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نـــــــــدوة
(الحرف العربي)
التي �أقيمت احتفا ًء باللغة العربية يف يومها العاملي
/18دي�سمرب2014/م املوافق �/26صفر1436/ﻫ
بال�شراكة بني
مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية
و
ق�سم اللغة العربية و�آدابها بكلية الآداب
جامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحمن
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كلمة المركز
تتكامل الأن�شطة والربامج يف مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الدويل
خلدمة اللغة العربية فيما يحقق ر�ؤيته العامة يف دعم الأفراد وامل�ؤ�س�سات التي
تعمل يف خدمة اللغة العربية ،و�إيجاد حالة �إيجابية من العمل امل�شرتك ،والتوا�صل
الرباجمي واملعريف؛ حتقيق ًا لأهدافه و�سيا�ساته العامة ومتثي ًال لال�سم الكرمي
الذي يت�شرف بحمله ،واللغة الكرمية التي يخدمها.
وبدعم من معايل امل�شرف العام وزير التعليم العايل ور�ؤية جمل�س �أمنائه
و�ضع املركز خطته يف العمل �ضمن دوائر دولية متعددة ،منها :تفعيل اجلهود
امل�ؤ�س�ساتية ال�سعودية ملواكبة احلدث الدويل يف االحتفاء باللغة العربية الذي
ي�أتي يف  18دي�سمرب من كل عام ،ويوافق يومها العاملي لعام 1436هـ (يوم 26
�صفر) ،ويخطط املركز لتكون املنا�سبة منرب ًا لإطالق املبادرات ،وتقييم اجلهود،
والنقا�ش العلمي ،و�أن يكون يوم ًا من االحتفاء ب�سنة من الإجناز ال�سابق �أو التهي�ؤ
لعام قادم؛ ال �أن تكون لالحتفاء اخلطابي املجرد.
وميثل اليوم العاملي للغة العربية م�سار ًا من امل�سارات الرئي�سة التي ين�شط
فيها املركز لتتكامل مع م�ساراته الأخرى يف الن�شر والتعاون الدويل والتخطيط
اللغوي وامل�شروعات العلمية وامل�ؤمترات وغريها؛ �إذ تعد اللغة العربية من �أقدم
لغات العامل ا�ستخداما و�أطولها عمرا ،كما �أنها من �أكرث لغات املجموعة ال�سامية
متحدثني ،وت�ستمد خلودها وانت�شارها من كونها لغة للقر�آن الكرمي الذي يت�صل
به ُخ ُم�س العامل من خالل ا�ستخدام بع�ض كلماتها يف ال�شعائر الدينية اليومية
الرئي�سة� ،إ�ضافة �إلى �أنها لغة يت�صل بها كثريون لأ�سباب قومية �أو ثقافية �أو علمية.
وقد اقرتح املركز على منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليون�سكو)
مو�ضوع (احلرف العربي) ليكون املو�ضوع الرئي�س لالحتفاء؛ وذلك لتوحيد
اجلهود ،و�إبرازها على امل�ستويني املحلي والعاملي ،والعناية بهذا امل�سار اللغوي
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املهم ،وقد �أقرت الهيئة اال�ست�شارية للخطة الدولية لتنمية الثقافة العربية هذا
املو�ضوع وجرى �إعالنه دوليا.
وي�أتي اختيار املركز ملو�ضوع احلرف العربي ملا ميثله من قيمة رمزية للغة
العربية ،حيث ُينظر �إلى احلرف من الزوايا اجلمالية والثقافية والتاريخية،
�إ�ضافة �إلى �أنه ميثل حلقة الو�صل بني اللغة العربية وبع�ض اللغات الأخرى مما
م َّكن للحرف العربي الدخول يف تكوينها يف خمتلف الثقافات واحل�ضارات
الب�شرية.
ولقد كان من �أهم جماالت التعاون وال�شراكة يف برامج االحتفاء :ال�شراكة مع
كليات اللغة العربية ومعاهد تعليمها و�أق�سامها؛ لتنفيذ ندوات علمية متخ�ص�صة
مع برامج رديفة ،حيث و�ضع املركز الإطار العلمي العام والغطاء املايل ،وترك
لهذه اجلهات الأكادميية بخربتها العلمية ور�ؤيتها املتخ�ص�صة جميع التفا�صيل
من اختيار العنوانات ،والباحثني ،ومراجعة البحوث ،وحتريرها ،وتدقيقها لغو ًيا،
و�إعداد الكتب ،وتهيئتها للن�شر ،بحيث يكون العمل تكاملي ًا يف خدمة اللغة العربية،
مع ما رافق هذه الندوات من �أجواء معرفية ،بحيث ت�صبح املنا�سبة جما ًال لتقومي
اجلهود ،و�إعادة مناق�شة املناهج ،واختبار امل�سرية ،وهو ما يدفعنا �إلى تقدمي
مزيد من ال�شكر والتقدير للجهود اجلادة التي واكبت التح�ضري لها �أو انعقادها.
وميثل هذا الكتاب واحدا من ثمرات ال�شراكة مع اجلامعات يف هذا اليوم
العاملي ،و�إننا لن�شكر كل من �أ�سهم فيه باجلهد الإداري والعلمي ،ونرجو �أن تكلل
هذه اجلهود بالنجاح والتوفيق.
وفق اهلل اخلطى ،و�سدد الآراء يف خدمة لغتنا ال�شريفة.
األمين العام
د.عبدالله بن صالح الوشــمي
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قائمة الأوراق العلمية املقدمة يف الندوة
م

الورقة العلمية

1

اخل�صائ�ص اللغوية مل�صطلحات علم
الداللة احلديث

�أ.د.نوال احللوة

2

مبادئ النظرية امل�صطلحية احلديثة
مقارنة مع النظرية امل�صطلحية
التقليدية ( التذييل والتكمييل لأبي
حيان الأندل�سي  -اجلزء الأول-
أمنوذجا)
� ً

د.عايدة الب�صلة

3

�أثر احلرف يف املعنى القر�آين –
درا�سة حتليلة بالغية

د.بدرية العثمان

4
5

مقدمها

امل�صطلح النقدي العربي – ال�شعرية
منوذج ًا
كــتاب ( :خم�س ُة �شعراء م�سلمني:
ري ودرا�سات للم�ست�شرق الإ�سباين
�س ٌ
غار�سيه غوميث) قراء ٌة يف ا َمل ْ ِت

د.هيفاء احلمدان
د.مرمي �آل جابر

حترير
د .هيفاء احلمدان
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المقدمة :
احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه
�أجمعني.
�أما بعد؛ فقد عقد ق�سم اللغة العربية بكلية الآداب يف جامعة الأمرية بنت
عبد الرحمن ،وب�شراك ٍة مع مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الدويل خلدمة
اللغة العربية (ندوة احلرف العربي) يوم الثالثاء املوافق1436/3/3:هـ على
م�سرح الكلية؛ احتفا ًء باليوم العاملي للغة العربية لهذا العام حتت �شعار( :احلرف
العربي) ،و�سعي ًا من الق�سم يف �إثراء البحث العلمي لهذه الندوة ،لتقدمي ما مييز
�شراكته مع املركز ،فقد عمل على اال�ستفادة من اخلربات واجلهود العلمية عن
طريق البحث العلمي َ
امل�شتَك بني عدد من �أع�ضاء الهيئة التعليمية يف الق�سم،
و�أع�ضاء من ق�سم اللغة العربية بجامعة حممد اخلام�س يف املغرب يف ق�ضايا
خمتارة من جملة الق�ضايا التي طرحها املركز حما ِو َر للبحث؛ فتنوعت الأبحاث
املقدمة يف هذه الندوة؛ لت�شمل فروع علوم العربية  :النحو ،واللغة ،والبالغة،
والأدب ،والنقد.
ويف هذا املقام؛ ف�إن ق�سم اللغة العربية بكلية الآداب يف جامعة الأمرية
نورة بنت عبد الرحمن يتقدم بجزيل ال�شكر والعرفان ملركز امللك عبداهلل بن
ل�س ْبقه بطرح هذه ال�شراكة البحثية التي ا�ستنه�ضت عزمية
عبدالعزيز الدويل؛ َ
املخت�صني باللغة العربية لالرتقاء مبا يقدم عنها يف يومها العاملي،كما يطمح
الق�سم �أن تكون هذه الندوة التي بادر بها املركز انطالقة ل�شراكة دائمة مع
الق�سم فيما يخدم البحث العلمي يف العربية وعلومها ،ملا حققته هذه الندوة
ولقاءات البحث العلمي يف الق�سم
ندوات
من �صدى �إيجابي ورغبة يف تن�شيط
ِ
ِ
والكلية ،وال�شكر مو�صول لعميدة كلية الآداب�:سعادة الدكتورة :البندري العجالن؛
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جلهودها املتوا�صلة يف عقد هذه الندوة ،وللأع�ضاء امل�شاركني يف �أبحاث الندوة
من جامعة حممد اخلام�س  /الرباط ،وجامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحمن،
وجلميع اللجان العلمية ،والتنفيذية ،والإعالمية التي � أجنزت �أعمال هذه الندوة.
دمتــم بخيــر ودامت لغتنا بخير وإلى خير

رئيســة قســم اللغة العربية:د.مريم آل جابر
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الخصائــص اللغوية لمصطلحات علم
الداللة الحديث
أ.د .محمد غاليم
أستاذ اللسانيات
بجامعة محمد الخامس
أد .نوال الحلوة
أستاذ علم اللغة
بجامعة األميرة
نورة بنت عبد الرحمن

امللخ�ص :
تهدف هذه املداخلة �إلى تفكيك م�صطلحات علم الداللة مبنهج و�صفي ،وفق
القوانني اللغوية ،ووفق نظرية احلقول الداللية ،فلعل هذا الت�شذيب املعريف ُي ْ�س ِهم
مكام ِن القوة ومواطن ال�ضعف ،وفجوات الفراغ املعريف يف م�صطلحاته،
يف بيان ِ
مبا مي ِّكننا الحق ًا من ا�ستكمال بنائه مبنهج َّ
يتخطى الثغرات احلالية.
الكلمات املفتاحية( :امل�صطلح  -علم الداللة -املعنى -اخل�صائ�ص -احلقول
 العالقات).التوطئة:
احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على الر�سول الأمني.
خ�صائ�ص ،ولكل خ�صائ�ص
م�صطلح
م�صطلحا ،ولكل
�أما بعد؛ ف�إن لكل علم
ً
َ
ٍ
ومفهوما ،و ُت َع ُّد م�صطلحاتُ علم الداللة من امل�صطلحات التي
م�ست ًقي وحدًّا
ً
نالت عناي َة العلماء رغم َحداثة هذا العلم عرب ًّيا ،ونظر ًا لكرثة ال َّد ْن َدنة حول
امل�صطلح العربي ،ف�إن هذا البحث هو حماول ٌة ي�سري ٌة للر�صد وال�ضبط والتن�سيق
لأعمال علماء الداللة يف خدمة امل�صطلح الداليل؛ ملحاولة الك�شف عن �سماته
و�آليات �صناعته ،وبنيته الداللته ،وهويته الفكرية والثقافية؛العتبار ما جنح فيه
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امل�صطلح الداليل العربي �أمنوذج ًا ُي ْقت ََدى به ،وما �أخفق فيه مدخ ًال للت�صحيح
والتقييم ،وهنا ُت�ؤْ ِتي عملية التفكيك �أُ ُك َلها.
�أو ًال :التعريفات:
(امل�صطلح -الداللة  -املعنى)
وال�ص ْل ُح نقي�ض الف�ساد ،و( ُم ْ�ص َطلح):
امل�صطلح لغة :من ت ََ�ص َالح القوم بينهمُّ ،
م�صدر ميمي مرا ٌد به معنى امل�صدر ال�صريح ،وقد ُن ِقل من اال�سمية اخلال�صة
لتخ�صي�صه بهذا املدلول اجلديد.
والت�صا ُل ُح :االتفاق وامل�شاركة ((( ،والعالق ُة بني املعنى اللغوي واملعنى
اال�صطالحي هو اتفاق اجلامعة اللغوية على ا�ستعمال اللفظ و�شيوعه.
امل�صطلح ا�صطالحاً:
ُ
(اتفاق قوم على ت�سمية �شيءٍ با�سم ما ُين َق ُل عن مو�ضوعه
ع َّرفه اجلرجاين ب�أنه:
الأول( ،ثم زاد)�( :إخراج اللفظ من مع ًنى لغوي �إلى � َآخ َر ملنا�سب ٍة بينهما)((( .
(لفظ ي�صطلح عليه � ُ
ٌ
أهل العلم
وع َّرفه جممع اللغة العربية بدم�شق �أنه:
املتخ�ص�صون للتفاهم والتوا�صل بينهم)(((.
وهذا ي�ؤكد �أن للم�صطلح ِ�ش َّق ْ ِي�ِ ،ش ٌّق ل�سان ًّيا ُو ِل َد منه ،وهذا يرتبط بداللة
الكلمة معجم ًّيا ،و�شكلها اللفظي ،وهو باب وا�سع؛ �إذ تتحرك فيه الكلمة دالل ًّيا
و�ش ًّقا � َآخ َر �إدراك ًّيا يخت�ص بداللة معينة؛ �إذ ترتبط باملفهوم
بكافة االجتاهاتِ ،
الذي اكت�سبته اللفظ ُة يف حقلها العلمي ،وعليه فاللفظة عام ًة قد تكون ا�س ًما �أو
م�صطلحا� ،أما املفهوم فهو وحد ٌة فكري ٌة جمرد ٌة تخ�ص جما ًال معين ًا ،وهو ال�صورة
ً
( )1التهذيب�( :ص .ل .ح) (الل�سان (�ص .ل .ح).
( )2اجلرجاين ,التعريفات .27 :
( )3تو�صيات جمل�س جممع اللغة العربية بدم�شق.61 ،60 :
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يعب عنه؛ مما يجعلنا
الذهنية للفظ ،ففي امل�صطلح يتح َّول املفهوم �إلى ملفوظ ِّ
ُن ِق ُّر �أن امل�صطلحات مفردات ت�شبه الكلمات ،ولكنها لي�ست بكلمات؛ ل�شيوع
ا�ستعمالها يف مع ًنى � َآخ َر �أك َرث تخ�صي�ص ًا(((  ،وعليه ف�إن هناك لغة عامة و�أخرى
خا�صة ،هذه اللغة اخلا�صة تنق�سم �إلى جماالت مغ َلقة منها امل�صطلح ،فهو �إذن
أحادي الداللة ،وذو عالقة
مم ّي ٌز عن الوحدة املعجمية يف اللغة الطبيعية((( ؛ لأنه � ُّ
خالفية بباقي الكلمات((( .
�أما علم الدِّ اللة( ،بفتح الدال وك�سرها)( :فهو العلم الذي يدر�س املعنى� ،أو
ذلك الفرع الذي يدر�س ال�شروط الواجب توافرها يف الرمز حتى يكون قادر ًا على
َح ْمل املعنى)((( .
وهذا التعريف يقودنا �إلى تعريف (املعنى) ،و�سنبني فيه بع�ض امل�صطلحات
الأ�سا�سية الواردة يف تعريف العرب امل�سلمني القدماء( :لغويني ،وبالغيني،
وفقهاء ،ومتكلمني ،ومناطقة ،وفال�سفة) للمعنى ،وكيفية �إدراكه ،ونبني �أن حتديد
اخل�صائ�ص الداللية لهذه امل�صطلحات وفه َمها متو ِّقفان على َت َب ُّي �إحاالتها �أو
روابطها َ
املعبة عن جمال حتديدهم
داخل �شبكة مبن َّية من الت�صورات املرتابطة ِّ
عموما ،و�أدوات حت�صيلها لدى الإن�سان.
للمعرفة ً
كما نبني ،من خالل ذلك� ،أن تو�ضيح معامل هذه ال�شبكة الت�صورية الالزمة
لفهم اخل�صائ�ص الداللية للم�صطلحات املذكورة يتجاوز حقو ًال معرفية ،كاللغة
والبالغة ،وينتهي بنا �إلى الوقوف على �أبواب نظرية املعرفة ،ونظرية النف�س،
وذلك يف م�ص َّنفات الفال�سفة العرب امل�سلمني بالدرجة الأولى ،كابن �سينا ،وابن
ر�شد.
( )1د .رجاء دويدري ,امل�صطلح العلمي يف العربية ، 45:د.حممد ذنون مكونات املبحث اال�صطالحي
النحوي.30 ،
( )2انظر :د :حممد غاليم ,عن الكلمة وامل�صطلح ،18:كتاب امل�صطلح بني املعيارية والن�سقية.
( )3امل�صدر ال�سابق.19:
(�	)4أحمد خمتار ,علم الداللة  ،عمر.11:
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م�صطلح (املعنى) يف �سياقه الن�صي:
�إن تعريف املعنى يف الرتاث العربي الإ�سالمي يقرتن دائ ًما باعتماد جمموعة
أ�سا�س حتديد املعنى يف
من امل�صطلحات منها التي تعنينا هنا ،والتي ت�شكل � َ
الداللة اللفظية ،وقد ارتبط ُ
تناول الداللة اللفظية عند القدماء باعتبار عنا�صر
�أربعة هي( :الكتابة ،واللفظ ،وال�صورة الذهنية ،والأمر اخلارجي)« ،فالكتاب ُة
تد ُّل على الألفاظ ،وهي تدل على ما يف الذهن ،وهو يدل على ما يف اخلارج»(((،
�إال �أن املُ َع َّو َل عليه عندهم يف الداللة اللفظية يرتبط خا�صة بالعالقة بني اللفظ
وال�صورة الذهنية ،وذلك لأن دور الكتابة �إمنا هو لإفادة الغائبني خا�صة(((� ،أما
الأمر اخلارجي ،و�إن كان واردًا يف الداللة اللفظية ،ف�إن عالقته باللفظ ال تتم �إال
بوا�سطة ال�صورة الذهنية(((� ،أو «ما يف النفو�س» ،وهو املعاين؛ �إذ «املعاين هي
ال�صور الذهنية من حيث �إنها و�ضع ب�إزائها الألفاظ»((( ،بنا ًء على �أن داللة اللفظ
حت�صل ب َك ْون «اللفظ بحيث متى �أُ ْط ِلقَ َف ْه ُم معناه للعلم بو�ضعه»((( ،فيكون
الو�ضعية ُ
أ�سا�سا «�أن يكون �إذا
الأول دا ًّال ،والثاين مدلو ًال ،وعلى هذا تكون الداللة اللفظية � ً
ارت�سم يف اخليال م�سمو ُع ا�سم ،ارت�سم يف النف�س معنى ،ف َت ْع ِرف النف�س �أن هذا
النف�س ا ْل َت َفت َْت �إلى معناه»(((.
امل�سمو َع لهذا املفهوم ،ف ُك َّلما �أورده ِ
احل ُّ�س على ُ
(� )1سيدي حممد بوع�شرين ،حا�شية على �شرح ال�شيخ بناين علـى ال�سلم� ،ص  ،102وانظر الغزايل ،معيار
العلم� ،ص .47-46
( )2فـ «للق�صد �إلى �إبقائها ،و�إعالم الغائبني بها لتعلم الفائدة ،وتتم العائدة ،و�ضعوا �أ�شكال الكتابة دالة
على الألفاظ ،ف�صار لل�شيء وجودات �أربع ،وجود يف الأعيان ،ووجود يف الأذهان ،ووجود يف العبارة،
ووجود يف الكتابة» ،ال�شيخ بناين� ،ص.101
(�	)3إذ «الألفاظ لها دالالت على ما يف النفو�س ،وما يف النفو�س مثال ملا يف الأعيان» ،الغزايل ،معيـار العلم،
 ،48-47وانظر :فـاخوري (� ،)1985ص .9
( )4قطب الدين الرازي ،حترير القواعد املنطقية� ،ص .44
( )5خ�ضر بن علي الرازي� ،شرح الغرة� ،ص  ،29وقد ميزوا داخل الألفاظ املندرجة كلها يف الداللة
الو�ضعية اللفظية� ،أ�صنا ًفا بح�سب طبيعة تركيبها ،فميزوا بني الألفاظ املو�ضوعة ملع ًنى ُك ِل ٍّي ،والألفاظ
جزئي ،وانظر :عادل فاخوري� ،)1985( ،ص .22-16
املو�ضوعة ملع ًنى ٍّ
( )6ابن �سينا ،ال�شفاء ،العبارة� ،ص .4
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ج  .روابط ت�صورية يف تخ�صي�ص م�ضمون امل�صطلح:
نلحظ �أن املجال املعريف النووي الذي ي�شكل ت�صور املعنى قاعد ُته
ميكننا �أن َ
الأ�سا�سي ُة عبارة عن بنية من الت�صورات ال ُي ْف َهم املعنى بدون تخ�صي�ص
روابطها ،ويتعلق �أغل ُبها بتحديد طبيعة املعنى (ما هو) ،مثل« :ما يف الذهن»،
«ما يف النفو�س»« ،ال�صورة الذهنية»« ،املفهوم»« ،املدلول»« ،املُ ْرت ََ�سم يف النف�س»؛
وكيفية حت�صيله (كيف يح�صل) ،مبا يف ذلك مقومات هذا التح�صيل الإدراكية
(واحل�سية) واملعرفية ،مثل« :اللفظ (املو�ضوع)»(« ،اللفظ) الدال»�« ،إطالق
اللفظ»« ،امل�سموع (املرت ََ�سم)»؛ ومواقعه (�أين يح�صل) ،مثل« :الذهن»« ،النف�س»،
«اخليال»« ،احل�س».
املعنى
ما هو

		

كيف

		�أين

«ما يف الذهن» 		

«اللفظ (املو�ضوع)»

«الذهن»

«ال�صورة الذهنية»		

«(اللفظ) الدال»

«النف�س»

«�إطالق اللفظ»

« اخليال «

«امل�سموع (املرت�سم)»

«احل�س»

«املفهوم»

		

«املدلول»		
«ما يف النفو�س»
«املرت�سم يف النف�س»

�إن معظم هذه امل�صطلحات ،ومنها« :اخليال» ،و»النف�س» ،و«احل�س» ،عالوة على
«الذهن» ،و«ال�صورة الذهنية»َّ ،
ت ُيل عليه ،عل ًما بلزوم
يتعذر فه ُمها دون فهم ما ُ ِ
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ذلك لتخ�صي�ص امل�ضمون املعريف مل�صطلح «املعنى» يف الرتاث العربي الإ�سالمي،
و�إحالتها تتجاوز ،كما �أ�شرنا �آن ًفاَ ،ح ْق َل ِي اللغة والبالغة لتت�صل بحقل الفل�سفة.
ت ُيل كلها ،عند الفال�سفة امل�سلمني ،على جمموعة من ال ُق َوى النف�سية،
�إنها ُ ِ
(�أو امللكات) لدى الإن�سان ،تبتدئ بامل�ستويات احل�سية الأولية ،وتتدرج �إلى �أعلى
م�ستويات الإدراك العقلي ،ولكل قوة من هذه القوى الالزمة عندهم لفهم كيفية
ُ
ووظائف مع ّينة؛ لذلك نقدِّ م �صورة موجزة
خ�صائ�ص مم ّيز ٌة،
حت�صيل املعنى
ُ
جم َملة عن م�ضامني هذه القوى الالزمة عندهم لفهم «املاهية» ،و»الكيف»،
و»الأين» يف حت�صيل املعنى ،اعتمادًا على ت�صور ابن �سينا خا�صة ،و�سنالحظ
ات�ضاح امل�صطلحات امل ْع ِن َّية التي جندها
تدريج ًّيا� ،أثناء هذا العر�ض املخت�صر،
َ
م�صنفات كم�صنفات اللغويني ،والبالغيني ،واملناطقة ،والأ�صوليني ،وهي
يف
ٍ
بدون ذكر لروابطها الت�صورية الكامنة يف �أبواب نظرية النف�س ونظرية املعرفة
عند الفال�سفة.
ي�ص ِّنف ابن �سينا ُق َوى الإدراك لدى الإن�سان �إلى ُق َوى الإح�سا�س ،و ُق َوى الإدراك
احلوا�س
العقلي ،و ُق َوى الإح�سا�س عنده ِ�ص ْنفانُ :ق َوى الإح�سا�س الظاهرية ،وهي
ُّ
املح�سو�سات مبا�شر ًة مع لواحقها
اخلم�س الظاهرة( ،ومنها :ال�سمع) التي تدرِك
ِ
خم�س:
املادية ،و ُق َوى الإح�سا�س الباطنية ،وهي ٌ
تنتز ُعه من �صور
�أ) ِ
احل ُّ�س امل�شرت َُك ،وهي ُق َّو ٌة ت�ؤدي �إليها ك ُّل حا�سة ما ِ
املح�سو�سات اخلارجية� ،أو َت ْق َبل بذاتها جمي َع ال�صور املنط ِبعة يف احلوا�س
اخلم�س املت�أدِّية �إليها.
ب) اخليال� ،أو امل�ص َّورة ،وهي قوة حت َفظ ما ق ِب َله احل�س امل�شرتك من احلوا�س
ُ
ال�ص َور.
اجلزئية اخلم�س ،فيبقى فيها بعد غيبة املح�سو�سات،
فاخليال َخزَّانُ ُّ
ج) املتخ ِّيلة ،وهي قو ٌة تقوم بالرتكيب والتحليل ،فرت ِّكب ال�صور املحفوظة يف
وتف�صل بع�ضها عن بع�ض بح�سب االختيار.
اخليال بع�ضها مع بع�ضِ ،
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د) املتوهِّ مة ،وهي قو ٌة تدرك املعاين غ َري املح�سو�سة املوجودة يف املح�سو�سات
اجلزئية ،ويق�صد ابن �سينا «باملعاين» :ما ال تدركه ال ُقوى احل�سية ،وبذلك
تتميز «املعاين» عنده من «ال�صورة»« ،فال�صورة» :هي ال�شيء الذي يدركه
احل�س الباطن والظاهر م ًعا؛ مثل� :إدراك ال�شا ِة ل�صورة الذئب� :شك ِله،
ُّ
وهيئ ِته ،ولو ِنه ،و�أما «املعنى» فهو ال�شيء الذي تدر ُكه النف�س من املح�سو�س
احل�س ،ك�إدراك ال�شاة للمعنى املُعا ِدي لها يف الذئب� ،أو
من غري �أن يدر َكه ُّ
وجب خلوفها وهربها منه.
املعنى املُ ِ
الوهمية من املعاين غ ِري
الذاكرة ،وهي قوة حت َفظ ما تد ِر ُكه القوة ْ
ه) احلا ِفظة ِ
املح�سو�سة املوجودة يف املح�سو�سات اجلزئية ،وعندها تنتهي مراحل الإدراك
(((
احل�سي الباطني.
ومراتب الإدراك احل�سي الظاهري والباطني هذه ي�ش ِرتك فيها الإن�سانُ و�سائ ُر
�أنواع احليوان؛ ولذا ي�سميها ابن �سينا« :قوى النف�س احليوانية» ،وبعدها قوى
الناطقة الإن�سانية» ،وهي
الإدراك العقلي اخلا�صة بالإن�سان ،وي�سميها« :النف�س ِ
قوتان :قوة عاملة (العقل ال َع َملي) ،وتتعلق بدوافع «ال َّر ِو َّية»� ،أو «االختيار الفكري
واال�ستنباط بالر�أي» ،ولذلك ي�صفها ابن �سينا ب�أنها« :التي ت�ستنبط الواجب يف ما
أغرا�ض اختياري ٍة من
يجب �أن ُي ْف َعل من الأمور الإن�سانية اجلزئية؛ ِل ُي َت َو َّ�ص َل به �إلى � ٍ
ُم َق ّدمات �أولية ،وذائعة ،وجتريبية»((( ،وقوة عاملة( :العقل النظري) ،وهي القوة
التي «من �ش�أنها �أن تنط ِبع بال�صور الكلية املجردة عن املادة ،ف�إن كانت جمرد ًة
بذاتها َ
ت�صيها جمرد ًة بتجريدها �إياها ،حتى ال يبقى
فذاك ،و�إن مل تكن ف�إنها ِّ ُ
فيها من عالئق املادة �شيء»(((.
ويحدد ابن �سينا ُق َوى العقل النظري يف القوى التالية:
( )1ابن �سينا� ،أحوال النف�س� ،ص . 61-60
( )2ابن �سينا ،الإ�شارات والتنبيهات ،ج� ، 2ص .361
( )3ابن �سينا ،النجاة� ،ص .165
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�أ) العقل املط َلق (�أو الهيوالين) ،وهو قوة اال�ستعداد الطبيعي يف الإن�سان الكت�ساب
املعرفة ،كقوة الطفل على الكتابة.
ب) العقل بامللكة ،ويتعلق ب�إدراك �أوليات املعقوالت ،ومنها الأحكام العقلية
أعظم من اجلزء.
ال َب َد ِه َّية ،كمعرفة �أن الك َّل � ُ
ج) العقل بالفعل ،ويتعلق ،بالإ�ضافة �إلى ال َب َد ِه َّيات ،باملُ ْ َب ِهنات واال�ستدالل.
د) العقل امل�ستفاد ،وهو الغاي ُة التي ينتهي �إليها العقل النظري يف تد ُّرجه من
العقل املطلق ،وعندها ميكن للعقل �أن ي�ستح�ضر ال�صو َر العقلي َة متى �شاء،
«وتكون القوة الإن�سانية قد ت�شبهت املبادئ الأولية للوجود»(((.
اخلارجي ال�صور َة عن مادتها الواقعية مع مقومات
احل�س
هكذا� ،إذن ،ي�أخذ ُّ
ُّ
وجودها املادي ،كالكم ،والكيف ،واملكان ،والو�ضع ،ثم اخليال الذي ي�أخذ
ال�صورة عن املادة ،فتبقى فيه بعد غياب املادة ،وتكون تلك ال�صورة على َح ْ�س ِب
�صورة املادة املح�سو�سة ،من حيث املقدار ،والكيف ،والو�ضع؛ لأن اخليال ي ِقف
عند ت�صور اخل�صائ�ص الفردية دون النوعية ،ثم ال َو ْهم الذي ي�أخذ من املادة
معناها الذي تد ُّل عليه ال �صورتَها ,ويتعلق الأمر باملعاين غ ِري املح�سو�سة املوجودة
يف املح�سو�سات اجلزئية ،في�ستع ُني ال َو ْه ُم يف االحتفاظ بهذه اجلزئيات بال�صور
التي ج َّر َدها اخليال ،ثم العقل الذي يدر ُِك �صو َر املوجودات جمرد ًة عن املادة من
كل َو ْج ٍه ،وهي الكليات ،و»بهذا يف ِرتق � ُ
إدراك احلاكم احل�سي ،و�إدراك احلاكم
اخليايل ،و�إدراك احلاكم الوهمي ،و�إدراك احلاكم العقلي»(((.
هكذا يت�ضح �أن �إدراك املعاين ينتُج عن ت�ضافر جمموع قوى الإدراك احل�سي:
(النف�س احليوانية) ،والإدراك العقلي( :النف�س الناطقة) ،كما تت�ضح �إحاالت
( )1ابن �سينا ،النجاة� ،ص 166 -165
( )2ابن �سينا ،ال�شفاء ،العبارة� ،ص .4
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وروابط بع�ض امل�صطلحات الأ�سا�سية يف ت�صور م�صطلح املعنى ،وتخ�صي�ص
م�ضامينه عند القدماء من العرب امل�سلمني.
وقد قامت هذه الدرا�سة على درا�سة اخل�صائ�ص التالية :
 -1اخل�صائ�ص ال�صرفية.
 -2اخل�صائ�ص الرتكيبية.
 -3خ�صائ�ص امل�صطلح الداليل من حيث اال�ستقرار والتغيري.
 -4اخل�صائ�ص الأنطلوجية حلقل امل�صطلح الداليل.

(انظر ال�شكل رقم «) »1

و�سيقوم هذا البحث على ثالثة مناهج متداخلة ،هي :املنهج اال�ستقرائي،
واملنهج الو�صفي ،واملنهج التحليلي .
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تعتمد هذه الدرا�سة على ثالثمائة م�صطلح داليل َّمت ح�صرها من �سبعة
م�صادر داللية(((.
ثان ًيا :اخل�صائ�ص ال�صرفية مل�صطلحات علم الداللة:
�أثبت الإح�صاء مل�صطلحات علم الداللة �أن امل�صطلح الداليل ا�ستخدم �آل َّي َة
بوزن �أو
اال�شتقاق بكرث ٍة ،وقد طاف يف عدد من الأوزان ال�صرفية ،فلم يتق َّي ْد ٍ
بع�ض الأوزان قد ُ
�صيغ ٍة� ،إال �أن هناك َ
كث ا�ستخدا ُمها �أوعي ًة للم�صط َلح؛ مثل:
( َف ْعل) ،و( َت ْف ِعيل) ،و( َت َف ُاعل) ،و(ا ْف ِت َعال) ،كما �أن وز َنه جاء من الثالثي،
نطاق البينة ال�صرفية،
والرباعي ،واخلما�سي ،حتى ال�سدا�سي؛ مما ي�ؤكد ات�سا َع ِ
و�شيوع التوليد اال�شتقاقي فيه.
 1/2امل�صطلح امل�شتق من الثالثي:
وقد جاء �شائ ًعا يف وزن ( َف ْعل) ،وهو �أك ُرثها ،وكذلك ( َف ْعلة) ،ومنه( :ال َق ْ�صد)،
و(ال َو ْ�ضع) ،و(ال َّر ْمز) ،و(ال َّن ْحت) ،و(ال َّن ْظم).
 2/2امل�شتق الرباعي :كما يف( :املُ َم ِّيز) ،و(املُ َحدِّ د) ،و(ال ُغ ُمو�ض).
 3/2امل�شتق اخلام�س :وجاء �شائ ًعا يف وزنَ ( :ت ْف ِعيل) ،كما يف( :ال َّت ْغ ِيري)،
(ال َّت ْو ِ�سيع)( ،والتَّ�ض ِييق).
 وكذلك وزن (ال َّت َف ُاعل) ،كما يف( :التقا ُبل) ،و(الرتادُف) ،و(التنا ُفر)،و(التما�سك).
ُ
 4/2امل�شتق ال�سدا�سي :وجاء �شائ ًعا يف( :ا ْف ِتعال) ،كما يف( :اال ْفرتا�ض)،
(واال�شتمال)ْ ،
ْ
(االحتواء).
(اال�شتقاق)ْ ،
( )1مت ا�ستقراء امل�صطلح الداليل من �سبعة م�صادر ،هي :علم الداللة :د�.أحمد خمتار عمر ،املعجم
الو�صفي ملباحث علم الداللة العام :د.عبد القادر عبد اجلليل ،نظريات علم الداللة املعجمي :ديرك
جرارتز ،اللغة واملعنى وال�سياق :جون النز ،علم الداللة :فرانك باملرء ،ل�سانيات اخلطاب :د .حممد
َّ
خطابي ،علم لغة الن�ص :د.عزة �شبل.
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وزن
 5/2اجلموع :وهي قليل ُة الورود يف امل�صطلح الداليل ،وغري حم�صورة يف ٍ
معي ،فمنها( :ال�سوابق) ،و(اللواحق) ،و(العالقات ) ،و(املفاهيم).
َّ ٍ
ثالث ًا  :اخل�صائ�ص الرتكيبية (النحوية):
يقوم الرتكيب على اجتماع لفظني للداللة على م�صطلح معني ،وهنا ُي ْ�ش َتَط يف
هذا التج ُّمع (الت�آلف) ،والذي يقوم على ثالث ركائزَ  ،هي:
 املعنى الداليل للكلمات املركبة. ال�صياغة. الرتكيب النحوي((( .فال ي�صح الرتكيب �إال بوجود روابط داللية ونحوية ،و�إال ملا حدث الت�آلف؛ هذا
الت�آلف يبد�أ من الوحدات ال�صغرى يف الرتكيب ،ثم يتقدم �إلى الأعلى((( ،وقد
جاءت املركبات يف امل�صطلح الداليل يف �أربع �صورٍ ،هي:
�شيوعا ،وتكاد تكون امل�صطلحات فيه
 1/3امل ُ َر َّك ُب ال َو ْ�صف ُِّي :وهو الأكرث
ً
ال�س ِّك تختلف فيما بينها:
م�سكوك ًة� ،إال �أن درج َة َّ
ُ
فبع�ضها �شدي ُد التال ُزم ،كما يف( :احلقل الداليل) ،و(املعنى الأ�صلي)،
و(املكونات الداللية) ،و(ال�سمة املميزة) ،فال ي�صح املعنى �إال بتالزم اللفظني
املتوارِدين ،وهذه ينطبق عليها التعبري اال�صطالحي ،فهي �أ�شبه بامل�سكوكات ،فال
ينف�صل الر�أ�س فيها عن َّ
الذ ْيل.
ال�سك؛ مثل( :املجاز
النوع الثاين من التالزم ال يرت َّقى �إلى درج ِة �سا ِب ِق ِه يف �شدة َّ
النائم) ،و(التوليد ال�صوتي) ،و(ال�سياق الثقايف) ،كما ي�ستطيع امل�صطلح يف
( )1علم الداللة� ،سب�ستيان لويز ،60 :ترجمة د�.سعيد بحريي ،مكتبة زهراء ال�شرق  ،القاهرة ،ط2010 ،1م.
( )2امل�صدر ال�سابق.58 :
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هذا النوع من �أن يتعدد الر�أ�س فيه دون الذيل؛ لعالقة اجلزئية بينهما ،كما يف:
(ال�سياق الثقايف (اللغوي)( ،العاطفي).
املت�صاحبات،
عدد من العالقات تر ِبط بني
و ُيف ِْ�صح امل�صطلح املر َّك ُب عن ٍ
ِ
كاجلزئية ،واملكانية ،والزمانية ،والكمية ،وغريها ،هذه العالقات ُت ْ�س ِهم يف َ�س ِّك
املت�صاحبات وترابطها دالل ًّيا.
ِ
ات ال�شائعة يف علم الداللة ،ومنه( :نظرية
 2/3امل ُ َر َّك ُب الإ�ضا ُّيف :وهو �أَ َح ُد املُ َر َّك َب ِ
اال�ستدالل) ،و(�شبكة الكلمات).
 -1وي�أتي فيه الر�أ�س ا�س ًما ،وقد ي�أتي م�صد ًرا ،كما يف( :انحطاط املعنى)،
(انقرا�ض الكلمات) ،وقد ورد الر� ُأ�س يف هذه الأمثلة مفردًا ،وقد ي�أتي جم ًعا،
كما يف( :قيود التوارد)( ،مكونات املعنى)�( ،أفعال الكالم).
ُ
والذيل متحر ًكا ،كما يف:
 -2قد يكون الر�أ�س يف املُ َر َّكب الإ�ضايف ثابتًا،
املعنى = الأ�سا�س
املعنى = الهام�شي
املعنى = الإ�ضايف
ُ
والذيل ثابتًا ،كما يف:
وقد ي�أتي العك�س ،بحيث يكون الر� ُأ�س متحر ًكا،
دوران = املعنى
نقل = املعنى
تو�سيع = املغنى
�شيوعا هي ذاتُ الر�أ�س املُ َو َّحد ،والذيل املتعدِّ د ،كما يف
�أك ُرث املُ ِر َّكبات الإ�ضافية ً
(الداللة اللفظية :العقلية /الو�ضعية)؛ حيث ورد املركب الإ�ضايف مع كلمة:
(داللة) يف ع�شرين مو�ضع ًا ،وكذلك (املعنى)( :النف�سي /الأ�سلوبي /الإدراكي)
َو َر َد ُم َر َّك ًبا يف ع�شرة موا�ضع.
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�أثبت البحث �أن املر َّكبات الإ�ضافية َي ِ�شي ُع فيها عالق ُة اجلزء بالكل؛ لذا جند �أن
ليت�صاح َب مع مفردات �أخرى تعرب عن هذه العالقة ،وذلك
الر�أ�س �أو الذيل يتكرر
َ
�أَ ْ�س َه َم يف ت�ضخيم امل�صطلح الداليل.
�أن �أغلب امل�صطلح املركب تركي ًبا �إ�ضاف ًّيا جاء حدي ًثا �أو ُم َو َّلدً ا.
 3/3امل ُ َر َّك ُب ال ِع َبارِيُّ :
وهو ما جاء فيها مكو ًنا من عبارة ،وي�أتي مرك ًبا �إ�ضاف ًّيا �أو مرك ًبا و�صف ًّيا،
كما يف :
• علم الداللة املنطقي.
• علم الداللة التاريخي.
• احلقل الداليل ال�صريف.
ونالحظ هنا �أن املركب الثالث هو زيادة يف التخ�ص�ص على املركب الثاين.
 4/3املركبات املزجية (اخلليطة):
وهي املركبات التي حتتوي على (ال)� ،أو (غري) ،و�أ�شباههما ،ومنها:
( - 1الداللية غري ال�سياقية) ( ،ال�سياق غري اللغوي).
وتخ�صي�صا له.
فقد جاءت (غري) يف و�سط الرتكيب �صف ًة ملا قبلها
ً
ولعل ما ُي�ؤ َْخذ على هذه النوع من امل�صطلح طو ُله ،وكرث ُة ترا ُكم دالالته ،وذلك
م� ِّؤ�ش ُر َ�ض ْع ٍف يف �صياغة امل�صطلح.
( -2الال ِم َ�سا�س) ،وقد �أقرت املجامع اللغوية هذا الرتكيب.
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 رغ�م �أن لال�س�تعارة �أث� ًرا عن�د غي�اب اللفظ�ة اخلا�ص�ة باملعن�ى؛ حي�ثي�أت�ي دور االبت�داع بنق�ل اللفظ�ة م�ن جماله�ا �إل�ى جم�ال �آخ�ر� ،إال �أن
امل�صطلح�ات اال�س�تعارية يف عل�م الدالل�ة قليل� ُة ال�ورود ،منه�ا« :املج�از
املي�ت /احل�ي /النائ�م»( ،احلق�ل)( ،التولي�د).
 وحلداث�ة عل�م الدالل�ة ج�اءت �أغل ُ�ب الرتاكي�ب امل�صطلحي�ة في�ه م�ن لغ�ةمعا�ص�رة ،كم�ا يف( :ال�س�مة املمي�زة)( ،الوظائ�ف املعجمي�ة)( ،احلق�ل
املفاهيم�ي) ،ف�أغل�ب ه�ذه املف�ردات �أنتجه�ا التولي�د امل�صطلح�ي يف
اللغ�ة املعا�ص�رة.
ُ
يك�ث�ر التع���د ُد ال���داليل يف املر َّكب���ات الو�صفي���ة ب�س���بب عالق���ة
اجلزئي���ة ،فيك���ون الر�أ����س �أو الذي���ل ج���ز ًءا م���ن كل ،كم���ا يف (الدالل���ة
العقلي���ة)؛ �إذ يتع���دد الذي���ل ب�س���بب اجلريئ���ة والتن���وع ،كم���ا يف
(الداللة:الطبيعة ،ال�صوتية ،ال�صرفية ،النحوية ،املُعجمية).
وقد يتنوع الذيل كما يف( :دوران املعنى) ،و(نقل املعنى)( ،تو�سيع املعنى).
وقد يكون التعدد الداليل ب�سبب �إعادة ال�صياغة ،كما يف( :املعنى الإيحائي،
وكذلك ال�ضمني /الثانوي /الهام�شي).
رابع ًا  :خ�صائ�ص امل�صطلح من حيث اال�ستقرار والتغيري:
نظر ًا لتنوع امل�صطلح الداليل ،وكرثة فروعه ،واختالف زمانه ومن�شئه ،والثورة
املعرفية احلديثة فيه ،فقد تعددت حاالته:
:1/4خ�صائ�ص امل�صطلح الداليل بح�سب لفظه �أو معناه:
م�صطلح م�ست ِق ٌّر لفظاً ومفهوماً:
-1/ 1/4
ٌ
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م�صطلحات
كما يف( :الداللة  -البيان  -الكلمة  -املعنى) ،وهي غال ًبا ما تكون
ٍ
قدمي ًة ،وتت�ضح فيها ال ُه ِو َّية الفكرية العربية؛ منها( :الرتادف ،التوليد ،النحت،
املجاز ،اال�ستعارة).
متغي:
-2/1-4
ٌ
م�صطلح م�ست ِق ٌّر لفظاً مبفهوم ِّ
كما يف( :اخلطاب  -الن�ص  -التوازي  -املجاز  -الأ�ضداد  -ال�سياق -
االقرتا�ض) ،فهذه امل�صطلحات قدمية و�شائعة� ،إال �أن املفهوم قد انتا َبه التغري،
�إما بالتو�سيع� ،أو الت�ضييق� ،أو االنتقال؛ ب�سبب علم الداللة احلديث ،وتعدد
نظرياته ،وات�ساع علومه.
متغي لفظاً مبفهوم م�ست ِق ٍّر:
-3/1/4
ٌ
م�صطلح ِّ ٌ
فم�صطلح الت�ضا ِّد م�صطل ٌح قدمي� ،أما
كما يف( :التقابل ،الت�ضاد ،العك�س)،
ُ
(التقابل) ،و(العك�س) فهما حديثان يدالن على املفهوم نف�سه لذاك امل�صطلح.
 - 1امل�صطلح و�إعادة ال�صياغة:
حيث تعاد �صيغة امل�صطلح� ،إما ب�سبب الرتجمة� ،أو اختالف تف�سري العلماء
ملفهومه ،ورغم معرفة اجلماعة بكال امل�صطلحني �إال �أن �أحدهما يكون هو
(امل�صطلح امل َف َّ�ضل)؛ ب�سبب ال�شيوع� ،أو ال�سالمه ال ِع ْلمية ،كما يف:
 - 1اال�شتمال /عالقة اجلزء بالكل.
 - 2االنحطاط  /الت�شنيع
 - 3النحت /املزج.
 - 4التوازي  /التوازن.
حيث متت �إعادة ال�صياغة مبرتا ِد ٍف � َآخ َر.
كما ت�أتي �إعادة ال�صياغة يف امل�صطلحات املُ َر َّكبة ،كما يف (علم الداللة املعريف/
امل�صاحبة اللفظية).
علم الداللة الإدراكي)( :التالزم اللفظي/
َ
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وقد ي�أتي امل�صطلح مفرد ًا ،ثم تعاد �صياغته مر َّكب ًا �أو العك�س ،كما يف:
(االقرتان)( ،امل�صاحبة)( :التالزم املعريف) ،فيكون املر َّك ُب تف�سري ًا للمفرد،
�أو �إعادة اجلزء �إلى الكل بالرتكيب ،ورغم ذلك ف�إن �صياغة املفرد � ُ
أف�ضل
يف ا�سم امل�صطلح من اال�سم املركب؛ ال�سيما عند ت�ساوي املعنيني ،ولعل
�إعادة ال�صياغة ،وتعدد الت�سميات رغم �سلبيتها� ،إال �أنهما ت�سهمان يف جعل
جانب ،وي َق ِّوم َ
اخل َل َل يف
امل�صطلحات يف ِحراك دائم ُي ْ ِثي امل�صطلحية من ٍ
جانب � َآخ َر.
امل�صطلح القدمي من ٍ
و ُيف ِْ�صح ذلك عن �أن �أغلب تلك امل�صطلحات املركبة هي م�صطلحات خ َلفتها
ُ
التناغ َم بني اللغة واجلماعة اللغوية ،ومن َث َّم ُي ْ�ض ِعف
الرتجمة؛ مما ي�ضعف
َ
اال�ستعمال؛ لأن امل�صطلح قد ُو ِل َد من َر ِح ٍم � َآخ َر غ ِري َر ِح ِم اللغة التي ا�س ُتعمِ ل
(((
فيها ،ومبا �أن (امل�صطلح يعك�س الثقافة ،واال�ستعمال يعك�س املعرفة) ف�إن هذا
ي�ؤدي �إلى َ�ض ْعف االنتماء للم�صطلح ال َّد ِخيل.
 2/4خ�صائ�ص امل�صطلح من حيث اال�ستخدام:
عندما ُي َ�س ُّك امل�صطلح �أو يدخل� -إن كان ُم َع َّر ًبا �أو �أجنب ًّيا -على اجلماعة
اللغوية ،ويتجاوز (التقيي�س ،التنميط ،والتوحيد)((( تبد�أ عملية (التدا ُول)،
وهي التي ت�ضمن له الثباتَ  ،هذه العملية متر بعدد من امل�ؤثرات ُ
بع�ضها نف�سي،
ُ
وبع�ضها اجتماعي ،و�آخ ُر لغوي ،وهنا يرتبط �شيوع امل�صطلح بال�سلطة ل ٍّأي من
تلك امل�ؤثرات ،فهي القوة التي مت َنحه البقاء واحلياة.
فعندما يط َلقُ امل�صط َل ُح ينطبق عليه قانونُ ال�سماع ،ومن ال�سماع تن�ش�أ حالتان:
وال�س ْبق له ،ومدى
 1/2/4اال�ستعمال :وحتدده عوام ُل ،كاحلاجة �إلى امل�صطلحَّ ،
أ�سا�س،
االبتداع فيه ،وقوة اللفظ من حيث ال�شكل واملعنى ،ي�ضاف �إليها عامل � ٌ
وهو قدرة امل�صطلح على القيام بوظائفه الثالث:
( )1علم امل�صطلح بني املعجمية وعلم الداللة ،عثمان بن طالب.51 :
( )2علم امل�صطلح ،د.على القا�سمي.305 :
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املخ�ص�ص له.
�أ  -الوظيفة الفكرية :وهي قدرته على �إنتاج املعرفة يف املجال العلمي َّ
نظاما لغو ًّيا.
ب  -الوظيفة اللغوية :وتك ُمن يف جعل امل�صطلح ً
ج  -وظيفة القيم :وت�أتي يف قدرة امل�صطلح على جت�سيد املعرفة وربطها بقيم
ت�صريحا((( .
اجلماعة ت�ضمي ًنا �أو
ً
�أما �إذا كان امل�صطلح دخي ًال فهذا ُي ْ�ض ِعف من ا�ستعماله وتدا ُوله؛ لأنه قد فقد
� َ
ومعب
أول وظيفة له ،وهي �إنتاج املعرفة ،فامل�صطلح مر�آ ٌة للأمة التي �أنتجتهٌ ِّ ،
عن فكرها وثقافتها؛ وهو �صورة لذاكرتها و�أيدلوجيتها الثقافية ،ف�إذا ُا�س ُت ْن ِب َت يف
غري �أر�ضه َف َق َد كثري ًا من خ�صائ�صه ،ثم َ�ض ُع َف ا�ستعماله ،وجند يف هذا الأُ ْخدُو ِد
كث ًريا من م�صطلحات علم الداللة ،وال�سبب عامالن:
 2/2/4الرتجمة:
يعتمد علم الداللة احلديث على نظريات داللية غربية ،فعندما َ ُ
ت ُّل النظرية
الداللية َ ُ
ري من امل�صطلحات الداللية
ت ُّل معها م�صطلحا ُتها ،فن�ش�أت من ذلك كث ٌ
العربية احلديثة ب�أثر الرتجمة ،وا�ستخدام قوانني التوليد اللفظي �أو التعريب،
املجامع اللغوية ،بل جاءت بجهود فردية �أدت
وهذه الرتجمة ق َّلما تقف وراءها
ِ
�إلى ت�صادُم وت�ضا ُرب وفو�ضى يف امل�صطلح ،و َث َّم التعددية ،وقد نالحظها يف
امل�صطلحات التالية:
 - 1احلقل= املعجمي= الداليل= املفاهمي= التكوين.
 - 2املعنى= الإ�ضايف= الثانوي= ال�ضمني= الهام�شي.
 - 3علم اللغة الإدراكي= املعريف= العرفاين.
 - 4التداولية = الذرائعية.
( )1انظر :كاريزما امل�صطلح النقدي ،حل�سن دحو ،214 :جملة املميز ،العدد ال�سابع ،2011 :خمرب
�أبحاث يف اللغة والأدب اجلزائري ،جامعة ب�سكرة.

27
هذه الطبعة �إهداء من املركز وال ي�سمح بن�شرها ورقياً �أو تداولها جتارياً

 - 5امل�صاحبة = االقرتان= التالزم اللفظي.
 3/2/4التوليد اال�صطالحي:
�إن اللغة حتيا وتتطور بالتوليد ،وهو عملية �إبداعية ُت َ�س ِّهل متثيل الأ�شياء والأفكار
والأحداث بالأ�صوات والعالمات التي تنوب عنها(((.
م�صطلحي يختلف عن التوليد الداليل ،فالتوليد
ويف�صح التوليد عن توليد
ِ
الداليل يتيح مدلو ًال جديد ًا مع املدلول القدمي؛ مما ُي ْ ِثي املفردة ،ومن ثم احلقل
الداليل الذي تنتمي �إليه� ،أما التوليد امل�صطلحي فهو تر�شيح ملدلول معجمي
واحد؛ ليكون دا ًال على مفهوم فني �أو علمي يخ�صه((( ،وقد كرث ورود ذلك يف
م�صطلحات علم الداللة ،ومنها:
 - 1احلقل		.
 - 2ال�سمة		.

 -3التوليدية.
 -4البنيوية		.

 -5النظرية الن�سبية.

 4/2/4اله َْج ُر :حيث يتم هَ ْج ُر م�صطلحات عديدة ،ولأ�سباب عديدة.
 -3/4ت�صنيف امل�صطلح من حيث الف�صاحة:
تتفاوت م�صطلحات علم الداللة من حيث الف�صاحة والأ�صالة وقدرتها على
االبتداع ،فمنها ما هو ف�صيح �أ�صيل ،ومنها ما ا ْق ُ ِت َ�ض من لغة �أخرى مبعناه دون
لفظه ،و�آخر اق ِرت�ض بلفظه ومعناه ،وهذا �أكرثها خطر ًا؛ �إذ تعلن فيه اجلماعة
ل�ضعف �إما يف اجلماعة ،و�إما يف اللغة ،فتلج�أ مذعن ًة
اللغوية عزو َفها عن لغتها؛
ٍ
�إلى االقرتا�ض.
�صور امل�صطلح من حيث الف�صاحة:
( )1املو َّلدُ ،جان بريفو ،جان فران�سوا 20:ترجمة ،خالد جهيمة ،مركز درا�سات الوحدة العربية ،بريوت
لبنان ،ط ،1ت2010م.
( )2علم امل�صطلح بني املعجمية وعلم الداللة ،د :عثمان بن طالب.90 :
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 1/3/4م�صطلح عربي �أ�صيل قدمي وم�ستقِر:
ومنه :الرتادف  -النظم  -النحت  -امل�شرتك  -اال�ستعارة  -الكناية -
ال�سياق  -الت�ضاد.
 2/3/4م�صطلح عربي حديث:
وهو امل�صطلح املو َّلد؛ حيث ظهرت احلاجة �إلى التوليد بفعل ثورة املعرفة يف
علوم الداللة ،وبفعل الرتجمة؛ �إذ �أ�صبحت هناك تر�سانة من امل�صطلحات تقف
عند باب اللغة لتُ�س َّمى ،في�ؤذن لها بالدخول ،فال منا�ص من التعريب فيها ،ومنها:
(الر�صف  -ال�سوابق  -اللواحق  -الالم�سا�س  -الكفاية النف�سية  -العرفانية -
علم الت�أثيل).
فهذه امل�صطلحاتُ و�شاكلتُها دخلت على اللغة العربية بفعل الرتجمة ،وقوانني
التوليد امل�صط َل ِحي.
 3/3/4م�صطلح �أجنبي ( ُم َع َّرب) :وهو نوع َي ِق ُّل ورودُه يف م�صطلحات علم
الداللة؛ حلر�ص اللغويني على التوليد والتعريب ،و رغم �أن جمال امل�صطلح
(لغوي) �إال �أنه مل ْ
يخ ُل من امل�صطلحات الأجنبية رغم قلتها؛ مثل( :ال�سيمانتك)،
(اللك�سيم)( ،الهومنومني)( ،البولزمي)( ،الكال�سيم)( ،الربجماتية)،
تر�ص ُد اللغويني العرب للم�صطلح الأجنبي يف قلة دخوله
(ال�سيمياء) ،فقط �أَ ْ�س َه َم ُّ
للغة العربية.
خام�س ًا :اخل�صائ�ص الأنطولوجية حلقل امل�صطلح:تهدف �أبحاث
الأنطولوجيا ،عموم ًا� ،إلى تق�سيم َ
العال عند مفا�صله الأ�سا�سية؛ بغر�ض اكت�شاف
الفئات والأنواع الأ�سا�سية التي تندرج حتتها موجوداته ب�شكل طبيعي((( .
( )1انظر :ال�شبكات الداللية والأنتولوجيا العربية باعتماد املعاجم املقي�سة :د.عبد املجيد حمادو و�آخرون.9:
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فالأنطولوجيا متتلك القدرة على التمثيل املعريف للغة من خالل النماذج
التي تقوم بربط الألفاظ باملفاهيم ،واملفاهيم بالكليات من خالل جمموعة
من العالقات الداللية بينها ،مبا ي�سهم يف ت�شكيل قواعد املعرفة وبنائها،
وي�س ِّهل تداو َلها.
حيث يكون عمل امل�صطلحي يف �سياق النظرية امل�صطلحية املعا�صرة،
باعتباره منذجة معرفية ,ومما ت�ستلزمه هذه النمذجة من منذجة جمال
االخت�صا�ص ،ومنذجة الت�صور.
ثم على امل�صطلحي �أن
فنمذجة املجال وظيفتها الأولى تدبري املعرفة ،ومن َّ
منوذجا لتمثيل الكيفية التي ُن ِّظم (�أو ُب ِن َي) بها َ
العال الفرعي الذي
يوج َد
ِ
ً
ي�ش ِّكله جمال االخت�صا�ص.
ومن الت�صورات القاعدية يف جمال الداللة( :ت�صور املعنى) ,فكل �شئ يف
حقل الداللة يدور حول املعنى.
�أما منذجة الت�صور فتتعلق بالتمثيل للمحتوى الداليل الذي ي�شكل الت�صور،
وذلك باعتماد االختيارات التي تتيحها النظريات الداللية؛ ك�أن يعترب املعنى
الت�صوري مم ّثال يف تعريف الت�صور الذي ميكن بدوره �أن ميثل يف �صورة منوذج
ت�صوري ،كال�شبكة الداللية� ،أو الإطار الداليل �إلخ (((.
ومن الق�ضايا املندرجة يف منذجة الت�صور البني ُة املعرفي ُة التي تك�شف عنها
امل�صطلحات ،ومنها ما يعترب «متثي ًال �أنطولوج ًّيا» للم�صطلحات� ،أو «منذج ًة»
للت�صورات امل�صطلحية التي ميكن �أن تلحظ العالقات بني عنا�صرها يف عدة
م�ستويات� ،أهمها التعاريف �أو نظام الروابط الت�صورية.
( )1غاليم (� ،)2010ص21 .؛ وانظر مارتن وفان دير فليت (� ،)2003ص.346-343 .343.

30
هذه الطبعة �إهداء من املركز وال ي�سمح بن�شرها ورقياً �أو تداولها جتارياً

الندوات والمؤتمرات 11

 1/5وتتكون الأنطولوجيا من عنا�صر �أ�سا�سية �أهمها:
 - 1املوجودات والكائنات.
 - 2الأنواع والفئات.
 - 3اخل�صائ�ص الداللية.
 - 4العالقات الداللية بني تلك املوجودات.
(انظر �شكل «) »2
الكلمة (جمالها)
 -1الداللة
-2علم الداللة
 -3العالقات

فروعها
املعجمية  -املركزية  -الهام�شية  -الإيحائية
املنطقي  -الت�أويلي  -التوليدي -البنيوي -
الت�أثيلي
الرتادف  -الت�ضاد  -اال�شتمال  -الت�ضمني -
اال�شرتاك

وتقوم بنية الأنطولوجيا على ثالث نظريات �أ�سا�سية( :احلقول الداللية/
التحليل الداليل /العالقات الداللية).
وتبدو قيمة النظريات الداللية يف بناء الأنطولوجيا بقدرتها على حتديد املعنى
أ�سا�س للفظ بو�ضوح ،وبناء ال�سمات الداللية له ،وكذلك قدرتها على تفكيك
ال ِ
الوحدة الداللية �إلى ذرات املعنى مبا ُي َ�س ِّهل متثيلها معرفي ًا ،ويحدد مفاهيمها
و�سماتها ،بحيث تكون املعاين داخل احلقل �شبكة وا�سعة متعددة الأبعاد ،تن�سج
العالقات الداللية خيوطها((( .
أمنوذجا ،د .نوال بنت
( )1انظر :بحث �أنطولوجيا الأر�ض( ،درا�سة لغوية حا�سوبية يف �ضوء حقل املكان � ً
�إبراهيم احللوة 13:بحث من�شور يف جملة علوم اللغة ،العدد (2013 )55م.
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�أما العالقات الداللية التقليدية �إلى تقوم عليها الأنطولوجيا ،ف�أهمها العالقات
الرتاتبية ،كاال�ستعالء( :الت�ضمني) ,وعالقة اجلزء بالكل ( :اال�شتمال )� ،أما
كيفي للمفاهيم ،يقوم على ال�صفات امل�شرتكة بني �أ�صناف
الت�ضمني فهو
ٌ
مقيا�س ٌّ
هذا املفهوم ،وهو �أكرثها تداو ًال ،ومنه تتفرع الأنطولوجيا ،و�أما (اال�شتمال ،وهو
كمي للمفهوم ،يقوم على �شمول املفهوم
عالقة اجلزء من الكل) ،فهو
ٌ
مقيا�س ٌّ
عدد ًا من الأ�صناف التي ينطبق عليها هذا املفهوم� ،إلى جانب عالقات �أخرى
كالرتادف والت�ضاد.
علم ًا �أن النهج املعجمي احلديث يهتم بعدد �أكرب من العالقات املعجمية
داخل الأنطولوجيا ،والتي تتعدى ذلك لت�شمل( :العالقات ال�صرفية ،الداللية،
والرتكيبية التوزيعية ،والتالزمية)� ،إ�ضافة �إلى الروابط الت�صورية املنتمِ َية �إلى
امل�ستوى املعريف.
2/5بناء املفاهيم داخل الأنطولوجيا:
 1/2/5هناك مفاهيم عامة ،وهي (املجاالت):
ولها خ�صائ�ص ،ومنها يف حقل علم الداللة( :املنهج الداليل  -املعنى الداليل
 النظرية الداللية -الن�ص  -احلقل).�إذ جند هذه املفاهيم �أو املجاالت فروع ًا عن احلقل ،وهي تت�صف بالآتي:
� - 1أنها حتتوي على �سمات �أقل ك ًّما يف (املعنى) و(احلقل) و(النظرية).
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(انظر ال�شكل )3

 - 2ذات تفا�صيل قليلة.
 - 3يتفرع من املجال مفاهيم مت�شابهةَ ،ك َ�ش َب ِه املرتا ِدفات ،والتد ُّرج
الت�ضاد)،
العالقات
الداليل ،فمن عالقة الت�ضمني( :املعنى
ومن عالقة اال�شتمال ( :الت�ضاد :املتعاك�س  -املتدرج  -احلا ّد -
االجتاهي) ،ومن عالقة الت�ضاد( :الرتادف  /الت�ضاد) (احلا ّد /املتدرج )
( التو�سيع /الت�ضييق).

33
هذه الطبعة �إهداء من املركز وال ي�سمح بن�شرها ورقياً �أو تداولها جتارياً

منوذج التمثيل الأنطولوجي �شكل رقم «»4

 2/2/5يف الأنطولوجيا هناك مفاهيم خا�صة وحمددة ،وهي فروع من هذه
املجاالت ولها خ�صائ�ص ،وهي:
-1حتتوي على �سمات داللية �أكرث ،وت�ساعد على حتديد �صفة ال�شيء املفرد
الذي ميثل هذا املفهوم.
(انظر ال�شكل رقم «) »5
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 -2حتتوي على �سمات �أدق من املجال ،وت�ساعد على حتديد (املم ِّيز) الداليل،
وهو �سمة ال توجد �إال يف هذه الكلمة ،وتقع هذه ال�سمة يف �آخر ال�سل�سلة من
التحليل ،وال تتكرر �إال يف حالة الرتادف.
ُ -3ت ِّعب عن تفا�صيل دقيقة.
(انظر ال�شكل رقم «) »6

ُ -4ت ِّعب عن التدرج الداليل ،والتنوع الداليل داخل احلقل واملجال والفرع.
وميكن �أن تطور الأنطولوجيا �أنواع ًا عدة من العالقات يت�ضح فيها ت�شا ُب ُك احلقل
مع املجال واملجال مع الفرع ،ون�ضرب لتمثيل هذه العالقة بال�شكل الأنطولوجي
التايل (.)7
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(انظر ال�شكل رقم «) »7

ومن �أ�شكال الأنطولوجيا �أن املعنى يتد َّلى من الأعلى �إلى الأ�سفل ،فهو �أَ ْ�ش َب ُه
بعناقيد داللي ٍة تربطها �شبك ٌة من العالقات من خالل عالقة (هو) ،مبا ي�سمح
َ
لعدد من ال�سمات داخل جماالت احلقل وفروعه من خالل عالقة
بالتجمع ٍ
(الت�ضمني) ،وهنا تكمن قدرة الأنطولوجيا على ربط املعرفة باملفاهيم.
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نتائج البحث :
بعد �أن ُطفْنا يف امل�صطلح الداليل يف اللغة العربية و�ص ًفا عطفنا على التحليل
الذي �أ�سفر عن النتائج التالية:
 -1رغم �ضخامة حقل امل�صطلح الداليل ،ورغم تنوعه الفكري والثقايف� ،إال �أن
ال�صلة بني املعنى الأ�صلي ،واملعني امل�صطلحي تبدو وا�ضح ًة  -يف كثري منه-
ِل ُق ْر ٍب داليل بينهما.
ُ -2ي َع ُّد (علم الداللة) من العلوم اللغوية احلديثة ،ومع ذلك ف�إنه ُي َع ُّد علم ًا
نا�ضج ًا� ،أ�سهم الرتاث والعلوم الغربية والرتجمة يف نه�ضته ،و�إن كانت ت َُ�شو ُبه
ُ
بع�ض املالحظات.
� -3أثبت البحث ات�سا َع علم الداللة احلديث؛ حيث دخلت فيه علوم جديدة؛
كال�صوت ،وال�صرف ،والنحو ،البالغة ،والن�ص ،واخلطاب ،وال�سياق،
والنظم ،واملنطق ،والفل�سفة ،وهذا �أدى �إلى ُّ
ت�ضخم م�صطلحاته.
ورافد
رافد عربي �أ�صيلٍ ،
 -4اعتمدت م�صطلحات حقل الداللة على را ِفدينٍ :
حديث دخيل تل َّقفته العربية ب�شجاعتها بالتوليد والتعريب؛ لذا فقد كاد
امل�صطلح الداليل يكون عرب ًّيا �سوى م�صطلحات قليلة ميكن ح�صرها.
ُ -5ي َع ُّد اال�شتقاق والتوليد من �أكرث �آل َّيات �صياغة امل�صطلح الداليل احلديث
ا�ستخداما.
ً
االن�سجام الدال َّ
� -6أثبت البحثُ
يل بني داللة ال�صيغة وامل�صطلح ،كما يف ا ْف ِتعال:
َ
(اال�شتقاق  -االنتقال  -االنزياح) ،ويف َتفْعيل( :الت�ضييق  -التو�سيع -
الت�ضمني) ،ويف تفاعل( :التقابل  -التنافر  -الرتادف)؛ مما ي�ؤكد �أثر
ال�صيغة ال�صرفية يف بناء مفهوم امل�صطلح.

37
هذه الطبعة �إهداء من املركز وال ي�سمح بن�شرها ورقياً �أو تداولها جتارياً

قوالب
 -7متيل بع�ض جماالت احلقل �أو فروعه �إلى ا�ستخدام �صيغ معينة
َ
للم�صطلح ،ففي جمال (تغريات املعنى) جند �صيغة (تفعيل) ،كما يف:
(التو�سيع  -الت�ضييق  -الت�شنيع  -الرت�سيخ  -الت�شبيه  -التخ�صي�ص)،
ويف جمال العالقات جند �صيغة (تفاعل) ،كما يف( :الرتادف  -التقابل -
الت�ضاد  -التنافر).
� -8أ�سهمت الأنطولوجيا يف الك�شف عن جوهر امل�صطلح وعالقاته الداللية من
حيث الت�شجري ،كما �أ�سهم الت�ضم ُني يف بيان عالقة الت ََّ�س ُّفل واال�ستعالء
والتدرج يف حتديد مكان امل�صطلح ما بني مفاهيم مقارِبة له يف املجال نف�سه.
 -9اعتمد علم الداللة العربي يف نه�ضته احلديثة على النظريات اللغوية الغربية،
�إال �أن ذلك -رغم �أثره -مل يطم�س ال ُه ِو َّي َة العربية؛ �إذ بدت ظاهر ًة جلي ًة يف
كثري من م�صطلحات احلقل.
ُ -10ت َع ُّد ظاهر ُة اال�شتمال من �أكرب عالقات الأنطولوجيا ظهور ًا يف امل�صطلح
الداليل؛ حيث كانت و�سيل ًة من و�سائل تكا ُث ِر مفرداته؛ لكرثة التنوع يف
مفاهيم املجال �أو الفرع ،ب�سبب (عالقة اجلزء من الكل).
دقيق للخ�صائ�ص الداللية لكل م�صطلح ،وبيان
 -11قامت الأنطولوجيا
ٍ
بر�صد ٍ
العالقات الداللية التي تربطه مب�صطلح � َآخ َر داخل احلقل مبنهج بنائي
َ�س َّه َل ال َ
إدراك وال َّت َل ِّقي.
 -12يلي ظاهر َة اال�شتمال ظاهر ُة الت�ضمني الداليل ،وهي امل�سئولة عن تفريع
احلقل ،وبناء ُ�س َّلمِ َّي ِت ِه عل ًّوا وا�ستفا ًال ،وهي من �أقدر العالقات يف بناء �شبكة
املفاهيم داخل احلقل.
 -13يلي ظاهر َة اال�شتمال ظاهر ُة الرتادُف؛ حيث �ش َّكلت هذه الظاهرة �أخدود ًا
ُ
ُ
واالقرتا�ض
و�ضعف الرتجمة،
�ضخم ًا من امل�صطلحات �سب ُبها الإقليمي ُة،
الأجنبي ،فدفعت العربي ُة َ
يب امل�صطلح الداليل بال َف ْو�ضى
وبال ذلك ب�أن �أُ ِ�ص َ
والتع ُّددية لغري حاجة.
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� -14أدت ظاهر ُة الرتادف �إلى تعدد امل�صطلح ،ف�أظهرت احلاج ُة قانون ًا جديد ًا هو
ال َه ْج ُر وال�شيوع ،ف ُه ِج َرت م�صطلحاتٌ  ،و�شاعت �أخرى ،كما يف( :توليدية/
ذرائعية ) (معرفية /عرفانية /عرف َنة)
 -15تعد ظاهر ُة �إعادة ال�صياغة من �أكرث �آليات الرتادف ا�ستخدام ًا ،ال�سيما
بني املفرد واملركب ،كما يف( :امل�صاحبة /االقرتان) ،و(التالزم اللفظي).
 -16ك�شف تعدد املعنى داخل احلقل قدر َة اللغة العربية على التوليد الداليل من اجلذر
الواحد بد ًال من خلق مفردات جديدة ،ومنه( :دال /مدلول /داللة /داليل).
َ -17ي ِ�شي ُع اال�سم املركب ك�آلية من �آليات �صناعة امل�صطلح الداليل بجميع
�أنواعهُ ،
ويكث املركب الو�صفي ،واال�سمي ،والإ�ضايف ،وهو �أكرث تداو ًال من
اال�سم املفرد ،ومنه( :الت�ضاد القطبي  -دوران املعنى  -الداللة ال�صرفية)،
كما َي ِر ُد املركب الثالثي ،ومنه( :علم الداللة املنطقي) ،و(عالقة اجلزء
بالكل) ،و(الت َل ُّطف يف التعبري) ،وهي ،كما تبدو ،مركبات طويلة ،فهذه
وع َّدت م�أْ َخذ ًا عليه.
و�أمثالها �أ�ضعفت بني َة امل�صطلحُ ،
ا�ستخدام �آلي ِة النحت يف امل�صطلح الداليل العربي ،وهذ مما ي�ؤخذ على
 -18يق ُّل
ُ
�صياغته ،رغم �أن النحت �س ُي ْج ِدي نفع ًا يف �صياغة امل�صطلح املركب دون
احلاجة �إلى املركبات الثالثية فيه.
مت�صاحبات لفظية
� -19إن املركبات املوجودة يف امل�صطلح الداليل هي مبثابة
ِ
الت�صاحب ما بني التالزم وامل�سكوكات .
تختلف فيها درجة
ُ
� -20أثبتت درا�سة امل�صطلح الداليل يف �ضوء الت�شجري الأنطولوجي �أنها �ستفتح
�سمحا �أمام منذجته حا�سوب ًّيا .
الطريق ً
عيوب �صناعة امل�صطلحات يف العلوم كافة ،ويف امل�صطلح
 -21تك�شف الأنطولوجيا َ
خا�صة؛ حيث تظهر الفجوات امل�صطلحية داخل احلقل ،كما تظهر قدرة لغة
احلقل على حتديد مفاهيم امل�صطلح مبا مينع تكرار اللفظ �أو املعنى.

39
هذه الطبعة �إهداء من املركز وال ي�سمح بن�شرها ورقياً �أو تداولها جتارياً

� -22أثبت الت�شجري الأنطولوجي قوة العالقة بني علم الداللة وعلم املنطق؛ �إذ
جند كثري ًا من التداخل بني مدلوالت العلمني وم�صطلحاتهما.
مب�صاحباته م�صدر ًا ثر ًّيا للمجاز يف امل�صطلح الداليل؛ حيث
ُ -23ي َع ُّد املكان
ِ
جند تعالق ًا وا�ضح ًا بني احلقلني ،ومنه( :االحتواء  -البنيوية  -الدوران
 االنحطاط  -ال ُّر ِق ّي  -القطب  -املتدرج  -الفجوة  -احلقل  -الأ�سا�س املركزية  -الهام�شية  -الو�ضع  -النقل  -اال�شتقاق  -االنزياح  -النحت املجاز  -الر�صف  -الرتبة  -االنحراف  -التحويل) ،وذلك ي�ؤكد �أن حقلاملكان كان َم ْر َت ًعا ِخ ْ�ص ًبا للم�صطلح الداليل ،و�أغل ُبها من املجاز امليت� ،أما
احلي ف َي ِق ُّل ههنا ،ومنه( :التوليد  -املجاز امليت  -املجاز احلي ).
املجا ُز ُّ
هذا ما ا�ستطعنا معه جهد ًا ،ولنا مع امل�صطلح الداليل ِو ْر ٌد � َآخ ُر يف وقت � َآخ َر
ب�إذن اهلل.
واحلمد هلل الذي تتم بنعمته ال�صاحلات
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2121طالب ،عثمان ،علم امل�صطلح بني املعجمية وعلم الداللة� ،ضمن ت�أ�سي�س
الق�ضية اال�صطالحية ،قرطاج ،بيت احلكمة1989 ،م.
2222عبد اجلليل  ،عبد القادر ،املعجم الو�صفي املباحث علم الداللة ،عمان ،دار
�صفاء للن�شر والتوزيع ،ط 1ت 2006م.
2323عمر� ،أحمد خمتار ،علم الداللة ،القاهرة ،عامل الكتب ،ط1998 ، 51م .
2424غاليم ،حممد ،عن الكلمة وامل�صطلح ،من كتاب امل�صطلح بني املعيارية
والن�سقية ،الرباط ،من�شورات معهد الدرا�سات والأبحاث للتعريب ،ت
2006م.
2525غاليم ،حممد ،2010/1999 ،املعنى والتوافق ،مبادئ لت�أ�صيل البحث
الداليل العربي ،من�شورات معهد الدرا�سات والأبحاث للتعريب بالرباط.
(�صدر يف طبعة ثانية عنه).
2626غاليم ،حممد ،2010 ،عن النمذجة املعرفية امل�صطلحية� ،ضمن كتاب:
الهند�سة املعرفية والتدبري احلا�سوبي يف امل�صطلح املو َّلد� ،إعداد :حممد
غاليم ،وعبد الرزاق تورابي ،من�شورات معهد الدرا�سات والأبحاث للتعريب
بالرباط.
2727الغزايل ،معيار العلم يف فن املنطق ،دار الأندل�س ،بريوت.1983 ،
2828الغزايل ،امل�ست�صفى من علم الأ�صول ،دار العلوم احلديثة ،بريوت.
2929فاخوري ،عادل ،علم الداللة عند العرب ،دار الطليعة ،بريوت.1985 ،
3030القا�سمي ،علي ،علم امل�صطلح  ،بريوت ،مكتبة لبنان نا�شرون ،ط ت 2008م.
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3131لوبنز� ،سب�ستيان ،علم الداللة ،ترجمة د�.سعيد بحريي ،القاهرة ،مكتبة
زهراء ال�شرق ،ط2010 ، 11م .
3232ابن منظور ،ل�سان العرب ،بريوت ،دار �صادر .
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مبــادئ النظرية المصطلحية الحديثة
مقارنــة مع النظرية المصطلحية
التقليديــة ( التذييل والتكمييل ألبي
أنموذجا)
حيان األندلســي  -الجزء األول-
ً
أ .د .محمد السيدي
جامعة محمد الخامس الرباط
د.عايدة البصلة
جامعة األميرة نورة بنت
عبدالرحمن

مقدمة:

أ�سا�س للُّغة هي التوا�صل بني �أفرا ِد
يذهب الل�سا ِن ُّيونَ �إلى القول� :إن الوظيف َة ال َ
ع�شري ٍة لغوي ٍة ما؛ �إذ بها ُن ْخ ِ ُب ،وبها َن ْ�ست َْخ ِ ُب ،فهي ِوعا ُء الفكر ،وو�سيل ٌة لنقل
ُ
وظائف �أخرى
امل�شاعرَ ،ومظه ٌر من مظاهر احل�ضارة الب�شرية ،غ َري �أن اللغ َة لها
م�شتق ٌة من وظيفتها الأولى ،من بني هذه الوظائف �أن اللغة هي الو�سيلة التوا�صلية
ترتج َم غريها من الأن�ساق التوا�صلية ،بل �إنها قادرة
الوحيدة التي ميكنها �أن ِ
على و�صف نف�سها ،هذه الوظيفة هي التي �سماها الل�سانيون بالوظيفة امليتالغوية
�أو الوا�صفة� ،أو ما يعرف كذلك باللغة اخلا�صة مبجال معريف معني؛ �إذ لكل علم
لغته امل�ش َّكلة من جمموع امل�صطلحات التي يتوا�صل بها امل�شتغلون بق�ضاياه ،وهي
التي متيزه عن غريه من العلوم ،انطال ًقا من هذه املالحظة ،وبالنظر يف تاريخ
يعب بها عنها؛
العلوم ،نتبني �أهمية انتقاء امل�صطلحات ،وحتديد املفاهيم التي َّ
حتديده
فقد اهتم الدار�سون منذ القدم بامل�صطلح ،ون َّبهوا ملا قد ين�ش�أ عن عدم
ِ
و�ضبطه� ،إن كان ذلك على م�ستوى ال�صيغة ال�صرفية� ،أو على
حتديدً ا دقي ًقا
ِ
م�ستوى املحتوى الداليل ،فو�ضعوا جمل ًة من ال�شروط غايتُها االحرتا ُز من كل لب�س

45
هذه الطبعة �إهداء من املركز وال ي�سمح بن�شرها ورقياً �أو تداولها جتارياً

�صعب الإدراك والفهم ،فامل�صطلحات هي مفاتيح
قد يع ِرتي ا�ستعما َله ،ويجعله َ
العلوم ،كما قال اخلوارزمي يف كتابه «مفاتيح العلوم» ،ذلك �أنّ فهم امل�صطلحات
ِن ْ�ص ُف ال ِعلم؛ �إذ امل�صطلح هو ٌ
يعب عن مفهوم ،واملعرفة َن َ�س ٌق من املفاهيم
لفظ ِّ ُ
يرتبط ُ
ببع�ض ،فت�ش ِّكل منظوم ًة من�سجم َة العنا�صر.
بع�ضها ٍ
ولقد �أدرك القدماء من علماء الأ�صول والفقهاء والنحاة وغريهم من �أقطاب
املعرفة العربية الإ�سالمية �أهم َّية امل�صطلح ودوره يف حت�صيل العلوم ،فقال
الالزم املحت َُّم ،وامله ُّم املق َّد ُم؛ لعموم
القلق�شندي“ :على �أنّ معرفة امل�صطلح هي
ُ
احلاجة �إليه ،واقت�صار القا�صر عليه:
ُ
طريف ا َمل ْ�صن ِع »
�صاب بها
�إنَّ ال�صنيع َة ال تكونُ �صنيع ًة حتَّى ُي َ
كما �أ�شار�إليه ال َّتها َن ِوي يف مقدّمة كتابه امل�شهورَ « :ك َّ�شاف ا�صطالحات الفنون» ،حيث
قال�« :إنّ �أكرث ما ُي ْح َتاج له يف العلوم املد َّونة ،والفنون املر َّوجة �إلى الأ�ساتذة هو ا�شتبا ُه
اال�صطالح ،ف�إنّ ِّ
لكل ِعلم ا�صطالح ًا به �إذا مل ُيع َلم بذلك ال يتي�سر لل�شارع فيه �إلى
امل�صطلح
االهتداء �سبي ًال ،وال �إلى فهمه دلي ًال ،((( ».وع َّرف اللغويون العرب القدامى
َ
معي� ،أو �أ ّنه ٌ
»:ب�أ ّنه لفظ َ
لفظ ُن ِق َل من اللغة العامة
يتوا�ض ُع عليه القو ُم لأدا ِء ٍ
مدلول َّ ٍ
�إلى اللغة اخلا�صة للتعبري عن مع ًنى جديد»((( ،بينما ذهب اجلرجاين �إلى القول ب�أن
با�س ٍم ماُ ،ي ْن َقل عن مو�ضعه» ثم
قوم على ت�سمية ال�شيء ْ
امل�صطلح« :عبارة عن اتفاق ٍ
�أ�ضاف وك�أ ّنه يتحدث عن بع�ض طرائق و�ضع امل�صطلح�« :إخراج اللفظ من مع ًنى �إلى
� َآخ َر؛ ملنا�سب ٍة بينهما»(((� ،أما �أبو البقاء ال َك َف ِوي فريى يف كتابه «الك ّل ّيات» �أن «اال�صطالح:
هو ُ
اتفاق القوم على و�ضع ال�شيء ،وقيل� :إخراج ال�شيء عن املعنى اللغويّ �إلى مع ًنى � َآخ َر
(((

()1
()2
()3
()4

الق�شلقندي� ،صبح الأع�شى يف �صناعة الإن�شا ،حت :حممد ح�سني �شم�س الدين ،بريوت ،دار الكتب
العلمية ،من�شورات حممد علي بي�ضون� ،ص .31
التهاوين ,ك�شاف ا�صطالحات الفنون ،حتقيق لطفي عبد البديع – القاهرة 1963،م�-ص1
علي القا�سمي ،علم امل�صطلح �أ�س�سه النظرية وتطبيقاته العلمية ,مكتبة لبنان ط2008 1م ,الف�صل
ال�ساد�س ع�شر –�ص266
اجلرجاين ,التعريفات ،بريوت – دار الكتب العلمية 1983،م�,ص28

46
هذه الطبعة �إهداء من املركز وال ي�سمح بن�شرها ورقياً �أو تداولها جتارياً

الندوات والمؤتمرات 11

لبيان املراد»((( ،هكذا نالحظ �أن درا�سة �أي جمال معريف تقت�ضي �إدراك وفهم ال َّن َ�سق
ومفاتيح َن َ�س ِقه املفاهيمي.
اال�صطالحي الذي ي�ش ِّكل �أدا َته التوا�صلية،
َ
لعلم ما ،من
مي ِّثل
ُ
امل�صطلح �إذن النوا َة اللفظي َة التي تعك�س البنية املفاهيمية ٍ
�أجل تو�ضيح ذلك نرى �ضرورة النظر يف مدى علمية الدرا�سات امل�صطلحية� ،أو
قائم الذات؟ وما هو مو�ضوعها؟
بعبارة �أخرى ما الذي يجعل امل�صطلحية عل ًما َ
وما هي طبيعة العالقة بني امل�صطلح واملفهوم؟ وكيف ُي�صا ُغ احل ُّد؛ �أي :تعريف
امل�صطلح؟ وهل يخ�ضع كل ذلك ل�ضوابط ومقايي�س علمية؟ للإجابة عن هذه
الأ�سئلة ،وما قد يرتتب عنها ،ف�إننا نقرتح ً
جمال من جماالت الدرا�سات اللغوية،
ونعني النح َو ،انطال ًقا من منوذج نراه �أَ ْم َث َل ملا يطرحه من مالحظات ،وما
يقرتحه من �إجابات عن الأ�سئلة التي تعرت�ض امل�شت ِغل بالنحو العربي خا�ص ًة يف
جوانبه النظرية ،والنموذج الذي نقرتحه هو كتاب «التذييل والتكميل» لأبي حيان
الأندل�سي املتويف (745م ) ((( ،والذي قيل فيه ويف كتابه االرت�شاف( :مل ي�ؤ َّل ْف يف
أعظم من هذين الكتابني ،وال �أجم ُع وال �أح�صى للخالف والأحوال)(((.
العربية � ُ
و�سنقت�صر على اجلزء الأول منه؛ لأننا نعتقد �أن ما ورد فيه من مالحظات
وانتقادات ميكن �أن ين�سحب على جممل �أجزاء الكتاب.
امل�صطلحية :املو�ضوع والعلم
امل�صطلحية :هي العلم الذي ُي ْع َنى ب�ضبط وو�صف وتقدمي حدود اال�صطالحات،
العنا�صر املعجمية امل�ستعملة يف جماالت معرفية متخ�ص�صة؛ �سواء �أكانت من
و�ضع ذلك املجال املعريف� ،أو م�ستعارة من جمال معريف �آخر(((.

( )1الكفوي ،الكليات ،حت :عدنان دروي�ش وحممد امل�صري (دم�شق م�ؤ�س�سة الر�سالة 1992م�-ص129
( )2هو :حممد بن يو�سف بن علي بن حيان الأندل�سي  -انظر يف ترجمته �:إ�شارة التعيني ,290بغية الوعاة 280/1
( )3بغية الوعاة � ,282/1شذرات الذهب 147/6:
La terminología. Teoría, metodología, aplicaciones, Barcelona, Ed. Antártida :)1993( .CABRÉ, M.T
()4
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قوائم ال�صطالحات املجال املعريف املع ِن ِّي
 vنعني ب�ضبط املفاهيم((( :و�ض َع
َ
بح�سب منهجية حمددة م�سب ًقا.
تعريف لكل ا�صطالح منها بح�سب ما يد ُّل عليه
 vنعني بو�صف املفاهيم((( :تقد َمي
ٍ
ا�ستعماله ،وو�صف �سريورة تك ُّونه من منظور �صريف ا�شتقاقي.
ا�صطالحات املجال املعريف
قوامي�س ت�ضم
 vنعني بتقدمي املفاهيم(((� :صناع َة
ِ
َ
امل َع َّي.
قد يبدو للبع�ض �أن امل�صطلحية تتقا�سم املعجمية َ
بع�ض اخل�صائ�ص ،غ َري �أن
طبيعة العنا�صر التي ُت ْع َنى بها ك ُّل واحدة منهما �أدت �إلى قيام نظريات خا�صة بكل
جمال من املجالني (امل�صطلحية ،واملعجمية) ،تقودُنا هذه املالحظة �إلى القول:
�إن امل�صطلحي َة عل ٌم قائ ٌم الذات.
امل�صطلحية بني التنظري واملمار�سة:
ت ُيل على ثالث
ي�ستفاد مما تقدم �أن «امل�صطلحية» كلمة متعددة الداللةِ ُ ،
حاالت مرتبطة بال�ضبط ،والو�صف ،والتقدمي(((:
 vامل�صطلحية بو�صفها نظريةُ :يرا ُد بها جممو ُع املبادئ واال�ستدالالت والنتائج
املتعلقة بالعالقات الرابطة بني املفاهيم واال�صطالحات امل�ستعملة للتعبري
عنها ،وكذا تعيني طبيعتها ال�صرفية.
( )1حممد ال�سيدي� :ضوابط و�ضع امل�صطلح الل�ساين ندوة جممع اللغة العربية ظرابل�س ليبيا 2007
( )2نف�سه
( )3نف�سه
(Maria Teresa Rijio da Fonseca Lino : « Néologie (s) et terminologie : Observation du portugais )4
contemporain », in la Banque des Mots (Revue de terminologie française), Numéro spécial, CILF, Paris
74-67 pp ,1990
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 vامل�صطلحية بو�صفها ممار�س ًة عملي ًة :نعني بذلك جممو َع املمار�سات واملنهجيات
الناجتة عن الت�صورات النظرية املمكنة ،من �إجناز عملية ال�ضبط ،وحتيد
الو�صف املنا�سب لكل ا�صطالح وفق ما هو معمول به بني املتخ�ص�صني يف
درا�سة و�صناعة املعاجم املخت�صة.
v

امل�صطلحية بو�صفها قائم ًة من الكلمات :ونعني بها جممو َع الكلمات �أو
الرتاكيب املبنية وفق قواعد �صرف اللغة ،وامل�ستع َملة يف جمال معريف معني،
والناجتة عن ممار�سة نظرية وجتربة ا�صطالحية؛ بعبارة �أخرى ميكن �أن
نقول� :إن امل�صطلحية هي ذلك املعجم اخلا�ص با�صطالحات جمال معريف
ما ،بهذا الفهم ف�إن ا�ستعمال لفظ «ا�صطالحات» يجب �أن ُي ْق َرنَ با�سم املجال
املعريف املق�صود ،فنقول ً
مثل :ا�صطالحات النحو ،ا�صطالحات الكيمياء،
ا�صطالحات الل�سانيات...،
امل�صطلحية :املنهج واملبادئ:

امل�صطلحية �إذن علم قائم بذاته ،له ت�صوراته النظرية للمعاجم اخلا�صة،
وطرقه املنهجية لإعداد تلك املعاجم ،غ َري �أنه يتقاط ُع وجماالت معرفية �أخرى.
 vمن الفل�سفة والإبي�ستيمولوجيا :ت�أخذ امل�صطلحي ُة منهما طر َقهما يف ت�صور
بناء املعارف ،وكيفيات ت�ش ُّكل املفاهيم ،وكذا ُ�س ُبل مت ُّثل و�صياغة التعريفات،
ُ
معي ،ت�ستع ُري من
ا�صطالحات
ت�صف
فامل�صطلحية ،وهي
جمال معريف َّ
ِ
ٍ
الإبي�ستيمولوجيا َ
املالح ُظ �أن ثمة عالق َة ت�شا ُك ٍل بني
طرق تنظيم املعرفة؛ �إذ َ
تنظيم املفاهيم العلمية واال�صطالحات امل�ستع َملة للداللة عليها.
النظريات ذات ال�صلة بالتلقي ،وبالفهم،
 vمن علم النف�س :تتب َّنى امل�صطلحي ُة
ِ
وبالتوا�صل...،
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كيفيات ت�ش ُّكل وتنظيم النظريات املعجماتية� ،أي :طرق
 vمن الل�سانيات :تتب َّنى
ِ
�صناعة املعاجم املتخ�ص�صة ،فهي يف عالق ٌة وثيق ٌة با�ستعمال ودرا�سة الرموز
والعالمات اللغوية َّ
املوظفة للتوا�صل يف جمال معريف معني بني �أفراد جماعة
علمية ما ،فهي بهذا املعنى قريبة من الل�سانيات يف معناها الوا�سع خا�صة
جمايل الداللة والتداوليات (ن�سق من اال�صطالحات واملفاهيم)(((.
يتبني مما تقدم �أن املعاجم املتخ�ص�صة ،وكــذا بنوك اال�صطالحات متثل
النتائج امللمو�سة للم�صطلحية ،ينظر يف امل�صطلحية �إلــى «اال�صطالحات»� ،أو
«امل�صطلحات» على �أ�سا�س كونها الدال (يف مقابل املدلول) املم َّثل له بالكلمة
مفهوما ما
يعي
الب�سيطة البنية( :ما �سماه القدماء باملفرد)� ،أو املركب ،والذي ِّ
ً
يف جمال معريف حمدد ،امل�صطلح �إذن كلمة خا�صة يتم حتديدها يف جمال معريف
معي؛ حيث تكت�سب �صف َة امل�صطلح؛ �إذ ُت�صا ُغ امل�صطلحات �إما يف �صيغة املفرد؛
َّ
�أي :الكلمة الب�سيطة� ،أو يف �صيغة املر َّكب؛ حيث يتم حتديدها �إما عن طريق:
 vتو�سيع مدلول كلمة من كلمات اللغة العادية� ،أو بتوليد كلمة �أُحادية املعنى.
 vا�ستعمال رموزٍ  ،كما هو احلال يف علم الكيمياء.
ميكن التمييز بني املعنى اللغوي واملعنى اال�صطالحي بالرجوع �إلى املجال
ي�ستوج ُب درج ًة
املعريف املدرو�س؛ لذلك ف�إن �إدراك ما املق�صود با�صطالح ما
ِ
عالي ًة من املعرفة باملجال امل ْع ِن ِّي ،وقد ذهب دار�سو امل�صطلحية �إلى القول� :إن
اال�صطالحات تتميز عن م�شرتَكها اللفظي ب�سمات جتعلها بعيد ًة عن الت�أويل،
وترفع عنها االلتبا�س الداليل ،وميكن ح�صر تلك ال�سمات يف:
م�ضطر ٍب،
امل�صطلح دقي ًقا ،يعني ذلك �أن ال ُب ْع َد التوا�صلي غ ُري
 vالدقة� :أن يكون
ِ
ُ
ي�ستلزم معرفة ال�سياق �أو اخلطاب الذي ورد فيه،
�أي� :أن �إدراك مدلو ِله ال
ِ
()1
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وب�صفة عامة ال ي�ستوجب الرجوع �إلى العامل اخلارجي ال�ستفاء �شرط الدقة،
و�س َم بثالث �سمات هي� :أن يكون مدلو ُله حمددًا قب ًال،
ف�إن امل�صطلح يجب �أن ُي َ
و �أن يكون �أُحا ِد َّي املدلول� ،أي� :أال يكون من ِ�ص ْن ِف امل�شرتَك� ،أو من املرتادفات،
�أن تكون العالقات القائمة بني امل�صطلحات هي نف�سها القائمة بني املفاهيم.
حام ٍل النطباعات نف�سية �أو
 vاحلياديةُ :يرا ُد بهذه ال�سمة �أن يكونَ
امل�صطلح غ َري ِ
ُ
ذاتية ،بل يجب �أن يكون عا َ
يل التجريد؛ مما ي�سمح له ب�أداء وظيفته التوا�صلية
دون ل ْب ٍ�س� ،أي :يجب �أن يت�سم بالب�ساطة الداللية.
ِّ v
م�صطلح ما تواتر توظي ُفه من
االط َراد يف اال�ستعمال :نعني باطراد ا�ستعمال
َ
الدار�سني بلفظه ومدلوله ،و�إن كانت هذه ال�سمة �صعب َة التح ُّقق نتيجة تطور
العلوم واملعارف؛ مما يتطلب �أحيا ًنا �إعادة حتديد بع�ض املفاهيم ،وتعديل
بع�ض امل�صطلحات(((.
العالقة بني امل�صطلح واملفهوم:
مما يالحظ �أن الأ�شياء والوقائع التي حتيط بنا ،و�شكل العامل الذي يدور من
حولنا ال ُت َع ُّد وال ُ ْ
ت َ�صى ،غري �أننا قادرون على �إدراكها ،وعلى تكوين �صور ذهنية
عنها متكننا من �إعادة ت�شكيلها ومت ُّثلها ،و�إن غابت عن نظرنا ،ميكننا ذلك
المتالكنا قدر ًة توا�صلي ًة ن�ستطيع بها َ
ربط متوالي ٍة �صوتي ٍة معين ٍة مبفهوم معني،
يتبني مما تقدم �أن امل�صطلح مث ُله مثل �أي ٍّ
دال � َآخ َر يت�ش َّكل من ثالثة �أبعاد هي:
 vال ُب ْع ُد اللغوي :الدا ُّل� ،أو ال�صورة ال�سمعية بح�سب و�صف �سو�سري� ،أي :جمموع
مكونات ال�صيغة ال�صرفية امل�صوغ عليها امل�صطلح.
ُ
املدلول� ،أو ال�صورة الذهنية املم َّثل لها بالدال( :امل�صطلح).
 vالبعد املعريف:
()1
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مب�صطلح ما ،وهو ما ُي ُ
 vالبعد الأنطولوجي :و ُيق َْ�ص ُد به ال�شي ُء املُ ُ
قال
حال عليه
ٍ
له كذلك :املُ َ�س َّمى.
َ
ثالثة مظاهر:
امل�صطلح
هذه الأبعاد الثالثة تعطي
َ
 vاملظهر اللغوي :و ُيق َْ�ص ُد به البني ُة ال�صوري ُة� ،أي :ال�صيغة ال�صرفية ،ب�سيط ًة �أو
مركب ًة ،والتي ت�سمح ب�إدراك امل�صطلح بو�صفه عالم ًة لغوي ًة� ،أي :دلي ًال لغو ًّيا
ُي ِح ُيل على �شيء.
 vاملظهر املعريف :و ُيرا ُد به املفهوم املجرد� ،أي :ال�صورة الذهنية التي نتم َّثل بها
ما يحيل عليه امل�صطلح.
امل�صطلح الذي
 vاملظهر الأنطولوجي :و ُيق َْ�ص ُد به املرج ُع� ،أي :ما ُي ِحي ُل عليه
ُ
نريد ت�سميتَه وفه َمه.
�إلى جانب هذه املظاهر الثالثة ميكن �أن ن�ضيف مظه ًرا راب ًعا ،ونع ِني املظه َر
التوا�صلي ،وهو الذي مي ِّكنُ من �إدماج امل�صطلحات يف اللغة الوا�صفة؛ لت�شكل
َّ
جز ًءا من مكونات العملية التوا�صلية ،بناء على مقت�ضيات هذا املظهر التوا�صلي
ف�إن ُم ْن ِت َج اخلطاب العلمي ُي ْع ِطي كل م�صطلح ا�ستعم َله مع ًنى واحدً ا ،وواحدً ا
امل�صطلح من قائمة
التبا�س �أو ت�أوي ٌل ،وهو ما ُي ْخ ِر ُج
فقط ال يتغ ُري ،وال يع ِرتيه
َ
ٌ
أحادي القراءة� ،إن توازن العالقات بني تلك الأبعاد
امل�شرتَك املعنوي ،ويجعله � َّ
خ�صائ�ص امل�صطلح.
وهذه املظاهر هو الذي يحد ُد
َ
امل�صطلح واحلد �أو التعريف:
�إذا كان امل�صطلح هو الكلمة �أو اللفظة املُحيل ُة على مفهوم يف جمال معريف ما،
و�إذا كان ي�شكل عن�ص ًرا من عنا�صر اللغة الوا�صفة اخلا�صة بذلك املجال ،فما
طبيعة العالقة التي تربط بينه وبني حده �أو التعريف الذي ُي ْ�س َن ُد له يف قامو�س
مفردات ذلك املجال املعريف؟.
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لقد َع َّر َف اللغويون من �أ�صحاب املعاجم َ
احل َّد بقولهم :احلد هو»:املا ِن ُع
متام املعنى ،وما
ِ
واحلاج ُز بني �شيئني ،وت� ُ
أديب املذ ِن ِب ،والنهاي ُة التي ينتهي �إليها ُ
(((
يو�صل �إلى الت�صور املطلوب» .
ِّ
�إذا كان �أ�صحاب املعاجم قد َع َّر ُفوا َ
احل َّد لغ ًة على النحو الذي �أ�شرنا �إليه ،ف�إن
امل�شتغلني بالعلوم من نحا ٍة ،وفقها َء ،وعلما ِء الأ�صول ،واملناطقة يرون �أنه« :ما
ُ َي ِّي ُز ال�شي َء ع َّما عداه ،وال يكونُ كذلك حتى يكون جام ًعا مان ًعا»((( ،ومعنى ذلك
�أن تعريف «الإن�سان» مثال هو :احليوان الناطق ،وبذلك مي ِّي ُز الإن�سانَ عما ي�شا ِر ُكه
فيه مطلق احليوان ،وال مي ِّي ُز ال�شي َء عما عداه �إال �إذا كان جام ًعا لأفراد ا َمل ْحدود،
فال يخ ُر ُج عنه �شي ٌء منها ،مان ًعا من دخول غريه معها ،كما �أن احل َّد واملع َّر َف يف
عرف النحاة والفقهاء والأ�صوليني ا�سمان مل�س ًّمى واحد� ،أما يف عرف املناطقة
ف�إن املع َّرف باملعنى املذكور عندهم � َأع ُّم من احلد؛ ل�شموله له ولغريهَ ،
واحل ُّد عند
(((
�أهل امليزان :قو ٌل دا ٌّل على ماهية ال�شيء.
مرادفات للحد ،من ذلك مثال:
ويالحظ كذلك �أنهم ا�ستخدموا ما اعتربوه �أحيا ًنا
ٍ
ُ
تعريف ال�شيء بالذات ،كتعريف الإن�سان بالناطق.
 -1احلد:
 -2التحديد :وهو �إعالم ماهية ال�شيء.
 -3التعريف  :وهو �إعالم ماهية ال�شيء� ،أو ما مييزه عن غريه.
ُ
تعريف ال�شيء باخلارج ،كتعريف الإن�سان بال�ضاحك.
 -4الر�سم:
تق�سيمات ح�صرها الفاكهي يف �أربعة هي((( :
كما �أنهم جعلوا له
ٍ
()1
()2
()3
()4

 -15انظر:ابن منظور :الل�سان:مادة(ح.د.د) -ا لفاكهي� :شرح احلدود يف النحو حت:د .املتويل
رم�ضان �أحمد الدمريي،مكتبة وهبة ط1993-1414 2م�،ص _49الكفوي:الكليات�:ص391-392
انظر :الفاكهي�:شرح احلدود �ص50-49-
انظر :ال�سابق نف�سه يف ( )9والكفوي:الكليات �ص-392
18
انظر :الفاكهي �:شرح احلدود �ص 49ومابعدها -
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 -1حد تا ٌّم :وهو ما َت َر َّك َب من الف�صل واجلن�س القريبني.
وح َده� ،أو منه ومن اجلن�س
 -2حد ناق�ص :وهو ما َت َر َّك َب من الف�صل القريب ْ
البعيد.
 -3ر�سم تا ٌّم :وهو ما َت َر َّك َب من اخلا�صة واجلن�س القريب ،كتعريف الإن�سان
باحليوان ال�ضاحك.
وح َدها� ،أو منها ومن اجلن�س
 -4ر�سم ناق�ص :وهو ما َت َر َّك َب من اخلا�صة ْ
البعيد ،كتعريف الإن�سان بال�ضاحك ،وباجل�سم ال�ضاحك ،وباقي احليثيات
تخت�ص جملتها بحقيقته ،وهي عند الكفوي خم�سة �أق�سام كالتايل(((:
 -1احلد اال�سمي :وهو َ
احل ُّد املح�صل ل�صور املفهومات.
 -2ا َ
بلفظ �أظه َر عند ال�سائل من اللفظ عند
حلدُّ اللفظي  :ما �أنب�أ عن ال�شيء ٍ
امل�س�ؤول عنه ،مرا ِد ٍف له ،كقولنا :ال َغ َ�ض ْن َف ُر :الأ�سدُ ،ملن يكون عنده الأ�س ُد
�أظه َر من ال َغ َ�ض ْن َف ِر.
 -3ا َ
حلدُّ امل�ش َ
و�ضع بني مقدارين يكون بعينه نهاي ًة لأحدهما وبداي ًة
رتك  :هو ذو ٍ
للآخر� ،أو نهاي ًة لهما� ،أو بداي ًة لهما ،على اختالف العبارات باختالف
االعتبارات ،ف�إذا ُق ِّ�س َم َخ ٌّط �إلى جز�أين كان احلد امل�شرتَك بينهما نقط ًة.
 -4ا َ
َ�ص به ،كقولك :الإن�سان
حلدُّ الر�سمي  :ما �أنب�أ عن ال�شيء بالز ٍِم له خمت ٍّ
ُ
عري�ض الأظفار ،بادي الب�شرة.
منت�صب القامة،
ال�ضاحك،
ُ
 -5ا َ
حلدُّ احلقيقي  :ما �أنب�أ عن متام ماهي ِة ال�شيء وحقيق ِته ،كقولك يف َحدِّ
ٌ
ناطقٌ ،وا�شرطوا فيه:
ا�س
متحرك بالإرادة ِ
ح�س ٌ
نام َّ
الإن�سان :هو ِج ْ�س ٌم ٍ
( )1انظر الكفوي :الكليات �:ص392
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� - ١أن يكون ُم َّط ِردًا و ُم ْن َع ِك ً�سا ،ومعنى االطراد �أنه متى ُو ِج َد َ
احل ُّد ُو ِج َد ا َمل ْحدُودُ،
ومعنى االنعكا�س� :أنه �إذا ُع ِد َم َ
احل ُّد ُع ِد َم ا َمل ْحدُودُ ،ولو مل يكن مطردًا ملا
منعك�سا ملا كان جام ًعا لكونه
كان مان ًعا لكونه �أَ َع َّم من املحدود ،ومل يكن
ً
�أَ َخ َّ�ص من املحدود ،ومثاله قولنا :كل ما َّ
مفرد فهو ا�س ٌم ،وما
دل على معنى ٍ
با�س ٍم ،وعالم ُة �صحته دخول ( ُك ٍّل) يف الط َرف ِني
مل يدل على ذلك فلي�س ْ
جوهر حمرقٍ فهو نا ٌر.
حمر ٌق ،وك ُّل ٍ
جمي ًعا ،ومثا ُله :ك ُّل نار فهي جوه ٌر ِ
�-2أن َي ْذ ُك َر جمي َع �أجزاء احلد �إذا كان حقيق ًّيا من اجلن�س والف�صل ،و�أن ُت ْذ َك َر
جمي ُع ذاتياته بحيث ال َي ُ�ش ُّذ واح ٌد.
� -3أن ُي َق َّد َم الأع ُّم على الأخ�ص.
� -4أن ال ُي ْذ َك َر اجلن�س البعيد مع وجود اجلن�س القريب.
� -5أن يجتهد بالإيجاز.
 -6ال يجوز دخول (�أو)؛ لئال يلزم �أن يكون للنوع الواحد ف�صالن على البدل،
وذلك ُما ٌل ،و�أجازوه يف الر�سوم.
� -7أن َي ْح َ ِت َز عن الألفاظ الوح�شية الغريبة ،واملجازية البعيدة ،وامل�شرتَكة
املرتددة.
� -8أن يخل َو من لفظ (كل)؛ لأن احلد للماهية من حيث هي ،وال يدخل يف
املاهية من حيث هي ما يفيد العموم واال�ستغراق ،ولأن احل َّد يجب �صد ُقه
على كل فرد من �أفراد املحدود من حيث هو فرد له ،ال ي�صدق احلد عليه
ب�صفة العموم على كل فرد.
باب �إلى تعدد
� -9أن ُي�صانَ عن املجاز؛ �إذ املجاز مدخ ٌل �إلى الت�أويل ،والت�أوي ُل ٌ
املعاين.
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� -10أن ُت�صانَ احلدو ُد عن امل�شرتَك اللفظي.
وا�شرطوا فيه كذلك جمل ًة من ال�شروط نلخ�صها فيما يلي:
 -1احلد ال ُي َر َّك ُب من الأ�شخا�ص ،ف�إن الأ�شخا�ص ال ُ َ
ت ُّد ،بل طريقُ �إدراكها
احلوا�س الظاهر ُة �أو الباطن ُة.
ُّ
املرت�سمة يف العقل دون اجلزئيات املنط ِبعة يف الآالت ،على
 -2احلد للكليات
َ
ما هو م�شهور.
قام عليه برهانٌ ،وال يطلب بدليل ،فال يقال :ما الدليل على �صحة
 -3احلد ال ُي ُ
هذا احلد؟ و�إمنا ُي َر ُّد احل ُّد بالنق�ض واملعا َر�ضة.
�إذا �سلمنا مبا تقدم� ،سواء من منظور النظرية امل�صطلحية احلديثة� ،أو من
منظور النظرية امل�صطلحية العربية القدمية ،وحاولنا النظر فيما ق َّدمه �أبو حيان
يف «التذييل والتكميل» ،من تعليقات وتو�ضيحات لِ َا ر�آه جمم ًال �أو غ َري م�سنود
معرف ًّيا عند ابن مالك ،ف�إننا جنده قد ال َء َم بني عنوان م�ؤ َّلفه وما �ضمنه فيه
من �آراء ومالحظات ان�صبت على اللغة الوا�صفة ،على امل�صطلحات واحلدود
التي ا�ستعملها ابن مالك يف الت�سهيل ،يتبني لنا ذلك من مطلع اجلزء الأول من
«التذييل والتكميل»؛ حيث جنده يقيم ت�صو َره على النظر يف امل�صطلحات النحوية
التي ا�ستعملها ابن مالك؛ مما يجعل «التذييل والتكميل» كتا ًبا يف نحو النحو �أكرث
أ�سا�س
منه كتا ًبا يف النحو ،فهو لي�س م�ؤ َّل ًفا َّ
موج ًها للمتعلمني ،بل هو �أدا ٌة ومرج ٌع � ٌ
لدار�سي النحو من املتخ�ص�صني لتو�ضيح ذلك ن�أخذ �أمثل ًة من اجلزء الأول من
«التذييل والتكميل».
وبعد هذا التقدمي عن احلد والتعريف وامل�صطلح عند العلماء القدامى ،نقف
َ
على ر�أي �أبي حيان يف «التذييل والتكميل»:
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أول :لقد �أيقنَ �أبو حيان �أن ِّ
� ً
املفاهيم
علم م�صطلحا ِته اخلا�ص َة به ،و�أن هذه
َ
لكل ٍ
َاج العلم خالل مرحلة معينة من مراحل
التي َي ُد ُّل عليها
امل�صطلح ما هي �إال ِنت ُ
ُ
فالعلم هو الذي يخ ُلقُ
املفاهيم التي مل يكنْ لها وجو ٌد قبله.
تطوره،
ُ
َ
فقد قال يف  13/1مع ِرت ً�ضا على ابن مالك( :وكان ينبغي �أن يبد�أ � ًأول ب�شرح
علم من العلوم ال ُب َّد
النحو وبيانه،
ٍ
�شرح ما َذ َك َر؛ لأن ِ
وحينئذ َي ْ�ش َر ُع يف ِ
الناظ َر يف ٍ
له �أو ًال من معرفته على �سبيل الإجمال ،ثم بعد ذلك َي َت َع َّر ُف ما احتوى عليه ذلك
ال َفنُّ على �سبيل التف�صيل).
ثان ًيا :انتقد غراب َة امل�صطلح عند ابن مالك يف مقدمته ،فقال يف ( :6/1وملا
حا�شدً ا لنوا ِد ِر امل�سائلَ ،ع َر َ�ض فيه من
غريب اال�صطالحِ ،
كان ُمف ِْر َط الإيجازَ ،
اال�ستعجام ما �أ َّدى �إلى الت� ُّأخر عنه والإحجام.)...
علم من العلوم عام ًة ،ويف علم
ولقد َت َن َّب َه �أبو حيانَ ل�صعوبة َو ْ�ض ِع احلدود يف ٍ
النحو خا�ص ًة ،فقال معل ًال لقول ابن مالك« :باب �شرح الكلمة» بد ًال من حدها يف
باب َحدِّ الكلمة؛ لأن َ
َ :13/1
احل َّد
�شرح الكلمة ،ومل يذك ْر َ
(ذ َك َر امل�ص ِّن ُف َ
باب ِ
(حدٍّ ) �إلى لفظ (�شرح) ،وكالهما ي�ش ِرتك
لل�شيء َع ِ�س ُري الوجودَ ،ف َع َد َل عن لفظ َ
يف ك�شف املحدود وبيانه).
ولقد �أَ ْ َل َح �إلى ذلك عند ِذ ْك ِر ِه َح َّد ِع ْل ِم النحو ،فقال يف ( :13/1وقد َك ُ َث ما
ل َّد ِه �إال ُ
النا�س من الكتب يف هذا العلم ،وما َت َع َّر َ�ض �أح ٌد منهم ِ َ
القليل).
َ�ص َّن َف ُ
ثال ًثا :لقد ا�ستخدم �أبو حيان َ
�صريح �أحيا ًنا ،وا�ستخدم
ب�شكل
لفظ (امل�صطلح) ٍ
ٍ
لفظ (اال�صطالح) ،كما كان القدماء ي�سمونه(((.
(-20 )1انظر:
 علي القا�سمي  ،علم امل�صطلح  -الف�صل ال�ساد�س� ،ص.262-261 ه�شام خالدي� ،صناعة امل�صطلح ال�صوتي يف الل�سان العربي احلديث ،دار الكتب العلمية  -بريوت -ط2012-1م� -ص . 117
 -عبد ال�صبور �شاهني ،العربية لغة العلوم  -دار االعت�صام  -القاهرة � ،ص.119
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ونقل �أبو حيان عددًا من �أقوال النحاة يف احلدود ،وكلُّها تد ُّل على ا�ستخدام
اال�صطالح عندهم ،وهو � ً
أي�ضا ا�ستخدم اال�صطالح.
الذ ْك ِر ال َ
ومن ذلك على �سبيل ِّ
احل ْ�ص ِر َق ْو ُل �صاحب البديع (ابن الأثري اجلزري)
ألفاظ حدًّا
وح ْك ًما ،وا�صطالح � ٍ
يف ( :14/1النح ُو :معرف ُة �أو�ضاع كالم العرب ذاتًا ُ
ور�س ًما) ،وقال يف ( :32/1الإ�سنا ُد يف ا�صطالح النحويني�َ :ض ُّم �شيءٍ �إلى �شيءٍ
ُ
ا�ستقالل فائدة.)........،
على ِج َه ِة �أن يق َع مبجموعهما
و�أما �أبو حيان فقد قال يف ( :58/1وقد َت َق َّر َر �أن ال ُع ْم َد َة يف اال�صطالح :هو ما
مرفوعا كاملبتد�أ ،والفاعل.)...،
كان
ً
ال�صريح ِل َلفْظ امل�صطلح فقد ات ََّ�ض َح من �أقواله يف ال�شرح،
�أما ا�ستخدا ُمه
ُ
ومن ذلك قوله يف ( :29/1وقوله :من ال َك ِل ِم ،يريد بذلك الذي هو جمع ( َك ِلمة)
امل�صط َل ُح عليه).
ومنه يف ( :14/1قوله :الكلم ُة ٌ
لفظ�َ ،ش َر َع امل�ص ِّن ُف -رحمه اهلل -يف َحدِّ
(الكلمة) امل�صط َلح عليها يف النحو؛ �إذ هي يف اللغة تنط ِلقُ على �أحد �أق�سامها.)...
ُ
امل�صنف بال ُعمدة هنا �أَ َح َد ُر ْك َن ِي الإ�سناد فهو حمت َم ٌل،
ومنه يف ( :59/1و�إنْ َع َنى
ي�سم َي (قام) من قولك( :قام زيد) عمد ًة،
ولكنه لي�س امل�صط َلح ،ويلزم منه �أن ِّ
ويبني �أنه �أراد هذا.)...
إعراب امل�صط َل َح عليه على التغيري ،كنا قد
وقال يف ( :117/1لأ َّنا �إذا �أطلقنا ال َ
َخ َ�ص ْ�ص َناه ببع�ض التغيريات...كان ذلك نق ًال للفظ بالكلية عن مدلوله اللغوي،
ولي�س للم�صطلحني ُ
نقل اللفظ عن معناه بالكلية).
 -حممود فهمي حجازي ،الأ�س�س اللغوية لعلم امل�صطلح ،مكتبة غريب -القاهرة� ،ص.8
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راب ًعا� :أدرك �أبو حيان �أن التعريف للم�صطلح كال َع َ�ص ِب ُي ِز ُيل عنه ال ُغ ُم َ
و�ض
مفهومه �إلى الأذهان؛ لذا ذكره يف كل م�صطلح من م�صطلحات
إبهام ،و ُي َق ِّر ُب
َ
وال َ
هذا العلم غال ًبا ،وكان يذ ُك ُر َ
وا�صطالحا ،و� َ
أقوال العلما ِء املتعدد َة يف كل
احل َّد لغ ًة
ً
إعراب لغ ًة ينطلق على الإبانة...و�أما يف اال�صطالح
ٍ
باب ،فقال يف  ( :115/1ال ُ
فح َّد ُه امل�ص ِّن ُف مبا َذ َك َر...وهذا الذي ذهب �إليه امل�ص ِّن ُف ُ
قول طائفة من النحاة...
َ
وذهب مت�أخرو �أ�صحابنا �إلى.)...
انتقد َ
امل�صطلح عند �أهل النحو ِع ْل ٌم �أخذوه عن
قول العلماء� :إن
خام�ساَ :
ً
َ
لنبي �أن
املناطقة؛ فقد قال يف ( :64/1و�إمنا �أوردنا
الكالم يف هذا النوع؛ ِّ َ
َ
النحويني تك َّلموا يف و�ضع الألفاظ للمعاين قبل ظهور علم املنطق يف امللة
خا�صا بعلم الألفاظ ،بل
ق�سموا ،و�أن علم النحو لي�س ًّ
الإ�سالمية ،وتق�سيمهم ما َّ
هو َن َظ ٌر يف الألفاظ ويف املعاين التي د َّل ْت عليها ال ُ
ألفاظ حال َة �إفرا ِدها ،وحال َة
تركي ِبها ،ال كما ُ
بع�ض َ
يظنُّ ُ
خمت�ص بالألفاظ،
علم النحو
اجل َه َلة بالل�سان من �أن َ
ٌّ
فالحو �أهل علم
حتى ُح ِك َي يل عن بع�ض من له ا�شتغا ٌل بالعقليات �أنه قال :النحا ُة ُ
علم الأ�صول ٌ
بع�ض
الأ�صول ،ولو كان له اطال ٌع وب�صري ٌة بعلم النحو َل َع ِل َم �أن ُم ْع َظ َم ِ
املحدثني الذين
من علم النحو) ،ويف كالمه ال�سابق هَ ْد ٌم لكث ٍري من �أقوال العلماء َ
�أ َّكدوا على اعتماد علم النحو على ما و�ضعه املناطقة والأ�صوليون.
اال�صطالح
قلت� :ألي�س
�ساد�سا�َ :ص َّر َح بر�ؤيته للم�صطلح فقال يف ( :272/1ف�إن َ
ً
ُ
العرب؟ قلتُ � :أك ُرث اال�صطالحات تن ُقل � َ
ألفاظ اللغة �إلى
و�ض َع لغ ٍة مل ي�ستعملها
ُ
ين التي و�ضعها لها � ُ
معان ُت ْ�ش ِب ُه املعا َ
أهل اللغة ،ولذلك ال جت ُد يف �صناعة النحو
ٍ
ً
لفظا خمرت ًَعا مل ينطق به �أه ُل اللغة ،و� ً
أي�ضا فيكون قول النحويني ت�سمي ًة بالأكرث؛
ري ،وما اعرت�ض به قليل ،و�إذا كان �أهل
�إذ �أك ُرث هذه اجلموع التغي ُري فيها كث ٌ
اللغة وال�صنائع قد ي�سمون الأ�شياء ب�أوائلها ،كت�سمية كتاب احلما�سة ،والعني،
أقرب و�أولى.)...
وغريهما ،و�إن كان امل�س َّمى لي�س بالأكرث ،فالت�سمية بالأكرث � ُ
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�ساب ًعا :لقد برع يف و�ضع مباديء علم م�صطلح النحو ،فكث ًريا ما كان ينتقد،
ويعرت�ض ،ويحرتز ،كما �أنه اهتم بالذات ،واملاهية ،واجلوهر ،والعر�ض ،واهتم
باملعنى والداللة ،واهتم بال�سياق ،فقال يف ( :64/1وقد ق�سم النحويون اال�سم
بح�سب معناه �إلى جوهر كاحليوان ،وع َر�ض كاحلركة ،وحم�سو�س كالأر�ض
وال�سواد ،ومعقول كال ِع ْلم ،ومفيد كالإن�سان ،ولقب كزيد ،وتام كاجل�سم ،وناق�ص
كالذي و� ْإذ).
�إ�ضاف ًة �إلى ما َت َق َّد َم من مالحظات وانتقادات �ساقها �أبو حيان وهو يناق�ش ابنَ
َ
�ضوابط دقيق ًة
مالك ،ف�إننا جنده يعرت�ض يف كثري من الأحيان عليه؛ لأنه و�ضع
اخلروج عنها� ،أو خمالفتُها ُمطل ًقا ،ومن ذلك
للحدود والتعريفات ،وال ميكن
ُ
مث ًال �أنه:
 -1اعرت�ض على ابن مالك يف حد الكلمة فقال يف ( :15/1فقولهٌ :
لفظ ِج ْن ٌ�س
باجل ْن ِ�س ،ثم
ي�شمل املحدو َد وغ َري املحدود ،وهكذا �ش�أنُ احلدود :تبد�أ �أو ًال ِ
ت�أتي بال َف ْ�ص ِل ،لكن امل�ص ِّنف � َ
أقرب ،وهو:
أخذ ِج ْن ً�سا � َ
جن�سا � َ
أبعد ،وترك ً
أقرب كان �أح�سنَ  ،فكان ينبغي �أن يقول:
القول ،.......،فلو � َأخ َذ
اجلن�س ال َ
َ
(واح ِت َيج �إلى �أن يتح َّر َز بـ ( ُم ْ�س َت ِقل) من
الكلم ُة قو ٌل ،)...وقال يف ْ :18/1
أقرب منه-
وبع�ض ٍ
ا�سم ِ
ِ
جن�سا بعيدً ا وهو اللفظ ،ولو �أخذ � َ
فعل؛ لأنه �أخذ ً
بع�ض ٍ
وهو القول -مل َي ْحت َْج �إلى التح ُّرز.)...
 -2اعرت�ض على ابن مالك يف ت�صدير احلد باللفظ ،فقال يف :16 -15/1
(ت�صدي ُره باللفظ ُ ْ
م ِر ٌج للخط ونحوه مما هو كاللفظ يف ت�أْ ِد َي ِة املعاين...
وهذا لي�س بجيد؛ لأن اجلن�س يف احلد ال ُي�ؤْتَى به لالحرتاز ،ال يقال يف قولهم:
الإن�سان حيوان ناطق� :إنه احرتز بحيوان مما لي�س بحيوان ،ومل يتقدم �شي ٌء
َ
َ�شمِ َل ا َ
واللفظ ف ُي ْح َ َت ُز باللفظ عنه� ،إال �إن ْاع َت َق َد �أن (الكلمة) التي هي
خل َّط
َ
املحدو ُد ي�شمل َّ
واللفظ ،فهذا يف غاية الف�ساد؛ لأن املحدو َد لي�س من
اخلط

60
هذه الطبعة �إهداء من املركز وال ي�سمح بن�شرها ورقياً �أو تداولها جتارياً

الندوات والمؤتمرات 11

احلد ،ولأن الكلمة ال تنطلق على اخلط لغ ًة� ،إمنا ذلك (الكالم) ،ذكروا �أنه
ينطلق على ِّ
اخلط.)...
 -3اعرت�ض على قول بع�ض �أهل النحو ،فقال يف ( :17/1وقال بع�ض �أ�صحابنا:
ُ
�صحيحا َب َط َل �أن ُي�ؤ َْخ َذ
اللفظ :جم ُع لفظة ،و�أق ُّل اجلمع ثالثة ،و�إذا كان هذا
ً
(لفظ) يف حد الكلمة؛ لأنه �إمنا ُ َ
ت ُّد املاهية ،فال يجعل يف حدها ما يدل على
�أقل اجلمع ،وهو ثالثة ،ونظ ُري ذلك �أن يقال يف حد الإن�سان :الإن�سان حيوانات
نواطق ،وهذا ال يجوز) ,وقال يف  21/1بعد اختيار ابن مالك للإعراب ب�أنه
لفظي( :و�أما على ما اختاره امل�صنف من �أنه لفظي ،ف�إنه زائد على ماهية
الكلمة ،و�إذا كان زائدً ا على ماهية الكلمة فال يكون َ
بع�ض الكلمة؛ لأن بع�ض
وما ٌل وجود املاهية مع َفق ِْد جزء من �أجزائها ،وقد
ال�شيء جز ٌء من ال�شيءُ ،
وجدنا ماهية الكلمة دون �إعراب ،فدل على �أنه لي�س ً
بع�ضا منها) ،وتعددت
وتعريف باللفظ،
وتعريف بالتمثيل،
�صور التعريف عنده بني تعريف بالإ�شارة،
ٍ
ٍ
وتعريف مو�ضوعي واقعي مي ِّيز بني �شيئني هما :الذاتية ،واملاهية لل�شيء،
ٍ
جوهره ،ومي ِّيز بني اجلن�س واخل�صائ�ص،
وع َر ُ�ض ال�شيء الذي هو عك�س
َ
ِ
وكان هذا الأخري هو الوا�ضح اجللي عنده ،انظر كالمه يف ،27-25/1
وقال يف ...( :120/1لأن احلروف كاملو�صوفات ،وهي اجلواهر ،واحلركاتُ
كالأعرا�ض ،وال ُ
أعرا�ض ال تن�شي ُء اجلواهر.)...
 -4مال �إلى االخت�صار ،فقال يف ( :20/1ولو ا�ستغنى عن هذا التق�سيم يف الداللة
بالو�ضع �إلى التحقيق والتقدير لكان ح�س ًنا ،وكان تق ُّل به � ُ
ألفاظ احلد).
� -5أ�شار �إلى �ضرورة عدم خروج �شيءٍ عن احلد فقال يف ( :20/1وقوله� :أو منوي
معه...فلو مل يذكر هذا لكان ُ
بع�ض املحدود -وهو ما ال ُي ْل َف ُظ به -قد خرج عن
احلد.)...
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 -6اعرت�ض على التكرار يف احلدود وا�ستخدام (�أو) ،فقال يف ( :21/1وجاء يف
هذا احلد ِذ ْك ُر (�أو) مرتني ،وقالوا� :إن احلدود ال يكون فيها ترديد ،فال ُي�ؤْتَى
معها بـ”�أو”.)...
 -7اعرت�ض على ا�ستخدام (ما)؛ لأن احلدود ُت�صانُ عن الألفاظ امل�شرتكة ،فقال
يف ( :29/1وت�صديره احلد بـ (ما) لي�س بجيد؛ لأن (ما) ٌ
لفظ م�شرت ٌَك،
الكالم املت�ضمنُ من الكلم
واحلدو ُد ُت�صانُ عن الألفاظ امل�شرتَكة ،ولو قال:
ُ
َ
خل ُل َ�ص من (ما) ،ودل على ما �أراد من املعنى.)...
 -8انتبه للجن�س والف�صل يف احلد ،فقال يف ( :35/1قال امل�صنف يف �شرحه:
احرتز بـ (مق�صود) من حديث النائم ،وحماكاة بع�ض الطيور للإن�سان،
ومراجعة ال�صدى يف بع�ض الأمكنة اخلالية...اعترب امل�صنف يف حد
(الكالم) هذا (الف�صل) ،وهو �أن يكون مق�صودًا للمتكلم ،وكذلك اعتربه
الأ�ستاذ �أبو احل�سن بن ع�صفور...ومنه �أخذ امل�صنف ،)...وقال يف :28/1
جن�س ي�شمل �سائر املر َّكبات من
(قوله :الكالم ما ت�ضمن من الكلم ،هذا ٌ
الكالم وغريه ،وي�شمل ما ت�أ َّل َف من كلمتني ف�أكرث ،)...وقال ابن مالك يف حد
(واال�سم كلمة ُي ْ�س َن ُد ما ملعناها �إلى نف�سها �أو نظريها) ،وقال
اال�سم يف :43/1
ُ
�أبو حيان يف �شرح ذلك يف ( :45-44/1وقوله( :كلمة) جن�س ي�شمل اال�سم
والفعل واحلرف ،وهكذا �سائر احلدود ،يبد�أ �أو ًال باجلن�س ،قال امل�صنف:
واقع موق َع ا�سم مثل «�أنَّ » ومعموليها ،وقد رددنا عليه
واحرتز بـ (كلمة) من ٍ
َ
مثل هذا يف قوله يف حد الكلمة( :لفظ) ،و�أن الأجنا�س ال ُت ْذ َك ُر لالحرتاز ،و�أنه
ا َّت َب َع ابن ع�صفور يف ذلك).
 -9اهتم بكون احلد حا�ص ًرا ،فقال يف ( :32-31/1وقد َح َّد امل�صنف الإ�سناد،
مبخب عنه� ،أو طلب مبطلوب) ،ولي�س
فقال( :الإ�سناد عبارة عن تعليق خرب َ ٍ
بحا�صر لأنواع الإ�سناد؛ لأنه يخرج منه الإن�شاء ،كالنداء ،وال َق َ�سم ،و�ألفاظ
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طلب مبطلوب)،
مبخب عنه ،وال ٍ
العقود ،وغري ذلك ،ف�إنه لي�س تعليقَ خ ٍرب َ ٍ
(وح َّد امل�صنف الإ�سنا َد
و َك َّر َر ذلك �أبو حيان فقال يف مو�ضع �آخر يف َ :44/1
مبخب عنه� ،أو طلب مبطلوب ،وهذا حد ناق�ص؛
ب�أنه :عبارة عن تعليق خ ٍرب َ ٍ
لأنه غري جامع� ،أال ترى �أنه نق�صه بع�ض الإن�شاءات ،كقولك :بعتك هذا
بدرهم ،وقول امل�شرتي :ا�شرتيته بدرهم.)...
 -10ما َيزَ بني التعريفات لبع�ض امل�صطلحات ،واختار ما وافق ال�شروط وال�ضوابط،
انظر ،38/1 :كما �أنه ذكر عددًا من احلدود مل�صطلح واحد ،ورجح يف �ضوء
َ
�ضوابط ،فقال يف ( :38/1وقد حد �أ�صحابنا (الكالم)
ما ارت�ضاه من
بحدود ،قال.....:وقال.....:وقال ابن ه�شام.....:وحده اجلزويل ،وتبعه
ابن ع�صفور :ب�أنه اللفظ املركب املفيد بالو�ضع ،وهذا من �أجود ما َح ُّدوه
به) ،وقال يف ( :46/1و�أح�سن ما ُح َّد به اال�سم �أن يقال ،)..:وقال يف
( :48/1و�أح�سنُ ما ُح َّد به الفعل �أن يقال :الفعل كلمة متع ِّر�ضة ببنيتها
لزمان معناها) ،وقال يف ( :50/1و�أح�سنُ ما قيل يف حد احلرف.)..:
ِ
عدد من احلدود التي
 -11اعرت�ض على كون احلد غ َري مانع ،فقال بعد ِذ ْك ِر ٍ
و�ضعها النحاة للكالم يف ( :38 -39/1وقد �أورد على كل قيد منها ،ول�سنا
الآن ن�شرح هذا احلد� ،إال �أننا نذكر ما ذهب �إليه الأ�ستاذ �أبو بكر بن طلحة
من �أن هذا احلد الذي َح َّده �أ�صحابنا بالنظر �إلى اال�صطالح فا�سد،
قال(:لأنه غ ُري مانع؛ �إذ قد يدخل حتته ما لي�س بكالم ،كـ (بعلبك) ،ف�إنه
ٌ
لفظ مر َّك ٌب مفي ٌد ملُ�س َّماه ،و�إفاد ُته له بالق�صد ،وهو مع ذلك لي�س بكالم،
وا�صطالح احلد عنده ب�أن يزاد فيه« :الذي يدل جزء من �أجزائه على جزء
ُ
من �أجزاء معناه»؛ ليخل�ص بذلك من بعلبك و�أمثاله.)...
ِ�ض ،وعلى غمو�ض اللفظ ،والإبهام،
أمر عار ٍ
 -12اعرت�ض على كون احلد ل ٍ
والرتديد ،واملجاز ،فقال يف ( :45-46-/1وقد عدل امل�صنف يف حد
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اال�سم عما َح َّده به النحويون �إلى هذا احلد الذي ذكره ،وهذا الذي اختاره
غ ُري خمتارٍ؛ لأن النحويني َح ُّدوا اال�سم بالأمور الذاتيات التي هي فيه قبل
ُ
عار�ض له حالة الرتكيب ،وهو خا�ص ٌة من
أمر
الرتكيب،
ٍ
وامل�صنف َح َّده ب� ٍ
خوا�صه حال َة الرتكيب ،وهو الإ�سناد املعنوي ،ولي�س هذا �ش�أنَ احلدود،
ِّ
مع ما يف حده من غمو�ض اللفظ ،والإبهام ،والرتديد ،واملجاز الذي هو
مناف للحد؛ �إذ احلد ُي�ؤْتَى به لإي�ضاح املحدود وبيانه ،و�صار كل قيد يف
ٍ
حده يحتاج �إلى �شرح طويل ،فيحتاج �أن ي�شرح الإ�سناد ،واملعنى ،والنظري،
وهذه �أمور فيها غمو�ض ال ينا�سب احلدود ،والإبهام يف...والرتديد يف...
واملجاز يف ،)...وقال بعد �أن ذكر ح َّد الفعل عند ابن مالك يف :48 -47/1
(وقد عدل امل�صنف يف حد الفعل عما َح َّده به النحويون �إلى هذا احلد الذي
وح َّده ب�أمر عار�ض للفعل حال َة الرتكيب
ذكره ،كما عمل ذلك يف حد اال�سمَ ،
ال مبا هو ذاتي للماهية ،مع غمو�ض قوله :قابلة لعالمة فرعية امل�سند �إليه)،
وقال يف  ( :22/1و� ً
أي�ضا فهو ا�ستدالل بالعوار�ض ال بالذاتيات؛ لأن الإ�سناد
�إمنا يكون حال َة الرتكيب ،و�إذا ُذ ِك َر دليل احل�صر ف�إمنا يكون الرتدد فيما
يكون ذات ًّيا ال فيما يكون ً
عار�ضا).
 -13اعرت�ض على �إدخال (كل) على احلد ،فقال يف �( :46/1ش :ثبت يف بع�ض
ن�سخ هذا الكتاب(...الفع ُل ُك ُّل كلمة) ،وهكذا قاله �أبو مو�سى اجلزويل يف
حد اال�سم ،ويف حد الفعل ،ويف حد احلرف ،و�سمعت �أبا احل�سن علي بن
حممد.....الأبذي يقول ما معناهُ � :
إدخال (كل) يف احلدود ال ينبغي؛ لأن
«ك ًّال» �إمنا تدخل الختبار احل َّد هل َّ
يط ِر ُد وينعك�س ،فتقول يف حد الإن�سان:
الإن�سان حيوان ناطق ،ف�إذا اختربناه هل يطرد :كل �إن�سان حيوان ناطق؟
وهل ينعك�س :كل حيوان ناطق �إن�سان؟ ف ُي ْع َلم بذلك �صح ُة احلد)) .انتهى،
بوجه ،وذلك �أن «ك ًّال» هي مو�ضوعة
ونقول :ال ي�صح �إدخال (كل) يف احلد ٍ
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أفراد ،واملحدو ُد �إمنا هو �شي ٌء واح ٌد متع َّق ٌل يف الذهن ال
للعموم ،فتدل على � ٍ
ي�صح ُّ
تكثه وال تع ُّدده ،فنا َق َ�ض هذا املعنى معنى «كل»).
 -14اعرت�ض على دخول �صيغة النفي على احلد ،ففي  50- 49/1عندما َح َّد
ابن مالك احلرف ب�أنه( :واحلرف كلمة ال تقبل �إ�سنادًا و�ضع ًّيا ال بنف�سها
وال بنظ ٍري) ،قال( :وهذا احل ُّد الذي ذكره فيه �صيغ ُة النفي ،وهو قوله:
(ال َت ْق َب ُل) ،فهو َع َد ِم ٌّي ،وال َع َد ِم ُّي ال يكونُ يف احلد؛ لأن احل َّد �إمنا يكون مبا
وب).
أعدام ال تتق َّوم منها املاهية؛ لأنها ُ�س ُل ٌ
َت َق َّو َم ْت منه املاهية ،وال ُ
�-15أَ َّك َد على الدقة والبيان والإف�صاح ،فقال بعد �أن ذكر كالم ابن مالك يف
اال�سم بندائه ،وتنوينه يف غري َر ِو ٍّي ،وبتعريفه و�صالحيته
َب
ُ
( :51/1و ُي ْعت َ ُ
بي اال�سم والفعل باحلد �أراد �أن َي ِز َيد يف
أويل لإخبا ٍر عنه( :)...ملَّا َّ َ
بال ت� ٍ
البيان َف�أَ َخ َذ يذكر �أ�شيا َء مما ال يكون �إال يف اال�سم ،)...وقال بعد نقل كال
م ابن مالك يف ( :52-51/1قال امل�صنف :واعتبار �صحة النداء بـ”�أيا”،
و”يا” ،و...و�إمنا اخت�ص اال�سم بالنداء؛ لأن املنا َدى مفعول يف املعنى،
واملفعولي ُة ال تليقُ �إال باال�سم) ،وقال يف ( :54-53/1وكان ينبغي �إذا َع َّم َم
َ
التعريف هنا �أن ُي َع ِّم َم املفعولية ِع َو َ�ض ِذ ْك ِره النداء ،فكان يقول :ويعترب
اال�سم بكونه مفعو ًال) ،وقال يف  70 /1معل ًقا على عالمة امل�ضارع التي
افتتاحه بهمزة املتكلم مفردًا ،مثاله:
ذكرها ابن مالك( :وقوله :وامل�ضارع
ُ
�أ�ضرب ،واحرتز بقوله «للمتكلم» من نحو� :أَ ْك َر َم ما�ض ًيا ،ف�إنه ُم ْف َت َت ٌح بهمزة،
لكنها لي�ست للمتكلم ،ويف عبارة امل�صنف �إبهام ،وعدم �إف�صاح باملعنى،
ٌ
غمو�ض.)...
وذلك �أن قوله..:وهذا فيه
 -16تكلم عن امل�شرتَك اللفظي يف .63-62/1
 -17قرر �أن امل�صطلح �إذا تعا َرفوا عليه ال يجوز املجا َدلة فيه ،فقال يف ( :48/1وال
م�شاح َة يف اال�صطالح).
َّ
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 -18وقف على م�شكلة التبا ُي ِن عند العلماء يف احلدود والتعريفات للم�صطلح
يرج ْح ،وكذلك
الواحد ،فقد ذكر يف 14 -13/1عددًا من احلدود ،ومل ِّ
م�شكلة اختالف امل�صطلحات يف العلم الواحد ،فقد ذكر يف  32/1عددًا
من امل�صطلحات واختالف العلماء فيها ،وكذلك فعل يف  ،62 /1ويف .38/1
 -19انتبه للمفهوم واملعنى العالق يف ذهن ال�سامع واملتكلم ،فقد قال يف -39/1
( :40قال امل�صنف يف :...وزاد بع�ض العلماء يف حد الكالم“ :من ناطق
واحد” ،احرتا ًزا من �أن ي�صطلح رجالن على �أن يذكر �أحدهم فع ًال �أو
مبتد�أ ،ويذكر الآخر َ
فاعل ذلك الفعل �أو خرب املبتد�أ ،ف�إن جمموع النطقني
م�شتمِ ٌل على ما ا�شتمل عليه مث ُله �إذا نطق به واحد ،ولي�س بكالم؛ لعدم
احتاد الناطق؛ لأن الكالم عمل واحد ،فال يكون عام ُله �إال واحدً ا)....وقال:
(و ُر َّد ذلك � ً
الناط َق ْ ِي �إمنا اقت�صر على �أحد اجلز�أين
أي�ضا ب�أن كل واحد من ِ
ا ِّت ً
َ
م�ستح�ض ٌر يف ذهنه ،فمجموع ذلك املعنى
كال على نطق الآخر ،فمعناهما
والكلمة التي نطق بها كالم.)...
 -20كان دقي ًقا جدًّا يف �ألفاظ احلدود وتق�سيماتها ،وحاول �أن يكون كال ُمه جام ًعا
لكل امل�صطلحات والتق�سيمات .انظر  ،117 ،116 ،68 ،62/1وقال يف /1
( :48وهذا �أحد اال�صطالحات الأربعة ،وثانيها...وثالثها...والرابع...:
و�إمنا ذكرت هذه اال�صطالحات؛ لأن امل�صنف ذكر �أحد هذه اال�صطالحات،
فيتوهم �أنه م�صطلح النحويني �أجمعني ،ولئال يقف �أحد يف كالم بع�ض
النحويني على ا�ستعماله َ
بع�ض هذه امل�صطلحات فيتوهم �أنه �أخط�أ يف ذلك،
ولكل من هذه اال�صطالحات وجهٌ.)...
� -21أ�شار �إلى احلدود التي �أخذها ابن مالك من علوم �أخرى ،فقال يف :63/1
(وهذا الذي قاله هو امل�صطلح عليه يف علم املنطق وغريه باملتبا ِين،
واملرتا ِدف ،وامل�شرتَك.)...

66
هذه الطبعة �إهداء من املركز وال ي�سمح بن�شرها ورقياً �أو تداولها جتارياً

الندوات والمؤتمرات 11

َ -22ف ّر َق بني م�صطلحات املدر�سة الكوفية والب�صرية ،فقال يف :331/1
إعراب ما ال ين�صرف ،هذا
(ومعناه يف ا�صطالح الكوفيني �أنهم ُي ْع ِربونه � َ
م ًرى ،ويف غري املن�صرف:
هو اال�صطالح عندهم يقولون يف املن�صرف ُ ْ
م ًرى.)...
غ ُري ُ ْ
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الخاتمة:
�إذا كان من املفيد التذكري ُ
ونتائجه ،ف�إنه البد من
ال�صات هذا العمل
بخ
ِ
ِ
ت�أكيد الق�صد الذي من �أجله مت التفكري يف �إجنازه ،وهو امل�ساهمة يف مناق�شة
ق�ضية �شغلت -وال ُ
اهتمام الدار�سني والباحثني يف جمال تاريخ املعرفة يف
تزال -
َ
�شموليتها ،واملعرفة النحوية ب�صفة خا�صة ،وذلك انطال ًقا من النظر يف منوذج
نحوي ،وهو �أبو حيان الأندل�سي يف تذييله وتكميله لت�سهيل ابن مالك.
و�إذا كان من �ش�أن هذا �أن ي�ساعد على فهم و�إدراك النظرية امل�صطلحية
معي ي�ساعد على ا�ستيعاب جهازِه
النحوية العربية انطال ًقا من درا�سة منوذج َّ
املفاهيمي ،و�إدراك قدرتها على توليد م�صطلحاتها ،و�ضبط طرق �صياغتها،
ومراعاة ات�ساقها ،وان�سجام حتديداتها مبا يجعلها نظري ًة �سليمة البناء.
حتقي ًقا لذلك ر�أينا �أن نحدد يف البداية الأدا َة التي بها �سنقوم بقراءة النظرية
امل�صطلحية العربية القدمية ،نعني بذلك النظرية امل�صطلحية احلديثة بد ًء
�ساع َدنا ذلك كلُّه يف معاجلة
بتحديد منط َلقاتها ،وكذا �آليات ا�شتغالها ،وقد َ
مو�ضوعنا الذي ح َّددناه يف انتقادات �أبي حيان ومالحظاته على ابن مالك التي
َ�ض َّم َنها كتا َبه« :التذييل والتكميل»؛ حيث خ ُل�صنا �إلى �أن �أبا حيان كانت له نظرة
�صائبة َت ُن ُّم عن معرفة دقيقة ب�ضوابط و�ضع امل�صطلح ،ودوره يف بناء املعرفة
النحوية ،وتقريب الدار�سني من مقا�صد النحاة ،وتعريفه ب�أ�صول النظرية
النحوية ،كما ت�صورها النحاة انطال ًقا من منوذج ابن مالك يف الت�سهيل.
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مصــادر البحث ومراجعه
�أو ًال :امل�صادر واملراجع العربية:
�-1أحمد بن علي الق�شلقندي� ,صبح الأع�شى يف �صناعة الإن�شا ,حت :حممد ح�سني
�شم�س الدين ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،من�شورات حممد علي بي�ضون.
� -2أيوب بن مو�سى الكفوي ،الكليات ،حت :عدنان دروي�ش ،وحممد امل�صري،
دم�شق ،م�ؤ�س�سة الر�سالة1992 ،م.
 -3جالل الدين ال�سيوطي ،بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة ،حت :حممد
�أبو الف�ضل �إبراهيم ،املكتبة الع�صرية ,بريوت.
 -4عبد الباقي بن عبد املجيد اليماين� ،إ�شارة التعيني يف تراجم النحاة واللغويني،
حت :د .عبد املجيد دياب /ط1406 ،1هـ ،ال�سعودية ،الريا�ض ،من�شورات
مركز امللك في�صل للبحوث والدرا�سات الإ�سالمية ،ط 1406 ،1هـ.
 -5عبد احلي بن العماد احلنبلي� ،شذرات الذهب يف �أخبار من ذهب ،دار الكتب
العلمية ،بريوت.
 -6عبد ال�صبور �شاهني :العربية لغة العلوم والتقنية ،دار االعت�صام ،القاهرة.
 -7عبد اهلل بن �أحمد الفاكهي� ،شرح احلدود يف النحو ,حت د.املتويل رم�ضان
�أحمد الدمريي ،مكتبة وهبة ،القاهرة ،ط1993 /1414 ،2م.
 -8علي القا�سمي ،علم امل�صطلح� :أ�س�سه النظرية وتطبيقاته العلمية ,مكتبة
لبنان ،ط2008 ،1م.

69
هذه الطبعة �إهداء من املركز وال ي�سمح بن�شرها ورقياً �أو تداولها جتارياً

 -9علي القا�سمي“ :بنوك امل�صطلحات� :أ�س�سها ،و�أنواعها ،وا�ستعماالتها” ،يف
علم امل�صطلح� :أ�س�سه النظرية وتطبيقاته العملية ،مكتبة لبنان نا�شرون ،ط،١
بريوت 2008م.
 -10علي بن حممد اجلرجاين ,التعريفات ،بريوت ،دار الكتب العلمية،
بريوت1983،م.
 -11ليلى امل�سعودي“ :قاعدة املعطيات املعجمية املعربي” ،الل�سان العربي،
.)25 (1985
 -12ليلى امل�سعودي« :علم امل�صطلحات وبنوك املعطيات» ،الل�سان العربي،
.)28 (1987
 -13حممد ال�سيدي�“ :ضوابط و�ضع امل�صطلح الل�ساين”� ،أعمال ندوة جممع
اللغة العربية ،طرابل�س ،ليبيا� ،أكتوبر.2010l،
 -14حممد بن علي التهانوي ,ك�شاف ا�صطالحات الفنون ،حت :لطفي عبد البديع،
القاهرة1963 ،م.
 -15حممد بن مكرم بن منظور ,ل�سان العرب ،دار �صادر ،بريوت،
1412هـ1992/م.
 -16حممد بن يو�سف بن علي �أبو حيان الأندل�سي ،التذييل والتكميل ،حت :د.ح�سن
هنداوي ،دار القلم ،دم�شق ،ط 1418 ،1هـ 1997-م.
 -17حممود فهمي حجاز ،الأ�س�س اللغوية لعلم امل�صطلح ،مكتبة غريب ،القاهرة.
 -18ه�شام خالدي� :صناعة امل�صطلح ال�صوتي يف الل�سان العربي احلديث ،دار
الكتب العلمية ،بريوت ،ط2012 ،1م.
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أثر الحرف في المعنى القرآني دراســة
بالغية –تحليلية
د .بدرية محمد العثمان
أستاذ مشارك بجامعة األميرة
نورة بنت عبدالرحمن بالرياض

المقدمة:

احلمد هلل ،حمد ًا يوايف نعمه ،ويليق بجالل وجهه ،وعظيم �سلطانه ،وال�صالة
وال�سالم على النبي الها�شمي ف�صيح الل�سان ،مبلغ البيان ،وعلى �آله و�صحبه ومن
�سار على نهجه �إلى يوم الدين� .أما بعد؛
ف�إن القر�آن الكرمي هو �أنف�س ما توجه له النظرات ،وتنفق فيه الأوقات ،وتعد
حوله البحوث والدرا�سات ،ومن توفيق اهلل  -عز وجل -يل �أن قمت بهذه الدرا�سة
حول �أثر احلرف يف املعنى القر�آين  -درا�سة بالغية حتليلية -بد�أت فيه بتعريف
للحرف يف كتب اللغة ،ثم جعلت املبحث الأول للحديث عن ذكر احلرف وحذفه
يف املفردة القر�آنية والأ�سرار البالغية يف ذلك.
واملبحث الثاين حتدثت فيه عن الإدغام يف مفردات القر�آن الكرمي وال�سر
يف �إتيان بع�ض احلروف مدغمة وبع�ضها قد ترك فيه الإدغام ،ثم حتدثت عن
الإبدال بني احلروف يف �ألفاظ القر�آن الكرمي وذكرت �أمثلة على ذلك والأ�سرار
البالغية فيه.
واملبحث الثالث ذكرت فيه تناوب احلروف بع�ضها مكان بع�ض يف الآيات
القر�آنية �أو ما ي�سمى تعاقب احلروف بع�ضها مكان بع�ض والأ�سرار البالغية حول
ذلك.
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ثم ت�أتي اخلامتة وفيها ذكر لأهم النتائج والتو�صيات ،وذيلت ذلك مبلخ�ص ملا
مت در�سه ،ثم ثبت للم�صادر واملراجع.
وبعد �أن متت هذه الدرا�سة ف�إن يف النف�س حاجات وحاجات ،ق�صر الوقت
واملقام عن الإحاطة بها حول هذه الآيات ،و�إين لأ ُّمني النف�س بالعودة �إليها
والغو�ص يف بحارها ،ف�إن ذلك  -واهلل -من �أجل النعم التي ال يعرفها �إال من
ذاقها ،و�إن كتاب اهلل بحر كلما ازددت منه �شرب ًا ازددت عط�ش ًا ،و�إين لأرجو من
اهلل  -عز وجل -القبول ،والغفران لكل ما زل به القلم جه ًال �أو ن�سيان .و�آخر
دعوانا �إن احلمد هلل رب العاملني.
توطئة :
معن��ى احلرف يف كتب اللغة:

احلرف من حروف الهجاء ،واحلرف الأداة التي ت�سمى الرابطة؛ لأنها تربط
اال�سم باال�سم ،والفعل بالفعل ،كعن وعلى ونحوهما.
قال الأزهري :كل كلمة ُبن َيت �أداة عارية يف الكالم لتفرقة املعاين وا�سمها
حرف ،و�إن كان بنا�ؤها بحرف �أو فوق ذلك ،مثل :حتى ،وهل ،وبل ،ولعل.
وكل كلمة تقر�أ على الوجوه من القر�آن ت�سمى حرف ًا،تقول :هذا يف حرف ابن
م�سعود �أي يف قراءة ابن م�سعود .
واحلرف يف الأ�صلَّ :
الط َر ُف واجلانب ،وبه �سمي احلرف من حروف الهجاء(((.

( )1بن منظور� ،أبي الف�ضل جمال الدين ،ل�سان العرب  41/9،دار الفكر ،بريوت.
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المبحث األول
ذكــر الحــرف أو حذفه في المفردة القرآنية

�إذا حتدثنا عن ذكر احلرف �أو حذفه يف املفردة القر�آنية ف�إننا نق�صد ما يكون
يف �أ�صل حروف املفردة ،وي�أتي يف مو�ضع من كتاب اهلل مثبت ًا ،ويحذف يف مو�ضع
�آخر ،لأ�سباب بالغية.
وال �أق�صد زيادة احلروف �أو حذفها يف الآيات ،والتي هي باب عظيم اختلف
النحاة و�أهل البالغة يف وجوده يف القر�آن الكرمي ،وعدمه ،ويف ت�سميته بالزيادة،
كل يغرتف بقدر
وقد ا�صطكت يف �ساحته الأقالم ،وتخالفت على بحره الدالء ٍ
علمه ,ومنهجه .
ولكن ما �سوف �أتناوله بالدرا�سة يف هذا املو�ضع هو تلك املفردة القر�آنية التي
تبنى على حروف يف �آية ثم ت�أتي اللفظة ذاتها يف مو�ضع �آخر وقد حذف �أحد
حروفها ،فذلك مايدعو �إلى تقليب النظر ،والتعجب من بالغته ،و�إعجازه� ،أو قد
يذكر احلرف يف �آية ويحذف يف �أخرى مع ما بني الآيتني من الت�شابه ،فذلك �سحر
البيان ،ودقة التعبري ،ومنتهى الإعجاز.
وقد ذكر «ابن جني» �أن حذف احلرف يف الكالم على �ضربني؛ �أحدهما :حرف
زائد على الكلمة مما يجئ ملعنى .والآخر :حرف من نف�س الكلمة(((().
فمن �أمثلة حذف احلروف ما جاء يف قوله تعالىَ « :ل ُك ْم ِفي َها َف َو ِاك ُه َك ِث َري ٌة َو ِم ْن َها
َت�أْ ُك ُلونَ « ( )19امل�ؤمنون ،ويف مو�ضع �آخر قال تعالىَ « :ل ُك ْم ِفي َها َف ِاك َه ٌة َك ِث َري ٌة ِم ْن َها
َت�أْ ُك ُلونَ » ( )73الزخرف.
( )1ابن جني� ،أبي الفتح عثمان ،اخل�صائ�ص ،381/2 ،حتقيق :حممد النجار ،دار الكتاب العربي ،بريوت.
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جند �أنه يف الآية الأولى قال« :ومنها ت�أكلون» والتقدير منها � -أي من الفاكهة-
وهي طرية -تتفكهون ،عطف عليه قوله« :ومنها» �أي بعد اليب�س والع�صر «ت�أكلون»
�أي يتجدد لكم الأكل باالدخار((( ،ويف الآية الثانية قال« :منها ت�أكلون» ومل يذكر
واو العطف كما يف ال�سابقة وقوله« :منها» �أي ال من غريها مما يلحظ فيه التقوت
«ت�أكلون» فال تنفد �أبد ًا وال تت�أثر ب�أكل الآكلني ،لأنها على �صفة املاء النابع ،ال ي�ؤخذ
منه �شيء �إال خلف مكانه مثله �أو �أكرث منه يف احلال(((.
وقيل التقدير :منها تدخرون ومنها تبيعون فجاء بزيادة الواو يف الأولى .ولي�س
كذلك فاكهة اجلنة ف�إنها للأكل فح�سب فلذلك قال يف الثانية «منها ت�أكلون»
بحذف الواو(((.
فالفاكهة الأولى ي�ؤكل منها طرية وبعد االدخار واليب�س وهي فاكهة الدنيا.
والفاكهة الثانية ي�ؤكل منها طرية وتتجدد كلما �أخذ منها خلف مكانه مثله وهي
فاكهة الآخرة فالأولى الفاكهة يف حالني الطراوة واليب�س؛ لذا جاء بحرف العطف
الواو ،ويف الثانية الفاكهة يف حال واحد وهو الطراوة ،لذا مل يذكر فيها الواو
واهلل �أعلم-ونت�أمل قوله تعالىَ « :و َي ْق ُت ُلونَ ال َّن ِب ِّي َني ِب َغ ْ ِي ْ َ
القِّ » ( )61البقرة .وقوله تعالى�« :إِنَّ
الل َو َي ْق ُت ُلونَ ال َّن ِب ِّي َني ِب َغ ْ ِي َحقٍّ » (� )21آل عمران ،نرى �أن الآية
ات َّ ِ
ا َّل ِذينَ َي ْك ُف ُرونَ ِب�آَ َي ِ
الأولى قال« :بغري احلق» ويف الثانية «بغري حق» فجاءت الالم يف الأولى ،و�سقطت
يف الثانية ،واحلكمة يف ذلك �أن اجلملة يف �آل عمران خرجت خمرج ال�شرط ،وهو
عام ،فنا�سب �أن يكون النفي ب�صيغة التنكري؛ حتى يكون عام ًا.
( )1البقاعي ،برهان الدين �إبراهيم بن عمر ،نظم الدرر يف تنا�سب الآيات وال�سور ،191/5 ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،لبنان1415 ،هـ1995 -م ،ط.1
( )2نظم الدرر .52/7
( )3الكرماين ،حممود بن حمزة� ،أ�سرار التكرار يف القر�آن� ،ص ،147حتقيق :عبدالقادر عطا ،دار
االعت�صام ،ودار الن�صر ،م�صر.
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ويف �سورة البقرة جاء عن �أنا�س معهودين ،وهو قوله تعالى«َ :ذ ِل َك ِب�أَ َّن ُه ْم َكا ُنوا
الل َو َي ْق ُت ُلونَ ال َّن ِب ِّي َني ِب َغ ْ ِي ْ َ
القِّ » ( )61البقرة ،فنا�سب �أن ي�ؤتي
ات َّ ِ
َي ْك ُف ُرونَ ِب�آَ َي ِ
بالتعريف ،لأن احلق الذي كان ي�ستباح به قتل الأنف�س عندهم كان معروف ًا ،كقوله
تعالىَ « :و َك َت ْب َنا َع َل ْي ِه ْم ِفي َها �أَنَّ ال َّنف َْ�س ِبال َّنف ِْ�س» ( )45املائدة .فاحلق هنا الذي تقتل
به الأنف�س معهود معروف ،بخالف ما يف �سورة �آل عمران((( ،جاء نكرة �أي بغري
حق يف معتقدهم ودينهم فكان التنكري �أولى(((.
ونقر�أ قوله تعالى حكاية عن �شعيبَ « :و َيا َق ْو ِم ْاع َم ُلوا َع َلى َم َكا َن ِت ُك ْم ِ�إ ِّن َع ِام ٌل
يب»
َ�س ْو َف َت ْع َل ُمونَ َمنْ َي ْ�أ ِتي ِه َع َذ ٌ
اب ُي ْخ ِزي ِه َو َمنْ هُ َو َك ِاذ ٌب َوا ْر َت ِق ُبوا ِ�إ ِّن َم َع ُك ْم َر ِق ٌ
( )93هود .وقوله تعالى لنبيه حممد � -صلى اهلل عليه و�سلمُ « : -ث َّم ِ�إ َذا َك َ�ش َف
ُّ
ال�ض َّر َع ْن ُك ْم ِ�إ َذا َف ِري ٌق ِم ْن ُك ْم ِب َر ِّب ِه ْم ُي ْ�ش ِر ُكونَ ِل َي ْك ُف ُروا ِ َبا �آَ َت ْي َناهُ ْم َف َت َم َّت ُعوا َف َ�س ْو َف
َت ْع َل ُمونَ » ( )55 - 54النحل.
نلحظ �أنه يف الأولى قال�« :سوف» حيث حذف الفاء ،وذلك ملا كانت مالزمتهم
لأعمالهم �سبب ًا لوقوع العذاب املتوعد به ،ووقوعه �سبب ًا للعلم مبن يخزي ملن يعلم
�أي هذين الأمرين يراد ،ذكره بعد هذا التهديد فح�سن حذف الفاء من قوله:
«�سوف تعلمون» �أي بوعد ال خلف فيه و�إن ت�أخر زمانه ،و�سوقه م�ساق اجلواب ملن
ك�أنه قال :ما املراد بهذا الأمر بالعمل املبالغ قبل يف النهي عنه؟ فهذا و�صل خفي
م�شري ًا �إلى تقدير ال�س�ؤال ولو ذكر الفاء لكان و� ً
صال ظاهر ًا(((().
وقيل :ملا كررت مراجعته لقومه ،نا�سب اخت�صا�ص ق�صته باال�ستئناف الذي
هو �أبلغ يف الإنذار والوعيد؛ و�أما يف الآية الثانية فقال« :ف�سوف» لأن نبينا حممد
 �صلى اهلل عليه و�سلم -كانت مدة �إنذاره لقومه ق�صرية ،فع َّقب عملهم على( )1الزرك�شي ،الربهان يف علوم القر�آن ، 129/3 ،دار الفكر1400 ،هـ1980 -م ،ط.3
(�	)2أ�سرار التكرار� ،ص .30
( )3نظم الدرر .571/3
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مكاف�أتهم بوعيدهم بالفاء� ،إ�شارة �إلى قرب نزول الوعيد لهم ،بخالف �شعيب-
عليه ال�سالم  -ف�إنه طالت مدته يف قومه ،فا�ست�أنف لهمه ذكر الوعيد.
ولعل قوم �شعيب  -عليه ال�سالم� -س�ألوه ال�س�ؤال املتقدم ،ف�أجابهم بهذا
اجلواب ،والفاء ال حت�سن فيه ،والنبي � -صلى اهلل عليه و�سلم -مل يقل ذلك
جواب ًا بال�س�ؤال ،وال يح�سن معه احلذف(((.
ومن بالغة حذف احلروف يف مو�ضع وذكرها يف �آخر ما جاء يف قوله تعالى:
« َف ِ�إنْ َك َّذ ُب َ
َاب ْالُ ِن ِري»
وك َف َق ْد ُك ِّذ َب ُر ُ�س ٌل ِمنْ َق ْب ِل َك َجا ُءوا ِبا ْل َب ِّي َن ِ
ات َوال ُّز ُب ِر َوا ْل ِكت ِ
(� )184آل عمران ،وقوله تعالىَ « :و ِ�إنْ ُي َك ِّذ ُب َ
وك َف َق ْد َك َّذ َب ا َّل ِذينَ ِمنْ َق ْب ِل ِه ْم َجا َء ْت ُه ْم
َاب ْالُ ِن ِري» ( )25فاطر ،حيث جند الآية الأولى
ُر ُ�س ُل ُه ْم ِبا ْل َب ِّي َن ِ
ات َو ِبال ُّز ُب ِر َو ِبا ْل ِكت ِ
وقد حذفت منها الب�آء�آت ،والآية الثانية ذكر فيها ثالث ب�آءات ،وذلك  -واهلل
�أعلم -يرجع �إلى �أن الآية الأولى وقع فيها اخت�صار ،حيث جاء فيها الفعل املا�ضي
«كذبوك» الذي هو �أخف ،مو�ضع امل�ستقبل الذي هو �أثقل بداللة «�إن» التي لل�شرط،
وح�صول اخلفة يف اللفظ’ ،ثم �إن الفعل الذي جاء يف جواب ال�شرط بني للمفعول،
ومل ُي�سم فاعله ،فكان االختيار �أن يجعل �آخر الكالم ك�أوله باالكتفاء مبا ق ّل ع ّما
كرث منه مع و�ضوح املعنى� .أما الآية الثانية فقد جاء فيها ال�شرط على الأ�صل
بلفظ امل�ستقبل «و�إن يكذبوك» وجاء اجلزاء مبني ًا للفاعل ،ومل يحذف منه ما
حذف من الأول ،فلما ُق�صد توفية اللفظ حقه �أُتبع �آخر الكالم �أوله يف توفية كل
معمول فيه عامله ،وهي حروف اجلر التي ا�ستوفتها املجرورات(((.
ومـن الألفـاظ التي كرث دورانها يف الكالم بحذف �أحـد حـروفها ،ما جـاء يف
الل َو َل َ ْ
ما
ا�ص ِ ْب َو َما َ�ص ْ ُب َك ِ�إ َّل ِب َّ ِ
تزَ نْ َع َل ْي ِه ْم َو َل ت َُك ِف َ�ض ْي ٍق ِ َّ
قوله تعالى « َو ْ
َ ْي ُك ُرونَ » ( )127النحل .وجاءت يف مو�ضع �آخر بال حذف كما جاء يف قوله تعالى:
( )1الربهان .219/3
( )2الإ�سكايف� ،أبي عبداهلل حممد بن عبداهلل الأ�صبهاين ،درة التنزيل وغرة الت�أويل ، 381/1 ،حتقيق :د.
حممد م�صطفى �آيدين� ،شركة املنازل العقارية1430 ،هـ2009 -م ،ط ،1وانظر �أ�سرار التكرار� ،ص .53
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« َو َل َ ْ
ما َ ْي ُك ُرونَ » ( )70النمل .وهذه الكلمة حتذف
تزَ نْ َع َل ْي ِه ْم َو َل َت ُكن ِف َ�ض ْي ٍق ِ َّ
منها النون تخفيف ًا من غري قيا�س ،بل ت�شبيها بحروف العلة ،وجاء ذلك يف القر�آن
الكرمي يف ب�ضع ع�شرة مو�ضع ًا ،ت�سعة منها بالتاء ،وثمانية بالياء ،ومو�ضعان
بالنون ،ومو�ضع بالهمزة ،وقد خ�صت هذه ال�سورة «النحل» باحلذف دون «النمل»
ل َح ِني ًفا َو َ ْل َي ُك ِمنَ
موافقة ملا قبلها وهو قوله تعالى�ِ « :إنَّ ِ�إ ْب َر ِاه َيم َكانَ �أُ َّم ًة َقا ِنتًا ِ َّ ِ
ْالُ ْ�ش ِر ِكنيَ» ( )120النحل.
كما �أن هذه الآية نزلت ت�سلية للنبي � -صلى اهلل عليه و�سلم -حني قتل عمه
حمزة-ر�ضي اهلل عنه -و ُّمثل به ،فقال -:عليه ال�صالة وال�سالم�« :-أما واهلل،
لئن �أظفرين اهلل بهم لأمثلن ب�سبعني منهم» ،ف�أنزل اهلل تعالىَ « :و َلئِنْ َ�ص َ ْب ُ ْت
الل َو َل َ ْ
تزَ نْ َع َل ْي ِه ْم َو َل ت َُك
ا�ص ِ ْب َو َما َ�ص ْ ُب َك �إِ َّل ِب َّ ِ
ي ِل َّ
َل ُه َو َخ ْ ٌ
ل�صا ِب ِرينَ (َ )126و ْ
ما َ ْي ُك ُرونَ » ( )127-126النحل ،فبالغ يف احلذف ليكون ذلك مبالغة
ِف َ�ض ْي ٍق ِ َّ
(((
يف الت�سلية ،وجاء يف النمل على القيا�س ،لأن احلزن فيها دون احلزن هناك ،
ولي�س هناك ما يدعو �إلى الإيجاز يف هذا املو�ضع �أو الإبالغ يف نفي ال�ضيق ،فيفهم
�إثبات النون الر�سوخ(((.
ونت�أمل قوله تعالى »:فادخلوا �أبواب جهنم خالدين فيها فلبئ�س مثوى
املتكربين»النحل( )29وقوله تعالى »:قيل ادخلوا �أبواب جهنم خالدين فيها فبئ�س
مثوى املتكربين« الزمر( )72وقوله تعالى »:ادخلوا �أبواب جهنم خالدين فيها فبئ�س
مثوى املتكربين» غافر()76
فرنى زيادة الالم يف الآية الأولى و�سقوطها يف الآيتني الأخريني ؛وذلك -واهلل
�أعلم �-أن �آية النحل تقدمها ثماين �آيات �أو نحوها يف ذكر ه�ؤالء املقول لهم:
«فادخلوا �أبواب جهنم «ويف و�صفهم من لدن قوله تعالى »:و�إذا قيل لهم ماذا �أنزل
(� )1أ�سرار التكرار� ،ص � 126ص  ،127وانظر نظم الدرر .326/4
( )2نظم الدرر .447/5
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ربكم قالوا �أ�ساطري الأولني»النحل (� )24إلى قوله « :فادخلوا ابواب جهنم»النحل

(،)29وتلك �إطالة يف ذكرهم،واال�ستيفاء ينا�سبه الت�أكيد بالالم امل�شرية �إلى معنى
الق�سم،و�أما الآيتان الأخريتان ف�إن املتقدم يف الأولى كالم موجز فنا�سب االيجاز
فيها �سقوط الالم .و�أما الثانية فلم يقم �أي�ضا قبلها ا�ستيفاء التعريف ماوقع يف
(((
النحل فنا�سب ذلك �سقوط الالم وورد كل على ما يجب وينا�سب .

وال�شك �أن مثل هذه الدقائق يف �آيات القران الكرمي دليل على �إعجازه ،وبالغته.

المبحث الثاني

اإلدغــام واإلبدال في المفردة القرآنية

ذكر ابن فار�س �أن الإبدال من �سنن العرب و�أنهم يبدلون احلروف ب�إقامة
ألف فيه العلماءُ ،
بع�ضها مقام بع�ض ،وهو كثري م�شهور ،قد � ّ
وذكر ذلك عن اخلليل
كما يذكر ابن فار�س و�إن مل ي�سمعه �سماع ًا(((.
و�أماالإدغام امل�ألوف املعتاد كما ذكره ابن جني فهو :تقريب �صوت من �صوت.
وقد جعله على �ضربني :الإدغام الأكرب وهو �أن يلتقي املثالن على الأحكام التي
يكون عنها الإدغام ،فيدغم الأول يف الآخر .واحلرف الأول قد يكون �ساكن
ومتحرك ،فاملدغم ال�ساكن الأ�صل كطاء َق ّط َع؛ واملتحرك نحو دال �ش َّد .والآخر �أن
يلتقي املتقاربان على الأحكام التي ي�سوغ معها الإدغام ،فتقلب �أحدها �إلى لفظ
(احمى) واملعنى اجلامع لهذا كله تقريب
�صاحبه فتدغمه فيه ،وذلك مثل (و ًّد) و َّ
ال�صوت من ال�صوت.
( )1انظر ابن الزبري الغرناطي �،أبي جعفر �أحمد بن ابراهيم ،مالك الت�أويل القاطع بذوي الإحلاد والتعطيل
يف توجيه املت�شابه اللفظ من �آي التنزيل  ،حتقيق :عبد الغني الفا�سي ،297/2دار الكتب العلمية -
بريوت ،لبنان2006م1427-ه،ط1
( )2ابن فار�س� ،أبي احل�سني �أحمد ،ال�صاحبي� ،ص  ،333حتقيق� :أحمد �صقر ،مطبعة عي�سى احللبي،
القاهرة.

79
هذه الطبعة �إهداء من املركز وال ي�سمح بن�شرها ورقياً �أو تداولها جتارياً

و�أما الإدغام الأ�صغر :فهو تقريب �صوت احلرف من احلرف و�إدنا�ؤه منه من
غري �إدغام يكون هناك ،وجعله ابن جني �ضروب :منها الإمالة ،نحو َع ِال ،و�سعى.
ومن ذلك �أن تقع فاء (افتعل) �صاد ًا �أو �ضاد ًا� ،أو طاء �أو ظاء ،فتقلب لها تا�ؤه
طاء .وذلك نحو ا�صطرب فهذا تقريب من غري �إدغام.
ومن ذلك �أن تقع فاء (افتعل) زاي ًا �أو دا ًال �أو ذا ًال ،فتقلب تا�ؤه لها دا ًال ،مثل
(وا ّدكر ،واذدكر) .وغريه مما ذكره ابن جني مما ُق ّرب فيه ال�صوت من ال�صوت
وجعله جا ٍر جمرى الإدغام .وجعل ال�سبب يف ت�سميته بالإدغام ال�صغري� ،إيذان ًا
ب�أن التقريب �شامل للمو�ضعني ،و�أنه هو املراد املبغى يف كلتا اجلهتني(((.
وعلى �ضوء ما ذكره ابن فار�س وابن جني يف الإبدال والإدغام نرى �ألفاظ
القر�آن الكرمي يبهرنا بريقها يف هذا اجلانب ،ونقر�أ من عجائبه ما ت�ستلذ به
الأ�سماع وتعجب منه العقول .فرنى القر�آن الكرمي ي�ستعمل املفردة �أحيان ًا مبدلة،
و�أحيان ًا مدغمة و�أحيان ًا غري مبدلة وال مدغمة وذلك لأ�سباب عجيبة جتعل املعنى
املراد ينفذ من خاللها �إلى الأ�سماع والقلوب فيهزها هز ًا ،ومن الأمثلة على ذلك:
الق�سم الأول� :أن ت�أتي الكلمة يف التعبري القر�آن مبدلة مدغمة مرة ،ومرة �أخرى
غري مبدلة.
الق�سم الثاين� :أن ت�أتي الكلمة يف التعبري القر�آن بحرف ويف موطن �آخر يبدل
هذا احلرف(((.
�إذ ًا قد يتغري احلرف من لفظة �إلى �أخرى �أو يبدل ويدغم يف لفظة �أخرى وذلك
ال ي�أتي عفو اخلاطر ،و�إمنا ق�صد ًا لغاية عظيمة يحملها ذلك اللفظ �أو ذاك.
( )1انظر اخل�صائ�ص .145-139/2
( )2انظر ال�سامرائي ،فا�ضل ،بالغة الكلمة يف التعبري القر�آن� ،ص� -43ص ،59دار عمار للن�شر والتوزيع،
1430هـ2009 -م ،ط ،5ع ّمان ،الأردن.
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وتلك الدقة يف �إبدال احلروف �أو �إدغامها يرجع �إلى حقيقتني لغويتني هما:
�أن بناء (يت ّف َّعل) �أطول من بناء (ي َّف َّعل) يف النطق.
�أن بناء ( َي َّف َّعل) فيه ت�ضعيف زائد على (يتف َّعل) ففي (ي ّف ّعل) ت�ضعيفان
ويف (يتف َّعل) ت�ضعيف واحد .وهاتان احلقيقتان اللغويتان تظهر لنا الفرق بني
اللفظتني يف اال�ستعمال القر�آين ،فما كان على وزن (يتف ّعل) قد ي�ؤتي به يف اللغة
للداللة على التدرج� ،أي احلدوث �شيئ ًا ف�شيئ ًا ،وقد ي�ؤتي به للداللة على التكلف
وبذل اجلهد ،ويف كال املعنيني داللة على الطول يف الوقت والتَّم ُّهل يف احلدث.
و�إذا اجتمعت �صيغتان من هذا البناء يف اللغة (يتف ّعل) و (ي َّف ّعل) ا�ستعمل
(يتف ّعل) ملا هو �أطول زمن ًا من (ي ّف ّعل) وذلك لأن الفك �أطول زمن ًا يف النطق ،فهو
مالئم للطول يف احلدث ،وهذا التنا�سب بني البناء واملعنى موجود يف �أمور عدة
يف اللغة كما ذكر ذلك ابن جني وغريه من العلماء وتو�سعوا يف هذا الباب مبثل
هذا الرتكيب وتراكيب �أخرى �سوف ن�أتي على ذكرها يف حينه(((.
وما كان على وزن (ي ّف ّعل) ي�أتي به القر�آن فيما يحتاج �إلى املبالغة يف احلدث،
لأن تكرار احلرف �إ�شارة �إلى تكرار احلدث ،لأنهم ملا جعلوا الألفاظ دليلة املعاين،
ف�أقوى اللفظ ينبغي �أن يقابل به قوة الفعل كما ذكر ذلك ابن جني(((.
ومن �أمثلة القر�آن من الق�سم الأول وهو :الإدغام ؛ لفظ (ع ًما) يف قوله
ال َجا َر ِة �أَ ْو �أَ َ�ش ُّد َق ْ�س َو ًة َو ِ�إنَّ ِمنَ
تعالىُ « :ث َّم َق َ�س ْت ُق ُلو ُب ُك ْم ِمنْ َب ْع ِد َذ ِل َك َف ِه َي َك ْ ِ
الَ ْن َها ُر َو ِ�إنَّ ِم ْن َها َ َلا َي َّ�شقَّقُ َف َي ْخ ُر ُج ِم ْن ُه ْ َالا ُء َو ِ�إنَّ ِم ْن َها َ َلا
ال َجا َر ِة َ َلا َي َت َف َّج ُر ِم ْن ُه ْ أ
ِْ
الل َو َما َّ ُ
الل ِب َغا ِف ٍل َع َّما َت ْع َم ُلونَ » ( )74البقرة.
َي ْه ِب ُط ِمنْ َخ ْ�ش َي ِة َّ ِ

( )1انظر بالغة الكلمة� ،ص  ،45-44وانظر اخل�صائ�ص 139/2 ،وما بعدها.
( )2اخل�صائ�ص 155/2 ،وانظر بالغة الكلمة� ،ص 45
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الل َمنْ �آَ َمنَ َت ْب ُغو َن َها
َاب ِ َل ت َُ�صدُّونَ َعنْ َ�س ِب ِيل َّ ِ
وقوله تعالىُ « :ق ْل َيا �أَ ْه َل ا ْل ِكت ِ
ِع َو ًجا َو�أَ ْنت ُْم ُ�ش َه َدا ُء َو َما َّ ُ
الل ِب َغا ِف ٍل َع َّما َت ْع َم ُلونَ » (� )99آل عمران .وقوله تعالى:
« َل ْو َكانَ ِف ِيه َما �آَ ِل َه ٌة �إِ َّل َّ ُ
�ص ُفونَ » ()22
الل َر ِّب ا ْل َع ْر ِ�ش َع َّما َي ِ
الل َل َف َ�س َدتَا َف ُ�س ْب َحانَ َّ ِ
الأنبياء.
الآيات ال�سابقة �أدغم احلروف «عن ما» ف�أ�صبحت «ع ّما» ،وذلك �أنه توافرت
�شروط الإدغام فجاء اللفظ مدغم ًا على القيا�س .
وجنده يف �آية �أخرى يظهر النون ويقطع عن الو�صل كما يف قوله تعالىَ « :ف َل َّما
َع َت ْوا َعنْ َما ُن ُهوا َع ْن ُه ُق ْل َنا َل ُه ْم ُكو ُنوا ِق َر َد ًة َخ ِا�س ِئنيَ»  166الأعراف .لأن معنى «ما»
عموم ك ّلي حتته �أنواع مف�صلة يف الوجود غري مت�ساوية يف حكم النهي عنها،
ومعنى «عن» املجاوزة ،واملجاوزة للكلي جماوزة لكل واحد من جزئياته ،فف�صل
عالمة لذلك(((.
وجند ترك الإدغام يف لفظة �أخرى يف القر�آن وهي (من ما )وذلك يف ثالثة
موا�ضع ال غري:
ات َفمِ نْ
ات ْالُ�ؤ ِْم َن ِ
قوله تعالىَ « :و َمنْ َ ْل َي ْ�ست َِط ْع ِم ْن ُك ْم َط ْو ًل �أَنْ َي ْن ِك َح ْالُ ْح َ�ص َن ِ
ات َو َّ ُ
الل �أَ ْع َل ُم ِب ِ�إ َميا ِن ُك ْم َب ْع ُ�ض ُك ْم ِمنْ َب ْع ٍ�ض
َما َم َل َك ْت �أَ ْ َيا ُن ُك ْم ِمنْ َف َت َيا ِت ُك ُم ْالُ�ؤ ِْم َن ِ
م َ�ص َن ٍات َغ ْ َي ُم َ�سا ِف َح ٍات َو َل
َفا ْن ِك ُحوهُ نَّ ِب ِ�إ ْذ ِن �أَ ْه ِل ِهنَّ َو�آَ ُتوهُ نَّ �أُ ُجو َرهُ نَّ ِب ْ َال ْع ُر ِ
وف ُ ْ
ات
ُمت َِّخ َذ ِات �أَ ْخ َد ٍان َف ِ�إ َذا �أُ ْح ِ�صنَّ َف ِ�إنْ �أَت ْ َ
َي ِب َف ِاح َ�ش ٍة َف َع َل ْي ِهنَّ ِن ْ�ص ُف َما َع َلى ْالُ ْح َ�ص َن ِ
ي َل ُك ْم َو َّ ُ
الل َغ ُفو ٌر َر ِحي ٌم»
ِمنَ ا ْل َع َذ ِ
اب َذ ِل َك لِ َنْ َخ ِ�ش َي ا ْل َع َن َت ِم ْن ُك ْم َو�أَنْ ت َْ�ص ِ ُبوا َخ ْ ٌ
( )25الن�ساء.

وقوله تعالىَ :
«�ض َر َب َل ُك ْم َم َث ًل ِمنْ �أَ ْن ُف ِ�س ُك ْم هَ ْل َل ُك ْم ِمنْ َما َم َل َك ْت َ�أ ْ َيا ُن ُك ْم ِمنْ
ُ�ش َر َكا َء ِف َما َر َز ْق َنا ُك ْم َف�أَ ْنت ُْم ِفي ِه َ�سـ َوا ٌء ت ََخا ُفو َن ُه ْـم َك ِخي َف ِت ُك ْم َ�أ ْن ُف َ�س ُك ْـم َك َذ ِل َك
( )1الربهان .423/1 ،
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ُن َف ِّ�ص ُل ْ آ
ات ِل َق ْو ٍم َي ْع ِق ُلونَ » ( )28الروم .وقوله تعالىَ « :و�أَ ْن ِف ُقوا ِمنْ َما َر َز ْق َنا ُك ْم ِمنْ
الَ َي ِ
َق ْب ِل �أَنْ َي ْ�أ ِت َي َ�أ َح َد ُك ُم ْ َالـ ْوتُ َف َي ُق َ
يب َف�أَ َّ�ص َّد َق َو�أَ ُكنْ
ـول َر ِّب َل ْو َل �أَ َّخ ْر َت ِني �إِ َلى �أَ َج ٍـل َق ِر ٍ
النيَ» ( )10املنافقون.
ال�ص ِ ِ
ِمنَ َّ
وقد ترك الإدغام يف هذه املوا�ضع وف�صل الأحرف الثالثة عن بع�ضها ليتنا�سب
مق�سم يف الوجود ب�أق�سام منف�صلة غري
مع ال�سياق لأن حرف «ما» يف هذه الآيات ّ
مت�ساوية يف الأحكام((( ،فما ملكت الإميان لها �أحكام متعددة ،ومق�سمة ،والأرزاق
كذلك ،وما نهوا عنه حتته �أي�ض ًا �أحكام مف�صلة؛ لذلك نا�سب التف�صيل وتعدد
الأق�سام والأحكام �أن ي�أتي بالأحرف التي تعرب عنها مق�سمة منف�صلة.
ومثل ذلك يف لفظ «�أم من» وهي �أربعة �أحرف وقد جاءت مدغمة يف �آيات،
ومنف�صلة يف �أخرى ،فمن ذلك ما جاء يف قوله تعالى�« :أَ ْم َمنْ َي ُكونُ َع َل ْي ِه ْم َو ِك ًيل»
( )109الن�ساء.

ي �أَ ْم َمنْ �أَ َّ�س َ�س
وقوله تعالى�« :أَ َف َمنْ �أَ َّ�س َ�س ُب ْن َيا َن ُه َع َلى َت ْق َوى ِمنَ َّ ِ
الل َور ِْ�ض َو ٍان َخ ْ ٌ
ُب ْن َيا َن ُه َع َلى َ�ش َفا ُج ُر ٍف هَ ا ٍر َفا ْن َها َر ِب ِه ِف َنا ِر َج َه َّن َم َو َّ ُ
الل َل َي ْه ِدي ا ْل َق ْو َم َّ
الظالِ ِنيَ»
( )109التوبة ،وقوله تعالى�« :أَ ْم َمنْ َخ َل ْق َنا» ( )11ال�صافات .وقوله تعالى�« :أَ ْم َمنْ
ري» ( )40ف�صلت.
َي�أْ ِتي �آَ ِم ًنا َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة ْاع َم ُلوا َما ِ�ش ْئت ُْم �إِ َّن ُه ِ َبا َت ْع َم ُلونَ َب ِ�ص ٌ
فما ذكر يف الآيات ال�سابقة مق�سمة يف الوجود ب�أنواع خمتلفة ولها �أحكام
خمتلفة ،فنا�سب املعنى �أن يكون اللفظ كذلك �أي�ض ًا ،فجاءت الأحرف منف�صلة
غري مدغمة.
وجند يف �آيات �أخرى قد �أدغم احلروف كما جاء يف قوله تعالى�« :أَ َف َمنْ َ ْي ِ�شي
اط ُم ْ�س َت ِق ٍيم» ( )22امللك ،وقد
ُم ِك ًّبا َع َلى َو ْج ِه ِه �أَ ْه َدى �أَ َّمنْ َ ْي ِ�شي َ�س ِو ًّيا َع َلى ِ�ص َر ٍ
( )1انظر الربهان 424/1
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�أدغمت احلروف وو�صلت ؛لأن امل�شي املق�صود من نوع واحد حيث مي�شي على
�صراط م�ستقيم.
الَ ْر َ�ض َق َرا ًرا» ( )61النمل ،ال
وكذلك ما جاء يف قوله تعالى�« :أَ َّمنْ َج َع َل ْ أ
تفا�صيل حتتها يف الوجود((( ،لأن الذي جعله هو اهلل -عز وجل ،-فجاءت احلروف
مدغمة واحدة ليتنا�سب مع الوجود.
ومن ذلك لفظ (و�إن ما ) جاء بال �إدغام يف قوله تعالىَ « :و ِ�إنْ َما ُن ِر َي َّن َك
اب» ( )40الرعد،
َب ْع َ�ض ا َّل ِذي َن ِعدُهُ ْم �أَ ْو َن َت َو َّف َي َّن َك َف ِ�إ َّ َنا َع َل ْي َك ا ْل َب َل ُغ َو َع َل ْي َنا ْ ِ
ال َ�س ُ
جاءت الأحرف غري مدغمة «و�إن ما» ظهر حرف ال�شرط يف اخلط ومل يدغم
لوجهني� :أحدهما� :أن اجلواب املرتب عليه بالفاء ظاهر يف موطن الدنيا ،وهو
البالغ .والثاين� :أن الق�صة الأولى منف�صلة من ال�شرط وجوابه ،وانق�سم اجلواب
�إلى جز�أين� :أحدهما :الرتتيب بالفاء وهو البالغ ،والثاين املعطوف عليه وهو
احل�ساب .و�أحدهما يف الدنيا ،والآخر يف الآخرة .والأول ظاهر لنا ،والثاين خفي
عنا ،وهذا االنق�سام �صحيح يف الوجود ،فقد انق�سمت هذه ال�شرطية �إلى �شرطني؛
النف�صال جوابها �إلى ق�سمني متغايرين ،فف�صل حرف ال�شرط عالمة لذلك ،و�إذا
انف�صلت لزم كتبه على الوقف.
الل َح ٌّق َف�إِ َّما ُن ِر َي َّن َك َب ْع َ�ض ا َّل ِذي َن ِعدُهُ ْم �أَ ْو
ا�ص ِ ْب �إِنَّ َو ْع َد َّ ِ
ويف قوله تعالىَ « :ف ْ
َن َت َو َّف َي َّن َك َف�إِ َل ْي َنا ُي ْر َج ُعونَ » ( )77غافر.
جاءت الأحرف مدغمة ،و�أخفي حرف ال�شرط يف اخلط ،لأن اجلواب املرتب
عليه بالفاء خفي عنا ،وهو الرجوع �إلى اهلل(((.
وعلى ما �سبق نرى ف�صل (ما) عن (�إن) يف الرعد �إ�شارة �إلى الف�صل بني
الأحداث ،فالكالم على الدنيا واحل�ساب �إمنا هو يف الآخرة.
( )1الربهان424/1 ،

( )2انظر ال�سابق426 -425/1 ،
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وو�صلت (ما) بـ (�إن) يف غافر �إ�شارة �إلى �أن الأحداث مت�صلة ببع�ضها(((.
ونقر�أ من الإدغام والف�صل بني احلروف لفظ (ف�إن مل ) فقد جاء يف قوله
منَ ا َّت َب َع
تعالىَ « :ف�إِنْ َ ْل َي ْ�ست َِجي ُبوا َل َك َف ْاع َل ْم �أَ َّ َنا َي َّت ِب ُعونَ �أَ ْه َوا َءهُ ْم َو َمنْ �أَ َ�ض ُّل ِ َّ
الل �إِنَّ َّ َ
الل َل َي ْه ِدي ا ْل َق ْو َم َّ
الظالِ ِنيَ» ( )50الق�ص�ص .وقد �أظهر
هَ َوا ُه ِب َغ ْ ِي هُ دً ى ِمنَ َّ ِ
احلروف «ف�إن مل» وال�سبب يف ذلك واهلل �أعلم  -يف ظهور حرف ال�شرط؛ لأن جوابه
املرتتب عليه بالفاء هو» فاعلم» متعلق ب�شيء ملكوتي ظاهر� ،سفلي ،وهو �إتباعهم
�أهواءهم ،ويف �آية �أخرى قال اهلل تعالى�ِ « :إنْ َ ْل َي ْ�ست َِجي ُبوا َل ُك ْم َف ْاع َل ُموا �أَ َّ َنا �أُ ْن ِز َل
الل َو�أَنْ َل ِ�إ َل َه ِ�إ َّل هُ َو َف َه ْل �أَ ْنت ُْم ُم ْ�س ِل ُمونَ » ( )14هود ،فجاءت الأحرف مدغمة
ِب ِع ْل ِم َّ ِ
غري منف�صلة ،و�أٌخفي حرف ال�شرط؛ لأن جوابه املرتتب عليه بالفاء «ف�أعلموا»
علوي وهو �إنزال القر�آن بالعلم والتوحيد(((.
هو علم متعلق ب�شيء ملكوتي خفي ّ
ومن �صور الإدغام� ،إدغام الم التعريف يف اللفظ يف مثلها �أو غريها ،وذلك �أنها
ملا كانت للتعريف ،و�ش�أن املعرف �أن يكون �أبني و�أظهر ،ال �أخفى و�أ�سرت -ظهرت يف
اخلط ،وو�صلت بالكلمة ،لأنها �صارت جزء ًا منها من حيث هي مع ّرفة بها ،هذا هو
اب
الأ�صل ،وقد ُحذفت حيث يخفى معنى الكلمة يف مثل قوله تعالىَ « :ك َّذ َب �أَ ْ�ص َح ُ
الئكة ْالُ ْر َ�س ِلنيَ» ( )176ال�شعراء« .الأيكة» نقلت حركة همزتها على الم التعريف
و�سقطت همزة الو�صل لتحريك الالم ،وحذفت �ألف ع�ضد الهمزة وو�صل الالم،
فاجتمعت الكلمتان ،ف�صار «ل ّيكة» وذلك يرجع – واهلل �أعلم -ملنا�سبة املعنى فقد
اخت�صر اللفظ عالمة على اخت�صار وتلخي�ص وجمع يف املعنى ،وهذه الآية جمع
الأحرف فيها؛ لأنه جمع يف ق�صتهم ،واخت�صر ،فهي موجزة يف غاية البيان يف
ل َي ًة» ( )190ال�شعراء.
جملة؛ لأنها �آخر ق�صة يف ال�سورة بدليل قوله�« :إِنَّ ِف َذ ِل َك َ آ
ف�أفردها.
( )1ال�سامرائي ،فا�ضل� ،أ�سئلة بيانية يف القر�آن الكرمي� ،ص ، 58مكتبة ال�صحابة ،الإمارات ،ال�شارقة،
مكتبة التابعني ،القاهرة1429 ،هـ2008 -م ،ط.1
( )2ال�سابق� ،ص58
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وط
واملو�ضع الثاين الذي مل يف�صل فيه احلروف قوله تعالىَ « :و َث ُمو ُد َو َق ْو ُم ُل ٍ
اب» (� )13ص .جمع احلروف و�أدغمها ومل يف�صلها
اب الئكة �أُو َل ِئ َك ْ أ
الَ ْحزَ ُ
َو�أَ ْ�ص َح ُ
ليتنا�سب مع ال�سياق ،فقد جمع الأمم يف هذه ال�سورة ب�ألقابهم وجعلهم جهة
واحدة ،هم �آخر �أمة فيها ،وو�صل اجلملة بقوله تعالى�« :أولئك الأحزاب» ولي�س
الأحزاب و�صف ًا لكل منهم ،بل هو و�صف جميعهم.
ونقر�أ هذه اللفظة يف �آيات �أخرى وقد ف�صلت حروفها على الأ�صل يف قوله
الَ ْي َك ِة َل َظالِ ِنيَ» ( )78احلجر .فقد �أفرد ه�ؤالء القوم
اب ْ أ
تعالىَ « :و ِ�إنْ َكانَ �أَ ْ�ص َح ُ
بالذكر ،و�أفردهم بالو�صف؛ فنا�سب ذلك �أن يكون اللفظ منف� ً
صال ويف قوله
الَ ْي َك ِة َو َق ْو ُم ُت َّب ٍع ُك ٌّل َك َّذ َب ال ُّر ُ�س َل َف َحقَّ َو ِع ِيد» ( )14ق .جمعوا
اب ْ أ
تعالى�« :أَ ْ�ص َح ُ
كل منهم لأعلى اجلملة فقال« :كل
يف هذا املو�ضع مع غريهم ،ثم حكم على ٍ
كذب الر�سل» فحيث يعترب فيهم التف�صيل ف�صل الم التعريف ،وحيث يعترب فيهم
التو�صيل و�صل للتخفيف(((.
ومن الإدغـام �أي�ضـ ًا ما جـاء يف قوله تعـالىَ « :لـ ْو ِ�ش ْئ َت َلت ََّخ ْذتَ َع َل ْي ِه �أَ ْج ًرا» ()77
الكهف .حذف الألف ،وو�صلت الالم؛ لأن العمل يف اجلدار قد ح�صل يف الوجود،
فلزم عليه الأجر يف احلال ،وات�صل به حكم ًا ،فنا�سب �سرعة احل�صول على الأجر
�إ�سقاط الألف والإدغام.
وترك الإدغام يف قوله تعالى«َ :لت ََّخ ُذ َ
وك َخ ِل ًيل» ( )73الإ�سراء .فلم يدغم الالم
فيما بعدها ،لعدم وجود و�صلة وعدم اللزوم يف الوجود(((.
وهذا الق�سم من الإدغام الأكرب الذي �سماه «ابن جني» بالإدغام املعتاد وهو
تقريب �صوت من �صوت .وهو ال�ضرب الأول الذي حتدث عنه وهو �أن يلتقي املثالن
على الأحكام التي يكون عنها الإدغام ،فيدغم الأول يف الآخر(((.
( )1انظر الربهان.429 – 428/1 ،
( )2ال�سابق 429/1
( )3انظر اخل�صائ�ص 140-139/2
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�أماالق�سم الثاين من الإدغام وهو� :أن يلتقي املتقاربان على الأحكام التي
ي�سوغ معها الإدغام ،فتقلب �أحدهما �إلى لفظ �صاحبه فتدغمه فيه ،ومن ذلك
�أن تقع تاء افتعل �صاد ًا �أو �ضاد ًا� ،أو طاء �أو ظاء ،فتقلب لها تا�ؤه طاء .وذلك نحو
ا�صطرب -وا�ضطربّ ،واطرد ،وا�ضطلم ،فهذا تقريب من غري �إدغام(((.
الَ ْر ِ�ض َو َما
ال�س َم َو ِات َو ْ أ
ومن �أمثلة ذلك يف القر�آن الكرمي قوله تعالىَ « :ر ُّب َّ
ا�ص َط ِ ْب ِل ِع َبا َد ِت ِه هَ ْل َت ْع َل ُم َل ُه َ�سمِ ًّيا» ( )65مرمي« .ا�صطرب» ذكر ابن
َب ْي َن ُه َما َف ْاع ُب ْد ُه َو ْ
(((
فار�س �أن هذه اللفظة قد تولدت فيها الطاء لعلة  .وقد جاء هذا التقريب بني
ال�صاد والتاء وتولدت الطاء فطالت الكلمة وذلك واهلل �أعلم؛ ليتنا�سب مع املوقف
الذي يحتاج �إلى طول �صرب وجماهدة وهو العبادة.
ا�ص َط ِ ْب َع َل ْيهـَا َل َن ْ�س َ�أ ُل َك ِر ْز ًقا َن ْحـنُ َن ْر ُز ُق َك
وقوله تعـالىَ « :و�أْ ُم ْر �أَ ْه َل َك ِب َّ
ال�ص َل ِة َو ْ
َوا ْل َعا ِق َبـ ُة ِلل َّت ْق َوى» ( )132طه .وقوله تعالى�ِ « :إ َّنا ُم ْر ِ�س ُلو ْا ال َّنا َق ِة ِف ْت َن ًة َل ُهمـْ َفا ْر َت ِق ْب ُه ْم
ا�ص َط ِ ْب» ( )27القمر.
َو ْ
ا�صطرب على �أذاهم وال تعجل حتى ي�أتي �أمر اهلل((( ،وهنا �أي�ض ًا جاءت ال�صاد
م�شددة وتولدت الطاء ،وطالت الكلمة ليتنا�سب مع احلال وهو الأمر بطول ال ّنف�س
وال�صرب على الأذى وانتظار الفرج من اهلل ،وذلك يحتاج �إلى جماهدة النف�س،
و�شدة التحمل.
وقوله تعـالىَ « :وهُ ْم َي ْ�ص َط ِر ُخونَ ِفي َها َر َّب َنا �أَ ْخ ِر ْجـ َنا َن ْع َم ْـل َ�ص ِ ً
الا َغ ْ َي ا َّل ِذي ُك َّنا
َن ْع َم ُل �أَ َو َ ْل ُن َع ِّم ْر ُك ْم َما َيت ََذ َّك ُر ِفي ِه َمنْ ت ََذ َّك َر َو َجا َء ُك ُم ال َّن ِذي ُر َف ُذو ُقوا َف َما ِل َّلظالِ ِيـنَ
ِمنْ َن ِ�ص ٍري» ( )37فاطر.

( )1ال�صاحبي� ،ص 123
( )2انظر ال�سابق141/2 ،
(�	)3أبي حيان الغرناطي� ،أثري الدين ،تف�سري البحر املحيط  ، 257/8حتقيق :د .عبدالرزاق املهريي ،دار
�إحياء الرتاث ،بريوت ،لبنان1431 ،هـ2010 -م ،ط1
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جاءت لفظة «ي�صطرخون» من ال�صراخ «يفتعل» و�أبدلت من التاء طاء ،و�أ�صله:
ي�صرتخون ،وال�صراخ �شدة ال�صياح ،وا�ستعمل يف اال�ستغاثة((( ،جلهد امل�ستغيث
�صوته((( فنا�سب هذا املوقف �أن ي�أتي بالكلمة مدغمة م�شددة لتحمل املعنى الذي
�أراده القر�آن بكل دقة وما عرب عنه من جهد وم�شقة و�صراخ وا�ستغاثة.
ومن ذلك �أن تقع فاء (افتعل) زايا �أو دا ًال �أو ذا ًال ،فتقلب تا�ؤه لها ،دا ًال ،مثل:
�أ ّدكر ،و�أذدكر(((.
وقد جاء منهما يف القر�آن قوله تعالىَ « :و َق َال ا َّل ِذي َ َ
نا ِم ْن ُه َما َوا َّد َك َر َب ْع َد �أُ َّم ٍة �أَ َنا
�أُ َن ِّب ُئ ُك ْم ِب َت�أْ ِوي ِل ِه َف َ�أ ْر ِ�س ُل ِون» ( )45يو�سف.
لفظة «ا ّدكر» ذكر ابن فار�س �أن الدال تولدت هنا لعلة((( .وقد جاءت الدال
م�شددة هنا  -واهلل �أعلم -لتحمل املعنى املراد ،وهو �أنه تذكر يو�سف  -عليه
ال�سالم -بعد مدة من الزمن ،فكان يف ذلك على يو�سف عليه ال�سالم -م�شقة
لطول الوقت عليه وهو يف ال�سجن -وكان تذكر هذا الرجل له بعد مدة طويلة،
فنا�سب طول املدة ،و�شدة الوقت �أن ي�أتي بهذا اللفظ.
وقوله تعالىَ « :و ِ�إ ْذ َق َت ْلت ُْم َنف ًْ�سا َفا َّدا َر ْ�أ ُ ْت ِفي َها َو َّ ُ
الل ُ ْ
م ِر ٌج َما ُك ْنت ُْم َت ْك ُت ُمونَ » ()72
البقرة« .ف�أ َّدارءمت» �أ�صله :تدار�أمت ،ثم �أدغمت التاء يف الدال ،الحتاد خمرجهما،
ف�سكنت الأولى ف�أتى بالألف(((.
«تدار�أمت» جاءت الدال م�شددة مع الإدغام «ف�أ َّدر�أمت» ،ومعناها :اختلفتم
واخت�صمتم يف �ش�أن املقتول؛ لأن املتخا�صمني يدر�أ بع�ضهم بع�ض ًا� ،أي يدفعه
()1
()2
()3
()4
()5

ال�سيد ،عبداحلميد ،الأفعال يف القر�آن الكرمي  ،803/20دار البيان العربي ،جدة1406 ،هـ1986 -م ،ط1
الزخم�شري ،حممود بن عمر ،الك�شاف عن حقائق غوام�ض التنزيل وعيون الأقاويل ،615/3 ،دار
الكتاب العربي ،بريوت1407 ،هـ1987 -م ،ط3
اخل�صائ�ص .142/2
ال�صاحبي� ،ص 123
ال�سيوطي ،جالل الدين ،معرتك الأقران يف �إعجاز القر�آن  ،558/1دار الفكر العربي.
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ويزحمه� ،أو تدافعتم ،مبعنى طرح قتلها بع�ضكم على بع�ض ،فدفع املطروح عليه
الطارح� ،أو لأن الطرح يف نف�سه دفع� ،أو دفع بع�ضكم بع�ض ًا عن الرباءة واتهمه(((،
فالأمر يحتاج �إلى جهد وم�شقة فنا�سب ذلك �أن ت�أتي اللفظة املعربة عن هذا
املعنى حتمل تلك املجاهدة وامل�شقة بت�شديدها و�إدغامها.
ال ْن ِ�س ِف ال َّنا ِر
وكذلك قولهَ « :ق َال ا ْد ُخ ُلوا ِف �أُ َم ٍم َق ْد َخ َل ْت ِمنْ َق ْب ِل ُك ْم ِمنَ ْ ِ
النِّ َو ْ إِ
ُك َّل َما َد َخ َل ْت �أُ َّم ٌة َل َع َن ْت �أُ ْخ َت َها َحتَّى ِ�إ َذا ا َّدا َر ُكوا ِفي َها َجمِ ي ًعا َقا َل ْت �أُ ْخ َراهُ ْم ِ ألُ َولهُ ْم
َر َّب َنا هَ �ؤُ َل ِء �أَ َ�ضلُّو َنا َف�آَ ِت ِه ْم َع َذا ًبا ِ�ض ْع ًفا ِمنَ ال َّنا ِر َق َال ِل ُك ٍّل ِ�ض ْع ٌف َو َل ِكنْ َل َت ْع َل ُمونَ »
( )38الأعراف.
«�أ َّداركوا» �أي :تداركوا ،مبعنى تالحقوا �أو اجتمعوا يف النار((( ،فالأمر يحتاج
�إلى تتابع واجتماع ال�سابق بالالحق فنا�سب هذا االجتماع والتالحق �أن ي�أتي
باللفظة مدغمة  -واهلل �أعلم.
الَ ِخ َر ِة َب ْل هُ ْم ِف َ�ش ٍّك ِم ْنهَا َب ْل هُ ْم ِم ْنهَا عَ ُم َون»( )66النمل.
وقولهَ « :ب ِل ادَّا َر َك ِع ْل ُمه ُْم ِف ْ آ
�أ ّدارك» �أ�صله :تدارك ،ف�أدغمت التاء يف الدال« ،وادًارك» �أي :تتابع وا�ستحكم(((،
فالأمر يحتاج �إلى تتابع واحتاد وا�ستحكام ،فنا�سب ذلك �أن ت�أتي اللفظة مدغمة.
الل
ونقر�أ قوله تعالىَ « :يا �أَ ُّي َها ا َّل ِذينَ �آَ َم ُنوا َما َل ُك ْم ِ�إ َذا ِق َيل َل ُك ُم ا ْن ِف ُروا ِف َ�س ِب ِيل َّ ِ
ال ِخ َر ِة َف َما َمتَا ُع ْ َ
الَ ْر ِ�ض �أَ َر ِ�ضيت ُْم ِب ْ َ
ال َيا ِة ال ُّد ْن َيا ِف
ال َيا ِة ال ُّد ْن َيا ِمنَ َْ آ
ا َّثا َق ْلت ُْم ِ�إ َلى ْ أ
الَ ِخ َر ِة ِ�إ َّل َق ِلي ٌل» ( )38التوبة.
ْآ
نرى لفظة «�أثاقلتم» قد جاءت مدغمة و�أ�صلها« ،تثاقلتم» التقى املتقاربان
وهما حرف التاء والثاء ،وهذا ي�سوغ الإدغام فقلبت التاء �إلى ثاء و�أدغمت معها
( )1الك�شاف.153/1 ،
( )2الك�شاف103/2 ،
( )3ال�سابق279/3 ،
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ف�أ�صبحت حرف ًا واحد ًا م�شدد ًا((( ،و «�أ ّثاقلتم» �أي :تباط�أمت وتقاع�ستم((( ،وكما
يقول «�سيد قطب» يف ت�صوير �إيح�آءات هذا الإدغام والت�شديد يف هذه اللفظة:
«والتعبري يلقى كل هذه الظالل بجر�س �ألفاظه�« :أثاقلتم» وهي بجر�سها متثل
اجل�سم امل�سرتخي الثقيل ،يرفعه الرافعون يف جهد في�سقط منهم يف ثقل ،ويلقيها
مبعنى �ألفاظه�« :أثاقلتم �إلى الأر�ض» وماله من جاذبية ت�شد �إلى �أ�سفل وتقاوم
رفرفة الأرواح وانطالق الأ�شواق»(((.
ونت�أمل قوله تعالىَ « :قا ُلوا َّ
الل َب ْل �أَ ْنت ُْم
اط َّ ْي َنا ِب َك َو ِ َبنْ َم َع َك َق َال َطا ِئ ُر ُك ْم ِع ْن َد َّ ِ
َق ْو ٌم ُت ْف َت ُنونَ » ( )47النمل.
أطينا» و�أ�صلها «تطرينا» �أي ت�ش�آءمنا((( ،وقع فيها الإبدال
جند لفظة «� ّ
والإدغام بني التاء والطاء ،الحتاد خمرجهما((( .بينما جنده يف �آية �أخرى قال:
اب �أَ ِلي ٌم» ()18
« َقا ُلوا �إِ َّنا ت ََط َّ ْي َنا ِب ُك ْم َلئِنْ َ ْل َت ْن َت ُهوا َل َن ُْج َم َّن ُك ْم َو َل َي َم َّ�س َّن ُك ْم ِم َّنا َع َذ ٌ
ي�س .بال �إدغام قال «تطرينا» وذلك -واهلل �أعلم� -أن التطري يف الآية الأولى �أ�شد
ْج َم َّن ُك ْم» ()18
مما يف الآية الثانية ،بدليل �أنه قال يف الثانيةَ « :لئِنْ َ ْل َت ْن َت ُهوا َل َن ُ
ي�س ،فهددهم بالرجم والتعذيب.
�أما يف الآية الأولى فقد �أق�سموا وتعاهدوا على قتله وقتل �أهله .ومعنى ذلك
�أن التطري بلغ عندهم درجة �أكرب و�أ�شد مما يف الآية الثانية فجاء مبا فيه زيادة
مبالغة(((.
()1
()2
()3
()4
()5
()6

انظر ذلك يف اخل�صائ�ص  140/2وانظر ابن الرتكماين ،علي بن حممد يف بهجة الأريب يف بيان ما يف
كتاب اهلل العزيز من الغريب� ،ص ، 23حتقيق :حممد �إ�سماعيل ،دار الكتب العلمية ،بريوت2003 ،م،
1424هـ ،ط1
الك�شاف 271/2
قطب� ،سيد ،يف ظالل القران ،1655/3 ،دار ال�شروق ،بريوت ،القاهرة1398 ،هـ1978 -م ،ط1
معرتك الأقران 567/1
انظر بهجة الأريب� ،ص 23
انظر بالغة الكلمة� ،ص 58
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ومن تفريق القر�آن بني �صيغتي (يتف َّعل ،وي ّف ّعل) �أن ت�أتي الكلمة نف�سها يف
مو�ضعني بال�صيغتني فما ال�سبب يف ذلك االختالف؟
للجواب على هذا ال�س�ؤال نقر�أ الآيات الآتية:
قال تعالىَ « :و َل َق ْد �أَ ْر َ�س ْل َنا ِ�إ َلى ُ�أ َم ٍم ِمنْ َق ْب ِل َك َفَ�أ َخ ْذ َناهُ ْم ِبا ْل َب�أْ َ�سا ِء َو َّ
ال�ض َّرا ِء
َل َع َّل ُه ْم َيت ََ�ض َّر ُعونَ » ( )42الأنعام.
وقال تعالىَ « :و َما �أَ ْر َ�س ْل َنا ِف َق ْر َي ٍة ِمنْ َن ِب ٍّي �إِ َّل �أَ َخ ْذ َنا �أَهْ َل َها ِبا ْل َب ْ�أ َ�سا ِء َو َّ
ال�ض َّرا ِء
َل َع َّل ُه ْم َي َّ�ض َّر ُعونَ » ( )94الأعراف .قال يف �آية الأنعام« :يت�ضرعون» وقال يف الأعراف
«ي�ضرعون» بالإبدال والإدغام .وذلك �أنه قال يف �آية الأنعام« :ولقد �أر�سلنا �إلى �أمم
من قبلك» .وقال يف الأعراف« :وما �أر�سلنا يف قرية» ،والأمم �أكرث من القرية ،وهذا
يعني تطاول الإر�سال على مدار التاريخ .فلما طال احلدث وا�ستمر جاء مبا هو �أطول
بناء فقال« :يت�ض َّرعون» وملا كان الإر�سال يف الأعراف �إلى قرية قالَّ :
«ي�ض ّرعون».
فجاء مبا هو �أق�صر يف البناء ويف �آية الأنعام قال« :ولقد �أر�سلنا �إلى �أمم» ويف الأعراف
قال« :وما �أر�سلنا يف قرية» الأولى�« :أر�سل �إيل» والثانية «�أر�سل يف» ،والإر�سال �إلى
�شخ�ص ما يقت�ضي التبليغ وال يقت�ضي املكث ،و�أما الإر�سال يف القرية �أو يف املدينة
ف�إنه يقت�ضي التبليغ واملكث ،ف�إن «يف» تفيد الظرفية ،وهذا يعني بقاء النبي بينهم
يبلغهم ويذكرهم باهلل ويريهم �آياته امل�ؤيدة ،وال�شك �أن هذا يدعوهم �إلى زيادة
الت�ضرع واملبالغة فيه ،فجاء بال�صيغة الدالة على املبالغة يف احلدث والإكثار منه
فقال« :لعلهم ي�ض َّرعون» .فو�ضع كل مفردة يف مكانها الالئق بها(((.
ومن ذلك ما جـاء يف قولـه تعـالىَ « :و�أَ ْن ِف ُقـوا ِمنْ َما َر َز ْق َنا ُك ْم ِمنْ َق ْب ِل �أَنْ
َي�أْ ِت َي �أَ َح َد ُك ُم ْ َال ْوتُ َف َي ُق َ
يب َف َ�أ َّ�ص َّد َق َو َ�أ ُكنْ ِمنَ
ول َر ِّب َل ْو َل �أَ َّخ ْر َت ِني ِ�إ َلى �أَ َج ٍل َق ِر ٍ
النيَ» ( )10املنافقون ،جاء لفظ « ف� َّأ�ص َّدق» بالإدغام والت�شديد ومل يقل:
ال�ص ِ ِ
َّ
ف�أت�صدق ،وال�سبب يف ذلك  -واهلل �أعلم� -أن مقاطع (ف�أت�صدق) �أكرث من
( )1بالغة الكلمة� ،ص 47-46
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مقاطع «ف� َّأ�ص َّدق» ،ويف الآية طلب الت�أخري �إلى �أجل قريب ،فاختار اللفظة التي
هي �أق�صر لتنا�سب ق�صر املدة ،كما �أن يف «ف� َّأ�ص َّدق» ت�ضعيفني يف ال�صاد والدال،
والت�ضعيف يدل على املبالغة والتكثري ،فدل ذلك على �أنه �أراد �أج ًال قريب ًا ليكرث
من ال�صدقة ويبالغ فيها(((.
ومثل ذلك قوله تعالىَ « :قا ُلوا َيا �أَ ُّي َها ا ْل َع ِزي ُز َم َّ�س َنا َو�أَ ْه َل َنا ُّ
ال�ض ُّر َو ِج ْئ َنا ِب ِب َ�ض َاع ٍة
ُمزْ َجا ٍة َف�أَ ْو ِف َل َنا ا ْل َك ْي َل َوت ََ�ص َّد ْق َع َل ْي َنا ِ�إنَّ َّ َ
الل َي ْج ِزي ْالُت ََ�صدِّ ِق َني « ( )88يو�سف.
ات َو�أَ ْق َر ُ�ضوا َّ َ
الل َق ْر ً�ضا َح َ�س ًنا ُي َ�ض َاع ُف
وقوله تعالى« :نَّ ْالُ َّ�صدِّ ِق َني َو ْالُ َّ�صدِّ َق ِ
مي» ( )18احلديد.
َل ُه ْم َو َل ُه ْم �أَ ْج ٌر َك ِر ٌ
يف �آية يو�سف قال« :املت�صدقني» ويف �آية احلديد« :امل�صدقني وامل�صدقات»
بالإبدال والإدغام .وذلك لأ�سباب متعددة.
�آية يو�سف بال �إبدال وال �إدغام «املت�صدقني» فهو املنا�سب ملا قبله «وت�صدق
علينا» ،لأن �أخوة يو�سف قد طلبوا منه الت�صدق عليهم ومل يطلبوا �أن يبالغ يف
ال�صدقة ،وذلك من ح�سن �أدبهم.
وقولهم�« :إن اهلل يجزي املت�صدقني» �أفاد ب�أن اهلل يجزي على القليل والكثري.
ولو قالوا�« :إن اهلل يجزي امل�صدقني» لأفاد قولهم �إن اهلل يجزي املبالغني يف
ال�صدقة فال ي�شمل القليل.
وامل�ص َّدقات» فهم املبالغون يف ال�صدقات،
و�أما يف �آية احلديد�« :إن ّ
امل�ص َّدقني َّ
وذكر �أنه ي�ضاعف لهم الأجر .وقد ذكر املبالغ يف ال�صدقة يف �آية احلديد ،لأنه
تكرر فيها ذكر الإنفاق ،فنا�سب ذكر املبالغة يف ال�صدقة.

( )1ال�سامرائي ،فا�ضل ،مل�سات بيانية يف ن�صو�ص من التنزيل� ،ص  ،179-178دار عمار ،ع ّمان ،الأردن،
1430هـ2009 -م ،ط.5
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الل َل َو َجدُوا
ومن ذلك قوله تعالى�« :أَ َف َل َيت ََد َّب ُرونَ ا ْل ُق ْر�آَنَ َو َل ْو َكانَ ِمنْ ِع ْن ِد َغ ْ ِي َّ ِ
ِفي ِه ْاخ ِت َل ًفا َك ِث ًريا» ( )82الن�ساء.
وب �أَ ْق َفا ُل َها» ( )24حممد .ويف
وقوله تعالى�« :أَ َف َل َيت ََد َّب ُرونَ ا ْل ُق ْر�آَنَ �أَ ْم َع َلى ُق ُل ٍ
الَ َّو ِلنيَ»
مو�ضع �آخر قال تعالى�« :أَ َف َل ْم َي َّد َّب ُروا ا ْل َق ْو َل �أَ ْم َجا َءهُ ْم َما َ ْل َي ْ�أ ِت َ�آ َبا َءهُ ُم ْ أ
( )68امل�ؤمنون.
يف الآيتني الأوليني جاء لفظ «يتدبرون» ،ويف الآية الثالثة قال« :ي ّد َّبروا» ؛ وذلك
لأن الأوليني يحتاج �إلى طول التدبر والت�أمل ،ويف الثالثة يحتاج �إلى عمق يف التدبر
ومبالغة فيه .واملق�صود بطول التدبر والت�أمل؛ التدبر العقلي الطويل الذي ي�ؤدي
�إلى القناعة العقلية عن طريق احلجج واال�ستدالل العقلي.
ولكن عمق التدبر واملبالغة فيه يعني التدبر القلبي الذي يحمل الإن�سان على
االنتفا�ض للعمل مبقت�ضى ما ي�ؤمن به العقل وي�سلم ب�صحته.
و�آية الن�ساء تدعو �إلى النظر يف القر�آن وتخريج ما يبدو خمتلف ًا لأول وهلة
وذلك يحتاج �إلى طول تدبر وت�أمل ،وذلك يحتاج �إلى �أمرين هما:
النظر ال�شامل للقر�آن كله على وجه العموم.
النظر يف عدم االختالف بني �آياته وتخريج ما يبدو خمتلف ًا فجاء بلفظ «يتدبر»
واملراد به التدبر العقلي ،والنظر اال�ستداليل و�آية امل�ؤمنون مل يقل« :يتدبروا»
وذلك �أنه �آخذهم على عدم م�ضاعفة التدبر ،وعدم املبالغة فيه من ناحية،
و�آخذهم من ناحية �أخرى على عدم �إعمال قلوبهم يف التدبر ،فهم حمتاجون
�إلى تدبر يوقظ قلوبهم ويحيي مواتها؛ لأنهم ال يحتاجون �إلى طول تدبر للو�صول
�إلى معرفة احلق فهم يعرفون احلق ،ويعرفون ر�سولهم غري �أنهم كارهون للحق
متبعون للهوى فهم حمتاجون �إلى ما ي�شفي قلوبهم من كراهية احلق واتباع الهوى
فاقت�ضى هنا التدبر القلبي ال العقلي.
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وقال�« :أفلم يدبروا القول» ومل يقل�« :أفلم يدبروا القر�آن» والقول قد ي�شمل
الآية والآيتني فقط ،وهذا يتطلب وقت ًا �أق�صر من تدبر عموم القر�آن ،فلما ق�صر
ق�صر من التدبر .وملا ذكر يف �آية الن�ساء القر�آن كله �أطال البناء(((.
من املتدبر ّ
وهكذا جند �أمثلة القر�آن الكرمي تفي�ض بروائع البالغة يف هذا الق�سم من
الإدغام والإبدال.
�أما الق�سم الثاين وهوالإبدال :وهو �أن ي�ستعمل كلمة يف موطن ،ثم ي�ستعملها يف
موطن �آخر مبد ًال فيها حرف فقد ذكره «ابن جني» بقوله« :ف�أما مقابلة الألفاظ
مبا ي�شاكل �أ�صواتها من الأحداث فباب عظيم وا�سع ،ونهج ُمتْل ِئب عند عارفيه
املعب
م�أموم ،وذلك �أنهم كثري ًا ما يجعلون �أ�صوات احلروف على َ�س ْمت الأحداث ِّ
بها عنها ،فيعدلونها بها ويحتذونها عليها ،وذلك �أكرث مما نقدره ،و�أ�ضعاف ما
ن�ست�شعره»(((.
وحتدث عنه �صاحب «الربهان» يف ف�صل �أ�سماه «حروف متقاربة تختلف يف
اللفظ الختالف املعنى»(((.
ومن الأمثلة على ذلك يف القر�آن الكرمي �أن ت�أتي الكلمة يف مو�ضع ثم يبدل فيها
حرف يف مو�ضع �آخر ،مثل الإبدال بني ال�سني وال�صاد يف لفظتي« :ب�سطه ،وب�صطه».
ال ْ�سم» ( )247البقرة .وقولهُ َّ :
«الل َي ْب ُ�س ُط
قال تعالىَ « :و َزا َد ُه َب ْ�س َط ًة ِف ا ْل ِع ْل ِم َو ْ ِ ِ
ال ِّر ْز َق لِ َنْ َي َ�شا ُء َو َيق ِْد ُر» ( )26الرعد.
وقولهُ َّ :
«لل َي ْب ُ�س ُط ال ِّر ْز َق لِ َنْ َي َ�شا ُء ِمنْ ِع َبا ِد ِه َو َيق ِْد ُر َلهُ» ( )62العنكبوت .وقوله:
« ِ�إنَّ َر َّب َك َي ْب ُ�س ُط ال ِّر ْز َق لِ َنْ َي َ�شا ُء َو َيق ِْد ُر» ( )30الإ�سراء.
( )1بالغة الكلمة� ،ص 52-49
( )2اخل�صائ�ص157/2 ،
( )3الربهان429/1 ،
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وقولهُ َّ :
ال�س َما ِء َك ْي َف َي َ�شا ُء»
«الل ا َّل ِذي ُي ْر ِ�س ُل ال ِّر َي َاح َف ُت ِث ُري َ�س َحا ًبا َف َي ْب ُ�س ُط ُه ِف َّ
( )48الروم.
ال ْل ِق َب َ
هذا كلـه بال�سني ،ثم جـاء بال�صـاد يف :قولـه تعالىَ « :و َزا َد ُك ْم ِف ْ َ
�صط ًة»
( )69الأعراف .وقولهَ « :و َّ ُ
الل َي ْق ِب ُ�ض َو َي ْب ُ
�صط» ( )245البقرة.
ذكر �صاحب «الربهان» �أن التعبري بال�سني لل�سعة اجلزئية كذلك علة التقييد،
وبال�صاد ال�سعة الكلية ،بدليل علو معنى الإطالق ،وعلو ال�صاد مع اجلهارة
والإطباق((( .فجعلوا ال�صاد لقوتها ،للأقوى ،وال�سني ل�ضعفها للأ�ضعف(((.
الآية الأولى« :وزاده ب�سطه يف العلم واجل�سم» تتحدث عن طالوت ،وت�صفه،
وطالوت �شخ�ص واحد ،والآية الأخرى« :وزادكم يف اخللق ب�صطه» تتحدث عن
قبيلة عاد ،ومبا �أن ال�سني �أ�ضعف من ال�صاد فقد جاءت ال�سني لل�شخ�ص الواحد،
وال�صاد للجماعة ؛لأنها الأقوى.
ويف قوله« :واهلل يقب�ض ويب�صط» بال�صاد� ،أي ي�سلب قوم ًا ويعطي قوم ًا� ،أو يقرت
ويو�سع((( .و�أقوال �أخرى كثرية منها :يقب�ض ال�صدقات ويخلف البذل مب�سوط ًا،
ومنها الإماتة والإحياء وغريها مما ذكره ابن حيان وغريه من املف�سرين ،وبهذا
يت�ضح �أن الب�سط هنا عام يدخل فيه كل �شيء ،لذا جاءت ال�صاد «يب�صط» الأقوى.
بينما جاءت ال�سني يف الآيات الأخرى التي تقيد الب�سط ب�أنه من الرزق وهو الأقل؛
لأن ال�سني �أ�ضعف ،فنا�سب كل يف مو�ضعه(((.
ومن التفريق بني ال�سني وال�صاد �أي�ض ًا ما جاء يف قوله تعالى�« :أَهُ ْم َيق ِْ�س ُمونَ
ي�ش َت ُه ْم ِف ْ َ
َر ْح َم َة َر ِّب َك َن ْحنُ َق َ�س ْم َنا َب ْي َن ُه ْم َم ِع َ
ال َيا ِة ال ُّد ْن َيا َو َر َف ْع َنا َب ْع َ�ض ُه ْم َف ْو َق
()1
()2
()3
()4

ا لربهان 429/1،
اخل�صائ�ص 161/2
البحر املحيط404/2 ،
انظر بالغة الكلمة� ،ص 64-61

95
هذه الطبعة �إهداء من املركز وال ي�سمح بن�شرها ورقياً �أو تداولها جتارياً

ما َي ْج َم ُعونَ » ()32
ي ِ َّ
َب ْع ٍ�ض َد َر َج ٍات ِل َيت َِّخ َذ َب ْع ُ�ض ُه ْم َب ْع ً�ضا ُ�س ْخ ِر ًّيا َو َر ْح َم ُة َر ِّب َك َخ ْ ٌ

الزخرف.

وقال تعـالىَ « :و َك ْـم َق َ�ص ْم َنا ِمنْ َق ْر َي ٍة َكـا َن ْت َظالِ َـ ًة َو�أَ ْن َ�شـ ْ�أ َنا َب ْع َـدهَ ا َقـ ْو ًما َ�آ َخ ِرينَ »
( )11الأنبياء.
جند يف الآية الأولى قوله« :ق�سمنا» ويف الثانية« :ق�صمنا» بال�سني تفريق الأرزاق
والإنعام ،وبال�صاد تفريق الإهالك والإعدام(((.
فالق�صم �أقوى فع ًال من الق�سم ،لأن الق�صم يكون معه ّ
الدق ،وقد يق�سم بني
ال�شيئني فال ينك�أ �أحدهما ،فلذلك خ�صت بالأقوى ال�صاد ،وبالأ�ضعاف ال�سني(((.
ال�س َل ِ�س ُل
ومن ذلك �أي�ض ًا ما جاء يف قوله تعالى�« :إِ ِذ ْ أ
الَ ْغ َل ُل ِف �أَ ْع َنا ِق ِه ْم َو َّ
ُي ْ�س َح ُبونَ » ( )71غافر.
وه ِه ْم ُذو ُقوا َم َّ�س َ�س َق َر» ( )48القمر .وقال
وقولـهَ « :ي ْو َم ُي ْ�س َح ُبـونَ ِف ال َّنا ِر َع َلى ُو ُج ِ
تعـالى�« :أَ ْم َل ُه ْم �آَ ِل َه ٌة َ ْت َن ُع ُه ْم ِمنْ دُو ِن َنا َل َي ْ�ست َِطي ُعـونَ َن ْ�صـ َر َ�أ ْن ُف ِ�س ِهمـْ َو َل هُ ْم ِم َّنا
ُي ْ�ص َح ُبونَ » ( )43الأنبياء.
قوله« :ي�سحبون» �أي يجرون((( ،وال�سحب :جرك ال�شيء على وجه الأر�ض(((.
و»ي�صحبون» �أي مينعون ،وقال جماهد :ين�صرون ،وقال قتادة :ال ي�صحبون
من اهلل بخري .وقال جماهد :يحفظون ،وقال ال�سدي :ال ي�صحبهم من املالئكة
من يدفع عنهم .ويف «التحرير» مدار هذه الكلمة يعني «ي�صحبون» على معينني

()1
()2
()3
()4

الربهان 430/1
(اخل�صائ�ص 161/2
البحر املحيط260/8 ،
ل�سان العرب461/1 ،
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�أحدهما� :أنه من �صحب ي�صحب ،والثاين :من الإ�صحاب �أ�صحب الرجل منعهم
من الآفات(((.
وذكر الزخم�شري �أن «ي�صحبون» لي�س مب�صحوب من اهلل بالن�صر والت�أييد(((.
و�صحاب َه بالفتح و�صاحبه
ولفظ «�صحب» من �صحبه ي�صحبه ُ�صحبة بال�ضم َ
عا�شره((( ،و�صحب ال يقال يف العرف �إال ملن كرثت مالزمته(((.
فال�سحب يكون فرتة زمنية ق�صرية ،وال�صحب يكون مالزمة طويلة ،فجاءت
ال�سني للأق�صر ل�ضعفها ،وال�صاد للأطول مدة لقوتها ،واهلل �أعلم.
ا�س
ومن الإبدال بني حريف «امليم ،والباء» يف قوله تعـالى�ِ « :إنَّ �أَ َّو َل َب ْي ٍت ُو ِ�ض َع ِلل َّن ِ
َل َّل ِذي ِب َب َّك َة ُم َبا َر ًكا َوهُ دً ى ِل ْل َع َ ِالنيَ» (� )96آل عمران .وقولهَ « :وهُ َو ا َّل ِذي َك َّف �أَ ْي ِد َي ُه ْم
َع ْن ُك ْم َو�أَ ْي ِد َي ُك ْم َع ْن ُه ْم ِب َب ْط ِن َم َّك َة ِمنْ َب ْع ِد �أَنْ �أَ ْظ َف َر ُك ْم َع َل ْي ِه ْم َو َكانَ َّ ُ
الل ِ َبا َت ْع َم ُلونَ
َب ِ�ص ًريا» ( )24الفتح.
جند يف الآية الأولى جاء بلفظ «بكة» ويف الثانية «مكة» فما الفرق بينهما؟
بكة هي مكة وقيل :بطن مكة ،وقيل :ا�سم امل�سجد ،وقيل :هي البيت ،وقيل:
ِّ
التباك� :أي االزدحام؛ لأن النا�س يزدحمون
هي حيث الطواف ،و�سمي بذلك من
فيه للطواف ،وقيل� :سميت مكة بكة؛لأنها ُّ
تبك �أعناق اجلبابرة �إذا �أحلدوا فيها
بظلم(((.
ومكة ا�شتقت من مت ّككت العظم �أخرجت َّ
خمه ،و�أمتك الف�صيل ما يف �ضرع
�أمه ،وعرب عن اال�ستق�صاء بالتمكك .و�سميت مكة؛ لأنها كانت ّ
متك من ظلم بها
( )1ال�سابق 387/6
()2
()3
()4
()5

الك�شاف 119/3
ل�سان العرب 519/1
الأ�صفهاين ،الراغب ،املفردات يف غريب القر�آن� ،ص 275حتقيق :حممد كيالين ،مطبعة م�صطفى
احللبي مب�صر1381 ،هـ1961 -م ،الطبعة الأخرية.
املفردات يف غريب القر�آن� ،ص57
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�أي تدقه وتهلكه .قال اخلليل� :سميت بذلك لأنها و�سط الأر�ض كاملخ الذي هو �أ�صل
ما يف العظم(((.
وقيل :مكة احلرم كله ،وبكة امل�سجد وما حوله(((.
وجاءت يف �سورة �آل عمران بالباء «بكة» وذلك  -واهلل �أعلم -لأن الآية هنا
جاءت يف �سياق احلج «وهلل على النا�س حج البيت» فجاء باال�سم «بكة» الدال
على االزدحام((( ،لأن النا�س يزدحمون حول البيت للطواف الذي هو �أحد �أركان
احلج.
ويف �سورة الفتح جاءت اللفظة بامليم «مكة» لأنه يتحدث عن البلد لذلك قال:
«ببطن مكة» -واهلل �أعلم.
ومثل هذا الق�سم من الألفاظ كثري يف القر�آن الكرمي و�إنه لينبئ عن ذلك
الإعجاز ويظهر عجائبه.

المبحث الثالث

تنــاوب الحروف بعضها مكان بعض
بيــن المفردات القرآنية

وهو باب يف العربية عظيم ،تخالفت الدالء على بحره ،ك ٌل يغرتف منه بقدر
علمه ومنهجه .يقول فيه ابن جني( :هذا باب يتلقاه النا�س مغ�سو ًال �ساذج ًا من
ال�صنعة ،وما �أبعد ال�صواب عنه و�أوفقه دونه .ذلك �أنهم يقولون� :إنً ( �إيل) تكون
الل» ()14
مبعنى (مع) ،ويحتجون لذلك بقول اهلل �سبحانه«َ :منْ �أَ ْن َ�صارِي �إِ َلى َّ ِ
( )6ال�سابق� ،ص470
( )7معرتك الأقران423/1،
( )8انظر ال�سامرائي ،التعبري القر�آن� ،ص  ،176دار عمار ،ع ّمان ،الأردن1430 ،هـ2009 -م ،ط ، 6وانظر
بالغة الكلمة� ،ص 59
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ال�صف� ،أي مع اهلل ((( »..ويقول« :ول�سنا ندفع �أن يكون ذلك كما قالوا ،لكنا
نقول� :إنه يكون مبعناه يف مو�ضع دون مو�ضع ،على ح�سب الأحوال الداعية �إليه،
وامل�سوغة له ،ف�أما يف كل مو�ضع وعلى كل حال فال)(((.
ويعلل «ابن جني» رده لهذا الإطالق بحلول حرف مكان �آخر ،ب�أن الفعل قد ي�أتي
مبعنى فعل �آخر ،وقد يتعدى �أحدهما بحرف ،والآخر بحرف �آخر فتت�سع العرب
فتوقع �أحد احلرفني موقع �صاحبه �إيذان ًا ب�أن هذا الفعل يف معنى ذلك الآخر،
فلذلك ي�ؤتي معه باحلرف املعتاد مع ما هو يف معناه.
فرنى «ابن جني» قد علل تناوب احلروف بع�ضها مكان بع�ض على ت�أويل الفعل
مبا يرادفه ،وقال عنه« :ف�إنه ف�صل من العربية لطيف ،ح�سن يدعو �إلى الأن�س بها
والفقاهة فيها ،وفيه �أي�ض ًا مو�ضع ي�شهد على من �أنكر �أن يكون يف اللغة لفظان
مبعنى واحد»(.)3
ونرى غريه من العلماء قد جعل ذلك لأ�سباب يرجع �إليها معنى احلرف يف
هذا املو�ضع دون ذاك(  .)4وجعل «ال�سيوطي» هذا الباب من معرفة الأدوات التي
يحتاج �إليها املف�سر وقال« :اعلم �أن معرفة ذلك من املهمات املطلوبة الختالف
مواقعها ،ولهذا يختلف الكالم واال�ستنباط بح�سبها»((( ،ونرى العلماء من قبله
ومن بعده قد �أفردوا �أبواب ًا �أو ف�صو ًال للحديث عن معاين هذه الأدوات ،ولعل ابن
قتيبة هو �أول من خ�ص�ص باب ًا يف كتابه «ت�أويل م�شكل القر�آن» �سماه «باب تف�سري
حروف املعاين وما �شاكلها» ثم �أورد بعده «باب دخول بع�ض حروف ال�صفات مكان
بع�ض» مما يدل على �أنه ممن يقول بتعاقب احلروف بع�ضها مكان بع�ض� ،إذ �أنه
()1
()2
()3
()4
()3

اخل�صائ�ص 308-306/2
ال�سابق 310/2
ال�سابق .
انظرال�سيوطي،جالل الدين،الإتقان يف علوم القر�آن،145/1،عامل الكتب،ومعرتك الأقران516/1،
والربهان175/4وغريهم
الإتقان  ، 145/1ومعرتك الأقران 516/1
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ذكر �آيات من القر�آن تدل على هذا الر�أي مثل قوله تعالىَ « :و َ ُ أل َ�ص ِّل َب َّن ُك ْم ِف ُج ُذو ِع
ال َّن ْخ ِل» ( )71طه� ،أي :على جذوع النخل ،وغريها مما ذكر(((.
وذكر الزرك�شي �أن احلروف يرتجح ا�ستعمالها يف بع�ض املحال على بع�ض
بح�سب مقت�ضى احلال(((.
�إذ ًا ال ي�أتي حرف مكان حرف يف كتاب اهلل من باب التو�سع ،بل كل حرف ي�أتي
يف مو�ضعه ،وله مدلوله اخلا�ص الذي ال ي�ؤديه غريه.
ومن بدائع احلروف التي حتدثت كتب العلماء عنها ما جاء يف قوله تعالى:
ال�ص َي ِام ال َّر َفثُ �إِ َلى ِن َ�سا ِئ ُك ْم» ( )187البقرة ،على قول «ابن جني»
«�أُ ِح َّل َل ُك ْم َل ْي َل َة ِّ
الذي ذكرناه يقول�« :أنت ال تقول رفثت �إلى املر�أة و�إمنا تقول :رفثت بها� ،أو معها،
لكنه ملا كان الرفث هنا يف معنى الإف�ضاء ،وكنت تعدي �أف�ضيت بـ (�إيل) كقولك:
�أف�ضيت �إلى املر�أة ،جئت بـ (�إلى) مع الرفث� ،إيذان ًا و�إ�شعار ًا �أنه مبعناه(((.
الل» (� )52آل عمران� .أي مع اهلل ،و�أنت ال
وكذلك قوله تعالى«َ :منْ �أَ ْن َ�صارِي �إِ َلى َّ ِ
تقول� :سرت �إلى زيد �أي معه ،لكنه �إمنا جاء «من �أن�صاري �إلى اهلل» ملّا كان معناه:
من ين�ضاف يف ن�صرتي �إلى اهلل ،فجاز لذلك �أن ت�أتي هنا (�إيل).
وكذلك قوله تعالى« :هَ ْل َل َك ِ�إ َلى �أَنْ تَزَ َّكى» ( )18النازعات .و�أنت �إمنا تقول :هل
لك يف كذا ،لكنه ملّا كان على هذا دعاء منه � -صلى اهلل عليه و�سلم� -صار تقديره،
�أدعوك و�أر�شدك �إلى �أن تزكي((( .مبثل هذا علل «ابن جني» جمئ احلروف بع�ضها
مكان بع�ض .ولعله من الأجدر �أن نطلق على هذا النوع من الدرا�سة «�سر املخالفة
()1
()2
()3
()4

ابن قتيبة ،ت�أويل م�شكل القر�آن� ،ص � ،519ص � ،567شرح ،ال�سيد �أحمد �صقر ،دار الكتب العلمية،
بريوت1401 ،هـ1981 -م ،ط3
الربهان 175/4
اخل�صائ�ص 308/2
اخل�صائ�ص309/2 ،
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بني احلروف» ؛لأن بع�ض املف�سرين من البالغيني قد ك�شفوا عن �أ�سرار بالغية
لبقاء احلرف وا�ستخدامه بدل حرف �آخر يف الآيات القر�آنية(((.
ونرى «ال�سيوطي» قد ر�أى هذا الوجه والذي �أراه �أكرث جما ًال وج ً
الال يف كتاب
اهلل ،حيث �أتبع هذا الباب بحديث بليغ عن معاين الأدوات التي يحتاج �إليها
املف�سر ،وجعله مرتب ًا على حروف املعجم ،ومل يد ِع التفرد �أو ال�سبق يف هذا الباب،
وقال« :وقد �أفردها بالت�صنيف خالئق من املتقدمني واملت�أخرين ،كالهروي ،وابن
�أم قا�سم ،وابن ه�شام ،و�أنفعها هذا الكتاب البديع املثال -يق�صد كتابه «معرتك
الأقران يف �إعجاز القر�آن»((( ،ومن الآيات التي ذكرها ما جاء يف قوله تعالى:
« َو ِ�إ َّنا �أَ ْو ِ�إ َّيا ُك ْم َل َع َلى هُ دً ى �أَ ْو ِف َ�ض َل ٍل ُم ِب ٍني» (� )24سب�أ .فا�ستعملت «على» يف جانب
احلق و «يف» يف جانب ال�ضالل ،لأن جانب احلق ك�أنه م�ست ْع ٍل ي�ص ِّرف نظره كيف
�شاء ،و�صاحب الباطل ك�أنه يف ظالم منخف�ض ال يدري �أين يتوجه.
وقوله تعالىَ « :فا ْب َع ُثوا �أَ َح َد ُك ْم ِب َو ِر ِق ُك ْم هَ ِذ ِه �إِ َلى ْ َال ِدي َن ِة َف ْل َي ْن ُظ ْر �أَ ُّي َها �أَ ْز َكى َط َع ًاما
َف ْل َي�أْ ِت ُك ْم ِب ِر ْزقٍ ِم ْن ُه َو ْل َي َت َل َّط ْف» ( )19الكهف .عطف اجلملة الأولى بالفاء ،والأخرية
بالواو ملا انقطع نظام الرتب؛لأن التلطف غري مرتب على الإتيان بالطعام ،كما
كان الإتيان به مرتب ًا على النظر فيه ،والنظر فيه مرتب ًا على التوجه يف طلبه،
والتوجه يف طلبه مرتب ًا على قطع اجلدال يف امل�س�ألة عن مدة اللبث وت�سليم العلم
له تعالى.
ال�ص َد َقاتُ ِل ْل ُف َق َرا ِء َو ْ َال َ�س ِاك ِني َوا ْل َع ِام ِل َني َع َل ْي َها َو ْالُ�ؤَ َّل َف ِة
وقوله تعالى�ِ « :إ َّ َنا َّ
الل َو َّ ُ
ال�س ِب ِيل َف ِر َ
الل
ي�ض ًة ِمنَ َّ ِ
اب َوا ْل َغار ِِم َني َو ِف َ�س ِب ِيل َّ ِ
ُق ُلو ُب ُه ْم َو ِف ال ِّر َق ِ
الل َو ِا ْب ِن َّ
َع ِلي ٌم َح ِكي ٌم» ( )60التوبة .عدل عن الالم يف الأربعة الأخرية� ،إيذان ًا ب�أنهم �أكرث
ا�ستحقاق ًا للت�صدق عليهم ممن ذكره بالالم ،لأن «يف» للوعاء ،فنبه با�ستعمالها
( )1وانظر الهاليل ،هادي ،نظرية احلروف العاملة ومبناها وطبيعة ا�ستعمالها القر�آين بالغي ًا� ،ص ،164
عامل الكتب ،بريوت1406 ،هـ1986 ،م ،ط1
( )2معرتك الأقران  ، 517/1والإتقان 146/1
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على �أنهم �أحق ب�أن يجعلوا مظنة لو�ضع ال�صدقات بهم ،كما يو�ضع ال�شيء يف
وعائه م�ستق ًر فيه .وقال الفار�سي� :إمنا قال« :ويف الرقاب» ومل يقل :للرقاب،
ليدل على �أن ال�سيد ال ميلك.
وننظر عجائب تلك احلروف فيما ذكره ابن عبا�س يف هذه الآية قال :احلمد
هلل الذي قال« :عن �صالتهم �ساهون»  5املاعون ،ومل يقل :يف �صالتهم(((.
وقد تنبه احل�سن �إلى التفريق بني (من وعن) يف هذا املو�ضع فقال« :عن
�صالتهم»� .سهو عن ميقاتهم حتى تفوتهم((( .والفرق بني قوله «عن �صالتهم»
وبني قولك «يف �صالتهم» معنى «عن»� :أنهم �ساهون عنها �سهو ترك لها ،وقلة
التفات �إليها ،وذلك فعل املنافقني �أو الف�سقة ال�شطار من امل�سلمني.
ومعنى «يف»� :أن ال�سهو يعرتيهم فيها بو�سو�سة �شيطان �أو حديث نف�س ،وذلك ال
يكاد يخلو منه م�سلم .وكان ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم -يقع له ال�سهو يف
�صالته ف� ً
ضال عن غريه ،ومن ثم �أثبت الفقهاء باب �سجود ال�سهو يف كتبهم(((.
وكما يف قوله تعالىَ « :و َق ْد �أَ ْح َ�سنَ ِبي» ( )100يو�سف .ف�إنه يقال� :أح�سن بي و�إ ّ
يل،
وهي خمتلفة املعاين و�أليقها بيو�سف -عليه ال�سالم« -بي»؛لأنه �إح�سان درج فيه
دون �أن يق�صد الغاية التي �صار �إليها.
وكما يف قوله تعالىَ « :و َ ألُ َ�ص ِّل َب َّن ُك ْم ِف ُج ُذو ِع» ( )71طه .ومل يقل «على» كما ظن
بع�ضهم؛ لأن «على» لال�ستعالء ،وامل�صلوب ال يجعل على ر�ؤو�س النخل ،و�إمنا
ي�صلب يف و�سطها ،فكانت «يف» �أح�سن من «على».
( )1معرتك الأقران  ، 517-516/1والإتقان  ،145/1والربهان 176 -175/4
( )2اخلطابي� ،أبي �سليمان ،بيان �إعجاز القر�آن� ،ص � 32ضمن ثالث ر�سائل يف �إعجاز القر�آن ،حتقيق:
حممد �أحمد ،د .حممد �سالم ،دار املعارف ،القاهرة ،ط4
( )3الك�شاف805/4 ،
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ومن روائع التعبري بحرف «يف» هنا كما ذكر الزخم�شري يف ذلك� ،أنه �شبه
متكن امل�صلوب يف اجلذع بتمكن ال�شيء املوعى يف وعائه ،فلذلك قيل« :يف جذوع
النخل»(((.
وقال تعالىُ « :ك ُّل َمنْ َع َل ْي َها َف ٍان» ( )26الرحمن ،ومل يقـل «يف الأر�ض»؛ لأنه عنـد
الفنـاء لي�س هناك حـال القرار والتمكني.
الَ ْر ِ�ض هَ ْو ًنا» ( )63الفرقان .وقال:
وقالَ « :و ِع َبا ُد ال َّر ْح َم ِن ا َّل ِذينَ َ ْي ُ�شونَ َع َلى ْ أ
الَ ْر ِ�ض َم َر ًحا» ( )37الإ�سراء ( )18لقمان.
« َو َل َ ْت ِ�ش ِف ْ أ
وما قال «على الأر�ض» ،وذلك ملّا و�صف العباد ّبي �أنهم مل ِّ
يوطنوا �أنف�سهم يف
الدنيا ،و�إمنا هم عليها م�ستوقرون ،وملّا �أر�شده ونهاه عن فعل التبخرت قال :وال
مت�ش فيها مرحا ،بل �أم�ش عليها ّهونا(((.
ومن بدائع التخالف بني احلروف �أننا نقر�أ الآية من كتاب اهلل فرنى فيها حرف ًا
ونقر�أ �آية م�شابهة فرنى فيها حرف ًا �آخر فتتجلى لنا بالغة القر�آن الكرمي وعجائب
ما ت َْد ُعو َنا �إِ َل ْي ِه َو ِف �آَ َذا ِن َنا َو ْق ٌر
دقته ،كما يف قوله تعالىَ « :و َقا ُلوا ُق ُلو ُب َنا ِف �أَ ِك َّن ٍة ِ َّ
اب َف ْاع َم ْل ِ�إ َّن َنا َع ِام ُلونَ » ( )5ف�صلت .وقوله تعالىَ « :و ِم ْن ُه ْم َمنْ
َو ِمنْ َب ْي ِن َنا َو َب ْي ِن َك ِح َج ٌ
َي ْ�س َتمِ ُع ِ�إ َل ْي َك َو َج َع ْل َنا َع َلى ُق ُلو ِب ِه ْم َ�أ ِك َّن ًة َ�أنْ َي ْف َق ُهو ُه َو ِ َ
ف �آ َذا ِن ِه ْم َو ْق ًرا َو ِ�إنْ َي َر ْوا ُك َّل �آَ َي ٍة
وك ُي َجا ِد ُلو َن َك َي ُق ُ
َل ُي�ؤ ِْم ُنوا ِب َها َحتَّى �إِ َذا َجا ُء َ
ول ا َّل ِذينَ َك َف ُروا �إِنْ هَ َذا �إِ َّل �أَ َ�س ِاط ُري
الَ َّو ِلنيَ» ( )25الأنعام.
ْأ
يف الآية الأولى قال« :قلوبنا يف �أكنة» ويف الثانية« :وجعلنا على قلوبهم �أكنة».
قيل :هال قيل يف الأولى :على قلوبنا �أكنة ،كما قيل :ويف �آذاننا وقر ،ليكون الكالم
على منط واحد؟ قلت :هو على منط واحد؛ لأنه ال فرق يف املعنى بني قولك :قلوبنا
( )1الك�شاف76/3 ،
( )2الربهان 176/4
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يف �أكنة .وعلى قلوبنا �أكنة .والدليل عليه قوله تعالى« :وجعلنا على قلوبهم �أكنة»
ولو قيل�« :إنا جعلنا قلوبهم يف �أكنة» مل يختلف املعنى(((.
ومن الأ�سرار البالغية يف تخالف احلروف ما جاء يف قوله تعالى« :هُ َو ا َّل ِذي
اب َو ِم ْن ُه َ�ش َج ٌر ِفي ِه ُت ِ�سي ُمونَ » ( )10النحل.
ال�س َما ِء َما ًء َل ُك ْم ِم ْن ُه َ�ش َر ٌ
�أَ ْنزَ َل ِمنَ َّ
ال�س َما ِء َما ًء ِل ُي َط ِّه َر ُك ْم ِب ِه َو ُي ْذ ِه َب َع ْن ُك ْم ر ِْجزَ
وقوله تعالىَ « :و ُي َنزِّ ُل َع َل ْي ُك ْم ِمنَ َّ
َّ
الَ ْق َد َام» ( )11الأنفال.
ال�ش ْي َط ِان َو ِل َ ْي ِب َط َع َلى ُق ُلو ِب ُك ْم َو ُي َث ِّب َت ِب ِه ْ أ
فالآية الأولى التي ذكر فيها الالم وما ي�شبهها ،جاءت تبني �أن اهلل �أنزل املاء
من �أجلهم؛ لتحيا به الأر�ض ،ولي�شربوا و�أنعامهم ،وهكذا جند �أن الآيات الكرمية
التي ذكرت فيها نعمة �إنزال املاء يذكر فيها هذا احلرف الالم (لكم) ولعل الآية
الوحيدة التي ذكر فيها حرف اجلر (على) الآية الثانية «وينزل عليكم» وهي كما
نعلم جاءت تتحدث عن نعم اهلل على امل�ؤمنني يف بدر ،و�إنزال املاء من ال�سماء
ما َخ َل ْق َنا
من �أجمل نعم اهلل فال تتم احلياة �إال به « ِل ُن ْح ِي َي ِب ِه َب ْل َد ًة َم ْيتًا َو ُن ْ�س ِق َي ُه ِ َّ
�أَ ْن َع ًاما َو َ�أ َن ِا�س َّي َك ِث ًريا» ( )49الفرقان؛ لذا كانت الالم هي التي تدل هذه الداللة
الوا�سعة� ،أما يف �آية بدر فكان �إنزال املاء حلكمة اقت�ضاها الظرف الذي يعي�شه
امل�ؤمنون يف هذه الفالة من الأر�ض ،فلقد كان �إنزال املاء عليهم؛ لأن هدفه تطهري
�أبدانهم مما �أ�صابها من حدث ،وذلك ليقابلوا العدو بنفو�س طاهرة ،و�أج�سام
طاهرة كذلك(((.
الل َو َما �أُ ْن ِز َل ِ�إ َل ْي َنا َو َما �أُ ْن ِز َل ِ�إ َلى
ومن ذلك ما جاء يف قوله تعالىُ « :قو ُلوا �آَ َم َّنا ِب َّ ِ
ي�سى َو َما ُ�أو ِت َي
وب َو ْ أ
الَ ْ�س َب ِ
�إِ ْب َر ِاه َيم َو ِ�إ ْ�س َم ِاع َيل َو�إِ ْ�س َح َاق َو َي ْع ُق َ
و�سى َو ِع َ
اط َو َما �أُو ِت َي ُم َ
ال َّن ِب ُّيونَ ِمنْ َر ِّب ِه ْم َل ُن َف ِّر ُق َب ْ َي �أَ َح ٍد ِم ْن ُه ْم َو َن ْحنُ َل ُه ُم ْ�س ِل ُمونَ » ( )136البقرة .وقوله
الل َو َما �أُ ْن ِز َل َع َل ْي َنا َو َما �أُ ْن ِز َل َع َلى ِ�إ ْب َر ِاه َيم َو ِ�إ ْ�س َم ِاع َيل َو ِ�إ ْ�س َح َاق
تعالىُ « :ق ْل �آَ َم َّنا ِب َّ ِ
( )1الك�شاف 186-185/4
( )2عبا�س ،ف�ضل� ،إعجاز القر�آن الكرمي� ،ص  ،187-186دار النفائ�س ،الأردن1929 ،هـ2009 -م ،ط7
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ي�سى َوال َّن ِب ُّيونَ ِمنْ َر ِّب ِه ْم َل ُن َف ِّر ُق َب ْ َي �أَ َح ٍد
وب َو ْ أ
الَ ْ�س َب ِ
َو َي ْع ُق َ
و�سى َو ِع َ
اط َو َما �أُو ِت َي ُم َ
ِم ْن ُه ْم َو َن ْحنُ َل ُه ُم ْ�س ِل ُمونَ » (� )84آل عمران ،فجاء يف الآية الأولى «وما �أنزل �إلينا»
لأنها خطاب للم�سلمني ،ويف الثانية «وما �أنزل علينا» لأنها خطاب للنبي� -صلى
اهلل عليه و�سلم ،-و «�إلى» ينتهي به من كل جهة ،و «على» ال ينتهي به �إال من
واحدة وهي العلو .والفرقان ي�أتي امل�سلمني من كل جهة ي�أتي ُم َب ِّلغة �إياهم ،و�إمنا
�أتى النبي � -صلى اهلل عليه و�سلم -من جهة العلو خا�صة ،فنا�سب قوله «علينا»،
ولهذا �أكرث ما جاء يف جهة النبي � -صلى اهلل عليه و�سلم -بعلى ،و�أكرث ما جاء يف
جهة الأمه ب�إلى(((.
َاب
وخاطب القر�آن النبي � -صلى اهلل عليه و�سلم -فقال�ِ « :إ َّنا �أَ ْنزَ ْل َنا ِ�إ َل ْي َك ا ْل ِكت َ
ا�س ِب ْ َ
ِب ْ َ
القِّ » ( )41الزمر،
َاب ِلل َّن ِ
القِّ » ( )2الزمر ،وقال �أي�ض ًا�ِ « :إ َّنا �أَ ْنزَ ْل َنا َع َل ْي َك ا ْل ِكت َ
والفرق بني «�إليك ،وعليك» يف الآيتني ،قيل� :إن كل مو�ضع خاطب النبي �-صلى
اهلل عليه و�سلم -بقوله�« :إنا �أنزلنا �إليك» ففيه تكليف ،و�إذا خاطبه بقوله�« :إنا
�أنزلنا عليك» ففيه تخفيف(((.
ونقر�أ قوله تعالىَ « :و َ�أ ْو َحى َر ُّب َك �إِ َلى ال َّن ْح ِل» ( )68النحل .وقوله تعالىَ « :و َ�أ ْو َح ْي َنا
وحا
و�سى �أَنْ �أَ ْر ِ�ض ِعي ِه» ( )7الق�ص�ص .وقوله تعالىَ « :و َك َذ ِل َك �أَ ْو َح ْي َنا �إِ َل ْي َك ُر ً
�إِ َلى �أُ ِّم ُم َ
ِمنْ �أَ ْم ِر َنا» ( )52ال�شورى.
وقوله تعالىَ « :و�أَ ْو َح ْي َنا ِ�إ َل ْي ِه َل ُت َن ِّب َئ َّن ُه ْم ِب�أَ ْم ِر ِه ْم هَ َذا» ( )15يو�سف .وقوله تعالى:
« ِ�إ َّنا �أَ ْو َح ْي َنا ِ�إ َل ْي َك َك َما �أَ ْو َح ْي َنا ِ�إ َلى ُن ٍوح َوال َّن ِب ِّي َني ِمنْ َب ْع ِد ِه َو َ�أ ْو َح ْي َنا ِ�إ َلى ِ�إ ْب َر ِاه َيم
وب َو ْ َ أ
وب َو ُيو ُن َ�س َوهَ ا ُرونَ َو ُ�س َل ْي َمانَ
ال ْ�س َب ِ
ي�سى َو�أَ ُّي َ
َو ِ�إ ْ�س َم ِاع َيل َو ِ�إ ْ�س َح َاق َو َي ْع ُق َ
اط َو ِع َ
َو�آَ َت ْي َنا َدا ُوو َد َز ُبو ًرا» ( )163الن�ساء .هذه الآيات ذكر فيها حرف اجلر «�إيل» يف
جانب الوحي.
( )1معرتك الأقران 91/1
(� )2أ�سرار التكرار � ،ص .184
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الَ ْر ُ�ض �أَ ْث َقا َل َها ()2
الَ ْر ُ�ض ِز ْلزَ ا َل َها (َ )1و َ�أ ْخ َر َج ِت ْ أ
ويف قوله تعالى�« :إِ َذا ُز ْل ِز َل ِت ْ أ
ال ْن َ�سانُ َما َل َها (َ )3ي ْو َم ِئ ٍذ ُ َ
تدِّ ُث �أَ ْخ َبا َرهَ ا (ِ )4ب�أَنَّ َر َّب َك �أَ ْو َحى َل َها» ()5
َو َق َال ْ ِإ
الزلزلة.
وهذه الآية ذكر حرف اجلر الالم «لها» ،ذكر ابن قتيبة �أن الوحي قد يكون
�إلهام ًا كما يف �آية النحل ،وقد يكون �إر�سا ًال كالوحي �إلى الأنبياء ،وقد يكون �إعالم ًا
يف املنام ،وقد يكون �أمر ًا كما يف �آية الزلزلة �أمرها بالقرار فق ّرت يعني الأر�ض.
ويقال �سخرها(((.
والوحي يف الآيات الأولى �إما للأنبياء -عليهم ال�سالم -و�إما لغريهم من
العقالء ،و�إما لغريهم من ذوي احلياة ،كالنحل مث ًال ،ويف الآية الأخرية جاء
الوحي �إلى جماد وهي الأر�ض ،وذلك لأن الأر�ض �سخرت دون �أن يكون لها جهد يف
هذا الوحي� ،أما غري اجلماد فلي�س كذلك؛ لأن له جهد ًا فيما �أوحي له� ،سواء كان
هذا اجلهد فكر ًا ،وتدبري ًا كما هو من العقالء� ،أم كان �سري ًا و�إلهام ًا كما هو لغري
العقالء وكما تفعل النحل ،ثم �إن �آيات الوحي كلها كان احلديث عنها يف الدنيا،
�أما هذه الآية الأخرية ف�إن احلديث عنها يف الآخرة(((()؛ لذا جاءت الآيات الأولى
باحلرف «�إلى» ويف الآية الأخرية بحرف الالم «لها» -واهلل �أعلم.-
ومن تخالف احلروف وعجائبه �أي�ض ًا ما جاء يف قوله تعالىَ « :ق َال ِف ْر َع ْونُ �آَ َم ْنت ُْم
ِب ِه َق ْب َل �أَنْ �آَ َذنَ َل ُك ْم» ( )123الأعراف .وقوله تعالىَ « :ق َال َ�آ َم ْنت ُْم َل ُه َق ْب َل �أَنْ �آَ َذنَ َل ُك ْم»
( )71طه.
يف الآية الأولى «�آمنتم به» �أي باهلل تعالى ،ويف الآية الثانية «�آمنتم له» �أي:
ملو�سى -عليه ال�سالم -واملعنى �صدقتم و�أقررمت له.
( )1ت�أويل م�شكل القر�آن� ،ص  490-489وانظر ابن اجلوزي ،منتخب قرة العيون النواظر يف الوجوه
والنظائر� ،ص  ،237حتقيق :حممد ال�صفطاوي ،د .ف�ؤاد �أحمد ،من�ش�أة املعارف ،اال�سكندرية.
( )2انظر �إعجاز القر�آن� ،ص 188-187
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والإميان يعدى بالالم �إذا كان لغري اهلل� ،إما �إذا كان الإميان باهلل ف�إنه يعدى
الل َو ْح َد ُه» ( )4املمتحنة.
«حتَّى ُت�ؤ ِْم ُنوا ِب َّ ِ
بالباء كما يف قوله تعالىَ :
ويف القر�آن عدى (�آمن) بالالم مع الأ�شخا�ص غالب ًا ،وذلك كما يف قوله
تعالىَ « :لنْ ُن�ؤ ِْمنَ َل َك َحتَّى َن َرى َّ َ
الل َج ْه َر ًة» ( )55البقرة .ورمبا ا�ستعمله مع غري
الأ�شخا�ص نادر ًا وذلك نحو قوله تعالىَ « :و َلنْ ُن�ؤ ِْمنَ ِل ُر ِق ِّي َك َحتَّى ُت َنزِّ َل َع َل ْي َنا ِكتَا ًبا
َن ْق َر�ؤُ ُه» ( )93الإ�سراء (((.
ونقر�أ قوله تعالىَ « :وا ْت ُل َع َل ْي ِه ْم َن َب َ�أ ا ْب َن ْي َ�آد ََم ِب ْ َ
ال ِّق ِ�إ ْذ َق َّر َبا ُق ْر َبا ًنا َف ُت ُق ِّب َل ِمنْ
الَ َخ ِر َق َال َ ألَ ْق ُت َل َّن َك َق َال ِ�إ َّ َنا َي َت َق َّب ُل َّ ُ
الل ِمنَ ْالُ َّت ِقنيَ» ( )27املائدة.
�أَ َح ِد ِه َما َو َ ْل ُي َت َق َّب ْل ِمنَ ْ آ
وقوله تعالى�« :أُو َل ِئ َك ا َّل ِذينَ َن َت َق َّب ُل َع ْن ُه ْم �أَ ْح َ�سنَ َما َعمِ ُلوا َو َنتَجا َو ُز َعنْ َ�س ِّي َئا ِت ِه ْم
اب ْ َ
ال َّن ِة» ( )16الأحقاف .جند �أنه يف الآية الأولى قال« :فتقبل من  -ومل
ِف �أَ ْ�ص َح ِ
يتقبل من� -إمنا يتقبل اهلل من املتقني» جاء احلرف «من» ،ويف الآية الثانية قال:
«نتقبل عنهم» جاء احلرف «عن» فلماذا؟
�إن تعدية الفعل «تقبل» بـ «من» تدل على االهتمام �أو العناية بالذات �أو اجلهة
التي يتقبل فيها ،وتعديته بـ (عن) تدل على االهتمام والعناية بتقبل العمل
ال�صادر عنها ،و�إذا ّعدي الفعل (تقبل) بـ (من) مل يذكر له مفعو ًال �أو هو يبنيه
للمجهول مما يدل على االهتمام بالذات �أو اجلهة التي يتقبل منها.
ف�إذا عداه بـ (عن) ذكر العمل كما يف الآية املذكورة وهي الآية الوحيدة يف
القر�آن الكرمي(((.
الل»
ونت�أمل قوله تعالىَ « :ف َمنْ َ ْل َي ِج ْد َف ِ�ص َي ُام َ�ش ْه َر ْي ِن ُم َتتَا ِب َع ْ ِي َت ْو َب ًة ِمنَ َّ ِ
( )92الن�ساء .وقوله تعـالى�« :أَ َل ْـم َي ْع َل ُموا �أَنَّ َّ َ
الل هُ َو َي ْق َبـ ُل التَّـ ْو َب َة َعـنْ ِع َبا ِد ِه َو َي�أْ ُخ ُذ
ات» ( )104التوبة.
ال�ص َـد َق ِ
َّ
(� )1أ�سئلة بيانية �ص 75-74
( )2ا�سئلة بيانية� ،ص 55-54
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ات»
ال�س ِّي َئ ِ
وقوله تعالىَ « :وهُ َو ا َّل ِذي َي ْق َب ُل ال َّت ْو َب َة َعنْ ِع َبا ِد ِه َو َي ْع ُفو َع ِن َّ
ال�شورى .فنجد �أنه يف الآية الأولى قال« :توبة من اهلل» ،ويف الآيتني الأخريني قال:
«يقبل التوبة عن عباده» ،وذلك  -واهلل �أعلم -ف�إنه عند ذكره «من» ليبني اجلهة
التي تقبل التوبة وهو اهلل ،وعند ذكره «عن» ليبني طالب التوبة وهم العباد ،وقيل:
�إن معناه �أنه يتجاوز عنهم ،ويعفو عن ذنوبهم التي تابوا منها(((.
ا�ض ِع ِه» ( )46الن�ساء .وقوله تعالى:
ونت�أمل قوله تعالىُ « :ي َح ِّر ُفونَ ا ْل َك ِل َم َعنْ َم َو ِ
ا�ض ِع ِه» ( )41املائدة .فنجد �أنه يف الأولى قال« :عن»
« ُي َح ِّر ُفونَ ا ْل َك ِل َم ِمنْ َب ْع ِد َم َو ِ
ويف الثانية «من بعد» ،لأن الأولى نزلت يف �أوائل اليهود ،والثانية فيمن كانوا يف
زمن النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم� -أي :حرفوها بعد �أن و�ضعها اهلل موا�ضعها،
وعرفوها وعملوا بها زمان ًا(((.
الَ ْر ِ�ض
ومن بديع تخالف احلروف �أي�ض ًا ما جاء يف قوله تعالىُ « :ق ْل ِ�س ُريوا ِف ْ أ
الَ ْر ِ�ض
«�س ُريوا ِف ْ أ
ُث َّم ا ْن ُظ ُروا َك ْي َف َكانَ َعا ِق َب ُة ْالُ َك ِّذ ِبنيَ» ( )11الأنعام .وقوله تعالىِ :
َفا ْن ُظ ُروا َك ْي َف َكانَ َعا ِق َب ُة ْالُ ْج ِر ِمنيَ» ( )69النمل.

()25

قيل :لأن «ثم» للرتاخي ،والفاء للتعقيب ،ويف الآية الأولى تقدم ذكر القرون
يف قوله تعالىَ « :ك ْم �أَ ْه َل ْك َنا ِمنْ َق ْب ِل ِه ْم ِمنْ َق ْر ٍن َم َّك َّناهُ ْم ِف ْ أ
الَ ْر ِ�ض َما َ ْل ُ َن ِّكنْ
ت ِري ِمنْ َ ْ
الَ ْن َها َر َ ْ
ت ِت ِه ْم َف�أَ ْه َل ْك َناهُ ْم
ال�س َما َء َع َل ْي ِه ْم ِم ْد َرا ًرا َو َج َع ْل َنا ْ أ
َل ُك ْم َو�أَ ْر َ�س ْل َنا َّ
ِب ُذ ُنو ِب ِه ْم َو�أَ ْن َ�ش�أْ َنا ِمنْ َب ْع ِد ِه ْم َق ْر ًنا َ�آ َخ ِرينَ » ( )6الأنعام.
ثم قال�«َ :أَ ْن َ�ش�أْ َنا ِمنْ َب ْع ِد ِه ْم َق ْر ًنا َ�آ َخ ِرينَ » ( )6الأنعام .ف�أمروا با�ستقراء الديار،
وت�أمل الآثار ،وفيها كرثة ،فيقع ذلك �سري ًا بعد �سري ،وزمان ًا بعد زمان ،فخ�صت
«بثم» الدالة على الرتاخي بني الفعلني ،ليعلم �أن ال�سري م�أمور به على حدة ،والنظر
م�أمور به على حدة ،ومل يتقدم يف �سائر ال�سور مثله ،فخ�صت بالفاء الدالة على
( )1ال�سابق �،ص  ،47-46وانظر الألو�سي� ،أبو الف�ضل �شهاب الدين حممود ،روح املعاين يف تف�سري القر�آن
وال�سبع املثاين ، 15/11 ،دار الرتاث ،القاهرة.
(� )2أ�سرار التكرار � ،ص  ، 60وانظر ذلك يف درة التنزيل 418/413/1 ،
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التعقيب(((() ،وقيل� :إن «ثم» لإبانة ما بني ال�سري والنظر من التفاوت يف مراتب
الوجود؛ ف�إن وجوب ال�سري لي�س �إال كونه و�سيلة �إلى النظر ،والعطف بالفاء دليل
على هذا املعنى(((().
وبعد هذا العر�ض ر�أينا �أن القر�آن الكرمي فيه من الدقة والبالغة ما ال يدرك،
َاب �أُ ْح ِك َم ْت َ�آ َيا ُت ُه ُث َّم
وما ذلك �إال دليل على �أنه كما قال تعالى يف و�صفه «الر ِ
*كت ٌ
ُف ِّ�ص َل ْت ِمنْ َلدُنْ َح ِك ٍيم َخ ِب ٍري» ( )1هود.

الخاتمة

علي بنعمة التفكر يف �آيات القر�آن الكرمي ،والتحليق يف
بعد �أن منَّ اهلل َّ
�سماء �إعجازه ،ما زادين ذلك -واهلل� -إال �إميان ًا مبنزله  -عز وجل -وت�صديق ًا
اط ُل ِمنْ َب ْ ِي َي َد ْي ِه َو َل ِمنْ َخ ْل ِف ِه َت ْن ِزي ٌل ِمنْ
بكلماته «و�إنه لكتاب عزيز*ال َي�أْ ِتي ِه ا ْل َب ِ
َح ِك ٍيم َحمِ يدٍ » ( )42ف�صلت ،وكانت هذه الرحلة بني ثنايا حروف كتاب اهلل� ،أقلب
النظر يف �أ�سرارها ،وعجائبها ،ومن �أبرز النتائج التي اهتديت �إليها بتوفيق
منه -عز وجل :-
�1.1أن االختالف بني الألفاظ القر�آنية بالإدغام مرة وتركه �أخرى �إمنا ذلك
لأ�سرار بالغية ،وكذلك الإتيان يف بع�ض املفردات بحروف و�إبدالها يف موا�ضع
�أخرى ،لتحمل اللفظة ذلك املعنى الذي �أراده القر�آن الكرمي منها يف دقة
وبيان.
�2.2أنه قد ت�أتي مفردات يف القر�آن الكرمي تامة احلروف ثم ت�أتي يف مو�ضع �آخر
وقد حذف منها حرف لأ�سرار بالغية.
(� )1أ�سرار التكرار� ،ص 66-65
(� )2أبو ال�سعود ،حممد بن حممد العمادي ،تف�سري �أبي ال�سعود ،م ،114/2دار �إحياء الرتاث العربي،
بريوت ،لبنان.
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�3.3أن هناك من احلروف بني �ألفاظ القر�آن الكرمي قد تبادلت املواقع ،وتعاقب
بع�ضها مكان بع�ض ،لتحقيق �أغرا�ض ال يتم املعنى وال ي�ستقيم �إال مبجيئها على
هذه احلال.
�4.4أن للعلماء اهتمام ًا كبري ًا مبثل هذه احلروف على الكيفيات التي ذكرنا،
وجهد ًا بارز ًا على اختالف م�شاربهم ،وتعاقب �أزمانهم ،تناثرت بني كتب
التف�سري ،والبالغة واللغة ،وما ذلك �إال دلي ًال على كنوز عجائبها التي ال تنفد.
ويف اخلتام �أو�صي الباحثني يف هذا املجال بتقليب النظر يف تلك الآيات ،لعل
الالحق يفتح اهلل له ما �أغلق على ال�سابق ،واهلل نحمد �أن جعلنا من �أهل هذا
الكتاب العظيم ،و�شرفنا بدرا�سته ،ن�س�أله الإخال�ص والقبول.
واحلمد هلل رب العاملني،،،
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الملخص
هذه الدرا�سة بالغية حتليلية تناولت فيها �أثر احلرف على املعنى القر�آين،
وذلك �أن احلرف يف �ألفاظ القر�آن له ت�أثري عظيم على املعنى؛ لذا ر�أينا من
الألفاظ ما ت�أتي حروفه مدغمة ويف مو�ضع �آخر يرتك الإدغام�،أو يدغم ويبدل يف
مو�ضع ويرتك ذلك يف مو�ضع �آخر ،ونرى يف �ألفاظ من القر�آن تقوم املفردة على
حروف ثم يبدل �شيء من هذه احلروف يف مو�ضع �آخر من اللفظة ذاتها ،وهناك
من �ألفاظ القر�آن الكرمي ما ت�أتي فيه املفردة تامة بحروفها ثم يحذف �شيء من
هذه احلروف يف موا�ضع �أخرى ،وهناك من الآيات القر�آنية ما يذكر فيها حروف
ثم ينوب مكانها �أو يعقبها حروف �أخرى يف موا�ضع مت�شابهة ،وكل ذلك له ت�أثري
على املعنى القر�آين ،و�أ�سرار بالغية قد فتح اهلل على �أهل العلم بعجائبها ،وغابت
عنهم عجائب �أخرى ،وقد �أظهرت هذه الدرا�سة �شيء مما ذكر حول هذه الآيات
القر�آنية والدرا�سات البالغية التي دارت حولها.
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1616ال�سامرائي ،فا�ضل ،مل�سات بيانية يف ن�صو�ص من التنزيل ،دار عمار ،ع َّمان،
الأردن1430 ،هـ2009 -م ،ط.5
�1717أبو ال�سعود ،حممد بن حممد العمادي ،تف�سري �أبي ال�سعود ،دار �إحياء الرتاث
العربي ،بريوت ،لبنان.
1818ال�سيد ،عبداحلميد ،الأفعال يف القر�آن الكرمي ،دار البيان العربي ،جدة،
1406هـ1986 -م ،ط.1
1919ال�سيوطي ،جالل الدين ،معرتك الأقران يف �إعجاز القر�آن ،دار الفكر العربي.

2020ال�سيوطي ،جالل الدين ،الإتقان يف علوم القر�آن ،عامل الكتب ،بريوت.
2121عبا�س ،ف�ضل� ،إعجاز القر�آن الكرمي ،دار النفائ�س ،الأردن1429 ،هـ-
2009م،ط7
2222ابن فار�س� ،أبي احل�سني �أحمد ،ال�صاحبي ،حتقيق� :أحمد �صقر ،مطبعة
عي�سى احللبي ،القاهرة.
2323ابن قتيبة ،ت�أويل م�شكل القر�آن� ،شرح :ال�سيد �أحمد �صقر ،دار الكتب العلمية،
بريوت1401 ،هـ1981 -م ،ط.3
2424قطب� ،سيد ،يف ظالل القر�آن ،دار ال�شروق ،بريوت ،القاهرة1398 ،هـ-
1978م ،ط.7
2525الكرماين ،حممود بن حمزة� ،أ�سرار التكرار يف القر�آن ،حتقيق :عبدالقادر
عطا ،دار االعت�صام ،ودار الن�صر ،م�صر.
2626ابن منظور� ،أبي الف�ضل جمال الدين ،ل�سان العرب ،دار الفكر ،بريوت.
2727الهاليل ،هادي ،نظرية احلروف العاملة ومبناها وطبيعة ا�ستعمالها القر�آن
بالغي ًا ،عامل الكتب ،بريوت1406 ،هـ1986 -م ،ط.1
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الم ْص َ
ط َل ُح َّ
الع َر ِب ُّي
الن ْق ِد ُّ
ي َ
ُ
ِّ
«الش ْع ِر َّي ُة» ُأنْ ُموذَ ًجا

أ.د.سعيد يقطين
جامعة محمد الخامس ( -الرباط)
َمدان
د.هيفاء راشد الح ْ
جامعة األميرة نورة بنت
عبدالرحمن ( -الرياض)

 . 1متهيدَ :ط ْر ُح الإِ�شكال:
�إن املفاهيم وامل�صطلحات التي ال ُت ْنت َُج ،ويكون تعام ُلنا معها عن طريق الرتجمة،
ُ
االختالف يف ا�ستعمال
ال ميكن �إال �أن ت�ؤدِّي �إلى االلتبا�س والغمو�ض ،و�إذا كان هذا
امل�صطلحات يف املواطن التي ُت ْنت َُج فيها َب َد ِه ًّيا يف حلظة ُن ُ�شو ِئها ،ف�إنه ،مع الزمن،
ويح�ص ُل «اال�صطالح»� ،أي :االتفاق على امل�صطلح الذي
يتم جتا ُو ُز االختالف،
ُ
ُ
فاالختالف يظ ُّل هو ال�سمة املهيمِ نة؛
نف�سه ملطابقته ملا ُو ِ�ض َع له� ،أما عندنا
ِ
يفر�ض َ
ُ
امل�صطلحات التي نرتَ�ضيها
فن�ستعمل
أنف�سنا،
ِ
لأننا ال ُن ْن ِ�صتُ �إال �إلى ما ُت َ�س ِّو ُله لنا � ُ
تعري�ضها للنقا�ش العلمي املو�ضوعي ،وتكونُ النتيج ُة �ضيا َع
النظر� ،أو
ِ
ِ
دون � ِ
إعمال ِ
تو�سيع للمفهوم �أو للمجاالت التي ميكن �أن
املطا َبقة ،وما ميكنُ �أن َي ْنت َُج عنها من
ٍ
ُي َو َّظ َف فيها ،فنظ ُّل نتعامل مع امل�صطلح ،وك�أنه بال تاريخ وال تطور.
نعمل يف هذا البحث� ،أو ًال ،على تت ُّبع م�صطلح « »Poetics» ، «Poétiqueيف
الكتابات الأجنبية التي ُو ِّظ َف فيها قد ًميا وحدي ًثا؛ ملعا َينة �إلى �أي حدٍّ تتالءم مع
الرتجمات العربية املتعددة للم�صطلح نف�سه ،و�سن�ستعمل ترجمة «ال�شعرية»،
م�ؤقتًا؛ لأنها هي ال�شائعة ،حتى تتبني لنا مدى مطابقتها ،كما �أننا �سنتتبع ،ثانيا،
هذه «ال�شعرية» يف كتب النقد العربي القدمي يف مرحلة �أولى ،من خالل بع�ض
الن�صو�ص التي وردت فيها� ،إما م�شا ًرا �إلى مفهومها ِّ
الدال على �سم ٍة �أو جمموع
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ب الإحالة على لفظها ومفهومها م ًعا ،ومن
�سمات حت ُكم
ٍ
َ
أدبي� ،أو َع ْ َ
اخلطاب ال َّ
َث َّم توجيه هذه الن�صو�ص وفق ثنائية امل�صطلح واملفهوم ،بهدف الوقوف ،يف
مرحلة ثانية ،على �إ�شكالية تلقي هذا امل�صطلح وتوظيفه يف املد َّونة النقدية
العربية لدى �أبرز النقاد يف الع�صر احلديث؛ لن�صل �أخ ًريا �إلى اقرتاح الرتجمة
املنا�سبة التي متك ُننا من العمل على تطوير معرفتنا باملفاهيم ،وفتح جماالت
جديدة للتفكري والبحث.
« . 2ال�شعرية» يف الكتابات الأجنبية:

 .1 .2يف الأدبيات اليونانية:) ποιητικός, poiêtikós( :

ُ
معان هي على
يتخذ م�صطلح “بويتيكو�س” يف اليونانية القدمية �أربع َة ٍ
النحو التايل.1 :القدرة على الفعل �أو اخللق والإنتاج .2 .ال�صنع� ،أو ال�صناعة.
 .3املهارة .4 .االت�صال بال�شعر .وك ُّل هذه املعاين تت�صل بحقل داليل م�شرتك،
توحدُه القدر ُة على اخل ْلق والإبداع ،مع امتالك املهارة وال�صناعة التي ت�ساعد
ِّ
على ذلك ،ومن بني ما تتج َّلى من خالله تلك املعاين :ال�صناعة ال�شعرية.
خا�ص لأر�سطو(((� ،سيكون
كتاب
جنده عنوان
ٍ
هذا امل�صطلح الذي ُ
ٍّ
مو�ضوع ال�صناعة الأدبية ،ب�صفة عامة ،ولقد َعمِ َل من خالله �أر�سطو
على التفكري يف العمل الأدبي ،والتنظري ملقوالته و�أجنا�سه( :تراجيديا،
وملحمة ،)...،...،...،وكيف تتحدد �أنوا ُع عالقاتها باملحاكا ِة ودورِها يف
التطهري؛ ولذلك اعترب هذا الكتاب �أ� ً
صال لكل الت�صورات التي ت�ش َّكلت حول
الأدب �إلى الع�صر احلديث.
(�	)1أر�سطو ،فن ال�شعر ،تر :عبدالرحمن بدوي ،دار الثقافة  ،بريوت (د.ت).
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ا ْن َ�ص َّب عمل �أر�سطو يف هذا الكتاب على “ال َق ْول ال�شعري”؛ لأن َّ
أجنا�س
كل ال ِ
امل ْع َت َِف بها ،ح�سب التقليد اليوناين القدمي ،كانت ُت�صا ُغ يف قا َل ٍب �شعري،
فامللحمة ،وهي جن�س �سردي ،والدراما التي كانت مت َّثل على امل�سرح ،كانتا
تخ�ضعان ملا يخ�ضع له ال�شعر الغنائي وغريه من الأنواع ال�شعرية ،من �أوزان
وقواف؛ ولذلك ميكن �أن ُت َع ّد “ال�شعرية” ،كما مار�سها �أر�سطو َّ
ونظر لها ،نظري َة
ٍ
جن�س الأجنا�س التي
الإبداع اللفظي ،كما يتحقَّقُ من خالل “ال�شعر” ،باعتباره َ
ِّ
توظف “الكلمة” َوفْقَ
قواعد خم�صو�صة ،ال بد من االنقياد لها؛ ليندرج الإبداع
َ
فرعا من امليتافيزيقا التي كانت
اللفظي يف نطاقها ،وبذلك كانت “ال�شعرية” ً
علوما نظري ًة ،و�أخرى تطبيقي ًة ،وثالث ًة �شعري ًة.
ت�ستوعب ً
ظل هذا الت�صور �سائدً ا� ،سوا ًء على م�ستوى الإبداع� ،أو على م�ستوى ا�ستعمال
امل�صطلح “ال�شعرية” الذي ظل �سائدً ا بعد �أر�سطو يف الغرب ،حتى بروز الرواية
أ�سا�س يف الإبداع اللفظي،
يف الع�صر احلديث؛ حيث �سي�صبح للنرث دو ُره ال ُ
ويتحول امل�سرح بدوره من ال�شعر �إلى النرث ،فتكون بذلك نهاي ُة “القول ال�شعري”
أ�سا�سا للإبداع اللفظي ،كما كان مهيمِ ًنا مع املالحم وروايات الفرو�سية وغريها
� ً
من فنون القول التي كانت َت ْع َتمِ ُد الأوزانَ والقوا َيف يف �إنتاجها ،و�سوف ينجم عن
هذا التحول يف التعامل مع الإبداع اللفظي وحتديده ،حتول يف معنى “ال�شعرية”
يف الع�صر احلديث.
 .2 . 2يف الدرا�سات احلديثة:
مع الع�صر احلديث ،وحتديدً ا منذ القرن التا�سع ع�شر ،وقد فر�ضت الرواي ُة
نف�سها على الواقع الأكادميي الأدبي الذي ظل ُ
يرف�ضها �إ َّبانَ ت�ش ُّكلها ،انتقل التفكري
َ
والإبداع م ًعا من ت�صور �إلى �آخر ،لقد انف�صلت العلوم عن الفل�سفة ،وانتقل الإبداع
من ال�شعر �إلى االهتمام بالنرث ،با�ستقالل العلوم الطبيعية عن الفل�سفة ،ت�أ�س�ست
منوذجا لها ،ويف �ضوء هذا التطور،
العلوم الإن�سانية متخذ ًة العلوم الطبيعية �أُ ً
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ت�أخر برو ُز علم اللغة� ،أو الل�سانيات مع دو�سو�سري �إلى بداية القرن الع�شرين ،ولقد
منجزات العلوم الإن�سانية،
كان دو �سو�سري ،وهو يف ِّك ُر يف «الل�سانيات» ينطلق من َ
و�إجراءاتها يف تعا ُمله مع «اللغة» ،وتل َّق َف َّ
الرو�س هذا امليالد ،ففكروا
ال�ش ْكالنيون
ُ
«علم للأدب» على غرار الل�سانيات ،وا�ستعملوا «ال�شعرية»،
بدورهم يف ت�أ�سي�س ٍ
(((
و�أ�ضافوا �إليها �صف َة «اجلديدة»  ،متييزً ا لها عن الكال�سيكية ،وا�شتغلوا بال�شعر
ا�شتغا َلهم بالرواية وغريها من الأنواع ال�سردية ،مثل احلكاية العجيبة التي مل
يكن مع َرت ًفا بها يف الت�صور الأر�سطي الكال�سيكي.
ومبا �أن “ال�شعرية اجلديدة” عل ٌم ،فال بد لها من حتديد مو�ضوعها بدقة،
مو�ضوع غ ِري “الأدبية” التي ح َّددها جاكب�سون بقوله�“ :إن
ومل يكن لها من
ٍ
عمل ما
مو�ضوع العلم الأدبي لي�س هو الأدب ،و�إمنا الأدبية� ،أي :ما يجعل من ٍ
عم ًال �أدب ًّيا”((( ،غ َري �أن ثما َر هذا الت�صور اجلديد لـ “علم الأدب” مل ُ ْ
تنَ �إال يف
ال�ستينيات مع ال ِب ْنيو َّية ،وازدهار الل�سانيات؛ حيث متت ترجمة �أعمال ال�شكالنيني
العلمي يف درا�سة “الأدبية”،
البعد
الرو�س ،وانتهج البنيويون يف درا�ستهم للأدب َ
َّ
من خالل “ال�شعرية” التي حددها تودوروف بالقول“ :هي مقا َربة جم َّردة
للأدب ،وداخلية يف الوقت نف�سه” ،و�أنها جاءت للقطع بني الت�أويل والعلم يف
جمال الدرا�سة الأدبية ب�سعيها �إلى معرفية القوانني العامة التي حتكم ميالد �أي
عمل �أدبي(((” ،ويحدد جريار جنيت “ال�شعرية” بقوله�“ :إنها النظرية العامة
للأ�شكال الأدبية”(((� ،سي�ؤدي هذا التحديد اجلديد لـ “ال�شعرية” ،وقد �أ�صبحت
عل ًما للأدب ،ولها مو�ضوع عام هو “اخلطاب الأدبي” الذي يتحقق من خالل
(� )1س .يقطني ،حتليل اخلطاب الروائي ،الزمن ،ال�سرد التبئري ،املركز الثقايف العربي ،بريوت  /الدار
البي�ضاء ،ط� ،4 .ص13 .
( )2ال�شكالنيون الرو�س ،نظرية املنهج ال�شكلي ،تر� :أ .اخلطيب ،م�ؤ�س�سة الأبحاث العربية ،بريوت ،ط،1 .
� ،1982س.35 .
(.T. Todorov,Poétique, Seuil, Points, Paris,1968,P.19. )3
.G. Genette, Figures 3, Seuil, Paris, 1972,P. 10..
()4
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“الأدبية”� ،إلى البحث يف ت�ش ُّكل علوم فرعية ،تع َنى بخ�صائ�ص اخلطاب ،كما
تتج�سد من خالل النوع الأدبي ،وذلك ب�سبب تعدد مظاهر العمل الأدبي و�أجنا�سه،
َّ
أ�سا�سيان يبحثان يف “الأدبية
لمان �
ِ
وما يتفرع حتت كل جن�س من �أنواع ،فظهر ِع ِ
العامة” ،كما تتحقق من خالل “�أدبيات خا�صة” ،تت�صل باجلن�سني الكبريين:
فظهرت�“ ”)La Poétique de la Poésie( :شعرية” ال�شعر((( من جهة،
و”�شعرية” ال�سرد ( ،)La Poétique du Récitمن جهة ثانية ،وظل م�صطلح
أنواع معينة ،فظهرت
(“ :) Poétiqueال�شعرية” ُي�ستع َمل يف البداية مقرو ًنا ب� ٍ
كتب حتمل عنوان “�شعرية” النرث((( ،مث ًال� ،أو تخ�صي�صها من خالل “ال�سرد”؛
ٌ
للداللة على البحث يف خ�صائ�ص اخلطاب ال�سردي� ،إلى �أن اقرتح تودوروف
م�صطلح “علم ال�سرد” ( Narratologieال�سرديات) ،على ما كان م�ستعم ًال
حتت ا�سم “�شعرية” ال�سرد ،فزال ُ
بع�ض االلتبا�س ،وب ِقي م�صطلح “ال�شعرية”
خال�صا للعلم الذي يد ُر�س اخل�صائ�ص ال�شعرية التي يتميز بها اخلطاب ال�شعري،
ً
فقط ،و�إن ظل امل�صطلح العام الذي يبحث يف “الأدبية” العامة هو “ال�شعرية”،
باحلمولة اجلديدة التي بات يعرفها منذ الع�صر احلديث.

هكذا �صارت “ال�شعرية” تَع ِني يف �أواخر ال�سبعينيات من القرن الع�شرين،
عل ًما كل ًّيا يهتم بالبحث يف “�أدبية” الأدب ،ويتمف َْ�صل �إلى علمني فرعيني :علم
ال�شعر ،وعلم ال�سرد ،ولكل منهما علماء يخت�صون ب�أحدهما درا�س ًة وبح ًثا.
وملا كان ك ُّل ِع ْل ٍم منهما يف حاجة �إلى مو�ضوع خا�ص وحم َّدد ،متت �صياغة ٍّ
كل
من املو�ضوعني على ِغرار “الأدبية” ،فا�س ُتعمِ ل مفهوم “ ”poeticity /Poéticité
للداللة على اخل�صائ�ص ال�شعرية ،واهتم جان كوهني بالبحث يف “Théorie
يخت�ص بالعلم
مفهومان� ،أحدُهما
 ،(((”.de lapoéticitéوبذلك �صار عندنا
ِ
ُّ
()1
()2
()3

H. Meschonic, Pour la Poétique, Paris, Gallimard,1970.
T.Todorov, Poétique de la prose, Seuil, Paris,1971
Jean Cohen, Structure du langage poétique,»Champs»Flammarion,Paris, 1966.
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نف�سه مع علم
( ،) Poétiqueوالآخر باملو�ضوع ( ،)poéticitéوح�صل ال�شي ُء ُ
ال�سرد الذي حت َّد َد مو�ضوعه يف “ ،”Narrativité / Narrativityباعتبارها
ال�س ْردِيِّ .
َ
اخل�صائ�ص ال�سردي َة املم ِّيزَ َة للعمل َّ
�سنتابع كيف متت ترجمة امل�صطلحني م ًعا يف كتابات النقاد العرب بتف�صيل،
لكنَّ منطل َقنا �سيكون ُم�ؤَ َّ�س ً�سا على ما مت �إجنازه من خالل �أعمال �سعيد يقطني الذي
موحدة� ،ضما ًنا
َعمِ َل على ترجمة ال ِع ْل َم ْ ِي ،ومو�ضوع كل منهما باحلفاظ على �صيغة َّ
للو�ضوح ،و َد ْفع االلتبا�س ،منذ �أوا�سط الثمانينيات ،ومبا �أن م�صطلح “الأدبية”
ظل هو ال�سائد واملتدا َول يف اللغة العربية ،فقد ارت�ضى ترجمة “ال�شعرية”:
( ،)Poéticitéباعتبارها جممو َع اخل�صائ�ص املم ِّيزة للخطاب ال�شعري على
الوزن الذي �صاغه ملفهوم « ،”Narrativitéفكان”ال�سردية” ،ولتجاوز الرتجمة
نف�سها التي
ال�سائدة لـ “ ”Poeticsيف العربية �إلى “ال�شعرية”� ،أخذ ال�صيغ َة َ
ا�ستعملها لعلم ال�سرد“ :ال�سرديات” ،فتمت �صياغة“ :ال�شعريات”؛ لتكون هي
متاما كما �أن ال�سرديات هي
ال ِع ْلم الذي يد ُر�س “�شعرية” اخلطاب ال�شعريً ،
ً
حمتفظا للم�صطلح الأ�صل
ال ِع ْلم الذي يع َنى ب�سردية اخلطاب ال�سردي ،وظل
بال�صيغة القدمية“ :البويطيقا” ،مقدِّ ًما ذلك من خالل ال�شكل التايل(((:

(�شكل  .1موقع العلم العام ،والعلمان الفرعيان ومو�ضوع كل منهما).

(� )1س .يقطني ،الكالم واخلرب ،مقدمة لل�سرد العربي ،املركز الثقايف العربي ،بريوت� ،1997 ،ص.25 .
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يجد هذا املقرت َُح مربرا ِته يف جتاوز ترجمة م�صطلح العلم واملو�ضوع م ًعا،
يرتجم �أحيا ًنا بـ :نظرية ال�سرد� ،أو علم ال�سرد� ،أو ال�سردية،
ف ِع ْل ُم ال�سر ِد ظ َّل َ
يرتج ُم ،كما �سنو�ضح
�أو ال�سردولوجيا� ،أو ال�سردانية ،كما �أن علم ال�شعر ظل َ
ترجمات
ذلك عند التعر�ض مل�صطلح “ال�شعرية” يف الكتابات العربية احلديثة
ٍ
متعدد ًة ،وكذلك مو�ضوعها ،ومن املربرات التاريخية التي مت اال�ستناد �إليها
يف تقدمي هذه املقابالتَ ا�ستعمال الفارابي مل�صطلح�“ :أبويطيقا” ترجمة
لبويتيكو�س اليونانية ،من جهة ،و“ال�شعريات” من جهة �أخرى ،يقول الفارابي
يف كتابه“ :الألفاظ امل�ستع َملة يف املنطق”...« :والكتاب الذي فيه هذا اجلزء
ي�س َّمى كتاب ريطوريقا ،ومعناه :اخلطبيات والبالغيات ،واجلزء الثامن ي�شتمل
على الأ�شياء التي بها يلتئم انقياد الذهن �إلى ال�شعرية ،والكتاب الذي فيه هذا
اجلزء ي�سمى �أبويطيقا ،ومعناه :ال�شعريات»(((� ،إن هذا الت�صور الذي انطلق منه
�سعيد يقطني� ،سيحدد قراءتنا مل�صطلحات القدامى واملحدثني.
لكن م�صطلح «البويطيقا» ،ال يقت�ص ُر فقط على البحث يف «ال�شعرية» ،باعتبارها
مو�ضوعا يخت�ص يف البحث عن خ�صائ�ص اخلطاب ال�شعري ،كما حت َّد َد ذلك يف
ً
احلقبة البنيوية� ،إننا جند م�صطلح «بويطيقا» ،يت�صل �أحيا ًنا ب�شخ�صيات �سردية
«بويطيقا دو�ستويف�سكي»((( ،مثال� ،أو ِب ِتي َم ٍة� ،أو مو�ضوعة معينة ،مثل« :بويطيقا
النحل»(((� ،أو «بويطيقا الكافر»(((� ،أو «بويطيقا الت�شخي�ص»((( ،وهناك
خلية ْ
ا�ستعماالت متعددة لهذا امل�صطلح ت�سري على هذا النحو ،ومن املجا َنبة لل�صواب
(� )1أبو ن�صر ،الفارابي ،الألفاظ امل�ستعملة يف املنطق ،حتقيق وتقدمي ،حم�سن مهدي ،دار ال�شروق ،بريوت،
ط� ،1968 ،2.ص .106
(.M. Bakhtine, La Poétique de Dostoïevski.Paris,Seuil,1970 . )2
()3

Cristopher Hollingsworth, Poetics of the hive: the insect metaphor in literature, University of Iowa
.Press,2001

()4

Daniel Tiffany, Infidel poetics : riddles, nightlife, substance, The University of Chicago Press,2009
JAMES PAXSON, The poetics of personification, Cambridge University Press,1994
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اعتبارها مت�صل ًة بـ «ال�شعرية» ،كما هو �شائ ٌع يف الرتجمات العربية ،ومن خالل
اطالعنا على مثل هذه التوظيفات جندُها ترتبط بالبحث يف الأبعاد اجلمالية
ِ
والفنية املت�صلة ب�إنتاج امل�ؤ ِّلف ،حني تت�صل به� ،أو باخل�صو�صية اجلمالية نف�سها
حني ي�أتي م�صطلح البويطيقا مقرو ًنا ب�أحد املو�ضوعات� ،أو ال ِّتيمات ،ال�شيء الذي
يبني لنا �أن م�صطلح «البويطيقا» يف الكتابات الأجنبية احلديثة ُم ْن َف ِت ٌح و ُم َت َعدِّ دٌ.
موحد ،نف ِّكر
�إننا يف الوقت الذي جندنا نتعامل مع امل�صطلح ،وك�أنه منغ ِلق� ،أو َّ
فقط يف البحث عن معا ِد ِله يف اللغة العربية ،دون االنطالق من تعدد دالالته،
وم�ستوياته ح�سب اال�ستعماالت اخلا�صة التي يحددها الباحثون الغربيون،
ورغم كون كتاب «ال�شعرية» لتودورف قد ُت ْر ِج َم �إلى العربية ،وهو يقف على تلك
الدالالت املتعددة ،يقت�صر تعاملنا مع امل�صطلح دون الوقوف على تعدد دالالته.
وتكفي الإ�شارة ،مثال �إلى �أن جريار جنيت ،الذي �أ�صدر مع تودوروف �سنة 1970
جملة « »Poétiqueوهي ما تزال ت�صدر �إلى الآن ،تطور فهمه وحتديده للم�صطلح.
فهو يف كتبه الأولى يعتربها «نظرية اخلطاب الأدبي» ،لكنه عند �أ�صدر كتابه
حول «معمارية الن�ص» (والذي ترجم حتت عنوان :جامع الن�ص) ،غري مو�ضوع
البويطيقا ،بجعله مقت�ص ًرا على البحث يف الأجنا�س الأدبية ،ويف كتابه حول «�ألواح»
( ،)Palimpsestesجنده يحدد املو�ضوع بكيفية متطورة ،م�ؤكدا �أن البويطيقا
هي البحث يف «املتعاليات الن�صية»((( ،ويتنب لنا من ذلك �أن امل�صطلح حيوي
ولي�س جامدً ا لنبحث له مقابل ثابت ،ولي�س لذلك من معنى غري �أننا نتعامل مع
امل�صطلحات وك�أنها مفردات معجمية ،وعلينا �أن نبحث لها عن مقا ِب ٍل عربي،
مفرغني امل�صطلح من دالالته املفهومية املتغرية ،ويبدو لنا �أن هذا من �أ�سباب
االختالف يف ترجمة خمتلف امل�صطلحات.
(� )1سعيد يقطني ،ال�سرديات والتحليل ال�سردي ،ال�شكل والداللة ،املركز الثقايف العربي ،بريوت /الدار
البي�ضاء.2012 ،
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�سننتقل الآن �إلى طرح ال�س�ؤال حول كيفية تعامل العرب القدامى مع كتاب
«ال�شعرية» عند �أر�سطو؟ وما هي الرتجمات التي ُقدِّ َم ْت ملعناها يف الدرا�سات
احلديثة ،وقد اتخذت معا َ
ين جديد ًة تن�أَى بها عن �أ�صلها الأر�سطي؟ ذلك ما
ميكننا تبينه يف املبحث التايل.
« . 3ال�شعرية» العربية:
 .1 . 3ال�شعرية ،لغ ًة:
قبل ُّ
ال�شروع يف َت َق ِّ�صي ورود هذا امل�صطلح يف كتب النقد القدمي ،ال بد من وقفة
ي�سرية لتحرير معنى مفردة «ال�شعرية» ،كما وردت يف معاجم اللغة ،فال�شعري ُة :م�صد ٌر
ِ�صناعي م�شت ٌّق من الفعلَ :
«�ش َع َر» الدال على معنى العلم وال ِف ْطنة ،كما يذكر ابن
يفطن له غريه»((( ،وكذلك يف
يفطن ملا ال ِ
«و�س ِّم َي ال�شاع ُر؛ لأنه ِ
فار�س (ت395 :هـ)ُ :
و�ش ُعو ًراُ ،
و�ش ْع َر ًةَ ،وم ْ�ش ُعو َر ًةُ ،
و�ش ُع َر ِ�ش ْع ًراَ ،
«�ش َع َر بهَ ،
ل�سان العربَ :
و�شعو َر ًة،
و�ش ْع ًراِ ،
و�ش ْع َرىَ ،وم ْ�ش ُعورا َءَ ،وم ْ�ش ُعو ًرا؛ ...كله َع ِل َم»(((،ونقل عن الأزهري (ت437:ه) قوله:
ِ
ِّ
«ال�ش ْع ُر :ال َق ُ
بعالمات ال ُيجا ِو ُزها ،واجلم ُع �أَ�شعا ٌر ،وقائ ُلهُ� :شاع ٌر؛ لأنه
ري�ض املحدو ُد
ٍ
ي�شع ُر ما ال َي ْ�شع ُر َغ ْ ُي ُه� ،أيَ :ي ْع َل ُم»((( ،ويظهر من ذلك �أن ال�شعرية ٌ
لفظ م�شتق من
ِّ
ال�ش ْع ِر الدال معنى العلم والدراية والفطنة.
ومن هنا ميكن َت َل ُّم ُ�س ال�صلة بني م�صطلح «ال�شعرية» ،ومعنى املادة املعجمية
التي ا�ش ُتقَّت منهاَ :
«�ش َع َر» الدالة على العلم التي حتيل على جمموع قوانني حتكم
اخلطاب الأدبي.
(�	)1أبو احل�سني �أحمد بن فار�س ،معجم مقايي�س اللغة ،دار �إحياء الرتاث العربي ،اعتنى به :د .حممد
عو�ض مرعب ،و فاطمة حممد �أ�صالن ،بريوت ،ط1422 ،1هـ 2001 -م ،مادة َ
(�ش َع َر)� ،ص .507
َ
(�	)2أبو الف�ضل جمال الدين ابن منظور ،ل�سان العرب ،دار �صادر ،بريوت ،ط 2008 ،6م،ج  ،8مادة (�ش َع َر)،
�ص .88
َ
( )3ل�سان العرب،ج ،8مادة (�ش َع َر)� ،ص  ،89والن�ص لدى الأزهري ،يف تهذيب اللغة ،حتقيق حممد علي
النجار ،القاهرة ،الدار امل�صرية للت�أليف والرتجمة(،د-ت) ،ج� ،1ص .268
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« .2 . 3ال�شعرية» يف النقد العربي القدمي:
ناج ٍز
يف حني يرى بع�ض النقاد �إنه َ«لِنَ العبث
ٍ
مبكان �أن نبحث عن مفهوم ِ
وت�صور وا�ضح لهذا احلدِّ اال�صطالحي (ب�صيغة امل�صدر ال�صناعي) يف تراثنا
النقدي العربي القدمي ،ومادام الأمر كذلك ف�إن من امل�س َّلمات �-إذن� -أن يكون
هذا احلد م�ش َب ًعا مبفهوم وافد من الثقافة الأوروبية»((( ،وعلى الرغم من �صحة
هذا الر�أي ،ن�سب ًّيا� ،إذا ما نظرنا �إلى تطور مفهوم ال�شعرية يف النقد احلديث،
لكننا ال ن�ستطيع �أن َن ُغ َّ�ض َّ
الط ْر َف عن ما ورد من �إ�شارات دالة على مفهوم
(ال�شعرية) يف املدونة النقدية القدمية؛ وبخا�صة لدى كل من الفارابي ،وابن
�سينا ،وابن ر�شد ،وحازم القرطاج ِّني.
ويف �سياق البحث عن حدود م�صطلح (ال�شعرية) يف املد َّونة النقدية العربية
القدمية ،ف�إنه ال َي َ�س ُع � َّأي باحث �إال �أن يقف على ما نقله علماء العربية عن
�أر�سطو يف كتابه «فن ال�شعر»؛ حيث ُي َع ُّد املنط َلقَ ال َ
أول للإ�شارة �إلى جمموع
القوانني التي َ ْ
ت ُك ُم اخلطاب الأدبي ،و ُت ْك ِ�سبه �سم َة الأدبية(((؛ حيث تلقَّى �أئم ُة
مرتجمات �أر�سطو ،وبخا�صة ما ورد يف كتابه «فن
النقد العربي منذ الفارابي
ِ
ثم
ال�شعر» ،وجمعوا بينها وبني حم�صولهم من الرتاث النقدي العربي ،ومن َّ
توجهاتِهِ م النقدية.
َب َن ْوا عليها ُّ
وفيما يلي ٌ
عر�ض لأهم الن�صو�ص النقدية القدمية التي ورد فيها م�صطلح
(ال�شعرية) عند كل من� :أبي ن�صر الفارابي ،وال�شيخ الرئي�س ابن �سينا ،وابن
ر�شد ،وحازم القرطاجني:
( )1يو�سف وغلي�سي� ،إ�شكالية امل�صطلح يف اخلطاب النقدي العربي اجلديد ،الدار العربية للعلوم نا�شرون،
بريوت ،ط1429 ،1هـ 2008 -م� ،ص .272
( )2ينظر :ح�سن ناظم ،مفاهيم ال�شعرية (درا�سة مقارنة يف الأ�صول واملنهج واملفاهيم) ،املركز الثقايف
العربي ،الدار البي�ضاء ،ط1494 ،1م� ،ص .11
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 .1 . 2 . 3مفهوم ال�شعرية لدى الفارابي (ت260 :هـ):
أدبي اخلا َ
يل من الوزن والإيقاع ب ـ «القول ال�شعري»،
ي�صف الفارابي الت�أليف ال َّ
الزما له ،يقولُ »:
حاكي ال�شي َء،
القول �إذا كان م�ؤ َّل ًفا مما ُي ِ
ويجعل املحاكا َة حدًّا ً
إيقاع ،فلي�س ُي َع ُّد �شع ًرا ،ولكن ُ
�شعري»((( ،ويف
يقال :هو قو ٌل
ٌّ
ومل يكن موزو ًنا ب� ٍ
هذه الت�سمية( -القول ال�شعري) -ما ي�ؤكد على �أن مفهوم (ال�شعرية) يف الت�صور
النقدي القدمي مل يخت�ص بال�شعر دون النرث ،كما �أنه مل يكن مراد ًفا لل�شعر
من حيث هو جن�س �أدبي ٌ
نقي�ض للنرث ،و�أنه �أخ ًريا ت ََ�ص ُّو ٌر قا ٌّر يف العقلية النقدية
العربية منذ ال ِق َدم.
يقول الفارابي« :والتو�سع يف العبارة بتكثري الألفاظ ،وتبديل بع�ضها ببع�ض،
وترتيبها وحت�سينها ،فيبتدئ حني ذلك يف �أن حتدث اخلطبية �أو ًالّ ،ثم ال�شعرية
قلي ًال قلي ًال»((( ،فال�شعرية -كما يظهر من ن�ص الفارابي :رتب ٌة من الكالم الأدبي
جن�سا �أدب ًّيا مائزً ا ،وهي خطاب �أدبي حمكوم مبعايري
ت�أتي تالي ًة للخطبية ،ولي�ست ً
رت اخلطبية
بالغية ،بحيث ميكن يف �ضوئه متييز م�ستويات اخلطاب �إذا ما ُف ِّ�س ْ
ثان.
على �أنها م�ست ًوى �أول ،وال�شعرية م�ست ًوى ٍ
وي�ؤكد ذلك قوله يف �أن املعاين اخلطبية -كما ي�صفها -هي ال�سابقة � ًأول على
«وبي �أنَّ املعاين املعقولة عند ه�ؤالء هي ك ّلها خطبية؛ �إذ كانت
املعاين ال�شعريةِّ :
كلُّها ببادئ الر�أي ،واملقدمات عندهم ،و�ألفاظهم و�أقاويلهم ك ّلها �أو ًال خطبية،
فاخلطبية هي ال�سابقة �أو ًال ،وعلى طول الزمان حتدُث حوادث ُ ْ
ت ِو ُجهم فيها �إلى
ُخ َط ٍب و�أجزا ِء ُخ َط ٍب ،وال تزال تن�ش�أ قلي ًال قلي ًال �إلى �أن حتدث فيهم �أو ًال من
ُ
ا�ستعمال
ال�صنائع القيا�سية �صناعة اخلطابة ،ويبتدئ مع ن�شئها� ،أو بعد ن�شئها،
( )1الفارابي :جوامع ال�شعر ،ملحق بكتاب تلخي�ص ال�شعر البن ر�شد ،املجل�س الأعلى لل�ش�ؤون الإ�سالمية،
القاهرة1971 ،م� ،ص  ،172نق ًال عن :عبد اهلل الغذامي ،اخلطيئة والتكفري ،املركز الثقايف العربي،
الدار البي�ضاء ،ط2006 ،6م� ،ص .21
(� )2أبو ن�صر الفارابي ،احلروف ،ن�سخة مكتبة امل�صطفى الإلكرتونية� ،ص .43
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ثاالت املعاين وخياالتها ُمفهم ًة لها �أو بد ًال منها ،فتحدث املعاين ال�شعرية» ،فهذا
ِم ِ
ٌ
ت�صنيف مل�ستوى اخلطاب الأدبي
يتوج ُه �إلى اجلن�س الأدبي ،و�إمنا هو
الت�صنيف ال َّ
�أ ًّيا كان جن�سه مبا ي�شتمل عليها من خ�صائ�ص �أدبية.
 . 2 . 2 . 3مفهوم ال�شعرية لدى ابن �سينا (428ه):
معر�ض حديثه عن الدافع املو ِّلد لل�شعر يف
وردت (ال�شعرية) لدى ابن �سينا يف ِ
قوة الإن�سان ،ف�أَ ْر َج َعه �إلى �سببني ،الأول�« :إن النفو�س َ
تن�شط وت ْل َت ُّذ باملحاكاة»(((،
حب النا�س للت�أليف املتفق �أو للأحلان طب ًعا ،ثم قد
ثم قال« :وال�سبب الثاين ُّ
فمالت �إليها النفو�س و�أوجدتها ،فمن هاتني
دت الأوزان منا�سب ًة للأحلان
ُو ِج ْ
ْ
العلتني تو َّلدت ال�شعرية»(((.
فيظهر من ذلك �أن ابن �سينا َيق ِْرنُ بني (ال�شعرية) وجن�س ال�شعر ،فيتوجه
احلديث �إلى �شعرية ال�شعر ،ويرى �أن التل ُّذ َذ باملحاكاة ،ومنا�سب َة الت�أليف ال�شعري
َ
�سبب لتو ُّلد (ال�شعرية)؛ �أي:
للأحلان،
وانب�ساط النفو�س لها ،و�إقبا َلها عليها ٌ
خ�صائ�ص فنية تدعو �إلى االنقبا�ض واالنب�ساط بت�أث ٍري
لت�أليف ال�شعر مبا فيه من
َ
توجه
من التلذذ باملحاكاة والط َرب للأحلان ،وال يخفى ما يف هذا التف�سري من ُّ
نف�سي يربط بني الغريزة الإن�سانية واملتعة املتح ِّققة من �أ�سباب ت�أليف ال�شعر(((،
وهو معنى يخت�ص بال�شعر ال بالنرث؛ الخت�صا�ص ال�شعر بالوزن ،ي�ؤ ِّكد ذلك قوله
يف تتمة الن�ص« :فمن هاتني العلتني تو َّل َدت ال�شعرية ،وجعلت تنمو ي�س ًريا ي�س ًريا
املطبوعني الذين يرجتلون ال�شعر طب ًعا ،وانبعثت
تابع ًة للطباع ،و�أك ُرث تو ُّلدها عند
ِ
ال�شعرية منهم بح�سب غريز ِة كل واحد منهم وقريحته يف خا�صته ،وبح�سب خلقه
( )1حازم القرطاجني (ت684 :هـ) ،منهاج البلغاء و�سراج الأدباء ،حتقيق :حممد احلبيب ابن اخلوجه،
دار الكتب ال�شرقية� ،ص .117
( )2ال�سابق ،ال�صفحة نف�سها.
( )3ينظر :مفاهيم ال�شعرية� ،ص .13
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وعادته»((( ،وابن �سينا يف هذا الر�أي يح�صر مفهوم ال�شعرية يف القدرة على
قا�س بهما
ت�أليف ال�شعر املت�ض ِّم ِن جود َة املحاكاة وح�سنَ التلحني ،ليكونا معيارين ُت ُ
�شعري ُة ال�شعر.
 .3 . 2 . 3مفهوم ال�شعرية لدى ابن ر�شد (ت520 :ه):
ترد ال�شعرية لدى ابن ر�شد مت�صل ًة بفن ال�شعر؛ حيث ينقل عن �أر�سطو قوله يف
التمييز بني الأقاويل ال�شعرية املوزونة ،ك�أقاويل �سقراط ،و�أنبادقلي�س ،وال�شاعر
�أومريو�ش ،على نح ٍو يظه ُر فيه حت ُّف ُظه من �إطالق هذا الو�صف (ال�شعرية) ملجرد
يوج ُد يف الأقاويل التي ت�س َّمى
احتواء الكالم امل�ؤ َّل ِف على الوزن ،فيقول« :وكث ًريا ما َ
�أ�شعا ًرا ما لي�س فيها من معنى ال�شعرية �إال الوزن فقط ،ك�أقاويل �سقراط املوزونة،
و�أقاويل �أنبادقلي�س يف الطبيعيات ،بخالف الأمر يف �أ�شعار �أومريو�ش»(((.
بو�ص ِفه
ويظهر انف�صال مفهوم (ال�شعرية) يف الن�ص ال�سابق عن معنى ال�شعر ْ
ِج ْن ً�سا �أدب ًيا ،فقد يكون الكالم �شع ًرا موزو ًنا ،لكنه ال يت�صف بال�شعرية ،وقد يكون
�شع ًرا موزو ًنا مت�ص ًفا بها ،وت�ؤكد املقول ُة -كذلك -على �أن الوزن مع ًنى �أو عن�ص ٌر
من العنا�صر املك ِّونة لل�شعرية يف ال�شعر.
 .4 . 2 . 3مفهوم ال�شعرية لدى حازم القرطاجني (ت684 :ه):
يح�سنُ
وردت ال�شعرية لدى حازم يف ِ
معر�ض حديثه عن الأقاويل ال�شعرية ،وما ُ
به موق ُع املحاكاة من النف�س ،فقال« :ولي�س ما �سوى الأقاويل ال�شعرية يف ح�سن
املوقع من النفو�س مماث ًال للأقاويل ال�شعرية؛ لأن الأقاويل التي لي�ست ب�شعرية
وال خطابية ينحى بها نحو ال�شعرية ال يحتاج فيها �إلى ما يحتاج �إليه يف الأقاويل
ال�شعرية؛ �إذ املق�صود مبا �سواها من الأقاويل �إثبات �شيء �أو �إبطاله� ،أو التعريف
( )1ابن �سينا ( ،فن ال�شعر) من كتاب ال�شفاء� ،ضمن كتاب فن ال�شعر لأر�سطو ترجمة وحتقيق :د.
عبدالرحمن بدوي ،بريوت� ،ص ً ،172
نقل عن ،مفاهيم ال�شعرية حل�سن ناظم� ،ص .12
( )2ابن ر�شد ،تلخي�ص كتاب �أر�سطو (فن ال�شعر)� ،ص .204
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مباهيته وحقيقته»((( ،فالقرطاجني يجعل الأقاويل ال�شعرية  -على هذا
أ�سا�سا لنوعني من الأقاويل ،هما:
الو�صفً � -
�أ -الأقاويل ال�شعرية
ب -الأقاويل اخلطابية التي ينحى بها نحو ال�شعرية.
ويخرج عنها ما �سواها من الأقاويل التي لي�ست ب�شعرية ،وهي التي حدد
وظائفها يف:
�أ� -إثبات ال�شيء.
ب� -إبطال ال�شيء.
ج -التعريف مباهية ال�شيء وحقيقته.
وتربز �أهمية هذا القول يف �إثبات �أن مفهوم (ال�شعرية) من حيث هو جمموع قوانني
�أو ر�سوم حتكم اخلطاب الأدبي� -أ ًّيا كان نوعه -كانت م�ستقرة يف ذهنيته النقدية،
بدليل و�صفه ال َ
أقاويل اخلطبي َة ب�أنها ت�شرتك مع الأقاويل ال�شعرية يف و�صفها ب�شعرية
اخلطاب ،مما يعني �أن مفهوم (ال�شعرية) كان مق�صودًا يف هذا الن�ص.
يب فيه على من ظنَّ �أن كل كالم
وترد (ال�شعرية) لدى حازم يف ن�ص �آخر َي ِع ُ
موزون ي�صح �أن يط َلقَ عليه �شعر ،ينتقل �إلى معنى (ال�شعرية) فيقول»:
مق ًّفى
ٍ
لفظ اتفقَ كيف اتفق
وكذلك ظنَّ هذا �أن ال�شعرية يف ال�شعر �إمنا هي َن ْظ ُم �أيِّ ٍ
غر�ض اتفق على �أي �صفة اتفقَ  ،ال يعترب عنده يف ذلك قانون
نظ ُمه ،وت�ضمي ُنه � َّأي ٍ
املعتب عنده �إجراء الكالم على الوزن ،وال َّن ُ
فاذ به �إلى
وال ر�سم مو�ضوع ،و�إمنا َ ُ
قافية ،فال يزيد مبا ي�صنعه من ذلك على �أن ُي ْب ِد َي عن َعواره ،و ُي ْع ِر َب عن ُق ْب ِح
مذاهبه يف الكالم ،و�سوء اختياره»(((.
( )1منهاج البلغاء و�سراج الأدباء� ،ص .119
( )2ال�سابق� ،ص .28
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�إذن (ال�شعرية) يف ال�شعر حتديدً ا -كما يحددها حازم يف هذا الن�ص -تعتمد
ر�سوما وقوان َني جتع ُل اخلطاب مائزً ا عن غريه ،ولي�س املعت ُرب يف ذلك �أن َ
ينظ َم
ً
الكالم امل�ؤ َّلف على الوزن والقافية املنا�سبني ليت�صف بال�شعرية.
ويظهر مما تقدم �أن مفهوم (ال�شعرية) يف املد َّونة النقدية العربية القدمية
قد تبا َينَ يف انف�صاله عن ال�شعر بو�صفه قانو ًنا عا ًّما يحكم اخلطاب الأدبي �أ ًّيا
خا�صا بال�شعر ،وب�صورة خا�صة ،يف مرحلة ما قبل الع�صر
كان جن�سه� ،أو معيا ًرا ًّ
احلديث حني كان القول ال�شعري التعبري الأ�سا�س �أ ًّيا كان اجلن�س الأدبي ،لكن
عندما �صار الن ُرث يحتل مكانة خا�صة ،وبالأخ�ص مع ظهور الرواية ،والق�صة،
والق�صة الق�صرية...،..،...،مع بروز مفهوم الأدب ،بد�أت تتخذ «ال�شعرية» مع ًنى
ٌ
خمتلف عما
جديدً ا يتعدى اخلا�صية اخلا�صة بال�شعر ،وبذلك �سي�صبح لها مع ًنى
كان عليه الأمر مع الت�صور الأر�سطي ،وامتداداته �إلى الع�صر احلديث ،وي�ستدعي
هذا �إعاد َة النظر يف امل�صطلح يف اللغة العربية ،يف �ضوء التحديدات اجلديدة
التي �صار ُ
يتخذها ،وهذا ما مل ينت ِبه �إليه كل الذين ظلوا ي�ص ُّرون على ترجمتها
ب ـ «ال�شعرية» ،رغم اطالعهم على �أدبيات ال�شكالنيني الرو�س ،وامتداداتهم
مع البنيويني ،وهذا ما �سنقف عليه ،بو�ضوح ،من خالل التعر�ض للم�صطلح يف
الكتابات العربية احلديثة واملعا�صرة.
العربي احلديثِ م�صطل َح «ال�شعرية»:
َ . 3 . 3تلَ ِّقي النقدِ
ِّ
�شا�سع،
ُي ِق ُّر معظم الدار�سني ب�أن م�صطلح «ال�شعرية» قد َح ِظ َي ب ُب ْعدٍ تداويل ِ
حتى غدا من �أكرث امل�صطلحات النقدية ً
تداول بني النقاد يف الع�صر احلديث،
وامتاز بكرثة مرادفاته التي حتقق القدر نف�سه من الكفاءة الداللية((( ،وال �أدل
على ذلك من �شيوع امل�صطلح يف كثري من الدرا�سات النقدية� ،إن يف ُع ْن َواناتها
()1

ينظر :وغلي�سي ،يو�سف� ،إ�شكالية امل�صطلح يف اخلطاب النقدي العربي اجلديد ،الدار العربية للعلوم
نا�شرون ،بريوت1429 ،ه 2009 -م ،ط� ،1ص .287
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اخلارجية� ،أو يف ف�صولها ومباحثها ،غري �أن هذا ال�شيوع ال يعني مطابق َة هذه
الرتجمة كما �أملحنا �إلى ذلك َع ِق َب تناولنا للم�صطلح يف الدرا�سات الغربية
احلديثة.
لقد ن�ش�أت ال�شعرية يف مفهومها احلديث «يف مطلع النه�ضة الل�سانية احلديثة
مع الفكر البنيوي يف طوره ال�شكالين»((( ،وتنازعتْها املناهج والنظريات الل�سانية
النقدي ،ف�ش َّكلت
م�شروعها
وال�سيميائية التي َو َج َد ْت فيها ما ميكن �أن ُي ْكمِ َل
َّ
َ
(ال�شعرية) ِق ْ�س ًما من الل�سانيات ،كما �أنها �أ�صبحت هد ًفا لل�سيميائيات؛ لتجاوزها
(((
إ�شكاالت اللغة ،وتداخ ِلها مع علم العالمات.
�
ِ
�إن �أهم ق�ضية تت�صل مب�صطلح ال�شعرية يف النقد العربي احلديث هي ق�ضية
تعدد امل�صطلح للمفهوم الواحد ،وقد عر�ض لهذه الق�ضية غ ُري واحد من النقاد يف
درا�سات علمية ر�صينة ،كان �أثرها جل ًّيا يف ال�ساحة النقدية.
ومن �أبرز هذه الدرا�سات« :مفاهيم ال�شعرية -درا�سة مقارنة يف الأ�صول واملنهج
واملفاهيم» ،للدكتور ح�سن ناظم ،وفيها تناول الباحثُ ال َ
والعالقات مبا
أ�صول
ِ
يت�صل مع م�صطلح ال�شعرية ومفهومه ،وعقد ً
ف�صل عن ال�شعرية والل�سانيات َب َّ َي
فيه كيف ان�ضوت ال�شعرية حتت ظل الل�سانيات؛ لتكون عل ًما م�ستق ًال من علومها،
كما حتدث عن �شعرية التماثل لدى ال�شكالنيني الرو�س ،والفرق بني ال�شعر والنرث،
و�شعرية االنزياح ،و�شعرية الفجوة :م�سافة التوتر ،وال�شعرية والقراءة.
ولأن املقام ال يت�سع لل َب ْ�س ِط� ،أو ُّد الإ�شارة �إلى �أن د.ح�سن ناظم قد ع َّد يف هذه
مرادفات لرتجمة م�صطلح «ال�شعرية» ( )poeticsمع ن�سبتها �إلى
الدرا�سة ع�شر َة
ٍ
م�ستعمِ ليها من النقاد ،وهي على النحو التايل((( :
()1
()2
()3

ينظر :ال�سابق� ،ص .271

ينظر :ال�سابق� ،ص .272 – 271
ينظر :مفاهيم ال�شعرية� ،ص .18
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م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

امل�صطلح
الناقد
حممد الويل ح�سني،حممد العمري�،شكري
ال�شعرية
املبخوت،امل�سدي ،و�آخرون
توفيق ح�سني بكار ،امل�سدي،فهد عكام،
الإن�شائية
حمادي �صمود ،و�آخرون
�سعيد علو�ش ،عبداهلل الغذامي
ال�شاعرية
جابر ع�صفور ،جميد املا�شطة
علم الأدب
الفن الإبداعي /الإبداع جميل ن�صيف ،حممد خري البقاعي
فالح االمارة ،عبداجلبار حممد
فن النظم
يوئيل عزيز ،عليه عياد
فن ال�شعر
علي ال�شرع
نظرية ال�شعر
خلدون ال�شمعة
بويطيقيا
ح�سني الواد
بوتييك

ويظهر من اجلدول ال�سابق وفر ُة املكا ِفئات الداللية مل�صطلح «ال�شعرية»،
وتذ ْب ُذ ُب بع�ض النقاد يف ا�ستعمال �أكرث من مكافئ للم�صطلح.
ويف درا�سة د.عبد اهلل الغذامي (اخلطيئة والتكفري) َ
تناول �إ�شكالي َة ترجمة
م�صطلح ال�شعرية وفق نظرية �أ�سماها( :نظرية البيان) ارت�ضى فيها م�صطلح
م�صطلحا عرب ًّيا �أقرتحه
(ال�شاعرية) مكا ِف ًئا لل�شعرية« ،ولذا ف�إنني �س�أعطيها
ً
لها بنا ًء على ما �أمل�سه فيها من �أبعاد توحي مبقابلها العربي»((( ،ورف�ض الغذامي
بع�ض امل�صطلحات البديلة الرائجة يف �ساحة النقد �آنذاك ،ومنها «الأدبية»،
(املر�سل) و�إهمال ما عداه
نق�صا �سب ُبه الرتكي ُز على
ِ
و»التعبريية» التي يرى فيها ً
( )1عبداهلل الغذامي ،اخلطيئة والتكفري ،املركز الثقايف العربي2006 ،م ،ط � ،6ص .21
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من العنا�صر الأخرى يف القول الأدبي((( ،كما عر�ض كذلك للأ�سلوبية ،واحتادها
مع الأدبية؛ ليكونا م�صطلح (الإن�شائية) الذي مل يقبل به مرا ِد ًفا لل�شعرية؛
ملا يرى فيه من «جفاف التعبري املدر�سي العادي»((( ،والغذامي ُي ِعر ُ�ض عن
(ال�شعرية) من ًعا لاللتبا�س مبعنى ال�شعرً ،
«فبدل من �أن نقول�( :شعرية) مما قد
يتوجه بحركة زئبقية نافرة ،نحو( :ال�شعر) ،وال ن�ستطيع كبح جماح هذه احلركة
ل�صعوبة مطاردتها يف م�سارب الذهنً ،
فبدل من هذه املالب�سة ن�أخذ بكلمة
م�صطلحا جام ًعا ي�صف (اللغة الأدبية) يف النرث وال�شعر،
(ال�شاعرية)؛ لتكون
ً
ويقوم يف نف�س ال َع َربي مقام ( )poeticsيف نف�س ال َغ ْربي -وي�شمل فيما ي�شمل-
م�صطلح ِي (الأدبية) ،و(الأ�سلوبية)»(((.
َ
أبعد عن
فهل كانت (ال�شاعري ُة) ،كما و�صفها الغذامي،
م�صطلحا جام ًعا � َ
ً
املال َب�سة مبفهوم (ال�شعر) ؟.
نف�سها؛
�إن (ال�شاعرية) مل تب ُع ْد كث ًريا عن َفخِّ املال َب�سة؛ العتمادها املاد َة اللغوي َة َ
انتقاد من ِق َب ِل د.ح�سن ناظم((( ،وكذلك د.يو�سف
مما جعل هذا اال�صطالح مو�ض َع ٍ
وغلي�سي؛ �إذ يقول« :كيف غاب عن ِذ ْه ِن الغذامي �أن «ال�شعر» الذي ي�ستح�ضره
 َق ْط ًعا -م�صطلح «ال�شعرية» ال ميكن�-أبدً ا� -أن يزول عن «ال�شاعرية»؟! ،ذلك�أن الغذامي مل يفعل غري اال�ستجارة من َر ْم�ضاء «ال�شعر» بنا ِر «ال�شاعر»!� ،أي:
االنتقال اال�شتقاقي من اال�سم �إلى ا�سم الفاعل»(((.
()1
()2
()3
()4

()5

ينظر ال�سابق� ،ص .20
ال�سابق� ،ص .21
ال�سابق� ،ص .22
ينظر :مفاهيم ال�شعرية� ،ص  « ،15ويبدو يل �أن هذا الت�سويغ ال ي�ؤدي مهمته �إطال ًقا ،فلفظة (ال�شاعرية)
لي�س لها امل�ؤهالت الكافية -مبا هي لفظة فح�سب  -لت�صف �أو ت�شري �إلى اللغة الأدبية يف ال�شعر والنرث،
ف ـ (ال�شاعرية) هي  -يف الأخري م�شتقة عن (�شاعر) وبالتايل فهي �أل�صق بال�شعر ،وبالتايل يوجه �إليها
االنتقاد نف�سه الذي وجهه الغذامي �إلى لفظة (ال�شعرية) ،وبذلك ي�صبح لفظ (ال�شاعرية) متوجهًا  -هو
الآخر« -بحركة زئبقية نافرة نحو ال�شعر فينتفي -بهذا -اال�ستناد الذي اتخذه الغذامي ذريعة يف تف�ضيل
لفظة (ال�شاعرية) على لفظة (ال�شعرية) لي�صبحا -على حد �سواء -ل�صيقني بال�شعر من دون النرث».
�إ�شكالية امل�صطلح� ،ص .298
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من جهة �أخرى ،يحاول الناقد عز الدين املنا�صرة َو ْ�ض َع فر�ضي ٍة توفيقي ٍة
ا�صطالحي ٍة جتمع بني (ال�شعرية) و(ال�شاعرية)؛ �إذ يحدد جمال (ال�شعرية) ب�أنها
تدر�س «العنا�صر العليا املط َلقة التي متيز اخلطاب الأدبي ،وهي تعرتف بتبادل
عنا�صر ال�شاعرية بني ال�شعر والنرث ،ح�سب (درجات ال�سيطرة) للخ�صائ�ص يف
الن�ص ،وح�سب االنزياحات ،واخلرق ،والالنحوية فيه� ،أما عنا�صر (ال�شاعرية)،
فهي التي متيز هوية النوع الأدبي ،وت�ساهم ،من جهة �أخرى ،يف حتديد وتف�سري
ري دائ ًما»(((.
درجة االنحراف عن املعيار ال�سائد الذي هو �أمر متغ ٌ
ويف �سياق ق�ضية تعدد امل�صطلح واختالفه يف مدونة النقد العربي احلديث
م�صطلحا
لل�شعرية ،ي�شري الناقد وغلي�سي �إلى �أنه �أح�صى ما يربو على الثالثني
ً
ملرا ِدفات ال�شعرية! ،وهو رقم ي�ستدعي النظر ب�أهمية بالغة �إلى هذه الظاهرة التي
�أدت �إلى «ت�شو�ش اخلطاب النقدي ،و�إذن ت�شوي�ش التلقي» ،وهو �أمر ميكن تفاديه
بالعمل على توحيد امل�صطلحات النقدية حتت مظلة العمل امل� َّؤ�س�ساتي الذي يتخذ
من مركز خمت�ص� ،أو جممع لغوي م�ستندً ا علم ًّيا ت�ؤول �إليه اجلهود البحثية يف
هذا املجال.
 . 4 . 3ت�أ�صيل واقرتاح:
�إن م�س�ألة ترجمة «ال�شعرية» �إلى العربية� ،سواء يف الع�صور القدمية� ،أو الع�صر
تبي اخللفية املعرفية يف
احلديث ،ال تت�صل فقط بو�ضع مقابل عربي ،ما مل يتم ُّ ُ
ات�صالها بالأجنا�س الأدبية ،وهذا ما كان يغيب يف العديد من الرتجمات التي
كانت ُت َغ َّي ُب هذا البعد املعريف.
�إذا كانت «ال�شعرية» ،يف الت�صور الأر�سطي ،تت�صل بـ «ال�شعر» ،فلأن الأجنا�س
ال�شعرية هي التي كانت تعترب �أ�سا�س النظر� ،أما يف الع�صر احلديث ،ومع ظهور
النرث يف ِحقْبة ،ومفهوم ال�س ْرد يف ِحقْبة ثانية ،كان �ضرور ًّيا تعديل املفهوم ليتالءم
()1

عز الدين املنا�صرة ،علم ال�شعريات ،دار جمدالوي ،ع ّمان1428 ،هـ 2007 -م ،ط� ،1ص.7
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مع اجلن�سني الكبريين م ًعا (ال�شعر ،وال�سرد)؛ لهذا ال�سبب وجدنا الدرا�سات
الغربية ا�ستعملت يف البداية:
ـ «�شعرية ال�شعر»:

Poétique de la Poésie

ـ « �شعرية ال�سرد»du Récit Poétique :

لكن عندما ظهر م�صطلح «ال�سرديات»؛ ليحل حمل «�شعرية ال�سرد»� ،صار
م�صطلح «ال�شعرية» مقت�ص ًرا على ال�شعر ،وملا كان من ال�ضروري حتدي ُد مو�ضوع
علم ال�شعر على ال�صيغة نف�سها للأدبية ،كان من الالزم حتديد م�صطلح
«ال�شعريات» ،كما ر�أينا مع الفارابي ،وتعيني املو�ضوع بجعله «ال�شعرية» ،وبذلك
ت�صبح «ال�شعريات» هي العلم الذي يدر�س «�شعرية» اخلطاب ال�شعري.
هذا املقرتح الذي نقدم ميكن �أن يدفعنا �إلى تدقيق امل�صطلحات وتوحيدها،
من جهة كما �أنه ،من جهة �أخرى ،يراعي املحل الذي ميكن �أن َ
يو�ضع فيه ك ُّل
م�صطلح ح�سب موقعه من غريه ،وبذلك يتم جتاوز االلتبا�س والغمو�ض الذي ي ُل ُّف
العديد من الرتجمات ،وهي تقرتح «العلم»« ،ال�شاعرية»« ،ال�شعرية»...،...،...،
فرعا من
دون متييز بني «العلم» ومو�ضوعه ،من جهة ،ودون اعتبار هذا العلم ً
كلي.
علم ٍّ
ٍ
 . 4نتائج:
عدم اتفاق النقاد العرب على �صيغة حمددة لرتجمة ( )poeticsناب ٌع من عدد
ُ -1
االنطالق من فهم االخت�صا�ص وتطوره ،والفروع التي ميكن �أن تت� َّأط َر �ضم َنه،
�أو املو�ضوعات التي ميكن �أن يت�ض َّمنها.
 »-2ال�شعرية» هي الأك ُرث تداو ًال بني النقاد من بني الرتجمات املقا ِبلة للم�صطلح
يف العربية ،لكنها غري دقيقة ،بالنظر �إلى �أنها تت�صل فقط ،باخلا�صية التي
يتميز بها اخلطاب ال�شعري عن غريه ،وهي بذلك مقا ِب ٌل لـ «ال�سردية».
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« -3اللغة العليا»((( من �ضمن املكا ِفئات الداللية لل�شعرية ،وهي من املرا ِدفات
التي مل يذكرها د.وغلي�سي �ضمنَ ما وقف عليه من مرا ِدفات ،ولعل ال�سبب
يف ذلك يعو ُد اللتبا�سها مبعنى «لغة ال�شعر» ،كما �أوردها د�.أحمد املعتوق �صف ًة
املت�ضم ِن معنى ال�شعرية
للغة ال�شعرية التي هي �شك ٌل من �أ�شكال االنزياح
ِّ
مبفهومها العام.
مع �أن هذه الت�سمية لي�ست حديثة؛ �إذ ميكن �أن نلمحها لدى ابن خلدون (ت:
معر�ض حديثه عن امللكة الل�سانية ،فقال« :فملك ُة البالغ ِة العالي ِة
808هـ) يف ِ
حت�صل ِب ِحف ِْظ العايل يف طبقته من الكالم»((( ،وال
الطبق ِة يف جن�سها �إمنا ُ
يخفى املعنى املراد من قوله« :العايل يف طبقته من الكالم» من �إرادة مع ًنى
ت�ضمنه �صفة «ال�شعرية» التي بها يتميز الكالم الأدبي عن غريه.
� -4إن االهتمام بر�صد جميع الرتجمات التي تداولها النقاد العرب املقا ِبلة
للم�صطلح يف العربية ال يعود على البحث النقدي بكب ِري فائد ٍة ،فما مت
كاف للداللة على ظاهرة تنوع امل�صطلح ملفهوم واحد يف النقد
الوقوف عليه ٍ
العربي ،وهو �أمر َب َد ِهي؛ لأنَّ تعدد امل�صطلح النقدي نا�شئ عن تعدد امل�شارب
العلمية التي نهل منها النقاد على اختالف مرجعياتهمَّ ،
«فدل ذلك على �أن
اال�صطالح لي�س من العلم؛ �إذ لو كان من العلم لكان واحدً ا عند جميعهم،... ،
وكذا كل علم يتوجه �إلى مطالعته ،جتد اال�صطالحات يف تعليمه متخالفة؛
والعلم واح ٌد يف نف�سه»((( ،ولرمبا قيل� :إن
فدل على �أنها �صناعات يف التعليم،
ُ
ابن خلدون ال َي ْع ِني باال�صطالح املعنى العلمي الدال على االتفاق على �صيغة
َ
َ
واالتفاق على
املوا�ضع َة
لفظية يتحدد بها علم من العلوم ،و�إمنا يعني بها
طريقة يف تلقي هذا العلم وتعليمه ،لكن ما ورد يف ختام هذه العبارة ُي�ض ِعف
( )1ينظر :د�.أحمد حممد املعتوق ،اللغة العليا ،املركز الثقايف العربي ،بريوت ،ط2006 ،1م� ،ص .26
( )2عبدالرحمن بن خلدون ،مقدمة ابن خلدون ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1431 ،1هـ 1993 -م� ،ص .49
( )3ال�سابق� ،ص .342
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�إرادة هذا املعنى ،و ُي ْظ ِهر اهتمامه مبفهوم امل�صطلح نف�سه ،ب َغ ِّ�ض النظر عن
تعدد امل�صطلحات للمفهوم الواحد.
� -5إن تعدد �صيغ امل�صطلح النقدي يف العربية للمفهوم الواحد يدعو �إلى جملة
من الت�سا�ؤالت :فهل يرجع ذلك �إلى ِغ َنى العربية ووفر ِة �ألفاظها ومرتا ِدفاتها
الدالة؟ �أم مر ُّده �إلى اختالف الر�ؤية العلمية التي ينظر من خاللها الناقد
للظاهرة النقدية؟ �أم هي رغبة الباحث العربي يف التفرد بالر�أي� ،أم �أن ذلك
الأمر يرجع �إلى طبيعة املو�ضوع النقدي وتعقيداته املت�صلة بتعقيدات ال�شعر
وغمو�ضه؟ �أم على َتغْييب الر�ؤية العلمية للأ�شياء؟.
�إن هذه الت�سا�ؤالت قد حتيل م�سار البحث �إلى وجهات لغوية واجتماعية وثقافية
ونف�سية ،وجتدر الإ�شارة �إلى �أن ظاهرة تعدد امل�صطلح النقدي لي�ست خا�صة
بالنقد على وجه التحديد ،ولي�ست متعلقة بالع�صر احلديث ،و�إمنا لها جذور
�ضاربة يف ال ِق َدم يف �شتَّى العلوم العربية ،ومن ذلك امل�صطلحات الدارجة يف
علوم البالغة العربية ،حتى ال يت�صور �أن الأمر يتعلق مب�صطلح «ال�شعرية» يف
النقد على وجه التحديد ،وبدون النقا�ش العلمي حول امل�صطلحات التي يتم
نقلها من الدرا�سات الأجنبية ،ال ميكننا تطوير لغتنا النقدية� ،أو فهمنا لتلك
النظريات.
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ُ
سير
(خمسة شعراء مسلمين:
كــــتاب :
ٌ
ودراســات للمستشرق اإلسباني غارسيه
ٌ
المتْ ِن
غوميــث)
قراءة في َ

أ.د.قاسم الحسيني
جامعة محمد الخامس ( -الرباط)

د.مريم آل جابر
جامعة األميرة نورة بنت
عبدالرحمن ( -الرياض)

المقدمة

�أَ َو ُّد  -قبل معاجلة املو�ضوع الذي هو خم�سة �شعراء م�سلمني� -أن �أ�شري باخت�صار
جوانب من الرتاث العربي و�أدبه ،ثم
�شديد �إلى جهود امل�ست�شرقني يف الك�شف عن
َ
القيام بدرا�ستهَ ،ب ْيدَ �أن هذه الدرا�سات مل تكن دو ًما مو�ضوعية؛ �إذ كانت الدوافع
توج ُهها وتفعل ِف ْع َلها فيها ،بحيث جاء ُ
بع�ضها يحمل ِم ْ�سح ًة
الإيديولوجية والدينية ِّ
من احلقد والتع�صب والنزوع �إلى �إ�سقاطات ي�صري احلكم على الرتاث بها �ضربا
ريت تلك ال�ص ْيح ُة الكربى ب�سبب ما
من العبث ،ولدينا �أمثلة يف امليدان حني �أُ ِث ْ
ي�سمى باالنتحال يف ال�شعر اجلاهلي ،وكانت يف الأ�صل م�س�أل ًة ب�سيط ًة متثلت يف
املرتزقة�َ ،سرعانَ ما وقع احتوا�ؤه ون�سيانه بفعل جهود
�سلوك حمدد لبع�ض الرواة ِ
العقالء من الدار�سني� ،أخ�ص بالذكر منهم على �سبيل املثال ابن �سالم اجلمحي،
غري �أن بع�ض امل�ست�شرقني َ�ض َّخ َم من حجم الق�ضية �إلى حد �أنْ �أنكر وجود ال�شعر
اجلاهلي مثلما فعل مرجليوث((( وغريه ،و�أعتقد �أن جوهر امل�س�ألة مل يكن يف �إنكار
ال�شعر اجلاهلي يف حد ذاته ،و�إمنا يف التو�سل بهذا الإنكار �إلى نفي القر�آن الذي
نفي الأول ي�ؤدي
جاء مبعجزة من جن�س ما يتقنه العرب متحد ًيا ومعجزًا ،والنتيج ُة ُ
�إلى نفي الثاين ،لكن هذه الفئة من امل�ست�شرفني -حل�سن احلظ -مل تكن الغالبة؛
( )1انظر :نا�صر الدين الأ�سد :م�صادر ال�شعر اجلاهلي وقيمتها التاريخية  -ط .دار املعارف� ،ص  352وما
بعدها.
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�إذ عملت طائفة �أخرى غ ُريهم على الإ�سهام يف نف�ض الغبار عن الرتاث العربي
الإ�سالمي ،منهم :بروكلمان الأملاين ،وبال�شري الفرن�سي ،ونيلينو الإيطايل(((،
ري يف قيام النه�ضة العربية احلديثة
وغريهم ،وينبغي االعرتاف ب�أن ف�ضلهم كب ٌ
مبناهجهم واجتاهاتهم و�آرائهم ،و�ساعد م�ساعدة فعالة يف القيام بدرا�سة الأدب
العربي ،واالطالع على ات�ساع �آفاقه ،ون�شر �آرائه ،وبحث �أفكاره.
أ�سي�سا على ما �سبق ن�ستطيع �إدراج امل�ست�شرق الإ�سباين «غوميث» يف نف�س
وت� ً
خانة امل�ست�شرقني ال�سابقني الذين كان لهم َو َل ٌع بالأدب العربي والرتاث العربي
واهتم بالأدب داخل اجلغرافية التي ينتمي �إليها
الإ�سالمي؛ �إذ �سار على نهجهمَّ ،
(�إ�سبانيا) ،الأندل�س قد ًميا ،وبالثقافة الوافدة وت�أثريها عليه ،يف هذا ال�سياق
جاء كتاب :خم�سة �شعراء م�سلمني� :سري ودرا�سة.
لقد اعتمدنا يف هذه الدرا�سة ب�شكل خا�ص على الن�ص الإ�سباين يف �أ�صله(((،
وعلى الن�ص العربي الذي انتهى �إلينا بف�ضل عملية التعريب التي �أجنزها م�شكو ًرا
الدكتور الطاهر �أحمد مكي ،وجميع الإحاالت يف الدرا�سة على الن�ص املرتجم
(العربي) ،تع َّمدنا ذلك ل�سببني :الأول :لأن الن�ص الإ�سباين لي�س يف متنا َول
اجلميع ،على اعتبار �أن وطننا العربي ،وبخا�صة يف اخلليج ،ال يوجد �إال القلة
ممن يتقنون الإ�سبانية ،ويدر�سون بها� ،أما ال�سبب الثاين عندنا فهو توافر الن�ص
املرتجم �إلى العربية ،و�سهولة احل�صول عليه ملن �أراد ،لكن ينبغي ذكر م�س�ألة
�أ�سا�سية يف الن�ص املرتجم ،وهي �أن الدكتور الطاهر �أحمد مكي �أ�ضاف �شاع ًرا
�آخر �إلى كتاب «غوميث» :خم�سة �شعراء م�سلمني ،وهو ابن الز َّقاق�َ ،ض َّم ُه املرتجم
�إلى اخلم�سة ،وهو يف الأ�صل مقال �صدر عن املعهد الإ�سباين العربي مبدريد
()1
()2

انظر� :أحمد �سمايلو فيت�ش :فل�سفة اال�ست�شراق و�أثرها يف الأدب العربي  -مطبعة دار املعارف ،1980
�ص  314وما بعدها ،وجنيب العقيقي :امل�ست�شرقون -ط ،4دار املعارف :القاهرة. 377 /1 ،
ظهر الكتاب يف طبعته الأولى �سنة  1944مبدريد عن �سل�سلة �أ�سرتال التي ت�صدرها دار ا�سبا�سا كالبي
.Espasa calpe
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مقطوعات من �شعر ابن الزقاق ،وبذلك �أ�صبح الكتاب
1960م�َ ،ص َّد َر به «غوميث»
ٍ
(((
املرتج ُم يحمل عنوا ًنا � َآخ َر ،وهو« :مع �شعراء الأندل�س واملتنبي» .
َ
َ
امل�ضاف �إلى اخلم�سة ،ونهتم فقط مبن
ونحن يف هذه الدرا�سة ن�ستثني ال�شاع َر
�سماهم «غوميث» يف كتابه :خم�سة �شعراء م�سلمني� :سري ودرا�سة ،ونقف عند
بع�ض الق�ضايا التي �أثارها عند حديثه عنهم يف حينها ،ومناق�شتها فيما ميكن
ترتيب ال�شعراء الذي ارت�ضاه
بحياد ومو�ضوعي ٍة
�أن يكون مدا َر
معتمدينَ
ِ
خالف ٍ
ٍ
َ
لنف�سه يف الكتاب.
تعام َل مع خم�سة �شعرا َء ،ف َت َت َّب َع ِ�س َ َيهم ،ودر�س ،ب�شكل
وا�ضح �إذنْ �أن امل�ؤلف َ
من الأ�شكالِ ،نتاجهم ،ويتعلق الأمر:
1.1املتنبي �شاعر العرب الأكرب.
2.2ال�شاعر الطليق وديوانه.
�3.3أبو �إ�سحاق الإلبريي فقيه �إ�سباين.
4.4ابن قزمان� :صوت يف ال�شارع.
5.5ابن زمرك �شاعر احلمراء.
ونحن عازمون -بحول اهلل -يف هذا البحث على مرافقة «غوميث» ،وقراءة
وتوجهاته ،وتقدمي ما يلزم من نقد مو�ضوعي ي ِرب ُز ما له وما عليه ،بادئني
�أفكاره ُّ
بالذي َ�ص َّد َر به كتا َبه:
�أ -نظرة غوميث لل�شعر القدمي والأندل�سي من خالل �إبداع املتنبي:
( )1انظر :مقدمة املرتجم :الطاهر �أحمد املكي :مع �شعراء الأندل�س واملتنبي-ط،3دار املعارف 1983 ،
م� ،ص.3
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حتدث «غوميث» عن املتنبي مثلما فعل كثري من الدار�سني قبله ،مل يرتك �شي ًئا يخ�ص
�شخ�صية املتنبي �إال تنا َو َله ،تناول �سريته و�شعره واجتاهه الفني الذي قال يف �ش�أنه� :إنه
يجمع بني القدمي واجلديد ،كما �أ�شار �إلى ت�أثريه يف م�سرية ال�شعر الأندل�سي ذاك ًرا َ
بع�ض
ال�شعراء الذين �ساروا على نهجه وطريقته ،كل هذه الأمور تناولها «غوميث» ،ويظهر �أنه
و�صا ،ولل�شعر ْ
امل�ش ِر ِق ِّي
مل ي� ِأت بجديد يخا ِل ُف َمنْ �سبقه من الدار�سني ل�شعر املتنبي ُخ ُ�ص ً
عمو ًما يف م�س�ألة َ�س ْ ِي ال�شعر الأندل�سي يف ركابهما ،مبعنى �أن الأندل�سيني ظلوا ُي َق ِّلدُون
نهجا جديدًا((( ،بينما واقع حال
ويالحقون ُن َظ َرا َءهم يف امل�شرق دون �أن ي�ش ُّقوا لأنف�سهم ً
ال�شعر الأندل�سي َي ْ�ص ُد ُر عن غري ذلك� ،صحي ٌح �أن الت�أثري كان قو ًّيا يف املرحلة الأولى من
مراحل ال�شعر الأندل�سي((( ،لكنه تطور �إلى امتالك ال�شخ�صية ،و َب َ�ص َم كث ًريا من �إنتاجه
ِب�سمات التجديد على امل�ستويني :املو�ضوعات ،والأ�ساليب.
�إن �شخ�صية ال�شاعر الأندل�سي التي مل ينتبه �إليها «غوميث» �أ�صبحت قوية ،من
جتلياتها تلك َ
وامل�ساجالت التي انت�شر �صيتُها ،ونقلتْها امل�صادر الأدبية
املناظرات
َ
ال�س َ ِي والرتاجم ،ويف الآتي �سنذكر بع�ض الأمثلة مر َّكزَ ًة وخمت�صر ًة:
وكتب ِّ
كانت �إبداعات الأندل�سيني ت�صل �إلى امل�شرق ،وهذه �إلى الأندل�س ،فينتقدها
(((
ُ
بع�ضهم ،ويرد عليه الآخر ،مثلما حدث للمتنبي مع الرمادي ال�شاعر الأندل�سي
(((
حني قال هذا الأخري ،وهو ب�صدد احلديث عن احلديث عن �أبي علي القايل :
()1
()2

()3
()4

انظر :مع �شعراء الأندل�س واملتنبي � ،ص .46
مراحل ال�شعر الأندل�سي يف نظرنا هي -1 :املرحلة الأولى :وهي مرحلة ا�ستهالكية ات�سمت بالتل ِّقي.
 -2املرحلة الثانية :مرحلة ت�أ ُّمل ومت ُّثل وت�أ�سي�س.
 -3املرحلة الثالثة :وهي مرحلة �إنتاجية ،وبناء ال�شخ�صية الأندل�سية.
للمزيد من التفا�صيل ينظر :مدخل الأطروحة التي تقدم بها الأ�ستاذ الدكتور قا�سم احل�سيني لنيل
درجة دكتوراه الدولة حتت عنوان :بناء الق�صيدة يف ال�شعر الأندل�سي ،وينظر كذلك :املقال املن�شور
يف جملة كلية الآداب بالرباط العدد ال�ساد�س ع�شر 1991م.
انظر ترجمته :يف اجلذوة لأبي عبد اهلل حممد بن فتوح احلميدي ،ط  ،1مطبعة ال�سعادة 1953م،
وطبعة دار الفكر العربي بالقاهرة1967 ،م� ،ص .369
احمد املقري :نفح الطيب من غ�صن الأندل�س الرطيب ،حتقيق:حميي الدين عبداحليمد1949،م� ،ص
.72-71 -32
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وملا �سمع املتنبي البيت الثاين قال :ي�صونه يف ا�سته ،وكان الرمادي ملا �سمع قول
املتنبي:
كفى بج�سمي نحوال �أنني رج ٌل

لوال مـخاطبتي �إي َ
ـاك مل ترين

قال� :أظنه �ضرط ًة ،واجلزا ُء من جن�س العمل.
َّ
ال�ش ْج ُو َ�ش ْج ِوي وال َع ِو ُيل َع ِوي ِلي
حاك ٌم بيني وبني َع ُذويل
َمنْ
ِ
يف �أي جارح ٍة �أَ ُ�صونُ ُم َع ِّذ ِبي
والتنك ِيل
التعذيب
َ�س ِل َم ْت ِمنَ
ِ
ِ
�أو قلت يف قلبي َف َث َّم َغ ِلي ِلي
مدامعي
�إنْ ُق ْلتُ يف َب َ�ص ِري َف َث َّم ِ
وحـجــب ُتهـا عــن ع ـَ ـ ْـذ ِل كـ ِّـل ع َـ ُـذ ِول
امل�سامـ َع مــو�ضـ َعــا
لكن جـعلتُ لـه
ِ
إح�سا�س الأندل�سيني بقوة �شخ�صية �إبداعهم يالحق ال�شعراء يف امل�شرق،
و�صار �
ُ
وتو�سع جماله �إلى مناق�شة و�إبداء الر�أي فيما ينتجه ه�ؤالء ،من مظاهر ذلك :تلك
املواقف ال�سلبية ،والنظرات اال�ستعالئية التي كان ينطلق منها ال�شعراء ،فهذا ابن
هانئ يقول(((:
ولو ر�أى ر�أ َي ُكم يف �شعره َك َف َرا
َت َن َّب�أَ املتنبي فيكـُ ُم ُع ُ�ص َرا
ال�سـ َو َرا
مه ًال فال املتنبي بال َّن ِب ِّي وال
�أَ ُع ُّد �أَ ْم َثا َله يف ِ�ش ْع ِره ُّ
ملتـ ــدرك ـ ـ ــوام ــنهال َع ـ ـ ْينـًـاوال�أَ َثـ ـ ـ ــرا
تـِ ْهت ُْم علينا َمب ـ ـ ْر�آ ُه َوع ـ ـ ـ َّل ـ ـ ـ ـكـُ ُم
و�إح�سا�س ابن هانئ بال�شخ�صية وا�ض ٌح ،ولـرمبا يكون فيه �صاد ًرا عن قوة �إبداع
الأندل�سيني التي بد�أت ت�سمو يف زمانه ،كما قد يكون �صاد ًرا �إلى جانب ذلك عن
عدم ر�ضاه بذلكم الإعجاب ال�شديد لأهل ع�صره وزمانه ب�إبداع امل�شارقة ،وهو
وا�ضحا عند كثري من �شعراء الأندل�س وعلمائها ونقادها املتقدمني منهم
ما يبدو
ً
ف�صاحب ال َّنفْح يو ِر ُد ر�أ ًيا لأحد �أبناء الأندل�س ،وهو �أحمد بن طلحة
واملت�أخرين،
ُ
()1

ديوان ابن هانئ ،حتقيق :كرم الب�ستاين ،دار �صادر ،بريوت1953 ،م� ،ص .21
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ُّ
ال�ش َق ْ ِي ُّي((( يخاطب فيه �أهل زمانه قائال »:تقيمون القيامة بحبيب والبحرتي
(((
إعجاب ابن خاقان
واملتنبي ،ويف ع�صركم َم ِن اهتدى �إلى مامل يهتدوا �إليه»  ،و� ُ
منزعا ق�صر عنه حبيب
بنوني ِة ابن زيدونَ دفعه �إلى خماطبة �صاحبها:
َ
«نزعت ً
وابن اجلهم»(((.
�أعود �إلى بع�ض النقاط التي تعر�ض لها «غوميث» يف حديثه عن املتنبي،
عنوان بارِزٍ  :املتنبي
حكم �أطلقه عليه حني َ�س َّط َر يف
حيث بدا يل
ٍ
ً
مت�سرعا يف ٍ
«�شاعر بال �إله» ،وقال« :ب�أن روح املتنبي كان يوجد على م�سافة بعيدة من ْ
الر�شد
الإ�سالمي»(((� ،إنه حكم مت�سرع وغريب ،ال �أرى له �سندً ا فيما كتب املتنبي من
�شعر ،كيف ال يكون للمتنبي �إلهٌ ،وهو القائل(((:
َنعـ ـ ـ ُ
نحنُ بنــو املوتـ ـ ـ ــى ف ـمـ ــا بال ــنا
ـاف مـ ـ ــا ال ُبـ ـ َّد مــن �ش ــر ِب ِه
َت ْبخـ ـ ـَ ُل �أيــديـ ـ ـ ـنــا ب�أرواحـ ـ ـ ـ ــنا
ـان هُ ـ ــنَّ مـ ــن كـَ�سـْ ِب ِه
على زم ـ ـ ـ ٍ
وهـ ـ ـ ــذه الأجـ�سـ ــام م ـ ـ ــن ُتـ ـ ـ ـ ْربـِ ِه
فـ ـ ـ ـهـ ــذه الأرواح مـ ـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ـ ـ ِّوه
ري �صري ٌح عن �إميان املتنبي
�إن الأبيات حديث عن املوت ،وهي ،يف نف�س الآن ،تعب ٌ
بعامل الغيب وخالق الكون ،و�أ�صل الإن�سان من طني�...إنه ي�ستقي معان َيه من
الثقافة الإ�سالمية ،ومن م�صادر الت�شريع الإ�سالمي الكربى� ،أ ُي ْع َق ُل �أن يكون ُ
مثل
هذا �إن�سا ًنا بال �إل ٍه؟ ال �أعتقدُ ،ثم �إن هناك �أمو ًرا �أخرى �أذكر منها مثال :دعوتَه
الروح يف قوله(((:
�إلى العي�ش ،والتمتع باللذات مادام اجل�سم �سيفار ُِق َ
أخذ ُو ْ�س َعها َ
َذ ِر النف َْ�س ت� ْ
قبل َب ْي ِنها
()1
()2
()3
()4
()5
()6

جاران دا ُرهما الـ ُع ْم ُر
ْت ٌق
ِ
ف ُمـف َ ِ

هو �أحمد بن طلحة الكاتب الوزير �أبو جعفر ،انظر :املقري :النفح .307/3
املقري :النفح  ،307/3والإحاطة .236/1
الفتح بن خاقان :قالئد العقيان ،ط ،1املطبعة العربية  ،القاهرة� :ص.81
امل�صدر ال�سابق� :ص .25
امل�صدر ال�سابق � :ص .27
امل�صدر ال�سابق� :ص .25
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�إن فكرة املوت ال تفارقه ،واعتربه با ًبا ك ُّل النا�س داخ ُله� ،سواء كان جاه ًال� ،أو
راع ًيا� ،أو طبي ًبا ،كما يف قوله:
ـالينو�س فـ ــي ِطـب ـ ـِّ ِه
ِمـي َت ـ َة ج
ميوتُ راعي ال�ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ�أن يف جـَهـْلـِه
َ
العرب،
وجالينو�س هذا من �أ�شهر �أطباء اليونانُ ،ت ْر ِج َم ْت كت ُبه ،وتداولها
ُ
ُ
و�أ�صبح عندهم �أ�شه َر الأطباء.
�أعتق ُد �أن ال�شك يف عقيدة املتنبي ُيف ِْ�ضي بنا �إلى ال�شك يف مق�صدية «غوميث»
وتقريبه من دائرة امل�ست�شرقني الذين انطلقوا بدافع الع�صبية واحلقد يف ت�أمل
�شعر �شعراء العرب امل�سلمني� ،أمثال :دوزي ،ومرجليوث ،وكولدزهري ،ومن �سار
على منوالهم ،بحيث كانت مق�صدية الكثري منهم «الغاية ترب ُر الو�سيلة» ،مل يكن
الهدف عندهم الأ�شخا�ص  -ال�شعراء -و�إمنا اللغة التي ين ِت ُجون بها ،ومنها �إلى
الن ْيل من العقيدة التي جاءت بها ،والت�شكيك فيها ،كما �أ�شرتُ يف املقدمة.
وبالرجوع �إلى ما كتبه «غوميث» عن املتنبي �أ ِق ُف عند ق�ضية �أثارها ترتبط ب�أثر
دعنا قبل ذلك ُن َذ ِّك ُر مبحطة
املتنبي يف العامل العربي والأندل�س حتديدً ا ،لكن ْ
فاعلة يف م�سرية «غوميث» الثقافية والأدبية� ،إنها م�صر :فقد �أتاح له وجودُه بهذا
البلد العربي االطال َع على ما كان يجري به من نقا�شات �أدبية ونقدية يح�ض ُرها
كبا ُر الأدباء والنقاد� ،أذكر منها جل�سات طه ح�سني ،وندوات �أحمد زكي(((؛ �إذ
�صار يقرتب �أكرث ف�أكرث من الثقافة العربية الإ�سالمية ،ومن املجتمع الإ�سالمي،
ومن عاداته وتقاليده ،ومن �أعالمه يف الأدب والثقافة والفكر الذين كانوا معروفني
يف امل�شهد الثقايف امل�صري ،كتوفيق احلكيم((( ،و�أحمد �شوقي ،والعقاد ،وغريهم،
ُ
يخو�ض
�إذن كانت فرتة وجوده مب�ص َر حافل ًة بالأحداث الثقافية ،فطه ح�سني
معار َكه الأدبية َع ِق َب �صدور كتابه« :يف ال�شعر اجلاهلي» ،و�أحمد �شوقي ُي َت َّو ُج �أم ًريا
()1
()2

انظر :حممد العمارتي� :إميليو غار�سيه غوميث _ كتاب املجلة العربية2014 ،م� ،ص � 178ص .36
امل�صدر ال�سابق� :ص .37
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لل�شعراء ،وهكذا �أَ َّث َر ِت القاهرة يف «غوميث» مبعاركها الأدبية ،وندواتها العلمية،
وحما�ضراتها ،ودرو�سها يف اجلامعة ،فوجد بها ك َّل ما كان يرت َِ�ضيه ويتمناه ل�شق
بدايات طريق م�شروعه العلمي(((.
�أعتقد �أن كل ذلك َ�ش َّك َل حمطة كربى يف م�سرية «غوميث» الأدبية ،وجعلت منه
ً
تلميذا َن ِ�ش ًطا وو ِف ًّيا لالجتاه النقدي ال�سائد يف م�صر وغريها من بلدان ال�شرق
الأخرى ،كالعراق و�سوريا ولبنان التي زارها ،ونهل من معارفها ،ذلك الذي يقول
أوحت له ب�إطالق
بالتبعية ال َع ْمياء لل�شعر الأندل�سي لنظريه امل�شرقي ،هذه التبعية � ْ
حكم �سار يالحقه َ
طوال درا�سته للمتنبي ،ول�شعراء الأندل�س ،فهو القائل�« :إن
ٍ
(((
الأندل�س مل يختلف عن بقية العامل العربي يف عبادته للمتنبي»  ،ثم �أ�ضاف يقول:
«بعد خم�سني عا ًما من وفاة املتنبي �أ َّل َف ابنُ ُ�ش َه ْي ٍد «ر�سالة التوا ِبع والزوا ِبع»�َ ،ص َّو َر
�شاع ٍر زاره ،بل ر�آه من بعيد» !!!.
فيها رحل ًة �إلى عوامل الآخرة ،وكان املتنبي � ِآخ َر ِ
عدم تخلف الأندل�سيني عن عبادة املتنبي� ،أعتقد �أن
بالن�سبة للنقطة الأولىُ ،
هذا الر�أي مبا َل ٌغ فيه ،وقد �أ�شرتُ من قبل �إلى �أن الإح�سا�س بال�شخ�صية عند
ُ
مواقف ال�شعراء� ،سبقت
امل�ساجالت ،و�أبانت عنه
الأندل�سيني �أف�صحت عنه تلك
َ
َ
موقف ابن ُ�ش َه ْي ٍد من املتنبي
الإ�شارة �إلى بع�ضها �أعاله ،و�أ�ضيف الآن �إليها
يف رحلته �إلى العوامل الأخرى؛ �إذ و�ضعه يف �آخر م�شهد ر�آه من بعيد ،وهذا-
نقد ٌّي له دالالته� ،أهمها� :أن املتنبي مل َي ُع ْد كما و�صفه «غوميث»
لعمريُ -ح ْك ٌم ِ
ذلك «املعبود» ،ولو كان كذلك جلاء به ابن ُ�ش َه ْي ٍد يف امل�شاهد الأولى َ
بدل امل�شهد
الأخري ،كما �أن �صاحب جذوة املقتب�س ُيو ِر ُد ر�أ ًيا نقد ًّيا بخ�صو�ص هذه امل�س�ألة
ري من �شيوخ الأدب يف وقته((( يقولونُ « :ف ِت َح ال�شع ُر بكند َة
يقول فيه(((« :كان كث ٌ
( )1امل�صدر ال�سابق� :ص .39
( )2امل�صدر ال�سابق� :ص .46
(� )3صاحب اجلذوة هو احلميدي.
(�	)4أ�صل هذه احلكاية �أن النا�س كانوا يتحدثون عن امرئ القي�س واملتنبي فقالوا « :بد�أ ال�شعر بكندة،
وختم بكندة� ،أي :بد�أ بامرئ القي�س ،وختم باملتنبي»؛ لأنهما ِك ْندِ يَّانِ  ،وورد يف جذوة املقتب�س�« :أ�ضاف
الرمادي».
الأندل�سيون �إليهما ِك ْندِ ًّيا ثال ًثا هو
ُّ
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ُ
وخ ِت َم بكند َة» ،يعنون امر�أَ القي�س ،واملتنبي ،ويو�سف بن هارون الرمادي ،لي�س
املهم ملن هذا القول �أو �أذاك ،لكن املهم �أن ي�ص ُد َر ،واحلديثُ يدور عن واقع حال
امتدت النهاي ُة
ال�شعر الأندل�سي يف عالقته بامل�شرقي عن البداية والنهاية؛ � ِإذ
ِ
لي�شرتك فيها الأندل�سي مع امل�شرقي.
و�إذا �سرنا وراء الأندل�سيني يف معار�ضاتهم ل�شعر املتنبي ،رمبا تخرج هذه
الدرا�سة عن مرماها« ،لكن يجب القول ب�أنهم نظروا �إلى املعا َر�ضات ال�شعرية
أ�سا�س التفوق(((».
على �أنها عم ٌل دا ٌّل على التفوق ،وهي غري َم ِعيب ٍة ،بل هي � ُ
ب  -واقع حال ال�شعر الأندل�سي انطال ًقا من مناذج ال�شعراء الأربعة:
ال�شاعر الأندل�سي الأول يف كتاب «غوميث» هو الطليق املرواين ،وهو يف الأ�صل
بحثٌ ن�شره �صاحبه يف جملة الأ�سكوريال((( ،ير ِّك ُز فيه على بع�ض اجلوانب ذات
اليد على مفاتيح �شعره،
ال�صلة القوية مب�سرية ال�شاعر الطليق قا�صدً ا منها و�ض َع ِ
تلك التي ت�أ�س�س بع�ضها يف عالقته بذاته ،وبع�ضها الآخر يف عالقته بالأَ ْ�سر الذي
ذاق مراراته َع ِق َب امل�أ�ساة العنيفة التي �أَ ْودت به �إليه((( ،وخ َّل َفت �شع ًرا جمي ًال،
حدث ذلك ب�سجن مدينة الزهراء(((:
ـاج
كالليل �أ�س ــو َد فاح ـِ ٍم
ـزل
يف منـ ٍ
ِ
ِ
داجـ ــي النواح ـ ـ ـِي مظ ِل ِم الأَ ْثبـ ـ ِ
ـاج
َي ْ�س َو ُّد والزهرا ُء ُت ْ�ش ِر ُق حــو َل ـ ـ ــه
ك ِ
ـاحلـ ـ ـ ْ ِ
ـب �أُو ِد َع ف ــي َدوا ِة الـ ـع ـ ِ
�شاعر � َآخ َر ات ُِّه َم ب َرهَ ٍق يف دينه((( ،ورماه
و َن َ�س َج ْت له عالق ٌة بداخل ال�سجن مع ٍ
بداخ ِله ،وهناك َت َن َّز َل ْت عليه �شياط ُني ال�شعر ،لكن ما نوع هذا ال�شعر
املن�صور ِ
()1
()2
()3
()4
()5

�إح�سان عبا�س :تاريخ النقد الأدبي ،ط ، 3دار الثقافة ،بريوت 1951 ،م� ،ص .477
�ص  60من الن�ص املرتجم.
ال�س َياء .221 /1
�أورد ابن الأبار هذين البيتني يف كتابه :احللة ِّ
انظر :مع �شعراء الأندل�س واملتنبي� ،ص. 60
امل�صدر ال�سابق� ،ص.60
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ح�سب ما يرى «غوميث»؟ يقف «غوميث» عند بع�ض ال�شهادات دون �أن ِّ
يوظفها
(((
ويتعمق فيها� ،صدرت عن بع�ض العارفني ب�أحواله مثل :ابن حزم ،وال�ضبي
ي�صفه هذا الأخري بال�شاعر امل ْك ِ ِث ،بينما يقول عنه ابن حزم ب�أن �أبا عبدامللك
�شعر ،وح�سنَ ت�شبي ٍه ،ويدعوه
هذا يف بني �أمية كابن املعتز يف بني العبا�س ،مالح َة ٍ
� ً
أي�ضا يف طوق احلمامة ب�أنه �أ�شعر �أهل الأندل�س يف زمانهم ،مل يكن لوقع هذه
ري على موقف «غوميث» �إزاء ال�شاعر الطليق ،رمبا لأن الأمر
ري كب ٌ
ال�شهادات ت�أث ٌ
(((
يتجاوز طاقته� ،أو رمبا ل�ض�آلة القدر الذي و�صله من �شعر الرجل  ،و�أعتقد �أن
«غوميث» كانت تنق�صه ال�شجاعة يف احلكم ،و�إن �شئت قل املعرفة الفنية؛ لذلك
�أ�ضحى خ ْل َف ر�أي ابن ب�سام يف الذخرية القائل« :و�إذا ظفرتُ مبع ًنى َح َ�س ٍن� ،أو
م�ستح�س ٍن ،ذكرتُ من �سبق �إليه ،و�أ�شرتُ �إلى من نق�ص عنه� ،أو
لفظ
وقفتُ على ٍ
َ
زاد عليه ،ول�ستُ �أقول� :أخذ هذا من هذا قو ًال مطل ًقا ،فقد تتوا َر ُد اخلواطر ،ويقع
احلا ِف ُر حيث احلا ِف ِر؛ �إذ ال�شع ُر ميدانٌ ،وال�شعرا ُء فر�سانٌ»(((.
لكن يف املقابل جند «غوميث» يتحدث عن بع�ض الأغرا�ض ال�شعرية التي �أبدع
فيها ال�شاعر ،يف حني ظلت �أخرى غائب ًة ،مثل :املدح والهجاء� ،أما التي �أبدع فيها،
وانت�شر �صيتُه بها ،فكان الغزل ،والو�صف ،واخلمريات ،و�أك ُرث �شعره يف الغزل كان
يف ن�ساءٍ �شقراوات جر ًيا على عادة بني �أمية الإ�سبانيني من تف�ضيل ال�شقراوات
يف حياتهم العاطفية((( ،ويبدو َخ ْل َف هذا الكالم َم ْي ٌل رمبا �إلى تف�ضيل اجلمال
الغربي الإ�سباين على اجلمال العربي الذي من مميزاته �سوا ُد �شعر املحبوبة،
ونرى ذلك بو�ضوح �أكرث يف َط ْو ِق َ
احلمامة البن حزم(((.
()1
()2
()3
()4
()5

امل�صدر ال�سابق� ،ص .65
امل�صدر ال�سابق� ،ص  ،64وانظر :الذخرية ،املقدمة .8
مقدمة الذخرية �ص .19-18
انظر :مع �شعراء الأندل�س واملتنبي� ،ص . 63
انظر :ابن حزم الأندل�سي :طوق احلمامة يف الألفة والأُ َّلف،ط،3حتقيق  :الطاهر املكي  ،دار
املعارف1980،م�،ص.28
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ويعود «غوميث» يف نهاية بحثه �إلى �إطالق ُح ْك ٍم نقدي ُم َفادُه�« :أن الطليق ينتمِ ي
جمال ًّيا دون ٍّ
�شك �إلى املدر�سة املحافظة املجددة(((».
ال�صواب ،لكنه يفتقد �إلى ُح َج ِج �إثباته؛ لأن الأمر يفوق طاقة
وهذا ال يجانب
َ
(((
�صاحبه ،كما �سبق القول � ،إننا حني ن�ستعر�ض التاريخ الأدبي الأندل�سي جند
االجتاهني ح ًّقا كانا يتبادالن الزعامة على م�سرح الإبداع ال�شعري ،و�أحيانا
جندهما معا يف �إبداع �شاعر واحد ،كما هو الأمر عند الطليق املرواين ،فهو
حما ِف ٌظ حني يحذو َح ْذ َو البحرتي ،وهو جمدِّ ٌد حني يغرتف من بحر ابن املعتز،
ومن �شعر �أبي نوا�س ،و�أعتقد �أن وراء انت�شار الثقافة الأدبية وازدهارها بالأندل�س
َ
نوعا من التوجيه على الإبداع ال�شعري مل يكن يتجاو ُز يف
عوامل عديد ًة
ْ
مار�ست ً
(((
�أق�صى حاالته املرا َو َح َة بني طريقة العرب ومذهب املحدثني  ،و�أرى �أن ال�شاعر
يعك ُ�س هذه احلالة.
الطليق ِ
يختار «غر�سيه غوميث» ال�شاعر الأندل�سي الثاين من القرن اخلام�س الهجري
مو�ضوع بحثه �ضمن «خم�سة �شعراء م�سلمني» �سري ودرا�سة -يتعلق الأمر ب�أبي
حمطات مثري ًة وخطري ًة ،لعل �أبرزها
�إ�سحاق الإلبريي الذي عرفت م�سري ُة حياته
ٍ
اعتال ُء وزراء يهود ُ�س َّد َة احلكم يف غرناطة التي ظلت طوال القرن احلادي ع�شر
امليالدي خارج املهابط التي يرتدد عليها ال�شعراء ،ومل يحدث �أبدً ا �أن �أ ًّيا من كبار
ال�شعراء خارجها َف َّك َر �أن يرحتل �إليها ليمدح عب ًثا �أمراءها الرببر �أو وزراءها
وينظموا ال�شعر
اليهود ،و�أن ال�شعراء املقيمني فيها ،فكان عليهم �إما �أن يخ�ضعوا ِ
يف مدح اليهود ،ويتعر�ضوا ملقت امل�ؤرخني املت�أخرين و�سخطهم� ،أو �أن يهاجروا
كما فعل ال�سمي�سر خلف بن فرج الإلبريي ،فقد رحل بعد �أن هجا ح َّك َامها هجا ًء
قا�س ًيا:1
ِ
(� )1صمع �شعراء الأندل�س واملتنبي� ،ص .64
( )2انظر  :حديثنا عنه يف امل�ؤثرات الثقافية يف الق�صيدة ال�شعرية والأندل�سية مدخل �أطروحة دكتوراه دولة
للأ�ستاذ قا�سم احل�سيني.
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النا�س قــد حـكم ـُوا
ر�أيتُ � َ
آدم يف نومي فقلتُ لـ ــه 	�أب ــا الب ــري ِة �إن َ
(((
�أَنَّ الربا ِب َر َن ْ�س ٌل َ
منك قال � ًإذا حوا ُء طالق ٌة �إنْ َ�ص َّح ما زع ُموا
يذكر «غوميث» �أن ال�شاعر الوحيد يف غرناطة بني زيري الذي كان �صدً ى
�صاد ًقا لواقع املدينة كان �شاع َر املعار�ضة والزهد وال�سيا�سة ومناه�ضة نفوذ يهود
هو �أبو �إ�سحاق الإلبريي((( ،يعمد امل�ؤلف بعد ذلك �إلى �إجناز رحلة طويلة وممتعة
يف حياة ال�شاعر و�شعره التي انتهت به عند حمطة مذبحة غرناطة ال�شهرية عام
459هـ 1066 -م التي ُق ِت َل فيها الوزير اليهودي ابن النغرلة يو�سف وثالثة �آالف
يهودي ،وتعزَ ى �أ�سباب هذه املذبحة -على ما يبدو� -إلى ق�صيدة الإلبريي التي
احلكام ال�صنهاجيني �ضد اليهودي العربيد ابن النغرلة ،ومطلعها(((:
حر�ض فيها
َ
�أال ْ
بدو ِر الندى و�أُ ْ�س ِد ال َع ِرين
		
قل ل�صنهاج َة �أجمعني
لـقد َّ
زل �سي ُدك ـ ــم ز َّل ـ ـًـة
ولكن يقول غوميث :هل كانت ق�صيد ُة �أبي �إ�سحاق ال�سبب املبا�شر للثورة؟ ميكن
�أن نفهم هذا من رواية ابن اخلطيب ،ومن درا�سات بع�ض الباحثني الأوروبيني،
ً
احتمال �أن ق�صيدة �شاعر �إلبرية التي َ�ش َّه َر فيها باليهود مل تكن غ َري
ولكن الأك َرث
�سبب واحد من بني �أ�سباب �أخرى كثرية ،جت َّمعت لت�ؤدي �إلى الكارثة ،ولعلها� -إذا
�شئت -كانت �أ�ش َّد من غريها �أث ًرا فيما يت�صل بالتحري�ض والدعاية ،وهو ما ميكن
�أن ن�ستخل�صه من روايات عدد من امل�ؤرخني �أوردوا احلادث دون �أن ي�شريوا �إلى
�أبي �إ�سحاق ،وعلى �أي حال ف�إن االنت�صار ال�ساحق البد �أن يكون قد �أدخل البهجة
على ال�شيخ الفقيه يف �أيامه الأخرية؛ فقد ِّ
توف بعد ذلك بقليل يف نهاية العام
نف�سه 459هـ((( ،يف مقابل هذه البهجة املتح َّدث عنها بفعل االنت�صار يطفو على
ـ�شام ِتيـن
َت َق ُّر بها �أع ُني ال ِ

()1
()2
()3
()4

مع �شعراء الأندل�س واملتنبي� ،ص .85
امل�صدر ال�سابق� ،ص .85
ديوان �أبي �إ�سحاق الإلبريي ،حتقيق :غار�سيه غوميث� ،ص.151
مع �شعراء الأندل�س واملتنبي� ،ص . 91
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إح�سا�س يحمل الكثري من احلقد وال�سخرية من �شخ�صية الإلبريي �صدر
ال�سطح �
ٌ
عن امل�ست�شرق ال�شهري دوزي ،ويبدو �أن «غوميث» مل يعرت�ض عليه حني قال معلقا:
«�إن هذا الر� َأي ال يحمِ ُل �شي ًئا من ملق �أو مراهنة.»1
وحا فا� ً
شال �أك َرث مما كان متع�ص ًبا...
«كان ُ
ناظم الق�صيدة املناه�ضة لليهود َط ُم ً
م�ضطر ًبا يف �أيام �شبيبته ،فلما ا�ستنفد قدرته على احلب �سيطرت على نف�سه
كان
ِ
م�شاعر لي�ست �أقل عن ًفا؛ �أو ُلها ُّ
تعط ُ�شه جلمع املال ،ولعله مل يزهد يف الغنى �إال
بعد �أن �أخفقت جهودُه ،وخاب م�سعاه ،ثم جاء دور الطموح...ولكن عب ًثا :عندئذ،
وعندئذ فح�سب ،بدا له �أن يلقي بنف�سه يف عامل التقى...ورغم �أن العامة اجلاهلة
تبج ُله َك َو ِ ٍّ
ل ،فلم َيت ََ�س َّل عن رغائب �شبابه املت� ِّأججة ،وقد و َّلت ،وال عن �آماله
كانت ِّ
الطاحمة يف املجد والقوة ،وقد �آلت �إلى الف�شل واخليبة(((».
مدفوعا مبيله
يبدو لنا للوهلة الأولى �أن دوزي كعادته ،يقول غوميث« :كان
ً
كمرات �أخرى كثرية �أخ�ضع الفقهاء � ً
أي�ضا ملعتقداته
املتحم�س لل�ساميني ،و�أنه
ٍ
املناه�ضة لرجال الدين امل�سيحيني ،ولكن بدرا�سة املادة النفي�سة التي يقدمها لنا
الديوان علينا �أن نعرتف ب�أن دوزي مل يجانب ال�صواب(((».
تلكم ٌ
بع�ض من كثري من الأمور التي حتدث عنها «غوميث» ،وهو ي�ستعر�ض
ق�صائد الديوان و�أغرا�ضه التي �أح�صاها يف ق�صيدتني يف املدح ،ومثليهما يف
الرثاء ،وخم�س قطع قيلت يف منا�سبات خمتلفة ،ويف الزهد ،والق�صيدة ال�شهرية يف
َ�س ِّب اليهود� ،إ�ضافة �إلى ق�صيدتني يف الهجاء� ،إن ما يكتبه «غوميث» عن الإلبريي
مبنجزه الرائع الذي يكمن يف حتقيق الديوان،
ي�ستحق منا وقف ًة للإ�شادة � ًأول َ
والتعريف به ،وتقريبه من غري الناطقني بالعربية من الإ�سبان� ،أما الوقفة الثانية
نوعا
فهي لت�أمل بع�ض الأحكام التي �صدرت منه �أو تب َّناها من غريه ،و�أظنها حتمل ً
( )1امل�صدر ال�سابق� ،ص .104
( )2امل�صدر ال�سابق� ،ص.104
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عموما ،ولل�شاعر الإلبريي باخل�صو�ص ،فنحن
من الإ�ساءة �إلى العرب وامل�سلمني ً
(((
جند بع�ض النعوت حتملها عباراته :الرببر اجلفا ُة اجلهلة � ،إن �صغار ملوك
الرببر جبناء وبخالء((( ،البيتان لل�سمي�سر((( �إلى جانب ر�أي دوزي اخلطري الذي
ُ
حكام �صنهاجة �ضد اليهود؛ فقد و�صف
مل َي ُر ْقه -على ما يبدو-
حتري�ض ال�شاعر َ
الإلبريي بالفا�شل واملتع�صب ،يف حني �أن الو�صف ينطبق عليه قبل غريه؛ �إذ مل
َي ُر ْقه ما �أ�صاب اليهو َد من دمار �إثر تلك املذبحة ال�شهرية ،كيف َي ُرو ُقه ذلك وهو
املعروف مبيله املتحم�س لل�سامية على حد و�صف «غوميث» له((( ،وكرهه للعرب
اخل�شنني ،و�أنهم
وامل�سلمني؛ فقد و�صف املرابطني بالفقهاء املتطرفني ،والقواد ِ
كانوا �أخ�شنَ من �أن يكت�سبوا ِر َّق َة الأندل�سيني(((َ ،ب ْي َد �أن هذه ال�سلبيات جمي َعها ال
َت ْث ِنينا عن القول ب�أن دوزي ،و»غوميث» ،و�أمثالهما من امل�ست�شرقني قدموا ِخ ْدمات
للأدب وللرتاث العربي ال ميكن �أن ين�ساها لهم التاريخ؛ فقد ع َّرفوا به ،وح َّققوه،
مند ًّ�سا ُيرا ُد به
وق َّدموه جاهزً ا للدرا�سة ،فقط علينا �أن ننتبه ملا ميكن �أن يكون َ
الإ�ساءة ،لكنه ال ينط ِلي على �أهل االخت�صا�ص من الدار�سني العلماء الغيورين.
تقودنا الرحلة مع «غوميث» يف م�ؤ َّلفه« :خم�سة من ال�شعراء امل�سلمني» �إلى حمطة
�أندل�سية ثالثة ُو ِ�ض َع ْت عليها الفت ٌة حتمل عنوانَ « :ابن قزمان �صوتٌ يف ال�شارع»،
وهو يف الأ�صل بحثٌ ُن ِ�ش َر �سنة 1933م يف مدريد مبجلة  cruz y Rayaيف عددها
الثالث ،وت�سبق احلديث عن ابن قزمان �إ�شاراتٌ عن احل�ضارة والثقافة الغربية،
وخ�صو�صا ما ات�صل منها بالأدب والعلوم بو�سائلهما الفعالة وا�ستيعابها ،ق�صد
ً
فهم احل�ضارات الأخرى ت�أتي العربية �ضمنها التي �ضمت �ألوا ًنا و�أ�شكا ًال على
()1
()2
()3
()4
()5

امل�صدر ال�سابق� ،ص .83
امل�صدر ال�سابق� ،ص .85
امل�صدر ال�سابق� ،ص .85
امل�صدر ال�سابق� ،ص .104
انظر :عبا�س اجلراري :الأدب املغربي من خالل ظواهره وق�ضاياه،ط،2مكتبة املعارف1979،م،
�ص ،131وتاريخ م�سلمي الأندل�س ،مطبعة ليدن1932 ،م.
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م�ستوى التعبري والت�صوير والأبراج وال ِقالع ،وبع�ض اجلدران املليئة بالزخارف
املعدودة((( ،وينتهي «غوميث» �إلى احلديث عن ال�شعر الغنائي الذي �أ َّل َف فيه،
وترجع لكثري من ال�شعراء من ع�صور متباينة ،ومو�ضوعات خمتلفة ،وكلها تقدم
مده ً�شا يف الن َغم والطريقة((( ،وينتهي �إلى احلديث عن الإيقاع التقليدي
تواف ًقا ِ
لل�شعر العربي الثاوي خلق بحوره املعروفة ،وي�صفها بالرتيبة واجلامدة ،وي�صل
�إلى بيت الق�صيد يف بحثه الذي هو «�صوتٌ يف ال�شارع»؛ �صوت ابن قزمان الذي
َغ َّنى بني �شوارع قرطب َة ً
الزج ُل
حامل اجلديد يف النغم وال�شكل الذي ي�ؤويه� ،إنه َ
املتنو ُع اللغة والإيقاع ،جعله ابنُ قزمانَ �سه ًال ممتن ًعا �شائ ًعا وناد ًرا يف الوقت
ووا�ضحاً ،
و�صريحا»(((.
غام�ضا
نف�سه ،ع�س َري املنال
ً
ً
�صفات بالن�سبة لنا ،يف معناها
�إن ابن قزمان -يقول غوميث« :جاء ليمجد
ٍ
الوا�سع جدًّا جوهرية يف ال�شعر ،ولكنها لي�ست كذلك عند العرب :الر�شاقة،
ُّ
املباغت ،والعفوية..وبالطبع يجب �أال نخ ِلط بني ال َع ْف ِوية
والظ ْرف ،والتوتر النف�سي ِ
واالرجتال ،وبهذا يزهو رفاقه ،»(((..وي�ستدعي َ
الزجل َّية للربهنة
بع�ض النماذج َ
على �صحة ر�أيه ،قبل �أن ينتقل �إلى احلديث عن جتديد ابن قزمان املعاين ذات
جديد
الأ�صول البعيدة يف ال�شعر العربي الغنائي ،فكان لروحه ال َّأخاذ �أنْ جعلها من ٍ
�شي ًئا لطي ًفا� ،أعا َد تركي َبها يف مبا َلغة مم َّيزة� ،أو َج َّد َد �صورتها يف ِ�ص ْن ٍو �ساخر،
بزجله على
�شمل ذلك اخلمريات ،واملو�ضوعات الغرامية((( ،كما �أط َّل ابنُ قزمانَ َ
ال�شارع الإ�سباين العربي بتعليقاته ال�سيا�سية واالجتماعية ،انت�صا ٌر هنا ،وابتها ٌج
هناك ،وجاءت هذه التعليقاتُ الغنائي ُة على الأحداث التاريخية بلغة ب�سيطة
ومثرية ،كلها عفوية �صادقة ،لو ٌن من ال�صحافة ال�شعرية �سبق �إليه ابنُ قزمان(((.
()1
()2
()3
()4
()5
()6

انظر :مع �شعراء الأندل�س واملتنبي� ،ص 140
امل�صدر ال�سابق� ،ص .141
امل�صدر ال�سابق� ،ص .144
امل�صدر ال�سابق� ،ص .144
نف�سه� ،ص .148-147
نف�سه� ،ص .152
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يذكر «غوميث» �أن «�شعر ابن قزمان جمال ِخ ْ�ص ٌب لدرا�سة العادات والتقاليد
واحلياة ال�شعبية للإ�سالم الإ�سباين ،وميكن �أن يجد فيه املتخ�ص�صون يف فقه
اللغة من امل�ست�شرقني واحدً ا من ن�صو�ص قليلة مفيدة لدرا�سة اللهجات الأندل�سية
القدمية ،ويجد فيه علماء العرو�ض جمموعة زجلية وحيدة كاملة ،مهمة وقدمية
يعكفون على حل �ألغازها ،وك�شف �أ�سرار هذا ال�شكل ال�شعري ،وي�ضع م�ؤرخو الأدب
والتقاليد َي َدهم على جوهرة فريدة من �شعر غنائي جريء ذي وقع متميز عامر
بظالل الأطالل الأندل�سية ،و�أخ ًريا ف�إن علماء الدرا�سات الرومانثية ي�ستطيعون
كلمات من الرومان�سية الإ�سبانية ال�ضارِبة يف ال ِق َدم ،ويكت�شفون
�أن يلتقطوا منه ٍ
منوذجا � ً
أ�صيل يف ال َّن َغ ِم والعرو�ض
مذهولني يف هذه الق�صائد الغرامية
ً
(((
وال�شخ�صيات واملو�ضوعات التقطه فيما بعد �شعراء الرتوبادور.» ..
وبعد ،لقد بدا «غوميث» وا�س َع االطالع على �شخ�صية ابن قزمان ونتاجه؛ فقد
كتب حوله درا�سات ،وحقق ديوانه ،و�أو�صله �إلى املثقفني الإ�سبان بلغتهم ،وتع َّمق
يف فنه وم�صادر �أ ْزجاله ومو�سيقاها وعرو�ضها ون�ش�أتها ،ووقف عند �أ�سلوبه ولغته
التي و�صفها بال�شعبية (لغة ال�شارع) ،بالإ�ضافة �إلى نعت �إنتاجه باملتفرد يف
معاجلة بع�ض الق�ضايا ،كاخلمريات واملو�ضوعات الغرامية ،مل يرتك «غوميث»
�صغرية وال كبرية يف حياة ابن قزمان ونتاجه �إال وحتدث عنها بدقة وتف�صيل ،ال
�سيما يف تلك التقنيات الزجلية التي كان لها ما بعدها يف �إ�سبانيا امل�سلمة و�أوروبا
ب�شكل عام؛ �إذ جند �صاحب تاريخ الفكر الأندل�سي الأ�ستاذ �إنخيل جنثالث بالينثيا
،يتحدث عن الزجل يف الأدب الأوروبي ،ويجعل ابن قزمان املفتاح العجيب الذي
يك�شف لنا عن �أثر تكوين القوالب التي ُ�ص َّب ْت فيها ُّ
الط ُر ُز ال�شعري ُة التي ظهرت
َ
القارئ
يف العامل املتح�ضر �أثناء الع�صر الو�سيطَ ،(((..ب ْي َد �أن «غوميث» ي�ستف ُّز
( )1نف�سه� ،ص .157
(� )2إنخيل بالنثيا :تاريخ الفكر الأندل�سي :ترجمة ح�سني م�ؤن�س ،ط ، 1مكتبة النه�ضة

امل�صرية1955 ،م� ،ص .613
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العربي ببع�ض �أحكامه التي ُي ْب ِديها حول ال�شعر العربي ،تخ�ص عرو�ضه ومعان َيه،
َّ
فهو ي�صف البحور ال�شعرية العمودية بالرتابة يف �إيقاعها وقوالبها ،وين َعت املعاين
بخ ُل ِّوها من ْ
الدفء الإن�ساين ،وت�شابهها يف امليل �إلى الزخارِف والتالعب املتوا�صل
واجلري وراء
باال�ستعارات (((.لي�س لهذا املوقف ما يربره غ ُري التنكر للأ�صول،
ُ
وغياب الإعراب ،وحري ُة
«�صوت يف ال�شارع» الذي من خ�صائ�صه لغ ٌة عامي ٌة،
ُ
التنقل بني الإيقاعات ،ورمبا يكونُ له مرب ٌر واح ٌد غ ُري ُم ْع َل ٍن ،ويحمل -رمبا -بعدً ا
تع�صب ًّيا ،وهو �أن الز ََّجل عند ابن قزمان تتغلغل فيه اللهجة الرومانثية عن اللغة
الالتينية ،وهي لغ ُة �أهل البلد قبل الوجود العربي ،وا�ستمرت فيما بعدُ؛ �إذ ال تخلو
�صفح ٌة من �صفحات ديوانه من الكلمات الرومانثية املتف ِّرعة على حدِّ تعبري ليفي
بروفن�سال(((».
 -4ن�صل �إلى ال�شاعر اخلام�س عند «غوميث» يف كتابه« :خم�سة �شعراء م�سلمني:
�سري ودرا�سة» ،والأندل�سي الرابع هو :ابن زمرك� :شاعر احلمراء ،فقد َح ِظ َي
منه بعناية فاقت من �سبقه ،و�أخذ ن�صي ًبا واف ًرا من الكتاب ،ل�سنا بحاجة-
على الأقل الآن� -إلى البحث عن �أ�سباب ذلك ،ما يعنينا يف املقام الأول معرفة
ما كتب «غوميث» عن ابن زمرك ،وكيف كتب ،والنتائج التي ميكن �أن يكون
حققها�...ص َّد َر بح َثه متحد ًثا عن خ�صائ�ص الثقافة الن�صرية ،وع�صارة
قد
َ
ال�س ُب ُل ،و َن َخ َرها الف�سا ُد الداخلي ،و�أ�ضحت �أ�سري َة
قوله فيها�« :إنها �ضاقت بها ُّ
ما�ض ال �سبيل �إليه ،فعكفت على تذهيب القدمي بالزخارف اخلاوية ،ذلك
ٍ
فيما يبدو يل االجتاه العام للثقافة الن�صرية ،و�أه ُّم ر�سالة للتاريخ ،و�أقواها
فائدة((( ،لقد َّ
أريج ال ِع ْطر الإ�سالمي ،ومل َت ْبقَ منه غ ُري البهجة ثمل ًة
تبخ َر � ُ
ب�شذاها ،وب�آخر قطرة فيها ،مل يبق من �إع�صار الزمن غري ال�صدى� ،إننا
(� )1ص .142
( )2ليفي بروفن�سال :احل�ضارة العربية يف �إ�سبانيا ،ترجمة الدكتور الطاهر �أحمد مكي ،ط  ،2دار املعارف،
1985م� ،ص .111
( )3امل�صدر ال�سابق� ،ص .164
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يف اللحظات الآ�سية التي يبدو فيها جلد الفار�س مهرت ًئا على ما يف ق�ص�ص
بلزاك ،(((»...ذلكم هو ر�أي «غوميث» يف خ�صائ�ص الثقافة الن�صرية على
أرج ُئ �أمره �إلى ما بعد
عهد ابن زمرك ،و�أرى �أنه ر� ٌأي يحتاج �إلى تقومي � ِ
ا�ستكمال عنا�صر البحث التي تليه ،وهي ع�صر الت�أثري الق�شتايل ،ومرحلة
الت�أثري امل�شرقي ،وحمطة القرن الرابع ع�شر امليالدي ،وخال�صة القول يف
هذه العنا�صر عند «غوميث» تك ُمن �أوال يف �أن اململكة الن�صرية منت خالل
�أعوامها الأولى يف ظل ت�أثري ق�شتايل ،وانتهت يف مرحلتها الثانية ،وبدت �أمام
يوما ،ومل ي ُعد ا�سم امللك الن�صري ُي َرى
�أعيننا م�شرقية على نحو ما مل َت ُك ْنه ً
يف الوثائق امل�سيحية بال�صورة التي كان َي ِر ُد عليها من قبل ،لكن بني املرحلة
الأولى والثانية بني ما هو م�سيحي وما هو م�شرقي من ال�ضروري �أن نت�أمل
جانب غ ِري ق�صري من القرن الرابع ع�شرح لنجد ُطوفا ًنا
غرناطة على امتداد ٍ
من الفنت والد�سائ�س يجتاح ُك ًّل من ق�شتالة وغرناطة.
يف هذا الع�صر ،ويف هذه البيئة بالذات ،عا�ش �أبو عبد اهلل بن زمرك ،جند يف
بحث «غوميث» حدي ًثا مطو ًال عن ابن زمرك تناول فيه م�صادر �سريته ،و�سنوات
التكوين الثقايف وال�سيا�سي((( ،واال�ضطرابات ال�سيا�سية التي �سادت غرناطة
عقب اغتيال �أبي احلجاج يو�سف ،و�سل�سلة االنقالبات التي عرفتها ف�ضاءات
الق�صر ،وحياة النفي التي عا�شها ابن زمرك يف فا�س قبل �أن يعود �إلى غرناطة(((؛
لينعم فيها بهدوء �أعقبتْه تقلُّباتٌ �أ�صابت حيا َة ال�شاعر ومركزَ ه ال�سيا�سي انتهت
حر�س ال�سلطان دا َره ،وكان يقر�أ القر�آن مع ابن ْيه
باحلدث الفظيع حني اقتحم ُ
(((
وخ َّدامه ْ
ُ
فاغ ِتيلوا جمي ًعا على مر�أًى من �أهله وبناته  ،ويف مقتَله بهذه الطريقة
يقول «غوميث»« :لقد ر�أى الأندل�س الإ�سالمي كلُّه يف نهاية ابن زمرك الداعية َيد
( )1امل�صدر ال�سابق� ،ص .161
()2
()3
()4

امل�صدر ال�سابق� ،ص .175-171
امل�صدر ال�سابق� ،ص .190
امل�صدر ال�سابق� ،ص  ،191وانظر :النفح �-48ص.286 :

156
هذه الطبعة �إهداء من املركز وال ي�سمح بن�شرها ورقياً �أو تداولها جتارياً

الندوات والمؤتمرات 11

َ
التلميذ غ َري الو ِّيف ِمي َت َت ُه �أك َرث ب�شاع ًة
الق�صا�ص الإلهي تث�أر البن اخلطيب ،و ُتو ِر ُد
من التي �سعى بها �إلى �أ�ستاذه م�ستح�ض ًرا قول املقري :و�أما كونه �سعى يف قتل
ل�سان الدين مع �إح�سانه �إليه ،فقد ُجوز َِي من جن�س عمله ،و ُق ِت َل مبر ً�أى من �أهله
ق�صا�ص الدنيا ،وعف ُو اهلل يف الآخرة ينتظ ُر
روح ا ْب َن ْيه ،وهذا
ُ
َوم ْ�س َم ٍع ،و ُز ِه َقت معه ُ
اجلمي َع»(((.
جوانب لها �صلة قوية بابن زمرك الثقافية
لقد �أطال «غوميث» احلديثَ يف
َ
ُ
الدخول �إلى عامل ت�صنيف �إبداع �صاحبه
واالجتماعية وال�سيا�سية؛ لي�س ُه َل عليه
الذي تنوعت جماالته ،وات�سعت اهتماماته ما بني نرث و�شعر ،مل يقف طوي ًال
عند نرث �صاحبه مثلما َف َّ�ص َل َ
القول يف �شعره الذي تو َّزعت �أغرا�ضه بني تناول
املو�ضوعات ذات امل�شاعر ال�شخ�صية والذاتية ،وبني مو�ضوعات �أخرى ،ك�شعر
املدح والو�صف :و�صف احلدائق والق�صور واحلفالت ،عالوة على نقو�ش �شعرية
عرفها ق�ص ُر احلمراء ،وموا�ضيع �أخرى((( ،ثم يقف لي�صنف �شعر ابن زمرك يف
ثالث جمموعات :الق�صائد ،واملقطوعات ،واملو�شحات مف� ً
صال القول فيها ،ذاك ًرا
عد َدها ،و� َ
أغرا�ضها ،واملنا�سبات التي قيلت فيها ،مع ا�ستعرا�ض بع�ض النماذج
معر�ض حديثه عن الأ�صالة ،و�إمكانية توافر �صاحبه عليها ،ينتهي به
منها ،ويف ِ
املطاف �إلى عقد مقارنة بني ق�صيدة ابن خفاجة ميدح بها �أم ًريا مرابط ًّيا ،وبني
توجه بها �إلى ال�سلطان حممد اخلام�سُ ،يف ِْ�ضي به ذلك �إلى
ق�صيدة ابن زمرك َّ
الوقوف على ت�شا ُبه وا�ضح بينهما ،كالهما يف بحر الكامل ،ويف نف�س القافية ،غ َري
�أن ق�صيدة ابن زمرك �أق�ص ُر قلي ًال...ومو�سيقى ابن خفاجة �أبل ُغ ر َّق ًة ،لقد ق�ضى
ابن زمرك يف تقليده ،كما يف كل تقليد ،على جر�أة اال�ستعارة عند من اقتدى به،
ولكنه احتفظ بالقالب الفني على نحو رائع(((.
()1
()2
()3

امل�صدر ال�سابق� ،ص .220-191
امل�صدر نف�سه.
امل�صدر ال�سابق� ،ص .198
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�إن نتائج املوازنة ت�ؤكد وتدعم االتهام الذي رمى به يف وجه ابن زمرك معا�صروه،
وكان �أ�ستاذه ابن اخلطيب منهم(((.
ال �أريد �أن �أطيل يف ا�ستعرا�ض عنا�صر بحث «غوميث» حول ابن زمرك ،فهي
ني عن
عنده �شاملة َت ُن ُّم عن معرفته الدقيقة لثقافة ع�صره و�سريته و�شعره ،كما ُت ِب ُ
قدرته العالية يف معرفة خمتلف اجلوانب الفنية...مل�ست هذا و�أنا �أتابع حتليله
ومقارنته بني �شعر �صاحبه و�شعر ابن خفاجة بح ًثا عن عن�صر الأ�صالة فيه،
بالرغم من �أن املو�ضوع الذي تعامل معه «غوميث» معروف ،وكل مكوناته مطروقة
ومتداولة ومتوافرة ،لكن �أ�سلوب املعاجلة ،و�شخ�صية الدار�س �أم َّدتْه بجاذبية
ُت ْر ِغم قار َئه على التتبع يف غري ما َم َل ٍل ،حتى �إذا انتهى وبحث عن �إ�ضافة ميكن �أن
يكون َجناها ال يلوي على �شيء...هناك ق�ضية وعدتُّ بالرجوع �إليها يف بداية هذا
البحث ترتبط بر�أي «غوميث» ،يف و�ضعية الثقافة الن�صرية ،التي َق َّل َل من قيمتها
ب�إطالق بع�ض النعوت عليها حني قال« :لقد تبخر �أريج الع�صر الإ�سالمي ،ومل َت ْبقَ
ال�ص َدى�...إننا يف اللحظات
منه غ ُري البهجة...مل َي ْبقَ من �إع�صار الزمن غري َّ
(((
الآ�سية التي يبدو فيها جلد الفار�س مهرت ًئا على ما يف ق�ص�ص بلزاك ،» ...ك ُّل
هذه النعوت وال�صفات يطلقها «غوميث» بق�صد �إفهامنا ب�ضعف اخل�صائ�ص
مغلوط البن
الثقافية الن�صرية ،وغروب �شم�سها ،وانطفاء نورها معتمدً ا على ر� ٍأي ٍ
خلدون الذي يقول« :انطوى ب�ساط العلم يف البالد التي تناق�ص عمرانها ،وانذعر
�سكانها كالأندل�س(((».
لقد ن�سي ابن خلدون �أو تنا�سى وجهل «غوميث» َومنْ َل َّف َل َّف ُهما �أن الأندل�س
عرفت ازدها ًرا ثقاف ًّيا وعلم ًّيا و�أدب ًّيا بالدرجة الأولى حتى بعد موت ابن زمرك،
�أقول م�ؤكدً ا حتى بعد موت ابن زمرك؛ لأن هناك من يجعل نهاية الأندل�س مبوت
ابن اخلطيب ،وواق ُع احلال ُ
وا�ضح
يقول غ َري ذلك؛ فقد عرف الأندل�س ازدها ًرا
َ
( )1امل�صدر ال�سابق� ،ص  ،197وانظر :النفح �-42ص.286 :
( )2امل�صدر ال�سابق� ،ص .161
( )3ابن خلدون :مقدمة ابن خلدون� ،ص  ،434ط دار العلم ،بريوت1978 ،م.
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املعامل بعد ابن اخلطيب ،وابن زمرك بزمن بعيد امتد حوايل قرن؛ �إذ ظهرت
حركة فكرية علمية و�أدبية امتدت حتى نهاية القرن التا�سع الهجري ،من �أعالمها
يحيى بن عا�صم ،وابن الأزرق ،وابن فركون ،ويو�سف الثالث �صاحب كتاب:
البقية واملدرك من �شعر ابن زمرك ،وابن احلداد الوادي �آ�شي ،والأديب العامل
الرحالة الفقيه القل�صادي ،وعبد الكرمي القي�سي ،واملنتوري ،وغريهم ممن
ال يت�سع املجال لذكرهم((( ،لكن ما هو مهم هو �أن جتليات احلركة العلمية يف
القرن التا�سع متعددة ،منها ما ارتبط بالت�أليف ،ومنها ما جتلى يف توا�صل حركة
التدري�س وتلقني العلوم بغرناطة ،وظهرت العناية بالنوازل ،وما كان يقع فيها من
نظر املفتني الأندل�سيني يف ق�ضايا مالية واجتماعية و�إن�سانية كانت ُ
حت ُّل
ِ
اختالف ِ
(((
وقتئذ يف عالقتهم ب�أهل الذمة والن�صارى .
بالنا�س ٍ
ا�ستنتاجات:
�إن وقوفنا على منت «خم�سة �شعراء م�سلمني� :سري ودرا�سة» �أف�ضت بنا �إلى و�ضع
وقتئذ مت�ش ًيا مع املنهج
مالحظات والوقوف عند ا�ستنتاجات ،بع�ضها �أبديناه ٍ
الذي خططنا له ،وهو ُ
عر�ض الق�ضية ،و�إبدا ُء الر�أي فيها ،و َق ْر ُع احلجة باحلجة،
�أو ما ميكن �أن ن�صطلح عليه بنقد النقدُ ،
وبع�ضها الآخ ُر ظل متوا ِر ًيا عن الأنظار
ينتظر احليز املنا�سب له ،وهو الآن بالرغم من �أن جميع ما ا�ستنتجناه يت�سم
بالتطابق التام مع الر�ؤية النقدية التي طرحناها جتاه كل الق�ضايا التي �آثارها
«غوميث» يف الكتاب ،نذكر من هذه اال�ستنتاجات:
« 1.1غوميث» حني و�ضع يف كتابه «خم�سة �شعراء »...باد ًئا باملتنبي كان يهدف
�إلى تر�سيخ فكرة ت�أثريه يف ال�شعراء الأربعة الذين َخ َّ�صهم بالبحث بعده،
( )1انظر:قا�سم احل�سيني :كتاب ال�شعر الأندل�سي يف القرن التا�سع الهجري :مو�ضوعاته ،وخ�صائ�صه،
ط ،1الدار العاملية ،بريوت1986 ،م� ،ص  35وما بعدها.
( )2امل�صدر نف�سه� ،ص .38-37-36
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وبالتايل ح�صول ت�أثري �أدبه يف �أدب الأندل�سيني ،وهذا ٌ
نقدي �أ�صدره
موقف ٌّ
يف حق الأدب الأندل�سي ،ا�ستحق منا ردًّا نقد ًّيا �أبديناه يف حينه ،واعتمدنا
يف ذلك الرد على حجج �شعرية م�ست َمدة من ن�صو�ص ال�شعراء �أنف�سهم ،كما
القوي لل�شعر امل�شرقي يف ال�ساحة الإبداعية
مل َن ْن ِف يف نف�س الآن احل�ضو َر َّ
خ�صو�صا يف مراحلها الأولى التي كانت تت�سم با�ستهالك ما كان
الأندل�سية
ً
ي�صل من امل�شرق والن�سج على منواله ،وبالطبع كان ُّ
حظ �شعر املتنبي من هذه
العملية واف ًرا.
َ 2.2ب ْيدَ �أن مرحلة الإنتاج وتكوين ال�شخ�صية كانت �شي ًئا � َآخ َر ،و�إلى هذه املرحلة
ينتمي ال�شاعر الطليق ،و�أبو �إ�سحاق الإلبريي ،وابن قزمان« .غوميث» كان
ي�صد ُر �أحكا ًما ات�سمت بنوع من الت�س ُّرع ،و�أحيا ًنا كانت تفتقد �إلى ما يدع ُمها،
ِ
و�أعني بذلك حك َمه يف ق�ضيتني :الأولى لها عالقة باملتنبي ،حني �سحب منه
�إلهه ،فقال عنه يف عنوان بارز« :املتنبي بال �إله» ،وجعله قرمـط ًّيا ،مع �أن
امل�س�ألة فيها خالف بني الدار�سني ،يكفي الرجوع يف ذلك �إلى ما كتبه حممود
حممد �شاكر يف م�ؤ َّلفه« :املتنبي :ر�سالة يف الطريق �إلى ثقافتنا»(((�.أما الق�ضية
الثانية فتتمثل يف حكمه غ ِري الدقيق على خ�صائ�ص الثقافة الن�صرية يف
م�صاح ًبا
معر�ض حديثه عن ابن زمرك ،وقد �أو�ضحنا موق َفنا من هذه الق�ضية
َ
باحلجج املطلوبة ،ف�أثبتنا َ
خالف ما ذكر انطال ًقا من �إنتاج الع�صر نف�سه.
3.3يدخل ت�أليف هذا الكتاب الذي هو يف الأ�صل جمموعة من املقاالت ُن ِ�ش َر ْت
متفرق ًة يف �أزمنة خمتلفة من لدن «غوميث» �ضمن املجهودات اجلبارة
وامل�شكورة واملتجلية يف �إ�صدار جمموعة من الأعمال املهمة� ،أخ�ص منها
حتقيق وترجمة بع�ض الأعمال �إلى الإ�سبانية ،مثل :ديوان ابن قزمان ،وابن
احلداد ،وال�شعر الأندل�سي ،وق�ضايا �أندل�سية ،ومقاالت �أخرى...كما يدخل
عم ُله باعتباره م�ست�شر ًقا �ضمنَ �أعمال باقي امل�ست�شرقني الآخرين الذين
( )1انظر :حممود حممد �شاكر :املتنبي :ر�سالة يف الطريق �إلى ثقافتنا  ،مطبعة املدين1987 ،م.
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مات ُج َّلىُ ،
يح�ض ُرنا منهم الآن:
ق َّدموا للأدب العربي وللرتاث ب�شكل عام ِخ ْد ٍ
بروكلمان الأملاين ،وبال�شري الفرن�سي ،وليفي بروفن�سال ،وغريهم ،لكن ما
عاب على �أغلب امل�ست�شرقني ،حني يتعاملون مع الرتاث العربي الإ�سالمي،
ُي ُ
َ
التع�صب ،و�أرى �أن «غوميث» مل َي ْن ُج منها،
ومواقف دالة على
عالمات
ظهو ُر
ٍ
ُّ
وبالأخ�ص يف حديثه عن ابن قزمان ،واللغة الرومانثية ،ثم يف النظرة ال ُّدو ِن َّية
حكام العرب املرابطني وثقاف ِتهم يف الأندل�س.
التي �أبداها جتا َه ِ
 4.4لقد بدا يل «غوميث» ،وهو يتعامل مع ال�شعر العربي م�شر ِق ِّيه و�أند ُل ِ�س ِّيه،
م�ستوع ًبا لكثري من تفا�صيله ،عار ًفا ب�أعالمه ورواده وق�ضاياه ،من�سج ًما يف
ِ
ر�ؤيته وت�صوره مع ت�صورات و ُر�ؤَى �أ�صحاب احلركة الأدبية يف م�صر التي عا�ش
�أجوا َءها؛ فقد كان كث َري الرتدد على حما�ضرات طه ح�سني ،وندوات �أحمد
زكي يف منزله((( ،وهي ر�ؤًى ال تختلف يف حكمها على �أن ال�شعر العربي بد�أ
وخ ِت َم باملتنبي ،ومن �ش�أن هذا ا ُ
بامرئ القي�س ُ
حل ْكم النقدي �أن ُي َق ِّلل من قيمة
قوة ال�شخ�صية الإبداعية الأندل�سية القائمة على �أ�س�س جمالية �ساحرة ،حتكي
َ
وجمال الطبيعة املنب ِع ِث منها.
�سح َر

( )1انظر� :إميليو غار�سيه غوميث ،للدكتور حممد العمارتي� ،ص .36
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المـــــــــــــــصادر و المراجــــــــع

	�أبو عبد اهلل حممد احلميدي :اجلذوة ،ط  1مطبعة ال�سعادة1953 ،م،وطبعة دار الفكر العربي بالقاهرة.
	�إح�سان عبا�س :تاريخ النقد الأدبي ،دار الثقافة ،بريوت1951،م.	�أحمد �سمايلوفيت�ش :فل�سفة اال�ست�شراق و�أثرها يف الأدب العربي ،مطبعة داراملعارف1991 ،م.
	�أحمد املقري :نفح الطيب من غ�صن الأندل�س الرطيب ،حتقيق :حممد حميالدين عبد احلميد،القاهرة1949 ،م.
	�آنخيل بالنثيا :تاريخ الفكر الأندل�سي ،ط ،1مكتبة النه�ضة امل�صرية1955 ،م. ديوان ابن هانئ :كرم الب�ستاين ،دار �صادر ،بريوت1953 ،م ،رقم .21 عبا�س اجلراري  ،الأدب املغربي من خالل ظواهره و ق�ضاياه  ،ط ، 2مكتبةاملعارف  ،الرباط 1979 ،م .
 قا�سم احل�سيني :ال�شعر الأندل�سي يف القرن التا�سع الهجري :مو�ضوعاته،وخ�صائ�صه ،ط  ،1الدار العاملية ،بريوت.
 ليفي بروف�سنال ،احل�ضارة العربية يف �إ�سبانيا ،ترجمة :الطاهر �أحمد مكي ،ط  ،2دار املعارف1985 ،م.
 -حممد العمارتي� :إميليو غار�سيه غوميث ،كتاب املجلة العربية2014 ،م.
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 حممود حممد �شاكر :املتنبي :ر�سالة يف الطريق �إلى ثقافتنا ،مطبعة املدين،1987م.
 نا�صر الدين الأ�سد :م�صادر ال�شعر اجلاهلي وقيمتها التاريخية ،د.ط ،داراملعارف.
 -جنيب العقيقي  ،امل�ست�شرقون  ،ط ، 4دار املعارف  ،القاهرة 1980 ،م .
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