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ح  مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية, ١٤٣٦ هـ
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نـــــــــدوة 

)الحرف العربي(
التي اأقيمت احتفاًء باللغة العربية يف يومها العاملي 

١8/دي�شمرب/20١٤م املوافق 2٦/�شفر/١٤٣٦ه
بال�شراكة بني

مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية
و

ق�شم اللغة العربية واآدابها بكلية االآداب
جامعة االأمرية نورة بنت عبدالرحمن
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كلمة المركز
الدويل  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  مركز  يف  والربامج  الأن�سطة  تتكامل 
التي  العامة يف دعم الأفراد واملوؤ�س�سات  اللغة العربية فيما يحقق روؤيته  خلدمة 
تعمل يف خدمة اللغة العربية، واإيجاد حالة اإيجابية من العمل امل�سرتك، والتوا�سل 
الكرمي  لل�سم  ومتثيًل  العامة  و�سيا�ساته  لأهدافه  حتقيقًا  واملعريف؛  الرباجمي 

الذي يت�سرف بحمله، واللغة الكرمية التي يخدمها.
اأمنائه  جمل�ض  وروؤية  العايل  التعليم  وزير  العام  امل�سرف  معايل  من  وبدعم 
اجلهود  تفعيل  منها:  متعددة،  دولية  دوائر  �سمن  العمل  يف  خطته  املركز  و�سع 
الذي  العربية  باللغة  الحتفاء  يف  الدويل  احلدث  ملواكبة  ال�سعودية  املوؤ�س�ساتية 
لعام ١٤٣٦هـ )يوم ٢٦  العاملي  يومها  ويوافق  دي�سمرب من كل عام،  ياأتي يف ١٨ 
�سفر(، ويخطط املركز لتكون املنا�سبة منربًا لإطلق املبادرات، وتقييم اجلهود، 
والنقا�ض العلمي، واأن يكون يومًا من الحتفاء ب�سنة من الإجناز ال�سابق اأو التهيوؤ 

لعام قادم؛ ل اأن تكون للحتفاء اخلطابي املجرد.
ين�سط  التي  الرئي�سة  امل�سارات  من  م�سارًا  العربية  للغة  العاملي  اليوم  وميثل 
فيها املركز لتتكامل مع م�ساراته الأخرى يف الن�سر والتعاون الدويل والتخطيط 
اأقدم  اإذ تعد اللغة العربية من  اللغوي وامل�سروعات العلمية واملوؤمترات وغريها؛ 
لغات العامل ا�ستخداما واأطولها عمرا، كما اأنها من اأكرث لغات املجموعة ال�سامية 
متحدثني، وت�ستمد خلودها وانت�سارها من كونها لغة للقراآن الكرمي الذي يت�سل 
اليومية  الدينية  ال�سعائر  ا�ستخدام بع�ض كلماتها يف  العامل من خلل  ُخُم�ض  به 
الرئي�سة، اإ�سافة اإلى اأنها لغة يت�سل بها كثريون لأ�سباب قومية اأو ثقافية اأو علمية.
وقد اقرتح املركز على منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليون�سكو( 
لتوحيد  وذلك  للحتفاء؛  الرئي�ض  املو�سوع  ليكون  العربي(  )احلرف  مو�سوع 
اللغوي  امل�سار  بهذا  والعناية  والعاملي،  املحلي  امل�ستويني  على  واإبرازها  اجلهود، 
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اأقرت الهيئة ال�ست�سارية للخطة الدولية لتنمية الثقافة العربية هذا  املهم، وقد 
املو�سوع وجرى اإعلنه دوليا.

للغة  رمزية  قيمة  من  ميثله  ملا  العربي  احلرف  ملو�سوع  املركز  اختيار  وياأتي 
والتاريخية،  والثقافية  اجلمالية  الزوايا  من  احلرف  اإلى  ُينظر  حيث  العربية، 
اأنه ميثل حلقة الو�سل بني اللغة العربية وبع�ض اللغات الأخرى مما  اإلى  اإ�سافة 
واحل�سارات  الثقافات  خمتلف  يف  تكوينها  يف  الدخول  العربي  للحرف  ن  مكَّ

الب�سرية.
ولقد كان من اأهم جمالت التعاون وال�سراكة يف برامج الحتفاء: ال�سراكة مع 
كليات اللغة العربية ومعاهد تعليمها واأق�سامها؛ لتنفيذ ندوات علمية متخ�س�سة 
مع برامج رديفة، حيث و�سع املركز الإطار العلمي العام والغطاء املايل، وترك 
التفا�سيل  املتخ�س�سة جميع  وروؤيتها  العلمية  الأكادميية بخربتها  لهذه اجلهات 
من اختيار العنوانات، والباحثني، ومراجعة البحوث، وحتريرها، وتدقيقها لغوًيا، 
واإعداد الكتب، وتهيئتها للن�سر، بحيث يكون العمل تكامليًا يف خدمة اللغة العربية، 
مع ما رافق هذه الندوات من اأجواء معرفية، بحيث ت�سبح املنا�سبة جماًل لتقومي 
تقدمي  اإلى  يدفعنا  ما  وهو  امل�سرية،  واختبار  املناهج،  مناق�سة  واإعادة  اجلهود، 
مزيد من ال�سكر والتقدير للجهود اجلادة التي واكبت التح�سري لها اأو انعقادها.

اليوم  هذا  يف  اجلامعات  مع  ال�سراكة  ثمرات  من  واحدا  الكتاب  هذا  وميثل 
العاملي، واإننا لن�سكر كل من اأ�سهم فيه باجلهد الإداري والعلمي، ونرجو اأن تكلل 

هذه اجلهود بالنجاح والتوفيق.

وفق اهلل اخلطى، و�سدد الآراء يف خدمة لغتنا ال�سريفة.

األمين العام

د.عبدالله بن صالح الوشــمي
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قائمة االأوراق العلمية املقدمة يف الندوة 

مقدمهاالورقة العلميةم

١
علم  مل�سطلحات  اللغوية  اخل�سائ�ض 

الدللة احلديث
اأ.د.نوال احللوة

٢

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

اأمنوذًجا(

د.عايدة الب�سلة

٣ – القراآين  املعنى  يف  احلرف  اأثر 
درا�سة حتليلة بلغية

د.بدرية العثمان

امل�سطلح النقدي العربي – ال�سعرية ٤
منوذجًا

د.هيفاء احلمدان

5
م�سلمني:  �سعراء  )خم�سُة   : كــتاب 
الإ�سباين  للم�ست�سرق  ودرا�سات  �سرٌي 

غار�سيه غوميث( قراءٌة يف امَلْتِ
د.مرمي اآل جابر

حترير

د. هيفاء احلمدان
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المقدمة :
احلمد هلل رب العاملني ،وال�سلة وال�سلم على نبينا حممد وعلى  اآله و�سحبه 

اأجمعني. 

بنت  الأمرية  الآداب يف جامعة  بكلية  العربية  اللغة  بعد؛ فقد عقد ق�سم  اأما    
عبد الرحمن، وب�سراكٍة مع  مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الدويل خلدمة 
على  املوافق:١٤٣٦/٣/٣هـ  الثلثاء  يوم  العربي(  احلرف  )ندوة  العربية  اللغة 
م�سرح الكلية؛ احتفاًء باليوم العاملي للغة العربية لهذا العام حتت �سعار: )احلرف 
العربي(، و�سعيًا من الق�سم يف اإثراء  البحث العلمي لهذه الندوة، لتقدمي ما مييز 
�سراكته مع املركز ،فقد عمل على ال�ستفادة من اخلربات واجلهود العلمية عن 
ك بني عدد من اأع�ساء الهيئة التعليمية يف الق�سم،  طريق البحث العلمي امل�سرَتَ
ق�سايا  يف  املغرب  يف  اخلام�ض  حممد  بجامعة  العربية  اللغة  ق�سم  من  واأع�ساء 
خمتارة من جملة الق�سايا التي طرحها املركز حماِوَر للبحث؛ فتنوعت الأبحاث 
والبلغة،  واللغة،  : النحو،  العربية  علوم  فروع  لت�سمل  الندوة؛  هذه  يف  املقدمة 

والأدب، والنقد.

الأمرية  الآداب يف جامعة  بكلية  العربية  اللغة  ق�سم  فاإن  املقام؛  هذا  ويف       
بن  امللك عبداهلل  والعرفان ملركز  ال�سكر  يتقدم بجزيل  الرحمن  بنت عبد  نورة 
عبدالعزيز الدويل؛ ل�َسْبقه بطرح هذه ال�سراكة البحثية التي ا�ستنه�ست عزمية 
يطمح  العاملي،كما  يومها  يف  عنها  يقدم  مبا  للرتقاء  العربية  باللغة  املخت�سني 
مع  دائمة  ل�سراكة  انطلقة  املركز  بها  بادر  التي  الندوة  هذه  تكون  اأن  الق�سم 
الندوة  هذه  حققته  ملا  وعلومها،  العربية  يف  العلمي  البحث  يخدم  فيما  الق�سم 
الق�سم  يف  العلمي  البحث  ولقاءاِت  ندواِت  تن�سيط  يف  ورغبة  اإيجابي  �سدى  من 
والكلية، وال�سكر مو�سول لعميدة كلية الآداب:�سعادة الدكتورة :البندري العجلن؛ 
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جلهودها املتوا�سلة يف عقد هذه الندوة، وللأع�ساء امل�ساركني يف اأبحاث الندوة 
من جامعة حممد اخلام�س / الرباط، وجامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحمن، 
وجلميع اللجان العلمية، والتنفيذية، والإعلمية التي  اأجنزت اأعمال 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 : 

اإلى تفكيك م�سطلحات علم الدللة مبنهج و�سفي، وفق  تهدف هذه املداخلة 
القوانني اللغوية، ووفق نظرية احلقول الدللية، فلعل هذا الت�سذيب املعريف ُي�ْسِهم 
يف بيان مكاِمِن القوة ومواطن ال�سعف، وفجوات الفراغ املعريف يف م�سطلحاته، 

ى الثغرات احلالية.  ننا لحقًا من ا�ستكمال بنائه مبنهج يتخطَّ مبا ميكِّ

الكلمات املفتاحية: )امل�سطلح - علم الدللة- املعنى -اخل�سائ�ض- احلقول 
- العلقات(.

التوطئة:

احلمد هلل رب العاملني، وال�سلة وال�سلم على الر�سول الأمني.
 اأما بعد؛ فاإن لكل علم م�سطلًحا، ولكل م�سطلٍح خ�سائ�َض، ولكل خ�سائ�ض 
التي  امل�سطلحات  من  الدللة  علم  م�سطلحاُت  وُتَعدُّ  ومفهوًما،  ا  وحدًّ م�ستًقي 
حول  ْنَدنة  الدَّ لكرثة  ونظرًا  عربيًّا،  العلم  هذا  َحداثة  رغم  العلماء  عنايَة  نالت 
امل�سطلح العربي، فاإن هذا البحث هو حماولٌة ي�سريٌة للر�سد وال�سبط والتن�سيق 
�سماته  عن  الك�سف  ملحاولة  الدليل؛  امل�سطلح  خدمة  يف  الدللة  علماء  لأعمال 
واآليات �سناعته، وبنيته الدللته، وهويته الفكرية والثقافية؛لعتبار ما جنح فيه 
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للت�سحيح  اأخفق فيه مدخًل  به، وما  ُيْقَتَدى  اأمنوذجًا  العربي  امل�سطلح الدليل 
والتقييم، وهنا ُتوؤِْتي عملية التفكيك اأُُكَلها.

اأواًل: التعريفات:

 )امل�سطلح-  الدللة - املعنى(

َطلح(:  ْلُح نقي�ض الف�ساد، و)ُم�سْ َالح القوم بينهم، وال�سُّ امل�شطلح لغة: من َت�سَ
ُنِقل من ال�سمية اخلال�سة  م�سدر ميمي مراٌد به معنى امل�سدر ال�سريح، وقد 

لتخ�سي�سه بهذا املدلول اجلديد. 

واملعنى  اللغوي  املعنى  بني  والعلقُة   ،)١( وامل�ساركة  التفاق  والت�شاُلُح: 
ال�سطلحي هو اتفاق اجلامعة اللغوية على ا�ستعمال اللفظ و�سيوعه.

امل�شطلح ا�شطالحاً: 

فه اجلرجاين باأنه: )اتفاُق قوم على ت�سمية �سيٍء با�سم ما ُينَقُل عن مو�سوعه  عرَّ
الأول، )ثم زاد(: )اإخراج اللفظ من معًنى لغوي اإلى اآَخَر ملنا�سبٍة بينهما()٢( .

العلم  اأهُل  عليه  ي�سطلح  )لفٌظ  اأنه:  بدم�سق  العربية  اللغة  جممع  فه  وعرَّ
املتخ�س�سون للتفاهم والتوا�سل بينهم()٣(.

بدللة  يرتبط  وهذا  منه،  ُوِلَد  ا  ل�سانيًّ �ِسقٌّ   ، نْيِ �ِسقَّ للم�سطلح  اأن  يوؤكد  وهذا 
دلليًّا  الكلمة  فيه  تتحرك  اإذ  وا�سع؛  باب  وهو  اللفظي،  و�سكلها  الكلمة معجميًّا، 
باملفهوم  اإذ ترتبط  اإدراكيًّا يخت�ض بدللة معينة؛  اآَخَر  ا  و�ِسقًّ بكافة الجتاهات، 
اأو  الذي اكت�سبته اللفظُة يف حقلها العلمي، وعليه فاللفظة عامًة قد تكون ا�سًما 
م�سطلًحا، اأما املفهوم فهو وحدٌة فكريٌة جمردٌة تخ�ض جماًل معينًا، وهو ال�سورة 

التهذيب: )�ض. ل. ح( )الل�سان )�ض. ل. ح(.  )١(
اجلرجاين، التعريفات : ٢7.  )٢(

)٣(   تو�سيات جمل�ض جممع اللغة العربية بدم�سق: ٦٠، ٦١.
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ل املفهوم اإلى ملفوظ يعربِّ عنه؛ مما يجعلنا  الذهنية للفظ، ففي امل�سطلح يتحوَّ
ل�سيوع  بكلمات؛  لي�ست  ولكنها  الكلمات،  ت�سبه  مفردات  امل�سطلحات  اأن  ُنِقرُّ 
ا�ستعمالها يف معًنى اآَخَر اأكرَث تخ�سي�سًا)١( ، وعليه فاإن  هناك لغة عامة واأخرى 
خا�سة، هذه اللغة اخلا�سة تنق�سم اإلى جمالت مغَلقة منها امل�سطلح، فهو اإذن 
ممّيٌز عن الوحدة املعجمية يف اللغة الطبيعية)٢( ؛ لأنه اأحاديُّ الدللة، وذو علقة 

خلفية بباقي الكلمات)٣( .

اأو  املعنى،  الذي يدر�ض  العلم  الدال وك�سرها(: )فهو  للة، )بفتح  الدِّ اأما علم 
ذلك الفرع الذي يدر�س ال�شروط الواجب توافرها يف الرمز حتى يكون قادرًا على 

َحْمل املعنى()٤( .

امل�سطلحات  بع�ض  فيه  و�سنبني  )املعنى(،  تعريف  اإلى  يقودنا  التعريف  وهذا 
وبلغيني،  )لغويني،  القدماء:  امل�سلمني  العرب  تعريف  يف  الواردة  الأ�سا�سية 
وفقهاء، ومتكلمني، ومناطقة، وفل�سفة( للمعنى، وكيفية اإدراكه، ونبني اأن حتديد 
اأو  اإحالتها  َتَبنيُّ  على  فان  متوقِّ وفهَمها  امل�سطلحات  لهذه  الدللية  اخل�سائ�ض 
ة عن جمال حتديدهم  روابطها داخَل �سبكة مبنيَّة من الت�سورات املرتابطة املعربِّ

للمعرفة عموًما، واأدوات حت�سيلها لدى الإن�سان. 

اللزمة  الت�سورية  ال�سبكة  تو�سيح معامل هذه  اأن  نبني، من خلل ذلك،  كما 
لفهم اخل�سائ�ض الدللية للم�سطلحات املذكورة يتجاوز حقوًل معرفية، كاللغة 
النف�ض،  ونظرية  املعرفة،  نظرية  اأبواب  على  الوقوف  اإلى  بنا  وينتهي  والبلغة، 
فات الفل�سفة العرب امل�سلمني بالدرجة الأولى، كابن �سينا، وابن  وذلك يف م�سنَّ

ر�سد.
ال�سطلحي  املبحث  مكونات  ذنون  د.حممد   ، العربية:٤5  يف  العلمي  امل�سطلح  دويدري،  رجاء  د.   )١(

النحوي، ٣٠.
)٢(  انظر: د: حممد غاليم ،عن الكلمة وامل�سطلح:١٨، كتاب امل�سطلح بني املعيارية والن�سقية. 

امل�سدر ال�سابق:١9.  )٣(
اأحمد خمتار ،علم الدللة ، عمر:١١.    )٤(
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م�صطلح )املعنى( يف �صياقه الن�صي:

اإن تعريف املعنى يف الرتاث العربي الإ�سلمي يقرتن دائًما باعتماد جمموعة 
يف  املعنى  حتديد  اأ�سا�َض  ت�سكل  والتي  هنا،  تعنينا  التي  منها  امل�سطلحات  من 
الدللة اللفظية، وقد ارتبط تناوُل الدللة اللفظية عند القدماء باعتبار عنا�سر 
»فالكتابُة  والأمر اخلارجي(،  الذهنية،  وال�سورة  واللفظ،  )الكتابة،  اأربعة هي: 
تدلُّ على الألفاظ، وهي تدل على ما يف الذهن، وهو يدل على ما يف اخلارج«)١(، 
َل عليه عندهم يف الدللة اللفظية يرتبط خا�سة بالعلقة بني اللفظ  اإل اأن املَُعوَّ
وال�سورة الذهنية، وذلك لأن دور الكتابة اإمنا هو لإفادة الغائبني خا�سة)٢(، اأما 
الأمر اخلارجي، واإن كان وارًدا يف الدللة اللفظية، فاإن علقته باللفظ ل تتم اإل 
»املعاين هي  اإذ  املعاين؛  وهو  النفو�ض«،  »ما يف  اأو  الذهنية)٣(،  ال�سورة  بوا�سطة 
ال�سور الذهنية من حيث اإنها و�سع باإزائها الألفاظ«)٤(، بناًء على اأن دللة اللفظ 
ل بَكْون »اللفظ بحيث متى اأُْطِلَق َفْهُم معناه للعلم بو�سعه«)5(، فيكون  الو�سعية حت�سُ
الأول دالًّ، والثاين مدلوًل، وعلى هذا تكون الدللة اللفظية اأ�سا�ًسا »اأن يكون اإذا 
ارت�سم يف اخليال م�سموُع ا�سم، ارت�سم يف النف�ض معنى، فَتْعِرف النف�ض اأن هذا 

امل�سموَع لهذا املفهوم، فُكلَّما اأورده احِل�ضُّ على النف�ُض اْلَتَفَتْت اإلى معناه«)٦(. 

�سيدي حممد بوع�سرين، حا�سية على �سرح ال�سيخ بناين علـى ال�سلم، �ض ١٠٢، وانظر الغزايل، معيار   )١(
العلم، �ض ٤٦-٤7.

فـ »للق�سد اإلى اإبقائها، واإعلم الغائبني بها لتعلم الفائدة، وتتم العائدة، و�سعوا اأ�سكال الكتابة دالة   )٢(
اأربع، وجود يف الأعيان، ووجود يف الأذهان، ووجود يف العبارة،  على الألفاظ، ف�سار لل�سيء وجودات 

ووجود يف الكتابة«، ال�سيخ بناين، �ض١٠١.
اإذ »الألفاظ لها دللت على ما يف النفو�ض، وما يف النفو�ض مثال ملا يف الأعيان«، الغزايل، معيـار العلم،   )٣(

٤7-٤٨، وانظر: فـاخوري )١9٨5(، �ض 9.
قطب الدين الرازي، حترير القواعد املنطقية، �ض ٤٤.  )٤(

خ�سر بن علي الرازي، �سرح الغرة، �ض ٢9، وقد ميزوا داخل الألفاظ املندرجة كلها يف الدللة   )5(
، والألفاظ  الو�سعية اللفظية، اأ�سناًفا بح�سب طبيعة تركيبها، فميزوا بني الألفاظ املو�سوعة ملعًنى ُكِليٍّ

، وانظر: عادل فاخوري، )١9٨5(، �ض ١٦-٢٢. املو�سوعة ملعًنى جزئيٍّ
ابن �سينا، ال�سفاء، العبارة، �ض ٤.  )٦(
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ج . روابط ت�صورية يف تخ�صي�ص م�صمون امل�صطلح:

قاعدُته  املعنى  ي�سكل ت�سور  الذي  النووي  املعريف  املجال  اأن  نلَحظ  اأن  ميكننا 
تخ�سي�ض  بدون  املعنى  ُيْفَهم  ل  الت�سورات  من  بنية  عن  عبارة  الأ�سا�سيُة 
الذهن«،  »ما يف  مثل:  املعنى )ما هو(،  بتحديد طبيعة  اأغلُبها  ويتعلق  روابطها، 
»ما يف النفو�ض«، »ال�سورة الذهنية«، »املفهوم«، »املدلول«، »املُْرَت�َسم يف النف�ض«؛ 
وكيفية حت�سيله )كيف يح�سل(، مبا يف ذلك مقومات هذا التح�سيل الإدراكية 
»اإطلق  الدال«،  »)اللفظ(  )املو�سوع(«،  »اللفظ  مثل:  واملعرفية،  )واحل�سية( 
اللفظ«، »امل�سموع )املرَت�َسم(«؛ ومواقعه )اأين يح�سل(، مثل: »الذهن«، »النف�ض«، 

»اخليال«، »احل�ض«. 
 املعنى

اأين                                              كيف                       ما هو                        

»الذهن« »اللفظ )املو�سوع(«              »ما يف الذهن«              

»النف�ض« »)اللفظ( الدال«                »ال�سورة الذهنية«              

» اخليال » »اإطلق اللفظ«               »املفهوم«                    

»احل�ض« »امل�سموع )املرت�سم(«    »املدلول«                   

»ما يف النفو�ض«       

»املرت�سم يف النف�ض«

اإن معظم هذه امل�سطلحات، ومنها: »اخليال«، و«النف�ض«، و»احل�ض«، علوة على 
يُل عليه، علًما بلزوم  ر فهُمها دون فهم ما حُتِ »الذهن«، و»ال�سورة الذهنية«، يتعذَّ
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ذلك لتخ�سي�ض امل�سمون املعريف مل�سطلح »املعنى« يف الرتاث العربي الإ�سلمي، 
واإحالتها تتجاوز، كما اأ�سرنا اآنًفا، َحْقَلِي اللغة والبلغة لتت�سل بحقل الفل�سفة. 

النف�سية،  الُقَوى  امل�سلمني، على جمموعة من  الفل�سفة  كلها، عند  يُل  حُتِ اإنها 
)اأو امللكات( لدى الإن�سان، تبتدئ بامل�ستويات احل�سية الأولية، وتتدرج اإلى اأعلى 
م�ستويات الإدراك العقلي، ولكل قوة من هذه القوى اللزمة عندهم لفهم كيفية 
موجزة  �سورة  م  نقدِّ لذلك  معّينة؛  ووظائُف  ممّيزٌة،  خ�سائ�ُض  املعنى  حت�سيل 
و«الكيف«،  »املاهية«،  لفهم  عندهم  اللزمة  القوى  هذه  م�سامني  عن  جمَملة 
و�سنلحظ  خا�سة،  �سينا  ابن  ت�سور  على  اعتماًدا  املعنى،  حت�سيل  يف  و«الأين« 
ة التي جندها  تدريجيًّا، اأثناء هذا العر�ض املخت�سر، ات�ساَح امل�سطلحات املْعِنيَّ
وهي  والأ�سوليني،  واملناطقة،  والبلغيني،  اللغويني،  كم�سنفات  م�سنفاٍت  يف 
بدون ذكر لروابطها الت�سورية الكامنة يف اأبواب نظرية النف�ض ونظرية املعرفة 

عند الفل�سفة.

ي�سنِّف ابن �سينا ُقَوى الإدراك لدى الإن�سان اإلى ُقَوى الإح�سا�ض، وُقَوى الإدراك 
ْنفان: ُقَوى الإح�سا�ض الظاهرية، وهي احلوا�ضُّ  العقلي، وُقَوى الإح�سا�ض عنده �سِ
اخلم�ض الظاهرة، )ومنها: ال�سمع( التي تدِرك املح�سو�ساِت مبا�سرًة مع لواحقها 

املادية، وُقَوى الإح�سا�ض الباطنية، وهي خم�ٌض:

�سور  من  تنتِزُعه  ما  حا�سة  كلُّ  اإليها  توؤدي  ٌة  ُقوَّ وهي  امل�سرَتُك،  احِل�ضُّ  اأ(  
احلوا�ض  املنطِبعة يف  ال�سور  بذاتها جميَع  َتْقَبل  اأو  اخلارجية،  املح�سو�سات 

ية اإليها. اخلم�ض املتاأدِّ

رة، وهي قوة حتَفظ ما قِبَله احل�ض امل�سرتك من احلوا�ض  ب( اخليال، اأو امل�سوَّ
َور. اُن ال�سُّ اجلزئية اخلم�ض، فيبقى فيها بعد غيبة املح�سو�سات، فاخلياُل َخزَّ

يف  املحفوظة  ال�سور  ب  فرتكِّ والتحليل،  بالرتكيب  تقوم  قوٌة  وهي  لة،  املتخيِّ ج( 
ل بع�سها عن بع�ض بح�سب الختيار. اخليال بع�سها مع بع�ض، وتف�سِ
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املح�سو�سات  يف  املوجودة  املح�سو�سة  غرَي  املعاين  تدرك  قوٌة  وهي  مة،  املتوهِّ د( 
اجلزئية، ويق�سد ابن �سينا »باملعاين«: ما ل تدركه الُقوى احل�سية، وبذلك 
يدركه  الذي  ال�سيء  هي  »فال�سورة«:  »ال�سورة«،  من  عنده  »املعاين«  تتميز 
�سكِله،  الذئب:  ل�سورة  ال�ساِة  اإدراك  مثل:  مًعا؛  والظاهر  الباطن  احل�ضُّ 
النف�ض من املح�سو�ض  ال�سيء الذي تدرُكه  واأما »املعنى« فهو  وهيئِته، ولوِنه، 
اأو  ، كاإدراك ال�ساة للمعنى املُعاِدي لها يف الذئب،  اأن يدرَكه احل�ضُّ من غري 

املعنى املُوِجب خلوفها وهربها منه.

ه( احلاِفظة الذاِكرة، وهي قوة حتَفظ ما تدِرُكه القوة الوْهمية من املعاين غرِي 
املح�سو�سة املوجودة يف املح�سو�سات اجلزئية، وعندها تنتهي مراحل الإدراك 

احل�سي الباطني.)١(

ومراتب الإدراك احل�سي الظاهري والباطني هذه ي�سرِتك فيها الإن�ساُن و�سائُر 
قوى  وبعدها  احليوانية«،  النف�ض  »قوى  �سينا:  ابن  ي�سميها  ولذا  احليوان؛  اأنواع 
الإدراك العقلي اخلا�سة بالإن�سان، وي�سميها: »النف�ض الناِطقة الإن�سانية«، وهي 
ة«، اأو »الختيار الفكري  ِويَّ قوتان: قوة عاملة )العقل الَعَملي(، وتتعلق بدوافع »الرَّ
وال�شتنباط بالراأي«، ولذلك ي�شفها ابن �شينا باأنها: »التي ت�شتنبط الواجب يف ما 
َل به اإلى اأغرا�ٍض اختياريٍة من  يجب اأن ُيْفَعل من الأمور الإن�سانية اجلزئية؛ ِلُيَتَو�سَّ
ُمَقّدمات اأولية، وذائعة، وجتريبية«)٢(، وقوة عاملة: )العقل النظري(، وهي القوة 
التي »من �ساأنها اأن تنطِبع بال�سور الكلية املجردة عن املادة، فاإن كانت جمردًة 
ها جمردًة بتجريدها اإياها، حتى ل يبقى  ُ بذاتها فذاَك، واإن مل تكن فاإنها ت�سريِّ

فيها من علئق املادة �سيء«)٣(.

ويحدد ابن �سينا ُقَوى العقل النظري يف القوى التالية:

ابن �سينا، اأحوال النف�ض، �ض ٦٠-٦١ .  )١(
ابن �سينا، الإ�سارات والتنبيهات، ج٢ ، �ض ٣٦١.  )٢(

ابن �سينا، النجاة، �ض ١٦5.  )٣(
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اأ( العقل املطَلق )اأو الهيولين(، وهو قوة ال�ستعداد الطبيعي يف الإن�سان لكت�ساب 
املعرفة، كقوة الطفل على الكتابة.

العقلية  الأحكام  ومنها  املعقولت،  اأوليات  باإدراك  ويتعلق  بامللكة،  العقل  ب( 
الَبَدِهيَّة، كمعرفة اأن الكلَّ اأعظُم من اجلزء.

ِهنات وال�ستدلل. ج( العقل بالفعل، ويتعلق، بالإ�سافة اإلى الَبَدِهيَّات، باملرُْبَ

من  تدرُّجه  يف  النظري  العقل  اإليها  ينتهي  التي  الغايُة  وهو  امل�ستفاد،  العقل  د( 
�ساء،  متى  العقليَة  ال�سوَر  ي�ستح�سر  اأن  للعقل  وعندها ميكن  املطلق،  العقل 

»وتكون القوة الإن�سانية قد ت�سبهت املبادئ الأولية للوجود«)١(.

هكذا، اإذن، ياأخذ احل�ضُّ اخلارجيُّ ال�سورَة عن مادتها الواقعية مع مقومات 
ياأخذ  الذي  اخليال  ثم  والو�سع،  واملكان،  والكيف،  كالكم،  املادي،  وجودها 
ال�سورة عن املادة، فتبقى فيه بعد غياب املادة، وتكون تلك ال�سورة على َح�ْسِب 
يِقف  اخليال  لأن  والو�سع؛  والكيف،  املقدار،  من حيث  املح�سو�سة،  املادة  �سورة 
املادة  ياأخذ من  الذي  الَوْهم  ثم  النوعية،  الفردية دون  عند ت�سور اخل�سائ�ض 
معناها الذي تدلُّ عليه ل �سورَتها، ويتعلق الأمر باملعاين غرِي املح�سو�سة املوجودة 
يف املح�سو�سات اجلزئية، في�ستعنُي الَوْهُم يف الحتفاظ بهذه اجلزئيات بال�سور 
َدها اخليال، ثم العقل الذي يدِرُك �سوَر املوجودات جمردًة عن املادة من  التي جرَّ
واإدراك احلاكم  اإدراُك احلاكم احل�سي،  يفرِتق  و«بهذا  الكليات،  َوْجٍه، وهي  كل 

اخليايل، واإدراك احلاكم الوهمي، واإدراك احلاكم العقلي«)٢(.

هكذا يت�سح اأن اإدراك املعاين ينُتج عن ت�سافر جمموع قوى الإدراك احل�سي: 
اإحالت  تت�سح  كما  الناطقة(،  )النف�ض  العقلي:  والإدراك  احليوانية(،  )النف�ض 

ابن �سينا، النجاة، �ض ١٦5- ١٦٦  )١(
)٢(  ابن �سينا، ال�سفاء، العبارة، �ض ٤.
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وتخ�سي�ض  املعنى،  م�سطلح  ت�سور  يف  الأ�سا�سية  امل�سطلحات  بع�ض  وروابط 
م�سامينه عند القدماء من العرب امل�سلمني.  

وقد قامت هذه الدرا�سة على درا�سة اخل�سائ�ض التالية :

١- اخل�سائ�ض ال�سرفية.

٢- اخل�سائ�ض الرتكيبية.

٣- خ�سائ�ض امل�سطلح الدليل من حيث ال�ستقرار والتغيري.

٤- اخل�سائ�ض الأنطلوجية حلقل امل�سطلح الدليل.

)انظر ال�سكل رقم »١« (

ال�ستقرائي،  املنهج  هي:  متداخلة،  مناهج  ثلثة  على  البحث  هذا  و�سيقوم 
واملنهج الو�سفي، واملنهج التحليلي . 
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�سبعة  من  ح�سرها  متَّ  دليل  م�سطلح  ثلثمائة  على  الدرا�سة  هذه  تعتمد 
م�سادر دللية)١(.

ثانًيا: اخل�شائ�ص ال�شرفية مل�شطلحات علم الداللة:

َة  اآليَّ ا�ستخدم  الدليل  امل�سطلح  اأن  الدللة  علم  مل�سطلحات  الإح�ساء  اأثبت 
اأو  بوزٍن  ْد  يتقيَّ فلم  ال�سرفية،  الأوزان  من  عدد  يف  طاف  وقد  بكرثٍة،  ال�ستقاق 
اأوعيًة للم�سطَلح؛ مثل:  اأن هناك بع�َض الأوزان قد  كرُث ا�ستخداُمها  اإل  �سيغٍة، 
الثلثي،  من  جاء  وزَنه  اأن  كما  و)اْفِتَعال(،  و)َتَفاُعل(،  و)َتْفِعيل(،  )َفْعل(، 
والرباعي، واخلما�سي، حتى ال�سدا�سي؛ مما يوؤكد ات�ساَع نطاِق البينة ال�سرفية، 

و�سيوع التوليد ال�ستقاقي فيه.

١/2 امل�شطلح امل�شتق من الثالثي: 

د(،  وقد جاء �سائًعا يف وزن )َفْعل(، وهو اأكرُثها، وكذلك )َفْعلة(، ومنه: )الَق�سْ
ْظم(. ْحت(، و)النَّ ْمز(، و)النَّ ع(، و)الرَّ و)الَو�سْ

د(، و)الُغُمو�ض(. 2/2 امل�شتق الرباعي: كما يف: )املَُميِّز(، و)املَُحدِّ

)التَّْغِيري(،  يف:  كما  )َتْفِعيل(،   وزن:  يف  �سائًعا  وجاء  اخلام�ص:  امل�شتق   ٣/2
ْو�ِسيع(، )والتَّ�سِييق(. )التَّ

و)التناُفر(،  و)الرتاُدف(،  )التقاُبل(،  يف:  كما  )التََّفاُعل(،  وزن  وكذلك   -
و)التما�ُسك(.

)الْفرتا�ض(،  يف:  كما  )اْفِتعال(،  يف:  �سائًعا  وجاء  ال�شدا�شي:  امل�شتق   ٤/2
)وال�ْستمال(، )ال�ْستقاق(، )الْحتواء(.

املعجم  عمر،  خمتار  د.اأحمد  الدللة:  علم  هي:  م�سادر،  �سبعة  من  الدليل  امل�سطلح  ا�ستقراء  مت   )١(
الو�سفي ملباحث علم الدللة العام: د.عبد القادر عبد اجلليل، نظريات علم الدللة املعجمي: ديرك 
جرارتز، اللغة واملعنى وال�سياق: جون لنز، علم الدللة: فرانك باملرء، ل�سانيات اخلطاب: د. حممد 

ابي، علم لغة الن�ض: د.عزة �سبل. خطَّ
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5/2 اجلموع: وهي قليلُة الورود يف امل�سطلح الدليل، وغري حم�سورة يف وزٍن 
، فمنها: )ال�سوابق(، و)اللواحق(، و)العلقات (، و)املفاهيم(. ٍ معنيَّ

ثالثًا : اخل�شائ�ص الرتكيبية )النحوية(:

ط يف  يقوم التكيب على اجتماع لفظني للدللة على م�شطلح معني، وهنا ُي�ْشَتَ
ع )التاآلف(، والذي يقوم على ثلث ركائَز، هي: هذا التجمُّ

- املعنى الدليل للكلمات املركبة.

- ال�سياغة.

- الرتكيب النحوي)١( .

فل ي�سح الرتكيب اإل بوجود روابط دللية ونحوية، واإل ملا حدث التاآلف؛ هذا 
الأعلى)٢(، وقد  اإلى  يتقدم  ثم  الرتكيب،  ال�سغرى يف  الوحدات  يبداأ من  التاآلف 

جاءت املركبات يف امل�سطلح الدليل يف اأربع �سوٍر، هي:

فيه  امل�سطلحات  تكون  وتكاد  �سيوًعا،  الأكرث  وهو   : ِفيُّ الَو�شْ ُب  املَُركَّ  ١/٣
كِّ تختلف فيما بينها: م�سكوكًة، اإل اأن درجَة ال�سَّ

الأ�سلي(،  و)املعنى  الدليل(،  )احلقل  يف:  كما  التلُزم،  �سديُد  ها  فبع�سُ
اللفظني  بتلزم  اإل  املعنى  ي�سح  املميزة(، فل  و)ال�سمة  الدللية(،  و)املكونات 
املتواِردين، وهذه ينطبق عليها التعبري ال�سطلحي، فهي اأ�سبه بامل�سكوكات، فل 

ْيل.   ينف�سل الراأ�ض فيها عن الذَّ

ك؛ مثل: )املجاز  ى اإلى درجِة �ساِبِقِه يف �سدة ال�سَّ النوع الثاين من التلزم ل يرتقَّ
يف  امل�سطلح  ي�ستطيع  كما  الثقايف(،  و)ال�سياق  ال�سوتي(،  و)التوليد  النائم(، 

علم الدللة، �سب�ستيان لويز: ٦٠، ترجمة د.�شعيد بحريي، مكتبة زهراء ال�شرق ، القاهرة، ط١، ٢٠١٠م.  )١(
)٢(  امل�سدر ال�سابق: 5٨.
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هذا النوع من اأن يتعدد الراأ�ض فيه دون الذيل؛ لعلقة اجلزئية بينهما، كما يف: 
)ال�سياق الثقايف )اللغوي(، )العاطفي(.

املت�ساِحبات،  بني  ترِبط  العلقات  من  عدٍد  عن  ُب  املركَّ امل�سطلح  ح  وُيْف�سِ
كاجلزئية، واملكانية، والزمانية، والكمية، وغريها، هذه العلقات ُت�ْسِهم يف �َسكِّ 

املت�ساِحبات وترابطها دلليًّا.

َباِت ال�سائعة يف علم الدللة، ومنه: )نظرية  : وهو اأََحُد املَُركَّ ُب االإ�شايفُّ 2/٣ املَُركَّ
ال�ستدلل(، و)�سبكة الكلمات(.

املعنى(،  )انحطاط  يف:  كما  م�شدًرا،  ياأتي  وقد  ا�شًما،  الراأ�س  فيه  وياأتي   -١
)انقرا�ض الكلمات(، وقد ورد الراأ�ُض يف هذه الأمثلة مفرًدا، وقد ياأتي جمًعا، 

كما يف: )قيود التوارد(، )مكونات املعنى(، )اأفعال الكلم(.

ب الإ�سايف ثابًتا، والذيُل متحرًكا، كما يف: ٢- قد يكون الراأ�ض يف املَُركَّ
املعنى = الأ�سا�ض

املعنى = الهام�سي
املعنى = الإ�سايف

وقد ياأتي العك�ض، بحيث يكون الراأ�ُض متحرًكا، والذيُل ثابًتا، كما يف: 
دوران = املعنى 

نقل =  املعنى
تو�سيع = املغنى

د، كما يف  د، والذيل املتعدِّ بات الإ�سافية �سيوًعا هي ذاُت الراأ�ض املَُوحَّ  اأكرُث املُِركَّ
كلمة:  مع  الإ�سايف  املركب  ورد   حيث  الو�سعية(؛  العقلية/  اللفظية:  )الدللة 
)دللة( يف ع�سرين مو�سعًا، وكذلك )املعنى(: )النف�سي/ الأ�سلوبي/ الإدراكي( 

ًبا  يف ع�سرة موا�سع. َوَرَد ُمَركَّ
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بات الإ�سافية َي�ِسيُع فيها علقُة اجلزء بالكل؛ لذا جند اأن  اأثبت البحث اأن  املركَّ
الراأ�ض اأو الذيل يتكرر ليت�ساَحَب مع مفردات اأخرى تعرب عن هذه العلقة، وذلك  

اأَ�ْسَهَم يف ت�سخيم امل�سطلح الدليل.

ًدا.  اأن اأغلب امل�سطلح املركب تركيًبا اإ�سافيًّا جاء حديًثا اأو ُمَولَّ

: ُب الِعَباِريُّ ٣/٣ املَُركَّ

اأو مركًبا و�سفيًّا،  ا  اإ�سافيًّ وياأتي مركًبا  وهو ما جاء فيها مكوًنا من عبارة، 
كما يف : 

• علم الدللة املنطقي.

• علم الدللة التاريخي.

• احلقل الدليل ال�سريف.

ونلحظ هنا اأن املركب الثالث هو زيادة يف التخ�س�ض على املركب الثاين.

٤/٣ املركبات املزجية )اخلليطة(:

وهي املركبات التي حتتوي على )ل(، اأو )غري(، واأ�سباههما، ومنها:

١ - )الدللية غري ال�سياقية(، ) ال�سياق غري اللغوي(.

ا له. فقد جاءت )غري( يف و�سط الرتكيب �سفًة  ملا قبلها وتخ�سي�سً

ولعل ما ُيوؤَْخذ على هذه النوع من امل�سطلح طوُله، وكرثُة تراُكم دللته، وذلك 
ْعٍف يف �سياغة امل�سطلح. ُر �سَ موؤ�سِّ

٢- )الل ِم�َسا�ض(، وقد اأقرت املجامع اللغوية هذا الرتكيب.
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حيـث  باملعنـى؛  اخلا�سـة  اللفظـة  غيـاب  عنـد  اأثـًرا  لل�سـتعارة  اأن  رغـم   -
اأن  اإل  اآخـر،  جمـال  اإلـى  جمالهـا  مـن  اللفظـة  بنقـل  البتـداع  دور  ياأتـي 
»املجـاز  منهـا:  الـورود،  قليلـُة  الدللـة  علـم  يف  ال�سـتعارية  امل�سطلحـات 

)التوليـد(. )احلقـل(،  النائـم«،  احلـي/  امليـت/ 

لغـة  مـن  فيـه  امل�سطلحيـة  الرتاكيـب  اأغلـُب  جـاءت  الدللـة  علـم  وحلداثـة   -
)احلقـل  املعجميـة(،  )الوظائـف  املميـزة(،  )ال�سـمة  يف:  كمـا  معا�سـرة، 
يف  امل�سطلحـي  التوليـد  اأنتجهـا  املفـردات  هـذه  فاأغلـب  املفاهيمـي(، 

املعا�سـرة. اللغـة 

علقـــة  ب�ســـبب  الو�سفيـــة  بـــات  املركَّ يف  الـــدليل  التعـــدُد  يكـــرُثُ   -
)الدللـــة  كمـــا يف  كل،  مـــن  جـــزًءا  الذيـــل  اأو  الراأ�ـــض  فيكـــون  اجلزئيـــة، 
يف كمـــا  والتنـــوع،  اجلريئـــة  ب�ســـبب  الذيـــل  يتعـــدد  اإذ   العقليـــة(؛ 

)الدللة:الطبيعة، ال�سوتية، ال�سرفية، النحوية، املُعجمية(.

وقد يتنوع الذيل كما يف: )دوران املعنى(، و)نقل املعنى(، )تو�سيع املعنى(.

الإيحائي،  ال�سياغة، كما يف: )املعنى  اإعادة  ب�سبب  الدليل  التعدد  وقد يكون 
وكذلك  ال�سمني/ الثانوي/ الهام�سي(.

رابعًا : خ�شائ�ص امل�شطلح من حيث اال�شتقرار والتغيري: 

نظرًا لتنوع امل�سطلح الدليل، وكرثة فروعه، واختلف زمانه ومن�سئه، والثورة 
املعرفية احلديثة فيه، فقد تعددت حالته:

1/4:خ�صائ�ص امل�صطلح الداليل بح�صب لفظه اأو معناه:

١/٤ /١- م�شطلٌح م�شتِقرٌّ لفظاً ومفهوماً:



 هذه الطبعة اإهداء من املركز وال ي�شمح بن�شرها ورقياً اأو تداولها جتارياً 

25

الندوات والمؤتمرات 11

كما يف: )الدللة - البيان - الكلمة - املعنى(، وهي غالًبا ما تكون  م�سطلحاٍت 
ة الفكرية العربية؛ منها: )الرتادف، التوليد، النحت،  قدميًة، وتت�سح فيها الُهِويَّ

املجاز، ال�ستعارة(.

: ٤-2/١- م�شطلٌح م�شتِقرٌّ لفظاً مبفهوم متغريِّ

 - ال�سياق   - الأ�سداد   - املجاز   - التوازي   - الن�ض   - )اخلطاب  يف:  كما 
القرتا�ض(، فهذه امل�سطلحات قدمية و�سائعة، اإل اأن املفهوم قد انتاَبه التغري، 
وتعدد  احلديث،  الدللة  علم  ب�سبب  النتقال؛  اأو  الت�سييق،  اأو  بالتو�سيع،  اإما 

نظرياته، وات�ساع علومه.

: ٌ لفظاً مبفهوم م�شتِقرٍّ ٣/١/٤- م�شطلٌح متغريِّ

اأما  قدمي،  م�سطلٌح  الت�سادِّ  فم�سطلُح  العك�ض(،  الت�ساد،  )التقابل،  يف:  كما 
)التقابل(، و)العك�ض( فهما حديثان يدلن على املفهوم نف�سه لذاك امل�سطلح. 

١ - امل�سطلح واإعادة ال�سياغة:

العلماء  تف�سري  اأو اختلف   الرتجمة،  ب�سبب  اإما  امل�سطلح،  تعاد �سيغة  حيث 
هو  يكون  اأحدهما  اأن  اإل  امل�سطلحني  بكل  اجلماعة  معرفة  ورغم  ملفهومه، 

ل(؛ ب�سبب ال�سيوع، اأو ال�سلمه الِعْلمية، كما يف: )امل�سطلح املَف�سَّ

١ - ال�ستمال/ علقة اجلزء بالكل. 
٢ - النحطاط / الت�شنيع

٣ - النحت/ املزج.
٤ - التوازي / التوازن.

حيث متت اإعادة ال�سياغة مبرتاِدٍف اآَخَر.

بة، كما يف )علم الدللة املعريف/  كما تاأتي اإعادة ال�سياغة يف امل�سطلحات املَُركَّ
علم الدللة الإدراكي(: )التلزم اللفظي/ امل�ساَحبة اللفظية(. 
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يف:  كما  العك�ض،  اأو  بًا  مركَّ �سياغته  تعاد  ثم  مفردًا،  امل�سطلح  ياأتي  وقد 
ُب تف�سريًا للمفرد،  )القرتان(، )امل�ساحبة(: )التلزم املعريف(، فيكون املركَّ
اأف�سُل  املفرد  �سياغة  فاإن  ذلك  ورغم  بالرتكيب،  الكل  اإلى  اجلزء  اإعادة  اأو 
ولعل  املعنيني،  ت�ساوي  عند  ل�سيما  املركب؛  ال�سم  من  امل�سطلح  ا�سم  يف 
جعل  يف  ت�سهمان  اأنهما  اإل  �سلبيتها،  رغم  الت�سميات  وتعدد  ال�سياغة،  اإعادة 
يف  اخَلَلَل  م  ويَقوِّ جانٍب،  من  امل�سطلحية  ي  ُيرْثِ دائم  ِحراك  يف  امل�سطلحات 

امل�سطلح القدمي من جانٍب اآَخَر.

ح ذلك عن اأن اأغلب تلك امل�سطلحات املركبة هي م�سطلحات خَلفتها  وُيْف�سِ
ِعف  ُي�سْ َثمَّ  ومن  اللغوية،  واجلماعة  اللغة  بني  التناُغَم  ي�سعف  مما  الرتجمة؛ 
ا�سُتعِمل  التي  اللغة  َرِحِم  اآَخَر غرِي  َرِحٍم  ُوِلَد من  ال�ستعماَل؛ لأن امل�سطلح  قد  
فيها، ومبا اأن )امل�سطلح يعك�ض الثقافة، وال�ستعمال يعك�ض املعرفة()١( فاإن هذا 

ِخيل. ْعف النتماء للم�سطلح الدَّ يوؤدي اإلى �سَ

2/4 خ�صائ�ص امل�صطلح من حيث اال�صتخدام:

اجلماعة  على  اأجنبيًّا-  اأو  ًبا  ُمَعرَّ كان  اإن  يدخل-  اأو  امل�سطلح  ُي�َسكُّ  عندما 
)التداُول(،  عملية  تبداأ  والتوحيد()٢(  التنميط،  )التقيي�ض،  ويتجاوز  اللغوية، 
ها نف�سي،  وهي التي ت�سمن له الثباَت، هذه العملية متر بعدد من املوؤثرات بع�سُ
لأيٍّ من  بال�سلطة  امل�سطلح  �سيوع  يرتبط  وهنا  لغوي،  واآخُر  اجتماعي،  ها  وبع�سُ

تلك املوؤثرات، فهي القوة التي متَنحه البقاء واحلياة.

فعندما يطَلُق امل�سطَلُح ينطبق عليه قانوُن ال�سماع، ومن ال�سماع تن�ساأ حالتان:

ْبق له، ومدى  ١/2/٤ اال�شتعمال: وحتدده عوامُل، كاحلاجة اإلى امل�سطلح، وال�سَّ
اأ�سا�ٌض،  اإليها عامل  واملعنى، ي�ساف  ال�سكل  اللفظ من حيث  وقوة  البتداع فيه، 

وهو قدرة امل�سطلح على القيام بوظائفه الثلث:

علم امل�سطلح بني املعجمية وعلم الدللة، عثمان بن طالب: 5١.  )١(
علم امل�سطلح، د.على القا�سمي: ٣٠5.  )٢(
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�ض له. اأ - الوظيفة الفكرية: وهي قدرته على اإنتاج املعرفة يف املجال العلمي املخ�سَّ

ب - الوظيفة اللغوية: وتكُمن يف جعل امل�سطلح نظاًما لغويًّا.

ج - وظيفة القيم: وتاأتي يف قدرة امل�سطلح على جت�سيد املعرفة وربطها بقيم 
اجلماعة ت�سميًنا اأو ت�سريًحا)١( .

ِعف من ا�ستعماله وتداُوله؛ لأنه قد فقد  اأما اإذا  كان امل�سطلح دخيًل فهذا ُي�سْ
 ٌ ومعربِّ اأنتجته،  التي  للأمة  مراآٌة  فامل�سطلح  املعرفة،  اإنتاج  وهي  له،  وظيفة  اأوَل 
عن فكرها وثقافتها؛ وهو �سورة لذاكرتها واأيدلوجيتها الثقافية، فاإذا ُا�سُتْنِبَت يف 
ُعَف ا�ستعماله، وجند يف هذا الأُْخُدوِد  غري اأر�سه َفَقَد كثريًا من خ�سائ�سه، ثم �سَ

كثرًيا من م�سطلحات علم الدللة، وال�سبب عاملن:

2/2/٤ الرتجمة: 

لُّ النظرية  يعتمد علم الدللة احلديث على نظريات دللية غربية، فعندما حَتُ
لُّ معها م�سطلحاُتها، فن�ساأت من ذلك كثرٌي من امل�سطلحات الدللية  الدللية حَتُ
التعريب،  اأو  اللفظي  التوليد  قوانني  وا�ستخدام  الرتجمة،  باأثر  احلديثة  العربية 
اأدت  اللغوية، بل جاءت بجهود فردية  املجاِمع  قلَّما تقف وراءها  وهذه الرتجمة 
يف  نلحظها  وقد  التعددية،  وَثمَّ  امل�سطلح،  يف  وفو�سى  وت�ساُرب  ت�ساُدم  اإلى 

امل�سطلحات التالية:

١ - احلقل= املعجمي= الدليل= املفاهمي= التكوين.

٢ - املعنى= الإ�سايف= الثانوي= ال�سمني= الهام�سي.

٣ - علم اللغة الإدراكي= املعريف= العرفاين.

٤ - التداولية = الذرائعية.

)١(  انظر: كاريزما امل�سطلح النقدي، حل�سن دحو: ٢١٤، جملة املميز، العدد ال�سابع: ٢٠١١، خمرب 
اأبحاث يف اللغة والأدب اجلزائري، جامعة ب�سكرة. 
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5 - امل�ساحبة = القرتان= التلزم اللفظي.

٣/2/٤ التوليد اال�شطالحي:

ل متثيل الأ�سياء والأفكار  اإن اللغة حتيا وتتطور بالتوليد، وهو عملية اإبداعية ُت�َسهِّ
والأحداث بالأ�سوات والعلمات التي تنوب عنها)١(.

فالتوليد  الدليل،  التوليد  عن  يختلف  م�سطلِحي  توليد  عن  التوليد  ويف�سح 
ي املفردة، ومن ثم احلقل  الدليل يتيح مدلوًل جديدًا مع املدلول القدمي؛ مما ُيرْثِ
معجمي  ملدلول  تر�سيح  فهو  امل�سطلحي  التوليد  اأما  اإليه،  تنتمي  الذي  الدليل 
يف  ذلك  ورود  كرث  وقد  يخ�سه)٢(،  علمي  اأو  فني  مفهوم  على  داًل  ليكون  واحد؛ 

م�سطلحات علم الدللة، ومنها:

٣- التوليدية. ١ - احلقل.  
5- النظرية الن�سبية. ٤- البنيوية.   ٢ - ال�سمة.  

٤/2/٤ الَهْجُر: حيث يتم َهْجُر م�سطلحات عديدة، ولأ�سباب عديدة.

3/4- ت�صنيف امل�صطلح من حيث الف�صاحة:

على  وقدرتها  والأ�سالة  الف�ساحة  حيث  من  الدللة  علم  م�سطلحات  تتفاوت 
�َض من لغة اأخرى مبعناه دون  البتداع، فمنها ما هو ف�سيح اأ�سيل، ومنها ما اْقرُتِ
لفظه، واآخر اقرِت�ض بلفظه ومعناه، وهذا اأكرثها خطرًا؛ اإذ تعلن فيه اجلماعة 
اللغوية عزوَفها عن لغتها؛ ل�سعٍف اإما يف اجلماعة، واإما يف اللغة، فتلجاأ مذعنًة 

اإلى القرتا�ض.

�سور امل�سطلح من حيث الف�ساحة:

بريوت  العربية،  الوحدة  درا�سات  مركز  خالد جهيمة،  ترجمة،  فران�سوا:٢٠  بريفو، جان  املولَُّد، جان   )١(
لبنان، ط١، ت٢٠١٠م.

)٢(  علم امل�سطلح بني املعجمية وعلم الدللة، د: عثمان بن طالب: 9٠.
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١/٣/٤ م�شطلح عربي اأ�شيل قدمي وم�شتِقر:

 - الكناية   - ال�ستعارة   - امل�سرتك   - النحت   - النظم   - الرتادف  ومنه: 
ال�سياق - الت�ساد.

2/٣/٤ م�شطلح عربي حديث: 

املعرفة يف  ثورة  بفعل  التوليد  اإلى  املولَّد؛ حيث ظهرت احلاجة  امل�سطلح  وهو 
علوم الدللة، وبفعل الرتجمة؛ اإذ اأ�سبحت هناك تر�سانة من امل�سطلحات تقف 
ى، فيوؤذن لها بالدخول، فل منا�ض من التعريب فيها، ومنها:  عند باب اللغة لُت�سمَّ
)الر�سف - ال�سوابق - اللواحق - اللم�سا�ض - الكفاية النف�سية - العرفانية - 

علم التاأثيل(. 

فهذه امل�سطلحاُت و�ساكلُتها دخلت على اللغة العربية بفعل الرتجمة، وقوانني 
التوليد امل�سطَلِحي.

علم  م�سطلحات  يف  وروُده  َيِقلُّ  نوع  وهو  ب(:  )ُمَعرَّ اأجنبي  م�شطلح   ٣/٣/٤
امل�سطلح  جمال  اأن  رغم  و  والتعريب،  التوليد  على  اللغويني  حلر�ض  الدللة؛ 
)لغوي( اإل اأنه مل يْخُل من امل�سطلحات الأجنبية رغم قلتها؛ مثل: )ال�سيمانتك(، 
)الربجماتية(،  )الكل�سيم(،  )البولزمي(،  )الهومنومني(،  )اللك�سيم(، 
ُد اللغويني العرب للم�سطلح الأجنبي يف قلة دخوله  )ال�سيمياء(، فقط اأَ�ْسَهَم تر�سُّ

للغة العربية.

اأبحاث  امل�صطلح:تهدف  حلقل  االأنطولوجية  اخل�صائ�ص  خام�صًا: 
الأنطولوجيا، عمومًا، اإلى تق�سيم العامَل عند مفا�سله الأ�سا�سية؛ بغر�ض اكت�ساف 

الفئات والأنواع الأ�سا�سية التي تندرج حتتها موجوداته ب�سكل طبيعي)١( . 

انظر: ال�سبكات الدللية والأنتولوجيا العربية باعتماد املعاجم املقي�سة: د.عبد املجيد حمادو واآخرون:9.  )١(
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النماذج  خلل  من  للغة  املعريف  التمثيل  على  القدرة  متتلك  فالأنطولوجيا 
بالكليات من خلل جمموعة  واملفاهيم  باملفاهيم،  الألفاظ  بربط  تقوم  التي 
وبنائها،  املعرفة  قواعد  ت�سكيل  يف  ي�سهم  مبا  بينها،  الدللية  العلقات  من 

ل تداوَلها. وي�سهِّ

املعا�سرة،  امل�سطلحية  النظرية  �سياق  يف  امل�سطلحي  عمل  يكون  حيث 
جمال  منذجة  من  النمذجة  هذه  ت�ستلزمه  ومما  معرفية،  منذجة  باعتباره 

الخت�سا�ض، ومنذجة الت�سور.

فنمذجة املجال وظيفتها الأولى تدبري املعرفة، ومن ثمَّ على امل�سطلحي اأن 
الذي  الفرعي  العامَل  بها  ُبِنَي(  )اأو  م  ُنظِّ التي  الكيفية  لتمثيل  منوذًجا  يوِجَد 

له جمال الخت�سا�ض. ي�سكِّ

ومن الت�سورات القاعدية يف جمال الدللة: )ت�سور املعنى(، فكل �سئ يف 
حقل الدللة يدور حول املعنى.

اأما منذجة الت�سور فتتعلق بالتمثيل للمحتوى الدليل الذي ي�سكل الت�سور، 
وذلك باعتماد الختيارات التي تتيحها النظريات الدللية؛ كاأن يعترب املعنى 
الت�سوري ممّثل يف تعريف الت�سور الذي ميكن بدوره اأن ميثل يف �سورة منوذج 

ت�سوري، كال�سبكة الدللية، اأو الإطار الدليل اإلخ )١(.

ومن الق�سايا املندرجة يف منذجة الت�سور البنيُة املعرفيُة التي تك�سف عنها 
امل�سطلحات، ومنها ما يعترب »متثيًل اأنطولوجيًّا« للم�سطلحات، اأو »منذجًة« 
للت�سورات امل�سطلحية التي ميكن اأن تلحظ العلقات بني عنا�سرها يف عدة 

م�ستويات، اأهمها التعاريف اأو نظام الروابط الت�سورية. 

غاليم )٢٠١٠(، �ض. ٢١؛ وانظر مارتن وفان دير فليت )٢٠٠٣(، �ض.٣٤٣. ٣٤٣-٣٤٦.  )١(
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١/5 وتتكون االأنطولوجيا من عنا�شر اأ�شا�شية اأهمها: 

١ - املوجودات والكائنات.

٢ - الأنواع والفئات.

٣ - اخل�سائ�ض الدللية.

٤ - العلقات الدللية بني تلك املوجودات. 

)انظر �شكل »2« (

فروعهاالكلمة )جمالها(

املعجمية - املركزية - الهام�سية - الإيحائية١- الدللة 
- ٢-علم الدللة البنيوي  التوليدي-   - التاأويلي   - املنطقي 

التاأثيلي
- ٣- العلقات الت�سمني   - ال�ستمال   - الت�ساد   - الرتادف 

ال�سرتاك

الدللية/  )احلقول  اأ�سا�سية:  نظريات  ثلث  على  الأنطولوجيا  بنية  وتقوم 
التحليل الدليل/ العلقات الدللية(. 

وتبدو قيمة النظريات الدللية يف بناء الأنطولوجيا بقدرتها على حتديد املعنى 
تفكيك  على  قدرتها  وكذلك  له،  الدللية  ال�سمات  وبناء  بو�سوح،  للفظ  الأ�سا�ِض 
مفاهيمها  ويحدد  معرفيًا،  ل متثيلها  ُي�َسهِّ املعنى مبا  ذرات  اإلى  الدللية  الوحدة 
و�سماتها، بحيث تكون املعاين داخل احلقل �سبكة وا�سعة متعددة الأبعاد، تن�سج 

العلقات الدللية خيوطها)١( . 

نوال بنت  اأمنوذًجا، د.  الأر�ض، )درا�سة لغوية حا�سوبية يف �سوء حقل املكان  اأنطولوجيا  انظر: بحث   )١(
اإبراهيم احللوة:١٣ بحث من�سور يف جملة علوم اللغة، العدد )55( ٢٠١٣م.
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اأما العلقات الدللية التقليدية اإلى تقوم عليها الأنطولوجيا، فاأهمها العلقات 
اأما   ،) ال�ستمال   ( بالكل:  اجلزء  وعلقة  )الت�سمني(،  كال�ستعلء:  الرتاتبية، 
الت�سمني فهو مقيا�ٌض كيفيٌّ للمفاهيم، يقوم على ال�سفات امل�سرتكة بني اأ�سناف 
هذا املفهوم، وهو اأكرثها تداوًل، ومنه تتفرع الأنطولوجيا، واأما )ال�ستمال، وهو 
املفهوم  �سمول  على  يقوم  للمفهوم،  كميٌّ  مقيا�ٌض  فهو  الكل(،  من  اجلزء  علقة 
اأخرى  اإلى جانب علقات  املفهوم،  عليها هذا  ينطبق  التي  الأ�سناف  عددًا من 

كالرتادف والت�ساد.

املعجمية  العلقات  من  اأكرب  بعدد  يهتم  احلديث  املعجمي  النهج  اأن  علمًا 
الدللية،  ال�سرفية،  )العلقات  لت�سمل:  ذلك  تتعدى  والتي  الأنطولوجيا،  داخل 
اإلى  املنتِمَية  الت�سورية  الروابط  اإلى  اإ�سافة  التوزيعية، والتلزمية(،  والرتكيبية 

امل�ستوى املعريف.

2/5بناء املفاهيم داخل االأنطولوجيا:

١/2/5 هناك مفاهيم عامة, وهي )املجاالت(:

ولها خ�سائ�ض، ومنها يف حقل علم الدللة: )املنهج الدليل - املعنى الدليل 
- النظرية الدللية- الن�ض - احلقل(.

اإذ جند هذه املفاهيم اأو املجالت فروعًا عن احلقل، وهي تت�سف بالآتي:

ا يف )املعنى( و)احلقل( و)النظرية(.  ١ - اأنها حتتوي على �سمات اأقل كمًّ
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)انظر ال�شكل ٣(

٢ - ذات تفا�سيل قليلة.

والتدرُّج  املرتاِدفات،  َك�َسَبِه  مت�سابهة،  مفاهيم  املجال  من  يتفرع   -  ٣
الت�ساد(،  العلقات    )املعنى    الت�سمني:  علقة   فمن  الدليل، 
 - احلاّد   - املتدرج   - املتعاك�ض  الت�ساد:   ( ال�ستمال:  علقة  ومن 
 ) املتدرج  )احلاّد/  الت�ساد(   / )الرتادف  الت�ساد:  علقة  ومن   الجتاهي(، 

) التو�سيع/ الت�سييق(.
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منوذج التمثيل االأنطولوجي �شكل رقم »٤«

2/2/5 يف االأنطولوجيا هناك مفاهيم خا�شة وحمددة, وهي فروع من هذه 
املجالت ولها خ�سائ�ض، وهي:

املفرد  ال�سيء  �سفة  حتديد  على  وت�ساعد  اأكرث،  دللية  �سمات  على  ١-حتتوي 
الذي ميثل هذا املفهوم.

)انظر ال�شكل رقم »5« (
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٢- حتتوي على �سمات اأدق من املجال، وت�ساعد على حتديد )املميِّز( الدليل، 
من  ال�سل�سلة  اآخر  يف  ال�سمة  هذه  وتقع  الكلمة،  هذه  يف  اإل  توجد  ل  �سمة  وهو 

التحليل، ول تتكرر اإل يف حالة الرتادف.

٣- ُتعربِّ عن تفا�سيل دقيقة.

)انظر ال�شكل رقم »٦« (

٤- ُتعربِّ عن التدرج الدليل، والتنوع الدليل داخل احلقل واملجال والفرع.

وميكن اأن تطور الأنطولوجيا اأنواعًا عدة من العلقات يت�سح فيها ت�ساُبُك احلقل 
مع املجال واملجال مع الفرع، ون�سرب لتمثيل هذه العلقة بال�سكل الأنطولوجي 

التايل )7(.
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)انظر ال�شكل رقم »7« (

اأَ�ْسَبُه  فهو  الأ�سفل،  اإلى  الأعلى  يتدلَّى من  املعنى  اأن  الأنطولوجيا  اأ�سكال  ومن 
ي�سمح  العلقات من خلل علقة )هو(، مبا  �سبكٌة من  بعناقيَد دلليٍة تربطها 
علقة  خلل  من  وفروعه  احلقل  جمالت  داخل  ال�سمات  من  لعدٍد  بالتجمع 

)الت�سمني(، وهنا تكمن  قدرة الأنطولوجيا على ربط املعرفة باملفاهيم.
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نتائج البحث :
بعد اأن ُطْفنا يف امل�سطلح الدليل يف اللغة العربية و�سًفا عطفنا على التحليل 

الذي اأ�سفر عن النتائج التالية:
١- رغم �سخامة حقل امل�سطلح الدليل، ورغم تنوعه الفكري والثقايف، اإل اأن 
ال�سلة بني املعنى الأ�سلي، واملعني امل�سطلحي تبدو وا�سحًة - يف كثري منه-  

ِلُقْرٍب دليل بينهما.
علمًا  ُيَعدُّ  فاإنه  ذلك  ومع  احلديثة،  اللغوية  العلوم  من  الدللة(  )علم  ُيَعدُّ   -٢
نا�سجًا، اأ�سهم الرتاث والعلوم الغربية والرتجمة يف نه�سته، واإن كانت َت�ُسوُبه 

بع�ُض امللحظات.
جديدة؛  علوم  فيه  دخلت  حيث  احلديث؛  الدللة  علم  ات�ساَع  البحث  اأثبت   -٣
وال�سياق،  واخلطاب،  والن�ض،  البلغة،  والنحو،  وال�سرف،  كال�سوت، 

م م�سطلحاته. والنظم، واملنطق، والفل�سفة، وهذا اأدى اإلى ت�سخُّ
ورافٍد  اأ�سيل،  عربي  رافٍد  راِفدين:  على  الدللة  حقل  م�سطلحات  اعتمدت   -٤
كاد  فقد  لذا  والتعريب؛  بالتوليد  ب�سجاعتها  العربية  فته  تلقَّ دخيل  حديث 

امل�سطلح الدليل يكون عربيًّا �سوى م�سطلحات قليلة ميكن ح�سرها.
احلديث  الدليل  امل�سطلح  �سياغة  اآليَّات  اأكرث  من  والتوليد  ال�ستقاق  ُيَعدُّ   -5

ا�ستخداًما.
٦- اأثبت البحُث الن�سجاَم الدليلَّ بني دللة ال�سيغة وامل�سطلح، كما يف اْفِتعال: 
 - التو�سيع   - )الت�سييق  َتْفعيل:  ويف  النزياح(،   - النتقال   - )ال�ستقاق 
اأثر  يوؤكد  مما  الرتادف(؛   - التنافر   - )التقابل  تفاعل:  ويف  الت�سمني(، 

ال�سيغة ال�سرفية يف بناء مفهوم امل�سطلح.
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قوالَب  معينة  �سيغ  ا�ستخدام  اإلى  فروعه  اأو  احلقل  جمالت  بع�ض  متيل   -7
يف:  كما  )تفعيل(،  �سيغة  جند  املعنى(  )تغريات  جمال  ففي  للم�سطلح، 
التخ�سي�ض(،   - الت�سبيه   - الرت�سيخ   - الت�سنيع   - الت�سييق   - )التو�سيع 
ويف جمال العلقات جند �سيغة )تفاعل(، كما يف: )الرتادف - التقابل - 

الت�ساد - التنافر(.
٨- اأ�سهمت الأنطولوجيا يف الك�سف عن جوهر امل�سطلح وعلقاته الدللية من 
وال�ستعلء  ل  التَّ�َسفُّ علقة  بيان  يف  الت�سمنُي  اأ�سهم  كما  الت�سجري،  حيث 
والتدرج يف حتديد مكان امل�سطلح ما بني مفاهيم مقاِربة له يف املجال نف�سه.
9- اعتمد علم الدللة العربي يف نه�سته احلديثة على النظريات اللغوية الغربية، 
َة العربية؛ اإذ بدت ظاهرًة جليًة يف  اإل اأن ذلك- رغم اأثره- مل يطم�ض الُهِويَّ

كثري من م�سطلحات احلقل.
امل�سطلح  يف  ظهورًا  الأنطولوجيا  علقات  اأكرب  من  ال�ستمال  ظاهرُة  ُتَعدُّ   -١٠
يف  التنوع  لكرثة  مفرداته؛  تكاُثِر  و�سائل  من  و�سيلًة  كانت  حيث  الدليل؛ 

مفاهيم املجال اأو الفرع، ب�سبب )علقة اجلزء من الكل(.
١١- قامت الأنطولوجيا بر�سٍد دقيٍق للخ�سائ�ض الدللية لكل م�سطلح، وبيان 
بنائي  مبنهج  احلقل  داخل  اآَخَر  مب�سطلح  تربطه  التي  الدللية  العلقات 

ي. َلقِّ َل الإدراَك والتَّ �َسهَّ
تفريع  عن  امل�سئولة  وهي  الدليل،  الت�سمني  ظاهرُة  ال�ستمال  ظاهرَة  يلي   -١٢
ا وا�ستفاًل، وهي من اأقدر العلقات يف بناء �سبكة  ِتِه علوًّ احلقل، وبناء �ُسلَِّميَّ

املفاهيم داخل احلقل.
لت هذه الظاهرة اأخدودًا  ١٣- يلي ظاهرَة ال�ستمال ظاهرُة الرتاُدف؛ حيث �سكَّ
والقرتا�ُض  الرتجمة،  و�سعُف  الإقليميُة،  �سبُبها  امل�سطلحات  من  �سخمًا 
يَب امل�سطلح الدليل بالَفْو�سى  الأجنبي، فدفعت العربيُة وباَل ذلك باأن اأُ�سِ

دية لغري حاجة. والتعدُّ
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١٤- اأدت ظاهرُة الرتادف اإلى تعدد امل�سطلح، فاأظهرت احلاجُة قانونًا جديدًا هو 
الَهْجُر وال�سيوع، فُهِجَرت م�سطلحاٌت، و�ساعت اأخرى، كما يف: )توليدية/ 

ذرائعية ( )معرفية/ عرفانية /عرفَنة(
ل�سيما  ا�ستخدامًا،  الرتادف  اآليات  اأكرث  من  ال�سياغة  اإعادة  ظاهرُة  تعد   -١5
بني املفرد واملركب، كما يف: )امل�ساحبة/ القرتان(، و)التلزم اللفظي(.

١٦- ك�سف تعدد املعنى داخل احلقل قدرَة اللغة العربية على التوليد الدليل من اجلذر 
الواحد بدًل من خلق مفردات جديدة، ومنه: )دال/ مدلول/ دللة/ دليل(.

بجميع  الدليل  امل�سطلح  �سناعة  اآليات  من  كاآلية  املركب  ال�سم  َي�ِسيُع   -١7
اأنواعه، ويكرُث املركب الو�سفي، وال�سمي، والإ�سايف، وهو اأكرث تداوًل من 
ال�سم املفرد، ومنه: )الت�ساد القطبي - دوران املعنى - الدللة ال�سرفية(، 
الدللة املنطقي(، و)علقة اجلزء  الثلثي، ومنه: )علم  َيِرُد املركب  كما 
فهذه  طويلة،  مركبات  تبدو،  كما  وهي،  التعبري(،  يف  ف  و)التَلطُّ بالكل(، 

ت ماأَْخذًا عليه. واأمثالها اأ�سعفت بنيَة امل�سطلح، وُعدَّ
١٨- يقلُّ ا�ستخداُم اآليِة النحت يف امل�سطلح الدليل العربي، وهذ مما يوؤخذ على 
املركب دون  امل�سطلح  نفعًا يف �سياغة  �سُيْجِدي  النحت  اأن  �سياغته، رغم 

احلاجة اإلى املركبات الثلثية فيه.
الدليل هي مبثابة مت�ساِحبات لفظية  املوجودة يف امل�سطلح  املركبات  اإن   -١9

تختلف فيها درجة الت�ساُحب ما بني التلزم وامل�سكوكات .
٢٠- اأثبتت درا�سة امل�سطلح الدليل يف �سوء الت�سجري الأنطولوجي اأنها �ستفتح 

الطريق �سمًحا اأمام منذجته حا�سوبيًّا .
٢١- تك�سف الأنطولوجيا عيوَب �سناعة امل�سطلحات يف العلوم كافة، ويف امل�سطلح 
خا�سة؛ حيث تظهر الفجوات امل�سطلحية داخل احلقل، كما تظهر قدرة لغة 

احلقل على حتديد مفاهيم امل�سطلح مبا مينع تكرار اللفظ اأو املعنى.
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اإذ  الدللة وعلم املنطق؛  العلقة بني علم  الأنطولوجي قوة  الت�سجري  اأثبت   -٢٢
جند كثريًا من التداخل بني مدلولت العلمني وم�سطلحاتهما.

حيث  الدليل؛  امل�سطلح  يف  للمجاز  ا  ثريًّ م�سدرًا  مب�ساِحباته  املكان  ُيَعدُّ   -٢٣
الدوران   - البنيوية   - )الحتواء  ومنه:  بني احلقلني،  وا�سحًا  تعالقًا  جند 
ِقّي - القطب - املتدرج - الفجوة - احلقل - الأ�شا�س  - النحطاط - الرُّ
- املركزية - الهام�سية - الو�سع - النقل - ال�ستقاق - النزياح - النحت 
- املجاز - الر�سف - الرتبة - النحراف - التحويل(، وذلك يوؤكد اأن حقل 
ًبا للم�سطلح الدليل، واأغلُبها من املجاز امليت، اأما  املكان كان َمْرَتًعا ِخ�سْ

املجاُز احليُّ فَيِقلُّ ههنا، ومنه: )التوليد - املجاز امليت - املجاز احلي (.
هذا ما ا�ستطعنا معه جهدًا، ولنا مع امل�سطلح الدليل ِوْرٌد اآَخُر يف وقت اآَخَر 

باإذن اهلل.

واحلمد هلل الذي تتم بنعمته ال�ساحلات
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مقدمة:

يذهب الل�ساِنيُّوَن اإلى القول: اإن الوظيفَة الأ�سا�َض للُّغة هي التوا�سل بني اأفراِد 
لنقل  وو�سيلٌة  الفكر،  ِوعاُء  فهي   ، َن�ْسَتْخرِبُ وبها   ، ُنْخرِبُ بها  اإذ  ما؛  لغويٍة  ع�سريٍة 
امل�ساعر، وَمظهٌر من مظاهر احل�سارة الب�سرية، غرَي اأن اللغَة لها وظائُف اأخرى 
م�ستقٌة من وظيفتها الأولى، من بني هذه الوظائف اأن اللغة هي الو�سيلة التوا�سلية 
قادرة  اإنها  بل  التوا�سلية،  الأن�ساق  من  غريها  ترتِجَم  اأن  ميكنها  التي  الوحيدة 
على و�سف نف�سها، هذه الوظيفة هي التي �سماها الل�سانيون بالوظيفة امليتالغوية 
اأو الوا�سفة، اأو ما يعرف كذلك باللغة اخلا�سة مبجال معريف معني؛ اإذ لكل علم 
لة من جمموع امل�سطلحات التي يتوا�سل بها امل�ستغلون بق�ساياه، وهي  لغته امل�سكَّ
التي متيزه عن غريه من العلوم، انطلًقا من هذه امللحظة، وبالنظر يف تاريخ 
العلوم، نتبني اأهمية انتقاء امل�سطلحات، وحتديد املفاهيم التي يعربَّ بها عنها؛ 
هوا ملا قد ين�ساأ عن عدم حتديِده  فقد اهتم الدار�سون منذ القدم بامل�سطلح، ونبَّ
على  اأو  ال�سرفية،  ال�سيغة  م�ستوى  على  ذلك  كان  اإن  و�سبِطه،  دقيًقا  حتديًدا 
م�شتوى املحتوى الدليل، فو�شعوا جملًة من ال�شروط غايُتها الحتاُز من كل لب�س 
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قد يعرِتي ا�ستعماَله، ويجعله �سعَب الإدراك والفهم، فامل�سطلحات هي مفاتيح 
العلوم، كما قال اخلوارزمي يف كتابه »مفاتيح العلوم«، ذلك اأّن فهم امل�سطلحات 
ُ عن مفهوم، واملعرفة َن�َسٌق من املفاهيم  ُف الِعلم؛ اإذ امل�سطلح هو لفٌظ يعربِّ ِن�سْ

ل منظومًة من�سجمَة العنا�سر.  ها ببع�ٍض، فت�سكِّ يرتبط بع�سُ

ولقد اأدرك القدماء من علماء الأ�سول والفقهاء والنحاة وغريهم من اأقطاب 
فقال  العلوم،  حت�سيل  يف  ودوره  امل�سطلح  اأهميَّة  الإ�سلمية  العربية  املعرفة 
ُم؛ لعموم  القلق�سندي: “على اأّن معرفة امل�سطلح هي اللزُم املحتَُّم، واملهمُّ املقدَّ

احلاجة اإليه، واقت�سار القا�سر عليه:
نِع «)١( اإنَّ ال�سنيعَة ل تكوُن �سنيعًة      حتَّى ُي�ساَب بها طريُف امَل�سْ

اف ا�سطلحات الفنون«، حيث  كما اأ�ساراإليه التَّهاَنِوي يف مقّدمة كتابه امل�سهور: »َك�سَّ
نة، والفنون املرَوّجة اإلى الأ�ساتذة هو ا�ستباُه  قال: »اإّن اأكرث ما ُيْحَتاج له يف العلوم املدوَّ
اإلى  فيه  لل�سارع  يتي�سر  ل  بذلك  ُيعَلم  مل  اإذا  به  ا�سطلحًا  ِعلم  لكِلّ  فاإّن  ال�سطلح، 
ف اللغويون العرب القدامى امل�سطلَح  الهتداء �سبيًل، ول اإلى فهمه دليًل.« )٢(، وعرَّ
العامة  اللغة  من  ُنِقَل  لفٌظ  اأّنه  اأو   ، ٍ معنيَّ مدلوٍل  لأداِء  القوُم  عليه  ُع  يتوا�سَ لفظ  :«باأّنه 
اإلى اللغة اخلا�سة للتعبري عن معًنى جديد«)٣(، بينما ذهب اجلرجاين  اإلى القول باأن 
ُيْنَقل عن مو�سعه« ثم  امل�سطلح: »عبارة عن اتفاق قوٍم على ت�سمية ال�سيء با�ْسٍم ما، 
اأ�ساف وكاأّنه يتحدث عن بع�ض طرائق و�سع امل�سطلح: »اإخراج اللفظ من معًنى اإلى 
اآَخَر؛ ملنا�سبٍة بينهما«)٤(، اأما اأبو البقاء الَكَفِوي  فريى يف كتابه »الكّلّيات« اأن »ال�سطلح: 
هو اتفاُق القوم على و�سع ال�سيء، وقيل: اإخراج ال�سيء عن املعنى اللغوّي اإلى معًنى اآَخَر 

الكتب  دار  بريوت،  الدين،  �سم�ض  ح�سني  حممد  حت:  الإن�سا،  �سناعة  يف  الأع�سى   �سبح  الق�سلقندي،    )١(
العلمية، من�سورات حممد علي بي�سون، �ض ٣١.

التهاوين ،ك�ساف ا�سطلحات الفنون، حتقيق لطفي عبد البديع – القاهرة ،١9٦٣م-�ض١  )٢(
)٣(  علي القا�شمي، علم امل�شطلح اأ�ش�شه النظرية وتطبيقاته العلمية، مكتبة لبنان ط١ ٢٠٠٨م  ،الف�سل 

ال�ساد�ض ع�سر –�ض٢٦٦ 
)٤(  اجلرجاين ،التعريفات، بريوت – دار الكتب العلمية ،١9٨٣م،�ض٢٨ 
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�َسق  لبيان املراد«)١(، هكذا نلحظ اأن درا�سة اأي جمال معريف تقت�سي اإدراك وفهم النَّ
ل اأداَته التوا�سلية، ومفاتيَح َن�َسِقه املفاهيمي.  ال�سطلحي الذي ي�سكِّ

ميثِّل امل�سطلُح اإذن النواَة اللفظيَة التي تعك�ض البنية املفاهيمية لعلٍم ما، من 
اأجل تو�سيح ذلك نرى �سرورة النظر يف مدى علمية الدرا�سات امل�سطلحية، اأو 
بعبارة اأخرى ما الذي يجعل امل�سطلحية علًما قائَم الذات؟ وما هو مو�سوعها؟ 
؛ اأي: تعريف  وما هي طبيعة العلقة بني امل�سطلح واملفهوم؟ وكيف ُي�ساُغ احلدُّ
هذه  عن  للإجابة  علمية؟  ومقايي�ض  ل�سوابط  ذلك  كل  يخ�سع  وهل  امل�سطلح؟ 
الأ�سئلة، وما قد يرتتب عنها، فاإننا نقرتح جماًل من جمالت الدرا�سات اللغوية، 
وما  ملحظات،  من  يطرحه  ملا  اأَْمَثَل  نراه  منوذج  من  انطلًقا  النحَو،  ونعني 
يقرتحه من اإجابات عن الأ�سئلة التي تعرت�ض امل�ستِغل بالنحو العربي خا�سًة يف 
جوانبه النظرية، والنموذج الذي نقرتحه هو كتاب »التذييل والتكميل« لأبي حيان 
الأندل�سي املتويف )7٤5م ( )٢(، والذي قيل فيه ويف كتابه الرت�ساف: )مل يوؤلَّْف يف 

العربية اأعظُم من هذين الكتابني، ول اأجمُع ول اأح�سى للخلف والأحوال()٣(.
فيه من ملحظات  ورد  ما  اأن  نعتقد  لأننا  منه؛  الأول  على اجلزء  و�سنقت�سر 

وانتقادات ميكن اأن ين�سحب على جممل اأجزاء الكتاب.

امل�صطلحية: املو�شوع والعلم

امل�شطلحية: هي العلم الذي ُيْعَنى ب�سبط وو�سف وتقدمي حدود ال�سطلحات، 
من  اأكانت  �سواء  متخ�س�سة؛  معرفية  جمالت  يف  امل�ستعملة  املعجمية  العنا�سر 

و�سع ذلك املجال املعريف، اأو م�ستعارة من جمال معريف اآخر)٤(. 

الكفوي ،الكليات ،حت :عدنان دروي�ض وحممد امل�سري )دم�سق موؤ�س�سة الر�سالة ١99٢م-�ض١٢9   )١(
)٢(  هو: حممد بن يو�سف بن علي بن حيان الأندل�سي - انظر يف ترجمته :اإ�سارة التعيني ٢9٠،بغية الوعاة ٢٨٠/١ 

بغية الوعاة ٢٨٢/١، �سذرات الذهب :٦/١٤7   )٣(
La terminología. Teoría, metodología, aplicaciones, Barcelona, Ed. Antártida :)1993( .CABRÉ, M.T  )٤(
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املعِنيِّ  املعريف  املجال  ل�سطلحات  قوائَم  و�سَع  املفاهيم)١(:  ب�سبط  نعني   v
بح�سب منهجية حمددة م�سبًقا.

v نعني بو�سف املفاهيم)٢(: تقدمَي تعريٍف لكل ا�سطلح منها بح�سب ما يدلُّ عليه 
ا�ستعماله، وو�سف �سريورة تكوُّنه من منظور �سريف ا�ستقاقي. 

املعريف  املجال  ا�سطلحاِت  ت�سم  قوامي�َض  �سناعَة  املفاهيم)٣(:  بتقدمي  نعني   v
. املَعنيَّ

قد يبدو للبع�ض اأن امل�سطلحية تتقا�سم املعجمية بع�َض اخل�سائ�ض، غرَي اأن 
طبيعة العنا�سر التي ُتْعَنى بها كلُّ واحدة منهما اأدت اإلى قيام نظريات خا�سة بكل 
جمال من املجالني )امل�سطلحية، واملعجمية(، تقوُدنا هذه امللحظة اإلى القول: 

اإن امل�سطلحيَة علٌم قائٌم الذات.

امل�صطلحية بني التنظري واملمار�صة: 

ثلث  على  يُل  حُتِ الدللة،  متعددة  كلمة  »امل�سطلحية«  اأن  تقدم  مما  ي�ستفاد 
حالت مرتبطة بال�سبط، والو�سف، والتقدمي)٤(:

والنتائج  وال�ستدللت  املبادئ  بها جمموُع  ُيراُد  بو�سفها نظرية:  v امل�سطلحية 
للتعبري  امل�ستعملة  وال�سطلحات  املفاهيم  بني  الرابطة  بالعلقات  املتعلقة 

عنها، وكذا تعيني طبيعتها ال�سرفية.

)١(  حممد ال�سيدي: �سوابط و�سع امل�سطلح الل�ساين ندوة جممع اللغة العربية ظرابل�ض ليبيا ٢٠٠7  
)٢(  نف�سه 
)٣(  نف�سه 

 Maria Teresa Rijio da Fonseca Lino : « Néologie )s( et terminologie : Observation du portugais  )٤(
 contemporain », in la Banque des Mots )Revue de terminologie française(, Numéro spécial, CILF, Paris

74-67 pp ,1990
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v امل�سطلحية بو�سفها ممار�سًة عمليًة: نعني بذلك جمموَع املمار�سات واملنهجيات 
وحتيد  ال�سبط،  عملية  اإجناز  من  املمكنة،  النظرية  الت�سورات  عن  الناجتة 
يف  املتخ�س�سني  بني  به  معمول  هو  ما  وفق  ا�سطلح  لكل  املنا�سب  الو�سف 

درا�سة و�سناعة املعاجم املخت�سة.

اأو  الكلمات  جمموَع  بها  ونعني  الكلمات:  من  قائمًة  بو�سفها  امل�سطلحية   v
الرتاكيب املبنية وفق قواعد �سرف اللغة، وامل�ستعَملة يف جمال معريف معني، 
اأن  ميكن  اأخرى  بعبارة  ا�سطلحية؛  وجتربة  نظرية  ممار�سة  عن  والناجتة 
معريف  جمال  با�سطلحات  اخلا�ض  املعجم  ذلك  هي  امل�سطلحية  اإن  نقول: 
ما، بهذا الفهم فاإن ا�ستعمال لفظ »ا�سطلحات« يجب اأن ُيْقَرَن با�سم املجال 
الكيمياء،  ا�سطلحات  النحو،  ا�سطلحات  مثًل:  فنقول  املق�سود،  املعريف 

ا�سطلحات الل�سانيات،...

امل�صطلحية: املنهج واملبادئ:

اخلا�سة،  للمعاجم  النظرية  ت�سوراته  له  بذاته،  قائم  علم  اإذن  امل�سطلحية 
وطرقه املنهجية لإعداد  تلك املعاجم، غرَي اأنه يتقاطُع وجمالت معرفية اأخرى.

ت�سور  يف  طرَقهما  منهما  امل�سطلحيُة  تاأخذ  والإبي�ستيمولوجيا:  الفل�سفة  من   v
ل املفاهيم، وكذا �ُسُبل متثُّل و�سياغة التعريفات،  بناء املعارف، وكيفيات ت�سكُّ
من  ت�ستعرُي    ، معنيَّ معريف  جماٍل  ا�سطلحاِت  ت�سُف  وهي  فامل�سطلحية، 
اأن ثمة علقَة ت�ساُكٍل بني  اإذ امللَحُظ  الإبي�ستيمولوجيا طرَق تنظيم املعرفة؛ 

تنظيم املفاهيم العلمية وال�سطلحات امل�ستعَملة للدللة عليها.

ى امل�سطلحيُة النظرياِت ذات ال�سلة بالتلقي، وبالفهم،  v من علم النف�ض: تتبنَّ
وبالتوا�سل،...
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ل وتنظيم  النظريات املعجماتية، اأي: طرق  ى كيفياِت ت�سكُّ v من الل�سانيات: تتبنَّ
�سناعة املعاجم املتخ�س�سة، فهي يف علقٌة وثيقٌة با�ستعمال ودرا�سة الرموز 
فة للتوا�سل يف جمال معريف معني بني اأفراد جماعة  والعلمات اللغوية املوظَّ
خا�سة  الوا�سع  معناها  يف  الل�سانيات  من  قريبة  املعنى  بهذا  فهي  ما،  علمية 

جمايل الدللة والتداوليات )ن�سق من ال�سطلحات واملفاهيم()١(.

متثل  ال�سطلحات  بنوك  وكــذا  املتخ�س�سة،  املعاجم  اأن  تقدم  مما  يتبني 
اأو  »ال�سطلحات«،  اإلــى  امل�سطلحية  يف  ينظر  للم�سطلحية،  امللمو�سة  النتائج 
بالكلمة  له  املمثَّل  املدلول(  مقابل  )يف  الدال  كونها  اأ�سا�ض  على  »امل�سطلحات« 
الب�سيطة البنية: )ما �سماه القدماء باملفرد(، اأو املركب، والذي يعنيِّ مفهوًما ما 
يف جمال معريف حمدد، امل�سطلح اإذن كلمة خا�سة يتم حتديدها يف جمال معريف 
؛ حيث تكت�سب �سفَة امل�سطلح؛ اإذ ُت�ساُغ امل�سطلحات اإما يف �سيغة املفرد؛  معنيَّ

ب؛ حيث يتم حتديدها اإما عن طريق: اأي: الكلمة الب�سيطة، اأو يف �سيغة املركَّ

v تو�سيع مدلول كلمة من كلمات اللغة العادية، اأو بتوليد كلمة اأُحادية املعنى.

v ا�ستعمال رموٍز، كما هو احلال يف علم الكيمياء.

املجال  اإلى  بالرجوع  ال�سطلحي  واملعنى  اللغوي  املعنى  بني  التمييز  ميكن 
درجًة  ي�ستوِجُب  ما  با�سطلح  املق�سود  ما  اإدراك  فاإن  لذلك  املدرو�ض؛  املعريف 
اإن  القول:  اإلى  امل�سطلحية  دار�سو  وقد ذهب   ، املْعِنيِّ باملجال  املعرفة  عاليًة من 
التاأويل،  عن  بعيدًة  جتعلها  ب�سمات  اللفظي  م�سرَتكها  عن  تتميز  ال�سطلحات 

وترفع عنها اللتبا�ض الدليل، وميكن ح�سر تلك ال�سمات يف:

v الدقة: اأن يكون امل�سطلُح دقيًقا، يعني ذلك اأن الُبْعَد التوا�سلي غرُي م�سطِرٍب، 
فيه،  ورد  الذي  اأو اخلطاب  ال�سياق  معرفة  ي�ستلِزم  ل  مدلوِله  اإدراك  اأن  اأي: 
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وب�شفة عامة ل ي�شتوجب الرجوع اإلى العامل اخلارجي ل�شتفاء �شرط الدقة، 
فاإن امل�سطلح يجب اأن ُيو�َسَم بثلث �سمات هي:  اأن يكون مدلوُله حمدًدا قبًل، 
ْنِف امل�سرَتك، اأو من املرتادفات،  و اأن يكون اأُحاِديَّ املدلول، اأي: األ يكون من �سِ
اأن تكون العلقات القائمة بني امل�سطلحات هي نف�سها القائمة بني املفاهيم. 

v احليادية: ُيراُد بهذه ال�سمة اأن يكوَن امل�سطلُح غرَي حاِمٍل لنطباعات نف�سية اأو 
ذاتية، بل يجب اأن يكون عايَل التجريد؛ مما ي�سمح له باأداء وظيفته التوا�سلية 

دون لْب�ٍض، اأي: يجب اأن يت�سم بالب�ساطة الدللية. 

َراد يف ال�ستعمال: نعني باطراد ا�ستعمال م�سطلَح ما تواتر توظيُفه من  v الطِّ
نتيجة تطور  ق  التحقُّ ال�سمة �سعبَة  واإن كانت هذه  الدار�سني بلفظه ومدلوله، 
وتعديل  املفاهيم،  بع�ض  حتديد  اإعادة  اأحياًنا  يتطلب  مما  واملعارف؛  العلوم  

بع�ض امل�سطلحات)١(.

العالقة بني امل�صطلح واملفهوم:

مما يلحظ اأن الأ�سياء والوقائع التي حتيط بنا، و�سكل العامل الذي يدور من 
ى، غري اأننا قادرون على اإدراكها، وعلى تكوين �سور ذهنية  �سَ حولنا ل ُتَعدُّ ول حُتْ
ذلك  ميكننا  نظرنا،  عن  غابت  واإن  ومتثُّلها،  ت�سكيلها  اإعادة  من  متكننا  عنها 
ن�ستطيع بها ربَط متواليٍة �سوتيٍة معينٍة مبفهوم معني،  توا�سليًة  لمتلكنا قدرًة 

ل من ثلثة اأبعاد هي: يتبني مما تقدم اأن امل�سطلح مثُله مثل اأي دالٍّ اآَخَر يت�سكَّ

، اأو ال�سورة ال�سمعية بح�سب و�سف �سو�سري، اأي: جمموع  v الُبْعُد اللغوي: الدالُّ
مكونات ال�سيغة ال�سرفية امل�سوغ عليها امل�سطلح.

v البعد املعريف: املدلوُل، اأو ال�سورة الذهنية املمثَّل لها بالدال: )امل�سطلح(.
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ُد به ال�سيُء املُحاُل عليه مب�سطلٍح ما، وهو ما ُيقاُل  v البعد االأنطولوجي: وُيْق�سَ
ى. له كذلك: املُ�َسمَّ

هذه االأبعاد الثالثة تعطي امل�صطلَح ثالثَة مظاهر:
ُد به البنيُة ال�سوريُة، اأي: ال�سيغة ال�سرفية، ب�سيطًة اأو  v املظهر اللغوي: وُيْق�سَ
ا  مركبًة، والتي ت�سمح باإدراك امل�سطلح بو�سفه علمًة لغويًة، اأي: دليًل لغويًّ

ُيِحيُل على �سيء.
v املظهر املعريف: وُيراُد به املفهوم املجرد، اأي: ال�سورة الذهنية التي نتمثَّل بها 

ما يحيل عليه امل�سطلح.
ُيِحيُل عليه امل�سطلُح الذي  اأي: ما  ُد به املرجُع،  االأنطولوجي: وُيْق�سَ املظهر   v

نريد ت�سميَته وفهَمه. 
اإلى جانب هذه املظاهر الثلثة ميكن اأن ن�سيف مظهًرا رابًعا، ونعِني املظهَر 
لت�سكل  الوا�سفة؛  اللغة  يف  امل�سطلحات  اإدماج  من  ُن  ميكِّ الذي  وهو   ، التوا�سليَّ
جزًءا من مكونات العملية التوا�سلية، بناء على مقت�سيات هذا املظهر التوا�سلي 
وواحًدا  واحًدا،  معًنى  ا�ستعمَله  م�سطلح  كل  ُيْعِطي  العلمي  اخلطاب  ُمْنِتَج  فاإن 
قائمة  من  امل�سطلَح  ُيْخِرُج  ما  وهو  تاأويٌل،  اأو  التبا�ٌض  يعرِتيه  ول  يتغرُي،  ل  فقط 
الأبعاد  تلك  بني  العلقات  توازن  اإن  القراءة،  اأحاديَّ  ويجعله  املعنوي،  امل�سرَتك 

وهذه املظاهر هو الذي يحدُد خ�سائ�َض امل�سطلح.
امل�صطلح واحلد اأو التعريف:

اإذا كان امل�سطلح هو الكلمة اأو اللفظة املُحيلُة على مفهوم يف جمال معريف ما، 
الوا�سفة اخلا�سة بذلك املجال، فما  اللغة  واإذا كان ي�سكل عن�سًرا من عنا�سر 
ُي�ْسَنُد له يف قامو�ض  طبيعة العلقة التي تربط بينه وبني حده اأو التعريف الذي 

مفردات ذلك املجال املعريف؟.
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هو:«املاِنُع  احلد  بقولهم:  احَلدَّ  املعاجم  اأ�سحاب  من  اللغويون  َف  َعرَّ لقد 
واحلاِجُز بني �سيئني، وتاأديُب املذِنِب، والنهايُة التي ينتهي اإليها متاُم املعنى، وما 

ل اإلى الت�سور املطلوب«)١(. يو�سِّ

ُفوا احَلدَّ لغًة على النحو الذي اأ�سرنا اإليه، فاإن  اإذا كان اأ�سحاب املعاجم قد َعرَّ
»ما  اأنه:  يرون  واملناطقة  الأ�سول،  وعلماِء  وفقهاَء،  نحاٍة،  بالعلوم من  امل�ستغلني 
ا عداه، ول يكوُن كذلك حتى يكون جامًعا مانًعا«)٢(، ومعنى ذلك  ُز ال�سيَء عمَّ يِّ مُيَ
ُز الإن�ساَن عما ي�ساِرُكه  اأن تعريف »الإن�سان« مثل هو: احليوان الناطق، وبذلك مييِّ
ُز ال�سيَء عما عداه اإل اإذا كان جامًعا لأفراد امَلْحدود،  فيه مطلق احليوان، ول مييِّ
َف يف  فل يخُرُج عنه �سيٌء منها ،مانًعا من دخول غريه معها، كما اأن احلدَّ واملعرَّ
املناطقة  اأما يف عرف  ى واحد،  ا�سمان مل�سمًّ النحاة والفقهاء والأ�سوليني  عرف 
ف باملعنى املذكور عندهم اأَعمُّ من احلد؛ ل�سموله له ولغريه، واحَلدُّ عند  فاإن املعرَّ

اأهل امليزان: قوٌل دالٌّ على ماهية ال�سيء. )٣(

ويلحظ كذلك اأنهم ا�ستخدموا ما اعتربوه اأحياًنا مرادفاٍت للحد، من ذلك مثل:

١- احلد: تعريُف ال�سيء بالذات، كتعريف الإن�سان بالناطق.

2- التحديد: وهو اإعلم ماهية ال�سيء.

٣- التعريف : وهو اإعلم ماهية ال�سيء، اأو ما مييزه عن غريه.

٤- الر�شم: تعريُف ال�سيء باخلارج، كتعريف الإن�سان بال�ساحك.

كما اأنهم جعلوا له تق�سيماٍت ح�سرها الفاكهي يف اأربعة هي)٤( :

)١(  ١5- انظر:ابن منظور :الل�سان:مادة)ح.د.د(- ا لفاكهي: �سرح احلدود يف النحو حت:د. املتويل 
رم�شان اأحمد الدمريي،مكتبة وهبة ط٢ ١٤١٤-١99٣م،�ض٤9_ الكفوي:الكليات:�ض٣9٢-٣9١ 

انظر: الفاكهي:�سرح احلدود �ض-٤9-5٠    )٢(
انظر: ال�سابق نف�سه يف )9( والكفوي:الكليات �ض٣9٢-    )٣(

انظر:  الفاكهي :�سرح احلدود �ض٤9 ومابعدها - ١٨  )٤(
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َب من الف�سل واجلن�ض القريبني. : وهو ما َتَركَّ ١- حد تامٌّ

َب من الف�سل القريب وْحَده، اأو منه ومن اجلن�ض  2- حد ناق�ص: وهو ما َتَركَّ
البعيد.

الإن�سان  القريب، كتعريف  َب من اخلا�سة واجلن�ض  َتَركَّ ما  : وهو  تامٌّ ر�شم   -٣
باحليوان ال�ساحك.

اجلن�ض  ومن  منها  اأو  وْحَدها،  اخلا�سة  من  َب  َتَركَّ ما  وهو  ناق�ص:  ر�شم   -٤
البعيد، كتعريف الإن�سان بال�ساحك، وباجل�سم ال�ساحك، وباقي احليثيات 

تخت�ض جملتها بحقيقته، وهي عند الكفوي خم�سة اأق�سام كالتايل)١(:

١- احلد اال�شمي: وهو احَلدُّ املح�سل ل�سور املفهومات.

2- احَلدُّ اللفظي : ما اأنباأ عن ال�سيء بلفٍظ اأظهَر عند ال�سائل من اللفظ عند 
ْنَفُر: الأ�سُد، ملن يكون عنده الأ�سُد  امل�سوؤول عنه، مراِدٍف له، كقولنا: الَغ�سَ

ْنَفِر. اأظهَر من الَغ�سَ

٣- احَلدُّ امل�شرَتك : هو ذو و�سٍع بني مقدارين يكون بعينه نهايًة لأحدهما وبدايًة 
باختلف  العبارات  اختلف  على  لهما،  بدايًة  اأو  لهما،  نهايًة  اأو  للآخر، 

َم َخطٌّ اإلى جزاأين كان احلد امل�سرَتك بينهما نقطًة. العتبارات، فاإذا ُق�سِّ

٤- احَلدُّ الر�شمي : ما اأنباأ عن ال�سيء بلِزٍم له خمَت�ضٍّ به، كقولك: الإن�سان 
ال�ساحك، منت�سُب القامة، عري�ُض الأظفار، بادي الب�سرة.

5- احَلدُّ احلقيقي : ما اأنباأ عن متام ماهيِة ال�سيء وحقيقِته، كقولك يف َحدِّ 
ا�ٌض متحرٌك بالإرادة ناِطٌق، وا�سرطوا فيه: الإن�سان: هو ِج�ْسٌم ناٍم ح�سَّ

انظر الكفوي: الكليات :�ض٣9٢   )١(
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ِرًدا وُمْنَعِك�ًسا، ومعنى الطراد اأنه متى ُوِجَد احَلدُّ ُوِجَد امَلْحُدوُد،  ١ - اأن يكون ُمطَّ
ومعنى النعكا�ض: اأنه اإذا ُعِدَم احَلدُّ ُعِدَم امَلْحُدوُد، ولو مل يكن مطرًدا ملا 
لكونه  ملا كان جامًعا  اأََعمَّ من املحدود، ومل يكن منعك�ًسا  لكونه  كان مانًعا 
اأََخ�ضَّ من املحدود، ومثاله قولنا: كل ما دلَّ على معنى مفرٍد فهو ا�سٌم، وما 
الطَرفنِي  ( يف  )ُكلٍّ با�ْسٍم، وعلمُة �سحته دخول  فلي�ض  يدل على ذلك  مل 

جميًعا، ومثاُله: كلُّ نار فهي جوهٌر حمِرٌق، وكلُّ جوهٍر حمرٍق فهو ناٌر.

٢-اأن َيْذُكَر جميَع اأجزاء احلد اإذا كان حقيقيًّا من اجلن�ض والف�سل، واأن ُتْذَكَر 
جميُع ذاتياته بحيث ل َي�ُسذُّ واحٌد.

َم الأعمُّ على الأخ�ض. ٣- اأن ُيَقدَّ

٤- اأن ل ُيْذَكَر اجلن�ض البعيد مع وجود اجلن�ض القريب.

5- اأن يجتهد بالإيجاز.

٦- ل يجوز دخول )اأو(؛ لئل يلزم اأن يكون للنوع الواحد ف�سلن على البدل، 
وذلك حُماٌل، واأجازوه يف الر�سوم.

وامل�سرَتكة  البعيدة،  واملجازية  الغريبة،  الوح�سية  الألفاظ  عن  َز  َيْحرَتِ اأن   -7
املرتددة.

يف  يدخل  ول  هي،  حيث  من  للماهية  احلد  لأن  )كل(؛  لفظ  من  يخلَو  اأن   -٨
املاهية من حيث هي ما يفيد العموم وال�ستغراق، ولأن احلدَّ يجب �سدُقه 
على كل فرد من اأفراد املحدود من حيث هو فرد له، ل ي�سدق احلد عليه 

ب�سفة العموم على كل فرد.

9- اأن ُي�ساَن عن املجاز؛ اإذ املجاز مدخٌل اإلى التاأويل، والتاأويُل باٌب اإلى تعدد 
املعاين. 
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١٠- اأن ُت�ساَن احلدوُد عن امل�سرَتك اللفظي.

وا�شرطوا فيه كذلك جملًة من ال�شروط نلخ�شها فيما يلي:

اإدراكها  ، بل طريُق  دُّ ُب من الأ�سخا�ض، فاإن الأ�سخا�ض ل حُتَ ُيَركَّ ١- احلد ل 
احلوا�ضُّ الظاهرُة اأو الباطنُة.

٢- احلد للكليات املرت�َسمة يف العقل دون اجلزئيات املنطِبعة يف الآلت، على 
ما هو م�سهور.

٣- احلد ل ُيقاُم عليه برهاٌن، ول يطلب بدليل، فل يقال: ما الدليل على �سحة 
هذا احلد؟ واإمنا ُيَردُّ احلدُّ بالنق�ض واملعاَر�سة.

اأو من  امل�سطلحية احلديثة،  النظرية  �سواء من منظور  تقدم،  �سلمنا مبا  اإذا 
مه اأبو حيان  منظور النظرية امل�سطلحية العربية القدمية، وحاولنا النظر فيما قدَّ
م�سنود  غرَي  اأو  جممًل  راآه  مِلَا  وتو�سيحات  تعليقات  من  والتكميل«،  »التذييل  يف 
فيه  �سمنه  وما  موؤلَّفه  عنوان  بني  لَءَم  قد  جنده  فاإننا  مالك،  ابن  عند  معرفيًّا 
واحلدود  امل�سطلحات  على  الوا�سفة،  اللغة  على  ان�سبت  وملحظات  اآراء  من 
التي ا�ستعملها ابن مالك يف الت�سهيل، يتبني لنا ذلك من مطلع اجلزء الأول من 
»التذييل والتكميل«؛ حيث جنده يقيم ت�سوَره على النظر يف امل�سطلحات النحوية 
التي ا�ستعملها ابن مالك؛ مما يجعل »التذييل والتكميل« كتاًبا يف نحو النحو اأكرث 
ًها للمتعلمني، بل هو اأداٌة ومرجٌع اأ�سا�ٌض  ًفا موجَّ منه كتاًبا يف النحو، فهو لي�ض موؤلَّ
لدار�سي النحو من املتخ�س�سني لتو�سيح ذلك ناأخذ اأمثلًة من اجلزء الأول من 

»التذييل والتكميل«.

وبعَد هذا التقدمي عن احلد والتعريف وامل�سطلح عند العلماء القدامى، نقف 
على راأي اأبي حيان يف »التذييل والتكميل«:
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اأواًل: لقد اأيقَن اأبو حيان اأن لكلِّ علٍم م�سطلحاِته اخلا�سَة به، واأن هذه املفاهيَم 
ِنَتاُج العلم خلل مرحلة معينة من مراحل  اإل  َيُدلُّ عليها امل�سطلُح ما هي  التي 

تطوره، فالعلُم هو الذي يخُلُق املفاهيَم التي مل يكْن لها وجوٌد قبله.

اأوًل ب�سرح  اأن يبداأ  ا على ابن مالك: )وكان ينبغي  فقد قال يف ١٣/١ معرِت�سً
النحو وبيانه، وحينئٍذ َي�ْسَرُع يف �سرِح ما َذَكَر؛ لأن الناِظَر يف علٍم من العلوم لُبدَّ 
ُف ما احتوى عليه ذلك  له اأوًل من معرفته على �سبيل الإجمال، ثم بعد ذلك َيَتَعرَّ

الَفنُّ على �سبيل التف�سيل(.

ثانًيا: انتقد غرابَة امل�سطلح عند ابن مالك يف مقدمته، فقال يف ٦/١: )وملا 
َعَر�َس فيه من  امل�شائل،  لنواِدِر  الإيجاز، غريَب ال�شطالح، حا�ِشًدا  ُمْفِرَط  كان 

ر عنه والإحجام...(. ى اإلى التاأخُّ ال�ستعجام ما اأدَّ

ِع احلدود يف علٍم من العلوم عامًة، ويف علم  َه اأبو حياَن ل�سعوبة َو�سْ َتَنبَّ ولقد 
النحو خا�سًة، فقال معلًل لقول ابن مالك: »باب �سرح الكلمة« بدًل من حدها يف 
احَلدَّ  لأن  الكلمة؛  َحدِّ  باَب  يذكْر  الكلمة، ومل  �سرِح  باَب  ُف  امل�سنِّ )َذَكَر   :١٣/١
( اإلى لفظ )�سرح(، وكلهما ي�سرِتك  لل�سيء َع�ِسرُي الوجود، َفَعَدَل عن لفظ )َحدٍّ

يف ك�سف املحدود وبيانه(.

َكرُثَ ما  النحو، فقال يف ١٣/١: )وقد  ِعْلِم  َحدَّ  ِذْكِرِه  اإلى ذلك عند  اأَمْلََح  ولقد 
ِه اإل القليُل(. دَّ �َض اأحٌد منهم حِلَ َف النا�ُض من الكتب يف هذا العلم، وما َتَعرَّ نَّ �سَ

ثالًثا: لقد ا�ستخدم اأبو حيان لفَظ )امل�سطلح( ب�سكٍل �سريٍح اأحياًنا، وا�ستخدم 
لفظ )ال�سطلح(، كما كان القدماء ي�سمونه)١(.

٢٠-انظر:   )١(
- علي القا�سمي ، علم امل�سطلح - الف�سل ال�ساد�ض، �ض٢٦١-٢٦٢.

- ه�سام خالدي، �سناعة امل�سطلح ال�سوتي يف الل�سان العربي احلديث، دار الكتب العلمية - بريوت - 
ط١-٢٠١٢م- �ض ١١7 .

- عبد ال�سبور �ساهني، العربية لغة العلوم - دار العت�سام - القاهرة ، �ض١١9.
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النحاة يف احلدود، وكلُّها تدلُّ على ا�ستخدام  اأقوال  اأبو حيان عدًدا من  ونقل 
ا ا�ستخدم ال�سطلح. ال�سطلح عندهم، وهو اأي�سً

ِر َقْوُل �ساحب البديع )ابن الأثري اجلزري(  ْكِر ل احَل�سْ ومن ذلك على �سبيل الذِّ
ا  يف ١٤/١: )النحُو: معرفُة اأو�ساع كلم العرب ذاًتا وُحْكًما، وا�سطلح األفاٍظ حدًّ
مُّ �سيٍء اإلى �سيٍء  ور�سًما(، وقال يف ٣٢/١: )الإ�سناُد يف ا�سطلح النحويني: �سَ

على ِجَهِة اأن يقَع مبجموعهما ا�ستقلُل فائدة،........(.

َر اأن الُعْمَدَة يف ال�سطلح: هو ما  واأما اأبو حيان فقد قال يف 5٨/١: )وقد َتَقرَّ
كان مرفوًعا كاملبتداأ، والفاعل،...(.

ال�سرح،  يف  اأقواله  من  َح  اتَّ�سَ فقد  امل�سطلح  ِلَلْفظ  ال�سريُح  ا�ستخداُمه  اأما 
ومن ذلك قوله يف ٢9/١: )وقوله: من الَكِلِم، يريد بذلك الذي هو جمع )َكِلمة( 

امل�سطَلُح عليه(.

َحدِّ  يف  اهلل-  رحمه  ُف-  امل�سنِّ �َسَرَع  لفٌظ،  الكلمُة  )قوله:   :١٤/١ يف  ومنه 
)الكلمة( امل�سطَلح عليها يف النحو؛ اإذ هي يف اللغة تنطِلُق على اأحد اأق�سامها...(. 

ومنه يف 59/١: )واإْن َعَنى امل�سنُف بالُعمدة هنا اأََحَد ُرْكَنِي الإ�سناد فهو حمتَمٌل، 
َي )قام( من قولك: )قام زيد( عمدًة،  ولكنه لي�ض امل�سطَلح، ويلزم  منه اأن ي�سمِّ

ويبني اأنه اأراد هذا...(.

ا اإذا اأطلقنا الإعراَب امل�سطَلَح عليه على التغيري، كنا قد  وقال يف ١١7/١: )لأنَّ
َناه ببع�ض التغيريات...كان ذلك نقًل للفظ بالكلية عن مدلوله اللغوي،  �سْ َخ�سَ

ولي�ض للم�سطلحني نقُل اللفظ عن معناه بالكلية(.

-  حممود فهمي حجازي، الأ�س�ض اللغوية لعلم امل�سطلح، مكتبة غريب- القاهرة، �ض٨.
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الُغُمو�َض  عنه  ُيِزيُل  ِب  كالَع�سَ للم�سطلح  التعريف  اأن  حيان  اأبو  اأدرك  رابًعا: 
ُب مفهوَمه اإلى الأذهان؛ لذا ذكره يف كل م�سطلح من م�سطلحات  والإبهاَم، وُيَقرِّ
هذا العلم غالًبا، وكان يذُكُر احَلدَّ لغًة وا�سطلًحا، واأقواَل العلماِء املتعددَة يف كل 
باٍب، فقال يف ١١5/١: ) الإعراُب لغًة ينطلق على الإبانة...واأما يف ال�سطلح 
ُف قوُل طائفة من النحاة... ُف مبا َذَكَر...وهذا الذي ذهب اإليه امل�سنِّ ُه امل�سنِّ فَحدَّ

وذهب متاأخرو اأ�سحابنا اإلى...(.

عن  اأخذوه  ِعْلٌم  النحو  اأهل  عند  امل�سطلَح  اإن  العلماء:  قوَل  انتقَد  خام�ًشا: 
اأن   َ لنبنيِّ النوع؛  هذا  يف  الكلَم  اأوردنا  )واإمنا   :٦٤/١ يف  قال  فقد  املناطقة؛ 
امللة  يف  املنطق  علم  ظهور  قبل  للمعاين  الألفاظ  و�سع  يف  تكلَّموا  النحويني 
ا بعلم الألفاظ، بل  موا، واأن علم النحو لي�ض خا�سًّ الإ�سلمية، وتق�سيمهم ما ق�سَّ
اإفراِدها، وحالَة  الألفاُظ حالَة  دلَّْت عليها  التي  املعاين  الألفاظ ويف  َنَظٌر يف  هو 
تركيِبها، ل كما يُظنُّ بع�ُض اجَلَهَلة بالل�سان من اأن علَم النحو خمت�ضٌّ بالألفاظ، 
حتى ُحِكَي يل عن بع�ض من له ا�ستغاٌل بالعقليات اأنه قال: النحاُة فلُحو اأهل علم 
الأ�سول، ولو كان له اطلٌع وب�سريٌة بعلم النحو َلَعِلَم اأن ُمْعَظَم علِم الأ�سول بع�ٌض 
من علم النحو(، ويف كلمه ال�سابق َهْدٌم لكثرٍي من اأقوال العلماء املحَدثني الذين 

دوا على اعتماد علم النحو على ما و�سعه املناطقة والأ�سوليون. اأكَّ

َح بروؤيته للم�سطلح فقال يف ٢7٢/١: )فاإن قلَت: األي�ض ال�سطلُح  رَّ �شاد�ًشا: �سَ
اإلى  اللغة  األفاَظ  تنُقل  اأكرُث ال�سطلحات  قلُت:  العرُب؟  ي�ستعملها  لغٍة مل  و�سَع 
اأهُل اللغة، ولذلك ل جتُد يف �سناعة النحو  ُت�ْسِبُه املعايَن التي و�سعها لها  معاٍن 
ا فيكون قول النحويني ت�سميًة بالأكرث؛  لفًظا خمرَتًعا مل ينطق به اأهُل اللغة، واأي�سً
اأهل  كان  واإذا  قليل،  به  اعرت�ض  وما  كثرٌي،  فيها  التغيرُي  اجلموع  هذه  اأكرُث  اإذ 
والعني،  احلما�سة،  كتاب  كت�سمية  باأوائلها،  الأ�سياء  ي�سمون  قد  وال�سنائع  اللغة 

ى لي�ض بالأكرث، فالت�سمية بالأكرث اأقرُب واأولى...(. وغريهما، واإن كان امل�سمَّ



 هذه الطبعة اإهداء من املركز وال ي�شمح بن�شرها ورقياً اأو تداولها جتارياً 

٦0

�شابًعا: لقد برع يف و�سع مباديء علم م�سطلح النحو، فكثرًيا ما كان ينتقد، 
اأنه اهتم بالذات، واملاهية، واجلوهر، والعر�ض، واهتم  ويعرت�ض، ويحرتز، كما 
ال�سم  النحويون  ق�سم  بال�سياق، فقال يف ٦٤/١: )وقد  واهتم  والدللة،  باملعنى 
كالأر�ض  وحم�سو�ض  كاحلركة،  وعَر�ض  كاحليوان،  جوهر  اإلى  معناه  بح�سب 
وال�سواد، ومعقول كالِعْلم، ومفيد كالإن�سان، ولقب كزيد، وتام كاجل�سم، وناق�ض 

كالذي واإْذ(.

َم من ملحظات وانتقادات �ساقها اأبو حيان وهو يناق�ض ابَن  اإ�سافًة اإلى ما َتَقدَّ
مالك، فاإننا جنده يعرت�ض يف كثري من الأحيان عليه؛ لأنه و�سع �سوابَط دقيقًة 
ذلك  ومن  ُمطلًقا،  خمالفُتها   اأو  عنها،  اخلروُج  ميكن  ول  والتعريفات،  للحدود 

مثًل اأنه:

ِجْن�ٌض  ١- اعرت�ض على ابن مالك يف حد الكلمة فقال يف ١5/١: )فقوله: لفٌظ 
ثم  باجِلْن�ِض،  اأوًل  تبداأ  احلدود:  �ساأُن  وهكذا  املحدود،  وغرَي  املحدوَد  ي�سمل 
وهو:  اأقرَب،  جن�ًسا  وترك  اأبعَد،  ِجْن�ًسا  اأخَذ  ف  امل�سنِّ لكن  ِل،  بالَف�سْ تاأتي 
يقول:  اأن  ينبغي  فكان  اأح�سَن،  كان  الأقرَب  اجلن�َض  اأَخَذ  فلو  القول،.......، 
من  )ُم�ْسَتِقل(  بـ  َز  يتحرَّ اأن  اإلى  )واْحِتيَج   :١٨/١ يف  وقال  قوٌل...(،  الكلمُة 
بع�ِض ا�سٍم وبع�ِض فعٍل؛ لأنه اأخذ جن�ًسا بعيًدا وهو اللفظ، ولو اأخذ اأقرَب منه- 

ز...(. وهو القول- مل َيْحَتْج اإلى التحرُّ

 :١٦  -١5/١ يف  فقال  باللفظ،  احلد  ت�سدير  يف  مالك  ابن  على  اعرت�ض   -٢
املعاين... تاأِْدَيِة  كاللفظ يف  هو  ونحوه مما  للخط  ِرٌج  خُمْ باللفظ  )ت�سديُره 
وهذا لي�ض بجيد؛ لأن اجلن�ض يف احلد ل ُيوؤَْتى به للحرتاز، ل يقال يف قولهم: 
الإن�سان حيوان ناطق: اإنه احرتز بحيوان مما لي�ض بحيوان، ومل يتقدم �سيٌء 
ُز باللفظ عنه، اإل اإن اْعَتَقَد اأن )الكلمة( التي هي  �َسِمَل اخَلطَّ واللفَظ فُيْحرَتَ
لي�ض من  املحدوَد  لأن  الف�ساد؛  واللفَظ، فهذا يف غاية  ي�سمل اخلطَّ  املحدوُد 
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احلد، ولأن الكلمة ل تنطلق على اخلط لغًة، اإمنا ذلك )الكلم(، ذكروا اأنه 
.)... ينطلق على اخلطِّ

٣- اعرت�ض على قول بع�ض اأهل النحو، فقال يف ١7/١: )وقال بع�ض اأ�سحابنا: 
َخَذ  اللفُظ: جمُع لفظة، واأقلُّ اجلمع ثلثة، واإذا كان هذا �سحيًحا َبَطَل اأن ُيوؤْ
دُّ املاهية، فل يجعل يف حدها ما يدل على  )لفظ( يف حد الكلمة؛ لأنه اإمنا حُتَ
اأقل اجلمع، وهو ثلثة، ونظرُي ذلك اأن يقال يف حد الإن�سان: الإن�سان حيوانات 
نواطق، وهذا ل يجوز(، وقال يف ٢١/١ بعد اختيار ابن مالك للإعراب باأنه 
اأنه لفظي، فاإنه زائد على ماهية  لفظي: )واأما على ما اختاره امل�سنف من 
الكلمة، واإذا كان زائًدا على ماهية الكلمة فل يكون بع�َض الكلمة؛ لأن بع�ض 
ال�سيء جزٌء من ال�سيء، وحُماٌل وجود املاهية مع َفْقِد جزء من اأجزائها، وقد 
ا منها(، وتعددت  اأنه لي�ض بع�سً وجدنا ماهية الكلمة دون اإعراب، فدل على 
�سور التعريف عنده بني تعريف بالإ�سارة، وتعريٍف بالتمثيل، وتعريٍف باللفظ، 
لل�سيء،  واملاهية  الذاتية،  هما:  �سيئني  بني  ز  مييِّ واقعي  مو�سوعي  وتعريٍف 
واخل�سائ�ض،  اجلن�ض  بني  ز  ومييِّ جوهِره،  عك�ض  هو  الذي  ال�سيء  وَعَر�ُض  
 ،٢7-٢5/١ يف  كلمه  انظر  عنده،  اجللي  الوا�سح  هو  الأخري  هذا  وكان 
وقال يف ١٢٠/١: )...لأن احلروف كاملو�سوفات، وهي اجلواهر، واحلركاُت 

كالأعرا�ض، والأعرا�ُض ل تن�سيُء اجلواهر...(.

٤- مال اإلى الخت�سار، فقال يف ٢٠/١: )ولو ا�ستغنى عن هذا التق�سيم يف الدللة 
بالو�سع اإلى التحقيق والتقدير لكان ح�سًنا، وكان تقلُّ به األفاُظ احلد(.

5- اأ�سار اإلى �سرورة عدم خروج �سيٍء عن احلد فقال يف ٢٠/١: )وقوله: اأو منوي 
معه...فلو مل يذكر هذا لكان بع�ُض املحدود- وهو ما ل ُيْلَفُظ به- قد خرج عن 

احلد...(.
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٦- اعرت�ض على التكرار يف احلدود وا�ستخدام )اأو(، فقال يف ٢١/١: )وجاء يف 
هذا احلد ِذْكُر )اأو( مرتني، وقالوا: اإن احلدود ل يكون فيها ترديد، فل ُيوؤَْتى 

معها بـ”اأو”...(.

7- اعرت�ض على ا�ستخدام )ما(؛ لأن احلدود ُت�ساُن عن الألفاظ امل�سرتكة، فقال 
م�سرَتٌك،  لفٌظ  )ما(  لأن  بجيد؛  لي�ض  )ما(  بـ  احلد  )وت�سديره   :٢9/١ يف 
الكلم  الألفاظ امل�سرَتكة، ولو قال: الكلُم املت�سمُن من  واحلدوُد ُت�ساُن عن 

خَلُل�َض من )ما(، ودل على ما اأراد من املعنى...(.

انتبه للجن�ض والف�سل يف احلد، فقال يف ٣5/١: )قال امل�سنف يف �سرحه:   -٨
للإن�سان،  الطيور  بع�ض  وحماكاة  النائم،  حديث  من  )مق�سود(  بـ  احرتز 
حد  يف  امل�سنف  اخلالية...اعترب  الأمكنة  بع�ض  يف  ال�سدى  ومراجعة 
اعتربه  وكذلك  للمتكلم،  مق�سوًدا  يكون  اأن  وهو  )الف�سل(،  هذا  )الكلم( 
اأخذ امل�سنف...(، وقال يف ٢٨/١:  اأبو احل�سن بن ع�سفور...ومنه  الأ�ستاذ 
من  بات  املركَّ �سائر  ي�سمل  جن�ٌض  هذا  الكلم،  من  ت�سمن  ما  الكلم  )قوله: 
الكلم وغريه، وي�سمل ما تاألََّف من كلمتني فاأكرث...(، وقال ابن مالك يف حد 
ال�سم يف ٤٣/١: )وال�سُم كلمة ُي�ْسَنُد ما ملعناها اإلى نف�سها اأو نظريها(، وقال 
اأبو حيان يف �سرح ذلك يف ٤٤/١-٤5: )وقوله: )كلمة( جن�ض ي�سمل ال�سم 
امل�سنف:  قال  باجلن�ض،  اأوًل  يبداأ  احلدود،  �سائر  وهكذا  واحلرف،  والفعل 
« ومعموليها، وقد رددنا عليه  واحرتز بـ )كلمة( من واقٍع موقَع ا�سم مثل »اأنَّ
مثَل هذا يف قوله يف حد الكلمة: )لفظ(، واأن الأجنا�ض ل ُتْذَكُر للحرتاز، واأنه 

َبَع ابن ع�سفور يف ذلك(. اتَّ

9- اهتم بكون احلد حا�سًرا، فقال يف ٣١/١-٣٢: )وقد َحدَّ امل�سنف الإ�سناد، 
فقال: )الإ�سناد عبارة عن تعليق خرب مبخرَبٍ عنه، اأو طلب مبطلوب(، ولي�ض 
واألفاظ  والَق�َسم،  كالنداء،  الإن�ساء،  لأنه يخرج منه  الإ�سناد؛  لأنواع  بحا�سر 
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ول طلٍب مبطلوب(،  تعليَق خرٍب مبخرَبٍ عنه،  لي�ض  فاإنه  العقود، وغري ذلك، 
َر ذلك اأبو حيان فقال يف مو�سع اآخر يف ٤٤/١: )وَحدَّ امل�سنف الإ�سناَد  وَكرَّ
باأنه: عبارة عن تعليق خرٍب مبخرَبٍ عنه، اأو طلب مبطلوب، وهذا حد ناق�ض؛ 
هذا  بعتك  كقولك:  الإن�ساءات،  بع�ض  نق�سه  اأنه  ترى  األ  جامع،  غري  لأنه 

بدرهم، وقول امل�سرتي: ا�سرتيته بدرهم...(.

١٠- ماَيَز بني التعريفات لبع�س امل�شطلحات، واختار ما وافق ال�شروط وال�شوابط، 
انظر: ٣٨/١، كما اأنه ذكر عدًدا من احلدود مل�سطلح واحد، ورجح يف �سوء 
)الكلم(  اأ�سحابنا  حد  )وقد   :٣٨/١ يف  فقال  �سوابَط،  من  ارت�ساه  ما 
وتبعه  اجلزويل،  ه�سام:.....وحده  ابن  قال:.....وقال:.....وقال  بحدود، 
وه  ابن ع�سفور: باأنه اللفظ املركب املفيد بالو�سع، وهذا من اأجود ما َحدُّ
يف  وقال  يقال:..(،  اأن  ال�سم  به  ُحدَّ  ما  )واأح�سن   :٤٦/١ يف  وقال  به(، 
ببنيتها  �سة  متعرِّ كلمة  الفعل  يقال:  اأن  الفعل  به  ُحدَّ  ما  )واأح�سُن   :٤٨/١

لزماِن معناها(، وقال يف 5٠/١: )واأح�سُن ما قيل يف حد احلرف:..(.

التي  ِذْكِر عدٍد من احلدود  بعد  ١١- اعرت�ض على كون احلد غرَي مانع،  فقال 
و�سعها النحاة للكلم يف ٣9/١- ٣٨: )وقد اأورد على كل قيد منها، ول�سنا 
الآن ن�سرح هذا احلد، اإل اأننا نذكر ما ذهب اإليه الأ�ستاذ اأبو بكر بن طلحة 
فا�سد،  ال�سطلح  اإلى  بالنظر  اأ�سحابنا  ه  َحدَّ الذي  احلد   هذا  اأن  من 
قال:)لأنه غرُي مانع؛ اإذ قد يدخل حتته ما لي�ض بكلم، كـ )بعلبك(، فاإنه 
اه، واإفادُته له بالق�سد، وهو مع ذلك لي�ض بكلم،  ٌب مفيٌد ملُ�سمَّ لفٌظ مركَّ
وا�سطلُح احلد عنده باأن يزاد فيه: »الذي يدل جزء من اأجزائه على جزء 

من اأجزاء معناه«؛ ليخل�ض بذلك من بعلبك واأمثاله...(.

والإبهام،  اللفظ،  غمو�ض  وعلى  عاِر�ٍض،  لأمٍر  احلد  كون  على  اعرت�ض   -١٢
حد  يف  امل�سنف  عدل  )وقد   :٤5-١/-٤٦ يف  فقال  واملجاز،  والرتديد، 
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ه به النحويون اإلى هذا احلد الذي ذكره، وهذا الذي اختاره  ال�سم عما َحدَّ
وا ال�سم بالأمور الذاتيات التي هي فيه قبل  غرُي خمتاٍر؛ لأن النحويني َحدُّ
من  وهو خا�سٌة  الرتكيب،  حالة  له  عار�ٍض  باأمٍر  ه  َحدَّ وامل�سنُف  الرتكيب، 
احلدود،  �ساأَن  هذا  ولي�ض  املعنوي،  الإ�سناد  وهو  الرتكيب،  حالَة  ه  خوا�سِّ
هو  الذي  واملجاز  والرتديد،  والإبهام،  اللفظ،  غمو�ض  من  حده  يف  ما  مع 
قيد يف  كل  و�سار  وبيانه،  املحدود  لإي�ساح  به  ُيوؤَْتى  اإذ احلد  للحد؛  مناٍف 
حده يحتاج اإلى �سرح طويل، فيحتاج اأن ي�سرح الإ�سناد، واملعنى، والنظري، 
والإبهام يف...والرتديد يف... ينا�سب احلدود،  اأمور فيها غمو�ض ل  وهذه 
واملجاز يف...(، وقال بعد اأن ذكر حدَّ الفعل عند ابن مالك يف ١/٤7- ٤٨: 
ه به النحويون اإلى هذا احلد الذي  )وقد عدل امل�سنف يف حد الفعل عما َحدَّ
ه باأمر عار�ض للفعل حالَة الرتكيب  ذكره، كما عمل ذلك يف حد ال�سم، وَحدَّ
ل مبا هو ذاتي للماهية، مع غمو�ض قوله: قابلة لعلمة فرعية امل�سند اإليه(، 
ا فهو ا�ستدلل بالعوار�ض ل بالذاتيات؛ لأن الإ�سناد  وقال يف ٢٢/١: ) واأي�سً
اإمنا يكون حالَة الرتكيب، واإذا ُذِكَر دليل احل�سر فاإمنا يكون الرتدد فيما 

ا(. يكون ذاتيًّا ل فيما يكون عار�سً

١٣- اعرت�ض على اإدخال )كل( على احلد، فقال يف ٤٦/١: )�ض: ثبت يف بع�ض 
ن�سخ هذا الكتاب...)الفعُل ُكلُّ كلمة(، وهكذا قاله اأبو مو�سى اجلزويل يف 
اأبا احل�سن علي بن  حد ال�سم، ويف حد الفعل، ويف حد احلرف، و�سمعت 
حممد.....الأبذي يقول ما معناه:  اإدخاُل )كل( يف احلدود ل ينبغي؛ لأن 
ِرُد وينعك�ض، فتقول يف حد الإن�سان:  « اإمنا تدخل لختبار احلدَّ هل يطَّ »كلًّ
اإن�سان حيوان ناطق؟  الإن�سان حيوان ناطق، فاإذا اختربناه هل يطرد: كل 
وهل ينعك�ض: كل حيوان ناطق اإن�سان؟ فُيْعَلم بذلك �سحُة احلد((. انتهى، 
« هي مو�سوعة  ونقول: ل ي�سح اإدخال )كل( يف احلد بوجٍه، وذلك اأن »كلًّ
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ٌل يف الذهن ل  للعموم، فتدل على اأفراٍد، واملحدوُد اإمنا هو �سيٌء واحٌد متعقَّ
ده، فناَق�َض هذا املعنى معنى »كل«(. ه ول تعدُّ ي�سح تكرثُّ

َحدَّ  ففي ٤9/١ -5٠ عندما  النفي على احلد،  �سيغة  اعرت�ض على دخول   -١٤
ابن مالك احلرف باأنه: )واحلرف كلمة ل تقبل اإ�سناًدا و�سعيًّا ل بنف�سها 
قوله:  وهو  النفي،  �سيغُة  فيه  ذكره  الذي  احلدُّ  )وهذا  قال:  بنظرٍي(،  ول 
، والَعَدِميُّ ل يكوُن يف احلد؛ لأن احلدَّ اإمنا يكون مبا  )ل َتْقَبُل(، فهو َعَدِميٌّ

م منها املاهية؛ لأنها �ُسُلوٌب(.  َمْت منه املاهية، والأعداُم ل تتقوَّ َتَقوَّ

يف  مالك  ابن  كلم  ذكر  اأن  بعد  فقال  والإف�ساح،  والبيان  الدقة  على  َد  ١5-اأَكَّ
، وبتعريفه و�سلحيته  5١/١: )وُيْعَترَبُ ال�سُم بندائه، وتنوينه يف غري َرِويٍّ
َيِزيَد يف  اأن  اأراد  َ ال�سم والفعل باحلد  تاأويٍل لإخباٍر عنه...(: )ملَّا بنيَّ بل 
البيان َفاأََخَذ يذكر اأ�سياَء مما ل يكون اإل يف ال�سم...(، وقال بعد نقل كل 
م ابن مالك يف 5١/١-5٢: )قال امل�سنف: واعتبار �سحة النداء بـ”اأيا”، 
املعنى،  يف  مفعول  املناَدى  لأن  بالنداء؛  ال�سم  اخت�ض  و...واإمنا  و”يا”، 
َم  واملفعوليُة ل تليُق اإل بال�سم(، وقال يف 5٣/١-5٤: )وكان ينبغي اإذا َعمَّ
ويعترب  يقول:  فكان  النداء،  ِذْكِره  ِعَو�َض  املفعولية  َم  ُيَعمِّ اأن  هنا  التعريَف 
التي  امل�سارع  علمة  على  معلًقا   7٠  /١ يف  وقال   مفعوًل(،  بكونه  ال�سم 
ذكرها ابن مالك: )وقوله: وامل�سارع افتتاُحه بهمزة املتكلم مفرًدا، مثاله: 
اأ�سرب، واحرتز بقوله »للمتكلم« من نحو: اأَْكَرَم ما�سًيا، فاإنه ُمْفَتَتٌح بهمزة، 
باملعنى،  اإف�ساح  وعدم  اإبهام،  امل�سنف  عبارة  ويف  للمتكلم،  لي�ست  لكنها 

وذلك اأن  قوله:..وهذا فيه غمو�ٌض...(.

١٦- تكلم عن امل�سرَتك اللفظي يف ٦٢/١-٦٣.

١7- قرر اأن امل�سطلح اإذا تعاَرفوا عليه ل يجوز املجاَدلة فيه، فقال يف ٤٨/١: )ول 
َة يف ال�سطلح(. م�ساحَّ
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للم�سطلح  والتعريفات  العلماء  يف احلدود  التباُيِن عند  ١٨- وقف على م�سكلة 
وكذلك  ْح،  يرجِّ ومل  احلدود،  من  ١٤عدًدا   -١٣/١ يف  ذكر  فقد  الواحد، 
فقد ذكر يف ٣٢/١ عدًدا  الواحد،  العلم  امل�سطلحات يف  اختلف  م�سكلة 
من امل�سطلحات واختلف العلماء فيها، وكذلك فعل يف ١/ ٦٢، ويف ٣٨/١.

١9- انتبه للمفهوم واملعنى العالق يف ذهن ال�سامع واملتكلم، فقد قال يف ١/٣9-
ناطق  “من  الكلم:  العلماء يف حد  بع�ض  وزاد  امل�سنف يف...:  ٤٠: )قال 
اأو  فعًل  اأحدهم  يذكر  اأن  على  رجلن  ي�سطلح  اأن  من  احرتاًزا  واحد”، 
مبتداأ، ويذكر الآخر فاعَل ذلك الفعل اأو خرب املبتداأ، فاإن جمموع النطقني 
لعدم  بكلم؛  ولي�ض  واحد،  به  نطق  اإذا  مثُله  عليه  ا�ستمل  ما  على  م�ستِمٌل 
احتاد الناطق؛ لأن الكلم عمل واحد، فل يكون عامُله اإل واحًدا(....وقال: 
ا باأن كل واحد من الناِطَقنْيِ اإمنا اقت�سر على اأحد اجلزاأين  )وُردَّ ذلك اأي�سً
ٌر يف ذهنه، فمجموع ذلك املعنى  كاًل على نطق الآخر، فمعناهما م�ستح�سَ اتِّ

والكلمة التي نطق بها كلم...(.

ا يف األفاظ احلدود وتق�سيماتها، وحاول اأن يكون كلُمه جامًعا  ٢٠- كان دقيًقا جدًّ
لكل امل�سطلحات والتق�سيمات. انظر ٦٢/١، ٦٨، ١١٦، ١١7، وقال يف ١/ 
وثانيها...وثالثها...والرابع:... الأربعة،  ال�سطلحات  اأحد  )وهذا   :٤٨
واإمنا ذكرت هذه ال�سطلحات؛ لأن امل�سنف ذكر اأحد هذه ال�سطلحات، 
بع�ض  كلم  يف  اأحد  يقف  ولئل  اأجمعني،  النحويني  م�سطلح  اأنه  فيتوهم 
النحويني على ا�ستعماله بع�َض هذه امل�سطلحات فيتوهم اأنه اأخطاأ يف ذلك، 

ولكل من هذه ال�سطلحات وجٌه...(.

٢١- اأ�سار اإلى احلدود التي اأخذها ابن مالك من علوم اأخرى، فقال يف ٦٣/١: 
باملتباِين،  وغريه  املنطق  علم  يف  عليه  امل�سطلح  هو  قاله  الذي  )وهذا 

واملرتاِدف، وامل�سرَتك...(.
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 :٣٣١/١ يف  فقال  والب�سرية،  الكوفية  املدر�سة  م�سطلحات  بني  َفّرَق   -٢٢
اإعراَب ما ل ين�سرف، هذا  ُيْعِربونه  اأنهم  الكوفيني  )ومعناه يف ا�سطلح 
املن�سرف:  ًرى، ويف غري  جُمْ املن�سرف  يقولون يف  هو ال�سطلح عندهم 

ًرى...(. غرُي جُمْ
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الخاتمة:
من  لبد  فاإنه  ونتائِجه،  العمل  هذا  بُخل�ساِت  التذكري  املفيد  من  كان  اإذا 
امل�ساهمة يف مناق�سة  اإجنازه، وهو  التفكري يف  اأجله مت  الذي من  الق�سد  تاأكيد 
ق�سية �سغلت- ول تزاُل - اهتماَم الدار�سني والباحثني يف جمال تاريخ املعرفة يف 
�سموليتها، واملعرفة النحوية ب�سفة خا�سة، وذلك انطلًقا من النظر يف منوذج 

نحوي، وهو اأبو حيان الأندل�سي يف تذييله وتكميله لت�سهيل ابن مالك.

امل�سطلحية  النظرية  واإدراك  فهم  على  ي�ساعد  اأن  هذا  �ساأن  من  كان  واإذا 
ا�ستيعاب جهاِزه  ي�ساعد على  درا�سة منوذج معنيَّ  انطلًقا من  العربية  النحوية 
�سياغتها،  طرق  و�سبط  م�سطلحاتها،  توليد  على  قدرتها  واإدراك  املفاهيمي، 

ومراعاة ات�ساقها، وان�سجام حتديداتها مبا يجعلها نظريًة �سليمة البناء.

حتقيًقا لذلك راأينا اأن نحدد يف البداية الأداَة التي بها �سنقوم بقراءة النظرية 
بدًء  احلديثة  امل�سطلحية  النظرية  بذلك  نعني  القدمية،  العربية  امل�سطلحية 
معاجلة  يف  كلُّه  ذلك  �ساَعَدنا  وقد  ا�ستغالها،  اآليات  وكذا  منطَلقاتها،  بتحديد 
دناه يف انتقادات اأبي حيان وملحظاته على ابن مالك التي  مو�سوعنا الذي حدَّ
َنها كتاَبه: »التذييل والتكميل«؛ حيث خُل�سنا اإلى اأن اأبا حيان كانت له نظرة  مَّ �سَ
املعرفة  بناء  يف  ودوره  امل�سطلح،  و�سع  ب�سوابط  دقيقة  معرفة  عن  َتُنمُّ  �سائبة 
النظرية  باأ�سول  وتعريفه  النحاة،  مقا�سد  من  الدار�سني  وتقريب  النحوية، 

النحوية، كما ت�سورها النحاة انطلًقا من منوذج ابن مالك يف الت�سهيل.
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مصــادر البحث ومراجعه 
اأواًل: امل�شادر واملراجع العربية: 

١-اأحمد بن علي الق�سلقندي، �سبح الأع�سى  يف �سناعة الإن�سا، حت: حممد ح�سني 
�سم�ض الدين، بريوت، دار الكتب العلمية، من�سورات حممد علي بي�سون. 

امل�سري،  وحممد  دروي�ض،  عدنان  حت:  الكليات،  الكفوي،  مو�سى  بن  اأيوب   -٢
دم�سق، موؤ�س�سة الر�سالة، ١99٢م.

٣- جلل الدين ال�سيوطي، بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة، حت: حممد 
اأبو الف�سل اإبراهيم، املكتبة الع�سرية، بريوت. 

٤- عبد الباقي بن عبد املجيد اليماين، اإ�سارة التعيني يف تراجم النحاة واللغويني، 
من�سورات  الريا�ض،  ال�سعودية،  ١٤٠٦هـ،  /ط١،   دياب  املجيد  عبد  د.  حت: 

مركز امللك في�شل للبحوث والدرا�شات الإ�شالمية، ط ١، ١٤٠٦هـ.

5- عبد احلي بن العماد احلنبلي، �سذرات الذهب يف اأخبار من ذهب، دار الكتب 
العلمية، بريوت. 

٦- عبد ال�سبور �ساهني: العربية لغة العلوم والتقنية، دار العت�سام، القاهرة.

د.املتويل رم�سان  النحو، حت  �سرح احلدود يف  الفاكهي،  اأحمد  بن  7- عبد اهلل 
اأحمد الدمريي، مكتبة وهبة، القاهرة،  ط٢، ١٤١٤/ ١99٣م.

مكتبة  العلمية،  وتطبيقاته  النظرية  اأ�س�سه  امل�سطلح:  علم  القا�سمي،  علي   -٨
لبنان،  ط١، ٢٠٠٨م.
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اأ�س�سها، واأنواعها، وا�ستعمالتها”، يف  “بنوك امل�سطلحات:  9- علي القا�سمي: 
علم امل�شطلح: اأ�ش�شه النظرية وتطبيقاته العملية، مكتبة لبنان نا�شرون، ط١، 

بريوت ٢٠٠٨م.

العلمية،  الكتب  دار  بريوت،  التعريفات،  اجلرجاين،  حممد  بن  علي   -١٠
بريوت،١9٨٣م.

العربي،  الل�سان  املعربي”،  املعجمية  املعطيات  “قاعدة  امل�سعودي:  ليلى   -١١
   .)٢5 (١9٨5

العربي،  الل�سان  املعطيات«،  وبنوك  امل�سطلحات  »علم  امل�سعودي:  ليلى   -١٢
 .)١) ٢٨9٨7

جممع  ندوة  اأعمال  الل�ساين”،  امل�سطلح  و�سع  “�سوابط  ال�سيدي:  حممد   -١٣
 .٢٠١٠l،اللغة العربية، طرابل�ض، ليبيا، اأكتوبر

١٤- حممد بن علي التهانوي، ك�ساف ا�سطلحات الفنون، حت: لطفي عبد البديع، 
القاهرة، ١9٦٣م. 

بريوت،  �سادر،  دار  العرب،  ل�سان  منظور،  بن  مكرم  بن  حممد   -١5
١٤١٢هـ/١99٢م.

١٦- حممد بن يو�سف بن علي اأبو حيان الأندل�سي، التذييل والتكميل، حت: د.ح�سن 
هنداوي، دار القلم، دم�شق، ط ١، ١٤١٨هـ -١997م.

١7- حممود فهمي حجاز، الأ�س�ض اللغوية لعلم امل�سطلح، مكتبة غريب، القاهرة.

١٨- ه�سام خالدي: �سناعة امل�سطلح ال�سوتي يف الل�سان العربي احلديث، دار 
الكتب العلمية،  بريوت، ط١، ٢٠١٢م.
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ثانًيا: امل�شادر االأجنبية:
 La terminología. Teoría, metodología,  :)1993(  .CABRÉ, M.T
 .aplicaciones, Barcelona, Ed. Antártida

 Un exemple d’utilisation de connaissances .)1993( .CONDAMINES, A
.65-25 ,1 ,de sémantique lexicale. Cahiers de Lexicologie

 La ciencia empieza en la  :)1998(  .GUTIÉRREZ RODILLA, B.M
.palabra, Capellades, Ediciones Península, S.A

 Maria Teresa Rijio da Fonseca Lino : « Néologie )s( et terminologie :
 Observation du portugais contemporain », in la Banque des Mots
 )Revue de terminologie française(, Numéro spécial, CILF, Paris
.74-67 pp ,1990

 Curso práctico sobre el procesamiento de la  :)1993(  .SAGER, J.C
.terminología, Humanes, Fundación Germán Sánchez Ruipérez
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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، حمدًا يوايف نعمه، ويليق بجلل وجهه، وعظيم �سلطانه، وال�سلة 
وال�سلم على النبي الها�سمي ف�سيح الل�سان، مبلغ البيان، وعلى اآله و�سحبه ومن 

�سار على نهجه اإلى يوم الدين. اأما بعد؛

فاإن القراآن الكرمي هو اأنف�ض ما توجه له النظرات، وتنفق فيه الأوقات، وتعد 
حوله البحوث والدرا�سات، ومن توفيق اهلل - عز وجل- يل اأن قمت بهذه الدرا�سة 
حول اأثر احلرف يف املعنى القراآين - درا�سة بلغية حتليلية- بداأت   فيه بتعريف 
للحرف يف كتب اللغة، ثم جعلت املبحث الأول للحديث عن ذكر احلرف وحذفه 

يف املفردة القراآنية والأ�سرار البلغية يف ذلك.

وال�سر  الكرمي  القراآن  مفردات  يف  الإدغام  عن  فيه  حتدثت  الثاين  واملبحث 
اإتيان بع�ض احلروف مدغمة وبع�سها قد ترك فيه الإدغام، ثم حتدثت عن  يف 
الإبدال بني احلروف يف األفاظ القراآن الكرمي وذكرت اأمثلة على ذلك والأ�سرار 

البلغية فيه.

الآيات  يف  بع�ض  مكان  بع�سها  احلروف  تناوب  فيه  ذكرت  الثالث  واملبحث 
القراآنية اأو ما ي�سمى تعاقب احلروف بع�سها مكان بع�ض والأ�سرار البلغية حول 

ذلك.
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ثم تاأتي اخلامتة وفيها ذكر لأهم النتائج والتو�سيات، وذيلت ذلك مبلخ�ض ملا 
مت در�سه، ثم ثبت للم�سادر واملراجع.

الوقت  ق�سر  وحاجات،  حاجات  النف�ض  يف  فاإن  الدرا�سة  هذه  متت  اأن  وبعد 
اإليها  بالعودة  النف�ض  ني  لأمُّ واإين  الآيات،  هذه  حول  بها  الإحاطة  عن  واملقام 
اإل من  يعرفها  ل  التي  النعم  اأجل  واهلل- من   - فاإن ذلك  بحارها،  والغو�ض يف 
ذاقها، واإن كتاب اهلل بحر كلما ازددت منه �سربًا ازددت عط�سًا، واإين لأرجو من 
اأو ن�سيان. واآخر  اهلل  - عز وجل- القبول، والغفران لكل ما زل به القلم جهًل 

دعوانا اإن احلمد هلل رب العاملني.

توطئة :

معن��ى احلرف يف كتب اللغة:

احلرف من حروف الهجاء، واحلرف الأداة التي ت�سمى الرابطة؛ لأنها تربط 
ال�سم بال�سم، والفعل بالفعل، كعن وعلى ونحوهما.

وا�سمها  املعاين  لتفرقة  الكلم  يف  عارية  اأداة  ُبنَيت  كلمة  كل  الأزهري:  قال 
حرف، واإن كان بناوؤها بحرف اأو فوق ذلك، مثل: حتى، وهل، وبل، ولعل.

 وكل كلمة تقراأ على الوجوه من القراآن ت�سمى حرفًا،تقول :هذا يف حرف ابن 
. م�سعود اأي يف قراءة ابن م�سعود 

َرُف واجلانب، وبه �سمي احلرف من حروف الهجاء)١(. واحلرف يف الأ�سل: الطَّ

بن منظور، اأبي الف�سل جمال الدين، ل�سان العرب  ،٤١/9 دار الفكر، بريوت.  )١(
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المبحث األول

ذكــر الحــرف أو حذفه في المفردة القرآنية

اإذا حتدثنا عن ذكر احلرف اأو حذفه يف املفردة القراآنية فاإننا نق�سد ما يكون 
يف اأ�سل حروف املفردة، وياأتي يف مو�سع من كتاب اهلل مثبتًا، ويحذف يف مو�سع 

اآخر، لأ�سباب بلغية.

اأو حذفها يف الآيات، والتي هي باب عظيم اختلف  اأق�سد زيادة احلروف  ول 
النحاة واأهل البلغة يف وجوده يف القراآن الكرمي، وعدمه، ويف ت�سميته بالزيادة، 
بقدر  يغرتف  كٍل  الدلء  بحره  على  وتخالفت  الأقلم،  �ساحته  يف  ا�سطكت  وقد 

علمه، ومنهجه .

ولكن ما �سوف اأتناوله بالدرا�سة يف هذا املو�سع هو تلك املفردة القراآنية التي 
اأحد  وقد حذف  اآخر  اللفظة ذاتها يف مو�سع  تاأتي  ثم  اآية  تبنى على حروف يف 
حروفها، فذلك مايدعو اإلى تقليب النظر، والتعجب من بلغته، واإعجازه، اأو قد 
يذكر احلرف يف اآية ويحذف يف اأخرى مع ما بني الآيتني من الت�سابه، فذلك �سحر 

البيان، ودقة التعبري، ومنتهى الإعجاز.

وقد ذكر »ابن جني« اأن حذف احلرف يف الكلم على �سربني؛ اأحدهما: حرف 
زائد على الكلمة مما يجئ ملعنى. والآخر: حرف من نف�ض الكلمة))١((.

فمن اأمثلة حذف احلروف ما جاء يف قوله تعالى: »َلُكْم ِفيَها َفَواِكُه َكِثرَيٌة َوِمْنَها 
َتاأُْكُلوَن » )19( املوؤمنون، ويف مو�سع اآخر قال تعالى: »َلُكْم ِفيَها َفاِكَهٌة َكِثرَيٌة ِمْنَها 

َتاأُْكُلوَن« )73( الزخرف.

ابن جني، اأبي الفتح عثمان، اخل�سائ�ض، ٣٨١/٢، حتقيق: حممد النجار، دار الكتاب العربي، بريوت.  )١(
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جند اأنه يف الآية الأولى قال: »ومنها تاأكلون« والتقدير منها - اأي من الفاكهة- 
وهي طرية- تتفكهون، عطف عليه قوله: »ومنها« اأي بعد اليب�ض والع�سر »تاأكلون« 
اأي يتجدد لكم الأكل بالدخار)١(، ويف الآية الثانية قال: »منها تاأكلون« ومل يذكر 
واو العطف كما يف ال�سابقة وقوله: »منها« اأي ل من غريها مما يلحظ فيه التقوت 
»تاأكلون« فل تنفد اأبدًا ول تتاأثر باأكل الآكلني، لأنها على �سفة املاء النابع، ل يوؤخذ 

منه �سيء اإل خلف مكانه مثله اأو اأكرث منه يف احلال)٢(.

وقيل التقدير: منها تدخرون ومنها تبيعون فجاء بزيادة الواو يف الأولى. ولي�ض 
تاأكلون«  »منها  الثانية  يف  قال  فلذلك  فح�سب  للأكل  فاإنها  اجلنة  فاكهة  كذلك 

بحذف الواو)٣(.

الدنيا.  فاكهة  وهي  واليب�ض  الدخار  وبعد  طرية  منها  يوؤكل  الأولى  فالفاكهة 
والفاكهة الثانية يوؤكل منها طرية وتتجدد كلما اأخذ منها خلف مكانه مثله وهي 
فاكهة الآخرة فالأولى الفاكهة يف حالني الطراوة واليب�ض؛ لذا جاء بحرف العطف 
الواو  فيها  يذكر  لذا مل  الطراوة،  وهو  واحد  الفاكهة يف حال  الثانية  ويف  الواو، 

-واهلل اأعلم-

« )61( البقرة. وقوله تعالى: »اإِنَّ  قِّ نَي ِبَغرْيِ احْلَ ِبيِّ ونتاأمل قوله تعالى: »َوَيْقُتُلوَن النَّ
« )21( اآل عمران، نرى اأن الآية  نَي ِبَغرْيِ َحقٍّ ِبيِّ ِ َوَيْقُتُلوَن النَّ ِذيَن َيْكُفُروَن ِباآََياِت اهللَّ الَّ
الأولى قال: »بغري احلق« ويف الثانية »بغري حق« فجاءت اللم يف الأولى، و�سقطت 
يف الثانية، واحلكمة يف ذلك اأن اجلملة يف اآل عمران خرجت خمرج ال�شرط، وهو 

عام، فنا�سب اأن يكون النفي ب�سيغة التنكري؛ حتى يكون عامًا.

الكتب  وال�سور، ١9١/5، دار  الآيات  تنا�سب  الدرر يف  اإبراهيم بن عمر، نظم  الدين  البقاعي، برهان   )١(
العلمية، بريوت، لبنان، ١٤١5هـ- ١995م، ط١.

نظم الدرر 7/5٢.  )٢(
دار  عطا،  عبدالقادر  حتقيق:  �ض١٤7،  القراآن،  يف  التكرار  اأ�سرار  حمزة،  بن  حممود  الكرماين،   )٣(

العت�سام، ودار الن�سر، م�سر.
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ُهْم َكاُنوا  ويف �سورة البقرة جاء عن اأنا�ض معهودين، وهو قوله تعالى: »َذِلَك ِباأَنَّ
يوؤتي  اأن  فنا�سب  البقرة،   )61(  » قِّ احْلَ ِبَغرْيِ  نَي  ِبيِّ النَّ َوَيْقُتُلوَن   ِ اهللَّ ِباآََياِت  َيْكُفُروَن 
بالتعريف، لأن احلق الذي كان ي�ستباح به قتل الأنف�ض عندهم كان معروفًا، كقوله 
ْف�ِض« )45( املائدة. فاحلق هنا الذي تقتل  ْف�َض ِبالنَّ تعالى: »َوَكَتْبَنا َعَلْيِهْم ِفيَها اأَنَّ النَّ
به الأنف�ض معهود معروف، بخلف ما يف �سورة اآل عمران)١(، جاء نكرة اأي بغري 

حق يف معتقدهم ودينهم فكان التنكري اأولى)٢(.

ينِّ َعاِمٌل  اإِ ونقراأ قوله تعالى حكاية عن �سعيب: »َوَيا َقْوِم اْعَمُلوا َعَلى َمَكاَنِتُكْم 
َرِقيٌب«  َمَعُكْم  اإِينِّ  َواْرَتِقُبوا  َوَمْن ُهَو َكاِذٌب  ُيْخِزيِه  ِتيِه َعَذاٌب  َياأْ َتْعَلُموَن َمْن  �َسْوَف 
َك�َسَف  اإَِذا  »ُثمَّ   : �سلى اهلل عليه و�سلم-   - لنبيه حممد  تعالى  )93( هود. وقوله 

ُعوا َف�َسْوَف  ا اآََتْيَناُهْم َفَتَمتَّ ِهْم ُي�ْسِرُكوَن ِلَيْكُفُروا مِبَ رَّ َعْنُكْم اإَِذا َفِريٌق ِمْنُكْم ِبَربِّ ال�سُّ
َتْعَلُموَن« )54 - 55( النحل.

نلحظ اأنه يف الأولى قال: »�سوف« حيث حذف الفاء، وذلك ملا كانت ملزمتهم 
لأعمالهم �سببًا لوقوع العذاب املتوعد به، ووقوعه �سببًا للعلم مبن يخزي ملن يعلم 
قوله:  الفاء من  التهديد فح�سن حذف  بعد هذا  يراد، ذكره  الأمرين  اأي هذين 
»�سوف تعلمون« اأي بوعد ل خلف فيه واإن تاأخر زمانه، و�سوقه م�ساق اجلواب ملن 
كاأنه قال: ما املراد بهذا الأمر بالعمل املبالغ قبل يف النهي عنه؟ فهذا و�سل خفي 

م�سريًا اإلى تقدير ال�سوؤال ولو ذكر الفاء لكان و�سًل ظاهرًا))٣((.

الذي  بال�ستئناف  ق�سته  اخت�سا�ض  نا�سب  لقومه،  مراجعته  كررت  ملا  وقيل: 
هو اأبلغ يف الإنذار والوعيد؛ واأما يف الآية الثانية فقال: »ف�سوف« لأن نبينا حممد 
ب عملهم على  اإنذاره لقومه ق�سرية، فعقَّ �سلى اهلل عليه و�سلم- كانت مدة   -

الزرك�سي،  الربهان يف علوم القراآن، ١٢9/٣ ، دار الفكر، ١٤٠٠هـ- ١9٨٠م، ط٣.  )١(
اأ�سرار التكرار، �ض ٣٠.  )٢(

نظم الدرر 57١/٣.  )٣(
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مكافاأتهم بوعيدهم بالفاء، اإ�سارة اإلى قرب نزول الوعيد لهم، بخلف �سعيب-
عليه ال�سلم - فاإنه طالت مدته يف قومه، فا�ستاأنف لهمه ذكر الوعيد.

بهذا  فاأجابهم  املتقدم،  ال�سوؤال  �ساألوه  ال�سلم-  عليه   - �سعيب  قوم  ولعل 
ذلك  يقل  مل  و�سلم-  عليه  اهلل  �سلى   - والنبي   فيه،  حت�سن  ل  والفاء  اجلواب، 

جوابًا بال�سوؤال، ول يح�سن معه احلذف)١(. 

ومن بلغة حذف احلروف يف مو�سع وذكرها يف اآخر ما جاء يف قوله تعالى: 
امْلُِنرِي«  َواْلِكَتاِب  ُبِر  َوالزُّ َناِت  ِباْلَبيِّ َجاُءوا  َقْبِلَك  ِمْن  ُر�ُسٌل  َب  ُكذِّ َفَقْد  ُبوَك  َكذَّ »َفاإِْن 
ِذيَن ِمْن َقْبِلِهْم َجاَءْتُهْم  َب الَّ ُبوَك َفَقْد َكذَّ ْن ُيَكذِّ )184( اآل عمران، وقوله تعالى: »َواإِ

الأولى  الآية  جند  حيث  فاطر،   )25( امْلُِنرِي«  َوِباْلِكَتاِب  ُبِر  َوِبالزُّ َناِت  ِباْلَبيِّ ُر�ُسُلُهْم 
وقد حذفت منها   الباآءاآت، والآية الثانية ذكر فيها ثلث باآءات، وذلك - واهلل 
اأعلم- يرجع اإلى اأن الآية الأولى وقع فيها اخت�سار، حيث  جاء فيها الفعل املا�سي 
»كذبوك« الذي هو اأخف، مو�شع امل�شتقبل الذي هو اأثقل بدللة »اإن« التي لل�شرط، 
وح�سول اخلفة يف اللفظ’، ثم اإن الفعل الذي جاء يف جواب ال�شرط بني للمفعول، 
ومل ُي�سم فاعله، فكان الختيار اأن يجعل اآخر الكلم كاأوله بالكتفاء مبا قّل عّما 
الأ�شل  على  ال�شرط  فيها  فقد جاء  الثانية  الآية  اأما  املعنى.  و�شوح  مع  منه  كرث 
ما  منه  يحذف  ومل  للفاعل،  مبنيًا  اجلزاء  وجاء  يكذبوك«  »واإن  امل�ستقبل  بلفظ 
حذف من الأول، فلما ُق�سد توفية اللفظ حقه اأُتبع اآخر الكلم اأوله يف توفية كل 

معمول فيه عامله، وهي حروف اجلر التي ا�ستوفتها املجرورات)٢(.

اأحـد حـروفها، ما جـاء يف  الكلم بحذف  التي كرث دورانها يف  الألفـاظ  ومـن 
ا  ْيٍق مِمَّ َتُك يِف �سَ َوَل  َعَلْيِهْم  َزْن  َوَل حَتْ  ِ اإِلَّ ِباهللَّ َك  رْبُ َوَما �سَ رِبْ  قوله تعالى »َوا�سْ
ُكُروَن« )127( النحل. وجاءت يف مو�سع اآخر بل حذف كما جاء يف قوله تعالى:  مَيْ

الربهان ٣/٢١9.  )١(
)٢(  الإ�سكايف، اأبي عبداهلل حممد بن عبداهلل الأ�سبهاين، درة التنزيل وغرة التاأويل، ٣٨١/١ ، حتقيق: د. 
حممد م�سطفى اآيدين، �سركة املنازل العقارية، ١٤٣٠هـ- ٢٠٠9م، ط١، وانظر اأ�سرار التكرار، �ض 5٣.
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منها النون تخفيفًا من غري قيا�ض، بل ت�سبيها بحروف العلة، وجاء ذلك يف القراآن 
ومو�سعان  بالياء،  وثمانية  بالتاء،  منها  ت�سعة  مو�سعًا،  ع�سرة  ب�سع  يف  الكرمي 
بالنون، ومو�سع بالهمزة، وقد خ�ست هذه ال�سورة »النحل« باحلذف دون »النمل« 
ِ َحِنيًفا َومَلْ َيُك ِمَن  ًة َقاِنًتا هلِلَّ موافقة ملا قبلها وهو قوله تعالى: »اإِنَّ اإِْبَراِهيَم َكاَن اأُمَّ

امْلُ�ْسِرِكنَي« )120( النحل.

و�سلم- حني قتل عمه  للنبي - �سلى اهلل عليه  ت�سلية  الآية نزلت  اأن هذه  كما 
»اأما واهلل،  وال�سلم-:  ال�سلة  به، فقال:- عليه  ثل  ومُّ حمزة-ر�سي اهلل عنه- 
مُتْ  رَبْ �سَ »َوَلِئْن  تعالى:  اهلل  فاأنزل  منهم«،  ب�سبعني  لأمثلن  بهم  اهلل  اأظفرين  لئن 
َزْن َعَلْيِهْم َوَل َتُك  ِ َوَل حَتْ َك اإِلَّ ِباهللَّ رْبُ رِبْ َوَما �سَ اِبِريَن )١٢٦( َوا�سْ َلُهَو َخرْيٌ ِلل�سَّ
ليكون ذلك مبالغة  فبالغ يف احلذف  )126-127( النحل،  ُكُروَن«  مَيْ ا  مِمَّ ْيٍق  يِف �سَ
يف الت�سلية، وجاء يف النمل على القيا�ض، لأن احلزن فيها دون احلزن هناك)١(، 
ولي�ض هناك ما يدعو اإلى الإيجاز يف هذا املو�سع اأو الإبلغ يف نفي ال�سيق، فيفهم 

اإثبات النون الر�سوخ)٢(.

مثوى  فلبئ�ض  فيها  خالدين  جهنم  اأبواب  :«فادخلوا  تعالى  قوله  ونتاأمل 
املتكربين«النحل)29( وقوله تعالى :«قيل ادخلوا اأبواب جهنم خالدين فيها فبئ�ض 
مثوى املتكربين» الزمر)72( وقوله تعالى :«ادخلوا اأبواب جهنم خالدين فيها فبئ�ض 

مثوى املتكربين« غافر)76(

فرنى زيادة اللم يف الآية الأولى و�سقوطها يف الآيتني الأخريني ؛وذلك -واهلل 
لهم:  املقول  هوؤلء  ذكر  يف  نحوها  اأو  اآيات  ثماين  تقدمها  النحل  اآية  -اأن  اأعلم 
»فادخلوا اأبواب جهنم »ويف و�سفهم من لدن قوله تعالى :«واإذا قيل لهم ماذا اأنزل 

)١(  اأ�سرار التكرار، �ض ١٢٦ �ض ١٢7، وانظر نظم الدرر ٣٢٦/٤.
نظم الدرر ٤٤7/5.  )٢(
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: »فادخلوا ابواب جهنم«النحل  اإلى قوله  اأ�ساطري الأولني«النحل )24(  ربكم قالوا 
)29(،وتلك اإطالة يف ذكرهم،وال�ستيفاء ينا�سبه التاأكيد باللم امل�سرية اإلى معنى 

الق�سم،واأما الآيتان الأخريتان فاإن املتقدم يف الأولى كلم موجز فنا�سب اليجاز 
فيها �شقوط الالم .واأما الثانية فلم يقم اأي�شا قبلها ا�شتيفاء التعريف ماوقع يف 

النحل فنا�شب ذلك �شقوط الالم وورد كل على ما يجب وينا�شب .)١(

 ول�سك اأن مثل هذه الدقائق يف اآيات القران الكرمي دليل على اإعجازه ،وبلغته.

المبحث الثاني

اإلدغــام واإلبدال في المفردة القرآنية

باإقامة  احلروف  يبدلون  واأنهم  العرب  �سنن  من  الإبدال  اأن  فار�ض  ابن  ذكر 
بع�سها مقام بع�ض، وهو كثري م�سهور، قد األّف فيه العلماء، وُذكر ذلك عن اخلليل 

كما يذكر ابن فار�ض واإن مل ي�سمعه �سماعًا)٢(.

واأماالإدغام املاألوف املعتاد كما ذكره ابن جني فهو :تقريب �سوت من �سوت. 
وقد جعله على �سربني: الإدغام الأكرب وهو اأن يلتقي املثلن على الأحكام التي 
�ساكن  يكون  قد  الأول  واحلرف  الآخر.  يف  الأول  فيدغم  الإدغام،  عنها  يكون 
. والآخر اأن  ومتحرك، فاملدغم ال�ساكن الأ�سل كطاء َقّطَع؛ واملتحرك نحو دال �سدَّ
يلتقي املتقاربان على الأحكام التي ي�سوغ معها الإدغام، فتقلب اأحدها اإلى لفظ 
ى( واملعنى اجلامع لهذا كله تقريب  ( و )احمَّ �ساحبه فتدغمه فيه، وذلك مثل )وًدّ

ال�سوت من ال�سوت.

انظر ابن الزبري الغرناطي ،اأبي جعفر اأحمد بن ابراهيم ،ملك التاأويل القاطع بذوي الإحلاد والتعطيل   )١(
 - العلمية  الكتب  الفا�سي ٢97/٢،دار  الغني  :عبد  ، حتقيق  التنزيل  اآي  اللفظ من  املت�سابه  توجيه  يف 

بريوت ،لبنان٢٠٠٦م-١٤٢7ه،ط١
احللبي،  عي�سى  مطبعة  �سقر،  اأحمد  حتقيق:   ،٣٣٣ �ض  ال�ساحبي،  اأحمد،  احل�سني  اأبي  فار�ض،  ابن   )٢(

القاهرة.
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واأما الإدغام الأ�سغر: فهو تقريب �سوت احلرف من احلرف واإدناوؤه منه من 
غري اإدغام يكون هناك، وجعله ابن جني �سروب: منها الإمالة، نحو َعامِل، و�سعى.

ومن ذلك اأن تقع فاء )افتعل( �سادًا اأو �سادًا، اأو طاء اأو ظاء، فتقلب لها تاوؤه 
طاء. وذلك نحو ا�سطرب فهذا تقريب من غري اإدغام.

تاوؤه لها داًل، مثل  اأو ذاًل، فتقلب  اأو داًل  اأن تقع فاء )افتعل( زايًا  ومن ذلك 
)واّدكر، واذدكر(. وغريه مما ذكره ابن جني مما ُقّرب فيه ال�سوت من ال�سوت 
اإيذانًا  وجعله جاٍر جمرى الإدغام. وجعل ال�سبب يف ت�سميته بالإدغام ال�سغري، 

باأن التقريب �سامل للمو�سعني، واأنه هو املراد املبغى يف كلتا اجلهتني)١(.

األفاظ  نرى  والإدغام  الإبدال  يف  جني  وابن  فار�ض  ابن  ذكره  ما  �سوء  وعلى 
به  ت�ستلذ  ما  ونقراأ من عجائبه  اجلانب،  بريقها يف هذا  يبهرنا  الكرمي  القراآن 
الأ�سماع وتعجب منه العقول. فرنى القراآن الكرمي ي�ستعمل املفردة اأحيانًا مبدلة، 
واأحيانًا مدغمة واأحيانًا غري مبدلة ول مدغمة وذلك لأ�سباب عجيبة جتعل املعنى 
املراد ينفذ من خللها اإلى الأ�سماع والقلوب فيهزها هزًا، ومن الأمثلة على ذلك:

الق�سم الأول: اأن تاأتي الكلمة يف التعبري القراآن مبدلة مدغمة مرة، ومرة اأخرى 
غري مبدلة.

الق�سم الثاين: اأن تاأتي الكلمة يف التعبري القراآن بحرف ويف موطن اآخر يبدل 
هذا احلرف)٢(.

اإذًا قد يتغري احلرف من لفظة اإلى اأخرى اأو يبدل ويدغم يف لفظة اأخرى وذلك 
ل ياأتي عفو اخلاطر، واإمنا ق�سدًا لغاية عظيمة يحملها ذلك اللفظ اأو ذاك.

انظر اخل�سائ�ض ٢/١٣9-١٤5.  )١(
انظر ال�سامرائي، فا�سل، بلغة الكلمة يف التعبري القراآن، �ض٤٣- �ض59، دار عمار للن�سر والتوزيع،   )٢(

١٤٣٠هـ- ٢٠٠9م، ط5، عّمان، الأردن.
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وتلك الدقة يف اإبدال احلروف اأو اإدغامها يرجع اإلى حقيقتني لغويتني هما:

ل( يف النطق. عَّ ل( اأطول من بناء )يفَّ اأن بناء )يتّفعَّ

ت�سعيفان  )يّفّعل(  ففي  ل(  )يتفعَّ على  زائد  ت�سعيف  فيه  ل(  عَّ )َيفَّ بناء  اأن 
بني  الفرق  لنا  تظهر  اللغويتان  وهاتان احلقيقتان  واحد.  ت�سعيف  ل(  )يتفعَّ ويف 
اللفظتني يف ال�ستعمال القراآين، فما كان على وزن )يتفّعل( قد يوؤتي به يف اللغة 
للدللة على التدرج، اأي احلدوث �سيئًا ف�سيئًا، وقد يوؤتي به للدللة على التكلف 

ل يف احلدث. وبذل اجلهد، ويف كل املعنيني دللة على الطول يف الوقت والتَّمهُّ

ا�ستعمل  ّعل(  )يفَّ و  )يتفّعل(  اللغة  يف  البناء  هذا  من  �سيغتان  اجتمعت  واإذا 
)يتفّعل( ملا هو اأطول زمنًا من )يّفّعل( وذلك لأن الفك اأطول زمنًا يف النطق، فهو 
ملئم للطول يف احلدث، وهذا التنا�سب بني البناء واملعنى موجود يف اأمور عدة 
يف اللغة كما ذكر ذلك ابن جني وغريه من العلماء وتو�سعوا يف هذا الباب مبثل 

هذا الرتكيب وتراكيب اأخرى �سوف ناأتي على ذكرها يف حينه)١(.

وما كان على وزن )يّفّعل( ياأتي به القراآن فيما يحتاج اإلى املبالغة يف احلدث، 
لأن تكرار احلرف  اإ�سارة اإلى تكرار احلدث، لأنهم ملا جعلوا الألفاظ دليلة املعاين، 

فاأقوى اللفظ ينبغي اأن يقابل به قوة الفعل كما ذكر ذلك ابن جني)٢(.

قوله  يف  )عًما(  لفظ  ؛  االإدغام  وهو:  االأول  الق�شم  من  القراآن  اأمثلة  ومن 
ِمَن  َواإِنَّ  َق�ْسَوًة  اأَ�َسدُّ  اأَْو  َجاَرِة  َكاحْلِ َفِهَي  َذِلَك  َبْعِد  ِمْن  ُقُلوُبُكْم  َق�َسْت  »ُثمَّ  تعالى: 
ُق َفَيْخُرُج ِمْنُه امْلَاُء َواإِنَّ ِمْنَها مَلَا  قَّ ُر ِمْنُه اْلأَْنَهاُر َواإِنَّ ِمْنَها مَلَا َي�سَّ َجاَرِة مَلَا َيَتَفجَّ احْلِ

ا َتْعَمُلوَن« )74( البقرة. ُ ِبَغاِفٍل َعمَّ ِ َوَما اهللَّ َيْهِبُط ِمْن َخ�ْسَيِة اهللَّ

)١(  انظر بلغة الكلمة، �ض ٤٤-٤5، وانظر اخل�سائ�ض، ١٣9/٢ وما بعدها.
اخل�سائ�ض، ١55/٢ وانظر بلغة الكلمة، �ض ٤5  )٢(
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َتْبُغوَنَها  اآََمَن  َمْن   ِ اهللَّ �َسِبيِل  َعْن  وَن  دُّ َت�سُ مِلَ  اْلِكَتاِب  اأَْهَل  َيا  »ُقْل  تعالى:  وقوله 
تعالى:  وقوله  عمران.  اآل   )99( َتْعَمُلوَن«  ا  َعمَّ ِبَغاِفٍل   ُ اهللَّ َوَما  �ُسَهَداُء  َواأَْنُتْم  ِعَوًجا 
ُفوَن« )22(  ا َي�سِ ِ َربِّ اْلَعْر�ِض َعمَّ ُ َلَف�َسَدَتا َف�ُسْبَحاَن اهللَّ »َلْو َكاَن ِفيِهَما اآَِلَهٌة اإِلَّ اهللَّ

االأنبياء.

توافرت  اأنه  »عّما«، وذلك  فاأ�سبحت  ما«  اأدغم احلروف »عن  ال�سابقة  الآيات 
�شروط الإدغام فجاء اللفظ مدغمًا على القيا�س .

ا  وجنده يف اآية اأخرى يظهر النون ويقطع عن الو�سل كما يف قوله تعالى: »َفَلمَّ
َعَتْوا َعْن َما ُنُهوا َعْنُه ُقْلَنا َلُهْم ُكوُنوا ِقَرَدًة َخا�ِسِئنَي« 166 االأعراف. لأن معنى »ما« 
عنها،  النهي  حكم  يف  مت�ساوية  غري  الوجود  يف  مف�سلة  اأنواع  حتته  كّلي  عموم 
ومعنى »عن« املجاوزة، واملجاوزة للكلي جماوزة لكل واحد من جزئياته، فف�سل 

علمة لذلك)١(.

وجند ترك الإدغام يف لفظة اأخرى يف القراآن وهي )من ما (وذلك يف  ثلثة 
موا�سع  ل غري:

َفِمْن  امْلُوؤِْمَناِت  َناِت  امْلُْح�سَ َيْنِكَح  اأَْن  َطْوًل  ِمْنُكْم  َي�ْسَتِطْع  مَلْ  »َوَمْن  تعالى:  قوله 
َبْع�ٍض  ِمْن  ُكْم  َبْع�سُ ِباإِمَياِنُكْم  اأَْعَلُم   ُ َواهللَّ امْلُوؤِْمَناِت  َفَتَياِتُكُم  ِمْن  اُنُكْم  اأَمْيَ َمَلَكْت  َما 
َناٍت َغرْيَ ُم�َساِفَحاٍت َوَل  �سَ َفاْنِكُحوُهنَّ ِباإِْذِن اأَْهِلِهنَّ َواآَُتوُهنَّ اأُُجوَرُهنَّ ِبامْلَْعُروِف حُمْ
َناِت  ُف َما َعَلى امْلُْح�سَ نَّ َفاإِْن اأََتنْيَ ِبَفاِح�َسٍة َفَعَلْيِهنَّ ِن�سْ ُمتَِّخَذاِت اأَْخَداٍن َفاإَِذا اأُْح�سِ
ُ َغُفوٌر َرِحيٌم«  وا َخرْيٌ َلُكْم َواهللَّ رِبُ ِمَن اْلَعَذاِب َذِلَك مِلَْن َخ�ِسَي اْلَعَنَت ِمْنُكْم َواأَْن َت�سْ

)25( الن�صاء.

اُنُكْم ِمْن  مْيَ َرَب َلُكْم َمَثًل ِمْن اأَْنُف�ِسُكْم َهْل َلُكْم ِمْن َما َمَلَكْت اأَ وقوله تعالى: »�سَ
َكَذِلَك  ْنُف�َسُكـْم  اأَ َكِخيَفِتُكْم  َتَخاُفوَنُهـْم  �َسـَواٌء  ِفيِه  َفاأَْنُتْم  َرَزْقَناُكْم  َما  يِف  �ُسَرَكاَء 

الربهان ، ٤٢٣/١.  )١(
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ُل اْلآََياِت ِلَقْوٍم َيْعِقُلوَن« )28( الروم. وقوله تعالى: »َواأَْنِفُقوا ِمْن َما َرَزْقَناُكْم ِمْن  ُنَف�سِّ
َق َواأَُكْن  دَّ ْرَتِني اإَِلى اأََجـٍل َقِريٍب َفاأَ�سَّ َحَدُكُم امْلَـْوُت َفَيُقـوَل َربِّ َلْوَل اأَخَّ ِتَي اأَ َقْبِل اأَْن َياأْ

نَي« )10( املنافقون.  احِلِ ِمَن ال�سَّ

وقد ترك الإدغام يف هذه املوا�سع وف�سل الأحرف الثلثة عن بع�سها ليتنا�سب 
مع ال�سياق لأن حرف »ما« يف هذه الآيات مق�ّسم يف الوجود باأق�سام منف�سلة غري 
مت�ساوية يف الأحكام)١(، فما ملكت الإميان لها اأحكام متعددة، ومق�سمة، والأرزاق 
وتعدد  التف�سيل  نا�سب  لذلك  اأحكام مف�سلة؛  اأي�سًا  نهوا عنه حتته  وما  كذلك، 

الأق�سام والأحكام اأن ياأتي بالأحرف التي تعرب عنها مق�سمة منف�سلة.

اآيات،  وقد جاءت مدغمة يف  اأحرف  اأربعة  وهي  من«  »اأم  لفظ  ذلك يف  ومثل 
ومنف�سلة يف اأخرى، فمن ذلك ما جاء يف قوله تعالى: »اأَْم َمْن َيُكوُن َعَلْيِهْم َوِكيًل« 

)109( الن�صاء.

�َض  َواٍن َخرْيٌ اأَْم َمْن اأَ�سَّ ِ َوِر�سْ �َض ُبْنَياَنُه َعَلى َتْقَوى ِمَن اهللَّ وقوله تعالى: »اأََفَمْن اأَ�سَّ
امِلِنَي«  ُ َل َيْهِدي اْلَقْوَم الظَّ َم َواهللَّ ُبْنَياَنُه َعَلى �َسَفا ُجُرٍف َهاٍر َفاْنَهاَر ِبِه يِف َناِر َجَهنَّ
َمْن  )11( ال�صافات. وقوله تعالى: »اأَْم  َخَلْقَنا«  َمْن  )109( التوبة، وقوله تعالى: »اأَْم 

رٌي« )40( ف�صلت. ا َتْعَمُلوَن َب�سِ ُه مِبَ َياأِْتي اآَِمًنا َيْوَم اْلِقَياَمِة اْعَمُلوا َما �ِسْئُتْم اإِنَّ

اأحكام  ولها  خمتلفة  باأنواع  الوجود  يف  مق�سمة  ال�سابقة  الآيات  يف  ذكر  فما 
خمتلفة، فنا�سب املعنى اأن يكون اللفظ كذلك اأي�سًا، فجاءت الأحرف منف�سلة 

غري مدغمة.

�ِسي  وجند يف اآيات اأخرى قد اأدغم احلروف كما جاء يف قوله تعالى: »اأََفَمْن مَيْ
وقد  امللك،   )22( ُم�ْشَتِقيٍم«  َراٍط  �شِ َعَلى  ا  �َشِويًّ �ِشي  َيْ ْن  اأَمَّ اأَْهَدى  َوْجِهِه  َعَلى  ا  ُمِكبًّ

انظر الربهان ٤٢٤/١  )١(
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على  مي�سي  حيث  واحد  نوع  من  املق�سود  امل�سي  ؛لأن  وو�سلت  احلروف  اأدغمت 
�شراط م�شتقيم.

ل  النمل،   )61( َقَراًرا«  اْلأَْر�َض  َجَعَل  ْن  »اأَمَّ تعالى:  قوله  يف  جاء  ما  وكذلك 
تفا�سيل حتتها يف الوجود)١(، لأن الذي جعله هو اهلل -عز وجل-، فجاءت احلروف 

مدغمة واحدة ليتنا�سب مع الوجود. 

َك  ُنِرَينَّ َما  »َواإِْن  تعالى:  قوله  يف  اإدغام  بل  جاء   ) ما  )واإن  لفظ  ذلك  ومن 
�َساُب« )40( الرعد،  ا َعَلْيَك اْلَبَلُغ َوَعَلْيَنا احْلِ َ َك َفاإِمنَّ َينَّ َبْع�َض الَِّذي َنِعُدُهْم اأَْو َنَتَوفَّ
يدغم  ومل  ال�شرط يف اخلط  ما« ظهر حرف  »واإن  الأحرف غري مدغمة  جاءت 
الدنيا، وهو  بالفاء ظاهر يف موطن  املرتب عليه  اأن اجلواب  اأحدهما:  لوجهني: 
البالغ. والثاين: اأن الق�شة الأولى منف�شلة من ال�شرط وجوابه، وانق�شم اجلواب 
وهو  عليه  املعطوف  والثاين  البلغ،  وهو  بالفاء  الرتتيب  اأحدهما:  جزاأين:  اإلى 
احل�ساب. واأحدهما يف الدنيا، والآخر يف الآخرة. والأول ظاهر لنا، والثاين خفي 
عنا، وهذا النق�سام �سحيح يف الوجود، فقد انق�سمت هذه ال�سرطية اإلى �سرطني؛ 
لنف�شال جوابها اإلى ق�شمني متغايرين، فف�شل حرف ال�شرط عالمة لذلك، واإذا 

انف�سلت لزم كتبه على الوقف.

اأَْو  َنِعُدُهْم  الَِّذي  َبْع�َض  َك  ُنِرَينَّ ا  َفاإِمَّ ِ َحقٌّ  َوْعَد اهللَّ اإِنَّ  رِبْ  ويف قوله تعالى: »َفا�سْ
َك َفاإَِلْيَنا ُيْرَجُعوَن« )77( غافر. َينَّ َنَتَوفَّ

جاءت الأحرف مدغمة، واأخفي حرف ال�شرط يف اخلط، لأن اجلواب املرتب 
عليه بالفاء خفي عنا، وهو الرجوع اإلى اهلل)٢(.

بني  الف�سل  اإلى  اإ�سارة  الرعد  يف  )اإن(  عن  )ما(  ف�سل  نرى  �سبق  ما  وعلى 
الأحداث، فالكلم على الدنيا واحل�ساب اإمنا هو يف الآخرة.

الربهان، ٤٢٤/١  )١(
انظر ال�سابق، ١/٤٢5- ٤٢٦  )٢(
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وو�سلت )ما( بـ )اإن( يف غافر اإ�سارة اإلى اأن الأحداث مت�سلة ببع�سها)١(.

قوله  يف  جاء  فقد   ) مل  )فاإن  لفظ  احلروف  بني  والف�سل  الإدغام  من  ونقراأ 
َبَع  َن اتَّ لُّ مِمَّ اأَْهَواَءُهْم َوَمْن اأَ�سَ ِبُعوَن  ا َيتَّ َ تعالى: »َفاإِْن مَلْ َي�ْسَتِجيُبوا َلَك َفاْعَلْم اأَمنَّ
امِلِنَي« )50( الق�ص�ص. وقد اأظهر  َ َل َيْهِدي اْلَقْوَم الظَّ ِ اإِنَّ اهللَّ َهَواُه ِبَغرْيِ ُهًدى ِمَن اهللَّ
احلروف »فاإن مل« وال�شبب يف ذلك واهلل اأعلم - يف ظهور حرف ال�شرط؛ لأن جوابه 
املرتتب عليه بالفاء هو« فاعلم« متعلق ب�سيء ملكوتي ظاهر، �سفلي، وهو اإتباعهم 
ا اأُْنِزَل  َ اأهواءهم، ويف اآية اأخرى قال اهلل تعالى: »اإِْن مَلْ َي�ْسَتِجيُبوا َلُكْم َفاْعَلُموا اأَمنَّ
ِ َواأَْن َل اإَِلَه اإِلَّ ُهَو َفَهْل اأَْنُتْم ُم�ْسِلُموَن« )14( هود، فجاءت الأحرف مدغمة  ِبِعْلِم اهللَّ
ال�شرط؛ لأن جوابه املتتب عليه بالفاء »فاأعلموا«  واأٌخفي حرف  غري منف�شلة، 

هو علم متعلق ب�سيء ملكوتي خفي علوّي وهو اإنزال القراآن بالعلم والتوحيد)٢(.

ومن �سور الإدغام، اإدغام لم التعريف يف اللفظ يف مثلها اأو غريها، وذلك اأنها 
ملا كانت للتعريف، و�ساأن املعرف اأن يكون اأبني واأظهر، ل اأخفى واأ�سرت- ظهرت يف 
اخلط، وو�سلت بالكلمة، لأنها �سارت جزءًا منها من حيث هي معّرفة بها، هذا هو 
َحاُب  َب اأَ�سْ الأ�سل، وقد ُحذفت حيث يخفى معنى الكلمة يف مثل قوله تعالى: »َكذَّ
التعريف  لم  على  همزتها  حركة  نقلت  »الأيكة«  ال�صعراء.   )176( امْلُْر�َسِلنَي«  الئكة 
و�سقطت همزة الو�سل لتحريك اللم، وحذفت األف ع�سد الهمزة وو�سل اللم، 
فاجتمعت الكلمتان، ف�سار »لّيكة« وذلك يرجع – واهلل اأعلم- ملنا�سبة املعنى فقد 
اخت�سر اللفظ علمة على اخت�سار وتلخي�ض وجمع يف املعنى، وهذه الآية جمع 
الأحرف فيها؛ لأنه جمع يف ق�ستهم، واخت�سر، فهي موجزة يف غاية البيان يف 
َيًة« )190( ال�صعراء.  جملة؛ لأنها اآخر ق�سة يف ال�سورة بدليل قوله: »اإِنَّ يِف َذِلَك َلآَ

فاأفردها.

ال�سارقة،  الإمارات،  ال�سحابة،  مكتبة   ، �ض5٨  الكرمي،  القراآن  يف  بيانية  اأ�سئلة  فا�سل،  ال�سامرائي،   )١(
مكتبة التابعني، القاهرة، ١٤٢9هـ- ٢٠٠٨م، ط١.

)٢(  ال�سابق، �ض5٨
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ُلوٍط  َوَقْوُم  »َوَثُموُد  تعالى:  قوله  احلروف  فيه  يف�شل  مل  الذي  الثاين  واملو�شع 
اْلأَْحَزاُب« )13( �ص. جمع احلروف واأدغمها ومل يف�سلها  اأُوَلِئَك  َحاُب الئكة  َواأَ�سْ
جهة  وجعلهم  باألقابهم  ال�سورة  هذه  يف  الأمم  جمع  فقد  ال�سياق،  مع  ليتنا�سب 
واحدة، هم اآخر اأمة فيها، وو�سل اجلملة بقوله تعالى: »اأولئك الأحزاب« ولي�ض 

الأحزاب و�سفًا لكل منهم، بل هو و�سف جميعهم.

قوله  يف  الأ�سل  على  حروفها  ف�سلت  وقد  اأخرى  اآيات  يف  اللفظة  هذه  ونقراأ 
القوم  هوؤلء  اأفرد  فقد  احلجر.   )78( َلَظامِلِنَي«  اْلأَْيَكِة  َحاُب  اأَ�سْ َكاَن  »َواإِْن  تعالى: 
قوله  ويف  منف�سًل  اللفظ  يكون  اأن  ذلك  فنا�سب  بالو�سف؛  واأفردهم  بالذكر، 
جمعوا  ق.   )14( َوِعيِد«  َفَحقَّ  �ُسَل  الرُّ َب  َكذَّ ُكلٌّ  ٍع  ُتبَّ َوَقْوُم  اْلأَْيَكِة  َحاُب  »اأَ�سْ تعالى: 
»كل  فقال:  اجلملة  لأعلى  منهم  كٍل  على  حكم  ثم  غريهم،  مع  املو�سع  هذا  يف 
كذب الر�سل« فحيث يعترب فيهم التف�سيل ف�سل لم التعريف، وحيث يعترب فيهم 

التو�سيل و�سل للتخفيف)١(.

َخْذَت َعَلْيِه اأَْجًرا« )77(  ومن الإدغـام اأي�سـًا ما جـاء يف قوله تعـالى: »َلـْو �ِسْئَت َلتَّ
الكهف. حذف الألف، وو�سلت اللم؛ لأن العمل يف اجلدار قد ح�سل يف الوجود، 

فلزم عليه الأجر يف احلال، وات�سل به حكمًا، فنا�سب �سرعة احل�سول على الأجر 
اإ�شقاط الألف والإدغام.

َخُذوَك َخِليًل« )73( االإ�صراء. فلم يدغم اللم  وترك الإدغام يف قوله تعالى: »َلتَّ
فيما بعدها، لعدم وجود و�سلة وعدم اللزوم يف الوجود)٢(.

املعتاد وهو  بالإدغام  »ابن جني«  الذي �سماه  الأكرب  الإدغام  الق�سم من  وهذا 
تقريب �سوت من �سوت. وهو ال�سرب الأول الذي حتدث عنه وهو اأن يلتقي املثلن 

على الأحكام التي يكون عنها الإدغام، فيدغم الأول يف الآخر)٣(.

انظر الربهان، ٤٢٨/١ – ٤٢9.  )١(
ال�سابق ١/٤٢9  )٢(

انظر اخل�سائ�ض ٢/١٣9-١٤٠  )٣(
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التي  الأحكام  على  املتقاربان  يلتقي  اأن  وهو:  االإدغام  من  الثاين  اأماالق�شم 
ومن ذلك  فيه،  فتدغمه  لفظ �ساحبه  اإلى  اأحدهما  فتقلب  الإدغام،  ي�سوغ معها 
اأن تقع تاء افتعل �سادًا اأو �سادًا، اأو طاء اأو ظاء، فتقلب لها تاوؤه طاء. وذلك نحو 

-ا�سطرب- وا�سطرب، واّطرد، وا�سطلم، فهذا تقريب من غري اإدغام)١(.

َوَما  َواْلأَْر�ِض  َمَواِت  ال�سَّ »َربُّ  تعالى:  قوله  الكرمي  القراآن  يف  ذلك  اأمثلة  ومن 
ا« )65( مرمي. »ا�سطرب« ذكر ابن  َطرِبْ ِلِعَباَدِتِه َهْل َتْعَلُم َلُه �َسِميًّ َبْيَنُهَما َفاْعُبْدُه َوا�سْ
فار�ض اأن هذه اللفظة قد تولدت فيها الطاء لعلة)٢(. وقد جاء هذا التقريب بني 
ال�ساد والتاء وتولدت الطاء فطالت الكلمة وذلك واهلل اأعلم؛ ليتنا�سب مع املوقف 

الذي يحتاج اإلى طول �سرب وجماهدة وهو العبادة.

ُلَك ِرْزًقا َنْحـُن َنْرُزُقَك  َطرِبْ َعَلْيهـَا َل َن�ْساأَ َلِة َوا�سْ وقوله تعـالى: »َواأُْمْر اأَْهَلَك ِبال�سَّ
اَقِة ِفْتَنًة َلُهمـْ َفاْرَتِقْبُهْم  ا ُمْر�ِسُلوْا النَّ َواْلَعاِقَبـُة ِللتَّْقَوى« )132( طه. وقوله تعالى: » اإِنَّ

« )27( القمر.  َطرِبْ َوا�سْ

ا�سطرب على اأذاهم ول تعجل حتى ياأتي اأمر اهلل)٣(، وهنا اأي�سًا جاءت ال�ساد 
م�سددة وتولدت الطاء، وطالت الكلمة ليتنا�سب مع احلال وهو الأمر بطول الّنف�ض 
وال�سرب على الأذى وانتظار الفرج من اهلل، وذلك يحتاج اإلى جماهدة النف�ض، 

و�سدة التحمل.

ا  ا َغرْيَ الَِّذي ُكنَّ احِلً َنا اأَْخِرْجـَنا َنْعَمـْل �سَ َطِرُخوَن ِفيَها َربَّ وقوله تعـالى: »َوُهْم َي�سْ
امِلِيـَن  ِذيُر َفُذوُقوا َفَما ِللظَّ َر َوَجاَءُكُم النَّ ُر ِفيِه َمْن َتَذكَّ ْرُكْم َما َيَتَذكَّ َنْعَمُل اأََومَلْ ُنَعمِّ

رٍي« )37( فاطر.  ِمْن َن�سِ

ال�ساحبي، �ض ١٢٣  )١(
انظر ال�سابق، ١٤١/٢  )٢(

اأبي حيان الغرناطي، اأثري الدين، تف�سري البحر املحيط ٢57/٨ ، حتقيق: د. عبدالرزاق املهريي، دار   )٣(
اإحياء الرتاث، بريوت، لبنان، ١٤٣١هـ- ٢٠١٠م، ط١
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جاءت لفظة »ي�سطرخون« من ال�سراخ »يفتعل« واأبدلت من التاء طاء، واأ�سله: 
ي�سرتخون، وال�سراخ �سدة ال�سياح، وا�ستعمل يف ال�ستغاثة)١(، جلهد امل�ستغيث 
�سوته)٢( فنا�سب هذا املوقف اأن ياأتي بالكلمة مدغمة م�سددة لتحمل املعنى الذي 

اأراده القراآن بكل دقة وما عرب عنه من جهد وم�سقة و�سراخ وا�ستغاثة.

ومن ذلك اأن تقع فاء )افتعل( زايا اأو داًل اأو ذاًل، فتقلب تاوؤه لها، داًل، مثل: 
اأّدكر، واأذدكر)٣(.

ٍة اأََنا  َكَر َبْعَد اأُمَّ ا ِمْنُهَما َوادَّ وقد جاء منهما يف القراآن قوله تعالى: »َوَقاَل الَِّذي جَنَ
ْر�ِسُلوِن« )45( يو�صف. ُئُكْم ِبَتاأِْويِلِه َفاأَ اأَُنبِّ

الدال  وقد جاءت  لعلة)٤(.  تولدت هنا  الدال  اأن  فار�ض  ابن  »اّدكر« ذكر  لفظة 
عليه   - يو�سف  تذكر  اأنه  وهو  املراد،  املعنى  لتحمل  اأعلم-  واهلل  م�سددة هنا - 
ال�سلم- م�سقة  يو�سف عليه  الزمن، فكان يف ذلك على  ال�سلم- بعد مدة من 
له بعد مدة طويلة،  الرجل  ال�سجن- وكان تذكر هذا  الوقت عليه وهو يف  لطول 

فنا�سب طول املدة، و�سدة الوقت اأن ياأتي بهذا اللفظ.

ِرٌج َما ُكْنُتْم َتْكُتُموَن« )72(  ُ خُمْ مُتْ ِفيَها َواهللَّ اَراأْ وقوله تعالى: »َواإِْذ َقَتْلُتْم َنْف�ًسا َفادَّ
ارءمت« اأ�سله: تداراأمت، ثم اأدغمت التاء يف الدال، لحتاد خمرجهما،  البقرة. »فاأدَّ

ف�سكنت الأولى فاأتى بالألف)5(.

اختلفتم  ومعناها:  راأمت«،  »فاأدَّ الإدغام  مع  م�سددة  الدال  جاءت  »تداراأمت« 
يدفعه  اأي  بع�سًا،  بع�سهم  يدراأ  املتخا�سمني  لأن  املقتول؛  �ساأن  يف  واخت�سمتم 

ال�سيد، عبداحلميد، الأفعال يف القراآن الكرمي ٨٠٣/٢٠، دار البيان العربي، جدة، ١٤٠٦هـ- ١9٨٦م، ط١  )١(
دار   ،٦١5/٣ الأقاويل،  وعيون  التنزيل  غوام�ض  حقائق  عن  الك�ساف  عمر،  بن  حممود  الزخم�سري،   )٢(

الكتاب العربي، بريوت، ١٤٠7هـ- ١9٨7م، ط٣
اخل�سائ�ض ١٤٢/٢.  )٣(
ال�ساحبي، �ض ١٢٣  )٤(

ال�سيوطي، جلل الدين، معرتك الأقران يف اإعجاز القراآن 55٨/١، دار الفكر العربي.  )5(
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ويزحمه، اأو تدافعتم، مبعنى طرح قتلها بع�سكم على بع�ض، فدفع املطروح عليه 
الطارح، اأو لأن الطرح يف نف�سه دفع، اأو دفع بع�سكم بع�سًا عن الرباءة واتهمه)١(، 
هذا  عن  املعربة  اللفظة  تاأتي  اأن  ذلك  فنا�سب  وم�سقة  جهد  اإلى  يحتاج  فالأمر 

املعنى حتمل تلك املجاهدة وامل�سقة بت�سديدها واإدغامها.

اِر  نِّ َواْلإِْن�ِض يِف النَّ وكذلك قوله: »َقاَل اْدُخُلوا يِف اأَُمٍم َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلُكْم ِمَن اجْلِ
اَرُكوا ِفيَها َجِميًعا َقاَلْت اأُْخَراُهْم ِلأُوَلُهْم  ٌة َلَعَنْت اأُْخَتَها َحتَّى اإَِذا ادَّ ُكلََّما َدَخَلْت اأُمَّ
ْعٌف َوَلِكْن َل َتْعَلُموَن«  اِر َقاَل ِلُكلٍّ �سِ ْعًفا ِمَن النَّ لُّوَنا َفاآَِتِهْم َعَذاًبا �سِ َنا َهوؤَُلِء اأَ�سَ َربَّ

)38( االأعراف.

اأو اجتمعوا يف النار)٢(، فالأمر يحتاج  اأي: تداركوا، مبعنى تلحقوا  اركوا«  »اأدَّ
ياأتي  اأن  والتلحق  الجتماع  هذا  فنا�سب  باللحق  ال�سابق  واجتماع  تتابع  اإلى 

باللفظة مدغمة  - واهلل اأعلم.

اَرَك ِعْلُمُهْم يِف اْلآَِخَرِة َبْل ُهْم يِف �َسكٍّ ِمْنَها َبْل ُهْم ِمْنَها َعُموَن«)66( النمل. وقوله: »َبِل ادَّ

اأّدارك« اأ�سله: تدارك، فاأدغمت التاء يف الدال، »واًدارك« اأي: تتابع وا�ستحكم)٣(، 
فالأمر يحتاج اإلى تتابع واحتاد وا�ستحكام، فنا�سب ذلك اأن تاأتي اللفظة مدغمة.

 ِ ِذيَن اآََمُنوا َما َلُكْم اإَِذا ِقيَل َلُكُم اْنِفُروا يِف �َسِبيِل اهللَّ ونقراأ قوله تعالى: »َيا اأَيَُّها الَّ
ْنَيا يِف  َياِة الدُّ ِخَرِة َفَما َمَتاُع احْلَ ْنَيا ِمَن اْلآَ َياِة الدُّ يُتْم ِباحْلَ اَقْلُتْم اإَِلى اْلأَْر�ِض اأََر�سِ اثَّ

اْلآَِخَرِة اإِلَّ َقِليٌل« )38( التوبة.
املتقاربان  التقى  »تثاقلتم«  واأ�سلها،  مدغمة  جاءت  قد  »اأثاقلتم«  لفظة  نرى 
وهما حرف التاء والثاء، وهذا ي�سوغ الإدغام فقلبت التاء اإلى ثاء واأدغمت معها 

الك�ساف، ١5٣/١.  )١(
)٢(  الك�ساف، ١٠٣/٢

ال�سابق، ٣/٢79  )٣(
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وكما  وتقاع�ستم)٢(،  تباطاأمت  اأي:  »اأّثاقلتم«  و  واحدًا م�سددًا)١(،  فاأ�سبحت حرفًا 
اللفظة:  الإدغام والت�سديد يف هذه  اإيحاآءات هذا  يقول »�سيد قطب« يف ت�سوير 
متثل  بجر�سها  وهي  »اأثاقلتم«  األفاظه:  بجر�ض  الظلل  هذه  كل  يلقى  »والتعبري 
اجل�سم امل�سرتخي الثقيل، يرفعه الرافعون يف جهد في�سقط منهم يف ثقل، ويلقيها 
وتقاوم  اأ�سفل  اإلى  ت�سد  وماله من جاذبية  الأر�ض«  اإلى  »اأثاقلتم  األفاظه:  مبعنى 

رفرفة الأرواح وانطلق الأ�سواق«)٣(.
ِ َبْل اأَْنُتْم  ْن َمَعَك َقاَل َطاِئُرُكْم ِعْنَد اهللَّ َنا ِبَك َومِبَ ْ ريَّ ونتاأمل قوله تعالى: »َقاُلوا اطَّ

َقْوٌم ُتْفَتُنوَن« )47( النمل.
الإبدال  فيها  وقع  ت�ساآءمنا)٤(،  اأي  »تطرينا«  واأ�سلها  »اأطرّينا«  لفظة  جند 
والإدغام بني التاء والطاء، لحتاد خمرجهما)5(. بينما جنده يف اآية اأخرى قال: 
ا َعَذاٌب اأَِليٌم« )18(  ُكْم ِمنَّ نَّ ُكْم َوَلَيَم�سَّ ُجَمنَّ َنا ِبُكْم َلِئْن مَلْ َتْنَتُهوا َلرَنْ ْ ا َتَطريَّ »َقاُلوا اإِنَّ
ي�ص. بل اإدغام قال »تطرينا« وذلك  -واهلل اأعلم- اأن التطري يف الآية الأولى اأ�سد 

ُكْم« )18(  ُجَمنَّ مما يف الآية الثانية، بدليل اأنه قال يف الثانية: »َلِئْن مَلْ َتْنَتُهوا َلرَنْ
ي�ص، فهددهم بالرجم والتعذيب.

ذلك  ومعنى  اأهله.  وقتل  قتله  على  وتعاهدوا  اأق�سموا  فقد  الأولى  الآية  يف  اأما 
اأن التطري بلغ عندهم درجة اأكرب واأ�سد مما يف الآية الثانية فجاء مبا فيه زيادة 

مبالغة)٦(.

انظر ذلك يف اخل�سائ�ض ١٤٠/٢ وانظر ابن الرتكماين، علي بن حممد يف بهجة الأريب يف بيان ما يف   )١(
كتاب اهلل العزيز من الغريب، �ض٢٣ ، حتقيق: حممد اإ�سماعيل، دار الكتب العلمية، بريوت، ٢٠٠٣م، 

١٤٢٤هـ، ط١
الك�ساف ٢7١/٢  )٢(

قطب، �سيد، يف ظلل القران، ١٦55/٣، دار ال�سروق، بريوت، القاهرة، ١٣9٨هـ- ١97٨م، ط١  )٣(
معرتك الأقران ١/5٦7  )٤(

انظر بهجة الأريب، �ض ٢٣  )5(
انظر بلغة الكلمة، �ض 5٨  )٦(
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يف  نف�سها  الكلمة  تاأتي  اأن  ويّفّعل(  ل،  )يتفعَّ �سيغتي  بني  القراآن  تفريق  ومن 
مو�سعني بال�سيغتني فما ال�سبب يف ذلك الختلف؟

للجواب على هذا ال�سوؤال نقراأ الآيات الآتية:

اِء  رَّ َوال�سَّ ِباْلَباأْ�َساِء  َخْذَناُهْم  َفاأَ َقْبِلَك  ِمْن  َمٍم  اأُ اإَِلى  اأَْر�َسْلَنا  »َوَلَقْد  تعالى:  قال 
ُعوَن« )42( االأنعام. رَّ َلَعلَُّهْم َيَت�سَ

اِء  رَّ َوال�سَّ �َساِء  ِباْلَباأْ اأَْهَلَها  اأََخْذَنا  اإِلَّ  َنِبيٍّ  ِمْن  َقْرَيٍة  يِف  اأَْر�َسْلَنا  »َوَما  تعالى:  وقال 
ُعوَن« )94( االأعراف. قال يف اآية الأنعام: »يت�سرعون« وقال يف الأعراف  رَّ َلَعلَُّهْم َي�سَّ
»ي�سرعون« بالإبدال والإدغام. وذلك اأنه قال يف اآية الأنعام: »ولقد اأر�سلنا اإلى اأمم 
من قبلك«. وقال يف الأعراف: »وما اأر�سلنا يف قرية«، والأمم اأكرث من القرية، وهذا 
يعني تطاول الإر�سال على مدار التاريخ. فلما طال احلدث وا�ستمر جاء مبا هو اأطول 
ّرعون«.  اإلى قرية قال: »ي�سَّ عون« وملا كان الإر�سال يف الأعراف  بناء فقال: »يت�سرَّ
فجاء مبا هو اأق�سر يف البناء ويف اآية الأنعام قال: »ولقد اأر�سلنا اإلى اأمم« ويف الأعراف 
اإلى  اأر�سلنا يف قرية« الأولى: »اأر�سل اإيل« والثانية »اأر�سل يف«، والإر�سال  قال: »وما 
�سخ�ض ما يقت�سي التبليغ ول يقت�سي املكث، واأما الإر�سال يف القرية اأو يف املدينة 
فاإنه يقت�سي التبليغ واملكث، فاإن »يف« تفيد الظرفية، وهذا يعني بقاء النبي بينهم 
زيادة  اإلى  يدعوهم  هذا  اأن  ول�سك  املوؤيدة،  اآياته  ويريهم  باهلل  ويذكرهم  يبلغهم 
الت�سرع واملبالغة فيه، فجاء بال�سيغة الدالة على املبالغة يف احلدث والإكثار منه 

عون«. فو�سع كل مفردة يف مكانها اللئق بها)١(. فقال: »لعلهم ي�سرَّ

اأَْن  َقْبِل  ِمْن  َرَزْقَناُكْم  َما  ِمْن  »َواأَْنِفُقـوا  تعـالى:  قولـه  يف  جـاء  ما  ذلك  ومن 
ِمَن  ُكْن  َواأَ َق  دَّ �سَّ َفاأَ َقِريٍب  اأََجٍل  اإَِلى  ْرَتِني  اأَخَّ َلْوَل  َربِّ  َفَيُقوَل  امْلَْوُت  اأََحَدُكُم  َياأِْتَي 
يقل:  ومل  والت�سديد  بالإدغام  ق«  دَّ فاأ�سَّ  « لفظ  جاء  املنافقون،   )10( نَي«  احِلِ ال�سَّ
من  اأكرث  )فاأت�سدق(  مقاطع  اأن  اأعلم-  واهلل   - ذلك   يف  وال�سبب  فاأت�سدق، 

)١(  بلغة الكلمة، �ض ٤٦-٤7
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التي  اللفظة  اأجل قريب، فاختار  اإلى  التاأخري  الآية طلب  ق«، ويف  دَّ مقاطع »فاأ�سَّ
ق« ت�سعيفني يف ال�ساد والدال،  دَّ هي اأق�سر لتنا�سب ق�سر املدة، كما اأن يف »فاأ�سَّ
والت�سعيف يدل على املبالغة والتكثري، فدل ذلك على اأنه اأراد اأجًل قريبًا ليكرث 

من ال�سدقة ويبالغ فيها)١(.

اَعٍة  رُّ َوِجْئَنا ِبِب�سَ َنا َواأَْهَلَنا ال�سُّ ومثل ذلك قوله تعالى: » َقاُلوا َيا اأَيَُّها اْلَعِزيُز َم�سَّ
ِقنَي » )88( يو�صف. دِّ َ َيْجِزي امْلَُت�سَ ْق َعَلْيَنا اإِنَّ اهللَّ دَّ ُمْزَجاٍة َفاأَْوِف َلَنا اْلَكْيَل َوَت�سَ

اَعُف  ُي�سَ َح�َسًنا  ا  َقْر�سً  َ اهللَّ وا  َواأَْقَر�سُ َقاِت  دِّ َوامْلُ�سَّ ِقنَي  دِّ امْلُ�سَّ »نَّ  تعالى:  وقوله 
َلُهْم َوَلُهْم اأَْجٌر َكِرمٌي« )18( احلديد.

وامل�سدقات«  »امل�سدقني  احلديد:  اآية  ويف  »املت�سدقني«  قال:  يو�سف  اآية  يف 
بالإبدال والإدغام. وذلك لأ�سباب متعددة.

»وت�سدق  قبله  ملا  املنا�سب  فهو  »املت�سدقني«  اإدغام  ول  اإبدال  بل  يو�سف  اآية 
يبالغ يف  اأن  يطلبوا  الت�سدق عليهم ومل  يو�سف قد طلبوا منه  اأخوة  لأن  علينا«، 

ال�سدقة، وذلك من ح�سن اأدبهم.

وقولهم: »اإن اهلل يجزي املت�سدقني« اأفاد باأن اهلل يجزي على القليل والكثري. 
يف  املبالغني  يجزي  اهلل  اإن  قولهم  لأفاد  امل�سدقني«  يجزي  اهلل  »اإن  قالوا:  ولو 

ال�سدقة فل ي�سمل القليل.

قات« فهم املبالغون يف ال�سدقات،  دَّ قني وامل�سَّ دَّ واأما يف اآية احلديد: »اإن امل�سّ
وذكر اأنه ي�ساعف لهم الأجر. وقد ذكر املبالغ يف ال�سدقة يف اآية احلديد، لأنه 

تكرر فيها ذكر الإنفاق، فنا�سب ذكر املبالغة يف ال�سدقة.

)١(  ال�سامرائي، فا�سل، مل�سات بيانية يف ن�سو�ض من التنزيل، �ض ١7٨-١79، دار عمار، عّمان، الأردن، 
١٤٣٠هـ- ٢٠٠9م، ط5.
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ِ َلَوَجُدوا  ُروَن اْلُقْراآََن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغرْيِ اهللَّ ومن ذلك قوله تعالى: »اأََفَل َيَتَدبَّ
ِفيِه اْخِتَلًفا َكِثرًيا« )82( الن�صاء.

ويف  حممد.   )24( اأَْقَفاُلَها«  ُقُلوٍب  َعَلى  اأَْم  اْلُقْراآََن  ُروَن  َيَتَدبَّ »اأََفَل  تعالى:  وقوله 
ِلنَي«  َباَءُهُم اْلأَوَّ ِت اآَ ُروا اْلَقْوَل اأَْم َجاَءُهْم َما مَلْ َياأْ بَّ مو�سع اآخر قال تعالى: »اأََفَلْم َيدَّ

)68( املوؤمنون.

يف الآيتني الأوليني جاء لفظ »يتدبرون«، ويف الآية الثالثة قال: »يّدبَّروا« ؛ وذلك 
لأن الأوليني يحتاج اإلى طول التدبر والتاأمل، ويف الثالثة يحتاج اإلى عمق يف التدبر 
ومبالغة فيه. واملق�سود بطول التدبر والتاأمل؛ التدبر العقلي الطويل الذي يوؤدي 

اإلى القناعة العقلية عن طريق احلجج وال�ستدلل العقلي.

الإن�سان على  القلبي الذي يحمل  التدبر  التدبر واملبالغة فيه يعني  ولكن عمق 
النتفا�ض للعمل مبقت�سى ما يوؤمن به العقل وي�سلم ب�سحته.

وهلة  لأول  خمتلفًا  يبدو  ما  وتخريج  القراآن  يف  النظر  اإلى  تدعو  الن�ساء  واآية 
وذلك يحتاج اإلى طول تدبر وتاأمل، وذلك يحتاج اإلى اأمرين هما:

النظر ال�سامل للقراآن كله على وجه العموم.

النظر يف عدم الختلف بني اآياته وتخريج ما يبدو خمتلفًا فجاء بلفظ »يتدبر« 
»يتدبروا«  يقل:  مل  املوؤمنون  واآية  ال�ستدليل  والنظر  العقلي،  التدبر  به  واملراد 
ناحية،  من  فيه  املبالغة  وعدم  التدبر،  م�ساعفة  عدم  على  اآخذهم  اأنه  وذلك 
حمتاجون  فهم  التدبر،  يف  قلوبهم  اإعمال  عدم  على  اأخرى  ناحية  من  واآخذهم 
اإلى تدبر يوقظ قلوبهم ويحيي مواتها؛ لأنهم ل يحتاجون اإلى طول تدبر للو�سول 
اإلى معرفة احلق فهم يعرفون احلق، ويعرفون ر�سولهم غري اأنهم كارهون للحق 
متبعون للهوى فهم حمتاجون اإلى ما ي�سفي قلوبهم من كراهية احلق واتباع الهوى 

فاقت�سى هنا التدبر القلبي ل العقلي.
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ي�سمل  قد  والقول  القراآن«  يدبروا  »اأفلم  يقل:  ومل  القول«  يدبروا  »اأفلم  وقال: 
الآية والآيتني فقط، وهذا يتطلب وقتًا اأق�سر من تدبر عموم القراآن، فلما ق�سر 
ر من التدبر. وملا ذكر يف اآية الن�ساء القراآن كله اأطال البناء)١(.  من املتدبر ق�سّ
من  الق�سم  هذا  يف  البلغة  بروائع  تفي�ض  الكرمي  القراآن  اأمثلة  جند  وهكذا 

الإدغام والإبدال.

اأما الق�شم الثاين وهواالإبدال: وهو اأن ي�ستعمل كلمة يف موطن، ثم ي�ستعملها يف 
موطن اآخر مبدًل فيها حرف فقد ذكره »ابن جني« بقوله: »فاأما مقابلة الألفاظ 
ُمْتلِئب عند عارفيه  ونهج  وا�سع،  الأحداث فباب عظيم  اأ�سواتها من  ي�ساكل  مبا 
ماأموم، وذلك اأنهم كثريًا ما يجعلون اأ�سوات احلروف على �َسْمت الأحداث املعربِّ 
بها عنها، فيعدلونها بها ويحتذونها عليها، وذلك اأكرث مما نقدره، واأ�سعاف ما 

ن�ست�سعره«)٢(.

يف  تختلف  متقاربة  »حروف  اأ�سماه  ف�سل  يف  »الربهان«  �ساحب  عنه  وحتدث 
اللفظ لختلف املعنى«)٣(.

ومن الأمثلة على ذلك يف القراآن الكرمي اأن تاأتي الكلمة يف مو�سع ثم يبدل فيها 
حرف يف مو�سع اآخر، مثل الإبدال بني ال�سني وال�ساد يف لفظتي: »ب�سطه، وب�سطه«.

ُ َيْب�ُسُط  �ْسِم« )247( البقرة. وقوله: »اهللَّ قال تعالى: »َوَزاَدُه َب�ْسَطًة يِف اْلِعْلِم َواجْلِ
ْزَق مِلَْن َي�َساُء َوَيْقِدُر« )26( الرعد. الرِّ

ْزَق مِلَْن َي�َساُء ِمْن ِعَباِدِه َوَيْقِدُر َلُه« )62( العنكبوت. وقوله:  ُ َيْب�ُسُط الرِّ وقوله: »هللَّ
ْزَق مِلَْن َي�َساُء َوَيْقِدُر« )30( االإ�صراء. َك َيْب�ُسُط الرِّ »اإِنَّ َربَّ

بلغة الكلمة، �ض ٤9-5٢  )١(
اخل�سائ�ض، ٢/١57  )٢(

الربهان، ١/٤٢9  )٣(
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َماِء َكْيَف َي�َساُء«  َياَح َفُتِثرُي �َسَحاًبا َفَيْب�ُسُطُه يِف ال�سَّ ُ الَِّذي ُيْر�ِسُل الرِّ وقوله: »اهللَّ
)48( الروم.

ْلِق َب�سَطًة«  هذا كلـه بال�سني، ثم جـاء بال�سـاد يف: قولـه تعالى: »َوَزاَدُكْم يِف اخْلَ
ُ َيْقِب�ُض َوَيْب�سُط« )245( البقرة. )69( االأعراف. وقوله: »َواهللَّ

ذكر �ساحب »الربهان« اأن التعبري بال�سني لل�سعة اجلزئية كذلك علة التقييد، 
اجلهارة  مع  ال�ساد  وعلو  الإطلق،  معنى  علو  بدليل  الكلية،  ال�سعة  وبال�ساد 

والإطباق)١(. فجعلوا ال�ساد لقوتها، للأقوى، وال�سني ل�سعفها للأ�سعف)٢(.

وت�سفه،  طالوت،  عن  تتحدث  واجل�سم«  العلم  يف  ب�سطه  »وزاده  الأولى:  الآية 
وطالوت �سخ�ض واحد، والآية الأخرى: »وزادكم يف اخللق ب�سطه« تتحدث عن 
قبيلة عاد، ومبا اأن ال�سني اأ�سعف من ال�ساد فقد جاءت ال�سني لل�سخ�ض الواحد، 

وال�ساد للجماعة ؛لأنها الأقوى.

ويف قوله: »واهلل يقب�ض ويب�سط« بال�ساد، اأي ي�سلب قومًا ويعطي قومًا، اأو يقرت 
ويو�سع)٣(. واأقوال اأخرى كثرية منها: يقب�ض ال�سدقات ويخلف البذل مب�سوطًا، 
ومنها الإماتة والإحياء وغريها مما ذكره ابن حيان وغريه من املف�سرين، وبهذا 
يت�سح اأن الب�سط هنا عام يدخل فيه كل �سيء، لذا جاءت ال�ساد »يب�سط« الأقوى. 
بينما جاءت ال�سني يف الآيات الأخرى التي تقيد الب�سط باأنه من الرزق وهو الأقل؛ 

لأن ال�سني اأ�سعف، فنا�سب كل يف مو�سعه)٤(.

َيْق�ِسُموَن  اأي�سًا ما جاء يف قوله تعالى: »اأَُهْم  ومن التفريق بني ال�سني وال�ساد 
َفْوَق  ُهْم  َبْع�سَ َوَرَفْعَنا  ْنَيا  الدُّ َياِة  احْلَ يِف  َمِعي�َسَتُهْم  َبْيَنُهْم  َق�َسْمَنا  َنْحُن  َك  َربِّ َرْحَمَة 

ا لربهان ،١/٤٢9  )١(
)٢(  اخل�سائ�ض ١٦١/٢

)٣(  البحر املحيط، ٤٠٤/٢
انظر بلغة الكلمة، �ض ٦١-٦٤  )٤(
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ا َيْجَمُعوَن« )32(  َك َخرْيٌ مِمَّ ا َوَرْحَمُة َربِّ ا �ُسْخِريًّ ُهْم َبْع�سً َبْع�ٍض َدَرَجاٍت ِلَيتَِّخَذ َبْع�سُ
الزخرف.

َخِريَن«  َنا َبْعـَدَها َقـْوًما اآَ ْمَنا ِمْن َقْرَيٍة َكـاَنْت َظامِلَـًة َواأَْن�َسـاأْ وقال تعـالى: »َوَكـْم َق�سَ
)11( االأنبياء.

جند يف الآية الأولى قوله: »ق�سمنا« ويف الثانية: »ق�سمنا« بال�سني تفريق الأرزاق 
والإنعام، وبال�ساد تفريق الإهلك والإعدام)١(.

اأقوى فعًل من الق�سم، لأن الق�سم يكون معه الدّق، وقد يق�سم بني  فالق�سم 
ال�سيئني فل ينكاأ اأحدهما، فلذلك خ�ست بالأقوى ال�ساد، وبالأ�سعاف ال�سني)٢(.

َل�ِسُل  َوال�سَّ اأَْعَناِقِهْم  يِف  اْلأَْغَلُل  »اإِِذ  تعالى:  قوله  ما جاء يف  اأي�سًا  ذلك  ومن 
ُي�ْسَحُبوَن« )71( غافر.

اِر َعَلى ُوُجوِهِهْم ُذوُقوا َم�ضَّ �َسَقَر« )48( القمر. وقال  وقولـه: »َيْوَم ُي�ْسَحُبـوَن يِف النَّ
ا  َوَل ُهْم ِمنَّ ْنُف�ِسِهمـْ  ـَر اأَ َنُعُهْم ِمْن ُدوِنَنا َل َي�ْسَتِطيُعـوَن َن�سْ تعـالى: »اأَْم َلُهْم اآَِلَهٌة مَتْ

َحُبوَن« )43( االأنبياء. ُي�سْ

الأر�ض)٤(.  ال�سيء على وجه  وال�سحب: جرك  اأي يجرون)٣(،  »ي�سحبون«  قوله: 
ي�سحبون  ل  قتادة:  وقال  ين�سرون،  جماهد:  وقال  مينعون،  اأي  و«ي�سحبون« 
من اهلل بخري. وقال جماهد: يحفظون، وقال ال�سدي: ل ي�سحبهم من امللئكة 
من يدفع عنهم. ويف »التحرير« مدار هذه الكلمة يعني »ي�سحبون« على معينني 

)١(  الربهان ٤٣٠/١
)اخل�سائ�ض ١٦١/٢  )٢(

البحر املحيط، ٢٦٠/٨  )٣(
)٤(  ل�سان العرب،  ٤٦١/١
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اأحدهما: اأنه من �سحب ي�سحب، والثاين: من الإ�سحاب اأ�سحب الرجل منعهم 
من الآفات)١(.

وذكر الزخم�سري اأن »ي�سحبون« لي�ض مب�سحوب من اهلل بالن�سر والتاأييد)٢(.

و�ساحبه  بالفتح  حابَه  و�سَ بال�سم  حبة  �سُ ي�سحبه  »�سحب« من �سحبه  ولفظ 
عا�سره)٣(، و�سحب ل يقال يف العرف اإل ملن كرثت ملزمته)٤(.

يكون ملزمة طويلة، فجاءت  وال�سحب  يكون فرتة زمنية ق�سرية،  فال�سحب 
ال�سني للأق�سر ل�سعفها، وال�ساد للأطول مدة لقوتها، واهلل اأعلم.

ا�ِض  َع ِللنَّ َل َبْيٍت ُو�سِ ومن الإبدال بني حريف »امليم، والباء« يف قوله تعـالى: »اإِنَّ اأَوَّ
َة ُمَباَرًكا َوُهًدى ِلْلَعامَلِنَي« )96( اآل عمران. وقوله: »َوُهَو الَِّذي َكفَّ اأَْيِدَيُهْم  َللَِّذي ِبَبكَّ
ا َتْعَمُلوَن  ُ مِبَ َة ِمْن َبْعِد اأَْن اأَْظَفَرُكْم َعَلْيِهْم َوَكاَن اهللَّ َعْنُكْم َواأَْيِدَيُكْم َعْنُهْم ِبَبْطِن َمكَّ

رًيا« )24( الفتح. َب�سِ

جند يف الآية الأولى جاء بلفظ »بكة« ويف الثانية »مكة« فما الفرق بينهما؟

وقيل:  البيت،  هي  وقيل:  امل�سجد،  ا�سم  وقيل:  مكة،  بطن  وقيل:  مكة  هي  بكة 
: اأي الزدحام؛ لأن النا�ض يزدحمون  هي حيث الطواف، و�سمي بذلك من التباكِّ
فيه للطواف، وقيل: �سميت مكة بكة؛لأنها تبكُّ اأعناق اجلبابرة اإذا اأحلدوا فيها 

بظلم)5(.

الف�سيل ما يف �سرع  واأمتك  ه،  اأخرجت خمَّ العظم  ا�ستقت من متّككت  ومكة 
اأمه، وعرب عن ال�ستق�ساء بالتمكك. و�سميت مكة؛ لأنها كانت متّك من ظلم بها 

)١(  ال�سابق ٦/٣٨7
)٢(  الك�ساف ٣/١١9

)٣(  ل�سان العرب  ١/5١9
)٤(  الأ�سفهاين، الراغب، املفردات يف غريب القراآن،  �ض٢75 حتقيق: حممد كيلين، مطبعة م�سطفى 

احللبي مب�سر، ١٣٨١هـ- ١9٦١م، الطبعة الأخرية.
)5(  املفردات يف غريب القراآن،  �ض57
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اأي تدقه وتهلكه. قال اخلليل: �سميت بذلك لأنها و�سط الأر�ض كاملخ الذي هو اأ�سل 
ما يف العظم)٦(.

وقيل: مكة احلرم كله، وبكة امل�سجد وما حوله)7(.

هنا  الآية  لأن  اأعلم-  واهلل   - وذلك  »بكة«  بالباء  عمران  اآل  �سورة  يف  وجاءت 
الدال  »بكة«  بال�سم  فجاء  البيت«  حج  النا�ض  على  »وهلل  احلج  �سياق  يف  جاءت 
على الزدحام)٨(، لأن النا�ض يزدحمون حول البيت للطواف الذي هو اأحد اأركان 

احلج.

ويف �سورة الفتح جاءت اللفظة بامليم »مكة« لأنه يتحدث عن البلد لذلك قال: 
»ببطن مكة« -واهلل اأعلم.

ذلك  عن  لينبئ  واإنه  الكرمي  القراآن  يف  كثري  الألفاظ  من  الق�سم  هذا  ومثل 
الإعجاز ويظهر عجائبه.

المبحث الثالث

تنــاوب الحروف بعضها مكان بعض 
بيــن المفردات القرآنية

العربية عظيم، تخالفت الدلء على بحره، كٌل يغرتف منه بقدر  وهو باب يف 
علمه ومنهجه. يقول فيه ابن جني: )هذا باب يتلقاه النا�ض مغ�سوًل �ساذجًا من 
ال�سنعة، وما اأبعد ال�سواب عنه واأوفقه دونه. ذلك اأنهم يقولون: اإًن ) اإيل( تكون 
 )14( » ِ اِري اإَِلى اهللَّ مبعنى )مع(، ويحتجون لذلك بقول اهلل �سبحانه: »َمْن اأَْن�سَ

)٦(  ال�سابق،   �ض٤7٠
)7(  معرتك الأقران،٤٢٣/١

انظر ال�سامرائي، التعبري القراآن، �ض ١7٦، دار عمار، عّمان، الأردن، ١٤٣٠هـ- ٢٠٠9م، ط٦ ، وانظر   )٨(
بلغة الكلمة، �ض 59



 هذه الطبعة اإهداء من املركز وال ي�شمح بن�شرها ورقياً اأو تداولها جتارياً 

99

الندوات والمؤتمرات 11

لكنا  قالوا،  كما  ذلك  يكون  اأن  ندفع  »ول�سنا  ويقول:   )١( اهلل..«  مع  اأي  ال�صف، 
نقول: اإنه يكون مبعناه يف مو�سع دون مو�سع، على ح�سب الأحوال الداعية اإليه، 

وامل�سوغة له، فاأما يف كل مو�سع وعلى كل حال فل()٢(.

ويعلل »ابن جني« رده لهذا الإطلق بحلول حرف مكان اآخر، باأن الفعل قد ياأتي 
مبعنى فعل اآخر، وقد يتعدى اأحدهما بحرف، والآخر بحرف اآخر فتت�سع العرب 
الآخر،  الفعل يف معنى ذلك  باأن هذا  اإيذانًا  اأحد احلرفني موقع �ساحبه  فتوقع 

فلذلك يوؤتي معه باحلرف املعتاد مع ما هو يف معناه.

فرنى »ابن جني« قد علل تناوب احلروف بع�سها مكان بع�ض على تاأويل الفعل 
مبا يرادفه، وقال عنه: »فاإنه ف�سل من العربية لطيف، ح�سن يدعو اإلى الأن�ض بها 
والفقاهة فيها، وفيه اأي�سًا مو�سع ي�سهد على من اأنكر اأن يكون يف اللغة لفظان 

مبعنى واحد«)٣(. 

يف  احلرف  معنى  اإليها  يرجع  لأ�سباب  ذلك  جعل  قد  العلماء  من  غريه  ونرى 
هذا املو�سع دون ذاك) ٤(. وجعل »ال�سيوطي« هذا الباب من معرفة الأدوات التي 
اإليها املف�سر وقال: »اعلم اأن معرفة ذلك من املهمات املطلوبة لختلف  يحتاج 
العلماء من قبله  وال�شتنباط بح�شبها«)٣(، ونرى  الكالم  ولهذا يختلف  مواقعها، 
ومن بعده قد اأفردوا اأبوابًا اأو ف�سوًل للحديث عن معاين هذه الأدوات، ولعل ابن 
قتيبة هو اأول من خ�س�ض بابًا يف كتابه »تاأويل م�سكل القراآن« �سماه »باب تف�سري 
حروف املعاين وما �ساكلها« ثم اأورد بعده »باب دخول بع�ض حروف ال�سفات مكان 
بع�ض« مما يدل على اأنه ممن يقول بتعاقب احلروف بع�سها مكان بع�ض، اإذ اأنه 

)١(  اخل�سائ�ض ٣٠٦/٢-٣٠٨
)٢(  ال�سابق ٣١٠/٢

)٣(       ال�سابق .
الأقران،5١٦/١  الكتب،ومعرتك  القراآن،١٤5/١،عامل  علوم  يف  الدين،الإتقان  انظرال�سيوطي،جلل       )٤(

والربهان١75/٤وغريهم 
)٣(  الإتقان ١٤5/١ ، ومعرتك الأقران 5١٦/١
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ُكْم يِف ُجُذوِع  لَِّبنَّ �سَ ذكر اآيات من القراآن تدل على هذا الراأي مثل قوله تعالى: »َوَلأُ
ْخِل« )71( طه، اأي: على جذوع النخل، وغريها مما ذكر)١(. النَّ

بع�ض  على  املحال  بع�ض  يف  ا�ستعمالها  يرتجح  احلروف  اأن  الزرك�سي  وذكر 
بح�سب مقت�سى احلال)٢(. 

اإذًا ل ياأتي حرف مكان حرف يف كتاب اهلل من باب التو�سع، بل كل حرف ياأتي 
يف مو�سعه، وله مدلوله اخلا�ض الذي ل يوؤديه غريه.

تعالى:  قوله  يف  جاء  ما  عنها  العلماء  كتب  حتدثت  التي  احلروف  بدائع  ومن 
)187( البقرة، على قول »ابن جني«  ِن�َساِئُكْم«  اإَِلى  َفُث  َياِم الرَّ َلْيَلَة ال�سِّ َلُكْم  »اأُِحلَّ 
الذي ذكرناه يقول: »اأنت ل تقول رفثت اإلى املراأة واإمنا تقول: رفثت بها، اأو معها، 
لكنه ملا كان الرفث هنا يف معنى الإف�ساء، وكنت تعدي اأف�سيت بـ )اإيل( كقولك: 

اأف�سيت اإلى املراأة، جئت بـ )اإلى( مع الرفث، اإيذانًا واإ�سعارًا اأنه مبعناه)٣(.

« )52( اآل عمران. اأي مع اهلل، واأنت ل  ِ اِري اإَِلى اهللَّ وكذلك قوله تعالى: »َمْن اأَْن�سَ
تقول: �سرت اإلى زيد اأي معه، لكنه اإمنا جاء »من اأن�ساري اإلى اهلل« ملّا كان معناه: 

من ين�ساف يف ن�سرتي اإلى اهلل، فجاز لذلك اأن تاأتي هنا )اإيل(.

ى« )18( النازعات. واأنت اإمنا تقول: هل  وكذلك قوله تعالى: »َهْل َلَك اإَِلى اأَْن َتَزكَّ
لك يف كذا، لكنه ملّا كان على هذا دعاء منه - �سلى اهلل عليه و�سلم- �سار تقديره، 
اأدعوك واأر�سدك اإلى اأن تزكي)٤(. مبثل هذا علل »ابن جني« جمئ احلروف بع�سها 
مكان بع�ض. ولعله من الأجدر اأن نطلق على هذا النوع من الدرا�سة »�سر املخالفة 

ابن قتيبة، تاأويل م�سكل القراآن، �ض 5١9، �ض 5٦7، �سرح، ال�سيد اأحمد �سقر، دار الكتب العلمية،   )١(
بريوت، ١٤٠١هـ- ١9٨١م، ط٣

)٢(  الربهان ٤/١75
)٣(  اخل�سائ�ض ٣٠٨/٢

)٤(  اخل�سائ�ض، ٢/٣٠9
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اأ�سرار بلغية  بني احلروف« ؛لأن بع�ض املف�سرين من البلغيني قد ك�سفوا عن 
لبقاء احلرف وا�ستخدامه بدل حرف اآخر يف الآيات القراآنية)١(.

اأكرث جماًل وجلًل يف كتاب  اأراه  ونرى »ال�سيوطي« قد راأى هذا الوجه والذي 
اإليها  يحتاج  التي  الأدوات  معاين  عن  بليغ  بحديث  الباب  هذا  اأتبع  حيث  اهلل، 
املف�سر، وجعله مرتبًا على حروف املعجم، ومل يدِع التفرد اأو ال�سبق يف هذا الباب، 
وقال: »وقد اأفردها بالت�سنيف خلئق من املتقدمني واملتاأخرين، كالهروي، وابن 
اأم قا�سم، وابن ه�سام، واأنفعها هذا الكتاب البديع املثال- يق�سد كتابه »معرتك 
تعالى:  قوله  ما جاء يف  التي ذكرها  الآيات  ومن  القراآن«)٢(،  اإعجاز  الأقران يف 
َلٍل ُمِبنٍي« )24( �صباأ. فا�ستعملت »على« يف جانب  اُكْم َلَعَلى ُهًدى اأَْو يِف �سَ ا اأَْو اإِيَّ »َواإِنَّ
ف نظره كيف  احلق و »يف« يف جانب ال�سلل، لأن جانب احلق كاأنه م�ستْعٍل ي�سرِّ

�ساء، و�ساحب الباطل كاأنه يف ظلم منخف�ض ل يدري اأين يتوجه.

وقوله تعالى: »َفاْبَعُثوا اأََحَدُكْم ِبَوِرِقُكْم َهِذِه اإَِلى امْلَِديَنِة َفْلَيْنُظْر اأَيَُّها اأَْزَكى َطَعاًما 
ْف« )19( الكهف. عطف اجلملة الأولى بالفاء، والأخرية  َفْلَياأِْتُكْم ِبِرْزٍق ِمْنُه َوْلَيَتَلطَّ
بالواو ملا انقطع نظام الرتب؛لأن التلطف غري مرتب على الإتيان بالطعام، كما 
التوجه يف طلبه،  والنظر فيه مرتبًا على  النظر فيه،  به مرتبًا على  الإتيان  كان 
والتوجه يف طلبه مرتبًا على قطع اجلدال يف امل�ساألة عن مدة اللبث وت�سليم العلم 

له تعالى. 

َفِة  َوامْلُوؤَلَّ َعَلْيَها  َواْلَعاِمِلنَي  َوامْلَ�َساِكنِي  ِلْلُفَقَراِء  َدَقاُت  ال�سَّ ا  َ »اإِمنَّ تعالى:  وقوله 
 ُ ِ َواهللَّ ًة ِمَن اهللَّ ِبيِل َفِري�سَ ِ َوِاْبِن ال�سَّ َقاِب َواْلَغاِرِمنَي َويِف �َسِبيِل اهللَّ ُقُلوُبُهْم َويِف الرِّ
َعِليٌم َحِكيٌم« )60( التوبة. عدل عن اللم يف الأربعة الأخرية، اإيذانًا باأنهم اأكرث 
ا�ستحقاقًا للت�سدق عليهم ممن ذكره باللم، لأن »يف« للوعاء، فنبه با�ستعمالها 

)١(  وانظر الهليل، هادي، نظرية احلروف العاملة ومبناها وطبيعة ا�ستعمالها القراآين بلغيًا، �ض ١٦٤، 
عامل الكتب، بريوت، ١٤٠٦هـ، ١9٨٦م، ط١
)٢(  معرتك الأقران 5١7/١ ، والإتقان ١٤٦/١
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يف  ال�سيء  يو�سع  كما  بهم،  ال�سدقات  لو�سع  مظنة  يجعلوا  باأن  اأحق  اأنهم  على 
للرقاب،  يقل:  ومل  الرقاب«  »ويف  قال:  اإمنا  الفار�سي:  وقال  فيه.  م�ستقًر  وعائه 

ليدل على اأن ال�سيد ل ميلك.

وننظر عجائب تلك احلروف فيما ذكره  ابن عبا�ض يف هذه الآية قال: احلمد 
هلل الذي قال: »عن �سلتهم �ساهون« 5 املاعون، ومل يقل: يف �سلتهم)١(.

»عن  فقال:  املو�سع  هذا  يف  وعن(  )من  بني  التفريق  اإلى  احل�سن  تنبه  وقد 
»عن �سلتهم«  قوله  بني  والفرق  تفوتهم)٢(.  ميقاتهم حتى  �سهو عن  �سلتهم«. 
وقلة  لها،  ترك  �سهو  عنها  �ساهون  اأنهم  »عن«:  معنى  �سلتهم«  »يف  قولك  وبني 

التفات اإليها، وذلك فعل املنافقني اأو الف�سقة ال�سطار من امل�سلمني.

ومعنى »يف«: اأن ال�سهو يعرتيهم فيها بو�سو�سة �سيطان اأو حديث نف�ض، وذلك ل 
يكاد يخلو منه م�سلم. وكان ر�سول اهلل -�سلى اهلل عليه و�سلم- يقع له ال�سهو يف 

�سلته ف�سًل عن غريه، ومن ثم اأثبت الفقهاء باب �سجود ال�سهو يف كتبهم)٣(.

وكما يف قوله تعالى: »َوَقْد اأَْح�َسَن ِبي« )100( يو�صف. فاإنه يقال: اأح�سن بي واإيّل، 
وهي خمتلفة املعاين واأليقها بيو�سف -عليه ال�سلم- »بي«؛لأنه اإح�سان درج فيه 

دون اأن يق�سد الغاية التي �سار اإليها.

ُكْم يِف ُجُذوِع« )71( طه. ومل يقل »على« كما ظن  لَِّبنَّ وكما يف قوله تعالى: »َوَلأُ�سَ
واإمنا  النخل،  روؤو�ض  على  يجعل  ل  وامل�سلوب  لل�ستعلء،  »على«  لأن  بع�سهم؛ 

ي�سلب يف و�سطها، فكانت »يف« اأح�سن من »على«.

)١(  معرتك الأقران 5١٦/١-5١7 ، والإتقان ١٤5/١، والربهان ٤/١75- ١7٦
اخلطابي، اأبي �سليمان، بيان اإعجاز القراآن، �ض ٣٢ �سمن ثلث ر�سائل يف اإعجاز القراآن، حتقيق:   )٢(

حممد اأحمد، د. حممد �شالم، دار املعارف، القاهرة، ط٤
الك�ساف، ٤/٨٠5  )٣(
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�سبه  اأنه  ذلك،  يف  الزخم�سري  ذكر  كما  هنا  »يف«  بحرف  التعبري  روائع  ومن 
متكن امل�سلوب يف اجلذع بتمكن ال�سيء املوعى يف وعائه، فلذلك قيل: »يف جذوع 

النخل«)١(.

وقال تعالى: »ُكلُّ َمْن َعَلْيَها َفاٍن« )26( الرحمن، ومل يقـل »يف الأر�ض«؛ لأنه عنـد 
الفنـاء لي�ض هناك حـال القرار والتمكني.

)63( الفرقان. وقال:  َهْوًنا«  اْلأَْر�ِض  �ُسوَن َعَلى  ِذيَن مَيْ الَّ ْحَمِن   وقال: »َوِعَباُد الرَّ
�ِض يِف اْلأَْر�ِض َمَرًحا« )37( االإ�صراء )18( لقمان. »َوَل مَتْ

نوا اأنف�سهم يف  وما قال »على الأر�ض«، وذلك ملّا و�سف العباد بنّي اأنهم مل يوطِّ
التبخرت قال: ول  اأر�سده ونهاه عن فعل  الدنيا، واإمنا هم عليها م�ستوقرون، وملّا 

مت�ض فيها مرحا، بل اأم�ض عليها ّهونا)٢(.

ومن بدائع التخالف بني احلروف اأننا نقراأ الآية من كتاب اهلل فرنى فيها حرفًا 
ونقراأ اآية م�سابهة فرنى فيها حرفًا اآخر فتتجلى لنا بلغة القراآن الكرمي وعجائب 
ا َتْدُعوَنا اإَِلْيِه َويِف اآََذاِنَنا َوْقٌر  ٍة مِمَّ دقته، كما يف قوله تعالى: »َوَقاُلوا ُقُلوُبَنا يِف اأَِكنَّ
َنا َعاِمُلوَن« )5( ف�صلت. وقوله تعالى: »َوِمْنُهْم َمْن  َوِمْن َبْيِنَنا َوَبْيِنَك ِحَجاٌب َفاْعَمْل اإِنَّ
َذاِنِهْم َوْقًرا َواإِْن َيَرْوا ُكلَّ اآََيٍة  ْن َيْفَقُهوُه َويِف اآَ ًة اأَ ِكنَّ َي�ْسَتِمُع اإَِلْيَك َوَجَعْلَنا َعَلى ُقُلوِبِهْم اأَ
ِذيَن َكَفُروا اإِْن َهَذا اإِلَّ اأَ�َساِطرُي  َل ُيوؤِْمُنوا ِبَها َحتَّى اإَِذا َجاُءوَك ُيَجاِدُلوَنَك َيُقوُل الَّ

ِلنَي« )25( االأنعام. اْلأَوَّ

يف الآية الأولى قال: »قلوبنا يف اأكنة« ويف الثانية: »وجعلنا على قلوبهم اأكنة«. 
قيل: هل قيل يف الأولى: على قلوبنا اأكنة، كما قيل: ويف اآذاننا وقر، ليكون الكلم 
على منط واحد؟ قلت: هو على منط واحد؛ لأنه ل فرق يف املعنى بني قولك: قلوبنا 

)١(  الك�ساف، 7٦/٣
)٢(  الربهان ١7٦/٤
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ولو قيل: »اإنا جعلنا قلوبهم يف اأكنة« مل يختلف املعنى)١(. 

الَِّذي  ومن الأ�سرار البلغية يف تخالف احلروف ما جاء يف قوله تعالى: »ُهَو 
َماِء َماًء َلُكْم ِمْنُه �َسَراٌب َوِمْنُه �َسَجٌر ِفيِه ُت�ِسيُموَن« )10( النحل. اأَْنَزَل ِمَن ال�سَّ

ِرْجَز  َعْنُكْم  َوُيْذِهَب  ِبِه  َرُكْم  ِلُيَطهِّ َماًء  َماِء  َعَلْيُكْم ِمَن ال�سَّ ُل  وقوله تعالى: »َوُيَنزِّ
َت ِبِه اْلأَْقَداَم« )11( االأنفال. ِبَط َعَلى ُقُلوِبُكْم َوُيَثبِّ ْيَطاِن َوِلرَيْ ال�سَّ

فالآية الأولى التي ذكر فيها اللم وما ي�سبهها، جاءت تبني اأن اهلل اأنزل املاء 
من اأجلهم؛ لتحيا به الأر�ض، ولي�سربوا واأنعامهم، وهكذا جند اأن الآيات الكرمية 
التي ذكرت فيها نعمة اإنزال املاء يذكر فيها هذا احلرف اللم )لكم( ولعل الآية 
الوحيدة التي ذكر فيها حرف اجلر )على( الآية الثانية »وينزل عليكم« وهي كما 
نعلم جاءت تتحدث عن نعم اهلل على املوؤمنني يف بدر، واإنزال املاء من ال�سماء 
ا َخَلْقَنا  من اأجمل نعم اهلل فل تتم احلياة اإل به »ِلُنْحِيَي ِبِه َبْلَدًة َمْيًتا َوُن�ْسِقَيُه مِمَّ
الدللة  تدل هذه  التي  اللم هي  كانت  لذا  الفرقان؛   )49( َكِثرًيا«  َنا�ِسيَّ  َواأَ اأَْنَعاًما 
الوا�سعة، اأما يف اآية بدر فكان اإنزال املاء حلكمة اقت�ساها الظرف الذي يعي�سه 
املوؤمنون يف هذه الفلة من الأر�ض، فلقد كان اإنزال املاء عليهم؛ لأن هدفه تطهري 
واأج�سام  بنفو�ض طاهرة،  العدو  ليقابلوا  اأ�سابها من حدث، وذلك  اأبدانهم مما 

طاهرة كذلك)٢(.
ِ َوَما اأُْنِزَل اإَِلْيَنا َوَما اأُْنِزَل اإَِلى  ا ِباهللَّ ومن ذلك ما جاء يف قوله تعالى: »ُقوُلوا اآََمنَّ
وِتَي  �ْشَماِعيَل َواإِ�ْشَحاَق َوَيْعُقوَب َواْلأَ�ْشَباِط َوَما اأُوِتَي ُمو�َشى َوِعي�َشى َوَما اأُ اإِْبَراِهيَم َواإِ
ُق َبنْيَ اأََحٍد ِمْنُهْم َوَنْحُن َلُه ُم�ْسِلُموَن« )136( البقرة. وقوله  ِهْم َل ُنَفرِّ ِبيُّوَن ِمْن َربِّ النَّ
ِ َوَما اأُْنِزَل َعَلْيَنا َوَما اأُْنِزَل َعَلى اإِْبَراِهيَم َواإِ�ْسَماِعيَل َواإِ�ْسَحاَق  ا ِباهللَّ تعالى: »ُقْل اآََمنَّ

)١(  الك�ساف ٤/١٨5-١٨٦
)٢(  عبا�ض، ف�سل، اإعجاز القراآن الكرمي، �ض ١٨٦-١٨7، دار النفائ�ض، الأردن، ١9٢9هـ- ٢٠٠9م، ط7
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ُق َبنْيَ اأََحٍد  ِهْم َل ُنَفرِّ ِبيُّوَن ِمْن َربِّ َوَيْعُقوَب َواْلأَ�ْشَباِط َوَما اأُوِتَي ُمو�َشى َوِعي�َشى َوالنَّ
اإلينا«  اأنزل  اآل عمران، فجاء يف الآية الأولى »وما   )84( ُم�ْسِلُموَن«  َلُه  َوَنْحُن  ِمْنُهْم 
لأنها خطاب للم�سلمني، ويف الثانية »وما اأنزل علينا« لأنها خطاب للنبي- �سلى 
من  اإل  به  ينتهي  ل  »على«  و  جهة،  كل  من  به  ينتهي  »اإلى«  و  و�سلم-،  عليه  اهلل 
واحدة وهي العلو. والفرقان ياأتي امل�سلمني من كل جهة ياأتي ُمَبلِّغة اإياهم، واإمنا 
اأتى النبي  - �سلى اهلل عليه و�سلم- من جهة العلو خا�سة، فنا�سب قوله »علينا«، 
ولهذا اأكرث ما جاء يف جهة النبي - �سلى اهلل عليه و�سلم- بعلى، واأكرث ما جاء يف 

جهة الأمه باإلى)١(.

ا اأَْنَزْلَنا اإَِلْيَك اْلِكَتاَب  وخاطب القراآن النبي - �سلى اهلل عليه و�سلم- فقال: »اإِنَّ
« )41( الزمر،  قِّ ا�ِض ِباحْلَ ا اأَْنَزْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِللنَّ « )2( الزمر، وقال اأي�سًا: »اإِنَّ قِّ ِباحْلَ
-�سلى  والفرق بني »اإليك، وعليك« يف الآيتني، قيل: اإن كل مو�سع خاطب النبي 
اهلل عليه و�سلم- بقوله: »اإنا اأنزلنا اإليك« ففيه تكليف، واإذا خاطبه بقوله: »اإنا 

اأنزلنا عليك« ففيه تخفيف)٢(.

ْوَحْيَنا  ْحِل« )68( النحل. وقوله تعالى: »َواأَ ْوَحى َربَُّك اإَِلى النَّ ونقراأ قوله تعالى: »َواأَ
ِعيِه« )7( الق�ص�ص. وقوله تعالى: »َوَكَذِلَك اأَْوَحْيَنا اإَِلْيَك ُروًحا  اإَِلى اأُمِّ ُمو�َسى اأَْن اأَْر�سِ

ِمْن اأَْمِرَنا« )52( ال�صورى.

ِباأَْمِرِهْم َهَذا« )15( يو�صف. وقوله تعالى:  ُهْم  َئنَّ َلُتَنبِّ اإَِلْيِه  وقوله تعالى: »َواأَْوَحْيَنا 
ْبَراِهيَم  اإِ اإَِلى  ْوَحْيَنا  َواأَ َبْعِدِه  ِمْن  نَي  ِبيِّ َوالنَّ ُنوٍح  َلى  اإِ اأَْوَحْيَنا  َكَما  اإَِلْيَك  اأَْوَحْيَنا  ا  »اإِنَّ
َو�ُشَلْيَماَن  َوَهاُروَن  َوُيوُن�َس  َواأَيُّوَب  َوِعي�َشى  �ْشَباِط  َواْلأَ َوَيْعُقوَب  َواإِ�ْشَحاَق  َواإِ�ْشَماِعيَل 
يف  »اإيل«  اجلر  حرف  فيها  ذكر  الآيات  هذه  الن�صاء.   )163( َزُبوًرا«  َداُووَد  َواآََتْيَنا 

جانب الوحي.

)١(  معرتك الأقران 9١/١
)٢(  اأ�سرار التكرار ، �ض ١٨٤.
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ْخَرَجِت اْلأَْر�ُض اأَْثَقاَلَها )٢(  ويف قوله تعالى: »اإَِذا ُزْلِزَلِت اْلأَْر�ُض ِزْلَزاَلَها )١( َواأَ
َلَها« )5(  اأَْوَحى  َك  َربَّ ِباأَنَّ  اأَْخَباَرَها )٤(  ُث  دِّ حُتَ َيْوَمِئٍذ  َلَها )٣(  َما  اْلإِْن�َساُن  َوَقاَل 

الزلزلة. 

يكون  قد  الوحي  اأن  قتيبة  ابن  »لها«، ذكر  اللم  الآية ذكر حرف اجلر  وهذه 
اإلهامًا كما يف اآية النحل، وقد يكون اإر�ساًل كالوحي اإلى الأنبياء، وقد يكون اإعلمًا 
يف املنام، وقد يكون اأمرًا كما يف اآية الزلزلة اأمرها بالقرار فقّرت يعني الأر�ض. 

ويقال �سخرها)١(.

من  لغريهم  واإما  ال�سلم-  -عليهم  للأنبياء  اإما  الأولى  الآيات  يف  والوحي 
جاء  الأخرية  الآية  ويف  مثًل،  كالنحل  احلياة،  ذوي  من  لغريهم  واإما  العقلء، 
الوحي اإلى جماد وهي الأر�ض، وذلك لأن الأر�ض �سخرت دون اأن يكون لها جهد يف 
هذا الوحي، اأما غري اجلماد فلي�ض كذلك؛ لأن له جهدًا فيما اأوحي له، �سواء كان 
هذا اجلهد فكرًا، وتدبريًا كما هو من العقلء، اأم كان �سريًا واإلهامًا كما هو لغري 
العقلء وكما تفعل النحل، ثم اإن اآيات الوحي كلها كان احلديث عنها يف الدنيا، 
اأما هذه الآية الأخرية فاإن احلديث عنها يف الآخرة))٢((؛ لذا جاءت الآيات الأولى 

باحلرف »اإلى« ويف الآية الأخرية بحرف اللم »لها« -واهلل اأعلم-.

ومن تخالف احلروف وعجائبه اأي�سًا ما جاء يف قوله تعالى: »َقاَل ِفْرَعْوُن اآََمْنُتْم 
َمْنُتْم َلُه َقْبَل اأَْن اآََذَن َلُكْم«  ِبِه َقْبَل اأَْن اآََذَن َلُكْم« )123( االأعراف. وقوله تعالى: »َقاَل اآَ

)71( طه.

اأي:  له«  »اآمنتم  الثانية  الآية  ويف  تعالى،  باهلل  اأي  به«  »اآمنتم  الأولى  الآية  يف 
ملو�سى -عليه ال�سلم- واملعنى �سدقتم واأقررمت له.

الوجوه  يف  النواظر  العيون  قرة  منتخب  اجلوزي،  ابن  وانظر   ٤9٤٨-٠9 �ض  القراآن،  م�سكل  تاأويل    )١(
والنظائر، �ض ٢٣7، حتقيق: حممد ال�سفطاوي، د. فوؤاد اأحمد، من�ساأة املعارف، ال�سكندرية.

)٢(  انظر اإعجاز القراآن، �ض ١٨7-١٨٨
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والإميان يعدى باللم اإذا كان لغري اهلل، اإما اإذا كان الإميان باهلل فاإنه يعدى 
ِ َوْحَدُه« )4( املمتحنة. بالباء كما يف قوله تعالى: »َحتَّى ُتوؤِْمُنوا ِباهللَّ

قوله  يف  كما  وذلك  غالبًا،  الأ�سخا�ض  مع  باللم  )اآمن(  عدى  القراآن  ويف 
َ َجْهَرًة« )55( البقرة. ورمبا ا�ستعمله مع غري  تعالى: »َلْن ُنوؤِْمَن َلَك َحتَّى َنَرى اهللَّ
َل َعَلْيَنا ِكَتاًبا  َك َحتَّى ُتَنزِّ الأ�سخا�ض نادرًا وذلك نحو قوله تعالى: »َوَلْن ُنوؤِْمَن ِلُرِقيِّ

َنْقَروؤُُه« )93( االإ�صراء )١(.

ِمْن  َل  َفُتُقبِّ ُقْرَباًنا  َبا  َقرَّ اإِْذ  قِّ  ِباحْلَ َدَم  اآَ اْبَنْي  َنَباأَ  َعَلْيِهْم  »َواْتُل  تعالى:  قوله  ونقراأ 
ُ ِمَن امْلُتَِّقنَي« )27( املائدة. ُل اهللَّ ا َيَتَقبَّ َ َك َقاَل اإِمنَّ ْل ِمَن اْلآََخِر َقاَل َلأَْقُتَلنَّ اأََحِدِهَما َومَلْ ُيَتَقبَّ

َئاِتِهْم  ُل َعْنُهْم اأَْح�َسَن َما َعِمُلوا َوَنَتجاَوُز َعْن �َسيِّ ِذيَن َنَتَقبَّ وقوله تعالى: »اأُوَلِئَك الَّ
ِة« )16( االأحقاف. جند اأنه يف الآية الأولى قال: »فتقبل من - ومل  نَّ َحاِب اجْلَ يِف اأَ�سْ
يتقبل من- اإمنا يتقبل اهلل من املتقني« جاء احلرف »من«، ويف الآية الثانية قال: 

»نتقبل عنهم« جاء احلرف »عن« فلماذا؟ 

اإن تعدية الفعل »تقبل« بـ »من« تدل على الهتمام اأو العناية بالذات اأو اجلهة 
العمل  بتقبل  والعناية  الهتمام  على  تدل  )عن(  بـ  وتعديته  فيها،  يتقبل  التي 
ال�سادر عنها، واإذا ّعدي الفعل )تقبل( بـ )من( مل يذكر له مفعوًل اأو هو يبنيه 

للمجهول مما يدل على الهتمام بالذات اأو اجلهة التي يتقبل منها.

الوحيدة يف  الآية  وهي  املذكورة  الآية  كما يف  العمل  ذكر  بـ )عن(  عداه  فاإذا 
القراآن الكرمي)٢(.

 » ِ اهللَّ ِمَن  َتْوَبًة  ُمَتَتاِبَعنْيِ  �َسْهَرْيِن  َياُم  َف�سِ َيِجْد  مَلْ  »َفَمْن  تعالى:  قوله  ونتاأمل 
ـْوَبَة َعـْن ِعَباِدِه َوَياأُْخُذ  َ ُهَو َيْقَبـُل التَّ )92( الن�صاء. وقوله تعـالى: »اأََلـْم َيْعَلُموا اأَنَّ اهللَّ

ـَدَقاِت« )104( التوبة. ال�سَّ

)١(  اأ�سئلة بيانية �ض 75-7٤
)٢(  ا�سئلة بيانية، �ض 55-5٤
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 )25( َئاِت«  يِّ ال�سَّ َعِن  َوَيْعُفو  ِعَباِدِه  َعْن  ْوَبَة  التَّ َيْقَبُل  الَِّذي  »َوُهَو  تعالى:  وقوله 
ال�صورى. فنجد اأنه يف الآية الأولى قال: »توبة من اهلل«، ويف الآيتني الأخريني قال: 

»يقبل التوبة عن عباده«، وذلك - واهلل اأعلم- فاإنه عند ذكره »من« ليبني اجلهة 
التي تقبل التوبة وهو اهلل، وعند ذكره »عن« ليبني طالب التوبة وهم العباد، وقيل: 

اإن معناه اأنه يتجاوز عنهم، ويعفو عن ذنوبهم التي تابوا منها)١(.

تعالى:  وقوله  الن�صاء.   )46( ِعِه«  َمَوا�سِ َعْن  اْلَكِلَم  ُفوَن  »ُيَحرِّ تعالى:  قوله  ونتاأمل 
الأولى قال: »عن«  اأنه يف  املائدة. فنجد   )41( ِعِه«  َمَوا�سِ َبْعِد  ِمْن  اْلَكِلَم  ُفوَن  »ُيَحرِّ
ويف الثانية »من بعد«، لأن الأولى نزلت يف اأوائل اليهود، والثانية فيمن كانوا يف 
زمن النبي -�سلى اهلل عليه و�سلم- اأي: حرفوها بعد اأن و�سعها اهلل موا�سعها، 

وعرفوها وعملوا بها زمانًا)٢(.

ومن بديع تخالف احلروف اأي�سًا ما جاء يف قوله تعالى: »ُقْل �ِسرُيوا يِف اْلأَْر�ِض 
ِبنَي« )11( االأنعام. وقوله تعالى: »�ِسرُيوا يِف اْلأَْر�ِض  ُثمَّ اْنُظُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة امْلَُكذِّ

َفاْنُظُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة امْلُْجِرِمنَي« )69( النمل.

القرون  ذكر  تقدم  الأولى  الآية  ويف  للتعقيب،  والفاء  للرتاخي،  »ثم«  لأن  قيل: 
ْن  كِّ مُنَ مَلْ  َما  اْلأَْر�ِض  يِف  اُهْم  نَّ َمكَّ َقْرٍن  ِمْن  َقْبِلِهْم  ِمْن  اأَْهَلْكَنا  »َكْم  يف قوله تعالى: 
ِتِهْم َفاأَْهَلْكَناُهْم  ِري ِمْن حَتْ َماَء َعَلْيِهْم ِمْدَراًرا َوَجَعْلَنا اْلأَْنَهاَر جَتْ َلُكْم َواأَْر�َسْلَنا ال�سَّ

َخِريَن« )6( االأنعام.  ِبُذُنوِبِهْم َواأَْن�َساأَْنا ِمْن َبْعِدِهْم َقْرًنا اآَ

َخِريَن« )6( االأنعام. فاأمروا با�ستقراء الديار،  ثم قال: َ»اأَْن�َساأَْنا ِمْن َبْعِدِهْم َقْرًنا اآَ
وتاأمل الآثار، وفيها كرثة، فيقع ذلك �سريًا بعد �سري، وزمانًا بعد زمان، فخ�ست 
»بثم« الدالة على الرتاخي بني الفعلني، ليعلم اأن ال�سري ماأمور به على حدة، والنظر 
ماأمور به على حدة، ومل يتقدم يف �سائر ال�سور مثله، فخ�ست بالفاء الدالة على 

)١(  ال�سابق ،�ض ٤٦-٤7، وانظر الألو�سي، اأبو الف�سل �سهاب الدين حممود، روح املعاين يف تف�سري القراآن 
وال�سبع املثاين، ١5/١١ ، دار الرتاث، القاهرة.

)٢(  اأ�سرار التكرار ، �ض ٦٠ ، وانظر ذلك يف  درة التنزيل ، ٤١٨/٤١٣/١
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التعقيب))١((، وقيل: اإن »ثم« لإبانة ما بني ال�سري والنظر من التفاوت يف مراتب 
الوجود؛ فاإن وجوب ال�سري لي�ض اإل كونه و�سيلة اإلى النظر، والعطف بالفاء دليل 

على هذا املعنى))٢((.

وبعد هذا العر�ض راأينا اأن القراآن الكرمي فيه من الدقة والبلغة ما ل يدرك، 
َياُتُه ُثمَّ  وما ذلك اإل دليل على اأنه كما قال تعالى يف و�سفه »الر *ِكَتاٌب اأُْحِكَمْت اآَ

َلْت ِمْن َلُدْن َحِكيٍم َخِبرٍي« )1( هود. ُف�سِّ

الخاتمة
يف  والتحليق  الكرمي،  القراآن  اآيات  يف  التفكر  بنعمة  عليَّ  اهلل  منَّ  اأن  بعد 
�سماء اإعجازه، ما زادين ذلك -واهلل- اإل اإميانًا مبنزله - عز وجل- وت�سديقًا 
بكلماته »واإنه لكتاب عزيز*لَياأِْتيِه اْلَباِطُل ِمْن َبنْيِ َيَدْيِه َوَل ِمْن َخْلِفِه َتْنِزيٌل ِمْن 
َحِكيٍم َحِميٍد« )42( ف�صلت، وكانت هذه الرحلة بني ثنايا حروف كتاب اهلل، اأقلب 
بتوفيق  اإليها  اهتديت  التي  النتائج  اأبرز  ومن  اأ�سرارها، وعجائبها،  النظر يف 

منه -عز وجل -:

ذلك . ١ اإمنا  اأخرى  وتركه  مرة  بالإدغام  القراآنية  الألفاظ  بني  الختلف  اأن 
لأ�سرار بلغية، وكذلك الإتيان يف بع�ض املفردات بحروف واإبدالها يف موا�سع 
دقة  يف  منها  الكرمي  القراآن  اأراده  الذي  املعنى  ذلك  اللفظة  لتحمل  اأخرى، 

وبيان.

اأنه قد تاأتي مفردات يف القراآن الكرمي تامة احلروف ثم تاأتي يف مو�سع اآخر . ٢
وقد حذف منها حرف لأ�سرار بلغية.

)١(  اأ�سرار التكرار، �ض ٦5-٦٦
العربي،  الرتاث  اإحياء  دار  م١١٤/٢،  ال�سعود،  اأبي  تف�سري  العمادي،  حممد  بن  حممد  ال�سعود،  اأبو    )٢(

بريوت، لبنان.
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اأن هناك من احلروف بني األفاظ القراآن الكرمي قد تبادلت املواقع، وتعاقب . ٣
بع�سها مكان بع�ض، لتحقيق اأغرا�ض ل يتم املعنى ول ي�ستقيم اإل مبجيئها على 

هذه احلال.

ذكرنا، . ٤ التي  الكيفيات  على  احلروف  هذه  مبثل  كبريًا  اهتمامًا  للعلماء  اأن 
كتب  بني  تناثرت  اأزمانهم،  وتعاقب  م�ساربهم،  اختلف  على  بارزًا  وجهدًا 
التف�سري، والبلغة واللغة، وما ذلك اإل دليًل على كنوز عجائبها التي ل تنفد.

ويف اخلتام اأو�سي الباحثني يف هذا املجال بتقليب النظر يف تلك الآيات، لعل 
اأهل هذا  اأن جعلنا من  ال�سابق، واهلل نحمد  اأغلق على  ما  له  يفتح اهلل  اللحق 

الكتاب العظيم، و�سرفنا بدرا�سته، ن�ساأله الإخل�ض والقبول.

واحلمد هلل رب العاملني،،،
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الملخص
القراآين،  املعنى  على  احلرف  اأثر  فيها  تناولت  حتليلية  بلغية  الدرا�سة  هذه 
من  راأينا  لذا  املعنى؛  على  عظيم  تاأثري  له  القراآن  األفاظ  يف  احلرف  اأن  وذلك 
الألفاظ ما تاأتي حروفه مدغمة ويف مو�سع اآخر يرتك الإدغام،اأو يدغم ويبدل يف 
مو�سع ويرتك ذلك يف مو�سع اآخر ،ونرى يف األفاظ من القراآن تقوم املفردة على 
حروف ثم يبدل �سيء من هذه احلروف يف مو�سع اآخر من اللفظة ذاتها، وهناك 
من األفاظ القراآن الكرمي ما تاأتي فيه املفردة تامة بحروفها ثم يحذف �سيء من 
هذه احلروف يف موا�سع اأخرى، وهناك من الآيات القراآنية ما يذكر فيها حروف 
ثم ينوب مكانها اأو يعقبها حروف اأخرى يف موا�سع مت�سابهة، وكل ذلك له تاأثري 
على املعنى القراآين، واأ�سرار بلغية قد فتح اهلل على اأهل العلم بعجائبها، وغابت 
عنهم عجائب اأخرى، وقد اأظهرت هذه الدرا�سة �سيء  مما ذكر حول هذه الآيات 

القراآنية والدرا�سات البلغية التي دارت حولها.
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ْقِديُّ الَعَرِبيُّ   الُمْصَطَلُح النَّ
ُة« ُأْنُموَذًجا ْعِريَّ »الشِّ

أ.د.سعيد يقطين
جامعة محمد الخامس - )الرباط(     

د.هيفاء راشد الَحْمدان
جامعة األميرة نورة بنت 

عبدالرحمن - )الرياض(

1 . متهيد: َطْرُح االإِ�صكال:

اإن املفاهيم وامل�سطلحات التي ل ُتْنَتُج، ويكون تعامُلنا معها عن طريق الرتجمة، 
ي اإلى اللتبا�ض والغمو�ض، واإذا كان هذا الختلُف يف ا�ستعمال  ل ميكن اإل اأن توؤدِّ
امل�سطلحات يف املواطن التي ُتْنَتُج فيها َبَدِهيًّا يف حلظة ُن�ُسوِئها، فاإنه، مع الزمن، 
الذي  امل�سطلح  على  التفاق  اأي:  »ال�سطلح«،  ُل  ويح�سُ الختلف،  يتم جتاُوُز 
َع له، اأما عندنا فالختلُف يظلُّ هو ال�سمة املهيِمنة؛  يفِر�ض نف�َسه ملطابقته ملا ُو�سِ
ُله لنا اأنف�ُسنا، فن�ستعمُل امل�سطلحاِت التي نرَت�سيها  ُت اإل اإلى ما ُت�َسوِّ لأننا ل ُنْن�سِ
ها للنقا�ض العلمي املو�سوعي، وتكوُن النتيجُة �سياَع  دوِن اإعماِل النظِر، اأو تعري�سِ
املطاَبقة، وما ميكُن اأن َيْنُتَج عنها من تو�سيٍع للمفهوم اأو للمجالت التي ميكن اأن 

َف فيها، فنظلُّ نتعامل مع امل�سطلح، وكاأنه بل تاريخ ول تطور. ُيَوظَّ

يف   »Poetics» ، «Poétique« تتبُّع م�سطلح  على  اأوًل،  البحث،  هذا  نعمل يف 
َف فيها قدمًيا وحديًثا؛ ملعاَينة اإلى اأي حدٍّ تتلءم مع  الكتابات الأجنبية التي ُوظِّ
»ال�سعرية«،  ترجمة  و�سن�ستعمل  نف�سه،  للم�سطلح  املتعددة  العربية  الرتجمات 
موؤقًتا؛ لأنها  هي ال�سائعة، حتى تتبني لنا مدى مطابقتها، كما اأننا �سنتتبع، ثانيا، 
بع�ض  اأولى، من خلل  القدمي يف مرحلة  العربي  النقد  »ال�سعرية« يف كتب  هذه 
الن�سو�ض التي وردت فيها، اإما م�ساًرا اإلى مفهومها الدالِّ على �سمٍة اأو جمموع 
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، اأو َعرْبَ الإحالة على لفظها ومفهومها مًعا، ومن  �سماٍت حتُكم اخلطاَب الأدبيَّ
يف  الوقوف،  بهدف  واملفهوم،  امل�سطلح  ثنائية  وفق  الن�سو�ض  هذه  توجيه  َثمَّ 
النقدية  نة  املدوَّ يف  وتوظيفه  امل�سطلح  هذا  تلقي  اإ�سكالية  على  ثانية،   مرحلة 
العربية لدى اأبرز النقاد يف الع�سر احلديث؛ لن�سل اأخرًيا اإلى اقرتاح الرتجمة 
العمل على تطوير معرفتنا باملفاهيم، وفتح جمالت  التي متكُننا من  املنا�سبة 

جديدة للتفكري والبحث.

2 . »ال�صعرية« يف الكتابات االأجنبية:

:) ποιητικός, poiêtikós( :2. ١. يف االأدبيات اليونانية

على  هي  معاٍن  اأربعَة  القدمية  اليونانية  يف  “بويتيكو�ض”  م�سطلح  يتخُذ   
اأو ال�سناعة.  اأو اخللق والإنتاج. ٢. ال�سنع،  النحو التايل: ١.القدرة على الفعل 
٣. املهارة. ٤.  الت�سال بال�سعر. وكلُّ هذه املعاين تت�سل بحقل دليل م�سرتك، 
ت�ساعد  التي  وال�سناعة  املهارة  امتلك  مع  والإبداع،  اخلْلق  على  القدرُة  ُده  توحِّ

على ذلك، ومن بني ما تتجلَّى من خلله تلك املعاين: ال�سناعة ال�سعرية. 

�سيكون  لأر�سطو)١(،  خا�ضٍّ  كتاٍب  عنوان  جنُده  الذي  امل�سطلح  هذا 
اأر�سطو  خلله  من  َعِمَل  ولقد  عامة،  ب�سفة  الأدبية،  ال�سناعة  مو�سوع 
)تراجيديا،  واأجنا�سه:  ملقولته  والتنظري  الأدبي،  العمل  يف  التفكري  على 
يف  ودوِرها  باملحاكاِة  علقاتها  اأنواُع  تتحدد  وكيف  وملحمة،...،...،...(، 
لت حول  التطهري؛ ولذلك اعترب هذا الكتاب اأ�سًل لكل الت�سورات التي ت�سكَّ

الأدب اإلى الع�سر احلديث. 

اأر�سطو، فن ال�سعر، تر: عبدالرحمن بدوي، دار الثقافة ، بريوت )د.ت(.   )١(
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بَّ عمل اأر�سطو يف هذا الكتاب على “الَقْول ال�سعري”؛ لأن كلَّ الأجنا�ِض  اْن�سَ
�سعري،  قاَلٍب  يف  ُت�ساُغ  كانت  القدمي،  اليوناين  التقليد  ح�سب  بها،  ِف  املْعرَتَ
كانتا  امل�سرح،  على  متثَّل  كانت  التي  والدراما  �سردي،  جن�ض  وهي  فامللحمة، 
اأوزان  من  ال�سعرية،  الأنواع  من  وغريه  الغنائي  ال�سعر  له  يخ�سع  ملا  تخ�سعان 
ر لها، نظريَة  وقواٍف؛ ولذلك ميكن اأن ُتَعّد “ال�سعرية”، كما مار�سها اأر�سطو ونظَّ
ُق من خلل “ال�سعر”، باعتباره جن�َض الأجنا�ض التي  الإبداع اللفظي، كما يتحقَّ
ف “الكلمة” َوْفَق قواعَد خم�سو�سة، ل بد من النقياد لها؛ ليندرج الإبداع  توظِّ
التي كانت  امليتافيزيقا  “ال�سعرية” فرًعا من  اللفظي يف نطاقها، وبذلك كانت 

ت�ستوعب علوًما نظريًة، واأخرى تطبيقيًة، وثالثًة �سعريًة.

ظل هذا الت�سور �سائًدا، �سواًء على م�ستوى الإبداع، اأو على م�ستوى ا�ستعمال 
امل�سطلح “ال�سعرية” الذي ظل �سائًدا بعد اأر�سطو يف الغرب، حتى بروز الرواية 
اللفظي،  الإبداع  يف  الأ�سا�ُض  دوُره  للنرث  �سي�سبح  حيث  احلديث؛  الع�سر  يف 
ويتحول امل�سرح بدوره من ال�سعر اإلى النرث، فتكون بذلك نهايُة “القول ال�سعري” 
اأ�سا�ًسا للإبداع اللفظي، كما كان مهيِمًنا مع امللحم وروايات الفرو�سية وغريها 
من فنون القول التي كانت َتْعَتِمُد الأوزاَن والقوايَف يف اإنتاجها، و�سوف ينجم عن 
هذا التحول يف التعامل مع الإبداع اللفظي وحتديده، حتول يف معنى “ال�سعرية” 

يف الع�سر احلديث.

2 . 2. يف الدرا�شات احلديثة:

الروايُة  وقد فر�ست  التا�سع ع�سر،  القرن  الع�سر احلديث، وحتديًدا منذ  مع 
لها، انتقل  التفكري  اَن ت�سكُّ ها اإبَّ نف�َسها على الواقع الأكادميي الأدبي الذي ظل يرف�سُ
والإبداع مًعا من ت�سور اإلى اآخر، لقد انف�سلت العلوم عن الفل�سفة، وانتقل الإبداع 
من ال�سعر اإلى الهتمام بالنرث، با�ستقلل العلوم الطبيعية عن الفل�سفة، تاأ�س�ست 
التطور،  هذا  �سوء  ويف  لها،  اأُمنوذًجا  الطبيعية  العلوم  متخذًة  الإن�سانية  العلوم 
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تاأخر بروُز علم اللغة، اأو الل�سانيات مع دو�سو�سري اإلى بداية القرن الع�سرين، ولقد 
ُر يف »الل�سانيات« ينطلق من منَجزات العلوم الإن�سانية،  كان دو �سو�سري، وهو يفكِّ
ْكلنيون الرو�ُض هذا امليلد، ففكروا  َف ال�سَّ واإجراءاتها يف تعاُمله مع »اللغة«، وتلقَّ
»ال�سعرية«،  وا�ستعملوا  الل�سانيات،  على غرار  للأدب«  »علٍم  تاأ�سي�ض  بدورهم يف 
واأ�سافوا اإليها �سفَة »اجلديدة«)١(، متييًزا لها عن الكل�سيكية، وا�ستغلوا بال�سعر 
التي مل  العجيبة  مثل احلكاية  ال�سردية،  الأنواع  بالرواية وغريها من  ا�ستغاَلهم 

يكن معرَتًفا بها يف الت�سور الأر�سطي الكل�سيكي.

بدقة،  مو�سوعها  حتديد  من  لها  بد  فل  علٌم،  اجلديدة”  “ال�سعرية  اأن  ومبا 
“اإن  بقوله:  جاكب�سون  دها  حدَّ التي  “الأدبية”  غرِي  مو�سوٍع  من  لها  يكن  ومل 
ما  عمٍل  من  يجعل  ما  اأي:  الأدبية،  واإمنا  الأدب،  هو  لي�ض  الأدبي  العلم  مو�سوع 
َن اإل يف  عمًل اأدبيًّا”)٢(، غرَي اأن ثماَر هذا الت�سور اجلديد لـ “علم الأدب” مل جُتْ
ة، وازدهار الل�سانيات؛ حيث متت ترجمة اأعمال ال�سكلنيني  ال�ستينيات مع الِبْنيويَّ
الرو�ض، وانتهج البنيويون يف درا�ستهم للأدب البعَد العلميَّ يف درا�سة “الأدبية”، 
دة  جمرَّ مقاَربة  “هي  بالقول:  تودوروف  حددها  التي  “ال�سعرية”  خلل  من 
يف  والعلم  التاأويل  بني  للقطع  جاءت  واأنها  نف�سه”،  الوقت  يف  وداخلية  للأدب، 
جمال الدرا�سة الأدبية ب�سعيها اإلى معرفية القوانني العامة التي حتكم ميلد اأي 
“اإنها النظرية العامة  “ال�سعرية” بقوله:  اأدبي)٣(”، ويحدد جريار جنيت  عمل 
للأ�سكال الأدبية”)٤(، �سيوؤدي هذا التحديد اجلديد لـ “ال�سعرية”، وقد اأ�سبحت 
يتحقق من خلل  الذي  الأدبي”  “اخلطاب  هو  ولها مو�سوع عام  للأدب،  علًما 

الدار  العربي، بريوت /  الثقايف  املركز  التبئري،  ال�سرد  الزمن،  الروائي،  �ض. يقطني، حتليل اخلطاب   )١(
البي�شاء، ط. ٤، �ض. ١٣

)٢(  ال�شكالنيون الرو�س، نظرية املنهج ال�شكلي، تر: اأ. اخلطيب، موؤ�ش�شة الأبحاث العربية، بريوت، ط. ١، 
١9٨٢، �ض. ٣5.

.T. Todorov,Poétique, Seuil, Points, Paris,1968,P.19.  )٣(
.G. Genette, Figures 3, Seuil, Paris, 1972,P. 10..  )٤(
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ل علوم فرعية، تعَنى بخ�سائ�ض اخلطاب، كما  اإلى البحث يف ت�سكُّ “الأدبية”، 
د من خلل النوع الأدبي، وذلك ب�سبب تعدد مظاهر العمل الأدبي واأجنا�سه،  تتج�سَّ
وما يتفرع حتت كل جن�ض من اأنواع، فظهر ِعلماِن اأ�سا�سياِن يبحثان يف “الأدبية 
العامة”، كما تتحقق من خلل “اأدبيات خا�سة”، تت�سل باجلن�سني الكبريين: 
جهة،  من  ال�سعر)١(  “�سعرية”   ”)La Poétique de la Poésie( فظهرت: 
وظل م�سطلح  ثانية،  من جهة   ،)La Poétique du Récit( ال�سرد و”�سعرية” 
فظهرت  معينة،  باأنواٍع  مقروًنا  البداية  يف  ُي�ستعَمل  “ال�سعرية”   :)  Poétique(
كتٌب حتمل عنوان “�سعرية” النرث)٢(، مثًل، اأو تخ�سي�سها من خلل “ال�سرد”؛ 
تودوروف  اقرتح  اأن  اإلى  ال�سردي،  اخلطاب  خ�سائ�ض  يف  البحث  على  للدللة 
م�ستعمًل  كان  ما  على  )ال�سرديات(،   Narratologie ال�سرد”  “علم  م�سطلح 
حتت ا�سم “�سعرية” ال�سرد، فزال بع�ُض اللتبا�ض، وبِقي م�سطلح “ال�سعرية” 
ا للعلم الذي يدُر�ض اخل�سائ�ض ال�سعرية التي يتميز بها اخلطاب ال�سعري،  خال�سً
فقط، واإن ظل امل�سطلح العام الذي يبحث يف “الأدبية” العامة هو “ال�سعرية”، 

باحلمولة اجلديدة التي بات يعرفها منذ الع�سر احلديث.

الع�سرين،  القرن  من  ال�سبعينيات  اأواخر  يف  َتعِني  “ال�سعرية”  �سارت  هكذا 
ل اإلى علمني فرعيني: علم  علًما كليًّا يهتم بالبحث يف “اأدبية” الأدب، ويتمْف�سَ

ال�سعر، وعلم ال�سرد، ولكل منهما علماء يخت�سون باأحدهما درا�سًة وبحًثا.

د، متت �سياغة كلٍّ  وملا كان كلُّ ِعْلٍم منهما يف حاجة اإلى مو�سوع خا�ض وحمدَّ
 ”poeticity /Poéticité “ من املو�سوعني على ِغرار “الأدبية”، فا�سُتعِمل مفهوم
 Théorie“ يف  بالبحث  كوهني  جان  واهتم  ال�سعرية،  اخل�سائ�ض  على  للدللة 
بالعلم  يخت�ضُّ  اأحُدهما  مفهوماِن،  عندنا  �سار  وبذلك   ،)٣(”.de lapoéticité

H. Meschonic, Pour la Poétique, Paris, Gallimard,1970.  )١(
T.Todorov, Poétique de la prose, Seuil, Paris,1971  )٢(

Jean Cohen, Structure du langage poétique,»Champs»Flammarion,Paris, 1966.  )٣(
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علم  مع  نف�ُسه  ال�سيُء  وح�سل   ،)poéticité( باملو�سوع  والآخر   ،)  Poétique(
باعتبارها   ،”Narrativité / Narrativity“ يف  مو�سوعه  َد  حتدَّ الذي  ال�سرد 

 . ْرِديِّ َزَة للعمل ال�سَّ اخل�سائ�َض ال�سرديَة املميِّ

�سنتابع كيف متت ترجمة امل�سطلحني مًعا يف كتابات النقاد العرب بتف�سيل، 
�ًسا على ما مت اإجنازه من خلل اأعمال �سعيد يقطني الذي  لكنَّ منطلَقنا �سيكون ُموؤَ�سَّ
دة، �سماًنا  ، ومو�سوع كل منهما باحلفاظ على �سيغة موحَّ َعِمَل على ترجمة الِعْلَمنْيِ
للو�سوح، وَدْفع اللتبا�ض، منذ اأوا�سط الثمانينيات، ومبا اأن م�سطلح “الأدبية” 
“ال�سعرية”:  ترجمة  ارت�سى  فقد  العربية،  اللغة  يف  واملتداَول  ال�سائد  هو  ظل 
على  ال�سعري  للخطاب  زة  املميِّ اخل�سائ�ض  جمموَع  باعتبارها   ،)Poéticité(
الوزن الذي �ساغه ملفهوم »Narrativité”، فكان”ال�سردية”، ولتجاوز الرتجمة 
التي  نف�َسها  ال�سيغَة  اأخذ  “ال�سعرية”،  اإلى  العربية  يف   ”Poetics“ لـ  ال�سائدة 
“ال�سعريات”؛ لتكون هي  “ال�سرديات”، فتمت �سياغة:  ا�ستعملها لعلم ال�سرد: 
هي  ال�سرديات  اأن  كما  متاًما  ال�سعري،  اخلطاب  “�سعرية”  يدُر�ض  الذي  الِعْلم 
الأ�سل  للم�سطلح  حمتفًظا  وظل  ال�سردي،  اخلطاب  ب�سردية  يعَنى  الذي  الِعْلم 

ًما ذلك من خلل ال�سكل التايل)١(: بال�سيغة القدمية: “البويطيقا”، مقدِّ

)�شكل ١. موقع العلم العام, والعلمان الفرعيان ومو�شوع كل منهما(.

�ض. يقطني، الكلم واخلرب، مقدمة لل�سرد العربي، املركز الثقايف العربي، بريوت، ١997، �ض. ٢5.  )١(
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مًعا،  واملو�سوع  العلم  م�سطلح  ترجمة  جتاوز  يف  مربراِته  املقرَتُح  هذا  يجد 
ال�سردية،  اأو  ال�سرد،  علم  اأو  ال�سرد،  نظرية  بـ:  اأحياًنا  يرتَجم  ظلَّ  ال�سرِد  فِعْلُم 
�سنو�سح  كما  يرتَجُم،  ظل  ال�سعر  علم  اأن  كما  ال�سردانية،  اأو  ال�سردولوجيا،  اأو 
ذلك عند التعر�ض مل�سطلح “ال�سعرية” يف الكتابات العربية احلديثة ترجماٍت 
اإليها  ال�ستناد  مت  التي  التاريخية  املربرات  ومن  مو�سوعها،  وكذلك  متعددًة، 
ترجمة  “اأبويطيقا”  مل�سطلح:  الفارابي  ا�ستعمال  املقابلَت  هذه  تقدمي  يف 
الفارابي  اأخرى، يقول  اليونانية، من جهة، و“ال�شعريات” من جهة  لبويتيكو�ض 
اجلزء  هذا  فيه  الذي  »...والكتاب  املنطق”:  يف  امل�ستعَملة  “الألفاظ  كتابه:  يف 
الثامن ي�ستمل  ى كتاب ريطوريقا، ومعناه: اخلطبيات والبلغيات، واجلزء  ي�سمَّ
على الأ�سياء التي بها يلتئم انقياد الذهن اإلى ال�شعرية، والكتاب الذي فيه هذا 
اجلزء ي�سمى اأبويطيقا، ومعناه: ال�شعريات«)١(، اإن هذا الت�سور الذي انطلق منه 

�سعيد يقطني، �سيحدد قراءتنا مل�سطلحات القدامى واملحدثني. 

لكن م�سطلح »البويطيقا«، ل يقت�سُر فقط على البحث يف »ال�سعرية«، باعتبارها 
َد ذلك يف  مو�سوًعا يخت�ض يف البحث عن خ�سائ�ض اخلطاب ال�سعري، كما حتدَّ
احلقبة البنيوية، اإننا جند م�سطلح »بويطيقا«، يت�سل اأحياًنا ب�سخ�سيات �سردية 
اأو مو�سوعة معينة، مثل: »بويطيقا  ِبِتيَمٍة،  اأو  »بويطيقا دو�ستويف�سكي«)٢(، مثل، 
وهناك  الت�سخي�ض«)5(،  »بويطيقا  اأو  الكافر«)٤(،  »بويطيقا  اأو  النْحل«)٣(،  خلية 
ا�ستعمالت متعددة لهذا امل�سطلح ت�سري على هذا النحو، ومن املجاَنبة لل�سواب 

)١(  اأبو ن�سر، الفارابي، الألفاظ امل�ستعملة يف املنطق، حتقيق وتقدمي، حم�سن مهدي، دار ال�سروق، بريوت، 
ط.٢، ١9٦٨، �ض ١٠٦.

.M. Bakhtine, La Poétique de Dostoïevski.Paris,Seuil,1970 .  )٢(

 Cristopher Hollingsworth, Poetics of the hive: the insect metaphor in literature, University of Iowa  )٣(
.Press,2001

Daniel Tiffany, Infidel poetics : riddles, nightlife, substance, The University of Chicago Press,2009  )٤(
JAMES PAXSON, The poetics of personification, Cambridge University Press,1994  5
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العربية، ومن خلل  الرتجمات  �سائٌع يف  بـ »ال�سعرية«، كما هو  اعتبارها مت�سلًة 
اجلمالية  الأبعاد  يف  بالبحث  ترتبط  جنُدها  التوظيفات  هذه  مثل  على  اطلِعنا 
والفنية املت�سلة باإنتاج املوؤلِّف، حني تت�سل به، اأو باخل�سو�سية اجلمالية نف�سها 
حني ياأتي م�سطلح البويطيقا مقروًنا باأحد املو�سوعات، اأو التِّيمات، ال�سيء الذي 

ٌد.  يبني لنا اأن م�سطلح »البويطيقا« يف الكتابات الأجنبية احلديثة ُمْنَفِتٌح وُمَتَعدِّ

ر  د، نفكِّ اإننا يف الوقت الذي جندنا نتعامل مع امل�سطلح، وكاأنه منغِلق، اأو موحَّ
دللته،  تعدد  من  النطلق  دون  العربية،  اللغة  معاِدِله يف  البحث عن  فقط يف 
الغربيون،  الباحثون  يحددها  التي  اخلا�سة  ال�ستعمالت  ح�سب  وم�ستوياته 
ورغم كون كتاب »ال�سعرية« لتودورف قد ُتْرِجَم اإلى العربية، وهو يقف على تلك 
الدللت املتعددة، يقت�سر تعاملنا مع امل�سطلح دون الوقوف على تعدد دللته. 
وتكفي الإ�سارة، مثل اإلى اأن جريار جنيت، الذي اأ�سدر مع تودوروف �سنة ١97٠ 
جملة »Poétique« وهي ما تزال ت�سدر اإلى الآن، تطور فهمه وحتديده للم�سطلح. 
كتابه  اأ�سدر  عند  لكنه  الأدبي«،  اخلطاب  »نظرية  يعتربها  الأولى  كتبه  يف  فهو 
مو�سوع  غري  الن�ض(،  جامع  عنوان:  حتت  ترجم  )والذي  الن�ض«  »معمارية  حول 
البويطيقا، بجعله مقت�سًرا على البحث يف الأجنا�ض الأدبية، ويف كتابه حول »األواح«                        
البويطيقا  اأن  موؤكدا  متطورة،  بكيفية  املو�سوع  يحدد  جنده   ،)Palimpsestes(
حيوي  امل�سطلح  اأن  ذلك  من  لنا  ويتنب  الن�سية«)١(،  »املتعاليات  يف  البحث  هي 
ولي�ض جامًدا لنبحث له مقابل ثابت، ولي�ض لذلك من معنى غري اأننا نتعامل مع 
عربي،  مقاِبٍل  عن  لها  نبحث  اأن  وعلينا  معجمية،  مفردات  وكاأنها  امل�سطلحات 
اأ�سباب  اأن هذا من  لنا  ويبدو  املتغرية،  املفهومية  مفرغني امل�سطلح من دللته 

الختلف يف ترجمة خمتلف امل�سطلحات.

الدار  العربي، بريوت/  الثقايف  املركز  والدللة،  ال�سكل  ال�سردي،  والتحليل  ال�سرديات  �سعيد يقطني،    )١(
البي�ساء، ٢٠١٢.
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كتاب  مع  القدامى  العرب  تعامل  كيفية  حول  ال�سوؤال  طرح  اإلى  الآن  �سننتقل 
الدرا�سات  يف  ملعناها  َمْت  ُقدِّ التي  الرتجمات  هي  وما  اأر�سطو؟  عند  »ال�سعرية« 
ما  ذلك  الأر�سطي؟  اأ�سلها  عن  بها  تناأَى  جديدًة  معايَن  اتخذت  وقد  احلديثة، 

ميكننا تبينه يف املبحث التايل.

3 . »ال�صعرية« العربية:

٣ . ١. ال�شعرية, لغًة:

ي ورود هذا امل�سطلح يف كتب النقد القدمي، ل بد من وقفة  روع يف َتَق�سِّ قبل ال�سُّ
ي�سرية لتحرير معنى مفردة »ال�سعرية«، كما وردت يف معاجم اللغة، فال�سعريُة: م�سدٌر 
ابن  والِفْطنة، كما يذكر  العلم  الدال على معنى  »�َسَعَر«  الفعل:  ناعي م�ستقٌّ من  �سِ
َي ال�ساعُر؛ لأنه يفِطن ملا ل يفِطن له غريه«)١(، وكذلك يف  فار�ض )ت: ٣95هـ(: »و�ُسمِّ
ل�سان العرب: »�َسَعَر به، و�َسُعَر �ِسْعًرا، و�َسْعًرا، و�ِسْعَرًة، وَم�ْسُعوَرًة، و�ُسُعوًرا، و�ُسعوَرًة، 
و�ِسْعَرى، وَم�ْسُعوراَء، وَم�ْسُعوًرا؛... كله َعِلَم«)٢(،ونقل عن الأزهري )ت:٤٣7ه( قوله: 
ْعُر: الَقري�ُض املحدوُد بعلماٍت ل ُيجاِوُزها، واجلمُع اأَ�سعاٌر، وقائُلُه: �ساعٌر؛ لأنه  »ال�سِّ
ُه، اأي: َيْعَلُم«)٣(، ويظهر من ذلك اأن ال�سعرية لفٌظ م�ستق من  ي�سعُر ما ل َي�ْسعُر َغرْيُ

ْعِر الدال معنى العلم والدراية والفطنة. ال�سِّ

�ُض ال�سلة بني م�سطلح »ال�سعرية«، ومعنى املادة املعجمية  َتَلمُّ ومن هنا ميكن 
ت منها: »�َسَعَر« الدالة على العلم التي حتيل على جمموع قوانني حتكم  التي ا�سُتقَّ

اخلطاب الأدبي.

د. حممد  به:  اعتنى  العربي،  الرتاث  اإحياء  دار  اللغة،  مقايي�ض  فار�ض، معجم  بن  اأحمد  اأبو احل�سني   )١(
عو�س مرعب، و فاطمة حممد اأ�شالن، بريوت، ط١، ١٤٢٢هـ - ٢٠٠١م، مادة )�َسَعَر(، �ض 5٠7.

اأبو الف�شل جمال الدين ابن منظور، ل�شان العرب، دار �شادر، بريوت، ط ٦، ٢٠٠٨م،ج ٨، مادة )�َسَعَر(،   )٢(
�ض ٨٨. 

)٣(   ل�سان العرب،ج٨، مادة )�َسَعَر(، �ض ٨9، والن�ض لدى الأزهري، يف تهذيب اللغة، حتقيق حممد علي 
النجار، القاهرة، الدار امل�سرية للتاأليف والرتجمة،)د-ت(، ج١، �ض ٢٦٨.
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٣ . 2. »ال�شعرية« يف النقد العربي القدمي:

ناِجٍز  مفهوم  عن  نبحث  اأن  مبكاٍن  العبث  »مَلَِن  اإنه  النقاد  بع�ض  يرى  حني  يف 
تراثنا  ال�سناعي( يف  امل�سدر  لهذا احلدِّ ال�سطلحي )ب�سيغة  وا�سح  وت�سور 
النقدي العربي القدمي، ومادام الأمر كذلك فاإن من امل�سلَّمات -اإذن- اأن يكون 
هذا احلد م�سَبًعا مبفهوم وافد من الثقافة الأوروبية«)١(، وعلى الرغم من �سحة 
النقد احلديث،  ال�سعرية يف  اإلى تطور مفهوم  اإذا ما نظرنا  الراأي، ن�سبيًّا،  هذا 
مفهوم  على  دالة  اإ�سارات  من  ورد  ما  عن  ْرَف  الطَّ َنُغ�ضَّ  اأن  ن�ستطيع  ل  لكننا 
وابن  الفارابي،  من  كل  لدى  وبخا�سة  القدمية؛  النقدية  املدونة  يف  )ال�سعرية( 

ي. �سينا، وابن ر�سد، وحازم القرطاجنِّ

نة النقدية العربية  ويف �سياق البحث عن حدود م�سطلح )ال�سعرية( يف املدوَّ
عن  العربية  علماء  نقله  ما  على  يقف  اأن  اإل  باحث  اأيَّ  َي�َسُع  ل  فاإنه  القدمية، 
جمموع  اإلى  للإ�سارة  الأوَل  املنطَلَق  ُيَعدُّ  حيث  ال�سعر«؛  »فن  كتابه  يف  اأر�سطو 
ى اأئمُة  ُكُم اخلطاب الأدبي، وُتْك�ِسبه �سمَة الأدبية)٢(؛ حيث تلقَّ القوانني التي حَتْ
النقد العربي منذ الفارابي مرتجماِت اأر�سطو، وبخا�سة ما ورد يف كتابه »فن 
ثمَّ  العربي، ومن  النقدي  الرتاث  بينها وبني حم�سولهم من  ال�سعر«، وجمعوا 

هاِتِهم النقدية. َبَنْوا عليها توجُّ

م�سطلح  فيها  ورد  التي  القدمية  النقدية  الن�سو�ض  لأهم  عر�ٌض  يلي  وفيما 
وابن  �سينا،  ابن  الرئي�ض  وال�سيخ  الفارابي،  ن�سر  اأبي  من:  كل  عند  )ال�سعرية( 

ر�سد، وحازم القرطاجني:

)١(   يو�سف وغلي�سي، اإ�سكالية امل�سطلح يف اخلطاب النقدي العربي اجلديد، الدار العربية للعلوم نا�سرون، 
بريوت، ط١، ١٤٢9هـ - ٢٠٠٨م، �ض ٢7٢. 

)٢(   ينظر: ح�سن ناظم، مفاهيم ال�سعرية )درا�سة مقارنة يف الأ�سول واملنهج واملفاهيم(، املركز الثقايف 
العربي، الدار البي�شاء، ط١، ١٤9٤م، �ض ١١.
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 ٣ . 2 . ١. مفهوم ال�شعرية لدى الفارابي )ت: 2٦0هـ(:

ي�سف الفارابي التاأليف الأدبيَّ اخلايَل من الوزن والإيقاع بــ »القول ال�سعري«، 
ا لزًما له، يقول:« القوُل اإذا كان موؤلًَّفا مما ُيحاِكي ال�سيَء،  ويجعل املحاكاَة حدًّ
ويف   ،)١(» �سعريٌّ قوٌل  هو  يقاُل:  ولكن  �سعًرا،  ُيَعدُّ  فلي�ض  باإيقاٍع،  موزوًنا  يكن  ومل 
هذه الت�سمية- )القول ال�سعري(- ما يوؤكد على اأن مفهوم )ال�سعرية( يف الت�سور 
لل�سعر  مرادًفا  يكن  مل  اأنه  كما  النرث،  دون  بال�سعر  يخت�ض  مل  القدمي  النقدي 
وٌُّر قارٌّ يف العقلية النقدية  من حيث هو جن�ض اأدبي نقي�ٌض للنرث، واأنه اأخرًيا َت�سَ

العربية منذ الِقَدم.

ببع�ض،  بع�سها  وتبديل  الألفاظ،  بتكثري  العبارة  يف  »والتو�سع  الفارابي:  يقول 
وترتيبها وحت�سينها، فيبتدئ حني ذلك يف اأن حتدث اخلطبية اأوًل، ثّم ال�سعرية 
قليًل قليًل«)٢(، فال�سعرية- كما يظهر من ن�ض الفارابي: رتبٌة من الكلم الأدبي 
تاأتي تاليًة للخطبية، ولي�ست جن�ًسا اأدبيًّا مائًزا، وهي خطاب اأدبي حمكوم مبعايري 
رْت اخلطبية  بلغية، بحيث ميكن يف �سوئه متييز م�ستويات اخلطاب اإذا ما ُف�سِّ

على اأنها م�ستًوى اأول، وال�سعرية م�ستًوى ثاٍن.

      ويوؤكد ذلك قوله يف اأن املعاين اخلطبية- كما ي�سفها- هي ال�سابقة اأوًل على 
املعاين ال�سعرية: »وبنيِّ اأنَّ املعاين املعقولة عند هوؤلء هي كّلها خطبية؛ اإذ كانت 
خطبية،  اأوًل  كّلها  واأقاويلهم  واألفاظهم  عندهم،  واملقدمات  الراأي،  ببادئ  كلُّها 
ِوُجهم فيها اإلى   فاخلطبية هي ال�سابقة اأوًل، وعلى طول الزمان حتُدث حوادث حُتْ
من  اأوًل  فيهم  حتدث  اأن  اإلى  قليًل  قليًل  تن�ساأ  تزال  ول  ُخَطٍب،  واأجزاِء  ُخَطٍب 
ال�سنائع القيا�سية �سناعة اخلطابة، ويبتدئ مع ن�سئها، اأو بعد ن�سئها، ا�ستعماُل 

)١(  الفارابي: جوامع ال�سعر، ملحق بكتاب تلخي�ض ال�سعر لبن ر�سد، املجل�ض الأعلى لل�سوؤون الإ�سلمية، 
القاهرة، ١97١م، �ض ١7٢، نقًل عن: عبد اهلل الغذامي، اخلطيئة والتكفري، املركز الثقايف العربي، 

الدار البي�شاء، ط٦، ٢٠٠٦م، �ض ٢١. 
)٢(  اأبو ن�سر الفارابي، احلروف، ن�سخة مكتبة امل�سطفى الإلكرتونية، �ض ٤٣.
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ِمثالِت املعاين وخيالتها ُمفهمًة لها اأو بدًل منها، فتحدث املعاين ال�سعرية«، فهذا 
ُه اإلى اجلن�ض الأدبي، واإمنا هو ت�سنيٌف مل�ستوى اخلطاب الأدبي  الت�سنيف ل يتوجَّ

اأيًّا كان جن�سه مبا ي�ستمل عليها من خ�سائ�ض اأدبية.

٣ . 2 . 2 . مفهوم ال�شعرية لدى ابن �شينا )٤28ه(:

  وردت )ال�سعرية( لدى ابن �سينا يف معِر�ض حديثه عن الدافع املولِّد لل�سعر يف 
قوة الإن�سان، فاأَْرَجَعه اإلى �سببني، الأول: »اإن النفو�ض تن�َسط وتْلَتذُّ باملحاكاة«)١(، 
قد  ثم  طبًعا،  للأحلان  اأو  املتفق  للتاأليف  النا�ض  حبُّ  الثاين  »وال�سبب  قال:  ثم 
هاتني  فمن  واأوجدتها،  النفو�ض  اإليها  فمالْت  للأحلان  منا�سبًة  الأوزان  ُوِجدْت 

العلتني تولَّدت ال�سعرية«)٢(.

فيتوجه  ال�سعر،  وجن�ض  )ال�سعرية(  بني  َيْقِرُن  �سينا  ابن  اأن  ذلك  من  فيظهر 
َذ باملحاكاة، ومنا�سبَة التاأليف ال�سعري  احلديث اإلى �سعرية ال�سعر، ويرى اأن التلذُّ
اأي:  )ال�شعرية(؛  لتولُّد  �شبٌب  عليها  واإقباَلها  لها،  النفو�س  وانب�شاَط  لالأحلان، 
لتاأليف ال�شعر مبا فيه من خ�شائ�َس فنية تدعو اإلى النقبا�س والنب�شاط بتاأثرٍي 
ه  من التلذذ باملحاكاة والطَرب للأحلان، ول يخفى ما يف هذا التف�سري من توجُّ
قة من اأ�سباب تاأليف ال�سعر)٣(،  نف�سي يربط بني الغريزة الإن�سانية واملتعة املتحقِّ
د ذلك قوله  وهو معنى يخت�ض بال�سعر ل بالنرث؛ لخت�سا�ض ال�سعر بالوزن، يوؤكِّ
يف تتمة الن�ض: »فمن هاتني العلتني تولََّدت ال�سعرية، وجعلت تنمو ي�سرًيا ي�سرًيا 
تابعًة للطباع، واأكرُث تولُّدها عند املطبوِعني الذين يرجتلون ال�سعر طبًعا، وانبعثت 
ال�سعرية منهم بح�سب غريزِة كل واحد منهم وقريحته يف خا�سته، وبح�سب خلقه 

حازم القرطاجني )ت: ٦٨٤هـ(، منهاج البلغاء و�سراج الأدباء، حتقيق: حممد احلبيب ابن اخلوجه،   )١(
دار الكتب ال�سرقية، �ض ١١7.

)٢(  ال�سابق، ال�سفحة نف�سها.
)٣(  ينظر: مفاهيم ال�سعرية، �ض ١٣.
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على  القدرة  يف  ال�سعرية  مفهوم  يح�سر  الراأي  هذا  يف  �سينا  وابن  وعادته«)١(، 
ِن جودَة املحاكاة وح�سَن التلحني، ليكونا معيارين ُتقا�ُض بهما  تاأليف ال�سعر املت�سمِّ

�سعريُة ال�سعر.

٣ . 2 . ٣.  مفهوم ال�شعرية لدى ابن ر�شد )ت: 520ه(:

ترد ال�سعرية لدى ابن ر�سد مت�سلًة بفن ال�سعر؛ حيث ينقل عن اأر�سطو قوله يف 
التمييز بني الأقاويل ال�شعرية املوزونة، كاأقاويل �شقراط، واأنبادقلي�س، وال�شاعر 
ُظه من اإطلق هذا الو�سف )ال�سعرية( ملجرد  اأومريو�ض، على نحٍو يظهُر فيه حتفُّ
ى  احتواء الكلم املوؤلَِّف على الوزن، فيقول: »وكثرًيا ما يوَجُد يف الأقاويل التي ت�سمَّ
اأ�شعاًرا ما لي�س فيها من معنى ال�شعرية اإل الوزن فقط، كاأقاويل �شقراط املوزونة، 

واأقاويل اأنبادقلي�ض يف الطبيعيات، بخلف الأمر يف اأ�سعار اأومريو�ض«)٢(.

ِفه  ويظهر انف�سال مفهوم )ال�سعرية( يف الن�ض ال�سابق عن معنى ال�سعر بو�سْ
ِجْن�ًسا اأدبًيا، فقد يكون الكلم �سعًرا موزوًنا، لكنه ل يت�سف بال�سعرية، وقد يكون 
�سعًرا موزوًنا مت�سًفا بها، وتوؤكد املقولُة- كذلك- على اأن الوزن معًنى اأو عن�سٌر 

نة لل�سعرية يف ال�سعر. من العنا�سر املكوِّ

٣ . 2 . ٤.  مفهوم ال�شعرية لدى حازم القرطاجني )ت: ٦8٤ه(:

وردت ال�سعرية لدى حازم يف معِر�ض حديثه عن الأقاويل ال�سعرية، وما يح�ُسُن 
به موقُع املحاكاة من النف�ض، فقال: »ولي�ض ما �سوى الأقاويل ال�سعرية يف ح�سن 
ب�سعرية  لي�ست  التي  الأقاويل  لأن  ال�سعرية؛  للأقاويل  النفو�ض مماثًل  املوقع من 
ول خطابية ينحى بها نحو ال�سعرية ل يحتاج فيها اإلى ما يحتاج اإليه يف الأقاويل 
ال�سعرية؛ اإذ املق�سود مبا �سواها من الأقاويل اإثبات �سيء اأو اإبطاله، اأو التعريف 

د.  وحتقيق:  ترجمة  لأر�سطو  ال�سعر  فن  كتاب  �سمن  ال�سفاء،  كتاب  من  ال�سعر(  )فن   ، �سينا  ابن    )١(
عبدالرحمن بدوي، بريوت، �ض ١7٢، نقًل عن، مفاهيم ال�سعرية حل�سن ناظم، �ض ١٢.

)٢(   ابن ر�سد، تلخي�ض كتاب اأر�سطو )فن ال�سعر(، �ض ٢٠٤.
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هذا  على   - ال�شعرية  االأقاويل  يجعل  فالقرطاجني  وحقيقته«)١(،  مباهيته 
الو�سف- اأ�سا�ًسا لنوعني من الأقاويل، هما:

اأ- الأقاويل ال�سعرية

ب- الأقاويل اخلطابية التي ينحى بها نحو ال�سعرية.

حدد  التي  وهي  ب�سعرية،  لي�ست  التي  الأقاويل  من  �سواها  ما  عنها  ويخرج 
وظائفها يف:

اأ- اإثبات ال�سيء.

ب- اإبطال ال�سيء.

ج- التعريف مباهية ال�سيء وحقيقته.

وتربز اأهمية هذا القول يف اإثبات اأن مفهوم )ال�سعرية( من حيث هو جمموع قوانني 
اأو ر�سوم حتكم اخلطاب الأدبي- اأيًّا كان نوعه- كانت م�ستقرة يف ذهنيته النقدية، 
بدليل و�سفه الأقاويَل اخلطبيَة باأنها ت�سرتك مع الأقاويل ال�سعرية يف و�سفها ب�سعرية 

اخلطاب، مما يعني اأن مفهوم )ال�سعرية( كان مق�سوًدا يف هذا الن�ض.

وترد )ال�سعرية( لدى حازم يف ن�ض اآخر َيِعيُب فيه على من ظنَّ اأن كل كلم 
فيقول:«  )ال�سعرية(  معنى  اإلى  ينتقل  �سعر،  عليه  يطَلَق  اأن  ي�سح  موزوٍن  ى  مقفًّ
اتفق  اتفَق كيف  لفٍظ  اأيِّ  َنْظُم  اإمنا هي  ال�سعر  ال�سعرية يف  اأن  وكذلك ظنَّ هذا 
نظُمه، وت�سميُنه اأيَّ غر�ٍض اتفق على اأي �سفة اتفَق، ل يعترب عنده يف ذلك قانون 
اإلى  به  فاُذ  والنَّ الوزن،  اإجراء الكلم على  املعترَبُ عنده  واإمنا  ول ر�سم مو�سوع، 
قافية، فل يزيد مبا ي�سنعه من ذلك على اأن ُيْبِدَي عن َعواره، وُيْعِرَب عن ُقْبِح 

مذاهبه يف الكلم، و�سوء اختياره«)٢(.

)١(  منهاج البلغاء و�سراج الأدباء، �ض ١١9.
)٢(  ال�سابق، �ض ٢٨.
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اإذن )ال�سعرية( يف ال�سعر حتديًدا- كما يحددها حازم يف هذا الن�ض- تعتمد 
ر�سوًما وقواننَي جتعُل اخلطاب مائًزا عن غريه، ولي�ض املعترُب يف ذلك اأن ينَظَم 

الكلم املوؤلَّف على الوزن والقافية املنا�سبني ليت�سف بال�سعرية.

القدمية  العربية  النقدية  نة  املدوَّ )ال�سعرية( يف  مفهوم  اأن  تقدم  ويظهر مما 
ا يحكم اخلطاب الأدبي اأيًّا  قد تباَيَن يف انف�ساله عن ال�سعر بو�سفه قانوًنا عامًّ
ا بال�سعر، وب�سورة خا�سة، يف مرحلة ما قبل الع�سر  كان جن�سه، اأو معياًرا خا�سًّ
الأدبي، لكن  اأيًّا كان اجلن�ض  الأ�سا�ض  التعبري  ال�سعري  القول  احلديث حني كان 
والق�سة،  الرواية،  ظهور  مع  وبالأخ�ض  خا�سة،  مكانة  يحتل  النرُث  �سار  عندما 
والق�سة الق�سرية،...،..،...مع بروز مفهوم الأدب، بداأت تتخذ »ال�سعرية« معًنى 
جديًدا يتعدى اخلا�سية اخلا�سة بال�سعر، وبذلك �سي�سبح لها معًنى خمتلٌف عما 
كان عليه الأمر مع الت�سور الأر�سطي، وامتداداته اإلى الع�سر احلديث، وي�ستدعي 
التحديدات اجلديدة  العربية، يف �سوء  اللغة  النظر يف امل�سطلح يف  اإعادَة  هذا 
ون على ترجمتها  التي �سار يتخُذها، وهذا ما مل ينتِبه اإليه كل الذين ظلوا ي�سرُّ
وامتداداتهم  الرو�ض،  ال�سكلنيني  اأدبيات  على  اطلعهم  رغم  »ال�سعرية«،  بــ 
مع البنيويني، وهذا ما �سنقف عليه، بو�سوح، من خلل التعر�ض للم�سطلح يف 

الكتابات العربية احلديثة واملعا�سرة.

ي النقِد العربيِّ احلديِث م�شطلَح »ال�شعرية«: ٣ . ٣ .  َتلَقِّ

ُيِقرُّ معظم الدار�سني باأن م�سطلح »ال�سعرية« قد َحِظَي بُبْعٍد تداويل �سا�ِسع، 
حتى غدا من اأكرث امل�سطلحات النقدية تداوًل بني النقاد يف الع�سر احلديث، 
وامتاز بكرثة مرادفاته التي حتقق القدر نف�سه من الكفاءة الدللية)١(، ول اأدل 
على ذلك من �سيوع امل�سطلح يف كثري من الدرا�سات النقدية، اإن يف ُعْنَواناتها 

ينظر: وغلي�سي، يو�سف، اإ�سكالية امل�سطلح يف اخلطاب النقدي العربي اجلديد، الدار العربية للعلوم   )١(
نا�سرون، بريوت، ١٤٢9ه - ٢٠٠9م، ط١، �ض ٢٨7.
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اخلارجية، اأو يف ف�سولها ومباحثها، غري اأن هذا ال�سيوع ل يعني مطابقَة هذه 
الغربية  الدرا�سات  للم�سطلح يف  تناولنا  َعِقَب  اإلى ذلك  اأملحنا  الرتجمة كما 

احلديثة.

لقد ن�ساأت ال�سعرية يف مفهومها احلديث »يف مطلع النه�سة الل�سانية احلديثة 
مع الفكر البنيوي يف طوره ال�سكلين«)١(، وتنازعْتها املناهج والنظريات الل�سانية 
لت  ف�سكَّ  ، النقديَّ م�سروَعها  ُيْكِمَل  اأن  ميكن  ما  فيها  َوَجَدْت  التي  وال�سيميائية 
)ال�سعرية( ِق�ْسًما من الل�سانيات، كما اأنها اأ�سبحت هدًفا لل�سيميائيات؛ لتجاوزها 

اإ�سكالِت اللغة، وتداخِلها مع علم العلمات.)٢( 

اإن اأهم ق�سية تت�سل مب�سطلح ال�سعرية يف النقد العربي احلديث هي ق�سية 
تعدد امل�سطلح للمفهوم الواحد، وقد عر�ض لهذه الق�سية غرُي واحد من النقاد يف 

درا�سات علمية ر�سينة، كان اأثرها جليًّا يف ال�ساحة النقدية.

ومن اأبرز هذه الدرا�سات: »مفاهيم ال�سعرية- درا�سة مقارنة يف الأ�سول واملنهج 
مبا  والعلقاِت  الأ�سوَل  الباحُث  تناول  وفيها  ناظم،  ح�سن  للدكتور  واملفاهيم«، 
 َ يت�سل مع م�سطلح ال�سعرية ومفهومه، وعقد ف�سًل عن ال�سعرية والل�سانيات َبنيَّ
فيه كيف ان�سوت ال�سعرية حتت ظل الل�سانيات؛ لتكون علًما م�ستقًل من علومها، 
كما حتدث عن �سعرية التماثل لدى ال�سكلنيني الرو�ض، والفرق بني ال�سعر والنرث، 

و�سعرية النزياح، و�سعرية الفجوة: م�سافة التوتر، وال�سعرية والقراءة.

ولأن املقام ل يت�سع للَب�ْسِط، اأودُّ الإ�سارة اإلى اأن د.ح�سن ناظم قد عدَّ يف هذه 
الدرا�سة ع�سرَة مرادفاٍت لرتجمة م�سطلح »ال�سعرية« )poetics( مع ن�سبتها اإلى 

م�ستعِمليها من النقاد، وهي على النحو التايل)٣( :

)١(   ينظر: ال�سابق،  �ض ٢7١.
)٢(   ينظر: ال�سابق، �ض ٢7١ – ٢7٢.
)٣(   ينظر: مفاهيم ال�سعرية، �ض ١٨.
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الناقدامل�شطلحم

ال�سعرية١
حممد الويل ح�سني،حممد العمري،�سكري 

املبخوت،امل�سدي، واآخرون

الإن�سائية٢
توفيق ح�سني بكار، امل�سدي،فهد عكام،

حمادي �سمود، واآخرون
�سعيد علو�ض، عبداهلل الغذاميال�ساعرية٣
جابر ع�سفور، جميد املا�سطةعلم الأدب٤
جميل ن�سيف، حممد خري البقاعيالفن الإبداعي/ الإبداع5
فالح المارة، عبداجلبار حممدفن النظم٦
يوئيل عزيز، عليه عيادفن ال�سعر7
علي ال�سرعنظرية ال�سعر٨
خلدون ال�سمعةبويطيقيا9

ح�سني الوادبوتييك١٠

»ال�سعرية«،  مل�سطلح  الدللية  املكاِفئات  وفرُة  ال�سابق  اجلدول  من  ويظهر 
وتذْبُذُب بع�ض النقاد يف ا�ستعمال اأكرث من مكافئ للم�سطلح.

       ويف درا�سة د.عبد اهلل الغذامي )اخلطيئة والتكفري( تناوَل اإ�سكاليَة ترجمة 
ارت�سى فيها م�سطلح  البيان(  اأ�سماها: )نظرية  ال�سعرية وفق نظرية  م�سطلح 
اأقرتحه  ا  عربيًّ �ساأعطيها م�سطلًحا  فاإنني  »ولذا  لل�سعرية،  مكاِفًئا  )ال�ساعرية( 
لها بناًء على ما اأمل�سه فيها من اأبعاد توحي مبقابلها العربي«)١(، ورف�ض الغذامي 
»الأدبية«،  ومنها  اآنذاك،  النقد  �ساحة  يف  الرائجة  البديلة  امل�سطلحات  بع�ض 
ا �سبُبه الرتكيُز على )املر�ِسل( واإهمال ما عداه  و«التعبريية« التي يرى فيها نق�سً

)١(  عبداهلل الغذامي، اخلطيئة والتكفري، املركز الثقايف العربي، ٢٠٠٦م، ط ٦، �ض ٢١.



 هذه الطبعة اإهداء من املركز وال ي�شمح بن�شرها ورقياً اأو تداولها جتارياً 

١٣2

من العنا�سر الأخرى يف القول الأدبي)١(، كما عر�ض كذلك للأ�سلوبية، واحتادها 
لل�سعرية؛  مراِدًفا  به  يقبل  مل  الذي  )الإن�سائية(  م�سطلح  ليكونا  الأدبية؛  مع 
عن  ُيعِر�ُض  والغذامي  العادي«)٢(،  املدر�سي  التعبري  »جفاف  من  فيه  يرى  ملا 
)ال�سعرية( منًعا لللتبا�ض مبعنى ال�سعر، »فبدًل من اأن نقول: )�سعرية( مما قد 
يتوجه بحركة زئبقية نافرة، نحو: )ال�سعر(، ول ن�ستطيع كبح جماح هذه احلركة 
بكلمة  ناأخذ  امللب�سة  هذه  من  فبدًل  الذهن،  م�سارب  يف  مطاردتها  ل�سعوبة 
النرث وال�سعر،  الأدبية( يف  لتكون م�سطلًحا جامًعا ي�سف )اللغة  )ال�ساعرية(؛ 
الَغْربي- وي�سمل فيما ي�سمل-  الَعَربي مقام )poetics( يف نف�ض  ويقوم يف نف�ض 

م�سطلَحِي )الأدبية(، و)الأ�سلوبية(«)٣(.

عن  اأبعَد  جامًعا  م�سطلًحا  الغذامي،  و�سفها  كما  )ال�ساعريُة(،  كانت  فهل 
امللَب�سة مبفهوم )ال�سعر( ؟.

اإن )ال�ساعرية( مل تبُعْد كثرًيا عن َفخِّ امللَب�سة؛ لعتمادها املادَة اللغويَة نف�َسها؛ 
مما جعل هذا ال�سطلح مو�سَع انتقاٍد من ِقَبِل د.ح�سن ناظم)٤(، وكذلك د.يو�سف 
اأن »ال�سعر« الذي ي�ستح�سره  ِذْهِن الغذامي  اإذ يقول: »كيف غاب عن  وغلي�سي؛ 
»ال�ساعرية«؟!، ذلك  يزول عن  اأن  »ال�سعرية« ل ميكن-اأبًدا-  -َقْطًعا- م�سطلح 
اأي:  »ال�ساعر«!،  بناِر  »ال�سعر«  َرْم�ساء  ال�ستجارة من  يفعل غري  الغذامي مل  اأن 

النتقال ال�ستقاقي من ال�سم اإلى ا�سم الفاعل«)5(.

)١(   ينظر ال�سابق، �ض  ٢٠.
)٢(   ال�سابق، �ض ٢١.
)٣(   ال�سابق، �ض ٢٢.

)٤(  ينظر: مفاهيم ال�سعرية، �ض ١5، » ويبدو يل اأن هذا الت�سويغ ل يوؤدي مهمته اإطلًقا، فلفظة )ال�ساعرية( 
لي�ض لها املوؤهلت الكافية- مبا هي لفظة فح�سب - لت�سف اأو ت�سري اإلى اللغة الأدبية يف ال�سعر والنرث، 
فــ )ال�ساعرية( هي - يف الأخري م�ستقة عن )�ساعر( وبالتايل فهي األ�سق بال�سعر، وبالتايل يوجه اإليها 
النتقاد نف�سه الذي وجهه الغذامي اإلى لفظة )ال�سعرية(، وبذلك ي�سبح لفظ )ال�ساعرية( متوجًها  - هو 
الآخر- »بحركة زئبقية نافرة نحو ال�سعر فينتفي -بهذا- ال�ستناد الذي اتخذه الغذامي ذريعة يف تف�سيل 

لفظة )ال�ساعرية( على لفظة )ال�سعرية( لي�سبحا -على حد �سواء- ل�سيقني بال�سعر من دون النرث«.
)5(   اإ�سكالية امل�سطلح، �ض ٢9٨.
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توفيقيٍة  فر�سيٍة  َع  َو�سْ املنا�سرة  الدين  عز  الناقد  يحاول  اأخرى،  جهة  من 
ا�سطلحيٍة جتمع بني )ال�سعرية( و)ال�ساعرية(؛ اإذ يحدد جمال )ال�سعرية( باأنها 
تدر�ض »العنا�سر العليا املطَلقة التي متيز اخلطاب الأدبي، وهي تعرتف بتبادل 
عنا�سر ال�ساعرية بني ال�سعر والنرث، ح�سب )درجات ال�سيطرة( للخ�سائ�ض يف 
الن�ض، وح�سب النزياحات، واخلرق، واللنحوية فيه، اأما عنا�سر )ال�ساعرية(، 
فهي التي متيز هوية النوع الأدبي، وت�ساهم، من جهة اأخرى، يف حتديد وتف�سري 

درجة النحراف عن املعيار ال�سائد الذي هو اأمر متغرٌي دائًما«)١(.

احلديث  العربي  النقد  مدونة  يف  واختلفه  امل�سطلح  تعدد  ق�سية  �سياق  ويف 
لل�سعرية، ي�سري الناقد وغلي�سي اإلى اأنه اأح�سى ما يربو على الثلثني م�سطلًحا 
ملراِدفات ال�سعرية!، وهو رقم ي�ستدعي النظر باأهمية بالغة اإلى هذه الظاهرة التي 
اأدت اإلى »ت�سو�ض اخلطاب النقدي، واإذن ت�سوي�ض التلقي«، وهو اأمر ميكن تفاديه 
�ساتي الذي يتخذ  بالعمل على توحيد امل�سطلحات النقدية حتت مظلة العمل املوؤ�سَّ
اإليه اجلهود البحثية يف  ا توؤول  اأو جممع لغوي م�ستنًدا علميًّ من مركز خمت�ض، 

هذا املجال.

٣ . ٤ . تاأ�شيل  واقرتاح:

اإن م�ساألة ترجمة »ال�سعرية« اإلى العربية، �سواء يف الع�سور القدمية، اأو الع�سر 
ُ اخللفية املعرفية يف  احلديث، ل تت�سل فقط بو�سع مقابل عربي، ما مل يتم تبنيُّ
التي  الرتجمات  العديد من  يغيب يف  كان  ما  وهذا  الأدبية،  بالأجنا�ض  ات�سالها 

كانت ُتَغيَُّب هذا البعد املعريف. 

اإذا كانت »ال�سعرية«، يف الت�سور الأر�سطي، تت�سل بـ »ال�سعر«، فلأن الأجنا�ض 
ال�سعرية هي التي كانت تعترب اأ�سا�ض النظر، اأما يف الع�سر احلديث، ومع ظهور 
ا تعديل املفهوم ليتلءم  النرث يف ِحْقبة، ومفهوم ال�سْرد يف ِحْقبة ثانية، كان �سروريًّ

)١(   عز الدين املنا�سرة، علم ال�سعريات، دار جمدلوي، عّمان، ١٤٢٨هـ - ٢٠٠7م، ط١، �ض7.
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الدرا�سات  وجدنا  ال�سبب  لهذا  وال�سرد(؛  )ال�سعر،  مًعا  الكبريين  اجلن�سني  مع 
الغربية ا�ستعملت يف البداية: 

Poétique de la Poésie :»ـ »�سعرية ال�سعر

du Récit Poétique :»ـ » �سعرية ال�سرد

�سار  ال�سرد«،  »�سعرية  حمل  ليحل  »ال�سرديات«؛  م�سطلح  ظهر  عندما  لكن 
م�سطلح »ال�سعرية« مقت�سًرا على ال�سعر، وملا كان من ال�سروري حتديُد مو�سوع 
م�سطلح  حتديد  اللزم  من  كان  للأدبية،  نف�سها  ال�سيغة  على  ال�سعر  علم 
»ال�سعرية«، وبذلك  املو�سوع بجعله  وتعيني  الفارابي،  راأينا مع  »ال�سعريات«، كما 

ت�سبح »ال�سعريات« هي العلم الذي يدر�ض »�سعرية« اخلطاب ال�سعري. 

اإلى تدقيق امل�سطلحات وتوحيدها،  اأن يدفعنا  هذا املقرتح الذي نقدم ميكن 
كلُّ  فيه  ع  يو�سَ اأن  الذي ميكن  املحل  يراعي  اأخرى،  اأنه، من جهة  كما  من جهة 
م�سطلح ح�سب موقعه من غريه، وبذلك يتم جتاوز اللتبا�ض والغمو�ض الذي يُلفُّ 
العديد من الرتجمات، وهي تقرتح »العلم«، »ال�ساعرية«، »ال�سعرية«،...،...،...
فرًعا من  العلم  اعتبار هذا  ودون  ومو�سوعه، من جهة،  »العلم«  دون متييز بني 

. علٍم كليٍّ

4 . نتائج:

١- عدُم اتفاق النقاد العرب على �سيغة حمددة لرتجمة )poetics( نابٌع من عدد 
َر �سمَنه،  النطلق من فهم الخت�سا�ض وتطوره، والفروع التي ميكن اأن تتاأطَّ

نها. اأو املو�سوعات التي ميكن اأن يت�سمَّ

٢-« ال�سعرية« هي الأكرُث تداوًل بني النقاد من بني الرتجمات املقاِبلة للم�سطلح 
يف العربية، لكنها غري دقيقة، بالنظر اإلى اأنها تت�سل فقط، باخلا�سية التي 

يتميز بها اخلطاب ال�سعري عن غريه، وهي بذلك مقاِبٌل لـ »ال�سردية«.
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املراِدفات  من  وهي  لل�سعرية،  الدللية  املكاِفئات  �سمن  العليا«)١( من  »اللغة   -٣
التي مل يذكرها د.وغلي�سي �سمَن ما وقف عليه من مراِدفات، ولعل ال�سبب 
يف ذلك يعوُد للتبا�سها مبعنى »لغة ال�سعر«، كما اأوردها د.اأحمد املعتوق �سفًة 
ال�سعرية  معنى  ِن  املت�سمِّ النزياح  اأ�سكال  من  �سكٌل  هي  التي  ال�سعرية  للغة 

مبفهومها العام.

     مع اأن هذه الت�سمية لي�ست حديثة؛ اإذ ميكن اأن نلمحها لدى ابن خلدون )ت: 
٨٠٨هـ( يف معِر�ض حديثه عن امللكة الل�سانية، فقال: »فملكُة البلغِة العاليِة 
ل ِبِحْفِظ العايل يف طبقته من الكلم«)٢(، ول  الطبقِة يف جن�سها اإمنا حت�سُ
يخفى املعنى املراد من قوله: »العايل يف طبقته من الكلم« من اإرادة معًنى 

ت�سمنه �سفة »ال�سعرية« التي بها يتميز الكلم الأدبي عن غريه.  

املقاِبلة  العرب  النقاد  تداولها  التي  الرتجمات  جميع  بر�سد  الهتمام  اإن   -٤
مت  فما  فائدٍة،  بكبرِي  النقدي  البحث  على  يعود  ل  العربية  يف  للم�سطلح 
الوقوف عليه كاٍف للدللة على ظاهرة تنوع امل�سطلح ملفهوم واحد يف النقد 
العربي، وهو اأمر َبَدِهي؛ لأنَّ تعدد امل�سطلح النقدي نا�سئ عن تعدد امل�سارب 
العلمية التي نهل منها النقاد على اختلف مرجعياتهم، »فدلَّ ذلك على اأن 
ال�سطلح لي�ض من العلم؛ اإذ لو كان من العلم لكان واحًدا عند جميعهم، ...، 
تعليمه متخالفة؛  اإلى مطالعته، جتد ال�سطلحات يف  وكذا كل علم يتوجه 
فدل على اأنها �سناعات يف التعليم، والعلُم واحٌد يف نف�سه«)٣(، ولرمبا قيل: اإن 
ابن خلدون ل َيْعِني بال�سطلح املعنى العلمي الدال على التفاق على �سيغة 
على  والتفاَق  عَة  املوا�سَ بها  يعني  واإمنا  العلوم،  من  علم  بها  يتحدد  لفظية 
طريقة يف تلقي هذا العلم وتعليمه، لكن ما ورد يف ختام هذه العبارة ُي�سِعف 

)١(  ينظر: د.اأحمد حممد املعتوق، اللغة العليا، املركز الثقايف العربي، بريوت، ط١، ٢٠٠٦م، �ض ٢٦.
)٢(  عبدالرحمن بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، دار الكتب العلمية، بريوت، ط١، ١٤٣١هـ - ١99٣م، �ض ٤9.

)٣(   ال�سابق، �ض ٣٤٢.
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اإرادة هذا املعنى، وُيْظِهر اهتمامه مبفهوم امل�سطلح نف�سه، بَغ�ضِّ النظر عن 
تعدد امل�سطلحات للمفهوم الواحد. 

5- اإن تعدد �سيغ امل�سطلح النقدي يف العربية للمفهوم الواحد يدعو اإلى جملة 
من الت�ساوؤلت: فهل يرجع ذلك اإلى ِغَنى العربية ووفرِة األفاظها ومرتاِدفاتها 
اإلى اختلف الروؤية العلمية التي ينظر من خللها الناقد  ه  اأم مردُّ الدالة؟ 
للظاهرة النقدية؟ اأم هي رغبة الباحث العربي يف التفرد بالراأي، اأم اأن ذلك 
الأمر يرجع اإلى طبيعة املو�سوع النقدي وتعقيداته املت�سلة بتعقيدات ال�سعر 

وغمو�سه؟ اأم على َتْغييب الروؤية العلمية للأ�سياء؟.

    اإن هذه الت�ساوؤلت قد حتيل م�سار البحث اإلى وجهات لغوية واجتماعية وثقافية 
ونف�سية، وجتدر الإ�سارة اإلى اأن ظاهرة تعدد امل�سطلح النقدي لي�ست خا�سة 
بالنقد على وجه التحديد، ولي�ست متعلقة بالع�سر احلديث، واإمنا لها جذور 
�ساربة يف الِقَدم يف �ستَّى العلوم العربية، ومن ذلك امل�سطلحات الدارجة يف 
علوم البلغة العربية، حتى ل يت�سور اأن الأمر يتعلق مب�سطلح »ال�سعرية« يف 
النقد على وجه التحديد، وبدون النقا�ض العلمي حول امل�سطلحات التي يتم 
نقلها من الدرا�سات الأجنبية، ل ميكننا تطوير لغتنا النقدية، اأو فهمنا لتلك 

النظريات.
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كــــتاب : )خمسُة شعراء مسلمين: سيٌر 
ودراســات للمستشرق اإلسباني غارسيه 

غوميــث( قراءٌة في الَمْتِن
أ.د.قاسم الحسيني

جامعة محمد الخامس - )الرباط(             

د.مريم آل جابر
جامعة األميرة نورة بنت 

عبدالرحمن - )الرياض(

المقدمة

اأََودُّ - قبل معاجلة املو�سوع الذي هو خم�سة �سعراء م�سلمني- اأن اأ�سري باخت�سار 
�سديد اإلى جهود امل�ست�سرقني يف الك�سف عن جوانَب من الرتاث العربي واأدبه، ثم 
القيام بدرا�سته، َبْيَد اأن هذه الدرا�سات مل تكن دوًما مو�سوعية؛ اإذ كانت الدوافع 
ها يحمل ِم�ْسحًة  ُهها وتفعل ِفْعَلها فيها، بحيث جاء بع�سُ الإيديولوجية والدينية توجِّ
من احلقد والتع�سب والنزوع اإلى اإ�سقاطات ي�سري احلكم على الرتاث بها �سربا 
ما  ب�سبب  الكربى  ال�سْيحُة  تلك  اأُِثريْت  امليدان حني  اأمثلة يف  ولدينا  العبث،  من 
ب�سيطًة متثلت يف  الأ�سل م�ساألًة  وكانت يف  ال�سعر اجلاهلي،  بالنتحال يف  ي�سمى 
�سلوك حمدد لبع�ض الرواة املرتِزقة، �َسرعاَن ما وقع احتواوؤه ون�سيانه بفعل جهود 
العقلء من الدار�سني، اأخ�ض بالذكر منهم على �سبيل املثال ابن �سلم اجلمحي، 
َم من حجم الق�سية اإلى حد اأْن اأنكر وجود ال�سعر  خَّ غري اأن بع�ض امل�ست�سرقني �سَ
اجلاهلي مثلما فعل مرجليوث)١( وغريه، واأعتقد اأن جوهر امل�ساألة مل يكن يف اإنكار 
ال�سعر اجلاهلي يف حد ذاته، واإمنا يف التو�سل بهذا الإنكار اإلى نفي القراآن الذي 
جاء مبعجزة من جن�ض ما يتقنه العرب متحدًيا ومعجًزا، والنتيجُة نفُي الأول يوؤدي 
اإلى نفي الثاين، لكن هذه الفئة من امل�ست�سرفني- حل�سن احلظ- مل تكن الغالبة؛ 

)١(   انظر: نا�شر الدين الأ�شد: م�شادر ال�شعر اجلاهلي وقيمتها التاريخية - ط. دار املعارف، �س ٣5٢ وما 
بعدها.
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اإذ عملت طائفة اأخرى غرُيهم على الإ�سهام يف نف�ض الغبار عن الرتاث العربي 
الإيطايل)١(،  ونيلينو  الفرن�سي،  وبل�سري   الأملاين،  بروكلمان  منهم:  الإ�سلمي، 
العربية احلديثة  النه�سة  قيام  باأن ف�سلهم كبرٌي يف  وينبغي العرتاف  وغريهم، 
مبناهجهم واجتاهاتهم واآرائهم، و�ساعد م�ساعدة فعالة يف القيام بدرا�سة الأدب 

العربي، والطلع على ات�ساع اآفاقه، ون�سر اآرائه، وبحث اأفكاره.

نف�ض  الإ�سباين »غوميث« يف  امل�ست�سرق  اإدراج  ن�ستطيع  �سبق  ما  وتاأ�سي�ًسا على 
َوَلٌع بالأدب العربي والرتاث العربي  خانة امل�ست�سرقني ال�سابقني الذين كان لهم 
الإ�سلمي؛ اإذ �سار على نهجهم، واهتمَّ بالأدب داخل اجلغرافية التي ينتمي اإليها 
ال�سياق  هذا  يف  عليه،  وتاأثريها  الوافدة  وبالثقافة  قدمًيا،  الأندل�ض  )اإ�سبانيا(، 

جاء كتاب: خم�سة �سعراء م�سلمني: �سري ودرا�سة. 

لقد اعتمدنا يف هذه الدرا�سة ب�سكل خا�ض على الن�ض الإ�سباين يف اأ�سله)٢(، 
وعلى الن�ض العربي الذي انتهى اإلينا بف�سل عملية التعريب التي اأجنزها م�سكوًرا 
الن�ض املرتجم  الدرا�سة على  الإحالت يف  اأحمد مكي، وجميع  الطاهر  الدكتور 
متناَول  يف  لي�ض  الإ�سباين  الن�ض  لأن  الأول:  ل�سببني:  ذلك  دنا  تعمَّ )العربي(، 
القلة  اإل  يوجد  ل  اخلليج،  يف  وبخا�سة  العربي،  وطننا  اأن  اعتبار  على  اجلميع، 
ممن يتقنون الإ�سبانية، ويدر�سون بها، اأما ال�سبب الثاين عندنا فهو توافر الن�ض 
م�ساألة  ذكر  ينبغي  لكن  اأراد،  ملن  عليه  و�سهولة احل�سول  العربية،  اإلى  املرتجم 
اأ�سا�سية يف الن�ض املرتجم، وهي اأن الدكتور الطاهر اأحمد مكي اأ�ساف �ساعًرا 
ُه املرتجم  مَّ اق، �سَ اآخر اإلى كتاب »غوميث«: خم�سة �سعراء م�سلمني، وهو ابن الزقَّ
مبدريد  العربي  الإ�سباين  املعهد  عن  �سدر  مقال  الأ�سل  يف  وهو  اخلم�سة،  اإلى 

انظر: اأحمد �سمايلو فيت�ض: فل�سفة ال�ست�سراق واأثرها يف الأدب العربي  - مطبعة دار املعارف ١9٨٠،   )١(
�ض ٣١٤ وما بعدها، وجنيب  العقيقي: امل�شت�شرقون- ط٤، دار املعارف: القاهرة، ١/ ٣77  .

ظهر الكتاب يف طبعته الأولى �سنة ١9٤٤ مبدريد عن �سل�سلة اأ�سرتال التي ت�سدرها دار ا�سبا�سا كالبي   )٢(
.Espasa calpe
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َر به »غوميث« مقطوعاٍت من �سعر ابن الزقاق، وبذلك اأ�سبح الكتاب  دَّ ١9٦٠م، �سَ
املرتَجُم يحمل عنواًنا اآَخَر، وهو: »مع �سعراء الأندل�ض واملتنبي«)١(.

ونحن يف هذه الدرا�سة ن�ستثني ال�ساعَر امل�ساَف اإلى اخلم�سة، ونهتم فقط مبن 
عند  ونقف  ودرا�سة،  �سري  م�سلمني:  �سعراء  خم�سة  كتابه:  يف  »غوميث«  �سماهم 
اأثارها عند حديثه عنهم يف حينها، ومناق�ستها فيما ميكن  التي  بع�ض الق�سايا 
اأن يكون مداَر خلٍف بحياٍد ومو�سوعيٍة معتمِديَن ترتيَب ال�سعراء الذي ارت�ساه 

لنف�سه يف الكتاب.

هم، ودر�ض، ب�سكل  َع �ِسرَيَ اأن املوؤلف تعاَمَل مع خم�سة �سعراَء، فَتَتبَّ اإذْن  وا�سح 
من الأ�سكال، ِنتاجهم، ويتعلق الأمر:

املتنبي �ساعر العرب الأكرب.. ١

ال�ساعر الطليق وديوانه.. ٢

اأبو اإ�سحاق الإلبريي فقيه اإ�سباين.. ٣

ابن قزمان: �سوت يف ال�سارع.. ٤

ابن زمرك �ساعر احلمراء.. 5

وقراءة  »غوميث«،  مرافقة  على  البحث  هذا  يف  اهلل-  بحول  عازمون-  ونحن 
هاته، وتقدمي ما يلزم من نقد مو�سوعي يرِبُز ما له وما عليه، بادئني  اأفكاره وتوجُّ

َر به كتاَبه: دَّ بالذي  �سَ

اأ- نظرة غوميث لل�شعر القدمي واالأندل�شي من خالل اإبداع املتنبي:

انظر: مقدمة املتجم: الطاهر اأحمد املكي: مع �شعراء الأندل�س واملتنبي-ط٣،دار املعارف ، ١9٨٣   )١(
م، �ض٣.
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حتدث »غوميث« عن املتنبي مثلما فعل كثري من الدار�سني قبله، مل يرتك �سيًئا يخ�ض 
�سخ�سية املتنبي اإل تناَوَله، تناول �سريته و�سعره واجتاهه الفني الذي قال يف �ساأنه: اإنه 
يجمع بني القدمي واجلديد، كما اأ�سار اإلى تاأثريه يف م�سرية ال�سعر الأندل�سي ذاكًرا بع�َض 
ال�سعراء الذين �ساروا على نهجه وطريقته، كل هذه الأمور تناولها »غوميث«، ويظهر اأنه 
ا، ولل�سعر امل�ْسِرِقيِّ  و�سً مل ياأِت بجديد يخاِلُف َمْن �سبقه من الدار�سني ل�سعر املتنبي ُخ�سُ
عموًما يف م�ساألة �َسرْيِ ال�سعر الأندل�سي يف ركابهما، مبعنى اأن الأندل�سيني ظلوا ُيَقلُِّدون 
وا لأنف�سهم نهًجا جديًدا)١(، بينما واقع حال  ويلحقون ُنَظَراَءهم يف امل�سرق دون اأن ي�سقُّ
ُدُر عن غري ذلك، �سحيٌح اأن التاأثري كان قويًّا يف املرحلة الأولى من  ال�سعر الأندل�سي َي�سْ
َم كثرًيا من اإنتاجه  مراحل ال�سعر الأندل�سي)٢(، لكنه تطور اإلى امتلك ال�سخ�سية، وَب�سَ

ب�ِسمات التجديد على امل�ستويني: املو�سوعات، والأ�ساليب.

اإن �سخ�سية ال�ساعر الأندل�سي التي مل ينتبه اإليها »غوميث« اأ�سبحت قوية، من 
جتلياتها تلك املناَظرات وامل�ساَجلت التي انت�سر �سيُتها، ونقلْتها امل�سادر الأدبية 

َزًة وخمت�سرًة: رَيِ والرتاجم، ويف الآتي �سنذكر بع�ض الأمثلة مركَّ وكتب ال�سِّ

فينتقدها  الأندل�ض،  اإلى  وهذه  امل�سرق،  اإلى  ت�سل  الأندل�سيني  اإبداعات  كانت 
هم، ويرد عليه الآخر، مثلما حدث للمتنبي مع الرمادي ال�ساعر الأندل�سي)٣(  بع�سُ

حني قال هذا الأخري، وهو ب�سدد احلديث عن احلديث عن اأبي علي القايل)٤(:

)١(  انظر: مع �سعراء الأندل�ض واملتنبي ، �ض ٤٦.
ي. )٢(  مراحل ال�سعر الأندل�سي يف نظرنا هي: ١- املرحلة الأولى: وهي مرحلة ا�ستهلكية ات�سمت بالتلقِّ

ل ومتثُّل وتاأ�سي�ض.             ٢- املرحلة الثانية: مرحلة تاأمُّ
            ٣- املرحلة الثالثة: وهي مرحلة اإنتاجية، وبناء ال�سخ�سية الأندل�سية.

للمزيد من التفا�سيل ينظر: مدخل الأطروحة التي تقدم بها الأ�ستاذ الدكتور قا�سم احل�سيني لنيل 
درجة دكتوراه الدولة حتت عنوان: بناء الق�سيدة يف ال�سعر الأندل�سي، وينظر كذلك: املقال املن�سور 

يف جملة كلية الآداب بالرباط العدد ال�شاد�س ع�شر ١99١م.
ال�سعادة ١95٣م،  ١، مطبعة  انظر ترجمته: يف اجلذوة لأبي عبد اهلل حممد بن فتوح احلميدي، ط    )٣(

وطبعة دار الفكر العربي بالقاهرة، ١9٦7م، �ض ٣٦9.
)٤(  احمد املقري: نفح الطيب من غ�سن الأندل�ض الرطيب، حتقيق:حميي الدين عبداحليمد،١9٤9م، �ض 

.7٢-7٣٢- ١
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وملا �سمع املتنبي البيت الثاين قال: ي�سونه يف ا�سته، وكان الرمادي ملا �سمع قول 
املتنبي:  

كفى بج�سمي نحول اأنني رجلٌ              لول مـخاطبتي اإيـاَك مل ترين

قال: اأظنه �سرطًة، واجلزاُء من جن�ض العمل.
َعُذويل وبني  بيني  حاِكٌم   َمْن 
ِبي ُمَعذِّ وُن  اأَ�سُ جارحٍة  اأي   يف 
مداِمعي َفَثمَّ  ِري  َب�سَ يف  ُقْلُت   اإْن 
لـه امل�ساِمـَع  مــو�سـَعــا لكن  جـعلُت 

َعِويِلي والَعِويُل  �َسْجِوي  ْجُو   ال�سَّ
والتنِكيِل التعذيِب  ِمَن   �َسِلَمْت 
َغِليِلي َفَثمَّ  قلبي  يف  قلت   اأو 
وحـجــبُتهـا عــن عــَـــْذِل  كــلِّ  عـَــُذوِل

و�سار اإح�سا�ُض الأندل�سيني بقوة �سخ�سية اإبداعهم يلحق ال�سعراء يف امل�سرق، 
وتو�سع جماله اإلى مناق�سة واإبداء الراأي فيما ينتجه هوؤلء، من مظاهر ذلك: تلك 
املواقف ال�سلبية، والنظرات ال�ستعلئية التي كان ينطلق منها ال�سعراء، فهذا ابن 

هانئ يقول)١(:
َرا  ُع�سُ فيكـُُم  املتنبي  اأَ   َتَنبَّ
ول  ِبيِّ  بالنَّ املتنبي  فل   مهًل 
تـِْهُتْم   علينا    مَبــــْراآُه     َوعــــــلَّــــــــكـُُم 

َكَفَرا �سعره  يف  راأَيُكم  راأى   ولو 
ـَوَرا ال�سُّ �ِسْعِره  يف  اأَْمَثاَله   اأَُعدُّ 
مل تــــدركـــــــوا  مـــنه ل َعــــْينـًـا  ول  اأََثــــــــرا

واإح�سا�ض ابن هانئ بال�سخ�سية وا�سٌح، ولـرمبا يكون فيه �سادًرا عن قوة اإبداع 
الأندل�سيني التي بداأت ت�سمو يف زمانه، كما قد يكون �سادًرا اإلى جانب ذلك عن 
امل�سارقة، وهو  باإبداع  ال�سديد لأهل ع�سره وزمانه  الإعجاب  عدم ر�ساه بذلكم 
ما يبدو وا�سًحا عند كثري من �سعراء الأندل�ض وعلمائها ونقادها املتقدمني منهم 
ْفح يوِرُد راأًيا لأحد اأبناء الأندل�ض، وهو اأحمد بن طلحة  واملتاأخرين، ف�ساحُب النَّ

)١(   ديوان ابن هانئ، حتقيق: كرم الب�ستاين، دار �سادر، بريوت، ١95٣م، �ض ٢١.
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والبحرتي  بحبيب  القيامة  تقيمون  قائل:«  زمانه  اأهل  فيه  يخاطب   )١( يُّ َقرْيِ ال�سُّ
واملتنبي، ويف ع�سركم َمِن اهتدى اإلى مامل يهتدوا اإليه«)٢(، واإعجاُب ابن خاقان 
بنونيِة ابن زيدوَن دفعه اإلى خماطبة �ساحبها: »نزعَت منزًعا ق�سر عنه حبيب 

وابن اجلهم«)٣(.

املتنبي،  عن  حديثه  يف  »غوميث«  لها  تعر�س  التي  النقاط  بع�س  اإلى  اأعود 
املتنبي  باِرٍز:  عنواٍن  يف  َر  �َسطَّ حني  عليه  اأطلقه  حكٍم  يف  مت�سرًعا  يل  بدا  حيث 
»�ساعر بل اإله«، وقال: »باأن روح املتنبي كان يوجد على م�سافة بعيدة من الر�ْسد 
املتنبي من  كتب  فيما  �سنًدا  له  اأرى  ل  وغريب،  مت�سرع  اإنه حكم  الإ�سلمي«)٤(، 

�سعر، كيف ل يكون للمتنبي اإلٌه، وهو القائل)5(:
بالـــنا فــمــــا  املوتــــــــى  بنــو   نحُن 
باأرواحــــــــــنا اأيــديـــــــنــا   َتْبخـــــَُل 
ه فـــــــهــــذه الأرواح  مــــــــــن    جــــــــوِّ

�ســـرِبِه مــن  ُبـــدَّ  ل  مــــــا   َنعــــــاُف 
كـَ�سـِْبِه مــــن  ُهــــنَّ  زمـــــــاٍن   على 
ُتـــــــْربـِِه مـــــــن  الأجـ�ســــام  وهــــــــذه 

اإن الأبيات حديث عن املوت، وهي، يف نف�ض الآن، تعبرٌي �سريٌح عن اإميان املتنبي 
من  معانَيه  ي�ستقي  طني...اإنه  من  الإن�سان  واأ�سل  الكون،  وخالق  الغيب  بعامل 
الثقافة الإ�سلمية، ومن م�سادر الت�سريع الإ�سلمي الكربى، اأُيْعَقُل اأن يكون مثُل 
هذا اإن�ساًنا بل اإلٍه؟ ل اأعتقُد، ثم اإن هناك اأموًرا اأخرى اأذكر منها مثل: دعوَته 

اإلى العي�ض، والتمتع باللذات مادام اجل�سم �سيفاِرُق الروَح يف قوله)٦(:

ٌق جاراِن داُرهما الـُعْمُر َذِر النْف�َض تاأخْذ ُو�ْسَعها قبَل َبْيِنها        فُمـْفرَتِ

)١(    هو اأحمد بن طلحة الكاتب الوزير اأبو جعفر، انظر: املقري: النفح ٣/٣٠7.
)٢(   املقري: النفح ٣٠7/٣، والإحاطة ٢٣٦/١.

)٣(   الفتح بن خاقان: قالئد العقيان ،ط١، املطبعة العربية ، القاهرة: �ض٨١.
)٤(   امل�سدر ال�سابق: �ض  ٢5.
)5(   امل�سدر ال�سابق : �ض ٢7. 
)٦(   امل�سدر ال�سابق: �ض ٢5.
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اإن فكرة املوت ل تفارقه، واعتربه باًبا كلُّ النا�ض داخُله، �سواء كان جاهًل، اأو 
راعًيا،  اأو طبيًبا، كما يف قوله:

ميوُت راعي ال�ســــــــــــاأن يف جـَهـْلـِه         ِمـيَتــَة جـالينو�َض فــــي ِطـبــــِِّه

العرُب،  وتداولها  كتُبه،  ُتْرِجَمْت  اليونان،  اأطباء  اأ�سهر  من  هذا  وجالينو�ُض 
واأ�سبح عندهم اأ�سهَر الأطباء.

ي بنا اإلى ال�سك يف مق�سدية  »غوميث«  اأعتقُد اأن ال�سك يف عقيدة املتنبي ُيْف�سِ
وتقريبه من دائرة امل�ست�سرقني الذين انطلقوا بدافع الع�سبية واحلقد يف تاأمل 
اأمثال: دوزي، ومرجليوث، وكولدزهري، ومن �سار  �سعر �سعراء العرب امل�سلمني، 
على منوالهم، بحيث كانت مق�سدية الكثري منهم »الغاية تربُر الو�سيلة«، مل يكن 
الهدف عندهم الأ�سخا�ض - ال�سعراء- واإمنا اللغة التي ينِتُجون بها، ومنها اإلى 

النْيل من العقيدة التي جاءت بها، والت�سكيك فيها،  كما اأ�سرُت يف املقدمة.

وبالرجوع اإلى ما كتبه »غوميث« عن املتنبي اأِقُف عند ق�سية اأثارها ترتبط باأثر 
ُر مبحطة  ُنَذكِّ ذلك  قبل  دْعنا  لكن  والأندل�ض حتديًدا،  العربي  العامل  املتنبي يف 
فاعلة يف م�سرية »غوميث« الثقافية والأدبية، اإنها م�سر: فقد اأتاح له وجوُده بهذا 
البلد العربي الطلَع على ما كان يجري به من نقا�سات اأدبية ونقدية يح�سُرها 
اإذ  اأحمد زكي)١(؛  اأذكر منها جل�سات طه ح�سني، وندوات  الأدباء والنقاد،  كباُر 
�سار يقرتب اأكرث فاأكرث من الثقافة العربية الإ�سلمية، ومن املجتمع الإ�سلمي، 
ومن عاداته وتقاليده، ومن اأعلمه يف الأدب والثقافة والفكر الذين كانوا معروفني 
يف امل�سهد الثقايف امل�سري، كتوفيق احلكيم)٢(، واأحمد �سوقي، والعقاد، وغريهم، 
يخو�ُض  ح�سني  فطه  الثقافية،  بالأحداث  حافلًة  مب�سَر  وجوده  فرتة  كانت  اإذن 
ُج اأمرًيا  معارَكه الأدبية َعِقَب �سدور كتابه: »يف ال�سعر اجلاهلي«، واأحمد �سوقي ُيَتوَّ

)١(   انظر: حممد العمارتي: اإميليو غار�سيه غوميث _ كتاب املجلة العربية، ٢٠١٤م، �ض ١7٨ �ض ٣٦.
)٢(   امل�سدر ال�سابق: �ض ٣7.
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َرِت القاهرة يف »غوميث« مبعاركها الأدبية، وندواتها العلمية،  لل�سعراء، وهكذا اأَثَّ
يه ويتمناه ل�سق  وحما�سراتها، ودرو�سها يف اجلامعة، فوجد بها كلَّ ما كان يرَت�سِ

بدايات طريق م�سروعه العلمي)١(.

َل حمطة كربى يف م�سرية »غوميث« الأدبية، وجعلت منه  اأعتقد اأن كل ذلك �َسكَّ
ال�سرق  بلدان  من  وغريها  م�سر  يف  ال�سائد  النقدي  للجتاه  ووِفيًّا  َن�ِسًطا  تلميًذا 
الأخرى، كالعراق و�سوريا ولبنان التي زارها، ونهل من معارفها، ذلك الذي يقول 
بالتبعية الَعْمياء لل�سعر الأندل�سي لنظريه امل�سرقي، هذه التبعية اأوحْت له باإطلق 
»اإن  القائل:  فهو  الأندل�ض،  ول�سعراء  للمتنبي،  درا�سته  طواَل  يلحقه  �سار  حكٍم 
الأندل�ض مل يختلف عن بقية العامل العربي يف عبادته للمتنبي«)٢(، ثم اأ�ساف يقول: 
َر  وَّ »بعد خم�سني عاًما من وفاة املتنبي األََّف ابُن �ُسَهْيٍد »ر�سالة التواِبع والزواِبع«، �سَ

فيها رحلًة اإلى عوامل الآخرة، وكان املتنبي اآِخَر �ساِعٍر زاره، بل راآه من بعيد« !!!.

اأن  اأعتقد  بالن�سبة للنقطة الأولى، عدُم تخلف الأندل�سيني عن عبادة املتنبي، 
عند  بال�سخ�سية  الإح�سا�ض  اأن  اإلى  قبل  من  اأ�سرُت  وقد  فيه،  مباَلٌغ  الراأي  هذا 
الأندل�سيني اأف�سحت عنه تلك امل�ساَجلت، واأبانت عنه مواقُف ال�سعراء، �سبقت 
املتنبي  من  �ُسَهْيٍد  ابن  موقَف  اإليها  الآن  واأ�سيف  اأعله،  بع�سها  اإلى  الإ�سارة 
وهذا-  بعيد،  من  راآه  م�سهد  اآخر  يف  و�سعه  اإذ  الأخرى؛  العوامل  اإلى  رحلته  يف 
َيُعْد كما و�سفه »غوميث«  املتنبي مل  اأن  اأهمها:  له دللته،  نقِديٌّ  ُحْكٌم  لعمري- 
ذلك »املعبود«، ولو كان كذلك جلاء به ابن �ُسَهْيٍد يف امل�ساهد الأولى بدَل امل�سهد 
امل�ساألة  هذه  بخ�سو�ض  نقديًّا  راأًيا  ُيوِرُد  املقتب�ض  �ساحب جذوة  اأن  كما  الأخري، 
يقول فيه)٣(: »كان كثرٌي من �سيوخ الأدب يف وقته)٤( يقولون: »ُفِتَح ال�سعُر بكندَة 

)١(   امل�سدر ال�سابق: �ض ٣9.

)٢(   امل�سدر ال�سابق: �ض ٤٦.
)٣(   �ساحب اجلذوة هو احلميدي.

بكندة،  ال�سعر  »بداأ   : فقالوا  واملتنبي  القي�ض  امرئ  عن  يتحدثون  كانوا  النا�ض  اأن  احلكاية  هذه  اأ�سل   )٤(
اِن، وورد يف جذوة املقتب�ض: »اأ�ساف  وختم بكندة، اأي: بداأ بامرئ  القي�ض، وختم باملتنبي«؛ لأنهما ِكْنِديَّ

.» ا ثالًثا هو الرماديُّ الأندل�سيون اإليهما ِكْنِديًّ
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لي�ض  الرمادي،  هارون  بن  ويو�سف  واملتنبي،  القي�ض،  امراأَ  يعنون  بكندَة«،  وُخِتَم 
املهم ملن هذا القول اأو اأذاك، لكن املهم اأن ي�سُدَر، واحلديُث يدور عن واقع حال 
النهايُة  امتدِت  اإِذ  والنهاية؛  البداية  عن  بامل�سرقي  علقته  يف  الأندل�سي  ال�سعر 

لي�سرتك فيها الأندل�سي مع امل�سرقي.

هذه  تخرج  رمبا  املتنبي،  ل�سعر  معار�ساتهم  يف  الأندل�سيني  وراء  �سرنا  واإذا 
ال�سعرية  املعاَر�سات  اإلى  نظروا  باأنهم  القول  »لكن يجب  الدرا�سة عن مرماها، 

على اأنها عمٌل دالٌّ على التفوق، وهي غري َمِعيبٍة، بل هي اأ�سا�ُض التفوق)١(«.

ب - واقع حال ال�شعر االأندل�شي انطالًقا من مناذج ال�شعراء االأربعة:

ال�ساعر الأندل�سي الأول يف كتاب »غوميث« هو الطليق املرواين، وهو يف الأ�سل 
ُز فيه على بع�ض اجلوانب ذات  بحٌث ن�سره �ساحبه يف جملة الأ�سكوريال)٢(، يركِّ
ال�سلة القوية مب�سرية ال�ساعر الطليق قا�سًدا منها و�سَع اليِد على مفاتيح �سعره، 
تلك التي تاأ�س�ض بع�سها يف علقته بذاته، وبع�سها الآخر يف علقته بالأَ�ْسر الذي 
اإليه)٣(، وخلََّفت �سعًرا جميًل،  به  اأَْودت  التي  العنيفة  املاأ�ساة  َعِقَب  ذاق مراراته 

حدث ذلك ب�سجن مدينة الزهراء)٤(:
فاحــٍِم اأ�ســـوَد  كالليِل  منــزٍل   يف 
َي�ْسَودُّ   والزهراُء   ُت�ْسِرُق  حــوَلـــــــه

الأَْثبــــاِج مظِلِم  النواحــــــِي   داِجــــي 
كـاحِلــــــرْبِ اأُوِدَع  فـــي َدواِة  الـــعـــاِج

بَرَهٍق يف دينه)5(، ورماه  اتُِّهَم  اآَخَر  ال�سجن مع �ساعٍر  وَن�َسَجْت له علقٌة بداخل 
ال�سعر  هذا  نوع  ما  لكن  ال�سعر،  �سياطنُي  عليه  َلْت  َتَنزَّ وهناك  بداِخِله،  املن�سور 

)١(   اإح�شان عبا�س: تاريخ النقد الأدبي، ط٣ ، دار الثقافة، بريوت ، ١95١م، �ض ٤77.
)٢(   �ض ٦٠ من الن�ض املرتجم.

رَياء ١/ ٢٢١. )٣(   اأورد ابن الأبار هذين البيتني يف كتابه: احللة ال�سِّ
)٤(   انظر: مع �سعراء الأندل�ض واملتنبي، �ض٦٠ .

)5(   امل�سدر ال�سابق، �ض٦٠.
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فها  يوظِّ اأن  ال�سهادات دون  ح�سب ما يرى »غوميث«؟ يقف »غوميث« عند بع�ض 
وال�سبي)١(  حزم،  ابن  مثل:  باأحواله  العارفني  بع�ض  عن  �سدرت  فيها،  ويتعمق 
اأبا عبدامللك  ، بينما يقول عنه ابن حزم باأن  ي�سفه هذا الأخري بال�ساعر املْكرِثِ
هذا يف بني اأمية كابن املعتز يف بني العبا�ض، ملحَة �سعٍر، وح�سَن ت�سبيٍه، ويدعوه 
لوقع هذه  يكن  الأندل�ض يف زمانهم، مل  اأهل  اأ�سعر  باأنه  ا يف طوق احلمامة  اأي�سً
ال�سهادات تاأثرٌي كبرٌي على موقف »غوميث« اإزاء ال�ساعر الطليق، رمبا لأن الأمر 
يتجاوز طاقته، اأو رمبا ل�ساآلة القدر الذي و�سله من �سعر الرجل)٢(، واأعتقد اأن 
»غوميث« كانت تنق�سه ال�سجاعة يف احلكم، واإن �سئت قل املعرفة الفنية؛ لذلك 
اأو  اأ�سحى خْلَف راأي ابن ب�سام يف الذخرية القائل: »واإذا ظفرُت مبعًنى َح�َسٍن، 
وقفُت على لفٍظ م�ستح�َسٍن، ذكرُت من �سبق اإليه، واأ�سرُت اإلى من نق�ض عنه، اأو 
زاد عليه، ول�سُت اأقول: اأخذ هذا من هذا قوًل مطلًقا، فقد تتواَرُد اخلواطر، ويقع 

احلاِفُر حيث احلاِفِر؛ اإذ ال�سعُر ميداٌن، وال�سعراُء فر�ساٌن«)٣(.

لكن يف املقابل جند »غوميث« يتحدث عن بع�ض الأغرا�ض ال�سعرية التي اأبدع 
فيها ال�ساعر، يف حني ظلت اأخرى غائبًة، مثل: املدح والهجاء، اأما التي اأبدع فيها، 
وانت�سر �سيُته بها، فكان الغزل، والو�سف، واخلمريات، واأكرُث �سعره يف الغزل كان 
يف ن�ساٍء �سقراوات جرًيا على عادة بني اأمية الإ�سبانيني من تف�سيل ال�سقراوات 
اإلى تف�سيل اجلمال  َمْيٌل رمبا  َخْلَف هذا الكلم  العاطفية)٤(، ويبدو  يف حياتهم 
املحبوبة،  �سعر  �سواُد  مميزاته  من  الذي  العربي  اجلمال  على  الإ�سباين  الغربي 

ونرى ذلك بو�سوح اأكرث يف َطْوِق احَلمامة لبن حزم)5(.

)١(  امل�سدر ال�سابق، �ض ٦5.
)٢(  امل�سدر ال�سابق، �ض ٦٤، وانظر: الذخرية، املقدمة ٨.

)٣(   مقدمة الذخرية �ض ١٨-١9.
انظر: مع �سعراء الأندل�ض واملتنبي، �ض ٦٣ .  )٤(

ف،ط٣،حتقيق : الطاهر املكي ، دار  انظر: ابن حزم الأندل�شي: طوق احلمامة يف الألفة والأُلَّ  )5(
املعارف،١9٨٠م،�ض٢٨.
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ويعود »غوميث« يف نهاية بحثه اإلى اإطلق ُحْكٍم نقدي ُمَفاُده: »اأن الطليق ينتِمي 
جماليًّا دون �سكٍّ اإلى املدر�سة املحافظة املجددة)١(«.

اإثباته؛ لأن الأمر يفوق طاقة  اإلى ُحَجِج  وهذا ل يجانب ال�سواَب، لكنه يفتقد 
الأندل�سي جند  الأدبي  التاريخ  ن�ستعر�ض  اإننا حني  القول)٢(،  �سبق  �ساحبه، كما 
واأحيانا  ال�سعري،  الإبداع  م�سرح  على  الزعامة  يتبادلن  كانا  ا  حقًّ الجتاهني 
فهو  املرواين،  الطليق  عند  الأمر  هو  كما  واحد،  �ساعر  اإبداع  يف  معا  جندهما 
ٌد حني يغرتف من بحر ابن املعتز،  حماِفٌظ حني يحذو َحْذَو البحرتي، وهو جمدِّ
ومن �سعر اأبي نوا�ض، واأعتقد اأن وراء انت�سار الثقافة الأدبية وازدهارها بالأندل�ض 
عوامَل عديدًة مار�سْت نوًعا من التوجيه على الإبداع ال�سعري مل يكن يتجاوُز يف 
اأق�سى حالته املراَوَحَة بني طريقة العرب ومذهب املحدثني)٣(، واأرى اأن ال�ساعر 

الطليق يعِك�ُض هذه احلالة. 

يختار »غر�سيه  غوميث« ال�ساعر الأندل�سي الثاين من القرن اخلام�ض الهجري 
باأبي  الأمر  يتعلق  ودرا�سة-  �سري  م�سلمني«  �سعراء  »خم�سة  �سمن  بحثه  مو�سوع 
اإ�سحاق الإلبريي الذي عرفت م�سريُة حياته حمطاٍت مثريًة وخطريًة، لعل اأبرزها 
َة احلكم يف غرناطة التي ظلت طوال القرن احلادي ع�سر  اعتلُء وزراء يهود �ُسدَّ
امليلدي خارج املهابط التي يرتدد عليها ال�سعراء، ومل يحدث اأبًدا اأن اأيًّا من كبار 
وزراءها  اأو  الرببر  اأمراءها  عبًثا  ليمدح  اإليها  يرحتل  اأن  َر  َفكَّ ال�سعراء خارجها 
اليهود، واأن ال�سعراء املقيمني فيها، فكان عليهم اإما اأن يخ�سعوا وينِظموا ال�سعر 
يهاجروا  اأن  اأو  و�سخطهم،  املتاأخرين  املوؤرخني  ويتعر�سوا ملقت  اليهود،  يف مدح 
اَمها هجاًء  كما فعل ال�سمي�سر خلف بن فرج الإلبريي، فقد رحل بعد اأن هجا حكَّ

قا�ِسًيا١:

�سمع �سعراء الأندل�ض واملتنبي، �ض ٦٤.  )١(
انظر : حديثنا عنه يف املوؤثرات الثقافية يف الق�سيدة ال�سعرية والأندل�سية مدخل اأطروحة دكتوراه دولة   )٢(

للأ�ستاذ قا�سم احل�سيني.
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اأبـــا البـــريِة اإن النا�َض قــد حـكمــُوا راأيُت اآدَم يف نومي فقلُت لــــه     
حَّ ما زعُموا)١( حواُء طالقٌة اإْن �سَ اأَنَّ الرباِبَر َن�ْسٌل منَك قال اإًذا 

�سًدى  كان  الذي  زيري  بني  غرناطة  يف  الوحيد  ال�ساعر  اأن  »غوميث«  يذكر 
�سادًقا لواقع املدينة كان �ساعَر املعار�سة والزهد وال�سيا�سة ومناه�سة نفوذ يهود 
هو اأبو اإ�سحاق الإلبريي)٢(، يعمد املوؤلف بعد ذلك اإلى اإجناز رحلة طويلة وممتعة 
يف حياة ال�ساعر و�سعره التي انتهت به عند حمطة مذبحة غرناطة ال�سهرية عام 
٤59هـ - ١٠٦٦م التي ُقِتَل فيها الوزير اليهودي ابن النغرلة يو�سف وثلثة اآلف 
اإلى ق�سيدة الإلبريي التي  اأ�سباب هذه املذبحة- على ما يبدو-  يهودي، وتعَزى 
حر�ض فيها احلكاَم ال�سنهاجيني �سد اليهودي العربيد ابن النغرلة، ومطلعها)٣(:

بدوِر الندى واأُ�ْسِد الَعِرين األ قْل ل�سنهاجَة اأجمعني  

ــــًـة               َتَقرُّ بها اأعنُي الـ�ساِمِتيـن لـقد زلَّ  �سيُدكـــــم  زلَّ

ولكن يقول غوميث: هل كانت ق�سيدُة اأبي اإ�سحاق ال�سبب املبا�سر للثورة؟ ميكن 
اأن نفهم هذا من رواية ابن اخلطيب، ومن درا�سات بع�ض الباحثني الأوروبيني، 
َر فيها باليهود مل تكن غرَي  ولكن الأكرَث احتماًل اأن ق�سيدة �ساعر اإلبرية التي �َسهَّ
عت لتوؤدي اإلى الكارثة، ولعلها- اإذا  �سبب واحد من بني اأ�سباب اأخرى كثرية، جتمَّ
�سئت- كانت اأ�سدَّ من غريها اأثًرا فيما يت�سل بالتحري�ض والدعاية، وهو ما ميكن 
اأن ن�ستخل�سه من روايات عدد من املوؤرخني اأوردوا احلادث دون اأن ي�سريوا اإلى 
اأبي اإ�سحاق، وعلى اأي حال فاإن النت�سار ال�ساحق لبد اأن يكون قد اأدخل البهجة 
العام  نهاية  بقليل يف  بعد ذلك  تويفِّ  فقد  الأخرية؛  اأيامه  الفقيه يف  ال�سيخ  على 
ث عنها بفعل النت�سار يطفو على  نف�سه ٤59هـ)٤(، يف مقابل هذه البهجة املتحدَّ

)١(  مع �سعراء الأندل�ض واملتنبي، �ض  ٨5.
)٢(  امل�سدر ال�سابق، �ض ٨5.

ديوان اأبي اإ�سحاق الإلبريي، حتقيق: غار�سيه غوميث، �ض١5١.  )٣(
)٤(   مع �سعراء الأندل�ض واملتنبي، �ض 9١ .
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ال�سطح اإح�سا�ٌض يحمل الكثري من  احلقد وال�سخرية من �سخ�سية الإلبريي �سدر 
عن امل�ست�سرق ال�سهري دوزي، ويبدو اأن »غوميث« مل يعرت�ض عليه حني قال معلقا: 

»اإن هذا الراأَي ل يحِمُل �سيًئا من ملق اأو مراهنة١«.

»كان ناظُم الق�سيدة املناه�سة لليهود َطُموًحا فا�سًل اأكرَث مما كان متع�سًبا...
كان م�سطِرًبا يف اأيام �سبيبته، فلما ا�ستنفد قدرته على احلب �سيطرت على نف�سه 
اإل  �ُسه جلمع املال، ولعله مل يزهد يف الغنى  اأوُلها تعطُّ اأقل عنًفا؛  م�ساعر لي�ست 
بعد اأن اأخفقت جهوُده، وخاب م�سعاه، ثم جاء دور الطموح...ولكن عبًثا: عندئذ، 
وعندئذ فح�سب، بدا له اأن يلقي بنف�سه يف عامل التقى...ورغم اأن العامة اجلاهلة 
جة، وقد ولَّت، ول عن اآماله  ، فلم َيَت�َسلَّ عن رغائب �سبابه املتاأجِّ ُله َكَويِلٍّ كانت تبجِّ

الطاحمة يف املجد والقوة، وقد اآلت اإلى الف�سل واخليبة)١(«.

مبيله  مدفوًعا  »كان  غوميث:  يقول  كعادته،  دوزي  اأن  الأولى  للوهلة  لنا  يبدو 
ملعتقداته  ا  اأي�سً الفقهاء  اأخ�سع  كثرية  اأخرى  كمراٍت  واأنه  لل�ساميني،  املتحم�ض 
املناه�سة لرجال الدين امل�سيحيني، ولكن بدرا�سة املادة النفي�سة التي يقدمها لنا 

الديوان علينا اأن نعرتف باأن دوزي مل يجانب ال�سواب)٢(«.

ي�ستعر�ض  وهو  »غوميث«،  عنها  حتدث  التي  الأمور  من  كثري  من  بع�ٌض  تلكم 
يف  ومثليهما  املدح،  يف  ق�سيدتني  يف  اأح�ساها  التي  واأغرا�سه  الديوان  ق�سائد 
الرثاء، وخم�ض قطع قيلت يف منا�سبات خمتلفة، ويف الزهد، والق�سيدة ال�سهرية يف 
�َسبِّ اليهود، اإ�سافة اإلى ق�سيدتني يف الهجاء، اإن ما يكتبه »غوميث« عن الإلبريي 
الديوان،  حتقيق  يف  يكمن  الذي  الرائع  مبنَجزه  اأوًل  للإ�سادة  وقفًة  منا  ي�ستحق 
والتعريف به، وتقريبه من غري الناطقني بالعربية من الإ�سبان، اأما الوقفة الثانية 
اها من غريه، واأظنها حتمل نوًعا  فهي لتاأمل بع�ض الأحكام التي �سدرت منه اأو تبنَّ

)١(  امل�سدر ال�سابق، �ض ١٠٤.

)٢(   امل�سدر ال�سابق، �ض١٠٤.
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من الإ�ساءة اإلى العرب وامل�سلمني عموًما، ولل�ساعر الإلبريي باخل�سو�ض، فنحن 
ملوك  �سغار  اإن  اجلهلة)١(،  اجلفاُة  الرببر  عباراته:  حتملها  النعوت  بع�ض  جند 
الرببر جبناء وبخلء)٢(، البيتان لل�سمي�سر)٣( اإلى جانب راأي دوزي اخلطري الذي 
مل َيُرْقه- على ما يبدو- حتري�ُض ال�ساعر حكاَم �سنهاجة �سد اليهود؛ فقد و�سف 
الإلبريي بالفا�سل واملتع�سب، يف حني اأن الو�سف ينطبق عليه قبل غريه؛ اإذ مل 
َيُرْقه ما اأ�ساب اليهوَد من دمار اإثر تلك املذبحة ال�سهرية، كيف َيُروُقه ذلك وهو 
املعروف مبيله املتحم�ض لل�سامية على حد و�سف »غوميث« له)٤(، وكرهه للعرب 
واأنهم  والقواد اخل�ِسنني،  املتطرفني،  بالفقهاء  املرابطني  وامل�سلمني؛ فقد و�سف 
َة الأندل�سيني)5(، َبْيَد اأن  هذه ال�سلبيات جميَعها ل  كانوا اأخ�سَن من اأن يكت�سبوا ِرقَّ
َتْثِنينا عن القول باأن دوزي، و«غوميث«، واأمثالهما من امل�ست�سرقني قدموا ِخْدمات 
قوه،  فوا به، وحقَّ للأدب وللرتاث العربي ل ميكن اأن ين�ساها لهم التاريخ؛ فقد عرَّ
ا ُيراُد به  موه جاهًزا للدرا�سة، فقط علينا اأن ننتبه ملا ميكن اأن يكون منَد�سًّ وقدَّ

الإ�ساءة، لكنه ل ينطِلي على اأهل الخت�سا�ض من الدار�سني العلماء الغيورين.

تقودنا الرحلة مع »غوميث« يف موؤلَّفه: »خم�سة من ال�سعراء امل�سلمني« اإلى حمطة 
َعْت عليها لفتٌة حتمل عنواَن: »ابن قزمان �سوٌت يف ال�سارع«،  اأندل�سية ثالثة ُو�سِ
وهو يف الأ�سل بحٌث ُن�ِسَر �سنة ١9٣٣م يف مدريد مبجلة cruz y Raya  يف عددها 
الثالث، وت�سبق احلديث عن ابن قزمان اإ�ساراٌت عن احل�سارة والثقافة الغربية، 
ا ما ات�سل منها بالأدب والعلوم بو�سائلهما الفعالة وا�ستيعابها، ق�سد  وخ�سو�سً
على  واأ�سكاًل  األواًنا  �سمت  التي  �سمنها  العربية  تاأتي  الأخرى  احل�سارات  فهم 

)١(  امل�سدر ال�سابق، �ض ٨٣.

)٢(  امل�سدر ال�سابق، �ض ٨5.

)٣(  امل�سدر ال�سابق، �ض ٨5.
)٤(  امل�سدر ال�سابق، �ض ١٠٤.

املعارف،١979م،  وق�شاياه،ط٢،مكتبة  ظواهره  خالل  من  املغربي  الأدب  اجلراري:  عبا�س  انظر:   )5(
�ض١٣١، وتاريخ م�سلمي الأندل�ض، مطبعة ليدن، ١9٣٢م.
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بالزخارف  املليئة  وبع�ض اجلدران  والِقلع،  والأبراج  والت�سوير  التعبري  م�ستوى 
فيه،  األََّف  الذي  الغنائي  ال�سعر  عن  احلديث  اإلى  »غوميث«  وينتهي  املعدودة)١(، 
وترجع لكثري من ال�سعراء من ع�سور متباينة، ومو�سوعات خمتلفة، وكلها تقدم 
توافًقا مدِه�ًسا يف النَغم والطريقة)٢(، وينتهي اإلى احلديث عن الإيقاع التقليدي 
لل�سعر العربي الثاوي خلق بحوره املعروفة، وي�سفها بالرتيبة واجلامدة، وي�سل 
اإلى بيت الق�سيد يف بحثه الذي هو »�سوٌت يف ال�سارع«؛ �سوت ابن قزمان الذي 
َغنَّى بني �سوارع قرطبَة حامًل اجلديد يف النغم وال�سكل الذي يوؤويه، اإنه الزَجُل 
الوقت  يف  ونادًرا  �سائًعا  ممتنًعا  �سهًل  قزماَن  ابُن  جعله  والإيقاع،  اللغة  املتنوُع 

ا و�سريًحا«)٣(. نف�سه، ع�سرَي املنال ووا�سًحا، غام�سً

معناها  يف  لنا،  بالن�سبة  �سفاٍت  ليمجد  »جاء  غوميث:  يقول  قزمان-  ابن  اإن 
الر�ساقة،  العرب:  عند  كذلك  لي�ست  ولكنها  ال�سعر،  يف  جوهرية  ا  جدًّ الوا�سع 
ْرف، والتوتر النف�سي املباِغت، والعفوية..وبالطبع يجب األ نخِلط بني الَعْفِوية  والظُّ
للربهنة  الزَجليَّة  النماذج  بع�َض  وي�ستدعي  رفاقه..)٤(«،  يزهو  وبهذا  والرجتال، 
على �سحة راأيه، قبل اأن ينتقل اإلى احلديث عن جتديد ابن قزمان املعاين ذات 
اذ اأْن جعلها من جديٍد  الأ�سول البعيدة يف ال�سعر العربي الغنائي، فكان لروحه الأخَّ
�ساخر،  ْنٍو  �سِ �سورتها يف  َد  َجدَّ اأو  مباَلغة مميَّزة،  تركيَبها يف  اأعاَد  لطيًفا،  �سيًئا 
�سمل ذلك اخلمريات، واملو�سوعات الغرامية)5(، كما اأطلَّ ابُن قزماَن بزَجله على 
ال�سارع الإ�سباين العربي بتعليقاته ال�سيا�سية والجتماعية، انت�ساٌر هنا، وابتهاٌج 
ب�سيطة  بلغة  التاريخية  الأحداث  على  الغنائيُة  التعليقاُت  هذه  وجاءت  هناك، 
ومثرية، كلها عفوية �سادقة، لوٌن من ال�سحافة ال�سعرية �سبق اإليه ابُن قزمان)٦(.

)١(  انظر: مع �سعراء الأندل�ض واملتنبي، �ض ١٤٠
)٢(   امل�سدر ال�سابق، �ض ١٤١.
)٣(  امل�سدر ال�سابق، �ض ١٤٤.
)٤(  امل�سدر ال�سابق، �ض ١٤٤.

)5(  نف�سه، �ض ١٤7-١٤٨.
)٦(  نف�سه، �ض ١5٢.
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ٌب لدرا�سة العادات والتقاليد  يذكر »غوميث« اأن »�سعر ابن قزمان جمال ِخ�سْ
فقه  املتخ�س�سون يف  فيه  يجد  اأن  الإ�سباين، وميكن  للإ�سلم  ال�سعبية  واحلياة 
اللغة من امل�ست�سرقني واحًدا من ن�سو�ض قليلة مفيدة لدرا�سة اللهجات الأندل�سية 
القدمية، ويجد فيه علماء العرو�ض جمموعة زجلية وحيدة كاملة، مهمة وقدمية 
يعكفون على حل األغازها، وك�سف اأ�سرار هذا ال�سكل ال�سعري، وي�سع موؤرخو الأدب 
والتقاليد َيَدهم على جوهرة فريدة من �سعر غنائي جريء ذي وقع متميز عامر 
بظلل الأطلل الأندل�سية، واأخرًيا فاإن علماء الدرا�سات الرومانثية ي�ستطيعون 
اأن يلتقطوا منه كلماٍت من الرومان�سية الإ�سبانية ال�ساِربة يف الِقَدم، ويكت�سفون 
والعرو�ض  َغِم  النَّ يف  اأ�سيًل  منوذًجا  الغرامية  الق�سائد  هذه  يف  مذهولني 

وال�سخ�سيات واملو�سوعات التقطه فيما بعد �سعراء الرتوبادور..)١(«.

وبعد، لقد بدا »غوميث« وا�سَع الطلع على �سخ�سية ابن قزمان ونتاجه؛ فقد 
ق  كتب حوله درا�سات، وحقق ديوانه، واأو�سله اإلى املثقفني الإ�سبان بلغتهم، وتعمَّ
يف فنه وم�سادر اأْزجاله ومو�سيقاها وعرو�سها ون�ساأتها، ووقف عند اأ�سلوبه ولغته 
يف  باملتفرد  اإنتاجه  نعت  اإلى  بالإ�سافة  ال�سارع(،  )لغة  بال�سعبية  و�سفها  التي 
الغرامية، مل يرتك »غوميث«  واملو�سوعات  الق�سايا، كاخلمريات  بع�ض  معاجلة 
�سغرية ول كبرية يف حياة ابن قزمان ونتاجه اإل وحتدث عنها بدقة وتف�سيل، ل 
�سيما يف تلك التقنيات الزجلية التي كان لها ما بعدها يف اإ�سبانيا امل�سلمة واأوروبا 
ب�سكل عام؛ اإذ جند �ساحب تاريخ الفكر الأندل�سي الأ�ستاذ اإنخيل جنثالث بالينثيا 
،يتحدث عن الزجل يف الأدب الأوروبي، ويجعل ابن قزمان املفتاح العجيب الذي 
ُرُز ال�سعريُة التي ظهرت  ْت فيها الطُّ بَّ يك�سف لنا عن اأثر تكوين القوالب التي �سُ
القارَئ  ي�ستفزُّ  اأن »غوميث«  َبْيَد  الو�سيط..)٢(،  الع�سر  اأثناء  العامل املتح�سر  يف 

)١(  نف�سه، �ض ١57.
النه�سة  مكتبة   ، ط1  موؤن�س،  ح�شني  ترجمة  الأندل�شي:  الفكر  تاريخ  بالنثيا:  اإنخيل   )٢(

امل�سرية، ١955م، �ض ٦١٣.
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العربيَّ ببع�ض اأحكامه التي ُيْبِديها حول ال�سعر العربي، تخ�ض عرو�سه ومعانَيه، 
فهو ي�سف البحور ال�سعرية العمودية بالرتابة يف اإيقاعها وقوالبها، وينَعت املعاين 
ها من الدْفء الإن�ساين، وت�سابهها يف امليل اإلى الزخاِرف والتلعب املتوا�سل  بخُلوِّ
بال�ستعارات.)١( لي�ض لهذا املوقف ما يربره غرُي التنكر للأ�سول، واجلرُي وراء 
وحريُة  الإعراب،  وغياُب  عاميٌة،  لغٌة  خ�سائ�سه  من  الذي  ال�سارع«  يف  »�سوت 
التنقل بني الإيقاعات، ورمبا يكوُن له مربٌر واحٌد غرُي ُمْعَلٍن، ويحمل- رمبا- بعًدا 
َجل عند ابن قزمان تتغلغل فيه اللهجة الرومانثية عن اللغة  تع�سبيًّا، وهو اأن الزَّ
اللتينية، وهي لغُة اأهل البلد قبل الوجود العربي، وا�ستمرت فيما بعُد؛ اإذ ل تخلو 
عة على حدِّ تعبري ليفي  �سفحٌة من �سفحات ديوانه من الكلمات الرومانثية املتفرِّ

بروفن�سال)٢(.«

٤-  ن�سل اإلى ال�ساعر اخلام�ض عند »غوميث« يف كتابه: »خم�سة �سعراء م�سلمني: 
�سري ودرا�سة«، والأندل�سي الرابع هو: ابن زمرك: �ساعر احلمراء، فقد َحِظَي 
منه بعناية فاقت من �سبقه، واأخذ ن�سيًبا وافًرا من الكتاب، ل�سنا بحاجة- 
على الأقل الآن- اإلى البحث عن اأ�سباب ذلك، ما يعنينا يف املقام الأول معرفة 
ما  كتب »غوميث« عن ابن زمرك، وكيف كتب، والنتائج التي ميكن اأن يكون 
َر بحَثه متحدًثا عن خ�سائ�ض الثقافة الن�سرية، وع�سارة  دَّ قد حققها...�سَ
ُبُل، وَنَخَرها الف�ساُد الداخلي، واأ�سحت اأ�سريَة  قوله فيها: »اإنها �ساقت بها ال�سُّ
اإليه، فعكفت على تذهيب القدمي بالزخارف اخلاوية، ذلك  ما�ٍض ل �سبيل 
فيما يبدو يل الجتاه العام للثقافة الن�سرية، واأهمُّ ر�سالة للتاريخ، واأقواها 
َتْبَق منه غرُي البهجة ثملًة  الِعْطر الإ�سلمي، ومل  اأريُج  َر  فائدة)٣(، لقد تبخَّ
اإننا  ال�سدى،  الزمن غري  اإع�سار  يبق من  وباآخر قطرة فيها، مل  ب�سذاها، 

)١(   �ض ١٤٢.
ليفي بروفن�شال: احل�شارة العربية يف اإ�شبانيا، ترجمة الدكتور الطاهر اأحمد مكي، ط ٢، دار املعارف،   )٢(

١9٨5م، �ض ١١١.
)٣(  امل�سدر ال�سابق، �ض ١٦٤.



 هذه الطبعة اإهداء من املركز وال ي�شمح بن�شرها ورقياً اأو تداولها جتارياً 

١5٦

يف اللحظات الآ�سية التي يبدو فيها جلد الفار�ض مهرتًئا على ما يف ق�س�ض 
بلزاك...«)١(، ذلكم هو راأي »غوميث« يف خ�سائ�ض الثقافة الن�سرية على 
بعد  ما  اإلى  اأمره  اأرِجُئ  تقومي  اإلى  يحتاج  راأٌي  اأنه  واأرى  زمرك،  ابن  عهد 
الق�ستايل، ومرحلة  التاأثري  تليه، وهي ع�سر  التي  البحث  ا�ستكمال عنا�سر 
القول يف  امليلدي، وخل�سة  ع�سر  الرابع  القرن  امل�سرقي، وحمطة  التاأثري 
اأن اململكة الن�سرية منت خلل  اأول يف  هذه العنا�سر عند »غوميث« تكُمن 
اأعوامها الأولى يف ظل تاأثري ق�ستايل، وانتهت يف مرحلتها الثانية، وبدت اأمام 
اأعيننا م�سرقية على نحو ما مل َتُكْنه يوًما، ومل يُعد ا�سم امللك الن�سري ُيَرى 
يف الوثائق امل�سيحية بال�سورة التي كان َيِرُد عليها من قبل، لكن بني املرحلة 
اأن نتاأمل  الأولى والثانية بني ما هو م�سيحي وما هو م�سرقي من ال�سروري 
غرناطة على امتداد جانٍب غرِي ق�سري من القرن الرابع ع�سرح لنجد ُطوفاًنا 

من الفت والد�سائ�ض يجتاح ُكلًّ من ق�ستالة وغرناطة.

يف هذا الع�سر، ويف هذه البيئة بالذات، عا�ض اأبو عبد اهلل بن زمرك، جند يف 
بحث »غوميث« حديًثا مطوًل عن ابن زمرك تناول فيه م�سادر �سريته، و�سنوات 
غرناطة  �سادت  التي  ال�سيا�سية  وال�سطرابات  وال�سيا�سي)٢(،  الثقايف  التكوين 
ف�ساءات  عرفتها  التي  النقلبات  و�سل�سلة  يو�سف،  احلجاج  اأبي  اغتيال  عقب 
الق�سر، وحياة النفي التي عا�سها ابن زمرك يف فا�ض قبل اأن يعود اإلى غرناطة)٣(؛ 
لينعم فيها بهدوء اأعقبْته تقلُّباٌت اأ�سابت حياَة ال�ساعر ومركَزه ال�سيا�سي انتهت 
ابنْيه  القراآن مع  يقراأ  داَره، وكان  ال�سلطان  اقتحم حر�ُض  الفظيع حني  باحلدث 
امه فاْغِتيلوا جميًعا على مراأًى من اأهله وبناته)٤(، ويف مقَتله بهذه الطريقة  وُخدَّ
يقول »غوميث«: »لقد راأى الأندل�ض الإ�سلمي كلُّه يف نهاية ابن زمرك الداعية يَد 

)١(  امل�سدر ال�سابق، �ض ١٦١.
)٢(   امل�سدر ال�سابق، �ض ١7١-١75.

)٣(   امل�سدر ال�سابق، �ض ١9٠.
)٤(   امل�سدر ال�سابق، �ض ١9١، وانظر: النفح ٤٨-�ض: ٢٨٦.
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الق�سا�ض الإلهي تثاأر لبن اخلطيب، وُتوِرُد التلميَذ غرَي الويفِّ ِميَتَتُه اأكرَث ب�ساعًة 
قتل  �سعى يف  كونه  واأما  املقري:  قول  اأ�ستاذه م�ستح�سًرا  اإلى  بها  �سعى  التي  من 
ى من اأهله  ل�سان الدين مع اإح�سانه اإليه، فقد ُجوِزَي من جن�ض عمله، وُقِتَل مبراأً
وَم�ْسَمٍع، وُزِهَقت معه روُح اْبَنْيه، وهذا ق�سا�ُض الدنيا، وعفُو اهلل يف الآخرة ينتظُر 

اجلميَع«)١(.

الثقافية  زمرك  بابن  قوية  �سلة  لها  جوانَب  يف  احلديَث  »غوميث«  اأطال  لقد 
اإبداع �ساحبه  اإلى عامل ت�سنيف  لي�سُهَل عليه الدخوُل  والجتماعية وال�سيا�سية؛ 
طويًل  يقف  مل  و�سعر،  نرث  بني  ما  اهتماماته  وات�سعت  جمالته،  تنوعت  الذي 
تناول  بني  اأغرا�سه  عت  توزَّ الذي  �سعره  القوَل يف  َل  َف�سَّ مثلما  نرث �ساحبه  عند 
ك�سعر  اأخرى،  مو�سوعات  وبني  والذاتية،  ال�سخ�سية  امل�ساعر  ذات  املو�سوعات 
املدح والو�سف: و�سف احلدائق والق�سور واحلفلت، علوة على نقو�ض �سعرية 
عرفها ق�سُر احلمراء، وموا�سيع اأخرى)٢(، ثم يقف لي�سنف �سعر ابن زمرك يف 
ثلث جمموعات: الق�سائد، واملقطوعات، واملو�سحات مف�سًل القول فيها، ذاكًرا 
النماذج  بع�ض  ا�ستعرا�ض  مع  فيها،  قيلت  التي  واملنا�سبات  ها،  واأغرا�سَ عدَدها، 
منها، ويف معِر�ض حديثه عن الأ�سالة، واإمكانية توافر �ساحبه عليها، ينتهي به 
املطاف اإلى عقد مقارنة بني ق�سيدة ابن خفاجة ميدح بها اأمرًيا مرابطيًّا، وبني 
ي به ذلك اإلى  ه بها اإلى ال�سلطان حممد اخلام�ض، ُيْف�سِ ق�سيدة ابن زمرك توجَّ
الوقوف على ت�ساُبه وا�سح بينهما، كلهما يف بحر الكامل، ويف نف�ض القافية، غرَي 
ًة، لقد ق�سى  اأن ق�سيدة ابن زمرك اأق�سُر قليًل...ومو�سيقى ابن خفاجة اأبلُغ رقَّ
ابن زمرك يف تقليده، كما يف كل تقليد، على جراأة ال�ستعارة عند من اقتدى به، 

ولكنه احتفظ بالقالب الفني على نحو رائع)٣(.

)١(    امل�سدر ال�سابق، �ض ١9١-٢٢٠.
)٢(   امل�سدر نف�سه.

)٣(   امل�سدر ال�سابق، �ض ١9٨.
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اإن نتائج املوازنة توؤكد وتدعم التهام الذي رمى به يف وجه ابن زمرك معا�سروه، 
وكان اأ�ستاذه ابن اخلطيب منهم)١(.

اأريد اأن اأطيل يف ا�ستعرا�ض عنا�سر بحث »غوميث« حول ابن زمرك، فهي  ل 
عنده �ساملة َتُنمُّ عن معرفته الدقيقة لثقافة ع�سره و�سريته و�سعره، كما ُتِبنُي عن 
اأتابع حتليله  واأنا  الفنية...مل�ست هذا  العالية يف معرفة خمتلف اجلوانب  قدرته 
فيه،  الأ�سالة  عن�سر  عن  بحًثا  خفاجة  ابن  و�سعر  �ساحبه  �سعر  بني  ومقارنته 
بالرغم من اأن املو�سوع الذي تعامل معه »غوميث« معروف، وكل مكوناته مطروقة 
بجاذبية  ْته  اأمدَّ الدار�ض  و�سخ�سية  املعاجلة،  اأ�سلوب  لكن  ومتوافرة،  ومتداولة 
ُتْرِغم قارَئه على التتبع يف غري ما َمَلٍل، حتى اإذا انتهى وبحث عن اإ�سافة ميكن اأن 
يكون َجناها ل يلوي على �سيء...هناك ق�سية وعدتُّ بالرجوع اإليها يف بداية هذا 
البحث ترتبط براأي »غوميث«، يف و�سعية الثقافة الن�سرية، التي َقلََّل من قيمتها 
باإطلق بع�ض النعوت عليها حني قال: »لقد تبخر اأريج الع�سر الإ�سلمي، ومل َتْبَق 
اللحظات  َدى...اإننا يف  ال�سَّ الزمن غري  اإع�سار  َيْبَق من  البهجة...مل  منه غرُي 
الآ�سية التي يبدو فيها جلد الفار�ض مهرتًئا على ما يف ق�س�ض بلزاك...)٢(«، كلُّ 
اخل�سائ�ض  ب�سعف  اإفهامنا  بق�سد  »غوميث«  يطلقها  وال�سفات  النعوت  هذه 
الثقافية الن�شرية، وغروب �شم�شها، وانطفاء نورها معتمًدا على راأٍي مغلوٍط لبن 
خلدون الذي يقول: »انطوى ب�شاط العلم يف البالد التي تناق�س عمرانها، وانذعر 

�سكانها كالأندل�ض)٣(«.

الأندل�ض  اأن  ُهما  َلفَّ َلفَّ  وَمْن  »غوميث«  وجهل  تنا�سى  اأو  خلدون  ابن  ن�سي  لقد 
ا واأدبيًّا بالدرجة الأولى حتى بعد موت ابن زمرك،  عرفت ازدهاًرا ثقافيًّا وعلميًّ
اأقول موؤكًدا حتى بعد موت ابن زمرك؛ لأن هناك من يجعل نهاية الأندل�ض مبوت 
ابن اخلطيب، وواقُع احلال يقوُل غرَي ذلك؛ فقد عرف الأندل�ض ازدهاًرا وا�سَح 

)١(  امل�سدر ال�سابق، �ض ١97، وانظر: النفح ٤٢-�ض: ٢٨٦.
)٢(   امل�سدر ال�سابق، �ض ١٦١.

)٣(  ابن خلدون: مقدمة ابن خلدون، �ض ٤٣٤، ط دار العلم، بريوت، ١97٨م.
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اإذ ظهرت  املعامل بعد ابن اخلطيب، وابن زمرك بزمن بعيد امتد حوايل قرن؛ 
حركة فكرية علمية واأدبية امتدت حتى نهاية القرن التا�سع الهجري، من اأعلمها 
كتاب:  �ساحب  الثالث  ويو�سف  فركون،  وابن  الأزرق،  وابن  عا�سم،  بن  يحيى 
البقية واملدرك من �سعر ابن زمرك، وابن احلداد الوادي اآ�سي، والأديب العامل 
ممن  وغريهم  واملنتوري،  القي�سي،  الكرمي  وعبد  القل�سادي،  الفقيه  الرحالة 
العلمية يف  اأن جتليات احلركة  لكن ما هو مهم هو  لذكرهم)١(،  املجال  يت�سع  ل 
القرن التا�سع متعددة، منها ما ارتبط بالتاأليف، ومنها ما جتلى يف توا�سل حركة 
التدري�ض وتلقني العلوم بغرناطة، وظهرت العناية بالنوازل، وما كان يقع فيها من 
اختلِف نظِر املفتني الأندل�سيني يف ق�سايا مالية واجتماعية واإن�سانية كانت حُتلُّ 

بالنا�ض وقتئٍذ يف علقتهم باأهل الذمة والن�سارى)٢(.

ا�صتنتاجات:

اإن وقوفنا على مت »خم�سة �سعراء م�سلمني: �سري ودرا�سة« اأف�ست بنا اإلى و�سع 
املنهج  مع  مت�سًيا  وقتئٍذ  اأبديناه  بع�سها  ا�ستنتاجات،  عند  والوقوف  ملحظات 
الذي خططنا له، وهو عر�ُض الق�سية، واإبداُء الراأي فيها، وَقْرُع احلجة باحلجة، 
ها الآخُر ظل متواِرًيا عن الأنظار  اأو ما ميكن اأن ن�سطلح عليه بنقد النقد، وبع�سُ
يت�سم  ا�ستنتجناه  ما  جميع  اأن  من  بالرغم  الآن  وهو  له،  املنا�سب  احليز  ينتظر 
اآثارها  بالتطابق التام مع الروؤية النقدية التي طرحناها جتاه كل الق�سايا التي 

»غوميث« يف الكتاب، نذكر من هذه ال�ستنتاجات:

باملتنبي كان يهدف . ١ بادًئا   »غوميث« حني و�سع يف كتابه »خم�سة �سعراء...« 
بعده،  بالبحث  هم  َخ�سَّ الذين  الأربعة  ال�سعراء  يف  تاأثريه  فكرة  تر�سيخ  اإلى 

وخ�سائ�سه،  مو�سوعاته،  الهجري:  التا�سع  القرن  يف  الأندل�سي  ال�سعر  كتاب  احل�سيني:  انظر:قا�سم   )١(
ط١، الدار العاملية، بريوت، ١9٨٦م، �ض ٣5 وما بعدها.

)٢(   امل�سدر نف�سه، �ض ٣٦-٣7-٣٨.
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اأ�سدره  الأندل�سيني، وهذا موقٌف نقديٌّ  اأدب  اأدبه يف  تاأثري  وبالتايل ح�سول 
واعتمدنا  اأبديناه يف حينه،  ا  نقديًّ ا  ردًّ منا  ا�ستحق  الأندل�سي،  الأدب  يف حق 
يف ذلك الرد على حجج �سعرية م�ستَمدة من ن�سو�ض ال�سعراء اأنف�سهم، كما 
الإبداعية  ال�ساحة  امل�سرقي يف  لل�سعر  القويَّ  الآن احل�سوَر  نف�ض  َنْنِف يف  مل 
التي كانت تت�سم با�ستهلك ما كان  ا يف مراحلها الأولى  الأندل�سية خ�سو�سً
ي�سل من امل�سرق والن�سج على منواله، وبالطبع كان حظُّ �سعر املتنبي من هذه 

العملية وافًرا.

اآَخَر، واإلى هذه املرحلة . ٢ َبْيَد اأن مرحلة الإنتاج وتكوين ال�سخ�سية كانت �سيًئا 
كان  »غوميث«  قزمان.  وابن  الإلبريي،   اإ�سحاق  واأبو  الطليق،  ال�ساعر  ينتمي 
ع، واأحياًنا كانت تفتقد اإلى ما يدعُمها،  ي�سِدُر اأحكاًما ات�سمت بنوع من الت�سرُّ
باملتنبي، حني �سحب منه  لها علقة  الأولى  واأعني بذلك حكَمه يف ق�سيتني: 
اأن  مع  قرمـطيًّا،  وجعله  اإله«،  بل  »املتنبي  بارز:  عنوان  يف  عنه  فقال  اإلهه، 
امل�ساألة فيها خلف بني الدار�سني، يكفي الرجوع يف ذلك اإلى ما كتبه حممود 
حممد �ساكر يف موؤلَّفه: »املتنبي: ر�سالة يف الطريق اإلى ثقافتنا«)١(.اأما الق�سية 
يف  الن�سرية  الثقافة  خ�سائ�ض  على  الدقيق  غرِي  حكمه  يف  فتتمثل  الثانية 
معر�ض حديثه عن ابن زمرك، وقد اأو�سحنا موقَفنا من هذه الق�سية م�ساَحًبا 

باحلجج املطلوبة، فاأثبتنا خلَف ما ذكر انطلًقا من اإنتاج الع�سر نف�سه.

ُن�ِسَرْت . ٣ املقالت  من  جمموعة  الأ�سل  يف  هو  الذي  الكتاب  هذا  تاأليف  يدخل 
اجلبارة  املجهودات  �سمن  »غوميث«  لدن  من  خمتلفة  اأزمنة  يف  متفرقًة 
منها  اأخ�ض  املهمة،  الأعمال  من  جمموعة  اإ�سدار  يف  واملتجلية  وامل�سكورة 
حتقيق وترجمة بع�ض الأعمال اإلى الإ�سبانية، مثل: ديوان ابن قزمان، وابن 
يدخل  اأخرى...كما  ومقالت  اأندل�سية،  وق�سايا  الأندل�سي،  وال�سعر  احلداد، 
الذين  الآخرين  امل�ست�سرقني  باقي  اأعمال  �سمَن  م�ست�سرًقا  باعتباره  عمُله 

)١(  انظر: حممود حممد �ساكر: املتنبي: ر�سالة يف الطريق اإلى ثقافتنا ، مطبعة املدين، ١9٨7م.
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ُرنا منهم الآن:  موا للأدب العربي وللرتاث ب�سكل عام ِخْدماٍت ُجلَّى، يح�سُ قدَّ
ما  لكن  وغريهم،  بروفن�سال،  وليفي  الفرن�سي،  وبل�سري  الأملاين،  بروكلمان 
الإ�سلمي،  العربي  الرتاث  مع  يتعاملون  امل�ست�سرقني، حني  اأغلب  على  ُيعاُب 
ب، واأرى اأن »غوميث« مل َيْنُج منها،  ظهوُر علماٍت ومواقَف دالة على التع�سُّ
وِنيَّة  وبالأخ�ض يف حديثه عن ابن قزمان، واللغة الرومانثية، ثم يف النظرة الدُّ

التي اأبداها جتاَه حكاِم العرب املرابطني وثقافِتهم يف الأندل�ض.

ه، . ٤ واأندُل�ِسيِّ ه  م�سرِقيِّ العربي  ال�سعر  مع  يتعامل  وهو  »غوميث«،  يل  بدا  لقد   
من�سجًما يف  وق�ساياه،  ورواده  باأعلمه  عارًفا  تفا�سيله،  لكثري من  م�ستوِعًبا 
روؤيته وت�سوره مع ت�سورات وُروؤَى اأ�سحاب احلركة الأدبية يف م�سر التي عا�ض 
اأحمد  وندوات  الرتدد على حما�سرات طه ح�سني،  كثرَي  كان  فقد  اأجواَءها؛ 
اأن ال�سعر العربي بداأ  زكي يف منزله)١(، وهي روؤًى ل تختلف يف حكمها على 
بامرئ القي�ض وُخِتَم باملتنبي، ومن �ساأن هذا احُلْكم النقدي اأن ُيَقلِّل من قيمة 
قوة ال�سخ�سية الإبداعية الأندل�سية القائمة على اأ�س�ض جمالية �ساحرة، حتكي 

�سحَر وجماَل  الطبيعة املنبِعِث منها.

                                  

)١(  انظر: اإميليو غار�سيه غوميث، للدكتور حممد العمارتي، �ض ٣٦.
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حممود حممد �ساكر: املتنبي: ر�سالة يف الطريق اإلى ثقافتنا، مطبعة املدين،   -
١9٨7م.

نا�شر الدين الأ�شد: م�شادر ال�شعر اجلاهلي وقيمتها التاريخية، د.ط، دار   -
املعارف.

جنيب العقيقي ، امل�شت�شرقون ، ط٤ ، دار املعارف ، القاهرة ، ١9٨٠م .   -



 هذه الطبعة اإهداء من املركز وال ي�شمح بن�شرها ورقياً اأو تداولها جتارياً 



 هذه الطبعة اإهداء من املركز وال ي�شمح بن�شرها ورقياً اأو تداولها جتارياً 

الفهر�ص
اال�صمعنوان امل�صاركة

اخل�سائ�ض اللغوية مل�سطلحات علم الدللة احلديث
اأ.د. حممد غاليم

اأ.د.نوال احللوة
١١

مبادئ النظرية امل�سطلحية احلديثة مقارنة مع 
النظرية امل�سطلحية التقليدية ) التذييل والتكمييل 

لأبي حيان الأندل�سي - اجلزء الأول- اأمنوذًجا(

اأ. د. حممد ال�سيدي

د.عايدة الب�سلة
٤5

7٢د. بدرية حممد العثماناأثر احلرف يف املعنى القراآين درا�سة بلغية -حتليلية

وَذًجا ُة« اأُمْنُ ْعِريَّ ْقِديُّ الَعَرِبيُّ »ال�سِّ َطَلُح النَّ املُ�سْ
اأ.د.�سعيد يقطني

د.هيفاء را�سد احَلْمدان
١١5

كــتاب : )خم�سُة �سعراء م�سلمني: �سرٌي ودرا�سات 
للم�ست�سرق الإ�سباين غار�سيه غوميث( قراءٌة يف امَلْتِ

اأ.د.قا�سم احل�سيني

د.مرمي اآل جابر
١٣9



 هذه الطبعة اإهداء من املركز وال ي�شمح بن�شرها ورقياً اأو تداولها جتارياً 



األبحـــاث:
الخصائص اللغوية ملصطلحات علم الداللة الحديث

• �أ.د. حممد غاليم	
• �أ.د.نو�ل �حللوة	

مبادئُ النظريَّةِ املصطَلِحيَّةِ القديمةِ “التذييل 
والتكميل” ألبي حيان األندلسي الجزء األول- 

)أُْنُموَذًجا(
• �أ. د. حممد �ل�سيدي	
• د.عايدة �لب�سلة	

أثر الحرف يف املعنى القرآني – دراسة تحليلة بالغية
• د.بدرية �لعثمان	

املصطلح النقدي العربي – الشعرية نموذجًا
• �أ.د.�سعيد يقطني	
•  د.هيفاء �حلمد�ن	

كــتاب : )خمسُة شعراء مسلمني: سرٌي ودراسات 
للمستشرق اإلسباني غارسيه غوميث( قراءٌة يف امَلْتِن

• �أ.د.قا�سم �حل�سيني	
•  د.مرمي �آل جابر	

)1
1

( 
ت

مرا
ؤت

امل
 و

ت
وا

ند
ال

الندوة التي أقامها املركز بالشراكة مع 

 قسم اللغة العربية وآدابها بكلية اآلداب 
بجامعة األمرية نورة بنت عبدالرحمن

احتفاء بالعربية يف يومها العاملي

أبحاث ودراسات

ت
سا

درا
ث و

حا
أب

ع 
ة م

راك
ش

بال
كز 

ملر
ها ا

قام
ي أ

الت
وة 

ند
ال

ملي
لعا

ها ا
وم

يف ي
ية 

رب
لع

 با
فاء

حت
ن ا

حم
لر

بدا
 ع

ت
 بن

رة
نو

رية 
ألم

ة ا
مع

جا
ب ب

آلدا
ة ا

كلي
ا ب

به
آدا

ة و
ربي

لع
ة ا

لغ
 ال

سم
ق

ردمك: 978-603-90640-6-0

المملكة العربية السعودية
مركز الملك عبداهلل بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية

هاتف: 2581082 11 966+ فاكس: 2581069 11 966+
ص.ب 12500 الرياض 11473

 هذه الطبعة 
 اإهداء من املركز 

وال ي�شمح بن�شرها 
ورقيًا اأو تداولها 

جتاريًا


