑ ﭼ
(((
مبتد�أ من اهلل تعالى في مدح عبد اهلل بن �سالم ،و�أ�صحابه � أجمعين.
31

 - 212قوله تعالى :ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭼ.

وق��ف الزم؛ لأن ق��ول��ه :ﭽ ﭱ ﭲ ﭼ ،م��ب��ت��د�أ ،و ﭽ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭼ ،خبر .ول��و ُو ِ���ص َ��ل ل�صار
وقبح ُه ظاه ٌر.
ﭽ ﭳﭼ ،ظرفًا لـ ﭽ ﭬﭼ� ،أو حا ًال لفاعل ﭽ ﭬﭼ ؛ ُ
 - 246قوله تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭼ .
وقف الزم؛ لأنه ُو ِ�ص َل ل�صار ﭽ ﭛ ﭼ ظرفًا لقوله :ﭽ ﭑ ﭒﭼ ؛ وهو ُم َحال.
 - 253قوله تعالى:ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭼ .
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ُ
بيان تف�ضيل �إلى
وقف الزم؛ لأنه لو و�صل ل�صار الجا ُّر [والمجرور]((( �صف ًة لـ ﭽ ﭗﭘ ﭼ ؛
فين�صرف ُ
ﭽ ﭗﭘ ﭼ ،فيكون مو�سى عليه ال�سالم من هذا البع�ض ال ُمف ََّ�ضل عليه غيره ،ال من البع�ض ال ُمف ََّ�ضل على غيره
بال َت َكلُّم.
 - 258قوله تعالى:ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ .

وقف الزم؛ لأن ﭽ ﭹﭼ لي�س بظرف لإيتاء الملك.
 - 274قوله

تعالى:ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﭼ.

عند قوله ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭼ  ،((( ٢٧٥وقف الزم عند �أكثرهم ،ودليله ظاه ٌر.

 - 275قوله تعالى:ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ.
وقف الزم؛ لأنه لو ُو ِ�ص َل ل�صار ما بعده مفعول قوله ﭽﭡﭼ ،وقد َّتم قولهم على قوله ﭽﭤﭥ ﭼ ،وقوله
تعالى ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ كال ٌم ُمبت ََد�أٌ من اهلل تعالى.

((( جاء في تف�سير قوله تعالى  ( :الذين �آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون �أبناءهم ) البقرة (، 46/قال عبد اهلل بن �سالم:
لقد عرفته  حين ر�أيته كما �أعرف ابني ،ومعرفتي لمحمد � أ�ش ّد ) ينظر :تف�سير الجاللين� ،ص. 23
ُ
بع�ضهم
((( زيادة اقت�ضاها الن�ص ،والمق�صود بذلك الجار والمجرور في قوله تعالى في الآية نف�سها  ( :منهم من ك َّلم اهلل ،ورفع َ
درجات ) .
(((	�أ�شار الم�ؤلف بقوله  ( :عند قوله ﭽﭑﭒﭓﭼ �إلى �أنه يق�صد الآية ( )274؛ لأن قوله تعالى  :ﭽﯪﯫﯬﭼ.
ذكر في �سورة البقرة في �أكثر من مو�ضع ،فقد ذكر في الآيات (  ،)277 ،274 ،262 ،112 ،62 ،38فقام بح�صره في المو�ضع
المق�صود من خالل هذا التو�ضيح الذي ذكره بقوله هذا� ،إذ هو المو�ضع الوحيد الذي ي�أتي بعده قوله تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ
ﭓ ﭼ.
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(( �سورة �آل عمران ))

 - 7قوله تعالى :ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﭼ  1/ .و/
ال�سنَّة؛ لأنه لو ِ
و�ص َل فُهِ َم � َّأن الرا�سخين يعلمون ت�أويل ال ُم َت�شَ ابِه كما يعلمه اهلل تعالى .بل
وقفٌ الزم في ُّ
والت�سليم ل ُم َت�شَ ابهِ ِه .وقو ُل ُه تعالى ﭽﯚ ﯛ ﯜ ﭼ،
المذهب � َّأن �شرط الإيمان بالقر�آن العمل ِب ُم ْح َك ِمه،
ُ
عليهم بالإيمان على الت�سليم ب� َّأن الك َّل ِم ْن ِ
عنده.
َب َيا ٌن ُمبتد�أٌ من اهلل تعالى؛
ْ
ال�س َّن ِة ،و�أكثر المعتزلة بجواز الو�صل؛ وجعلوا قو َل ُه ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﭼ معطوفًا .وفيه
وقال ُ
بع�ض �أهل ُّ
(((
والقول ال ُ
ُ
وال�سالمة.
خط ٌر؛
أ�صوب ،و�أحقُّ ،و�أطه ُر ،و� ُ
أول � ُ
أقرب ،من ُّ
ال�سنَّة َّ
 - 170قوله تعالى:ﭽ ﯔ ﯕ ﯖﭼ .
(((
وقفٌ الزم؛ للآية ،وا�ستئناف العقل� .إذ ي�ستحيل �أن يكون اال�ستب�شار حا ًال ل َّلذين يحزنون.
 - 181قوله تعالى :ﭽ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭼ .
وقفٌ الز ٌم؛ لأنه لو ُو ِ�ص َل ل�صار ما بعده من قولهم .وقو ُله ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭼ �إخبا ٌر من اهلل مبتد�أٌ.
(( �سورة الن�ساء ))

 - 171قوله تعالى :ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﭼ .
ولدا ُ
ِ
أر�ض ،ال
يملك
ال�سماوات وال َ
وقفٌ الز ٌم؛ لأنه لو ُو ِ�ص َل ل�صار الجار والمجرور �صف ًة له ،فكان المنفي ً
مطلق ال َو َلد.
(( �سورة المائدة ))

 - 2قوله تعالى :ﭽ ﯪ ﯫﯬ ﭼ .
وقفٌ الز ٌم؛ لأنه لو ُو ِ�ص َل ل�صار ما بعده معطوفًا� .أيْ � :أن َت ْع َت ُدوا ،وتعاونوا؛ ف ََحذَ َف �إحدى التاءين .و�إن ّما هو
�أم ٌر م�ست�أنف.
 - 27قوله تعالى :ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ .
((( قول �أكثر �أهل العلم من المف�سرين ،والق ّراء ،والنحويين �أن الرا�سخين ال يعلمون ت�أويله ،ويعزز ذلك قراءة عبد اهلل بن م�سعود:
(� ْإن ت�أويله �إ َّال عند اهلل) وفي رواية �أخرى عنه ( :و� ْأن حقيقة ت�أويله �إ َّال عند اهلل) .وعلى ذلك يكون (الرا�سخون) مبتد�أ،
والخبر قوله (يقولون �آمنا به).
ينظر� :إي�ضاح الوقف واالبتدا� ،ص ،565والمكتفى� ،ص ،140والك�شاف  ،311/1 :وتف�سير ابن كثير  . 347/1 :وللوقوف على
قراءة عبد اهلل بن م�سعود ينظر  :قراءة عبد اهلل بن م�سعود� ،ص ،95والم�صادر التي عاد �إليها الم�ؤلف .
((( ذلك �أن قوله تعالى (ي�ستب�شرون بنعمة من اهلل وف�ضل و�أن اهلل ال ي�ضيع �أجر الم�ؤمنين) الآية  ،171 :عائد على ال�شهداء،
وما هم فيه من الفرح ،واال�ستب�شار بالثواب من اهلل ،والزيادة عليه  .في حين �أن ما قبله من قوله (�أ ّال ٌ
خوف عليهم وال
هم يحزنون) عائد على الذين لم يلحقوا بهم من �إخوانهم الذين ما زالوا �أحياء ؛ ولذلك تحتم الوقوف على قوله (وال هم
يحزنون)؛ لئال ين�صرف الذهن �إلى الربط بين ما هو خا�ص بالأحياء من الم�ؤمنين ،وبين ما هو من �أحوال ال�شهداء من
الب�شارة بثواب اهلل  .ينظر  :في تف�سير هاتين الآيتين  :تف�سير الجاللين� ،ص. 72
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ٍ
لتب�س به و�صار معنى الكالم ُمحا ًال .بل
وقفٌ الزم؛ لأن ﭽ ﮋ ﭼ لي�س
بظرف لقوله ﭽ ﮅ ﭼ ،ولو ُو ِ�ص َل ال َ
ٌ
محذوف� ،أي :واذكره �إذْ .
عام ُل ﭽﮋﭼ

 - 51قوله تعالى :ﭽ ﭘ ﭙﭚ ﭼ .
وقفٌ الز ٌم؛ لأنه لو ُو ِ�ص َل �صارت �صف ًة لـ ﭽ ﭙﭚﭼ ،فيكون النهي عن اتِّخاذ �أولياء �صف ُت ُه ْم � َّأن بع�ضهم �أوليا ُء
بع�ض .وهو ُمحال ،و�إنّما النهي عن اتِّخاذهم �أوليا َء على الإطالق.
 - 64قوله تعالى :ﭽ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﭼ.
وقفٌ الز ٌم؛ لأنه لو ُو ِ�ص َل ل�صار قوله ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﭼ مفعول ﭽ ﯭﯮ ﭼ� .إنما هو �إخبا ٌر من اهلل تعالى،
ُمبتد�أٌ.
 - 73قوله تعالى :ﭽ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﭼ .
وقفٌ الز ٌم؛ لأن قوله ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﭼ لي�س من قولهم.

تحقيق المخطوطات

 - 110قوله تعالى :ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ .
وقفٌ الز ٌم عند [ابن] طيفور ((( ،وجماع ٍة معه؛ لأنه لو ُو ِ�ص َل ل�صارﭽ ﭯ ﭼ ظرفًا لقوله ﭽﭪ ﭼ .بل
ٌ
محذوف ،والتقدير :و ُاذ ُك ْر �إذْ �أ َّيدت َُك.
عام ٌل
(( �سورة الأنعام ))

 - 19قوله تعالى :ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ .
وقفٌ الز ٌم عند بع�ضهم.

 - 20قوله تعالى:ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﭼ .
وقفٌ الز ٌم؛ لأنه لو ُو ِ�ص َل ل�صار ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼ نعتًا لأبناء عبد اهلل ابن �سالم ،و�أ�صحابه الم�ؤمنين
.
 - 81قوله تعالى :ﭽ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﭼ.
وقفٌ الز ٌم؛ للآية ,ولتناهي اال�ستفهام �إلى االنتهاء ،ولو ُو ِ�ص َل �أَ�شْ َب َه ب�أن ﭽﭑﭼ  ،٨٢مت�صل بما قبله .بل
هو مبتد�أٌ ،وخب ُر ُه ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ ﭼ .٨٢
(( �سورة الأعراف ))

 - 73قوله تعالى :ﭽ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﭼ.
�صالحا ُم ْن َك ٌر
وقفٌ الز ٌم عند [ابن] طيفور ،وجماع ٍة معه؛ لأنه لو ُو ِ�ص َل �صارت الجملة �صف ًة لهَ ،ففُهِ َم � َّأن
ً
((( في المخطوط ( عند طيفور)  .وال�صحيح هو ( ابن طيفور ) وقد �سبق �أن ع ّرفنا به  .ينظر  :الن�شر  ،232 ،225/1 :ومنار
الهدى في الوقف واالبتدا  -المقدمة � -ص 8؛ للوقوف على �صحة ما ذهبنا �إليه ،وما �أثبتناه ،وقد تكرر هذا الأمر مع (ابن
طيفور ) في الموا�ضع كلها ف�أغنى هذا عن الإعادة .
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لنبي ُم ْر َ�سلٍ  .بخالف �شعيب ((( ،وغيره من العبرية؛ لأنه كما ال ي َّت ُ
�صف بالجملة،
من ال�صالحين ،ال َ
ا�سم َع َل ٍم ٍّ
ال ت�صي ُر الجمل ُة �صف ًة له؛ في�صي ُر منك ًرا .
 - 148قوله تعالى :ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﭼ .
وقفٌ الز ٌم؛ لئ َّال ت�صير الجمل ُة �صف ًة 2/ظ  /لل�سبيل .ف� ّإن ( الهاء ) �ضمي ُر ال ِع ْجل(((.
(( �سورة التوبة ))

 - 19قوله تعالى :ﭽ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﭼ .

وقفٌ الز ٌم عند [ابن] طيفور ،وجماعة معه ؛ لأنه لو ُو ِ�ص َل �صار ﭽﯯﭼ � ٢٠صف ًة لـ ﭽﯭﭼ ،و ُق ْب ُح ُه
ظاه ٌر .بل هو مبتد�أ من اهلل تعالى في مدح الم�ؤمنين ،و�صفتهم.
،

 67ـ قوله تعالى :ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﭼ .
وقفٌ الز ٌم؛ لأنه لو ُو ِ�ص َل �صارت الجملة �صف ًة للبع�ض .وهي �صفة ِّ
لكل المنافقين.

 - 71قوله تعالى :ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﭼ.
وقفٌ الز ٌم؛ للع َِّلة التي ُذ ِك َر ْت في ذكر المنافقين قبيل هذا.

(( �سورة يون�س ))

 - 65قوله تعالى :ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭼ وقفٌ الز ٌم؛ لئ َّال ي�صير ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻﭼ مقو ًال للكفار.

 - 71قوله تعالى :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭼ .
وقفٌ الز ٌم؛ لأنه لو ُو ِ�ص َل ل�صارﭽ ﭖ ﭼ ظرفًا لقوله تعالى ﭽ ﭒ ﭼ ،وهو ُمحالٌ .بل التقدير :و ُاذ ُك ْر �إذْ
قال لقومه.
(( �سورة هود ))

 - 20قوله تعالى :ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭼ .
وقفٌ الز ٌم لئ َّال ت�صي َر الجمل ُة �صفة لـ ﭽﭞﭟﭼ ،فينتفي ت�ضعيف العذاب عن الأولياء ،ويثبت � ّأن لهم �أولياء
ب�إخبا ٍر ُم�ست�أنف.
 - 61قوله تعالى :ﭽ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﭼ .
(((
وقفٌ الز ٌم؛ كما ُذ ِك َر في الأعراف.

((( و ذلك في قوله تعالى  (:و �إلى مدين �أخاهم �شعي ًبا ) الأعراف. ٨٥ :
((( و ذلك في قوله تعالى ِ :
(ع ْج ًال َج َ�س ًدا له خُ َوا ٌر ) في الآية نف�سها ،قبل مو�ضع اال�ست�شهاد.
((( الأعراف  ،73/وينظر ما قاله عن �سبب الوقف هناك .
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الح ْجر ))
(( �سورة ِ

 - 51قوله تعالى :ﭽ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﭼ.

وقفٌ

الز ٌم عند [ابن] طيفور ،وجماعة معه؛ لأنه لو ُو ِ�ص َل ل�صار ﭽ ﭑ ﭼ  ،٥٢ظرفًا لقوله ﭽﰁ ﰂ ﰃ

ﰄ ﭼ ،وذلك غي ُر ُم ْمكن.

 - 79قوله تعالى :ﭽ ﮁ ﮂ ﭼ .

وقفٌ الز ٌم عند [ابن] طيفور ،وجماعة معه؛ لأن الواو ل ِالبتداء ((( ،فلو ُو ِ�ص َل �أ�شبه الحال ،وهو ُم َحال.
(( �سورة ال َّنحل ))

 - 41قوله تعالى :ﭽ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﭼ .

وقفٌ الز ٌم عند [ابن] طيفور ،وجماعة معه �سوا ُه ،ل ّأن (((جواب ﭽ ﰁ ﰂ ﰃ ﭼ محذوف� .أي :لو كانوا
يعلمون َلم َا اختاروا الدنيا على الآخرة .ولو ُو ِ�ص َل ل�صار قوله ﭽ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﭼ مع َّلقًا ب�شرط � ْأن لو كانوا
يعملون ،وهو محال.

تحقيق المخطوطات

(( �سورة بني �إ�سرائيل [الإ�سراء] ))

(((

 - 8قوله تعالى :ﭽ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭼ .
وقفٌ الز ٌم؛ لأنه لو ُو ِ�ص َل ل�صار قوله ﭽ ﭚ ﭼ معطوفًا على ﭽ ﭘﭙ ﭼَ ،د ِاخال تحت ال�شرط ،وهو قوله
ﭽﭖﭗﭼ .ولي�س كذلك.

 - 105قوله تعالى :ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭼ.
وقفٌ الز ٌم؛ لأنه لو ِ
و�ص َل ل�صار قوله ﭽﭜﭼ  ،١٠٦معطوفًا ،فاقت�صر �أن يكون الر�سول قر�آ ًنا .بل
التقدير :وفَرقْنا قر�آ ًنا فَرقنا ُه� .أي� :أحكمناه.
K

(( �سورة مريم ))

 - 16قوله تعالى  :ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ .

وقفٌ الز ٌم عند [ابن] طيفور ،وغيره؛ لأنه لو ُو ِ�ص َل ل�صار ﭽﭷﭼ ظرفًا لقوله :ﭽﭳﭼ .ولي�س بظرف
لذلك.
 - 86قوله تعالى :ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ .
إمام مبين ) .
((( وذلك قوله تعالى  :بعده ( و�إنهما لب� ٍ
لين ) بو�ضع الهمزة على كر�سي على �أنها همزة متو�سطة ،ثم خففها بحذفها ،وترك ياء مكانها ،ومثل
((( ر�سمت (ل ّأن) هكذا ( َّ
ذلك ( الدنيا ) ر�سمت هكذا (ال ُّدنى) .
((( �سماها الم�ؤلف ( �سورة بني �إ�سرائيل ،وهي �إحدى ت�سميات ثالث تطلق عليها ،فت�س ّمى كذلك ( �سورة �سبحان ،والإ�سراء ) ،وقد
�آثرنا ت�سميتها (الإ�سراء)؛ لما هي عليه اليوم من �شيوع هذا اال�سم .ينظر  :المقنع في معرفة مر�سوم م�صاحف �أهل الأم�صار،
�ص ( 12بنو �إ�سرائيل ) ،و ( 17الإ�سراء ) ،و� ( 25سبحان ) .
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بعدهم بالو�صف لهم .بل الجملة لنفي �شفاعة معبوديهم ،ر ًّدا
وقفٌ الز ٌم؛ لئ َّال ي�شتبه ِّ
ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﭼ يون�س.١٨ :

لقولهم ﭽﮬ

 - 87قوله تعالى :ﭽ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ .
وقفٌ الز ٌم؛ لأنه لو ُو ِ�ص َل
النعطف ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﭼ  . ٨٨وقبحه ظاهر.
َ
(( �سورة طه ))

 - 9قوله تعالى :ﭽﮭﮮﮯﮰﭼ.

وقفٌ الز ٌم عند [ابن] طيفور ،وجماعة معه؛ لأنه لو ُو ِ�ص َل ل�صار ﭽ ﯓ ﭼ  ،١٠للإتيان ،ولي�س بظرف له.
 - 39قوله تعالى:ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ .

وقفٌ الز ٌم عند [ابن] طيفور ،وغيره؛ لأنه لو ُو ِ�ص َل ل�صار [ﭽ ﭰ ﭼ ]٤٠
ظرفًا ﭽﭬ ﭼ ،ولي�س بظرف له.
 2/و/

(((

(( �سورة الم�ؤمنون ))

 - 9قوله تعالى :ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ .

وق��فٌ الز ٌم؛ ليعو َد �إرثُ ال َ��ج�� َّن��ة �إل��ى الم�ؤمنين المو�صوفين بجميع ه��ذه الأو���ص��اف ،ف���إن��ه ل��و ُو ِ���ص َ��ل
ﭽﮊﭼ ،١٠بقوله ﭽﮈﭼ ،مع الوقف على قوله ﭽﭻﭼ ﭼ � ،٧أوﭽﭳﭴﭼ الم�ؤمنون،٦((( :
الجنَّة على المذكورين في
�صار ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﭼ  ،٨مبتد�أ ،و ﭽﮊ ﭼ  ،١٠خبره ؛ فاقت�صرت َ
االثنين.
 - 19قوله تعالى :ﭽ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭼ.
وقفٌ الز ٌم عند [ابن] طيفور ،وجماع ٍة معه؛ لأنه لو ُو ِ�ص َل ا�ش َت َب َه الجا ُّر والمجرور ﭽ ﭡﭼ ((( بو�صف
ﭽﭦ ﭼ ،ولي�س كذلك.
(( �سورة ال�شعراء ))

 - 69قوله تعالى :ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ.
وقفٌ الز ٌم؛ لأنه لو ُو ِ�ص َل ل�صا َر ﭽ ﮔ ﭼ  ،٧٠ظرفًا لقوله ﭽ ﮏ ﭼ ،وهو محال .بل التقدير :و ُاذْ ُك ْر �إذْ قالَ .
(( �سورة الق�ص�ص ))

 - 88قوله تعالى :ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﭼ .
((( زيادة اقت�ضاها ال�سياق ؛ وال �سيما �أن الحديث عنها ،فلعلها �سقطت �سه ًوا .
((( ر�سمت في الن�ص هكذا ( لمومنين ) ،وهو خط�أ ظاهر ؛ �إذ لي�س في الآيات ههنا ما يحتمل هذا الر�سم ،وال �سيما �أن ال�سياق
يقت�ضي �أن يكون اللفظ المراد ( ملومين ) .
((( زيادة اقت�ضاها الن�ص .
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وقفٌ الز ٌم ؛ لأنه لو ُو ِ�ص َل ل�صا َر قوله ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﭼ� ،صفة لـ ﭽ ﮎ ﮏﮐ ﭼ ،وخط ُر ُه ظاهر.
(( �سورة العنكبوت ))

 - 26قوله تعالى :ﭽ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﭼ .
وقفٌ الز ٌم؛ لأنه لو ُو ِ�ص َل ل�صار قوله ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﭼ ،معطوف على ﭽﮅﮈﭼ .و�إنما �آمن ٌ
لوط،
(((
وقال �إبراهيم ÷ .
 - 41قوله تعالى :ﭽ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﭼ .
ٌ
وقفٌ الز ٌم؛ ل ّأن جواب ﭽ ﮑ ﭼ
محذوف .تقديره :لو كانوا يعلمون َو ْه َن الأَوثان لما ِاتَّخذوها �أولياء .ولو ُو ِ�ص َل
ل�صار َو ْه ُن بيت العنكبوت مع َّلقًا بعلمه .بل هو مطلق ظاهر.
 - 64قوله تعالى :ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭼ.
[ وقفٌ الز ٌم؛ لأنه ُو ِ�ص َل �صار ]((( مع َّلقًا ب�شرط �أن لو علموا ذلك ،وهو محال.
(( �سورة ي�س ))

تحقيق المخطوطات

 - 13قوله تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭼ.

وقفٌ الز ٌم عند [ابن] طيفور ،وجماعة معه؛ ل ّأن ﭽ ﭖ ﭼ لي�س بظرف لقوله ﭽ ﭑ ﭒﭼ .بل التقدير:
واذ ُك ْر �إذْ جاءها المر�سلون.
 - 52قوله تعالى  :ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﭼ.
(((
وقفٌ الز ٌم؛ لئ َّال ((( ي�صي َر قوله تعالى ﭽ ﯰ ﭼ �صفة للمرقد ،فيبقى ﭽ ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ يلي مبتد�أ.

 - 76قوله تعالى :ﭽ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﭼ .
النبي .r
وقفٌ الز ٌم لئ َّال ي�صي ُر قوله ﭽ ﮁ ﮂ ﭼ مقولَ الكفّار ،الذي ُيحزِ ُن َّ
ال�ص َّ
افات ))
(( �سورة َّ

 - 83قوله تعالى :ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ.

وقفٌ الز ٌم عند [ابن] طيفور((( ،وجماعة معه؛ ل ّأن التقدير :و ُاذْ ُك ْر �إذْ جا َء ر َّبهُ.
(((
(((
(((
(((
(((

وذلك لما هاجر من ( كوثى ) ،وهي من �سواد الكوفة �إلى ح ّران ،ثم منها �إلى فل�سطين .ومن َث َّم قالوا :لكل نبي هجرة،
ولإبراهيم هجرتان ،وكان معه في هجرته لوط وامر�أته �سارة ،وهاجر وهو ابن خم�س و�سبعين �سنة  .ينظر :الك�شاف.189/3 :
�سقط وا�ضح في الن�ص .
ر�سمت هكذا ( لين ّال )  .وهذه من جملة المالحظات على الر�سم .
هذا المو�ضع من موا�ضع ال�سكت عند حف�ص عن عا�صم ،وثمة فرق بين الوقف ،وال�سكت  .فالوقف ي�شترط فيه التنف�س مع
المهلة ،وال�سكت ال يكون معه تنف�س  .ينظر  :الن�شر  ،243/1 :و�أحكام قراءة القر�آن الكريم �،ص. 261
ر�سمت ( طيفور ) هكذا ( �ضيفور) ،وهو خط�أ وا�ضح .
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(( �سورة �ص ))

 - 21قوله تعالى :ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ .

وقفٌ الز ٌم عند [ابن] طيفور ،وجماعة معه 3 /ظ /؛ ل ّأن ﭽ ﭹ ﭼ ،لي�س بظرف للإتيان .و التقدير :و ُاذك ْر
�إذْ  .ولتناهي اال�ستفهام �إلى الإخبار.
 - 41قوله تعالى :ﭽ ﯿ ﰀ ﰁﭼ .

وقفٌ الز ٌم عند [ابن] طيفور ،وجماعة معه؛ ل َّأن عامل ﭽ ﰂ ﭼ محذوف ،ولو ُو ِ�ص َل ِال�شت َب َه ﭽ ﰂ ﭼ ظرفًا
ٌ
محذوف� ،أيُ :اذْ ُك ْر.
لقوله ﭽ ﯿ ﭼ ،وهو محال .بل عام ُل ُه
(( �سورة ُّ
الز َمر ))

 - 26قوله تعالى :ﭽ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﭼ.

وقفٌ الز ٌم؛ لأن ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﭼ محذوف الجواب� .أي:
لو كانوا يعلمون ما ِاختاروا الأكبر على الأدنى((( .ولو ُو ِ�ص َل ل�صار قوله ﭽ ﮮ ﮯ ﭼ ُم َّعلقًا ب�شرط � ْأن
ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﭼ ،وهو ُم َحالٌ.
(( �سورة حم الم�ؤمن [ غافر ] ))

(((

 - 6قوله تعالى :ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﭼ .

وقفٌ الز ٌم؛ لأنه لو ُو ِ�ص َل ل�صار ﭽ ﮰ ﮱ ﯓ ﭼ � ،٧صفة لـ ﭽ ﮭ ﮮ ﭼ ،و ُق ْب ُح ُه ظاه ٌر.
 - 62قوله تعالى :ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼ .

وقفٌ الز ٌم؛ لأنه لو ِ
و�ص َل ل�صارت جملة ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ و�صفًا له ،وخط ُر ُه ظاه ٌر.
(( �سورة ُّ
الز ْخ ُرف ))

 - 88قوله تعالى :ﭽ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﭼ .

وقفٌ الز ٌم؛ لأنه لو ُو ِ�ص َل ل�صار قوله ﭽ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﭼ ٨٩من قول الر�سول ِ r
هلل تعالى،وهو ُمحال.
بل هو جواب اهلل تعالى للر�سول .
،

((( وقيل  ( :لو كانوا )� ،أي  :المكذبون ( يعلمون ) عذابها ما كذّبوا  .ينظر  :تف�سير الجاللين� ،ص ،461وهذا التعليل هو نف�سه
ولعذاب الآخرة �أكبر لو كانوا يعلمون ) . 33/
العذاب
المذكور في قوله تعالى في �سورة القلم  ( :كذلك
ُ
ُ
((( �س ّماها الم�ؤلف [ حم الم�ؤمن ] ،وهي �إحدى ت�سميتين لها ،والت�سمية الأخرى هي ( غافر )  .ينظر  :المقنع في معرفة مر�سوم
م�صاحف �أهل الأم�صار ،في �ص [ 13غافر ] ،وفي �ص [ 32الم�ؤمن ] .
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الدخان ))
(( �سورة ُّ

 - 7قوله تعالى :ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭼ .
قال بع�ضهم :هذا من جملتها.

(((

 - 14قوله تعالى :ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﭼ .

وقفٌ الز ٌم؛ لأنه لو ُو ِ�ص َل �صار ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﭼ  ١٥من قول الكفّار ،وهو محال.
،

 - 15قوله تعالى :ﭽ ﯝ ﯞ ﭼ .

يوم ال َب ْط ِ�ش ظرفًا ِل َع ْو ِدهم �إلى الكفر ،وهو يوم القيامة� ،أو يوم بدر ،وال َع ْو ُد
وقفٌ الز ٌم؛ لأنه لو ُو ِ�ص َل �صار ُ
(((
فيهما �إلى الكفر غير ممكن.
 - 54قوله تعالى :ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ .

تحقيق المخطوطات

وقفٌ الز ٌم لئ َّال ت�صير الجملة �صفة ل ُه َّن .بل هو �إخبا ٌر من اهلل تعالى عن المتقين.
(( �سورة الأحقاف ))

 - 21قوله تعالى :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭼ .

وقفٌ الز ٌم؛ ل َّأن قوله ﭽﭕﭖﭼ ،ال يتع ّلق بقوله ﭽ ﭒ ﭼ .بل يتع ّلق بـُ ( :اذْ ُك ْر) المحذوف.
(( �سورة الذاريات ))

 - 24قوله تعالى :ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ.

وقفٌ الز ٌم؛ ل ّأن عامل ﭽﯠﭼ  ٢٥محذوف� .أيُ :اذْ ُك ْر .ولو ُو ِ�ص َل ل�صار ظرفًا للإتيان ،وهو ُمحال.
،

(( �سورة ُّ
الط ْور ))

 - 12قوله تعالى:ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﭼ .
وح َّج ُت ُه ظاهرةٌ.
وقفٌ الز ٌمُ ،

(((

(((	�أي  :يرى ق�سم من العلماء �أن هذا المو�ضع معدود من جملة موا�ضع الوقف الالزم  .ولي�س ابن طيفور ممن يرى ذلك كما تدل
على ذلك عبارة الم�ؤلف .
((( ينظر  :الك�شاف . 431/3 :
((( ذلك �أن اللعب كان في الدنيا� ،أما في الآخرة فهم ُي َد ُّعون �إلى النار� ،أي ُ :ي ْدفعون �إلى النار دف ًعا على وجوههم و زخًّ ا في
�أقفيتهم  .فمحال �أن يكون ( اليوم ) ظرفًا للعب  .ينظر  :الك�شاف . 33/4 :
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(( �سورة القمر ))

 - 6قوله تعالى :ﭽ ﯱ ﯲ ﭼ .
وقفٌ الز ٌم ؛ لأنه لو ُو ِ�ص َل ل�صا َر قوله ﭽ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ ،ظرفًا للت َو ِّلي عنهم ،ولي�س كذلك بل هو ٌ
ظرف
ﭽ ﭓ ﭼ  ،٧و ﭽ ﭑ ﭼ ،((( ٧حا ٌل لل�ضمير في ﭽ ﭓ ﭼ .٧تقديره :يخرجون خا�ش ًعا �أب�صا ُرهم في
يوم يدعو((( الداعي.
 - 47قوله تعالى :ﭽ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﭼ .

ٍ
بظرف ل�ضاللتهم ،و�إنّما هو ٌ
ظرف لمحذوف ،وهو �أن يقال
وقفٌ الز ٌم؛ ل ّأن قوله ﭽ ﰂ ﰃ ﭼ  ،٤٨لي�س
لهم :ﭽ ﰈ ﰉ ﰊ ﭼ .٤٨
(( �سورة الرحمن )) 

 - 43قوله تعالى :ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ .
وقفٌ الز ٌم؛ لأنه لو ُو ِ�ص َل ل�صا َر قوله ﭽ ﭤ ﭼ  ،٤٤حا ًال للمجرمين� .أي :يكونون طائفين بين النَّار،
والحميم .وهو ُمحال.
3/و/

(( �سورة الواقعة ))

 - 2قوله تعالى :ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ ﭼ .
وقفٌ الز ٌم؛ لأنه لو ُو ِ�ص َل ل�صار ما بعدها �صف ًة لها� ،أو َب َد ًال؛ فيخت ُّل الكالم .و�إنّما قوله ﭽﮕ ﭼ  ٣خب ُر
ٍ
محذوف� .أي :هي خاف�ض ٌة.
،

(( �سورة الح�شر ))

 - 7قوله تعالى :ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﭼ.
وقفٌ الز ٌم؛ لأنه لو ُو ِ�ص َل فُهِ َم � َّأن �شد ِة العقاب للفقراء .بل التقدير :هو للفقراء .يعني :فيء بني الن�ضير،
الغنائم للفقراء.
�أو التقدير� :أُ ِح َّل ْت
ُ
(( �سورة المنافقون ))

 - 1قوله تعالى :ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ.
وقفٌ الز ٌم؛ لأنه لو ُو ِ�ص َل ل�صا َر قوله ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ ،من مقول المنافقين((( .بل هو �إخبا ٌر من اهلل
تعالىُ ،م ْبت ََد�أٌ.
((( هذه قراءة الك�سائي ،وحمزة ،و�أبي عمرو من الق ّراء ال�سبعة ،وقر�أ غيرهم من ال�سبعة ، ،وهم  :نافع ،وابن كثير ،وابن عامر،
وعا�صم  .وكذا خلف من الع�شرة( خُ �شّ ًعا )  .ينظر  :الن�شر. 380/2 :
((( ر�سمها الم�ؤلف بالر�سم العثماني ( يد ُع ) من غير واو ،وقد ر�سمناها بالواو موافقة للر�سم اال�صطالحي الحديث .
((( في الأ�صل ( من مقول المنافقون ) وهو خط�أ نحوي وا�ضح  .وعذر النا�سخ في ذلك الأخذ بالر�سم العثماني ت�أ�س ًيا بما جاء في
ا�سم ال�سورة ( �سورة المنافقون ) ،وهو �أمر محمول على الحكاية ،والمعمول به ما �أثبتناه من الجر بالإ�ضافة .
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(( �سورة ال َّتحريم ))

 - 11قوله تعالى :ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﭼ .
قالت.
وقفٌ الز ٌم؛ لأنه لو ُو ِ�ص َل ل�صا َر ﭽ ﯔ ﭼ ،ظرفًا ِل َ�ض ْر ِب ال َم َثلِ  .بل التقدير :و ُاذ ُك ْر �إذْ ْ
(( �سورة القلم ))

 - 33قوله تعالى :ﭽ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﭼ .

تحقيق المخطوطات

وقفٌ الز ٌم؛ ل ّأن ﭽ ﯡ ﭼ ،محذوف الجواب� .أي :لو كانوا يعلمون َل َما ِاختاروا الأكبر على الأدنى .ولو ُو ِ�ص َل
(((
ل�صار قوله تعالى ﭽ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﭼُ ،مع َّلقًا ب�شرط �أن ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﭼ ،وهو ُمحال.
 - 48قوله تعالى :ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﭼ .
ٍ
ُ
محذوف.
مفعول
وقفٌ الز ٌم عند [ ابن ] طيفور ،وجماعة معه؛ لأن ﭽ ﮆ ﭼ ،لي�س بظرف لما تق َّدمه .بل هو
�أي :و ُاذ ُك ْر �إذْ نادى.
 - 51قوله تعالى :ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﭼ .
وقفٌ الز ٌم؛ لأنه لو ُو ِ�ص َل ل�صار ما بعده من قول الكفار .بل هو �إخبا ٌر من اهلل تعالىُ ،م ْبتَد�أٌ.
(( �سورة نوح ÷ ))

 - 4قوله تعالى :ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﭼ.

ُ
محذوف الجواب� .أي :لو كنتم تعلمون لما كفرتُم.
وقفٌ الز ٌم عند [ابن] طيفور ،وغيره؛ ل ّأن ﭽ ﮭ ﭼ،
(( �سورة والنازعات ))

 - 5قوله تعالى  :ﭽ ﮮ ﮯ ﭼ .

ٌ
محذوف
وقفٌ الز ٌم عند [ابن] طيفور ،وجماعة من المف�سرين ،وجماعة من �أئ ّمة القراء ،لأن جواب الق�سم
ق�سم بهذه الأ�شياء ل ُت ْب َع َّثن ((( .ولأنه لو ُو ِ�ص َل ل�صار ﭽ ﮱ ﯓ ﯔﭼ  ،٦ظرفًا ((( لل ُم َد ِّبرات ،وقد
بعده� .أي� :أُ ُ
انق�ضى تدبير المالئكة في ذلك اليوم .بل عامل ﭽ ﮱ ﭼ  ،6ﭽ ﯖ ﯗ ﭼ .٧
 - 9قوله تعالى :ﭽ ﯝ ﯞ ﭼ .

وقفٌ الز ٌم عند جماعة؛ لتناهي و�صف القيامة ،و ِابتدا ِء حكاية قولهم في الدنيا.

(((
(((
(((
(((

(((

ينظر التعليل الذي ذكره مع الآية (  ) 26من �سورة الزمر فهو نف�سه الذي ذكر ههنا .
جاء في المكتفى �ص (( : 376جواب الق�سم محذوف ،ك�أنه قال  :والن ِ
ُحا�س ُب َّن  .فاكتفى بقوله (�أئذا ُكنَّا
َّازعات َلتُبع ُث ّن ،و َلت َ
عظاما نخرة ؟ )) وينظر كذلك حول
عظاما نخرة )  ،11/من الجواب ،ك�أنهم قالوا لما قيل لهم ( َلتُب َع ُث َّن ) � :أَ ُنب َعثُ �إذا ُكنّا ً
ً
هذا الأمر� :إي�ضاح الوقف �،ص ،964وبيان غريب �إعراب القر�آن  ،492/2 :وتف�سير الجاللين� ،ص. 583
في الأ�صل ( ٌ
ظرف ) وهو خط�أ نحوي وا�ضح .
في الأ�صل ر�سمت هكذا ( الدنى )  .وهو مخالف لما عليه ر�سمنا اال�صطالحي اليوم .
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 - 12قوله تعالى :ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﭼ .

قوم؛ لتناهي قولهم بالإنكار ،و ِابتدا ِء �إخبا ٍر من اهلل ينقد ما �أنكروا.
وقفٌ الز ٌم عند ٍ

 - 15قوله تعالى :ﭽ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﭼ.
وقفٌ الز ٌم؛ لأنه لو ُو ِ�ص َل ل�صار ﭽ ﭑ ﭼ ،ظرفًا لإتيان الحديث ،وهو ُمحال .بل هو محذوف العامل� ،أي:
ُاذْ ُك ْر �إذْ نادى.
(( �سورة عب�س ))

 - 12قوله تعالى :ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ.

قال بع�ضهم :وقفٌ الز ٌم؛ لأنه لو ُو ِ�ص َل �صارت ال�صحف ((( َم َح َل ِذ ْكرِ َم ْن ي�شا ُء �أن يذكر القر� َآن ،وهو ُمحال.
بل التقدير :هو في �صحف ُمك َّرمة.
(( �سورة الغا�شية ))

 - 12قوله تعالى :ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﭼ .

وقفٌ الز ٌم عند بع�ض الأئ ّمة؛ لأنه لو ُو ِ�ص َل ل�صار ما بعده �صف ًة لها ن على �أن ما في العين4 /ظ /الجارية
ُ�س ُر ٌر مرفوع ٌة ،وهو ُمحال.
(( �سورة ال َب َلد ))

 - 5قوله تعالى :ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ .
وقفٌ الز ٌم؛ لأنه لو ُو ِ�ص َل �صار ﭽ ﮍ ﮎ ﭼ  ،٦و�صفًا له ،وهو ُمحالُ .
واهلل �أعلم.
وح ْ�سنِ توفيقه؛ َف َل ُه الحم ُد ،و َل ُه ُ
ال�شك ُر.
ت ََّم (( ال ُم ْف َر ُد في الوقوف الالزمة ))((( ِب َم ِّن اهلل ،وعو ِن ِهُ ،
الدين ،ور�ضي اهلل عن ال�صحابة �أجمعين،
و�س َّل َم ت�سلي ًما كثي ًرا �إلى يوم ِّ
و�صلى اهلل على �سيدنا محمد ،و�آلهَ ،
والتابعين َل ُه ْم ب�إح�سانٍ َ ( .ب َل َغ ُمقابل ًة ).

((( المراد بذلك ال�صحف في قوله تعالى ( في ُ�ص ُح ٍف ُمك َّرمة ) . 13
((( في الأ�صل ( الأوقاف ) وال�صواب ما �أثبتناه ،وقد ف�صلنا القول في هذه الم�س�ألة في قي مقدمة التحقيق في مبحث العنوان،
فينظر هذا الأمر هناك .
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 -ثبت الم�صادر ،و المراجع -

تحقيق المخطوطات

•  -م�صحف المدينة النبوية للن�شر الحا�سوبي ،بخط عثمان طه ،ن�شره مجمع الملك فهد في المدينة المنورة لطباعة
الم�صحف ال�شريف.
•  -القر�آن الكريم  -برواية حف�ص عن عا�صم  -كتبه ر�ضوان المخلالتي ،طبعة تون�س ،ط 1308هـ.
•  -القر�آن الكريم ـ برواية قالون عن نافع ـ كتابة عبد العزيز الخما�سي ،طبعة تون�س.
�	.1أحكام قراءة القر�آن الكريم ،ت�أليف ال�شيخ محمود خليل الح�صري ( ت 1401هـ )� ،ضبطه وعلق عليه محمد طلحة بالل
من َيار ،ط ،1المكتبة المكية ،مكة المكرمة1416 ،هـ.
 .2الإ�ضاءة في �أ�صول القراءة ،لل�شيخ محمد علي ال�ضباع ( ت1381هـ ) ،المكتبة الأزهرية للتراث ،م�صر ،ط1420 ،1هـ .
�	.3إي�ضاح الوقف واالبتدا في كتاب اهلل  ،لأبي بكر ،محمد ابن القا�سم بن ب�شار الأنباري (ت 328هـ ) ،تحقيق محيي الدين
عبد الرحمن رم�ضان ،طبعة مجمع اللغة العربية ،دم�شق1391 ،هـ .
 .4بغية عباد الرحمن لتحقيق تجويد القر�آن في رواية حف�ص بن �سليمان من طريق ال�شاطبية ،ت�أليف محمد بن �شحادة الغول،
دار ابن القيم ،ال�سعودية ،ط1410 ،3هـ .
 .5البيان في غريب �إعراب القر�آن ،لأبي البركات الأنباري ،كمال الدين عبد الرحمن بن محمد (ت 577هـ ) ،تحقيق د .طه عبد
الحميد طه ،مراجعة م�صطفى ال�سقا ،الهيئة الم�صرية العامة للت�أليف و الن�شر1390 ،هـ.
 .6التجويد المي�سر ،ت�أليف ال�شيخ عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ ،ط 5،1402هـ .
 .7تف�سير الجاللين ،للإمامين :جالل الدين ،محمد �أحمد ال َم َح ِّلي(ت846هـ ) ،و جالل الدين ،عبد الرحمن ال�سيوطي(ت911هـ)،
دار الفكر ،بيروت1423 ،هـ .
 .8تف�سير القر�آن العظيم ،لأبي الفداء� ،إ�سماعيل بن كثير الدم�شقي ( ت 774هـ ) ،تحقيق د .محمد �إبراهيم البنا ،و محمد �أحمد
عا�شور ،وعبد العزيز غنيم ،طبعة كتاب ال�شعب ،م�صر.
 .9تنبيه الغافلين ،و�إر�شاد الجاهلين ع ّما يقع لهم من الخط�أ حال تالوتهم لكتاب اهلل المبين ،ت�أليف �أبي الح�سن ،علي بن محمد
النوري ال�صفاق�سي ( ت 1118هـ ) ،تقديم و ت�صحيح محمد ال�شاذلي النيفر ،ن�شر و توزيع م�ؤ�س�سات عبد الكريم بن عبد اهلل،
المطبعة الر�سمية ،تون�س1974 ،م.
 .10حق التالوة على روايات حف�ص ،وقالون ،وور�ش ،ت�أليف ح�سني �شيخ عثمان ،دار العدوي ،ومكتبة المنار ،الأردن ،ط1401 ،3هـ.
 .11غاية النهاية في طبقات ال ُق ّراء ،البن الجزري ،محمد بن محمد الدم�شقي ( ت 833هـ ) ،طبع باعتناء برج�ستر �آ�سر ،دار
الكتب العلمية ،بيروت ،ط1400 ،2هـ .
 .12فن الترتيل في �أحكام التجويد ،للأ�ستاذ عبد اهلل توفيق ال�صباغ ،عني بطبعه ال�شيخ عبد اهلل بن �إبراهيم الأن�صاري ،وعلى
نفقة وزارة الأوقاف و ال�ش�ؤون الدينية بدولة قطر.
 .13في علوم القراءات ،مدخل و درا�سة و تحقيق ،ت�أليف د .ال�سيد رزق الطويل ،المكتبة الفي�صلية ،مكة الكرمة ،ط1405 ،1هـ.
 .14قراءة عبداهلل بن م�سعود ،مكانتها ،وم�صادرها� ،إح�صا�ؤها ،د .محمد �أحمد خاطر ،ط 1990م ،دار الإعت�صام ،م�صر.
 .15قواعد التجويد على رواية حف�ص عن عا�صم بن �أبي النَّجود ،ت�أليف عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ ،ط1399 ،4هـ .
 .16الك�شاف عن حقائق التنزيل و عيون الأقاويل في وجوه الت�أويل ،ت�أليف �أبي القا�سم ،جار اهلل ،محمود بن عمر الزمخ�شري
(ت538هـ) ،دار المعرفة ،بيروت .
 .17ل�سان البيان في تجويد القر�آن على رواية حف�ص بن �سليمان ،ت�أليف عبد الباقي عبد القادر رم�ضون ،مطابع ال�شمال الكبرى
بتبوك ،ال�سعودية ،ط1415 ،2هـ.
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.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26

ل�سان العرب ،البن منظور ،محمد بن ُمك َّرم بن علي الأن�صاري (ت 711هـ ) ،طبعة بت�صحيحها �أمين محمد عبد الوهاب،
ومحمد ال�صادق العبيدي.
لطائف الإ�شارات لفنون القراءات� ،أحمد بن محمد بن �أبي بكر الق�سطالني (ت 923هـ ) ،ج ،1تحقيق د .عبد ال�صبور
�شاهين ،وال�شيخ عامر ال�سيد عثمان ،ن�شر لجنة �إحياء التراث الإ�سالمي في المجل�س الأعلى لل�ش�ؤون الإ�سالمية ،القاهرة،
1392هـ .
معجم البلدان ،ل�شهاب الدين ،ياقوت بن عبد اهلل الحموي ( ت 626هـ ) ،ط ،2دار �صادر ،بيروت .
مفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني ،لأبي العالء ال َك ْرماني ( ت بعد 563هـ ) ،درا�سة و تحقيق د .عبد الكريم م�صطفى
مدلج ،ط ،1دار ابن حزم ،بيروت1422،هـ.
ال َمق ِْ�صد لتلخي�ص ما في ال ُم ِ
ر�شد في الوقف واالبتدا ،لأبي يحيى ،زكريا بن محمد الأن�صاري (ت 926هـ ) ،دار الم�صحف،
دم�شق ،ط1405 ،2هـ .
ال ُمكتفَى في الوقف واالبتدا ،لأبي عمرو ،عثمان بن �سعيد بن عمر الداني ( ت 444هـ ) ،درا�سة و تحقيق د .جايد زيدان
مخلف ،من من�شورات وزارة الأوقاف و ال�ش�ؤون الدينية ،رقم ( ،) 54لجنة �إحياء التراث ،العراق1403 ،هـ .
المقنع في معرفة مر�سوم م�صاحف �أهل الأم�صار ،مع كتاب النقط ،ت�أليف �أبي عمرو الداني ،تحقيق محمد �أحمد دهمان،
طبعة م�صورة في عام 1983م عن الطبعة الأولى في عام 1940م ،دار الفكر ،دم�شق ،و دار الفكر المعا�صر ،بيروت.
منار الهدى في بيان الوقف واالبتدا ،ت�أليف �أحمد بن محمد بن عبد الكريم الأ�شموني (ت بعد 1000هـ ) ،دار الم�صحف،
دم�شق1403 ،هـ.
الن�شر في القراءات الع�شر ،ت�أليف ابن الجزري ،راجعه ال�شيخ علي محمد ال�ضباع ،دار الكتب العلمية ،بيروت.

٭ هذا البحث تم دعمه من قبل برنامج دعم البحوث والباحثين بجامعة الملك خالد  -المملكة العربية ال�سعودية،
برقم.)KKU_S051_33( :
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semantic analysis. The answers of the questions raised by the researcher using the question tool
(why) show the eloquence in the literary text being analyzed. Impact of linguistic sounds is clear
in analysis of the text depending on the linguistic levels. Thus the importance of one sound in a
word or a text will be evident. So the characteristics of sound affect context and are affected by
it as well.

French civil rule in Algeria and its effects on Algerians

After Germany’s victory over its neighbor France in 1870, there has been a conflict between
the French settlers in Algeria and military commanders as to who will rule the colonized Algeria,
which led to the overthrow of the government and was over taken by settlers. This research came
to shed light on this period which is known for tightening and oppression on the Algerian people.
While, on the other hand, French ruler and his entourage used to live a lavish and prosperous
life on the account of Algerian people. And French government did nothing to lift the injustice
from Algerians despite the large number of complaints and petitions which had been submitted
constantly to the rulers in Algeria and rulers in Paris throughout the entire civilian rule which was
in force in late19th century. The researcher also discussed the advantages of the period of civilian
rule in the political, economical and social sphere. So the research was complete, covering all
aspects.

“Al Mufrad fi Al Wuquf Al Lazimah Min Al Quran Al Azeem”
By. Abul Fakhr Mohammed Al Madini Al Sarakhsi
Published and edited by:
Dr Mohammed Adil Shawk
Compulsory pause is a term that refers to one of the pauses types in the Glorious Qur’an. Its
mark is
”. Mohamed bin Taifour Alsegawendy, who died about the middle of the sixth century
of Al Hijra, has coined this term. Others have named it in other different terms. They regard it as
a minor branch of the other kinds of pauses not….
It is found in abundance at the end of the Ayat…. in the end of stories, in threats and
intimidations, protest and repudiation and at the end of Surahs.
There were many debates among the members of the supervising committees that were in
charge of the Mushaf printing in the Islamic and Arabian countries. Controversies concerning
the mark used for this kind of pause or for any other kind of pauses make the matter more
complicated and difficult.
Concerning the manuscript that I investigated and explored, it is one of those texts that I have
gone through during one of my visits to Zabid city in Tehama/ Yemen. It is really a distinctive
version. The intelligence of its author lies not only in exploring the places of Compulsory Pause
in the Holy Qur’an, but also in explaining the reasons for such a kind of Pause grammatically
and semantically.
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Abstracts of Articles

Hayaat Sidi Salhi

Poetry of Ali ibn Arram Aloswany (D 580 A.H)
Prepared and introduced by:
Prof. Dr. Abd AL Razeek Heweizy
No one can deny that the large amount of the heritage poetry has been lost, so this research must
come to life. The researcher looked in some typed and manuscript sources aiming at collecting
the poetry of Ali ibn Arram aloswany, poet of Ayyubid, whose poetry diwan has been lost and no
one collected them up to now. Then the researcher tried to coordinate, punctuate, and interpret his
poetry heritage after an introduction explaining his life and his poetry history.

Prosodic Features in ancient syntactic and morphological studies and
the theory of integrated science

Abstracts of Articles

Dr. Ahmed Al Baibi
The researcher tried to prove the integration of the knowledge of Arabic voice in dealing
with issues related to it. And that includes prosodic features. In light of this integration, the
researcher has concluded that the books of music and Arabic rhetoric have played a role of
theorizing for prosody, and the syntactic, morphological and Quranic studies abbreviate and
intensify those theories, forming wide and parallel practical field, which indicates that the ancient
scholars generally and grammarians particularly did not overlook prosody. The researcher calls
on students to search patiently and properly before passing judgments.
In this study the researcher has also tried to show some aspects of syntactic and morphological
studies in which Prosodic Features have been dealt with. He also called student to put into account
syntactic and applied morphological studies in the framework of “the theory of integration of
heritage sciences”. Thus the status of prosody will be evident in our heritage in general, and
especially in the heritage of syntax and morphology.

(Why): is the key of semantic analysis. The prayer of the
Prophet (PBUH) in Taif as an example
Dr. Azzah Adnan Ahmed Izzat
Text of hadeeth: “O Allah! I complain to You of my weakness, my scarcity of resources and
the humiliation I have been subjected to by the people... To whom have you entrusted me? To
a distant person who receives me with hostility? Or to an enemy to whom you have granted
authority over my affair? So long as You are not angry with me, I do not care... I seek refuge in
the light of Your Face by which all darkness is dispelled… lest Your anger or Your displeasure
descends upon me. I desire Your pleasure and satisfaction until You are pleased. There is no
power and no might except by You.”
It seemed clear through research that the question tool (why) is of great significance in
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Quranic context in exegesis of Zamakhshari (Al Kashshaaf)
Dr. Sana Abdul Rahim Abdullah Halwani
Study of context has significant importance in the interpretation and clarification of meaning
either at the level of word or at the level of sentence.
The research has come in four sections:
1) Semantic and historical evolution
2) Diversity in denotation and context
3) Contextual compatibility
In conclusion the researcher has pointed out many results; he sees that the study of the
meaning is of the important studies and complex at a same time, as it relates to the various
sciences. Owing to its importance many theories have been presented for the study of meaning.
Including: the theory of context, Indicative and conceptual theories, behavioral theory, Semantic
field theory, Analytical theory, and others.
With regards to Zamakhshari - the subject of the study - the researcher has tried to put a series
of questions and answer them to reveal his method in the study. The objective of this research is
rooting the idea of contextual significance.

Aesthetic of imagery in the parables of prophet (PBUH)
Dr. Leila Zyan
Prophet Muhammad (PBUH) many times used to express his thoughts in the way of parables
in order to visualize the meanings. So when a reader goes through these parables he finds them
portraying the meanings in his mind and feels that he is in front of a lively image.
In this research first of all, the researcher has explained the meaning of imagery linguistically
and idiomatically, then dealt with the Artistic Imagery in the Qur’an, afterword moving to Artistic
Imagery in the parables of prophet (PBUH), dividing them into two categories; short parables that
are used while giving commands regarding religion or worldly things, and long parables which
encourage on taking exhortation and those induce hope and fear.
Prophet (PBUH) used the tool of imagery to express his thoughts in order to portray the clear
images of what he is saying in the imaginations of the listener. As expression through images can
be sensed and imagined by intellectual understanding, and by psychological state, and by sensory
experience, and by visual scenes, and by human nature. And in this way it achieves the religious
goal of captivating the listener and influencing him.
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4) Context of Quranic verses and chapters in Zamakhshari’s exegesis.

INDEX
Editorial

French civil rule in Algeria and its effects

Baghdad mourns Prof. Dr. Hatem Saleh

on Algerians

Al Dhamen, Arabs and Persians lamented

Hayaat Sidi Salhi

155

over his demise
Editorial Board

4

Manuscripts’ Verification:
“Al Mufrad fi Al Wuquf Al Lazimah Min

Researches Titles:

Al Quran Al Azeem”

Quranic context in exegesis of

By. Abul Fakhr Mohammed

Zamakhshari (Al Kashshaaf)

Al Madini Al Sarakhsi

Dr. Sana Abdul Rahim Abdullah Halwani 18

Published and edited by:
Dr Mohammed Adil Shawk

173

Abstracts

202

Aesthetic of imagery in the parables
of prophet (PBUH)
Dr. Leila Zyan

60

Poetry of Ali ibn Arram Aloswany
(D 580 A.H)
Prepared and introduced by:
Prof. Dr. Abd AL Razeek Heweizy

70

Prosodic Features in ancient syntactic and
morphological studies and the theory of
integrated science
Dr. Ahmed Al Baibi

101

(Limaza i.e. Why) is the key of
semantic analysis. The prayer of the
Prophet (PBUH) in Taif as an example
Dr. Azzah Adnan Ahmed Izzat

134

Published by:
The Department of Studies,
Publications and Foreign Affairs
Juma Al Majid Center
for Culture and Heritage
Dubai - P.O. Box: 55156
Tel.: (04) 2624999
Fax.: (04) 2696950
United Arab Emirates
Email: info@almajidcenter.org
Website: www.almajidcenter.org

Volume 21 : No.81- Jumada 1 - 1434 A.H.- March 2013
INTERNATIONAL RECORD NUMBER

EDITORIAL BOARD

EDITING DIRECTOR
Dr. Azzeddine BenZeghiba

ISSN 1607 - 2081

EDITING SECRETARY
Dr. Ali Abdul Kader Al Taweel
EDITORIAL BOARD
This Journal is listed in

Dr. Hatim Salih Al-Dhamin

the “Ulrich’s International

Dr. Muhammad Ahmad Al Qurashi

Periodicals Directory” under

Dr. Asma Ahmed Salem Al-Owais

record No. 349378

Dr. Naeema Mohamed Yahya Abdulla

ANNUAL
SUBSCRIPTION
RATE

U.A.E.

Other Countries

Articles in this magazine represent the views of

Institutions

100 Dhs.

150 Dhs.

their authors and do not necessarily reflect

Individuals

70 Dhs.

100 Dhs.

those of the center or the magazine,

Students

40 Dhs.

75 Dhs.

or their officers.

�شروط الن�شر في المجلة
� - 1أن يكون المو�ضوع المطروق متم ّيزً ا بالج ّدة والمو�ضوعية وال�شمول والإثراء المعرفي ،و�أن يتناول �أحد �أمرين:
 ق�ضية ثقافية معا�صرة ،يعود بحثها بالفائدة على الثقافة العربية والإ�سالمية ،وت�سهم في تجاوز الم�شكالتالثقافية.
 ق�ضية تراثية علمية ،ت�سهم في تنمية الزاد الفكري والمعرفي لدى الإن�سان العربي الم�سلم ،وتثري الثقافةالعربية والإ�سالمية بالجديد.
� - 2أ ّال يكون البحث جز ًءا من ر�سالة الماج�ستير �أو الدكتوراه التي �أع ّدها الباحث ،و�أ ّال يكون قد �سبق ن�شره على � ّأي
نح ٍو كان ،وي�شمل ذلك البحوث المقدمة للن�شر �إلى جه ٍة �أخرى� ،أو تلك التي �سبق تقديمها للجامعات �أو الندوات
العلمية وغيرها ،ويثبت ذلك ب�إقرار بخط الباحث وتوقيعه.
لن�صو�ص �شرعية �ضبطها بال�شكل مع الد ّقة في الكتابة ،وعزو الآيات
 - 3يجب �أن ُيراعى في البحوث المت�ضمنة
ٍ
القر�آنية ،وتخريج الأحاديث النبوية ال�شريفة.
 - 4يجب �أن يكون البحث �سلي ًما خال ًيا من الأخطاء اللغوية والنحوية ،مع مراعاة عالمات الترقيم المتعارف عليها
في الأ�سلوب العربي ،و�ضبط الكلمات التي تحتاج �إلى �ضبط.
 - 5يجب اتّباع المنهج العلمي من حيث الإحاطة ،واال�ستق�صاء ،واالعتماد على الم�صادر الأ�صيلة ،والإ�سناد،
والتوثيق ،والحوا�شي ،والم�صادر ،والمراجع ،وغير ذلك من القواعد المرعية في البحوث العلمية ،مع مراعاة
�أن تكون مراجع ك ّل �صفحة وحوا�شيها �أ�سفلها.
 - 6بيان الم�صادر والمراجع العلمية وم�ؤلفيها في نهاية ك ّل بحث مرتبة ترتي ًبا هجائ ًّيا تب ًعا للعنوان مع بيان جهة
الن�شر وتاريخه.
وجه
� - 7أن يكون البحث
بخط وا�ضح ،و�أن تكون الكتابة على ٍ
مجموعا بالحا�سوب� ،أو مرقو ًنا على الآلة الكاتبة� ،أو ٍ
ً
واحد من الورقة.
 - 8على الباحث �أن يرفق ببحثه نبذة مخت�صرة عن حياته العلم ّية مب ّي ًنا ،ا�سمه الثالثي ودرجته العلمية ،ووظيفته،
ق�سم وكلية وجامعة� ،إ�ضاف ًة �إلى عنوانه و�صورة �شخ�صية ملونة حديثة.
ومكان عمله من ٍ
 - 9يمكن �أن يكون البحث تحقي ًقا لمخطوطة تراثية ،وفي هذه الحالة تتبع القواعد العلمية المعروفة في تحقيق
التراث ،وترفق بالبحث �صور من ن�سخ المخطوط المح ّقق ِّ
الخطية المعتمدة في التحقيق.
� - 10أن ال يق ّل البحث عن خم�س ع�شرة �صفحة ،وال يزيد عن ثالثين.
مالحظـات
 - 1ترتيب البحوث في المجلة يخ�ضع العتبارات فنية.
 - 2ال ُترد البحوث المر�سلة �إلى المجلة �إلى �أ�صحابها� ،سواء ن�شرت �أو لم تن�شر.
 - 3ال يجوز للباحث �أن يطلب عدم ن�شر بحثه بعد عر�ضه على هيئة تحرير المجلة �إ ّال لأ�سباب تقتنع بها هيئة
التحرير ،وذلك قبل �إ�شعاره بقبول بحثه للن�شر.
بحث مخالف لل�شروط المذكورة.
 - 4ت�ستبعد المجلة � ّأي ٍ
 - 5تدفع المجلة مكاف�آت مقابل البحوث المن�شورة� ،أو مراجعات الكتب� ،أو � ّأي �أعمال فكرية.
 - 6يعطى الباحث ن�سختين من المجلة.

ال�شروط الخا�صة بن�شر كتب محكمة �ضمن �سل�سلة �آفاق الثقافة والتراث
� - 1أن يكون المو�ضوع المطروق متم ّيزًا بالج ّدة والمو�ضوعية وال�شمول والإثراء المعرفي ،و�أن يتناول �أحد �أمرين:
 ق�ضية ثقافية معا�صرة ،يعود بحثها بالفائدة على الثقافة العربية والإ�سالمية ،وت�سهم في تجاوز الم�شكالتالثقافية.
 ق�ضية تراثية علمية ،ت�سهم في تنمية الزاد الفكري والمعرفي لدى الإن�سان العربي الم�سلم ،وتثري الثقافةالعربية والإ�سالمية بالجديد.
� - 2أ ّال يكون الكتاب جز ًءا من ر�سالة الماج�ستير �أو الدكتوراه التي �أع ّدها الباحث ،و�أ ّال يكون قد �سبق ن�شره على � ّأي
نح ٍّو كان ،وي�شمل ذلك الكتب المقدمة للن�شر �إلى جه ٍة �أخرى� ،أو تلك التي �سبق تقديمها للجامعات �أو الندوات
العلمية وغيرها ،ويثبت ذلك ب�إقرار بخط الباحث وتوقيعه.
لن�صو�ص �شرعية �ضبطها بال�شكل مع الد ّقة في الكتابة ،وعزو الآيات
 - 3يجب �أن ُيراعى في الكتب المت�ضمنة
ٍ
القر�آنية ،وتخريج الأحاديث النبوية ال�شريفة.
 - 4يجب �أن يكون الكتاب �سلي ًما خال ًيا من الأخطاء اللغوية والنحوية ،مع مراعاة عالمات الترقيم المتعارف عليها
في الأ�سلوب العربي ،و�ضبط الكلمات التي تحتاج �إلى �ضبط.
 - 5يجب اتّباع المنهج العلمي من حيث الإحاطة ،واال�ستق�صاء ،واالعتماد على الم�صادر الأ�صيلة ،والإ�سناد،
والتوثيق ،والحوا�شي ،والم�صادر ،والمراجع ،وغير ذلك من القواعد المرعية في البحوث العلمية ،مع مراعاة
�أن تكون مراجع ك ّل �صفحة وحوا�شيها �أ�سفلها.
 - 6بيان الم�صادر والمراجع العلمية وم�ؤلفيها في نهاية ك ّل كتاب مرتبة ترتي ًبا هجائ ًّيا تب ًعا للعنوان ،مع بيان جهة
الن�شر وتاريخه.
وجه واحد
� - 7أن يكون الكتاب
مجموعا بالحا�سوب� ،أو مرقو ًنا بالآلة الكاتبة� ،أو بخط وا�ضح ،و�أن تكون الكتابة على ٍ
ً
من الورقة.
 - 8على الباحث �أن يرفق ببحثه نبذة مخت�صرة عن حياته العلم ّية ،مب ّي ًنا ا�سمه الثالثي ودرجته العلمية ،ووظيفته،
ق�سم وكلية وجامعة� ،إ�ضاف ًة �إلى عنوانه ،و�صورة �شخ�صية ملونة حديثة.
ومكان عمله من ٍ
 - 9يمكن �أن يكون الكتاب تحقي ًقا لمخطوطة تراثية ،وفي هذه الحالة تتبع القواعد العلمية المعروفة في تحقيق
التراث ،وترفق بالكتاب �صور من ن�سخ المخطوط المح ّقق الخط ّية المعتمدة في التحقيق.
� - 10أن ال يقل الكتاب عن مئة �صفحة وال يزيد عن مئتين.
 - 11تخ�ضع الكتب المقدمة للتقويم والتحكيم ح�سب القواعد وال�ضوابط التي يلتزم بها ،ويقوم بها كبار العلماء
والمخت�صين ،ق�صد االرتقاء بالبحث العلمي خدم ًة للأ ّمة ورف ًعا ل�ش�أنها ،ومن تلك القواعد عدم معرفة المحكمين
�أ�سماء الباحثين ،وعدم معرفة الباحثين �أ�سماء المحكمين� ،سواء وافق المحكمون على ن�شر البحوث من غير
تعديل �أو �أبدوا بع�ض المالحظات عليها� ،أو ر�أوا عدم �صالحيتها للن�شر.
ٍ
مالحظـات
 - 1ما ين�شر في هذه ال�سل�سلة من �آراء يع ّبر عن فكر �أ�صحابها ،وال يم ّثل ر�أي النا�شر �أو اتجاهه.
 - 2ال ُتر ّد الكتب المر�سلة �إلى �أ�صحابها� ،سوا ًء ن�شرت �أو لم تن�شر.
 - 3ال يجوز للباحث �أن يطلب عدم ن�شر كتابه بعد عر�ضه على التحكيم �إ ّال لأ�سباب تقتنع بها اللجنة الم�شرفة على
�إ�صدار ال�سل�سلة ،وذلك قبل �إ�شعاره بقبول كتابه للن�شر.
كتاب مخالف لل�شروط المذكورة.
ُ - 4ي�ستبعد � ّأي ٍ
 - 5يدفع المركز مكاف�آت مقابل الكتب المن�شورة وثالثين ن�سخة من الكتاب المطبوع.
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